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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 

. . .

 
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 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή Δεκεμβρίου μμ

 
  GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο. 
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      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 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ 
 

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την ενίσχυση των πυροπαθών της πρόσφατης καταστροφικής 

πυρκαγιάς στην Αττική, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ευχαριστεί 

θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για την ενίσχυση των πυροπαθών που 

πραγματοποιήθηκε στο Yiammas.όπου συγκεντρώθηκε το ποσό των $2,715. 

 Επίσης ευχαριστεί την διοίκηση του Yiammas για την ευγενή προσφορά της να δωρίσει ένα 

voucher για δείπνο 2 ατόμων ως και για την ελάττωση της τιμής των εδεσμάτων με σκοπό την 

αύξηση του χρηματικού ποσού που συγκεντρώθηκε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

206-210 LAKEMBA ST, LAKEMBA 

 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Η Ελληνική Κοινοτική Λέσχη ζητάει άτομο με ανάλογη πείρα, για να 
αναλάβει την κουζίνα στο Lakemba. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνείστε στον αριθμό             
(02) 9740 6022 ή (02) 9759 4014 

Γραπτές δηλώσεις ενδιαφέροντος (Expressions of Interest) και βιογραφικά 
σημειώματα θα γίνουν δεκτά, στα Γραφεία της Κοινότητας, μέχρι την 
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στις 5.00μμ. 

Παρακαλούμε αποστείλατε σημειώματα στην διεύθυνση:   
Greek Community Club, 206-210 Lakemba Street, Lakemba NSW 2195  
ή στο Fax: (02) 9740 6362  
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  manager@goc.com.au 

HΠατρίσια Καρβέλα αποβλήθηκε από τη Βουλή µε την δικαιολογία 
ότι δεν εφάρµοσε τον ενδυµατολογικό κώδικα που ισχύει για άντρες 
και γυναίκες-. Συνέπεια ήταν να την... αποβάλλουν, θεωρώντας ότι 
το λευκό αµάνικο µπλουζάκι που φορούσε, δεν ανταποκρινόταν στο 

κύρος του χώρου. Η δηµοσιογράφος του NBC ανέβασε στα social media 
την... περιπέτειά της, κερδίζοντας τη συµπάθεια δεκάδων ακολούθων της. 
Κάποιοι µάλιστα, προκειµένου να την υποστηρίξουν µε στοιχεία, ανέβασαν 
στο διαδίκτυο φωτογραφίες µε βουλευτίνες, οι οποίες είχαν εµφανιστεί µε 
πιο... χαλαρή και... αέρινη διάθεση µέσα στη Βουλή. Βέβαια, ο κώδικας 
ενδυµασίας ισχύει και εφαρµόζεται µε αυστηρή τυπικότητα στην αλλά δεν 
αποκλείεται στο παρελθόν να... ξέφυγαν ορισµένες περιπτώσεις. Ως εκ 
τούτου, ο πρόεδρος της αυστραλιανής βουλής ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει 
έρευνα, προκειµένου να διαπιστωθεί αν όντως σε άλλες περιπτώσεις, εκτός 
της Πατρίσια Καρβέλας, είχε παραβιαστεί ο dress code.

Η απαγόρευση των πλαστικών σακούλων µιας χρήσης από τις δύο µεγαλύ-
τερες αλυσίδες σουπερµάρκετ της Αυστραλίας απέτρεψε την εισαγωγή πε-
ρίπου 1,5 δισεκατοµµυρίων σακούλων στο περιβάλλον και η βιοµηχανία 
λιανικής πώλησης ελπίζει ότι αυτή είναι µόνο η αρχή. Η απόφαση των αλυ-
σίδων Coles και Woolworths να σταµατήσουν να προσφέρουν πλαστικές 
σακούλες µίας χρήσης στα τέλη του καλοκαιρού είχε αρχικά συναντήσει 
αντίδραση από τους καταναλωτές. Ωστόσο, τρεις µήνες µετά τη ριζική αλ-
λαγή, η κατανάλωση πλαστικών σακούλων σε εθνικό επίπεδο έχει µειωθεί 
κατά 80%, σύµφωνα µε την Εθνική Ένωση Λιανοπωλητών της χώρας. Μά-
λιστα, ορισµένοι λιανοπωλητές αναφέρουν ποσοστά µείωσης έως και 90%. 
Σύµφωνα µε τον Ντέιβιντ Στάουτ, εκπρόσωπο της ένωσης, η απαγόρευση 
ήταν µια «γενναία» κίνηση από τα µεγάλα σουπερµάρκετ που άνοιξε το δρό-
µο για τις µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως δεν µπορούν να δι-
ακινδυνεύσουν αρνητικές αντιδράσεις από τους πελάτες τους, να ακολουθή-
σουν το παράδειγµά τους. Ο Στάουτ ελπίζει ότι οι µεγάλοι λιανοπωλητές θα 
συνεχίσουν να ηγούνται της κίνησης προς µια πιο βιώσιµη βιοµηχανία και 
θα απαγορεύσουν άλλες επιλογές συσκευασίας µιας χρήσης. «Νοµίζω ότι θα 
υπάρξει περισσότερη πίεση σε όλους µας για να είµαστε πιο ευαισθητοποι-
ηµένοι σε αυτό που καταναλώνουµε», πρόσθεσε.

«Για τις επιχειρήσεις, για το περιβάλλον, για τον καταναλωτή και φυσικά 
για τις τοπικές αρχές που πρέπει να εργαστούν για να αφαιρέσουν αυτά τα 
πράγµατα από τους χώρους υγειονοµικής ταφής, υπάρχει ένα πλήθος πλεο-
νεκτηµάτων από την απαγόρευση των πλαστικών».

H Πατρίσια Καρβέλα αποβλήθηκε 
από τη Βουλή λόγω της ενδυµασίας της

1,5 δισεκατομμύριο λιγότερες 
πλαστικές σακούλες μετά 
την απαγόρευση των σουπερμάρκετ




