
3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 21 AUGUST 2019

Ενημερωτική Συγκέντρωση για τη Παροικία 
Ενημερωτικό σεμινάριο για τη λήψη σωστών και 

αποτελεσματικών οικονομικών αποφάσεων κατά την 
συνταξιοδότηση. 

* Ελαφριά αναψυκτικά θα είναι διαθέσιμα 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρόνοιας της 

Ε.Ο.Κ.  στο τηλέφωνο02 9740 8310 

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 
 
Ώρα:  11:30πμ 
 
Τοποθεσία: Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 
  206-210 Lakemba St, Lakemba 

* Αξιολόγηση εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων των 
Συνταξιούχων 
 
* Περιπτώσεις απαραίτητης ειδοποίησης του Centrelink για αλλαγές 
στο εισόδημα των συνταξιούχων 
 
* Οι συντάξεις του Centrelink και τα ταξίδια στο εξωτερικό 
Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών δανείων 

Greek Community Forum 
Information and resources to make informed and affective financial 

 decisions in retirement 

• Assessment of income and assets for Pensioners 
 

• Notification requirements for Centrelink payments 
 

• Centrelink pensions and overseas travel 
 

• Pension loan scheme 

Date: Friday, 23rd August 2019 

 
Time: 11:30am 
 
Venue: Greek Community Centre 
  206-210 Lakemba St, Lakemba 

* Light refreshments will be available 
Contact the GOC Welfare Service for further information on 02 9740 8310 

CARERS WANTED
Seeking experienced Greek speaking carers 

to join our Home Care team & support families 
in the Botany and Newtown areas.

$30ph + Super
Must have own car and be available at least 3 days per week

Call 02 9158 3880 
or email infosydeast@homecareassistance.com

      Η Εφορευτική 
         Επιτροπή 
       της Κρητικής 
Αδελφότητας Σύδνεϋ 

              & ΝΝΟ 

καλεί τα μέλη της Αδελφότητας για την εκλογή του 
Νέου Δοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στo 
Ashbury Senior Citizens Club, 68 Princess Street Ashbury 

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Αυγούστου 2019 
                     και από ώρα 7μμ έως 10μμ. 

                     Ας μην αμελήσει κανείς. 
                Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής 

 

 

Αμβλώσεις: Δύσκολη βδομάδα 
στη βουλή της ΝΝΟ

Δ ύσκολη αυτή η βδομάδα για τους βουλευτές της ΝΝΟ, καθώς η Άνω 
Βουλή συζητά το νομοσχέδιο αποποινικοποίησης της άμβλωσης, το 
οποίο πέρασε από την Κάτω Βουλή με 59 ψήφους έναντι 31.
Το νομοσχέδιο για την κατάργηση των αμβλώσεων από τον νόμο 

περί εγκλημάτων της πολιτείας έχει εξεταστεί από ανώτερη επιτροπή πριν 
από τη συζήτησή του αυτή την εβδομάδα, και ο χρόνος που δόθηκε για τη 
διαβούλευση θεωρήθηκε αρκετός.
Ωστόσο, η χριστιανική οργάνωση Family Voice Australia δήλωσε προ-
χτές ότι ο χρόνος ήταν πολύ λίγος και ότι η γενικότερη διαχείριση του 
νομοσχεδίου δεν ήταν δίκαιη. Κάποιοι βουλευτές έχουν επίσης γράψει 
στην πρωθυπουργό, ζητώντας περισσότερο χρόνο για την επιτροπή, αλλά 
ο πρόεδρος Shayne Mallard δήλωσε ότι το έργο της ολοκληρώθηκε.
«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν μας δίνονταν έξι μήνες παραπάνω, 
πάλι τα δεδομένα που θα είχαμε θα ήταν τα ίδια, δεν βλέπω πώς θα άλλαζε 
κάτι» δήλωσε στο AAP τη Δευτέρα.
Ο κ. Mallard ανέμενε να κατατεθεί στο κοινοβούλιο η έκθεση της επιτρο-
πής χτες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο βουλευτής των Φιλελεύθε-
ρων είχε λάβει 10.783 προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με το νομοσχέδιο ως τη Δευτέρα το απόγευμα. «Η ίδια κατάσταση 
ισχύει για όλους τους βουλευτές» είπε.
Η βουλευτής των Εργατικών Penny Sharpe, εκ των συντακτών του νομο-
σχεδίου, δήλωσε ότι παρέμενε επιφυλακτικά αισιόδοξη ότι θα περάσει, 
παρά την κάποια έντονη αντίθεση. «Αισθάνομαι ότι οι βουλευτές ξέρουν 
πώς θα ψηφίσουν και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα ψηφίσουν υπέρ αυτού 
του πολύ λογικού και ήδη καθυστερημένου νομοσχεδίου». Η πρωθυπουρ-
γός Gladys Berejiklian έχει δεχτεί επικρίσεις για τον χειρισμό του νομο-
σχεδίου, με το οποίο είναι αντίθετοι αρκετοί βουλευτές, όπως οι Dominic 
Perrottet, Anthony Roberts και David Elliott.
Η πρωθυπουργός, πάντως, δήλωσε ότι η ψήφος κατά συνείδηση δίνει 
στους συναδέλφους της ευρεία διακριτική ευχέρεια και ότι η ίδια δεν έχει 
κανένα πρόβλημα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Στους αντίπαλους του νομοσχεδίου στην Άνω Βουλή περιλαμβάνεται και ο 
Χριστιανοδημοκράτης Fred Nile, ο οποίος το έχει περιγράψει ως «τυραννι-
κό νομοσχέδιο που επιβάλλει την κοσμική ηθική σε όλους».


