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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Είδη Ρουχισμού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 

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

 
Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

Στο Δημαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την  
        προκαθορισμένη μέρα. 

 
 
 

EASTER COMMUNITY APPEAL 
 

GWC Community Services is organising a Community Appeal. 
 
The following items can 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: 

Wednesday 28th March 2018 
9:00 am - 4:00 pm 

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

Οι Εργατικοί υποχωρούν για την πολιτική επιστροφών 
χρηµάτων, ώστε να «προστατευτούν οι συνταξιούχοι»

Σ ε οµοσπονδιακό 
επίπεδο, οι Εργα-
τικοί κάνουν πίσω 
από την πλήρη 

εφαρµογή του τερµατισµού 
της επιστροφής χρηµάτων 
για κάποιους µετόχους, 
απαλλάσσοντας όλους 
τους συνταξιούχους.
Η απαλλαγή από το µέτρο 
αυτό 306.000 συνταξιού-
χων και ηµι-συνταξιούχων 
θα κοστίσει 700 εκατοµµύ-
ρια δολάρια σε διάστηµα 
τεσσάρων ετών, αλλά οι 
Εργατικοί τώρα δηλώνουν 
ότι η πολιτική τους µπορεί 
να εξοικονοµήσει ακόµη 
και 10,4 δισεκατοµµύρια 
δολάρια περισσότερα από 
τις προβλέψεις.
Η αντιπολίτευση δέχτη-
κε επί δύο εβδοµάδες τις 
κυβερνητικές επιθέσεις 
κατά του σχεδίου της που 

θα στερούσε τους συνταξι-
ούχους από την πληρωµή 
τους σε µετρητά. Την Τρίτη 
ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης Bill Shorten επρόκειτο 
να ανακοινώσει τη δέσµευ-
σή του για την «προστασία 
των συνταξιούχων», ανα-
γνωρίζοντας ουσιαστικά 
ότι η πολιτική του θα µπο-
ρούσε να έχει και απρό-
βλεπτες συνέπειες.
«Οι συνταξιούχοι και οι 
δικαιούχοι επιδοµάτων 

θα προστατεύονται από 
την κατάργηση των επι-
στροφών µετρητών όταν 
η πολιτική αυτή αρχίσει 
να εφαρµόζεται τον Ιούλιο 
του 2019» ανέφερε ο κ. 
Shorten.
Τα άτοµα που λαµβάνουν 
σύνταξη γήρατος, σύ-
νταξη για άτοµα µε ειδι-
κές ανάγκες, επίδοµα για 
φροντιστές, επίδοµα για 
µονογονεϊκές οικογένει-
ες, επίδοµα Ασθενείας και 

Νέας Αρχής απαλλάσσο-
νται.
Η κυβέρνηση επέκρινε την 
πολιτική του Εργατικού 
Κόµµατος, κατηγορώντας 
το για την άδικη στόχευ-
ση των συνταξιοδοτικών 
ταµείων των αυτοαπασχο-
λούµενων, και η αντιπο-
λίτευση τελικά θα ανακοι-
νώσει εξαιρέσεις και για 
αυτούς τους ανθρώπους.
«Τα συνταξιοδοτικά ταµεία 
αυτοαπασχολούµενων µε 
τουλάχιστον έναν συνταξι-
ούχο ή δικαιούχο επιδόµα-
τος πριν από τις 28 Μαρ-
τίου 2018 θα εξαιρούνται 
επίσης από τις αλλαγές στη 
νοµοθεσία» ανέφερε ο κ. 
Shorten. «Αυτό σηµαίνει 
ότι όλοι οι συνταξιούχοι 
θα εξακολουθούν να επω-
φελούνται από επιστροφές 
χρηµάτων».
Αν κερδίσει τις επόµενες 
οµοσπονδιακές εκλογές, 
το Εργατικό Κόµµα θα κα-
ταργήσει τις επιστροφές 
χρηµάτων για κάποιους 
µετόχους.
Όσοι δεν έχουν φορολο-
γητέο εισόδηµα µπορούν 
σήµερα να διεκδικήσουν 
επιστροφή µετρητών για 
τυχόν υπερβάσεις πιστώ-
σεων που έλαβαν µε τα 
µερίσµατά τους, κάτι που 
η αντιπολίτευση ισχυρίζε-
ται ότι ωφελεί κυρίως τους 
πλούσιους.
Η κυβέρνηση έχει αντι-
δράσει, αποκαλώντας αυτό 
το σχέδιο «σχέδιο διπλής 
φορολογίας».

Εµπορική συµφωνία µε 
την Αγγλία επιζητά η  
Αυστραλία ενόψει Brexit
Καθώς η ηµεροµηνία για το Brexit πλησιάζει, 
ο οµοσπονδιακός υπουργός Εµπορίου Steven 
Ciobo βρίσκεται στο Λονδίνο για συνοµιλίες 
που έχουν στόχο την ενίσχυση των δεσµών 
ελεύθερου εµπορίου µε τη Βρετανία.
Η Αυστραλία θα πρέπει να ξεκινήσει τη δια-
πραγµάτευση µιας συµφωνίας ελεύθερου εµπο-
ρίου µε το Ηνωµένο Βασίλειο την ίδια µέρα 
που η Βρετανία θα εγκαταλείψει την ΕΕ, σύµ-
φωνα µε τον οµοσπονδιακό υπουργό Εµπορί-
ου Steven Ciobo.
Σε µια οµιλία του στο Λονδίνο την Τρίτη το από-
γευµα, ο κ. Ciobo επρόκειτο να ζητήσει από τη 
Βρετανία να ξεκινήσει επίσηµες διαπραγµατεύ-
σεις µε την Αυστραλία στις 30 Μαρτίου 2019 
– την ίδια ηµέρα που ξεκινάει επίσηµα το Brexit.
Επίσης, θα προειδοποιήσει ότι η Αυστραλία 
δεν θα είναι έτοιµη να την αποδεχθεί εάν το 
µερίδιό της στην αγορά της ΕΕ και του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου µειωθεί περαιτέρω εξαιτίας του 
Brexit.
«Η εµπορική σχέση Αυστραλίας-Ηνωµένου 
Βασιλείου χτυπήθηκε πολύ όταν το Ηνωµένο 
Βασίλειο προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα – ειδικά όσον αφορά τις γεωργικές µας 
εξαγωγές» λέει ένα αντίγραφο της οµιλίας του 
κ. Ciobo.
«Έτσι, ας µην εκπλήσσει το γεγονός ότι η Αυ-
στραλία είναι αποφασισµένη να διασφαλίσει 
ότι η ήδη περιορισµένη πρόσβασή µας στις 
αγορές της ΕΕ και του Ηνωµένου Βασιλείου 
δεν θα µειωθεί περαιτέρω εξαιτίας της εγκατά-
λειψης της ΕΕ από το Ηνωµένο Βασίλειο».
«Πιστεύω ότι η Αυστραλία και το Ηνωµένο Βα-
σίλειο πρέπει να προετοιµαστούν από τώρα, µε 
την αίσθηση του επείγοντος, για να διαπραγ-
µατευτούν το ταχύτερο δυνατόν µια δική µας, 
υψηλής ποιότητας και φιλόδοξη εµπορική συµ-
φωνία».
Ο κ. Ciobo έχει ήδη συναντηθεί µε τον υπουρ-
γό Εξωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου για το 
διεθνές εµπόριο Liam Fox ώστε να συζητήσει 
µια συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µε τη 
Βρετανία.

Πρέπει κάτι να γίνει µε την Princes Highway 
για να µην θρηνήσουµε άλλα θύµατα
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει δεχτεί σοβαρές επικρίσεις επειδή 
δεν έκανε αρκετά για να βελτιώσει την ασφάλεια στην εθνική οδό Princes στις 
νότιες ακτές της πολιτείας.
Ένα φράγµα από συρµατόσχοινο έχει εγκατασταθεί κατά µήκος 500 µέτρων 
του δρόµου κοντά στο Bendalong, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
σε  αυτοκινητιστικό ατύχηµα που οδήγησε ένα όχηµα να τυλιχτεί στις φλόγες 
στις 26 ∆εκεµβρίου.
«Είναι µια αρχή, αλλά δεν είναι αρκετό. Είναι µια λύση µε µπαλώµατα» δήλω-
σε η Lisa Elmas.
Η κ. Elmas ήταν η πρώτη που έφτασε στη σκηνή της σύγκρουσης και διακινδύ-
νευσε τη ζωή της τραβώντας την Jessica Falkholt και την αδελφή της Annabelle 
από το φλεγόµενο όχηµα.
«Ήταν πεδίο µάχης. Ήταν τροµακτικό» είπε. «Κανείς δεν θα ήθελε να βρεθεί 
εκεί. Κάθε µέρα είναι στο µυαλό µου».
Οκτώ εβδοµάδες αργότερα, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε µια 
µετωπική σύγκρουση στο ίδιο σηµείο του Bendalong.
Η κ. Elmas δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για σφάλµατα στον δρόµο και 
ζήτησε να προστεθεί µια λωρίδα στον αυτοκινητόδροµο στα σύνορα µε τη Βι-
κτώρια. «Προφανώς και πιστεύω ότι ένας ασφαλέστερος, καλύτερος, πιο πλα-
τύς δρόµος θα µας βοηθήσει» είπε.
Το µέλος του παραϊατρικού προσωπικού της ΝΝΟ Scott Styles βρέθηκε και 
στα δύο θανατηφόρα περιστατικά και, όπως είπε, έχει συγκλονιστεί από την 
τεράστια απώλεια ζωής. «Είναι απελπιστικό, απολύτως απελπιστικό» δήλωσε ο 
κ. Styles. «Έχει επηρεάσει τους ανθρώπους στην υπηρεσία µας».
«Είναι τροµερό να το λέει κανείς αυτό, αλλά στο τέλος της ηµέρας όλοι µας 
πάµε σπίτι και αγκαλιάζουµε σφιχτά τις οικογένειές µας, γιατί απλά ξέρουµε ότι 
θα µπορούσαν να είναι αυτοί».
Η κυβέρνηση Berejiklian έχει επενδύσει 350.000 δολάρια για την εγκατάστα-
ση των φραγµών από συρµατόσχοινο εγκαίρως για το Σαββατοκύριακο του 
Πάσχα. Η χρηµατοδότηση διατέθηκε ως µέρος ενός πακέτου 125 εκατοµµυρί-
ων δολαρίων για τη βελτίωση της ασφάλειας στους περιφερειακούς δρόµους 
σε ολόκληρη την πολιτεία.
Η κ. Elmas είπε ότι είχε τις αµφιβολίες της, πιστεύοντας ότι αυτό δεν αρκεί 
για να σωθούν ζωές. «Η περίοδος των διακοπών είναι χαοτική και ο δρόµος 
χρησιµοποιείται πάρα πολύ» είπε. «Είµαστε µια πολύ µεγάλη τουριστική πε-
ριοχή, και έχουµε πολλούς άνθρωποι στον δρόµο, και ο δρόµος πρέπει να 
διορθωθεί».
Χιλιάδες τουρίστες αναµένεται να ταξιδέψουν στην εθνική οδό Princes προς τη 
δηµοφιλή παράκτια περιοχή για το τετραήµερο του Πάσχα.




