
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.  
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Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας 

Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε άρθρο του Δρα Νί-

κου Μαζαράκη, Φυσικού-Μετεωρολόγου, καθώς 

και εισηγητή σεμιναρίων ναυτικής μετεωρολογίας 

στη HELMEPA, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα 

Μετεωρολογίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 

Μαρτίου. 

  

Όπως κάθε χρόνο από το 1950, έτσι και φέτος στις 

23 Μαρτίου, όλες οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπη-

ρεσίες που ανήκουν στον Παγκόσμιο Μετεωρολογι-

κό Οργανισμό, ανοίγουν τις πύλες τους στο ευρύ 

κοινό στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεω-

ρολογίας. Για τον φετινό εορτασμό ο Παγκόσμιος 

Μετεωρολογικός Οργανισμός επέλεξε ως κεντρικό 

θέμα τις: "Έξυπνες Υπηρεσίες Καιρού και Κλίμα-

τος" , καθώς η έγκαιρη προειδοποίηση που επιτυγ-

χάνεται μέσω των συστημάτων παρατήρησης και 

πρόγνωσης καθώς και η προετοιμασία του κρατικού 

μηχανισμού και του κοινωνικού συνόλου, αποτε-

λούν σημαντικούς παράγοντες στην ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομέ-

νων. 

 

Ιστορικά ο πατέρας της Μετεωρολογίας θεωρείται ο 

Αριστοτέλης, καθώς με το βιβλίο του με τίτλο 

«Μετεωρολογικά», γραμμένο το 340 π.Χ. ήταν ο 

πρώτος που έκανε συστηματικές παρατηρήσεις για 

ποικίλα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως για παρά-

δειγμα τους «Ετησίες», γνωστά στους περισσότε-

ρους με τη μεταγενέστερη  ονομασία τους, Μελτέ-

μια. 

 

Μετά από πολλούς αιώνες, έχοντας μόνο θεωρητι-

κές ερμηνείες των καιρικών φαινομένων, η ανακά-

λυψη του βαρομέτρου από τον Τορικέλι το 1643 και 

του θερμομέτρου από τον Κέλσιους το 1742, άνοιξε 

νέους ορίζοντες στη μελέτη και την καταγραφή των 

μετεωρολογικών  φαινομένων,  καθώς  περάσαμε 

σταδιακά στην εποχή των ενόργανων παρατηρήσε-

ων. Παρόλα αυτά έπρεπε να περάσουν αρκετά χρό-

νια ώστε να αρχίσει η συστηματική καταγραφή των 

διαφόρων καιρικών παραμέτρων. Η συστηματική 

καταγραφή τους ουσιαστικά άρχισε να γίνεται πρά-

ξη με τη ίδρυση διαφόρων μετεωρολογικών υπηρε-

σιών από το 1855 και μετά. Γαλλία, Η.Π.Α., Αγγλία 

και Ολλανδία ήταν με τη σειρά, οι πρώτες χώρες 

που απέκτησαν τις δικές τους εθνικές μετεωρολογι-

κές υπηρεσίες, ενώ έως το 1878 που ιδρύθηκε ο 

διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος από 

το 1950 μετονομάστηκε σε «Παγκόσμιο Μετεωρο-

λογικό Οργανισμό» (W.M.O.), ακολούθησαν δεκά-

δες άλλες χώρες. Στη χώρα μας, αν και η Ε.Μ.Υ. ι-

δρύθηκε το 1931, το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Α-

θήνας, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον καιρό έως 
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θεωρήθηκαν  «τρελές»  καθώς  διατύπωσε  την 

άποψη, έπειτα από ερώτηση του Αγγλικού ναυαρ-

χείου, ότι για να κάνει μία παγκόσμια πρόγνωση θα 

χρειαζόταν να γεμίσει ένα στάδιο με 64000 μαθημα-

τικούς που θα έλυναν τις μαθηματικές εξισώσεις, 

που διέπουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Λογικές 

οι αντιδράσεις βέβαια, καθώς εκείνη την εποχή κα-

νείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι φτάνοντας στο 

1950 ο ENIAC, ο πρώτος υπέρ υπολογιστής, θα 

άνοιγε μία νέα χρυσή εποχή στον τομέα της πρό-

γνωσης, πραγματοποιώντας την πρώτη αριθμητική 

πρόγνωση καιρού με χρήση υπολογιστή. 

 

30 χρόνια αργότερα, το 1980 δημιουργήθηκε το 

πρώτο παγκόσμιο μοντέλο πρόγνωσης καιρού, ενώ 

από το 1990 και μετά η ξέφρενη πορεία της εξέλιξης 

της επιστήμης των υπολογιστών έγινε η αιτία οι 

καιρικές προγνώσεις να παρουσιάσουν αξιοσημείω-

τη βελτίωση. 

 

Φτάνοντας στη σημερινή εποχή, όλοι έχουμε διαπι-

στώσει την πρόοδο και την εξέλιξη των καιρικών 

προγνώσεων. Ωστόσο οι προσδοκίες της επιστημο-

νικής κοινότητας, στο τόσο αυτό ευαίσθητο τομέα 

της καιρικής πρόγνωσης, παραμένουν υψηλές. Αν 

μάλιστα αναλογιστούμε και τις επιπτώσεις της κλι-

ματικής αλλαγής, τότε εύκολα καταλαβαίνει κά-

ποιος ότι η μετεωρολογία ήταν, είναι και θα παρα-

μείνει η επιστήμη που αφορά όχι μόνο την καθημε-

ρινότητά μας αλλά και το μέλλον μας. 

τότε, με τον μετεωρολογικό σταθμό στο λόφο των 

Νυμφών στο Θησείο, κατέγραφε τις καιρικές συνθή-

κες στην Αθήνα ήδη από το 1897! 

 

Όταν όμως ακούμε τη λέξη «Μετεωρολογία» το 

πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι η 

πρόγνωση του καιρού. Αυτός είναι και ο λόγος που 

η επιστήμη της μετεωρολογίας θεωρείται ως νέα 

επιστήμη, καθώς η μεγάλη επανάσταση στην εξέλι-

ξη του κλάδου συντελέστηκε τον 20
ο
 αιώνα. 

Το δρόμο της πρόγνωσης χάραξε πρώτος ο Νορβη-

γός Vilhelm Bjerknes το 1904, δημιουργώντας το 

θεωρητικό υπόβαθρο για την πρόγνωση του καιρού, 

ενώ ο άγγλος μαθηματικός Lewis Fry Richardson 

χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις του Bjerknes ήταν ο 

πρώτος που πραγματοποίησε αριθμητική πρόγνωση 

καιρού με το...χέρι. Παρόλα αυτά οι ιδέες του τότε 

Τα Ηνωµένα Έθνη µας καλούν να στηρίξουµε τις 

Εκστρατείες για ένα καλύτερο αύριο! 

σεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Μπορείτε να δείτε τις δεσμεύσεις στον παρακάτω 

σύνδεσμο και να κάνετε κι εσείς τη δική σας! 

http://web.unep.org/environmentassembly/act-now 

 

Ας δούμε μία-μία τις διαστάσεις της ρύπανσης και 

τους τρόπους με τους οποίους το UNEP την αντιμε-

τωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περι-

βαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία, προκαλώντας 

περίπου 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Οι ρύποι 

που παράγονται κατά τις βιομηχανικές δραστηριό-

τητες από την καύση των ορυκτών ευθύνονται για 

το ένα τρίτο περίπου των θανάτων από εγκεφαλικά 

επεισόδια, χρόνιες αναπνευστικές νόσους και καρ-

κίνο του πνεύμονα και για το ένα τέταρτο των θανά-

των από καρδιακή προσβολή. Εκτός από τις επιπτώ-

Σε αυτό το τεύχος και στα επόμενα δύο τεύχη θα 

μιλήσουμε για τις Εκστρατείες του Περιβαλλοντικού 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Θα 

δούμε ποιες Εκστρατείες «τρέχουν» αυτήν την περί-

οδο και για καθεμιά από αυτές θα αναφέρουμε 

πληροφορίες και χαρακτηριστικά στοιχεία για το 

πρόβλημα προς αντιμετώπιση, βίντεο, tips και προ-

τάσεις για δράση. 

 

Beat Pollution 

Στόχος: Να σταματήσει η ρύπανση σε όλες της 

τις μορφές 

 

Η Εκστρατεία αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση 

της ρύπανσης μέσα από επιμέρους εκστρατείες και 

μας καλεί να δράσουμε, υποστηρίζοντας τις εκστρα-

τείες αυτές και κάνοντας δεσμεύσεις, μέσω του δια-

δικτύου  και  των  social  media  με  το  hashtag 

#BeatPollution. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 

2.422.647 δεσμεύσεις από κυβερνήσεις, επιχειρή-

(Συνεχίζεται �) 
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η οποία υπογράφηκε από εκπροσώπους 140 χωρών 

το 2013 και έχει σαν σκοπό τη μείωση της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από υδράργυρο, ένα βαρύ μέ-

ταλλο που ευθύνεται για την τραγωδία της ομώνυ-

μης ιαπωνικής πόλης Minamata και ανιχνεύεται 

πλέον στους ωκεανούς και τις λίμνες όλου του κό-

σμου. Επίσης, φιλοξενεί τη Γραμματεία για το όζον 

του Πολυμερούς Ταμείου για την Εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (Multilateral Fund for 

the Implementation of the Montreal Protocol) το 

οποίο διαχειρίζεται τις ουσίες που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος. Η πρωτοβουλία OzonAction 

συνεργάζεται με κυβερνήσεις και βιομηχανίες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσει να κα-

ταργήσουν σταδιακά τις χημικές ουσίες που κατα-

στρέφουν το όζον. 

 

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

το UNEP ηγείται της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την 

εξάλειψη του μολύβδου στις βαφές, η οποία απο-

σκοπεί στην εξάλειψη της χρήσης μολύβδου στις 

βαφές μέχρι το 2020 και θα αναφέρουμε περισσό-

τερα για τη σημασία της σε επόμενο τεύχος. Επίσης, 

ηγείται της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Ανάπτυ-

ξη Εναλλακτικών στο DDT, με βέλτιστες πρακτικές 

και επιτάχυνση της ανάπτυξης εναλλακτικού ελέγ-

χου  των  παρασίτων.  Το  DDT  εί-

ναι χλωριούχος ένωση, ισχυρά τοξική που χρησιμο-

ποιήθηκε ως εντομοκτόνο για την καταπολέμηση 

των κουνουπιών στις ελώδεις περιοχές για περιορι-

σμό της μετάδοσης της ελονοσίας. 

Τέλος, μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας για την 

πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των 

χημικών ατυχημάτων (CAPP), το UNEP υποστηρίζει 

δραστηριότητες για την ενημέρωση  των κοινοτήτων 

και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, της βιο-

μηχανίας και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπι-

ση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 

Ρύπανση των υδάτων 

 

Σε όλο τον κόσμο, περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνοι 

απορριμμάτων καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστή-

ματα καθημερινά. Όλη αυτή η ρύπανση έχει σημα-

Μέσω της συνεργασίας για καθαρά καύσιμα και 

οχήματα (Partnership for Clean Fuels and Vehicles - 

PCFV) το UNEP βοηθά τις χώρες να μειώσουν την 

αστική ατμοσφαιρική ρύπανση, με τη χρήση καθα-

ρότερων καυσίμων και πιο αποτελεσματικών τεχνο-

λογιών. Παράλληλα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (World Health Organization – WHO) και τον 

Συνασπισμό για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα 

(Climate and Clean Air Coalition), το UNEP αποτελεί 

μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας Breathe Life, η 

οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση ατόμων και 

ολόκληρων πόλεων για την προστασία της ανθρώπι-

νης υγείας και του πλανήτη μας από τις επιπτώσεις 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Γι’ αυτήν τη συγκε-

κριμένη εκστρατεία θα μιλήσουμε αναλυτικότερα 

σε επόμενο τεύχος. Το UNEP έχει επίσης σχεδιάσει, 

κατασκευάσει και δοκιμάσει μια χαμηλού κόστους 

μονάδα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα 

που μεταδίδει έγκυρα δεδομένα. Η τεχνολογία αυτή 

τη στιγμή δοκιμάζεται πιλοτικά στην Κένυα. 

Στην ιστοσελίδα του UNEP, δείτε πολύ κατατοπιστι-

κό infographic για τις διαφορετικές μορφές της α-

τμοσφαιρικής ρύπανσης, τους θανάτους που προ-

καλεί παγκοσμίως και τι μπορεί ο καθένας από εμάς 

να κάνει. 

http://web.unep.org/environmentassembly/air 

 

Χημική Ρύπανση 

 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πάνω από 100.000 

διαφορετικά χημικά στοιχεία και ενώσεις, όπως ο 

μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και οι έμμονοι 

οργανικοί  ρύποι  (Persistent  Organic  Pollutants, 

POPs). Αν δεν γίνει σωστή διαχείριση αυτών των 

χημικών ενώσεων, μπορεί να έχουν σοβαρές επι-

πτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας οξεία 

δηλητηρίαση, καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες, νευρο-

λογικές και ορμονικές διαταραχές και πολλά άλλα. 

Εκτός από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η 

χημική ρύπανση μειώνει τη στιβάδα του όζοντος και 

διαταράσσει τα ευαίσθητα είδη και οικοσυστήματα. 

 

Το  UNEP φιλοξενεί τη Γραμματεία της Σύμβασης 

της Μιναμάτα (Minamata Convention on Mercury), 

(Συνεχίζεται �) 
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κά συστατικά και υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα 

και την παραγωγικότητα φυτών και ζώων. 

 

Τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα και η εκτεταμέ-

νη κακοδιαχείριση, ιδίως στη βιομηχανία των εξο-

ρύξεων, μπορούν να ρυπάνουν τεράστιες εκτάσεις 

γης. Το έδαφος αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρυπα-

σμένες καλλιέργειες και προϊόντα, τα οποία έχουν 

άμεσες και άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υ-

γεία. 

 

Το UNEP ξεκίνησε το πρώτο εθνικό πρόγραμμα για 

τη ρύπανση του εδάφους στη Σερβία το Σεπτέμβριο 

του 2016, με στόχο την παραγωγή ενός εθνικού χάρ-

τη των ρυπασμένων περιοχών, τη δημιουργία ενός 

εθνικού εργαστηρίου όπου μπορούν να αξιολογη-

θούν δείγματα εδάφους και την εκπαίδευση κυβερ-

νητικών αξιωματούχων σχετικά με τον τρόπο συλλο-

γής δεδομένων από ρυπασμένους χώρους. 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες επιθεωρή-

σεις στην περιφέρεια Ogoniland της Νιγηρίας, η 

οποία για δεκαετίες υπέφερε από κακοδιαχείριση 

στο βιομηχανικό τομέα. Με βάση τα αποτελέσματα 

αυτής της ανασκόπησης, η κυβέρνηση της Νιγηρίας 

ξεκίνησε μια μαζική εκστρατεία καθαρισμού το 

2016. Στη Σιέρα Λεόνε το UNEP συντόνισε τον καθα-

ρισμό περισσότερων από 16.000 λίτρων τοξικού 

τετρααιθυλικού μολύβδου που είχε  απορριφθεί 

δίπλα σε έναν κοινοτικό κήπο. Και στην Ακτή Ελεφα-

ντοστού διεξήγαγε μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική 

αξιολόγηση των περιοχών που έχουν πληγεί από 

την χωματερή τοξικών αποβλήτων "Probo Koala". Η 

επιτόπια έρευνα περιελάμβανε δειγματοληψία εδά-

φους, νερού, αέρα, βλάστησης, οστρακοειδών και 

ιζημάτων από τις χώρους απόρριψης αποβλήτων 

και τα περίχωρά τους, καθώς και από χώρους όπου 

αποθηκεύονταν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 

ρυπασμένα υλικά. 

 

Δείτε στη σελίδα του UNEP, ένα infographic για τη 

ρύπανση των εδαφών και τις επιπτώσεις τους στην 

ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα. http://

web.unep.org/environmentassembly/land-soil 

ντικές επιπτώσεις στην υγεία: 4.000 παιδιά πεθαί-

νουν καθημερινά από ασθένειες που προκαλούνται 

από ακατάλληλο νερό και ανεπαρκείς εγκαταστά-

σεις αποχέτευσης. Κάθε χρόνο περίπου 1,8 εκατομ-

μύρια άνθρωποι (κυρίως παιδιά) πεθαίνουν μόνο 

από τη διάρροια. Οι επιπτώσεις στην άγρια φύση 

μπορούν επίσης να είναι σοβαρές, καθώς τα λιπά-

σματα και άλλες χημικές ουσίες μπορούν να κατα-

λήξουν στα υδάτινα οικοσυστήματα, προκαλώντας 

το φαινόμενο του ευτροφισμού και στερώντας το 

οξυγόνο από ψάρια και άλλους οργανισμούς. 

 

Οι εργασίες του UNEP για την προστασία των γλυ-

κών υδάτων καθοδηγούνται από τη Στρατηγική του 

ΟΗΕ για τα γλυκά νερά 2017-2021 (Freshwater strat-

egy 2017-2021). Μέσω της Παγκόσμιας Πρωτοβου-

λίας για τα Λύματα (Global Wastewater Initiative), 

προωθεί και διευκολύνει τις επενδύσεις στη διαχεί-

ριση λυμάτων, ενώ μέσω του Παγκόσμιου Συστήμα-

τος Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος (GEMS 

Water), παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα δεδομέ-

να σχετικά με την ποιότητα του γλυκού νερού για να 

υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα και τη λήψη 

αποφάσεων. Ακόμη, η Παγκόσμια Συμφωνία για τη 

Διαχείριση των Θρεπτικών (Global Partnership on 

Nutrient Management) λειτουργεί σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση πολιτικών 

και επενδύσεων που θα μειώσουν τη ρύπανση των 

παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων από τη ρύπανση 

με θρεπτικά συστατικά, ως αποτέλεσμα τόσο της 

γεωργικής όσο και της βιομηχανικής δραστηριότη-

τας. 

 

Δείτε στη σελίδα του UNEP ένα ενδιαφέρον in-

fographic για τη σημασία του νερού, αυτού του πο-

λύτιμου αγαθού! 

http://web.unep.org/environmentassembly/fresh-

water 

 

Ρύπανση του εδάφους 

 

Τα υγιή εδάφη έχουν τεράστια σημασία για τα οικο-

συστήματα, καθώς ρυθμίζουν τη ροή του νερού, 

φιλτράρουν τους ρύπους, απελευθερώνουν θρεπτι-

(Συνεχίζεται �) 
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Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά απόβλητα, περίπου 

41,8 εκατομ. τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων δημι-

ουργήθηκαν το 2014, σχεδόν κατά 25% περισσότερο 

από ό,τι το 2010. Παρατηρείται επίσης ταχεία αύξη-

ση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων. Τα πε-

ρισσότερα από τα συμβατικά επικίνδυνα απόβλητα 

παράγονται για βιομηχανικές και κατασκευαστικές 

δραστηριότητες, αλλά σε αυτά μπορεί να συμπερι-

λαμβάνονται και η λάσπη από σταθμούς επεξεργα-

σίας λυμάτων, τα χρησιμοποιημένα λάδια, οι μπα-

ταρίες κα. Η ανεξέλεγκτη καύση αποβλήτων - είτε 

επικίνδυνων είτε όχι - μπορεί να δημιουργήσει 

έμμονους οργανικούς ρύπους (POPs, όπως αναφέ-

ραμε και παραπάνω) που βλάπτουν την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. 

Το UNEP προάγει τη σωστή διαχείριση των αποβλή-

των μέσω του Διεθνούς Κέντρου Τεχνολογίας Περι-

βάλλοντος - International Environment Technology 

Centre, το οποίο συνεργάζεται με κυβερνήσεις σε 

όλο τον κόσμο για να τις βοηθήσει να μειώσουν τα 

απόβλητα και να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά. 

Επίσης, συμμετέχει στην Παγκόσμια Συνεργασία για 

τη Διαχείριση Αποβλήτων - Global Partnership on 

Waste Management, η οποία στοχεύει στην ενίσχυ-

ση της διεθνούς συνεργασίας, στην ευαισθητοποίη-

ση, στην οικοδόμηση πολιτικής βούλησης για προώ-

θηση της διατήρησης των φυσικών πόρων. Επίσης, 

το UNEP φιλοξενεί την κοινή γραμματεία των Συμ-

βάσεων της Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκ-

χόλμης - Basel, Rotterdam and Stockholm Conven-

tions, πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που 

ρυθμίζουν τη διασυνοριακή διακίνηση των αποβλή-

των, την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

την παραγωγή και χρήση έμμονων οργανικών ρύ-

πων, αντίστοιχα. 

 

WildforLife 

Στόχος: Η κινητοποίηση ατόμων, επιχειρήσε-

ων και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, χρησι-

μοποιώντας τις σφαίρες επιρροής τους για να 

βοηθήσουν τον τερματισμό του παράνομου 

εμπορίου άγριων ζώων 

 

Το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων οδηγεί είδη 

όπως ελέφαντες, ρινόκερους και τίγρεις, αλλά και 

Θαλάσσια ρύπανση 

 

Η συνεχής αύξηση της ποσότητας των στερεών α-

πορριμμάτων που παράγουν οι άνθρωποι και ο πο-

λύ αργός ρυθμός με τον οποίο αυτά διαλύονται, 

οδηγούν σε μια σταδιακή αύξηση της ποσότητας 

απορριμμάτων που εντοπίζονται στη θάλασσα, στον 

πυθμένα της και κατά μήκος των ακτών σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο. Περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι πλα-

στικών  απορριμμάτων  καταλήγουν  κάθε  χρόνο 

στους ωκεανούς μας! 

 

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 

χερσαίες δραστηριότητες, το οποίο δραστηριοποιεί-

ται από το 1995, έχει ως στόχο να παράσχει καθο-

δήγηση στις εθνικές και περιφερειακές αρχές σχετι-

κά με τους τρόπους πρόληψης, μείωσης και ελέγχου 

της υποβάθμισης της θάλασσας από χερσαίες πη-

γές. Η εκστρατεία #CleanSeas του ΟΗΕ, που ξεκίνη-

σε πέρυσι, καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέ-

τρα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών, τη βιομη-

χανία να ελαχιστοποιήσει τις πλαστικές συσκευασί-

ες και να επανασχεδιάσει τα προϊόντα και τους κα-

ταναλωτές να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνή-

θειες - προτού η ζημιά στις θάλασσές μας είναι μη 

αναστρέψιμη. Περισσότερα γι’ αυτήν την εκστρατεί-

α θα αναφέρουμε στο επόμενο τεύχος.  

 

Επίσης, μέσω του Προγράμματος Περιφερειακών 

Θαλασσών (Regional Seas Program), γίνεται προ-

σπάθεια για την αντιμετώπιση της επιταχυνόμενης 

υποβάθμισης των ωκεανών και των παράκτιων πε-

ριοχών  του  πλανήτη  μέσω  μιας  προσέγγισης 

«κοινών θαλασσών», δηλαδή, δεσμεύοντας τις γει-

τονικές χώρες με ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες 

δράσεις για την προστασία του κοινού τους θαλάσ-

σιου περιβάλλοντος. Σήμερα, περισσότερες από 143 

χώρες έχουν προσχωρήσει σε 18 περιφερειακές 

συμβάσεις για τη θάλασσα και σχέδια δράσης για 

την αειφόρο διαχείριση και χρήση του θαλάσσιου 

και παράκτιου περιβάλλοντος. 

 

Δείτε σχετικό infographic για τα πλαστικά και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε 

τη χρήση τους. 

http://web.unep.org/environmentassembly/marine 

 

Απορρίμματα 

 

Σχεδόν το 30% των τροφίμων που παράγονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο πετιούνται κάθε χρόνο. Τα τρό-

φιμα που καταλήγουν στις χωματερές αποτελούν 

την μεγαλύτερη συνιστώσα των υλικών που στέλνο-

νται στους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ είναι η 

πρωταρχική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-

ου, συμβάλλοντας έτσι στην κλιματική αλλαγή. 

(Συνεχίζεται �) 
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θυσμοί  τους 

μειώνονται  με 

ανησυχητικό 

ρυθμό λόγω της 

απώλειας βιοτό-

πων  και  εύρε-

σης τροφής, των 

συγκρούσεων 

με τους ανθρώ-

πους,  της  λα-

θροθηρίας  και 

του παράνομου εμπορίου. Για παράδειγμα, ο πλη-

θυσμός της τίγρης παρουσίασε πτώση 95% τα τε-

λευταία 100 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός των αφρικα-

νικών λιονταριών μειώθηκε κατά 40% σε μόλις 20 

χρόνια. 

 

Με τον όρο «μεγάλες γάτες» αναφερόμαστε στο 

λιοντάρι, την τίγρη, τη λεοπάρδαλη, τον ιαγουάρο 

(τζάγκουαρ), τις 4 δηλαδή μεγαλύτερες άγριες γάτες 

που μπορούν να βρυχάσουν, αλλά και στον γατό-

παρδο (τσιτάχ), τη λεοπάρδαλη του χιονιού, και το 

πούμα. «Μεγάλες γάτες» μπορεί να συναντήσει 

κανείς στην Αφρική, την Ασία, τη Βόρεια, Κεντρική 

και Νότια Αμερική και σε κάθε γωνιά της Γης, καθώς 

έχουν γίνει λογότυπο για αυτοκίνητα, αθλητικούς 

συλλόγους αλλά και εταιρίες ένδυσης και υπόδη-

σης. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για  τις «μεγάλες 

γάτες» τα υπόλοιπα εντυπωσιακά άγρια ζώα θα 

βρείτε παρακάτω: https://wildfor.life/learn 

 

Το UNEP για να στηρίξει τις «μεγάλες γάτες» λάνσα-

ρε την εκστρατεία Big Cats Team Challenge η οποία 

υποστηρίζεται  από  διάσημες  προσωπικότητες. 

Μπορείτε επίσης να πάρετε μέρος, να διαλέξετε μια 

ομάδα και να κάνετε τη δέσμευσή σας για υπεύθυ-

νη καταναλωτική συμπεριφορά. Εάν η ομάδα σας 

δημιουργήσει  τις  περισσότερες  δεσμεύσεις,  το 

UNEP και οι υπόλοιποι συνεργάτες που υποστηρί-

ζουν αυτήν την καμπάνια, (CCG - Investors in Wild-

life, Discovery Communications και Panthera) θα 

κάνουν μια δωρεά σε ένα πρόγραμμα που θα αφο-

ρά και θα προστατεύει το ζώο που έχετε διαλέξει! 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22 Απριλί-

ου που γιορτάζεται η Ημέρα της Γης. 

 

λιγότερο γνωστά είδη, στο χείλος της εξαφάνισης, 

διαταράσσοντας την ισορροπία του οικοσυστήμα-

τος. 

 

Η εκστρατεία έχει ήδη 

απασχολήσει  πάνω 

από  5  εκατομμύρια 

ανθρώπους  σε  ένα 

επίπεδο  συμμετοχής 

μέσω  δεσμεύσεων 

(pledges) και αλληλεπι-

δράσεων  μέσω  των 

social  media.  Για  τις 

χώρες και τις επιχειρή-

σεις  στόχος  είναι  να 

αντιμετωπίζουν  το 

έγκλημα  της  άγριας 

πανίδας  ως  σοβαρό 

έγκλημα και να επιβά-

λουν νόμους που περι-

ορίζουν το παράνομο 

εμπόριο, ενώ για τους πολίτες να αρνούνται την 

αγορά όλων αυτών των προϊόντων, ώστε να μειωθεί 

άμεσα η ζήτηση. 

 

Η εκστρατεία έχει ήδη επιτύχει την πλήρη απαγό-

ρευση του εμπορικού ελεφαντόδοντου στην Κίνα το 

2017 και την πρόσφατη τροποποίηση της Συμφωνί-

ας  Endangered Species of Animals and Plants Bill 

2017, η οποία θα τεθεί σε ισχύ για τα επόμενα τρία 

χρόνια στο Χονγκ Κονγκ. Έχει ως στόχο να προωθή-

σει ένα σχέδιο για την ενίσχυση των κανονισμών 

σχετικά με τα κυνηγετικά τρόπαια ελεφαντόδοντου 

και ελεφάντων και τη σταδιακή κατάργηση του το-

πικού εμπορίου ελεφαντόδοντου. Επιδιώκει επίσης 

να αυξήσει τις κυρώσεις, ώστε να αποφευχθεί το 

λαθρεμπόριο και η παράνομη εμπορία απειλούμε-

νων ειδών. 

 

Κάθε χρόνο στις 3 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμι-

α Ημέρα Άγριας Ζωής, η οποία κυρήχθηκε κατά την 

68
η
 Σύνοδό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποί-

ηση της ανθρωπότητας για τα άγρια ζώα και φυτά 

του πλανήτη. Το φετινό θέμα εορτασμού είναι: 

«Μεγάλες γάτες: θηρευτές υπό απειλή» και απο-

σκοπεί στην ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας 

για τα χαρισματικά αυτά πλάσματα που αντιμετωπί-

ζουν ποικίλες απειλές, που προέρχονται κυρίως από 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 

Οι «μεγάλες γάτες» είναι από τα πιο αναγνωρισμέ-

να και θαυμάσια ζώα στον πλανήτη, ωστόσο οι πλη-
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Environmental Status - GES) της Μεσογείου. Ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης (Integrated Monitoring and Assess-

ment Programme - IMAP) εγκρίθηκε από την 19
η
 

συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών (COP 19) το 

2016. Η έκθεση του 2017 είναι η πρώτη που βασίζε-

ται στους οικολογικούς στόχους και τους κοινούς 

δείκτες του IMAP, με σκοπό την αξιολόγηση του 

καθεστώτος της Μεσογείου για την επίτευξη της 

καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. 

 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

 

Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια από τις πιο σημα-

ντικές θάλασσες στον κόσμο, καθώς η περιοχή περι-

λαμβάνει ένα τεράστιο σύνολο παράκτιων και θα-

λάσσιων οικοσυστημάτων που αποφέρουν πολύτι-

μα οφέλη σε όλους τους κατοίκους της, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται λιμνοθάλασσες, εκβολές πο-

ταμών, παράκτιες πεδιάδες, υγρότοποι, βραχώδεις 

ακτές,  υποθαλάσσια  λιβάδια,  κοραλλιογενείς 

ύφαλοι, ζώνες ανάβλυσης, υποθαλάσσια όρη και 

πελαγικά οικοσυστήματα. Η Έκθεση περιλαμβάνει 

στοιχεία που αφορούν τα παρακάτω περιβαλλοντι-

κά χαρακτηριστικά: 

• Γεωγραφία, φυσιογραφία και τοπία 

• Κυκλοφορία του νερού 

• Υδρολογικό και κλιματικό περιβάλλον 

• Χαρακτηριστικά νερού και θρεπτικών συστατικών 

• Βιοποικιλότητα 

 

Στον  σύνδεσμο  https://www.medqsr.org/

mediterranean-marine-and-coastal-environment 

μπορείτε να δείτε χάρτες με την ετήσια απορροή 

των ποταμών στη Μεσόγειο Θάλασσα, τις συνολικές 

ετήσιες βροχοπτώσεις, τις μέσες ετήσιες συγκε-

ντρώσεις θρεπτικών συστατικών (φωσφόρου και 

νατρίου) των ποταμών που εκβάλλουν στη Μεσό-

γειο και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. 

 

 

Η Μεσόγειος είναι μια σχετικά μικρή, κλειστή θά-

λασσα με περιορισμένη ανταλλαγή υδάτων με τις 

ωκεάνιες λεκάνες, αλλά με έντονη εσωτερική κυ-

κλοφορία. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό 

με την πολιτική πολυπλοκότητα της περιοχής, ση-

μαίνουν ότι η διαχείριση και η προστασία του παρά-

κτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτούν πολυ-

μερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και κανονισμούς 

που τηρούνται σε υπερεθνικό επίπεδο. Αυτή η προ-

σέγγιση είναι απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυ-

ξη όλων των εθνών που συνορεύουν με υδατικά 

συστήματα που ξεπερνούν τα σύνορά τους. Η 1
η
 

Έκθεση ποιότητας για τη Μεσόγειο Θάλασσα του 

UNEP/MAP  βρίσκεται  στον  σύνδεσμο  https://

www.medqsr.org/ κι εμείς σε αυτό το άρθρο θα 

δούμε τα βασικά της σημεία. Ας δούμε όμως πρώτα 

το ξεκίνημα όλης αυτής της προσπάθειας, για να 

καταλήξουμε σε αυτήν την Έκθεση. 

 

Πριν από 40 χρόνια, το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης 

(Mediterranean Action Plan - MAP) δημιουργήθηκε 

ως πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των 

κοινών προκλήσεων της υποβάθμισης του θαλάσσι-

ου περιβάλλοντος και το 1976 η Σύμβαση της Βαρ-

κελώνης υιοθετήθηκε από τις μεσογειακές χώρες. 

Εστιάζοντας αρχικά σε θέματα ρύπανσης, τα οποία 

στη συνέχεια επεκτάθηκαν συμπεριλαμβάνοντας τη 

βιοποικιλότητα, την παράκτια διαχείριση και την 

αειφόρο ανάπτυξη, το 1995 η σύμβαση τροποποιή-

θηκε και μετονομάστηκε σε Σύμβαση για την Προ-

στασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της Πα-

ράκτιας Περιοχής της Μεσογείου. 

 

Εκτός από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και επτά 

πρωτόκολλα που ασχολούνται με συγκεκριμένες 

πτυχές της περιβαλλοντικής προστασίας και διατή-

ρησης της Μεσογείου, από το 2008 η οικοσυστημι-

κή προσέγγιση  (Ecosystem Approach)  αποτελεί την 

κατευθυντήρια αρχή με απώτερο στόχο την επίτευ-

ξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (Good 

Η 1η Έκθεση ποιότητας για τη Μεσόγειο Θάλασσα του UNEP/MAP 

(Συνεχίζεται �) 
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σκονται κατά κύριο λόγο στη νοτιοανατολική περιο-

χή της Μεσογείου και οι χώρες με το υψηλότερο 

ποσοστό τιμών εξαιρετικά υψηλού κινδύνου είναι η 

Συρία (30,5%),  ο  Λίβανος  (22,1%),  η  Αίγυπτος 

(20,7%) και η Παλαιστίνη (13,7%). 

 

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

 

Η περιοχή της Μεσογείου υφίσταται έντονες δημο-

γραφικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές αλλαγές. Η αύξηση του πληθυσμού 

σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των παράκτιων α-

στικών κόμβων δημιουργεί πολλαπλές περιβαλλο-

ντικές πιέσεις που προέρχονται από την αυξημένη 

ζήτηση νερού και ενεργειακών πόρων, τη ρύπανση 

του αέρα και του νερού, την παραγωγή και διαχείρι-

ση υγρών και στερεών αποβλήτων, την υποβάθμιση 

των οικοτόπων κα. Αυτές οι πιέσεις ενισχύονται 

περαιτέρω από τον τουρισμό, που συχνά συγκε-

ντρώνεται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. 

 

Η Έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τα 

παρακάτω κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά: 

 

• Πληθυσμός και ανάπτυξη 

 

Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Μεσογεί-

ου συγκεντρώνεται στις παράκτιες περιοχές της, 

ενώ πάνω από το 50% του πληθυσμού κατοικεί στις 

παράκτιες υδρολογικές λεκάνες.  Στον σύνδεσμο 

https://www.medqsr.org/population-and-

development θα δείτε χάρτες και διαγράμματα σχε-

τικά με τις πληθυσμιακές τάσεις και τις προβλέψεις 

στις μεσογειακές χώρες από το 1970 έως το 2030 

και την πληθυσμιακή πυκνότητα των παράκτιων 

περιοχών. 

 

Όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή, η περιοχή της 

Μεσογείου έχει χαρακτηριστεί ως “climate change 

hot-spot”, με βάση τα αποτελέσματα των παγκόσμι-

ων σεναρίων πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής. Η 

τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

για την Αλλαγή του Κλίματος (IPPC, 2013) επισημαί-

νει τη Μεσόγειο ως μια από τις πιο ευάλωτες περιο-

χές του κόσμου όσον αφορά στις επιπτώσεις της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη και υπογραμμίζει την 

ανάγκη να εκτιμηθούν οι πιθανές συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, 

η οποία προβλέπεται να γίνει θερμότερη και ξηρό-

τερη. 

 

Στον  σύνδεσμο  https://www.medqsr.org/climate-

change μπορείτε να δείτε στοιχεία σχετικά με την 

αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα και των υδά-

των, καθώς και με την αύξηση της στάθμης της θά-

λασσας. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τον 20ό αιώ-

να, παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας του 

αέρα στη λεκάνη της Μεσογείου κατά 1,5-4 °C ανά-

λογα με την υποπεριοχή, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι 

το 2100 η αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα 

κυμανθεί από περίπου 30 έως 40 εκατοστά, με το 

60% αυτής της αύξησης να οφείλεται στη θερμική 

διαστολή του θαλασσινού νερού. 

 

Για την εκτίμηση του παράκτιου κινδύνου από κλι-

ματικές και μη κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο 

Θάλασσα, έχει δημιουργηθεί ο Δείκτης Παράκτιου 

Κινδύνου (Coastal Risk Index for the Mediterranean - 

CRI-MED) και ο αντίστοιχος περιφερειακός χάρτης 

εκτίμησης κινδύνου. Οι περιοχές «εξαιρετικά υψη-

λού κινδύνου» υποδεικνύονται με κόκκινο χρώμα 

και στο πλαίσιο της μελέτης αυτές ορίζονται ως “hot 

spots”. Μέσω της εφαρμογής του CRI-MED σε 21 

μεσογειακές χώρες, τα παράκτια “hot spots” βρί-

(Συνεχίζεται �) 
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βιομηχανικής ανάπτυξης των χωρών που περιβάλ-

λουν τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η παραγωγή χάλυβα 

έχει συγκεντρωθεί στο βορρά (Ιταλία, Γαλλία, Ισπα-

νία, Τουρκία και Ελλάδα), με λίγους παραγωγούς 

στο νότο (Αίγυπτος, Αλγερία και Τυνησία). Άλλες 

δραστηριότητες εξόρυξης στη Μεσόγειο έχουν επι-

κεντρωθεί στον υδράργυρο (Ισπανία), τα φώσφορο 

(Μαρόκο και Τυνησία), το μόλυβδο και το βωξίτη 

(Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, 

Σλοβενία και Μαυροβούνιο) και τον ψευδαργύρο 

(Ισπανία και Μαρόκο). 

 

Στη Μεσόγειο δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πα-

λίρροιες και σταθερά κύματα για την ανάπτυξη τε-

χνολογιών εκμετάλλευσης της ωκεάνιας ενέργειας. 

Η αξιοποίηση της ωκεάνιας θερμικής ενέργειας 

μπορεί να είναι εφικτή αλλά βρίσκεται ακόμη σε 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Σήμερα, η μόνη ανανεώ-

σιμη και εμπορικά διαθέσιμη ενεργειακή τεχνολογί-

α που μπορεί ενδεχομένως να αναπτυχθεί στη Με-

σόγειο Θάλασσα είναι η υπεράκτια αιολική ενέργει-

α. Λόγω του μεγάλου βάθους της, κυρίως οι πλωτές 

ανεμογεννήτριες θα αποτελούσαν μια εφικτή λύση, 

αλλά ενώ αυτή η τεχνολογία ήδη έχει αναπτυχθεί, 

δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμη. Συνολικά, ο 

τομέας των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας στη Μεσόγειο παραμένει σχεδόν ανύπαρκτος, 

καθώς δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικά έργα εκμε-

τάλλευσης της αιολικής ενέργειας. 

https://www.medqsr.org/energy-gas-and-oil-

exploration-and-exploitation-mining-and-

manufacturing 

 

• Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες 

 

Περίπου το 85% των αποθεμάτων ψαριών της Με-

σογείου και της Μαύρης Θάλασσας αξιολογούνται 

σε μη βιώσιμα επίπεδα. Ο αλιευτικός στόλος που 

δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο και τη Μαύρη 

Θάλασσα περιλαμβάνει 92.700 σκάφη. Η ανατολική 

Μεσόγειος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο 

πλοίων (28%), ακολουθούμενη από το Ιόνιο Πέλα-

γος (27%), τη Δυτική Μεσόγειο (19%), την Αδριατική 

Θάλασσα (14%) και τη Μαύρη Θάλασσα (12%). Η 

Τουρκία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τυνησία είναι, 

κατά φθίνουσα σειρά, οι χώρες με τους μεγαλύτε-

ρους στόλους, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

60% του συνολικού αριθμού των πλοίων. 

 

• Τουρισμός 

 

Η Μεσόγειος είναι ένας από τους κορυφαίους του-

ριστικούς προορισμούς στον κόσμο τόσο στον διε-

θνή όσο και στον εγχώριο τουρισμό, με περισσότε-

ρες από 300 εκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφί-

ξεις να αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου των 

παγκόσμιων τουριστών για το 2014. Οι διεθνείς του-

ριστικές αφίξεις αυξήθηκαν από 58 εκατομμύρια το 

1970 σε 314 εκατομμύρια το 2014, με πρόβλεψη 

500 εκατομμυρίων μέχρι το 2030, ενώ περίπου το 

50% αυτών των αφίξεων βρίσκονται σε παράκτιες 

περιοχές. 

 

Ο μεσογειακός παράκτιος τουρισμός προσφέρει 

εύκολη πρόσβαση και οικονομικά προσιτά διαλείμ-

ματα αναψυχής μέσω του μοντέλου 3S (Sea, Sand 

and Sun). (Plan Bleu, 2017). Παρά την οικονομική 

ανάπτυξη που προσφέρει ο παράκτιος τουρισμός, 

μπορεί να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον από την ανάπτυξη εγκαταστά-

σεων για τουριστικούς σκοπούς. Στον σύνδεσμο 

https://www.medqsr.org/tourism μπορείτε να δείτε 

χάρτες και διαγράμματα σχετικά με την τουριστική 

ανάπτυξη στη Μεσόγειο.  

 

• Θαλάσσιες μεταφορές 

 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα γίνεται η μεταφορά του 

20% του θαλάσσιου εμπορίου, του 10% της παγκό-

σμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και η μετα-

φορά πάνω από 200 εκατ. επιβατών. Επιπλέον, κα-

θώς η θαλάσσια κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά, 

προστίθεται περιβαλλοντική πίεση, όπως η αύξηση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση 

θαλάσσιων απορριμμάτων, οι συγκρούσεις με μεγά-

λα κητώδη, ο υποθαλάσσιος θόρυβος και η εισαγω-

γή ξενικών ειδών. Αναμένεται ότι η ναυτιλία στη 

λεκάνη της Μεσογείου θα αυξηθεί κατά τα προσεχή 

έτη, τόσο στον αριθμό των διαδρομών όσο και στην 

ένταση της κυκλοφορίας. https://www.medqsr.org/

maritime-transport 

 

• Εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου 

και άλλων ενεργειακών πόρων, εξορύξεις 

και βιομηχανία 

 

Η έλλειψη σημαντικών αποθεμάτων άνθρακα στη 

λεκάνη της Μεσογείου επηρέασε τη διαδρομή της 

(Συνεχίζεται �) 
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• Στην περιοχή της Μεσογείου διαπιστώθηκε συ-

νολική τάση μείωσης της παραγωγής στερεών 

αποβλήτων για την περίοδο 2003-2011. Ωστό-

σο, αυτή η τάση πρέπει να επιβεβαιωθεί περαι-

τέρω με δεδομένα που λείπουν από ορισμένες 

χώρες για ορισμένα έτη. 

• Όσον αφορά την κατά κεφαλήν παραγωγή αστι-

κών αποβλήτων ανά έτος, τα υψηλότερα είναι 

κοντά στα 600 kg / κάτοικο / έτος, ενώ τα χαμη-

λότερα κυμαίνονται μεταξύ 200-300 kg / κάτοι-

κο / έτος. 

• Η παράνομη διάθεση των αποβλήτων είναι μια 

κοινή μέθοδος διάθεσης σε μερικές μεσογεια-

κές χώρες. 

• Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση δεν είναι 

κοινές στις περισσότερες μεσογειακές χώρες. 

 

Δείτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία στο σύνδε-

σμο: https://www.medqsr.org/land-based-pollution-

sources 

 

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος, όπου θα παρουσιά-

σουμε βασικά στοιχεία της έκθεσης για τη ρύπανση 

από χερσαίες και θαλάσσιες πηγές, τη βιοποικιλότη-

τα και τα οικοσυστήματα και την αλληλεπίδραση 

ξηράς και θάλασσας. 

Στη Μεσόγειο, η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας αυ-

ξήθηκε από 239.556 τόνους το 1995 σε 452.719 τό-

νους το 2015. Η παραγωγή της Τουρκίας, της Ιταλίας 

και της Ελλάδας αντιπροσωπεύει περίπου το 78% 

της  μεσογειακής  παραγωγής.  Στον  σύνδεσμο 

https://www.medqsr.org/fisheries-and-aquaculture 

μπορείτε να δείτε χάρτες και διαγράμματα σχετικά 

με την αλιευτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο και 

την οικονομική της αξία. 

 

• Χερσαίες πηγές ρύπανσης 

 

Περίπου το 80% της θαλάσσιας ρύπανσης προέρχε-

ται από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

στη στεριά. Διαφορετικοί τύποι ρύπων (π.χ. θρεπτι-

κά συστατικά, βαρέα μέταλλα, θαλάσσια απορρίμ-

ματα) επηρεάζουν τα θαλάσσια και παράκτια οικο-

συστήματα και τις συναφείς οικονομικές δραστη-

ριότητες όπως η αλιεία ή ο τουρισμός. Το στρατηγι-

κό σχέδιο δράσης (Strategic Action Plan - MED) είναι 

ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την καταπολέμηση 

της ρύπανσης από χερσαίες πηγές στη Μεσόγειο. Το 

SAP-MED προβλέπει για τη διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων τη μείωση στην πηγή, τη χωρι-

στή διαλογή, την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση 

και την περιβαλλοντικά ορθή διάθεση έως το 2025. 

 

Συνολικά, τα συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζο-

νται παρακάτω: 

 

Το link του µήνα: 

� Youth Climate Leaders: Νέες και νέοι ταξιδεύουν στον κόσμο και μαθαίνουν για την κλιματική αλλαγή μέσα από 

projects, χτίζοντας τη γενιά των επόμενων ηγετών για την καταπολέμηση την κλιματικής αλλαγής! Προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Απριλίου. https://www.youthclimateleaders.org/ 

 

� 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: Νίκος Μαζαράκης, 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! 


