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Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Συλλόγου 
Γιάρα Μπέι, κ. Μπάρι Γουάλλας 
και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου

 και µπιστρό «Csalt On The Beach Restaurant 
and Bistro», κ. Γιάννης Τσαγκάρης 

εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες 
σε όλους όσους έδειξαν την προτίµηση τους, 

την εκτίµηση τους και την αγάπη τους
 στο εστιατόριο µας την ηµέρα των Θεοφανείων. 

Τους ευχόµαστε από καρδιάς υγεία 
και ευτυχία για το νέο έτος και ευχόµαστε 
να έχουµε τη χαρά να τους προσφέρουµε 

υψηλής ποιότητας φαγητό 
και εξυπηρέτηση και του χρόνου.

On behalf of the President of Yarra Bay Sailing 
Club, Barry Wallace and the owner 

of the Csalt On The Beach Restaurant and Bistro 
Yiannis Tsagaris, we would like to thank 
the Greek Community for their support. 

Thank you for choosing our restaurant as the 
venue to celebrate Epiphany Day. 

We wish you a Happy New Year!

Οι φόβοι για τους Αυστραλούς Ουιγούρους που έχουν 
παγιδευτεί στα στρατόπεδα κράτησης της Κίνας

Η Zulfiye Hiwilla µετακόµισε 
στο Σίδνεϊ από την Κίνα πριν 
από 13 χρόνια. Έχει µια µικρή 
επιχείρηση στο δυτικό Σίδ-

νεϊ και παρά τις χιλιάδες χιλιόµετρα 
που την χωρίζουν από την επαρχία 
Xingjiang, εξακολουθεί να φοβάται το 
µακρύ χέρι του κινεζικού κράτους. Η 
αδερφή και ο γαµπρός της, και οι δύο 
µόνιµοι κάτοικοι Αυστραλίας, έχασαν 
την ελευθερία τους όταν ταξίδεψαν 
στην Κίνα το 2017.  «Η αδερφή µου 
και ο σύζυγός της ταξίδεψαν στη χώρα 
µου τον Φεβρουάριο του 2017. Η κι-
νεζική κυβέρνηση πήρε τα διαβατήρια 
τους», δήλωσε η κυρία Hiwilla, στο 
SBS News. Πιστεύει ότι ο γαµπρός της 
µπορεί να βρίσκεται στα αµφιλεγόµενα 
«στρατόπεδα κράτησης», στην επαρ-
χία Xinjiang, όπου ζει η πλειονότητα 
των Ουιγούρων - µια µουσουλµανική 
Τουρκική µειονότητα. «Η κόρη και ο 
γιος τους είναι ακόµα στην Αυστρα-
λία», είπε. «Είναι πολύ θυµωµένοι, 
και σοκαρισµένοι. Τα παιδιά κλαίνε 
και έχουν πολύ άγχος». Οι αρχές του 
Πεκίνου αποκαλούν τα στρατόπεδα 
«κέντρα κατάρτισης και επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης» και ισχυρίζονται ότι 
τα χρησιµοποιούν για τη µείωση του 
εξτρεµισµού διδάσκοντας στους κρα-
τούµενους τους νόµους και την κινε-
ζική γλώσσα. Τον Αύγουστο, ο ΟΗΕ 

δήλωσε ότι έχει λάβει πολλές αξιόπι-
στες αναφορές ότι ένα εκατοµµύριο 
Ουιγούροι κρατούνται σε στρατόπεδα 
στην Κίνα. Εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών (DFAT) ανέφερε 
στο SBS News ότι «η Αυστραλία δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει πόσοι από 
τους Ουιγούρους που κρατούνται στο 
Xinjiang µπορεί να είναι πολίτες ή 
µόνιµοι κάτοικοι της Αυστραλίας». Ο 
επικεφαλής του τµήµατος του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών που ασχολείται µε 
την Βόρεια Ασία, είπε σε επιτροπή 
της Γερουσίας τον Οκτώβριο ότι γνω-
ρίζει τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις 
Αυστραλών Ουιγούρων, οι οποίοι 
φυλακίστηκαν στην Κίνα, αλλά έχουν 
απελευθερωθεί. Η Αυστραλία φιλοξε-

νεί µια κοινότητα Ουιγούρων µε εκτι-
µώµενο πληθυσµό άνω των 3.000 αν-
θρώπων. Οι Ουιγούροι που ζουν στην 
Αυστραλία κατηγορούν την Κίνα ότι 
τους κατασκοπεύει. Νωρίτερα αυτή την 
εβδοµάδα, η Κίνα επέτρεψε στα διεθνή 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης την πρό-
σβαση στα στρατόπεδα της Xinjiang  
αλλά κινέζος αντιφρονούντας της µει-
ονότητας του Ουιγούρων, ο οποίος ζει 
τώρα στην Ταϊβάν, ανέφερε ότι «όταν 
η κινεζική κυβέρνηση οργανώνει ένα 
ταξίδι για τους δηµοσιογράφους - ντό-
πιους ή ξένους – παρουσιάζει µια άλλη 
εικόνα της πραγµατικότητας». Τέλος, 
να σηµειωθεί, ότι η κινεζική πρεσβεία 
δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του SBS 
News να σχολιάσει τις καταγγελίες.

Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό  
θα µπορούσαν να αυξήσουν τις 
αποταµιεύσεις των συνταξιούχων 
κατά $ 500.000
Οι Αυστραλοί  πολίτες θα µπορούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν µε περισσότερα από 
500.000 δολάρια επιπλέον, αν η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση αναβαθµίσει τον τοµέα 
των 2.8 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, σύµ-
φωνα µε µια νέα έκθεση. Την ίδια στιγµή 
οι ασφαλιστικές εκφράζουν την ανησυχία 
τους ότι ορισµένες από τις προτεινόµενες 
αλλαγές θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν  
του συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας. 
Η ανάκληση των αδειών των ταµείων συ-
νταξιοδότησης που δεν επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους είναι µεταξύ των συµβουλών 
που καταγράφει η έκθεση της Επιτροπής 
Παραγωγικότητας που κατατέθηκε στο κοι-
νοβούλιο την Πέµπτη. Η Επιτροπή ανα-
φέρει µεταξύ άλλων ότι οι εργαζόµενοι θα 
πρέπει να λαµβάνουν κατάλογο µε τα 10 
καλύτερα ταµεία συνταξιοδότησης για να 
επιλέξουν από τη στιγµή που θα ξεκινήσουν 
µια νέα δουλειά, και τον κατάλογο αυτό θα 
πρέπει να τον συντάσσει ανεξάρτητη οµάδα 
εµπειρογνωµόνων. Αυτή η συµβουλή είχε 
συµπεριληφθεί στην ενδιάµεση έκθεση της 
επιτροπής τον Μάιο και αναµένεται να ενι-
σχύσει τις αποταµιεύσεις συνταξιοδότησης 
των Αυστραλών κατά 165.000 δολάρια. Ο 
Θησαυροφύλακας Josh Frydenberg ανέ-
φερε ότι η έκθεση δείχνει ότι το σύστηµα 
συνταξιοδότησης δουλεύει σωστά και προς 
όφελος των Αυστραλών αλλά έχει σηµαντι-
κές διαρθρωτικές αδυναµίες.

Τουλάχιστον Αυστραλοί Ουιγούροι εκτιµάται χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσηµα ότι έχουν εξα-
φανιστεί στην Κίνα και µπορεί να βρίσκονται στα αµφιλεγόµενα στρατόπεδα κράτησης.
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