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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. 

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 

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.

GREEK ORTHODOX  COMMUNITY OF NSW LTD 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.

Established 1898
206-210 LAKEMBA STREET, 

LAKEMBA NSW 2195

Μ ια κοµµώτρια που γλίστρησε και έπεσε σε κυλιόµενο διάδροµο 
εµπορικού κέντρου µε αποτέλεσµα να σπάσει τον αστράγαλο της 
αποζηµιώθηκε µε απόφαση του δικαστηρίου µε το ποσό των 
265.000 δολαρίων. Η ιδιοκτήτρια κοµµωτηρίου στο Kempsey, 

Trudi Jeffery, κρατούσε τον καφέ της και ένα κέικ και πήγαινε πίσω στη 
δουλειά της όταν γλίστρησε στο διάδροµο του Εµπορικού Κέντρου Kempsey 
Central τον Μάιο του 2015. Είχε προσπαθήσει να αποφύγει την έντονη 
βροχή έξω και αγνοούσε ότι το νερό είχε εισχωρήσει στο κτίριο µέχρι τον 
κυλιόµενο διάδροµο. Ένας ακόµη περαστικός που προσπάθησε να την βο-
ηθήσει, γλίστρησε, επίσης.  Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου, 
David Russell, έκρινε ότι οι ιδιοκτήτες του εµπορικού κέντρου Kempsey 
Central θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο διάδροµος ήταν επικίνδυνος κατά 
τη διάρκεια έντονης βροχής. Ένας ακόµη άντρας είχε στραµπουλήσει τον 
αστράγαλο του το 2014 υπό παρόµοιες συνθήκες. Ο δικαστής είπε, επί-
σης, ότι η κ. Jeffery είναι «ένα ιδιαιτέρως εργατικό άτοµο που έκανε ότι 
καλύτερο µπορούσε για να συνεχίσει τη ζωή της» αλλά είχε καθηµερινούς 
πόνους στον αστράγαλο της. Έκρινε επίσης ότι η 49χρονη γυναίκα δεν θα 
µπορούσε να εξακολουθήσει τη δράση της ως εθελόντρια ναυαγοσώστης 
και θα θεώρησε απίθανο να µπορεί να εργάζεται στην ηλικία των 65 ετών. 
Η αδυναµία της να κάνει οικιακές εργασίες και να µαγειρεύει λήφθηκε, 
επίσης, υπόψη από το δικαστήριο που επιδίκασε αποζηµίωση 264.280 
δολαρίων για την άτυχη γυναίκα.

Έπεσε στον κυλιόµενο διάδροµο 
εµπορικού κέντρου, 
αποζηµιώθηκε µε 265 χιλιάρικα




