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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΤΑ YΨΗ Ο ΣAΝΤΕΡΣ  
ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς πήρε ευρύ προ-
βάδισμα στην κούρσα για το χρίσμα του Δημο-
κρατικού Κόμματος, καθώς προηγείται με μεγάλη 
διαφορά του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Μάικλ 
Μπλούμπεργκ, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση 
που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. Ενισχυμένος από 
τις επιδόσεις του στις προκριματικές εκλογές της 
Άιοβα και του Νιου Χαμσάιρ, ο Σάντερς συγκε-
ντρώνει ποσοστό 32% στην πρόθεση ψήφου μετα-
ξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων τον Φεβρου-
άριο, κερδίζοντας 9 ποσοστιαίες μονάδες από τον 
Ιανουάριο, σύμφωνα με τη μηνιαία δημοσκόπηση 
των Washington Post-ABC.                          ΣΕΛ. 19

Ως «τραγική» περιγράφει 
μητέρα τη νοσηλεία του γιου 
της με σύνδρομο Down
            ΣΕΛ. 3 

Κατασκοπεία στο διαδίκτυο 
εναντίον παιδόφιλων  
εξετάζει η κυβέρνηση
            ΣΕΛ. 3 

Στο σκαμνί και πάλι  
ο Eddie Obeid
            ΣΕΛ. 3 

 

 

Παπαγγελόπουλος:  
Ας ερευνήσουν ό,τι θέλουν 
και όσο θέλουν
            ΣΕΛ. 9 

 

 

Ο Ερντογάν κατηγορεί την 
αξιωματική αντιπολίτευση για 
σχέσεις με το δίκτυο Γκιουλέν
            ΣΕΛ. 30 

Ο Αυστραλίας Μακάριος 
βράβευσε τους μαθητές 
των Ελληνορθόδοξων 
Κολλεγίων της ΝΝΟ
              ΣΕΛ. 6 

Δυσαρέσκεια Μόρισον για τις δημοσκοπήσεις
Ο πρωθυπουργός Scot Morrison αντέδρασε στα αρνητικά αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης του Εθνικού Αυ-
στραλιανού Πανεπιστημίου που δείχνει τεράστια πτώση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του, μετά τις πρω-
τοφανείς πυρκαγιές που σάρωσαν την Αυστραλία. Ο καθηγητής Biddle είπε ότι η εμπιστοσύνη προς την ηγεσία του 
κ. Morrison είχε πέσει σε 3,92 στα 10 από 5,25 που ήταν όταν έγινε η ίδια ερώτηση τον Ιούνιο του 2019. «Είναι μια 
καθαρή αρνητική εικόνα για τον πρωθυπουργό και δείχνει σημαντική μείωση της δημοτικότητάς του» δήλωσε ο 

επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Nicolas Biddle.                           ΣΕΛ. 2 

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Άρχισαν οι επετειακές  
εκδηλώσεις «Θερμοπύλες  
- Σαλαμίνα 2020»           ΣΕΛ. 24-25 


