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Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ

Ο «χαµένος κόσµος της 
Αυστραλίας» περιµένει 
νέα αποστολή

Ο επιστήµονας Κόνραντ Χό-
σκιν του Πανεπιστηµίου Τζέ-
ιµς Κουκ, που ανακάλυψε µια 
σαύρα, ένα γκέκο και ένα βά-
τραχο στο πλαίσιο αποστολής 
στη χερσόνησο του Κέιπ Γιορκ 
στις αρχές του τρέχοντος έτους, 
υποσχέθηκε σε συνέντευξή του 
στη «Φωνή της Ρωσίας» νεότε-
ρες ανακαλύψεις. Είναι όµως 
πραγµατικά τόσο σπάνιο πράγ-
µα η ανακάλυψη σήµερα νέων 
ειδών στον κόσµο; - ερωτήσα-
µε Ρώσους βιολόγους.

Όπως αποδεικνύεται, ακόµα 
υπάρχουν µέρη στον πλανήτη 
µας, τα οποία δεν έχει πατή-
σει πόδι ανθρώπου. Ως απο-
τέλεσµα της αποστολής στο 
ακρωτήριο του Μέλβιλ στη 

βόρεια Αυστραλία, οι επιστή-
µονες ανακάλυψαν τρία νέα 
είδη σπονδυλωτών ζώων, που 
ζούσαν σε σχετική αποµόνωση 
από τον υπόλοιπο κόσµο µερι-
κά εκατοµµύρια χρόνια.

Το ακρωτήριο του Μέλβιλ 
είναι ουσιαστικά µια αδιάβα-
τη οροσειρά στη Χερσόνησο 
του Κέιπ Γιορκ. Ο επιστήµονας 
Κόνραντ Χόσκιν και η οµάδα 
γυρισµάτων ταινίας ντοκιµα-
ντέρ για την Εθνική Γεωγρα-
φική Υπηρεσία ανακάλυψαν 
σε ένα βραχώδες τοπίο του 
Ακρωτηρίου τρία άγνωστα είδη 
ζώων: ένα γκέκο - είδος µικρής 
σαύρας µε πλακωτή σαν φύλ-
λο ουρά, ένα «χρυσό» Skink 
(σαύρα του είδους scincidae) 

και ένα κίτρινο πετροβάτραχο. 
Ο Κόνραντ Χόσκιν µίλησε στη 
«Φωνή της Ρωσίας» σχετικά µε 
το µέρος, το οποίο ο ίδιος χα-
ρακτήρισε «χαµένο κόσµο»:

- Από καιρό ήθελα να εξε-
ρευνήσω αυτή την οροσειρά. 
Και επιτέλους, κατά τις αρχές 
του τρέχοντος έτους, παρουσι-
άστηκε η ευκαιρία. Όταν φτά-
σαµε στην κορυφή, κόπηκε η 
ανάσα µας. Είναι ένα µικρό 
τµήµα τροπικού δάσους ακρι-
βώς στην κορυφή. Ακριβώς 
εκεί, σε µια ή δυο ηµέρες, βρή-
καµε τρία νέα είδη ζώων.

Σύµφωνα µε τον επιστήµο-
να, το Ακρωτήριο του Μέλβιλ 
δεν είναι το µόνο σχεδόν ανε-
ξερεύνητο µέρος στην Αυστρα-
λία. Ο Χόσκιν είναι σίγουρος 
ότι στον πυθµένα του ωκεα-
νού µπορεί να ζουν πάρα πολ-
λά άγνωστα είδη. Επιπλέον, 
υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα 
µέρη στις τροπικές περιοχές 
της Νέας Γουινέας - τεράστιου 
νησιού στα βόρεια της Αυστρα-
λίας.

Η Αυστραλία είναι η µοναδι-
κή ήπειρος, η οποία κατοική-
θηκε µετά από όλες τις άλλες 

κατοικηµένες ηπείρους. Και 
το Κέιπ Γιορκ είναι µια από 
τις περιοχές του πλανήτη µας, 
η οποία ακόµα είναι σχεδόν 
παρθένα. Γι΄ αυτό η ανακάλυ-
ψη νέων ειδών εκεί κατά την 
άποψη των επιστηµόνων, εί-
ναι εντελώς φυσικό πράγµα. 
Όπως δήλωσε ο Ρώσος επι-
στήµονας Σιµιόν Γκριγκόριεφ, 
η βιοποικιλότητα στις τροπικές 
περιοχές είναι τεράστια. Στο 
Κέιπ Γιορκ στο παρελθόν οι 
επιστήµονες είχαν εντοπίσει 
700 νέα είδη µόνο χερσαίων 
σπονδυλωτών:

Η 20η επέτειος της Ελληνο-Σερ-
βικής Ορθόδοξης και Πολιτιστι-
κής Ηµέρας Φιλίας που διεξήχθη 
στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλη-
σία του Αγίου Αρχιδιακόνου Στε-
φάνου, στο δυτικό προάστιο του 
Rooty Hill, του Σύδνεϋ στα τέλη 
Σεπτεµβρίου, αναγνωρίστηκε ως 
µια σηµαντική γιορτή φιλίας µε-
ταξύ των κοινοτήτων της Αυστρα-
λίας στην πολιτειακή Βουλή της 
Νέας Νότιας Ουαλίας (ΝΝΟ) ενώ 
τα ονόµατα των διοργανωτών δέ-
χτηκαν τα συγχαρητήρια από την 
ολοµέλεια. 

Συγκεκριµένα, ο φιλέλληνας 
πολιτειακός βουλευτής του Φιλε-
λεύθερου κόµµατος David Clarke 
σε πρόσφατη οµιλία του στην πο-
λιτειακή Βουλή της ΝΝΟ έφερε εις 
γνώση της ολοµέλειας την γιορτή 
φιλίας µεταξύ των δύο κοινοτήτων 
της Αυστραλίας, δηλαδή της Σερβι-
κής παροικίας και της Ελληνικής 
παροικίας και επαίνεσε αυτή την 
παραδειγµατική ενέργεια.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ, Ο κος CLARKE 
ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Η πολιτειακή Βουλή της 
ΝΝΟ αναγνωρίζει ότι

α) την Κυριακή 22 Σεπτεµβρί-
ου 2013, πραγµατοποιήθηκε  η 
20η ετήσια Ελληνο-Σερβική Ορ-
θόδοξη και Πολιτιστική Ηµέρα 
Φιλίας στον Σερβικό Ορθόδοξο 
Ναό του Αγίου Αρχιδιακόνου 
Στεφάνου στο Rooty Hill στην 
οποία παρέστησαν πάνω από 
2000 άτοµα από την Σερβική και 

την Ελληνική παροικία και από 
άλλες Ορθόδοξες παροικίες,

β) η γιορτή φιλίας ξεκίνησε το 
πρωί µε την Θεία Λειτουργία στην 
οποία συλλειτούργησαν ο Μητρο-
πολίτης Θεοδόσιος της Σεβάστης 
από την Παλαιστίνη και ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος κος Ειρηναίος 
της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας της Αυστραλίας ενώ αργότε-
ρα ακολούθησε ένα µουσικό και 
πολιτιστικό πρόγραµµα, στο οποίο 
εκτός από τα διάφορα χορευτικά 
συγκροτήµατα από την Σερβική και 
την Ελληνική παροικία, εµφανίστη-
καν για πρώτη φορά και συγκρο-
τήµατα από την Ρωσική παροικία, 
την Ουκρανική, την Βουλγαρική, 
την Ρουµανική, την Ασσυριανή και 
την Λιβανέζικη παροικία. 

γ) στους επίσηµους προσκε-
κληµένους συµπεριελαµβάνο-
νταν και οι κάτωθι:

(i) ο Αιδεσιµώτατος Πατέρας 
Νεκτάριος Ιωάννου από την Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου ∆ηµητρίου, St Marys,

(ii) ο Αιδεσιµώτατος Πατέρας 
Srboljub Miletich από την Σερ-
βική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου, 
Rooty Hill, 

(iii) ο Αιδεσιµώτατος Πατέρας 
Milograd Peric από την Σερβική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 
Λαζάρου, Alexandria, 

(iv) ο Αιδεσιµώτατος Πατέρας 
Djuro Djurdjevic από την Σερβι-
κή Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγί-

ου Γεωργίου, Cabramatta,
(v) ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-

λάδας στο Σύδνεϋ, ∆ρ Σταύρος 
Κυρίµης,

(vi) ο Γενικός Πρόξενος της 
Σερβίας στο Σύδνεϋ, κο Branko 
Radosevic,

(vii) η Πρόξενος της Ρουµα-
νίας στο Σύδνεϋ, κα Roxanna 
Mocanu,

(viii) η πολιτειακή γερουσια-
στής, κα Σοφία Κώτση, σκιώδης 
υπουργός για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, σκιώδης υπουργός για 
την Οικιστική Ανάπτυξη, σκιώ-
δης υπουργός για την Θέση των 
Γυναικών, 

(ix) ο επίτιµος πρόεδρος του 
Συµβουλίου Εθνικών Κοινοτή-
των της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
κος Αγαπητός Πασσαρής,

(x)  ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευ-
τικών Νέας Νότιας Ουαλίας, ∆ρ 
Παναγιώτης ∆ιαµάντης.

2.  Η πολιτειακή Βουλή της 
ΝΝΟ 

α) συγχαίρει τους διοργανωτές 
της 20ης Ελληνο-Σερβικής Ορ-
θόδοξης και Πολιτιστικής Ηµέ-
ρας Φιλίας και ειδικότερα:

(i) την κα Ljubica Ridley (Λιού-
µπιτσα Ρίντλεϊ)

(ii) τον κο ∆ηµήτριο Καµετό-
πουλο, και

β) χαιρετίζει τους Έλληνες και 
τους Σέρβους και τις παροικίες 
τους µε την ευκαιρία της 20ης 
Ελληνο-Σερβικής Ορθόδοξης 
και Πολιτιστικής Ηµέρας Φιλίας.

Η ανακάλυψη στην Αυστραλία τριών άγνωστων 
ειδών σπονδυλωτών είναι καλό νέο όχι µόνο 
για τους επιστήµονες, αλλά και για όλους µας. 
∆ηλαδή, αποδεικνύεται ότι δεν γνωρίζουµε τα 
πάντα για τους κατοίκους της Γης. 

Αυστραλή που βρισκόταν σε επαγγελµατικό ταξίδι, 
τραυµατίστηκε ενώ έκανε σεξ στο µοτέλ που διέµενε 
και απαίτησε από την εταιρεία της αποζηµίωση µε το 
επιχείρηµα ότι το ατύχηµα συνέβη όσο ήταν σε επαγ-
γελµατικό ταξίδι

Ως «νίκη της κοινής λογικής», χαρακτήρισε ο υπουρ-
γός Απασχόλησης της Αυστραλίας την έκβαση µιας πε-
ρίεργης δικαστικής διαµάχης µεταξύ µιας εργαζόµενης 
και της εταιρείας της. Όλα ξεκίνησαν όταν µία γυναίκα 
από την Αυστραλία το 2007 πήγε επαγγελµατικό ταξίδι 
και στο δωµάτιο του Μοτέλ, όπου διέµενε, έκανε άγριο 
σεξ. Ξαφνικά το φωτιστικό έπεσε από το ταβάνι πάνω 
σε αυτήν και τον σύντροφό της, µε αποτέλεσµα η γυναί-
κα να τραυµατιστεί σοβαρά στη µύτη, στο στόµα και στο 
ένα δόντι. Η γυναίκα όµως ζήτησε αποζηµίωση από την 
εταιρεία της, γιατί µπορεί να µην ήταν ακριβώς εργατικό 
ατύχηµα, αλλά συνέβη όσο ήταν σε επαγγελµατικό ταξίδι!

Συγκεκριµένα, η δηµόσια υπάλληλος, υποστηρίζει 
πως το συγκεκριµένο δωµάτιο της το είχε κλείσει ο ερ-
γοδότης της και πως πρέπει να πάρει αποζηµίωση κα-
θώς το ατύχηµα πραγµατοποιήθηκε ενώ εκείνη βρισκό-
ταν σε επίσηµη αποστολή.

Μετά από τέσσερα χρόνια δικαστικής διαµάχης µε την 
εταιρεία, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Αυστραλίας έκρινε 
ότι η γυναίκα, της οποίας το όνοµα δεν έχει γίνει γνω-
στό, το ατύχηµά της δεν σχετιζόταν µε την εργασία της 
όσο καιρό βρισκόταν στο επαγγελµατικό ταξίδι και δεν 
δικαιολογείται αποζηµίωση από την εταιρεία.

 «Όταν οι συνθήκες του τραυµατισµού αφορούν τον 
εργαζόµενο την ώρα που εργάζεται, το κρίσιµο ερώτηµα 
είναι εάν ο εργοδότης µε οποιονδήποτε τρόπο έχει συµ-
βάλλει στον τραυµατισµό», ανέφερε το δικαστήριο, ενώ 
κατέληξε πως «σχετικά µε τα γεγονότα της συγκεκριµέ-
νης υπόθεσης η πλειοψηφία έκρινε ότι η απάντηση σε 
αυτό το ερώτηµα ήταν “όχι”». 

Ο υπουργός Απασχόλησης της Αυστραλίας σχολία-
σε αυτή την περίεργη υπόθεση λέγοντας πως ήταν µια 
«νίκη της κοινής λογικής», ενώ η εκπρόσωπος της Ραδι-
οτηλεόρασης της χώρας ανέφερε πως «η απόφαση προ-
στατεύει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η οποία κιν-
δύνευε να υποτιµηθεί από τον ισχυρισµό της γυναίκας».

Τραυματίστηκε ενώ έκανε σεξ 
σε επαγγελματικό ταξίδι
και ζητά αποζημίωση!




