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Επιµνηµόσυνη ∆έηση για τους πεσόντες της 
Μάχης της Κρήτης στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας
Μ

ε υπερηφάνεια και συ-
γκίνηση, η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας και η 
ελληνική Οµογένεια της 

πέµπτης ηπείρου τίµησαν την 79η επέ-
τειο της ιστορικής Μάχης της Κρήτης. 
Την Κυριακή, 17 Μαϊου, Κυριακή της 
Σαµαρείτιδος, στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, 
στο Σύδνεϋ, τελέστηκε Επιµνηµόσυνη 
∆έηση για τους πεσόντες της Μάχης 
της Κρήτης, χοροστατούντος του Σε-
βασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστρα-
λίας κ.κ. Μακαρίου. Παρόντες στον 
Καθεδρικό Ναό ήταν νέοι και νέες, 
ντυµένοι µε παραδοσιακές κρητικές 
φορεσιές, που κρατούσαν τις σηµαίες 
των τεσσάρων συµµαχικών κρατών, 
Ελλάδας, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστρα-
λίας και Νέας Ζηλανδίας, καθώς και 
εκπρόσωποι της Κρητικής Οµοσπον-
δίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, 
της Κρητικής Αδελφότητας Σύδνεϋ και 
Νέας Νότιας Ουαλίας, του Ελληνικού 
Παραρτήµατος RSL και της Μεικτής 
Επιτροπής για τη διοργάνωση των επε-
τειακών εκδηλώσεων για τη Μάχη της 
Κρήτης. 
Η Επιµνηµόσυνη ∆έηση, όπως και η 
Θεία Λειτουργία που προηγήθηκε, µε-
ταδόθηκαν από το διαδίκτυο, καθώς 
και από τον Αυστραλιανό τηλεοπτικό 
σταθµό «Κανάλι 31» της Μελβούρνης, 
επιτρέποντας σε χιλιάδες µέλη της Πα-

ροικίας και όχι µόνο να παρακολουθή-
σουν ζωντανά τα τελούµενα. 
Το µήνυµα του Αρχιεπισκόπου κ.κ. 
Μακαρίου για την 79η επέτειο της Μά-
χης της Κρήτης αναγνώστηκε, στα ελ-
ληνικά και στα αγγλικά, από τον π. Νι-

κόλαο Μποζίκη και τον π. Παναγιώτη 
Μαυροµµάτη αντίστοιχα. Στη σύντοµη 
οµιλία του, µετά το πέρας της Επιµνη-
µόσυνης ∆έησης, ο Σεβασµιώτατος 
επισήµανε την ανάγκη οι νεότερες γε-
νεές να διαβάζουν και να µαθαίνουν 

την ιστορία, όχι µόνο για να καυχόνται 
για τους προγόνους τους, όπως τόνισε, 
αλλά για να ξέρουν ποιες είναι ευθύ-
νες τους για το µέλλον.  «Οι ευθύνες 
µας για το µέλλον σχετίζονται µε αυτό 
το οποίο παραλάβαµε από τους προ-
γόνους µας», υπογράµµισε, «και αυτό 
είναι το µεγάλο µήνυµα της Μάχης της 
Κρήτης». 
Ο Αρχιεπίσκοπος δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί στους ισχυρούς δεσµούς 
φιλίας µεταξύ των Κρητών  και της Αυ-
στραλίας, κάνοντας λόγο για µία γέφυ-
ρα - τη µεγαλύτερη στον κόσµο, όπως 
χαρακτηριστικά διέκρινε - που συνδέει 
τους δύο τόπους. «Αυτή τη γέφυρα µπο-
ρούµε να τη διαβούµε σήµερα, αφού 
ενθυµούµαστε τη Μάχη της Κρήτης και 
αφού έρχονται στη σκέψη µας πρόσω-
πα και γεγονότα τα οποία συνδέουν 
τους δύο τόπους», παρατήρησε. «∆ιότι 
στον ευλογηµένο αυτό τόπο της Κρήτης 
έχει χυθεί αίµα Αυστραλών», προσέθε-
σε, «και στον τόπο αυτό της Αυστρα-
λίας έχουν µεταναστεύσει και έχουν 
προοδεύσει και έχουν εµφυτευθεί σαν 
ωραία ελαιόδεντρα πολλοί Κρήτες, οι 
οποίοι δίδουν την καλή µαρτυρία στην 
αυστραλιανή κοινωνία». Κλείνοντας, 
ο Σεβασµιώτατος ευχαρίστησε συγκι-
νηµένος τον Θεό που τον αξίωσε να 
ποιµάνει έναν τόπο, ο οποίος συνδέε-
ται τόσο στενά µε τον τόπο που ο ίδιος 
γεννήθηκε και µεγάλωσε.

Χαλάρωση των περιορισµών του κορωνοϊού 
(COVID-19) 
Η Αυστραλία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στην «εξοµάλυν-
ση της καµπύλης». Ο αριθµός των νέων κρουσµάτων 
COVID-19 στην Αυστραλία είναι κάθε ηµέρα πολύ χα-
µηλός. Τώρα µπορούµε να αρχίσουµε να κάνουµε προ-
σεκτικά βήµατα για να χαλαρώσουµε ορισµένους από 
τους περιορισµούς που µας βοήθησαν να καταστείλου-
µε τη διασπορά του ιού.
Υπήρξαν διαφορές στο πώς εξαπλώθηκε η νόσος 
COVID-19 σε διάφορα µέρη της χώρας. Ένα νέο σχέδιο 
3 σταδίων παρέχει ένα οδικό χάρτη για τη χαλάρωση 
των περιορισµών. Οι πολιτείες και οι επικράτειες θα κι-
νούνται µεταξύ των σταδίων σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές, σύµφωνα µε τις δικές τους συνθήκες δηµόσιας 
υγείας και τοπικές συνθήκες.

Σχέδιο τριών σταδίων
Το σχέδιο 3 σταδίων βασίζεται στις συµβουλές των 
εµπειρογνωµόνων της Αυστραλιανής Κύριας Επιτροπής 
Προστασίας Υγείας σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας 
COVIDΑσφαλών [COVIDSafe] τρόπων εργασίας και ζωής.
Τα πρώτα στάδια είναι προσεκτικά. Είναι σηµαντικό να 
µην κινηθούµε πολύ γρήγορα και να µη χάσουµε το 
έδαφος που έχουµε κερδίσει. Αυτά τα πρώτα βήµατα θα 
µας δώσουν περισσότερες ευκαιρίες να συνδεθούµε µε 
την οικογένεια και τους φίλους µας πρόσωπο µε πρό-
σωπο.
Το δεύτερο στάδιο θα οικοδοµηθεί στο πρώτο µε µε-
γαλύτερες συναθροίσεις και άνοιγµα περισσότερων 
επιχειρήσεων. Το τρίτο στάδιο θα αρχίσει να υιοθετεί 
µακροχρόνιους  COVIDSafe τρόπους ζωής και εργασί-
ας. Αυτή θα είναι ή «νέα µας κανονικότητα» όσο ο ιός 
παραµένει απειλή.
Κάθε στάδιο που εφαρµόζουµε πρέπει να στηρίζεται σε 
µια ισχυρή δέσµευση από όλους µας να ασκούµε ασφα-
λή σωµατική απόσταση και καλή υγιεινή και να µένουµε 
στο σπίτι όταν είµαστε αδιάθετοι. Αυτό θα βοηθήσει να 
διατηρήσουµε τις οικογένειες, τους φίλους και τις κοι-
νότητές µας COVIDSafe.

Ασφαλής σωµατική απόσταση
Πρέπει να µένουµε τουλάχιστον 1,5 µέτρο µακριά από 
τους άλλους όποτε και όπου µπορούµε. Εάν τα εµπορι-
κά κέντρα ή οι δηµόσιοι χώροι είναι γεµάτοι κόσµο, που 
καθιστά δύσκολο να κρατάτε ασφαλή απόσταση, µην 
µπαίνετε στο χώρο. Επιστρέψετε όταν δεν είναι τόσο γε-
µάτος.

Καλή υγιεινή  
Η καλή υγιεινή βοηθά να σταµατήσει η διασπορά του 

κορωνοϊού. Πλένετε τα χέρια σας τακτικά µε σαπούνι 
και νερό, µην αγγίζετε το πρόσωπό σας και να θυµάστε 
να βήχετε και να φταρνίζετε στο µέσα µέρος του αγκώνα 
σας και όχι στα χέρια σας.

Μένετε στο σπίτι αν αισθάνεστε αδιάθετοι  
και να εξεταστείτε
Περισσότερο από ποτέ, είναι σηµαντικό να µένετε σπίτι 
εάν έχετε συµπτώµατα κρυολογήµατος ή γρίπης. Εάν 
έχετε πυρετό, βήχα, πονόλαιµο, δυσκολία αναπνοής, 
εξεταστείτε για τον κορωνοϊό.

‘Κατεβάστε’ την εφαρµογή COVIDSafe 
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεβάστε την εφαρµογή 
COVIDSafe. Η εφαρµογή υποστηρίζει αξιωµατούχους 
δηµόσιας υγείας να επιταχύνουν τη διαδικασία ειδο-
ποίησης ατόµων που έχουν έρθει σε επαφή µε κάποιο 
άτοµο διαγνωσµένο µε κορωνοϊό.

COVIDSafe Αυστραλία
Η επιτυχία µας εξαρτάται από το να κάνουµε αυτές 
τις συµπεριφορές µέρος της καθηµερινής µας ζωής. 
Κάθε φορά που βγαίνετε από το σπίτι, να σκέφτεστε 
πώς θα διατηρήσετε τον εαυτό σας, την οικογένεια, 
τους φίλους και τους συναδέλφους σας ασφαλείς. Να 
κάνετε συνειδητές επιλογές για το τι κάνετε και πότε 
το κάνετε.
Παραµένετε ενηµερωµένοι για τις τελευταίες πλη-
ροφορίες και περιορισµούς στην περιοχή σας. Επι-
σκεφτείτε το Australia.gov.au για τις τελευταίες 
συστάσεις και συνδέσµους για κάθε πολιτεία και 
επικράτεια. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Εθνική 
Γραµµή Βοήθειας Κορωνοϊού στο 1800 020 080 ή την 
υπηρεσία µετάφρασης και διερµηνείας στο 131 450.




