
 

 

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 (Μέρος Β’): Γεωµετρική Εποχή 

(1100 π.Χ. – 700 π.Χ.) έως Αρχαϊκή-Κλασική-Ελληνιστική Εποχή (700 π.Χ. – 

146 π.Χ.)  

Γεωμετρική Εποχή: 1100 π.Χ. – 700 π.Χ. 

 

Τον 12ο π.Χ. αιώνα στον ελληνικό χώρο οι 

εισβολές νέων πληθυσμών σημαίνουν το 

τέλος του μυκηναϊκού κόσμου. Οι επόμενοι 

αιώνες είναι μια εποχή έντονων διεργασιών 

και ανακατατάξεων, όπου τίθενται οι 

βάσεις για την ανάπτυξη και διαμόρφωση 

του διαδόχου κλασικού ελληνικού 

πολιτισμού. Οι απεικονίσεις πλοίων 

πληθαίνουν σε παραστάσεις αγγείων, που 

χρονολογούνται στο τέλος αυτής της 

περιόδου. Είναι η εποχή που τα ελληνικά 

φύλα μετακινούνται και ιδρύουν αποικίες 

σε όλα τα παράλια της Μεσογείου από τη 

Μασσαλία της Γαλλίας, μέχρι τις ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας. 

 

Το εκτόπισμα των πλοίων μεγαλώνει, όπως 

αποκαλύπτει ο αυξανόμενος αριθμός των 

απεικονιζομένων κωπηλατών, ενώ από τις 

ομηρικές περιγραφές που αφορούν τα 

πλοία του 8ου αιώνα π.Χ. καταλαβαίνουμε 

πως υπήρχαν πολλά είδη πλοίων, ενώ πολύ 

σημαντική εξέλιξη είναι διαφαινόμενη 

διάκριση πλοίων σε εμπορικά και πολεμικά. 

Τότε εμφανίζονται οι τριακόντοροι (με 15 

κουπιά σε κάθε πλευρά) και οι 

πεντηκόντοροι (με 25 κουπιά σε κάθε 

πλευρά), πρόδρομοι των πολεμικών πλοίων 

της κλασικής εποχής. 

 

Αρχαϊκή-Κλασική-Ελληνιστική Εποχή: 700 

π.Χ. – 146 π.Χ. 

 

Τον 7
ο
 αιώνα π.Χ. ναυπηγούνται οι πρώτες 

τριήρεις. Η τριήρης θεωρείται το αριστούρ-

γημα της αρχαίας ναυπηγικής τέχνης των 

Ελλήνων. Έχει τρεις σειρές κουπιών σε κάθε 

πλευρά (συνολικά 170) και πλήρωμα 

περίπου 200 ανδρών. Η τριήρης διέθετε το 

πρώτο στην ιστορία αμιγώς ναυτικό όπλο, 

το έμβολο. 

 

Αποτελούσε μια ισχυρή μεταλλική πρωραία 

απόληξη της τρόπιδας που χρησιμοποι-

ούνταν για τον εμβολισμό και τη διάρρηξη 

του αντίπαλου σκάφους. Το πλοίο αυτό θα 

κυριαρχήσει στο 2
ο
 μισό της τελευταίας προ 

Χριστού χιλιετίας, και είναι εκείνο που θα 

σώσει τον Δυτικό πολιτισμό από τον 

θανάσιμο κίνδυνο του περσικού εναγκα-

λισμού, στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 

π.Χ.  

 

Αν όμως η τριήρης εξασφαλίζει την 

ηγεμονία των Ελλήνων στη Μεσόγειο, το 

πλοίο που μεταφέρει προϊόντα και διαδίδει 

την ελληνική γλώσσα, τέχνη και εν γένει 

πολιτισμό, είναι η ολκάδα, το μεταφορικό 

πλοίο του αρχαίου κόσμου. 

 

Η ιστορία κύλησε πάνω από την Ελλάδα, οι 

πόλεις-κράτη παρήκμασαν και όλοι οι 

Έλληνες για πρώτη φορά ενώθηκαν υπό την 

ηγεμονία του Φιλίππου Β’ Βασιλιά των 

Μακεδόνων. Στη συνέχεια ο Μέγας 

Αλέξανδρος με τις κατακτήσεις του και οι 

επίγονοί του μετέτρεψαν την Ανατολική 

Πεντηκόντορος (7ος αιώνας π.Χ.) Ομοίωμα. 

Κατασκευή: Γ. Βαμμένος. Εποπτεία: Κ. 

Αλεξανδρής. Συλλογή Ν.Μ.Ε. 
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Μεσόγειο σε ελληνική θάλασσα. Η ακτίνα ενέργειας 

των πλοίων μεγαλώνει συνεχώς, το  υπερπόντιο 

εμπόριο επεκτείνεται και οι άνθρωποι ταξιδεύουν 

σε μακρινά μέρη για να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους για τον κόσμο και στη συνέχεια να τις 

καταγράψουν, ώστε οι εμπειρίες τους από τα 

ταξίδια σε νέα μέρη να αξιοποιηθούν από τις 

επόμενες γενιές. 

 

Τα πλοία σε αυτή την εποχή τελειοποιούνται και τα 

ταξίδια είναι πιο καλά οργανωμένα. Πολλές 

πληροφορίες για τη ναυπηγική τέχνη και τα 

εμπορικά πλοία της κλασικής εποχής μας έδωσε το 

διατηρημένο κατά 75% ξύλινο σκαρί πλοίου που 

βρέθηκε στο βυθό της Κυρήνειας της Κύπρου και 

χρονολογήθηκε με ακρίβεια ότι ανάγεται στο 303 

π.Χ. Είχε κατασκευαστεί από ξύλο πεύκου, κατά την 

αρχαία ναυπηγική τεχνική, σύμφωνα με την οποία 

φτιάχνονταν πρώτα το πέτσωμα και μετά 

τοποθετούνται οι νομείς. Είχε 15 μέτρα μήκος και 

μετέφερε, όταν βυθίστηκε, 403 αμφορείς με κρασί 

από τη Ρόδο, σακιά με αμύγδαλα και 29 

μυλόπετρες. 

 

Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν όταν η 

κυριαρχία του κόσμου περνά στους Ρωμαίους, η 

θαλασσινή εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων 

δεν σταματά. Οι Έλληνες ναυτικοί, πιο έμπειροι 

διεξάγουν το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επανδρώνουν τα 

πολεμικά της πλοία και η επίδραση της ελληνικής 

ναυπηγικής τέχνης στο ρωμαϊκό πλοίο είναι 

εμφανής. Νέα εποχή ακμής, υπό την κυριαρχία των 

Ρωμαίων, γνωρίζουν πολλά λιμάνια ελληνικών 

πόλεων, όπως η Θεσσαλονίκη, η Νικόπολη, η 

Δήλος, η Ρόδος, κ.α. 

Αριστερά: Μαρμάρινο ανάγλυφο γνωστό ως ανάγλυφο Lenormant με παράσταση τριήρους (λεπτομέρεια). 410-400 π.Χ. 
Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως. © Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 
 
Δεξιά: Αττική μελανόμορφη κύλικα με παράσταση εμπορικού και πολεμικού πλοίου (λεπτομέρεια). Γύρω στο 510 π.Χ. 
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Β436. 

Πλοίο Κυρήνειας – Ολκάς (4ος αι. π.Χ.) Ομοίωμα. 

Κατασκευή: Γ. Ράλλης. Συλλογή Ν.Μ.Ε. 

Το αρχαίο ναυάγιο που ανασύρθηκε και αποκατα-

στάθηκε στο Κάστρο της Κυρήνειας της Κύπρου. Αρχείο 

G. Bass. 

Φάλαινες, το πιο ενδιαφέρον θηλαστικό του πλανήτη 

Οι φάλαινες είναι από τα πιο ενδιαφέροντα 

θηλαστικά του πλανήτη. Ζουν στη θάλασσα και 

ανήκουν στην ομάδα των κητωδών που χωρίζεται 

σε δύο υπο-ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις 

φάλαινες (Μυστακοκήτη) και η δεύτερη τους 

φυσητήρες, τα δελφίνια, τις φώκαινες και μερικά 

ακόμη συγγενικά τους είδη (Οδοντοκήτη). Όλα τα 

κητώδη είναι απόγονοι χερσαίων θηλαστικών, και 

ξεκίνησαν να κολυμπούν πριν από σχεδόν 50 

εκατομμύρια χρόνια. 

 

Οι φάλαινες στο στόμα τους δεν έχουν δόντια αλλά 

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

"μπαλένες". Ο φυσητήρας, που σε μέγεθος ξεπερνά 

τα περισσότερα είδη φαλαινών δεν είναι φάλαινα 

γιατί έχει δόντια, όπως και τα δελφίνια, με τα οποία 

και έχει μεγαλύτερη συγγένεια. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι φάλαινες έχουν την 

ανατομία και τα γνωρίσματα των θηλαστικών, η 

μορφή τους μοιάζει με των ψαριών. Στους 

ωκεανούς ζουν 14 είδη φάλαινας, συμπεριλαμβα-

νομένου και του νέου σχετικά είδους Balaenoptera 

Omurai. 

 

Κυριότερα χαρακτηριστικά των φαλαινών 

 

Οι φάλαινες, ως θαλάσσια θηλαστικά αναπνέουν με 

πνεύμονες -για να αναπνεύσουν ανεβαίνουν στην 

επιφάνεια του νερού- είναι θερμόαιμα ζώα, 

θηλάζουν τα μικρά τους και έχουν λίγο τρίχωμα. Το 

κεφάλι τους δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα 

τους και είναι μεγάλο. Στο πάνω μέρος του 

κεφαλιού τους έχουν ρουθούνια. 

 

Οι μπαλένες τις οποίες έχουν αντί για δόντια 

αποτελούνται από κερατίνη, στηρίζονται στον 

ουρανίσκο και σχηματίζουν ένα είδος φίλτρου, που 

επιτρέπει στο νερό της θάλασσας να βγαίνει από το 

στόμα τους, συγκρατώντας τους μικρούς 

οργανισμούς (πλαγκτόν) με τους οποίους και 

τρέφονται. 

 

Όταν αναδύονται στην επιφάνεια, εκπνέουν τον 

αέρα που είχαν στους πνεύμονες τους με πίεση, 

σχηματίζοντας πίδακα. Τα μπροστινά τους άκρα 

έχουν μετατραπεί σε πτερύγια του θώρακα, ενώ τα 

πίσω άκρα, πτερύγια για την ουρά. Το δέρμα τους 

είναι ιδιαίτερα λεπτό και προστατεύεται από ένα 

στρώμα λίπους, το οποίο εκτός των άλλων 

λειτουργεί και ως αποθήκη ενέργειας. Το γάλα 

τους περιέχει πολύ λίπος (πάνω από 50%), ενώ η 

καρδιά τους είναι τετράχωρη. 

 

Η διάρκεια ζωής της φάλαινας διαφέρει από είδος 

σε είδος. Για παράδειγμα, η μεγάπτερη ζει 

τουλάχιστον 50 χρόνια, ενώ άλλα είδη όπως η 

πτεροφάλαινα μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 

χρόνια. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογιστεί η 

μέγιστη διάρκεια ζωής τους.  

 

Η Γκρίζα Φάλαινα (Eschrichitius robustus) έχει τη 

μεγαλύτερη μεταναστευτική διαδρομή -από κάθε 

άλλο θηλαστικό- αφού διανύει 18.000 χιλιόμετρα 

από την Βερίγγειο Θάλασσα προς την Καλιφόρνια 

και το Μεξικό για να γεννήσει τα μικρά της.  

 

Τα γνωστότερα είδη φαλαινών  

 

Η Γαλάζια Φάλαινα (Balenoptera musculus) είναι 

το μεγαλύτερο είδος φάλαινας, αλλά και το 

μεγαλύτερο ζώο που έζησε ποτέ στη Γη. Το μήκος 

της φτάνει τα 33,5 μέτρα και το βάρος της 

κυμαίνεται μεταξύ 90 και 120 τόνων, τη 

συναντούμε στην Αρκτική και στο Βόρειο 

Ατλαντικό. Η αναπαραγωγή της γίνεται σε πιο 

θερμές θάλασσες, επειδή το νεογέννητο, που 

στερείται στρώματος λίπους, δεν μπορεί να αντέξει 

στο κρύο. 

 

Οι Μεγάπτερες Φάλαινες (Megaptera Novaean-

gliae) έχουν πτυχώσεις στην κοιλιά τους και μεγάλα 

πτερύγια, τα οποία χρησιμοποιούν για να 

κολυμπούν, να ακουμπάνε, να τρίβουν η μία την 

άλλη και να χτυπούν το νερό για να 

δημιουργήσουν ήχους. Έχουν μήκος 12 με 15 μέτρα 

περίπου, με τα πτερύγιά τους να είναι σχεδόν το 

ένα τρίτο του. Μπορεί να τις ξεχωρίσει κανείς από 

τα μαύρα και άσπρα σχέδια κάτω απ' την ουρά 

τους, τα οποία είναι μοναδικά για την κάθε μία 
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τους. Συχνά πηδούν έξω από το νερό, τρέφονται 

ομαδικά, χρησιμοποιώντας φυσαλίδες γαι να 

τρομάξουν τα ψάρια και να τα κάνουν τα μαζευτούν 

όλα μαζί. 

 

Στις ελληνικές θάλασσες ζει μόνιμα ένα είδος 

φάλαινας, η Πτεροφάλαινα (Balaenoptera phy-

salus), η οποία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο 

του κόσμου και το ταχύτερο είδος φάλαινας 

παγκοσμίως. Κολυμπάει ανάμεσά μας, με ταχύτητες 

που αγγίζουν τα 37 χλμ/ώρα. 

 

Έχει μήκος που φτάνει τα 23 μέτρα, βάρος που 

μπορεί να φτάσει τους 75 τόνους και προσδόκιμο 

ζωής τα 100 χρόνια. Το χρώμα της είναι γκρι και η 

κοιλιά της είναι άσπρη. Η εκπνοή της εκτοξεύεται 

κάθετα και φτάνει ακόμα και τα 6 μέτρα σε ύψος. 

 

Τρέφεται με ένα είδος ζωοπλαγκτόν, το κριλ, που 

μοιάζει με μικρές καραβίδες. Οι πτεροφάλαινες της 

Μεσογείου, σε αντίθεση με τις φάλαινες 

παγκοσμίως, παραμένουν όλο το χρόνο στα νερά 

της Μεσογείου ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

για λόγους διατροφής τις βρίσκουμε στη θάλασσα 

της Λιγουρίας (μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας). 

 

Συναισθήματα και επικοινωνία των φαλαινών 

 

Γνωρίζουμε ότι η δομή του εγκεφάλου των 

φαλαινών είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη, έχουν 

παρόμοιες με τον άνθρωπο συμπεριφορές και οι 

αντιδράσεις τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

μελετώνται σε βάθος από πολλούς επιστήμονες.  

 

Εκτός από υψηλή νοημοσύνη, διαθέτουν 

ανεπτυγμένα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα 

αυτό της στοργής. Από νευροβιολογικές μελέτες 

του εγκεφάλου της μεγάπτερης και της 

πτεροφάλαινας προκύπτει ότι η δομή του μοιάζει 

αρκετά με αυτή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σε 

κάποια δείγματα, μάλιστα, εντοπίστηκαν κύτταρα 

που συνδέονται με υψηλές νοητικές λειτουργίες, 

όπως η επίγνωση του εαυτού μας, η αίσθηση 

συμπόνοιας και η γλωσσική έκφραση.  

 

Τον κύριο όγκο των γνώσεων για το σύστημα 

επικοινωνίας που έχουν αναπτύξει οι φάλαινες τον 

αντλούμε από τη μεγάπτερη, που τραγουδά και τα 

πιο σύνθετα «τραγούδια». Οι μελωδικοί φθόγγοι 

που προφέρει η αρσενική ταξιδεύουν και 

ακούγονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η 

πληροφορία που μεταφέρουν τα τραγούδια 

παραμένει άγνωστη σε μας, παρ' όλα αυτά το να τα 

ακούει κανείς, είναι μια συναρπαστική εμπειρία.  

 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του 

Όρεγκον, οι φάλαινες τραγουδούν με διαφορετικές 

διαλέκτους, ανάλογα με την περιοχή όπου 

κολυμπούν, αν και το γιατί δεν είναι σαφές 

(γενετικοί και άλλοι λόγοι). Η μελέτη της 

συμπεριφοράς των φαλαινών καταδεικνύει ότι 

συνεργάζονται μεταξύ τους, διδάσκουν και 

διδάσκονται. Αναγνωρίζουν τους φίλους και τους 

εχθρούς τους, ενώ πενθούν όταν χάνουν κάποιον 

δικό τους.  

 

Η στάση τους απέναντι στον άνθρωπο εξαρτάται 

από τη δική μας απέναντί τους. Αν νιώσουν ότι τις 

σεβόμαστε, υπάρχουν περιοχές, όπως η Μπάχα 

στην Καλιφόρνια, που θα πλησιάσουν τον άνθρωπο 

σε τέτοια απόσταση που βγάζοντας το κεφάλι τους 

από το νερό, θα τον αφήσουν να τις αγγίξει. 

 

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 
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Απειλές για τις φάλαινες 

 

Το κυνήγι της φάλαινας και η ηχητική ρύπανση που 

προκαλεί ο άνθρωπος στους ωκεανούς αποτελούν 

τις μεγαλύτερες απειλές για αυτές. 

 

Λόγω της ηχορύπανσης -από τη ναυτιλία, την 

εξόρυξη πετρελαίου/ φυσικού αερίου, ερευνητικές 

και στρατιωτικές δραστηριότητες- που προκαλούμε 

στους ωκεανούς, οι φάλαινες δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους με την ίδια ευκολία με 

την οποία το έκαναν εκατομμύρια χρόνια τώρα. Για 

να αντιληφθούμε την αντιστοιχία με ανθρώπινα 

μέτρα, είναι σαν κάποιος από εμάς να ζει επί 70 

χρόνια σε ένα σπίτι όπου επί 24 ώρες το 24-ωρο 

από τον επάνω όροφο ακούγεται η σειρήνα ενός 

συναγερμού. 

 

Τα σόναρ των πολεμικών πλοίων ευθύνονται για 

πολλούς εκβρασμούς φαλαινών στη στεριά, ενώ η 

ηχητική δέσμη που χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση υποβρυχίων, όχι μόνο τις αποπροσανα-

τολίζει, αλλά συχνά τους προκαλεί εσωτερική 

αιμορραγία και θάνατο. 

 

Το κυνήγι της φάλαινας με στόχο την αλίευσή της 

(για το λίπος, το κρέας, τα οστά και τις μπαλένες 

της), που γίνεται εδώ και αιώνες, οδήγησε στη 

δραματική μείωση του πληθυσμού της και έτσι 

πολλά είδη απειλούνται ακόμη και σήμερα με 

εξαφάνιση. Για το σκοπό αυτό, ορίστηκαν αυστηροί 

κανόνες για τη θήρευση αναφορικά με τον 

επιτρεπτό αριθμό αλλά και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινο-

θηρίας απαγόρευσε στα κράτη μέλη της, την 

εμπορική φαλαινοθηρία το 1986, μια απαγόρευση η 

οποία έχει επεκταθεί ως τις μέρες μας.  

 

Τα παραπάνω μέτρα που λήφθηκαν είχαν σαν 

αποτέλεσμα οι πληθυσμοί των φαλαινών να 

ανακάμψουν, ωστόσο οι πληθυσμοί μερικών ειδών, 

όπως της γαλάζιας φάλαινας, δεν έχουν ανακάμψει 

ακόμη. Σήμερα, οι χώρες που κυνηγούν φάλαινες 

είναι οι: Νορβηγία, Ισλανδία και Ιαπωνία και οι 

φάλαινες δεν είναι ακόμα εντελώς ασφαλείς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Πηγές 
 
♦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%

CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1   
 
♦ http://news.kathimerini.gr/archive-editions/

article/oiko/2009/08/1289056.html  
 
♦ http://www.pelagosinstitute.gr/gr/homepage/

homepage_gr.html  
 
♦ http://www.wwf.gr/endangered-species/

marine-mammals/whale 
 
♦ http://www.thalassa-project.gr/

displayITM1.asp?ITMID=21&LANG=GR  
 
♦ http://students.ceid.upatras.gr/~pirli/whales/

whalesgr.html  
 
♦ http://biologion.blogspot.gr/2009/11/blog-

post_05.html  
 
 
Ήχοι που παράγει μια φάλαινα: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=savCAd6RyPI  
 
 
Ντοκιμαντέρ «Whales/ Οι Φάλαινες» με 
υπότιτλους: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AUL2qs2RvDw  
 
 
Ντοκιμαντέρ Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών 
«Πέλαγος»: 
 
http://www.pelagosinstitute.gr/gr/pelagos/
ntokimanter.html  
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://news.kathimerini.gr/archive-editions/article/oiko/2009/08/1289056.html
http://www.pelagosinstitute.gr/gr/homepage/homepage_gr.html
http://www.wwf.gr/endangered-species/marine-mammals/whale
http://www.thalassa-project.gr/displayITM1.asp?ITMID=21&LANG=GR 
http://students.ceid.upatras.gr/~pirli/whales/whalesgr.html 
http://students.ceid.upatras.gr/~pirli/whales/whales.html
http://biologion.blogspot.gr/2009/11/blog-post_05.html 
http://www.youtube.com/watch?v=savCAd6RyPI 
http://www.youtube.com/watch?v=AUL2qs2RvDw 
http://www.pelagosinstitute.gr/gr/pelagos/ntokimanter.html 
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Η  πρώτη γνωστή ευρεσιτεχνία για την παραγωγή 

ενέργειας από τα κύματα χρονολογείται το 1799 στο 

Παρίσι, ενώ πλήθος πολλών άλλων τεχνολογιών 

ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα. Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η συντονισμένη 

έρευνα στον τομέα αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του  

’70 μετά την πετρελαϊκή κρίση,  όταν χώρες της Δυτ. 

Ευρώπης ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για την 

ανάπτυξη τεχνολογιών εκμετάλλευσης της 

ενέργειας κυμάτων. 

 

Σε συνέχεια του τεύχους Νο. 10 του Περισκόπιου 

όπου αναφερθήκαμε στις προσπάθειες που 

γίνονται για την αξιοποίηση του ενεργειακού 

δυναμικού των ωκεανών που ενυπάρχει στα 

κύματα, τις παλίρροιες και τα θαλάσσια ρεύματα, 

θα γνωρίσουμε μία νέα επαναστατική τεχνολογία 

που αξιοποιεί την ενέργεια από τη θάλασσα και 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις ακτογραμμές του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Είναι ένας νέος τύπος γεννήτριας που ονομάζεται 

“Deep Green”, δημιούργημα της Σουηδικής 

Εταιρείας Minesto, το οποίο μάλιστα πρόσφατα 

έλαβε το Industry Pioneer Award στη Διεθνή 

Σύσκεψη για την Παλιρροιακή Ενέργεια στο 

Λονδίνο. Μοιάζει με υποβρύχιο χαρταετό αποτε-

λούμενο από ένα υδροδυναμικό πτερύγιο και 

πηδάλιο στα οποία η γεννήτρια είναι προσκολ-

λημένη. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, ο «υποβρύχιος 

χαρταετός» μπορεί να αιχμαλωτίζει την ενέργεια 

από τα παλιρροιακά κύματα και να τη μετατρέπει 

σε ηλεκτρική. 

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας 

είναι η εγκατάσταση του «υποθαλάσσιου χαρταε-

τού» αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας σε ένα σταθερό σημείο του πυθμένα με 

ελάχιστες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, η 

εφαρμογή και χρήση του σε βαθιά νερά και με 

θαλάσσια ρεύματα χαμηλής έντασης, αλλά και το 

μικρό του μέγεθος. Είναι αρκετά μικρότερο (<1 

μέτρο μήκος) και ελαφρύτερο (<7 τόνοι βάρος) σε 

σχέση με άλλα αντίστοιχα μοντέλα αξιοποίησης της 

κυματικής ενέργειας. 

 

Η υδροδυναμική αρχή στην οποία βασίζεται αυτή η 

τεχνολογία επιτρέπει στον χαρταετό να κινείται με 

ταχύτητα έως δέκα φορές μεγαλύτερη από την 

ταχύτητα του νερού που εισέρχεται στη γεννήτρια, 

αυξάνοντας έτσι την παραγόμενη ενέργεια.  

 

H ενέργεια παράγεται μέσω μιας διαδικασίας δύο 

σταδίων. Το πρώτο στάδιο αφορά στην αύξηση της 

ταχύτητας ροής που εισέρχεται στην τουρμπίνα της 

γεννήτριας που αναφέραμε πιο πάνω. Καθώς η 

παλίροια χτυπά το πτερύγιο της συσκευής, η 

δύναμη της άνωσης περιστρέφει τη γεννήτρια και 

παράγει ηλεκτρισμό. Το πτερύγιο είναι κατασκευα-

σμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει τα μεγάλα 

βάρη και με διάρκεια λειτουργίας που μπορεί να 

φτάσει τα 20 χρόνια. Το δεύτερο στάδιο αφορά στη 

μετατροπή της κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

με τη βοήθεια της γεννήτριας. 

 

Οι πρώτες δοκιμές του χαρταετού στη θαλάσσια 

περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας έγιναν πριν από δύο 

χρόνια, ενώ αναμένεται να διατεθεί στο εμπόριο 

από το 2014 και ύστερα. 

 

 

Πηγές 
 
http://www.minesto.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

Deep Green: Υποθαλάσσιος Χαρταετός για την αξιοποίηση της κυµατικής ενέργειας 

Απεικόνιση της τρέχουσας σειράς “Deep Green”  

http://www.minesto.com/ 
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Το ερευνητικό σκάφος James Cook πήρε μέρος στο 

Διεθνές ερευνητικό Πρόγραμμα MAR-ECO. Το ταξίδι 

είχε διάρκεια 6 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε 

στην περιοχή μεταξύ Ισλανδίας και Αζορών. Η 

εκτεταμένη έρευνα στα καλά κρυμμένα βάθη του 

Ατλαντικού Ωκεανού αποκάλυψε πάνω από 10 νέα 

θαλάσσια είδη. Η καινοτόμος μεθοδολογία που 

εφαρμόσθηκε από την ομάδα των ερευνητών και η 

χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας για έρευνα σε 

μεγάλα βάθη, ανέδειξε για ακόμη μια φορά την 

άγνωστη βιοποικιλότητα του θαλάσσιου κόσμου. 

Μία νέα ομάδα οργανισμών ήρθε στο φως. 

 

Ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Monty Priede, 

Διευθυντής του Oceanlab που ανήκει στο 

Πανεπιστήμιο του Aberdeen, δήλωσε χαρακτηρι-

στικά ότι «Η εκστρατεία αυτή έφερε μοναδικές 

αλλαγές στον τρόπο σκέψης μας για τη ζωή στα 

μεγάλα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού. Φάνηκε ότι 

όχι μόνο δεν μπορούμε, αλλά είναι και τεράστιο 

λάθος να μελετάμε τους οργανισμούς που ζουν 

μόνο γύρω από τις ωκεάνιες ράχες, αγνοώντας την 

πλειοψηφία των οργανισμών που κατοικούν στην 

υπόλοιπη περιοχή.»  

 

Στη συνέχεια μπορείτε να παρατηρήσετε σε 

φωτογραφία ορισμένους από τους νέους 

οργανισμούς που ανακαλύφθηκαν:  

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 

Νέες µορφές θαλάσσιας ζωής 

Κτενοφόρο της βαθυπελαγικής ζώνης, το οποίο 

βρέθηκε ισχυρά προσκολλημένο στον πυθμένα.  

Ένας ιδιαίτερα σπάνιος Αστερίας με γοργονοειδές 

κεφάλι (Euryalid Ophiuroid-Gorgonocephalus sp) 

βρέθηκε 800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

Υδρομέδουσα που βρέθηκε 2.500 μέτρα κάτω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Ένας πολύχαιτος ή αλλιώς ένα θαλάσσιο  

σκουλήκι  (Polynoid Polychaete), βρέθηκε 2.500 

μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
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Πηγή 
 
http://www.mar-eco.no/  

 Το Το Το Το link link link link του µήνατου µήνατου µήνατου µήνα    
      

♦ Δείτε πώς λειτουργεί ο υποθαλάσσιος χαρταετός: 

       http://www.youtube.com/watch?v=1qCDRj8TE9Y&feature=youtu.be  

 

 

 

 

�

 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: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Δημήτρης 

Γιάκος, Σταματική Αντωνάκου, Μαρία 

Κτιστάκη  

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Ιωάννης Πεσματζόγλου 

Στείλτε µας τα σχόλια σας για την Στείλτε µας τα σχόλια σας για την Στείλτε µας τα σχόλια σας για την Στείλτε µας τα σχόλια σας για την 

προσπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις προσπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις προσπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις προσπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις 

για θέµατα τα οποία θέλετε να συγια θέµατα τα οποία θέλετε να συγια θέµατα τα οποία θέλετε να συγια θέµατα τα οποία θέλετε να συ----

µπεριλάβουµε! µπεριλάβουµε! µπεριλάβουµε! µπεριλάβουµε!     

Εντερόπνευστος οργανισμός – Βάθος σύλληψης 

2.700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Δεν διαθέτουν μάτια ή κάποιο 

αισθητήριο όργανο ή εγκέφαλο. Υπάρχει όμως 

ένα κεφάλι και ουρά, δείγμα ενός αρχέτυπου 

οργανισμού. Μέχρι το τέλος του ταξιδιού είχαν 

ανακαλυφθεί 3 διαφορετικά είδη κάθε ένα με 

διαφορετικό χρώμα (ροζ, μωβ και λευκό) και 

σχήμα. 

Ολοθούριο, βάθος σύλληψης 2.500 μέτρα κάτω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Κτενοφόρο της βαθυπελαγικής ζώνης, το οποίο 

βρέθηκε ισχυρά προσκολλημένο στον πυθμένα. 

Βάθος σύλληψης 2.700m κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας . 

 

Εντερόπνευστος οργανισμός – Βάθος σύλληψης 

2.500m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

http://www.mar-eco.no/ 
       http://www.youtube.com/watch?v=1qCDRj8TE9Y&feature=youtu.be
 https://www.facebook.com/Helmepa
mailto:info@helmepacadets.gr
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