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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.

Established 1898
206-210 LAKEMBA STREET, 

LAKEMBA NSW 2195

Η ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  «Η ΜΑΡΟΥΛΑ» 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

Μεγάλη χοροσπερίδα για 
την απελευθέρωση της Λήµνου 1912

το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, 
στην αίθουσα του «LEMNOS CLUB» 

στο 44 Albert St, Belmore
και ώρα 19:30 έως τη 1η πρωϊνή

 με ζωντανή μουσική με τον Γιώργο 
και Τάσο Λάμπρου στο μπουζούκι

Τιμή εισιτηρίου για μεγάλους με φαγητό και ποτό $50
Παιδιά κάτω των 12 ετών $30

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων 
τηλεφωνήστε στα κάτωθι τηλέφωνα: 

Κώστα Χαβά 0410 421 943
Κώστα Βρόντα 9661 5999

Αγγελο Τσαμαϊδη 9533 5996
Γ. Σέντας 0411 272 710 

Τα εισιτήρια προπωλούνται κάθε ΠΕΜΠΤΗ 
στο Λήμνος Κλαμπ από 6.00 μ.μ. έως 7.00 μμ

LEMNIAN ASSOCIATION OF NSW “MAROULA” Club Limited
44 Αlbert Street Belmore NSW 2192 - 9796 2324
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Χτύπησε γυναίκα 
και την εγκατέλειψε 
στην άσφαλτο
Μ ια γυναίκα που περπατούσε πεζή σκοτώθηκε τα ξηµερώµατα της 

∆ευτέρας στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, όταν ένα άσπρο ute τη χτύπησε 
και την εγκατέλειψε,αφήνοντας στη σκηνή τον έναν πλαϊνό του 
καθρέφτη.

Λίγο µετά τις 4:30 π.µ. τη ∆ευτέρα, η αστυνοµία κλήθηκε στη Henry Lawson 
Drive κοντά στην οδό Raleigh Road στη Milperra, όπου και βρήκαν τη γυ-
ναίκα. Το παραϊατρικό προσωπικό προσπάθησε να την επαναφέρει, αλλά 
χωρίς αποτέλεσµα.
Πιστεύεται ότι τη χτύπησε ένα λευκό Toyota ute, παλαιότερο µοντέλο, το 
οποίο συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταµατήσει.
Το αυτοκίνητο εθεάθη για τελευταία φορά να κατευθύνεται νότια στη Henry 
Lawson Drive, η οποία αποκλείστηκε, καθώς γίνονταν έρευνες στη σκηνή 
της σύγκρουσης.
Η Μητροπολιτική Μονάδα ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων προτρέπει οποιον-
δήποτε έχει πληροφορίες σχετικά µε το όχηµα να έρθει σε επαφή µε τους 
Crime Stoppers στο τηλέφωνο 1800 333 000.




