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Greek Orthodox Archdiocese of Australia 
GWC 

COMMUNITY SERVICES

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
          

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, 10 Οκτωβρίου  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. 

 

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 10th October 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.

For more information:  
Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 

Email: admin@gwccs.org.au 
Facebook.com/gwccservices 

Θα διατηρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών 
ο Σόρτεν αν κερδίσει τις εκλογές
ΟΜπιλ Σόρτεν άφησε να εννοη-

θεί ότι το «σηµαντικό» Υπουρ-
γείο Εσωτερικών δεν θα κα-
ταργηθεί σε περίπτωση που 

το κόµµα των Εργατικών κερδίσει τις 
επόµενες εκλογές.
Η απόφαση του αυτή έχει προκαλέσει 
ανησυχία στην αριστερή οµάδα του 
κόµµατος.
«Εάν διαπιστώσουµε ότι χρειάζεται το 
υπουργείο, φυσικά, και θα το διατη-
ρήσουµε. Αν οι υπηρεσίες ασφάλειας 
θεωρήσουν ότι πρέπει να υπάρξουν 
βελτιώσεις θα προχωρήσουµε σε αυ-
τές», δήλωσε ο κ. Σόρτεν στους δη-
µοσιογράφους στη Μελβούρνη, την 
Τρίτη.
Οι υπηρεσίες µετανάστευσης, συνό-
ρων, επιβολής του νόµου και εσω-
τερικής ασφάλειας, τον ∆εκέµβριο, 
συγχωνεύθηκαν σε µια ενιαία υπηρε-
σία που επιβλέπει ο υπουργός Peter 
Dutton. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης 
δήλωσε επίσης ότι σε τέτοια είδους ζη-
τήµατα θα επιδιώξει την συνεργασία 
µε τον Συνασπισµό βασιζόµενος στις 
συµβουλές των εµπειρογνωµόνων. 

«∆εν είµαστε υπέρ των αλλαγών για 
χάρη των αλλαγών. Αν κερδίσουµε τις 
εκλογές δεν θα καταργήσουµε πράγ-
µατα µόνο και µόνο επειδή τα έκαναν 
οι Φιλελεύθεροι» είπε ο κ. Σόρτεν και 

σηµείωσε ότι ο λόγος που ανησυχούν 
κάποιοι βουλευτές του κόµµατος του 
είναι ότι σε ένα  τόσο ευαίσθητο τοµέα 
υπεύθυνος είναι ο «ανεπαρκής» κατ’ 
αυτούς, Πήτερ Ντάτον.

500 χιλιάδες 
δολάρια η βοήθεια 
της Αυστραλίας 
προς την Ινδονησία#
Η Αυστραλία προσέφερε στον 

Ινδονησιακό Ερυθρό Σταυ-

ρό 500.000 δολάρια για να 

στηρίξει τους πληγέντες από 

το σεισµό και το τσουνάµι στο 

κεντρικό νησί του Σουλαουέζι.

Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρι-

σον δήλωσε σε δηµοσιογρά-

φους την Τρίτη ότι ο πρε-

σβευτής της Αυστραλίας στην 

Ινδονησία διαβουλεύεται έτσι 

ώστε να προσφερθεί ακόµη 

µεγαλύτερη υποστήριξη και 

σύντοµα θα υπάρξει σχετική 

ανακοίνωση. Τουλάχιστον 844 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

από το σεισµό που έπληξε την 

γειτονική χώρα την περασµένη 

Παρασκευή.

Οι ηλικιωµένοι Αυστραλοί που επι-
θυµούν να παραµείνουν στα σπίτια 
τους θα λάβουν επιπλέον υποστήριξη 
και ενίσχυση στην χρηµατοδότηση 
των προγραµµάτων φροντίδας τους. 
Ένα νέο πακέτο χρηµατοδότησης 
ύψους 100 εκατοµµυρίων δολαρίων 
εγγυάται ότι θα ακόµη περισσότεροι 
ηλικιωµένοι που επιθυµούν να πα-
ραµείνουν στα σπίτια τους θα έχουν 
εξασφαλισµένο το φαγητό τους, τη 
µεταφορά τους και την συντήρηση 
του σπιτιού τους. Ο πρωθυπουργός 
Σκοτ Μόρισον και ο υπουργός Φρο-
ντίδας Ηλικιωµένων Ken Wyatt θα 
ανακοινώσουν την ενίσχυση των 
προγραµµάτων την Τρίτη από τη ∆υ-
τική Αυστραλία.
«Ο γηράσκων πληθυσµός και οι εξε-
λισσόµενες ανάγκες και επιθυµίες 
των ηλικιωµένων Αυστραλών οδη-
γούν σε αύξηση τη ζήτηση για οικι-
ακές υπηρεσίες», δήλωσε ο κ. Wyatt.
«Η κυβέρνησή µας δεσµεύεται να 
προσφέρει στους ηλικιωµένους Αυ-
στραλούς όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες επιλογές για να µπορούν να πα-
ραµείνουν µε ασφάλεια στο σπίτι που 
αγαπούν, κοντά στις οικογένειές τους 
και τις κοινότητές τους». Χάρη στην 
χρηµατοδότηση αυτή οι ηλικιωµέ-
νοι θα µπορούν να έχουν υπηρεσίες 

που αφορούν την καθαριότητα (κα-
θαρισµό του σπιτιού και πλύσιµο), 
γενικές επισκευές και φροντίδα του 
κήπου, καθώς και τοποθέτηση συνα-
γερµού, ράµπες και ράγες στήριξης, 
κ.α.
Περίπου 800.000 Αυστραλοί λαµβά-
νουν στήριξη στο σπίτι, ενώ αρκετοί 
βρίσκονται στη λίστα αναµονής για 
πακέτα οικιακής φροντίδας, που βο-
ηθούν τους ηλικιωµένους να ζήσουν 
στο σπίτι τους και να µην πάνε στο 
γηροκοµείο. «Η χρηµατοδότηση για 
έναν τοµέα που βρίσκεται σε κρίση 
είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η προσέγγι-
ση των Φιλελευθέρων για την φρο-
ντίδα των ηλικιωµένων είναι λάθος», 
ανέφερε η εκπρόσωπος της αντιπο-
λίτευσης για θέµατα τρίτης ηλικίας 
Julie Collins και πρόσθεσε ότι «ο 
Συνασπισµός προσπαθεί να αποσπά-
σει την προσοχή µας από τον αριθ-
µό των ηλικιωµένων Αυστραλών 
που θέλουν να µείνουν στο σπίτι και 
έχουν υψηλές ανάγκες φροντίδας.» Η 
υποστήριξη στο σπίτι είναι διαθέσιµη 
σε άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, ή 
50 ετών και άνω για τους Αβορίγι-
νες. Περιλαµβάνει επίσης υπηρεσίες 
υποστήριξης για ηλικιωµένα άτοµα 
µε χαµηλά εισοδήµατα, ηλικίας άνω 
των 50 ετών, που είναι άστεγοι. 

$100 εκατ. για τα προγράµµατα 
«γεύµατα σε ηλικιωµένους»
και «βοήθεια στο σπίτι»

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός Εργατικού Κόµµατος Κέβιν 
Ραντ έτεινε κλάδο ελαίας προς τον Μάλκολµ Τέρµπουλ, καλώντας τον «για 
καφέ» στη Νέα Υόρκη. Η πρόσκληση έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων κα-
θώς ο κ. Τέρνµπουλ σε ιδιωτική του συνοµιλία αποκάλεσε τους Κέβιν Ραντ 
και Τόνι Άµπτοτ «θλιβερά φαντάσµατα» επειδή παρέµειναν στο κοινοβούλιο 
για κάποιο χρονικό διάστηµα µετά την εκθρόνιση τους από την ηγεσία των 
κοµµάτων τους». «Πρώτον, αν και είπες στον κόσµο ότι έχεις αφήσει την 
πολιτική, βρίσκεσαι κάθε µέρα στα µέσα ενηµέρωσης µιλώντας για διάφορα. 
Και δεύτερον, σε περίπτωση που δεν το πρόσεξες, άφησα το κοινοβούλιο για 
την Νέα Υόρκη πριν από 5 χρόνια. Γιατί να µην έρθεις για ένα καφέ; «ήταν η 
απάντηση του Κέβιν Ραντ. Ο κ. Ραντ ζει εδώ και χρόνια στη Νέα Υόρκη, ενώ 
ο κ. Turnbull ταξίδεψε εκεί λίγο µετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του 
από την πολιτική στα τέλη Αυγούστου. ∆εν είναι ακόµη σαφές αν ο κ. Τέρ-
νµπουλ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Η ηχογράφηση της συνοµιλίας του 
κ. Τέρνµπουλ πραγµατοποιήθηκε σε σεµινάριο στη Νέα Υόρκη και διέρρευσε 
στο κανάλι Εννέα. Ακούγεται να λέει στο ακροατήριό του ότι θα συνεχίσει να 
µιλάει δηµοσίως για ορισµένα θέµατα, αλλά δεν παρεµβαίνει στην πολιτική 
ζωή της Αυστραλίας και στο κόµµα.

«Έλα για καφέ» λέει ο Kevin Rudd στον Malcolm Turnbull 
που προχθές τον αποκάλεσε «θλιβερό φάντασµα»




