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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
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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Ο Κέβιν Ραντ θα εκθρονίσει την Τζούλια 
Γκίλαρντ από την αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος και την πρωθυπουργία, το αρ-

γότερο µέχρι τον ερχόµενο Φεβρουάριο. Αυτό 
τουλάχιστον υποστηρίζει ο αδελφός του πρώην 
πρωθυπουργού, Γκρεγκ Ραντ, ο οποίος ως γνω-
στόν, θα θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος για 
µια έδρα στην Γερουσία, στις επόµενες οµοσπον-
διακές εκλογές.

Σε συνέντευξή του στις εφηµερίδες του εκδο-
τικού συγκροτήµατος Φαίρφαξ, ο κ. Γκρεγκ Ραντ 
υποστήριξε ότι το Εργατικό Κόµµα δεν έχει καµία 

πιθανότητα να κερδίσει τις επόµενες εκλογές µε 
αρχηγό την Τζούλια Γκίλαρντ. «Ο µόνος τρόπος 
γα να µην αποδεκατιστεί το κόµµα, είναι να ανα-
λάβει την αρχηγία ο Κέβιν», υποστήριξε.

Πάντως ο κ. Γκρεγκ Ραντ δεν πιστεύει ότι ο 
αδελφός του θα διεκδικήσει εκ νέου την αρχη-
γία από την κα Γκίλαρντ. Προβλέπει όµως πως ο 
αδελφός του θα κληθεί να αναλάβει και πάλι τα 
ηνία του κόµµατος, αφού πρώτα η κα Γκίλαρντ 
υποχρεωθεί να παραιτηθεί.

«Ο Κέβιν αποτελεί τον µόνη εναλλακτική λύση 
για το Εργατικό Κόµµα», δήλωσε ο Γκρεγκ Ραντ.

Ο Με τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο διέ-
ψευσε ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν, 
τις φήµες ότι η πρωθυπουργός Τζούλια 

Γκίλαρντ χάνει την υποστήριξη του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος. «Οι πληροφορίες 
αυτές είναι τελείως αβάσιµες και δεν αξίζουν ούτε 
το χαρτί στο οποίο γράφτηκαν», ήταν η χαρακτη-
ριστική δήλωση του κ. Σουάν. Σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, ηγετικά στελέχη εργατικών συν-

δικάτων πραγµατοποίησαν µυστική συνάντηση 
πρόσφατα και ότι συµφώνησαν πως η παραµονή 
της κας Γκίλαρντ στην πρωθυπουργία της χώρας, 
έχει φτάσει στο τέλος της. «Πρόκειται για ανυπό-
στατες φήµες», υπογράµµισε ο Θησαυροφύλα-
κας. Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες µέρες κυ-
κλοφορούν εκ νέου έντονες φήµες περί πιθανής 
διεκδίκησης της αρχηγίας του Εργατικού Κόµµα-
τος, από την πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ:

Στην πρωθυπουργία ο Κέβιν Ραντ
πριν τον ερχόµενο Φεβρουάριο

Η Τζούλια Γκίλαρντ έχει χάσει την υποστήριξη 
του συνδικαλιστικού κινήματος

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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Ο Κέβιν Ραντ είναι η µόνη ελπίδα που έχει το Εργατικό Κόµµα για να αποφύγει την συντριβή στις 
επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές, σύµφωνα µε τον αδελφό του Γκρεγκ Ραντ.


