
 

 

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

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων: Προϊστορική Εποχή 8000 π.Χ. - 

1100 π.Χ. (Μέρος Α’) 

Εισαγωγή 

 

Σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο της 

Ελλάδος, θα γνωρίσουμε την ιστορία της 

ελληνικής ναυτικής παράδοσης και την εξέ-

λιξή της από την Προϊστορική Εποχή που θα 

αποτελέσει και το πρώτο μέρος της ιστορι-

κής μας  περιήγησης, στη Γεωμετρική και 

την Αρχαϊκή-Κλασσική-Ελληνιστική επο-χή, 

την Πρωτοβυζαντινή και Οθωμανική περίο-

δο μέχρι και τη σύγχρονη εποχή της σύστα-

σης του Νεοελληνικού Κράτους που θα ακο-

λουθήσουν σε επόμενα τεύχη του Περισκό-

πιου. 

 

Οι απαρχές 

 

Στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας σε 

στρώμα κατοίκησης του 8.000 π.Χ. οι ανα-

σκαφές έφεραν στο φως κομμάτια 

(φολίδες) οψιδιανού που μαρτυρούσαν την 

προέλευσή τους από το νησί της Μήλου. Ο 

οψιδιανός είναι ηφαιστιογενές υαλώδες 

πέτρωμα το οποίο οι άνθρωποι της εποχής 

του λίθου χρησιμοποιούσαν για την κατα-

σκευή εργαλείων και όπλων. 

 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη επιστη-

μονική εκδοχή, πρέπει να είχε χρησιμο-

ποιηθεί ένα παπυρένιο (αλιευτικό) σκάφος 

κατά το πρότυπο της κερκυραϊκής παπυρέλ-

λας. Το σημαντικό γεγονός που αποδεικνύ-

εται από τα ευρήματα του Φράγχθι, είναι 

ότι οι εμπορικές συναλλαγές και τα θαλασ-

σινά ταξίδια στα νερά του Αιγαίου πελά-

γους είχαν ήδη αρχίσει πριν από 10.000 

χρόνια! 

 

Οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και η 

γεωγραφική διαμόρφωση των νησιών του 

Αιγαίου προσέφεραν τις ιδανικότερες συν-

θήκες για την ανάπτυξη της ναυσι-πλοΐας.  

 

Οι κάτοικοι των νησιών των Κυκλάδων 

στράφηκαν από πολύ νωρίς στη θάλασσα 

και πρωτοπόρησαν στην τέχνη του ναυ-

πηγού και του ναυτίλου, όπως υπο-

δηλώνουν βραχογραφίες και χαράγματα με 

απεικονίσεις πολύκωπων πλοιαρίων σε 

σκεύη της 3
ης

 χιλιετίας π.Χ. 

 

Μινωϊκή Θαλασσοκρατία 

 

Τον πρώιμο Κυκλαδικό ναυτικό πολιτισμό 

διαδέχεται ο πολιτισμός της Μινωϊκής Κρή-

της. Η χρήση του χαλκού για την κατασκευή 

όπλων και εργαλείων, υπαγορεύει μεγαλύ-

τερα ταξίδια και εκτός του Αιγαίου, στην 

Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο.  

 

Αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν την 

ίδρυση αποικιών και ναυτικών σταθμών 

των Μινωϊτών στα νησιά του Αιγαίου, στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, στα παράλια της Μι-

κράς Ασίας και της Φοινίκης. 

 

Οι κερκυραϊκές παπυρέλλες ήταν κυρίως αλι-

ευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνταν στην 

Δυτική Κέρκυρα μέχρι το 1965. 
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Τα κεραμικά τεχνουργήματα του Μινωικού πολι-

τισμού των ανακτόρων της Κνωσσού, της Φαιστού, 

της Ζάκρου, των Μαλλίων που κατακλύζουν τον 

χώρο της Εγγύς Ανατολής υποδεικνύουν την Κρήτη 

ως την πρώτη θαλασσοκράτειρα δύναμη στην Ανα-

τολική Μεσόγειο. Μονοπωλεί το εμπόριο και η κοι-

νωνία της ζει μέρες ειρηνικές, δημιουργικές και ευη-

μερίας. 

Στον τομέα της ναυπηγικής τέχνης, όλη η συσ-

σωρευμένη εμπειρία των μακρινών, για την εποχή, 

θαλασσινών ταξιδιών κορυφώνεται στα μέσα της 2
ης

 

χιλιετίας. Η σημαντικότερη μαρτυρία για την πρόο-

δο στον τομέα της ναυπηγικής, στο Αιγαίο της επο-

χής του χαλκού, είναι η παράσταση του απο-

καλούμενου «στόλου» στις τοιχογραφίες της Δυτι-

κής Οικίας της Σαντορίνης που χρονολογείται περί-

που στο 1550 π.Χ. 

Στις τοιχογραφίες απεικονίζονται 14 πλοιάρια που 

σχηματίζουν «πομπή» και χρησιμοποιούν όλους 

τους τότε γνωστούς τρόπους πρόωσης. Πλοία που 

σύμφωνα με τους μελετητές, το μήκος τους ξεπερ-

νούσε στην πραγματικότητα τα 30 μέτρα, διέθεταν 

από 18 έως 21 κωπηλάτες και υπήρχαν δύο πηδά-

λια στην πρύμνη. 

 

Η Μυκηναϊκή επέλαση  

 

Από το 1450 π.Χ. οι Μυκηναίοι διαδέχονται τους 

Μινωΐτες στην κυριαρχία της θάλασσας και εγκαθι-

δρύουν εμπορικά δίκτυα σχεδόν σε ολόκληρη τη 

Μεσογειακή λεκάνη. Τα ναυτικά τους επιτεύγματα 

απηχούνται στα ομηρικά έπη και στα μυθικά ναυ-

τικά κατορθώματα των Αργοναυτών. 

Ομοίωμα πλοίου της Θήρας (17ος αι. π.Χ.). Κατα-
σκευή:  Γεώργιος Ράλλης. Συλλογή Ν.Μ.Ε. 

Ομοίωμα Μινωικού πλοίου (1700-1400 π.Χ.). Κατα-

σκευή: Γεώργιος & Αριστοτέλης Ράλλης. Συλλογή 

Ν.Μ.Ε 

Τοιχογραφία με νηοπομπή από τη Δυτική Οικία στο Ακρωτήρι της Θήρας, 1550 π.Χ. Αθήνα,      Εθνι-

κό Αρχαιολογικό Μουσείο, © Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

Τα Υποθαλάσσια Μουσεία 

Μια επίσκεψη στο μουσείο μπορεί να αποβεί μια 

χρήσιμη εμπειρία, από την οποία θα προκύψουν 

γνώσεις, αναμνήσεις και συναισθήματα.  

 

Επισκεπτόμαστε συνήθως μουσεία τέχνης, αρχαι-

ολογικά, λαογραφικά, εθνογραφικά, υπαίθρια και 

άλλα. Σήμερα όμως εάν είμαστε λάτρεις της κατά-

δυσης μας δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτούμε 

και υποθαλάσσια μουσεία, δίνοντας στη συνη-

θισμένη μας βουτιά χαρακτήρα πολιτιστικής εκδρο-

μής.  

 

Παρακάτω θα βρείτε μια αναφορά στα πιο γνωστά 

υποθαλάσσια μουσεία αλλά και σε κάποια που 

πρόκειται να ανοίξουν σύντομα τις «πόρτες» τους 

στο κοινό. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

Υποθαλάσσιο Μουσείο Τέχνης (MUSA-Museo 

Subacuático de Arte) - Πόλη του Μεξικό 

 

Ένα από τα δημοφιλέστερα υποθαλάσσια μουσεία 

είναι αυτό που βρίσκεται στο Εθνικό Θαλάσσιο πάρ-

κο του Μεξικό, σε έναν από τους δημοφιλέ-στερους 

τουριστικούς προορισμούς του Κανκούν, ανάμεσα 

στο νησί Isla Mujeres και στο Punta Nizuc. Ένα φιλό-

δοξο σχέδιο του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε το 

2008.  

 

Το μοναδικού κάλλους υποθαλάσσιο μουσείο φιλο-

ξενεί γλυπτά με ανθρώπινες μορφές σε φυσικό μέ-

γεθος, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού 

στην καταστροφή του οικοσυστήματος, τη δημι-

ουργία ενός τεχνητού χώρου όπου τα κοράλλια θα 

μπορούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν και την 

προσέλκυση του τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα 

από το πάντρεμα με την τέχνη. 

Στο βυθό του Θαλάσσιου Πάρκου (περίπου 10 μέ-

τρα βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας) έχουν 

τοποθετηθεί πάνω από 400 αγάλματα που φιλοτέ-

χνησε ο Βρετανός γλύπτης Jason de Caires Taylor, 

όχι μόνο για να κοσμήσουν το βυθό αλλά και για να 

αποτελέσουν τεχνητές βάσεις όπου θα γεννηθούν 

νέα κοράλλια.  

 

Θέματα όπως ο Κήπος της Ελπίδας με τη νεαρή κο-

πέλα που καλλιεργεί φυτά στον κήπο δείχνοντας το 

δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι μελ-

λοντικές γενιές, ο Άνδρας στις Φλόγες, το Αρχείο 

των Ονείρων που αναπαριστά έναν άνδρα που αρ-

χειοθετεί εκατοντάδες μηνύματα γραμμένα από 

ανθρώπους με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινω-

νικές αφετηρίες, για να αποτελέσουν οδηγό ηθικών 

αξιών για τις γενιές του μέλλοντος, η Σιωπηλή Εξέ-

λιξη κ.α. προσφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία 

για τους επισκέπτες του Πάρκου. 

 

Υποθαλάσσιο Αρχαιολογικό Μουσείο, Florida 

Keys - ΗΠΑ  

 

Στα ρηχά ύφαλα της 

Florida Keys παρα-

μονεύει σκορπισμένος 

ένας στόλος από βυθι-

σμένα πλοία που θα 

μπορούσαν να αντα-

γωνιστούν σε αριθμό 

το πολεμικό ναυτικό 

μιας μικρής χώρας. Κατά τη διάρκεια της κατάδυ-

σης, τα ναυάγια προσφέρουν στον επι-σκέπτη αί-

σθημα περιπέτειας, καθώς και μαθήματα ναυτικής 

ιστορίας.  

 

Η επισκέψιμη περιοχή του Μουσείου είναι χωρι-

σμένη σε εννέα τομείς οι οποίοι αντιπρο-σωπεύουν 

τρεις μεγάλες περιόδους ναυτικής ιστορίας της 

περιοχής: Ευρωπαϊκή αποικία, Αμερι-κανική και 

Σύγχρονη ιστορία. Για καθένα από τα ναυάγια, οι 

δύτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν υπο-

βρύχιο οδηγό, ο οποίος αναφέρει τις θέσεις ελλιμε-

νισμού, την ιστορία του πλοίου και τις δυνατότητες 

ανάπτυξης της θαλάσσιας ζωής. 

 

Υποθαλάσσιο Μουσείο Baiheliang - Κίνα 

 

Το υποθαλάσσιο μου-

σείο Baiheliang, κατα-

σκευάστηκε για να προ-

στατέψει και ταυ-

τόχρονα να αναδείξει 

το White Crane Ridge, 

το οποίο αποτελεί α-

ρχαιολογικό χώρο στην περιοχή Fuling του Δήμου 

Chongqing καθώς και μνημείο πολιτιστικής κληρο-

νομιάς της UNESCO.  

 

Το White Crane Ridge είναι ένας βράχος τοπο-

θετημένος  παράλληλα με τη ροή της κοίτης του 

ποταμού Yangtze. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε 

από τους κατοίκους ως συσκευή για τη μέτρηση 

της στάθμης των υδάτων του ποταμού Yangtze. Η 

οριζόντια προεξοχή βράχου είναι 1,6χλμ και έχει 

10-15μ. πλάτος.  

 

Τα μάτια των ψαριών που έχουν σκαλιστεί στην 

πέτρα, δηλώνουν τα χαμηλότερα επίπεδα των υδά-

των του ποταμού Yangtze, και τα οποία έκαναν την 

περιοχή ένα πολύτιμο υδρογραφικό δείκτη. 
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Το White Crane Ridge έχει βυθιστεί σε βάθος 30μ 

κάτω από το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών. Στο 

βράχο βρίσκονται χαραγμένες 163 επιγραφές και 

εικόνες, οι οποίες περιλαμβάνουν 114 υδρολογικές 

σημειώσεις οι οποίες δίνουν λεπτομερή αρχεία της 

στάθμης των υδάτων του ποταμού για πάνω από 

1.200 χρόνια, από το πρώτο έτος της δυναστείας 

των Tang. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο 

μουσείο είναι το μοναδικό επισκέψιμο υποθαλάσ-

σιο μουσείο και σε μη δύτες-επισκέπτες.  

Μελλοντικό - Υποθαλάσσιο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αλεξάνδρειας - Αίγυπτος 

 

Ερείπια από το παλάτι 

της Κλεοπάτρας, τερά-

στιες Σφίγγες από 

γρανίτη, ακόμη και 

κομμάτια από τον Φά-

ρο της Αλεξάνδρειας 

θα βρίσκονται σύντο-

μα στη διάθεση του 

κοινού, που θα μπορεί 

να τα θαυμάσει σε ένα μεγάλο υποθαλάσσιο μου-

σείο, το οποίο σκοπεύει να κατασκευάσει η Αίγυ-

πτος στην Αλεξάνδρεια. 

  

Μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς θησαυρούς 

που ήταν βυθισμένοι στα νερά της ιστορικής πόλης 

θα φιλοξενούνται σε μια μοναδική κατασκευή με 

ένα τούνελ από υαλόνημα, το οποίο θα επιτρέπει 

στο κοινό να δει τα εκθέματα από απόσταση ανα-

πνοής. Τα σχέδια υπογράφει ο Γάλλος αρχιτέκτονας 

Zac Rouseri, στον οποίο οφείλονται μερικές από τις 

πιο εντυπωσιακές υποθαλάσσιες κατασκευές. 

Από το 1994 η ενάλια αρχαιολογία στην Αίγυπτο 

έχει φέρει στο φως χιλιάδες ιστορικά αντικείμενα, 

που ανασύρθηκαν από το σημείο στο οποίο βρισκό-

ταν το νησάκι με το παλάτι της Κλεοπάτρας. Το κό-

στος του μουσείου υπολογίζεται στα 140 εκατομμύ-

ρια ευρώ και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα καλυφθεί, 

ενώ θα πρέπει να ξεπεραστούν και πολλά τεχνικά 

προβλήματα, όπως τα ακάθαρτα νερά του λιμανιού 

που θα εμποδίζουν την ορατότητα προς τα εκθέμα-

τα.  

 

Μελλοντικό - Υποθαλάσσιο Μουσείο σε Αλόννησο 

& Σκόπελο  

 
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχε-

διάζονται υποθαλάσσια πάρκα και μουσεία στις 

Σποράδες και στο Δυτικό Παγασητικό. Στόχος της 

προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη και προβολή 

των ενάλιων πολιτιστικών θησαυρών των περιοχών 

αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η υλοποίηση του σχεδίου έχει ήδη δρομολογηθεί 

με την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το «Επιχειρη-

σιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρύχιων 

Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Νήσους 

Σποράδες & στον Δυτικό Παγασητικό». Το Επιχειρη-

σιακό αυτό Σχέδιο, μετά την ολοκλήρωση του σχε-

τικού διαγωνισμού, έχει ήδη ανατεθεί σε ανά-δοχο 

εταιρεία και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. 

 

Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα έχει ως 

αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής περι-

όδου, την αύξηση των αφίξεων των τουριστών, την 

προστασία του περιβάλλοντος, εκθετική αύξηση 

των αλιευμάτων και ταυτόχρονα την προστασία της 

υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα 

από αυτές τις δράσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθεί και 

η απασχόληση σε τουριστικούς τομείς.  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, στο 

προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 

κοινή συνάντηση εμπλεκομένων φορέων για την 

παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Κατόπιν, 

θα ξεκινήσει η εκπόνηση των κυρίως μελετών του 

έργου υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών, με 

στόχο την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και 

κατασκευή τους και πα-

ράδοση σε λειτουρ-γία 

έως το 2015, σύμ-φωνα 

με το σχετικό χρονοδιά-

γραμμα. 

 

 

Πηγές 

 
1.http://www.underwatersculpture.com/projects/

mexico/ 
2.http://www.f lher itage.com/archaeology/

underwater/seamuseum/index.htm 
3.http://www.divingmuseum.org/ 
4.http://www.iefimerida.gr/news 
5 .h t tp : / / ww w .ch in a .or g .cn /e n g l i sh /2 0 03/

Oct/77690.htm 
6.http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/

underwater -cultura l -her itage/ab out -th e-
heritage/underwater-museums/the-baiheliang-
underwater-museum/ 

 

 

 

http://www.underwatersculpture.com/projects/mexico/
http://www.flheritage.com/archaeology/underwater/seamuseum/index.htm
http://www.china.org.cn/english/2003/Oct/77690.htm
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/about-the-heritage/underwater-museums/the-baiheliang-underwater-museum/
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(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Στο προηγούμενο τεύχος του Περισκόπιου παρου-

σιάστηκαν ορισμένες βασικές πληροφορίες σε σχέ-

ση με τα βιοπλαστικά, στα οποία υπενθυμίζουμε ότι 

περιλαμβάνονται πλαστικά υλικά νέας γενιάς που 

είναι είτε βιο-παραγόμενα, είτε βιο-αποικο-

δομήσιμα είτε και τα δύο μαζί. Μάθαμε ποια είναι η 

προέλευσή τους, οι τύποι και τα χαρακτηριστικά 

τους, πώς τα ξεχωρίζουμε και ξεκαθαρίσαμε κά-

ποιες κοινές παρανοήσεις γύρω από αυτά. 

 

Στη συνέχεια εκείνου του άρθρου, θα εξετάσουμε 

σύντομα τη σημερινή κατάσταση και τις μελλοντικές 

προοπτικές στη χρήση των βιοπλαστικών, τα βασικά 

πλεονεκτήματά τους αλλά και τα ζητήματα που πρέ-

πει να επιλυθούν ή διερευνηθούν περαιτέρω προ-

κειμένου να εξασφαλιστεί ότι όντως μπορούν να 

αποτελέσουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τα 

συμβατικά πλαστικά.  

Το σήμερα και το (πιθανό) αύριο στη χρήση των 

βιοπλαστικών 

 

Σήμερα, τα βιοπλαστικά αντιπροσωπεύουν ακόμα 

ένα πολύ μικρό ποσοστό, αρκετά χαμηλότερο από 

1%, της συνολικής παραγωγής πλαστικών, που α-

νέρχεται περίπου σε 280 εκατομμύρια τόνους (!) 

ετησίως.  

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα βιοπλαστικά 

που παρήχθησαν σε παγκόσμιο επίπεδο το 2011 

δεν ξεπέρασαν τους 1,2 εκατομμύρια τόνους, αλλά 

μέχρι το 2016 η ποσότητα αυτή αναμένεται να πε-

νταπλασιαστεί, καθώς η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, 

ενώ διαρκώς αναπτύσσονται νέα υλικά και προϊό-

ντα με βελτιωμένες ιδιότητες.  

 

Μελέτες δείχνουν ότι από τεχνικής πλευράς, τα βιο-

πλαστικά που ήδη υπάρχουν μπορούν να υποκατα-

στήσουν μέχρι και το 85% των συμβατικών πλαστι-

κών που χρησιμοποιούνται σήμερα.  

 

Ανάλογα με την εφαρμογή/ανάγκη που θέλουμε να 

υποστηρίξουμε, η μεγάλη γκάμα των βιοπλαστικών 

που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής μπορεί να μας 

προσφέρει προϊόντα που δεν υπολείπονται σε τί-

ποτα έναντι των κοινών πλαστικών ως προς συγκε-

κριμένες επιθυμητές ιδιό-

τητες (π.χ. αντοχή στη θερ-

μότητα, μονωτικές ι-

διότητες, ευκαμψία ή 

σκληρότητα, αντοχή κτλ.), 

χωρίς αυτές να συνο-

δεύονται από τα μεγάλα 

μειονεκτήματα των τελευ-

ταίων, δηλαδή την προέ-

λευση από μια μη ανα-

νεώσιμη πρώτη ύλη (πε-

τρέλαιο) και τον εξαιρε-

τικά αργό ρυθμό αποι-

κοδόμησης. 

Οι τρέχουσες εφαρμογές των βιοπλαστικών επε-

κτείνονται σε όλο και περισσότερους βασικούς 

τομείς της αγοράς, όπως: 

 

♦ η συσκευασία τροφίμων ή άλλων προϊόντων, 

♦ η γεωργία, 

♦ οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

♦ η αυτοκινητοβιομηχανία, 

♦ διάφορα άλλα καταναλωτικά προϊόντα. 

Βιοπλαστικά: η λύση στο πρόβληµα των πλαστικών απορριµµάτων; (Μέρος Β’) 

Ακόμα και τεχνολογικά απαιτητικές εφαρμογές, όπως 

τα ελαστικά των αυτοκινήτων, μπορούν πλέον να βασι-

στούν στα βιοπλαστικά! Πηγή: Novamont 

Στοιχεία και προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή 

βιοπλαστικών. Πηγή: European Bioplastics | Institute 

for Bioplastics and Biocomposites 
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Τη μερίδα του λέοντος κατέχει η χρήση τους ως υλι-

κών συσκευασίας, αλλά διαρκώς κερδίζουν έδα-φος 

και σε εφαρμογές μέσης και μεγάλης διάρκειας 

όπως αθλητικά είδη, παιχνίδια, θήκες κινητών, ε-

ξαρτήματα μηχανών, ταμπλώ αυτοκινήτων, ηλε-

κτρονικά είδη, μονωτικά και άλλα κατασκευαστικά 

υλικά κ.α.  

 

Ας ρίξουμε όμως μια πιο αναλυτική ματιά στα πλεο-

νεκτήματα εκείνα των βιοπλαστικών που εξηγούν τη 

διαρκώς αυξανόμενη χρήση τους και τροφοδοτούν, 

όχι αδικαιολόγητα, τις προσδοκίες για κατακόρυφη 

αύξηση των εφαρμογών τους  στο άμεσο μέλλον.  

 

Το ταλέντο δεν κρύβεται…  

 

Από τη συζήτηση που έχει προηγηθεί, έχουν ήδη 

γίνει κατανοητά τα βασικά πλεονεκτήματα των βιο-

πλαστικών. Τα βιο-παραγόμενα πλαστικά μειώ-νουν 

την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές των 

οποίων αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επό-

μενα χρόνια.  

 

Περίπου το 8% της παγκόσμιας παραγωγής πετρε-

λαίου χρησιμοποιείται σήμερα για την παρασκευή 

πλαστικού, ποσοστό διόλου αμελητέο το οποίο 

όμως μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την επέκταση 

της χρήσης των βιοπλαστικών, που ως επί το πλεί-

στον παράγονται με πρώτη ύλη τη βιομάζα καλλιερ-

γούμενων φυτών όπως το καλαμπόκι, η σόγια και το 

ζαχαροκάλαμο.  

 

Δεδομένου ότι η πρώτη αυτή ύλη, καθώς αναπτύσ-

σεται, απορροφά σημαντικά ποσά διοξει-δίου του 

άνθρακα (μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για φυτά!), η 

μετατροπή της στη συνέχεια σε βιοπλαστικά συνε-

πάγεται την απομάκρυνση, για ορισμένο τουλάχι-

στον διάστημα, μιας σημαντικής ποσότητας του 

βασικότερου θερμοκηπιακού αερίου από την ατμό-

σφαιρα.  

 

Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί αρκετά με 

την αποτελεσματική ανακύκλωση και επανάχρηση 

των βιοπλαστικών, ενώ όσα από αυτά είναι και βιο-

αποικοδομήσιμα και επομένως κατάλληλα για κο-

μποστοποίηση (βλ. προηγούμενο άρθρο) μπο-ρούν 

να καταλήξουν σε ένα οργανικό λίπασμα υψηλής 

αξίας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να αξιοποιηθεί 

σε νέες καλλιέργειες που απορροφούν επιπλέον 

διοξείδιο του άνθρακα, κλείνοντας τον κύκλο ζωής 

του υλικού με τον πλέον αποτελε-σματικό τρόπο 

και διπλό κέρδος (μείωση αερίων θερμοκηπίου + 

αποφυγή παραμονής ανθεκτικών καταλοίπων στο 

περιβάλλον). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευασίες ψωμιού και λαχανικών, ποτήρι και μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης και γλάστρες από βιο-

αποικοδομήσιμα πλαστικά. Όλα αυτά τα αντικείμενα μπορούν να διασπαστούν με κομποστοποίηση 

μαζί με τα οργανικά υπολείμματα ενός νοικοκυριού! Πηγή: Biokam 

Ο ιδεατός κύκλος ζωής για ένα βιο-παραγόμενο και 

βιο-διασπώμενο πλαστικό προκειμένου να έχουμε το 

μέγιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Πηγή: 

European Bioplastics 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 
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Σε ό,τι επίσης αφορά τα οικονομικά – κοινωνικά 

οφέλη, ας μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή βιοπλα-

στικών, ως ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος 

της λεγόμενης “πράσινης οικονομίας” ή “βιο-

οικονομίας”, μπορεί να δημιουργήσει πλήθος νέων 

θέσεων εργασίας, να συμβάλλει αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη της υπαίθρου και να αποφέρει νέες και-

νοτόμες εφαρμογές με τα ανάλογα κέρδη σε όλα τα 

επίπεδα.  

 

Στη συνέχεια, προτού κλείσουμε, θα γυρίσουμε το 

νόμισμα και στην άλλη του όψη, παρουσιάζοντας 

κάποια ανοιχτά ζητήματα και προβληματισμούς που 

μένει να απαντηθούν προκειμένου τα βιοπλαστικά 

να κερδίσουν πραγματικά το στοίχημα και να συμ-

βάλλουν αποφασιστικά στον περιορισμό ενός από 

τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της 

εποχής μας, δηλαδή της συσσώρευσης πλαστικών 

απορριμμάτων και καταλοίπων στα φυσικά οικοσυ-

στήματα. 

 

Ανησυχίες σε σχέση με τα βιοπλαστικά 

 

Οι σχετικές ανησυχίες δεν είναι ούτε λίγες ούτε α-

βάσιμες, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Θα κάνου-

με μια νύξη των προβληματισμών εκείνων που 

έχουν κυρίως περιβαλλοντική διάσταση, αφήνοντας 

κατά μέρους τα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα 

που από μόνα τους αποτελούν ίσως το αντικείμενο 

μιας ολόκληρης, χωριστής συζήτησης.  

 

Παρά το εκτεταμένο ερευνητικό έργο που συνο-

δεύει την ανάπτυξη των διαφόρων βιοπλαστικών, 

υπάρχει ακόμη σημαντική διαμάχη ως προς τη 

πραγματική δυνατότητα αποικοδόμησής τους στο 

φυσικό περιβάλλον. Οι αμφιβολίες αφορούν κυρί-

ως το θαλάσσιο περιβάλλον, που, όπως αποδεικνύ-

ει η εμπειρία, είναι ο αποδέκτης του μεγαλύτερου 

μέρους των πλαστικών απορ-ριμμάτων που δια-

φεύγουν στη φύση λόγω κακής διαχείρισης.  

 

Ο προβληματισμός είναι δικαιολογημένος, αφού 

στη θάλασσα οι συνθήκες θερμοκρασίας και πίε-

σης και η μικροβιακή πανίδα είναι ριζικά διαφορε-

τικές από αυτές των πειραματικών δοκι-μών ή των 

μονάδων ελεγχόμενης κομπο-στοποίησης.    

 

Αλλά και στη στεριά σε περίπτωση συσσώρευσης 

σε μεγάλες ποσότητες, η αποικοδόμησή τους ενδε-

χομένως να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και να επι-

δρά σημαντικά στην ποιότητα του εδάφους και 

τους πληθυσμούς των μικροοργανισμών, δημι-

ουργώντας ακόμη και κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα βιο-παραγόμενα 

πλαστικά απαιτούν για την παραγωγή τους φυτικές 

καλλιέργειες, δηλαδή τη δέσμευση γεωργικών ε-

κτάσεων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρη-

σιμοποιηθούν για την παραγωγή τροφίμων.  

 

 

To ποσοστό της συνολικής παγκόσμιας γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται σήμερα για την 

παραγωγή βιομάζας προοριζόμενης για τη σύνθεση βιο-παραγόμενων πλαστικών αντιστοιχεί στο 

μέγεθος που έχει ένα ντοματίνι μπροστά σε ολόκληρο τον Πύργο του Eiffel! Πηγή: European Bioplas-

tics | Institute for Bioplastics and Biocomposites / FAO. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 
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Αν όντως παρατηρηθεί μια μεγάλης κλίμακας αύξη-

ση της παραγωγής τους, ενδεχομένως οι ανάγκες σε 

καλλιεργήσιμη γη που θα προκύψουν να λειτουργή-

σουν ανταγωνιστικά στην παραγωγή τροφίμων ή να 

οδηγήσουν σε περαιτέρω κατα-στροφή φυσικών 

οικοσυστημάτων, κατανάλωση υδατικών πόρων, 

χρήση λιπασμάτων και φυτο-φαρμάκων κτλ.  

 

Με βάση βέβαια τα σημερινά στοιχεία, σύμφωνα με 

τα οποία για την καλλιέργεια βιομάζας για τη σύν-

θεση βιοπλαστικών δεν χρησιμοποιείται πάνω από 

το 0,006% της παγκόσμιας γεωργικής έκτασης, κάτι 

τέτοιο φαντάζει ενδεχομένως απίθανο, ή εξαιρετικά 

μακρινό, ακόμη και αν διατηρηθούν για πολλά χρό-

νια οι σημερινοί εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυ-

ξης του τομέα των βιοπλαστικών.  

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει πάντα η εναλλακτική λύση 

της χρήσης φυκών ως πρώτης ύλης για τα βιοπλα-

στικά, η καλλιέργεια των οποίων έχει υψηλή απόδο-

ση και δεν ανταγωνίζεται την παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων που προορίζονται για τροφή. 

 

Τελικά πού γέρνει η ζυγαριά;  

 

Χωρίς περιστροφές, θα απαντήσουμε σαφώς προς 

όφελος των βιο-πλαστικών, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει μια σειρά σοβαρών θεμάτων που 

απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.  

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η στροφή στα βιο-

πλαστικά αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα μια πιο 

βιώσιμη επιλογή σε σχέση με τη συνέχιση της πα-

ραγωγής και χρήσης κοινών πλαστικών, και αν συν-

δυαστεί με μια συνολική στροφή σε περιβαλλοντι-

κά υπεύθυνες επιλογές (μείωση κατανάλωσης – 

ανακύκλωση – ανάκτηση – επανάχρηση – ορθή 

τελική διάθεση), ενδεχο-

μένως σε βάθος χρόνου 

η φύση να “ανασάνει” 

από το βάρος του πλα-

στικού φορτίου που, 

δυστυχώς προς το πα-

ρόν, γίνεται μεγαλύτερο 

από μέρα σε μέρα.    

 

 

 

 
Πηγές 
 
1.http://en.european-bioplastics.org/ 
 
2.http://ec.europa.eu/environment/integration/

research/newsalert/pdf/FB1.pdf 
 
3.http://www.eurokamczech.com/Biokam/Biokam/

web/Bioplastics%20at%20a%20Glance.html 

 

 Τα links του µήνα 
      

♦ Περιηγηθείτε στη σελίδα του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος: http://www.hmmuseum.gr  

♦ Φτιάξτε τa δικά σας βιο-πλαστικά με υλικά που έχετε στο σπίτι: http://green-plastics.net/videos  
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Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Μαρία Κτιστά-

κη, Ιωάννης Πεσματζόγλου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Σταματική Αντωνάκου 

Στείλτε µας τα σχόλια σας για την προ-

σπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις για 

θέµατα τα οποία θέλετε να συ-

µπεριλάβουµε!  

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/FB1.pdf
https://www.facebook.com/Helmepa
mailto:info@helmepacadets.gr
http://www.eurokamczech.com/Biokam/Biokam/web/Bioplastics%20at%20a%20Glance.html

