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Ερευνητές ανακάλυψαν 
στο Κουίνσλαντ ένα «νε-
κροταφείο» γιγαντιαίων 

φασκωλόµυων, µαρσιποφό-
ρων που ζύγιζαν πάνω από 
δύο τόνους και ανήκαν σε ένα 
είδος που ζούσε επί χιλιετίες 
στην ήπειρο, µέχρι την εµφά-
νιση των πρώτων ανθρώπων, 
οπότε και εξαφανίστηκε.
Το «νεκροταφείο» αυτό, σε 

µια αποµονωµένη, ερηµική 
ζώνη της πολιτείας, περιείχε 
περίπου είκοσι σκελετούς, µε-
ταξύ των οποίων και ενός ιδι-
αίτερα εντυπωσιακού είδους 
ζώου, το σαγόνι του οποίου 
έφτανε σε µήκος τα 70 εκα-
τοστά. Ο σκελετός του «Κένι», 
όπως τον βάφτισαν οι επιστή-
µονες, είναι διατηρηµένος σε 
πολύ καλή κατάσταση, δήλωσε 
ο επικεφαλής των ερευνητών 
Σκοτ Χόκναλ, του Μουσείου 
του Κουίνσλαντ στο Μπρί-
σµπαν.
Σύµφωνα µε τον Χόκναλ η 

ανακάλυψη αυτή µπορεί να πα-
ράσχει πολύτιµες πληροφορίες 
για τον τρόπο ζωής αλλά κυρί-
ως για το πως εξαφανίστηκαν 
αυτά τα τεράστια διπρωτόδοντα 
- όπως ονοµάζεται η τάξη στην 
οποία ανήκουν οι γιγαντιαίοι 
φασκωλόµυες. 
«Είναι πραγµατικό χρυσωρυ-

χείο για τους παλαιοντολόγους, 
µπορούµε να δούµε τι έκαναν, 
πως ζούσαν αυτά τα µεταθη-

ρία. Με τόσα πολλά απολι-
θώµατα, έχουµε τη µοναδική 
ευκαιρία να παρατηρήσουµε τα 
ζώα αυτά στο περιβάλλον τους. 
Μπορούµε κατά κάποιο τρόπο 
να το αναπαραστήσουµε», δή-
λωσε ο Αυστραλός ερευνητής.
Τα ζώα αυτά ήταν φυτοφά-

γα και, όπως είπε ο Χόκναλ, 
έµοιαζαν σαν διασταύρωση 
αρκούδας µε έναν σηµερινό 
φασκωλόµυ (τον αποκαλού-
µενο και γουόµπατ). Είχαν 
όµως µέγεθος ρινόκερου και ο 
µάρσιπός τους ήταν τόσο µεγά-
λος που χωρούσε άνετα έναν 
άνθρωπο. Τα διπρωτόδοντα, 
που έφταναν σε βάρος ακόµη 
και τους 2,8 τόνους, είναι τα 
µεγαλύτερα µαρσιποφόρα που 
έζησαν ποτέ στη Γη. Εκτιµάται 
ότι εξαφανίστηκαν πριν από 
50.000 χρόνια, στο τέλος του 
Πλειστόκαινου, όταν έκαναν 
την εµφάνισή τους στην Αυ-
στραλία οι πρώτες φυλές ιθα-
γενών. Οι ερευνητές δεν συµ-
φωνούν για τους λόγους που 
οδήγησαν στην εξαφάνιση αυ-
τών των ζώων, ο ανθρώπινος 
παράγοντας όµως ενδέχεται να 
έπαιξε κάποιο ρόλο.
Απόγονοί τους είναι τα κοάλα 

και τα σηµερινά γουόµπατ, που 
όµως είναι πολύ πιο µικρά σε 
µέγεθος: Ζυγίζουν 20-35 κιλά 
και φτάνουν σε µήκος το ένα 
µέτρο. Ζουν κυρίως στη νοτι-
οανατολική Αυστραλία, στην 

Τασµανία, και σε µια προστα-
τευµένη περιοχή στο κεντρικό 
Κουίνσλαντ.
Εκτός από τους φασκωλό-

µυες, οι ερευνητές εντόπισαν 
οστά και άλλων ζώων, όπως 
δόντια µιας γιγαντιαίας σαύ-
ρας, της αποκαλούµενης µε-
γαλάνια, µήκους έξι µέτρων, 
καθώς και απολιθωµένες φο-
λίδες και δόντια ενός γιγαντι-
αίου κροκόδειλου.
«Είµαστε σχεδόν βέβαιοι ότι 

τα διπρωτόδοντα φαγώθηκαν 
από κροκόδειλους και σαύρες 
επειδή βρήκαµε δόντια αυτών 
των δύο ειδών ανάµεσα στους 
σκελετούς» των φασκολόµυων, 
διευκρίνισε ο Χόκναλ.
Τα διπρωτόδοντα πιθανότατα 

είχαν καταφύγει στην περιο-
χή αυτή αναζητώντας νερό σε 
µια περίοδο ακραίας ξηρασίας, 
καθώς άλλαζε τότε το κλίµα 
της Αυστραλίας. Στην ίδια πε-
ριοχή έχουν βρεθεί λείψανα 
ενός είδους γιγαντιαίου κα-
γκουρό που ζύγιζε 250 κιλά, 
µικρών βατράχων, τρωκτικών 
αλλά και ψαριών -µια πολύ 
σηµαντική ανακάλυψη σε µια 
άνυδρη περιοχή. «Γνωρίζου-
µε ελάχιστα πράγµατα για τα 
ψάρια των άνυδρων περιο-
χών και την εξέλιξή τους. Το 
να βρούµε απολιθώµατά τους 
είναι εκπληκτικό», δήλωσε 
ενθουσιασµένος ο Αυστραλός 
ερευνητής. 

Μικρή αύξηση στη διακί-
νηση και χρήση κοκα-
ϊνης σηµειώθηκε τους 

τελευταίους δώδεκα µήνες 
στην Αυστραλία, σύµφωνα µε 
την τελευταία έκθεση του Ορ-
γανισµού Ηνωµένων Εθνών. 
Η έκθεση, µε τίτλο «Ναρκωτικά 
και Έγκληµα» υποστηρίζει ότι η 
κάνναβη συνεχίζει να είναι η 
επικρατέστερη ναρκωτική ου-
σία στην Αυστραλία, ενώ την 
ίδια ώρα έχει µειωθεί η χρήση 
µεθαµφεταµίνων και αµφετα-
µίνων, καθώς και του ναρκω-
τικού «ecstasy».

«Η κάνναβη συνεχίζει να εί-
ναι το επικρατέστερο ναρκωτι-
κό στην Αυστραλία», αναφέρει 
η έκθεση και υπογραµµίζει ότι 
η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, η 
Βόρεια Αµερική και η Ευρώπη, 
παραµένουν οι µεγαλύτερες 
«αγορές» κοκαϊνης στον κόσµο.

«Η χρήση ναρκωτικών και 
η παράνοµη διακίνηση τους, 
συνεχίζουν να επηρεάζουν 

πολύ αρνητικά την ανάπτυξη 
και τη σταθερότητα σε όλο τον 
κόσµο», τονίζει η έκθεση του 
ΟΗΕ και συνεχίζει: «Τα δισε-
κατοµµύρια δολάρια που προ-
έρχονται από τα ναρκωτικά, 
τροφοδοτούν τροµοκρατικές 
δραστηριότητες και υποκινούν 
άλλα εγκλήµατα όπως η εµπο-
ρία ανθρώπων και το λαθρε-
µπόριο όπλων. Τα ναρκωτικά 
και τα σχετικά εγκληµατικά 
δίκτυα υπονοµεύουν το κράτος 
δικαίου».

Τέλος, η έκθεση των Ηνω-
µένων Εθνών υποστηρίζει ότι 

«οι προσπάθειές µας να προ-
ωθήσουµε την ανάπτυξη και 
να καταπολεµήσουµε τα ναρ-
κωτικά και το έγκληµα θα γί-
νουν πιο αποτελεσµατικές, αν 
στηριχθούν σε συνεργασίες µε 
τους νέους, την κοινωνία των 
πολιτών, τις κυβερνήσεις και 
τη διεθνή κοινότητα. Με τη 
συνεργασία όλων, µπορούµε 
να ανακουφίσουµε τα βάσανα 
εκατοµµυρίων ανθρώπων και 
να σπάσουµε την επιρροή των 
ναρκωτικών και του εγκλήµα-
τος σε χώρες, κοινότητες και 
οικογένειες».

Εξονυχιστικές έρευνες για την 
εντόπιση και σύλληψη ενός 
επικίνδυνου άντρα - γνωστού 

µε το ψευδώνυµο Νεντ Κέλι - που 
κατηγορείται ότι αποκεφάλισε έναν 
54χρονο πριν λίγες µέρες στη 
Ν.Ν.Ουαλία, διενεργεί η αστυνοµία 
της Βόρειας Επικράτειας.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 
είπε ότι εντοπίστηκε 50 χλµ νότια 
του Ντάργουϊν το αυτοκίνητο που 
οδηγούσε ο 46χρονος Τζόναθον 

Άντριου Στένµπεργκ, ο οποίος 
καταζητείται σχετικά µε την στυ-
γερή δολοφονία του 54χρονου 
Έντουαρντ Κέλι, στην περιοχή 
Broadwater στη βόρεια Ν.Ν.Ο. στις 
21 Ιουνίου. Ο Στένµπεργκ είναι 
168 εκ. ψηλός µε καστανά µαλλιά 
και καστανά µάτια. Η αστυνοµία κά-
νει έκκληση στους πολίτες να µην 
τον πλησιάσουν, εφόσον πιστεύε-
ται ότι είναι οπλισµένος και θεω-
ρείται πολύ επικίνδυνος.

Η παχυσαρκία προκαλεί λιγό-
τερα προβλήµατα υγείας στα 
βρέφη, αλλά αρχίζει να «δα-

γκώνει» στην εφηβεία, σύµφωνα µε 
οµάδα ερευνητών της Μελβούρνης. 
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ερευνών 
Μέρντοχ, από έρευνα που έγινε σε 
16.000 παιδιά, εξακριβώθηκε ότι 
τα παχύσαρκα και υπέρβαρα βρέ-
φη δεν παρουσιάζουν προβλήµατα 
στην υγεία τους, που όµως αρχί-
ζουν να εµφανίζονται σε ηλικία 6 

ή 7 χρόνων. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, που δηµοσιεύονται στην 
∆ιεθνή Επιθεώρηση για την Παχυ-
σαρκία, υποστηρίζουν ότι τα µεγα-
λύτερα προβλήµατα υγείας αρχίζουν 
να παρουσιάζονται στην εφηβεία και 
συνεχίζουν να επιδεινώνονται σε 
µεγαλύτερες ηλικίες.

Περίπου 6-8% των παιδιών σχο-
λικής ηλικίας στην Αυστραλία είναι 
σήµερα παχύσαρκα και ένα επιπλέ-
ον ποσοστό 1 στα 5 είναι υπέρβαρα.

Το ιδανικό µέρος για να δοκιµά-
σει εάν δουλεύει ο αναπτήρας 
του έψαχνε ένας νεαρός οδη-

γός στην Μελβούρνη. Και το βρήκε 
την ώρα που έβαζε βενζίνη στο αυ-
τοκίνητό του, σε πρατήριο της περιο-
χής Τόµασταουν! Εκτός του ότι ανα-
κάλυψε πως ο αναπτήρας δούλευε, 
έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και 
δηµιούργησε τις συνθήκες για ένα 
πολύ σοβαρό ατύχηµα που ευτυχώς 
αποφεύχθηκε.  Ο από µηχανής θεός 
ήταν ένας άλλος πιο ψύχραιµος άν-

δρας ο οποίος παρενέβη και έριξε 
έναν κουβά νερό στην αντλία που 
φλεγόταν, ενώ ο πρώτος οδηγός πή-
δηξε µακριά από το αυτοκίνητο και 
άφησε τη φωτιά να… καίει!

Ο άντρας που έσβησε τη φωτιά, 
σύµφωνα µε το Κανάλι 7, ονοµάζεται 
Χουσεϊν Ζαϊνι.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, Ρόµπερτ Τέϊλορ, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο νεαρός 
στάθηκε πολύ τυχερός κι από θαύµα 
δεν είχαµε θύµατα».

Η αστυνομία «χτενίζει» το Ντάργουϊν
για την σύλληψη του σύγχρονου «Νεντ Κέλι»

ΣΤΟ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ

Νεκροταφείο 
γιγάντιων μαρσιποφόρων 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Αυξάνεται στην Αυστραλία 
η χρήση και διακίνηση κοκαϊνης 

Στην εφηβεία παρουσιάζονται 
σοβαρά προβλήματα υγείας 
για τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά

Ο καταζητούµενος Τζόναθον Άντριου Στένµπεργκ.

Άναψε... αναπτήρα 
σε βενζινάδικο
κι έβαλε φωτιά!


