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Tο νησί των Χριστουγέννων εί-
ναι περιοχή της Αυστραλίας και 
βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό 

κάτω από την Ιάβα. Έχει πληθυσµό 
1.403 µόλις κατοίκους που ζουν σε 
µια σειρά από «οικιστικές περιοχές» 
στο βόρειο άκρο του νησιού.  Ονοµά-
στηκε έτσι από τον καπετάνιο William 
Mynors της Βρετανικής Εταιρίας των 
Ανατολικών Ινδιών, όταν το σκάφος 
του Royal Mary έφτασε εκεί την 25η 
∆εκεµβρίου του 1643. Η γεωγραφι-
κή αποµόνωση του νησιού έχει οδη-

γήσει σε ένα υψηλό επίπεδο ενδηµι-
σµού µεταξύ χλωρίδας και πανίδας 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον σε επιστήµονες και φυσιοδίφες. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 63% 
των 135 τετραγωνικών χιλιοµέτρων 
του (52 τετραγωνικά µίλια) σήµερα 
είναι αυστραλιανό εθνικό πάρκο. Στο 
νησί των Χριστουγέννων υπάρχουν 
16 είδη φυτών που δεν υπάρχουν 
σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου. 
Υπάρχουν σπάνια πουλιά αλλά και.. 
εκατοµµύρια κόκκινα καβούρια. 

Το κόκκινο καβούρι (Gecarcoidea 
natalis) ζει µόνο στο Νησί των Χρι-
στουγέννων και στο νησί Κόκος (Κή-
λινγκ) που βρίσκεται και αυτό στον 
Ινδικό Ωκεανό. 
Αν και τα καβούρια περιορίζονται 

σε µια σχετικά µικρή περιοχή του 
νησιού, εκτιµάται ότι 43,7 εκατοµµύ-
ρια ενηλίκων κόκκινων καβουριών 
κατοικούν µόνιµα στο νησί των Χρι-
στουγέννων. Τα κόκκινα καβούρια 
τρώνε ως επί το πλείστον πεσµένα 
φύλλα και λουλούδια.

Tα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του 
παίκτη του AFL, Τζον Μακάρθι, ο οποίος σκοτώθη-
κε σε τραγικό ατύχηµα που έγινε σε ξενοδοχείο του 

Λας Βέγκας, εξέφρασαν πολλοί οµοσπονδιακοί πολιτικοί. 
Ο 22χρονος Μακάρθι τραυµατίστηκε θανάσιµα όταν κάτω 
από άγνωστες µέχρι στιγµής συνθήκες, έπεσε από την 
οροφή του ξενοδοχείου όπου έµενε µε συµπαίκτες του. Ο 
άτυχος παίκτης της Πορτ Άντελαϊντ, είχε πάει για διακοπές 
στο Λας Βέγκας µε τους συµπαίκτες του, µετά την λήξη της 
φετινής σεζόν. Για την διαλεύκανση της υπόθεσης, διεξά-
γεται ιατροδικαστική έρευνα.

Σεισµική δόνηση των 3,2 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
σηµειώθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας στο Σέντραλ 
Κοστ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Επίκεντρο του σει-

σµού ήταν η θαλάσσια περιοχή 60 χλµ ανοικτά του Woy 
Woy, ανάµεσα στο Νιούκαστλ και το Σίδνεϊ.

Η σεισµική δόνηση, αν και µικρής ισχύος, έγινε αισθη-
τή στην περιοχή. Υλικές ζηµιές δεν αναφέρθηκαν.

Oδοντίατρος του Σίδνεϊ που 
έχει συνταξιοδοτηθεί, κατηγο-
ρείται ότι πριν 30 χρόνια βί-

ασε τρία κορίτσια µέσα στο ιατρείο 
του, υπό την επήρεια αναισθητικού. 
Άνδρες της αστυνοµίας συνέλαβαν 

προχθές τον 76χρονο στο σπίτι του 
στο Χάριγκτον Παρκ. Τον βαρύνουν 
συνολικά 11 κατηγορίες για σεξου-
αλικές επιθέσεις σε βάρος τριών 
κοριτσιών, ηλικίας 12 µέχρι 14 
χρόνων, µέσα στο οδοντιατρείο του 

στο Jannali, στις δεκαετίες του ‘70 
και του ‘80.

Ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος 
µε εγγύηση και πρόκειται να παρου-
σιαστεί στο ∆ικαστήριο του Σάθερ-
λαντ τον επόµενο µήνα.

Tραγικό θάνατο βρήκε προχθές 
ένας 8χρονος µαθητής, ενώ 
άλλοι δύο νοσηλεύονται σε 

κρίσιµη κατάσταση στο νοσοκοµείο, 
σε σύγκρουση σχολικού λεωφορείου 
µε φορτηγό στην περιοχή Χάντερ της 

Ν.Ν.Ουαλίας. Το ατύχηµα - στο οποίο 
τραυµατίστηκαν άλλα οκτώ άτοµα - 
έγινε στην γωνία των δρόµων Church 
και Kelso στην περιοχή Singleton 
προχθές το απόγευµα. Στη σύγκρουση 
τραυµατίστηκε θανάσιµα ένας µαθη-

τής, ενώ τραυµατίστηκαν ο οδηγός του 
σχολικού λεωφορείου και άλλοι τρεις 
µαθητές.

Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν σε 
άλλα οκτώ άτοµα που δεν χρειάστηκε 
να διακοµιστούν στο νοσοκοµείο.

Κόκκινα καβούρια έκαναν κατάληψη 
στο νησί των Χριστουγέννων

Οδοντίατρος κατηγορείται 
για βιασµό ανήλικων ασθενών του

Μαθητής νεκρός σε σύγκρουση 
σχολικού λεωφορείου με φορτηγό

Άγνωστα 
τα αίτια του θανάτου
του Τζον Μακάρθι 
στο Λας Βέγκας

Ο άτυχος Τζον Μακάρθι.

Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ
στο Σέντραλ Κοστ 
της Νέας Νότιας Ουαλίας

Ο τόπος του ατυχήµατος.


