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Ο Κέβιν Ραντ θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμ-
ματος στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, 
αφού μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Τετάρτης, 
κατάφερε να εκθρονίσει από την ηγεσία της 
παράταξης και την πρωθυπουργία, την Τζούλια 
Γκίλαρντ.
Ο κ. Ραντ και το νέο υπουργικό του Συμβούλιο, 
ορκίστηκαν χθες στην Καμπέρα, από την Γενι-
κή Κυβερνήτη, Κουεντίν Μπράϊς.
Στην προχθεσινοβραδυνή εσωκομματική ψη-
φοφορία για την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Ραντ 
επικράτησε της πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-
λαρντ με 57 ψήφους υπέρ του έναντι 45 υπέρ 
της.
Αμέσως μετά την επικράτηση του κ. Ραντ ο 
υπουργός Οικονομικών ΓουέΙν Σουάν, ο αρ-
χηγός των Εργατικών στη γερουσία Στίβεν 
Κόνροϊ -ο οποίος είναι και υπουργός Επικοι-
νωνιών- ανακοίνωσαν την απόφασή τους να 
παραιτηθούν. Παραιτήθηκαν επίσης οι Πίτερ 
Γκάρετ  και Κρεγκ Έμερσον (από τη Βουλή), 
και οι Τζο Λούτγουϊκ και Γκρεγκ Κόμπετ (από 
το υπουργικό Συμβούλιο).
Ο κ. Ραντ πιστεύεται ότι έχει την υποστήριξη 
των Ανεξάρτητων Βουλευτών Άντριου Γουίλκι, 
Πίτερ Σλίπερ, Κρεγκ Τόμσον, Μπομπ Κάτερ και 
Άνταμ Μπαντ. Σε περίπτωση που η Αξιωματι-
κή Αντιπολίτευση καταθέσει πρόταση μομφής 
κατά της κυβέρνησης, το Εργατικό Κόμμα έχει 
τους αριθμούς για να παραμείνει στην εξουσία 

(με κυβέρνηση μειοψηφίας). Γι’ αυτό και η Γε-
νική Κυβερνήτης έδωσε εντολή στον κ. Ραντ να 
σχηματίσει κυβέρνηση.
Πριν την εσωκομματική ψηφοφορία για την 
αρχηγία, η κα Γκίλαρντ είχε δηλώσει πως σε 
περίπτωση που ηττηθεί στην εσωκομματική 
αναμέτρηση θα αποχωρήσει από την πολιτική, 
καλώντας παράλληλα όποιον θέσει υποψηφι-
ότητα εναντίον της να πράξει το ίδιο εάν χάσει.
«Δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Σήμερα είναι 
η ημέρα, αυτό είναι», είχε πει λακωνικά η κα 
Γκίλαρντ.
Μετά την ψηφοφορία, ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από 
το υπουργικό Συμβούλιο και έτσι παρέμεινε 
κενή και η θέση του υπαρχηγού του κόμματος, 
την οποία ανέλαβε τελικά ο Άνθονι Αλμπανίς.
Ο κ. Ραντ ανάθεσε το υπουργείο Θησαυροφυ-
λακίου στον πρώην υπουργό Μετανάστευσης, 
Κρις Μπόουεν.
Η υπουργός Οικονομικών, Πένι Γουόνγκ, εξε-
λέγη ομόφωνα νέα ρχηγός του Εργατικού Κόμ-
ματος στη Γερουσία, στη θέση του παραιτηθέ-
ντος Γερουσιαστή Κόνροϊ. Η Τζασίντα Κόλινας 
ανέλαβε την θέση της υπαρχηγού του κόμμα-
τος στη Γερουσία.
Η κα Γκίλαρντ αντικατέστησε τον κ. Ραντ στην 
ηγεσία των Εργατικών το 2010. Ωστόσο, ο προ-
κάτοχός της παρέμεινε και παραμένει ιδιαίτερα 
δημοφιλής στους κόλπους της παράταξης και 

ανάμεσα στους οπαδούς του κόμματος.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γερουσιαστής 
Μπομπ Καρ, δήλωσε ότι η αντικατάσταση της 
Τζούλια Γκίλαρντ στην ηγεσία του κόμματος 
ήταν δύσκολη, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι 
με τον Κέβιν Ραντ στο τιμόνι, το κυβερνών κόμ-
μα μπορεί πλέον να διεκδικήσει με αξιώσεις τη 
νίκη στις εκλογές.
«Ξαφνικά όλα τα στελέχη της παράταξης έγιναν 
πιο αισιόδοξα για το αποτέλεσμα των εκλογών. 
Οι ηγετικές ικανότητες του Κέβιν Ραντ είναι 
γνωστές όχι μόνο στον αυστραλιανό λαό αλλά 
και στον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε ο κ. Καρ, εκ-
φράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του στην 
Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία τον είχε φέρει στη 
Γερουσία και του ανάθεσε το υπουργείο Εξω-
τερικών.
Το κυβερνών κόμμα εξέλεξε ως πρωθυπουρ-
γό τον πρώην ηγέτη του, τον Κέβιν Ραντ, και 
καθαίρεσε την Τζούλια Γκίλαρντ, σε μια δρα-
ματική κίνηση με στόχο να αποφύγει μια κα-
ταστροφική ήττα στις εκλογές που πρόκειται να 
διεξαχθούν μέσα σε τρεις μήνες.
Με την επιστροφή του Ραντ, οι εκλογές μπορεί 
τώρα να πραγματοποιηθούν πιθανότατα στις 24 
Αυγούστου  παρά στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως 
είναι προγραμματισμένο, ώστε ο Ραντ να επω-
φεληθεί από τη μεγαλύτερη δημοτικότητά του 
και την «περίοδο χάριτος» που αναμένεται να 
του δώσουν οι ψηφοφόροι.

Η αλλαγή της ηγεσίας πραγματοποιήθηκε έπει-
τα από μια σειρά δημοσκοπήσεων που έδει-
ξαν ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας της Γκίλαρντ 
μπορεί να έχανε μέχρι και 35 έδρες στις επόμε-
νες εκλογές, δίνοντας στη συντηρητική αντιπο-
λίτευση μια μαζική πλειοψηφία στο 150μελές 
κοινοβούλιο.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όμως επίσης 
πως ο Ραντ είναι δημοφιλέστερος μεταξύ των 
ψηφοφόρων και πως η επιστροφή του στην 
πρωθυπουργία, την οποία έχασε τον Ιούνιο του 
2010 από την Γκίλαρντ, θα μπορούσε να μειώ-
σει την έκταση της εκλογικής ήττας του Εργατι-
κού Κόμματος.
Η αλλαγή από την Γκίλαρντ στον Ραντ είναι 
απίθανο να έχει σημαντικές συνέπειες στην 
ασκούμενη πολιτική, καθώς αμφότεροι είναι 
ισχυροί υποστηρικτές της στρατιωτικής συμ-
μαχίας της Αυστραλίας με τις ΗΠΑ και ισχυροί 
υποστηρικτές της ενίσχυσης των σχέσεων με 
τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας, 
την Κίνα.
Σε χθεσινές του δηλώσεις ο Αρχηγός της Αξι-
ωματικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άμποτ, ζήτησε 
από τον κ. Ραντ να ανακοινώσει το συντομότε-
ρο δυνατόν την ημερομηνία των εκλογών.
«Ο κ. Ραντ καλείται να αποδείξει ότι έχει την 
υποστήριξη για να παραμένει στην εξουσία και 
να μας πει πότε θα γίνουν οι ομοσπονδιακές 
εκλογές», τόνισε ο κ. Άμποτ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ολοήμερή εκδρομή προσκύνήμα 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Η γυναικεία επιτροπή σε συνεργασία με το Δ. Συμβούλιο οργανώνει ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 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. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση. Τηλέφωνα  στο γραφείο του Συλλόγου στο 9567 6005 την Κ. 
Κική Μπαστούνα  9708 2450 και στην Κ. Λίτσα Βασιλοπούλου 95975218 . Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6,30 το πρωί από το EARLWOOD έξω από 

τα COLES IN CLARK ST και από το παλιό κτήριο του Συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL.
Τιμή Λεωφορείου $30. Τηλέφωνο Γραφείου από Δευτέρα έως Σάββατο 9567 6005 και ζητήστε τον Μιχάλη.
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O Kέβιν Ραντ και πάλι στην 
αρχηγία των Εργατικών


