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Ενα σπάνιο φωτογραφικό υλι-
κό από 20.000 φωτογραφίες 
µε θέµα τη µετανάστευση των 

ευρωπαίων στην Αυστραλία ταξινο-
µήθηκε και παρουσιάζεται στην ιστο-
σελίδα των Εθνικών Αρχείων της 
Αυστραλίας. Ανάµεσα στις χιλιάδες 
φωτογραφίες υπάρχουν και πολλές 
ελλήνων µεταναστών από νέους και 
νέες που οικονοµικοί ή πολιτικοί λό-
γοι τους οδήγησαν στη µετανάστευση.

Οι φωτογραφίες καλύπτουν ένα 
µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων των 
µεταναστών, είναι ταξινοµηµένες 
ανά εθνικότητα αλλά ή δραστηριότη-
τα και περιλαµβάνουν τελετές πολι-
τογράφησης, φεστιβάλ, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, µεταναστευτικά κέντρα, 
χώρους θρησκευτικής λατρείας, 
φωτογραφίες διαφόρων χώρων ερ-
γασίας, συµµετοχής σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις κ.λπ. Όσοι θέλουν να 

εντοπίσουν δικά τους πρόσωπα στις 
φωτογραφίες µπορούν να γράψουν 
στο πεδίο αναζήτησης το οικογενει-
ακό τους όνοµα ή να αναζητήσουν 
µετανάστες του παρελθόντος µε βάση 
το λιµάνι άφιξης, τον ξενώνα που φι-
λοξενήθηκαν κ.λπ. 

Η διεύθυνση της ιστοσελί-
δας είναι η εξής: http://www.
destinationaustralia.gov.au/site/
index.php

∆ιακοπές µε τον ενός 
έτους Flynn κάνουν 
ο Orlando Bloom και 

η Miranda Kerr στην Αυ-
στραλία.  Όπως ήταν φυσι-
κό ο µικρός ήταν το κέντρο 
της προσοχής πάνω στο 
πολυτελέστατο γιοτ αφού 
όλοι ήθελαν να ασχολη-
θούν µαζί του.

Τις εντυπώσεις βέβαια 
έκλεψε και η µαµά Miranda 

Kerr η οποία αν και δεν 
άφηνε στιγµή από τα χέ-
ρια της τον γιο της φαινό-
ταν αρκετά ξεκούραστη. Οι 
δύο ηθοποιοί κάνουν ένα 
διάλειµµα από τις επαγγελ-
µατικές τους υποχρεώσεις 
τους. Λίγες µέρες νωρίτερα 
ο ηθοποιός ολοκλήρωσε 
την τελευταία του ταινία κι 
έχει ανάγκη από λίγη ξε-
κούραση.  

Σε διαθεσιµότητα τέθηκε 
η πιλότος των αυστρα-
λιανών αερογραµµών 

Qantas που εξακριβώθηκε 
ότι κάθισε στο χειριστήριο 
αεροσκάφους για να εκτε-
λέσει πτήση µε προορισµό 
το Μπρίσµπεϊν. Συγκεκρι-
µένα η πιλότος που ετοιµα-
ζόταν για την απογείωση 
ενός Boeing 767 έλαβε την 
τελευταία στιγµή εντολή να 
επιστρέψει για να υποβλη-
θεί σε αλκοτέστ, στο οποίο 
αποδείχτηκε θετική. Η πι-
λότος ήταν στο χειριστήριο 
ενός αεροσκάφους µε προο-
ρισµό το Μπρίσµπεϊν, όταν 
οι Αρχές του αερολιµένα του 
Σίδνεϊ, που είχαν ειδοποιη-
θεί από το προσωπικό, της 

ζήτησαν να κατεβεί από το 
αεροπλάνο που είχε αρχί-
σει να τροχοδροµεί, γράφει 
η Sydney Morning Herald. 
Αργότερα αντικαταστάθηκε 
µε άλλο πιλότο και το αερο-
σκάφος συνέχισε κανονικά 
την πτήση. 

Το περιστατικό σηµειώθη-
κε την περασµένη εβδοµάδα 
και η κυβερνήτρια του αερο-
σκάφους τέθηκε σε διαθεσι-
µότητα. 

Συνολικά 51.000 αλκο-
τέστ έχουν γίνει τα τελευταία 
τρία χρόνια από την αυστρα-
λιανή Αρχή Ασφαλείας Πο-
λιτικής Αεροπορίας εκ των 
οποίων τα 45 αποδείχτηκαν 
θετικά, υπογράµµισε ο εκ-
πρόσωπος της Αρχής.

Είναι µια στιγµή-εφιάλτης για 
κάθε γονιό. Την ώρα που κάθο-
νταν µε τη 14 µηνών κορούλα 

τους σε εστιατόριο McDonald’s στο 
Σίδνεϊ, οι Tevita και Glory την εί-
δαν ξαφνικά να πνίγεται επειδή είχε 
στραβοκαταπιεί µία πατάτα.

Το περιστατικό αποθανάτισαν οι 
κάµερες ασφαλείας του εστιατορί-
ου: Το νήπιο σταµατά να αναπνέει 
και οι πανικόβλητοι γονείς τρέχουν 
στο ταµείο ζητώντας βοήθεια από το 
προσωπικό. Το προσωπικό αλλά και 

αρκετοί πελάτες συγκεντρώνονται 
γύρω από το παιδί προσπαθώντας 
να βοηθήσουν. Ενώ η µικρή Nevaeh 
κείτεται στον πάγκο των ταµείων, 
όλοι της χτυπούν την πλάτη µε την 
ελπίδα να ξεκολλήσει από το λαιµό 
της η πατάτα. Η µαµά της φαίνεται να 
κλαίει τροµοκρατηµένη ενώ η κόρη 
της δίνει µάχη για τη ζωή της. 

Ο µάνατζερ του καταστήµατος εξή-
γησε πως όταν προσπαθούσε να 
βοηθήσει τη µικρή Nevaeh είχε ήδη 
αρχίσει να µελανιάζε ενώ η µαµά της 

φώναζε «σώστε το µωρό µου, πνίγε-
ται, δεν αναπνέει!». Το προσωπικό 
επικοινώνησε µέσω τηλεφώνου µε 
τις Πρώτες Βοήθειες για να ζητήσει 
οδηγίες αλλά τελικά έπειτα από τρία 
βασανιστικά λεπτά η µικρή άρχισε 
και πάλι να αναπνέει.

Η Nevaeh πέρασε ένα βράδυ στο 
νοσοκοµείο και την επόµενη µέρα 
πήρε εξιτήριο. 

Το προσωπικό του McDonald’s 
βραβεύτηκε για την αντιµετώπιση 
του περιστατικού.
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