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Η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα και είναι σήµερα η µεγαλύτερη 
πηγή µόνιµων µεταναστών στην Αυστραλία, σύµφωνα µε τα 
τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα.
Στο οικονοµικό έτος 2011 -2012 µετανάστευσαν µόνιµα στην 
Αυστραλία από την Ινδία, συνολικά 29,018 άτοµα, αριθµός 
που ήταν κατά 12,7% µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 
προηγούµενου έτους.
Από την Κίνα µετανάστευσαν 25,509 άτοµα σε σύγκριση µε 

29,546 που είχαν µεταναστεύσει µονίµως στο οικονοµικό 
έτος 2010 – 2011. Από το Ηνωµένο Βασίλειο µετανάστευσαν 
25,273 άτοµα. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην ετήσια έκ-
θεση «Τάσεις Μετανάστευσης στην Αυστραλία για το 2011 – 
2012», που δηµοσιοποιήθηκε τη ∆ευτέρα.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, ο υπουργός Μετανάστευσης 
Μπρένταν Ο’Κόνορ, τόνισε ότι η Ασία είναι η κύρια πηγή µό-
νιµων µεταναστών στην Αυστραλία.

«Στα τελευταία 15 χρόνια, ο αριθµός µεταναστών από την Ιν-
δία έχει τετραπλασιαστεί, ενώ την ίδια περίοδο ο αριθµός των 
µεταναστών από την Κίνα έχει τριπλαστιαστεί», δήλωσε ο κ. 
Ο’Κόνορ. Να σηµειωθεί ότι στο οικονοµικό έτος 2011 – 2012 
η Αυστραλία δέχθηκε 184,998 νέους µετανάστες, εκ των 
οποίων 125,755 ήρθαν κάτω από το πρόγραµµα ειδικευµέ-
νων εργατών εξωτερικού και 58,604 κάτω από το πρόγραµµα 
επανασύνδεσης οικογενειών.

Ινδοί οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται στην Αυστραλία

Μια ακόµη επίπτωση εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών πα-
ρατήρησαν οι επιστήµονες. Μελετώντας δορυφορικές εικόνες 
που κάλυπταν χρονική περίοδο σχεδόν 30 ετών αυστραλοί 
ερευνητές διαπίστωσαν µεγάλη αύξηση της χλωρίδας σε ερή-
µους ολόκληρου του πλανήτη.

Η ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
Οµάδα ειδικών του ερευνητικού οργανισµού CSIRO στην 

Καµπέρα µελέτησε τις δορυφορικές εικόνες από το 1982 ως 
το 2010 - πρόκειται για µια χρονική περίοδο κατά την οποία 
τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα αυ-
ξήθηκαν κατά 14%. Οπως διαπιστώθηκε, σε αυτή την περί-
οδο η χλωρίδα σε ερήµους της Αφρικής, της Ασίας και της 

Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 11%. 
«Οι δορυφόροι είναι πολύ καλά εργαλεία στην ανίχνευση 

µεταβολών στη χλωρίδα. Οι µεταβολές φαίνεται ότι λαµβά-
νουν χώρα πιο έντονα σε περιοχές άνυδρες και πολύ ζεστές, 
περιοχές όπου η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα είναι 
αναµενόµενο να έχει τέτοιου είδους επιπτώσεις. Υπάρχουν 
αρκετές µελέτες που καταγράφουν αύξηση της χλωρίδας σε 
όλο τον πλανήτη και υπάρχει µεγάλη συζήτηση για τις αιτίες 
του φαινοµένου» δήλωσε στους «Sunday Times» του Λονδί-
νου ο Ράνταλ Ντόνοχιου, επικεφαλής της νέας µελέτης. Σύµ-
φωνα µε τους ερευνητές, το διοξείδιο του άνθρακα λειτουργεί 
ως µονωτικό υλικό αυξάνοντας τις θερµοκρασίες αλλά ταυτό-
χρονα παίζει και κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη φυτών. 

Την παραίτηση του πρώην Βουλευτή του 
Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµατος, Σκοτ 
Ντρίσκολ, ζήτησε ο Πρωθυπουργός του 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, κατηγορώ-
ντας τον για παραπλάνηση του ιδίου και 
των κατοίκων της έδρας Ρέτκλιφ.

Ο κ. Ντρίσκολ απουσιάζει από τις εργα-
σίες της πολιτειακής Βουλής για 4η συνε-
χή εβδοµάδα, επικαλούµενος ιατρικούς 
λόγους.

Επιβαρύνεται δε µε κατηγορίες για απά-
τη και ανάρµοστη συµπεριφορά και δεν 
έχει εµφανιστεί δηµοσίως από τον περα-
σµένο Απρίλιο που παραιτήθηκε από το 
Φιλελεύθερο Εθνικό Κόµµα.

Ο ίδιος αρνείται των κατηγοριών ότι 
ηγείτο µυστικά µιας κοινωνικής οργάνω-
σης από το εκλογικό του γραφείο και ότι 
πλήρωσε την γυναίκα του δεκάδες χιλιά-
δες δολάρια για την παροχή συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών.

 Ο κ. Νιούµαν αρχικά είχε εκφράσει την 
υποστήριξή του στον κ. Ντρίσκολ, αλλά 
τώρα δηλώνει ότι ο βουλευτής δεν έδωσε 
ικνοποιητικές απαντήσεις στις καταγγελίες 
που έγιναν εναντίον του και κατά συνέπεια 
πρέπει να παραιτηθεί.

Την παραίτηση βουλευτή 
ζητά ο Κάµπελ Νιούµαν

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ

Οι κλιµατικές αλλαγές «πρασινίζουν» τις ερήµους

Μια από τις δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την κατανοµή της χλωρίδας τα προηγούµενα έτη στην Αυστραλία - η εικόνα αυτή χρησιµοποιήθηκε 
µεταξύ άλλων από τους ερευνητές στη νέα µελέτη 


