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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν Ν Ο
              ESTABLISHED 1898                                            ABN 50 000 018 128 
      206 – 210 Lakemba Street, Lakemba 2195 

         Postal Address: P.O. Box 324, Lakemba, NSW 2195 
                Telephone: (02) 9740 6022 – 9740 6842    Fax: (02) 9740 6362 

 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να προσλάβει εκπαιδευτικούς  

για να διδάξουν στα Σχολεία της Κοινότητας. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα: 

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@goc.com.au  ή 

2) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 206‐210 Lakemba St LAKEMBA NSW 2195 ή 

3) στα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο., επικοινωνήστε στον αριθμό 

9740 6022 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν Ν Ο
              ESTABLISHED 1898                                            ABN 50 000 018 128 
      206 – 210 Lakemba Street, Lakemba 2195 

         Postal Address: P.O. Box 324, Lakemba, NSW 2195 
                Telephone: (02) 9740 6022 – 9740 6842    Fax: (02) 9740 6362 
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Η  Ελληνική  Ορθόδοξη  Κοινότητα  Νέας  Νότιας  Ουαλίας  ζητάει  να  προσλάβει 

Συντονιστή/Συντονίστρια  Εκπαίδευσης  για  τα  Ελληνικά  απογευματινά  και  Σαββατιανά 

Σχολεία της Κοινότητας.  

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα: 

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@goc.com.au  ή 

2) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 206‐210 Lakemba St LAKEMBA NSW 2195 ή 

3) στα  Γραφεία  της  Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο.,  επικοινωνήστε στον 

αριθμό 9740 6022 

Τo Νoσοκοµείο του CANTERBURY 
είναι ανοιχτό για όλους

Τ ο Σαββατο 24 Νοεµβρίου το 
Νοσοκοµείο του Canterbury 
θα ανοίξει τις πόρτες του στην 
Παροικία µε διάφορες εκδη-

λώσεις οπως βαφη προσώπου παι-
διών, φαγητά, περιήγηση του νοσο-
κοµείου, Φλαµενγκο και χορους τις 
Εθιοπιας. 
Θα εχετε την ευκαιρία να επικοινω-
νήσετε µε το ιατρικό προσωπικό.
Η Γενικη ∆ιευθυντρια, Dr Teresa 
Anderson, ειπε ειναι µια ευκαρία να 
δει η παροικια  το Νοσοκοµείο και 
να ειναι υπερήφανη. 
Μπορείτε να µάθετε απο ειδικούς 
πως να τρωτε υγιενή τροφή, γυµνα-
στική και ολες τις υπηρεσίες που 
εχουµε. 
Ειναι δύσκολο να ξέρετε πως να 
χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσιες 
γι’αυτο σας καλούµε , ειδικα αυτους 

που µένουν στο Canterbury.
Το Νοσοκοµέιο ειναι γενικό και εχει 
προσφέρει υπηρεσίες απο το 1929. 
∆ιπλα υπαρχει το Κοινοτικό Κεντρο 
Υγειας, το Tresillian Family Care 
Centre,η κλινικη για ναρκωτικα και 
η 24ωρη υπηρεσια γιατρων.
Η παροικια ειναι πολυκουλτουρίστι-
κη µε 65% απο τους 220,000 κατοί-
κους που µιλάνε διάφορες γλώσσες 
‘εκτος απο Αγγλικα’. 
Θα εχουµε οργανωµένες περιηγή-
σεις του νοσοκοµείου σε 5 γλωσσες 
‘Αγγλικά, Αραβικά, Βενγκάλι, Κα-
ντονίζ και Μανταρίν. 

Το Νοσοκοµείο θα ειναι ανοιχτό 
απο τις 10 το πρωι µεχρι τις 2 το 
απόγευµα. Το πρόγραµµα των εκδη-
λωσεών ειναι στο www.slhd.nsw.
gov.au/SydneyConnect 

Ο ελληνικής καταγωγής, Κρις Νί-
κου, είναι ο νέος πρόεδρος της πο-
δοσφαιρικής οµοσπονδίας της Αυ-
στραλίας (FFA). Ο δικηγόρος από 
τη Μελβούρνη ήταν ένα από τα τέσ-
σσερα νέα µέλη που εξελέγησαν σή-
µερα στο διευθυντικό συµβούλιο της 
FFA, κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
γενικής συνέλευσης της οµοσπονδί-
ας στο Σίδνεϊ.  Μετά τη γενική συ-
νέλευση, οι διευθυντές συνεδρίασαν 
και εξέλεξαν τον Κρις Νίκου ως νέο 
πρόεδρο και τη Χέδερ Ριντ ως ανα-
πληρώτρια πρόεδρο. Στις πρώτες 
δηλώσεις του ο Νίκου δήλωσε ότι 
είναι σπουδαία τιµή η ανάληψη της 
προεδρίας της οµοσπονδίας. «Ανυ-
ποµονώ να συνεργαστώ µε τα µέλη 
του νέου συµβουλίου µε µια ανανεω-
µένη αίσθηση σκοπού για το σύνολο 
του αθλήµατος.  Η σηµερινή ετήσια 
γενική συνέλευση είναι µια καθορι-
στική στιγµή για το άθληµά µας. Η 
διευρυµένη συνέλευση «µίλησε» και 
τώρα συγκεντρωνόµαστε ως ποδο-

σφαιρική κοινότητα για να αρχίσει 
µια νέα εποχή για το άθληµά µας» 
τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε δι-
ευθυντής των Μέλµπουρν Βίκτορι, 
ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η αύξηση 
του αριθµού των οµάδων ενόψει της 
νέας σεζόν στην A-League (σ.σ. µέ-
χρι στιγµής µετέχουν δέκα οµάδες 
στο πρωτάθληµα) είναι η πρώτη 
προτεραιότητά του. Αξίζει να σηµει-
ωθεί, ότι ο Νίκου διαδέχεται στην 
προεδρία της FFA τον Στίβεν Λόουι, 
ο οποίος είχε αναλάβει τα «ηνία» της 
οµοσπονδίας το 2015, όταν πήρε 
τη... σκυτάλη από τον πατέρα του, 
Φρανκ, που κατείχε το εν λόγω πό-
στο από το 2003.

Νέος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής 
οµοσπονδίας ο Έλληνας οµογενής Κρις Νίκου




