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Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, εγκω-
µίασε χθες τον πρώην πρωθυ-

πουργό της χώρας, Κέβιν Ραντ, για 
το πολύ σηµαντικό έργο που διαδρα-
µάτισε όταν διατελούσε υπουργός 
Εξωτερικών. «Επικροτώ το έργο του 
κ. Ραντ ως υπουργού Εξωτερικών. 
Προσωπικά πιστεύω ότι εκπλήρω-
σε στο ακέραιο τις ευθύνες του και η 
συνεισφορά του στην βελτίωση των 
σχέσεων της Αυστραλίας µε άλλες 
χώρες ήταν πολύ σηµαντική», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της 

αντιπολίτευσης. Να σηµειωθεί ότι οι 
κ.κ. Άµποτ και Ραντ βρίσκονται στις 
Ηνωµένες Πολιτείες για να συµµετά-
σχουν σε διάφορες εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο του Αµερικανο-αυστραλια-
νού διαλόγου. Πολιτικοί παρατηρη-
τές υποστηρίζουν ότι τα κολακευτικά 
λόγια του κ. Άµποτ για τον κ. Ραντ, 
αποτελούν απλά «λάδι στη φωτιά», 
µε αφορµή τις νέες φήµες που κυ-
κλοφορούν περί πιθανής διεκδί-
κησης της αρχηγίας του Εργατικού 
Κόµµατος από την πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ.

Τ ην άποψη ότι προς το παρόν 
δεν κινδυνεύει η θέση της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-

λαρντ, αλλά ότι το Εργατικό Κόµµα 
θα χάσει τις επόµενες οµοσπονδια-
κές εκλογές, εξέφρασε χθες ο Γκρεγκ 
Ραντ, αδελφός του πρώην πρωθυ-
πουργού της χώρας, Κέβιν Ραντ.

Όπως είναι γνωστό, ο Γκρεγκ Ραντ 
ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει µια 
έδρα στη Γερουσία, ως ανεξάρτητος, 
στις επόµενες εκλογές που κανονικά 
πρέπει να γίνουν στα τέλη του 2013.

Τόνισε δε ότι το ενδιαφέρον που 

δείχνουν τα µέσα ενηµέρωσης στο 
πρόσωπό του, οφείλεται αποκλειστι-
κά στο γεγονός ότι είναι αδελφός του 
πρώην πρωθυπουργού. Υπογράµ-
µισε όµως ότι ο καιρός θα δείξει αν 
το ενδιαφέρον αυτό θα έχει θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις στην υποψηφι-
ότητά του για µια έδρα στη Γερουσία.

Για τις φήµες που κυκλοφορούν 
περί πιθανής εκθρόνισης της κας 
Γκίλαρντ από την αρχηγία του Ερ-
γατικού Κόµµατος, ο κ. Γκρεγκ Ραντ 
τόνισε ότι η θέση της πρωθυπουργού 
είναι προς το παρόν ασφαλής.

«Λάδι στη φωτιά» 
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Το Εργατικό Κόμμα
θα χάσει τις επόμενες εκλογές
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Μετρηµένες οι µέρες
της Τζούλια Γκίλαρντ
στην πρωθυπουργία
Στην πλειονότητά τους οι 

Εργατικοί πιστεύουν ότι 
«οι µέρες της Τζούλια Γκί-

λαρντ στην πρωθυπουργία της 
χώρας, είναι µετρηµένες».

Πάντως, ο Γραµµατέας του 
µεγαλύτερου εργατικού συν-
δικάτου της χώρας, Shop, 
Distributive and Allied 
Employees’ Association, Joe de 
Bruyn, εξέφρασε την αµέριστη 
υποστήριξή του στην κα Γκί-
λαρντ. «Η οµιλία της στο Συνέ-
δριο του Εργατικού Κόµµατος 
(το προηγούµενο Σαββατοκύ-
ριακο) άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στα εργατικά συν-

δικάτα και είµαι βέβαιος ότι 
το συνδικαλιστικό κίνηµα την 
θέλει να παραµείνει στην αρ-
χηγία µέχρι τις επόµενες εκλο-
γές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. de Bruyn. Όµως, πολλά στε-
λέχη του Εργατικού Κόµµατος 
πιστεύουν ότι οι µέρες της κας 
Γκίλαρντ στην πρωθυπουργία 
είναι µετρηµένες.

Υποστηρικτής του Κέβιν 
Ραντ δήλωσε ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός δεν σκοπεύει 
να διεκδικήσει εκ νέου την αρ-
χηγία του κόµµατος, αλλά απο-
κάλυψε ότι το πιθανότερο είναι 
να ζητηθεί από την κα Γκίλαρντ 

να παραιτηθεί πριν τα τέλη αυ-
τού του χρόνου και να ανοίξει 
τον δρόµο στον κ. Ραντ ή στον 
υπουργό Εργασιακών Σχέσε-
ων, Μπιλ Σόρτεν.

Αυτή τη στιγµή πάντως, κυ-
κλοφορούν έντονες φήµες ότι 
ο κ. Σόρτεν και οι υποστηρι-
κτές του ετοιµάζονται να αρχί-
σουν τα «µαγειρέµατα» για τη 
διεκδίκηση της αρχηγίας.

Από την πλευρά της, πάντως, 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ δήλωσε ότι το θέµα αρ-
χηγίας στο Εργατικό Κόµµα 
τακτοποιήθηκε τον περασµένο 
Φεβρουάριο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Σείεται και πάλι η καρέκλα της πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ.

Ο κ. Γκρεγκ Ραντ


