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Τ ο 1975 ο Στίβεν Σπίλ-
µπεργκ µας τον παρουσία-
σε ως πεινασµένο κτήνος, 

ως αθόρυβο θηρευτή των ωκε-
ανών ικανό να καταβροχθίσει 
έναν άνθρωπο µέσα σε ελάχιστα 
λεπτά. Και έτσι έχει εντυπωθεί 
στο συλλογικό µας φαντασιακό, 
παρότι οι θανατηφόρες επιθέσεις 
καρχαριών είναι εξαιρετικά σπά-
νιες. Έξι τον χρόνο σε όλο τον 
κόσµο. Μία κατά µέσο όρο στην 
Αυστραλία. Οι ειδικοί στην ηθο-
λογία της θάλασσας καθώς και τα 
Λιµενικά Σώµατα της Αυστραλί-
ας το γνωρίζουν καλά αυτό. 

Ωστόσο, όταν ο Μπεν Λίντεν 
έγινε ο πέµπτος Αυστραλός που 
σε διάστηµα ενός χρόνου, βρέ-
θηκε κυριολεκτικά µέσα στα 
σαγόνια ενός λευκού καρχαρία, 
ξέσπασε πανικός. Προληπτικό 
κλείσιµο των παραλιών, ελικό-

πτερα στον αέρα και σκάφη στα 
ανοιχτά για να κυνηγήσουν τον 
αδηφάγο δολοφόνο, πλήθος τη-
λεοπτικών εκποµπών που ενη-
µερώνουν τους πολίτες πώς να 
προστατευτούν και κυρίως σκλη-
ρή πολεµική. Από τη µια βρί-
σκεται ο υπουργός Αλιείας της 
χώρας, Νόρµαν Μουρ, ο οποί-
ος αναρωτιέται ανοιχτά πλέον 
γιατί η κυβέρνηση δεν αίρει την 
απαγόρευση εµπορικής και ερα-
σιτεχνικής αλιείας του λευκού 
καρχαρία.  ∆ίπλα του στέκονται 
χιλιάδες Αυστραλοί που ύστερα 
από το µακάβριο συµβάν τάσσο-
νται υπέρ µιας οριστικής λύσης. 
Από την άλλη, βρίσκονται οι 
ακτιβιστές για τα δικαιώµατα των 
ζώων που, τουλάχιστον προς το 
παρόν, έχουν πείσει τις Αρχές 
να µην ενδώσουν σε ανάλογες 
προτάσεις.

ΑΤΥΧΟΣ ΣΕΡΦΕΡ
Όπως είναι γνωστό, στα µέσα 

του µήνα, ο 24χρονος σέρφερ 
Μπεν Λίντεν βρήκε τραγικό θά-
νατο από τα σαγόνια ενός λευ-
κού καρχαρία, κοντά στις ακτές 
της νήσου Γουέτζ, 100 ναυτικά 
µίλια βόρεια του Περθ. Οι δυτι-
κές ακτές της χώρας - στα ανοι-
χτά των οποίων οι Λιµενικοί 
έψαχναν για ό,τι είχε αποµείνει 
από το σώµα του άτυχου νεαρού 
- είναι η περιοχή µε τα υψηλό-
τερα ποσοστά σε επιθέσεις καρ-
χαριών παγκοσµίως. «Πρόκειται 
για σπάνιο φαινόµενο», αποφαί-
νονται οι ειδικοί, οι οποίοι δεν 
µπορούν να αποδεχθούν ότι 
ακόµη και για µια χώρα όπως η 
Αυστραλία, δεύτερη σε αριθµό 
µετά τις ΗΠΑ καταγεγραµµένων 
επιθέσεων από καρχαρίες, πέντε 
θανατηφόρα συµβάντα σε λιγότε-

ρο από ένα χρόνο είναι πολλά. Η  
Μάρτιν Γκάργουντ, ερευνήτρια 
στο Ενυδρείο του Σίδνεϊ, θεωρεί 
πως οι αυστραλιανές ακτές, συ-
νολικού µήκους 35.000 χιλιο-
µέτρων, πλέον είναι ιδιαίτερα 
πολυσύχναστες. Η αύξηση του 
αριθµού των επιθέσεων, ενδέχε-
ται να οφείλεται όχι στην αύξη-
ση του αριθµού των καρχαριών 
αλλά στην αύξηση του πληθυ-
σµού των ανθρώπων. 

Ο αντίλογος όµως είναι ισχυ-
ρός. Ο υπουργός Αλιείας θεω-
ρεί πως ο αυξανόµενος αριθµός 
επιθέσεων καρχαριών οφείλεται 
στον υπερβολικό αριθµό τους και 
ζητά από την κυβέρνηση να ανα-
λογιστεί αν αξίζει να διατηρεί τον 
λευκό καρχαρία στη λίστα µε τα 
προστατευόµενα είδη. Μια λίστα 
στην οποία, εκτός από τον Μεγά-
λο Λευκό, υπάρχουν ακόµη οχτώ 

είδη καρχαριών από τα εβδοµή-
ντα συνολικά που συναντώνται 
στις θάλασσες της χώρας. 

Προς το παρόν η πρότασή του 
παραµένει στο συρτάρι. Ίσως για-
τί η συσχέτιση µεταξύ της αύξη-
σης του αριθµού των επιθέσεων 
και της αύξησης του αριθµού των 
καρχαριών δεν είναι δεδοµένη. 
∆εδοµένο είναι όµως ότι ο συ-
νολικός αριθµός των καρχαριών 
στις θάλασσες όλου του κόσµου 
µειώνεται διαρκώς. Μόνο στη 
Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δύο αιώνων, µειώθη-
κε κατά 97%. Οι άνθρωποι που 
χάνουν τη ζωή τους από επίθεση 
καρχαρία δεν ξεπερνούν τους 
δέκα ανά έτος. Οι καρχαρίες που 
θανατώνονται από τους ανθρώ-
πους ανά έτος - για λόγους γα-
στριµαργικούς κυρίως - αγγίζουν 
τα 70 εκατοµµύρια.

Γεύµα για την συγκέντρωση χρηµάτων 
παρέθεσε την Κυριακή στο φιλόξενο 
«Grand Roxy» το Κολλέγιο των Αγίων 

Πάντων. Κάποιοι µαθητές του Κολλεγί-
ου ήταν οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, 
κάποιοι άλλοι έψαλαν, κάποιοι άλλοι χό-
ρεψαν κι όλοι µαζί βοήθησαν στο να στε-
φθεί η εκδήλωση από επιτυχία. Υπήρξε 

λαχειοφόρος αγορά, αλλά και σηµαντικά 
δώρα που δόθηκαν µε πλειστηριασµό, ο 
οποίος απέφερε αρκετές χιλιάδες στο τα-
µείο του Κολλεγίου. Ενδεικτικά αναφέρου-
µε ότι υπήρχε µία προτοµή του Οµήρου, 
αρχαιοελληνικά αγγεία, υπογεγραµµένες 
φανέλες του Ολυµπιακού, του ΑΠΟΕΛ και 
των Canterbury Bulldogs, καθώς και κινέ-

ζικα βάζα και ζωγραφικοί πίνακες. Έγιναν 
επίσης κι αρκετές δωρεές, ενώ στους πα-
ραβρισκόµενους δόθηκαν δωράκια, όπως 
mouse pads και στιλό. Όπως τόνισε ο πά-
τερ Χρήστος στον χαιρετισµό του, τα χρή-
µατα που συγκεντρώθηκαν στην περσινή 
εκδήλωση βοήθησαν στο να εξοπλισθούν 
µε air condition οι αίθουσες στο ισόγειο 

του Κολλεγίου, ενώ τα χρήµατα από το φε-
τινό γεύµα θα διατεθούν για τον ίδιο σκο-
πό αλλά για τον πρώτο όροφο. Έτσι, στο 
γεύµα της επόµενης χρονιάς σειρά θα πά-
ρει ο τελευταίος όροφος.

Σηµειώνεται ότι στο Κολλέγιο φοιτούν 
700 µαθητές κι ότι η πρόσφατη επέκτασή 
του στοίχισε 1,7 εκατοµµύρια δολάρια.

Γεύµα για την ενίσχυση 
του Κολλεγίου των Αγίων Πάντων

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ «GRAND ROXY»

Αυξάνονται οι φωνές που ζητούν να επικηρυχθεί ο Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας
ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ


