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Την ώρα που το υπουργείο 
Μετανάστευσης διαψεύδει 
τις πληροφορίες που κά-

νουν λόγο για σηµαντική αύξη-
ση των µεταναστών από Ελλάδα 
στην Αυστραλία, η µετανάστευση 
είναι τόσο υψηλή σε µερικές πε-
ριοχές της Ιρλανδίας που καθο-
λικές εκκλησίες αρχίζουν να µε-
ταδίδουν τις λειτουργίες ζωντανά 
στο διαδίκτυο για να µπορούν να 
τις παρακολουθήσουν Ιρλανδοί 
στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. 

Ορισµένες µάλιστα µεταδίδουν 
ζωντανά ακόµη και τους γάµους 
και τις κηδείες.

«∆εν είναι µόνο οι εικοσάρη-
δες που αναγκάζονται να µετα-
ναστεύσουν αλλά και πατεράδες 
που πρέπει να πάνε στην Αγγλία 
ή αλλού για να βρουν δουλειά 
και να συντηρήσουν την οικογέ-
νειά τους», λέει ο ιερέας Σον Κά-
νιγχαµ. «Ελπίζω ότι οι ζωντανές 
µεταδόσεις των µυστηρίων θα 
τους βοηθήσουν να αισθάνονται 
πιο κοντά στο σπίτι τους». 

Υπολογίζεται ότι 42.000 Ιρ-
λανδοί µετανάστευσαν το 2011 

- σχεδόν το 1% του πληθυσµού. 
Με την ανεργία να πλησιάζει το 
15%, τόσοι ή και περισσότεροι 
αναµένεται να φύγουν το 2012. 
Η Αυστραλία, όπου η ανεργία 
είναι µόνο 5%, αποτελεί τον πιο 
δηµοφιλή προορισµό.

Πολλοί µετανάστες εργάζονται 
στις οικοδοµές. Στην Ιρλανδία, 
η φούσκα των ακινήτων έσκασε 
την ώρα που έπληττε τη χώρα η 
κρίση και δουλειά στις οικοδο-
µές δεν υπάρχει.

Το πακέτο διάσωσης της Ιρ-
λανδίας προβλέπει την εφαρµο-
γή ενός τετραετούς προγράµµα-
τος λιτότητας. 

Ενδείξεις ανάπτυξης δεν υπάρ-
χουν και παρότι ο πρωθυπουρ-
γός Έντνα Κένι έχει υποσχεθεί 
ότι θα δηµιουργήσει χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας, πολλοί 
νέοι δεν έχουν άλλη υποµονή.

Το 2011 µετανάστευαν περισ-
σότεροι από 500 την εβδοµάδα 
και ο νέος χρόνος θα φέρει µια 
νέα µαζική έξοδο, ιδίως προς την 
Αυστραλία.

Η Ιρλανδία ανάκαµψε από πα-

ρόµοια ύφεση στη δεκαετία του 
‘50 και ξανά στη δεκαετία του ‘80 
και ελπίζει ότι µόλις ανακάµψει 
πάλι, θα επιστρέψει η τελευταία 
«γενιά µεταναστών».

Να υπενθυµίσουµε ότι ενώ 
παρατηρείται σηµαντική αύ-
ξηση στον αριθµό Ιρλανδών 
µεταναστών στην Αυστραλία, 
εκπρόσωπος του υπουργείου 
Μετανάστευσης, διέψευσε κα-
τηγορηµατικά τις πληροφορίες 
που κάνουν λόγο για παρόµοια 
αύξηση Ελλήνων µεταναστών 
στην 5η ήπειρο. Ο κ. Σάντο Λό-
γκαν δήλωσε πως δεν µπορεί να 
εξηγήσει από που αντλεί ο ελλη-
νικός Τύπος τις πληροφορίες για 
«πληµµύρα» Ελλήνων µετανα-
στών στην Αυστραλία. 

«Σίγουρα υπάρχει αυξηµένο 
ενδιαφέρον Ελλήνων για µετα-
νάστευση στην Αυστραλία, αλλά 
αυτό δεν έχει µεταφραστεί και σε 
σηµαντική αύξηση είτε αιτήσε-
ων για µετανάστευση και πολύ 
περισσότερο σε αριθµό µετανα-
στών», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Λόγκαν.

Στον ρόλο των Ελλήνων που 
άλλαξαν την ζωή και τις συ-
νήθειες των Αυστραλών σε 

πολλούς τοµείς ήταν αφιερωµέ-
νο εκτενέστατο άρθρο της εφη-
µερίδας The Sydney Morning 
Herald, που στάθηκε ιδιαίτερα 
στα ελληνικά καφέ του Σίδνεϊ.

Ο Νικ Πούλος µάλιστα διαφω-
νεί µε τη θεωρία ότι οι Έλληνες 
εισήγαγαν την µόδα των καφέ, 
από την Αµερική στην Αυστρα-
λία. «Ξεκίνησαν από το Σίδνεϊ 
και ήταν ιδέα των Ελλήνων», 
λέει ο ίδιος και προσθέτει πως ο 

πατέρας του, άνοιξε το φηµισµέ-
νο The Rio και ο ίδιος εργαζόταν 
εκεί έκτοτε. «Όταν έκλειναν οι 
µπιραρίες, στις έξι το απόγευ-
µα, όλοι έρχονταν στο The Rio. 
Άκουγαν Έλβις από το «τζουκ 
µποξ» και εγώ τους σερβίριζα. 
Ήµουν κάτι σαν τον Φόνζι στο 
τηλεοπτικό σίριαλ Happy Days», 
θυµάται. Τα ελληνικά καφέ εί-
χαν µακρά επιτυχηµένη πορεία. 
Η χρυσή εποχή τους κράτησε 
από τα µέσα του 1930 µέχρι τα 
τέλη του 1960. «Τα ελληνικά 
καφέ ήταν το σηµεία αναφοράς 

για όλους εµάς. Ήταν µέρος της 
ταυτότητάς µας κι ο κοινωνικός 
ιστός του τόπου. Γι’ αυτό, κάθε 
φορά που χάνουµε ένα ελληνικό 
καφέ, χάνουµε και ένα µέρος της 
ιστορίας του τόπου µας», δηλώ-
νει ο Joseph Toms, o οποίος σύ-
χναζε στα καφέ της Ν.Ν.Ουαλίας 
τη δεκαετία του 1950.

Η Έφη Αλεξάκη θα πει ότι 
«πολύ λίγα αυθεντικά ελληνικά 
καφέ έχουν αποµείνει. Αντικα-
ταστάθηκαν από τα φαστφου-
ντάδικα, τα σουπερµάρκετς, τα 
χαρµπουγκεράδικα».

Eρευνες για την εντόπιση και σύλ-
ληψη ενός πρώην σερβιτόρου 
του Σίδνεϊ, που το 2003 είχε 

καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες πριν 
µαχαιρώσει θανάσιµα έναν άντρα, 
διεξάγει η αστυνοµία της µεγαλούπο-
λης. Πρόκειται για τον Trent Jennings 
ο οποίος είχε αθωωθεί από το Ανώ-
τατο ∆ικαστήριο της Νέας Νότιας Ου-

αλίας το 2005, για τη δολοφονία του 
Giuseppe Vitale, αφού εξακριβώθηκε 
ότι έπασχε από διανοητική ασθένεια.

Προχθές όµως εκδόθηκε ένταλµα 
σύλληψης του Jennings, σχετικά µε 
την βίαιη επίθεση και πρόκληση σω-
µατικών κακώσεων εναντίον ατόµου 
στην περιοχή Zetland την προηγού-
µενη βδοµάδα.

Τραγικό θάνατο βρήκε την πρω-
τοχρονιά ένας πατέρας από τη 
Μελβούρνη, σε έκρηξη βεγγαλι-

κών που σηµειώθηκε στην αυλή του 
σπιτιού του και από την οποία τραυ-
µατίστηκαν άλλα έξι άτοµα.

Πρόκειται για τον Carlos Rodriguez, 
ο οποίος τραυµατίστηκε θανάσιµα 

όταν εξερράγη πυροτέχνηµα στο πρό-
σωπό του, στη διάρκεια πρωτοχρο-
νιάτικου πάρτι, αµέσως µετά την άφι-
ξη του νέου χρόνου.

Ο 34χρονος µεταφέρθηκε σε κρίσι-
µη κατάσταση στο νοσοκοµείο, όπου 
όµως υπέκυψε στο µοιραίο την επό-
µενη µέρα.

Η αστυνοµία της Ν.Ν.Ουαλίας 
συνεχίζει τις έρευνες για την 
εντόπιση και σύλληψη δύο 

επικίνδυνων κρατούµενων, που 
δραπέτευσαν από φυλακές υψίστης 
ασφαλείας στο δυτικό Σίδνεϊ.

Πρόκειται για τον 22χρονο Korri 
Schmutter και τον 20χρονο Kyle 
Prendergast, οι οποίοι εξακριβώ-

θηκε ότι είχαν δραπετεύσει από 
τις φυλακές Parklea στις 21:30 
της Κυριακής. O Schmutter είναι 
αµπορίτζιναλ, έχει ύψος 170 εκ., 
µαύρα µαλλιά και καστανά µάτια. 
Ο Prendergast έχει ύψος 172 εκ., 
κοντά µαύρα µαλλιά και καστανά 
µάτια. Και οι δύο θεωρούνται πολύ 
επικίνδυνοι.

Στα 46 ανήλθε χθες ο αριθµός 
των θυµάτων των τροχών σε 
παναυστραλιανή κλίµακα, στη 

διάρκεια των εορτών των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στη Νέα Νότια Ουαλία έχασαν 

τη ζωή τους σε αυτοκινητικά δυ-
στυχήµατα 18 άτοµα, στη ∆υτική 
Αυστραλία 7, στη Βικτώρια 8, στο 
Κουίνσλαντ 8, στη Νότια Αυστραλία 
3, στην Τασµανία 1 και στη Βόρεια 
Επικράτεια 1 άτοµο.

Μαζική έξοδος των Ιρλανδών 
προς την Αυστραλία

Ασύλληπτοι παραμένουν
οι δύο επικίνδυνοι δραπέτες

46 τα θύματα των τροχών
στη διάρκεια των εορτών

Τραγικός θάνατος 34χρονου 
από έκρηξη βεγγαλικών

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Έρευνες για την εντόπιση
πρώην σερβιτόρου 
για βίαιη επίθεση

Οι φυλακές Parklea και στις ένθετες φωτογραφίες οι δύο επικίνδυνοι δραπέτες.

Τα φαστ φουντ και τα σούπερ µάρκετ
αντικατέστησαν τα ελληνικά καφέ


