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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ  ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2019 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Έλληνας αυστραλογεννημένος, που έχει ζήσει 

και στην Ελλάδα, με επιστημονική προϋπηρεσία και καλού 
χαρακτήρος, ζητεί γνωριμία με Ελληνίδα έως 55 ετών 

(ο ίδιος έχει περάσει τα 60) για σοβαρή σχέση. 
Ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι επίσης 
καλού χαρακτήρα και καλής διάθεσης, 
χωρίς σοβαρά οικογενενειακά βάρη.  

Τηλεφωνείστε στον κ. Τζωρτζ στον αριθμό 0416 381 294, 
για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε.

H ΛΕΥΚΑΔΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΥΔΝΕΫ
διοργανώνει

ΕΚΔΡΟΜΗ / ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
στον Άγιο Χαράλαμπο στο The Entrance NSW

Μετά τη Θεία Λειτουργία θα παραμείνουμε για μεσημεριανό 
στην αίθουσα της εκκλησίας και μετά θα μεταβούμε στο παραλιακό 

πάρκο του Entrance να θαυμάσουμε το τάισμα των πελεκάνων. 
Τα λεωφορεία αναχωρούν στις 7.00 πμ από το πάρκινγκ 

του Earlwood επί της Homer Street και από την 1η στάση 
επί της Penshurst Street, Willoughby 7.30 πμ 

Tιμή λεωφορείου $25 το άτομο

Για κρατήσεις τηλ. στον Στάθη 0418 640 403
στον Θεόδωρο 9663 2702 ή στην Τούλα 0404 909 465

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Ελάτε να περάσουμε μια όμορφη μέρα 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αυστραλιανή Ένωση Τραπεζών λέει ότι τα μέλη της γνωρίζουν ότι δεν είναι 
πάνω από το νόμο, μετά την δημοσίευση του πορίσματος της Βασιλικής Επιτρο-
πής που ερευνά τις πρακτικές των τραπεζών. Όλες οι τράπεζες ή οι υπάλληλοί 
τους που έχουν κάνει λάθος θα αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
αλλά η επικεφαλής της Australian Banking Association Άννα Μπλιγκ δήλωσε 
ότι αν και κατανοεί ότι οι τράπεζες δεν είναι πάνω από το νόμο,  κάθε άτομο 
έχει δικαίωμα υπεράσπισης. «Κάθε οργανισμός, είτε πρόκειται για τράπεζα είτε 
για ασφαλιστική εταιρεία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι 
της θα έχουν την σωστή υπεράσπιση που. Αυτή είναι η φύση του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας, «είπε σε εκπομπή της Ραδιοφωνίας ABC 
όταν ρωτήθηκε αν οι τραπεζίτες θα χρηματοδοτήσουν από την τσέπη τους την 
υπαράσπιση τους ή αν θα πληρώσουν οι τράπεζες για αυτήν.

Τράπεζες: Ξέρουμε ότι 
δεν είμαστε πάνω από το νόμο

Κουίνσλαντ: Σε κρίσιμη κατάσταση 
τρία αγόρια μετά από τροχαίο 
Οι ζωές τριών εφήβων αγοριών κρέμονται από μια κλωστή αφού το αυτο-
κίνητό στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη πάνω σε φράκτη στην Χρυσή Ακτή. 
Ο 16χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στο Beacon Road 
στο βουνό Tamborine στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Δύο αγόρια 
ηλικίας 14 ετών παγιδεύτηκαν στο πίσω κάθισμα του ολοκληρωτικά κατε-
στραμμένου αυτοκινήτου. Τελικά διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νο-
σοκομείο Παίδων του Κουίνσλαντ με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος και 
στα άκρα. Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Gold 
Coast σε κώμα με σημαντικές βλάβες στο κεφάλι. Και οι τρεις παραμένουν 
σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας 14χρονος επιβάτης στο μπροστινό κάθισμα 
και ένα άλλο αγόρι που καθόταν στο πίσω μέρος υπέστησαν μικρά τραύ-
ματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προληπτικά. Η αστυνομία ανέφερε 
ότι η ταχύτητα ήταν ένας από τους παράγοντες του ατυχήματος.


