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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τον μήνα Αύγουστο 2012.
Κάθε Δευτέρα στις 10:30π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο Ελληνικό Σπίτι στο Earlwood, 2 Woolcott St., Earlwood).

06/08/12: Ομιλίες: “Εσύ και τα Φάρμακα”, “Διαβήτης” - Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και γεύμα.
13/08/12: Bingo, Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και γεύμα.

20/08/12: Fair Trading: Ενημερωτική Ημερίδα - Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και γεύμα.
27/08/12:  Ομιλία: “Μετά την ενηλικίωση” - Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και γεύμα.

 
Κάθε Τρίτη στις 11:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο George’s River 16’ Sailing Club, Sanoni Ave., Doll’s Point.

07/08/12: Εκδρομή στο Μουσείο Nicholson και γεύμα στο Fish Markets.
14/08/12: Ομιλία από τον κ. Ιωάννη Θεοδωρίδη (δικηγόρο), συζήτηση.

21/08/12: Centrelink Ομιλία και Πληροφορίες, συζήτηση.
28/08/12 Εκδρομή στο Μουσείο του Σύδνεϋ και γεύμα στο Fish Markets.

Κάθε Τετάρτη στις 10:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο 185 Bigge St., Liverpool.
01/08/12: Bingo, Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι, Καφέ, συζήτηση.

08/08/12: Εκδρομή στο Berry/Nowra και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Jervis Bay.
15/08/12: Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι, Καφές, συζήτηση.

22/08/12: Μπουφέ με $12 στο Liverpool RSL Club, George St., Liverpool
29/08/12:  Fair Trading: Ενημερωτική Ημερίδα - Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και Καφέ.

Κάθε Πέμπτη στις 10:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο Ash�eld Civic Centre, 260 Liverpool Rd., Ash�eld.
02/08/12: Bingo, Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και Καφές.

09/08/12: Ενημέρωση για το περιβάλλον, Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και Καφέ.
16/08/12: Ομιλία: “Μετά την ενηλικίωση” - Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι και Καφέ.

23/08/12:  Ήπιες ασκήσεις, Πρωινό Τσάι,  Καφέ, συζήτηση.
30/08/12:  Ήπιες ασκήσεις, Ποίημα/Ιστορίες, Πρωινό Τσάι και Καφέ.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ σε συνεργασία με το Marrickville Metro MRC, κάθε Πέμπτη από τις 9:00π.μ. έως 1:00μ.μ.,  
παρέχει πληροφορίες και κατευθύνσεις στα θέματά σας, στην διεύθυνση 2/20-22 Station St., Marrickville, τηλ.:  (02) 9559-1883.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ είναι πάντοτε στην διάθεσή σας. 
Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας για οποιοδήποτε θέμα σας, στο τηλ.: (02) 9740 - 6022.

14
91

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

206-210 Lakemba Street, Lakemba, NSW 2195

Η Κριστίν Ασάνζ, η µη-
τέρα του Αυστραλού 
ιδρυτή του WikiLeaks, 

Τζούλιαν Ασάνζ, βρίσκεται 
στον Ισηµερινό για να συ-
ζητήσει µε τις τοπικές αρχές 
την υπόθεση του γιου της ο 
οποίος έχει καταφύγει στην 
πρεσβεία της χώρας στο 
Λονδίνο ζητώντας άσυλο, 
για να αποφύγει την έκδο-
σή του στη Σουηδία. Σύµ-
φωνα µε την ιστοσελίδα της 
εφηµερίδας Ελ Σιουδαδά-
νο, η Κριστίν Ασάνζ «επι-
σκέπτεται τον Ισηµερινό 
για να προστατεύσει τη ζωή 
του γιου της». Ο Αυστραλός 
Ασάνζ κατέφυγε στις 19 
Ιουνίου στην πρεσβεία του 

Ισηµερινού στο Λονδίνο, 
ζητώντας πολιτικό άσυλο. 
Η Σουηδία έχει ζητήσει την 
έκδοσή του προκειµένου να 
δικαστεί για βιασµό. Ο ίδιος 
όµως εκφράζει το φόβο ότι 
αν τελικά εκδοθεί η Στοκ-
χόλµη θα τον παραδώσει 
στις ΗΠΑ όπου κινδυνεύει 
να καταδικαστεί σε πολυε-
τή κάθειρξη για τη διαρροή 
περίπου 250.000 διπλωµα-
τικών τηλεγραφηµάτων από 
τον ιστότοπό του. 

Αν ο γιος της εκδοθεί στις 
ΗΠΑ «θα µπορούσε να κα-
ταδικαστεί σε θάνατο ή σε 
πολυετή κάθειρξη», υπο-
στήριξε η µητέρα του, σύµ-
φωνα πάντα µε την εφηµε-

ρίδα. Η Κριστίν Ασάνζ είπε 
επίσης ότι φοβάται µήπως 
τον υποβάλουν σε βασανι-
στήρια «όπως κάνουν και µε 
τον Μπράντλεϊ Μάνινγκ», 
τον στρατιώτη που κατηγο-
ρείται ως βασικός πληρο-
φοριοδότης του WikiLeaks. 
Ο δικηγόρος του Μάνινγκ 
είπε πρόσφατα ότι οι συν-
θήκες κράτησης του πελάτη 
του είναι ιδιαίτερα σκληρές, 
καθώς βρίσκεται στην απο-
µόνωση επί εννέα µήνες.

«Αν το κάνουν αυτό σε 
έναν Αµερικανό πολίτη θα 
έχουν λιγότερους ενδοια-
σµούς να το κάνουν σε έναν 
ξένο», φέρεται να δήλωσε η 
µητέρα του Τζούλιαν Ασάνζ.

Η μητέρα του Ασάνζ ζητά άσυλο 
για τον γιο της στον Ισημερινό

Aνώτατο στέλεχος της συµµορίας 
µοτοσικλετιστών Hells Angels συ-
νελήφθη από την αστυνοµία, σε 

ξαφνική επιδροµή ανδρών της υπηρε-
σίας δίωξης ναρκωτικών στο κλαµπ της 
συµµορίας στη Μελβούρνη. Η αστυνοµία 
ανακάλυψε και κατάσχεσε µικρές ποσό-
τητες κάνναβης και ένα όπλο. Άνδρες της 
Υπηρεσίας Echo Taskforce επέδραµαν 
στο κλαµπ και σε γειτονικό σπίτι που ανή-
κει στους Hells Angels επί της Heidelberg 
Road στην περιοχή Alphington, µε ένταλ-
µα έρευνας. Συνελήφθη δε ένας άντρας 
ηλικίας 68 χρόνων, που πιστεύεται ότι 
είναι ανώτατο στέλεχος της συµµορίας.

Aλλα δύο σκάφη που µετέφεραν συ-
νολικά 87 αιτούντες άσυλο, ανα-
χαιτίστηκαν προχθές ανοικτά της 

Νήσου των Χριστουγέννων και της Νή-
σου Κόκος αντίστοιχα. Την πληροφορία 
επιβεβαίωσε χθες ο υπουργός Εσωτε-
ρικών, Jason Clare. Όλοι οι πρόσφυγες 
µεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης της 
Νήσου των Χριστουγέννων, όπου θα 

ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία εξέτα-
σης των αιτήσεών τους για άσυλο.

Περίπου $600 εκατοµµύρια µικρό-
τερο σε σχέση µε την αρχική πρό-
βλεψη ήταν το έλλειµµα του προ-

ϋπολογισµού, στο πρώτο 11µηνο του 
οικονοµικού έτους 2011 - 2012. 

Τα τελευταία στοιχεία φέρνουν το έλ-
λειµµα του προϋπολογισµού για το εν 
λόγω οικονοµικό έτος στα $29,4 δις 
κατά τους πρώτους 11 µήνες µέχρι τον 
προηγούµενο Μάϊο. Το αποτέλεσµα εί-
ναι κατά $600 εκατοµµύρια καλύτερο 
απ’ αυτό που είχε προβλέψει η κυβέρνη-
ση (σηµ: $30 δις). Το έλλειµµα για ολό-
κληρο το οικονοµικό έτος 2011 – 2012 
θα ανακοινωθεί τον Σεπτέµβριο.

Επιδρομή 
της αστυνομίας
στο κλαμπ 
των Hells Angels

Μικρότερο 
το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού 
για το 2011 - 2012

Άλλα δύο σκάφη με 87 πρόσφυγες
κατέφθασαν στα χωρικά ύδατα της Αυστραλίας


