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Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ   
       ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
l  Αλματώδης αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 από τις 14 έως τις 22 

Μαρτίου- ίσως οφείλεται σε αφίξεις ταξιδιωτών. 
l  Η αστυνομία θα επιβάλει κανόνες κοινωνικής απομόνωσης. 
l  Τα σχολεία στη ΝΝΟ θα παραμείνουν ανοικτά. 
l  Κατά ένα εκατομμύριο αναμένεται να αυξηθούν οι άνεργοι σε όλη τη χώρα. 
l  «Έπεσε» τη Δευτέρα η ιστοσελίδα του Centerlink, ουρές για τα βοηθήματα. 
l  Τρομακτικές οι επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις, άρχισαν τα λουκέτα.  
l  Μέχρι και 20% πτώση τιμών στις κατοικίες σύμφωνα με απαισιόδοξο σενά-

ριο. 
l Κλείνει όλες τις πόρτες η Τασμανία-τέλος και στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
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Aυστραλία
Ο Rex Patrick  
θετικός στον 
COVID-19

Αυστραλία
Δεκάδες παιδιά 
κακοποίησε  
ο McGrath, καμία 
αναφορά από  
την Καθολική  
Εκκλησία

Αυστραλία
Κλείνει εσπευσμένα  
το κοινοβούλιο  
μέχρι τον Αύγουστο

Ελλάδα
Κυρ. Μητσοτάκης:  
Ας γίνει το κάθε σπίτι 
ένα οχυρό ζωής

Αυστραλία
Παρουσίασε ψεύτικο 
θετικό τεστ για κορονοϊό 
και τον απέλυσαν

Διεθνή
Ισπανία: Στρατιώτες  
ανακάλυψαν πτώματα  
σε γηροκομεία που 
επλήγησαν από  
την επιδημία

Εορτασμός 25ης Μαρτίου:
Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας

 Kατερίνας Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο 
ελληνισμό, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής 

της 25ης Μαρτίου και του προέδρου 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
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ΣΧΟΛΙΑ

Γιώργος Πλειός: 
Δώσε μου κρίσεις 
και θα σου δώσω 
τα καλύτερα 
fakenews

ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΝΕ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Γράφει ο Γ. Χατζηβασίλης
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Καθώς εξελίσσεται η ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού Covid-19, προτεραιότητα 
μας είναι η υγεία και η ευημερία σας.

 Έχουμε ήδη πάρει προληπτικά μέτρα για να μειώσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του ιού καθώς και μέτρα 
υποστήριξης των πελατών  που επηρεάζονται οικονομικά. Συνεχίζουμε επίσης να υποστηρίζουμε τους 
συνεργάτες μας, τις κοινότητες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, για να ανταπεξέλθουμε όλοι μαζί αυτή την κρίσιμη 
και γεμάτη προκλήσεις περίοδο. 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά ή με τηλέφωνο.

 

Οι Άνθρωποι πρώτα. Τώρα και πάντοτε. 

Bank of Sydney Ltd, ABN 44 093 488 629, AFSL 243 444

banksyd.com.au

           13 95 00

μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων

ΝΝΟ


