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Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

206-210 Lakemba Street, Lakemba, NSW 2195

Κάθε Δευτέρα στις 10:30π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο Ελληνικό Σπίτι 
στο Earlwood, 2 Woolcott St, Earlwood). Κόστος κατ’ άτομο $7.00 για την ημέρα.
15/10/12   H Ομάδα δεν θα λειτουργήσει
18/10/12:  Η ομάδα θα επισκεφθεί το Ελληνικό Κλαμπ στο Λακέμπα για μεσημεριανό φαγητό. 
Εκεί θα συναντήσουμε και τις άλλες ομάδες από το Doll’s Point, Liverpool και Ashfield. 
Το λεωφορείο θα σας πάρει την ίδια ώρα όπως πάντα.  Κόστος κατ’ άτομο  $10.00
22/10/12: Ήπιες ασκήσεις γυμναστικής, Πρωινό Τσάι και γεύμα.  Κόστος κατ’ άτομο  $7.00
29/10/12: Η ομάδα μας θα πάει έξω για μια μικρή εκδρομή στο Carss Park. Θα σταματήσουμε 
για καφέ και όλοι μπορούνε να φέρουν το μεσημεριανό τους φαγητό. Κόστος κατ’ άτομο $4.00
 
Κάθε Τρίτη στις 11:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο George’s River 16’ 
Sailing Club, Sanoni Ave, Dolls’ Point.
16/10/12: BINGO με την Θάλεια Βουρλιώτη
22/10/12  Εκδρομή στο: Ambrosia Olive Farm, 100 Eltons Road, Silverdale, Tel: (02) 4774 
1491. Θα ξεκινήσουμε από το κλαμπ στις 9.00πμ. και θα επιστρέψουμε στις 3.00μμ. Τα μέλη 
της ομάδας μας μπορούν να φέρουν το μεσημεριανό τους φαγητό και ποτά. Θα κάνουμε μια 
στάση για πρωινό καφέ. Τα μέλη μας μπορούν να αγοράσουν διάφορα προϊόντα από την 
φάρμα αν το επιθυμούν. Όσοι δεν συμμετέχουν στην εκδρομή θα παραμείνουν στο κλαμπ ως 
συνήθως.
30/10/12 Εκδρομή στο: Ambrosia Olive Farm, 100 Eltons Road, Silverdale, Tel: (02) 4774 
1491. Θα ξεκινήσουμε από το Κλαμπ στις 9.00πμ. και θα επιστρέψουμε στις 3.00μμ. Τα μέλη 
της ομάδας μας μπορούν να φέρουν το μεσημεριανό τους φαγητό και ποτά. Θα κάνουμε μια 
στάση για πρωινό καφέ. Όσοι δεν συμμετέχουν στην εκδρομή θα παραμείνουν στο κλαμπ ως 
συνήθως.

Κάθε Τετάρτη στις 10:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο 185 Bigge St., Liverpool.
10/10/12: Ομιλία από τον Δημήτρη Πετρίτση. Cruise Guru – Tel: 13 13 03
Θέμα: Μια ιστορική αναδρομή για τις κρουαζιέρες γενικά  και προβολή ταινίας.
Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχουν ειδικές προσφορές για κρουαζιέρες για τα μέλη 
της ομάδας.

17/10/12: Δεν έχει ομάδα αυτή την μέρα, αλλά στις 18/10 η ομάδα θα επισκεφθεί το 
Ελληνικό Κλαμπ στο Λακέμπα για μεσημεριανό φαγητό. Εκεί θα συναντήσουμε και τις άλλες 
ομάδες από το Doll’s Point, Earlwood και Ashfield. Το μικρό λεωφορείο θα σας πάρει από το 
κέντρο μας στις 10.30πμ και θα σας φέρει πίσω γύρω στις 3.00μ.μ. Κόστος φαγητού: $10
24/10/12  Εκδρομή στο Kurnell και Camelia Gardens. Το λεωφορείο  θα μας πάρει από το 
κέντρο μας στις 9.00πμ. Θα σταματήσουμε για καφέ στο Kurnell πριν να επισκεφθούμε το Cap-
tain Cook Museum and Discovery. Μετά θα επισκεφθούμε τα Camelia Gardens και θα έχουμε 
το μεσημεριανό μας φαγητό που θα φέρουμε μαζί μας ή αν θέλουμε να αγοράσουμε από το 
“Tea House”. Ο καθένας θα φέρει τα μπισκότα του και τον καφέ του.
31/10/12 BINGO με την Θάλεια Βουρλιώτη. Πρωινός καφές και αναψυκτικά. Ελαφρές 
ασκήσεις γυμναστικής

Κάθε Πέμπτη στις 10:00π.μ., λειτουργεί Τμήμα Ηλικιωμένων στο Ashfield Civic Cen-
tre, 260 Liverpool Rd., Ashfield.
11/10/12 Πρωινός καφές και Συζήτηση. Ομιλία από την κ. Παρούλα Θέρμπαν, Χοροδιδασκάλισσα
Θέμα: Οι Ελληνικοί Λαϊκοί Χοροί και η προέλευσή τους. $3.00 Συμμετοχή
18/10/12 Η Ομάδα μας θα πάει για μεσημεριανό φαγητό στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο 
Λακέμπα, όπου θα συναντηθούμε με τις άλλες ομάδες Dolls’ Point, Liverpool και Earlwood. 
$10 Κόστος φαγητού
25/10/12: Εκδρομή - Nepean River Cruise. Αναχώρηση στις 9.00πμ από το Κέντρο μας στο 
Ashfield Civic Centre με το κοινοτικό λεωφορείο. Θα σερβιριστούν στην κρουαζιέρα καφές και 
scones. Επιστροφή στις 3.00μμ. Κόστος εκδρομής $30 κατ’ άτομο

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 8310.

Μαζικά, ειρηνικά συλλαλητήρια
παραμονή της επίσκεψης Μέρκελ

Oλοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 
21:00 της ∆ευτέρα τα τρία συλλα-
λητήρια που είχαν διοργανωθεί στο 

κέντρο της Αθήνας από τη ΓΣΕΕ και την 
Α∆Ε∆Υ και το ΠΑΜΕ. Κεντρικό σύνθη-
µα των συµµετεχόντων σε αυτά ήταν «να 
καταψηφισθούν τα µέτρα που εξοντώνουν 
την κοινωνία και την οικονοµία». Σύµφω-
να µε τις εκτιµήσεις της αστυνοµίας, στα 
συλλαλητήρια πήραν µέρος περισσότεροι 
από έξι χιλιάδες διαδηλωτές.

«Με µαζικό αγώνα και ειρηνικά συλλα-
λητήρια οι Έλληνες εργαζόµενοι στέλνουν 
ένα µήνυµα διαµαρτυρίας στην κυβέρνη-
ση», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της 
ΓΣΕΕ Στάθης Ανέστης και τόνισε πως οι 
πολιτικές της τρόικας είναι και άδικες και 
αδιέξοδες. «Όσο συνεχίζονται αυτές οι εµ-
µονές και οι αδιέξοδες πολιτικές, τόσο η 
κυβέρνηση θα συναντά αγώνες και αντι-
δράσεις. Καµία απαγόρευση και αυταρχι-
κό µέτρο δεν µπορεί να κάµψει τους αγώ-
νες και τις αντιδράσεις των εργαζοµένων».

«Απάνθρωπα και αναποτελεσµατικά» 
χαρακτήρισε τα µέτρα ο πρόεδρος της 
Α∆Ε∆Υ Κώστας Τσικρικάς και κάλεσε 
τους εργαζόµενους να ανατρέψουν το 
µνηµόνιο και τα µέτρα που απορρέουν 
από αυτό. Τόνισε πως τα µέτρα διαλύουν 
και κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος 
ενώ τόνισε ότι τα συνδικάτα της Ελλάδας 

συντονίζουν τη δράση τους µε τα συνδι-
κάτα της Ευρώπης, κυρίως του ευρωπαϊ-
κού Νότου, όπου οι λαοί πλήττονται από 
τη λιτότητα και οδηγούνται σε οικονοµι-
κή εξαθλίωση. «Οι Έλληνες εργαζόµενοι 
εναντιώνονται στην πολιτική της σκλη-
ρής λιτότητας που κατεδαφίζει το κράτος 
και τις υπηρεσίες του, τα δηµόσια αγαθά 
και οδηγεί σε φτώχια και εξαθλίωση την 
κοινωνία µας. Ενόψει της επίσκεψης της 
Καγκελαρίου Μέρκελ, δεν εναντιωνό-
µαστε στον ίδιο τον γερµανικό λαό αλλά 
στις υφεσιακές πολιτικές που επιβάλλει 
η Γερµανία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο 
ελληνικός λαός θα παλέψει για µια κοι-
νωνία αλληλεγγύης», δήλωσε, επίσης, ο 
πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ.

«Πάνω από 100.000 επιχειρήσεις 
έχουν κλείσει σε αυτήν τη διε-
τία, έχουν καταστραφεί περί τις 

500.000 θέσεις απασχόλησης», αναφέρει σε 
ανακοίνωση της η Γενική Συνοµοσπονδία 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλά-
δος (ΓΣΕΒΕΕ).

«Το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, για την 
ανάγκη του οποίου έκανε λόγο η ΓΣΕΒΕΕ, 
είναι ανύπαρκτο, µε αποτέλεσµα η οικονο-
µική κρίση να έχει µετατραπεί και σε κρίση 
ανθρωπιστική. Το αδιέξοδο αυτής της πο-
λιτικής εσωτερικής υποτίµησης, αλλά και οι 
αδικίες που προκαλεί είναι ένα στοιχείο που 
η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επισηµά-
νει µε τρόπο ρητό και κατηγορηµατικό», τονί-
ζεται επίσης, στην ανακοίνωση.

Μία διαπίστωση, που επανειληµµένα έχει 
αναφερθεί από τη ΓΣΕΒΕΕ, είναι η ανεπάρ-
κεια των διαρθρωτικών αλλαγών, ιδιαίτερα 
εκείνων που αναφέρονται στο «άνοιγµα των 
κλειστών επαγγελµάτων». Όπως σηµειώ-
νει η ΓΣΕΒΕΕ, «στην Ελλάδα το µεγαλύτερο 
µέρος των αγορών προϊόντων κυριαρχείται 
από επιχειρήσεις ολιγοπωλιακού χαρακτήρα 
- µια χρόνια στρέβλωση, η οποία επηρεάζει 
αρνητικά τη διαµόρφωση των τιµών».

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι σε περίοδο ύφεσης 
και πιστωτικής ασφυξίας, το µόνο εργαλείο 

που µπορεί να οδηγήσει σε ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας είναι οι δηµόσιες 
επενδύσεις, οι οποίες όµως µειώνονται δρα-
µατικά κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία µείωσης του ελλείµµατος, ενώ θα έπρεπε 
να έχουν εξαιρεθεί. 

Επιπροσθέτως, παρατηρεί ότι οι όποιοι 
στόχοι για αναπτυξιακές πολιτικές εξουδε-
τερώνονται από την ίδια την πολιτική της 
εσωτερικής υποτίµησης. «Οι µόνες επενδύ-
σεις που θα πραγµατοποιηθούν σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον είναι καταδικασµένες να είναι 
καιροσκοπικές και προσανατολισµένες στην 
αποκόµιση εφήµερων προνοµίων και προ-
σόδων» καταλήγει η ΓΣΕΒΕΕ, συµπληρώ-
νοντας ότι «οι πολιτικές που ακολουθούνται 
αυτοαποδεικνύονται χρόνο µε το χρόνο αδι-
έξοδες και για την Ελλάδα αλλά και για την 
Ευρώπη και πρέπει να αλλάξουν».

Μισό εκ. άνεργοι 
σε διάστηµα δύο ετών

ΕΚΛΕΙΣΑΝ 100.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ


