
Καρκίνος του δέρµατος και 
µάλιστα εκτεταµένος, ανι-
χνεύθηκε για πρώτη φορά σε 

πληθυσµούς άγριων ψαριών. Το 
µελάνωµα, που εντοπίστηκε σε µία 
γεωγραφική περιοχή κάτω από τη 
µεγαλύτερη τρύπα του όζοντος στον 
κόσµο, στα ανοιχτά της Αυστραλίας, 
έχει εµφάνιση σχεδόν όµοια µε αυτή 
στους ανθρώπους. Μέχρι σήµερα, 
µελάνωµα εξαιτίας υπεριώδους ακτι-
νοβολίας είχε παρατηρηθεί µόνο σε 
επιστηµονικά εργαστήρια υπό ελεγ-
χόµενες συνθήκες, µε στόχο να µε-
λετηθεί η πρόοδος του καρκίνου του 
δέρµατος στους ανθρώπους.

Οι ερευνητές του βρετανικού πανε-
πιστηµίου του Νιούκαστλ και του Αυ-
στραλιανού Ινστιτούτου Θαλασσίων 
Επιστηµών, µε επικεφαλής τον ∆ρα 
Μάικλ Σουίτ, που δηµοσίευσαν τη 
σχετική µελέτη στο περιοδικό «PLoS 
ONE», σύµφωνα µε το «Science» και 
το «New Scientist», ανακάλυψαν τον 
καρκίνο σε πέστροφες των κοραλ-
λιών στον Μεγάλο Κοραλλιογενή 
Ύφαλο στα ανατολικά της Αυστρα-

λίας. Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, οι 
επιστήµονες ανέφεραν ότι πρέπει 
να γίνουν περαιτέρω µελέτες για να 
διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του µε-
λανώµατος, αν και όλες οι ενδείξεις 
δείχνουν ότι υπεύθυνη πρέπει να 
θεωρείται η υπεριώδης ακτινοβολία 
του Ήλιου, που διαπερνά εύκολα την 
τρύπα του όζοντος. Άλλες πιθανές 
αιτίες, όπως η θαλάσσια µόλυνση 
και η ύπαρξη παθογόνων µικροβί-
ων, έχουν ήδη αποκλειστεί. Προς 
το παρόν είναι άγνωστο πόσον και-
ρό τα ψάρια πάσχουν από καρκίνο 
του δέρµατος. Όµως είναι σίγουρο 
ότι η νόσος είναι εξαπλωµένη ανά-
µεσα στον πληθυσµό τους, ενώ οι 
επιστήµονες δεν αποκλείουν ότι θα 
βρουν και άλλα ψάρια µε δερµατικό 
καρκίνο πέρα από τις πέστροφες των 
κοραλλιών.

Το όµορφο αυτό είδος των ψα-
ριών (επιστηµονικά Plectropomus 
leopardus) ενδηµεί στο ∆υτικό Ειρη-
νικό Ωκεανό και στην Αυστραλία και 
θεωρείται σηµαντικό από αλιευτική 
άποψη. Οι ερευνητές εντόπισαν ήδη 

νεκρά ψάρια σε δύο τοποθεσίες του 
νότιου Μεγάλου Κοραλλιογενούς 
Υφάλου, αλλά ακόµα δεν είναι σε 
θέση να πουν σε πόσα ακόµα σηµεία 
υπάρχουν πληθυσµοί µε την ασθέ-
νεια. Από τα 136 ψάρια που συλλέ-
χθηκαν ως δείγµα, ποσοστό 15% εί-
χαν σκουρόχρωµες αλλοιώσεις στο 
δέρµα τους, που σε µερικές περιπτώ-
σεις κάλυπταν σχεδόν όλη την επι-
φάνεια του σώµατός τους και είχαν 
σχεδόν µαύρο χρώµα. Αν και το µε-
λάνωµα ήταν εκτεταµένο, συνήθως 
παρέµενε επιφανειακό, δηλαδή ο 
καρκίνος δεν είχε επεκταθεί βαθύτε-
ρα από το δέρµα, µε συνέπεια, πέρα 
από το δέρµα τους που νοσούσε, τα 
ψάρια ήσαν, κατά τα άλλα, υγιή.

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, 
όταν ο καρκίνος επεκτείνεται κάτω 
από το δέρµα, τότε το ψάρι πρέπει να 
γίνεται πιο άρρωστο, λιγότερο ενερ-
γητικό και να ψαρεύεται πιο εύκολα. 
Έτσι, εκτιµάται ότι το πραγµατικό πο-
σοστό των ψαριών που πάσχουν από 
µελάνωµα, είναι µάλλον µεγαλύτερο 
από αυτό που δείχνει το δείγµα. 
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«∆εµένα είναι τα 
χέρια της αυ-
σ τ ρ α λ ι α ν ή ς 

κυβέρνησης στην υπόθε-
ση του ιδρυτή του ιστότο-
που WikiLeaks, Τζούλιαν 
Ασάνζ, σε περίπτωση που 
οι Ηνωµένες Πολιτείες ζη-
τήσουν την έκδοσή του», 
σύµφωνα µε τη Γενική Ει-
σαγγελέα της χώρας, Νίκο-
λα Ρόξον.

Σε συνέντευξή της στο 
Sky News η κα Ρόξον τό-
νισε ότι η αυστραλιανή 
κυβέρνηση δεν µπορεί να 
παρέµβει στην υπόθεση του 
κ. Ασάνζ, επειδή αν και Αυ-
στραλός υπήκοος, είναι µό-
νιµος κάτοικος εξωτερικού.

Ο 40χρονος Ασάνζ, ο 
οποίος έχει καταφύγει στην 
πρεσβεία του Ισηµερινού 
στη Βρετανία, ζητώντας 
άσυλο, ζητά διπλωµατικές 
εγγυήσεις που θα του δια-
σφαλίσουν ότι δεν θα εκ-
δοθεί στις Ηνωµένες Πολι-
τείες για τη δηµοσιοποίηση 
απόρρητων εγγράφων, σε 
περίπτωση που τελικά εκ-
δοθεί στη Σουηδία.

Ο Ασάνζ φοβάται ότι θα 
µεταφερθεί από την Στοκ-
χόλµη στις ΗΠΑ για να 
δικαστεί για κατασκοπεία 

µετά την δηµοσιοποίηση 
από το WikiLeaks περισ-
σότερων από 250.000 
απόρρητων αµερικανικών 
διπλωµατικών εγγράφων, 
κυρίως σε σχέση µε το Ιράκ 
και το Αφγανιστάν.

Ο Αυστραλός ιδρυτής 
του WikiLeaks κατηγόρη-
σε για µια ακόµα φορά την 
αυστραλιανή κυβέρνηση 
ότι δεν ασχολήθηκε αρ-
κετά σοβαρά µε την υπό-
θεσή του. «Πρόκειται για 
µια πολύ σοβαρή πολιτική 
υπόθεση την οποία η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση θα 
έπρεπε να αντιµετωπίσει µε 
τη σοβαρότητα που της αρ-
µόζει», είπε. 

Η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση επανέλαβε και δια στό-
µατος της κας Ρόξον, πως 
δεν έχει «καµία ένδειξη» 
πως οι ΗΠΑ θα ζητήσουν 
την έκδοση του Ασάνζ, αν 
αυτός µεταφερθεί για να δι-
καστεί στη Σουηδία. 

Η Σουηδία έχει ζητήσει 
από τη Βρετανία την έκδοση 
του Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς 
αντιµετωπίζει κατηγορίες 
για βιασµό και σεξουαλικές 
επιθέσεις. Ο Ασάνζ  λέει ότι 
οι κατηγορίες αυτές είναι 
πολιτικά υποκινούµενες.

Σε δικαστήριο της Τσιά-
νγκ Μάϊ οδηγήθηκε 
χθες ο 93χρονος Αυ-

στραλός, Καρλ Τζόσεφ Κρά-
ους, τον οποίο επιβαρύνουν 
κατηγορίες για παιδεραστία 
στην Ταϊλάνδη.

Ο 93χρονος, από τη ∆υτι-
κή Αυστραλία, είχε µεταβεί 
στη Βιρµανία για να αποφύ-
γει τη σύλληψή του στην Τα-
ϊλάνδη. Εκεί νοίκιαζε για ένα 

περίπου µήνα διαµέρισµα 
στην πόλη Παάν, πρωτεύου-
σα της πολιτείας Καρέν.

Οι τοπικές αρχές όµως δι-
απίστωσαν ότι είχε εισέλθει 
στη χώρα παράνοµα, τον 
συνέλαβαν και τον παρέ-
δωσαν στην αστυνοµία της 
Ταϊλάνδης. Ο Κράους κατη-
γορείται ότι βίασε τέσσερις 
ανήλικες Ταϊλανδέζες αδελ-
φές το 2008.

Καρκίνος του δέρματος ανιχνεύτηκε 
σε άγρια ψάρια ανοιχτά της Αυστραλίας

«Η Αυστραλία δεν μπορεί 
να βοηθήσει τον Τζούλιαν Ασάνζ 
επειδή  είναι μόνιμος 
κάτοικος εξωτερικού»

93χρονος Αυστραλός 
στο εδώλιο για παιδεραστία!

EΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΧΕ∆ΟΝ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑ 
ΡΟΞΟΝ «ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ»

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 
ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η απλή συσκευασία των προϊό-
ντων καπνού, δεν πρόκειται να 
οδηγήσει στην µείωση των κα-

πνιστών στο άµεσο µέλλον, δήλωσε 
η πρώην υπουργός Υγείας της χώρας, 
Νίκολα Ρόξον. Αντίθετα, όπως απο-
κάλυψε η υπουργός, οι προβλέψεις 
της κυβέρνησης είναι ότι οι πωλήσεις 
τσιγάρων θα αυξηθούν στη χώρα στα 
επόµενα λίγα χρόνια, πριν δούµε κά-
ποια θετικά αποτελέσµατα.

«Η απλή συσκευασία των προϊό-
ντων καπνού θα οδηγήσει µακρο-
πρόθεσµα στη µείωση του αριθµού 
των καπνιστών στη χώρα. Μέχρι 
αυτή τη στιγµή, δεν έχουν γίνει εκτι-
µήσεις για τον αριθµό των ατόµων 
που θα σταµατήσουν το κάπνισµα ως 
αποτέλεσµα του τρόπου συσκευασί-
ας των τσιγάρων, ούτως ώστε αυτά 
να είναι λιγότερο ελκυστικά για τους 
καταναλωτές. Είµαστε βέβαιοι όµως 
ότι µακροπρόθεσµα θα έχουµε πολύ 
θετικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα ανά-
µεσα στους νέους καπνιστές», τόνι-
σε η κα Ρόξον. Σύµφωνα πάντως µε 
εκτιµήσεις του Ιατρικού Συλλόγου, 
από την εφαρµογή του νέου µέτρου 
θα σωθούν έως και πέντε χιλιάδες 
ζωές, ετησίως. Το κάπνισµα σκοτώνει 
15 χιλιάδες Αυστραλούς ετησίως και 
το κόστος του φτάνει περίπου τα 31,5 
δισεκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα 
µε στοιχεία της κυβέρνησης.

Να υπενθυµίσουµε ότι τα νέα πα-
κέτα τσιγάρων θα έχουν ένα χρώµα, 
µατ λαδί, χωρίς εµφανή τα λογότυπα 
και θα έχουν µεγάλες εικόνες των 
ασθενειών που προκαλούνται από το 
κάπνισµα. Η νέα συσκευασία επιλέ-
χθηκε µετά από έρευνες που έδειξαν 
πως είναι η λιγότερο ελκυστική. Το 
Αντικαρκινικό Συµβούλιο της Αυ-
στραλίας, υποστηρίζει ότι η σηµερινή 
γυαλιστερή συσκευασία των προϊό-

ντων καπνού αποτελεί ουσιαστικά 
διαφήµιση για να προσελκύσουν νέ-
ους καπνιστές. «Η έρευνά µας δείχνει 
ότι η συσκευασία είναι µια σηµαντική 
αιτία που παρασύρει νέους στο κά-
πνισµα», δήλωσε εκπρόσωπος του 
Αντικαρκινικού Συµβουλίου, για να 
προσθέσει ότι «αυτή η κίνηση έχει τη 
δυνατότητα να είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά µέτρα για τη δηµόσια υγεία 
στην πρόσφατη ιστορία».

Η απλή συσκευασία των προϊόντων καπνού 
δεν θα οδηγήσει άµεσα 
στην µείωση των καπνιστών

Ο 93χρονος Κράους κατά την παράδοσή του 
σε άνδρες της αστυνοµίας της Ταϊλάνδης




