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 Έπεσαν μέσα οι 
αναλυτές: Στο 5,8  
τοις εκατό η ανεργία

 Υποχώρησε 3 τοις 
εκατό η καταναλωτική  
εμπιστοσύνη

 ΥKPMG: Περικοπές 
στις κρατικές δαπάνες 
αντί αυξήσεις φόρων 

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

για όλη την εβδομάδα
Το πρόγραμμα της τηλεόρασης

ΣΕΛ.21-22 & 27-28

Στις 1, 2 και 3 Αυ-
γούστου 2016 θα 
διεξαχθεί στο 
Sydney Downing 
Centre, Local 
Court, Criminal 
Jurisdiction, η εκ-
δίκαση τής υπόθεσης 
στην οποία ο εκδότης τού «Ελληνικού 
Κήρυκα», Θεόδωρος Σκάλκος κατη-
γορείται για σεξουαλική παρενόχληση. 
Οπως είναι γνωστό, μια νεαρή γυναίκα 
τον έχει καταγγείλει στις αστυνομικές 
αρχές. Ο «Κόσμος» θα ενημερώσει 
τους αναγνώστες του με τις λεπτομέ-
ρειες τής δικαστικής διαδικασίας.  

     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.

Την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, Τόνι Άμποτ,  
στο νέο υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Συνασπισμού, 
ζήτησε χθες ο πρώην υπουργός Άμυνας, Kevin Andrews,  
καλώντας τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ να «βάλει το χέρι στην 
καρδιά» και να τον επαναφέρει στην «πρώτη γραμμή» του  
κόμματος. Ο πρώην υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η  
επιστροφή του κ. Άμποτ στο νέο υπουργικό Συμβούλιο, θα 
αποδειχθεί πολύ θετική, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχει.

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ  
ΤΟΝ ΑΜΠΟΤ

ΣΕΛ. 2

Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου  
η εκδίκαση υπόθεσης με  
κατηγορούμενο τον Θεόδωρο Σκάλκο


