
τα θαλάσσια θηλαστικά που κατοικούν στις ελληνικές θάλασσες
τη δυνατότητα μελέτης της βιοποικιλότητας με τη χρήση υποβρύχιων φωτογραφιών
 το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα 
 τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη της ρύπανσης από πλαστικά
 τους τρόπους μείωσης της χρήσης υλικών που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για άλλη μια χρονιά το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας,
Athens Science Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από τις 21 έως τις 23
Οκτωβρίου επισκέφθηκαν την Τεχνόπολη περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες, εκ των
οποίων 1650 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με φετινό θέμα «Κόσμοι του αύριο» (“Worlds of tomorrow”), το φεστιβάλ κατάφερε
να μας μεταφέρει στο μέλλον φέρνοντας στο προσκήνιο τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις
στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της τέχνης, ενώ μικροί
και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης
με πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο.

Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς σταθμούς του φεστιβάλ ήταν και οι δράσεις του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει
από κοντά και μέσα από διαδραστικές εφαρμογές και εκπαιδευτικές δράσεις το έργο του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και της Μονάδας Εκπαίδευσης.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να ανακαλύψουν «τον
κόσμο που ισορροπεί κάτω από την επιφάνεια του νερού» και να ενημερωθούν
για:

Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον μικροσκοπικό κόσμο των διατόμων
των ποταμών, αλλά και να συμμετέχουν σε πειράματα που σχετίζονται με την επίδραση
της κλιματικής αλλαγής στους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και τις αρνητικές
επιπτώσεις των πλαστικών και των μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αναλυτικά οι δράσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Athens Science Festival 2022 
Διαδραστική έκθεση
Βουτιά κάτω από την επιφάνεια του νερού
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μονάδα Εκπαίδευσης

Θαλάσσια βιοποικιλότητα 

Mέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος Επιστήμης
των Πολιτών στην πλατφόρμα Zooniverse οι επισκέπτες
είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν θαλάσσιους
βενθικούς οργανισμούς χρησιμοποιώντας υποβρύχιες
φωτογραφίες από φυσικά και ανθρωπογενή
οικοσυστήματα (υποθαλάσσιες σπηλιές, λιμάνια,
τεχνητούς υφάλους). Η αναγνώριση των οργανισμών
και η εκτίμηση της βιοποικιλότητας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της οικολογικής
ποιότητας μιας περιοχής και των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. 

Το διαδικτυακό πρόγραμμα Επιστήμης των Πολιτών στην
πλατφόρμα Zooniverse, δημιουργήθηκε από το ΙΘΑΒΒΥΚ στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος(H2020) "Nautilos"
(https://www.nautilos-h2020.eu)
Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία αφορά επιλεγμένες
ακτές με Γαλάζια Σημαία δημιουργήθηκε με την συμβολή του
ΙΘΑΒΒΥΚ και του ΙΩ στα πλαίσια του έργου SocioCoast
(INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020)
(https://sociocoast.eu/)

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, των
πλαστικών & των μικροπλαστικών στους
θαλάσσιους οργανισμούς

Γνώριζες ότι, με την ανακύκλωση ενός μόνο πλαστικού
μπουκαλιού, μπορούμε να δώσουμε ενέργεια σε μια
λάμπα 60 W για 6 ολόκληρες ώρες ; 

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επίδραση
της κλιματικής αλλαγής, των πλαστικών και των
μικροπλαστικών στους θαλάσσιους οργανισμούς. 

Επίσης μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα η
οποία αφορά επιλεγμένες ακτές με Γαλάζια Σημαία, οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη
βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών, καθώς και για
ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα.

να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα μικρής κλίμακας,
σχετικό με την ρύπανση των θαλασσών από
ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικά
λύματα, πλαστικά, χημική ρύπανση), όπου
διαπίστωσαν πόσο δύσκολο είναι να καθαριστεί το
θαλάσσιο περιβάλλον και πόσο σημαντική είναι η
μείωση της χρήσης υλικών που το ρυπαίνουν.
(Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020 "Nautilos"
https://www.nautilos-h2020.eu)

να κατασκευάσουν τις δικές τους δημιουργίες, από
πλαστικά απορρίμματα (π.χ. πλαστικά μπουκάλια,
καλαμάκια, καπάκια) και να ενημερωθούν για το πως
μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης
υλικών που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

να συμμετέχουν σε ένα πείραμα οξίνισης όπου
μέσω της οπτικής παρατήρησης της μεταβολής του
pH (αλλαγή χρώματος δείγματος) δόθηκε στους
επισκέπτες η δυνατότητα να κατανοήσουν πως η
διαδικασία της οξίνισης επηρεάζει τους θαλάσσιους
οργανισμούς και ειδικότερα αυτούς που
χρειάζονται άνθρακα για την δημιουργία των
κελυφών/σκελετών τους.

να αναλάβουν για λίγο το ρόλο του επιστήμονα
όπου με τη βοήθεια ενός στερεοσκόπιου
αναγνώρισαν μικροπλαστικά (<5mm) και
μεσοπλαστικά (5mm έως 2,5cm) μέσα σε μια μικρή
ποσότητα άμμου που συλλέχθηκε από την παραλία.
(Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020 "CLAIM"
https://www.claim-h2020project.eu)

να ενημερωθούν για τις καινοτόμες τεχνολογίες
που έχουν αναπτυχθεί για την πρόληψη της
ρύπανσης από πλαστικά.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία:

https://www.nautilos-h2020.eu/
https://www.nautilos-h2020.eu/
https://sociocoast.eu/
https://www.nautilos-h2020.eu/
https://www.nautilos-h2020.eu/
https://www.claim-h2020project.eu/


Τα θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών
θαλασσών 

Η εφαρμογή Marine Mammals δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος “InCa: Assessing the interaction between marine
megafauna and small scale fisheries in Greek Waters” που
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA. Συντονιστής ήταν το WWF-
Greece σε συνεργασία με το ΑΠΘ και το ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ.

Μέσα από την εφαρμογή Marine Mammals, οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν -
μέσα από φωτογραφίες, βίντεο, παιχνίδια και κουίζ - 
 για τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές
θάλασσες όπως η Μεσογειακή φώκια, το ρινοδέλφινο,
το ζωνοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, το σταχτοδέλφινο,
ο φυσητήρας, η πτεροφάλαινα, ο ζιφιός και η
φώκαινα. 

Γνώριζες ότι είδη όπως ο φυσητήρας και ο ζιφιός
μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους ως και 60
λεπτά?

Μια ματιά στον μικροσκοπικό κόσμο των
Διατόμων των ποταμών

Γνώριζες ότι τα Διάτομα των ποταμών μας δίνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα του νερού;

Στο μικρόκοσμο του νερού, τα Διάτομα –
μονοκύτταρα φύκη σε λεπτεπίλεπτες γυάλινες θήκες -
έχουν ξεχωριστή θέση. Μικροσκοπικά σε μέγεθος
αλλά με μοναδικά χαρακτηριστικά, προσφέρουν
σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το κοινό είχε
τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τα
χαρακτηριστικά, τη σημασία και την αξία των
Διατόμων των ποταμών καθώς και να παρατηρήσει
στο μικροσκόπιο δείγματα αυτών των ιδιαίτερων
οργανισμών.

Τα Διάτομα αποτελούν έναν από τους βιοτικούς δείκτες που
συνδέονται με την οικολογική ποιότητα των εσωτερικών υδάτων
σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, η εφαρμογή της
οποίας υλοποιείται από το ΙΘΑΒΙΠΕΥ στα πλαίσια του προγράμματος
ΥΜΕΠΕΡΑΑ –ΟΠΥ 
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