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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΚΙΝHΣΕΙΣ ΣΤHΡΙΞΗΣ 
ΑΠO ΤΗΝ Ε.Ε.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι ελλη-
νικές ανησυχίες είναι και 
δικές μας ανησυχίες. Είναι 
ευθύνη της Ευρώπης τα 
σύνορα». Η πρόεδρος της 
Κομισιόν επαίνεσε το έργο 
των ελληνικών δυνάμεων 
ασφαλείας και του Frontex 
και ευχαρίστησε την Ελλάδα 
που δρα ως «ασπίδα» (χρη-
σιμοποίησε την ελληνική 
λέξη) της Ευρώπης. Η πρό-
εδρος της Κομισιόν απαρίθ-
μησε αναλυτικά τη συμβολή 
του Frontex στη θωράκιση 
των ελληνικών συνόρων 
– με την αποστολή 100 επι-
πλέον συνοριοφυλάκων, 
ενός υπεράκτιου σκάφους, 
έξι παράκτιων περιπολικών, 
δύο ελικοπτέρων, ενός αε-
ροσκάφους και τριών οχη-
μάτων με θερμικές κάμερες. 
Ανέφερε επίσης ότι με την 
ενεργοποίηση του ευρωπα-
ϊκού μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας θα διατεθούν 
στην Ελλάδα ιατρικό προσω-
πικό και προμήθειες, κου-
βέρτες, σκηνές και ό,τι άλλο 

ζητηθεί.                     ΣΕΛ. 8

Πανικός στους καταναλωτές, 
ψυχραιμία συνιστά  
η πρωθυπουργός της ΝΝΟ
            ΣΕΛ. 5 

Δυσαρεστημένος  
ο επικεφαλής  
των Ενόπλων Δυνάμεων  
με ανάρτηση του Μόρισον
            ΣΕΛ. 4 

Στη δικαιοσύνη οδηγός  
που χτύπησε και εγκατέλειψε 
γυναίκα στον δρόμο
            ΣΕΛ. 3 

ΝΝΟ: Πάμε προς  
την παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας;
            ΣΕΛ. 5 

 

 

Κλειστό κέντρο για απελάσεις 
«εξπρές» στη Βόρεια Ελλάδα
            ΣΕΛ. 9 

Απειλές Ερντογάν:  
Ισως οι Ελληνες βρεθούν  
μια μέρα στη θέση να  
αναζητήσουν συμπόνια
            ΣΕΛ. 9 

ΕΛΛΑΔΑ

Η διεθνούς φήμης επιστήμονας Καθηγήτρια Μαρία Καβαλλάρη ΑΜ ανακη-

ρύχθηκε  Γυναίκα της Χρονιάς για το 2020 στην ΝΝΟ. Πρόκειται για την 

κορυφαία διάκριση της Πολιτείας. Η κα Καβαλλάρη παρέλαβε το βραβεία 

από την  πρωθυπουργό Gladys Berejiklian στην τελετή WOTY Awards που 

έγινε χθες στο Σίδνεϊ. «Η Μαρία είναι μια σπουδαία ερευνήτρια, της οποίας 

η πρωτοποριακή έρευνα έχει οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες 

για επιθετικούς παιδικούς καρκίνους», δήλωσε η κ. Berejiklian.

«Γυναίκα της Χρονιάς» στη ΝΝΟ 
 η Μαρία Καβαλλάρης ΑΜ

Θετικοί στον κορονοϊό νοσοκόμα 
και ένοικος οίκου ευγηρίας του Σίδνεϊ
Ένας άνδρας ηλικίας 82 ετών που ζει σε οίκο ευγηρίας του Σίδνεϊ διαγνώστηκε προχθές θετικός 
στον κορονοϊό. Τα νέα ήρθαν λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι μια νοσοκόμα που εργαζόταν 
στο Dorothy Henderson Lodge του Baptist Care, στο Macquarie Park, είχε επίσης βγει θετική 
στον ιό. Είναι 50 ετών και δεν έχει ταξιδέψει πρόσφατα εκτός Αυστραλίας.                       ΣΕΛ. 3


