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«Σηµαντικό βήµα προς 
τη σωστή κατεύθυνση
για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής»

ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΓΚΡΕΓΚ ΚΟΜΠΕΤ:

Πέθανε ο ηθοποιός Χάρολντ Χόπκινς

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εντόπιση 
και σύλληψη του Μάλκολμ Νάντεν

«Αναγκαία τα αντισυλληπτικά 
για τις καλόγριες»

«Πολύ ακριβό» είναι το 
τίµηµα της αγνότητας 
για 94.790 καλόγρι-

ες σε όλον τον κόσµο. Ποιο είναι 
το «κόστος» του ακριβώς; Ο αυ-
ξηµένος κίνδυνος, όπως συµπέ-
ραναν Αυστραλοί επιστήµονες, 
εµφάνισης καρκίνου στον µα-
στό, στις ωοθήκες και στη µήτρα. 

Τον λόγο, θα πρέπει τώρα 
να έχει η Καθολική Εκκλησία, 
σύµφωνα και πάλι µε τους αυ-
στραλιανούς ειδικούς οι οποίοι 
συνιστούν να καλύπτει τα έξο-
δα προκειµένου οι καλόγριες 
να λαµβάνουν αντισυλληπτικά 
χάπια και έτσι να µειώνεται ο 
επιπλέον κίνδυνος της ασθέ-

νειας. Κίνδυνος, που αυξάνεται 
ακριβώς γιατί οι γυναίκες που 
δεν µένουν έγκυες και δεν θηλά-
ζουν έχουν συχνά συχνότερους 
έµµηνους κύκλους. Εποµένως, 
ο Πάπας όχι µόνο θα πρέπει 
να επιτρέψει στις αφιερωµένες 
στον Θεό γυναίκες να παίρνουν 
το χάπι, αλλά και να αναλάβει ο 
ίδιος την προώθηση της πρω-
τοβουλίας αυτής.  «Θα πρέπει 
να πει κάτι για να δει ότι κάτι 
γίνεται. Θα ήταν ακριβό για ένα 
µοναστήρι να προµηθεύεται τα 
χάπια και η Καθολική Εκκλησία 
θα πρέπει να πληρώνει γι αυτά» 
λέει χαρακτηριστικά ο αναπαρα-
γωγικός βιολόγος του Πανεπι-

στηµίου της Μελβούρνης Ρότζερ 
Σορτ. Ο ίδιος, µαζί και µε την 
ερευνήτρια στον καρκίνο Κάρα 
Μπριτ από το πανεπιστήµιο 
Monash της Μελβούρνης, είναι 
εξάλλου πίσω από την έρευνα 
που δηµοσιεύτηκε στην ιατρική 
επιθεώρηση «The Lancet» όπου 
περιγράφεται ο αυξηµένος κίν-
δυνος καρκίνου για τις καλόγρι-
ες, όπως αυτός έχει καταγραφεί 
µέχρι σήµερα. 

Σηµειώνεται, ότι η πρώτη 
αναφορά για υψηλότερα ποσο-
στά θνησιµότητας σε αυτή την 
κατηγορία των γυναικών έγινε 
το 1713 από τον ιταλό γιατρό 
Μπερναντίνο Ραµατσίνι. 

Σ ηµαντικό βήµα προς την σω-
στή κατεύθυνση για τη λήψη 
µέτρων αντιµετώπισης της 

κλιµατικής αλλαγής, χαρακτήρισε 
τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη δι-
άσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα, που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ντέρµπαν 
της Νοτίου Αφρικής, ο υπουργός 
Κλιµατικής Αλλαγής της Αυστραλί-
ας, κ. Γκρεγκ Κόµπετ.

Στη διάσκεψη συµφωνήθηκε  να 
υπάρξει δέσµευση για µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
σε ορισµένες ανεπτυγµένες χώρες 
που συγκαταλέγονται στους µεγαλύ-
τερους ρυπαντές.

Με τη συµφωνία, που θα οριστι-
κοποιηθεί εντός των ηµερών, επε-
κτείνονται ως το 2017 τα µέτρα για 
την προστασία του πλανήτη από τις 
κλιµατικές αλλαγές που καταγράφει 
το Πρωτόκολλο του Κιότο του οποί-
ου η ισχύς εκπνέει το 2012.

Συγκεκριµένα εκπρόσωποι από 
194 χώρες αποφάσισαν τη δροµο-
λόγηση της µείωσης των εκποµπών 
των αερίων (οι σχετικές συνοµιλίες 
θα αρχίσουν το 2012), µε στόχο 
να υπάρξει συνολική συµφωνία το 
2015 και να τεθεί σε ισχύ το 2020, 
αφού προηγουµένως καταγραφεί 
και η ακριβής νοµική φύση της συµ-
φωνίας. Ο κ. Κόµπετ  τόνισε ότι η 
συµφωνία φέρνει τον πλανήτη στο 
δρόµο αντιµετώπισης της κλιµατι-
κής αλλαγής ενώ η  πρόεδρος της 
∆ιάσκεψης υποστήριξε ότι µε αυτήν 
την συµφωνία: «σήµερα σώσαµε το 
αύριο». Η επίτευξη της συνολικής 
συµφωνίας µέσα στα επόµενα τρία 
χρόνια θεωρείται πολύ φιλόδοξος 

στόχος που οπωσδήποτε θα χρεια-
στεί µακρές διαπραγµατεύσεις και 
συµβιβασµούς από όλες τις πλευρές.

Παρά ταύτα, η Κίνα, η Ινδία, η 
Βραζιλία και η Νότιος Αφρική δι-
ατύπωσαν τις αντιθέσεις τους στην 
προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η 
υπερθέρµανση του πλανήτη µε µία 
νοµικά δεσµευτική λύση και αυστη-
ρά χρονοδιαγράµµατα.Η Ινδία εξέ-
φρασε την αντίθεση της στη θέση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί 
έως το 2015 µία νοµικά δεσµευτική 
φόρµα, όπως και για την ακριβή ση-
µασία της φράσης «οδικός χάρτης» 
για µία νέα συνθήκη.

Όπως επισήµανε η Ινδή υπουρ-
γός Περιβάλλοντος πρέπει και οι 
ανεπτυγµένες χώρες να µειώσουν 
τις εκποµπές, κάτι που δεν έχουν 
κάνει ως τώρα. Με αυτή θέση µε την 
οποία συµφωνούσε και η Κίνα.

Η πρόταση περί οδικού χάρτη 
είχε κατατεθεί από την ΕΕ και µία 
άτυπη συµµαχία νησιωτικών κρα-
τών και ελάχιστα ανεπτυγµένων χω-
ρών που κινδυνεύουν περισσότερο 
από άλλες µε την αύξηση της στάθ-
µης των ωκεανών σαν συνέπεια της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη.

Στόχος είναι να κρατηθεί η αύξη-
ση της θερµοκρασίας το πολύ κατά 
2 βαθµούς σε σχέση µε τα επίπεδα 
προ της βιοµηχανικής εποχής.

Επιπλέον συµφωνήθηκαν οι λε-
πτοµέρειες ενός ταµείου για βοήθεια 
σε φτωχότερες χώρες ώστε να αντι-
µετωπίσουν τις συνέπειες της κλι-
µατικής αλλαγής αν και δεν υπήρξε 
συµφωνία για το πώς θα βρεθούν τα 
χρήµατα.

Πέθανε την Κυριακή σε ηλι-
κία 67 χρόνων, σε ιδιωτι-
κό νοσοκοµείο του Σίδνεϊ, 

ο Αυστραλός ηθοποιός Χάρολντ 
Χόπκινς. Ο Χόπκινς, ο οποίος 
έπαιξε σηµαντικούς ρόλους στις 
κλασσικές αυστραλιανές ταινίες 
Gallipoli, Don’s Party και The 
Club, άφησε την τελευταία του 
πνοή στο Νοσοκοµείο Neringah 
µετά από µακρόχρονη µάχη µε 

τον καρκίνο. Μέλη της οικογέ-
νειά τους υποστηρίζουν ότι ο 
ηθοποιός είχε προσβληθεί από 
καρκίνο όταν είχε έρθει σε επα-
φή µε αµίαντο στην πρώτη του 
δουλειά µετά το γυµνάσιο, όταν 
εργάστηκε ως βοηθός µαραγκού 
στο νοτιοανατολικό Κουίνσλαντ.

Ο Χόπκινς αφήνει πίσω του 
τον δίδυµο αδελφό του Τζον και 
τα πέντε άλλα αδέλφια του.

∆εκάδες αστυνοµικοί συ-
νέχισαν και χθες να χτε-
νίζουν δασώδη περιοχή 

κοντά στο Nowendoc της Νέας 
Νότιας  Ουαλίας, για την εντό-
πιση και σύλληψη του επικίνδυ-
νου καταζητούµενου, Μάλκολµ 
Νάντεν. Οι έρευνες της αστυ-
νοµίας προχωρούν σε αργούς 
ρυθµούς λόγω των άσχηµων 
καιρικών συνθηκών που επι-

κρατούν στην περιοχή από την 
περασµένη Πέµπτη. Ο Νάντεν, 
που κρίνεται πολύ επικίνδυ-
νος, πιστεύεται ότι πυροβόλησε 
και τραυµάτισε έναν 33χρονο 
αστυνοµικό την προηγούµε-
νη βδοµάδα, όταν ο τελευταίος 
επιχείρησε να τον συλλάβει σε 
χώρο κατασκήνωσης κοντά στο 
Nowendoc. Από τότε η αστυ-
νοµία διεξάγει εξονυχιστικές 

έρευνες στην περιοχή για την 
εντόπιση και σύλληψή του. Ο 
38χρονος Νάντεν εξαφανίστηκε 
τον Ιούνιο του 2005 από το σπί-
τι του παππού και της γιαγιάς 
του στο δυτικό Dubbo, λίγες 
µέρες µετά τη στυγερή δολοφο-
νία της 24χρονης µητέρας δύο 
παιδιών, Κρίστι Σκόουλς, που 
είχε βρεθεί στραγγαλισµένη στο 
υπνοδωµάτιό του.

Ο υπουργός Κλιµατικής Αλλαγής 
της Αυστραλίας, κ. Γκρεγκ Κόµπετ




