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Aυστραλία
Ο Bill Shorten 
δεσμεύεται να 
αποκαταστήσει τη 
χρηματοδότηση 
του ABC εάν εκλεγεί

ΣΕΛ.2

Έφηβη έπαθε 
ηλεκτροσόκ κοντά 
στα έργα του τραμ 
στο Σίδνεϊ

          ΣΕΛ.2

Σκότωσε τον γιο του 
για να δει τον τελικό, 
άφησε τα άλλα 
του παιδιά να 
«καθαρίσουν» 

          ΣΕΛ.3

Aξίζει να το επισκεφτείτε!
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ΠΑΜΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ…

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ως η σημαντικότερη για 
την υπόθεση της ονο-
μασίας των Σκοπίων, 
χαρακτηρίστηκε η σημε-
ρινή ημέρα από αρμόδι-
ους διπλωματικούς πα-
ράγοντες. Κάνουν λόγο 
για μια ιστορική ημέρα η 
οποία θα σηματοδοτήσει 
την επίλυση ενός προ-
βλήματος που ταλανίζει 
τις δύο χώρες εδώ και 
μια τριακονταετία. Οι πι-
θανότητες να μην κλείσει 
μια οριστική συμφωνία 
που θα επικυρωθεί σε 
συνάντηση στις Πρέσπες 
το ερχόμενο Σαββατοκύ-
ριακο, είναι ελάχιστες.                     

 ΣΕΛ. 7

Έτοιμοι για υπογραφή συμφωνίας Τραμπ – Κιμ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης 
της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν μια 
ιστορική χειραψία χθες στη Σιγκαπούρη. Αυτή είναι 
η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος 
συναντάται με τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κορέας. Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από 
αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκ-
κινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ. 
Μετά τη χειραψία στάθηκαν σοβαροί μπροστά στους 
φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι. Ο Τραμπ έδωσε 
ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδι-

ζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδο-
χείου Capella, στο θέρετρο Σεντόσα της Σιγκαπούρης, 
προς τον χώρο όπου θα είχαν κατ’ ιδίαν συζήτηση. Η 
ιδιαίτερη συνομιλία των ηγετών διήρκεσε περίπου 45 
λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, πριν μπουν 
στο χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο 
χωρών, πριν από λίγο. «Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη 
σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απα-
ντώντας σε μια από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επι-
τράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλλουν στους 
ηγέτες αφού κάθισαν.


