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ΘΕΜΑ:  Αποκεφαλισµοί θαλάσσιων χελωνών στη νήσο Νάξο 

 
Το Κέντρο ∆ιάσωσης Θαλασσίων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ λειτουργεί από το 1994, συµβάλλοντας κάθε χρόνο 

στην προστασία των θαλασσίων χελωνών. Συγκεκριµένα περισσότερες από 70 τραυµατισµένες ή άρρωστες 

θαλάσσιες χελώνες ετησίως περιθάλπονται και απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον, µε τις ανάγκες 

για περίθαλψη συνεχώς να αυξάνονται! Επιπλέον, περίπου 600 εκθαλασσώσεις χελωνών καταγράφονται 

ετησίως στην χώρα µας  µέσω του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιάσωσης Θαλασσίων Χελωνών. Οι χελώνες που χρήζουν 

περίθαλψης έχουν  συχνά τραυµατιστεί από την εµπλοκή τους µε αλιευτικά εργαλεία – αγκίστρια, πετονιές, 

κλπ. ∆υστυχώς η δεύτερη συχνότερη αιτία τραυµατισµού ή θανάτωσης των προστατευόµενων αυτών ζώων 

είναι η σκόπιµη ανθρώπινη ενέργεια! ∆ηλαδή κάποιοι συνάνθρωποί µας ηθεληµένα τραυµατίζουν ή 

σκοτώνουν αυτούς τους  ζωντανούς οργανισµούς, µε τους οποίους µοιραζόµαστε το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Από τις περιπτώσεις σκόπιµων θανατώσεων ή τραυµατισµών, όχι µόνο θαλάσσιων χελωνών αλλά και άλλων 

ζώων, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως η έλλειψη 

οικολογικής συνείδησης ορισµένων συνανθρώπων µας.  

∆υστυχώς, τους τελευταίους δύο µήνες, όπως µας έχουν έχουν ενηµερώσει τόσο το Λιµεναρχείο όσο και ο 

Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, έχουν εντοπιστεί δέκα νεκρές αποκεφαλισµένες θαλάσσιες 

χελώνες στην περιοχή της Νάξου. Πιστεύουµε πως το ποσοστό των νεκρών χελωνών χωρίς κεφάλι στην ίδια 

περιοχή (παραλία Πλάκας) είναι αρκετά µεγάλο για να είναι σύµπτωση. Ακόµη, σύµφωνα µε τις φωτογραφίες 

που στάλθηκαν στον ΑΡΧΕΛΩΝ (συνηµµένο αρχείο) δεν φαίνεται να υπάρχει προχωρηµένη σήψη στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, που να δικαιολογεί την έλλειψη κεφαλιού. Εποµένως, σε συνέχεια του 

θλιβερού περιστατικού που έγινε την θερινή περίοδο 2016, όπου εντοπίστηκε θαλάσσια χελώνα δεµένη µε 

τσιµέντο ώστε να µην µπορεί να ανέβει στην επιφάνεια για να αναπνεύσει, η σκόπιµη θανάτωση θαλασσίων 

χελωνών δείχνει να έχει εξελιχθεί στον αποτρόπαιο αποκεφαλισµό των ζώων. 

Για την εξάλειψη αυτών των πολύ λυπηρών φαινοµένων χρειάζεται η κινητοποίηση των αρχών και κυρίως των 

πολιτών, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποφευχθούν τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις στο 

µέλλον. Ζητούµε λοιπόν την βοήθειά σας! Οποιαδήποτε πληροφορία έχετε, θα βοηθήσει να βρεθούν και να 

τιµωρηθούν οι δράστες. Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους συµπολίτες µας και τον Σύλλογο 

Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου που εντόπισαν τα ζώα καθώς και το Λιµεναρχείο Νάξου. Αν γνωρίζετε κάτι 

για τα περιστατικά, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Λιµεναρχείο Νάξου (τηλ.:2285022300) ή µε τον Σύλλογο 

ΑΡΧΕΛΩΝ (τηλ.:2108944444, 6941511511) 
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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. 


