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Ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ 
‘Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’

Διοργανώνει εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης 
της Θράκης με το εξής πρόγραμμα:

19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ 
Oμιλία με θέμα “Η φιλετική ενότητα των ελληνοπαίδων της Θράκης” 
στα χρόνια της τουρκοκρατίας, παιδομάζωμα, γενίτσαροι από τη Λίτσα 
Διακοβασίλη στη Μακεδονική Λέσχη “Μέγας Αλέξανδρος” από τις 3μμ. 

Στο τέλος θα προσφερθούν καφές και γλυκά.

26 ΜΑΪΟΥ 2013, ΚΥΡΙΑΚΗ 
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Hurlstone Park. 

Μετά τη θεία λειτουργία θα προσφερθούν καφές και γλυκά 
στο κάτω χωλ της εκκλησίας.

Στη συνέχεια στον ίδιο χώρο θα γίνει ομιλία 
με θέμα “Ο Γεώργιος Βιζυηνός και η αναβίωση του τραγικού” 

από τον δόκτορα Βασίλη Αδραχτά.

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΣΑΒΒΑΤΟ 
Χοροεσπερίδα στο Venus Reception Centre, 

20 Belgrave St., Kogarah, από τις 7μμ. 
Τιμή εισιτηρίου 60 δολάρια μετά φαγητού και ποτού. 

Εισιτήρια από τον πρόεδρο Χρήστο Παζαρίδη στο 9588 4920, 
τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Μπακαλίδη στο 0418 888 992 

ή τον βοηθό ταμία Τάσο Σκεντερλή στο 0419 291 059.

Σε νοσοκοµείο της Μελβούρνης συνεχί-
ζει να νοσηλεύεται η διάσηµη τραγουδί-
στρια, Τζούντιθ Ντουράµ, η οποία υπέ-
στη εγκεφαλική αιµορραγία στη διάρκεια 
τουρνέ που πραγµατοποιεί µε το µουσικό 
γκρουπ “The Seekers”.
Η Ντουράµ ένιωσε αδιαθεσία την Τρίτη 
το βράδυ, µετά τη συναυλία που έδωσε 
στο Χάµερ Χολ της Μελβούρνης.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, όπου δια-
πιστώθηκε πως είχε υποστεί εγκεφαλική 
αιµορραγία.
∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες πάντως, 
ανάφεραν χθες ότι η κατάσταση της Τζού-
ντιθ Ντουράµ δεν είναι πολύ σοβαρή.
Οι υπόλοιπες συναυλίες που προγραµµά-
τιζαν οι «The Seekers” στην Αυστραλία, 
έχουν ακυρωθεί.

Η κλιματική αλλαγή 
«ξεσπιτώνει» κοινά 
είδη ζώων και φυτών

Στο νοσοκοµείο µε εγκεφαλική 
αιµορραγία η Τζούντιθ Ντουράµ

Περισσότερα από τα µισά κοινά 
είδη χλωρίδας και το ένα τρίτο 
των ειδών πανίδας θα δουν τα 
οικοσυστήµατά τους να συρρι-
κνώνονται τις επόµενες δεκα-

ετίες εξαιτίας της Κλιµατικής Αλλαγής, 
µε την Αυστραλία να βρίσκεται ανάµεσα 
στις περιοχές που θα πληγούν περισσό-
τερο.
Οι επιστήµονες εκτιµούν πως η ενδε-
χόµενη άνοδος της θερµοκρασίας άνω 
των δύο βαθµών Κελσίου θα έχει επι-
φέρει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιοποικιλότητα σε όλη την Υφήλιο και 
καλούν σε άµεση δράση για µείωση των 
εκποµπών ρύπων ώστε να αναστραφεί 
ως ένα βαθµό η κατάσταση.
Η έρευνα δηµοσιεύεται στην επιθεώρη-
ση Nature Climate Change. Η διεθνής 
ερευνητική οµάδα µελέτησε τον αντίκτυ-
πο της υπερθέρµανσης του πλανήτη σε 
50.000 κοινά είδη φυτών και ζώων.
Εξέτασαν τόσο αρχεία θερµοκρασιών 
όσο και βροχοπτώσεων στα οικοσυ-
στήµατα των ειδών αυτών και χαρτο-
γράφησαν τις περιοχές που θα είναι 
κατάλληλες για την επιβίωσή τους υπό 
διαφορετικά σενάρια κλιµατικής αλλα-
γής. Οι επιστήµονες εκτιµούν πως στην 
περίπτωση που δεν ληφθούν µέτρα, η 
παγκόσµια θερµοκρασία θα διαµορφω-
θεί τέσσερις βαθµούς Κελσίου υψηλότε-
ρα σε σύγκριση µε την προβιοµηχανική 
εποχή.
Το σενάριο αυτό µεταφράζεται σε απώ-
λεια του ήµισυ και πλέον των οικοσυ-
στηµάτων του 34% των ειδών πανίδας 
και του 57% της χλωρίδας.

Η ∆ρ Ρέιτσελ Γουόρεν από το University 
of East Anglia δηλώνει στο BBC ότι η 
παγκόσµια µείωση της βιοποικιλότητας 
θα βλάψει τη βιόσφαιρα και θα περιορί-
σει τις σηµαντικές υπηρεσίες που αυτή 
παρέχει στα οικοσυστήµατα όπως ο κα-
θαρισµός του νερού και του ατµοσφαι-
ρικού αέρα και η πρόληψη των πληµ-
µυρών.
Περισσότερο θα πληγούν περιοχές 
όπως η υποσαχάρια Αφρική, η Κεντρική 
Αµερική, η Αµαζονία και η Αυστραλία.
Ωστόσο, οι επιστήµονες επισηµαίνουν 
ότι η άµεση λήψη µέτρων µε στόχο τη 
συγκράτηση της ανόδου της παγκόσµιας 
θερµοκρασίας στους 2 βαθµούς Κελσίου 
µπορεί να µειώσει τις απώλειες των οι-
κοσυστηµάτων κατά 60%.
Παράλληλα, κάτι τέτοιο θα έδινε πο-
λύτιµο χρόνο προσαρµογής σε ζώα και 
φυτά ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες 
συνθήκες. Μέχρι στιγµής η παγκόσµια 
θερµοκρασία εδάφους έχει αυξηθεί κατά 
0.8 βαθµούς Κελσίου σε σύγκριση µε 
την προβιοµηχανική εποχή.
Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρα-
κα στην ατµόσφαιρα έφτασε στα πρωτο-
φανή επίπεδα των 400 µερών ανά εκα-
τοµµύριο για πρώτη φορά από το 1958 
που διενεργούνται µετρήσεις, σύµφωνα 
µε στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκε-
ανών και Ατµόσφαιρας (NOOA) των 
ΗΠΑ. Από την πλευρά τους κλιµατικοί 
ερευνητές των Ηνωµένων Εθνών θεω-
ρούν ότι οι βασικές αιτίες της υπερθέρ-
µανσης του πλανήτη από το 1950 και 
εντεύθεν είναι ανθρωπογενείς µε πιθα-
νότητα 90%.
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