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Ζητείται µπέιµπι σίτερ που να µιλά ελληνικά
Ελληνική οικογένεια στο Brighton le Sands 

µε τρία αγόρια ηλικίας πέντε, τριών και ενός έτους ζητά 
φιλική µπέιµπι σίτερ που να µιλά ελληνικά και αγγλικά. 

Ώρες εργασίας 8πµ-5µµ Τετάρτη-Παρασκευή 
Στις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται: προετοιµασία πρωϊνού,  
προετοιµασία παιδιών για το σχολείο, φροντίδα του µωρού, 

οικιακές εργασίες, µαγείρεµα για την οικογένεια, 
να παίρνει τα παιδιά από το σχολείο. Συνεργασία µε τους γονείς 

και τον παππού και τη γιαγιά που µένουν στο διπλανό σπίτι.
 Ίσως χρειαστεί να προστεθούν µερικές έξτρα ηµέρες εργασίας. 

Οι ενδιαφέροµενες θα πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης, 
παρέχουµε το δικό µας αυτοκίνητο. 

Πιστοποίηση ικανότητας εργασίας µε παιδιά 
και καθαρό ποινικό µητρώο. 

Τηλεφωνήστε στο 0423 846 581 και ζητήστε την Ελένη. 

Επιφανής Αυστραλός ακαδημαϊκός 
λογοκρίνεται από την κινεζική κυβέρνηση
Ε νας κορυφαίος εκδοτικός οίκος της Αυ-

στραλίας ισχυρίζεται ότι η απειλή αντι-
ποίνων εκ µέρους της κινεζικής κυβέρνη-
σης είναι ο λόγος πίσω από την ακύρωση 

της έκδοσης ενός βιβλίου που εκθέτει περαιτέρω 
την επιρροή του Πεκίνου στο Οµοσπονδιακό Κοι-
νοβούλιο και σε άλλους τοµείς της κοινωνίας.
Ο επιφανής ακαδηµαϊκός του Πανεπιστηµίου 
Charles Sturt Clive Hamilton δήλωσε ότι ο εκδο-
τικός οίκος Allen & Unwin ήταν έτοιµος να δη-
µοσιεύσει το βιβλίο του Silent Invasion, αλλά την 
περασµένη εβδοµάδα τον ενηµέρωσαν ότι δεν θα 
µπορούσαν πλέον να προχωρήσουν επειδή υπήρ-
χε η ανησυχία για αγωγή εναντίον τους λόγω δυ-
σφήµισης.
«Οι εκδόσεις Allen & Unwin είπαν ότι ανησυχού-
σαν για αντίποινα από το Πεκίνο µέσω διάφορων 
πιθανών οδών, συµπεριλαµβανοµένων νοµικών 
απειλών ενορχηστρωµένων από το Πεκίνο. Απο-
φάσισαν ότι ο κίνδυνος ήταν πολύ µεγάλος και έτσι 
απλώς σταµάτησαν την έκδοση και µου επέστρε-
ψαν τα δικαιώµατα» είπε ο καθηγητής Hamilton.
Το Silent Invasion εξετάζει λεπτοµερώς τις δραστη-
ριότητες του Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
στην Αυστραλία και, όπως δήλωσε ο καθηγητής 
Hamilton, έχει ήδη τύχει νοµικής επιµέλειας.
«∆εν έχουµε καµία αµφιβολία ότι το Silent 
Invasion είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό βιβλίο» 
γράφει ο εκδοτικός οίκος στον συγγραφέα σε ένα 
εµπιστευτικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στις 8 Νοεµβρίου. Ο εκδότης δήλωσε ότι ανησυχεί 
για «πιθανές απειλές µε στόχο το βιβλίο και την 
εταιρεία εκ µέρους του Πεκίνου». Στο ηλεκτρονικό 

µήνυµα, η εταιρεία εξήγησε: «Η πιο σοβαρή από 
αυτές τις απειλές είναι η πολύ µεγάλη πιθανότητα 
µιας αχαλίνωτης δυσφήµισης εναντίον των εκδό-
σεων Allen & Unwin και ενδεχοµένως και προσω-
πικά εναντίον σας».
Ο καθηγητής Hamilton, ο οποίος έχει ήδη εκδώ-
σει οχτώ βιβλία στις εκδόσεις Allen & Unwin και 
έχει τιµηθεί µε παράσηµο από το Τάγµα της Αυ-
στραλίας για τη συµβολή του στη δηµόσια συζήτη-
ση, δήλωσε ότι η µεταστροφή του εκδότη αποτελεί 
«καµπή στη δηµόσια συζήτηση για την καταστολή 
της ελευθερίας του λόγου στην Κίνα».
«Αυτό που βλέπουµε ... είναι το πρώτο παράδειγ-
µα όπου ένας σηµαντικός εκδοτικός οίκος δυτικής 
χώρας αποφάσισε να λογοκρίνει υλικό για το Κι-
νεζικό Κοµµουνιστικό Κόµµα στην ίδια του την πα-
τρίδα» δήλωσε. «Το βιβλίο έχει τεράστιο δηµόσιο 
ενδιαφέρον, αναµένω ότι θα κάνει καλές πωλήσεις 
και εµείς, ως Αυστραλοί που ζούµε σε µια ελεύθε-

ρη κοινωνία, δεν πρέπει να επιτρέπουµε να πέ-
φτουµε θύµατα εκφοβισµού και εξαναγκασµού σε 
σιωπή από µια αυταρχική ξένη δύναµη».
Ο εκδοτικός οίκος Allen & Unwin δήλωσε ότι «τρέ-
φει τεράστιο σεβασµό» για τον καθηγητή Hamilton 
και το έργο του, αλλά µετά από εκτεταµένες νοµικές 
συµβουλές αποφάσισε να καθυστερήσει τη δηµο-
σίευση «έως ότου αποφασιστούν δικαστικά ορι-
σµένα θέµατα».
«Ο Clive δεν δέχτηκε την καθυστέρηση της δηµο-
σίευσης και ζήτησε την επιστροφή των δικαιωµά-
των του, όπως έχει το δικαίωµα να κάνει. Του ευ-
χόµαστε την καλύτερη τύχη για το βιβλίο» δήλωσε 
ο εκδότης.
Η ακύρωση της έκδοσης έρχεται εν µέσω έντονων 
συζητήσεων στην Αυστραλία σχετικά µε την αυξα-
νόµενη επιρροή της Κίνας, συµπεριλαµβανοµένων 
των προειδοποιήσεων που έχουν απευθύνει πολι-
τικοί και δηµόσιοι αξιωµατούχοι για την ανάγκη 
προστασίας της ελευθερίας του λόγου.
Η κυβέρνηση Turnbull αναµένεται σύντοµα να 
δηµοσιοποιήσει νέα νοµοσχέδια για την αντιµε-
τώπιση της ξένης παρέµβασης στη δηµοκρατία της 
Αυστραλίας, γεγονός που αναγνώρισε και ο Allen 
& Unwin µε το ηλεκτρονικό του µήνυµα στον κα-
θηγητή Hamilton.
«Εµείς ... καταλαβαίνουµε ότι η θέση µας θα είναι 
ισχυρότερη όταν η προτεινόµενη νοµοθεσία που 
στοχεύει στην αντιµετώπιση της ξένης επιρροής 
στην Αυστραλία κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, κάτι 
που µάλλον δεν προβλέπεται να συµβεί µέχρι το 
επόµενο έτος» γράφει η εταιρεία.

Η άµµος σε αυτό το όχι και τόσο γνωστό, 
αλλά όµορφο και γραφικό, σύµπλεγµα νη-
σιών κρύβει ένα βάναυσο και αιµατηρό πα-
ρελθόν, το οποίο ακόµα αποκαλύπτεται. Οι 
επιστήµονες εξακολουθούν να φέρνουν στο 
φως ολόκληρους σκελετούς που βρίσκονται 
θαµµένοι στο λεγόµενο «Νησί του Φόνου» 
(«Murder Island») σχεδόν 400 χρόνια µετά 
την πρώτη και µεγαλύτερη µαζική δολοφονία 
της Αυστραλίας, σύµφωνα µε το 60 Minutes.
Η ανταρσία και η σφαγή που σηµειώθηκαν 
στο ολλανδικό ιστιοφόρο Batavia το 1629 
αποτελεί το πιο αιµατηρό γεγονός στη ναυ-
τική ιστορία της Αυστραλίας. Κατευθυνόµε-
νο νότια, το Batavia χτύπησε σε έναν ύφαλο 
40 χιλιόµετρα µακριά από τις ακτές της ∆υ-
τικής Αυστραλίας, κοντά στα Houtman νη-
σιά Abrolhos, ένα αρχιπέλαγος 122 νησιών 
στον Ινδικό ωκεανό. Περίπου 40 άνθρωποι 
πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην 
ξηρά. Ωστόσο, όσοι επέζησαν και κολύµπη-
σαν µέχρι το κοντινό νησί Beacon –που αρ-
γότερα ονοµάστηκε Νεκροταφείο της Batavia 
– επρόκειτο να έχουν µια ακόµα χειρότερη 
µοίρα.
Καθώς περίµεναν τη διάσωσή τους, 125 
άντρες, γυναίκες και παιδιά σφαγιάστηκαν 
από αντάρτες κατά τη διάρκεια τριών µηνών. 
Ορισµένες γυναίκες κρατήθηκαν αιχµάλωτες 
ζωντανές και υπέστησαν βιασµούς και βασα-

νιστήρια. Το περιστατικό έχει παραλληλιστεί 
µε έναν πραγµατικό «Άρχοντα των µυγών».
Ο δηµοσιογράφος Liam Bartlett επέστρεψε 
στη σκηνή των φονικών µε αρχαιολόγους 
από την Αυστραλία και την Ολλανδία, οι 
οποίοι προσπαθούν να µάθουν τις συνθήκες 
ζωής και θανάτου των θυµάτων.
«Νοµίζω πως έχει ενδιαφέρον το ότι εδώ τα 
θύµατα είχαν ταφεί στραµµένα προς διάφο-
ρες κατευθύνσεις. Βρισκόµαστε σαφώς σε 
ένα νεκροταφείο, αλλά όλοι οι νεκροί έχουν 
ταφεί µε διάφορους τρόπους» δήλωσε στον 
Bartlett ο δρ Al Patterson. «Πρόκειται εντε-
λώς για περίπτωση Άρχοντα των µυγών».
Η Ολλανδή αρχαιολόγος Wendy van 
Duivenvoorde δήλωσε ότι το έργο της είχε 
στόχο να τιµήσει τα θύµατα. «Μια ελάχιστη 
επανόρθωση για το ότι εγκαταλείφθηκαν σε 
αυτό το µέρος στην άκρη της γης» είπε.
Με ειδικότητα στη φυσική ανθρωπολογία 
–ή, αλλιώς, αποκαλούµενος και «ανιχνευ-
τής οστών»–, ο δρ Dan Franklin είπε ότι το 
αλκαλικό έδαφος ευνοεί τη διατήρηση των 
οστών.
Οι αντάρτες που ήταν υπεύθυνοι για τη µα-
ζική δολοφονία τελικά εντοπίστηκαν και 
οδηγήθηκαν στην αγχόνη. ∆εν είναι γνωστό 
πόσα θύµατα είναι θαµµένα στην άµµο. Η 
ανασκαφή συνεχίζεται.

Νήσοι Abrolhos: Η πρώτη και µεγαλύτερη 
µαζική δολοφονία της Αυστραλίας




