
 
 

 

Δελτίο Τύπου  
 

Ημερομηνία: 21/02/2022 
 

 
Θέμα: Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τις θαλάσσιες χελώνες και τον ΑΡΧΕΛΩΝ 

 
Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών Καρέττα την χρονιά που μας πέρασε, και των 

κινδύνων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τι 

κάνουν ακριβώς οι εθελοντές και ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ; Ποια είναι τα μέτρα προστασίας στις κύριες παραλίες ωοτοκίας στη 

χώρα μας και ποια τα πρόσφατα συμπεράσματα από τις δεκαετίες δράσεων και καταγραφών  του Συλλόγου; 

Αυτά και άλλα πολλά θα απαντηθούν στην ετήσια και πάντα ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ η οποία θα 

γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη 23/2/2022, 18.50 -20.30. 

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, συμπεράσματα από 38 χρόνια παρακολούθησης 

στη Ζάκυνθο και πρόσφατες επιστημονικές παρατηρήσεις, προβολή ντοκιμαντέρ για το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων 

Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα,  αλλά και προβολή τμήματος του ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 με τίτλο " Πράσινες ιστορίες - 

ΑΡΧΕΛΩΝ " . 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους όσους ενδιαφέρονται για τη δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ και τη θαλάσσια πανίδα της χώρα μας 

καθώς και τους εκπρόσωπους του τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν με email τον 

σύνδεσμο με τον οποίο θα εισέλθουν στην εκδήλωση, εδώ: https://www.archelon.gr/contents/zoom.php.   

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23-02-2022 
 
- 18.50 Έναρξη - Καλωσόρισμα – Οδηγίες 
(παρουσιάζει και συντονίζει η Δάφνη Μαυρογιώργου) 
- 19.00 Το 2021 στο Κέντρο Διάσωσης 
Παρουσίαση: Οι χελώνες - Οι άνθρωποι που βοήθησαν - Τα σχολεία 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Απαντούν η Ειρήνη Κασιμάτη, ο Δημήτρης Φυτίλης, η Αναστασία Σαμαρτζή) 

Προβολή μικρού ντοκιμαντέρ 
- 19.15 Πως μπορείς να βοηθήσεις; Εθελοντισμός και πρακτική εμπειρία στον ΑΡΧΕΛΩΝ 
Το Δίκτυο Διάσωσης σε όλη την Ελλάδα (Ειρήνη Κασιμάτη) 
Τοπικοί εθελοντές και πρακτική άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης (Δημήτρης Φυτίλης) 
Εθελοντές και πρακτική άσκηση στις παραλίες ωοτοκίας (Χαρά Παπαηλιού) 
Ευαισθητοποίηση μαθητών με την #χελωνοπρόκληση3 (Παναγιώτα Σουρίδη) 
- 19.30 Το 2021 στις παραλίες ωοτοκίας 
Παρουσίαση: Η ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών - Οι άνθρωποι που βοήθησαν - Η οικονομική υποστήριξη- 
Σποραδική ωοτοκία 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Απαντούν η Γαλήνη Σαμλίδου, η Λυδία Κουτρουδίτσου, η Ρεγγίνα Στεφανάτου, η Παναγιώτα Θεοδώρου)  

- 19.45 Πρόσφατα συμπεράσματα και επιστημονικές παρατηρήσεις 
Συμπεράσματα από 36 χρόνια παρακολούθησης στη Ζάκυνθο (Δημήτρης Μαργαριτούλης) 

Πρώτη παρατήρηση της "πολυανδρίας" της Καρέττα (Κώστας Παπαφιτσώρος) 
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
- 20.05 Ολοκλήρωση του έργου Life Euroturtles 
Οι δράσεις που ολοκλήρωσε ο ΑΡΧΕΛΩΝ (Δάφνη Μαυρογιώργου) 
Στην παραλία Κοτύχι (Διονύσης Μαμάσης) 
Η συνεισφορά του Πράσινου Ταμείου (Γιώργος Πρωτόπαπας) 
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
- 20.15 Τιμητικές διακρίσεις 2021 
Αναφορά σε ανθρώπους που βοήθησαν στις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ πέραν του αναμενόμενου (Θωμάς Αράπης) 
"ΑΡΧΕΛΩΝ - Πράσινες ιστορίες" προβολή τμήματος του ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 
- 20.30 Τέλος εκδήλωσης 

https://www.archelon.gr/contents/zoom.php
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B73?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWcW2M-WKhgJMZ5v_k9-f-psviDvIbup39cyzUuOXCkJxkAFdi77zpITusgt53-UTu3kVj_DBjauCw0_ACONTxUgGCgT58pZL7MGORVnZ995l-wr4yau50p3Kc284uAXwUOTSs2Wq1K2LqSlC6H3UH5&__tn__=q

