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Ο «παράδεισος» των ελαφοκυνηγών είναι η Βικτώρια. 
Σε εκατοντάδες χιλιάδες φέρονται να είναι τα ελάφια 
που βόσκουν στα βουνά της πολιτείας και ο πληθυ-

σµός τους αυξάνεται µε γοργό ρυθµό. Με γοργό ρυθµό όµως 
αυξάνεται και ο αριθµός των ελαφιών που σκοτώνουν οι 
εφοδιασµένοι µε άδειες κυνηγοί. Μέχρι στιγµής φέτος έχουν 
θανατώσει 41.601 ελάφια έναντι 39.000 το 2009. 

Στη Βικτώρια εκτιµάται ότι ζουν περίπου 350.000 ελάφια 
και σύµφωνα µε τους αγρότες προξενούν σηµαντικές ζηµιές 
στις καλλιέργειές τους. «Επιβάλλεται η συγκράτηση του αριθ-
µού τους», λέει ο Ράσελ Φόστερ ενώ ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Ελαφοκυνηγών της Βικτώριας, Στιβ Γκάρλικ, προσθέτει: 
«Τα µέλη µας κάνουν την δουλειά της κυβέρνησης. Συγκρα-
τούµε τον αριθµό των ελαφιών για να µην καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες». Ο αρµόδιος υπουργός Γεωργίας, Πίτερ Γου-
όλς, δηλώνει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί µια συνετή πολιτι-
κή που «προστατεύει τον πληθυσµό των ελαφιών χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο και τις καλλιέργειες».

Βοσκός ο πατέρας του, Γιάννης, 
εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλι-
κία οκτώ ετών και η µητέρα του 

Στεργιανή, που εργαζόταν στο βαµβά-
κι και στα καπνά, άφησε το σχολείο 
µόλις εννέα ετών.

Η καταγωγή τους ήταν από το χω-
ριό Σφυκιά Ηµαθίας και στην Αυ-
στραλία µετανάστευσαν µαζί µε τον 
Αιµίλιο και τον άλλο τους γιο, Θεό-
δωρο, που σήµερα είναι γιατρός.

Μιλώντας µπροστά σε ένα εντυπω-
σιακό πλήθος, κυρίως Αυστραλών 
νοµικών, ο δικαστής Κύρου σηµείω-
σε µεταξύ άλλων:

«Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο µου 
θα ξέρετε ότι πήρα το όνοµα µου από 
τον ήρωα του ροµαντικού µυθιστο-
ρήµατος «Η Ωραία του Πέραν». Και 
το δικό µου βιβλίο έχει ήρωες - εί-
ναι οι γονείς µου, ο Ιωάννης και η 
Στεργιανή. Ο κυριότερος σκοπός του 
βιβλίου είναι να τιµήσω τους µετα-
νάστες της γενιάς των γονιών µου. 
Αυτοί είναι οι ήρωες γιατί εγκατέλει-
ψαν τα σπίτια τους και ταξίδεψαν σε 
µια ξένη και άγνωστη χώρα µε σκο-
πό να προσφέρουν στον εαυτό τους 
και στα παιδιά τους την ευκαιρία µιας 
καλύτερης ζωής. Η γενιά των γονιών 
µου µας ανάθρεψαν και µας προστά-

τεψαν. Έχουν γεράσει πια και σιγά-
σιγά λιγοστεύουν. Εµείς, ως παιδιά 
τους που ζούµε την άνετη ζωή µας 
δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουµε ότι οι 
θυσίες των γονιών µας δηµιούργη-
σαν τις ευκαιρίες για να προκόψου-
µε. Θα είµαστε πάντα υποχρεωµένοι 
σ’ αυτούς και πάντα πρέπει να τους 
σεβόµαστε κι αυτούς, και την ιστορία 
τους».

Ο δικαστής Κύρου δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί και την ρατσιστική 
αντιµετώπιση που είχε, ως παιδί, 
στην Αυστραλία λέγοντας: «Υπάρ-
χουν και κάποιες σκοτεινές στιγµές 
στο βιβλίο, όπου περιγράφω το ρα-
τσιστικό εκφοβισµό που υπέφερα 
ως παιδί. Ο ρατσισµός µπορεί να 
καταστρέψει την αυτοεκτίµηση ενός 
ατόµου, να δηµιουργήσει δυσαρµο-
νία µέσα στις οικογένειες και να κα-
ταστρέψει ζωές. Για τα παιδιά είναι 
ένα ιδιαίτερο πρόβληµα επειδή δεν 
έχουν τη δυνατότητα να τον καταπο-
λεµήσουν. Ο εκφοβισµός και η διά-
κριση είναι αιώνια προβλήµατα και 
κάθε κοινωνία έχει την ευθύνη να τα 
σταµατήσει. Ο ρατσισµός µε ανάγκα-
σε ν’ αλλάξω τα’ όνοµα µου και να 
αρνηθώ την ταυτότητα µου. Με έκανε 
να ντρέποµαι για την ελληνική µου 

καταγωγή.
Ευτυχώς όλα αυτά άλλαξαν όταν 

ήµουν 15 χρονών. Κατάλαβα ότι θα 
έπρεπε να είµαι περήφανος για τους 
γονείς µου και να τους σέβοµαι για 
τις θυσίες που είχαν κάνει. Κατάλα-
βα επίσης πόσο λάθος έκανα που 
ντρεπόµουν για την Ελληνικότητα 
µου. Οι Έλληνες έχουν µια πλούσια 
και αξιέπαινη ιστορία και κατά πολ-
λούς τρόπους έστησαν τα θεµέλια του 
σύγχρονου πολιτισµού. Οι Ελληνο-
αυστραλοί έχουν κάνει αξιοσηµείω-
τες εισφορές εδώ και δεκαετίες µέσα 
στην Αυστραλιανή κοινωνία. Αυτά 
είναι θέµατα που πρέπει να γιορτά-
ζονται φανερά αντί να µένουν κρυφά.

Η Αυστραλία έχει προοδέψει πολύ 
από τότε που έφτασα εδώ το 1968. 
Εξωτικά ονόµατα, τροφές και έθιµα 
που κάποτε τα κορόιδευαν οι Αυ-
στραλοί είναι τώρα της µόδας. Όµως 
πρέπει πάντα να προσέχουµε για να 
βεβαιωθούµε ότι η χώρα µας συνε-
χίζει να δέχεται και να γιορτάζει τον 
κάθε άνθρωπο. Γι’ αυτό που είναι και 
γι’ αυτό που έχει να προσφέρει, παρά 
να αποκλείεται επειδή είναι διαφορε-
τικός. Εύχοµαι ότι το βιβλίο µου θα 
βοηθήσει στην κατανόηση των ζητη-
µάτων αυτών».

Μετάνιωσα που ο ρατσισµός 
µε έκανε να ντρέποµαι 
για την ελληνική καταγωγή µου

∆ΙΚΑΣΤΗΣ ΚΥΡΟΥ: 

Ηµητέρα ενός από τα πέντε νεαρά άτοµα που 
σκοτώθηκαν σε φρικιαστικό τροχαίο δυστύ-
χηµα που έγινε το Σάββατο στον αυτοκινητό-

δροµο Πασίφικ, στο Γκολντ Κοστ, δήλωσε ότι µί-
λησε µε το ένα απ’ αυτά δέκα λεπτά πριν τη µοιραία 
σύγκρουση. Πέντε νεαροί επέβαιναν σε αυτοκίνητο 
το οποίο υπέστη µηχανική βλάβη στον εν λόγω 
αυτοκινητόδροµο στην περιοχή και το σταµάτη-
σαν στην άκρη του δρόµου. Λίγο αργότερα, Ι.Χ. το 
οποίο οδηγούσε ένας 18χρονος, ξέφυγε από την 
πορεία του και προσέκρουσε στο πίσω µέρος του 

αυτοκινήτου των νεαρών, το οποίο τυλίχθηκε στις 
φλόγες, µε αποτέλεσµα να βρουν τραγικό θάνατο  
τέσσερις από τους πέντε νεαρούς.

Θύµατα είναι η Νατάσα Μαγκς 20 χρόνων, ο 
Άλαν Σάλιβαν 20 χρόνων, ο Κόουντι Ουίλιαµς 18 
χρόνων και η φίλη του Τιάνα Ουίλιαµς 17 χρό-
νων. Επέζησε του φρικιαστικού δυστυχήµατος ο 
16χρονος Τόµας Μπάγιερ, ο οποίος κατάφερε να 
βγει έξω από το αυτοκίνητο δευτερόλεπτα πριν τυ-
λιχθεί στις φλόγες. Στο δυστύχηµα αυτό σκοτώθη-
κε και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.

Tροχαίο δυστύχημα 
με τεσσερις νεκρούς στο Γκολντ Κοστ

Λουλούδια στο σηµείο όπου έγινε το τραγικό δυστύχηµα, στο οποίο βρήκαν τραγικό 
θάνατο πέντε άτοµα.

Η αστυνοµία στη Νέα Νότια Ουαλία αφαίρεσε για 60 
χρόνια το δίπλωµα οδήγησης από έναν οδηγό επειδή 
συνελήφθηκε να οδηγεί «επικίνδυνα».

Ο οδηγός είναι σήµερα 32 χρόνων και θα έχει δικαίωµα 
να οδηγήσει νόµιµα και πάλι αυτοκίνητο σε δρόµους της χώ-
ρας το 2074 όταν θα είναι 92 ετών! Την ίδια µέρα στη Νότια 
Αυστραλία η αστυνοµία συνέλαβε έναν οδηγό που έτρεχε µε 
ταχύτητα 255 χιλιοµέτρων την ώρα, του κατάσχεσε επί τόπου 
το αυτοκίνητο και τον παρέπεµψε στη δικαιοσύνη.

Του αφαίρεσαν 
το δίπλωμα οδήγησης
για 60 χρόνια!

Μια απίστευτη στιγµή κατέγραψε ο φακός της κάµερας, 
όταν δύο µικρά κορίτσια γλίτωσαν κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγµή από σίγουρο τραυµατισµό ή θάνατο. 

Το περιστατικό συνέβη στο Guildford της Ν.Ν.Ουαλίας, όταν 
ένα φορτηγό προκάλεσε τη διάλυση µιας οροφής και άφησε 
ένα µεταλλικό φύλλο να το παρασύρει ο αέρας. Τα δύο παι-
διά κάθονταν σε ένα παγκάκι, ενώ η µητέρα τους ψώνιζε σε 
παρακείµενο κατάστηµα µε χριστουγεννιάτικα δώρα. Το ένα 
κορίτσι σηκώθηκε, έχοντας αντιληφθεί τη στέγη και τράβηξε 
την αδελφή του µακριά, δευτερόλεπτα πριν η µεταλλική ορο-
φή προσγειωθεί εκεί που καθόντουσαν.

Σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ο «παράδεισος» 
των ελαφοκυνηγών  
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