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Αν το όνοµα δεν σας λέει 
πολλά, το πιθανότερο εί-
ναι να τον έχετε δει στη 

µικρή οθόνη, από κάποιο τρο-
πικό δάσος ή από τους πάγους 
της Ανταρκτικής, να κάνει αυτό 
που ξέρει καλύτερα: να µεταδί-
δει µε µοναδικό τρόπο σε εκα-
τοµµύρια τηλεθεατές τις γνώσεις 
και το πάθος του για τη Φύση. 
Αναγνωρίζοντάς του ακριβώς 
αυτό, δύο Αυστραλοί επιστή-
µονες έδωσαν το όνοµά του σε 
µια µικροσκοπική αράχνη, την 
οποία ανακάλυψαν πρόσφατα: 
Prethopalpus attenboroughi.

Το έντοµο µόλις που ξεπερ-
νά σε µήκος το ένα χιλιοστό 
και απαντάται µόνο στη Νήσο 
Χορν, στον Πορθµό Τόρες του 
Κουίνσλαντ. Το ανακάλυψαν η 
∆ρ. Μπάρµπαρα Μπερ από το 

Πανεπιστήµιο του Κουίνσλαντ 
και ο καθηγητής Μαρκ Χάρ-
βεϊ από το Μουσείο ∆υτικής 
Αυστραλίας. Σύµφωνα µε τους 
επιστήµονες, πρόκειται για µια 
«αράχνη-δαιµόνιο», στην οποία 
έδωσαν το όνοµα αυτό θέλοντας 
να τιµήσουν τον Ατένµπορο για 
το πάθος του για τη Φύση και 
την ικανότητά του να κάνει τη 
βιολογία προσβάσιµη σε ολό-
κληρες γενιές τηλεθεατών, τα 
τελευταία εξήντα χρόνια.

«Φαντάζοµαι ότι [η αράχνη] 
είναι προσεκτική στην κρίση 
της, αδίστακτη, σίγουρα υπέ-
ροχη και θα την προσέχω σαν 
θησαυρό», είπε ο 86χρονος 
φυσιοδίφης, νεώτερος αδελφός 
του ηθοποιού και σκηνοθέτη 
Ρίτσαρντ Ατένµπορο, σε ειδική 
τελετή αποδοχής, στο Περθ. 

«Το να ονοµάσει κανείς ένα 
είδος προς τιµήν µου είναι η 
µεγαλύτερη φιλοφρόνηση που 
θα µπορούσα να ζητήσω από 
οποιαδήποτε επιστηµονική κοι-
νότητα και σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ γι’ αυτό.»

∆εν είναι πάντως η πρώτη, 
αλλά η έκτη φορά που ο Σερ 
Ατένµπορο και το πλούσιο 
έργο του αναγνωρίζονται µε 
αυτόν τον τρόπο. Προς τιµήν 
του ονοµάστηκε µεταξύ άλλων 
το Materpiscis attenboroughi, 
ένα απολίθωµα ψαριού, το 
οποίο έζησε πριν από 380 εκα-
τοµµύρια χρόνια, ο Ατενµπο-
ρόσαυρος, ένα γένος πλησιό-
σαυρου και το φυτό Nepenthes 
attenboroughii, το οποίο ανακα-
λύφθηκε πριν από µερικά χρό-
νια στις Φιλιππίνες.

Συνελήφθησαν προχθές στο 
Αργάσι Ζακύνθου, από 
αστυνοµικούς του Αστυνο-

µικού Τµήµατος Ζακύνθου, τρεις 
υπήκοοι Αυστραλίας ηλικίας 24, 
22 και 24 ετών για πρόκληση 
επικίνδυνων σωµατικών βλα-
βών σε βάρος δύο ηµεδαπών 
ηλικίας 23 και 33 ετών, χρησι-
µοποιώντας κατά περίπτωση ένα 
πτυσσόµενο στιλέτο, αεροβόλο 
πιστόλι και πτυσσόµενη µεταλ-
λική ράβδο. Όπως καταγγέλθη-
κε, οι τρεις υπήκοοι Αυστραλίας 
αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά 

µε τους δύο ηµεδαπούς έξω από 
κατάστηµα (εστιατόριο-µπαρ) 
στο Αργάσι Ζακύνθου και στην 
συνέχεια οι δύο 24χρονοι Αυ-
στραλοί, προκάλεσαν σωµατικές 
βλάβες στον 33χρονο ηµεδαπό 
και ο 22χρονος Αυστραλός στον 
23χρονο ηµεδαπό. Ειδικότερα 
ο ένας 24χρονος Αυστραλός 
πυροβόλησε στο πρόσωπο µε 
πλαστικά σφαιρίδια αεροβόλου 
όπλου και ο άλλος 24χρονος µε 
πτυσσόµενη µεταλλική ράβδο στο 
χέρι τον 33χρονο, ενώ ο 22χρο-
νος Αυστραλός χτύπησε µε το 

πτυσσόµενο στιλέτο τον 23χρονο 
ηµεδαπό στον ώµο.  Η κινητοποί-
ηση των αστυνοµικών δυνάµεων 
υπήρξε άµεση µε αποτέλεσµα να 
συλληφθούν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα οι τρεις υπήκοοι Αυ-
στραλίας στην κατοχή των οποί-
ων βρέθηκαν το αεροβόλο όπλο 
και το στιλέτο. Οι δύο ηµεδαποί 
οδηγήθηκαν στο Νοσοκοµείο Ζα-
κύνθου προκειµένου να τους πα-
ρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. 
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών Ζακύνθου. 

Σηµαντική βελτίωση απο-
καλύπτει στη δηµοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ, 

η τελευταία δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Newspoll, τα αποτελέ-
σµατα της οποίας δηµοσιεύθη-
καν στο χθεσινό φύλλο της εφη-
µερίδας The Australian.

Συγκεκριµένα η ψήφος του 

κυβερνώντος Εργατικού Κόµµα-
τος έκανε άλµα 5 εκατοστιαίων 
µονάδων στο 33% στην πρώτη 
κατανοµή.

Παρόλα αυτά στην δεύτερη 
κατανοµή ο Συνασπισµός προ-
ηγείται κατά οκτώ ποσοστιαίες 
µονάδες (54% έναντι 46%) δι-
αφορά, η οποία προδιαγράφει 

ισοπεδωτική ήττα των Εργατι-
κών στις οµοσπονδιακές εκλο-
γές. Στην ερώτηση «ποια/ποιον 
θεωρείται καταλληλότερη/κα-
ταλληλότερο για πρωθυπουρ-
γό», ο Αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης Τόνι Άµποτ συ-
γκεντρώνει το 38%, έναντι 36% 
της Τζούλια Γκίλαρντ. 

Μια αράχνη για τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο 

Τρεις νεαροί Αυστραλοί 
συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο 

Άλμα 5% στη δημοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ

ASPEX GLASS
• Καθρέπτες και τζάμια κομμένα στα μέτρα σας

• Splashbacks κουζίνας και μπάνιου
• Γυάλινα πάνελ για ντουζιέρες και σκάλες

• Αντικατάσταση τζαμιών σε σπίτια και χώρους εργασίας
• Εμπορικά καταστήματα και Διαχωριστικά

• Γυάλινα ράφια και τραπέζια
• Ασφαλιστικές εργασίες

P: 9567 9244 • F: 9567 9266 • E: info@aspexglass.com.au
440 Forest Rd Bexley, 2207
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Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δίπλωμα και βραβείο τηλεπάθειας

Ο Θάνος στην Αθήνα δέχεται και τηλεφωνικά. 
Τηλεφωνήστε και σε κάποια συγκεκριμένη 
ώρα θα λάβετε απάντηση για οποιοδήποτε 
πρόβλημά σας.

Αισθηματικό - Οικογενειακό - Επαγγελματικό

Τηλεφωνήστε και μαζί του θα βρείτε τη 
διέξοδο. Αναλαμβάνει υπεύθυνα δια μέσου 
υποβολών την επαναφορά προσώπων.

Καταπληκτικές επιτυχίες

Τηλέφωνο:
001130 6932 916 728
Το κόστος κλήσης 
επιβαρύνει τον Θάνο

Κόστος 50 € 

MENTIOYM ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ Θάνος


