
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον.  
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Το 2016 η θερµότερη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία 

Πρόσφ ατ α,  σ τ ις  α ρχέ ς  το υ  201 7 

επιβεβαιώθηκε και τυπικά ότι το 2016 ήταν το 

θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, σε 

137 έτη καταγραφών και το τρίτο συνεχόμενο 

έτος όπου συμβαίνει η καταγραφή του 

θερμότερου έτους. Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε 

από διακεκριμένους επιστήμονες της NASA και 

της NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration/Υπηρεσία Ωκεανών και 

Ατμόσφαιρας των Η.Π.Α.), αλλά και του 

Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού 

(WMO). 

Σύμφωνα με δεδομένα της NOAA, η παγκόσμια 

μέση θερμοκρασία ήταν 0,94°C υψηλότερη από τον 

μέσο όρο του 20ου αιώνα και 0,04°C υψηλότερη 

από το προηγούμενο έτος (2015). Με βάση τα 

δεδομένα της NASA, το 2016 ήταν 0,99°C θερμότερο 

από το μέσο όρο των ετών 1951-1980. Σύμφωνα με 

τους επιστήμονες της NASA, έχουμε ξεκάθαρα 

περάσει 1 βαθμό πάνω από τις θερμοκρασίες των 

προ-βιομηχανικών χρόνων και δεν είναι πιθανό να 

πέσουμε κάτω από αυτές τις τιμές χωρίς μια μεγάλη 

ηφαιστειακή έκρηξη (που τείνει να μειώνει τις 

παγκόσμιες θερμοκρασίες). 

 

Το πότε θα φτάσουμε 

τον 1,5°C δεν είναι 

ξ ε κ ά θ α ρ ο  κ α ι 

εξαρτάται τόσο από 

τ η ν  τ α χ ύ τ η τ α 

εκπομπής των αερίων 

του θερμοκηπίου – 

που εξαρτάται από 

την ταχύτητα δράσης 

των χωρών για να 

μ ε ι ώ σ ο υ ν  τ ι ς 

εκπομπές τους – όσο 

και από το πόσο 

επιπλέον διοξείδιο του 

άνθρακα εκπέμπεται 

-> Περιεχόμενα <-

(Συνεχίζεται �) 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α 

1  



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

2 

πριν ξεπεράσουμε το όριο του 1,5°C, το οποίο 

παραμένει κάπως αβέβαιο. 

 

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός 

επιβεβαίωσε και αυτός με τη σειρά του ότι η 

παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,2 

βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα. Ενδεικτικό της συντελούμενης κλιματικής 

αλλαγής και του πόσο αυτή εντείνεται τα τελευταία 

χρόνια, είναι ότι από τα 17 θερμότερα έτη που 

έχουν ποτέ καταγραφεί, τα 16 ανήκουν στον 21ο 

αιώνα. 

 

Στις πολύ υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες τα έτη 

2015 και 2016 έχει συμβάλλει και το φαινόμενο El 

Niño που έλαβε χώρα.  

 

Το El Niño είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο κατά 

το οποίο τα νερά στα κεντρικά και ανατολικά του 

Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στον Ισημερινό (ακτές του 

Περού) γίνονται θερμότερα κατά 3°C περίπου σε 

σχέση με άλλες περιοχές και καθώς μεταφέρονται 

απελευθερώνουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα η 

οποία εκτιμάται ότι προσθέτει περίπου 0,1-0,2 

βαθμούς Κελσίου στην παγκόσμια θερμοκρασία. 

Συμβαίνει κάθε δύο με οχτώ χρόνια και διαρκεί για 

ένα χρόνο.  

 

Ωστόσο οι επιστήμονες επιμένουν ότι το El Niño δεν 

ήταν αρκετό για τις θερμοκρασίες που 

καταγράφηκαν και ότι ο κύριος όγκος της ζέστης τη 

διετία 2015-2016 προκλήθηκε από τη θερμότητα 

που ήταν παγιδευμένη από τα αέρια του 

θερμοκηπίου που εκπέμφθηκαν από ανθρώπινες 

δραστηριότητες τον τελευταίο αιώνα, ειδικότερα το 

CO2. 

 

Το 2016, οι συγκεντρώσεις του CO2 ξεπέρασαν για 

πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία τα 400 ppm 

(parts per million). Κατά τους χρόνους πριν τη 

βιομηχανική επανάσταση, αυτή η συγκέντρωση 

ήταν 280 ppm. 

Πολύ ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στην 

Αρκτική, όπου οι θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου 

έφτασαν έως και 20°C πάνω από παλαιότερους 

μέσους όρους. Αυτό το κύμα ζέστης δεν μπορεί να 

αποδοθεί άμεσα στην κλιματική αλλαγή, είναι όμως 

οιωνός ενός μέλλοντος όπου η Αρκτική θα μένει 

χωρίς καθόλου πάγο τα καλοκαίρια - μια απέραντη, 

χλιαρή θάλασσα. 

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο βόρειες 

περιοχές σημείωσαν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. 

Σε ορισμένες περιοχές της ρωσικής Αρκτικής, ο 

μέσος όρος ήταν 6-7°C πάνω από το κανονικό. 

Άλλες περιοχές της Ρωσίας, της Αλάσκας και του 

Καναδά σημείωσαν αυξήσεις 3°C. Συνολικά, το 90% 

των χερσαίων περιοχών στο βόρειο ημισφαίριο 

είχαν μέση θερμοκρασία τουλάχιστον έναν βαθμό 

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

 

Εξάλλου, η υπερθέρμανση του ωκεανού οδήγησε σε 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 15 χιλιοστά 

από τον Νοέμβριο του 2014, πολύ πιο γρήγορα από 

τον μέσο όρο των 3-3,5 χιλιοστών ετησίως κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. 

 

Το 2017 δεν θα έχουμε φαινόμενο El Niño και έτσι 

δεν είναι πιθανό να ξεπεραστούν οι θερμοκρασίες 

του 2016. Αλλά ακόμα και αν το 2017 είναι λιγότερο 

θερμό από το 2016, θα είναι μόνο μια ανεπαίσθητη 

διαφοροποίηση σε σύγκριση με τη μακροχρόνια 

αυξητική τάση. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί 

αναμένουν το 2017 να καταταχθεί και αυτό στα 

θερμότερα έτη της Ιστορίας και θα είναι πιθανότατα 

θερμότερο από οποιοδήποτε χρόνο πέρα από τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες. 

(Συνεχίζεται �) 
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Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του καθηγητή 

κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Stanford 

(Η.Π.Α.), Noah Diffenbaugh, ο οποίος λίγο πριν το 

τέλος του 2016 είχε δηλώσει: «Το 2016 θα 

καταρρίψει το ρεκόρ παγκόσμιας θερμοκρασίας που 

καταγράφηκε το 2015, το οποίο με τη σειρά του είχε 

σπάσει το ρεκόρ του 2014, αυτή είναι η 

πραγματικότητα και δεν πρόκειται απλώς να 

εξαφανιστεί αν αρνηθούμε την ύπαρξή της ή την  
 

απορρίψουμε ως φάρσα». 

Μέχρι σήμερα, 128 έθνη έχουν επικυρώσει τη 

συμφωνία για το κλίμα που υπογράφηκε το 2015 

στο Παρίσι και είναι αποφασισμένα να μειώσουν τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έτσι ώστε να 

μετριάσουν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη. Η συμφωνία αναφέρει ως στόχο της τη 

διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας κάτω από 2°C πάνω από προ-

βιομηχανικές τιμές στο τέλος του αιώνα που 

διανύουμε, με τον 1,5°C ως πιο «φιλόδοξο» στόχο. 

 

Παρόλα αυτά, πολλοί επιφανείς επιστήμονες 

προειδοποιούν με μελέτες τους ότι η κλιματική 

αλλαγή, ακόμα και σε αυτό το θεωρούμενο ανεκτό 

επίπεδο, θα αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Μεταξύ των πιο προφανών συνεπειών θα είναι η 

εμφάνιση φονικών καταιγίδων, η τήξη των πάγων 

στους πόλους, αλλά και η άνοδος της στάθμης των 

θαλασσών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

καταβύθιση των παράκτιων πόλεων πριν από τα 

τέλη του αιώνα μας.  

Πηγές: 
 

• https://dasarxeio.com/2017/01/29/1255-16/  

• http://www.typosthes.gr/gr/igia-epistimi/article/118548/nasa-to-2016-itan-to-thermotero-etos-pou-ehei-katagrafei-pote/  

• http://www.kathimerini.gr/892317/article/epikairothta/perivallon/to-2016-8ermotero-etos-mexri-shmera  

• http://gr.euronews.com/2016/11/14/world-set-for-new-heat-record  

• http://www.naftemporiki.gr/story/1171976/o-oie-epibebaionei-oti-to-2016-einai-to-thermotero-etos-pou-exei-katagrafei  

• https://www.scientificamerican.com/article/2016-was-the-hottest-year-on-record/?WT.mc_id=SA_ENGYSUS_20170119#  

• https://dasarxeio.com/2016/03/26/131-5/  

• http://www.mercurynews.com/2016/12/31/2016-to-break-heat-record-challenging-climate-change-skeptics/  

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

Από την εποχή που ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τη 

ναυτιλία, παρατήρησε πως ο Πολικός Αστέρας 

βρισκόταν σταθερά σε ένα σημείο στον ουρανό του 

Βόρειου Ημισφαιρίου και τον χρησιμοποιούσε ως 

οδηγό του στα θαλασσινά ταξίδια. 

 

Αργότερα, ανακαλύφτηκε η πυξίδα που αποτελεί 

μέχρι σήμερα το σημαντικότερο ναυτιλιακό 

βοήθημα στη ναυσιπλοΐα χάρη στο οποίο 

πραγματοποιούνται τα ταξίδια των πλοίων με την 

επιθυμητή ακρίβεια.  

 

Η λέξη πυξίδα προέρχεται από την αρχαιοελληνική 

λέξη «πυξίς-ίδος»  που σημαίνει ξύλινο κουτί. Άλλες 

ονομασίες με τις οποίες είναι γνωστή είναι 

«μπούσουλας» (από την ιταλική λέξη bussola) και 

«κουμπάσο» (από την αγγλική λέξη compass). 

 

Διακρίνεται στη μαγνητική πυξίδα που βασίζεται 

στη λειτουργία της μαγνητικής βελόνας και είναι η 

πλέον διαδεδομένη και τη γυρομαγνητική. 

 

Μαγνητική πυξίδα 

 

Είναι από τα 

π α λ α ι ό τ ε ρ α 

ό ρ γ α ν α 

ναυσιπλοΐας και 

για πολλούς αιώνες 

ήταν το μόνο 

διαθέσιμο όργανο 

για τον καθορισμό 

κατεύθυνσης στη 

θάλασσα.  

 

Δείχνει το μαγνητικό Βορρά επηρεαζόμενη από το 

μαγνητικό πεδίο της γης, μόνο όταν βρίσκεται 

μακριά από κάθε άλλο μαγνητικό υλικό (π.χ 

σιδερένια αντικείμενα). 

 

Η μαγνητική της βελόνα προσανατολίζεται 

παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές του γήινου 

μαγνητικού πεδίου, δηλ. παράλληλα προς το 

Η ιστορία της πυξίδας στη ναυσιπλοΐα 

(Συνεχίζεται �) 
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Το ανεμολόγιο είναι αρχαιότερο της πυξίδας.  

Αποτελούσε τον ανεμοδείκτη των αρχαίων Ελλήνων 

από την πρώιμη ακόμη ναυσιπλοΐα τους και πολύ 

πριν ακόμη ανεγείρουν το 100 π.Χ. τον «Πύργο των 

Ανέμων» με τις οκτώ πλευρές που είναι και οι 

κύριες σήμερα κατευθύνσεις του ορίζοντα.  

 

Σε αντίθεση με το ανεμολόγιο, ασαφής παραμένει ο 

χρόνος και ο τόπος καταγωγής της ίδιας της 

πυξίδας. Φημολογείται πως το 203 π.Χ. όταν ο 

Αννίβας αναχώρησε από την Ιταλία με πλοηγό του 

τον Πελόρους, ίσως η πυξίδα ήδη να είχε 

ανακαλυφθεί. Κατ’ άλλους λέγεται πως οι Κινέζοι 

την ανακάλυψαν πρώτοι κατά τον 4ο αι. μ.Χ., 

μετέδωσαν τις γνώσεις τους στους Άραβες και αυτοί 

με τη σειρά τους στους Ευρωπαίους γύρω στον 13ο 

αιώνα μ.Χ. 

 

Γυροσκοπική πυξίδα 

 

Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με σκοπό 

να δείχνει την κατεύθυνση του αληθινού Βορρά και 

όχι του μαγνητικού. 

 

Η κατασκευή της γυροσκοπικής πυξίδας βασίστηκε 

στις ιδιότητες του γυροσκοπίου που επινόησε και 

κατασκεύασε ο Λέων Φουκώ, ο οποίος το 1851 στο 

πλαίσιο της έρευνάς του για την απόδειξη 

περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της 

χρησιμοποίησε την ιδιότητα του εκκρεμούς που 

διατηρούσε το επίπεδο αιώρησής του στο χώρο 

σταθερό με σχετικό πείραμα που επιχείρησε στο 

Πάνθεον των Παρισίων. 

 

Επειδή όμως το πείραμα εκείνο δεν θεωρήθηκε 

απόλυτα ικανοποιητικό, λόγω της συνύπαρξης της 

βαρύτητας, ένα χρόνο μετά χρησιμοποιώντας το 

παιχνίδι «σβούρα» (spinning top), κατασκεύασε το 

γυροσκόπιο, όπου με τη βασική ιδιότητα της 

γυροσκοπικής αδράνειας που παρατηρείται σε 

αυτό, κατάφερε να αποδείξει την περιστροφή της 

Γης, χωρίς αυτή τη φορά τη συμμετοχή της 

βαρύτητας στο πείραμά του. 

 

Μισό περίπου αιώνα μετά το πείραμα αυτό, η 

ηλεκτρική ενέργεια κατέστησε δυνατή την 

περιστροφή του γυροσκοπίου και την 

παρακολούθησή του από τους επιστήμονες για την 

τεχνική εφαρμογή του σε διάφορους τομείς, 

σημαντικότερη των οποίων ήταν η κατασκευή της 

γυροσκοπικής πυξίδας. 

 

Την πρώτη γυροσκοπική πυξίδα κατασκεύασε το 

1908 ο Γερμανός φυσικός Herman Anschütz-Kapfe. 

Το παράδειγμα του Anschütz-Kapfe ακολούθησε 

δύο χρόνια αργότερα ο Αμερικανός επιστήμονας 

Elmer Sperry, ο οποίος κατασκεύασε γυροσκοπική 

πυξίδα βασιζόμενος σε διαφορετικό τρόπο στήριξης 

επίπεδο του μαγνητικού μεσημβρινού, που 

διαφέρει από το επίπεδο του γεωγραφικού 

μεσημβρινού. Ονομάζεται και πυξίδα απόκλισης, 

γιατί ακριβώς δείχνει την «απόκλιση» της 

μαγνητικής βελόνας από το επίπεδο του 

γεωγραφικού μεσημβρινού.  

 

Πρώτη μορφή της μαγνητικής πυξίδας ήταν ένα 

δοχείο γεμάτο νερό, όπου επέπλεε η μαγνητική 

βελόνα πάνω σ’ ένα κομμάτι φελλό και 

προσανατολιζόταν. Σήμερα, μία τέτοια πυξίδα 

στρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα που 

περνά από το κέντρο της και μάλιστα είναι 

στερεωμένη σ` έναν κύκλο βαθμολογημένο από 0ο 

έως 360ο και λέγεται ανεμολόγιο.  

 

Το ανεμολόγιο έχει πάνω του σημειωμένα όλα τα 

κύρια και ενδιάμεσα σημεία του ορίζοντα. Συνήθως 

βρίσκεται σ` ένα δοχείο με υγρό, για να μην 

υπάρχουν τριβές κατά την κίνηση της βελόνας.  

Στα πλοία καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρείται 

σταθερό το επίπεδο λειτουργίας της πυξίδας και να 

μην επηρεάζεται από τις ταλαντώσεις του πλοίου, 

το οποίο επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της 

πυξίδας με σύστημα Κάρνταν.  

 

Ακόμα, στο εσωτερικό του δοχείου όπου βρίσκεται 

η πυξίδα υπάρχει χαραγμένη μία γραμμή, η 

«γραμμή πίστεως», που δείχνει τη διεύθυνση που 

έχει ο κατά μήκος άξονας του πλοίου. Έτσι, στο 

βαθμονομημένο ανεμολόγιο διαβάζεται η 

διεύθυνση του πλοίου σε σχέση με το επίπεδο του 

μαγνητικού μεσημβρινού.  

 

Το ανεμολόγιο της πυξίδας, κατά την παράδοση 

χρονολογείται τον 14ο αιώνα, όταν ο Ιταλός 

ναυτικός και εφευρέτης Flavio Gioja προσάρμοσε 

κομμάτι μαγνήτη κάτω από φύλλο χάρτη.  

 
(Συνεχίζεται �) 
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S.E.A. Aquarium 

(South East Asia Aquarium) 

Τοποθεσία: Νήσος Σεντόζα, Σιγκαπούρη 

Όγκος: 45.000.000 λίτρα  

Είναι μέρος του Πάρκου Θαλάσσιας Ζωής της 

Σιγκαπούρης που βρίσκεται στο Resorts World 

Sentosa. Φιλοξενεί πάνω από 100.000 θαλάσσια 

ζώα 800 ειδών, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη 

συλλογή από σαλάχια μάντα (τα γνωστά 

δ ι α β ο λ ό ψ α ρ α  –  m a n t a  r a y s ) , 

συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού γιγάντιου 

σαλαχιού μαντα που βρίσκεται σε αιχμαλωσία. Τα 

θαλάσσια ζώα είναι ομαδοποιημένα σε 10 

διαφορετικές ζώνες με 49 οικότοπους και οι 

επισκέπτες μπορούν να δουν από καρχαρίες και 

δέλφινα μέχρι ψάρια κλόουν και ναυτίλους! 

www.rwsentosa.com/Homepage/Attractions/SEAAquarium 

 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τα 10 μεγαλύτερα 

ενυδρεία του κόσμου, με βάση τη συνολική 

χωρητικότητα των δεξαμενών σε νερό. 

 

Chimelong Ocean Kingdom 

Τοποθεσία: Επαρχία Γκουανγκρίνγκ, Κίνα 

Όγκος: 48.750.000 λίτρα 

Είναι μέρος του υδάτινου θεματικού πάρκου 

Chimelong International Ocean Resort. Δεν κατέχει 

μόνο το ρεκόρ του μεγαλύτερου ενυδρείου στον 

κόσμο, αλλά και τον μεγαλύτερο υποβρύχιο θόλο 

προβολής, τη μεγαλύτερη δεξαμενή ενυδρείου, το 

μεγαλύτερο παράθυρο ενυδρείου και το 

μεγαλύτερο ακρυλικό πάνελ. Το πάρκο προσφέρει 

οκτώ διαφορετικές υδάτινες θεματικές περιοχές, 

ενώ διαθέτει επίσης μονοπάτια περιπάτου, 

ξενοδοχεία και ένα 5D κινηματογράφο. 

oceankingdom-int.chimelong.com/Oceankingdom/EN/ 

 

Τα 10 µεγαλύτερα ενυδρεία του κόσµου 

(Συνεχίζεται �) 

Πηγές: 
 

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

 

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

 

• http://www.livepedia.gr/index.php/Πυξίδα 

 

• http://www.sailing-info.gr/articles/sailing/150-piksida  

του γυροσκοπίου και σταθεροποίησης του άξονα 

περιστροφής στον μεσημβρινό.  

 

Έτσι, όλοι οι μέχρι σήμερα τύποι γυροσκοπικών 

πυξίδων που έχουν εξελιχθεί, εκτός των τύπων 

Sperry και Anschutz, βασίζονται στα συστήματα των 

δύο αυτών αρχικών τύπων με ορισμένες 

παραλλαγές. 

http://oceankingdom-int.chimelong.com/Oceankingdom/EN/
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Oceanographic Aquarium 

Τοποθεσία: Βαλένθια, Ισπανία 

Όγκος: 42.000.000 λίτρα 

Είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και είναι 

εγκατεστημένο μέσα στην Πόλη των Τεχνών και των 

Επιστημών στη Βαλένθια. Περιλαμβάνει 9 πύργους, 

καθένας από τους οποίους διαρθρώνεται σε δύο 

επίπεδα και αντιπροσωπεύει διάφορα θαλάσσια 

οικοσυστήματα (ωκεανοί, Ανταρκτική, Αρκτική, 

Μεσόγειος Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, εύκρατες 

και τροπικές θάλασσες, νησιά, υγρότοποι και ένα 

δελφινάριο όγκου 26 εκ. λίτρων). Δύο από τους 

πύργους ενώνονται με μια σήραγγα 35 μέτρων και 

μια δεξαμενή όγκου 7 εκ. λίτρων, όπου κατοικούν 

καρχαρίες, σαλάχια και άλλα ψάρια. 

www.oceanografic.org/en/ 

 

Georgia Aquarium 

Τοποθεσία: Ατλάντα, Γεωργία, 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Όγκος: 38.000.000 λίτρα 

Αποτελεί το τεχνητό σπίτι για περισσότερα από 

100.000 θαλάσσια ζώα, με τα πιο χαρακτηριστικά 

να είναι οι φαλαινοκαρχαρίες, οι άσπρες φάλαινες, 

τα ρινοδέλφινα και τα σαλάχια. Τα ζώα του 

ενυδρείου εμφανίζονται σε έξι διαφορετικές 

αίθουσες: Georgia Explorer, Tropical Diver, Ocean 

Voyager, Cold Water Quest, River Scout, και Dolphin 

Tales. To Ocean Voyager είναι το πιο εντυπωσιακό, 

καθώς παρουσιάζει τη ζωή των φαλαινοκαρχαριών 

μέσα από ένα εκπληκτικά μεγάλο τούνελ, όπου οι 

επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την 

υποθαλάσσια ζωή από όλες τις δυνατές γωνίες. Το 

Georgia Aquarium είναι το μοναδικό ενυδρείο εκτός 

Ασίας που φιλοξενεί φαλαινοκαρχαρίες, κάτι για το 

οποίο έχει προκύψει έντονη αντιπαράθεση.  

www.georgiaaquarium.org 

 

uShaka Sea World 

Τοποθεσία: Ντουρμπάν, Νότιος Αφρική 

Όγκος: 17.500.000 λίτρα 

 

Το ενυδρείο είναι μέρος του θεματικού 

πάρκου uShaka Marine World. 

Αποτελείται από 32 δεξαμενές και είναι 

σχεδιασμένο γύρω από 5 ναυάγια. Εκεί 

φιλοξενείται μεγάλη ποικιλία 

θαλάσσιων ειδών, από ιππόκαμπους 

μέχρι φώκιες, δελφίνια, πιγκουίνους και αρκετά είδη 

καρχαριών, όπως καρχαρίες ταύροι, κοντόφτεροι, 

σφυροκέφαλοι, σκυλιορινίδες κ.α. Οι επισκέπτες 

μπορούν να κολυμπήσουν σε λίμνη (Snorkel Lagoon) 

παρέα με 1.500 ψάρια ή να μπουν στην Touch Pool, 

όπου έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν αστερίες και 

ολοθουροειδή (τα γνωστά αγγούρια της θάλασσας). 

www.ushakamarineworld.co.za 

 

Dubai Aquarium 

Τοποθεσία: Ντουμπάι 

Όγκος: 10.000.000 λίτρα 

Αποτελεί μέρος ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα 

στον κόσμο (Dubai Mall) και φιλοξενεί πάνω από 140 είδη 

θαλάσσιων ζώων, με τη μεγαλύτερη συλλογή σε καρχα-

ρίες ταύρους. Η κύρια δεξαμενή του ενυδρείου έχει μήκος 

51 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και ύψος 11 μέτρα. Οι 

επισκέπτες μπορούν να κάνουν βόλτα σε βάρκα με 

γυάλινο πυθμένα και οι πιο περιπετειώδεις να κάνουν μια 

βουτιά, δοκιμάζοντας την εμπειρία κατάδυσης σε κλουβί! 

www.thedubaiaquarium.com/en/Default.aspx 

 

Okinawa Churaumi Aquarium 

Τοποθεσία: Οκινάουα , Ιαπωνία 

Όγκος: 10.000.000 λίτρα 

Βρίσκεται εντός της Ocean Expo Park. Το ενυδρείο 

απαρτίζεται από τέσσερις ορόφους, και στις 

δεξαμενές του ζουν καρχαρίες, κοράλλια, τροπικά 

ψάρια και οργανισμοί που ζουν στα βάθη της 

θάλασσας. Αποτελείται συνολικά από 77 δεξαμενές 

και η κύρια δεξαμενή του ενυδρείου, που ονομάζε-

ται Θάλασσα Kuroshio, περιέχει 7,5 εκ. λίτρα νερού. 

churaumi.okinawa/en/ 
(Συνεχίζεται �) 

https://churaumi.okinawa/en/
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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: 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: 

♦ Βίντεο που δείχνει τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου από πλοίο-τρυπάνι: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQtDiX2Dbr0 

 

♦ Άρθρο με διαγράμματα και infographics για τα πράσινα κτίρια και τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις: 

http://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-

buildings-human-health-economics-environment/ 

National Aquarium 

Τοποθεσία: Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ 

Όγκος: 8.300.000 λίτρα 

Αποτελείται από 5 

ορόφους, καθένας με 

διαφορετικό θέμα. 

Στο 1ο επίπεδο, 

αναπαρίσταται ένας 

ι ν δ ο - ε ι ρ η ν ι κ ό ς 

ύφαλος με 65 θαλάσ-

σια είδη, κυρίως 

ψάρια, μεταξύ των οποίων και ο μαυροπτέρυγος υφαλο-

καρχαρίας. Στο 2ο επίπεδο εκτίθενται τοπικά είδη του Μέριλαντ 

και το 3ο περιλαμβάνει ζώα που διαθέτουν μηχανισμούς 

προσαρμογής για να επιβιώσουν σε διάφορα περιβάλλοντα 

(όπως το ηλεκτροφόρο χέλι που σοκάρει το θήραμά αξιο-

ποιώντας τον ηλεκτρισμό). Το 4ο δείχνει διαφορετικά υδάτινα 

οικοσυστήματα, όπως βραχώδεις οικότοπους, δάση κελπ, 

κοραλλιογενείς υφάλους του Ειρηνικού, το ποτάμι του Αμαζονίου 

και στο 5ο επίπεδο βρίσκεται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, 

όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν παρατήρηση πουλιών, 

ερπετών, αμφίβιων και χερσαίων αρθρόποδων.   aqua.org 

 

Turkuazoo Aquarium 

Τοποθεσία: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

Όγκος: 7.000.000 λίτρα 

Βρίσκεται μέσα στο 

εμπορικό κέντρο 

Forum Istanbul 

Shopping. Περιέχει 

μια σήραγγα μήκους 

80 μέτρων και 

φιλοξενεί περίπου 

10.000 θαλάσσια ζώα, 

όπως καρχαρίες τίγρεις, σαλάχια και πιράνχας. Περιλαμβάνει 

επίσης έναν οικότοπο τροπικού δάσους και έναν οικότοπο 

δάσους πλημμυρισμένου από την τροπική ζώνη της θάλασσας. 

www2.visitsealife.com/istanbul/en/ 

 

 

Monterey Bay Aquarium 

Τοποθεσία: Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Όγκος: 5.800.000 λίτρα 

 

Βρίσκεται στο χώρο του πρώην 

κονσερβοποιείου σαρδέλας στην 

Row Cannery. Η μία από τις δύο 

μεγάλες δεξαμενές ονομάζεται 

«Φτερό στην άκρη του 

ωκεανού» (Ocean`s Edge Wing) 

και προβάλλει την παράκτια 

θαλάσσια ζωή της Καλιφόρνια. 

Μέσα στο ενυδρείο διεξάγεται 

επιστημονική έρευνα σχετικά με 

τους λευκούς καρχαρίες, τις 

θαλάσσιες ενυδρίδες και τον 

ερυθρό τόνο του Ειρηνικού, ενώ 

έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα Seafood Watch το οποίο 

συμβουλεύει τους καταναλωτές για την αειφόρο αγορά 

θαλασσινών.  

www.montereybayaquarium.org 

 

Η εμπειρία της επίσκεψης σε κάποιο από αυτά τα ενυδρεία 

είναι σίγουρα μαγευτική από πλευράς θαυμασμού των 

γιγαντιαίων αυτών υποδομών, αλλά και επιμορφωτική καθώς 

μπορεί να μας διδάξει πολλά για την οικολογία του πλανήτη 

μας και για την τεράστια ποικιλία ειδών και οικοσυστημάτων 

που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα! 

https://aqua.org/
http://www.seafoodwatch.org/
https://www2.visitsealife.com/istanbul/en/
mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa



