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Xριστουγεννιάτικο γεύμα (μπάρμπεκιου) και πικνίκ –11η Δεκεμβρίου 2021

Το χριστουγεννιάτικό μας μπάρμπεκιου στο πάρκο δίπλα από το κτίριο του Οργανισμού μας, είχε τρομερή επιτυχία.
Παρά το ότι ο καιρός είναι απρόβλεπτος, εκείνη την ημέρα ο καιρός στη Μελβούρνη ήταν πολύ καλός. Δεδομένων
των παρατεταμένων χρονικών περιόδων εγκλεισμού στη Μελβούρνη, ήταν μεγάλη ευκαιρία να συναντηθούμε
στους όμορφους και πολύ σωστά ονομαζόμενους «Άνζακ Γκάρντενς», που είναι γύρω από το κτίριο του
Οργανισμού μας. Στην παρέα μας ήρθαν και μερικοί γείτονες, όπως ο Ρομπ Κάλκμαν, και είδαν και άκουσαν που
τραγουδήσαμε τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Ο ταλαντούχος Δημήτρης Βέργος, μας χαροποίησε
παίζοντας με τη φυσαρμόνικά του τα κάλαντα.
Δείτε τη σελίδα 5 για περισσότερες φωτογραφίες
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Αναφορά Προέδρου
Αγαπητοί Βετεράνοι, Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Ελληνικού Παραρτήματος
Στο παρόν δελτίο του ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ, έχουμε καθορίσει το πρόγραμμά μας για το έτος 2022 και πιστεύουμε ότι
δεν θα υπάρξει κάποια αναβολή ή αναστάτωση εξ αιτίας μέτρων κατά του κορωνοϊού. Όπως λέμε στα ελληνικά,
«βλέποντας και κάνοντας». Το χριστουγεννιάτικο γεύμα μας στο πάρκο, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Τα μέλη του
Συμβουλίου μας ευχαριστούν όσους βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της δραστηριότητας, και περισσότερο την
Aγνή Κυδά, την Βούλα Κανέλλου, τον Στηβ Μάνο, τον Κον Κουσκουρή, την Ευτέρπη Τερζούδη, την Άντζελα
και τον Τζέιμς Καρβελά.
Καλωσορίζουμε τα νέα μας μέλη – Ταγματάρχη Γεώργιο Κοτζαγερίδη, Αρχισμηνία Οδυσσέα Τύρη, Οπλίτη Θωμά
Κουκουβαίο, Ευάγγελο Γαζέτα, Ουρανία Κατσαμπάνη, Aγνή Κυδά, Δέσποινα Δουκέλη, Ρούλα Έλιοττ και Φώτιο
Οικονομάκο.
Ελπίζω ότι θα απολαύσετε και αυτό το τεύχος του Δελτίου μας.
Μανώλης Καρβελάς, Πρόεδρος

Υπενθύμιση – Tελευταία Φορά
Η συνδρομή μέλους (τακτικού ή συνδεδεμένου) για το 2022 είναι $35
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Μανώλη, τηλ. 0400 629 597
Απ’ ευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό – Hellenic RSL Sub-Branch, CBA
South Melbourne, BSB 063215, A/C 10171931

10 Rosemary Court Mulgrave (03) 9561 5922
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Κτίριο του Ελληνικού Παραρτήματος RSL - Ώρες που είναι ανοικτό
Ζεστά παραδοσιακά ελληνικά φαγητά σερβίρονται τώρα για γεύμα στο Παράρτημά μας,
κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Tο κτίριό μας είναι ανοικτό από 10 π.μ. μέχρι 2μ.μ.
Το Ελληνικό Παράρτημα θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της κυβέρνησης της
Βικτωρίας. Η είσοδος στο κτίριό μας επιτρέπεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους που έχουν κάνει και τις δύο
δόσεις του εμβολίου. Όμως είναι υποχρεωτικό, όταν μπαίνουμε στο κτίριο να σκανάρουμε τον κωδικό QR και να
δείχνουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ημερομηνία
Παρασκευή
25η Μαρτίου 2022
2:00 μ.μ. Σάββατο
2η Απριλίου 2022
Δευτέρα
25η Απριλίου 2022

1:00 μ.μ. Κυριακή
1η Μάιου 2022
1:00 μ.μ. Κυριακή
11η Σεπτεμβρίου 2022
Παρασκευή
28η Οκτωβρίου 2022
11η Νοεμβρίου 2022
Σάββατο, 7 μ.μ. έως τα
μεσάνυχτα.
10η Δεκεμβρίου 2022

Μελλοντικές Εορτές και Εκδηλώσεις
Τελετή, για την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, θα γίνει μόνο στο ΑυστραλοΕλληνικό Μνημείο. Ύστερα θα μεταβούμε στην αίθουσα του κτιρίου μας για ένα
ελαφρύ γεύμα. Δείτε το συνημμένο φυλλάδιο εκδηλώσεων για λεπτομέρειες.
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού μας (AGM), στη μεγάλη
αίθουσα του κτιρίου μας. Θα προσφερθούν γλυκά και αναψυκτικά.
Ημέρα των ΑΝΖΑΚΣ. Όπως και στα έτη πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού, το
Ελληνικό Παράρτημα σκοπεύει να λάβει μέρος στην παρέλαση στην οδό Σαιντ
Κίλντα, και ύστερα να προσφέρει στα μέλη και στους καλεσμένους ένα ελαφρύ γεύμα
στην αίθουσα του κτιρίου μας.
Λεπτομέρειες θα δοθούν λίγες μέρες πριν την 25-4-2022.
Εορτή της Mητέρας στο κτίριο του Οργανισμού μας.
Εορτή του Πατέρα στο κτίριο του Οργανισμού μας.
Επέτειος του « ΟΧΙ ». Τελετές στο Αυστραλοελληνικό Μνημείο και στο Shrine.
Ελπίζουμε ότι αυτή την ημέρα οι περιορισμοί για τον κορωνοϊό θα έχουν χαλαρώσει,
και θα γίνει η συνηθισμένη τελετή μέσα στο Shrine.
Ημέρα Ανάμνησης για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
Η χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα για το 2022.
Λεπτομέρειες θα δοθούν όταν πλησιάζει η ημερομηνία.
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Το Συμβούλιό μας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες
Ζαντέ, Κατσαμπάνη και Ελευθεριάδοu

Θωμάς Ζαντές

Ευσταθία Κατσαμπάνη

Κυριακή Ελευθεριάδου

Ειλικρινά, τους έχουμε χάσει
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