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Έχει ξοδέψει 
200.000 δολάρια...
για ένα πρόβατο
Μ 

έχρι το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Μελ-
βούρνης ανακοίνωσε πως θα φτάσει ο 
56χρονος Βου Χουάν Χο από το Βιετνάµ, 

ο οποίος έχει δαπανήσει µια περιουσία σε δικα-
στικά έξοδα στην προσπάθειά του να κρατήσει το 
πρόβατό του ως κατοικίδιο. 
Ο 56χρονος µηχανικός αυτοκινήτων έχει δαπα-
νήσει ήδη περισσότερα από 200.000 δολάρια 
από τότε που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης 
του Ντέντενονγκ του απαγόρευσε να κρατήσει 
την προβατίνα του, την Μπάα στον κήπο, µε το 
σκεπτικό ότι δεν διαθέτει την επιτρεπόµενη από 
τον νόµο έκταση για την φύλαξη ζώων φάρµας.
Ο 56χρονος για να καλύψει τα τεράστια δικαστι-
κά έξοδα αναγκάστηκε µάλιστα να κλείσει την 
επιχείρησή του και να αρχίσει να µελετά τους 
νόµους ώστε πλέον να υπερασπίζεται ο ίδιος τον 
εαυτό του.
Σηµειώνεται ότι ο Χο αγόρασε την Μπάα το 2001 
έναντι $60 για να µην ψηλώνει το γρασίδι στον 
κήπο του και στο συνεργείο του που βρισκόταν 
στην ίδια γειτονιά...
∆ηλώνει δε αποφασισµένος να φτάσει µέχρι και 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Αυστραλίας, για να 
µην αποχωριστεί το αγαπηµένο του ζώο.

Ροµπότ συγκοµιδής µπανάνας σε 10 χρόνια
Τα ροµπότ θα µπορούσαν να είναι 
πραγµατικότητα για τις καλλιέργει-
ες µπανάνας µέσα στα επόµενα δέκα 
χρόνια, σύµφωνα µε έναν ειδικό ρο-
µποτικής, οµιλητή στο εθνικό συνέδριο 
για τη βιοµηχανία της µπανάνας που 
πραγµατοποιήθηκε την περασµένη 
εβδοµάδα.
Ο λόγος για τον καθηγητή ροµποτικής 
και έξυπνων συστηµάτων στο Πανε-
πιστήµιο του Σίδνεϊ, Salah Sukkarieh, 
ο οποίος ήταν κεντρικός οµιλητής στο 
Συνέδριο Βιοµηχανιών Μπανάνας. 
Ο  Sukkarieh υποστήριξε ότι υπάρχει 
ανεκµετάλλευτη δυναµική στη χρήση 
των ροµπότ που εργάζονται υπαίθρια, 
ώστε να παρέχουν πληροφόρηση και 
υποστήριξη στους παραγωγούς µπα-
νάνας. 
Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο 
Palmer Coolum Resort στην περιο-
χή της Sunshine Coast. Ο καθηγητής 
Sukkarieh αναφέρθηκε πάνω στις 
βιοµηχανικές καινοτοµίες. Επίσης, 
υπήρξαν παρουσιάσεις σχετικές µε την 
προώθηση της µπανάνας, τις προµη-
θευτικές αλυσίδες, τις πρακτικές στα 
αγροκτήµατα και την έρευνα.
Ενώ αυτή τη στιγµή σε κάποια κτήµατα 
µπανάνας στο νότιο Κουίνσλαντ χρη-
σιµοποιούν ροµπότ για τη συσκευασία 
του προϊόντος, ο καθηγητής Sukkarieh 
βλέπει τη δυναµική για τη χρήση τους 
στη συγκοµιδή αλλά και σε άλλες εργα-
σίες του αγροκτήµατος καθώς και στην 
καταγραφή δεδοµένων.
«Πιστεύω πως στα επόµενα 5 µε 10 
χρόνια η ροµποτική µπορεί να συνδρά-
µει πολύ στη βιοµηχανία µπανάνας. 
Αυτό που δεν της επιτρέπει να δράσει 
νωρίτερα είναι η έλλειψη χρηµατοδό-
τησης για την ανάπτυξη της σχετικής 
τεχνολογίας», επισήµανε ο καθηγητής 
Sukkarieh.
«Η απόδοση µπορεί να βελτιωθεί και 
η επεκτασιµότητα που παρέχεται από 

αυτόνοµα µηχανήµατα συγκοµιδής θα 
µπορούσε να γίνει και για την καλλι-
έργεια µπανάνας, και άλλα ροµπότ θα 
µπορούσαν να απασχοληθούν στην 
παρακολούθησης της υγείας των φυ-
τών, την ανάπτυξη τους και την κατα-
γραφή δεδοµένων για την σοδειά. Όλα 
αυτά τα συστήµατα θα µπορούσαν να 
ωφελήσουν του Αυστραλούς παραγω-
γούς µπανάνας». 
Πιστεύει επίσης πως το κόστος για την 
απόκτηση αυτών των «µαγικών» ρο-
µπότ δεν θα είναι απαγορευτικό.
«Άπαξ και η τεχνολογία ερευνηθεί και 
αναπτυχθούν τα πρώτα πρωτότυπα θα 

περιµένει κανείς µια απόδοση από την 
επένδυση µέσα σε κάνα δύο χρόνια. 
Πέρα από αυτό, κερδίζει κάποιος στην 
εξοικονόµηση καυσίµων, συντήρησης 
και εργατικού δυναµικού, συν επιπρό-
σθετα οφέλη από την συλλογή πληρο-
φοριών από όλο το εύρος του αγροκτή-
µατος σχετικά µε την υγεία των φυτών 
και διάφορες άλλες πλευρές του αγρο-
κτήµατος».
Σχολιάζοντας άλλες χρήσεις της ρο-
µποτικής στην αγροτική παραγωγή 
είπε: «Ήδη έχει επιτευχθεί η παρακο-
λούθηση των λαχανικών και η ταξι-
νόµηση τους από εναέρια ροµπότ και 
τώρα θα µπορούσε αυτό να πραγµατο-
ποιηθεί χρησιµοποιώντας και ροµπότ 
εδάφους. Μπορούν να χρησιµοποιη-
θούν ως “φορείς” ενηµέρωσης σχετικά 
µε το αν η βλάστηση είναι υγιής ή έχει 
προσβληθεί από ασθένειες, βοηθώ-
ντας όπου χρειάζεται να παρασχεθεί 
θεραπεία. Με υψηλότερης ανάλυσης 
στους αισθητήρες, τα ροµπότ θα µπο-
ρούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν 
και στην ανίχνευση παρασίτων», πρό-
σθεσε ο ίδιος. 
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Κυρία 45 ετών ζητά γνωριμία  

για σοβαρό σκοπό με κύριο έως 55 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 

στο 9758 6329 μετά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Mr Farouk 
Διεθνής Πνευματικός Θεραπευτής και Μέντιουμ
Μπορώ να σας βοηθήσω να λύσετε όλα τα αισθηματικά και κοινωνικά σας 

προβλήματα! Όλες οι ανησυχίες σε με τον γάμο, σχέση, οικογένεια, ατυχία και 
χαμένη ευτυχία θα χαθούν και θα είναι προστατευμένοι, μπορώ να λύσω κάθε 

τύπου Μαύρη Μαγεία, μάγεια, κακά ξόρκια και μπορώ να σας βοηθήσω με 
κακή τύχη, θα σας παρέχω την υπέρτατη προστασία από αυτά και περισσότερα. 
Ειδικευμένος στην ανάκληση αγαπημένων  προσώπων χρησιμοποιώντας ισχυρά 
πνεύματα KAHTEEMO. Ειδικευμένος επίσης στην λύση κάθε είδους μαύρης και 
λευκής μαγείας όπως και κακών συνηθειών μία και καλή. Μην υποφέρετε άλλο 
στην σιωπή σας, πόνο σας είναι και δικιά μου υπόθεση, δεν θα απογοητευτείτε. 
Επικοινωνήστε με τον Mr FAROUK στο 0406 281 985 / 0426 399 671

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!


