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ΠΡΟΓΡΑ Α ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

 

Π : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 Αυγούστου 2018, από  4:30 . . έως 5:30 . .  

 
Τ  14 Α  2018 - Π   Ε   Κ   Θ  

ρθρος και Θεία Λειτουργία από 8:00 . . – 11:00 . . 

 Π  Ε  ’  χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,, από τις 6:30 . . –  9:00 . . Θα ακολουθήσει η τέλεση του μυστηρίου του 

Ευχελαίου και μετά το πέρας αυτού θα αλθεί η παράκληση της Θεοτόκου.  

Καλούνται όλοι οι Ορθόδο οι Χριστιανοί της Πόλης μας να λάβουν μέρος στον εσπερινό, στον γιο και 

Ιστορικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Ιερός Ναός θα μείνει 

ανοικτός και θα διατίθεται καφές και λουκουμάδες. 

Τ  15 Α  2018 - Ε   Κ   Θ . 

ρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, ιερουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,  από 8:00 . . – 11:00 . .  

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η περιφορά της ιεράς εικόνος της Θεοτόκου.  

                        Ε   Ε  Ε  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ

 
Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον χώρο της Κοινοτικής Λέσχης (206-210 Lakemba St., 
Lakemba), την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 με θέμα τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και με 
πιο τρόπο θα βοηθηθούν οι οικογένειες των δεινοπαθούντων. 

Παρευρέθησαν,  ο Πρόεδρος της ΕΟΚ ΝΝΟ κ. Χάρη Δανάλης, Πρόεδροι άλλων Σωματείων και 
Οργανισμών και μεμονωμένα άτομα όπου συζητήθηκε το όλο θέμα και αποφασίστηκε να 
διενεργηθεί έρανος για την ενίσχυση των πυροπαθών, ως κάτωθι: 

1)Την ίδρυση 11μελούς Επιτροπής που θα εποπτεύει το όλο έργο του εράνου αποτελούμενη από: 
κ. Χ. Δανάλη, κα. Ν. Καρτέρη. κ. Χ. Μπελέρχα, κα Χ. Σταυροπούλου, κα K. Stojanovic,                                  
κ. Ιωάννη Σπανέλλη, κ. Ιωάννη Θεοδωρίδη, κ. Βασίλη Μινά, κα Κ. Βαλλή, κ. Σ. Δελαγραμμάτη 
κα. Ν. Λαμπούση που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

2)Να ανοιχτούν σε τρεις (3) Τράπεζες, Commonwealth Bank, Delphi Bank και Bank of Sydney 
τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα “The Greek Orthodox Community of NSW Greek Fire 
Appeal”,  όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα ποσά που επιθυμούν. 

Σας παραθέτουμε προς το παρόν τα στοιχεία δύο Τραπεζικών λογαριασμών, και θα σας 
ανακοινώσουμε τον άλλο όταν λάβουμε τα στοιχεία του. 
 

: BSB:941200,    Account number: 200637043,     Account name: “GREEK 
ORTHODOX COMMUNITY OF NEW SOUTH WALES LTD – GREEK FIRE APPEAL” 
 

: BSB: 942201,     Account number: 1403195 
Account name: “THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD THE GREEK FIRE 
APPEAL”. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο (02) 9740 6022 ή στο email: 

reception@goc.com.au 

 

«Συλλόγου Αθηναίων Αυστραλί-
ας» ‘όπως είχε αποφασιστεί από 
τη Γενική Συνέλευση του 2015 
και για να µη χαθεί το όνοµα. Το 
ίδιο ακριβώς συνέβη και µε τον 
ιστορικό «Σύλλογο Αθηναίων 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ» που ιδρύθηκε 
το 1953 και που κατοχυρώθηκε 
επίσης νοµικά για να διατηρη-
θεί η πορεία και η ιστορικότητά 
του και όχι µόνο.

Το Μάρτιο του 2018 το ∆Σ 
του «Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ» 
χρησιµοποιώντας παράτυπα το 
όνοµα του «Συλλόγου Αθηναίων 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ», (του οποίου 
η ονοµασία δεν είναι κατοχυ-
ρωµένη µε αυτούς), κάλεσαν τα 
µέλη του συλλόγου (αρκετά µέλη 
δεν ειδοποιήθηκαν) σε Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και εκλογές 
για τις 29 Απριλίου 2018, πα-
ρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα 
οικονοµικά στοιχεία (Financial 
Statements YE 30.6.17) προς 
έγκριση του νεοσύστατου συλ-
λόγου τους µε την ονοµασία 
«Σύλλογος Αθηναίων ΝΝΟ». 
Και επιπρόσθετα οι αιτήσεις 
υποψηφιότητας ήταν και αυτές 
στο όνοµα του συλλόγου «Αθη-
ναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ».

Αυτό, είναι πρωτάκουστο στα 
συλλογικά παροικιακά δρώµενα 
και έξω από κάθε νόµιµη και 
καταστατική διαδικασία. Φαί-
νεται ότι οι «ΕΛΙΓΜΟΙ» αυτοί 
πιθανόν είχαν στόχο και σκο-
πό να νοµιµοποιήσουν αυτό 
που είχαν κάνει και παράλληλα 
να εντάξουν τα µέλη που είχαν 
συµπληρώσει τις αιτήσεις στο 
όνοµα του ιστορικού συλλόγου 
«Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» 
στο νεοσύστατο σύλλογο τους.

Τα αποτελέσµατα τα γνωρί-
ζουµε όλοι. 

Από τη Γενική Συνέλευση του 
«Συλλόγου Αθηναίων Σύδνεϋ 
και ΝΝΟ», όπως ήταν η πρό-
σκληση, ξεπήδησε ένα «∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο» µε την ονοµα-
σία διαφορετικού Συλλόγου, του 
νεοσύστατου «Συλλόγου Αθη-
ναίων ΝΝΟ»!!!

Και δεν έφταναν όλα αυτά, 
προχώρησαν ακόµα παραπέρα 
και θόλωσαν ακόµα πιο βαθιά τα 
νερά σε κατάσταση πανικού που 
δηµιουργήθηκε από τις δικές 
τους διοικητικές αδυναµίες και 
παραλείψεις και σε σχέση µε τον 
παραγκωνισµό των µελών του 
ιστορικού «Συλλόγου Αθηναί-
ων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» και µέσα 
στον Μάη του 2018 καταχώρη-

σαν ως Business Names, κάτω 
από το νεοσύστατο σύλλογό 
τους, τρεις ονοµασίες: Athenian 
Association of Australasia, 
Originally known as the 
Athenian Association of Sydney 
& NSW και Originally Known 
as the Athenian Association 
of Sydney and NSW. Τι καθα-
ρότητα!!! Τι προνοητικότητα !!! 
‘Όλα κατέληξαν «για εύλογους 
λόγους» σε ένα ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ. !!!

Αναζητείται επειγόντως η 
κόρη του Μίνωα η Αριάδνη και 
ο ήρωας Θησέας ο γιος του Αι-
γέα του βασιλιά των Αθηνών 
για να οδηγήσουν επιτέλους τα 
µέλη έξω από τον λαβύρινθο για 
να καταλάβουν αυτά που βρί-
σκονται!!!

Κι αυτό για να γίνουν «πι-
στευτοί» ότι είναι «οι µόνοι» 
συνεχιστές του ιστορικού συλ-
λόγου, να καλύψουν την αλλο-
πρόσαλλη διοικητική πορεία 
τους, υπεράνω όλων αγνοώντας 
δεκάδες µέλη που εντάχθηκαν 
και συµπαραστάθηκαν διαχρο-
νικά στις τάξεις του και έδειξαν 
ενδιαφέρον για τεκταινόµενα 
στο σύλλογό τους. Τι Κρίµα!

Αυτή είναι η είναι η πραγµατι-
κή και καθαρή αλήθεια, η οποία 
αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, 
στην έγκριτη εφηµερίδα «Ο Κό-
σµος» της παροικίας µας και όλα 
τα αποδεικτικά στοιχεία είναι στη 
διάθεση της εφηµερίδας.

Παρ ‘όλα αυτά η σηµερινή 
∆ιοίκηση που έχει νοµιµοποι-
ήσει και κατοχυρώσει το ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥ∆ΝΕΥ ΚΑΙ 
ΝΝΟ» και το Λειτουργικό όνοµα 
«Σύλλογος Αθηναίων Αυστραλί-
ας» δεν θα σταµατήσει να ενερ-
γεί ενωτικά και συµφιλιωτικά 
για να βρεθούµε όλα τα µέλη 
κάτω από τη στέγη ενός οργανι-
σµού στην αγκάλη της Αθηναϊ-
κής και Ελληνικής παροικίας. 
Τονίζουµε ότι όλες οι οµογενει-
ακές οργανώσεις και σύλλογοι 
ανήκουν στα µέλη τους τα οποία 
και έχουν αποκλειστικά τον 
πρώτο και τελευταίο λόγο για 
την λειτουργία των οργανισµών 
τους και δεν πρέπει σε καµιά πε-
ρίπτωση να τα παρακάµπτουµε 
και να τα αγνοούµε.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο                                   
Παναγιώτης Λαχανάς  
Πρόεδρος
                                 
Μιχάλης Αλεξόπουλος
Γραµµατέας




