
  

   

   

  

   

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
  

   

Όπως γνωρίζετε, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια μη-κερδοσκοπική περιβαλλοντική 
οργάνωση που στηρίζεται κυρίως στις δυνάμεις της, στους εθελοντές της, και 
στους υποστηρικτές της. 
  

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ζήτησε τη βοήθειά σας και η 
ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική. Χάρη σε αυτήν, συνέχισε το έργο της 
προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής στην πατρίδα μας. 
  

Δυστυχώς, οι εξελίξεις οδήγησαν για δεύτερη φορά ολόκληρη τη χώρα σε 
lockdown. Και, φυσικά, έκλεισε και τις επισκέψιμες εγκαταστάσεις του 



ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ― την κύρια πηγή εσόδων του. Κατά συνέπεια, αυτή τη 
στιγμή, τα έσοδα για τη φροντίδα των ζώων είναι μηδαμινά. 
  

Έτσι, για άλλη μια φορά, στρεφόμαστε σε εσάς, τους φίλους, 
προστάτες και αρωγούς μας. 
  

Σε καλούμε να συμμετάσχεις στην προσπάθεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ να αντέξει και 
να βγει δυνατός μέσα από τον Κορωνοϊό. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι στιγμές 
είναι δύσκολες για όλους. Όμως, με την αλληλεγγύη, θα τα καταφέρουμε! 
  

Πάρε μέρος κι εσύ, για άλλη μια φορά, στη συλλογική εκστρατεία 
υποστήριξης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Ακόμα και η πιο μικρή συνδρομή σου 
είναι ΥΠΕΡπολύτιμη. Κάθε ζώο μετράει, κάθε μέρα μετράει, κάθε 
ευρώ μετράει.    

Εκτιμώντας βαθιά τη στήριξή σου, θέλουμε να την ανταποδώσουμε με 
κάποια συμβολικά δώρα. Ελπίζουμε να είναι τόσο σημαντικά για εσένα 
όσο και για εμάς. 
 

 

 

Συγκεκριμένα, μπορείς: 
  

⟶ Να κάνεις δωρεά από 10 ως 25 ευρώ σε αυτό το link.  
 
Θα έχεις πρόσβαση σε ένα Virtual Tour στο Καταφύγιο της 
Αρκούδας. Εκεί θα δεις τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον και, έστω και 
νοητά, θα έρθεις και πάλι κοντά στη φύση και τους ήχους της, που τόσο 
πολύ σου έχουν λείψει! Μαζί, θα λάβεις με email κι ένα στολίδι-έκπληξη για 
τα Χριστούγεννα :)  

-- ή -- 
 

⟶ Να γίνεις μέλος με 50 ευρώ σε αυτό το link.  
 
Θα έχεις πρόσβαση στο Virtual Tour και, επιπλέον, δωρεάν είσοδο στο 

https://arcturos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXJjdHVyb3MuZ3IlMkZnciUyRnN1bW1ldGVobyUyRmRvbmF0aW9uJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjVDRSUyNTkxJTI1Q0UlMjVCRCUyNUNFJTI1QkYlMjVDRSUyNUI5JTI1Q0YlMjU4NyUyNUNGJTI1ODQlMjVDRiUyNThDJTJCJTI1Q0UlMjVCQSUyNUNFJTI1QUMlMjVDRSUyNUJCJTI1Q0UlMjVCNSUyNUNGJTI1ODMlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyQiUyNUNGJTI1ODAlMjVDRiUyNTgxJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNThDJTI1Q0UlMjVCQiUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1ODQlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNTg2JTI1Q0UlMjVBRiUyNUNFJTI1QkIlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyNUNGJTI1ODIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RDT1ZJRF9QYXJ0JTJCMl9zdXBwb3J0JTJCY2FtcGFpZ25fMDElMkIlMjVFMiUyNTg2JTI1OTIlMkIlMjU1QmFsbCUyNTVE&a=66804192&account=arcturos%2Eactivehosted%2Ecom&email=hos9K84ZjApJrTSVYWKM8%2FPzpy4hdrT%2Faa74JswQTHM%3D&s=82d88b74e24ff81aca57e0f0f5abd8bb&i=15A19A2A81
https://arcturos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXJjdHVyb3MuZ3IlMkZnciUyRnN1bW1ldGVobyUyRm1lbWJlcnNoaXAlMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzRCUyNUNFJTI1OTElMjVDRSUyNUJEJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNFJTI1QjklMjVDRiUyNTg3JTI1Q0YlMjU4NCUyNUNGJTI1OEMlMkIlMjVDRSUyNUJBJTI1Q0UlMjVBQyUyNUNFJTI1QkIlMjVDRSUyNUI1JTI1Q0YlMjU4MyUyNUNFJTI1QkMlMjVDRSUyNUIxJTJCJTI1Q0YlMjU4MCUyNUNGJTI1ODElMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1OEMlMjVDRSUyNUJCJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNGJTI1ODUlMjVDRiUyNTgyJTJCJTI1Q0YlMjU4NCUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1ODYlMjVDRSUyNUFGJTI1Q0UlMjVCQiUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNFJTI1QkMlMjVDRSUyNUIxJTI1Q0YlMjU4MiUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRENPVklEX1BhcnQlMkIyX3N1cHBvcnQlMkJjYW1wYWlnbl8wMSUyQiUyNUUyJTI1ODYlMjU5MiUyQiUyNTVCYWxsJTI1NUQ=&a=66804192&account=arcturos%2Eactivehosted%2Ecom&email=hos9K84ZjApJrTSVYWKM8%2FPzpy4hdrT%2Faa74JswQTHM%3D&s=82d88b74e24ff81aca57e0f0f5abd8bb&i=15A19A2A82


 

Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο μας, μόλις μας ανοίξουν και πάλι την 
άνοιξη! Μαζί, θα λάβεις με email κι ένα στολίδι-έκπληξη για τα 
Χριστούγεννα :) Επίσης, θα έχεις και μια μεγάλη αγκαλιά από κοντά, έστω 
με προσοχή και με μάσκα. Γιατί θα τα έχουμε όλοι καταφέρει!  

-- ή -- 
 

⟶ Να υιοθετήσεις μια αρκούδα, έναν λύκο, ή έναν 
ποιμενικό, με 100 ευρώ σε αυτό το link.  
 
Εκτός από το Virtual Tour και τη δωρεάν είσοδο στο Κέντρο μας, θα έχεις 
την αποκλειστική ευκαιρία να δεις, σε video και φωτό, τις 
αρκούδες να απολαμβάνουν το εορταστικό τους γεύμα στην υγειά 
σας! Ένα υπέροχο θέαμα που συγκινεί και επιμορφώνει μικρούς και 
μεγάλους. Μαζί, θα λάβεις με email κι ένα στολίδι-έκπληξη για τα 
Χριστούγεννα :)  

--  ή -- 
 
⟶ Αν έχεις τη δυνατότητα να δωρήσεις ακόμη μεγαλύτερο ποσό, σε 
καλούμε να γίνεις «Φύλακας της Αρκούδας», συμπληρώνοντας σε αυτό το 
link το ποσό που επιθυμείς να προσφέρεις. 
 
Θα έχεις όλα τα παραπάνω δώρα, συν την αναγραφή του ονόματός 
σου ως «Φύλακα της Αρκούδας» στην είσοδο του Καταφυγίου.  
 

 

Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ βασιζόταν πάντα στους φίλους του. 
Και, δικαιωματικά, πιστεύει ότι έχει τους καλύτερους φίλους του κόσμου! 
Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Και είμαστε ήδη ευγνώμονες για 
την υπέρβαση όλων. 
 
 
Με σεβασμό, 
Η οικογένεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 
  

Υ.Γ. Ενίσχυσε την προσπάθεια μαζί μας! Μοιράσου αυτό το email με όποιον πιστεύεις 
ότι μπορεί να βοηθήσει. Η δύναμη της κοινοποίησης είναι τεράστια!  
  

  

https://arcturos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXJjdHVyb3MuZ3IlMkZnciUyRnN1bW1ldGVobyUyRmFkb3B0aW9uJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjVDRSUyNTkxJTI1Q0UlMjVCRCUyNUNFJTI1QkYlMjVDRSUyNUI5JTI1Q0YlMjU4NyUyNUNGJTI1ODQlMjVDRiUyNThDJTJCJTI1Q0UlMjVCQSUyNUNFJTI1QUMlMjVDRSUyNUJCJTI1Q0UlMjVCNSUyNUNGJTI1ODMlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyQiUyNUNGJTI1ODAlMjVDRiUyNTgxJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNThDJTI1Q0UlMjVCQiUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1ODQlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNTg2JTI1Q0UlMjVBRiUyNUNFJTI1QkIlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyNUNGJTI1ODIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RDT1ZJRF9QYXJ0JTJCMl9zdXBwb3J0JTJCY2FtcGFpZ25fMDElMkIlMjVFMiUyNTg2JTI1OTIlMkIlMjU1QmFsbCUyNTVE&a=66804192&account=arcturos%2Eactivehosted%2Ecom&email=hos9K84ZjApJrTSVYWKM8%2FPzpy4hdrT%2Faa74JswQTHM%3D&s=82d88b74e24ff81aca57e0f0f5abd8bb&i=15A19A2A83
https://arcturos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXJjdHVyb3MuZ3IlMkZnciUyRnN1bW1ldGVobyUyRmRvbmF0aW9uJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjVDRSUyNTkxJTI1Q0UlMjVCRCUyNUNFJTI1QkYlMjVDRSUyNUI5JTI1Q0YlMjU4NyUyNUNGJTI1ODQlMjVDRiUyNThDJTJCJTI1Q0UlMjVCQSUyNUNFJTI1QUMlMjVDRSUyNUJCJTI1Q0UlMjVCNSUyNUNGJTI1ODMlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyQiUyNUNGJTI1ODAlMjVDRiUyNTgxJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNThDJTI1Q0UlMjVCQiUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1ODQlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNTg2JTI1Q0UlMjVBRiUyNUNFJTI1QkIlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyNUNGJTI1ODIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RDT1ZJRF9QYXJ0JTJCMl9zdXBwb3J0JTJCY2FtcGFpZ25fMDElMkIlMjVFMiUyNTg2JTI1OTIlMkIlMjU1QmFsbCUyNTVE&a=66804192&account=arcturos%2Eactivehosted%2Ecom&email=hos9K84ZjApJrTSVYWKM8%2FPzpy4hdrT%2Faa74JswQTHM%3D&s=82d88b74e24ff81aca57e0f0f5abd8bb&i=15A19A2A81
https://arcturos.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXJjdHVyb3MuZ3IlMkZnciUyRnN1bW1ldGVobyUyRmRvbmF0aW9uJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjVDRSUyNTkxJTI1Q0UlMjVCRCUyNUNFJTI1QkYlMjVDRSUyNUI5JTI1Q0YlMjU4NyUyNUNGJTI1ODQlMjVDRiUyNThDJTJCJTI1Q0UlMjVCQSUyNUNFJTI1QUMlMjVDRSUyNUJCJTI1Q0UlMjVCNSUyNUNGJTI1ODMlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyQiUyNUNGJTI1ODAlMjVDRiUyNTgxJTI1Q0UlMjVCRiUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNThDJTI1Q0UlMjVCQiUyNUNFJTI1QkYlMjVDRiUyNTg1JTI1Q0YlMjU4MiUyQiUyNUNGJTI1ODQlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRiUyNTg2JTI1Q0UlMjVBRiUyNUNFJTI1QkIlMjVDRSUyNUJGJTI1Q0YlMjU4NSUyNUNGJTI1ODIlMkIlMjVDRSUyNUJDJTI1Q0UlMjVCMSUyNUNGJTI1ODIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RDT1ZJRF9QYXJ0JTJCMl9zdXBwb3J0JTJCY2FtcGFpZ25fMDElMkIlMjVFMiUyNTg2JTI1OTIlMkIlMjU1QmFsbCUyNTVE&a=66804192&account=arcturos%2Eactivehosted%2Ecom&email=hos9K84ZjApJrTSVYWKM8%2FPzpy4hdrT%2Faa74JswQTHM%3D&s=82d88b74e24ff81aca57e0f0f5abd8bb&i=15A19A2A81

