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Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να κάνετε τραπεζικές συναλλαγές.

Ανοίξτε τον λογαριαμό σας online.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟI  
ΟΙ ΤΟYΡΚΟΙ  
- ΣΤΗΡIΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Στη σημασία του σχήματος «3+1» μετα-
ξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ για 
την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε 
ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
αρμόδιος για θέματα ενέργειας Φράνσις 
Φάνον, κάνοντας παράλληλα έκκληση 
προς όλα τα μέρη να μην προβαίνουν σε 
προκλητικές ενέργειες που μπορεί να 
προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια στην 
περιοχή. Σε δηλώσεις του στη Λευκωσία, 
στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης 
από μια σειρά τεχνικών επιτροπών για 
θέματα παράκτιων δραστηριοτήτων, που 
συστάθηκαν μετά τη σχετική υπουργι-
κή απόφαση στην Αθήνα, τον περασμέ-
νο Αύγουστο, παρουσία του υπουργού 
Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, ο κ. 
Φάνον ανέφερε ότι «αυτό το οικοδόμημα 
3+1 είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα για 
διευκόλυνση αυτού του είδους της συ-
νεργασίας μεταξύ κρατών».   ΣΕΛ.16                                                    

Η κάμερα «χάλασε» 2 λεπτά 
πριν από περιστατικό βίας  
με γιο βουλευτή
            ΣΕΛ. 4 

Χιλιάδες λίτρα  
επιβραδυντικού υγρού  
για πυρκαγιές έπεσαν  
κατά λάθος στην Καμπέρα
            ΣΕΛ. 2 

Μόνιμος εθνικός επίτροπος 
για την αντιμετώπιση των 
αυτοκτονιών βετεράνων
            ΣΕΛ. 3 

Τέταρτο κρούσμα κοροναϊού 
στο Κουίνσλαντ  
            ΣΕΛ. 3 

Νήπιο 2 ετών από  
τη Μελβούρνη έχει  
αποκλειστεί στο Wuhan
            ΣΕΛ. 4 

ΦAΝΟΝ:

Κοροναϊός:  
Ο Bill Gates δίνει 
$100 εκατ. για  
την αντιμετώπιση 
τού ιού               ΣΕΛ 19

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαγγελόπουλος ζητάει κλήση Σαμαρά στην προανακριτική  ΣΕΛ. 14 

Με θρησκευτικό όρκο θα ορκιστεί η Αικ. Σακελλαροπούλου          ΣΕΛ. 8 


