“ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ” ΝΕΑΡΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
(της Ευαγγελίας Καρεκλάκη)
Συγκίνηση στο Δαμνόνι Ρεθύμνου
Μόνο υπερηφάνεια και συγκίνηση
μπορεί να αισθάνεται μία παρέα
ανθρώπων
από
το
Δαμνόνι
Ρεθύμνου, οι οποίοι ανήμερα το
Μεγάλο
Σάββατο
παραμέρισαν
προσωπικές και οικογενειακές
στιγμές
προκειμένου
να
περιθάλψουν ένα μικρό δελφίνι, το οποίο ξεβράστηκε στην
παραλία της περιοχής.

Πρόκειται για ένα ηλικίας περίπου 1,5 έτους ζωνοδέλφινο, όπως
αυτά που συναντά κανείς στις μινωικές τοιχογραφίες.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου εντοπίστηκε να πλέει κοντά στην
παραλία όπου βρίσκεται το Hapimag Damnoni Hotel. Κάποια στιγμή
το μικρό δελφίνι έγειρε και άρχισε να παρασύρεται από τα
κύματα. Εργαζόμενοι αλλά και τουρίστες πελάτες δεν άργησαν να
καταλάβουν ότι το δελφίνι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και
άμεσα ξεκίνησαν μία τεράστια κινητοποίηση για τη διάσωσή του.
Οι δυσκολίες που συνάντησαν πολλές καθώς λόγω της ημέρας
φαρμακεία και ιατρεία ήταν κλειστά.
Στην αγωνιώδη αναζήτησή τους για βοήθεια επικοινώνησαν
τηλεφωνικώς με τη Θεσσαλονίκη και ήρθαν σε επαφή με την
κτηνίατρο, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Νατάσα
Κομνηνού, οι οδηγίες της οποίας ήταν καταλυτικής σημασίας για
τη διάσωση του δελφινιού.
Μέσω εκείνης, οι εθελοντές του Δαμνονίου απευθύνθηκαν στον
δασολόγο Γιάννη Αρνέλλο από τα Χανιά, ο οποίος χωρίς δεύτερη
σκέψη, πήρε μαζί τον 8χρονο γιο του και κατευθύνθηκαν στο

Ρέθυμνο.
Στο μεσοδιάστημα, στην παραλία του Δαμνονίου, δεκάδες άνθρωποι
είχαν δημιουργήσει ασπίδα σωτηρίας γύρω από το δελφίνι. Εκ
περιτροπής με καταδυτικές στολές λόγω του κρύου, Ελληνες και
ξένοι, κρατούσαν αγκαλιά για ώρες μέσα στο νερό το δελφίνι υπό
τον κίνδυνο να τουμπάρει και να πνιγεί καθώς ήταν παντελώς
αδύναμο. Παρακολουθούσαν με αγωνία εάν κινεί την ουρά του,
ένδειξη ότι συνεχίζει να αναπνέει κανονικά. Οπως δήλωσε στο
«Εθνος» ο προϊστάμενος των θαλασσίων σπορ του ξενοδοχείου,
Γιώργος Κεφαλάς, υπήρξε Ελβετός που το είχε αγκαλιά μες στο
νερό για τρεις συνεχόμενες ώρες.
Με την άφιξη του Γιάννη Αρνέλλου, το δελφίνι μεταφέρθηκε στην
παραλία πάνω σε ξαπλώστρα. Το τύλιξαν με υγρές κουβέρτες και
πετσέτες του ξενοδοχείου, του χορηγήθηκαν αντιβίωση και
ηλεκτρολύτες.
Την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος συνέρρεε στις εκκλησίες για το
«Χριστός Ανέστη» και τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον σκοτεινό
ουρανό, στην παραλία του Δαμνονίου άνθρωποι ξενυχτούσαν δίπλα
στον «Αναστάση».
«Για μένα και τον γιο μου ήταν μία από τις πιο όμορφες βραδιές
Ανάστασης που έχω ζήσει. Στην παραλία, δίπλα στο δελφίνι. Τα
συναισθήματα ήταν πρωτόγνωρα και είμαι πραγματικά χαρούμενος
που βοηθήσαμε. Εγώ δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο. Η διάσωση του
δελφινιού οφείλεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν
εκεί για να βοηθήσουν με όλη τους την καρδιά» δήλωσε στο
«Εθνος» ο Γιάννης Αρνέλλος.
Το ξημέρωμα του Πάσχα ήταν ηλιόλουστο και ελπιδοφόρο. Ο
«Αναστάσης» έδειχνε να έχει αναρρώσει πλήρως. Οι σωτήρες του
τον μετέφεραν στη θάλασσα και το μικρό δελφίνι άρχισε να
κολυμπά γεμάτο όρεξη και ευγνωμοσύνη. Δάκρυσαν πολλοί
συνειδητοποιώντας ότι ο Αναστάσης σε ένδειξη «ευχαριστώ» δεν
απομακρύνθηκε από την ακτή ανήμερα του Πάσχα. Κολυμπούσε δίπλα
στους λουόμενους, τους έκανε παιχνίδια και ανασήκωνε με το

ρύγχος του τα πανιά των σέρφερ.
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