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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 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: 

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 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. 

 
 
 

CHRISTMAS 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: 

Friday 7th December 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. 

ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 5:00 μμ, 
         σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην αίθουσα εκδηλώσεων  
      της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ (394-396 Princes Highway, Rockdale ), όπου η 

 
  Δρ Οντέτ Βαρών Βασάρ 

     ιστορικός, δρ Σύγχρονης Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού  
             Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτις του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 

      
                                    θα δώσει διάλεξη με θέμα: 

        
                             Έλληνες Εβραίοι στην Κατοχή (1941-1944):  
                                      εκτόπιση, αντίσταση, διάσωση 
 
                        Με το πέρας της διάλεξης θα προσφερθούν κεράσματα. Όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Πύρινη κόλαση, εκκενώνονται 
κατοικίες στο Κουίνσλαντ

Κ άτοικοι αγροτικών περιο-
χών στο βόρειο Κουίνσλαντ 
εγκατέλειψαν χθες τα σπίτια 
τους, καθώς οι έντονες πυρ-

καγιές συνεχίζουν να απειλούν κα-
τοικηµένες περιοχές. Πυρκαγιά που 
εξαπλωνόταν ταχύτατα προσέγγιζε 
την πόλη Winfield στην περιοχή 
Bundaberg όταν οι κάτοικοι ενηµε-
ρώθηκαν  από τις αρχές να εγκατα-
λείψουν αµέσως την περιοχή. Πριν 
από την πρωί της Πέµπτης, η αστυ-
νοµία ενηµέρωσε και τους κατοίκους 
των περιοχών  Campwin και Sarina, 
νότια του Mackay, να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους επειδή απειλούνται οι 
ζωές τους. Την ίδια στιγµή ο πρω-
θυπουργός υποσχέθηκε οµοσπον-
διακή βοήθεια για πυρκαγιές ενώ η 
Πρέµιερ του Κουίνσλαντ Annastacia 
Palaszczuk ευχαρίστησε τους πυ-
ροσβέστες που έσωσαν την πόλη 
Gracemere κοντά στο Rockhampton. 
«Σώθηκε το Gracemere κι αυτό εί-
ναι µια πολύ καλή είδηση», ανέφε-
ρε η Πρέµιερ και επιβεβαίωσε ότι 
οι 8,000 κάτοικοι που εγκατέλειψαν 
την πόλη λόγω της πυρκαγιάς  µπο-
ρούν να γυρίσουν µε ασφάλεια στα 
σπίτια τους. 

100 τα ενεργά µέτωπα 
Περισσότερες από 100 πυρκαγιές 
συνεχίζουν να µαίνονται σε όλη την 
πολιτεία, αλλά οι ευνοϊκές καιρι-
κές συνθήκες επέτρεψαν στους πυ-

ροσβέστες να σηµειώσουν κάποια 
πρόοδο στο έργο τους. Το Γραφείο 
Μετεωρολογίας ανέφερε ότι οι άνε-
µοι δεν αναµένεται να φτάσουν στις 
ταχύτητες που παρατηρήθηκαν την 
Τετάρτη, αλλά οι θερµές και πολύ 
ξηρές συνθήκες σηµαίνουν ότι ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς παραµένει 
πολύ υψηλός. Οι αρχές εξακολου-
θούν να µην γνωρίζουν ακριβώς 
πόσα σπίτια έχουν χαθεί από την 
έναρξη της κρίσης το περασµένο 
Σαββατοκύριακο. Ο πρωθυπουργός 
Scott Morrison έχει δεσµευτεί να 
βοηθήσει το Κουίνσλαντ και έχει 
απευθύνει έκκληση στους πολίτες 
να ακολουθούν τις οδηγίες των 
αρχών. «Μπορείτε να ξαναφτιάξε-
τε ένα σπίτι, αλλά δεν µπορείτε να 
ξαναφτιάξετε την οικογένεια σας», 
είπε ο πρωθυπουργός. Περισσό-
τερα από 40 σχολεία στο κεντρικό 
Κουίνσλαντ παρέµειναν κλειστά την 
Πέµπτη.

Οι κάτοικοι µιας ακόµη µικρής κοινότητας κατέφυγαν σε παραλία, 
καθώς πυρκαγιά απειλεί τα σπίτια τους νότια του Μακέι.

Η οργάνωση είχε κατηγορηθεί για ψευδείς και παραπλανη-
τικές πληροφορίες σε κοινοβουλευτική έρευνα

Η GetUp κατηγορείται για την παροχή ψευδών και παραπλανητικών πλη-
ροφοριών σε µια κοινοβουλευτική έρευνα για τις οµοσπονδιακές εκλογές 
του 2016, κατηγορία την οποία η γνωστή οµάδα ακτιβιστών αρνείται. Για 
πάνω από ενάµιση χρόνο, η επιτροπή λάµβανε πληροφορίες από την οµά-
δα σχετικά µε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε έρευνα της του 2016 για τις 
εκλογές, η οποία ζητούσε από τους πολίτες να ταξινοµήσουν τα ζητήµατα 
στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι εκστρατείες GetUp. «Πέντε φο-
ρές GetUp απέτυχε ή αρνήθηκε να δώσει τα πλήρη αποτελέσµατα αυτής 
της έρευνας. Αντίθετα έδινε παραπλανητικά και σε ορισµένες περιπτώ-
σεις ψευδή στοιχεία», δήλωσε ο Φιλελεύθερος βουλευτής Ben Morton την 
Πέµπτη. Η GetUp έλεγε ψέµατα για τα τρία κορυφαία ζητήµατα στα οποία 
ήθελαν τα µέλη της να επικεντρωθεί και έδωσε στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή τις σωστές πληροφορίες µετά την απειλή κλήτευσης, είπε ο κ. 
Morton. Ωστόσο, η GetUp λέει ότι δεν χρησιµοποιεί µόνο τα ερωτηµατο-
λόγια της έρευνας αλλά και στοιχεία από άλλες έρευνες, δηµοσκοπήσεις 
καθώς και τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις. «Ο κ. Morton θα 
πρέπει να ζητήσει συγνώµη για τη σπατάλη του χρόνου όλων µας», δήλω-
σε εκπρόσωπος της GetUp την Πέµπτη. «Τον Ιούλιο ζητήσαµε από τον κ. 
Morton να ζητήσει συγγνώµη γραπτώς και δηµοσίως. Σήµερα προτιµά να 
συνεχίζει τις λεκτικές επιθέσεις παρά να διορθώσει το λάθος τους», ανέφε-
ρε ο εκπρόσωπος της GetUp. Το θέµα αναµένεται να τεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων την επόµενη εβδοµάδα.

Το GetUp καλεί βουλευτής των 
Φιλελευθέρων να ζητήσει συγνώµη




