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Πάνω από 10.000 φοιτητικές 
βίζες ακύρωσε το τελευταίο 
οικονοµικό έτος το υπουργείο 

Μετανάστευσης γιατί δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις για τις οποίες χο-
ρηγήθηκαν. Οι ακυρώσεις στο οικο-
νοµικό έτος 2011-2012 οφείλονται 
σε διάφορους λόγους, αλλά - κυρί-
ως - στο γεγονός ότι οι φοιτητές που 
τις είχαν λάβει δεν κατάφεραν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
σπουδών τους, ενώ µεγάλος αριθµός 
από αυτούς δεν παρακολουθούσε τα 
µαθήµατα των σχολών και πανεπι-

στηµίων που υποτίθεται ότι θα έπρε-
πε να παρακολουθεί. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα 
το υπουργείο Μετανάστευσης, 3.107 
φοιτητικές βίζες ακυρώθηκαν γιατί οι 
κάτοχοί τους δεν ήταν, στην πραγµα-
τικότητα, φοιτητές, ενώ άλλες 2.219 
ακυρώθηκαν γιατί τα άτοµα που τις 
είχαν πάρει δεν παρακολουθούσαν 
τα µαθήµατα των σχολών στις οποί-
ες είχαν εγγραφεί. Φοιτητικές βίζες 
ακυρώθηκαν επίσης και για διάφο-
ρους άλλους λόγους, όπως για πα-
ράδειγµα για δήλωση ψευδών στοι-

χείων, για λόγους που σχετίζονται µε 
τη συµπεριφορά και το χαρακτήρα 
ορισµένων αλλοδαπών φοιτητών 
και λοιπά. Να σηµειώσουµε εδώ 
ότι ο συνολικός αριθµός των ξένων 
φοιτητών που βρίσκονται στην χώρα 
για να σπουδάσουν ανέρχονταν, τον 
περασµένο Αύγουστο στις 461.447 
άτοµα, αριθµός που είναι κατά 7,6% 
µικρότερος από την προηγούµενη 
χρονιά. Οι ξένοι φοιτητές αποτελούν 
για την Αυστραλία µια µεγάλη πηγή 
εσόδων αφού ο ετήσιος τζίρος ξεπερ-
νά τα 16 δισεκατοµµύρια δολάρια.

Η Γενική Εισαγγελέας της χώ-
ρας, Νίκολα Ρόξον, οµολόγη-
σε ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ 

πολύ πιθανόν να υποχρεωθεί να 
προβεί σε αλλαγές στον µετανα-
στευτικό νόµο, µετά από απόφαση 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ότι η 
χορήγηση βίζας σε ορισµένους αι-
τούντες άσυλο, δεν αποτελεί κίνδυ-
νο για την εθνική ασφάλεια. Σε δη-
λώσεις της στο τηλεοπτικό δίκτυο 
του ABC τόνισε ότι αυτή τη στιγµή 
γίνεται αποτίµηση της δικαστικής 
απόφασης από την κυβέρνηση. Η 
απόφαση αφορούσε σε έναν αιτού-

ντα άσυλο από την Σρι Λάνκα. Συ-
γκεκριµένα, το Ανώτατο ∆ικαστή-
ριο απεφάνθη ότι η αυστραλιανή 
κυβέρνηση δεν µπορεί να απορρί-
πτει αιτήσεις για βίζα από αιτούντες 
άσυλο, απλά επειδή η Μυστική 
Υπηρεσία Πληροφοριών (ASIO) 
τους θεωρεί επικίνδυνους για την 
εθνική ασφάλεια. Η απόφαση αυτή 
θα έχει αντίκτυπο σε άλλες 50 υπο-
θέσεις αιτούντων άσυλο, κυρίως 
προσφύγων από τη Σρι Λάνκα, 
τους οποίους έχει συµπεριλάβει 
στη «µαύρη λίστα» η Αυστραλιανή 
Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ενα νέο σηµαντικό σύµµαχο 
έχουν πλέον οι επιστήµο-
νες στην εξερεύνηση του Σύ-

µπαντος, εφόσον το τηλεσκόπιο 
Australia Square Kilometre Array 
Pathfinder (ASKAP) τέθηκε σε λει-
τουργία. Το τηλεσκόπιο είναι εγκατε-
στηµένο σε µια αποµονωµένη περιο-
χή της ∆υτικής Αυστραλίας. 

Το ASKAP είναι ένα ραδιοτηλε-
σκόπιο που αποτελείται από µια συ-
στοιχία 36 κεραιών κάθε µια εκ των 
οποίων έχει διάµετρο 12 µέτρων. Η 
εγκατάσταση καλύπτει µια έκταση 50 
χιλιάδων τετραγωνικών χλµ (ίση µε 
αυτή της Κόστα Ρίκα) και έχει 120 
άτοµα προσωπικό. Βασική αποστολή 
του ASKAP είναι η συλλογή δεδοµέ-
νων που θα βοηθήσουν τους επιστή-
µονες να µάθουν περισσότερα για τη 
γέννηση του Σύµπαντος.

Το ASKAP συλλέγει και επεξεργά-
ζεται δεδοµένα ταχύτερα από οποιο-

δήποτε άλλο τηλεσκόπιο στον κόσµο. 
Στην πραγµατικότητα αποτελεί τµήµα 
του SKA, ενός γιγάντιου τηλεσκοπί-
ου που θα ενώνει την ισχύ µεγάλων 
εγκαταστάσεων όπως το ASKAP και 
όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του 
θα είναι το ισχυρότερο και πιο σύν-
θετο τηλεσκόπιο που έχει κατασκευ-
αστεί ποτέ. Η δεύτερη µεγαλύτερη 

εγκατάσταση του SKA θα βρίσκεται 
στη Νότιο Αφρική και οι εργασίες κα-
τασκευής του έχουν προγραµµατιστεί 
να ξεκινήσουν το 2016. Ο αριθµός 
των κεραιών του ASKAP θα αυξά-
νεται προοδευτικά ώστε να φτάσουν 
κάποια στιγµή στο τέλος της δεκαε-
τίας που διανύουµε τις 96 που είναι 
και ο τελικός στόχος. 

10.000 φοιτητικές βίζες ακύρωσε 
το υπουργείο Μετανάστευσης

Έπονται αλλαγές 
στον µεταναστευτικό νόµο

Άνοιξε τα «µάτια» του 
το νέο σούπερ τηλεσκόπιο

ΤΟ ASKAP ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ 
ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Μέρος της λίστας σοβαρών ψυχικών διαταραχών ή 
αλλιώς του ∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδί-
ου των Ψυχικών ∆ιαταραχών προς περαιτέρω µελέ-

τη θα αποτελεί από τον ερχόµενο Μάιο ο εθισµός στο διαδί-
κτυο, σύµφωνα µε Αυστραλούς ειδικούς.  Στη συγκεκριµένη 
κατηγορία, σύµφωνα µε τους ερευνητές, θα κατατάσσονται 
όλοι όσοι δηλώνουν «κολληµένοι» µε το smartphone, το 
tablet ή το λάπτοπ τους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Οι επιστήµονες κατέθεσαν στην Αυστραλιανή Εταιρεία 
Ψυχολογίας µια έκθεση όπου υπογραµµίζουν συγκεκριµέ-
να την αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον 

εθισµό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια µέσω διαδικτύου και 
ιδιαίτερα των µικρότερων ηλικιών. Υποστηρίζουν µάλι-
στα, ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας λόγω της 
πτώσης του κόστους των διαδικτυακών συνδέσεων και της 
µεγάλης διαθεσιµότητάς τους, υπό µορφή δωρεάν ίντερνετ 
σε δηµόσιους χώρους, αλλά και λόγω της κατάκτησης της 
αγοράς από τα smartphones, πολλές χώρες χορεύουν πλέ-
ον τον χορό της «αιώνιας συνδεσιµότητας».

Σύµφωνα µε τον δρα Μάϊκ Κίριος, ο οποίος είναι κλι-
νικός ψυχολόγος από το Πολυτεχνείο του Σουίνµπερν και 
ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης, η περαιτέρω µελέτη 
της συγκεκριµένης διαταραχής θα µπορούσε να επιτρέψει 
σε ειδικούς να διαγιγνώσκουν επιτυχώς την εξάρτηση των 
παιδιών στην τεχνολογία και να τους προσφέρουν εγκαί-
ρως τη σωστή θεραπεία. «Στην περίπτωση των παιδιών, 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν µια ξεκάθαρη αιτία. 
Αλλά σε γενικές γραµµές, η υπερβολική χρήση της τεχνο-
λογίας µπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήµατα» εξηγεί. 

Από την πλευρά του, ο ψυχολόγος µε εξειδίκευση σε 
περιπτώσεις εθισµού σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ∆ρ Εµίλ 
Χόντζνικ, αναφέρει τον έντονο προβληµατισµό του µε τον 
ολοένα αυξανόµενο αριθµό παιδιών που αντιµετωπίζουν 
τη συγκεκριµένη διαταραχή. Είχε µάλιστα, όπως υπογραµ-
µίζει, ασθενείς µόλις 12 ετών οι οποίοι εµφάνιζαν εθισµό 
στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. «Ως τυπική 
ένδειξη εθισµού χαρακτηρίζεται οτιδήποτε παραπέµπει σε 
συµπτώµατα αποµόνωσης» εξηγεί ο ίδιος. «Συµπεριφορές 
δηλαδή που εκφράζουν δυστυχία, οργή, ευερεθισµό, όταν 
δεν µπορούν να παίξουν».  

Με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας των δύο 
µικρότερων σε ηλικία αδελφών του µε δηλητηρί-
αση, συνελήφθη προχθές από την αστυνοµία του 

Μπρίσµπαν ένα 14χρονο κορίτσι.
Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες στη δη-

µοσιότητα, εν τούτοις πιστεύεται ότι η 14χρονη αποπειρά-
θηκε να σκοτώσει τα δύο αδέλφια της, βάζοντας δηλητήριο 
στο φαγητό τους. Το περιστατικό φέρεται να έγινε σε σπίτι 
του προαστίου Ρίτσλαντς, στο Μπρίσµπαν, προχθές Κυριακή.

Έκρηξη 
του παιδικού εθισμού 
στο διαδίκτυο

14χρονη αποπειράθηκε 
να δηλητηριάσει τα αδέλφια της

Χρήση της τεχνολογίας 
από τα παιδιά µε µέτρο 
συνιστούν στους γονείς 

οι επιστήµονες.




