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22χρονη στο εδώλιο για τον θάνατο 
του νεογέννητου αγοριού της

Ενώπιον της ∆ικαιοσύνης θα βρεθεί 
µια νεαρή µητέρα, για τον θάνατο του 
νεογέννητου παιδιού της. Συγκεκρι-

µένα, η 22χρονη Lara Daphne Ey κατη-
γορείται ότι εγκατέλειψε αβοήθητο το νεο-
γέννητο αγοράκι της στο µπροστινό µέρος 
ενός σπιτιού της Αδελαϊδας, µόλις το έφε-
ρε στον κόσµο. Ο ∆ικαστής του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, Τζον Σούλαν, αποφάνθηκε 
ότι η 22χρονη γνώριζε ότι διέπραττε σο-
βαρό αδίκηµα όταν εγκατέλειπε το µωρό 

της αβοήθητο µέσα σε τσουχτερό κρύο. Η 
Ey κατηγορείται ότι γέννησε το µωρό µυ-
στικά από την οικογένειά της, στο αποχω-
ρητήριο του σπιτιού της στο Κάµπελταουν 
τον Ιούλιο του 2008. Στη συνέχεια κατη-
γορείται ότι το τύλιξε σε εφηµερίδα και το 
παράτησε στην αυλή γειτονικού σπιτιού. 
Το νεογέννητο βρέθηκε νεκρό λίγες ώρες 
αργότερα. Η 22χρονη δεν οµολόγησε την 
ενοχή της στις κατηγορίες που την επιβα-
ρύνουν και θα δικαστεί στις 5 Νοεµβρίου.

Οι σουπιές είναι γνω-
στές για τις µοναδι-
κές τους ικανότητες 

στο καµουφλάζ, χάρη στα 
κύτταρα που διαθέτουν 
στο δέρµα τους, τα οποία 
τους επιτρέπουν να αλλά-
ζουν το χρώµα τους σε µια 
στιγµή. Τώρα νέα έρευνα 
οµάδας βιολόγων του Πα-
νεπιστηµίου Macquarie της 
Ν.Ν.Ουαλίας, υποστηρίζει 
ότι τα πανέξυπνα αυτά µα-
λάκια χρησιµοποιούν την 
ικανότητά τους να καµου-
φλάρονται µε πολύ ευφυείς 
τρόπους, όπως για παρά-
δειγµα µε το να προσποιού-

νται ότι ανήκουν στο άλλο 
φύλο. Πιο συγκεκριµένα, 
οι σουπιές προσποιούνται 
«κατά το ήµισυ». Όταν µια 
αρσενική σουπιά συναντά 
µια θηλυκή µε την οποία 
θέλει να ζευγαρώσει, εξα-
πατά τους αντιπάλους της 
αλλάζοντας χρώµατα.

Η αρσενική σουπιά αλ-
λάζει τα χρώµατά της από 
την πλευρά που βρίσκονται 
οι αντίπαλοι, έτσι ώστε να 
µοιάζει µε θηλυκή, ενώ 
η άλλη πλευρά (που κοι-
τά προς την πραγµατική 
θηλυκή σουπιά) διατηρεί 
κανονικά τα χρώµατα της. 

Αυτή η µεταµόρφωση σε 
δυο φύλα προκαλεί σύγχυ-
ση στους αντιπάλους, που 
νοµίζουν ότι βλέπουν δυο 
θηλυκές σουπιές, και αυξά-
νει τις πιθανότητες της σου-
πιάς που καµουφλάρεται να 
αναπαραχθεί. «Με το κα-
µουφλάζ τα αρσενικά «αγο-
ράζουν» χρόνο για να κατα-
φέρουν να ζευγαρώσουν µε 
τα θηλυκά πριν τους αντι-
ληφθούν οι ανταγωνιστές», 
τόνισε σε δηλώσεις του ο 
επικεφαλής της έρευνας, 
∆ρ. Culum Brown, καθηγη-
τής Βιολογίας στο Πανεπι-
στήµιο Macquarie.

Εκκληση στο κοινό να βοηθήσει µε πλη-
ροφορίες στην εντόπιση και σύλληψη 
του δολοφόνου του γιού τους, απηύθυ-

ναν προχθές βράδυ οι απαρηγόρητοι γονείς 
του 18χρονου Τόµας Κέλι. Ο Τόµας δολο-
φονήθηκε από άγνωστο στο Κινγκς Κρος 
του Σίδνεϊ, όπου είχε πάει µε φίλους του το 
περασµένο Σάββατο το βράδυ. Συγκεκριµέ-
να, ενώ µιλούσε στο κινητό του, δέχθηκε µια 
γροθιά στο πρόσωπο από άγνωστο και πέ-
φτοντας κτύπησε το κεφάλι του στο τσιµέντο. 
Μεταφέρθηκε αµέσως στο νοσοκοµείο µε 
σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα και οι γιατροί 
τον κρατούσαν στη ζωή µε τεχνητά µέσα, µέ-
χρι την Τρίτη που οι γονείς του πήραν την 
πικρή απόφαση να πατήσουν τον διακόπτη, 

εφόσον η κατάστασή του κρίθηκε µη ανα-
στρέψιµη. Ο πατέρας του Τόµας, Ραλφ Κέλι, 
έκανε έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει 
την ταυτότητα του δολοφόνου, να επικοινω-
νήσει αµέσως µε την αστυνοµία.

Ασύλληπτος παραµένει 
ο δολοφόνος του 18χρονου

Καµουφλάρονται 
για να ζευγαρώσουν 
οι αρσενικές σουπιές


