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Θέμα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 
Έφερε η εμπειρία της πανδημίας  πιο κοντά τους ανθρώπους στα βάσανα των άγριων ζώων; 
Αυτά συμβαίνουν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής. 
 
Η  σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Θαλάσσιας Χελώνας βρίσκει και τις 40  δεξαμενές του ΑΡΧΕΛΩΝ στη 
Γλυφάδα γεμάτες από τραυματισμένες και άρρωστες χελώνες,  πιο νωρίς  από ότι έχει παρατηρηθεί σε 
προηγούμενες χρονιές. «Ελπίζουμε ότι δεν θα έρθουν άμεσα άλλες τραυματισμένες, τουλάχιστον μέχρι 
να απελευθερώσουμε στη θάλασσα τις δύο πρώτες που έχουν αναρρώσει» λέει η Ειρήνη Κασιμάτη, 
Υπεύθυνη Διάσωσης και Περίθαλψης.  
Τι φέρνει τις χελώνες στο Κέντρο Διάσωσης; Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι τα κύρια αίτια 
εισαγωγής τους αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες απειλές  που αντιμετωπίζουν τα 7 είδη θαλάσσιων 
χελωνών που ζουν στον πλανήτη. Η τυχαία σύλληψη θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία μαζί 
με την ρύπανση της θάλασσας και τα  πλαστικά επιφέρουν το θάνατο σε μεγάλο αριθμό χελωνών σε 
όλες τις θάλασσες του κόσμου, συμπεριλαμβάνοντας και τη Μεσόγειο. Δείτε όλα τα είδη των 
θαλάσσιων χελωνών και τις κύριες απειλές τους στο αφιέρωμα «από την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ωκεανών στην παγκόσμια Ημέρα των Θαλάσσιων Χελωνών. 

 
[Γράφημα 1] 
 
Από τις 40  χελώνες που βρίσκονται σήμερα υπό περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης, οι 19 φέρουν τραύματα στα 
πτερύγια από εγκλωβισμό σε δίχτυα ή έχουν καταπιεί αγκίστρια και πλαστικά, ενώ 18 φέρουν τραύματα στο 
κεφάλι, τα μάτια ή το κέλυφος από σκόπιμα χτυπήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειρήνης. 
Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία στο Γράφημα 2.   
 
[Γράφημα 2] 
 
Όμως ο αυξημένος, για την εποχή, αριθμός εισαγωγών, δεν έχει να κάνει μόνο με τις  επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δράσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.  Δείχνει κυρίως   μεγαλύτερη αυθόρμητη συμμετοχή των πολιτών, που έσπευσαν 
να μαζέψουν τα ζώα από την παραλία ή τη θάλασσα και να φροντίσουν για τη διακομιδή τους στο Κέντρο 
Διάσωσης. «Πάνω από 1000 άνθρωποι συνομίλησαν  με τον ΑΡΧΕΛΩΝ το 2020 για να βοηθήσουν τραυματισμένες 
χελώνες και χελωνάκια, αλλά και να αναφέρουν νεκρές χελώνες που εκβράζονται στην ακτή» αναφέρει ο Δημήτρης 
Φυτίλης, Υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης. 
Δείτε  τους αριθμούς των χελωνών τα τελευταία 5 χρόνια, στο Γράφημα 3. 
 Ίσως η εμπειρία της πανδημίας να έκανε περισσότερους  ανθρώπους να ενδιαφερθούν για τα βάσανα των άγριων 
ζώων, τα προβλήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η σκέψη δίνει μία νότα αισιοδοξίας στη 
σημερινή ημέρα.  
«Άνθρωποι και χελώνες, μπορούμε να ζήσουμε μαζί», είναι το σύνθημά μας. Το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων 
Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ  λειτουργεί από το 1994. Μέσα από τις ιστορίες των χελωνών και την επιστημονική έρευνα 
που γίνεται, δείχνουμε σε χιλιάδες μαθητές και άλλους επισκέπτες τα προβλήματα που οι άνθρωποι δημιουργούμε 
στη θάλασσα και τις ακτές και τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε.  



 
 

 

Αυτή τη χρονιά όμως, οι μέχρι τώρα δωρεές ιδιωτών και η προσωπική εργασία των εθελοντών δεν αρκούν για τη 
λειτουργία μας. Για να συνεχίσουμε τη διάσωση και την περίθαλψη  των θαλάσσιων χελωνών και τις εκπαιδευτικές 
δράσεις για το περιβάλλον, χρειαζόμαστε άμεσα την υποστήριξη της Πολιτείας και τη δική σας βοήθεια. 
 
Μπορείτε να κάνετε μία δωρεά ή υιοθεσία στην ιστοσελίδα του ΑΡΧΕΛΩΝ www.archelon.gr.  
 
[Γράφημα 3] 
 
Πηγή: https://www.archelon.gr/contents/actions3.php?mid=4&mid2=31 

 
 
Πληροφορίες για τους δημοσιογράφους: 

Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος Κέντρου Διάσωσης  του ΑΡΧΕΛΩΝ, email: rc.officer@archelon.gr, 

τηλ.: 6944 929 622. 

Ειρήνη Κασιμάτη, Υπεύθυνη Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης του ΑΡΧΕΛΩΝ, email: rescue@archelon.gr, 
τηλ.: 6936 097 678. 
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