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Νέα διάσταση στο «θρίλερ» 
της κατάρριψης του τουρ-
κικού Phantom µε δήλωση 

του Σύρου υπουργού Πληροφορι-
ών ότι το αεροσκάφος αντιµετω-
πίστηκε ως αγνώστου ταυτότητας, 
και δεδοµένης της οµοιότητας των 
τουρκικών και ισραηλινών µαχητι-
κών η Συρία «µπορεί και να νόµι-
σε» ότι ήταν ισραηλινό. «Ο τουρκι-
κός λαός είναι αδελφός και φίλος. 
Η Συρία δεν θέλησε να χτυπήσει 
τουρκικό αεροσκάφος» λέει ο Σύ-
ρος υπουργός Οµράν αλ-Ζουµπί 
επιµένοντας ότι το µαχητικό κατερ-
ρίφθη σε συριακό εναέριο χώρο. 
Την ίδια στιγµή, ο Ταγίπ Ερντογάν 
τονίζει ότι η Τουρκία δεν έχει πρό-
θεση να επιτεθεί στη Συρία, αλλά 
επαναφέρει την απειλή στρατιωτι-
κής δράσης σε ενδεχόµενες συρι-
ακές στρατιωτικές κινήσεις στη µε-
θόριο. Επισηµαίνοντας ότι απηχεί 
την προσωπική του άποψη για τα 
γεγονότα που έχουν δηµιουργή-
σει πολεµικό κλίµα στη µεθόριο, 
υπουργός Πληροφοριών της Συ-
ρίας, Οµράν αλ-Ζουµπί, δήλωσε 
την Τετάρτη ότι το καθεστώς Άσαντ 
δεν γνώριζε ότι ήταν τουρκικό το 
αεροσκάφος (που σύµφωνα µε την 
Άγκυρα κατερρίφθη σε διεθνή ενα-
έριο χώρο, έπειτα από στιγµιαία 
παραβίαση). «Το γεγονός έχει ως 
εξής: Επρόκειτο για ένα αγνώστου 
ταυτότητας αεροσκάφος που πετού-
σε πολύ χαµηλά. ∆εν κατερρίφθη 
µε πύραυλο. ∆εν υπήρξε πρόθε-
ση. Όπως γνωρίζετε στην περιοχή 

υπάρχει το Ισραήλ και τα αεροσκά-
φη της σιωνιστικής αυτής χώρας 
µοιάζουν πολύ µε τα τουρκικά. Η 
Συρία µπορεί να νόµιζε ότι είναι 
ισραηλινό αεροσκάφος» είπε ο Αλ-
Ζουµπί, σύµφωνα µε την τουρκική 
εφηµερίδα Hurriyet.

«Ένα ισραηλινό αεροσκάφος 
οποτεδήποτε εισέλθει στον εναέ-
ριο χώρο της Συρίας, σίγουρα θα 
βρεθεί αντιµέτωπο µε πυρά. Το 
ίδιο ισχύει και για τα αεροσκάφη. 
Το αεροσκάφος που ερχόταν από 
την Τουρκία ήταν για εµάς αγνώ-
στου ταυτότητας. ∆εν θέλαµε να 
το καταρρίψουµε. ∆εν επιθυµούµε 
κρίση στις σχέσεις Συρίας-Τουρ-
κίας» υπογράµµισε. Ο Σύρος αξι-
ωµατούχος επισήµανε ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει κάποια 
πληροφορία για την τύχη των δύο 
πιλότων. «Ευχόµαστε να είναι ζω-
ντανοί και καλά στην υγεία τους. 
Υπογραµµίζω ότι η Συρία δεν εξα-
πέλυσε καµία επίθεση. Εύχοµαι οι 
σχέσεις της Συρίας µε την Τουρκία 
να βελτιωθούν. Το τουρκικό αερο-
σκάφος εισήλθε στη Συρία» τόνισε.

Και επανέλαβε πως το µαχητικό 
αντιµετωπίστηκε ως αγνώστου ταυ-
τότητας, και δεν κατερρίφθη επει-
δή ήταν τουρκικό. «Η Συρία δεν 
θέλησε να χτυπήσει τουρκικό αε-
ροσκάφος. Ο τουρκικός λαός είναι 
αδελφός και φίλος. Οφείλουµε να 
προσεγγίσουµε το θέµα αυτό µέσα 
σε αυτό το πλαίσιο. Χρειάζεται ηρε-
µία και σε στρατιωτικό επίπεδο» 
δήλωσε.

Θετική ήταν για την ιταλική 
κυβέρνηση η έκβαση και 
για τις άλλες δύο ψηφοφο-

ρίες εµπιστοσύνης ενώ, παράλλη-
λα, κατάφερε να διασφαλίσει ότι 
εγκρίθηκε σειρά αµφιλεγόµενων 
µεταρρυθµίσεων για τα εργασια-
κά. Το αποτέλεσµα θεωρείται ακό-
µη ότι θα ενισχύσει την θέση του 
βαλλόµενου στο εσωτερικό Μόντι 
ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 
ΕΕ όπου θα ζητήσει περισσότερα 
µέτρα για την ανάπτυξη και έναν 
µηχανισµό για την κάλυψη του κό-
στους δανεισµού της Ιταλίας.

Μία από τις πρώτες του εξαγ-
γελίες του Μόντι αφότου ανέλαβε 
την πρωθυπουργία, τον Νοέµβριο 

του 2011, η εργασιακή µεταρρύθ-
µιση ρυθµίζει επί το ευνοϊκότερο 
τη δυνατότητα των εργοδοτών στις 
απολύσεις, επεκτείνει τα επιδόµα-
τα ανεργίας από το 2017 και θέτει 
τέλος στην καθ’ υπέρβαση χρήση 
των ευέλικτων µορφών εργασίας, 
που επέτρεπε στους εργοδότες να 
µην προσλαµβάνουν εργαζοµέ-
νους µε πλήρες ωράριο απασχό-
λησης.

Η εργασιακή µεταρρύθµιση του 
Μόντι είχε κατατεθεί προ τριών 
µηνών στο Κοινοβούλιο, έπειτα 
από µακρά διαπραγµάτευση µε τα 
εργατικά σωµατεία και την εργο-
δοσία, αλλά σύντοµα χρειάσθηκε 
να αναθεωρηθεί, έπειτα από την 

πίεση των κοµµάτων και τις ανη-
συχίες των συνδικάτων για αύξη-
ση των απολύσεων, ή των εργο-
δοτών που φοβούνται αύξηση του 
κόστους εργασίας.  Οι εργατικές 
ενώσεις ήδη έχουν οργανώσει 
πολυάριθµες κινητοποιήσεις κατά 
των προτεινόµενων αλλαγών. 

Οι δυσκολίες στην έγκριση της 
εργασιακής µεταρρύθµισης σή-
µαναν την απαρχή των πολιτι-
κών προβληµάτων του Μόντι και 
επιτάχυναν την καθοδική πορεία 
του στις δηµοσκοπήσεις, η οποία 
έχει φθάσει µόλις στο 33% από το 
71% που συγκέντρωνε όταν ανέ-
λαβε το πηδάλιο της χώρας τον 
Νοέµβριο του 2011.

Πρόωρες εκλογές προκη-
ρύσσει ο σιίτης πρωθυ-
πουργός του Ιράκ Νούρι 

αλ-Μαλίκι, επικαλούµενος την 
άρνηση των αντίπαλων πολιτι-
κών σχηµατισµών να καθίσουν 
στο τραπέζι του διαλόγου προς 
άρση του πολιτικού αδιεξόδου 
που έχει παραλύσει την κυβέρνη-
ση και το Κοινοβούλιο. Σουνίτες, 
Κούρδοι και ορισµένοι σιίτες ηγέ-
τες ζητούν επί µήνες την παραίτη-
ση του πρωθυπουργού του Ιράκ, 
καταγγέλλοντας ότι τους έχει πα-
ραγκωνίσει από την εξουσία.

«Την ώρα που η άλλη πλευρά 
αρνείται να κάτσει στο τραπέζι 
του διαλόγου και εξακολουθεί 

να προκαλεί συνεχόµενες πολι-
τικές κρίσεις που βλάπτουν το 
συµφέρον του ιρακινού λαού, ο 
πρωθυπουργός αναγκάστηκε να 
προκηρύξει πρόωρες εκλογές» 
αναφέρεται σε ανακοίνωση που 
αναρτήθηκε την Τετάρτη στο δι-
κτυακό τόπο του πρωθυπουργού 
του Ιράκ. Στην ανακοίνωση δεν 
γίνεται αναφορά σε ηµεροµηνία 
προσφυγής στις κάλπες. Η πολι-
τική κρίση στο Ιράκ ξέσπασε τον 
∆εκέµβριο του 2011 στον απόη-
χο της απόσυρσης των αµερικα-
νικών στρατευµάτων, µε υποκί-
νηση του σουνιτικού κόµµατος 
Ιρακίγια, το οποίο κατηγόρησε 
τον Αλ-Μαλίκι ότι υφάρπαξε την 

εξουσία.Οι Κούρδοι ηγέτες και 
το κίνηµα του ριζοσπάστη σιίτη 
Μοκτάντα αλ-Σαντρ ενεπλάκη-
σαν στην αντιπαράθεση µε τον 
Ιρακινό πρωθυπουργό, ο οποίος 
ανέλαβε την εξουσία το 2006 και 
επανεξελέγη το 2010.  Η θητεία 
της τρέχουσας Βουλής επρόκει-
το κανονικά να ολοκληρωθεί το 
2014. Η πολιτική κρίση έχει πα-
ραλύσει την ιρακινή κυβέρνηση, 
και κυρίως το Κοινοβούλιο, απ’ 
όπου δεν έχει περάσει κανένας 
σηµαντικός νόµος µε εξαίρεση 
τον προϋπολογισµό, την ώρα 
που εκκρεµούν σηµαντικά νοµο-
σχέδια, όπως αυτό για τον πετρε-
λαϊκό τοµέα.

Ιστορική χαρακτηρίζεται η χει-
ραψία µεταξύ της Βασίλισσας 
Ελισάβετ και του πρώην διοικη-

τή του Ιρλανδικού ∆ηµοκρατικού 
Στρατού (IRA), Μάρτιν ΜακΓκί-
νες. Ο πρώην διοικητής του IRA 
είναι σήµερα αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλαν-
δίας. Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία οι δύο τους έδωσαν τα χέρια, 
κατά την επίσκεψη της βασίλισσας 
στην Β. Ιρλανδία. Η κίνηση είναι 
σαφώς συµβολική και σηµατοδο-
τεί το τέλος µιας σύγκρουσης που 

κόστισε τις ζωές χιλιάδων στρατι-
ωτών και απλών πολιτών. Η συ-
νάντηση πραγµατοποιήθηκε 14 
χρόνια από τότε που ο IRA τερµά-
τισε τον πόλεµό του εναντίον της 
βρετανικής κυριαρχίας στην επαρ-
χία. Η χειραψία, που συµβολίζει 
αυτή την οριστική συµφιλίωση 
στη βρετανική επαρχία της Βόρει-
ας Ιρλανδίας, πραγµατοποιήθηκε 
κεκλεισµένων των θυρών σε ένα 
θέατρο του Μπέλφαστ κατά τη 
δεύτερη ηµέρα της επίσκεψης της 
Βασίλισσας.  Ο 62χρονος Μάρτιν 

ΜακΓκίνες ήταν ένας από τους 
ηγέτες του Ιρλανδικού ∆ηµοκρατι-
κού Στρατού (IRA) που πολέµησε 
τη βρετανική κυριαρχία στη Βό-
ρειο Ιρλανδία επί 30 χρόνια, στη 
διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν 
περισσότεροι από 3.500 άνθρω-
ποι. Ο Μάρτιν ΜακΓκίνες υπήρξε, 
επίσης, ένας από τους πρωτεργά-
τες της διαδικασίας που οδήγησε 
τον IRA να καταθέσει τα όπλα και 
σηµαντικός διαπραγµατευτής της 
ειρηνευτικής συµφωνίας της Με-
γάλης Παρασκευής του 1998.
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Πέρασε από το κοινοβούλιο 
η εργασιακή µεταρρύθµιση του Μόντι

Μια χειραψία ιστορικής σηµασίας

Μπορεί και να νομίσαμε 
ότι το μαχητικό ήταν ισραηλινό 

ΣΥΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

1683ΑΜ
24ωροσ
ελληνικοσ
στΑθΜοσ

Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.

Για τον καλύτερο Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, τα τελευταία νέα, ποιοτική μουσική
και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.

Τηλ.: (02) 9750 8155 • Fax: (02) 9750 0517
Tηλέφωνα για τις ζωντανές εκπομπές: (02) 9750 9890 & (02) 9750 0017
Διεύθυνση: Unit 4 / 9 Mavis St., Revesby NSW 2212
e-mail: conn@greekradio.com.au • web: www.greekradio.com.au 97

75

Πρόωρες εκλογές προκηρύσσονται στο Ιράκ 


