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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΡΧΕΛΩΝ «#Χελωνο-πρόκληση 

4:  Χελωνάκια σε κίνδυνο»  

 

Παρακαλούμε θερμά για την προώθηση της παρακάτω ανακοίνωσης και της 
συνημμένης πρόσκλησης στα σχολεία της διεύθυνσής σας ώστε να ενημερωθούν οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σχετικά με τον διαγωνισμό, που έχει καταληκτική 

ημερομηνία 14/2/2022.  
 

Xελωνο-πρόκληση 4: «Χελωνάκια σε κίνδυνο» 

Φτιάξτε μας μια ιστορία για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην 

παραλία που γεννιούνται 
 

 

Οι θαλάσσιες χελώνες Καρέττα μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις στη Μεσόγειο 

και επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι, μόλις ενηλικιωθούν, σε ηλικία περίπου 15-

20 ετών, επιστρέφουν στις ίδιες παραλίες από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι της ζωής τους, 

για να αφήσουν τα αυγά τους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί 
παράγοντες που δυσκολεύουν τις χελώνες στις παραλίες ωοτοκίας: κυρίως σκουπίδια, 

φώτα, ομπρέλες και ξαπλώστρες, νυχτερινά πάρτι, μπουλντόζες, αυτοκίνητα, 

μοτοσυκλέτες, ταχύπλοα σκάφη. 

 

Πως μπορεί κανείς να βοηθήσει τις χελώνες στις παραλίες; Οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ 

καθαρίζουν τις παραλίες από σκουπίδια που βγάζει η θάλασσα, καταγράφουν και 

προστατεύουν τις φωλιές. Όμως, πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν ή κάνουν 
διακοπές εκεί δεν ξέρουν τι να κάνουν για να μην ενοχλούν τις χελώνες. Χρειάζεται να 

τους δείξουμε τι μπορεί να πάει στραβά για τις χελώνες στις παραλίες ωοτοκίας και 

πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. 

 

Ιδού λοιπόν η Χελωνο-πρόκληση 4. «Χελωνάκια σε κίνδυνο» - Φτιάξτε μια ιστορία για 
την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην παραλία που γεννήθηκαν. 
 
Μάθετε τι ενοχλεί τις χελώνες και βάζει σε κίνδυνο τις φωλιές τους στην παραλία 
ωοτοκίας. Φανταστείτε έναν ή δύο ήρωες που θα βρεθούν για κάποιο λόγο σε μία 
παραλία. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που βρέθηκαν εκεί; Θα συναντήσουν ίχνη 
χελώνας, φωλιά, ή χελωνάκια; Ποιους άλλους ανθρώπους ίσως να συναντήσουν; Βάλτε 
μια αναποδιά, μια σκανταλιά, μια ανατροπή και την εξέλιξή της. Διευκρινίστε το χρόνο, 



 

 

 

τον τόπο και το ποιος βλέπει τα γεγονότα της ιστορίας. Θέλουμε η ιστορία σας να έχει 
αρχή, μέση και τέλος. 
 
Δουλέψτε με τους γονείς, τα αδέρφια σας, την παρέα ή μία ομάδα στο σχολείο σας, αν 
θέλετε. Αποτυπώστε την ιστορία σας σε ένα κείμενο μέχρι το πολύ 1000 λέξεις, σε 
ηλεκτρονικό αρχείο ή σε χειρόγραφα ή και ζωγραφιές που θα σκανάρετε ή διηγηθείτε 
την σε ένα βίντεο που θα τραβήξετε με κινητό στο σπίτι. Γράψτε μας και δύο λόγια για 
σας, όνομα, ηλικία, που μένετε κλπ. 
 
Στείλτε τα στον ΑΡΧΕΛΩΝ μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2022 (τα μεσάνυχτα) στο email 
education@archelon.gr με την ένδειξη #χελωνο-πρόκληση4. 

Αν δεν γνωρίζετε για τις θαλάσσιες χελώνες και τις παραλίες που γεννούν τα αυγά τους, 

δείτε τους παρακάτω συνδέσμους. Θα σας βοηθήσουμε δημοσιεύοντας ανακοινώσεις 

και μικρά βίντεο με την ένδειξη #χελωνο-πρόκληση4 στη σελίδα μας στο facebook και 

το instagram για να πάρετε ιδέες. 

• Βίντεο- Κυπαρισσιακός κόλπος:  

             https://www.youtube.com/watch?v=oKcecBBZydY 

• Βίντεο -Ζάκυνθος: https://www.youtube.com/watch?v=2yBT9aC_5ho 

• Διάβασε- Ποιος είναι ο δρόμος για τη θάλασσα? 

             https://www.archelon.gr/contents/ournews.php?mid=6&screen=1&nid=1159 

• Info graphic – Τα 7 είδη θαλάσσιων χελωνών και οι απειλές 

τους  https://www.archelon.gr/contents/ournews.php?mid=6&screen=1&nid=11
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• Διάβασε -Τι μπορείς να κάνεις 

https://www.archelon.gr/contents/help1.php?mid=1 

• Διάβασε – Η βιολογία της θαλάσσιας 

χελώνας https://www.archelon.gr/contents/biology.php?mid=71&mid2=72 

• Μάθε για τις περιοχές προγραμμάτων του 

ΑΡΧΕΛΩΝ https://www.archelon.gr/contents/projects.php?mid=3 
 

Τι θα γίνει μετά: Οι ιστορίες θα αξιολογηθούν ανά ηλικιακή βαθμίδα, με βάση κυρίως 

την πρωτοτυπία, τη δράση και τις αξίες που περιέχουν και δευτερευόντως την έκφραση 

και την αφήγηση που έχει χρησιμοποιηθεί.  

 



 

 

 

Οι ιστορίες που θα διακριθούν θα δημοσιευθούν στα ηλεκτρονικά μέσα του ΑΡΧΕΛΩΝ 

και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε βίντεο, ταινία ή podcasts. Αν υπάρχει 

δυνατότητα, θα καλέσουμε τους δημιουργούς τους σε μία διαδικτυακή ή δια ζώσης 

ξενάγηση από τους εθελοντές στην παραλία και τον Περιβαλλοντικό Σταθμό Αγιαννάκη 

Μεσσηνίας γύρω στο τέλος Μαΐου 2022!! 

 

Και βέβαια, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα δώρο συμμετοχής από τον ΑΡΧΕΛΩΝ. 

 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 
 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Αναστασία Σαμαρτζή 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων 

 

email: education@archelon.gr,  

τηλ. 6932 640 949, Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13:00. 

 

 
 
 


