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Πρόλογος 
 

«Οι ωκεανοί είναι το λίκνο της ζωής, 
αλλά διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από τις δραστηριότητες του ανθρώπου». 

 
Έτσι αρχίζει η ∆ιακήρυξη Εθελοντικής ∆έσµευσης «Να Σώσουµε τις Θάλασσες» 
των Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών που ίδρυσαν το 1982 τη HELMEPA, την 
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η ∆ιακήρυξη συνεχίζει 
µε τη φράση «…η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι 
ασυµβίβαστη µε την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των 
ωκεανών µε την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα ασκεί αυτή την εκµετάλλευση µε 
φροντίδα, σύνεση και κατανόηση…».   
 
Από τότε µέχρι σήµερα, πολλά άλλαξαν τόσο στη διεθνή και την Ελληνική 
ναυτιλία όσο και στις κοινωνίες στην ξηρά. Ο παγκόσµιος πληθυσµός σχεδόν 
διπλασιάστηκε και η κλιµατική αλλαγή είναι µια πραγµατικότητα, όπως όλοι 
διαπιστώνουµε µε την ένταση και τη συχνότητα που εµφανίζονται ακραία καιρικά 
φαινόµενα. Η γνώση µας για το θαλάσσιο περιβάλλον και ο βαθµός της 
ευαισθησίας µας για την κατάστασή του βελτιώθηκαν, καθώς επιστήµη και 
τεχνολογία προχωρούν µε µεγάλα άλµατα. Όµως νέες προκλήσεις εµφανίζονται 
και καινούργια προβλήµατα παρουσιάζονται αναζητώντας λύση. 
 
Έτσι, καθώς όλοι θέλουµε να ζούµε σε αρµονία µε τη φύση, πρέπει να 
αποφασίσουµε πως πρέπει συνέχεια να ενηµερωνόµαστε για να κατανοήσουµε 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Και τούτο, διότι όπως θα δείξουµε στις σελίδες που 
ακολουθούν, η ζωή στη Γη εξαρτάται από τις θάλασσες. 
 
Στο Λονδίνο εδρεύει το Βρετανικό Κοινωφελές ίδρυµα Lloyd’s Register 
Foundation (the Foundation) το οποίο χρηµατοδοτεί προγράµµατα επιµόρφωσης, 
εκπαίδευσης και έρευνας στους τοµείς µεταφορών, επιστηµών, µηχανικής, 
τεχνολογίας και ασφάλειας σε παγκόσµιο επίπεδο προς όφελος όλων. 
Υποβάλαµε στο Foundation πρόταση να πραγµατοποιήσουµε τριετή Εκστρατεία 
Ενηµέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήµες σε 12 Ελληνικές 
πόλεις και τις γύρω τους περιοχές, την οποία και δέχθηκαν να χρηµατοδοτήσουν. 
 
Η εκστρατεία αυτή της HELMEPA ξεκίνησε το 2011 και τον Ιούνιο 2014 
συµπληρώθηκαν τρία χρόνια εντατικών δράσεων και έρευνας µε κύρια 
κατεύθυνση την περιβαλλοντική ενηµέρωση µαθητών ∆ηµόσιων Σχολείων. 
 
Ήρθαµε σε επαφή µε 13.500 µαθητές ηλικίας 8-15 ετών και 1.000 εκπαιδευτικούς 
274 ∆ηµόσιων σχολείων και µαζί εκτελέσαµε περιβαλλοντικές δράσεις. 
Καταγράψαµε προβλήµατα που η τοπική επιστηµονική κοινότητα παρουσίασε σε 
περιβαλλοντική Ηµερίδα που οργανώσαµε σε κάθε πόλη και είχε ευρύτατη 
συµµετοχή. Ερευνήσαµε τοπικές συνθήκες και προβλήµατα διαχείρισης 
απορριµµάτων και γίναµε µάρτυρες προσπαθειών που καταβάλλονται µε λίγα 
µέσα για τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
 
Κοινό συµπέρασµα;  Aνάγκη Eνηµέρωσης! 
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Κανείς µας δεν θέλει να ζει σε υποβαθµισµένο περιβάλλον, όπου ανεξέλεγκτες 
χωµατερές ή αλόγιστη ρύπανση δηµόσιων χώρων είναι εστίες µόλυνσης εκτός 
από το ότι αποτελούν αισθητική προσβολή. ∆υστυχώς όµως αυτό συµβαίνει σε 
αρκετά µέρη λόγω έλλειψης πληροφόρησης που φέρνει αδιαφορία, η οποία 
ενισχύεται από τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες της σηµερινής εποχής. 
 
Στην πρόταση µας προς στο Lloyd’s Register Foundation περιλάβαµε την 
έκδοση αυτού του βοηθήµατος που να συνδέει το περιβάλλον µε τον 
αναγνώστη. Πρόθεση µας είναι να προσφέρουµε στην εκπαιδευτική κοινότητα 
και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται, τις πληροφορίες εκείνες που θα καλύπτουν 
κενά στην περιβαλλοντική γνώση και ενηµέρωση, που εντοπίσαµε καθώς 
εκτελούσαµε την τριετή εκστρατεία.  
 
Συγκεντρώσαµε όλες τις ερωτήσεις και ανησυχίες όσων συνεργάστηκαν µαζί µας 
στις 12 πόλεις. Τις κατατάξαµε σε κατηγορίες θεµάτων και τις απαντήσεις τις 
δίνουµε στην έκδοση αυτή µε απλό τρόπο αλλά αναφέροντας ό,τι πιο σύγχρονο 
έχουν να επιδείξουν επιστήµες και τεχνολογία για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η 
ναυτιλία και τα πλοία είναι εκεί που εφαρµόζονται πολλές επιστήµες και τέχνες, 
τις οποίες µπορούν να ακολουθήσουν µαθητές, µετά από σωστή ενηµέρωση. 
 
∆ώσαµε στην έκδοση τον τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον: διερευνώντας τη 
σχέση του µαζί µας» για να τονίσουµε τη σηµασία που έχει στη ζωή µας και την 
προσφέρουµε σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Προσδοκία µας είναι να 
συµβάλουµε στο έργο τους να εµπλουτίσουν τις περιβαλλοντικές γνώσεις των 
µαθητών τους και ακόµη, να τους βοηθήσουν στον επαγγελµατικό τους 
προσανατολισµό.  
 
Η πάνω από 30 χρόνια εµπειρία της HELMEPA στον τοµέα της περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης έχει αποδείξει πως µόνον οι νέοι µπορούν τελικά να κάνουν την 
διαφορά, όταν έχουν σωστή πληροφόρηση. 
 
HELMEPA 
Ιούνιος 2014 
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1. Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή 
 

Η συµβολή των ωκεανών και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην 
εξέλιξη, εξάπλωση, ανάπτυξη και επιβίωση της ανθρωπότητας είναι σηµαντική 
και πολλές φορές καθοριστική.  
 
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως όταν οι µακρινοί πρόγονοι µας στις σαβάνες της 
Αφρικής αντιµετώπισαν µεγάλες κλιµατικές µεταβολές, κατευθύνθηκαν στις ακτές 
της Νότιας Αφρικής όπου βρήκαν καταφύγιο σε σπηλιές και επιβίωσαν χάρη 
στην τροφή από τη θάλασσα. 
 
Στην πορεία του ανθρώπου στη Γη, ο ωκεανός συνεχίζει να αποτελεί πηγή 
βιοπορισµού, ανταλλαγής αγαθών, πολιτισµού και τέχνης. Ο άνθρωπος από την 
αρχή προσέγγισε και συνεχίζει να βλέπει το ωκεάνιο περιβάλλον προς 
εκµετάλλευση, είτε παίρνοντας από αυτό πρώτες ύλες, ορυκτά και ενέργεια, είτε 
χρησιµοποιώντας το για να µεταφέρει αγαθά και ανθρώπους.  
 
Οι ωκεανοί δεν είναι απλώς τεράστιες περιοχές όπου συµβαίνει η Γη να 
καλύπτεται µε νερό. Ο πυθµένας της θάλασσας είναι γεωλογικά 
διαφοροποιηµένος από τις ηπείρους. Βρίσκεται διαρκώς σε ένα κύκλο γέννησης 
και φθοράς, που διαµορφώνει τους ωκεανούς, ελέγχοντας σε µεγάλο βαθµό τη 
γεωλογία και την ιστορία της γεωλογικής εξέλιξης των ηπείρων. 
 

 

 
Οι γεωλογικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας επηρεάζουν όχι µόνο τη θαλάσσια αλλά και τη ζωή στη ξηρά. 
 
Η παρουσία µεγάλων ποσοτήτων νερού σε υγρή µορφή, κάνει τον πλανήτη µας 
µοναδικό. Οι περισσότεροι από τους άλλους πλανήτες που γνωρίζουµε 
διαθέτουν πολύ µικρές ποσότητες νερού, που είναι όµως µόνο σε µορφή µόνιµου, 
πολύ χαµηλής θερµοκρασίας πάγου ή υδρατµών στην ατµόσφαιρα.  
 
Η Γη λοιπόν, είναι ένας πολύ πλούσιος σε νερό πλανήτης καθώς οι ωκεανοί 
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας της επεµβαίνοντας 
αποφασιστικά στη διαµόρφωση του κλίµατος και της ατµόσφαιρας. Χωρίς την 
παρουσία του νερού θα ήταν αδύνατο να υπάρξει ζωή στον πλανήτη µας.  
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1.1 Βιοποικιλότητα - Βιογεωχηµικοί Κύκλοι - Ενέργεια - Μεταφορές 
 
Χάρη στην πρόοδο και τις ανακαλύψεις της επιστήµης τους τελευταίους δύο 
αιώνες, έχει περάσει οριστικά η εποχή που αντιλαµβανόµασταν τη θάλασσα 
απλά σαν µια γαλάζια λεωφόρο χωρίς σύνορα. Ένα τεράστιο δηλαδή δρόµο, 
επάνω στον οποίο διακινούνται άνθρωποι και αγαθά. Ή ακόµη σαν µια απέραντη 
και ανεξάντλητη δεξαµενή φυσικών πόρων, ανεπηρέαστη και αλώβητη από 
ανθρώπινες δραστηριότητες και επεµβάσεις λόγω του µεγέθους της.  
 
Νέες τεχνολογίες και ερευνητικές µέθοδοι, µας επέτρεψαν να µελετήσουµε 
περιοχές και φαινόµενα των ωκεανών που µόλις πριν από λίγο καιρό ήταν 
απρόσιτα σε οποιαδήποτε παρατήρηση. Η νέα εικόνα που διαµορφώνεται είναι 
αυτή ενός παγκόσµιου, πολυσύνθετου και δυναµικού οικοσυστήµατος. Όλα 
ανεξαιρέτως τα συστατικά του, έµβια και µη, βρίσκονται µεταξύ τους σε µια λεπτή, 
διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση.  
 

 

 

Αντίθετα µε ό,τι πιστεύαµε, το οικοσύστηµα αυτό σφύζει από µια αφάνταστη 
ποικιλία µορφών ζωής, ακόµη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, όπως 
στις αιώνια σκοτεινές, ψυχρές και κάτω από τεράστια πίεση περιοχές της 
ωκεάνιας αβύσσου.  
 
Το θαλάσσιο οικοσύστηµα έχει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής στον 
πλανήτη, προσφέροντας µας συγχρόνως πλούσια αγαθά και πόρους. Να µη 
ξεχνάµε όµως πως αυτά τα αγαθά δεν είναι ανεξάντλητα και θα τελειώσουν 
κάποτε!  
 
Οι θάλασσες καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της Γης και µε µέσο βάθος 
περίπου 4 χιλιόµετρα, προσφέρουν συνολικό ζωτικό χώρο σε τρεις διαστάσεις 
250 φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε όλες τις ηπείρους µαζί. ∆εν προκαλεί 
εποµένως έκπληξη το γεγονός ότι φιλοξενούν πάνω από το 90% της συνολικής 
µάζας των ζωντανών οργανισµών στη Γη.  
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Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία του 10ετούς διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος 
«Απογραφή της Θαλάσσιας Ζωής» που ανακοινώθηκαν το 2010, τα επισήµως 
γνωστά και ταξινοµηµένα από τους επιστήµονες θαλάσσια είδη ανέρχονται σε 
250.000, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι µικροοργανισµοί. Πολλαπλάσιος 
αυτών αριθµός δεν έχει ακόµη ανακαλυφθεί καθώς περίπου 2.000 νέα είδη 
αναγνωρίζουν οι ερευνητές κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα όµως, οι επιστήµονες 
αναφέρουν πως η «βιοποικιλότητα» στη Γη χάνεται µε ρυθµό 1.000 φορές 
ταχύτερο από αυτό που θα έπρεπε! 
 
Ωκεανοί, ξηρά και ατµόσφαιρα βρίσκονται µεταξύ τους σε συνεχή αλληλεπίδραση, 
που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, µια διαρκή ανταλλαγή και ανακύκλωση σε 
διάφορες κλίµακες χώρου και χρόνου. Ανταλλαγή και ανακύκλωση νερού, 
οξυγόνου, άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου και άλλων βασικών χηµικών στοιχείων 
για τη ζωή. Πρόκειται για τους λεγόµενους «Παγκόσµιους Βιογεωχηµικούς 
Κύκλους» των οποίων η θάλασσα αποτελεί κεντρικό στοιχείο. 
 

Για παράδειγµα, ο πλανήτης Γη διαθέτει δύο πνεύµονες για την παραγωγή του 
πολύτιµου για τη ζωή οξυγόνου. Και ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο πρώτος 
πνεύµονας συγκροτείται από τα χερσαία φυτά και τα δάση, πολύ λίγοι 
υποψιάζονται ότι οι ωκεανοί είναι ο δεύτερος πολύτιµος πνεύµονας ζωής στον 
πλανήτη µας.  
 

\ 

 

Το ένα στα δύο µόρια οξυγόνου που αναπνέουµε παράγεται από θαλάσσιους 
µικροοργανισµούς. 
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Οι ωκεανοί, καλύπτοντας τα δύο τρίτα της επιφάνειας της Γης, φιλοξενούν µια 
τεράστια ποικιλία «Φυτοπλαγκτονικών» οργανισµών. Μέσω της 
φωτοσυνθετικής τους δραστηριότητας, οι θαλάσσιοι αυτοί µικροοργανισµοί δεν 
είναι µόνο µια πολύ σηµαντική πηγή οξυγόνου, αλλά και µια τεράστια δεξαµενή 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Υπολογίζεται µάλιστα ότι 
απορροφούν περισσότερο από το µισό του επιβλαβούς CO2 που παράγεται 
πάνω στη Γη. 
 
Εκτιµάται ότι το 20% των ζωικών πρωτεϊνών που καταναλώνονται παγκόσµια 
προέρχεται από ψάρια και θαλασσινά. Αποτελούν τη βασική πηγή τροφής για 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους, κυρίως σε Ασία και Αφρική, προσφέροντας 
παράλληλα απασχόληση σε πάνω από 500 εκατοµµύρια εργαζόµενους του 
ευρύτερου αλιευτικού τοµέα.  
 

 

 
Οι θαλάσσιοι οργανισµοί όµως δεν παρέχουν µόνο τροφή αλλά και χιλιάδες 
φυσικές ουσίες µε πολύτιµες ιδιότητες, που αποτελούν αντικείµενο εντατικής βιο-
τεχνολογικής έρευνας. Πολλές από αυτές τις ουσίες χρησιµοποιούνται ήδη ως 
συστατικά φαρµάκων και καλλυντικών.  
 
Οι παράκτιες περιοχές φιλοξενούν το 60% του συνολικού ανθρώπινου 
πληθυσµού και αποτελούν πεδίο έντονης οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ο 
τουρισµός.  
  
Υπεράκτιες εξέδρες αντλούν από το θαλάσσιο πυθµένα το 50% του φυσικού 
αερίου και το 30% του πετρελαίου που χρησιµοποιούµε, ενώ διαρκώς αυξάνεται 
η αξιοποίηση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, όπως Αιολική και Κυµατική. Στη 
θάλασσα, τα σηµερινά πλοία µεταφέρουν µε φιλικό για το περιβάλλον τρόπο και 
µε ασφάλεια περισσότερο από το 90% του παγκόσµιου εµπορίου.  
 
1.2 Κλίµα - Θάλασσα - Ωκεανοί - Ζώνη Ωκεάνιας Μεταφοράς 
 
Αντίθετα µε την ατµόσφαιρα, οι ωκεανοί µπορούν να απορροφήσουν και να 
απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες θερµότητας µε µικρή µεταβολή της 
θερµοκρασίας. Για το λόγο αυτό έχουν τεράστια επίδραση στο κλίµα της Γης, 
απορροφώντας θερµότητα από την ατµόσφαιρα το καλοκαίρι και 
ελευθερώνοντάς την το χειµώνα.  
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Το εσωτερικό των ωκεανών, διατρέχεται από ρεύµατα σαν ποτάµια, τα οποία, µε 
νερό διαφορετικής θερµοκρασίας και αλατότητας, µεταφέρουν θερµότητα σε όλη 
τη Γη. Τα θερµά αυτά και ψυχρά ρεύµατα, των οποίων η γεωγραφική θέση 
φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα, αποτελούν τη «Ζώνη Ωκεάνιας 
Μεταφοράς». 

 

 
 
Η Ζώνη αυτή µεταφέρει νερό και θερµική ενέργεια σε έναν αδιάκοπο κύκλο. 
Καθώς τα θερµά επιφανειακά νερά µετακινούνται από τις τροπικές περιοχές 
προς τον Βόρειο Ατλαντικό, αυξάνονται η αλατότητα και η πυκνότητά τους λόγω 
της εξάτµισης του νερού. Φτάνοντας ψηλά στο Βόρειο Ατλαντικό, µεταξύ  
Νορβηγίας και Γροιλανδίας, αυτό το πυκνό νερό ψύχεται, βυθίζεται και ρέει προς 
το Νότιο Παγωµένο Ωκεανό, όπου ενώνεται µε το εκεί ψυχρό νερό και βυθίζεται 
γύρω από την Ανταρκτική. Το νερό αυτό, κρύο και βαθύ πλέον, εξαπλώνεται στις 
λεκάνες του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, όπου σταδιακά αναµιγνύεται και 
επιστρέφει ως επιφανειακό, ζεστό ρεύµα χαµηλής αλατότητας, για να 
αντικαταστήσει τα νερά που βυθίζονται στο Βόρειο Ατλαντικό. 
 
Η παγκόσµια Ζώνη Ωκεάνιας Μεταφοράς Νερού και Θερµικής Ενέργειας 
περιλαµβάνει 15 φορές περίπου περισσότερο νερό απ’ όλα τα ποτάµια της Γης 
µαζί.  
 
1.3 Υδρολογικός Κύκλος και Υδατικοί πόροι 
 
Η ζωή στη Γη εξαρτάται από τον «Υδρολογικό Κύκλο», τον κύκλο του νερού, 
γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ζωή. 
 
Για να διατρέξουµε και περιγράψουµε τον Υδρολογικό Κύκλο1 ας ξεκινήσουµε  
από τη θάλασσα, όπου ο ήλιος, που προκαλεί τον κύκλο του νερού, θερµαίνει το 
νερό που ένα µέρος του εξατµίζεται και µε µορφή υδρατµών υψώνεται στην 
ατµόσφαιρα. Εξάτµιση νερού γίνεται και στις λίµνες, τα ποτάµια και το έδαφος. Η 
«διαπνοή» των φυτών είναι ακόµη µια λειτουργία που αποδίδει υδρατµούς στην 
ατµόσφαιρα. Συχνά, εξάτµιση και διαπνοή από την ξηρά δεν διακρίνονται και έτσι 
αποκαλούµε τις λειτουργίες αυτές «εξατµοδιαπνοή». Επίσης, µικρή ποσότητα 
υδρατµών στην ατµόσφαιρα προέρχεται και από την «εξάχνωση», µέσω της 

                                                 
1
 http://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html  
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οποίας µόρια από πάγους και χιόνια µετατρέπονται απευθείας σε υδρατµούς 
χωρίς πρώτα να περάσουν από την υγρή µορφή. 
 

 
 
Ανοδικά ρεύµατα αέρα ανεβάζουν τους υδρατµούς στα ανώτερα στρώµατα της 
ατµόσφαιρας, όπου οι µικρότερες πιέσεις που επικρατούν έχουν αποτέλεσµα τη 
µείωση της θερµοκρασίας. Επειδή όµως σε χαµηλή θερµοκρασία ο αέρας δεν 
µπορεί πια να συγκρατεί όλη τη µάζα των υδρατµών, ένα µέρος τους 
συµπυκνώνεται και σχηµατίζει τα σύννεφα, τα οποία µε τα ρεύµατα του αέρα 
κινούνται γύρω απ’ τη Γη.  
 
Τα σταγονίδια νερού που σχηµατίζουν τα σύννεφα συγκρούονται, µεγαλώνουν 
και τελικά πέφτουν απ’ τον ουρανό ως «κατακρηµνίσµατα», που η συχνότερη 
µορφή τους είναι η βροχή. Μια µορφή κατακρηµνίσµατος είναι επίσης το χιόνι, το 
οποίο όταν συσσωρεύεται σχηµατίζει πάγους και παγετώνες. Όταν έρχεται η 
άνοιξη σε σχετικά θερµότερα κλίµατα, το λιώσιµο του χιονιού σχηµατίζει 
«απορροή» αφού το νερό που ξεπαγώνει και ρέει.  
 
Η µεγαλύτερη ποσότητα κατακρηµνισµάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς. 
 
Από την ποσότητα του νερού που πέφτει στην ξηρά, ένα σηµαντικό µέρος 
καταλήγει και πάλι στους ωκεανούς ρέοντας, µε την επίδραση της βαρύτητας, 
σαν «επιφανειακή απορροή». Η µεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής 
απορροής µεταφέρεται στους ωκεανούς από τα ποτάµια, µε τη µορφή ροής σε 
«υδατορεύµατα». Η επιφανειακή απορροή µπορεί ακόµη να καταλήξει στις 
λίµνες, που µαζί µε τους ποταµούς αποτελούν τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού. 
 
Ωστόσο, το νερό των κατακρηµνισµάτων δεν ρέει αποκλειστικά µέσα στους 
ποταµούς. Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το έδαφος µε τη λειτουργία της 
«διήθησης» και σχηµατίζουν τα υπόγεια νερά. Μέρος του νερού αυτού µπορεί 
να ξαναβρεί το δρόµο του προς τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα και τους 
ωκεανούς ως «εκφόρτιση» υπόγειου νερού. Όταν βρίσκει διόδους προς της 
επιφάνεια της γης εµφανίζεται µε τη µορφή πηγών. Ένα άλλο µέρος του 
υπόγειου νερού πηγαίνει βαθύτερα στους υπόγειους «υδροφορείς», που 
µπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
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Όµως και αυτό το νερό συνεχίζει να κινείται και µε την πάροδο του χρόνου ένα 
µέρος του ξαναµπαίνει στους ωκεανούς, όπου ο κύκλος του νερού, όπως τον 
είδαµε, τελειώνει για να αρχίσει ξανά. 
 
Οι ωκεανοί λειτουργούν σαν ένα παγκόσµιο σύστηµα ελέγχου του κλίµατος, διότι: 
 

� Aπορροφούν θερµότητα το καλοκαίρι την οποία απελευθερώνουν το 
χειµώνα, µειώνοντας έτσι τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ χειµώνα και 
καλοκαιριού και µε παρόµοιο τρόπο, ηµέρας και νύχτας. Μακριά από τους 
ωκεανούς, πολλές ηπειρωτικές περιοχές περίκλειστες από στεριά, όπως η 
ενδοχώρα της Σιβηρίας, υπόκεινται σε εποχιακές µεταβολές θερµοκρασίας 
που ξεπερνούν τους 55°C. Αντίθετα, στο µεγαλύτερο µέρος της δυτικής 
Ευρώπης, που περιβάλλεται από θάλασσα, επικρατούν ήπιοι χειµώνες και 
καλοκαίρια. 

 
� Ρυθµίζουν τη συγκέντρωση του CO2, που είναι αέριο του θερµοκηπίου 

στην ατµόσφαιρα, απορροφώντας, αποθηκεύοντας και ελευθερώνοντας 
το µε πολλαπλούς τρόπους και σε πολλά σηµεία της Γης, επηρεάζοντας 
έτσι το κλίµα της. 

 

 

 
� Aποτελούν µια γιγάντια αποθήκη άνθρακα, 50 φορές µεγαλύτερη από 

αυτή της ατµόσφαιρας. Όµως, χρειάζεται αρκετός χρόνος για τον άνθρακα, 
όταν είναι στη µορφή διοξειδίου, για να φτάσει µέχρι τα βάθη των 
ωκεανών. Μέχρι τώρα οι ωκεανοί έχουν συγκρατήσει περίπου το 30% απ’ 
όλες τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες στα τελευταία 200 χρόνια και τελικά  θα απορροφήσουν 
ακόµη πολύ περισσότερο.  

 
Πηγές: 

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

• http://www.cretaquarium.gr/upload_files/Afisa.pdf 

• P. Castro, M.E Huber. Marine Biology, 4th Edition, McGraw-Hill, 2003  
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2. Θαλάσσιοι Πόροι 
 

Οι θαλάσσιοι πόροι περιλαµβάνουν όλα όσα µας προσφέρει το θαλάσσιο 
οικοσύστηµα, που µπορούµε να διακρίνουµε σε 3 κατηγορίες: 
 

(α) Τις άυλες υπηρεσίες-λειτουργίες, όπως η παραγωγή οξυγόνου και ο 
ρόλος του στον κύκλο του νερού, η ρύθµιση του κλίµατος και η κυκλοφορία 
όλων των βασικών ανόργανων χηµικών στοιχείων εξαιρετικά σπουδαίων 
αφού υποστηρίζουν τη ζωή στη Γη, 

 
(β) Την πληθώρα των υλών, έµβιων και µη, που αποκοµίζει η ανθρωπότητα 

από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της γης, και τέλος 
 
(γ) Τις κοινωνικά και οικονοµικά ωφέλιµες δραστηριότητες, χρήσεις του 

θαλάσσιου χώρου και της παράκτιας ζώνης που είναι σε άµεση συνάφεια 
µε αυτόν. 

 
Γενικά, µπορούµε να πούµε πως ο θεµελιώδης και πρωταρχικός θαλάσσιος 
πόρος από τον οποίο προέρχονται άµεσα ή έµµεσα σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, 
είναι το ανεκτίµητο «Βιολογικό Κεφάλαιο». Συντηρείται από τους ωκεανούς της 
Γης και είναι µε άλλα λόγια η µοναδική θαλάσσια βιοποικιλότητα, για την οποία 
και τις κύριες υπηρεσίες-λειτουργίες του θαλάσσιου οικοσυστήµατος µιλήσαµε 
στο προηγούµενο κεφάλαιο αυτής της έκδοσης. 
 

 
 
Εδώ θα εστιάσουµε την προσοχή µας στις (β) και (γ) από τις παραπάνω 
κατηγορίες θαλάσσιων πόρων, στις οποίες περιλαµβάνονται αγαθά και χρήσεις 
που µπορούµε να διαχειριστούµε, όπως είναι: 
 

� τροφές που προέρχονται από τη θάλασσα, είτε µέσω της αλιείας είτε 
µέσω των υδατοκαλλιεργειών,   

 
� ανόργανες πρώτες ύλες, όπως αλάτι από το νερό, µέταλλα και άλλα 

ορυκτά από το θαλάσσιο πυθµένα κ.ά., 
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� φαρµακευτικές ουσίες και άλλα χρήσιµα οργανικά συστατικά από 
θαλάσσιους οργανισµούς, 

 
� ενέργεια, που διακρίνεται στις µη-ανανεώσιµες µορφές, δηλαδή τα 

υποθαλάσσια κοιτάσµατα ορυκτών καυσίµων όπως πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, και τις ανανεώσιµες µορφές όπως Αιολική, Κυµατική και 
Παλιρροιακή Ενέργεια, 

 
� εγκατάσταση, διαβίωση και παραγωγικές δραστηριότητες στην 

παράκτια ζώνη, 
 
� ψυχαγωγία, τουρισµός και αυτή καθ’ εαυτή η αισθητική αξία του 

θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, και τέλος  
 

� θαλάσσιες µεταφορές και τηλεπικοινωνίες. 
 
2.1 Οι Κυριότεροι Πόροι 
 
2.1.1 Τροφές 
 

Στην κορυφή των θαλάσσιων τροφικών αλυσίδων δεν βρίσκεται ο καρχαρίας ή οι 
άλλοι µεγάλοι θηρευτές της θάλασσας, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, που από τους 
προϊστορικούς χρόνους επιδίδεται στο ψάρεµα για την εξασφάλιση τροφής 
υψηλής ποιότητας.  
 

 
 
Στη µικρής κλίµακας παράκτια αλιεία µε παραδοσιακές µεθόδους, προστέθηκε 
τον τελευταίο αιώνα η βιοµηχανική αλιεία µε ολοένα και µεγαλύτερα και πιο 
εξελιγµένα αλιευτικά πλοία και εργαλεία, που µπορούν να ψαρεύουν ακόµη και 
στον ανοιχτό ωκεανό και σε µεγάλα βάθη. 
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Η συνολική αλιευτική παραγωγή στη θάλασσα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από 
το 1950. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωµένων Εθνών, σήµερα περίπου 80 εκατοµµύρια τόνοι 
ψαριών και θαλασσινών καταναλώνονται κάθε χρόνο. Το ποσό αυτό φαίνεται να 
σταθεροποιείται ή να µειώνεται, λόγω της υπερεκµετάλλευσης των αποθεµάτων 
πολλών αλιευµάτων εµπορικής αξίας. Αντίθετα, µε υψηλό ρυθµό αυξάνεται η 
παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών, η οποία στις θαλάσσιες καλλιέργειες 
πλησιάζει πλέον τους 20 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. 
 
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, η ετήσια παγκόσµια κατανάλωση ψαριών και 
θαλασσινών που αλιεύονται στις θάλασσες και καλλιεργούνται σε θαλασσινά και 
εσωτερικά γλυκά νερά, φτάνει ή και ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια τόνους, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα.  
  

 
 
Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της παραγωγής, περίπου 130 εκατοµµύρια τόνοι, 
καταναλώνεται ως τροφή, που είναι περίπου το 15% της ζωικής πρωτεΐνης που 
παίρνουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 4,3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στη Γη. Η 
ποσότητα αυτή µεταφράζεται σε 18,5 κιλά ψάρια και θαλασσινά για κάθε άτοµο το χρόνο. 
 
Η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες δεν προσφέρουν µόνο τροφή αλλά και 
εισόδηµα σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Ως πρωτογενείς παραγωγικοί τοµείς, 
απασχολούν άµεσα περίπου 55 εκατοµµύρια άτοµα. Αν ληφθούν υπόψη και όλες 
οι σχετικές δραστηριότητες, όπως επεξεργασία, συσκευασία, µεταφορές, 
κατασκευή και συντήρηση αλιευτικών σκαφών και εργαλείων κ.ά., υπολογίζεται 
πως υποστηρίζουν οικονοµικά το 10-12% του παγκόσµιου πληθυσµού!  
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2.1.2 Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο από τον Θαλάσσιο Πυθµένα 

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σχηµατίζονται µε διαδικασίες διάρκειας 
εκατοµµυρίων χρόνων στα παχιά ιζήµατα που σκεπάζουν τον ωκεάνιο πυθµένα. 
Πρώτη ύλη αποτελούν οργανικά υλικά, υπολείµµατα νεκρών οργανισµών της 
θάλασσας ή και χερσαίας προέλευσης, τα οποία βυθίζονται στον πυθµένα και 
σταδιακά µετατρέπονται σε υδρογονάνθρακες µε τη δράση βακτηρίων.  
 
Με τη µετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, µεγάλες περιοχές που καλύπτονταν 
από θάλασσα µετατράπηκαν σε στεριά και έτσι προέκυψαν τα κοιτάσµατα ορυκτών 
καυσίµων στο υπέδαφος των σηµερινών ηπείρων, από τα οποία έχει προέλθει το 
µεγαλύτερο µέρος των περίπου 147 δισεκατοµµυρίων τόνων πετρελαίου που 
έχει µέχρι σήµερα αντλήσει η ανθρωπότητα από τα µέσα του 19ου αιώνα. 

 

Τεράστια αποθέµατα εξακολουθούν να υπάρχουν στον θαλάσσιο πυθµένα και 
µόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται. Οι τεχνολογικές και οικονοµικές 
απαιτήσεις για την άντλησή τους είναι µεγάλες και αυξάνονται γεωµετρικά µε το 
βάθος, όσο αποµακρυνόµαστε από τις ακτές και θέλουµε να πάρουµε βαθύτερα 
κοιτάσµατα. Η διαρκώς αυξανόµενη όµως ζήτηση για καύσιµα σε παγκόσµιο 
επίπεδο και η συνεχής βελτίωση των τεχνικών µέσων προσφέρουν κίνητρα και 
δυνατότητες για την ευρύτερη εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων. 
 
Η παραγωγή πετρελαίου από τον υποθαλάσσιο χώρο ξεκίνησε µετά το 1960 και 
το 2007 έφτασε τα 1,4 δισεκατοµµύρια τόνους, που αναλογούν στο 37% της 
συνολικής παγκόσµιας παραγωγής εκείνης της χρονιάς. Το 2000 υπήρχαν µόλις 
44 πεδία άντλησης σε βάθος µεγαλύτερο των 500 µέτρων, ενώ το 2007 ο 
αριθµός αυτός αυξήθηκε σε 157. 
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Αντίστοιχες είναι και οι τάσεις στην παραγωγή φυσικού αερίου, που αυξάνεται µε 
πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς στη θάλασσα από ό,τι στην ξηρά. Το 2007 η 
παραγωγή αυτή ήδη ξεπερνούσε το ένα τρίτο της συνολικής και διαρκώς 
επεκτείνεται σε βαθύτερα πεδία. Το πεδίο παραγωγής φυσικού αερίου Cheyenne 
στον Κόλπο του Μεξικού κατέχει αυτή τη στιγµή το ρεκόρ άντλησης από το 
µεγαλύτερο βάθος που είναι 2.740 µέτρα! 
 

 
 
2.1.3 Ορυκτά - Ανόργανες Πρώτες Ύλες 
 
Σύµφωνα µε αρκετές εκτιµήσεις, ο βυθός της θάλασσας είναι η µεγαλύτερη 
αποθήκη ορυκτών του πλανήτη. Η εκµετάλλευση αυτής της αποθήκης 
περιορίζεται προς το παρόν σε υλικά που εξορύσσονται πάνω ή κοντά στις ακτές, 
δηλαδή άµµος και χαλίκια ή αποθέσεις κασσίτερου, τιτάνιου και χρυσού που 
προέρχονται από την ξηρά και µεταφέρονται µε τους ποταµούς στη θάλασσα. 
 

 

 
Καθώς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και οι µεταλλευτικοί πόροι της ξηράς 
σταδιακά εξαντλούνται, ίσως γίνει σύντοµα δυνατή και βιώσιµη οικονοµικά η 
αξιοποίηση των πλούσιων ωκεάνιων µεταλλευµάτων σε µεγάλα βάθη, από 1.000 
µέχρι και 5.000 µέτρα. Παραδείγµατα είναι οι Κόνδυλοι Μαγγανίου, που είναι 
σβόλοι µεταλλευµάτων διάσπαρτοι στο βυθό πέρα από την υφαλοκρηπίδα και 
κυρίως στις λεκάνες βαθιάς θάλασσας. Επίσης, οι αποθέσεις γύρω από 
υδροθερµικές αναβλύσεις και υποθαλάσσια ηφαίστεια που έχουν σηµαντικές 
περιεκτικότητες σε στοιχεία όπως κοβάλτιο, χαλκός, µαγγάνιο, νικέλιο, σίδηρος, 
ψευδάργυρος και πολύτιµα µέταλλα. 
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Πέρα όµως από τα ανόργανα υλικά του πυθµένα, το ίδιο το θαλασσινό νερό 
αποτελεί µια πολύτιµη ανόργανη πρώτη ύλη, από την οποία µπορεί να παραχθεί 
πόσιµο νερό και µαγειρικό αλάτι µε τη διαδικασία της αφαλάτωσης. Μια µονάδα 
αφαλάτωσης φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. 
 

 

 
Ήδη η αφαλάτωση συµβάλλει στην αύξηση των αποθεµάτων γλυκού νερού σε 
ιδιαίτερα ξηρές ή πυκνοκατοικηµένες παράκτιες περιοχές, όπως είναι αντίστοιχα 
η Αραβική Χερσόνησος και το Hong Kong. 
 
2.1.4 Φάρµακα - Χρήσιµες Ουσίες από Θαλάσσιους Οργανισµούς 
 
Με την τεράστια ποικιλία οργανισµών που φιλοξενούν, οι ωκεανοί αποτελούν ένα 
ανεξερεύνητο ακόµη θησαυροφυλάκιο φυσικών ουσιών, πολλές από τις οποίες 
µπορεί να κρύβουν εκπληκτικές ιδιότητες για την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας ή πολλές ακόµη εφαρµογές. 
 
Ιστορικά, ένας µεγάλος αριθµός φαρµάκων έχουν προέλθει από τη φύση και 
συγκεκριµένα από ζωντανούς οργανισµούς, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
πρώτο αντιβιοτικό, την πενικιλίνη, που ανακαλύφθηκε και αποµονώθηκε από ένα 
µύκητα. Μόνο τη διετία 2002-2003, το 80% των νέων ουσιών που κυκλοφόρησαν 
ως φάρµακα, προέρχονταν ή εµπνεύστηκαν από φυσικά προϊόντα. 
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Πολλοί θαλάσσιοι οργανισµοί παρουσιάζουν εξαιρετικό 
επιστηµονικό ενδιαφέρον και από αυτή τη πλευρά, καθώς 
στη µακρόχρονη εξελικτική τους ιστορία έχουν εξοπλιστεί µε 
ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο χηµικών ουσιών, που τους 
βοηθά να επιβιώσουν στις ιδιαίτερα δύσκολες και 
ανταγωνιστικές συνθήκες των διαφόρων τύπων θαλάσσιων 
οικοσυστηµάτων.  
 
Για παράδειγµα, τα πολυάριθµα είδη θαλάσσιων 
σφουγγαριών-σπόγγων αποτελούν µια πλούσια «φλέβα» 
συστατικών µε πιθανές φαρµακευτικές ιδιότητες. Η 
«Σπογγοθυµιδίνη» είναι ουσία που αποµονώθηκε το 1945 
από ένα άγνωστο µέχρι τότε είδος σπόγγου της Καραϊβικής.  
 
Η ουσία αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη µια ολόκληρης 
οµάδας φαρµάκων που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα για 
την καταπολέµηση του ιού του AIDS, ιών του έρπητα, καθώς 
και διαφόρων µορφών λευχαιµίας.  
 
Από όλες τις νέες θεραπείες µε θαλάσσια προϊόντα, που 
βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε ερευνητικό στάδιο, το 30% 
περίπου βασίζονται σε συστατικά που προέρχονται από 
σπόγγους. Οι 3 στους 4 φυσικούς αντικαρκινικούς 
παράγοντες που έχουµε πρόσφατα ανακαλύψει οφείλονται 
στα συστατικά αυτά.  
 
Η θαλάσσια φαρµακολογία είναι ένας σχετικά πρόσφατος 
κλάδος, γι’ αυτό και προς το παρόν αριθµεί σχετικά λίγα, αν 
και πολύ σηµαντικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει 
ραγδαία εξέλιξη.  
 
Σπόγγοι, θαλάσσια σαλιγκάρια, κοράλλια, ασκίδια, ψάρια 
των βαθιών νερών και φυσικά η τεράστια ποικιλία 
θαλάσσιων µικροοργανισµών έχουν τα τελευταία 30 χρόνια 
τροφοδοτήσει τα ερευνητικά εργαστήρια µε πάνω από 
20.000 νέα βιοχηµικά προϊόντα. Αυτά διαρκώς 
εµπλουτίζονται µε καινούργια και ενδεχοµένως να 
αποτελέσουν στο άµεσο µέλλον τη σηµαντικότερη δεξαµενή 
νέων θεραπειών στη µάχη κατά του καρκίνου και άλλων 
ανίατων ασθενειών, νέων αποτελεσµατικότερων 
αντιβιοτικών, παυσίπονων, αναισθητικών κτλ. Η συνεισφορά 
των ωκεανών στην ανθρώπινη υγεία έχει όµως και µια άλλη 
διάσταση, την παροχή πολύτιµων εργαλείων στην υπηρεσία 
της ιατρικής έρευνας και διάγνωσης. 
 
Πολλές ουσίες, όπως Φθορίζουσες Πρωτεΐνες, που έχουν αποµονωθεί από 
µέδουσες και καλαµάρια που εµφανίζουν την ιδιότητα του βιοφωτισµού, 
χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση πολύπλοκων διαδικασιών που 
εξελίσσονται µέσα στα κύτταρα, ή ακόµη και σε σύγχρονες διαγνωστικές 
µεθόδους. Κρίσιµες πλευρές της ανθρώπινης βιολογίας, όπως για παράδειγµα η 
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λειτουργία του ανοσοποιητικού µας συστήµατος, κατανοούνται καλύτερα µέσω 
της µελέτης των αντίστοιχων µηχανισµών σε θαλάσσιους οργανισµούς.  
 
Εκτός από τον τοµέα της υγείας, πολυάριθµα είναι τα 
παραδείγµατα θαλάσσιων προϊόντων µε χρήσεις στη 
γεωργία, τη βιοµηχανία, τα καλλυντικά και τα 
συµπληρώµατα διατροφής. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε την παραγωγή οργανικών 
λιπασµάτων από θαλάσσια γρασίδια, τη χρήση µιας ουσίας 
που παράγει το κοινό µύδι σε βελτιωµένες βαφές, που 
κολλάνε καλύτερα πάνω σε διάφορες επιφάνειες.  Και ένα 
διάσηµο αστέρι στη διατροφή µας, είναι το λιπαρό οξύ DHA 
(ω-3 λιπαρό), που ανακαλύφθηκε σε ένα θαλάσσιο 
µικροφύκος και φαίνεται πως διαθέτει ευεργετικές ιδιότητες 
στη λειτουργία της όρασης και γενικότερα του εγκεφάλου. 
Οι τροφές µε ω-3 φαίνονται κάτω από το φύκος.  
 
2.1.5 Homo… Paraktius! 
 
Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαµε χαριτολογώντας να παραφράσουµε την 
επιστηµονική ονοµασία του ανθρώπινου είδους, τo Homo Sapiens ή Άνθρωπος 
Σοφός, αφού προτιµά να ζει στις παράκτιες ζώνες. Οι περιοχές κοντά στις ακτές 
της θάλασσας µαζί µε τα τµήµατα της ενδοχώρας στις όχθες ποταµών και λιµνών, 
αποτέλεσαν διαχρονικά τον αγαπηµένο τόπο εγκατάστασης, διαβίωσης και 
παραγωγικής δραστηριότητας των ανθρώπινων πληθυσµών, σε όλα τα πλάτη 
και µήκη της Γης.  
 
Ο παράκτιος χώρος δεν µπορεί προφανώς να θεωρηθεί αµιγές κοµµάτι του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος, αλλά είναι το τµήµα εκείνο της στεριάς που αποτελεί 
το φυσικό όριο µεταξύ ηπειρωτικού και θαλάσσιου χώρου, µε χαρακτηριστικά 
που προκύπτουν από την άµεση και διαρκή αλληλεπίδραση των δύο αυτών 
διαφορετικών «κόσµων».  
 
Η συνεισφορά λοιπόν της θάλασσας στη διαµόρφωση αυτού του πολύτιµου 
ζωτικού χώρου, που επέτρεψε την επιβίωση και άνθιση του είδους µας από τους 
προϊστορικούς χρόνους µέχρι τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί αναµφισβήτητα µια 
ακόµη θεµελιώδη προσφορά του θαλάσσιου στοιχείου στην ανθρωπότητα. Την 
προσφορά αυτή θα µπορούσαµε να εντάξουµε στην ευρύτερη έννοια των 
θαλάσσιων πόρων, όπως την προσδιορίσαµε στην αρχή αυτού του Κεφαλαίου. 
 
Ο άνθρωπος δεν υπάκουσε τυχαία στην «Πρόσκληση του Νερού», αλλά είχε 
από νωρίς τη «Βιολογική Ευφυΐα», εννοώντας µε αυτόν τον όρο ένα 
συνδυασµό λογικής και ενστίκτου, να διακρίνει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει η διαβίωση σε άµεση ή κοντινή επαφή µε το υγρό στοιχείο, είτε αυτό 
σηµαίνει θάλασσα, είτε ποταµός ή λίµνη.  
 
Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στην περίπτωση της λεκάνης της Μεσογείου. 
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Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι µια γεωγραφική περιοχή µε θαλασσινή καρδιά, 
κυριολεκτικά και µεταφορικά, αφού είναι σχεδόν κλειστή και εκτείνεται σε 2,6 
εκατοµµύρια χλµ2 µε 46.000 χλµ. ακτογραµµής. Ήταν πάντοτε πεδίο κρίσιµων 
σταθµών της ανθρώπινης ιστορίας και κοιτίδα µερικών από τους 
σηµαντικότερους πολιτισµούς που γνώρισε ανθρωπότητα. Περισσότερο από το 
ένα τρίτο του πληθυσµού της Μεσογείου κατοικεί κοντά στις ακτές µε αποτέλεσµα, 
η παράκτια αστικοποιηµένη έκταση να αντιστοιχεί περίπου στο 12% της 
συνολικής επιφάνειας όλων των Μεσογειακών κρατών.  
 
Αν κοιτάξουµε παγκόσµια, η παράκτια διαβίωση είναι ακόµη πιο εντυπωσιακή. 
Θεωρώντας πως η παράκτια ζώνη εκτείνεται µέχρι και 150 χλµ στο εσωτερικό, 
διαπιστώνουµε ότι «φιλοξενεί» το 44% περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού. ∆ηλαδή, 
3 δις άνθρωποι, που είναι κατά 500 εκατοµµύρια περισσότεροι από τον πληθυσµό 
της Γης το 1950, κατοικούν σήµερα σε παράκτιες περιοχές. Και αν προχωρήσουµε 
ακόµη 50 χλµ προς το εσωτερικό, τότε το ποσοστό υπερβαίνει το 50%.  
 
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι του… Homo Paraktius είναι εγκαταστηµένοι σε 
αστικά κέντρα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι 8 από τις 10 µεγαλύτερες 
πόλεις του κόσµου που κάθε µία έχει πληθυσµό άνω των 10 εκατοµµυρίων.  
 
Είναι εποµένως εύλογο στην παράκτια ζώνη να αναπτύσσεται το µεγαλύτερο 
µέρος της παραγωγικής και οικονοµικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας 
στους τοµείς της γεωργίας, βιοµηχανίας, µεταφορών και τουρισµού. Ο τελευταίος 
µάλιστα, αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο κλάδο της παγκόσµιας οικονοµίας.  
 
Από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα, ο αριθµός των διεθνών ταξιδιωτών 
αυξάνεται µε υψηλό ρυθµό, µε αποτέλεσµα να εκτοξευθεί από τα 25 εκατοµµύρια 
που ήταν το 1952 σε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο το 2012! ∆ηλαδή, το ένα 
έβδοµο περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού ταξιδεύει κάθε χρόνο σε κάποια 
άλλη χώρα και κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές για λόγους αναψυχής.  
 
Η τουριστική βιοµηχανία, που κινεί το 10% περίπου της παγκόσµιας οικονοµίας, 
αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων για 4 στις 10 χώρες στον κόσµο, µεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα. Απασχολεί άµεσα ή έµµεσα το ένα δωδέκατο του 
παγκόσµιου εργατικού δυναµικού και στηρίζεται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, στις 
µοναδικές δυνατότητες ψυχαγωγίας και αναψυχής που προσφέρει η θάλασσα.  

    Άνω των 100.000 κατ.  

    Κάτω των 100.000 κατ. 

Πηγή: UNEP-MAP/MEDPOL 
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2.2 Ανάγκη για Ορθολογική ∆ιαχείριση των Θαλάσσιων Πόρων  
 
Χάρη στην πρόοδο και τις ανακαλύψεις της ωκεανογραφικής επιστήµης, αλλά και 
το όλο και πιο ξεκάθαρο «αποτύπωµα» της ανθρώπινης επέµβασης στα φυσικά 
οικοσυστήµατα, έχει παρέλθει οριστικά η εποχή που αντιλαµβανόµασταν τη 
θάλασσα ως µια απέραντη και ανεξάντλητη δεξαµενή φυσικών πόρων, 
ανεπηρέαστη και αλώβητη από κάθε είδους δραστηριότητα και µορφή 
εκµετάλλευσης. 
 
Γνωρίζουµε ότι οι ωκεανοί της γης αποτελούν ένα ενιαίο, πολυσύνθετο και 
ευαίσθητο στις ανθρώπινες επιδράσεις οικοσύστηµα, η λειτουργία του οποίου 
διέπεται από µια λεπτή και διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση όλων των 
στοιχείων του, έµβιων και µη. Εξασφαλίζει πλούσια µεν αλλά πεπερασµένα 
αγαθά και πόρους, που απαιτούν συνετή και ορθολογική διαχείριση. Προφανές 
παράδειγµα είναι τα ψάρια, που έχουµε πλέον τη δυνατότητα να ψαρεύουµε σε 
πολύ µεγαλύτερους αριθµούς από αυτούς που µπορεί να υποστηρίξει ο φυσικός 
ρυθµός αναπαραγωγής τους, οδηγώντας τα αποθέµατα τους σε κατάρρευση.  
 
Η θάλασσα µπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τα πολύτιµα αγαθά και υπηρεσίες 
της, υποστηρίζοντας µεταξύ άλλων και την µελλοντική ανθρώπινη ευηµερία και 
πρόοδο. Χρειάζεται όµως να διατηρήσει σε κάποια κρίσιµα επίπεδα την 
ικανότητα αυτο-ρύθµισης και αυτο-αποκατάστασης µετά από κάθε είδους 
φυσικές ή ανθρωπογενείς διαταραχές. 
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Η ικανότητα αυτή χαρακτηρίζει το λεγόµενο «Υγιές Οικοσύστηµα», το οποίο 
δυστυχώς έχει υποστεί σοβαρές επιδράσεις µετά από δεκαετίες υπεραλίευσης, 
ρύπανσης και ανεξέλεγκτης καταστροφής φυσικών ενδιαιτηµάτων. Και όλα αυτά, 
έγιναν από εµάς τους ανθρώπους για χάρη µιας κακώς εννοούµενης ανάπτυξης 
και άλλες µορφές αλόγιστης διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων. 
 
Για τη µεταστροφή αυτής της καταστροφικής πορείας και την αναβάθµιση της 
«υγείας» των ωκεανών, πρέπει να καταλάβουµε πως το θαλάσσιο οικοσύστηµα 
είναι ενιαίο και πολύπλοκο. Να ξεχάσουµε το παραδοσιακό µοντέλο 
αποσπασµατικής διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη θέση του να 
υιοθετήσουµε µια νέα λογική που την αποκαλούµε «Οικοσυστηµική 
∆ιαχείριση» (Ecosystem-based Management).  
 
Η προσέγγιση αυτή ξεκινά από τη συνειδητοποίηση πως η ευηµερία µας είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι 
ικανή να συνδυάζει αντικρουόµενα συµφέροντα και χρήσεις κάτω από ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης, που µεταξύ άλλων:   
 

� Αναγνωρίζει τις συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιµέρους 
στοιχείων του οικοσυστήµατος και τοποθετεί σαν αναπόσπαστο κοµµάτι 
τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα δηµιουργήµατα τους, όπως αστικό τοπίο, 
οδικές συνδέσεις, καλλιέργειες κλπ. 

 
� Οριοθετεί τις επιµέρους δραστηριότητες, χρήσεις και παρεµβάσεις έτσι 

που η µία να µη βλάπτει ή αποκλείει την άλλη, όπως αλιεία, γεωργία, 
ναυτιλία, ενέργεια, βιοµηχανία, τουρισµός κ.ά.  

 
� Εξασφαλίζει ότι ο βαθµός εκµετάλλευσης του κάθε επιµέρους φυσικού αγαθού ή 

υπηρεσίας είναι τέτοιος που δε θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του συστήµατος 
να συνεχίσει να παρέχει και στο µέλλον αυτό το αγαθό ή υπηρεσία, 
δηλαδή έχει σαν γνώµονα τη βασική αρχή της λεγόµενης «αειφορίας». 

 
� Ρυθµίζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ή χρήση λαµβάνοντας υπόψη 

όλες τις επιπτώσεις και αλληλεπιδράσεις µε τα υπόλοιπα στοιχεία του 
οικοσυστήµατος. Η ρύθµιση αυτή γίνεται χωρίς να περιορίζει την κλίµακα 
µελέτης και εποµένως την εφαρµογή των σχετικών διαχειριστικών µέτρων, 
σύµφωνα µε συµβατικά και διοικητικά όρια, όπως είναι τα εθνικά σύνορα. 
Για το λόγο αυτό προκρίνει την εγκαθίδρυση περιφερειακών, διακρατικών 
µηχανισµών λήψης και εφαρµογής διαχειριστικών αποφάσεων. 

 
� Βασίζεται στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιµης επιστηµονικής 

γνώσης και εµπειρίας, τόσο από την πλευρά των φυσικών επιστηµών και 
της οικολογίας για την κατανόηση της κατάστασης και της λειτουργίας των 
φυσικών οικοσυστηµάτων, όσο και από την πλευρά των κοινωνικών 
επιστηµών. Οι τελευταίες βοηθούν στη µελέτη κοινωνικών και 
πολιτισµικών δοµών όπως είναι αξίες, ήθη, αντιλήψεις, παραδόσεις, 
νοµοθεσίες κ.ά. Αυτές οι δοµές ερµηνεύουν ανθρώπινες στάσεις και 
συµπεριφορές και καθοδηγούν ή επηρεάζουν διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 
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2.3 Οικοσυστηµική ∆ιαχείριση 
 
Με σκοπό να κατανοήσουµε καλύτερα και σε πιο πρακτική διάσταση την έννοια 
της ολοκληρωµένης, Οικοσυστηµικής ∆ιαχείρισης των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων, εξετάζουµε παραδείγµατα της έκδοσης του Περιβαλλοντικού 
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) µε τίτλο Taking Steps toward 
Marine and Coastal Ecosystem-Based Management-An Introductory Guide 
(UNEP, 2011). 
 
(α) Ας φανταστούµε µια πολύ παραγωγική και πλούσια παράκτια περιοχή η 
οποία διαρκώς υποβαθµίζεται. Άλλοτε η περιοχή αυτή παρείχε στους κατοίκους 
της όλα τα αναγκαία, όπως τροφή, ενέργεια, αναψυχή κ.α. και τώρα 
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα.  
 
Απορροές από γειτονικές καλλιέργειες και πόλεις προκαλούν ρύπανση του νερού. 
Παράκτιοι υγρότοποι, που ήταν κάποτε ο τόπος αναπαραγωγής των ψαριών, 
µπαζώνονται και στη θέση τους χτίζονται συγκροτήµατα κατοικιών. Υπεράκτιες 
εξέδρες άντλησης πετρελαίου και αιολικά πάρκα κατασκευάζονται κοντά σε 
κοραλλιογενείς υφάλους και κρίσιµα ενδιαιτήµατα για φάλαινες, χελώνες και 
θαλασσοπούλια.  
 
Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται για να αποφασίσουν να αναστρέψουν τη διαρκώς 
επιδεινούµενη κατάσταση. Αγρότες, εργολάβοι, ψαράδες, πολιτικοί, στελέχη της 
βιοµηχανίας παραγωγής ενέργειας, οικολογικές οργανώσεις, όλοι είναι εκεί για να 
λάβουν µια απόφαση. Με τη βοήθεια των επιστηµόνων κατανοούν τη σύνδεση 
των διαφόρων στοιχείων του θαλάσσιου οικοσυστήµατος µεταξύ τους και του 
οικοσυστήµατος µε τους ανθρώπους. Αναγνωρίζουν τους τρόπους µε τους 
οποίους οι ίδιοι επιδρούν στο περιβάλλον και αποφασίζουν ποιες από αυτές τις 
επιδράσεις πρέπει να περιορίσουν κατά προτεραιότητα. Σχεδιάζουν τις χρήσεις 
του οικοσυστήµατος που µπορούν να διαχειριστούν µε τον καλύτερο τρόπο και 
ορίζουν τις περιοχές που πρέπει να προστατεύσουν µε ειδικά µέτρα.  
 
Το επόµενο στάδιο, είναι οι κάτοικοι να εφαρµόσουν τις αλλαγές που έκριναν 
όλοι µαζί αναγκαίες. Εφαρµόζουν βελτιωµένες αγροτικές πρακτικές και 
συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων στην περιοχή που µειώνουν τη ρύπανση 
των ακτών, λόγω απορροών. Με ειδική νοµοθεσία προστατεύουν του 
υγροτόπους από την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη. Περιορίζουν την αλιευτική 
δραστηριότητα και κατά τις επιτρεπόµενες εποχές του ψαρέµατος για να 
ανακάµψουν τα αποθέµατα και τα φυσικά ενδιαιτήµατα των ψαριών. 
Αποφασίζουν για την τοποθεσία των υπεράκτιων µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για να µειωθεί η επίδρασή τους σε ευαίσθητες θαλάσσιες 
περιοχές µε υψηλή βιοποικιλότητα. 
 
Σταδιακά, οι κάτοικοι απολαµβάνουν τα οφέλη από αυτές τις αλλαγές. Ένα 
συνολικά υγιέστερο και πιο ανθεκτικό οικοσύστηµα, µεγαλύτερες ψαριές, 
λιγότερες συγκρούσεις και διαφωνίες µεταξύ των διαφορετικών οµάδων χρηστών. 
Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης έχει ευρεία αποδοχή και στήριξη, 
γιατί βασίζεται σε επιστηµονική γνώση και σε επιχειρήµατα που πείθουν για την 
αλληλεπίδραση ανθρώπου και οικοσυστήµατος. Έχει την κοινή αποδοχή γιατί 
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εµπλέκει στο σχεδιασµό όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που συνεργάζονται µε τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες. Επιστηµονικά ιδρύµατα παρακολουθούν τα 
αποτελέσµατα των αλλαγών και την κατάσταση του οικοσυστήµατος έτσι ώστε να 
µπορούν να προτείνουν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ανάλογα µε την µεταβολή 
των συνθηκών.  
 
Αποτέλεσµα: προοπτικές και µέλλον αυτής της περιοχής και των κατοίκων της 
διαγράφονται πολύ πιο ευοίωνες από πριν! 
 
(β) Μια µικρή παράκτια πόλη µπαίνει σε φάση ταχείας αύξησης του πληθυσµού 
της. Οι αρχές και οι κάτοικοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε δυο πιθανές προοπτικές 
για τις οποίες πρέπει να αποφασίσουν:  
 
(1) Χωρίς όρους Ανάπτυξη, στην οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι έλεγχοι και 
περιορισµοί αφού κύριος γνώµονας είναι το βραχυπρόθεσµο κέρδος, ή  
 
(2) Ισορροπηµένη Ανάπτυξη, µε ένα προσεκτικά µελετηµένο σχέδιο 
οικοσυστηµικής λογικής.  
 

 
 
Ας δούµε παρακάτω τα αποτελέσµατα της απόφασης που οι κάτοικοι εφάρµοσαν.  
 
(1) Χωρίς όρους Ανάπτυξη   
 
Με την απουσία περιορισµών, η πόλη αναπτύσσεται ραγδαία καταλαµβάνοντας 
όλο το χώρο µέχρι το παραλιακό µέτωπο. Η ακτογραµµή µπαζώνεται και οι 
χώροι πρασίνου γύρω από την πόλη συνεχώς περιορίζονται για περισσότερη 
ανάπτυξη. Το οδικό δίκτυο κατακερµατίζει υγροτόπους και παράκτιες πεδιάδες, 
προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες. Οι καλλιέργειες δεν ελέγχονται και δεν 
υπόκεινται σε συγκεκριµένη χωροθέτηση. Ρυπασµένα ύδατα από τον αστικό και 
αγροτικό χώρο καταλήγουν χωρίς κανένα εµπόδιο στη θάλασσα και η ρύπανση 
λαµβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η ποιότητα των νερών και συνολικά το 
οικοσύστηµα υποβαθµίζεται, η παραγωγικότητα και η βιοποικιλότητά του 
µειώνονται ραγδαία και οι δραστηριότητες αναψυχής στην ακτή πρακτικά 
εκµηδενίζονται.  
 

(UNEP, 2011) 
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(2) Ισορροπηµένη Ανάπτυξη  
 
Το σχέδιο αυτής της ανάπτυξης δίνει βαρύτητα και προφανώς προτεραιότητα στο 
οικοσύστηµα, τους τρόπους µε τους οποίους συνδέονται οι διάφορες 
δραστηριότητες µε την κατάσταση των ακτών και της θάλασσας και τις 
αναπόφευκτες σταθµίσεις και συµβιβασµούς που πρέπει να γίνουν για να 
επιτευχθεί µια ισορροπηµένη και «αειφόρος» ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Η πόλη επεκτείνεται µε προσεκτικά βήµατα και σεβασµό του παράκτιου και 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Η ακτή διατηρείται πολύ κοντά στη φυσική της 
κατάσταση µε ήπιες παρεµβάσεις, ενώ µια ζώνη πρασίνου και φυσικού εδάφους 
µεσολαβεί µεταξύ του µετώπου της πόλης και της παραλίας, η οποία συγκρατεί 
και φιλτράρει τις απορροές επιφανειακών υδάτων προτού καταλήξουν στη 
θάλασσα. Το οδικό δίκτυο σχεδιάζεται προσεκτικά και όπου χρειάζεται 
ανυψώνεται προκειµένου να µη διακόψει τη συνέχεια ευαίσθητων ενδιαιτηµάτων, 
όπως οι υγρότοποι. Επιλέγονται κυρίως οργανικές καλλιέργειες και τηρείται µια 
απόσταση των γεωργικών εκτάσεων από την ακτή. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να 
απολαµβάνουν την ακτή και τη θάλασσα, αφού η ποιότητα των νερών παραµένει 
σε υψηλά επίπεδα και η παραγωγικότητα και βιοποικιλότητα του συστήµατος 
διατηρούνται άθικτες.   

 

(UNEP,2011) 
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Πηγές: 

� http://marinebio.org/oceans/ocean-resources.asp  

� World Ocean Review 1 – Living with the oceans: 
http://worldoceanreview.com/en/wor-1/  

� Oceans and Human Health: http://dels.nas.edu/resources/static-
assets/osb/miscellaneous/Oceans-Human-Health.pdf  

� Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based Management - An 
Introductory Guide: 
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Publications/Publication/tabid/439/l
anguage/en-US/Default.aspx?BookID=6200 

(UNEP,2011) 
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3. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 

Αντί των παραδοσιακών, που είναι πετρέλαιο ή άνθρακας, οι ΑΠΕ είναι οι 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, που από τη φύση τους ανανεώνονται και είναι 
συνεχώς διαθέσιµες. Είναι ενέργεια που προέρχεται από φυσικά φαινόµενα, 
όπως ο άνεµος, η γεωθερµία και η κυκλοφορία του νερού, τις οποίες ο 
άνθρωπος µπορεί να εκµεταλλευτεί. 
 
Κυριότερα είδη ΑΠΕ είναι: Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερµική,  Κυµατική (ενέργεια των 
κυµάτων) και ακόµη Παλιρροϊκή και Υδραυλική. 
 

     

 Άνεµος Ήλιος Γεωθερµία 
 

     

 Κύµατα Παλίρροιες Υδραυλική 
 

 

∆ύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ΑΠΕ: 
 
(α) δεν απαιτείται για την εκµετάλλευση τους σηµαντική ανθρώπινη παρέµβαση, 

δηλαδή εξόρυξη, άντληση και καύση όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες µη 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και 

 
(β) είναι «καθαρές» µορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσµεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και 
ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές που χρησιµοποιούνται σε 
παγκόσµια κλίµακα. 

 
Ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τις ΑΠΕ εδώ και χιλιάδες χρόνια έχοντας επινοήσει 
διάφορους µηχανισµούς για την εκµετάλλευσή τους, όπως πανιά στα πλοία, 
ανεµόµυλοι, υδραυλικοί τροχοί.  
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Το µεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουµε εδώ και χρόνια 
προέρχεται από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως από την καύση 
πετρελαίου και προϊόντων του καθώς και γαιανθράκων. Η υπερβολική όµως 
χρήση αυτών των πηγών ενέργειας δηµιούργησε σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, όπως είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε την κλιµατική αλλαγή, 
η όξινη βροχή, η ατµοσφαιρική ρύπανση, κ.α.  
 
Σήµερα, το 88% περίπου της παγκόσµιας ζήτησης ενέργειας καλύπτεται µε 
ορυκτά καύσιµα, πετρέλαιο 44%, γαιάνθρακες 24% και φυσικό αέριο 23%. 
 
Το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας άρχισε να γίνεται έντονο τα 
τελευταία σαράντα χρόνια, αρχικά λόγω των πετρελαϊκών κρίσεων και στη 
συνέχεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των µη 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Έχει υπολογιστεί ότι η συνολική ενέργεια την 
οποία µπορούµε να εκµεταλλευτούµε από τις ανανεώσιµες πηγές είναι 
πολλαπλάσια της παγκόσµιας συνολικής κατανάλωσης.  
 
Τα τελευταία χρόνια έγινε µια ακόµη σηµαντική αλλαγή, αφού η µέχρι πρόσφατα 
υψηλή τιµή των ενεργειακών εφαρµογών για τις ανανεώσιµες πηγές µειώνεται 
συνέχεια και τα τεχνικά προβλήµατα εφαρµογής τους έχουν ξεπεραστεί σε 
µεγάλο βαθµό, έτσι που αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια και βιοµάζα, να 
µπορούν πλέον να ανταγωνίζονται παραδοσιακές πηγές ενέργειας. 
 
3.1 ∆ιαφορές Ανανεώσιµων και Μη Πηγών Ενέργειας 
 

� Οι ΑΠΕ είναι πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά 
µηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα, σε αντίθεση µε τις µη ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια). 

� Οι ΑΠΕ, σχεδόν σε όλες τις µορφές τους, δεν θα εξαντληθούν σε αντίθεση 
µε τα ορυκτά καύσιµα που τα αποθέµατα τους πλησιάζουν στο τέλος τους, 
ενώ χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια για να δηµιουργηθούν. 

� Λόγω αρκετά µικρότερου συντελεστή απόδοσης από τις άλλες πηγές 
ενέργειας, οι ΑΠΕ χρησιµοποιούνται µέχρι τώρα σαν συµπληρωµατικές. 

� Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής, κυµατικής και 
ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το 
γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται, 
κάτι που δεν ισχύει για της µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
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� Η εκµετάλλευση των ΑΠΕ παρουσιάζει µεγαλύτερο κόστος συγκριτικά µε 
άλλες µη ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Αυτό όµως τείνει να αλλάξει και 
έτσι η αιολική, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιοµάζα, να είναι 
ανταγωνιστικές µε τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια. 

 
3.2 ΑΠΕ στη Θάλασσα - Εφαρµογές στη Ναυτιλία - Κλιµατική Αλλαγή 
 

Η κλιµατική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίας αρχίζουν πλέον να γίνονται ορατές 
µε δραµατικό τρόπο, δείχνει την ανάγκη για αποδέσµευση της ανθρωπότητας 
από τις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα αποθέµατα των οποίων είναι 
άλλωστε πεπερασµένα και τη στροφή προς τις ΑΠΕ. 
 
Στις θάλασσες και τους ωκεανούς περιέχονται τεράστια ποσά ενέργειας. Επίσης, 
µεγάλα ποσά ενέργειας µπορούν να εξοικονοµηθούν µε εφαρµογές ΑΠΕ στη ναυτιλία.  
 
Τα κύµατα και τα ρεύµατα των ωκεανών περιέχουν 300 φορές περισσότερη 
ενέργεια από αυτή που καταναλώνει όλη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγµή. 
 
Για πολλά χρόνια, παρόλο που γνωρίζαµε για αυτά τα σηµαντικά ποσά ενέργειας, 
δεν ήµασταν έτοιµοι να αξιοποιήσουµε έστω και ένα µέρος τους. Όµως, όπως  
αναφέραµε παραπάνω, τα τελευταία χρόνια έχουµε ξεκινήσει να αξιοποιούµε 
αυτή την ενέργεια. Έχουν κατασκευαστεί εκατοντάδες σταθµοί-εγκαταστάσεις για 
τη µετατροπή της ενέργειας ρευµάτων, κυµάτων και ανέµου σε ηλεκτρική, ενώ 
ΑΠΕ έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται στη ναυτιλία.  
 
Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτά τα ανεκµετάλλευτα ποσά ενέργειας θα µπορούσαν 
για πάντα να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η 
πραγµατικότητα όµως είναι πολύ διαφορετική. Ένα µικρό µόνο µέρος του 
παραπάνω ενεργειακού δυναµικού µπορεί να αξιοποιηθεί από τους ανθρώπους. 
Η ηλιακή, η αιολική, η κυµατική ενέργεια, η ενέργεια των θαλάσσιων ρευµάτων 
και της παλίρροιας έχουν σηµαντικούς περιορισµούς στη χρήση τους όπως είναι 
τα µεγάλα βάθη, οι µεγάλες αποστάσεις από την ξηρά, το οικονοµικό κόστος και 
άλλες δραστηριότητες, όπως αλιεία, ναυτιλία και το νοµικό καθεστώς προστασίας 
διαφόρων περιοχών. Παρόλα αυτά, η ενέργεια που θα προέκυπτε µε την 
εκµετάλλευση των ΑΠΕ στη θάλασσα και τη ναυτιλία, θα µπορούσε να αποτελεί 
ένα σηµαντικό µερίδιο των παγκόσµιων ενεργειακών αναγκών και να συµβάλει 
σηµαντικά στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τις διάφορες ΑΠΕ που ο άνθρωπος µπορεί να 
αξιοποιήσει και όπου είναι δυνατό, παραθέτουµε παραδείγµατα µε αριθµούς για 
να γίνει κατανοητό το δυναµικό αυτών των πηγών ενέργειας παγκόσµια. 
 
3.2.1 Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Συστήµατα - Ναυτιλία 
 

Ο ήλιος είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη, 
καθώς όλες σχεδόν οι φυσικές λειτουργίες της Γης εξαρτώνται από αυτόν. Ηλιακή 
Ενέργεια ονοµάζουµε τις διάφορες µορφές ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο, 
όπως το φως και τη θερµότητα που, αφού φτάσουν στη γη, απορροφώνται από 
ξηρά και θάλασσα και µετατρέπονται σε άλλες µορφές ενέργειας. 
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Σήµερα µπορούµε να αξιοποιήσουµε ένα σηµαντικό µέρος της ηλιακής ενέργειας 
που φθάνει στον πλανήτη, µε διάφορα συστήµατα, µεταξύ των οποίων και τα 
φωτοβολταϊκά.  
 
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, απορροφώντας  τα φωτόνια της, µετατρέπουν την 
ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, µε αγωγούς που βρίσκονται µέσα σε 
κυψέλες, που ονοµάζονται «συλλέκτες». Από την ηλιακή ενέργεια που 
απορροφούν, το 5-17% µετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύµα. 
 
Το ενδιαφέρον για την ηλιακή ενέργεια εντάθηκε και στη ναυτιλία τα τελευταία 20 
χρόνια, χάρη στην εξάπλωση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ένα από τα 
πρώτα πλοία, που χρησιµοποίησαν την ηλιακή ενέργεια για πρόωση και 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν το µικρό catamaran «Solar Sailor», 
µήκους 21 µέτρων και δυνατότητα µεταφοράς 100 ατόµων.  
 

 
 
Κατασκευάστηκε το 1999 στην Αυστραλία και χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια  
µε φωτοβολταϊκούς συλλέκτες τοποθετηµένους σε διάφορες επιφάνειές του και 
ακόµη οκτώ που κινούνται ηλεκτρονικά όταν χρησιµοποιούνται και σαν ιστία. 
 
Ένα άλλο πλοίο, το «MS Turanor», ήταν µέχρι πρόσφατα το µεγαλύτερο ηλιακό σκά-
φος και το πρώτο που έκανε το γύρο του κόσµου, αποκλειστικά µε ηλιακή ενέργεια.  
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Κινείται χωρίς καθόλου θόρυβο και δονήσεις καθώς δεν υπάρχει παραδοσιακή 
µηχανή. Έχει µήκος 31µ., πλάτος 15µ. και ύψος 6µ., ενώ επιφάνεια 537 τ.µ. 
καλύπτεται από 38.000 ηλιακές κυψέλες. 
 
Αν ένα πλοίο λειτουργούσε µε φωτοβολταϊκά αποκλειστικά στις ελληνικές 
θάλασσες, που έχουν µεγάλη ηλιοφάνεια, µε δυνατότητα συλλογής περίπου 400 
Watt ηλιακής ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο κάθε ηµέρα, θα µπορούσε να 
κινήσει µία ή δύο προωστήριες µηχανές χωρίς να καταναλώνει πετρέλαιο. 
 
3.2.2 Αιολική Ενέργεια - Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα 
 

Αιολική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκµετάλλευση 
του πνέοντος ανέµου. Είναι «ήπια και καθαρή» µορφή ενέργειας, καθώς κατά την 
χρήση της δεν εκλύονται αέρια του θερµοκηπίου ή άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις 
της στο περιβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε τα εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής µε συµβατικά καύσιµα. 
 

 

 
Αξιοποιούµε την αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 
τεράστιες ανεµογεννήτριες που θεµελιώνονται στο βυθό της θάλασσας και 
µακριά από την ακτή. Επίσης, χρησιµοποιούµε µικρότερου µεγέθους 
ανεµογεννήτριες και σε σκάφη. 
 
Οι ανεµογεννήτριες µετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Ο άνεµος περιστρέφει τον έλικα που µετατρέπει την κινητική ενέργεια 
σε µηχανική, την οποία, στη συνέχεια, µια γεννήτρια µετατρέπει σε ηλεκτρική. 
 
Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι ανεµογεννήτριες που τοποθετούνται µέσα στη 
θάλασσα και αποτελούν στη σηµερινή εποχή µια σχετικά νέα παγκόσµια 
προσπάθεια αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την εκµετάλλευση 
του ανέµου. Οι ανεµογεννήτριες εγκαθίστανται σε υπεράκτιες θαλάσσιες 
περιοχές καθώς έχει βρεθεί µετά από έρευνες ότι η ταχύτητα του ανέµου στην 
επιφάνεια της θάλασσας είναι µεγαλύτερη από αυτή στην ξηρά, κάτι που κάνει 
αποδοτικότερη τη λειτουργία µιας ανεµογεννήτριας.  
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Τα κριτήρια για να επιλεγεί µια περιοχή για την τοποθέτηση ανεµογεννητριών 
είναι ικανοποιητική ένταση ανέµου, βάθος της θάλασσας µέχρι 50 µέτρα, να µη 
διακρίνονται πολύ από την ακτή και η περιοχή να µην είναι προστατευόµενη.  
 
Υπάρχουν σήµερα πολλές εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης αιολικής ενέργειας και 
ειδικοί εκτιµούν πως µελλοντικά η αιολική ενέργεια στη θάλασσα θα µπορεί να 
δίνει κάθε χρόνο 5.000 TWh (Τεραβατώρες, όπου 1 TWh είναι ίση µε 1 
τρισεκατοµµύριο Watt). Ας σηµειωθεί πως η παγκόσµια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι σήµερα 15.500 TWh και υπολογίζεται πως το 2015 τα υπεράκτια 
αιολικά πάρκα στην Ευρώπη θα δίνουν ενέργεια 340 TWh ετησίως.  
 
Το µεγαλύτερο παράκτιο αιολικό πάρκο σήµερα στον κόσµο, το London Array, 
λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 στη Μεγάλη Βρετανία. Απέχει 20 χλµ. από 
τις νοτιοανατολικές ακτές, έχει ισχύ 630MW από 175 ανεµογεννήτριες και κόστισε 
περίπου 2 δισεκατοµµύρια Ευρώ.  
 
3.2.3 Αιολική Ενέργεια και Πλοία 
 
Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 
στην πρόωση, δηλαδή την κίνηση των πλοίων, έχει προχωρήσει και έχει 
δώσει τα πρώτα της αποτελέσµατα. Υπάρχουν πλέον ειδικά πανιά-ιστία, οι  
«Αιολικοί Αετοί», οι οποίοι, ελεγχόµενοι από ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
εκµεταλλεύονται τους ανέµους του ωκεανού και βοηθούν στην πρόωση του 
πλοίου. 
 
Οι «αιολικοί αετοί» εφαρµόστηκαν δοκιµαστικά στα πλοία για πρώτη φορά το 
2008, έχουν επιφάνεια περίπου 320 τετραγωνικά µέτρα και προηγούνται του 
πλοίου σε ύψος 100 µε 420 µέτρα. Στη φωτογραφία φαίνεται το «MS Beluga 
SkySails» του οποίου το παρθενικό ταξίδι ήταν Γερµανία-Βενεζουέλα-ΗΠΑ-
Γερµανία.  
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Χρησιµοποιώντας την αιολική ενέργεια µειώνεται η κατανάλωση καυσίµων µέχρι 
και 35% και µε ιδανικές καιρικές συνθήκες µπορεί να φθάσει το 50%. Το σύστηµα 
αυτό µπορεί να εφαρµοστεί σε περίπου 60.000 πλοία σε όλο τον κόσµο µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται κάθε χρόνο το διοξείδιο του άνθρακα µέχρι και 100 
εκατοµµύρια τόνους. 
 
Εκτός από τους «αιολικούς αετούς», υπάρχουν και άλλες δυνατότητες 
χρησιµοποίησης της αιολικής ενέργειας στην πρόωση των πλοίων, όπως το 
φορτηγό πλοίο «Usuki Pioneer», στο οποίο τοποθετήθηκαν πάνω σε 
στρεφόµενους ιστούς δύο τετράγωνα πανιά επιφάνειας 320 τετραγωνικών 
µέτρων το καθένα. Η εξοικονόµηση καυσίµου, που υπολογίσθηκε µε ιδανικές 
συνθήκες ανέµου, έφτασε το 30%.  
 

 
 
3.2.4 Κυµατική Ενέργεια 
 

Οι µορφές ενέργειας που µπορούµε να πάρουµε από τη θάλασσα είναι πολλές 
και σε πολύ µεγάλες ποσότητες. Στη θάλασσα η απορροφούµενη ηλιακή και 
αιολική ενέργεια, µετατρέπεται σε κυµατική (κύµατα-ρεύµατα). Σηµαντικά ποσά 
ενέργειας µπορούν επίσης να αντληθούν από τις παλίρροιες και τη διαφορά 
θερµοκρασίας µεταξύ των ανώτερων-θερµότερα και των κατώτερων-ψυχρότερα 
θαλάσσιων στρωµάτων. 
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Η ενέργεια του θαλάσσιου κυµατισµού είναι ανεξάντλητη και έχει πολύ υψηλή 
απόδοση. Για παράδειγµα, η ενέργεια του κυµατισµού µε ύψος και πλάτος 
κύµατος 1 µέτρου µπορεί να ξεπεράσει στη διάρκεια µιας ηµέρας ισχύ αντίστοιχη 
µε 300 kWh, από την οποία µπορούµε να πάρουµε 15-30 kWh, µετατρέποντας 
την κυµατική σε ηλεκτρική ενέργεια. Και ας σηµειωθεί πως µία τετραµελής 
οικογένεια καταναλώνει κάθε ηµέρα κατά µέσον όρο 10 kWh. 
 
Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή της κυµατικής σε 
ηλεκτρική ενέργεια, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Παλλόµενη Στήλη 
Ύδατος, Πλωτήρες, Πλωτές ∆εξαµενές και Πλωτά Αρθρωτά Συστήµατα. 
 

 

 
Παρά την εξαιρετική ευρηµατικότητα και το µεγάλο αριθµό προτάσεων, είναι 
γεγονός ότι σε σύγκριση µε άλλες ΑΠΕ, η ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρµογών 
κυµατικής ενέργειας σε βιοµηχανική κλίµακα, παρουσιάζει σηµαντική χρονική 
υστέρηση. 
 
Η εκµετάλλευση της κυµατικής ενέργειας σε παγκόσµια κλίµακα θα µπορούσε να 
συνεισφέρει 1.700 TWh ετησίως, δηλαδή το 10% περίπου των παγκόσµιων 
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Για κάθε MWh ηλεκτρικού ρεύµατος που 
παράγεται από την ενέργεια των κυµάτων, εξοικονοµούνται κατά µέσο όρο 136 
εκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. 
 
3.2.5 Παλιρροϊκή Ενέργεια 
 
Η εκµετάλλευση της ενέργειας των παλιρροιών γίνεται αξιοποιώντας είτε την 
αυξοµείωση της θαλάσσιας στάθµης είτε των ισχυρών παλιρροϊκών ρευµάτων, 
τα οποία είναι οριζόντιες µετατοπίσεις µαζών θαλασσινού νερού και κατάλληλα 
για αξιοποίηση, επειδή εµφανίζονται σε µικρά βάθη. 
 
Η εκµετάλλευση της δυναµικής ενέργειας της παλίρροιας γίνεται µε τη χρήση 
φραγµάτων, που παγιδεύουν το νερό όταν φτάσει στο µέγιστο ύψος της η 
παλίρροια και ανοίγουν όταν φτάσει στο χαµηλότερο της ύψος. Έτσι, επιτρέπουν 
την έξοδο του νερού, που µε την ορµή του κινεί υδροστρόβιλους που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια.  
 



35 

Στη Βόρεια Γαλλία και συγκεκριµένα στη πόλη La Rance, υπάρχει ο γνωστότερος 
παγκόσµια σταθµός εκµετάλλευσης παλιρροϊκής ενέργειας. Λειτουργεί µε 
επιτυχία από το 1966 και έχει συνολική ισχύ 240 MW.   
 

 
 
Ανάλογες εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη ή κατασκευάζονται σε χώρες όπως 
Νότια Κορέα, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Κίνα και Ρωσία. 
 
Οι τεχνολογίες για την εκµετάλλευση των παλιρροϊκών ρευµάτων είναι παρόµοιες 
µε αυτές της αιολικής ενέργειας, αφού χρησιµοποιούνται στρόβιλοι οι οποίοι είναι 
πλωτοί ή θεµελιωµένοι στο βυθό. Η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση της ενέργειας 
των θαλάσσιων ρευµάτων παγκόσµια θα παρήγαγε περίπου 100 TWh κάθε 
χρόνο. 
 
3.2.6 Ενέργεια ∆ιαφοράς Θερµοκρασίας και Αλατότητας των Ωκεανών 
 
Όταν η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ επιφανειακών και κατώτερων στρωµάτων 
των νερών του ωκεανού είναι τουλάχιστον 20oC, µπορούµε να εκµεταλλευτούµε 
την παραγόµενη ενέργεια. Χρησιµοποιούµε νερό των επιφανειακών θερµότερων 
στρωµάτων για να βράσει και εξατµιστεί υγρό, του οποίου οι ατµοί στρέφουν ένα 
στρόβιλο, που κινεί γεννήτρια που παράγει ηλεκτρισµό. Στη συνέχεια, οι ατµοί 
του υγρού ψύχονται µε το κρύο νερό των βαθύτερων στρωµάτων του ωκεανού 
και υγροποιούνται για να εξατµιστούν ξανά και να συνεχίσει ο θερµικός αυτός 
κύκλος.  
 
Οι τεχνολογίες για την εκµετάλλευση της ενέργειας αυτής βρίσκονται ακόµη στο 
στάδιο της έρευνας αλλά οι ειδικοί εκτιµούν πως υπάρχει µελλοντικά η 
δυνατότητα παραγωγής µερικών χιλιάδων TWh κάθε χρόνο. 
 
Στο στάδιο της έρευνας βρίσκεται και η δυνατότητα ενεργειακής εκµετάλλευσης 
της διαφοράς της αλατότητας του θαλασσινού από το γλυκό νερό. Πρόσφατα 
κατασκευάστηκε η πρώτη εγκατάσταση στο Όσλο της Νορβηγίας και υπάρχει 
δυνατότητα µελλοντικής παραγωγής 2000 TWh κάθε χρόνο από τέτοιες πηγές 
ενέργειας παγκόσµια. 
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4. Θαλάσσιες Μεταφορές – Ναυτιλία 
 

Με τον όρο «Ναυτιλία» εννοούµε τις µεταφορές στη θάλασσα που γίνονται µε 
πλοία, τα οποία σε κάθε χώρα αποτελούν το εµπορικό της ναυτικό όταν ανήκουν 
και επανδρώνονται µε πολίτες της, φέρουν τη σηµαία της και ελέγχονται από τη 
νοµοθεσία της. 
 
Η διεθνής ναυτιλία είναι βασικός παράγοντας της παγκόσµιας οικονοµίας, αφού 
τα πλοία είναι στην υπηρεσία του εµπορίου, µεταφέροντας αγαθά και 
ανθρώπους µε το µικρότερο µέχρι στιγµής οικονοµικό κόστος. Τα πλοία 
εξυπηρετούν πάνω από το 90% του παγκόσµιου εµπορίου αποτελεσµατικά, 
οικονοµικά, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Το 99,9% των 
εµπορευµάτων που µεταφέρουν τα περίπου 60.000 εµπορικά πλοία, 
παραδίδονται µε ασφάλεια στον προορισµό τους. 
 
Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε δεύτερη 
τη Γερµανία. Ο ελληνόκτητος στόλος των ποντοπόρων πλοίων, αυτών δηλαδή 
που διασχίζουν τους ωκεανούς του κόσµου, αριθµεί περισσότερα από 4.000 
πλοία που είναι το 16% του παγκόσµιου στόλου. 
 

 
Ο παγκόσµιος στόλος ανά εθνικότητα (2010), πηγή ΙΟΒΕ 

 
Από το 1968 έως το 2008, η πορεία της παγκόσµιας ναυτιλίας υπήρξε 
εντυπωσιακή αφού τετραπλασίασε τη µεταφορική της ικανότητα. Η ναυτιλία όµως, 
επηρεάζεται άµεσα από τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, όπως το 2009, όταν 
το θαλάσσιο εµπόριο µειώθηκε κατά 4,5% σε σχέση µε το 2008 που µετά 
αυξήθηκε το 2010, 2011 και 2012.  
 
Η ανάπτυξη της ναυτιλίας είναι άµεσα συνδεµένη και µε τη ζωή κάθε σύγχρονου 
ανθρώπου, καθώς: 
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� Είναι απαραίτητη για τη µαζική µεταφορά των αγαθών που χρειαζόµαστε 
στην καθηµερινή µας ζωή, 
 

� Επιβαρύνει πολύ λίγο την τιµή πώλησης των προϊόντων λόγω 
µεταφορικών όπως για παράδειγµα το κόστος µεταφοράς ενός κιλού καφέ 
από την Ασία στην Ευρώπη που είναι µόλις το 1,2% της τιµής του ενώ 
µιας τηλεόρασης το 2%, 

 
� ∆ηµιουργεί εκατοµµύρια θέσεις εργασίας αφού µόνο στα πλοία 

απασχολούνται περισσότεροι από 1.000.000 ναυτικοί διαφόρων 
εθνικοτήτων, 

 
� Συνδέει ανθρώπους και πολιτισµούς. 

 
4.1 Τύποι Πλοίων 
 

Παλαιότερα, τα πλοία έµοιαζαν περισσότερο µεταξύ τους καθώς πολλά από αυτά 
µετέφεραν µαζί ανθρώπους και εµπορεύµατα ενώ σήµερα ξεχωρίζουν ανάλογα 
µε το τι µεταφέρουν, δηλαδή ανθρώπους, πρώτες ύλες, τροφές και άλλα αγαθά ή 
προϊόντα.  
 
(α) Φορτηγό Πλοίο (Bulk Carrier) 
 
Τα φορτηγά πλοία µεταφέρουν εµπορεύµατα σε στερεά µορφή κυρίως 
οπωροκηπευτικά, σιτηρά, λιπάσµατα, τσιµέντο, σιδηροµεταλλεύµατα, τρόφιµα 
κλπ. 
 

 

 
Τα εµπορεύµατα αποθηκεύονται χύµα και όχι συσκευασµένα σε ένα η 
περισσότερα αµπάρια του πλοίου, τα οποία είναι στεγανά από το νερό και 
κλείνουν µε υδραυλικά καλύµµατα.  
 
Τα µικρότερα πλοία έχουν δικούς τους γερανούς πάνω στο κατάστρωµα και 
µπορούν να µεταφέρουν µόνο µερικές χιλιάδες τόνους φορτίου. Τα µεγαλύτερα 
µεταφέρουν µέχρι 350.000 τόνους φορτίου και επισκέπτονται λιµάνια µε δικούς 
τους µεγάλους γερανούς για φορτοεκφόρτωση. 
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(β) ∆εξαµενόπλοιο (Tanker Ship) 
 
Τα δεξαµενόπλοια είναι πλοία µεταφοράς χύµα υγρών φορτίων µέσα στις 
δεξαµενές τους και διαθέτουν δικές τους αντλίες και σωληνώσεις για τη 
φορτοεκφόρτωση. Μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τις εξέδρες άντλησης 
πετρελαίου στα διυλιστήρια και από αυτά παράγωγα του πετρελαίου. Επίσης, 
µεταφέρουν χηµικές ουσίες όπως οξέα, φυτικά λάδια αλλά και νερό.  

 

Υπάρχουν µικρού και µεγάλου µεγέθους δεξαµενόπλοια µε µέγιστο µήκος τα 450 
µέτρα που µπορούν να µεταφέρουν µέχρι και 500.000 τόνους υγρού φορτίου.  
 
Για τα δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα εύφλεκτα φορτία, ισχύουν 
αυστηροί κανονισµοί για την ασφάλεια των ναυτικών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Λόγω παλαιότερων ατυχηµάτων δεξαµενόπλοιων πετρελαίου, τα νέα 
πλοία έχουν διπλά τοιχώµατα, δηλαδή η απόσταση της εξωτερικής λαµαρίνας 
του σκάφους από τις δεξαµενές στο εσωτερικό του απέχει 70-120 εκατοστά, 
προσφέροντας έτσι προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης. 
 
(γ) Πλοίο µεταφοράς Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas Carrier) 
 
Τα πλοία µεταφοράς φυσικού αερίου σε υγρή µορφή (LNG Carriers), αποτελούν έναν 
ιδιαίτερα εξελιγµένο ειδικό τύπο πλοίου, αφού µεταφέρουν φυσικό αέριο σε 
υγροποιηµένη µορφή στους -162 βαθµούς Κελσίου και όγκο 600 φορές µικρότερο. 
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Τα τελευταία χρόνια, λόγω της παγκόσµιας αύξησης κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, αυξήθηκε κατά πολύ ο ρυθµός της ναυπήγησης τους. 
 
(δ) Πλοίο µεταφοράς Εµπορευµατοκιβωτίων (Container Ship)  
 
Το εµπορευµατοκιβώτιο/container επινοήθηκε το 1933 και χρησιµοποιήθηκε στις 
θαλάσσιες µεταφορές µετά το 1955. Είναι ένα µεταλλικό κιβώτιο που αποτέλεσε 
επανάσταση στη µεταφορά διότι τα εµπορεύµατα που περιέχει είναι 
προστατευµένα µέσα σε αυτό και παραδίδονται στον προορισµό τους εύκολα και 
µε ασφάλεια. Υπάρχουν εµπορευµατοκιβώτια των 20 και των 40 ποδών (1 πόδι 
= 0,305 µέτρα). Τα εµπορευµατοκιβώτια µπορούν να περιέχουν διάφορα είδη 
φορτίων, από αυτοκίνητο, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα, τρόφιµα αλλά ακόµη και 
επικίνδυνα υλικά.  
 

 

 
Τα πλοία αυτού του τύπου εκτελούν συνήθως σταθερά δροµολόγια σε 
συγκεκριµένες «γραµµές» και ο χρόνος παραµονής τους στα λιµάνια είναι µικρός. 
Τα κιβώτια στοιβάζονται µε ειδικές διαδικασίες και στερεώνονται στα αµπάρια 
που είναι διαµορφωµένα σαν κυψέλες καθώς και στο κατάστρωµα. Τα 
στερεωµένα κιβώτια δεν κινδυνεύουν να πέσουν κατά τις κλίσεις των πλοίων.  
 
Τα µεγαλύτερα πλοία αυτού του τύπου µπορούν να µεταφέρουν µέχρι 12.000 
κιβώτια. Για να καταλάβουµε το µέγεθος ενός τέτοιου πλοίου, αρκεί να σκεφτούµε 
πως για να ξεφορτωθούν όλα τα containers που µεταφέρει, χρειάζονται 
τουλάχιστον 6.000 νταλίκες µε 1-2 containers η κάθε µία. Αν όλες οι νταλίκες 
βγουν στο δρόµο, θα καλύψουν µια απόσταση περίπου 100 χιλιοµέτρων, 
πηγαίνοντας η µία πίσω από την άλλη!  
 
(ε) Επιβατηγά-Οχηµαταγωγά/RO-RO Passenger Ships 
 
Είναι τα πλοία που χρησιµοποιούµε για µετακινήσεις και αναψυχή και τα οποία 
µεταφέρουν οχήµατα και επιβάτες. Στη χώρα µας τα πλοία αυτά είναι τα 
λεγόµενα ακτοπλοικά, που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα µε τα νησιά και 
µεταφέρουν κάθε χρόνο εκατοµµύρια επιβάτες και οχήµατα, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες των κατοίκων.  
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Πλοία µαζικής αναψυχής είναι τα κρουαζιερόπλοια, που τα µεγαλύτερα από αυτά 
έχουν σήµερα µήκος 360µ, πλάτος 60µ και ύψος 70µ πάνω από τη θάλασσα. 
Είναι πλωτές πολιτείες, που ταξιδεύουν µε 6.000 επιβάτες και πλήρωµα, 
διαθέτουν όλων των ειδών τις ανέσεις και υπηρεσίες, όπως εµπορικά 
καταστήµατα, εστιατόρια, κινηµατογράφους, γυµναστήρια και άλλα. 
Επισκέπτονται διαδοχικά λιµάνια που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον  για τους 
επιβάτες τους.  

 

 
4.2 Εξέλιξη της Ναυτιλίας και Τεχνολογίες Αιχµής 
 

Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξε πάντα συνυφασµένη µε τη θάλασσα. Έτσι, από τα 
αρχαία κιόλας χρόνια, µε εντελώς πρωτόγονα µέσα και στη συνέχεια µε ξύλινα 
πλοία, οι άνθρωποι ψάρευαν και κάλυπταν όλο και µεγαλύτερες αποστάσεις στη 
θάλασσα. Τα πρώτα αξιόπλοα σκάφη που κατασκεύασε ο άνθρωπος ήταν 
διαµορφωµένοι κορµοί δένδρων και σχεδίες, που κινούνταν µε τα ρεύµατα της 
θάλασσας και τα κουπιά. Τα πρώτα µεγάλα πλοία µε τα οποία άρχισαν να 
µεταφέρονται αγαθά από µια περιοχή σε άλλη, εµφανίστηκαν µετά την εφεύρεση 
των πανιών. 
 
Είναι αρχαιολογικά τεκµηριωµένο ότι το πρώτο θαλασσινό ταξίδι στον κόσµο 
πραγµατοποιήθηκε το 8.000 π.Χ. στο Αιγαίο. Σε αυτό συνηγορούν ευρήµατα σε 
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σπήλαια, που αποδεικνύουν ότι γινόταν µεταφορά οψιδιανού, του 
ηφαιστιογενούς αυτού υαλώδους πετρώµατος, από το νησί της Μήλου στην 
ηπειρωτική Ελλάδα.  
 
Οι ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες και η γεωγραφική διαµόρφωση των νησιών 
του Αιγαίου, προσέφεραν τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της 
ναυσιπλοΐας την εποχή των κουπιών και των ιστίων.  
 

 
 
Στην Ελληνική ιστορία αναφέρεται πως η περίοδος 1.700 π.Χ. µέχρι 1.200 π.Χ. 
είναι αυτή κατά την οποία η τεχνολογία των πλοίων έχει εξελιχθεί αρκετά και 
επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών. Πρόκειται για τη 
Μινωική και µετά τη Μυκηναϊκή κυριαρχία στη θάλασσα.  
 
Το 700 π.Χ., τα πλοία κατάφεραν και διέσχισαν τη Μεσόγειο και έτσι άρχισε η 
επαφή, η επικοινωνία και η γνωριµία µεταξύ πολιτισµών. Στο Μεσαίωνα, λαοί µε 
ιδιαίτερες ναυτικές επιδόσεις, όπως οι Βίκινγκς, ανάπτυξαν ακόµη περισσότερο 
τη ναυσιπλοΐα, πράγµα που βοήθησε κατόπιν να γίνουν µεγάλες ανακαλύψεις 
περιοχών κατά το 15ο και 16ο αιώνα. 
 

 
 
Στις αρχές του 19ου αιώνα σηµειώθηκε η επανάσταση της χρησιµοποίησης του 
ατµού στη ναυτιλία και η ναυπήγηση ατµόπλοιων. Τον 20ό αιώνα αναπτύχθηκε 
ραγδαία η εµπορική ναυτιλία, καθώς η ναυπήγηση ολοένα και µεγαλύτερων και 
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τεχνολογικά προηγµένων πλοίων, επέτρεψε τη µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων 
εµπορευµάτων και µε υψηλές ταχύτητες. 
 
Έτσι σήµερα, η ναυτιλιακή βιοµηχανία διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγµένα πλοία, όπως 
πιο πάνω παρουσιάστηκαν, που κατασκευάζονται µε τις τελευταίες τεχνολογίες 
µηχανικής και ναυπηγικής.    
 
Υψηλής τεχνολογίας (αιχµής) ηλεκτρονικά συστήµατα στη γέφυρα ενός 
σηµερινού πλοίου, επεξεργάζονται συνδυασµό δεδοµένων και προσδιορίζουν µε 
ταχύτητα και ακρίβεια τη γεωγραφική θέση-στίγµα του πλοίου κάθε στιγµή. Τα 
συστήµατα επικοινωνιών που διαθέτουν τα πλοία είναι ό,τι πιο προηγµένο 
προσφέρει η τηλεπικοινωνιακή βιοµηχανία.  
 

 
 
Όλα αυτά τα βοηθήµατα έχουν συµβάλει στην ασφάλεια των πλοίων,  
αυτών που επιβαίνουν σε αυτά, πλήρωµα και επιβάτες, καθώς και  
των φορτίων που µεταφέρουν. Και αξίζει να σηµειώσουµε ακόµη  
πως τα ηλεκτρονικά ναυτιλιακά συστήµατα αναβαθµίζονται πολύ  
γρήγορα καθόσον οι καινοτοµίες στην τεχνολογία «τρέχουν» µε  
ταχύτατους ρυθµούς. 
 
Καθοριστικές αλλαγές στην παραδοσιακή ναυσιπλοΐα αποτελούν οι 
ηλεκτρονικοί χάρτες, τα ραντάρ-υπολογιστές και η διαρκής πρόγνωση των 
καιρικών συνθηκών. Παλαιότερα, ο ναυτικός ήταν υποχρεωµένος να 
επεξεργάζεται µεµονωµένες πληροφορίες τις οποίες έπρεπε να συνδυάσει 
µεταξύ τους και µε την πείρα του να κρίνει και να αποφασίσει την επόµενη 
κίνηση-ελιγµό. Τα σηµερινά βοηθήµατα κάνουν τις αποφάσεις αυτές 
ευκολότερες και ταχύτερες. 
 
Μερικά από τα βασικά σύγχρονα ναυτιλιακά συστήµατα και βοηθήµατα είναι τα 
παρακάτω: 
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(α) ∆ορυφορικά Συστήµατα Ναυσιπλοΐας 
 
Τα συστήµατα αυτά άρχισαν να αναπτύσσονται κυρίως τη δεκαετία του 1980, µε 
πρώτα τα GPS και GLONASS που κατέληξαν σε ένα, το Παγκόσµιο Σύστηµα 
Προσδιορισµού Θέσεως-GPS (Global Positioning System) των Η.Π.Α.  
 

 

 
Πρόκειται για σύστηµα εντοπισµού της θέσης-στίγµα του πλοίου, το οποίο 
βασίζεται σε εικοσιτέσσερις δορυφόρους της Γης σε ύψος 20.200 χλµ. Οι 
δορυφόροι διαθέτουν ειδικές συσκευές, τους "δέκτες GPS", που παρέχουν 
ακριβώς τη γεωγραφική θέση οποιουδήποτε σηµείου, το υψόµετρό του και αν 
κινείται, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Οι τροχιές των 
δορυφόρων έχουν σχεδιαστεί έτσι που κάθε σηµείο στην επιφάνεια της Γης και σε  
οποιαδήποτε χρονική στιγµή να λαµβάνει σήµατα από τουλάχιστον 4-10 δορυφόρους.  
 
(β) Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες - Σύστηµα ECDIS 
 
Οι ηλεκτρονικοί χάρτες δεν είναι µόνο ψηφιακοί αλλά µια εξελιγµένη βάση 
δεδοµένων µε γεωγραφικές, ναυτιλιακές και άλλες πληροφορίες όπως φάροι, 
ναυάγια και υποβρύχιοι αγωγοί µαζί µε την αναλυτική περιγραφή τους.  
 
Σε οθόνη ραντάρ απεικονίζεται ο ναυτιλιακός χάρτης µε όλες τις πληροφορίες του 
και τις πορείες του πλοίου που έχουν επιλεγεί. Στην οθόνη εµφανίζεται κάθε 
στιγµή η πραγµατική πορεία του πλοίου, το στίγµα, η ταχύτητά του και άλλα 
ναυτιλιακά στοιχεία που συµβάλλουν στην ασφαλή εκτέλεση του ταξιδιού.  
 
(γ) Σύγχρονα Ραντάρ 
 
Τα νέα συστήµατα ναυτιλιακών ραντάρ, γνωστά σαν ARPA, δίνουν όσες 
πλροφορίες απαιτούνται ώστε ο αξιωµατικός στη γέφυρα του πλοίου να 
αποφύγει εµπόδια και σύγκρουση µε άλλο πλοίο στη θάλασσα. Η συσκευή έχει 
ενσωµατωµένο υπολογιστή που διαρκώς επεξεργάζεται τις θέσεις άλλων πλοίων 
στην περιοχή παρέχοντας όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για να ληφθεί η σωστή 
ασφαλής απόφαση. 
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Το σύστηµα ARPA είναι το απαραίτητο βοήθηµα για τους αξιωµατικούς στη 
γέφυρα που µπορεί να αντιµετωπίσουν επικίνδυνες καταστάσεις ιδιαίτερα σε 
περιοχές µε µεγάλη ναυτιλιακή κίνηση.  
 
(δ) Σύστηµα AIS 
 
Είναι ένα σύστηµα αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών (Automatic Identification 
System) µεταξύ πλοίων και σταθµών στην ξηρά, που σχεδιάστηκε για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Λαµβάνει πληροφορίες που απεικονίζονται στην ειδική µονάδα 
ελέγχου του και εκπέµπει την ταυτότητα του πλοίου µαζί µε άλλες πληροφορίες. 
Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται τα πλοία από τους σταθµούς ελέγχου στην 
ξηρά, γεγονός που εξασφαλίζει ασφάλεια γιατί αναγνωρίζει τα πλοία που 
κινούνται σε δεδοµένη περιοχή.  
 
4.3 Τα Πλοία του Μέλλοντος 
 
Εκτός από τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τα πλοία του µέλλοντος 
σχεδιάζονται µε στόχο τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και εκποµπών 
αερίων στην ατµόσφαιρα που οξύνoυν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 
Σήµερα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης-diesel αποτελούν τη βασικότερη 
µηχανή πρόωσης-κίνησης των εµπορικών πλοίων. Η κατανάλωση καυσίµων των 
κύριων και βοηθητικών µηχανών πλοίου είναι περίπου το 30 - 40% του κόστους 
λειτουργίας του. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν σηµαντικά 
περιθώρια να µειωθεί η κατανάλωση καυσίµων και συνεπώς οι εκποµπές από τα 
υπάρχοντα και τα µελλοντικά πλοία. 
 
Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO), η 
συνολική εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία παγκόσµια, του 
κυριότερου αέριου του θερµοκηπίου, αποτελεί το 3,3% του συνόλου των 
εκποµπών από όλες της πηγές στη Γη.  
 
Για να γίνει οικονοµία στα καύσιµα και να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα, τα κράτη µέλη του ΙΜΟ αποφάσισαν να γίνουν βελτιώσεις στο 
σχεδιασµό των πλοίων, στη λειτουργία των µηχανών και στη συντήρηση τους. 
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(α)  Σχεδιασµός  
 
Η υδροδυναµική σχεδίαση ενός νέου πλοίου βελτιώνει την επιφάνεια του που 
βρέχεται από το νερό, τη γάστρα του, η οποία και δέχεται τη µεγαλύτερη 
αντίσταση του νερού όταν το πλοίο κινείται. Καλύτερη γάστρα µειώνει τις τριβές, 
και εποµένως την κατανάλωση καυσίµων. Παράδειγµα τέτοιας βελτίωσης είναι ο 
βολβός που βλέπουµε στην πλώρη των σηµερινών πλοίων, ο οποίος µειώνει την 
κατανάλωση καυσίµων κατά 5%. 
 

 
 
Ο αεροδυναµικός σχεδιασµός των υπερκατασκευών του πλοίου, των τµηµάτων 
του που δεν βρέχονται από το νερό, µειώνει την αντίσταση του αέρα όταν το 
πλοίο κινείται. Αεροδυναµικός σχεδιασµός εφαρµόζεται ιδιαίτερα σε πλοία που 
κινούνται µε µεγάλες ταχύτητες.  
 
(β)  Μηχανήµατα 
 
Η βελτίωση του έλικα, της προπέλας του πλοίου, µειώνει την κατανάλωση 
καυσίµου κατά 5-10%. Αυτό γίνεται όταν αυξηθεί η διάµετρος της προπέλας, 
οπότε µειώνονται οι στροφές της και φυσικά τα καύσιµα.  
 
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι βελτίωσης των εκποµπών αερίων στην ατµόσφαιρα, 
αλλά βρίσκονται ακόµη στο ερευνητικό στάδιο. 
 
(γ)  Νέα Καύσιµα  
 
Παράλληλα µε τη σχεδίαση και την κατασκευή των πλοίων, γίνεται προσπάθεια 
µετατροπής των καυσίµων για να αντιµετωπιστούν οι εκποµπές καυσαερίων των 
πλοίων. Οι «κυψέλες υδρογόνου» για παράδειγµα, µετατρέπουν τη χηµική 
ενέργεια σε ηλεκτρική µε µια αντίδραση που είναι αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης. 
Οι κυψέλες υδρογόνου είναι η πιο καθαρή µορφή ενέργειας καθώς τα παρα-
προϊόντα τους είναι θερµότητα και νερό, ενώ η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται 
µε την επεξεργασία του φυσικού αερίου. 
 
Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (Lliquefied Natural Gas) φαίνεται να είναι το καύσιµο 
του µέλλοντος, γιατί έχει µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οξειδίων 
του θείου (SOx) και σχεδόν µηδενικές εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx). 
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Σε όλο τον κόσµο υπάρχουν σήµερα περίπου 400 πλοία που µεταφέρουν υγρο-
ποιηµένο φυσικό αέριο (LNG Carriers), που παραπάνω περιγράψαµε, και περίπου 
45 πλοία που µπορούν, εκτός από diesel, να χρησιµοποιούν και LNG για να κινούνται. 

 

 

 
(δ)  Θαλάσσιο Έρµα και ∆ιαχείριση του 
 
Το θαλάσσιο έρµα, η «σαβούρα» που µεταφέρει το πλοίο, είναι φορτίο 
θαλάσσιου νερού που φορτώνεται όταν πρόκειται να ταξιδέψει χωρίς φορτίο, για 
να εξασφαλίσει την ευστάθεια του κατά το ταξίδι.  
 
Το έρµα φορτώνεται σε δεξαµενές του πλοίου και αποβάλλεται στη θάλασσα 
πριν φτάσει σε λιµάνι και σε µεγάλη απόσταση από αυτό. Αυτό επιβάλλεται 
σήµερα µε διεθνή νόµο που ψηφίστηκε στον ΙΜΟ για να προστατευτούν τοπικές 
θάλασσες και οικοσυστήµατα από ξένους οργανισµούς, που µεταφέρονται µε το 
έρµα από µια περιοχή του πλανήτη σε άλλη.  
 
Έχουν εντοπισθεί, σε δεξαµενές έρµατος πλοίων, περίπου 7.000 διαφορετικά 
είδη, από τα οποία µερικές εκατοντάδες καταφέρνουν να «επιβιώσουν» µέσα 
στις δεξαµενές και µε επιτυχία να «εισβάλλουν» ως «ξενικά είδη» στα νέα 
οικοσυστήµατα, όταν το πλοίο αδειάσει το έρµα του. 
 
Μέχρι το 2016, όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν σύστηµα επεξεργασίας θαλάσσιου 
έρµατος, ικανό να καταστρέφει συγκεκριµένους οργανισµούς, βακτήρια, και µικρόβια. 

 



48 

Φίλτρα, υπεριώδης ακτινοβολία ή ειδικές χηµικές ουσίες είναι οι υπάρχουσες 
τεχνολογίες που αποµακρύνουν αιωρούµενα υλικά και µεγαλύτερους 
οργανισµούς, ενώ θανατώνουν µικρότερους οργανισµούς και βακτήρια.  
 
(ε)  Σύγχρονα Υφαλοχρώµατα 
 
Η γάστρα των πλοίων βάφεται µε προστατευτικά χρώµατα, τα υφαλοχρώµατα, 
για να  περιορίσουν το λεγόµενο «biofouling», την προσκόλληση θαλάσσιων 
οργανισµών (βακτηρίων, φυκών, µυδιών, κ.α.) στην  επιφάνειεα που βρέχεται 
από τη θάλασσα. 
 

 

 
Αυτό έχει σηµασία για την οικονοµική λειτουργία του πλοίου, γιατί οι οργανισµοί 
φέρνουν αντίσταση στην πλεύση του πλοίου, αυξάνοντας την κατανάλωση 
καυσίµων και συνεπώς τις εκποµπές αερίων στη ατµόσφαιρα.  
 
Στη δεκαετία του 1970 διατέθηκαν υφαλοχρώµατα που περιείχαν ενώσεις 
κασσίτερου, µε κυριότερη το ΤΒΤ, και χρησιµοποιήθηκαν τόσο στα σκάφη 
αναψυχής όσο και στα ποντοπόρα πλοία, χάρη στην εξαιρετική 
αποτελεσµατικότητά τους στην καταπολέµηση του biofouling. Είχαν όµως 
καταστροφικά αποτελέσµατα για το θαλάσσιο περιβάλλον, µε επιπτώσεις 
στους θαλάσσιους οργανισµούς, όπως µορφολογικές ανωµαλίες και 
διαταραχές φύλου. 
 
Το TBT αποδείχτηκε η πλέον ίσως επιβλαβής χηµική ουσία που έχει εισαχθεί 
από τον άνθρωπο στη θάλασσα. 
 
Τα υφαλοχρώµατα δεν περιέχουν σήµερα ενώσεις κασσίτερου, καθώς 
απαγορεύτηκαν µε ∆ιεθνή Σύµβαση του IMO. Οι σχετικές µε τον κασσίτερο 
ουσίες έχουν αντικατασταθεί µε άλλα δραστικά συστατικά, τα συνηθέστερα των 
οποίων περιέχουν χαλκό και διάφορες ενώσεις του ψευδαργύρου. Τα σύγχρονα 
υφαλοχρώµατα απωθούν σηµαντικό φάσµα οργανισµών, έχουν µικρή 
διαλυτότητα στο νερό, δεν είναι τοξικά και δεν συσσωρεύονται στους διάφορους 
οργανισµούς. 
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5. Κλιµατική Αλλαγή 
 
Μπορούµε να πούµε πως η κλιµατική αλλαγή έχει ένα γενικό και ένα πιο ειδικό 
ορισµό. 
 
Γενικός ορισµός της κλιµατικής αλλαγής, σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC-Intergovernmental Panel on Climate 
Change), είναι η κατάσταση του κλίµατος που µπορεί να αναγνωριστεί µε 
στατιστικούς ελέγχους της µεταβλητότητας των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν, 
δηλαδή  θερµοκρασία, βροχόπτωση και άνεµος.  
 
Η µεταβλητότητα αυτή που επιµένει για µακρά χρονική περίοδο, συνήθως 
µερικές δεκαετίες ή και περισσότερο, µπορεί να οφείλεται σε φυσικές διαδικασίες 
ή εξωτερικές επιδράσεις, όπως ηλιακή δραστηριότητα, αλλαγές της τροχιάς της 
Γης, ηφαιστειογενής δράση ή αλλαγές στη σύνθεση της ατµόσφαιρας ή στη 
χρήση της γης1

 λόγω µακροχρόνιων ανθρώπινων επεµβάσεων. 
 
Ειδικός ορισµός της κλιµατικής αλλαγής, σύµφωνα µε τη Σύµβαση-Πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCCC), είναι η αλλαγή του 
κλίµατος που αποδίδεται άµεσα ή έµµεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες που 
µεταβάλλουν τη σύνθεση της ατµόσφαιρας του πλανήτη και που προστίθενται 
στις φυσικές κλιµατικές διακυµάνσεις, που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια 
συγκρίσιµων χρονικών περιόδων2.  
 
Έτσι, γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ της κλιµατικής αλλαγής λόγω µεταβολής 
της ατµοσφαιρικής σύνθεσης από ανθρώπινες δραστηριότητες και της 
κλιµατικής µεταβλητότητας που οφείλεται σε φυσικά αίτια. 
 
Η κλιµατική αλλαγή, µε την ειδικότερη έννοια του όρου, είναι αυτή που µας 
ενδιαφέρει κατά τη χρονική περίοδο που διανύουµε, µε τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο κλίµα, σε παγκόσµιο επίπεδο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
 
Ο πιο εµφανής και εύκολα παρατηρήσιµος δείκτης είναι η αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη. Σύµφωνα µε µετρήσεις της θερµοκρασίας που έχουν 
πραγµατοποιηθεί από επιστήµονες στο Ινστιτούτο Goddard της NASA για τις 
διαστηµικές µελέτες (GISS), η µέση παγκόσµια θερµοκρασία της Γης έχει αυξηθεί 
κατά 0,85°C από το 1880. Τα δύο τρίτα αυτής της αύξησης 
έχουν συµβεί από το 1975 και µετά, µε ρυθµό 0,15-0,20°C 
περίπου ανά δεκαετία3. 
 
Γιατί όµως να µας ενοχλεί τόσο πολύ, το γεγονός ότι η 
θερµοκρασία αυξήθηκε κατά 0,85οC;  
 
Ποιο είναι το πρόβληµα εάν έχουµε 24οC ή 25οC; Έτσι κι 
αλλιώς, κάθε µέρα, από το πρωί ως το βράδυ, η θερµοκρασία 
αλλάζει συνεχώς. 

                                                 
1
 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Annex_Glossary.pdf 

2
 http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/2536.php 

3
 http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php 
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Η «µέση παγκόσµια θερµοκρασία» αντιπροσωπεύει το µέσο όρο 
της θερµοκρασίας σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη. Οι 
θερµοκρασίες που βιώνουµε σε τοπικό επίπεδο και µέσα σε µικρό 
χρονικό διάστηµα, µπορεί να κυµαίνονται σηµαντικά λόγω κάποιων 
επαναλαµβανόµενων φαινοµένων, ηµέρα-νύχτα, καλοκαίρι-χειµώνας, 
και κάποιων που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, όπως άνεµος και 
ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα. Η παγκόσµια όµως θερµοκρασία, 
εξαρτάται κυρίως από το πόση ενέργεια λαµβάνει η Γη από τον Ήλιο και τι 
ποσοστό «ανακλάται» πίσω στο διάστηµα, δηλαδή ποσότητες που είναι αρκετά 
σταθερές στο πέρασµα του χρόνου.  
 
Μία αλλαγή κατά 1 µόνο βαθµό Κελσίου παγκοσµίως είναι πολύ σηµαντική, 
επειδή χρειάζεται ένα τεράστιο ποσό θερµότητας για να θερµανθούν οι ωκεανοί, 
η ατµόσφαιρα και η Γη γι’ αυτόν τον 1 βαθµό.  
 
Στο παρελθόν, πτώση της θρµοκρασίας κατά 1-2 βαθµούς ήταν αρκετή για να 
βυθίσει τη Γη στη Μικρή Εποχή των Παγετώνων. Πριν από  20.000 χρόνια, µια 
πτώση 5 βαθµών ήταν αρκετή για να θάψει ένα µεγάλο µέρος της Βόρειας 
Αµερικής κάτω από µια γιγάντια µάζα πάγου. 
 

 
 
 
Το ποσό της ακτινοβολίας που επανεκπέµπεται από τη Γη εξαρτάται σηµαντικά 
από τη χηµική σύνθεση της ατµόσφαιρας και ιδιαίτερα από την ποσότητα της 
θερµότητας που παγιδεύεται από τα λεγόµενα «Αέρια του Θερµοκηπίου»  που 
τα χωρίζουµε: 
 
Στα κυριότερα1: 
 

� Υδρατµούς, 
� ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
� Μεθάνιο (CH4), 
� Όζον (Ο3), και 

 
 

                                                 
1
 http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=145 

Ο ποταµός Τάµεσης παγωµένος (1677) 
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Στα αέρια που έχουν µικρότερη επιρροή στο φαινόµενο: 
 

� Υποξείδιο του αζώτου (N2O),  
� Υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), 
� Υπερφθοράνθρακες (PFCs), 
� Υδροφθοράνθρακες (HFCs), 
� Εξαφθοριούχο θείο (SF6). 

 
Αξίζει να αναφέρουµε πως το «Φαινόµενο του Θερµοκηπίου» είναι µια φυσική 
κατάσταση, η οποία διατηρεί τη µέση θερµοκρασία της γήινης επιφάνειας στους 
15οC περίπου. Εάν δεν υπήρχε το φαινόµενο αυτό, η µέση θερµοκρασία θα ήταν 
περίπου -18οC, καθιστώντας αδύνατη την επιβίωση ενός µεγάλου αριθµού 
οργανισµών.  
 

 
 
Το πρόβληµα όµως είναι ότι τα αέρια του θερµοκηπίου αυξάνονται συνεχώς τις 
τελευταίες δεκαετίες, µε αποτέλεσµα να παγιδεύεται περισσότερη θερµότητα και 
να αυξάνεται η µέση παγκόσµια θερµοκρασία. 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία που διαθέτουµε, ένοχος για την κλιµατική 
αλλαγή που συµβαίνει σήµερα που ο πλανήτης υπερθερµαίνεται, είναι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
 
5.1 Υπερθέρµανση του Πλανήτη και Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες 
 
Το κλίµα της Γης έχει µεταβληθεί πολλές φορές στο παρελθόν, λόγω φυσικών 
αιτίων. Οι αλλαγές όµως που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες, οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στη συµπεριφορά µας και στον τρόπο που λειτουργούµε ως 
κοινωνία. 
 
Έχει παρατηρηθεί από τους επιστήµονες ότι οι συγκεντρώσεις των αερίων του 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα αυξάνονται όσο αναπτύσσονται οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Έτσι, µεγάλες ποσότητες CO2 απελευθερώνονται στην 
ατµόσφαιρα, όπου παγιδεύεται περισσότερη θερµότητα, η οποία αυξάνει τη 
θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, µε αποτέλεσµα την αλλαγή του κλίµατος.  
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Από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, οι άνθρωποι καίµε ορυκτά 
καύσιµα για να λειτουργήσουµε τα εργοστάσια, να ζεστάνουµε κατοικίες και να 
κινήσουµε οχήµατα. Όλα αυξάνουν τη συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα.  

 

 
 
Με την αποψίλωση των δασών, το αποθηκευµένο σε δένδρα και έδαφος CO2 
απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. Έτσι, από τότε που ξεκίνησε η βιοµηχανική 
επανάσταση µέχρι σήµερα, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα έχει φτάσει το 
35%. 
 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο σηµαντικό από τα αέρια που προκαλούν 
την υπερθέρµανση του πλανήτη και προέρχεται από την ανεξέλεγκτη καύση των 
ορυκτών καυσίµων. 

 
Άλλα αέρια είναι: 
 

� Μεθάνιο (CH4), από την αναερόβια, χωρίς οξυγόνο, αποικοδόµηση 
οργανικής ύλης, όπως για παράδειγµα από τις εντερικές ζυµώσεις των 
ζώων και τα απόβλητα, 

 
� Υποξείδιο του Αζώτου (N2O), κυρίως από γεωργικές, αλλά και από 

βιοµηχανικές δραστηριότητες, 
 
� Τρία τεχνητά αέρια, φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες (HFCs), 

υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6) που 
παράγονται από βιοµηχανικές διεργασίες.  

 
Ο έλεγχος αυτών των έξι αερίων του θερµοκηπίου είναι το αντικείµενο της 
συµφωνίας του Πρωτοκόλλου του Κυότο 1 . Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε να  
παρακολουθούνται και να ρυθµίζονται µε τη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων 

                                                 
1
 http://www.ypeka.gr/?tabid=443 
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Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κυότο, οι 
βασικότερες πηγές από τις οποίες προέρχονται τα αέρια του θερµοκηπίου: 
  

- Παραγωγή ενέργειας,  
- Βιοµηχανικές διεργασίες,  
- Χρήση διαλυτών και άλλων ουσιών, όπως προωθητικά αέρια, διαλυτικά, 

απολιπάνσεις, γραφικές τέχνες, επιχρωµατώσεις,  
- Γεωργία,  
- Απόβλητα,  
- Αλλαγές στη χρήση γης, και 
- ∆ασοκοµία.  

 
Ιδιαίτερα για τη δασοκοµία πρέπει να σηµειωθεί πως η αποψίλωση των δασών 
αποτελεί διπλό πλήγµα για το κλίµα. Τα δέντρα βοηθούν στη ρύθµιση του 
κλίµατος µε την απορρόφηση εκποµπών CO2 από την ατµόσφαιρα, το οποίο 
κατακρατείται σε τεράστιες ποσότητες από τα δάση σε όλο τον κόσµο. Όταν 
όµως κόβουµε τα δένδρα, ο άνθρακας που υπάρχει σ’ αυτά απελευθερώνεται 
στην ατµόσφαιρα ως διοξείδιο του άνθρακα. Από τη στιγµή που κόβεται το 
δέντρο σταµατά και η απορρόφηση του CO2 από την ατµόσφαιρα1.  
 
Η αύξηση της θερµοκρασίας που αναµένεται παγκόσµια, δεν σηµαίνει πως όλες 
οι περιοχές της Γης θα έχουν ένα πιο θερµό κλίµα. Επειδή ο πλανήτης 
θερµαίνεται, το κλίµα µεταβάλλεται, µε συνέπεια αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης 
ακραίων και απρόβλεπτων καιρικών φαινοµένων. Έτσι, άλλες περιοχές θα είναι 
πιο ζεστές και άλλες πιο κρύες, ενώ θα επηρεάζονται ανάλογα και τα επίπεδα 
υγρασίας, δηµιουργώντας άλλοτε ξηρασίες και άλλοτε κατακλυσµούς. 
 
Ακόµη και µε τη σηµερινή αύξηση της θερµοκρασίας κατά 0,85°C παρατηρούνται 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα που τελικά επιδρούν και 
στους ανθρώπινους πληθυσµούς, όπως η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην 
Αρκτική. Αυτές οι επιπτώσεις µπορούν να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο το 
φαινόµενο της αύξησης της θερµοκρασίας και έτσι οι δραµατικές επιδράσεις στα 
οικοσυστήµατα του πλανήτη να γίνουν εντονότερες. 
 

 
 

                                                 
1
 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/de10_gr/de10_gr?OpenDocument&ExpandSection=4%2C2%2C1#_Section4 
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Μερικές από τις παρατηρήσεις της πιο πρόσφατης έκθεσης του IPCC το 2013, 
που αξιολόγησε την κλιµατική αλλαγή, είναι1: 
 
– 2 Από το 1978, η έκταση των µέσων ετήσιων πάγων της Αρκτικής 

θάλασσας έχει συρρικνωθεί, και όλο µεγαλύτερες µειώσεις παρατηρούνται 
κάθε καλοκαίρι. Κατά µέσο όρο, οι ορεινοί παγετώνες και η χιονοκάλυψη 
έχουν µειωθεί και στα δύο Ηµισφαίρια.  

 

– Από τη Βιοµηχανική Επανάσταση µέχρι σήµερα, υπήρξαν σηµαντικές 
αλλαγές στα µοντέλα βροχόπτωσης παγκόσµια. Σήµερα βρέχει πολύ 
περισσότερο στις ανατολικές περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αµερικής, 
της Β. Ευρώπης και της Βόρειας και Κεντρικής Ασίας, αλλά λιγότερο στο 
Σαχέλ, τη Μεσόγειο, τη Ν. Αφρική και τµήµατα της Ν. Ασίας. Επίσης, 
φαίνεται ότι από το 1970, οι περιοχές που πλήττονται από ξηρασία έχουν 
αυξηθεί παγκόσµια. 

 
– Τα τελευταία 50 χρόνια, κρύες ηµέρες και νύχτες καθώς και παγετοί 

εµφανίζονται πιο αραιά στις περισσότερες περιοχές της Γης, ενώ οι ζεστές 
ηµέρες και νύχτες αυξήθηκαν. 

 
– Από το 1970, σηµειώνεται εντονότερη δραστηριότητα τροπικών κυκλώνων 

στο Β. Ατλαντικό και ας µη ξεχνάµε, πως ο θερµός αέρας τροφοδοτεί την 
εµφάνιση κυκλώνων και τυφώνων. 

 
– Τα ανοιξιάτικα φαινόµενα, όπως άνθηση, ζευγάρωµα, µεταναστεύσεις, 

εµφανίζονται νωρίτερα. Παράλληλα, φυτά και ζώα µετακινούνται προς 
µεγαλύτερα υψόµετρα και βορειότερες περιοχές. 

 
– Επιστήµονες παρατήρησαν αλλαγές λόγω κλίµατος σε τουλάχιστον 420 

φυσικές διεργασίες και βιολογικά είδη ή κοινότητες. 
  
Ατµοσφαιρική ρύπανση όπως καυσαέρια, καταστροφή του προστατευτικού 
στρώµατος όζοντος µε διάφορα σπρέι, αποψίλωση δασικών εκτάσεων χωρίς 
αειφορικό σχεδιασµό, βιοµηχανοποίηση χωρίς σεβασµό για το περιβάλλον, 
χηµικά λιπάσµατα, χωµατερές των σκουπιδιών µας που γεµίζουν από έλλειψη 

                                                 
1
 http://unfccc.int/essential_background/the_science/items/6064.php 

2
 http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/shrinking-arctic-ice-and-the-
wicked-backlash-on-our-weather/2012/09/21/253aea6c-03f8-11e2-8102-ebee9c66e190_blog.html 
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σωστής διαχείρισης και ανακύκλωσης, επιδρούν αρνητικά στην ισορροπία των 
αερίων του θερµοκηπίου που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα. 
 
Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην αυξηµένη 
έκλυση των αερίων αυτών, είναι: 
 
1) Τα µέσα µεταφοράς και βιοµηχανίες που µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων 

όπως κάρβουνο, πετρέλαιο, βενζίνη κ.λ.π. ευθύνονται για το 50% των 
συνολικών εκποµπών. Από τις εκποµπές αυτές, το 40% αφορά το διοξείδιο 
του άνθρακα, ενώ το υπόλοιπο 10% περιλαµβάνει άλλα αέρια µε κυριότερα 
το µεθάνιο, το τροποσφαιρικό όζον που βρίσκεται στην τροπόσφαιρα σε 
ύψος από 0 µέχρι 15 χλµ και λειτουργεί ως ρύπος, το µονοξείδιο του 
άνθρακα και άλλες ενώσεις. 
 

2) Οι συνθετικές χηµικές ουσίες, όπως οι χλωροφθοράνθρακες ή τα halons. 
 

3) Η αποψίλωση δασικών εκτάσεων, που συνεισφέρει στην παραγωγή 
επιπλέον αερίων του θερµοκηπίου κατά 15%. Από τα αέρια αυτά, κυριότερο 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί περίπου το 10%. Το υπόλοιπο 
5% είναι υποξείδιο του αζώτου, µονοξείδιο του άνθρακα και µεθάνιο που 
παράγονται από την καύση και την αποσύνθεση των δασών. 

 
4) Η γεωργία, που ευθύνεται για το 15% των εκποµπών, µε κυριότερα αέρια το 

µεθάνιο, που προέρχεται από την εκτροφή βοοειδών και τις καλλιέργειες ρυζιού, 
το υποξείδιο του αζώτου που απελευθερώνεται λόγω της χρήσης λιπασµάτων 
και το διοξείδιο του άνθρακα, που εκλύεται από γεωργικές βιοµηχανίες. 

 

 

 
Τα αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής είναι πολλά και σηµαντικά για τη ζωή 
µας και των υπόλοιπων ειδών µε τα οποία µοιραζόµαστε τη Γη: 
 

� αύξηση των χερσαίων και θαλάσσιων θερµοκρασιών, 
� µεταβολή της στάθµης και της κατανοµής των βροχοπτώσεων, 
� άνοδος της µέσης στάθµης των θαλασσών, 
� τήξη των πάγων, 
� αύξηση κινδύνου διάβρωσης των ακτών, 
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� αύξηση έντασης των σχετιζόµενων µε τον καιρό φυσικών καταστροφών, 
όπως πυρκαγιές, πληµµύρες και ξηρασίες, 

� αλλαγή τυπολογίας των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, 
� µείωση ατµοσφαιρικού όζοντος,  
� αλλαγές στα οικοσυστήµατα και µείωση βιοποικιλότητας, 
� αλλαγές στα υδρολογικά συστήµατα και τις προµήθειες του γλυκού 

πόσιµου νερού κ.ά. 
 
Εάν συνεχίσουµε να περιφρονούµε το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούµε, η 
πορεία µας πάνω στη Γη, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη. 
 
5.2 Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στη Θάλασσα 
 
Όπως είδαµε, οι ωκεανοί διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στο µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής, καθώς αποτελούν µια τεράστια αποθήκη θερµότητας και 
διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Από τη βιοµηχανική επανάσταση και µετά, η ανθρωπότητα έχει αυξήσει την 
οξύτητα των ωκεανών κατά 26%1 και την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα περίπου 40% 2 . Έχει προσθέσει σηµαντικές ποσότητες 
µεθανίου και οξειδίων του αζώτου, µε αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας 
του πλανήτη και τη µείωση του pH των θαλασσών, που είναι η «Οξίνιση».  
 
Οι ωκεανοί του πλανήτη γίνονται όξινοι µε ραγδαίο ρυθµό, ταχύτερο από 
οποιαδήποτε άλλη φορά κατά τα τελευταία 300 εκατοµύρια χρόνια, σύµφωνα µε 
νέες εκτιµήσεις των επιστηµόνων. Υπολογίζουν πως µέχρι το 2100, η οξίνιση θα 
έχει αυξηθεί κατά 170% εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής. Το πρόβληµα είναι πιο 
έντονο στα παγωµένα νερά της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, τα οποία 
συγκρατούν διαχρονικά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. 
 

 
 

Οι επιστήµονες επίσης εκτιµούν ότι µέχρι το 2020, το 10% των αρκτικών νερών 
θα είναι αφιλόξενα για διάφορα θαλάσσια είδη που φτιάχνουν τα κελύφη και τους 

                                                 
1
 http://igbp.sv.internetborder.se/download/18.30566fc6142425d6c91140a/1385975160621/OA_spm2-FULL-lorez.pdf  

2
 http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html 



58 

σκελετούς τους µε ανθρακικό ασβέστιο, δηλαδή κοράλλια 1 , µύδια, στρείδια, 
σαλιγκάρια, αχινοί, πλαγκτόν κ.ά., ενώ έως το 2100 όλος ο Αρκτικός ωκεανός θα 
έχει γίνει πλήρως εχθρικός για τους οργανισµούς αυτούς2.  
 
Γενικά για τα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων των ασπόνδυλων και κάποιων ψαριών, 
η συσσώρευση CO2 και η µείωση του pΗ µπορεί να οδηγήσει σε οξέωση ή 
συσσώρευση του ανθρακικού οξέος στο σώµα τους, µε αποτελέσµατα όπως 
µείωση ανοσολογικής απόκρισης, σωµατικής δραστηριότητας, αναπαραγωγικής 
ικανότητας, καταθλιπτική συµπεριφορά ακόµη και ασφυξία. 
 
Η αιτία γι' αυτή την ανησυχητική εξέλιξη, που µπορεί να οδηγήσει σε εξαφάνιση 
περίπου 30% των θαλάσσιων ειδών έως το τέλος του αιώνα, είναι κυρίως το 
αυξηµένο ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, το οποίο, στη 
συνέχεια, απορροφάται από τους ωκεανούς. 
 
Οι ωκεανοί επωµίζονται ένα µεγάλο µέρος των αρνητικών επιπτώσεων του φαινοµένου 
του θερµοκηπίου, γεγονός που αποδεικνύεται από την οξίνιση, την αύξηση της 
στάθµης καθώς και τις αλλαγές στη θερµοκρασία και τα θαλάσσια ρεύµατα, που µε τη 
σειρά τους επηρεάζουν την υγεία θαλάσσιων ειδών και οικοσυστηµάτων. 
 
Καθώς τα ωκεάνια και παρόχθια νερά θερµαίνονται, θα παρατηρούµε αύξηση 
των ασθενειών που επηρεάζουν τα θαλάσσια είδη και των ξενικών ειδών, 
εισβολή αλλόχθονων ειδών σε περιοχές αυτόχθονων, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια των τελευταίων και επακόλουθη µείωση της βιοποικιλοµορφίας. Ακόµη, 
µεταναστεύσεις ειδών και αλλαγές των ορίων των βιοτόπων τους, περισσότερες 
«νεκρές ζώνες» όπου η περιεκτικότητα οξυγόνου στο νερό είναι πολύ χαµηλή, 
αλλαγές στα συστήµατα του καιρού και λεύκανση των κοραλλιών. Συγκεκριµένα, 
προκαλείται διάσπαση της υγιούς συµβίωσης φύκους και κοραλλιού, που για το 
τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση της προσλαµβανόµενης τροφής, 
µείωση της συνολικής βιοµάζας και απώλεια του χρώµατος του. 
 

 
 
Θα υπάρξουν απειλητικές αλλαγές στους βιοτόπους πολλών θαλάσσιων ειδών 
και σε ζωτικές παραµέτρους που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους. 
Χαρακτηριστικό είναι πως σε περίπτωση ανόδου της στάθµης της θάλασσας, 

                                                 
1
 http://www.catalyststudent.org.uk/cs/article/130 

2
 http://centerforoceansolutions.org/climate/impacts/ocean-acidification/decalcification/ 
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εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, ίσως χαθούν δεκάδες θαλασσινές σπηλιές, οι 
οποίες αποτελούν κρίσιµο χερσαίο ενδιαίτηµα για την αναπαραγωγή και τη 
γαλουχία των νεογνών των µεσογειακών φωκών. 
 
Ο όγκος των πάγων στην Αρκτική ελαττώνεται συνεχώς µε ραγδαίους ρυθµούς 
και µέχρι το 2040, ο παγετώνας που καλύπτει τον Αρκτικό Ωκεανό, µπορεί να 
εξαφανίζεται τελείως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπολογίζεται ότι το λιώσιµο 
των πάγων της Γροιλανδίας θα ανεβάσει τη στάθµη των νερών παγκόσµια µέχρι 
και 7 µέτρα, καταδικάζοντας σε εξαφάνιση πολλά από τα µεγαλύτερα 
πληθυσµιακά κέντρα. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό το καταστροφικό σενάριο 
αρκεί άνοδος της µέσης θερµοκρασίας κατά 2,7οC.  
 
Σύµφωνα µε το National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) στο Κολοράντο, εάν 
έλιωναν σήµερα όλοι οι πάγοι, η θαλάσσια στάθµη θα ανέβαινε κατά περίπου 70 
µέτρα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται βέβαια να συµβεί µέσα σε µια νύχτα, αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει πως η άνοδος της θαλάσσιας στάθµης θα σταµατήσει.  
 
Το λιώσιµο των πάγων θα έχει επίσης ως συνέπεια τη διαταραχή της ισορροπίας 
του παγκόσµιου οικοσυστήµατος. Ο παγετός αποτελείται από γλυκό νερό, το 
οποίο όταν λιώνει προκαλεί τη µείωση της αλατότητας του θαλασσινού νερού, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε αναδιοργάνωση των θαλάσσιων ρευµάτων, τα 
οποία ρυθµίζουν τη θερµοκρασία διάφορων περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Η απώλεια των µόνιµων πάγων στην Αρκτική, οι αυξανόµενες επιφανειακές 
θερµοκρασίες και ο συνεχής µετασχηµατισµός της περιοχής, λόγω της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη, θα έχει όλο και πιο δυσµενείς συνέπειες για πολλά 
είδη θαλάσσιων ειδών, όπως οι πολικές αρκούδες, οι θαλάσσιοι ίπποι, οι φώκες 
κ.α. Μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης θα έχουν µόνο τα πιο προσαρµοστικά 
είδη. 

 
 
Επιπλέον, καθώς οι πάγοι και το χιόνι αντανακλούν ένα µεγάλο ποσοστό της 
ηλιακής ακτινοβολίας στο διάστηµα, µε αποτέλεσµα την ψύξη της Γης, όταν 
λιώνουν, το µόνο ανακλαστικό µέσο που αποµένει είναι ο ωκεανός. Αλλά και 
πάλι, τα πιο σκούρα χρώµατα στη θάλασσα απορροφούν την ακτινοβολία, 
συµβάλλοντας έτσι στην υπερθέρµανση της Γης. 
 
Σηµαντικές όµως είναι οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και στις παράκτιες 
κοινότητες µας, µε σοβαρά προβλήµατα να αντιµετωπίζουν παράκτια ανάπτυξη, 
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ναυτιλία, τουρισµός αλλά και θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως οι πλατφόρµες 
πετρελαίου και οι υδατοκαλλιέργειες. 
 
Παράκτιες πληµµύρες, διάβρωση ακτών, νέες ασθένειες, απώλεια θαλάσσιων 
θηλαστικών, αλλαγές στα επίπεδα καθίζησης και µείωση των αλιευµάτων, είναι 
προβλήµατα που πρέπει αποφασιστικά να αντιµετωπίσουµε. 
 

 
 
Οι επιπτώσεις αυτές επιτείνονται από το γεγονός ότι η κλιµατική αλλαγή 
δηµιουργεί νέες προκλήσεις για το θαλάσσιο οικοσύστηµα, όπως το άνοιγµα 
θαλάσσιων οδών στην Αρκτική και η δυνατότητα εγκατάστασης νέων 
πλατφορµών εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι ισχυρότερες 
και συχνότερες καταιγίδες επιταχύνουν τη διάβρωση της ακτογραµµής, αυξάνουν 
τα προβλήµατα και τους κινδύνους για την αλιεία και προκαλούν δυσµενείς 
συνέπειες στην υγεία. 
 
Η γεωγραφική και εποχιακή κατανοµή των θαλάσσιων και παράκτιων ειδών θα 
µεταβάλλεται εξαιτίας αυτών των αλλαγών. Η διαχείριση της αλιείας και των 
φυσικών ενδιαιτηµάτων θα πρέπει να προσαρµόζεται ολοένα και πιο πολύ σε 
αυτές τις αλλαγές, για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Η 
άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα προκαλέσει απώλεια ενδιαιτηµάτων λόγω 
των πληµµυρών, ζηµιές στις υποδοµές και θα δηµιουργήσει ένα µεγάλο 
«τσουνάµι» µετανάστευσης προσφύγων, γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψουν νησιά 
και παράκτιους τόπους διαµονής. 
 
Καθώς η επιφανειακή θερµοκρασία των ωκεανών ανεβαίνει, το ίδιο συµβαίνει και 
µε την πιθανότητα εµφάνισης συχνότερων και ισχυρότερων τυφώνων, καθότι 
αυτή η θερµότητα αποτελεί το «καύσιµο» για τους τροπικούς κυκλώνες. Στοιχεία 
των προηγούµενων 35 ετών δείχνουν ότι οι τυφώνες των πιο πρόσφατων 
χρόνων έχουν γίνει πιο ισχυροί. 
 
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί λειτουργούν σαν µια γιγάντια δεξαµενή απαγωγής 
θερµότητας, η οποία µας προστατεύει από µια ακόµη µεγαλύτερη επίδραση των 
συνεπειών της θέρµανσης του πλανήτη. Το µεγάλο πρόβληµα όµως είναι ότι δεν 
γνωρίζουµε για πόσο ακόµη θα µπορούν να αποτελούν την ασπίδα µας κατά της 
ανόδου της θερµοκρασίας. 
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Όµως η πιο αποτελεσµατική ασπίδα, είναι να αλλάξουµε τρόπο ζωής και να 
αναπροσαρµόσουµε τη συµπεριφορά µας απέναντι στις θάλασσες και τους 
ωκεανούς πριν είναι πολύ αργά.  
 

5.3 Συλλογική και Ατοµική Συνεισφορά στη Λύση του Προβλήµατος 
 
Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής που οφείλεται στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, έχει τεθεί ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να 
ξεπεραστεί. Αυτό είναι να µην αυξηθεί η µέση παγκόσµια θερµοκρασία πάνω 
από 2οC σε σχέση µε αυτήν που επικρατούσε πριν τη βιοµηχανική επανάσταση.  
 
Αυτή η αύξηση µεταφράζεται σε µια παγκόσµια συγκέντρωση διοξειδίου του 
άνθρακα της τάξεως των 450ppm, ώστε να έχουµε πιθανότητα 50% να το 
πετύχουµε. Αυτή τη στιγµή η συγκέντρωση είναι 398,03ppm, ενώ στο διάγραµµα 
παρακάτω φαίνεται η ανοδική τάση του CO2 από το 1960 µέχρι σήµερα. 
 

 
 
Το φαινόµενο είναι παγκόσµιο, µας αφορά όλους και χρειάζεται ατοµική, 
συλλογική, διακρατική και παγκόσµια συµµετοχή για να εφαρµοστούν τα µέτρα 
άµβλυνσης των δυσµενών αποτελεσµάτων. 
 
Είναι αναγκαίο πολλές φορές να βλέπουµε αριθµούς για να µπορέσουµε να  
προχωρήσουµε µε πιο σταθερά βήµατα και να καταλάβουµε καλύτερα το 
µέγεθος του προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε. Η πιο πρόσφατη Έκθεση 
Αξιολόγησης της IPCC προβλέπει ότι1: 
 

� Μέσα στις επόµενες δεκαετίες, τα αποθέµατα νερού που είναι 
αποθηκευµένα στους παγετώνες και τις χιονισµένες περιοχές θα µειωθούν, 
προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο 
ανθρώπους. 

 

                                                 
1
 http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/climate-change 
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� Το 20% µε 30% όλων των ζωντανών οργανισµών στον πλανήτη θα 
αντιµετωπίσει αυξηµένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της µέσης 
παγκόσµιας θερµοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C. 

 

� Σε χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη, και κυρίως σε ξηρές και τροπικές 
περιοχές, ακόµη και µικρές αυξήσεις της θερµοκρασίας 1°C έως 2°C, 
αναµένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο λιµών. 

 

� Μετά το 2080, πολλά εκατοµµύρια ανθρώπων αναµένεται να 
επηρεαστούν από πληµµύρες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους εξαιτίας 
της ανόδου της στάθµης της θάλασσας κάθε χρόνο. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο 
βρίσκονται πυκνοκατοικηµένες περιοχές, καθώς και περιοχές που 
βρίσκονται σε χαµηλό υψόµετρο µε περιορισµένες ικανότητες 
προσαρµογής. 

 
Μελέτη 1  του ΟΗΕ δείχνει πως η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Μεσόγειος, 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στα 18 «καυτά» σηµεία του πλανήτη, τα οποία θα 
αντιµετωπίσουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα εξαιτίας της εντεινόµενης αλλαγής 
του κλίµατος. Οι ακραίες βροχοπτώσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 10-20% µε 
αποτέλεσµα τη συχνότερη εµφάνιση πληµµυρών. Οι αγροτικές περιοχές της 
χώρας θα δεχθούν µεγάλη πίεση, καθότι θα αυξηθούν οι ηµέρες καύσωνα καθώς 
και οι συνεχόµενες ηµέρες χωρίς βροχή, ενώ οι χειµερινές βροχοπτώσεις θα 
µειωθούν µέχρι και 15%. Τα περιαστικά δάση θα κινδυνεύουν περισσότερο από 
πυρκαγιές, ενώ και στους Εθνικούς ∆ρυµούς προβλέπεται αύξηση των ηµερών 
µε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης πυρκαγιάς. 
 
Λόγω, της µεγάλης έκτασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συνακόλουθα της 
σηµασίας που έχει στη ζωή µας και σε όλο τον πλανήτη, είναι αναγκαία η ύπαρξη 
µέτρων σε διακρατικό επίπεδο για την προστασία θαλασσών και ωκεανών.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία θάλασσες και ωκεανοί από τη φύση τους 
αποτελούν διεθνείς περιοχές και ως εκ τούτου προϋποθέτουν διακρατικές 
συνεργασίες και προσεγγίσεις.  
 
Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειος Θάλασσα, έχουν 
µεγάλη αξία από πλευράς ιχθυοπαραγωγής και τουρισµού και πρέπει να 
προστατευτούν. H Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ της Ευρωπαικής Επιτροπής (ΕΕ) 
τη Θαλάσσια Στρατηγική στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των 
θαλασσών, τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και την προστασία 
των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονοµικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη θάλασσα. 2Ακόµη, η ΕE έχει εντάξει τον 
έλεγχο των αερίων του θερµοκηπίου σε όλους τους τοµείς δράσης της 
επιδιώκοντας:  
 

� Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,  
� Μείωση των παραγόµενων ρύπων,  

                                                 
1
 http://www.wwf.gr/el/sustainable-economy/clean-energy/climate-change  

2
 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=254 
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� Ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον και πιο ισορροπηµένων 
συστηµάτων µεταφορών,  

� Ενίσχυση της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων χωρίς να θίγεται η 
ανταγωνιστικότητά τους,  

� Υπαγωγή του χωροταξικού σχεδιασµού και της γεωργίας στις επιταγές της 
προστασίας του περιβάλλοντος, και  

� ∆ηµιουργία ενός πλαισίου ευνοϊκού για την έρευνα και την καινοτοµία.1  
 
Παράλληλα, υιοθετεί πολλά µέτρα και πολιτικές, όπως: 
 

� Μηχανισµοί παρακολούθησης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου και µείωση τους κατά 20% ή και περισσότερο έως το 
2020, 

� Σύστηµα εµπορίας των δικαιωµάτων εκποµπής αερίων που 
προκαλούν το φαινόµενο θερµοκηπίου, 

� Μείωση των φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου, 
� Αξιολόγηση και διαχείριση των πληµµυρών, 
� Καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας και της αποψίλωσης των 

δασών, 
� Μηχανισµοί παρακολούθησης χρήσης γης, θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, ατµόσφαιρας, κλιµατικής αλλαγής κ.α. µε επίγεια, 
εναέρια ή δορυφορικά µέσα, 

� Έγκριση του Πρωτοκόλλου του Κυότο για τις εκποµπές έξι αερίων 
θερµοκηπίου: 

� ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
� Μεθάνιο (CH4) 
� Πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O) 
� Υδροφθοράνθρακες (HFC) 
� Υπερφθοριωµένοι υδρογονανθράκες (PFC) 
� Εξαφθοριούχο θείο (SF6) 

 
� Έλεγχος και εξορθολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας, 
� Ανάπτυξη και χρησιµοποίηση πιο καθαρής και αποδοτικής 

ενέργειας, 
� Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
� Συµφιλίωση των οδικών και εναέριων µεταφορών µε το περιβάλλον, 
� Σχέδια δράσης προς όφελος των οικολογικών τεχνολογιών. 

 
Για την πραγµατοποίηση όλων αυτών των µέτρων χρειάζεται πολιτική θέληση, 
ειλικρινής συνεργασία και συντονισµός γιατί αλλοιώς η κοινοτική Οδηγία θα 
παραµείνει, κυρίως για τους λαούς της Μεσογείου, κενό γράµµα.  
 
Σε ατοµικό επίπεδο, πρέπει να κάνουµε τα κατάλληλα βήµατα που µερικά είναι 
ίσως πιο δύσκολα, αλλά µπορούµε να αρχίσουµε από τα εύκολα, όπως: 
 

� Χρησιµοποίηση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης, 
� Χρήση ανεµιστήρα αντί κλιµατιστικού όσο και όπου µπορούµε (σε περίπτωση 

χρήσης του κλιµατιστικού η θερµοκρασία να µην είναι λιγότερο από 26οC), 

                                                 
1
 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_el.htm 
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� Αγορά ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής κλάσης Α, 
� Χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα, 
� Βελτίωση µόνωσης στα κτίρια, 
� Κλείσιµο ηλεκτρονικών συσκευών και όχι κατάσταση stand by, 
� Περιορισµό πλαστικών συσκευασιών και προϊόντων µιας χρήσης, 
� Χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και ποδηλάτου, 
� Ανακύκλωση απορριµµάτων, 
� Εκτύπωση και στις δύο σελίδες του χαρτιού. 

 
Πρέπει να ενηµερωνόµαστε για περιβαλλοντικά θέµατα και να 
προβληµατιζόµαστε για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µας. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσουµε ότι η υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι συνέπεια των 
οικονοµικών και κοινωνικών µας επιλογών. 
 
Μπορούµε να πιέσουµε τις τοπικές αρχές να λάβουν µέρος σε προγράµµατα για 
αειφορική ενεργειακή πολιτική, όπως είναι το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 
(Covenant of Mayors1) που έχει σκοπό την εθελοντική προσπάθεια διάφορων 
Ευρωπαϊκών ∆ήµων για µείωση των εκποµπών CO2 περισσότερο από 20%.  
 
Το κόστος του περιορισµού των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή µπορεί να φαίνεται αρχικά υψηλό, αλλά είναι 
πολύ χαµηλό σε σύγκριση µε το κόστος που θα καταβάλουµε λόγω απραξίας2. 
Πρέπει να αναλογιστούµε πως η υιοθέτηση πολιτικών και συµπεριφορών που 
προστατεύουν το κλίµα και το περιβάλλον είναι η οικονοµικότερη, αποδοτικότερη και 
καθαρότερη επιλογή που διαθέτουµε, για εµάς και τις γενιές που θα µας διαδεχθούν. 
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι να αλλάξουµε συνήθειες και όχι το κλίµα! 
 

 

                                                 
1
 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html  

2
 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226 



65 

6. Θαλάσσια Ρύπανση 
 

6.1 Πηγές Θαλάσσιας Ρύπανσης 
 
Για πάρα πολλά χρόνια επικρατούσε η λάθος αντίληψη πως αφού οι ωκεανοί είναι 
απέραντοι, τα απόβλητα και τα στερεά απορρίµµατα που καταλήγουν σε αυτούς 
µπορούν να διαλυθούν πολύ εύκολα χωρίς εκείνοι να επηρεαστούν αισθητά. 
 
H αλήθεια όµως είναι τελείως διαφορετική. Οι θάλασσες και οι οργανισµοί που 
ζούν µέσα τους επηρεάζονται από τη ρύπανση που απόβλητα και απορρίµµατα 
δηµιουργούν, µε αποτέλεσµα σοβαρά προβλήµατα να έχουν υποβαθµίσει το 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της θαλάσσιας ρύπανσης είναι αυτός της 
∆ιεθνούς Οµάδας Εµπειρογνωµόνων σε Θέµατα Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος (GESAMP),  κατά τον οποίο ρύπανση της θάλασσας θεωρείται 
«η εισαγωγή από τoν άνθρωπο, άµεσα ή έµµεσα, ουσιών ή ενέργειας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον που βλάπτει τους έµβιους πόρους, θέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία, παρεµποδίζει τις  θαλάσσιες δραστηριότητες 
συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας, αλλοιώνει την ποιότητα του θαλάσσιου νερού 
για κάθε προβλεπόµενη χρήση και υποβαθµίζει το φυσικό της κάλλος».   
 
Η θαλάσσια ρύπανση προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
στην ξηρά και σε πολύ µικρότερο βαθµό από εκείνες στη θάλασσα:  
 
(1)  Από τη Βιοµηχανία 
 
Βιοµηχανίες που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές παράγουν 
απόβλητα τα οποία µπορεί να περιέχουν οργανικές ενώσεις, θρεπτικά συστατικά 
και βαρέα µέταλλα, ιδιαίτερα τοξικά για το θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο 
καταλήγουν. 
 

 
 
Οι εκποµπές των αερίων των βιοµηχανιών και κυρίως του CO2,  επιβαρύνουν την 
κλιµατική αλλαγή και ανεβάζουν τη θερµοκρασία των ωκεανών.  
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(2)  Από τη Γεωργία 
  
Η αυξηµένη ανάγκη των ανθρώπων για τροφή σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
ενηµέρωσης των γεωργών, έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων 
και λιπασµάτων που κρύβουν κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον. 
 

 
 
Με τα νερά της βροχής, φυτοφάρµακα και λιπάσµατα καταλήγουν και σε 
θάλασσες, ποταµούς και λίµνες και ρυπαίνουν τα νερά τους. 

 
(3)  Από την Αστικοποίηση 
 
Τα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους µε 
αποτέλεσµα να υποφέρουν σε µεγάλο βαθµό οι πόλεις, οι κάτοικοί τους και τα 
παράπλευρα οικοσυστήµατα. 
 

 
 
Ο πληθυσµός της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου αυξάνεται µε γρήγορους 
ρυθµούς. Τα 95.000.000 κάτοικοι το 1979, έγιναν 143.000.000 το 2000 και 
εκτιµάται πως θα φτάσουν τα 174.000.000 το 2025. 
 
(4)  Από Τουρισµό και Aναψυχή στην Παράκτια Ζώνη 
 
Ο τουρισµός στην παράκτια ζώνη αναπτύσσεται ταχύτατα, γιατί ήλιος, αµµουδιά 
και φυσικό τοπίο ευνοούν την ανάπτυξη κερδοφόρων υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων αναψυχής. 
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Ο αυξανόµενος αριθµός τουριστών στις περιοχές αυτές, εκτός από θετικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα, µπορεί να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
όταν απουσιάζουν κατάλληλες υποδοµές για τη διαχείριση των αποβλήτων που 
παράγονται. 
 
(5)  Από Ναυτιλιακές ∆ραστηριότητες 
       
Τα πλοία εξυπηρετούν το 90% του παγκόσµιου εµπορίου και αποτελούν το 
οικονοµικότερο, ασφαλέστερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο µέσο µεταφοράς. Η 
συµβολή της παγκόσµιας ναυτιλίας µε όλων των ειδών τους ρυπαντές στη 
θαλάσσια ρύπανση, έχει υπολογιστεί πως είναι µικρότερη του 10% της συνολικής. 
Το µεγαλύτερο µέρος του 90% που υπολείπεται, οφείλεται σε χερσαίες 
δραστηριότητες. Όµως, ναυτικά ατυχήµατα και λειτουργίες των πλοίων όταν δεν 
γίνονται µε σωστό τρόπο, επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και απειλούν, 
όταν συµβούν, τη ζωή υδρόβιων οργανισµών. 
 
(6)   Από την Αλιεία  
 
Η αλιεία από τα πολύ παλιά χρόνια ήταν µέσο επιβίωσης του ανθρώπου. Σήµερα, 
έχει εξελιχθεί σε µια τεράστια βιοµηχανία µε αποτέλεσµα πολλά άχρηστα υλικά 
να πετάγονται από τους ψαράδες στη θάλασσα ασυλόγιστα και να προκαλούν το 
τραυµατισµό ή θάνατο θαλάσσιων ειδών και να δηµιουργούν εστίες µόλυνσης. 
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(7)  Από τις Εξορύξεις  
 
Το θαλάσσιο υπέδαφος είναι πλούσιο σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
µεταλλεύµατα όπως Μαγγάνιο (Mn) και Νικέλιο (Ni). 
 

 

 
Κατά την εξόρυξη τους, µπορεί να δηµιουργηθεί ρύπανση στη θάλασσα λόγω 
κάποιας διαρροής, ναυτικού ατυχήµατος ή βλάβης στους υποθαλάσσιους 
αγωγούς των εγκαταστάσεων. 
 
6.2 Επιπτώσεις της Θαλάσσιας Ρύπανσης  
 
Η θαλάσσια ρύπανση επηρεάζει το νερό, τα ιζήµατα και τους ζώντες 
οργανισµούς, ανάλογα µε το είδος των ρυπαντών, οι οποίοι είναι:  
 
(1)  Στερεά Απορρίµµατα 
 
Τα στερεά απορρίµµατα-σκουπίδια είναι µια από τις πιο σοβαρές και 
µακροχρόνιες απειλές που αντιµετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και οι 
παράκτιες κοινωνίες σε παγκόσµια κλίµακα. Περίπου 6,4 εκατοµµύρια τόνοι 
απορριµµάτων καταλήγουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς κάθε χρόνο, ενώ 
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόµενη συγκέντρωση µικροπλαστικών. 
 

 
Μικροπλαστικά 
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Μια από τις πηγές προέλευσης των απορριµµάτων που φθάνουν στη θάλασσα 
είναι και οι ίδιοι οι λουόµενοι, που ρίχνουν τα απορρίµµατα τους στη θάλασσα ή 
τα αφήνουν στην παραλία.  
 
Ελλιπής διαχείριση ή αµελής διάθεση απορριµµάτων είναι ακόµη µια αιτία όπως 
και η µεταφορά τους από την ενδοχώρα στη θάλασσα µε ανέµους, ποτάµια, νερά 
της βροχής και αποχετεύσεις. Απορρίµµατα καταλήγουν στη θάλασσα και από 
ναυτιλιακές δραστηριότητες όπως πλοία, σκάφη επαγγελµατικής αλιείας, σκάφη 
αναψυχής και εξέδρες εξόρυξης. 
 
Από το συνολικό ποσό των απορριµµάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, 15% 
επιπλέει στην επιφάνεια, 15% ξεβράζεται στις ακτές και 70% καταλήγει στο βυθό. 
Τα απορρίµµατα απειλούν θαλάσσιες χελώνες, κητώδη και θαλασσοπούλια, που 
τραυµατίζονται ή πεθαίνουν γιατί παγιδεύονται σε δίχτυα, ή καταπίνουν πλαστικά 
και άλλα αντικείµενα. 
 
Στα σκουπίδια βρίσκονται επικίνδυνα υλικά, όπως  κονσερβοκούτια, γυαλιά, 
καρφιά κ.λ.π. Εκτός από το ότι όλα αυτά αποτελούν εστίες µικροβιακής 
µόλυνσης και θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, πλήτουν τις τοπικές 
οικονοµίες µε µείωση του τουρισµού σε τοποθεσίες µε αισθητική ρύπανση λόγω 
πεταµένων σκουπιδιών. 
 
(2)  Πετρελαϊκή Ρύπανση 
 
Πετρέλαιο καταλήγει στη θάλασσα από δραστηριότητες στην ξηρά µε τα νερά της 
βροχής. Επίσης, από εργασίες που εκτελούνται σε πλοία και από ναυτικά 
ατυχήµατα.  
 

 

 
Φορτοεκφορτώσεις πετρελαϊκών προιόντων και πετρελεύσεις στα πλοία 
µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση µε πετρέλαιο  όπως και οι διαδικασίες 
εξόρυξης πετρελαίου. 
 
Η συµπεριφορά του πετρελαίου στη θάλασσα και οι επιπτώσεις του στη 
θαλάσσια ζωή εξαρτώνται από τη σύστασή του και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
που επικρατούν. 
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Θαλάσσια θηλαστικά όπως φώκιες, βίδρες και δελφίνια, αλλά και οστρακοειδή, 
ψάρια και θαλασσοπούλια απειλούνται όταν βρεθούν σε πετρέλαιο. 
 

 
 
Ο πετρελαιοκηλίδες που δηµιουργούνται σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος 
πλήττουν τα παράκτια οικοσυστήµατα επειδή το πετρέλαιο βγαίνει στις ακτές. Τα 
οικοσυστήµατα εκβολών ποταµών είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα αλλά 
ιδιαίτερα ευάλωτα στο πετρέλαιο. Τούτο οφείλεται στο ότι, λόγω εκτεταµένης 
ιζηµατοποίησης, το πετρέλαιο συσσωρεύεται εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
µε αποτέλεσµα την αργή αποκατάσταση τους. 
 

 
 

Παράκτιες δραστηριότητες, ναυπηγεία, λιµενικές εγκαταστάσεις, µαρίνες, 
εργοστάσια κ.λ.π, µπορεί να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους σε 
περίπτωση πετρελαιοκηλίδας για να αποφύγουν ζηµιές στις εγκαταστάσεις τους. 
Σοβαρές απώλειες υποφέρει και η τοπική παράκτια οικονοµία από την 
απαγόρευση αλιευτικής δραστηριότητας και τη µειωµένη άφιξη τουριστών στη 
ρυπασµένη περιοχή µέχρι να αποκατασταθεί. 

 
(3)  Ευτροφισµός 

 
Το φαινόµενο αυτό συµβαίνει όταν σε ρηχά οικοσυστήµατα καταλήγουν 
λιπάσµατα και ουσίες που περιέχουν κυρίως άζωτο και άλλα θρεπτικά για τα 
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φύκια συστατικά. Τότε τα φύκια αναπτύσονται υπερβολικά και όταν 
αποσυντίθενται καταναλώνουν το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο σε βάρος των 
άλλων οργανισµών αλλά και της βλάστησης του βυθού. 
 

 

 
Ευτροφισµός εµφανίζεται συχνότερα σε λιµνοθάλασσες, ποτάµια και µικρούς 
κόλπους όπου ρίχνονται για χρόνια ή εποχιακά αστικά λύµατα και βιοµηχανικά 
απόβλητα ανεπεξέργαστα, όπως επίσης φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα και 
λιπάσµατα γεωργικών καλλιεργειών που τα φέρνουν µαζί τους ποτάµια, ρέµατα, 
χείµαρροι και υπόγεια νερά.  
 
Πολυάριθµες είναι και οι κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις που προκαλεί ο 
ευτροφισµός. Πλήττεται η αλιεία από τη θνησιµότητα ψαριών και οστρακοειδών, 
ο τουρισµός µε αποτέλεσµα απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήµατος ενώ 
υποβαθµίζεται η αισθητική αξία του οικοσυστήµατος και περιορίζονται οι 
δραστηριότητες αναψυχής. 
 
(4)  Υποθαλάσσιος Θόρυβος- Ηχητική ρύπανση 

 
Ο υποθαλάσσιος θόρυβος είναι µια νέα «αόρατη» µορφή ρύπανσης που 
οφείλεται στις προπέλλες των πλοίων και των σκαφών αναψυχής, τις 
υποθαλάσσιες εξορύξεις και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που 
παράγουν υποθαλάσσιους ήχους διαφόρων  συχνοτήτων. 
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Οι επιπτώσεις του θορύβου δεν διακρίνονται όσο άλλων ρυπαντών, όπως το 
πετρέλαιο και τα στερεά απορρίµµατα. Προκαλούν όµως σοβαρές βλάβες στα 
θαλάσσια θηλαστικά και ψάρια, όπως προσωρινή ή µόνιµη απώλεια ακοής και 
εσωτερικές αιµορραγίες σε τέτοιο βαθµό που γίνονται µαζικοί εκβρασµοί στις ακτές. 
 
Ιδιαίτερα, ο χαµηλής συχνότητας ήχος που παράγεται από τα πλοία, είναι στην 
ίδια ζώνη συχνοτήτων των θαλάσσιων θηλαστικών που τους χρησιµεύουν για να 
επικοινωνούν µεταξύ τους, να βρίσκουν τροφή και να αποφεύγουν τους θηρευτές 
τους. Οι ανθρωπογενείς ήχοι στη θάλασσα καλύπτουν τα σήµατα των 
θαλάσσιων ζώων µε συνέπεια να χάνουν τον προσανατολισµό τους, να 
υποσιτίζονται και να διαταράσσεται η συµπεριφορά τους. 
 
∆ιεθνείς Οργανισµοί ερευνούν το πρόβληµα του θορύβου στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και µελετούν τρόπους για τον περιορισµό του. Ήδη, στον τοµέα της 
ναυτιλίας έχει γίνει σειρά προτάσεων για χρήση νέων τεχνολογιών που µειώνουν 
αυτό το θόρυβο. Ακόµη υπάρχουν σε ισχύ κανονισµοί που οφείλουν τα πλοία να 
τηρούν για να µη παρενοχλούν τα θαλάσσια θηλαστικά.  
 
(4)  Θαλάσσια Αλλόχθονα Είδη  
 
Πρόκειται για ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς (ξενικά είδη) που µεταφέρονται 
µε ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως πλοία και υδατοκαλλιέργειες, από µια 
θαλάσσια γεωγραφική περιοχή σε άλλη στην οποία εγκαθίστανται και 
αναπαράγονται. Τα θαλάσσια αλλόχθονα είδη θεωρούνται µία από τις 
µεγαλύτερες απειλές του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παγκόσµια κλίµακα γιατί 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, την αλιευτική παραγωγή και τους 
φυσικούς βιότοπους. 
 

 

 

Μείωση της βιοποικιλότητας και υποβάθµιση του περιβάλλοντος προκαλούνται 
λόγω: 
 

• του ανταγωνισµού των ξενικών ειδών µε τα αυτόχθονα για χώρο και 
τροφή, 

• της µεταφοράς ασθενειών και παρασίτων για τα οποία τα αυτόχθονα είδη 
δεν διαθέτουν αµυντικούς µηχανισµούς, 
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• των πληθυσµιακών εκρήξεων των ξενικών ειδών που καταναλώνουν 
µεγάλες ποσότητες οξυγόνου,  

• τη δηµιουργία ανοξικών συνθηκών, και  

• τις αλλαγές στην τροφική αλυσίδα. 
 
Ο άνθρωπος, ο τελευταίος κρίκος της τροφικής αλυσίδας, είναι αποδέκτης ιών 
και βακτηρίων που µπορεί να µεταφέρουν τα ξενικά είδη στα ψάρια. Τρώγοντάς 
τα κάποιος µπορεί να δηλητηριαστεί ή καταναλώνοντας µολυσµένα οστρακοειδή, 
να κινδυνέψει η ζωή του. 

 
Υπάρχουν  όµως και οικονοµικές επιπτώσεις από την παρουσία ξενικών ειδών. 
Μειώνονται τα αλιευτικά αποθέµατα, παθαίνει ζηµιές ο αλιευτικός εξοπλισµός, 
περιορίζεται η προσέλευση τουριστών λόγω της υποβαθµισµένης ποιότητας του 
θαλασσινού νερού και σπαταλώνται οικονοµικοί πόροι στην προσπάθεια να 
ελεγχθούν και να περιοριστούν οι επιπτώσεις. 
 
Η κλιµατική αλλαγή επιβαρύνει την κατάσταση, γιατί όσο αυξάνεται η  
θερµοκρασία των επιφανειακών νερών της θάλασσας, τα ξενικά είδη πηγαίνουν 
σε νέες περιοχές είτε γιατί δεν αντέχουν ένα συγκεκριµένο θερµοκρασιακό 
επίπεδο, είτε γιατί ακολουθούν την τροφή τους που µετακινείται. 

  
(5)  Καταστροφή Βιότοπων - Υποβάθµιση Ενδιαιτηµάτων 

 
Αλιευτική βιοµηχανία, αστικοποίηση, γεωργία και τουρισµός στην παράκτια ζώνη 
µπορούν να γίνουν οι κύριοι λόγοι καταστροφής σηµαντικών βιότοπων και 
υποβάθµισης φυσικών ενδιαιτηµάτων.  
 

 
 
Παράκτια οικοσυστήµατα και βιότοποι, υγρότοποι, µαγγρόβια δάση και 
κοραλλιογενείς ύφαλοι υφίστανται ταχεία υποβάθµιση καθώς η βιοποικιλότητα 
τους µειώνεται. 

 
Η διάβρωση των ακτών χειροτερεύει σε περιοχές µε µεγάλο πληθυσµό, όταν  
αποστραγγίζονται µαγγρόβια δάση για γεωργία, αλλάζει η χρήση της Γης για την 
κατασκευή φραγµάτων και λιµανιών και καταστρέφονται φυσικοί πόροι µε την 
υπεραλίευση καθώς και µε άλλες πρακτικές. 



74 

6.3 Καταπολέµηση της Ρύπανσης - Συλλογική και Ατοµική Συµβολή   
   

∆υστυχώς, η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες 
µας συνεχίζεται. Φτάσαµε πια στο σηµείο όπου πρέπει να παραδεχτούµε την 
καταστροφή που πράξεις µας προκαλούν στο φυσικό περιβάλλον και να 
υιοθετήσουµε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά για να βοηθήσουµε να 
διατηρηθεί η ζωή στη Γη. 
  
Χρειαζόµαστε συνεχή και απλή ενηµέρωση για να είµαστε περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιηµένοι, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία, για να κάνουµε το 
πρόβληµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος προσωπικό µας πρόβληµα. Να 
σκεφτόµαστε κάθε πράξη µας η οποία µπορεί να βλάψει το περιβάλλον και εµάς 
τους ίδιους. Να µη διστάζουµε να παίρνουµε µέρος σε δράσεις, όπως οι 
εθελοντικοί καθαρισµοί ακτών που εµείς οι ίδιοι χρησιµοποιούµε για απόλαυση. 
Να θυµόµαστε πως πετώντας τα σκουπίδια µας όπου νάναι, θα ξαναγυρίσουν σε 
εµάς και ίσως φέρουν και αρρώστια µαζί τους.   

  
Αν θέλουµε να συµβάλλουµε ατοµικά ή και συλλογικά στην προστασία των όσων 
µας προσφέρει η θάλασσα, ας κάνουµε πράξη τα παρακάτω: 
  
���� Μάθε και µετάδωσε τη γνώση 
  
∆ιάβασε για τη ζωή που υπάρχει µέσα στους ωκεανούς και τη θάλασσα και τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Έτσι, θα µπορέσεις να πείσεις και άλλους γύρω 
σου να αλλάξουν συνήθειες!  

  
  
���� Μην σπαταλάς ενέργεια 
  
Μην αυξάνεις τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Κλείνε φώτα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
υπολογιστή και άλλες ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρειάζεσαι! Έτσι µειώνεις 
την παραγωγή ηλεκτρισµού και µαζί τα αέρια και τη θερµότητα στην ατµόσφαιρα! 
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���� Μην σπαταλάς νερό  
  

Κλείνε τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου, κάνεις µπάνιο ή πλένεις το 
πρόσωπο σου. Από κάθε βρύση τρέχουν 15 λίτρα νερού κάθε λεπτό! Έτσι, 
βουρτσίζοντας τα δόντια σου 2 φορές την ηµέρα για 2 λεπτά ενώ τρέχει η βρύση, 
σπαταλάς 1,8 κυβικά µέτρα το µήνα και 22 κυβικά το χρόνο! 
  

  
  
���� Μάθε να επιλέγεις ψάρια και θαλασσινά σωστά 

  
Τα ψάρια µειώνονται µε την υπεραλίευση µας και την καταστροφή που κάνουµε 
στους βιοτόπους τους. Μάθε ποιά είδη ψαριών κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, 
µην τα αγοράζεις και απόφυγε να καταναλώνεις το γόνο. Βοήθησε να µειωθεί η 
ζήτηση τους!  

  
  
���� Κράτα την παραλία καθαρή 
  
Φεύγοντας από την παραλία βάλε τα σκουπίδια σου σε κάδο ή αν δεν υπάρχει, 
πάρε τα στο σπίτι. 
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���� Χρησιµοποίησε λιγότερα πλαστικά 
 

Χρησιµοποίησε πάνινη σακούλα αντί για πλαστική, τρόφιµα µε λιγότερη 
συσκευασία και µάθε να κάνεις ανακύκλωση!  

 

 

 

���� Γίνε εθελοντής «Ναυτίλος»  
 

Έλα στις δράσεις της HELMEPA για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, συµµετέχοντας ενεργά στο περιβαλλοντικό της πρόγραµµα 
“Ναυτίλοι της HELMEPA”.  

 

 

 

 

Πηγές: 
 

� http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/critical-issues-marine-pollution/ 
 

� The State of the Mediterranean Marine and Coast Environment, UNEP/MAP – 
Barcelona Convention, Athens 2012 
http://195.97.36.231/publications/SoMMCER_Eng.pdf  

 

� http://oceantoday.noaa.gov/fix-the-ocean.html  
 

� http://marinebio.org/oceans/ocean-dumping.asp  
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7. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Περιβάλλον  
 
Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες, τα ΜΜΕ έχουν σηµαντικό ρόλο καθώς 
αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού και 
διαµορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές. Έτσι, µπορούν να 
συµβάλλουν σηµαντικά και στην ενηµέρωση για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα της εποχής µας. 
 
Από την «Εκστρατεία για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήµες» που η  η 
HELMEPA πραγµατοποίησε σε 12 ελληνικές πόλεις την τριετία 2012-2014, 
προέκυψαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικά µε τα ΜΜΕ και τον 
περιβαλλοντικό τους ρόλο. Η έρευνα της HELMEPA σε 13.500 µαθητές σε όλες 
τις πόλεις, απέδειξε πως η τηλεόραση αποτελεί την κύρια πηγή περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης για τους 2 στους 3 µαθητές.  
 
Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η τηλεόραση, µε τον κοινωνικό τους ρόλο 
αποτελούν σηµαντικό συνεργάτη για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς όπως η 
HELMEPA. Με τη δωρεάν προβολή των περιβαλλοντικών µηνυµάτων της µε 
κεντρική φιγούρα-ήρωα το Γλάρο, που άρχισε το 1986 και συνεχίζεται, η τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και ο έντυπος Τύπος επηρέασαν χιλιάδες άτοµα και ειδικότερα νέα 
παιδιά. Πολλά άτοµα ηλικίας 30-40 ετών, επαναλάµβαναν κατά την τριετή έρευνα 
της εκστρατείας της HELMEPA το µήνυµα «Όχι Σκουπίδια, Όχι Πλαστικά σε 
Θάλασσες και Ακτές» που έβλεπαν, άκουγαν και διάβαζαν µικροί. 
 

 

 
Ο ενηµερωτικός ρόλος των ΜΜΕ, ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες που ακτές και 
θάλασσες δέχονται τη µεγαλύτερη πίεση, συµβάλλει στη διαµόρφωση σωστής 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των σκεπτόµενων πολιτών και ξένων 
επισκεπτών στη χώρα µας.  
 
Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών σηµειώθηκε συστηµατική 
δηµοσιογραφική κάλυψη θεµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον στην 
Ελλάδα. ∆εν υπάρχει σήµερα ελληνικό έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο που να µην 
αφιερώνει περισσότερο ή λιγότερο χώρο ή χρόνο σε τέτοιου είδους θέµατα, 
πράγµα που αποτελεί θετική συνεισφορά των ΜΜΕ για την περιβαλλοντική 
ενηµέρωση της κοινωνίας. 
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Επίσης το internet, έχοντας µπει δυναµικά στη ζωή του µέσου Έλληνα και 
Ελληνίδας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, παρέχει αµεσότητα και θεωρείται 
έγκυρο µέσο ενηµέρωσης. Αποτέλεσµα είναι οι µισοί περίπου Έλληνες και οι 9 
στις 10 επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν στην Ελλάδα το διαδίκτυο. 
 

 

 

Περιβαλλοντικά ζητήµατα που προβάλλουν τα ΜΜΕ είναι η ρύπανση του χερσαίου 
και υδάτινου περιβάλλοντος καθώς και της ατµόσφαιρας, η µείωση της 
βιοποικιλότητας, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η αποψίλωση των δασών, η 
έλλειψη νερού, οι γενετικά τροποποιηµένες τροφές και η κλιµατική αλλαγή. Το ότι η 
κλιµατική αλλαγή έφτασε στην κορυφή της παγκόσµιας πολιτικής ατζέντας, οφείλεται 
στη προβολή από τα ΜΜΕ των παρεµβάσεων διεθνών προσωπικοτήτων.  
 

Τα τελευταία χρόνια, δείχνουµε εµείς οι Έλληνες να ανησυχούµε πολύ για το 
περιβάλλον. Συγχρόνως όµως, αποποιούµαστε κάθε προσωπική µας ευθύνη και 
δεν πιστεύουµε πως είναι δυνατό να κάνουµε κάτι για να αλλάξουµε την κατάσταση. 
Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι δεν έχει ακόµη βρεθεί ο τρόπος να προκληθεί το 
προσωπικό µας ενδιαφέρον να µάθουµε για το περιβάλλον και τη σχέση του µαζί 
µας. Αυτή η γνώση θα µας βοηθήσει να διαµορφώσουµε περιβαλλοντική συνείδηση 
για να µπορούµε να κάνουµε σωστές επιλογές για ένα καλύτερο αύριο. 
 
Προσδοκία µας στη HELMEPA είναι η έκδοση αυτή να αποτελέσει έναυσµα για να 
ξεκινήσουµε µια νέα προσωπική προσέγγιση στη σχέση µας µε το περιβάλλον 
από το οποίο τελικά ΟΛΟΙ εξαρτόµαστε. 
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ΠΗΓΕΣ 

� «Ενηµέρωση Κοινού για τη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων σε Θάλασσες και Ακτές της 
Μεσογείου» - ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ, HELMEPA και MIO-ECSDE, Αθήνα, 2008 
http://www.helmepacadets.gr/files/Aporrimmata_se_thalasses_kai_aktes_ths_Mesog
eiou.pdf  

� Εθνική Έρευνα για τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα, Public Issue, 2007 
http://www.publicissue.gr/128/iom-media-2007  

� “Environmental Communication” – OECD publication, 1999 
http://www.oecd.org/environment/environment-development/2447061.pdf  
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8. Θάλασσα, Ωκεανοί και Τέχνες 
 

Η θάλασσα, µε την έκταση και το βάθος της, αποτελεί πάντα 
κεντρικό θέµα δηµιουργίας πολλών καλλιτεχνών. Ζωγράφοι, 
συγγραφείς, λογοτέχνες, ακόµη και κυβερνήσεις που 
αποφασίζουν για τις µορφές που έχουν επάνω τους εθνικά 
νοµίσµατα, ασχολήθηκαν µε τη θάλασσα και εξακολουθούν να 
εµπνέονται από αυτή. 
 
Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι έχουν διαπιστώσει τη σηµασία που έχει το 
νερό για τη ζωή επάνω στη Γη. Ιδιαίτερα οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα νερά, 
όπου υπήρχαν, ως θεότητες. Όσο για τη θάλασσα, πίστευαν πως ο Ωκεανός 
είναι ένα τεράστιο ποτάµι, που χωρίς πηγές και εκβολές, περιβρέχει τη Γη. Η 
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία είναι γεµάτη από θεούς, ήρωες, νύµφες, τέρατα και 
ζώα του υγρού στοιχείου που πρωταγωνιστούν σε µυθικά, µεγάλα και θαυµαστά, 
γεγονότα. 
 

 
 
Τα αγγεία που σώζονται από την Ελληνική Αρχαιότητα, που θαυµάζουµε σε 
Μουσεία της Ελλάδας και άλλων χωρών, αφηγούνται µε θαυµάσια 
εικονογράφηση ιστορίες και έπη που αποτελούν τα θεµέλια της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας.  ∆ελφίνια και χταπόδια στην Κνωσό, χελιδονόψαρα της Μήλου, 
ιστιοφόρα και κωπήλατα πλοία, ναυµαχίες, ναυάγια, πολεµικά πλοία, το ταξίδι 
του Οδυσσέα και η Αργοναυτική Εκστρατεία εµφανίζονται σε όλες τις εποχές της 
ελληνικής αρχαιότητας.  
 

 
 
Θαλάσσιο άρµα που σέρνουν ζώα, δηµιούργηµα της φαντασίας των Αρχαίων 
Ελλήνων, ταξίδευε τον Ποσειδώνα που εξουσίαζε το υγρό στοιχείο.  
 
Με µοναδική τέχνη, πολλά από τα αγγεία που χρησιµοποιούσαν στην 
καθηµερινότητά τους οι αρχαίοι Έλληνες, είναι στολισµένα µε µορφές όπως 



81 

Νηρηίδες, δελφίνια και θαλάσσιες νύµφες. Ακόµη, παρουσιάζουν σκηνές από τα 
επικά δηµιουργήµατα του Οµήρου.  
 
Στη νεότερη Ελληνική καλλιτεχνία, λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφοι και 
αρχιτέκτονες, επίσης εξυµνούν τη θάλασσα και τη σηµασία της σαν πηγή ζωής, 
δύναµης, αλλαγής και καταστροφής ακόµη. Γεννηµένοι κοντά στη θάλασσα, ο 
Σεφέρης στη Σµύρνη, ο Ρίτσος στη Μονεµβασιά, ο Ελύτης στην Κρήτη, 
επηρεάστηκαν από αυτήν στην καλλιτεχνική τους δηµιουργία. Και γραφικά ο 
Καρκαβίτσας εξοµολογείται αυτή την επιρροή, γράφοντας στα «Λόγια της 
Πλώρης». 
  

«Ναι! την αγαπούσα τη θάλασσα! Την έβλεπα ν’ απλώνεται από το 

ακρωτήρι ως πέρα, πέρα µακριά, να χάνεται στα ουρανοθέµελα σαν 

ζαφειρένια πλάκα στρωτή, βουβή και πάσχιζα να µάθω το µυστικό της. 

Την έβλεπα οργισµένη άλλοτε, να δέρνει µε αφρούς το ακρογιάλι, να 

καβαλικεύει τα χάλαρα, να σκαλώνει στις σπηλιές, να βροντά και να 

ηχάει, λες και ζητούσε να φθάσει στην καρδιά της γης, για να σβήσει 

τις φωτιές της. Κι έτρεχα µεθυσµένος να παίξω µαζί της, να τη 

θυµώσω, να την αναγκάσω να µε κυνηγήσει, να νιώσω τον αφρό της 

επάνω µου, όπως πειράζοµε αλυσοδεµένα τ’ αγρίµια». 

 

Στην Ιταλία, ο Botticelli θαυµάζει την οµορφιά των 
ωκεανών στη «Γέννηση της Αφροδίτης». Στην 
ελληνική ζωγραφική, η θαλασσογραφία τονίζει τη 
σχέση του ανθρώπου µε τη θάλασσα σε φάσεις 
ειρηνικές και πολεµικές, όπως ο αγώνας των 
Ελλήνων για ανεξαρτησία.  
 
Η θαλασσογραφία είναι ιδιαίτερα προσφιλής σε 
ζωγράφους και κοινό όπως φαίνεται από τα έργα των 
Βολανάκη, Αλταµούρα, Λύτρα, Τέτση, Γραµµατό-
πουλου και Μοσχάκη. 
 
 
Πηγές: 
 
� http://valtadoreioenvironmental.blogspot.gr/2010/06/blo

g-post_8434.html  
 
� Μανόλης Βλάχος «Η Ελληνική Θαλασσογραφία», 

Ολκός 1993, διαθέσιµο στο παρακάτω link:  
http://www.latsis-
foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=12&  

 
� Burkert Walter, Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία 

Μ.Ι.Ε.Τ., (Αθήνα, 1993). 
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9. Το Μέλλον της Θάλασσας και των Ωκεανών 
 

Ο κόσµος των ωκεανών καλύπτει σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του 
πλανήτη, µε µέσο βάθος περίπου 4.000 µέτρα. Όσο αποµακρυνόµαστε από την 
επιφάνεια της θάλασσας, αυξάνει το σκοτάδι και η πίεση του νερού και αυτό το 
αχανές πεδίο ήταν µέχρι πρόσφατα εντελώς απρόσιτο σε κάθε είδους παρατήρηση.  
 
Η ωκεανογραφική επιστήµη, αν και µετρά λιγότερο από 2 αιώνες ζωής, έχει 
ανατρέψει την εικόνα που είχαµε για τους ωκεανούς. Ανέδειξε, µεταξύ άλλων, την 
τεράστια ποικιλία ζωής που φιλοξενούν αλλά ένα πολύ µικρό κοµµάτι αυτού του 
υδάτινου κόσµου έχει µέχρι τώρα εξερευνήσει. Εκτιµάται ότι µόλις το 5% των 
ωκεανών έχει διερευνηθεί συστηµατικά και ίσως το 1% της επιφάνειας του 
θαλάσσιου πυθµένα! 
 

 
Κοραλλιογενείς ύφαλοι στο Οικολογικό, Καταφύγιο Dry Tortugas, USA 

Τα επίσηµα καταγεγραµµένα θαλάσσια είδη ανέρχονται σε περίπου 250.000. Η 
πιο µετριοπαθής εκτίµηση για το συνολικό αριθµό τους, βασισµένη σε διεξοδική 
µελέτη όλων των διαθέσιµων στοιχείων, είναι γύρω στο 1.000.000!  
 
Κάθε φορά που πραγµατοποιείται κάποια δειγµατοληψία σε βάθος µεγαλύτερο 
από 3.000 µέτρα, τα µισά κατά µέσο όρο από τα είδη που ανέρχονται στην 
επιφάνεια, συναντώνται για πρώτη φορά από τους βιολόγους.  

     
∆ύτης φωτογραφίζει θαλάσσια χελώνα µε τη χρήση υποβρύχιας φωτογραφικής µηχανής, 

Cockeysville, Maryland, USA 
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9.1 Οι Θαλάσσιοι Πόροι ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ανεξάντλητοι 
 
Οι ωκεανοί είναι το µεγαλύτερο σύστηµα υποστήριξης της ζωής του πλανήτη. 
Εξαρτόµαστε από τους ωκεανούς για τη ρύθµιση του κλίµατος και στηριζόµαστε 
στην πλούσια ποικιλοµορφία της θαλάσσιας ζωής για την προµήθεια φαρµάκων 
και τροφής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο περιβάλλον σταδιακά 
υποβαθµίζεται, µε αντίκτυπο στους θαλάσσιους οργανισµούς, αλλά και στην 
ανθρώπινη κοινωνία, οικονοµία και πολιτισµό. 
  
Οι θαλάσσιοι πόροι θεωρούνταν για πολύ καιρό ανεξάντλητοι. Πρόσφατα όµως, 
καθώς οι δυνητικές και οι πραγµατικές παρενέργειες των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων έγιναν φανερές, η θέση µας όσον αφορά τα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα έχει αλλάξει και έχει αντικατασταθεί από προσπάθεια για βιώσιµη 
και αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων. 
 
Η ικανότητα των θαλάσσιων πόρων να αναπληρώνονται παρά τις συνεχείς 
πιέσεις από τον άνθρωπο µε την υπεραλίευση, τη βιοµηχανική ρύπανση και τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, είναι περιορισµένη. 
 
Η υπεραλίευση είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα της υποβάθµισης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της εξάντλησης των θαλάσσιων πόρων. Αλιεύουµε 
κάθε χρόνο στις θάλασσες περισσότερα ψάρια από αυτά που παράγονται µε 
αποτέλεσµα τα αποθέµατα των εµπορικών ειδών ψαριών να µειώνονται 
δραστικά.  
 
Θετική εξέλιξη είναι το ότι συνειδητοποιώντας πως οι θαλάσσιοι πόροι δεν είναι 
ανεξάντλητοι, αυξήθηκαν οι εθνικές και διεθνείς προσπάθειες στους τοµείς της 
έρευνας, διαχείρισης και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. 
Αναµένεται ότι τα επόµενα χρόνια θα εδραιωθεί ένας ακόµη µεγαλύτερος αριθµός 
∆ιεθνών Συµβάσεων και κανόνων για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. 
 
9.2 Θεσµική Προστασία Θάλασσας και Ωκεανών 
 
Ένα µεγάλο µέρος του ∆ιεθνούς ∆ικαίου ασχολείται ειδικά µε την προστασία και 
τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1950 έχουν υιοθετηθεί γενικοί κανόνες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  
επίπεδο, σαν αποτέλεσµα ∆ιεθνών Συµβάσεων που υπογράφηκαν µεταξύ 
κρατών. 
 
Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός-IMO (International Maritime Organization), 
που συστάθηκε για τον έλεγχο της ναυτιλίας µε ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ το 
1948, έχει σήµερα 170 κράτη-µέλη. Είναι τεχνικός οργανισµός των Ηνωµένων 
Εθνών που θεσπίζει µέτρα για την ασφάλεια στα πλοία και την πρόληψη της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από αυτά. ∆ύο αυστηρές ∆ιεθνείς Συµβάσεις, που 
περιοδικά ανανεώνονται, SOLAS (Safety Of Life At Sea) - Ασφάλεια Ζωής στη 
Θάλασσα και MARPOL (Maritime Pollution) - Πρόληψη της Ρύπανσης από τα 
Πλοία, ελέγχουν στην πράξη την παγκόσµια ναυτιλία.  
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Ο IMO έχει επίσης σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης 
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 1982 UNCLOS (United 
Nations Convention on the Law of the Sea), ένα ισχυρό και δεσµευτικό διεθνές 
όργανο που επιβάλλει την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Έχει εφαρµογή για όλες τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των χερσαίων πηγών, τόσο εντός όσο και εκτός των 
περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας. 
 
Για την προστασία επιλεγµένων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων και υψηλής 
οικολογικής αξίας θαλάσσιων εκτάσεων, που εντοπίζονται ως επί το πλείστον 
στα εθνικά της ύδατα, η κάθε χώρα µπορεί να αποφασίσει την ανακήρυξή τους 
σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές - MPAs (Marine Protected Areas). Στις 
περιοχές αυτές θεσµοθετείται και εφαρµόζεται ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, 
που συνήθως αναγνωρίζεται και σε διεθνές επίπεδο και που µπορεί να 
περιλαµβάνει διαχειριστικά µέτρα και περιορισµούς σχετικά µε διάφορες 
θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, όπως η αλιεία, ο τουρισµός, η εξόρυξη 
πετρελαίου, η παράκτια βιοµηχανία κ.ά.  
 
Το 2006, η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity) 
απηύθυνε έκκληση ώστε τουλάχιστον το 10% της παγκόσµιας έκτασης των 
θαλάσσιων περιοχών να ενταχθεί σε ένα αποτελεσµατικό καθεστώς προστασίας. 
Το 2010, ο αριθµός των MPAs ανερχόταν σε 5.878 και κάλυπτε 4.200 τετρ. χλµ. 
ωκεανού ή 1,17% της παγκόσµιας επιφάνειας των ωκεανών. 
 
Παρά τα παραπάνω, η προστασία επιλεγµένων θαλάσσιων περιοχών, ειδικά 
από τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα, όταν αυτές βρίσκονται έξω από τα 
χωρικά νερά, δεν µπορεί να γίνει στο πλαίσιο των MEPAs. Εποµένως, αφού δεν 
µπορεί κάποια χώρα να επιτύχει συµφωνία µε άλλες χώρες, αρµόδιος 
οργανισµός είναι ο ΙΜΟ, στο Λονδίνο. Εκεί, τα κράτη µέλη του αποφάσισαν και 
υιοθέτησαν δύο µηχανισµούς προστασίας, τις Ειδικές Περιοχές (Special Areas- 
SAs) και τις Ιδιαίτερα Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές (Particularly Sensitive 
Sea Areas-PSSAs). 
 
- Ειδικές Περιοχές - SAs: Είναι πάντα συνδεδεµένες µε συγκεκριµένα 

Παραρτήµατα της MARPOL που προβλέπουν αυστηρότερες απαιτήσεις. 
 

- Ιδιαίτερα Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές - PSSAs: Περιοχές που 
χρειάζονται ειδική προστασία από τον ΙΜΟ λόγω της αναγνωρισµένης 
οικολογικής, κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής, επιστηµονικής ή 
εκπαιδευτικής αξίας τους και οι οποίες είναι ευαίσθητες στις επιπτώσεις της 
διεθνούς ναυτιλιακής δραστηριότητας. Για τις περιοχές αυτές υπάρχουν 
διεθνή µέτρα για την προστασία τους από τις επιπτώσεις της ναυσιπλοΐας, 
όπως δροµολόγιο, υποχρεωτική πλοήγηση, περιορισµοί ταχύτητας και 
αυστηρή εφαρµογή των απαιτήσεων της MARPOL σχετικά µε τις απορρίψεις 
και τον απαιτούµενο εξοπλισµό των πλοίων. Μέχρι σήµερα, 13 θαλάσσιες 
περιοχές έχουν αναγνωριστεί από τον ΙΜΟ σαν PSSAs. 
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Πέρα από τις προσπάθειες προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε 
παγκόσµιο επίπεδο, σηµαντικά βήµατα γίνονται και σε περιφερειακό επίπεδο για 
τη διαχείριση θαλάσσιων περιοχών που για την Ευρωπαική Ένωση χρονολογικά  
είναι:  
 
- 1974: Η Επιτροπή για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της 

Βαλτικής, γνωστή και ως η Επιτροπή του Ελσίνκι HELCOM (Helsinki 
Commission) αποτελείται από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 

- 1976: Η Σύµβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου από τη 
Ρύπανση (Barcelona Convention), που είναι περιφερειακή Σύµβαση για την 
πρόληψη και µείωση της ρύπανσης από θαλάσσιες, εναέριες και χερσαίες 
πηγές στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Σύµβαση της Βαρκελώνης, µαζί µε το 
Σχέδιο ∆ράσης για τη Μεσόγειο, που εδρεύει στην Αθήνα, αποτελούν µέρος 
του Προγράµµατος Περιφερειακών Θαλασσών του UNEP (United Nations 
Environmental Programme), 

 
- 1976: Η Σύµβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού OSPAR, που τη διαχειρίζεται αντίστοιχη 
Επιτροπή από 15 κράτη της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 
9.3 Υπάρχει Ελπίδα για τη Σωτηρία Θάλασσας και Ωκεανών; 

 
Η περιβαλλοντική υποβάθµιση θάλασσας και ωκεανών είναι ένα αδιαµφισβήτητο 
γεγονός στις ηµέρες µας. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα να αναστραφεί αυτή η 
κατάσταση, αν η κοινωνία αλλάξει τη συµπεριφορά της µε στόχο την επίτευξη 
βιώσιµης αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος.  
 
Το αποφασιστικότερο βήµα για την προστασία των ωκεανών θα γίνει αν τηρηθεί 
αυστηρά το ∆ιεθνές και Περιφερειακό Πλαίσιο Προστασίας των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιοχών. Αυτό παρέχει ποικίλα επίπεδα προστασίας και 
διαµορφώνει συγκεκριµένες υποχρεώσεις διαφόρων κρατών, που καλούνται να 
συνεργαστούν σε ένα κοινό σκοπό που θα οφελήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
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Τα συγκεκριµένα και χωρίς αµφισβήτηση επιτεύγµατα της ναυτιλίας για τον 
περιορισµό της ρύπανσης των πλοίων χάρη στο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο, την 
τεχνολογική εξέλιξη αλλά και την όλο και αρτιότερη κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, αποτελούν παράδειγµα και για 
άλλους παραγωγικούς τοµείς ή δραστηριότητες στον παράκτιο και θαλάσσιο 
χώρο. Ιδιαίτερα, το παράδειγµα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας όπου 
Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες ίδρυσαν εθελοντικά τη HELMEPA απέσπασε 
την εκτίµηση της διεθνούς ναυτιλίας. Ενώνοντας τις δυνάµεις τους οι Έλληνες 
ναυτιλλόµενοι απέδειξαν ότι όταν ο άνθρωπος ενηµερώνεται και κινητοποιείται, 
φέρνει θετικά αποτελέσµατα. Τα στοιχεία των Αρχών ελέγχου των πλοίων στα 
λιµάνια επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας πληρωµάτων και πλοιοκτησίας, που είναι εθελοντικά µέλη της 
HELMEPA. 
 
Η σηµερινή διαχείριση της αλιείας πρέπει επειγόντως να µεταρρυθµιστεί και να 
στραφεί σε µια πιο βιώσιµη αλιεία. Για να προστατέψουµε τα αλιευτικά 
αποθέµατα του µέλλοντος, πρέπει να λάβουµε υπόψη τους οικολογικούς 
δεσµούς µεταξύ διάφορων ειδών ψαριών και των βιοτόπων τους, γιατί φαίνεται 
πως µέχρι σήµερα εξετάζονται µεµονωµένα. 
 
Όµως το πρόβληµα της θαλάσσιας ρύπανσης είναι εξαιρετικά σύνθετο, αφού το 
µεγαλύτερο µέρος του πηγάζει από δραστηριότητες που εκτυλίσσονται στο 
χερσαίο χώρο και είναι πολύ δυσκολότερο να ελεγχθούν αποτελεσµατικά. Η 
συσσώρευση απορριµµάτων στις θάλασσες θα περιοριστεί µόνον αν η είσοδος 
σκουπιδιών από χερσαίες πηγές ελεγχθεί δραστικά.  
 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση είναι αναµφισβήτητα η πιο 
ελπιδοφόρα και αποτελεσµατική προσέγγιση, ιδίως όταν στρέφεται στις νέες 
γενιές ανθρώπων που θα αναλάβουν τις τύχες του πλανήτη µας στο άµεσο 
µέλλον και θα κληθούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε µια σειρά σοβαρών 
και σύνθετων περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή.  
 
Ενθαρρυντικό σηµάδι είναι η εθελοντική ανταπόκριση και συµµετοχή 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσµο την 
Παγκόσµια Ηµέρα Καθαρισµού Ακτών (International Coastal Cleanup Day) από 
τα απορρίµµατα. Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των συνανθρώπων µας που 
πραγµατικά θέλουν να µειωθεί η ρύπανση των θαλασσών.  
 
Θετικό βήµα είναι και οι πρωτοβουλίες του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των 
Ηνωµένων Εθνών (UNEP) και άλλων οργανισµών για την ευαισθητοποίηση των 
ψαράδων. Λυπηρό είναι το φαινόµενο «Αλιεία-Φάντασµα» (Ghost Fishing) που 
γίνεται η αιτία θανάτωσης θαλάσσιων οργανισµών από άχρηστα ή 
κατεστραµµένα αλιευτικά εργαλεία, δίχτυα, παγίδες κλπ, που ψαράδες αφήνουν 
στη θάλασσα παράνοµα, αντί να τα δίνουν στην ξηρά.  
 
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των αγαθών που 
απλόχερα µας προσφέρει, αποτελεί ένα πανανθρώπινο στόχο. Η καλή του 
κατάσταση θα υποστηρίξει τη ζωή αυτών που θα µας διαδεχτούν. Όσο υψηλός 
και πολύπλοκος και αν φαντάζει ο στόχος αυτός, η επιτυχία του περνά από το 
χέρι του καθενός µας.  
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Από εκεί και πέρα, ας απαιτήσουµε από αυτούς που εκλέγουµε σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο να υιοθετήσουν ολοκληρωµένη αειφόρο διαχείριση των 
θαλάσσιων πόρων της πατρίδας µας. Και να προωθήσουν την εφαρµογή της 
οικοσυστηµικής διαχείρισης τους σε διακρατικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 
Τώρα γνωρίζουµε καλά πως µακροπρόθεσµα αυτή η διαχείριση είναι η µία και 
µοναδική µας επιλογή, για τη σωτηρία των θαλασσών και της ζωής µας. 

 
 
Πηγές: 
 
� http://oceanexplorer.noaa.gov/  

� http://worldoceanreview.com/en/wor-1/  

� http://www.unep.org/  

� http://www.imo.org/Pages/homeaspx  
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