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ΜΕΙΝΕΤΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 
COVID-19. 
Επισκεφθείτε το health.gov.au για τις πιο  
πρόσφατες πληροφορίες. 

Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων στην Αυστραλία σε ασφαλή, 
αποτελεσματικά και δωρεάν εμβόλια κατά του COVID-19. Τα εμβόλια θα μας προσφέρουν 
την προστασία για να συνεχίσουμε την καθημερινή μας ζωή.

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και για να είστε βέβαιοι ότι οι 
πληροφορίες σας είναι αξιόπιστες, επισκεφθείτε το health.gov.au/covid19-vaccines 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το National Coronavirus Helpline στον 
αριθμό 1800 020 080. Για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καλέστε το 131 450. 

COVID-19
VACCINE

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Canberra

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19

Ασφαλής. Αποτελεσματικός. Δωρεάν Εμβολιασμός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ

Κοινωνική αλληλεγγύη, συνεργασία και διανομή τροφίμων κάθε Τρίτη

Μ
ε μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα 
διανομής τροφίμων και φαγητού στο Λα-
κέμπα από το Κέντρο Προνοίας της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ. Εκατο-

ντάδες είναι οι συμπολίτες μας κάθε καταγωγής που 
επισκέπτονται τον περιβάλλοντα χώρο της Κοινότητας 
κάθε Τρίτη πρωί όπου γίνεται η δωρεάν διανομή των 
τροφίμων. Χιλιάδες είναι οι συμμετέχοντες από τότε 
που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι με το 
τμήμα προνοίας συνεργάζεται το Ινδικό Συμβούλιο 
της Αυστραλίας που προσφέρει τρόφιμα, ο Anthony 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Bull, διευθυντής του υποκαταστήματος των 
Woolworths στο Λακέμπα που προσφέρει 
φρούτα και λαχανικά κάθε εβδομάδα, το 
Roselands Fruit World που προσφέρει, επί-
σης, φρούτα και λαχανικά, κάθε εβδομάδα, 
η οργάνωση OzHarvest, και η οργάνωση 
Exodus Foundation που προσφέρει 140 
γεύματα κάθε εβδομάδα από τις 13 Οκτω-
βρίου. Την περασμένη Τρίτη επισκέφτηκε το 
πρόγραμμα ο βουλευτής των Εργατικών και 
πρώην Υπουργός, Τόνι Μπερκ ο οποίος τί-
μησε με τα βραβεία Pandemic Hero Awards 
την Ελαίζα Κάλις και την Ντομινίκ Τζορτζ 
από το Κέντρο Προνοίας της Κοινότητας, 
τον σεφ Άρη Χατζηγεωργίου που ετοιμάζει 
και προσφέρει 100 γεύματα κάθε εβδομά-
δα, τον πάστορα Μπιλ Κριουζ του Exodus 
Foundation, τον Sai PArastavou από το Ιν-
δικό Συμβούλιο της Αυστραλίας, τον Άντο-
νι Μπουλ, τον Άλαν Φρουντ και την Σάνον 
Ρίτσαρντσον από την OzHarvest, τον Αν-
δρέα Παπαδημητρίου από την Πρόνοια της 
Κοινότητας, και τους εθελοντές Κωνσταντί-
να Θανόπουλος, Παναγιώτα Βασιλόπου-
λος, Ασιμίνα Βατζιόλα, Κρεγκ Μάχερ και 
Βαν Νγκουέν. Τον κ. Μπερκ υποδέχτηκαν 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας, κ. Χάρης Δανάλης, η πρόεδρος 
του Ελληνικού Φεστιβάλ, κα Νια Καρτέρη, 
ο γραμματέας, κ. Μιχάλης Τσιλίμος και ο 
ταμίας κ. Χρήστος Μπελέρχας. Ο κ. Μπερκ 
παρέδωσε τιμητικά διπλώματα στον κ. Χάρη 
Δανάλη και την κα Νία Καρτέρη.


