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Ανάµεικτες ήταν οι αντι-
δράσεις των πολιτικών 
κοµµάτων στην πρόταση 

για την επαναλειτουργία των 
κέντρων κράτησης στο Ναού-
ρου και στο Νησί Μάνους στην 
Παπούα Νέα Γουϊνέα, ενώ η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ κατέθετε χθες 
στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέ-
διο. Η έκθεση, που ετοιµάστηκε 
µε εντολή της Πρωθυπουργού, 
συνιστά να στείλουν όσους αι-
τούνται άσυλο και έχουν φτάσει 
µε βάρκες στη χώρα, σε τρίτες 
χώρες µέχρι να διευκρινιστούν 
οι υποθέσεις τους.

Σύµφωνα µε τη γνώµη των 
ειδικών, που συνέταξαν τη έκθε-
ση, το Κοινοβούλιο της Αυστρα-
λίας πρέπει να θεσπίσει ένα νέο 
νόµο, ο οποίος θα επιτρέπει την 
απέλαση των προσφύγων σε 
αποµονωµένα σηµεία προσω-
ρινής κράτησης στη Μαλαισία, 
την Παπούα Νέα Γουϊνέα και το 
Ναούρου, δεδοµένου ότι µόνο η 
εξέταση των αιτήσεων για παρο-
χή ασύλου στη χώρα, ενθαρρύ-
νει αυτούς τους ανθρώπους να 
ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξί-
δι πάνω σε βάρκες.

Περίπου χίλιοι πρόσφυγες 
και µέλη των πληρωµάτων 
πνίγηκαν στη θάλασσα από το 
2001, προσπαθώντας να φτά-
σουν στην Αυστραλία µε βάρ-

κες. Προ ηµερών οι Αυστραλοί 
διασώστες κατάφεραν να απο-
τρέψουν το θάνατο 200 ανθρώ-
πων, το σκάφος των οποίων 
καταστράφηκε κοντά στο νησί 
των Χριστουγέννων, στον Ινδι-
κό ωκεανό. Μεταξύ των λοιπών 
συστάσεων της επιτροπής είναι 
και η απαγόρευση της εισόδου 
των οικογενειών των προσφύ-
γων που προσπαθούν να φτά-
σουν ανεξάρτητα στην Αυστρα-
λία µέσω θαλάσσης. Το Κόµµα 
των Αυστραλών Οικολόγων, 
χαρακτήρισε την πρόταση ως 
«επιστροφή στις παλιές µέρες 
επί κυβέρνησης Χάουαρντ». Η 
Αρχηγός των Πράσινων, Κρι-
στίν Μίλν, δήλωσε ότι οι περισ-
σότερες από τις 22 προτάσεις 
που έγιναν από το «πάνελ» του 
οποίου ηγήθηκε πρώην ανώτα-
το στέλεχος των αυστραλιανών 
ενόπλων δυνάµεων, ο Άνγκους 
Χιούστον, είναι σκληρές και 
απογοητευτικές και τις σύγκρι-
νε µε την αποκαλούµενη «λύση 
του Ειρηνικού» που προέβλεπε 
την εξέταση των αιτήσεων των 
αιτούντων άσυλο στο εξωτερικό,

Την ίδια ώρα όµως οι Οικο-
λόγοι και ανθρωπιστικές οργα-
νώσεις, καλωσόρισαν την πρό-
ταση για αύξηση του αριθµού 
των προσφύγων που δέχεται 
ετησίως η χώρα, από 13,750 

σε 20,000. Το «πάνελ» που δι-
όρισε η κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
πρότεινε την επαναλειτουργία 
του κέντρου κράτησης στο νησί 
Μάνους της Παπούα Νέας Γου-
ϊνέας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει 
«καλή διευθέτηση» τη συµφωνία 
της Αυστραλίας µε τη Μαλαισία 
για την ανταλλαγή προσφύγων, 
υπογραµµίζοντας όµως ότι θα 
πρέπει να βελτιωθούν τα µέτρα 
ασφαλείας για τους αιτούντες 
άσυλο. Τονίζει ακόµη ότι η πρό-
ταση της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης να υποχρεώνονται τα 
σκάφη που έρχονται στην Αυ-
στραλία µε πρόσφυγες να επι-
στρέφουν στην χώρα προέλευ-
σής τους, µπορεί να αποδεικτεί 
«αποτελεσµατικό αντικίνητρο».

Ο µη κερδοσκοπικός οργανι-
σµός ChilOut – που αντιτίθεται 
στην κράτηση ανήλικων – κα-
λωσόρισε την πρόταση για την 
αύξηση του αριθµού προσφύ-
γων που δέχεται ετησίως η Αυ-
στραλία καθώς και την αύξηση 
του αριθµού ατόµων που έρχο-
νται στην Αυστραλία κάτω από 
το πρόγραµµα επανασύνδεσης 
οικογενειών. Από την πλευρά 
του ο εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς 
Αµνηστίας, όµως, ∆ρ Γκράχαµ 
Τοµ, δήλωσε ότι οι προτάσεις 
εµπνέουν φρίκη και τις χαρα-
κτήρισε απαράδεκτες. 

Το πέµπτο δηµοφιλέστερο 
µάθηµα είναι αυτό της 
ελληνικής ιστορίας στο 

πανεπιστήµιο Λα Τροµπ της 
Μελβούρνης. Το συγκεκριµέ-
νο πανεπιστήµιο προσφέρει 
δωρεάν µαθήµατα µέσω του 
διαδικτύου και ρεκόρ φοιτη-
τών επιλέγουν το µάθηµα της 
ελληνικής ιστορίας.

«Πάνω από 46.000 φοιτη-
τές επέλεξαν να σπουδάσουν 
την αρχαία ελληνική ιστορία 
και η ανταπόκρισή τους µας 
ξάφνιασε», δήλωσε ο επικε-
φαλής της έδρας Ιστορικών 
και Ευρωπαϊκών Μελετών 
Καθηγητής Κρίστοφερ Μακί 
σηµειώνοντας ότι ο αριθµός 
συνεχώς αυξάνεται. 
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Οι Αυστραλοί φοιτητές 
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