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HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9594 5379

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ζητούνται άµεσα εθελοντές επισκέπτες για µοναχικούς 
ένοικους γηροκοµείου στα δυτικά προάστεια. 
Μιάµιση µε δύο ώρες κάθε δεκαπενθήµερο. 

Επίσης ζητούνται εθελοντές για τα καθηµερινά προγράµµατα 
φροντίδας για άτοµα άνω των 65 ετών που ζουν στην περιοχή. 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
Οι εθελοντές θα πρέπει να µιλούν Ελληνικά και Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Canterbury 
Earlwood Caring Association τηλ. 9559 4013 και ζητήστε την Μαργαρίτα 

Διάλεξη για τις Ελληνίδες 
της Αυστραλίας
Μ ια ενδιαφέρουσα διάλεξη για τις Ελληνίδες 

της Αυστραλίας πρόκειται να παρουσιάσει 
ο ∆ρ Τζον Γιαννάκης, την Πέµπτη 16 Ιου-
νίου, στο Ελληνικό Κέντρο, στο πλαίσιο της 

σειράς Σεµιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτι-
σµού που προσφέρονται για έκτη συνεχή χρονιά από 
την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.
Στη διάλεξή του ο ∆ρ Γιαννάκης θα συζητήσει τα απο-
τελέσµατα µιας µοναδικής 45χρονης διαχρονικής µε-
λέτης µε τίτλο «Black Night, White Day: Greece-born 
Women in Australia», που αφορά την περίπτωση 78 
γυναικών που εγκατέλειψαν τα χωριά και τις µικρές 
πόλεις της πατρίδας τους κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του 1960 για να εγκατασταθούν στην Αυστραλία.
Συνεντεύξεις µε τις γυναίκες αυτές στην Ελλάδα, πριν 
από την αναχώρησή τους, είχαν σχεδιαστεί για να 
διαπιστωθεί γιατί ανταποκρίθηκαν στο πρόγραµµα 
µετανάστευσης και µετέπειτα συνεντεύξεις στην Αυ-
στραλία (και στην Ελλάδα µε εκείνες που επέστρεψαν) 
κατά τις επόµενες τέσσερις δεκαετίες είχαν ως στόχο 
να αξιολογηθεί η προσαρµογή τους στη νέα κοινωνία. 
Συνεντεύξεις µε τους συζύγους τους, τους συγγενείς 
που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και µε τα παιδιά τους, 
απέδωσαν επίσης πολλές πληροφορίες σχετικά µε την 
προσαρµογή τους. 
Ενδιαφέρουσα, ξεχωριστής σηµασίας, και διορατική, 
αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες µετανάστριες εί-
ναι ισχυρές, ανθεκτικές και µεγάλης σηµασίας για τις 
διαδικασίες µετανάστευσης και προσαρµογής. Εστιά-
ζοντας στις προσδοκίες και τις εµπειρίες τους, αυτή η 
έρευνα θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο της αφήγησης 

και της συζήτησης για τη µετανάστευση. 
Ο ∆ρ Τζον Γιαννάκης OAM είναι ειδικός στην έρευνα 
γύρω από την εγκατάσταση, µετανάστευση και προ-
σαρµογή των Ελλήνων στη ∆υτική Αυστραλία. Με το 
έργο του έχει αναπτύξει τεχνογνωσία για τις αλληλε-
πιδράσεις µεταξύ της Αυστραλίας και Ελλάδας και των 
λαών τους. Για πολλά χρόνια δίδαξε Νεότερη και Αρ-
χαία Ιστορία στο Tuart College, όπου διετέλεσε επι-
κεφαλής του Τµήµατος Κοινωνικών Επιστηµών. Πιο 
πρόσφατα, εργάστηκε ως Research Fellow στα πανε-
πιστήµια Curtin και Murdoch. Είναι συγγραφέας πολ-
λών βιβλίων και άρθρων, η πιο πρόσφατη µελέτη του 
είναι η «Black Night, White Day: Greece-born Women 
in Australia».  Ο ∆ρ Γιαννάκης συνεχίζει την έρευνά 
του στο ρόλο της Λήµνου στην εκστρατεία των Αnzac 
στην Καλλίπολη το 1915.

Οµογενής συνελήφθη για 
την δολοφονία της συζύγου του
Στη σύλληψη του οµογε-
νούς Στίβεν Σαµαρά, προ-
χώρησε η αστυνοµία στο 
πλαίσιο της έρευνάς της 
για τη δολοφονία της συζύ-
γου του.  Η 49χρονη σύ-
ζυγος του οµογενή από το 
Preston, Tamara Turner, 
ήταν νεκρή όταν µεταφέρ-
θηκε από τον Σαµαρά σε 
νοσοκοµείο της Mildura 
την περασµένη ∆ευτέρα. 
Η σύλληψή του έγινε µια 
ηµέρα αργότερα από ντετέ-
κτιβ του Darebin. Η Turner 
έχει αµερικανική υπηκοό-
τητα και µετακόµισε από τη 
Μελβούρνη στην επαρχι-
ακή πόλη της βόρειας Βι-
κτώριας για να ζήσει µαζί 
µε τον οµογενή. Πέρυσι, η 
άτυχη γυναίκα έφυγε από 
το Μισούρι των ΗΠΑ για 
την Αυστραλία, αφού είχε 
γνωριστεί µε τον Σαµαρά. 
Πρόσφατα το ζευγάρι πα-
ντρεύτηκε, ενώ κρατού-
σαν συχνή αλληλογραφία 
και ανταλλαγές µηνυµά-
των στο ηλεκτρονικό µέσο 
κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook. Εκεί είχαν ανα-
κοινώσει τον γάµο τους και 
εκεί ο Σαµαράς ανάρτησε 
την είδηση του θανάτου 
της αγαπηµένης του συ-
ζύγου. Μάλιστα, µία ηµέ-
ρα πριν την σύλληψή του 
είχε αναρτήσει κείµενο στο 
όποιο και εκθείαζε την αγά-
πη του για την αδικοχαµέ-
νη Tamara και ότι του την 
πήραν µέσα από τα χέρια 
του. Σύµφωνα µε την αστυ-

νοµία, ο Σαµαράς οδηγού-
σε σε µια αποµακρυσµένη 
πόλη µιάµιση ώρα από την 
Mildura, όταν σταµάτησε 
σε ένα βενζινάδικο για να 
ρωτήσει που βρίσκεται το 
κοντινότερο νοσοκοµείο. 
Το αυτοκίνητο του Σαµαρά 
αναγνώρισε ένας κάτοικος 
της περιοχής που ενηµέ-
ρωσε την αστυνοµία. 

(ΠΗΓΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)

Eφυγαν στο εξωτερικό και 
άφησαν τα δύο µικρά παιδιά 
τους µόνα στο σπίτι
Την περασµένη Τετάρτη η αστυνοµία του Περθ, 
διαπίστωσε ότι σε ένα σπίτι στο προάστιο Κλό-
βερντεϊλ, ήταν µόνα τους δύο παιδάκια, ηλικίας 4 
και 6 ετών, τα οποία υποστήριξαν ότι δεν είχαν 
κάποια επίβλεψη από την προηγούµενη µέρα. Στο 
σπίτι δεν βρισκόταν κάποιος ενήλικας και η πόρτα 
ήταν ξεκλείδωτη. «Υποτίθεται ότι και οι δύο γονείς 
ήταν στο εξωτερικό, όταν οι αστυνοµικοί µπήκαν 
στην οικία. Τα παιδιά αποµακρύνθηκαν και δόθη-
καν στις αρµόδιες αρχές για να τους παρασχεθεί 
η κατάλληλη φροντίδα», ανακοίνωσε η αστυνο-
µία. Ο αρµόδιος υπουργός της πολιτείας επεσήµα-
νε: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά την υπόθεση, 
τροµοκρατήθηκα. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό 
να µένουν µόνα τους παιδιά τέτοιων ηλικιών και 
για την ακρίβεια, οποιασδήποτε ηλικίας. Το περι-
στατικό αυτό αποτελεί παράδειγµα του ρόλου της 
κοινότητας στην φροντίδα και την προστασία των 
παιδιών. Η ασφάλεια των παιδιών είναι ευθύνη 
όλων µας». Όσον αφορά τους κηδεµόνες τους, την 
Πέµπτη οι αρχές συνέλαβαν την 28χρονη µητριά, 
µόλις αυτή αποβιβάστηκε από εισερχόµενη πτήση 
στο αεροδρόµιο του Περθ. Της αποδόθηκαν κατη-
γορίες για εν γνώσει της συµµετοχή σε πράξη που 
µπορεί να βλάψει ένα παιδί, του οποίου έχει την 
φροντίδα και θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικα-
στηρίου στις 22 Ιουνίου.




