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Μια θέση στην Γερουσία 
θα διεκδικήσει στις επό-
µενες οµοσπονδιακές 

εκλογές, ο Γκρεγκ Ραντ, αδελ-
φός του πρώην πρωθυπουρ-
γού της χώρας, Κέβιν Ραντ. 
∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
ανάφεραν χθες ότι ο κ. Γκρεγκ 
Ραντ θα διεκδικήσει ως ανεξάρ-
τητος µια έδρα του Κουίνσλαντ 
στη Γερουσία, στις εκλογές του 
2013. Οι ίδιες πηγές ανάφε-
ραν ότι οι δύο αδελφοί διατη-
ρούσαν στενές σχέσεις παλιό-
τερα, αλλά αποµακρύνθηκαν 
ο ένας από τον άλλο όταν ο 
Κέβιν Ραντ ανέλαβε την πρω-
θυπουργία της χώρας.

∆ριµύτατη επίθεση κατά 
της πολιτικής που ακο-
λουθεί ο Συνασπισµός 

στο θέµα των αιτούντων άσυλο, 
άσκησε η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ, που υποστήριξε 
ότι η πολιτική του Φιλελεύθε-
ρου-Εθνικού Κόµµατος ξεσκε-
πάστηκε ως «απάτη». Να σηµει-
ωθεί ότι ο σκιώδης υπουργός 
Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον, 
φέρεται να χαρακτήρισε «εκτός 
τόπου και χρόνου» την Σύµβα-

ση των Ηνωµένων Εθνών του 
1951 για τους πρόσφυγες, τονί-
ζοντας ότι «δεν αντανακλά πλέ-
ον τις πραγµατικότητες του σύγ-
χρονου κόσµου». Οι δηλώσεις 
του κ. Μόρισον, σύµφωνα µε 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ «φά-
σκουν και αντιφάσκουν», εφό-
σον ο Συνασπισµός απορρίπτει 
την συµφωνία της Μαλαισίας 
για την ανταλλαγή προσφύγων 
µε το αιτιολογικό ότι η ασιατική 
αυτή χώρα δεν έχει υπογράψει 

τη Σύµβαση αυτή των Ηνωµέ-
νων Εθνών. Όπως είναι γνω-
στό, ο Συνασπισµός προτείνει 
ως λύση, την επαναλειτουργία 
του κέντρου κράτησης στο Να-
ουρού. Η νέα κόντρα ανάµεσα 
στην κυβέρνηση και την αντι-
πολίτευση στο θέµα των προ-
σφύγων, σηµειώθηκε ενώ άλλα 
δύο καράβια που µετέφεραν 
περίπου 100 πρόσφυγες, κατέ-
φθαναν προχθές στο Νησί των 
Χριστουγέννων.

Για πρώτη φορά από τα 
µέσα του περασµένου 
Σεπτεµβρίου, ο αρχηγός 

της οµοσπονδιακής αντιπολί-
τευσης, Τόνι Άµποτ, φέρεται 
να είναι ο προτιµητέος πρω-
θυπουργός, εφόσον είναι δη-
µοφιλέστερος της πολιτικής 

του αντιπάλου, Τζούλια Γκί-
λαρντ. Σύµφωνα µε τα απο-
τελέσµατα της δηµοσκόπησης 
που διενήργησε η Essential 
Research, το 38% των ψη-
φοφόρων πιστεύουν ότι ο 
κ. Άµποτ θα ήταν καλύτερος 
πρωθυπουργός από την Τζού-

λια Γκίλαρντ. Την σηµερινή 
πρωθυπουργό υποστηρίζει 
το 37% των ψηφοφόρων. 
Να σηµειωθεί ότι ο κ. Άµποτ 
εµφανίζεται δηµοφιλέστερος 
της κας Γκίλαρντ, για πρώτη 
φορά από τον περασµένο Σε-
πτέµβριο.
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors
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Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Για γερουσιαστής πάει 
ο αδελφός του Κέβιν Ραντ

Φάσκει και αντιφάσκει ο Συνασπισμός 
στο θέμα των αιτούντων άσυλο

ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ:

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Προτιµητέος πρωθυπουργός
ο Τόνι Άµποτ

Ο Κέβιν Ραντ µε τον αδελφό του Γκρεγκ σε παλιότερο στιγµιότυπο.


