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Ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Εργατικών της ΝΝΟ 
Michael Daley κάλεσε την πρωθυπουργό της 
Νέας Νότιας Ουαλίας Gladys Berejiklian να 
τον βοηθήσει να επαναφέρει στην τάξη το πο-

λιτειακό κοινοβούλιο µετά από µια ταραχώδη εβδο-
µάδα.

Ο κ. Daley πέρασε το Σαββατοκύριακο περιγράφοντας 
τις προτεραιότητές του πριν από τις εκλογές του Μαρ-
τίου, µετά την προώθησή του στην κορυφαία θέση το 
απόγευµα του Σαββάτου. Κέρδισε 33 από τις 45 ψή-
φους των Εργατικών, αφού ο κ. Foley παραιτήθηκε 
εν µέσω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση, 
ενώ η Penny Sharpe εξελέγη ως αναπληρώτρια του κ. 
Daley. Σε µια συνέντευξη Τύπου µετά τη νίκη του, ο 
κ. Daley δήλωσε ότι οι πολιτικές του προτεραιότητες 
είναι η µείωση των διοδίων στους δρόµους του δυ-
τικού Σίδνεϊ, η µείωση των λογαριασµών ενέργειας 
µέσω της ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
και η δηµιουργία θέσεων εργασίας στα προάστια και 
τα εδάφη της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Υποσχέθηκε, επίσης, να καταπολεµήσει τη «σπατά-
λη» των κυβερνητικών επενδύσεων σε στάδια και να 
εκτρέψει κεφάλαια προς σχολεία και νοσοκοµεία, επι-
τυγχάνοντας µια καλύτερη συµφωνία για τους «ξεχα-
σµένους» περιφερειακούς ψηφοφόρους.

Ο νέος ηγέτης, όµως, θέλει επίσης να επιβάλει και 
ένα λιγότερο τοξικό πολιτικό περιβάλλον. Μιλώντας 
στο ABC, είπε ότι έχει βαρεθεί τους πολιτικούς που 
αντιµετωπίζουν τον ρόλο τους σαν να συµµετέχουν σε 
ποδοσφαιρικό αγώνα και συµπεριφέρονται «σαν λεω-

φορεία στο κοινοβούλιο».

«Έχω απευθύνει πρόσκληση στην Gladys Berejiklian. 
∆εν πρόκειται να ρίξουµε λάσπη, θα επικεντρωθού-
µε στην πολιτική». Ο κ. Daley προέτρεψε την πρωθυ-
πουργό να ελέγξει τους υπουργούς της και να τον βο-
ηθήσει να «επαναφέρει τον πολιτικό λόγο στη ΝΝΟ».

Επιβεβαίωσε επίσης την υποστήριξή του στη δηµοσι-
ογράφο του ABC Ashleigh Raper, η οποία ισχυρίστηκε 
ότι ο κ. Foley έβαλε το χέρι του µέσα από το φόρεµά 
της, στην πλάτη, και τη χαϊδολογούσε κατά το χριστου-
γεννιάτικο πάρτι του 2016.

Ο κ. Foley αρνήθηκε την κατηγορία, όµως παραιτήθη-
κε εντός ωρών και δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή 
του στο κοινοβούλιο. ∆ήλωσε, επίσης, ότι θα προβεί 
σε νοµικές ενέργειες εναντίον της δηµοσιογράφου.

Τ ο Αυστραλιανό Εθνικό Συµ-
βούλιο των Ιµάµηδων είναι 
µεταξύ των αρκετών µου-
σουλµανικών οργανώσεων 

που κατηγορούν τον πρωθυπουργό 
Scott Morrison ότι πολιτικοποιεί 
την επίθεση της Παρασκευής στην 
οδό Bourke, η οποία άφησε έναν 
νεκρό και δύο τραυµατίες.

Το Συµβούλιο αποκάλεσε την 
επίθεση εθνική τραγωδία, ωστό-
σο δήλωσε «εξοργισµένο» από 
τα πρόσφατα σχόλια του πρωθυ-
πουργού που συνδέουν το Ισλάµ 
µε µια ριζοσπαστική και επικίνδυ-
νη ιδεολογία.

«Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό σε 
τόσο δύσκολες στιγµές και κατά τη 
διάρκεια µιας εθνικής τραγωδίας, 
όταν όλοι οι Αυστραλοί όλων των 
θρησκειών θα έπρεπε να καλού-
νται να ενωθούν ενάντια σε κάθε 
µορφή εξτρεµισµού και βίας, να 
βλέπουµε τον πολιτικό µας ηγέτη 
να πολιτικοποιεί αυτό το περιστα-
τικό για πολιτικό κέρδος» αναφέρει 
δήλωση του Συµβουλίου που δη-
µοσιεύθηκε την Κυριακή.

Στην επίθεση, εµπνευσµένη από 

το Ισλαµικό Κράτος, ο γεννηµένος 
στη Σοµαλία Hassan Khalif Shire 
Ali επιτέθηκε σε περαστικούς µε 
µαχαίρι στον πολυσύχναστο δρό-
µο της Μελβούρνης, παίρνοντας 
τη ζωή του γνωστού εστιάτορα και 
συνιδιοκτήτη του Pelligrini, Sisto 
Malaspina.

Ο Shire Ali έφτασε στην Αυστραλία 
µε την οικογένειά του τη δεκαετία 
του ’80 και οι αρχές επιβεβαίωσαν 
ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Ο κ. Morrison δήλωσε ότι, αν 
και υποστηρίζει τη θρησκευτική 
ελευθερία, ο θρησκευτικός εξτρε-
µισµός θα πρέπει να αποκλειστεί. 
«Το ριζοσπαστικό, βίαιο, εξτρεµι-
στικό Ισλάµ που αντιτίθεται στον 
τρόπο ζωής µας» ανέφερε σε οµι-
λία του το Σάββατο. «Ο θρησκευ-
τικός εξτρεµισµός παίρνει πολ-
λές µορφές σε όλο τον κόσµο και 
καµία θρησκεία δεν έχει ανοσία 
απέναντί του. Αλλά εδώ στην Αυ-
στραλία θα κοροϊδεύαµε τον εαυτό 
µας εάν δεν παραδεχόµασταν η 
µεγαλύτερη απειλή θρησκευτικού 
εξτρεµισµού στη χώρα µας είναι η 
ριζοσπαστική και επικίνδυνη ιδε-
ολογία των εξτρεµιστών».

Αν και παραδέχεται ότι ο κ. 
Morrison «ήταν δικαίως αναστατω-
µένος από αυτή την τροµερή επίθε-
ση», το Φόρουµ για τις Ισλαµικές 
Σχέσεις της Αυστραλίας (FAIR) 
ακολούθησε το Συµβούλιο των 
Ιµάµηδων, λέγοντας ότι οι ισχυρι-
σµοί του πρωθυπουργού κατά την 
καταδίκη της επίθεσης είναι λαν-
θασµένοι.

«Η µουσουλµανική κοινότητα δεν 
θα γίνει αποδιοποµπαίος τράγος 
και θα προσπαθήσουµε να κρατή-
σουµε την Αυστραλία ασφαλή όπου 
µπορούµε, αλλά οι ενέργειες ενός 
ψυχικά ασθενούς που πάσχει από 
ψυχωσικό επεισόδιο δεν είναι λά-
θος µιας ολόκληρης θρησκευτικής 
κοινότητας» δήλωσε εκπρόσωπος 
του FAIR. «Ζητάµε από τον πρω-
θυπουργό να πάρει πίσω τα σχόλιά 
του και να ζητήσει συγνώµη από τη 
µουσουλµανική κοινότητα».

Παρόµοια άποψη έχει και ο εκπρό-
σωπος της Ένωσης Μουσουλµά-
νων Φιλίας Keysar Trad, ο οποί-
ος χαρακτήρισε τα σχόλια του κ. 
Morrison «πολύ διχαστικά».

Εργατικοί: Φτάνει µε τη λασπολογία 
στο κοινοβούλιο της ΝΝΟ

Εξοργισµένοι οι ιµάµηδες 
από τα «διχαστικά» σχόλια του Morrison 

Αυτοκινητιστικό 
δυστύχηµα 
στο δυτικό Σίδνεϊ
Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο συ-
νεπιβάτης του µεταφέρθηκε στο νοσοκο-
µείο, όταν  το αυτοκίνητό τους βγήκε από 
τον δρόµο και κατέληξε σε ένα ρέµα στο 
δυτικό Σίδνεϊ.
Η αστυνοµία δήλωσε ότι, από ό,τι συ-
µπεραίνουν, το αυτοκίνητο δεν κατάφερε 
να κόψει ταχύτητα σε µια διασταύρωση 
στο Colyton, έπεσε πάνω στα µεταλλικά 
κιγκλιδώµατα και κατέληξε να σταµα-
τήσει την πορεία του πέφτοντας σε ένα 
ρέµα.
Οι εργαζόµενοι έκτακτης ανάγκης κλήθη-
καν στη διασταύρωση των οδών Hewitt 
και Roper Road λίγο µετά τις 5 το πρωί 
της Κυριακής.
Ο οδηγός πέθανε επιτόπου, ενώ ένας 
άνδρας επιβάτης µεταφέρθηκε στο νοσο-
κοµείο Westmead για παρακολούθηση 
και εξετάσεις, αλλά τα τραύµατά του δεν 
κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή του.

Στο κοινοβούλιο 
θα συζητηθεί 
η... µοναξιά
Μετά από µια πρωτοποριακή µελέτη που 
διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους 
µισούς από εµάς αισθάνονται µοναξιά, 
το θέµα είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί 
στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο.
Έρευνες που δηµοσιεύθηκαν την περα-
σµένη εβδοµάδα έδειξαν ότι το 55% του 
πληθυσµού αισθάνεται έλλειψη συντρο-
φικότητας, γεγονός που ώθησε τον βου-
λευτή του Εργατικού Κόµµατος Andrew 
Giles να προτείνει µια συζήτηση για τη 
µοναξιά.
«Το Ηνωµένο Βασίλειο δηµοσίευσε πρό-
σφατα µια στρατηγική για την αντιµετώ-
πιση της µοναξιάς. Στην Αυστραλία αυτό 
το σηµαντικό θέµα, το οποίο επηρεάζει 
τόσες ζωές, αξίζει να ληφθεί σοβαρότερα 
υπόψη» δήλωσε ο κ. Giles.




