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Θέμα: Μια έντονη ανησυχία για το μέλλον των Θαλάσσιων Χελωνών 
  
Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2011, έχουν καταγραφεί 307 
εκθαλασσώσεις θαλάσσιων χελωνών μέσω του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης του 
ΑΡΧΕΛΩΝ. 
 
Το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης αποτελείται από τοπικά λιμεναρχεία, ψαράδες, μέλη και 
εθελοντές του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, τοπικές ή εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και απλούς πολίτες. Όταν βρεθεί νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα τα μέλη του 
Δικτύου φροντίζουν ώστε να ενημερωθεί άμεσα η πλησιέστερη λιμενική αρχή. Σε 
περίπτωση νεκρής, η λιμενική αρχή φροντίζει να γίνει άμεση ταφή από τον Δήμο ή 
την κοινότητα της περιοχής, αφού πρώτα καταγραφούν σε ειδικό έντυπο τα 
απαραίτητα  στοιχεία. Σε περίπτωση τραυματισμένης χελώνας, η λιμενική αρχή 
φροντίζει για τη μεταφορά της στο Κέντρο Διάσωσης 
 
Οι κυριότερες τοποθεσίες που έχουν βρεθεί οι νεκρές χελώνες το πρώτο οκτάμηνο 
του 2011 είναι οι παρακάτω: 
 
Τα Ιόνια νησιά με 56 νεκρές χελώνες 
Η θαλάσσια περιοχή της Ηπείρου με 45 νεκρές χελώνες 
Τα παράλια της Αττικής με 40 νεκρές χελώνες 
Το Νότιο Αιγαίο με 32 νεκρές χελώνες 
 
Όσον αφορά τις τραυματισμένες χελώνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον 
Αύγουστο έχουν φιλοξενηθεί 65 θαλάσσιες χελώνες στο Κέντρο Διάσωσης του 
ΑΡΧΕΛΩΝ. Το Κέντρο Διάσωσης συντονίζει τη λειτουργία του Δικτύου και 
συγκεντρώνει τα στοιχεία εκθαλασσώσεων που αναλύονται με τη βοήθεια 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Κάθε χρόνο πολλές τραυματισμένες  
χελώνες μεταφέρονται στο Κέντρο και εφόσον θεραπευτούν απελευθερώνονται στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα το Κέντρο, λειτουργεί και ως τόπος 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και μπορείτε να το 
επισκεφτείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 11:00 με 17:00 (επάνω στην 3η μαρίνα της 
Γλυφάδας).  
 
Τα μέρη από τα οποία έχουν έρθει οι περισσότερες χελώνες στο Κέντρο μας, είναι: 
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Τα νησιά του Ιονίου, αντιπροσωπεύουν το 17% με 11 χελώνες 
Η Πελοπόννησος, αντιπροσωπεύει το 15% με 10 χελώνες 
Το Νότιο Αιγαίο, αντιπροσωπεύει το 15% με 10 χελώνες 
 
Παρ’ όλο που οι περισσότερες χελώνες που καταγράφονται προέρχονται από τις 
περιοχές ωοτοκίας (Ιόνιο, Πελοπόννησος και Κρήτη), μερικές άλλες περιοχές έχουν 
παρουσιάσει αυξημένο αριθμό εκθαλασσώσεων, γεγονός που αναδεικνύει την 
παρουσία της Caretta caretta σε όλη τη χώρα. 
 
Η συνηθέστερη αιτία τραυματισμών αποδεικνύεται η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία 
σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Άλλα έμμεσα αίτια τραυματισμού που έχουν 
καταγραφεί αποτελούν τα χτυπήματα από σκάφη και η κατάποση πλαστικών. 
Όμως το πιο ανησυχητικό πρόβλημα αποτελεί η αύξηση των τραυματισμών στο 
κεφάλι, όχι από ατυχήματα, αλλά σκόπιμα. Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά αποτελεί 
αιτία τραυματισμού των μισών περίπου χελωνών που περιθάλπονται αυτή τη στιγμή 
στο Κέντρο Διάσωσης. 
 
Πολλές χελώνες θα οδηγηθούν στο θάνατο ύστερα από μακρές και επώδυνες 
διαδικασίες. Για να καταφέρει αυτό το αρχαίο ζώο να επιζήσει, θα χρειαστεί πολύς 
χρόνος και σημαντικοί πόροι. 
Για τη υποστήριξη των προσπαθειών μας βασιζόμαστε σε χορηγίες και δωρεές. 
Σε αυτές θα βασιστεί η σωστή περίθαλψη και φροντίδα εξασφαλίζοντας ένα πιο 
λαμπρό μέλλον για τις χελώνες μας.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε με κεφαλαία γράμματα 
 
Πληροφορίες: Έλλη Ταραμπέ, 210-5231342 

     Υπεύθυνος Δικτύου Διάσωσης: Παύλος Τσάρος 210-8944444, 6972877962 
 

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη 
μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους καθώς και την 
ενημέρωση του κοινού. 


