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Εθνική Επιτροπή της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για τον εορτασµό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟ ΣΥ∆ΝΕΫ

Θύµα βιασµού: «Η ζωή της δεν είναι πια η ίδια»

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοι-
νώνει την σύσταση Εθνικής Επιτροπής για 
την Επέτειο των 200 Χρόνων από την Ελ-
ληνική Επανάσταση (1821-2021). Η Εθνική 
Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας 
κ. κ. Μακάριο, Πρόεδρο της Εθνικής Επι-
τροπής.
Θεοφιλάστατο Επίσκοπο ∆έρβης κ. Ιεζεκι-
ήλ, Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Μελβούρ-
νης.
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μιλητουπόλεως 
κ. Ιάκωβο, Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Βρι-
σβάνης.
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελόης κ. Αιµιλι-
ανό, Πρωτοσύγκελλο Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας.
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ. Ελπί-
διο, Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Πέρθης.
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σινώπης κ. Σιλου-
ανό, Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Αδελαΐδος.
Πανοσιολογιώτατο Αρχιµανδρίτη π. Ευµέ-
νιο Βασιλόπουλο, Αρχιεπισκοπικό Επίτρο-
πο Νορθ-Κόουτ.

κ. Βασίλειο Παπαστεργιάδη, Πρόεδρο Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρ-
νης και Βικτωρίας.
κ. Ηλία Οικονόµου, Εκπρόσωπο ∆ιακοινο-
τικής Επιτροπής ΝΝΟ.
κ. Ιωάννη Λουκαδέλλη, Πρόεδρο Ενορίας- 
Κοινότητας Αγίου Νικολάου Καµπέρας και 
εκπρόσωπο της Επικράτειας της Πρωτευ-
ούσης.
κ. Μιχάλη Ανάστα, Πρόεδρο Ενορίας – Κοι-
νότητας Αγίου Γεωργίου Βρισβάνης, εκ-
πρόσωπο της Πολιτείας της Κουινσλάνδης.
κ. Νικόλαο Πονήρη, Πρόεδρο Ελληνικής 
Κοινότητας Ντάργουιν, Εκπρόσωπο της 
Επικράτειας Βορείου Αυστραλίας.
κ. Ιωάννη Παπασταµάτη, Εκπρόσωπο της 
Πολιτείας της Τασµανίας. 
κ. Αντώνιο Τσουρδαλάκη, Πρόεδρο Κρη-
τικής Οµοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας, εκπρόσωπο της Πολιτείας της 
Βικτώριας.
∆ρα Παναγιώτη ∆ιαµάντη, Πολιτειακό 
Γραµµατέα ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.
κ. Αθανάσιο Μπαλαγιάννη, ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο Ελληνικής Λέσχης Σύδνεϋ.
κ. Χάρη Πατσούρη, Πρόεδρο του ∆.Σ. Βασι-
λειάδος Αδελαΐδος, Εκπρόσωπος της Πολι-
τείας της Νοτίου Αυστραλίας.
∆ρα Αγγελική Γιαννάκη, Καθηγήτρια στο St 
Andrew’s Grammar Πέρθης, Εκπρόσωπο 
της Πολιτείας της ∆υτικής Αυστραλίας.
κ. Νικόλαο Μπουρδανιώτη, Φωτογράφο 
Greek City Times.
∆ρα Βασίλη Αδραχτά, Πανεπιστηµιακό Κα-
θηγητή, Γραµµατέα της Εθνικής Επιτροπής. 
Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής είναι η πα-
ναυστραλιανή διοργάνωση δράσεων και 
εκδηλώσεων εκ µέρους της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αυστραλίας και άλλων φορέων, 
Οµογενειακών Σωµατείων και Οργανι-
σµών, προς τιµήν της επετείου των 200 
χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία, κα-
θώς και ο συντονισµός συναφών δράσεων 
και εκδηλώσεων σε όλη την Αυστραλιανή 
Ήπειρο. 
Υπεύθυνοι συντονιστές κατά Πολιτεία και 
Περιφέρεια είναι οι κατά τόπους Αρχιεπι-
σκοπικοί Επίτροποι και οι λαϊκοί εκπρόσω-

ποι των Πολιτειών ή Επικρατειών. Η Εθνική 
Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση 
της κατάρτισης του τελικού πρόγραµµατος 
για τους εορτασµούς της Επετείου 1821-
2021 και, ως εκ τούτου, προσκαλεί όλους 
τους ενδιαφερόµενους φορείς να εκδη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους και να κατα-
θέσουν τις προτάσεις τους για δράσεις και 
εκδηλώσεις. 
Το επίσηµο πρόγραµµα θα ανακοινωθεί 
προς τα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος 
έτους και γι’ αυτό καλείστε να επικοι-
νωνείτε σχετικώς µε τον Γραµµατέα της 
Εθνικής Επιτροπής ∆ρα Βασίλη Αδρα-
χτά µέχρι και την ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 
στο goaanationalcommitteeHYPERLINK 
«mailto:goaanationalcommittee2021@
gmail.com»2021@HYPERLINK «mailt
o:goaanationalcommittee2021@gmail.
com»gmailHYPERLINK «mailto:goaa
nationalcommittee2021@gmail.com».
HYPERLINK «mailto:goaanationalco
mmittee2021@gmail.com»com ή στο 
0431262823.     

Όποιος κατοικεί ή εργάζεται στο δυτικό και 
νοτιοδυτικό Σύδνεϋ και έχει έστω και τα ηπι-
ότερα συµπτώµατα COVID-19, καλείται να 
προσέλθει για εξέταση, καθώς συνεχίζουν 
να εµφανίζονται στην περιοχή µυστηριώδη 
κρούσµατα COVID-19.
Η Πρωθυπουργός ΝΝΟ κα Γκλάντις Μπε-
ρετζικλιάν (Gladys Berejiklian) δήλωσε ότι ο 
COVID- 19 κυκλοφορεί ακόµα στην κοινότητα, 
ιδιαίτερα στο δυτικό και το νοτιοδυτικό Σύδ-
νεϋ.
«Αυτή η περιοχή είναι το κλειδί για να σπάσει 
αυτό το κύµα µεταδοτικότητας και τα υψηλά 
ποσοστά εξετάσεων σε άτοµα µε συµπτώµα-
τα είναι ζωτικής σηµασίας για τη διακοπή της 

κοινοτικής µετάδοσης», δήλωσε η κα Μπερε-
τζικλιάν.
«Η ΝΝΟ είναι στο σωστό δρόµο µε κρούσµατα 
που παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα ωστόσο 
εξακολουθώ να ανησυχώ που συνεχίζουµε 
να έχουµε κρούσµατα που εντοπίζονται χω-
ρίς διασύνδεση µε κάποια γνωστή µεταδοτική 
οµάδα.
«Αυτό είναι ένα κάλεσµα σε όποιον κατοικεί 
στο δυτικό και νοτιοδυτικό Σύδνεϋ να προ-
σέλθει για εξέταση ακόµη και αν έχει τα ηπιό-
τερα συµπτώµατα.
Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Υγείας ∆ρ Κέρυ 
Τσαντ (Kerry Chant) είπε ότι χρειάζεται όλοι 
να διαδραµατίσουν τον ρόλο τους για να βο-

ηθήσουν στην καταπολέµηση της κοινοτικής 
µετάδοσης και να αποτρέψουν τον κίνδυνο 
εµφάνισης άλλων µεταδοτικών οµάδων.
«Ένα µοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του 
ιού είναι το πόσο ήπια µπορεί να είναι τα συ-
µπτώµατα και αυτό µπορεί να αποτελέσει τη 
µεγαλύτερη πρόκληση διότι οι άνθρωποι δεν 
συνειδητοποιούν ότι µπορεί να έχουν τον ιό - 
θέλω η κοινότητα να µας βοηθήσει να εντοπί-
σουµε από πού προέρχονται αυτά τα µυστηρι-
ώδη κρούσµατα.»
Υπάρχουν 302 τοποθεσίες για να κάνει το 
κοινό εξέταση COVID-19 στη ΝΝΟ, και κάθε 
µέρα ανοίγουν περισσότερα κέντρα. Στα 
90 µπορείς να κάνεις την εξέταση µέσα στο 

όχηµά σου περνώντας καιτα 22είναι προσω-
ρινές κλινικές.Για να βρείτε τηνπλησιέστερη 
κλινική εξετάσεων, µεταβείτε στη διεύθυνση
 https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-
protect- yourself-and-others/clinics
 «Εάν διευθύνετε µια τοπική οργάνωση, επι-
χείρηση, κοινοτικό κέντρο, τόπο λατρείας, ρα-
διοφωνικό σταθµό ή εφηµερίδα στην περιοχή 
αυτή, θέλουµε να σας βοηθήσουµε
 να µεταδώσετε αυτό το µήνυµα.»
 «Ζητάµε από οποιονδήποτε εργάζεται, διαµέ-
νει ή έχει επισκεφθεί πρόσφατα το δυτικό και 
το νοτιοδυτικό Σύδνεϋ να κάνει την εξέταση, 
ακόµη και µε την παραµικρή ένδειξη
 συµπτωµάτων», δήλωσε η ∆ρ Τσαντ

Ένας χειροπράκτης των ανατολικών 
προαστίων του Σίδνεϊ και ο συγκά-
τοικός του κορόιδευαν µια γυναίκα 
καθώς, όπως κατηγορούνται, τη 
βίαζαν σε ένα πάρτι – κι όλα αυτά, 
όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, 
έχουν αλλάξει εντελώς τη ζωή της 
γυναίκας.
O Jesse Thurlow, 29 ετών, δικάζεται 
στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο µε την 
κατηγορία ότι αυτός και ένας πρώην 
συγκάτοικός του από το πανεπιστή-
µιο βίασαν τη γυναίκα τον Απρίλιο 
του 2015.
Ο κ. Thurlow έχει δηλώσει αθώος 
για δύο κατηγορίες σοβαρής σεξου-
αλικής επίθεσης και για διαστρέ-
βλωση της πορείας της δικαιοσύνης. 
Ο ίδιος έχει επίσης δηλώσει ένοχος 
για µια κατηγορία εξαπάτησης του 
δικαστηρίου.
Μια µάρτυρας είπε στο δικαστήριο 
την Τετάρτη ότι έλαβε µια φοβερή 
τηλεφωνική κλήση από το φερόµενο 
θύµα στη µέση της νύχτας αµέσως 
µετά το συµβάν. Η µάρτυρας είπε ότι 
το θύµα της είπε κλαίγοντας µε λυγ-
µούς ότι είχε βιαστεί από δύο άντρες.

Ερωτηθείσα από τον δικηγόρο του 
Thurlow, Allan Goldsworthy, εάν 
της δόθηκαν λεπτοµέρειες σχετικά 
µε την υποτιθέµενη σεξουαλική επί-
θεση, η µάρτυρας είπε: «Την κορόι-
δευαν».
Είπε ότι πλέον η φίλη της χρειαζό-
ταν βοήθεια για να κάνει βασικές 
καθηµερινές δουλειές, όπως να 
φροντίσει για τη σίτιση και την έν-
δυση. «Από τότε που συνέβη αυτό, η 
ζωή της δεν ήταν ποτέ η ίδια, άλλα-
ξε εντελώς» είπε η µάρτυρας.
Ο κ. Thurlow φέρεται να βίασε τη 
γυναίκα σε µια συγκέντρωση στο 
Kingsford στο ανατολικό Σίδνεϊ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Εφορευτική Επιτροπή

της Κρητικής Αδελφότητας 
Σύδνεϋ & ΝΝΟ

Λόγω ότι έχουν μόνο 11 υποψηφίους για την διοικητική 
επιτροπή, ΔΕΝ θα γίνουν εκλογές φέτος. 

Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής είναι ως εξής:

Στέλιο Βαμιανάκης, Ελένη Βενιζέλου, Εμμανουήλ 
Βιτετζάκης, Λητώ Κούγιας, Μαρία Λαγουδάκη, 

Μαρία Λιρώνη, Δήμητρα Μπουρέλ (Ταταράκης), 
Δέσποινα Ράκη, Ελευθέριος Σαβιολάκης, Ευάγγελος 

Σιγανάκης και Νεκταρία Φράιν (Μπενάκης), 

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η εφορευτική επιτροπή θα 
εξακολουθεί να δέχεται πληρωμές μέλους 

στο Ashbury Senior Citizen Center 
από τις 19:00 έως τις 22:00. 

Η διοικητική επιτροπή θα αποφασίσει για τις θέσεις τους 
αυτή τη νύχτα και θα ανακοινώσει τις θέσεις στις 10:00 

περίπου σε όλα τα μέλη που είναι παρόντα.
         

Ας μην αμελήσει κανείς.
Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

             Η Εφορευτική 
              Επιτροπή 
           της Κρητικής 

Αδελφότητας Σύδνεϋ
                & ΝΝΟ 

καλεί τα μέλη της Αδελφότητας για την εκλογή του 
Νέου Δοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στo 
Ashbury Senior Citizens Club, 68 Princess Street Ashbury 

         την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Αυγούστου 2020 
                     και από ώρα 7μμ έως 10μμ. 

                  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης COVID-19, τα 
μέλη καλούνται να ψηφίσουν και να εγκαταλείψουν αμέσως τις 
εγκαταστάσεις. Μην παραμείνετε στο κτήριο. Τα αποτελέσματα των 
εκλογών θα σταλούν σε κάθε άτομο μέσω κειμένου. 

 

                       Ας μην αμελήσει κανείς. 
                Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής 

 




