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Από το Σίδνεϊ στη Γαλλία 
οι ραδιενεργές πυρηνικές ράβδοι

Η Νέα Ζηλανδία κατηγορεί 
την Αυστραλία ότι έχει 
«κλέψει» την σημαία της «Καταιγίδα» από καγκουρό 

στην Καμπέρα

Τ ο ραδιενεργό πυρηνικό καύσι-
µο που χρησιµοποιήθηκε για 
την έρευνα και την ιατρική ξε-
κίνησε το ταξίδι του από το Σίδ-

νεϊ στη Γαλλία το βράδυ του Σαββά-
του, µε τη βοήθεια 200 αστυνοµικών 
της ΝΝΟ.

Το εξαιρετικά ραδιενεργό περιεχό-
µενο πρόκειται να ανακυκλωθεί στη 
Γαλλία µέσω της εξόρυξης ουρανίου 
και πλουτωνίου και τα εναποµείνα-
ντα απόβλητα θα επιστραφούν στην 
Αυστραλία.

Το καύσιµο, που χρησιµοποιήθηκε 
από τον Αυστραλιανό Οργανισµό 
Πυρηνικής Επιστήµης και Τεχνο-
λογίας (ANTSO) για έρευνα µιας 
δεκαετίας και για 5,5 εκατοµµύρια 
δόσεις πυρηνικού φαρµάκου για 
Αυστραλούς ασθενείς, µεταφέρθη-
κε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα 
στο Lucas Heights, νότια του Σίδνεϊ, 
στο λιµάνι Kembla, µε προορισµό 
ένα γαλλικό πυρηνικό εργοστάσιο 
στη Χάγη, όπως ανέφερε ο ANTSO.

Είναι η δέκατη φορά που έγινε αυτή 

η εξαγωγή.

Τον επόµενο µήνα µια έρευνα της 
Γερουσίας στην Καµπέρα θα εξετά-
σει την προσπάθεια της οµοσπον-
διακής κυβέρνησης να βρει άλλη 
πυρηνική εγκατάσταση στην περι-
φερειακή Νότια Αυστραλία για να 
απορρίψει και να αποθηκεύσει από-
βλητα χαµηλού και µεσαίου επιπέ-
δου.

Όσο για την όλη διαδικασία εξαγω-
γής, ο κ. Hef Griffiths δήλωσε εκ 

µέρους του ANTSO ότι ήταν ασφα-
λής.

Ωστόσο, ο Dave Sweeney του Ιδρύ-
µατος Προστασίας της Αυστραλίας 
είπε ότι το υλικό που αποστέλλεται 
στη Γαλλία είναι «απόβλητα µπού-
µερανγκ», καθώς τα απόβλητα ενδι-

άµεσου επιπέδου θα επιστραφούν.

«∆εν υπάρχει καµία διαδικασία εκ 
µέρους της οµοσπονδιακής κυβέρ-
νησης ώστε να προσδιορίσουµε 
τον καλύτερο τόπο και την καλύτε-
ρη µέθοδο για να διαχειριστούµε 
αυτά τα απόβλητα – µερικά από τα 
οποία απαιτούν αποµόνωση για 
χρονικές περιόδους που φτάνουν 
ως και 10.000 χρόνια» δήλωσε ο 
κ. Sweeney, προσθέτοντας ότι η 
κυβέρνηση προσπαθεί να αγοράσει 
χρόνο αντί να λύσει «σύνθετα θέµα-
τα διαχείρισης».

Η πυρηνική ιατρική χρησιµοποιεί-
ται για τη διάγνωση και τη θεραπεία 
ορισµένων µορφών καρκίνου, κα-
θώς και καρδιακών, πνευµονικών 
και µυϊκών σκελετικών παθήσεων.

Ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού της 
Νέας Ζηλανδίας Winston Peters, 
φαίνεται ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά 
των ήδη τεταµένων σχέσεων µετα-
ξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, 
καλώντας την Αυστραλία να αλλάξει 
τη σηµαία της, καθώς ισχυρίζεται ότι 
πρόκειται για «κλοπή πνευµατικών 
δικαιωµάτων». Ειδικότερα, ο πρωθυ-
πουργός που αντικαθιστά την Τζασί-
ντα Άρντερν (Jacinda Ardern), που 
βρίσκεται σε άδεια µητρότητας κατη-
γόρησε την Αυστραλία για «αντιγρα-
φή» εθνικού συµβόλου, λέγοντας πως 
η Αυστραλία πρέπει να βρει νέο, δικό 
της σχέδιο. «Είχαµε µια σηµαία την 
οποία αντέγραφε για πολύ καιρό η 
Αυστραλία», είπε ο Πίτερς στο τοπι-
κό κανάλι TVNZ την Τρίτη.  «Θα πρέ-
πει να αλλάξει τη σηµαία της και να 
σεβαστεί το γεγονός ότι εµείς είχαµε 
αυτό το σχέδιο πρώτοι». Οι σηµαίες 
εµφανίζουν πράγµατι µεγάλες οµοιό-
τητες: Περιλαµβάνουν αµφότερες το 
βρετανικό σύµβολο, τη σηµαία του 
Ηνωµένου Βασιλείου , έχουν σκού-
ρο µπλε φόντο, στην πάνω αριστερή 
γωνία και τον αστερισµό του Σταυρού 

του Νότου. Η Νέα Ζηλανδία υιοθέτη-
σε τη σηµαία µε το Σταυρό του Νότου 
το 1902, ενώ η Αυστραλία επίσηµα το 
1954.

Μάλιστα, το 2016 έγινε ένα δηµο-
ψήφισµα στη Νέα Ζηλανδία περί αλ-
λαγής της σηµαίας, αποτέλεσµα του 
οποίου ήταν η σηµαία της χώρας να 
παραµείνει η ίδια. Οι Νεοζηλανδοί 
επέλεξαν να διατηρήσουν το σχέδιο 
στη σηµαία τους, αφότου όµως είχαν 
δαπανηθεί $17.6 εκατοµµύρια για 
το δηµοψήφισµα. Σηµειώνεται πως 
η εν λόγω αντιπαράθεση λαµβάνει 
χώρα εν µέσω εντάσεων µεταξύ των 
δύο χωρών, λόγω της κράτησης ενός 
17χρονου Νεοζηλανδού σε φυλακές 
ενηλίκων στη Μελβούρνη, που προ-
κάλεσε οργή στην πρωτεύουσα της 
Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον. Η Αυ-
στραλία έχει απελάσει εκατοντάδες 
Νεοζηλανδούς τα τελευταία χρόνια, 
αλλά το περιστατικό αυτό, σύµφω-
να µε αναλυτές, αποτελεί σηµαντικό 
χαµηλό στις σχέσεις µεταξύ των δύο 
χωρών- κατά τα άλλα σταθερών συµ-
µάχων.

3,5 χιλιόµετρα από το κέντρο της 
Καµπέρας, στο προάστιο Ainslie, 
την Κυριακή µπορούσε κανείς να 
δει κοπάδια καγκουρό να εισβάλ-
λουν στους δρόµους και στις αυλές 
των σπιτιών. 
Πρόκειται για µια κατάσταση µε 
την οποία οι άνθρωποι εκεί εί-
ναι µάλλον εξοικειωµένοι, καθώς 
έχει ξανασυµβεί, πολλές φορές. 
Ένα καγκουρό ηλικίας 40 κιλών 
θα µπορούσε ανά πάσα στιγµή να 
πηδήξει µπροστά από το παρµπρίζ 
του αυτοκινήτου κάποιου οδηγού.
Αν και δεν υπάρχουν ακριβείς 
αριθµοί, η Καµπέρα φιλοξενεί δε-
κάδες χιλιάδες καγκουρό και έχει 
καταγράψει µία από τις υψηλότε-
ρες πυκνότητες πληθυσµού των 
ανατολικών γκρίζων καγκουρό 
στην Αυστραλία.
Ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας, 
αυτά τα ζώα έρχονται πηδώντας 
ίσια µέσα στην πόλη – στα οβάλ 
ποδοσφαιρικά γήπεδα, στους προ-

αστιακούς δρόµους και κατευθείαν 
στις αυλές των σπιτιών. Κάποιος 
κάτοικος του Ainslie, ο κ. Peter 
Robinson, ανέβασε µια σχετική 
ανάρτηση στο Facebook πριν από 
λίγες ηµέρες, όταν βρήκε ένα µεγα-
λόσωµο καγκουρό να έχει πηδήξει 
από τον φράκτη στον πίσω κήπο 
του και να βόσκει το γκαζόν του.
Αλλά τα καγκουρό δεν εισβάλλουν 
µόνο στο Ainslie. Εισβάλλουν 
επίσης στο Tuggeranong και τον 
Woden στον νότο, στο Gungahlin 
στα βόρεια και σε πολυάριθµα 
προάστια στον βορρά της ενδοχώ-
ρας – παραµένει, ωστόσο, ερώτηµα 
το γιατί αυτή την περίοδο ο πληθυ-
σµός των καγκουρό που κυκλοφο-
ρούν στην Καµπέρα είναι µεγαλύ-
τερος από το συνηθισµένο. Όπως 
δήλωσε ο διευθυντής Πάρκων και 
∆ιατήρησης της Καµπέρα Daniel 
Iglesias, «Αυτή τη στιγµή στην Κα-
µπέρα έχουµε την τέλεια καταιγίδα 
από καγκουρό».




