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Θέμα: Συμμετοχή στα καλοκαιρινά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ: μία ευκαιρία για γνώσεις και νέες 
εμπειρίες   
 
 
Λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει η ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των υπεύθυνων πεδίου του 
ΑΡΧΕΛΩΝ για τις παραλίες ωοτοκίας.  Για τρεις ημέρες  30 νέοι άνθρωποι συμμετείχαν με παρουσιάσεις, ερωτήσεις, εξηγήσεις και 
πρακτικές ασκήσεις στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τις υπεύθυνες προγραμμάτων. Η επόμενη συνάντησή τους 
θα γίνει βέβαια στις παραλίες της Ζακύνθου, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.  
 
Τα εθελοντικά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, που γίνονται στα αγγλικά, αποτελούν μια μοναδική εμπειρία, Ο κορμός τους βασίζεται 
στις παρακάτω ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που προσελκύουν πολλούς φοιτητές και σπουδαστές:  

• βιολογία/ απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες,  

• συλλογή/ διαχείριση βιολογικών και οικολογικών δεδομένων, 

• ενημέρωση του κοινού για το περιβάλλον, 

• οργάνωση/ διαχείριση εθελοντών και χώρων διαμονής 

• εξεύρεση πόρων/ ψηφιακή επικοινωνία 
  
«Δεχόμαστε σαν εθελοντές ανθρώπους από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, αναμεσά τους είναι και πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες» 
λέει η Χαρά Παπαηλιού, Υπεύθυνη Εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι περισσότεροι εθελοντές έχουν σχέση με το περιβάλλον και τη 
βιολογία και αρκετοί  επίσης έχουν σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την επικοινωνία, τις κοινωνικές επιστήμες και την 
ψυχολογία.  
 
Η συμμετοχή εθελοντών που, πέραν των καλών Αγγλικών, μιλούν και καλά Ελληνικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Τα καθήκοντά τους 
είναι ίδια με των υπόλοιπων, αλλά η παρουσία τους στις ερευνητικές ομάδες δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την τοπική 
κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής για Ελληνόφωνους είναι 3 εβδομάδες με εισφορά συμμετοχής 
130€, που καλύπτει διαμονή σε κατασκήνωση και ασφάλιση έναντι ατυχημάτων.  
 
«Για όσους εθελοντές από την Ελλάδα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αποκτήσουν εμπειρία σε μία από τις θεματικές που 
προαναφέρθηκαν, δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν για παραπάνω χρόνο, με την μικρότερη δυνατή εισφορά» συνεχίζει η 
Χαρά.  
 
Τα καθήκοντα των ερευνητών/ εθελοντών στα προγράμματα καταγραφής και προστασίας της ωοτοκίας επιβλέπουν και συντονίζουν 
οι έμπειροι και κατάλληλα καταρτισμένοι υπεύθυνοι πεδίου. Οι ομάδες μένουν σε κατασκηνώσεις, όπου υπάρχει δυνατότητα και για 
κοινά γεύματα.  «Παίρνουμε ιδιαίτερα μέτρα και φέτος για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19 στα προγράμματα των παραλιών 
ωοτοκίας, γιατί δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε την επιτυχία του προγράμματος» λέει η Δάφνη Μαυρογιώργου, Διευθύντρια του 
ΑΡΧΕΛΩΝ. «Η καταγραφή και η προστασία των φωλιών δεν είναι τουρισμός ή κάποια επαγγελματική δραστηριότητα που απλά 
μπορεί να αναβληθεί για αργότερα». 
 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δέχεται εθελοντές από όλο τον κόσμο στα προγράμματα προστασίας και ευαισθητοποίησης για τις θαλάσσιες 
χελώνες από το 1987 ενώ η συστηματική καταγραφή και μελέτη της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο και τον Κυπαρισσιακό έχει αρχίσει από 
το 1984. Πρόκειται για το πλέον μακροχρόνιο πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο και ένα από τα 
αρχαιότερα προγράμματα του είδους του στον κόσμο.  
 
Δείτε τα εθελοντικά προγράμματα ΕΔΩ. 
Δείτε ΕΔΩ τα μέτρα προστασίας απο τον COVID-19. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: Χαρά Παπαηλιού, Υπεύθυνη Εθελοντών volunteers@archelon.gr  

https://archelon.gr/contents/volunt.php?mid=2
https://archelon.gr/contents/covid_measures.php?mid=2&mid2=99
mailto:volunteers@archelon.gr

