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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.Ν.Ο.
KATA THΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΤ
Η Ελληνική Ορθόδο-
ξη Κοινότητα της Νέας 
Νότιας Ουαλίας καταγ-
γέλλει την ενέργεια της 
Ελληνικής Κυβέρνησης 
να διακόψει την λει-
τουργία της ∆ηµόσιας 
Τηλεόρασης και Ρα-
διοφωνίας (ΕΡΤ) ενός 
∆ηµόσιου Οργανισµού 
που απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζο-
µένους.
Η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της Κυ-
βέρνησης να κλείσει την ∆ηµόσια Τηλεόραση και 
Ραδιοφωνία θα έχει επιπτώσεις στον Ελληνισµό 
της Αυστραλίας. Το δικαίωµα της ψυχαγωγίας και 
της ενηµέρωσης είναι αναφαίρετο δικαίωµα του 
λαού και µε αυτήν την ενέργεια η Κυβέρνηση στε-
ρεί από εµάς τους Έλληνες το δικαίωµα αυτό.
Η βεβιασµένη αυτή ενέργεια είναι ένα µεγάλο 
πλήγµα στην ∆ηµοκρατία, αφού η ∆ηµόσια Τηλεό-
ραση και Ραδιοφωνία κρατούσε σε υψηλό επίπεδο 
το κοινωνικό αγαθό της ενηµέρωσης, του πολιτι-
σµού και της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας 
που τόσο επιζητούµε εµείς οι οµογενείς.
Καλούµε τους Έλληνες της Αυστραλίας να απαιτή-
σουν από την Ελληνική Κυβέρνηση την συνέχιση 
της λειτουργίας της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης και Ρα-
διοφωνίας και να εκφράσουµε την συµπαράστασή 
µας στους εργαζοµένους της ΕΡΤ και γενικά στον 
Ελληνικό λαό.
Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας της Νέας
Νότιας Ουαλίας στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας

Σταθερή η αυστραλιανή θέση 
στο θέμα της ονομασίας ΠΓΔΜ

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΝ∆ΙΑΦΕΡEI Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ SANDWHICH SHOPS/CATERERS

ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ
Μετά από 40 χρόνια το GDT Wholesale Food Service κλείνει. Με αυτή την αφορμή ανοίγει τις πόρτες του για το ευρύ κοινό.

Μεγάλες εκπτώσεις, ΜΑΖΙΚΕΣ προμήθειες, ΜΕΓΑΛΟ στοκ, ΜΕΓΑΛΗ ποικιλία και 
ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

50%-70% ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ!!
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ

12-4 μ.μ. Σαββάτο 15 και Κυριακή 16 Ιουνίου

Σας περιμένουμε αυτό το Σαββατόκυριακο, αξίζει να μας επισκεφθείτε, ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ

ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, π.χ. σακούλα με 50 co�ee cups μόνον από 1 δολλάριο!!

Πρώτης ποιότητας μάρκες: Detpak, Chanrol, RIS, Snopak, Wisebuy, Castaway, Confoil, Kingfoil, Solo, Plix, 
Visy, Capri, Parego, Hutahmataki, Benders, Confetta & much more

Συμπεριλβάνονται: foil catering trays, Party Plastic plates, Takeaway food containers, Hot chip cups, Snackboxes, Seafood trays, Grease proof 
paper, Plastic cups, Co�ee cups (ripple and more) & sipper/�at lids, Cutlery & co�ee stirers,  Compartment /lunch Napkins, Compartment con-
tainers, Envirotrays, Bulk cleaning products (bleaches, detergents, mops, serving gloves), Plastic bags, Produce rolls, Cake trays, Cake doyleys, 
Sandwich wedges & Sandwich paper bags all sizes brown & white.

207 Denison Road, Dulwich Hill

ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΡΗΤΑ!!!!

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γερουσιαστής Μποµπ 
Καρ, διαβεβαίωσε τον οµογενή αντιπρόεδρο της 
αυστραλιανής Βουλής, Στιβ Γεωργανά, ότι «η 
πολιτική της Αυστραλίας στο Σκοπιανό ζήτηµα 
παραµένει αµετάβλητη». 
Ο κ. Γεωργανάς, επικοινώνησε µε τον κ. Καρ 
µετά την οµιλία του Εργατικού βουλευτή, Στίβεν 
Τζονς,  στο κοινοβούλιο της χώρας, ο οποίος δι-
αµαρτυρήθηκε για τη χρήση «της «αναχρονιστι-
κής» – όπως είπε - ονοµασίας Πρώην Γιουγκο-
σλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) 

από την Αυστραλία, αντί του συνταγµατικού ονό-
µατος «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» µε το οποίο 
αναγνωρίζουν το νεοσύστατο κράτος εκατόν τρι-
άντα πέντε χώρες συµπεριλαµβανοµένων των 
ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της 
Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας της Ινδονησίας και 
άλλων χωρών του Νότιου Ειρηνικού».
Ο Εργατικός βουλευτής αποκάλυψε, µάλιστα, 
ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ 
«θα εισηγηθούν σύντοµα την ονοµασία κεντρι-
κών οδών των Σκοπίων σε οδούς Μποµπ Καρ 

(Αυστραλού υπουργού Εξωτερικών) και Τζούλι 
Μπίσοπ (αντιπροέδρου της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης και σκιώδους υπουργού Εξωτερικών) 
εις αναγνώριση του ηγετικού του ρόλου και της 
σηµασίας τους».
«Η τιµή της αναγνώρισης» των προαναφερό-
µενων στελεχών της κυβέρνησης και της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης θα είναι το αντίδωρο 
για την προσφορά τους στην αναγνώριση της 
ΠΓ∆Μ µε την συνταγµατική ονοµασία της, 
όπως είπε ο κ. Τζονς.


