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Το καφέ Λιντ άνοιξε ξανά 3  
μήνες μετά την τραγική ομηρεία

Ε
κατοντάδες άνθρωποι σχη-
μάτισαν μια τεράστια ουρά 
έξω από το καφέ Λιντ. Σχεδόν 
3 μήνες πριν εκεί οι θαμώνες 

είχαν ζήσει τον απόλυτο τρόμο. Πρό-
κειται για την καφετέρια στην οποία 
ένοπλος Ιρανός εισέβαλε και τους 
κράτησε ομήρους για 17 ώρες. Η 
ομηρία τέλειωσε με την έφοδο των 
ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. 
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
από το μακελειό.
Μετά από 3 μήνες το καφέ άνοιξε 
ξανά τις πόρτες του. «Είναι πραγμα-

τικά υπέροχο. Είναι καλό να βλέπεις 
ότι είχαν το θάρρος να ανοίξουν 
ξανά το καφέ. Θα ήταν λυπηρό να 
μην το είχαν κάνει. Πιστεύω ότι αυ-
τοί που έκαναν την επίθεση θα είχαν 
πετύχει το στόχο τους» δήλωσε ένας 
κάτοικος.
Ήταν 15 Δεκεμβρίου του 2014 όταν 
η Αυστραλία είδε το σκληρό πρό-
σωπο της τρομοκρατίας. Η επίθεση 
στην καφετέρια οδήγησε τις αρχές σε 
αυστηρότερους ελέγχους στη μετανά-
στευση, καθώς και σε αναθεώρηση 
των νόμων κατά της τρομοκρατίας.
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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Πασχαλινό Παρoικιακό Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση 
αναγκαίων ειδών όπως:

α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
γ) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
ε) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς προς εξυπηρέτηση διαφόρων 
αναγκών.
Η συλλογή θα γίνει:

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την 
διορισμένη ημέρα.

EASTER COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising an Easter Community Appeal.

The following items could be donated:

a) Clothing (New and Used)
b) Cans or Packets of Food Items
c) Household Items (New and Old)
d) Games / Toys / Gifts (for kids and adults)
e) Donations / Money Vouchers

All items collected will be donated to various families and charitable organisations.
The collection will take place:

Wednesday, 1st April 2015
9:00 a.m. – 4:30 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.

Please note:  Please do not leave any items before or after the 
appointed day.

Νέα υπηρεσία παρακολούθησης 
κινητών συσκευών εξ αποστάσεως 
ανακοίνωσε η τηλεπικοινωνιακή 
εταιρεία Telstra.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε γο-
νείς, οι οποίοι θα μπορούν πλέ-
ον να ελέγχουν τη χρήση κινητών 
από τα παιδιά τους. Χάρη σ’ αυτήν 
τη νέα τεχνολογία, που είναι δια-
θέσιμη μέσω της δικτυακής πύλης 
«Mobile Protect», εκατομμύρια 
Αυστραλοί θα μπορούν να ελέγ-
χουν από τον υπολογιστή τους τις 
συσκευές των παιδιών τους, απο-
κλείοντας ανεπιθύμητες κλήσεις 
και διακίνηση επικίνδυνου υλικού 

και ρυθμίζοντας τις ώρες που ξο-
δεύουν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τη-
λεπικοινωνιακού κολοσσού, πο-
σοστό μεγαλύτερο του 68% των 
Αυστραλών εφήβων διαθέτει 
smartphone ξοδεύοντας περισσό-
τερες από τρεις ώρες την μέρα σ’ 
αυτό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
η χρήση ξεκινά από την ηλικία 
των τριών ετών. Τρεις στους τέσ-
σερις γονείς αγωνιούν σχετικά με 
το περιεχόμενο στο οποίο έχουν 
πρόσβαση τα παιδιά τους και τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν μέσα 
στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. 

Συσκευή θα επιτρέπει στους γονείς να  
παρακολουθούν τα παιδιά τους εξ αποστάσεως


