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ΘΕΜΑ: Beach Party στον Κόλπο Ρεθύμνου αποτρέπει την ωοτοκία της Καρέττα 
 
Η περίοδος ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στην Κρήτη ξεκίνησε στον κόλπο Ρεθύμνου στις 5 Ιουνίου με δύο 
φωλιές, στις παραλίες των περιοχών Σφακάκι και Αδελιανού κάμπου. Δυστυχώς ξεκίνησαν και τα beach parties 
εντός της περιοχής Natura 2000 του κόλπου Ρεθύμνου, που αποτελεί και τον σημαντικότερο βιότοπο 
αναπαραγωγής θαλασσίων χελωνών στη Κρήτη, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η ωοτοκία στην περιοχή. 
 
Αναλυτικότερα, στις 6 Ιουνίου, εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, κατέγραψαν την τοποθέτηση μουσικής σκηνής στην 
παραλία της Σκαλέτας, που αποτελεί τον πυρήνα αναπαραγωγής θαλάσσιων χελωνών στον κόλπο Ρεθύμνου. 
Η μουσική σκηνή αυτή είχε τοποθετηθεί από το ξενοδοχείο Rethymno Mare και προανήγγειλε την διεξαγωγή 
beach party, εντός του αιγιαλού. Έπειτα από την καταγγελία του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, η 
μουσική σκηνή απομακρύνθηκε την επόμενη μέρα από την παραλία και επιβλήθηκε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, ο 
οποίος ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, σίγουρα δεν δίνει και το καλύτερο παράδειγμα. 
 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πτόησε το Rethymno Mare, εφόσον λίγες μέρες μετά, στις 8 Ιουνίου, το beach party 
διεξήχθη κανονικά. Στο party παραβρέθηκαν γύρω στα 50-60 άτομα, ενώ παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα 
φωτορύπανσης και ηχορύπανσης από την δυνατή μουσική και τις φωνές των ανθρώπων που εκτείνονταν σε 
μεγάλο εύρος από την εστία του party. Το αποκορύφωμα ήταν η ρίψη βεγγαλικών που εκσφενδονίστηκαν γύρω 
στα 20 μέτρα από την παραλία και έκαναν έκρηξη μέσα στη θάλασσα. Η όχληση μέσα στη θάλασσα κράτησε 
για αρκετά λεπτά, με μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτωσης όποιας χελώνας τύχαινε να βρισκόταν στο 
σημείο αυτό, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι όσες χελώνες ήταν στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τη Σκαλέτα 
απομακρύνθηκαν.  
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ έκανε επανειλημμένες καταγγελίες κατά την ώρα διεξαγωγής του party τόσο στις Λιμενικές όσο και 
στις Αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρόλο που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητοποιήθηκαν εγκαίρως δεν 
κατάφεραν να σταματήσουν εξολοκλήρου το party, το οποίο τελείωσε γύρω στις 1:30 το βράδυ.  
 
Είναι θλιβερό το γεγονός πως καμία θαλάσσια χελώνα δεν βγήκε να ωοτοκήσει εκείνο το βράδυ. Το ίδιο θλιβερά 
ήταν και τα παράπονα των τουριστών που παραθερίζουν στη Σκαλέτα και επισκέφθηκαν τον Σταθμό 
Ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στο λιμάνι Ρεθύμνου τις επόμενες μέρες. Οι τουρίστες, εκτός από το γεγονός πως 
έμειναν για άλλη μια φορά άναυδοι από το πως ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει το 
περιβάλλον, δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν το βράδυ του party. 
 
Τέτοιας κλίμακας beach party, έχουν να γίνουν στον κόλπο Ρεθύμνου από το 1999, μιας και είχε επιτευχθεί 
συνεργασία με τους τοπικούς τουριστικούς επιχειρηματίες για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας της 
Κρήτης και την ένταξή της στο «τουριστικό προϊόν». Η κίνηση αυτή του Προέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων 
Ρεθύμνου δυναμιτίζει τη συνεργασία αυτή, ενώ κάνει εμφανές πως τέτοιου είδους δραστηριότητες πέρα από το 
γεγονός πως είναι παράνομες δεν ωφελούν ούτε το περιβάλλον ούτε τον τουρισμό, δυο τομείς που είναι άμεσα 
και στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους και που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα για να επιβιώσει της 
κρίσης.  
 
Πληροφορίες: Ρεγγίνα Στεφανάτου – Υπεύθυνη Προγράμματος Κρήτης, τηλέφωνο: 6937 352 379 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε με κεφαλαία γράμματα 
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1983. Ασχολείται με 
τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την καθιέρωση πρακτικών για την αειφορική διαχείρισή τους, 
τη διατήρηση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοσυστημάτων με έμφαση 
στις Θαλάσσιες Χελώνες. 
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