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Η κλιµατική αλλαγή στην Αρκτική - Πάρτε µέρος στην καµπάνια 

#myclimateaction 

Ως Αρκτική αναφέρεται η περιοχή γύρω από το 

Βόρειο Πόλο, στον αντίποδα της Ανταρκτικής. 

Περιλαμβάνει βόρεια τμήματα των ΗΠΑ (Αλάσκα), 

Καναδά, Ρωσίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και 

Φινλανδίας, την Ισλανδία, τη Γροιλανδία, το 

αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ καθώς και όλο το 

θαλάσσιο χώρο, το λεγόμενο Αρκτικό Ωκεανό (ή 

Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό). Είναι ο μικρότερος και ο 

πιο ρηχός από τους πέντε ωκεανούς της Γης και 

κατά την περίοδο του χειμώνα οι πάγοι τον 

καλύπτουν απ' άκρη σ' άκρη, ενώ το καλοκαίρι οι 

πάγοι υποχωρούν. 

 

Παρά τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, η 

Αρκτική είναι γεμάτη ζωή, από οργανισμούς που 

ζουν στον πάγο και στη θάλασσα ως τους 

ανθρώπους που ζουν στις αρκτικές περιοχές. Οι 

ιθαγενείς λαοί έχουν προσαρμοστεί στις ακραίες 

κλιματολογικές συνθήκες και έχουν μάθει να ζουν 

σε αρμονία με τη φύση.  

 

Πολλά είναι όμως τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Αρκτική τα τελευταία χρόνια με την 

κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του 

πλανήτη. Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα 

θα αλλάζει. Όταν όμως αναφερόμαστε στην 

κλιματική αλλαγή, δεν εννοούμε τη φυσική 

μεταβολή του κλίματος. Εννοούμε κυρίως το 

πρόβλημα των αλλαγών που παρατηρούνται στο 

κλίμα του πλανήτη και σχετίζονται με την αύξηση 

των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η 

Αρκτική είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές 

κλίματος, γι’ αυτό και θεωρείται από τους 
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(Συνεχίζεται �) 

επιστήμονες ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τις επερχόμενες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής.  

 

Από το καλοκαίρι της δεκαετίας του 1980, η 

επιφάνεια των πάγων του Αρκτικού Ωκεανού έχει 

μειωθεί κατά 40%. Το φθινόπωρο στην περιοχή 

όπου σήμερα είναι ανοιχτός ωκεανός έχει 

παρατηρηθεί αύξηση 2-5°C, καθώς τα νερά, όντας 

πιο σκούρα, απορροφούν το ηλιακό φως που 

άλλοτε οι πάγοι ανακλούσαν στο διάστημα.  

 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιεί η NASA με 

υψομετρικά όργανα λέιζερ δείχνουν ότι οι άκρες 

του παγετωνικού καλύμματος της Γροιλανδίας 

υποχωρούν. Στο Βόρειο Ημισφαίριο το λιώσιμο του 

πάγου ξεκινά το καλοκαίρι εννιά μέρες νωρίτερα 

από ότι πριν από 150 χρόνια, ενώ ο σχηματισμός 

του το φθινόπωρο δέκα μέρες αργότερα. Το 

permafrost -το μόνιμα παγωμένο υπέδαφος- 

σήμερα λιώνει και έχει αναγκάσει το έδαφος να 

υποχωρήσει σχεδόν πέντε μέτρα σε κάποιες 

περιοχές στην Αλάσκα.  

 

Ο φωτογράφος της Greenpeace, Christian Aslund, 

κατέγραψε το σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η περιοχή, και συγκεκριμένα οι 

παγετώνες του Svalbard, στη Νορβηγία, μέσα από 

το φωτογραφικό του φακό. Βγάζοντας ακριβώς την 

ίδια φωτογραφία στο ίδιο σημείο με αρχειακό υλικό 

που βρήκε από το 1900, αντιπαραβάλλει το 

πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο.  

 

Όπως δηλώνει και ο ίδιος «Επισκέπτομαι την Αρκτική 

τα τελευταία 20 χρόνια και έχω δει από πρώτο χέρι 

πως η κλιματική αλλαγή την έχει επηρεάσει, με 

υποχώρηση των παγετώνων και λιώσιμο των πάγων. 

Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει το 

πρόβλημα τις κλιματικής αλλαγής πριν γίνει 

οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα.» 
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� τη μελέτη της χημικής σύνθεσης της θάλασσας. 

 

Για να μελετώνται όλα τα παραπάνω, απαραίτητες 

είναι οι ερευνητικές αποστολές που η ΝΟΑΑ 

οργανώνει με τους επιστήμονες, τα πλοία της και 

άλλα μέσα, όπως φαίνεται παρακάτω. Ας δούμε 

λοιπόν ποιες είναι οι  κυριότερες 

προγραμματισμένες ερευνητικές αποστολές για το 

2017. 

 

Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε συλλογή 

πληροφοριών σε μεγάλου βάθους απομακρυσμένες 

προστατευόμενες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού 

(Pacific Remote Islands Marine National Monument 

και Phoenix Islands Protected Area).  

 

Οι περιοχές αυτές ήταν είτε εντελώς άγνωστες, είτε 

ελάχιστα γνωστές και η έρευνα έγινε με τη βοήθεια 

των ειδικών οχημάτων της NOAA, Deep Discoverer 

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας 

(National Oceanic and Atmospheric Administration - 

NOAA) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

μετράει πάνω από 200 χρόνια ιστορίας και 

προσφοράς στην έρευνα της θάλασσας και των 

ωκεανών. Σε αυτό το άρθρο μας θα αναφερθούμε 

στη ΝΟΑΑ, στις σημαντικότερες ερευνητικές 

αποστολές της για το 2017 και θα δούμε τις 

τεχνολογίες και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Επίσης, 

θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το 

εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

της.  

 

Η συστηματική έρευνα των ωκεανών ξεκίνησε στις 

ΗΠΑ το 1807, όταν ο Πρόεδρος Thomas Jefferson 

δημιούργησε την υπηρεσία “Survey of the Coast”, 

πρόγονο της NOAA. Από τότε, η NOAA παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας τόσο στις 

ΗΠΑ, όσο και παγκοσμίως. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αιώνων, η NOAA 

έχει μεταξύ άλλων ασχοληθεί με:  

 

� τη συστηματική χαρτογράφηση του πυθμένα της 

θάλασσας, 

� την αναζήτηση θαλάσσιων ειδών και τη μελέτη 

των μεταξύ τους σχέσεων, 

� τις παλίρροιες και τα θαλάσσια ρεύματα, 

� τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  δ υ ν α μ ι κ ώ ν 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ωκεανού και της 

ατμόσφαιρας, 

Οι ερευνητικές αποστολές της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατµό-

σφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ 

Πηγές: 
 

• https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html 

• https://www.britannica.com/place/Arctic 

• https://www.inedivim.gr/images/ng-egkykpolaideia/ng-egkykpolaideia-perivalon-2-klimatiki-allagi.pdf 

• http://nsidc.org/arcticseaicenews/ 

• http://yourshot.nationalgeographic.com/tags/myclimateaction/#popular 

• http://www.iamsterdam.com/en/visiting/what-to-do/museums-and-galleries/museums/the-national-maritime-museum 

Βγάλε λοιπόν κι εσύ τη δική σου φωτογραφία με  

hashtag #myclimateaction  #helmepa και πάρε 

μέρος σε αυτή την προσπάθεια δίνοντας τη δική 

σου οπτική. Μην ξεχάσεις να μας στείλεις με e-mail 

τη φωτογραφία σου για να την ανεβάσουμε στο site 

μας αλλά και στο Facebook.  

 

Η καλύτερη φωτογραφία θα δημοσιευθεί στο 

επόμενο τεύχος του Περισκοπίου. 

Με αφορμή αυτή την προσπάθεια του ακτιβιστή 

φωτογράφου, το περιοδικό National Geographic 

ξεκίνησε εκστρατεία με τίτλο “My climate Action”. 

Αποτελεί ένα κάλεσμα στους ανθρώπους όλου του 

κόσμου να δώσουν το δικό τους μήνυμα, μέσα 

από μια φωτογραφία, για το πώς αντιμετωπίζουν 

την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον 

φωτογράφο Christian Aslund: «H ιδανικότερη 

φωτογραφία για το #myclimateaction θα ήταν 

αυτή που θα αναδείκνυε διάφορα μικρά ή μεγάλα 

μέτρα για μια νέα ζωή σε μια κοινωνία χωρίς 

ορυκτά καύσιμα». 

(Συνεχίζεται �) 
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από τις έρευνες αυτές. Τέτοια είναι πλοία και 

υποβρύχια, συστήματα παρατήρησης και 

αισθητήρες, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες 

επικοινωνίας και κατάδυσης. Πιο αναλυτικά:  

 

Τα πλοία είναι το σημαντικότερο εργαλείο για τους 

επιστήμονες, όταν πρόκειται για την εξερεύνηση 

του ωκεανού. Στην περίπτωση των ερευνητικών 

σκαφών, όπως της NOAA, αυτά είναι εξοπλισμένα 

με ειδικά εργαλεία που επιτρέπουν στους 

επιστήμονες να εξερευνήσουν το περιβάλλον στον 

ωκεανό. Ουσιαστικά, πρόκειται για πλωτούς 

ερευνητικούς σταθμούς με την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας σε συστήματα πλοήγησης, 

επικοινωνιών και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η 

NOAA διαθέτει πάνω από 10 τέτοια πλοία για να 

πραγματοποιεί τις έρευνές της. 

και Seirios, τα οποία 

έχουν αυτονομία 

κίνησης 6.000 μέτρων. 

Αυτά τα ειδικά 

οχήματα είναι μέρος 

του εξοπλισμού του 

ερευνητικού πλοίου 

της NOAA “Okeanos 

Explorer”, το οποίο 

συμμετείχε στην 

έρευνα.  

 

Επίσης, την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και 

Απριλίου του 2017 γίνονται αντίστοιχες έρευνες με 

τη βοήθεια του πλοίου “Okeanos Explorer” σε 

μεγάλου βάθους απομακρυσμένες περιοχές της 

Αμερικανικής Σαμόα (American Samoa). Η έρευνα 

αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για 

τους βιότοπους σε μεγάλα βάθη του κεντρικού 

Ειρηνικού και να βελτιώσει την κατανόησή μας για 

την βιο-γεωγραφία των περιοχών αυτών. 

 

Άλλη ερευνητική αποστολή που πραγματοποιήθηκε 

το 2017 (τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο), 

είναι η χαρτογράφηση περιοχής του βυθού μεταξύ 

της Honolulu στη Hawaii και του Pago Pago στην 

Αμερικανική Σαμόα. Η χαρτογράφηση αυτή έγινε με 

τη βοήθεια των προηγμένων sonar του “Okeanos 

Explorer”, αλλά και ειδικές σημαδούρες (floats), οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να μετρούν τη 

θερμοκρασία και την αλατότητα των ανώτερων 

2.000 μέτρων της θάλασσας. 

Μία σειρά από τεχνολογίες και μέσα κάνουν 

δυνατές τις έρευνες της NOAA και είναι 

απαραίτητες ώστε να προκύψουν συμπεράσματα 
(Συνεχίζεται �) 
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Τέλος, η ΝΟΑΑ εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες αυτές 

επιτρέπουν στους επιστήμονες να συνεργάζονται 

και να στέλνουν τις πληροφορίες με μεγάλη 

ταχύτητα και σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. 

Επίσης, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η 

«τηλεπαρουσία» (telepresence), κατά την οποία μία 

ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί ζωντανά μία έρευνα και να 

παρεμβαίνει σε αυτή μέσω κάμερας. 

Σ τ ο ν  π α ρ α κ ά τ ω  σ ύ ν δ ε σ μ ο  

http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/welcome.html, 

υπάρχει πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 

που προσφέρει η NOAA πάνω σε πολλά θέματα 

όπως: ενάλια αρχαιολογία, το περιβάλλον στην 

Αρκτική, βιοσυσσώρευση, κοράλλια, ζωή σε μεγάλα 

βάθη, υποθαλάσσια ηφαίστεια και πολλά άλλα που 

αξίζει να επισκεφτείτε. 

Τα υποβρύχια και τα βαθυσκάφη είναι αυτά που 

μας δίνουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε σε 

μεγάλα βάθη, με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας 

από ποτέ, έτσι ώστε να μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, να περιγράψουμε και τελικά να 

εξηγήσουμε τα φαινόμενα της ζωής βαθιά στον 

ωκεανό. Η NOAA χρησιμοποιεί 11 τέτοια 

υποβρύχια/βαθυσκάφη, χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες των οποίων φαίνονται παρακάτω: 

Ο ωκεανός είναι το πιο περίπλοκο και «σκληρό» 

περιβάλλον στον πλανήτη και η εξερεύνησή του 

απαιτεί ειδικά εργαλεία και τεχνολογία. Μόνο τα 

τελευταία 50 χρόνια έχουμε καταφέρει να 

αναπτύξουμε την απαιτούμενη τεχνολογία ώστε να 

εξερευνούμε τους ωκεανούς με συστηματικό και 

επιστημονικό τρόπο. 

Τεχνολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΝΟΑΑ 

περιλαμβάνουν: γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών, δορυφόρους, sonar, δίχτυα, 

συσκευές CTD που μετρούν θερμοκρασία, 

αγωγιμότητα και βάθος, υποθαλάσσια υδρόφωνα 

και άλλα.  

(Συνεχίζεται �) 
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που εξερευνούν τους ωκεανούς του πλανήτη μας, 

από πιλότους υποβρυχίων μέχρι θαλάσσιους 

βιολόγους, που μας ενημερώνουν από πρώτο χέρι 

για τα επαγγέλματά τους μέσα από συνεντεύξεις, 

βίντεο και καταγραφές των αποστολών τους. 

Κλείνοντας, η ΝΟΑΑ στο site της έχει μία ενότητα 

που απευθύνεται σε νέους που θέλουν να 

ακολουθήσουν κάποιο επάγγελμα σχετικό με τη 

θαλάσσια έρευνα. Το “OceanAGE Careers” σας 

καλεί να γνωρίσετε τους ταλαντούχους επιστήμονες 

Πηγή: 
 

• http://oceanexplorer.noaa.gov/ 

διακόπτες. Όταν πέσει, σπάει σε μικρότερες 

σταγόνες που μπορούν να περάσουν από μικρές 

ρωγμές ή να προσκολληθούν σε άλλα υλικά και 

όταν βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου ή αν 

θερμανθεί, εξατμίζεται και γίνεται ένα αόρατο, 

άοσμο αέριο. (Διαβάστε τι κάνετε σε περίπτωση 

που σας σπάσει το θερμόμετρο υδραργύρου: 

http://www.onmed.gr/ygeia/story/323131/

thermometro-ydrargyrou-einai-telika-epikindyno-

ti-kanoume-an-spasei). Επίσης, με την καύση των 

ορυκτών από τους ανθρώπους, ο υδράργυρος 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και 

μεταφέρεται μέσω του αέρα. 

 

• Εισάγεται εκ νέου στο περιβάλλον μέσα από 

φυσικές διεργασίες. Το νερό της βροχής δεσμεύει 

τον υδράργυρο που έχει απελευθερωθεί στην 

ατμόσφαιρα και επιστρέφει το μέταλλο στο 

περιβάλλον και στις υδάτινες μάζες. Ο 

μικροβιακός μεταβολισμός του οδηγεί στο 

μεθυλυδράργυρο, ένα παράγωγο ακόμη πιο 

τοξικό, που σχηματίζεται όταν τα βακτήρια 

αλληλεπιδρούν με τον υδράργυρο που υπάρχει 

στο νερό, στο χώμα και στα φυτά, μετατρέποντάς 

τον σε οργανικό υδράργυρο. Ο μεθυλυδράργυρος 

έχει την ικανότητα να συσσωρεύεται στους 

ανθρώπινους και ζωικούς οργανισμούς 

(βιοσυσσώρευση) και στην τροφική αλυσίδα 

(βιομεγέθυνση). 

 

Η συνεχής απελευθέρωση υδραργύρου στο 

περιβάλλον τόσο από φυσικές πηγές, όσο και από 

τη βιομηχανική δραστηριότητα, έχει οδηγήσει σε 

παγκόσμια διασπορά του στοιχείου. Ο ανόργανος 

υδράργυρος απορροφάται κυρίως μέσω της 

εισπνοής, ενώ ο οργανικός από το γαστρεντερικό 

σύστημα και το δέρμα. Και στις δύο μορφές, ο 

υδράργυρος είναι τοξικός και για το λόγο αυτό η 

περιβαλλοντική έκθεση δημιουργεί παγκόσμια 

ανησυχία. 

 

Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 

Oι επιπτώσεις της πρόσληψης υδραργύρου από 

θαλασσινά και ψάρια στην υγεία μας δεν είναι 

Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουν τα 

ψάρια, και είναι πολλά τα οφέλη για την υγεία που 

έχουν συνδεθεί με την τακτική κατανάλωση 

ψαριών. Είναι νόστιμα, θρεπτικά, περιέχουν ουσίες 

πολύτιμες για τον οργανισμό μας (πρωτεΐνες, 

βιταμίνες A, B, D, ω-3 λιπαρά οξέα). Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια, έρευνες έχουν θέσει τα ψάρια 

στο…εδώλιο του κατηγορουμένου, λόγω της 

περιεκτικότητάς τους σε υδράργυρο, ένα μέταλλο, 

το οποίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, συνιστά μία από τις δέκα σημαντικότερες 

απειλές για τη δημόσια υγεία. 

 

Ας δούμε όμως τι είναι ο υδράργυρος και πως 

μπορεί να καταλήξει στο πιάτο μας… 

 

Ο υδράργυρος (Hg) αποτελεί το μοναδικό υγρό 

μέταλλο σε κανονικές 

συνθήκες και απαντάται σε 

τρεις μορφές: ο στοιχειακός 

(μεταλλικός) Hg, o 

ανόργανος μεταλλικός Hg 

και ο οργανικός Hg, ο 

οποίος απαντάται συνήθως 

υπό μορφή χημικών 

ενώσεων. 

 

Ο υδράργυρος εισάγεται στο περιβάλλον με τους 

εξής τρόπους: 

 

• Απελευθερώνεται στο περιβάλλον από φυσικές 

πηγές, όπως η αποσάθρωση των πετρωμάτων, τα 

εδάφη, οι πυρκαγιές και τα ηφαίστεια. Το 

κυριότερο ορυκτό στο οποίο απαντάται ο 

υδράργυρος είναι το κιννάβαρι (HgS). 

 

• Απελευθερώνεται ως αποτέλεσμα των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς 

χρησιμοποιείται σε πληθώρα βιομηχανικών 

διαδικασιών, όπως παρασκευή φαρμάκων, 

χρωμάτων, πυροκροτητών και χαρτοπολτού, 

κατασκευή θερμομέτρων και βαρομέτρων, 

δημιουργία κοσμημάτων κτλ. Ο στοιχειακός 

υδράργυρος χρησιμοποιείται σε θερμόμετρα, 

λαμπτήρες φθωρισμού και ηλεκτρικούς 

Ο υδράργυρος στα ψάρια 

(Συνεχίζεται �) 

http://www.onmed.gr/ygeia/story/323131/thermometro-ydrargyrou-einai-telika-epikindyno-ti-kanoume-an-spasei
http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/oceanage/welcome.html
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πάντα άμεσες. Η συσσώρευση υδραργύρου μπορεί 

να προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο εγκέφαλο, 

προσβάλλει το πεπτικό, το ανοσοποιητικό  και το 

νευρικό σύστημα, επηρεάζοντας τη νευρολογική 

ανάπτυξη εμβρύων, παιδιών και εφήβων. Η έκθεση 

σε μεθυλυδράργυρο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης προκαλεί μεγάλη ανησυχία, γιατί 

μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του 

αγέννητου μωρού. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι 

μικρές αυξήσεις στην έκθεση μπορούν να 

επηρεάσουν την καρδιά και το κυκλοφορικό 

σύστημα. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 

προς το παρόν ότι ο μεθυλυδράργυρος μπορεί να 

προκαλέσει καρκίνο στους ανθρώπους, καθώς ο 

Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο 

(International Agency for Research on Cancer - 

IARC), έχει κατατάξει το μεθυλυδράργυρο ως 

«πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο». 

 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (Environmental Protection 

Agency - EPA), ο άνθρωπος δεν πρέπει να παίρνει 

πάνω από 0,1 mg υδραργύρου την ημέρα, ανά κιλό 

σωματικού βάρους. Αυτό το όριο ημερήσιας 

πρόσληψης βασίστηκε σε μια μελέτη στις νήσους 

Φερόες της Δανίας, όπου τα ψάρια με υψηλά 

επίπεδα υδραργύρου αποτελούν ένα μεγάλο μέρος 

της διατροφής του πληθυσμού. Στην έρευνα αυτή 

όπου εξετάστηκαν 1.000 μητέρες μαζί με τα παιδιά 

τους, διαπιστώθηκε, ότι τα παιδιά με αυξημένα 

επίπεδα υδραργύρου παρουσίασαν όχι μόνο 

προβλήματα μετάδοσης ηλεκτρικών σημάτων του 

εγκεφάλου, αλλά και διαταραχές του καρδιακού 

ρυθμού.  

 

Το πρόγραμμα CROME-LIFE 

 

Το πρόγραμμα CROME-LIFE (Cross Mediterranean 

Environment & Health Network) μελετά, μεταξύ 

άλλων, τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε 

μέταλλα, σε πέντε διαφορετικές περιοχές της 

λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, 

Ισπανία και Κροατία), και στην Ελλάδα συντονίζεται 

από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

Οι ερευνητές που 

συμμετείχαν σε 

αυτό το πρόγραμμα, 

διαπίστωσαν ότι σε 

περιοχές με υψηλά 

επίπεδα βαρέων 

μετάλλων τα παιδιά 

εμφανίζουν μείωση στην ικανότητα αντίληψης και 

σε δεξιότητες όπως η κίνηση. Ο αναπληρωτής 

καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, 

συντονιστής του προγράμματος, Δημοσθένης 

Σαρηγιάννης αναφέρει ότι υπάρχουν μετρήσεις με 

σημαντική επιβάρυνση σε περιοχές της Μεσογείου 

όπως στη βόρεια Αδριατική, δηλαδή ανάμεσα στις 

ακτές της Σλοβενίας, Κροατίας και βόρειας Ιταλίας 

και στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Οι πηγές μόλυνσης 

διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στην Ισπανία, 

τα εργοστασιακά απόβλητα μολύνουν τα νερά των 

ποταμών, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα κι έτσι 

επιβαρύνεται το θαλάσσιο οικοσύστημα. Στη 

Σλοβενία, την Κροατία και τη βόρεια Ιταλία, πίσω 

από τη μόλυνση κρύβεται επίσης η βιομηχανική 

δραστηριότητα, ενώ σε άλλες περιοχές η μόλυνση 

εστιάζεται σε ηφαιστειογενείς περιοχές, εκεί 

δηλαδή που μπορεί να υπάρχει σε εκλύσεις ουσιών 

και αερίων. 

 

Η ίδια μελέτη καταδεικνύει ότι ο υδράργυρος 

ανιχνεύθηκε και σε μικρά ψάρια της Μεσογείου, 

ενώ οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα έδειχναν 

ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων 

βρίσκεται μόνο σε μεγάλα ψάρια των βορείων 

θαλασσών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

Crome-Life στο σύνδεσμο: 

http://www.crome-life.eu/ 

 

Μια νέα σουηδο-αμερικανική επιστημονική έρευνα, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της 

θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω της κλιματικής 

αλλαγής, μπορεί να αυξήσει έως επτά φορές σε 

σχέση με σήμερα τα επίπεδα του συσσωρευμένου 

τοξικού υδραργύρου στα ψάρια. Η αύξηση των 

βροχοπτώσεων λόγω της αλλαγής του κλίματος, 

αυξάνει την ποσότητα των διαφόρων οργανικών 

υλικών που καταλήγουν από τη στεριά στη 

θάλασσα. Αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 

βακτηρίων σε βάρος του φυτοπλαγκτου μέσα στη 

θάλασσα και αυτή η αφθονία των βακτηρίων 

αναμένεται να ευνοήσει την αύξηση (κατά 200% 

έως 700%) του μεθυλυδραργύρου στο 

ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελεί τροφή για τα 

ψάρια. 

 

Οι ερευνητές εκτιμούν πάντως ότι δεν θα 

επηρεαστούν εξίσου όλες οι περιοχές του πλανήτη. 

Στις παράκτιες περιοχές και λίμνες του Βόρειου 

Ημισφαιρίου το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο, 

ενώ αντίθετα στη Μεσόγειο θεωρείται πιθανό να 

υπάρξει ακόμη και μείωση του μεθυλαργύρου στα 

ψάρια. 

 

(Συνεχίζεται �) 

http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601239
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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: Χριστίνα Μπονώρη, Δημήτρης Γιάκος, 

Ελένη Τσόλκα 

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: 

♦ Βίντεο καταγράφει πως η κλιματική αλλαγή «σκοτώνει» το Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο στην Αυστραλία 

https://youtu.be/q_NvgcSAG0E 

 

♦ Ευκαιρία για «εξάσκηση» στη βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών με την υποστήριξη της δράσης 

"Restaurant Fishweek" από 3 έως 15 Απριλίου 

http://www.wwf.gr/news/1939-32-3-15 

Σε διεθνές επίπεδο, το 2013 υπογράφηκε από 136 

χώρες η Σύμβαση της Μιναμάτα, με στόχο να 

περιοριστεί η ποσότητα υδραργύρου στο 

περιβάλλον. Η Σύμβαση πήρε το όνομα της 

Μιναμάτα, της μαρτυρικής ιαπωνικής πόλης, στην 

οποία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δηλητηριάστηκαν 

και πάνω από 1.500 απεβίωσαν, τρώγοντας 

θαλασσινά από νερά στα οποία κατέληγε ο  

μεθυλυδράργυρος ως απόβλητο από ένα τοπικό 

εργοστάσιο. 

 

Συνοψίζοντας, ας μην ξεχνάμε ότι τα ψάρια, όπως 

αναφέρθηκε και στην αρχή, αποτελούν ιδιαίτερα 

ευεργετική τροφή, απαραίτητη για τον οργανισμό 

μας. Aυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από τα 

μολυσμένα ψάρια και θαλασσινά είναι τα βρέφη, τα 

παιδιά, οι έφηβοι, οι γυναίκες στη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, αλλά και όσες 

σκοπεύουν να κυοφορήσουν, καθώς οι επιβλαβείς 

ουσίες παραμένουν στον οργανισμό μας. Η 

κατανάλωση ψαριών χαμηλών σε υδράργυρο, δεν 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανησυχητικά επίπεδα 

έκθεσης για τον άνθρωπο. 

 

Κάνουμε λοιπόν με προσοχή την κατανάλωση 

ψαριών και ακολουθούμε τον εύχρηστο οδηγό 

υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών του WWF, Fish 

Guide, καθώς και τον εξειδικευμένο οδηγό Mercury 

Guide του Natural Resources Defense Council  

https://www.nrdc.org/stories/mercury-guide και 

https://www.nrdc.org/sites/default/files/walletcard.pdf 

Πηγές:  

� Επιστημονικό Εγχειρίδιο - Κατευθυντήριες Οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου 

στην ΠΦΥ – Μέταλλα   http://bit.ly/2oxxyug 

� http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/ 

� https://www.epa.gov/mercury/basic-information-about-mercury 

� http://www.bbc.com/news/science-environment-38769697 

� http://fishguide.wwf.gr/ 

� http://www.mercuryconvention.org/ 

� http://www.crome-life.eu/ 

https://www.facebook.com/Helmepa
mailto:info@helmepacadets.gr
http://www.mercuryconvention.org/
http://fishguide.wwf.gr/

