
ΑΛΙΕΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 



Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το 

ουσιαστικό αλιεύς<άλιος"θαλάσσιος"<αλς(η)"θάλασσα".  

• Με τον όρο αλιεία, κοινώς ψάρεμα, 
χαρακτηρίζεται γενικά τόσο η άγρα όσο και η 
τέχνη (τρόπος) της όλης δραστηριότητας, με την 
οποία γίνεται η σύλληψη και απόσπαση των 
ιχθύων και άλλων υδροβίων ζώων από τον 
βιότοπό τους, (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, 
ιχθυογενετικούς σταθμούς κλπ), είτε για τροφή 
είτε για βιομηχανικούς σκοπούς (παραγωγή 
ιχθυαλεύρων, ελαίων, λιπασμάτων κλπ.). 



• Το ψάρεμα είναι μια 
πανάρχαια και 
παγκόσμια πρακτική με 
ποικιλία τεχνικών και 
παραδόσεων 



• Η αλιεία χρονολογείται 
τουλάχιστον από την 
Ανώτερη Παλαιολιθική 
Εποχή, πριν περίπου 40.000 
χρόνια.  
Κατά τη Νεολιθική 
Εποχή μεταξύ των μεγάλων 
νέων τεχνολογικών 
επιτευγμάτων της εποχής 
περιλαμβάνονταν και πολλές 
βασικές τεχνικές αλιείας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE


• Στην Αρχαία εποχή ο 
ποταμός Νείλος ήταν 
γεμάτος ψάρια. Φρέσκα, 
αποξηραμένα και παστά τα 
ψάρια αποτελούσαν μια 
σημαντική πηγή 
πρωτεϊνούχας τροφής για 
τον πληθυσμό της 
χώρας.[3] Οι πέρκες του 
Νείλου, τα γατόψαρα και 
τα χέλια ήταν ανάμεσα στα 
σημαντικότερα αλιεύματα. 
Κάποιες αναπαραστάσεις 
δείχνουν ακόμη ότι 
πάστωναν ένα μέρος από τα 
ψάρια που ψάρευαν.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CE%B9


• Ο Οππιανός ένας Έλληνας 
συγγραφέας, συνέγραψε (177-
180) μια μεγάλη μελέτη για τη 
θαλάσσια αλιεία, την 
«Αλιευτική». Είναι η 
αρχαιότερη γνωστή γραπτή 
μελέτη για το θέμα που έχει 
επιβιώσει ως τις μέρες μας. Ο 
Οππιανός περιγράφει αρκετά 
μέσα αλιείας, που 
περιλαμβάνουν τη χρήση 
διχτυών 

http://el.wikipedia.org/wiki/177
http://el.wikipedia.org/wiki/180


• «Οι αλιείς τοποθετούν πολύ 
ελαφρά δίχτυα από 
κατεργασμένο λινάρι 
κυκλικά, καθώς χτυπούν 
βίαια την επιφάνεια της 
θάλασσας με τα κουπιά τους 
και σχηματίζουν μια δίνη 
γύρω από τις άκρες του 
κύκλου με το δίχτυ. Από τα 
χτυπήματα των κουπιών και 
το σαματά που κάνουν τα 
ψάρια τρομοκρατούνται και 
τρέχουν πάνω στο στάσιμο 
δίχτυ, νομίζοντας ότι είναι 
καταφύγιο.  



• Η κατανάλωση 
Ίσως από τους πιο 
αξιόπιστους αριθμούς θα 
μπορούσε να ήταν ο 
όγκος των αλιευμάτων 
που καταναλώνεται. 
Στην Ε.Ε. η μέση 
κατανάλωση ψαριού 
είναι 21,4 
κιλά/άτομο/έτος, ενώ 
παγκοσμίως η μέση 
κατανάλωση ανέρχεται 
στα 16,1 κιλά. 



  
 
 
 
 
Ακολουθεί το βίντεο 
(H αλιεία που δεν θέλουμε & η 
ευθύνη του καταναλωτή) 
 



 

• Απορριπτόμενα αλιεύματα 
Εκείνο, όμως, που είναι 
εφιαλτικό είναι το ποσοστό των 
απορριπτόμενων αλιευμάτων. 
Και γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό 
αν κάποιος αναλογιστεί ότι στην 
πραγματικότητα αυτός ο αριθμός 
μπορεί να είναι πολλαπλάσιος. 
Στο Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό 
ωκεανό, 1.332.000 τόνοι 
αλιευμάτων ρίχνονται στη 
θάλασσα και ουσιαστικά 
πρόκειται για μια ασύλληπτη 
ποσότητα ψαριών που 
καταστρέφονται δίχως λόγο και 
αιτία. 



 

 

 

• Τα αίτια και πιθανοί 
τρόποι αντιμετώπισης 
Γιατί ξαναπετάνε στη 
θάλασσα ορισμένα είδη 
ψαριών; Γιατί 
απλούστατα δεν υπάρχει 
επαρκής ζήτηση ή 
υπάρχει χαμηλή τιμή για 
ορισμένα είδη ψαριών, 
που έτυχε να πιάσει στα 
δίχτυα του ο ψαράς. 



 

• Τα 3/4 των ιχθυαποθεμάτων 
διεθνώς, όπως σημειώνει η 
Greenpeace, είναι 
υπεραλιευμένα και 
απειλούνται άμεσα, 
βρίσκονται στα όρια της 
κατάρρευσης ή έχουν ήδη 
εξαφανιστεί. Συγκεκριμένα, 
στη Μεσόγειο φαίνεται να 
απειλούνται με εξαφάνιση 
ποσοστό 65% - 79% των 
ψαριών που αλιεύονται.  



Ακολουθει το video 
(Υπεραλίευση. Τι σημαίνει 
πραγματικά για σένα;) 



 



                ΄΄ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ΄΄ 

Πεταχταρι: Απλη κατασκευη που περιλαμβανει 
τρια αγγιστρια και ένα βαριδι δεμενα σε 
πετονια. 

 



 

 

 

 

 

• Tσαπαρί: πιο σύνθετο αλιευτικό εργαλείο που 
περιλαμβανεί 8-10 αγγίστρια.Χρησιμοποιείται 
από βάρκα. 

 



Ακολουθει το video 
(Διαγωνισμός Τσαπαρί) 



 

 

• Πολυάγκιστρο: Μια σειρά από αγκίστρια δεμένα 
το ένα δίπλα από το άλλο. 

 



 

 

 

• Ψάρεμα με κιούρτο: Ο 
κιούρτος είναι μια 
κατασκευή που μοιάζει με 
καλάθι με μικρή είσοδο στο 
πάνω μέρος του. Τα ψάρια 
μπαίνουν από την μικρή 
είσοδο αλλά δεν μπορούν να 
ξαναβγούν!!!!!!!! 



 

 

• Πυροφάνι – Καμάκι: Τρόπος 
ψαρέματος από βάρκα όπου 
χρησιμοποιείται δυνατό φως 
που «υπνωτίζει» τα ψάρια 
ώστε στη συνέχεια να 
συληφθούν με το καμάκι... 



 

 

 

• Δίχτυα: Εργαλεία που 
παγιδεύουν τα ψάρια…  



• Παραγαδι : Αλιευτικο 
εργαλειο για 
«ψαγμενους» 

 



Ακολουθει το video (ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΓΑΔΙ) 



Οι δραστηριοτητες της ομαδας 
μας 



Επίσκεψη στο αλιευτικό καταφύγιο 

























Κατασκευή αλιευτικών εργαλείων. 











Ευχαριστούμε τους χορηγούς 
μας που μας στήριξαν……. 
            





Ακολουθουν video της ομαδας 
μας………………………… 


