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ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ
Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του οικονομικού 

αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού, 
αποφασίστηκε προχθές να δοθεί στους ενοικιαστές 
εξάμηνο μορατόριουμ στις εξώσεις. 
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Scott Morrison, 
στο Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο της Κυριακής 
συμφωνήθηκε μια σειρά αρχών.  
«Η πιο σημαντική από αυτές είναι ότι οι πολιτείες και 
τα Εδάφη θα κινηθούν για να θέσουν ένα μορατόριουμ  
στις εξώσεις ατόμων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
δυσκολίας, για τους επόμενους έξι μήνες» ανέφερε. 

«ο Κόσμος» αντιμετωπίζει πάντα με ευθύνη τα προβλήματα τής κοινωνίας μας  
και στην εποχή τού κορονοϊού έχει καθήκον να προστατεύσει την υγεία των εργαζο-
μένων στα γραφεία της καθώς και την υγεία των ηλικιωμένων αναγνωστών του. 
Έχει επίσης την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα του  
επιτρέψουν να συνεχίσει την πορεία του μετά το τέλος αυτής της παγκόσμιας κρίσης.

Με την αρμόζουσα σοβαρότητα και με τη συνεργασία συντακτών και τεχνικού  
προσωπικού, η διεύθυνση αποφάσισε να αναστείλει την έκδοση τής Τετάρτης  
για αυτή την εβδομάδα, ενώ από την προσεχή «Ο Κόσμος» θα κυκλοφορεί  
μόνο κάθε Παρασκευή μέχρι την λήξη τής κρίσης.

Η έκδοση τής Παρασκευής θα είναι μια εφημερίδα – επιθεώρηση που θα καλύπτει 
όλα τα γεγονότα τής εβδομάδας με αναλύσεις και σχόλια, αλλά και με το  
καθιερωμένο κοινωνικό ρεπορτάζ και το πλήρες πρόγραμμα τής τηλεόρασης.

Αυτές οι σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία τού «Κόσμου» θα μάς δώσουν  
την ευκαιρία να σχεδιάσουμε την εφημερίδα τού άμεσου μέλλοντος, μια εφημερίδα 
που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις από την νέα τεχνολογία και τη νέα εποχή.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο καινούργιος «Κόσμος» θα είναι καλύτερος από τον παλιό, 
επειδή εδώ σ’ αυτό το μετερίζι έχουμε πείρα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. 
Ασφαλώς, το εγχείρημα θα είναι δύσκολο και το νέο μονοπάτι δύσβατο, όμως θα το 
περπατήσουμε όπως πάντα μαζί με τους πιστούς αναγνώστες και διαφημιστές μας, 
που πάντα στάθηκαν στο πλευρό μας και τούς είμαστε ευγνώμονες.

«Ο ΚΟΣΜΟΣ»
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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. 
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Συναθροίσεις μόνο  
ως 2 άτομα, εξήγγειλε  
ο πρωθυπουργός
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«Ο Κόσμος» στην εποχή τής πανδημίας


