
 

 

 

                                                                                   ∆ελτίο Τύπου 
 

03/10/2017 
 

ΘΕΜΑ: Βράβευση ΑΡΧΕΛΩΝ για την συµβολή του στην Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη του Ρεθύµνου 

 
Στα πλαίσια  της Παγκόσµιας Μέρας Τουρισµού και της εκδήλωσης «Αειφόρος Τουρισµός-Εργαλείο 
Ανάπτυξης», η επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ρεθύµνης βράβευσε τον ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογο για 
την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας , αναγνωρίζοντας την πολύχρονη, συστηµατική και ουσιαστική 
συµβολή του στην προστασία του Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, 
στη διάδοση του εθελοντισµού , στην προβολή και την  τουριστική ανάπτυξη του Ρεθύµνου. 
 
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στις 26 Σεπτέµβρη στο Σπίτι του Πολιτισµού στην παλιά πόλη Ρεθύµνου από 
τον ∆ήµαρχο κ. Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος κατά τον χαιρετισµό του,  τόνισε την προστασία του περιβάλλοντος 
ως εργαλείο ανάπτυξης για τον τουρισµό της Κρήτης. Επιπλέον αναφέρθηκε εγκαρδίως στην αφοσίωση των 
εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ, την επιµονή τους στην προστασία και διάσωση της θαλάσσιας χελώνας  Caretta 

caretta, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των 
επισκεπτών.  
 
Το βραβείο παρελήφθη από την υπεύθυνη του ΑΡΧΕΛΩΝ για το πρόγραµµα της Κρήτης κα Νικολοπούλου 
Αθανασία, η οποία µέσα από µια σύντοµη εισήγηση παρουσίασε τα αποτελέσµατα της προστασίας για τις 
παραλίες ωοτοκίας του κόλπου Ρεθύµνης για το 2017 και τόνισε πως η παρουσία ενός τόσο σπάνιου είδους σε 
ένα εξαιρετικά τουριστικό νησί όπως η Κρήτη, και δη µιας πόλης όπως το Ρέθυµνο, που αποτελεί και την 3

η
 

µεγαλύτερη περιοχή ωοτοκίας στην Ελλάδα, µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τον 
τουρισµό του νησιού. Η συντονισµένη προσπάθεια για την προστασία των παραλιών ωοτοκίας από τους ίδιους 
τους επιχειρηµατίες και τους ντόπιους, η ενεργή συµβολή των τουριστών και η συνεργασία µε τους τοπικούς 
φορείς µπορεί µόνο να οδηγήσει στη διατήρηση του είδους των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Η 
εφαρµογή των µέτρων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας από όλους όσους δραστηριοποιούνται στις 
παραλίες ωοτοκίας του νησιού, αξιοποιώντας παράλληλα τον παράκτιο φυσικό πλούτο µπορεί να οδηγήσει 
στην βιωσιµότητα των παραλιών αλλά και στο άνοιγµα του δρόµου προς µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη που 
θα προστατεύει, θα στηρίζει και θα ωφελεί την βιοποικιλότητα, την οικονοµία, την τοπική κοινωνία αλλά και 
τους επισκέπτες αυτού του τόπου. 
 
Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ, ευχαριστεί θερµά τον ∆ήµο Ρεθύµνης και ιδιαιτέρως το γραφείο Πολιτισµού και 
Τουρισµού καθώς και τον Σύλλογο Ξενοδόχων για την χρόνια συνεργασία, που οδήγησε στην τιµητική αυτή 
διάκριση και εύχεται κάθε χρονιά προστασίας να δίνει όλο και περισσότερη ώθηση στην εδραίωση της 
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και στη συνύπαρξη του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον από το οποίο 
εξαρτάται και συνδέεται άρρηκτα. 
 
 

Πληροφορίες:  
Νικολοπούλου Αθανασία, Υπεύθυνη πρoγραµµάτων Κρήτης ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ.: 6937352379  
fb: ARCHELON Crete, 
        ARCHELON, the official page 

 

 

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. 


