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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Eνα βίντεο στο διαδίκτυο, που παρουσιάζει µια γυναί-
κα να φωνάζει, να βρίζει, ακόµα και να φτύνει επι-
βάτες µέσα στο µετρό του Σίδνεϊ, κάνει θραύση τις 

τελευταίες µέρες, εφόσον περισσότεροι από ένα εκατοµ-
µύριο χρήστες το παρακολούθησαν µέσα σε δύο 24ωρα. 
Οι περισσότεροι µάλιστα που σχολίασαν το βίντεο, τονί-
ζουν ότι η λύση που έδωσαν οι υπόλοιποι επιβάτες ήταν 
η πιο κατάλληλη: πέταξαν έξω από το βαγόνι πρώτα τις 
αποσκευές της και µετά και την ίδια! 

Να σηµειωθεί ότι αρχικά πολλοί επιβάτες προσπάθη-
σαν επί δέκα λεπτά να καθησυχάσουν τη νεαρή γυναίκα, η 
οποία όµως τους επιτέθηκε. Η υποµονή τους εξαντλήθηκε 
λίγο αργότερα και όπως προαναφέραµε, κατάφεραν να την 
πετάξουν έξω από το βαγόνι όταν το τραίνο σταµάτησε σε 
ένα σταθµό.

Πρωταγωνίστρια σε σίριαλ που 
θα προβληθεί στην Αυστραλία 
θα γίνει η Ιωάννα Πηλιχού.  Ο 

σκοπός των δηµιουργών της σειράς 
είναι ν’ αναδείξουν το καλό πρόσωπο 
της Ελλάδας και των Ελλήνων. «Ούτε 
κατά διάνοια δεν το είχα σκεφτεί», δή-

λωσε η ηθοποιός και συνέχισε µιλώ-
ντας για τον ρόλο της: «Η Νεφέλη είναι 
ένα νέο κορίτσι, δυναµικό, ερωτευµέ-
νο, που προσπαθεί ν’ αντιµετωπίζει τις 
εξελίξεις όπως προκύπτουν. Ο φίλος 
της αποφασίζει να µεταναστεύσει στην 
Αυστραλία κι εκείνη µένει πίσω».

Ενα νέο είδος σαύρας, που µάχεται 
για να επιβιώσει, ανακάλυψαν οι 
επιστήµονες στους αµµόλοφους 

της ∆υτικής Αυστραλίας, έξω από το 
Περθ. ∆υστυχώς, όπως επισηµαίνουν 
οι ερευνητές, η σαύρα, αν ανακαλύ-
φθηκε µόλις πριν λίγες ηµέρες, βρί-
σκεται ήδη στα πρόθυρα εξαφάνισης, 
λόγω της αστικής ανάπτυξης.

Το νέο είδος, που περιγράφεται στην 
επιστηµονική επιθεώρηση Zootaxa, 
ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο επιστηµο-
νικής µελέτης για τα επίπεδα βιοποι-
κιλότητας στη Νοτιοδυτική Αυστραλία.

«Η ανακάλυψη του νέου είδους είναι 
πολύ σπουδαία για την επιστήµη», δή-
λωσε ο ∆ρ. Geoffrey Kay, καθηγητής 
οικολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήµιο 
της Αυστραλίας. «Η ανακάλυψη ενός 
είδους, που δεν είχε εντοπιστεί µέχρι 
σήµερα, κοντά σε µια από τις µεγαλύ-
τερες πόλεις της χώρας καταδεικνύει 

πως ακόµα έχουµε να ανακαλύψουµε 
πάρα πολλά είδη», τόνισε ο καθηγη-
τής, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη 
του για το γεγονός ότι η νέα σαύρα κιν-
δυνεύει να εξαφανιστεί τόσο γρήγορα 
όσο βρέθηκε. Το νέο είδος σαύρας, µε 

την επιστηµονική ονοµασία Ctenotus 
ora, φτάνει σε µήκος τα έξι εκατοστά. 
Το χρώµα της είναι λευκό και καφέ. 

Η νοτιοδυτική Αυστραλία συγκατα-
λέγεται στις 25 περιοχές µε την πλου-
σιότερη βιοποικιλότητα.

Tην πέταξαν 
έξω από το τρένο!

EΒΡΙΖΕ, ΕΦΤΥΝΕ ΚΑΙ 
ΜΑΛΩΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΗΣ

Η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστεί σε σίριαλ 
που θα προβληθεί στην Αυστραλία

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Νέο είδος σαύρας στη ∆υτική Αυστραλία 


