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Μετά από 37 ολόκληρα χρό-
νια έσπασε τελικά τη σιωπή 
του ο πρώην Αρχιδικαστής 

Σερ Άνθονι Μέϊσον, αποκαλύπτο-
ντας ότι ο ίδιος συµβούλευσε τον 
τότε Γενικό Κυβερνήτη της χώρας, 
Σερ Τζον Κερ, να προειδοποιού-
σε µεν τον Γκοφ Ουίτλαµ αλλά να 
µην προχωρούσε στην απόλυση 
της κυβέρνησης. Η σκανδαλώδης 
απόλυση της κυβέρνησης Ουίτλαµ 

έγινε το 1975. Ο Σερ Άνθονι τόνι-
σε ότι επανειληµµένα είχε ζητήσει 
από τον τότε Γενικό Κυβερνήτη να 
µην προχωρούσε στην απόλυση 
της κυβέρνησης, αλλά ο Σερ Τζον 
Κερ αγνόησε τις συµβουλές του. Ο 
τότε Αρχιδικαστής είχε υποστηρίξει 
ότι τυχόν απόλυση της κυβέρνησης 
θα επέφερε πολιτική αστάθεια στη 
χώρα. Είχε προτείνει δε, να ζητού-
σε ο Γενικός Κυβερνήτης από τον κ. 

Ουίτλαµ να κήρυττε εκλογές, για να 
µην λάµβανε µεγαλύτερες διαστά-
σεις η πολιτική κρίση που µάστιζε 
τη χώρα. Σύµφωνα µε έγγραφα που 
είδαν το φως της δηµοσιότητας τις 
τελευταίες µέρες, ο Σερ Άνθονυ Μέ-
ϊσον κατόπιν εντολής του Σερ Τζον 
Κερ, είχε προετοιµάσει επιστολή µε 
την οποία ουσιαστικά απέλυε την 
κυβέρνηση Ουίτλαµ, που όµως ο 
τελευταίος ποτέ δεν χρησιµοποίησε.

Αµφιβολίες για το µέλλον των 
πτήσεων εξωτερικού της αυ-
στραλιανής αεροπορικής εται-

ρείας Qantas που παρουσιάζει ολοένα 
αυξανόµενο παθητικό, εκφράζουν οι-
κονοµικοί αναλυτές, κάτι που αναµέ-
νεται να σηµάνει και ακύρωση των 
σχεδίων της εταιρείας για επαναλει-
τουργία της γραµµής προς Αθήνα. 

Την ίδια στιγµή η ακύρωση της 
παραγγελίας 35 νέων αεροσκαφών 
Βoeing 787 για την Qantas, συνολι-
κής αξίας 8,5 δισ. δολαρίων, η ανα-
βολή της ηµεροµηνίας παράδοσης 

για 50 επιπλέον αεροσκάφη δείχνει 
ότι η εταιρεία εγκαταλείπει τα σχέδια 
της για επαναλειτουργία της γραµµής 
προς Αθήνα, µέσω της θυγατρικής της 
Jetstar. Η απόφαση ήρθε ως επακό-
λουθο των ζηµιών ύψους 256 εκατ. 
δολαρίων που κατέγραψαν οι αυστρα-
λιανές αερογραµµές το οικονοµικό 
έτος 2011-2012, που ολοκληρώθηκε 
τον Ιούνιο. Η αύξηση του λειτουργι-
κού κόστους, λόγω της αύξησης της 
τιµής των καυσίµων, δεν άφησε αλώ-
βητη την Qantas όπως άλλωστε και τις 
ανταγωνίστριές της στις υπερατλαντι-

κές πτήσεις. Ο ισχυρός ανταγωνισµός, 
σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, και 
η τιµή της κηροζίνης δεν αποτελούν 
όµως τα µόνα προβλήµατα. Η χαµηλή 
ζήτηση στην Ευρώπη λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης έχει κάνει ασύµφορα 
πολλά δροµολόγια. H εταιρεία είδε το 
µερίδιό της στα διεθνή δροµολόγια να 
πέφτει από το 30% τον περασµένο Σε-
πτέµβριο, στο 18% τον Μάρτιο, λόγω 
του ανταγωνισµού από τις ταχύτατα 
αναπτυσσόµενες αεροπορικές εταιρεί-
ες της Κίνας και της Μέσης Ανατολής, 
µε επικεφαλής την Emirates.

Εκκληση προς τον αρχηγό της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, να εξετάσει το εν-

δεχόµενο επανακαθιέρωσης του συ-
στήµατος εργασιακών σχέσεων Work 
Choices, που να περιλαµβάνει τα 
περιβόητα συµβόλαια απασχόλησης 
ανάµεσα σε εργοδότη και εργαζόµε-
νο, απηύθυνε χθες ο πρώην  πρωθυ-
πουργός της χώρας, Τζον Χάουαρντ. 
Ο κ. Χάουαρντ ζήτησε παράλληλα 
την λήψη αυστηρότερων µέτρων σε 
υποθέσεις άδικων απολύσεων στον 
τοµέα των µικρών επιχειρήσεων. 
«Νοµίζω ότι θα πρέπει να επανεξε-
τάσουµε το θέµα αυτό. ∆εν υπάρ-
χει λόγος να µην επιστρέψει αυτή η 
χώρα στο σύστηµα εργασιακών σχέ-

σεων  που είχαµε από το 1996 µέχρι 
το 2005, το οποίο περιελάµβανε τα 
ατοµικά συµβόλαια απασχόλησης», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην 
πρωθυπουργός. Όπως είναι γνωστό, 
το σύστηµα Work Choices που είχε 
θέσει σε εφαρµογή ο κ. Χάουαρντ 
στον τοµέα των εργασιακών σχέσε-
ων, οδήγησε τον Συνασπισµό σε ήττα 
στις εκλογές του 2007. Ο σηµερινός 
αρχηγός του Συνασπισµού Φιλελεύ-
θερου-Εθνικού Κόµµατος, στην προ-
εκλογική του εκστρατεία στις τελευ-
ταίες εκλογές, είχε υποσχεθεί ότι δεν 
πρόκειται να επαναφέρει στη χώρα το 
σύστηµα εργασιακών σχέσεων Work 
Choices. «Το σύστηµα αυτό είναι νε-
κρό. Έχει ενταφιαστεί, έχει αποτε-

φρωθεί», ήταν η χαρακτηριστική του 
δήλωση. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις 
του κ. Χάουαρντ, ο υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου Γουέϊν Σουάν,  υποστή-
ριξε ότι το Work Choices  βρίσκεται 
στην µυστική ατζέντα του κ. Άµποτ. 
«Βρίσκεται στην ατζέντα του Φιλελεύ-
θερου Κόµµατος. Οι Λίµπεραλς έχουν 
πάντα στο πρόγραµµά τους να σφίγ-
γουν τον κλοιό στους µισθούς και να 
κτυπούν τον εργαζόµενο λαό», δήλω-
σε ο κ. Σουάν και επανέλαβε ότι µια 
Εργατική κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να καθιερώσει ένα σύστηµα εργασι-
ακών σχέσεων που να περιλαµβάνει 
τα ατοµικά συµβόλαια απασχόλησης 
ανάµεσα σε εργοδότη και εργαζόµε-
νο», τόνισε ο κ. Σουάν.

Το αυστραλιανό υπουργείο Άµυνας (MoD) ανακοίνω-
σε ότι έχει επιλέξει το σύστηµα ηλεκτρονικού πολέ-
µου (EW) Growler για το µαχητικό Super Hornet της 

Βασιλικής Πολεµικής Αεροπορίας της Αυστραλίας (RAAF), 
καθιστώντας την Αυστραλία την µονή χώρα εκτός από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) που χρησιµοποι-
εί το αεροσκάφος Growler.

Η επιλογή, µε εκτιµώµενο κόστος 1,5 δισ. δολαρίων 
ΗΠΑ, ανακοινώθηκε την προηγούµενη βδοµάδα.

Η Αυστραλία διαθέτει 24 µαχητικά αεροσκάφη F/A-18F 
Super Hornet. Το Growler είναι µία εξειδικευµένη έκδο-
ση του Super Hornet και αυτή τη στιγµή είναι στην υπη-
ρεσία του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ (US Navy), από 
το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί «πολύ αποτελεσµατικά», κατά 
τη διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων στη Λιβύη 
το 2011. Το MoD της Αυστραλίας ήταν στην διαδικασία 
αναζήτησης της ενίσχυσης της αεροπορικής υπεροχής για 
κάποιο χρονικό διάστηµα. Το 2009 η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε ότι πρόκειται να εγκαταστήσει καλωδίωση στα 12 από 
τα 24 Super Hornet για την δυνατότητα µετατροπής στην 
διαµόρφωση Growler µε κόστος 35 εκατοµµύρια δολάρια 
ΗΠΑ. Η ανακοίνωση ακολουθήθηκε µια νέα το Μάρτιο του 
2012 στην οποία η κυβέρνηση της Αυστραλίας δήλωνε ότι 
θα αγοράσει µακροχρόνιο εξοπλισµό για το Growler µε κό-
στος 20 εκατοµµύρια δολάρια.

Ο προϋπολογισµός του Μαΐου 2012 συµπεριελάµβανε 
και ένα ποσό για την απόκτηση του Growler, και συµπε-
ριλήφθηκε στο ∆ηµόσιο Σχέδιο Αµυντικών Ικανοτήτων 
που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η απόκτη-
ση πρόκειται να γίνει ως Στρατιωτική Πώληση Εξωτερικού 
(FMS) µε τις ΗΠΑ, και αναµένεται να εισέλθει στην υπηρε-
σία από το 2018.

Το Growler είναι ένα σύστηµα ηλεκτρονικού πολέµου 
(EW) το οποίο θα δώσει στο Super Hornet την ικανότη-
τα να παρεµβάλει µε παράσιτα τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
αεροσκαφών, επίγειων ραντάρ και συστηµάτων επικοινω-
νίας, µπορεί επίσης να αναλάβει επιχειρήσεις Παρακολού-
θησης, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR).

Ως ένα συµφυές τµήµα του συγχρόνου πεδίο επιχειρή-
σεων, οι ηλεκτρονικές απειλές είναι το βασικό µέληµα των 
ενόπλων δυνάµεων παγκοσµίως.

Ενας Αυστραλός 
ήταν ανάµεσα στα 
τέσσερα µοιραία 

θύµατα του αεροπορι-
κού δυστυχήµατος που 
έγινε προχθές στην Ιν-
δονησία. Εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξω-
τερικών και Εµπορίου 
της Αυστραλίας, επιβε-
βαίωσε χθες την πλη-
ροφορία, τονίζοντας ότι 
το µικρό αεροσκάφος 
είχε εξαφανιστεί στο 
νησί Borneo της Ιν-
δονησίας την περασµένη Παρασκευή.  Τα συντρίµµια του 
αεροσκάφους εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο και ανα-
σύρθηκαν από τα ερείπια τέσσερα πτώµατα, ανάµεσα στα 
οποία και αυτό του Γενικού ∆ιευθυντή της εταιρίας Elliott 
Geophysics International, Πίτερ Έλιοτ, από το Περθ.

Ο Σερ Άνθονι Μέϊσον σπάει τη σιωπή του 

Δείχνει να εγκαταλείπει η Qantas 
τα σχέδια επαναλειτουργίας της γραμμής προς Αθήνα

Ο Τζον Χάουαρντ επαναφέρει τη συζήτηση
για την επανακαθιέρωση 
του συστήµατος Work Choices
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Η Αυστραλία 
επέλεξε το σύστημα 
ηλεκτρονικού πολέμου 
Growler 
για το Super Hornet

Αυστραλός νεκρός 
σε αεροπορικό δυστύχημα 

Ο Σερ Άνθονι Μέϊσον

Ο άτυχος Πίτερ Έλιοτ.


