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Απόσταση ΠλυθείτεΦοράτε

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΝΝΟ

Για να βρείτε την πλησιέστερη κλινική εξετάσεων,  
επισκεφθείτε το nsw.gov.au ή  

επικοινωνήστε με τον γιατρό σας (GP)

Εξεταστείτε αν 
έχετε οποιαδήποτε 
συμπτώματα για 
να προστατεύσετε 
τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.
Αν δεν αισθάνεστε καλά, κάντε αμέσως εξέταση για COVID-19 
και μείνετε στο σπίτι. Τα περισσότερα άτομα λαμβάνουν τα 
αποτελέσματά τους εντός 24 ωρών. Είναι κάτι που βοηθά τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα να παραμένουν ασφαλή.  
Τα συμπτώματα του COVID-19 μπορεί να περιλαμβάνουν:

> Πυρετό
> Βήχα
> Πονόλαιμο
> Δύσπνοια

> Συνάχι/ρινική καταρροή
> Απώλεια γεύσης
> Απώλεια όσφρησης
> Και άλλα

τις δυσκολίες που υπάρχουν με τον κορονο-
ϊό, όμως η κυβέρνηση της Ελλάδας θα έπρε-
πε να το προσφέρει αυτό στους απόδημους. 
Όσο για τις τοπικές κυβερνήσεις, τόσο την 
πολιτειακή όσο και την ομοσπονδιακή, είναι 
τελείως απαράδεκτο να μη συνεισφέρουν, 
πέρα από την ενέργεια της πολιτικής κυβέρ-
νησης να φωτίσει την όπερα, και αυτό θα 
είναι όλο. Είναι λοιπόν απαράδεκτο για την 
ελληνική παροικία, για τους Έλληνες μετανά-
στες, που είναι από τους πρώτους που ήρθαν 
στην Αυστραλία και έβαλαν γερή πλάτη για τη 
δημιουργία αυτής της χώρας. Θα έπρεπε να 
είναι λίγο πιο γενναιόδωροι.

Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε 
τι κατάσταση είναι η Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα και πόσο καλά προετοιμασμέ-
νοι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 
μέλλοντος;
Η κοινότητα είναι ο μεγαλύτερος και ο αρχαι-

ότερος οργανισμός της Πολιτείας μας. Έχει 
γερά θεμέλια σε όλους τους τομείς και είναι 
πανέτοιμη να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση. 
Πιστεύω μου το 2021 θα είναι ένα ορόσημο 
για την Κοινότητα, όχι τόσο για την δομή τη, 
για το πως δηλαδή είναι οργανωμένη σήμε-
ρα, αλλά όσον αφορά τα σχέδια να γίνουν 
αυτά που πρέπει για να βρίσκεται η Κοινό-
τητα εκεί που της αξίζει. Να πάρει σάρκα και 
οστά το όραμα που υπάρχει εδώ και πολλές 
δεκαετίες για την δημιουργία ενός ελληνικού 
κοινοτικού κέντρου

Ένα μήνυμα για τα μέλη της κοινότητας, 
τους εργαζόμενους και τους εθελοντές;
Δεν είναι εύκολο να δει κάποιος απέξω πόση 
δουλειά χρειάζεται η κάθε δραστηριότητα 
της κοινότητος. Πραγματικά, το έργο αυτών 
των ανθρώπων είναι πολύτιμο. Μόνο για το 
φεστιβάλ και τις επετειακές εκδηλώσεις για 
τα 200 χρόνια χρειάστηκε να δουλέψουν 
πάρα πολλοί άνθρωποι και θα συνεχίσουν 
να δουλεύουν μέχρι το τέλος των εκδηλώσε-
ων. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Έχω 
συζητήσει με πολλούς από αυτούς και όλοι 
αισθάνονται υπερηφάνεια που προσφέρουν 
κάτι τόσο υψηλής ποιότητας μέσα από τις επι-
τροπές της ελληνικής κοινότητος. Ο δρόμος 
είναι μακρύς ακόμα γιατί το φεστιβάλ είναι το 
μεγαλύτερο που γίνεται από μεταναστευτική 
κοινότητα στην Αυστραλία. Θα χρειαστεί η 
συμμετοχή τους και τα επόμενα χρόνια για-
τί αυτό στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε 
όλοι είναι ότι δεν αρκεί μόνο να συντηρούμε 
τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνικότητα 
μας αλλά πρέπει και να τα μοιραζόμαστε αυτά 
τα πράγματα με όσο περισσότερους ανθρώ-
πους γίνεται, με όλες τις κοινότητες που βρί-
σκονται στην Αυστραλία. 

θα μπορούσε να συμμετέχει ήταν συγκεκρι-
μένος και θα έπρεπε να αποκλείσουμε την 
μεγάλη πλειοψηφία της Παροικιάς μας. Επι-
λέξαμε λοιπόν να πάμε στο Χάντερ Βάλεϊ και 
από ότι βλέπουμε τώρα από τις κρατήσεις που 
έχουν γίνει, θα σας φανεί υπερβολικό, αλλά 
ίσως να έχουμε περισσότερα άτομα, απ’ όσα 
έχουμε στο Ντάρλινγκ Χάρμπορ. Τόσο μεγά-
λη είναι η ανταπόκριση του κόσμου! Όσο για 
την επέτειο της ελληνικής επανάστασης, είναι 
μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος καθώς γιορτάζου-
με τα 200 χρόνια από την έναρξη της. Θα 
πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είναι 
απλώς μια επέτειος. Πρέπει να δείξουμε την 
έχει καταφέρει αυτός ο λαός τα τελευταία 200 
χρόνια δηλαδή που ήταν πριν από 100 χρό-
νια που ήταν πριν από 100 χρόνια και που 
έχει φτάσει σήμερα. Μέσα από τις εκδηλώ-
σεις νομίζω ότι περνάει αυτό το μήνυμα. Ότι 
ο λαός έχει βγει μπροστά και έχει κερδίσει 
κάποια πράγματα αλλά και έχει πολύ και δύ-
σκολο δρόμο ακόμα να βαδίσει έτσι ώστε να 
μπορεί να πει ότι έχει πετύχει τους στόχους 
του τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και έξω από 
την Ελλάδα.

Είσαστε ευχαριστημένος από την στήριξη 
της Πολιτείας;
Αν θέλεις μία μονολεκτική απάντηση αυτή εί-
ναι όχι. Θα βάλω και την κυβέρνηση της Ελ-
λάδας σε αυτό. Ξέρουμε ότι είχε οικονομική 
κρίση, ότι έχουμε τώρα την πανδημία, αλλά 
θα έπρεπε να στηρίξει τους οργανισμούς 
που αγωνίζονται για την Ελλάδα στο εξωτε-
ρικό ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν 
κάποια πράγματα που δεν μπορούμε εμείς 
από δω να τα δώσουμε στον κόσμο, είτε αυτό 
αφορά ανθρώπους των γραμμάτων, είτε κά-
ποιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνω 

Η κοινότητα 
είναι ο μεγα-
λύτερος και ο 
αρχαιότερος 
οργανισμός 
της Πολιτείας 
μας. Έχει γερά 
θεμέλια σε 
όλους τους το-
μείς και είναι 
πανέτοιμη να 
αντιμετωπίζει 
κάθε κατάστα-
ση. Πιστεύω 
μου το 2021 
θα είναι ένα 
ορόσημο για 
την Κοινότητα…

Ο Γραμματέας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ, κ. Μιχάλης Τσιλίμος


