
Ο ωκεανός καλύπτει περίπου το 71% της 
επιφάνειας του πλανήτη και περιέχει περίπου 
το 97% του συνόλου του νερού στη Γη! 
Ενώ τεχνικά, ο πλανήτης έχει μόνο έναν 
παγκόσμιο ωκεανό, παραδοσιακά διαιρείται 
σε διαφορετικές περιοχές, ανάλογα με 
το πού βρίσκεται στον κόσμο. Αυτοί είναι ο 
Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός, Αρκτικός 
και Νότιος ωκεανός.

Αυτά τα τεράστια, αλμυρά οικοσυστήματα 
είναι γεμάτα με θαλάσσια είδη που είναι 
τέλεια προσαρμοσμένα στη ζωή κάτω από 
το νερό – από εκπληκτικές ανεμώνες και 
μεγάλους καρχαρίες έως απίθανα χταπόδια 
και υπέροχες φάλαινες! Οι επιστήμονες 
εκτιμούν ότι έχουμε εξερευνήσει λιγότερο 
από το 20% του παγκόσμιου ωκεανού, 
επομένως έχουμε ακόμα τόσα πολλά ακόμα να 
ανακαλύψουμε!
 

Δυστυχώς, ο ωκεανός μας απειλείται από 
την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση – 
ειδικά από πλαστικά σκουπίδια, τα οποία 
μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα θαλάσσια 
ζώα όταν εμπλακούν με αυτά ή νομίζουν 
ότι είναι τροφή. Ευτυχώς, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, ομάδες προστασίας και άνθρωποι 
σε όλο τον κόσμο εργάζονται σκληρά για 
να χρησιμοποιούν λιγότερο πλαστικό, να το 
απορρίπτουν σωστά και να καθαρίζουν τον 
ωκεανό. Και μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς!

Συναρπαστικές Πληροφορίες 
για τους Ωκεανούς!

Μοιράστε τη γνώση σας!  
Πείτε στους φίλους, την οικογένεια και τους 
συμμαθητές σας γιατί πρέπει να προστατεύσουμε 
τον ωκεανό 

Επαναχρησιμοποιήστε 
και ανακυκλώστε! 
Μειώστε το πλαστικό μιας χρήσης – επιλέξτε 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα και ανακυκλώστε! 
Γίνετε δημιουργικοί! 
Βρείτε νέες χρήσεις για τα σκουπίδια σας. Για 
παράδειγμα, μετατρέψετε τα πλαστικά δοχεία σε 
γλάστρες!recycled plant pots!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Το βαθύτερο σημείο του 
ωκεανού, η Τάφρος των 

Μαριανών, είναι τόσο βαθύ 
που θα μπορούσατε να 
ρίξετε το Έβερεστ μέσα 

σε αυτό και η κορυφή του 
βουνού δεν θα φτάσει 

καν την επιφάνεια 
του νερού!

Τα χταπόδια 
έχουν τρεις 

καρδιές! 

Η παλαιότερη γνωστή 
μπλε φάλαινα ήταν 

περίπου 110 
ετών!
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Υπάρχουν πάνω 
από 1.000 είδη 

θαλάσσιας 
ανεμώνης!

Οι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι οι καρχαρίες 

εμφανίστηκαν για πρώτη 
φορά στους ωκεανούς 
πριν από περίπου 455 
εκατομμύρια χρόνια!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Είτε το πιστεύετε 

είτε όχι, υπάρχουν 
υποθαλάσσιες 

οροσειρές, ποτάμια 
και λίμνες 

στον ωκεανό!

Γνωρίζατε ότι;
• Ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι ο ο μεγαλύτερος 

ωκεανός στον κόσμο και περιέχει περίπου 
25.000 νησιά!

• Περίπου το 50% των Ηνωμένων Πολιτειών 
βρίσκεται κάτω από τον ωκεανό!

• Ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 1.500 ηφαίστεια 
στην επιφάνεια της Γης, οι επιστήμονες 
πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν 
περισσότερα από 10.000  κάτω από το νερό!


