
 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018  

                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 28411 
                                                                                                                           

ΠΡΟΣ: 
1. Λιµενική Αρχή Παλαιάς Φώκαιας 
Λεωφ. Σουνίου, Παλαιά Φώκαια, Τ.Κ. 19013 
Fax: 22910 36208 
E-mail: p.fokaia@hcg.gr 
 
2. Α' Λ/Τ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Λιµάνι Αγίου Νικολάου, Πόρτο Ράφτη, Τ.Κ. 19023 
Fax: 22990 71205 
E-mail: markopoulo@hcg.gr 

 
 

Θέµα: Συστάσεις ΑΡΧΕΛΩΝ αναφορικά µε περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών στις 
θαλάσσιες περιοχές Πόρτο Ράφτη και Παλαιά Φώκαια, Αττικής. 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 

Τις τελευταίες ηµέρες ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ έχει γίνει αποδέκτης αρκετών  αναφορών (µέσω 
τηλεφώνου και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) από πολίτες, για τις οποίες (αν και δεν 
συνοδεύονται  δυστυχώς από σχετική τεκµηρίωση, όπως φωτογραφίες, επίσηµες ιατρικές αναφορές 
κ.α.), κρίνουµε σκόπιµο να υπάρξει ενηµέρωση σας, ως οι κατά τόπο αρµόδιες αρχές. 
 
Με αφορµή τα εν λόγω περιστατικά και την παρουσία θαλασσίων χελωνών στην Αττική ο Σύλλογος 
ΑΡΧΕΛΩΝ θα ήθελε να σας παραθέσει τις ακόλουθες πληροφορίες.  
 
Οι θαλάσσιες χελώνες απαντώνται σε ολόκληρο το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, όπου ζευγαρώνουν, 
τρέφονται και µεταναστεύουν. Βρίσκονται  καθεστώς αυστηρής προστασίας τόσο από την εθνική όσο 
και από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή 
τους. Οι σοβαρότερες απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο είναι η υποβάθµιση των 
βιοτόπων αναπαραγωγής τους και η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία. 
 
Σύµφωνα µε πληροφορίες από πολίτες, στις παραλίες της δικαιοδοσίας σας, όπου σηµειώθηκαν 
περιστατικά δαγκώµατος λουόµενων, φαίνεται να έχει παρατηρηθεί τάισµα των θαλασσίων χελωνών. 
Η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει τόσο την υγεία τους όσο και τη συµπεριφορά τους και 
αποτελεί σηµαντική όχληση για τα προστατευόµενα ζώα. Με τέτοιου είδους πρακτικές, οι θαλάσσιες 
χελώνες συσχετίζουν την ανθρώπινη παρουσία µε τροφή. Αυτό το γεγονός τις οδηγεί στο να 
εξοικειώνονται και να πλησιάζουν τους ανθρώπους µε σκοπό την αναζήτηση τροφής, εκδηλώνοντας 
έτσι την αντίστοιχη συµπεριφορά που έχουν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους τροφοληψίας στη 
φύση.   
  
Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ θα ήθελε να τονίσει ότι η πρακτική ταΐσµατος των θαλασσίων χελωνών 

πρέπει, µε την πολύτιµη συµβολή των υπηρεσιών σας, άµεσα να σταµατήσει γιατί: 
• Τα άγρια ζώα δεν είναι και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κατοικίδια 
• Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον των θαλασσίων χελωνών στο οποίο 

διατρέφονται µε όλα τα απαραίτητα συστατικά 



 

 

 

• Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα προβλήµατα 
στη φυσιολογική συµπεριφορά τους καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων 

• Εκτός από το τάισµα αυτών των ζώων, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να επιχειρούµε 
οποιουδήποτε είδους επαφή, για παράδειγµα να ακουµπάµε ή να χαϊδεύουµε τα ζώα  
 

Εποµένως είναι πολύ πιθανό, η παροχή φαγητού στις θαλάσσιες χελώνες των συγκεκριµένων 
περιοχών της δικαιοδοσίας σας να είναι η αιτία των ανθρώπινων τραυµατισµών. Μια πιθανή επέµβαση 
και µεταφορά αυτών των ζώων δεν είναι επιτρεπτή, καθώς βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Η 

αποτελεσµατική λύση για αυτά τα περιστατικά είναι η άµεση διακοπή της πρακτικής του 

ταΐσµατος και φυσικά η αποφυγή οποιασδήποτε φυσικής επαφής µε το άγριο ζώο.  

  
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας, επικοινωνήσετε τις 
ανωτέρω συστάσεις µας σε επιχειρήσεις εστίασης, αλιείς καθώς και λουόµενους των παραλιών 
ευθύνης σας µε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ώστε να αποφύγουµε κατά το δυνατό την 
επανάληψη τέτοιων περιστατικών.   
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. (Πληροφορίες: Ειρήνη 
Κασιµάτη, Υπεύθυνη ∆ικτύου ∆ιάσωσης & Περίθαλψης, Τηλ./Fax: 210 8944 444, 6941 511 511, 
E-mail: rescue@archelon.gr). 

 
Με εκτίµηση, 

 

 
∆άφνη Μαυρογιώργου 

∆ιευθύντρια  
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1. Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς 
Fax: 210 4191561 
E-mail: contact@yna.gov.gr   

 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης, Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος 
Τέρµα Αλκµάνος, Τ.Κ.11528 
Υπόψη κου Κων/νου ∆ηµόπουλου  
E-mail: gramgendnis.dason@prv.ypeka.gr 
 
 
 
 

 


