
FRIDAY 24 JANUARY 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ8 ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Hellenic Emergency 

Relief Fund Inc.
Ομογενειακό Ταμείο 

Εκτάκτων Αναγκών Inc.
ABN 74 437 543 641

Hellenic Emergency Relief Fund 
Fire Appeal 2020

Το Οµογενειακό Ταµείο Εκτάκτων Αναγκών 
(ΟΤΕΑ) σε συνεργασία µε την Παν- Θεσσαλι-
κή  Οµοσπονδία Σύδνεϋ και ΝΝΟ «Ο Καραϊ-
σκάκης», την Παν- Λεσβιακή Οµοσπονδία Αυ-
στραλίας και ΝΖ την Πανηλειακή Οµοσπονδία 
Αυστραλίας, την Μυτιληνιακή Αδελφότητα Σύδ-
νεϋ και ΝΝΟ, τον Ελληνικό Σύνδεσµο «Άτλας», 
το Σύλλογο Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ, την 
Οµογενειακή  Χορωδία «Ορφέας» το  Σύλλογο  
«Φίλοι στην  Ανάγκη», Ολυµπιακός -«Θύρα 7 
Σύδνεϋ», την Πολιτειακή Οργανωτική Επιτροπή 
των «Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας – Σύδ-
νεϋ», το σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών και 
Καλλιτεχνών Αυστραλίας, το Ίδρυµα «Ρέαλ Μα-
δρίτη» Αυστραλίας, Παν Κορινθιακός Σύλλογος 
ΝΝΟ «Απόστολος Παύλος»» και µε την ευγενή 
συµπαράσταση Οµογενειακών ΜΜΕ.

∆ιοργανώνουν  
µια σειρά από εκδηλώσεις µέσα στους επόµε-
νους δύο µήνες µε στόχο την ενίσχυση πυρο-
παθών και οργανισµών που σχετίζονται µε την 
κατάσβεση των πυργιών στην ΝΝΟ. 
Πρόγραµµα εκδηλώσεων 
-  Ράδιο Έρανος-Σάββατο 1/2/20  και από ώρα 

9.00 πµ- 3.00 µµ στον  Οµογενειακό Ραδιο-
φωνικό Σταθµό: Hellenic Radio of Australia 
1683 am. 

Τηλ : 02-9750 0017 
-  Χοροεσπερίδα - Παρασκευή  14/2/20 ( 

Valentines’ Day)  και από τις  7.00 µµ  στο 
Οµογενειακό Ψυχαγωγικό Κέντρο « DεFΙ- ΙΙ», 
325  Burwood Rd, Βelmore  2192          

-  Μεσηµεριανό Γεύµα - Κυριακή 8/3/20 και 
από τις 12.30 µµ στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Συλλόγου Ηλείων « Ερµής» 279 Forest Rd 
Bexley 2207. 

Κάνουµε έκκληση σε όλον το Ελληνισµό, που 
είναι γνωστός για την φιλανθρωπία του, να 
συµβάλλει στην προσπάθειά µας αυτή, µε την 
κατά δύναµη, ευγενή δωρεά του, για τη στήριξη 
συνανθρώπων µας που  επηρεάστηκαν από τις 
πρόσφατες  φονικές και καταστροφικές πυρκα-
γιές.

Hellenic Emergency Relief Fund Fire 
Appeal 2020 
Κατάθεση χρηµάτων στον τραπ.  λογαριασµό 
Hellenic Emergency Relief Fund Inc.
BSB: 942202
ACCOUNT NUMBER: 000546366
BANK: BANK OF SYDNEY

Αποστολή Επιταγών:
Hellenic Emergency Relief Fund
PO BOX 904 Petersham NSW 2049
Για επιπρόσθετες πληροφορίες  τηλεφωνείστε  
στη Οργανωτική Eπιτροπή του «ΟΤΕΑ»  στα τη-
λέφωνα:  0 419 61 4000, 0418 960 836,0412 
422 218 , 0416 214 202. 
E: gangelopoulos12@yahoo.com

Από την Οργανωτική Επιτροπή

O Αιδεσιµότατος πατήρ Ιω-
άννης Κουτάντος, εφηµέρι-
ος στην Κω βρίσκεται στο 
Σύδνεϋ και επισκέφτηκε τα 
γραφεία µας µαζί µε τις κυρί-
ες Σόνια Βαρδάκη και Άννα 
Λισγάρη. Επί τη ευκαιρία 
των ονοµαστηρίων του Σε-
βασµιωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αυστραλίας, ως συµπα-
τριώτης του και Κρητικός, µε 
σεβασµό στο πρόσωπό του 
µας είπε τις παρακάτω µαντι-
νάδες:

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Η Ποντιακή Αδελφότητα Νέας Νοτίου Ουα-
λίας «Ποντοξενιτέας» εκφράζει την τιµή την 
οποία νοιώθουν τα µέλη του από την υποδο-
χή την οποία τους διαφύλαξαν οι κάτοικοι του 
χωριού Balmoral (120 χιλιόµετρα νοτιο-δυτικά 
του Σύδνεϋ) το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020. 
Με ειλικρίνεια, ανοικτές και εγκάρδιες αγκαλιές 
τους περίµεναν ο Captain Brendon O’Connor 
της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του 
Balmoral Village (RFS), η Wendy Elliott και 
όλοι οι κάτοικοι του χωριού. «Ευελπιστούµε 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της φιλίας του Ποντο-
ξενιτέα µε το χωριό Balmoral», δήλωσε η πρόε-
δρος, κα. Μαρία Άνθονυ.
Το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2019, η πύρινη 
λαίλαπα ρήµαξε το µικρό χωριό των 420 κα-
τοίκων και 140 σπιτιών. Είκοσι σπίτια έγιναν 
στάχτη µαζί µε το δάσος γύρω από το χωριό, και 
άγνωστος αριθµός ζωντανών.
«Οι φωτογραφίες στην τηλεόραση µας θύµισαν 

το ολοκαύτωµα της Σµύρνης και τις ιστορίες των 
δικών µας για τους εµπρησµούς των χωριών 
µας επί της Γενοκτονίας», δήλωσε η κα. Άνθο-
νυ, η οποία πρωτοεπισκέπτηκε το χωριό στις 28 
∆εκεµβρίου.
«Ήταν τιµή µας να δώσουµε χείρα φιλίας κι αν-
θρωπιάς, ένα «τι κάνεις;», ένα «σας θυµόµαστε», 
συνέχισε η κα. Άνθονυ. Μέλη του Ποντοξενι-
τέα ετοίµασαν και παρουσίασαν ένα «ελληνικό» 
µεσηµεριανό τραπέζι µε σπιτίσια φαγητά και 
σαλάτες στους κατοίκους και στα µέλη της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας του Balmoral Village 
(RFS) το Σάββατο 11 Ιανουαρίου.
Επίσης παρέδωσαν ειδικές κάρτες (GiftCards) 
αξίας $2,000 (περίπου 1200 ευρώ) στον 
Captain Brendon O’Connorγια τους κατοίκους 
του χωριού Balmoral. Με τις κάρτες αυτές, ξα-
νακινείτε η τοπική οικονοµία και κρατούνται οι 
επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίες στην περι-
οχή.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Ποντοξενιτέας στο πλευρό των κατοίκων 
του Balmoral και των πυροσβεστών

Μαντινάδες για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Στην Αυστραλία στείλαµε ∆εσπότη από την Κρήτη,
σαν αετό περήφανο που ζει στον Ψηλορείτη
Πνευµατικός πατέρας σας σε όλους σας να γίνει
Και από τη Χάρη του θεού κανείς έξω µή µείνει. 
Όλοι να Τον εσέβεστε, να Τον ευχαριστείτε
Και µε τις ευλογίες Του, παράδεισο να βρείτε. 
Ήτανε θέληµα Θεού, να ‘ρθω στην Αυστραλία
Και να απολαύσω πλάι Σας, τη Θεία Λειτουργία. 

Σήµερα δέχεστε ευχές, δεχτείτε και από εµένα
Να ζήστε χρόνια εκατό, και να ‘ναι ευλογηµένα. 
Εις τον Αρχιεπίσκοπο ευχή καρδιάς θα κάνω
Ο Θεός να σπέρνει τις χαρές, να περπατάτε επάνω. 
Μακάριο Τον Αιγύπτιο και Τον Αλεξανδρέα
Να ‘χεις προστάτες και οδηγούς τη νύχτα και τη µέρα. 
Ευλαβικά το χέρι Σας, θέλω να το φιλήσω 
Και στην Ελλάδα µας ξανά γεµάτος να γυρίσω. 
Μια µαντινάδα µου θα πω, σε αυτήν εδώ την πόλη
Να ζήσει η Οµογένεια και η Αυστραλία όλη.




