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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Τρίτη
Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Αύριο Τετάρτη
Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσο-
λύμων
Μεθαύριο Πέμπτη
Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ νεφώσεις. Η θερμο-
κρασία θα κυμανθεί από 17°C - 24°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο του Σαββάτου 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 27 42 41 13 8 40 
και Supps 3 4 
Στην κλήρωση του Powerball της Πέμπτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 20 10 17 28 19 
33 26 και Powerball 2
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Ο πρωθυπουργός Scot 
Morrison ανακοίνωσε προ-
χτές τις έως τότε αποφάσεις 
του για τη στρατηγική αντιμε-

τώπισης του κορονοϊού στην Αυστρα-
λία, που σκοπεύουν να βοηθήσουν 
στην επιβράδυνση της εξάπλωσης της 
θανατηφόρας νόσου, αλλά εισέπραξε 
τον θυμό και την ανησυχία πολλών 
πολιτών που βρήκαν αυτά τα μέτρα 
ανεπαρκή. Εκτός από το ότι άφησε 
τα σχολεία ανοιχτά παρά την αυξα-
νόμενη πίεση για το κλείσιμό τους, 
εφάρμοσε επίσης μια 14ήμερη αυτο-
απομόνωση για κάθε άτομο που ει-
σέρχεται στην Αυστραλία και απαγό-
ρευσε τις χειραψίες σε όλη τη χώρα.

«Οι άνθρωποι, φυσικά, ανησυχούν 
για τα σχολεία» είπε, ενθαρρύνοντας 
μια πολιτική «κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης» μεταξύ των παιδιών, λέγο-
ντάς τους να τηρούν 1,5 μέτρο από-
σταση μεταξύ τους στο σχολείο. Είπε 
επίσης ότι το μαζικό κλείσιμο των 
σχολείων θα μπορούσε να κάνει την 
κατάσταση του κορονοϊού «χειρότερη, 
όχι καλύτερη». Για την αντίδραση των 
πολιτών, είναι χαρακτηριστικό ότι το 
hashtag #LockUsDown απέκτησε χι-
λιάδες ακόλουθους την Κυριακή στο 
Twitter λίγο μετά τις ανακοινώσεις 
του πρωθυπουργού. Κάποιοι επισή-
μαναν πόσο δύσκολο θα ήταν να κρα-
τήσουν τα παιδιά 1,5 μέτρο απόστα-

ση  το ένα από το άλλο, ζητώντας από 
τον πρωθυπουργό συμβουλές σχετικά 
με το πώς να το  εφαρμόσουν. Αλλά 
καχυποψία και ανησυχία προκάλεσε 
επίσης και το μέτρο του «αυτο-περι-
ορισμού» για τους ταξιδιώτες από το 
εξωτερικό, με πολλούς να σχολιάζουν 
ότι αυτό σημαίνει πως πάρα πολλά 
εξαρτώνται απλώς και μόνο από το 
προσωπικό φιλότιμο του καθενός, 
και ζητώντας από τον κ. Morrison να 
«κλείσει τα σύνορα».

Πολίτες προς Morrison: Κλείσε 
τα σχολεία, κλείσε τα σύνορα
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΑΡ 

Η Ελληνική Κοινοτική Λέσχη ζητάει άτομο με ανάλογη πείρα και κάτοχο 
RSA, για να εργαστεί στην Κοινοτική Λέσχη στο Lakemba.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνείστε στον αριθμό             
(02) 9740 6022  
 
Παρακαλούμε αποστείλατε σημειώματα στην διεύθυνση:   
Greek Community Club, 206-210 Lakemba Street, Lakemba NSW 2195  
ή στο Fax: (02) 9740 6362  
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  manager@goc.com.au 

Ο Anthony Albanese προειδοποίησε 
ενάντια στον εφησυχασμό
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Anthony Albanese, απευθυνόμενος στον λαό κατά 
τις ώρες υψηλής τηλεοπτικής ακροαματικότητας προχθές, ανέφερε ότι ο κόσμος 
αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. 
«Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί, με τον αυστραλιανό τρόπο, αλλά δεν μπορούμε 
να εφησυχάζουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θεραπεύσουμε 
τους άρρωστους, να προστατέψουμε τους ευάλωτους και να περιορίσουμε την 
εξάπλωση του ιού» είπε. Δήλωσε ότι οι Εργατικοί θα συνεργαστούν εποικοδο-
μητικά με την κυβέρνηση για την προστασία της υγείας των Αυστραλών, αλλά 
και για την προστασία των θέσεων εργασίας και της οικονομίας. «Έχουμε δει, 
από παραδείγματα άλλων χωρών, ότι όσο νωρίτερα  έρθει κι όσο ταχύτερη 
είναι η αντιμετώπιση, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα» είπε. Πρότεινε επί-
σης μια λίστα μέτρων, όπως πιο σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού –για παράδειγμα, πότε πρέπει να απομονωθεί κανείς και πότε πρέπει 
να κάνει το ειδικό τεστ–, εξέταση περισσότερων ανθρώπων γρηγορότερα και 
ταχείες κλινικές πυρετού. Ζήτησε από την κυβέρνηση Morrison την επέκταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να καλούν 
ή να επικοινωνούν μέσω Skype με τον γιατρό τους, τη  «σοβαρή μείωση των 
μεγάλων συγκεντρώσεων ατόμων», καθώς κι έγκαιρες και αναλυτικές ταξιδιω-
τικές συμβουλές. «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για καθυστερήσεις, θέλουμε 
να δούμε την κυβέρνηση να το κάνει σωστά, διότι από αυτό εξαρτώνται οι ζωές 
και οι δουλειές των ανθρώπων» δήλωσε ο κ. Albanese.
Τέλος, ο κ. Albanese είπε ότι, ενώ αντιμετωπίζουμε αυτή την υγειονομική κρί-
ση, δεν μπορούν να ξεχαστούν οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις και οι κοινότη-
τες που πληγήκαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. «Δεν 
μπορούν να αντέξουν περισσότερες καθυστερήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

H «κοινωνική 
αποστασιοποίηση», 
ως προστασία 
από τον κορονοϊό
Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού στην 
Αυστραλία συνεχίζουν να αυξάνονται, 
οι Υγειονομικές Αρχές συμβουλεύουν 
τους Αυστραλούς να εφαρμόζουν την 
«κοινωνική αποστασιοποίηση» (social 
distancing) όσο το δυνατόν περισσότερο, 
προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδο-
ση του ιού. Αυτό το μέτρο πέτυχε πολύ 
χαμηλότερο ποσοστό μόλυνσης στην 
επαρχία Hubei της Κίνας, όπου ξεκίνησε 
η επιδημία, σε σύγκριση με το Ιράν και 
την Ιταλία, όπου δεν το εφάρμοσαν. Εάν 
έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα που 
δεν είναι υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
εφαρμόζετε την κοινωνική αποστασιοποί-
ηση όσο πιο πολύ μπορείτε και για διά-
στημα δύο εβδομάδων από την επιστροφή 
σας. Θα πρέπει επίσης να έχετε τον νου 
σας για πιθανά συμπτώματα του κορονο-
ϊού, τα οποία περιλαμβάνουν πονόλαιμο, 
πυρετό και ρίγη. Ωστόσο, εάν έχετε ταξι-
δέψει σε χώρα υψηλού κινδύνου όπως η 
Κίνα, το Ιράν, η Ιταλία ή η Νότια Κορέα, 
η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν αρ-
κεί. Θα πρέπει να απομονώσετε τον εαυτό 
σας για δύο εβδομάδες μετά την επιστρο-
φή σας και, εάν εμφανιστούν συμπτώμα-
τα του ιού, καλέστε τον γιατρό σας ή στο 
healthdirect στο 1800 022 222. Σύμφω-
να με το υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ, ενώ 
εφαρμόζετε την κοινωνική αποστασιοποί-
ηση μπορείτε να πάτε στη δουλειά ή στο 
σχολείο και να χρησιμοποιήσετε τα ΜΜΜ 
για τις μετακινήσεις σας. Αλλά θα πρέπει 
να τηρείτε 1,5 μέτρο απόσταση από τους 
άλλους ανθρώπους, πράγμα καθόλου εύ-
κολο, αν βρίσκεστε σε ένα γεμάτο λεωφο-
ρείο ή τρένο. Επίσης, κατά την κοινωνική 
αποστασιοποίηση τα ψώνια στο παντοπω-
λείο επιτρέπονται αρκεί να είναι σύντομα 
και να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις. 
Πρέπει επίσης να αποφεύγετε τις συγκε-
ντρώσεις σε κλειστά μέρη, να αποφεύγετε 
τη σωματική επαφή, συμπεριλαμβανομέ-
νων χειραψιών, αγκαλιών, φιλιών, καθώς 
ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω σταγο-
νιδίων από στενή αλληλεπίδραση μεταξύ 
ανθρώπων. Είναι σημαντικό να μην έρ-
θετε σε επαφή με ευάλωτους ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων ή 
ατόμων με αδύναμο ανοσοποιητικό σύ-
στημα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, όσοι δεν 
έχουν καθόλου συμπτώματα δε χρειάζεται 
να φοράνε μάσκα.


