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Εµπορευµατοκιβώτια και πλοία µεταφοράς τους 

Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, το 

παγκόσµιο εµπόριο γνώριζε ιδιαίτερη 

άνθιση, µε τον κύριο όγκο των 

εµπορευµάτων να µεταφέρεται με πλοία 

μεταξύ των βιοµηχανικών κέντρων της 

Ευρώπης, της Βορείου Αµερικής και της 

Ιαπωνίας. 

Την περίοδο εκείνη χρησιμοποιούνταν τα 

πλοία γενικού φορτίου τα οποία όμως 

υστερούσαν στη γρήγορη, αξιόπιστη και 

ασφαλή μεταφορά των προϊόντων, αφού τα 

εμπορεύματα ταλαιπωρούνταν περνώντας 

από πολλά λιµάνια μέχρι να φτάσουν στον 

προορισµό τους, κάποιες φορές 

αλλοιωμένα ή και κατεστραµμένα.  

Τα πλοία γενικού φορτίου ανάλωναν 

περίπου το 50% του χρόνου τους στο λιµάνι 

γ ι α  τ η ν  φ ο ρ τ ο ε κ φ ό ρ τ ω σ η  τ ω ν 

ε µ π ο ρ ε υ µ ά τ ω ν .  Α υ τ ό  σ ή µ α ι ν ε 

καθυστέρηση μέχρι το επόμενο ταξίδι του 

πλοίου και άρα λιγότερα κέρδη για τον 

πλοιοκτήτη. 

 

Επίσης, παρά τη μεγαλύτερη ζήτηση 

προϊόντων, δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα πλοία καθώς 

η αύξηση του μεταφερόµενου όγκου θα 

σήµαινε και αύξηση του χρόνου παραµονής 

του πλοίου στο λιµάνι για τη 

φορτοεκφόρτωση.  

 

Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα δόθηκε 

µε την τυποποίηση του φορτίου σε 

σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς 

(εμπορευματοκιβώτια/containers) και η 

αλλαγή αυτή εφαρµόστηκε σε όλη τη 

διαδικασία μεταφοράς των εμπορευμάτων.  

 

Το σύνολο των µεταφορικών µέσων 

προσαρμόστηκε στα τυποποιημένα φορτία 

(containers). Στη θάλασσα έγιναν 

επενδύσεις για τη δηµιουργία πλοίων 

µεταφοράς  εµπορευµατοκιβωτίων 

(containerships), ενώ στην ξηρά έγιναν 

επενδύσεις σε φορτηγά και τρένα για την 

περαιτέρω φόρτωση και µεταφορά των 

containers.  

 

Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν 

εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των 

containers από το ένα µεταφορικό µέσο στο 

άλλο (σταθµοί υποδοχής, διαχείρισης και 

συγκέντρωσης τους). 

 

Η υλοποίηση των παραπάνω βημάτων 

επέτρεψε στις εταιρείες να επενδύσουν σε 

µηχανήµατα και εξοπλισµό για την 

αυτοµατοποίηση της μεταφορικής 

διαδικασίας και συνεπώς την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

 

Τα εμπορευματοκιβώτια/containers  

 

Εµπορευµατοκιβώτιο είναι ο ελληνικός 

όρος για τον αγγλικό container. Πρόκειται 

για ένα µεγάλο κιβώτιο – καθορισμένων 

διαστάσεων – κατασκευασµένο από 

αλουµίνιο, σίδηρο ή συνδυασµό τους, με το 

οποίο μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες 
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εµπορευµάτων και το οποίο παρέχει ευκολίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και 

συσκευασίας. 

Ο Διεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης (ISO) 

ανέπτυξε πρότυπα για τις διαστάσεις τους και άλλα 

χαρακτηριστικά τους όπως η αντοχή και το βάρος 

τους. Τα containers έχουν 8 πόδια και 6 ίντσες 

ύψος, 8 πόδια πλάτος και τέσσερις δυνατές 

επιλογές µήκους στα 10, 20, 30 και 40 πόδια (1 πόδι 

είναι 0,305 μέτρα). Σήµερα, στην παγκόσµια αγορά 

χρησιµοποιούνται κυρίως containers των 20 και 40 

ποδιών. Έχουν µέσο όρο ζωής 12 µε 14 χρόνια και 

υπάρχουν διαφορετικά είδη όπως: µε λεπτή 

εσωτερική επιφάνεια, μονωμένα, με ψύξη και με 

εξαερισμό.  

 

Το φορτίο ασφαλίζεται σφραγίζοντας την πόρτα, 

ενώ ο σκελετός του είναι αρκετά δυνατός για να 

αντέχει να στοιβάζονται και άλλα containers από 

πάνω του. Τα container με 20 πόδια μήκος 

αναφέρονται ως TEUs (είκοσι πόδια ισοδύναμες 

μονάδες), τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

μετρούν την χωρητικότητα κάποιου μέσου σε 

containers.  

Τα containers προκάλεσαν επανάσταση στις 

µεταφορές, καθώς σε σύγκριση µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους (τύλιγμα εμπορευμάτων 

σε μικρά ή μεγάλα πακέτα) παρουσιάζουν τα εξής 

πλεονεκτήµατα:  

 

• Συγκεντρώνουν το φορτίο κάνοντας το µια 

µεταφορική µονάδα και εξοικονομώντας χώρο. 

Δίνουν έτσι τη δυνατότητα ταχύτερου και 

ευκολότερου χειρισμού του φορτίου µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται ο χρόνος φόρτωσης 

και εκφόρτωσης.  

• Παρέχεται στο φορτίο πλήρης προστασία από τις 

καιρικές συνθήκες, καθώς και ασφάλεια από 

κλοπές, αλλά και προστασία από φθορές κατά τη 

µεταφορά ή τη φορτοεκφόρτωση.  

• Το βασικότερο ίσως πλεονέκτηµά τους είναι η 

µείωση του κόστους σε όλες σχεδόν τις φάσεις 

της µεταφορικής διαδικασίας.  

 

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

(Containerships) 

 

Τα containerships έχουν ναυπηγηθεί έτσι ώστε τα 

αμπάρια και το κύριο κατάστρωμα τους να μπορούν 

να δέχονται ένα μεγάλο αριθμό containers. Έχουν 

ειδικές υποδοχές στις οποίες τα containers 

στερεώνονται με ασφάλεια. Τα πλοία αυτά 

περιορίζουν χρονικά την παραμονή τους στα 

λιμάνια, μειώνοντας στο ελάχιστο τις χρεώσεις.  

Τα πρώτα containerships εµφανίστηκαν στη γραμµή 

Νέας Υόρκης και Χιούστον το 1956 και έπειτα το 

1958 στη γραµµή Καλιφόρνιας και Χαβάης. Το 

“Ideal X” ήταν το πρώτο containership και 

πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι μεταφέροντας 

-εκτός από συµβατικό υγρό φορτίο- και 58 

containers. 

 

Το 1966 το “Fairland” εγκαινίασε την πρώτη 

υπερατλαντική γραµµή µεταφοράς containers από 

τη Νέα Υόρκη στο Grangemouth και το Rotterdam 

φορτωµένο µε περίπου 400 TEU, ενώ το 1967 

παραδόθηκε το “Atlantic Span” το πρώτο πλοίο για 

την υπερωκεάνια µεταφορά containers, µε 

χωρητικότητα 700 TEU. Το 1968 παραδόθηκε το 

πρώτο κυψελοειδές containership, το “American 

Lancer” µε χωρητικότητα 1200 TEU. 

Η δηµιουργία ενός στόλου containerships 

αποτέλεσε τεχνολογική πρόκληση. Η πρώτη 

παραγγελία της εταιρείας OCL ήταν για 6 πλοία των 

1600 TEU. Τα πλοία αυτά είχαν ανοιχτά αµπάρια και 

οδηγούς για να φορτώνονται χωρίς να χρειάζονται 

σύσφιξη. Παρόλο που τα πλοία αυτά δεν ήταν 

μεγάλα όσο τα δεξαµενόπλοια ή τα πλοία 

µεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, η επένδυση αυτή 
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ήταν πολύ µεγάλη για έναν τύπο πλοίου που δεν 

είχε ξανακατασκευαστεί μαζικά. 

 

Από το 1970 η ανάπτυξη του στόλου ήταν ραγδαία, 

οπότε και η συνολική χωρητικότητα των 

containerships έφτανε τα 195.372 TEU, το 1980 

ανέβηκε στα 1.354.012 TEU, το 1990 έφτασε τα 

3.168.294 TEU, το Νοέµβρη του 1998 τα 5.878.000 

TEU, τον Απρίλιο του 2007 τα 10.000.000 TEU και 

τον Ιούνιο του 2012 ξεπέρασε τα 16.000.000 TEU. 

Το 1972 εµφανίζεται το πρώτο πλοίο τύπου 

Panamax 3000 TEU, κυψελοειδές, πετρελαιοκίνητο 

και ταχύτητας 22 κόµβων. Οποιοδήποτε πλοίο έχει 

µέγιστο πλάτος 32,32 µέτρα και µήκος 280-290 

µέτρα µπορεί να διέλθει τη διώρυγα του Παναμά 

και ανήκει στην κατηγορία “Panamax”. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 70 οι µεγάλες 

ναυπηγικές βιοµηχανίες παρέµειναν σταθερές στην 

κατασκευή containerships 3000 και 3500 TEU. Κάτι 

ανάλογο συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια τις 

δεκαετίας του 80.  

 

Η προσπάθεια για μεταφορά περισσότερων 

εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις 

οδήγησε στην κατασκευή του πλοίου “Post-

Panamax” που είναι πολύ μεγάλο για να διέλθει τη 

διώρυγα του Παναμά. Τα πλοία αυτά 

χρησιµοποιούνται στα διατλαντικά δροµολόγια 

(Transatlantic), στα αντίστοιχα του Ειρηνικού 

(Transpacific) και σε εκείνα µεταξύ Ευρώπης - Άπω 

Ανατολής µέσω της Μεσογείου. Η ανάπτυξη των 

πλοίων αυτών άρχισε το 1988, µε το πρώτο Post-

Panamax να ανήκει στην Αµερικανική εταιρία APL. 

Μετά από µία περίοδο στάσης αναµονής από τους 

άλλους µεταφορείς άρχισε η ανάπτυξή τους και η 

επικράτηση τους στην παγκόσµια αγορά. Από το 

1993 και µετά εµφανίζεται µια ραγδαία ανάπτυξη 

του µεγέθους των containerships που φτάνουν τα 

8000 TEU.  

 

Στις αρχές του 2004 υπήρχαν ήδη περισσότερα από 

100 πλοία µε χωρητικότητα περί τα 8000 TEU. Η 

περεταίρω αύξηση της ζήτησης TEU, προερχόµενη 

από την αύξηση του διεθνούς εµπορίου και κατά 

συνέπεια των µεταφορών που υπήρξε τα τελευταία 

χρόνια, δηµιούργησε µεγαλύτερες ανάγκες. Έτσι, 

οδηγηθήκαµε στην περαιτέρω αύξηση του 

µεγέθους των πλοίων. 

 

Το 2006 κατασκευάστηκε το ως τότε µεγαλύτερο 

containership, το “Emma Maersk”, µε χωρητικότητα 

11.000 TEU και το 2013 το “Maersk Mc Kinney 

Moller” χωρητικότητας 18.270 TEU και μήκος 398 

μέτρα το οποίο παραμένει και σήμερα - μαζί με τα 

υπόλοιπα πλοία της κατηγορίας Triple-E - το 

μεγαλύτερο containership παγκοσμίως.  

 

Παράλληλα έπρεπε να αναπτυχθούν και οι σταθμοί 

διαχείρισης container στα λιμάνια, οι οποίοι 

αποτελούνται από δύο ή τρείς προβλήτες με 

γερανούς που μετακινούν και αποθηκεύουν τα 

containers σε ανοιχτούς χώρους. Οι εταιρείες 

τοποθετούν τα containers το ένα πάνω στο άλλο 

ανάλογα µε τον προορισµό τους. Η µετακίνηση τους 

αυτοµατοποιήθηκε, µε χρήση ειδικών ανυψωτικών 

οχηµάτων και άλλων συστηµάτων.  

 

Οι αλλαγές αυτές αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικές, αφού µειώθηκε ουσιαστικά ο 

χρόνος φορτοεκφόρτωσης και υπήρξε δραµατική 

βελτίωση στην αποδοτικότητα, δίνοντας τη 

(Συνεχίζεται �) 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

4 

Ορισμένες φορές παρατηρούμε έντονη δυσοσμία ή 

και θολερότητα σε λίμνες, ή κόλπους, δηλαδή 

κυρίως εκεί όπου η κυκλοφορία των υδάτων είναι 

περιορισμένη. Σε τι όμως οφείλεται αυτό; 

 

Πρόκειται για το φαινόμενο του ευτροφισμού το 

οποίο εμφανίζεται όταν στο νερό εισέρχονται πολλά 

θρεπτικά στοιχεία όπως ο φώσφορος και το άζωτο. 

Η αυξημένη συγκέντρωση των θρεπτικών συστικών 

μπορεί να οφείλεται σε: 

• φυσικούς παράγοντες (γεωμορφολογικά, 

κλιματολογικά και υδροδυναμικά χαρακτηριστικά 

της λίμνης, του ποταμού η του κόλπου) ή 

• ανθρωπογενείς επιδράσεις (αστικά λύµατα, 

κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα, 

αποπλύσεις καλλιεργούμενων εκτάσεων). 

 

Στη φύση, ο ευτροφισμός είναι συνηθισμένο 

φαινόμενο σε οικοσυστήματα γλυκού νερού, σε 

εκβολές ποταμών και κόλπους. Ο ευτροφισμός δεν 

είναι απαραίτητα επιβλαβής, και η ίδια η λέξη 

συχνά μεταφράζεται από τα ελληνικά υπό την 

έννοια «καλά θρεμμένος». Για παράδειγμα, οι 

εκβολές των ποταμών τείνουν συνήθως να είναι 

φυσικά ευτροφικές και μεταφέρουν θρεπτικά 

συστατικά στην ανοιχτή θάλασσα, δίνοντας 

αυξημένη παραγωγικότητα και τροφή στα ψάρια 

και σε άλλους οργανισμούς. Έτσι εξηγείται επίσης 

το γεγονός ότι σημαντικά θαλάσσια αλιευτικά πεδία 

βρίσκονται κοντά σε περιοχές με εκβολές ποταμών. 

 

Ωστόσο, όταν η εισροή θρεπτικών ουσιών 

αυξάνεται αρκετά, τότε η λίμνη ή η παράκτια ζώνη 

οδηγείται σε υποβάθμιση αφού ξεπερνιέται η 

φυσική ικανότητα της περιοχής να λαμβάνει 

θρεπτικά. Οι θρεπτικές ουσίες τροφοδοτούν τον 

πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων και την 

υπέρμετρη ανάπτυξη των φυκών. Τα φύκια 

συσσωρεύονται στην επιφάνεια της θάλασσας και 

εμποδίζουν το φως να διεισδύσει μέσα από την 

Οι θάλασσες ζητούν οξυγόνο 

(Συνεχίζεται �) 

ΠΗΓΕΣ 

• «Βελτιστοποίηση της Σειράς Προσόρµισης Πλοίων και της Ταξινόµησης των Γερανογεφυρών σε Container  

 Terminal», Βασίλειου-Ηλία Γ. Μαυρόγιαννη, Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, 2010, διαθέσιμη στο: 

 http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/3669/1/mavrogiannisv_containerterminal.pdf 

• http://www.e-nautilia.gr/container-ships/  

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

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

• http://www.worldslargestship.com/  

• http://gcaptain.com/global-containership-fleet-hits/  

δυνατότητα στους σταθμούς να διαχειρίζονται 

περισσότερα containers. Ο μεγαλύτερος σταθμός 

container στην Ελλάδα βρίσκεται στο Ν. Ικόνιο του 

Πειραιά, διαθέτει τρεις προβλήτες και παρουσιάζει 

σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

Στα περίπου 58 χρόνια από την έναρξη της 

μεταφοράς των container με πλοία, η πρόοδος και η 

συμβολή τους στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο 

εμπόριο είναι τεράστια. Σήμερα κανείς δεν μπορεί 

να φανταστεί την παγκόσμια μεταφορά φορτίων 

Το φαινόμενο του ευτροφισμού - Στην επιφάνεια του 

νερού δημιουργείται ένα πυκνό στρώμα από φύκια, το 

οποίο καλύπτει τη θάλασσα σαν χαλί. 
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επιφάνεια του νερού. Το ίδιο συμβαίνει και με το 

οξυγόνο. Έτσι, αυτά τα φύκια καταναλώνουν τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται 

για τα την ανάπτυξη και των υπόλοιπων φυτικών 

και ζωικών οργανισμών μέσα στο υδάτινο 

οικοσύστημα. Στερώντας από τους οργανισμούς το 

ηλιακό φως και το οξυγόνο, ο αριθμός και η 

ποικιλομορφία των βενθικών ειδών ή αυτών που 

κατοικούν στον πυθμένα της θάλασσας μειώνεται. 

 

Όταν τα φύκια πεθάνουν, βυθίζονται στον πυθμένα, 

τα υπολείμματα των οποίων αποτελούν 

«παράδεισο» για τα βακτήρια. Τα βακτήρια δηλαδή 

καταναλώνουν το οξυγόνο με αποτέλεσμα τα ψάρια 

και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί να πεθαίνουν από 

έλλειψη οξυγόνου. 

 

Όταν τα φύκια κυριαρχούν στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα, η υπερβολική ανάπτυξη των φυκών 

μερικές φορές αναφέρεται ως ερυθρά παλίρροια. 

Στην πραγματικότητα, οι ερυθρές παλίρροιες δεν 

σχετίζονται με την παλιρροιακή κίνηση των υδάτων, 

απλά έχει επικρατήσει αυτός ο όρος όταν 

αναφερόμαστε σε μια μεγάλη ποικιλία 

φυτοπλαγκτικών ειδών με καφετί ή κόκκινο χρώμα 

που είναι γνωστά για το σχηματισμό ανθίσεων. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστές περιπτώσεις 

ερυθρών παλιρροιών έχουν υπάρξει, με διάφορες 

εντάσεις και επιπτώσεις, στη Φλόριντα, την 

Μοντάνα, το Ρόουντ Άιλαντ των Η.Π.Α., τον κόλπο 

του Μεξικού και πολλές άλλες περιοχές. Στην 

Ελλάδα το πιο γνωστό παράδειγμα ερυθράς 

παλίρροιας είναι αυτό της Θεσσαλονίκης και πιο 

συγκεκριμένα του Θερμαϊκού κόλπου το οποίο 

προκαλείται από την απόρριψη γεωργικών 

λιπασμάτων και λυμάτων χωρίς επεξεργασία. 

 

Νεκρές Ζώνες 

 

Νεκρές ζώνες λεγονται οι θαλάσσιες περιοχές όπου 

οι συγκεντρώσεις οξυγόνου είναι πολύ χαμηλές 

(ανοξία). Όπως γνωρίζουμε, οι περισσότεροι 

οργανισμοί χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν, 

άρα λίγοι μπορούν να επιβιώσουν σε ανοξικές 

συνθήκες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περιοχές 

αυτές ονομάζονται νεκρές ζώνες. Κατά τη δεκαετία 

του ’70, οι ωκεανογράφοι άρχισαν να παρατηρούν 

αύξηση στον αριθμό των νεκρών ζωνών. 

 

Σήμερα, η νεκρή ζώνη στον Κόλπο του Μεξικού είναι 

η μεγαλύτερη ανοξική περιοχή στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (ΝΟΟΑ, 2012). Η λεκάνη απορροής του 

ποταμού Μισσισσιππή, ο οποίος εκβάλει στον 

Κόλπο του Μεξικού, είναι πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά (όπως φώσφορο και άζωτο) καθώς 

δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής 

βιομηχανίας των ΗΠΑ. Ο κόλπος του Μεξικού έχει 

μια ανοξική ζώνη που σχηματίζεται κάθε χρόνο στα 

τέλη του καλοκαιριού και το μέγεθός της κυμαίνεται 

από 5.000 km² μέχρι 22.000 km² ανάλογα με την 

εποχή. 

Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη νεκρή ζώνη  βρίσκεται 

στη Βαλτική Θάλασσα με έκταση 49.000 km², όσο 

δηλαδή περίπου το μέγεθος της Δανίας! Η 

αυξημένη απορροή από γεωργικά λιπάσματα και 

αστικά και βιομηχανικά λύματα έχει κάνει το 

φαινόμενο του ευτροφισμού πολύ έντονο. Επίσης, η 

υπεραλίευση του μπακαλιάρου στη Βαλτική εντείνει 

το πρόβλημα. Ο μπακαλιάρος τρώει ένα μικρό ψάρι, 

συναφές είδος της ρέγγας, που με τη σειρά του 

τρώει το μικροσκοπικό ζωοπλαγκτόν και αυτό στη 

συνέχεια καταναλώνει τα άλγη. Μειωμένοι 

πληθυσμοί μπακαλιάρου, λόγω της υπεραλίευσης, 

σημαίνει περισσότερες ρέγγες, οπότε περισσότερα 

άλγη και τελικά λιγότερο διαθέσιμο οξυγόνο. 

Βλέπουμε δηλαδή πως διαταραχές στην τροφική 

αλυσίδα έχουν συνέπειες στα επίπεδα του 

οξυγόνου των ωκεανών. Όλα λοιπόν είναι 

αλληλένδετα σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα! 

 

Το 1960 ο αριθμός των νεκρών ζωνών που είχαν 

καταγραφεί ανερχόταν σε 49. Σύμφωνα με μελέτη 

του Diaz και Rosenberg από το Ινστιτούτο 

Θαλάσσιων Επιστημών της Βιρτζίνια, το 2008 

καταγράφηκαν 405 νεκρές ζώνες σε παράκτια 

ύδατα σε όλο τον κόσμο επηρεάζοντας έκταση ίση 

με 250.000 km², όσο περίπου δηλαδή το μέγεθος 

της Νέας Ζηλανδίας! Στον παρακάτω χάρτη οι 

κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τη θέση και το μέγεθος 

των νεκρών ζωνών ανά τον κόσμο. Οι μαύρες 

Ερυθρά παλίρροια στη λίμνη Magadi, Κένυα 

Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στον πυθμένα της 

θάλασσας στον Κόλπο του Μεξικό, Ιούλιος, 2013 (Πηγή: 

Louisiana Universities Marine Consortium) 

(Συνεχίζεται �) 
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κουκίδες δείχνουν τοποθεσίες όπου έχουν 

παρατηρηθεί νεκρές ζώνες, αλλά το μέγεθος τους 

είναι ακόμα άγνωστο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νεκρές 

ζώνες εμφανίζονται σε παράκτιες περιοχές με 

πολλούς κατοίκους (σκούρο καφέ). Το σκούρο μπλε 

χρώμα υποδεικνύει υψηλές συγκεντρώσεις 

οργανικού φορτίου, το οποίο είναι ένδειξη πολύ 

γόνιμων νερών που μπορεί να οδηγήσουν στη 

δημιουργία νεκρών ζωνών. 

Όπως φαίνεται στο χάρτη, στη Μεσόγειο, και 

συγκεκριμένα στην Ελλάδα, μια περιοχή νεκρής 

ζώνης εντοπίζεται στην Αδριατική Θάλασσα. Στα 

ελληνικά πελάγη υπάρχουν παράκτιες περιοχές οι 

οποίες έχουν επηρεαστεί έντονα από το φαινόμενο 

του ευτροφισμού. Ο Σαρωνικός, ο Παγασητικός, ο 

Αργολικός, ο Πατραϊκός και ο  Αμβρακικός κόλπος, ο 

κόλπος της Ελευσίνας και της Θεσσαλονίκης και η 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι περιοχές που 

επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα 

και επιβαρύνονται από τα απόβλητα των 

βιομηχανικών μονάδων. Συγκεκριμένα για τον 

Αμβρακικό κόλπο, οι έρευνες που πραγματοποιεί το 

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής 

Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών δείχνουν ότι κάτω από τα 

35 μέτρα βάθος δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο, ενώ 

το οξυγόνο είναι ελάχιστο τους καλοκαιρινούς 

μήνες από το βάθος των 25 μέτρων και κάτω. Ο 

πυθμένας του κόλπου παρουσιάζει σήμερα 

συνθήκες ακατάλληλες για τη διαβίωση των 

ψαριών, τα οποία, από ένα σημείο και κάτω, έχουν 

εξαφανιστεί. 

 

Επιπτώσεις 

 

Ο ευτροφισμός και η δημιουργία νεκρών ζωνών στις 

θάλασσες φέρνουν αλλαγές στη δομή και τη 

λειτουργία του συνόλου του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και μειώνουν τη σταθερότητά του. 

Η ποιότητα των υδάτων υποβαθμίζεται καθώς η 

χλωρίδα και η πανίδα αλλοιώνονται. Η πρώτη 

ένδειξη είναι η μείωση της βιοποικιλότητας του 

οικοσυστήματος, δηλαδή οι ευαίσθητοι οργανισμοί 

εκλείπουν, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι 

πληθυσμοί των πιο ανθεκτικών. 

 

Υπάρχει μια ομάδα πράσινων φυκών με μέγεθος 

μερικών εκατοστών τα οποία είναι συνδεδεμένα με 

μολυσμένα περιβάλλοντα πλούσια σε θρεπτικές 

ουσίες. Μερικά από αυτά είναι δείκτες μολυσμένων 

νερών, πχ. φύκη του είδους Ulva, ή αλλιώς μαρούλι 

της θάλασσας τα οποία αναπτύσσονται σε λιμάνια, 

μόλους, εκβολές λυμάτων και καλύπτουν  μαζικά 

την επιφάνεια των βράχων. Τα φύκη, 

χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες ως δείκτες 

για τον έλεγχο της ποιότητας του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος. 

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τα λιβάδια της 

Ποσειδωνίας που αναπτύσσονται μόνο σε καθαρά 

και διαυγή νερά και αποτελούν ένα σημαντικό 

δείκτη για την υγεία των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων. Ο κύριος εχθρός της Ποσειδωνίας 

είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, με τη 

βασικότερη αιτία καταστροφής των λιβαδιών να 

είναι η ανεξέλεγκτη χρήση αλιευτικών εργαλείων 

βυθού. Επίσης, ο ευτροφισμός και η ρύπανση των 

υδάτων αυξάνουν τη θολερότητα του νερού, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το φως που φτάνει στα 

λιβάδια. 

Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας υποδεικνύουν περιοχές 

πολύ υψηλής παραγωγικότητας 

Δείκτης καλής οικολογικής κατάστασης 

Το μαρούλι της θάλασσας (Ulva) αναπτύσσεται 

σε ευτροφικά και ρυπασμένα νερά.  

Δείκτης κακής οικολογικής κατάστασης.  

Το μέγεθος και ο αριθμός των νεκρών ζωνών 

σε παγκόσμια κλίμακα. 

(Πηγή: NASA Earth Observatory, 2010) 

(Συνεχίζεται �) 
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ΠΗΓΕΣ 

• http://www.teachoceanscience.net/teaching_resources/education_modules/dead_zones/learn_about/ 

• http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/dead-zone/?ar_a=1#page=3 

• http://www.vims.edu/research/topics/dead_zones/ 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

• http://photography.nationalgeographic.com/photography/wallpaper/red-lake-kristof.html 

• http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/2013029_deadzone.html 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)#mediaviewer/File:Aquatic_Dead_Zones.jpg 

• https://seaweedindustry.com/seaweed/type/ulva-lactuca 

• http://workjournal.archipelago.gr/?m=200809 

Στις νεκρές ζώνες των ωκεανών παρατηρείται η 

μείωση του πληθυσμού των ψαριών επειδή 

περιορίζεται το διαθέσιμο οξυγόνο. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι σε περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλά 

επίπεδα οξυγόνου, τα ψάρια παρουσιάζουν 

προβλήματα αναπαραγωγής που περιλαμβάνουν τη 

μείωση του μεγέθους των αναπαραγωγικών 

οργάνων και τη μειωμένη παραγωγή αυγών. Σε μία 

μελέτη του πανεπιστημίου της Λουϊζιάνα, ο αριθμός 

των αυγών που γεννούσαν τα ψάρια τα οποία 

ζούσαν σε ανοξικά νερά  ήταν μόνο το 1/7 του 

αριθμού των αυγών σε σχέση με τα ψάρια που 

ζούσαν σε θάλασσες με κανονικά επίπεδα 

οξυγόνου. Η μείωση των ψαριών μπορεί επίσης να 

οδηγήσει στο θάνατο θαλάσσιων θηλαστικών και 

πτηνών που στηρίζονται στον πληθυσμό των 

ψαριών για να τραφούν. Με λιγότερα ψάρια στη 

θάλασσα τα ζώα αυτά χάνουν μια σημαντική πηγή 

τροφής. 

 

Οι οικολογικές αλλαγές που προκαλούνται από τον 

ευτροφισμό των θαλασσών επηρεάζουν και τον 

άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Πολλές παράκτιες 

κοινότητες εξαρτώνται από τα υγιή θαλάσσια 

οικοσυστήματα για την αλιεία απ’ όπου αντλούν 

την τροφή και το εισόδημά τους. Συνεπώς, η μείωση 

του πληθυσμού ψαριών δημιουργεί προβλήματα 

και στην τοπική οικονομία. 

 

Ένα παράδειγμα διαταραχής της ισορροπίας του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος τόσο στις ελληνικές 

θάλασσες όσο και διεθνώς είναι η αύξηση στον 

πληθυσμό των μεδουσών. Τα τελευταία χρόνια 

μελετάται η σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση του 

πληθυσμού των μεδουσών με τον ευτροφισμό και 

την υπεραλίευση. Η έλλειψη οξυγόνου που 

προκαλείται λόγω του ευτροφισμού ευνοεί την 

ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των μεδουσών οι 

οποίες μπορούν να αντέξουν τα χαμηλά επίπεδα 

οξυγόνου, σε αντίθεση με τα ψάρια και τους 

ανώτερους οργανισμούς που έχουν υψηλότερες 

απαιτήσεις σε οξυγόνο. Ο ευτροφισμός έχει επίσης 

ως αποτέλεσμα η διαύγεια του νερού να είναι 

μειωμένη. Τα ψάρια είναι οπτικοί θηρευτές, σε 

αντίθεση με τις μέδουσες που δεν βασίζονται στην 

όραση για να τραφούν. Αυτή η θολότητα του νερού 

δυσκολεύει τα ψάρια στην εύρεση τροφής, ενώ 

ευνοεί την ανάπτυξη των μεδουσών. 

 

Τέλος, μια σημαντική επίπτωση αφορά την 

αισθητική αξία των υδάτων και ακτών για αναψυχή 

και τουρισμό. Πολλές φορές η δυσοσμία και το 

χρώμα του νερού (πράσινο, κίτρινο ή καφετί 

ανάλογα με τα είδη των φυκών που αναπτύσσονται) 

είναι δυσάρεστα για τους λουόμενους και 

υποβαθμίζουν την οικολογική αξία της περιοχής. 

 

 

Βλέπουμε τελικά πως ο ευτροφισμός αποτελεί 

πρόβλημα τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον 

άνθρωπο. Ο περιορισμός του πρέπει να αποτελεί 

βασικό μέλημα και θα επιτευχθεί κυρίως με τον 

έλεγχο των γεωργικών απορροών και την 

λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αποβλήτων. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νεκρές ζώνες που 

έχουν δημιουργηθεί σε θάλασσες και σε παράκτια 

οικοσυστήματα μπορούν να είναι αναστρέψιμες, 

αρκεί να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι 

στο περιβάλλον και να λάβουμε άμεσα τα μέτρα 

που είναι απαραίτητα. 
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Από το ξεκίνημα της HELMEPA, το θαλάσσιο 

περιβάλλον και η προστασία του υπήρξε 

πρωταρχικό μέλημά της. Όμως, για να 

προστατεύσεις κάτι πρέπει να το αγαπήσεις. Και για 

να αγαπήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να 

το γνωρίσουμε. 

 

Αυτή λοιπόν η αγάπη προς τις θάλασσες, τους 

ωκεανούς και ό,τι μας προσφέρουν, είναι που κινεί 

πολλές πρωτοβουλίες για την προστασία του, όπως 

είναι και η νέα ενημερωτική Εκστρατεία που 

παρουσίασε η HELMEPA την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 

2014. Η Έκθεση «Θαλάσσιο Περιβάλλον - Ναυτιλία 

- Επιστήμες» εγκαινιάστηκε στην αίθουσα τελετών 

του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και θα ταξιδέψει 

συνολικά σε 14 πόλεις και νησιά της Ελλάδας 

συνολικά. Το Βρετανικό Κοινωφελές Ίδρυμα Lloyd’s 

Register Foundation (LRF) υποστηρίζει οικονομικά 

την υλοποίηση της 

«Εκστρατείας Ενημέ-

ρωσης της Εκπαιδευ-

τικής Κοινότητας και 

του Ευρύτερου Κοινού για το Θαλάσσιο 

Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες», μεταξύ 

Νοεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2017. 

 

Η Εκστρατεία σε κάθε πόλη θα περιλαμβάνει κινητή 

Έκθεση για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία 

και τις Επιστήμες, Ημερίδα για το θαλάσσιο 

περιβάλλον για εκπαιδευτικούς (“Train the Trainer”) 

και διάφορες εθελοντικές δράσεις. Επίσης, οι 

μαθητές που θα επισκέπτονται την Έκθεση θα 

παίρνουν μέρος σε έρευνα σχετικά με το επίπεδο 

περιβαλλοντικής ενημέρωσής τους και το 

ενδιαφέρον τους σε θέματα που σχετίζονται με τη 

ναυτιλία και τις θαλάσσιες επιστήμες. 

 

Την κινητή έκθεση θα επισκέπτονται μαθητές 

σχολείων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της κάθε περιοχής, όπου στελέχη της HELMEPA θα 

τους ενημερώνουν για θέματα που αφορούν τις 

τέσσερις ενότητες της Έκθεσης: 

 

1) Ο Θαλάσσιος Κόσμος, 

2) Θάλασσες και Ωκεανοί κινδυνεύουν,  

3) Ο Ανεξερεύνητος Ωκεανός, και  

4) Ναυτιλία.  

 

Η 1η ενότητα συνοψίζεται με δύο λέξεις: 

Θαυμαστός και Ζωογόνος. Η ποικιλία, το 

εντυπωσιακό πλήθος και οι ιδιότητες θαλάσσιων 

οργανισμών και οικοσυστημάτων αναλύονται με 

απλά λόγια σε μια πρώτη γνωριμία με το υγρό  

στοιχείο, ενώ ακολουθούν τα οφέλη που η 

ανθρωπότητα αποκομίζει από το θαλάσσιο 

περιβάλλον και τη μεγάλη σημασία που έχει ακόμα 

και στη διαμόρφωση του κλίματος σε ένα μεγάλο 

μέρος του πλανήτη μας.  

Η 2η ενότητα χαρακτηρίζεται από μία λέξη: 

Απροστάτευτος. Το θαλάσσιο οικοσύστημα, όπως 

και κάθε φυσικό οικοσύστημα στην ξηρά, έχει 

αναπτύξει πολύπλοκους και στιβαρούς 

μηχανισμούς αυτοάμυνας και εξισορρόπησης όταν 

προσβάλλεται από διάφορους κινδύνους, ώστε να 

μπορέσει να διατηρήσει τη σταθερότητα και την 

υγεία του. Όμως, σε αυτήν την ενότητα 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα η 

οποία μας διαφεύγει κάτω από τη μύτη μας. Και 

αυτή δεν είναι άλλη από τις τραγικές συνέπειες που 

έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής της ανθρώπινης 

κοινωνίας στο θαλάσσιο κόσμο. Πλαστικά και άλλα 

απορρίμματα, κλιματική αλλαγή, απόβλητα αστικά, 

βιομηχανικά και γεωργικά, πετρελαϊκή ρύπανση, 

κ.ά. έχουν καταστρεπτικό αποτέλεσμα σε φυτά και 

ζώα, με τελικό αποδέκτη ακόμα και εμάς τους 

ίδιους. Αλλά, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 

που μας δίνει αυτή η ενότητα, έστω και με σκληρό 

τρόπο, αποτελεί βασικό συστατικό της προστασίας 

για αυτά και εμάς. 

Στην 3η ενότητα της Έκθεσης ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με τη λέξη: Ανεξερεύνητος. Όπως 

είπαμε και παραπάνω, για να αγαπήσεις κάτι 

πρέπει να το γνωρίσεις πρώτα. Αυτό που ξέρουμε 

όμως για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, 

συμπεριλαμβάνεται στο 5% που έχουμε 

εξερευνήσει μέχρι τώρα. Το υπόλοιπο 95% είναι 

ανεξερεύνητο, που αν και φαντάζει τεράστιο, 

(Συνεχίζεται �) 

«Θαλάσσιο Περιβάλλον - Ναυτιλία - Επιστήµες» 

Νέα 3ετής ενηµερωτική εκστρατεία της HELMEPA στην Ελλάδα 

http://www.lrfoundation.org.uk
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Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Δημήτρης Γιάκος, Ελένη Τσόλκα, 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

παρόλα αυτά μας δίνει την ώθηση να εμβαθύνουμε 

τη γνώση μας και κατά συνέπεια να το αγαπήσουμε 

πιο πολύ. Τάφροι με τεράστια βάθη που ξεπερνάνε 

ακόμα και το όρος Έβερεστ, ασφυκτικές πιέσεις, 

πλήρες σκοτάδι, υποθαλάσσια σπήλαια κ.ά. είναι 

μερικές από τις δυσκολίες που έχει να 

αντιμετωπίσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να 

εννοήσει ακόμη περισσότερο τα μυστήρια και την 

κρυμμένη γνώση των ωκεανών της Γης μας. 

Σύμμαχοι είναι οι θαλάσσιες επιστήμες, 

(ωκεανογραφία, βιολογία, αρχαιολογία κ.ά.) και η 

τεχνολογία (βαθυσκάφη, βιομιμητική κ.ά.), τα οποία 

μας επιτρέπουν να φθάσουμε σε όλο και 

μεγαλύτερα βάθη, οπλισμένοι με προσοχή και 

κατανόηση για την προστασία του άγνωστου που 

βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Το περιεχόμενο της κινητής Έκθεσης κλείνει με την 

4η ενότητα η οποία αφορά τη Ναυτιλία. Διάφοροι 

είναι οι τύποι πλοίων, όπως δεξαμενόπλοια, 

επιβατηγά, οχηματαγωγά, μεταφοράς υγρών και 

στερεών φορτίων κ.ά., τα οποία κατασκευάζει ο 

άνθρωπος για να τον βοηθήσουν να ταξιδέψει πάνω 

στο απέραντο γαλάζιο του πλανήτη μας. Εδώ 

έχουμε μια πρώτη επαφή με τη βιομηχανία που έχει 

αναπτυχθεί για το ταξίδι και την πλοήγηση στη 

θάλασσα. Όμως, αν και σ’ αυτόν τον τομέα 

δραστηριοποίησης των ανθρώπων υπάρχει το 

πρόβλημα της ρύπανσης από τη χρήση των πλοίων, 

παρόλα αυτά πολλές μέθοδοι και τεχνολογίες 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται συνεχώς, ώστε να 

μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και όπου είναι δυνατόν να 

εξαλειφθούν. Ένας από τους λόγους που ιδρύθηκε η 

HELMEPA ήταν ώστε οι ασχολούμενοι στη ναυτιλία, 

από ναυτικό μέχρι πλοιοκτήτη, να κάνουν ό,τι 

μπορούν, με εθελοντισμό και φιλότιμο, για να 

προστατεύσουν τις θάλασσες από τη ρύπανση των 

πλοίων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, 

αλλά και παρόμοιων σε όλο τον κόσμο, είναι η 

σημαντικότατη μείωση της ρύπανσης θαλασσών και 

ωκεανών από τα πλοία. 

Μέσα από αυτήν την Εκστρατεία, μικροί και 

μεγάλοι, θα γνωρίσουμε καλύτερα το θαλάσσιο 

περιβάλλον, θα το αγαπήσουμε και αυτή την αγάπη 

θα την περιβάλλουμε με ένα μανδύα δράσεων και 

αλλαγών στη νοοτροπία αντιμετώπισής του, με 

περισσότερη κατανόηση. 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Επιστροφή στα ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ. Website για το θρυλικό ναυάγιο, που αξίζει να «εξερευνήσουμε»: 

http://antikythera.whoi.edu/blog/ 

♦ Ένας εξωσκελετός κατάδυσης στα νερά του Αιγαίου. Λες και βγήκε από... ηλεκτρονικό παιχνίδι: 

      http://www.youtube.com/watch?v=q4WJSe4oPxo&feature=youtu.be 

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

