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Οι Εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ αποτελούν κινητήριο 
δύναμη για την δράση και το έργο του 

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ από τη στιγμή της 
ίδρυσης του δέχεται εθελοντές 
απ’ όλον τον κόσμο. Ανθρώπους 
πάσης ηλικίας, με διάφορα 
ενδιαφέροντα, διαφορετικών 
εθνικοτήτων και συνηθειών. Οι 
εθελοντές είναι αυτοί που 

συνθέτουν τον χαρακτήρα του Συλλόγου 
ΑΡΧΕΛΩΝ εδώ και πάνω από 34 χρόνια και 
αποτελούν κινητήριο δύναμη για την δράση και το 
έργο του. 
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Η δύναμη δύο Ambassadors ενώνεται για τον 
ΑΡΧΕΛΩΝ 

Οι «Πρεσβευτές» του ΑΡΧΕΛΩΝ, 
όπως η Sicily και η Λυδία, 
συμβάλλουν στις πολύ μεγάλες 
προσπάθειές μας να τα 
καταφέρουμε και φέτος για την 
μελέτη και προστασία των 

θαλασσίων χελωνών και των βιοτόπων τους. 

more » 

Έναρξη των θερινών προγραμμάτων πεδίου του 
ΑΡΧΕΛΩΝ! 

 

Το πρόγραμμά μας LIFE 
EUROTURTLES: «Love is 

the goal. LIFE is the 
journey» 

 

Έχει ξεκινήσει από το 
Σεπτέμβριο του 2016. 
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα LIFE, όπου ο 
ΑΡΧΕΛΩΝ είναι ένας από 
τους βασικούς Δικαιούχους 
και εκπροσωπεί την Ελλάδα. 
Συνολικά συμμετέχουν 9 
δικαιούχοι από 6 χώρες 
(Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, 
Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος) 
που πραγματοποιούν 
δράσεις από κοινού για την 
προστασία των φωλιών στις 
περιοχές ωοτοκίας με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών 
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Ημερίδα στο Ρέθυμνο για τις 
θαλάσσιες χελώνες 
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Κάθε χρόνο, η έναρξη των 
θερινών προγραμμάτων πεδίου 
του ΑΡΧΕΛΩΝ, έπεται της 
ολοκλήρωσης του Σεμιναρίου 
Εκπαίδευσης των Υπεύθυνων 

Πεδίου του Συλλόγου, οι οποίοι έτοιμοι για δράση 
πια, ταξιδεύουν στους σημαντικότερους βιοτόπους 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta 
caretta της χώρας μας, με σκοπό την μελέτη και 
την προστασία της. 
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Η πρώτη φωλιά της Caretta caretta στη Ζάκυνθο! 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
ένα από τα σπουδαιότερα 
γεγονότα, που αφορά την 
θαλάσσια χελώνα Caretta 
caretta, η πρώτη φωλιά, έλαβε 

τόπο στη Ζάκυνθο στις 16 Μαΐου στην παραλία 
ωοτοκίας του Γέρακα, όπου εντοπίστηκε από τους 
εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος Προστασίας 
της Θαλάσσιας Χελώνας. Η πρώτη φωλιά αποτελεί 
ένα σημαντικό γεγονός για τον κύκλο ζωής της 
Θαλάσσιας Χελώνας καθώς μ’ αυτή τους την 
πράξη δείχνουν την προτίμησή τους να 
αναπαραχθούν στις ίδιες παραλίες που 
αναπαράχθηκαν και οι ίδιες. 
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Η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας Caretta 
caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο είναι γεγονός! 

Κατά την πρωινή περιπολία των 
εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ τα 
ξημερώματα της Δευτέρας 22 
Μαΐου εντοπίστηκε η πρώτη 
φωλιά Caretta caretta στον 
Κυπαρισσιακό κόλπο και 

συγκεκριμένα μπροστά από την τοποθεσία 
Βουνάκι. 
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Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης (Απρίλιος 
2017)? 

 

Εν όψει της επερχόμενης 
ωοτοκίας που ξεκινά σε ένα 
μόλις μήνα, ο Σύλλογος 
ΑΡΧΕΛΩΝ βρέθηκε στην 
Κρήτη με στόχο να 
υπενθυμίσει την τήρηση των 
μέτρων διαχείρισης για την 
προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας και των βιοτόπων 
αναπαραγωγής της αλλά και 
να ενημερώσει τις τοπικές 
αρχές της Κρήτης για το 
διακρατικό Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα LIFE 
EUROTURTLES. 
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Η βροχή δεν εμπόδισε τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας 

Μέρας της Χελώνας 

 

Παρότι η βροχή ήταν 
ασταμάτητη και η 
θερμοκρασία αισθητά 
χαμηλή περίπου 350 άτομα 
ξεκίνησαν από το σπίτι τους 
να πάρουν μέρος στην 
Γιορτή που κάθε χρόνο 
διοργανώνουμε την 
τελευταία Κυριακή του Μαΐου 
για την ημέρα της Χελώνας. 
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Η εθελόντριά μας στο Κέντρο 
Διάσωσης, Joanne Stournara μας 
ενημερώνει για τα γεγονότα του 
Απριλίου 2017. 
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Mαθητές της Πελοποννήσου μαθαίνουν για τον 
ΑΡΧΕΛΩΝ και το θαλάσσιο περιβάλλον 

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, 
ακόμη μια χρονιά αρχίζει σιγά 
σιγά αλλά δυναμικά για τον 
ΑΡΧΕΛΩΝ. Στον Κυπαρισσιακό 
κόλπο η ομάδα μας είναι 
πανέτοιμη για να υποδεχτεί τις 

χελώνες στις παραλίες μας. Παράλληλα, την 
προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν και τα 
εκπαιδευτικά μας προγράμματα τα οποία 
απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών. 
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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. 
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