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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Ο Συνδυασμός Δημοκρατικής Ενότητας υπό την ηγεσία των κ.κ. Χάρη Δανάλη και Μιχάλη 
Τσιλίμου θα διεκδικήσει την ψήφο σας στις εκλογές γιά την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην 
Κοινότητα, την Κυριακή 4 Δεκέμβρη 2011,

Σας καλούμε να δώσετε την ψήφο σας στο Συνδυασμό Δημοκρατικής Ενότητας, με τη βεβαιότητα 
ο,τι ο συνδυασμός αυτός αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του πρωτοποριακού χαρακτήρα 
της Κοινότητας και γιά την υλοποίηση ενός αισιόδοξου προγράμματος που θα συμβάλει στην 
παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη του οργανισμού.

Το συνδυασμό μας απαρτίζουν γνωστοί αγωνιστές και αγωνίστριες του κοινοτικού Θεσμού, 
προερχόμενοι από τις Δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, με πολλά χρόνια στην υπηρεσία της 
Κοινότητας και συμμετοχή στους αγώνες της και τη διοίκησή της.

Ο συνδυασμός μας συμπληρώνεται απο νεότερα σε ηλικία μέλη με γνώσεις σε διάφορους τομείς 
και με όρεξη και ενθουσιασμό να προσφέρουν στο έργο της Κοινότητας.

Το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να ολοκληρώσει την προσπάθεια για τη σωστή αξιολόγηση και 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Κοινότητας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία Κοινοτικού 
κέντρου.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των αγώνων για τη λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η παροικία μας και το ευρύτερο κοινωνικό συνολο.

Στοχεύουμε στην εδραίωση της συνεργασίας της Κοινότητας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αυστραλίας και όλες τις οργανώσεις και σωματεία που εργάζονται για την πρόοδο της παροικίας 
και της κοινωνίας γενικότερα.

Θεωρούμε απαραίτητη την αναβάθμιση της λειτουργείας της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων Αυστραλίας και του ρόλου της στην παροικία.

Για την υλοποίηση του προγράμματός μας, ζητάμε από τα μέλη της Κοινότητας, όχι μόνο την 
υπερψήφιση των είκοσι (20) κατωτέρω υποψηφίων του Συνδυασμού Δημοκρατικής Ενότητας 
στις εκλογές στις 4 Δεκέμβρη 2011 αλλα και τη δική σας ενεργή στήριξη του Συμβουλίου με τη 
συμμετοχή σας στη δραστηριότητα της Κοινότητας.

Για την εκπλήρωση των στόχων, την πρόοδο της Κοινότητας και ένα λαμπρότερο μέλλον γιά 
την Ελληνική παροικία.
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Για τον Συνδυασμό Δημοκρατικής Ενότητας

Authorised by Nick 

Δανάλης Χάρης   Τσιλίμος Μιχάλης
Μπελέρχας Χρήστος  Λυμπεράτος Γεράσιμος
Αβραμίδη Παναγιώτα  Μαλαξός Νικόλαος
Γεωργόπουλος Χρήστος  Μπεκρής Δημήτριος
Γραβάνης Χρήστος   Παπανικήτας Κων/νος
Δούκας Παναγιώτης  Παπαδάτος Στάθης
Δελημήτρος Παναγιώτης  Σαμαράς Αλέξανδρος
Διαμαντάρης Γεώργιος  Τζώρτζ Γιούλα
Καρτέρη Ουρανία   Τσιλιώρης Παναγιώτης
Κοτόπουλος Κλεάνθης  Τσίντιλας Παναγιώτης




