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ΘΕΜΑ: Η επανένταξη του «Πολύφυτου» µετά από 5 µήνες θεραπείας 
 
O «Πολύφυτος» είναι µια µεγάλη αρσενική θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Το καβούκι του έχει µήκος 78 εκ. 
και το βάρος του φτάνει τα 60 κιλά. Η ιστορία του Πολύφυτου ξεκίνησε όταν τον βρήκε ο κτηνίατρος της Λέρου, 
Μιχάλης Κοντραφούρης, µέλος του ∆ικτύου ΑΡΙΩΝ, να υποφέρει από υποθερµία. Το όνοµα του το πήρε από 
την τεχνητή λίµνη Πολύφυτο στην βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι διάσηµη για τη γνωστή και µεγαλύτερη σε 
µήκος γέφυρα που τη διασχίζει. 
 
Η θεσµός του ΑΡΧΕΛΩΝ να επανεντάσσει στο φυσικό περιβάλλον τις θεραπευµένες θαλάσσιες χελώνες µέσα 
από µία ανοιχτή, δηµόσια διοργάνωση, συνεχίζεται και φέτος. Η παρατήρηση ενός άγριου και σπάνιου είδους 
αποτελεί µοναδικό γεγονός. Όταν η παρατήρηση αυτή αφορά ένα είδος το οποίο επιστρέφει και πάλι υγιές στο 
φυσικό του περιβάλλον, αποτελεί και µοναδικά συγκινητικό γεγονός. 
 
Είναι σκοπός και στόχος του ΑΡΧΕΛΩΝ να ενηµερώνει και να ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία αλλά και 
τους επισκέπτες για ένα σπάνιο είδος όπως η θαλάσσια χελώνα, έναν πρόγονο των δεινοσαύρων που 
απειλείται και που τα τελευταία χρόνια έχει ανάγκη προστασίας από τον άνθρωπο. Στα πλαίσια αυτών των 
προσπαθειών στην Κρήτη προβλέπεται να γίνουν και ενηµερώσεις στους αλιείς καθώς και διανοµή ειδικού 
εργαλείου για την απεµπλοκή των χελωνών από αλιευτικά εργαλεία, πρόγραµµα υποστηριζόµενο από το Life 
Euroturtles. 
 
Με αφορµή µια «απελευθέρωση» ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στην άγρια φύση, συνδέεται µε αυτή του την 
πλευρά που έχει ξεχαστεί µέσα στο αστικοποιηµένο περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει, επικοινωνεί µε τα 
υπόλοιπα είδη και θυµάται µπροστά στο δέος της εικόνας ενός άγριου είδους, ότι και ο ίδιος, αποτελεί µέρος 
µιας αλυσίδας που δεν έχει ιεραρχία καθώς το ένα είδος στηρίζει και εξαρτάται από το άλλο και που αν το ένα 
χαθεί θα έχει άµεση επίδραση και στα υπόλοιπα. 
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ µε τις εθελοντικές οµάδες του στην Κρήτη, που κάθε χρόνο καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες 
για την προστασία της Καρέτα ανά την Ελλάδα, σε συνεργασία και φέτος µε τον όµιλο Grecotel και τον ∆ήµο 
Ρεθύµνης σας προσκαλεί στην απελευθέρωση του «Πολύφυτου» που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 11 

Ιουλίου και ώρα 11:00 το πρωί µπροστά από το ξενοδοχείο Grecotel Creta Palace στην περιοχή 

Μισσίρια στο Ρέθυµνο. 

 

Η παρουσία σας θα µας γεµίσει χαρά και ελπίδα για την σωτηρία αυτού του είδους που αποτελεί τον 
αρχαιότερο επισκέπτη του νησιού. Σας περιµένουµε. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε µε κεφαλαία γράµµατα 

 

 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1983. Ασχολείται µε 
τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την καθιέρωση πρακτικών για την αειφορική διαχείρισή τους, 
τη διατήρηση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοσυστηµάτων µε έµφαση 

στις Θαλάσσιες Χελώνες. 


