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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 

και
Η Επιτροπή για την Εκδήλωση του Πολυτεχνείου 

έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν 
στους φετινούς εορτασµούς της

ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

17 Νοέµβρη 1973

την Κυριακή 19 Νοεµβρίου 2017 
στις 4.00µ.µ.

στην αίθουσα της Ελληνικής 
Κοινοτικής Λέσχης,

 206-210 Lakemba Street, Lakemba

***********

Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει οµιλίες, 
απαγγελίες ποιηµάτων και κατάθεση στεφάνων 

Επίσης εάν θέλετε να καταθέσετε στεφάνι 
παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία 

της Κοινότητας στο 9740 6022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαζί τολµάµε
Για την Ανασυγκρότηση της Προοδευτικής και ∆ηµοκρατικής παράταξης

Προχωράµε όλοι µαζί

Εκλογές για Πρόεδρο του Νέου Φορέα της Κεντροαριστεράς

Αγαπητές φίλες και φίλοι
Στις 12 Νοεµβρίου 2017 ψηφίζουµε σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και σε πολ-
λές πόλεις του εξωτερικού -µεταξύ αυτών και στο Σύδνεϋ για Πρόεδρο του Νέου Φο-
ρέα της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. 
Η Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή διαδικασίας καλεί τους  συµπάροικους οµογενείς να 
λάβουν µέρος στις διαδικασίες εκλογής Πρόεδρου για τον νέο Φορέα της Κεντροαρι-
στεράς στην Γενέτειρα.
Στην κάλπη µπορούν να προσέλθουν όλοι όσοι αποδέχονται τις προτάσεις του νέου 
πολιτικού σχηµατισµού για το µέλλον της ιδιαίτερης πατρίδας µας.

Οι εκλογές ανάδειξης επικεφαλής του νέου φορέα θα πραγµατοποιηθούν την 

Κυριακή 12 Νοεµβρίου 2017 
από ώρα 11.00πµ -17.00µµ 

στην Μυτιληνιακή Αδελφότητα, 
225 Canterbury Rd Canterbury NSW 2193

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο νέο φορέα και είναι εγγε-
γραµµένοι στον εθνικό κατάλογο εκλογών (υπουργείο Εσωτερικών). Κατά την προσέλευση να προ-
σκοµίζουν ως διαπιστευτήριο την ελληνική ταυτότητα ή το Ελληνικό ή Αυστραλέζικο διαβατήριο.
Η συνδροµή για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας είναι  5.00 δολάρια.
Μόνο όσοι θα ψηφίσουν στις 12 Νοεµβρίου θα έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν στην δεύ-
τερη εκλογή την επόµενη Κυριακή (19.11.2017 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες) που 
θα γίνει µεταξύ των δυο πρώτων υποψηφίων (εάν την πρώτη Κυριακή δεν συγκεντρώ-
σει κανένας υποψήφιος το 50%+1 των ψήφων). Την δεύτερη Κυριακή δεν θα υπάρχει 
συνδροµή.
Όποιος επιθυµεί µπορεί να προεγγραφεί στο διαδίκτυο https://dpekloges.gr/ (ΠΡΟΕΓ-
ΓΡΑΦΗ) έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο την ηµέρα της εκλογής.

Καλούµε την παροικία  να συµµετάσχει µαζικά στην κάλπη 
στην ανάδειξη πρόεδρου του νέου φορέα της κεντροαριστεράς 

για το µέλλον και την πρόοδο της Ελλάδας µας.
Για την  Ανεξάρτητη Επιτροπή Εκλογικής ∆ιαδικασίας 

της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης
∆ηµήτρης Φούντας ( Κινητό 0415 706 738)

Επαρκείς χώρους και δίκαιη πρόσβαση 
στο Κοιµητήριο του Ρούκγουντ, 
υπόσχεται ο ∆Σ, Jason Masters

Τ ο Rookwood General Trust 
Reserve έχει την ευθύνη να 
εξασφαλίσει την απόκτηση 
επαρκών εκτάσεων έτσι ώστε 

τόσο οι σηµερινές όσο και οι µελ-
λοντικές γενιές να έχουν δίκαιη 
πρόσβαση στην ταφή και τις σχετι-
κές υπηρεσίες. Αυτό ανέφερε µετα-
ξύ άλλων ο George Simpson, ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος του Rookwood 
General Trust Reserve. Σύµφωνα 
µε αυτήν την υποχρέωση, στις 24 
Μαρτίου 2017, η RGCRT προέβη 
στις απαραίτητες διαδικασίες για να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα αγοράς 
του κτήµατος Fernhill στο Mulgoa. 
Μετά από εξάµηνη αξιολόγησης και 
συνεχείς συναντήσεις µε κρατικούς 
και τοπικούς παράγοντες, η RGCRT 
υπέβαλε πρόταση στον Υπουργό 
Χωροταξίας και ∆ασών, ο κ. Paul 
Toole, για να αποκτήσει το ακίνη-
το. Στις 24 Σεπτεµβρίου, η περίοδος 

αξιολόγησης παρατάθηκε κατά ένα 
µήνα έως τις 24 Οκτωβρίου 2017. 
Η RGCRT δεν έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει στην αγορά του κτή-
µατος Fernhill χωρίς την επίσηµη 
έγκριση του Υπουργού. Ως εκ τού-
του, καταλαβαίνουµε ότι ο πωλητής 
σκοπεύει να επιχειρήσει εκ νέου 
την πώληση του ακινήτου τουτ. 
Με την επιλογή της απόκτησης του 
Fernhill που δεν είναι πλέον διαθέ-
σιµη και τα νεκροταφεία του Σίδνεϊ 
να φτάνουν τα όρια τους σε χωρη-
τικότητα, η RGCRT έχει ως πρώτη 
προτεραιότητα να εξετάσει περιπτώ-
σεις αγοράς γης για τη δηµιουργία 
κοιµητηρίου στο νεκροταφείο στο 
∆υτικό Σίδνεϊ. Ο στόχος µας είναι 
να εξασφαλίσουµε ότι οι κοινότητες 
που χρησιµοποιούν το νεκροταφείο 
Rookwood θα συνεχίσουν να έχουν 
πρόσβαση σε κατάλληλη γη για 
ταφή και στο µέλλον.

Ένας νεαρός άνδρας που µαχαίρωσε 
έναν αστυνοµικό στο στοµάχι, αφού 
ο πατέρας του µεταφέρθηκε σε αε-
ροπλάνο µε προορισµό φυλακή του 
Ντάργουιν, έλαβε τελικά από το δικα-
στήριο εν µέρει ανασταλτική ποινή. 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο άκουσε τον 
Τζαπάθ Ίνγκλαντ, 20 ετών, από τη 
Maningrida, να ισχυρίζεται ότι ήταν 
πολύ απογοητευµένος εκείνη την επο-
χή και είχε πει στην οικογένεια του 
ότι ήθελε να πάει στη φυλακή για να 
είναι µε τον πατέρα του. Ο ίδιος πα-
ραδέχτηκε την επίθεση έξω από το 
αεροδρόµιο του Maningrida τον Ιού-
λιο του τρέχοντος έτους και επίσης 
παραδέχτηκε ότι έφτυσε στο πρόσωπο 
τον αστυνοµικό που τον συνέλαβε. Ο 
∆ικαστής Michael Grant δήλωσε ότι 
η καταδίκη του Τζαπάθ Ίνγκλαντ ήταν 
µια «δύσκολη άσκηση εξισορρόπη-
σης», δεδοµένης της νεαρής ηλικίας, 

των προσωπικών συνθηκών και του 
καθαρού ποινικού µητρώου του δρά-
στη αλλά και της φύσης της επίθεσης. 
«Αυτή είναι µια δύσκολη υπόθεση ... 
είστε πολύ νέος άνδρας χωρίς προη-
γούµενο ποινικό µητρώο που δεν έχει 
πρόβληµα κατάχρησης ουσιών», είπε 
ο δικαστής. Ο δράστης καταδικάστηκε 
τελικά σε δύο χρόνια φυλάκισης, και 
η ποινή θα ανασταλεί εν µέρει µετά 
από πέντε µήνες. Θα αφεθεί ελεύθε-
ρος τον επόµενο µήνα και θα περά-
σει το υπόλοιπο της ποινής κοντά στη 
Maningrida κάτω από εποπτευόµενες 
συνθήκες.

Μαχαίρωσε αστυνοµικό 
επειδή ήθελε να πάει στη φυλακή 
για να είναι µε τον µπαµπά του




