
2016 



 
ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑς 
ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΆ 

ΣΤΟ ΒΑΘΎ 
ΓΑΛΆΖΙΟ ΤΗς 
ΘΆΛΑΣΣΑς 



                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

• Η θάλασσα με την τεράστια και ποικίλη ζωή που διαθέτει 
και την αισθητική της ομορφιά, αποτελεί πηγή αρετών και 
αγαθών για τον άνθρωπο και όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της ισορροπίας στον πλανήτη. 

• Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινωνιών 
ο άνθρωπος ήταν στενά συνδεδεμένος  με τη θάλασσα .Οι 
περισσότεροι οικισμοί και η μεγαλύτερη συγκέντρωση των 
ανθρώπων ήταν στις παράκτιες περιοχές. 

• Εκτός από την τροφή , το εμπόριο την διακίνηση των 
προϊόντων η θάλασσα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους 
λογοτέχνες τους ποιητές τους ζωγράφους… 

• Η παραδοσιακή σχέση της θάλασσας με τον άνθρωπο ήταν 
κάποτε αρμονική. 
 



• Ωστόσο ο άνθρωπος πολύ νωρίς ύψωσε τον εαυτό του 
στο ρόλο του κυρίαρχου και του ‘’ιδιοκτήτη’’ 
αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον σαν ανεξάντλητη 
εκμεταλλεύσιμη πηγή. 

• Όλοι μας αγαπάμε τη θάλασσα. Πόσο καλά όμως τη 
γνωρίζουμε; 

• Τι είναι η θάλασσα για εμάς;  
• Κινδυνεύει και από τι; 
• Αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα θελήσαμε να μας 

απαντηθούν γι αυτό και φέτος ασχοληθήκαμε με το 
θαλάσσιο οικοσύστημα στο πρόγραμμά  μας. 

• Ταξιδέψαμε με τον Ιωνά στο βαθύ γαλάζιο της θάλασσας, 
ερευνήσαμε, ενημερωθήκαμε, δράσαμε στο πεδίο  και 
ήρθαμε σήμερα εδώ να σας μεταφέρουμε τι μάθαμε γι 
αυτό το λίκνο της ζωής που λέγεται ‘’ΘΑΛΑΣΣΑ’’  

  
 



Περιβαλλοντική ομάδα 1ου 
Γυμνασίου Ηλιούπολης  





 



θαλάσσιο οικοσύστημα 
 

 



Θαλάσσιο Οικοσύστημα  





Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων νερού σε 
υγρή μορφή, κάνει τον πλανήτη μας 

μοναδικό 





 Το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει 
κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της 
ζωής στον πλανήτη, προσφέροντας 
μας συγχρόνως πλούσια αγαθά και 
πόρους! 



Πολλά σημαντικά οφέλη που μας προσφέρει 

το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελούν: 

 
• τροφές που προέρχονται από τη θάλασσα, μέσω της 

αλιείας. 
•  φαρμακευτικές ουσίες και άλλα χρήσιμα οργανικά 

συστατικά από θαλάσσιους οργανισμούς. 
•  ενέργεια, που διακρίνεται στις μη-ανανεώσιμες 

μορφές. 
•  εγκατάσταση, διαβίωση και παραγωγικές 

δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη, 
•  ψυχαγωγία, τουρισμός και αυτή καθ’ εαυτή η 

αισθητική αξία του θαλάσσιου και παράκτιου 
περιβάλλοντος, και τέλος 

•  θαλάσσιες μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. 



 

Η θάλασσα και ο άνθρωπος.  

Η συμβολή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
στην εξέλιξη, ανάπτυξη και επιβίωση της 
ανθρωπότητας είναι σημαντική και πολλές 
φορές καθοριστική, καθώς συμβάλλει 
άμεσα στην οικονομία και στον πολιτισμό 
κάθε τόπου. Ο άνθρωπος από τα παλιά 
χρόνια έβλεπε και συνεχίζει το ωκεάνιο 
περιβάλλον προς εκμετάλλευση, είτε 
παίρνοντας από αυτό πρώτες ύλες, ορυκτά 
και ενέργεια, είτε χρησιμοποιώντας τον 
για να μεταφέρει αγαθά και ανθρώπους.  



 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 





ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΙΩΠΗΛΟΣ…. 



Προβατάκι» της θάλασσας  

 



Λιονταρόψαρο: Η θανάσιμη απειλή 
για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της 

χώρας μας 

 



ΚΟΡΑΛΙΑ 



ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ…… 



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ 

 





ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



•  Αλιεία 
Η αλιεία από τα πολύ παλιά χρόνια ήταν μέσο 

επιβίωσης του ανθρώπου. Σήμερα, έχει 
εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία με 
αποτέλεσμα πολλά άχρηστα υλικά να 
πετάγονται από τους ψαράδες στη θάλασσα 
ασυλλόγιστα και να προκαλούν το 
τραυματισμό ή θάνατο θαλάσσιων ειδών και 
να δημιουργούν εστίες μόλυνσης. 

 



• Η συνολική αλιευτική παραγωγή στη θάλασσα έχει σχεδόν 
τετραπλασιαστεί από το 1950. Το ποσό των οργανισμών 
στα θαλάσσιο οικοσύστημα του πλανήτη μας  φαίνεται να 
σταθεροποιείται ή να μειώνεται, λόγω της 
υπερεκμετάλλευσης των αποθεμάτων πολλών αλιευμάτων 
εμπορικής αξίας. Αντίθετα, με υψηλό ρυθμό αυξάνεται η 
παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία, η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση ψαριών και  
θαλασσινών που αλιεύονται στις θάλασσες και 
καλλιεργούνται σε θαλασσινά και εσωτερικά γλυκά νερά, 
φτάνει ή και ξεπερνά τα 150                                                       
εκατομμύρια τόνους. 

ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ 



 



       ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 
• Σοβαρή πηγή ρύπανσης των υδάτινων 

οικοσυστημάτων είναι και η 
• βιομηχανική δραστηριότητα. Στα βιομηχανικά 

απόβλητα 
• περιέχονται επικίνδυνες χημικές ουσίες, οργανικοί 

διαλύτες και 
• Πετρελαιοειδή που όταν εισάγονται στα υδάτινα 

οικοσυστήματα , διαταράσσουν την ισορροπία τους 
και εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή των υδρόβιων 
οργανισμών.  
 



 



       Ευτροφισμός 
• Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν σε ρηχά 

οικοσυστήματα καταλήγουν 

• λιπάσματα και ουσίες που περιέχουν 
κυρίως άζωτο. Τα φύκια αναπτύσσονται 
υπερβολικά και όταν 

• αποσυντίθενται καταναλώνουν το 
διαλυμένο στο νερό οξυγόνο σε βάρος των 

• άλλων οργανισμών αλλά και της βλάστησης 
του βυθού. 

 



 



Κλιματική Αλλαγή 
     Σημαντικές  είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στις 

παράκτιες κοινότητες μας, με σοβαρά προβλήματα να 
αντιμετωπίζουν παράκτια ανάπτυξη. ναυτιλία, τουρισμός αλλά 
και θαλάσσιες δραστηριότητες δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν. 

     Παράκτιες πλημμύρες, νέες ασθένειες, απώλεια θαλάσσιων 
θηλαστικών 

     Η γεωγραφική και εποχιακή κατανομή των θαλάσσιων και 
παράκτιων ειδών θα μεταβάλλεται εξαιτίας αυτών των αλλαγών 
αστικά να αντιμετωπίσουμε. 



Λόγω της αλλαγής του κλίματος, μεγαπανιδικοί οργανισμοί στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα τείνουν να εξαφανιστούν ή να 

μειωθούν οι πληθυσμοί τους. 

 



Θαλάσσια Ρύπανση 
 

Η θαλάσσια ρύπανση προέρχεται κυρίως από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ξηρά 
και σε πολύ μικρότερο βαθμό από εκείνες 
στη θάλασσα: 



(1) Από τη Βιομηχανία 
Βιομηχανίες που συνήθως βρίσκονται στις 

παράκτιες περιοχές παράγουν απόβλητα τα 
οποία μπορεί να περιέχουν οργανικές 
ενώσεις, θρεπτικά συστατικά και βαρέα 
μέταλλα, ιδιαίτερα τοξικά για το θαλάσσιο 
περιβάλλον στο οποίο καταλήγουν. 

 



• (2) Από τη Γεωργία 
Η αυξημένη ανάγκη των ανθρώπων για τροφή 

σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης 
των γεωργών, έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη 
χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που 
κρύβουν κινδύνους για το θαλάσσιο 
περιβάλλον. 



• (3) Από την Αστικοποίηση:  
Τα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν ολοένα και 

περισσότερους ανθρώπους με αποτέλεσμα 
να υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό οι πόλεις, 
οι κάτοικοί τους και τα παράπλευρα 
οικοσυστήματα.  



• (4) Από Τουρισμό και Αναψυχή στην 
Παράκτια Ζώνη 

 

 





• (5) Από Ναυτιλιακές 
δραστηριότητες 

• Τα πλοία εξυπηρετούν το 90% του παγκόσμιου 
εμπορίου και αποτελούν το οικονομικότερο, 
ασφαλέστερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο μέσο 
μεταφοράς. Όμως, ναυτικά ατυχήματα και 
λειτουργίες των πλοίων όταν δεν γίνονται με σωστό 
τρόπο, επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και 
απειλούν, όταν συμβούν, τη ζωή υδρόβιων 
οργανισμών. 



• (7) Από τις Εξορύξεις 
Το θαλάσσιο υπέδαφος είναι πλούσιο σε 

πετρέλαιο και  φυσικό αέριο. Κατά την 
εξόρυξη τους, μπορεί να δημιουργηθεί 
ρύπανση στη θάλασσα λόγω κάποιας 
διαρροής, ναυτικού ατυχήματος ή βλάβης 
στους υποθαλάσσιους αγωγούς των 
εγκαταστάσεων. 



•  Καταπολέμηση της Ρύπανσης - Συλλογική και 
Ατομική Συμβολή 

     Δυστυχώς, η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 
δραστηριότητες μας συνεχίζεται. Φτάσαμε πια στο σημείο όπου πρέπει να 
παραδεχτούμε την καταστροφή που πράξεις μας προκαλούν στο φυσικό 
περιβάλλον και να υιοθετήσουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά 
για να βοηθήσουμε να διατηρηθεί η ζωή στη Γη. Χρειαζόμαστε συνεχή και 
απλή ενημέρωση για να είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, 
ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία, για να κάνουμε το πρόβλημα της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος προσωπικό μας πρόβλημα. Να σκεφτόμαστε 
κάθε πράξη μας η οποία μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και εμάς τους 
ίδιους. Να μη διστάζουμε να παίρνουμε μέρος σε δράσεις, όπως οι 
εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών που εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε για 
απόλαυση. Να θυμόμαστε πως πετώντας τα σκουπίδια μας όπου να είναι, 
θα ξαναγυρίσουν σε εμάς και ίσως φέρουν και αρρώστια μαζί τους. Αν 

θέλεις να συμβάλλεις ατομικά ή και συλλογικά 
στην προστασία των όσων μας προσφέρει η 
θάλασσα, κάνε  πράξη τα παρακάτω: 



ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΑΣ 



•  Μάθε και μετάδωσε τη γνώση 

    Διάβασε για τη ζωή που υπάρχει μέσα στους 
ωκεανούς και τη θάλασσα και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έτσι, θα 
μπορέσεις να πείσεις και άλλους γύρω σου 
να αλλάξουν συνήθειες! 

 

 



• Μην σπαταλάς ενέργεια 

  Μην αυξάνεις τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Κλείνε φώτα, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, υπολογιστή και άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές όταν δεν τις χρειάζεσαι! Έτσι 
μειώνεις την παραγωγή ηλεκτρισμού και μαζί 
τα αέρια και τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα! 

 



• Μην σπαταλάς νερό 

Κλείνε τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια 
σου, κάνεις μπάνιο ή πλένεις το πρόσωπο 
σου. Από κάθε βρύση τρέχουν 15 λίτρα νερού 
κάθε λεπτό! Έτσι, βουρτσίζοντας τα δόντια 
σου 2 φορές την ημέρα για 2 λεπτά ενώ 
τρέχει η βρύση, σπαταλάς 1,8 κυβικά μέτρα το 
μήνα και 22 κυβικά το χρόνο! 

 



• Μάθε να επιλέγεις ψάρια και θαλασσινά 
σωστά 

Τα ψάρια μειώνονται με την υπεραλίευση μας 
και την καταστροφή που κάνουμε στους 
βιοτόπους τους. Μάθε ποιά είδη ψαριών 
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, μην τα 
αγοράζεις και απόφυγε να καταναλώνεις το 
γόνο. Βοήθησε να μειωθεί η ζήτηση τους! 

 



• Κράτα την παραλία καθαρή 

Φεύγοντας από την παραλία βάλε τα σκουπίδια 
σου σε κάδο ή αν δεν υπάρχει, πάρε τα στο 
σπίτι. 

 



• Χρησιμοποίησε λιγότερα πλαστικά 

Χρησιμοποίησε πάνινη σακούλα αντί για 
πλαστική, τρόφιμα με λιγότερη συσκευασία 
και μάθε να κάνεις ανακύκλωση! 

 





ΠΟΙΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
    ΠΟΙΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

για τη βιωσιμότητα της θάλασσας 



Από τα παλαιά χρόνια  μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά… Ο 
παγκόσμιος πληθυσμός σχεδόν διπλασιάστηκε και η κλιματική 

αλλαγή είναι μια πραγματικότητα, όπως όλοι διαπιστώνουμε με 
την ένταση και τη συχνότητα που εμφανίζονται ακραία καιρικά 
φαινόμενα, ενώ γνώση μας για το θαλάσσιο περιβάλλον και ο 

βαθμός της ευαισθησίας μας για την κατάστασή του βελτιώθηκαν, 
καθώς επιστήμη και τεχνολογία προχωρούν με μεγάλα άλματα. 

Όμως νέες προκλήσεις εμφανίζονται και καινούργια προβλήματα 
παρουσιάζονται αναζητώντας λύση. Έτσι, καθώς όλοι θέλουμε να 

ζούμε σε αρμονία με τη φύση, πρέπει να αποφασίσουμε πως 
πρέπει συνέχεια να ενημερωνόμαστε για να κατανοήσουμε το 

θαλάσσιο περιβάλλον ΓΙΑΤΙ……. η ζωή στη Γη 
εξαρτάται από τις θάλασσες. 

 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

























































































Περιβαλλοντι
κή ομάδα 1ου 
Γυμνασίου 
Ηλιούπολης  



Yπεύθυνη 
προγράμματος: 
Παπαευθυμίου Ευδοξία 






