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Τα ίχνη ενός γιγαντιαίου µαρσι-
ποφόρου στην παραθαλάσσια πε-
ριοχή Σορέντο της Βικτώριας, έξω 
από τη Μελβούρνη, ανακάλυψαν 
ερευνητές. Το µαρσιποφόρο αυτό, 
σύµφωνα µε τους επιστήµονες είχε 
ύψος δύο µέτρα, µήκος τέσσερα 
µέτρα, ζύγιζε τρεις τόνους και άνη-
κε στην κατηγορία των διπρωτόδο-
ντων µαρσιποφόρων ένα είδος που 
ζούσε επί χιλιετίες στην Αυστραλία 
και εκτιµάται ότι εξαφανίστηκε πριν 
40.000 χρόνια.

Οι επιστήµονες, που συνεχίζουν 
τις έρευνες τους, συγκέντρωσαν 
οστά των συγκεκριµένων ζώων και 

τα αναλύουν. Όπως λένε, η ανα-
κάλυψη αυτή µπορεί να παράσχει 
πολύτιµες πληροφορίες για τον τρό-
πο ζωής, αλλά κυρίως για το πώς 
εξαφανίστηκαν αυτά τα τεράστια δι-
πρωτόδοντα.

 «Με τόσα πολλά απολιθώµατα, 
έχουµε τη µοναδική ευκαιρία να πα-
ρατηρήσουµε τα ζώα αυτά στο περι-
βάλλον τους» δήλωσε ο παλαιοντο-
λόγος Έρικ Φίτζεραλντ.

Τα ζώα αυτά ήταν φυτοφάγα και 
είναι τα µεγαλύτερα µαρσιποφόρα 
που έζησαν ποτέ στη Γη. Εκτιµάται 
ότι εξαφανίστηκαν πριν από 40.000 
χρόνια, στο τέλος του Πλειστόκαι-

νου, όταν έκαναν την εµφάνισή τους 
στην Αυστραλία οι πρώτες φυλές 
ιθαγενών. Οι ερευνητές δεν συµφω-
νούν για τους λόγους που οδήγησαν 
στην εξαφάνιση αυτών των ζώων, ο 
ανθρώπινος παράγοντας όµως εν-
δέχεται να έπαιξε κάποιο ρόλο.

Απόγονοί τους είναι τα κοάλα και 
τα σηµερινά γουόµπατ, που όµως 
είναι πολύ πιο µικρά σε µέγεθος: 
Ζυγίζουν 20-35 κιλά και φτάνουν 
σε µήκος το ένα µέτρο. Ζουν κυρί-
ως στη νοτιοανατολική Αυστραλία, 
στην Τασµανία, και σε µια προστα-
τευµένη περιοχή στο κεντρικό Κου-
ίνσλαντ.

Εντοπίστηκαν οστά γιγαντιαίου μαρσιποφόρου στη Μελβούρνη

Ο οργανισµός προστασίας των κα-
ταναλωτών “Choice” προειδοποιεί για 
την έλλειψη ρυθµίσεων και κανόνων 
όσον αφορά την αφαίρεση των τατου-
άζ καθώς όπως επισηµαίνει, αυτοί που 
συνήθως αναλαµβάνουν να τα αφαιρέ-
σουν έναντι αδράς αµοιβής δεν έχουν 
ιατρική εκπαίδευση που είναι απαραί-
τητη για όσους χρησιµοποιούν λέιζερ.

Σύµφωνα µε τον οργανισµό, περίπου 
το ένα τέταρτο των Αυστραλών κάτω 
των 30 ετών έχουν τουλάχιστον ένα 
τατουάζ. Από αυτούς, τώρα, που έχουν 
τατουάζ, το 25% επιθυµεί να αφαιρέσει 
κάποιο από αυτά.

Το εργαλείο της αφαίρεσης είναι 
ένα λέιζερ, ωστόσο, σύµφωνα µε την 
Choice, παρά το γεγονός ότι είναι επι-
κίνδυνο από αυτή τη διαδικασία να 
προκληθούν εγκαύµατα και µόνιµες 
ουλές κανείς από τους χρήστες των λέ-
ιζερ δεν είναι εκπαιδευµένος.

Ο εκπρόσωπος της Choice, Tom 
Godfrey υποστηρίζει ότι περίπου ένα 
στα τρία άτοµα µετανιώνει για την από-
φαση του να κάνει τατουάζ και αποφα-
σίζει να το αφαιρέσει. Όσο τα τατουάζ 
γίνονται πιο δηµοφιλή, τόσο αυξάνεται 
η ανάγκη να προστατευτούν οι κατανα-
λωτές.

Οι συνέπειες από την έλλειψη εκπαί-
δευσης όσων αφαιρούν τατουάζ είναι 
ορισµένες φορές τροµακτικές. Σοβα-
ρές ανησυχίες εκφράζονται για µορφές 
καρκίνου που έχουν αυξηθεί και συν-
δέονται µε τη χρήση ορισµένων από 
τα νεότερα λέιζερ. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς τα λέιζερ αυτά τείνουν να δι-
αλύουν το µελάνι που στη συνέχεια ει-
σέρχεται στην κυκλοφορία του αίµατος.

Ο Jason Potter, ο οποίος είναι ιδιο-
κτήτης καταστήµατος αφαίρεσης τατου-
άζ µε λέιζερ στο Σίδνεϊ, δήλωσε ότι όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι αποφασί-
ζουν να αφαιρέσουν ένα τατουάζ. “Πι-
θανώς το 80 τοις εκατό της δουλειάς 
µου είναι οι άνθρωποι που θέλουν 
διορθώσουν το ορθογραφικό λάθος σε 
κάποιο όνοµα ή να αφαιρέσουν το όνο-
µα κάποιας πρώην φιλενάδας ή φίλου. 
Κάποιοι άλλοι πάλι αποφασίζουν ότι 
το τατουάζ δεν τους αρέσει και δεν το 
θέλουν πια.

Η αυστραλιανή Υπηρεσία Ακτινο-
προστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, 
ARPANSA, επί του παρόντος διερευνά 
κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να ρυθµι-
στεί η χρήση των υψηλής ισχύος λέιζερ 
που χρησιµοποιούνται για σκοπούς αι-
σθητικής.

Σε µια όµορφη εκδήλωση έγινε η 
παρουσίαση του λογοτεχνικού περι-
οδικού «Αντίποδες» τεύχος 59, που 
εκδίδει ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολι-
τιστικός Σύνδεσµος Μελβούρνης ανελ-
λιπώς από το 1974.

Το περιοδικό «Αντίποδες», παράλ-
ληλα µε τις αξιόλογες συνεργασίες που 
περιέχει, συµπεριλαµβάνει στις σελί-
δες του πολλά έργα ζωγραφικής γνω-
στών καλλιτεχνών της οµογένειας που 
πήραν µέρος στην Έκθεση Τέχνης που 
οργάνωσε για τρίτη χρονιά ο Σύνδε-
σµος.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιώργος 
Βρακάς, ο οποίος καλωσόρισε τους 
παρευρισκοµένους και αναφέρθηκε 
περιληπτικά στο πρόγραµµα της εκδή-
λωσης.

Στον χαιρετισµό της η πρόεδρος του 
Συνδέσµου, Καίτη Αλεξοπούλου, είπε 
µεταξύ άλλων:

 «...Το λογοτεχνικό περιοδικό «Αντί-
ποδες», εκδίδεται και κυκλοφορεί για 
σαράντα συνεχή χρόνια, χαρακτηρι-
στικό ορόσηµο της συνέχισης της πο-
λιτισµικής εµφάνισης και δηµιουργίας 
της παροικίας µας στην Αυστραλία. Η 
ιστορική διαδροµή του δικαιώνεται 
από τον χρόνο ως ένα βασικό βήµα 
του Ελληνισµού της Αυστραλίας. Η 
συνέπεια στους σκοπούς του Ελληνο-
Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέ-
σµου και o σεβασµός στην ποιότητα 
και την διαχρονικότητα της ύλης του, 
του προσδίδουν µια ξεχωριστή θέση 
ανάµεσα στα περιοδικά του είδους του 
στην οικουµενικότητα του Ελληνισµού.

Είµαστε ευχαριστηµένοι που το περι-
οδικό µε τα χρόνια έγινε δίγλωσσο και 
πολλοί της δεύτερης και τρίτης γενιάς 
ενώ γράφουν στην Αγγλική γλώσσα τα 
λογοτεχνικά τους κείµενα συµπεριλαµ-
βάνουν ελληνικά ήθη και έθιµα και γε-
νικά εκφράζουν χαρακτηριστικά της Ελ-
ληνικής σκέψης και δείγµατα ελληνικού 
πολιτισµού. Την ποιότητά του, επίσης, 
επιβεβαιώνουν και οι συγχαρητήριες 
επιστολές που λαβαίνουµε συχνά από 
διάφορους αναγνώστες, λογοτέχνες και 
µέλη, που αναφέρονται στην ποιότητα 
και στο βαθµό επιτυχίας του.

Το περιοδικό φέτος είναι αφιερωµένο 
στην ακαδηµαϊκό ∆ρ Μαρία Ηροδότου, 
διευθύντρια                        του Προγράµµα-
τος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
µίου La Trobe. H ∆ρ Μαρία Ηροδότου 
για τριανταεπτά συνεχή χρόνια διδάσκει 
και προάγει την εκπαίδευση και τον προ-
γραµµατισµό της ελληνικής γλώσσας σε 
διάφορα Πανεπιστήµια της Μελβούρνης».

Οικογένεια Ζαμίτ: Δίκη παρωδία 
για τη δολοφονία του γιου μας

Παρουσίαση του 
περιοδικού «Αντίποδες»

Για δίκη “παρωδία” µιλάει η οικογένεια του Ντουζόν Ζαµίτ, σχετικά µε τη δολοφονία 
του γιου τους σε νυχτερινό κέντρο στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2008, όταν ξυλο-
κοπήθηκε µέχρι θανάτου.

Η οικογένεια καταγγέλλει την απόρριψη του αιτήµατός της για διακοπή της δίκης 
στις 10 ∆εκεµβρίου που διεξάγεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου, προκειµένου 
να προλάβει να παρευρεθεί, ενώ κάνει λόγο και για ευνοϊκή µεταχείριση του συνηγό-
ρου υπερασπίσεως των κατηγορουµένων.

Προσοχή στην 
αφαίρεση τατουάζ

«Ασφαλής» από την παρακολούθηση της 
NSA ισχυρίζεται ότι είναι η αυστραλιανή εται-
ρεία τεχνολογίας Fastmail, η οποία προωθεί 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
της λέγοντας ότι δεν συνεργάζεται µε προ-
γράµµατα µαζικών παρακολουθήσεων και 
δεν παρέχει πληροφορίες για τους χρήστες 
της σε κανέναν εκτός Αυστραλίας.

Σε δηµοσίευµα του Guardian αναφέρεται 
ότι η Fastmail δίνει έµφαση στις αυστραλι-
ανές της ρίζες, τονίζοντας ότι είναι «µια αυ-
στραλιανή επιχείρηση η οποία υπόκειται 
στον αυστραλιανό νόµο», ακόµα και αν ανα-
γνωρίζει πως κάποιοι από τους servers της 
βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Κατά τον Ρόµπερτ Νόρις, στέλεχος της εται-
ρείας, η Αυστραλία δεν έχει νοµοθεσία αντί-
στοιχη της αµερικανικής στο αντικείµενο των 
παρακολουθήσεων, οπότε και η Fastmail δεν 
µπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει κάτι χωρίς 
να µπορεί να το ανακοινώσει/ δηµοσιεύσει.

Όπως επισηµαίνεται, η εταιρεία δεν έχει 
νοµική παρουσία στις ΗΠΑ, δεν έχει κατα-
χωρηθεί εκεί, δεν έχει προσωπικό στη χώρα 
και δεν υπάρχει κάποιος στις ΗΠΑ ο οποί-
ος να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους 
servers της Fastmail οι οποίοι βρίσκονται σε 

αµερικανικό έδαφος. 
Επίσης, o Nόρις πρόσθεσε ότι ακόµα και 

αν κατασχεθούν οι αµερικανικοί servers της 
εταιρείας, τα δεδοµένα των πελατών της είναι 
κρυπτογραφηµένα.

Η Fastmail, η οποία είχε αγοραστεί από 
την Opera Software το 2010, κατέστη εκ 
νέου ανεξάρτητη τον Σεπτέµβριο, µετά από 
εξαγορά της από το ίδιο το προσωπικό της.

Το ζήτηµα των «ασφαλών» από παρακο-
λουθήσεις υπηρεσιών email έχει αρχίσει 
να απασχολεί πολλούς χρήστες σε όλο τον 
κόσµο, καθώς αυξάνονται οι εταιρείες που 
υπόσχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες, ενώ 
ταυτόχρονα κάποιες άλλες κλείνουν λόγω 
πιέσεων από υπηρεσίες ασφαλείας (Silent 
Circle, Lavabit). 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν ειδικοί του 
χώρου, όπως ο Φιλ Ζίµερµαν, δηµιουργός 
της κρυπτογράφησης PGP και συνιδρυτής της 
Silent Circle, το email από τη φύση του είναι 
«ελαττωµατικό» όσον αφορά στην ασφάλειά 
του, καθώς, ακόµη και αν το περιεχόµενο 
µπορεί να προστατευτεί επαρκώς, δεν µπορεί 
εκ των πραγµάτων να γίνει κάτι τέτοιο µε τα 
headers, τα οποία αποκαλύπτουν τον αποστο-
λέα, τον παραλήπτη και την ώρα αποστολής.

Αυστραλιανή υπηρεσία email ισχυρίζεται ότι είναι ασφαλής από την NSA


