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Οι συναρπαστικές

καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι εδώ!
Συναρπαστικές καλοκαιρινές
εκδηλώσεις συμβαίνουν εδώ
στο Monash, με το Φεστιβάλ
του Clayton και με τις Ζωντανές
Συναυλίες στο Warrawee ν’
απέχουν ελάχιστα!

Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή
για να συναντηθείτε με τους
φίλους, την οικογένεια και την
κοινότητά σας για ν’ απολαύσετε
σπουδαίο φαγητό, φανταστική
μουσική και άφθονες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες για όλους.
Η διασκέδαση αρχίζει με το Φεστιβάλ
του Clayton, στο Clayton Community
Centre και στο χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων της Cooke Street, την
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, από τις 12
μ.μ. ως τις 5 μ.μ.
Το Φεστιβάλ του Clayton είναι μια
ΔΩΡΕΑΝ γιορτή της κοινότητας,
με ζωντανή ψυχαγωγία σε πολλές
σκηνές, πάγκους αγοράς, δρομάκι
με αυτοκινούμενες καντίνες,
πλανόδιους καλλιτέχνες,

κοινοτικές δραστηριότητες και
εκθετήρια.

στάθμευσης αυτοκινήτων της
Cooke Street.

Το φεστιβάλ αντιπροσωπεύει τη
ζωντανή και ποικίλη κοινότητα που
ζει στο Monash και προσκαλούμε
τους πάντες να συμμετέχουν
μαζί μας σε μια μέρα γεμάτη
ψυχαγωγία!

Τον Μάρτιο, η ψυχαγωγία θα
είναι στο Oakleigh, με τη μουσική
εκδήλωση Live at Warrawee, στο
Warrawee Park. Φέτος, η βραβευμένη
με ARIA μουσικός, ηθοποιός,
στιχουργός και συγγραφέας Clare
Bowditch θα πρωταγωνιστήσει στην
εκδήλωση με τα συναρπαστικά της
τραγούδια και ιστορίες. Είναι μια
υπέροχη βραδιά με μουσική, φαγητό
και διασκέδαση και δεν πρέπει να
τη χάσει κανείς. Το Live at Warrawee
θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μ.μ.
ως τις 9 μ.μ. Φέρτε είδη πικ-νικ,
φέρτε φαγητά σε πακέτο από έναν
ντόπιο καταστηματάρχη ή πάρτε
κάτι να φάτε από μία από τις εκεί
αυτοκινούμενες καντίνες κι ετοιμάστε
τα παπούτσια σας του χορού!

Υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν
στάθμευση στους γύρω δρόμους,
περιλαμβανομένων των Clayton
Road, Dunstan Street, Carinish Road,
Haughton Road και Thomas Street.
Το Φεστιβάλ του Clayton ικανοποιεί
τις ανάγκες των συμμετεχόντων
ανεξαρτήτως ικανοτήτων, παρέχοντας
προσβάσιμες τουαλέτες και
στάθμευση.
Αν χρειάζεστε να επαναφορτίσετε
ένα μηχανοκίνητο αναπηρικό
αμαξίδιο, υπάρχει διαθέσιμο
ρεύμα στη Σκηνή Πληροφοριών
(Information Tent). Υπάρχει
διαθέσιμη προσβάσιμη
στάθμευση στο χώρο

Για περισσότερες πληροφορίες:
9518 3555
www.monash.vic.gov.au/
events

ΔΕΙΤΕ

το νέο πρόγραμμα PALS

Διαβούλευση
σχεδίου
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
HUNTINGDALE

Το νέο PALS (Positive Ageing Lifestyle
program) - [πρόγραμμα Θετικού Τρόπου
Ζωής Τρίτης Ηλικίας] μόλις κυκλοφόρησε
και προσφέρει πολλές ΔΩΡΕΑΝ και
χαμηλού κόστους εκδηλώσεις για τους
ηλικιωμένους που ζουν, εργάζονται ή
επισκέπτονται το Monash.

Ο Δήμος θα διεξάγει περαιτέρω
διαβούλευση για το προσχέδιο
του Σχεδίου Περιοχής
Huntingdale [Huntingdale
Precinct Plan].

Το πρόγραμμα PALS έχει ως στόχο να
προωθεί τον υγιεινό και δραστήριο
τρόπο ζωής των ηλικιωμένων, μέσω
της κοινωνικής συμμετοχής. Το
πρόγραμμα προσφέρει ενδιαφέρουσες
και διασκεδαστικές δραστηριότητες και
παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για
υγιεινό τρόπο ζωής και θέματα υγείας.
Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα PALS
συνεχίζεται ως τον Απρίλιο και μπορεί
κανείς να συμμετάσχει σε εκδρομές,
δραστηριότητες βιωσιμότητας, εξόδους
σε κινηματογράφους και θέατρα και
forum υγείας.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, θα
πραγματοποιηθεί μια ενημερωτική
συνάντηση στο Carmens στην
Hume Street, Huntingdale, από τις
6 μ.μ. ως τις 7.30 μ.μ.
Θα βρίσκονται εκεί στελέχη

Για ερωτήσεις: Aaron Hewett/
Sherry Hopkins 9518 3555
www.monash.vic.gov.au/
huntingdale-precinct-plan

Προτεινόμενη αναβάθμιση

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ MULGRAVE

Το μόνο που χρειάζεται είναι να
διαβάσετε το πρόγραμμα και να
επιλέξετε τις εκδηλώσεις και τις
δραστηριότητες στις οποίες θέλετε
να συμμετέχετε. Χρησιμοποιήστε τα
στοιχεία κάτω από κάθε δραστηριότητα ή
εκδήλωση για να κλείσετε θέση. Κάποιες
εκδηλώσεις έχουν μέγιστο αριθμό
συμμετεχόντων και μπορεί οι θέσεις να
εξαντληθούν σύντομα, οπότε κανονίστε
νωρίς γι’ αυτά που προτιμάτε.
Για αντίτυπο του προγράμματος:
9518 3555
www.monash.vic.
gov.au/PALS
PALS@
monash.vic.
gov.au

Ο Δήμος εξετάζει την επέκταση
της Βιβλιοθήκης του Mulgrave,
για να καλύψει τις αυξανόμενες
ανάγκες της και να προσφέρει
ευκαιρίες σε μέλη της τοπικής
κοινότητας να συναντιούνται
και να συνδέονται. Η βιβλιοθήκη
βρίσκεται στο Κοινοτικό Κέντρο
Wellington Reserve [Wellington
Reserve Community Centre], στην
Mackie Road, Mulgrave.
Η πρόταση αυτή δε θα
συμπεριλαμβάνει καμία αλλαγή
στο συνολικό μέγεθος του τωρινού
κτηρίου, όμως εξετάζει άλλους
τρόπους να επεκτείνει και να
βελτιώσει τις υπηρεσίες αυτής της
πολύτιμης τοπικής βιβλιοθήκης.
Ο Δήμος θα αιτηθεί χρηματοδότηση
μέσω του Προγράμματος Υποδομών
Ζωντανών Βιβλιοθηκών [Living
Libraries Infrastructure Plan] της

Monash Civic Centre

@

του Δήμου για να εξηγήσουν
το προτεινόμενο σχέδιο και ν’
απαντήσουν σε ερωτήσεις. Θα
σταλούν πληροφορίες στους
κατοίκους, που θα τους προσκαλούν
στην ενημερωτική συνάντηση, άρα
παρακαλούμε έχετε το νου σας για
την επιστολή σας.

Πολιτειακής Κυβέρνησης για να
υποστηρίξει την επέκταση της
βιβλιοθήκης.
Η ανακαίνιση της βιβλιοθήκης
αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές
του 2021 και να ολοκληρωθεί ως
τα τέλη Ιουνίου του 2021.
Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη
στα σχέδιά μας για τον προτεινόμενο
χώρο για επέκταση της βιβλιοθήκης.
Πείτε τη γνώμη σας:
» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ: Η έρευνα κλείνει
www.monash.
13 Μαρτίου
vic.gov.au/mulgrave-librarysurvey
» ΕΝΤΥΠΑ: σε όλα τα
υποκαταστήματα της
βιβλιοθήκης, τα Σπίτια Γειτονιάς
[Neighbourhood Houses] και τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης.
» ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Oakleigh Service Centre

293 Springvale Road
Glen Waverley

3 Atherton Road
Oakleigh

8.15 π.μ. έως 5.15 μ.μ.
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

8.15 π.μ. έως 5.15 μ.μ.
(Δευτέρα έως Παρασκευή)
Language Assist

9518 3555
mail@monash.vic.gov.au
9518 3444
www.monash.vic.gov.au
National Relay Service [Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης] (για άτομα
με προβλήματα ακοής ή ομιλίας) 1800 555 660
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9518 3555

Ελληνικά

Italiano

9321 5485
9321 5482
9321 5481
7005 3002
9321 5483

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ το Δήμαρχο Stuart James
Η αρχή της νέας δεκαετίας ήταν ασυνήθιστη και ανησυχητική.
Δασικές πυρκαγιές σε κάποια από τα ωραιότερα μέρη της
Βικτωρίας και σε άλλα μέρη της Αυστραλίας, κατέστρεψαν
ολόκληρες κοινότητες. Η απώλεια περιουσιών και άγριας
ζωής ήταν φρικτή.
Για μια ακόμα φορά, βλέπουμε τους Αυστραλούς
να συσπειρώνονται αυτή την ώρα της τρομερής
κρίσης. Εξαιρετικά γενναιόδωρες προσφορές σε
χρήματα, τρόφιμα και υποστήριξη, για να βοηθήσουν
συνανθρώπους στην ώρα της μεγαλύτερης ανάγκης τους.
Κινηθήκαμε γρήγορα όταν έφτασε η έκκληση για βοήθεια
και διαθέσαμε αρκετό προσωπικό μας στους συναδέλφους
μας στην East Gippsland, για να παρέχουν επί τόπου
καθοδήγηση, υποστήριξη και ανακούφιση.
Αυτό που είναι πάντα ενθαρρυντικό αυτές τις ώρες
των τραγικών φυσικών καταστροφών είναι η αντοχή, η
συντροφικότητα και η προθυμία για προσφορά βοηθείας
που βρίσκεται στην καρδιά κάθε Αυστραλού. Μιλά στην
ελπίδα ότι οι κοινότητες θα ορθοποδήσουν ξανά. Θα
συνεχίσουμε ν’ απλώνουμε το χέρι για να υποστηρίξουμε
αυτές τις κοινότητες ώστε ν’ ανοικοδομηθούν και ν’
ανακάμψουν.
Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη
ανησυχία παγκοσμίως σχετικά
με τον Νέο Κορονοϊό [Novel
Coronavirus] και η τοπική μας
κοινότητα μοιράζεται αυτή την
ανησυχία.
Ακολουθούμε τις πιο πρόσφατες
συμβουλές του Αρχίατρου της
κυβέρνησης (Chief Health Officer).
Όμως είναι μια κατάσταση που
αλλάζει γρήγορα και ο κόσμος

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του
Δημοτικού Συμβουλίου
Η επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25
Φεβρουαρίου από τις 7 μ.μ. στο Monash Civic
Centre (293 Springvale Rd, Glen Waverley).
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα
δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Δήμου από
τι 5.30 μ.μ. την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου.
Κάτοικοι και δημότες του Monash μπορούν να
κάνουν ερωτήσεις στη συνεδρίαση, αφού τις
υποβάλουν στο Δήμο ως τις 2 μ.μ. την Τρίτη 25
Φεβρουαρίου. Αν δεν μπορείτε να παραστείτε,
μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το
σπίτι από το: webcast.monash.vic.gov.
au ή να παρακολουθήσετε προηγούμενες
συνεδριάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες
9518 3555
www.monash.vic.gov.au/meetings

θα πρέπει να ενημερώνεται για τις τελευταίες πληροφορίες
από την Πολιτειακή Κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου
του Υπουργείου Υγείας [Department of Health] και των
Ανθρώπινων Υπηρεσιών [Human Services], με τους οποίους
είμαστε σε τακτική επαφή.
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό το θέμα
και να παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες μέσω
του ιστότοπου μας
www.monash.vic.gov.au Όποιος
υποψιάζεται ότι ίσως έχει προσβληθεί από τον
κορονοϊό θα πρέπει να καλέσει το 1800 675 398.
Ο Δήμος θεωρεί τη δράση για την κλιματική αλλαγή σοβαρά.
Σε συνέχεια μιας πρότασης που έθεσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι
οφείλουν ν’ αναφέρουν στο Δήμο αυτόν το μήνα σχετικά
με το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα για να επιτύχουμε
ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, να μειώσουμε τις εταιρικές
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινότητά μας να
μειώσει τις δικές της εκπομπές. Η αναφορά θα περιλαμβάνει
επίσης πρωτοβουλίες για τον προϋπολογισμό και πιθανές
προσθήκες στο μακροπρόθεσμο οικονομικό μας σχέδιο και
το σχέδιο του Δήμου. Εργαζόμαστε επίσης για την παράδοση
μιας ολοκληρωμένης δημοτικής στρατηγικής, η οποία θα
παρουσιαστεί αργότερα φέτος.
Ήταν θαυμάσιο που συνάντησα τόσο πολλούς νέους
Αυστραλούς και κατοίκους του Monash στην Τελετή μας
Υπηκοότητας [Citizenship Ceremony] για την Ημέρα της
Αυστραλίας στις 26 Ιανουαρίου και να γίνω μάρτυρας
της χαράς και της συγκίνησής τους. Μια μέρα που θα
θυμάμαι πάντα κι ένα απόλυτα φωτεινό σημείο στη μέχρι
στιγμής χρονιά μου ως Δήμαρχος.
Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τα όσα κάνω για
την πόλη μας, κάντε like στο @crstuartjames ή ακολουθήστε
@crstuartjames κι ελάτε μαζί στο ταξίδι.
με στο

Κοινοτική Έρευνα σε εξέλιξη
Το ν’ ακούμε από την κοινότητά
μας για το πώς ανταποκρινόμαστε
στις ανάγκες της κοινότητας και τι
μπορούμε να κάνουμε καλύτερα
είναι σημαντικό για εμάς.

Τον Μάρτιο/Απρίλιο, θα ζητηθεί
από μερικούς κατοίκους του
Monash να συμμετάσχουν σε μια
έρευνα για τις υπηρεσίες και την
απόδοση του Δήμου.
Η έρευνα διεξάγεται για
λογαριασμό των κατοίκων από
την Metropolis Research, η οποία
θα επισκεφτεί ένα τυχαίο δείγμα
από 800 κατοίκους του Monash
για να ζητήσει τις απόψεις τους.
Όλοι οι ερευνητές θα φέρουν
ταυτότητες και πρέπει να τις

επιδεικνύουν σε σας πριν από
κάθε συζήτηση.
Εάν χτυπήσουμε την πόρτα σας,
παρακαλούμε αφιερώστε λίγο
χρόνο για να συμμετάσχετε στη
έρευνα και πείτε τη γνώμη σας.
Τα στοιχεία που λαμβάνουμε μ’
αυτή την ετήσια έρευνα είναι
κρίσιμα για το Δήμο, καθώς μας
βοηθούν ν’ αναγνωρίσουμε τι
κάνουμε καλά, τι μπορούμε να
κάνουμε καλύτερα και τι είναι
σημαντικό για εσάς.
Για περισσότερες πληροφορίες:

Jo Robertson 9518 3678
joanne.robertson@monash.
vic.gov.au
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Μια γυναίκα που ΕΜΠΝΕΕΙ
Η επικέντρωση της Chrissy Dunienville
στο χτίσιμο της κοινότητας και στο
να εμπνέει άλλους να πετύχουν ό,τι
καλύτερο μπορούν, της πρόσφεραν
το βραβείο Sir John Monash ως
Γυναικεία Ηγετική Μορφή που
Εμπνέει [Inspirational Women’s
Leadership award].
Η Chrissy βοηθά ανθρώπους να
βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση
και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση
μέσω των περιπατητικών ομάδων
[walking groups] του εμπορικού
κέντρου που διευθύνει στο Brandon
Park και στο The Glen.
Αυτό που ξεκίνησε ως μία μικρή
συντροφιά πέντε μελών το 2008 στο
Brandon Park Shopping Centre έχει
γίνει τώρα μια ομάδα με πάνω από

100 μέλη και ακόμα περισσότερα
σε λίστα αναμονής. Πριν από εφτά
χρόνια ξεκίνησε το πρόγραμμα στο
The Glen Shopping Centre, το οποίο
γνώρισε παρόμοια επιτυχία.
Για την Chrissy, η ιδέα να
συγκεντρώνει τους ανθρώπους σ’ ένα
ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον για
να βελτιώσει την υγεία και την ευζωία
τους χωρίς κόστος για τους ίδιους,
ήταν αυτό που την κινητοποίησε να
ξεκινήσει τις περιπατητικές ομάδες.
“Είναι ευλογία να μπορώ να παρέχω
μια υπηρεσία στην κοινότητά μας,
που υποστηρίζεται από τα εμπορικά
μας κέντρα, σ’ ένα μη-απειλητικό,
μη-επικριτικό, ασφαλές από άποψη
καιρού περιβάλλον για όλα τα επίπεδα
φυσικής κατάστασης και σωματικής
ικανότητας” είπε η Chrissy.
Έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον
όπου οι άνθρωποι νιώθουν
ευπρόσδεκτοι κι ενθαρρύνονται
ανεξάρτητα από την ηλικία, τη
σωματική ικανότητα, το φύλο ή την
κουλτούρα τους. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες είναι συνταξιούχοι
και ποικίλλουν σε ηλικία, μ’ ένα
από τα παλαιότερα μέλη να γίνεται
φέτος 98 ετών.

Για πολλούς από τους συμμετέχοντες,
αυτό το πρόγραμμα όχι μόνο
οδήγησε σε μια καλύτερη κατανόηση
μεταξύ τους παρά τις διαφορές τους,
αλλά και βοήθησε τους μεγαλύτερους
σε ηλικία κατοίκους να παραμένουν
συνδεδεμένοι και να δημιουργούν
σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα
αναπτύσσουν καλή πνευματική και
σωματική υγεία.
Υψηλοί Έπαινοι απονεμήθηκαν στην
Konstantina Kouroutsidou, η οποία
βοηθά μετανάστριες και νεαρούς
μετανάστες να καλύψουν τις ατομικές
τους ανάγκες καθώς ενσωματώνονται
στην κοινότητα της Αυστραλίας, και
στην Christiane Mamotte, όπου είναι
εθελόντρια στην St. Mark’s Uniting
Church στο Chadstone στην Ομάδα
Προγραμματισμένης Δραστηριότητας
[Planned Activity Group] για
ηλικιωμένα, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών με άνοια.
Για περισσότερες πληροφορίες:
9518 3619
www.monash.vic.gov.au/
2019-awards

Ανοίγει ένας ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ παιχνιδοχώρος αναψυχής
Ένας μοναδικός παιχνιδοχώρος, ο
πρώτος του είδους του στο Monash,
άνοιξε στο Wellesley Reserve στο
Glen Waverley.
Οι νέοι κήποι, τα έργα τέχνης και
τα παιχνίδια έχουν εγκατασταθεί
για να υποστηρίζουν τα ήδη
υπάρχοντα παιχνίδια. Ο νέος
εξοπλισμός προσθέτει μια
αισθητηριακή εμπειρία παιχνιδιού,
σχεδιασμένη να συμπεριλαμβάνει
παιδιά με επιπλέον ανάγκες. Τα
νέα αντικείμενα περιλαμβάνουν
προσβάσιμα μονοπάτια με διάφορα
έργα τέχνης και υφές, γλυπτά ήχου,
παραμορφωτικό καθρέφτη και
σβούρα με καθίσματα.
Ο σχεδιασμός του παιχνιδοχώρου
από την Ομάδα Αστικού Σχεδιασμού
[City Design Team] του Δήμου, με
στοιχεία από την κοινότητα, είχε ως
στόχο να δημιουργήσει ένα ελκυστικό
και παιχνιδιάρικο περιβάλλον γεμάτο
στοιχεία αισθητηριακού σχεδιασμού,
εμπνευσμένο από τα ήδη υπάρχοντα
στοιχεία του μέρους, όπως τους
ώριμους ευκάλυπτους και τα μόνιμα
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πουλιά, και επιπλέον ενισχυμένο
με την προσθήκη στοιχείων
αισθητηριακού παιχνιδιού, όπως
στοιχεία αναπήδησης με ήχους από
λάστιχα αυτοκινήτων, έναν κυματιστό
καθρέφτη κι ένα λουλούδι ήχου.
Ο παιχνιδοχώρος περιλαμβάνει
επιλεγμένα διακοσμητικά κι
αισθητηριακά φυτά και δέντρα, με
μια ποικιλία από χρώματα και υφές
για να ερεθίζουν τις αισθήσεις της
αφής, της όσφρησης και της όρασης.
Ευχαριστούμε τους κατοίκους της
περιοχής που πρόσφεραν ιδέες και
σχόλια για να δημιουργήσουμε αυτόν
το νέο παιχνιδοχώρο.
Τα στοιχεία παιχνιδιού περιλαμβάνουν:
» Αισθητηριακή διαδρομή κήπου και
φύτεμα νέων ανθοφόρων δέντρων,
θάμνων και φυτών εδαφοκάλυψης
» Γλυπτά ήχου και παραμορφωτικό
καθρέφτη
» Πύλη που πιέζεται
» Σβούρα με καθίσματα

» Τα υπάρχοντα
στοιχεία παιχνιδιού που θα
παραμείνουν.
Άλλα στοιχεία του έργου
περιλαμβάνουν:
» Τραπέζι πικ-νικ και καθίσματαπάγκους
» Αφαίρεση ενός μικρού τεϊόδεντρου
και μιας άρρωστης μαύρης ακακίας
(και τα δύο θ’ αντικατασταθούν από
πιο κατάλληλα είδη δέντρων)
» Η ανοιχτή περιοχή με γρασίδι
στο νότιο άκρο του πάρκου θα
παραμείνει
» Βρύση πόσιμου νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες:
9518 3555
www.monash.vic.gov.au

Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο
κατασκευών του
MOUNT WAVERLEY
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CLAYTON σε εξέλιξη
Ο Δήμος έχει υιοθετήσει ένα Σχέδιο Περιοχής για
το Κέντρο Δραστηριοτήτων του Clayton, που θα
δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα και αίσθηση
του χώρου γι’ αυτή τη σημαντική επαγγελματική,
ερευνητική και οικιστική περιοχή.
Το Σχέδιο Περιοχής [Precinct Plan], που υιοθετήθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2020, ξεκινά
ένα μείζον αναμορφωτικό, μακροπρόθεσμο όραμα για ν’
αναζωογονήσει και ν’ αναπτύξει το Clayton.
Το Κέντρο Δραστηριότητας του Clayton [Clayton Activity
Centre], μία από τις περιοχές-κλειδιά στο Εθνικό Κέντρο
Απασχόλησης και Καινοτομίας του Monash [Monash
National Employment and Innovation Cluster – MNEIC],
είναι τοποθεσία για έναν Υπερ-Κόμβο Σταθμών, στο
πλαίσιο του πρόσφατα ανακοινωθέντος προγράμματος
Προαστιακού Σιδηροδρομικού Βρόχου (Suburban Rail Loop).
Ο Δήμος, σε συνεργασία με την εταιρεία TRACT
Consultants, έχει αναπτύξει ένα προσχέδιο Περιοχής
για το Εμπορικό Κέντρο του Clayton, την Περιοχή
Υπηρεσιών Υγείας [Medical Precinct] και τις γύρω
οικιστικές περιοχές.
Βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
ͫ Βελτιωμένη μεταφορά και συνδέσεις μετακινήσεων
προς το Clayton
ͫ Δημιουργία μιας νέας ταυτότητας και αίσθησης
χώρου για την Περιοχή, ως προορισμό
απασχόλησης, έρευνας και οικισμού επιπέδου CBD
ͫ Έναν διευρυμένο ρόλο στο λιανικό εμπόριο, την ιατρική
έρευνα και τις κατοικίες για την Περιοχή του Clayton
ͫ Μεγαλύτερη συνδεσιμότητα προς την
Πανεπιστημιούπολη του Monash [Monash Campus]
του Monash Health και το Καρδιολογικό Νοσοκομείο
του Monash[Monash Heart Hospital], υπό κατασκευή
ͫ Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη στάθμευση των
αυτοκινήτων (μόλις καθοριστεί ο Υπερ-Κόμβος
Σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρομικού
Βρόχου του Clayton).
Ο Δήμος θα περιμένει μέχρι η Αρχή του Προαστιακού
Σιδηροδρομικού Βρόχου να ορίσει την τοποθεσία του
Υπερ-Κόμβου Σταθμών του Clayton πριν προχωρήσει
σε κάποια από τα στοιχεία του σχεδίου.
Για ερωτήσεις:
Aaron Hewett/Sherry Hopkins

9518 3555

Ο Δήμος έχει υιοθετήσει και δημοσιεύσει ένα προσχέδιο Κατασκευών
για το Κέντρο Δραστηριοτήτων του Mount Waverley, που θέτει
το πλαίσιο για τις μελλοντικές κατευθύνσεις του κέντρου, για να
βοηθήσει να διατηρήσει την αίσθηση του ως χωριό, καλύπτοντας
ταυτόχρονα κάποια μελλοντική ανάπτυξη και αλλαγή.

Τα στοιχεία από την κοινότητα λένε ότι οι άνθρωποι θέλουν το
Κέντρο Δραστηριοτήτων του Mount Waverley [Mount Waverley
Activity Centre] να είναι ένα μέρος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη
και που διατηρεί και προωθεί την πολυαγαπημένη αίσθηση
χωριού που απολαμβάνει η κοινότητα.
Το όραμα του Δήμου για το Mount Waverley είναι ένα
μέρος για όλες τις ηλικίες, ένας τοπικός χώρος εύκολα
προσβάσιμος, αλλά κι ένας προορισμός για επισκέπτες, ένα
μέρος για κοινωνική αλληλεπίδραση, βολικά ψώνια, που
είναι πράσινος και με χώρους υψηλής ποιότητας.
Μία σειρά από βελτιώσεις στο κέντρο δραστηριοτήτων που
προτείνεται στο προσχέδιο Κατασκευών περιλαμβάνει:
ͫ Ένα βελτιωμένο κεντρικό πεζόδρομο – Έναν πεζόδρομο
από Βορρά προς Νότο που θα συνδέει τα καταστήματα,
τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τις δημόσιες
πλατείες και τις εγκαταστάσεις της κοινότητας με το
σιδηροδρομικό σταθμό
ͫ Νέες δημόσιες πλατείες – Μια προτεινόμενη
αναβάθμιση τοπίου των δρόμων και των δημόσιων
χώρων κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό και επέκταση
της πλατείας κοντά στην Winbourne Road.
ͫ Περιοχή κοινοτικού κέντρου – Μελλοντικές βελτιώσεις
στους χώρους και συνδέσεις ανάμεσα στα κτήρια της
βιβλιοθήκης και του κοινοτικού κέντρου.
ͫ Βελτιώσεις στον κεντρικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
– Απλοποίηση
Πείτε τη γνώμη σας
των κινήσεων
της κυκλοφορίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17
σε αυτό τον
Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου
πολυχρησιμοποιούμενο
Πληροφορίες για το
χώρο στάθμευσης
προσχέδιο κατασκευών και
αυτοκινήτων, για
πώς να σχολιάσετε θα είναι
να βελτιωθεί η
διαθέσιμες στον ιστότοπο του
αποτελεσματικότητά
Δήμου στο
του και να γίνει
ασφαλέστερος.
www.monash.vic.gov.au/
ͫ Βελτιώσεις στην
Stephensons Road –
Ευκαιρίες να τονίσουμε
τη “μπροστινή
πόρτα” του κέντρου
δραστηριοτήτων.

mount-waverley-structureplan

Για ερωτήσεις:
Aaron Hewett/Sherry Hopkins
9518 3555
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ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΑΣ Σύμβουλοι

ΝΕΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Cr Josh Fergeus

Κατά τη γνώμη μου, βιώνουμε ξεκάθαρα μια κατάσταση
έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Η σύνδεση ανάμεσα στα τωρινά
ακραία φαινόμενα και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή είναι
επιστημονικά αδιαμφισβήτητη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη
κάνει την Αυστραλία πιο ξηρή, με πιο συχνά ακραία καιρικά
φαινόμενα. Οι δασικές πυρκαγιές θα εξακολουθήσουν να γίνονται
ακόμα μεγαλύτερες και πιο συχνές, εκτός αν δράσουμε. Ξέρουμε
ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά περίπου ένα βαθμό Κελσίου
από την αρχή της βιομηχανικής εποχής, και η θέρμανση μπορεί
να φτάσει τον ενάμισι βαθμό μόλις το 2030. Αν αποτύχουμε
να περιορίσουμε τη θέρμανση ως τον ενάμισι βαθμό, θ’
αντιμετωπίζουμε ακόμα πιο συχνά ακραία ζέστη, περαιτέρω
άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σχετικές με αυτήν
πλημμύρες, απώλεια ειδών, απειλές για τη διατροφική ασφάλεια,
μια ραγδαία μείωση στη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού και το
θάνατο του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος.
Τοπικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο συνεισφέρουν λύσεις
κάνοντας τεράστια βήματα στον περιορισμό των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου. Πιστεύω ότι μπορεί και το Monash,
βασισμένο στη μέχρι σήμερα δουλειά μας σ’ ένα ευρύ
φάσμα μέτρων, που περιλαμβάνουν εντυπωσιακή αύξηση
της δεντροκάλυψής μας, βοήθεια προς τους κατοίκους και
τις τοπικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ηλιακή
ενέργεια, προτεραιότητα στο περπάτημα, στο ποδήλατο, στις
δημόσιες συγκοινωνίες και τα ηλεκτρικά οχήματα, βελτίωση
των πρακτικών μας στις προμήθειες και μείωση των εκπομπών
που δημιουργούνται από νέα έργα και απόβλητα.
Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος έχει περάσει σε 100%
ανανεώσιμη ενέργεια, δημιουργώντας ένα κέντρο
βιωσιμότητας στο Σπίτι Γειτονιάς της Mackie Road [Mackie
Road Neighbourhood House] (είμαι εκεί στην πάνω
φωτογραφία) και συνεργάστηκε με τοπικές επιχειρήσεις
για ν’ αναλάβει Συμφωνίες Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης
[Environmental Upgrade Agreements] σε όλο το Δήμο.
Όμως μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το
Monash έχει την ευκαιρία, μαζί με πάνω από 1.300 άλλες
περιφέρειες σε όλο τον κόσμο, ν’ αναγνωρίσει ότι βιώνουμε
μια κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Πιστεύω ότι
πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε την έκταση των προκλήσεων που
μας περιμένουν και ν’ αναλάβουμε επείγουσα, φιλόδοξη
δράση για να μειώσουμε τις εκπομπές από επιχειρήσεις του
Δήμου και σε όλη την ευρύτερη κοινότητα του Monash. Αυτό
το καλοκαίρι το ξεκαθάρισε απόλυτα αυτό. Μείνετε ασφαλείς.
Είμαστε όλοι μαζί.
@ JoshFergeusGreens
www.joshfergeus.com.au
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@ JoshFergeus

Blackburn Road

Warrigal Road

Mount Waverley
Ward

Glen Waverley
Ward

Springvale Road

Waverley Road

Ferntree Gully Road
Poath Road

Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δύσκολο να μη συνειδητοποιεί κανείς
έντονα τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε
όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων των πρόσφατων θανάτων. Αυτά
τα τρομερά γεγονότα είναι πολύ ανησυχητικά και θα συνεχίσουν
να έχουν μείζονες μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πάνω από 10
εκατομμύρια εκτάρια της Αυστραλίας έχουν καεί μέχρι στιγμής
αυτή την περίοδο, η οποία ξεκίνησε τον περσινό χειμώνα. Ο Δήμος
διέθεσε πρόσφατα προσωπικό για να βοηθήσει στην προσπάθεια
ανάκαμψης. Οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα στοίχισαν ζωές και
χιλιάδες σπίτια. Οι εκτιμήσεις λένε ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο
ζώα της Αυστραλίας έχουν πεθάνει, περιλαμβανομένου του 30%
του παγκόσμιου πληθυσμού των κοάλα.

Highbury Road

Oakleigh
Ward
North Road

Centre Road

Mulgrave
Ward
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Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με
τους Δημοτικούς
Συμβούλους μέσω
τηλεφώνου ή
email. Επιστολές
μπορούν να
ταχυδρομηθούν
προς:
PO Box 1, Glen
Waverley 3150

Police Road

Glen Waverley Ward

Cr Geoff Lake
0411 645 281
Geoff.Lake@
monash.vic.gov.au

Cr Lynnette Saloumi
0466 465 355
Lynnette.Saloumi@
monash.vic.gov.au

Mount Waverley Ward

Cr Brian Little
0407 878 033
Brian.Little@
monash.vic.gov.au

Cr Rebecca Paterson
0437 959 163
Rebecca.Paterson@
monash.vic.gov.au

Cr MT Pang Tsoi
Deputy Mayor
0466 465 376
@monash.vic.
gov.au

Mulgrave Ward

Cr Robert Davies
0416 000 777
Robert.Davies@
monash.vic.gov.au

Cr Paul Klisaris
0412 516 026
Paul.Klisaris@
monash.vic.gov.au

Cr Shane McCluskey
0466 345 406
Shane.McCluskey@
monash.vic.gov.au

Oakleigh Ward

Cr Josh Fergeus
0466 465 421
Josh.Fergeus@
monash.vic.gov.au

Cr Stuart James
Mayor
9518 3524 /
0413 184 250
Stuart.James@
monash.vic.gov.au

Cr Theo Zographos
0430 316 911
Theo.Zographos@
monash.vic.gov.au

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

για την πολιτική μας για τον τζόγο

Το περασμένο οικονομικό έτος, πάνω από $110 εκατ.
χάθηκαν στο Monash από μηχανές του πόκερ.
Ο τζόγος μπορεί να έχει τρομερές επιπτώσεις, συχνά στα
πιο ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας.
Το Monash έχει μακρά ιστορία στο να προβάλλει τη ζημιά
που προκαλείται από τις μηχανές του πόκερ και αυτή
την εποχή συγκροτούμε μια νέα Πολιτική για τον Τζόγο
[Gambling Policy], η οποία θα εφαρμοστεί αργότερα φέτος.
Θέλουμε ν’ ακούσουμε από την κοινότητα τι θέλει ν’
αντιμετωπίζει η πολιτική και τις προτεραιότητές της.
Οι κάτοικοι καλούνται
να συμπληρώσουν
το τρέχον μας “Πείτε
τη Γνώμη Σας” [Have
Your Say], για τα
θέματα του τζόγου
και της ζημιάς από
αυτόν. Οι πληροφορίες
από τη έρευνα θα
χρησιμοποιηθούν πώς
μπορεί να διαρθρωθεί
και να πλαισιωθεί η
ενημερωμένη πολιτική
προκειμένου να
βελτιωθεί η υγεία και η
ευζωία της τοπικής μας
κοινότητας.

Πείτε τη γνώμη σας: Η έρευνα
θα είναι ανοιχτή από τις 20
Φεβρουαρίου ως τις 20 Μαρτίου.
» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ: www.
monash.vic.gov.au/gamblingpolicy-survey
» ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
Διαθέσιμα σε βιβλιοθήκες,
Σπίτια Γειτονιάς
[Neighbourhood Houses] και
στο Monash Civic Centre (293
Springvale Rd Glen Waverley)
και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Oakleigh (3 Atherton Rd))
» ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Simon Harrex
9518 3046

Ημέρα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
της Αυστραλίας
Οι κάτοικοι του Monash ενθαρρύνονται να
φορέσουν γάντια και να βοηθήσουν, μαζί
με τους γείτονες, τους φίλους και την οικογένειά τους, να
καλλωπίσουμε το Monash αυτή την Ημέρα “Καθαριότητας της
Αυστραλίας” [Clean Up Australia Day], την Κυριακή 1 Μαρτίου.
Υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα μέρη στο Monash όπου
μπορεί κανείς να μαζέψει εθελοντικά σκουπίδια για να
υποστηρίξει το τοπικό περιβάλλον. Μπορείτε να εγγραφείτε
για να συμμετέχετε σ’ ένα σημείο κοντά σας, με μια
επίσκεψη στον ιστότοπο της Clean Up Australia Day και με
αναζήτηση ανά ταχυδρομικό κώδικα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
για την πρόληψη ασθενειών
Διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ εμβολιασμοί για παιδιά σε τοπικές
συνεδρίες που πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους
νοσηλευτές του Δήμου.

Τα εμβόλια είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος για μωρά,
βρέφη και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Ο εμβολιασμός είναι ο ασφαλέστερος και πιο
αποτελεσματικός τρόπος να εξαλείψουμε ασθένειες
που μπορούν να προληφθούν, όπως παρωτίτιδα,
ιλαρά και κοκκύτης. Ορισμένα ΔΩΡΕΑΝ εμβόλια είναι
επίσης διαθέσιμα για επιλέξιμους ενηλίκους.
Δεν απαιτούνται κρατήσεις για τις πρωινές συνεδρίες
εμβολιασμού, όμως είναι αναγκαίες για τις
απογευματινές συνεδρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες: 9518 3534
immunisation@monash.vic.gov.au
www.monash.vic.gov.au/immunisations

Πρωινές Συνεδρίες 10 π.μ. -11.30 π.μ.
Τρίτη

17 Μαρτίου
21 Απριλίου
Τετάρτη
4 Μαρτίου
1 Απριλίου
Τετάρτη
11 Μαρτίου
8 Απριλίου
Πέμπτη
27 Φεβρουαρίου
26 Μαρτίου
30 Απριλίου
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου
27 Μαρτίου
24 Απριλίου
Παρασκευή 6 Μαρτίου
13 Μαρτίου
3 Απριλίου

Monash Civic
Centre
Mt Waverley
Community Centre
Mulgrave
Community Centre
Monash Civic
Centre
Mt Waverley
Community Centre
Monash Seminar
and Training Centre

Απογευματινές Συνεδρίες 5 μ.μ. - 7 μ.μ.
Δευτέρα

24 Φεβρουαρίου Monash Civic
23 Μαρτίου
Centre
27 Απριλίου

Φέτος, ο Δήμος φιλοξενεί μια δραστηριότητα καθαρισμού
στην τοποθεσία του Skink Link Project, κατά μήκος του
Scotchmans Creek στο Chadstone/Oakleigh.
Βοηθήστε μαζί μας να καθαρίσουμε το βιότοπο της
εγχώριας χλωρίδας και πανίδας. Συναντήστε μας στο
γήπεδο του Oakleigh Golf μεταξύ 10 π.μ. και 12 μ.μ. για να
μαζέψουμε μερικά σκουπίδια και μετά τον καθαρισμό, ν’
απολαύσουμε ένα δωρεάν μπάρμπεκιου.
Παρακαλούμε φορέστε γερά παπούτσια και φέρτε τα
γάντια σας, αντηλιακό, καπέλο και νερό. Οι εγγραφές είναι
απαραίτητες για λόγους τροφοδοσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: 9518 3555
www.monash.vic.gov.au/clean-up-day
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Πορτρέτο του Monash:

TAKING GAMING FROM HABIT BACK TO HOBBY

οι δεσμοί που ενώνουν
Ως τις 12 Απριλίου

GameAware
Βραδιά ΓΟΝΕΩΝ

Μετατρέποντας το gaming [παίξιμο
βιντεοπαιχνιδιών] από συνήθεια σε χόμπι

Τετάρτη 11 Μαρτίου, 6.30 μ.μ. - 8 μ.μ.
Ελάτε να μάθετε τι συγκινεί τους
παίκτες, βρείτε το φευγαλέο τέλειο
σημείο για βιώσιμο gaming και να
μάθετε πού αρχίζει να θολώνει το όριο
μεταξύ πάθους και ψυχαναγκασμού.
Βιβλιοθήκη Wheelers Hill Library,
860 Ferntree Gully Rd,
Wheelers Hill
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ως τις 2
FamilyServices@monash.
Μαρτίου:
vic.gov.au

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής
Υγείας για Νέους:
Εκπαίδευση για Ενηλίκους
Μάθετε ν’ αναγνωρίζετε και να
υποστηρίζετε νέους ανθρώπους
που βιώνουν: Κατάθλιψη, Άγχος,
Διατροφικές Διαταραχές, Ψύχωση και
Προβλήματα Χρήσης Ουσιών.
3 ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020:
Σειρά Μαθημάτων 1:
Σάββατα 22 και 29 Φεβρουαρίου
9 π.μ. - 5 μ.μ., Glen Waverley
Σειρά Μαθημάτων 2:
Τρίτες 3, 10, 17, 24 Μαρτίου
6 μ.μ. - 9.30 μ.μ., Glen Waverley
Σειρά Μαθημάτων 3:
Σάββατα 21 και 28 Μαρτίου
9 π.μ. - 5 μ.μ., Clayton
Τα μαθήματα κοστίζουν $20.
Απαραίτητες οι κρατήσεις
www.trybooking.com
:
και αναζητήστε το "Monash Youth
Services".
Για περισσότερες πληροφορίες:
9518 3900
YRCR@monash.vic.gov.au

Γιορτάζοντας την 30ή επέτειο της
MGA, η πινακοθήκη ανέθεσε σε
τέσσερις κορυφαίους Αυστραλούς
καλλιτέχνες να εξερευνήσουν την
Πόλη του Monash ανταποκρινόμενοι
σε θέματα-κλειδιά που αντιμετωπίζει
η κοινότητα – μια αντανάκλαση της
πόλης ως μικρόκοσμο της χώρας.
MGA, 860 Ferntree Gully Rd,
Wheelers Hill
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.mga.org.au

Lee Grant
Ο Godfrey Clay (UK) σε μια
παιχνιδιάρικη στιγμή , στο σπίτι του
στο Wheelers Hill, Μελβούρνη 2019
από τη σειρά From there to here:
ταξίδια μεταναστών στο Monash
ευγενική προσφορά του καλλιτέχνη

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, Γεύμα
Επιχειρηματικού Δικτύου Γυναικών

Γιορτάζοντας τις Γυναίκες στη ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ Βιομηχανία της
Αυστραλίας

Τετάρτη 4 Μαρτίου, 12.30 μ.μ. - 2.30 μ.μ.
Η Carley Scott ηγείται της ανάπτυξης του πρώτου εμπορικού διαστημικού
λιμένα της Αυστραλίας κι έχει εξασφαλίσει μια παγκόσμια πρωτιά, με
τη NASA να σχεδιάζει εκτοξεύσεις από το σημείο αυτό το 2020. Είναι
παθιασμένη με τις ευκαιρίες για γυναίκες στο STEAMM και είναι γνωστή
για τη δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα που αλλάζουν
ταχέως. Ελάτε μαζί μας για ν’ ακούσουμε για το ταξίδι της Carley και το πώς
οι γυναίκες επηρεάζουν τη διαστημική βιομηχανία της Αυστραλίας. Η τιμή
των εισιτηρίων είναι $60.
Riversdale Golf Club, Cnr Huntingdale & High Street Roads, Mt Waverley
Απαραίτητες οι κρατήσεις: womeninausspaceindustry.eventbrite.com.au
Για περισσότερες πληροφορίες: 9518 3577 ή ecodev@monash.vic.gov.au

Προγράμματα Ενεργής Νεολαίας
Αναζητάτε διασκεδαστικές
δραστηριότητες για να συμμετέχουν
τα παιδιά σας, ενώ ταυτόχρονα
γυμνάζονται; Όλες οι συνεδρίες
κοστίζουν $6.
O Active Kids [Ενεργά Παιδιά]
(ηλικίες από 6 ετών και πάνω)
Δευτέρες 4.15 μ.μ.
O Activeabilities (ηλικίες από 6 ετών
και πάνω) Τετάρτες 4.45 μ.μ.
O Teen Fit (ηλικίες από 12 ετών και πάνω)
Πέμπτες 4.45 μ.μ.
Monash Aquatic and Recreation Centre
626 Waverley Rd, Glen Waverley
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.monash.vic.gov.au/active-youth

