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Νωπά κρέατα: Οι απεργίες στο Port Botany ζηµιώνουν την αλυσίδα ανεφοδιασµού

Ανακάλυψε νέο είδος αράχνης στον κάδο ανακύκλωσης

NNO: Οργή προκαλεί το πράσινο φως στο Narrabri

Ε
νας κορυφαίος Αυστραλός εξαγωγέας κρέ-
ατος αναφέρει ότι η διαµάχη για την αποβά-
θρα του Port Botany προκαλεί καθυστερήσεις 
που απειλούν να διαταράξουν ολόκληρη την 

αλυσίδα εφοδιασµού.
Ο διευθυντής της Fletcher International Exports, 
Roger Fletcher, δήλωσε ότι τα πλοία  παρακάµπτουν 
το Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων εργα-
σίας από το συνδικάτο στο λιµάνι, εµποδίζοντας την 
ικανότητα του εξαγωγέα να παραδίδει τις παραγγε-
λίες εγκαίρως.
Οι συχνές διακοπές εργασίας έχουν επιβραδύνει τις 
διαδικασίες αποστολής στο λιµάνι, ενώ τα συνδικά-
τα διαπραγµατεύονται αύξηση των µισθών για τους 
λιµενεργάτες.
Ο κ. Fletcher φοβάται ότι οι αγοραστές θα ακυρώ-
σουν συµβάσεις, κι αυτό θα επηρεάσει τις αλυσίδες 

εφοδιασµού και θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες στις 
περιφερειακές αγροτικές κοινότητες. «Αγωνιζόµαστε 
για τους αγρότες» είπε.
«Ένας αγρότης µεγαλώνει ένα ζώο… Μετά αυτό 
µπαίνει στο σφαγείο, στα εµπορευµατοκιβώτια και 
µετά τα εµπορευµατοκιβώτια πηγαίνουν στην απο-
βάθρα. Χιλιάδες άνθρωποι εµπλέκονται σε αυτό, 
και ένας µικρός κόµβος όπου πρέπει να πάρουν το 

εµπορευµατοκιβώτιο και να το βάλουν στο πλοίο εί-
ναι αναποτελεσµατικός».
Ο κ. Fletcher είπε ότι η κατάσταση για τους εξαγω-
γείς επιδεινώθηκε καθώς οι διαπραγµατεύσεις για 
τις αµοιβές µεταξύ της Maritime Union of Australia 
(MUA) και του αεροµεταφορέα τερµατικών Patrick 
κατέρρευσαν.
«Απλώς έγινε όλο και πιο δύσκολο, επειδή τα πλοία 
που έρχονταν στο Σίδνεϊ τώρα το παρακάµπτουν» 
είπε. «Τι να πω στον πελάτη µου όταν δεν παίρνει 
το προϊόν;»
Ο κ. Fletcher είπε ότι, καθώς τα προϊόντα έχουν ηµε-
ροµηνίες λήξης, απορρίπτονται ή  υποβαθµίζονται.
Από την πλευρά της, η MUA αρνήθηκε ότι η απερ-
γία έχει επίδραση στα φρέσκα προϊόντα και στα ψυ-
γεία. «Η δράση µας έχει συµπεριλάβει µια εξαίρεση 
για όλα τα ψυγεία και τα φρέσκα προϊόντα» ανέφερε.

Όταν η Amanda De George βρήκε µια 
«όµορφη» µικρή αράχνη να κάθεται 
στον κάδο ανακύκλωσής της, δεν είχε 
ιδέα ότι ήταν ένα ολοκαίνουριο είδος 
της οικογένειας Jotus. Το µικρό πλά-
σµα ήταν καφέ µε έντονο µπλε πρό-
σωπο, είχε οκτώ σκούρα µάτια και 
διακριτικό µοτίβο στο πίσω µέρος του 
κεφαλιού του.
Η γυναίκα τράβηξε µια φωτογραφία 
και την ανέβασε στη σελίδα της στο 
Facebook, «Backyard Zoology». Λίγο 

αργότερα, η ανάρτηση τράβηξε την 
προσοχή του εµπειρογνώµονα στις 
αράχνες Joseph Schubert, ο οποίος 
ζήτησε από την κ. De George να την 
πιάσει, έτσι ώστε να µπορεί να την 
αναγνωρίσει επίσηµα.
Ο κ. Schubert είναι εγγραφέας εντο-
µολογίας/αραχνολογίας στα Μουσεία 
Victoria και ειδικεύεται στην ταξι-
νοµία των αυστραλιανών αραχνών. 
«Έχω περάσει τους τελευταίους τρεις 
µήνες πεσµένη στα χέρια και στα γό-

νατά µου αναζητώντας αυτή την αρά-
χνη» είπε η κ. De George.
Τελικά, πριν από δύο εβδοµάδες, είδε 
ξανά την αράχνη. Η κ. De George την 
έκλεισε, µαζί µε άλλη µία που είχε 
βρει, σε δύο ξεχωριστά δοχεία – «επει-
δή οι αράχνες που πηδούν µπορούν 
να αλληλοφαγωθούν». Στη συνέχεια 
έκλεισε τα δύο βάζα σε κατάλληλα 
συσκευασµένο πακέτο και το έστειλε 
στον κ. Schubert στη Μελβούρνη.
Το γένος Jotus είναι στενός συγγενής 

της πολύχρωµης αράχνης παγόνι-
χορευτή, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο 
νωρίτερα φέτος όταν ανακαλύφθηκαν 
επτά νέα είδη.

Οι κάτοικοι της βορειοδυτικής ΝΝΟ 
δεν πρόκειται να σταµατήσουν τον 
αγώνα τους εναντίον ενός αµφιλε-
γόµενου έργου εξόρυξης φυσικού 
αερίου, ενώ ειδικοί και περιβαλλο-
ντολόγοι έχουν εκφράσει την απο-
γοήτευσή τους µετά την έγκρισή του.
Το έργο εξόρυξης φυσικού αερίου 
στο Narrabri, που προτάθηκε από 
τον κολοσσό εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου Santos, εγκρί-
θηκε προχτές στα πρώτα του στάδια 
από την ανεξάρτητη επιτροπή σχεδι-
ασµού της ΝΝΟ υπό 134 όρους.
Η απόφαση αντιµετωπίστηκε µε 
πολύ µεγάλη ανησυχία από ντόπιους 
που δεσµεύονται να συνεχίσουν να 
αγωνίζονται ενάντια στο έργο των 
3,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που 
πρόκειται να κατασκευαστεί στο δά-
σος Pilliga και σε κοντινά βοσκοτό-
πια.
Περιβαλλοντικές οµάδες και βου-
λευτές εξέφρασαν έντονες ανησυχί-
ες σχετικά µε τις επιπτώσεις του έρ-
γου στους πληθυσµούς κοάλα και σε 
άλλα απειλούµενα είδη στο δάσος 
Pilliga, καθώς και στην κλιµατική 
αλλαγή.
Το Συµβούλιο για το Κλίµα δήλωσε 
ότι είναι µια «σκοτεινή µέρα» που θα 
πάει την Αυστραλία προς τα πίσω. 
«Η έγκριση αυτού του έργου και η 
παραγωγή νέου φυσικού αερίου 
είναι ουσιαστικά αντίθετη µε την 
προστασία των Αυστραλών από την 

κλιµατική αλλαγή» δήλωσε ο καθη-
γητής Will Steffen, ειδικός για το 
κλίµα. Το Συµβούλιο ∆ιατήρησης 
της Φύσης της ΝΝΟ λέει ότι η έγκρι-
ση δίνει στη Santos το πράσινο φως 
για να «βεβηλώσει» το δάσος και να 
θέσει σε κίνδυνο τα κοάλα, ενώ την 
ίδια στιγµή η Greenpeace Australia 
δήλωσε ότι το έργο έχει «απαρά-
δεκτες» επιπτώσεις και κάλεσε τον 
οµοσπονδιακό υπουργό περιβάλλο-
ντος να το απορρίψει.
Παράλληλα, οι Γιατροί για το Περι-
βάλλον της Αυστραλίας προειδοποί-
ησαν ότι περισσότερες εκποµπές θα 
τροφοδοτήσουν περαιτέρω την κλι-
µατική αλλαγή, θέτοντας σε κίνδυνο 
την υγεία των Αυστραλών.
Στους αντίποδες, η απόφαση χαιρε-
τίστηκε από την Αυστραλιανή Ένω-
ση Εργαζοµένων που αναφέρει ότι 
θα µπορούσε να ενισχύσει τις θέ-
σεις εργασίας και να προσφέρει πιο 
προσιτό αέριο. 




