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Για κάθε ναυτικό, «φάρος» σημαίνει 

ελπίδα, αισιοδοξία και ασφάλεια της ρότας 

του ταξιδιού του. 

 

Οι φάροι είναι κτίσματα σε ηπειρωτικές ή 

νησιωτικές ακτές, στο πάνω μέρος των 

οποίων υπάρχει μηχανισμός ο οποίος 

εκπέμπει περιοδικό φως, με σκοπό την 

ασφαλή ναυσιπλοΐα. Με το όνομα φάρος 

χαρακτηρίζεται τόσο το κτίσμα όσο και η 

μη χα νή  φω τοβ ολί ας  που ε ί ναι 

εγκατεστημένη σε αυτό. 

 

Η πρώτη αναφορά σε φωτοβόλο ναυτιλιακό 

βοήθημα περιέχεται στο Ομηρικό έπος και 

δικαιολογεί τη χρήση ναυτιλιακών πυρσών 

στις ελληνικές θάλασσες από την 

αρχαιότητα. Ορόσημο των παγκόσμιων 

φάρων είναι ο περίφημος φάρος της 

Αλεξάνδρειας κατασκευασμένος στο νησί 

Φάρος βορειοδυτικά της πόλης. 

Κατασκευάσθηκε τον 3ο αιώνα (296-280) 

π.χ. από τον αρχιτέκτονα Σώστρατο του 

Δεξιφάνους. Το ύψος του πύργου ήταν 

156,9 μέτρα και το καθιστά το υψηλότερο 

κτίσμα της αρχαιότητας, η φωτοβολία του 

ήταν 30 ναυτικά μίλια, και κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, αναδύονταν από αυτόν πυκνός 

καπνός που βοηθούσε τα πλοία να 

χαράξουν πορεία προς το λιμάνι της 

Αλεξάνδρειας. 

 

Σε ορισμένες πόλεις 

στην Ελλάδα, οι φάροι 

αποτελούν τα σύμβολά 

τους, όπως ο φάρος της 

Αλεξανδρούπολης και ο 

φάρος της Κρανάης για 

το Γύθειο. 

 

Κάθε φάρος φέρει 

ι δ ι α ί τε ρ ο  ό ν ο μ α 

(συνήθως της περιοχής 

εγκατάστασης) και 

γεωγραφικό στίγμα. 

Ιδιαίτερα στοιχεία τους είναι το ύψος (της 

φωτιστικής εστίας από τη στάθμη της 

θάλασσας) και η περιοδικότητα διαδοχής 

φωτοβολίας και σκότους, το οποίο 

ονομάζεται «χαρακτηριστικό φάρου».  

 

Ο ι  φ ά ρ ο ι  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι  σ ε 

«επανδρωμένους», οι οποίοι έχουν 

φαροφύλακες και σε «μη επανδρωμένους» 

ή «αυτόματους». Τα πλοία που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των φάρων 

ονομάζονται «φαρικά» ή «φαρόπλοια». 

Στους ναυτικούς χάρτες οι φάροι 

συμβολίζονται με κόκκινο μικρό κύκλο ή με 

αστερίσκο συνοδευόμενο με κόκκινο λοβό 

στη γεωγραφική τους θέση. 

Υπό την αιγίδα της 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α 

1  

(Συνεχίζεται �) 

-> Περιεχόμενα <-

Φάροι: πολύτιµο βοήθηµα για τη ναυσιπλοΐα 

από την αρχαιότητα 

Γκραβούρα του φάρου της Αλεξάνδρειας  

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης  

Φάρος στο Chesapeake - ΗΠΑ  



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

2 

Ανάλογα του χαρακτηριστικού τους, οι φάροι 

χωρίζονται σε κατηγορίες όπως: 

 

• Σταθερού φωτός, με συνεχές φως και σταθερής 

έντασης. 

• Αναλάμποντες, με περιοδικό ζωηρό φως 

διάρκειας μικρότερης του σκότους. 

• Διαλείποντες, με περιοδικό σταθερό φως 

διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης του σκότους. 

• Εκλάμποντες, ή τάχιστα αναλάμποντες, κοινώς 

"σπίθες". Ο αριθμός των αναλαμπών τους 

υπερβαίνει τις 60/λεπτό. 

Η ισχύς των φάρων σχετίζεται άμεσα με τη 

φωτιστική τους ικανότητα και εκφράζεται σε 

«κηρία». Τα φωτιστικά μηχανήματα των φάρων 

λειτουργούν με ασετυλίνη, με ατμοποιημένο 

πετρέλαιο, με ηλεκτρισμό ή και με φωτοβολταϊκά. 

Πιο αναλυτικά: 

 

Πυρσοί Πετρελαίου: Είναι επιτηρούμενοι και 

δίνουν σταθερό ή αναλάμπον φως. Για την 

αναλαμπή χρησιμοποιείται κατάλληλος 

ωρολογιακός μηχανισμός ο οποίος ανά τακτά 

διαστήματα κουρδίζεται από τον φαροφύλακα. 

Τοποθετούνται κυρίως σε λιμάνια όπου δίνουν 

φωτοβολία σε απόσταση 15-25 ν.μ. Στην Ελλάδα 

λειτούργησαν από το 1830 μέχρι το 1995. 

 

Πυρσοί Ασετυλίνης: Είναι αυτόματοι αναλάμποντες 

και οι πλέον αξιόπιστοι. Ο εφοδιασμός τους με 

αέριο ασετυλίνης γίνεται μία φορά το χρόνο. Στην 

Ελλάδα λειτουργούσαν από το 1915 μέχρι το 2002 

και καταργήθηκαν λόγω υψηλού κόστους 

συντήρησης και λειτουργίας. 

 

Πυρσοί Ηλεκτρικοί: Λειτουργούν με ηλεκτρικό 

ρεύμα και τροφοδοτούνται μέσω κατάλληλου 

κυκλώματος με ηλεκτρικό λαμπτήρα. Είναι 

αξιόπιστοι φάροι με δυνατότητες για μεγάλη 

φωτοβολία και πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης 

και λειτουργίας. 

 

Πυρσοί Ηλιακοί: Είναι πυρσοί νέας τεχνολογίας η 

οποία άρχισε να εφαρμόζεται στο φαρικό δίκτυο 

από το 1980. Αντικατέστησαν κυρίως τους πυρσούς 

ασετυλίνης. Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται από 

τις ηλιακές γεννήτριες και αποθηκεύεται στους 

συσσωρευτές. Το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ενός 

φωτοκύτταρου τροφοδοτεί τον εκλαμπτήρα και τη 

λυχνία του πυρσού. Η χωρητικότητα των 

συσσωρευτών υπολογίζεται έτσι ώστε ο πυρσός να 

λειτουργεί χωρίς πρόβλημα για 15 μέρες, αν 

επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δεν 

είναι δυνατή η φόρτιση τους. 

Σήμερα όλοι οι φωτιστικοί μηχανισμοί των φάρων 

και των αυτόματων πυρσών του Ελληνικού Φαρικού 

Δικτύου λειτουργούν με σύγχρονα φωτοβολταϊκά η 

ηλεκτρικά φωτιστικά συστήματα. Σύμφωνα με την 

Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού η οποία 

και είναι αρμόδια για τη συντήρηση και λειτουργία 

του φαρικού δικτύου της χώρας, το 2013 στην 

Ελλάδα υπήρχαν πάνω από 1.500 φάροι, φανοί και 

φωτοσημαντήρες.  

Στο παρελθόν, οι φάροι επανδρώνονταν με μόνιμο 

προσωπικό, το οποίο μεριμνούσε για την αδιάκοπη 

λειτουργία τους. Η εργασία του φαροφύλακα είχε 

πολλές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

καθάριζαν, συντηρούσαν και εφοδίαζαν με καύσιμο 

(φωτιστικό πετρέλαιο) το φωτιστικό μηχανισμό. 

(Συνεχίζεται �) 

Φάρος στη Βρέστη - Γαλλία 

Φάρος στην Ισλανδία  

Φάρος στο Μίσιγκαν - ΗΠΑ 
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Τη νύχτα εκτελούσαν φυλακή (βάρδια). Βρίσκονταν 

στον κλωβό του φάρου (θάλαμο με την εστία φωτός 

στην κορυφή του πύργου του φάρου) σε όλη την 

διάρκεια της φυλακής τους κουρδίζοντας ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα τη μηχανή περιστροφής του 

φάρου και διατηρώντας σταθερή πίεση του 

καυσίμου χρησιμοποιώντας χειροκίνητη αεραντλία. 

 

Η εργασία αυτή ήταν επίπονη λόγω της σωματικής 

κούρασης και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από 

τις αναθυμιάσεις του πετρελαίου και την υψηλή 

θερμοκρασία (λόγω καύσης πετρελαίου) που 

πολλές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς Κελσίου. 

 

Στις επόμενες δεκαετίες, με την ανάπτυξη νέων 

συστημάτων και τεχνολογιών οι φάροι είχαν τη 

δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς μόνιμο 

προσωπικό. Οι αυτόματοι φάροι εξαπλώθηκαν, 

αντικαθιστώντας πολλές φορές ολοκληρωτικά 

παλαιότερες κατασκευές, οι οποίες είτε παρέμεναν 

αδρανείς, είτε πάλι λόγω παλαιότητας δεν ήταν σε 

θέση να προσφέρουν επαρκείς υπηρεσίες. Σήμερα η 

Υπηρεσία Φάρων έχει στη διάθεσή της δυο 

Φαρόπλοια για τον εφοδιασμό και τη συντήρηση 

του φαρικού δικτύου. 

 

Οι φάροι από μόνοι τους είναι ένα θέμα που ελκύει 

το ενδιαφέρον όλων των ειδών τέχνης, όχι μόνο της 

ζωγραφικής και της φωτογραφίας, αλλά και της 

λογοτεχνίας, της ποίησης και του κινηματογράφου, 

καθώς πίσω από τους επιβλητικούς πέτρινους 

τοίχους τους κρύβουν δύναμη, μυστήριο, μοναξιά, 

περιπέτεια και συγχρόνως απέραντη γαλήνη. 

Φάρος στο Φάστνετ Ροκ - Ιρλανδία 

Πηγές: 

• http://www.hellenicnavy.gr/hosted/yf/index.php/el/  

• http://www.faroi.com/  

• http://el.wikipedia.org/wiki/Φάρος  

• http://www.24grammata.com/?p=30058  

 

Βίντεο:  

• http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000047498&tsz=0&autostart=0  

• http://www.hellenicnavy.gr/hosted/yf/index.php/el/multimedia/videos 

Καταδυόµενοι στα υποθαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου 

Η κατάδυση σε υποθαλάσσια σπήλαια είναι από τις 

πιο δύσκολες και απαιτητικές μορφές κατάδυσης 

καθότι εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, απαιτεί πολύ 

καλές γνώσεις, άριστη φυσική κατάσταση και 

επαρκή καταδυτικό εξοπλισμό.  

Ξεχωρίζει από τα άλλα είδη καταδύσεων διότι, είναι 

μια μορφή κατάδυσης- «διείσδυσης». Ο γεωλογικός 

σχηματισμός των σπηλαίων δεν επιτρέπει στο δύτη, 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να κολυμπήσει 

κάθετα στην επιφάνεια αλλά μόνο οριζόντια, 

γεγονός που μπορεί να κάνει την απόσταση του 

ταξιδιού της επιστροφής προς την έξοδο, μεγάλη 

και αρκετά δύσκολη. 

 

Τα βάθη αυτών των καταδύσεων ποικίλλουν και το 

απόλυτο σκοτάδι είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

αυξάνει το βαθμό δυσκολίας της κατάδυσης 

καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση κάποιου 

τεχνητού φωτός.  

 

Επίσης, οι δύτες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι 

με δυνατά θαλάσσια ρεύματα. Μάλιστα, ορισμένα 

σπήλαια, είναι τόσο πολύπλοκα που μπορεί να 
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διαθέτουν σήραγγες που εκρέουν και άλλες στις 

οποίες εισρέουν ρεύματα.  

 

Συνεπώς, η καταγραφή και η εξερεύνηση τους δεν 

είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι μια μακρόχρονη, 

επίπονη και δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί τις 

γνώσεις αυτόνομης κατάδυσης εξειδικευμένου 

προσωπικού με ειδικό φωτογραφικό και 

επιστημονικό ωκεανογραφικό  εξοπλισμό. 

 

Αν και δε γνωρίζουμε πολλά πράγματα γι’ αυτού 

του είδους τα οικοσυστήματα, ξέρουμε όμως πως 

αποτελούν καταφύγια σπάνιας θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας, η οποία μπορεί να αποτελεί πηγή 

φαρμάκων κατά διαδεδομένων ασθενειών αλλά και 

να αποτελεί τη «λύση» στο μυστήριο της γεωλογίας 

και του κλίματος του πλανήτη χιλιάδες χρόνια πριν. 

 

Οι καταγραφές και έρευνες των υποθαλάσσιων 

σπηλαίων στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου 

ξεκίνησαν τον 20ό αιώνα από τη Γαλλία, Ιταλία και 

Ισπανία.  

 

Μάλιστα, το μεγαλύτερο θαλάσσιο σπήλαιο της 

Μεσογείου είναι το Nereo Cave βρίσκεται 

νοτιοδυτικά της Σαρδηνίας στην Ιταλία. Το όνομα 

αυτό δόθηκε προς τιμήν του μυθικού ήρωα Νηρέα, 

ο οποίος στη μυθολογία χαρακτηριζόταν ως ο Γέρος 

της Θάλασσας, Πατέρας των Νηρηίδων. 

 

Διαθέτει 10 εισόδους, καμάρες και σήραγγες ενώ το 

βάθος κατάδυσης μπορεί να φτάσει τα 35 μέτρα και 

τα τοιχώματα του σπηλαίου διακοσμούνται από 

πληθώρα κόκκινων κοραλλιών. 

 

Αντίθετα, για την ανατολική λεκάνη, οι πληροφορίες 

άρχισαν να συλλέγονται πολλά χρόνια αργότερα 

στο πλαίσιο έρευνας του υποψήφιου Διδάκτορα  

του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ Βασίλη 

Γεροβασιλείου, απόφοιτου του Τμήματος 

Επιστημών της Θάλασσας του πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Χάρη στην υποτροφία που έλαβε από το  

Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

ΙΙ» πραγματοποίησε έρευνες στα θαλάσσια σπήλαια 

του βορείου Αιγαίου, φέρνοντας στο φως 

σημαντικά στοιχεία. 

 

Περίπου 1.400 είδη φιλοξενούνται στα 

υποθαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου, ενώ ο 

συνολικός αριθμός ειδών εκτιμάται ότι προσεγγίζει 

τα 2000. Είδη σπάνια, ορισμένα εκ των οποίων ζουν 

βαθιά στη θάλασσα σε πλήρη απουσία φωτός, άλλα 

με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, 

απειλούμενα κοράλλια, είδη με εμπορική και 

ιατρική αξία όπως οι σπόγγοι κ.α. 

 

Σχηματισμοί ηλικίας 2.600 έως 5.000 ετών που 

έχουν δημιουργηθεί από οργανισμούς ανοίγουν 

νέους δρόμους στην επιστήμη της γεωλογίας με 

χρήσιμες πληροφορίες για τη θαλάσσια στάθμη και 

τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στο 

μακρινό παρελθόν.  

 

Ροδοφύκη, κοράλλια και σπόγγοι καλωσορίζουν 

τους δύτες στην είσοδο των σπηλαίων, και καθώς 

προχωρούν στο εσωτερικό τους δίνουν τη θέση 

τους σε θαλάσσια σκουλήκια και βρυόζωα. Στα 
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τοιχώματα των σπηλαίων αναπτύσσονται με 

βραδείς ρυθμούς οργανισμοί που είναι ιδιαίτερα 

εύθραυστοι στην επαφή τους με τους δύτες ή 

ακόμα και στην αιώρηση ιζημάτων από τον 

πυθμένα των σπηλαίων. 

 

Η μεγάλη σημασία των βιοκοινοτήτων που έχουν 

αναπτυχθεί στις υποθαλάσσιες σπηλιές και η 

αναγκαιότητα προστασίας τους έχει αναγνωριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προστατεύονται από 

την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

(Συνεχίζεται �) 

Θαλάσσια Ρεύµατα – Οι ρυθµιστές του παγκόσµιου κλίµατος 

(Μέρος Β’) 

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε μιλήσει για τους 

τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται τα 

θαλάσσια ρεύματα και είχαμε δει το χάρτη με την 

κυκλοφορία των ρευμάτων στην παγκόσμια ζώνη 

μεταφοράς. Σε αυτό το τεύχος, θα δούμε ποια είναι 

τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα και κατά πόσο 

η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ωκεάνια 

κυκλοφορία. 

 

Τα θαλάσσια ρεύματα γενικά τα διακρίνουμε σε: 

• Θερμά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία κινούνται 

από τον Ισημερινό προς τους πόλους και είναι 

θερμότερα από τα γειτονικά ύδατα. 

• Ψυχρά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία κινούνται 

από τους πόλους προς τον Ισημερινό και είναι 

ψυχρότερα από τα γειτονικά του ύδατα. 

• Ρεύματα αποζημίωσης, (ή επιστρέφοντα 

ρεύματα) τα οποία αναπληρώνουν τις απώλειες 

σε νερό που υφίσταται μια θαλάσσια περιοχή 

από την οποία ξεκινούν θαλάσσια ρεύματα. 

 

Παγκόσμια κατανομή των ρευμάτων με τις κυριότερες ονομασίες τους 

Μπλε —> Ψυχρά ρεύματα  Κόκκινο —> Θερμά ρεύματα 

Πηγές: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_diving 

• http://www.express.co.uk/news/nature/465332/Inside-the-world-s-MOST-DANGEROUS-underwater-caves-Brave-diver-explores-shadowy-depths  

• http://www.geodifhs.com/nea/spl895 

• http://www.kerdos.gr/oldarticles.aspx?artid=1849744 
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Με βάση αναφοράς τον Ισημερινό, διαπιστώνουμε 

ότι δημιουργείται μια ζώνη κατά μήκος της 

ευρύτερης περιοχής του Ισημερινού, σε κάθε 

ωκεανό, που μεταφέρει θαλάσσιες μάζες από τα 

ανατολικά περιθώρια της λεκάνης προς τα δυτικά. 

Έτσι δημιουργείται το Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα και 

το Νότιο Ισημερινό Ρεύμα, σύμφωνα με τη 

διεύθυνση των ανέμων που πνέουν προς τα δυτικά 

στον Ισημερινό. Στις δυτικές παρυφές των ωκεάνιων 

λεκανών, συσσωρεύονται με τα δύο παραπάνω 

ρεύματα σημαντικού όγκου θαλάσσιες μάζες, 

δημιουργώντας μια ανύψωση στην περιοχή αυτή. Η 

οριζόντια διαφορά πίεσης όμως, προξενεί ένα 

αντιρεύμα που μεταφέρει νερό προς τα ανατολικά, 

βοηθώντας την υδροστατική εξισορρόπηση. Το 

αντίθετο αυτό ρεύμα ονομάζεται Υποεπιφανειακό 

Ισημερινό Αντιρεύμα. 

 

Κοιτώντας τη γεωγραφική κατανομή των ρευμάτων 

βλέπουμε ότι σημαντικά και ισχυρά ρεύματα όπως 

το Ρεύμα του Κόλπου στον Ατλαντικό και το ρεύμα 

Κούρο-Σίβο στον Ειρηνικό, βρίσκονται κοντά στις 

ανατολικές ακτές των ηπείρων. Το γεγονός αυτό 

είναι αποτέλεσμα ενός μηχανισμού που επικρατεί 

στους ωκεανούς και στα δύο ημισφαίρια και έχει 

σαν συνέπεια στα δυτικά των ωκεανών να 

βρίσκονται ρεύματα με μεγάλες ταχύτητες, σε 

περιορισμένη έκταση, ενώ στις ανατολικές πλευρές 

των ωκεανών τα ρεύματα έχουν μικρές ταχύτητες 

και καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις της ωκεάνιας 

λεκάνης. 

 

Το ρεύμα του Κόλπου 

 

Το Ρεύμα του Κόλπου (Gulf Stream), μαζί με τη 

βόρεια προέκτασή του, είναι ένα ισχυρό, θερμό και 

ταχύ ρεύμα του Ατλαντικού Ωκεανού που 

δημιουργείται στον Κόλπο του Μεξικού, βγαίνει 

στον ωκεανό από τα στενά της Φλόριντα και 

ακολουθεί τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων 

Πολιτειών πριν διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Αυτό το ρεύμα όταν φθάνει στην Ευρώπη (ΒΔ της 

Ιρλανδίας) χωρίζεται στα δύο. Το βόρειο τμήμα του 

ρέει προς την Ισλανδία και το νότιο παρακλάδι του 

προς τις Αζόρες με κατεύθυνση τα Κανάρια νησιά. Η 

θερμοκρασία του μειώνεται σταδιακά καθόλη την 

πορεία του, καθώς απελευθερώνει θερμότητα στην 

ατμόσφαιρα. 

 

Ο θερμός αέρας που αναδύεται από το ρεύμα του 

Κόλπου κατευθύνεται προς την ευρωπαϊκή ήπειρο 

και είναι υπεύθυνος για το εύκρατο κλίμα που 

χαρακτηρίζει πολλές από τις χώρες της. 

 

H πρώτη γνωστή αναφορά για το Ρεύμα του Κόλπου 

προέρχεται από τον Ισπανό θαλασσοπόρο Ponce de 

Leon (1513), όταν παρατήρησε ότι ένα πολύ ισχυρό, 

θερμό ρεύμα που προερχόταν από τη θάλασσα της 

Καραϊβικής παρέσερνε το πλοίο του προς τη 

Φλόριντα. Αργότερα ο Benjamin Franklin (1770), 

στην προσπάθεια του να βελτιώσει την 

ταχυδρομική επικοινωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, 

πραγματοποίησε την πρώτη λεπτομερή μελέτη και 

χαρτογράφηση του Ρεύματος του Κόλπου. 

 

Το ρεύμα Κουροσίβο 

 

Το Κουροσίβο ή Κουροσίο (Kuroshio, στα ιαπωνικά) 

που σημαίνει «μαύρη παλίρροια», είναι ανάλογο με 

το ρεύμα του Κόλπου του Ατλαντικού Ωκεανού, 

καθώς μεταφέρει θερμό νερό από τους τροπικούς 

προς τα βόρεια. Το Κουροσίβο  είναι ένα ισχυρό 

θερμό θαλάσσιο ρεύμα που διαρρέει τον 

βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Αρχίζει έξω από τις 

ανατολικές ακτές της Ταϊβάν και ρέει προς τα 

βορειοανατολικά. Νότια της Ιαπωνίας χωρίζεται σε 

δύο μέρη, από τα οποία το ένα εισέρχεται στη 

Θάλασσα της Ιαπωνίας και ονομάζεται Ρεύμα 

Τσουσίμα, ενώ το άλλο, το κυρίως Κουροσίβο, 

συνεχίζει προς τα βορειοανατολικά, όπου και 

ενώνεται με το ρεύμα του Βόρειου Ειρηνικού. 

Το ρεύμα ασκεί μεγάλη θερμαντική επίδραση στο 

κλίμα και στις υδρολογικές συνθήκες του βορείου 

τμήματος του Ειρηνικού. Τα θερμά νερά της 

«μαύρης παλίρροιας» συντηρούν τους 

κοραλλιογενείς υφάλους της Ιαπωνίας, που είναι οι 

βορειότεροι στον κόσμο. Από ιστορική άποψη, το 

θερμό αυτό ρεύμα συνετέλεσε σε σημαντικό βαθμό 

στην εγκατάσταση του ανθρώπου στην Ιαπωνία και 

στη διάβασή του στην Αμερική, καθώς και στη 

(Συνεχίζεται �) 

Το «ταξίδι» του ρεύματος του Κόλπου και οι διακλαδώσεις 

Το «ταξίδι» του ρεύματος Κουροσίβο και οι διακλαδώσεις 
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διαμόρφωση της ιαπωνικής πανίδας και χλωρίδας. 

Το Κουροσίβο ευθύνεται επίσης για το ήπιο κλίμα 

στις νότιες ακτές της Αλάσκας. 

 

Ψυχρά θαλάσσια ρεύματα 

 

Τα ψυχρά θαλάσσια ρεύματα κάνουν ψυχρότερα τα 

κλίματα των ζωνών και των ακτών που πλησιάζουν. 

Τα ψυχρά θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις δυτικές ακτές τροπικών περιοχών, 

όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και 

γίνονται αιτία ανομβρίας στις ακτές γιατί 

συμπυκνώνουν τους υδρατμούς και δημιουργούν 

βροχοπτώσεις στις θάλασσες, μακριά από τις 

παραθαλάσσιες περιοχές, όπου μειώνονται οι 

βροχοπτώσεις. Επίσης, οι ανατολικές ακτές σε 

μεγάλα γεωγραφικά πλάτη βρέχονται από ψυχρά 

θαλάσσια ρεύματα και οι περιοχές αυτές 

διακρίνονται για τους ψυχρούς χειμώνες και τα 

δροσερά καλοκαίρια. 

 

Το μεγαλύτερο ψυχρό θαλάσσιο ρεύμα είναι το 

ρεύμα της Ανταρκτικής, το οποίο κινείται ταχύτατα 

κοντά στην Ανταρκτική και μεταφέρει όγκο νερού 

που υπολογίζεται ότι είναι 40 φορές μεγαλύτερος 

από τον όγκο των υδάτων του Αμαζονίου και των 

παραποτάμων του! Είναι το ταχύτερο βαθύ ωκεάνιο 

ρεύμα, με μέση ταχύτητα που μερικές φορές 

ξεπερνά τα 700 μέτρα την ώρα. Έχει μέσο πλάτος 50 

χιλιομέτρων και μεταφέρει πάνω από 12 εκατ. 

κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο του πολύ κρύου 

και αλμυρού νερού που προέρχεται από την 

Ανταρκτική και κινείται βόρεια από αυτήν, προς την 

Αυστραλία και την Ιαπωνία. Το ρεύμα μεταφέρει 

πυκνό πλούσιο σε οξυγόνο νερό, λειτουργώντας ως 

ένας γιγάντιος "διάδρομος" μεταφοράς και 

κατανομής της θερμοκρασίας γύρω από την 

υδρόγειο. 

 

Τι επιρροή έχει η κλιματική αλλαγή στην ωκεάνια 

κυκλοφορία; 

 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες και συνεχίζουν 

να γίνονται έρευνες για την επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής στην κυκλοφορία των 

θαλάσσιων ρευμάτων. 

 

Η παγκόσμια υπερθέρμανση οδηγεί σε μαζική 

αύξηση της παροχής γλυκού νερού στις περιοχές 

της Αρκτικής, εξαιτίας της τήξης των πάγων αλλά και 

της αύξησης των κατακρημνίσεων. Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να μειώσει την αλατότητα και ως εκ 

τούτου την πυκνότητα των νερών επηρεάζοντας το 

ρυθμό με τον οποίο βυθίζονται. 

 

Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για το Ρεύμα του 

Κόλπου το οποίο επηρεάζει το κλίμα της Δυτικής 

Ευρώπης και εμποδίζει τη Μεγάλη Βρετανία από το 

να παγώσει. Η ταχύτητα του Ρεύματος 

επιβραδύνεται, επειδή το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου έχει εξασθενήσει τη βύθιση 

παγωμένου νερού στη θάλασσα της Γροιλανδίας. Η 

αποδυνάμωση θα μπορούσε να φέρει μεγάλες 

αλλαγές στο ρεύμα κατά τα επόμενα χρόνια ή 

δεκαετίες. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη 

Μεγάλη Βρετανία και τις χώρες της βορειοδυτικής 

Ευρώπης σε μια απότομη πτώση των 

θερμοκρασιών. 

 

Η ακριβής επίδραση τέτοιων αλλαγών είναι 

δύσκολο να προβλεφθεί επειδή τα ρεύματα και τα 

καιρικά συστήματα θέλουν χρόνια μέχρι να 

ενεργοποιηθούν και επειδή υπάρχουν δύο άλλες 

περιοχές γύρω από το Βόρειο Ατλαντικό, όπου το 

νερό βυθίζεται, βοηθώντας έτσι να διατηρηθεί η 

κυκλοφορία. 

 

Το σενάριο αυτό, εκτός από τους επιστήμονες έχει 

απασχολήσει και τον κινηματογράφο! Ένα από τα 

τρομερά που προβλέπει η ταινία «Η Επόμενη μέρα» 

είναι ότι η κυκλοφορία των ρευμάτων στον 

Ατλαντικό Ωκεανό αναστατώνεται, επειδή η βύθιση 

του ψυχρού νερού στον Βόρειο Ατλαντικό ξαφνικά 

σταματάει. Αυτό ήδη συμβαίνει, βέβαια με πολύ 

πιο αργό ρυθμό απ' ό,τι στην ταινία, δηλαδή σε 

διάρκεια ετών ή δεκαετιών, παρά μερικών ημερών. 

Πηγές: 

• http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge768e/E_OCEAN_ALBANAKIS/PDF_/KEF_6_PEYMATA.pdf 

• http://physics4u.gr/blog/?p=1952 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream 

• http://worldoceanreview.com/en/wor-1/climate-system/great-ocean-currents/ 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Δημήτρης Γιάκος, Σταματική Αντωνάκου, 

Ελένη Τσόλκα 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Δείτε σε μια διασκεδαστική εικονογράφηση τους λόγους για τους οποίους τα ψάρια στα βάθη των ωκεανών 

χρησιμοποιούν το βιοφωτισμό: 

 http://ngm.nationalgeographic.com/2015/03/luminous-life/strategies-graphic 

 

♦ Τα μαμούθ εξαφανίστηκαν κατά την τελευταία εποχή των πάγων, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση 

να επιστρέψουν...! 

 http://www.matrix24.gr/2015/03/ta-mamouth-xanarchonte-meso-tou-elefanta/ 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! 

https://www.facebook.com/Helmepa
mailto:info@helmepacadets.gr

