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Tις έντονες αντιδράσεις πολλών 
περιβαλλοντικών οργανισµών, 
προκάλεσε η είδηση ότι η κυ-

βέρνηση του Κουίνσλαντ εξετάζει το 
ενδεχόµενο να δώσει το πράσινο 
φως για την µεταφορά ουρανίου, 
µέσω του Μεγάλου Κοραλλιογενούς 
Υφάλου (Great Barrier Reef), αν επι-
τρέψει κάτι τέτοιο η πρόσφατα διορι-
σθείσα συµβουλευτική επιτροπή για 
το ουράνιο.  

Η πληροφορία αυτή είδε το φως 
της δηµοσιότητας την ίδια ώρα που 
η αρµόδια υπηρεσία του Οργανι-
σµού Ηνωµένων Εθνών, εξετάζει 
το ενδεχόµενο να συµπεριλάβει τον 
Ύφαλο στην λίστα των µνηµείων 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς που απει-
λούνται µε εξαφάνιση. Η υπηρεσία 
αυτή προειδοποίησε ότι η µεταφορά 

ουρανίου µε φορτηγά πλοία, µέσω 
του Great Barrier Reef, θα απειλήσει 
άµεσα το µέλλον του Υφάλου.

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε 
µια νέα έρευνα το 50% του κοραλ-
λιογενούς υφάλου έχει εξαφανιστεί. 
Τις τεράστιες διαστάσεις που έχει 
πάρει η καταστροφή του µεγαλύτε-
ρου υφάλου παγκοσµίως, διαπίστω-
σαν οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου 
του Γούλουγκογκ. Η έρευνα δηµο-
σιεύτηκε στο περιοδικό Proceeding 
National Academy of Sciences και 
σύµφωνα µε αυτήν, τα τελευταία 27 
χρόνια έχουν εξαφανιστεί τα µισά 
κοράλλια της Αυστραλίας.

Το γεγονός αυτό - και αυτό είναι 
το πιο εντυπωσιακό - δεν οφείλε-
ται στην αλλαγή του κλίµατος και 
την επακόλουθη αύξηση της θερ-

µοκρασίας και οξύτητας της θάλασ-
σας, αλλά  σε τροπικούς τυφώνες 
και έναν αστερία µε την ονοµασία 
Acanthaster planci ή «κορώνα των 
αγκαθιών». Ο αστερίας τρέφεται 
µε τη «σάρκα» των κοραλλιών, και 
κατάφερε να εξαπλωθεί εύκολα τις 
τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της 
αύξησης των θρεπτικών ουσιών της 
θάλασσας, που προέρχονται από 
διάφορα λύµατα, τα οποία καταλή-
γουν στη θάλασσα. Η εξαφάνιση των 
κοραλλιών είναι όµως αναστρέψιµη, 
όπως υποστηρίζει ο Τζων Γκαν, δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσι-
ων Επιστηµών της Αυστραλίας. Τα 
κοράλλια θα µπορούσαν να ανακάµ-
ψουν σε βάθος χρόνου εφόσον, φυ-
σικά, σταµατήσει η διοχέτευση των 
λυµάτων στη θάλασσα.

Tο Εµπορικό Επιµελητήριο της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, αισιοδο-
ξεί ότι οι πωλήσεις των καταστη-

µάτων θα αυξηθούν σηµαντικά την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Έρευνα 
που έγινε στην πολιτεία, αποκαλύπτει 
ότι αυξήθηκαν 30% οι πωλήσεις των 
καταστηµάτων στο τρίτο τρίµηνο αυ-
τού του χρόνου. Το 40% των επιχει-
ρηµατιών δήλωσαν ότι αισιοδοξούν 
πως οι πωλήσεις τους θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς.

H υπάλληλος του Ζωολογικού Κήπου του Σίδνεϊ, 
Taronga Zoo, η οποία τραυµατίστηκε όταν την πλά-
κωσε ελέφαντας πριν δύο περίπου βδοµάδες, βγήκε 

χθες από το νοσοκοµείο, εφόσον η κατάσταση της υγείας 
της παρουσίασε σηµαντική βελτίωση.

Πρόκειται για την 40χρονη Λούσι Μέλο, η οποία είχε 
τραυµατιστεί κρίσιµα, όταν ο ελέφαντας «Πάθι Χαρν» την 
έσπρωξε στη διάρκειας άσκησης και την πλάκωσε.

H ∆ηµαρχία του Μπάνκσταουν επιβεβαίωσε χθες την 
πληροφορία, ότι τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν σε 
ανήλικο αγόρι και του κατακρεούργησαν το ένα αυτί, 

θα θανατωθούν.
Το περιστατικό έγινε την Τρίτη το απόγευµα σε δρόµο 

της περιοχής East Hills, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.
Το άτυχο αγόρι είχε βγάλει το µικρό σκυλάκι του περίπα-

το, όταν δέχθηκε την επίθεση δύο Staffordshire Terriers.
Εκπρόσωπος της ∆ηµαρχίας είπε ότι δεν έχει αποφασι-

στεί ακόµη αν θα ασκηθεί δίωξη εναντίον του ιδιοκτήτη 
των δύο σκυλιών. «Σχετική απόφαση θα παρθεί µετά την 
κατάθεση του θύµατος, που νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο», 
τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Aναγκαστική προσγείωση πραγµατοποίησε Airbus 
A380 των αεροπορικών αερογραµµών Qantas, 
όταν το πιλοτήριο γέµισε από µια ασυνήθιστη άσχη-

µη µυρωδιά, χωρίς να παρουσιαστεί καπνός.
Να σηµειωθεί ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από 

το αεροδρόµιο του Σίδνεϊ, µισή ώρα νωρίτερα, µε προορι-
σµό τη Σιγκαπούρη.

Ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στο αεροδρό-
µιο του Σίδνεϊ για προληπτικούς λόγους. Έρευνες για να 
εξακριβωθεί από πού προήλθε η άσχηµη µυρωδιά, διε-
νεργεί ειδική µονάδα της αεροπορικής εταιρίας. 

Θα θανατωθούν 
τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν 
στο ανήλικο αγόρι

Αναγκαστική προσγείωση 
αεροσκάφους Α380 
της Qantas

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αισιόδοξες προβλέψεις 
για τις πωλήσεις των καταστηµάτων 

Βγήκε από το νοσοκομείο
η υπάλληλος του Taronga Zoo

Η Λούσι Μέλο στον Ζωολογικό Κήπο, Taronga Zoo.

Μεταφορά ουρανίου διά µέσου
του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου!
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