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Περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 

εισέρχονται στους ωκεανούς κάθε χρόνο! 

Ένα μέρος αυτών των απορριμμάτων 

συγκεντρώνεται σε περιοχές όπου 

συγκλίνουν τα θαλάσσια ρεύματα. 

Τουλάχιστον 5,25 τρισεκατομμύρια 

κομμάτια πλαστικών βρίσκονται αυτή τη 

στιγμή στους ωκεανούς. Από αυτά, το ένα 

τρίτο, όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικά 

στο Τεύχος Νο.7 του Περισκοπίου, 

βρίσκεται στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, 

μεταξύ Καλιφόρνιας και Χαβάης, 

επηρεάζοντας τρεις βασικούς τομείς: το 

θαλάσσιο οικοσύστημα, την οικονομία και 

τη δημόσια υγεία. 

 

Θαλάσσιο Οικοσύστημα 

Ένα εκατομμύριο θαλασσοπούλια και χίλια 

θαλάσσια θηλαστικά πεθαίνουν κάθε 

χρόνο, ενώ σε κίνδυνο βρίσκεται και η 

επιβίωση της φώκιας Hawaiian Monk Seal 

και της χελώνας Loggerhead Turtle εξαιτίας 

της ρύπανσης με πλαστικά απορρίμματα. 

Συν τοις άλλοις, αυτό το είδος ρύπανσης 

συμβάλλει στην ευκολότερη μεταφορά των 

θαλάσσιων ξενικών ειδών, ένα εξίσου 

σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

έντονα τα τελευταία 30 χρόνια οι ωκεανοί 

και οι θάλασσες. 

Οικονομία 

Σύμφωνα με μελέτη της UNEP, για τη 

διαχείριση του παραπάνω προβλήματος 

εκτιμάται ότι δαπανώνται κάθε χρόνο 13 

δισεκατομμύρια δολλάρια σε βιομηχανίες 

όπως η αλιεία, η ναυτιλία, ο τουρισμός 

αλλά και για  τον καθαρισμό των 

ακτογραμμών. Μάλιστα, η Δυτική Ακτή των 

ΗΠΑ δαπανά περίπου 500 εκατομμύρια 

δολλάρια το χρόνο για τον καθαρισμό των 

ακτών τους. 

Δημόσια Υγεία 

Τοξικά χημικά, συμπεριλαμβανομένων των 

PCBs και DDTs, απορροφώνται από τα 

πλαστικά αυξάνοντας τη συγκέντρωση ένα 

εκατομμύριο φορές. Πρόκειται για τους 

λεγόμενους έμμονους οργανικούς ρυπαντές 

που βιοσυσσωρεύονται στην τροφική 

αλυσίδα της οποίας τελευταίος κρίκος είναι 

ο άνθρωπος.  

Η κατανάλωση μολυσμένων τροφών από 

τον άνθρωπο μπορεί να επιφέρει 

προβλήματα στην υγεία του που 

σχετίζονται με δυσπλασία, καρκίνο και 

μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα. 

 

Η ιδέα «καθαρισμού» των ωκεανών από τα 

σκουπίδια φαινόταν μέχρι πρότινος 

ακατόρθωτη λόγω της έκτασης των 

περιοχών στις οποίες έχει συγκεντρωθεί ο 
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τεράστιος όγκος απορριμμάτων και της 

περιστροφικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων ρευ-

μάτων που ευνοούν την κυκλική μετακίνησή του.  

 

Ένα τέτοιο πρότζεκτ, με τη βοήθεια πλοίων και 

άλλου εξοπλισμού, με τους παραπάνω παράγοντες 

να δυσχεραίνουν την εφαρμογή του, θα ήταν 

πολυδάπανο και αρκετά μεγάλης διάρκειας με 

πιθανές επιπτώσεις για τη θαλάσσια ζωή. 

 

Τη λύση στο πρόβλημα έδωσε ο 20χρονος Ολλανδός 

φοιτητής Μπόγιαν Σλατ. Βαθιά ανήσυχος για το 

πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και 

ύστερα από τρία χρόνια εντατικής έρευνας στο 

θέμα αυτό, ανέπτυξε μια καινοτόμο μέθοδο για να 

καθαρίσει τη μεγάλη δίνη των θρυμματισμένων 

(είτε λόγω της δράσης των κυμάτων είτε λόγω της 

ηλιακής ακτινοβολίας) πλαστικών  απορριμμάτων 

που έχει συγκεντρωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

 

Με το σύνθημα «αντί να σπαταλάμε ενέργεια 

κυνηγώντας τα σκουπίδια, αρκεί να περιμένουμε τα 

σκουπίδια να έρθουν σε εμάς» ο νεαρός φοιτητής, 

σχεδίασε και ανέπτυξε το σύστημα Ocean Clean Up. 

Το σύστημα αυτό έχει το σχήμα ενός τεράστιου 

χωνιού, αποτελείται από σωληνώσεις που μοιάζουν 

με σημαδούρες και εκτείνονται σε έκταση 100 

χιλιομέτρων. Κάτω από τις σημαδούρες υπάρχουν 

«πίνακες» μήκους τριών μέτρων που στόχο έχουν 

να εγκλωβίσουν τα απορρίμματα. Είναι ένα 

σύστημα περιβαλλοντικά φιλικό προς το 

περιβάλλον, αφού κινείται χάρη στα υποθαλάσσια 

ρεύματα και σε συμφωνία με αυτά, χωρίς να 

χρειάζεται να καταναλωθεί ενέργεια και χωρίς να 

τίθεται σε κίνδυνο η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 

του οικοσυστήματος, καθώς οι πίνακες είναι αρκετά 

μεγάλοι για να παγιδεύσουν τα απορρίμματα και 

αρκετά μικροί για να ενοχλήσουν το οικοσύστημα. 

Σύμφωνα με έρευνες, η μέθοδος του Σλατ θα 

μπορούσε να καθαρίσει τα μισά απορρίμματα που 

ρυπαίνουν τον Ειρηνικό Ωκεανό σε μια δεκαετία. 

 

Το σύστημα του, απέσπασε το βραβείο «Καλύτερου 

Σχεδιασμού Εργαλείου» από το Πολυτεχνείο του 

Ντελφτ της Ολλανδίας, διακρίθηκε στα βραβεία 

πράσινης τεχνολογίας Green Tec Awards αλλά και ο 

ίδιος αναγνωρίστηκε από την εταιρεία τεχνολογίας 

Intel ως ένας από τους 20 πιο ελπιδοφόρους 

επιχειρηματίες του μέλλοντος. Φέτος τον Αύγουστο, 

ο νεαρός φοιτητής πρόκειται να λάβει μέρος στο 

συνέδριο της Σεούλ, ένα από τα μεγαλύτερα 

τεχνολογικά συνέδρια του κόσμου, παρουσιάζοντας 

τη νέα πρωτοβουλία Mega Expedition στο πλαίσιο 

του προγράμματος Ocean Clean Up. Πενήντα 

ιστιοπλοϊκά σκάφη θα μελετήσουν μια επιφάνεια 

έκτασης 3.500.000 χιλιομέτρων ανάμεσα στη Χαβάη 

και την Καλιφόρνια για να χαρτογραφήσουν σε 

υψηλή ανάλυση τον συνολικό όγκο των πλαστικών 

απορριμμάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό και το βάθος 

διασκόρπισής τους. 

 

Το πρώτο σύστημα αναμένεται να είναι έτοιμο για 

χρήση το 2016. Με μήκος 2.000 μέτρα, η 

επιπλέουσα αυτή κατασκευή, καθίσταται η 

μεγαλύτερη που έχει σχεδιαστεί ποτέ για τους 

ωκεανούς στο πλαίσιο του Προγράμματος Οcean 

Clean Up. Πρόκειται να λειτουργήσει για 

τουλάχιστον δύο χρόνια, στα νερά ανοιχτά της 

ακτής Tsushima, ενός νησιού που βρίσκεται 

ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Βόρεια Κορέα, 

συλλέγοντας τα πλαστικά απορρίμματα πριν 

καταλήξουν στις ακτές του νησιού. 

Σε βάθος πέντε χρόνων, εκτιμάται ότι θα έχει 

αναπτυχθεί ένα σύστημα μήκους 100 χλμ για την 

επιχείρηση «καθαρισμού» του 50% των πλαστικών 

απορριμμάτων που υπάρχουν στον Ειρηνικό 

Ωκεανό. 

Πηγές: 

• http://www.econews.gr/2014/06/12/katharismos-okeanon-115455/  

• http://www.econews.gr/2015/06/01/boyan-slat-expedition-122653/   

• http://www.theoceancleanup.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E
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Ηφαίστεια στα βάθη των θαλασσών 

Τα ηφαίστεια είναι γνωστά για τις φοβερές τους 

εκρήξεις, οι οποίες πολλές φορές προκαλούν 

σεισμούς και μπορεί να είναι ένα πολύ επικίνδυνο 

φυσικό φαινόμενο. Γνωρίζετε όμως ότι εκτός από τα 

ηφαίστεια που βρίσκονται στην ξηρά, υπάρχουν και 

ηφαίστεια μέσα στα βάθη των θαλασσών; 

Υπολογίζεται μάλιστα, ότι τα υποθαλάσσια 

ηφαίστεια παράγουν κάθε χρόνο  το 75% του 

μάγματος  του πλανήτη μας, ενώ τα πιο 

παραγωγικά ηφαιστειακά συστήματα στη Γη είναι 

«κρυμμένα» κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 

σε ένα μέσο όρο βάθους 2.600 μέτρα. 

 

Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, θα 

αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες έννοιες που 

θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση του μαγικού 

κόσμου των ηφαιστείων! 

 

Μανδύας: Ένα παχύ και ημίρρευστο στρώμα που 

βρίσκεται μεταξύ του εξωτερικού πυρήνα της Γης 

και του φλοιού. Ο μανδύας της Γης βρίσκεται, 

χονδρικά, από το βάθος των 30 χλμ μέχρι τα 2.900 

χλμ κάτω από την επιφάνεια της Γης και 

καταλαμβάνει το 70% του όγκου της. 

 

Μάγμα: Φυσικό διάπυρο τήγμα πετρωμάτων που 

βρίσκεται στα έγκατα της Γης, το οποίο φθάνοντας 

στην επιφάνεια, στερεοποιείται δημιουργώντας 

τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώματα. Το μάγμα 

δημιουργείται υπό μεγάλη πίεση σε βάθη 

μεγαλύτερα των 16 χλμ και θεωρείται ότι το υλικό 

του ανώτερου μανδύα είναι εξ ολοκλήρου το 

μάγμα. 

 

Λάβα: Αναφέρεται τόσο στη διάπυρη ύλη από 

λιωμένα πετρώματα που βγαίνει από τα ηφαίστεια, 

όσο και στο βράχο που προκύπτει από τη ψύξη και 

στερεοποίησή της. Αρχικά, όταν βγαίνει στην 

επιφάνεια από μια ηφαιστειακή φλέβα, έχει 

θερμοκρασία 700°C με 1200°C και μπορεί να 

διανύσει μεγάλη απόσταση πριν στερεοποιηθεί. 

 

Κρατήρας: Το κεντρικό σημείο του ηφαιστειακού 

σχηματισμού, απ' όπου εκχέεται η λάβα του 

ηφαιστείου και εξέρχονται τα ηφαιστειακά 

αναβλήματα, σε υγρή, στερεή ή αέρια μορφή. 

 

Τα χαρακτηριστικά των υποθαλάσσιων 

ηφαιστείων 

 

Ρωγμές στο στερεό φλοιό της Γης υπάρχουν στην 

ξηρά, αλλά και στους πυθμένες των θαλασσών και 

των ωκεανών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εμπόδιο 

για να σχηματιστεί ένα ηφαίστειο κάτω από την 

επιφάνεια του νερού. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των υποθαλάσσιων ηφαιστείων βρίσκονται κοντά 

σε περιοχές με τεκτονικές μετακινήσεις, που είναι 

γνωστές ως ράχες ή κορυφογραμμές των ωκεανών. 

Αν και τα περισσότερα βρίσκονται στα βάθη των 

ωκεανών, υπάρχουν και κάποια σε ρηχά νερά, τα 

οποία μπορούν να διασπείρουν υλικό στον αέρα 

κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης. 

Συνήθως, όταν ο κρατήρας ενός υποβρύχιου 

ηφαιστείου βρίσκεται σε βάθος 200-300 μέτρα, 

παρατηρούνται στην επιφάνεια του νερού 

"κυπαρισσοειδείς" πίδακες και σχηματίζονται μικρά 

και μεγάλα επιφανειακά κύματα (μέχρι 300-400 

μέτρα ύψος), που λέγονται τσουνάμι. 

 

Κάντε μια «βουτιά» στα βάθη των ωκεανών, δίπλα 

στα εντυπωσιακά υποθαλάσσια ηφαίστεια: 

http://ocean.si.edu/ocean-videos/submarine-

volcanoes-erupting 

 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ χερσαίων και 

υποθαλάσσιων ηφαιστείων είναι η παρουσία του 

νερού που μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα 

χαρακτηριστικά μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Η 

αυξημένη θερμική αγωγιμότητα του νερού έχει ως 

αποτέλεσμα το μάγμα να κρυώνει και να 

στερεοποιείται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι σε μια 

επίγεια έκρηξη και συχνά μετατρέπεται σε 

ηφαιστειακό γυαλί. Επίσης, η λάβα που 

σχηματίζεται στα υποθαλάσσια ηφαίστεια είναι 

αρκετές φορές διαφορετική από την χερσαία λάβα 

και κατά την επαφή του μάγματος με το νερό, 

δημιουργείται αυτό που ονομάζουμε μαξιλάρι 

λάβας. 

 

Μαξιλάρι λάβας στον ωκεάνιο πυθμένα της Ισλανδίας 
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Υπάρχουν δύο είδη υποθαλάσσιων εκρήξεων: 

– Αργή απελευθέρωση και έκρηξη μεγάλων 

φυσαλίδων που αποτελούνται από λάβα. 

– Γρήγορη έκρηξη φυσαλίδων αερίου. 

 

Η λάβα μπορεί να επηρεάσει τους θαλάσσιους 

οργανισμούς και το θαλάσσιο οικοσύστημα με 

διαφορετικό τρόπο από ότι οι φυσαλίδες αερίου, 

συνεπώς είναι σημαντικό να διακρίνουμε τα δύο 

είδη εκρήξεων. 

 

Οι επιστήμονες είναι σε θέση να συνδέουν τις 

ηχητικές και τις οπτικές παρατηρήσεις και στα δύο 

είδη εκρήξεων. Το 2009 μια βιντεοκάμερα και ένα 

υδρόφωνο τοποθετήθηκαν 1.200 μέτρα κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό 

κοντά στη Σαμόα, καταγράφοντας εικόνες και ήχους 

από το ηφαίστειο West Mata, που ξέσπασε με 

διάφορους τρόπους. Συγχρονίζοντας τον ήχο και την 

εικόνα, οι ερευνητές μπόρεσαν να διαχωρίσουν 

τους διαφορετικούς ήχους από την αργή έκρηξη της 

λάβας και από τις εκατοντάδες φυσαλίδες αερίου. 

 

Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια συνδέονται επίσης με 

την ύπαρξη υδροθερμικών πηγών. Οι υδροθερμικές 

πηγές απελευθερώνουν υγρά που είναι ζεστά και 

πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία. Σε αυτές τις πηγές η 

θερμοκρασία μπορεί να αγγίζει και τους 400°C, 

ενώ το θαλασσινό νερό διεισδύει μέσω των ρωγμών 

στο θαλάσσιο πυθμένα και θερμαίνεται από τα 

λιωμένα πετρώματα. Αυτό προκαλεί διάφορες 

χημικές αντιδράσεις με το θαλασσινό νερό να 

μεταβάλλεται σε υδροθερμικό υγρό και να 

επιστρέφει πίσω στον ωκεανό σχηματίζοντας 

πίδακες. 

 

Παρά το φαινομενικά αντίξοο ηφαιστειακό 

περιβάλλον, οι υδροθερμικές πηγές αποτελούν το 

σπίτι για μια πολύ μεγάλη ποικιλία υδρόβιων 

οργανισμών. Πολλά μικρόβια και βακτήρια ζουν σε 

αυτές τις πηγές επωφελούμενα από την ενέργεια 

που απελευθερώνεται και αποτελούν τη βάση μιας 

μοναδικής τροφικής αλυσίδας που περιλαμβάνει 

σκουλίκια, γαρίδες ακόμα και καβούρια που ζουν 

στο περιβάλλον γύρω από τις υδροθερμικές πηγές. 

Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο που μας 

ταξιδεύει στις υδροθερμικές πηγές στα βάθη των 

ωκανών και δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν 

οι επιστήμονες για να εντοπίσουν τις πηγές αυτές 

και τα ενεργά υποθαλάσσια ηφαίστεια: 

http://ocean.si.edu/ocean-videos/submarine-

volcanoes-and-hydrothermal-vents 

 

Το ηφαίστειο Κολούμπο 

 

Και αν νομίζετε ότι όλα τα παραπάνω είναι πολύ 

μακριά από εμάς, τότε πρέπει να αναθεωρήσετε! 

Στο Αιγαίο πέλαγος, περίπου 7 χλμ βορειοανατολικά 

της Σαντορίνης βρίσκεται το υποθαλάσσιο 

ηφαίστειο του Κολούμπο. Έχει ελλειπτικό σχήμα, 

υψώνεται 300 μέτρα από το βυθό και στο κέντρο 

του υπάρχει μια καλδέρα διαμέτρου 3 χλμ και 

βάθους 500 μέτρων. Εκτός από το κεντρικό 

ηφαίστειο υπάρχουν άλλοι 18 περίπου μικρότεροι 

κώνοι. 

 

Το Κολούμπο εξερράγη το 1650 μ.Χ., μετά από ένα 

χρόνο έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Σταδιακά 

η ήπια έξοδος του μάγματος οικοδόμησε ένα 

υποθαλάσσιο ηφαίστειο διαμέτρου 30 χλμ και 

ύψους 300 μέτρων, του οποίου η κορυφή μόλις 

ξεπρόβαλε από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Ακολούθησε μία τεράστια και βίαιη έκρηξη και η 

τέφρα εκτοξεύθηκε σε ύψος χιλιάδων μέτρων, 

φτάνοντας ανατολικά μέχρι τη Μικρά Ασία. Το 

κεντρικό τμήμα του ηφαιστείου κατακρημνίστηκε 

στον άδειο μαγματικό θάλαμο και το ηφαίστειο 

πήρε το τελικό του σχήμα. Η μικρή νησίδα που είχε 

μείνει πάνω από 

την επιφάνεια 

της θάλασσας 

δ ι α β ρ ώ θ η κ ε 

γρήγορα από τα 

κύματα. Σήμερα, 

το υψηλότερο 

σημείο του 

ηφαιστείου βρί-

σκεται 18 μέτρα 

κάτω από τη 

θάλασσα. 

 

Η έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε τεράστια 

τσουνάμι ύψους 10 μέτρων που σάρωσαν τις ακτές 

της Σαντορίνης και του Αιγαίου. Εκείνο όμως που 

προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες ήταν τα 

ηφαιστειακά αέρια. Τεράστιες ποσότητες 

υδροθείου απελευθερώθηκαν και προξένησαν το 

θάνατο 70 κατοίκων του νησιού και περίπου 1000 

ζώων. Η έκρηξη του Κολούμπο είναι η μεγαλύτερη 

έκρηξη που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο 

την τελευταία χιλιετία. 

 

Δείτε το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του 

Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Υδροθερμικές πηγές στα νησιά Galapagos  

Τρισδιάστατη απεικόνιση του  

ηφαιστείου Κολούμπο  
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(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που παρουσιάζει την κατάδυση της 

ερευνητικής ομάδας στο ηφαίστειο του Κολούμπο, 

την ανακάλυψη υδροθερμικού πεδίου στον 

πυθμένα του κρατήρα και τη βιοποικιλότητα που 

έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον του ηφαιστείου: 

http://bit.ly/1e53XhX 

 

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» 

 

Μια από τις πιο ενεργές, σεισμικά και ηφαιστειακά, 

περιοχές του κόσμου είναι η ζώνη που κυκλώνει το 

μεγαλύτερο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού και είναι 

γνωστή ως το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς». Πρόκειται 

για μια ζώνη σε σχήμα πετάλου, μήκους 40.000 χλμ, 

που σχηματίζεται από τις ακτές της αμερικανικής 

ηπείρου και τις ακτές της Ασίας, που βρέχονται από 

τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το πέταλο αυτό συνδέεται με 

μία σχεδόν συνεχή σειρά από ωκεάνιες τάφρους, 

ηφαιστειακά τόξα, ηφαιστειακές ζώνες και 

λιθοσφαιρικές πλάκες. Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» 

περιλαμβάνει 452 ηφαίστεια και φιλοξενεί πάνω 

από το 75% των ενεργών και αδρανών ηφαιστείων 

στον κόσμο. Επίσης, σε αυτό το πέταλο, 

σημειώνονται περίπου το 90% των σεισμών 

παγκοσμίως, αλλά και το 80% των μεγαλύτερων 

σεισμών του κόσμου. 

 

Μπορούμε να προβλέψουμε την έκρηξη ενός 

ηφαιστείου; 

 

Η πρόβλεψη της έκρηξης ενός ηφαιστείου είναι από 

πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Παρ’ όλα αυτά, τα 

τελευταία χρόνια, οι διαθέσιμες τεχνικές για την 

πρόβλεψη και παρακολούθηση της ηφαιστειακής 

δραστηριότητας γίνονται ολοένα και πιο ακριβείς. 

Καθώς ένα ηφαίστειο αρχίζει να ενεργοποιείται, 

δίνει μια σειρά από προειδοποιητικά σημάδια. Τα 

σημάδια αυτά μελετώνται από τους 

ηφαιστειολόγους οι οποίοι παρακολουθούν τη 

δραστηριότητα του ηφαιστείου. Τα 3 κύρια σημάδια 

που μαρτυρούν την πιθανή ενεργοποίηση ενός 

ηφαιστείου και οι αντίστοιχες τεχνικές 

παρακολούθησης φαίνονται στον πίνακα στο τέλος 

της σελίδας. 

 

Τα ηφαίστεια, χερσαία και υποθαλάσσια, άλλες 

φορές μας προκαλούν φόβο, άλλες δέος και άλλες 

θαυμασμό για τη δύναμη της φύσης! Το σίγουρο 

είναι όμως ότι αποτελούν «παράθυρο» για το τι 

συμβαίνει στο εσωτερικό της Γης, και μας δίνουν 

πολύτιμες πληροφορίες για το κλίμα και τη 

γεωλογία του πλανήτη χιλιάδες χρόνια πριν. 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε 10 εντυπωσιακά 

υποθαλάσσια ηφαίστεια από όλο τον κόσμο: 

http://bit.ly/1Lr5HiH 

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό ωκεανό  

Πηγές: 

• http://oceantoday.noaa.gov/underwatervolcanoes/ 

• http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/270 

• http://volcano.oregonstate.edu/submarine 

• http://www.basicplanet.com/submarine-volcano/ 

Προειδοποιητικά σημάδια Τεχνικές παρακολούθησης 

Εκατοντάδες μικροί σεισμοί προκαλούνται 

καθώς το μάγμα εξέρχεται μέσα από τις ρωγμές 

στο φλοιό της Γης 

Χρήση σεισμομέτρων για ανίχνευση 

των σεισμών 

Η θερμοκρασία γύρω από το ηφαίστειο 

αυξάνεται 

Χρήση τεχνικών θερμικής απεικόνισης και 

δορυφορικών καμερών για την ανίχνευση της 

θερμότητας γύρω από το ηφαίστειο 

Πριν την έκρηξη απελευθερώνονται αέρια και 

όσο υψηλότερη η περιεκτικότητα των αερίων σε 

θείο, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην έκρηξη 

Χρήση χημικών αισθητήρων για τη μέτρηση των 

επιπέδων του θείου 

ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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Στην πολύχρονη πορεία της ιστορίας του, από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα, το λιμάνι της Καβάλας 

είχε και έχει μεγάλη εμπορική και οικονομική 

σημασία. Στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξή του αφού 

μέσω αυτού εξάγονται μεγάλες ποσότητες 

επεξεργασμένου καπνού. Παράλληλα, στο πρώτο 

μισό του 20
ου

 αιώνα, μετατρέπεται σε οικονομικό 

κέντρο λόγω της αλιείας. Στη σημερινή του μορφή 

έφτασε στη δεκαετία του 1960 μετά από έργα που 

κράτησαν σχεδόν 80 χρόνια. 

αποβιβάζονταν σε γειτονικά λιμάνια. Για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

κατασκευάστηκε το 1885 ένας υποτυπώδης 

κυματοθραύστης, ο οποίος τελικά δεν λειτούργησε 

για το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε. 

 

Ο 18
ος

 αιώνας αποτελεί περίοδο μεγάλης ακμής για 

την πόλη της Καβάλας και το λιμάνι της. 

Εγκαθίστανται σ΄ αυτήν τα προξενεία της Γαλλίας 

και της Βενετίας. Το εμπόριο του λιμανιού είναι 

κυρίως εξαγωγικό, ενώ το λιμάνι διαδραματίζει 

ιδιαίτερα αξιόλογο ρόλο ως κέντρο αλιείας και 

εμπορίου, κυρίως καπνού. 

 

Η περίοδος της ακμής του λιμανιού ήρθε στις 

τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 και στις πρώτες του 

20
ου

 αιώνα, όταν μέσω αυτού εξάγονταν πολύ 

(Συνεχίζεται �) 

Το Λιµάνι της Καβάλας 

Το λιμάνι της Καβάλας – που σήμερα ονομάζεται 

«Απόστολος Παύλος» – έχει ιστορία που ξεκινάει από 

την αρχαιότητα. Ιδρύθηκε από Θάσιους στα τέλη 7
ου

 

π.χ. αιώνα όταν ακόμα ήταν ένας φυσικός όρμος στις 

δυτικές ακτές της χερσονήσου της Παναγίας. 

 

Μέσω του λιμανιού υπήρχε εμπορική επικοινωνία 

με όλο τον ελληνικό κόσμο του Αιγαίου και της Μ. 

Ασίας. Ορόσημο θεωρείται η άφιξη στο λιμάνι του 

Αποστόλου Παύλου το 54 μ.Χ. που μετέφερε το 

μήνυμα της νέας θρησκείας στην Ευρώπη. 

 

Κατά την περίοδο της αρχαίας Νεάπολης και της 

βυζαντινής Χριστούπολης (παλαιότερα ονόματα της 

πόλης της Καβάλας), το λιμάνι ήταν πηγή πλούτου 

και μέσο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ 

την οθωμανική περίοδο ήταν το κέντρο του 

εμπορίου της ευρύτερης περιοχής.  

 

Πιο αναλυτικά, κατά τον 16
ο
 και 17

ο
 αιώνα το λιμάνι 

της Καβάλας παίζει σπουδαίο ρόλο στην περιοχή με 

κυριότερο το διοικητικό και φορολογικό έλεγχο της 

γειτονικής μεταλλευτικής περιοχής, ενώ μέσω 

αυτού γίνονται εξαγωγές τοπικών αγροτικών 

προϊόντων (σιτάρι, βαμβάκι, ξυλεία κλπ.). 

 

Αναφορές περιηγητών εκείνης της περιόδου μιλούν 

για ανθρώπους που έβγαζαν στη στεριά τα σκάφη 

τους σε περιπτώσεις θαλασσοταραχής. Ακόμη 

μιλούν για επιβάτες οι οποίοι, επειδή το πλοίο τους 

δεν μπορούσε να προσεγγίσει το μόλο, 
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(Συνεχίζεται �) 

μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένου καπνού. Από 

τη δεκαετία του 1920 οι προσφυγικοί πληθυσμοί 

που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και την Προποντίδα 

έφεραν μαζί τους τις μεθόδους της εντατικής 

αλιείας των παράκτιων περιοχών (γρι – γρι, τράτες, 

ανεμότρατες) και το λιμάνι έγινε κέντρο μιας 

αξιόλογης αλιευτικής οικονομίας, τοπικής κλίμακας. 

 

Μέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα το λιμάνι ήταν 

σχεδόν ένας φυσικός όρμος. Η θάλασσα 

εισχωρούσε αρκετά βαθύτερα στην ξηρά και στο 

ανατολικό μέρος, υπήρχε και ένα μικρό καρνάγιο. 

Στα αβαθή νερά του λιμανιού μπορούσαν να 

προσεγγίσουν μόνο μικρά σκάφη. Τα μεγάλα πλοία 

αγκυροβολούσαν στα ανοιχτά και η επιβίβαση και 

αποβίβαση των επιβατών και η φόρτωση και 

εκφόρτωση των εμπορευμάτων γινόταν με βάρκες 

και με μαούνες από ξύλινες προβλήτες. 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα οι λιμενικές εγκαταστάσεις 

ήταν συγκεντρωμένες στη δυτική ακτή του όρμου, 

εκεί βρισκόταν η μεγάλη αποβάθρα, οι αποθήκες 

και δίπλα το Λιμεναρχείο, το Υγειονομείο και το 

Εμποροδικείο. Κατά μήκος της παραλίας προεξείχαν 

μικροί ξύλινοι μόλοι για την προσέγγιση των μικρών 

σκαφών και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Όμως 

το μεγάλο μειονέκτημα του λιμανιού ήταν η 

έλλειψη ασφάλειας για τα πλοία, τα εμπορεύματα 

και τους επιβάτες. 

 

Ζήτημα κατασκευής τεχνικών έργων στο λιμάνι 

τέθηκε μόλις το 1912 και το 1924 έγινε η τελική 

μελέτη από τον Άγγελο Γκίνη, καθηγητή του Εθνικού 

Μετσοβείου Πολυτεχνείου και διαπρεπή 

λιμενολόγο. Όμως το Λιμενικό Ταμείο αδυνατούσε 

να καλύψει τον προϋπολογισμό και έτσι το 1924 η 

Λιμενική Επιτροπή Καβάλας αποφάσισε, ως 

προσωρινή λύση ανάγκης, την κατασκευή ενός 

«λιμενίσκου» στο χώρο του παλιού τελωνείου.  

 

Το 1928 μετά από διαγωνισμό τα έργα 

κατακυρώνονται στην Ανώνυμη Εργοληπτική 

Εταιρεία Θαλασσίων & Υδραυλικών Έργων. Τα 

εγκαίνια του λιμανιού γίνονται το Νοέμβριο του 

1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το λιμάνι 

ολοκληρώνεται τη δεκαετία του 1950. Με την 

κατασκευή των λιμενικών έργων δημιουργείται με 

επιχωματώσεις και η νέα παραλία της Καβάλας η 

οποία έδωσε διέξοδο στο πυκνοκατοικημένο κέντρο 

της πόλης. 

 

Το λιμάνι της Καβάλας, από τότε που άρχισαν τα 

έργα μέχρι την ολοκλήρωσή τους, πέρασε από 

κλιμακωτές φάσεις ανάπτυξης και μάλιστα, 

χαρακτηρίστηκε ως το τρίτο λιμάνι της χώρας σε 

εμπορική κίνηση. Με την ύπαρξη του λιμανιού η 

πόλη της Καβάλας απέκτησε τη δυνατότητα 

εξαγωγής μεγάλων ποσοτήτων καπνού. Με αυτόν 

τον τρόπο η πόλη έγινε γνωστή σε Αμερική και 

Ευρώπη ως η «Μέκκα του καπνού». 

Η συνεχής ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας έκανε 

αναγκαία την κατασκευή νέου λιμανιού έξω από την 

πόλη. Οι μελέτες που ξεκίνησαν να γίνονται από το 

1966, κατέληξαν στην πρόταση για κατασκευή ενός 

νέου σύγχρονου λιμανιού στη Νέα Καρβάλη σε 

απόσταση 8 χιλ. ανατολικά της πόλης, με άμεση 

σύνδεση στην Εγνατία οδό. 

 

Οι εργασίες κατασκευής του εμπορικού λιμένα 

«Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν το 1990 και το λιμάνι 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002. Σήμερα, το 

εμπορικό λιμάνι διαθέτει κρηπίδωμα μήκους 400 μ., 

βάθος στο κρηπίδωμα 10,5 μ. και χώρο διαχείρισης 

& αποθήκευσης φορτίων 50.000 τ.μ. Με τις 

υφιστάμενες υποδομές μπορούν να εξυπηρετηθούν 

ταυτόχρονα 2 πλοία μήκους 190 μ. και ένα πλοίο 

Ro-Ro. 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Σταματική Αντωνάκου, 

Δημήτρης Γιάκος 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

Με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής του το 

φθινόπωρο του 2015, το εμπορικό λιμάνι θα 

διαθέτει κρηπιδώματα μήκους 910 μ., βάθος στα 

κρηπιδώματα έως και 12 μ. και χώρο διαχείρισης & 

αποθήκευσης φορτίων 130.000 τ.μ. 

 

Όσον αφορά στο επιβατικό λιμάνι «Απόστολος 

Παύλος» που περικλείεται από την πόλη, μέχρι το 

2002 αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς των 

θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της 

Καβάλας, όμως μετά τον Οκτώβριο του 2002 -οπότε 

και έγινε μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης 

στο Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β’»- έγινε επιβατικό 

και σήμερα εξυπηρετεί: 

 

– την επιβατική κίνηση, με καθημερινά δρομολόγια 

οχηματαγωγών από και προς την Θάσο και 

τακτικά δρομολόγια προς Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο 

και Σάμο, 

– τον τουρισμό, καθώς το προσεγγίζουν 

κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, 

– τον αλιευτικό στόλο, χρησιμοποιούμενο ως 

αλιευτικό καταφύγιο, το ναυταθλητισμό. 

 

Σήμερα η χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού 

είναι το κεντρικό σημείο για την ψυχαγωγία και την 

εμπορική, επιχειρηματική και τουριστική 

δραστηριότητα της πόλης. Τέλος πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια το επιβατικό 

λιμάνι της Καβάλας αλλάζει, σημειώνοντας 

αξιόλογες προσπάθειες ώστε να αποτελέσει κάποια 

στιγμή μία από τις κυριότερες πύλες της Βαλκανικής 

χερσονήσου στη Μεσόγειο.  

 

Τα links του µήνα: 

♦ Πολύχρωμα και φωσφορίζοντα κοράλλια ανακάλυψαν επιστήμονες σε βάθος 50 μέτρων στην Ερυθρά Θάλασσα: 

 http://www.iflscience.com/plants-and-animals/stunning-rainbow-fluorescent-corals-discovered-red-sea 

 

♦ Δείτε τη λίστα του National Geographic με τους 10 κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς για το 2015 και 

πάρτε ιδέες! 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/best-summer-trips-2015/ 

 

 

Βίντεο:  

• https://www.youtube.com/watch?v=RdQzGQJWFUc 

 

Πηγές: 

• http://www.kavalagreece.gr/tourismos/touristikes-

plirofories/periigisis/limani/  

• http://www.portkavala.gr/  

• http://kavalareghistory.weebly.com/  

• http://kavala.pkteam.gr/index.php?page=history   

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

