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Καλύτερη πόλη στον κόσµο, 
αλλά και πανάκριβη η Μελβούρνη

Η Ν.Ν.Ο. στρέφεται προς την άρση 
της απαγόρευσης εξόρυξης ουρανίου

Μπορεί η Μελβούρνη να 
είναι η καλύτερη πόλη 
του κόσµου αλλά είναι 

και από τις ακριβότερες, σύµ-
φωνα µε έρευνα του Economist 
Intelligence Unit καθώς είναι 
η όγδοη ακριβότερη πόλη στον 
κόσµο, µε έβδοµο το Σίδνεϊ.

Στη Μελβούρνη το κόστος 
ζωής είναι 50% πιο πάνω από 
αυτό της Νέας Υόρκης, ενώ πριν 
από δέκα χρόνια ήταν 25% 
πιο φτηνή από την αµερικανι-
κή µεγαλούπολη. Σύµφωνα µε 
την τελευταία έρευνα οι δέκα 

πιο ακριβές πόλεις στον κόσµο 
είναι: Ζυρίχη, Τόκιο, Γενεύη, 
Οσάκα, Όσλο, Παρίσι, Σίδνεϊ, 
Μελβούρνη, Σιγκαπούρη και 
Φρανκφούρτη. Η έρευνα µε τίτ-
λο Global Liveable Survey µελέ-
τησε συνολικά 140 πόλεις στον 
κόσµο και πρώτη όσον αφορά 
στο επίπεδο ζωής αναδείχθηκε η 
Μελβούρνη κερδίζοντας τα πρω-
τεία από το Βανκούβερ του Κα-
ναδά. Το Economist Intelligence 
Unit ερεύνησε την πολιτική στα-
θερότητα, το ποσοστό εγκληµα-
τικότητας, το σύστηµα υγείας, το 

περιβάλλον, τις συγκοινωνίες, 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την 
παιδεία αλλά και την πολυπολι-
τισµικότητα κάθε πόλης.

Αξιοσηµείωτο είναι πως η 
Αυστραλία έχει τέσσερις πόλεις 
µέσα στην πρώτη δεκάδα και ο 
Καναδάς τρεις. Αναλυτικά, σύµ-
φωνα µε την ίδια έρευνα, οι κα-
λύτερες πόλεις για να ζει κανείς 
είναι κατά σειρά η Μελβούρνη, 
η Βιέννη, το Βανκούβερ, το Το-
ρόντο, το Κάλγκαρι, το Σίδνεϊ, 
το Ελσίνκι, το Περθ, η Αδελαΐδα 
και το Όκλαντ.

T ην απόφασή της κυβέρνη-
σής του να προχωρήσει 
στην άρση της απαγόρευ-

σης εξόρυξης ουρανίου στην πο-
λιτεία, ανακοίνωσε χθες ο πρω-
θυπουργός της Ν.Ν.Ο., Μπάρι 
Ο’ Φάρελ. «Είναι καιρός για τη 
Ν.Ν.Ο. να εκµεταλλευθεί κάθε 
ευκαιρία που της παρουσιάζεται 
στον τοµέα εξόρυξης µεταλλευ-
µάτων, από το οποίο επωφε-
λούνται ήδη σε µεγάλο βαθµό 
η ∆υτική Αυστραλία, το Κουίν-
σλαντ και η Νότια Αυστραλία, 
τόσο οικονοµικά όσο και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. Ο’ Φάρελ. Ο αρχηγός της πο-
λιτειακής αντιπολίτευσης, Τζον 
Ρόµπερτσον, υποστήριξε ότι οι 
ψηφοφόροι δεν θέλουν αυτή 
την αλλαγή. «Ο λαός της Ν.Ν.Ο. 
δεν ψήφισε αλλά ούτε και θέλει 
αυτή την αλλαγή», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ρόµπερτσον. Να 
υπενθυµίσουµε ότι στα τέλη του 
προηγούµενου χρόνου, η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση ψήφισε 
στο ετήσιο συνέδριο των Εργα-
τικών, να αρθεί η µακροχρόνια 
απαγόρευση για εξαγωγή ουρα-
νίου στην Ινδία. 

Ο αρχηγός της Αστυνοµίας 
του Κουίνσλαντ, Μποµπ 
Άτκινσον, έκανε έκκληση 

στους οδηγούς της πολιτείας να 
µην τρέχουν στους δρόµους, 
παρ’ όλο που ο ίδιος είχε συλ-
ληφθεί στις αρχές αυτού του 
µήνα για υπερβολική ταχύτητα. 
Συγκεκριµένα, ο κ. Άτκινσον 
πιάστηκε να τρέχει µε ταχύτη-
τα 10 χλµ την ώρα πάνω από 
το ανώτατο όριο, στην περιοχή 
Kangaroo Point του Μπρίσµπαν 

στις 3 Φεβρουαρίου. Ήταν το 
τρίτο πρόστιµο που είχε επιβλη-
θεί στον αρχηγό της Αστυνοµία 
για υπερβολική ταχύτητα. 

Ντροπιασµένος από το… πά-
θηµά του, ο κ. Άτκινσον έδωσε 
χθες συνέντευξη Τύπου τονίζο-
ντας ότι πρόκειται για ένα χωρίς 
πρόθεση λάθος εκ µέρους του, 
που ενδυναµώνει τη δέσµευσή 
του να µειώσει τον αριθµό των 
µοιραίων θυµάτων των τροχών 
στην πολιτεία.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει 
ότι υπάρχει το περιθώ-
ριο αύξησης της εναέριας 

κίνησης στο ∆ιεθνές Αεροδρό-
µιο του Σίδνεϊ, αν επιτραπούν 
πτήσεις από τον αερολιµένα 
αργά το βράδυ. Η έκθεση µε 
τα αποτελέσµατα της έρευνας 
- σύµφωνα µε το εκδοτικό συ-
γκρότηµα Φαίρφαξ - υπογραµ-

µίζει την ανάγκη λειτουργίας 
δεύτερου διεθνούς αεροδροµί-
ου στη µεγαλούπολη µε προ-
τιµητέα περιοχή το Μπάτζερις 
Κρικ. Ο οµοσπονδιακός υπουρ-
γός Συγκοινωνιών, Anthony 
Albanese, απορρίπτει όµως το 
ενδεχόµενο κατασκευής ενός 
δεύτερου διεθνούς αεροδροµί-
ου στην εν λόγω περιοχή.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ “ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT”
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ!

Πρωτοποριακά 
φωτοβολταϊκά 
στην Αυστραλία 

Μειώνεται ο δείκτης 
βρεφικής θνησιμότητας 
στην κοινότητα των ιθαγενών

E κτός από παραγωγή ηλεκτρι-
σµού, τα φωτοβολταϊκά που 
ανέπτυξαν ερευνητές από το 

Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, µπορούν να θερµαίνουν τον 
αέρα και το νερό. Τα συγκεκριµένα 
φωτοβολταϊκά δεν χτίζονται πάνω 
στις στέγες, αλλά µέσα στην στέγη.

Τα πρωτοποριακά αυτά φωτοβολ-
ταϊκά αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου προγράµµατος που 
διεξάγει το συγκεκριµένο πανεπι-
στήµιο µε στόχο την αξιολόγηση της 
ενεργειακής επάρκειας και της απο-
δοτικότητας των υφιστάµενων τεχνο-
λογιών παραγωγής ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το 
econews.gr,στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «low carbon living», οι 
ερευνητές εξετάζουν ποικίλες τεχνο-
λογίες ανανεώσιµης ενέργειας και 
αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας 
τους, καθώς και το πόσο πρακτικές ή 
ακριβές είναι όταν προορίζονται για 
εµπορική διάθεση.

Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα 
των ερευνητών µέχρι στιγµής είναι τα 
ηλιακά πάνελ που αιχµαλωτίζουν τη 

θερµότητα που αναπτύσσεται πίσω 
από τις ηλιακές κυψέλες και τη χρη-
σιµοποιούν για να θερµάνουν αέρα ή 
νερό. Οι ηλιακές κυψέλες µετατρέπουν 
τα φωτόνια του ήλιου σε ηλεκτρισµό, 
ωστόσο παράγουν, ως παραπροϊ-
όν, µεγάλη ποσότητα αναξιοποίητης 
θερµότητας. Η θερµότητα αυτή µπο-
ρεί να αξιοποιηθεί µε την πρόβλεψη 
ενός µικρού, καλά µονωµένου χώρου 
στο πίσω µέρος των φωτοβολταϊκών, 
όπου ο αέρας θα θερµαίνεται εύκολα 
στους 25 βαθµούς Κελσίου. 

Λόγω της αυξηµένης ανθεκτικότη-
τας, τα συγκεκριµένα φωτοβολταϊκά 
µπορούν να αντικαταστήσουν και τη 
στέγη ενός σπιτιού. «Θέλουµε να πε-
ράσουµε την απόδοση των κτιρίων 
σε ένα νέο επίπεδο», δήλωσε ο επι-
κεφαλής της ερευνητικής οµάδας του 
Πανεπιστηµίου Νέας Νότιας Ουαλί-
ας, ∆ρ. Deo Prasad. «Στο παρελθόν 
οι επιστήµονες εργάζονταν χωριστά 
για τα φωτοβολταϊκά, την ενεργειακή 
απόδοση και την επάρκεια του νερού, 
ωστόσο τώρα ψάχνουµε µια ολοκλη-
ρωµένη λύση που θα εφαρµόζεται 
εξαρχής», τόνισε.

Μικρή βελτίωση στον δείκτη 
βρεφικής θνησιµότητας στην 
κοινότητα των ιθαγενών, 

δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που 
ανακοίνωσε χθες η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ. Στην οµιλία της στη 
Βουλή, η πρωθυπουργός καταπιάστη-
κε µε τις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται στη χώρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ιθαγενών 
στη χώρα. Στην οµιλία της, που είχε 
τίτλο “Closing the Gap” («Μειώνο-
ντας τη ∆ιαφορά»), αναφέρθηκε σε 
πολλούς τοµείς που έχουν βελτιωθεί, 
αλλά κυρίως στα ποσοστά θνησιµότη-
τας βρεφών των ιθαγενών. Η κα Γκί-
λαρντ υπογράµµισε ότι πολλά πρέπει 
ακόµη να γίνουν για να βελτιωθούν 
οι τοµείς της υγείας, της παιδείας και 
της απασχόλησης των ιθαγενών της 
Αυστραλίας. Να σηµειωθεί ότι η οµο-

σπονδιακή κυβέρνηση και οι πολιτει-
ακές κυβερνήσεις, είχαν υπογράψει 
τον Μάρτιο του 2008 µαζί µε ηγετικά 
στελέχη των ιθαγενών της χώρας, 
µια συµφωνία, την οποία ονόµασαν 
«Closing the Gap”, η οποία έχει ως 
στόχο το κλείσιµο της ψαλίδας ανά-
µεσα στους αµπορίτζινις και τους λευ-
κούς της χώρας, στον τοµέα της παρο-
χής υγειονοµικών υπηρεσιών µέχρι 
το έτος 2030.

∆άσκαλε που δίδασκες…

Το Σίδνεϊ χρειάζεται δεύτερο διεθνές αεροδρόμιο

Ο κ. Ο’ Φάρελ

Ο κ. Μποµπ 
Άτκινσον




