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για την ιστορία του χώρας.

Το απόρρητο των επιστολών δια-
τηρήθηκε εξαιτίας της ταξινόµησης 
των αρχείων ως «προσωπικής» 
επικοινωνίας µεταξύ του Kerr, της 
Βασίλισσας και του προσωπικού 
γραµµατέα της, εξαιρώντας τις έτσι 
από τις συνήθεις 30ετείς διατάξεις 
περί δηµοσίευσης κρατικών εγ-
γράφων που ισχύουν για τα αρχεία 
της Κοινοπολιτείας.

Η ιστορικός Τζέιν Χόκινγκ αµφι-
σβήτησε αυτή την ερµηνεία µέσω 
του οµοσπονδιακού δικαστηρίου 
της Αυστραλίας και του ανώτατου 
δικαστηρίου και τελικά κατάφε-
ρε να αποδείξει ότι τα αρχεία δεν 
ήταν «προσωπικά».

Η Hocking δήλωσε στον Guardian 
µετά την δηµοσίευση των επιστο-
λών ότι ήταν µια «υπέροχη µέρα 
για τη διαφάνεια». Η Hocking είπε 
επίσης ότι ένιωσε «εξαιρετικά εν-

θουσιασµένη» που τελικά διάβασε 
τις επιστολές.

«Πρόκειται για µια πραγµατικά 
ιστορική στιγµή όσον αφορά την 
δηµοσιοποίηση των µυστικών επι-
στολών ανάµεσα στη βασίλισσα 
και τον γενικό κυβερνήτη. Είναι 
µια πραγµατικά σηµαντική ηµέρα 
γιατί η πρόσβαση σε αυτό το υλι-
κό θα ρίξει ένα άπλετο φως σε όσα 
συνέβησαν».

Ο Ντέιβιντ Φρίκερ, γενικός διευ-
θυντής των Αρχείων, είπε επίσης 
ότι ήταν ευχαριστηµένος µε τη δη-
µοσιοποίηση των εγγράφων και 
πρόσθεσε ότι αυτός ακριβώς είναι 
ο σκοπός του Εθνικού Αρχείου, να 
δηµοσιοποιεί σηµαντικά ιστορικά 
έγγραφα αλλά αυτό πρέπει να γίνε-
ται σύµφωνα µε το νόµο.

«Είµαι χαρούµενος για τη δηµοσι-
οποίηση για διάφορους λόγους», 
δήλωσε ο Φρίκερ στο Guardian. 
«Αυτά τα έγγραφα έχουν σηµαντικό 
ενδιαφέρον, χωρίς αµφιβολία. ∆εν 
αµφισβητήσαµε ποτέ την ιστορική 
σηµασία αυτών των εγγράφων. 
∆εν είναι σηµαντικά  µόνο για 
την ιστορία, αλλά και γιατί έχουν 
εµπνεύσει πολλούς ανθρώπους 
στην Αυστραλία να ενδιαφερθούν 
για την ιστορία της χώρας και νο-
µίζω ότι αυτό είναι καλό.»

Η κυκλοφορία των επιστολών του 
παλατιού είναι πιθανό να πυρο-
δοτήσει νέες συζητήσεις σχετικά 
µε τον ρόλο της µοναρχίας σε µια 
ανεξάρτητη Αυστραλία. Η µυστικό-
τητα από µόνη της έχει κατακριθεί 
από το Κίνηµα υπέρ της αβασίλευ-
της ∆ηµοκρατίας της Αυστραλίας 
ως απόδειξη του «παραλογισµού» 
που θέλει ένα ξένο µονάρχη να 
παρεµβαίνει σε µια ανεξάρτητη 
δηµοκρατία.

«Αυτό το είδος διαφάνειας πρέπει 
να είναι ο κανόνας σε µια δηµο-
κρατία και όχι η εξαίρεση», δήλω-
σε ο εθνικός διευθυντής του ARM, 
Sandy Biar. «Ήρθε η ώρα η Αυ-
στραλία να έχει έναν Αυστραλό ως 
αρχηγό του κράτους που να είναι 
υπόλογος στους Αυστραλούς και 
στην Αυστραλιανή νοµοθεσία».

Η Hocking είχε χαρακτηρίσει στο 
παρελθόν τις επιστολές ως «το πιο 
σηµαντικό σύνολο εγγράφων σχε-
τικά µε την αποποµπή της κυβέρ-
νησης Whitlam που κυκλοφόρησε 
την τελευταία δεκαετία».

Ο Κερ απέπεµψε τον Γουίτλαµ στις 
11 Νοεµβρίου 1975 την ώρα που 
µια βαθιά κρίση ταλάνιζε την µε-
ταρρυθµιστική του κυβέρνηση.
Έχοντας πληγεί από την καταστρο-

φική υπόθεση των δανείων (ως 
Υπουργός Ορυκτών Πόρων και 
Ενέργειας, ο Rex Connor προσπά-
θησε να δανειστεί περίπου 4 δισε-
κατοµµύρια δολάρια από τη Μέση 
Ανατολή για να βοηθήσει την εθνι-
κοποίηση της αυστραλιανής βιο-
µηχανίας µέσω έργων υποδοµής 
µεγάλης κλίµακας. Οι µη συµβατι-
κές διαπραγµατεύσεις ελέγχθηκαν 
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
και απορρίφθηκαν από το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών, αλλά ο Κόνορ 
συνέχισε να διαπραγµατεύεται από 
το παρασκήνιο µε τον µυστηριώδη 
Πακιστανό τραπεζίτη Τίραθ Χεµά-
νι), την αποποµπή του αναπληρω-
τή του, Τζιµ Κερνς, και µια πικρή 
ήττα από τις εκλογές σε µια σίγου-
ρη Εργατική έδρα. Ο Γουίτλαµ βρέ-
θηκε σε ακόµη πιο δύσκολη θέση 
όταν η συντηρητική αντιπολίτευση 
καταψήφισε τον προϋπολογισµό 
της κυβέρνησης στη Γερουσία.

Ο Φρέιζερ ζήτησε από τη Γουίτλαµ 
να πάει σε εκλογές. Ο Κερ, πιστός 
µοναρχικός, παρακολουθούσε 
στενά στην υπόθεση και έστειλε 
επιστολές στο παλάτι χωρίς να το 
γνωρίζει ο Whitlam.

Πέντε ηµέρες πριν από την απο-
ποµπή της 11ης Νοεµβρίου, ο Κερ 
ανέφερε στο παλάτι ότι ο Γουάιτλαµ 
δεν θα διεξαγάγει εκλογές και ότι η 
µόνη επιλογή για την αποµάκρυν-
σή του ήταν να τον αποπέµψει.

Ο Γουίτλαµ, ωστόσο, είχε προ-
γραµµατίσει να πραγµατοποιήσει 
τις εκλογές για το µισό σώµα της 
Γερουσίας (κάθε 3 χρόνια λήγει η 
θητεία των µισών γερουσιαστών. 
Η πλήρης εναλλαγή των γερουσι-
αστών ολοκληρώνεται κάθε 6 χρό-
νια) και πήγε να το ανακοινώσει 
στον Κερ την ηµέρα της αποπο-
µπής του.

Όταν ο Κερ τον απέπεµψε, πυρο-
δότησε µια συνταγµατική και πο-
λιτική κρίση που έπληξε το έθνος 
και οδήγησε σε χρόνια οργής.

Ο Γουάιτλαµ διατήρησε την εµπι-
στοσύνη της βουλής µετά την 
αποποµπή του, αλλά ηττήθηκε µε 
διαφορά στις εκλογές που πραγµα-
τοποιήθηκαν µερικές εβδοµάδες 
αργότερα. 

(Πηγή: The Gurdian, abc, sbs news, SMH)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

LEGAL ADVICE SERVICE 

FREE legal advice service for the 
Greek community with experienced 
Greek speaking solicitors providing 
quality advice to help you resolve 

your legal problems. 
 

Assistance is offered in most areas of 
law, with further referral to  
appropriate specialist firms.  

 When: Κάθε δεύτερη Πέμπτη / Thursday- Fortnightly 

 Έναρξη στις 6 Αυγούστου 2020 / Commencing 6 August 2020 

 Time: Από 4.30μμ – 5.30μμ / 4:30pm – 5:30pm         
 

 Where: Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη / Greek Community Club 
                            206-210 Lakemba St, Lakemba NSW  

Empowering and supporting our 
Greek community to  

protect and advance their  
access to justice 

Please note numbers are limited, call to make an appointment;  
Contact the GOC Welfare Service on 02 9740 8310 / 02 9740 6022. 

 

Επειδή η ζήτηση είναι μεγάλη,  παρακαλούμε να κλείνετε ραντεβού. Επικοινωνήσετε 
με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στους αριθμούς (02) 9740 8310 ή (02) 9740 6022. 

 

www.goc.com.au 

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW 
WELFARE SERVICE 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Έμπειροι δικηγόροι που ομιλούν την  
ελληνική γλώσσα, θα σας δώσουν τις  

νομικές συμβουλές που χρειάζεστε για 
να επιλύσετε τα προβλήματά σας.  Η  

υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑ.  
 

Η βοήθεια καλύπτει σχεδόν όλα τα  
νομικά θέματα. 

Στηρίζουμε την ελληνική ομογένεια, 
με το να παρέχουμε  
νομικές συμβουλές  

για την προστασία της. 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
O Martin Michael Charles Charteris, Baron 
Charteris of Amisfield (1913-1999). Ο Charteris 
ήταν ο Προσωπικός Γραµµατέας της Βασίλισ-
σας την περίοδο 1950-1977.

O Γενικός Κυβερνήτης, Σερ Τζον Ρόµπερτ Κερ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας την περίοδο 1972-1975, Γκοφ 
Γουίτλαµ µε τον Γενικό Κυβερνήτη Σερ Τζον Ρόµπερτ Κερ




