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ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Είδη Ρουχισμού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
) 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, 17 Ιουλίου 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. 

 
 
 

 
WINTER 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 17th July 2019 
9:00 am - 4:00 pm 

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville 

Επικρίνεται η κυβέρνηση σχετικά 
με την ελευθερία του Τύπου
Η υπουργός Εξωτερικών Marise 

Payne αρνήθηκε τις κατηγο-
ρίες για υποκρισία, λόγω της 
συµµετοχής της σε διάσκε-

ψη για την ελευθερία του Τύπου, εν 
µέσω της συζήτησης που έχει ξεσπά-
σει στην Αυστραλία. Υπενθυµίζουµε 
τις διαµαρτυρίες για τις επιδροµές 
της Αυστραλιανής Οµοσπονδιακής 
Αστυνοµίας (AFP) στο ABC και στο 
σπίτι δηµοσιογράφου του News 
Corp, λόγω κυβερνητικών διαρρο-
ών που δηµοσιοποιήθηκαν από τους 
δηµοσιογραφικούς οργανισµούς.
Η υπουργός, που την Τετάρτη επρό-
κειτο να παρευρεθεί στην παγκόσµια 
διάσκεψη για την ελευθερία των 
ΜΜΕ, στο Λονδίνο, µε τους διεθνείς 
οµολόγους της, δηµοσιογράφους και 
πολιτικές οµάδες, υπερασπίστηκε 
την παρουσία της στην εκδήλωση λέ-
γοντας ότι η κυβέρνηση θα επικριθεί 
εάν δεν παρευρεθεί.
Οι Εργατικοί κατηγόρησαν τη Marise 
Payne για υποκρισία, µε δήλωση των 
γερουσιαστών τους Penny Wong και 

Kristina Keneally ότι η υπουργός 
πρέπει να αποδείξει τη δέσµευσή 
της αναλαµβάνοντας δράση στην Αυ-
στραλία.
Προς το παρόν βρίσκεται σε εξέλιξη 
κοινοβουλευτική έρευνα για την ελευ-
θερία του Τύπου, που εξετάζει την 
ισορροπία ανάµεσα στην προστασία 
των ΜΜΕ και στην εθνική ασφάλεια, 

σύµφωνα µε την κ. Payne: «Είναι µια 
πολύ καλή ισορροπία και νοµίζω ότι 
έχουµε δει τροποποιήσεις στη νοµο-
θεσία για την εθνική ασφάλεια (…) 
από τις 11 Σεπτεµβρίου…» είπε. «Σε 
ορισµένες από αυτές τις νοµοθετικές 
αλλαγές, έχει γίνει ειδική πρόβλεψη 
για την προστασία των µέσων ενηµέ-
ρωσης και των δηµοσιογράφων· σε 

άλλες, έχει γίνει µε διαφορετικό τρό-
πο… Συνιστά µια επίκαιρη ανασκό-
πηση, όπου οι ανησυχίες που έχουν 
τεθεί είναι αυτές που έθιξαν πολύ ει-
λικρινά οι οργανώσεις των ΜΜΕ και 
η κυβέρνηση ήταν σαφής λέγοντας 
ότι το εκτιµά αυτό».
Στο µεταξύ, αποκαλύφθηκε αυτή την 
εβδοµάδα ότι η AFP ζήτησε από την 
εταιρία Qantas τα προσωπικά ταξι-
διωτικά αρχεία του δηµοσιογράφου 
του ABC, Dan Oakes, σχετικά µε την 
εκποµπή του για παραβάσεις Αυ-
στραλών στρατιωτών στο Αφγανι-
στάν. Η παραπάνω εξέλιξη φαίνεται 
να υποδηλώνει ότι η αστυνοµία πι-
θανώς να «χτίζει» µια επιπλέον υπό-
θεση εναντίον του δηµοσιογράφου, 
εκτός από τον πληροφοριοδότη, ο 
οποίος έχει ήδη παραδεχτεί ότι υπέ-
κλεψε και έδωσε τις πληροφορίες. 
Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι η AFP 
απέκτησε πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες των δηµοσιογράφων 58 φορές 
σε έναν χρόνο.

Αναθεώρηση συνταξιοδότησης 
λόγω ηλικίας
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση πιέζεται να προβεί σε αλλαγές στη συνταξιο-
δότηση λόγω ηλικίας, καθώς αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των µεση-
λίκων που θα εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας την επόµενη δεκαετία.
Η ανάλυση του Κοινοβουλευτικού Γραφείου Προϋπολογισµού (PBO) 
προβλέπει ότι η γήρανση του πληθυσµού θα απαιτήσει αύξηση των κυ-
βερνητικών δαπανών κατά $16 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2029. Περισ-
σότερα από $9 δισεκατοµµύρια από αυτά αναφέρονται σε συντάξεις γή-
ρατος.
Ο οικονοµολόγος Chris Richardson από την Deloitte Access Economics 
δήλωσε ότι η ανάλυση του PBO ενισχύει την υπόθεση για περαιτέρω 
αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία ανέρχεται σήµερα στα 66 
έτη. Το 2023 θα ανέβει στα 67 έτη. «Εάν πρόκειται να ζήσουµε πολύ πε-
ρισσότερο, πιθανότατα θα πρέπει να δουλέψουµε λίγο περισσότερο για 
να πληρώσουµε για τα έξοδα όταν δεν θα δουλεύουµε» είπε.
Ο φωτογράφος Roger Arnaud, 64 ετών, πιστεύει ότι η αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης είναι τραγική ιδέα. ∆υσκολεύεται να αποκτήσει πλήρη 
απασχόληση και σχεδιάζει να βγει στη σύνταξη το συντοµότερο δυνατό. 
«Πιστεύω πραγµατικά ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν η κυβέρνηση µείω-
νε την ηλικία συνταξιοδότησης» είπε. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι άνω 
των 60 που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβρούν δουλειά».
Η κυβέρνηση εξετάζει τα λεγόµενα αναµενόµενα επιτόκια επί των επεν-
δύσεων, που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κέρδους των 
συνταξιούχων από τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η τιµή αυτή δεν έχει 
αλλάξει για περισσότερο από τέσσερα χρόνια.
Η συνταξιούχος Julie-Anne James είπε:  «∆εδοµένου ότι έχουµε επιτόκιο 
1% στην Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγµή, δεν κερδίζει κανείς πολλά 
χρήµατα από τις καταθέσεις του».
Ο κ. Richardson ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος να µειωθούν οι συ-
ντάξεις γήρατος. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συµπεριληφθεί 
η οικογενειακή κατοικία στα κριτήρια του τεστ επιλεξιµότητας για τις συ-
ντάξεις γήρατος. Η ιδέα τροµάζει την κ. James, η οποία εξακολουθεί να 
ξεχρεώνει την υποθήκη για το  διαµέρισµά της στην Gold Coast.
Ο κ. Richardson αναφέρει ότι η συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση είναι µια 
δύσκολη συζήτηση για τους πολιτικούς, αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει 
ένας λογικός διάλογος: «Η βασική συνταγή είναι απλή: επικεντρωθείτε σε 
εκείνους που χρειάζονται τη µεγαλύτερη βοήθεια».




