
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. 

www.helmepacadets.gr 

Τεύχος: 48 
∆εκέµβριος 2014 

των Ναυτίλων 

           Περιεχόμενα 

 

Ο μαγικός κόσμος 

των κοραλλιών Σελ. 1 

 

 

Τα ναυπηγεία Σελ. 6 

 

 

Το λεωφορείο που 

κινείται με βιομεθάνιο 

στους δρόμους 

της Αγγλίας Σελ. 8 

 

 

Τα links του μήνα Σελ. 9 

 

info@helmepacadets.gr 

Ο µαγικός κόσµος των κοραλλιών 

Οι λέξεις κοράλλι και κοραλλιογενείς 

ύφαλοι μας ταξιδεύουν σε τροπικές 

καθαρές θάλασσες με κρυστάλλινα γαλάζια 

νερά, με εικόνες από ένα υπερθέαμα 

χρωμάτων και σχηματισμών. Και είναι 

όντως έτσι, καθώς λόγω της τεράστιας 

ποικοιλομορφίας και βιοποικιλότητάς τους, 

οι κοραλλιογενείς ύφαλοι χαρακτηρίζονται 

συχνά και ως θαλάσσια τροπικά δάση. Οι 

κοραλλιογενείς ύφαλοι σφύζουν από ζωή, 

καθώς φιλοξενούν το 25% του συνόλου των 

θαλάσσιων ειδών. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό αν σκεφτούμε ότι οι ύφαλοι 

καλύπτουν λιγότερο από 2% του πυθμένα 

του ωκεανού! 

 

Κοράλλι: Ζώο ή φυτό; 

 

Τα κοράλλια είναι ζώα! Ανήκουν στην τάξη 

των ανθόζωων και αποτελούν ομοταξία του 

φύλου κνυδόζωα. Τα κοράλλια λοιπόν είναι 

μικροσκοπικά ζώα που ονομάζονται 

«πολύποδες», μένουν σταθερά σε ένα 

μέρος και είναι η κύρια δομή του υφάλου. 

Οι πολύποδες έχουν ένα σκληρό εξωτερικό 

σκελετό κατασκευασμένο από ασβέστιο 

(παρόμοιο με κέλυφος χελώνας). Κάθε 

πολύποδας είναι συνδεδεμένος με 

ζωντανούς ιστούς για να σχηματιστεί μια 

κοινότητα. Μόνο το ανώτερο στρώμα του 

κοραλλιογενούς υφάλου περιέχει 

ζωντανούς πολύποδες. Καθώς χτίζονται τα 

νέα στρώματα του κοραλλιογενούς 

υφάλου, οι πολύποδες αφήνουν τα 

χαμηλότερα στρώματα και ανεβαίνουν στα 

ανώτερα στρώματα. Κάθε πολύποδας έχει 

ένα δαχτυλίδι από πλοκάμια τα οποία είναι 

σαν μακριά χέρια με άκρες που μπορούν να 

τσιμπήσουν και τα χρησιμοποιεί είτε για 

άμυνα ή για να συλλάβει το ζωοπλαγκτόν 

για να τραφεί. 

 

Τι είναι όμως αυτό που δημιουργεί την 

πανδαισία των χρωμάτων που θαυμάζουμε 

στους κοραλλιογενείς υφάλους; Επάνω 

σ τ ο υ ς  π ο λ ύ π ο δ ε ς  π α ρ α σ ι τ ο ύ ν 

μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί, 

συγγενείς προς κάποια είδη φυκιών που 

ονομάζονται ζωοξανθέλες. Αυτοί οι φυτικοί 

οργανισμοί δίνουν στα  κοράλλια τα 

εντυπωσιακά  χρώματα που παρατηρούμε. 

Το κοράλλι παρέχει στο φύκος κατοικία και 

προστασία, όμως και το κοράλλι χωρίς αυτό 

το μικροσκοπικό φύκος δεν μπορεί να 

εκκρίνει μεγάλες ποσότητες ανθρακικού 

ασβεστίου για να χτίσει τον σκελετό του. 

Μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης 

το φύκος χρησιμοποιεί το διοξείδιο του 

άνθρακα (διαλυμένο στο νερό) και το νερό, 

μαζί με την ηλιακή ενέργεια για την 

παραγωγή νέων ιστών, απελευθερώνοντας 

έτσι στο νερό οξυγόνο. Μέσα από αυτή τη 

συμβίωση λοιπόν, το φύκος παρέχει στο 

κοράλλι οξυγόνο, και παράλληλα το 

κοράλλι παρέχει στο φύκος διοξείδιο του 

άνθρακα και θρεπτικές ενώσεις, οι οποίες 

Υπό την αιγίδα της 
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είναι προϊόντα-απόβλητα του μεταβολισμού της 

τροφής του. 

 

Σε ποια μέρη του κόσμου συναντάμε τα κοράλλια; 

 

Η γεωγραφική κατανομή των κοραλλιογενών 

υφάλων στον πλανήτη καθορίζεται από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη των κοραλλιών. Τα κοράλλια μπορούν να 

επιβιώσουν σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών 

(18 - 30 °C), οπότε οι κοραλλιογενείς ύφαλοι 

αναπτύσσονται κυρίως σε νερά τροπικών ωκεανών. 

Εκτός από τη θερμοκρασία των νερών, καθοριστικό 

για την ανάπτυξη των κοραλλιών είναι και το βάθος. 

Τα κοράλλια αναπτύσσονται σε σχετικά ρηχά νερά, 

βάθους όχι μεγαλύτερου από 60 – 90 μέτρα, όπου 

μπορεί να διεισδύσει εύκολα το ηλιακό φως, με 

ιδανικότερο βάθος να θεωρείται αυτό των 20 

(Συνεχίζεται �) 

μέτρων. Επιπλέον απαιτούνται καθαρά νερά, 

απαλλαγμένα από ίζημα, ώστε να μπορεί να 

διεισδύει ανεμπόδιστα το ηλιακό φως. 

 

Ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος στον κόσμο 

βρίσκεται στη Θάλασσα των Κοραλλιών, έξω από τις 

ακτές του Κουίνσλαντ της βορειοανατολικής 

Αυστραλίας. Ονομάζεται Great Barrier Reef, 

απαρτίζεται από 2.900 ξεχωριστούς υφάλους και 

940 νησιά, και εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των 

2.600 χιλιόμετρων σε μία θαλάσσια περιοχή 

έκτασης περίπου 344.400 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Έχουν αναγνωριστεί τριακόσια 

πενήντα διαφορετικά κοράλλια βραχώδους τύπου, 

στα οποία ζούνε έξι είδη χελωνών και χίλια 

πεντακόσια διαφορετικά είδη ψαριών, ενώ στην 

ευρύτερη περιοχή του συστήματος ζούνε διακόσια 

σαράντα είδη πτηνών. Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής 

Ύφαλος είναι ορατός από το Διάστημα και από το 

1981 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. 

 

Κοράλλια στη Μεσόγειο 

 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουμε κοράλλια χωρίς 

ωστόσο να έχουμε υφάλους, με την ευρύτερη 

Παγκόσμια γεωγραφική κατανομή των κοραλλιογενών υφάλων 
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έννοια των τροπικών κοραλλιογενών υφάλων. Οι 

επιστήμονες αναφέρουν για τη Μεσόγειο ότι αν 

ψάξουμε στον βυθό θα βρούμε διάσπαρτα 

κοράλλια των οποίων η διάμετρος αγγίζει το ένα 

εκατοστό, καθώς τα νερά της Μεσογείου είναι πολύ 

κρύα για τα κοράλλια που δημιουργούν υφάλους 

και ειδικά τον χειμώνα.  

 

Στη Μεσόγειο ευδοκιμούν τα κοράλλια που 

ονομάζονται γοργόνιες και είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακές. Είναι ψυχρόφιλοι οργανισμοί, με 

πολύπλοκες διακλαδώσεις εντυπωσιακών 

χρωμάτων, αναπτύσσονται κάθετα προς το 

θαλάσσιο ρεύμα έτσι ώστε να «συλλέγουν» πιο 

αποτελεσματικά την τροφή τους (πλαγκτόν). 

Υπάρχουν περίπου 20 είδη γοργονιών στα 

Μεσογειακά νερά. Στις ελληνικές θάλασσες  έχουν 

καταγραφεί 10 είδη, συμπεριλαμβανομένων και το 

περίφημο κόκκινο κοράλλι Corallium rumbrum. Το 

αυθεντικό είδος C. rumbrum βρίσκεται κυρίως στη 

Μεσόγειο Θάλασσα και αναπτύσσεται σε βάθη απο 

10 έως 300 μέτρα. Είναι σπάνιο να το 

συναντήσουμε σε ρηχά νερά, λόγω της αλίευσης/

συγκομιδής του. 

 

Η πρώτη καταγραφή των κοραλλιών στα ελληνικά 

νερά έγινε από την ερευνητική ομάδα του Ζακ-Ιβ 

Κουστό. Το 2006 έγινε μια νέα απόπειρα να 

εντοπισθεί και να καταγραφεί η εξάπλωση των 

κοραλλιών στην Ελλάδα, αυτή τη φορά από το 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα 

αποτελέσματα της αποστολής ήταν θεαματικά 

καθώς οι Ελληνες ωκεανογράφοι επισήμαναν 

αποικίες σε όλα τα σημεία των ελληνικών 

θαλασσών, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο 

πέλαγος. Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται τα 

επισόδεια από τη σειρά ωκεανογραφικών 

ντοκιμαντέρ "Ναυτίλος" του ΕΛΚΕΘΕ για την 

αναζήτηση των κόκκινων κοραλιών στις θάλασσες 

του Αιγαίου: 

 

http://www.explorenautilus.com/index.php/kids/episode/

Το κυνήγι του Θησαυρού – Κόκκινα Κοράλλια/67/1 

 

Είδη κοραλλιογενών υφάλων και 

τρόποι σχηματισμού 

 

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι αποτέλεσαν αντικείμενο 

μελέτης για πρώτη φορά το 1837 από τον Δαρβίνο, 

ο οποίος αν και είναι περισσότερο γνωστός για την 

θεωρία του σχετικά με την εξέλιξη των ειδών, 

υπήρξε και γεωλόγος. Ο Δαρβίνος διαπίστωσε ότι οι 

ύφαλοι εμφανίζουν μια ποικιλία μορφών και 

θέσεων σε σχέση με τις ακτές των ηπειρωτικών 

περιοχών και αναγνώρισε 3 διαφορετικούς τύπους: 

 

• Περιθωριακοί ύφαλοι 

• Φραγματικοί ύφαλοι 

• Ατόλες 

 

Οι περιθωριακοί ύφαλοι χωρίζονται από τις 

νησιωτικές ή ηπειρωτικές ακτές με ένα θαλάσσιο 

κανάλι μικρού βάθους και αναπτύσσονται κατά 

μήκος της ακτογραμμής σε καμπυλόγραμες ζώνες 

που ποικίλουν σε πλάτος από 100 μέτρα έως 1 χλμ. 

 

Οι φραγματικοί ύφαλοι αναπτύσσονται σε σχετικά 

μεγάλη απόσταση από την ακτή και χωρίζονται από 

την ξηρά με ένα βαθύ κανάλι. Το πλάτος τους 

ποικίλει από 1 έως 15 χλμ. Η πλευρά του υφάλου 

προς την ανοικτή θάλασσα χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη ανάπτυξη κοραλλιών, υπόκειται όμως 

και σε έντονη διάβρωση από τη δράση των 

κυμάτων. 

 

Η ατόλη είναι μια κοραλλιογενής νησίδα σε σχήμα 

δαχτυλιδιού, η οποία περικλείει μια λιμνοθάλασσα, 

η διάμετρος της οποίας μπορεί να είναι άνω των 75 

χιλιομέτρων. Στις ατόλες δεν υπάρχει το κεντρικό 

νησί, η παρουσία του οποίου είναι τυπικό 

χαρακτηριστικό των φραγματικών υφάλων. 

 

Παρακάτω εξηγείται συνοπτικά η θεωρία 

σχηματισμού των 3 τύπων κοραλλιογενών υφάλων. 

Οι περιθωριακοί ύφαλοι, σχηματίζονται κοντά στις 

ακτές, πάνω σε βραχώδεις ακτογραμμές ή γύρω 

από ηφαίστεια τα οποία προοδευτικά βυθίζονται 

(Συνεχίζεται �) 

Τα μεσογειακά κοράλλια, οι γοργόνιες 

(Φωτογραφία: Yiannis Issaris / olyvon) 

Ατόλη με λιμνοθάλασσα, Μαλδίβες, Ινδικός Ωκεανός 

(Φωτογραφία: iStockphoto.com/Vladimir Ovchinnikov) 

http://www.explorenautilus.com/index.php/kids/episode/%CE%A4%CE%BF%20%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%20%E2%80%93%20%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1/67/1
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(Συνεχίζεται �) 

Αεροφωτογραφία από τα στάδια σχηματισμού των κοραλλιογενών υφάλων 

στη θάλασσα. Καθώς βυθίζεται τo ηφαίστειο και 

μεγαλώνει ο ύφαλος, σχηματίζεται ένα κανάλι 

ανάμεσα τους και δημιουργείται το φράγμα. Όταν 

το ηφαίστειο βυθιστεί τελείως, σχηματίζεται ένας 

δακτυλοειδής ύφαλος γύρω από μία λιμνοθάλασσα 

και δημιουργείται έτσι η ατόλη. 

 

Από τί απειλούνται τα κοράλλια; 

 

Δεν υπάρχει θαλάσσιο οικοσύστημα που να μην 

έχει επηρεαστεί από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και παρεμβάσεις, όσο μακριά κι αν 

βρίσκεται από την πηγή αυτών των 

δραστηριοτήτων. Οι μεγαλύτερες απειλές για τους 

κοραλλιογενείς υφάλους είναι η άνοδος της 

θερμοκρασίας του νερού και η οξίνιση των ωκεανών 

που συνδέονται με την αύξηση των επιπέδων 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσει τις 

λ ε π τ έ ς  ι σ ο ρ ρ ο π ί ε ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ι ω ν 

οικοσυστημάτων. Τα κοράλλια είναι αρκετά 

ευαίσθητα στις αλλαγές της θερμοκρασίας, δηλαδή 

μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν εντός 

συγκεκριμένων θερμοκρασιών και  στενών 

μεταβολών θερμοκρασίας. Το ανώτατο ανώτατο 

όριο θερμοκρασίας ποικίλει, αλλά κυμαίνεται 

μεταξύ 30 - 35
o
C. Το πρώτο σημάδι της αντίδρασης 

του κοραλλιού στις υψηλές θερμοκρασίες  είναι η 

λεγόμενη  λεύκανση του κοραλλιού (coral 

bleaching), όπου  η συμβιωτική σχέση μεταξύ 

κοραλλιού – ζωοξανθέλας καταρρέει, με 

αποτέλεσμα το κοράλλι να αποβάλλει τα 

συμβιωτικά φύκη του. Χωρίς αυτά τα φύκη, οι ιστοί 

του κοραλλιού είναι διαφανείς, και έτσι φαίνεται ο 

λευκός ασβεστολιθικός σκελετός. Παρ’ όλα αυτά, τα 

κοράλλια συνεχίζουν να παραμένουν ζωντανά και 

αν οι κανονικές θερμοκρασίες επανέλθουν εντός 

μικρού χρονικού διαστήματος, τότε επιστρέφουν σε 

υγιή κατάσταση. Ωστόσο, τα κοράλλια θα πεθάνουν 

μέσα σε λίγες μέρες από έλλειψη τροφής εάν το 

νερό παραμείνει ζεστό για πολύ καιρό και είναι 

πλέον αδύνατο να ανακτήσουν την αρχική τους 

κατάσταση. 

 

Εκτιμάται ότι περίπου το 75% των κοραλλιογενών 

υφάλων παγκοσμίως δεν θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τη μελλοντική αύξηση της 

θερμοκρασίας που προκαλείται από το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. Εάν η παγκόσμια θερμοκρασία 

συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους ρυθμούς, τότε σε έναν αιώνα οι 

θερμοκρασίες των ωκεάνιων νερών θα είναι πολύ 

υψηλότερες από αυτές που προκαλούν τον 

αποχρωματισμό, προκαλώντας σταδιακά το θάνατο 

των υφάλων. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα 

αποχρωματισμού αποτελεί αυτό του ύφαλου Great 

Barrier Reef της Αυστραλίας. Το 2002 υπέστη τη 

χειρότερη μορφή αποχρωματισμού με περισσότερο 

από το 60% του υφάλου να έχει πληγεί, με τις 

ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις για τα εκατοντάδες 

θαλάσσια είδη που ζουν σε αυτόν. 

 

Ένα άλλο εμπόδιο στην ανάπτυξη των κοραλλιών 

αποτελεί το διοξείδιο του άνθρακα που αυξάνεται 

στην ατμόσφαιρα και απορροφάται από τη 

θάλασσα με αποτέλεσμα την οξίνιση των ωκεανών. 

Κατά τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα στο 

νερό, προκύπτει ανθρακικό οξύ και στη συνέχεια με 

τη διάλυση του ανθρακικού οξέος παράγονται ιόντα 

υδρογόνου που δεσμεύουν τις ανθρακικές ρίζες. Το 

αποτέλεσμα όλων αυτών των αντιδράσεων είναι να 

μην έχουμε αρκετό ανθρακικό ασβέστιο διαλυμένο 

στο νερό, το οποίο είναι απαραίτητο για το χτίσιμο 

του σκελετού των κοραλλιών. Και εάν η οξίνιση 

φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, τότε μπορεί να 

Λεύκανση των κοραλλιών 

Φωτογραφία: AFP/Great Barrier Reef Marine Park Authority 
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αποσπαστούν οι υπάρχοντες σκελετοί που 

αποτελούν τη βάση για τη δομή των υφάλων. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και τοπικές 

απειλές που μπορούν να διαταράξουν τα 

οικοσυστήματα των κοραλλιογενών υφάλων, όπως 

η υπεραλίευση, η υπερβολική συγκομιδή των 

κοραλλιών και οι κακές αλιευτικές πρακτικές. Για 

τα αποτελέσματα της υπεραλίευσης έχει μιλήσει ο 

Δρ Μαρκ Χέι, καθηγητής Περιβαλλοντικής Βιολογίας 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, 

ο οποίος εξηγεί ότι το βασικό πρόβλημα όταν 

υπάρχει υπεραλίευση είναι πως σιγά σιγά 

μειώνονται τα φυτοφάγα ψάρια, και έτσι τα φύκη 

πνίγουν τον ύφαλο. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Τα 

φύκη έχουν την τάση να αναπτύσσονται πολύ πιο 

γρήγορα από το ίδιο το κοράλλι, με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύουν να το σκοτώσουν στερώντας του το 

φως. Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει γιατί τα 

φυτοφάγα ψάρια και οι αχινοί φροντίζουν να τρώνε 

τα μακροφύκη. Οταν όμως τα ψάρια και οι αχινοί 

λείψουν από τα σημεία αυτά, τότε σαφώς υπάρχει 

περίπτωση να πεθάνει ένας ολόκληρος ύφαλος». 

Τέλος, ορισμένες αλιευτικές πρακτικές μπορεί να 

είναι καταστροφικές για τους κοραλλιογενείς 

υφάλους. Με τη μηχανική διατάραξη του βυθού, 

όπως για παράδειγμα με τα συρόμενα αλιευτικά 

εργαλεία, τις άγκυρες και τις απορρίψεις αδρανών 

υλικών, μεγάλα κομμάτια του υφάλου που 

χρειάστηκαν χρόνια για να μεγαλώσουν, μπορούν 

να καταστραφούν μέσα σε λίγα λεπτά. Ακόμη, 

πετονιές από παραγάδια, κομμένα δίχτυα και άλλα 

αλιευτκά εργαλεία μπλέκονται ανάμεσα στις 

διακλαδώσεις των κοραλλιών, προκαλώντας τους 

ανεπανόρθωτες καταστροφές. 

 

Συνοψίζοντας τη σημασία των κοραλλιών πρέπει να 

έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνουν μια σειρά από 

καταπληκτικά πράγματα: 

 

• Προστατεύουν τις ακτές από μεγάλα κύματα, 

αφού απορροφούν μέρος της κυματικής 

ενέργειας, 

• Παρέχουν ένα ασφαλές σπίτι για την 

αναπαραγωγή των ψαριών, 

• Αποτελούν οικότοπο για μια τεράστια ποικιλία 

οργανισμών, 

• Αποτελούν σημαντική πηγή φαρμάκων, καθώς 

πολλά παυσίπονα και αντικαρκινικά φάρμακα 

προέρχονται από κοράλλια, 

• Είναι ενδεικτικά της ποιότητας του νερού των 

ωκεανών: Υγιείς Ύφαλοι = Υγιές Νερό. 

 

Όσοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν έναν 

κοραλλιογενή ύφαλο θα δουν έναν υπέροχο 

υποβρύχιο κόσμο γεμάτο ζωή, με εξωτικούς 

σχηματισμούς και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Ένας 

υγιής κοραλλιογενής ύφαλος είναι από τα πιο 

πολύπλοκα και εύθραυστα θαλάσσια 

οικοσυστήματα στον κόσμο, και η ισορροπία του 

εξαρτάται από την υγιή συμβίωση όλων των ειδών 

που ζουν σε αυτόν και φυσικά από τον άνθρωπο ο 

οποίος με την επέμβασή του μπορεί να διαταράξει 

αυτές τις λεπτές ισορροπίες. 
Δίχτυα ψαρέματος που έχουν μπλεχτεί μέσα στον ύφαλο 

Φωτογραφία: Tim Sheerman-Chase/Wikimedia Commons 

ΠΗΓΕΣ: 

• http://earthhabitat.wordpress.com/2010/02/23/destruction-of-ocean-marine-ecosystems-and-coral-reefs/ 

• http://www.marinebio.net/marinescience/04benthon/crform.htm 

• http://www.teachoceanscience.net/teaching_resources/education_modules/coral_reefs_and_climate_change/get_started/ 

• http://coralreef.noaa.gov/ 

• http://ocean.si.edu/corals-and-coral-reefs 
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Τα Ναυπηγεία 

Τα ναυπηγεία είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες 

κατασκευάζονται τα πλοία. Εκτός από την 

κατασκευή, εκεί τα πλοία επισκευάζονται, 

συντηρούνται ή τροποποιούνται (μετασκευάζονται). 

Αποτελούν μια από τις πιο σύνθετες βιομηχανικές 

μονάδες στις οποίες εργάζεται πολυάριθμο 

ανθρώπινο δυναμικό, εργατοτεχνικό και 

επιστημονικό. 

Τα ναυπηγεία που μπορεί να είναι στην ιδιοκτησία 

κράτους ή ιδιωτικής επιχείρησης, αποτελούν μια 

ιδιαίτερη μονάδα βαριάς βιομηχανίας, στην οποία 

εφαρμόζονται προηγμένες τεχνολογίες και 

παρουσιάζουν μεγάλη εξειδίκευση στην 

επεξεργασία υλικών. 

  

Υπάρχουν ναυπηγεία τα οποία είναι εξειδικευμένα 

σε ορισμένες κατασκευές. Για παράδειγμα πολλά 

ναυπηγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

είναι εξειδικευμένα στην κατασκευή πολεμικών 

πλοίων. Άλλα ναυπηγεία κατασκευάζουν 

αποκλειστικά σκάφη αναψυχής. 

 

Η εγκατάσταση των ναυπηγείων γίνεται συνήθως σε 

επίπεδες παράκτιες περιοχές με καλό κλίμα που 

εξασφαλίζει ανεκτές συνθήκες εργασίας το 

μεγαλύτερο διάστημα του έτους και δυνατότητες 

οδικής ή σιδηροδρομικής σύνδεσης με το εθνικό 

δίκτυο, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και γλυκού 

νερού. 

Στο ναυπηγείο συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μηχανήματα για την κατασκευή των επί 

μέρους εξαρτημάτων και την τελική 

συναρμολόγησή τους σε πλοίο. Οι βασικότεροι 

χώροι ενός ναυπηγείου είναι: των ελασμάτων, των 

μορφοδοκών και των σωληνών για συγκόλληση, 

αλλά και οι ακόλουθοι: 

 

• Χώροι προκατασκευής, όπου τα ελάσματα 

συγκροτούνται σε μεγάλα προκατασκευασμένα 

μέρη του πλοίου, 

• Χώροι ανέγερσης, όπως δεξαμενές και κλίνες, 

όπου το πλοίο υπόκειται στην τελική του 

συναρμολόγηση και καθέλκυση, 

• Ενδιάμεσοι χώροι μεταφοράς και αποθήκευσης 

των παραπάνω. 

 

Η ναυπηγική κλίνη είναι μια μακριά πρισματική 

κατασκευή στην οποία ναυπηγούνται τα πλοία. 

Είναι συνήθως κατασκευασμένη από τσιμέντο ή 

ξύλο. Έχει κατάλληλη κλίση έτσι ώστε η συνιστώσα 

του βάρους του έτοιμου για καθέλκυση πλοίου να 

επαρκεί για την κατανίκηση της τριβής που 

δημιουργείται μεταξύ της ναυπηγικής κλίνης και 

του βάθρου το οποίο υποβαστάζει το πλοίο. 

Η κλίση είναι ελάχιστη για τα σκάφη μεγάλων 

διαστάσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η 

ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας κατά την καθέλκυση 

και κατά συνέπεια, να εκμηδενίζεται η ανάγκη 

μεγάλης έκτασης νερού ή η χρήση εξαιρετικά 

δύσχρηστων και δαπανηρών συστημάτων πέδησης 

για το σταμάτημα.  

 

Όσον αφορά στις δεξαμενές, το δάπεδό τους 

βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με 

την είσοδο του νερού να εμποδίζεται με κατάλληλα 

τοποθετημένο θυρόπλοιο το οποίο αφαιρείται κατά 

την καθέλκυση ενός πλοίου.  

 

Στα σημερινά ναυπηγεία, η κατασκευή των πλοίων 

έχει εκσυγχρονισθεί μέσω της αυτοματοποίησης της 

παραγωγής, της ταχύτερης και ακριβέστερης κοπής 

των ελασμάτων, του χωρισμού της ναυπήγησης σε 

δύο ή περισσότερα τμήματα (πρυμναίο, μέσο, 
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πρωραίο) και της συγκόλλησής τους πριν την 

καθέλκυση. 

Μετά το τέλος της ναυπήγησης και πριν την 

οριστική παραλαβή ενός πλοίου, γίνονται δοκιμές 

με σκοπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων 

των συστημάτων του. Συνήθως το ναυπηγείο είναι 

υποχρεωμένο από τη σύμβαση ναυπήγησης, να 

εγγυηθεί μια ελάχιστη ταχύτητα σε ορισμένο 

εκτόπισμα με δεδομένη ιπποδύναμη και 

κατανάλωση καυσίμου. Οι τυποποιημένες δοκιμές 

ταχύτητας, όπως αποκαλούνται συνήθως, γίνονται 

για να καθορισθεί η σχέση μεταξύ ταχύτητας, 

μηχανής και στροφών έλικας ανά λεπτό. 

 

Οι δοκιμές που γίνονται στη συνέχεια εν πλω 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δοκιμές πηδαλίου, 

αγκυρών, λεβήτων, εκτέλεση ελιγμών, μέτρηση 

χρόνου και απόσταση κράτησης, ενώ 

παρακολουθούνται οι κραδασμοί που ενδεχομένως 

εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του πλοίου, τη 

μηχανή πρόωσης και τον άξονα, καθώς και ο 

θόρυβος τόσο στο χώρο του μηχανοστασίου όσο και 

στα διαμερίσματα ενδιαίτησης του πληρώματος και 

των επιβατών. 

Αν και το ναυπηγείο έχει συνδεθεί με την εργασία 

της κατασκευής ενός πλοίου, ένα σημαντικό 

κομμάτι του κύκλου εργασιών του είναι οι 

επισκευές. Τα ναυπηγεία χρησιμοποιούν τις 

δεξαμενές τους ώστε να επιθεωρούν, να 

επισκευάζουν ή να μετασκευάζουν πλοία. 

 

Επίσης, άλλη μια εργασία, λιγότερο διαδεδομένη 

έξω από το γεωγραφικό χώρο της Ασίας και 

συνήθως περιορισμένη σε ορισμένα ναυπηγεία, 

είναι το λεγόμενο scrapping (διάλυση), όπου το 

πλοίο αποσυντίθεται σε ελάσματα και 

μορφοσιδήρους ξανά, ώστε τα υλικά αυτά να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς της 

βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει και το τέλος της ζωής 

ενός πλοίου. 

 

Η ικανότητα του ναυπηγείου να διαχειρίζεται και να 

μορφοποιεί σιδηροκατασκευές μεγάλου βάρους, 

όγκου και διαστάσεων, βρίσκει εφαρμογή και σε 

άλλους χώρους της βαριάς βιομηχανίας. Έτσι, 

πολλές φορές ένα ναυπηγείο μπορεί να ασχολείται 

και με άλλα έργα, όπως προκατασκευή τμημάτων 

γεφυρών, σιλό κλπ. ή να κατασκευάζει οχήματα, 

όπως τρένα. Παράδειγμα στον ελληνικό χώρο 

αποτελεί η κατασκευή βαγονιών τρένων από τα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας.  

 

Τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα ναυπηγεία είναι 

αυτά της Hyundai και της Samsung στην Κορέα, 

αλλά και το Osan στην Ιαπωνία. Στην Κίνα τα China 

State Shipbuilding Corporation (CSSC) και China 

Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Στην 

Ευρώπη, μεγάλα ναυπηγεία είναι αυτό της Harland 

& Wolff στην Ιρλανδία και Fincantieri στην Ιταλία, 

ενώ στην Αμερική το πιο γνωστό είναι το Newport 

News. 

 

Ναυπηγεία στην Ελλάδα:  

 

Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα 

μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: Τα μεγάλα 

ναυπηγεία και μονάδες (ΕΛΛΗΝΙΚΑ-Σκαραμαγκάς, 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΝΕΩΡΙΟ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ) και την υπόλοιπη 

μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί α  ν α υ π η γ ο ε π ι σ κ ε υ α σ τ ι κ ή 

δραστηριότητα, που ασκείται από ιδιώτες και 

αναπτύσσεται, κυρίως, στην περιοχή Πειραιά, 

Περάματος, Σαλαμίνας, Κόλπου Ελευσίνας. Μερικές 

πληροφορίες για τα σημαντικότερα ελληνικά 

ναυπηγεία φαίνονται παρακάτω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε – Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά: Ιδρύθηκαν το 1956 από το Σταύρο 

Νιάρχο. Είναι το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα 

ελληνικό ναυπηγείο, το μεγαλύτερο στην Ανατολική 

Μεσόγειο και έχει τη δυνατότητα μεγάλων 

κατασκευών και επισκευών. Διαθέτει πέντε μεγάλες 

δεξαμενές, τρεις πλωτές και δύο μόνιμες, τεράστιες 

προβλήτες και εκτεταμένα κρηπιδώματα.  

 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε: Η ίδρυσή τους έγινε από 

τον εφοπλιστή Ανδρεάδη το 1968, οπότε 

δημιουργείται ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία 

της Ανατολικής Μεσογείου. Δραστηριοποιούνται σε 

ναυπηγήσεις, επισκευές πλοίων και βιομηχανικές 

κατασκευές. 

 

ΝΕΩΡΙΟΝ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε: Ιδρύθηκαν το 

1972 από τον Έλληνα εφοπλιστή Γουλανδρή και 

έκτοτε βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών μέχρι σήμερα. 

Λόγω της πλεονεκτικής θέσης τους στο νησί της 

Σύρου, στο σταυροδρόμι πολλών διαδρομών της 

Μεσογείου, έγιναν γρήγορα μια από τις σημαντικές 

επισκευαστικές μονάδες της Ανατολικής 

Μεσογείου.  

 

ΠΗΓΕΣ: 

• http://www.helmepacadets.gr/gr/shipping/ships-and-ports/the-life-cycle-of-the-ship 

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF 

• Δημήτρης Δερβένης: «Η Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα στην Ελλάδα και στη Μαγνησία». 

 Διαθέσιμο στο: http://www.dervenis.net/PDF/NABI_ELLADA-MAGNHSIA.pdf 

Το λεωφορείο που κινείται µε βιοµεθάνιο στους δρόµους της Αγγλίας 

Το πρώτο λεωφορείο που κινείται με την καύση 

βιομεθανίου ξεκίνησε να λειτουργεί στη 

νοτιοδυτική Αγγλία.  

 

Το συγκεκριμένο φυσικό αέριο παράγεται από 

ανθρώπινα λύματα και απόβλητα τροφίμων. Το 

«βιο-λεωφορείο» με τις 40 θέσεις επιβατών, μπορεί 

να ταξιδέψει περίπου 290 χλμ. με γεμάτο 

«ντεπόζιτο».  

 

Η διαδικασία που παράγεται το βιομεθάνιο είναι 

γνωστή ως «αναερόβια χώνευση». Είναι μια 

πολύπλοκη μικροβιακή διεργασία κατά την οποία 

οργανικές ουσίες αποσυντίθενται σε μεθάνιο και 

διοξείδιο του άνθρακα από διάφορους αναερόβιους 

οργανισμούς. Η παραγωγή βιομεθανίου είναι μια 

τεχνική για την ανάκτηση βιοκαυσίμου από την 

επεξεργασία της απόβλητης βιομάζας. 

 

Ο σχηματισμός του μεθανίου (CH4) είναι μια 

βιολογική διεργασία που συμβαίνει φυσικά όταν 

οργανική ύλη (βιομάζα) αποσυντίθεται σε μια υγρή 

ατμόσφαιρα απουσία αέρα, αλλά παρουσία 

φυσικών μικροοργανισμών, τα μεθανοβακτήρια. 

Στη φύση, το μεθάνιο παράγεται ως αέριο βάλτων, 

στο πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών, σε φυτά 

που υφίστανται υγρή κομποστοποίηση και σε 

πλημμυρισμένες περιοχές και εδάφη (π.χ. σε 

ορυζώνες). 

 

Η παραγωγή φυσικού αερίου, από ειδικό 

εργοστάσιο τελευταίας τεχνολογίας, έχει 

αποδειχθεί τόσο επιτυχής ώστε ορισμένη ποσότητα 

από αυτό να έχει εισαχθεί στο εθνικό δίκτυο. Το 

εργοστάσιο διαχειρίζεται η εταιρεία GENeco και 

είναι σε θέση να παράγει 17 εκατομμύρια κυβικά 

μέτρα βιομεθανίου το χρόνο. Σύμφωνα με τους 

διαχειριστές αυτής της πράσινης πρωτοβουλίας, ο 

όγκος αυτός επαρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές 

ανάγκες 8.500 νοικοκυριών.  

 

Το βιο-λεωφορείο παράγει λιγότερες «εκπομπές» 

καυσαερίων από τους κανονικούς κινητήρες 
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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, 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

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: 

♦ Το Τρίγωνο των Βερμούδων… πάντα επίκαιρο:  

http://www.e-telescope.gr/el/mystery-gr/bermuda-triangle-gr/292-bermuda-triangle-gr 

 

♦ 2014… το θερμότερο έτος που καταγράφηκε ποτέ?! Δείτε το πρώτο μέρος του παρακάτω βίντεο: 

      https://www.youtube.com/watch?v=J7IvxfcOkmM&feature=youtu.be 

πετρελαίου, και ως εκ τούτου συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές 

περιοχές. 

 

Το ειδικό λεωφορείο χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά περίπου 10.000 επιβατών, κάθε μήνα, 

μεταξύ του αεροδρομίου του Μπρίστολ και της 

ιστορικής πόλης Μπαθ, 20 μίλια πιο μακριά. Η 

πρωτοβουλία αυτή έγινε αφού το Μπρίστολ 

ανακηρύχθηκε «Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης» για το 2015 εντυπωσιάζοντας τους κριτές 

με τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που έχει 

θέσει. 

 

Τα ανθρώπινα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν 

ένα πολύτιμο πόρο παραγωγής ενέργειας, 

χρησιμοποιώντας τα οργανικά υπολείμματα και 

απόβλητα των σπιτιών μας, εξοικονομώντας 

πολύτιμο χώρο από το περιβάλλον, καθώς θα 

μειωθούν οι χώροι υγειονομικής ταφής ως 

αποτέλεσμα της εν λόγω ανακύκλωσης. 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το παρακάτω 

βίντεο: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2R_MaWFABo#t=11 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

• http://www.foxnews.com/tech/2014/11/21/poop-

powered-bus-hits-british-roads/ 

• http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-gr/01-03.html 

Αναερόβια χώνευση 

Πρώτες ύλες 
Οργανικά απόβλητα, κοπριές, 

υπολείμματα βιομηχανίας τροφίμων, 

ιλύς λυμματολάσπης, στερεά 

αστικά απόβλητα 

Χωνευμένο υπόλειμμα 
Βιολογικό λίπασμα 

Άζωτο, φωσφορικά άλατα, 

ποτάσα, ιχνοστοιχεία 

Βιοαέριο 
Ανανεώσιμη ενέργεια 

Μεθάνιο 50-80% 

Διοξείδιο άνθρακα 20-50% 

Άλλα αέρια (ίχνη) 

mailto:info@helmepacadets.gr
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