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Οι άγγελοι της θάλασσας
O Nίκος Bογιατζάκης έκανε την αγάπη του για τα δελφίνια επάγγελμα. Το 2003 ίδρυσε τους «Aγγέλους των Θαλασσών» και
από τότε διοργανώνει ολιγοήμερες εξορμήσεις με σκοπό την παρατήρηση των δελφινιών και την καταγραφή της συμπεριφοράς τους.
1,2. Φιγούρες.
Aκροβατικά και
τούμπες καθώς
κολυμπούν με
ταχύτητα περίπου 40 χιλιομέτρων την ώρα.
3.Aυτοδύτες.
Oι κύριοι Δημήτρης Mπινιάρης
και Mανόλης
Δεικτάκης
καταγράφουν
με υποβρύχιες
κάμερες τη
συμπεριφορά
των δελφινιών.
4. Kαπετάνιος.
O κ. Bογιατζάκης
παροτρύνει
τον καθένα
να κάνει μια
βαρκάδα μαζί
του και να
«συνομιλήσει»
με τα δελφίνια.

KEIMENO- ΦΩTOΓΡAΦIΕΣ:
ΜΑΡΩ ΚΟΥΡΗ www.marokouri.com
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ην ημέρα που αποπλεύσαμε από το λιμάνι της Kορίνθου
προς τα βαθιά νερά
του Kορινθιακού με το
σκάφος «Aγγελος των
Θαλασσών» ήμουν σε άσχημη κατάσταση. Tην προηγουμένη, κάλυπτα τα
βίαια γεγονότα που ακολούθησαν ένα
πανελλαδικό συλλαλητήριο και τα χημικά «έκαιγαν» ακόμη τα πνευμόνια
μου. Eίχα πόνους παντού και δύσπνοια.
O καπετάνιος Nίκος Bογιατζάκης με
ένα εγκάρδιο χαμόγελο μου άπλωσε
το χέρι να μπω στο σκάφος. O κ. Bογιατζάκης παράτησε την προηγούμενη, πετυχημένη δουλειά του, με στόχο
να είναι κοντά σε αυτούς τους θαλάσσιους αγγέλους και να αναδείξει τον
ανατολικό Kορινθιακό σε έναν μεσογειακό βιότοπο για το μέλλον τους.
Eπιστήμονες, MKO, ο Tύπος και επιχειρήσεις είναι στο πλευρό του.
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Θεραπεύοντας ανθρώπους.
Kαθώς πλησιάζουμε προς τις μυθικές
Aλκυονίδες Nήσους, ο Nίκος από το
τιμόνι μας προκαλεί: «Ξεκινήστε!».
«Nα ξεκινήσουμε τι;», τον ρωτάμε.
«Mα, να τραγουδάτε», έρχεται η απάντηση. Oι μικρές συνταξιδιώτισσες
τραγουδούν το «δελφίνι-δελφινάκι».
Tότε, ένα δελφίνι εμφανίζει την όμορφη μουσούδα του μέσα από τους παφλασμούς, άλλο ένα μας δείχνει τα
ασημόχρωμα πτερύγιά του και κάποιο
τρίτο κάνει θεαματική εμφάνιση με
ακροβατικά στον αέρα. O Nίκος πατά
μια παράξενη κόρνα και αυξάνει ταχύτητα. Tα δελφίνια καταλαβαίνουν
το σύνθημα και ξεκινούν τα σλάλομ
πάνω στα απόνερα. Δύο δελφίνια με
πλησιάζουν σαν να θέλουν να μου
συμπαρασταθούν. Tο καταφέρνουν.
«Oι πόνοι σου προκαλούνται από το
αδύναμο ενεργειακό πεδίο του σώματός σου, το οποίο “ακτινογραφούν” τα
δελφίνια, γι’ αυτό κολύμπησαν αμέσως κοντά σου. Για να επέμβουν στον
ηλεκτρομαγνητισμό σου και να σε
ξεμπλοκάρουν», λέει η Bελγίδα Λίντα
Bεργκότ, που γιάτρεψε, όπως λέει,
την κατάθλιψή της κολυμπώντας μαζί τους στην Eρυθρά Θάλασσα. «Yπάρχουν θεραπευτές που δουλεύουν με
δελφίνια στο Eϊλάτ του Iσραήλ και στη
Mάλτα, ασκώντας θετική επίδραση
στα παιδιά μειωμένης κινητικότητας.
Tα δελφίνια διαθέτουν έναν τρίτο λοβό σαν φυσικό σόναρ που εκπέμπει
ραδιοκύματα», συμπληρώνει η Λίντα,
που σκοπεύει να εργαστεί και η ίδια

»

Oι πόνοι σου προκαλούνται από
το αδύναμο ενεργειακό πεδίο
του σώματός σου, το οποίο
“ακτινογραφούν” τα δελφίνια,
γι’ αυτό κολύμπησαν αμέσως
κοντά σου. Για να επέμβουν
και να σε ξεμπλοκάρουν».
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για τα προβληματικά παιδιά, αξιοποιώντας την ευφυΐα και τον αλτρουισμό
των εξυπνότερων πλασμάτων στον
πλανήτη μετά τον άνθρωπο.
«Συναντήσαμε 400 δελφίνια το
2010», αναφέρει ο κ. Bογιατζάκης.
Ωστόσο, τα συμπαθή θηλαστικά κινδυνεύουν. «H Greenpeace καταγγέλλει εργοστάσιο αλουμινίου που χύνει
χιλιάδες τόνους στερεών αποβλήτων.
Κάποιοι ασυνείδητοι ψαράδες τα σκοτώνουν είτε από αμέλεια είτε σκόπιμα.
Bρίσκω δελφίνια τραυματισμένα στα
αφρόδιχτα ή υποσιτισμένα λόγω της
υπεραλίευσης», μου λέει.
«Ο Kορινθιακός είναι η μόνη περιοχή όπου συμβιώνουν και τα τέσσερα
είδη δελφινιού της Mεσογείου, το ρινοδέλφινο, το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο και το κοινό δελφίνι»,
λέει η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

των «Aγγέλων», Aναστασία Mητρογώγου. O Nίκος βυθίζει στο νερό ένα
υδρόφωνο και έτσι ακούμε τους χτύπους της καρδιάς και τους ήχους της
γλώσσας τους. Το GPS εντοπίζει άλλο
ένα κοπάδι, που χτυπά τις ουρές του
στην επιφάνεια της θάλασσας, δείγμα
ενόχλησης. Aπομακρυνόμαστε. Mια
«κοινωνική» δελφίνα ξεμυτίζει μέσα
από τους υδάτινους ιριδισμούς. Παίζει
με το μωρό της, τραγουδώντας του
βραχνά. Γι’ αυτό δεν μας θέλουν κοντά
τους. Eχουν μωρά να προστατεύσουν.
Tο σεβόμαστε και βάζουμε πλώρη για
βουτιές στο αρχαίο Hραίο. ■

⇢ Στον τοπικό ραδιοσταθμό Hλέκτρα
98,8 FM, κάθε Σάββατο στις 11.00
το πρωί, οι «Aγγελοι των Θαλασσών»
έχουν δική τους εκπομπή. Πληροφορίες στο: www.angelsofseas.gr
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