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  Η πανίδα και η χλωρίδα σε κίνδυνο 
 

Η χλωρίδα και η πανίδα είναι τα σημαντικότερα μέρη της φύσης και πρέπει να 

προστατευτούν. Η εμφάνιση προβλημάτων όπως η όξινη βροχή, η μόλυνση της 

ατμόσφαιρας και των υδάτων, η ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του 

όζοντος, καθώς και η εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας ευαισθητοποίησε τους 

κατοίκους του δυτικού κόσμου σε θέματα περιβάλλοντος. 

 

 Εξ’ αιτίας αυτών των προβλημάτων, διαμορφώθηκαν στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, στις 

αστικοποιημένες κοινωνίες, τα πρώτα οικολογικά κινήματα διατήρησης της φύσης και 

τροφοδοτήθηκαν αργότερα ανάλογες προσπάθειες. Οι οργανώσεις αυτές λειτουργούσαν 

με βάση την εθελοντική εργασία ατόμων με ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το περιβάλλον, 

επιστήμονες και κυρίως με την συμμετοχή της νεολαίας. 

 

Πανίδα  
 

Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξαφάνισης ζωικών ειδών. 

Γι΄ αυτόν τον λόγο, από τον περασμένο κιόλας αιώνα, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια 

τάση ευαισθητοποίησης του κόσμου απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Έτσι 

δημιουργήθηκαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) για να επιλύσουν αυτά τα 

προβλήματα. Μία από αυτές είναι ο Αρχέλων που θα σας αναπτυχθεί παρακάτω.  

 

Αρχέλων 
 

Ο Αρχέλων είναι ένας σύλλογος για την προστασία ζωής της θαλάσσιας χελώνας. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο ιδρυτής του Αρχελών πήγε για διακοπές στην Ζάκυνθο 

με την οικογένεια του και διαπίστωσε την θλιβερή κατάσταση που βρίσκονταν οι 

χελώνες εκεί. Έτσι, το 1983 ίδρυσε τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Αρχελών, με 

αντικείμενο την μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, 

τη διαχείριση των παρακτίων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας 

της Καρέτα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών 

καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

Πρωταρχικός τους στόχος είναι η περίθαλψη των θαλάσσιων χελωνών. Έτσι το 

1994, ο Αρχέλων σε συνεργασία με τον δήμο Γλυφάδας ίδρυσε το κέντρο διάσωσης 

θαλάσσιων χελωνών. Κάθε χρόνο περίπου 50 τραυματισμένες και άρρωστες χελώνες 

καταφθάνουν στο κέντρο από όλη την Ελλάδα. Οι κυριότερες αιτίες τραυματισμών είναι 

οι συγκρούσεις τους με τα διερχόμενα πλοία, η κατανάλωση σκουπιδιών και πλαστικών 

σακουλών (νομίζοντας ότι είναι μέδουσες), ο εγκλωβισμός τους σε αλιευτικά δίχτυα, 

καθώς και ο τραυματισμός τους από τα αγκίστρια των ψαράδων. Κάθε χρόνο 

αναφέρονται στον σύλλογο περίπου 300 νεκρές ή τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες (αν 

και ευτυχώς ο αριθμός τους έχει μειωθεί σημαντικά). 

 

Σε κάθε τραυματισμένη ή άρρωστη χελώνα παρέχεται ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς 

οι εθελοντές της ομάδας του Αρχέλων φροντίζουν να τις τοποθετούν σε διαφορετικές 

δεξαμενές, να τις καθαρίζουν 3 φορές την εβδομάδα, να τις ταΐζουν και να τους παρέχουν 

τα φάρμακά τους. Επίσης, προκειμένου η τραυματισμένη χελώνα να ισορροπήσει, της 

χορηγείται ένα είδος κόλλας επάνω στην πληγή της. Οι τραυματισμοί της χελώνας μπορεί 

να είναι και θανατηφόροι, όπως είναι αυτοί της κεφαλής και του καβουκιού μιας και αυτό 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της. 

 

Μετά από την περίθαλψή τους και πριν αφεθούν ελεύθερες πάλι πίσω στην 

θάλασσα, τα μέλη του ιδρύματος, τους τοποθετούνε ένα δαχτυλίδι στο πτερύγιό τους με 
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έναν διαφορετικό αριθμό πάνω του κάθε φορά, ώστε σε περίπτωση που η ίδια χελώνα 

ξανατραυματιστεί να γνωρίζουν ήδη το ιστορικό της για να είναι πιο αποτελεσματικοί με 

τα φάρμακα που θα της χορηγήσουν. 

 

Επόμενος στόχος του Αρχέλων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

κοινού. Για το λόγο, αυτό το κέντρο διάσωσης λειτουργεί και ως χώρος ενημέρωσης του 

κόσμου. Περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολών και φιλοξενεί 

φωτογραφική έκθεση για την ιστορία, τη βιοποικιλία και βιολογία της θαλάσσιας ζωής. 

Μας ενημερώνουν, επίσης, για τρόπους υποβοήθησης των θαλάσσιων χελωνών στον 

αγώνα τους για επιβίωση, όπως η φροντίδα για την απομάκρυνση των ομπρελών από τις 

φωλιές τους στην Ζάκυνθο, καθώς και για άμεση ειδοποίηση του λιμεναρχείου ή του 

Αρχέλων (210-8944444) σε περίπτωση εύρεσης τραυματισμένης ή νεκρής χελώνας. 

 

Τέλος, ο Αρχέλων δραστηριοποιείται κυρίως στην Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη 

και στο περιθαλπτικό Κέντρο στην Γλυφάδα. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε είτε 

οικονομικά, υιοθετώντας κάποια πληγωμένη θαλάσσια χελώνα, ή αγοράζοντας διάφορα 

προϊόντα (ημερολόγιο, διάφορα βιβλία) του Αρχέλων, είτε με τον εθελοντισμό. Πιο 

συγκεκριμένα στον εθελοντισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από διάφορες ηλικίες. 

Τα άτομα άνω των 18 με την κατάλληλη εκπαίδευση (παρακολούθηση σεμιναρίων) 

μπορούν να συμμετάσχουν στις διασώσεις και στην περίθαλψη των χελωνών. Τα άτομα 

κάτω των 18, μέσω διαφόρων ομάδων και δραστηριοτήτων, μαθαίνουν για την 

προστασία του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα για τις θαλάσσιες χελώνες. 

 

 

Προχωρώντας. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια οργάνωση η οποία 

προστατεύει την άγρια ζωή της Ελλάδας, τον Αρκτούρο.  

 

     Αρκτούρος  

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, 

ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την 

προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ εργάζεται για την προστασία και διαχείριση των ορεινών 

όγκων της Ελλάδας και των Βαλκανίων εστιάζοντας στις περιοχές εξάπλωσης των 

μεγάλων σαρκοφάγων. Μέσω της έρευνας συλλέγει στοιχεία που επιτρέπουν 

δυναμικές παρεμβάσεις σε όλες τις περιπτώσεις όπου σημαντικοί βιότοποι 

απειλούνται ή καταστρέφονται από μεγάλα τεχνικά έργα (δρόμοι, φράγματα, 

λατομεία κτλ).  Φροντίζει για τον περιορισμό των επιπτώσεων και τον 

συνυπολογισμό αναγκών των ειδών της άγριας ζωής στη φάση σχεδιασμού των 

τεχνικών έργων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης 

βιοτόπων και της πανίδας τους καθώς και την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών (ΕΠΜ). Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας καθώς και η εφαρμογή 

της σε ειδικά θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής 

συμβάλλουν στην έγκυρη και αποτελεσματική λήψη και εφαρμογή μέτρων 

διαχείρισης από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Τα τελευταία 14 χρόνια με πρωτοβουλίες που 

ανέπτυξε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πολλές από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις βρήκαν 

εφαρμογή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βελτιώθηκαν κανονισμοί ή ακόμη 

θεσπίστηκαν νέες διατάξεις. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ από τη χρονιά της ίδρυσής του 

εργάζεται σταθερά για την προστασία των μεγάλων ορεινών όγκων της χώρας και της 

πανίδας τους.  
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Σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσαν η συμβολή στην 

εξάλειψη του φαινόμενου της 'χορεύτριας αρκούδας' ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία και η παράνομη κατοχή λύκου από ιδιώτες. Παράλληλα 

ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ τόσο στην περίπτωση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ οδού όσο και στο σχεδιασμό 

άλλων μεγάλων τεχνικών έργων και οδικών αξόνων επενέβη αποτελεσματικά 

αποφεύγοντας τον κατακερματισμό και την υποβάθμιση ορεινών οικοσυστημάτων. 

Επίσης με γνώμονα την αρμονική συμβίωση των κατοίκων της υπαίθρου με το 

φυσικό περιβάλλον πέτυχε την καλυτέρευση του καθεστώτος των αποζημιώσεων του 

ΕΛΓΑ, αλλά και συνέβαλλε στην προώθηση των πολύ ωφέλιμων για την πανίδα της 

χώρας, αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων. Τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα που είναι μια 

πρωτοβουλία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και του Υπουργείου Γεωργίας, αποσκοπούν στην πρόληψη 

και αποφυγή των ζημιών που προκαλούν τα μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα - λύκος) 

στους γεωργούς και κτηνοτρόφους. 

 Σε όλες τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ συμμετέχουν εθελοντές από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συντονίζει προγράμματα ανταλλαγής 

εθελοντών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εθελοντισμού EVS.  

Με μια τακτική εισφορά, 50 € ετησίως (μαθητική συνδρομή 25 €), 

προσφέρεις ουσιαστική οικονομική ενίσχυση στο έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και 

γίνεσαι επίσημος υποστηρικτής-μέλος της προσπάθειας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την 

προστασία της ελληνικής φύσης. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη ελληνική μη κυβερνητική 

και μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Προκειμένου να υλοποιεί τις 

δράσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζεται στην υποστήριξη των 

μελών και των εταιρικών συνεργατών του. Στο πλαίσιο σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των 

δράσεων αυτών, τα τελευταία 14 χρόνια, με επιτυχία 

Βιβλιογραφία  

 www.bearbiology.com 

 Arcturos.wordpress.com 

 www.archelon.gr 

 http://lyc30th.tripod.com/aplzoa/provlimatapeiles.htm 

 Από προσωπική μας επίσκεψη στο περιθαλπτικό κέντρο του  

Αρχέλων στην Γλυφάδα. 
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