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Οι καµήλες, γνωστές για την ικανότητα 
τους να επιβιώνουν σε αντίξοες συν-
θήκες και για την ευκολία µε την οποία 
µεταφέρουν αγόγγυστα και µε ασφάλεια 
βαριά φορτία σε µεγάλες αποστάσεις, 
εισήχθησαν µαζικά στην Αυστραλία τον 
19ο αιώνα από την Αραβία, την Ινδία και 
το Αφγανιστάν, για να χρησιµοποιηθούν 
στις εµπορικές µεταφορές. 
Η εµφάνιση των αυτοκινήτων περιόρι-
σε σταδιακά τη χρησιµότητα των συγκε-
κριµένων ζώων µε αποτέλεσµα πολλές 
καµήλες να εγκαταλειφθούν ελεύθερες 
στην αυστραλιανή φύση. Η ανυπαρξία 
ενός σχεδίου αξιοποίησης τους, υποχρέ-
ωσε τα ζώα να στηριχτούν στο ένστικτο 
επιβίωσης, κάτι που πλέον προκαλεί 
σοβαρά προβλήµατα τόσο στο περιβάλ-
λον όσο και στους αγρότες. ∆ιότι αυτή 
τη στιγµή, εκτρεφόµενες ή άγριες, στην 
Αυστραλία ζουν περίπου 750.000 καµή-
λες. Είναι ο µεγαλύτερος πληθυσµός από 
καµήλες στον κόσµο. 
Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει αρκε-
τά προβλήµατα. Οι ποσότητες νερού που 
καταναλώνουν δηµιουργούν έλλειψη στα 
αποθέµατα που χρησιµοποιούν οι αγρό-
τες ενώ παράλληλα επιβαρύνουν και το 
φυσικό περιβάλλον. Η υπερβόσκηση και 
η καταστροφή δέντρων έχει ως αποτέ-
λεσµα να εξαλείφεται και η χλωρίδα σε 
πολλές περιοχές. 
Η καταστροφή συχνά επεκτείνεται στις 
υλικές υποδοµές των αγροκτηµάτων γε-
γονός που κοστίζει ακριβά στους αγρό-
τες. Γιαυτό κάποιοι επιχειρούν να πά-
ρουν την κατάσταση στα χέρια τους, µε 

µεθόδους που καταγγέλλονται ως βάρ-
βαρες. Η Λίντι Σέβεριν, ιδιοκτήτρια ρά-
ντζου στην περιοχή Αλις Σπρινγκς, χρη-
σιµοποιεί ελικόπτερα και πυροβολεί από 
αέρος τις καµήλες που έχουν κατακλύσει 
το ράντσο. Τα άτυχα ζώα αφήνονται άτα-
φα στο σηµείο που σκοτώθηκαν.
Ένα σχέδιο που είχε προταθεί το 2010 
από την αυστραλιανή κυβέρνηση σε µια 
προσπάθεια διαχείρισης του ζητήµατος, 
το λεγόµενο «Aυστραλιανό Πρόγραµ-
µα ∆ιαχείρισης των Άγριων Καµηλών» 
πρότεινε τη µείωση του αριθµού των 
κοπαδιών µέσω της σφαγής τους και τη 
συγκέντρωση ορισµένων µε σκοπό την 
πώληση.
Χιλιάδες καµήλες είχαν σφαγιαστεί τότε, 
όµως µέλη οργανώσεων για τα δικαιώµα-
τα των ζώων χαρακτηρίζουν το συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα ως «λουτρό αίµατος». 
Η αυστραλιανή «Βασιλική Εταιρεία για 
την Πρόληψη της Βίας κατά των Ζώων» 
(RSPCA) δήλωσε µάλιστα ότι ο µόνος 
τρόπος να υποστηρίξει οποιαδήποτε 
εθνική προσέγγιση για τη διαχείριση των 
άγριων καµήλων είναι τα προτεινόµενα 
προγράµµατα να είναι ξεκάθαρα, δικαιο-
λογηµένα και να εφαρµόζουν φιλοζωικές 
µεθόδους.
Ένας άλλος ιδιοκτήτης φάρµας, ο Ίαν Κόρ-
νγουει προτείνει να αξιοποιούνται οι κα-
µήλες για το κρέας τους. Με τη σιγουριά 
που του προσφέρουν τα σαράντα χρόνια 
εφαρµογής αυτής της πρακτικής δηλώνει 
ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσµος που όχι 
µόνο καταναλώνει κρέας καµήλας αλλά το 
προτιµά κιόλας από το βοδινό.

Ανυπόµονος δηλώνει ο Αρχηγός 
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, για τις εκλογές της 14ης Σε-
πτεµβρίου, τονίζοντας ότι προσεύχεται 
καθηµερινά στο Θεό να αξιώσει τον 
Συνασπισµό να δώσει στην Αυστραλία 
την κυβέρνηση που της αξίζει.

Με άλλες τρεις δηµοσκοπήσεις 
αυτή τη βδοµάδα να προβλέπουν 

άνετη νίκη του Φιλελεύθερου – Εθνι-
κού Κόµµατος, ο κ. Άµποτ υποστή-
ριξε σε οµιλία του στο Μπρίσµπεϊν 
ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ καταρρέει 
καθηµερινά από ντροπή.

«Σε 116 ηµέρες από σήµερα τα 
πράγµατα θα αλλάξουν και προσέυ-
χοµαι καθηµερινά στο Θεό να αξιώ-
σει τον Συνασπισµό να κερδίσει τις 

εκλογές και να δώσει στη χώρα την 
κυβέρνηση που της αξίζει», τόνισε ο 
κ. Άµποτ.

Τέλος, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, οµολόγησε ότι έχει 
ήδη προετοιµάσει τόσο την οµιλία 
του σε περίπτωση που κερδίσει τις 
εκλογές, όσο και αυτή στην περίπτω-
ση που τις χάσει.

Η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας διαβεβαίωσε ότι τα 
κέντρα παιδικής φροντίδας και τα νηπιαγωγεία δεν θα 
αρνούνται να δεχθούν παιδιά που δεν έχουν κάνει όλα 
τα εµβόλιά τους, για καθαρά ιατρικούς ή θρησκευτικούς 
λόγους.

Η πιο πάνω αλλαγή έγινε στο σχετικό νοµοσχέδιο 
που κατάθεσε προς εξέταση στην πολιτειακή Βουλή, η 
υπουργός Υγείας της Ν.Ν.Ο., Τζίλιαν Σκίνερ.

Όπως είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός της πολιτείας, 
Μπάρι Ο’Φάρελ, ανακοίνωσε προ ηµερών ότι η κυβέρ-
νησή του είναι διατεθειµένη να κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές στους νόµους κατά των διακρίσεων, ώστε να 
δοθεί το δικαίωµα σε νηπιαγωγεία και κέντρα παιδικής 
φροντίδας να αρνηθούν να δεχθούν παιδιά που δεν 
έχουν κάνει τα εµβόλιά τους.

Αλλαγές στο νομοσχέδιο 
για τον παιδικό εμβολιασμό

Στην Αυστραλία ζει ο µεγαλύτερος πληθυσµός από καµήλες στον κόσµο

«Προσεύχομαι καθημερινά στο Θεό να αξιώσει 
τον Συνασπισμό να κερδίσει τις... εκλογές»

ΤΟΝΥ ΑΜΠΟΤ:
Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε χθες ότι 

δέκα νέα σχολεία θα οικοδοµηθούν στο νοτιοανατολικό 
τµήµα της πολιτείας, µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Παιδεί-
ας, Τζον-Πολ Λάνγκµπροκ, τονίζοντας ότι κρίθηκε ανα-
γκαία η κατασκευή των νέων σχολείων στην περιοχή, 
λόγω της µεγάλης πληθυσµιακής ανάπτυξης που γνω-
ρίζει.

Τα νέα σχολεία θα οικοδοµηθούν στο Μπρίσµπεϊν, 
στο Ίπσουϊτς και στο Γκολντ Κόουστ.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Λάνγκµπροκ, οκτώ θα είναι 
δηµοτικά σχολεία και τα άλλα δύο γυµνάσια. Υπολογίζε-
ται δε ότι σ’ αυτά θα εγγραφούν 10,800 µαθητές και θα 
έχουν συνολικά 540 δάσκαλους και καθηγητές.

Δέκα νέα σχολεία 
αποκτά το Κουίνσλαντ
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