
Kύμα μαζικών απολύσεων ανα-
μένεται σύντομα στην αεροπο-
ρική εταιρία Qantas, σύμφωνα 

με την εφημερίδα Herald Sun. Η εν 
λόγω εφημερίδα υποστηρίζει ότι 400 
εργαζόμενοι του εθνικού αερομετα-
φορέα της χώρας θα απολυθούν στη 
βάση συντήρησης αεροσκαφών στο 
αεροδρόμιο του Tullamarine στη 
Μελβούρνη, ενώ ενδέχεται να απο-
λυθούν άλλοι 660 εργαζόμενοι στο 
αεροδρόμιο του Avalon. Πάντα σύμ-
φωνα με την εν λόγω εφημερίδα, η 
Qantas διενήργησε πρόσφατα έρευ-
να που αποφάνθηκε ότι η λειτουργία 
της μονάδας της στο αεροδρόμιο του 
Avalon πρέπει να σταματήσει μέσα 
στους επόμενους λίγους μήνες. Άλλο 
ένα πόρισμα της έρευνας είναι ότι το 
αεροδρόμιο του Avalon δεν θα είναι 
βιώσιμο σε δύο χρόνια αν δεν επεν-
δυθούν μεγάλα κεφάλαια από την 
πολιτειακή κυβέρνηση για την βελ-
τίωση των υπηρεσιών που παρέχει.

Πολιτικοί παρατηρητές πάντως 
υποστηρίζουν ότι ο χορός απολύσε-
ων στην αεροπορική εταιρία Qantas 
έχει αρχίσει, στο πλαίσιο της μεθοδι-
κής προετοιμασίας του εθνικού αερο-
μεταφορέα να μεταφέρει πολλές θέ-
σεις εργασίας, από την Αυστραλία σε 
χώρες της Ασίας, που είναι φτηνότε-
ρα τα μεροκάματα και από ελαστικές 

μέχρι ανύπαρκτες οι εργασιακές τους 
νομοθεσίες.

Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους 
μήνες έχουν ανακοινωθεί μαζικές 
απολύσεις στη χώρα, με τους εργο-
δότες να αποδίδουν την απόφασή 
τους στα προβλήματα που τους δημι-
ουργεί η κρίση στην ΕΕ. Την αρχή 
των απολύσεων έκανε η συντηρητική 
κυβέρνηση της Βικτώριας, όταν ανα-
κοίνωσε ότι θα μειώσει τον αριθμό 
των δημοσίων υπαλλήλων κατά 
3.600 άτομα. Το παράδειγμα της κυ-
βέρνησης ακολούθησε αμέσως και ο 
ιδιωτικός τομέας, με μπαράζ ανακοι-
νώσεων για σχεδιαζόμενες απολύ-
σεις εργαζομένων.

Μαζικές απολύσεις έχουν ανακοι-
νωθεί επίσης και στην αυτοκινητο-
βιομηχανία, στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, στον οργανισμό τηλεπικοινω-
νιών Telstra και στην μεγάλη εται-
ρεία επεξεργασίας αλουμινίου Alcoa.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυ-
τές, το κύμα των απολύσεων θα δι-
ογκωθεί και δεν αποκλείεται να χα-
θούν μόνο στη Βικτώρια, πάνω από 
11.000 θέσεις εργασίας τους προ-
σεχείς μήνες. Στους επόμενους 18 
μήνες, αναμένεται να χαθούν στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, πάνω από 
10.000 εργασίας σε ολόκληρη την 
Αυστραλία.

Ενα οικολογικό πρωτοποριακό 
όχημα σχεδίασε ο Ελληνοαυ-
στραλός Δημήτριος Σκούτας 

και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 
διαγωνισμό «James Dyson Awards». 
Το όχημα, με το όνομα Skipee, είναι 
κατασκευασμένο κυρίως από ανα-
κυκλωμένα υλικά και χρησιμοποιεί 
ηλεκτροκινητήρα για την κίνησή του, 
τοποθετημένο στον πίσω τροχό. Το 
Skipee παρουσιάστηκε στη Διεθνή 

Έκθεση Αυτοκινήτου της Μελβούρ-
νης. Οι άξονες που συνδέουν τον βα-
σικό κορμό του Skipee με τους τρο-
χούς κινούνται ανεξάρτητα ώστε να 
επιτρέπουν στο όχημα να λαμβάνει 
την απαραίτητη κλίση στις στροφές, 
ενώ η κεντρική άρθρωση λειτουρ-
γεί και ως ανάρτηση. Οι δύο μπρο-
στινοί τροχοί είναι εξοπλισμένοι με 
φωτιστικά σώματα ώστε το όχημα να 
μοιάζει με αυτοκίνητο στο δρόμο.

Mία εκατοστιαία μονάδα 
μακριά από το χαμηλό-
τερο επίπεδο δημοτικό-

τητας όλων των εποχών, βρί-
σκεται η Εργατική κυβέρνηση 
της Τζούλια Γκίλαρντ, σύμφωνα 
με τελευταία δημοσκόπηση της 
εταιρίας Newspoll.

Την ίδια ώρα η δημοτικότητα 
του Συνασπισμού Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών, βρίσκεται στο 
ίδιο υψηλό επίπεδο μ’ αυτήν επί 
αρχηγίας του Τζον Χάουαρντ, 
μετά την τρομοκρατική επίθεση 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, η δημοτικότη-
τα του Εργατικού Κόμματος φέ-
ρεται να έχει μειωθεί στο πολύ 
χαμηλό ποσοστό του 27%, ενώ 
αυτή του Συνασπισμού βρίσκε-
ται στο 51%. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα The Australian, που 
δημοσίευσε χθες τα αποτελέ-
σματα της δημοσκόπησης, αν οι 
ψηφοφόροι είχαν να εκλέξουν 
ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμ-
ματα, ο Συνασπισμός θα συγκέ-

ντρωνε το 59% και το Εργατικό 
Κόμμα το 41% των ψήφων.

Η εφημερίδα διαπιστώνει ότι 
οι ψήφοι που χάνει το Εργατικό 
Κόμμα, δεν στρέφονται πλέον 
προς τους Πράσινους ή τους 
Ανεξάρτητους, αλλά προς το Φι-
λελεύθερο Κόμμα. Την ίδια ώρα 
μόνο το 28% των ψηφοφόρων 
δηλώνουν ικανοποιημένοι με 
την απόδοση της Τζούλια Γκί-
λαρντ στην ηγεσία της χώρας, 
ενώ το ποσοστό των δυσαρε-
στημένων ανήλθε στο 61%.

Ηομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση δεν πρέπει να μειώ-
σει την εξωτερική της 

βοήθεια σε χώρες του Τρίτου 
Κόσμου, απλά για να υλοποιή-
σει την υπόσχεσή της για πλεο-
νασματικό προϋπολογισμό στο 
οικονομικό έτος 2012-2013. 
Αυτό τόνισε χθες ο ανεξάρτη-
τος βουλευτής της Τασμανίας, 
Άντριου Γουίλκι.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνη-
ση Γκίλαρντ είχε υποσχεθεί ότι 
θα αυξήσει την εξωτερική της 
βοήθεια από 0,35% στο 0,5% 

του μικτού εγχώριου προϊόντος 
της χώρας. Τελευταία όμως κυ-
κλοφορούν έντονες φήμες ότι 
η κυβέρνηση θα αθετήσει την 
υπόσχεσή της αυτή, εφόσον θα 
υποχρεωθεί να περιορίσει τις 
κρατικές δαπάνες για να κατα-
θέσει πλεονασματικό προϋπο-
λογισμό. Ο κ. Γουίλκι τόνισε 
ότι μια αύξηση από το 0,35% 
στο 0,5% του μικτού εγχώριου 
προϊόντος, υπολογίζεται ότι θα 
σώσει επιπλέον 800.000 ζωές 
αν διατεθούν τα χρήματα στον 
τομέα της υγείας.

Στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το Ινστιτού-
το Κτηματομεσιτών της 

Ν.Ν.Ο., αποκαλύπτουν ση-
μαντική μείωση στον αριθμό 
διαθέσιμων σπιτιών και δια-
μερισμάτων προς ενοικίαση 
στο Σίδνεϊ και το Νιούκαστλ. 

Ενώ στις δύο αυτές περιοχές 
παρατηρήθηκε τον Μάρτιο ση-
μαντική μείωση στον αριθμό 
διαθέσιμων κατοικιών προς 
ενοικίαση, στο Γούλονγκονγκ, 
στο Coffs Harbour και στο 
Riverina παρατηρήθηκε αύξη-
ση από 3% έως 4.9%.
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από ανακυκλώσιμα υλικά

Έπιασε πάτο η δημοτικότητα
της κυβέρνησης Γκίλαρντ

Ο Άντριου Γουίλκι πιέζει 
για αύξηση της εξωτερικής βοήθειας

Λιγότερες κατοικίες προς ενοικίαση 
στο Σίδνεϊ και το Νιούκαστλ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Στην πλειονότητά τους οι πολιτικοί παρατηρητές της χώρας προβλέπουν εκλογικό βατερλό για την κυβέρνηση 
της Τζούλια Γκίλαρντ την επόμενη φορά που θα κληθούν στις κάλπες οι ψηφοφόροι.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Άντριου Γουίλκι.


