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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι 
αποδεσμεύει 750 δισεκατομ-
μύρια ευρώ για την επανα-
γορά δημόσιου και ιδιωτι-
κού χρέους, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος 
της πανδημίας του κοροναϊ-
ού στην ευρωπαϊκή οικονο-
μία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργα-
λεία που έχει στη διάθεσή της 
για να υπερασπιστεί το ευρώ 
και «δεν υπάρχει όριο» στη 
δέσμευσή της στο κοινό νό-
μισμα, διαβεβαίωσε η πρόε-
δρός της Κριστίν Λαγκάρντ 
σχεδόν ταυτόχρονα με την 
ανακοίνωση του θεσμού ότι 
αποδεσμεύει 750 δισεκατομ-
μύρια ευρώ για την επανα-
γορά δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, μια ένεση ρευστό-
τητας για να αντιμετωπιστεί 
ο αντίκτυπος της πανδημίας 
του κοροναϊού στην ευρωπα-
ϊκή οικονομία.            
                                     ΣΕΛ. 15

Απολύσεις φέρνει ο κορονοϊός
            ΣΕΛ. 3 

Εφαρμογή του Νόμου περί 
Βιοασφάλειας  
στην Αυστραλία: Τι σημαίνει
            ΣΕΛ. 2 

Φετφά: Η σημερινή  
μουσουλμανική προσευχή  
να γίνει στο σπίτι 
            ΣΕΛ. 3 

Υποστηρικτές συγκεντρώνει  
η ιδέα ενός αλλιώτικου  
εορτασμού της Ημέρας Anzac
            ΣΕΛ. 5 

Όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης 
Μητσοτάκη για την οικονομία
            ΣΕΛ. 8 

Βρούτσης: Απαγορεύεται η 
απόλυση εργαζομένων
            ΣΕΛ. 9 

Οικουμενικό Πατριαρχείο:  
Αναστέλλονται όλες οι  
θρησκευτικές εκδηλώσεις  
μέχρι τέλους Μαρτίου
            ΣΕΛ. 15 

Πέτσας: Θα απαγορεύσουμε 
τις συναθροίσεις άνω  
των 10 ατόμων
            ΣΕΛ. 9 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
Τι ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 

Ἀριθμ. Πρωτ.: 663 
Θεοφιλέστατοι Αδελφοί, αγαπητοί πατέρες και αγαπητά μου παιδιά,
Με πόνο ψυχής, αλλά, παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης για ένα θέμα ευαί-
σθητο που αφορά τη δημόσια υγεία, σας ανακοινώνω ότι, λόγω των εκτάκτων μέτρων 
που έλαβε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας για να περιορίσει την εξάπλωση 
του κορωνοϊού, αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη δημόσια λατρεία στις Εκκλησίες μας. 
Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα οι Εκκλησίες μας θα είναι κλειστές για τους πιστούς. 
Ωστόσο, όλες οι Ακολουθίες, οι μνήμες των Αγίων και οι Θείες Λειτουργίες θα τελούνται 
κανονικά μόνο από τον ιερέα και τον ψάλτη. Τα μυστήρια και οι κηδείες θα τελούνται σε 
απόλυτα στενό οικογενειακό περιβάλλον.
Παρακαλώ, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά όλη η ανθρωπότητα και η Αυ-
στραλία που είναι η νέα μας πατρίδα, να επιδείξετε κατανόηση, ενότητα και εμπιστοσύνη 
τόσο προς τις Αρχές του τόπου μας όσο και προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας. Σας καλώ 
όλους να προσεύχεστε περισσότερο. Σας παρακαλώ να έχετε ελπίδα στον Θεό. Είναι μια 
δοκιμασία που περνούμε, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μετά τη 
Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. 
Χρειάζεται υπομονή, ενότητα και συντονισμός. Η Ανάσταση θα έρθει σύντομα. Με αγάπη 
Χριστού,

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ 19ῃ Μαρτίου 2020,
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Αὐστραλίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάκη Χαλκιά 
στον Γ. Κορομβόκη                                    ΣΕΛ 24-26

ΗΠΑ: «Πρόεδρος εν καιρώ 
πολέμου»  δηλώνει  
ο Ντόναλντ Τραμπ   ΣΕΛ. 18

προβλέπει και αγορά ελληνικών ομολόγων

ΕΚΤ: ΠΑΚΈΤΟ –  
ΜΑΜΟΥΘ € 750 ΔΙΣ. 


