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“Άκου την Καρδία σου”: Μεγάλος Παναυστραλιανός έρανος  
  για την ενίσχυση των ευπαθών οµάδων στην Ελλάδα

Γ ια ακόµη µια φορά η Ιερά Αρχιπισκοπή Αυστραλίας αντιλαµβά-
νεται τις µέγαλες ανάγκες που έχουν οι συµπατριώτες µας λόγω 
της οικονοµικής κρίσης και δείχνει ότι έχει την ικανότητα και το 
ανθρώπινο δυναµικό να οργανώσει αποστολή βοήθειας σε µια 

κλίµακα και µια έκταση που δεν έχει προηγούµενο. Με το σύνθηµα 
“Άκου την Καρδία σου”, δείχνει επίσης ότι χάρη στην προσωπικότητα 
του χαρισµατικού της Αρχιεπισκόπου έχει πάντα ως πρώτο της µέληµα 
την εκπλήρωση του πνευµατικού και ανθρωπιστικού της έργου. ΕΡΓΟΥ 
ΟΥΣΙΑΣ και έµπρακτη απόδειξη αγάπης για τους συµπατριώτες µας που 
υποφέρουν. Μοναδική η ανταπόκριση των οµογενών, ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία η προσφορά του κόσµου. 
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, το ίδρυµα Βασιλειάδα και ο σύλ-
λογος “Ελληνίδες Γυναίκες του Σίδνεϊ” διοργανώνουν τον µεγαλύτερο 
παροικιάκο έρανο που έχει γίνει ποτέ για την ενίσχυση των ευπαθών 
οµάδων στην Ελλάδα. Με πρωτοβούλια του Σεβασµιοτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού, συµµέτεχουν όλες οι Πολιτείες της 
Αυστραλίας, σε ένα έργο ουσίας, µε σκοπό η καθεµία να στείλει τουλα-
χίστον απο ένα κοντέινερ γεµάτο µε είδη πρώτης ανάγκης στις ελληνικές 
Μη Κερδοσκοπικες Οργανώσεις “Χαµόγελο του Παιδιού”, Χατζυκυριά-
κειο” και Κιβωτό του Κόσµου”. Όπως γνωρίζουµε η ανταπόκριση του 
κόσµου είναι άνευ προηγουµένου και µέχρι στιγµής έχουν συγκεντρω-
θεί 11 κοντέινερ ενώ εντυπωσιακό αναµένεται να είναι και το ποσό της 
χρηµατικής βοήθειας. Για τις ανάγκες του εράνου συλλέγονται ρούχα και 
υποδήµατα για άτοµα όλων των ηλικιών σε πολυ καλή κατάσταση καθώς 
καί τρόφιµα µακράς διάρκειας. Σύµφωνα µε πληροφορίες της τελευταίας 
στιγµής µεγάλο νοσοκοµείο του Μπρίσµπεν προσφέρει 2,000 νοσοκο-
µειακά κρεβάτια. Υπευθυνοί για την οργάνωση του εράνου στο Σίνδεϊ 
είναι το Ίδρυµα Βασιλειάδα σε συνεργασία µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αυστραλίας και τον σύλλογο “Ελληνίδες Γυναίκες του Σίδνεϊ”. Ο Έρανος 
στο Σίδνεϊ θα πραγµατοποιήθει το Σάββατο 16 Απριλίου από τις 8 π.µ. 
µέχρι τις 4 µ.µ. Την οργάνωση του εράνου στην Βικτώρια έχει αναλάβει 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας. 
Αξιζεί να σηµειώθει ότι η ανταποκρισή του κόσµου στο κάλεσµα του 
εράνου είναι αξιοµνηµόνευτη κάθως απο την Βικτώρια θα σταλούν τρία 
µέγαλα κοντέινερ αντί για ένα που υπολογιζόταν αρχικά. Επίσης, η Ενο-
ρία της Καµπέρρας σε συνεργασία µε την Ελληνική Κοινότητα θα στείλει 
ένα φορτηγό γεµάτο είδη πρώτης ανάγκης  στο Σύνδεϋ µε σκοπό να στα-
λούν όλα µαζί στην Ελλάδα. Υπευθυνοί για τον έρανο στην Αδελαιδά εί-
ναι Ιερα Αρχιεπισκοπή σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας 
και υπό την εποπτεία του πατέρα Jeremy, όπως και για το Περθ, υπό την 
εποπτεία του πατέρα Ελπίδιου. Τον έρανο στην Βρισβάνη οργανώνει 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας µε επικεφαλής τον πάτερ ∆ηµήτριο. 
Οι Ελληνές οµογενείς µεσώ του εράνου για αλλη µια φορά ενώσαν τις 
δυνάµεις τους µε σκοπό να βοηθήσουν όσο µπορούν τους Ελλήνες που 
όλοι ξέρουµε πόσο µέγαλη αναγκή βρίσκονται εξαιτίας της οικονοµικής 
κρίσης. Τα είδη πρώτης ανάγκης θα σταλούν στις Ελληνικές Μη Κερ-
δοσκοπικές Οργανώσεις “Χαµόγελο του Παιδιού”, στο Χατζηκυριάκειο 
Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας και στην Κιβωτό του Κόσµου. Το χρηµα-
τικό πόσο που θα συγκεντρώθηκε απο την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστρα-
λίας ως τις 10 Απριλίου θα σταλεί στον Μη Κυβερνητικό Οργανισµό 
“Αποστολή” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.




