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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Ο βουλευτής του Εργατικού Κόµµατος, Joel 
Fitzgibbon, παραδέχθηκε ότι κάποιες από 
τις προτάσεις του κόµµατος του ετοιµάστη-
καν στο πόδι, αλλά υπερασπίστηκε την προ-
εκλογική εκστρατεία και την προσπάθεια του 
Κέβιν Ραντ.
Ο βουλευτής του Εργατικού Κόµµατος, Joel 
Fitzgibbon, παραδέχθηκε ότι κάποιες από 
τις προτάσεις του κόµµατος του ετοιµάστηκαν 
στο πόδι, αλλά υπερασπίστηκε την προεκλογι-
κή εκστρατεία και την προσπάθεια του Κέβιν 
Ραντ.
Ο απερχόµενος υπουργός Γεωργίας υποστή-
ριξε ότι το κόµµα του απέδωσε καλύτερα υπό 
την ηγεσία του κ. Ραντ και χάρη σε αυτόν το 
αποτέλεσµα των εκλογών δεν ήταν καταστρο-
φικό για τους Εργατικούς.
Ιδιαίτερη ανησυχία στις τάξεις Εργασίας, κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, 
είχε προκαλέσει η ανακοίνωση του κ. Ραντ για 
τις ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις στη Βόρεια 
Επικράτεια, όπως επίσης και το σχέδιο µετε-
γκατάστασης της ναυτικής βάσης από το νησί 
Garden, (Σίδνεϊ), στο Κουίνσλαντ. 
“Ένα µέρος του προγράµµατος µας ετοιµά-
στηκε στο πόδι, δεν υπάρχει καµία αµφιβο-
λία γι ‘αυτό”, δήλωσε ο κ. Fitzgibbon, χθες το 
πρωί και πρόσθεσε ότι ο “Κέβιν Ραντ, έκανε 
το καλύτερο που µπορούσε δεδοµένων των 
περιστάσεων. ∆εν είµαι εγώ αυτός που θα τον 
επικρίνει για την προσπάθεια του. Έχω υπε-
ρασπιστεί την πρόταση της µετεγκατάστασης 
της ναυτικής βάσης µε το σκεπτικό ότι ήταν 
ένα µακροχρόνια µελετηµένο σχέδιο που 

προέκυψε από τη στρατηγική αναθεώρηση 
των αµυντικών µας σχεδιασµών. Αλλά και η 
πολιτική για τη Βόρεια Επικράτεια είχε πολλά 
θετικά στοιχεία. Νοµίζω ότι δεν έφτασε στους 
ψηφοφόρους λόγω έλλειψης λεπτοµερειών”.
Ο κ. Fitzgibbon εξήρε, επίσης, την προεκλο-
γική εκστρατεία του κ. Ραντ, λέγοντας ότι βο-
ήθησε για να κερδίσει το κόµµα, τουλάχιστον 
54 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, δηλαδή 10-20 
περισσότερες έδρες από αυτές που προέβλε-
παν οι δηµοσκοπήσεις αν στην ηγεσία των 
Εργατικών είχε παραµείνει η πρώην πρω-
θυπουργός, Τζούλια Γκίλαρντ. “∆εν θέλω να 
επικρίνω Τζούλια Γκίλαρντ, ήταν σε πολλές 

περιπτώσεις υποχρεωµένη να κάνει υποχω-
ρήσεις και συµβιβασµούς αλλά πιστεύω ότι 
χάρη στην αλλαγή ηγεσίας τα πήγαµε καλύτε-
ρα από ότι προβλεπόταν στις εκλογές”, είπε ο 
κ. Fitzgibbon.
Μετά την εκλογική ήττα, νυν και πρώην βου-
λευτές, συµπεριλαµβανοµένων της Laurie 
Ferguson, του Brendan O’Connor και του Craig 
Emerson έχουν ζητήσει από τον κ. Ραντ να 
παραιτηθεί από το κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο κ. 
Fitzgibbon, που είναι εδώ και πολύ καιρό από 
τους πιστούς στον κ. Ραντ βουλευτές, είπε ότι 
δεν πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει 
τη φιλοδοξία να ηγηθεί ξανά του κόµµατος ή 

να δηµιουργήσει εσωκοµµατικές έριδες. 
“∆εν µπορούµε έτσι απλά να διώξουµε αν-
θρώπους µε την πείρα και τις γνώσεις του κ. 
Ραντ, επειδή έχει χάσει τις εκλογές”, είπε ο κ. 
Fitzgibbon και τόνισε ότι “το κόµµα πρέπει να 
ξεπεράσει τα προβλήµατα ηγεσίας που το τα-
λανίζουν τα τελευταία χρόνια”, ενώ εξέφρασε 
τη στήριξη του στους νέους κανόνες εκλογής 
αρχηγού του κόµµατος, που ανακοίνωσε ο κ. 
Ραντ, τον Ιούλιο. Ο κ. Fitzgibbon δεν αποκάλυ-
ψε ποιόν υποψήφιο σκοπεύει να υποστηρίξει 
για την αρχηγία του κόµµατος και είπε ότι οι 
Εργατικοί είναι πολύ τυχεροί που έχουν, προς 
το παρόν, δύο πολύ καλούς υποψηφίους.

O Joel Fitzgibbon 
υπερασπίζεται τον 
Κέβιν Ραντ και 
αποκαλύπτει…


