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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνει ολοήμερη εκδρομή/προσκύνημα στην Eκκλησία Αγίου Δημητρίου 

Queanbeyan την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 όπου θα παρακολοθήσουμε την θεία Λειτουργία. Μετά το πέρα της Λειτουργίας  
θα γευματίσουμε στο χωλ της εκκλησίας.  Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και bread roll, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρρας και καφέ στην Ελληνική Λέσχη. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το 

SURRY HILLS, COLES EARLWOOD και PUNCHBOWL 11 Rossmore Avenue 6 πμ. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.

Τηλεφωνείστε τον Μιχάλη στο γραφείο του συλλόγου από 9 πμ – 6 μμ Δευτέρα-Σάββατο 9567 6005, στον Δημήτρη Μπεκρή στο Κιν. 0401 400 535 
στον κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, κ. Χάρδα 0405 749 582, κα Στασινοπούλου 9787 2279, κα Βασιλοπούλου 9597 5218 και κα Ρένα 9558 5997.

 
ΟΛΟΙ ΕΥπΡΟσΔΕΚΤΟΙ

Εκ του Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Ψαρρός 0405 163 720

ECUMENICAL PATRIARCHATE
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

IEΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η Ι. Αρχιεπισκοπή κάνει γνωστόν εις τους πιστούς  
και εις την Ομογένεια γενικώτερον ότι, εκ των καταστροφικών 

πυρκαγιών στην περιοχή Blue Mountains, Springwood κλπ,  
εις το Μοναστήρι  του Αγίου Γεωργίου  

κάηκε ολοσχερώς το Ηγουμενείο και όλα τα υπάρχοντα  
του Ηγουμένου π. Κυριακού, καθώς  

και ο χώρος πέριξ της Ι, Μονής.
Ευτυχώς οι Ι. Ναοί του Αγ, Γεωργίου  

και του Οσίου Χριστοδούλου, υπέστησαν μικρές ζημιές.

Την Κυριακή, λοιπον, 27 Οκτωβρίου, 
εις όλους τους Ι. Ναούς της Ι. Αρχιεπισκοπής, θα περιέλθει 
ειδικός Δίσκος, δια τις τεράστιες ανάγκες της Ι. Μονής. 
 Επίσης, σεβαστό μέρος του συλλεγησόμενον ποσόν,  

θα διατεθεί μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δια τις ανάγκες  
κατοίκων της περιοχής, των οποίων κατεστράφησαν τα σπίτια.

Σύδνεϋ 10-10-2013
Ἐκ τῶν Κεντρικῶν Γραφείων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ο οµοσπονδιακός υπουργός ∆ικαιοσύ-
νης, Michael Keenan, υπερασπίστηκε την 
απόφαση της κυβέρνησης για τον τρόπο µε 
τον οποίο θα βοηθήσει τους πυρόπληκτους 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σα-
ρώνουν την Νέα Νότια Ουαλία.

Το βοήθηµα αποκατάστασης καταστρο-
φών είναι διαθέσιµο για τους ανθρώπους 
που έχουν τραυµατιστεί σοβαρά, τα σπί-
τια τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 
ή έχουν υποστεί µεγάλες ζηµίες. Ωστόσο, 
σε αντίθεση µε τα θύµατα των πυρκαγιών 
της Τασµανίας ή του τροπικού κυκλώνα 
Oswald, η κυβέρνηση δεν θα προσφέρει 
βοήθεια σε όσους έχουν αποκοπεί από τα 
σπίτια τους ή είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα 
και νερό για 48 ώρες.

Ο εκπρόσωπος των Εργατικών, Doug 
Cameron, που διαµένει στα Γαλάζια Όρη, 
χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης 
απαράδεκτη. 

“Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παρέµ-
βει. Αυτό το βοήθηµα έχει δοθεί στους 

ανθρώπους που έχουν αντιµετωπίσει 
αντίστοιχες καταστάσεις σε όλες τις άλλες 
Πολιτείες”, δήλωσε ο γερουσιαστής Κά-
µερον και πρόσθεσε “έχω µιλήσει µε τους 
κατοίκους εδώ, που δεν είχαν πρόσβαση 
στο σπίτι τους έως και τρεις ηµέρες και δεν 
έχουν ούτε τρόφιµα. Ούτε καν τη δυνατό-
τητα να αγοράσουν στα παιδιά τους και-
νούρια ρούχα”.

Ωστόσο, ο κ. Keenan υπερασπίστηκε την 
προσέγγιση της κυβέρνησης. “Η κυβέρνη-
ση θα κάνει αυτό που πρέπει και οι άνθρω-
ποι που έχουν πληγεί θα πάρουν αυτά που 
χρειάζονται”, είπε ο κ. Keenan. 

Η κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώ-
σει ότι θα επεκτείνει το επίδοµα σε όσους 
έχουν απώλεια εισοδήµατος λόγω των 
πυρκαγιών. “Το επίδοµα έχει σχεδιαστεί 
για να βοηθήσει τους εργαζόµενους, τους 
παραγωγούς και τις ατοµικές επιχειρήσεις 
να ανακάµψουν από τις πυρκαγιές, να στα-
θούν ξανά στα πόδια τους και να επιστρέ-
ψουν στην εργασία”, τόνισε ο κ. Keenan.

H κυβέρνηση υπερασπίζεται 
το βοήθηµα που θα δώσει 
στα θύµατα της πυρκαγιάς

Λόγω της πύρινης λαίλαπας, έκλεισαν 
πολλοί δρόµοι, ακυρώθηκαν αεροπορικά 
δροµολόγια και πολλοί αθλητές έφτασαν µε 
σηµαντική καθυστέρηση στην Καµπέρα

Περίπου 700 αθλητές και αθλήτρι-
ες, ελληνικής καταγωγής, έλαβαν µέρος 
στους Πανελλήνιους Αγώνες Ωκεανίας, 
που πραγµατοποιήθηκαν το περασµένο 
τριήµερο. Οι αγώνες έγιναν στην Καµπέ-
ρα, καθώς η αυστραλιανή πρωτεύουσα 
γιορτάζει φέτος τα εκατοντάχρονά της. 
∆υστυχώς οι φετινοί αγώνες, παρά την 
εντυπωσιακή συµµετοχή, «σκιάστηκαν» 
από τις φωτιές στη Νέα Νότια Ουαλία.

Μάλιστα λόγω της πύρινης λαίλαπας, 
έκλεισαν πολλοί δρόµοι, ακυρώθηκαν αε-
ροπορικά δροµολόγια και πολλοί αθλητές 
έφτασαν µε σηµαντική καθυστέρηση στην 

πρωτεύουσα, µε αποτέλεσµα να προκλη-
θούν οργανωτικά προβλήµατα, όπως είπε 
ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας, Γιώργος 
Αγγελόπουλος. 

Η διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώ-
νων Ωκεανίας είναι ένα θεσµός που ιδρύθη-
κε από το ΣΑΕ Ωκεανίας και εξελίχθηκε σε 
συνδετικό κρίκο της ελληνικής νεολαίας.

Οι αγώνες της Καµπέρας στηρίχθηκαν 
από την Ελληνική Κοινότητα και την Ελληνι-
κή Λέσχη και χρηµατοδοτήθηκαν από οµο-
γενειακές επιχειρήσεις αλλά και την τοπική 
κυβέρνηση.

Οι προηγούµενοι αγώνες του 2011 εί-
χαν γίνει στο Ντάργουιν και είχαν σηµει-
ώσει ξεχωριστή επιτυχία. Οι επόµενοι θα 
πραγµατοποιθούν ύστερα από δύο χρό-
νια, στο Σίδνεϊ.

Οι φωτιές «σκίασαν» τους Πανελλήνιους Αγώνες Ωκεανίας




