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Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής Άδειας 237879.      

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσoι έχουν επηρεαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Για την στήριξη των  κοινοτήτων που έχουν ανάγκη, η Delphi Bank στηρίζει τον έρανο της Πρόνοιας για την ανακούφιση των πληγέντων,
σε συνεργασία με τον οργανισμό FOODBANK Australia, διαθέτοντας τα 15 καταστήματά σε όλη τη χώρα, ως αναγνωρισμένα σημεία
αποδοχής χρηματικών δωρεών και συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής.

Για να κάνετε δωρεά ή για να μάθετε τι μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας
στο 1300 660 550, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας delphibank.com.au
ή ένα από τα καταστήματά μας.
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΡOΜΟΣ ΑΠO
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪO

Πολλοί Κινέζοι της Αυστραλίας ανα-
γκάζονται να ακυρώσουν τα σχέδιά 
τους να ταξιδέψουν στην Κίνα για τον 
εορτασμό του νέου σεληνιακού έτους, 
καθώς ο θανάσιμος κοροναϊός συνεχί-
ζει να εξαπλώνεται κι έχει μολύνει πε-
ρισσότερους από 400 ανθρώπους. Την 
ίδια στιγμή παγκόσμια ανησυχία έχει 
προκαλέσει η εξάπλωση του καθώς ξέ-
φυγε από τα σύνορα της Κίνας με κρού-
σματα να κάνουν την εμφάνισή τους σε 
Ρωσία, ΗΠΑ, αλλά και άλλες χώρες της 
Ασίας. Οι θάνατοι από τον νέο κορονα-
ϊό, που προκαλεί ένα είδος πνευμονίας, 
ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 19, με 
περισσότερα από 540 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στην Κίνα. Οι Κινέζοι αξιω-
ματούχοι προειδοποιούν ότι ο κοροναϊ-
ός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρω-
πο, προσαρμόζεται και μεταλλάσσεται.

                                                                                        ΣΕΛ.2

«Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως 
περιγράφονται στο Σύνταγμα, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και στο κείμενο της ευρωπαϊκής σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», είναι ορισμένα από τα πρώτα λόγια 
της κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Ηταν δευτερόλεπτα 
μετά από τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας 
ανακοίνωσε, κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο γραφείο της 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
βάσει του οποίου η εθνική αντιπροσωπεία την ανέδειξε ως νέα 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.                                      ΣΕΛ 9


