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Κάθε άλλο παρά… «μάχη» 
αποδείχθηκε η αναμέτρηση 
μεταξύ του πρώην υπουρ-

γού Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ, και 
της πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-
λαρντ για την ηγεσία του Εργατικού 
Κόμματος, εφόσον στην χθεσινή 
ψηφοφορία η κα Γκίλαρντ αναδεί-
χθηκε νικήτρια με την στήριξη του 
70% των μελών της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας της παράταξης. Συ-
γκεκριμένα, η κα Γκίλαρντ συγκέ-
ντρωσε 71 ψήφους έναντι 31 που 
συγκέντρωσε ο κ. Ραντ. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη νίκη σε αναμέ-
τρηση για την αρχηγία του Εργα-
τικού Κόμματος, στα τελευταία 30 
χρόνια. Πριν την ψηφοφορία, τόσο 
η κα Γκίλαρντ όσο και ο κ. Ραντ, 
απηύθυναν σύντομες ομιλίες στα 
μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του κόμματος. Να σημειωθεί 
ότι ο κ. Ραντ είχε δηλώσει ότι σε 
περίπτωση που έχανε την αναμέ-
τρηση θα στήριζε την Τζ. Γκίλαρντ, 
εννοώντας ότι θα διατηρήσει το 
βουλευτικό του αξίωμα.  Να σημει-
ωθεί ότι οι σφυγμομετρήσεις που 
διεξήχθηκαν τις τελευταίες μέρες 
έδειχναν ότι η πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων προτιμά τον πρώην 
υπουργό Εξωτερικών για πρωθυ-
πουργό της χώρας. Διαφορετική, 
βέβαια, άποψη είχε η πλειοψηφία 
των βουλευτών, που γνωρίζουν 
καλύτερα τον Ραντ και δεν ήθελαν 
με καμία δύναμη να επιστρέψει 
στην πρωθυπουργία και ηγεσία 
του κόμματος. Αν και στην πολιτική 
σκηνή της Αυστραλίας οι αναμε-
τρήσεις μεταξύ των δελφίνων για 
την αρχηγία των δύο μεγάλων κομ-
μάτων είναι συχνές, ποτέ άλλοτε τις 

τελευταίες δεκαετίες δεν είχε δημι-
ουργηθεί τέτοια οξύτητα και έντα-
ση. Η χθεσινή ψηφοφορία πάντως, 
αναμένεται να βάλει τέρμα σε μια 
μακροχρόνια (και υπόγεια) αντι-
παράθεση που άρχισε τον Ιούνιο 
του 2010 με την αντικατάσταση του 
τότε πρωθυπουργού, Κέβιν Ραντ, 
από τη σημερινή πρωθυπουργό, 
Τζούλια Γκίλαρντ. Τα όσα διαδρα-
ματίστηκαν τις τελευταίες μέρες, 
έδειχναν ξεκάθαρα ότι ο Κέβιν Ραντ 
και σημαντικός αριθμός υποστηρι-
κτών του δεν ξέχασαν ποτέ τι συνέ-
βη πριν δύο χρόνια και περίμεναν 
την ώρα να πάρουν την εκδίκησή 
τους. Ανάμεσα στους υποστηρικτές 
του ήταν και πέντε ανώτατα στελέ-
χη του υπουργικού Συμβουλίου: 
οι κ.κ. Anthony Albanese, Martin 
Ferguson, Robert McClelland, 
Chris Bowen και Kim Carr.

Η ώρα έφτασε την περασμένη 
Τετάρτη όταν ο Κέβιν Ραντ, αν και 
βρισκόταν στην Ουάσιγκτον των 
Ηνωμένων Πολιτειών, παραιτή-
θηκε από υπουργός Εξωτερικών, 
προκειμένου να διεκδικήσει εκ 
νέου την ηγεσία του Εργατικού 
Κόμματος και την πρωθυπουργία 
της χώρας, την οποία και έχασε 
«πραξικοπηματικά», αν πιστέψου-
με τους ισχυρισμούς του ίδιου και 
των υποστηρικτών του. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, το κλίμα στο Ερ-
γατικό Κόμμα και την κυβέρνηση 
ήταν βαρύ και όλοι οι πολιτικοί πα-
ρατηρητές έκαναν λόγο για μεγάλη 
«ζημιά στο κόμμα». Παρ’ όλες τις 
ενδείξεις, όμως, κανείς δεν περί-
μενε ότι η αναμέτρηση θα έπαιρνε 
το δραματικό χαρακτήρα που πήρε 
και η αντιπαράθεση των υποψη-

φίων για την ηγεσία (και πρωθυ-
πουργία) θα διεξαγόταν κάτω από 
τέτοια οξύτητα και ένταση.

Η κοινή γνώμη έμεινε με άναυ-
δη με τους χαρακτηρισμούς που 
ακούστηκαν, ενώ δεν είναι λίγοι 
αυτοί που αναρωτούνται πως εί-
ναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να 
συνεχίσουν να συνεργάζονται στην 
ίδια κυβέρνηση. Οι περισσότεροι 
χαρακτήρισαν τον Κέβιν Ραντ εγω-
κεντρικό, αρχομανή και πεισματά-
ρη άνθρωπο, που το μόνο που τον 
ενδιέφερε ήταν η πρωθυπουργία 
και τίποτε άλλο πέρα αυτού.

Κατά της Γκίλαρντ χρεώνουν 
την «πραξικοπηματική» και καλά 
οργανωμένη ανατροπή του πρώην 
πρωθυπουργό τον Ιούνιο του 2010.

Δημοσκοπησεισ
Την Κυριακή το βράδυ, δόθηκαν 

στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα 
δύο δημοσκοπήσεων που επιβε-
βαίωναν για πολλοστή φορά ότι ο 
Κέβιν Ραντ είναι δημοφιλέστερος 
της Τζούλια Γκίλαρντ. Η πρώτη δη-
μοσκόπηση, την οποία διενήργησε 
η εταιρία Newspoll για λογαριασμό 
της εφημερίδας The Australian, 
παρουσίαζε τον κ. Ραντ δημοφιλέ-
στερο τόσο της κας Γκίλαρντ (53% 
έναντι 30%) όσο και του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άμποτ (48% έναντι 40%). 

Η δεύτερη δημοσκόπηση, την 
οποία διενήργησε η εταιρία Nielsen 
για λογαριασμό του εκδοτικού συ-
γκροτήματος Φαίρφαξ, παρουσίαζε 
τον κ. Ραντ δημοφιλέστερο της κας 
Γκίλαρντ με 58% έναντι 34% και δη-
μοφιλέστερο του κ. Άμποτ με 58% 
έναντι 38%.

Εορτάζει την επέτειο της Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 78, Gardeners Rd, Kingsford.

και ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ
το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012
Από 7.00μμ έως 1.00 το πρωί
στο Venus Reception Centre

20 Belgrave Street Kogarah

Είσοδος για μεγάλους $75 και για παιδιά κάτω 
των 12 ετών $35 μετά φαγητού και ποτών

Θα διασκεδάσετε με την Ορχήστρα The Diamonds 
σε  Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χορούς.

Το Χορευτικό συγκρότημα της κα  Σοφίας Χάσκα
θα παρουσιάσει δωδεκανησιακό πρόγραμμα.

-Όλοι ευπρόσδεκτοι.-
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως στα κάτωθι τηλ.

Σοφία Χάσκα 9661 6903, Σάββας Δαμιανός 9349 8892,
Άνθη Νικολακάκης 9556 1524, Φανή Πίκουλα 9698 3336.

ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΝΟ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»
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Άνετη νίκη της Γκίλαρντ
ΜΕ 71 ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ 31 ΤΟΥ ΚΕΒΙΝ ΡΑΝΤ

* Condtions Apply.    Apply within for more information.

Five Dock NSW, 2046
118 Great North Road
Level 2, Suite 203 

loans@astrafinance.com.auemail

0424 800 600Mob
02 9713 9222Fax

02 8507 3000Tel
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TAX RETURNSΔανεια χωρις 

• Δανεια με προβληματα 
CRAA or • Re-finance

• Car & equipment leasing
• Commercial loans
• Lo-doc Loans
• Home Loans
• First Home Buyers

NO BAS - LO DOC LOANS
Construction & Development Loans Available*

 FIXED
2 YEAR

.52%*
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COMMERCIAL LOANS HOME LOANS

SAVINGS REQUIRED

% LVR*95
NO GENUINE

 UPTO

VARIABLE

.47%*
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HOME LOANS FROM

STANDARD
3 YEAR FIXED
HOME LOAN
.99%*5

Δανεια για ολες τις αναγκες και στα μετρα σας
ΔΑΝΕΙΑ LOANS

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
με τον υπουργό Θησαυροφυλακίου 

Γουέϊν Σουάν και άλλους βουλευτές 
μετά την χθεσινή ψηφοφορία.


