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Ο «Αυστραλοπίθηκος σεντί-
µπα» που ζούσε πριν από 
2 εκατοµµύρια χρόνια 

έτρωγε φλούδες δέντρων και 
φύλλα, όπως σηµειώνουν ερευ-
νητές µε βάση την ανάλυση των 
απολιθωµένων υπολειµµάτων 
τροφών που βρέθηκαν στα δό-
ντια του.

Έκπληξη προκάλεσε στους 
επιστήµονες η διατροφή, καθώς 
πίστευαν ότι οι πρόγονοί µας 
εκείνη την εποχή τρέφονταν µε 
πιο µαλακές τροφές, όπως χορ-
τάρια, θάµνους και φρούτα.

Οι ερευνητές από την Ευρώ-
πη, τις ΗΠΑ, την Αφρική και 
την Αυστραλία, µε επικεφαλής 
την καθηγήτρια Αµάντα Χένρι 
του γερµανικού Ινστιτούτου Εξε-
λικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ 
Πλανκ της Λειψίας, που δηµοσί-
ευσαν τη σχετική µελέτη στο πε-
ριοδικό «Nature», σύµφωνα µε 
το ΒBC, το Γαλλικό Πρακτορείο 
και το «Science», ανέφεραν ότι η 
δίαιτα του συγκεκριµένου προ-
γόνου διαφέρει σαφώς από τους 
άλλους ανθρωπίδες, γεγονός 
που δείχνει ότι υπήρχε µία εξε-
λικτική διαδικασία στο θέµα της 

διατροφής. Οι παλαιοανθρωπο-
λόγοι πιστεύουν ότι οι ανθρωπί-
δες εκείνης της εποχής αναζη-
τούσαν διάφορα στιλ ζωής και 
διαφορετικά ενδιαιτήµατα. Κάθε 
προανθρώπινο είδος είχε βρει 
τη δική του οικολογική «γωνιά», 
εωσότου εµφανίστηκε ο «όρθι-
ος άνθρωπος» (Homo erectus), 
ο οποίος εξαπλώθηκε από την 
Αφρική σε διάφορα µέρη του 
κόσµου και τελικά έδωσε τη 
θέση του στον σύγχρονο «σοφό 
άνθρωπο» (Homo sapiens).

Τα πρώτα απολιθώµατα του 
εν λόγω Αυστραλοπίθηκου εί-
χαν ανακαλυφθεί το 2008 στη 

Νότια Αφρική και είχαν τότε θε-
ωρηθεί σηµαντική ανακάλυψη. 
Τώρα η νέα έρευνα, που µελέ-
τησε την απολιθωµένη φυτική 
ύλη (τους λεγόµενους φυτόλι-
θους) που είχε παγιδευτεί στα 
δόντια δύο ατόµων του είδους 
αυτού, δείχνει ότι ο συγκεκριµέ-
νος πιθηκοειδής πρόγονός µας 
έτρωγε ότι έβρισκε στο δάσος, 
από φρούτα και φύλλα µέχρι τον 
φλοιό και το ξύλο των δέντρων. 
Μερικοί σηµερινοί πίθηκοι, 
όπως οι χιµπατζήδες της αφρι-
κανικής σαβάνας, καταφεύγουν 
κατά καιρούς σε αυτή τη σκληρή 
φυτική τροφή, όπως και άλλα 
ζώα. Οι «Αυστραλοπίθηκοι σε-
ντίµπα» (ένα είδος που ανήκει 
σε ένα από τα ευρύτερα γένη 
ανθρωπιδών, τους Αυστραλοπί-
θηκους) περπατούσαν στα δύο 
πόδια τους και όχι στα τέσσερα, 
αλλά επίσης περνούσαν αρκετό 
καιρό σκαρφαλωµένοι πάνω 
στα δέντρα για λόγους προστα-
σίας και εύρεσης τροφής. Ήταν 
κοντοί, είχαν µακριά χέρια και 
πολύ µικρό εγκέφαλο, αλλά θε-
ωρείται σίγουρο ότι αποτελού-
σαν συγγενείς µας.

Μετά από έξι µέρες άγρι-
ου ανθρωποκυνηγητού, 
η αστυνοµία της Βόρειας 

Επικράτειας εντόπισε και συνέ-
λαβε την Κυριακή τον Jonathon 
Andrew Stenberg, που κατηγο-
ρείται για τη στυγερή δολοφονία 
ενός άντρα στη Ν.Ν.Ουαλία. 

Ο 46χρονος Stenberg, που κα-
ταζητείτο για τον αποκεφαλισµό 
του 54χρονου Έντουαρντ Κέλλι, 
συνελήφθη την Κυριακή το από-

γευµα 67 χλµ νότια του Ντάργου-
ϊν. Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 
επιβεβαίωσε ότι ο Stenberg ήταν 
οπλισµένος όταν συνελήφθηκε, 
αλλά παραδόθηκε χωρίς να αντι-
σταθεί στους άνδρες του νόµου. 

Ο 46χρονος προσήχθη χθες 
στο ∆ικαστήριο του Ντάργουϊν 
όπου ντετέκτιβς της Ν.Ν.Ουαλί-
ας ζήτησαν την έκδοσή του στην 
πολιτεία, για να δικαστεί για τον 
φόνο του Κέλλι.

Υπό τη συνεχή παρακολούθη-
ση δεσµοφυλάκων σε ειδική 
µονάδα των φυλακών του 

Λονγκ Μπέϊ, βρίσκεται ο κατηγο-
ρούµενος δολοφόνος, Μάλκολµ 
Νάντεν, επειδή σύµφωνα µε τους 
γιατρούς έχει παρουσιάσει τον τε-
λευταίο καιρό, τάσεις αυτοκτονίας. 

Εκπρόσωπος του υπουργείου 
Επανορθωτικών Υπηρεσιών (Φυ-
λακών) δήλωσε ότι εκφράστηκαν 
ανησυχίες για την ξαφνική αλλα-
γή συµπεριφοράς του Νάντεν ενώ 
βρισκόταν στην µονάδα υψίστης 
ασφαλείας στο Goulburn. Ο 38χρο-

νος βρίσκεται τις τελευταίες τρεις 
βδοµάδες σε ειδική µονάδα του 
Malabar υπό την συνεχή παρακο-
λούθηση των δεσµοφυλάκων.

Ο Νάντεν, ως γνωστόν, κατηγο-
ρείται για τη στυγερή δολοφονία της 
Κρίστι Σκόουλς το 2005 και για την 
σεξουαλική επίθεση σε βάρος ενός 
12χρονου κοριτσιού. Τέλος, βαρύ-
νεται µε την κατηγορία της απόπει-
ρας δολοφονίας ενός αστυνοµικού 
στο Nowendoc τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο, ενώ πιστεύεται ότι κρύ-
βεται πίσω από την εξαφάνιση της 
ξαδέλφης του, Λατίσα Νόλαν.

Στα δίχτυα της αστυνοµίας
ο Jonathon Andrew Stenberg

Τάσεις αυτοκτονίας παρουσίασε
ο κατηγορούμενος δολοφόνος 
Μάλκολμ Νάντεν

ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΥΣΤΡΑΛΟΠΙΘΗΚΟ ΣΕΝΤΙΜΠΑ»

Μακρινοί µας πρόγονοι τρέφονταν 
µε φλούδες δέντρων και ξύλα


