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

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον.  
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Τα Μυστήρια των Θαλασσών 

Στις θάλασσες και στους ωκεανούς πάντοτε υπήρ-

χαν φαινόμενα που οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν ως 

μυστήρια και ενώ πολλά από αυτά έχουν εξηγηθεί 

από τους επιστήμονες, ορισμένα εξακολουθούν 

ακόμη και σήμερα να παραμένουν ανεξήγητα. Με 

τέτοια φαινόμενα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ναυτι-

κοί σε όλο τον κόσμο. 

 

Τα διάφορα ανεξήγητα φαινόμενα των ωκεανών 

εκτός από ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης και 

έρευνας, έχουν απασχολήσει πολλές φορές και την 

παγκόσμια λογοτεχνία με πρωτοπόρο τον Γάλλο 

συγγραφέα Ιούλιο Βερν, αλλά και άλλους σημαντι-

κούς συγγραφείς όπως ο Αμερικανός Έντγκαρ Άλαν 

Πόε. 

 

Στο άρθρο αυτό του Περισκοπίου θα δούμε περιλη-

πτικά μια σειρά από φαινόμενα τα οποία ήταν για 

πολλά χρόνια ή και παραμένουν ανεξήγητα, ή έχουν 

κατά καιρούς απασχολήσει ναυτικούς, ταξιδιώτες 

και επιστήμονες, ή ακόμη έχουν αποτελέσει 

έναυσμα για τη συγγραφή μυθιστορημάτων.  

 

Η Γαλακτερή Θάλασσα 

Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν ανά τους αιώνες μι-

λήσει για τη «γαλακτερή θάλασσα», ένα φαινόμενο 

στο οποίο η θάλασσα φωσφορίζει με μια υπόλευκη 

λάμψη κάτω από το σκοτεινό ουρανό. Όλες οι εξι-

στορήσεις προέρχονταν από τον Ινδικό Ωκεανό, 

μέχρι πρόσφατα όμως καμία τους δεν είχε επιβε-

βαιωθεί. Τελικά αποδείχθηκαν αληθινές χάρη στην 

επιμονή μερικών ερευνητών! 

 

Η λύση στο «βιοφωταυγές αίνιγμα», όπως το ονό-

μασαν οι επιστήμονες, ήρθε το 2006 από βιολόγους 

του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι ε-

ρευνητές έδειξαν ότι η εντυπωσιακή φωτεινότητα 

της γαλακτερής θάλασσας προκαλείται από βακτή-

ρια που βρίσκονται σε αποικίες επάνω σε φύκη. 

Στους μικροοργανισμούς δημιουργείται το φαινόμε-

νο της αυτεπαγωγής ή αίσθησης απαρτίας (quorum 

sensing), ένα είδος δια-κυτταρικής επικοινωνίας 

που εντείνει τη φωτεινότητά τους. Αν και η θάλασ-
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τύχης. Η πράσινη ακτίνα μπορεί να είναι λοιπόν 

ορατή τόσο κατά την ανατολή όσο και κατά τη δύση 

του ήλιου.  

 

Οι Ερυθρές Παλίρροιες 

Ερυθρά παλίρροια είναι η κοινή ονομασία ενός φαι-

νόμενου γνωστού ως «άνθιση φυτοπλα-

γκτού» (μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων μικροοργα-

νισμών) όταν αυτή προκαλείται από μερικά είδη 

δινομαστιγωτών (μονοκύτταρων οργανισμών) και 

συνήθως έχει από κοκκινωπό έως καφετί χρώμα. 

Κατά τις ερυθρές παλίρροιες έχουμε γρήγορη συσ-

σώρευση φυτοπλαγκτού σε μία περιοχή, με αποτέ-

λεσμα τον χρωματισμό των επιφανειακών νερών. 

Συνήθως συμβαίνει σε παράκτιες περιοχές. Οι μι-

κροοργανισμοί των οποίων η έξαρση προκαλεί τις 

ερυθρές παλίρροιες έχουν τη δυνατότητα να ελέγ-

χουν την πλευστότητά τους και να σχηματίζουν πυ-

κνές, εμφανείς κηλίδες κοντά στην επιφάνεια της 

θάλασσας. 

 

Δεν είναι όλες οι ανθίσεις φυτοπλαγκτού αρκετά 

πυκνές και έντονες ώστε να προκαλέσουν χρωματι-

σμό του νερού όπως επίσης και οι χρωματισμοί των 

νερού που σχετίζονται με την άνθιση φυτοπλαγκτού 

δεν έχουν όλοι κοκκινωπό χρώμα. Επιπλέον, οι ερυ-

θρές παλίρροιες δεν σχετίζονται άμεσα με την πα-

λιρροϊκή κίνηση των νερών και για αυτό τα τελευ-

ταία χρόνια οι επιστήμονες προτιμούν να χρησιμο-

ποιούν τον όρο «άνθιση φυτοπλαγκτού» αντί του 

όρου ερυθρά παλίρροια. 

 

Μερικές ερυθρές παλίρροιες σχετίζονται με την πα-

ραγωγή βιοτοξινών και την εξάντληση του διαλυμέ-

νου στο νερό οξυγόνου που έχουν βλαβερές επι-

πτώσεις σε ψάρια, πουλιά, υδρόβια θηλαστικά και 

άλλους οργανισμούς. 

 

Η παλιρροϊκή δίνη του Maelstrom της Νορβηγίας 

Παλιρροϊκή δίνη είναι αυτή που δημιουργείται από 

τη συνάντηση δύο παλιρροιακών ρευμάτων. Οι πα-

λιρροϊκές δίνες λέγονται κοινώς και «ρουφήχτρες» 

και συνήθως στο βόρειο ημισφαίριο είναι δεξιό-

στροφες, ενώ στο νότιο ημισφαίριο αριστερόστρο-

φες. 

σα φαίνεται στο ανθρώπινο μάτι και στα επιστημο-

νικά όργανα λευκή, στην πραγματικότητα το φως 

της είναι γαλάζιο. 

 

Η «Συνάντηση» της Βαλτικής με τη Βόρειο Θάλασσα 

Στην πόλη Σκάγκεν της Δανίας, στο βορειότερο άκρο 

της χώρας, συμβαίνει ένα φαινόμενο που όμοιό του 

δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Εκεί ακριβώς 

συναντώνται δύο διαφορετικές θάλασσες, η Βαλτι-

κή με τη Βόρεια. 

 

Η αντίθετη παλίρροια των νερών, αλλά και η  

διαφορετική πυκνότητα του νερού δεν αφήνουν τις 

δυο θάλασσες να συγχωνευτούν άμεσα, με αποτέ-

λεσμα το σημείο συνάντησής τους να φαίνεται ξε-

κάθαρα. Μάλιστα, τα νερά των δύο αυτών θαλασ-

σών έχουν και διαφορετική θερμοκρασία. Η Βαλτική 

έχει πιο κρύα νερά, ενώ η Βόρεια Θάλασσα πιο ζε-

στά.  

 

Η Πράσινη Ακτίνα 

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο το ο-

ποίο οφείλεται στη διάθλαση. Στη δύση ή την ανα-

τολή, καθώς το φως του ήλιου βρίσκεται κοντά στα 

κατώτερα και πιο πυκνά στρώματα αέρα της ατμό-

σφαιρας, οι ακτίνες του διαθλώνται και ακολουθούν 

ελαφρώς καμπύλη πορεία, στην ίδια κατεύθυνση με 

την καμπύλη της Γης. Στις υψηλότερες συχνότητες 

(πράσινο) το φως σχηματίζει καμπύλη πιο εύκολα 

από τις χαμηλότερες συχνότητες (κόκκινο και πορ-

τοκαλί). Έτσι οι πράσινες ακτίνες του τελευταίου 

«κομματιού» του ήλιου εξακολουθούν να είναι ορα-

τές όταν οι κόκκινες και πορτοκαλί έχουν κρυφτεί 

από την καμπύλη της Γης. 

Το να δει κανείς την πράσινη αναλαμπή, η οποία 

δεν κρατάει πάνω από δύο δευτερόλεπτα, είναι 

πολύ σπάνιο, αλλά όχι απίθανο. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο, σύμφωνα με τους θρύλους, η πράσι-

νη ακτίνα θεωρείτο παλαιότερα σημάδι μεγάλης 
(Συνεχίζεται �) 
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συνθήκες οι  οποίες ευνόησαν τη διοργάνωσή τους. 

 

Τα κυριότερα αίτια που κατέστησαν τα ταξίδια αυτά 

αδήριτη ανάγκη είναι: 

• η εξάντληση των κοιτασμάτων χρυσού και 

αργύρου στην Ευρώπη. 

Μεγάλες εξερευνήσεις χαρακτηρίζονται 

τα υπερπόντια ταξίδια που πραγματο-

ποιήθηκαν από τα μέσα του 15ου ως τα 

μέσα του 16ου αιώνα. 

 

Τα τρομερά αυτά ταξίδια, δεν έγιναν εν 

ριπή οφθαλμού, αλλά υπήρξαν κάποιες  

 

Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται όταν υπάρχει 

ισχυρή θερμοκρασιακή αναστροφή, δηλαδή ο κατώ-

τερος αέρας είναι ψυχρότερος κοντά στην επιφάνει-

α της θάλασσας από το ανώτερο στρώμα του, με 

μια ενδιάμεση ζώνη διαχωρισμού. Η παρουσία ψυ-

χρών επιφανειακών νερών ευνοεί τη δημιουργία 

τέτοιων θερμοκρασιακών αναστροφών.  

 

Το φαινόμενο εκδηλώνεται όταν οι ηλιακές ακτίνες 

καμπυλώνονται, φτάνοντας σε στρώματα αέρα της 

ατμόσφαιρας που έχουν διαφορετική πυκνότητα 

εξαιτίας της διαφορετικής θερμοκρασίας τους. Όταν 

ο θερμός αέρας βρίσκεται πάνω από τον ψυχρό, οι 

ακτίνες κάμπτονται και δημιουργούν τόξα. Εάν ο 

παρατηρητής βρίσκεται μέσα στη ζώνη διαχωρι-

σμού θα δει αντικείμενα που υπάρχουν στην επιφά-

νεια της θάλασσας ή στις ακτές, ανυψωμένα και 

μεγεθυμένα πάνω από τον ορίζοντα. 

Η μεγαλύτερη γνωστή ρουφήχτρα είναι η Μοσκ-

στράουμεν (Moskstraumen – γνωστή στο κοινό ως 

το «Μάελστρομ») στα ανοιχτά των νήσων Λοφούτεν 

της Νορβηγίας, με ταχύτητα 40 χιλιόμετρα/ώρα, 

ενώ οι αμέσως λιγότερο ισχυρές φθάνουν σε ταχύ-

τητες 20 - 25 χιλιομέτρων/ώρα. 

 

Η παλιρροϊκή δίνη που υπολογίζεται πως έχει δέκα 

φορές περισσότερη δύναμη από ένα μέσο κύμα, 

καταφτάνει κάθε έξι ώρες στα ανοιχτά των νήσων 

Λοφούτεν και μεταφέρει 400 εκατομμύρια κυβικά 

μετρά νερού με ταχύτητα 20 κόμβων! 

 

Ανεξήγητοι παραμένουν οι λόγοι για τους οποίους η 

ρουφήχτρα αλλάζει κατεύθυνση κάθε τρεις με τέσ-

σερις μήνες. Υπάρχουν και αναφορές ότι οι συγκε-

κριμένες παλιρροϊκές δίνες έχουν παρασύρει και 

αρκετούς ανθρώπους. Το σίγουρο είναι ότι για μι-

κρά πλεούμενα είναι αρκετά επικίνδυνο να περά-

σουν επάνω από αυτές. 

 

Η Φάτα Μοργκάνα (Fata Morgana) 

Η Φάτα Μοργκάνα αποτελεί ένα οπτικό φαινόμενο, 

μια οφθαλμαπάτη, κατά το οποίο οι ακτές, πλοία ή 

άλλα αντικείμενα εμφανίζονται ανυψωμένα (με τη 

μορφή τείχους). Στην ουσία πρόκειται για έναν αντι-

κατοπτρισμό λόγω του οποίου ένα αντικείμενο εμ-

φανίζεται σε διαφορετική θέση από αυτήν που 

πραγματικά βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της 

θάλασσας ή την ακτή.  

(Συνεχίζεται �) 

Η εποχή των Εξερευνήσεων 

Πηγές: 

• http://www.marineinsight.com/environment/top-10-amazing-ocean-mysteries-and-phenomena/  

• http://www.marineinsight.com/know-more/top-10-amazing-ocean-mysteries-phenomena-part-2/ 

• http://www.tovima.gr/science/article/?aid=190587 

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

• https://el.wikipedia.org/wiki/Φάτα_μοργκάνα_(φαινόμενο)  

• http://www.e-nautilia.gr/maelstrom-to-poio-isxiro-palirroiako-fainomeno-ston-kosmo/ 

Αναδηµοσιεύουµε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την περιοδική ενηµερωτική έκδοση του Ναυτικού Μουσείου 

Χίου, «Ναυτίλος» (τεύχος 5), που αφορά την εποχή των Εξερευνήσεων και τους ξένους και Έλληνες εξερευνητές. 
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Φιλιππίνων. Αξιωματικός πλοηγός του πλοίου 

Βικτώρια, του μοναδικού από τα 5 πλοία που 

ολοκλήρωσε το γύρο της Γης ο Χιακής καταγωγής 

Φραγκίσκος Άλμπο καθώς και κάποιος ναυτικός 

Νικόλας, με καταγωγή από το Ναύπλιο. 

 

Από τους τελευταίους μεγάλους εξερευνητές ήταν ο 

Τζέιμς Κουκ που έπλευσε δύο φορές το γύρο του 

κόσμου στα μέσα του 18ου αιώνα. 

 

Διαχρονικά οι Έλληνες έχουν αποδείξει την 

ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τη θάλασσα. Οι 

εξερευνήσεις, τα θαλάσσια ταξίδια ήταν και 

παραμένουν τρόπος ζωής. Σπουδαίοι Έλληνες 

θαλασσοπόροι και εξερευνητές στο πέρασμα των 

αιώνων έχουν αφήσει το στίγμα τους στην εποχή 

των ανακαλύψεων. 

 

Έλληνες Εξερευνητές 

Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης. Είναι γνωστός για το 

ταξίδι που πραγματοποίησε στις θάλασσες της 

βόρειας Ευρώπης. 

 

Ο Ευθυμένης καταγόμενος από τη Μασσαλία 

υπήρξε θαλασσοπόρος, εξερευνητής και γεωγράφος 

του 6ου ή 5ου π.Χ. αιώνα. Ο δεύτερος γνωστός 

Έλληνας που, μετά τον Κωλαίο τον Σάμιο, πέρασε 

τις Ηράκλειες στήλες και ανοίχτηκε στην Έξω 

Θάλασσα. Εξερεύνησε τις ακτές της βορειοδυτικής 

Αφρικής φθάνοντας μέχρι τις εκβολές ενός μεγάλου 

ποταμού, του Νίγηρα ίσως ή πιθανότερα του Σενεγάλη. 

 

Ο Ίππαλος ο Κυβερνήτης ήταν Έλληνας 

θαλασσοπόρος, γεωγράφος, χαρτογράφος και 

μετεωρολόγος του 1ου π.Χ. αιώνα. 

 

Ο Τιμοσθένης (3ος αιώνας π.Χ.) καταγόμενος από 

τη Ρόδο, ήταν συγγραφέας και ναύαρχος του 

στόλου του Πτολεμαίου Β’ του Φιλαδέλφου στους 

εναντίον του Αντιγόνου Β’ πολέμους του (266 ως 

245 π.Χ.), καθώς επίσης θαλασσοπόρος, γεωγράφος 

και σπουδαίος χαρτογράφος. Ήταν ο δημιουργός 

του δωδεκάβαθμου ανεμολογίου. 

 

Ο Δον Θεόδωρος Γκριέγκο (Θεόδωρος ο Έλληνας) 

ήταν Έλληνας θαλασσοπόρος με καταγωγή από νησί 

του Αιγαίου και εξερευνητής της Αμερικής. Θεω-

ρείται ο πρώτος Έλληνας που έφτασε στην Αμερική. 

 

Ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης («αυτός που έπλευσε 

στον Ινδικό») ήταν Ελληνικής καταγωγής έμπορος 

από την Αλεξάνδρεια και αργότερα μοναχός, ο 

οποίος έζησε τον 6ο μ.Χ. αιώνα, και που την εποχή 

του Ιουστινιανού ταξίδευε για εμπορικούς λόγους, 

φτάνοντας μέχρι την Ινδία. 

 

Ο Ιωάννης Φωκάς ή Απόστολος Βαλεριάνος, 

γνωστός με ισπανικό όνομα Χουάν ντε Φούκα (Juan 

• η παρεμπόδιση της μεταφοράς ασιατικών 

προϊόντων στην Ευρώπη μετά τη διείσδυση των 

Οθωμανών στη δυτική Ασία. 

• το μονοπώλιο του εμπορίου μπαχαρικών από 

τους Βενετούς. 

• η ανάπτυξη εθνικών κρατών στην Ευρώπη και ο 

ανταγωνισμός τους. 

 

Υπήρξαν επίσης κάποιοι παράγοντες που ευνόησαν τη 

διεξαγωγή των μεγάλων αυτών ταξιδιών. Αυτοί ήταν: 

• η τελειοποίηση των ναυτικών οργάνων όπως της 

πυξίδας, του αστρολάβου, του πορτολάνου και 

άλλων. 

• η μεγάλη ανάπτυξη της γεωγραφίας κατά τον 

14ο-15ο αιώνα που συνεπάγεται λεπτομερείς 

χάρτες και ακριβέστερους όσο προχωρούν οι 

εξερευνήσεις κ.α. και 

• η ναυπήγηση ενός νέου είδους πλοίου, της 

καραβέλας, ενός μεγάλου και σταθερού πλοίου 

με μακρόστενη πλώρη και ιστία που εξασφάλιζαν 

υψηλές ταχύτητες. Τα υπερπόντια ταξίδια έγιναν 

ασφαλέστερα και πιο γρήγορα. 

 

Με αφετηρία λοιπόν τις νέες ανακαλύψεις αρχίζει 

μια τρομερή οικονομική άνθηση – η απαρχή του 

καπιταλισμού – και ξεκινά ένας νέος Ευρωπαϊκός 

πολιτισμός που οδηγεί μακριά από τη στενή και 

ξεπερασμένη μεσαιωνική αντίληψη για τον κόσμο. 

 

Οι Ευρωπαίοι άρχισαν από τα τέλη του 13ου αιώνα 

να εξερευνούν τον κόσμο. 

 

Ο Μάρκο Πόλο έφθασε μέχρι την Κίνα ανοίγοντας 

το δρόμο του μεταξιού και της γνώσης.  

 

Μετά από ενάμιση αιώνα, ο Χριστόφορος 

Κολόμβος προσπαθώντας να βρει δρόμο προς την 

Ινδία, ανακαλύπτει την Αμερική. 

 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1488, ο Βαρθολομαίος 

Ντιάζ φτάνει στο ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας στη 

Νότια Αφρική. Τον ακολούθησε ο Βάσκο ντα Γκάμα 

όπου συνέχισε το ταξίδι από το Ακρωτήρι της Καλής 

Ελπίδας μέχρι την Ινδία, όπου και έφθασε το 1498. 

 

Ο Αμέρικο Βεσπούτσι πρώτος απέδειξε ότι η 

Βραζιλία και οι Δυτικές Ινδίες δεν αποτελούν τις 

ανατολικές παρυφές της Ασίας, όπως αρχικά 

εικαζόταν από τα ταξίδια του Κολόμβου, αλλά, 

αντιθέτως, αποτελούσαν μια εντελώς ξεχωριστή 

ήπειρο άγνωστη έως τότε στους Αφρο-Ευρασιάτες. 

 

Τον 16ο αιώνα ο Φερδινάδος Μαγγελάνος 

παραπλέει με στόλο 5 πλοίων τον πορθμό στη 

Νότια Αμερική όπου φέρει και το όνομά του μέχρι 

σήμερα και καταφέρνει να κάνει το γύρο της Γης. 

Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του προς τα 

Δυτικά, καθώς σκοτώθηκε στο νησί Μακτάν των 

(Συνεχίζεται �) 
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1806) ήταν Ελληνικής καταγωγής Ρώσος ναυτικός,  

ο οποίος υπηρέτησε σε Ρωσικές ναυτικές επιχει-

ρήσεις εμπορίου της γούνας στη Ρωσική Αμερική. 

Ήταν ο πρώτος ιστορικά τεκμηριωμένος Έλληνας 

εξερευνητής και έμπορος που έφθασε στην Αλάσκα. 

 

Ο Επαμεινώνδας Δημόπουλος συμμετείχε σε 

αποστολές εξερεύνησης της Ανταρκτικής. Ήταν 

Μηχανικός Αεροσκαφών με σπουδές ΜΙΤ, γιος 

Ελλήνων μεταναστών στις Η.Π.Α. Γνωστός με το 

όνομα E.J. Demas το 1928 πήρε μέρος στις 

εξερευνητικές αποστολές του Ναυάρχου Byrd στο 

Νότιο Πόλο. 

de Fuca, Βαλεριάνο Κεφαλονιάς, 1536 – Κεφαλονιά, 

1602) ήταν Έλληνας θαλασσοπόρος, που εξε-

ρεύνησε τις δυτικές ακτές της Βορείου Αμερικής για 

λογαριασμό του ισπανικού θρόνου. Το όνομά του 

δόθηκε σε στενό ανάμεσα στη νήσο Βανκούβερ και 

τις HΠΑ, το οποίο οδηγεί στο λιμάνι του Βανκούβερ. 

 

Ο Πέτρος Μαρτίνος καταγόταν από το Ηράκλειο της 

Κρήτης και γεννήθηκε περίπου το 1510-1516. Το 

1540 ακολούθησε τον Πέδρο ντε Βαλντίβια στην 

κατάκτηση του Περού. 

 

Ο Ευστράτιος Ιωάννου Ντελάρωφ, (περ. 1740- 

Ice Memory project – Πυρήνες πάγου «µπαίνουν στην κατάψυξη» πριν 

προλάβουν να λιώσουν 

βρίσκονται σε υψόμετρο κάτω από 3.500 μέτρα στις 

Άλπεις και 5.400 μέτρα στις Άνδεις. 

 

Από την ανάλυση των πυρήνων πάγου στους 

παγετώνες μπορούμε να αντλήσουμε πολλές 

πληροφορίες για παλαιότερες αλλαγές στο κλίμα, 

στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην ατμοσφαιρική 

σύνθεση, όπως οι μεταβολές της θερμοκρασίας, οι 

συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου και οι 

εκπομπές ανθρωπογενών ρύπων, προσφέροντας 

έτσι και μια εικόνα της αύξησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης κατά τον περασμένο αιώνα. Αυτοί οι 

πάγοι αποτελούν το μόνο φυσικό αρχείο των 

αλλαγών στη σύνθεση της ατμόσφαιρας κατά το 

παρελθόν. 

 

Η αύξηση της συχνότητας ορισμένων καιρικών 

φαινομένων ή γεγονότων σε μεγάλο υψόμετρο (π.χ. 

καλοκαιρινοί καύσωνες στις Άλπεις και ισχυρά 

κρούσματα του El Niño στις Άνδεις), θα έχει ως 

αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια τη συνεχή εισροή 

στους παγετώνες των νερών από το χιόνι που 

λιώνει. Αυτό το φαινόμενο θα μεταβάλει τη χημική 

σύνθεση των στρωμάτων χιονιού, καταστρέφοντας 

έτσι τη δυνατότητα αυτών των παγετώνων να 

προσφέρουν αξιόπιστα αρχεία. Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν πως αυτές είναι μοναδικές σελίδες στην 

ιστορία του περιβάλλοντός μας που θα χαθούν για 

πάντα, αν δεν υπάρξουν άμεσες ενέργειες για τη 

συλλογή των πυρήνων πάγου! 

 

Παγετώνες: μια φυσική εγκυκλοπαίδεια του 

περιβάλλοντος και του κλίματος 

Όταν πραγματοποιείται μια γεώτρηση στην 

επιφάνεια του παγετώνα μέχρι τα βαθύτερα 

στρώματα στο βραχώδες υπόστρωμα, κάθε ένα από 

τα στρώματα του χιονιού και του πάγου που 

περνάμε αντιπροσωπεύει την κατάσταση του 

κλίματος και της ατμόσφαιρας σε μια διαδοχική 

περίοδο των ετών. Τα βαθύτερα στρώματα είναι 

επομένως τα παλαιότερα. 

Το Ice Memory project είναι ένα διεθνές ερευνητικό 

πρόγραμμα με σκοπό τη διατήρηση της «μνήμης» 

των παγετώνων που βρίσκονται σε μεγάλο 

υψόμετρο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αρχείου 

από πάγους στην Ανταρκτική, την ήπειρο που είναι 

αφιερωμένη στην επιστήμη και την ειρήνη, σε μια 

προσπάθεια διατήρησης πυρήνων πάγου από τους 

κυριότερους παγετώνες του κόσμου που σιγά-σιγά 

εξαφανίζονται. 

 

Το πρόγραμμα αυτό συντονίζει το Ίδρυμα του 

Πανεπιστημίου Grenoble Alpes (University of 

Grenoble Alpes Foundation), σε συνεργασία με το 

Γαλλικό Εθνικό Κέντρο για την Επιστημονική Έρευνα 

(CNRS), το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την 

Ανάπτυξη (IRD), το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της 

Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο Ca 'Foscari της Βενετίας, το 

Γαλλικό Ινστιτούτο για τους Πόλους (IPEV) και το 

Ιταλικό Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ανταρκτική 

(PNRA). 

 

Ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο 

Μέσα στους παγετώνες κρύβεται το παρελθόν του 

κλίματός μας και του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Συνεπώς, η κατανόηση του παρελθόντος, μας 

βοηθά να προβλέψουμε μελλοντικές αλλαγές. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των παγετώνων σε όλο τον 

κόσμο χάνουν τον όγκο τους λόγω της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη. Για παράδειγμα, με 

τον τρέχοντα ρυθμό, προβλέπεται μέχρι τα τέλη του 

21
ου

 αιώνα η συνολική εξαφάνιση εκείνων που 
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χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων για τους παγετώνες. 

1
η
 αποστολή: Col du Dôme, Γαλλία 

Η πρώτη αποστολή του Ice Memory Project ξεκίνησε 

στη Γαλλία στις 15 Αυγούστου 2016 στον ορεινό 

όγκο του Mont Blanc και ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

δύο εβδομάδες αργότερα. Η διεθνής ομάδα, 

αποτελούμενη από Γάλλους, Ιταλούς, Ρώσους και 

Αμερικανούς επιστήμονες και μηχανικούς, πέρασε 

δύο εβδομάδες στο Col du Dôme στα 4.300 μέτρα, 

συλλέγοντας τους 3 πρώτους πυρήνες πάγου, με 

μήκος 126, 128 και 129 μέτρα, οι οποίο 

μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο για να αποθηκευτούν 

σε ψυκτική εγκατάσταση κοντά στη Γκρενόμπλ, 

μέχρι να μεταφερθούν στην Ανταρκτική. 

 

Προηγούμενες μελέτες για τον παγετώνα του Col du 

Dôme έχουν δείξει σημαντική αύξηση των 

εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) μεταξύ 1925 

και 1980, οι οποίες προέρχονται από τις χώρες που 

περιβάλλουν την περιοχή των Άλπεων. Παρόμοια 

συμπεράσματα εξάγονται και από τα προφίλ 

νιτρικών αλάτων, τα οποία υποδηλώνουν αύξηση 

των εκπομπών οξειδίων του αζώτου που σχετίζονται 

με τις γεωργικές δραστηριότητες στις ίδιες περιοχές. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα σχετικά με τις 

αλλαγές στα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

είναι δυνατό να ασκηθεί πίεση για να περιοριστούν 

οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων. 

 

Βίντεο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

την αποστολή στο Mont Blanc: https://

www.youtube.com/watch?v=K8fH7JC6DGg 

 

2
η
 αποστολή: Illimani, Βολιβία 

Η διεθνής ομάδα αποτελούμενη από δεκαπέντε 

επιστήμονες, με τη βοήθεια τριάντα ορειβατών και 

οδηγών, ολοκλήρωσε το 2017 μια επιτυχημένη 

εξαγωγή δύο πυρήνων πάγου από το όρος Illimani 

στη Βολιβία σε υψόμετρο 6.300 μέτρα, παρά τις 

ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Για την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εξαγωγή 2 

πυρήνων πάγου χρειάστηκαν 3 εβδομάδες 

εργασίας, ενώ η μεταφορά του εξοπλισμού ήταν 

πολύ δυσκολότερη σε σχέση με την προηγούμενη 

αποστολή. Από τους πρόποδες του Illimani στα 

4.500 μέτρα, οι 2 τόνοι του εξοπλισμού 

Στην Ανταρκτική ή τη Γροιλανδία, το μεγάλο πάχος 

των παγετώνων που εκτείνονται χιλιάδες μέτρα και 

η περιορισμένη χιονόπτωση κάθε χρόνο σημαίνει 

ότι αυτά τα στρώματα χρονολογούνται πολύ πίσω 

στο παρελθόν - μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 

πριν. Από την άλλη πλευρά, στις μη πολικές 

περιοχές, οι παγετώνες δεν έχουν τόσο μεγάλο 

πάχος, ενώ δέχονται πολύ περισσότερη ετήσια 

χιονόπτωση. Επιπλέον, ο ίδιος ο παγετώνας ρέει 

προς τα κάτω στις απότομες πλαγιές. Για όλους 

αυτούς τους λόγους, η ηλικία των πάγων που 

βρίσκονται στα βαθύτερα στρώματα μπορεί να 

κυμαίνεται από έναν αιώνα έως μερικές χιλιετίες. 

Μερικές φορές, στη βάση αυτών των παγετώνων 

μπορεί να βρεθούν στρώματα που σχηματίστηκαν 

κατά την τελευταία περίοδο της κλιματικής ιστορίας 

της Γης στη διάρκεια της τελευταίας εποχής των 

παγετώνων, όταν τα στρώματα πάγου ήταν στη 

μεγαλύτερη έκτασή τους (Last Glacial Maximum) 

περίπου 20.000 χρόνια πριν. 

  

Η αποθήκευση των πυρήνων πάγου 

Το σχέδιο περιλαμβάνει γεωτρήσεις σε πυρήνες 

πάγου και τα δείγματα αποθηκεύονται προσωρινά 

σε εγκαταστάσεις κοντά στα σημεία από όπου 

λαμβάνονται, ενώ αργότερα μεταφέρονται και 

αναλύονται σε ένα σπήλαιο χιονιού στην 

Ανταρκτική. Το Οροπέδιο της Ανταρκτικής (High 

Antarctic Plateau), όπου επικρατούν θερμοκρασίες 

κάτω των -50°C, είναι ο πιο αξιόπιστος - και φυσικός 

- καταψύκτης στον κόσμο και τα  δείγματα 

φυλάσσονται στο γαλλο-ιταλικό σταθμό Concordia. 

 

Το σπήλαιο χιονιού θα κατασκευαστεί χρησιμο-

ποιώντας ένα σύνολο από μεταλλικά δοχεία, 

τοποθετημένα περίπου δέκα μέτρα βαθιά κάτω από 

την επιφάνεια του χιονιού. Σε αυτό το βάθος, η 

θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται πλέον, παραμένο-

ντας σταθερή κατά μέσο όρο στη διάρκεια του 

έτους στους -54 °C. Παρόλο που και στην Ανταρ-

κτική, όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη, η θερμο-

κρασία ανεβαίνει, οι θερμοκρασίες εκεί θα παρα-

μείνουν πολύ χαμηλότερες από 0 °C για χιλιετίες. 

 

Οι ερευνητικές αποστολές 

Οι αποστολές γεώτρησης περιλαμβάνουν την 

εξαγωγή δύο ή τριών πλήρων πυρήνων πάγου από 

κάθε παγετώνα. Οι πυρήνες πάγου εξάγονται με 

χρήση τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ και σε διεθνή 

ερευνητικά εργαστήρια. Ο κάθε πυρήνας έχει μήκος 

περίπου 130 μέτρα και θα μεταφερθούν σε κιβώτια 

με ειδική μόνωση με πλοίο στην Ανταρκτική. 

 

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 

αποστολής, μεταξύ των οποίων η τοπογραφία της 

επιφάνειας, τα χαρακτηριστικά του βραχώδους 

υποστρώματος και τα προφίλ θερμοκρασίας θα 
(Συνεχίζεται �) 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Δημήτρης Γιάκος, Δημήτρης Καζάς, 

Ελένη Τσόλκα 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Ένα βίντεο για το «τραγούδι» των φαλαινών και τους εκπληκτικούς μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει για να 

επικοινωνούν με τον ήχο μέσα στο νερό!  

https://www.youtube.com/watch?v=7Xr9BYhlceA 

 

♦ Επτά «πράσινες» καινοτομίες που αλλάζουν τον κόσμο… Διαβάστε για το 3D printing, τις κάθετες καλλιέργειες, 

τα κτίρια μηδενικών εκπομπών και άλλες πρωτοποριακές ιδέες! 

http://maritime-executive.com/editorials/seven-green-innovations-that-are-changing-the-world 

μεταφέρθηκαν με τα χέρια στην κορυφή, στα 6.300 

μέτρα. 

Αυτός ο παγετώνας, που αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης για τα τελευταία 20 χρόνια για την ομάδα 

του γαλλικού ινστιτούτου IRD, διατηρεί 18.000 

χρόνια από την κλιματική και περιβαλλοντική 

ιστορία των Άνδεων, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει 

ανησυχητικά σημάδια θέρμανσης. 

 

Βίντεο με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

την αποστολή στο Illimani: 

https://www.youtube.com/watch?v=_h2AQCXgfV8 

 

Οι βασικές ημερομηνίες για τη μέχρι τώρα  

 

πραγματοποίηση του project, καθώς και οι 

μελλοντικές αποστολές συνοψίζονται στο 

παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

 

2015: Έναρξη του Ice Memory project 

2016: 1
η
 αποστολή στο Col du Dôme της Γαλλίας 

Φεβρουάριος 2017: Το project τέθηκε υπό την 

αιγίδα της γαλλικής και της ιταλικής εθνικής 

επιτροπής της UNESCO 

Μάρτιος 2017: Εγκαίνια του Ice Memory project 

στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι 

Μάιος-Ιούνιος 2017: 2
η
 αποστολή στο Illimani της 

Βολιβίας 

2018-2019: Ανάλυση των πυρήνων πάγου και 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων αναφοράς 

2020: Δημιουργία του σπηλαίου χιονιού στο σταθμό 

Concordia της Ανταρκτικής 

2021: Μεταφορά και αποθήκευση των πρώτων 

πυρήνων πάγου στην Ανταρκτική 

 

Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό το πρόγραμμα 

ώστε οι μελλοντικές γενιές να αποκτήσουν αυτό το 

πολύτιμο αρχείο της κλιματικής μας ιστορίας, πριν 

να είναι πολύ αργά! 

Πηγές: 

• https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/nos-projets/preservation-des-patrimoines/ice-memory-in-english-/ 

• http://en.unesco.org/events/international-launch-ice-memory-project 

• https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170316100059.htm 

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

