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Η ιστορία της Αυστραλίας 
Είναι η δική μου ιστορία  
Είναι η δική σου ιστορία 
Είναι η δική μας ιστορία

Κάποια σημεία της είναι οδυνηρά 
Κάποια σημεία της είναι άγρια 

Άλλα είναι όμορφα 
Και εμπνέουν μεγάλο δέος

Μιλάει για πολλούς ανθρώπους 
Από όλα τα μήκη και τα πλάτη 

Και για εκείνους που βρίσκονταν εδώ  
 Από την απαρχή του κόσμου

Μας φέρνει κοντά 
Και μας διχάζει 

Έχουμε όλοι τις απόψεις μας  
Οπότε από πού αρχίζουμε 

Από το να ακούσουμε ο ένας τον άλλο 
Και να μοιραστούμε το δικό μας κομμάτι 

australiaday.org.au 

Είμαστε όλοι μέρος της ιστορίας.

Αναλογιζόμαστε. Σεβόμαστε. Γιορτάζουμε.

Ημέρα της Αυστραλίας

Μετάλλαξη COVID-19: Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο
ι πολιτειακοί πρωθυ-
πουργοί και οι υπουργοί 
πραγματοποιούν σήμερα 
ειδική συνεδρίαση του 

Εθνικού Υπουργικού Συμβουλί-
ου για να συζητήσουν την απειλή 
που δημιουργεί ένα μεταλλαγμέ-
νο στέλεχος του ιού COVID-19 το 
οποίο έχει εμφανιστεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.

Σε ένα μήνυμά του που δημοσιεύ-

τηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 
πρωθυπουργός Scot Morrison δήλωσε 
ότι ζήτησε τη σύγκλιση του συμβουλί-
ου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος 
Ιατρικού Διευθυντή, καθηγητή Paul 
Kelly.

Οι ηγέτες των πολιτειών θα συζητήσουν 
μια πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυ-
ση των πρωτοκόλλων ασφαλείας για τις 
διεθνείς ταξιδιωτικές διαδικασίες, ιδί-
ως ύστερα από αυξανόμενες ανησυχίες 
σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακοίνωση του κ. Morrison ακο-
λουθεί επείγουσες εκκλήσεις για τη 
σύγκλιση του Συμβουλίου από όλη τη 
χώρα, συμπεριλαμβανομένου του πρω-
θυπουργού της ΔΑ, Mark McGowan. 
«Πρέπει να συζητήσουμε τη βρετανική 
μετάλλαξη του ιού και τι μπορούμε να 
κάνουμε για να προστατεύσουμε τους 
Αυστραλούς» είπε.

Ο πρωθυπουργός της ΔΑ επανέλαβε το 
αίτημά του για υποχρεωτικό τεστ των 
Αυστραλών που επιστρέφουν από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο πριν τους επιτραπεί να επιβι-
βαστούν σε αεροπλάνο.

Η υπεύθυνος υγείας της ΝΝΟ, Δρ Kerry 
Chant, ζήτησε μια «καθολική προσέγγι-
ση» στο πρόβλημα του μεταλλαγμένου 
στελέχους του ιού.

«Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κα-
θολική προσέγγιση» δήλωσε «προκει-
μένου να διασφαλίσουμε ότι διατηρού-
με τους πολίτες μας ασφαλείς και ότι 
έχουμε μια συνολική προσέγγιση πρό-
ληψης, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο 
έλεγχος των λοιμώξεων βρίσκεται στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο». Ωστόσο, 
προειδοποίησε ότι δεν υπήρχαν σύντο-
μοι δρόμοι, προβλέποντας ότι το νέο 
στέλεχος «πιθανότατα θα βρεθεί πα-
ντού».

«Τα περισσότερα τεστ ή ο έλεγχος πριν 
από την αναχώρηση νομίζω ότι είναι 
χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, αν 
και πρέπει να τονίσουμε πως ένα μόνο 
τεστ δεν καθορίζει τα πάντα» είπε.

«Υπάρχει περίπτωση να κάνετε τεστ, 
να μπείτε στο αεροπλάνο και παρ’ όλα 
αυτά να είστε μολυσματικοί».


