
 
 

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

 

 

  
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 

 

                                                                               Δελτίο Τύπου 
 

 
ΘΕΜΑ: 5 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια μέρα Εθελοντισμού,  
            Ο εθελοντισμός εν μέσω κρίσης 
 
Εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ δέχεται τη βοήθεια χιλιάδων εθελοντών για την προστασία 
της θαλάσσιας χελώνας. Κάθε καλοκαίρι από το 1983 έως σήμερα 500 άτομα απ’ όλον τον 
κόσμο έρχονται στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ για να προστατεύσουν τις θαλάσσιες 
χελώνες κατά την περίοδο ωοτοκίας τους (Μάιο έως Οκτώβριο). Οι θαλάσσιες χελώνες στη 
Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη και το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών κάθε χρονιά 
δέχονται την φροντίδα νέων και πιο μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων που με πολύ μεγάλο 
ενθουσιασμό και μεράκι παρέχουν τις γνώσεις τους και την εργασία τους γι’ αυτόν τον 
σκοπό.  
 
Πέρα από τους μεμονωμένους εθελοντές που έρχονται στα προγράμματα μας, ο ΑΡΧΕΛΩΝ 
συνεργάζεται με πολλά προγράμματα όπως το EVS (Ευρωπαική Εθελοντική Υπηρεσία), 
Leonardo Da Vinci και ERASMUS.  
 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν παύουν να είναι «χελωνάδες» όταν γυρίσουν στις χώρες τους και στα 
σπίτια τους. Από εκεί που βρίσκονται συζητάνε την εμπειρία τους με φίλους τους, συγγενείς 
τους, συμφοιτητές και συναδέλφους τους και προωθούν το μήνυμα της ευαισθητοποίησης 
στη δική τους κοινωνία. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον σε κάποιους 
ανθρώπους που επιδιώκουν να έρθουν ως εθελοντές την επόμενη χρονιά. Κι έτσι μετά από 
τόσα χρόνια που έχουν περάσει μπορεί να πει κανείς ότι έχει δημιουργηθεί μια αόρατη πόλη 
χελωνάδων διασπαρμένη σε όλον τον κόσμο. Αν ποτέ συναντιόνταν όλοι οι εθελοντές μαζί 
τότε θα έφτιαχναν μια πόλη.  
 
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας και μας ωθεί στο να συνεχίσουμε το έργο μας 
και να εκμεταλλευτούμε τα νέα μέσα τεχνολογίας για να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες 
μας. Στις 5 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού. Θέλουμε να αδράξουμε την 
ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εθελοντές που έχουν στηρίξει με 
οποιοδήποτε μέσο την προσπάθεια για τη διάσωση της θαλάσσιας χελώνας.  
 
Πληροφορίες:  
Κα Θεώνη Καρκούλια, Συντονίστρια Προγράμματος Εθελοντών, 210-5231342 
 
 
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. 


