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Ρωτήστε  για τα βραβευμένα μας 
Στεγαστικά Δάνεια
Τηλεφωνήστε μας στο 13 95 00 ή επισκεφθείτε μας σε 
οποιοδήποτε κατάστημα της Bank of Sydney.
RateCity Gold Award 2020 in the ‘Packaged Home Loan’ category - Expect More Home Loan Package Bank of Sydney Ltd (BOS) ABN 44 093 488 629 | AFSL and Australian Credit License No. 243 444. 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στη μάχη κατά του Κοροναϊού ρίχνονται ελληνικές οργανώσεις και σύλλογοι και με αίσθημα ευθύνης ακυρώνουν ή αναβάλλουν 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τους επόμενους μήνες με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Το παράδειγμα έδωσε 
πρώτο το Ελληνικό Προξενείο του Σίδνεϊ που ακύρωσε έγκαιρα την εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που θα γινόταν 
στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ αλλά και τις εκδηλώσεις που συνδέονταν με την επίσκεψη του υφυπουργού εξωτερικών της Ελλάδας. 
Αν και είναι κατανοητό ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση που μας αιφνιδίασε όλους, οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευ-
θύνες μας και να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τον περιορισμό της πανδημίας. Είναι επίσης ώρα, να πάρει η οργανωμένη παροικία 
πρωτοβουλίες για την στήριξη των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων.                                                                  >>>>>>   ΣEΛ 6

l  Υποχρεωτική η παραμονή στο σπίτι για 
όσους εισέρχονται στη χώρα, στη μάχη 
και η αστυνομία

l  Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
Βικτώρια και Καμπέρα 

l   Ωράριο μόνο για τους ηλικιωμένους  
από τα Woolworths 

l   Πρόβλεψη KPMG: Η οικονομία  
της Αυστραλίας ίσως χρειαστεί  
μια δεκαετία για να ανακάμψει

l  #LockDownAustralia:  
Οι γονείς  κρατούν τα παιδιά  
στο σπίτι, παρόλο που τα σχολεία  
παραμένουν ανοιχτά

l  Επάρκεια αγαθών, μην πανικοβάλλεστε 
συνιστούν οι ειδικοί

l  Πολίτες προς Morrison: Κλείσε  
τα σχολεία, κλείσε τα σύνορα

l  Προειδοποίηση Albanese ενάντια  
στον εφησυχασμό

l  Σκληρή κριτική Ραντ στην κυβέρνηση

l  Έκλεισε καθολικό σχολείο  
στην Panania

l  H «κοινωνική αποστασιοποίηση»,  
ως προστασία από τον κορονοϊό

l  Αυστραλός γιατρός για κορονοϊό:  
Έχουμε μια ευκαιρία

l  Παρέμβαση Σοφίας Κώτση  για οδηγίες 
στα ελληνικά σχετικά με τον COVID-19
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