GREEK VERSION TO FOLLOW
AKOΛΟΥΘΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Dear Friends and Members of our Community,
We know that many of you have questions about COVID-19 and the impacts on
our Community. It’s an understatement to say that this is a stressful time for all
of us. For people here and all over the world, this current pandemic is
unprecedented.
As a Board responsible for the day-to-day operations of our Community, the
health, safety and well-being of our community members, parishioners, Father
Alex, our Chanters, our employees, their families, and also ours is paramount.
As leaders of our Community, we are tasked with making important leadership
decisions through both the good and the bad times. We have waited until we
could gather as much information from all levels of government and other
authorities before reaching out to you. We are now making the following
leadership decisions, effective immediately, to safeguard everyone within our
community

during

this

difficult

time.

I ask that any of you that have friends or relatives that cannot access e-mail to
please

pass

this

message

on

to

them.

As of March 18, 2020:
•

ALL Community scheduled events, youth programs, Dance, Language
and Sunday schools, and any other Community programs are cancelled
until further notice.

•

ALL HCO buildings and offices are now on lockdown. No one will be
allowed to enter any building other than authorized staff and Board
Members; and even they will ONLY be able to access their specific
areas of work. We have also set up a separate area in our Banquet
Centre that allows for the social distancing required for day-to-day Board
and other in-house meetings. We need to ensure that our remaining staff
are properly protected.

•

Our Church will be closed. Please do not attempt to come to Church.
We can all continue to practice our Faith safely in our homes. Father
Alex will still be performing all religious services as required, with the
able assistance of our Chanters. We are also arranging for livestreaming of his services and will communicate to you when this is
available. This way, during the pandemic, our parishioners as well as our
most vulnerable can also participate in our Church services. Until then,
you can follow services on our Greek Orthodox Archdiocese of Canada
website.

•

For life and death situations only, you can call Father Alex’s emergency
line : 613-239-4736. Please do not try to contact Father directly.
Messages for non-emergencies can be left on the Church office line at
613-225-8016 ext. 222 and will be responded to within a maximum of 72
hours. Father Alex is primarily available for life and death emergencies
and performing Church Services at this time.

•

The Seniors Centre is also closed until further notice, and their dinner
scheduled for March 19th is also cancelled. Thank you to our Seniors
Association for being proactive and shutting down a week ago. You are
so important to us and we pray that you will all be safe during this time.

Financial

Consequences

to

HCO

due

to

COVID-19

We were left with no choice but to postpone our major Gold Plate Dinner
fundraiser from May 28th until September 24th when it will hopefully be held.
Sponsors and clients alike were cancelling. This, along with the current
circumstances, made it impossible to even consider proceeding as scheduled.
There is also a very real possibility that Greekfest may also be in jeopardy. We
will review in a months’ time, making decisions from there as we move forward.
These are our two most important fundraisers of the year. They are vitally
important to our HCO’s financial well-being. Without these, our HCO finances
are very bleak. Everyone should understand that these events take a full years’
worth of planning and cannot easily be re-scheduled once suppliers have been
cancelled. Hopefully Gold Plate and Greekfest will move forward, but I do not
want

to

give

the

illusion

of

any

guarantees.

All events that we had booked and confirmed in our Banquet Centre up to April
15th have now been cancelled by the clients. Had they not been cancelled, we
would have had to cancel under the guidance from both the Federal and
Provincial governments. We are 100% certain that there will be even more
cancellations moving forward. Effectively we will have no income from our
Centre, nor from our Church for the foreseeable future. Our cashflow and
financial

resources

will

thus

be

greatly

impacted.

As a Board we are being proactive and will be making difficult but necessary
decisions on staffing, spending and expenses. Service suppliers that can be
cancelled have been. All areas of staffing are being reviewed, Only vital
expenses will be paid, there will be no “want or need to haves” during this time.
We have no other alternatives. This is a very serious situation. We will be
looking to see what provisions, if any, the Federal or Provincial governments
may

offer.

Our ongoing decisions will be made with the best interests and safety of our
Community and the community at large in mind. There is no way of knowing

how long this pandemic situation will continue but it is here with us for the
foreseeable future. Anything less than doing everything we possibly can to
segregate and limit exposure would be irresponsible and go against what our
public

authorities

are

telling

us

to

do.

Please take any precautions that you can. Hand washing with soap is of utmost
importance. Please follow the advice of Canada’s Chief Public Health Officer,
Dr. Theresa Tam - if you do not need to go out, stay at home. Take time to
visit the COVID-19 page of the Government of Canada to get the most current
information.
Our thoughts and prayers are with all of you and your families. Please keep
your Community and all of us in your thoughts as well. At times like this, it
becomes even more important to keep our beliefs in our Orthodox Faith strong.
We encourage you to check in on your family and friends especially those who
are most at risk, and let’s not forget to pray.
Thank you for your continued support, assistance and understanding.
Sincerely,
Tony Vanikiotis
President
The Hellenic Community of Ottawa
president@helleniccommunity.com

«ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
(COVID-19)»
Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Κοινότητας:

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς έχετε ερωτήσεις σχετικά με το COVID-19 και
τις επιπτώσεις του στην Κοινότητά μας. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας διανύουμε
μια περίοδο άγχους και ότι αυτή η πανδημία είναι κάτι άνευ προηγουμένου
τόσο

για

εμάς

όσο

και

για

ολόκληρο

τον

κόσμο.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο, υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία της
Κοινότητάς μας, δίνουμε πρωταρχική σημασία στην υγεία, την ασφάλεια και,
γενικά, το καλό των μελών της Kοινότητας μας, των ενοριτών, του Πατέρα
Αλέξανδρου, των ιεροψαλτών, των υπαλλήλων και των οικογενειών τους
καθώς

και

των

δικών

μας

οικογενειών.

Ως επικεφαλής αυτής της Κοινότητας, είμαστε επιφορτισμένοι με τη λήψη
σημαντικών αποφάσεων τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, πριν επικοινωνήσουμε μαζί σας, περιμέναμε μέχρι
να έχουμε στα χέρια μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο από την
Ομοσπονδιακή και Επαρχιακή Κυβέρνηση όσο και από τις άλλες αρμόδιες
αρχές.
Για την προστασία όλων κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, πήραμε τις ακόλουθες
αποφάσεις

οι

οποίες

τέθηκαν

άμεσα

σε

εφαρμογή.

Παρακαλώ όσοι από εσάς έχετε φίλους ή συγγενείς που δεν έχουν ηλεκτρονική
διεύθυνση

να

τους

Από

18

Μαρτίου,

τις

ενημερώσετε
2020

σχετικά
και

μετά

με

τις

αποφάσεις

ισχύουν

τα

αυτές.

ακόλουθα:

Όλες οι εκδηλώσεις της Κοινότητας, η λειτουργία του Ελληνικού Σχολείου, του
Κατηχητικού και του Σχολείου Παραδοσιακών χορών, οι δραστηριότητες της
νεολαίας και όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες που είχαν προγραμματισθεί,

ακυρώνονται

μέχρι

νεότερης

απόφασης.

Όλα τα κτίρια και τα γραφεία της Ε.Κ.Ο. είναι κλειδωμένα. Σε κανέναν δεν
επιτρέπεται η είσοδος στα κτίρια εκτός από το προσωπικό και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ακόμα κι αυτοί, δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πέρα από τον συγκεκριμένο χώρο που
αφορά τον τομέα εργασίας τους. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο σε
ένα σημείο του Κοινοτικού Κέντρου που επιτρέπει στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου να συναντώνται και συγχρόνως να μην έχουν καμμιά επαφή με το
προσωπικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το προσωπικό που συνεχίζει να
εργάζεται

στον

κοινοτικό

χώρο

είναι

απόλυτα

προστατευμένο.

O ιερός μας ναός είναι κλειστός. Παρακαλούμε μην έρχεστε στην
εκκλησία. Όλοι μας μπορούμε να ασκούμε την πίστη μας από την ασφάλεια
του σπιτιού μας. Ο πατήρ Αλέξανδρος θα εξακολουθεί να τελεί όλες τις
θρησκευτικές τελετές, όπως απαιτείται από την Εκκλησία, με τη βοήθεια των
ιεροψαλτών. Επίσης, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τη ζωντανή αναμετάδοση
των ιερών τελετών έτσι ώστε να μπορείτε να τις βλέπετε. Θα σας
ενημερώσουμε έγκαιρα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, κατά τη διάρκεια αυτής της
πανδημίας, όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευάλωτων ομάδων,
θα μπορούμε να συμμετέχουμε τις τελετές του ναού μας. Μέχρι τότε μπορείτε
να παρακολουθείτε τις Ιερές Ακολουθίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Ορθόδοξης

Αρχιεπισκοπής

Καναδά.

Για επείγοντα περιστατικά, παρακαλούμε να καλείτε το 613-239-4736,
τηλεφωνική γραμμή επειγόντων περιστατικών του Πατέρα Αλέξανδρου και να
μην προσπαθείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί του. Για τα μη επείγοντα
θέματα παρακαλούμε αφήστε μήνυμα στην γραμματέα του ιερού ναού στο 613225-8016 εσωτ. 222 και θα λάβετε απάντηση σε διάστημα 72 ωρών, το
αργότερο. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, ο Πατήρ Αλέξανδρος θα είναι

πρωτίστως διαθέσιμος για επείγουσες καταστάσεις ζωής και θανάτου και
συνάμα,

θα

τελεί

όλες

τις

καθορισμένες

Εκκλησιαστικές

Ακολουθίες.

Η Εστία των Ηλικιωμένων θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεώτερης ειδοποίησης
και το δείπνο που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου έχει ακυρωθεί.
Ευχαριστούμε το Σύλλογο Ηλικιωμένων που αποφάσισε να κλείσει την Εστία
πριν από μία εβδομάδα. Όλοι οι ηλικιωμένοι είστε πολύ σημαντικοί για εμάς και
προσευχόμαστε να παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς κατ’ αυτή την περίοδο.
Οικονομικές

συνέπειες

για

την

Ε.Κ.Ο.

λόγω

του

COVID-19

Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να αναβάλλουμε την εκδήλωση μιας σημαντικής
πηγής εσόδων, του Gold Plate Dinner που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 28
Μαΐου. Κατά συνέπεια ακυρώθηκαν και όλες οι χορηγίες και η αγορά
εισιτηρίων. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, όπως είναι φυσικό, δεν ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Ως νέα ημερομηνία καθορίστηκε η 24η
Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να διακινδυνεύσει
και η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ αλλά θα επανεξετάσουμε το θέμα σε ένα
μήνα. Θα παίρνουμε αποφάσεις με βάση τις εξελίξεις τής όλης κατάστασης.
Αυτές οι δυο εκδηλώσεις είναι οι σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά τη
διάρκεια του έτους. Είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευμάρεια της
Ε.Κ.Ο. και δίχως αυτές τα οικονομικά μας θα ήταν ζοφερά. Πρέπει όλοι να
καταλάβουμε ότι ο προγραμματισμός αυτών των δύο εκδηλώσεων χρειάζεται
έναν ολόκληρο χρόνο και ο επαναπρογραμματισμός τους με προμηθευτές των
οποίων τις υπηρεσίες έχουμε ήδη ακυρώσει, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ας
ελπίσουμε ότι το Gold Plate και το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν
θα

ήθελα

να

δώσω

ψευδαισθήσεις

και

οποιεσδήποτε

εγγυήσεις.

Όλες οι εκδηλώσεις που είχαν κλειστεί από το Κέντρο Εκδηλώσεων μέχρι και
τις 15 Απριλίου, έχουν ακυρωθεί από τους ίδιους τους πελάτες. Aλλά και να

μην είχαν ακυρωθεί θα έπρεπε να τις ακυρώσουμε εμείς βάσει των εντολών της
Ομοσπονδιακής και Επαρχιακής Κυβέρνησης. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι οι
ακυρώσεις θα συνεχιστούν. Είναι φανερό ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα έχουμε
εισόδημα ούτε από το Κοινοτικό Κέντρο ούτε από τον ιερό μας ναό συνεπώς οι
ταμειακές ροές και οι οικονομικοί μας πόροι θα επηρεαστούν σημαντικά.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαστήκαμε να πάρουμε δύσκολες αλλά αναγκαίες
αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό και τις δαπάνες. Υπηρεσίες που μπορούν
να ακυρωθούν, ακυρώθηκαν και αναθεωρήθηκαν θέσεις προσωπικού. Μόνο τα
απαραίτητα έξοδα θα καταβάλλονται. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αφού
πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Θα κοιτάξουμε να δούμε ποιες
διατάξεις θα ισχύσουν και το τι θα προσφέρουν η Ομοσπονδιακή και η
Επαρχιακή

Κυβέρνηση.

Oι αποφάσεις μας θα παίρνονται με τη σκέψη τού τι είναι καλύτερο για την
ασφάλεια της Κοινότητάς μας αλλά και του γενικού συνόλου. Δεν γνωρίζουμε
για πόσο ακόμα καιρό θα συνεχιστεί η πανδημία αλλά εμείς κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν

για

την

εφαρμογή

όσων

μας

λένε

οι

δημόσιες

αρχές.

Παρακαλούμε να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Είναι σημαντικό το
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις συμβουλές
της εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας του Καναδά Δρ. Theresa Tam και εάν
δεν υπάρχει ανάγκη για να βγείτε, μείνετε στο σπίτι σας. Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδας COVID-19 της Καναδικής Κυβέρνησης και τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες.
Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Παρακαλούμε κρατήστε την Κοινότητά μας στις
σκέψεις σας. Σε κάτι τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ισχυρή
την πίστη μας στην Ορθοδοξία. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε με συγγενείς και
φίλους και ιδιαίτερα εκείνους που συγκαταλέγονται στις «ευαίσθητες ομάδες».

Και πάνω απ’ όλα μην ξεχνάτε να προσεύχεσθε.
Σας ευχαριστούμε για την αδιάλειπτη υποστήριξη, βοήθεια και κατανόηση.
Με εκτίμηση
Αντώνης Βανικιώτης
Πρόεδρος
Ελληνική Κοινότητα Οττάβας
president@helleniccommunity.com

