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Επιχορηγήσεις 
και χαμηλά δανειακά 

επιτόκια για 
μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις που υποφέρουν λόγω των πυρκαγιών θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε νέες επιχορηγήσεις 
και δάνεια χαμηλού επιτοκίου έτσι ώστε να βοηθηθούν για να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση επρόκειτο να ανακοινώσει χτες συμπληρωματικές επιχορηγήσεις μέχρι $ 50.000, και αφορολόγητα δά-
νεια και δάνεια χαμηλού επιτοκίου ύψους έως $ 500.000 σε επιχειρήσεις που έχουν χάσει σημαντικά περιουσιακά 
στοιχεία ή είχαν σημαντική πτώση στα έσοδα λόγω των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε επίσης ότι 
76 εκατομμύρια δολάρια από το ίδιο ταμείο θα πήγαιναν για την τόνωση του τουρισμού. Ο Peter Strong, διευθύνων 
σύμβουλος του Συμβουλίου των Οργανισμών Μικρών Επιχειρήσεων, είναι μεταξύ των πρώτων από τους οποίους 
ζητήθηκαν συμβουλές σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στο φλέγον αυτό θέμα. «Ελπίζαμε να λάβουμε 
επιχορηγήσεις ύψους περίπου 20.000 δολαρίων και οι επιχορηγήσεις είναι $ 50.000» δήλωσε ο κ. Strong. «Έτσι, 
είναι πάνω από το διπλάσιο αυτό που είδαμε, ώστε να μην μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί γι’ αυτό. 
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l Η νέα στήλη του Ανδρέα Κρίστοφερ 
        αποκλειστικά στον Κόσμο                                        ΣΕΛ 6

Στην έκδοση της Παρασκευής

Aπό σήμερα και κάθε Τρίτη

Μεγάλη τιμητική διάκριση 
για τον δημοσιογράφο 
του 2mm και συνεργάτη μας 
Γιάννη Κορομβόκη 
από το Ίδρυμα Μπότση 

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
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Αυστραλία
Συνήλθαμε  
από την ήττα λένε  
οι Εργατικοί

Αυστραλία
Τεράστια  
αμμοθύελλα έπληξε 
τα κεντροδυτικά 
της ΝΝΟ

Αυστραλία
Τουριστικό πακέτο 
αξίας $76 εκ. προωθεί 
η ομοσπονδιακή  
κυβέρνηση

ΣΧΟΛΙΑ

Τί κερδίζει 
και τί
χάνει  
η Ελλάδα;

 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Γράφει ο Γ. Χατζηβασίλης

11

 ΣΕΛΙΔΑ 9

Χειροτονήθηκαν οι Επίσκοποι 
Κυανέων Ελπίδιος και  
Σινώπης Σιλουανού       >>> σ. 23-25
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Απάντηση ΥΠΕΞ σε Αγκυρα: Οξύμωρο να δίνει  
μαθήματα νομιμότητας ο κατεξοχήν παραβάτης


