
Ανασκαφές στα δυτικά υψίπεδα της 
Παπούα-Νέα Γουινέα, έχουν φέρει 
στο φως τα παλαιότερα τεκµηριω-

µένα στοιχεία των κατοίκων της Sahul, µια 
λωρίδα στεριάς που κάποτε ένωνε το νησί 
µε την Αυστραλία. Λίθινα εργαλεία και απο-
µεινάρια φυτών δείχνουν ότι, ήδη πριν από 
49.000 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν 2.000 
µέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασ-
σας στην κοιλάδα Ivane της Παπούα-Νέα 
Γουινέας, αναφέρει ο αρχαιολόγος Glenn 
Summerhayes και οι συνεργάτες του από το 
πανεπιστήµιο του Otago στο Dunedin της 
Νέας Ζηλανδίας.

Πριν από περίπου 50.000 χρόνια, οι σύγ-
χρονοι άνθρωποι κατέλαβαν πεδινά τροπι-
κά δάση και σαβάνες της χερσαίας λωρίδας 
στη νοτιοανατολική Ασία που είναι γνωστό 
ως Sunda. Από εκεί πέρασαν τον ανοικτό 
ωκεανό προς τη Sahul, πιθανώς µε κάποιου 
είδους βάρκα. Η άνοδος της στάθµης της 
θάλασσας που χώρισε την Παπούα-Νέα 
Γουινέα από Αυστραλία έγινε πριν από πε-
ρίπου 10.000 χρόνια. Πολλοί ερευνητές 
υποθέτουν πως οι σύγχρονοι άνθρωποι 
εξαπλώθηκαν στην Sahul από την Αφρική 
κατά µήκος της ακτής προτιµώντας να ζουν 
σε χαµηλά υψόµετρα. Αυτή η υπόθεση κα-
ταρρίπτεται µε τα νέα δεδοµένα (∆ιπλανή 
εικόνα: Μετά τη διέλευση της θάλασσας από 
τη νοτιοανατολική Ασία, στη Νέα Γουϊνέα, οι 
άνθρωποι έφθασαν στα υψίπεδα της κοιλά-
δας Ivane µεταξύ 49.000 και 43.000 χρόνια 
πριν, αποτελώντας τους πρώτους κατοίκους 
της λωρίδας στεριάς Sahul που τότε συνδε-
όταν µε την Αυστραλία). Λίγο µετά την άφι-
ξη στις ακτές της Sahul, οι επικεφαλής των 
εποίκων οδήγησαν τους πληθυσµούς στα 
υψίπεδα της κοιλάδας Ivane, όπου υπήρχε 
καθαρός αέρας, χαµηλές θερµοκρασίες και 
σκληροτράχηλοι οικότοποι, καταλήγουν οι 
επιστήµονες στα συµπεράσµατα της εργασί-
ας τους που δηµοσιεύεται στην επιστηµονι-
κή επιθεώρηση Science της 1ης Οκτωβρίου 
2010 (Human Adaptation and Plant Use in 
Highland New Guinea 49,000 to 44,000 
Years Ago).

«Η πρώιµη εποίκιση τέτοιων δυσµενών 
περιβαλλόντων συµβάλλει σε ένα µοντέ-
λο στο οποίο µικροί πληθυσµοί σε αναζή-

τηση τροφής κινήθηκαν στις περιοχές της 
Sahul, εποικίζοντας νέες περιοχές και στη 
συνέχεια επέστρεφαν πίσω από όπου είχαν 
ξεκινήσει την αναζήτησή τους», αναφέρει ο 
Summerhayes. «Παρά τις προκλήσεις στα µε-
γάλα ύψη, οι προϊστορικοί άνθρωποι είχαν 
την ευφυΐα για να επιβιώσουν», αναφέρει ο 
αρχαιολόγος Chris Gosden του Βρετανικού 
πανεπιστηµίου της Οξφόρδης σε ένα σχό-
λιο που δηµοσιεύθηκε στο ίδιο τεύχος του 
Science (When Humans Arrived in the New 
Guinea Highlands). «∆ιέθεταν κρίσιµης ση-
µασίας δεξιότητες επιβίωσης στο πνευµατι-
κό τους οπλοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων 
της ικανότητας να θυµούνται περίπλοκες 
ταξιδιωτικές διαδροµές και τον εντοπισµό 
ενδεχοµένως βρώσιµων και πιθανώς θα-
νατηφόρων φυτών», καταλήγει ο Gosden. Ο 
εποικισµός των νότιων καθώς και των βό-
ρειων περιοχών της Sahul συνέβη λίγο µετά 
τα 50.000 χρόνια από σήµερα, όπως ανα-
φέρει ο αρχαιολόγος Matthew Spriggs του 
Αυστραλιανού εθνικού πανεπιστηµίου στην 
Canberra. «Η ανακάλυψη των οικισµών των 

πρώτων ανθρώπων είναι σαν να ψάχνεις 
ψύλλο στα άχυρα αλλά οι άνθρωποι της 
βόρειας Sahul µπορεί να είχαν περπατήσει 
προς και από αυτό που σήµερα γνωρίζουµε 
ως την Αυστραλία», καταλήγει.

Προηγούµενες εκθέσεις ότι οι άνθρωποι 
έφθασαν στη βόρεια Αυστραλία τουλάχιστον 
60.000 χρόνια πριν, µε βάση τις µετρήσεις 
της ακτινοβολίας σε ένα θαµµένο τεχνούρ-
γηµα, προσεγγίζονται µε σκεπτικισµό λόγω 
της πιθανής µετατόπισης των στρωµάτων 
και διαφόρων έργων κατά την πάροδο του 
χρόνου. Προηγούµενη έρευνα για την Πα-
πούα-Νέα Γουινέα, που πραγµατοποιήθηκε 
από τον Summerhayes και τους συνεργάτες 
του, έχει εντοπίσει ανθρώπινες δραστηριό-
τητες ηλικίας περίπου 41.000 χρόνια κατά 
µήκος της ακτής και σε περιοχή της κοιλά-
δας Ivane. Το 2007 και το 2008, η ερευνη-
τική οµάδα του Summerhayes βρήκε επτά 
αρχαία καταυλισµούς στα υψίπεδα. Μετρή-
σεις ραδιοχρονολόγησης του ξυλάνθρακα 
από µία περιοχή, τη Vilakuav, την τοποθε-
τούν µεταξύ 49.000 και 43.000 ετών. Άλλες 

τοποθεσίες χρονολογούνται µεταξύ 41.400 
και 26.000 χρόνια πριν. Κάθε καταυλισµός 
ανέδειξε διαφορετικά λίθινα εργαλεία. Οι 
ερευνητές βρήκαν αιχµηρά εργαλεία µε εσο-
χή στη µέση (γνωστά ως µεσάτα τσεκούρια), 
σε τέσσερις τοποθεσίες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και της Vilakuav.

Ήδη γνωστά από την Ύστερη Λίθινη Επο-
χή στην Παπούα-Νέα Γουινέα, τα µεσάτα 
τσεκούρια χρησιµοποιήθηκαν για τον κα-
θαρισµό των δέντρων και τη δηµιουργία 
ξέφωτων στο δάσος, έτσι ώστε βρώσιµα και 
φαρµακευτικά φυτά να αυξάνονται µε ταχύ-
τερους ρυθµούς», προτείνει ο Summerhayes 
(∆ιπλανή εικόνα: Μεσάτα τσεκούρια, όπως 
αυτό το δείγµα φαίνεται από τρεις οπτικές 
γωνίες, που προφανώς χρησιµοποιήθηκαν 
για τον καθαρισµό των δέντρων και τη δη-
µιουργία ξέφωτων στο δάσος). Οι άποικοι 
της Sahul έφτιαχναν λίθινα εργαλεία, όπου 
και αν έµεναν. Μεταξύ των ευρηµάτων περι-
λαµβάνονται µεγάλες πέτρες από τις οποίες 
είχαν αφαιρεθεί αιχµηρές νιφάδες καθώς 
και θραύσµατα πετρωµάτων που παράγο-
νταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ερ-
γαλείων. «Σπόροι αµύλου που βρέθηκαν σε 
διάφορα λίθινα εργαλεία προέρχονταν από 
γλυκοπατάτες, τρόφιµα που πρέπει να έχουν 
συγκεντρωθεί από την περιοχή φυσικής κα-
τανοµής τους στο χαµηλότερο ύψος», λένε οι 
ερευνητές.

Απανθρακωµένα κελύφη καρπών από 
δέντρα µεγάλων υψοµέτρων, όπως τα 
Pandanus, εµφανίστηκαν στη Vilakuav και 
σε τρεις άλλες περιοχές. Οι αρχαίοι έποικοι 
έτρωγαν αυτούς τους καρπούς και πιθανώς 
ένα φρούτο σαν ανανά που φύεται στα δέ-
ντρα Pandanus, υποψιάζονται οι επιστήµο-
νες. Οι ανασκαφές στη Vilakuav εντόπισαν 
επίσης καµένα θραύσµατα ζωικών οστών, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων, που είχαν κυ-
νηγηθεί κατά την άποψή του Summerhayes. 
Μεταξύ των πιθανών θηραµάτων ίσως πε-
ριλαµβάνονταν ζώα που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στην περιοχή, όπως οπόσσουµ, 
καγκουρό των δέντρων, νυχτερίδες, βάτρα-
χοι, µυρµηγκοφάγοι, σαύρες, φίδια και που-
λιά. Η γεωργία στο υψίπεδα της Παπούα-
Νέα Γουινέας ξεκίνησε περίπου πριν από 
9.000 χρόνια.

Τα νοικοκυριά της χώρας καταναλώ-
νουν 25% περισσότερο ηλεκτρικό 
ρεύµα απ’ ότι πριν δέκα χρόνια, 

παρόλο που το κόστος κατανάλωσης ηλε-
κτρισµού έχει ακριβύνει κατά 72% την 
τελευταία πενταετία. Συγκεκριµένα, στοι-
χεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Στατι-
στική Υπηρεσία της χώρας, αποκαλύπτει 
ότι τα αυστραλιανά νοικοκυριά κατανα-
λώνουν 25% περισσότερο ηλεκτρισµό 
απ’ ότι πριν µια δεκαετία. Σηµαντική αύ-
ξηση (22%) παρατηρήθηκε και στην κα-
τανάλωση φυσικού αερίου.

Στην πενταετία µέχρι τα µέσα του 2012, 
το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύ-
µατος αυξήθηκε κατά 72%.

Τα δύο τρίτα των ανύπαντρων γυναι-
κών της Αυστραλίας, θα προτιµού-
σαν να τους δοθεί µια καλή µισθο-

λογική αύξηση αντί για ένα δακτυλίδι 
αρραβώνων, σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα έρευνας που διενεργήθηκε πρό-
σφατα σε όλες τις πολιτείες της χώρας. 
Με λίγα λόγια οι περισσότερες γυναίκες 
της χώρας δίνουν προτεραιότητα στην 
επαγγελµατική τους καριέρα και όχι στο 
γάµο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
το 82% των ανύπαντρων γυναικών ηλι-
κίας άνω των 25 χρόνων, προτιµούν να 
έχουν πολλά χρήµατα στον τραπεζικό 
τους λογαριασµό, παρά να είναι φτωχές 
και παντρεµένες. Επίσης, το 71% δήλω-
σαν ότι προτιµούν να πάνε διακοπές στο 
εξωτερικό, παρά να χορέψουν τον χορό 
του Ησαϊα.
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Όταν η Αυστραλία ήταν ενωµένη µε τη Νέα Γουινέα

Καταναλώνουμε 25% 
περισσότερο ηλεκτρισμό 
απ’ ότι πριν μια δεκαετία

Ο γάμος δεν συγκινεί πλέον
τις ανύπαντρες γυναίκες


