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Ο Anthony Albanese διαψεύδει τις φήμες 
περί διεκδίκησης της Αρχηγίας των Εργατικών

Τ
ελεία και παύλα στις φή-
μες που τον φέρνουν να 
διεκδικεί την αρχηγία του 
Εργατικού Κόμματος στην 

περίπτωση που ο Bill Shorten χά-
σει τις εκλογές της 2ας Ιουλίου, 
έβαλε χθες ο Βουλευτής της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης, Anthony 

Albanese.
Συγκεκριμένα, ο κ. Albanese τόνισε 
ότι δεν έχει – τουλάχιστον προς το 
παρόν – βλέψεις για την ανάληψη 
της αρχηγίας των Εργατικών.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν φι-
λοδοξεί να γίνει μια μέρα Πρωθυ-
πουργός της χώρας, ο κ. Albanese 

απάντησε: «Δεν νομίζω ότι κάτι τέ-
τοιο θα γίνει στο άμεσο μέλλον». 
«Στην πολιτική, πιστεύω ότι η πο-
ρεία που πρέπει να ακολουθήσω 
είναι να μείνω πιστός στις ρίζες 
μου και να μην ξεχνώ τον χώρο 
προέλευσής μου», τόνισε ο Βουλευ-
τής του Εργατικού Κόμματος.

Στην περίπτωση που ο Bill Shorten χάσει τις εκλογές της 2ας Ιουλίου

To 2013 διακήρυττε ότι «ο 
θάνατος είναι η ποινή για τις 
ομοφυλοφιλικές πράξεις»

Εγκατέλειψε την Αυστραλία 
ο «λόγιος» που ήθελε να 
«ξεφορτωθεί» τους γκέι

Εγκατέλειψε τελικά την Αυστραλία για το 
Ντουμπάϊ ο λόγιος Βρετανός για τον οποίο 
έγινε λόγος τις προηγούμενες μέρες λόγω 
των σχολίων του περί θανάτωσης των ομο-
φυλοφίλων. 
Ο Φαρόχ Σεκαλεσφάρ, ένας σιίτης μουσουλ-
μάνος μελετητής με αναγνωρισμένο πανεπι-
στημιακό υπόβαθρο, βρισκόταν στην χώρα 
προκειμένου να παραδώσει κάποιες διαλέ-
ξεις. 
Όταν μαθεύτηκαν αυτά που είχε πει το 2013 
σε διάλεξή του στο Ορλάντο, ότι «ο θάνατος 
είναι η ποινή για ομοφυλοφιλικές πράξεις», 
η αυστραλιανή κυβέρνηση – με παρέμβαση 
του Πρωθυπουργού Μάλκολμ Τέρνμπουλ - 
αποφάσισε να προβεί στην αναθεώρηση της 
βίζας του.
Προηγήθηκε η αυστηρή κριτική εναντίον 
της κυβέρνησης από την εμπειρογνώμωνα 
σε αντιτρομοκρατικά θέματα και υποψήφια 
του Εργατικού Κόμματος Anne Aly, η οποία 
είχε χαρακτηρίσει «αποτυχία της κυβέρνησης 
Τέρνμπουλ», την είσοδο του σεϊχη Φαρόχ 
στην Αυστραλία.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν 
ότι ο σεΐχης Φαρόχ Σεκαλεσφάρ, ο οποίος 
γεννήθηκε στη Βρετανία - ενδέχεται να συν-
δέεται με το μακελειό στο Ορλάντο, καθώς 
τον Απρίλιο είχε ταξιδέψει στην περιοχή και 
είχε κάνει κήρυγμα σε πιστούς. Ωστόσο, δεν 
έχει αποδειχθεί αν ο δράστης της επίθεσης 
στο νυχτερινό κέντρο όπου συχνάζουν ομο-
φυλόφιλοι, Ομάρ Ματίν, είχε παρακολουθή-
σει τις διαλέξεις με το ακραίο περιεχόμενο 
του Βρετανού ιμάμη.
Ο ιμάμης, πάντως, έφυγε πριν απελαθεί, ενώ 
ο υπουργός Μετανάστευσης, Πίτερ Ντάτον, 
δήλωσε ότι θα είναι «πολύ δύσκολο για τον 
ιμάμη να επιστρέψει στην Αυστραλία».
Ο Φαρόχ Σεκαλεσφάρ, ταξίδεψε στη Νέα Νό-
τια Ουαλία και, συγκεκριμένα, στο Δυτικό 
Σίδνεϊ, ως καλεσμένος του ιμάμη Χουσεΐν. 
Ο Πρωθυπουργός, Malcolm Turnbull, παρε-
νέβη προσωπικά, τονίζοντας χαρακτηριστι-
κά: «Έχουμε μηδενική ανοχή στους ανθρώ-
πους που προάγουν το μίσος».

Αν γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε το 
Σάββατο 2 Ιουλίου, μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα. 
Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί την ημέρα των εκλογών.

Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών ή άνω, απαιτείται από το νόμο να ψηφίσετε. Γι’ αυτό, 
αν δεν είστε σε θέση να πάτε σε ένα εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών, μπορείτε να ψηφίσετε 
νωρίτερα σε ένα κέντρο προεκλογικής ψηφοφορίας ή να υποβάλετε αίτηση για ταχυδρομική ψήφο.

Μπορείτε να ψηφίσετε νωρίς αν θα εργάζεστε το Σάββατο 2 Ιουλίου, ή θα βρίσκεστε έξω από την 
εκλογική περιφέρεια στην οποία είστε εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους 
μπορείτε να ψηφίσετε νωρίς – επισκεφθείτε το www.aec.gov.au/early για να μάθετε περισσότερα.

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.
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