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Το µεγαλύτερο δίκτυο θαλάσσιων 
πάρκων στην Αυστραλία 

Η Αυστραλία θα δηµιουργή-
σει το µεγαλύτερο δίκτυο 
θαλάσσιων πάρκων στον 

κόσµο, προστατεύοντας θαλάσ-
σια περιοχή µεγάλη όσο η Ινδία, 
όπου θα απαγορεύσει τις έρευ-
νες για εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και θα επιβάλει 
αυστηρούς περιορισµούς στις 
δραστηριότητες της εµπορικής 
αλιείας. Τα θαλάσσια καταφύγια 
της Αυστραλίας θα αυξηθούν 
από 27 σε 60 βάσει του νέου 
σχεδίου, καλύπτοντας πάνω από 
τρία εκατοµµύρια τετραγωνικά 
χιλιόµετρα ή το ένα τρίτο των 
θαλάσσιων υδάτων της χώρας.

«Νέα θαλάσσια καταφύγια θα 
δηµιουργηθούν από το Περθ 
Κάνιον νοτιοδυτικά έως το Καν-
γκαρού Άϊλαντ στ’ ανοικτά των 
νοτίων ακτών της Αυστραλίας, 
αλλά το σηµαντικότερο θα είναι 
η προστασία της Θάλασσας των 
Κοραλλιών που περιβάλλει τον 
Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο 

της Αυστραλίας, βορειοανατο-
λικά. Βάσει του σχεδίου αυτού, 
απαγορεύονται οι έρευνες για 
την εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στα θαλάσσια 
εθνικά πάρκα και επιβάλλονται 
αυστηροί περιορισµοί στις δρα-
στηριότητες της εµπορικής αλι-
είας», δήλωσε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος, Τόνι Μπερκ.

Οργανώσεις για την προστα-

σία του περιβάλλοντος υποστη-
ρίζουν, από την πλευρά τους, 
ότι οι ενέργειες που γίνονται δεν 
καλύπτουν την προστασία των 
θαλάσσιων θηλαστικών από τις 
επιπτώσεις των ερευνών για την 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε πολλές περιοχές.

Ενάντια της πρότασης τάχθηκε 
ο Συνασπισµός Φιλελεύθερων- 
Εθνικών.

Ηλιακό έργο αξίας 446 εκατ. 
δολαρίων θα πραγµατοποι-
ήσει η χώρα σε δύο τοπο-

θεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο 
υπουργός Φυσικών Πόρων της 
χώρας, Μάρτιν Φέργκιουσον. Το 
έργο, ισχύος 159 MW, θα αναλάβει 
η κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών 
«First Solar» και η AGL Energy και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 
τέλος του 2015. Η χρηµατοδότησή 
του θα στηριχθεί σε κυβερνητικούς 
πόρους (περίπου 130 εκατ. δολά-
ρια). Τέλος, να σηµειωθεί ότι το 
έργο θα κατασκευαστεί στις περιο-
χές Broken Hill και Nyngan, ενώ 
προβλέπεται να παράγει αρκετή 
ενέργεια για την τροφοδότηση πε-
ρίπου 30.000 νοικοκυριών.

Σύµφωνα µε αποκλειστικό δη-
µοσίευµα της εφηµερίδας 
Herald Sun, τα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια 722 ασθενείς πέθαναν 
από ασιτία ή αφυδάτωση, συγκλο-
νιστικός αριθµός που εγείρει καίρια 
ερωτηµατικά για το είδος της περί-
θαλψης που προσφέρουν τα νοσο-
κοµεία.  Η εφηµερίδα καταγγέλλει, 
ότι πέρυσι πέθαναν 83 άτοµα από 
αφυδάτωση, 48 από ασιτία, ενώ η 
ασιτία και η αφυδάτωση προκάλε-
σαν το θάνατο άλλων 27 νοσηλευο-
µένων σε νοσοκοµεία.  Ο υπουργός 
Υγείας της Βικτώριας, David Davis, 
υπόσχεται τη διενέργεια έρευνας. 
«Θα ζητήσω αµέσως πληροφορίες 
και θα συγκαλέσω αµέσως σύσκεψη 

ειδικών», δήλωσε.  Η εκπρόσωπος 
του Οργανισµού ∆ράσης κατά Ιατρι-
κών λαθών, Lorraine Long, σχολία-
σε ότι δεν επιτρέπεται να πεθαίνουν 
άνθρωποι από πείνα ή αφυδάτωση 
στα σύγχρονα νοσοκοµεία µας. «Εί-
µαστε, υποτίθεται, µία πλούσια χώρα 
µε όλα τα µέσα και επιτρέπουµε να 
πεθαίνουν άνθρωποι από ασιτία, εί-
ναι απαράδεκτο», τόνισε η Long.

Η οικονοµική κρίση που µαστί-
ζει την Ελλάδα έχει πλέον επι-
πτώσεις και στους εισαγωγείς 

ελληνικών προϊόντων. Όπως δηλώ-
νουν οι ίδιοι οι εισαγωγείς, προς το 
παρόν, το πρόβληµα αντιµετωπίζε-
ται, κάπως, λόγω της υψηλής αξίας 
του αυστραλιανού δολαρίου έναντι 
των ξένων νοµισµάτων.

Η Αυστραλία εισάγει τρόφιµα, 
ποτά και άλλα προϊόντα, συνολικής 
αξίας 151 εκατοµµυρίων δολαρίων 
ετησίως, από την Ελλάδα. Το µεγα-
λύτερο πρόβληµα για τους εισαγω-
γείς είναι ότι οι εξαγωγείς ζητούν 
πλέον προκαταβολικά τα χρήµατά 
τους και δεν δίνουν πίστωση, κάτι 
που δεν συµβαίνει µε τις εισαγωγές 
προϊόντων από άλλες χώρες.

Άλλοι πάλι διαµαρτύρονται πως 
οι Έλληνες εξαγωγείς και παραγω-
γοί δεν διαθέτουν κονδύλια για τη 
διαφήµιση των προϊόντων τους και 
όλα τα έξοδα τα αναλαµβάνουν οι 
εισαγωγείς.

Ο Λουκάς Παπαργύρης της εται-
ρείας Flox Wines @ Spirits λέει ότι 
εισάγει προϊόντα από 14 διαφορετι-
κές χώρες, αλλά «στην Ελλάδα η κα-
τάσταση είναι απελπιστική».

«Μας ζητούν να πληρώνουµε προ-
καταβολικά και να αναλαµβάνουµε 
ένα σηµαντικό µέρος των εξόδων. 
Εµείς πάντα στηρίζαµε και θέλουµε 
να στηρίζουµε τα ελληνικά προϊόντα. 
Αν όµως δεν καταφεύγαµε και σε άλ-
λες αγορές, σήµερα θα είχαµε βάλει 
λουκέτο», λέει ο κ. Παπαργύρης.

Τα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας στην Αυστραλία κατα-
ναλώνουν σε καθηµερινή 

βάση πολύ λιπαρά τρόφιµα, σύµ-
φωνα µε τελευταία έρευνα του 
Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας της 
Αδελαϊδας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το 
95% των παιδιών ηλικίας από 2 
µέχρι 5 χρόνων, καταναλώνουν 
τρόφιµα υψηλής περιεκτικότητας 
σε λιπαρά, απ’ ότι χρειάζονται 
καθηµερινά. Αναφέρεται επίσης 
ότι περισσότερα από το 30% των 
παιδιών που ερωτήθηκαν στην 
έρευνα αυτή, ήταν υπέρβαρα ή 
παχύσαρκα. Οι µεγαλύτερες πο-
σότητες λιπαρών ουσιών που 
καταναλώνουν τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας,  προέρχονται 
κυρίως από γαλακτοκοµικά προ-

ϊόντα, καθώς επίσης και από το 
ρύζι, το ψωµί, τα µπισκότα και 
τα µακαρόνια. Στην έκθεση υπο-
γραµµίζεται ότι τα παιδιά ακολου-
θούν µια διατροφή υψηλής περι-
εκτικότητας σε λιπαρά, πλούσια 
σε υδατάνθρακες (ιδιαίτερα σε 
σύνθετους υδατάνθρακες), χαµη-

λή σε θερµίδες και δεν ασκούνται 
σωµατικά όσο πρέπει.

Το ανησυχητικό είναι ότι κατά 
πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν 
την ίδια διατροφή και όταν µεγα-
λώσουν, µε κίνδυνο να προσβλη-
θούν από χρόνιες παθήσεις και 
καρδιακά προβλήµατα.

Την άµεση αποφυλάκιση 
της Αυστραλής δικηγόρου 
Μελίντα Τέϊλορ, ζήτησε ο 

υπουργός Εξωτερικών Μποµπ 
Καρ, από τον Λίβυο οµόλογό του 
Ασούρ µπιν Καγιάλ, µε τον οποίο 
συναντήθηκε την Κυριακή στην 
Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Καρ τόνισε ότι ενηµερώ-
θηκε από τον Λίβυο οµόλογό του 
ότι επιτράπηκε στην κα Τέϊλορ να 
συναντηθεί µε δικηγόρους του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου 
στην πόλη Ζιντάν.

Την αποφυλάκιση της κας Τέϊ-

λορ και των άλλων τριών µελών 
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστη-
ρίου, ζήτησε την Κυριακή και το 

Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-
µένων Εθνών. Οι Λιβυκές Αρχές 
συνέλαβαν και έθεσαν υπό κρά-
τηση τα τέσσερα αυτά άτοµα από 
τις 7 Ιουνίου, µετά τη συνάντηση 
που είχαν µε τον γιό του Μου-
αµάρ Καντάφι, Σεϊφ αλ-Ισλάµ. 
Υποστηρίζουν ότι η κα Τέϊλορ 
συνελήφθη επειδή παρέδωσε 
στον γιό του πρώην δικτάτορα 
της χώρας, µια κωδικοποιηµένη 
επιστολή και προφυλακίστηκε 
για 45 ηµέρες, µέχρι να ολοκλη-
ρωθούν οι έρευνες των αρµοδί-
ων αρχών της χώρας.

Νέο ηλιακό έργο αξίας $446 εκ.

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά 
καταναλώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

722 ασθενείς πέθαναν 
από ασιτία ή αφυδάτωση 

Την άμεση αποφυλάκιση της Μελίντα Τέϊλορ 
ζητά ο Αυστραλός ΥΠΕΞ

Η κρίση πλήττει τους εισαγωγείς 
ελληνικών προϊόντων στην Αυστραλία

ΣΕ ∆ΥΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΝΟ

Ο υπουργός 
Φυσικών Πόρων της χώρας, 

Μάρτιν Φέργκιουσον.
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