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Τ ην Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 
2018, έλαβε χώρα η 42ή εκδή-
λωση της Ετήσιας Οδοιπορίας 
(Walk-a-thon) του Κέντρου Ελ-

ληνικής Προνοίας (GWC Community 
Services) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σε 
συνεργασία µε την Ενορία του Αγίου 
Σπυρίδωνος στο χώρο του Ελληνορθό-
δοξου Κολλεγίου 1130 Αnzac Parade, 
Maroubra.
Με την συµβολική αυτή εκδήλωση κορυ-
φώθηκε ουσιαστικά το πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικής 
Προνοίας στο πλαίσιο του µήνα Κοινω-
νικής Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίη-
σης  “Οκτώβριος 2018”.
Την έναρξη της Ετήσιας Οδοιπορίας κή-
ρυξε λίγο µετά τις 13:00µ.µ. o Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ.Σε-
ραφείµ, παρουσία του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδος, κυρίου Χρήστου Καρρά,του 
Ιερατικού Προιστάµενου της ενορίας του 
Αγίου Σπυρίδωνος Πατέρα Στυλιανού 
Σκούτα, προσωπικού και εθελοντών του 
οργανισµού, του Αντιπροέδρου της ∆ιοι-
κητικής επιτροπής του Κέντρου Ελληνι-
κής Προνοίας, κ. Οδυσσέα Κούστα και 
πλήθος κόσµου. “Nα διαβιβάσω το χαιρε-
τισµό του Σεβασµιωτάτου κ.κ. Στυλιανού, 
την ευλογία του και τις ευχές του για καλή 
επιτυχία σε όλους τους συµµετέχοντες”, 
ανέφερε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Απολλωνιάδος κ.Σεραφείµ.
“Να εκφράσω επίσης τα συγχαρητήρια µου  
στο Κέντρο Προνοίας που για σαρανταδύο 
χρόνια διοργανώνει αυτή την εκδήλωση µε 
σκοπό όχι µόνο την οικονοµική αλλά και την 
ηθική ενίσχυση του” κατέληξε ο Θεοφιλέ-
στατος.

“Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας προσφέρει 
γενναιόδωρα τις υπηρεσίες του για σχεδόν 
45 χρόνια ιδίως σε αυτούς που τις έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη σε άτοµα και οµάδες, επι-
τρέποντάς τους να λαµβάνουν ενεργά µέρος 
στην καθηµερινότητα της Αυστραλιανής κοι-
νωνίας” τόνισε ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Σύδνεϊ, Χρήστος Καρράς. 
“Το µέλλον του Ελληνικού Κέντρου Προνοί-
ας εξαρτάται από την υποστήριξη όλων µας 
και αξίζουν θερµά συγχαρητήρια και ευγνω-
µοσύνη σε όλους όσους έχουν συµβάλλει 
στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του όλα 
αυτά τα χρόνια” υπογράµµισε στο χαιρε-
τισµό του ο Γενικός Πρόξενος.
Να αναφέρουµε ότι τις εορταστικές εκ-
δηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους 
το µέλος της πολιτειακής κυβέρνησης 
της εκλογικής περιφέρειας Μaroubra, 
Michel Daley, o ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
της ∆ηµαρχείας Anthony Andreus καθώς 
επίσης και ο οµογενής ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος της ∆ηµαρχείας του Randwick 
(West Ward) Xάρης Σταυρινός.
Η διαδροµή της Ετήσιας Οδοιπορίας 
κατέληξε στο χώρο του Ελληνορθόδο-
ξου Κολλεγίου στο 1130 Αnzac Parade 
στο προάστιο Maroubra, όπου η ενορία 
του Αγίου Σπυρίδωνος διοργάνωµε µε 
εξαιρετική επιτυχία ελληνικό πανηγύρι 
στο πλαίσιο του Spring Fair Festival µε 
πλήθος ελληνικών περιπτέρων αλλά και 
πλούσιες δραστηριότητες για παιδιά.
Στο πλαίσιο του πλούσιου εορταστικού 
προγράµµατος συµµετείχε το χορευτικό 
συγκρότηµα παραδοσιακών χωρών του 
Λυκείου Ελληνίδων καθώς και µαθητές 
από διάφορες τάξεις δηµοτικού του Ελ-
ληνορθόδοξου Κολλεγίου.

Από την 42ή εκδήλωση της Ετήσιας Οδοιπορίας 
(Walk-a-thon) του Κέντρου Ελληνικής Προνοίας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε συνεργασία 
µε την Ενορία του Αγίου Σπυρίδωνος

Αναµνηστική φωτογραφία επίσηµης έναρξης του ετήσιας οδοιπορίας “Walkathon 2018” του Κέντρου Ελληνικής Προνοίας από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απολλωνιάδος κ.κ. Σεραφείµ, παρουσία 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Σίνδεϊ κυρίου Χρήστου Καρρά, στελεχών και εθελοντών της Πρόνοιας και πλήθος κόσµου στο  Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο του Αγίου Σπυρίδωνος στο προάστιο 
Μaroubra. Φωτογραφίες κάτω και δεξιά: Αθρόα και άκρως ενθαρρυντική η συµµετοχή της νεολαίας  και οικογενειών στην ετήσια οδοιπορία “Walkathon 2018”.




