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∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερµάτισης.

Mπορούµε να σας βοηθήσουµε 
µε µόνο 7 δολλάρια.

Για δωρεάν δείγµα 
τηλεφωνήστε 0421 571 618

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
για ελληνική κουζίνα 

στα Βόρεια Προάστεια, 5 ηµέρες 

την εβδοµάδα (Τρίτη - Σάββατο)

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0414 995 344

και ζητήστε τον ∆ηµήτρη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλικιωµένη κυρία ζητά 

γυναίκα κατά προτίµηση Eλληνίδα 
για να της κρατάει συντροφιά. 

Προσφέρεται δωµάτιο 
µε ξεχωριστό ψυγείο 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε την Κόνι 0434 656 022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/CHEF

µε πείρα στην ιταλική κουζίνα 
για να εργασθεί σε µικρό 
εστιατόριο στο Lugarno, 

4-6 βράδια την εβδοµάδα

ευπρόσδεκτα άτοµα ώριµης ηλικίας
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0434 547 996
και ζητήστε την Εσµεράλντα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΦΟΣ
στο Rookwood

στο Ελληνικό Τµήµα

τηλεφωνήστε 0403 429 940

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Eνημερωτικό περίπτερο 
στον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 
του Wollongong
Α νήµερα της εορτής του Τιµίου Σταυ-

ρού στελέχη του Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας οργάνωσαν ενηµερωτικό 
περίπτερο στον προαύλιο χώρο του 

Ιερού Ναού Τιµίου Σταυρού του Wollongong.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µέρος µίας 
γενικότερης προσπάθειας ενηµέρωσης των 
συµπαροίκων εκ µέρους του οργανσµού για 
το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει,  
καθώς παρατηρείται µία έλλειψη πληροφό-
ρησης ιδιαίτερα µετά τις πρόσφατες αλλαγές  
που αφορούν τόσο τους όρους όσο και τις 
απαραίτητες διαδικασίες προκειµένου να γί-
νουν αποδέκτες προγραµµάτων κρατικής µέ-
ριµνας.
Για µία ακόµη φορά τα στελέχη του περιφερι-
ακού κέντρου του Wollongong συνειδητοποί-
ησαν το πόσο σηµαντικό  είναι για τους συ-
µπαροίκους η δυνατότητα να επικοινωνούν 
στην µητρική τους γλώσσα.
Στην πανηγυρική λειτουργία στον Ιερό Ναό 
του Τιµίου Σταυρού του Wollongong συµµε-
τείχε πλήθος προσκυνητών και από την πόλη 
του Σίνδει, δίνοντας  έτσι την ευκαιρία στα 
στελέχη του Κέντρου να ενηµερώνουν τον 

κάθε ενδιαφερόµενο,  µοιράζοντας υλικό µε 
το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει 
εδώ και δεκαετίες.
Το ενδιαφέρον εκ µέρους µεγάλης µερίδας 
συµπαροίκων ήταν έντονο µε την πλειονόη-
τα των ερωτήσεων να αφορά το  πρόγραµµα 
υποστήριξης ηλικιωµένων «Πακέτο Βοήθειας 
στο Σπίτι» καθώς και για τις συµβουλευτικές 
υπηρεσίες του Κέντρου. 
Με την ολοκλήρωση της θείας Λειτουργίας 
στο σύνολο των πιστών  προσφέρθηκε κέρα-
σµα στην αίθουσα του Ιερού Ναού παρουσία 
του Ιερατικού Προισταµένου Πατέρα Ανδρέα 
Ιωάννου,  ενώ µέλη των Κυριών της Φιλο-
πτώχου του Wollongong, διέθεταν χειροποί-
ητα γλυκίσµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σύνο-
λο των υπηρεσιών του  Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας µπορείτε να καλείται το περιφερι-
ακό γραφείου του Κέντρου στο Wollongong 
στο νούµερο 42 28 16 09 καθώς επίσης και 
στο 92 16 21 88 ή µπορείτε να επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα WWW.gwccservices.org.
au η να κάνετε Like την σελίδα του  fb.com/
gwccservices.




