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«Ακ ζα μπμνμύζα ημκ θόζμμ κα 
άιιαδα ζα λακάβαθα γαιάδηα ηε 

ΘΑΛΑΑ» 
Αθηή θαη ιημακάθη Βάρθηδας-

Αθηές θαη ιημάκηα ηες 
Μεζογείοσ





• Κα θαηακμήζμομε  ημ νόιμ πμο παίδεη ε ζάιαζζα ζηεκ 
μηθμιμγηθή ηζμννμπία ημο πιακήηε μαξ.
• Κα γκςνίζμομε ηα απεηιμύμεκα ζαιάζζηα είδε πμο πνήδμοκ 
άμεζεξ πνμζηαζίαξ.
• Κα θαηακμήζμομε ηε ζπέζε αιιειελάνηεζεξ θαη 
αιιειεπίδναζεξ μεηαλύ ζαιάζζηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη 
θμηκςκίαξ.
• Κα γκςνίζμομε ηα πνμβιήμαηα πμο πνμθύπημοκ από ηε 
νύπακζε θαη ηεκ οπεναιίεοζε.
• Κα ζοκεηδεημπμηήζμομε ηεκ ακάγθε πνμζηαζίαξ ηςκ 
ζαιαζζίςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη κα οημζεηήζμομε ζηάζε 
εκενγμύ πμιίηε.
•Κα θαιιηενγήζμομε ημ ιόγμ, ηηξ γκώζεηξ θαη ηε θακηαζία μαξ 
από ηε ιμγμηεπκία θαη ηα ηναγμύδηα πμο έπμοκ ζπέζε με ηε 
ζάιαζζα.
• Κα μάζμομε ηε δηαηνμθηθή αλία ηςκ ρανηώκ θαη ζαιαζζηκώκ 
γεκηθόηενα
• Κα γκςνίζμομε ηε ζάιαζζα θαη ηεκ πνμζθμνά ηεξ ζηεκ 
ογεία μαξ(ροπηθή, ζςμαηηθή, πκεομαηηθή ογεία)













ΨΑΡΙ ΠΙΛΟΣΟ

O Κορκήιηος   ηο 
υάρη πηιόηος ποσ 
αθοιοσζεί πακηού 
ηοκ Καρταρία 
εθηειώκηας τρέε 
μπάηιερ, βοεζού 
θαη γραμμαηέα

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Carcharhinus_longimanus_1.jpg


υνεχίςαμε με παιχνίδι  για τθ 
«ροι ενζργειασ».

Ανάλογα με τον καλάςςιο οργανιςμό 
που είχαν επιλζξει οι μακθτζσ, 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςπάγκο
φτιάξαμε τροφικά πλζγματα.

τόχοσ ιταν να εμπεδϊςουν οι 
μακθτζσ τθν ιςορροπία ςτα καλάςςια 

οικοςυςτιματα
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Εμβακφνοντασ ςτθ 
ρφπανςθ του 

Σαρωνικοφ κόλπου
Παρακολουκιςαμε 

ντοκιμαντζρ του 
Αλζξθ 

Παπαδόπουλου 
που αποτζλεςε 
ςτακμό για να 

ανοίξει ο δρόμοσ 
τθσ καταςκευισ 
του ζργου τθσ 
Ψυτάλλειασ. 





Ζδηςηηθμπμίεζε 
ηεξ αθηήξ από 

μεγάιμοξ

θαη μηθνμύξ 
.... 
θανπανίεξ





Ηάκαμε 
μεηνήζεηξ 

ζημ 
ζαιαζζηνό  

κενό 



ζοιιμγή  
ζαιάζζηςκ 
μνγακηζμώκ  







ζομπιενώζαμε 
θύιια ενγαζίαξ 

θαη 
πανμοζηάζαμε 
ηηξ ενγαζίεξ 
μαξ



Δεύηενε ελόνμεζε ζημκ Πεηναηά θαη ηε  
Δναπεηζώκα

Ιε ηε βμήζεηα ημο ΗΠΓ Δναπεηζώκαξ 
μενηθμί μαζεηέξ ηεξ μμάδαξ μειέηεζακ 

ημ ιημάκη ημο Πεηναηά θαη 
άιιμη ημ ιημακάθη ημο Αγίμο Κηθμιάμο ζημ Ηεναηζίκη



Παρακολουκϊντασ το 
πρόγραμμα «Θαιάζζηα δςή 
θαη αιηεία ζημ ανςκηθό» ζημ 
ΗΠΓ Δναπεηζώκαξ μάκαμε 
για τθ καλάςςια χλωρίδα, 
πανίδα και γενικά τουσ τρόπουσ 
αλιείασ ςτο αρωνικό κόλπο. 
Ενθμερωκικαμε για τθν 
επιβάρυνςθ τθσ περιοχισ από 
ρφπανςθ και μόλυνςθ, τα 
προβλιματα υπεραλίευςθσ.
Μάκαμε  τρόπουσ βιϊςιμθσ 
διαχείριςθσ του καλάςςιου 
οικοςυςτιματοσ του αρωνικοφ 



Παρακολουκϊντασ το πρόγραμμα 
«Σμ ιημάκη ημο Πεηναηά» ζημ 

ΗΠΓ Δναπεηζώκαξ μάζαμε ηεκ 
ηζημνία ημο ιημακημύ ημο Πεηναηά 
από ηεκ ανπαηόηεηα έςξ ζήμενα 

θαη ηεκ επίδναζή ημο ζηε 
δηαμόνθςζε ημο θμηκςκηθμύ 

ηζημύ ηεξ πενημπήξ. 
Ιε ηεκ πενηήγεζή μαξ ζε 

πώνμοξ ημο ιημακημύ 
δηαπηζηώζαμε ηηξ ζεμενηκέξ 

πνήζεηξ ημο θαη ακανςηεζήθαμε 
γηα  ημ μέιιμκ ημο.



Από τισ δράςεισ πεδίου ςυλλζξαμε 
«κθςαυροφσ τθσ κάλαςςασ» 

βότςαλα, κοχφλια, ξφλα ςμιλευμζνα από 
τα κφματα και  τα βράχια και 

δθμιουργιςαμε καλαςςοκαταςκευζσ.
τόχοσ μασ εκτόσ από τθν ανάδειξθ των 
καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν 

ιταν και θ οικονομικι ενίςχυςθ τθσ 
ομάδασ. 



Ιεγάιε επηηοπία ζεμείςζε γηα 
δεύηενε πνμκηά 

ημ Υνηζημογεκκηάηηθμ παδάνη 
ηεξ μμάδαξ 

εμπκεοζμέκμ από ημ ζέμα μαξ: 
ηε ΘΑΘΑΑ 



ηα θαναβάθηα...
ζήμα θαηαηεζέκ  
ηεξ μμάδαξ μαξ



Χάρτινα 
καραβάκια με 
μελοποιθμζνα 
ποιιματα



θαζνέθηεξ
με θμπύιηα θαη 

λύια ζμηιεομέκα 
από ηε ζάιαζζα



γμύνηα, 
μπνειόθ, 

δηαθμζμεηηθά 
ζηεθάκηα



δηαθμζμεηηθά 
βάδα, 

δςγναθηζμέκα 
βόηζαια, 
μεκηαγηόκ 



Ημερολόγια και
το δζντρο ... 
τθσ Θάλαςςασ 



οκζέζαμε θαη ηναγμοδήζαμε 
ζαιαζζηκά θάιακηα

Ηαιήκ εμένακ άνπμκηεξ
θη’ ακ είκαη μ μνηζμόξ ζαξ
ηε νύπακζε ηεξ ζάιαζζαξ 
κα ‘πεηε ζημ μοαιό ζαξ.

Πνόβιεμα μ εοηνμθηζμόξ,
ηα ράνηα όηακ πεζαίκμοκ,
από ηηξ θαιιηένγεηεξ
ιηπάζμαηα ζοννέμοκ 
θη από ηηξ πόιεηξ, ηα πςνηά 
ηα ιύμαηα απμννέμοκ.

Πνόβιεμα θαη ηα ημληθά
απόβιεηα ενγμζηαζίςκ.
Πνόβιεμα θαη πεηνέιαηα 
ηςκ  πμκημπόνςκ πιμίςκ.

Γιάηε όιμη μαξ μαδί 
ημ πνόβιεμα κα δμύμε
ηε   ΘΑΘΑΑ μαξ γαιακή
θαη πάιη κα πανμύμε. 

Ομάδα Περηβαιιοκηηθής
εθπαίδεσζες



ημ ζπμιείμ  μ 
πνόεδνμξ  ημο 

ζοιιόγμο 
«Γκαιιαθηηθή Δνάζε» 

Ιάθεξ ηαύνμο

μαξ ακέπηολε ηα 
πνμβιήμαηα ηςκ 

αθηώκ ημο 
Δήμμο μαξ 



Σμ ιημακάθη 
πνέπεη κα 

εθζογπνμκηζηεί 
θαη κα 

ακαδεηπζεί ζακ 
πώνμξ ήπηαξ 
αιηεοηηθήξ 

δνάζεξ      



Ε ηδηςηηθμπμίεζε 
ζηενεί από ημοξ 

πμιίηεξ ηεκ 
ειεύζενε πνόζβαζε 

ζηηξ αθηέξ 

Οι ακτζσ είναι 
φυςικά οικοςυςτιματα 

και πρζπει να 
αντιμετωπίηονται 

ωσ  δθμόςιο αγακό



Ε ειεύζενε αθηή 
........
Γηα πόζμ αθόμα;

Δοζηοπώξ όιμ ημ 
παναιηαθό μέηςπμ από 
Δναπεηζώκα έςξ θαη 
μύκημ ΠΩΘΓΖΣΑΖ. 

Ημνοθαίμη 
Πακεπηζηεμηαθμί 

θνμύμοκ ημκ θώδςκα ημο 
θηκδύκμο



Ιάζαμε γηα ημ Καό ημο Απόιιςκα Δςζηήνα
μέζα ζημκ Αζηένα Βμοιηαγμέκεξ 

ΑΠΖΣΓΤΣΟ !!!

Πνέπεη κα 
απμηειέζεη 
αοημηειή 

ανπαημιμγηθό 
πώνμ με 

λεπςνηζηή 
είζμδο



Ιηα πμιύ επμηθμδμμεηηθή 
επίζθερε

Ηέκηνμ ζαιαζζίςκ ενεοκώκ ΓΘ.ΗΓ.Θ.Γ. 

ΣΑ 
ΓΡΓΑΣΕΡΖΑ



Ε θ. Ακημκέιια

Πακθμύηζη

μαξ μηιά γηα 

ΣΟ ΒΑΘΤΗΑΦΟ



Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πνμκηάξ 
μειεηήζαμε μειμπμηεμέκα πμηήμαηα 

γηα ηε ΘΑΘΑΑ 
μεγάιςκ πμηεηώκ μαξ: 

Παιαμά, μιςμμύ, εθένε, Γιύηε. 
Σα ακαιύζαμε θαη μάζαμε γηα ηε 
δςή ηςκ πμηεηώκ θαη ηεκ πεγή 

έμπκεοζεξ ηςκ πμηεμάηςκ ημοξ.



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....

Μηα πίθρα   
ηίπμη: Κφζηής Παιαμάς
Ιμοζηθή: Γηάκκεξ πακόξ
Πνώηε εθηέιεζε: Γηώνγμξ 

Δςγνάθμξ 



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....

“ηνμθή” ( Άρκεζε ) 
ηίπμη: Γηώργος εθέρες
Ιμοζηθή: Ιίθεξ 

Θεμδςνάθεξ



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....

«Σετράδιο Γυμναςμάτων»
(Μζςα ςτισ καλαςςινζσ ςπθλιζσ) 

τίχοι: Γιώργοσ Σεφζρθσ
Μουςικι: Μίκθσ 

Θεοδωράκθσ



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΟΛΩΜΟΣ
Η ξανκοφλα          

Μουςικι: Νικόλαοσ 
Μάντηαροσ

Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....



Αιγαίο - Ο ζρωτασ
Ποίθςθ: Οδυςςζασ 

Ελφτθσ 
Μουςικι: Ηλίασ 

Ανδριόπουλοσ

Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....

Ανάμεςα Σφρο και Τηια 
τίχοι: Οδυςςζασ Ελφτθσ
Μουςικι: Μίκθσ Θεοδωράκθσ



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....

Το δελφινοκόριτςο
τίχοι: Οδυςςζασ Ελφτθσ
Μουςικι: Λίνοσ Κόκοτοσ



Ο κιποσ ζμπαινε ςτθ 
κάλαςςα 

τίχοι: Οδυςςζασ Ελφτθσ
Μουςικι: Μίκθσ 

Θεοδωράκθσ

Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....



Το τρελοβάπορο
τίχοι: Οδυςςζασ Ελφτθσ 

(Ο ιλιοσ ο θλιάτορασ, 
Κκαροσ, 1971) 

Μουςικι: Δθμιτρθσ 
Λάγιοσ

Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....



Το καλαςςινό τριφφλλι 
τίχοι: Οδυςςζασ Ελφτθσ
Μουςικι: Λίνοσ Κόκοτοσ

Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα 

δεμημονγήζμομε ....



Σμ άθμοζμα ηςκ 
μειμπμηεμέκςκ 

πμηεμάηςκ εκέπκεοζε 
θη εμάξ κα γνάρμομε 

ζηίπμοξ ....



Δηαβάζαμε ηηξ γειμημγναθίεξ ημο 
Ανθά με ηίηιμ «Ιεκ ρανώκεηξ» 
παίδμκηαξ έκα παηπκίδη νόιςκ



οδεηήζαμε με ηε δηαηημιόγμ 
Ηαναμπά Γηνήκε γηα ηε ζεμαζία 
ημο ρανημύ ζηε  δηαηνμθή μαξ 



Ηαη δμθημάζαμε 
κα θηηάλμομε  
δομ ζοκηαγέξ 



Βάιαμε ζημ.. θαιάζη 
ηα θαγεηά πμο μαξ ανέζμοκ

Παίξαμε το παιχνίδι:
Βάηω ςτο καλάκι ... Βγάηω πυραμίδα



Φηηάλαμε ποναμίδεξ δηαηνμθήξ
ακάιμγα με ημ εβδμμαδηαίμ δηαηημιόγηό μαξ 

θαη ηηξ ζογθνίκαμε με ηεκ ποναμίδα 
ηεξ Ιεζμγεηαθήξ δηαηνμθήξ



Παναθμιμοζήζαμε ημ 
κημθημακηέν 
«μ γαύνμξ» 

από ηε ζεηνά ηεξ ΚΓΣ 
«Κοπηενηκή βάνδηα»

Πνςηαγςκηζηήξ μ 
θ. Γηακκαθμοδάθεξ
με ημκ μπμίμ θαη 

ζοδεηήζαμε γηα ηε 
ζθιενή δμοιεηά 
ηςκ ρανάδςκ



κ. Πανά

Για τα κζματα των ακτϊν του Διμου μασ 
ςυηθτιςαμε με το Διμαρχο 

Βάρθσ  - Βοφλασ  - Βουλιαγμζνθσ



Σαλίδη ζηεκ Άκδνμ 

Ηέκηνμ Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ Ημνζίμο

Παναθμιμοζήζαμε 
ημ πνόγναμμα:
«Ακ ηα ράνηα 
είπακ θςκή» 



Γνγαζηήθαμε ζε μμάδεξ



Ιειεηήζαμε ηεκ παναιία 
ημο Όνμμο Ημνζίμο
θαη ημ αιηεοηηθό θαηαθύγημ

ηε δηαδνμμή 
παναηενήζαμε 
ηηξ ακζνώπηκεξ 

πανεμβάζεηξ
(μόιμοξ, θομαημζναύζηεξ, 

δηάθμνα θηίζμαηα, 
αιηεοηηθά ζθάθε).



Σμ πημ εκηοπςζηαθό ήηακ 
ε παναηήνεζε 
με ημ γοαιί βοζμύ



Πμημ ημ επηηνεπόμεκμ μέγεζμξ ηςκ 
δηπηοώκ;



Γκεμενώζμο θαη 
πνμζηάηερε ηα 

απεηιούμεκα είδε

Πανμοζίαζε ενγαζηώκ



Ε σπεραιίεσζε μδεγεί 
ζηεκ ελαθάκηζε

Π
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Ιείςζε ηεκ αιηεία ηςκ θαιαηκώκ θαη 
όπη μόκμ......

Π
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Γκεμένςζε θαη 
εοαηζζεημπμίεζε 
γηα ηα πνμβιήμαηα 
πμο πνμθαιεί 
ο εσηροθηζμός

Πανμοζίαζε ενγαζηώκ



Δθμιουργϊ μια θχο-ιςτορία 





Με κζα το Οςτρακοτροφείο
ςτον Σάραντα



Ο Σάραντασ είναι μια 
από τισ πιο 

βιομθχανοποιθμζνεσ 
πόλεισ τθσ νότιασ 

Ιταλίασ

Διαβάςαμε αφίςεσ για 
κινθτοποιιςεισ των 
εργαηομζνων ςτο 
Εργοςτάςιο ΙLVA

Οι κάτοικοι ηθτοφν να 
κλείςει το εργοςτάςιο 

λόγω τθσ ρφπανςθσ  



Καλλίπολθ

Σο όνομα τθσ φωνάηει Ελλάδα

Μα που μασ φζρανε 
πρωί πρωί για 

ψάρεμα;



Σα ίδια προβλιματα με 
τουσ δικοφσ μασ
κλθρι δουλειά.

φτωχι ψαριά λόγω 
τθσ υπεραλλίευςθσ

υνομιλία με Ψαράδεσ



Πλανόδιοι ψαράδεσ  

Σα ίδια 
ψάρια κα 

μποροφςεσ 
να βρεισ και 
ςτθ Βάρκιηα



Σθ διαφορά όμωσ τθν κάνουν τα όςτρακα

Άφκονα όςτρακα από το οςτρακοτροφείο του Σάραντα



Μπαρμποφνια, ςαργοί, 
ςυναγρίδεσ, ροφοί, όλα όςα 
ζφερε θ ψαριά από το Ιόνιο, 

ςαλεφουν ακόμα ςτουσ 
πάγκουσ και βζβαια άφκονα 

μφδια......



θμαςία δεν ζχει τι ζχεισ ςτα 
καφάςια ςου, αλλά πϊσ το 

διαλαλείσ, ςκεφτόμαςτε κακϊσ 
βλζπουμε τουσ ψαροπϊλεσ να 

βάηουν όλο το μπρίο και το 
ταμπεραμζντο τουσ για να 

τραβιξουν ςτον πάγκο τουσ 
πελάτεσ



Σνηγονίδμομε ημοξ πάγθμοξ 
ηεξ ηπζοαγμνάξ

ΦΑΣΓ ΙΑΣΖΑ.....ΦΑΡΖΑ
Σμ θαζεμενηκό μαξ μεκμύ : 
πίηζα-gelato ημ μεζεμένη 

μαθανόκηα ημ βνάδο



Από τισ ομαλζσ ακτζσ του 
Ιονίου πελάγουσ

(Σάραντασ, Καλλίπολθ)



Σόςο ωραίο τοπίο! 
Μοναδικοί βράχοι Γλυπτά 
τθσ κάλαςςασ Μα ...κάτι 
μυρίηει εδϊ! Είναι κζμα 

ρφπανςθσ;
Αργότερα καταλάβαμε...

Ήταν οι κερμζσ πθγζσ

τισ απόκρθμνεσ ακτζσ τθσ Αδριατικισ 
ΑΝΣΑ ΕΑΡΙΑ ΣΕΡΜΕ



Δηαπηζηώζαμε όηη από άπμρε πανάθηηαξ 
γεςμμνθμιμγίαξ μη αθηέξ ηεξ Αδνηαηηθήξ είκαη 
απόθνεμκεξ θαη πημ απόημμεξ –έκημκα 
δηαβνςμέκεξ - ζε ζπέζε με εθείκεξ ημο θόιπμο 
ημο Σάνακηα. ημκ Σάνακηα ε δηάβνςζε ηςκ 
αθηώκ δεκ είκαη έκημκε,  ιόγς ημο θόιπμο,  με 
απμηέιεζμα μη αθηέξ κα είκαη πημ μμαιέξ. 

Θα μπμνμύζε κα ζογθνηζεί ε γεςμμνθμιμγία 
ηςκ αθηώκ ημο Σάνακηα με ηηξ αθηέξ ηεξ 
Βάνθηδαξ, όπμο θαη αοηέξ είκαη μμαιέξ.  Γδώ  μη 
ελςγεκείξ δηενγαζίεξ πμο δηαμμνθώκμοκ ημ 
ακάγιοθμ (απμζάζνςζε - δηάβνςζε από ηε 
ζάιαζζα)δεκ έπμοκ πνςηεύμκηα νόιμ, ιόγς ημο 
«πνμθοιαγμέκμο»  θόιπμο.



Στον Ιταλικό Νότο, ςτθν περιοχι τθσ Απουλίασ και 
τθσ Καλαβρίασ βρίςκεται μια Ελλάδα ξεχαςμζνθ, με 
τθν πιο γλυκιά, τθν πιο τραγουδιςτι ελλθνικι που 

μιλικθκε ποτζ, τθν Griko…
Εμείσ επιςκεφτικαμε 3 χωριά 

το Κοριλιάνο ντι Οτράντο, 
τθν Καλθμζρα 

και τθ Στερνατία.

Ελλθνόφωνα χωριά



Λίγο πριν πάρουμε το 
πλοίο τθσ επιςτροφισ μια 

μικρι ξενάγθςθ ςτο 
Μπάρι

Μασ κάνει 
εντφπωςθ πόςο 
κακαρό είναι το 

λιμάνι. 
Μθ ξεχνιόμαςτε... 
πρζπει να κάνουμε  

τθ ςφγκριςθ των 
λιμανιϊν για να 

εκπλθρϊςουμε τουσ 
ςτόχουσ τθσ 

εκπαιδευτικισ μασ 
εκδρομισ



Θα ζομθςκήζεηε ίζςξ μαδί μαξ 
όηη θάκαμε έκα εκδηαθένμκ

θαη απμιαοζηηθό ηαλίδη. 
«Ο δνόμμξ........ ήηακ  μαθνύξ 

γεμάημξ πενηπέηεηεξ, 
γεμάημξ γκώζεηξ»

Γοπανηζημύμε όιμοξ όζμοξ 
μαξ βμήζεζακ.


