
 

 

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 υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυµα The 
Lloyd’s Register Educational Trust (The LRET) και είναι υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 
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Τεύχος: 15 
Μάιος 2011 

των Ναυτίλων 

Μια βόλτα κάτω από την επιφάνεια... 

Στο προηγούμενο τεύχος γνωρίσαμε πως 

εξελίχθηκε η δραστηριότητα της αυτόνο-

μης κατάδυσης και είμαστε πλέον έτοιμοι 

να επισκεφτούμε τον κόσμο που κρύβεται 

κάτω από την επιφάνεια. Το ταξίδι μας 

ξεκινά στην ακρογιαλιά, το σημείο που για 

κάθε δύτη λογίζεται ως η αρχή του  κόσμου 

ενώ για τον άνθρωπο της πόλης είναι το 

σημείο όπου τελειώνει ο κόσμος όπως τον 

γνωρίζει. Εκεί θα συναντηθούμε για να 

γνωριστούμε καλύτερα και να πούμε τα 

νέα της εβδομάδας. Εκεί, οι  διαφορές με-

ταξύ μας εξαφανίζονται τη στιγμή που ο 

καθένας από εμάς θα ξεκινήσει να ετοιμά-

ζει τον καταδυτικό του  εξοπλισμό, θα τον 

ελέγξει και θα φροντίσει με σύνεση το κα-

ταδυτικό του έτερον ήμισυ. 

 

Η ομάδα ετοιμάστηκε, επιβιβάστηκε στο 

σκάφος και πλέον βρίσκεται πάνω από τον 

ύφαλο που πρόκειται να εξερευνήσει. Οι 

τελευταίες οδηγίες δίνονται από τον οδηγό 

της βουτιάς και σε λίγα λεπτά βυθιζόμαστε 

στο υγρό στοιχείο.  

 

Η ομάδα σωπαίνει καθώς τα λόγια είναι 

άχρηστα κάτω από την επιφάνεια. Συναι-

σθήματα μας πλημμυρίζουν και τα σώματά 

μας αιωρούνται χωρίς άλλες σκέψεις, η 

απόλυτη ησυχία μας αγκαλιάζει με μόνη 

παρέα την ανάσα μας. Εν ολίγοις, καταδυό-

μαστε όπως χορεύουμε... «.. με το σώμα, 

τη ψυχή, την καρδιά, το μυαλό, το          

ασυνείδητο, το συνειδητό, με τον εαυτό 

μας και τους άλλους*». 

 

Ακολουθώντας το βυθό όπως κατηφορίζει 

ομαλά, προσπερνάμε λιβάδια ποσειδωνίας 

με τους διάσπαρτους βράχους για να προ-

σεγγίσουμε το βαθύτερο σημείο της περιο-

χής. Ένα απέραντο δάσος από μαλακά  

κοράλλια (γοργονίες) σε βάθος 40 μέτρων 

         Περιεχόμενα 
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αγκαλιάζει το σύμπλεγμα δύο τεράστιων μο-

νόπετρων, πόλο έλξης για την υποβρύχια πανί-

δα της γύρω περιοχής. Φύκια, ανθόζωα 

(κοράλλια και ανεμώνες), σπιρογράφοι,      

αστερίες, αχινοί, γαρίδες, σφουγγάρια και 

αστακοί, σαλιγκάρια και θαλάσσια σκουλήκια 

κατακλύζουν τους δύο βράχους και δεν      

αφήνουν    ασυγκίνητα τα ανώτερα είδη όπως 

δεκάδες είδη ψαριών. Χλωρίδα και πανίδα σε 

μεγάλη ποικιλία και αριθμό γύρω από τους 

δυο επιβλητικούς πέτρινους όγκους σε φόντο 

βαθύ μπλε. 

 

Λίγο πιο πέρα, ο πυθμέ-

νας, σαν ένα υποβρύχιο 

μουσείο φιλοξενεί ένα 

ναυαγισμένο πλοίο, μαρ-

τυρία μιας ατυχούς    

συγκυρίας ή ενός ανθρώ-

πινου λάθους που έγινε 

δεκαετίες πριν. Εδώ στο 

βυθό, ωστόσο, το 

“παγωμένο” ναυάγιο 

εξελίσσεται γρήγορα,     

σ’ έναν ξεχωριστό κόσμο, 

σ’ ένα μικρό παράδεισο 

θαλάσσιας ζωής. Η μεταμόρφωσή του σε 

ύφαλο που σφύζει από ζωή είναι αναπόφευ-

κτη και εξελίσσεται πολύ γρήγορα.  

Με την υποστήριξη του: 

Υπό την αιγίδα της: 

(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Εικόνα από το σπάνιο πλέον για τα ελληνικά νερά κόκκινο 

μαλακό κοράλλι, την γοργονία   

Εικόνα δύτη που εξερευ-

νά ναυάγιο 

* F. Scott-Billman, Όταν ο Χορός Θεραπεύει, Ελληνικά Γράμματα, 

 1997, σελ 27. 
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Το παλιό ναυάγιο με μερικές δεκαετίες παραμονής 

στο βυθό προσφέρει κάθε σπιθαμή της επιφάνειάς 

του και κάθε τρύπα του σαν σπιτικό και καταφύγιο 

για την υδρόβια ζωή που συγκεντρώνεται σ’ έναν 

πολύ μικρό χώρο σε σχέση με την απεραντοσύνη 

του βυθού. Μόνο το σχήμα του, πλέον, δηλώνει 

ότι δεν πρόκειται για φυσικό βράχο αλλά για ένα 

μεταλλικό σκαρί.  

 

Σύννεφα από καλογρίτσες σκεπάζουν κάθε προε-

ξοχή προς την επιφάνεια. Κοπάδια μελανουριών 

σχηματίζουν ασημένιες κουρτίνες στο μπλε, που 

ανοίγουν για να διασχίσουμε τα πιο ρηχά τμήματα 

πάνω στο βυθισμένο πλοίο. Σαργοί και ούγγαινες 

τρυπώνουν κατά ομάδες κάτω από τις φαρδιές 

λαμαρίνες σε ένα τέλειο καταφύγιο από αδιάκριτα 

βλέμματα. Λίγο πριν αφήσουμε πίσω μας το     

επιβλητικό σκαρί διακρίνουμε σε μεγαλύτερο   

βάθος τις φιγούρες ενός μεγάλου ροφού και μιας 

λαπίνας, των μεγαλύτερων ψαριών που κατοικούν 

στο ναυάγιο.  

 

Έχουμε πλέον πάρει τον ανήφορο της επιστροφής 

μα το ταξίδι μας δεν έχει 

τελειώσει ακόμα. Οι κα-

νόνες της ασφαλούς κα-

τάδυσης σε βάθος μας 

επιβάλλουν τη στάση για 

τρία λεπτά στα πέντε μέ-

τρα κάτω από την επιφά-

νεια. Οι κάτοικοι της κο-

ντινής ξέρας και οι πλαν-

κτονικοί φίλοι τους κοντά 

στην επιφάνεια, μαγεύ-

ουν με τα σχήματα και τα 

χρώματά τους όσους κι 

όσες έχουν την τύχη να καταδυθούν εκεί.  

 

Ένα χαμένο δίχτυ, μπλεγμένο στον ύφαλο, λικνίζε-

ται με το απαλό επιφανειακό ρεύμα και μας υπεν-

θυμίζει πως υπάρχουν πολλοί πάνω από την     

επιφάνεια που δεν αγαπούν το θαλάσσιο στοιχείο 

όσο εμείς. Ο χρόνος σταματά, ένα φωκάκι παρατη-

ρεί την ομάδα μέσα από τη σπηλιά του, για να 

ανιχνεύσει τις προθέσεις μας και το βλέμμα του, 

κατευθείαν καρφωμένο στα δικά μας μάτια, μας 

διαπερνά. Λίγο πριν την τελική ανάδυσή μας, είναι 

δύσκολο να συγκρατήσουμε ένα νεύμα προς τους 

κατοίκους του υφάλου, σαν ένα συντροφικό χαιρε-

τισμό και ευχαριστώ για τη φιλοξενία τους. Εις το 

επανιδείν, λοιπόν, μέχρι την επόμενη βουτιά. 

 

 

Υποβρύχια ζωή η οποία αναπτύσσεται στο ναυάγιο 

Ένα χαμένο Δίχτυ – φάντα-

σμα μπλεγμένο στον ύφαλο  

Υποβρύχια ζωή η οποία αναπτύσσεται σε ύφαλο Ένα τελευταίο νεύμα σαν ένα συντροφικό 

χαιρετισμό στους κατοίκους του υφάλου  



 

 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
 3

 

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Γιγαντιαία κύµατα:  Ο µύθος που έγινε … πραγµατικότητα 

Συνήθως στη ζωή όταν ένα γεγονός κινείται στα 

όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας τις 

περισσότερες φορές τελικά συγκλίνει προς την 

υπερβολή. Όταν όμως ο Dr. Rosenthal, επικεφαλής 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος μελέτης των γιγα-

ντιαίων κυμάτων στη θάλασσα με την ονομασία 

MaxWave, δήλωνε στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας ότι τα γιγαντιαία κύματα όχι μόνο υπάρ-

χουν, αλλά είναι πολύ περισσότερα από όσο     

αρχικά πιστευόταν, τότε πολλοί ναυτικοί θα 

ένιωσαν μία ηθική ικανοποίηση. Και πώς να μη 

νιώσουν άλλωστε όταν οι ίδιοι οι αριθμοί είναι 

αμείλικτοι. Τα τελευταία 20 χρόνια, διακόσια   

πλοία με μήκος πάνω από 200 μέτρα έχουν βυθι-

στεί και για πολλά από αυτά η βύθιση αποδίδεται 

στα γιγαντιαία κύματα (freak waves). 

 

Τι είναι όμως τα γιγαντιαία κύματα; Τα freak ή 

rogue waves όπως ονομάζονται στα Αγγλικά είναι 

κύματα που το ύψος τους μπορεί να ξεπεράσει 

ακόμα και τα 30 μέτρα! Αν και τις περισσότερες 

φορές παρατηρούνται σε ωκεάνιες περιοχές με 

κακοκαιρία, μπορεί να τα συναντήσει κανείς και σε 

περιοχές με σχετικά ήρεμη θάλασσα αλλά ακόμα 

και σε πιο κλειστές θάλασσες όπως η Μεσόγειος 

(χαρακτηριστικό παράδειγμα το κρουαζιερόπλοιο 

Voyager που χτυπήθηκε από ένα γιγαντιαίο κύμα 

το 2005 μεταξύ Βαλεαρίδων νήσων και Σαρδηνί-

ας). Τα γιγαντιαία κύματα δεν έχουν καμία σχέση 

με τα τσουνάμι, αφού ο μηχανισμός δημιουργίας 

τους είναι εντελώς διαφορετικός. Αν και ακόμα 

δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος που  

σχηματίζονται, σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι 

ευνοούνται σε περιοχές όπου η διεύθυνση των 

κυμάτων του ωκεανού είναι αντίθετη με τη      

διεύθυνση ενός ισχυρού θαλάσσιου ρεύματος. 

Κατά τον Dr. Fornberg του πανεπιστημίου του 

Colorado τα ισχυρά ωκεάνια ρεύματα φαίνεται να 

εστιάζουν (focus) τα κύματα όπως εστιάζει ένας 

μεγεθυντικός φακός το ηλιακό φως. Τέτοιες περιο-

χές είναι η ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής 

όπου επικρατεί το θαλάσσιο ρεύμα Agulhas, η 

θάλασσα της Νορβηγίας, ο Βόρειος Ατλαντικός 

όπου επικρατεί το ρεύμα του Κόλπου καθώς     

επίσης και οι θαλάσσιες περιοχές Kuroshio, Nan-

tucket Shoals και Cape Horn. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος MaxWave, η 

μελέτη των στοιχείων που συνέλεξαν οι δορυφό-

ροι ERS-1 και 2 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστή-

ματος (ESA) για τρεις εβδομάδες, αποκάλυψαν την 

ύπαρξη 10 γιγαντιαίων κυμάτων με ύψος μεγαλύ-

τερο από 25 μέτρα. Η δύναμη αυτών των κυμάτων 

είναι εξαιρετικά μεγάλη. Για παράδειγμα ένα κύμα 

ύψους 12 μέτρων ασκεί δύναμη 6 Μεγατόνων ανά 

m
2
, όταν ένα γιγαντιαίο κύμα ασκεί δύναμη 100 

Μεγατόνων ανά m
2
! Μάλιστα είναι απορίας άξιον 

πως κάποια πλοία καταφέρνουν να μην βουλιά-

ξουν, καθώς το όριο ασφαλείας για τα σύγχρονα 

πλοία δεν ξεπερνάει τους 15  Μεγατόνους ανά m
2
. 

 

Δυστυχώς τα γιγαντιαία κύματα δεν προβλέπονται 

από τα κυματικά μοντέλα. Παρόλα αυτά ο καπετά-

νιος μπορεί να μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες 

να βρεθεί αντιμέτωπος με τον εφιάλτη των ωκεα-

νών, γνωρίζοντας ότι τα γιγαντιαία κύματα        

ευνοούνται σε περιοχές όπου: [1] υπάρχει παρου-

σία βαρομετρικού χαμηλού, [2] πνέουν άνεμοι 

σταθερής διεύθυνσης συνεχώς για πάνω από       

12 ώρες, [3] τα κύματα κινούνται στην ίδια κατεύ-

θυνση με την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού, 

[4] τα κύματα κινούνται αντίθετα σε ένα ισχυρό 

θαλάσσιο ρεύμα και [5] γρήγορα κινούμενα κύμα-

τα προλαβαίνουν μία ομάδα αργών κυμάτων συμ-

βάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός μεμονωμένου 

γιγαντιαίου κύματος. Σε κάθε περίπτωση ο καπε-

τάνιος θα πρέπει να γνωρίζει και να αποτυπώνει 

πάνω στους χάρτες καιρού, είτε επιφανείας, είτε 

500 mb, τις περιοχές που θα πρέπει να αποφεύγει. 

Άλλωστε σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, 

δεν απέχουμε πολύ από την εποχή που θα γίνει 

εφικτή η άμεση παρατήρηση τους και η προειδο-

ποίηση των ναυτιλλομένων. 

Και στο τεύχος αυτό με χαρά φιλοξενούμε το νέο άρθρο του Δρα Νίκου Μαζαράκη, Μετε-

ωρολόγου στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Χρήσιμα links σχετικά με τα Γιγαντιαία κύματα: 

1. http://wwwnytimes.com/2006/07/11/science/11wave.html 

2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/3917539.stm   

3. http://www.skuld.com/upload/News%20and%20Publications/Publications/Beacon/Beacon%202005%

20185/Freak%20waves.pdf  

4. http://www.esaint/esaCP/SEMOKQL26WD_index_0.html  

5. http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/8/533/2008/nhess-8-533-2008.pdf  

http://wwwnytimes.com/2006/07/11/science/11wave.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3917539.stm   
http://www.skuld.com/upload/News%20and%20Publications/Publications/Beacon/Beacon%202005%20185/Freak%20waves.pdf  
http://www.esaint/esaCP/SEMOKQL26WD_index_0.html  
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/8/533/2008/nhess-8-533-2008.pdf  
http://www.nytimes.com/2006/07/11/science/11wave.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3917539.stm   
http://www.skuld.com/upload/News%20and%20Publications/Publications/Beacon/Beacon%202005%20185/Freak%20waves.pdf
http://www.esaint/esaCP/SEMOKQL26WD_index_0.html  
http://www.esa.int/esaCP/SEMOKQL26WD_index_0.html  
http://www.esa.int/esaCP/SEMOKQL26WD_index_0.html  
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Η Ελλάδα, με τα 16.000 χιλιόμετρα περίπου ακτο-

γραμμής, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και η 

δωδέκατη στον κόσμο σε συνολικό μήκος ακτών. 

Με τα 3.000 νησιά της, η χώρα μας παρουσιάζει 

ένα μοναδικό θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 

με παρθένα τοπία και σημαντικά οικοσυστήματα 

όπως λιμνοθάλασσες, υγρότοπους, δέλτα ποτα-

μών, κοραλλιογενείς υφάλους, λιβάδια Ποσειδωνί-

ας κ.ά. Οι ελληνικές θάλασσες θεωρούνται επίσης 

πλούσιες όσον αφορά στον αριθμό ειδών χλωρί-

δας και πανίδας και στην παρουσία σπάνιων και 

ενδημικών ειδών. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρί-

σουμε τη χώρα μας ως ένα ιδανικό “εργαστήριο” 

μελέτης και εξερεύνησης του θαλάσσιου κόσμου 

και των φυσικών του ιδιοτήτων! 

Οι θαλάσσιες λοιπόν επιστήμες, είναι προφανές 

ότι στην Ελλάδα, μια κατ’ εξοχήν θαλάσσια χώρα, 

εκτός του ότι αποτελούν ένα ενδιαφέρον επιστη-

μονικό πεδίο, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου καθώς 

και στην ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

Αν μπορούσε κάποιος να δώσει έναν ορισμό για το 

ποιες είναι οι θαλάσσιες επιστήμες θα έλεγε ότι: 
 

«Θαλάσσιες επιστήμες είναι όλοι οι επιστημονικοί 

κλάδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις βασικές      

γνώσεις τους για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζο-

νται με το ευρύτερο θαλάσσιο σύστημα» 
 

Από τον παραπάνω ορισμό γίνεται σαφές ότι το 

θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να μελετηθεί από 

πολλούς τομείς π.χ. Βιολογία, Χημεία, Γεωλογία, 

Μηχανική κ.ά. Ωστόσο, στην Ελλάδα αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι θαλάσσιες επιστήμες διδά-

σκονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο και αυτό διότι απαιτείται πρώτα η βαθιά 

γνώση μιας βασικής επιστήμης η οποία σε δεύτερο 

επίπεδο εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στις 

ειδικές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

Στην Ελλάδα σε προπτυχιακό επίπεδο το μοναδικό 

τμήμα, εξολοκλήρου επικεντρωμένο στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, ερευνώντας το από όλες τις πλευρές, 

είναι το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του   

Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο ιδρύθηκε το 1997 

και εδρεύει στη Μυτιλήνη (http://

www.mar.aegean.gr/greek/default.htm). Για τη 

λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής περάτω-

ση 48 μαθημάτων εκ των οποίων τα 36 υποχρεωτι-

κά (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασί-

ας) και τα υπόλοιπα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. 

Επίσης, μιας και η αλιεία αποτελεί έναν πολύ   

σημαντικό παραγωγικό κλάδο της χώρας μας και 

θέματα όπως η αλιευτική διαχείριση, οι αποδοτι-

κότερες υδατοκαλλιέργειες, ο ποιοτικός έλεγχος 

των αλιευμάτων κ.ά. είναι πολύ σημαντικά στις 

μέρες μας, τρία Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα της χώρας παρέχουν προγράμματα σπουδών 

που διαπραγματεύονται τέτοιου είδους θέματα. 

Αυτά είναι: 

� Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχεί-

ρισης, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου  

      (http://www.ydad.teimes.gr/ydad.html) 

� Τμήμα Ιχθυοκομίας & Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με 

έδρα στην Ηγουμενίτσα  

      (http://fh.ioa.teiep.gr/) 

� Τμήμα Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Θεσσα-

λονίκης με έδρα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 

(http://www.aqua.teithe.gr/) 

 

Το θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί λοιπόν να μελε-

τηθεί από 

πολλές πλευ-

ρές και επομέ-

νως σε πολλά 

τμήματα σχο-

λών αλλά και 

πολυτεχνικών  

δίνεται η δυ-

νατότητα ενασχόλησης με αυτό, τουλάχιστον σε 

επίπεδο εκπόνησης πτυχιακής ή διπλωματικής 

εργασίας. Για παράδειγμα τα τμήματα Βιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου 

Αθηνών (http://www.biol.uoa.gr/) και του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://

www.bio.auth.gr/) προσφέρουν κατεύθυνση στη 

θαλάσσια βιολογία την οποία μπορεί ο σπουδα-

στής να επιλέξει αφού έχει πρώτα παρακολουθή-

Σπουδές και θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα: Προπτυχιακά και µετα-

πτυχιακά προγράµµατα σπουδών µε αντικείµενο το θαλάσσιο περιβάλλον 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

σει τα μαθήματα κορμού των πρώτων εξαμήνων. 

Επίσης, όλα τα τμήματα Γεωλογίας της χώρας πα-

ρέχουν μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών που 

εστιάζουν στο θαλάσσιο περιβάλλον όπως η Ωκεα-

νογραφία, η Υδρογεωλογία, η Θαλάσσια Γεωλογία 

κ.ά. Ακόμα, σε πολυτεχνικές σχολές μπορεί κά-

ποιος να ασχοληθεί με τις θαλάσσιες επιστήμες με 

μια πιο τεχνική σκοπιά όπως π.χ. απορρύπανση 

υδάτων, ορθολογική ανάπτυξη   παράκτιων περιο-

χών, υπεράκτια αιολικά πάρκα, αξιοποίηση κυμα-

τικής ενέργειας και ρευμάτων και πολλά άλλα. 

 

Επίσης, και σε θεωρητικής κατεύθυνσης σπουδές 

μπορεί κανείς ασχοληθεί με το θαλάσσιο περιβάλ-

λον όπως π.χ. η αρχαιολογία και συγκεκριμένα η 

υποβρύχια ή ενάλια αρχαιολογία, μάθημα που 

διδάσκεται στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (http://www.ha.uth.gr/gr/index.asp). 

Εκτός των θεωρητικών θεμάτων που αναλύονται 

όπως η αρχαία ναυπηγική, οι σημαντικές ανασκα-

φές αρχαίων ναυαγίων και οικισμών, εξετάζονται 

και τεχνικά θέματα όπως τρόποι διενέργειας    

υποβρύχιων αναγνωριστικών ερευνών, αποτυπώ-

σεων, υποβρύχιας ανασκαφής κ.ά. 

 

Ακόμα και οι επιστήμες υγείας μπορεί να συσχετι-

στούν με το θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμέ-

να στα τμήματα Φαρμακευτικής μπορεί κανείς να 

ακολουθήσει τον κλάδο της Θαλάσσιας Φαρμακο-

λογίας που μελετά τη δημιουργία φαρμακευτικών 

ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς. Επίσης, στα 

τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού της χώρας μπορεί κανείς να επιλέξει κατευ-

θύνσεις που έχουν σχέση με τα θαλάσσια  αθλή-

ματα όπως π.χ. 

ιστιοπλοΐα, wind-

surfing κ.ά. 

 

Τέλος, μιας και 

είμαστε μια χώ-

ρα με τεράστια  

ναυτική παράδο-

ση δεν θα πρέπει 

να παραλείψουμε και τις σπουδές που σχετίζονται 

με τη ναυτιλία γενικότερα. Αυτές είναι: 

 

i. Σπουδές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

(Πλοιάρχων & Μηχανικών) 

• Ασπρόπυργος - ΑΕΝ Ασπροπύργου - Πλοιάρ-

χων Μηχανικών 

• Νέα Μηχανιώνα - ΑΕΝ Μακεδονίας- Πλοιάρ-

χων Μηχανικών 

• Πρέβεζα - ΑΕΝ Ηπείρου - Πλοιάρχων 

• Κύμη - ΑΕΝ Κύμης - Πλοιάρχων 

• Αργοστόλι - ΑΕΝ Ιονίων Νήσων - Πλοιάρχων 

• Χίος - ΑΕΝ Χίου - Μηχανικών 

• Ύδρα -ΑΕΝ Ύδρας - Πλοιάρχων 

• Οινούσσες - ΑΕΝ Οινουσσών - Πλοιάρχων 

• Σύρος - ΑΕΝ Σύρου - Πλοιάρχων 

• Χανιά - ΑΕΝ Κρήτης - Πλοιάρχων/Μηχανικών 

 

II. Σπουδές σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος 

Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού 

• Σχολεία Αξιωματικών απευθείας κατάταξης 

Σημαιοφόρων-Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ. 

• Υπαξιωματικών Λ.Σ. 

• Σημαιοφόρων Λ.Σ. 

• Λιμενοφυλάκων 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Α.Ε.Ν. και τις 

σχολές του Λ.Σ. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας:    

http://www.yen.gr/ 

 

III. Ναυτιλιακές Σπουδές 

• Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς (http://www.unipi.gr/akad_tmhm/

naut_spoud/naut_spoud_index.html) 

• Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπη-

ρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου              

(http://www.stt.aegean.gr/) 

IV. Σπουδές στη Ναυπηγική 

• Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο             

(http://www.naval.ntua.gr/) 

Αποτελεί το μοναδικό τμήμα πανεπιστημίου στο 

είδος του στην Ελλάδα. Οι σπουδαστές διδάσκο-

νται μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη 

μελέτη του πλοίου και τις θαλάσσιες μεταφορές, 

τη ναυτική υδροδυναμική, τη ναυτική μηχανολογί-

α και τις θαλάσσιες κατασκευές. 

• Τμήμα Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας              

(http://www.na.teiath.gr/) 

 

V. Ναυτικό Δίκαιο 

Στα τμήματα Νομικής της χώρας (Αθηνών, Θεσσα-

λονίκης, Θράκης) μπορεί κανείς να ασχοληθεί με 

το Ναυτικό Δίκαιο το σύνολο δηλαδή των κανόνων 

που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο  

ναυτικό ή θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και 

στη ναυτιλία γενικότερα. 

 

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

Η εξειδίκευση ενός επιστήμονα στο θαλάσσιο  

περιβάλλον γίνεται κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπε-

δο και για το λόγο αυτό, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό υπάρχει πληθώρα μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων τα περισσότερα από τα οποία  

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/naut_spoud/naut_spoud_index.html
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οδηγούν, για κάποιον που το επιθυμεί, και σε  

διδακτορικό τίτλο. Στη λίστα που ακολουθεί ανα-

φέρονται τα προγράμματα των ελληνικών πανεπι-

στημίων και χρήσιμες πληροφορίες για αυτά: 

Τίτλος ΠΜΣ Τμήμα - Σχολές Ίδρυμα Δίδακτρα Πληροφορίες 

Περιβαλλοντική Βιολογία 

«Διαχείριση Χερσαίων και Θα-

λάσσιων Βιολογικών Πόρων» 

Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Οικολογία, Διαχείριση και Προ-

στασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Περιβαλλοντικές Επιστήμες 

Βιολογίας, Γεωλογίας,   

Μαθηματικών, Φυσικής, 

Χημείας 

Πανεπιστήμιο Πατρών Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέρ-

γειες 
Βιολογίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
€2250 Ιστοσελίδα 

Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστα-

τευόμενων Περιοχών» 

Βιολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Οικολογική ποιότητα και διαχεί-

ριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής 

Βιολογίας, Γεωλογίας,   

Πολιτικών Μηχανικών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Ωκεανογραφία 
Βιολογίας, Γεωλογίας,   

Φυσικής, Χημείας 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών 
Επιστήμης Ζωικής Παραγω-

γής & Υδατοκαλλιεργειών 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο  

Αθηνών 
€4000 Ιστοσελίδα 

Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 

Επιστημών της Θάλασσας, 

Περιβάλλοντος και         

Γεωγραφίας, ΕΚΘΕ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΘΕ €1500 
Ιστοσελίδα 

  

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
Σχολή Περιβάλλοντος,    

ECOLAG 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Πανεπιστήμιο Montpellier 

(Γαλλία) 

Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Αειφορική Διαχείριση Υδατικού 

Περιβάλλοντος 

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας €3000 Ιστοσελίδα 

Υδατοκαλλιέργειες και Παθολογι-

κά Προβλήματα Εκτρεφομένων 

Υδροβίων Οργανισμών 

Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας €6000 Ιστοσελίδα 

Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών 

Κινδύνων - Hydrohasards 
Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χωρίς δίδακτρα 

Ιστοσελίδα (1) 

Ιστοσελίδα (2) 

Αειφορική Διαχείριση Προστα-

τευόμενων Περιοχών 

Τμήμα Διαχείρισης       

Περιβάλλοντος και       

Φυσικών Πόρων 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Επιστήμη και Τεχνολογία των 

Υδατικών Πόρων 
Πολιτικών Μηχανικών 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου 

(Σερβία), Πολυτεχνείο Βουκου-

ρεστίου (Ρουμανία), Πανεπι-

στήμιο της Λουμπλιάνα 

(Σλοβενία) 

€2600 Ιστοσελίδα 

Υδραυλική Μηχανική 

Πολιτικών Μηχανικών,  

Τμήμα Μηχανικών       

Περιβάλλοντος 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης 
€1200 Ιστοσελίδα 

Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολο-

γία και Επιστήμη 

Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Μηχανολόγων 

Μηχανικών, Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, 

Εφαρμοσμένων Μαθηματι-

κών και Φυσικών Επιστη-

μών, Φυσικής, ΕΚΘΕ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΘΕ 
Χωρίς δίδακτρα Ιστοσελίδα 

Ναυτιλία Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς €8000 - 9600 Ιστοσελίδα 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=%20com_content&view=article&id=38&Itemid=213
http://www.pms-environment.upatras.gr/index.html
http://www.bio.auth.gr/postgrad/hydro/default.htm
http://www.bio.auth.gr/content/?q=content/oikologikos-skhediasmos-biosime-anaptuxe-kai-diakheirise-prostateuomenon-periokhon-0
http://www.bio.auth.gr/dpms/index.html
http://oceanography.geol.uoa.gr/
http://zp.aua.gr/el/node/13
http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/cm.htm
http://www.mar.aegean.gr/Biodiv/
http://www.pms.apae.uth.gr/
http://www.vet.uth.gr/greek/postgraduate/index.html
http://www.civ.uth.gr/postgraduate.htm
http://www.hydrohasards.eu/
http://aeiforia.uoi.gr/
http://www.water-msc.org/
http://www.civil.duth.gr/index.php?option=%20com_content&task=view&id=140&Itemid=
http://www.naval.ntua.gr/post/site/index.htm
http://www.maritime-unipi.gr/


 

 

Πηγές: 

• Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες επιστήμες και η αγορά εργασίας: σημερινή κατάσταση και 

μελλοντικές προοπτικές. Φορέας υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας. 

Συνεργαζόμενοι φορείς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύλλογος Ελλήνων                    

Ωκεανογράφων. 

• Ιστοσελίδες τμημάτων Πανεπιστημίων 
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Τα links του µήνα 

♦ Οδηγός Εκπαίδευσης Eduadvisor. Περιέχει πολλές πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα: 

       http://www.eduadvisor.gr/ 

♦ Γιγαντιαία κύματα: Ο εφιάλτης των πλοίων: 

       http://www.youtube.com/watch?

v=_akyfMp9ln8&feature=autoplay&list=PLB20F57B8106C8E81&index=7&playnext=2 
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