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Πολιτικά πυρά εναντίον 
Morrison για επέμβαση σε 
αστυνομική έρευνα
            ΣΕΛ. 3 

Φλέγοντα θέματα  
για τους ηλικιωμένους  
συζητιούνται σήμερα
            ΣΕΛ. 2 

Πτώμα γυναίκας  
βρέθηκε σε καταψύκτη  
σε διαμέρισμα στο Σίδνεϊ
            ΣΕΛ. 4 

Δολοφόνος αστέγου  
στη ΝΝΟ καταζητείται  
για φονικό και στο Κουίνσλαντ
            ΣΕΛ. 5 

26χρονος οδηγός υπεύθυνος 
για τον θάνατο 10χρονου
                                    ΣΕΛ. 5 

Αυστραλίας Μακάριος προς 
Μητσοτάκη: Χαιρετίζω  
το νομοσχέδιο για το δικαίωμα 
ψήφου των αποδήμων
                                    ΣΕΛ. 23 

Εθιμοτυπική επίσκεψη  
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
στην Κυπριακή Πρεσβεία
                                     ΣΕΛ. 23 

Ο Αρχιεπίσκοπος  
επισκέφθηκε τη «Βασιλειάδα», 
στο Λακέμπα του Σύδνεϋ 
                                 ΣΕΛ. 24-25 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, οι τράπεζες συμφώνησαν να λάβουν μέρος σε ένα ταμείο ανάπτυξης 
μικρών επιχειρήσεων που χρειάζονται μετρητά για να επεκταθούν, χωρίς να χρεωθούν περαιτέρω. Η κάθε μία 
από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες έβαλε 100 εκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση Morrison θα συνεισφέρει 
επίσης $100 εκατομμύρια. Το ταμείο θα παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το λεγόμενο «υπομονετικό 
κεφάλαιο», όπου οι επενδυτές δεν αναμένουν να επιτύχουν γρήγορο κέρδος. «Η όλη ιδέα αφορά κάποια επι-
χείρηση που ίσως θέλετε να μεγαλώσετε, να επεκτείνετε, να ανακαινίσετε, να αγοράσετε νέο εξοπλισμό, χωρίς 
να αυξήσετε το προφίλ του χρέους σας. Αυτό το ταμείο προσφέρει την ευκαιρία να πάρετε μια ένεση κεφαλαίου 
από μετοχικά κεφάλαια, να έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με το ταμείο ανάπτυξης, το οποίο θα λάβει ένα 
μειοψηφικό μερίδιο από την επιχείρησή σας» δήλωσε προχτές ο θησαυροφύλακας Josh Frydenberg.  ΣΕΛ. 3
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