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Ο υπουργός Εξωτερικών, Κέ-
βιν Ραντ, απέρριψε το εν-
δεχόµενο διεκδίκησης της 

αρχηγίας του κόµµατος από την 
πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ, 
τουλάχιστον προς το παρόν...

Ο κ. Ραντ βρίσκεται από προ-
χθές στο Μεξικό για να συµµε-
τάσχει στη διάσκεψη των υπουρ-
γών Εξωτερικών της G20 και 
για πολλοστή φορά τόνισε ότι 
δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την 
αρχηγία, µε την επανέναρξη των 
εργασιών της οµοσπονδιακής 
Βουλής την ερχόµενη βδοµάδα.

«∆εν υπάρχει τέτοιο ενδεχό-
µενο. Έχουµε πρωθυπουργό και 
εγώ διατελώ υπουργός Εξωτε-
ρικών», ήταν η χαρακτηριστική 
απάντηση που έδωσε ο κ. Ραντ 
στις επίµονες ερωτήσεις των δη-
µοσιογράφων.

Την ίδια ώρα η πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ επιβεβαί-
ωσε τις πληροφορίες ότι είχε 
επικοινωνήσει µε τον Εργατικό 
βουλευτή, Ντάρεν Τσίσµαν, που 
υποστήριξε δηµόσια τον Κέβιν 
Ραντ για την αρχηγία.

Ο κ. Τσίσµαν, που εκλέγεται 
στην έδρα Corangamite, σε πρό-
σφατες συνεντεύξεις του εξέφρα-
σε την άποψη ότι ο κ. Ραντ είναι ο 
πιο κατάλληλος για να αναλάβει 
την πρωθυπουργία της χώρας.

Η κα Γκίλαρντ αρνήθηκε να 
αποκαλύψει το περιεχόµενο της 
συζήτησης που είχε µε τον κ. Τσί-
σµαν, που χαρακτηρίστηκε από 
άλλους συναδέλφους του ως «πι-
λότος-καµικάζι του Κέβιν Ραντ».

Η πρωθυπουργός, πάντως, δή-
λωνε αισιόδοξη ότι έχει την υπο-
στήριξη της Κοινοβουλευτικής 
Οµάδας του κόµµατος και κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει το ενδεχό-
µενο να ζητήσει την διεξαγωγή 
ψηφοφορίας για την αρχηγία.

«Συνεχίζω το έργο µου έχοντας 
την υποστήριξη των περισσοτέ-
ρων συναδέλφων µου στην Κοι-
νοβουλευτική Οµάδα του κόµµα-
τος», δήλωσε χαρακτηριστικά η 
κα Γκίλαρντ, τονίζοντας ότι είναι 
αποφασισµένη να διατηρηθεί 
στον πρωθυπουργικό θώκο και 
οδηγήσει το Εργατικό κόµµα στις 
επόµενες εκλογές. Πάντως, το 
σύνολο των Μέσων Ενηµέρω-

σης εκτιµά πως η κυβέρνησή της 
έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέ-
µου που δέχεται από τον πρώην 
πρωθυπουργό και νυν υπουργό 
Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ.

ΣΟΡΤΕΝ, ΚΡΙΝ
Στο µεταξύ, ο Αναπληρωτής 

Θησαυροφύλακας Μπιλ Σόρτεν, 
έσπευσε χθες να διαψεύσει τους 
ισχυρισµούς ότι είχε επαφές µε 
τον Κέβιν Ραντ και ότι του ζήτησε 
να τον υποστηρίξει στη διεκδίκη-
ση της αρχηγίας του Εργατικού 
Κόµµατος, µε αντάλλαγµα να 
του αναθέσει το υπουργείο Θη-
σαυροφυλακίου όταν αναλάβει 
την πρωθυπουργία. Ο κ. Σόρτεν, 
σύµφωνα µε πολιτικούς παρα-
τηρητές, βρισκόταν πίσω από το 
«πραξικόπηµα» ανατροπής του κ. 
Ραντ από την Τζούλια Γκίλαρντ. Ο 
ίδιος επανέλαβε ότι δεν πιστεύει 
πως ο κ. Ραντ θα διεκδικήσει την 
αρχηγία του κόµµατος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και πρώην 
αρχηγός των Εργατικών, Σάϊ-
µον Κριν, κάλεσε τον κ. Ραντ να 
συνεργαστεί µε το σύνολο της 
κυβέρνησης ή να παραιτηθεί. 
«∆ιαφορετικά θα πρέπει να τον 
παύσει η πρωθυπουργός» τόνισε, 
λέγοντας ότι η κατάσταση αυτή 
δεν µπορεί να συνεχιστεί και πως 
«αποσταθεροποιείται η κυβέρνη-
ση». Η ίδια η κα Γκίλαρντ υπο-
γράµµισε ότι έχει την υποστήριξη 
της κοινοβουλευτικής οµάδας, 
αλλά απέφυγε να δεσµευτεί ότι 
δεν θα παύσει τον κ. Ραντ.

Την ίδια στιγµή υποστηρικτές 
του υπουργού Εξωτερικών, κα-
λούν δηµόσια την πρωθυπουρ-
γό να παραιτηθεί «για να γλιτώ-
σει το κόµµα τον καταποντισµό 
στις εθνικές εκλογές». Από το 
στρατόπεδο της πρωθυπουργού 
καταγγέλλουν τον κ. Ραντ για 
υπονόµευση της πρωθυπουρ-
γού, διακηρύττουν ότι «έκλεισε ο 
δρόµος της επιστροφής του προς 
την πρωθυπουργία» και προτρέ-
πουν τον υπουργό Εξωτερικών 
«να αναµετρηθεί µε τη διάδοχό 
του ή να θέσει τέλος στην έντονη 
φηµολογία για επικείµενη αναµέ-
τρηση». Σε συνέντευξή του στον 
τηλεοπτικό σταθµό Sky News, 

µε αφορµή δυσφηµιστικό βίντεο 
που ανάρτησαν άγνωστοι στον 
διαδικτυακό χώρο του YouTube, 
ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε 
απλώς, ότι «δεν υπάρχει επί του 
παρόντος σχέδιο διεκδίκησης της 
πρωθυπουργίας». 

ΒΙΝΤΕΟ
Το βίντεο που εµφανίστηκε 

το Σαββατοκύριακο και σ’ αυτό 
εµφανίζεται ο κ. Ραντ να χρησι-
µοποιεί υβριστικές εκφράσεις. 
Συγκεκριµένα το βίντεο, που κά-
νει τον γύρο του κόσµου, παρου-
σιάζει τον κ. Ραντ ως ταύρο µαι-
νόµενο µπροστά σε τηλεοπτική 
κάµερα, κατά τη διάρκεια µαγνη-
τοσκόπησης µηνύµατος στη µαν-
δαρινική γλώσσα. Σχολιάζοντας 
τη γλώσσα και το ύφος του είπε, 
ότι «δεν είναι η µητέρα Τερέζα», 
ότι «χάνει σαν άνθρωπος τον 
αυτοέλεγχό του», αλλά «µαθαίνει 
σταδιακά να ελέγχει το θυµό του».

Κατά γενική εκτίµηση το βίντεο 
αναρτήθηκε από ανώνυµους 
υποστηρικτές της πρωθυπουργού 
προς επίρρωση των καταγγελι-
ών της παράταξης Γκίλαρντ, ότι 
«ο πρώην πρωθυπουργός είναι 
οξύθυµος, αδυνατεί να ελέγξει τα 
νεύρα του, είναι µονόχνωτος και 
απόλυτα συγκεντρωτικός».

Η πρωθυπουργός της χώρας 
Τζούλια Γκίλαρντ αρνήθηκε κα-
τηγορηµατικά ότι το γραφείο της 
ευθύνεται για την δηµοσιοποίη-
ση του βίντεο ενώ ο Κέβιν Ραντ 
αρνήθηκε και αυτός κατηγορη-
µατικά ότι σχεδιάζει να διεκδι-
κήσει την εξουσία του κόµµατος 
και της χώρας. 

Το βίντεο, διαρκείας περίπου 
δύο λεπτών, τραβήχτηκε όταν ο 
Κέβιν Ραντ ήταν πρωθυπουργός. 
Είναι ένα κολάζ από βίαια ξεσπά-
σµατα του πρώην πρωθυπουρ-
γού κατά τα οποία βρίζει, χτυπά 
το γραφείο του και γενικότερα 
χάνει την ψυχραιµία του ενώ 
βρίσκεται στο πρωθυπουργικό 
γραφείο. «Υπήρξαν αιχµές ότι 
το συγκεκριµένο βίντεο διέρευσε 
από το γραφείο µου. Αυτό είναι 
απολύτως λάθος. Το γραφείο µου 
δεν έχει πρόσβαση σε τέτοιου εί-
δους υλικό» , δήλωσε η πρωθυ-
πουργός. 

Σε συνέντευξή της σε βρετανι-
κό τηλεοπτικό κανάλι, η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 

εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει 
να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στην Αυ-
στραλία, στο θέµα της αλλαγής πο-
λιτεύµατος, αλλά όχι αυτή τη στιγµή.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι «έχουµε 
µια όµορφη δηµοκρατία», αλλά υπο-
γράµµισε ότι αυτή η στιγµή δεν είναι 
η κατάλληλη για να επιστρέψει στην 
πολιτική σκηνή του τόπου η συζήτη-
ση για την αλλαγή πολιτεύµατος.

Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαί-
σιο ενός ντοκιµαντέρ µε τίτλο «The 
Diamond Queen”, µε αφορµή την 
«διαµαντένια επέτειο» από την εν-
θρόνιση της βασίλισσας της Αγγλίας. 
Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς θα γίνουν διάφορες εκ-
δηλώσεις και εορτασµοί προς τιµήν 
της. Η κα Γκίλαρντ µίλησε µε τα κα-
λύτερα λόγια για την 85χρονη βασί-
λισσα και τόνισε ότι ο εγγονός της, 

πρίγκιπας Ουίλιαµ, ακούµπησε τις 
καρδιές όλων των Αυστραλών όταν 
επισκέφθηκε τις περιοχές που επλή-
γησαν από καταστροφικές πληµµύ-
ρες στις αρχές του 2011.Την µεγα-
λύτερη ανάπτυξη, πάντα σύµφωνα 
µε τον ∆ήµαρχο του Μπρίσµπαν, θα 
γνωρίσουν οι τοµείς παροχής οικο-
νοµικών υπηρεσιών, έρευνας, απα-
σχόλησης και οι νοµικές υπηρεσίες.

Ο Κέβιν Ραντ δεν διεκδικεί την αρχηγία,
τουλάχιστον προς το παρόν...

Δημοψήφισμα για την αλλαγή 
πολιτεύματος, αλλά όχι τώρα, 
προτείνει η πρωθυπουργός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ

All round required
to manage fish and chips & BBQ chicken shop

Castle Hill area 

Call John, mob: 0402 218 835
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