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E
ίναι µια περίεργη χρονιά για τους καρχα-
ρίες. Τουλάχιστον, έτσι ισχυρίζονται οι επι-
στήµονες και οι ωκεανολόγοι. Είναι όµως 
και µια εξίσου παράξενη χρονιά για τους 

εκατοντάδες χιλιάδες λουόµενους, σέρφερ και αυ-
τοδύτες στην Αυστραλία, που πλέον µπαίνουν στο 
νερό άκρως υποψιασµένοι, αλλά και θορυβηµένοι 
από την πρόσφατη έξαρση των κρουσµάτων επιθέ-
σεων από καρχαρίες.
Μέχρι στιγµής, για το 2015 έχουν καταγραφεί 
στην Αυστραλία 29 επιθέσεις καρχαριών, µε δυο 
νεκρούς και 18 τραυµατίες. Μόνο στην Νέα Νότια 
Ουαλία (την πολυπληθέστερη αυστραλιανή πολι-
τεία), έχουν ήδη καταγράφει 13 επιθέσεις, µε επτά 
τραυµατισµούς κι έναν νεκρό σέρφερ.
Μάλιστα, εξαιτίας του διπλασιασµού των επιθέσε-
ων τα τελευταία χρόνια, οι αρχές της Αυστραλίας 
έδωσαν πριν από καιρό εντολή σε ψαράδες να πε-

ριφρουρούν τις τουριστικές παραλίες θανατώνο-

ντας κάθε καρχαρία άνω των τριών µέτρων. Είναι 

ένα νούµερο πολύ µεγαλύτερο του συνηθισµένου, 

µε τους επιστήµονες πλέον να αναζητούν τις αιτίες 

πίσω απ’ την αλλαγή –προς το επιθετικότερο- της 

συµπεριφοράς των καρχαριών.

Όπως εξηγεί ο Ντέιβιντ Πόουτερ, ωκεανολόγος 

από το πανεπιστήµιο του Νιουκάσλ στην Νέα Νό-

τια Ουαλία, «σίγουρα, τα θερµά θαλάσσια ρεύµατα 

παίζουν το δικό του ρόλο [σε αυτήν την αλλαγή συ-

µπεριφοράς], καθώς παρασύρουν σµάρια από µι-

κρά ψάρια, τα οποία στη συνεχεία ακολουθούνται 

από τους µεγάλους θαλάσσιους θηρευτές. Όµως 

στην πραγµατικότητα έχουµε να κάνουµε µε έναν 

συνδυασµό παραγόντων».

Άλλες συχνές αιτίες της αύξησης των επιθέσεων 

κατά τους ωκεανολόγους είναι η αύξηση της θερ-

µοκρασίας εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής αλλά 

και η συχνότητα του ψαρέµατος σε τουριστικές πα-

ραλίες, µε τους καρχαρίες να οσφραίνονται τα δο-

λώµατα από χιλιόµετρα.

Γιατί έχουν αγριέψει οι καρχαρίες στην Αυστραλία; 

To Delphi Bank 22ο Ελληνικό 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει τη δεύτερη προβολή της 
πολυαναµενόµενης Αυστραλια-
νής ταινίας Alex and Eve η οποία 
θα προβληθεί την Κυριακή 18 
Οκτωβρίου. Μετά τη προβολή της 
ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση 
του κοινού µε τον σκηνοθέτη της 
ταινίας και βραβευµένο µε το βρα-
βείο Australian Centenary, Peter 
Andrikidis και µε τον πρωταγω-
νιστή τον Richard Brancatisano 
(Alex).
 Η κινηµατογραφική ταινία, η 
οποία είναι µια µεταφορά του θε-
ατρικού έργου µε την ίδια ονοµα-
σία, θα προβληθεί στην βραδιά 
έναρξης του Φεστιβάλ (Τετάρτη 
14 Οκτωβρίου) και επίσης θα 
προβληθεί και για δεύτερη φορά 
(Κυριακή 18 Οκτωβρίου) λόγω 
της ραγδαίας πώλησης των εισι-
τηρίων.
 «Είµαστε ενθουσιασµένοι που θα 
δώσουµε την ευκαιρία στο κοινό 
του Σύδνεϋ να απολαύσει και για 
δεύτερη φορά την ταινία «Alex 
and Eve», και επίσης θα έχουν τη 
ευκαιρία να γνωρίσουν τους ταλα-
ντούχους αυτούς ανθρώπους που 
συνέλαβαν στην επιτυχία αυτής 
της ταινίας», αναφέρει η Πρόε-
δρος του Φεστιβάλ, Νία Καρτέρη.
 Μια καλαίσθητη αυστραλιανή 
ιστορία εξερεύνησης των ανθρω-
πίνων σχέσεων σε ένα πολυπολι-
τισµικό τοπίο, το διασκευασµένο 
σενάριό της  µας µεταφέρει στα 

δυτικά του Σύδνεϋ, όπου µια σχέ-
ση ανθίζει σε ένα ανεπιθύµητο 
περιβάλλον.
 Ο σκηνοθέτης Peter Andrikidis 
µας αναφέρει ότι κορυφαία προτε-
ραιότητα της ταινίας είναι η ανά-
δειξη της πολύ-εθνικότητας του 
Αυστραλιανού Πολιτισµού. «Στην 
ταινία συµµετέχουν ηθοποιοί που 
προέρχονται από διαφορετικά 
εθνικά υπόβαθρα. Για µένα, είναι 
σηµαντικό να δώσουµε φωνή σε 
όλους τους πολιτισµούς που έχουν 
µεταναστεύσει στην Αυστραλία. », 
υπογραµµίζει ο Andrikidis.
 Το Φετινό πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει κάτι ξεχωριστό για τον καθέ-
να. Από ψυχολογικά θρίλερ µέχρι 
ροµαντικές κωµωδίες , πρωτο-
ποριακή µουσική και ερευνητικά 
κοινωνικο-πολιτικά ντοκιµαντέρ. 
Αν χάσετε το φετινό Ελληνικό Φε-

στιβάλ Κινηµατογράφου, σίγουρα 
θα είναι µια τραγωδία ανάλογη µε 
τις Αρχαίες Ελληνικές Τραγωδίες.
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ: ∆εύτερη προβολή 
της ταινίας Alex and Eve, θα ακο-
λουθήσει συζήτηση του κοινού µε 
τον σκηνοθέτη της ταινίας Peter 
Andrikidis και µε τον πρωταγω-
νιστή τον Richard Brancatisano 
(Alex).
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Οι δικαστικές αρχές έκαναν δεκτό το αίτηµα 
που κατέθεσε η Οµοσπονδιακή Αστυνοµία 
µε το οποίο ζητούσε να παραταθεί ο χρόνος 
κράτησης 18χρονου συλληφθέντα κατά 68 
ώρες. Ο νεαρός άνδρας κρατείται προφυ-
λακισµένος χωρίς να του έχει απαγγελθεί 
κατηγορία µετά τις εφόδους καταπολέµησης 
της τροµοκρατίας στο Σίδνεϊ την περασµένη 
εβδοµάδα. Ήταν ένας από τους τέσσερις νε-
αρούς άνδρες, ηλικίας µεταξύ 16 και 22, οι 
οποίοι είχαν συλληφθεί µε αφορµή την δο-
λοφονία του συνταξιούχου αστυνοµικού και 
λογιστή Κέρτις Τσενγκ έξω από το αστυνοµι-
κό τµήµα της Παραµάτα στις 2 Οκτωβρίου. 
Τρεις από τους άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι 
χωρίς καµία κατηγορία την ίδια ηµέρα.
Αλλά η Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυ-
νοµία (AFP), ζήτησε την επιπλέον κράτηση 
του 18χρονου για ακόµη 100 ώρες την πε-
ρασµένη Πέµπτη. Τη ∆ευτέρα, χορηγήθηκαν 
επιπλέον 68 ώρες, γεγονός που επιβεβαίωσε 
µε δήλωση του και ο εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας: «Η οµοσποδνιακή αστυνοµία πρέπει 
να πείσει τον δικαστικό λειτουργό ενώπιον 
του οποίου υποβάλλεται η αίτηση ότι αυτό το 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι εύλογο 
και αναγκαίο. Η νοµοθεσία υπαγορεύει ότι η 
κράτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά 
ηµέρες συνολικά.» Ο δικηγόρος του συλλη-
φθέντα, Hisham Karnib, ανέφερε ότι επειδή 
η υπόθεση αφορά την εθνική ασφάλεια δεν 
έχει πρόσβαση στα στοιχεία που επικαλέστη-
κε η αστυνοµία για να κάνει αίτηση στο δι-
καστήριο. Ο 18χρονος µπορεί να κρατηθεί 
προφυλακισµένος χωρίς να του απαγγελθεί 
κατηγορία µέχρι αύριο το απόγευµα.

Λόγω µεγάλης ζήτησης, θα υπάρξει και δεύτερη  
προβολή και συζήτηση µε το κοινού για την  
µεγάλη αυστραλιανή επιτυχία ALEX AND EVE18χρονος παραµένει  

προφυλακισµένος  
ύστερα από αίτηµα  
της αντιτροµοκρατικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


