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Volunteers Wanted! 

 
HPSOP is looking for volunteers (50yrs+) who speak, 
read and write English well, and also speak Greek, to talk 
about health issues to groups of Greek older people in 
Sydney Metro area. Applications close 6 June 2016. Call: 
Habib/Kate: 9281 3588 or 1800 451 488 or email: 
health@cpsa.org.au 

ZHTEITAI
Πωλητής/πωλήτρια  

για μαγαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Να γνωρίζει την ελληνική 

και αγγλική γλώσσα και με γνώσεις 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για περισσότερες πληροφορίες 
info@napf.com.au

ph.: 9799 9555 | Fax: 9799 5577

ZHTEITAI
Οδηγός πεπειραμένος, ευπαρουσίαστος, 

που να έχει στην κατοχή του δίπλωμα τουλάχιστον τύπου LR  
για τα καθήκοντα οδηγού οχήματος που θα εξυπηρετεί 

ανάγκες της κοινότητάς μας.
Παρακαλούμε επικονωνήστε με τον Κώστα 9759 9759

Euro Funeral Services... when the personal touch matters the most

ZHTEITAI
Ζητείται κυρία καλού χαρακτήρος 45-60 ετών, 

να γνωρίζει από εξυπηρέτηση ηλικιωμένου, 
για να συνοδεύσει το άτομο αυτό αεροπορικώς 

(business class) στην Ελλάδα. 
Οι ενδιαφερόμενες να τηλεφωνήσουν 

0419 633 613 

ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών παιδιών, 

3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες την ημέρα 
($15 την ώρα).

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με την Βιολέτα  

στο 0414 455 169.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πρεσαδόρος για πλήρη απασχόληση (full 

time) σε στεγνοκαθαριστήριο του Vaucluse.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 

να επικοινωνήσουν με τον Kerry 
στο 0400 076548.

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΓΚΙ ΤΗΣ

$65.000 για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 
στην Ελλάδα από τον έρανο τού 2ΜΜ

Α λλη µια φορά η παροικία µας άνοιξε την 
καρδιά και το πουγκί της προχθές Τε-
τάρτη, προσφέροντας περίπου $65.000 
στον Ραδιοέρανο τού 2ΜΜ. Για πέµπτη 

συνεχή χρονιά ο Μελωδικός Σταθµός ζήτησε τη 
συµπαράσταση τού φιλάνθρωπου και φιλότιµου 
Ελληνα και Ελληνίδας για την βοήθεια παιδιών 
µε ειδικές ανάγκες στην πατρίδα µας, τα αθώα θύ-
µατα τής οικονοµικής κρίσης και η ανταπόκριση 
ήταν οµολογουµένως συγκινητική. 
Ολη µέρα και µέχρι αργά το βράδι τα τηλέφωνα 
είχαν πάρει φωτιά µε προσφορές µικρές και µεγά-
λες, όλες καλοδεχούµενες και τα είκοσι δολάρια 
τού συνταξιούχου και οι πέντε χιλιάδες δολάρια 
τού επιχειρηµατία.
∆εν γνωρίζουµε πότε ένας έρανος γίνεται παρά-
δοση, αλλά ο έρανος τού 2ΜΜ θα συνεχιστεί 
πολλά χρόνια ακόµη, επειδή υπάρχει η ανάγκη, 
υπάρχει η βούληση από την ιδιοκτησία και τη δι-
εύθυνση τού ραδιοσταθµού, υπάρχει και η προ-
θυµία των φιλότιµων εθελοντών που κάθε χρόνο 
βάζουν πλάτη για την επιτυχία τού εράνου.
Από τα ξηµερώµατα στις επάλξεις ο διευθυντής 
τού 2ΜΜ, Γιάννης Μεράβογλου, για την προ-
ετοιµασία και δεν άργησαν να καταφθάνουν οι 
εθελοντές και εθελόντριες που απαντούσαν στον 
καταιγισµό τηλεφωνηµάτων, η κα Εφη Σαµαρά, 
η κα Αννα Βλάχου, η κα Λυν Ευαγγελάκου, η κα 
Μαρία Λώµη, ενώ από τα µικρόφωνα παρέλασαν 
δεκάδες γνωστοί συµπάροικοι µε ενθαρρυντικά 
µηνύµατα στήριξης τού ιερού σκοπού.
Την έναρξη τού εράνου κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος 
κ. Στυλιανός µε το γνωστό πάθος του που συγκί-
νησε και η νεοαφιχθείσα πρέσβειρα Αικατερίνη 
Ξαγοράρη µίλησε µε την ευκαιρία από την Καµπέ-
ρα, εγκωµιάζοντας την προσπάθεια. Στην επιτυ-
χία τού εράνου συνέβαλε και η συµπαράσταση τής 
Εκκλησίας µε τον αιδ. πατέρα Νικόλαο Μποζίκη 
να κάνει εκκλήσεις στις φιλοπτώχους και ενορίες 
για να ενισχύσουν τον έρανο και τον ακάµατο δι-
ευθυντή τής «Βασιλειάδας», αιδ. πατέρα Νικόλαο 
Σταυρόπουλο, ο οποίος παρέµεινε µέχρι αργά το 
βράδι και συγκέντρωσε πολλές χιλιάδες δολάρια 
από προσωπικούς γνωστούς και φίλους του. Χι-
λιάδες δολάρια συγκέντρωσε και η βουλευτής κα 
Σοφία Κώτση µε τις προσωπικές προσπάθειές 
της, αλλά και ο κ. Λέφτης Γαβριηλίδης, ενώ θα 
πρέπει να τονίσουµε ότι αρκετές χιλιάδες δολάρια 
πρόσφεραν σωµατεία και φορείς τής παροικίας 
µας που θα ανακοινώσουµε προσεχώς όταν θα 
κλείσει ο έρανος.
Οµως, το ενδιαφέρον για τους ακροατές τού 
2ΜΜ δεν περιορίστηκε µόνο στις ανακοινώσεις 
των δωρεών, γιατί ακούστηκαν και πολλές συνε-
ντεύξεις από ηγετικά στελέχη τής παροικίας µας. 
Ακουσαν τον ακαδηµαϊκό, ∆ρ Βασίλη Αδραχτά, 
τον κ. Σταύρο Κρητικό από την ΑΧΕΠΑ, ο πρό-

εδρος της Κυπριακής Κοινότητας κ. Σωτήριος 
Τσουρής, τον κ. Θεόφιλο Πρεµέτη που µίλησε για 
την δράση και το µέλλον τής έδρας Ελληνικών 
στο Πανεπιστήµιο Μακουόρι, την ελληνικής κα-
ταγωγής ∆ήµαρχο Woollahra, Cr Toni Zeltzer, 
τον πρόεδρο τής Κοινότητας, Χάρη ∆ανάλη, που 
αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον φορέα του, τον 
πρόεδρο τού Παρροδιακού Συλλόγου, κ. Φλεβά-
ρη, τον εκπρόσωπο τού Παν-Κωακού κ. Στάκο, 
τον κ. Κώστα Βερτζάγια, τον ενδοκρινολόγο ∆ρ 
Σταύρο Βογιατζή και τη σύζυγό του δικηγόρο υπε-
ράσπισης Αυτοχθόνων, κα Σοφία Βογιατζή, την 
κα Κάθι Στογιάνοβιτς από το Λύκειο Ελληνίδων, 
τον κ. Χρήστο Παξινό από τον Σύλλογο Αθηναί-
ων, την κα Μαρίνα Ευθυµίου από τις Ελληνίδες 
Γυναίκες τού Σίδνει, την κα Σοφία Σακελλή και 
τη συγγραφέα Γιώτα Κριλή, την βουλευτή Linda 
Burney, τους καλούς συνάδελφους Κώστα Πο-
τήρη, Ικαρο Κυριάκου, Γιάννη ∆ραµιτινό και 
Παύλο Θεοδωρακόπουλο, τον βουλευτή Matt 
Thistlewhite και άλλους που εκτίµησαν την µεγά-
λη προσπάθεια τού ραδιοσταθµού.
«O Κόσµος» συγχαίρει τους ιδιοκτήτες και τον δι-
ευθυντή τού 2ΜΜ, τις εθελόντριες και εθελοντές 
για τις µεγάλες προσπάθειές τους να πετύχει ο 
έρανος και εκ µέρους των παιδιών µε ειδικές ανά-
γκες στην Ελλάδα, εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη 
τους στην παροικία που τα θυµάται µε αγάπη και 
προσπαθεί να τα βοηθήσει.  




