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Επτά άτοµα συνελήφθη-
σαν µέχρι στιγµής από 
την αστυνοµία µε την 

κατηγορία της κλοπής µη-
χανών και εξαρτηµάτων αυ-
τοκινήτων αξίας $2 εκατοµ-
µυρίων, από το εργοστάσιο 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας 
Τζένεραλ Μότορς Χόλντεν 
στην Αδελαϊδα.

Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας είπε ότι από το εργοστά-
σιο στην περιοχή Ελίζαµπεθ 
κλάπηκαν συνολικά - στα 

τελευταία δύο χρόνια - 140 
οκτακύλινδρες µηχανές αυ-
τοκινήτων και 175 κιβώτια 
ταχυτήτων. Έξι άτοµα συ-
νελήφθησαν στη Νότια Αυ-
στραλία και άλλο ένα στο 
Κουίνσλαντ, όταν η αστυνο-
µία εντόπισε και κατάσχεσε 
30 από τις κλοπιµαίες µηχα-
νές και 103 κιβώτια ταχυτή-
των. Οι κατηγορούµενοι θα 
παρουσιαστούν στο ∆ικα-
στήριο του Ελίζαµπεθ στις 
22 Αυγούστου.

Κατά 25% µειώθηκε 
τα τελευταία χρόνια ο 
αριθµός των άγριων 

καµηλών στην χώρα εξαιτίας 
της ξηρασίας και της σφαγής 
των ζώων. Ειδικότερα, σύµ-
φωνα µε στοιχεία που δη-
µοσιοποίησε το Πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης Καµηλών της 
χώρας, πριν λίγα χρόνια ο 
πληθυσµός τους έφτανε το 
ένα εκατοµµύριο, όµως σήµε-
ρα έχει µειωθεί στις 750.000.

Λόγω της σοβαρής περι-
βαλλοντικής ζηµιάς που προ-
καλούν οι καµήλες, το 2010 
η αυστραλιανή κυβέρνηση 
υιοθέτησε πρόγραµµα ελέγ-
χου του πληθυσµού τους. 
Στόχος του Προγράµµατος 
∆ιαχείρισης Καµηλών της 
Αυστραλίας είναι η µείωση 
του πληθυσµού τους, σφα-
γιάζοντας και πουλώντας το 
κρέας τους.

Με ελάχιστους θηρευτές 
να τις απειλούν και τεράστι-
ες εκτάσεις για να περιπλα-
νηθούν, οι άγριες καµήλες, 

που εισήχθησαν στην χώρα 
το 1800, ασκούν µεγάλες πι-
έσεις στα ενδηµικά είδη µει-
ώνοντας τις πηγές τροφίµων 
και καταστρέφοντας τους οι-
κότοπους. Μάλιστα, εκτιµάται 
ότι το οικονοµικό κόστος από 
τη συρρίκνωση των περιο-
χών βόσκησης ανέρχεται σε 
10 εκατοµµύρια δολάρια.

«Την περίοδο 2001 και 
2008 υπολογίζαµε ότι υπήρ-
χαν ένα εκατοµµύριο κα-
µήλες στην άγρια φύση», 
δήλωσε ο Jan Ferguson από 
τη ΜΚΟ «Ninti One», που 
διαχειρίζεται το πρόγραµµα 
για τον έλεγχο του πληθυ-
σµού των καµηλών. «Από 
τότε ωστόσο, σηµειώθηκαν 
µεγάλοι περίοδοι ξηρασίας, 
το πρόγραµµα περιορισµού 
των καµηλών άρχισε να λει-
τουργεί και οι τεχνικές παρα-
κολούθησης του πληθυσµού 
τους βελτιώθηκαν», προσέ-
θεσε, διευκρινίζοντας ότι σή-
µερα ανέρχονται περίπου σε 
750.000 άτοµα.

Στο Μπάραµα, βορειο-
δυτικά της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, βρίσκονται 

εκπρόσωποι της οµοσπον-
διακής κυβέρνησης και πα-
ράγοντες του Αυστραλιανού 
Ιδρύµατος Αντιµετώπισης 
Ασθενών από αµίαντο, για 
να ακούσουν από πρώτο 
χέρι τις ανησυχίες κατοίκων 
της περιοχής για το εγκατα-
λειµµένο ορυχείο εξόρυξης 
αµιάντου. Περίπου 1.100 
άτοµα διαµένουν κοντά στο 
ορυχείο Γούντσριφ, το οποίο 

έχει εγκαταλειφθεί εδώ 
και 30 χρόνια. Έκθεση του 
Ombudsman της Ν.Ν.Ουα-
λίας, που είχε δηµοσιοποι-
ηθεί το 2010, πρότεινε το 
κλείσιµο του ορυχείου και 
την αναµόρφωση της γύρω 
περιοχής. Ζητούσε επίσης 
να κλείσει ο δρόµος Κρόου 
Μάουντεν που διασχίζει την 
περιοχή. Κι οι κάτοικοι, πά-
ντως, πιστεύουν ότι ο δρόµος 
αυτός πρέπει να κλείσει, εφό-
σον τον θεωρούν επικίνδυνο 
όταν πνέουν δυνατοί άνεµοι.

Επτά στο εδώλιο για κλοπή 
μηχανών αυτοκινήτων 
από την Τζένεραλ Μότορς Χόλντεν

Σφαγιάζουν τις καμήλες 
για να μειώσουν τον πληθυσμό τους

Οι κάτοικοι της περιοχής 
Μπάραμα ανησυχούν
για το εγκαταλελειμμένο 
ορυχείο εξόρυξης αμιάντου

Το Μπρίσµπαν είναι η πιο φθηνή πόλη της Αυστραλίας για 
αγορά κατοικίας, σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν χθες 
στη δηµοσιότητα. Αντίθετα το Σίδνεϊ διατηρεί τον τίτλο της 

πιο ακριβής πόλης της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, στο 
Μπρίσµπαν οι τιµές σπιτιών µειώθηκαν για όγδοο συνεχόµενο 
τρίµηνο, ενώ σε παναυστραλιανή κλίµακα είχαν αυξηθεί κατά 
0,4% και αυτές των διαµερισµάτων είχαν µειωθεί 0,8%. Στο 
Μπρίσµπαν οι τιµές σπιτιών µειώθηκαν κατά 1,3% σε $427,933 
και αυτές των διαµερισµάτων µειώθηκαν κατά 1,7% σε $356,744.

Ο πρωθυπουργός του Κου-
ίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
επιβεβαίωσε χθες ότι από 

τότε που ανέλαβε την εξουσία της 
Πολιτείας, έχουν απολυθεί 5.000 
δηµόσιοι υπάλληλοι. Προειδοποί-
ησε δε ότι χιλιάδες άλλοι πρόκει-
ται να απολυθούν σύντοµα.

«Το Κουίνσλαντ αντιµετωπίζει 
αυτή την στιγµή οικονοµικά προ-
βλήµατα και η κυβέρνηση επικε-
ντρώνει τις προσπάθειές της στην 
επίλυση του προβλήµατος», τόνισε 
ο κ. Νιούµαν.

«Οι µαζικές απολύσεις κρίνο-
νται αναγκαίες στο πλαίσιο του 
προγράµµατος δραστικών περι-
κοπών στις πολιτειακές δαπάνες, 
ώστε το Κουίνσλαντ να µπορέσει 
να ανορθώσει και πάλι οικονοµι-
κά το ανάστηµά του», τόνισε ο κ. 
Νιούµαν.

Το Μπρίσμπαν η πιο φθηνή πόλη 
για την αγορά κατοικίας στην Αυστραλία

Αναγκαίες οι µαζικές απολύσεις

ΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ Η ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ
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Ο πρωθυπουργός 
του Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν.




