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Απαντήσεις για τη σχέση 
της υπερθέρµανσης του 
πλανήτη µε την απορρό-

φηση διοξειδίου του άνθρακα 
από τον ωκεανό επιχειρούν να 
δώσουν τα αποτελέσµατα µιας 
νέας µελέτης Βρετανών και Αυ-
στραλών επιστηµόνων. Μελε-
τώντας πυρήνες πάγου από την 
Ανταρκτική και τη Γροιλανδία, 
οι ερευνητές πιστεύουν ότι «ξε-
κλείδωσαν» το µηχανισµό που, 
µε τη βοήθεια τεράστιων δινών 
και ρευµάτων, κατευθύνει το 
διοξείδιο του άνθρακα σε µεγά-
λα βάθη κρατώντας το εκεί για 
δεκάδες αιώνες.

Οι επιστήµονες της Βρετανι-
κής Ερευνητικής Οµάδας της 
Ανταρκτικής και του Αυστραλι-
ανού Κέντρου Ερευνών για το 
Κλίµα και τα Οικοσυστήµατα 
της Ανταρκτικής επικεντρώ-
θηκαν στο Νότιο Ωκεανό, ο 
οποίος απορροφά το 40% των 
εκποµπών διοξειδίου του άν-
θρακα που καταλήγουν στη 
θάλασσα (περίπου το 25% επί 
των συνολικών εκποµπών που 
παράγονται). Με βάση τους 
πυρήνες πάγου που συνέλε-
ξαν, εξέτασαν τις αλλαγές στις 
θερµοκρασίες και στο διοξείδιο 
του άνθρακα κατά την µεγαλύ-
τερη -φυσική- κλιµατική αλλα-
γή στην πρόσφατη ιστορία του 
πλανήτη: την υπερθέρµανση 
που σηµατοδότησε τη λήξη της 

τελευταίας εποχής των πάγων. 
Είδαν ότι όσο οι θερµοκρασί-

ες της Ανταρκτικής ανέβαιναν, 
τόσο άλλαζαν τα ωκεάνια ρεύ-
µατα, µε αποτέλεσµα το διοξεί-
διο του άνθρακα που βρισκόταν 
«εγκλωβισµένο» στα βάθη του 
Νοτίου Ωκεανού, να αρχίσει να 
εκλύεται στην ατµόσφαιρα. Πα-
λαιότερες µελέτες έδειχναν ότι 
από την άνοδο των θερµοκρα-
σιών ως την απελευθέρωση του 
διοξειδίου του άνθρακα µπο-
ρούν να µεσολαβήσουν έως 
και 1000 χρόνια. Τα συµπερά-
σµατα της νέας µελέτης κατα-
δεικνύουν ότι το διάστηµα που 
χωρίζει τις διαδικασίες αυτές, 
τουλάχιστον στην υπό εξέταση 
περίοδο, ήταν πολύ µικρότερο.

«Οι πυρήνες πάγου αποκα-
λύπτουν µια σχεδόν ταυτόχρο-
νη αύξηση θερµοκρασιών και 
διοξειδίου του άνθρακα», λέει 
ο Τζόελ Πέντρο από την ερευ-
νητική οµάδα του αυστραλια-
νού ιδρύµατος. «Εάν υπήρξε 
µια µικρή καθυστέρηση, αυτή 
πιθανότατα δεν ξεπερνούσε τα 
400 χρόνια.»

Οι επιστήµονες είδαν επίσης 
ότι τα ρεύµατα που µεταφέρουν 
το διοξείδιο του άνθρακα από 
την επιφάνεια στο βυθό εκδη-
λώνονται σε συγκεκριµένα ση-
µεία. Αυτό σηµαίνει πρακτικά 
ότι το διοξείδιο του άνθρακα 
που προκύπτει π.χ. από την 

καύση ορυκτών καυσίµων, δεν 
µπορεί να απορροφηθεί από 
το ενιαίο σώµα του ωκεανού, 
όπως είχαν καταδείξει άλλες 
µελέτες, αλλά µόνο από ορι-
σµένες περιοχές και υπό προ-
ϋποθέσεις. 

Βρήκαν ότι ένας συνδυα-
σµός ανέµων, δινών και γι-
γάντιων ρευµάτων πλάτους 
έως και 1.000 χλµ. ευνοεί την 
απορρόφηση του διοξειδίου 
του άνθρακα σε πολύ µεγάλα 
βάθη και την αποθήκευσή του 
εκεί για δεκαετίες ή και αιώνες. 
Σε άλλες περιοχές, όπου δεν 
υπάρχουν οι συνθήκες για τη 
δηµιουργία αυτού του µηχανι-
σµού, το διοξείδιο του άνθρα-
κα «αντανακλάται» πίσω στην 
ατµόσφαιρα, στο πλαίσιο ενός 
φυσικού κύκλου.

«Τώρα που έχουµε µια κα-
λύτερη αντίληψη των µηχανι-
σµών απορρόφησης άνθρακα, 
µπορούµε να κατανοήσουµε 
καλύτερα τις επιπτώσεις του 
κλίµατος που αλλάζει και της 
µελλοντικής απορρόφησης άν-
θρακα από τον ωκεανό», λέει ο 
Ζαν-Μπατίστ Σαλέ από τη Βρε-
τανική Ερευνητική Οµάδα της 
Ανταρκτικής. Τα αποτελέσµατα 
της µελέτης θα µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση 
των µοντέλων, µε τα οποία γί-
νονται προβλέψεις για την κλι-
µατική αλλαγή.

Κατά επιπλέον 6 µήνες 
αναµένεται να µειωθεί 
η ποινή της Αυστραλής, 

Σαπέλ Κόρµπι.
Σύµφωνα µε τον επικεφα-

λής των Φυλακών Κεροµπό-
καν, Gusti Ngurah Wiratna, 
η Κόρµπι συµπεριλαµβάνεται 
ανάµεσα στους κρατούµενους 
που έχουν προταθεί ώστε να 

µειωθεί η ποινή τους µε την 
ευκαιρία των εορταστικών εκ-
δηλώσεων για την Ηµέρα Ανε-
ξαρτησίας της Ινδονησίας, στις 
17 Αυγούστου.

Η 35χρονη, ως γνωστόν, 
είχε συλληφθεί το 2004 για 
κατοχή και διακίνηση 4,1 κι-
λών µαριχουάνας στο Μπαλί. 
Καταδικάστηκε δε σε κάθειρξη 

20 χρόνων, αλλά τον περασµέ-
νο Μάϊο η ποινή της µειώθηκε 
κατά 5 χρόνια µε απόφαση του 
Ινδονήσιου Πρόεδρου, Susilo 
Bambang Yudhoyono.

Αν τελικά εγκριθεί η πρόταση 
για µείωση της ποινής της κατά 
επιπλέον 6 µήνες, τότε η Σαπέλ 
Κόρµπι θα αποφυλακιστεί τον 
Μάρτιο του 2017.

Σχεδόν δύο µήνες µετά την 
απέλαση δύο Σύριων δι-
πλωµατών από την Αυστρα-

λία, η πρεσβεία της χώρας στην 
Καµπέρα έχει κλείσει τις πόρτες 
της. Όπως είναι γνωστό, στις 29 
Μαϊου ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, έδωσε προθεσµία 
72 ωρών σε δύο Σύριους διπλω-
µάτες να εγκαταλείψουν τη χώρα, 
ως «απάντηση» στο µακελειό στη 
Χούλα, που είχε σαν αποτέλεσµα 
τον θάνατο 108 ατόµων, κυρίως 
παιδιών και γυναικών. Συγκεκρι-

µένα, είχε απελαθεί ο Jawdat Ali, 
ο αρχαιότερος Σύρος διπλωµά-
της στην Αυστραλία ενώ µαζί του 
αποχώρησε από τη χώρα και ένας 
συνάδελφός του από τη συριακή 
πρεσβεία. Προχθές, στην πρώτη 
σελίδα της ιστοσελίδας της πρε-
σβείας αναρτήθηκε η φράση: «Η 
Συριακή Πρεσβεία στην Καµπέρα 
έχει κλείσει». Ορισµένες εφηµερί-
δες υποστήριξαν χθες ότι πρώην 
υπάλληλοι της Συριακής Πρε-
σβείας έχουν ζητήσει άσυλο στην 
Αυστραλία.

Σε δικαστήριο της Μαλαισί-
ας επρόκειτο να προσαχθεί 
χθες µια 34χρονη Αυστρα-

λή, η οποία συνελήφθη µε την 
κατηγορία της κατοχής και διακί-
νησης ναρκωτικών. ∆ηµοσιογρα-
φικές πληροφορίες ανάφεραν ότι 
οι κατηγορίες που επιβαρύνουν 
την 34χρονη, επισείουν την θα-

νατική ποινή στην ασιατική αυτή 
χώρα. Η Αυστραλή είχε συλλη-
φθεί στις 17 Ιουλίου µαζί µε έναν 
Νιγηριανό. Η αστυνοµία είχε στα-
µατήσει το αυτοκίνητό τους για 
έλεγχο σε περιοχή έξω από την 
Κουάλα Λουµπούρ, στο οποίο 
βρέθηκαν περισσότερα από 1 
κιλό µεθαµφεταµίνων.

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν 
πώς το διοξείδιο του άνθρακα 
αποθηκεύεται στον ωκεανό

Έκλεισε τις πόρτες της 
η Πρεσβεία της Συρίας στην Καμπέρα

Αυστραλή αντιμετωπίζει 
την θανατική ποινή στη Μαλαισία

Πρόταση για περαιτέρω μείωση
της ποινής της Σαπέλ Κόρμπι

ASPEX GLASS
• Καθρέπτες και τζάμια κομμένα στα μέτρα σας

• Splashbacks κουζίνας και μπάνιου
• Γυάλινα πάνελ για ντουζιέρες και σκάλες

• Αντικατάσταση τζαμιών σε σπίτια και χώρους εργασίας
• Εμπορικά καταστήματα και Διαχωριστικά

• Γυάλινα ράφια και τραπέζια
• Ασφαλιστικές εργασίες
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