μια

Aφίσα

Xίλιες σκέψεις

A poster is worth a thousand thoughts
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Αφιερώνεται στα μέλη,
τους υποστηρικτές
και τους εθελοντές
του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ
Dedicated to the members,
supporters and volunteers
of ARCHELON
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Η έκδοση αυτή αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2003
από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτιζόταν
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Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη (Αντιπρόεδρο),
Ιουλία Δροσινού (Γενική Γραμματέα),
Θωμά Αράπη (Ταμία),
και Δημήτρη Μαργαριτούλη,
Νικήτα Πατηνιώτη,
Βιβή Ραΐση (Συμβούλους)
και το Διευθυντή Δημήτρη Δημόπουλο.
Φωτογράφιση: Ζέτα Παπαϊωάννου
Σχεδιασμός: Λενιώ Μαργαριτούλη
Eκτύπωση: Δ. Πρίφτης και Υιοί ΟΕ
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comprised by:
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Anna Kremezi-Margaritouli (Vice-Chair),
Ioulia Drossinou (Secretary General),
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and Dimitris Margaritoulis,
Nikitas Patiniotis
and Vivi Raisi (Members)
and the Executive Director Dimitrios Dimopoulos.
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Design: Lenio Margaritouli
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Μια Αφίσα... Χίλιες Σκέψεις

A Poster is Worth a Thousand Thoughts

Κάθε φορά που στύβουμε το μυαλό μας για να βρούμε μια
εικόνα και ένα μήνυμα που να μας εκφράζει, αναγκαζόμαστε να αναρωτηθούμε γιατί το κάνουμε. Απαντώντας σ’
αυτό το ερώτημα, παίρνουμε δύναμη για συνέχεια.

Every time there is a need to find a new message or image
to express our emotions and thoughts, we usually resort
to the archetypal question: Why are we doing it? When
we find the answer, we feel good and draw energy to
persevere.

Θυμάμαι τις ατέλειωτες ώρες που έχουμε καταναλώσει
στο Σύλλογο για να αποφασίσουμε πράγματα που, ίσως,
φαίνονται απλά. Όπως για παράδειγμα, αν θα πουλάμε
βιβλία και μπλουζάκια στους σταθμούς ενημέρωσης ή αν
θα δεχθούμε ως χορηγούς εταιρείες πετρελαιοειδών.
Τον περισσότερο χρόνο όμως νομίζω τον καταναλώναμε
για να βρούμε την εικόνα και το μήνυμα σε μια αφίσα που
θα έδινε το στίγμα της δράσης για την οποία επρόκειτο
να δημιουργηθεί. Σήμερα, κοιτάζοντας 20 χρόνια πίσω,
βλέπουμε τα συναισθήματα των διαφόρων εποχών να
απεικονίζονται στα μηνύματα.
Για παράδειγμα το “Μπορούμε να ζήσουμε μαζί”, που
γράφτηκε στα πρώτα αυτοκόλλητα και δεν έπαψε να
εμφανίζεται μέχρι σήμερα, εκφράζει ένα αισιόδοξο
ξεκίνημα. Στη συνέχεια στο “Μικρά βήματα σε αβέβαιο
μέλλον” διαγράφονται τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα
των αντιθέσεων μεταξύ της άνευ όρων ανάπτυξης και της
προστασίας. Αργότερα στο “Ζήσαμε μαζί - Θα ζήσουμε
μαζί” υπάρχει το στοιχείο της εμπειρίας και της όρεξης
για συνέχεια. Τέλος στο “Περιουσία μου ο πλούτος της
θάλασσας”, που εμφανίζεται τώρα σε μπλουζάκια για τους
ψαράδες, αλλά σύντομα θα γίνει και αφίσα, υπάρχει ένας
παραλληλισμός ανάμεσα στην οικονομική ευημερία και τη
βιοποικιλότητα.
Οι αφίσες που παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση,
σημαδεύουν την πορεία των 20 ετών του Συλλόγου, με
δημιουργίες, άλλοτε πετυχημένες κι άλλοτε όχι. Οι περισσότερες όμως είναι μια ευκαιρία για να συμπορευτεί η περιβαλλοντική ανησυχία με την καλλιτεχνική ευαισθησία.
Σ’ αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται 28 αφίσες που ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες. Ορισμένες έχει εκδώσει
ο ΑΡΧΕΛΩΝ. Ορισμένες όμως εκδόθηκαν από άλλους
φορείς που εμπνεύστηκαν από το έργο του Συλλόγου.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε όλες τις αφίσες της
δεύτερης κατηγορίας. Λυπόμαστε επίσης που για αρκετές
δεν είναι γνωστός ο καλλιτέχνης-δημιουργός.

I remember the endless conversations in our Society to
decide on basic issues such as do we sell books and Tshirts, and what companies do we want as sponsors. But, I
think that we spent even more time in finding the image
and the message for a poster we wanted to produce.
Today, looking back over 20 years, we can recognize in
the posters’ messages the particular feelings of the various
situations of the time. For example, the motto “We can
all live together” which was printed on our first stickers,
and has to date never ceased to figure in most of our
publications, reflected a positive start. The next motto
“Small steps to an uncertain future” coincides with the first
conflicts on the beaches between unlimited development
and nature conservation. Later came the motto “We have
lived together, we will live together”, which incorporates
a sense of experience and a desire for perseverance.
Finally, the motto “The richness of the sea is my fortune”,
printed on T-shirts and stickers for fishermen, reflects the
interrelation of financial gains and biological diversity.
The 28 posters presented in this publication, mark the
20-year-old history of ARCHELON. They are grouped in
two basic categories. The first includes those issued by
ARCHELON, the second those that were issued by others
but somehow inspired by ARCHELON’s activities. It is
also possible that in the last category there may be other
posters that we are not aware of.
To celebrate our 20th anniversary we decided to tell the
history of the Society not so much by words but rather by
images, because we believe in the high effectiveness of the
image in best delivering a message.
Anna Kremezi-Margaritouli

Ως επετειακή έκδοση των 20 χρόνων του Συλλόγου,
σκεφτήκαμε να διηγηθούμε την ιστορία του, όχι με λόγια
αλλά με εικόνες, επειδή πιστεύουμε στο παμπάλαιο ρητό:
“τα πολλά λόγια είναι φτώχεια”.
Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη
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1. “Σώστε με για να
Σωθείτε... από τις
Tσούχτρες”
Η πρώτη αφίσα στην
Ελλάδα με θέμα τις
θαλάσσιες χελώνες. Αν
και κυκλοφόρησε πριν
την ίδρυση του Συλλόγου,
ορισμένα από τα
πρόσωπα που συνέβαλαν
στην έκδοσή της υπήρξαν
στη συνέχεια ιδρυτικά
μέλη του Συλλόγου
ΑΡΧΕΛΩΝ.
Έκδοση και δημιουργία:
Υπουργείο Συντονισμού,
Γραμματεία Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος.
Χορηγία: Εμπορική Τράπεζα.
Διαστάσεις: 48x69 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1981.

1. “Save me to be Saved
from... the Jellyfish”
It was the first poster
in Greece related to sea
turtles. Although released
prior to the establishment
of ARCHELON, some of
the contributors were later
founding members of the
Society.
Designed and published by:
Ministry of Co-ordination,
Secretariat of National
Council of Planning and
Environment.
Sponsored by: Emporiki Bank.
Dimensions: 48x69 cm.
Released in: 1981.
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2. “Πολιτιστικές και
Περιβαλλοντικές
Εκδηλώσεις”
Η αφίσα αυτή
δημιουργήθηκε τον
καιρό που γίνονταν οι
πρώτες συζητήσεις για τη
δημιουργία του Συλλόγου,
για να ανακοινώσει
ομιλία ιδρυτικού μέλους.
Έκδοση και δημιουργία:
Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Γελινιάτικων και Συκιάς
Κορινθίας.
Διαστάσεις: 43x58 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1982.

2. “Cultural and
Environmental
Events”
The poster was produced
during the period of
the first deliberations
regarding the formation
of ARCHELON, to
announce participation of
a founding member.
Designed and published by: the
Cultural Societies of Yeliniatika
and Sikia Korinthias.
Dimensions: 43x58 cm.
Released in: 1982.

3. “Η Προστασία της
Χελώνας είναι και
δική σου Υπόθεση”
Την εποχή εκείνη ο
Αντώνης Τρίτσης, ως
Υπουργός ΧΟΠ, έλαβε
τα πρώτα μέτρα για
την προστασία των
βιοτόπων της χελώνας
στη Ζάκυνθο, έχοντας
ως σύμβουλο για το
θέμα αυτό το Δημήτρη
Μαργαριτούλη.
Το πρόγραμμα
μαρκαρίσματος είχε
αρχίσει το 1982 στη
Ζάκυνθο και η αφίσα
γνωστοποιεί ότι
μαρκαρισμένες χελώνες
πρέπει να αναφέρονται
στις αρχές.
Έκδοση: Υπουργείο Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος
(ΥΧΟΠ).
Δημιουργία: Δημήτρης Ιατρού.
Διαστάσεις: 35x50 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1983.

3. “Protecting Sea Turtles
is your Business too”
At that time Antonis
Tritsis, the Minister of
Environment, issued the
first measures for the
protection of the nesting
beaches of Zakynthos.
Dimitris Margaritoulis
served as a consultant for
this subject. The longterm tagging programme
was initiated in 1982 in
Zakynthos and the poster
calls the public to report
tagged turtles.
Published by: the Ministry of
Environment.
Designed by: Dimitris Iatrou.
Dimensions: 35x50 cm.
Released in: 1983.
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5. “Τρίτη Ευρωπαϊκή
Οικολογική
Συνάντηση” (δεξιά)
Η Συντονιστική
Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος
Ζακύνθου (μετέπειτα
Ζακυνθινή Οικολογική
Κίνηση), ο Σύλλογος
για την Προστασία της
Θαλάσσιας Χελώνας
(μετέπειτα ΑΡΧΕΛΩΝ)
και το Τ.Ε.Ε. Δυτικής
Ελλάδος, από το 1986,
οργάνωσαν σειρά
διεθνών οικολογικών
συναντήσεων στη
Ζάκυνθο, με αξιόλογους
ομιλητές και μεγάλη
συμμετοχή του κοινού.
Έκδοση και δημιουργία:
Συντονιστική Επιτροπή
Προστασίας Περιβάλλοντος
Ζακύνθου.
Διαστάσεις: 35x57 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1988.

5. “Third European
Ecological Meeting”
(right)
Starting in 1986, the Coordinating Committee
for the Protection of
the Environment of
Zakynthos (later the
Zakynthian Ecological
Movement), ARCHELON
and the Technical
Chamber of Western
Greece organised a series
of annual international
ecological meetings, with
notable speakers and a
wide public participation.

4. “Οι Περιπέτειες μιας
Θαλάσσιας Χελώνας
στο Νησί του
	Μαντολάτου”
Δημιουργήθηκε για να
ανακοινώσει διάλεξη
ιδρυτικού μέλους του
Συλλόγου που έγινε
στις Βρυξέλλες για
το Σύλλογο Ελλήνων
Εργαζομένων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

4. “The Adventures of
a Sea Turtle on the
Island of Mantolato”
Produced on the occasion
of a lecture on the
Zakynthos sea turtles
given in Brussels by a
founding member of the
Society invited by the
Association of Greek
Staff at the European
Community.

Έκδοση και δημιουργία: Ομάδα
Εναλλακτικού Οικολογικού
Προβληματισμού.
Διαστάσεις: 50x65 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1987.

Designed and published by: the
Alternative Ecology Discussion
Group.
Dimensions: 50x65 cm.
Released in: 1987.

Designed and published by:
the Co-ordinating Committee
for the Protection of the
Environment of Zakynthos.
Dimensions: 35x57 cm.
Released in: 1988.

Note: “Mantolato” is a traditional
local sweet of Zakynthos.
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6. “Zakynthos”
(χελωνάκι) και
7. “Zakynthos” (χελώνα)
Αποτελούν προσπάθεια
του Συλλόγου να
προβληθεί τουριστικά η
Ζάκυνθος μέσα από τη
θαλάσσια χελώνα.
Οι αφίσες μοιράστηκαν
κυρίως σε τουριστικά
γραφεία και ξενοδοχεία
της Ζακύνθου.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Άγγελος
Μοιράγιας.
Φωτογραφία: Δημήτρης
Μαργαριτούλης.
Διαστάσεις: 48x34 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1988.

6. “Zakynthos”
(hatchling) &
7. “Zakynthos” (nesting
turtle)
These posters were
produced in an effort
to promote the value of
sea turtles as a tourist
resource. They were
affixed mainly in tourist
shops and hotels in
Zakynthos.
Published by: ARCHELON.
Designed by: Aggelos Miragias.
Photo by: Dimitris
Margaritoulis.
Dimensions: 48x34 cm.
Released in: 1988.

8. “Μια Εικόνα Χίλιες
Λέξεις”
Στην 1η Έκθεση
Mαθητικής Zωγραφικής
για το Περιβάλλον που
οργάνωσε ο ΑΡΧΕΛΩΝ,
στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων,
παρουσιάστηκαν
110 έργα από σχολεία
όλης της Ελλάδας
που συμμετείχαν
στο Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Αγωγής
του Συλλόγου. Το έργο
της αφίσας φιλοτέχνησαν
τρεις μαθητές από το 7ο
Γυμνάσιο Αχαρνών.
Έκδοση: Δήμος Αθηναίων.
Δημιουργία: στελέχη του
Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ.
Διαστάσεις: 43x57 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1992.

8. “A Picture is Worth a
Thousand Words”
At the First Exhibition
of Students’ Paintings
on the Environment,
organised by ARCHELON
at the Cultural Centre
of Athens Municipality,
about 110 pieces of
work from schools
all over Greece were
presented. Drawings and
paintings were inspired
after participation
in ARCHELON’s
environmental education
activities.
Published by: the Municipality
of Athens.
Designed by: ARCHELON.
Dimensions: 43x57 cm.
Released in: 1992.
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9. “LIFE ON THE COAST:
An Environmental
Education Kit”

9. “Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ:
Φορητό Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής
	Αγωγής”

Following the creation of
the “TURTLE BRIEFCASE”,
which was the first
portable environmental
education kit in Greece,
“LIFE ON THE COAST”
targeted students of
5th grade and above.
A third educational
kit, “FISHERMEN AND
TURTLES”, was produced
later on. All three kits
are lent by ARCHELON
to schools throughout
Greece.

Μετά τη “ΒΑΛΙΤΣΑ
ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ”, το
πρώτο περιβαλλοντικό
εκπαιδευτικό
πακέτο στην Ελλάδα,
δημιουργήθηκε “Η
ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ” που
απευθύνεται σε μαθητές
Ε΄ Δημοτικού και άνω. Τα
πιο πάνω πακέτα μαζί με
το τρίτο, “ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ
ΧΕΛΩΝΕΣ”, δανείζονται
μέχρι σήμερα από το
Σύλλογο σε σχολεία όλης
της χώρας.

Published by: ARCHELON.
Designed by: Vaggelis Karatzas
and Lenio Margaritouli.
Background photo: Dimitris
Margaritoulis.
Dimensions: 70x50 cm.
Released in: 1992.

Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Βαγγέλης
Καρατζάς και Λενιώ
Μαργαριτούλη.
Μεγάλη φωτογραφία:
Δημήτρης Μαργαριτούλης.
Διαστάσεις: 70x50 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1992.
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10. “Μικρά Βήματα σε
Αβέβαιο Μέλλον”
(δεξιά πάνω)
Μετά από αρκετές
αντιθέσεις της εποχής, η
αφίσα σκόπευε στην
ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης,
χρησιμοποιώντας ως
ερέθισμα την
εύθραυστη ζωή που
εμφανίζεται μέσα από την
άμμο.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Άγγελος
Μοιράγιας.
Φωτογραφία: Δημήτρης
Μαργαριτούλης.
Διαστάσεις: 58x42 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

10. “Small Steps to an
Uncertain Future”
(top right)
After several contradictions
at the time, the poster
aimed at raising public
awareness, by using as
incentive the fragile new life
emerging from the sand.
Published by: ARCHELON.
Designed by: Aggelos Miragias.
Photo by: Dimitris
Margaritoulis.
Dimensions: 58x42 cm.
Released in: 1993.

11. “Σώστε την Caretta
caretta” (δεξιά κάτω)
Η Caretta caretta
χρειάζεται κάτι
περισσότερο από τη
συμπάθειά μας:
Προστατέψτε τις
παραλίες ωοτοκίας της.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Άγγελος
Μοιράγιας.
Φωτογραφία: Μπάμπης
Κωνσταντάτος.
Διαστάσεις: 58x42 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

11. “Save the Caretta
caretta” (bottom
right)
Sea turtles need
something more than
our sympathy: Save the
nesting beaches of Caretta
caretta.
Published by: ARCHELON.
Designed by: Aggelos Miragias.
Photo by: Babis Konstantatos.
Dimensions: 58x42 cm.
Released in: 1993.
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12. “10 Χρόνια Caretta
caretta”
Ο Σύλλογος αξιοποιεί
τον πίνακα που έχει ήδη
δημιουργήσει ο
ζωγράφος Adam
Carnegie, τυπώνοντας
περιορισμένο
αριθμό λιθογραφικών
αντιτύπων.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Adam Carnegie.
Διαστάσεις: 50x70 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

12. “10 Years Caretta
caretta”
ARCHELON values the

artwork of the painter
Adam Carnegie by
printing a limited number
of lithographic prints.
Published by: ARCHELON.
Artwork by: Adam Carnegie.
Dimensions: 50x70 cm.
Released in: 1993.

13. “10 Χρόνια Σύλλογος για
την Προστασία
της Θαλάσσιας
Χελώνας”
Η εικονογράφος Ζάννα
Φλώρου προσφέρει στο
Σύλλογο τον πίνακα
αυτό καθώς και πολλούς
ακόμη. Ένα από τα
παιδικά μπλουζάκια που
χρησιμοποιεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ
κοσμείται με χελωνάκια
που έχει σχεδιάσει η ίδια.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Ζάννα ΜελάΦλώρου.
Διαστάσεις: 35x47 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

13. “10 Years - Sea Turtle
Protection Society of
Greece”
Illustrator Zanna Florou
offers the Society this
artwork along with
others pieces. One of the
ARCHELON T-shirts for
children features baby
turtles by this artist.
Published by: ARCHELON.
Artwork by: Zanna Mela-Florou.
Dimensions: 35x47 cm.
Released in: 1993.
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14. “Οι Χελώνες της
Ελλάδας”
Εκπαιδευτική αφίσα
που σχεδιάστηκε
από το ζωγράφο
Adam Carnegie, με τη
συνεργασία της Άννας
Κρεμέζη-Μαργαριτούλη.
Λίγο νωρίτερα ο Adam
είχε φιλοτεχνήσει τις
τοιχογραφίες που
υπάρχουν μέχρι σήμερα
στο χώρο υποδοχής
του κοινού στο Κέντρο
Διάσωσης Θαλάσσιων
Χελωνών στη Γλυφάδα.
Η αφίσα μοιράζεται
κυρίως σε σχολεία.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Adam Carnegie.
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαστάσεις: 98x69 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1996.

14. “The Turtle Species
of Greece”
An educational poster
painted by Adam
Carnegie with the
cooperation of Anna
Kremezi-Margaritouli.
Shortly before, Adam
had painted the frescos
at the exhibition in the
Sea Turtle Rescue Centre
at Glyfada. The poster
is distributed mainly to
schools.
Published by: ARCHELON.
Artwork by: Adam Carnegie.
Co-funding: European
Commission.
Dimensions: 98x69 cm.
Released in: 1996.
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15. “Μια παραλία για την
Caretta”
Μετά από πρόταση
του Συλλόγου, το
WWF-Ελλάς αγοράζει
τα Σεκάνια, τη
σημαντικότερη παραλία
αναπαραγωγής της
χελώνας στη Μεσόγειο,
με οικονομική βοήθεια
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και μετά
από διεθνή εκστρατεία
εξεύρεσης χρημάτων.
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει
ενεργά στην προσπάθεια
αυτή.

16. “Μια Εικόνα είναι
Χίλιες Λέξεις”
Στη 2η Έκθεση
Μαθητικής Ζωγραφικής
για το Περιβάλλον,
στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά,
παρουσιάστηκαν 115
έργα από σχολεία όλης
της χώρας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος
Περιβαλλοντικής Αγωγής
του Συλλόγου. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης
οργανώθηκαν δρώμενα
από την Ομάδα Τέχνης
ΠΑΡΟΔΟΣ.

Έκδοση και δημιουργία: WWFΕλλάς.
Διαστάσεις: 34x50 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

Έκδοση: Δήμος Πειραιά
και Διεύθυνση A/βάθμιας
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Νομαρχίας Πειραιά.
Δημιουργία: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Διαστάσεις: 43x57 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1993.

15. “A Beach for Caretta”
Following a proposal
by ARCHELON, WWF
Greece purchased
Sekania, the most
important nesting beach
in the Mediterranean,
with financial assistance
from the European
Commission and after
an international funding
campaign. ARCHELON
supported actively this
effort.
Designed and published by:
WWF Greece.
Dimensions: 34x50 cm.
Released in: 1993.

16. “A Picture is Worth a
Thousand Words”
At the Second Exhibition
of Students’ Paintings
on the Environment, at
the Municipal Theater of
Piraeus, about 115 pieces
of artwork from schools
all over Greece were
exhibited. Drawings and
paintings were inspired
after participation
in ARCHELON’s
environmental education
activities. During the
exhibition, various events
were organized by the Art
Group PARODOS.
Published by: the Municipality
of Piraeus and the Department
of Environmental Education
in the Prefecture of Piraeus.
Designed by: ARCHELON.
Dimensions: 43x57 cm.
Released in: 1993.
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17. “Άνθρωπε,
μην Ξεχνάς
το Περιβάλλον”
Η αφίσα εκδίδεται μετά
από παρουσιάσεις του
Συλλόγου στο Τ.Ε.
Λύκειο, που βρίσκεται
κοντά στο βιότοπο
του Κυπαρισσιακού
Κόλπου. Σήμερα η
περιοχή φιλοξενεί
τον Περιβαλλοντικό
Επιστημονικό Σταθμό
Αγιαννάκη, σε κτίριο
που παραχωρήθηκε
στο Σύλλογο, από
τον Οργανισμό
Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
Έκδοση και δημιουργία:
Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο
Κυπαρισσίας.
Διαστάσεις: 50x70 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1994.

17. “Humans,
do not Forget
the Environment”
The poster was inspired
following a series of
presentations made
by ARCHELON at the
school, located close to
the nesting beaches of
Kyparissia Bay. Today
the area hosts the
Environmental Centre of
Agiannakis, established
in the old railway station,
donated to ARCHELON by
the Railway Organization
of Greece.

18. “Μουσική για την
Ενίσχυση των
Σκοπών…”
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ και το
Ελληνικό Κέντρο
Περίθαλψης Άγριων
Ζώων, μοιράζονται την
ευγενική προσφορά του
Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών που εκείνη τη
βραδιά (15 Σεπτεμβρίου
1995) παρουσίασε τη
γοητεία της κλασικής
Βιέννης, με μουσική της
οικογένειας Στράους.
Έκδοση και δημιουργία:
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Φωτογραφίες: ΑΡΧΕΛΩΝΕΚΠΑΖ.
Χορηγία: Athens News.
Διαστάσεις: 43x58 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1995.

18. “Concert to Support
the Aims …”
Issued on the occasion
of a Strauss concert (15
September 1995) offered
and organised by the
Music Hall of Athens
to support the work of
ARCHELON and the
Hellenic Wildlife Hospital
at Aegina.
Designed and published by: the
Music Hall of Athens.
Photos by: ARCHELON and
the Hellenic Wildlife Hospital.
Sponsored by: Athens News.
Dimensions: 43x58 cm.
Released in: 1995.

Designed and published by: the
Technical Education Lyceum of
Kyparissia.
Dimensions: 50x70 cm.
Released in: 1994.
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19. “Αν στην Παραλία
σας Γεννούν
Θαλάσσιες
Χελώνες…”
Με την ευκαιρία του
Ευρωπαϊκού Έτους
Διατήρησης της Φύσης,
η Ε.Ε.Π.Φ. εξέδωσε σειρά
αφισών με διάφορα
θέματα προστασίας
περιβάλλοντος.
Εδώ συνεργάστηκε
ο ΑΡΧΕΛΩΝ και
παραχώρησε τη
φωτογραφία.
Έκδοση και δημιουργία:
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης.
Διαστάσεις: 42x56 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1995.

19. “If Turtles Nest on
your Beach ...”
In the context of the
European Year of Nature
Conservation, HSPN
issued a series of posters
on various nature
conservation topics. This
poster was the product
of a cooperation with
ARCHELON who provided
the photograph.
Designed and published by:
the Hellenic Society for the
Protection of Nature (HSPN).
Dimensions: 42x56 cm.
Released in: 1995.
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20. “Βοήθησε να
Συνεχίσουν
να Υπάρχουν
οι Θαλάσσιες
Χελώνες”
Στο πλαίσιο της
συνεργασίας με τις
τοπικές κοινότητες των
περιοχών αναπαραγωγής
της χελώνας, ο ΑΡΧΕΛΩΝ
κίνησε τη διαδικασία
έκδοσης αυτής της
αφίσας.
Έκδοση: Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής Ρεθύμνου.
Δημιουργία: Spot Rethymno.
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαστάσεις: 35x50 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1997.

20. “Help Keep Sea
Turtles in the
Picture”
Inspired by the
collaboration of
ARCHELON and local
communities on the
island of Crete, where
important sea turtle
nesting areas are found.
Published by: the Tourism
Promotion Committee of
Rethymno, Crete.
Designed by: Spot Rethymno.
Co-funding by: European
Commission.
Dimensions: 35x50 cm.
Released in: 1997.
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21. “15 Χρόνια είμαστε
Εδώ”
Τα 15 χρόνια
γιορτάστηκαν με τη
συμμετοχή της Ομάδας
Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ και του
μουσικού συγκροτήματος
CARETTA του μέλους
του Συλλόγου Πέτρου
Συνοδινού.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Λενιώ
Μαργαριτούλη.
Μεγάλη φωτογραφία: Νίκη
Χριστοδούλου.
Διαστάσεις: 34x49 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1998.

21. “We are Here for 15
Years”
Issued on the occasion
of ARCHELON’s 15th
anniversary, which
were celebrated with
participation of Art
Group PARODOS and the
Music Group CARETTA.
Published by: ARCHELON.
Designed by: Lenio
Margaritouli.
Background photo by: Niki
Christodoulou.
Dimensions: 34x49 cm.
Released in: 1998.

22. “Η Καρέτα και
το Παιδί”
Σ’ ένα από τα τετραήμερα
Περιβαλλοντικής και
Πολιτιστικής Δράσης που
προσέφερε ο ΑΡΧΕΛΩΝ
σε μαθητές από περιοχές
αναπαραγωγής της
χελώνας, φιλοξενήθηκαν
και μαθητές από τα
Πιτσίδια, κοντά στην
παραλία ωοτοκίας Κομός
της Κρήτης. Στη συνέχεια
οι μαθητές φιλοτέχνησαν
το ομαδικό έργο της
αφίσας.
Έκδοση: Διεύθυνση Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
Δημιουργία: μαθητές Δημοτικού
Σχολείου Πιτσιδίων.
Χορηγία: ΕΟΤ.
Διαστάσεις: 60x85 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1998.

22. “The Caretta and
the Child”
For a number of years,
ARCHELON invited to
Athens, for four-day trips,
students and teachers
from schools adjacent
to sea turtle nesting
areas. After one such trip
students from Pitsidia, a
village close to the nesting
beach of Komos in Crete,
made this group painting.
Published by: the Department
of Environmental Education for
Primary Schools, Prefecture of
Irakleio, Crete.
Artwork by: students of the
Pitsidia Primary School.
Sponsored by: the Hellenic
Tourism Organization.
Dimensions: 60x85 cm.
Released in: 1998.
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23. “Χρειάζομαι Αγάπη
και Προστασία”
Τα γνωστά σουπερμάρκετ, εκείνη την εποχή,
για να ενημερώνουν
τους πελάτες τους σε
θέματα περιβάλλοντος,
φιλοξενούσαν
περίπτερα και έντυπα
από περιβαλλοντικές
οργανώσεις, ανά
εβδομάδα.
Έκδοση και δημιουργία: ΑΒ
Βασιλόπουλος.
Διαστάσεις: 35x49 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1998.

23. “I Need your Love
and Protection”
Issued to promote
environmental issues
at the company’s
supermarkets.
Designed and published by: AB
Vassilopoulos.
Dimensions: 35x49 cm.
Released in: 1998.

24. “Σεβασμός
στη Θάλασσα Σεβασμός στη Ζωή”
Η αφίσα εκδόθηκε στο
πλαίσιο προγράμματος
LIFE Φύση, όπου μεταξύ
άλλων υπήρχαν δράσεις
συνεργασίας του
Συλλόγου με ψαράδες
του Λακωνικού Κόλπου
με σκοπό τη μείωση
της θνησιμότητας των
χελωνών που πιάνονται
στα αλιευτικά μέσα.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Νίκος Γατσής.
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ΥΠΕΧΩΔΕ και Δήμος Γυθείου.
Διαστάσεις: 33x47 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 1999.

24. “Respect for the Sea
- Respect for Life”
The poster was issued
in the context of a
LIFE Nature project
in Lakonikos Bay,
where they were also
actions to collaborate
with fishermen for the
reduction of fisheriesinduced mortality of
turtles.
Published by: ARCHELON.
Designed by: Nikos Gatsis.
Co-funded by: European
Commission, the Ministry
of Environment and the
Municipality of Gytheion.
Dimensions: 33x47 cm.
Released in: 1999.
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25. “Βοηθήστε τις
Θαλάσσιες Χελώνες,
Κινδυνεύουν”
Εκδόθηκε για να κάνει
γνωστό το Κέντρο
Διάσωσης που λειτουργεί
ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα
Αττικής. Τραυματισμένες
χελώνες από όλη τη χώρα
μεταφέρονται στο Κέντρο
για περίθαλψη.
Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ και Δήμος
Γλυφάδας.
Δημιουργία: Νίκος Γατσής.
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαστάσεις: 33x47 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 2000.

25. “Help Sea Turtles,
they are in Danger”
Issued to promote the
ARCHELON Rescue
Centre at Glyfada where
injured sea turtles are
transported from all over
Greece for rehabilitation.
Published by: ARCHELON and
the Municipality of Glyfada.
Designed by: Nikos Gatsis.
Co-funding by: the European
Commission.
Dimensions: 33x47 cm.
Released in: 2000.

30 • a p oster

is

w ort h

a

t h ousa n d t h ou g h ts

26. “Στο Ρυθμό των
Ονείρων σου”
Στο πλαίσιο της
συνεργασίας με τις
τοπικές κοινότητες των
περιοχών αναπαραγωγής
της χελώνας, ο ΑΡΧΕΛΩΝ
ενέπνευσε και βοήθησε
την έκδοση αυτής της
αφίσας.
Έκδοση και δημιουργία:
Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής Ρεθύμνου.
Διαστάσεις: 48x68 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 2002.

26. “In the Rhythm of
your Dreams”
Inspired by the close
collaboration of
ARCHELON and local
communities on Crete,
which hosts important
nesting beaches of Caretta
caretta.
Designed and published by: the
Tourism Promotion Committee
of Rethymno, Crete.
Dimensions: 48x68 cm.
Released in: 2002.
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27. “Ζήσαμε μαζί …
Θα Ζήσουμε μαζί”
Η αφίσα εκδόθηκε στο
πλαίσιο προγράμματος
LIFE Φύση στο νότιο
Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Μια σημαντική δράση
του προγράμματος
στόχευε στην ενημέρωση
των ψαράδων σχετικά
με πρώτες βοήθειες που
μπορούν να παρέχουν σε
χελώνες που πιάνονται
τυχαία σε αλιευτικά μέσα.

28. “20 Χρόνια
δίπλα της”
Επετειακή έκδοση για τα
20 χρόνια του Συλλόγου
που εορτάστηκαν
στο Κέντρο ΓΑΙΑ του
Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, στις 14
Νοεμβρίου του 2003.

Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Βαγγέλης
Καρατζάς και Λενιώ
Μαργαριτούλη.
Συγχρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαστάσεις: 35x49 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 2002.

28. “20 Years by her side”
Issued on the occasion
of ARCHELON’s 20th
anniversary, which were
celebrated in the GAIA
Centre, of the Goulandris
Natural History Museum,
on 14 November 2003.

27. “We have Lived
Together… We will
Live Together”
Issued in the context of
a LIFE Nature project in
southern Kyparissia Bay.
A major action of the
project was to inform
fishermen what to do if
they accidentally caught
turtles.

Έκδοση: ΑΡΧΕΛΩΝ.
Δημιουργία: Λενιώ
Μαργαριτούλη.
Διαστάσεις: 34x49 εκατ.
Έτος κυκλοφορίας: 2003.

Published by: ARCHELON.
Designed by: Lenio
Margaritouli.
Dimensions: 34x49 cm.
Released in: 2003.

Published by: ARCHELON.
Designed by: Vangelis Karatzas
and Lenio Margaritouli.
Co-funding by:
European Commission.
Dimensions: 35x49 cm.
Released in: 2002.
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Δέσμευση και Συνεργασία
Περιβαλλοντικό Βραβείο από τον μεγαλύτερο
τουριστικό οργανισμό στον κόσμο
O ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται στενά με τουριστικούς φορείς για
την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος. Η συνεργασία
αυτή έφτασε σε υψηλά επίπεδα στην Κρήτη, όπου υπάρχει
μακροχρόνια τουριστική παράδοση και ιδιαίτερα στενή
συνεργασία με την Εταιρεία GRECOTEL, ξενοδοχεία της
οποίας γειτονεύουν με σημαντικές παραλίες αναπαραγωγής.
Σε αναγνώριση της συνεργασίας αυτής, η Touristik Union
International (TUI) απένειμε το Διεθνές Περιβαλλοντικό
Βραβείο της, για το 1993/1994, στο Σύλλογο.

Commitment and Cooperation
Environmental Award by the world’s largest tourist operator
ARCHELON collaborates closely with the tourist industry for

the conservation of sea turtles and coastal ecosystems. This
is particularly true for Crete, a primary tourist destination
in the Mediterranean, where ARCHELON has developed
an intimate co-operation with GRECOTEL, a company that
owns hotels backing major loggerhead nesting beaches. In
acknowledgement of this ground breaking co-operation,
Touristik Union International (TUI) presented ARCHELON its
1993/1994 International Environmental Award.
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Με την ευγενική χορηγία της

With the kind support of
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