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Επιτέλους θα αποκτήσει αρχηγό 
το Εργατικό Κόμμα της ΝΝΟ
Η διαδικασία υποβολής υποψη-

φιότητας για την ηγεσία των 
Εργατικών της ΝΝΟ επρόκειτο 
να ξεκινήσει στις 2 µ.µ. την Τε-

τάρτη και να ολοκληρωθεί σήµερα, δύο 
µήνες αφού το κόµµα  ηττήθηκε από τον 
Συνασπισµό στις πολιτειακές εκλογές. 
Εάν παρουσιαστούν περισσότεροι από 
δύο υποψήφιοι, θα διεξαχθεί ψηφοφο-
ρία όπου θα ψηφίσουν τόσο οι βουλευ-
τές, όσο και τα απλά µέλη του κόµµατος. 
Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει «αρκετές 
εβδοµάδες» για να δώσει σε όλα τα µέλη 
την ευκαιρία να ψηφίσουν. Η πολιτειακή 
πρωθυπουργός της ΝΝΟ κι αρχηγός των 
Φιλελευθέρων Gladys Berejiklian άσκη-
σε δριµεία κριτική στους Εργατικούς για 
την καθυστέρηση της διαδικασίας επι-
λογής του νέου πολιτειακού ηγέτη της 
αντιπολίτευσης, επισηµαίνοντας ότι αυτό 
είναι ενοχλητικό και ντροπιαστικό, και 
δήλωσε ότι είναι «απογοητευτικό» το γε-
γονός ότι η διαδικασία µόλις ξεκίνησε. 
«Θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει αυτή τη 
διαδικασία την επόµενη µέρα των πολι-
τειακών εκλογών, αλλά θέλησαν να δώ-
σουν πλεονέκτηµα στον Bill Shorten και 
είδαµε πώς κατέληξε αυτό» δήλωσε στους 

δηµοσιογράφους στο Σίδνεϊ την Τετάρτη. 
Είπε ότι µια ισχυρή κυβέρνηση χρειαζό-
ταν µια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά οι 
Εργατικοί «έχουν εµµονή µε τους δικούς 
τους εσωτερικούς ελιγµούς εξουσίας αντί 
να παλεύουν για την ηγεσία που αξίζει ο 
λαός της Νέας Νότιας Ουαλίας».
Οι Εργατικοί της ΝΝΟ ανέβαλαν την 
επιλογή νέου ηγέτη µέχρι το πέρας των 
οµοσπονδιακών εκλογών, προκειµένου 

να αποφύγουν την απόσπαση της προσο-
χής από την εθνική εκστρατεία του Bill 
Shorten. Αλλά η ήττα του κ. Shorten το 
Σαββατοκύριακο έχει τώρα προκαλέσει 
την παραίτησή του.
Η γερουσιαστής Penny Sharpe έχει ανα-
λάβει την προσωρινή ηγεσία των Εργα-
τικών µετά την αποχώρηση του Michael 
Daley, η οποία ήταν συνέπεια του σκλη-
ρού αποτελέσµατος των εκλογών της 23ης 

Μαρτίου. Ο κ. Daley και η κ. Sharpe δεν 
θα διεκδικήσουν την ηγεσία του κόµµα-
τος στη ΝΝΟ, αλλά ο βουλευτής Kogarah 
Chris Minns –ο οποίος υπήρξε αντίπαλος 
του κ. Daley τον Νοέµβριο του 2018, χω-
ρίς επιτυχία– αναµένεται να είναι πάλι 
υποψήφιος. Οι βουλευτές Jodi McKay, 
του Strathfield, και Kate Washington, 
του Port Stephens, σκέφτονται επίσης να 
µπουν στον αγώνα.

Αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας της Ardern στη Μελβούρνη
Έναν µήνα µετά τη χρηµατοδότηση 11.000 δολαρίων για τη δηµιουργία µιας γιγαντιαίας τοιχογραφίας της πρωθυ-

πουργού της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern να αγκαλιάζει µια µουσουλµάνα µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις στο 

Christchurch, το έργο τέχνης είναι έτοιµο κι αποκαλύφθηκε στο κοινό. Μετά τις επιθέσεις, η εικόνα είχε προβληθεί 

ηλεκτρονικά στο ψηλότερο κτίριο του κόσµου, το Burj Khalifa στο Ντουµπάι, και είχε γίνει viral.

Η εντυπωσιακή τοιχογραφία κοσµεί τη µια πλευρά ενός σιλό ύψους 25µ. στο Brunswick της Μελβούρνης και δηµι-

ουργήθηκε από την καλλιτέχνη Loretta Lizzio µετά από µια εκστρατεία χρηµατοδότησης από το κοινό GoFundMe 

που ξεπέρασε τον στόχο της σε λιγότερο από 24 ώρες. Η αρχική σελίδα του GoFundMe χαρακτήρισε τη φωτο-

γραφία ως «φάρο ανεκτικότητας, αγάπης και ειρήνης». «Θέλουµε όλοι να ξέρουν ότι […] πάντα θα είµαστε ισχυ-

ρότεροι µαζί» γράφει. Τον Μάρτιο, 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας τροµοκράτης εισέβαλε σε δύο τζαµιά 

στο Christchurch κι άνοιξε πυρ. Ο άνδρας, που είναι ο Αυστραλός Brenton Tarrant. αντιµετωπίζει 92 κατηγορίες 

σχετιζόµενες µε τις επιθέσεις: 51 για δολοφονία, 40 για απόπειρα δολοφονίας και 1 για τροµοκρατία.

Το Seniors United Party of Australia 
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Σας προσκαλεί 
Εσάς και τους Φίλους σας στην 

εκδήλωση και 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

ΤΟΠΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 58-76 Stanmore Rd, Stanmore NSW 2048
 Τηλέφωνο: 02 9557 5005

ΠΟΤΕ: Την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIOY 2019                     
ΩΡΑ: 12.00 – 1.00 µ.µ.         Ε.Γ.Σ.
 1.00 – 4.00 Μ.Μ. ΓΕΥΜΑ
  
Κόστος: $40 το άτοµο (δεν περιλαµβάνονται τα ποτά)

Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τους:
 
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΛΙΑ∆Η: 0451 002 059
CHRIS OSBORNE: 0407 102 950




