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Παγκόσµια Ηµέρα Πολικής Αρκούδας 

Η Παγκόσμια Ημέρα Πολικής Αρκούδας που 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Φεβρουαρίου, μας 

δίνει την αφορμή να γνωρίσουμε τους 

μεγαλοπρεπείς αυτούς γίγαντες που ζουν στις 

παγωμένες περιοχές τις Αρκτικής, αλλά και να 

ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά τους κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν. 

 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πολικής 

αρκούδας; 

 

- Η πολική αρκούδα (Ursus Maritimus), γνωστή και 

σαν λευκή, βόρεια ή θαλάσσια αρκούδα, 

συναντάται στην Αλάσκα, τον Καναδά, τη 

Γροιλανδία, τη Ρωσία και τη Νορβηγία.   

 

- Είναι το μεγαλύτερο σαρκοφάγο ζώο της στεριάς, 

καθώς τα αρσενικά όταν είναι όρθια μπορούν να 

φτάσουν τα 3 μέτρα ύψος και ζυγίζουν συχνά 

πάνω από 600 κιλά.  

 

- Έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στο περιβάλλον 

της. Για να επιβιώνει στις εξαιρετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες, εκτός από δύο προστατευτικά  

στρώματα γούνας, κάτω από το δέρμα της έχει 

ένα πολύ παχύ στρώμα λίπους.  

 

- Κυνηγά στην ξηρά, στον πάγο, αλλά και μέσα στο 

νερό και τρέφεται κυρίως με φώκιες, των οποίων 

το λίπος είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την πολική 

αρκούδα, καθώς είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 

λιπαρά. Εκτός από τις φώκιες, τρέφεται και με τα 

υπόλοιπα θαλάσσια ζώα της Αρκτικής, όπως 

φάλαινες, θαλάσσιους ελέφαντες και ψάρια. Στην 

ξηρά, το διαιτολόγιό της μπορεί να περιλαμβάνει 

χήνες, αυγά πουλιών, ακόμα και μικρά θηλαστικά. 

Έχει επίσης πολύ ανεπτυγμένη όσφρηση και 

μπορεί να εντοπίσει το θήραμά της από 

απόσταση ενός χιλιομέτρου και μέχρι το ένα 

μέτρο κάτω από το χιόνι.  

 

- Επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της γλώσσας του 

σώματος, με ήχους και μυρωδιές που αφήνουν ως 

Υπό την αιγίδα της 
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ίχνη. Όταν θέλουν να δείξουν ότι έχουν διάθεση 

για παιχνίδι, κουνάνε το κεφάλι τους δεξιά και 

αριστερά. Συνήθως τρίβουν τις μύτες τους όταν 

θέλουν να ζητήσουν κάτι, όπως φαγητό. 

 

- Επειδή η περιποιημένη γούνα τις προστατεύει 

καλύτερα από το κρύο, αφιερώνουν καθημερινά 

χρόνο για την περιποίησή της. Τινάζουν το νερό 

από πάνω τους για να στεγνώσουν πιο γρήγορα 

και κυλιούνται στο χιόνι με το κεφάλι, την πλάτη 

και την κοιλιά για να καθαρίζονται. 

 

- Φτάνουν στην αναπαραγωγική τους ηλικία μετά 

τα 4 έτη και συνήθως γεννούν 2 μικρά, τα οποία 

παραμένουν με τη μητέρα τους μέχρι και 2,5 

χρόνια. Τις περιόδους που δεν βρίσκουν εύκολα 

τροφή, τα θηλυκά που εγκυμονούν μπορούν να 

επιβιώσουν μέχρι και 8 μήνες χωρίς φαγητό! 

 

- Κοιμούνται καθημερινά 7-8 ώρες και ζουν κατά 

μέσο όρο 15 με 18 χρόνια, αν και έχουν βρεθεί 

πολικές αρκούδες που φτάσανε μέχρι και τα 30. 

 

Από τί κινδυνεύουν οι πολικές αρκούδες; 

 

Το ανεξέλεγκτο κυνήγι για αθλητικούς και 

εμπορικούς σκοπούς ήταν η κύρια απειλή για τις 

πολικές αρκούδες τη δεκαετία του ’60 και ’70 και 

είχε σαν επίπτωση να μειωθεί τόσο πολύ ο 

πληθυσμός τους, που λίγο έλειψε να εξαφανιστούν. 

Οι πολικές αρκούδες είναι προστατευόμενο είδος 

από το 1973, όταν τα 5 κράτη στα οποία ζουν 

υπέγραψαν συμφωνία για την προστασία τους.  

 

Σήμερα, η μεγαλύτερη απειλή για τις πολικές 

αρκούδες είναι η κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές 

των αερίων του θερμοκηπίου έχουν σαν 

αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη 

ραγδαία μείωση των πάγων, που επηρεάζουν 

ολόκληρο το οικοσύστημα της Αρκτικής. Οι πολικές 

αρκούδες εξαρτώνται από τους πάγους για να 

κυνηγήσουν, να  αναπαραχθούν και να φτιάξουν το 

καταφύγιό τους. Καθώς οι πάγοι συρρικνώνονται, οι 

πολικές αρκούδες αναγκάζονται να διανύσουν 

μεγαλύτερες αποστάσεις για να βρουν τροφή. Στο 

παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε όλους τους 

λόγους για τους οποίους οι πάγοι είναι τόσο 

σημαντικοί  για την επιβίωσή τους: 

https://www.youtube.com/user/polarbearsinternat  

 

Τέλος, ένας ακόμη εχθρός για τις πολικές αρκούδες 

είναι η ρύπανση της αρκτικής φύσης από χημικά. Αν 

και τα περισσότερα από αυτά τα επιβλαβή χημικά 

έχουν απαγορευτεί, εξακολουθούν να παραμένουν 

στο περιβάλλον και μέσω της τροφικής αλυσίδας 

φτάνουν και στις πολικές αρκούδες στις οποίες 

συσσωρεύονται στο λίπος τους και σταδιακά 

βλάπτουν το ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό 

τους σύστημα κάνοντάς τις ευάλωτες σε ασθένειες 

και μειώνοντας την αναπαραγωγική τους ικανότητα. 

Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πολικής 

αρκούδας στο φυσικό της περιβάλλον μπορείτε να 

δείτε εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ITc3Uclb40  

Πηγές: 
 

• http://www.polarbearsinternational.org 

• http://www.arkive.org   

• http://news.nationalgeographic.com  

• http://www.theguardian.com  

• http://news.discovery.com 
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Ενέργεια από τους ωκεανούς – Α. Κυµατική Ενέργεια 

Η ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από τους 

ωκεανούς είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η 

οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό, όμως πρόκειται για μια πολλά 

υποσχόμενη πηγή καθαρής ενέργειας, αν 

σκεφτούμε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της 

επιφάνειας του πλανήτη. 

 

Σε αυτό το τεύχος του «Περισκοπίου» θα μιλήσουμε 

για την κυματική ενέργεια, ενώ στα επόμενα τεύχη 

θα αναφερθούμε στην παλιρροιακή και τη θερμική 

ενέργεια. 

 

Κυματική ενέργεια είναι η μορφή ενέργειας που 

προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυμάτων. 

Οι άνεμοι που πνέουν πάνω από τους ωκεανούς 

δημιουργούν τα κύματα τα οποία μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε για την παραγωγή ενέργειας σε 

περιοχές με υψηλό δείκτη ανέμων και σε ακτές 

ωκεανών. 

 

Οι καλύτεροι κυματικοί πόροι εμφανίζονται σε 

περιοχές όπου υπάρχουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι 

διέσχισαν μεγάλες αποστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο, οι 

καλύτεροι κυματικοί πόροι στην Ευρώπη 

εντοπίζονται κατά μήκος των δυτικών ακτών της, 

που βρίσκονται στο τέλος μιας μεγάλης 

ανεμπόδιστης διαδρομής, δηλ. στον Ατλαντικό 

Ωκεανό. Κοντά στις ακτές, η ενέργεια των κυμάτων 

εξασθενεί λόγω της τριβής στον πυθμένα της 

θάλασσας. Συνεπώς, τα κύματα στα βαθύτερα νερά 

και στα ανοιχτά της θάλασσας, μεταφέρουν 

περισσότερη ενέργεια. 

Οι κυματικοί πόροι ανά την Ευρώπη 

 

�Πού μπορεί να τοποθετηθεί ένα σύστημα 

εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας; 

Τα συστήματα κυματικής ενέργειας μπορούν να 

χωριστούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες: 

                  1. Σταθερά                                              2. Πλωτά 

 

Ένα σύστημα κυματικής ενέργειας μπορεί να 

εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο στον ωκεανό 

και να παράγει ενέργεια, μπορεί να είναι 

τοποθετημένο στον πυθμένα ή πλωτό ανοιχτά της 

θάλασσας ή σύστημα εγκαταστημένο στα παράλια 

ή στα ρηχά νερά. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης 

να είναι ολικά βυθισμένο στο νερό ή να είναι 

τοποθετημένο πάνω από τη θαλάσσια επιφάνεια σε 

μία πλωτή πλατφόρμα. 

 

Γενικά τα σταθερά συστήματα, τα οποία 

τοποθετούνται στις ακτές ή στα ρηχά νερά έχουν 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των πλωτών 

συστημάτων στον τομέα της συντήρησης, ωστόσο ο 

αριθμός των διαθέσιμων περιοχών κατάλληλων για 

σταθερά συστήματα είναι περιορισμένος. Σε αυτά 

τα συστήματα οι ταλαντώσεις που συντελούνται 

στη στήλη νερού του συστήματος μετατρέπουν την 

κυματική ενέργεια σε ηλεκτρική. Καθώς το νερό 

εισέρχεται στο εσωτερικό του συστήματος 

αναγκάζει τον αέρα που υπάρχει να μετατοπιστεί 

προς το επάνω μέρος και να θέσει σε λειτουργία την 

τουρμπίνα η οποία μετατρέπει την κινητική 

ενέργεια σε ηλεκτρική. 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σταθερού 

συστήματος είναι το σύστημα TAPCHAN (Tapered 

channel systems), που λειτουργεί με χρήση 
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βαθμιαίων καναλιών σε δεξαμενή. Καθώς το νερό 

εισέρχεται στην δεξαμενή τα κανάλια συμβάλουν 

στην αύξηση του ύψους των κυμάτων και στην 

συνέχεια κινούν έναν άξονα τοποθετημένο 

παράλληλα σε αυτά. Η κίνηση του άξονα μετατρέπει 

την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική και στη συνέχεια 

την διοχετεύει σε ηλεκτρικό δίκτυο ή αποθηκεύεται 

σε μπαταρίες. Η ιδέα του συστήματος αυτού 

υιοθετεί αρχές παραδοσιακού υδροηλεκτρικού 

συστήματος, συλλέγει νερό, το αποθηκεύει και 

μέσω της κίνησης έχουμε την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό το σύστημα έχει μικρό κόστος 

λειτουργίας και μεγάλη αξιοπιστία. Δυστυχώς όμως 

δεν είναι κατάλληλο για όλες τις ακτές. Χρειάζεται 

περιοχές όπου υπάρχει συνεχής κυματισμός, 

παλίρροια μικρότερη του ενός μέτρου, αρκετό 

βάθος κοντά στις ακτές και κατάλληλη τοποθεσία 

για την δεξαμενή.  

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ένα τέτοιο σύστημα στο 

Toftestallen της Νορβηγίας, όπου ένας αγωγός με 

σταδιακή μείωση της διαμέτρου του προκαλούσε 

την υπερχείλιση του νερού σε μία επίγεια δεξαμενή: 

https://www.youtube.com/watch?v=vG6R_R2YyAo 

 

Τα πλωτά συστήματα, σε αντίθεση με τα σταθερά, 

παράγουν ενέργεια από την αρμονική κίνηση του 

πλωτού τμήματος του συστήματος και όχι από την 

κίνηση της σταθερής τουρμπίνας στο εσωτερικό. 

Στα συστήματα αυτά οι οδηγοί ανεβαίνουν και 

κατεβαίνουν ανάλογα με την κίνηση του κύματος 

και η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω της 

κίνησης αυτής. Παρακάτω θα δούμε κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα πλωτών 

συστημάτων. 

 

�Mighty Whale 

 

Αποτελεί το ερευνητικό πρόγραμμα Ιαπώνων 

επιστημόνων με την ονομασία Mighty Whale και 

όπως προδίδει το όνομα πρόκειται για κινητό 

σύστημα κυματικής ενέργειας που εξωτερικά το 

περίβλημα θυμίζει μικρή φάλαινα. Το σύστημα 

Mighty Whale  μετατρέπει την κυματική ενέργεια σε 

ηλεκτρική με τη 

χρήση κάθετης 

στήλης νερού που 

περικλείεται στο 

εσωτερικό του.  

Καθώς το σύστη-

μα κινείται στην 

επιφάνεια της 

θάλασσας, το 

νερό εισέρχεται 

στην κάθετη 

στήλη και κινεί 

την τουρμπίνα 

π α ρ ά γ ο ν τ α ς 

ηλεκτρική ενέργεια. Το νερό εισέρχεται από το 

στόμιο του Mighty Whale και αυξάνει τη στάθμη 

του νερού εσωτερικά, ο αέρας κινείται προς τα 

επάνω και κινεί την τουρμπίνα. Η διαδικασία 

θυμίζει αυτήν των σταθερών συστημάτων,  με τη 

διαφορά ότι το σύστημα στην περίπτωση αυτή 

κινείται. 

 

�Wave Dragon 

 

Το Wave Dragon είναι μια πλωτή συσκευή που έχει 

σχεδιαστεί για να είναι ακινητοποιημένη. Δε 

μετατρέπει το κύμα σε ενέργεια με το να κινείται 

πάνω-κάτω, ή επιτρέποντας σε ορισμένα τμήματά 

του να μετακινούνται από την κίνηση των κυμάτων. 

Απλά χρησιμοποιεί το ενεργειακό δυναμικό του 

νερού που περνά μέσω των υπερχειλιστών στη 

δεξαμενή. Είναι εγκατεστημένο σε νερά με βάθος 

μεγαλύτερο από 25 μέτρα για να επωφελείται από 

τα κύματα του ωκεανού, προτού αυτά χάσουν την 

ενέργειά τους φθάνοντας στην παράκτια ζώνη. 

 

(Συνεχίζεται �) 
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σύστημα, διότι εκμεταλλεύεται διαφορετικές 

κινήσεις των κυμάτων. Δείτε το βίντεο:  

https://youtu.be/9AaSq3Ux_-Q 

 

Μια άλλη πρωτοποριακή ιδέα για την εκμετάλλευση 

της κυματικής ενέργειας έρχεται από τη Νορβηγία, 

όπου μια εταιρεία μετατρέπει τα παλιά αλιευτικά 

σκάφη σε μονάδες εκμετάλλευσης της ενέργειας 

του ωκεανού. Διαβάστε πώς εφαρμόζεται η 

τεχνολογία αυτή στο παρακάτω άρθρο:  

econews.gr/2015/02/16/alieutiko-kymatiki-energeia-120641/ 

 

Μια από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις έρχεται από τις 

ΗΠΑ, όπου το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών 

χρηματοδότησε το σχεδιασμό του συστήματος 

Triton. Πρόκειται για ένα σύστημα κυματικής 

ενέργειας μεγάλης κλίμακας με λίγα κινητά μέρη, σε 

αντίθεση με αντίστοιχες τεχνολογίες, 

χαρακτηριστικό που το καθιστά ανθεκτικότερο στην 

καταπόνηση από τη θάλασσα. Το σύστημα Triton 

αποτελείται από μια πλωτή πλατφόρμα που 

φιλοξενεί γεννήτριες κατασκευασμένες από ένα 

ειδικό κράμα μετάλλων και είναι προσδεμένες σε 

ένα βαρύ δακτύλιο που μοιάζει με δίσκο, ο οποίος 

βυθίζεται. Προς το παρόν, οι ερευνητές υποβάλλουν 

σε δοκιμές πρωτότυπα μοντέλα μικρής κλίμακας 

τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και στον 

ωκεανό. Δείτε στο video πώς λειτουργεί η συσκευή 

και τι λένε οι μηχανικοί σχετικά με τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν: https://youtu.be/f8OW1KXW-Rc 

 

Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά 

παραδείγματα εφαρμογών και τεχνολογιών για την 

εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Πρέπει 

όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για 

τεχνολογίες που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε 

εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες: αλμυρό νερό, 

καταιγίδες και ισχυρά ρεύματα καταπονούν 

ακατάπαυστα τις υπεράκτιες γεννήτριες είτε 

πρόκειται για υποβρύχιες τουρμπίνες ή για 

συσκευές που μοιάζουν με σημαδούρες και 

επιπλέουν στην επιφάνεια ώστε να 

«αιχμαλωτίζουν» την κινητική ενέργεια των 

κυμάτων. Πέραν αυτού, η εγκατάσταση και η 

συντήρησή τους απαιτεί  ειδικά σχεδιασμένα πλοία 

με συνέπεια το κόστος να είναι έως και τέσσερεις 

φορές υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας. 

 

Παρά τις τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες που 

μπορεί να παρουσιάζονται στην εκμετάλλευση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να 

εκμεταλλευτούμε το τεράστιο δυναμικό του 

ωκεανού που θα μπορούσε να λύσει το ενεργειακό 

πρόβλημα του πλανήτη μας! 

�Pelamis 

 

Το Pelamis σημαίνει θαλάσσιο φίδι και το σύστημα 

πήρε αυτό το όνομα λόγω της εμφάνισής του. 

Αποτελείται από μια σειρά κυλίνδρων που συν-

δέονται αρθρωτά και έχουν βυθιστεί μερικώς. Το 

κύμα δημιουργεί μια σχετική κίνηση μεταξύ των 

κυλίνδρων, η οποία ενεργοποιεί ένα υδραυλικό 

σύστημα και στη συνέχεια την ηλεκτρική γεννήτρια. 

Υπολογίζεται ότι 30 από αυτά τα συστήματα θα 

μπορούσαν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες 

20.000 περίπου νοικοκυριών στην Ευρώπη. Για 

πρώτη φορά τοποθετήθηκε ένα σύστημα Pelamis το 

2004 στη Σκωτία, ενώ το 2008 τοποθετήθηκαν 3 

συστήματα Pelamis στα ανοικτά της Πορτογαλίας. 

 

Τελευταίες Εξελίξεις της Κυματικής Ενέργειας 

 

Η Σκωτία βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στον 

κόσμο όσον αφορά την εκμετάλλευση της ενέργειας 

από τη θάλασσα και ελέγχει το ένα τέταρτο της 

υπεράκτιας αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας στην 

Ευρώπη. Μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες 

κυματικής ενέργειας της Σκωτίας εργάζεται πάνω σε 

μια νέα προσέγγιση ενεργειακής εκμετάλλευσης 

των ωκεανών. Το σύστημα WaveNET είναι μια 

συστοιχία πλωτών γεννητριών που λέγονται 

«Καλαμάρια» (Squids). Τα Καλαμάρια κυματικής 

ενέργειας είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να 

συνδέονται ανά ομάδες, δημιουργώντας μεγάλα 

πλωτά δίκτυα που μπορούν να λάβουν 

οποιαδήποτε γεωμετρική μορφή. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα των Squids είναι ότι όσο διευρύνεται 

το δίκτυο τόσο αποδοτικότερο καθίσταται το 

Πηγές: 

• http://www.powerengineeringint.com/articles/print/volume-20/issue-1/features/riding-a-wave-of-potential.html 

• http://users.itia.ntua.gr/nikos/energy/ene_thal_10_2.pdf 

• http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/oceans.htm 

http://www.econews.gr/2015/02/16/alieutiko-kymatiki-energeia-120641/
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πούλια, φάλαινες, 

θαλάσσιες χελώνες και 

ψάρια τρέφονται με 

πλαστικά που περνούν 

για τροφή και 

π ε θ α ί ν ο υ ν  α π ό 

πνιγμό, εντερική 

απόφραξη και ασιτία. 

Επιπλέον, οι επι-

στήμονες διερευνούν 

εδώ και δεκαετίες τις 

μακροπρόθεσμες επι-

πτώσεις των χημικών 

ουσιών που είτε 

υπάρχουν είτε απορ-

ροφούνται από τα 

πλαστικά και βιο-

συσσωρεύονται μέσω 

της τροφικής αλυσί-

δας σε ψάρια, άλλους 

θαλάσσιους οργανι- 

σμούς και τον άνθρω-

πο.  

 

Σύμφωνα με πρό-

σφατη μελέτη της UNEP με τίτλο “Valuing Plastic” (PDF), το 

ετήσιο οικονομικό κόστος από τη ρύπανση του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος με πλαστικά είναι τουλάχιστον 13 

δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ ακόμα και στην 

Ευρώπη όπου η ρύπανση είναι πιο περιορισμένη, το κόστος 

καθαρισμού των ακτών ετησίως μπορεί να φτάσει τα 695 

εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το μακρο-

πρόθεσμο κόστος των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. 

  

Και φυσικά για χώρες όπως η Ελλάδα που εξαρτώνται 

οικονομικά από τον τουρισμό, η ευρεία ρύπανση ακτών με 

πλαστικά και άλλα απορρίμματα λειτουργεί αποτρεπτικά 

στην προσέλκυση τουριστών από τις άλλες χώρες, που 

αποτελούν και την κύρια αγορά για το τουριστικό «προϊόν» 

της χώρας μας. 

 

Υπάρχει λύση; 

Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, το πρόβλημα της 

ρύπανσης με πλαστικά συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση 

του καταναλωτικού μοντέλου ζωής που έχει επικρατήσει 

στις ανεπτυγμένες χώρες και που προσπαθούν να 

αντιγράψουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό που 

τώρα απαιτείται είναι μία εκτεταμένη «από-πλαστικοποίηση» 

της ζωής μας, πράγμα το οποίο συνεπάγεται και αλλαγές σε 

καθημερινές μας βλαβερές συνήθειες. 

 

Για παράδειγμα, εύκολα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη 

χρήση του πλαστικού μπουκαλιού με παγούρι ή θερμός, της 

πλαστικής σακούλας με πάνινη, τις συσκευασίες τροφίμων 

μίας χρήσεως με πολλαπλών χρήσεων ή και να μην 

χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια. Δεν είναι τυχαίο ότι 

αυτά τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής έχουν αυξηθεί 

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η ρύπανση θαλασσών 

και ωκεανών με πλαστικά απορρίμματα σύμφωνα με όλες 

τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αλλά και τα στοιχεία 

από τους καθαρισμούς ακτών που συλλέγει η HELMEPA 

στην Ελλάδα την τελευταία 25ετία. 

 

Η παραγωγή πλαστικού 

μεταξύ 1960 και 2014 

αυξήθηκε στο εικοσα-

πλάσιο και ενδέχεται να 

δ ι π λ α σ ι α σ τ ε ί  σ τ α 

επόμενα 20 χρόνια και να 

τετραπλασιαστεί μέχρι το 

2050. Η ετήσια παραγωγή 

πλαστικού έχει πλέον 

ξεπεράσει τους 300 

εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που αναλογεί στο συνολικό 

βάρος όλων των ενηλίκων ανθρώπων του πλανήτη! 

 

Πολλά από τα πλαστικά αντικείμενα έχουν μέσο όρο χρήσης 

1 έτος, ενώ στην περίπτωση πλαστικών που σχετίζονται με 

την αναψυχή όπως μπουκάλια, καλαμάκια και σακούλες, η 

χρήση τους διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Και αυτό σε 

αντίθεση με τη μεγάλη ανθεκτικότητά τους, καθώς 

πρόκειται για συνθετικά υλικά που διαρκούν για πολλά 

χρόνια στο περιβάλλον μέχρι να διασπαστούν σε μικρότερα 

κομμάτια και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 

 

Σύμφωνα με έκθεση του ιδρύματος Ellen ΜacArthour 

Foundation που παρουσιάστηκε στο τελευταίο Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας τον Ιανουάριο 

2016, το 72% των πλαστικών δεν ανακυκλώνεται καθόλου 

αφού το 40% πηγαίνει σε σημεία υγειονομικής ταφής και το 

32% «διαρρέει» από το σύστημα αποκομιδής, που σημαίνει 

πως είτε δεν συλλέγεται καθόλου είτε μεταφέρεται σε 

παράνομες χωματερές. 

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις; 

Η  συνεχόμενη ανάπτυξη της παραγωγής και χρήσης 

πλαστικών συσκευασιών και αντικειμένων έχει ως 

αποτέλεσμα την εξάπλωση τους και στις πιο απόμακρες 

περιοχές του πλανήτη μας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια 

έκθεση, εάν η παραγωγή και η χρήση πλαστικών συνεχίσει 

με τους ίδιους ρυθμούς, το πρόβλημα της ρύπανσης θα 

επιδεινωθεί δραματικά με αποτέλεσμα μέχρι το 2050 τα 

πλαστικά να είναι περισσότερα από τα ψάρια.  

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση: «Τα πλαστικά 

μπορούν να παραμείνουν στους ωκεανούς για εκατοντάδες 

χρόνια στην αρχική τους μορφή, και ακόμα περισσότερο σε 

μικρότερα κομμάτια κάτι που κάνει τον όγκο να 

συσσωρεύεται. Βάσει ερευνών που έχουν γίνει, 

υπολογίζεται ότι πάνω από 150 εκατομμύρια τόνοι 

πλαστικού βρίσκονται ήδη στους ωκεανούς. Χωρίς τη λήψη 

δραστικών μέτρων, το 2050 η αναλογία ψαριών και 

πλαστικών θα διαμορφωθεί σε 1 προς 3».  

 

Οι επιπτώσεις για τους θαλάσσιους οργανισμούς από τη 

ρύπανση με πλαστικά είναι ανυπολόγιστες. Θαλασσο- (Συνεχίζεται �) 

Το 2050 η θάλασσα θα έχει περισσότερα πλαστικά από ψάρια! 

Αύξηση της παγκόσμιας παραγω-

γής πλαστικών 1950-2014 

http://www.helmepa.gr/zip/HELMEPA_Recycle_Period.jpg
http://www.helmepa.gr/zip/HELMEPA_Recycle_Period.jpg
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://apps.unep.org/publications/index.php?option=com_pmtdata&task=download&file=-Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20the%20consumer%20goods%20industry-2014Valuing%20plasticsF.
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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: Ναταλία Τσαντσαρίδη, Ελένη Τσόλκα, 

Χριστίνα Μπονώρη 

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: 

♦ Κάντε μια «βουτιά» σε ένα υποβρύχιο άλμπουμ απ’ όλο τον κόσμο! (25 φωτογραφίες) 

 http://bit.ly/1Q8hMec 

 

♦ Η κάμερα «έπιασε» τον ελέφαντα να μαζεύει σκουπίδια και να τα βάζει στον κάδο.  

Αν μπορεί ο ελέφαντας, εμείς γιατί όχι;;;  http://bit.ly/1Bz1KVk 

και η Αμερική φιλοξενούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

παραγωγής και σχεδίασης πλαστικών. Σύμφωνα πάντα με την 

έκθεση του Ellen ΜacArthour Foundation, σε αυτές τις 

περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν πολλές ευκαιρίες 

επανασχεδιασμού των υλικών και των πλαστικών προϊόντων, 

με καινοτομίες και προηγμένες τεχνολογίες στο διαχωρισμό 

και την ανακύκλωσή τους. 

 

Πέρα από τις προτάσεις που αφορούν τη διαχείριση 

απορριμμάτων και τη βιομηχανία πλαστικών, βασική 

παράμετρος για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος 

είναι η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

ευρύτερου κοινού. Σημαντική πρωτοβουλία για την ευρύτερη 

ευαισθητοποίηση στο θέμα των πλαστικών και άλλων 

απορριμμάτων αποτελεί και η Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Καθαρισμού, που συντονίζει η HELMEPA για 3η συνεχή χρονιά 

στη χώρα μας, μεταξύ 6-15 Μαΐου 2016.  

 

Στη διαδικτυακή σελίδα 

της HELMEPA μπορείτε 

να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες για τον 

τρόπο που μπορείτε και 

εσείς να οργανώσετε 

τον καθαρισμό σας, 

δήλωση συμμετοχής 

και άλλα χρήσιμα 

εργαλεία για την υπο-

στήριξη της δράση σας.  

δραματικά την τελευταία δεκαετία και βρίσκονται στην κορυφή 

της λίστας με τα  πολυπληθέστερα απορρίμματα στις ελληνικές 

ακτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουν κάθε χρόνο οι 

εθελοντές της HELMEPA. 

 

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ψάχνουν συσκευασίες 

ανακυκλώσιμες, βιοδιασπόμενες κ.α. Δυστυχώς όμως αυτή δεν 

είναι πάντα μια φιλική προς το περιβάλλον λύση, μιας και το 

πλαστικό διασπάται σε μικρότερα κομμάτια, τα λεγόμενα 

μικροπλαστικά, ρυπαίνοντας το περιβάλλον μόνιμα. Έκθεση του 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) 

που εκδόθηκε στα τέλη του 2015, με τίτλο “Biodegradable 

Plastics and Marine Litter - Misconceptions, Concerns and 

Impacts on Marine Environments” (PDF), αναφέρει ότι η πλήρης 

βιοαποικοδόμηση των πλαστικών συμβαίνει σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι σπάνιες και προειδοποιεί 

πως η ευρεία υιοθέτηση των βιοδιασπόμενων πλαστικών είναι 

πιθανό να συμβάλλει στη θαλάσσια ρύπανση με ανεπιθύμητες 

συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.  

 

Συνολικά το 85% της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών 

τροφοδοτεί τις αγορές Ασίας, Ευρώπης και Αμερικής. Η Ασία 

είναι υπεύθυνη για το 80% της διαρροής πλαστικών στους 

ωκεανούς, όπως αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία, με 

αποτέλεσμα αρκετές μελέτες για τον περιορισμό της ρύπανσης 

να επικεντρώνονται σε αυτή τη περιοχή. Παράλληλα, η Ευρώπη 

Πηγές 

• http://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur 

• http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf 

• http://plastic-pollution.org/ 

• http://www.plasticoceans.net/ 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/helmepa
http://www.unep.org/gpa/documents/publications/BiodegradablePlastics.pdf
http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php
http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php

