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Τα μέλη του Συλλόγου Ερασιτεχνών 
Αυτοδυτών «ΤΗΘΥΣ» αποτυπώνουν 
με την ιδιαίτερη ματιά τους τον 
όμορφο κόσμο του βυθού της 
θάλασσάς μας. Οι φωτογραφίες που 
θα δείτε είναι τραβηγμένες σε διάφορα 
σημεία του Κορινθιακού κόλπου σε 
βάθος όχι μεγαλύτερο από 15-20μ,  
μέσα σε διάστημα δύο ετών (2008-
2009).  

Σκοπός της έκθεσης είναι να 
αναδείξει την ομορφιά, την 
μοναδικότητα και τον πλούτο 
(βιοποικιλότητα) του Κορινθιακού 
κόλπου, αλλά και την ανάγκη 
προστασίας του.  

Να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές 
κοινωνίες και τους φορείς που 
μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση 
και την ορθή διαχείριση του 
πολύτιμου, σπάνιου και ανεξερεύνητου 

αυτού οικοσυστήματος.  

Να προσελκύσει το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας.  



Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί έναν πανάρχαιο δίαυλο επικοινωνίας, πολιτισμού 

και εμπορίου μεταξύ ανατολής και δύσης. Είναι μια κλειστή, ανεξερεύνητη, βαθιά 

θάλασσα  με απόκρημνες πλαγιές, όπου εκδηλώνονται πλήθος γεωλογικών 

φαινομένων. 

Παγκόσμια μοναδικός για τα μεικτά κοπάδια των δελφινιών του αποτελεί 

ερευνητικό πεδίο για τους επιστήμονες της Κητολογίας, ενώ είναι 

αυξανόμενο το ενδιαφέρον της Ελληνικής Φυκολογικής 

Εταιρείας για τα φυτά και τα φύκη που απαντούν στο βυθό του. 

Με τον πλούτο του έθρεψε και χάρισε ζωή σε γενιές ολόκληρες. 

Αυτήν την  θάλασσα θέλουμε να προστατέψουμε από την κακή διαχείριση και τις 

ρυπογόνες δραστηριότητες, ατομικές και επιχειρηματικές,  να τη διατηρήσουμε 

ώστε να τη χαίρονται και οι μελλοντικές γενιές.  



Τις φωτογραφίες τράβηξαν τα μέλη μας: 

 
Βιλανάκης Φοίβος 

Ευθυμίου Χρήστος 

Θρασυβουλίδης Απόλλων 

Ίσσαρης Γιάννης 

Κουντούρης Βασίλης 

Μακροπούλου Ζίνα 

Μπαζιώτη Έλενα  

Στράτος  Γεώργιος 

Στράτος Δημήτριος 

Σφουγγάρης Μπάμπης 

Τζανάκης Γεώργιος 

 

http://www.scubadive.gr/forum/cmps_index.php


Οι Γοργονίες είναι είδη κοραλλιών. Αν και μοιάζουν με δενδράκια είναι αποικίες μικρών 
ζώων, κάτι σαν μικροσκοπικές θαλάσσιες ανεμώνες που οι επιστήμονες ονομάζουν 
«πολύποδες». Μεγαλώνουν στα θαλάσσια ρεύματα και προτιμούν τα κρύα και βαθειά νερά, 
ενώ δεν τους αρέσει το πολύ φως. Κινδυνεύουν  από τις τράτες, τα δίχτυα και τις άγκυρες, 
που τις ξεριζώνουν, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν φυσικούς εχθρούς.    





Τραγάνες: τόποι 
παραγωγικοί, πολύ 

σημαντικοί για τη ζωή 
και την υγεία των 

οργανισμών του βυθού. 
Συνάμα πολύ 

εύθραυστοι αφού οι 
τράτες και τα δίχτυα 
τους καταστρέφουν.  

Φιλοξενούν ποικίλους 
οργανισμούς όπως τα 

Ασκίδια (μικρές 
φούσκες) που είναι 

εκπληκτικοί διηθητές 
γιατί φιλτράροντας το 
νερό συγκρατούν ό,τι 
τους χρειάζεται για να 

τραφούν. Όσοι 
οργανισμοί αγαπούν τα 

καθαρά νερά τα 
εκτιμούν και τα 

σέβονται. Μαζί τους 
στις τραγάνες, 

απαντούν οι σπόγγοι, 
οι γαρίδες, πολλά είδη 

ψαριών, καβούρια, 
γοργονίες,  τα φύκη 
και πολλά ακόμα -

γνωστά και άγνωστα- 
θαλάσσια είδη.  







Σαλιάρα: μικρό ψάρι 
καλυμμένο από μια 
γλοιώδη βλέννα που 
την προστατεύει από 

τα γδαρσίματα. Ζει στα 
ρηχά, σε βραχώδεις 
βυθούς. Τρέφεται με 
μαλάκια και μικρά 

ψάρια. Γεννά αυγά τα 
οποία τοποθετεί κοντά 
στην ακτή, ώστε τα 
νεαρά ψαράκια να 

βρουν εύκολα τροφή 
και ταυτόχρονα να 
είναι προστατευμένα 
από τα μεγαλύτερα 

ψάρια θηρευτές, που 
ζουν βαθύτερα. 
Αποτελεί ένα 

σημαντικό κρίκο στις 
τροφικές αλυσίδες των 
θαλασσών γι’ αυτό, αν 

και μικρές, ας τις 
πάρουμε στα σοβαρά… 







Οι υπέροχες 
Θαλάσσιες Ανεμώνες… 

τα «λουλούδια της 
θάλασσας». Δεν είναι 
όμως φυτά αλλά ζώα, 

που ζουν σε 
βραχώδεις ή αμμώδεις 

βυθούς. 

Το κύριο 
χαρακτηριστικό τους 
είναι τα πλοκάμια 

τους, που τσιμπάνε 
ακριβώς όπως και οι 
τσουκνίδες. Έτσι 
όμως αμύνονται 
απέναντι στους 
εχθρούς τους. 

Αν σας τσιμπήσουν θα 
είναι ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ 







Είναι το αλογάκι της 
θάλασσας, ο μάστορας στο 

μακιγιάζ… 

ο Ιππόκαμπος. 
Προσαρμόζει το χρώμα του 
στο περιβάλλον και δύσκολα 

μπορείς να τον δεις 
ανάμεσα στα φύκη, ή στα 

βράχια όπου ζει. 
Αγαπημένοι βυθοί γι’ αυτόν 
τα λιβάδια της Ποσειδωνίας 
και της Κυμοδόχου, κοινώς 

Φυκιάδες, που τους 
προσφέρουν τροφή, οξυγόνο 

και ασφαλές καταφύγιο. 
Καλύπτεται εξωτερικά από 
προστατευτική ουσία που αν 
τη χάσει γίνεται ευάλωτος 
σε ασθένειες. Υπάρχουν 
θηλυκοί και αρσενικοί 

ιππόκαμποι όμως τα αυγά 
τα κυοφορεί το αρσενικό και 

αυτό γεννά τα μικρά 
ιπποκαμπάκια!!! 













Αν νομίζετε ότι 
τα σκουλήκια 

είναι απαίσια, δεν 
έχετε γνωρίσει 

τον Σπειρογράφο! 
Ζει στους 

αμμώδεις βυθούς, 
μέσα σε έναν 
μεμβρανώδη 

σωλήνα από τον 
οποίο ξεπροβάλλει 

το πανέμορφο 
κεφάλι του, η 
εντυπωσιακή 

φουντίτσα με την 
οποία συλλέγει 
μικροσκοπικά 
αιωρούμενα 
σωματίδια 

τροφής. Με την 
παραμικρή ύποπτη 
κίνηση χώνεται 
αστραπιαία στο 
σωλήνα του. 







Αχινός: οπλισμένος 
με ισχυρά αγκάθια 

για να 
προστατεύεται από 
τους εχθρούς του 
κινείται με σιγουριά 
στους αμμώδεις ή 
στους βραχώδεις 
βυθούς ανάμεσα 
στα φύκια. Οι 

σαργοί είναι οι πιο 
φανατικοί θηρευτές 

τους. Και ο 
άνθρωπος όμως 
δεν πάει πίσω… 

Η παρουσία τους 
σε μια περιοχή δεν 
είναι και τόσο κακό 

σημάδι αφού 
συνήθως αγαπούν –
όπως ακριβώς κι 
εμείς- τα καθαρά 

νερά. 



Το μικρό αυτό 
καβούρι δεν έχει 
δικό του «σπίτι» 

δηλαδή 
προστατευτικό 

εξωσκελετό που να 
μεγαλώνει μαζί του 

όπως στα άλλα 
καβούρια. Έτσι 
δανείζεται κάθε 
φορά ένα άδειο 

κοχύλι που βρίσκει 
στο βυθό, και που 

φυσικά έχει το 
μέγεθος που του 

ταιριάζει, 
επιτρέποντας του να 
ζήσει με άνεση και 
ασφάλεια. Όταν 
μεγαλώσει τόσο 

ώστε να μην χωράει 
στο κοχύλι, 

μετακομίζει σε 
μεγαλύτερο. Να γιατί 

τον λένε κάβουρα 
ερημίτη ή Πάγουρο   









Μέδουσα 
«Πελαγία»: η 
γνωστή μας 

τσούχτρα ανήκει 
στα Κνιδόζωα και 
τα πλοκάμια της 

εκτοξεύουν  
τοξίνη με χιλιάδες 

βελόνες  στο 
παραμικρό 

άγγιγμα . Έτσι 
αδρανοποιεί τα 
θύματά της πριν 

τα φάει. Το σώμα 
της αποτελείται 

κατά το 98% από 
νερό και η 

περιπλάνησή της 
έχει μοναδική 

χάρη. 

 











Είμαστε πλάσματα του βυθού. Εμείς γνωρίζουμε πολλά για σας.  
Σας ξέρουμε από τα σκουπίδια που πετάτε στη θάλασσα. Από κει μαθαίνουμε για τις 

συνήθειες, τον πολιτισμό σας και τον τρόπο που σκέφτεστε κι αντιμετωπίζετε τη φύση.  
 

Οι περισσότεροι αντιμετωπίζετε τη θάλασσα σαν ένα σκηνικό καλοκαιρινών διακοπών: 
αρκεί να είναι καθαρή όταν πηγαίνετε εσείς για μπάνιο. Τον υπόλοιπο χρόνο κανείς δε 

νοιάζεται για την κατάστασή της και για το τι τραβάμε εμείς οι μόνιμοι κάτοικοί της. 
  

Αν  θέλετε να μας προστατεύσετε, πρέπει να μας γνωρίσετε καλύτερα.  
Ενδιαφερθείτε για τη θάλασσα που έχετε δίπλα σας (αλήθεια, ξέρετε πόσο τυχερούς σας 

κάνει αυτό;)  
Ρωτήστε, μάθετε για αυτήν. Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε και τι να μην κάνετε στην 

καθημερινότητα σας.  
Συζητήστε το με τους γονείς σας και τους δασκάλους σας.  

Και εκείνοι με άλλους ανθρώπους στις δουλειές τους.  
 

Ίσως  αλλάξετε κάποιες  συνήθειες στο  σπίτι προσπαθώντας όλοι μαζί!!!  
 

Και να θυμάστε ότι δεν είστε οι μόνοι πάνω στη γη κι ότι ο ένας 
χρειάζεται τον άλλο για να επιβιώσουμε! 

 


