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Ελλάδα - Αυστραλία
ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ!
Σ 

τα χαρακώµατα βρίσκονται οι 
κυβερνήσεις Ελλάδας και Αυ-
στραλίας τις τελευταίες µέρες. 
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει την 

αδιαλλαξία των δανειστών της και 
απειλείται µε «ατύχηµα», ενώ η Αυ-
στραλία αντιµετωπίζει την οργή της 
Ινδονησίας που απαιτεί εξηγήσεις 
στις καταγγελίες ότι πλήρωσε περίπου 
$30.000 σε δουλεµπόρους για να επι-
στρέψουν πίσω πρόσφυγες.
Πάντως, όπως θα διαβάσετε στη σε-
λίδα 8 σήµερα, οι συζητήσεις µε τους 
δανειστές συνεχίζονται µε την ελπίδα 
πως θα βρεθεί λύση στο Eurogroup 
της προσεχούς Πέµπτης, τελευταίο 
σταθµό αυτού του τρένου, όπως δή-
λωσε εκπρόσωπος της Κοµισιόν.  
Αλλά ενώ ο πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας, Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κυριαρχούν στις δηµοσκοπήσεις, 
ο Συνασπισµός  Λίµπεραλ – Εθνικών 
βρίσκεται  6 µονάδες πίσω από το 
Εργατικό Κόµµα και ο κ. Αµποτ έχα-
σε την πρωτοπορία σαν προτιµητέος 
πρωθυπουργός.  
Αιτίες για το άνοιγµα υπέρ των Εργατι-
κών  της ψαλίδας στις δηµοσκοπήσεις  
είναι οι δηλώσεις του Θησαυροφύ-
λακα, Τζο Χόκεϊ για τη φούσκα µε τις 
τιµές των σπιτιών, τη δισταχτικότητα 

του κ. Αµποτ να υποστηρίξει τον γάµο 
ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους και την 
καταγγελία ότι οι αυστραλιανές αρχές 
δωροδόκησαν δουλεµπόρους.
 Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση 
Fairfax-Ipsos, αν γίνονταν εκλογές 
το περασµένο Σαββατοκύριακο θα 
τις κέρδιζαν οι Εργατικοί µε το 53% 
των ψήφων, ενώ προτιµητέος πρωθυ-
πουργός είναι ο Μπιλ Σόρτεν.  
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Ζητείται Υπάλληλος 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ 
ζητάει να προσλάβει υπεύθυνο άτοµα 

για πλήρη απασχόληση 
στον Παιδικό Σταθµό του Marrickville.

Η θέση εργασίας είναι για άτοµο που θέλει να εργαστεί σαν

Early Childhood Teacher 
(University trained)

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε αποστείλατε το βιογραφικό σας 

στο gocmoc@goc.com.au  ή  info@goc.com.au 

ή επικοινωνήστε µε το Γραφείο του Παιδικού Σταθµού 
στο Τηλ. : (02) 9558 1591 

ή µε τα Κεντρικά Γραφεία της Κοινότητας 
στο Τηλ.: (02) 9740 6022

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές µέχρι και τις 5.00µµ., 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Χειµωνιάτικο Παρoικιακό Έρανο 

µε σκοπό τη συγκέντρωση είδη ανάγκης όπως:

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

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2015
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο ∆ηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη 

μέρα.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

GREEK WELFARE CENTRE

WINTER COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising a Winter 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 / Presents (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:

Thursday, 25th June 2015
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.
PLEASE NOTE:  Please do not leave any items before or after the appointed day.




