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Θέμα: Διπλή απελευθέρωση και τριπλή χαρά, αυτή τη φορά μαζί με τους εταίρους μας στο Life Euroturtles! 

 
Δυο θηλυκές αποθεραπευμένες θαλάσσιες χελώνες επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, στη θάλασσα, ύστερα από 

περίθαλψη περίπου 10 μηνών στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ. Το γεγονός πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 26/9/2019 και σηματοδοτεί το ευτυχές αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας διάσωσης και στις δύο περιπτώσεις. Η 

"Αφροδίτη" βρέθηκε με σκόπιμο τραυματισμό στο κεφάλι στην Ερμιόνη τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και μεταφέρθηκε 

άμεσα στο Κέντρο Διάσωσης. Η "Κατερίνα" βρέθηκε κι εκείνη με σκόπιμο τραυματισμό στο κεφάλι στη Χαλκιδική, επίσης τον 

περασμένο Νοέμβριο, όπου έλαβε πρώτες βοήθειες από την καθηγήτρια Α. Κομνηνού στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης για θεραπεία. 

Έτσι, διπλή απελευθέρωση, αλλά τριπλή χαρά, καθώς όλη η ομάδα του Life-Euroturtles μοιράστηκε μαζί μας αυτό το γεγονός. Ο 

ΑΡΧΕΛΩΝ φιλοξένησε την ετήσια συνάντηση του έργου και συνεργάτες από την Κύπρο, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και 

τη Μάλτα βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλυφάδα. Το έργο Life-Euroturtles στοχεύει στη βελτίωση των συνδέσεων 

και της συνέργειας σε βασικά θέματα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών μεταξύ 6 χωρών της ΕΕ, οι οποίες συγκαταλέγονται 

στις σημαντικότερες χώρες για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Όλοι οι συμμετέχοντες ανυπομονούσαν να 

παρευρεθούν στην εκδήλωση απελευθέρωσης των δύο χελωνών. 

 "Θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο να συναντόμαστε και να ανταλλάσσουμε  πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κοινά 

συμφωνημένων δράσεών μας", λέει ο Drasco Holcer από το Κροατικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, συντονιστής του Euroturtles. 

«Ένας μεγάλος αριθμός χελωνών Καρέττα ωοτοκεί στην Ελλάδα, όμως τρέφονται και περνούν πολύ χρόνο στην Αδριατική 

Θάλασσα και σε άλλα μέρη της Μεσογείου, μαζί με εμάς και τους ψαράδες μας, οπότε οι κίνδυνοι στη θάλασσα είναι κοινοί", 

πρόσθεσε. Στη συνάντηση της Γλυφάδας συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιο συγκεκριμένα από το EASME, 

οι οποίοι επιβλέπουν τα έργα Life. 

"Είμαστε ευτυχείς που οι εγκαταστάσεις περίθαλψης του Κέντρου Διάσωσης που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των Life Euroturtles 

έχουν ήδη βοηθήσει πολλά τραυματισμένα ζώα" λέει ο Δημήτρης Φυτίλης, ωκεανογράφος MSc και συντονιστής του Κέντρου 

Διάσωσης. 

Είναι επίσης γεγονός ότι με τις τελευταίες βελτιώσεις στο Κέντρο Διάσωσης, το προσωπικό και οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ 

μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο αριθμό αφίξεων θαλάσσιων χελωνών που σκόπιμα τραυματίστηκαν στο κεφάλι. 

"Αυτές οι περιπτώσεις χρειάζονται πολύ χρόνο για να επιτευχθεί αποκατάσταση. Τον χειμώνα, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες 

επεκτάσεις, δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος να δεχτούμε νέα περιστατικά» λέει η Ειρήνη Κασιμάτη, βιολόγος MSc και υπεύθυνη 

διάσωσης / περίθαλψης του ΑΡΧΕΛΩΝ. 

 

Μετά τα παραπάνω, η τελευταία μας σκέψη είναι μαζί με τις δύο αποθεραπευμένες θαλάσσιες χελώνες που ξεκινούν ένα νέο 

ταξίδι και τους δεκάδες εθελοντές που τους έδωσαν φροντίδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους! Καλή τύχη σε όλους σας 

καθώς και στους εταίρους μας του Life-Euroturtles! 

 

                                                                                                               


