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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου

∆ιευθυντής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Καταπολεµήσετε κάθε είδος πόνου µε τη βοήθεια 

και την καθοδήγηση που σας προσφέρει 
ο εξειδικευµένος θεραπευτής κύριος Γιάννης.  

Θα απαλλαγείτε από πόνους στην πλάτη, στη µέση 
και από πόνους σε διάφορα άλλα σηµεία του σώµατος. 

Ελάτε να δοκιµάσετε το θεραπευτικό µασάζ. 
Αν δεν µείνετε ευχαριστηµένη δεν θα πληρώσετε την πρώτη συνεδρία.

Επίσης αν ενδιαφέρεστε να µάθετε την τέχνη αυτής της θεραπείας 
αναλαµβάνουµε να σας εκπαιδεύσουµε. 

Καλέστε στο 9863 2743 και ζητήστε τον κ. Γιάννη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο επαγγελµατικός µας κλάδος ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ γι’ αυτό παρακαλούµε να λάβετε υπόψιν σας 
ότι υπάρχουν γραφεία τελετών που χρησιµοποιούν από κοινού  
ή δεν έχουν χώρο ετοιµασίας νεκρού στις εγκαταστάσεις τους. 

 
l  ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να γνωρίζετε ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑ-

ΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ανά πάσα στιγµή. 
l   ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να επιθεωρήσετε το χώρο ετοιµασίας του 

νεκρού και τον εξοπλισµό και να δείτε το αγαπηµένο σας πρόσωπο στους χώρους 
του γραφείου τελετών.

Για  ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τηλεφωνήστε 
Funeral Director’s Association of NSW στο τηλέφωνο 1800 613 913

H Mπίσοπ διαψεύδει την προοπτική 
κοινών περιπολιών µε την Ινδονησία 
στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

Η είδηση που ήθελε την  Αυστρα-
λία να περιπολεί από κοινού µε 
την Ινδονησίας στη Θάλασσα 
της Νότιας Κίνας διαψεύστηκε 

από την Υπουργό Εξωτερικών, Τζούλι 
Μπίσοπ, η οποία δήλωσε κατηγορη-
µατικά ότι ο πρόεδρος της Ινδονησίας 
ουδέποτε έκανε τέτοια πρόταση. Κατά 
τη διάρκεια επίσκεψης στην Τζακάρτα 
για την περιφερειακή σύνοδο κορυ-
φής, η κα Μπίσοπ, δήλωσε ότι ο Joko 
Widodo δεν ανέφερε ποτέ ότι σκάφη 
του Αυστραλιανού πολεµικού ναυτικού 
θα χρειαστούν για να ενισχύσουν τις 
περιπολί αυστραλιανή σκάφη του Ναυ-
τικού θα χρειαζόταν για να βορειότερο 
νερά της Ινδονησίας.
«Aφού δεν υπάρχει ένταση µεταξύ των 

δύο χωρών, νοµίζω ότι είναι πολύ ση-
µαντικό να κάνουµε περιπολίες από 
κοινού”, φέρεται να είπε ο Ινδονήσιος 
πρόεδρος, σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
αυστραλιανής εφηµερίδας. Η άρνηση 
ότι µελετάται η προοπτική να γίνουν 
κοινές περιπολίες  ήρθε λίγες µόνο 
ώρες πριν την επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού Μάκλολµ Τέρνµπουλ που 
επισκέφτηκε στην Ινδονησία για να 
παραστεί στην σύνοδο κορυφής των 
χωρών του Ινδικού Ωκεανού. Στο 
περιθώριο της επίσηµης εκδήλωσης, 
υπουργός Ασφάλειας της Ινδονησίας 
δήλωσε ότι από τους περισσότερους 
από 500 Ινδονήσιους που είχαν ταξι-
δέψει για να ενταχθούν στο Ισλαµικό 
Κράτος, οι 53 έχουν επιστρέψει.

Κρατούσε αιχµάλωτη τουρίστρια και την βίαζε
Ένας άνδρας από το Βόρειο Κουίνσλαντ κατηγορείται ότι βίαζε και κακοποιούσε 
τουρίστρια. Ο άνδρας συνελήφθη να κρύβεται σε όχηµα που οδηγούσε η άτυχη 
κοπέλα η οποία κρατούνταν αιχµάλωτη από τον φερόµενο ως θύτη για αρκετές 
εβδοµάδες. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν η αστυνοµία σταµάτησε αυτοκί-
νητο που οδηγούσε νεαρή κοπέλα στο πλαίσιο ελέγχων ρουτίνας στην εθνική 
οδό Warrego στο Μίτσελ, περίπου 570 χιλιόµετρα δυτικά του Μπρισµπέιν, την 
Κυριακή το απόγευµα, και διαπίστωσε ότι η οδηγός ήταν εµφανώς ταραγµένη 
και έφερε τραύµατα στο πρόσωπό της. Κρυµµένος στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε 
αργότερα ένας 22χρονος άνδρας. Στον φερόµενο ως δράστη απαγγέλθηκαν κα-
τηγορίες για βιασµό, για επίθεση που προκάλεσε στο θύµα σωµατικές βλάβες, 
για απόπειρα στραγγαλισµού και χρήση ναρκωτικών.




