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1300 660 550
delphibank.com.au
          @delphibank          @delphibank          @delphibank

Κάντε αγορές σε καταστήματα, διαδικτυακά και σε
όλο τον κόσμο με τη χρεωστική σας κάρτα Delphi Bank Visa.
Επιλέξτε σήμερα μια χρεωστική κάρτα Visa με τον λογαριασμό σας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Scott Morrison για  
τον κορονοϊό: Κίνα,  
επιδόματα, άρση περιορισμών
            ΣΕΛ. 6 

Στο έλεος του κορονοϊού 
οίκος ευγηρίας του Σίδνεϊ
            ΣΕΛ. 6 

Προειδοποίηση για έντονη  
επιδείνωση του καιρού σήμερα
            ΣΕΛ. 6 

Πρωτοβουλίες που απαντούν 
στις επιπτώσεις της πανδημίας 
του κορωνοϊού, από τα Κέντρα 
Προνοίας της Ιεράς  
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας  
            ΣΕΛ. 4 

 

4 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 • Tel.: (02) 9558 8555 

Διατίθεται στην Kebia, 
σε επιλεγμένα καταστήματα 

τροφίμων & delicatessen. 
Eπίσης διατίθεται στα: Ηarris 

Farms, Costco, Woolworths & Coles.  

Ένα μοναδικό 11 σέλιδο ΕΝΘΕΤΟ 
Με άρθρα, σταυρόλεξα και το πρόγραμμα 
της τηλεόρασης για όλη την εβδομάδα!

O ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ «ΚΟΣΜΟΣ»

Σε μια μυστική συνάντη-
ση μόλις πριν από έναν 
χρόνο, η διευθύντρια ετοι-
μότητας του Υπουργείου 
Άμυνας Cheryl Durrant 
και μια ομάδα επικεφαλής 
διάφορων κλάδων της βιο-
μηχανίας είχαν προβλέψει 
ένα εντυπωσιακά παρόμοιο 
σενάριο με αυτό που ζούμε 
σήμερα. 

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕI:

27ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Στη σημερινή έκδοση, στις σελίδες 21-22, θα διαβάσετε το 

πρώτο μέρος της έρευνας του Δημήτρη Συμεωνίδη για τον «Λοιμό 

των Αθηνών» (το σχετικό απόσπασμα του Θουκυδίδη στα Νέα 

Ελληνικά) και ένα ποιητικό κείμενο της εκπαιδευτικού Στέλλας 

Σορώτου για την δύσκολη εποχή μας (σελ. 28-29).

Θα βρείτε επίσης το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας και δύο 

σελίδες με σταυρόλεξα και παιχνίδια για να ψυχαγωγηθείτε.

Αργά αλλά σταθερά, όλοι μαζί, επιστρέφουμε στην προηγούμενη ζωή μας. Ο Κόσμος παρά τις δυσκολίες που πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες συνεχίζει και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό σας. Σήμερα επιστρέψαμε στην 48σέλιδη έκδοση και τους επόμενους δύο μήνες θα δείτε ένα διαφορετικό «Κόσμο» προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.
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Σήμερα γράφουν: Γιώργος Χατζηβασίλης | 
Δέσποινα Μπαχά | Χρήστος Μπελέρχας  
| Στέλλα Σορώτου | Δημήτρης Συμεωνίδης


