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Θέµα: Γνωρίστε τις καταδύσεις και τις θαλάσσιες χελώνες! 
 
Το  Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου 2011, ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ µαζί µε το Καταδυτικό 
Κέντρο Aqua Divers Club διοργανώνουν εκδήλωση γνωριµίας στις καταδύσεις αναψυχής στο Κέντρο 
∆ιάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών. Η εκδήλωση, που γίνεται µε αφορµή την έναρξη συνεργασίας του 
ΑΡΧΕΛΩΝ µε το Aqua Divers Club, θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο ∆ιάσωσης, στην 3η Μαρίνα 
Γλυφάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες του Κέντρου θα έχουν τη δυνατότητα να 
ζήσουν µια πρώτη εµπειρία στις καταδύσεις!  
 
Η εκδήλωση θα διαρκέσει τις ώρες επισκέψεων του Κέντρου ∆ιάσωσης Θαλασσίων Χελωνών (11:00 – 
17:00), είναι δωρεάν και απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά που έχουν συµπληρώσει το 8ο έτος. Οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να φέρουν το µαγιό, την πετσέτα τους και τη διάθεση για νέες εµπειρίες. 
 
Το Καταδυτικό Κέντρο Aqua Divers Club, επικεντρώνοντας φέτος το ενδιαφέρον του στην προστασία 
της θαλάσσιας χελώνας, ξεκινά από το Μάιο του 2011 συνεργασία µε την ΑΡΧΕΛΩΝ για την 
προστασία, θεραπεία  και επαναφορά των χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα προσφέρει ένα ποσό από κάθε πιστοποίηση ερασιτεχνικού καταδυτικού προγράµµατος της PADI 
που πραγµατοποιεί το οποίο θα διατίθεται για τη συντήρηση της κεντρικής εξωτερικής δεξαµενής 
φιλοξενίας θαλάσσιων χελωνών, στο Κέντρο ∆ιάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη 
Γλυφάδα. 
 
Για να συµµετέχετε πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή, µέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου, καλώντας στο 
210-5231 342 (γραφεία ΑΡΧΕΛΩΝ από τις 9 πµ µέχρι τις 5 µµ).  
 
Λίγα λόγια για το Aqua Divers Club: 
Το Καταδυτικό Κέντρο Aqua Divers Club, PADI 5* IDC Resort , που εδρεύει στο 48,5 χλµ. Λεωφ. 
Σουνίου, στην Ανάβυσσο, είναι ένα από τα ελάχιστα καταδυτικά κέντρα της Αττικής που βρίσκονται 
ακριβώς µπροστά στη θάλασσα. Το Aqua Divers Club προσφέρει καταδυτικά προγράµµατα όλων των 
επιπέδων, ξεκινώντας από το πρόγραµµα εµπειρίας για αρχάριους έως  και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για υποψήφιους εκπαιδευτές στην κατάδυση αναψυχής. Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στο 
περιβάλλον, προσφέρει οικολογικά προγράµµατα σε παιδιά και ενήλικες, και πραγµατοποιεί κάθε 
χρόνο καθαρισµούς βυθού και παραλίας σε αρκετά σηµεία της Αττικής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε µε 
κεφαλαία γράµµατα 
 
Πληροφορίες: στο 210-5231342 

     Υπεύθυνη: κα Έλλη Ταραµπέ 
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1983 µε σκοπό 
τη µελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους καθώς και την 
ενηµέρωση του κοινού. 
 



 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ.  ΤΗΛ./FAX : 210 5231342, www.archelon.gr, stps@archelon.gr 

 


