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O δραµατικός αποδεκατισµός του γα-
λάζιου τόνου στα νερά νότια της Αυ-
στραλίας και οι αυστηροί κανόνες 

αλιείας του οδήγησαν σε αλλαγή στρατηγι-
κής. Το συστηµατικό ψάρεµα αντικατέστη-
σε η ιχθυοκαλλιέργεια.

Ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν 
την προσέγγισή τους απέναντι στην εκµε-
τάλλευση του τόνου ήταν και ο γερµανι-
κής καταγωγής Αυστραλός Χάγκεν Στερ. 
Αν και ξεκίνησε ως ψαράς, η δραµατική 
µείωση του αριθµού των γαλάζιων τόνων 
(είδους που ενδηµεί κυρίως στα ανοιχτά 
νότια της Αυστραλίας) τον ώθησε στις αρ-
χές τις δεκαετίας του ’90 να στραφεί από το 
ψάρεµα στην εκτροφή του τόνου.

ΠΡΟΣΟ∆ΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ
Ο Χάγκεν Στερ δηµιούργησε φάρµες 

εκτροφής. Μία επένδυση που ο ίδιος πα-
ροµοιάζει µε τυχερό παιχνίδι. «Είναι σαν 
να παίρνει κανείς 30 µε 40 χιλιάδες δο-
λάρια καθηµερινά και να τα πετάει στη θά-
λασσα. Μετά προσεύχεται ότι στο τέλος θα 
αποζηµιωθεί», λέει χαρακτηριστικά ο ιχθυ-
οκαλλιεργητής, καθώς η πείνα του τόνου 
φαντάζει ακόρεστη. Για να κερδίσει ένα 
κιλό βάρους ο τόνος πρέπει να καταναλώ-
σει 25-30 κιλά µικρών ψαριών, κυρίως 
ρέγκες και σαρδέλες.

Ο γαλάζιος τόνος είναι ένα από τα πιο 

αγαπητά και ταυτόχρονα πιο άµεσα απει-
λούµενα µε εξαφάνιση είδη βρώσιµου 
ψαριού. Οι µεγαλύτερες ποσότητες κα-
ταλήγουν στις ψαραγορές της Ιαπωνίας. 
Ένας ώριµος τόνος 200 κιλών µπορεί να 
ξεπεράσει µάλιστα την τιµή των $100.000.

Η τεράστια εµπορική αξία του τόνου επι-
βεβαιώνεται στην περίπτωση του Χάγκεν 
Στερ. Ήταν µόλις 18 ετών όταν ξεκινούσε 
τη σταδιοδροµία του ως ψαράς στο Πορτ 
Λίνκολν της Nότιας Αυστραλίας. Σήµερα 
βρίσκεται µεταξύ των 200 πλουσιότερων 
ανθρώπων της Αυστραλίας και η µικρή 
αυστραλιανή πόλη είναι φηµισµένη για το 
µεγαλύτερο ποσοστό εκατοµµυριούχων σε 
ολόκληρη την 5η ήπειρο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ… ΚΕΡ∆Η;
Ωστόσο ο Στερ δε σταµατά εδώ. Επόµε-

νο εγχείρηµα είναι ένα πρότζεκτ που διε-

ξάγει µε άκρα µυστικότητα στην εταιρία του 
στο Άρνο Μπέϊ. Εκεί εκτρέφει τόνους σε 
κλειστή υδάτινη έκταση, κάτι που φάνταζε 
µέχρι σήµερα σχεδόν ακατόρθωτο.

«Ο τόνος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από 
άλλα ψάρια. Αν βρεθεί σε συνθήκες στρες 
σταµατά να τρώει και ψοφά. Είναι δύσκο-
λο να µένει εγκλωβισµένος χωρίς να τραυ-
µατιστεί» λέει ένα από τους επιστήµονες 
που εργάζονται στην υλοποίηση του επι-
χειρηµατικού πρότζεκτ στο οποίο ο Στερ 
έχει επενδύσει ήδη $35 εκατ.!

Για να κάνει τα εγκλωβισµένα ψάρια 
να νιώσουν ασφαλή και ελεύθερα ο Στερ 
χρησιµοποίησε ένα τρικ. Μέσα σε µία δε-
ξαµενή 40 µέτρων δηµιούργησε τεχνητά 
ρεύµατα και διαρκείς µεταβολές στην πε-
ριεκτικότητα άλατος και τη θερµοκρασία 
µέσω ενός ειδικού υπολογιστικού συστή-
µατος. Το 2015 ο Στερ φιλοδοξεί να δια-
θέσει τους µεγαλύτερους τόνους εκτροφής 
στην αγορά, µετά από ένα διάστηµα παρα-
µονής τους σε έναν κλωβό µέσα στη θά-
λασσα. Ο Στερ δεν ξεχνά όµως να δώσει 
και την οικολογική διάσταση του εγχειρή-
µατος από το οποίο φιλοδοξεί να αποκοµί-
σει µεγάλα κέρδη: 

«Ο τόνος διατρέχει όλο και µεγαλύτερο 
κίνδυνο αφανισµού παγκοσµίως. Αυτό 
που κάνουµε είναι ο σωστός δρόµος αν 
θέλουµε να τρώµε ψάρια και στο µέλλον. 
∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση».

Κινδυνεύει µε εξαφάνιση 
ο γαλάζιος τόνος
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O  κίνδυνος για γενετικές ανωµαλίες σε µωρά 
που γεννήθηκαν µετά από εξωσωµατική 
γονιµοποίηση, είναι διπλάσιος σε σύ-

γκριση µε εκείνα που γεννιούνται µε φυσιολο-
γικές συνθήκες, έδειξε έρευνα από Αυστραλούς 
ερευνητές.  Η πρωτοποριακή έρευνα του Πα-
νεπιστηµίου Αδελαΐδας, έδειξε ότι το ρίσκο για 
τα ζευγάρια που χρησιµοποιούν εξωσωµατική 
γονιµοποίηση είναι 7,2%, σε σύγκριση µε 5,8% 
των ζευγαριών που τεκνοποιούν µε φυσιολογι-
κές µεθόδους. Αλλά όταν το σπερµατοζωάριο 
καταλήγει στο ωάριο µε την βοήθεια σύριγγας 
υπάρχει ένα ποσοστό 9,9 % για πιθανές γενε-
τικές ανωµαλίες. Η έρευνα ακόµα βρήκε ότι η 
ταχείας κρυοσυντήρηση των εµβρύων, µείωνε 
δραστικά το ρίσκο γενετικών ανωµαλιών, συµπε-
ριλαµβανοµένου της εγκεφαλικής παράλυσης και 
προβληµάτων καρδιάς, ειδικά µε την θεραπεία 
της σύριγγας.  Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα της 
έρευνας, το οποίο θα δηµοσιευτεί στο περιοδικό 
«New England Journal Medicine» ήταν η ανακά-
λυψη ότι το ρίσκο µπορεί να τριπλασιαστεί στις 
γυναίκες που χρησιµοποιούν ευρέως διαθέσιµες 
θεραπείες γονιµότητας χαµηλού κόστους - όπως 
η κιτρική κλοµιφαΐνη - για την πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας στο σπίτι, χωρίς κλινική επίβλεψη. 
Τα εν λόγω ευρήµατα έρχονται σε µια εποχή που 
η εξωσωµατική γονιµοποίηση έχει διπλασιαστεί 
τα τελευταία χρόνια. Ο επικεφαλής ερευνητής, 
καθηγητής Μάϊκλ Ντέιβις, είπε ότι παρόλο που 
η πλειοψηφία των γεννήσεων από υποβοηθού-
µενη αναπαραγωγή δεν αντιµετώπιζαν κάποιες 
γενετικές ανωµαλίες, ο στόχος της έρευνας ήταν 
να εξεταστούν οι διαφορές µεταξύ διαθέσιµων 
θεραπειών και να επιτρέψει στα ζευγάρια να πά-
ρουν πιο ενηµερωµένες αποφάσεις.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση 
υπεύθυνη για γενετικές ανωμαλίες              


