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Πρόγραµµα... συµφιλίωσης  
ανθρώπων και καρχαριών
Τ

οποθετηµένος δίπλα στα συνηθισµένα λού-
τρινα ζωάκια, τα ελεφαντάκια, τα καγκουρό 
και τα κοάλα, που πάντα υπήρχαν στο πω-
λητήριο της Ζωολογικού Κήπου Ταρόνγκα, 

ένας νεόφερτος προκαλεί εντύπωση: πρόκειται για 
έναν λούτρινο καρχαρία. Σίγουρα προσελκύει το 
ενδιαφέρον των µικρών επισκεπτών. Ταυτόχρο-
να συµβολίζει τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται 
προκειµένου να βρεθεί η πιο «γλυκιά» πλευρά αυ-
τών των καρχαριών, που προκαλούν τρόµο. Τον 
Σεπτέµβριο, ο ζωολογικός κήπος φιλοξένησε µε-
ρικούς καρχαρίες του Πορτ Τζάκσον, όπως ονο-
µάζεται το είδος, στο πλαίσιο συνεργασίας µε τους 
ερευνητές του Πανεπιστηµίου Μάκαρι. Οι επιστή-
µονες µελετούν την κοινωνική ζωή των καρχα-
ριών, στην προσπάθειά τους να διαψεύσουν την 
επικρατούσα άποψη ότι οι καρχαρίες είναι µονα-
χικά όντα. Απώτερος στόχος του προγράµµατος, 
όµως, είναι η βελτίωση της θέσης που έχουν στα 
ανθρώπινα µάτια, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
Αυστραλία, όπου συχνά καταγράφονται επιθέσεις 
καρχαριών σε λουόµενους και επανειληµµένως γί-
νονται εκκλήσεις για την οµαδική θανάτωσή τους. 
«Περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται πέφτοντας 
από βράχια ενώ προσπαθούν να βγάλουν σέλφι 
παρά από επιθέσεις καρχαριών», επισηµαίνει ο 
Κάλαµ Μπράουν, επίκουρος καθηγητής Συµπερι-
φοράς, Οικολογίας και Εξέλιξης στο Πανεπιστήµιο 
Μάκαρι, επικαλούµενος παγκόσµιες στατιστικές. 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, 
όταν ένας από τους φοιτητές του πρότεινε να µελε-
τήσουν κατά πόσον οι καρχαρίες έχουν κοινωνικές 

συµπεριφορές όπως οι άνθρωποι, π.χ. αν συγκε-
ντρώνονται για να περάσουν καλά. Αν και κάποια 
είδη καρχαριών, όπως οι σφυροκέφαλοι, ζουν 
σε µεγάλες αγέλες, ποτέ δεν έχει ερευνηθεί γιατί 
συµβαίνει αυτό. Πρόκειται, άραγε, για εκδήλω-
ση κοινωνικότητας ή απλώς τα ψάρια αναζητούν 
από κοινού τροφή; «Γενικά –τονίζει ο δρ Μπρά-
ουν– επικρατούσε η πεποίθηση ότι οι καρχαρίες 
είναι ροµπότ, ότι είναι όντα αντικοινωνικά. Κανείς 
δεν γνωρίζει την κοινωνική τους ζωή απλώς και 
µόνο διότι η παρακολούθησή τους ήταν εξαιρετι-
κά δύσκολη». Ετσι, ο δρ Μπράουν και οι φοιτη-
τές του πέρασαν τρεις µήνες στο Τζέρβις Μπέι της 
Νέας Νότιας Ουαλίας αναζητώντας καρχαρίες. Οι 
καρχαρίες του Πορτ Τζάκσον ήταν ακριβώς αυτό 
που ζητούσαν: έχουν µήκος ενάµισι µέτρο, είναι 
πολλοί και είναι αρκετά µεγάλοι ώστε να τους 
διακρίνεις στο νερό. «Είναι οι πιο διαδεδοµένοι 
καρχαρίες στα αυστραλιανά νερά και είναι σχετικά 
φιλικοί. Είναι κάπως σαν κατοικίδια», εξηγεί ο δρ 
Μπράουν. Η οµάδα του τοποθέτησε ηλεκτρονικούς 
ποµπούς στους καρχαρίες και τους απελευθέρωσε 
στα γνώριµά τους ύδατα. Πάνω τους τοποθετήθη-
καν ποµποί, σαν barcodes, που µπορεί να δια-
βάσει κανείς εξ αποστάσεως, χωρίς να πρέπει να 
συλληφθεί  ξανά. Στα πτερύγιά τους τοποθετήθηκε 
ένας άλλος µηχανισµός, που έστελνε σήµα όταν 
βρισκόταν σε απόσταση µισού περίπου χιλιοµέ-
τρου από έναν υποθαλάσσιο δέκτη. Αυτό επέτρεπε 
στους επιστήµονες να γνωρίζουν πότε κάθε καρ-
χαρίας βρισκόταν σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο 
και αν είχε έρθει σε επαφή µε τους άλλους καρ-

χαρίες. Οπως διαπιστώθηκε µετά την έναρξη της 
έρευνας, οι καρχαρίες επιστρέφουν σε συγκεκρι-
µένα σηµεία. Αρχικά, οι επιστήµονες πιστεύαν ότι 
οι καρχαρίες γύριζαν εκεί για να αναπαραχθούν, 
αλλά, καθώς οι οµάδες που συγκεντρώνονταν απο-
τελούνταν από καρχαρίες διαφορετικής ηλικίας 
και φύλου, οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι καρχαρί-
ες ήθελαν να... δειπνούν παρέα.
Τον Σεπτέµβριο ο δρ Μπράουν µετέφερε 10 καρ-
χαρίες σε µία µεγάλη δεξαµενή εξοπλισµένη µε 
καταρράκτη και κρυψώνες από πέτρα, ακριβώς, 
δηλαδή, όπως ήταν και οι τοποθεσίες όπου συγκε-
ντρώνονταν ελεύθερα. Οπως διαπίστωσαν οι επι-
στήµονες, οι καρχαρίες αρέσκονται να βρίσκονται 
κοντά ο ένας µε τον άλλον, να κάνουν παρέα, κάτι 
που άλλωστε το κάνουν και όταν είναι ελεύθεροι. 
Οπως τονίζει ο δρ Μπράουν, «ο φόβος των καρ-
χαριών είναι παράλογος. Οι άνθρωποι σκοτώνουν 
εκατοµµύρια καρχαρίες κάθε χρόνο. Αυτοί κινδυ-
νεύουν και όχι εµείς».

Μήνυµα για τον  
εµβολιασµό από  
κοκύτη δίνουν  
γονείς που έχασαν  
το µωρό τους

Ο Τζορτζ Μίλερ, αποφάσισε 
να αφήσει µόνο του τον Μαντ Μαξ! 

Στις 17 Μαρτίου 2015, ο Γκρεγκ και η Κάθριν Χιουζ από το 
Περθ, έχασαν τον µιρκό Ράιλι, όταν ήταν µόλις 32 ηµερών, 
από επιπλοκές του κοκκύτη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, κατέγραφαν µε την κάµερά 
τους τις προσπάθειές του να αναπνεύσει, καθώς πνιγόταν από 
το βήχα και αργότερα καθώς επιδεινωνόταν η πνευµονία που 
του προκάλεσαν οι τοξίνες του υπαίτιου βακτηρίου. Στο διάστη-
µα που µεσολάβησε, έµαθαν ότι, ενώ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, 
η Βρετανία και η Νέα Ζηλανδία συνιστάται εµβολιασµός των 
εγκύων κατά του κοκκύτη, στην Αυστραλία αυτό δεν συµβαίνει. 
Αποφάσισαν, λοιπόν, να κινητοποιηθούν και να ενηµερώσουν 
το κοινό για τους κινδύνους από τον µη εµβολιασµό, αλλά και 
να ασκήσουν πίεση στο υπουργείο Υγείας της πατρίδας τους, 
ώστε να αλλάξει τις συστάσεις του. Επειδή, όµως, πάρα πολλές 
έγκυοι δεν εµβολιάζονται εναντίον της νόσου, οι νεαροί γο-
νείς αποφάσισαν να δώσουν στην δηµοσιότητα το βίντεο µε την 
αγωνία του παιδιού τους «για να µην πεθάνει άλλο µωρό από 
µία αρρώστια που µπορεί να αποτραπεί». «Μελέτες έχουν δεί-
ξει πως όταν η έγκυος εµβολιάζεται κατά του κοκκύτη, το µωρό 
της έχει 90% λιγότερες πιθανότητες να µολυνθεί από τη νόσο 
κατά τους δύο πρώτους κρίσιµους µήνες της ζωής του, όταν δεν 
µπορεί να εµβολιαστεί το ίδιο. ∆υστυχώς κανείς δεν µου είπε 
να εµβολιαστώ όταν ήµουν έγκυος. Αν το είχα κάνει, ο Ράιλι θα 
ήταν σήµερα ζωντανός», δήλωσε η κα Χιουζ.

∆υσάρεστα νέα για τους απα-
νταχού φανατικούς του «Mad 
Max: Ο ∆ρόµος της Οργής», 
αφού ο σκηνοθέτης Τζορτζ 
Μίλερ δηλώνει ότι δεν προ-
τίθεται να ασχοληθεί µε τα 
sequel της ταινίας που σάρω-
σε, πέρσι, τα πάντα στο πέ-
ρασµά της. O Μίλερ είχε εκ-
φράσει την επιθυµία του να 
σκηνοθετήσει και τις συνέ-
χειες του φιλµ, πράγµα που 
δηµιουργούσε προσδοκίες 
για µια αριστουργηµατική 
τριλογία, στο ποιοτικό ύψος 
του «∆ρόµου της Οργής».  
Είναι γεγονός ότι το αποτέ-
λεσµα που θαυµάσαµε επί 
της οθόνης, το 2015, πήρε 
µια δεκαετία στον, ελληνικής 
καταγωγής, Αυστραλό σκη-
νοθέτη, για να ολοκληρωθεί. 
Ο χρόνος κι ο κόπος που ξό-
δεψε ο Μίλερ, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, τον εξουθένωσαν, κι έτσι 
µιλώντας στο «Page Six» ανα-
κοίνωσε την απροθυµία του 
να συνεχίσει την εξιστόρηση 
των περιπετειών του Μαξ 
Ροκατάνσκυ. Στη συνέντευ-

ξη που έδωσε, αναφέρθηκε 
στην δυσκολία των γυρισµά-
των όπου κινηµατογραφούσε 
στην Αυστραλία σε ένα «πε-
δίο άγριων λουλουδιών και 
επίπεδης κόκκινης γης, όπου 
έβρεχε αιωνίως» και όπου 
έπρεπε να περιµένουν 18 
µήνες, ενώ κάθε επιστροφή 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, δι-
αρκούσε 27 ώρες. Η φράση-
ταφόπλακα στις ελπίδες µας, 
ήταν η εξής: « Αυτά τα Μαντ 
Μαξ, κρατούσαν αιώνια, δεν 
θα τα ξανακάνω πια».
Ο Μίλερ, σύµφωνα µε όσα 

είπε, έχει ανάγκη από ένα 
διάλειµµα και ευελπιστεί να 
γυρίσει ένα πολύ µικρότερο 
φιλµ, στο µέλλον. Ενώ σκέ-
φτηκε σοβαρά την περίπτω-
ση να σκηνοθετήσει κάποια 
ακόµα sequel, µε ήρωα τον 
Μαξ, και συζήτησε πάνω σ’ 
αυτή την πιθανότητα, οι δι-
αθέσεις του τώρα τον σπρώ-
χνουν προς µια ταινία µε λι-
γότερες τεχνικές απαιτήσεις, 
ευκολότερη στο γύρισµα και 
πιο επικεντρωµένη στις ερ-
µηνείες.




