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Η Παλίρροια του Ευρίπου 

Σε αυτό το άρθρο του «Περισκοπίου» θα δούμε 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την Παλίρροια του 

Ευρίπου, ένα σύνθετο φαινόμενο που οφείλεται 

στις παλιρροϊκές δυνάμεις και το οποίο 

παρατηρείται αποκλειστικά και μόνο στον Πορθμό 

του Ευρίπου στη Χαλκίδα. 

 

Ο πορθμός και συγκεκριμένα ο δίαυλος του 

Ευρίπου είναι μία στενή λωρίδα θάλασσας με 

πλάτος 39 μέτρα, μήκος 40 μέτρα και βάθος 

περίπου 8,5 μέτρα, που συνδέει το Βόρειο Ευβοϊκό 

με τον Νότιο Ευβοϊκό, μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και 

Εύβοιας στη Χαλκίδα. 

 

Σε αυτό το χώρο παρουσιάζεται ένα μοναδικό 

σύνθετο φαινόμενο, όπου τα ύδατα του διαύλου 

κινούνται συνεχώς, αλλάζοντας συγχρόνως και 

φορά κίνησης, κατευθυνόμενα άλλοτε προς τον 

Βόρειο και άλλοτε προς το Νότιο Ευβοϊκό. Η 

συστηματική παρακολούθηση του εν λόγω 

ρεύματος έδειξε ότι ενώ στις 22-23 ημέρες 

παρουσιάζει μια κανονικότητα αλλαγής φοράς ανά 

6 ώρες περίπου, όπως ακριβώς η παλίρροια, στις 

υπόλοιπες 6-7 ημέρες του μήνα το ρεύμα γίνεται 

τόσο ακανόνιστο που μπορεί να αλλάξει φορά 

ακόμη και 14 φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο. 

 

Το τοπωνύμιο «Εύριπος» (εύ και ριπή) παραπέμπει 

στην ορμητική φορά την οποία εμφανίζει στο 

σημείο αυτό η παλίρροια. Συναντάται δε και στη 

διεθνή βιβλιογραφία με την ονομασία euripus για 

να περιγράψει κάθε φυσικό αλλά και τεχνητό 

πορθμό ή στένωμα στον οποίο παρουσιάζονται 

ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα. 

 

Ιστορίες και μύθοι διατηρούνται στο χρόνο γύρω 

από το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου, 

προσδίδοντας στη Χαλκίδα μια μοναδικότητα, που 

προκαλεί το θαυμασμό και το ενδιαφέρον των 

πολιτών καθώς και του επιστημονικού κόσμου. 

Πολλοί είναι αυτοί, που έχουν προσπαθήσει να 

δώσουν τη δική τους ερμηνεία στο φαινόμενο, 

εκφράζοντας απόψεις αστρονομικής, γεωφυσικής 

και φιλοσοφικής φύσης. 

 

Υπό την αιγίδα της 
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Το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου ερεύνησαν 

πολλοί αρχαίοι και νεότεροι επιστήμονες, όπως ο 

Αριστοτέλης, ο Ερατοσθένης, ο Τίτος ο Λίβιος, ο 

Πλίνιος, ο άγγλος ναύαρχος Μάνσελ και ο επίσης 

ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης (εγγονός του γνωστού 

ήρωα της ελληνικής επανάστασης). Την τελική 

εξήγηση όμως την έδωσε ο καθηγητής 

Μετεωρολογίας και Αστρονομίας Δημήτριος 

Αιγινήτης (1862-1934), ο οποίος στηρίχθηκε σε 

πλούσιο υλικό παρατηρήσεων τόσο δικών του όσο 

και άλλων ερευνητών. Η έρευνα συμπληρώθηκε 

από μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών στη 

Γλύφα την περίοδο 1981-1984. 

 

Τα ρεύματα επηρεάζονται από τη σελήνη η οποία 

και είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο της 

παλίρροιας. Κατά την παλίρροια και ανάλογα με τη 

θέση της σελήνης προς τη γη, είτε τα νερά της 

θάλασσας έλκονται και δημιουργείται η 

πλημμυρίδα, είτε η βαρυτική έλξη προς τα νερά 

είναι μειωμένη και έχουμε την άμπωτη. 

 

Το φυσικό παλιρροιακό κύμα του Αιγαίου φθάνει 

στην Εύβοια, ένα μέρος του εισέρχεται στο Βόρειο 

Ευβοϊκό (από Βόρεια της Εύβοιας) και ένα άλλο 

εισέρχεται στο Νότιο Ευβοϊκό (από Νότια της 

Εύβοιας). Λόγω όμως του διαφορετικού μήκους της 

διαδρομής, το μεν φυσικό παλιρροιακό κύμα που 

έρχεται από το Νότο φθάνει στο δίαυλο του 

Ευρίπου σε 1 ώρα και 15 λεπτά νωρίτερα του 

ερχόμενου από Βορρά.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφορετική στάθμη 

της θάλασσας ανάμεσα στο βόρειο και νότιο Ευβοϊκό 

και τη δημιουργία των ρευμάτων (σαν ροή ποταμού) 

από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη στάθμη. 

 

Έτσι λοιπόν οι νότιοι εισερχόμενοι υδάτινοι όγκοι 

ανεβάζουν τη στάθμη κατά 30-40 εκατοστά και 

δημιουργείται θαλάσσιο ρεύμα από νότο προς 

βορά. Μετά από 6 ώρες, καθώς η άμπωτη 

διαδέχεται την πλημμυρίδα, αντιστρέφονται οι 

συνθήκες και δημιουργείται αντίθετο ρεύμα, αφού 

στο βόρειο μέρος έχουν συσσωρευτεί μεγαλύτεροι 

υδάτινοι όγκοι.  

 

Στην κορύφωση του φαινομένου η ταχύτητα του 

ρεύματος φθάνει ακόμη και τα εννέα μίλια την ώρα 

δυσκολεύοντας ακόμα και μηχανοκίνητα σκάφη να 

πλεύσουν αντίθετα στο ρεύμα και δημιουργώντας 

δίνες. Η ροή των ρευμάτων εξαρτάται ολοκλη-

ρωτικά από τη σελήνη και έχει άμεση σχέση με την 

διάρκεια κάθε σεληνιακού μήνα.  

 

Η φυσιολογική ροή του ρεύματος προς μια 

κατεύθυνση διαρκεί έξι ώρες. Αμέσως μετά 

ακολουθεί ένα διάστημα δέκα περίπου λεπτών, 

όπου τα νερά παραμένουν στάσιμα. Μετά αλλάζουν 

κατεύθυνση και κινούνται εντελώς αντίθετα για 

διάρκεια επίσης έξι ωρών.  

 

Ωστόσο, υπάρχουν και περίοδοι 

ακαταστασίας των ρευμάτων του 

Ευρίπου κατά τη διάρκεια του 

σεληνιακού μήνα, στις οποίες τα 

νερά δεν υπακούουν σε κανένα 

φυσικό νόμο και δεν ισχύει η 

ε ξ ά ω ρ η  ε ν α λ λ α γ ή  τ η ς 

κατεύθυνσής τους. Οι περίοδοι 

ακαταστασίας συμβαίνουν δύο 

φορές μέσα στο Σεληνιακό μήνα 

και έχουν διάρκεια τριών ημερών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη 

διάρκεια των περιόδων αυτών 

είναι δυνατόν τα νερά να αλλάζουν κατεύθυνση έως 

και 14 φορές το 24ωρο ή αντίθετα να μη συμβαίνει 

καμία αλλαγή των ρευμάτων μέσα στη μέρα. 

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επισήμανση που 

συνηγορεί στην παγκόσμια μοναδικότητα του 

παλιρροϊκού φαινομένου του Ευρίπου, είναι ότι τις 

περιόδους ισημερίας (21 Μαρτίου και 22 

Σεπτεμβρίου), τα ρεύματα αλλάζουν αμέσως 

κατεύθυνση, χωρίς τη στασιμότητα των δέκα 

λεπτών περίπου, όπως συμβαίνει όλες τις 

υπόλοιπες μέρες του χρόνου.  

 

Χαρακτηριστικό σημείο του στενού, αλλά και της 

πόλης της Χαλκίδας είναι η Γέφυρα του Ευρίπου, 

(Συνεχίζεται �) 
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Η ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας και του εξοπλισµού της κατάδυσης 

Εκατοντάδες είναι οι αποστολές για την κατάκτηση 

της κορυφής του Everest ύψους 8.850 μέτρων, οι 

οποίες έχουν στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Τα 

ανθρώπινα ταξίδια στο διάστημα αποτελούν πλέον 

ρουτίνα. Όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζουν 

να εξερευνώνται τα βαθύτερα σημεία των ωκεανών. 

 

Η παραπάνω διαπίστωση εκφράζεται με ακρίβεια 

στα λόγια της Αμερικανίδας θαλάσσιας βιολόγου/

ωκεανογράφου Sylvia Earle, που συνεργάζεται με το 

ΝΟΑΑ (National Oceanographic and Atmospheric 

Administration): «Νομίζω ότι υπάρχει η αντίληψη 

πως έχουμε ήδη εξερευνήσει την θάλασσα. Η 

πραγματικότητα είναι ότι γνωρίζουμε περισσότερα 

για τον Άρη απ’ ό,τι γνωρίζουμε για τους 

ωκεανούς». Και πραγματικά υπάρχει ένας αχανής 

χώρος 1,35 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων 

νερού με μέσο βάθος 3,7 χιλιομέτρων που 

περιμένει να εξερευνηθεί! Οι καταδύσεις είναι ένα 

πολύ σημαντικό μέσο για την εξερεύνηση των 

ωκεανών από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και σε 

αυτό το άρθρο θα δούμε τα σημαντικότερα 

ορόσημα στην εξέλιξη της τεχνολογίας και του 

εξοπλισμού της κατάδυσης. 

 

Αρχαία χρόνια και προβιομηχανική περίοδος 

 

Η προσπάθεια του ανθρώπου να εξερευνήσει τον 

άγνωστο ωκεανό χρονολογείται από τα αρχαία 

χρόνια. Κατά την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή 

εποχή, έχουν καταγραφεί πολλά παραδείγματα 

ανθρώπων που καταδύονται κατά τη διάρκεια 

μαχών, αλλά πάντα έπρεπε να κρατούν την 

αναπνοή τους καθώς δεν υπήρχε κανένας 

καταδυτικός εξοπλισμός, εκτός από μερικές φορές 

Πηγές: 
 

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

• http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=925  

από όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει 

το μαγικό περίπατο των «τρελών νερών», όπως 

έχουν ονομαστεί τα νερά του Πορθμού. 

 

Προϊστορικά αναφέρεται από τον Διόδωρο, ότι το 

410 π.Χ. κατασκευάστηκε ξύλινη γέφυρα στο στενό 

του Ευρίπου και από έναν πύργο στις δύο πλευρές 

της Βοιωτικής και Ευβοϊκής Ακτής. Το 510 μ.Χ. επί 

Ιουστινιανού κατασκευάσθηκε η συρταρωτή 

Γέφυρα. Επί Τουρκοκρατίας και μετά ήταν ξύλινη 

και ακίνητη. Το 1896 αντικαταστάθηκε με σιδερένια 

περιστροφική και διατηρήθηκε έως το 1962, οπότε 

και κατασκευάσθηκε η υπάρχουσα κινητή. 

Η νέα γέφυρα έχει μήκος 42 μέτρα και πλάτος 11 

μέτρα, έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και 

πεζοδρόμια για τους πεζούς. Ο σκελετός της είναι 

σιδερένιος ενώ το κατάστρωμα παραμένει ξύλινο. 

Το πάχος της πλάκας που καλύπτει τις δύο τάφρους 

(τα «κουτιά» στα οποία βυθίζεται η γέφυρα) είναι 

μόλις 30 εκατοστά, επίτευγμα για εκείνη την εποχή, 

ώστε να μην απαιτείται μεγάλη κάθοδος της 

γέφυρας πριν «μαζέψει». 

Το άνοιγμα της γέφυρας για τα πλοία και τα σκάφη 

ρυθμίζεται από το λιμεναρχείο και ανάλογα με τη 

ροή των ρευμάτων. Επιλέγεται το άνοιγμα της 

γέφυρας για τη διέλευση των πλοίων να γίνεται 

όταν τα νερά είναι στάσιμα ή το ρεύμα έχει μικρή 

ταχύτητα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των 

ατυχημάτων.  

 

Η φορά του ρεύματος μπορεί να υπολογισθεί για 

όλες της ημέρες του σεληνιακού μήνα, ο οποίος 

διαρκεί περίπου 29 ημέρες, εκτός από την 7η, 8η, 

9η ημέρα της Σελήνης (πρώτο τέταρτο) καθώς και 

από την 22η, 23η και 24η ημέρα της Σελήνης 

(τελευταίο τέταρτο). Κατά τις παραπάνω ημέρες η 

φορά του ρεύματος παρουσιάζει πλήρη 

ακαταστασία. Σχετικό φυλλάδιο με τη φορά του 

ρεύματος εκδίδει το Λιμεναρχείο Χαλκίδας. 

• http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V2EwQNSLRkr 

• http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=23612  
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που αναφέρεται η χρήση ενός κοίλου στελέχους 

φυτού που χρησιμοποιείται ως αναπνευστήρας. Η 

ιδέα της πρώτης αναπνευστικής συσκευής 

υποβρυχίως, μια χύτρα ανεστραμμένη πάνω από 

την κεφαλή του δύτη, ώστε να συγκρατεί τον αέρα, 

ανήκει στον Αριστοτέλη. 

 

Tο όνειρο της παραμονής του ανθρώπου στο νερό 

παρέμεινε ζωντανό στο πέρασμα της ιστορίας. 

Φημισμένοι μηχανικοί του Μεσαίωνα, όπως ο 

Leonardo Da Vinci, σχεδίασαν, κατασκεύασαν και 

έθεσαν σε εφαρμογή μηχανισμούς, που θα 

μπορούσαν να παρατείνουν την παραμονή του δύτη 

στο νερό. Χρησιμοποιήθηκαν κώδωνες, ασκοί και 

πολυάριθμα άλλα υλικά με σχετική επιτυχία. 

Σημαντική προσφορά για την ανάπτυξη της 

καταδυτικής λειτουργίας στάθηκε η ανακάλυψη του 

Άγγλου Robert Boyle, ο οποίος το 1660 μελέτησε τις 

φυσικές ιδιότητες του συμπιεσμένου αέρα. Ο νόμος 

του Boyle περιγράφει την επίδραση της αλλαγής της 

πίεσης στον όγκο και την πυκνότητα των αερίων, 

γεγονός υψίστης σημασίας για την καταδυτική 

φυσιολογία. 

 

1772 – Η 1η στολή κατάδυσης: Σχεδιάστηκε από τον 

Sieur Fréminet, με τη χρήση μιας δεξαμενής 

πεπιεσμένου αέρα και με αυτή μπορούσε να φτάσει 

σε βάθος μέχρι 15 μέτρα. Ο Fréminet κατασκεύασε 

αυτή την αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, 

εξοπλισμένη με ένα κράνος, δύο αγωγούς για την 

εισπνοή και την εκπνοή, τη στολή και μια δεξαμενή 

που συρόταν δίπλα στο δύτη, αν και αργότερα τη 

δεξαμενή αυτή την κρατούσε στην πλάτη. 

 

19ος αιώνας 

 

1801 – Το 1ο υποβρύχιο: 

Κατασκευάστηκε από τον 

Αμερικανό εφευρέτη 

Robert Fulton σε σχήμα 

επίμηκες κυλινδρικό, 

μήκους 6,5 μέτρων και 

πλάτους 2 μέτρων. Tο 

υποβρύχιο «Ναυτίλος» 

κινούταν με χειροκίνητη 

έλικα αλλά και διέθετε τα 

πρώτα οριζόντια πτερύγια 

για την κατάδυση. 

1828: Οι αδελφοί Deane 

κατασκεύασαν την πρώτη 

στολή με μεταλλικό κράνος 

και συνεχή παροχή αέρα από 

την επιφάνεια. Η περίσσεια 

αέρα και η εκπνοή του δύτη 

εξέρχονταν από την κάτω 

επιφάνεια του κράνους που 

δεν συνδεόταν στεγανά με την 

υπόλοιπη στολή. Αν ο δύτης έσκυβε ή 

αναποδογύριζε κατά τη διάρκεια των εργασιών, το 

κράνος γέμιζε με νερό πολύ γρήγορα. Η 

τροποποίηση που έκανε στεγανή τη σύνδεση του 

κράνους με τη στολή ήρθε από τον Augustus Siebe, 

και αυτή η στολή χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην 

επιχείρηση ανέλκυσης του ναυαγίου «HMS Royal 

George» έξω από το Portsmouth περί το 1840. 

 

1838 – Ο 1ος ρυθμιστής αναπνοής: Ο Δρ Manuel 

Théodore Guillaumet εφευρίσκει το ρυθμιστή 

αναπνοής με διπλό σωλήνα. Η διάρκεια της χρήσης 

του ήταν περιορισμένη στα 30 λεπτά, με την 

κατάδυση σε κρύο νερό χωρίς σκάφανδρο. 

 

1882 – Η 1η στολή κατάδυσης 

με ατμοσφαιρικό αέρα: Οι 

Γάλλοι αδελφοί Carmagnolle 

πατεντάρουν τον σχεδιασμό της 

ανθρωπόμορφης αυτής στολής, 

η οποία αποτελούταν από 22 

σπειροειδείς αρθρώσεις, που 

δεν ήταν ποτέ εντελώς 

αδιάβροχες. Ζύγιζε 380 κιλά και 

δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, 

αλλά λειτούργησε ως 

πρόδρομος για το σχεδιασμό 

μελλοντικών στολών. 

 

1893 – Η 1η υποβρύχια φωτογραφική μηχανή: Ο 

Louis Boutan εφευρίσκει την πρώτη υποβρύχια 

φωτογραφική μηχανή και τραβάει τις πρώτες 

υποβρύχιες φωτογραφίες. 

 

20ος αιώνας 

 

1920 – Τα πρώτα πτερύγια κολύμβησης: Τα γνωστά 

σε όλους μας βατραχοπέδιλα εφευρέθηκαν από τον 

(Συνεχίζεται �) 
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ώστε να υπολογιστεί με ασφάλεια ο χρόνος της 

ανάδυσης και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 

της «νόσου των δυτών»  (decompression sickness). 

To 1983 εισάγεται και ο πρώτος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής κατάδυσης (Orca Edge dive computer). 

 

1985: Ανακαλύπτεται το ναυάγιο του Τιτανικού και 

την ίδια χρονιά γίνεται η πρώτη, μεγάλης κλίμακας, 

έρευνα σε βαθιά νερά (2.000 μέτρα) μετά από το 

αεροπορικό δυστύχημα του αεροσκάφους Boeing 

747, στην πτήση της Air India, που βυθίστηκε στα 

ανοικτά της Ιρλανδίας. 

 

21ος αιώνας 

 

2006: Εξοπλισμένος με 

μια στολή κατάδυσης με 

ατμοσφαιρικό αέρα, ADS 

2000, που επιτρέπει την 

αυτόνομη κατάδυση με 

αυτόματο σύστημα 

υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς ,  σ ε 

αποστολή που μπορεί να 

διαρκέσει μέχρι και 6 

ώρες, ένας δύτης του 

Ναυτικού των ΗΠΑ, 

καταδύθηκε για πρώτη 

φορά σε βάθος 2.000 

πόδια (610 μέτρα). 

 

2012: Ο Καναδός σκηνοθέτης James Cameron 

καταδύθηκε στην τάφρο των Μαριανών στα 10.898 

μέτρα, με το ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο 

Deepsea Challenger. Το υποβρύχιο σκάφος ζυγίζει 

11 τόνους, έχει πάνω από 7 μέτρα μήκος και αντέχει 

πίεση πάνω από 1000 ατμόσφαιρες, ενώ παρέμεινε 

στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών περίπου 3 ώρες 

κινηματογραφώντας τον βυθό. Πάρτε μια μικρή 

γεύση στο παρακάτω βίντεο:  

https://www.youtube.com/watch?v=rVgTYb4grtQ 

 

Δείτε στο παρακάτω φωτογραφικό αφιέρωμα τη 

συναρπαστική ιστορία των στολών κατάδυσης από 

τις αρχές του 18ου αιώνα: http://bit.ly/293GEZb 

 

Σήμερα στην αιχμή της τεχνολογίας των 

καταδυτικών συσκευών βρίσκονται οι ανακυκλωτές 

αναπνεύσιμου αέρα (Rebreathers), ενώ 

επιστημονικά πειράματα γίνονται για τη χρήση 

Perfluorocarbon (PFC), ενός είδους υγρού 

φθοριούχου άνθρακα, για τη δυνατότητα αναπνοής 

υποβρυχίως χωρίς αναπνευστική συσκευή! Η υγρή 

αναπνοή (liquid breathing ή fluid breathing) όπως 

χαρακτηριστικά ονομάζεται, θα είναι πιθανότατα ο 

τρόπος αναπνοής στις καταδυτικές δραστηριότητες 

αλλά και στα διαστημικά ταξίδια του μέλλοντος. 

Υποπλοίαρχο του γαλλικού ναυτικού Louis de 

Corlieu και βοήθησαν στην επίλυση του 

προβλήματος της προώθησης υποβρυχίως, παρέχο-

ντας το έναυσμα για την αυτόνομη κατάδυση. 

 

1926: Ο Fernez-Le Prieur παρουσιάζει την 

αυτοδύναμη υποβρύχια αναπνευστική συσκευή, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε και από το Γαλλικό 

Ναυτικό, ενώ στη συνέχεια, εμφανίζεται και η 

αναπνευστική συσκευή διάσωσης. Οι προηγούμενες 

συσκευές εξυπηρετούσαν μόνο για την ανύψωση 

του δύτη και ήταν κατασκευασμένες ώστε ο δύτης 

να φτάσει στην επιφάνεια χωρίς να χρειαστεί να 

κολυμπήσει. Η νέα συσκευή διέθετε και βαρίδια και 

επέτρεπε στο χρήστη να καταδυθεί μαζί με τη 

συσκευή και να τη χρησιμοποιήσει σε περίπτωση 

ατυχήματος. 

 

1943 - Αναπνευστική συσκευή SCUBA ανοικτού 

κυκλώματος (Aqua-Lung): Η επανάσταση στην 

κατάδυση ήρθε από την 

εργασία των Jacques-Yves 

Cousteau και Emile 

Gagnan, οι οποίοι κατά τη 

δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ  Β ΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου 

κ α τ ό ρ θ ω σ α ν  ν α 

σ υ ν δ υ ά σ ο υ ν  έ ν α ν 

εξελιγμένο κατάλληλο 

ρυθμιστή πίεσης με φιάλες 

πεπιεσμένου αέρα σε 

υψηλή πίεση. Έτσι 

έφτιαξαν την πρώτη 

αποτελεσματική και ασφαλή αναπνευστική 

συσκευή SCUBA ανοικτού κυκλώματος, γνωστή ως 

Aqua-Lung. Στις συσκευές ανοικτού κυκλώματος ο 

αέρας που εισπνέει ο δύτης προέρχεται από τη 

φιάλη, ενώ η εκπνοή του εξέρχεται απ’ ευθείας στο 

νερό. Στις συσκευές κλειστού κυκλώματος το 

εκπνεόμενο από το δύτη αέριο ανακυκλώνεται μετά 

από κατακράτηση του διοξειδίου του άνθρακα και 

ξαναχρησιμοποιείται από το δύτη. 

 

1954 – Η 1η ισοθερμική στολή κατάδυσης 

εφευρίσκεται από τον Γάλλο Georges Beuchat. Την 

ίδια χρονιά, κατασκευάζεται το USS Nautilus, το 1ο 

υποβρύχιο πυρηνικής πρόωσης, ενώ το 1958 

ολοκληρώνει το πρώτο του ταξίδι κάτω από τους 

πολικούς πάγους στο Βόρειο Πόλο. 

 

1972 - Ο 1ος αναλογικός 

υπολογιστής κατάδυσης (dive 

computer) κατασκευάζεται από 

την εταιρεία Scubapro. Είναι μια 

συσκευή που χρησιμοποιείται για 

να μετρήσει το χρόνο και το βάθος της κατάδυσης, 

Πηγές: 
 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_diving_technology 

• https://www.bookyourdive.com/blog/2013/4/11/dive-technology-infographic 

• http://users.auth.gr/~dmaniop/Howdeep.htm 

• http://www.divingheritage.com/waybackkern.htm 
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“ Η γνώση µας για το θαλάσσιο περιβάλλον και η 

ευαισθητοποίησή μας για την κατάστασή του, 

βελτιώθηκαν ταυτόχρονα με την αλματώδη πρόοδο 

της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όμως, οι νέες 

προκλήσεις  που εμφανίζονται και τα καινούργια 

προβλήματα που παρουσιάζονται αναζητούν 

λύσεις. H κλιματική αλλαγή είναι µια 

πραγματικότητα, όπως όλοι διαπιστώνουμε μέσω 

της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης ακραίων 

καιρικών φαινομένων. Έτσι, στα πλαίσια της 

αρμονικής μας συνύπαρξης µε τη φύση, πρέπει 

συνέχεια να ενημερωνόμαστε για να κατανοήσουμε 

το θαλάσσιο περιβάλλον, τους ωκεανούς. 

 

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% του 

πλανήτη μας και περιέχουν σχεδόν το 90% της ζωής 

της βιομάζας του. Επίσης, αποτελούν το 97% των 

ενδιαιτημάτων της  Γης και φιλοξενούν πάνω από 

700.000 είδη. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι εξαρτώνται από τους ωκεανούς για μια 

πρωταρχική πηγή τροφής, απασχόλησης ή 

εισόδημα. Το μισό του οξυγόνου που αναπνέουμε 

παράγεται από τους ωκεανούς.  

 

Στην πορεία του ανθρώπου στη Γη, ο ωκεανός 

συνεχίζει να αποτελεί πηγή βιοπορισμού, 

ανταλλαγής αγαθών, πολιτισμού και τέχνης. Ο 

άνθρωπος από την αρχή προσέγγισε και συνεχίζει 

να βλέπει το θαλάσσιο περιβάλλον προς 

εκμετάλλευση, είτε παίρνοντας από αυτό πρώτες 

ύλες, ορυκτά και ενέργεια, είτε χρησιμοποιώντας το 

για τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων. Πλέον 

όμως οι ωκεανοί βρίσκονται σε κίνδυνο. Πάνω από 

τα τρία τέταρτα των μετρήσιμων ιχθυοαποθεμάτων 

στον κόσμο έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, υποφέ-

ροντας από υπερεκμετάλλευση ή εξάντληση λόγω 

της υπεραλίευσης. Πολλά από τα θαλάσσια και 

παράκτια οικοσυστήματα είναι επικίνδυνα κοντά 

στην κατάρρευση και πάνω από το 90% για καθένα 

από τα μεγάλα είδη ιχθύων των ωκεανών του 

κόσμου – όπως ο μπακαλιάρος, η ιππόγλωσσα, ο 

ξιφίας – έχουν χαθεί από το 1950. Ταυτόχρονα με 

την κλιματική αλλαγή λαμβάνει χώρα και η οξίνιση 

των ωκεανών, φαινόμενα τα οποία υποβοηθούνται 

από την ανεξέλεγκτη υποβάθμιση των ωκεανών από 

σκουπίδια, αστικά, αγροτικά και βιομηχανικά 

απόβλητα. 

 

Η ώρα να σταματήσει η εκμετάλλευση και η 

υποβάθμιση των ωκεανών έφτασε. Είναι πλέον 

Ωκεανοί – Το λίκνο της ζωής  

ανάγκη να υπάρξει μια στροφή στην αειφορική 

αλιεία, στην προστασία της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας, στη μείωση της ρύπανσης των 

ωκεανών. Πρέπει να δοθεί η ώθηση για 

τροποποίηση πολιτικών και επιχειρηματικών 

πρακτικών, να αξιοποιηθούν οι  δυνάμεις της 

αγοράς και οι κινήσεις των καταναλωτών. Είναι 

απαραίτητο να δοθούν στους ανθρώπους η γνώση 

και τα εργαλεία για να υποστηρίξουν και να 

βοηθήσουν στην προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος προωθώντας τα ήδη γνωστά 

ζητήματα σε παγκόσμια συζήτηση. Οι τρεις πυλώνες 

δράσεων θα μπορούσαν να είναι η στροφή στην 

αειφορική αλιεία, η μείωση της χρήσης των 

πλαστικών και η αύξηση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών. Στόχος όλων μας θα 

πρέπει να είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης γι’ 

αυτούς τους τομείς. Απορρύπανση, αειφορική 

αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, απαιτούν για την 

πραγματοποίησή τους τη συγκατάθεση και τη 

σύμπραξη των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των 

ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα ή απλώς 

κατοικούν στις ακτές. Μόνο με γενική «κοινωνική 

συμφωνία» μπορεί να ευαισθητοποιηθούν τα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων ή να εφαρμοστούν 

κάποιοι νόμοι που χωρίς τη συγκατάθεση του 

εντόπιου στοιχείου μένουν νεκρό γράμμα. 

 

Οι ωκεανοί είναι το λίκνο της ζωής, αλλά πλέον 

διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Ας κινητοποιηθούμε όσο ακόμα 

προλαβαίνουμε! „ 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2016, 

που γιορτάστηκε στις 8 Ιουνίου με θέμα «Καθαροί 

Ωκεανοί, Καθαρός Πλανήτης», δείτε την 

πρωτοβουλία της HELMEPA μέσω του hastag 

# helmepa_selfieforthesea : 

 

https://www.facebook.com/hashtag/

helmepa_selfieforthesea?fref=ts 

  

Τέλος, στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις 

εκπληκτικές φωτογραφίες που αναδείχθηκαν 

νικήτριες στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών 2016: 

 

http://www.divephotoguide.com/underwater-

photography-scuba-ocean-news/announcing-

winners-third-world-oceans-day-photo-contest/  

Άρθρο από το Ναυτίλο της HELMEPA Ευστάθιο Κωστακόπουλο, Περιβαλλοντολόγο—Ωκεανογράφο—

Ιχθυολόγο με μεταπτυχιακά στη Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος και στην Αειφορική 

Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος  

https://www.facebook.com/hashtag/helmepa_selfieforthesea?fref=ts
http://www.divephotoguide.com/underwater-photography-scuba-ocean-news/announcing-winners-third-world-oceans-day-photo-contest/
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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, Ελένη Τσόλκα, 

Ευστάθιος Κωστακόπουλος 

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: 

♦ Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτικού (25 Ιουνίου), δοκιμάστε τις ναυτικές σας γνώσεις με το κουίζ: 

 http://dayoftheseafarer2016.imo.org/ 

 

♦ Μερικές από τις ομορφότερες ηφαιστειακές λίμνες στον κόσμο σε 15 φωτογραφίες: 

 http://bit.ly/28WMYN4 

info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

