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For more information:  
T: 9516 2188   F: 9516 3177 
Email: admin@gwccs.org.au 

 

Χριστουγεννιάτικος Έρανος 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει 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 / Χρήματα 

 
Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς προς  

εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών. 

Η συλλογή θα γίνει: 
 

Πέμπτη, 8  Δεκεμβρίου 2016 
 

Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

Στο Marrickville Town Hall - 303 Marrickville Road Marrickville. 
 

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

 
 

 Christmas Community Appeal 
 

The Greek Welfare Centre is organising a 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, 8th December 2016 
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. 

«Αλληλέγγυοι» μεταναστών 
 εισέβαλαν στο κοινοβούλιο

Τ ο κοινοβούλιο σταμάτησε να λει-
τουργεί το απόγευμα της Τετάρτης, 
όταν χρειάστηκε να απομακρυν-
θούν δια της βίας ακτιβιστές υπέρ 

των προσφύγων που φώναζαν συνθή-
ματα από τα θεωρεία. Χαοτικές σκηνές 
ακολούθησαν καθώς η αστυνομία και οι 
φρουροί ασφαλείας έσυραν περίπου 50 
άτομα συνολικά, από την αίθουσα και ο 
Πρόεδρος της Βουλής, Τονι Σμιθ, πήρε 
την ασυνήθιστη απόφαση να αναβάλει 
τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για 40 
λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη. Ο 
Σμιθ περιέγραψε το περιστατικό ως «απί-
θανες σκηνές» που «απείλησαν την αξιο-
πρέπεια του κοινοβουλίου».
Το δίκτυο ABC ανέφερε ότι ορισμένοι 
διαδηλωτές είχαν κολλήσει με κόλλα τα 
χέρια τους στα κάγκελα των θεωρείων 
του κοινού. Οι ακτιβιστές – φωνάζοντας 
«κλείστε τα στρατόπεδα» και «φέρτε τους 
εδώ» – εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη με-
ταναστευτική πολιτική της χώρας, η οποία 
ονοματίζει τους αιτούντες άσυλο που τα-
ξιδεύουν με πλοίο «παράνομους», τους 
κρατεί στα νησιά του Ειρηνικού Ναουρού 
και Μάνους και τους απαγορεύει την εί-
σοδο στην Αυστραλία. «Πρόκειται για μια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή είναι 
μια ανθρωπιστική κρίση. Είστε όλοι συ-
νένοχοι», φώναζε ένας διαδηλωτής.
Το ABC ανέφερε ότι οι ακτιβιστές από 

τις οργανώσεις Whistleblowers Activists 
και Citizens Alliance ανέλαβαν την ευθύ-
νη για τη διαμαρτυρία. Σε δήλωσή του, 
ο εκπρόσωπος τους είπε ότι διαδηλωτές 
εισήλθαν στο κοινοβούλιο για να πουν 
την κυβέρνηση να «σταματήσει την τρέλα» 
και να κλείσει τα κέντρα επεξεργασίας αι-
τούντων άσυλο σε Ναούρου και Μάνους. 
Ο υπουργός Μετανάστευσης Πίτερ Ντά-
τον, μιλώντας στο ραδιόφωνο 2GB την 
Τετάρτη το απόγευμα, αναφέρθηκε στους 
διαδηλωτές ως «ηλίθιους». «Οι Πράσινοι 
έχουν πολλά για τα οποία πρέπει να ζητή-
σουν συγγνώμη», δήλωσε, αναφερόμενος 
στο πολιτικό κόμμα του οποίου οι ηγέτες 
φάνηκαν να χαιρετούν τους διαδηλωτές 
μετά την εκδήλωση.
«Βλέπω ότι είναι εκεί έξω να στέλνουν 
tweet αυτή τη στιγμή λέγοντας πόσο 
yp;eroxa ήταν, αλλά νομίζω ότι οι τους 
περισσότεροι Αυστραλοί, εργαζόμενοι 
φορολογούμενοι, θα είναι πολύ θυμωμέ-
νοι για αυτές τις σκηνές σήμερα και δικαί-
ως,» δήλωσε ο Ντάτον. «Το μήνυμά αυτής 
της κυβέρνησης είναι πολύ σαφές σχετικά 
με τις βάρκες – δεν πρόκειται να επιτρα-
πεί στους ανθρώπους που επιδιώκουν να 
έρθουν εδώ με πλοίο να εγκατασταθούν 
στη χώρα μας..» Η αστυνομία είπε σε μια 
ανακοίνωση της ότι ένας αριθμός ατόμων 
κρατήθηκαν σε σχέση με το περιστατικό, 
αλλά τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.


