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Επίσκεψη  
Πρωθυπουργού  
στην εκλογική έδρα του 
Ν. Βαρβαρή στο Barton. 
Ο ελληνικής καταγωγής 
υποψήφιος ανακοίνωσε 
την χρηματοδότηση  
με $2 εκατ. για έργα  
αναβάθμισης των γηπέδων 
Graham Field στο πάρκο 
McCarthy Reserve  
και της οδού Ador.

ΣΕΛ. 4, 6

Δεκάδες νεκροί,  
εκατοντάδες  
τραυματίες στην Πόλη.  
Ο ISIS πίσω από την 
τρομοκρατική ενέργεια.

ΣΕΛ. 24

για όλη την εβδομάδα
Το πρόγραμμα της τηλεόρασης

ΣΕΛ.21-22 & 27-28

ΣΕΛ. 7

     Καλέστε το 1300 660 550
ή επισκεφθείτε το delphibank.com.au

Μιλήστε μας για όλες τις ανάγκες σας για ξένο συνάλλαγμα. 

Καμία χρέωση από την Delphi Bank για Διεθνή Εμβάσματα.  

Η προσφορά ισχύει και περιορίζεται στους ιδιώτες μόνο. Κάνοντας χρήση αυτής της υπηρεσίας δεσμεύεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Αίτηση Διεθνούς Εμβάσματος, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα της Delphi Bank ή στο 
δικτυακό μας τόπο www.delphibank.com.au. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η προσφορά αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Delphi Bank - Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 
AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής Άδειας 237879.

Λίγες ώρες πριν από τις κάλπες ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ διέψευσε 
κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα δημιουργηθεί θέμα ηγεσίας στο 
κόμμα του, σε περίπτωση που δεν κερδίσει άνετα τις αυριανές 
εκλογές και ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος υποσχέθηκε τη 
δημιουργία Ομοσπονδιακής Ανεξάρτητης Επιτροπής Κατά της 
Διαφθοράς. Την ίδια στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Άμποτ, 
δημιούργησε νέα αναταραχή στους Λίμπεραλ, με δηλώσεις του για 
το θέμα του γάμου των ατόμων ιδίου φύλου.

AΥΡΙΟ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
και οι ομογενείς υποψήφιοι 
στη ΝΝΟ ζητούν την ψήφο μας 


