
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

Ο πληθυσμός θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγεται 
στην Κρήτη εξακολουθεί να κινδυνεύει με εξαφάνιση 

Στην Συνοπτική έκθεση για την 
προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta, παρουσιάζονται τα 
κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις 
προσπάθειες προστασίας της 
θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη κατά το 
2014. Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος του 
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ για την παρακολούθηση της 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας 
και την ενημέρωση του κοινού και γίνεται μια καταγραφή 
των προβλημάτων και κυρίως των μεγάλων έργων και 
παρεμβάσεων που υποβάθμισαν ή απειλούν με 
υποβάθμιση τις παραλίες ωοτοκίας. 
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΡΧΕΛΩΝ 2014 

Το έργο του Συλλόγου είναι πολύ 
μεγάλο και θα ήταν αδύνατο να 
πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των 
εκατοντάδων εθελοντών οι οποίοι 
αφιερώνουν κάποιον ή και το 
μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου 

χρόνου τους για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών. 
Οι εθελοντές αυτοί έρχονται από όλες τις γωνιές του 
κόσμου και προσφέρουν πάνω από 14.000 ημέρες 
εθελοντικής εργασίας για την προστασία των θαλάσσιων 
χελωνών στην Ελλάδα. 
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ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΕΛΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 

 

Οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ 
επισκέφθηκαν το 
Πλανητάριο το Σάββατο 29 
Νοεμβρίου και είχαν την 
ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν το 
ντοκιμαντέρ θόλου «Τα 
μυστήρια του Νείλου». 
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Η Βρετανική Πρεσβεία στον 
ΑΡΧΕΛΩΝ 

 

Κάποιες ομάδες ανθρώπων 
είναι πολύ 
ευαισθητοποιημένες και 
θέλουν οργανωμένα να 
στηρίξουν το έργο του 
ΑΡΧΕΛΩΝ. Μία τέτοια 
ομάδα είναι οι εργαζόμενοι 

http://www.archelon.gr/contents/ournews.php?row=row10&nid=706
http://www.archelon.gr/contents/ournews.php?row=row10&nid=711
http://www.archelon.gr/contents/ournews.php?row=row10&nid=701


Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης το Δεκέμβριο 
2014? 

Η Εθελόντριά μας στο Κέντρο Διάσωσης 
Joanne Stournara μας ενημερώνει για τα 
νέα από 1 Δεκεμβρίου 2014 έως 11 
Ιανουαρίου 2015. 
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Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης Νοέμβριο? 

Η Εθελόντριά μας στο Κέντρο Διάσωσης 
Joanne Stournara μας ενημερώνει για τα 
νέα από 8 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 
2014. 
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Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης τον Οκτώβριο? 

Η Εθελόντριά μας στο Κέντρο Διάσωσης 
Joanne Stournara μας ενημερώνει για τα 
νέα από 1 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 
2014. 
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της Βρετανικής Πρεσβείας 
στην Ελλάδα. Με την 
ευγενική παρότρυνση του 
Βρετανού Πρέσβη Α.Ε. John 
Kittmer οι εργαζόμενοι της 
Βρετανικής Πρεσβείας μαζί 
με τις οικογένειές τους 
επισκέφτηκαν το Κ.Δ.Θ.Χ 
την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 
2014. 
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Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

Την Παρασκευή 5 
Δεκεμβρίου ο ΑΡΧΕΛΩΝ 
γιόρτασε την Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντισμού με 
δωρεάν αγκαλιές στο Θησείο 
και την Κυριακή 7 
Δεκεμβρίου στο Κέντρο 
Διάσωσης με κυνήγι 
θησαυρού, ξεναγήσεις και 
ντοκιμαντέρ. 
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