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Ενέργεια από τους ωκεανούς – Γ’ Μέρος: Παλιρροιακή Ενέργεια 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος 

στην ενέργεια από τους ωκεανούς θα μιλήσουμε για 

την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από την 

παλίρροια. Η παλιρροιακή ενέργεια είναι η 

μηχανική ενέργεια που παράγεται από την 

περιοδική άνοδο και πτώση της στάθμης του νερού 

των θαλασσών (πλημμυρίδα και άμπωτη 

αντίστοιχα), φαινόμενο που γίνεται αντιληπτό κοντά 

στις ακτές. Από κοινού, πλημμυρίδα και άμπωτη 

αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας. Το 

φαινόμενο αυτό που επαναλαμβάνεται δύο φορές 

το 24ώρο οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης 

αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στην 

περιστροφή των ουρανίων σωμάτων αυτών. 

 

Η διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλότερης και της 

χαμηλότερης στάθμης που φτάνει το νερό αποτελεί 

το παλιρροϊκό εύρος ή πλάτος. Στις περισσότερες 

ανοιχτές θάλασσες το παλιρροϊκό εύρος είναι 

περίπου 60 εκατοστά, ενώ όσο πλησιάζουμε στην 

ακτή το εύρος είναι πολύ μεγαλύτερο. Στη 

Μεσόγειο φτάνει το 1 μέτρο, στις ακτές της Γαλλίας 

(Σαιν Μαλό) φτάνει τα 13,5 μέτρα, ενώ στον κόλπο 

του Φάντι στον Καναδά φτάνει τα 17 μέτρα! Στις 

παράκτιες ζώνες, όπου οι πλημμύρες περνούν μέσα 

από στενά ή σε ρηχά νερά, μπορούν να σημειωθούν 

πολύ υψηλές ταχύτητες ροής. Στην Ευρώπη, 

συγκεκριμένα δυνατά ρεύματα εμφανίζονται γύρω 

από τα Βρετανικά νησιά και την Ιρλανδία, ανάμεσα 

στα Αγγλονορμαδικά νησιά και τη Γαλλία, στα στενά 

της Μεσσίνα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σικελία, 

και γύρω από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους.  

 

Ποια είναι τα καταλληλότερα σημεία για την 

εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης 

παλιρροιακής ενέργειας; 

 

Πρωταρχική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός 

παλιρροϊκού εργοστασίου σε μια θαλάσσια περιοχή 

είναι το μεγάλο παλιρροϊκό της εύρος (πάνω από 

1,5 μέτρα). Η εγκατάσταση γίνεται συνήθως σε 

κόλπους ή όρμους, όπου σε κάποιο μέρος τους 

κατασκευάζεται ένα φράγμα και σχηματίζονται έτσι 

μία ή περισσότερες δεξαμενές. 

Υπό την αιγίδα της 
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Τεχνολογίες αξιοποίησης δυναμικής ενέργειας 

παλίρροιας 

 

Παλιρροιακό φράγμα 

 

Τα παλιρροιακά φράγματα χρησιμοποιούν την 

ενέργεια από τη διαφορά στο ύψος μεταξύ των 

υψηλών και χαμηλών παλιρροιών. Σε ορισμένα 

σημεία του φράγματος υπάρχουν ανοίγματα, όπου 

τοποθετούνται οι στροβιλογεννήτριες, που κατά τη 

διάρκεια του παλιρροϊκού κύκλου στρέφονται και 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Κατά την άνοδο της 

παλίρροιας το νερό εισέρχεται στη δεξαμενή που 

σχηματίζεται από το φράγμα μέσα από 

υδατοφράκτες, οι οποίοι κλείνουν όταν η παλίρροια 

φτάσει στο ζενίθ. Οι υδατοφράκτες ανοίγουν πάλι 

στο ναδίρ της παλίρροιας, επιτρέποντας την έξοδο 

του νερού διά μέσου υδροστροβίλων. 

 

Μεγάλα έργα αυτής της κατηγορίας θεωρούνται το 

φράγμα La Rance στη Γαλλία εγκατεστημένης 

ισχύος 240MW, το οποίο κατασκευάστηκε τη 

δεκαετία του 1960 στη γαλλική πόλη La Rance και 

λειτουργεί από τότε με επιτυχία (Εικόνα 1), ο 

σταθμός Annapolis Royal στον Καναδά 

εγκατεστημένης ισχύος 20ΜW (Εικόνα 2) και η 

πειραματική μονάδα στο Kislaya της Ρωσίας 

εγκατεστημένης ισχύος 0,5MW. Κατά καιρούς έχουν 

προταθεί και άλλα παρόμοια έργα, όπως στο Severn 

και στο Mersey στην Αγγλία, που όμως δεν 

κατάφεραν να πραγματοποιηθούν. 

 

Παλιρροιακή γεννήτρια ρευμάτων 

 

Εκτός από την παλίρροια, ενεργειακά 

εκμεταλλεύσιμα είναι και τα παλιρροιακά ρεύματα, 

τα οποία μετακινούν υδάτινες μάζες με αξιόλογη 

ταχύτητα. Τα ρεύματα αυτά παρατηρούνται 

συνήθως κοντά σε κόλπους και όρμους που η 

διαμόρφωσή τους ευνοεί το σχηματισμό τους. Η 

μέθοδος που προτείνεται για την εκμετάλλευσή 

τους είναι η εγκατάσταση υδροστροβίλων που θα 

κινούν γεννήτριες και θα παράγουν ηλεκτρικό 

ρεύμα σε βάθος τέτοιο, ώστε να μην επηρεάζεται η 

ναυσιπλοΐα. 

 

Η αξιοποίηση των παλιρροιακών ρευμάτων 

επιτυγχάνεται συνήθως με χρήση τεχνολογιών 

όμοιων με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην 

αιολική ενέργεια, δηλαδή με ανεμογεννήτριες με 

οριζόντιους και κάθετους άξονες. Επειδή η 

πυκνότητα του νερού είναι περίπου 850 φορές 

μεγαλύτερη από εκείνη του αέρα, ο συντελεστής 

ενέργειας στα υδάτινα ρεύματα είναι γενικά 

ψηλότερος από τον αντίστοιχο της ροής αέρος. 

Επομένως, το μέγεθος ενός στροβίλου 

παλιρροιακού ρεύματος είναι πολύ μικρότερο, 

περίπου το 1/4, από αυτό μίας ανεμογεννήτριας της 

ίδιας ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, η οπτική και 

ακουστική όχληση από στροβίλους παλιρροιακών 

ρευμάτων είναι μηδαμινή. 

 

Στην Ευρώπη, αξιοποιήσιμα παλιρροιακά ρεύματα 

εντοπίζονται στα στενά της Μάγχης και στη νότια 

Ιρλανδία. Επίσης σημαντικά ρεύματα απαντώνται 

στην περιοχή της Μεσσίνας στην Ιταλία καθώς και 

στο Αιγαίο Πέλαγος, με γνωστότερο το ρεύμα του 

Ευρίπου. Αν και η συστηματική έρευνα στον τομέα 

έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, ήδη στην Ευρώπη 

έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με επιτυχία 

αρκετοί πιλοτικοί σταθμοί. Το μεγαλύτερο στον 

κόσμο σύστημα παραγωγής ενέργειας από 

παλιρροιακά ρεύματα είναι το SeaGen Tidal System 

στο Strangford Lough της Β. Ιρλανδίας, το οποίο 

βρίσκεται 400 μέτρα από την ακτή, με 

δυναμικότητα 1.2 MW. Δείτε το σχετικό βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPi9HeDgN58 

 

 

(Συνεχίζεται �) 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 
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Κατανοώντας τα SONAR 

Σε αυτό το άρθρο του Περισκοπίου των Ναυτίλων 

θα ενημερωθούμε για τις συσκευές που είναι 

απαραίτητες στην υποθαλάσσια έρευνα, τα SONAR. 

Θα δούμε τον τρόπο λειτουργίας τους, τις 

εφαρμογές τους, το πώς αναπτύχθηκαν από τις 

αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα και τα 

βασικά τους είδη. 

 

Τα ηχοεντοπιστικά συστήματα SONAR (SOund 

NAvigation and Ranging) είναι ηλεκτροακουστικές 

συσκευές και συστήματα που χρησιμοποιούν τη 

διάδοση των κυμάτων ηχητικής ενέργειας στη 

θάλασσα για πλοήγηση υποβρυχίων, επικοινωνία 

μεταξύ τους και ανίχνευση αντικειμένων που 

βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας ή κάτω 

από αυτήν.  

 

Ο σκοπός των συστημάτων SONAR είναι ο 

εντοπισμός, η αναγνώριση, η ταξινόμηση και η 

παρακολούθηση υποβρυχίων σκαφών και άλλων 

αντικειμένων καθώς και η χαρτογράφηση του 

βυθού.  

 

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση των αντικειμένων 

περιλαμβάνει την εκτίμηση του μεγέθους τους, της 

θέσης τους και της ταχύτητας με την οποία 

κινούνται καθώς και την ταυτοποίηση τους. Η 

λειτουργία των SONAR θυμίζει αυτή των RADAR, με 

τη διαφορά ότι αντί για ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

χρησιμοποιούν ακουστικό 

και βρίσκονται στο νερό, 

αντί για τον αέρα. 

 

Υπάρχουν δύο βασικά 

είδη SONAR, τα ενεργά 

και τα παθητικά. Τα 

παθητικά δέχονται 

ηχητικά κύματα που 

ε κ π έ μ π ο ν τ α ι  α π ό 

δ ι ά φ ο ρ ε ς  π η γ έ ς 

ακουστικού κύματος, 

όπως για παράδειγμα 

από υποβρύχια και 

επεξεργάζονται την 

πληροφορία για εξαγωγή 

συμπερασμάτων, ενώ τα 

ενεργά εκπέμπουν ηχητικούς παλμούς και 

λαμβάνουν την ηχώ την οποία στη συνέχεια 

επεξεργάζονται. Οι συχνότητες λειτουργίας τους 

κυμαίνονται ανάλογα με την εφαρμογή από πολύ 

χαμηλές κάτω από 20 Ηz ως πολύ υψηλές από 

20kHz έως κάποια GHz. 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η βασική 

λειτουργία των SONAR συνίσταται στη χρήση των 

ηχητικών κυμάτων για τον εντοπισμό αντικειμένων 

μέσα στο νερό. Για να γίνει αυτό, ένα ηχητικό σήμα 

παράγεται και εκπέμπεται από τη συσκευή μέσα 

Πηγές: 
 

• http://www.rescompass.org/greek,79/80,80/93,93.html#nh2 

• http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/OI_PROOPTIKES_TWN_APE_STHN_ELLADA/59-73.pdf 

• http://nationalgeographic.org/encyclopedia/tidal-energy/ 

• http://www.oceanenergycouncil.com/ocean-energy/tidal-energy/ 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

παλιρροιακής ενέργειας 

 

Επειδή οι γήινες παλίρροιες οφείλονται στη 

βαρυτική αλληλεπίδραση με το φεγγάρι και τον 

ήλιο και τη γήινη περιστροφή, η παλιρροιακή 

ενέργεια είναι σχεδόν ανεξάντλητη και 

ταξινομημένη ως πόρος ανανεώσιμης ενέργειας. 

 

Οι παλίρροιες είναι πιο προβλέψιμες από την 

αιολική ενέργεια, την ηλιακή  και την κυματική 

ενέργεια, αφού η πλημμυρίδα και η άμπωτη 

εναλλάσσονται με χρονική περίοδο 12 ωρών. Στις 

παράκτιες ζώνες, όπου οι πλημμύρες περνούν μέσα 

από στενά ή σε ρηχά νερά, μπορούν να σημειωθούν 

πολύ ψηλές ταχύτητες ροής. 

 

Μεταξύ των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, η 

παλιρροιακή πάσχει από το σχετικά υψηλό κόστος 

και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των περιοχών 

με τις αρκετά υψηλές παλιρροιακές σειρές ή τις 

ταχύτητες ροής, περιορίζοντας κατά συνέπεια η 

συνολική διαθεσιμότητά της. 

 

Οι θαλάσσιες μάζες καλύπτουν το 75% της 

επιφάνειας του πλανήτη και μπορούν να 

θεωρηθούν ένα κολοσσιαίο, «παγκόσμιο» 

ενεργειακό ρεζερβουάρ. Υπολογίζεται πως η 

προσφερόμενη προς αξιοποίηση ενέργεια από την 

κίνηση των θαλασσών παγκοσμίως, υπερβαίνει 

κατά πολύ ακόμη και τη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας όλης της ανθρωπότητας. Ας 

αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο δυναμικό 

για την παραγωγή «καθαρής» και «φτηνής» 

ενέργειας! 
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στο νερό. Το ηχητικό σήμα στο σημείο που 

εκπέμπεται είναι στενό, κατά την απομάκρυνσή του 

όμως από την πηγή και καθώς διασχίζει το νερό 

μεγαλώνει σχηματίζοντας κώνο ή όπως λέγεται πιο 

διαδεδομένα, μια δέσμη (όπως το φως ενός 

φακού).  

 

Όταν το ηχητικό σήμα προσκρούσει σε κάποιο 

αντικείμενο, ανακλάται και επιστρέφει πίσω στη 

συσκευή. Μετρώντας το χρόνο που μεσολάβησε 

από την εκπομπή του σήματος μέχρι την επιστροφή 

του στη συσκευή, αλλά και άλλες παραμέτρους του 

σήματος, υπολογίζεται η απόσταση και άλλες 

ιδιότητες του εντοπιζόμενου αντικειμένου.  

 

Εάν το σήμα δεν προσκρούσει σε κάποιο 

αντικείμενο στη διαδρομή του, φτάνει στο βυθό. Ο 

μαλακός βυθός που αποτελείται κυρίως από άμμο 

και φύκια απορροφάει ένα ποσοστό του σήματος 

έτσι ώστε η επιστροφή του να είναι αμυδρή. Ο 

σκληρός βυθός σε αντίθεση, (δηλαδή βράχια) έχει 

πολύ γρήγορη αλλά και δυνατή επιστροφή σήματος. 

Αυτές οι διαφορές στις ανακλάσεις του ηχητικού 

σήματος εμφανίζονται στην οθόνη του SONAR 

επεξεργασμένες για την καλύτερη κατανόηση του 

πυθμένα. 

Αφορμή για την ανάπτυξη των SONAR αποτέλεσε το 

ναυάγιο του Τιτανικού, με σκοπό να αποφευχθούν 

παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Μια πρώιμη 

μορφή παθητικού SONAR σχεδιάστηκε από τον 

Lewis Richardson τον Απρίλιο του 1912. Ένα χρόνο 

αργότερα ο Reginald Fessenden κατασκεύασε έναν 

ηλεκτρομαγνητικό πομπό και μέσω αυτού εντόπισε 

ένα παγόβουνο σε απόσταση 2 ναυτικών μιλιών. Η 

συσκευή αυτή ονομάστηκε Fessenden Oscillator.  

 

Με την τεχνολογική βελτίωση των υποβρυχίων στις 

πολεμικές συγκρούσεις της περιόδου, γεννήθηκε 

και η ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εντοπισμού τους. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

εντάθηκε η έρευνα για την κατασκευή SONAR και το 

1917 ο Boyle κατασκεύασε το πρώτο ενεργό SONAR, 

χρησιμοποιώντας κρυστάλλους χαλαζία για την 

μετατροπή της τάσης σε ηχητικό κύμα και 

αντίστροφα. Το ονόμασε ASDIC.  

Εκείνο τον καιρό, ο μόνος τρόπος για την ανίχνευση 

υποβρυχίων ήταν είτε ηχητικά ακούγοντάς τα 

(παθητικό SONAR), είτε οπτικά, κατά τύχη, όταν 

αναδύονταν στην επιφάνεια για να 

επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους ή με μαζικές 

εναέριες περιπολίες αργοκίνητων αεροπλοίων και 

διπλάνων.  

 

Οι επιδρομές των γερμανικών υποβρυχίων στο Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν την ανάπτυξη του 

SONAR προτεραιότητα. Με εκατομμύρια τόνους 

βυθισμένων εμπορευμάτων και πλοίων και την 

απώλεια χιλιάδων ανθρώπων στον Ατλαντικό, έγινε 

επιτακτική η ανάγκη για τον εντοπισμό των 

υποβρυχίων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η βύθισή 

τους ή τουλάχιστον η παρεμπόδισή τους να 

επιτεθούν. Ως εκ τούτου, το SONAR εγκαταστάθηκε 

σε έναν αριθμό πλοίων, μαζί με ραντάρ για την 

ανίχνευση υποβρυχίων στην επιφάνεια της 

θάλασσας. Παρ' όλο που το SONAR ήταν ένα 

πρωτόγονο σύστημα, συνεχώς βελτιωνόταν. 

 

Παράλληλα με τις προσπάθειες των συμμαχικών 

δυνάμεων, επιστήμονες που εργάζονταν για τον 

γερμανικό άξονα κατασκεύασαν ένα παθητικό 

SONAR για τα υποβρύχια, που ονόμασαν 

Gruppenhorchgerät (GHG). 

 (Συνεχίζεται �) 
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υποβρυχίων. Τα δεδομένα χαρτογραφούνται και 

προκύπτουν οι ναυτικοί χάρτες- διαγράμματα.  

 

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα είδη SONAR: 

 

SONAR απλής δέσμης: πρόκειται για τα 

παραδοσιακά απλά SONAR. Παρόλο που αυτά 

κυριάρχησαν για πάνω από 50 χρόνια στο χώρο 

θεωρούνται πια ξεπερασμένα.  

 

SONAR πλευρικής σάρωσης: Αυτά αναπτύχθηκαν 

για να καλύψουν τις αδυναμίες και τους 

περιορισμούς των SONAR απλής δέσμης. Όπως και 

τα προηγούμενα, εκπέμπουν ενέργεια με τη μορφή 

ηχητικών κυμάτων και κατόπιν επεξεργάζονται το 

ανακλώμενο σήμα.  

 

SONAR πολλαπλών δεσμών: Μια σημαντική εξέλιξη, 

που βελτιώνει την απόδοση του SONAR πλευρικής 

σάρωσης, είναι το SONAR πολλαπλών δεσμών. 

Όπως δηλώνει και το όνομά του, το SONAR αυτό 

χρησιμοποιεί πολλές δέσμες για την παρατήρηση 

του βυθού.  

 

SONAR μεταβλητού βάθους: Αυτά χρησιμοποιούν 

μεγάλου μεγέθους μετατροπείς, οι οποίοι σύρονται 

πίσω από το πλοίο με τη βοήθεια ενός καλωδίου 

μεταβλητού μήκους, πετυχαίνοντας με αυτό το 

τρόπο να «ακούν» σε διαφορετικά βάθη.  

 

SONAR ρυμουλκούμενης συστοιχίας: Μια συστοιχία 

από παθητικά SONAR ρυμουλκείται πίσω από το 

πλοίο με ένα καλώδιο μεταβλητού μήκους όπως και 

στο SONAR μεταβλητού βάθους. Η διαφορά τους 

είναι ότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα 

καθαρά παθητικό σύστημα. 

 

Ηχοσημαντήρες (Sonobuoys): Οι ηχοσημαντήρες 

είναι μικρά και αυτόνομα συστήματα SONAR. 

Μπορούν να ριφθούν στην θάλασσα από εναέρια ή 

θαλάσσια μέσα (αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ή 

υποβρύχια) και μπορούν να αναπτυχθούν και να 

λειτουργήσουν τελείως αυτόνομα. Οι πληροφορίες 

που εξάγονται από τη λειτουργία τους εκπέμπονται 

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις στους τομείς της 

στατιστικής θεωρίας τις δεκαετίες του 1940 και του 

1950 συνέβαλαν κατά πολύ στην πρόοδο της 

ανίχνευσης σήματος με θόρυβο. Το 1958 οι τότε 

σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας σήματος 

εφαρμόστηκαν στο υποβρύχιο USS Nautilus 

παρέχοντας του με παλμούς FM ακριβέστατες 

πληροφορίες για την πλοήγηση του κάτω από 

στρώματα πάγου της Ανταρκτικής. Το συγκεκριμένο 

SONAR ήταν μηχανικά περιστρεφόμενο και είχε 

αρκετά υψηλή ανάλυση ώστε να μπορεί να 

εντοπίζει νάρκες.  

 

Μετά το 1960, τέτοιες συσκευές αντικαταστάθηκαν 

από προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που 

μπορούσαν να καλύψουν την ίδια περιοχή, χωρίς 

μηχανισμούς περιστροφής. Με τη διευρυμένη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα τέλη του 

20ου αιώνα, η επεξεργασία σήματος γίνεται μέσω 

λογισμικού. 

Πρόσφατο παράδειγμα χρήσης των SONAR είναι η 

περίπτωση της προσπάθειας εντοπισμού του Boeing 

777 της Malaysian Airlines. Για την ακρίβεια ένα 

πλοίο που είχε εγκατεστημένο ένα παθητικό SONAR 

προσπαθούσε να «ακούσει» εκπομπές που πιθανόν 

να προέρχονταν από το μαύρο κουτί του 

αεροπλάνου και μάλιστα μια εκπομπή που έλαβε 

ήταν αυτή στη φασματική συχνότητα των 37,5 kHz.  

 

Οι εφαρμογές των SONAR μπορεί να είναι 

στρατιωτικές, όπως ο εντοπισμός εχθρικών 

υποβρυχίων, η πλοήγηση υποβρυχίων και η 

επικοινωνία μεταξύ τους. Υπάρχει όμως και 

πληθώρα άλλων μη στρατιωτικών εφαρμογών όπως 

η εύρεση ναυαγίων, ο εντοπισμός θαλάσσιων ειδών 

και κοπαδιών ψαριών, η χαρτογράφηση του βυθού, 

η επιθεώρηση υποθαλάσσιων σωληνώσεων και 

καλωδίων, εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη 

διακριτική ικανότητα.  

 

Υπάρχει επιστημονικός κλάδος που ονομάζεται 

υδρογραφία, που μελετά το βυθό και δημιουργεί 

διαγράμματα με τα χαρακτηριστικά του. Οι 

επιστήμονες με τη βοήθεια και των SONAR 

υπολογίζουν το βάθος του ωκεανού και αναζητούν 

υφάλους, πέτρες και ναυάγια που θα μπορούσαν να 

βλάψουν την πλοήγηση των πλοίων και των 
(Συνεχίζεται �) 
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Για 46 χρόνια η Παγκόσμια Ημέρα της Γης φέρνει 

κοντά μεμονωμένους πολίτες, κοινότητες και 

οργανώσεις, με στόχο ένα υγιέστερο περιβάλλον. Η 

πρώτη Ημέρα της Γης, στις 22 Απριλίου 1970 

ενεργοποίησε 20 εκατομμύρια Αμερικανούς να 

μοιραστούν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον 

κρίσιμο ρόλο του κάθε πολίτη στο περιβάλλον, ενώ 

(Συνεχίζεται �) 

Παγκόσµια Ηµέρα της Γης 2016 

αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον άνθρωπο 

στην προσπάθεια της χαρτογράφησης των 

ωκεανών. Οι αρνητικές επιδράσεις που έχουν στη 

θαλάσσια ζωή θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω 

και τελικά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας. 

σε πραγματικό χρόνο πίσω στο σκάφος που τα 

εξαπέλυσε με τη βοήθεια ραδιοζεύξης VHF.  

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα θαλάσσια θηλαστικά 

επηρεάζονται από τα ενεργά SONAR. Δελφίνια και 

φάλαινες χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα για 

επικοινωνία και πλοήγηση και υπάρχει η πεποίθηση 

πως όταν τα SONAR λειτουργούν στις ίδιες 

φασματικές συχνότητες, δημιουργούν σύγχυση σε 

βιολογικές λειτουργίες των ζώων αυτών. 

 

Οι φάλαινες με ρύγχος (beaked whales) φαίνεται 

πως έχουν μεγάλη ευαισθησία σε ενεργά SONAR 

μεσαίων συχνοτήτων υψηλής έντασης, ενώ οι 

γαλάζιες φάλαινες (blue whales) απομακρύνονται 

από πηγές ενεργών SONAR. Αντίστοιχη 

συμπεριφορά έχουν και τα δελφίνια.  

 

Σε κάθε περίπτωση τα SONAR με τις πολλές 

εφαρμογές τους αποτελούν και θα συνεχίσουν να 

Πηγές: 
 

• https://maritimecyprus.com/2016/04/10/infographic-understanding-SONAR/ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Σόναρ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Ηχοσημαντήρας 

• http://brain.ee.auth.gr/dokuwiki/doku.php?id=SONAR:SONAR 

• http://www.flagship.gr/el-gr/Info.aspx?ElementID=4eb985d9-df2a-4548-891e-a07ff952b7cd 

στις μέρες μας πάνω από 1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι σε 192 χώρες συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες του Δικτύου (Earth Day Network) 

που έχει δημιουργηθεί, γιορτάζοντάς την.  

 

Φέτος, με το σύνθημα «Δέντρα για τη Γη», η 

παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία εστίασε στην άμεση 

ανάγκη δεντροφύτεσης και δημιουργίας νέων 

δασικών περιοχών που σε συνδυασμό με τη μείωση 

των αέριων του θερμοκηπίου θα συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  

 

Στόχος είναι στα επόμενα 4 χρόνια μέχρι την 50η 

επέτειο της πρωτοβουλίας το 2020 να έχουν 

φυτευτεί 7,8 δισεκατομμύρια νέα δέντρα 

παγκοσμίως – ένα δέντρο για κάθε κάτοικο της Γης! 

Αν και φιλόδοξος στόχος, η επίτευξή του είναι 

απαραίτητη για την προστασία ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων του πλανήτη μας από την 

εξαφάνιση.  

 

Και φυσικά δεν χρειάζεται να «ντυνόμαστε» 

προστάτες της Γης μόνο για μια ημέρα, γιατί έτσι 

δεν θα καταφέρουμε πολλά. Είναι σημαντικό να 

υιοθετήσουμε μία διαφορετική στάση και συμπε-

ριφορά απέναντι στη Γη, όλο το χρόνο, για να μπο-

ρέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.   
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Δημήτρης Γιάκος 

Κώστας Τριανταφύλλου 

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: 

♦ Καταπληκτικές φωτογραφίες από ζώα σε χρώματα που δεν έχουμε συνηθίσει: 

 http://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=20707 

 

♦ Οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το πλήρες γονιδίωμα του χταποδιού, ρίχνοντας φως στα γενετικά μυστικά 

ενός από τα πιο έξυπνα και περίεργα ζώα της Γης: 

 http://www.scientificamerican.com/article/octopus-genome-reveals-secrets-to-complex-intelligence/ 

Οργανώστε μία δική σας εθελοντική δράση στην 

περιοχή σας, όπως δεντροφύτευση και καθαρισμό 

μιας φυσικής περιοχής από τα σκουπίδια ή κάντε 

κάτι καλό για τη Γη μέσα από τις ιδέες που προτεί-

νονται στην ιστοσελίδα του Δικτύου στο σύνδεσμο: 

http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-toolkit  

 

Εμείς, στη HELMEPA, είμαστε περήφανοι για όλους 

εσάς τους εθελοντές- Ναυτίλους αλλά και τα 

νεαρότερα Μέλη της Παιδικής HELMEPA, που 

συμμετέχετε ενεργά και σταθερά σε δράσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Ας ενώσουμε λοιπόν όλοι τις δυνάμεις μας και ας 

δείξουμε ότι μέσα από τη συνεργασία και τη δράση 

σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να προστατεύσουμε 

τη Γη: το Ένα και Μοναδικό μας Σπίτι! 

• Ναυτιλιακές σπουδές 
 

• Περιβαλλοντικές επιστήμες 
 

• Ναυπηγική-Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

Υπενθυμίζουμε ότι η HELMEPA, τιμώντας τους 

αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Καπετάν Βασίλη Κ. 

Κωνσταντακόπουλο, και Σταύρο Νταϊφά, έχει 

προκηρύξει 3 Υποτροφίες, ύψους 15.000 ΕΥΡΩ η 

κάθε μία, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου 

Master's), μονοετούς διάρκειας, για το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017, εκτός Ελλάδας, σε χώρα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους: 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Υποτροφίες HELMEPA – Λήξη προθεσµίας, 10 Ιουν. 2016 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa
http://www.helmepa.gr/gr/newsletter.php#scholarships

