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Ο Mark Latham σκέφτεται να επιστρέψει στην πολιτική, 
αλλά δεν είναι σίγουρος με ποιο κόμμα

Ο 
πρώην ηγέτης της αντιπολί-
τευσης Mark Latham εξετάζει 
το ενδεχόμενο να επιστρέψει 
στην πολιτική, δεν είναι σαφές 

ωστόσο ποιο κόμμα θα ήταν η καλύτερη 
δυνατή λύση για τον πρώην ηγέτη των 
Εργατικών, που έκτοτε έχει εξοριστεί 
από τους κόλπους του πρώην κόμματός 
του. Ο κ. Latham εμφανίστηκε το βρά-
δυ της Δευτέρας με την αρχηγό του One 
Nation Pauline Hanson στο Sky News, 
αλλά δήλωσε ότι παραμένει αναποφά-
σιστος για το εάν θα συμμετάσχει στο 
κόμμα της.  «Δεν έχω πάρει καμία από-

φαση – λαμβάνω μηνύματα από κόσμο, 
από τη βάση, μου ζητούν να κάνω κάτι, 
μου λένε ότι η χώρα έχει τρελαθεί» είπε. 
«Όταν κοιτάτε την πολιτική ορθότητα, 
την πολιτική ταυτοτήτων, τον ρατσισμό 
εναντίον των λευκών. Οι άνθρωποι συ-
χνά μου λένε ότι η χώρα έχει τρελαθεί, 
τι έχει συμβεί, γιατί έχει αλλάξει τόσο 
άσχημα την τελευταία δεκαετία, πρέπει 
να μπεις, μου λένε, και να κάνεις κάτι». 
Η γερουσιαστής Hanson είπε ότι θα 
ήθελε να τον έχει δίπλα της στο Κοινο-
βούλιο. «Ο Mark γνωρίζει ότι θα ήμουν 
πολύ χαρούμενη να τον έχω στα έδρανά 

μας, αλλά αυτό εξαρτάται από τον ίδιο». 
Ο κ. Latham κοινοποίησε ένα ηχο-
γραφημένο μήνυμα για το One Nation 
πριν από τις επερχόμενες εκλογές στο 
Longman, στο βόρειο Brisbane. Σε αυτό 
το μήνυμα, προειδοποιεί τους ψηφοφό-
ρους να μην εμπιστεύονται το πρώην 
κόμμα του – μια κίνηση που αιφνιδία-
σε τον γερουσιαστή των Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών David Leyonhjelm. Όπως 
είπε, είχε συζητήσει κι εκείνος με τον κ. 
Latham για πιθανή επιστροφή του τις 
τελευταίες εβδομάδες. Ο κ. Latham ηγή-
θηκε της αποτυχημένης προεκλογικής 
εκστρατείας του Εργατικού Κόμματος 
κατά του John Howard το 2004, εγκα-
τέλειψε την πολιτική το επόμενο έτος 

και ορκίστηκε ότι είχε μπουχτίσει με τη 
δημόσια ζωή. Όπως δήλωσε στο Sky 
News, του αρέσει η ιδέα να συσπειρώ-
σει κάποια μικρά κόμματα. Είπε ότι κάτι 
τέτοιο θα ενισχύσει τη δημοκρατία και 
θα του δώσει αρκετή επιρροή για να αμ-
φισβητήσει τους Φιλελεύθερους και το 
Κόμμα των Εργατικών. Ο γερουσιαστής 
Leyonhjelm, από τη μεριά του, είπε ότι 
του άρεσε αυτή η αρχή, αλλά θα ήταν 
δύσκολο να βρεθεί το κοινό έδαφος που 
απαιτείται για να συγχωνευθούν ομάδες 
όπως οι Αυστραλοί Συντηρητικοί ή το 
One Nation. Όσον αφορά το Εργατικό 
Κόμμα, έχει ήδη δηλώσει ότι ποτέ δεν 
πρόκειται να δεχτεί ξανά τον κ. Latham.

Sarah Hanson-Young εναντίον 
David Leyonhjelm

Η γερουσιαστής των Πρασίνων Sarah 
Hanson-Young ξεκίνησε μια εκστρα-
τεία crowdfunding για την κάλυψη 
των νομικών εξόδων της αγωγής για 
δυσφήμηση που σκοπεύει να καταθέ-
σει εναντίον του συναδέλφου της γε-
ρουσιαστή David Leyonhjelm, σχετικά 
με σχόλια που έκανε εκείνος στην τη-
λεόραση και το ραδιόφωνο γύρω από 
τη σεξουαλική της ζωή.
Τα σχόλια του David Leyonhjelm ήρ-
θαν αφού η γερουσιαστής των Πρασί-
νων τον κατηγόρησε ότι την πρόσβαλε, 
όταν της είπε να «σταματήσει να πηδιέ-
ται με άντρες» κατά τη διάρκεια μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης για τη 
βία κατά των γυναικών.
Πλέον η κ. Hanson-Young έχει στείλει 
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου σε υποστηρικτές, ζητώντας δωρεές 
ύψους 20 δολαρίων.
 «Έχει δημιουργηθεί μια εκστρατεία 
crowdfunding χάρη στον ομότιμο κα-
θηγητή Simon Chapman και τη συγ-
γραφέα Jane Caro, για να καλύψει τα 
δικαστικά έξοδα» δηλώνεται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση.
 «Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η υπό-
θεση, όλες οι αποζημιώσεις και τα κε-
φάλαια που θα συγκεντρωθούν θα δια-
τεθούν στην Plan International και στις 

Νομικές Υπηρεσίες Γυναικών (SA)». 
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, η γερουσι-
αστής Hanson-Young υπερασπίζεται 
την απόφασή της να προβεί σε νομικές 
ενέργειες. «Η αποφασιστικότητά μου 
να προχωρήσω σε αγωγή ενισχύθηκε 
επειδή ήξερα ότι δεν πρόκειται απλώς 
για σεξιστικά σχόλια και υποδείξεις 
που απευθύνονταν μόνο σε μένα» 
γράφει. «Καμία γυναίκα δεν αξίζει να 
αντιμετωπίζεται με έλλειψη σεβασμού, 
να παρενοχλείται και να εκφοβίζεται 
στον χώρο εργασίας, στον δρόμο ή 
στο σπίτι της». «Προς όλες τις γυναί-
κες, παντού: από το εργοστάσιο μέχρι 
τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, και μέχρι 
τις αεροσυνοδούς, αυτός ο αγώνας εί-
ναι για εσάς». Η εκστρατεία είχε συγκε-
ντρώσει πάνω από 9.000 δολάρια δύο 
μέρες μετά την ανακοίνωσή της στο 
διαδίκτυο. Την περασμένη εβδομάδα, 
ο γερουσιαστής Leyonhjelm αρνήθηκε 
να πάρει πίσω τα σχόλιά του.  «Όποια 
κακοποίηση επιφυλάσσω στους αν-
θρώπους είναι ένα κλάσμα αυτού που 
εισπράττω από αυτούς» είπε. «[Η γε-
ρουσιαστής Hanson-Young] είναι ίσως 
η περισσότερο προσβλητική παρουσία 
στο Κοινοβούλιο, λόγω της αποκρου-
στικής γλώσσας που χρησιμοποιεί».
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διοργανώνει

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 @ 7.00 μμ

στο Μυτιληναϊκό Σπίτι 
225 Canterbury Road, Canterbury

Ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα με 
τον ΤΑΣΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Μπουζούκι , Τραγούδι και DJ 

Τιμή εισιτηρίου: $50 για μεγάλους, $20 για παιδιά 
(με πλούσιο φαγητό, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά)

ΌΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εγκαίρως 

τηλεφωνώντας στους: 
Πήτερ Ψωμά 0402207546

Δημήτρη Μπαρμακέλλη 0420 996 377
Στήβ Παπαδάκη 0412 916 199

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

διοργανώνει

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, 
στις 7:00 μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Στο Μυτιληναϊκό Σπίτι
225 Canterbury Road, Canterbury

Για τα εισιτήριά σας 
επικοινωνήστε εγκαίρως με τους:
Δημήτρη Μπαρμακέλλη: 0420 996 377
Βίκτωρ Προεστό: 0416213710
Ανδρέα Τσούνη: 0401268888
Ιγνάτιο Καπετανάκη: 0418116110

ΜΕ ΤΟΝ 
DJ Nix Disco

ΟΛΟΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Τιμή εισιτηρίου: $40 για τους ενήλικες και $20 για παιδιά
(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά


