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Better than advertised rates
Plus NO FEES       trevnoc/yub uoy nehw 
USD, Euros & GBP in cash
or send by T.T. overseas! 
Just mention Pack&Go!
when you visit one of 
our branches.

Pack & 
Go!

Foreign Exchange

when you visit o
our branches.

Τ
ο ποσό των 1,2 εκατομμυρί-
ων θα διαθέσει στην Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ το Εργατικό Κόμμα αν 

κερδίσει τις εκλογές, σύμφωνα με 
ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Την 
απόφαση για την χρηματοδότηση επι-
βεβαίωσαν και οι υποψήφιοι του Ερ-
γατικού Κόμματος, Λίντα Μπέρνι και 
Άντζελο Τσιρέκας που χθες επισκέ-
φτηκαν το γηροκομείο της Κοινότητας 
στο Έρλγουντ και συναντήθηκαν με  
τους Χάρη Δανάλη (πρόεδρος), Νία 
Καρτέρη (πρόεδρος του Ελληνικού 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ), Μιχάλη Τσιλίμο 
(Γραμματέας) και Χρήστο Μπελέρχα 
(Ταμίας). Παρούσα στην ανακοίνω-
ση και η Πολιτειακή Βουλευτής της 
ΝΝΟ, κα Σοφία Κώτση.
Tο Εργατικό Κόμμα αναγνωρίζει την 
ζωτική συμβολή της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ στην Αυ-
στραλιανή πολυπολιτισμικότητα με 
την ενίσχυση σχεδόν 1.2 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων για πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και κοινοτικές υποδομές. 
«To Εργατικό Κόμμα αναγνωρίζει τη 
σημασία των ελληνοαυστραλών στην 

ευρύτερη κοινωνία και την αναγκαι-
ότητα για την παροχή των κατάλλη-
λων πόρων για την υποστήριξη της 
Κοινότητας», δήλωσε ο Michelle 
Rowland, σκιώδης Υπουργός Ιθα-
γένειας και Πολυπολιτισμικότητας.
«Η αυστραλιανή κοινωνία έχει βα-
θύτατα εμπλουτισθεί από τη συμβο-
λή των Ελλήνων της Αυστραλίας, 
ειδικά στην εκλογική περιφέρεια του 
Barton, η οποία έχει την τύχη να δι-
αθέτει μια από τα ισχυρότερες Ελλη-
νικές Κοινότητες της Αυστραλίας», 
δήλωσε η Linda Burney, υποψήφια 
του Εργατικού Κόμματος στην περι-

φέρεια του Barton.
«Χαιρετίζω τη δέσμευση από τον Bill 
Shorten και το Εργατικό Κόμμα, η 
οποία θα συμβάλει στη στήριξη μιας 
Κοινότητας που έχει συμβάλει τόσο 
πολύ στην αυστραλιανή κοινωνία και 
την πολυπολιτισμικότητα.»
Το Εργατικό Κόμμα έχει δεσμευτεί 
να συμβάλει στα κάτωθι: • Ενίσχυ-
ση $100.000 για το Ελληνικό Φε-
στιβάλ του Σύδνεϋ, μια εκδήλωση 
έξι εβδομάδων με πολιτιστικές εκδη-
λώσεις, εκθέσεις, συναυλίες, ομιλίες 
και προβολές ταινιών.  • Ενίσχυση 
$150.000 για την αναβάθμιση του 

Γηροκομείου της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ‘Ελληνικό Σπίτι‘ στο 
Earlwood, για το σύστημα κλήσης, 
για νέες αναπηρικές καρέκλες, για 
βαψίματα, για έπιπλα εξωτερικού 
χώρου, για κήπους και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου, και νέα έπιπλα 
εσωτερικού χώρου.
• Ενίσχυση $250.000 για τις υπη-
ρεσίες Κοινωνικής Προνοίας για 
πολιτιστικά προγράμματα, μαθήματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους 
ηλικιωμένους Έλληνο-Αυστραλούς 
και προγράμματα για την βοήθεια 
των αστέγων.
• Ενίσχυση $150.000, 30 πρόσθετες 
ώρες για την φροντίδα των παιδιών 
μετά τις σχολικές ώρες.
• Ενίσχυση $80.000 για την μελέτης 
της ελληνικής γλώσσας δια μέσου 
του προγράμματος e-learning.
• Ενίσχυση $450,000 για εργασίες 
αποκατάστασης σε δύο εκκλησίες - $ 
150.000 για την εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος στο Surry Hills και $300.000 
για τoν Ελληνικό Καθεδρικό Ναό της 
Αγίας Σοφίας στο Paddington.

Εργατικό Κόμμα: 1,2 εκατ. στην Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα αν κερδίσουμε τις εκλογές
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