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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, 10 Απριλίου 2019 
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 10th April 2019 
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. 

Learn to navigate a tablet: 
• Email 
• Google  
• Internet safety 
• Social media 

Tablet Classes for Seniors 

 

Monday, 6th May 2019 
10:00am to 12:00pm 

Greek Community Centre 
206-210 Lakemba St, Lakemba 

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε  
την ηλεκτρονική ταμπλέτα   
 

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   
• Χρήση μηχανών αναζήτησης  
• Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτύου  
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικής ταμπλέτας   
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 
10.00 πμ μέχρι 12.00 μμ   

Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Πρόνοιας  
206-210 Lakemba St, Lakemba 

Για εγγραφές παρακαλούμε όπως Επικοινωνήσατε με τα Γραφεία της Πρόνοιας 
στους αριθμούς (02) 9740 8310 ή (02) 9740 6022. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. 
 
Call the GOC Welfare Service to register as places are limited:  
(02) 9740 8310 / (02) 9740 8310. 

Εργατικοί: «Η κυβέρνηση 
δεν ανακοινώνει τις εκλογές 
για να τρώει λεφτά σε καµπάνιες»

ΗΟµοσπονδιακή Αντιπολίτευ-
ση κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση ότι σκόπιµα καθυστερεί τις 
εκλογές, ώστε να συνεχίσει 

να έχει πρόσβαση στους πόρους των 
φορολογουµένων για την πολιτική 
της διαφήµιση. Σύµφωνα µε το ABC, 
ο πρωθυπουργός Scott Morrison δεν 
πρόκειται να επισκεφθεί τον Γενικό 
Κυβερνήτη αυτό το Σαββατοκύριακο, 
πράγµα που σηµαίνει ότι αν δεν ανα-
κοινωθούν οι εκλογές την ερχόµενη 
∆ευτέρα, η 11η Μαΐου µένει εκτός 
συζήτησης.
Έτσι µένουν οι ηµεροµηνίες 18 και 25 
Μαΐου, αν και η Αυστραλιανή Εκλο-
γική Επιτροπή (AEC) ανέφερε ότι η 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία θα καθι-
στούσε δυσκολότερη την καταµέτρηση 
των ψήφων πριν από τη συνταγµατι-
κή προθεσµία για την επιστροφή των 
αποτελεσµάτων.
Ο κ. Morrison αρνήθηκε και πάλι να 
αναφερθεί στην ηµεροµηνία, λέγο-
ντας: «Οι εκλογές θα ανακοινωθούν 
τον Απρίλιο και θα πραγµατοποιη-
θούν τον Μάιο». Ο ηγέτης της αντι-
πολίτευσης Bill Shorten κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι σέρνει τα πόδια 
της, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιεί 
δηµόσιους πόρους για τις διαφηµιστι-
κές της εκστρατείες. Κι αυτό γιατί όταν 

ανακοινώνονται οι εκλογές, η κυβέρ-
νηση χρειάζεται πλέον έγκριση από 
την αντιπολίτευση για να συνεχίσει 
προγράµµατα πολιτικής διαφήµισης.
«Αυτή η κυβέρνηση θέλει να ξοδέ-
ψει δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια σε 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις για να βελ-
τιώσει τα ποσοστά της» δήλωσε ο κ. 
Shorten. «Γι’ αυτό καθυστερούν – αγο-
ράζουν χρόνο για να µπορούν να ξο-
δεύουν τα χρήµατα των Αυστραλών».
Οι Εργατικοί δηµοσίευσαν στοιχεία 
από διαγωνισµούς που δείχνουν ότι η 
κυβέρνηση έχει δαπανήσει 250 εκα-
τοµµύρια δολάρια για πολιτική διαφή-
µιση από τον Ιανουάριο του 2018.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση 
αµφισβήτησε τα στοιχεία του Εργα-
τικού Κόµµατος, χαρακτηρίζοντάς τα 
«ψευδή». Είπε ότι το να χρησιµοποιεί 
κανείς στοιχεία από έγγραφα διαγωνι-
σµών ανάθεσης είναι παραπλανητικό, 
καθώς συχνά υπάρχει διαφορά µετα-
ξύ της προσφερόµενης και της τελικής 
τιµής.
«Θα συνεχίσουµε να δαπανούµε τα 
προβλεπόµενα ποσά για κυβερνητική 
διαφήµιση, όπως κάνει και το Εργα-
τικό Κόµµα» είπε ο κ. Morrison. «Τα 
χρήµατα δαπανώνται σύµφωνα µε 
εγκεκριµένες διαδικασίες, και όλα 
αυτά είναι διαφανή».




