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Επίσηµα πλέον, ο αρχηγός 
της οµοσπονδιακής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 

αρνήθηκε να συµµετάσχει στην 
πολυκοµµατική επιτροπή για 
την προστασία των συνόρων 
της χώρας, που προτείνει η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ.

Με επιστολή του προς την 
πρωθυπουργό, ο κ. Άµποτ το-
νίζει ότι το πολιτικό αποτέλεσµα 

θα είναι προκαθορισµένο και 
κατά συνέπεια αρνείται να συµ-
µετάσχει στην επιτροπή, επικε-
φαλής της οποίας διορίστηκε 
ο ανώτατος αξιωµατούχος των 
αµυντικών δυνάµεων της χώ-
ρας, Άνγκους Χιούστον.

Ο κ. Άµποτ, πάντως, τόνισε 
ότι ο Συνασπισµός θα έχει επα-
φές µε τον κ. Χιούστον.

Η πρωθυπουργός πρότεινε 

την δηµιουργία πολυκοµµατικής 
επιτροπής για την εξεύρεση λύ-
σης στο σοβαρό πρόβληµα των 
αιτούντων άσυλο, µετά την κα-
ταψήφιση σχετικού νοµοσχεδί-
ου στη Γερουσία. Να σηµειωθεί 
ότι στην πολυκοµµατική αυτή 
Επιτροπή συµµετέχουν εκπρό-
σωποι του Εργατικού Κόµµατος, 
των Πρασίνων και ο ανεξάρτη-
τος βουλευτής Τόνι Γουίνδσορ.

Πάνω από τα δυο τρίτα των 
κοραλλιών της Καραϊβι-
κής χάθηκαν τα τελευταία 

35 χρόνια και τα µισά από τα 
κοράλλια που καλύπτουν τον 
Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο 
στην Αυστραλία, το οποίο είναι 
ωστόσο ένα από τα καλύτερα 
προστατευµένα θαλάσσια οικο-
συστήµατα του κόσµου, «έχουν 
πεθάνει» από το 1960, προει-
δοποίησαν περίπου 2.600 ωκε-
ανογράφοι που συναντήθηκαν 
στο Κερνς του Κουίνσλαντ, στο 
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συµπο-
σίου για τους Κοραλλιογενείς 
Υφάλους.

Οι επιστήµονες αυτοί, ανάµε-
σά τους οι διασηµότεροι στον 
τοµέα τους, απηύθυναν έκκλη-
ση για επείγουσα δράση για την 
αντιµετώπιση των κλιµατικών 
αλλαγών, ώστε να διασωθεί ότι 
έχει αποµείνει και υπογράµµι-
σαν ότι απειλείται η επιβίωση 
δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώ-
πων. «Κεντρικό πρόβληµα για 
την ανθρωπότητα» χαρακτήρισε 
το µέλλον των κοραλλιογενών 
υφάλων ο Τέρι Χιουτζ, καθη-

γητής στο Πανεπιστήµιο Τζέϊµς 
Κουκ. Σύµφωνα µε τον Χιουτζ, 
υπερθέρµανση του πλανήτη ση-
µαίνει ότι τα περισσότερα από τα 
κοράλλια που έχουν αποµείνει 
θα αντιµετωπίσουν θαλάσσιες 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 
αυτές που µπορούν να αντέ-
ξουν. Τα κοράλλια προσφέρουν 
εργασία και τροφή σε πολλούς 
κατοίκους παράκτιων περιοχών 
στον κόσµο, φέρνουν χρήµατα 
µέσω του τουρισµού και αποτε-
λούν ένα είδος φυσικού κυµατο-
θραύστη σε περίπτωση µεγάλης 
θαλασσοταραχής.

Ο Στίβεν Παλούµπι, του θα-
λάσσιου σταθµού Χόπκινς στο 
αµερικανικό Πανεπιστήµιο του 
Στάνφορντ, υπογράµµισε ότι 
πρέπει επίσης να επιλυθούν 
τα προβλήµατα που προκαλεί 
η άναρχη αγροτική ανάπτυξη 
και οι πρακτικές της εντατικής 
αλιείας. Πάνω από το 80% των 
κοραλλιογενών υφάλων στο 
«ασιατικό Τρίγωνο των κοραλ-
λιών» απειλούνται άµεσα από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
όπως η ανάπτυξη των παράκτι-

ων περιοχών, η ρύπανση και η 
υπεραλιεία. Το ασιατικό Τρίγω-
νο περιλαµβάνει την Ινδονησία, 
τη Μαλαισία, την Παπούα-Νέα 
Γουινέα, τις Φιλιππίνες, τα νη-
σιά του Σολοµώντα και το ανα-
τολικό Τιµόρ. Καλύπτει περίπου 
το 30% των κοραλλιογενών 
υφάλων του κόσµου και φι-
λοξενεί πάνω από 3.000 είδη 
ψαριών. Η κοινή έκκληση των 
2.600 επιστηµόνων δεν απο-
τελεί µια επιπλέον προσπάθεια 
καταγραφής της κατάστασης, 
τόνισε ο πρόεδρος της διεθνούς 
υπηρεσίας µελετών των υφά-
λων Ρόµπερτ Ρίτσµοντ.

«Η επιστηµονική κοινότη-
τα πραγµατοποίησε τεράστιες 
έρευνες που δείχνουν ότι έχου-
µε πρόβληµα. Σήµερα, είµαστε 
σαν τους γιατρούς που έχουν δι-
αγνώσει από τι πάσχει ο ασθε-
νής, αλλά δε δίνουν τα κατάλ-
ληλα φάρµακα», υπογράµµισε. 
«Πρέπει να είµαστε πιο δραστή-
ριοι και να δώσουµε στις δηµό-
σιες αρχές τις ‘συνταγές’ που θα 
οδηγήσουν στην επιτυχία», κα-
τέληξε ο Ρίτσµοντ.

O ελληνικής καταγωγής διακε-
κριµένος νοµικός, Κρις Κου-
ράκης, διορίστηκε αρχιδικα-

στής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Νότιας Αυστραλίας. Είναι ο πρώτος 
οµογενής ο οποίος διορίζεται αρ-
χιδικαστής στο κορυφαίο Ανώτατο 
∆ικαστήριο της εν λόγω Πολιτείας, 

και αντικατέστησε τον John Doyle, ο 
οποίος θήτευσε στην προεδρία επί 
17 συναπτά έτη. Σε δηλώσεις του για 
τον διορισµό του κ. Κουράκη, ο πρω-
θυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, 
Jay Weatherill, εξήρε τις γνώσεις και 
τις ικανότητες του οµογενούς δικα-
στικού, που τον καθιέρωσαν µεταξύ 
των κορυφαίων της χώρας.  Ο Κρις 
Κουράκης τόνισε ότι ο διορισµός 
του σ’ αυτή τη θέση είναι αποτέλε-
σµα σκληρής δουλειάς. Υπογράµµι-
σε ότι είναι πολύ υπερήφανος για 
την ελληνική του καταγωγή και ότι 
οφείλει στην ελληνική ανατροφή 
του την επιτυχία του στον απαιτητι-
κό κλάδο της νοµικής. Άλλος ένας 
οµογενής από τη Νότια Αυστραλία, 
ο Νικ Αλεξανδρίδης έλαβε τη θέση 
του δικαστή στο Ειρηνοδικείο της 
Πολιτείας ενώ διετέλεσε διευθυντής 
του πολιτικού γραφείου του πρώην 
πρωθυπουργού της Νότιας Αυστρα-
λίας, Mike Rann.

Χιλιάδες ωκεανογράφοι κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου
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στη Νότια Αυστραλία 
ο οµογενής Κρις Κουράκης

Ο Τόνι Άµποτ δεν συµµετέχει 
στην πολυκοµµατική επιτροπή 
για την προστασία των συνόρων
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Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στην Αυστραλία.


