
Περιπέτεια στο Κέντρο Διάσωσης
Θαλάσσιων Χελωνών 

Adventure at the sea turtle Rescue Centre







ΣΥΝΟΨΗ
Παραμονή Χριστουγέννων.  Η Ειρήνη και ο
Μιχάλης, οι εθελοντές που έχουν βάρδια
απόψε, ετοιμάζονται να πάνε για ύπνο. Δεν
πρόλαβε να τους πάρει ο ύπνος, και ακούνε
φασαρία. Βλέπουν δύο καλικαντζαράκια να
χοροπηδάνε  γύρω από  τις  χελώνες. Η Ειρήνη
και ο Μιχάλης προσπαθούν να τα πιάσουν
αλλά δεν τα καταφέρνουν. Το πρόβλημα
λύνεται με τον Αγιοβασίλη που φτάνει εκεί. Τα
καλλικαντζαράκια τον ακούνε και ησυχάζουν.
Ο Αγιοβασίλης κάνει ένα θαύμα και γίνονται
καλά όλες οι άρρωστες χελώνες.. 

ΣΥΝΟΨΗ
Δύο φίλες ξεκινάνε με αυτοκίνητο για το Κέντρο
Διάσωσης, όμως βρίσκουν κορμούς δέντρων να
τους έχουν κλείσει το δρόμο. Αναγκάζονται να
τους μετακινήσουν μόνες τους και αργούν.
Συνεχίζουν ελπίζοντας ότι θα προλάβουν το
Κέντρο ανοιχτό..

by Poppy Heylett  Santa and the ARCHELON Sea Turtles1.
SYNOPSIS
Christmas Eve. Eirini and Mike, the two
volunteers on shift tonight are ready to go to
sleep. Not long after, they are woken up by
noises. They see two naughty  little elves 
 jumping and partying on the turtles. Eirini and
Mike try to catch them but they can't. The
problem is solved by Santa's arrival. The elves
obey him and quiet down. Santa miraculously
heals all the  rescued sea turtles at the Centre....

 

2. Τhe event
SYNOPSIS
One day two friends start to reach the Rescue
Centre by car, but they find the road blocked by
logs. They have to remove the logs by themselves.
This takes a bit of time, but finally they continue
their trip hoping to reach the Centre before it
closes for the day...

A cute story  to show that there
are always hurdles to overcome
in life. The element of
determination  is really an
ARCHELON value.  Nothing can
stop these girls to get to the
turtles. It can be used in a bigger
story.

Great story, involving volunteers and
rehabilitating sea turtles. Well written, one
could almost see the elves sliding on the
carapaces of the turtles. A lovely idea for a
video with animation to celebrate next
Christmas.

by Marilena Mike



ΣΥΝΟΨΗ
Μιά μέρα με κακοκαιρία, μία ανύποπτη χελώνα
κολυμπάει σαν να κάνει ιστιοσανίδα όταν βρίσκεται
ανάμεσα σε ένα σωρό βρώμικα πλαστικά. Τα πλαστικά
κολλάνε στα πτερύγιά της και η φτωχή χελώνα δεν
μπορεί να κουνηθεί. Από μακριά ακούγεται ένα
ταχύπλοο που πλησιάζει. Ο ήρωάς μας , η χελώνα Sprite
μπαίνει στην ιστορία, σώζει την ανύποπτη χελώνα
σπρώχνοντάς την στο πλάι και συγγκρούεται με το
ταχύπλοο. Η Sprite τώρα βρίσκεται σε ανάρρωση στο
Κέντρο Διάσωσης .... 

ΣΥΝΟΨΗ
Οι θαλάσσιες χελώνες χαίρονται την υποθαλάσσια ζωή στα
βαθειά νερά του ωκεανού. Μία από αυτές ανεβαίνει στην
επιφάνεια να πάρει ανάσα και δυστυχώς συγκρούεται με
ταχύπλοο. Καταφέρνει αν και πληγωμένη να φτάσει στην
παραλία. Την βρίσκουν δύο άνθρωποι και την μεταφέρουν
στο Κέντρο Διάσωσης. Ο κτηνίατρος ονομάζει τη χελώνα μας
Sprite. Εκεί οι άνθρωποι σκέφτονται οτι σε ένα Καταφύγιο
της Φύσης, δεν θα μπορουσαν να συμβαίνουν ατυχήματα
σαν κι αυτό. Το καβούκι της τελικά θεραπεύεται και η Sprite
επιστρέφει στη θάλασσα από μιά παραλία όπου οί άνθρωποι
αποφασίζουν να γίνει Καταφύγιο της Φύσης...

by Thomas Wiesman 3. Sprite saves the day 
SYNOPSIS
One stormy day, an unsuspecting sea turtle is swimming
like a surfer when it finds itself  circled by a huge pile of
dirty plastic. The plastic  sticks on its flippers and the
poor turtle cannot swim. From a distance one can hear a
speedboat coming. Our hero, Sprite the turtle, comes
into play, saves the unsuspecting turtle by knocking it
aside and gets hit himself. Sprite is now recovering at the
Rescue Centre ....

 

4. Sprites' contribution to a Nature Sanctuary 
SYNOPSIS
A group of sea turtles are enjoying their lives underwater in
the deep ocean. One of them surfaces for a breath and is
unfortunately hit by a speedboat. It manages to come
ashore. It is found and transported to the Rescue Centre by
2 people. The vet names our turtle  "Sprite". At the Centre,
the rescuers start talking about a Nature Sanctuary that
would prevent accidents like this.   Sprite's carapace is finally
healed  and it is released back to the sea from a beach
where people are now declaring a Nature Sanctuary... 

A great story which makes us imagine
beautiful as well as frightening images.  
Well written, a story showing that
nothing can stop people who want to
save sea turtles. Nature Sanctuaries in
all sea turtle nesting beaches is what
ARCHELON is fighting for!

Sprite is a hero turtle that takes the
bullet for another. A lovely story with
nice drawings. We are  glad the story
recognises the combination of  two of
the biggest problems  that can bring
sea turtles το the Rescue Centre:
plastic and speed boats! It can make
a nice  animated film.

by Josie K.



ΣΥΝΟΨΗ
Ένα μικρό κορίτσι, η Νεφέλη, επισκέπτεται το Κέντρο
Διάσωσης με τους γονείς της, Μία νεαρή εθελόντρια
τους ξεναγεί σε 2 από τις δεξαμενές  με τις
τραυματισμένες χελώνες. Εν τω μεταξύ, η Νεφέλη
πιάνει φιλία με μία από τις γάτες του Κέντρου, αλλά
ενθουσιάζεται που μαθαίνει για μια άρρωστη χελώνα
με το όνομα "Νεφέλη" που έγινε καλά και γύρισε πίσω
στη θάλασσα. Οι γονείς της "υιοθετούν" συμβολικά
ένα χελωνάκι. Πίσω στο σπίτι τους η Νεφέλη
μεταφέρει τις εντυπώσεις της στις φίλες της
τηλεφωνικά και αρχίζει να ζωγραφίζει χελωνάκια...

Μία απίθανη ιστορία που
αξίζει ένα μεγάλο μπράβο.
Δείχνει πως μπορούμε
άνθρωποι και χελώνες να
επικοινωνήσουμε για να
ζήσουμε μαζί. Θα μπορούσε
να γίνει μία υπερπαραγωγή
με κινούμενα σχέδια.

ΣΥΝΟΨΗ
Μιά μητέρα και τα δύο παιδιά της επισκέπτονται το
Κέντρο Διάσωσης. Οι δεξαμενές  με τις χελώνες γίνονται
ξαφνικά μια πύλη σε ένα φανταστικό κόσμο κάτω από τη
θάλασσα. Εκεί, οι τρείς τους έχουν μεταμορφωθεί σε
χελώνες και μαθαίνουν οτι οι πλαστικές σακούλες έχουν
οδηγήσει στο θάνατο πολλά μικρά χελωνάκια. Το
νοιάξιμο  των ανθρώπων γίνεται αφορμή για να
ξαναζωντανέψουν τα νεκρά χελωνάκια και να αρχίσει μια
νεα εποχή επανόδου του πυθμένα της θάλασσας σε υγιή
κατάσταση, χωρίς πλαστικές σακκούλες..

Περιέχει μιά πλήρη αφήγηση επίσκεψης
στο Κέντρο Διάσωσης και παρουσιάζει
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι θαλάσσιες χελώνες. Ευχάριστα τα
κενά που δημιουργούνται  όταν η
προσοχή της Νεφέλης πάει στη γάτα, και
όμως ταυτόχρονα παρακολουθεί τι
λέγεται από την εθελόντρια. Δεν έχει
αρκετή δράση για να γυριστεί σε βίντεο,
όμως είναι καλό αφήγημα. 

της Χριστίνας Κουργιούνη-Αυγερινού 

SYNOPSIS
A young girl named Nefeli, visits the Rescue Centre with her
parents. A young volunteer tells them about two of the
injured turtles in their tanks. Meanwhile, Nefeli becomes
friend with one of the Centres' cats, but she is excited to
find out that there had been a sick turtle named "Nefeli",
who became well again and was released back to the sea.
Her parents  make a symbolic "adoption" of a hatchling.
Back home she shares her impressions with her friends on
the phone and starts drawing hatchlings....

 

SYNOPSIS
A mother and her two children are visiting the Rescue
Centre, where suddenly the tanks with the sea turtles
become a gate  to an imaginary underwater world.
There, the three of them are transformed to sea turtles,
and find out that plastic bags have caused the death of
many sea turtle hatchlings. The concern of the humans  
brings the hatchlings back to life and a new era begins
for the sea bottom recovery  to a healthy state, without
plastic bags... 

της  Μελίνας Μαυράκη 



Ολοκληρωμένη ιστορία που δείχνει τι
μπορεί να καταφέρουν οι
ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
Ενδιαφέρουσα η εμπλοκή του
λιμενικού φύλακα και το τέλος, που σε
κάνει να χαίρεσαι γιατί οι ιδιοκτήτες
της βάρκας επέλεξαν να  βοηθήσουν το
Κέντρο Διάσωσης. Πολύ καλή ιστορία
για σενάριο, όμως δεν είναι απλό το να
γυριστεί σε βίντεο.  

ΣΥΝΟΨΗ
Δύο κορίτσια γίνονται μάρτυρες ενός
ατυχήματος στην θάλασσα, όπου ταχύπλοο
συγκρούστηκε με χελώνα. Ειδοποιούν τον
ΑΡΧΕΛΩΝ αμέσως. Δύο εθελοντές κολυμπούν
και καταφέρνουν να μαζέψουν τη χελώνα. Στο
χειρουργείο του Κέντρου Διάσωσης φτάνει ο
φύλακας της περιοχής με 2 ύποπτους για
αναγνώριση. Τα κορίτσια τους αναγνωρίζουν,
οι ύποπτοι παραδέχονται το σφάλμα τους και
αντί ποινής δέχονται να βοηθούν στο Κέντρο
Διάσωσης για 1 μήνα. 

ΣΥΝΟΨΗ
Μία τάξη σχολείου επισκέπτεται το Κέντρο
Διάσωσης και μαθαίνει για τις χελώνες. Κατά τη
διάρκεια της  επίσκεψης οι υπεύθυνοι του
Κέντρου δέχονται ένα τηλεφώνημα από ψαρά
για μια τραυματισμένη χελώνα και δίνουν
οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες. Τα παιδιά
επιστρέφουν στο σχολείο την άλλη μέρα και
βλέπουν το μήνυμα από το Κέντρο Διάσωσης ότι
η χελώνα ξεπέρασε τον κίνδυνο..

της Κατερίνας Μάντζαρη

SYNOPSIS
Two girls are witnesses to an accident at sea,
where a speedboat has collided with a sea
turtle. They immediately call ARCHELON. Two
volunteers start swimming and manage to find
and rescue the turtle. The coast guard arrives at
the surgery of the Rescue Centre with two
suspects for identification. The girls recognise
them, so the suspects admit it was their fault
and, instead of a legal punishment, they accept
to serve as volunteers at the Centre for one
month.   

-

SYNOPSIS
The whole class is visiting the Rescue Centre and
is learning a lot about sea turtles. During their visit
the Centre receives a phone call from a fisherman
about an injured sea turtle and the Rescue officer
gives instructions for first aid.  The kids return to
school next morning and receive a message from
the Centre that the turtle is not in danger and it is
expected to recover...

Μιά  ωραία ιστορία που δίνει την
εικόνα της σωστής συμπεριφοράς
ενός ψαρά που έπιασε στα δίχτυα
του χελώνα. Περιέχει πολλές
πληροφορίες. H δράση μπαίνει 
 προς το τέλος, που αναστατώθηκαν
τα παιδιά με το τηλεφώνημα. Αυτό
το σημείο, με κάποιους διαλόγους,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μεγαλύτερο σενάριο.

της Νικόλ  Αργυροπούλου



ΣΥΝΟΨΗ
Δύο φίλοι κάνουν βόλτα στην παραλία και βλέπουν
μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα. Την
μεταφέρουν στο Κέντρο Διάσωσης για να τη
σώσουν. Όμως στο Κέντρο είναι κρυμμένος ένας
κακοποιός που μισεί και κακοποιεί τα ζώα. Βλέπει
τα παιδιά να έρχονται και παριστάνει τον εθελοντή.
Τα παιδιά τον αναγνωρίζουν και ξεσκεπάζουν την
πραγματική του ιδιότητα. Οι υπεύθυνοι του
Κέντρου Διάσωσης τους ευχαριστούν. Τα παιδιά
θέλουν να πάρουν τη χελώνα για κατοικίδιο,
πράγμα αδύνατο!

Είναι μιά μική απλή ιστορία διάσωσης που
δείχνει τι μπορεί να κάνει ένα παιδί για να σώσει
ένα ζώο της θάλασσας. Δεν είναι ρεαλιστική,
γιατί είναι αδύνατον να ξεφύγει μιά θαλάσσια
χελώνα από το Κέντρο Διάσωσης και να
περπατάει στην προβλήτα. Μπορεί όμως να
χρησιμοποιηθεί για να δείξει τη χαρά που
νιώθουν οι διασώστες ενός άγριου ζώου που
κινδυνεύει. 

ΣΥΝΟΨΗ
Ο νεαρός ξεκινάει για επίσκεψη στο Κέντρο
Διάσωσης με κέφι. Πριν φτάσει όμως, βλέπει
αναμεσα στα σκάφη της μαρίνας  μια χελώνα
που έχει ξεφύγει από το Κέντρο Διάσωσης να
φεύγει μακριά. Αμέσως βουτάει στη θάλασσα να
τη φέρει πίσω. Την πιάνει, βγαίνει από το νερό
και φτάνει επιτέλους στο Κέντρο Διάσωσης,
νιώθοντας σαν ήρωας... 

Μία ενδιαφέρουσα ιστορία διάσωσης
που ανατρέπει τα δεδομένα καθώς
υπάρχει ένας κακοποιός που κρύβεται
στο Κέντρο Διάσωσης. Η αφήγηση
κερδίζει τη συμπάθειά μας γιατί ο
κακοποιός, που είναι κακός με τα ζώα,
ξεσκεπάζεται. Θα μπορούσε να
συμπληρωθεί με διαλόγους και να
χρησιμοποιηθεί.

του Κωνσταντίνου Βελίου 9.  Χελώνα σε κίνδυνο

SYNOPSIS
Two boys are walking down the beach and find an
injured sea turtle. They transport it to the Rescue
Centre to save it. A thug who hates and tortures
animals, is hiding at the Centre, . He sees the boys
coming in and pretends to be a volunteer. The two
friends recognize him and reveal his true identity.
The staff at the Rescue Centre are grateful for their
help.  Those two boys want to keep the sea turtle as
a pet but that is impossible!....

 
10. Η διάσωση της Τετάρτης

SYNOPSIS
A young boy sets out happily to visit the Rescue
Centre. On his way, while at the marina with the
boats, he notices a sea turtle that had escaped
from the Centre and it is swimming away. He
jumps in the water to get it back. He succeeds,
gets out of the water with the turtle and reaches
at last the Rescue Centre feeling like a hero...  

του Εμμανουήλ  Καραγιάννη



ΣΥΝΟΨΗ
Δύο φίλοι δεν είναι εντυπωσιασμένοι από την
ξενάγηση που γίνεται με την τάξη τους στο
Κέντρο Διάσωσης. Παρόλα αυτά παρακολουθούν
ότι λέγεται και δείχνεται από τους υπεύθυνους.
Φεύγουν κρυφά από την καντίνα όταν οι υπόλοιποι
αγοράζουν κάτι να φάνε και προσπαθούν να
φτάσουν τις δεξαμενές με τις χελώνες μόνοι τους.
Τους ανακαλύπτουν οι εθελοντές πριν να
καταφέρουν να φτάσουν και τους στέλνουν πίσω
στην ομάδα τους..

Καλογραμμένη, περιγράφει πολλά
και  ενδιαφέροντα για το Κέντρο
Διάσωσης. Ωραία αφήγηση των
προβλημάτων που μπορεί να
αντιμετωπίσει μιά χελώνα στη
θάλασσα. Πολύ καλή ιστορία  που  
θα μπορούσε να οπτικοποιηθεί με
πλάνα αρχείου και φωνή αφηγητή.

ΣΥΝΟΨΗ
Μια χελώνα διηγείται τρεις περιπέτειες που την
οδήγησαν στο Κέντρο Διάσωσης 3 φορές. Η
πρώτη περιπέτεια υγείας της ήταν οταν έφαγε
κατά λάθος πλαστική σακούλα, η δεύτερη ήταν
οταν όταν έπεσε σε πετρελαιοκηλίδα και η τρίτη
που τη χτύπησε ταχύπλοο. Ετυχώς οι εθελοντές
του ΑΡΧΕΛΩΝ σώζουν τη ζωή της κάθε φορά.

Η ιστορία μας λέει για μιά αταξία που
δεν έγινε ποτέ.  Ενδιαφέρουσα η
ανατροπή, θα ήταν ωραίο να ξέραμε τι
έχουν στο νου τους να δούν  ή να
κάνουν στις δεξαμενές τα δυό παιδια .
Δεν έχει αρκετή δράση για να γυριστεί
σε βίντεο, όμως είναι καλή ιδέα.
Ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές για
να μην γίνονται φασαρίες στο
νοσοκομείο των χελωνών.

του Φραντζέσκου Κουκά  11.  Η επίσκεψη

SYNOPSIS
Two friends are not impressed with the guided
tour of their class at the Rescue Centre. They
nevertheless pay some attention to what is being
said and shown. When everyone else is having a
snack, they sneak out of the canteen,  and try to
reach the tanks with the sea turtles. However they
are discovered by two volunteers  before having
the chance to make their own investigations. They
are sent back to join the rest of the class... 

 

12.  Η χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ

SYNOPSIS
A sea turtle recalls three adventures that led it to
the Rescue Centre three times.  The first time was
after having accidentally eaten a plastic bag, the
second was becoming trapped in an oil spill and
the third time after it had collided with a speed
boat. Luckily she gets saved by the ARHELON
volunteers every time. 

της Ελένης  Λόη



ΣΥΝΟΨΗ
Τρία ξαδέρφια ξεναγούνται στο
Κέντρο Διάσωσης και μετά κάνουν βόλτα στην
προβλήτα όπου ψαρεύουν διάφροι με τα καλάμια
τους. Ξαφνικά ένας από αυτούς αρχίζει να φωνάζει
ζητώντας βοήθεια. Μια θαλάσσια χελώνα έχει
καταπιεί το αγίστρι του και έχει σφηνώσει στα
βράχια. Ευτυχώς τα παιδιά τώρα γνωρίζουν για τον
ΑΡΧΕΛΩΝ και καλούν το Κέντρο Διάσωσης. Η
χελώνα μεταφέρεται εκεί. Την άλλη μέρα
ξαναεπισκέπτονται το Κέντρο για να βεβαιωθούν
ότι η χελώνα είναι καλά ..

ΣΥΝΟΨΗ
Μια τάξη σχολείου επισκέπτεται το Κέντρο Διάσωσης
και ξεναγείται στις δεξαμενές με τις τραυματισμένες
χελώνες. Ξαφνικά μία μικρή χελώνα ....πετάγεται έξω
από τη δεξαμενή της και .....κινείται γύρω γύρω στο
Κέντρο. Όλοι την ψάχνουν και τελικά τα παιδιά την
βρίσκουν σε μιά λακούβα στην παραλία και τη
φέρνουν πίσω στο Κέντρο Διάσωσης, όπου το
προσωπικό φροντίζει το τραύμα της..

Όμορφη ιστορία, καλογραμμένη
αφήγηση με αρχή, μέση και τέλος.
Χρειάζεται περισσότερη δράση για να
γίνει βίντεο, όμως, είναι καλή ιδέα της
προβλήτας και του ψαρέματος.
Προδιαθέτει ευχάριστα το ότι οι ήρωες
πάνε και ξαναπάνε στο Κέντρο, δηλαδή
έχουν ήδη γίνει φίλοι των χελωνών.
 

της Ελευθερίας Γκόγια  

SYNOPSIS
Three cousins take a guided tour at the Rescue
Centre and then walk down the jetty, where some
people are fishing with rods. One of them looks
worried and then screams for help. A sea turtle has
swallowed his hook and is stuck under a rock.
Luckily the kids know now about ARCHELON and
they call the Rescue Centre. The turtle is rescued
by ARCHELON volunteers and transported there.
The next day the cousins visit the Centre again to
check out the turtle's condition.. 

 

SYNOPSIS
A class of  schoolchildren is visiting the Rescue
Centre and is being guided by an ARCHELON
volunteer around the tanks with the injured sea
turtles.  Suddenly a small turtle ...jumps out of its
tank and .. moves around the Centre. Everyone is
looking for it and finally the children locate it in a
puddle near the beach. They bring it back to the
Centre, where the ARCHELON staff takes care of
its injuries.. 

Περιγράφει ωραία τη χαρά των
παιδιών για την εκδρομή. Απίθανη
ιδέα να τρέχουν όλοι πίσω από μιά
μικρή χελωνίτσα. Βέβαια, είναι
αδύνατο να πεταχτεί μιά θαλάσσια
χελώνα έξω από τη δεξαμενή της
και να περπατήσει μέχρι την
παραλία. Είναι μιά εντελώς
φανταστική ιδέα που θα μπορούσε
να γυριστεί μόνο σε κινούμενα
σχέδια.   

του Σταύρου  Κυριακάκη



ΣΥΝΟΨΗ
Μιά παρέα παιδιών κάνει βόλτα στην μαρίνα
χαζεύοντας τα σκάφη. Ξαφνικά ακούγονται φωνές
από τη θάλασσα ξανά και ξανά.  Κινούνται προς τις
φωνές και βλέπουν απο μακριά μιά χελώνα πιασμένη
στα δίχτυα ενός ψαρά. Αποφασιστικά ζητούν
μαχαίρι από την κοντινή ταβέρνα και βουτάνε στη
θάλασσα. Κόβουν τα δίχτυα ελευθερώνοντας τη
χελώνα. Καλούν το Κέντρο Διάσωσης  να αναλάβει
δράση γιατί η χελώνα είναι σοβαρά τραυματισμένη.
Νιώθουν χαρά και ικανοποίηση που βοήθησαν.

Πολύ χαριτωμένη ιστορία, με
ωραίους διαλόγους και
ενδιαφέρουσες εικόνες. Αστεία
στιγμιότυπα με επισκέπτες, εθελοντές
και τη γάτα του κέντρου. Έχει
ενδιαφέρον να αναπτυχθεί σε ένα
μικρό βίντεο. Δίνει την ευκαιρία να
γίνει οπτική ξενάγηση στους χώρους
του Κέντρου Διάσωσης, μπράβο!

ΣΥΝΟΨΗ
Εδώ και 2 εβδομάδες χάνονται ψάρια από το φαγητό
που ετοιμάζεται για τις χελώνες στο Κέντρο Διάσωσης
και κανείς δεν ξέρει γιατί. Μόλις το πληροφορούνται
δύο παιδιά / επισκέπτες, προσπαθούν να λύσουν το
μυστήριο. "Υπάρχει περίπτωση να είναι σαμποτάζ;"
αναρωτιούνται οι εθελοντές του Κέντρου. Ο γάτος του
Κέντρου τους οδηγεί στη λύση του μυστηρίου..

Ωραία ιστορία, απλή και συναισθηματική, με
πολλά στοιχεία. Χρειάζεται κάποιο
ξεκαθάρισμα στη δράση για να μας δώσει να
καταλάβουμε ποιοί φώναζαν και  πως
κατάλαβαν οτι ήταν  η χελώνα στα δίχτυα.
Επίσης, ήταν μικρή ή μεγάλη η παρέα, ήταν ο
ψαράς παρών ή όχι; Έχει πολλή δράση στη
θάλασσα και ίσως είναι δύσκολο να την
κάνουμε βίντεο. Είναι καλή ιδέα και κοντά
στα πραγματικά προβλήματα των θαλάσσιων
χελωνών.

της  Λαμπρινής  Λαζαρίδη 15.  Μιά περιπέτεια που κανείς δεν περίμενε

SYNOPSIS
A group of youngsters stroll in the marina looking at
the boats. They suddenly hear screams, again and
again. They move towards the screams and see in a
distance a sea turtle entangled in thee nets of a
fisherman. They quickly get a knife from a nearby
taverna and jump in the water to save the turtle. They
cut the nets and try to set the turtle free, but the
animal is seriously injured. They call the Rescue
Centre to take over. They feel happy and content to
have helped.

 

SYNOPSIS
Τhe fish for feeding the sea turtles at the Rescue
Centre have been mysteriously disappearing
during the last 2 weeks and no one knows why. As
soon as they are informed about it, two young
visitors decide to dig into the case. "Is it possible
that this is a sabotage?" wonder the volunteers at
the Centre. The Centre's cat leads the two 
 detectives to the solution of the mystery... 

  της Βίβιαν Χαλβατζάρα16.  Τα χαμένα ψάρια 



ΣΥΝΟΨΗ
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη μιάς σχολικής
τάξης στο Κέντρο Διάσωσης ξεσπά μιά απρόβλεπτη
καταιγίδα. Στη θάλασσα διακρίνεται υδροστρόβιλος
που πλησιαζει. Τα παιδιά μαζεύονται στην άκρη και
φεύγουν σώα. Ο υδροστρόβιλος φτάνει  στο Κέντρο
Διάσωσης. Όλα πλημμυρίζουν, οι δεξαμενές
σηκώνονται στον αέρα και οι χελώνες χάνονται στη
θάλασσα. Εικόνες καταστροφής στην τηλεόραση, με
αυτοκίνητα αστυνομίας και πυροσβεστικής. Τα
παιδιά αρχίζουν έναν πανελλήνιο έρανο για να
ξαναφτιαχτεί το Κέντρο Διάσωσης. Ένα χρόνο μετά,
τα πάντα στο Κέντρο βρίσκονται στη θέση τους! 

Καλογραμμένη, φανταστική ιστορία
με χελώνες, γάτους, εθελοντές και
παιδιά διασώστες. Βέβαια, οι
θαλάσσιες χελώνες δεν μπορούν να
φύγουν μόνες από τις δεξαμενές
τους. Έχει χαριτωμένη εξέλιξη με
ωραίους διαλόγους και
ενδιαφέρουσες εικόνες από το
Κέντρο Διάσωσης. Μπορεί να
γυριστει μόνο σε κινούμενα σχέδια. 

ΣΥΝΟΨΗ
Έχουν συμβεί 2 απαγωγές χελωνών από το Κέντρο
Διάσωσης και οι δύο γάτοι που μένουν εκεί ψάχνουν
τον ένοχο. Εν τω μεταξύ οι άνθρωποι του Κέντρου 
 ειδοποιούνται ότι έχουν βρεθεί οι χελώνες από 4
παιδιά- διασώστες. Αποδεικνύεται ότι έφυγαν ....
μόνες τους γιατί φοβήθηκαν ένα φάντασμα, τη σκιά
ενός γάτου που υπνοβατεί τα βράδια. 

Μια ωραία περιπέτεια με φυσικά
φαινόμενα και δράση για τις θαλάσσιες
χελώνες. Περιέχει πολλές και δυνατές
εικόνες και έμφαση στη δυνατότητα που
υπάρχει να διορθώνουμε και
αποκαθιστούμε τις καταστροφές. Καλή
ιδέα, θα μπορούσε να ζωντανέψει με
κάποιους διαλόγους και θα χρειαστεί
ειδικά εφφε αν πρόκειται να γίνει βίντεο.

της  Ελένης Θανοπούλου

SYNOPSIS
A storm breaks out just before the end of a school
visit at the Rescue Centre. There is a watersprout
approaching from the sea. Students and teachers
gather together and leave the site fast. The
watersprout arrives at the Rescue Centre.
Everything gets flooded, the tanks fly in the air, the
sea turtles are lost to the sea. Images of
destruction on TV with police cars and the fire
brigade on site. The students  start a nationwide
fund raiser to rebuild the Rescue Centre. One year
later everything at the Centre is back in place! 

 

SYNOPSIS
Τwo sea turtles have been kidnapped from the
Rescue Centre and the two resident cats  are
looking for clues.  In the meantime, the staff at the
Centre are notified that the turtles have been
found by 4 children / rescuers.  It turns out that the
turtles had .....left by themselves, scared by a ghost,
the shadow of a cat walking in its sleep. 

  του Παναγιώτη Αγγελακόπουλου



ΣΥΝΟΨΗ
Η ηρωίδα επισκέπτεται με μιά φίλη της το Κέντρο
Διάσωσης την ώρα που οι διασώστες φέρνουν εκεί
μια χελώνα σοβαρά τραυματισμένη. Όσο η
χελώνα παραμένει στο χειρουργείο η ανησυχία
των δύο κοριστσιών  για την τύχη της αυξάνεται.
Σε λίγο ένας διασώστης τις πληροφορεί ότι η
χελώνα έχει επιβιώσει. Η ηρωίδα νιώθει χαρά  για
τα καλά νέα και θυμό ταυτόχρονα, καθώς μαθαίνει
οτι το ζώο πιάστηκε σε δίχτυα, χτυπήθηκε από τον
ψαρά που το πέταξε στη θάλασσα.

Καλογραμμένη και πολύ οικολογική
ιστορία  που δείχνει  οτι οι καιρικές
συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για την
αναπαραγωγή των χελωνών. Επίσης,
πολλά χελωνάκια γίνονται τροφή για
τους γλάρους και  τα ψάρια της
θάλασσας. Ο άνθρωπος μπορεί να
ταλαιπωρήσει και να καταστρέψει τη
φύση και τα ζώα, μπορεί όμως και να
 τα βοηθήσει να σωθούν. Μπράβο! 

ΣΥΝΟΨΗ
Μιά θαλάσσια χελώνα Καρέτα ετοιμάζεται να βγεί στην
παραλία να κάνει τη φωλιά με τα αυγά της όταν ξεσπάει μια
ασυνήθιστη κακοκαιρία. Η χελώνα παρασύρεται από τα
κύματα, χτυπάει στα βράχια και βγαίνει όπως όπως στην
παραλία, όπου λιποθυμάει. Την επόμενη μέρα καταφέρνει
να κάνει τη φωλιά της και να την καλύψει στην άμμο αλλά
λιποθυμάει ξανά από την εξάντληση. Κάποιος περαστικός
ειδοποιεί τον ΑΡΧΕΛΩΝ και το ζώο μεταφέρεται στο Κέντρο
Διάσωσης. Κανείς δεν ξέρει οτι υπάρχει και φωλιά στην
παραλία!  Όταν εκκολάπτονται τα μικρά  χελωνάκια,
καραδοκούν οι γλάροι για να τα φάνε. Ένα κοριτσάκι σώζει
τα τελευταία χελωνάκια ...

Μιά ωραία ιστορία που περιγράφει
τα έντονα συναισθήματα που
δημιουργούνται όταν έρχεται
κάποιος σε επαφή με τις θαλάσσιες
χελώνες και τις ιστορίες τους στο
Κέντρο Διάσωσης. Πολύ καλή ιδέα,
θα μπορούσε να ζωντανέψει με
κάποιους διαλόγους και να
χρησιμοποιηθεί σε βίντεο.

της  Χριστίνας Καραθάνου 

SYNOPSIS
Our heroine visits the Rescue Centre with  her friend exactly
at the time when rescuers are bringing in a seriously injured
sea turtle. While the turtle remains at the surgery , the two
girls feel their anxiety growing about its fate. Then one of
the rescuers informs them that the turtle has survived. The
heroine feels happy αbout the good news and angry at the
same time, as she finds out that the turtle had been
entangled in fish nets, then hit on the head by the fisherman
and thrown into the sea.  

 

SYNOPSIS
A loggerhead sea turtle is about to come ashore to lay its
eggs when an unusual storm begins. The turtle is carried
away by the waves, crashes into the nearby rocks and passes
out on the beach.  The next day, it manages to lay its eggs
and cover the nest with sand, but it is exhausted and cannot
make it back to the sea. Someone calls ARCHELON and the
turtle is transported to The Rescue Centre. Nobody knows
there is a nest on the beach! When the baby turtles hatch,
sea gulls are there, awaiting to feed on them. A little girl
saves the last hatchlings ...

  του  Χρήστου Μαυραγάνη 



Μία μητέρα περπατάει στην παραλία μαζί με τον γιό της, βλέπουν το Κέντρο Διάσωσης και το
αγόρι ενθουσιάζεται
Στο Κέντρο Διάσωσης έρχεται μια νέα εθελοντρια με το όνομα Βrigitte και πιανει δουλειά
Η εθελόντρια κάθε πρωί ανακαλύπτει οτι λείπουν κάποια αντικείμενα απο το Κέντρο και στο
τέλος λείπει και μία μικρή χελώνα.
Η εθελοντρια αποφασίζει να το ψάξει και έτσι ένα βράδυ κρύβεται και περιμένει να δεί ποιος
μπαίνει στο κέντρο κρυφά. Προς μεγάλη της έκπληξη βλέπει ένα μικρό παιδί που μπαίνει κρυφά
στο κέντρο και βάζει πίσω στην θέση τους τα πράγματα που είχε πάρει.
Η εθελόντρια αποφασίζει να αποκαλυφτεί αλλά χωρίς να τρομάξει τον απρόσκλητο επισκέπτη.
Τον βρίσκει στο χώρο που γίνεται η παρουσίαση και αντί να του βάλει τις φωνές, ανοίγει κρυφά
τον προτζέκτορα που παίζει την παρουσίαση του Κέντρου. Ο μικρός παγώνει, κάθεται σε έναν
παγκάκι παρακολουθεί την παρουσίαση, συμμέτεχει και συμπληρώνει .Τότε η εθελόντρια
εμφανίζεται και αυτή και αρχίζει να ενημερώνει- απαντάειστον μικρό Λύσανδρο για το έργο του
κέντρο και για την προτασία της χελώνας. Στο τέλος της παρουσίασης η εθελόντρια προτείνει
στον μικρό αγόρι να γίνει βοηθός της και να έρθει μαζί της την επόμενη ημέρα στην
απελευθέρωση μίας χελώνας
Την ημέρα της απελευθέρωσης ο μικρός εμφανίζεται με την οικογένειά του και τους φίλους
τους στην Μαρίνα. Πριν ξεκίνηση η διαδρομή με το σκαφος ο μικρός ανεβαίνει σε ένα ψηλό
σημείο του σκάφους και ξεκινάει να μιλαεί για τις αγαπημένες του χελώνες και για την
προστασία τους.Την απελευθέρωση της χελώνας παρακολουθούν και τηλεοπτικά κανάλια, που
εντυπωσιάζονται από τα λεγόμενά του και το αναμεταδίδουν. 
Ο Λύσανδρος διαδίδει στο σχολείο, στην παραλία με τους φίλους του,στις βόλτες τουκαι γενικά
όπου πηγαίνει το : “Μπορούμε να ζήσουμε μαζί “

Σενάριο σε 7 σκηνές με πρωταγωνιστές την Brigitta, εθελόντρια και τον Λύσανδρο,
μικρό αγόρι 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Ένα  μεγάλο μπραβο για το ωραίο
σενάριο, τους διαλόγους και το
στήσιμο της ιστορίας που δείχνει
πολλες πλευρές του έργου του
ΑΡΧΕΛΩΝ στο Κέντρο Διάσωσης.
Συγχαρητήρια!

Congratulations for this excellent 
 script, the dialogues and the
structure of the story, which shows 
 many aspects of  ARCHELON's
work at the Rescue Centre! Well
done

του Λύσανδρου Κουρουμπάλη 

 

A script in 7 scenes  with a young boy and a volunteer at the
Rescue Centre by Lysandros Kouroubalis

SYNOPSIS
A boy is fascinated with sea turtles and cannot wait to grow
up to help as a volunteer. At the Centre, the volunteer
discovers there are several items missing and stays up one
night to find out what is going on. To her surprise, it is the
young boy, who has come to put back in place everything
that is missing. They watch together the Centre's
presentation, they talk about the turtles and the Centre and
she invites him to the release of a rescued sea turtle, next
morning. Just before the release,  the boy delivers an
inspired talk about sea turtles and impresses  people from
TV channels who transmit his story. Our hero spreads the
word everywhere - we can all live together!
 






