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Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να κάνετε τραπεζικές συναλλαγές.

Ανοίξτε τον λογαριαμό σας online.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΞAΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜEΤΡΑ 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪO

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Αυ-
στραλίας αυστηροποίησε τις υγειονομικές 
του συμβουλές για όσους έχουν ταξιδέψει 
πρόσφατα στην επαρχία Hubei της Κίνας, 
προτρέποντάς τους να απομονωθούν για 
14 ημέρες, ακόμα κι αν δεν παρουσιάζουν 
συμπτώματα. Η πρώτη περίπτωση του 
νέου κοροναϊού επιβεβαιώθηκε στο Κου-
ίνσλαντ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
των μολυσμένων ατόμων στην Αυστραλία 
στους επτά έως και χτες το πρωί, λίγες 
μόλις ώρες μετά την επιβεβαίωση μιας 
δεύτερης περίπτωσης στη Βικτώρια. Ένας 
44χρονος Κινέζος υπήκοος από το Wuhan 
έχει προσβληθεί από τη νόσο και βρισκό-
ταν, σε σταθερή κατάσταση κι απομονω-
μένος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
της Χρυσής Ακτής, όπως δήλωσε προχθές 
η επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών 
του Κουίνσλαντ, Jeannette Young.

                                                                                        ΣΕΛ.2

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΑΛΙ
Το μεσημέρι της Τετάρτης ψηφίστηκε 
στη Βουλή η τροπολογία που αφορά 
τις ομάδες ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Εφεξής 
θα αφαιρούνται βαθμοί, από 5 έως 
10, από τις ομάδες που υποπίπτουν 
σε βαρύτατα αδικήματα, ενώ δεν θα 
υποβιβάζονται. Ψήφισαν συνολικά 
246 βουλευτές για την τροπολογία για 
το ποδόσφαιρο. Υπέρ ψήφισαν 156 
βουλευτές και κατά 90 βουλευτές. Από 
τη συζήτηση για την τροπολογία αποχώρησαν από το Κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του 
ΚΙΝΑΛ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας. Κατόπιν 
τούτου, η ηγεσία της ΝΔ έθεσε αυστηρά θέμα κομματικής πειθαρχίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε 
πως το κόμμα είναι υπεράνω του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ακόμη και φιλοκυβερνητικές εφημε-
ρίδες κατηγορούν την κυβέρνηση «ότι υποκύπτοντας στον ωμό εκβιασμό της πλευράς του Ιβάν Σαββίδη και στις 
πρωτοφανείς απειλές για τη «χώρα που θα μοιραστεί στα δύο», αποφάσισε να ψηφίσει, με όρους «κομματικής 
πειθαρχίας» μάλιστα, τη γνωστή τροπολογία».                                                                         ΣΕΛ 14

Πολιτικές παρατυπίες  
σχετικά με την επιδότηση  
για την ξηρασία
            ΣΕΛ. 3 

Αλλάζουν οι νόμοι  
για την αντιμετώπιση  
έκτακτων περιστατικών
            ΣΕΛ. 2 

Μένει χαμηλά  
ο πληθωρισμός,  
παρά την αύξηση τιμών 
πετρελαίου και νωπών
            ΣΕΛ. 4 

 

 

Ποιες πρωτοβουλίες και έργα 
ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος 
στη Μελβούρνη          ΣΕΛ. 5 
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