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Η Δρ. Τζέιν Γκούντολ συζητάει με τον ΑΡΧΕΛΩΝ 

Κατά τη σύντομη επίσκεψή της 
στην Ελλάδα, η Δρ.Τζέιν 
Γκούντολ, εμβληματική 
ερευνήτρια  της 
συμπεριφοράς  των 
πρωτευόντων 
ζώων,αναγνωρισμένη 

ανθρωπολόγος και Πρέσβειρα Ειρήνης του ΟΗΕ, 
έδωσε το παρόν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων 
Χελωνών αυτό το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. 

more » 

Η Ενέργεια για Ζωή ταξιδεύει με τον ΑΡΧΕΛΩΝ 
στη Θηρασιά 

Για 3η χρονιά ο ΑΡΧΕΛΩΝ 
συμμετέχει στο ταξίδι του 
προγράμματος «Η Ενέργεια για 
Ζωή Ταξιδεύει» , επικοινωνώντας 
με τα παιδιά των 
απομακρυσμένων περιοχών της 

Ελλάδας. Τον Δεκέμβριο έριξε άγκυρα, στην 
απομακρυσμένη Θηρασιά και η εθελόντρια μας, 
Αθηνά Τσεκούρα, επικοινώνησε με τους μαθητές 
και τους κατοίκους του νησιού. 
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Οι «ήρωες» της σεζόν 

 

Μπορεί το καλοκαίρι του 
2017 να φαντάζει σε 

μερικούς μακρινό, όμως όχι 
σε μας! 

 

Στο Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ 
ετοιμαζόμαστε συστηματικά 
για το επόμενο καλοκαίρι. Η 
πρόσκληση για τους 
εθελοντές του 2017 έχει ήδη 
ανακοινωθεί. Η αξιολόγηση 
των προγραμμάτων του 
2016 βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ας πάρουμε μια γεύση από 
το καλοκαίρι που πέρασε. 
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Πρεσβευτής του ΑΡΧΕΛΩΝ 
στο Τιρόλο 
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Πάνω από 760 εθελοντές κυρίως 
από το εξωτερικό αλλά και από 
την Ελλάδα παραβρέθηκαν στο 
πεδίο και στην φροντίδα 
τραυματισμένων χελωνών το 
διάστημα από τα μέσα Μαΐου 
μέχρι και σήμερα. Μέσα σε 

αυτούς οι πρώην εθελοντές ξεπερνούσαν τους 100, 
γεγονός που αποδεικνύει την δύναμη και το δέσιμο 
του Συλλόγου με τους ανθρώπους που έχουν 
περάσει από αυτόν κατά τη διάρκεια όλων αυτών 
των ετών. 
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Μια ακόμα – δυστυχώς αναμενόμενη - καταδίκη για 
την Ελλάδα 

Η σημερινή καταδίκη της χώρας 
μας από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για 
την ελλιπή προστασία της 
χελώνας καρέτα και του Nότιου 
Κυπαρισσιακού Κόλπου ήταν 

δυστυχώς αναμενόμενη. 

more » 

Μηνύματα ελπίδας στις 14/2, Εκδήλωση 
Παρουσίασης Προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ 

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και 
των ερωτευμένων για τους 
περισσότερους, αλλά για εμάς η 
μέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στην 
αγάπη μας για τις θαλάσσιες 

χελώνες, τη δουλειά μας και στην επιβράβευση των 
ανθρώπων που συμβάλλουν στο δύσκολο έργο 
που επιτελούμε στο πεδίο αλλά και στο Κέντρο 
Διάσωσης κάθε χρόνο για την προστασία του 
είδους. 
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Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης 
(Δεκέμβριος 2016); 

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ θα συμμετέχει 
αύριο στις 25 Νοεμβρίου 
2016 στην έκθεση 
“Freiwilligen Messe Tirol” 
στο Ίνσμπρουκ της 
Αυστρίας. Εκπρόσωπος και 
Πρεσβευτής του ΑΡΧΕΛΩΝ 
στη χώρα της Αυστρίας θα 
είναι η Ταμίνα Φρόιντ. 

more » 

ΑΡΧΕΛΩΝ και Αειφόρος 
Τουρισμός 

 

Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε η 1η 
Ευρωπαική Συνάντηση του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Αειφόρου Τουρισμού (Global 
Sustainable Tourism 
Council) στο Ζάππειο 
Μέγαρο με θέμα «Χτίζοντας 
την Αειφορία στον 
Ευρωπαικό Τουρισμό». 
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ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: 
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΡΕΤΑ ΣΤΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 

Μετά από 14 χρόνια μελέτης 
700 χελωνών στις οποίες 
τοποθετήθηκαν είτε 
συμβατικά σήματα (tags) είτε 
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Η εθελόντριά μας Joanne 
Stournara μας ενημερώνει για 
όλες τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις 
του Δεκεμβρίου στο Κέντρο 
Διάσωσης. 
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Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης 
(Νοέμβριος 2016)? 

Η εθελόντριά μας από το Κέντρο 
Διάσωσης, Joanne Stournara, 
μας ενημερώνει για τα γεγονότα 
από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2016. 

more » 

Θαλάσσια ρύπανση και χελώνες 

Ως θαλάσσια ρύπανση ορίζεται η 
ανθρώπινη εισαγωγή, άμεσα ή 
έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 
προκαλώντας ποικίλα επιβλαβή 
αποτελέσματα, όπως ζημιά σε 

πόρους διαβίωσης, κινδύνους στην ανθρώπινη 
υγεία, εμπόδιο στις θαλάσσιες δραστηριότητες 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, μείωση της 
ποιότητας του θαλάσσιου νερού. 
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Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta 
caretta στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης κατά το 
2016. 

Στην παρούσα έκθεση, 
παρουσιάζονται τα κυριότερα 
γεγονότα που σημάδεψαν τις 
προσπάθειες προστασίας της 

θαλάσσιας χελώνας  στις περιοχές ωοτοκίας της 
Κρήτης το 2016. 

more » 
 

δορυφορικοί πομποί 
(satellite transmitters) 
διαπιστώθηκε ότι οι Καρέτα 
που ζουν στον Αμβρακικό 
Κόλπο φωλεοποιούν στην 
πλειοψηφία τους σε 
ελληνικές παραλίες 
ωοτοκίας και κυρίως στη 
Ζάκυνθο. 

more » 
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