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ΤΑVΕRΝΑ NNIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 116 ΟΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22010, 77.00μμ

Το ΔΔιοικητικό ΣΣυμβούλιο ττης 

Ελληνικής ΟΟρθόδοξης ΚΚοινότητας ΝΝΝΟ, κκαι 

η ΕΕπιτροπή ΣΣτήριξης ττου ΚΚοινοτικού ΓΓηροκομείου 

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΣΠITI”, 

σας ππροσκαλούν σσε ΤΤΑVΕRΝΑ NNIGHT σστο

2 WWoolcott SSt, EEarlwood 

Η ββραδιά θθα ααρχίσει σστις 77.00μμ

Στο ππρόγραμμα DDJ

Είσοδος $$40 ((Φαγητό κκαι πποτό)

Για ννα κκλείσετε εεισητήριο κκαλέστε ττο 9718 77195

ΟΛΟΙ ΕΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΣΠΙΤΙ”

ΤΑVΕRΝΑ NIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010, 7.00μμ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, και

η Επιτροπή Στήριξης του Κοινοτικού Γηροκομείου

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠITI”,

σας προσκαλούν σε ΤΑVΕRΝΑ NIGHT στο

2 Woolcott St, Earlwood

Η βραδιά θα αρχίσει στις 7.00μμ

Στο πρόγραμμα DJ

Είσοδος $40 (Φαγητό και ποτό)

Για να κλείσετε εισητήριο καλέστε το 9718 7195

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ”

Ç Ãêßëáñíô 
ðñïóêÜëåóå 

ôïí ÐáðáíäñÝïõ
óôçí Áõóôñáëßá

Ç ðñùèõðïõñãüò ôçò Áõ-
óôñáëßáò, Ôæïýëéá Ãêß-
ëáñíô, ðñïóêÜëåóå åðßóç-
ìá ôïí ¸ëëçíá ðñùèõ-
ðïõñãü, Ãéþñãï Ðáðáí-
äñÝïõ, íá åðéóêåöèåß ôçí
Áõóôñáëßá. 

¼
ðùò äÞëùóå ç Áõ-
óôñáëÞ ðñùèõðïõñ-
ãüò, áðçýèõíå ôçí

ðñüóêëçóç óôïí ¸ëëçíá ïìü-
ëïãü ôçò êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ
ôïõò óôéò ÂñõîÝëëåò üðïõ ðñáã-
ìáôïðïéÞèçêå ç Óýíïäïò Êïñõ-
öÞò Åõñþðçò Áóßáò. Ï ê. Ðá-
ðáíäñÝïõ áðïäÝ÷èçêå ôçí ðñü-
óêëçóç êáé - üðùò ðëçñïöïñïý-
ìåèá - ç çìåñïìçíßá åðßóêåøÞò
ôïõ óôçí Áõóôñáëßá èá êáèïñé-
óôåß äéá ôçò äéðëùìáôéêÞò ïäïý.

“Óôçí Áõóôñáëßá æåé Ýíáò å-
îáéñåôéêÜ ìåãÜëïò áñéèìüò Åë-
ëÞíùí. Éäéáßôåñá óôç Ìåëâïýñ-
íç ç åëëçíéêÞ ðáñïéêßá åßíáé
ðïëý ìåãÜëç. Ï ê. ÐáðáíäñÝïõ
åßíáé åõðñüóäåêôïò” äÞëùóå ç
ê. Ãêßëáñíô.

“ÌéêñïðïëéôéêÜ” 
ãéá ôï ÁöãáíéóôÜí

Óôç äéÜñêåéá ôïõ ðñþôïõ ôáîé-
äéïý ôçò óôçí Åõñþðç ç ê. Ãêß-
ëáñíô áíáöÝñèçêå óôçí åðßóêå-
øÞ ôçò óôï ÁöãáíéóôÜí êáé áðá-
íôþíôáò óå åñùôÞóåéò äçìïóéï-
ãñÜöùí äéÝøåõóå êáôçãïñçìá-
ôéêÜ üôé ðñïóðÜèçóå íá åêìå-
ôáëëåõèåß ôçí åðßóêåøÞ ôçò åêåß
óå âÜñïò ôïõ áñ÷çãïý ôïõ Óõíá-
óðéóìïý, Ôüíé ¢ìðïô. Ç ïìï-
óðïíäéáêÞ ðñùèõðïõñãüò ôüíé-

óå üôé åß÷å ðñïóêáëÝóåé ôïí ê.
¢ìðïô íá ðÜíå ìáæß óôï Áöãá-
íéóôÜí ãéáôß ç ðáñïõóßá ôïõ åêåß
èá åðéâåâáßùíå ôçí êïéíÞ èÝóç
êõâÝñíçóçò êáé áîéùìáôéêÞò á-
íôéðïëßôåõóçò óôçí ðáñïõóßá
áõóôñáëéáíþí óôñáôéùôþí óôçí
óðáñáóüìåíç áðü ôïí ðüëåìï
÷þñá.

ÓôåëÝ÷ç ôçò áíôéðïëßôåõóçò é-
ó÷õñßóôçêáí üôé ï ê. ¢ìðïô åß÷å
ðñïãñáììáôßóåé ôçí åðßóêåøÞ
ôïõ ðñéí áíáêïéíþóåé ç ðñùèõ-
ðïõñãüò ôçí äéêÞ ôçò êáé üôé ï
áñ÷çãüò ôïõ Óõíáóðéóìïý äåí
ìðïñïýóå íá ôçí áêïëïõèÞóåé
ãéáôß åß÷å Üëëåò õðï÷ñåþóåéò.

Óôç öùôïãñáößá, ç ðñùèõ-
ðïõñãüò Ôæïýëéá Ãêßëáñíô ðñï-

óêÜëåóå ôïí ¸ëëçíá ïìüëïãü ôçò
íá åðéóêåöèåß ôçí Áõóôñáëßá.

Ï ¸ëëçíáò ðñùèõðïõñãüò,
Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ,

áðïäÝ÷èçêå ôçí ðñüóêëçóç
ôçò ê. Ãêßëáñíô.


