
 

 

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: 10 
∆εκέµβριος 2010 

των Ναυτίλων 

Μεσόγειος Θάλασσα: Εκτίµηση της Βιοποικιλότητας 

Στο προηγούμενο τεύχος (Νοεμβρίου) 

του Περισκοπίου των Ναυτίλων έγινε 

αναφορά στο πρόγραμμα “Καταγραφή 

της Θαλάσσιας Ζωής”, τη μεγαλύτερη 

ίσως έρευνα εκτίμησης της θαλάσσιας  

βιοποικιλότητας που έχει γίνει ποτέ και 

μάθαμε τι ζει στις θάλασσες και τους 

ωκεανούς του πλανήτη. Στο τεύχος αυτό 

ασχολούμαστε περισσότερο με τα      

αποτελέσματα της έρευνας στη            

Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία έχει άμεση  

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τη 

ζωή μας στην Ελλάδα και, δυστυχώς,         

αποτελεί, σύμφωνα με τους επιστήμο-

νες, ένα άκρως επιβαρυμένο υδάτινο        

οικοσύστημα με μεγάλους ρυθμούς   

μείωσης της πολύτιμης βιοποικιλότητάς 

της. 

Ας γνωρίσουμε τη Μεσόγειο Θάλασσα 

Το όνομα της Μεσογείου, Mediterranean 

στα αγγλικά, προέρχεται από την ένωση 

των λέξεων της λατινικής φράσης Mare medi 

terraneum, η οποία σημαίνει “η θάλασσα στη 

μέση της ξηράς”. Επομένως, το όνομα της   

χαρακτηρίζει απόλυτα την πραγματικότητα, 

αφού η Μεσόγειος είναι μια κλειστή – ημίκλει-

στη θάλασσα, δηλαδή περιβάλλεται από     

παντού από ξηρά και μόνο από τρία σημεία 

εισέρχεται και εξέρχεται νερό, συμβάλλοντας 

έτσι στην ανανέωσή της. Είναι η μεγαλύτερη 

κλειστή θάλασσα του πλανήτη μας με έκταση 

2.969.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η βαθύ-

τερη με μέσο βάθος 1.460 μέτρα και μέγιστο 

5.267 μέτρα. 

 

Η γεωγραφική της θέση είναι μοναδική καθώς 

βρίσκεται στο σταυροδρόμι που συνδέει τρεις 

ηπείρους, δηλαδή την Ευρώπη, την Αφρική και 

την Ασία. Τα νερά της έχουν γίνει μάρτυρες 

της άνθησης αλλά και της παρακμής πολλών 

πολιτισμών στην πάροδο των αιώνων. Βοήθη-

σε στην ανάπτυξη του εμπορίου και την ανταλ-

 
(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 
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Η βελτίωσ της τεχνολογίας και η χρησιμοποίηση εξελιγμέ-

νων μεθόδων παρατήρησης βοήθησε σε μεγάλο βαθμό 

στη διεξαγωγή της έρευνας.  



 

 

Πόσα είδη ζουν στη Μεσόγειο; 

Η Μεσόγειος Θάλασσα συγκαταλέγεται, από 

άποψη βιοποικιλότητας, μεταξύ των πιο πλούσιων 

περιοχών παγκοσμίως. Συγκεκριμένα κατατάσσε-

ται 5
η
 στη σειρά με αριθμό ειδών 16.848.           

Αναλυτικά ο αριθμός των ειδών ανά ταξινομική 

ομάδα φαίνεται στον πίνακα της επόμενης        

σελίδας. 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα συμπεραίνουμε ότι τα 

περισσότερα είδη που “κατοικούν” στη Μεσόγειο 

είναι οι μικροοργανισμοί με ποσοστό 26%, ενώ 

γνωστά σε όλους είδη, όπως τα θηλαστικά 

(δελφίνια,  φώκιες  κ.ά.),  τα ερπετά  (χελώνες)  και 

τα  θαλασσοπούλια  (γλάροι  κλπ.), αποτελούν  ένα 
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λαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των λαών και 

στις μέρες μας συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Τα νερά της 

βρέχουν 21 κράτη, στην παράκτια ζώνη ζουν     

περισσότεροι από 300.000.000 άνθρωποι, ενώ 

αποτελεί και έναν από τους δημοφιλέστερους  

τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη με 200 

εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Το νερό της  

Μεσογείου  ανανεώνεται  από  τρεις  διόδους,  με 

σημαντικότερη αυτή του Στενού του Γιβραλτάρ 

στα δυτικά που την ενώνει με τον Ατλαντικό Ωκεα-

νό, τα Δαρδανέλια στα βορειοανατολικά, που τη 

συνδέουν με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τη 

Μαύρη Θάλασσα και, τέλος, τη Διώρυγα του Σουέζ 

στα νοτιανατολικά, που την ενώνει με την Ερυθρά 

Θάλασσα και τον Ινδικό  Ωκεανό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω είδη, το 20,2%, δηλαδή περίπου 

3.434, αποτελούν ενδημικά είδη της Μεσογείου 

θάλασσας, δηλαδή συναντώνται μόνο σε αυτή και 

πουθενά αλλού στον κόσμο. Τα περισσότερα ενδη-

μικά είδη ανήκουν στην οικογένεια των σπόγγων 

(48%) και ακολουθούν τα γαριδοειδή - Mysidacea 

(36%), τα ασκίδια (35%), τα διάφορα μικρά θαλάσ-

σια καρκινοειδή της ομοταξίας Cumacea (32%), τα 

εχινόδερμα (24%), τα βρυόζωα (23%), τα θαλάσσια 

φυτά (22%), τα πτηνά (20%), οι πολύχαιτοι (19%), 

τα ψάρια (12%), τα κεφαλόποδα (10%) και, τέλος, 

τα δεκάποδα (10%). 

 

Πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης καταλαμβάνουν και 

τα ξενικά είδη, δηλαδή οργανισμοί που υπό      
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Κατανομή της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας της επιφάνειας  

Μέγιστα βάθη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Το μέγιστο βάθος, 5.267 μέτρα, βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 

νοτιοδυτικά της Πύλου 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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φυσιολογικές συνθήκες δε θα έπρεπε να βρίσκο-

νται στη Μεσόγειο, αλλά, με κάποιο τρόπο,          

βρέθηκαν σε αυτή και εγκαταστάθηκαν. Περισσό-

τερα από 600 είδη ανήκουν σε αυτήν την κατηγο-

ρία, ενώ, αν υπολογιστούν και οι διάφοροι μικρο-

οργανισμοί (πχ. τρηματοφόρα), τότε ο αριθμός 

των ξενικών ειδών ξεπερνάει τα 1.000, νούμερο 

που τοποθετεί τη Μεσόγειο Θάλασσα πρώτη στην   

κατάταξη των θαλάσσιων περιοχών με τα          

περισσότερα ξενικά είδη. 

 

Τι είδη είναι αυτά που έχουν καταλάβει τη        

Μεσόγειο και απειλούν στις μέρες μας τη           

βιοποικιλότητά της;  

Τα περισσότερα είναι μαλάκια (33%) και ακολου-

θούν διάφορα αρθρόποδα (18%), είδη της συνο-

μοταξίας Χορδωτά (17%), διάφορα ροδόφυτα 

(11%) και τέλος δακτυλιοσκώληκες (8%). 

Από πού προέρχονται αυτά τα είδη; 

Το 41% των ξενικών ειδών που συναντώνται στη 

Μεσόγειο Θάλασσα προέρχονται από τη θαλάσσια 

περιοχή που ονομάζεται Ινδο-ατλαντική (περιλαμ-

βάνει την τροπική θαλάσσια περιοχή του Ινδικού 

Ωκεανού και τη δυτική και κεντρική θαλάσσια  

περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού, περισ-                   

σότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://

en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific), το 16% προέρ-

χεται από τον Ινδικό Ωκεανό και το 12% από την 

Ερυθρά Θάλασσα. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό 

ξενικών ειδών, περίπου το 19%, έχει μεγάλη γεω-

γραφική εξάπλωση στις τροπικές και υποτροπικές 

θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη. 

 

Γεωγραφική κατανομή της βιοποικιλότητας 

Στη μελέτη εκτίμησης της βιοποικιλότητας σε μια 

θαλάσσια περιοχή, εκτός της ποσοτικής εκτίμησης, 

δηλαδή πόσα και τι είδη υπάρχουν, πολύ σημαντι-

κό είναι να γίνει και γεωγραφική κατανομή των 

ειδών, δηλαδή να μελετηθεί το που συναντώνται 

αυτά τα είδη μέσα στη θαλάσσια περιοχή. 

 

Από την ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των 

ειδών της Μεσογείου, τόσο των ασπόνδυλων όσο 

και των σπονδυλωτών, παρατηρείται ένα μοντέλο 

αυξανόμενης βιοποικιλότητας από τα νοτιοανατο-

λικά στα βορειοδυτικά. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χάρτες κατανομής 

των ψαριών, των θαλάσσιων θηλαστικών, ερπετών 

και πτηνών που κατοικούν στη Μεσόγειο           

Θάλασσα: 

 

Ψάρια:  

Από το χάρτη κατανομής των ψαριών στη Μεσό-

γειο (Α) διακρίνεται εύκολα το μοντέλο της αυξα-

νόμενης βιοποικιλότητας, από τα νοτιοανατολικά 

στα βορειοδυτικά. Επίσης, μεγάλο αριθμό ειδών 

παρουσιάζει και η ευρύτερη παράκτια περιοχή της 

Σικελίας. 

 

Στο χάρτη Β φαίνεται η γεωγραφική κατανομή των 

ειδών ψαριών της Κλάσης Ελασμοβράγχια 

(Elasmobranchii), δηλαδή ειδών όπως οι καρχαρίες 

και τα σαλάχια η μεγαλύτερη κατανομή των      

οποίων παρατηρείται στη δυτική πλευρά της    

Μεσογείου. Από το χάρτη κατανομής των ενδημι-

κών ψαριών (χάρτης Γ) φαίνεται ότι τα περισότερα 

συναντώνται στην Αδριατική Θάλασσα.  

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χάρτης Δ, καθώς 

φαίνεται ότι τα περισσότερα ξενικά είδη της      

Μεσογείου είναι  συγκεντρωμένα στην παράκτια 

ζώνη του Ισραήλ, της Συρίας και του Λιβάνου. 
 

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 
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Ταξινομική βαθμίδα Αριθμός Ειδών 

Προκαρυωτικοί (Βακτήρια, 

Αρχαία) και Ευκαρυωτικοί 

(Πρώτιστα) θαλάσσιοι       

µικροοργανισµοί  

4420  

Φυτά  

Χλωρόφυτα 190 

Ροδόφυτα 657 

Αγγειόσπερµα 7 

Ζώα 

Σπόγγοι 681 

Κνιδόζωα (θαλάσσιες ανεµώ-

νες, κοράλλια και µέδουσες) 
757 

Πλατυέλµινθες 1000 

Μαλάκια (καλαµάρια,       

χταπόδια, σουπιές κ.ά.) 
2113 

∆ακτυλιοσκώληκες 1172 

Καρκινοειδή (καβούρια,    

γαρίδες, αστακοί κ.ά.) 
2239 

Βρυόζωα 388 

Εχινόδερµα (αστερίες,       

αχινοί κ.ά.) 
154 

Χιτωνοφόρα (Ασκίδια) 229 

∆ιάφορα άλλα ασπόνδυλα 2168 

Σπονδυλωτά (Ψάρια) 650 

Άλλα σπονδυλωτά 

(θηλαστικά, ερπετά,           

θαλασσοπούλια) 

43 

Μικροοργανισµοί  

http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
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Γεωγραφική κατανομή ειδών ψαριών (χάρτης Α), ειδών της Κλάσης Ελασμοβράγχια (χάρτης Β), ενδη-

μικών ειδών ψαριών (χάρτης Γ) και ξενικών ειδών ψαριών (χάρτης Δ) 
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Από το χάρτη κατανομής των θηλαστικών που 

συναντώνται στη Μεσόγειο φαίνεται ότι τα περισ-

σότερα απαντώνται στη δυτική πλευρά της Μεσο-

γείου (τα 8 από τα 9) και στο Αιγαίο Πέλαγος       

(7 είδη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, περιστασιακά επισκέπτονται τη Μεσόγειο 

και άλλα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών η 

Ηawksbill (Eretmochelys imbricata) και η Kemp's 

Ridley (Lepidochelys kempii). Από τον παραπάνω 

χάρτη φαίνεται ότι τα 2 από τα 3 είδη χελωνών 

συναντώνται στη κεντρική Μεσόγειο και το Αιγαίο 

Πέλαγος, ενώ τα δυο είδη που επισκέπτονται    

περιστασιακά τη Μεσόγειο προτιμούν το δυτικό    

κομμάτι της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κατανομή των πτηνών (μαύρες κουκίδες) παρου-

σιάζεται το μοντέλο της αυξανόμενης βιοποικιλό-

τητας από τα νοτιοανατολικά στα βορειοδυτικά. 

Επίσης, φαίνεται και η γεωγραφική κατανομή 

(κίτρινες κουκίδες), ίσως του πιο σημαντικού   

 
(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Θηλαστικά: 

Ο χάρτης κατανομής των θαλάσσιων θηλαστικών 

που κατοικούν στη Μεσόγειο φαίνεται παρακά-

τω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερπετά: 

Ο χάρτης κατανομής των θαλάσσιων ερπετών 

(χελώνες) που απαντώνται στη Μεσόγειο παρου-

σιάζεται παρακάτω. 

 

Στη Μεσόγειο θάλασσα κατοικούν τρία είδη    

θαλάσσιων χελωνών, η γνωστή σε όλους μας  

Καρέττα καρέττα (Caretta caretta), η πράσινη 

χελώνα (Chelonia mydas) και η δερματοχελώνα 

(Dermochelys coriacea).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πτηνά: 

Ο χάρτης κατανομής των θαλάσσιων πτηνών     

που κατοικούν στη Μεσόγειο απεικονίζεται             

παρακάτω. 

 

Από τα στοιχεία του χάρτη  φαίνεται  ότι  και στην  

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Γεωγραφική κατανομή των θαλάσσιων θηλαστικών, τακτικών επισκεπτών της Μεσογείου 

Γεωγραφική κατανομή των θαλάσσιων ερπετών (χελώνες), τακτικοί επισκέπτες της Μεσογείου. Επίσης, 

απεικονίζονται και τα διάφορα σημεία που έχουν καταγραφεί τα δυο είδη θαλάσσιων χελωνών που επισκέ-

πτονται τη Μεσόγειο περιστασιακά. 
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θαλάσσιου πτηνού της Μεσογείου, του              

Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii), ο οποίος φωλιάζει 

και στη χώρα μας. Οι περισσότερες αποικίες του 

παρουσιάζονται στην παράκτια ζώνη της Ισπανίας, 

ενώ, πολύ σημαντικές είναι και αυτές στις βραχώ-

δεις και απόκρημνες περιοχές της ηπειρωτικής και 

νησιωτικής Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνεισφορά 

της κάθε απειλής στη μείωση της θαλάσσιας    

βιοποικιλότητας της Μεσογείου στις μέρες μας, 

αλλά και η εκτίμηση των επιστημόνων για τη    

συνεισφορά των ίδιων απειλών στα επόμενα       

10 χρόνια. 

 

Τέλος, στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

μείωση των πληθυσμών σε ένα από τα πιο χαρα-

κτηριστικά είδη που συναντώνται στη Μεσόγειο 

Θάλασσα ως αποτέλεσμα των απειλών που       

δέχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό 

είναι η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

Απειλές 

Η βιοποικιλότητα της θάλασσας της Μεσογείου  

στις μέρες μας, δέχεται σημαντικές απειλές λόγω 

των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, κυρίως στην 

παράκτια ζώνη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε    

σημαντική μείωση των θαλασσίων ειδών. Οι πιο 

σημαντικές ανθρωπογενείς απειλές είναι η κατα-

στροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων, η ρύπανση 

(αστικά και βιομηχανικά λύματα και στερεά απορ-

ρίμματα) και ο ευτροφισμός. Επίσης, πολύ σημα-

ντικές είναι η υπεραλίευση, η είσοδος και εγκατά-

σταση των πολυάριθμων ξενικών ειδών 

(ναυσιπλοΐα) και, τέλος, η κλιματική αλλαγή. 

 

Κατανομή των αποικιών των πτηνών (θαλασσοπούλια) που συναντώνται στη Μεσόγειο Θάλασσα (μαύρες   

κουκίδες) καθώς και οι αποικίες του Αιγαιόγλαρου και ο αριθμός τους (κίτρινες κουκίδες) 
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Στο χάρτη φαίνεται ότι η κατανομή της στο παρελ-

θόν εκτεινόταν σε όλη την παράκτια ζώνη της   

Μεσογείου ενώ στις μέρες μας, λόγω του κυνηγη-

τού που  δέχτηκε  από  τον άνθρωπο, περιορίστηκε  

δραματικά. Γι΄ αυτό και σήμερα θεωρείται ως το 

υπ’ αριθμόν ένα θαλάσσιο θηλαστικό υπό εξαφά-

νιση στην Ευρώπη και κατατάσσεται στα δέκα πιο 

απειλούμενα είδη στον κόσμο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μείωση της εξάπλωσης της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στη σημερινή εποχή σε σχέση με 

παλιότερα 

Πηγές: 

1. Coll   M.,  Piroddi  C.,   Kaschner  K.,   Ben  Rais Lasram   F,   Steenbeek   J.,   et   al.   (2010)   The biodiver-

sity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns, and threats.  PLoS ONE  5(8):  e11842  

 

2. Τι ζει στις θάλασσες και τους ωκεανούς; Περισκόπιο των Ναυτίλων, Τεύχος 9.  HELMEPA 

http://helmepacadets.gr/files/periskopio-naftilon-No9.pdf 

 

3. Wikipedia. Internet encyclopedia project (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) 
 

Προτεινόμενα Βίντεο: 

1. The Mediterranean sea: http://www.youtube.com/watch?v=MAJp65hxS8M&feature=related 

Η κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίας αρχί-

ζουν πλέον να γίνονται ορατές με δραματικό    

τρόπο, καθιστά επιτακτική τη σταδιακή αποδέ-

σμευση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσι-

μα, τα αποθέματα των οποίων είναι άλλωστε   

πεπερασμένα, και τη στροφή προς εναλλακτικές, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).  

 

Στο 5
ο
 τεύχος του περισκοπίου αναφερθήκαμε στα 

υπεράκτια αιολικά πάρκα, που λύνουν το πρόβλη-

μα της χωροθέτησης των ανεμογεννητριών σε  

χερσαίες περιοχές και επιτρέπουν την ευρύτερη 

εκμετάλλευση της ενέργειας των ανέμων με τη 

δέσμευση ενός αμελητέου ποσοστού από την  

αχανή έκταση των ωκεανών. Επόμενη στη σειρά 

μεγάλη πρόκληση όσον αφορά στις θαλάσσιες 

ΑΠΕ είναι η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμι-

κού της ίδιας της θάλασσας, που ενυπάρχει στα 

διαρκώς κινούμενα μόρια του νερού υπό την    

επίδραση των ρευμάτων, των παλιρροιών και,  

κυρίως, των θαλάσσιων κυματισμών.   

 

Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στην προσπάθεια 

εκμετάλλευσης της μηχανικής ενέργειας που μετα-

φέρεται από τα κύματα, που σε παγκόσμιο επίπε-

δο αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο απόθεμα, πολλα-

πλάσιο των οικουμενικών ενεργειακών αναγκών. 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παραθέτουμε 

έχουν αντληθεί από τις 2 σχετικές ενημερωτικές 

ημερίδες που πραγματοποίησε το Κέντρο Ανανεώ-

σιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 

τον περασμένο Μάρτιο και Οκτώβριο στην Αθήνα, 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

WAVEPLAM (Wave Energy Planning and Market-

ing). 

 

Μετατροπείς Κυματικής Ενέργειας (ΜΚΕ): Βασική 

αρχή λειτουργίας, κύριες κατηγορίες και μερικά 

παραδείγματα  

Από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα μέχρι σήμερα έχουν 

∆αµάζοντας τα κύµατα: προσπάθειες για την αξιοποίηση του 

ενεργειακού δυναµικού των ωκεανών  

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 
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καταχωρηθεί πάνω από 1.200 ευρεσιτεχνίες για 

την παραγωγή ενέργειας από τα κύματα, ενώ πλη-

θώρα διαφορετικών διατάξεων και συστημάτων 

υψηλής τεχνολογίας έχουν ήδη δοκιμαστεί ή    

βρίσκονται σήμερα σε φάση δοκιμών.  

Σε γενικές γραμμές, για την απόληψη της           

ενέργειας των κυμάτων και τη μετατροπή της σε 

ωφέλιμο έργο απαιτείται η αλληλεπίδραση των 

κυματισμών με ένα Μετατροπέα Κυματικής      

Ενέργειας (ΜΚΕ). 

 

Οι σύγχρονοι ΜΚΕ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες 

μηχανές και, παρά τις πολυάριθμες παραλλαγές 

τους, βασίζονται όλοι στην ίδια απλή αρχή        

λειτουργίας. Αποτελούνται από κάποιο κινούμενο 

ή ελαστικό σώμα, που προσλαμβάνει την κυματική 

ενέργεια, και μια σειρά παρελκόμενων συστημά-

των, που αρχικά μετατρέπουν την ενέργεια αυτή 

στην επιθυμητή μορφή (συνήθως ηλεκτρικό      

ρεύμα) και εν συνεχεία την αποθηκεύουν ή τη διο-

χετεύουν απευθείας σε κάποιο δίκτυο μεταφοράς.  

 

Με απλά λόγια, το κινητό στοιχείο του ΜΚΕ είναι 

συνδεδεμένο με μια αντλία και, καθώς μετατοπίζε-

ται υπό την επίδραση του κύματος, προκαλεί    

συμπίεση σε κάποια μάζα αέρα, νερού ή υδραυλι-

κού λαδιού. Το πεπιεσμένο υγρό ή αέριο θέτει σε 

κίνηση ένα κινητήρα και αυτός με τη σειρά του μια 

γεννήτρια παραγωγής ρεύματος.  

 

Οι ΜΚΕ μπορεί να είναι πλωτές, υποβρύχιες ή  

εγκατεστημένες στον πυθμένα κατασκευές, που 

τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή ή 

στην ανοιχτή θάλασσα, ή ακόμη και σταθερές  

κατασκευές πάνω στην ακτή. Μερικές από τις   

βασικές υφιστάμενες τεχνολογίες, μεταξύ των  

οποίων δεν έχει διαφανεί προς το παρόν κάποια 

που να υπερισχύει σαφώς έναντι των άλλων, είναι 

οι εξής: 

⇒ Σημειακοί απολήπτες (point absorbers), ταλα-

ντευόμενες διατάξεις (συχνά με μορφή πλωτή-

ρα) μικρού μεγέθους σε σχέση με το μήκος του 

προσπίπτοντος κύματος, π.χ. Wave Star, Opt, 

Wavebob κ.ά. 

⇒ Επιμήκεις μετατροπείς παράλληλοι προς τη 

διεύθυνση διάδοσης του κύματος ή αποσβε-

στήρες (attenuators), π.χ. Pelamis, Dexawave 

κ.ά. 

Ευρεσιτεχνία του 1911 της εταιρείας The United States Wave 

Power Company 

Pelamis 

(Συνεχίζεται στη σελ. 9) 

Wavebob 
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⇒ Επιμήκεις μετατροπείς τερματικού τύπου 

(terminators), δηλαδή παράλληλοι με το μέτω-

πο του κύματος. Εδώ εντάσσονται οι συσκευές 

οριζόντιας κυματικής παλινδρόμησης, που 

έχουν τη μορφή υποθαλάσσιων επίπεδων   

πλακών αρθρωτά συνδεδεμένων με τον      

πυθμένα, π.χ. Oyster, Waveroller κ.ά. 

 

⇒ Άλλες τεχνολογίες, όπως οι διατάξεις παλιν-

δρομούσας υδάτινης στήλης (π.χ. Wavegen), 

υπερχείλισης (π.χ. Wavedragon) κ.ά. 

 

 

Δυσκολίες και προοπτικές  

Παρά την εξαιρετική ευρηματικότητα και το μεγά-

λο αριθμό των εναλλακτικών λύσεων και προτάσε-

ων, είναι γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλες ΑΠΕ, 

παρατηρείται σημαντική χρονική υστέρηση στην 

ανάπτυξη και εγκατάσταση των εφαρμογών κυμα-

τικής ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα, ώστε να 

καταστεί δυνατή η προώθηση και διείσδυσή της 

στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. 

 

Βασικές αιτίες που οι διαθέσιμες τεχνολογίες δεν 

έχουν φτάσει ακόμα σε εμπορικά ώριμη μορφή 

είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι εξής: 

� οι σκληρές και αφιλόξενες συνθήκες του θα-

λάσσιου περιβάλλοντος, που συχνά επιβάλ-

λουν πολύ μεγάλες φορτίσεις εμποδίζοντας τη 

σωστή και αποδοτική λειτουργία και, σε ακραί-

ες άλλα όχι απίθανες περιπτώσεις, απειλώντας 

την ίδια την ακεραιότητα των κατασκευών. 

 

� η μεγάλη χωρική διασπορά του κυματικού  

δυναμικού και η σημαντική του μείωση κοντά 

στις ακτές, με αποτέλεσμα την ανάγκη ανάπτυ-

ξης ενός εκτεταμένου μεταφορικού και αποθη-

κευτικού δικτύου για τη διασύνδεση παραγω-

γής και κατανάλωσης.  

 

� η τυχαία φύση των κυματισμών ως προς τη 

διεύθυνση, το ύψος και τη συχνότητα και η 

εκθετική μείωση της ενέργειάς τους με το   

βάθος, που ελαττώνουν την απόδοση σε      

ωφέλιμο έργο.  

 

Οι δυσκολίες αυτές δεν έχουν πάντως αποθαρρύ-

νει το επιχειρηματικό, επενδυτικό και πολιτικό 

ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της κυματικής 

ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με μελέτες είναι  

απόλυτα εφικτό σε πρώτη φάση να καλύψει το 

0,3% της ζήτησης ηλεκτρισμού στην  Ευρώπη μέχρι 

το 2020, με προοπτική η συνεισφορά της να      

ανέλθει σταδιακά στο 15% μέχρι το 2050. 

 

Πράγματι, αρκετές διατάξεις έχουν πλέον περάσει 

από το αρχικό πειραματικό στάδιο ανάπτυξης υπό 

κλίμακα στην τελική φάση επίδειξης, κατά την  

οποία εγκαθίστανται ως βιομηχανικά πρωτότυπα 

πλήρους κλίμακας σε ειδικά πεδία δοκιμών. Στην 

Ευρώπη αρκετά τέτοια κέντρα έχουν αναπτυχθεί 

κατά την τελευταία 5ετία σε παράκτιες περιοχές 

της Βόρειας Θάλασσας και του Ατλαντικού, όπως 

το Bimep  (Biscay Marine Energy Platform) στο  

Βισκαϊκό Κόλπο, το SEMREV στις ακτές της Βρετά-

νης και το EMEC (European Maritime Energy     

Center) στο βορειοανατολικό άκρο της Σκωτίας, 

που λειτουργεί από το 2003 και αποτελεί το πρώτο 

παγκοσμίως πεδίο δοκιμών του είδους του. 

O
y
st
er
 

Wavedragon 

Διαγραμματική απεικόνιση ενός πάρκου κυματικής ενέργειας με 

μηχανές Pelamis 

(Συνεχίζεται στη σελ. 10) 
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες για την αξιο-

ποίηση της κυματικής ενέργειας θεωρούνται σε 

γενικές γραμμές περιβαλλοντικά φιλικές, δεν είναι 

δυνατή στην παρούσα φάση η πρόβλεψη και εκτί-

μηση όλων των πιθανών επιπτώσεων από την ε-

γκατάσταση και λειτουργία τους σε βιομηχανική 

κλίμακα. Η χωροθέτηση των μελλοντικών πάρκων 

κυματικής ενέργειας πρέπει να σχεδιαστεί με   

ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου η ανάπτυξη των 

εφαρμογών αυτών να είναι συμβατή με τις λοιπές 

χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, ιδίως του παράκτι-

ου, και, συγχρόνως, να περιοριστούν στον ελάχι-

στο βαθμό οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για τα   

θαλάσσια οικοσυστήματα.  

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για νέες τεχνολογίες, τα 

διαθέσιμα δεδομένα είναι ακόμα ελάχιστα, γεγο-

νός που καθιστά αναγκαίες τις αναλυτικές μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων με κριτήρια εξειδι-

κευμένα κατά περίπτωση, αφού οι πιθανές επι-

δράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη 

ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της 

μονάδας και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 

� Τροποποίηση των θαλάσσιων ρευμάτων  

� Καταστροφή ενδιαιτημάτων, ιδίως στη φάση 

κατασκευής, και επιδράσεις στα βενθικά οικο-

συστήματα 

� Κίνδυνο συγκρούσεων, ιδίως για τις πλωτές 

δομές 

� Ηχορύπανση, κυρίως κατά την κατασκευή και 

δευτερευόντως κατά την λειτουργία 

� Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τόσο από τις ίδιες τις 

μηχανές όσο και από τα υποβρύχια καλώδια, 

που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά οργανι-

σμούς ευαίσθητους στα ηλεκτρικά φορτία 

όπως θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και       

ορισμένα είδη ψαριών.  

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την κυματική ενέργεια  

 
⇒ Η πρώτη ευρεσιτεχνία για την παραγωγή ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα καταχωρήθηκε 

το 1799 στο Παρίσι, στο όνομα του Γάλλου μηχανικού Pierre Girard και του γιου του. Δεν κα-

τασκευάστηκε ποτέ.  

⇒ Το επιφανειακό κυματικό δυναμικό (ροή ενέργειας) είναι κατά μέσο όρο 5 φορές πυκνότερο 

από το αιολικό δυναμικό στα 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 10 με 30 

φορές πυκνότερο σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 

⇒ Η προβλεπόμενη μέχρι τα 2020 ανάπτυξη της κυματικής ενέργειας στο επίπεδο των 3,6 GW 

εγκατεστημένης ισχύος, που αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύμα-

τος στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 40.000 νέες θέσεις εργασίας.  

⇒ Αυτή τη στιγμή μόνο 5 ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν πιλοτικές μονάδες κυματικής ενέργει-

ας, συνολικής ισχύος 250 MW, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 60 προγράμματα ανά-

πτυξης και δοκιμής σχετικής τεχνολογίας, κάποια εκ των οποίων και στην Ελλάδα. 

⇒ Για κάθε MWh ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από την ενέργεια των κυμάτων εξοικονο-

μούνται κατά μέσο όρο 136 ΜΤ (μεγατόνοι) CO2. 

Πηγές: 

1. Ιστότοπος του ευρωπαϊκού προγράμματος WAVEPLAM στον οποίο μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις 

των ενημερωτικών ημερίδων του ΚΑΠΕ: www.waveplam.eu 
 

2. Ιστότοπος του πεδίου δοκιμών EMEC με ενδιαφέρουσες πληροφορίες: www.emec.org.eu 

 

3. Oceans of Energy: European Ocean Energy Roadmap 2010-2050. Μελέτη της European Ocean Energy Asso-

ciation. Διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://www.waveplam.eu//files/newsletter7/European%20Ocean%

20Energy%20Roadmap.pdf 
 

Προτεινόμενα Βίντεο: 

1. Power from the seas: http://www.emec.org.uk/gallery.asp 

http://www.waveplam.eu//files/newsletter7/European%20Ocean%20Energy%20Roadmap.pdf
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Ωκεανοί και θάλασσες στη μυθολογία… 

Ωκεανός αποκαλείται μια πολύ μεγάλη θαλάσσια 

επιφάνεια. Ο όρος καθιερώθηκε, ιστορικά, από 

τον αρχαίο Έλληνα Ηρόδοτο και προέρχεται από 

τον ομώνυμο μυθικό θεό της ελληνικής              

μυθολογίας, τον Ωκεανό. Ο Ωκεανός ήταν γιος του 

Ουρανού και της Γαίας και o ισχυρότερος από τους      

δώδεκα Τιτάνες και τις Τιτανιδές. Με την αδερφή 

και σύζυγο του, Τηθύ, είχε ως απογόνους όλες τις 

θεότητες των ποταμών, της θάλασσας και των  

πηγών, τις λεγόμενες Ωκεανίδες. Οι δυο τους 

ήτανε τόσο καρπεροί, που από την υπερπαραγωγή 

υδάτινων στοιχείων της φύσης γινόντουσαν   

πλημμύρες. Έτσι, χωρίσανε τελικά και το κακό   

σταμάτησε.  

 

Πώς όμως δημιουργούνται οι ωκεανοί και οι     

θάλασσες; Στη σύγχρονη εποχή είναι η κατάσταση 

τους στατική ή όχι; Συνεχίζουν να υπάρχουν για 

πάντα; Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που θα    

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη συνέχεια. 

 

Πώς δημιουργούνται τελικά οι ωκεάνιες και θα-

λάσσιες περιοχές; 

Η επιφάνεια της Γης αποτελείται από μεγάλες  

λιθοσφαιρικές πλάκες, ηπειρωτικές με πάχος       

60 – 70 χιλιόμετρα και ωκεάνιες με πάχος περίπου 

7 χιλιόμετρα που “ολισθαίνουν” πάνω στο θερμό, 

πάχους 3.000 χιλιομέτρων, μανδύα. 

 

Μέσα στο γεωλογικό χρόνο, οι ωκεάνιες πλάκες 

μπορεί  να   λειτουργήσουν   αρκετά   εκατομμύρια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρόνια  ως  τεράστιες  λεκάνες  που  δέχονται  στην 

επιφάνεια τους νερά που απορρέουν από τις    

ηπείρους και ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα.     

Η συσσώρευση νερού καθώς και η προσθήκη   

αλάτων από τη διάβρωση των πετρωμάτων και την 

εξάτμιση, μετασχηματίζουν την ποιότητά του και 

διαμορφώνουν προοδευτικά τις λεκάνες σε θά-

λασσες και ωκεανούς.   

 

Το νερό των ωκεανών σήμερα υπολογίζεται σε 

1.400 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Αν τον όγκο 

αυτό το διαιρέσουμε με μια ποσότητα νερού ίση 

με 36 χιλιάδες κυβικά χιλιόμετρα που αντιπροσω-

πεύει τη μέση απορροή υδάτων από την ξηρά στη 

θάλασσα και ουσιαστικά την ποσότητα νερού που 

ανανεώνεται διαρκώς σε διάστημα ενός έτους, 

τότε θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι χρειά-

στηκαν περίπου 40.000 έτη για να γεμίσουν οι 

σημερινοί ωκεανοί με νερό στο σημερινό τους 

επίπεδο. 

 

Οι ωκεανοί και οι ήπειροι δημιουργούνται και  

εξελίσσονται με την πάροδο των ετών και η       

δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού βασίζεται   

κυρίως στις ονομαζόμενες μεσοωκεάνιες ράχες.  

 

Καθώς οι λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται, 

νέοι ωκεανοί δημιουργούνται. Ο μηχανισμός    

γέννησης και διεύρυνσης των ωκεανών της Γης 

βασίζεται στις ωκεάνιες ράχες που δημιουργού-

νται ακριβώς εκεί που απομακρύνονται οι πλάκες 

(Σχήμα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ηµιουργία των ωκεανών: Παρελθόν και µέλλον 

Σχήμα 1: 1. Ασθενόσφαιρα, 2. Λιθόσφαιρα, 3. Hot spot, 4. Ωκεάνιος Φλοιός, 5. Υποβυθίζουσα πλάκα, 6. Ηπειρωτικός 

Φλοιός, 7. Ζώνη ηπειρωτικού ρήγματος, 8. Συγκλίνοντα όρια λιθοσφαιρικών πλακών,  9. Αποκλίνοντα όρια πλακών,      

10. Όριο παράλληλα κινούμενων πλακών, 11. Ηφαίστειο, 12. Ωκεάνια ράχη, 13. Συγκλίνοντα όρια πλακών,                      

14. Ηφαίστειο, 15. Νησιωτικό τόξο, 16. Λιθοσφαιρική πλάκα, 17. Ασθενόσφαιρα, 18. Τάφρος 

(Συνεχίζεται στη σελ. 12) 
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Η δημιουργία λοιπόν ενός ωκεανού αρχίζει κατά 

βάση με κάποιο πανάρχαιο σχίσιμο στην παλιά 

ηπειρωτική περιοχή, σχίσιμο που ονομάζεται αρχι-

κή ηπειρωτική διάρρηξη (initial continental rifting) 

και τη βαθμιαία απομάκρυνση των δύο ηπειρωτι-

κών τμημάτων εκατέρωθεν της διάρρηξης. Το   

ηπειρωτικό σχίσιμο μπορεί να εξελιχθεί σε μεσοω-

κεάνια ράχη (middle ocean ridge) στην τυπική  

ωκεανογένεση μεγάλης κλίμακας, όπως π.χ.     

συμβαίνει στο άνοιγμα του Ατλαντικού ωκεανού. 

Στη μεσοωκεάνια ράχη λαμβάνει χώρα ακριβώς η 

απομάκρυνση των δύο ηπειρωτικών πλακών και η 

ταυτόχρονη δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού 

(Σχήμα 2). 

Οι διεργασίες αυτές είναι πολύπλοκες και για να 

γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία έχουν απλοποιη-

θεί. Παρόλα αυτά, η ουσία είναι ότι κατά τη     

διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων αυτή η  

αρχική ηπειρωτική διάρρηξη θα γεννήσει νέο   

ηφαιστειακό υλικό, που ονομάζεται βασάλτης και 

το οποίο, καθώς το ρήγμα θα καλύπτεται από τη 

θάλασσα, θα γίνει ο νέος ωκεάνιος πυθμένας. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η δημιουργία των ωκεάνιων 

ραχών είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης των 

λιθοσφαιρικών πλακών της Γης. Αυτή η κίνηση 

απομάκρυνσης έχει ως αποτέλεσμα να ασκούνται 

τεράστιες πιέσεις στο φλοιό της γης, ο οποίος  

σπάει και στα σημεία αυτά ανεβαίνει προς τα   

πάνω καυτό λιωμένο μάγμα από τα βαθύτερα 

στρώματα της γης (ασθενόσφαιρα) (Σχήμα 3)    

χωρίζοντας τον ηπειρωτικό φλοιό στα δύο. 

 

Λόγω του ότι οι δύο πλάκες θα συνεχίσουν να  

απομακρύνονται, η ηφαιστειακή δράση θα συνεχί-

σει να λαμβάνει χώρα κάτω από τον ωκεάνιο   

πυθμένα και το νέο μάγμα που αναδύεται θα   

δημιουργεί μια γραμμική μορφή στον ωκεάνιο     

πυθμένα. Αυτές είναι οι ονομαζόμενες μεσοωκεά-

νιες ράχες, οι οποίες δεν είναι πάντα κεντρικά  

στοιχισμένες, καθώς η σχέση τους εξαρτάται από 

τις σχετικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Η απομάκρυνση των ηπείρων και η ανάπτυξη στον 

ενδιάμεσο χώρο ενός μεγάλου ωκεανού ή μιας 

μικρότερης ωκεάνιας λεκάνης διαρκεί ορισμένα 

εκατομμύρια χρόνια και πιθανόν κάποτε σταματά. 

Στη συνέχεια είναι δυνατόν να μεταβληθούν οι 

παγκόσμιες γεωδυναμικές συνθήκες και να αρχί-

σει η αντίστροφη κίνηση των ηπειρωτικών        

πλακών, που οδηγεί στην επαναπροσέγγισή τους 

και, ως συνέπεια αυτής, το σταδιακό περιορισμό 

του ωκεάνιου χώρου. 

 

Αποτέλεσμα της συμπίεσης που δέχεται ο               

ωκεάνιος χώρος από τις συγκλίνουσες ηπειρωτικές 

πλάκες είναι η βύθιση του ωκεάνιου φλοιού κάτω 

από την ηπειρωτική πλάκα, με τελική κατάληξη 

την ολοκληρωτική καταστροφή του ωκεάνιου 

φλοιού, το κλείσιμο δηλαδή του ωκεανού και την 

τελική σύγκρουση των δύο ηπείρων (ηπειρωτική 

σύγκρουση). 

 

Τι συμβαίνει σήμερα… 

Ένας νέος ωκεανός γεννιέται! Όσο κι αν ακούγεται 

εξωπραγματικό, ερευνητές της Royal Society της 

Αγγλίας υποστηρίζουν ότι η Αφρική γίνεται μάρτυ-

ρας της γέννησης ενός νέου ωκεανού! Γεωλόγοι 

επιστήμονες που εργάζονται στην απομονωμένη 

περιοχή Afar της Αιθιοπίας υποστηρίζουν ότι    

κάποια στιγμή η Αφρική θα χωριστεί στα δύο.  

Διεθνής ομάδα επιστημόνων, η οποίοι είναι συνη-

θισμένοι στο να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στη Γη σε κλίμακα εκατομμυρίων  

ετών, έχουν γίνει μάρτυρες απίστευτων αλλαγών 

στην περιοχή Afar, τα τελευταία 5 χρόνια, κατά τα 

οποία η Γη ανοίγει κυριολεκτικά κάτω από τα   

πόδια τους. 

 

Το 2005 δημιουργήθηκε ένα ρήγμα 60 χιλιομέτρων 

και πλάτους 8 μέτρων σε μόλις 10 ημέρες. Ο 

φλοιός της Γης σπάει, καθώς καυτά πετρώματα 

από τα βάθη της σπρώχνουν προς τα πάνω την 

επιφάνεια του εδάφους. 

Σχήμα 2 

Σχήμα 3 

(Συνεχίζεται στη σελ. 13) 
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Ο Δρ. James Hammond, σεισμολόγος από το     

Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ο οποίος έχει       

εργαστεί στην περιοχή, λέει ότι ένα μέρος της πε-

ριοχής βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασ-

σας, με αποτέλεσμα το ρήγμα που δημιουργείται 

από τις εκρήξεις να πλημμυρίσει από τα νερά της 

Ερυθράς θάλασσας και του Ινδικού ωκεανού.   

Παράλληλα, το "κέρατο" της Αφρικής θα αποκοπεί 

εντελώς, δημιουργώντας ένα νέο μεγάλο νησί από 

το νότιο   κομμάτι της Αιθιοπίας και τη Σομαλία.  

 

Αυτό  βέβαια  θα  χρειαστεί  περίπου 10 εκατομ-

μύρια χρόνια για να συμβεί! 

 

 

 

Πηγές: 

1. http://www.seed.slb.com/printit.aspx?id=5062 

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries2.png 

3. http://www.geologyrocks.co.uk/images/mid_ocean_ridge 

4. http://www.geologyrocks.co.uk/images/earth_structure 

5. http://www.pmel.noaa.gov/vents/nemo/explorer/concepts/mor.html 

6. http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/ch1/sxima_3.jpg 

7. http://www.upi.com/Science_News/2010/06/29/New-ocean-being-born-in-Africa/UPI-47371277847676/ 

8. http://www.bbc.co.uk/news/10415877 

9. http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg871y/ch1.htm 
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Τα links links links links του µήνα 

♦ ∆ιαδραστική πλατφόρµα για τις βασικές µορφές περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ανά τύπο 

πλοίου, το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τον περιορισµό τους και λύσεις που προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία ακόµη και για το µηδενισµό τους: http://www.balticseaposition.com/ 

♦ NOAA’s National Ocean Service: http://oceanservice.noaa.gov/ 

♦ Το κορίτσι που άφησε άφωνο τον κόσµο για πέντε λεπτά: http://www.youtube.com/watch?

v=_MW46cu0UM8&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=_MW46cu0UM8

