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Μελβούρνη, 30η Ιανουαρίου, 2018 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
 
Με μεγάλη μας οργή και απογοήτευση διαβάσαμε στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης ότι 
«κάποιοι» ελλαδικοί φορείς επικαλούνται μια κάποια «σχέση» τους με την Παμμακεδονική 
Ομοσπονδία Αυστραλίας (ΠΟΑ) και για κάποια (προφανώς) «εξουσιοδότηση» που 
«έχουν» να μιλούν εκ μέρους της Ομοσπονδίας. Δηλώνω ξεκάθαρα και απερίφραστα πως 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
 
Η ΠΟΑ συμμετέχει ενεργά στο τριτοβάθμιό μας όργανο, «Παμμακεδονικές Ενώσεις 
Υφηλίου» (από την ίδρυση του φορέα αυτού) με νυν συντονίστρια την κ. Νίνα Γκατζούλη 
από τις ΗΠΑ. Στο όργανο αυτό ανήκουν όλες οι Παμμακεδονικές ανά τον κόσμο, καθώς 
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων των Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ), με την 
οποία, τους τελευταίους μήνες ειδικά, η ΠΟΑ έχει άμεση, στενή επαφή και οπωσδήποτε 
στηρίζουμε τους αγώνες τους. 
 
Τέλος, καταδικάζουμε οποιαδήποτε κίνηση διάσπασης και προβοκάτσιας από 
αναρμόδιους «οργανισμούς» ή «άτομα» που υπονομεύουν τον πατριωτικό μας αγώνα και 
υποθάλπουν, θολώνουν και υπονομεύουν την λαϊκή βούληση. Εν τη ενώσει η ισχύς 
 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

 
Παναγιώτης Γεωργίου Ιασωνίδης 
Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτώριας, 
Συντονιστής του Εκτελεστικού Προεδρείου της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας 
 

∆ωρεάν εµβόλιο γρίπης τον 
χειµώνα για παιδιά κάτω των πέντε

Π αιδιά ηλικίας έξι µηνών έως 
πέντε ετών θα δικαιούνται 
δωρεάν εµβόλιο γρίπης φέ-
τος, στο πλαίσιο του προ-

γράµµατος εµβολιασµού κατά της 
γρίπης που θα προσφέρει η κυβέρ-
νηση της ΝΝΟ.

Η Πρωθυπουργός ΝΝΟ κα 
Γκλάντις Μπερετζικλιάν (Gladys 
Berejiklian) ανακοίνωσε σήµερα 
ότι η κυβέρνηση της NSW επενδύ-
ει 3,5 εκατοµµύρια δολάρια για το 
πρόγραµµα εµβολιασµού, µετά την 
περυσινή σοβαρή εποχική γρίπη.

«Η NΝΟ, όπως και η υπόλοιπη 
χώρα, υπέστη µια τροµερή εποχι-
κή γρίπη πέρυσι. Το πρόγραµµα 
θα εφαρµοστεί σε περισσότερα από 
400.000 παιδιά και θα εξασφαλίσει 
καλύτερη προστασία για αυτά και 
την ευρύτερη κοινότητα», δήλωσε η 
κ. Μπερετζικλιάν.

«Η NΝΟ διασφαλίζει τώρα ότι κάθε 
παιδί κάτω των πέντε ετών θα έχει 
την ευκαιρία να προστατευθεί κα-
λύτερα τον ερχόµενο χειµώνα.»

Ο Υπουργός Υγείας ΝΝΟ κ. 
Μπραντ Χάζαρντ (Brad Hazzard) 
είπε ότι το ποσοστό εµβολιασµών 
της παιδικής ηλικίας στη ΝΝΟ είχε 
αυξηθεί κατά 6,3% από το 2010, σε 
93,9% το 2017.

«Έχουµε ήδη µερικά από τα καλύτε-
ρα ποσοστά εµβολιασµού παιδικής 
ηλικίας στη χώρα και αυτό το δωρε-
άν εµβόλιο γρίπης θα προστατέψει 
περισσότερο τα µικρά µας από τη 
δυνητικά θανατηφόρα γρίπη», δή-
λωσε ο κ. Χάζαρντ.

«Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά εί-
ναι πιθανότερο να µεταδώσουν τη 
γρίπη και να υποστούν επιπλοκές – 
και το δωρεάν εµβόλιο γρίπης όχι 

µόνο θα τα διαφυλάξει κατά τη δι-
άρκεια του χειµώνα, αλλά θα προ-
στατεύσει και την οικογένεια και 
τους φίλους τους».

Τα παιδιά που δεν έχουν ποτέ εµ-
βολιαστεί κατά της γρίπης θα χρει-
αστούν δύο δόσεις, ανά ένα µήνα. 
Το εµβόλιο θα καλύπτει τέσσερα 
στελέχη του ιού της γρίπης, δύο 
στελέχη Α και δύο στελέχη Β, που 
πιθανόν θα κυκλοφορήσουν τον 
ερχόµενο χειµώνα.

Η περυσινή εποχή της γρίπης 
ήταν η πιο σοβαρή στη ΝΝΟ από 
την πανδηµία του 2009 . Υπήρξαν 
περισσότερες από 12.000 επιβε-
βαιωµένες περιπτώσεις γρίπης σε 
παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών 
πέρυσι, µε πολλές περισσότερες πε-
ριπτώσεις  που πιθανόν να µην εί-
χαν εξεταστεί.

Με την ανοσοποίηση των µικρότε-
ρων παιδιών θα προστατευθούν και 
εκείνοι που είναι πιο ευπαθείς στην 
κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων 
των µωρών που είναι πολύ µικρά 
για να λάβουν το εµβόλιο γρίπης.

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση πα-
ρέχει ήδη δωρεάν εµβολιασµούς 
κατά της γρίπης σε παιδιά Ιθαγε-
νών, σε άτοµα µε χρόνιες ασθένειες 
και άτοµα άνω των 65 ετών.

Η αξίας $1,75 εκατ. εκστρατεία  
του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ για 
ευαισθητοποίηση του κοινού στην 
ανοσοποίηση το τρέχον έτος θα 
παρέχει στους γονείς και τους οικο-
γενειακούς γιατρούς  λεπτοµέρειες 
σχετικά µε το νέο πρόγραµµα δωρε-
άν εµβολιασµού γρίπης.

Για περισσότερες πληροφορίες , 
ανατρέξτε στο www.health.nsw.
gov.au/immunisation




