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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

«ΕΠIΘΕΣΗ» ΜOΡΙΣΟΝ   
  ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪO

Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
και ο υπουργός Υγείας Greg Hunt 
αποκάλυψαν  λεπτομέρειες του 
σχεδίου για την υγεία, πριν από 
την ανακοίνωση της ευρύτερης 
δέσμης οικονομικών κινήτρων 
που θα δώσει η κυβέρνηση. 205 
εκατομμύρια δολάρια θα πάνε στο 
άνοιγμα 100 αναπνευστικών κλι-
νικών σε περιοχές όπου υπάρχει 
ανάγκη σε ολόκληρη τη χώρα. 
Επίσης, κλινικές πυρετού έχουν 
σχεδιαστεί για να λιγοστέψει η πί-
εση στις κλινικές και στα τμήματα 
έκτακτης ανάγκης των νοσοκο-
μείων για άτομα με ήπια ή μέτρια 
συμπτώματα. Η κυβέρνηση ελπί-
ζει ότι οι κλινικές αυτές θα μει-
ώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης 
του ιού, αφού οι ασθενείς δεν θα 
χρειάζεται να μετακινηθούν άλλο. 
Έως τώρα, κάποιοι γιατροί έχουν 
παραπονεθεί ότι οι ιατρικές πρα-
κτικές και τα νοσοκομεία σήμερα 
είναι απροετοίμαστα για να χειρι-
στούν μια πανδημία κορονοϊού, 
με νέα κρούσματα να εντοπίζονται 
καθημερινά. Ο κ. Morrison είπε 
ότι η δέσμη μέτρων για την υγεία 
έχει να κάνει με την πρόληψη και 
τη θεραπεία. «Η Αυστραλία δεν 
είναι άτρωτη από τον ιό, αλλά με 
αυτό το πακέτο των 2,4 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων θα είμαστε 
τόσο προετοιμασμένοι όσο και 
οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο».                     
                                        ΣΕΛ. 3

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια 
εξαφανίζονται από την αγορά 
κάθε εβδομάδα
            ΣΕΛ. 6 

Το Ανώτατο Δικαστήριο  
αποφασίζει για το μέλλον  
του καρδινάλιου Pell
            ΣΕΛ. 2 

Woolworths εναντίον πανικού: 
Δεν θα γίνονται αλλαγές ή 
επιστροφές
            ΣΕΛ. 6 

Άλλο παλιό έγκλημα  
προέκυψε στην έρευνα  
για τον μικρό Tyrell
            ΣΕΛ. 6 

Γραφει ο Χρ. Μπελερχασ

Μην χάσετε την καταπληκτική αυτή παράσταση. Για εισιτήρια: 

www.hellenicarttheatre.com.au | Evelyn 0413 989 007 | Melpo 02 9519 8104

Αύριο στις 8 η πρεμιέρα 
του Θεάτρου Τέχνης 
Αυστραλίας που θα 
παρουσιάσει την κωμωδία 
«Πλούτος» του Αριστοφάνη

Τα μέτρα της παίρνει η ελληνική παροικία
Με αίσθημα ευθύνης αντιμετωπίζει η ελληνική παροικία σε όλη την  
Αυστραλία την προσπάθεια να ελεγχθεί η εξάπλωση του κοροναϊού. 
Χθες ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Επετείου 
συνεδρίασε την Τρίτη το βράδυ και αποφάσισε την ακύρωση της πα-
ρέλασης για την εθνική μας επέτειο που ήταν προγραμματισμένο να 
γίνει στη Μελβούρνη την Κυριακή 22 Μαρτίου.
Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες αναβλήθηκε και 
το ταξίδι του υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τον Απόδημο 
Ελληνισμό, Κώστα Βλάση. Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, έχει επίσης 
αναβληθεί ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου από το Γενικό Προξενείο 
του Σίδνεϊ που θα γινόταν σε αίθουσα του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Ο Δρ Ανδρέας Μελάς μεταφράζει στα αγγλικά ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού

«Οι  Ύμνοι της Μετανοίας»: 
  Μια σημαντική, δίγλωσση έκδοση

 Τα ημίμετρα  
στην οικονομία  
θα καθυστερήσουν  
την ύφεση για λίγο  
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