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ΘΕΜΑ: Μιά πολύ ξεχωριστή φωλιά στον Λακωνικό κόλπο χάριν των εθελοντών του 
ΑΡΧΕΛΩΝ.... 
 
Ύστερα από συνεχή παρουσία 30 σχεδόν ετών, είναι γνωστή στους περισσότερους πλέον η δράση 
του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, ο οποίος – με την συνδρομή 
πάντα των εθελοντών του - προστατεύει συστηματικά την Θαλάσσια Χελώνα και τις παραλίες 
ωοτοκίας της.  
Αυτή την φορά όμως συνέβη στην παραλία Μαυροβουνίου του Λακωνικού κόλπου κάτι πέρα από 
τα συνηθισμένα.  
Την 26/6/2012 λίγο πριν την δύση του ηλίου (και όχι τις βραδινές ώρες όπως συμβαίνει συνήθως) 
εμφανίστηκε στην παραλία Μαυροβουνίου μια χελώνα caretta caretta, η οποία προσπαθούσε χωρίς 
επιτυχία να κάνει την φωλιά της διότι της έλλειπαν και τα δύο πίσω πτερύγια!! Για το γεγονός αυτό 
ενημερώθηκαν οι εθελοντές του προγράμματος Λακωνικού κόλπου του ΑΡΧΕΛΩΝ, οι οποίοι 
έσπευσαν στο σημείο. Με ιδιαίτερη διακριτικότητα και προσοχή, ούτως ώστε να μην γίνουν 
αντιληπτοί από το ζώο, έσκαψαν οι ίδιοι τρεις φωλιές, από τις οποίες στην τρίτη, η χελώνα άφησε 
περισσότερα από 160 αυγά (η διαδικασία φωλεοποίησης κράτησε περισσότερο από 2 ώρες)!!! 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ίχνη της συγκεκριμένης χελώνας , τα οποία είναι ευνόητο ότι ήταν 
διαφορετικά από τα συνηθισμένα λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου ζώου, είχαν 
εντοπιστεί στην συγκεκριμένη παραλία 22 φορές τις τελευταίες 2 εβδομάδες! Φαίνεται ότι το άτυχο 
ζώο προσπαθούσε απεγνωσμένα να κάνει την φωλιά του και το ένστικτό της την ωθούσε σε 
εξόδους. 
 
Τέτοιες ευαίσθητες στιγμές είναι που μένουν χαραγμένες για πολύ καιρό στη μνήμη όλων μας και 
λέμε, «αξίζει»!! 
Χαιρόμαστε όλοι που τα κατάφερε χάρη στους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, που καταφτάνουν απ’ όλο 
τον κόσμο για να βοηθήσουν και ευχόμαστε στον Σύλλογο καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που 
επιτελεί.        
 
Πληροφορίες: κα Παναγιώτα Θεοδώρου (Συντονίστρια Προγραμμάτων Πεδίου 
Πελοποννήσου) τηλ: 695100985 
 
 
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. 


