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ΘΕΜΑ: 5 ∆εκεµβρίου, Παγκόσµια ηµέρα Εθελοντισµού 

      ΑΡΧΕΛΩΝ: 34 χρόνια Εθελοντισµού 

 
 

H αξία του εθελοντισµού είναι αναµφισβήτητη για τον άνθρωπο καθώς ενδυναµώνει και δίνει νέο 
περιεχόµενο στη ζωή του.  
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ εδώ και 34 χρόνια στηρίζεται στον εθελοντισµό για να εκπληρώσει το έργο του. Το 
όνοµα του ο Σύλλογος το έχει πάρει από τον ΑΡΧΕΛΩΝ τον Ισχυρό, το πρώτο απολίθωµα 
θαλάσσιας χελώνας που βρέθηκε ποτέ. Κατά το ήµισυ, γιατί στην πραγµατικότητα το άλλο µισό της 
ύπαρξης του Συλλόγου ορίζεται από τους εθελοντές. Εκείνους, που κάθε χρόνο συµµετέχουν σε 
κάθε πεδίο δραστηριοποίησης, σε κάθε δράση και έρευνα που πραγµατοποιεί ο Σύλλογος, και είναι 
ακριβώς αυτοί, οι εθελοντές, που ορίζουν το µεγαλύτερο µέρος του έργου του.  
Κάπως έτσι, µε «παιδιά» ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ο ΑΡΧΕΛΩΝ ολοκλήρωσε και φέτος τα 
προγράµµατα πεδίου για το 2017 και πλέον προετοιµάζεται για τα προγράµµατα του 2018 για τα 
οποία οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και µπορείτε να τις βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
(http://www.archelon.gr/) 
Φέτος ο Σύλλογος είχε την χαρά και την τιµή να λάβει τη βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών από όλο 
τον κόσµο, γεγονός που µας δείχνει πως τελικά το να προσφέρεις χρόνο µε µοναδικό αντάλλαγµα 
την ηθική διάσταση του «δούναι και λαβείν» έχει αποκτήσει, στην δύσκολη εποχή που βιώνει ο 
πλανήτης, µεγάλη σηµασία! 
Αξιοσηµείωτη ήταν και φέτος η συµµετοχή των Ελλήνων εθελοντών και αυτό είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακό, τόσο για τη χώρα µας όσο και για το πώς η νέα γενιά αρχίζει να προσεγγίζει και, κατ’ 
επέκταση, να αντιµετωπίζει την εθελοντική προσφορά εργασίας 
Στο τέλος µιας τόσο παραγωγικής σεζόν διαπιστώνουµε για µια ακόµη χρονιά πως οι εθελοντές 
είναι αυτοί στους οποίους ο Σύλλογος οφείλει το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο έργο που 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια της προστασίας των παραλιών ωοτοκίας και της διάσωσης των 
χελωνών. 
 
Χωρίς τους ανθρώπους αυτούς που, ανιδιοτελώς, δίνουν τον ελεύθερο τους χρόνο και τον 

κόπο τους δεν θα είχαµε τη δυνατότητα να προστατεύσουµε τις θαλάσσιες χελώνες.  
 
 
 
Πληροφορίες: Θεώνη Καρκούλια, Υπεύθυνη 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. 


