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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. 

Παραµένει στην Αυστραλία ο David Degning

Έ νας Βρετανικής κα-
ταγωγής πολίτης που 
έχει καταδικαστεί για 
σεξουαλικά αδικήµατα 

πρόκειται να παραµείνει στην 
Αυστραλία αφού κέρδισε την 
προσφυγή που είχε κάνει στο 

οµοσπονδιακό δικαστήριο κατά 
του Υπουργού Εσωτερικών Peter 
Dutton ο οποίος ήθελε να τον 
απελάσει. Ο David Degning αφέ-
θηκε ελεύθερος από το κέντρο 
κράτησης του Villawood χθες 
µετά από 16 µήνες κράτησης. Ο 
57χρονος παππούς καταδικά-
στηκε για σεξουαλικό αδίκηµα 
το 2013, αλλά η κίνηση της κυ-
βέρνησης να τον απελάσει χθες 
ανατράπηκε από τη δικαιοσύνη. 
∆ύο από τους τρεις δικαστές του 
οµοσπονδιακού δικαστηρίου 
που δίκασαν την προσφυγή δι-
απίστωσαν ότι ο κ. Dutton είχε 
ακυρώσει άδικα την βίζα του 
David Degning που είναι Βρετα-
νός πολίτης, ζει στην Αυστραλία 
για περισσότερο από 50 χρόνια 
και έχει δικαιώµατα ψήφου. Η 
εντολή απέλασης είχε εκδοθεί 
από το 2016, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών που ακύρωσε την 
βίζα του επειδή δεν ήταν καθαρό 
µαντήλι. Ο κ. Degning έχει µα-
κρά ποινική ιστορία και καταδι-
κάστηκε το 2013 για σεξουαλική 
επαφή µε άτοµο µε διανοητικά 
προβλήµατα. Ο κατάλογος των 
αδικηµάτων που έχει διαπρά-
ξει περιλαµβάνει επίσης χρήση 
ναρκωτικών, οδήγησης υπό την 
επήρεια οινοπνεύµατος και επί-
θεσης. Τον Αύγουστο του περα-
σµένου έτους, το οµοσπονδιακό 
δικαστήριο απέρριψε την έκκλη-

ση του κ. Degning να παραµεί-
νει στην Αυστραλία, αλλά αυτή 
η απόφαση ανατράπηκε από το 
την Τρίτη. ∆ύο από τους τρεις 
δικαστές του Οµοσπονδιακού 
∆ικαστηρίου διαπίστωσαν ότι 
ο κ. Dutton είχε ακυρώσει άδι-
κα την βίζα. Ο δικηγόρος του κ. 
Degning, Stephen Blanks, δήλω-
σε ότι ο πελάτης του είναι ενθου-
σιασµένος που θα ξαναδεί την 
οικογένεια του και σκέφτεται να 
διεκδικήσει αποζηµίωση. «Η όλη 
ιδέα, ότι πολίτες που έχουν ζήσει 
όλη τους τη ζωή στην Αυστραλία 
µπορούν να απελαθούν χωρίς 
σηµαντικό λόγο είναι λανθα-
σµένη και άδικη. Στην πραγµα-
τικότητα, είναι µια πολιτική που 
το µόνο που θα καταφέρει είναι 
να διαλύσει οικογένειες», δή-
λωσε ο κ. Blanks και πρόσθεσε 
«πρέπει να βοηθήσουµε τους αν-
θρώπους που έχουν κάνει λάθη 
στο παρελθόν, δεν λύνουµε τα 
προβλήµατα µας στέλνοντάς τα 
στο εξωτερικό». Από το 2014, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 
ακυρώσει 4.500 βίζες σύµφωνα 
µε τις διατάξεις περί χαρακτήρα 
που ορίζονται στο άρθρο 501 
του νόµου περί µετανάστευσης. 
Το οµοσπονδιακό δικαστήριο δι-
έταξε το Υπουργείο Εσωτερικών 
να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα 
του κ. Degning.

Σταµάτησε στο δικαστήριο η προσπάθεια του Peter Dutton να απελάσει 
τον βρετανό πολίτη που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκηµα.

Οι πλούσιοι 
του πλανήτη 
µεταναστεύουν… 
στην Αυστραλία
Περίπου 108.000 εκατοµµυριού-
χοι µετανάστευσαν διασυνοριακά 
πέρυσι, ποσοστό 14% υψηλότε-
ρο από το προηγούµενο έτος και 
περισσότερο από το διπλάσιο του 
επιπέδου του 2013, σύµφωνα µε 
το New World Wealth που εδρεύει 
στο Γιοχάνεσµπουργκ. Η Αυστρα-
λία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είναι 
οι κορυφαίοι προορισµοί, σύµ-
φωνα µε την εταιρεία ερευνών, 
ενώ η Κίνα και η Ρωσία είναι οι 
µεγαλύτεροι χαµένοι. Το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο είδε περίπου 3.000 
εκατοµµυριούχους να αναχωρούν 
πέρυσι, µε το Brexit και τη φορο-
λογία να θεωρούνται ως πιθανές 
αιτίες. Τα ποσοστά µετανάστευ-
σης των πλουσίων δείχνουν τις 
τρέχουσες συνθήκες – όπως το 
έγκληµα, η έλλειψη επιχειρηµατι-
κών ευκαιριών ή οι θρησκευτικές 
εντάσεις – αλλά µπορεί επίσης να 
αποτελέσει βασικό µελλοντικό δεί-
κτη, δήλωσε ο Andrew Amoils, 
επικεφαλής της έρευνας στο New 
World Wealth. «Μπορεί να είναι 
ένα σηµάδι των άσχηµων καταστά-
σεων που έρχονται, καθώς οι εύ-
ποροι είναι συχνά οι πρώτοι που 
αποχωρούν – έχουν τα µέσα να 
φύγουν σε αντίθεση µε τους πολί-
τες της µεσαίας τάξης», δήλωσε. Η 
Αυστραλία βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις των προτιµήσεων των µε-
ταναστών λόγω της ασφάλειας που 
υπάρχει στη χώρα, τη µη ύπαρξη 
φόρου κληρονοµιάς και τους ισχυ-
ρούς επιχειρηµατικούς δεσµούς µε 
την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νό-
τια Κορέα. Επίσης, ξεχωρίζει για 
τη συνεχή ανάπτυξή της, έχοντας 
ξεφύγει από τη χρηµατοοικονοµι-
κή κρίση χωρίς ζηµιές, αποφεύ-
γοντας τις υφέσεις τα τελευταία 27 
χρόνια.
Οι ΗΠΑ αποτελούν το δεύτερο πιο 
δηµοφιλής προορισµό το 2018, µε 
τις πόλεις Νέα Υόρκη, Λος Άντζε-
λες, Μαϊάµι και την περιοχή του 
Σαν Φρανσίσκο να ξεχωρίζουν 
στις επιλογές.

Η Aldi ισχυρίζεται ότι 
είναι υπεύθυνη για την 
µείωση των τιµών στο 
εµπόριο λιανικής
Η αλυσίδα σουπερµάρκετ Aldi ισχυρίζεται ότι 
χάρη στην παρουσία της στην αυστραλιανή αγορά 
οι καταναλωτές εξοικονοµούν περισσότερα από 
δύο δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο. Τα 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό της 
Aldi συγκεντρώνονται στη νέα έκθεση της συµβου-
λευτικής εταιρίας PwC που διαπιστώνει, επίσης, 
ότι η εταιρεία προσφέρει στην εγχώρια οικονοµία 
µαζικά οφέλη ύψους 3,3 δισ. δολαρίων ετησίως, 
κυρίως µέσω των συνεργασιών µε παραγωγούς 
και προµηθευτές. «Έχουµε δηµιουργήσει θέσεις 
εργασίας και δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλι-
ξης  για χιλιάδες υπαλλήλους, συµβάλουµε στην 
τεράστια ανάπτυξη που γνωρίζουν οι κατασκευα-
στές ιδιωτικών ετικετών στην Αυστραλία και διο-
χετεύουµε δισεκατοµµύρια δολάρια στην εθνική 
οικονοµία µέσω του τοµέα αγοράς και ανάπτυξης 
ακινήτων, κατασκευής καταστηµάτων και φόρων 
που καταβάλλονται στην κυβέρνηση», δήλωσε ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Aldi Australia, Tom 
Daunt. Η Aldi, µια οικογενειακή επιχείρηση που 
έχει απλωθεί σε όλο τον κόσµο µε έδρα τη Γερµα-
νία, πιστώνει στην παρουσία της, στην εξαιρετικά 
ανταγωνιστική βιοµηχανία τροφίµων και λιανι-
κής τα τελευταία 18 χρόνια στην Αυστραλία, και 
την µείωση των τιµών για τους καταναλωτές. Συ-
γκρίνοντας παρόµοια καλάθια αγαθών, η έκθεση 
διαπίστωσε ότι οι πελάτες της Aldi γλίτωσαν 2,2 
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως σε σύγκριση µε 
τα άλλα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Η Aldi άνοιξε το 
πρώτο της κατάστηµα στην Αυστραλία το 2001.




