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«Μυστική συμφωνία»  
μεταξύ Scott Morrison  
και Jacqui Lambie
            ΣΕΛ. 2 

Σύλληψη στο Σίδνεϊ  
για επικείμενη  
τρομοκρατική επίθεση
            ΣΕΛ. 4 

Άθλιος κλότσησε σκύλο και  
του πέταξε τα δόντια έξω
            ΣΕΛ. 3 

Κυριάκος Μητσοτάκης:  
Έθεσα όλα τα ζητήματα που  
προκύπτουν από τις τελευταίες 
τουρκικές ενέργειες
                                      ΣΕΛ. 8 

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Είμαστε  
στο πλευρό της Ελλάδας
                                      ΣΕΛ. 9 

Για πολιτική αδράνειας απέναντι 
στην τουρκική προκλητικότητα 
κατηγόρησε ο Τσίπρας  
την κυβέρνηση
                                     ΣΕΛ. 14 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αυστραλοί κάνουν κακό στην οικονομία με το να μην ξοδεύουν, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι οι απο-
ταμιεύσεις των νοικοκυριών αυξάνονται καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από 
τότε που ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Το πολυαναμενόμενο σημείο καμπής στις οικονομικές περιπέ-
τειες της Αυστραλίας εξακολουθεί να φαίνεται κάπως μακριά, με το βασικό κριτήριο για την οικονομική ανάπτυξη, 
το ΑΕΠ, να αυξάνεται μόλις κατά 1.7 %, ρυθμός πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή 
Στατιστική Υπηρεσία (ABS), η οικονομία αυξήθηκε κατά μόλις 0,4% σε σχέση με το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, πέ-
φτοντας κάτω από τις προσδοκίες και επιβραδύνοντας σε σχέση με τα προηγούμενα δύο τρίμηνα.                ΣΕΛ. 5

«ΞΟΔEΨΤΕ 
 ΝΑ ΣΩΘΕI Η     
 ΟΙΚΟΝΟΜIΑ…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α. Διαματάρης: 
Ο Ελληνισμός είναι 
ένας και αδιαίρετος

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
Ακτινογραφία των δικαστικών 

περιπετειών της ΑΧΕΠΑ με 
ονόματα και χωρίς ήξεις αφήξεις

  ΣΕΛ. 6 


