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Το νερό 
στον πλανήτη μας
Το νερό δεν είναι παρά μια χημική ένωση του υδρογόνου και του 

οξυγόνου (Η
2
Ο), η οποία όμως είναι και η πιο σημαντική για τη 

ζωή στον πλανήτη μας. Το 70% του βάρους των ζώων και του 

ανθρώπου είναι νερό, ενώ στα φυτά το ποσοστό φτάνει το 90%. 

Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι πόλεις και τα χωριά βρίσκονται 

κοντά σε λίμνες, ποτάμια ή θάλασσες. Τόσο μεγάλη σημασία έχει 

το πόσιμο νερό για τον άνθρωπο, ώστε χωρίς νερό μπορεί να ζήσει 

μόνο τέσσερις μέρες, ενώ χωρίς φαγητό περισσότερες από δέκα.

NATIONAL GEOGRAPHIC

«Ο Ύλας και οι Νύμφες των πηγών» της Ερριέτας Ρέι (1859-1928)
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Τ 
ο νερό είναι άχρωμο, άοσμο και, όσον αφορά το πόσιμο, άγευστο. Εμφανίζεται σε 

τρεις μορφές: α) υγρή, όπως το νερό των ωκεανών, των λιμνών, των ποταμών κ.λπ., 

β) στερεή ως πάγος ή χιόνι, γ) αέρια, με τη μορφή υδρατμών.

Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, κακός αγωγός της θερμότητας και διαλύτης 

πολλών ουσιών, γι’ αυτό αποτελεί μέχρι και το 90% των κυττάρων των οργανισμών (το 

ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 70% από νερό). Οι περισσότερες ενώσεις που κυκλο-

φορούν μέσα σε κάθε οργανισμό είναι διαλυτές στο νερό.

Το πόσιμο νερό δεν είναι καθαρό. Περιέχει διαλυμένα ανόργανα άλατα, που είναι 

απαραίτητα, σε μικρές ποσότητες βέβαια (μέχρι 0,5 γραμμάρια στο λίτρο), γιατί αλλιώς 

γίνεται επικίνδυνο για τον οργανισμό. Αυτά τα άλατα διαλύονται στο νερό, όταν αυτό 

πέφτει στη γη με τη μορφή βροχής, και του δίνουν μια ευχάριστη γεύση.

Το νερό υπάρχει στη Γη εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 

προήλθε από μικρά κομμάτια πάγου που μαζί με σκόνη σχημάτισαν τον πλανήτη πριν 

από 5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε δεν προστέθηκε άλλη ποσότητα νερού 

αλλά ούτε και αφαιρέθηκε από τον πλανήτη.

Από το σύνολο του νερού που υπάρχει στη Γη, σχεδόν το 97% βρίσκεται στις θάλασ-

σες και το 2% στους πάγους και στα χιόνια.  Έτσι, μένει μόλις το 1% για χρήση στα σπίτια, 

στη βιομηχανία και στη γεωργία. Από αυτό το 1% μόνο το 10% προορίζεται για οικιακή 

χρήση. Αν σκεφτούμε ότι στον πλανήτη ζουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 

που αυξάνονται κατά 80 περίπου εκατομμύρια το χρόνο, γίνεται φανερό ότι το νερό του 

πλανήτη είναι πολύτιμο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το νερό δεν είναι ακριβοδίκαια κατανεμημένο πάνω στη Γη. 

Έτσι, το 30% των ανθρώπων ζουν σε χώρες που δεν υπάρχουν αρκετά αποθέματα νε-

ρού, ενώ πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο 

νερό. Κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια πεθαίνουν από έλλειψη ή κατανάλωση ακατάλληλου 

νερού. Από την άλλη, η σπατάλη του στις δυτικές κυρίως χώρες είναι εγκληματική. Για 

ένα παιχνίδι γκολφ π.χ. μπορεί να καταναλωθούν πάνω από 10.000 λίτρα για πότισμα 

του γρασιδιού. 

Στην Ελλάδα καταναλώνουμε ποσότητες διπλάσιες από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Αυτές οι αντιθέσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ενταθούν στο μέλλον, αν συνεχιστεί η 

αλλαγή του κλίματος. Τα υπόγεια ύδατα θα λιγοστέψουν κι άλλο και η επιτακτική ανάγκη 

για πρόσβαση σε καθαρό νερό θα οδηγήσει τους λαούς σε συγκρούσεις και προστριβές. 

Σε έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι οι πόλεμοι στον 21ο αιώνα θα γίνονται για το νερό.

Η στενή σχέση του νερού και του ανθρώπου φαίνεται επίσης από τους μύθους και 

τις θρησκευτικές τελετουργίες. Στην ελληνική μυθολογία, ο Ωκεανός θεωρούνταν ο πα-

τέρας όλων των θεών και οι θεοί του Ολύμπου ορκίζονταν στα νερά της Στύγας. Οι Ινδοί 

πιστεύουν ότι στην αρχή του κόσμου υπήρχε μόνο το νερό, ενώ και οι Αιγύπτιοι είχαν 

ως αρχαιότερο θεό τον Νουν, τον Ωκεανό. Ο χριστιανισμός συνδέθηκε με τη χρήση του 

νερού ως μέσου εξαγνισμού και λύτρωσης (βάπτιση, κατακλυσμός, αγιασμένο νερό του 

Ιορδάνη, αγιασμός κ.λπ.).

Ο άνθρωπος ψάχνει να βρει μεθόδους που θα του εξασφαλίζουν ποσότητες νερού 

για να καλύψει τις ανάγκες του.  Μια σύγχρονη μέθοδος είναι η αφαλάτωση. Σε αυτή το 

θαλασσινό νερό με διάφορους τρόπους χάνει το αλάτι του και έπειτα από επεξεργασία 

γίνεται πόσιμο. Είναι μια μέθοδος που θα μπορούσε να δώσει οριστική λύση στο πρό-

βλημα της λειψυδρίας, όμως έχει και αυτή τα μειονεκτήματά της, όπως η κατανάλωση 

ενέργειας, η παραγωγή αποβλήτων κ.λπ.

SIRIZHATR KARRASSAMEE/
SHUTTERSTOCK (ΠΑΝΩ)
PUBLIC DOMAIN (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)

Οι ινδουιστές πιστεύουν ότι ο 
ποταμός Γάγγης είναι ιερός. Σε 
αυτόν πλένονται για εξαγνισμό και 
σε αυτόν καταλήγει η στάχτη τους 
μετά το θάνατό τους και την καύση 
που ακολουθεί.
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Ο κύκλος του νερού 
Στην ατμόσφαιρα υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα 

νερού, η οποία βρίσκεται σε διαρκή κυκλοφορία. Αυτή δεν 

είναι μεγάλη και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μόλις που 

επαρκεί για τη βροχόπτωση δέκα ημερών στον πλανήτη. Η 

συνεχής κυκλοφορία και ανακύκλωση αυτού του νερού μέσα 

από ένα σύνολο διεργασιών που καλείται υδρολογικός κύκλος 

ή κύκλος του νερού αποτρέπει την επικράτηση  ξηρασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Ο κύκλος του νερού Το νερό υπάρχει στη Γη εδώ 
και δισεκατομμύρια χρόνια. 
Η συνεχής κυκλοφορία και 
ανακύκλωση αυτού του 
νερού γίνεται μέσα από ένα 
σύνολο διεργασιών, καλείται 
υδρολογικός κύκλος ή κύκλος 
του νερού.

BLUE RING MEDIA/
SHUTTERSTOCK (AΡΙΣΤΕΡΑ)
MUZHIK/SHUTTERSTOCK 
(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ) 

Ο
ι κυριότερες από αυτές τις διεργασίες είναι η εξάτμιση, η διαπνοή, η συμπύκνω-

ση, η βροχόπτωση και η επιφανειακή απορροή, δηλαδή η ροή του νερού στην 

επιφάνεια της γης χωρίς να απορροφάται στο έδαφος. 

Εξάτμιση ονομάζεται η μετάπτωση του νερού από την υγρή στην αέρια κατάσταση 

σε μορφή υδρατμών, κυρίως λόγω της θερμότητας και της ηλιακής ακτινοβολίας. Κύρια 

πηγή υδρατμών είναι οι ωκεανοί. Εξάτμιση έχουμε και από το υγρό έδαφος, αλλά και 

από το χιόνι ή τον πάγο. Στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για εξάχνωση, δηλαδή πέ-

ρασμα απευθείας από τη στερεά κατάσταση στην αέρια.

Διαπνοή καλείται η εξάτμιση του νερού διαμέσου των μικροσκοπικών πόρων που 

βρίσκονται στην επιφάνεια των φύλλων των φυτών και καλούνται στόματα. Η διαπνοή 

και η εξάτμιση πολλές φορές εξετάζονται μαζί και ονομάζονται εξατμισοδιαπνοή ή συ-

νολική εξάτμιση.

Συμπύκνωση ονομάζεται η μετατροπή των υδρατμών της ατμόσφαιρας σε σταγο-

νίδια νερού, τα οποία στη συνέχεια πέφτουν πάλι στη γη σαν ατμοσφαιρικά κατακρη-

μνίσματα, όπως ονομάζονται συνολικά όλες οι μορφές νερού που επιστρέφουν στη γη 

(βροχή, χιόνι, χαλάζι, πάχνη κ.λπ.). Σε υδρατμούς οφείλεται και ο σχηματισμός των σύν-

νεφων, τα οποία, όταν κορεστούν σε υδρατμούς, δίνουν βροχή. 

Από το νερό που καταλήγει στη γη σε υγρή μορφή ένα μέρος απορροφάται από το 

έδαφος (κατείσδυση) και το υπόλοιπο κυλά στην επιφάνεια του εδάφους (επιφανειακή 

απορροή) μέχρι να φτάσει κάποιον όγκο νερού, δηλαδή ένα ρυάκι, ένα ποτάμι, μια λίμνη 

ή τη θάλασσα. Στην κατείσδυση οφείλεται και το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου νερού 

που τροφοδοτεί τα πηγάδια και τις πηγές.

Ο υδρολογικός κύκλος δεν εκδηλώνεται ομοιόμορφα σε κάθε σημείο του πλανήτη, 

αφού υπάρχουν περιοχές στις οποίες πέφτουν πολλές βροχές και άλλες που δεν πέφτει 

σταγόνα για πολλά χρόνια. 
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Χρήσεις του νερού
Οι κύριες χρήσεις του (γλυκού) νερού είναι η άρδευση και 

η ύδρευση. Με την ανάπτυξη του πολιτισμού ο άνθρωπος 

χρησιμοποιεί το νερό και για την παραγωγή ενέργειας, με τα 

υδροηλεκτρικά έργα. Ο όρος «ύδρευση» χρησιμοποιείται για 

να δηλωθούν οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις που 

έχουν ως σκοπό την άντληση και την προμήθεια νερού.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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T
ο νερό αντλείται από διάφορους υδάτινους πόρους, όπως τα 

ποτάμια, οι πηγές, οι γεωτρήσεις κ.λπ. Επομένως, ύδρευση 

είναι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μεταφορά του 

νερού από τους διάφορους υδάτινους πόρους στον καταναλωτή. 

Παλιότερα, η προμήθεια του νερού γινόταν απευθείας από τις πη-

γές ή από τις γεωτρήσεις. Στις μέρες μας όμως, εκτός του ότι είναι 

δύσκολη η μεταφορά του νερού από τις διάφορες πηγές ύδατος στα 

αστικά κέντρα, η ποιότητά του είναι υποδεέστερη, γι’ αυτό απαιτεί-

ται επεξεργασία του. 

Η ύδρευση συνήθως περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Άντληση του νερού από τους διάφορους υδάτινους πόρους.

2. Μεταφορά του νερού στο υδραγωγείο.

3. Επεξεργασία του νερού στις κατάλληλες μονάδες. Επειδή το 

νερό που παραλαμβάνεται από τους διάφορους υδάτινους πόρους 

δεν είναι κατάλληλο, λόγω των μικροοργανισμών που μπορεί να 

περιέχει, πριν φτάσει στον τελικό καταναλωτή γίνεται επεξεργασία 

του. Η πιο σημαντική από τις διεργασίες στις οποίες υπόκειται το 

νερό είναι η απολύμανση από τα μικρόβια με χλώριο.

4. Διανομή του νερού στον τελικό καταναλωτή. Η διανομή του νερού στα κτίρια, 

και γενικά όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξή του, πραγματοποιείται μέσω υπόγειου 

δικτύου αγωγών. 

Άρδευση καλείται η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος, η οποία 

βοηθά την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Είναι πολύ σημαντική στα ξηροθερμικά, 

ημίξηρα, αλλά και στα υγρά κλίματα, καθώς και για την προστασία των φυτών από τον 

παγετό. Στην καλλιέργεια του ρυζιού, το πλημμύρισμα των χωραφιών εμποδίζει την 

ανάπτυξη ζιζανίων. Στις μεσογειακές χώρες ο συνδυασμός των χαμηλών βροχοπτώσε-

ων με την αύξηση της ζήτησης αναφορικά με φρέσκα φυτικά προϊόντα προκαλεί την 

αύξηση του αριθμού των αρδευόμενων εκτάσεων. Η άρδευση συχνά συνδέεται με την 

υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών ή των υπόγειων υδάτων. 

Οι άνθρωποι από πολύ παλιά κατανόησαν ότι για την ανάπτυξη των γεωργικών 

καλλιεργειών χρειάζονταν νερό. Από την 4η χιλιετία δημιούργησαν σπουδαία τεχνικά 

έργα για την αξιοποίηση του νερού.  Έργα άρδευσης και ύδρευσης αναφέρονται από 

τη 2η χιλιετία, στην Αίγυπτο, στην Κίνα, στην Περσία, στην Κρήτη και αλλού. Γνω-

στά από τη μυθολογία είναι τα αρδευτικά έργα στην περιοχή της Κωπαΐδας από τους 

Μινύες, αλλά και στον Αχελώο και τον Αλφειό κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Στην 

αρχαία Αίγυπτο κατασκευάστηκε το αρχαιότερο στον κόσμο φράγμα για άρδευση και 

ύδρευση. Κατά μήκος του ποταμού Νείλου εφαρμοζόταν η άρδευση με πλημμύρι-

σμα των χωραφιών, μια πρακτική που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Στις Ινδίες 

η άρδευση είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία της χώρας. Αναφέρεται ότι σχεδόν 

ολόκληρη η χώρα αρδευόταν και έτσι είχαν δύο σοδειές κάθε χρόνο. Στην αρχαία 

Μεσοποταμία είχε αναπτυχθεί ένα άριστο σύστημα άρδευσης με τα νερά των ποτα-

μών Τίγρη και Ευφράτη. Η χώρα για αρκετά χρόνια ευημερούσε. Στη συνέχεια, όπως 

μας πληροφορούν οι σχετικοί επιστήμονες, εξαιτίας της έλλειψης αποστραγγιστικών 

δικτύων, συσσωρεύτηκαν άλατα στο έδαφος. Το αποτέλεσμα ήταν τα γόνιμα εδάφη 

να υποβαθμιστούν σταδιακά και να καταρρεύσει ο πληθυσμός που ζούσε εκεί. Αυτό 

που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η εμφάνιση ενός πολιτισμού και η ευημερία μιας 

Παλαιότερα, η προμήθεια του νερού 
γινόταν απ’ ευθείας από τις πηγές 
ή τις γεωτρήσεις. Στις μέρες μας, 
όμως, εκτός του ότι είναι δύσκολη 
η μεταφορά του νερού, η ποιότητά 
του είναι υποδεέστερη, γι’ αυτό 
απαιτείται η επεξεργασία του.

MARCEL CLEMENTS/SHUTTERSTOCK (ΠΑΝΩ)
MAX LINDERNTHALER/ 
SHUTTERSTOCK (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)



10 NATIONAL GEOGRAPHIC

χώρας συνδέονταν πάντα με την ανάπτυξη της γεωργίας, την παρουσία του νερού και 

την ορθολογική του διαχείριση. 

Στην Ελλάδα οι εκτάσεις που αρδεύονται ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια στρέμ-

ματα, δηλαδή περίπου το 33% των γεωργικών εκτάσεων. Ως προς την ποσότητα του 

νερού για άρδευση, αυτή φτάνει το 20% περίπου του ανανεώσιμου υδατικού δυναμι-

κού της Ελλάδας. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες μεσογεια-

κές χώρες. Εξάλλου, υψηλή είναι η εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων για άρδευση, 

επειδή συνιστά φτηνή και άμεση λύση. Αποτέλεσμα είναι να υπεραντλούνται τα 

υπόγεια ύδατα και να γίνεται υπερκατανάλωση στην άρδευση. Πάντως, είναι γεγονός 

ότι σε πολλές περιοχές προκαλούνται προβλήματα ποσοτικά και ποιοτικά με το νερό 

της άρδευσης. Σε πολλές παραθαλάσσιες πεδιάδες παρατηρείται το φαινόμενο της 

υφαλμύρωσης, δηλαδή θαλασσινό νερό εισέρχεται λόγω υπεράντλησης στα υπόγεια 

ύδατα. Ως συνέπεια, αυτά είναι ακατάλληλα για άρδευση. Αυτά τα προβλήματα επιδει-

νώνονται τις περιόδους ανομβρίας. 

Η άρδευση και τα σχετικά με αυτήν έργα αποβλέπουν ουσιαστικά στη βελτίωση 

της ποιότητας της γης. Είναι τα γνωστά εγγειοβελτιωτικά έργα. Πρόκειται για τεχνικά 

έργα και εργασίες που έχουν στόχο τη βελτίωση των λεγόμενων «εγγείων προσόδων», 

δηλαδή την παραγωγικότητα της γης. Έτσι, επιτυγχάνονται μεγαλύτερες στρεμματικές 

αποδόσεις και παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Όμως, η άρδευση απαιτεί 

ορθή χρήση του νερού με νερό πολύ καλής ποιότητας, την κατάλληλη περίοδο. Γενικά, 

Οι άνθρωποι κατανόησαν από 
πολύ παλιά ότι για την ανάπτυξη 
των γεωργικών καλλιεργειών 
χρειάζονταν νερό. Στην Ελλάδα 
αρδεύεται το 33% των γεωργικών 
εκτάσεων.

DEYAN GEORGIEV/SHUTTERSTOCK
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σχετίζεται με το καλλιεργούμενο είδος, τις συνθήκες καλλιέργειας, το έδαφος και τη 

μέθοδο άρδευσης σε συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής. Με την άρδευση σχετίζεται 

στενά και η στράγγιση των εδαφών, δηλαδή πόσο γρήγορα τα περισσευούμενα νερά 

απομακρύνονται από την καλλιέργεια μέσα από το έδαφος ή με τη βοήθεια αποστραγ-

γιστικών έργων. 

Η υπερβολική άρδευση, η ανεπαρκής στράγγιση των καλλιεργειών, σε συνδυασμό 

με την έντονη εξάτμιση του εδάφους που ευνοείται από την υψηλή θερμοκρασία και 

την ξηρασία, δημιουργούν προβλήματα. Είναι η γνωστή από την αρχαιότητα αλάτω-

ση των εδαφών, η μεγαλύτερη απειλή για την εντατικά αρδευόμενη γεωργία. Με την 

αλάτωση συσσωρεύονται άλατα στην επιφάνεια του εδάφους. Ειδικότερα, στις περισ-

σότερες περιπτώσεις απομακρύνεται το ασβέστιο και αντικαθίσταται από το νάτριο. 

Σχηματίζεται έτσι ανθρακικό νάτριο, που κάνει το έδαφος πιο όξινο, αυξάνει δηλαδή 

το pH του - ένα δείκτη που δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το έδαφος. Έτσι, το 

έδαφος χάνει τη γονιμότητά του και είναι άχρηστο για κάθε γεωργική εκμετάλλευση. 

Οι πλέον συνηθισμένες μέθοδοι άρδευσης είναι η επιφανειακή κατάκλυση (το 

πλημμύρισμα δηλαδή), η άρδευση με σταγόνες και με εκτοξευτήρες. Όταν χρησι-

μοποιούμε εκτοξευτήρες, ξοδεύονται μεγάλες ποσότητες νερού. Επίσης, το έδαφος 

μπορεί να υποβαθμιστεί, εξαιτίας της πτώσης του νερού που προκαλεί διάσπαση των 

συσσωματωμάτων -των σβόλων δηλαδή- του χώματος. Η μέθοδος της κατάκλυσης 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των  
ηδροηλεκτρικών σταθμών είναι ότι 
παράγουν μεγάλα ποσά ενέργειας 
από μια ανανεώσιμη ενεργειακή 
πηγή, όπως είναι το νερό.

SAMO TREBIZAN/SHUTTERSTOCK
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είναι εξίσου ζημιογόνα και για τη γονιμότητα του εδάφους και για τη ζωτικότητα των 

φυτών. Επίσης, με αυτή ξοδεύονται μεγάλες ποσότητες νερού. 

Η αποτελεσματικότερη μέθοδος άρδευσης είναι η άρδευση με σταγόνες, που λέγε-

ται και «στάγδην άρδευση». Ειδικότερα, όταν αυτή εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση, 

απαιτούνται μικρές ποσότητες νερού, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθά στην αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων και στη διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους. Επίσης, 

λόγω της ελάττωσης της εξάτμισης από την επιφάνεια του εδάφους περιορίζεται η 

διεργασία της ανοργανοποίησης της οργανικής ύλης. 

Η στάγδην άρδευση θεωρείται η πιο αποτελεσματική για την προστασία του εδά-

φους, αλλά και για την εξοικονόμηση του νερού. 

Η αποστράγγιση ή απλά στράγγιση είναι η τεχνητή απομάκρυνση του νερού από 

την εδαφική μάζα και επιφάνεια. Πολλοί αγρότοποι χρειάζονται την αποστράγγιση για 

να αυξήσουν την παραγωγή τους ή να διαχειριστούν καλύτερα τις προμήθειες νερού. 

Η αποστράγγιση συσχετίζεται με την αποκατάσταση των υγρότοπων, την πρόληψη 

της διάβρωσης και είναι σημαντική πηγή άρδευσης στη γεωργία σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχει νερό. Η αποστράγγιση συνδέεται στενά με την άρδευση, η οποία είναι η τε-

χνητή προσθήκη νερού στο έδαφος. Στις μέρες μας συνήθως εφαρμόζεται συνδυασμός 

και των δύο. Η αποστράγγιση βοηθά να διατηρηθούν στην ανώτερη εδαφική στρώση, 

στην οποία αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα των φυτών, συνθήκες εργασίας που θα 

εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών σε μόνιμη βάση.

Αν και η αποστράγγιση είναι μια πανάρχαια μέθοδος, εντούτοις οι αρχαίοι 

Το κανάλι που μεταφέρει νερό 
από τον ποταμό Κολοράντο στις 
κομητείες Πίμα, και Μαρικόπα, 
στην πολιτεία Αριζόνα των ΗΠΑ. 
Οι Ινδιάνοι Πίμα πίστευαν ότι η 
Μητέρα Γη γονιμοποιήθηκε από μια 
σταγόνα νερό.

TIM ROBERTS PHOTOGRAPHY/
SHUTTERTOCK
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πολιτισμοί φαίνεται ότι βάσισαν την ανά-

πτυξή τους περισσότερο στην άρδευση. 

Η μόνη χώρα που αποτέλεσε εξαίρεση 

στο συγκεκριμένο κανόνα ήταν η αρχαία 

Αίγυπτος, όπου η συστηματική εφαρμογή 

της αποστράγγισης ήταν υποχρεωτική για 

την απομάκρυνση των νερών ύστερα από 

πλημμύρες. Στις πρώτες αποχετεύσεις 

πιθανότατα χρησιμοποιούνταν τάφροι 

(επιφανειακοί ανοιχτοί αγωγοί) για τη 

διοχέτευση των νερών που πλημμύριζαν, 

πίσω στους ποταμούς. Η προσθήκη υλικών 

με λιγότερους πόρους βελτίωσε κατά πολύ 

την αποτελεσματικότητα της αποστράγγι-

σης. Όμως, η σημαντικότερη εξέλιξη στην 

τεχνολογία της αποστράγγισης σημειώθηκε 

τον 20ό αιώνα με την εφαρμογή τεχνικών 

ταξινόμησης της γης, οι οποίες διευκόλυ-

ναν την ενιαία απορροή. Αν και αρχικά η αποστράγγιση δεν εφαρμοζόταν σε αρδευ-

όμενα εδάφη, η εφαρμογή της για την αποξήρανση ελών και υγρών παραθαλάσσιων 

περιοχών ξεκίνησε το 10ο αιώνα σε υγρές περιοχές γύρω από τη Βόρεια Θάλασσα 

και επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το 16ο και το 17ο αιώνα. 

Για να πραγματοποιηθεί η αποστράγγιση, χρησιμοποιείται το στραγγιστικό σύστη-

μα, το οποίο είναι ένα δίκτυο αγωγών που συνδέονται μεταξύ τους. Οι αγωγοί αυτοί 

παραλαμβάνουν το νερό που πλεονάζει σε μια περιοχή και το διοχετεύουν σε ένα 

κεντρικό αποστραγγιστικό φυσικό ή τεχνητό αγωγό. Το δίκτυο αποστράγγισης μπορεί 

να αποτελείται είτε από τάφρους είτε από υπόγειους αγωγούς είτε από ένα συνδυασμό 

και των δύο. 

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τη δύναμη του 

νερού. Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός χρησιμοποιεί τη δυναμική ενέργεια του νερού 

που συγκεντρώνεται στο φράγμα και πιέζει τα τοιχώματά του. Όσο περισσότερο νερό 

συγκεντρώνεται τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί. Το νερό 

περνά ελεγχόμενα από έναν αγωγό σε μια τουρμπίνα και την κινεί παράγοντας ηλε-

κτρική ενέργεια. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει ένας μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός μπορεί 

να ανταγωνιστεί την ποσότητα ενέργειας που παράγει ένας σύγχρονος πυρηνικός 

σταθμός. Ο μεγαλύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός του κόσμου είναι στο Φράγμα των 

Τριών Φαραγγιών στην Κίνα, που παράγει μέχρι και 22.500 μεγαβάτ (22,5 γίγαβατ). 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των υδροηλεκτρικών σταθμών είναι ότι παράγουν με-

γάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, όπως το νερό. 

Επίσης, απελευθερώνουν πολύ χαμηλότερα ποσά διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με 

τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, τα φράγματα που παρεμποδίζουν τη φυσική ροή των ποταμών αλλοι-

ώνουν το τοπίο και καταστρέφουν την πανίδα και τη χλωρίδα των ποταμών και των 

εκτάσεων γύρω από αυτούς. 

Άρδευση ονομάζεται η τεχνητή 
παροχή νερού σε καλλιεργούμενο 
έδαφος, η οποία βοηθά την ανάπτυξη 
της φυτικής παραγωγής. Είναι 
πολύ σημαντική στα ξηροθερμικά, 
ημίξηρα, αλλά και στα υγρά κλίματα, 
καθώς και για την προστασία των 
φυτών από τον παγετό. 

GYUSZKO-PHOTO/SHUTTERSTOCK
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Διαχείριση υδάτινων 
πόρων, ρύπανση  
και λύματα
Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά 

αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης 

και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, 

υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής 

και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο 

και της ζήτησης, π.χ. μέσω μέτρων εξοικονόμησης και 

επαναχρησιμοποίησης του νερού.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Ο αποδέκτης στον οποίο 
καταλήγουν τα λύματα των πόλεων 
είναι οι θάλασσες, τα ποτάμια 
και οι λίμνες. Πριν καταλήξουν 
στον υδάτινο αποδέκτη τα λύματα 
πρέπει να καθαρίζονται. Δυστυχώς, 
η χώρα μας παραπέμπεται κατά 
καιρούς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για ανεπαρκή επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων.

Μ
ια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης οφείλει 

επίσης να λαμβάνει υπόψη της και τη διαχεί-

ριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων, όπως 

τα προβλήματα λειψυδρίας και πλημμυρών, αλλά και 

πιο μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους, 

όπως η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των 

σχετιζόμενων με αυτά οικοσυστημάτων, η βελτίωση της 

ποιότητας και της οικολογικής τους κατάστασης, και 

βέβαια η σταδιακή μείωση απορριπτόμενων ρυπαντι-

κών ουσιών και η προοδευτική εξάλειψη τοξικών απο-

βλήτων. Για την Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα 

μας είναι μία σχετικά ευνοημένη υδρολογικά χώρα της 

Μεσογείου, αν και η αναντιστοιχία της χρονικής, και 

κυρίως της χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων με 

τις χρονικές και χωρικές κατανομές της ζήτησης έχει 

δημιουργήσει στο παρελθόν και εξακολουθεί να δημι-

ουργεί προβλήματα έλλειψης νερού.

Ευρύτερα αποδεκτή είναι επίσης η διαπίστωση ότι, 

λόγω ευκολίας, η εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων 

γίνεται με εντονότερο ρυθμό σε σύγκριση με την εκμε-

τάλλευση των επιφανειακών υδάτων, καθώς στη δεύτερη περίπτωση είναι αναγκαίες 

σοβαρές και συχνά μακροχρόνιες επενδύσεις.

Αν και ο βαθμός ανάπτυξης των έργων αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων 

στη χώρα μας είναι σχετικά περιορισμένος και υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες, 

θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι η γενικότερη τάση μείωσης των προς εκ-

μετάλλευση πόρων λόγω κλιματικών αλλαγών είτε λόγω της εντεινόμενης ρύπανσης 

των υδάτων, σε συνδυασμό με τις υιοθετημένες αυστηρότερες Ευρωπαϊκές απαι-

τήσεις ως προς την προστασία των υδρόβιων οικοσυστημάτων, επιβάλλουν περιο-

ρισμούς και καθιστούν δαπανηρότερα τα αναπτυξιακά αυτά έργα. Κατά συνέπεια, 

είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης 

και να μη θεωρούνται πλέον δεδομένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις, οι παραδο-

σιακές απώλειες, η αδιαφορία ως προς τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης.

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές των υδάτων είναι η λεγόμενη νιτρορύπανση. 

Ως νιτρορύπανση θεωρούμε την άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον 

αζωτούχων ενώσεων, με σημαντικότερες επιπτώσεις την πρόκληση βλαβών στην 

ανθρώπινη υγεία και την υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων. Τη σπουδαιό-

τερη πηγή νιτρορύπανσης αποτελούν οι πάσης φύσεως αγροτικές δραστηριότητες, 

γεωργικές και κτηνοτροφικές. Η υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων με σκοπό 

τη βελτίωση της παραγωγής έχει ως συνέπεια την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 

νιτρικών ενώσεων στο υπέδαφος. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων 

παρατηρούνται όχι μόνο σε περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και 

σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων. 

Στα επιφανειακά ύδατα, και ιδίως στις λίμνες και στους κλειστούς κόλπους, η 

παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων αζωτούχων αλλά και φωσφορικών ενώσε-

ων, με τη συνδρομή και της ηλιακής ακτινοβολίας, ενισχύει, συχνά σε υπερβολικό 

MATTHEW COLE/
SHUTTERSTOCK (ΠΑΝΩ) 
GAMEANNA/SHUTTERSTOCK 
(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)



βαθμό, την ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης και φυτικών μικροοργανισμών στο νερό 

(φυτοπλαγκτόν), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο του ευτροφι-

σμού. Στις συνέπειες του ευτροφισμού περιλαμβάνονται η μείωση του διαλυμένου 

οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα του νερού, η δημιουργία τοξινών που σκοτώνουν 

τα ψάρια, η παραγωγή ενώσεων που προσδίδουν δυσάρεστη οσμή στο νερό και η εν 

γένει διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας. 

Στα υπόγεια ύδατα η νιτρορύπανση εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή αθροιστι-

κής συσσώρευσης νιτρικών, τα οποία συχνά φτάνουν σε επίπεδα απαγορευτικά για 

τη χρήση του νερού για σκοπούς ύδρευσης. Ως οριακή τιμή έχει καθοριστεί από την 

ελληνική και διεθνή νομοθεσία η συγκέντρωση των 50 mg/l, ωστόσο ακόμα και σε μι-

κρότερες συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 25 mg/l) δημιουργείται προβληματισμός 

για μακροχρόνια χρήση του νερού για πόση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδη-

γίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης» θεσπίστηκε με την αρ. 85167/820/20-3-2000 Υπουργική Απόφαση ο 

«Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από νιτρορύ-

πανση γεωργικής προέλευσης» (ΦΕΚ Β 477/6-4-2000). 

Ο σκοπός του κώδικα σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, και ειδικότερα τα αζωτούχα, 

είναι να βοηθήσει τους γεωργούς να εφαρμόσουν πρακτικές φιλικές προς το περι-

βάλλον. Ιδιαίτερα ο κώδικας στοχεύει:
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Στα θολά και δύσοσμα νερά 
που συνιστούν τα αστικά 
λύματα περιέχονται οργανικά 
(ακαθαρσίες, σαπούνια, έλαια, 
τροφές) και ανόργανα υλικά 
(άμμος, άργιλος). Τα περισσότερα 
οργανικά υλικά προέρχονται από 
τα οικιακά λύματα.

BORIS STROUJKO/SHUTTERSTOCK 
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• Στην αποτροπή της ρύπανσης των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων από τη συσσώρευση νιτρικών λόγω 

βαθιάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής. 

• Στην παροχή οδηγιών για τη σωστή διαχείριση των 

υδάτων (συστήματα άρδευσης, τρόποι εφαρμογής, εξοι-

κονόμηση νερού κ.λπ.) 

• Στον χειρισμό - διάθεση των κτηνοτροφικών απο-

βλήτων με στόχο πάντα την προστασία του περιβάλλο-

ντος και της δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά το πρόβλημα της διαχείρισης των αστι-

κών λυμάτων, χρησιμοποιούμε κυρίως βιολογικούς καθα-

ρισμούς, όπου γίνεται βιολογική επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων όταν δεν περιλαμβάνουν τοξικά συστατικά, 

δηλαδή στα αστικά ή οικιστικά λύματα που προέρχονται 

από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία. Αυτά τα υγρά απόβλητα 

συνήθως περιέχουν ρυπαντές που διασπώνται με βιολο-

γικά μέσα. Αντίθετα, υπάρχουν υγρά απόβλητα που προ-

έρχονται από βιομηχανίες, χημικά εργαστήρια, νοσοκο-

μεία ή άλλες δραστηριότητες των οποίων η επεξεργασία 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βιολογικά μέσα. Αυτά 

τα απόβλητα, για να αδρανοποιηθούν, να διασπαστούν 

και να καταλήξουν σε εγκαταστάσεις βιολογικής επεξερ-

γασίας αποβλήτων, χρειάζονται ειδική επεξεργασία.

Τα υγρά λύματα μιας πόλης, εφόσον δεν περιέχουν 

τοξικά συστατικά, οδηγούνται στο κεντρικό σύστημα 

αποχέτευσης και από εκεί στις εγκαταστάσεις βιολογικής 

επεξεργασίας, βιολογικού καθαρισμού. Σε αυτές τις εγκα-

ταστάσεις τα στάδια επεξεργασίας είναι τρία. 

• Τα αστικά λύματα υπόκεινται σε μηχανικό καθαρι-

σμό, με ειδικά φίλτρα τα οποία συγκρατούν οτιδήποτε στερεό υπάρχει στα λύματα. 

Συνήθως πρόκειται για κόκκους χώματος, κομμάτια από πλαστικά, ίνες υφασμάτων 

κ.ά. 

• Τα λύματα οδηγούνται σε μεγάλες ανοιχτές δεξαμενές. Εκεί αναδεύονται με τη 

βοήθεια ειδικών μηχανισμών και εμπλουτίζονται με ατμοσφαιρικό αέρα (αερισμός). 

Με αυτό τον τρόπο τα λύματα διασπώνται στα οργανικά συστατικά τους. Είναι η 

αερόβια αποικοδόμηση. Με αυτήν τα οργανικά συστατικά των λυμάτων καταναλώ-

νονται από αερόβιους μικροοργανισμούς και διασπώνται σε απλούστερα συστατικά, 

όπως είναι ανόργανα στοιχεία, διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Σημειωτέον ότι, αν 

αυτές οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά, δεν εκλύονται δυσάρεστες οσμές στο 

περιβάλλον. 

• Τα λύματα πηγαίνουν σε άλλες δεξαμενές, τις δεξαμενές καθίζησης. Σε αυτές, 

με την προσθήκη κάποιων χημικών ενώσεων, τα ανόργανα υλικά συμπυκνώνονται 

και καθιζάνουν ως λάσπη στον πυθμένα τους. Από εκεί αυτή η λάσπη συγκεντρώνε-

ται, αφυδατώνεται και συμπυκνώνεται. Αυτό το υλικό, έπειτα από ειδική επεξεργα-

σία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Εξάλλου, το νερό που προκύπτει 

από τις δεξαμενές καθίζησης είναι σχετικά καθαρό. Για να γίνει ακόμη πιο καθαρό, 

Για τη διαχείριση των αστικών 
λυμάτων χρησιμοποιούμε κυρίως 
βιολογικούς καθαρισμούς. Όμως, 
τα βιολογικά μέσα δεν είναι 
αρκετά για τα απόβλητα από 
χημικά εργαστήρια, βιομηχανίες, 
νοσοκομεία κ.λπ. που χρειάζονται 
ειδική επεξεργασία.

HUYANGSHU/SHUTTERSTOCK



18 NATIONAL GEOGRAPHIC

αποστειρώνεται με χλωρίωση ή άλλα μέσα. Έτσι, μπορεί να οδηγηθεί στο πλησιέ-

στερο ποτάμι ή στη θάλασσα, αλλά και να αρδεύσει ορισμένες καλλιέργειες, χωρίς 

κινδύνους για το περιβάλλον. 

Οι δυνατότητες της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων με βιολογικό καθαρισμό 

είναι πολλές. Για παράδειγμα σε μικρές πόλεις, χωριά ή και ξενοδοχεία έχει δοκιμα-

στεί η αποτελεσματικότητα του βιολογικού καθαρισμού με τη δημιουργία τεχνητών 

υγρότοπων. Αυτές οι κατασκευές είναι απλές, χωμάτινες αβαθείς λεκάνες, όπου 

φυτεύονται υδρόβια και υγρόφιλα φυτά, όπως είναι το καλάμι, το βούρλο, το ψαθί 

κ.ά. Εκεί τα λύματα μπορούν να αποικοδομηθούν από τα φυτά που τρέφονται με τα 

οργανικά συστατικά τους. Το πρόσθετο όφελος μιας τέτοιας επεξεργασίας είναι και η 

παραγόμενη βιομάζα των φυτών που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους.

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα εργαλείο 

ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποί-

ησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων παρουσιάζει 

εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία 

του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων 

απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, στον οποίο λαμβάνονται 

υπόψη οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και περιορισμοί. 

Το γενικό συμπέρασμα που έχει προκύψει μετά από  πολύχρονες διεθνείς  έρευ-

νες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό για την άμεση επαναχρησιμοποίηση του νερού 

για σκοπούς ύδρευσης προς πόση, ενώ σοβαροί ενδοιασμοί υπάρχουν και για τον 

εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων που τα νερά τους προορίζονται για πόση. Πολύ 

καλύτερες προοπτικές παρουσιάζει η επαναχρησιμοποίηση για άρδευση, αστικές 

(πλήν πόσης) χρήσεις, το περιαστικό πράσινο, τη δημιουργία ή τον εμπλουτισμό 

υδατίνων σωμάτων για αναψυχή και για ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Στις εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού τα στάδια 
επεξεργασίας είναι τρία. 
Αρχικά τα αστικά λύματα 
(δεξιά) υπόκεινται σε μηχανικό 
καθαρισμό, στη συνέχεια 
οδηγούνται σε μεγάλες ανοιχτές 
δεξαμενές όπου αναδεύονται και 
εμπλουτίζονται με ατμοσφαιρικό 
αέρα (αερισμός). Κατόπιν τα 
λύματα πηγαίνουν στις δεξαμενές 
καθίζησης (απέναντι σελίδα). 
Εκεί, με την προσθήκη κάποιων 
χημικών ενώσεων, τα ανόργανα 
υλικά συμπυκνώνονται και 
καθιζάνουν ως λάσπη στον 
πυθμένα τους. 

STEFAN ATAMAN/SHUTTERSTOCK 
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ) MICHAEL DECHEV/
SHUTTERSTOCK (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Θάλασσες 
και υποβάθμιση
θαλάσσιου περιβάλλοντος
Από τη ρύπανση κινδυνεύουν τόσο τα σώματα γλυκού νερού, 

όσο και οι θάλασσες. Τις θάλασσες, όμως, απειλεί ένας εξίσου 

μεγαλύτερος κίνδυνος, η υπεραλίευση. Η απληστία του ανθρώ-

που, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, την πρόοδο 

της τεχνολογίας αλιείας και την ελάττωση των ιχθυαποθεμάτων, 

απειλεί το θαλάσσιο περιβάλλον με υποβάθμιση και ερήμωση.

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Η 
αλιεία, δηλαδή η συλλογή ψαριών και άλλων 

θαλάσσιων οργανισμών, είναι μια δραστηριότητα 

γνωστή από τους προϊστορικούς χρόνους. Διαθέ-

σιμα στοιχεία για την αλιεία έχουμε στην Ελλάδα από την 

Εποχή του Χαλκού. Στις ανασκαφές στο Ακρωτήρι της 

Σαντορίνης βρέθηκαν αμέτρητα οστά ψαριών, που έχουν 

ταυτοποιηθεί με σημερινά είδη: συναγρίδες, μουρμούρες, 

λυθρίνια, σπάροι, σάλπες, μαρίδες, σκάροι, καλογρίτσες, 

σφυρίδες, ροφοί, χάνοι, τουρνάδες κ.ά. Η αλιεία ήταν είτε 

μια οργανωμένη επαγγελματική δραστηριότητα είτε μια 

ενασχόληση ερασιτεχνικού χαρακτήρα ευρέως διαδεδο-

μένη. Σύμφωνα με τον  Όμηρο, ο τόπος που η θάλασσά 

του διαθέτει ψάρια είναι προνομιούχος.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα υπολείμματα 

μεταναστευτικών ψαριών από ορισμένες περιοχές και 

περιόδους είναι μόνο σπόνδυλοι και ελάχιστα οστά 

του κεφαλιού. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι 

συντηρούσαν τα ψάρια: τα ξέραιναν, τα πάστωναν ή τα 

κάπνιζαν. Ωστόσο, εκτός από τα φρέσκα ψάρια, ανάπτυ-

ξη γνώρισε και το εμπόριο παστών ψαριών. Αυτό συνέβη 

κυρίως τους κλασικούς χρόνους, κατά τους οποίους οι 

Αθηναίοι εισήγαν παστές σαρδέλες από τον Εύξεινο Πό-

ντο και άλλες περιοχές. Από τον Εύξεινο Πόντο ερχόταν 

και αβγοτάραχο -από ψάρια που αλιεύονταν στις εκ-

βολές του Δούναβη-, το οποίο κατανάλωναν στα πλούσια αθηναϊκά συμπόσια. Δεν 

προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη η ύπαρξη ειδικών συγγραμμάτων που αφορούν στους 

θαλάσσιους οργανισμούς, όπως το Περί Ιχθύων του Αριστοτέλη. Αυτού του είδους οι 

πηγές περιέχουν πληροφορίες για τις περιοχές στις οποίες ζουν ή αναπαράγονται 

τα ψάρια και για την κατάλληλη εποχή αλίευσης κάθε είδους. Επίσης, αναφέρουν 

εκατοντάδες ονόματα ψαριών και θαλασσινών.

Οι μέθοδοι και τα σύνεργα της αλιείας παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα από την 

πρώιμη αρχαιότητα έως σήμερα. Ψάρευαν αργά το απόγευμα ή το ξημέρωμα και 

χρησιμοποιούσαν κυρίως χάλκινα αγκίστρια και μολυβένια βαρίδια, τα οποία έδεναν 

με πετονιά που ήταν φτιαγμένη από τρίχες ζώων ή φυτικές ίνες. Συνηθισμένο 

ήταν επίσης το ψάρεμα με καμάκι, καθώς και με δίχτυα. Δεν έλειπαν βέβαια και οι 

πλεγμένοι από βέργες λυγαριάς κύρτοι ή κιούρτοι. Ακόμη, ψάρευαν και τη νύχτα με 

πυρσούς, κάτι αντίστοιχο με τα σημερινά πυροφάνια.

Σήμερα για την ανάπτυξη της γεωργίας χρησιμοποιούνται 44 εκατομμύρια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών, όπου παράγεται πάνω από το 98% της συνολικής 

ποσότητας των τροφών που καταναλώνονται. Από τη θάλασσα, όμως, που είναι δι-

πλάσια σε έκταση από την ξηρά, παράγεται μόνο το 2% των τροφών που καταναλώ-

νονται. Αυτή η αντίθεση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γεγονός ότι ο αγρότης είναι 

καλλιεργητής και κτηνοτρόφος, ενώ ο ψαράς παραμένει κυνηγός. 

Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο καθορίζεται 

από την τάση να αλιεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ψάρια, τα οποία ζουν σε με-

γάλα κοπάδια. Από τα περίπου 15.000 είδη που υπάρχουν στη θάλασσα, εμπορικές 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21

Από την αρχαιότητα η αλιεία ήταν 
είτε μια οργανωμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα είτε μια ενασχόληση 
ερασιτεχνικού χαρακτήρα ευρέως 
διαδεδομένη. Σύμφωνα με τον  
Όμηρο, καλότυχος είναι ο τόπος 
που η θάλασσά του είναι πλούσια 
σε ψάρια.

ARTEM EFIMOV/SHUTTERSTOCK (ΠΑΝΩ)
PHOTONEYE/SHUTTERSTOCK 
(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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εφαρμογές έχουν μόνο 1.500 είδη. Ωστόσο, μόνο 22 οικογένειες ψαριών καθορίζουν 

σχεδόν το σύνολο της παραγωγικότητας στην παγκόσμια αλιευτική βιομηχανία. Σε 

αυτήν τα κυριότερα είδη είναι οι ρέγγες, οι βακαλάοι, τα σκουμπριά, οι αντσούγιες,  

οι τόνοι, οι ξιφίες, οι σολομοί, οι γαλέοι, οι παλαμίδες, οι κέφαλοι κ.λπ. 

Ενώ όμως μέχρι το 1970 εκμεταλλευόμασταν εμπορικά μόνο 56 είδη ψαριών, σή-

μερα ο αριθμός των ειδών έχει αυξηθεί - πάνω από 80.  Ήδη αρχίσαμε να εκμεταλ-

λευόμαστε ψάρια που ζουν σε μεγαλύτερα βάθη. Ας εξετάσουμε εν συντομία γιατί 

συμβαίνει αυτό. Τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 παρατηρήθηκε μια έκρηξη στις 

μεθόδους αλιείας, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

που ανακαλύφθηκε για πολεμικούς σκοπούς. Τα ραντάρ για παράδειγμα επιτρέπουν 

την πλοήγηση ακόμη και σε πλήρη ομίχλη και τα σόναρ την καταγραφή των κοπα-

διών των ψαριών σε μεγάλο βάθος. 

Τα αλιευτικά σκάφη παίρνουν από δορυφόρους και διαμέσου υπολογιστών 

πληροφορίες για τη θερμοκρασία των υδάτων, δείχνοντας την κατεύθυνση που 

Τις δεκαετίες του ’50 και του 
’60 ο άνθρωπος άρχισε να 
χρησιμοποιεί και στην αλιεία την 
τεχνολογία που είχε αναπτύξει 
για πολεμικούς σκοπούς. Τα 
ραντάρ,για παράδειγμα, επιτρέπουν 
την πλοήγηση ακόμη και σε 
πλήρη ομίχλη, ενώ τα σόναρ την 
καταγραφή των κοπαδιών των 
ψαριών σε μεγάλο βάθος. 

ELZBIETA SEKOWSKA/SHUTTERSTOCK
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ακολουθούν τα κοπάδια των ψαριών. Επίσης, στον εντοπισμό ιχθυοπληθυσμών χρη-

σιμοποιούνται και αεροπλάνα. Ακόμη, πολλά σύγχρονα αλιευτικά θυμίζουν βιομη-

χανίες που επιπλέουν και έχουν αναπτύξει τα αλιευτικά τους εργαλεία σε απίστευτο 

βαθμό: παραγάδια που εκτείνονται σε δεκάδες χιλιόμετρα με χιλιάδες δελεαστικά 

δολώματα, δίχτυα επιφανείας που φτάνουν σε μήκος τα 70 χιλιόμετρα, δίχτυα ειδικά 

διαμορφωμένα στις τράτες που μπορούν να καλύψουν σε φάρδος 12 Boeing 747! Η 

πίεση που ασκείται με τη βιομηχανική αλιεία είναι πάρα πολύ μεγάλη, γεγονός το 

οποίο για κάποια είδη σημαίνει ότι αλιεύονται σε ποσοστό 80-90% ετησίως.

Ως αποτέλεσμα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η βιομηχανική αλιεία έχει παίξει 

καταλυτικό ρόλο, αφού έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό οι πληθυσμοί πολλών 

ψαριών.  Ήταν, λοιπόν, φυσικό να στραφεί σε είδη δεύτερης ποιότητας και μεγέθους, 

συχνά σε εκείνα που καταλαμβάνουν χαμηλότερη θέση στην τροφική αλυσίδα. Αυτό  

δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη βιοποικιλότητα των ωκεανών.

Μόνο 22 οικογένειες ψαριών 
καθορίζουν σχεδόν το σύνολο της 
παραγωγικότητας στην παγκόσμια 
αλιευτική βιομηχανία. Σε αυτήν  
τα κυριότερα είδη είναι οι ρέγγες,  
οι βακαλάοι, τα σκουμπριά,  
οι αντσούγιες, οι τόνοι, οι ξιφίες,  
οι σολομοί, οι γαλέοι, οι παλαμίδες, 
οι κέφαλοι κ.λπ. 

WITHGOD/SHUTTERSTOCK
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Η αλιεία στην Ελλάδα
Σχεδόν όλοι, όταν ακούν ότι η θαλάσσια ζωή κινδυνεύει, 

σκέφτονται ότι αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στην 

εκτεταμένη ρύπανση που προκαλεί ο άνθρωπος είτε με τα 

αστικά και βιομηχανικά λύματα είτε με τα λιπάσματα και 

τα φυτοφάρμακα.Αντίθετα, το ψάρεμα αντιμετωπίζεται 

λίγο πολύ ως μια ειδυλλιακή δραστηριότητα. Η εξαφάνιση 

μερικών ειδών ψαριών θεωρείται ότι οφείλεται σε κάποια 

περιβαλλοντική αλλαγή ή στη ρύπανση. Γιατί άραγε η 

εμπορική αλιεία, δηλαδή η θανάτωση των ψαριών και 

η διάθεσή τους στην αγορά για κατανάλωση, θεωρείται 

ότι δεν έχει επιπτώσεις -ή ότι έχει ελάχιστες- στους 

πληθυσμούς των αλιευομένων ειδών;

NATIONAL GEOGRAPHIC
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Μ 
ια τέτοια νοοτροπία ίσως πρέπει να αναχθεί σε άλλες εποχές, όταν η αλιεία 

ήταν πράγματι απαραίτητη για την επιβίωση του ανθρώπου. Η απλοϊκή 

πεποίθηση ότι το ψάρεμα δεν συνδέεται επ’ ουδενί με την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος μπορεί να προέκυψε από αυτή τη νοοτροπία, η οποία φαίνεται να 

επικρατεί ακόμα στη χώρα μας. 

Στην Ελλάδα σημειώνεται συνεχής μείωση των αλιευμάτων τα τελευταία χρόνια, 

μολονότι η αλιευτική προσπάθεια εντείνεται, τα σκάφη εκσυγχρονίζονται και ο εξο-

πλισμός βελτιώνεται. Η αλιεία είναι από παλιά η βασική δραστηριότητα των κατοίκων 

των νησιών και των παράκτιων περιοχών. Συμβάλλει κατά ένα πολύ μικρό μέρος στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν -λιγότερο του 0,8 %- και κατά ένα επίσης μικρό ποσο-

στό στην εθνική απασχόληση (5,1% στη γεωργική και 1,2 % στην εθνική).

Σήμερα με τη θαλάσσια αλιεία ασχολούνται περίπου 30.000 άτομα, γεγονός που 

κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, καθώς εμφανίζει την υψη-

λότερη αναλογία αλιέων στον ενεργό πληθυσμό της, με ποσοστό περίπου 1%. Στην 

Ελλάδα το 1988 είχαν καταγραφεί 15.911 αλιευτικά σκάφη, ενώ το 1995 17.578 (με 

βάση στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας) ή 18.588 (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών της χώρας μας τα 

17.088 (92% του αλιευτικού στόλου) αφορούν τη μικρή παράκτια αλιεία και έχουν 

ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, τα 436 (2,3% του αλιευτικού στόλου) είναι 

σκάφη με δίχτυα-παραγάδια και έχουν μήκος πάνω από 12 μέτρα, τα 304 (1,6%) είναι 

γρι γρι, τα 309 (1,7%) μηχανότρατες, ενώ 46 (μόλις το 0,2%) δραστηριοποιούνται στην 

υπερπόντια αλιεία, στα διεθνή ύδατα. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ελλη-

νικός αλιευτικός στόλος, αν και είναι αριθμητικά ο μεγαλύτερος της ΕΕ, από πλευράς 

ισχύος και χωρητικότητας καταλαμβάνει τη δέκατη θέση και είναι ο… «γηραιότερος».

Η θάλασσα όμως αδυνατεί να ανταποκριθεί, αφού η αλιευτική παραγωγή μειώθη-

κε από τους 151.650 τόνους το 1988 στους 123.661 το 1995 και κατέληξε στους 119.00 

τόνους το 2004.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια στοιχεία για την παρά-

κτια και τη μέση αλιεία. Ενδεικτικά, μια μηχανότρατα στην οποία εργάζονται έξι άτο-

μα έχει ετήσια παραγωγή περίπου 200 τόνους ψάρια. Στην παράκτια αλιεία ανάλογη 

παραγωγή μπορούν να επιτύχουν συνολικά 40 αλιευτικά σκάφη, τα οποία αντιστοι-

χούν σε 80-120 θέσεις εργασίας. Εξάλλου, το ποσοστό σε «απορριπτόμενα» αλιεύματα 

(δηλαδή θαλάσσιους οργανισμούς που αλιεύονται αλλά δεν έχουν εμπορική αξία και 

ξαναπετιούνται νεκροί στη θάλασσα) στην παραδοσιακή αλιεία είναι της τάξεως του 

5%-10% του συνολικού αλιεύματος, ενώ στη μέση αλιεία φτάνει το 40%-70%. Βέβαια, 

θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μηχανότρα-

τες μπορεί να είναι καταστρεπτική για τους θαλάσσιους οικότοπους. 

Η τρομακτική καταστροφή όμως που προκαλούν οι ψαράδες στη θαλάσσια ζωή 

συχνά δεν γίνεται γνωστή. Έτσι, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

τέθηκε σε ισχύ το 1994, απαγορεύεται η αλιεία με τη χρήση συρόμενων εργαλείων 

σε περιοχές εντός του ορίου των τριών μιλίων από τις ακτές ή της ισοβαθούς των 50 

μέτρων. Μετά τα 3 μίλια έγιναν 0,7 μίλια. Παρόλο που ο κανονισμός ψηφίστηκε το 

1994, στην Ελλάδα παραβιάζεται κατάφωρα μέχρι σήμερα. Κανένας δεν εφαρμόζει τα 

παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, υπονομεύουμε και 

το μέλλον των ελληνικών θαλασσών και την ίδια τη βιωσιμότητα του κλάδου. 

Κάποιος, βέβαια, μπορεί να αναρωτηθεί αν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

Ο περίφημος «Ψαράς», από 
τοιχογραφία της Δυτικής Οκίας 
του προϊστορικού οικισμού του 
Ακρωτηρίου, στη Θήρα. Κρατά πέντε 
ψάρια στο αριστερό του χέρι και 
επτά στο δεξί. Οι γαλάζιες ράχες και 
οι κίτρινες κοιλιές τους φανερώνουν 
ότι πρόκειται μάλλον για σκουμπριά.

DIMI KAV/SHUTTERSTOCK (ΠΑΝΩ)
GARETH SMITH/SHUTTERSTOCK (ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΕΛΙΔΑ) 
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Σύμφωνα με όσα ισχύουν, ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων ασκείται από 

το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, οι οποίες 

είναι αρμόδιες για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Αλιευτικής Νομοθεσίας. 

Αν εξετάσουμε τα πορίσματα που αφορούσαν τους ελέγχους για το έτος 2004 -για 

το οποίο υπάρχουν στοιχεία-, θα διαπιστώσουμε ότι διενεργήθηκαν 3.561 αλιευτι-

κές επιθεωρήσεις και εκδόθηκαν 1.658 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων - δηλαδή το 

46%(!) των αλιευτικών ψάρευαν παράνομα.

Από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν λίγα χρόνια στο Εργαστήριο Ιχθυο-

λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγη-

τή Κωνσταντίνου Στεργίου, συνάγεται ότι είναι απαραίτητα τα παραπάνω μέτρα και 

μπορεί κανείς να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στις  

ελληνικές θάλασσες: Τα μεγαλύτερα ποσοστά από γόπες, μπαρμπούνια, κουτσομού-

ρες, λυθρίνια, σαυρίδια και μπακαλιάρους που αλιεύθηκαν από τον Ιούλιο του 2004 

έως τον Ιούλιο του 2005 είχαν μικρότερο μέγεθος από το επιτρεπόμενο - ασχέτως 

του τρόπου ψαρέματος. 

Μάλιστα, σε ορισμένα είδη, όπως ο σπάρος, το 99% των ατόμων που αλιεύ-

θηκαν είχαν μικρότερο -ακόμα και το μισό- μέγεθος από αυτό που χρειάζεται 

ούτως ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν. Ακόμη και όσον αφορά το γαύρο 

-αλιεύονται πάνω από 16.000 τόνοι το χρόνο-, το μέγεθός του σήμερα είναι το 

μισό του κανονικού. Κάποτε υπήρχε πολύς γαύρος ακόμη και στο Φάληρο και στο 

Σαρωνικό. Τώρα για να βρει κανείς έστω και ένα μικρό κοπάδι, πρέπει να ψάξει 

αρκετά ναυτικά μίλια πιο μακριά. 

Τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία δεν αρκούν, διαπίστωσε η ίδια ερευνητική 

ομάδα, αφού σε μετρήσεις που έγιναν στις δύο μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της Ελλά-

δας βρέθηκε ότι όλα τα είδη -από γόπες, μαρίδες, αθερίνες και σκουμπριά μέχρι και 

ξιφίες- αλιεύθηκαν σε απαγορευμένα μεγέθη. Εφόσον στις επίσημες ιχθυόσκαλες 

Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος, αν 
και είναι αριθμητικά ο μεγαλύτερος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
πλευράς ισχύος και χωρητικότητας 
καταλαμβάνει τη δέκατη θέση και 
είναι ο… «γηραιότερος».

COUSCOUS & CONSIOUSNESS/
SHUTTERSTOCK



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

γίνονται τέτοιες παρανομίες, εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει στο 

ευρύτερο δίκτυο διακίνησης των αλιευμάτων. Τα ψάρια δηλαδή αλιεύονται εντατικά 

ακόμη και την περίοδο της αναπαραγωγής τους ή όταν είναι κάτω από την ηλικία της 

πρώτης αναπαραγωγής. 

Και οι ερασιτέχνες ψαράδες όμως φέρουν ένα μερίδιο ευθύνης. Τα ροφοειδή  

-όπως ο βλάχος- αποτελούν τα συνήθη θηράματα γι’ αυτούς. Δεν υπάρχει, προφα-

νώς, αμφιβολία ότι από τη σημαντική μείωση του πληθυσμού των ψαριών απειλού-

νται και οι τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από την αλιεία. Σήμερα το μόνιμο αίτη-

μα των ψαράδων είναι να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, βάσει των οποίων προβλέπεται μια προσεκτική διαχειριστική πρακτική όσον 

αφορά την αλιεία. Λησμονούμε όμως ότι στη λήψη αυτών των μέτρων έχουν συμφω-

νήσει και οι Έλληνες υπουργοί! Έτσι, εφόσον έχει συμμετάσχει και η χώρα μας στον 

καθορισμό τους, αποτελούν πλέον συμβατική μας υποχρέωση.

Για κάποια από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάμε μόνιμα να αναβληθεί 

η εφαρμογή τους ή να μας δοθεί παράταση. Αυτό φυσικά κάποτε το επιτύχαμε, αλλά 

εδώ και χρόνια οι προθεσμίες έληξαν. Παρόλο που όλοι οι εμπλεκόμενοι, μαζί και οι 

αλιείς, γνωρίζουν τα παραπάνω, επιθυμούν να συνεχιστεί η ληστρική εκμετάλλευση 

των θαλασσών, μολονότι  μεσοπρόθεσμα αυτό συνεπάγεται και επαγγελματική κατα-

στροφή για τους ίδιους. 

Στις 12 Ιουλίου του 2005 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε για πρώτη φορά «δι-

πλό» πρόστιμο: εφάπαξ ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ και περιοδικές πληρωμές 

ύψους 57.761.250 ευρώ κάθε έξι μήνες, για τους οποίους η χώρα δεν θα συμμορφώ-

νεται με τις προηγούμενες εις βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις σχετικά με την 

προστασία των ιχθυαποθεμάτων. 

Η αλιεία είναι η βασική 
δραστηριότητα των κατοίκων 
των νησιών και των παράκτιων 
περιοχών. Συμβάλλει κατά ένα 
πολύ μικρό μέρος στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν -λιγότερο του 
0,8 %- και κατά ένα επίσης μικρό 
ποσοστό στην εθνική απασχόληση 
(5,1% στη γεωργική και 1,2 %  
στην εθνική).

PALESTRINA55/SHUTTERSTOCK
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Ελπίδες  
για τη Μεσόγειο
Όταν ένα οικοσύστημα παύει να υφίσταται τις περιβαλλοντικές 

πιέσεις που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα ανακάμψει. Απόδειξη τα θαλάσσια καταφύγια της 

Μεσογείου, που έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση.

NATIONAL GEOGRAPHIC



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 29

ΗΘάλασσά Μας, η Mare Nostrum, όπως ονομάστηκε κατά τους ρωμαϊκούς χρό-

νους, μετράει χιλιετίες. Πριν από 3.000 και πλέον χρόνια είδε τους Φοίνικες στις 

ανατολικές ακτές της να φτιάχνουν πλοία ικανά να διασχίσουν ανοιχτά πελάγη, 

και να σαλπάρουν για να εξερευνήσουν εδάφη άγνωστα. Καθώς περιβάλλεται από 

τρεις ηπείρους, οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμασαν Μεσόγειο Θάλασσα, δηλαδή  

«θάλασσα μεταξύ των γαιών», ενώ οι Άραβες τη βάφτισαν «ενδιάμεση θάλασσα».  

Η ακτογραμμή της, μαζί με τα νησιά, ανέρχεται στα 46.000 χιλιόμετρα ενώ περίπου 

130 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ακτές της σήμερα. Ο αριθμός αυτός αγγίζει τα 

500 εκατομμύρια αν υπολογίσουμε τους κατοίκους όλων των χωρών της λεκάνης. 

Κοιτίδα πολιτισμών, όπως συχνά αποκαλείται, η Μεσόγειος καθόριζε ανέκαθεν τον 

τρόπο ζωής όσων κατοικούν στις περιοχές που βρέχονται από τα νερά της. Εκατομ-

μύρια άνθρωποι επιβιώνουν χάρη στους φυσικούς πόρους που διαθέτει. Όμως, λόγω 

της δημογραφικής και βιομηχανικής ανάπτυξης όλων αυτών των χωρών, η λεκάνη της 

Μεσογείου πλήττεται πλέον σοβαρά από την υπερεκμετάλλευση.

Η διαπίστωση αυτή δεν είναι καινούργια. Επί χρόνια η επιστημονική κοινότητα 

μας προειδοποιούσε για τις υπερβολικές πιέσεις που ασκούμε στους φυσικούς πόρους 

και τα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Πριν από μισό αιώνα ο πλοίαρχος Ζακ-Ιβ Κου-

στό, ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής, εφευρέτης και δύτης, άρχισε να 

διαπιστώνει σοβαρά οικολογικά προβλήματα, κάτι που τον ώθησε να ταχθεί ανυποχώ-

ρητα υπέρ κάθε περιβαλλοντικής πολιτικής με στόχο την προστασία της.

Αυτός είναι και ο λόγος που το καλοκαίρι του 2010, στην επέτειο των 100 ετών από 

τη γέννησή του, το ωκεανογραφικό σκάφος Αλκυόνη της Εταιρείας Κουστό απέπλευσε 

από το λιμάνι της Μασσαλίας.

Αποστολή των επιστημόνων και κινηματογραφιστών που επέβαιναν στο πλοίο 

τους ήταν να επισκεφτούν εκ νέου τα θαλάσσια οικοσυστήματα που είχε κινηματογρα-

φήσει ο Κουστό πριν από 65 χρόνια, να γυρίσουν νέα ντοκιμαντέρ και να συγκρίνουν 

το σημερινό υποβρύχιο κόσμο με τον κόσμο εκείνης της εποχής. Το αποτέλεσμα της 

αποστολής, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πρόβαλε σε αβάν πρεμιέρ η NGS στο Μονακό 

το Φεβρουάριο του 2011, βοήθησε στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων με στό-

χο τη μακροπρόθεσμη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2011 στις Συρακούσες της 

Σικελίας η Επιστημονική Επιτροπή για τη Μεσόγειο (CIESM) πρότεινε να δημιουργη-

θούν διεθνή θαλάσσια πάρκα («Πάρκα Ειρήνης») σε ζώνες με μεγάλη γεωποικιλότητα 

και βιοποικιλότητα μεν, αλλά με οικοσυστήματα που δεν προστατεύονται επαρκώς. 

Στόχος: Να αντιστραφεί η πορεία της υποβάθμισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

της Μεσογείου και να εξασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. 

Τα πάρκα αυτά θα προωθήσουν τη συνεργασία και θα συμβάλουν στη βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών, περιορίζοντας τις διαμάχες που αφορούν τον 

προσδιορισμό των θαλάσσιων συνόρων. Τα πάρκα που πρότεινε η CIESM θα τα δια-

χειρίζονται οι γειτονικές χώρες, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και σύμφωνα 

πάντα με τα κριτήρια και τους στόχους της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD).

Η αυτοκρατορική Ρώμη επινόησε την ονομασία Mare Nostrum όταν, στο απόγειο 

της δόξας της, κυριαρχούσε σε όλη τη λεκάνη. Ίσως, λοιπόν, είναι καιρός να νιώσουμε 

κι εμείς ξανά δική μας τούτη τη θάλασσα, όχι με γνώμονα τις ευκαιρίες για απεριόρι-

στη εκμετάλλευση, αλλά υπηρετώντας τους στόχους της νέας χιλιετίας, που απαιτεί 

από μας τεράστιες αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα.

Αν και δεν ζει μόνο στη Μεσόγειο, 
η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 
γεννάει τα αβγά της σε πολλές 
παραλίες της Θάλασσάς Μας. Στη 
χώρα μας περιοχές ωοτοκίας της 
υπάρχουν στη Ζάκυνθο, στη δυτική 
Πελοπόννησο και στην Κρήτη

HUGUES LEMONNIER/SHUTTERSTOCK 
(ΠΑΝΩ)
ANTON BALAZH/SHUTTERSTOCK 
(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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