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Έλληνες και ξένοι καταδυόμενοι 

αρχαιολόγοι από την Εφορεία Ενάλιων 

Αρχαιοτήτων και το Αμερικανικό 

Ωκεανογραφικό Ινστιτούτου Woods Hole, 

αντίστοιχα, συνεργάστηκαν για πρώτη 

φορά στη φετινή περίοδο έρευνας του 

ναυαγίου των Αντικυθήρων. 

  

Το ναυάγιο του πλοίου χρονολογείται κοντά 

στο 65 π.Χ. και ανακαλύφθηκε από Έλληνες 

σφουγγαράδες το 1900 ανοιχτά των 

Αντικυθήρων, μεταξύ  Κυθήρων και Κρήτης.  

Το πλοίο ήταν γεμάτο καλλιτεχνικούς 

θησαυρούς και κατευθυνόταν από τη Ρόδο 

στη Ρώμη, ενώ το φορτίο του μάλλον 

επρόκειτο να διακοσμήσει τη βίλα κάποιου 

Ρωμαίου. 

 

Εκείνο το διάστημα, διασώθηκαν πολλά 

μαρμάρινα αγάλματα μυθολογικών ηρώων 

και θεών, ένα μεγάλο άγαλμα αθλητή, 

κομμάτια από διάφορα χάλκινα γλυπτά 

καθώς και ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 

που θεωρείται ότι ήταν ένας αναλογικός 

υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει 

τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων για το 

οποίο είχαμε αναφερθεί αναλυτικά σε 

παλαιότερο τεύχος του Περισκόπιου των 

Ναυτίλων (Τεύχος Νο.27). Έπειτα, 

ακολούθησαν άλλες δύο αποστολές 

ανασκαφής το 1953 και το 1976. 

 

Κατά τη διάρκεια της συστηματικής 

ανασκαφής που ξεκίνησε για πρώτη φορά 

την 26 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε την 

16 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκαν 

61 καταδύσεις για 12 ημέρες, βασισμένες 

στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση του 

βυθού που είχε προηγηθεί τον Ιούνιο, με 

συνολικό χρόνο βυθού περίπου 40 

ανθρωποωρών ενώ ανελκύθηκαν περίπου 

50 αντικείμενα. 

 

Χρησιμοποιήθηκαν κλειστά καταδυτικά 

κυκλώματα, τεχνικές καταδύσεις Trimix, 

υποβρύχιοι καταδυτικοί ελκυστήρες και 

υποβρύχιο τηλεχειριζόμενο όχημα 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

των καταδύσεων και ο απαιτούμενος 

χρόνος παραμονής των επιστημόνων στο 

βυθό. 

 

Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, μεταλλικά 

ελάσματα, μικρά ξύλινα θραύσματα από το 

κέλυφος του πλοίου, ένα χάλκινο τμήμα 

επίπλου (που παραπέμπει σε θρόνο), τμήμα 

οστέινου αυλού, πεσσός (πιόνι/πούλι) 

επιτραπέζιου παιχνιδιού από υαλόμαζα, 

καρφιά, σκουριασμένα χάλκινα και 

σιδερένια αντικείμενα και θραύσματα 

γυάλινων και πήλινων αγγείων. 

Από τον ευρύτερο χώρο του ναυαγίου 

εντοπίστηκαν, σημάνθηκαν, τεκμηριώθηκαν 
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και ανελκύθηκαν ανάμεσα σε άλλα ένας ολόκληρος 

αμφορέας,  ένας μεγάλος  δακτύλιος 

απελευθέρωσης άγκυρας, ενδεικτικός για το 

μέγεθος της άγκυρας για την οποία προοριζόταν, 

δύο ένθετοι μολύβδινοι στύποι άγκυρας, μία μικρή 

λίθινη τετράπλευρη «βάση» με 12 οπές και 

αδιάγνωστη μάζα στο εσωτερικό της, μία μικρή 

λάγυνος (αγγείο κρασιού), φύλλα μολύβδου από 

την επιμολύβδωση του σκάφους και άλλα 

αντικείμενα. 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πολλά μέρη του 

πλοίου σώζονται έως σήμερα σε καλή κατάσταση 

και πολλά ευρήματα είναι διασκορπισμένα σε 

μεγαλύτερο βάθος από αυτό που αρχικά είχε 

εκτιμηθεί από τους σφουγγαράδες το 1900. 

Επιπλέον, οι τεράστιες άγκυρες και μέρη του κύτους 

του πλοίου που βρέθηκαν αποτελούν ενδείξεις πως 

το μήκος αυτού του πλοίου μπορεί να ήταν έως και 

50 μέτρα, κάνοντας το, το μεγαλύτερο αρχαίο 

ναυάγιο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ! 

 

Η επιστημονική ομάδα της αποστολής αυτής, 

προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω. Δημιούργησε 

τρισδιάστατες (3D) εικονικές αναπαραστάσεις 

πολλών ευρημάτων που εντοπίστηκαν στο βυθό και 

3D μοντελοποίηση όλων των μεγάλων αντικείμενων 

που ανακτήθηκαν στην ακτή, ενώ προέβη επίσης σε 

μια σειρά από επιστημονικές αναλύσεις, όπως 

ανάλυση του DNA των κεραμικών αγγείων 

ευελπιστώντας ότι θα προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες για την τροφή, τα ποτά, τα αρώματα 

και τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν 2.000 χρόνια 

πριν. 

 

Για πρώτη φορά πάνω από 370 ευρήματα του 

ναυαγίου των Αντικυθήρων «ταξίδεψαν» στο 

εξωτερικό για να παρουσιαστούν στην έκθεση του 

Μουσείου Αρχαίας Τέχνης Βασιλείας και Συλλογή 

Λούντβιχ, με τίτλο «Ο βυθισμένος θησαυρός: Το 

Ναυάγιο των Αντικυθήρων» που ξεκίνησε το 

Σεπτέμβριο και πρόκειται να διαρκέσει έξι μήνες. 

Πηγές: 

• http://www.whoi.edu/news-release/antikythera-shipwreck-excavation 

• http://www.topontiki.gr/article/143907/simantika-nea-eyrimata-sto-nayagio-ton-antikythiron-photos 

• http://www.ellines.com/good-news/15978-neo-binteo-apo-tin-ereuna-sto-nauagio-ton-antikuthiron/  

• http://www.mixanitouxronou.gr/amforis-epitrapezia-pechnidia-ke-ena-throno-apokalipse-i-nea-

anaskafi-sto-navagio-ton-antikithiron-pano-apo-370-evrimata-tou-navagiou-tha-parousiastoun-se-

ekthesi-sti-vasilia-tis-elvetias  

Τα Παγοθραυστικά Πλοία 

Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου 

διεξάγεται μέσω της θάλασσας από τα πλοία. Τι 

γίνεται όμως στην περίπτωση που η θάλασσα είναι 

παγωμένη, πώς μπορούν τα πλοία να φτάσουν στα 

λιμάνια και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στους 

προορισμούς τους;  

 

Ο πάγος εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση 

των εμπορευμάτων σε περιοχές που μπορεί να είναι 

απροσπέλαστες όλο το έτος ή κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, όπως Αρκτική, Ανταρκτική, Βαλτική 

Θάλασσα, Βόρεια Αμερική, Καναδικές Ακτές αλλά 

και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Σε ορισμένες 

περιοχές (Αρκτική και Ανταρκτική) υπάρχουν 

περιπτώσεις που το πάχος του πάγου φτάνει κατά 

μέσο όρο τα δύο με τρία μέτρα. 

 

Το παγοθραυστικό είναι ειδικής κατασκευής και 

ιδιαίτερου τύπου πλοίο. Η βασική ναυπηγική 

ιδιαιτερότητά του είναι η ενισχυμένη οξεία πλώρη 

του. Μέσω αυτής διανοίγονται και διατηρούνται 

ανοικτές οι θαλάσσιες οδοί σε περιοχές που έχουν 

καλυφθεί από στρώμα πάγου αλλά και 

απελευθερώνονται πλοία που έχουν παγιδευτεί σε 

πάγους. 

 

Η έλικα των παγοθραυστικών βρίσκεται 

προφυλαγμένη μέσα σε μεταλλικό δακτύλιο, ενώ η 

τρόπιδα είναι κεκλιμένη με μικρό βύθισμα στην 

πλώρη και μέγιστο βύθισμα στην πρύμνη. Η πλώρη 

(Συνεχίζεται �) 
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των παγοθραυστικών είναι πολύ ενισχυμένη και 

παλαιότερα οδοντωτή, ώστε υπό την ισχυρή 

πρόωση του πλοίου αυτό να ανεβαίνει στο στρώμα 

του πάγου, ο οποίος στη συνέχεια σπάει υπό το 

βάρος του πλοίου. Το πάχος του χάλυβα στην 

πλώρη είναι μεταξύ τριών και πέντε εκατοστών 

(πολικά παγοθραυστικά) ενώ και στο κύριο τμήμα 

του κύτους του πλοίου υπάρχει επιπλέον ειδική 

ενίσχυση για προστασία από τον πάγο. 

 

Το σχήμα του κύτους παίζει καθοριστικό ρόλο σε 

ένα παγοθραυστικό. Στην πραγματικότητα, το 

δυσκολότερο συνήθως δεν είναι το να σπάσει ο 

πάγος αλλά το να απομακρυνθούν τα κομμάτια του. 

Το πλοίο σπάει τον πάγο με την ειδική πλώρη και το 

βάρος του και σπρώχνει τα κομμάτια πάγου στα 

πλάγια και προς τα κάτω. Το σχήμα του κύτους είναι 

π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά  σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο  ώ σ τ ε  ν α 

ελαχιστοποιούνται οι τριβές ανάμεσα στο πλοίο και 

στον πάγο.  

 

Σε περίπτωση που το παγοθραυστικό κολλήσει 

στους πάγους το πλοίο επιχειρείται να ελευθερωθεί 

μέσω ενός ειδικού συστήματος, σχεδιασμένου για 

τέτοιες περιστάσεις. Συγκεκριμένα, νερό 

μεταφέρεται με μεγάλη ταχύτητα από τη μία στην 

άλλη πλευρά του κύτους μεταξύ δύο μεγάλων 

δεξαμενών. Με τον τρόπο αυτό το πλοίο 

μετακινείται απότομα και «ξεκολλάει» από τους 

πάγους.  

 

Η τοποθέτηση έλικας στην πλώρη των 

παγοθραυστικών είναι μια πρακτική που 

χρησιμοποιείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η 

κίνηση της παράγει ρεύμα νερού το οποίο μειώνει 

τις τριβές και σπρώχνει τον σπασμένο πάγο στην 

άκρη. Μερικά σύγχρονα παγοθραυστικά έχουν δύο 

έλικες στην πρύμνη και μία ή δύο στην πλώρη. Σε 

πολλά παγοθραυστικά, η έλικα της πλώρης έχει 

αντικατασταθεί από σύστημα που χρησιμοποιεί 

αέριες φυσαλίδες. Από διάφορα σημεία κατά μήκος 

του κύτους μέσα στο νερό και κάτω από τον πάγο, 

απελευθερώνονται ποσότητες πεπιεσμένου αέρα, 

δημιουργούν φυσαλίδες στο νερό, οι οποίες με τη 

σειρά τους μειώνουν τις τριβές. 

 

Στολίσκους παγοθραυστικών πλοίων διαθέτουν οι 

χώρες στων οποίων τις θάλασσες εμφανίζονται 

πάγοι όπως ο Καναδάς, η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η 

Φινλανδία και άλλες. Για τις χώρες αυτές οι στόλοι 

των παγοθραυστικών αποτελούν ιδιαίτερο 

οικονομικό κεφάλαιο αφού η παρουσία τους 

συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση 

της Ναυτιλίας. 

 

Λέγεται ότι το πρώτο παγοθραυστικό στον κόσμο 

ήταν το “City Ice Boat Ι”, το οποίο ναυπηγήθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες το 1837. Στην Ευρώπη το 

“Eisbrecher No 1”. ναυπηγήθηκε στο Αμβούργο της 

Γερμανίας το 1871. Όμως το αρχικά ρωσικό και στη 

συνέχεια σοβιετικό παγοθραυστικό “Yermak” 

θεωρείται το πρώτο πολικό παγοθραυστικό 

παγκοσμίως. Είναι από τα μακροβιότερα 

παγοθραυστικά, καθώς συμμετείχε σε επιχειρήσεις 

σε διαφορετικά πόστα του ρωσικού και μετέπειτα 

σοβιετικού ναυτικού για 66 ολόκληρα χρόνια, από 

το 1898 έως το 1964, οπότε και δόθηκε προς 

διάλυση.  

Σημαντικό παγοθραυστικό υπήρξε το ρωσικό 

πυρηνοκίνητο “Λένιν” (40.000 ίπποι), με το οποίο οι 

Ρώσοι ξεκίνησαν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητων 

πλοίων. Από τον στόλο των ρωσικών 

παγοθραυστικών έχουν περάσει πολλά από τα 

ισχυρότερα και γνωστότερα πλοία του τύπου 

αυτού, όπως το “Άρκτικα” (75.000 ίπποι) το οποίο 

καθελκύστηκε το 1976 και το 1977 έφτασε μέχρι το 

Βόρειο Πόλο. 

 

Τα πυρηνικά παγοθραυστικά -τα πλοία δηλαδή που 

τροφοδοτούνται από πυρηνικό αντιδραστήρα- 
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αποτέλεσαν επανάσταση για την πλοήγηση στους 

πάγους. Η πυρηνική πρόωση είναι εξαιρετικά 

αποδοτική, επιτρέποντας στα πλοία αυτά να πλέουν 

για χρονικό διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τον 

ένα χρόνο πριν απαιτήσουν ανεφοδιασμό, τη στιγμή 

που ένα συμβατικό παγοθραυστικό θα χρειαστεί 

καύσιμα πολύ πιο σύντομα. 

 

Τα πυρηνικά παγοθραυστικά είναι επίσης πιο ικανά 

από τα συμβατικά παγοθραυστικά στην παραγωγή 

της δύναμης (ώσης) που απαιτείται για την 

διάσπαση του πάγου. Ένα πυρηνικό παγοθραυστικό 

στην πιο σκληρή εργάσιμη ημέρα του καταναλώνει 

ένα μόνο κιλό ουρανίου, εκεί που ένα 

παγοθραυστικό με συμβατικό κινητήρα θα 

απαιτούσε περίπου εκατό τόνους πετρελαίου για 

την ίδια εργασία. Βέβαια δεν θα πρέπει να 

λησμονούμε και τον αντίλογο που υπάρχει στη 

χρήση της πυρηνικής ενέργειας και τις επιπτώσεις 

που μπορεί να υπάρξουν σε ενδεχόμενα 

ατυχήματα.  

 

Τα παγοθραυστικά πλοία μπορούν να 

συμμετάσχουν σε διάφορα είδη αποστολών όπως: 

ερευνητικές και επιστημονικές, εμπορικές (διάνοιξη 

θαλασσίων οδών, τροφοδοσία αποκλεισμένων 

περιοχών, εφοδιασμός πολικών σταθμών), 

απεγκλωβισμού σκαφών, καθώς και σε πολεμικές 

αποστολές.  

 

Οι νηοπομπές στις περιοχές που καλύπτονται από 

πάγους είναι μία εξαιρετικά δυσχερής, πολύπλοκη 

και επίπονη επιχείρηση που απαιτεί πλήρη 

συνεργασία του παγοθραυστικού με το εμπορικό 

πλοίο καθώς και άλλων μέσων και υπηρεσιών όπως 

αναγνωριστικών αεροσκαφών, σταθμών 

υδρογραφικής υπηρεσίας και πολικών σταθμών. Η 

ταχύτητα των νηοπομπών στους πάγους, όπου 

προπορεύεται παγοθραυστικό πλοίο, μόλις που 

ξεπερνά τον ένα κόμβο.  

 

Στην Αρκτική η ναυσιπλοΐα είναι δυνατή μόνο κατά 

τους θερινούς μήνες από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο 

και παρά την υποχώρηση των πάγων τα ελεύθερα 

από πάγο νερά θα παραμείνουν ένα εποχιακό 

φαινόμενο τουλάχιστον έως το 2030. Έως τότε οι 

συνθήκες πλήρους πλεύσης σε ανοικτές θάλασσες 

(αυτές με κάλυψη πάγου λιγότερο από 10%) 

αναμένεται να εμφανίζονται για σύντομα χρονικά 

διαστήματα ενός ή δύο μηνών, περί το Σεπτέμβριο. 

Γύρω από αυτά τα χρονικά διαστήματα θα 

υπάρχουν περίοδοι διάρκειας έως πέντε 

εβδομάδες, στις οποίες ο πάγος θα καλύπτει από 

10% ως 40% της επιφάνειας του νερού. 

Τόσο όσον αφορά τα συμβατικά όσο και τα 

πυρηνικά παγοθραυστικά, η Ρωσία συνεχίζει να 

είναι αδιαμφισβήτητα η πρώτη δύναμη στον κόσμο. 

Διατηρεί ένα στόλο από 40 πλοία και είναι σήμερα 

η μόνη χώρα που έχει πυρηνοκίνητα 

παγοθραυστικά, τα οποία επιχειρούν στην Αρκτική. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής 

Ακτοφυλακής παρακάτω φαίνεται ο αριθμός των 

παγοθραυστικών που έχει στην κατοχή της η κάθε 

χώρα: 

 

• Ρωσία: 40 

• Φινλανδία: 7 

• Σουηδία: 6 

• Καναδάς: 6 

• ΗΠΑ: 5 

• Δανία: 4 

• Εσθονία: 2 

 

Επίσης, από ένα παγοθραυστικό έχουν οι: Κίνα, 

Αργεντινή, Αυστραλία, Χιλή, Γερμανία, Ιαπωνία, 

Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, Λετονία και Νορβηγία.  

 

Το ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό των 117 

μέτρων ''50 Let Pobedy'' διαθέτει 2 πυρηνικούς 

αντιδραστήρες των 75.000 ίππων και είναι το 

μεγαλύτερο παγοθραυστικό στον κόσμο. Αντέχει 

(Συνεχίζεται �) 
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στις πιο σκληρές πολικές συνθήκες, έχοντας τη 

δυνατότητα να σπάσει πάγο πάχους μέχρι 2,5 

μέτρα, ανοίγοντας αποτελεσματικά το θαλάσσιο 

δρόμο στα υπόλοιπα πλοία για να έχουν ασφαλή 

πλεύση ανάμεσα στους πάγους. Επίσης προσφέρει 

και ανέσεις κρουαζιερόπλοιου, με σύγχρονες 

υποδομές και πολυτελή δωμάτια καθώς 

χρησιμοποιείται και για πολικά ταξίδια αναψυχής.  

Σήμερα υπάρχει μια νέα γενιά σκαφών. Είναι τα 

παγοθραυστικά πολλαπλών χρήσεων, τα οποία 

δρουν ως συμβατικά παγοθραυστικά το χειμώνα, 

αλλά την εποχή που έχουν λιώσει οι πάγοι μπορούν 

να χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως η πόντιση 

καλωδίων, οι ερευνητικές επιχειρήσεις και η 

συντήρηση πετρελαιοπηγών που βρίσκονται στα 

ανοιχτά. 

Πηγές: 

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

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

• http://gr.rbth.com/articles/2013/01/06/ta_rosika_pagothraystika_nea_genia_19125  

• http://www.lifo.gr/team/sansimera/32231  

• http://foreignaffairs.gr/articles/70112/milosz-reterski/spazontas-ton-pago?page=show  

• http://www.coastlearn.org/gr/tourism-gr/casestudies_arctic.html  

• http://www.lay-out.gr/thriler-stous-pagous-ths-antarktikhs/  

• http://www.uscg.mil/history/webcutters/Icebreakers.asp  

• http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/102002848  

• http://www.travelstyle.gr/portal//destination_articles.php?dest_id=&id=29024  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Yermak_(1898_icebreaker)  

Στη σημερινή εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών 

εξελίξεων η παρακολούθηση και ανάλυση των 

διεργασιών του θαλάσσιου περιβάλλοντος γίνεται 

συνδυαστικά, με επιτόπιες έρευνες και με έρευνες 

από απόσταση. Το βασικό τεχνολογικό μέσο με το 

οποίο σήμερα παρακολουθούνται οι ωκεανοί από 

απόσταση είναι ο δορυφόρος, ο οποίος μετρά τις 

παραμέτρους του θαλασσινού νερού πάνω από την 

ατμόσφαιρα της Γης. 

 

 Η παρακολούθηση των διακυμάνσεων της 

επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας 

αποτελεί σημαντικό εγχείρημα καθώς με την άνοδο 

της θερμοκρασίας των ωκεανών επηρεάζεται: 
 

• H βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οργανισμών  

• Η επιβίωση των κοραλλιογενών υφάλων  

• Η χωρική κατανομή των θαλάσσιων ειδών  

• Ο κλάδος της αλιείας 

Οι δορυφόροι κινούνται σε δύο διαφορετικές 

τροχιές, τη γεωστατική και την ηλιοσύγχρονη ή 

πολική. 
 

Στη γεωστατική τροχιά οι δορυφόροι κινούνται σε 

ύψος 36.000 χλμ πάνω από την επιφάνεια της Γης 

παράλληλα με τον Ισημερινό. 

Δορυφόροι σε γεωστάσιμη τροχιά (www.esa.int) 

Παρακολούθηση της επιφανειακής θερµοκρασίας της  

θάλασσας µε δορυφορικές µεθόδους 

Άρθρο του εθελοντή και Ναυτίλου της HELMEPA Κωνσταντίνου Δρούγκα, 

απόφοιτο της σχολής Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

(Συνεχίζεται �) 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

6 

Α ν τ ί σ τ ο ι χ α  σ τ η ν 

ηλιοσύγχρονη ή πολική 

τροχιά οι δορυφόροι 

κινούνται σε ύψος 850 χλμ 

σχεδόν κάθετα στο 

επίπεδο του Ισημερινού 

περνώντας πάνω από τους 

δύο πόλους της Γης. 

 

Δορυφόρος σε 

ηλιοσύγχρονη τροχιά 

(www.meteorologynews.com) 

 

Για την παρακολούθηση 

της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας 

(SST—Sea Surface Temperature) χρησιμοποιούνται 

η σειρά των δορυφόρων NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration), o δορυφόρος 

Terra, o δορυφόρος Αqua, και η σειρά των 

δορυφόρων MetOp από τη σύμπραξη των ESA 

(European Space Agency) και ΕUMETSAT (European 

Organization for the Exploitation of Meteorological 

Satellites). 

 

Οι μετρήσεις και οι παρατηρήσεις της επιφανειακής 

θερμοκρασίας της θάλασσας γίνονται από ειδικούς 

αισθητήρες ή ραδιόμετρα, τα οποία βρίσκονται 

πάνω στα δορυφορικά συστήματα καθώς αυτά 

κινούνται πάνω από τη γήινη επιφάνεια. 

 

Οι δορυφόροι της ΝΟΑΑ βρίσκονται σε πολική 

τροχιά γύρω από τη Γη και αποτελούν την 

τεχνολογική σειρά δορυφόρων η οποία ξεκίνησε το 

1970 με την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου 

ΝΟΑΑ-1. Σήμερα ο δορυφόρος που χρησιμοποιείται 

για την παρακολούθηση της επιφανειακής 

θερμοκρασίας της θάλασσας είναι ο ΝΟΑΑ-19 με τη 

βοήθεια του αισθητήρα AVHRR/3 (Advanced Very 

High Resolution Radiometer). 

Ο δορυφόρος ΝΟΑΑ-19 

(www.ospo.noaa.gov/Operations/POES/) 

Έπειτα, ο δορυφόρος πολικής τροχιάς Aqua της 

ΝΑSA εκτοξεύθηκε το 2002 και ειδικεύεται στη 

μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας της 

θάλασσας με τον αισθητήρα ΜΟDIS.  

 

O πολικής τροχιάς δορυφόρος Terra εκτοξεύτηκε το 

1999 σε ύψος 705 χλμ πάνω από τη γήινη επιφάνεια 

και στελεχώνεται επίσης από τον αισθητήρα MODIS. 

Επίσης, εφαρμόζεται και σε τομείς όπως: 

 

• Παρακολούθηση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα 

• Μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων 

• Παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών 

• Πρόγνωση του καιρού 

• Προστασία και μελέτη των καλλιεργειών 

 

Στην Ευρώπη, ο δορυφόρος που αναλαμβάνει τη 

μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας της 

θάλασσας είναι ο MetOp. O ΜetOp αποτελείται από 

τους δορυφόρους ΜetOp-A και Metop-B, οι οποίοι 

εκτοξεύθηκαν το 2006 και το 2012 αντίστοιχα. 

Βρίσκονται σε πολική τροχιά ύψους 817 χλμ πάνω 

από τη Γη και παράγουν δορυφορικές εικόνες 

υψηλής ευκρίνειας. 

 

Εκτός από τη μέτρηση της επιφανειακής 

θερμοκρασίας της θάλασσας, τα δορυφορικά 

δεδομένα των συγκεκριμένων δορυφόρων 

χρησιμοποιούνται για: 

 

• Την κατανόηση των σχέσεων ατμόσφαιρας-

θάλασσας 

• Την παρακολούθηση των νεφικών συστημάτων 

και του εδάφους 

• Τη μελέτη της τροπόσφαιρας και της στρατό-

σφαιρας καθώς και των σχέσεών τους 

• Τη μελέτη του καιρού 

 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως οι 

ωκεανογραφικοί δορυφόροι που μετρούν την 

επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας έχουν τα 

εξής πλεονεκτήματα: 

 

• Σχετική ακρίβεια στις μετρήσεις με μικρό 

περιθώριο σφαλμάτων 

• Βοήθεια στη μελέτη και αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής 

• Συνεχής παρακολούθηση 

• Ευκολία στη λήψη των δεδομένων 

 

 
(Συνεχίζεται �) 
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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: Σταματική Αντωνάκου, Δημήτρης Γιάκος 

Κωνσταντίνος Δρούγκας 

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: 

� Τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ecSXw0uB0o8 

 

� Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων, 21-29 Νοεμβρίου 2015: 

 http://www.ewwr.eu/en 

Από την άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματα αφορούν: 

 

• Τo υψηλό κόστος κατασκευής των δορυφόρων 

• Τη μεγάλη χρονική διάρκεια από την κατασκευή 

μέχρι την εκτόξευση του δορυφόρου (συνήθως 

10+ χρόνια) 

• Την πιθανότητα βλαβών του δορυφόρου 

 

Όσον αφορά τα μελλοντικά δορυφορικά συστήματα  

 

παρακολούθησης της επιφανειακής θερμοκρασίας 

της θάλασσας, έχει δρομολογηθεί η εκτόξευση του 

δορυφόρου MetOp-C της ESA το 2017. Ο 

συγκεκριμένος δορυφόρος θα βοηθήσει στη 

συνέχιση της παρακολούθησης της SST με λήψη 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και στην 

καλύτερη χωρική ανάλυση των δορυφορικών 

εικόνων με αποτέλεσμα τον καλύτερο 

προγραμματισμό των υπευθύνων στην αντιμε-

τώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Πηγές: 

• http://meteorologynews.com/weather-technology/noaa-set-to-launch-new-climate-satellite/ 

• http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/SEMAPY4PVFG_0.html 

• http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/LaunchesandOrbits/SatelliteOrbits/index.html 

• https://podaac.jpl.nasa.gov/SeaSurfaceTemperature 

• http://poes.gsfc.nasa.gov/instruments.html 

Σύνθετη απεικόνιση θερμοκρασίας και θαλάσσιων ρευμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:ECCO2_Sea_Surface_Temperature_and_Flows.ogv 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/helmepa
https://en.wikipedia.org/wiki/File:ECCO2_Sea_Surface_Temperature_and_Flows.ogv

