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Αγαπητοί Βετεράνοι, Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Ελληνικού Παραρτήματος
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το έτος 2020 θα παραμείνει στη μνήμη μας εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού,
που είχε τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τί θα συμβεί, όταν έγραφα ένα
σχόλιο στο προηγούμενο δελτίο του «Απόστρατου»; Όλοι εμείς οι απόστρατοι μάθαμε πώς να πολεμάμε τον
εχθρό, όμως όχι αυτόν τον αόρατο εχθρό. Έχει όμως σημασία, ότι εκπαιδευτήκαμε να αντιμετωπίζουμε τις
δύσκολες καταστάσεις που έρχονται στο δρόμο μας και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή μας, και να κάνουμε το
καλύτερο που μπορούμε σε κάθε στιγμή.
Αγαπητά μας Μέλη, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, είναι η ασφάλεια. Σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς
της κυβέρνησης, το Παράρτημά μας, όπως και τα άλλα Παραρτήματα, δεν είναι ανοιχτό από τα μέσα Μαρτίου.
Περιμένουμε την κατάργηση των περιορισμών, για να αρχίσουμε να κινούμαστε και συμπεριφερόμαστε με
περισσότερη άνεση σε σχέση με την πανδημία. Σε αυτό το δελτίο γράφουμε τις δραστηριότητες που έχουμε
σχεδιάσει για το υπόλοιπο αυτού του έτους, αλλά όλα εξαρτώνται από την κατάργηση των περιορισμών.
Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους, σταθείτε ασφαλείς και να είστε υγιείς.
Στηβ Κυρίτσης OAM, Πρόεδρος

Αναγνωρίζει κάποιος αυτόν τον Στρατιώτη; ……Η απάντηση είναι στη σελίδα 4
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Μελλοντικές Εορτές και Εκδηλώσεις
Στις επόμενες εορτές και εκδηλώσεις πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς και τους περιορισμούς που
έχει επιβάλλει η κυβέρνηση της Βικτωρίας.
Λεπτομερή στοιχεία θα δίδονται κατά την προετοιμασία της κάθε εορτής και εκδήλωσης.
• Πρέπει να φορούμε μάσκα και να χρησιμοποιούμε καθαριστικό χεριών όταν μπαίνουμε στο κτίριο του
Οργανισμού μας.
• Πρέπει να τηρούμε την «κοινωνική απόσταση»-ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ μας.
• Δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε στο κτίριο του Οργανισμού μας ή να πηγαίνουμε σε συναντήσεις των μελών
μας, αν δεν αισθανόμαστε καλά, ή αν έχουμε συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης.

Ημερομηνία

Μελλοντικές Εορτές και Εκδηλώσεις

Κλειστό

Εκτός από τις ημέρες αυτών των πιθανών δραστηριοτήτων,
το κτίριο του Οργανισμού μας παραμένει κλειστό μέχρι επόμενη ανακοίνωση.
Γενική συνέλευση των μελών του Παραρτήματός μας.
Θα γίνει στο Μεμόριαλ Παρκ, ακριβώς δίπλα από το κτίριο του Οργανισμού μας.
Προσφορά καφέ και γλυκών στα μέλη. Θα εξαρτηθεί από τη χαλάρωση των
περιορισμών. Κανένα κόστος για τα μέλη.
Η χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα για το2020 ακυρώνεται.
Υπ’ όψη, το Συμβούλιο μας σχεδιάζει επίσκεψη στο Μνημείο Αιχμαλώτων Πολέμου
στο Μπάλαρατ, ακολουθούμενη από πικνίκ στο πάρκο της λίμνης Βέντουρι.
Λίγο πριν, θα σας πληροφορήσουμε για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού (λεωφορείο ή
ιδιωτικά αυτοκίνητα)

2:00 μ.μ. Κυριακή
22η Νοεμβρίου 2020
2:00-4:00μ.μ. Κυριακή
13η Δεκεμβρίου 2020
Ακύρωση
Κυριακή
7η Φεβρουαρίου 2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Παραρτήματος το τρέχον έτος 2020
Σκοπεύουμε να κάνουμε γενική συνέλευση, αλλά όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να εφαρμόσουμε τα
κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν μέχρι την Κυριακή 22α Νοεμβρίου. Θα κάνουμε τη γενική συνέλευση
στο πάρκο, δίπλα από το κτίριο του Οργανισμού μας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για θέμα που θέλετε να συζητηθεί στη συνέλευση, στείλετε μήνυμα στον
γραμματέα, Τέρρυ Κανέλλο, στο tkanellos@bigpond.com, ή τηλεφωνήστε στο 0414 209 674.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Με τα εξ αιτίας του κορονοϊού μέτρα περιορισμού σε ισχύ, το Shrine
of Remembrance έκανε μια πολύ απλή τελετή για την επέτειο του
«ΟΧΙ» την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2020. Για να δείτε την τελετή,
κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, και ύστερα επιλέξετε μέσω
Facebook ή You Tube.
https://www.shrine.org.au/returned-and-services-league-australiahellenic-sub-branch
Την ίδια ημέρα, το Παράρτημά μας κατάθεσε στεφάνι στο ΑυστραλοΕλληνικό Μνημείο.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μας, εκφράζουμε τα ειλικρινά μας
συλλυπητήρια στις οικογένειες Φίφη, Ρέντζη, Δαβιώτη, Κατσαμπάνη, Κορμά και Ραφτόπουλου,
για το θάνατο συγγενικών τους προσώπων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειλικρινά, θα μας λείψουν

Ονόματα θανόντων
Χαρίκλεια Φίφη
Ηλίας Ρέντζης
Ουρανία Κατσαμπάνη
Κον Κορμάς
Δημήτριος Δαβιώτης
Ιωάννης Ραφτόπουλος
Ο Ιωάννης Ραφτόπουλος ήταν βετεράνος του Β΄ΠΠ, υπηρέτησε στο 28ο Αυστραλιανό Τάγμα
Πεζικού και πολέμησε στη Νέα Γουϊνέα. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών.
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Ερώτηση – Ποιος είναι ο Στρατιώτης στη σελίδα 1;
Απάντηση: Μέλος του Οργανισμού μας, ο κος Θεόδωρος Σπανός, το έτος 1951, στο Τόκυο στην Ιαπωνία. Η
φωτογραφία στη πρώτη σελίδα ελήφθη, όταν ο κος Θεόδωρος χαιρόταν μια μικρή χρονική περίοδο μακριά από τον
πόλεμο της Κορέας. Μια εβδομάδα μετά τη λήψη της φωτογραφίας γύρισε στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας τις
Βορειο-Κορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους. Όλα τα ελληνικά τάγματα πεζικού που
έλαβαν μέρος στον πόλεμο της Κορέας, ήταν προσκολλημένα στην αμερικανική 1η Μεραρχία Ιππικού, το σήμα της
οποίας φαίνεται στη στολή του κου Θεοδώρου Σπανού.
Άνω δεξιά, ο κος Θεόδωρος μετά από μια πρόσφατη παρέλαση την ημέρα των ANZACS.

10 Rosemary Court Mulgrave (03) 9561 5922
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