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ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 58ο ΠΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Θα καλωσορίσουμε τους αντιπροσώπους από διαφορές πολιτείες 
της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με Δεξίωση από ώρα 7μμ 
στο Cyprus Community Club 58-76, Stanmore Rd, Stanmore.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
Από ώρα 9.30πμ Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 

203-205 Livingstone rd, Marrickville.
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα προσφερθεί μεσημεριανό 

στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ 394-396 Princes Highway, Rockdale.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
DINNER DANCE από 7μμ. επίσημη Χοροεσπερίδα 

στo  Venus Reception Centre, 20 Belgrave Str, Kogarah.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
9πμ Αγιασμός στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ. Μετά τον αγιασμό 

Θα ακολουθήσει το Συνέδριο με θέματα που αφορούν 
την ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 
Από ώρα 9πμ στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ θα δοθεί ομιλία 
με διεθνή θέματα. Επίσης  την ίδια μέρα και ώρα 11πμ 
Θα δοθεί ομιλία από τον High Commissioner of Cyprus 

His Excellency Γιάννη Ιακώβου 
και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύνδεϋ Βασίλη Τόλιο. 

Επίσης Peter McCarthy, On the Roxy Theatre – Ningara & The Ahepa Involments.

ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΤΑVERNA NIGHT από 7μμ στην ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΡΕΑ 

46-48 Rocky Point Rd, Kogarah.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Εκδρομή στα Blue Mountains. 

Tα λεωφορεία θα ξεκινήσουν από την αίθουσα της ΑΧΕΠΑ στις 8.30πμ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Ωρα 7μμ στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ Συμπόσιο.

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Ωρα 9πμ Συνεδρίαση στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ 

και το βράδυ στις 7.30 στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ εγκαθίδρυση 
της Εθνικής Διοίκησης, Πρόεδρος και Αξιωματούχοι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Ωρα 9πμ Συνεδρίαση στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
7μμ TAVERNA NIGHT στο Κλάμπ του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

160-164 Livingstone Rd, Marrickville.

Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε:
Chairmain Δημήτρης Αντωνάκος 0412 502301

Vice Chairman Iωάννης  Θεοδωριδης 9597 7033 
ή στα μέλη της National Convention Λίτσα Διακοβασίλη 9509-5274 & 0418 258 760,

Ελένη Κατσαρού 9663 1049 &0421 339 660, Γιώργος Λιανός 0408 000 025
Λουιζα Μελά 0425 310 065, Πολύκαρπος Αγαθοκλέους 0416 059 750 

Χρήστος Βίγλας 95592 156, Xριστίνα Lynch 0410 635386
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Σοκ έχει προκαλέσει ανακοίνωση 
του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Επι-
στήµης της Αυστραλίας (AIMS) 

σύµφωνα µε την οποία ο Μεγάλος 
Κοραλλιογενής Ύφαλος έχει κατα-
στραφεί σε ποσοστό 50% τα τελευταία 
30 χρόνια. Σύµφωνα µε  έρευνα που 
πραγµατοποίησαν ειδικοί του AIMS 
βασικός υπεύθυνος για την εκτεταµέ-
νη και συνεχιζόµενη καταστροφή των 
κοραλλιών είναι ένας αστερίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Τόνι 
Μπερκ, χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά 
σοκαριστικά και τόνισε ότι τα προ-
γράµµατα που άρχισαν πριν πέντε 
χρόνια για την προστασία του Υφά-
λου, θα έπρεπε να είχαν αρχίσει 20 
χρόνια νωρίτερα.

«Η κυβέρνηση έχει διαθέσει $200 
εκατοµµύρια στο πρόγραµµα διάσω-
σης του Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφά-
λου και αυτό θα κάνει µεγάλη διαφο-
ρά», τόνισε ο κ. Μπερκ.

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφα-
λος είναι ο µεγαλύτερος κοραλλιογε-
νής ύφαλος στον κόσµο. Απαρτίζε-
ται από 2.900 ξεχωριστούς υφάλους 
και 940 νησιά, και εκτείνεται σε µή-
κος µεγαλύτερο των 2.600 χιλιόµε-
τρων σε µία θαλάσσια περιοχή έκτα-
σης περίπου 344.400 τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων. Ο ύφαλος βρίσκεται 
στη Θάλασσα των Κοραλλιών, έξω 
από τις ακτές του Κουίνσλαντ. Ο Με-
γάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι 

ορατός από το ∆ιάστηµα. Οι ερευ-
νητές µελέτησαν 214 περιοχές του 
Υφάλου και συνέκριναν τα ευρήµατα 
τους µε δεδοµένα από 2.258 προη-
γούµενες έρευνες για να εντοπίσουν 
το ποσοστό της καταστροφής των 
κοραλλιών από το 1985 ως σήµερα. 
∆ιαπίστωσαν ότι κάθε χρόνο κατα-
στρέφεται περίπου το 3,5% του Υφά-
λου και ότι τα τελευταία 27 χρόνια 
το συνολικό ποσοστό της καταστρο-
φής έχει αγγίξει το 50%. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που συµβάλλουν 
στην καταστροφή του Υφάλου όπως 
οι τροπικοί τυφώνες και η αύξη-
ση της θερµοκρασίας των υδάτων. 
Όµως βασικός υπεύθυνος για την 
καταστροφή υποδεικνύεται από τους 
ερευνητές ο αστερίας Acanthaster 
planci που είναι γνωστός ως η «κο-

ρώνα των αγκαθιών».Πρόκειται για 
έναν µεγάλο αστερία η διάµετρος 
του οποίου φτάνει το ένα µέτρο και 
τρέφεται µε τη «σάρκα» των κοραλ-
λιών. Όταν ένας τέτοιος αστερίας 
επιτεθεί σε ένα κοράλλι το µόνο που 
µένει στο τέλος από αυτό είναι το 
«κουφάρι» του. Όµως πρόκειται για 
ένα σπάνιο είδος αστερία και, σύµ-
φωνα µε τους ερευνητές, αν βρεθεί 
τρόπος να ελεγχθεί ο πληθυσµός 
του µέσα σε διάστηµα 20-30 ετών η 
κατάσταση εκτιµάται ότι θα βελτιω-
θεί αφού τα κοράλλια µπορούν και 
ανακάµπτουν από την καταστροφή 
που προκαλούν οι κυκλώνες ή η αύ-
ξηση της θερµοκρασίας. 

Η έρευνα δηµοσιεύεται στην επιθε-
ώρηση «Proceedings of the National 
Academy of Sciences».

Πεθαίνει ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ 50% ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Το γράµµα που έβαλε σε ένα µπουκάλι µία µικρούλα 
από τη Βρετανία, µε παραλήπτη τη θεία της, ταξίδεψε 
10.000 ναυτικά µίλια, για να φτάσει στα χέρια µίας 

ηλικιωµένης. Η 4χρονη Jasmine Hudson βρισκόταν δια-
κοπές µε τους γονείς της στο Bournemouth της Αγγλίας, 
όταν σκέφτηκε να ρίξει το µπουκάλι στη θάλασσα, ευχόµε-
νη να φτάσει στη θεία της, στο Gernsey.

Πέντε µήνες αργότερα, η οικογένειά της δέχθηκε ένα 
απρόσµενο γράµµα, από την Barbara Richards, που ζει 
στην Νότια Αυστραλία και είχε βρει το µπουκάλι στην πα-
ραλία. «∆εν έχω εγγονές, έχω µόνο έναν εγγονό και νιώθω 
σαν κάποιος να επέστρεψε στη ζωή µου», είπε η Richards. 
Τώρα, οι δυο τους διατηρούν επαφή µέσω Facebook και 
ελπίζουν κάποια µέρα, να συναντηθούν κι από κοντά.

«Γράμμα σε μπουκάλι» 
ταξίδεψε απ’ την Αγγλία 
στην Αυστραλία

Το 50% του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου έχει καταστραφεί 
και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα προστασίας του.


