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Κοροναϊός: Η ώρα της ευθύνης
Στη µάχη κατά του Κοροναϊού ρίχνονται όλες οι ελληνικές οργανώσεις και οι σύλλογοι και µε αίσθη-
µα ευθύνης ακυρώνουν ή αναβάλλουν προγραµµατισµένες εκδηλώσεις για τους επόµενους µήνες µε 
γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας. Το παράδειγµα έδωσε πρώτο το Ελληνικό Προξενείο του 
Σίδνεϊ που ακύρωσε έγκαιρα την εκδήλωση για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου που θα γινόταν στο 
πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ αλλά και τις εκδηλώσεις που συνδέονταν µε την επίσκεψη του υφυπουργού 
εξωτερικών της Ελλάδας. Αν και είναι κατανοητό ότι πρόκειται για µια πρωτόγνωρη κατάσταση που µας 
αιφνιδίασε όλους, πρέπει όλοι, έστω και καθυστερηµένα, να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να κάνου-
µε ότι είναι δυνατόν για τον περιορισµό της πανδηµίας. Είναι επίσης η ώρα, να αναλάβει η οργανωµένη 
παροικία πρωτοβουλίες για την στήριξη των ηλικιωµένων και των ευπαθών οµάδων.

Αναβάλλονται οι µεγάλες 
Παρελάσεις για την 25η Μαρτίου 
στο Σύδνεϋ και στη Μελβούρνη

Μετά οπό τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας µας κ. Scott 
Morrison, περί απαγορεύσεως συναθροίσεων άνω των 500 ατόµων, και 
δεδοµένων των εξελίξεων της εξαπλώσεως του ιού Covid-19 (κορω-
νοϊού) και στην Αυστραλία, ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπός µας κ.κ. 
Μακάριος, σε συνεργασία µε τις Οργανωτικές Επιτροπές, αναγγέλλει 
την ακύρωση των Παρελάσεων, που είχαν προγραµµατιστεί να πραγµα-
τοποιηθούν στη Μελβούρνη την 22α και στο Σύδνεϋ την 29η Μαρτίου 
τρ. ετ.
Παράλληλα, ο Σεβασµιώτατος επικοινώνησε µε τους Αρχιεπισκοπικούς 
Επιτρόπους στην Αδελαΐδα, στην Πέρθη και στη Βρισβάνη, δίδοντας 
σχετικές οδηγίες για τις τελετές που οργανώνονται εκεί, µε αφορµή 
την 25η Μαρτίου, προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο κάποιος από 
τούς συνανθρώπους µας. Ο Σεβασµιώτατος ζητά την κατανόηση των 
Οµογενών µας, καθώς και των λοιπών φίλων της Οµογένειας γι’ αυτή 
την ανατροπή του προγράµµατος, η οποία οφείλεται, αποκλειστικά και 
µόνο, στη φροντίδα της Εκκλησίας να µην διακινδυνεύσει η υγεία των 
συνανθρώπων µας. Το επόµενο έτος, το οποίο αποτελεί ορόσηµο για 
την Οµογένεια, αφού συµπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική 
επανάσταση, τόσο οι παρελάσεις όσο και οι λοιπές εκδηλώσεις θα είναι 
µεγαλειώδεις και αντάξιες της πλούσιας ιστορίας µας και της Ορθοδό-
ξου παραδόσεώς µας.
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ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητά µέλη και φίλοι της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας,
Με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την οποία έχει δηµιουργήσει ο ιός 
Covid-19 (‘κορωνοιός’) και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Οµοσπονδι-
ακής Κυβερνήσεως, η ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας αναστέλλει όλες 
τις δραστηριότητές της από την Τρίτη 17 Μαρτίου µέχρι το Σάββατο 
1η Μαϊου 2020. Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ θα συνεχίζει να εξετάζει τις συνθήκες 
και θα ακολουθεί τις οδηγίες των Οµοσπονδιακών και πολιτειακών κυ-
βερνήσεων. Εποµένως, όλες οι προγραµµατισµένες συνεδριάσεις των 
Τµηµάτων, των Επιτροπών και των Ιδρυµάτων, καθώς επίσης και των 
εκδηλώσεων – µεταξύ τους και η εορτή της Εθνικής Παλιγγενεσίας την 
∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2020 – ∆ΕΝ θα πραγµατοποιηθούν µέχρι νεοτέ-
ρας ανακοινώσεως. Η ηλεκτρονική επικοινωνία µε την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ - 
info@ahepa.com.au - παραµένει ανοικτή για οποιαδήποτε πληροφορία 
ή ερώτηση.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων διά την κατανόησή σας και την συ-
νεργασία σας. Μετά τιµής,

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Σκανδαλάκης
O Γραµµατέας ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης

Aναβάλεται τό Συνέδριο Νεολαίας 
στή Βικτώρια

 
Δεδομένων τῶν ἐξελίξεων τοῦ προσφάτου ἰοῦ Covid-19 (κορωνοϊοῦ) ἀλλά καί τῶν 
κρουσμάτων πού παρουσιάστηκαν στήν Αὐστραλία, καθώς καί τῶν σχετικῶν ἀνακοι-
νώσεων τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Πολιτείας τῆς Αὐστραλίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος μας κ.κ. Μακάριος ἀναβάλει τό Συνέδριο Νεολαίας, τό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά πραγ-
ματοποιηθεῖ τό Σάββατο 14 Μαρτίου τρ.ἔτ. στό σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Northcote 
Βικτώριας.  Ὁ Σεβασμιώτατος ζητᾶ τήν κατανόηση τῶν νέων μας καί τῶν γονέων τους 
γι᾽ αὐτή τήν ἀνατροπή τοῦ προγράμματος, ἡ ὁποία ὀφείλεται, ἀποκλειστικά καί μόνο, 
στή φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας νά μήν διακινδυνεύσει ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν μας. Τό Συ-
νέδριο θά πραγματοποιηθεῖ στό μέλλον ὅταν, μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, 
ξεπεραστεῖ κάθε ἐπικινδυνότητα γιά τήν δημόσια ὑγεία.

Αναβάλλεται η τελετή έναρξης 
των Λεωνιδείων

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Έχουµε πάρει τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσoυµε την τελετή έναρξης των φε-
τινών Λεωνιδείων η οποία θα γινόταν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 µε κύριο 
γνώµονα την αναφορά στην επέτειο του µεγαλύτερου ιστορικού γεγονότος της 
Ελλάδος, της µάχης των Θερµοπυλών πριν 2.500 χρόνια. Η ασφάλεια και η ευ-
ηµερία των µελών και των φίλων µας είναι θέµα πρωταρχικής σηµασίας και γι’ 
αυτό, έχουµε αποφασίσει ότι αυτή είναι η καλύτερη πορεία δράσης. Η εκδήλωση 
θα επαναπρογραµµατιστεί και θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Greek Stage Theatre
Με σεβασµό στην υγεία των φίλων του, το Greek Stage Theatre αποφάσισε την 
αναβολή των παραστάσεων της θεατρικής κωµωδίας ΑΡΚΑΣ: Ζωή Mετά Χαµη-
λών Πτήσεων. Ευχαριστούµε θερµά για την κατανόηση και την στήριξη σας. Και-
νούργιες ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Giorgos Xatzipavlou & Xrysa Katsarini: 
Σταντ Απ Κόµεντι ιν Γκρίκ

With great sadness we must announce that following the Prime Minister’s 
statement about non-essential mass gatherings, the 2020 Melbourne International 
Comedy Festival and consequently Σταντ Απ Κόµεντι ιν Γκρίκ 2020 Giorgos 
Xatzipavlou & Xrysa Katsarini: Σταντ Απ Κόµεντι ιν Γκρίκ will not go ahead.

Αναβάλλεται η έκθεση 
του Νίκου Μπουρντανιώτη

Σε δήλωση της η Ελληνική Λέσχη αναφέρει ότι αναβάλλονται τα εγκαίνια της 
έκθεσης Evzones Collection του καταξιωµένου φωτογράφου Νίκου Μπουρντα-
νιώτη.




