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ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Παρoικιακό Έρανο 
με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 
Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και 
Οργανισμούς για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών. 
 
Η συλλογή θα γίνει: 
 
 

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

 
Στο Δημαρχείο του Marrickville  

(303 Marrickville Road, Marrickville). 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να μην αφήνετε 
πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη μέρα. 

Ζητείται Εθελοντής ∆ικηγόρος
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ, είναι ένας µη κερ-
δοσκοπικός οργανισµός που παρέχει δωρεάν νοµικές συµ-
βουλές σε µειονεκτούντα άτοµα της Ελληνοαυστραλιανής 
παροικίας.

Προς το παρόν, η νοµική υπηρεσία έχει αναβληθεί.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε για να προσφέρετε νο-
µικές συµβουλές στην ελληνική γλώσσα και να υποστηρίξε-
τε την ελληνική παροικία, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την 
Ελίζα Καλλή από το Τµήµα Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ΝΝΟ στο τηλέφωνο 9740 8310. Οι εθελοντές 
χρειάζεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µια φορά τον 
µήνα, κυρίως απόγευµα.
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Established 1898
206-210 LAKEMBA STREET, 

LAKEMBA NSW 2195

Η αντλησιοταµίευση θα µπορούσε 
να λύσει το ενεργειακό στην 
Αυστραλία µέσα σε 20 χρόνια

ΗΑυστραλία έχει την ικανότητα να αποθηκεύει έως και 1.000 φορές πε-
ρισσότερη ενέργεια από όση παράγουν σήµερα οι ανανεώσιµες πηγές 
της σύµφωνα µε µελέτη των ερευνητών του Εθνικού Πανεπιστηµίου 
της Αυστραλίας (ANU).

Ο καθηγητής της Μηχανικής, Andrew Blakers που διενήργησε τη µελέτη κατέ-
ληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν τουλάχιστον 22.000 κατάλληλες τοποθε-
σίες σε εθνικό επίπεδο για την δηµιουργία µονάδων αντλησιοταµίευσης. Με 
αυτό τον τρόπο η Αυστραλία θα µπορούσε να χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της 
100% ανανεώσιµη ενέργεια µέσα σε δύο δεκαετίες.
Η αντλησιοταµίευση είναι µια µέθοδος διαχείρισης ενέργειας παγκοσµίως. 
Η τεχνολογία της αντλησιοταµίευσης χαρακτηρίζεται από µεγάλη τεχνική και 
οικονοµική αξιοπιστία, είναι απόλυτα φιλική µε το περιβάλλον και εύκολα 
εγκαταστάσιµη σε περιοχές που η τοπογραφία και η διαθεσιµότητα νερού τα 
επιτρέπει. Το σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτεί τις αντλί-
ες τις ώρες χαµηλής ζήτησης διατηρώντας ένα καλό βαθµό απόδοσης στις 
θερµικές Μονάδες και απορροφώντας την περίσσια ενέργεια των Αιολικών 
Συστηµάτων όποτε αυτή εµφανίζεται. Έτσι το σύστηµα παραγωγής ανεβάζει το 
νερό από τη δεξαµενή υδροληψίας (κάτω δεξαµενή) στη δεξαµενή ταµίευσης 
(πάνω δεξαµενή) αποθηκεύοντας ενέργεια µέσω του σε υψηλή στάθµη νερού. 
Το αποθηκευµένο σε υψηλή στάθµη νερό παράγει ενέργεια µέσω του υδρο-
στροβίλου τις ώρες αιχµής και καταλήγει πίσω στη δεξαµενή υδροληψίας.
Η τεχνολογία πίσω από την αντλησιοταµίευση δεν είναι καινούργια, Η πρώ-
τη εγκατάσταση έγινε τη δεκαετία του 1970 στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό 
Tumut 3 στο Talbingo της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Για τις ανάγκες της µελέτης, ο Καθηγητής Blakers, ο Dr Stocks και οι συνάδελ-
φοί τους εξέτασαν προσεκτικά δεκάδες χιλιάδες τοποθεσίες στην Αυστραλία.
∆ιαπίστωσαν ότι η µεγαλύτερη πυκνότητα κατάλληλων τοποθεσιών βρίσκεται 
στη Νέα Νότια Ουαλία και εκτιµούν ότι υπήρχαν δυνατότητα δηµιουργίας µο-
νάδων αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 29.000 gigawatt.

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

GREEK ORTHODOX PARISH OF SAINT DEMETRIOS 
Cnr. Campbell & Collett Streets, Queanbeyan N.S.W. 2620 

Postal Address: P.O. Box 856 Queanbeyan N.S.W. 2620 
Telephone: (02) 62971789 

 

 
EORTH AGIOU DHMHTRIOU  QUEANBEYAN 

 
@Opw"  kavqe crovno  !etsi kaiv  jefeto" qav eJortasqh` megaloprepẁ" hJ 
eJorthv toù Megalomavrturo" kaiv qaumatourgoù   JAgivou Dhmhtrivou 
toù Muroblhvtou. # 
 

JO  jEsperinov" thvn Kuriakhv 25hn  jOktwbrivou qav telesqh̀/ w@ran 7.00 
m.m.  
 
#Orqro" kaiv hJ Qeiva Leitourgiva qav telesqh̀ thvn  Deutevra 
26hn  jOktwbrivou kaiv w@ran  8.30 - 11.00 p.m.  
 
 

Metav thvn Qeivan Leitourgivan thvn Deutera 26hn  jOktwbrivou, qav 
ajkolouqhvsh/ B.B.Q. 
 
jEpivsh" thvn  1hn  Noembrivou Kuriakhv, metav thvn Qeiva Leitourgiva 
qav ajkolouqhvsh/  B.B.Q.  giav o@lou" touv" proskhnhtav". 
 

Parakalouvme touv" ojrganwtav" poù e!rcontai mev lewforeiva  ajpov tav 
diavfora mevrh th"̀ Aujstraliva" stov proskuvnhma toù   JAgivou 
Dhmhtrivou, nav thlefwnhvsoun ejgkaivrw" kaiv nav dhlwvsoun tovn 
ajriqmovn tẁn lewforeivwn diav thvn kalutevran ejxuphrevthsin tẁn 
proskunhtẁn. 
 

Parotruvnomen thvn summetochvn o@lwn tw`n eujsebw`n. 
 

 jEk toù  jEkklhsiastikoù Sumboulivou  Thlef. 62971789  
h# 0411407207 
 jEnoriva  JAgivou Dhmhtrivou- Queanbeyan 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος θα εορτασθεί μεγαλοπρεπώς 
η εορτή του Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού 

Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου.
Ο Εσπερινός την Τετάρτην 25η Οκτωβρίου 

θα τελεσθεί ώραν 7.00 μ.μ.

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί την Πέμπτην 26η 
Οκτωβρίου και ώραν 8.30 π.μ. - 11.30 π.μ. ιερουργούντος 

του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. 

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν την Πέμπτην 26η Οκτωβρίου θα 
ακολουθήσει BBQ.

Επίσης, την 29ην Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακήν, μετά την Θεία 
Λειτουργίαν θα γίνει BBQ δια όσους δεν δύναται να έλθουν στο 

προσκύνημα την Πέμπτη 26ην Οκτωβρίου. 
Παρακαλούμε τους διοργανωτάς που έρχονται με λεωφορεία 

από τα διάφορα μέρη της Αυστραλίας στο προσκύνημα του Αγίου 
Δημητρίου να τηλεφωνήσουν εγκαίρως και να δηλώσουν τον αριθμό 
των λεωφορείων δια την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσκυνητών. 

Παροτρύνομεν την συμμετοχήν όλων των ευσεβών ενοριτών 
και όλων των αδελφοτήτων

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ενορία Αγίου Δημητρίου 




