
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΘΕΜΑ: H ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

Το θέμα εντάσσεται στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για την παραδοσιακή αλιεία στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου PERICLES 

 

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ       ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 



Α) Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Όλοι σχεδόν οι μεγάλοι λογοτέχνες της χώρας μας, έχουν 
αναφερθεί έστω και μια φορά, μέσα στα έργα τους σε αυτό το 
εκπληκτικό στοιχείο της φύσης, τη θάλασσα. Κάποιοι την 
αγάπησαν πολύ και την εξύμνησαν μέσα από τα έργα τους. Της 
αφιέρωσαν ολόκληρες σελίδες, την ταξίδεψαν, την 
νοστάλγησαν, την προσωποποίησαν, την ονειρεύτηκαν και την 
περιέγραψαν γλαφυρά. Οι περισσότεροι Έλληνες λογοτέχνες 
είχαν πολύ στενές σχέσεις με τη θάλασσα.Μοναχικοί 
άνθρωποι, κατά κύριο λόγο, ένιωθαν ίσως, ότι και η θάλασσα 
ήτανμοναχική σαν και αυτούς. Ίσως πίστευαν ότι όχι μόνο 
αντικατόπτριζε το πρόσωποτους το θαλασσινό νερό, αλλά και 
κάτι παραπάνω που τους συνέδεε .Πιο σγκεκριμένα ο 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έγραψε  "Ναυαγίων ναυάγια, "Οι 
ναυαγοσώσται",1901, "Άνθος του γιαλού", 1906 Αυτό που 
διακρίνει κανείς διαβάζοντας τα έργα του Α. Παπαδιαμάντη, 
είναι το γεγονός ότι σε όλες τις ιστορίες του, τους ήρωες του 
«…το υγρόν στοιχείον τους έλκυεν…», όπως αναφέρει ο ίδιος 
στο διήγημα του "Ναυαγίων, ναυάγια". Είναι ιστορίες που 
αφορούν ψαράδες, ναυτικούς και νησιώτες, πράγμα που 
δείχνει το πόσο οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και 
μεγαλώσει κοντά στη θάλασσα, έχουν επηρεαστεί από αυτήν. 
Ο  Φώτης Κόντογλου, έγραψε "Τα ταξίδια", 1928, 
(πεζά),"Αστρολάβος", 1935, (πεζά), "Θάλασσες, καΐκια και 
καραβοκύρηδες’, "Γιαβάς ο θαλασσινός και άλλες ιστορίες", 
1965, (πεζά). Ο Κόντογλου συνέδεσε τη θάλασσα με τους 
Έλληνες, ως κάτι που οι Έλληνες γνωρίζουν καλύτερα από του 
άλλους λαούς και για αυτό την αγαπούν περισσότερο. Είναι 
ένα κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Μέσα από τα έργα του 
μπορεί κανείς να διακρίνει τον έρωτα που ένιωθε για αυτήν ως 
ερωμένη του, αλλά και την βαθιά αγάπη που νιώθει ο 
άνθρωπος για τηνμάνα του. Ως γνώστης της ναυτιλίας, 
χρησιμοποίησε πολλούς τέτοιους όρους στα έργα του, καθώς 
και εμπειρίες του. Ο ίδιος άλλωστε μεγάλωσε κοντά στη 
θάλασσα και την συνέδεσε με την παιδική του ηλικία. Ο 



Στρατής Μυριβήλης έγραψε "Πανάγια η Γοργόνα".Για τον 
Στρατή Μυριβήλη οι θρησκείες αλλάζουν με τα χρόνια, το ίδιο 
και οι άνθρωποι και τα ‘πιστεύω’ τους. Το μόνο που παραμένει 
ίδιο είναι η θάλασσα και το γεγονός ότι συνδεόταν πάντα με 
την εκάστοτε θρησκεία της ελληνικής φυλής.Η θάλασσα, 
αιώνια και απέραντη, μοιάζει να είναι το μόνο πράγμα που 
έχει απομείνει από τότε που ο Θεός έπλασε τον κόσμο και από 
τότε που ο Υιός Τουπερπάτησε πάνω της και την «αγίασε», 
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μυριβήλης. Ο Ηλίας Βενέζης έγραψε 
"Ωκεανός", 1956,(μυθιστόρημα),"Αργοναύτες", 1962, 
(ταξιδιωτικό),"Αρχιπέλαγος", 1969,  Είναι ξεκάθαρο ότι κατά 
τον Βενέζη, η αγάπη για τη θάλασσα, βασίζεται στην πίστη. Όχι 
μόνο την πίστη στον Θεό, αλλά και στην πίστη στην ίδια τη 
θάλασσα. Χρειάζεται να την εμπιστευτεί κάποιος για να 
αποφασίσει να αφήσει τη ζωή του στα «χέρια» της, 
γνωρίζοντας ότι μπορεί και να τη χάσει. Αυτή κάποτε τους 
προδίδει, αλλά και τότε ακόμα εκείνοι συνεχίζουν να την 
αγαπούν. Είναι μια σχέση πάθους, αγάπης και μίσους. Την 
βλαστημούν τη μια στιγμή και προσεύχονται σε αυτήν την 
επόμενη. Είναι γι’ αυτούς κάτι θείο και ιερό, αφού είναι ένα 
μέρος της πατρίδας τους της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-10 τραγούδια για τη θάλασσα 

ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ-Θεοδοσία Τσάτσου 
Χρώματα άνοιξη βόλτα στον ήλιο 
στη θάλασσα παρέα μ’ έναν φίλο 
σε γνώρισα σε γνώρισα 
Χάδια ανέμελα πάνω στην άμμο 
ζωγράφισες ένα αεροπλάνο και 
γέλασες γέλασες 
Δε θυμάμαι αν στο είχα πει 
μα σ’ αγαπούσα 
πίσω απ’ το φεγγάρι είχα κρυφτεί 
και σε κοιτούσα 
Δε θυμάμαι αν στο είχα πει 
μα κάθε βράδυ 
τ’ άστρα πέφταν πάνω μου βροχή 
μ’ ένα σου χάδι 
Βούτηξα με μια κιθάρα 
στο διάστημα τα πρώτα τσιγάρα 
με φίλησες με φίλησες 
καράβια ακυβέρνητα τα κορμιά μας 
αντίδοτα στην ερημιά μας 
αστρόπλοια αστρόπλοια 
Δε θυμάμαι αν στο είχα πει 
μα σ’ αγαπούσα 
πίσω απ’ το φεγγάρι είχα κρυφτεί 
και σε κοιτούσα 
Δε θυμάμαι αν στο είχα πει 
μα κάθε βράδυ 
τ’ άστρα πέφταν πάνω μου βροχή 
μ’ ένα σου χάδι 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΑΤΙΑ-Αλίκη Βουγιουκλάκη 
Θάλασσα πλατιά 
σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις 
θάλασσα βαθιά 
μια στιγμή δεν ησυχάζεις 
λες κι έχεις καρδιά 
τη δικιά μου τη μικρούλα την καρδιά 
Όνειρα τρελά 
που πετούν στο κύμα πάνω 
φτάνουν στην καρδιά 
και τα νιάτα μας ξυπνάνε 
όνειρα τρελά 
και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά 
Έχω έναν καημό 
που με τρώει γλυκά και με λιώνει 
έχω ένα καημό θα `ρθω να στον πω 
αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ’ αγαπώ 
Κύματα πουλιά 
στα ταξίδια σας που πάτε 
τα αλαργινά  
την κρυφή μου λύπη πάρτε 
κι απο `κει μακριά 
να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά 



ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΗ--Διονύσης Σαββόπουλος 

Μια θάλασσα μικρή,  
μια θάλασσα μικρή 
είναι το καλοκαίρι μου,  
ο έρωτάς μου, ο πόνος μου 
Μια θάλασσα μικρή  
στα δυο σου μάτια φέγγει  
κάθε πρωί 
Μια θάλασσα μικρή  
στο δάκρυ στο τραγούδι,  
στο κάθε σου φιλί 
Μια θάλασσα μικρή 
Μια θάλασσα μικρή,  
μια θάλασσα μικρή 
και στη γωνιά η στάμνα μου  
για ένα καλοκαίρι  
ήσουνα εσύ 
Σε τραγουδούσα εγώ  
σαν τις χορδές του ανέμου  
στα μαύρα σου μαλλιά 
Σ’ ακολουθούσα εγώ  
σαν το ψηλό χορτάρι  
τον άνεμο 
Σε τραγουδούσα εγώ 
Μια θάλασσα μικρή,  
μια θάλασσα μικρή 
πικρά σ’ αποχαιρέτησε,  
σε περιμένει 
Μια θάλασσα μικρή 

ΘΑΛΑΣΣΕΣ-Δημήτρης Μητροπάνος 
Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες 
και με ταξίδευες, σαν το καράβι κι έλεγες: 
Θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια 
με τρικυμίες και με βροχές 
με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια 
θα ονειρεύεσαι ό, τι θες 
Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να μεθύσω 
Τα καλοκαίρια πες μου πώς μπορώ 
μονάχος μου να ζήσω 
Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να μεθύσω 
σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω 
θα βγω να σε ζητήσω 
Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες 
και με ταξίδευες, σαν το καράβι κι έλεγες: 
Θα σ' αγαπώ, μη μου συννεφιάζεις 
σαν αμαρτία και σαν γιορτή 
Μάθε στα μάτια μου να διαβάζειςότι με… 

ΠΟΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ-Χρήστος Θηβαίος 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΗ-Νίκος Πορτοκάλογλου 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΙΚΡΟΘΑΛΑΣΣΑ-Χαϊνιδες 
ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ-Διονύσης Σαββόπουλος 
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ-Πυξ Λαξ 



3) Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
H θάλασσα και οι άνθρωποι της είναι αγαπημένο κινηματογραφικό 
θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ταινίες όπως: 
Η Καταιγίδα (The Perfect Storm). 
«Η Καταιγίδα» είναι μια αμερικανική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία 
Βόλφγκανγκ Πίτερσεν(Wolfgang Peterson) βασισμένη σε αληθινή 
ιστορία και στο λογοτεχνικό βιβλίο του Σεμπάστιαν Γιούνγκερ. 
Κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου του 2000 με πρωταγωνιστές τους George 
Clooney, Mark Wahlberg και Diane Lane. Η ταινία μας μιλά για τη 
ιστορία του εμπορικού αλιευτικού σκάφους Andrea Gail το οποίο 
χάθηκε μαζί με το πλήρωμά του στην «Τέλεια Καταιγίδα του 1991». 
 

 
Τον Οκτώβριο του 1991, ο καπετάνιος του εμπορικού αλιευτικού 
σκάφους Andrea Gail, απελπισμένος από χαμηλή αλιεία, ο καπετάνιος 
Μπίλι Τάιν (George Clooney) πείθει το πλήρωμα του να τον συνοδεύσει 
σε μια ακόμα αποστολή αλιείας όταν πληροφορείται πως ένα τεράστιο 
κοπάδι ψαριών έχει κάνει την εμφάνισή του στα ανοιχτά. Το πλήρωμα 
κατευθύνεται έξω από τα συνήθη αλιευτικά όρια  κατευθυνόμενο προς 
μια αναπτυσσόμενη τροπική καταιγίδα. Εξαιτίας μιας βλάβης στο 
ψυγείο του σκάφους πρέπει να βιαστούν να γυρίσουν πίσω στην ακτή 
για να μην χαλάσουν τα ψάρια. Προκειμένου να γυρίσουν έγκαιρα, το 
πλήρωμα αποφασίζει να διακινδυνεύσει να περάσει μέσα από τη 
θύελλα. 
 
 



Στην Καρδιά της Θάλασσας (In the Heart of the Sea) 
 «Στην καρδιά της θάλασσας» είναι μια ταινία περιπέτειας- δράματος 
σκηνοθετημένη από τον Ρον Χάουαρντ (Ron Howard). Βασίζεται στον 
βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του  Nathaniel Philbrick «In the Heart 
of the Sea», για το ναυάγιο του αμερικανικού φαλαινοθηρικό πλοίου 
Essex το 1820, ένα γεγονός που ενέπνευσε το μυθιστόρημα Moby Dick . 
Η ταινία κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2015 και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Δεκεμβρίου 2015 με πρωταγωνιστές τους 
Chris Hemsworth , Benjamin Walker, Tom Holland και τον Brendan 
Gleeson. 

 
Το 1850, ο συγγραφέας Herman Melvill ζητά από τον Thomas Nickerson, 
τον τελευταίο επιζώντα του πλοίου Essex, να του διηγηθεί την ιστορία 
του. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1820, όπου ο δεκατετράχρονος 
Thomas(Tom Holland) μπαίνει στο πλήρωμα του φαλαινοθηρικό πλοίου 
Essex το οποίο εμπορεύεται λάδι φάλαινας. Ο καπετάνιος του ποίου 
προσλαμβάνει τον έμπειρο κυνηγό φαλαινών Owen Chase(Chris 
Hemsworth) για να τους βοηθήσει. Καθώς το πλοίο περιπλανιέται στα 
ανοιχτά της θάλασσας έχουν σκοτώσει αρκετές φάλαινες συναντάνε μια 
τεράστια λεύκη φάλαινα, ο λεγόμενος Moby Dick, η οποία και τους 
επιτίθεται θέλοντας εκδίκηση. 
 
 
 
 
 
 
 



Η Ζωή του Πι (Life of Pi)  
«Η Ζωή του Πι» είναι αμερικανική δραματική περιπέτεια παραγωγής 
2012, σε σκηνοθεσία Ανγκ Λι και σε σενάριο Ντέιβιντ Μαγκί. Η ταινία 
είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γιαν Μαρτέλ και διηγείται την 
ιστορία του Πι, ενός δεκαεξάχρονου αγοριού, ο οποίος είναι ο μόνος 
που επιζεί από το ναυάγιο ενός πλοίου. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια 
σωσίβια λέμβο μαζί με μια τίγρη. Πρωταγωνιστούν οι Σουράτζ Σάρμα, 
Ταμπού, Αντίλ Χουσέιν, Ίρφαν Καν, Ζεράρ Ντεπαρντιέ και Ρέιφ Σπολ. Η 
ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου 2012. 

 
Στην ταινία αυτή ο Πι Πατέλ, ένας μεσήλικας Ινδό μετανάστη από το 
Ποντίτσερι, διηγείται την ιστορία του Πι, ενός δεκαεξάχρονου αγοριού, 
ο οποίος είναι ο μόνος που επιζεί από το ναυάγιο ενός πλοίου. Η 
οικογένειά του είχε έναν ζωολογικό κήπο. Όταν ο Πι είναι δεκαέξι 
χρονών, ο πατέρας του αποφασίζει να μετακομίσουν και θα ταξιδέψουν 
με καράβι. Μια νύχτα, μια ισχυρή καταιγίδα πλήττει τον Ειρηνικό και το 
πλοίο αρχίζει να βουλιάζει ενώ ο Πι βρίσκεται στο κατάστρωμα. Για να 
σωθεί μπαίνει σε μια σωσίβια λέμβο. Ο Πι παρακολουθεί αβοήθητος το 
πλοίο να βουλιάζει και μαζί του να πεθαίνει και η οικογένειά του. Μετά 
την καταιγίδα, ο Πι βρίσκεται στη λέμβο αλλά μαζί του είναι μια τίγρης 
προσπαθώντας να επιβιώσει.   
 
 
  



4) Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Πολλοί ξένοι και Έλληνες ζωγράφοι απεικόνισαν θαλασσινά τοπία και 
θέματα. Μερικοί Έλληνες ζωγράφοι με τα έργα τους παρουσιάζονται 
παρακάτω. 

ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ 
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5) Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Θάλασσα τα τοπία της και οι άνθρωποι της και οι δραστηριότητες 
τους  είναι συχνά θέματα του φωτογραφικού φακού 

 

 

 



 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 
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ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΥΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑΡΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΠΥΡΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΖΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΣΤΑΜΟΥ  ΕΛΕΝΗ 
ΣΟΛΕΙΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΔΑΜΙΔΟΥ  ΛΗΤΩ 
ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΕΛΟΣΒΙΛΙ  ΜΑΡΙΑΜ 
ΚΑΛΦΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΧΕΛΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  ΒΑΛΕΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ  ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΜΠΑΛΛΟ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΙΛΑΛΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΒΙΤΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΡΑΜΠΟΤΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΑΜΑΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΟΙΛΕΜΕΝΤΖΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
ΤΟΠΟΥΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥΕΛΕΝΗ 
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Θάνος Σαλιακούρας 
Κυριάκος Παράσογλου 
Παύλος Μπίλαλας 
Δημήτρης Τοπούζης 
Βιτάλης Παπαποστόλου 


