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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Έκοψαν την βασιλόπιτα οι Μακεδόνες του Νιουκάστλ
Φωτογραφικά στιμιότυπα από τον Μακεδονικό Σύλλογο του Νιούκαστλ «Ο Παύλος Μελάς» και την κοπή της βασιλόπιτας του φορέα που έγινε 
την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στην παραλία Πέλικαν (Pelican beach) υπό καλοκαιρινές και ηλιόλουστες συνθήκες. Οι Μακεδόνες της πόλης 
του Νιούκαστλ, υπό την προεδρία του Απόστολου Κασσά, αν και όχι πολυάριθμοι, είναι όμως αρκετοί δραστήριοι με διάφορες εκδηλώσεις μέσα 
στην χρονιά που προωθούν την Μακεδονία μας και ιδιαίτερα τον Μακεδονικό πολιτισμό και την ιστορία της Μακεδονίας μέσα από τις ελληνικές 
παραδόσεις μας. 
Καλή χρονιά από τον Μακεδονικό Σύλλογο της πόλης του Νιούκαστλ!

«Παίζεται» η άρση των ταξιδιωτικών μέτρων για αφίξεις από ΝΖ

Η 
Αυστραλία έχει ζητήσει πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
από τις υγειονομικές αρχές 
της Νέας Ζηλανδίας πριν 

ξεκινήσει εκ νέου τα ταξίδια χωρίς 
καραντίνα, μετά από δύο νέα θετικά 
τεστ για κορονοϊό.
Πρόκειται για δύο άτομα που ολο-
κλήρωσαν την καραντίνα τους σε 
ξενοδοχείο στη Νέα Ζηλανδία αλλά 
έδωσαν θετικά αποτελέσματα, παρά 
τα δύο προηγούμενα αρνητικά τους 
τεστ και την ολοκλήρωση της καρα-
ντίνας τους για 14 μέρες. Στη μία 
περίπτωση, η ασθενής διαγνώστη-
κε θετική στο εξαιρετικά μεταδοτι-
κό στέλεχος κορονοϊού της Νότιας 
Αφρικής, ενώ είχε ολοκληρώσει 
την καραντίνα της προτού κυκλο-
φορήσει στην κοινότητα.
Ο αναπληρωτής Υπεύθυνος Υγείας 
της Αυστραλίας Michael Kidd είπε 
ότι χρειάζονται περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις νέες αυτές 
περιπτώσεις πριν ληφθεί απόφαση 
σχετικά με τις ταξιδιωτικές ρυθμί-
σεις. 
«Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία» 
δήλωσε στους δημοσιογράφους 

στην Καμπέρα την Τετάρτη. «Θα πα-
ρακολουθούμε τις λεπτομέρειες και 
των δύο αυτών περιπτώσεων μαζί 
με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας, 
μόλις γίνουν γνωστές περαιτέρω 
λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αποτελεσμάτων των πρό-
σθετων τεστ».
Έως την Τετάρτη, η Αυστραλία είχε 
σημειώσει 10 συνεχόμενες ημέρες 
χωρίς τοπική μετάδοση.
Εν τω μεταξύ, ξεκινά μια νέα δια-
φημιστική εκστρατεία για να ενθαρ-
ρύνει τους Αυστραλούς να κάνουν 
το εμβόλιο. Η εκστρατεία, ύψους 

24 εκατομμυρίων δολαρίων, αφορά 
παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα 
και θα παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με την ασφάλεια, την αποτελε-
σματικότητα και τη διαθεσιμότητα 
των εμβολίων.
Αναφέρει λεπτομερώς πώς θα δια-
τεθούν τα εμβόλια σε ομάδες προτε-
ραιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλικιωμένων, των Αυστραλών 
με αναπηρία και των εργαζομένων 
πρώτης γραμμής.
Η διάθεση του εμβολίου αναμένε-
ται να ξεκινήσει στα τέλη Φεβρου-
αρίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Ανακομιδή λειψάνων Ιερομάρτυρος 
Ιγνατίου του θεοφόρου. Ιερομαρτύ-
ρων Σιλουανού επισκόπου Εμέσης και 
Βαρσιμαίου επισκόπου Εδέσσης. Λουκά 
διακόνου, Μωκίου αναγνώστου.
Αύριο Σάββατο Των Τριών Ιεραρχών 
Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του 
Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Κυριακή Κύρου και Ιωάννου των Αναρ-
γύρων. Μαρτύρων, Αθανασίας και των 
τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων 
Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας (†311).

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ βροχερό καιρό  
με την θερμοκρασία από 19°C - 26°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
13, 21, 36, 38, 39, 45 και Supps 33, 42.
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