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Το έργο MED EDUC αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS + της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Αποτελείται από έναν παιδαγωγικό οδηγό, έναν οδηγό δραστηριοτήτων και ένα διαδικτυακό κέντρο 

εκπαιδευτικών πόρων. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην σχολική τάξη και αποτελούν 

αντικείμενο εκπαιδευτικού εργαστηρίου. 

Το έργο εκπονήθηκε από το CPIE Bastia - U marinu, ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Γαλλία που ειδικεύεται 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.Στο έργο συμμετείχαν επίσης και οι ακόλουθοι εταίροι: δύο σχολεία από 

Μεσογειακές χώρες (το Ινστιτούτο Giuseppe Garibaldi στην Ιταλία και τοσχολείο Osnovna skola Pučšiča στην 

Κροατία), δύομικρομεσαίες εταιρείες, μία που ασχολείται με την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (η MEDORO στην Ιταλία), και μια άλλη που δραστηριοποιείται στην οικονομική 

ανάπτυξη που συνδέεται με τη ναυτιλία και τις παράκτιες δραστηριότητες (η CDE Petra Patrimonia στη Γαλλία), 

ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο στον τομέα της θαλάσσιας Έρευνας (το ΕΛΚΕΘΕ στην Ελλάδα) και τέλος, μια 

τοπική αρχή που έχει ως αντικείμενοτην υποστήριξη δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία 

(το Consell Insular de Mallorca στην Ισπανία). 

 

 

Το παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς γράφτηκε από τους ακόλουθους φορείς: 

Association U Marinu – France 

CDE Petra Patrimonia – France 

Helenic Centre for Marine Research – Greece 

Consell Insular de Mallorca – Spain 

Istituto Giuseppe Garibaldi – Italy 

MEDORO – Italy 

OsnovnaškolaPučišća–Croatia 
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                                             ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ως αναπόσπαστο κομμάτιτου περιβάλλοντός μας, η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελούσε ανέκαθεν έναν 

πολύτιμο φυσικό και οικονομικό πόρο για τους κατοίκους της που ζούσαν και ζουν κατά μήκος των ακτών 

της, καθώς και για την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αφρική. Στα σύγχρονα σχολεία, οι μαθητές δεν διδάσκονται 

συνήθως από τις πρωτογενείς πηγές (άμεσο περιβάλλον), αλλά από τα βιβλία ή διάφορα πολυμέσα. Αυτός ο 

τρόπος διδασκαλίας δεν συμβάλλει σημαντικά στην «εξοικείωση» των μαθητών που ζουν στην περιοχή της 

Μεσογείου με το θαλάσσιο περιβάλλον. Μια ανάλυση των σχολικών προγραμμάτων μάς έδειξε ότι ορισμένα 

θέματα που σχετίζονται και αναφέρονται στη θάλασσα περιλαμβάνονται μεν σε ορισμένους σχολικούς 

κλάδους, αλλά με ασυνέπεια και ασυνέχεια. Μια τέτοια προσέγγιση καθιστά δύσκολη την εκμάθηση και την 

κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντοςωςενός πολύπλοκου συστήματος σχέσεωντωνζωντανών 

οργανισμών που ζουν σε αυτό, το οποίο είναι σημαντικό για την καθημερινή ζωή και το μέλλον του μαθητή. 

Αναλύοντας την κατανομή μεμονωμένου περιεχομένου που σχετίζεται με το θέμα της Μεσογείου και της 

θαλάσσιας ζωής, στα προγράμματα σπουδών όλων των χωρών των εταίρων του προγράμματος, διαπιστώθηκε 

ότι η ομαδοποίηση του περιεχομένου και η παρουσίασή του με μεγαλύτερη σαφήνεια σε δασκάλους και 

καθηγητές θα διευκόλυνε την διδασκαλία τουκαι θα βοηθούσε τους μαθητές να μάθουν για αυτό το σημαντικό 

θέμα. Επομένως, προτείνουμε να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα μέσω των ακόλουθων υπο-θεμάτων: 

1. Απόβλητα και ρύπανση 

2. Ποιότητα του Θαλασσινού νερού  

3. Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής 

4. Ενέργεια: παραγωγή και πόροι 

5. Θαλάσσια Οικονομία 

6. Πολιτική και διακυβέρνηση 

7. Πολιτιστική κληρονομιά 

8. Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου 

9. Βιοποικιλότητα 

10. Κλιματική αλλαγή 

 

Κάθε θεματική μπορεί να προσεγγισθεί μέσω ενός ή περισσότερων σχολικών μαθημάτων ατομικά ή 

διεπιστημονικά και απευθύνεται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών (11-17 ετών). Ο στόχος της θεματικής 

καθορίζεται από βασικές έννοιες κλειδιά. Δεδομένου ότι κάθε θεματική έχει μεγάλο εύρος πληροφοριών και 

ανάπτυξης, οι βασικές έννοιες αναδεικνύουν ένα σημαντικό πρόβλημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Αυτές οι έννοιες είναι συχνά αναπόσπαστο συστατικό ενός συγκεκριμένου σχολικού 

μαθήματος (Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Ιστορία, Τέχνη κλπ.), αλλά κι άλλοι σχολικοί 

κλάδοι- μαθήματα χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία επεξεργασίας τους (π.χ. Μαθηματικά, Μητρική γλώσσα, 
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Ξένη γλώσσα, ΤΠΕ κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο, πολλαπλοί σχολικοί κλάδοι συνδέονται στη διεπιστημονική 

διδασκαλία, όπως συνιστάται από πρόσφατες παιδαγωγικές θεωρίες. 

 

Αυτό το Παιδαγωγικό πλαίσιο, μαζί με τον Οδηγό Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, θα διευκολύνει τη 

διδασκαλία και οι μαθητές θα μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση με το περιβάλλον τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές θα διευκολυνθούν να: 

α) κατανοήσουν την ανάγκη για την συνύπαρξη των ανθρώπων με τη θάλασσα καθ 'όλη τη διάρκεια της 

ιστορικής εξέλιξης της Μεσογείου, τόσο στο παρελθόν, όσο και στην σύγχρονη εποχή, 

β) κατανοούν ποιές γνώσεις απαιτούνται για την αειφορική διαχείριση των θαλασσών, 

γ) αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες που θα είναι αποτέλεσμα των γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον και 

της κατανόησης της ανάγκης για αρμονική συνύπαρξη με τη θάλασσα, 

δ) γνωρίσουν και να κατανοήσουν φαινόμενα/ενδείξεις στο περιβάλλον τους (φυσικές και οικονομικές)που 

αποτελούν απόδειξη της υποβάθμισης των θαλάσσιων πόρων, 

ε) αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις συνέπειες της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

στ) κατανοήσουν την ανάγκη αλλαγής των συνηθειών και της συμπεριφοράς όλων μας, με σκοπό την 

προστασία της θάλασσας και των ακτών της. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί στη θάλασσα και τη ζωή δίπλα σε αυτή, 

ενώ επιτρέπει τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων,  εμποδίζει την αναγνώριση όλων εκείνων των 

παραδόσεων, εθίμων, δεξιοτήτων και προϊόντων που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνεςστην Μεσόγειο, τα οποία 

πρέπει να γίνουν κατανοητά από όλους και να διατηρηθούν. Το παιδαγωγικό υλικό που παράγεται μέσω αυτού 

του έργου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που είναι ανοιχτοί σε καινοτόμα μοντέλα διδασκαλίας,τα 

οποίαβασίζονται σε βιωματική και ολιστική μάθηση. 

Ο σκοπός αυτής της διδασκαλίας / μάθησης είναι: 

- η σύνδεση των μαθητών με το περιβάλλον 

- η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση και καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της 

διδασκαλίας 

- η σύνδεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την πραγματική ζωή 

- η παροχή στους μαθητές συγκεκριμένων γνώσεων για τη θάλασσα που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα 

σχολικά προγράμματα των μεσογειακών χωρών 

- η ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύξουνποικίλες δεξιότητες 

-η προετοιμασία των μαθητών,ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στα ζητήματα τηςσυνύπαρξήςτους με τη 

θάλασσα που τους περιβάλλει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης και δη στο σταυροδρόμι πολιτισμών και εκπροσωπώντας το 7% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, η περιοχή της Μεσογείου έχει ποικίλα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. Διαθέτοντας πλούσια βιοποικιλότητα, η Μεσόγειος Θάλασσα θεωρείται εύλογα ως μια από 

τις «θερμές περιοχές» σε βιοποικιλότητα. Σε αυτήν ζει το 8% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, αν και ως 

επιφάνεια καλύπτει λιγότερο από το 1% της επιφάνειας των ωκεανών. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά θεωρείται ότι είναι ένα τελείως 

διαφορετικό υδάτινο σύστημα. Πρόκειται για μια λεκάνη που σχηματίζεταιαπό τις ακτές της Νότιας Ευρώπης, 

της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Με περίπου 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης 

και μήκος 3.860 χιλιομέτρων, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εσωτερική θάλασσα στον κόσμο, σχεδόν εξ 

ολοκλήρου περικυκλωμένη από ξηρά. Πρόκειται για μια σχετικά βαθιά θάλασσα με μέσο βάθος 1.500 

μέτρων, με το πιο βαθύ σημείο να είναι η τάφρος Καλυψώ (δυτικά της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος). Τα νερά 

της λούζουν τρεις χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης: την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ιταλική Χερσόνησο και 

τη Βαλκανική Χερσόνησο, καθώς και την Ανατολία της Ασίας.Συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω 

των στενών του Γιβραλτάρ, με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών του Βόσπορου και των Δαρδανελίων 

και με την Ερυθρά θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Έχει ζεστά νερά με το χαρακτηριστικό 

μεσογειακό κλίμα (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του κλίματος Köppen υπάρχουν έξι: μεσογειακό, 

άνυδρο, τροπικό, ηπειρωτικό, εύκρατο και πολικό). 

Όσον αφορά τον πληθυσμό της, η λεκάνη της Μεσογείου έχει μεγάλο αριθμό κατοίκων και η ακτή έχει υψηλή 

δημογραφική πυκνότητα σε σχέση με το εσωτερικό κάθε χώρας. 

Υπάρχουν σήμερα περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν γύρω από τηλεκάνη της Μεσογείου και οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντικές. Η έλλειψη 

νερού και η ερημοποίηση αποτελούν σοβαρά προβλήματα στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες. Επίσης, η 

ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η εξάπλωση της μηχανοποιημένης γεωργίας οδήγησαν στην 

αντικατάσταση των φιλικών προς τη βιοποικιλότητα μέσων καλλιέργειας από πιο εντατικά συστήματα 

διαχείρισης της γης. Πολλές υφιστάμενες και προτεινόμενες προστατευόμενες περιοχές υποφέρουν από 

ρύπανση και έλλειψη νερού. Η δημιουργία αποθεμάτων βιόσφαιρας, που επιτρέπουν την αειφόρο χρήση της 

γης και των φυσικών πόρων, έχει αποδειχθεί επιτυχής σε ορισμένους τομείς και οι κρατικές αρχές 

αναγνωρίζουν την αξία τους. 

Η ιστορία της περιοχής της Μεσογείου είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που 

αναπτύχθηκαν στις παράκτιες περιοχές της. Η θάλασσα ήταν η κύρια οδός μεταφοράς για εμπορικές και 

πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών πριν από τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των 

αερομεταφορών. 

Έτσιαναπτύχθηκαν οι λεγόμενοι πολιτισμοί της Μεσογείου και η συνέχειά τους μέχρι τη σημερινή εποχή 

εκδηλώνεται σε μια ευρέως κοινή Μεσογειακή κουλτούρα που συνδέει βαθιές πολιτικές καιθρησκευτικές 

διαφορές. Στις μέρες μας, αυτή η σύζευξη διαφορετικών πολιτισμών και αντιλήψεων έχει επηρεαστεί από την 

παγκοσμιοποίηση. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια από τις σημαντικότερες θάλασσες της ανθρωπότητας, επειδή δεν είναι πολύ 

βαθιά και έχει λίγα ρεύματα, γεγονός που διευκολύνειτην πλοήγηση. Οι ακτές της έχουν εύκρατο κλίμα με 

ζεστά, ξηρά καλοκαίρια συνδυαζόμενα με χειμώνες που χαρακτηρίζονται από παγετό και βροχοπτώσεις που 

είναι ωφέλιμα φαινόμενα για τη γεωργία. Επιπλέον, τα νησιά της δεν απέχουν πολύ από τα ηπειρωτικά εδάφη, 

γεγονός που διευκολύνειτην επαφή μεταξύ των κατοίκων, καθώς και την οικονομική ροή με τη μεταφορά 

αγαθών, ήδη από την αρχαιότητα. 
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Σήμερα, οι έντονα βιομηχανοποιημένες βόρειες περιοχές έρχονται σε αντιπαράθεση μετις νοτιότερες περιοχές 

που είναι ουσιαστικά αγροτικού χαρακτήρα. Η ευημερία της Μεσογείου και του παράκτιου άξονα 

επηρεάζεται από δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον.Οι φυσικοίπόροιτης 

περιοχής έχουνυποβαθμιστεί σε ποσοστό που αγγίζει το 80% από τις χερσαίες πηγές ρύπανσης.Γεγονός που 

επηρρεάζει τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται τόσο για τον άνθρωπο όσο και για μια μεγάλη ποικιλία 

θαλασσίων οργανισμών. 

Επιπλέον, ο υπερβολικός όγκος του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου που διέρχεται από αυτήν, δημιουργεί 

σημαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής Εκτός από τις ήδη γνωστές 

περιβαλλοντικέςεπιβαρύνσεις της ναυτιλίας όπως οι εκπομπές CO2 και οι ουσίες που προκαλούν περιστατικά 

έμμεσης ρύπανσης, έχουμε και τις ασθένειες που μεταδίδονται από το νερό,λόγωτης εισαγωγής επιβλαβών 

υδρόβιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων καιανθρώπινων παθογόνων παραγόντων, με ανυπολόγιστες 

συνέπειες. 

Τέλος, μια άλλη εξαιρετικά σημαντική απειλή για τη Μεσόγειο είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε συνδυασμό 

με την έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι πηγή πολλών ωφελειών, αλλά και ανησυχιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της γραμμικής οικονομίας μας (αγοράζω-καταναλώνω-πετάω), τη μη αειφορική εξάρτησή μας 

από πολλούς φυσικούς πόρους, το οικολογικό αποτύπωμα που ξεπερνά την εδαφική χωρητικότητα, τις 

φτωχότερες χώρες και την άνιση κατανομή των κοινωνικών και οικολογικών ωφελειών που μπορεί να 

προσφέρει. Στην πραγματικότητα, η ίδια η ιδέα για το τι ζει μέσα στα όρια του πλανήτη μας είναι κάτι που 

δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι ορισμένα συστήματα πρέπει να εκτιμηθούν εκ νέου, όπως τα θέματα που 

ανακύπτουν από το εμπόριο στη θάλασσα, την παράκτια ανάπτυξη, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Οι ευκαιρίες 

και οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Απαιτούν έναν κοινό στόχο, δεσμεύσεις, διαχωρισμούς, προσπάθειες, 

ηθικές παραμέτρους και επενδύσεις. Πολλές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σήμερα θα καθορίσουν την 

τύχη του κοινωνικού σχεδίου που θα προσφέρουμε στα παιδιά μας. 
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Μέρος 1ο : Θεματικές - Κεφάλαια 
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Απόβλητα και Ρύπανση 

 

Περίληψη Ενότητας: 
Το παρόν κεφάλαιο επεξεργάζεται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που υφίσταται η λεκάνη της 

Μεσογείου εξαιτίας των επιπτώσεων της ρύπανσης στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα 

 

 Προσδιορισμός εννοιών-κλειδιών: 

  

Bασικές έννοιες: 

* Πλαστικά απόβλητα 

* Ρύπανση από τη ναυτιλία 

* Διαρροή – λύματα 

* Ρύπανση από θρεπτικά συστατικά 

 

 

 

Διαρροή: 

Όσον αφορά τη βιομηχανική ρύπανση, είναι η 

διαδικασία όπου υλικά πρέπει να απορριφθούν εξαιτίας 

της κατασκευής μιας σειράς ελαττωματικών ή 

ανεπιθύμητων παρα-προϊόντων. 

Λύματα/Απόβλητα: 

Πρόκειται για έναν τύπο λυμάτων που παράγεται από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Χαρακτηρίζεται από 

τον όγκοή το ρυθμό ροής, τη φυσική κατάσταση, τα 

χημικά και τοξικά συστατικά και τη βακτηριολογική 

τους κατάσταση.  

Ρύπανση από θρεπτικά συστατικά: 

Αφορά την διαδικασία κατά την οποία προστίθενται στα 

υδάτινα σώματα μια πληθώρα θρεπτικών συστατικών, 

κυρίως άζωτο και φώσφορος,τα οποία μπορούν να 

δράσουν ως λίπασμα, προκαλώντας την υπερβολική 

ανάπτυξη των φυκών. 

Ευτροφισμός: 

Αναφέρεται στα υδάτινα σώματα τα οποία λόγω του 

συνεχούς εμπλουτισμού τους από μέταλλα και θρεπτικά 

συστατικά εμφανίζουν υπερβολική ανάπτυξη των 

φυκών (φυτοπλαγκού) 

 

 

 

Βασικές δεξιότητες: 

* Επικοινωνία προφορική/γραπτή στη 
μητρική/ξένη γλώσσα 

* Διαχείριση πληροφοριών 

* Οργάνωση και σχεδιασμός 

* Ενεργοποίηση κριτικής σκέψης και 

συλλογιστικής δυνατότητας 
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Εισαγωγή της θεματικής: 
 

Η ευημερία της Μεσογείου και της ακτής της επηρεάζεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον, πηγή ζωής τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την μεγάλη 

ποικιλίατων θαλάσσιων οργανισμών που χρησιμοποιούν τους πόρους της. Στην ευρύτερη περιοχή το 80% της 

υποβάθμισηςλόγω ρύπανσης προκαλείταιαπό χερσαίες πηγές. Επιπλέον, ο υπερβολικός όγκος του διεθνούς 

θαλάσσιου εμπορίου που διέρχεταιαπό την Μεσόγειο δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον της περιοχής, όπως ασθένειες μεταδιδόμενες από το νερό. Αυτό οφείλεται στην εισαγωγή 

επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων παθογόνων και έρχεται ως 

πρόβλημα να προστεθεί στα ήδη γνωστά ζητήματα ρύπανσης από τη ναυτιλία, όπως οι εκπομπές CO2 και οι 

ουσίες που προκαλούν έμμεσα περιστατικά ρύπανσης. Τέλος, μια άλλη εξαιρετικά σημαντική απειλή για τη 

Μεσόγειο είναι οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και της ελλιπούς διαχείρισης του συγκεκριμένου 

οικοσυστήματος. 

Για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν και να μάθουν για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στη λεκάνη 

της Μεσογείου, θα παρουσιαστεί παρακάτω μια σειρά θεμάτων. Αυτά τα θέματα αναφέρονται στους 

διάφορους τύπους ρύπανσης που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου, καθώς και στους τρόπους 

πρόληψης της ρύπανσης. 

Ο μαθητής θα είναι σε θέση να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά για θέματα ρύπανσης όπως, ρύπανση 

εδάφους, νερού και αέρα, ρύπανση από πλαστικά, πιέσεις από θρεπτικά συστατικά, απορρίμματα και 

πετρελαιοκηλίδες, πρόληψη και διαχείριση ρύπανσης κλπ. 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας θεματικής: 

 

Η περιβαλλοντική ρύπανση με τις επιπτώσεις της στην υγεία αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το βιώσιμο 

περιβάλλον. Οι υγιείς ωκεανοί είναι παραγωγικοί ωκεανοί και τα ανθεκτικά θαλάσσια και παράκτια 

οικοσυστήματα είναι απαραίτητα για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. 

1. Βιομηχανικά απόβλητα και διαρροές: 

Στην υψηλή περίοδο (από Μάιο έως Σεπτέμβριο) και κυρίως ως αποτέλεσμα του έντονου 

τουρισμού, στις ακτές και στις παραλίες της Μεσογείου εναποθέτονται 250.000 τεμάχια σκουπιδιών 

ανά ημέρα και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται σε 316.000 τεμάχια 

σκουπιδιών ανά ημέρα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε σύγκριση 

με το μέσο όρο των 81.000 τεμαχίων την ημέρα κατά τη χαμηλή περίοδο (EFEVERDE, 2018). 

Εκτιμάται ότι το 80% της θαλάσσιας ρύπανσης προέρχεται από την ξηρά και το 20% προέρχεται 

απευθείας από τις άμεσες απορρίψεις στη θάλασσα. Οι κύριες χερσαίες πηγές αποβλήτων είναι 

απορρίμματα από μη επεξεργασμένο νερό και καταιγίδες. Πιο συγκεκριμένα,είναι κατάλοιπα από 

χώρους υγειονομικής ταφής που βρίσκονται κοντά στην ακτή ή μεταφέρονται μέσω υδάτινων οδών 

και σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους οι κάτοικοι και οι τουρίστες. 

Όταν πρόκειται για πηγές απορρίψεων και διαρροών απευθείας στη θάλασσα, η κύρια αιτία είναι η 

απόρριψη από σκάφη (εμπορικά σκάφη, πλοία, κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής, αλιευτικά 

σκάφη κ.λπ.) και πλατφόρμες πετρελαίου. 

Επιπλέον, τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, όπως κομμάτια παρασυρόμενων διχτυών, 

παραγάδια και ούτω καθεξής είναι ιδιαίτερα επιβλαβή και «συνεισφέρουν» στη ρύπανση των 

θαλασσών. 

Ο ευτροφισμός είναι μια διαδικασία που βασίζεται στον συνεχή εμπλουτισμό του νερού με θρεπτικά 

συστατικά, ιδίως ενώσεις αζώτου και / ή φωσφόρου. Οδηγεί: σε αυξημένη ανάπτυξη της 

πρωτογενούς παραγωγής και της βιομάζας των φυκιών, σε αλλαγές στην ισορροπία των θρεπτικών 

συστατικών που, με τη σειρά τους, προκαλούν αλλαγές στην ισορροπία των οργανισμών και την 

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Τα θαλασσινά ύδατα ταξινομούνται ως προς το επίπεδο του 

ευτροφισμού με βάση τον εμπλουτισμό τους σε θρεπτικές ουσίες και την ανάπτυξη του 

φυτοπλαγκτού. Τα χαμηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών / φυτοπλαγκτού χαρακτηρίζουν τις 

ολιγοτροφικές περιοχές, θαλάσσιες περιοχές μετρίως εμπλουτισμένες με θρεπτικά συστατικά 

χαρακτηρίζονται ως μεσοτροφικές, ενώ θαλάσσιες περιοχές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και 

βιομάζα φυκιών χαρακτηρίζονται ως ευτροφικές περιοχές. Η Μεσόγειος είναι μια από τις πιο 
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ολιγοτροφικές θάλασσες στον κόσμο και το μεγαλύτερο μέρος της βιολογικής της παραγωγικότητας 

λαμβάνει χώρα στην εύφωτη ζώνη (UNEP, 1989, UNEP / MAP, 2012). 

Πρόσφατα, χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν βιώσει με ένταση προβλήματα που σχετίζονται με τα 

επιβλαβή φύκια (HABs) πουείναι κοινώς γνωστάως «κόκκινη παλίρροια». Οι αυξήσεις αυτές των 

επιβλαβών φυκιών οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενή εισροή (όσον αφορά τα ύδατα της ΕΕ) ή σε 

αύξηση των θρεπτικών ουσιών (όσον αφορά τα ύδατα των ΗΠΑ) όπου και στις δύο περιπτώσεις 

συνδέονται με φαινόμενα ευτροφισμού (Andersonetal., 2002, Smayda, 1989, 1990). Ο ευτροφισμός 

έχει δύο τρόπους επίδρασης στο οικοσύστημα, τον πρωτογενή και τον δευτερογενή, με τις 

επιπτώσεις της διαταραχής των θρεπτικών ουσιών να επηρεάζονται περαιτέρω από άλλες συνθήκες 

που παρατηρούνται στους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) (Smayda, 2004).Η άμεση επίδραση της 

θρέψης επηρεάζει το φυτοπλαγκτόν (αφθονία και είδη) και η έμμεση επίδραση επηρεάζει το ανώτερο 

τροφικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν: μαζική θνησιμότητα εκτρεφομένων και μη ψαριών 

και οστρακοειδών, ανθρώπινες ασθένειες και θάνατο από μολυσμένα ψάρια ή οστρακοειδή, θάνατο 

θαλάσσιων θηλαστικών, θαλασσοπουλιών και άλλων ζώων και τέλος, αλλοίωση θαλάσσιων 

ενδιαιτημάτων ή και του τροφικού πλέγματος. (Επιστημονική Πρωτοβουλία ΕΕ-ΗΠΑ για την 

Επιβλαβή Ανθοφορία Φυκών-ΗΑΒ). Τα είδη HAB, παρά το ότι σε μια μεταβλητή έκταση είναι 

ανθεκτικά στη βόσκηση, επηρεάζονται ακόμη από την υψηλή εισροή θρεπτικών ουσιών 

(ευτροφισμός). Οι σημαντικότερες περιοχές στα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι οι παράκτιες 

περιοχές όπου οι ρύποι απελευθερώνονται σε τεράστιες ποσότητες, συχνά χωρίς έλεγχο ή επαρκή 

επεξεργασία.Παράμετροι όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, τα μικρά παλιρροιακά συστήματα, ο 

ευτροφισμός, η πρωτογενής παραγωγή (φτωχά νερά σε φωσφορικά), οι εισροές γλυκού νερού 

(περιορισμένη ανταλλαγή νερού), η βιοποικιλότητα, η ανθρωπογενής πίεση (τουρίστες) (Smayda, 

1989) καθιστούν τη Μεσόγειο Θάλασσα ευαίσθητη στις ανθρωπογενείς δράσεις και δραστηρίοτητες. 

2. Πλαστικά απόβλητα 

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι το λίκνο του πολιτισμούκαι ένα από τα πιο πολιτιστικά 

διαφοροποιημένα μέρη στη Γη. Έχει όμως επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ρύπανσης από 

πλαστικά παγκοσμίως. 

Το πλαστικό αντιπροσωπεύει το 95% των απορριμμάτων που βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα, 

στον βυθό και στις παραλίες της Μεσογείου. Αυτή η ποσότητα σκουπιδιών προέρχεται κυρίως από 

την Τουρκία και την Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία, η Αίγυπτος και η Γαλλία. 

Παρόλο που η Μεσόγειος αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του νερού στον πλανήτη, είναι μια ημι-

κλειστή θάλασσα που υποστηρίζει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινης δραστηριότητας,μεαποτέλεσμα να 

γίνεται «παγίδα» για ταπλαστικά απορρίμματα και να κρατά το 7% όλων των μικροπλαστικών στον 

κόσμο (σύμφωνα με τηνWWF). 
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Μεγαλύτερα κομμάτια πλαστικών πνίγουν και συχνά σκοτώνουν θαλάσσια ζώα, 

συμπεριλαμβανομένων προστατευομένων και υπό εξαφάνιση ειδών, όπως θαλάσσιες χελώνες. 

Αλλά κομμάτια όπως τα μικροπλαστικά, είναι πολύ μικρότερα και ύπουλα κι έχουν κατακλύσει σε 

επίπεδο ρεκόρτη Μεσόγειο Θάλασσα. Η συγκέντρωση μικροπλαστικών στην Μεσόγειο είναι 

τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερη από ό,τι στο νησί σκουπιδιών που βρίσκεται στο βόρειο 

τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. Καθώς αυτά τα θραύσματα εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, 

γίνονται σημαντική απειλή για έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ειδών καθώς και για τον άνθρωπο. 

Αυτά τα μικροπλαστικά καταναλώνονται από ψάρια και άλλους οργανισμούς που καταναλώνονται 

αργότερα από τον άνθρωπο. Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι ένας Ευρωπαίος μπορεί να τρώει 

περίπου 11.000 κομμάτια μικροπλαστικών σε ένα έτος. 

Επίσης, τα περισσότερα είδη πλαστικών δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα και ως εκ τούτου παραμένουν 

στο περιβάλλον για εκατομμύρια χρόνια.Το ζήτημα αυτό συνιστά παγκόσμια κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

3. Ναυτιλία και ρύπανση των λιμανιών 

Μιλώντας για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, στατιστικά στοιχεία για τον διεθνή στόλο 

δηλώνουν ότι υπάρχουν περίπου 100.000 πλοία σε 45.000 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία 

προκαλούν 900 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2, που αντιστοιχούν σε εκείνες των 200 μονάδων 

παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα -σχεδόν το 7% του συνόλου των εκπομπώνCO2. 

Επιπλέον, εκπέμπουν SOx (οξείδια του θείου), NOx (οξείδια του αζώτου) και σωματίδια στην 

ατμόσφαιρα, ουσίες που είναι πολύ τοξικές για τη δημόσια υγεία και επικίνδυνες για το περιβάλλον. 

Τα πλοία είναι οι κύριοι παραγωγοί εκπομπών θείου, που προέρχονται από καύσιμα. Στην 

πραγματικότητα, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν παράγει περισσότερο από το διπλάσιο της 

ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου που έχουν παράγει τα αεροπλάνα. Μια μελέτη από την 

NASA αποκάλυψε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση που παράγεται από πλοία είναι υπεύθυνη για τους 

θανάτους 6.000 ανθρώπων κάθε χρόνοκαι ταυτόχρονα, προκαλεί και περιβαλλοντική ζημία (η οποία 

είναι θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις). Επιπρόσθετα, υποβαθμίζουν την πολιτιστική μας 

κληρονομιά καθώς επιταχύνουν τη διαδικασία οξίνισης. 

Η μόλυνση του νερού στα λιμάνια και στο βυθό προκαλείται από μπάζα και λάσπη (βαρέα μέταλλα, 

υδρογονάνθρακες πετρελαίου, θρεπτικά συστατικά, βακτήρια, χημική ύλη κλπ.) που παράγονται 

γύρω από πλοία σε χώρους ελλιμενισμού, επισκευής και συντήρησης, περιοχές φόρτωσης και 

εκφόρτωσης κλπ. 

Επίσης, κάτι επιπλέονπου πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η ηχορύπανση: οι δονήσεις και ο 

θόρυβος που σχετίζονται με τη λιμενική εργασία, όπως μεταξύ άλλων οι μηχανές σκαφών που 
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λειτουργούν, οι δραστηριότητες των ναυπηγείων, οι αποβάθρες φόρτωσης και εκφόρτωσης. Όλα 

αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον, αφιλόξενο για όσους εργάζονται εκεί και πολύ δυσάρεστο για 

τους κατοίκους της περιοχής. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, εκτός από το υψηλό επίπεδο 

θορύβου που χαρακτηρίζει τα λιμάνια, επικρατεί σε αυτά και αυξημένη κυκλοφορία. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα πουέρχεται να προστεθεί είναι τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Παράγουν 

μια τεράστια ποσότητα στερεών αποβλήτων που προστίθεται στις προαναφερόμενες εκπομπές.  

Η διεθνής νομοθεσία για την επεξεργασία και τη διάθεση αυτών των αποβλήτων ρυθμίζει ελάχιστα 

τις δραστηριότητες αυτών των κρουαζιερόπλοιων, πράγμα που σημαίνει ότι τόνοι αποβλήτων, 

χωρίς σχεδόν καθόλου επεξεργασία, καταλήγουν σε ωκεάνια ύδατα. Τα κρουαζιερόπλοια μπορούν 

να απορρίψουν διάφορα είδη οργανικών αποβλήτων και ανεπεξέργαστου νερού, όταν απέχουν 

περισσότερο από τέσσερα μίλια από την ακτή. 

Θέση της θεματικήςστοεκπαιδευτικόπρόγραμμα: 
 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική/Ξένη 

Γλώσσα/Λογοτεχνία 
       

Ιστορία        

Γεωγραφία  Χ Χ     

Μαθηματικά        

Bιολογία / Γεωλογία  Χ Χ Χ Χ Χ  

Φυσική/ Χημεία  Χ Χ Χ    

Κοινωνικές 

Επιστήμες/Οικονομικά/Δίκαι

ο 

     Χ Χ 

Τέχνη/Μουσική        

Τεχνολογία/Πληροφορική        

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές:  

Mediterranean plastic report-LR.pdf: https://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-

LR.pdf 

https://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-

engLR.pdf 

Cruise ships:https://www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping-and-environment/cruise-ships 

Reportaje: Vertidos rutinarios de hidrocarburos :https://eu.oceana.org/es/eu/prensa-e-

informes/reportajes/vertidos-de-hidrocarburos.

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-LR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-LR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-LR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-engLR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-engLR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-engLR.pdf
https://www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping-and-environment/cruise-ships
https://eu.oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/reportajes/vertidos-de-hidrocarburos
https://eu.oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/reportajes/vertidos-de-hidrocarburos
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Ποιότητα Θαλασσινού νερού 
 

Περίληψη θεματικής ενότητας:  

Το παρόν κεφάλαιο  ασχολείται με θέματα της ποιότητας του ύδατος και την περιγραφή των μεθόδων για την 

αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων μέσω της παρακολούθησης βασικών παραμέτρων. Η ποιότητα των 

υδάτων έχει άμεσο αντίκτυπο σε θέματα ναυτιλίας, θαλάσσιων σπορ και κολύμβησης. 

 

 

Προσδιοριμός εννοιών-κλειδιών: 

  Βασικές έννοιες: 

* Ταχεία διερεύνηση της ποιότητας των 

υδάτων 

* Βασικές παράμετροι της υδάτινης 

κατάστασης 

* Παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα 

του νερού 

Αλατότητα:είναι τα γραμμάρια άλατος σε 1000 

γρ. θαλασσινού νερού, 

Εκβολή: είναι η ζώνη όπου αναμειγνύονται τα 

νερά του ποταμού με την παράκτια ζώνη,  

Παραλία: είναι λωρίδα γης που βρίσκεται κατά 

μήκος ενός σώματος νερού,  

Θολερότητα: είναι ολική αιωρούμενη ύλη στο 

νερό,  

pH: είναι η χημική παράμετρος που καθορίζει 

πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα, 

Διαλυμένο Οξυγόνο (DO): αναφέρεται στο 

επίπεδο του οξυγόνου που περιέχεται στο νερό,  

Νιτρικά και φωσφορικά άλατα: Είναι τα 

θρεπτικά που υπάρχουν στο νερό  

Εγκάρσιες κεκτημένες δεξιότητες: 

* Προφορική ή/και έγγραφη επικοινωνία 

σε μητρική ή ξένη γλώσσα. 

* Διαχείριση πληροφοριών. 

* Ενεργοποίηση και κινητοποίηση 
λογικής σκέψης – κριτική σκέψη 

* Κινητοποίηση υπολογιστικών 

/ ψηφιακών δεξιοτήτων. 
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 Εισαγωγή της Θεματικής: 

Η λεκάνη της Μεσογείου περιλαμβάνει ένα σύνολο παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων που είναι 

ιδιαίτερα ευεργετικά σε όλους τους κατοίκους που διαμένουν σε παράκτιες περιοχές. Η Μεσόγειος Θάλασσα 

είναι σχετικά μικρή και με περιορισμένη ανταλλαγή υδάτων με τα γειτονικά θαλάσσια συστήματα. Η 

Μεσόγειος Θάλασσα περιβάλλεται από: την Ευρώπη και τις νότιες χερσονήσους της στα βόρεια, την περιοχή 

του Μάγκρεμπ της Β. Αφρικής στα νότια, την Ιβηρική Χερσόνησο στα δυτικά και τη νοτιοδυτική Ασία στα 

ανατολικά. Σήμερα 21 χώρες (με επιφάνεια από 2 km2 έως 2,4 εκατ. km2) έχουν ακτογραμμές στη Μεσόγειο 

Θάλασσα. Η Μεσόγειος Θάλασσα διαθέτει πολλούς πόρους προς εκμετάλλευση και στηρίζει την οικονομία 

των χωρών που την περιβάλλουν, μέσω των θαλάσσιων μεταφορών και του εμπορίου. Προκειμένου να 

αναλυθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που την επηρεάζουν, συμπεριλαμβανομένων και των παράκτιων 

οικοσυστημάτων της, είναι σημαντικό να κατανοηθούν καλύτερα τα φυσικά της χαρακτηριστικά, καθώς και 

να υπάρξει μια γενική εικόνα των βασικών παραμέτρων που την διέπουν. Η ποιότητα του νερού υπόκειται σε 

έρευνα στη Μεσόγειο Θάλασσα, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του πληθυσμού κατά μήκος των ακτών της 

και της οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα (συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας). 

Γεωγραφία 

Μια γενική επισκόπηση της φυσικής γεωγραφίας της περιοχής της Μεσογείου αποκαλύπτει μια ακανόνιστη, 

βαθιά διαιρεμένη ακτογραμμή.Πολλά νησιά αντιστοιχούν σε απομονωμένα τεκτονικά συστήματα, στις 

κορυφές των υποθαλάσσιων κορυφογραμμών και στα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Τα μεγαλύτερα νησιά είναι η 

Σικελία, η Σαρδηνία, η Κορσική, η Κύπρος και η Κρήτη, ενώ οι κύριες νησιωτικές ομάδες περιλαμβάνουν τις 

Βαλεαρίδες στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και τα νησιά του Ιονίου πελάγους, τις Κυκλάδες και τα 

Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Εκτός από τις παράκτιες πεδιάδες και τις δελταϊκές ζώνες των μεγάλων ποταμών 

(Έβρου, Ρόνα, Πόντι και Νείλου), οι ακτές περικλείονται κυρίως από οροσειρές. Μόνο οι παράκτιες πεδιάδες 

από την ανατολική Τυνησία μέχρι τη χερσόνησο του Σινά, που συνορεύουν κυρίως με έρημο, είναι 

απαλλαγμένες από βουνά. Η Μεσογειακή λεκάνη καταλαμβάνει 2,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα με 

μέσο βάθος 1.460 μέτρων και μέγιστο βάθος 5.267 μέτρων. Η Μεσόγειος έχει στενή υφαλοκρηπίδα και 

μεγάλη έκταση ανοιχτής θάλασσας. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος της λεκάνης της Μεσογείου μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως βαθιά θάλασσα και παρουσιάζειορισμένα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά όπως η μεταβολή 

θερμοκρασιών από 12,8°C-13,5°C στη δυτική λεκάνη, 13,5°C-15,5° C στα ανατολικά και υψηλή αλατότητα 

37,5-39,5 psu. 

Κοινωνία 

Ο άνθρωπος χρειάζεται νερό για πολλές χρήσεις, όχι μόνο για κατανάλωση. Το νερό αποτελεί το 50 έως 90% 

του βάρους όλων των ζωντανών οργανισμών και είναι ένα από τα πιο άφθονα και σημαντικά συστατικά της 
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Γης. Ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού των παραμέτρων ποιότητας του ύδατος είναι ο υπολογισμός της 

αλατότητας και της θερμοκρασίας, του διαλυμένου οξυγόνου και του pH, τα οποία υποδεικνύουν άμεσα το 

πόσο φιλόξενο είναι το νερό προς την υδρόβια ζωή. Ο συνδυασμός των τιμών αυτών των παραμέτρων 

χρησιμοποιείται στην μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας του ύδατος. Τυπικά ερωτήματα θα μπορούσαν να 

είναι: Τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του νερού; Τα επίπεδα του pH 

επηρεάζονται από τη βροχή ή την τήξη από το χιόνι; Πως το pH επηρεάζει την αλκαλικότητα;Η ανάπτυξη 

μιας βάσης δεδομένων για τις μετρήσεις ποιότητας ύδατος και η αντίστοιχη τεχνογνωσία θα μας επιτρέψει να 

απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές. 
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Θέματααειφόρουανάπτυξης της παρούσαςθεματικής: 

Τα ζητήματα που θέτει η προτεινόμενη θεματική παρουσιάζονται παρακάτω: 

α. Περιβαλλοντικές Διαδικασίες: Ο Υδρολογικός Κύκλος 

β. Θαλάσσια ρύπανση 

γ. Παράμετροι για την ποιότητα του ύδατος 

δ. Υγιείς παραλίες - περιοχές κολύμβησης 

ε. Θαλάσσια ζωή, ασφάλεια των τροφίμων 

 

1. Περιβαλλοντικές Διαδικασίες: Ο Υδρολογικός Κύκλος 

Το νερό κυκλοφορεί συνεχώς μεταξύ της ατμόσφαιρας και της γήινης επιφάνειας και αυτή η 

κυκλοφορία του νερού ονομάζεται υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού. Ποσότητες νερού από 

τους ωκεανούς, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα εδάφη και τη βλάστηση εξατμίζονται στον αέρα και 

μετατρέπονται σε υδρατμούς. Στη συνέχεια, οι υδρατμοί ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα για να 

σχηματίσουν τα σύννεφα, ψύχονται και μετατρέπονται σε νερό ή πάγο. Ακολούθως, τα σταγονίδια 

νερού ή πάγου μεγαλώνουν και τελικά πέφτουν πίσω στην επιφάνεια της γης ως βροχή. Μέρος του 

νερού διεισδύει στο έδαφος και απορροφάται από τα φυτά ή διαπερνά το έδαφος και αποθηκεύεται 

στους ταμιευτήρες υπόγειων υδάτων. Το υπόλοιπο νερό ρέει σε ρέματα, ποτάμια και ωκεανούς. 

Μέρος αυτού του νερού εξατμίζεται και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. 

 

2. Θαλάσσια Ρύπανση 

Επί του παρόντος παρατηρείται συνεχής επιδείνωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων εξαιτίας 

της ρύπανσης και της οξίνισης των ωκεανών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία των 

υδάτινων οικοσυστημάτων. Η διαχείριση των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών πρέπει να 

γίνεται αποτελεσματικά και να διατίθενται επαρκείς πόροι. Επιπλέον απαιτείται να θεσπιστούν 

κανονισμοί με σκοπό τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η ρύπανση μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορα απορρίμματα, πηγές εντός των παράκτιων λεκανών απορροής, καθώς και σε προϊόντα 

διαφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων (π.χ. από παραγωγή λιπάσματος, υλικών εξόρυξης, 

πετρελαίου, τσιμέντου κ.ά.). Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί  από συνδυασμένες υπερχειλίσεις 

αποχετευτικών αγωγών (CSOs), ομβρίων υδάτων, απορριμμάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, 

απορρίψεων από πλοία και ιστιοπλοϊκά, νιτρικών αλάτων και φωσφορικών αλάτων, αερίων και 

μετάλλων. 
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Ουσιαστικά όλες οι θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη επηρεάζονται από τη ρύπανση. Η ρύπανση 

βλάπτει τη ζωή στη θάλασσα, απειλεί την υγεία και τη διαβίωση του ανθρώπου και μειώνει τη 

διαθεσιμότητα καθαρών και υγιεινών θαλασσινών ειδών προς κατανάλωση. 

Η θαλάσσια ρύπανση προκαλεί σημαντικές οικολογικές αλλαγές, σοβαρές απώλειες στη 

βιοποικιλότητα και μειωμένηαλιευτική παραγωγή. Η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων στον 

ωκεανό αυξάνεται ραγδαία, τα λύματα εκρέουν στον ωκεανό με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

περιοχών χωρίς οξυγόνο. Οι μολυσματικές ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα και τα ραδιοϊσότοπα, 

συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και σε συνδυασμό με το βακτηριακό φορτίο στα παράκτια 

ύδατα, επηρεάζουν άμεσα την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπάρχουν ακόμα μεγάλες περιοχές 

του ωκεανού με αφθονία θαλάσσιας ζωής και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των 

επιπέδων ορισμένων επιβλαβών ουσιών. Η συμβολή των εισροών θρεπτικών ουσιών στις 

παράκτιες περιοχές μείωσε τη βιολογική ρύπανση. H εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών 

οδηγεί σε μια συνολική μείωση των εισροών οργανικών χημικών ουσιών. Ωστόσο, απαιτούνται 

περισσότερες δράσειςγια τη μείωση της ρύπανσης. 

Οι τυπικές παράμετροι για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού που μετριούνται τακτικά είναι: 

τα κολοβακτηρίδια (FC), η θερμοκρασία (T), η αλατότητα (S), το pH, η θολερότητα (TU), το 

διαλυμένο οξυγόνο (DO), o φώσφορος (Ρ)και τα Νιτρικά (Ν). Τα αποδεκτά επίπεδα αναφοράς 

νιτρικών και φωσφορικών αλάτων που δεν προκαλούν ευτροφισμό είναι 0,01-0,06 mg / L και 0,001-

0,010 mg / L, αντίστοιχα. Ωστόσο, η βασική παράμετρος της ποιότητας τωνυδάτωνπου 

παρακολουθείται παγκοσμίως είναι τα κολοβακτηρίδια κοπράνων, όπου το επιτρεπτό επίπεδο είναι 

μικρότερο από 1 FC / 100 ml νερού. Σημαντικό έργο γίνεται για την παρακολούθηση της ποιότητας 

των υδάτων κολύμβησης, καθώς οι περιοχές κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμη ρύπανση. 

Βραχυπρόθεσμη ρύπανση προκαλείται όταν έντονες βροχοπτώσεις ή υψηλές παλίρροιες 

ξεπλένουν ζωικά περιττώματα στην θάλασσα καθώς και μέσω της αποχέτευσης και της αστικής 

αποστράγγισης από τους γειτονικούς χείμαρρους και ποταμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή 

μετά τις βροχοπτώσεις, αυξάνεται ο κίνδυνος να μειωθεί η ποιότητα τωνυδάτωνκαι το υδάτινο 

οικοσύστημα επιστρέφει στις τιμές αναφοράς μετά από 1-3 ημέρες. Τέλος, η μακροχρόνια ρύπανση 

που προκαλείται απόανθρωπογενείς δραστηριότητεςμέσω της οριζόντιας μεταφοράς υδάτινων 

μαζώνμπορεί να επηρεάσει δραστικά την ποιότητα των υδάτων. 

3. Άλλοι Παράμετροι (εκτός από θερμοκρασία και αλατότητα) 

 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

Το διαλυμένο οξυγόνο (DO) είναι ένα φυσικό συστατικό στο νερό. Η θαλάσσια ζωή εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό. Τα ψάρια και το 
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ζωoπλαγκτόν τρέφονται, αναπνέουν τα μόρια οξυγόνου που διαλύονται στο νερό. Συγκεντρώσεις 

διαλυμένου οξυγόνου κάτω από 3 mg / L είναι μη βιώσιμες για τους περισσότερους υδρόβιους 

οργανισμούς. 

pH 

To pH μετράει την περιεκτικότητα όξινων συστατικών στο νερό και επηρεάζει τις περισσότερες 

χημικές διεργασίες του νερού. Το καθαρό νερό χωρίς προσμείξεις έχει ρΗ 7. Επίσης, το νερό με 

προσμίξεις θα έχει τιμή pH 7 όταν θα έχει ίση περιεκτικότητα οξέος και βάσης. Σε τιμές του pH που 

είναι κάτω από 7 υπάρχει περίσσεια οξέος, ενώ όταν η τιμή του pH είναι πάνω από 7 υπάρχει 

περίσσεια βάσης. 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα  

Το καθαρό νερό είναι κακός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ιοντικές (φορτισμένες) προσμίξεις 

στο νερό, όπως τα διαλυμένα άλατα, επιτρέπουν στο νερό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού αναφέρεται στην ικανότητά του να μεταφέρει - άγει ηλεκτρικά 

φορτία. Όσο πιο πολλά διαλυμένα υλικά περιέχονται στο νερό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική 

αγωγιμότητά του. 

Nιτρικό Άλας 

Οι κυριότερες θρεπτικές ουσίες που χρησιμοποιούνταιγια την παρακολούθηση της ποιότητας, τόσο 

στο γλυκό όσο και στο θαλασσινό νερό, είναι τρεις: ο άνθρακας, το άζωτο και ο φώσφορος. Ο 

άνθρακας είναι σχετικά άφθονος στον αέρα, ως διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα 

διαλύεται εύκολα στο νερό και συνήθως η έλλειψη είτε αζώτου είτε φωσφόρου είναι αυτή που 

περιορίζει την ανάπτυξη των υδρόβιων φυτών. Το άζωτο υπάρχει σε υδατικά σώματα σε πολλές 

μορφές: διαλυμένο μοριακό άζωτο (N2), σε οργανικές ενώσεις, στη μορφή κατιόντων αμμωνίου 

(NH4
+), σε μορφή νιτρωδών (ΝΟ2) και σε μορφή νιτρικών (ΝΟ3). 

 

4. Καθαρές Παραλίες - Περιοχές Κολύμβησης  

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν κοντά στην παράκτια ζώνη. Πολλοί δε κοντά σε παραλίες. Μερικοί 

επισκέπτονται την παραλία για αναψυχή. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στις παραλίες έχει 

σημαντική επίδραση στην υγεία – καλή κατάσταση των παραλιών (τόσο στην ξηρά όσο και στο 

θαλασσινό νερό). Η ρύπανση υποβαθμίζει και καταστρέφει το μοναδικό αυτό οικοσύστημα που 

χρησιμοποιείται από όλους τους βιολογικούς οργανισμούς. Οι ρυπασμένες παραλίες αποτελούν 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μειώνουν τις αξίες των ακινήτων και εμποδίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη της γύρω κοινότητας.  
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5. Θαλάσσια ζωή, ασφάλεια των τροφίμων 

Τα θαλασσινά είναι μια σημαντική παγκοσμίως πηγή τροφής που κάνει τους ωκεανούς πολύτιμους 

για την παγκόσμια παραγωγή. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

βασίζονται στο εμπόριο θαλασσινών. Επιπλέον, εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο 

εξαρτώνται από την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις παγκόσμιες αγορές τους. Τα θαλασσινά 

είναι η πιο εμπορεύσιμη τροφή στον κόσμο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιοτικού 

επιπέδου πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, η θαλάσσια ρύπανση και η υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων θέτουν σε κίνδυνο τα αποθέματα ψαριών. Η ασφάλεια τροφίμων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων εμπορικών ειδών των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων, μειώνεται έχοντας αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα των ψαριών που 

χρησιμοποιείται ως πηγή τροφής. 

 Θέση της θεματικής στο σχολικό πρόγραμμα:  
 

 11 12 13 14 15 16 17 

Μητρική / Ξένη Γλώσσα/ 

Λογοτεχνία  
       

Ιστορία        

Γεωγραφία X X X     

Mαθηματικά        

Bιολογία/ Γεωλογία X X X X X X  

Φυσική/ Χημεία        

Κοινωνικές 

Επιστήμες/Οικονομικά/Δίκαι

ο 

     Χ Χ 

Τέχνες/Μουσική X X      

Τεχνολογία/ 

Πληροφορική/Υπολογιστές 
 X X X X X  

 

 

 Βιβλιογραφικές πηγές: 

● Environmental Protection Agency, EPA 

https://www.epa.ie/pubs/advice/water/quality/Water_Quality.pdf 

● FONDRIEST Environmental Products:  

https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/ 

https://www.epa.ie/pubs/advice/water/quality/Water_Quality.pdf
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/
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Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής 

 

Περίληψη ενότητας: 

Η ακτή της Μεσογείου είναι ένα περιβάλλον πλούσιο (βιολογικοί και ορυκτοί φυσικοί πόροι, ανθρώπινο 

δυναμικό, πολιτιστική και ιστορική αξία), ελκυστικό (τοπία, βιοποικιλότητα, κλιματολογικές συνθήκες) και 

είναι προσβάσιμο σε πολλαπλές υπηρεσίες και δραστηριότητες. Αυτός ο χώρος παρουσιάζειεξαιρετικό 

ενδιαφέρον, αλλά είναι και εκτεθειμένος σε σοβαρούς κινδύνους. Είναι η έδρα πολλών ζωτικών ζητημάτων. 

 Καθορισμός εννοιών-κλειδιών: 

  

Βασικές έννοιες : 

*Αστικοποίηση  

* Σκυροδέτηση 

* Παράκτια ανάπτυξη 

* Ανθεκτικότητα 

* Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών 
(ICZM) 

Αστικοποίηση: 

Φαινόμενο συγκέντρωσης μαζικού πληθυσμού σε 

πόλεις. 

Εκτεχνητοποίηση: 

Αλλοίωση της φυσικής κατάστασης του 

περιβάλλοντος και η μετατροπή του σε τεχνητή 

κατασκευή. Αυτό έχει όμως ως αποτέλεσμα την 

απώλεια φυσικών πόρων και τη στεγανοποίηση των 

εδαφών. 

Σκυροδέτηση (χρήση σκυροδέματος): 

Η διαδικασία τροποίησης ενός εδάφους για να γίνει 

τεχνητό. Κατασκευή κτιρίων και κατοικιών στις 

ακτές.  

Παράκτια ανάπτυξη: 

Αύξηση του πληθυσμού σε παράκτιες περιοχές, σε 

εύθραυστο/τρωτό περιβάλλον και περιορισμένο 

χώρο 

Ανθεκτικότητα: 

Η ικανότητα ενός σώματος να αντέχει σε δυνάμεις 

που τείνουν να το αποδομήσουν. Έτσι μπορούν να 

ξεπεραστούν αποσταθεροποιητικά, επικίνδυνα 

γεγονότα. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση 

παράκτιων ζωνών (ICZM): 

Ένα εργαλείο διακυβέρνησης παράκτιων περιοχών 

για την αειφόρο ανάπτυξη τους. 

 

 

 

Εγκάρσιες κεκτημένες δεξιότητες: 

* Διαχείρισηπληροφοριών 

* Ενεργοποίηση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης  

* Σεβασμός πλαισίου και οδηγιών 

*Προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες 
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● Εισαγωγή της θεματικής:  
 

Η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του 

Νότου και της Ανατολικής Μεσογείου έχει αλλάξει σημαντικά από τη δεκαετία του 1960, ενώ ο πληθυσμός 

έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η συνολική αύξηση του πληθυσμού συνδέεται με τη σημαντική 

αστικοποίησή του από ποσοστό 48% που ήταν το 1960 σε ποσοστό 67% το 2010. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής 

της αστικοποίησης σημειώθηκε κατά μήκος των ακτών (DSDS 2016-2025). 

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές και τουριστικές απαιτήσεις, οι παράκτιες πόλεις 

αντιμετωπίζουν την υπερβολική χρήση γης με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε φυσικές περιοχές, υπόγεια 

ύδατα, βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά. Υπόκεινται σε εκτεχνητοποίηση, στον τουρισμό καθώς 

και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κοντά στην ακτογραμμή (εξοχικές κατοικίες, 

ξενοδοχεία και κάμπινγκ κ.α.). Οι παράκτιοι δήμοι τείνουν να εξαπλώνονται. Μερικές από τις αστικές 

δραστηριότητες διασκορπίζονται στη γειτονική ύπαιθρο σχηματίζοντας έτσι τεχνητούς περί-αστικούς 

χώρους. Τα γεωργικά και φυσικά περιβάλλοντα αντικαθίστανται ή κατακερματίζονται ως επί το πλείστον από 

τεχνητές και συμπαγείς επιφάνειες (αποθήκες, επιχειρήσεις, καταστήματα, λιμάνια και μαρίνες) που οδηγούν 

σε αύξηση της στεγανοποίησης/αδιαπερατότητας των εδαφών, ταχύτερα από την στεγανοποίηση που θα 

προκαλούσε η ύπαρξη κατοικιών. Το ίδιο ισχύει και για τεχνητές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τις 

υποδομές των μεταφορών. 

Έτσι, τα τεχνητά εδάφη καλύπτουν όλες τις περιοχές που υποστηρίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα (εκτός 

της γεωργίας και της δασοκομίας): πόλεις, στέγαση, οικονομικές δραστηριότητες και δίκτυα μεταφορών. Σε 

όλη αυτήν την πίεση που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον προστίθεται κι η ρύπανση που δημιουργείται από 

την όλο και μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού (παραγωγή αποβλήτων, ενεργειακές εξάρσεις) και τις 

νέες κατασκευές κατοικιών. Όλα αυτά προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον. Επιπλέον, η συμμετοχή των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού 

παραμένει χαμηλή σε πολλούς δήμους. 

Αυτή η αυξανόμενη γραμμική αστικοποίηση οδηγεί τόσο σε ανεπαρκή προστασία και διαχείριση των 

χερσαίων περιοχών, όσο και σε αστική επέκταση (παράνομες κατασκευές, εκμετάλλευση των ακτών, 

απεριόριστη τουριστική ανάπτυξη). Το οικολογικό αποτύπωμα των παράκτιων πόλεων της Μεσογείου 

παραμένει ακόμα πολύ μεγάλο. Οι πόλεις αυτές δεν είναι αρκετά ανθεκτικές και ικανές να αντιμετωπίζουν 

φυσικές καταστροφές ή την ανθρώπινη καταχρηστική δράση (DSDS 2016-2025). 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας θεματικής: 

Ποιες είναι οι πιέσεις που προκαλούνται από την εκτεχνητοποίηση των παράκτιων δήμων της 

Μεσογείου; Πώς να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε βιώσιμες μεσογειακές πόλεις; 

Τομεακές προσεγγίσεις, συγκρούσεις συμφερόντων, οικονομική ανάπτυξη εις βάρος της προστασίας 

του περιβάλλοντος, μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνικής ζήτησης (τρόποι και ποιότητα ζωής, 

ηλιοτροπισμός) πολλαπλοί κανονισμοί (διαχείριση επιχειρήσεων και περιβάλλοντος). 

 

Καθώς η αστικοποίηση εξελίσσεται στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στη Νότια Ακτή, συνεχίζεται η 

τροποποίηση του εδάφους, λόγω ποικίλων χρήσεων γης με σημαντικές απώλειες και μη 

αναστρέψιμες ζημιές. Οι παράκτιοι δήμοι δεν διαχειρίζονται τις ακτές με βιώσιμο τρόπο και δεν είναι 

αρκετά αυστηροί και ενδελεχείς στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον ΕΟΧ «Ο 

πληθυσμός στις ακτές της Ευρώπης αυξάνεται συνεχώς, μερικές φορές ταχύτερα από ό,τι στις 

ηπειρωτικές περιοχές. Οι ακτές μετατρέπονται σε τεχνητές επιφάνειες με ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό. 

Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση για να κατανοήσουμε καλύτερα τί συμβαίνει με 

τις δομημένες περιοχές και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ευρώπη και να καθοριστούν ορισμένα 

κριτήρια και άλλα εργαλεία σχεδιασμού για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη επέκταση » (ΕΟΧ, 2006). 

Σήμερα, αυτή η πίεση στις ακτές της Μεσογείου συνεχίζεται με πολλές επιπτώσεις όπως: 

• Υπερβολική χρήση φυσικών χώρων: Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και ανταγωνισμός για τη 

χρήση φυσικών χώρων στο πλαίσιο του τουρισμού και της αναψυχής, εμπορικών, βιομηχανικών και 

γεωργικών δραστηριοτήτων. 

• Ανθρώπινος μετασχηματισμός και ανάπτυξη: Απώλεια βιοποικιλότητας και μετασχηματισμός 

τοπίου, μη αναστρέψιμη ανάπτυξη, απώλεια ακεραιότητας και ταυτότητας, ευπάθεια από φυσικούς 

κινδύνους και κλιματική αλλαγή. 

• Εντατική ανάπτυξη πόρων: Ως συνέπεια της αύξησης του πληθυσμού και των μεταναστευτικών 

ροών, οι φυσικοί πόροι συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαποθεμάτων και του γλυκού νερού 

υφίστανται υπερεκμετάλλευση. 

• Απελευθέρωση αποβλήτων από ανθρώπινη δραστηριότητα:Αυξημένη μόλυνση και δηλητηρίαση 

της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Αυξημένος όγκος αποβλήτων και απορριμμάτων και 

έλλειψη υποδομής για τη διαχείρισή τους. 

• Αλλαγές στις παραμέτρους ισορροπίας: Βιολογικές ανισορροπίες και οικολογική 

μετατόπιση/μεταβολή, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μια εύθραυστη/τρωτή αλληλεπίδραση. 
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Η ικανότητα του οικοσυστήματος να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται (σχετίζεται με τη 

φθίνουσα βιοποικιλότητα). Οι υπόλοιποι φυσικοί και ημι-φυσικοί βιότοποι είναι κατακερματισμένοι. 

Αυξάνονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος σε αυτήν την αλληλεπίδραση. 

Η χρήση γης και ο κατακερματισμός της είναι μια μακροπρόθεσμη αλλαγή που είναι σχεδόν αδύνατο 

να αντιστραφεί. Η αστικοποίηση είναι η κύρια αιτία της μείωσης των φυσικών και ημι-φυσικών 

οικοτόπων στην Ευρώπη (ΕΟΧ, 2015). Ωστόσο, η ευρωπαϊκή κοινωνία θέλει «γαλάζια ανάπτυξη», 

ιδίως για τον ναυτιλιακό τομέα. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική αποτελεί τη βάση για 

την πολιτική της ΕΕ για παραγωγικές, καθαρές και υγιείς θάλασσες και ωκεανούς έως το 2020. Αυτό 

πραγματοποιείται με την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, 

με τη δέσμευση ότι το κάθε οικοσύστημα και το θαλάσσιο περιβάλλον θα προσεγγίζεται κατόπιν 

ορθής διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Στην τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), 

συνιστώνται μέτρα άμβλυνσης για τις επόμενες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών που ενσωματώνουν τη συνύπαρξη περιοχών με υψηλή πυκνότητα κατοικιών και 

περιοχών με υψηλή πυκνότητα απασχόλησης. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν την 

ενίσχυση της ανάπτυξης μικρών παράκτιων πόλεων ως εστιακών σημείων, καθώς και την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των παράκτιων αστικοποιήσεων και επεκτάσεων. 

Οι προτεινόμενες λύσεις που παρέχουν υπηρεσίες αστικού οικοσυστήματος κι έτσι συμβάλλουν στη 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης στις παράκτιες 

πόλεις είναι: 

• Αύξηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων:  

Εφαρμογή διαδικασιών αστικής προσαρμογής και βιώσιμης διαχείρισης (γεωγραφική ολοκλήρωση, 

θεματική ολοκλήρωση, εφαρμογή θεσμικών μέσων, συμμετοχική, ολοκληρωμένη και βιώσιμη 

διαχείριση). 

• Κοινωνικοοικονομική συνοχή: 

Προσέγγιση και συμμετοχή όλων των κατηγοριών και παραγόντων για συντονισμένη διαχείριση σε 

όλα τα επίπεδα και για όλους τους τομείς. Πολιτική βούληση και εθνικές στρατηγικές. 

• Εκσυγχρονισμός μεγάλης κλίμακας του βιομηχανικού τομέα: 

Αντικατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας με τις καλύτερες διαθέσιμες και πρόσθετες 

καινοτομίες. Συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ εταιρειών και μεταξύ τομέων που μπορούν να 

μειώσουν την κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Κοινή χρήση υποδομών, πληροφοριών, 

χρήσης ενέργειας. 
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• Προώθηση της βιώσιμης αστικοποίησης:  

Κατασκευή πράσινων κτιρίων, εξωραϊσμός ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων, «μπλε 

υποδομές». 

• Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων: 

Ενίσχυση και ανάπτυξη τομέων επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Μείωση των 

αποβλήτων, αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και την ανάκτησης ενέργειας. 

 • Κανονισμοί και σχεδιασμός:  

Λήψη αποφάσεων κατόπιν αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Εφαρμογή της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ICZM). 

Η διαχείριση με έμφαση στο οικοσύστημα παραμένει το κλειδί για την εξασφάλιση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών και των ωφελειών τους (ΕΟΧ, 2015). Αυτή η μέθοδος διαχείρισης 

προβλέπεται να καταπολεμήσειτα αποτελέσματα των πολλών υφιστάμενων πιέσεων. Το ICZM είναι 

ακριβώς ένα από τα εργαλεία που οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να αξιοποιήσουν και να 

εφαρμόσουν στην πράξη. Η κύρια πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα 

των παράκτιων οικοσυστημάτων και, συνεπώς, η κοινωνική ανθεκτικότητα των μεσογειακών 

κοινοτήτων. 

- Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ICZM), ένα εργαλείο διακυβέρνησης παράκτιων 

περιοχών για αειφόρο ανάπτυξη. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι μια δυναμική διαδικασία που φέρνει μαζί 

την κυβέρνηση και την κοινωνία, την επιστήμη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τα δημόσια 

και ιδιωτικά συμφέροντα, με στόχο την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων συστημάτων 

και πόρων. Αυτή η διαδικασία προορίζεται να βελτιστοποιήσει τις μακροπρόθεσμες επιλογές 

χρήσης των πόρων καθώς και την αιτιολογημένη και λογική χρήση τους. Λαμβάνει ταυτόχρονα 

υπόψη την ευθραυστότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, την ποικιλία 

δραστηριοτήτων και χρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τις επιπτώσεις τους τόσο στη 

θαλάσσια όσο και στην ηπειρωτική επικράτεια 
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● Θέση της θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική/ Ξένη Γλώσσα / Λογοτεχνία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Ιστορία        

Γεωγραφία Χ X X X X X X 

Mαθηματικά        

Bιολογία / Γεωλογία Χ Χ X X X X X 

Φυσική / Χημεία        

Κοινωνικές Επιστήμες / Οικονομικά / 

Δίκαιο 
       

Τέχνη / Mουσική Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

Tεχνολογία / Πληροφορική        

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές: 

● EU-Soes, CORINE Land Cover 2006. 
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Eνέργεια: Παραγωγή και Πόροι 
 

Περίληψη Θεματικής: 
Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους κι ευαίσθητη από περιβαλλοντική άποψη, η 

λεκάνη της Μεσογείου διαθέτει φυσικούς πόρους πλούσιους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αέρας, ήλιος) 

ή ορυκτές πηγές ενέργειας (υπέδαφος). Η πρόσφατη μάλιστα ανακάλυψη εναποθέσεων φυσικού αερίου 

στηνΑνατολικήΜεσόγειο την καθιστά ως μια νέα ενεργειακή περιοχή 

 

Καθορισμόςεννοιών κλειδιών: 

 

 

 

  

 

  

Βασικές έννοιες: 

*Ανανεώσιμη Ενέργεια 

* Ορυκτές υπόγειες πηγές ενέργειας 

* Αέριο Θερμοκηπίου 

* Γεννήτρια 

Ανανεώσιμη ενέργεια:κάθε πηγή ενέργειας που 

αναγεννάται τουλάχιστον με την ίδια ταχύτητα με την 

οποία χρησιμοποιείται. Οι μορφές ενέργειας που 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι η ηλιακή, η 

αιολική, η γεωθερμική, η θαλάσσια, η υδροηλεκτρική, 

η βιομάζα. 

Ορυκτές υπόγειες πηγές ενέργειας: το σύνολο 

των ενεργειακών πόρων που προέρχονται από τη 

διαδικασία μετασχηματισμού οργανικών ουσιών, 

πλούσιων σε άνθρακα, ειδικότερα φυτών, που 

βρίσκονταν θαμμένα πριν από εκατομμύρια χρόνια σε 

ένα αναερόβιο περιβάλλον. Οι μορφές ενέργειας που 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι ο άνθρακας, 

το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. 

Αέριο Θερμοκηπίου:τα αέρια που ευθύνονται για 

την επίδραση του φαινομένου του θερμοκηπίου, τη 

διαδικασία δηλ. κατά την οποία η ακτινοβολία από 

την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη θερμαίνει την 

επιφάνειά του σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

αυτήν που θα είχε χωρίς τα αέρια αυτά στην 

ατμόσφαιρα. Το κύριο αέριο θερμοκηπίου είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα. 

Γεννήτρια:Μια ηλεκτρική γεννήτρια είναι μια 

συσκευή που προορίζεται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από μια διαφορετική μορφή 

ενέργειας. Οι διάφορες μορφές ενέργειας, οι οποίες 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι 

συνήθως η μηχανική ενέργεια, η χημική ενέργεια, η 

φωτεινή ενέργεια ή η άμεση θερμική ενέργεια. 

 

 

 

Βασικές δεξιότητες: 

* Επικοινωνία προφορικά / γραπτώς στη 
μητρική / ξένη γλώσσα 

* Διαχείριση πληροφοριών 

* Οργάνωση και σχεδιασμός 

* Τήρηση θεσμικού πλαισίου και οδηγιών. 
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 Εισαγωγή της Θεματικής: 

Η παραγωγή ενέργειας προκαλεί σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη διαβίωση, αν και είναι 

απαραίτητη για τον τρόπο ζωής και το βιοτικό επίπεδο της σύγχρονης κοινωνίας. Στην Ευρώπη,όπως και σε 

ορισμένα μέρη του κόσμου, τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν στο ενεργειακό σύστημα, αντιπροσωπεύοντας 

(το 2011) πάνω από τα τρία τέταρτα της ενεργειακής κατανάλωσης των 33 χωρών μελών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και σχεδόν το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (EEA, 2013i). 

Η Διεθνής Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή δήλωσε στις τελευταίες εκθέσεις της,ότι η 

αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (Ghgs)είναι αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, ιδίως της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπάγεται την 

περαιτέρω αύξηση των θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα για τα επόμενα χρόνια. Η Σύμβαση-Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής προβλέπει τον περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας λιγότερο από 2°C σε σύγκριση με τους προ-βιομηχανικούς χρόνους (η παγκόσμια θερμοκρασία 

έχει ήδη αυξηθεί κατά μέσο όρο 1°C παγκοσμίως και κατά 1,4°C ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου).Εάν η 

θερμοκρασία αυξηθεί περισσότερο από 2°C, το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης της Μεσογείου θα 

κινδυνεύεινα μετατραπεί σε έρημο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι Μεσογειακές Χώρες το 2015 

αντιπροσώπευαν το 6% της παγκόσμιας εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Ανκαιτοποσοστόαυτόείναιμάλλονχαμηλόσεσύγκρισημεάλλεςπεριοχές, 

μπορείναέχεισυνέπειεςσεθέματακλιματικήςαλλαγήςμεπιθανότηταδημιουργίαςακραίωνφυσικώνφαινομένων. 

Η Μεσόγειος αποτελεί το επίκεντρο ("θερμή περιοχή") της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις της οποίας θα 

επηρεάσουν την γεωργία και την αλιεία (μείωση των αποθεμάτων και των αποδόσεων), τον τουρισμό (κύματα 

καύσωνα και ξηρασίας, πλημμύρες), τις παράκτιες περιοχές και υποδομές (αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα), την ανθρώπινη υγεία (κύματα καύσωνα) και τον ενεργειακό τομέα 

(υδροδότηση καλλιεργειών, υδροηλεκτρική ενέργεια και αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση). 

Η ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων πιθανότατα θα επηρεάσει όλους τους τομείς. Οι πιο ευάλωτες περιοχές 

θα είναι αυτές της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου (PSEM), όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής θα μπορούσαν να αλληλοεπικαλύπτονται και να ενισχύουν τις πιέσεις που ασκούνται ήδη στο φυσικό 

περιβάλλον και τις ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσαρμοστικές δυνατότητες του PSEM είναι πιο περιορισμένες. Οι χώρες της Βόρειας Ακτής της Μεσογείου 

(NMP) θα είναι πιο ευάλωτες τόσο στις παράκτιες περιοχές, όσο και στις περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή 

ανάπτυξη. Απαιτείται να γίνουν σημαντικές προσαρμογές για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των 

οικονομικών και άλλων ζημιών. 
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Ο ενεργειακός τομέας. λόγω των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθίσταται ως ο κύριος υπεύθυνος 

και βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα την παραγωγή 

και την κατανάλωση ενέργειας (ιδίως της ηλεκτρικής). Επιπλέον, οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

αυξάνονται κατά μέσο όρο ταχύτερα στη Μεσόγειο από ό, τι στον υπόλοιπο κόσμο (Μεσογειακό 

Παρατηρητήριο Ενέργειας). Για παράδειγμα, η Μεσόγειος θα πρέπει να προσαρμόσει το σημερινό ενεργειακό 

της σύστημα και να επιλέξει λύσεις που θα οδηγήσουν στην παραγωγή χαμηλού επιπέδου CO, προκειμένου 

να συμμετάσχει σε προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
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Θέματα αειφόρου ανάπτυξης που προσδιορίζονται στην παρούσα θεματική: 

 

Πώς να μειώσουμε τις επιβλαβείς εκπομπές, την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αυξήσουμε 

την ενεργειακή ασφάλεια; 

 

1. H απόλυτη πλειοψηφία των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) παρέχουν ενέργεια που χρησιμοποιεί 

κυρίως σαν πηγές τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό 

χρησιμοποιείται κυρίως και ευρέως ως βενζίνη.Τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούν πρόβλημα, καθώς 

ευθύνονται για τις πιο ρυπογόνες εκπομπές όπως είναι τα οξείδια του θείου (SOX), τα οξείδια του 

αζώτου (NΟx) ή και τα σωματίδια, συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας αντικατάστασης και 

ανανέωσης αυτού του φυσικού πόρου, λόγω της χρονοβόρας δημιουργίας τουπου διαρκεί 

εκατομμύρια χρόνια. 

Κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Το 80% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο προέρχεται από πηγές μη 

ανανεώσιμης προέλευσης με σημαντική και αυξανόμενη κατανάλωση. Ενώ παραμένει ένα 

σημαντικό θέμα συζήτησης σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των αποβλήτων, η πυρηνική 

ενέργεια είναι μία από τις «ηγετικές» μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κόσμο. 

Η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων είναι σημαντικά αυξημένη στη βόρεια ακτή της Μεσογείου. Η 

Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων και αυτό καθιστά τις ευρωπαϊκές 

χώρες ευάλωτες σε περιορισμούς που αφορούν τόσο την προσφορά, όσο και την αστάθεια των 

τιμών. Το 2011, οι εισαγωγές σε ορυκτά καύσιμα που καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. άγγιξαν το 56%, 

έναντι του 45% το 1990 αντίστοιχα. 

Για να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει 

την κατανάλωση ενέργειας και να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή η αλλαγή θα 

αποφέρει επίσης οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Η διασφάλιση ενός 

οικονομικάαποδοτικού μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος απαιτεί ένα 

ευρύ φάσμα ενεργειών προσφοράς και ζήτησης. 

Στην περιοχή της Μεσογείου, η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στις χώρες του βορείου άξονα, 

σήμεραυπερβαίνει τη ζήτηση στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει το 63% της 

συνολικής ζήτησης ενεργειακών πόρων στη Μεσόγειο. Η κατανάλωση ενέργειας ποικίλλει συνεχώς 

και θα οδηγήσει σίγουρα έως το 2040 στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της περιοχής 
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κατά περίπου 40% (το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης ενεργειακών πόρων θα προέλθει από τους 

τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών). Μέχρι το 2040, η τάση δείχνει επίσης ότι η 

ζήτηση ενεργειακών πόρων στο Νότο και την Ανατολή θα υπερβεί εκείνη του Βορρά, 

αντιστρέφοντας το σημερινό ποσοστό. Η οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ανατολικής 

Μεσογείου θα συνεχιστεί σταθερά. 

Επί του παρόντος, η ζήτηση ενεργειακών πόρων στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στο Νότιο και 

Ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, είναι λιγότερη από το μισό από ότι η αντίστοιχη ζήτηση στο Βόρειο 

τμήμα της. Καθώς οι λαοί στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε 

σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, αυτός ο μέσος όρος θα αυξηθεί σημαντικά το 2040 σύμφωνα με 

τo Πλαίσιο αναφοράς. Αυτή η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής 

Μεσογείου συνδέεται με την τάση στην Τουρκία, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή στην περιοχή 

της Μεσογείου. Η Αλγερία και η Αίγυπτος αναμένεται να είναι σημαντικοί καταναλωτές μέχρι το 2025. 

Το μερίδιο των άλλων χωρών είναι σχετικά μικρότερο, αλλά ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν 

ταχύτερο ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας (Παλαιστίνη, Τυνησία και ειδικότερα Συρία). 

Ενεργειακό  μείγμα 

Το ενεργειακό μείγμα θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, αλλά το μερίδιο των 

ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να περιορισθεί από τα δύο τρίτα που είναι σήμερα έως σχεδόν τα 

μισά μέχρι το 2040. Ταυτόχρονα, η ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται, ιδιαίτερα για τα 

καύσιμα στον τομέα των μεταφορών. Μολονότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν η κυρίαρχη πηγή 

ενέργειας για τα ενεργειακά ζητήματα της Μεσογείου ως το 2040, όποιο και αν είναι το σενάριο, το 

πετρέλαιο θα παραμείνει το κυρίαρχο καύσιμο μέχρι τότε. Η επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αναμένεται να επιδείξει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης μέχρι το 2040 και να ενθαρρυνθεί από κίνητρα, 

τεχνολογικές εξελίξειςκαι μελλοντικές πολιτικές. Η ενεργειακή απόδοση αναμένεται επίσης να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στους τομείς τελικής χρήσης και στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας: η αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα θα είναι επίσης σημαντική 

και απαραίτητη. 

Αντιμέτωπεςμε αυτή την αυξητική τάση της ενεργειακής ζήτησης, οι μεσογειακές χώρες 

αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις: διαχείριση αειφόρων πόρων, εξασφάλιση πρόσβασης στην 

ηλεκτρική ενέργεια για τους πληθυσμούς που δεν εξυπηρετούνται ακόμη και ενθάρρυνση των 

χρηστών για οικονομική κατανάλωση. Επιπλέον, αυτές οι τάσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν από τις 

τυχόν συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των αναμενόμενων 

βροχοπτώσεων θα οδηγήσει σε μείωση των ενεργειακών πόρων και αύξηση της ζήτησης νερού. 

Ταυτόχρονα, θα οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρική 

ενέργεια, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί) και αύξηση της ζήτησης ενέργειας για την παραγωγή και την 
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διανομή του νερού. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η περιοχή της Μεσογείου να αλλάξει την 

ενεργειακή της τροχιά-πολιτική και να εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης και στόχους 

ανάπτυξης ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. 

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως εναλλακτική λύση 

Σήμερα, η ανανεώσιμη ενέργεια είναι μια αποτελεσματική λύση. Ονομάζουμε "ανανεώσιμη, 

εναλλακτική ή ήπια ενέργεια", μια ενέργεια που λαμβάνεται μέσω ενός σχεδόν ανεξάντλητου πόρου, 

είτε λόγω της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που περιέχει, είτε επειδή είναι σε θέση να αναγεννηθεί 

με φυσικό τρόπο. 

Αυτές οι πηγές θα αποτελούσαν, επομένως,μια εναλλακτική λύση από τις παραδοσιακές διαδικασίες 

και θα μείωναν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Οι κύριες γνωστές πηγές ενέργειας δεν έχουν φτάσει 

στο στάδιο της «επαρκούς προσφοράς». Φυσικά, πρέπει να ανακαλυφθούν και άλλες. 

Ηλιακή Ενέργεια 

Η εκμετάλευση της ενέργειας του ήλιου μέσω της χρήσης αισθητήρων. Μεγάλα πεδία ηλιακών 

συλλεκτών τοποθετούνται σε ερήμους για τη συλλογή επαρκούς ποσότητας ενέργειας προκειμένου 

να επαναφορτιστούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

μικρής επιφάνειας ηλιακά συστήματα για να συμπληρώσουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια 

ή για να λάβουν ζεστό νερό. 

Το κύριο πρόβλημα με αυτήν την ενέργεια είναι η επάρκεια σε ποσότητα του απαιτούμενου ηλιακού 

φωτός. Έτσι, είναι αποτελεσματική λύση μόνο σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου που 

υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής μιας μονάδας είναι περίπου 30 έτη και τα 

κανάλια ανακύκλωσης δεν είναι ακόμη επαρκώς αποτελεσματικά. 

Αιολική Ενέργεια 

Έχει γίνει μια από τις πιο κοινές μορφές ενέργειας. Οι νέες καινοτομίες και αντίστοιχες τεχνολογίες 

κατέστησαν δυνατή την εγκατάσταση πολλών αιολικών πάρκων σε πολλές περιοχές του κόσμου. 

Με τη χρήση μεγάλων στροβίλων, μια γεννήτρια ενεργοποιείται και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. 

Ενώ οι ανεμογεννήτριες φαίνεται να είναι μάλλον ιδανική εναλλακτική λύση, η πραγματικότητα 

αρχίζει να αποκαλύπτει μια απροσδόκητη οικολογική επίπτωση. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν 

σημαντική απειλή για την άγρια φύση, καθώς προκαλούν όχληση σε πτηνά και νυχτερίδες. 

Γεωθερμική Ενέργεια 

Δημιουργείται από τις συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες του φλοιού της Γης. Η θερμότητα του 

υπεδάφους θερμαίνει το νερό και παράγεται ατμός, ο οποίος στη συνέχεια συλλέγεται για να 
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λειτουργήσουν στρόβιλοι,οι οποίοι με τη σειρά τους τροφοδοτούνγεννήτριες. Είναι μια καθαρή 

μορφή ενέργειας και αποτελεί μια αειφορική επιλογή, καθώς είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κλίμακες για βιομηχανική χρήση.Το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα της γεωθερμίας είναι ότι μπορεί να παραχθεί μόνο σε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες. 

Η Βιομάζα 

Παράγεται από την βιοαποικοδόμηση της οργανικής ύλης και χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον 

κόσμο. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται χάρη στη θερμότητα που εκλύεταιαπό την καύση ξύλου, 

φυτών, γεωργικών αποβλήτων και οικιακών απορριμμάτων. Παρόλο που πρόκειται για μια 

καινοτόμο λύση, πολλοί περιβαλλοντικοί οργανισμοί επικρίνουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές μονάδες 

βιομάζας και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τους με ξύλο ως πρώτη ύλη. 

Yδραυλική Ενέργεια 

Παράγεται από την ισχύ του νερού που μετατρέπεταισεστροβίλους που τροφοδοτούν γεννήτριες. 

Οι περισσότερες πόλεις παγκοσμίως τροφοδοτούνται από νερό. Ένα σημαντικό σύγχρονο 

πρόβλημα της υδροηλεκτρικής ενέργειας αφορά στη γήρανση των φραγμάτων όπου απαιτούν 

σημαντικές εργασίεςσυντήρησης για να παραμείνουν λειτουργικά και ασφαλή. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 450 διάταξη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που θα επιτρέψειτη 

διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης κάτω από 2°C, οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας θα πρέπει να καλύψουν, έως το 2040, το 58% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, 

το 22% για την παραγωγή ανανεώσιμης θερμότητας και κρύου αέρα για ψύξη και το 20% για τις 

μεταφορές. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% της νέας πρακτικής που θα 

έχει εφαρμοσθεί ως το 2040. Πολλοί παράγοντες μπορούν να ενθαρρύνουν αυτή την εξέλιξη: 

χαμηλότερο κόστος, παγκόσμια διάδοση τεχνολογιών, οικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις που 

συνδέονται με τους υδρογονάνθρακες (ορυκτά καύσιμα), τη βούληση να σεβαστούν τη Συμφωνία 

των Παρισίων. Η Διεθνής Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτιμά ότι το κόστος της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια θα μπορούσε 

να μειωθεί κατά 26% και 59%, αντίστοιχα έως το 2025. 

3. Συμπεράσματα  

Για ένα βιώσιμο μέλλον, θα είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας με ισχυρή αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψιν μέτρα 

πολιτικής. Εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να 
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βελτιώσουν τις μεσογειακές ενεργειακές υποδομές μειώνοντας συγχρόνως το ενεργειακό κόστος και 

ενισχύοντας την ασφάλεια στην περιοχή. Επιπλέον, η μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας που θα προκύψουν θα δώσουν ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή τη 

Μεσογείου καθώς και πέρα από αυτήν. 

Ωστόσο, η απλή μετάβαση από την παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά σε παραγωγή με βάση 

τις ανανεώσιμες πηγές δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της παραγωγής ενέργειας καθώς απαιτείται περισσότερος χώρος και 

χρησιμοποιούνται συχνά ορισμένα υλικά που δεν ανακυκλώνονται στις μπαταρίες. Στη Μεσόγειο, 

πολλές χώρες αντιμετωπίζουν την αρπαγή της γης (ειδικά σε κοινοχρηστες περιοχές καθώς και σε 

ορισμένες προστατευόμενες φυσικές περιοχές) που συνδέεται με τη βιομηχανική παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μείωση των ενεργειακών απωλειών, η αύξηση της εξοικονόμησης 

ενέργειας και η προώθηση της αποκέντρωσης των ενεργειακών δικτύων αποτελούν επίσης μέρος 

της συνολικής λύσης. 

 

 

 Θέση της θεματικήςστοεκπαιδευτικό σχολικό πρόγραμμα: 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική/Ξένη 

Γλώσσα/Λογοτεχνία 
 Χ Χ     

Ιστορία        

Γεωγραφία Χ Χ Χ   Χ Χ 

Μαθηματικά        

Βιολογία/Χημεία  Χ Χ Χ Χ Χ  

Κοινωνικές 

Επιστήμες/Οικονομικά/Δίκαι

ο 

      Χ 

Τέχνη/Μουσική        

Τεχνολογία/ Πληροφορική        

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές: 

 

● Agence Européenne pour l’Environnement https://www.iea.org/ 

● Agence internationale de l’Energie https://www.eea.europa.eu/fr/themes/energy 

● Mediteranean Energy Perspectives, Executive summary, 2018 

● L'environnement en Europe, État et perspectives, 2015 
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Θαλάσσια Οικονομία 
 

Περίληψη ενότητας: 

Στην παρούσα θεματική περιγράφονται οι βασικές έννοιες της οικονομίας της θάλασσας με ιδιαίτερη έμφαση 

στους κλάδους της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας.Επισημαίνεται 

το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλτους. 

 

Καθορισμός εννοιών κλειδιά: 

  Βασικές έννοιες: 

*ΜπλεΟικονομία 

* Ιχθυοαποθέματα 

* Παραδοσιακή δραστηριότητα: αλιεία, 
ιχθυοκαλλιέργεια 

* Θαλάσσια Κυκλοφορία 

* Οικονομικός Τομέας  

Μπλε Οικονομία:  

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που 

συνδέονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις 

ακτές. 

Αειφόρος αλιεία: 

Η αλιεία που λαμβάνει χώρα με μεθόδους που δεν 

θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό αναπαραγωγικό 

δυναμικό των πληθυσμών των ψαριών και 

διασφαλίζουν παράλληλα ότι δεν θα υποστεί βλάβη 

το οικοσύστημα. 

Υδατοκαλλιέργεια: 

Δραστηριότητα παραγωγής ζώων ή φυτών σε 

υδάτινο περιβάλλον (γλυκό νερό ή θαλάσσιο 

περιβάλλον). 

Αλιευτικοί πόροι:  

Ζωντανοί φυτικοί ή ζωικοί οργανισμοί που 

αποτελούν τους φυσικούς πόρους σε ένα υδάτινο 

οικοσύστημα. 

Θαλάσσια κυκλοφορία & Εμπορική 

Ναυτιλία: 

Η θαλάσσια κυκλοφορία αφορά την ασφάλεια των 

διεθνών μεταφορών και την πρόληψη της θαλάσσιας 

ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία. 
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 Εισαγωγή της Θεματικής: 

 

Η περιοχή της Μεσογείου, λόγω της ιστορίας της, είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολλές 

ναυτιλιακές δραστηριότητες ανταλλαγής, τόσο εμπορικές όσο και μεταναστευτικές. Από τη ρωμαϊκή εποχή, 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομία, καθώς παρείχε μέριμνα για μέρος του παράκτιου πληθυσμού. Σήμερα 

η δραστηριότητα αυτή έχει χάσει τη σημασία της στη Μεσόγειο. Έχει δώσει τη θέση της σε μια θαλάσσια 

οικονομία βασισμένη στην υπεράκτια ενέργεια, τον ναυτιλιακό εξοπλισμό και τον αλιευτικό και παράκτιο 

τουρισμό. Αυτός ο οικονομικός τομέας αναπτύσσεται σήμερα και μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήματος 

για όλες τις παραμεθοριακές χώρες. Ωστόσο, δεδομένων των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

αυτές οι δραστηριότητες στη Μεσόγειο και στη βιοποικιλότητά της, πρέπει να προωθηθεί η αειφορική 

οικονομική ανάπτυξη για να διασφαλιστεί και η αειφορία της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η 

γαλάζια οικονομία, όπου περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του ναυτιλιακού τομέα και 

επιδιώκει να εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον 

προτείνει τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην περιοχή. 

Σε αυτή την ενότητα θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της επαγγελματικής αλιείας 

(συμπεριλαμβανομένης και της υδατοκαλλιέργειας) για να δώσουμε μια ενδεικτική παρουσίαση των 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή. 

Όσον αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία όλων των μεταφορικών μέσων, το πλοίο είναι εκείνο το μέσο που 

δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ένα σύνθετο σύστημα εξοπλισμένο με πολλές εγκαταστάσεις 

υψηλής τεχνολογίας και συχνά μεταφέρει πολύ επικίνδυνα αγαθά, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η 

διαχείριση και εγγύησητης ασφάλειας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δυστυχώς μόλις πρόσφατα έχουν 

καθιερωθεί διεθνείς ναυτιλιακές πολιτικές, αποθαρρύνοντας από την μια τους φορτωτές να θέτουν σε κίνδυνο 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα ασφάλειας και επιδόσεων, και ενθαρρύνοντας από την άλλη την καινοτομία και 

την αποδοτικότητα. 

Εστιάζουμε στους τρεις πυλώνες της αειφορικής ανάπτυξης: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον 

  



 

40 

 

 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας θεματικής: 

Ποιες είναι οι προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν ειδικά τη Μεσογειακή θαλάσσια 

οικονομία; 

 

1.  Περιβαλλοντική πτυχή 

Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μία «θερμή περιοχή» σε θέματα βιοποικιλότητας, δηλαδή είναι μια 

επικράτεια που υποστηρίζειμια μεγάλη ποικιλία ζωικών και φυτικών ειδών. Κατέχει τη δεύτερη θέση 

παγκοσμίως, αφού συγκεντρώνει το 10% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Ωστόσο, η Μεσόγειος 

είναι επίσης η πιο ρυπασμένη θάλασσα στον κόσμο, εξαιτίας της έντονης παρουσίας 

μικροπλαστικών, μιας πραγματικής μάστιγας στην περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για μια περιοχή 

που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή. Μια έκθεση που εκπονήθηκε από την Ένωση 

για τη Μεσόγειο (UFM) και υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα 

(στην Πολωνία), δηλώνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα έχει ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στην 

περιοχή της Μεσογείου και θα έχει σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Έτσι, «οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου θα είναι υψηλότερες σε σχέση με 

τον παγκόσμιο μέσο όρο». Πράγματι, το υψηλό επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Μεσόγειο 

απειλεί την ευημερία των ενδημικών ειδών. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τις αλιευτικές 

δραστηριότητες, τείνει να αποδυναμώσει τους αλιευτικούς πόρους της περιοχής. Για παράδειγμα, 

μια μελέτη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) διαπίστωσε, το 

2015, ότι στη Μεσόγειο γίνεται εκμετάλλευση του υψηλότερου ποσοστού ιχθυαποθεμάτων σε μη 

βιώσιμο βιολογικό επίπεδο (95% των αποθεμάτων). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν παρέχουν ακριβή 

εικόνα της κατάστασης των αποθεμάτων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν, αλλά οι 

διεθνείς δημόσιοι φορείς συμφωνούν στην ανάγκη παρέμβασης για την προστασία αυτής της 

περιοχής. Στη Μεσόγειο οι αλιευτικοί πόροι είναι περιορισμένοι σε ποσότητα αλλά διαπιστώνεται 

πολύ μεγάλη ποικιλλομορφία: Παρόλο που αντιπροσωπεύει μόνο το 0,82% της συνολικής 

επιφάνειας των ωκεανών, η Μεσόγειος Θάλασσα φιλοξενεί το 8 με  9% της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας. Είναι το πλουσιότερο θαλάσσιο περιβάλλον (οικοσύστημα) όσον αφορά την 

ποικιλομορφία των ειδών που φιλοξενεί. Έχουν καταγραφεί ως τώρα μεταξύ 10.000 και 12.000 

μεσογειακά είδη  συμπεριλαμβανομένων περίπου 600 ειδών ψαριών, 2.000 ειδών καρκινοειδών, 

1.400 ειδών μαλακίων, 150 εχινοδέρμων, 450 ειδών μεδουσών, 600 ειδών σπόγγων και 1.350 ειδών 

φυκών και θαλάσσιων φυτών. Επιπροσθέτως έχουν καταγραφεί 5 είδη ερπετών και 21 είδη 

θηλαστικών. Επιπλέον, όσον αφορά στη κατανάλωση ψαριών  αυτή αφορά περισσότερο τις 

ευγενέστερες ποικιλίες, όπως το νταούκι και τον μπακαλιάρο του αταλντικού που χρησιμοποιούνται 
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για την παρασκευή fish sticks. Στο παρελθόν, οι ψαράδες πωλούσαν τα ψάρια σε εποχική βάση 

(όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της τοπικής γεωργίας). Ωστόσο, η αλιευτική προσπάθεια δεν 

σέβεται πλέον αυτήν την εποχικότητα και τα ψάρια αλιεύονται όλο το χρόνο και σύμφωνα με τις 

ανάγκες σε ποσότητα που απαιτούνται από την αγορά. 

Λαμβάνοντας αυτό υπ’ όψιν της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις χώρες της νότιας ακτής 

της Μεσογείου, δεσμεύτηκε να αναπτύξει την Γαλάζια Οικονομία που σέβεται το περιβάλλον και 

ακολουθεί τις αρχές της Αειφόριας. Το εν λόγω εγχείρημα περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές 

δραστηριότητες του ναυτιλιακού τομέα. Αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό δυναμικό για 

την ευημερία της περιοχής κι είναι, επομένως, απαραίτητο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, 

διατηρώντας παράλληλα την ισχύ τους. Για την αλιευτική βιομηχανία, οι αρχές της "Γαλάζιας 

Οικονομίας" μπορούν να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων. Προκειμένου να υπάρχει περισσότεροποιοτική, παρά ποσοτική διαχείριση των 

αλιευτικών πόρων (όπως ψάρια, καρκινοειδή), οι επαγγελματίες αλιείς μπορούν πλέον να 

ταξιδεύουν με τα πλοία τους, τουρίστες, που ανακαλύπτουν με αυτόν τον τρόπο το επάγγελμα του 

ψαρά και την ομορφιά της ακτής. Αυτή η δραστηριότητα, που ασκείται μόνο από επαγγελματίες, 

ονομάζεται pescatourism (αλιευτικός τουρισμός). Στην Ιταλία, μπορούν ακόμη και να προσφέρουν 

γεύματα, σε κατάλληλα μέρη, από το δικό τους ψάρεμα και να φιλοξενήσουν τουρίστες στο δικό τους 

κατάλυμα. 

Όσον αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία, έχουν καθιερωθεί πλέον οι ιδιαίτερα ευαίσθητες θαλάσσιες 

περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνες που απαιτούν ειδική προστασία, εξαιτίας της 

ευθραυστότητας και της σημασίας τους σε οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό και επιστημονικό 

επίπεδο (π.χ. στενό του Bonifacio, Γαλλία και Ιταλία). Η Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της 

ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL) είναι το βασικό μέσο που εφαρμόζεται για την πρόληψη της 

ρύπανσης από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (IMO). Στόχος του εν λόγω οργανισμού είναι η 

διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της πλήρους εξάλειψης της ρύπανσης από 

υδρογονάνθρακες και άλλες επιβλαβείς ουσίες και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου τυχαίας διαρροής 

αυτών των ουσιών. 

2. Οικονομική πτυχή 

Ο τομέας της επαγγελματικής αλιείας στη Μεσόγειο έχει επηρεαστεί από μια πιο παραδοσιακή 

αλιευτική βιομηχανία. Για παράδειγμα, το 91% των σκαφών είναι μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, 

το οποίο είναι χαρακτηριστικό μιας παραδοσιακής αλιείας. Οι επαγγελματίες τείνουν να 

χρησιμοποιούν δίχτυα, παραγάδια και παγίδες, μέσα δηλαδή που δεν προωθούν τη βιομηχανική 

αλιεία, όπως οι μηχανότρατες και τα μεγάλα γρι-γρι. Για παράδειγμα, για τη Γαλλία, η περιοχή της 

Μεσογείου συμβάλλει μόνο στο 3% των αλιεύσεων. Τα περισσότερα από αυτά τα αλιεύματα 
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βρίσκονται στο Βόρειο και Βορειο-Ανατολικό Ατλαντικό. Συγκριτικά, η περιφέρεια Sud Provence 

Alpes Côtes d' Azur παράγει 4.000 τόνους, έναντι 208.000 στη Βρετάνη. Ωστόσο, πρόκειται για 

δραστηριότητα για την οποία είναι δύσκολο να αποκτηθούν πλήρη στατιστικά στοιχεία, επειδή η 

πώληση ψαριών γίνεται απευθείας σε πελάτες στο λιμάνι. Εν τούτοις, έχουμε στη διάθεσή μας 

ορισμένα στοιχεία για τα παγκόσμια αλιεύματα.  

Τα συνολικά αλιεύματα των κυριότερων παραγωγών του κόσμου (2015) εμφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

Κράτη Tόνοι % 

Κίνα 17 853 070  17.06 

Iνδονησία 6 565 350 6.27 

Ινδία  4 862 038 4.65 

EΕ-28 5 160 318 4.93 

Βιετνάμ 2 757 314 2.63 

Η.Π.Α. 5 045 443 4.82 

Περού 4 838 874 4.62 

Ιαπωνία 3 553 473 3.40 

Ρωσία 4 463 825 4.27 

Φιλιππίνες 2 154 943 2.06 

Νορβηγία 2 441 089 2.33 

Μπαγκλαντές 1 623 837 1.55 

Νότια Κορέα 1 656 819 1.58 

Χιλή 2 132 337 2.04 

Mιανμάρ/Μπούρμ

α 

1 953 510 1.87 

Ταϊλάνδη 1 693 050 1.62 

Μαλαισία 1 496 054 1.43 

Άλλα (*)  34 399 

523  

32.8  

Σύνολο 104 650 868 100.00  

 

Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τις στατιστικές των Μεσογειακών παράκτιων χωρών (βλέπε 

πίνακα παρακάτω), μπορούμε να δούμε ότι η παραγωγή τους είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με 

την παγκόσμια παραγωγή. Μόνο η Ισπανία έχει αρκετά υψηλή παραγωγή (αντιστοιχεί στο 17,47% 

της Eυρωπαϊκής παραγωγής) 



 

43 

 

 

MS             Τόνοι  % 

IT 191634 3.71 % 

EE 70753 1.37 % 

ES 901512 17.47 % 

HR 72264 1.40 % 

FR 497435 9.64 % 

Σύνολο 1733598   

Σύνολο  EU-

28 

5160318   

Ποσοστό 33,59   

 

Ο τομέας της αλιείας στη Μεσόγειο είναι ένας ευαίσθητος τομέας, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Η διαφοροποίηση θα επιτρέψει στους επαγγελματίες αλιείς να 

επωφεληθούν από πρόσθετα έσοδα, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη σταθερότητα και 

συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Ο αλιευτικός τουρισμός, ο οποίος προήλθε από την Ιταλία, αναπτύχθηκε και στη Γαλλία το έτος 

2010. Οι χώρες της Νότιας Μεσογείου θέλουν να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα για να 

ενισχύσουν το οικονομικό εισόδημα των αλιέων και να μειώσουν την αλιευτική προσπάθεια. Η 

Αλγερία ενέκρινε το 2016 εθνικούς κανονισμούς για την αλιεία ψαριών και η Τυνησία πειραματίζεται 

αυτήν την περίοδο στο βόρειο τμήμα της.  

Για να κατανοήσουμε την αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη Μεσόγειο, παίρνουμε το 

παράδειγμα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου τα τελευταία 20 χρόνια, ο χειρισμός 

εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια της Μεσογείου αυξήθηκε έξι φορές και οι τριάντα κορυφαίοι 

λιμένες υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια TEU (Twenty-foot equivalent Unit- μονάδα χωρητικότητας 

φορτίου). Να υπενθυμίσουμε ότι το 1995 τα εμπορευματοκιβώτια στα αντίστοιχα λιμάνια ήταν 9 

εκατομμύρια TEU και σήμερα αγγίζουν τα 53 εκατομμύρια, με ποσοστό αύξησης 500% και επιπλέον 

δεκαεννέα λιμάνια ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο TEU ετησίως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

Μεσόγειος έχει αποκτήσει μια κεντρική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, ανακάμπτοντας 

έναντι του Ατλαντικού Ωκεανού. Η εκθετική ανάπτυξη της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων άνοιξε 

χώρους για ανταγωνιστική τοποθέτηση σε πολλά λιμενικά συστήματα και αποτελεί ευκαιρία 

ανάπτυξης για τη λεκάνη της Μεσογείου. 

3. Κοινωνική πτυχή 
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Εκτός από την οικονομική και περιβαλλοντική πτυχή του θέματος, ο αλιευτικός τουρισμός συμβάλλει 

στην ενίσχυση της τοπικής παράδοσης. 

Πράγματι, η επαγγελματική αλιεία στη Μεσόγειο παρέμεινε πιστή στις ιδρυτικές της αρχές, 

διατηρώντας τη βιοτεχνική της πτυχή, μακριά από τη βιομηχανική αλιεία. Τα αλιευτικά εργαλεία, τα 

δίχτυα, τα παραγάδια και οι παγίδες εφευρέθηκαν από τους αλιείς. Ορισμένες πρακτικές μπορεί να 

είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον από κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, η αλιεία με παραγάδι επιτρέπει 

την επιλογή ψαριών που αντιστοιχούν σε μέγεθος των ενηλίκων. Οι περισσότερες τεχνικές αλιείας 

εφευρέθηκαν από τους ίδιους τους ψαράδες με την πάροδο του χρόνου. Σε ορισμένες περιοχές, 

εξακολουθούν να συναντώνται και σήμερα κάποιες αρχαίες τεχνικές αν και δεν χρησιμοποιούνται  

πλέον με την ίδια συχνότητα όπως για παράδειγμα το Θυννείο που συνίσταται στην εγκατάσταση 

σταθερών διχτυών ψαρέματος κατά μήκος της ακτής, κυρίως για τη σύλληψη-αλίευση του τόνου και 

χρησιμοποιήθηκε από τις αλιευτικές κοινότητες προκειμένου να  διαχειριστούν καλύτερα τα 

συλλεχθέντα αλιεύματα. Επιπλέον, η επαγγελματική αλιεία συνέβαλε στη διαμόρφωση παράκτιων 

περιοχών, και ιδίως μεγάλων παράκτιων πόλεων όπως η Μασσαλία ή η Sète.Αποτελεί επίσης 

σημαντική πηγή κοινωνικής συνοχής στις ακτές. Προωθώντας τις ανταλλαγές και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, συνέβαλε στην εμφάνιση κοινοτήτων με ισχυρή συνοχή. Ο αλιευτικός τουρισμός, 

επιτρέποντας σε άτομα να συναντήσουν επαγγελματίες του τομέα της αλιείας, συμβάλλει στην 

ανακάλυψη της λιμενικής κληρονομιάς και της τοπικής ταυτότητας, συνεισφέροντας στην 

ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις του τομέα. Ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες οργανώνονται 

επιτρέποντας στους επισκέπτες να ανακαλύψουν την παραδοσιακή αλιεία και τα προϊόντα της. 

Υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες πολιτών για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Επιπλέον, ο αλιευτικός τουρισμός συνεισφέρει στο να επωφεληθούν οι αλιείς από ένα πιο σταθερό 

εισόδημα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωντανής δράσης στην περιοχή. Μπορεί επίσης να 

προωθήσει την προβολή του αλιευτικού επαγγέλματος στους νέους εργαζόμενους. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνέταξε το 2007 το Γαλάζιο Βιβλίο, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη να προταθεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας πολιτικής, δεδομένου ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι το μέλλον μας 

εξαρτάται από το αχρησιμοποίητο ακόμη δυναμικό των ωκεανών, με στόχο την προσφορά, την 

ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να 

απορριφθεί η τομεακή προσέγγιση που ακολουθεί μέχρι τώρα η ΕΕ (δηλαδή άλλη πολιτική για τους 

εφοπλιστές, άλλη για τους λιμένες, άλλη για τα ναυπηγεία, άλλη για το περιβάλλον, άλλη για την 

αλιεία, άλλη για σκάφη αναψυχής κλπ.) και επιβεβαιώνεται η ανάγκη για μια "ολιστική" πολιτική, η 

οποία αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο όλες τις πτυχές των προβλημάτων της 

θαλάσσιας οικονομίας. 
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 Θέση της θεματικής στο σχολικό πρόγραμμα: 

 11 12 13 14 15 16 17 

Μητρική/Ξένη 

Γλώσσα/Λογοτεχνία 
  Χ Χ Χ Χ Χ 

Ιστορία Χ Χ Χ     

Γεωγραφία Χ  Χ Χ Χ Χ Χ 

Μαθηματικά        

Βιολογία / Γεωλογία Χ Χ      

Φυσική /Χημεία        

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά/Δίκαιο 
     Χ Χ 

Τέχνη/Μουσική        

Tεχνολογία / 

Πληροφορική 
Χ Χ Χ     

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές: 

● The two tables shown are taken from the document: Facts and figures on the common fisheries policy 

- Basic statistical data -  2018 EDITION, by Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries of 

the European Commission 

● The state of fishing and aquaculture in the Italian seas (MinisterodellePoliticheAgricole, Alimentari e 

Forestali - 2011) 

● “Rapportoannualesullapesca e sull'acquacoltura in sicilia 2013”(assessoratoregionaledell'agricoltura, 

dellosvilupporurale e dellapescamediterranea)-rapporto ISPRA 2016 suPescaedAcquacultura 

● SEA-Med Project Technical Series: The European Commission's new proposal for a Council 

Regulation on the conservation and sustainable use of fisheries resources in the northern and southern 

Mediterranean Sea ? An experience conducted in the Taza National Park, ,Algérie. Bellia R. 2016. 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/le_pescatourisme_algerie.pdf 

 

● WWF Principles for sutainable fishing tourism, WWF Mediterranean Marine Initiative, Rome Italy, 

Gomei M., Bellia R (2019) 

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_fishingtourism_web_doublepage.pdf

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/le_pescatourisme_algerie.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_fishingtourism_web_doublepage.pdf
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Πολιτική και Διακυβέρνηση 
 

Περίληψη της θεματικής : 

Το θέμα αυτό θα καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης και 

της διεθνούς συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου. 

 

 

 Καθορισμός εννοιών κλειδιά: 

  

Βασικέςέννοιες: 

*Διάσκεψη της Βαρκελώνης 

* Ένωσηγια την Μεσόγειο 

* Μετανάστευση 

* Διεθνής συνεργασία 

Μετανάστευση:  

Κάθε μετακίνηση ατόμων εκτός του τόπου της 

συνήθους διαμονής τους, είτε εντός της ίδιας χώρας 

είτε μέσω διεθνούς συνόρου. 

 

Η Διάσκεψη της Βαρκελώνης:  

Ξεκίνησε από την Ευρω-μεσογειακή Υπουργική 

Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 

27-29 Νοεμβρίου 1995 και συγκέντρωσε μέλη της 

Ε.Ε. και των δώδεκα Mεσογειακών τρίτων χωρών. 

Σκοπός της ήταν και είναι η καθιέρωση μιας 

συνολικής Ευρω-μεσογειακής συνεργατικής σχέσης 

για να καταστεί η Μεσόγειος ένας κοινός χώρος 

ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας μέσω της 

ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου 

για την ασφάλεια, μιας οικονομικής χρηματοδοτικής 

καθώς και μιας κοινωνικoπολιτιστικής σχέσης 

συνεργασίας. 

Πολυμερής Διεθνής Συνεργασία: 

Ένα σύστημα διεθνών σχέσεων που επικεντρώνεται 

στις διαπραγματεύσεις, τις αμοιβαίες δεσμεύσεις και 

τη συνεργασία με σκοπό τη θέσπιση κοινών 

κανόνων. 

Διακυβέρνηση: 

Όλα τα μέτρα, κανόνες, όργανα λήψης αποφάσεων, 

ενημέρωσης και εποπτείας που διασφαλίζουν την 

ορθή λειτουργία και τον έλεγχο ενός κράτους, ενός 

ιδρύματος ή ενός οργανισμού. 

 

Βασικές δεξιότητες: 

* Προφορική ή/και έγγραφη επικοινωνία σε μητρική 

ή ξένη γλώσσα. 

* Διαχείριση πληροφοριών. 

* Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος  
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 Εισαγωγή της Θεματικής: 

Η λεκάνη της Μεσογείου χαρακτηρίζεται εδώ και αιώνες ως περιοχή συναντήσεων και ανταλλαγής 

πληθυσμών. Oι κινητικότητες αυτές είναι περισσότερο μη γραμμικές ή και λιγότερο σημαντικές ανάλογα με 

την εποχή. Οι μετακινήσεις πληθυσμών ιχνηλατούνται ήδη από τον φοινικικό πολιτισμό, τις τελευταίες 

δεκαετίες του 9ουαι. π.Χ., όταν άνθρωποι από τις ακτές της Συρίας και της Παλαιστίνης έφυγαν από τα χωριά 

τους για να εγκατασταθούν στη Μεσόγειο (από την Ιβηρική Χερσόνησο έως το Μαγκρέμπ) και να έχουν 

πρόσβαση στον Ατλαντικό. Αυτή η κινητικότητα διαιωνίστηκε από τον ελληνικό πολιτισμό, του οποίου η 

παρουσία είναι ευρεία σε όλη την ακτή. Οι Έλληνες γύρω από τη Μεσόγειο περιγράφηκαν από τον Πλάτωνα 

ως «μυρμήγκια ή βατράχια γύρω από μια λίμνη» (Φαίδων, 109). 

Αυτές οι πληθυσμιακές ροές ενίσχυσαν τη διάδοση των πολιτισμών, των γλωσσών και των τεχνολογιών. Ως 

εκ τούτου, ενθάρρυναν την ανακάλυψη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών. 

Η κινητικότητα γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, πέρα από το ιστορικό στίγμα της, ενίσχυσε τη 

δημιουργία σημαντικών και διαρκών δεσμών μεταξύ των χωρών. Δυνατοί δεσμοί οι οποίοι, επίσημα ή 

ανεπίσημα, οδήγησαν στη δημιουργία υπερεθνικών οργανώσεων και στρατηγικών για την επεξεργασία 

θεμάτων που είναι κοινά στην επικράτεια. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο (UPM), 

η οποία είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που συγκεντρώνει 43 χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου, 

μεταξύ των οποίων 28 εκ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να προωθήσει το διάλογο και 

τη συνεργασία σε Ευρω-μεσογειακό επίπεδο. 

Η Οργάνωση αυτή έρχεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και λόγω της διαφορετικότητας των πολιτικών συστημάτων. 

Ωστόσο, η παρέμβασή της είναι απαραίτητη για την παροχή συνολικών απαντήσεων στα περιβαλλοντικά 

προβλήματα της περιοχής, όπως π.χ. η ευαισθησία όλης της επικράτειας στην κλιματική αλλαγή. 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας θεματικής: 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μεταναστευτικών ροών στο μεσογειακό περιβάλλον; Πώς 

συνεργάζονται οι χώρες μεταξύ τους; 

 

1. Η Μεσόγειος, μια περιοχή με κινητικότητα 

Οι μεταναστευτικές ροές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων και τώρα λαμβάνουν μεγάλες 

διαστάσεις. Ως μετανάστευση νοείται κάθε μετακίνηση ατόμων που εγκαταλείπουν τον τόπο της 

συνήθους διαμονής τους, είτε εντός της ίδιας χώρας, είτε μέσω διεθνούς συνόρου. Οφείλεται 

συνήθως σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους (π.χ. αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου) ή 

εξαιτίας της αιφνίδιας ή βαθμιαίας κλιματικής αλλαγής και η ροή μπορεί να πραγματοποιείται μέσα 

στην ίδια χώρα ή να μετακινείται προς άλλη χώρα. 

Σε αυτόν τον τομέα, μπορούμε να διακρίνουμε αρκετές μεταναστευτικές ζώνες: 

● Η Δυτική Μεσόγειος (συμπεριλαμβανομένων και του Μαγκρέμπ και της Ευρώπης) 

● Τα Βαλκάνια 

● Η Ανατολική Μεσόγειος (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Μασρέκ και της Εγγύς 

Ανατολής) 

Η περιοχή γνώρισε διάφορα διαδοχικά κύματα μετανάστευσης. Τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, με τα μεταναστευτικά κύματα να βρίσκονταν στην κατεύθυνση Βορρά-

Νότου. 

Τον 20ο αιώνα, εμφανίστηκε η μετανάστευση Νότου-Βορρά, με κύριο χαρακτηριστικό της τις ροές 

εργαζομένων. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές χώρες που υπέστησαν τις συνέπειες δύο Παγκοσμίων 

Πολέμων αντιμετώπισαν έλλειψη εργατικού δυναμικού και γι αυτό επιδίωξαν να προσελκύσουν 

εργαζόμενους. 

Σήμερα, η Νότια Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από υψηλή μετανάστευση. Αυτό το νέο σχετικά κύμα 

μετανάστευσης κατευθύνεται στην Ευρώπη, αλλά και στις χώρες του Κόλπου, καθώς και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. 

Εκτός από αυτές τις μακροχρόνιες μεταναστευτικές ροές, η περιοχή υφίσταται επίσης σημαντικές 

τουριστικές ροές. Πράγματι, η περιοχή της Μεσογείου είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός 

στον κόσμο, και υπόκειται σε έντονη ανθρώπινη πίεση κατά τη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία το 2014 η λεκάνη της Μεσογείου υποδέχθηκε 314 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλ. 
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το 30% του συνολικού αριθμού των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να φθάσει τα 500 εκατομμύρια μέχρι το 2030. 

Αυτός ο μαζικός τουρισμός, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως στις ακτές, οδηγεί σε περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, εξαιτίας της θαλάσσιας ρύπανσης που συνδέεται με τις απορρίψεις λυμάτων και τους 

παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Επιπλέον, γίνεται υπερβολική 

κατανάλωση ενέργειας (η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μια εκρηκτική άνοδο εξαιτίας της 

υψηλής χρήσης κλιματισμού, η μεγάλη άντληση νερού επιτείνει την πίεση του νερού στην περιοχή 

κ.λπ.). Η ανάπτυξη των τρόπων μεταφοράς συμβάλλει επίσης στην αύξηση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου στην περιοχή. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη μεταφορών χαμηλού κόστους 

τείνει να προσελκύσει περισσότερους χρήστες, με αρνητικές επιπτώσεις στο Μεσογειακό 

οικοσύστημα και εντείνει την αστικοποίηση της περιοχής. Επομένως, ανακύπτουν σοβαρά 

προβλήματα που απαιτούν κοινή παρέμβαση. 

 

2. Ο Ευρώ-μεσογειακός Διάλογος– ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης: 

Το 1995, ο διάλογος μεταξύ των Ευρώ-Μεσογειακών χωρών για την αποτελεσματική διαχείριση των 

προκλήσεων της περιοχής επισημοποιήθηκε με την εφαρμογή της Διάσκεψης της Βαρκελώνης. Το 

Συνέδριο των 27 κρατών, το οποίο εγκαθιδρύθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Βαρκελώνης, θα 

πρέπει να οδηγήσει στην υλοποίηση μιας Ευρώ-Mεσογειακής σχέσης συνεργασίας, υπέρ της 

εδραίωσης του εδάφους ως κοινού χώρου ειρήνης, σταθερότητας και 

ευημερίας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την ενίσχυση του διεθνούς 

πολιτικού διαλόγου, συνοδευόμενου από μια οικονομική, 

χρηματοοικονομική κοινωνική και πολιτιστική σχέση συνεργασίας. 

Ένας από τους στόχους αυτής της συνεργατικής σχέσης είναι η 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων ζητημάτων μετανάστευσης στην 

περιοχή. Αλλά αυτή η συνεργασία επιτρέπει επίσης την καλύτερη 

διαχείριση των οικονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Αυτή η 

ένωση κρατών εργάζεται ειδικότερα στο πλαίσιο του λεγόμενου Blue Plan, ενός Μεσογειακού 

κέντρου περιφερειακής δραστηριότητας που παράγει μελέτες και σενάρια για τη μελλοντική 

κατάσταση, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους Μεσογειακούς παράγοντες (κράτη) και τους 

υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. 

Αυτά τα κράτη ανέπτυξαν επίσης μια κοινή Μεσογειακή στρατηγική για την αειφόρο 

ανάπτυξη, αρχικά το 2005 και στη συνέχεια, για την περίοδο 2016-2025. Με βάση τα αποτελέσματα 

της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο +20), η στρατηγική αυτή θα 
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πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ 

παράλληλα θα επιτρέψει την βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα. 

Η Ευρώ-Mεσογειακή συνεργασία είναι εμφανής και σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτιλιακός τομέας, 

με τη δημιουργία, το 1949, της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο. Συγκεντρώνει 23 χώρες 

που συνεργάζονται για τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το σχέδιο Medfish, το οποίο φέρνει σε επαφή και συνεργασία την WWF 

και το Συμβούλιο MSC και έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των αλιευτικών περιοχών. 

Τα Mεσογειακά κράτη εκπροσωπούνται επίσης από φορείς όπως η Διάσκεψη Περιφερειακών 

Θαλασσίων Περιοχών, η οποία συμβάλλει στην προώθηση μιας πιο ισορροπημένης ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής επικράτειας. Επιδιώκει να διαμορφώσει τις αναγκαίες συνθήκες για την κοινωνική, 

οικονομική και εδαφική συνοχή, υλοποιώντας, ειδικότερα, πολιτικές που έχουν ισχυρό αντίκτυπο. 

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί να προωθήσει μακροπρόθεσμα μια ομοιογενή ανάπτυξη της 

περιοχής. Ως εκ τούτου, η Διακήρυξη της Μάλτας του 2017 επιδιώκει την ενδυνάμωση αυτής της 

Ευρώ-Μεσογειακής συνεργασίας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, που θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη της περιοχής μέσω της απασχολησιμότητας της νεολαίας κα της δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης των γυναικών. 

Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαιώματα που προστατεύονται βάσει 

του διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από το πώς φθάνουν σε μια χώρα και τον σκοπό της μετακίνησής 

τους. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους και, επιπλέον, απολαμβάνουν ειδικής 

προστασίας σύμφωνα με τα ακόλουθα κείμενα: 

- την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ορίζει στο άρθρο 14: "Όλοι οι 

άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να απολαμβάνουν άσυλο σε άλλες χώρες όταν 

βρίσκονται ύπο δίωξη" · 

- τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (1951 και το 

πρωτόκολλο του 1967), η οποία απαγορεύει την επιστροφή των προσφύγων σε χώρες όπου 

κινδυνεύουν να διωχθούν · 

- τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και 

των μελών των οικογενειών τους (1990) · 

- περιφερειακά νομικά μέσα που αφορούν τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των 

ακόλουθων:  της Σύμβασης για την Οργάνωση της Αφρικανικής Ενότητας (1969), της Διακήρυξης 

της Καρταχένα (1984), του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και του κανονισμού του 

Δουβλίνου. 
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3. Παρέμβαση μέσω της εκπαίδευσης: 

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε το Ευρώ-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο της Fez (UEMF) με στόχο την 

κατάρτιση των νέων σε περιφερειακά θέματα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συζήτηση για το νερό, 

μεγάλου όγκου δεδομένα). 

Παράλληλα με αυτό το πανεπιστήμιο, ξεκίνησε το 1988 το έργο Méditerranée Nouvelle Chance 

(MedNC) με σκοπό να προωθήσει τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου συμβουλευτικών, 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών κέντρων ένταξης. Σκοπός του έργου ήταν η προώθηση της 

απασχολησιμότητας των νέων που έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο. Το MedNC κατέστησε 

δυνατή τη δημιουργία τοπικών προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης που 

οδηγούν σε αποτελέσματα υψηλότερα από τους εθνικούς μέσους όρους. 

Αυτές οι Eυρώ-Mεσογειακές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην προώθηση της περιφερειακής 

απασχολησιμότητας των νέων, επιδιώκοντας παράλληλα την τόνωση της καινοτομίας στην 

ευρύτερη περιοχή. 

 Θέσητης θεματικής στο εκπαιδευτικό σχολικό πρόγραμμα: 

 11 12 13 14 15 16 17 

Μητρική/ Ξένη Γλώσσα 

/Λογοτεχνία 
    Χ Χ Χ 

Ιστορία Χ Χ Χ     

Γεωγραφία  Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Mαθηματικά        

Bιολογία/ Γεωλογία        

Φυσική /Χημεία        

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά/Δίκαιο 
     Χ Χ 

Τέχνη/Μουσική        

Tεχνολογία 

/Πληροφορική 
       

 

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές : 

● Barcelona Convention: https://web.unep.org/unepmap 

● Union for the Mediterranean: https://ufmsecretariat.org/ 

● Food and Agriculture Organization of the United Nations / Fao: http://www.fao.org/gfcm/en/ 

● Conference of Peripheral Maritime Regions: https://cpmr.org/ 

● The new chance Mediterranean network: https://www.iecd.org/en/mednc/ 

Amnesty : https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/

https://web.unep.org/unepmap/fr
https://ufmsecretariat.org/
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Πολιτιστική Κληρονομιά 

Περίληψη θεματικής ενότητας: 

Η Μεσόγειος Θάλασσα υπήρξε ανέκαθεν μια φυσική και οικονομική πηγή πόρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας της, έχει ασκήσει αξιοσημείωτη επιρροή στη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Όσον αφορά μάλιστα τη βιωσιμότητα,η ταχεία και προοδευτική εξέλιξη της ανθρωπότητας, σε συνδυασμό με 

τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, έχει τροποποιήσει τους γεωγραφικούς χώρους, τους τρόπους ζωής, την 

οικονομία, το περιβάλλον κλπ. και έχει επηρεάσει σε ουσιαστικό βαθμό και ίσως ανεπανόρθωτα την 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της Μεσογείου. 

 

 Καθορισμόςεννοιών-κλειδιών: 

 

 

 

 

  

Βασικές έννοιες: 

*Μεσογειακός Πολιτιστικός κύκλος 

* Μαζικός τουρισμός έναντι βιώσιμου 
τουρισμού  

* Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

* Άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

* Υποβάθμιση / καταστροφή πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

* Απώλεια παραδοσιακών τεχνικών 
δεξιοτήτων που συνδέονται με την θάλασσα  

* Μεσογειακή διατροφή 

* Οικοκαλλιέργεια (Οικογεωργία) 

*Τέχνη και λογοτεχνία 

Mεσογειακός πολιτιστικός κύκλος: Μια Μεσογειακή 

πολιτιστική ταυτότητα διαμορφώθηκε εντός της 

γεωγραφικής περιοχής της Μεσογείου, η οποία είναι 

αναγνωρίσιμη τόσο λόγω του υλικού, όσο και του 

πνευματικού της περιεχομένου. 

 Μεσογειακή πολιτιστική κρίση:Αλλαγές στις 

αξίες, στις συμπεριφορές, καθώς και στα πρότυπα 

κατανάλωσης που υιοθέτησαν οι κάτοικοι της 

Μεσογείου: Εμπορευματοποίηση των παραδόσεων, 

πολιτιστικές συγκρούσεις, απώλεια παραδοσιακών 

τεχνοτροπιών-δεξιοτήτων, αλλαγές διατροφικών 

συνηθειών, κλπ 

Υποβάθμιση / καταστροφή Πολιτιστικής 

Κληρονομίας: Η αύξηση των επιπέδων ρύπανσης τα 

τελευταία χρόνια (λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας) είναι μία από τις βασικές αιτίες 

καταστροφής των ιστορικών μνημείων και κτιρίων σε 

όλο τον κόσμο. 

 

 

Βασικές δεξιότητες: 

*Επικοινωνία προφορικά /εγγράφως σε 
μητρική / ξένη γλώσσα 

* Διαχείριση πληροφοριών 

* Aνάπτυξη νέων αντιλήψεων και κριτικής 
σκέψης 

* Ανάπτυξη ψηφιακώνδεξιοτήτων 

* Καλλιέργεια του σεβασμού και εφαρμογής 
του πλαισίου και των οδηγιών. 

* Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος 

* Καλλιέργεια προσαρμοστικότητας στις 
δυσκολίες 
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 Εισαγωγή της Θεματικής: 

Το περιβάλλον της Μεσογείου, όπου ισορροπούσαν οι φυσικοί πόροι με τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει 

υποστεί τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές, οι οποίες έχουν εξελιχθεί με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. 

Αυτό οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι αλλαγές λαμβάνουν 

χώρα σε φυσικούς οικότοπους και οικοσυστήματα, αλλά επηρεάζουν και τον τρόπο ζωής των πληθυσμών, 

τον πολιτισμό, την οικονομία, τη διατροφή, τη γλώσσα κ.λπ. 

Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τις συνήθειες και τις νοοτροπίες των κοινωνιών. Μέχρι 

πρόσφατα, οι άνθρωποι βασίζονταν στο εαυτό τους και τους πόρους τους. Χρησιμοποιούσαν πόρους από το 

άμεσο περιβάλλον τους για να επιβιώσουν και να αποκτήσουν αγαθά. Το περιβάλλον προστατευόταν και 

συντηρούνταν με ιδιαίτερη επιμέλεια, διότι κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ένα διατηρημένο περιβάλλον 

αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπου. 

Τα σύγχρονα τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, όμως έχουν αυξήσει την προσβασιμότητα, με αποτέλεσμα 

προϊόντα που μπορεί να κατασκευάζονται στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη να μπορούν να 

πωλούνται σε όλες τις χώρες σε προσβάσιμες τιμές. Σταδιακά, φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε η νοοτροπία της 

υποχρέωσης διαφύλαξης και διατήρησης ενός υγιούς περιβάλλοντος. Το περιβάλλον έπαψε να αποτελεί 

προϋπόθεση επιβίωσης για τις καταναλωτικές κοινωνίες. Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται στο μοντέλο 

"όλα είναι διαθέσιμα", έτσι, οι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση της υποχρέωσης που έχουν έναντι της φύσης 

και του περιβάλλοντος. 

Κατά την διάρκεια των ιστορικών χρόνων οι πρόγονοί μας αναγκάστηκαν να διατηρήσουν και να 

εκμεταλλευτούν τα οικοσυστήματα με ήπια τεχνικά μέσα. Παρήγαγαν προϊόντα και ανέπτυξαν ειδικές 

δεξιότητες, διαμορφώνοντας την παράδοση, μέσω της οποίας απέκτησαν ταυτότητα και αναγνώριση. 
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Θέματα αειφόρου ανάπτυξης που προσδιορίζονται στην παρούσα θεματική: 

Η πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου αποτελεί ταυτόχρονα υλική και άυλη αντανάκλαση των 

πολιτισμών που αναπτύχθηκαν εντός αυτής, ως αποτέλεσμα της συνεχούς ροής οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτιστικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού, η παγκοσμιοποίηση και γενικά, η ταχεία 

και προοδευτική μεταμόρφωση του κόσμου έχουν τροποποιήσει τα σύνορα, τον τρόπο ζωής, την 

οικονομία, το φυσικό περιβάλλον, τη γλώσσα, τη διατροφή και τον πολιτισμό, επηρεάζοντας άμεσα 

τη βιωσιμότητα και κατ 'επέκταση, την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου. 

1. Mαζικός τουρισμός έναντι βιώσιμου τουρισμού 

Τα τελευταία 50 χρόνια είδαμε πως ο τουρισμός έχει αυξηθεί παγκοσμίως και η Μεσόγειος είναι μια 

από τις περιοχές που υφίστανται τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό. Ο μαζικός τουρισμός αποτελεί ένα 

φαινόμενο τόσο μεγάλης κλίμακας και με τέτοια ταχεία επέκταση, που δεν θα μπορούσε παρά να 

επιφέρει συνέπειες, με αντίκτυπο τόσο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, όσο και κοινωνικό-

πολιτιστικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο αξίζει να τονιστούν τα εξής: 

υποβάθμιση ιστορικών χώρων και αρχαιολογικών μνημείων, απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας, 

αλλαγές στις αξίες, στις συμπεριφορές, στα πρότυπα κατανάλωσης που υιοθετούν οι ντόπιοι 

κάτοικοι, εμπορευματοποίηση των παραδόσεων και πολιτισμικό σοκ. 

 

2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

Υψηλά επίπεδα ρύπανσης, όξινη βροχή, σε συνδυασμό με άλλους ρύπους (ρύποι λόγω 

κυκλοφοριακού προβλήματος στα αστικά κέντρα), υποβαθμίζουν τις προσόψεις των πέτρινων και 

μαρμάρινων κτιρίων, γλυπτών κ.λπ. 

Η αύξηση των επιπέδων ρύπανσης, τα τελευταία χρόνια, είναι μία από τις κύριες αιτίες που πλήττουν 

ιστορικά μνημεία και κτίρια σε όλο τον κόσμο. Το κόστος εξυγίανσης από αυτήν τη ρύπανση που 

θέτει σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά είναι πολύ υψηλό. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που 

εκπέμπονται, κυρίως από τη βιομηχανία και τις μεταφορές, έχουν μεγάλη επίπτωση στην 

καταστροφή πολλών υλικών που συναντώνται στα πολιτιστικά μνημεία. Ο ρυπασμένος αέρας στις 

πόλεις που είναι γεμάτος σωματίδια και αέρια, η όξινη βροχή και η αιθάλη, είναι οι κύριοι 

καταστροφικοί παράγοντες που συντελούν στη σταδιακή καταστροφή των υλικών από τα οποία 
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είναι κατασκευασμένα τα ιστορικά μνημεία. Η εν λόγω ζημιά δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνισή τους, 

αλλά και τη δομή τους, προκαλώντας αλλοιώσεις και φθορές στην πέτρα (για παράδειγμα το μνημείο 

της Ακρόπολης στην Αθήνα, είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο, που είναι πολύ ευαίσθητο υλικό, 

ακόμη και σε πολύ χαμηλά επίπεδα όξινης βροχής, όπως επίσης οι πλάκες από μάρμαρο του 

Παρθενώνα έχουν αλλοιωθεί από τη χημική ρύπανση με αποτέλεσμα πολλά κομμάτια έχουν αρχίσει 

να σπάζουν και να πέφτουν). 

 

3. Άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

Δεκάδες Μεσογειακές παράκτιες πόλεις που ορίζονται ως παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς βρίσκονται σε κίνδυνο. Μια μελέτη στο Nature Communications1 δείχνει ότι οι περιοχές 

αυτές, ως επί το πλείστον, απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μία από τις 

συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η έρευνα αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ο 

παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μπορεί να οδηγήσει σε 

αυξημένη διάβρωση και πλημμύρες κατά μήκος των ακτών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες με τον 

μεγαλύτερο αριθμό παγκόσμιων πολιτιστικών μνημείων που απειλούνται από την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας είναι η Ιταλία, η Κροατία, η Ελλάδα και η Τυνησία. Επιπλέον, στην Ισπανία, 

εξέτασαν στην περιοχή της Μαγιόρκας την Ταρραγόνα και την οροσειρά Tramuntana. Στην 

περίπτωση της Tramuntana, η έρευνα δείχνει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό έκθεσης στη διάβρωση. 

 

4. Υποβάθμιση/Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς  

Η ταχεία και προοδευτική μετατροπή των αγροτικών, πολιτιστικών και αστικών τοπίων, του τρόπου 

ζωής, των οικονομικών παραγόντων και του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει 

ουσιαστικά και αμετάκλητα την πολιτιστική κληρονομιά ή μια περιοχή πολιτιστικής αξίας (π.χ. 

κατασκευαστικές εργασίες ή αυτοκινητόδρομοι κοντά σε χώρους, μνημεία και περιοχές πολιτιστικής 

κληρονομιάς). 

Η απόπειρα αντιμετώπισης και διαχείρισης της αναπόφευκτης αλλαγής στις περιοχές πολιτιστικής 

αξίας, δεν μπορεί να καταλήγει στην άρνηση και αποτροπή κάθε αλλαγής. Η διαχείριση αυτή πρέπει 

να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εν λόγω αλλαγές και να καθορίζει 

 

1
 Lena Reimann, Nature Communications volume 9, Article number: 4161 (2018). Department of Geography, KielUniversity, Kiel, Germany. 
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τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιολόγηση, την εκτίμηση, την αποφυγή ή την αποκατάσταση της 

υποβάθμισης και να προτείνει βελτιώσεις σχετικά με τους πόρους διατήρησης και διαχείρισης. 

 

5. Απώλεια των παραδοσιακών δεξιοτήτων-τεχνικών που σχετίζονται με τη θάλασσα   

Πολλές από τις παραδοσιακές δεξιότητες και τεχνικές των προηγούμενων γενεών που σχετίζονται 

άμεσα με τη θάλασσα ή το θαλάσσιο περιβάλλον υποχωρούν και τείνουν να χαθούν και να 

λησμονηθούν. Ορισμένες, εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου, κάποιες, εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης κι άλλες λόγω της αλλαγής στα μη βιώσιμα οικονομικά μοντέλα που στοχεύουν όλο και 

περισσότερο στον τριτογενή τομέα. Αυτό, αναμφισβήτητα, παίζει έναν θεμελιώδη ρόλο στη ρύπανση 

των θαλασσών (που προκαλείται κυρίως από τα πλαστικά και τα απόβλητα όπως επίσης και με τον 

τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω επηρεάζουν τα θαλάσσια είδη). 

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ορισμένοι τομείς, όπως η παραδοσιακή αλιεία, η παραδοσιακή ύφανση, 

οι εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία μεταποίησης ιχθύων (παστά ψάρια, 

ψάρια τουρσί) και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πλοίων (π.χ. οι 

παραδοσιακοί ναυπηγοί) και με εργασίες επισκευής πλοίων. 

 

6. Τροφή:  

Η υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, τα απορρίμματα των τροφίμων (απορρίψεις ψαριών 

και ποσοστώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕ), όπως και η αλλαγή του κλίματος, επηρεάζουν τις 

παραδοσιακές Μεσογειακές καλλιέργειες. Επιπλέον φαινόμενα όπως η ξηρασία, η προοδευτική 

ερημοποίηση, η φθορά του εδάφους κ. ά. συμμετέχουν και αυτά στον επηρεασμό της απόδοσης 

των καλλιεργειών. 

 

7. Τέχνη και Λογοτεχνία 

Είναι προφανές ότι η Μεσόγειος έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές καθ΄ όλη την ιστορία της. 

Παραδείγματα αυτών των αλλαγών συναντάμε σε διάφορα λογοτεχνικά έργα εμπνευσμένα από τη 

Μεσόγειο. 

Διανοούμενοι, οι οποίοι είτε κατάγονταν από τη Μεσόγειο, είτε εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, μας 

εφοδίασαν με σημαντικές πληροφορίες με τη μορφή ταξιδιωτικών οδηγών και οδηγών φύσης, 

μυθιστορημάτων, ποιημάτων, έργων ζωγραφικής, χαρακτικής κ.λπ. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες 

μπορούμε να δούμε πως μετασχηματίστηκε η Μεσόγειος Θάλασσα: δημογραφική πίεση, 
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υποβάθμιση των τοπίων (δόμηση κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, πολεοδομικές 

παραβάσεις), ρύπανση της θάλασσας, υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, απώλεια 

παραδοσιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.  

 

Θέση της Θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική/Ξένη 

Γλώσσα/Λογοτεχνία 
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Ιστορία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Γεωγραφία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Mαθηματικά        

Bιολογία / Γεωλογία Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

Φυσική/ Χημεία        

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά/Δίκαιο 
       

Τέχνη/Μουσική Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Τεχνολογία/ 

Πληροφορική 
       

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές: 

● Reimann, L., Vafeidis, A.T., Brown, S. et al. Mediterranean UNESCO World Heritage at risk from 

coastal flooding and erosion due to sea-level rise. Nat Commun 9, 4161 (2018). 

https://doi.org/10.1038/s41467-018-06645-9 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06645-9 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06645-9
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Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου 
 

Περίληψη θεματικής ενότητας:  

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές εισάγονται σε έννοιες που αφορούν στη γεωλογική δομή της λεκάνης της 

Μεσογείου και στη δυναμική των φυσικών δυνάμεων που δρουν στην Μεσόγειο. Οι μαθητές μπορούν να 

κατανοήσουν τους διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, κατολισθήσεις, τσουνάμι, 

πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους, χιονοστιβάδες, πυρκαγιές, καταιγίδες κ.λπ.) και την επιρροή τους στην 

ανθρώπινη ζωή, καθώς και στη συμπεριφορά των ζώων και των φυτών. 

 

Καθορισμός των εννοιών-κλειδιών: 

 

  

  

Βασικές έννοιες: 

Φυσικές καταστροφές 

Σεισμός/ Tεκτονική πλάκα 

Hotspot (θερμή περιοχή -επίκεντρο) 

Υδρολογική πίεση 

Αέρια θερμοκηπίου (GHGs)  

Μεσογειακό κλίμα 

Φυσικοί κίνδυνοι: Φυσική διαδικασία ή 

φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια 

ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, 

υλικές ζημιές, απώλεια πόρων και υπηρεσιών, 

κοινωνική και οικονομική αναστάτωση ή 

περιβαλλοντική ζημία. 

Tσουνάμι: Μεγάλα θαλάσσια κύματα που 

προκαλούνται από σεισμό ή κατολίσθηση ή άλλες 

διαταραχές 

Σεισμός: Ξαφνική βίαιη ανατάραξη της 

επιφάνειας του εδάφους, που συνήθως προκαλεί 

μεγάλη καταστροφή, ως αποτέλεσμα των 

κινήσεων μέσα στο φλοιό της γης. 

Πτώσεις/κατολισθήσεις: Πτώση μάζας 

(υλικού) από γκρεμό ή απότομη πλαγιά. 

Πλημμύρες: Η προσωρινή κάλυψη από γλυκό 

ή αλμυρό νερό εδάφους το οποίο υπό 

φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από 

νερό. Αυτή η βύθιση μπορεί να γίνει αργά ή 

ξαφνικά και να επαναλαμβάνεται τακτικά ή να 

είναι τυχαία. 
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 Εισαγωγή στη θεματική ενότητα:  

Η περιοχή της Μεσογείου είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών φυσικών 

καταστροφών, οι οποίες γίνονται επικύνδυνες λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού σε όλη τη ευρύτερη 

λεκάνη. 

Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από ένα εύκρατο κλίμα με έντονη ηλιοφάνεια και ισχυρούς 

ανέμους. Το κλίμα εναλλάσσεται μεταξύ των θερμών καλοκαιριών, με θερμοκρασίες μεταξύ 25 και 40°C - 

που μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια ξηρασίας - και των ήπιων, υγρών χειμώνων, με μεταβλητές 

κατακρημνίσεις. Σημαντικά συμβάντα βροχοπτώσεων συμβαίνουν κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά 

συχνά εξελίσσονται σε έντονα φαινόμενα που μπορεί να οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή και 

προκαλούν πλημμύρες και κατολισθήσεις. 

Τα επεισόδια της καλοκαιρινής ξηρασίας είναι η αιτία συχνών και καταστροφικών πυρκαγιών κατά τη θερινή 

περίοδο. Αυτά καταστρέφουν εκτάρια γης, προκαλώντας μερικές φορές πολλά θύματα, όπως στην πυρκαγιά 

σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ελλάδα το 2018, που σκότωσε 102 άτομα. 

Η γεωλογική δομή της λεκάνης της Μεσογείου είναι επίσης η πηγή σεισμικών και ηφαιστειακών κινδύνων 

Επιπλέον, η περιοχή της Μεσογείου είναι από γεωλογική άποψη ιδιαιτέρως κατακερματισμένη περιοχή. 

Υπάρχουν αρκετές τεκτονικές πλάκες στη λεκάνη της Μεσογείου. Για παράδειγμα, τα σεισμικά επεισόδια 

που συμβαίνουν στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου (από τα δυτικά προς τα ανατολικά) οφείλονται στη 

σύγκλιση της Αφρικάνικης με την Ευρασιατική πλάκα. 

Όλα αυτά τα κλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά τείνουν να καταστήσουν τη λεκάνη της Μεσογείου 

ευάλωτη σε έναν αριθμό φυσικών κινδύνων. Η λεκάνη της Μεσογείου υπόκειται σε τέσσερις κύριους 

φυσικούς κινδύνους: 

- Ο διαρκώς παρών σεισμικός κίνδυνος από τα ανατολικά προς τα δυτικά της λεκάνης 

- Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες  

- Δασικές πυρκαγιές 

- Ξηρασίες που επηρεάζουν την βορειοδυτική Αφρική (χώρες του Maghreb) στην ευρύτερη περιοχή 

Mashriq και σημειώνουν αυξημένη επέκταση στη Νότια Ευρώπη. 

Ωστόσο, αυτά τα βίαια γεγονότα τείνουν να γίνονται πιο σοβαρά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία 

θα είναι μεγαλύτερη στη Μεσόγειο απ' ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, η θέση της ανάμεσα σε δύο 

ατμοσφαιρικές μάζες (άγονη στη Βόρεια Αφρική και εύκρατη στην Ευρώπη), καθώς και οι γεωγραφικές της 

ιδιαιτερότητές καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη. Η αλλαγή του κλίματος τείνει να αυξήσει την 

ένταση των ήδη επικίνδυνων Μεσογειακών μετεωρολογικών φαινομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να 

υιοθετηθούν στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου στρατηγικές ανθεκτικότητας σε αυτά τα φαινόμενα. 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης που προσδιορίζονται στην παρούσα 

θεματική: 

Ποιοι είναι οι κύριοι φυσικοί κίνδυνοι στην περιοχή της Μεσογείου; 

 

1. Ο κίνδυνος πλημμύρας 

Οι πλημμύρες είναι η πιο κοινή φυσική καταστροφή στη Μεσόγειο. Την περίοδο 1990-2010, οι 

πλημμύρες αντιπροσώπευαν το 35% όλων των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή 

της Μεσογείου. Πρόκειται κυρίως για φαινόμενα που ονομάζονται «Μεσογειακά επεισόδια». Το 

Μεσογειακό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από σύντομες καταιγίδες, με βαριές και εντοπισμένες 

βροχοπτώσεις. Διαρκεί για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα όπου το ισοδύναμο της 

βροχόπτωσης αρκετών μηνών, μπορεί να πέσει σε λίγες μόνο ώρες ή και λίγες μέρες. Αυτό συντελεί 

σε διόγκωση (φούσκωμα) των ποταμών που μπορεί να οδηγήσει σε χειμαρρώδεις (ή αιφνίδιες) 

πλημμύρες με σημαντικές υπερχειλίσεις. 

Αυτά τα Μεσογειακά επεισόδια είναι συχνά και διαδεδομένα σε όλη την λεκάνη. Εμφανίζονται τρεις 

έως έξι φορές το χρόνο, συνήθως το φθινόπωρο, όταν η θάλασσα είναι θερμότερη. Προκαλούνται 

από ζεστό, υγρό και ασταθές αέρα που προέρχεται από τη Μεσόγειο. Όσο υψηλότερη είναι η 

θερμοκρασία στη θάλασσα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος «βίαιων» επεισοδίων. 

Περίπου 210 καταστροφικές πλημμύρες καταγράφηκαν σε 22 χώρες κατά τα τελευταία 20 χρόνια 

και έπληξαν 3.220.000 ανθρώπους, προκαλώντας το θάνατο σε 4.250 άτομα και μια πληθώρα 

σημαντικών οικονομικών απωλειών. Οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψαν 

τον υψηλότερο αριθμό θανάτων με 3.820 θύματα, κυρίως λόγω των ξαφνικών πλημμυρών που 

έπληξαν πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές χτισμένες σε ζώνες επιρρεπείς στις πλημμύρες, ενώ 

οι βόρειες μεσογειακές χώρες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις με απώλειες 

21.400 δισ. ευρώ, καθώς υπέστησαν ζημιές αρκετές παράκτιες πόλεις με έντονο τουριστικό 

ενδιαφέρον που χτίστηκαν χωρίς επαρκή προστασία. 

 

2. Κίνδυνος παρακτίων πλημμυρών 

Οι παράκτιες περιοχές βρίσκονται συχνά σε κίνδυνo λόγω της ανύψωσης της στάθμης της 

θάλασσας που μπορεί να οφείλεται σε ανεμογενή κύματα, σε εισρoές γλυκού νερού και στην 

μετεωρολογική ή θυελλογενή παλίρροια (stormsurge). Η ανύψωση της στάθμης λόγω θυελλογενής 

παλίρροιας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως τις 

μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, την ένταση, την ταχύτητα και τον προσανατολισμό του ανέμου 
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ως προς την ακτή, το σχήμα της ακτογραμμής, τη βαθυμετρία, το υψόμετρο και τις μορφολογικές 

κλίσεις της περιοχής, κ.α. 

Η πιο σημαντική ζημία που προκαλείται αφορά την άμεση επίδραση των κυμάτων σε σταθερές 

δομές-κατασκευές. Οι έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν πλημμύρες και υπονόμευση σημαντικών 

υποδομών, όπως αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων. Η κάλυψη (hooding) των δέλτα και άλλων 

παράκτιων περιοχών επιδεινώνεται από την επίδραση της παλιρροιακής δράσης, των κυμάτων, των 

καταιγίδων και των συχνών μετατοπίσεων των καναλιών. 

 

3. Κίνδυνοι ξηρασίας:  

Το Μεσογειακό κλίμα προκαλεί σοβαρές ξηρασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες πυρκαγιές. 

Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που καταγράφηκαν από τη δεκαετία του 1980 στην Ευρώπη 

εντοπίζονται κυρίως στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία. 

Ο κίνδυνος ξηρασίας είναι σχεδόν ομοιόμορφος σε όλη τη χώρα, προκαλώντας σημαντικό κινδύνο 

πυρκαγιάς. Η συχνότητά τους αυξάνεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι δασικές πυρκαγιές προέρχονται συχνά από εγκληματικές ενέργειες 

(εμπρησμοί)  ή ατυχήματα, ακόμη και αν η ξηρασία είναι ένας παράγοντες που διευκολύνει την 

εμφάνιση πυρκαγιών ή εντείνει τις συνέπειές τους. Ο αντίκτυπός τους στον δασικό κύκλο και τη 

βιοποικιλότητα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα, 

καθώς ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι η φωτιά είναι απαραίτητη για τον κύκλο αναγέννησης 

της βλάστησης. 

Επιπλέον, η υψηλή συγκέντρωση κατοίκων στον παράκτιο άξονα σε συνδυασμό με τους τουρίστες, 

αυξάνει εκθετικά την ζήτηση για νερό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, γεγονός που ευνοεί 

την αποξήρανση των υπογείων υδάτων και οδηγεί σε σημαντική υδρολογική πίεση της ευρύτερης 

περιοχής. 

Οι κύριες επιπτώσεις της ξηρασίας είναι η απώλεια των καλλιεργειών, των ζώων και του νερού που 

καταναλώνεται. Αν προκύψουν ελλείψεις τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να 

εμφανιστεί λιμός. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ξηρασίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

πυρκαγιές, πλημμύρες και ερημοποίηση, η τελευταία οφείλεται στην αυξημένη διάβρωση των 

εδαφών. Η τέφρα και η σκόνη που μεταφέρεται από τον άνεμο μπορούν επίσης να θέσουν σε 

κίνδυνο την ποιότητα του αέρα στις απομακρυσμένες περιοχές. Με αυτούς τους τρόπους, ακόμη και 

τοπικές ξηρασίες μπορούν να έχουν συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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4. Κίνδυνοι από ηφαίστεια, σεισμούς και τσουνάμι:  

Οι σεισμικές καταστροφές είναι οι πιο θανατηφόρες στην περιοχή της Μεσογείου. Οι τεκτονικές 

πλάκες της περιοχής της Μεσογείου είναι ζώνες σύγκλισης. Αυτό σημαίνει ότι μια πλάκα πιέζεται 

κάτω από μια άλλη πλάκα. Αυτή η διαδικασία σύγκλισης ξεκίνησε στη Μεσόγειο πριν από 70 

εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζεται. 

Η περιοχή της Μεσογείου είναι σεισμικά ενεργή, λόγω της σύγκλισης προς βορρά (4-10 χιλιοστά / 

χρόνο) της Αφρικανικής πλάκας σε σχέση με την Ευρασιατική πλάκα κατά μήκος ενός πολύπλοκου 

ορίου τεκτονικών πλακών. Αρκετά ανοίγματα και κλεισίματα των θαλάσσιων λεκανών κατά τη 

διάρκεια του γεωλογικού χρόνου έχουν καταστήσει μια περιοχή εξαιρετικά πλούσια σε σεισμικούς 

κινδύνους με όλους τους τύπους μηχανισμών. Αυτά μας επιτρέπουν να διαιρέσουμε την επικράτεια 

σε δύο διαφορετικά μέρη: την Ανατολική Μεσόγειο (από την Ιταλία στην Τουρκία), η οποία 

χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα με σεισμούς των οποίων το μέγεθος μπορεί να ανέλθει σε 

7,5 ρίχτερ με περισσότερα από 350 καταγεγραμμένα τσουνάμι και τη Δυτική Μεσόγειο. 

Μόνο κατά τον 20ό αιώνα καταγράφηκαν 198.548 θύματα λόγω σεισμών. Ωστόσο, ο σεισμικός 

κίνδυνος δεν είναι ομοιογενής σε όλη την επικράτεια. Η βόρεια ακτογραμμή είναι η πιο πληγείσα, 

ιδιαίτερα η ιταλική χερσόνησος, η Ελλάδα και η Τουρκία. Η νότια ακτογραμμή είναι πολύ λιγότερο 

επιρρεπής σε αυτούς τους κινδύνους με εξαίρεση ορισμένες βίαιες εκδηλώσεις (το 1960, ο σεισμός 

El Asnam στην Αλγερία σκότωσε 2633 άτομα ή ο σεισμός του Φεβρουαρίου του 2004, στην περιοχή 

Al Hoceima στο Μαρόκο όπου προκάλεσε τον θάνατο σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους ). 

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα που παρατηρείται στην Μεσόγειο είναι επίσης αποτέλσμα αυτής της 

έντονης τεκτονικής δραστηριότητας. 

Τα ηφαίστεια είναι αεραγωγοί που επιτρέπουν στη λάβα, τα θραύσματα πετρωμάτων και τα αέρια 

να διαφύγουν από στρώματα κάτω από την επιφάνεια της γης. Υπάρχουν πολλά ηφαίστεια στην 

περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων του Βεζούβιου, της Αίτνας και του Στρόμπολι. Ο 

καταστροφικός σεισμός της Θήρας είναι συγκρίσιμος σε καταστροφή με αυτόν που προκλήθηκε από 

την έκρηξη του Κρακατόα το 1883 και θεωρείται ότι οδήγησε στην εξάλειψη του Μινωικού πολιτισμού 

το 1470 π.Χ. Επιπλέον, η παρουσία μάγματος κοντά στην επιφάνεια έχει οδηγήσει ορισμένες 

περιοχές στην Ιταλία να ικανοποιήσουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών αντλώντας ενέργεια 

από γεωθερμικές πηγές. 

Τα τσουνάμι είναι κυματισμοί που σχηματίζονται στην επιφάνεια του ωκεανού πάνω από σημεία 

όπου ο πυθμένας της θάλασσας διαταράσσεται απότομα, μετακινώντας το νερό πάνω από αυτό. 

Μερικές φορές αποτελούνται από μεμονωμένα κύματα, αλλά πολύ συχνά δημιουργείται μια σειρά 
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κυμάτων εξαιτίας ενός σεισμικού γεγονότος ή μιας κατολίσθησης. Οτιδήποτε προκαλεί διαταραχή 

στον πυθμένα της θάλασσας μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι. 

Αρκετές καταστροφικές εκδηλώσεις τσουνάμι έχουν τεκμηριωθεί για τη Μεσόγειο τα τελευταία 2.500 

χρόνια. Τόσο οι σεισμοί όσο και οι εκρήξεις ηφαιστείων έχουν προκαλέσει τσουνάμι στην περιοχή 

αυτή στο παρελθόν. 

 

5. Διάβρωση και καθίζηση 

Η διάβρωση του εδάφους και η προκύπτουσα ιζηματοποίηση συνιστούν μείζονες φυσικούς 

κινδύνους που προκαλούν κοινωνικές και οικονομικές απώλειες με μεγάλες συνέπειες. Η διάβρωση 

συμβαίνει σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά θεωρείται ως ένας κίνδυνος των γεωγραφικά 

ξηρών ζωνών, καθώς μαζί με την αλάτωση αποτελεί μια μεγάλη άμεση αιτία ερημοποίησης. Η 

διάβρωση από το νερό ή τον άνεμο συμβαίνει σε οποιοδήποτε επικλινές έδαφος ανεξάρτητα από 

τη χρήση του. 

Η διάβρωση του εδάφους έχει τρεις μεγάλες επιπτώσεις: απώλεια στήριξης και θρεπτικών 

συστατικών που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών, καταστροφή από τα ιζήματα που 

δημιουργούνται από τη διάβρωση και εξάντληση της χωρητικότητας αποθήκευσης νερού λόγω της 

απώλειας εδάφους και της καθίζησης των ρεμάτων και των ταμιευτήρων, με αποτέλεσμα τη μείωση 

της ρύθμισης της φυσικής ροής. 

Η ιζηματοποίηση των ρεμάτων και των ταμιευτήρων είναι συχνά η ρίζα πολλών προβλημάτων 

διαχείρισης του νερού. Η μετακίνηση ιζημάτων και η επακόλουθη εναπόθεση σε ταμιευτήρες και 

κοίτες ποταμών μειώνει την ωφέλιμη ζωή των ταμιευτήρων αποθήκευσης νερού, επιδεινώνει τη 

ζημιά από πλημμύρες, παρεμποδίζει την πλοήγηση, υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, προκαλεί 

ζημιές στις καλλιέργειες και την αγροτική υποδομή και έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική φθορά 

των στροβίλων και των αντλιών νερού που χρησιμοποιούνται στην άρδευση. 

 

6. Αλατοποίηση 

Το υφάλμυρο νερό είναι σύνηθες στις ξηρές περιοχές και τα εδάφη που προέρχονται από χημικώς 

ξεπερασμένες θαλάσσιες αποθέσεις (όπως σχιστόλιθος) είναι συχνά αλατούχα. Συνήθως, όμως, τα 

αλατούχα εδάφη έχουν λάβει άλατα που μεταφέρονται με νερό από άλλες τοποθεσίες. Η αλάτωση 

συμβαίνει συχνότερα στην αρδευόμενη γη ως αποτέλεσμα του ανεπαρκούς ελέγχου του νερού και 

η πρωταρχική πηγή των αλάτων που προσβάλλουν τα εδάφη είναι τα επιφανειακά ή / και τα υπόγεια 

ύδατα. Τα άλατα συσσωρεύονται εξαιτίας της πλημμύρας των χαμηλών υψομετρικών περιοχών, της 
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εξάτμισης από τις κοιλότητες χωρίς εξόδους και της αύξησης των υπόγειων υδάτων κοντά στις 

επιφάνειες του εδάφους. Η αλάτωση οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους ή και σε ολική 

απώλεια γης για γεωργικούς σκοπούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γεωργικές εκτάσεις που 

εγκαταλείφθηκαν λόγω προβλημάτων αλατότητας μπορεί να υποστούν διάβρωση από την 

επίδραση του νερού και του ανέμου. 

Το φθηνό νερό συνήθως οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση για αρδευτικούς σκοπούς, (μικρό 

κόστος ποτίσματος). Σε ξηρές περιοχές, τα υπόγεια ύδατα που περιέχουν άλατα είναι συχνά η κύρια 

πηγή αρδεύσιμου νερού. Η μη σωστή τιμολόγηση του νερού από έργα άρδευσης μπορεί να 

δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για τέτοιου είδους έργα και να οδηγήσει σε κατάχρηση διαθέσιμου 

νερού, προκαλώντας υπερχείλιση και αλάτωση. 

 

7. Μια περιοχή ευάλωτη στην αλλαγή του κλίματος 

Το 2014, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία προετοιμάζει 

αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με την κατάσταση των επιστημονικών, τεχνικών και 

κοινωνικοοικονομικών γνώσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, εντόπισε τη Μεσόγειο ως μια 

από τα 25 περιοχές επίκεντρα για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή 

εξαιτίας των γεγονότων ότι: 

- βρίσκεται μεταξύ δύο κλιματικών καθεστώτων (ξηρό στη Βόρεια Αφρική - εύκρατο στην Ευρώπη). 

- εμφανίζει σημαντικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (ημι-κλειστή θάλασσα που περιβάλλεται από 

βουνά). 

- φέρει μια εκτεταμένη ακτογραμμή με υψηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο (έντονα χτισμένη 

ακτογραμμή) καθώς και μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. 

Συνεπώς, αναμένεται αύξηση της τάξης των 2 έως 3°C στην επικράτεια μέχρι το 2050. Οι 

θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 5°Cμέχρι το 2100. Επί του παρόντος, η αύξηση 

είναι ήδη υψηλότερη στη λεκάνη της Μεσογείου από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρξε μια αύξηση 

1,4°C κατά την προ-βιομηχανική εποχή σε σύγκριση με 1°C για ολόκληρο τον κόσμο. 

Επιπλέον, η λεκάνη της Μεσογείου, το κλίμα της οποίας είναι ήδη αρκετά άνυδρο, θα δει τις 

καλοκαιρινές βροχοπτώσεις της να μειώνονται κατά 25% στη βόρεια ακτή και κατά 35% στη νότια 

ακτή. Τα πιο απαισιόδοξα σενάρια προβλέπουν μείωση των βροχοπτώσεων κατά 40% έως το 2100, 

ανάλογα με τη χώρα και την εποχή. Αυτή η μείωση των βροχοπτώσεων οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προκαλώντας μεγαλύτερη αλλαγή στο κλίμα. 
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Οι εκδηλώσεις θύελλας θα ενταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο μεγάλων πλημμυρών, οι οποίες 

μπορεί να καταστρέψουν το έδαφος και τη βιοποικιλότητα του και να οδηγήσουν σε ανθρώπινες και 

οικονομικές απώλειες. Ομοίως, οι ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα θα γίνουν συχνότερα, 

οδηγώντας σε σημαντική υδρολογική πίεση στην περιοχή. 

Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων κινδύνων, όπως η 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας, που κυμαίνεται από 40 cm έως 1 m μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Αλλά, επίσης, και στην οξίνιση του νερού, που προκαλείται από την υπερβολική απορρόφηση του 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Είναι επομένως σημαντικό για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου να οριστούν δράσεις για την 

αειφόρο ανάπτυξη και να χαρακτούν στρατηγικές προωθώντας την ανθεκτικότητα και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 

 Θέση της θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική γλώσσα  X X X X X X 

Ξένη Γλώσσα        

Ιστορία        

Γεωγραφία  X X X X   

Mαθηματικά        

Bιολογία /Γεωλογία X X X X X   

Φυσική / Χημεία        

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά 
    X X X 

Τέχνη        

Τεχνολογία/Πληροφορικ

ή 
       

 

 

Βιβλιογραφικές Πηγές: 

 

● All information about the european agreement (Council of Europe) about natural hazards : 

https://www.coe.int/en/web/europarisks/about-us 

● Resources for young people (in french) about prevention of natural hazards : 

http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article7110 

● Risks of Tsunami : https://www.eskp.de/en/natural-hazards/tsunami-risk-in-the-mediterranean-sea-

935107/ 

● Coastal risks : https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/activites/2009/Murcia_26-

27oct2009/Murcia_26-27oct09_Micallef.pdf  
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● Tsunamis and coastal risks : https://www.nationalgeographic.com/environment/natural-

disasters/tsunamis/ 

● About earthquakes : https://www.who.int/hac/techguidance/ems/earthquakes/en/ ; https://www.n-d-

a.org/earthquake.php 

● About floods : https://www.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/floods/ 

● A geopark is a protected area with geological attractions generally corresponding to geosites. Some 

geoparks in the Mediterranean region are involved in projects to raise awareness of geological 

phenomena and in particular geological risks. Accéder à la liste des géoparks de l’UNESCO : 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-

geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/  

 

● An overview of natural hazards in european Region : 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/20130704_ESPON_TERRITORAL_07_CS6_C

M_Final.pdf 

 

 

https://www.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/floods/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/20130704_ESPON_TERRITORAL_07_CS6_CM_Final.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/20130704_ESPON_TERRITORAL_07_CS6_CM_Final.pdf
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Βιοποικιλότητα 

Περίληψη ενότητας:  

Η λεκάνη της Μεσογείου φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία οικοσυστημάτων και θαλάσσιων ειδών. Η απώλεια 

βιότοπων, τα χωροκατακτητικά είδη, η υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση, ο τουρισμός και άλλες μορφές 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων είναι οι κύριες αιτίες της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας στη λεκάνη της 

Μεσογείου. Σε αυτή τη Θεματική παρουσιάζονται βασικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη μείωση 

της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο 
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 Καθορισμός εννοιών-

κλειδιών: 

 

 

 

 Εισαγωγή της Θεματικής: 

 

Η Μεσόγειος είναι μια ημι-κλειστή θάλασσα μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, που αντιπροσωπεύει μόνο 

το 0,82% της επιφάνειας των ωκεανών του πλανήτη. Η ιστορία της υπό το πρίσμα της γεωλογίας και της 

ανθρωπολογίας έχει δώσει στην περιοχή της Μεσογείου πλούτο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, αλλά και την 

κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ποικιλομορφία. 

Η περιοχή της Μεσογείου θεωρείται μια από τις «θερμές περιοχές» (hotspots) του κόσμου, όπου η 

βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικής αξίας και σπάνια. 

 Οικοσύστημα: μια κοινότητα ζωντανών 

οργανισμών σε συνδυασμό με τα μη ζωντανά 

συστατικά του περιβάλλοντός τους, που 

αλληλεπιδρούν ως σύστημα. 

 

 Βιοποικιλότητα: Η βιοποικιλότητα αποτελεί 

την έκφραση της βιολογικής ποικιλομορφίας. 

Αντικατοπτρίζει τον αριθμό, την ποικιλία και τη 

μεταβλητότητα των έμβιων οργανισμών. 

Περιλαμβάνει ποικιλομορφία μεταξύ οργανισμών 

(γενετική ποικιλομορφία), μεταξύ ειδών 

(ποικιλότητα ειδών) και μεταξύ οικοσυστημάτων 

(ποικιλία οικοσυστημάτων). 

 

 Eνδημικά Είδη: Οποιοδήποτε είδος του 

οποίου το εύρος περιορίζεται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται ως ενδημικό 

της περιοχής. 

 

 Ξενικά Είδη: κάθε ζωντανό δείγμα είδους, 

υποείδος ή κατώτερης ταξινομικής κατηγορίας 

ζώων, φυτών, μυκητών ή μικροοργανισμών που 

εισάγονται εκτός του φυσικού τους φάσματος. 

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του 

οργανισμού, γαμέτες, σπόρους, αυγά καθώς και 

υβρίδια, ποικιλίες ή φυλές που μπορούν να 

επιβιώσουν και στη συνέχεια να αναπαραχθούν 

(EU 1143/2014). 

 

 

 

Βασικές έννοιες: 

Eνδημικά Είδη 

Ξενικά Είδη 

Βασικές δεξιότητες: 

Επικοινωνία 

προφορικά/εγγράφως στη 

μητρική/ξένη γλώσσα 

Διαχείριση πληροφοριών 

Οργάνωση και 

προγραμματισμός 

Κινητοποίηση λογικής σκέψης  

Κινητοποίηση/ενεργοποίηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων 
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Η λεκάνη της Μεσογείου είναι το τρίτο πλουσιότερο σύστημα στον κόσμο από άποψη φυτικής 

βιοποικιλότητας (25.000 είδη) και μιας από τις σημαντικότερες περιοχές της Γης για ενδημικά φυτά. Η 

Μεσόγειος Θάλασσα, αν και αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος των ωκεανών του πλανήτη, κατοικείται από 

ένα ασυνήθιστα πλούσιο και ποικίλο σύνολο οργανισμών. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα 

θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας, με το 28% των ενδημικών ειδών και το 7,5% της θαλάσσιας 

πανίδας παγκοσμίως και το 18% της θαλάσσιας χλωρίδας της. Περίπου το ένα τρίτο της Μεσογειακής πανίδας 

είναι είδη ενδημικά. 

Κατοικούν περίπου 17.000 είδη, που αντιπροσωπεύουν το 4-18% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας του 

πλανήτη, και περιλαμβάνει εύκρατα, κοσμοπολίτικα, υποτροπικά, Ατλαντικά και Ινδονησιακά είδη. Πολλά 

από αυτά τα είδη είναι σπάνια ή / και απειλούνται και ταξινομούνται παγκοσμίως ή περιφερειακά από την 

IUCN ως απειλούμενα ή κινδυνεύοντα είδη. 

Δυστυχώς, η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις πιο επηρεασμένες περιφερειακές θαλάσσιες περιοχές, ως 

συνέπεια των διαφορετικών ανθρωπογενών πιέσεων που υφίστανται τα διάφορα παράκτια οικοσυστήματα 

της λεκάνης απορροής. Ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως ο υπερπληθυσμός, η παράκτια 

αστικοποίηση, η παράκτια αλιεία, το εμπόριο, η ρύπανση, ο ανεξέλεγκτος αναπτυσσόμενος τουρισμός και οι 

μη βιώσιμοι τρόποι κατανάλωσης, ευθύνονται ουσιαστικά και ανεπανόρθωτα για την απώλεια της 

βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστηματων στην περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, η 

τροποποίηση και η απώλεια βιότοπων, η αλλαγή του κλίματος (π.χ. θέρμανση, οξίνιση της θάλασσας, αύξηση 

της στάθμης της θάλασσας), η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση (π.χ. υπεραλίευση), η έλλειψη νερού και η 

σκόπιμη ή έμμεση εισαγωγή ξενικών ειδών συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της βιοποικιλότητας, 

την υποβάθμιση της και την απώλεια της. 

Για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία της βιοποικιλότητας και τη σημασία της διατήρησής 

της στη λεκάνη της Μεσογείου, θα παρουσιαστεί παρακάτω μια σειρά θεμάτων. Τα θέματα αυτά αφορούν 

τόσο τα σημαντικά ενδημικά είδη της Μεσογείου όσο και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς και άλλα 

ζητήματα που επηρεάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Ο μαθητής θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα για θέματα βιοποικιλότητας, όπως: 

• Ποια είναι η κατάσταση της βιοποικιλότητας στη λεκάνη της Μεσογείου; 

 (Οι μαθητές θα μπορούν να διερευνήσουν την κατάσταση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και τα αίτια 

για τη μείωση της βιοποικιλότητας στη λεκάνη απορροής. Με την εκμάθηση των αιτιών και των συνεπειών 

της μείωσης/απώλειας της βιοποικιλότητας, οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στο μέλλον) 

• Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα στην περιοχή της Μεσογείου; 

(Οι μαθητές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τρόπους για να διασφαλίσουν ότι η βιοποικιλότητα θα 

διατηρηθεί επαρκώς για τις μελλοντικές γενιές. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κατανοήσουν 
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ότι η οικολογική ακεραιότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικονομική ευημερία συνδέονται και αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία μιας βιώσιμης κοινωνίας). 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης που προσδιορίζονται στη θεματική: 

Σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης : SDG 15 (Η Ζωή στη Γη) και SDG 14 (Η ζωή 

κάτω από το νερό), η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αειφορική χρήση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών απαιτούνται για να διασφαλιστεί η επιβίωση του πλανήτη μας και η ευημερία όλων των 

ζωντανών όντων, συμπεριλαμβανομένων και του ανθρωπίνου είδους. Οι έννοιες σε αυτή την ενότητα 

βοηθούν τους μαθητές να διερευνήσουν πώς η βιοποικιλότητα επηρεάζει τη ζωή τους και 

υποστηρίζει τη ζωή στη Γη. Η κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας αυξάνει την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το γιατί και πώς οι δράσεις των ανθρώπων επηρεάζουν 

τη βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντικό να επιτευχθεί η διατήρηση και (αν είναι δυνατόν) η 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο. 

Τα ζητήματα που θέτει το προτεινόμενο θέμα παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Ενδημικά και / ή βασικά είδη θαλάσσιων ειδών και οι απειλές που αντιμετωπίζουν (π.χ. 

λιβάδια ποσειδωνίας, σκληρά κοράλλια, λευκοί καρχαρίες, μπλε τόνος, θαλάσσιες χελώνες, 

μεσογειακή φώκια, κητοειδή κ.λπ.). 

• Ξενικά είδη (π.χ. είδη πράσινων φυκών– άλγη όπως η Caulerpa taxifolia, μικρά μύδια όπως 

τα Brachidontes pharaonic, είδη ψαριών όπως τα Siganus rivulatus και Siganus luridus, καθώς και 

τα είδη Pteroismiles, Lagocephalus sceleratus και Plotosuslineatus. Τα δυο τελευταία είναι τα ξενικά 

είδη που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

• Μεσογειακοί Υγρότοποι. 

• Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (MPAs). 

• Pύπανση. 

 

1. Ενδημικά ή / και χαρισματικά είδη στη Μεσόγειο. 

Μεταξύ των ζώων, τα ψάρια γλυκού νερού (περίπου 400 είδη) και τα αμφίβια (108 είδη) έχουν το 

υψηλότερο ποσοστό ενδημισμού με 253 είδη (63%) και 76 είδη (70%), αντίστοιχα. Τα ερπετά (349 

είδη), συμπεριλαμβανομένων δύο θαλάσσιων χελωνών που ζουν στην περιοχή, έχουν ποσοστό 

ενδημισμού 48% (168 είδη) με υψηλό ποσοστό σαυρών (65%) και φιδιών (30%). Τα θηλαστικά 

περιλαμβάνουν 297 είδη, από τα οποία το 30% είναι χερσαία ενδημικά είδη, συμπεριλαμβανομένου 

ενός μεγάλου αριθμού τρωκτικών, κητωδών και σκαντζόχοιρων. Όσον αφορά το θαλάσσιο 

περιβάλλον, έχει βρεθεί υψηλός βαθμός ενδημισμού, καθώς και πολλά εμβληματικά ή χαρισματικά 

είδη υψηλού ενδιαφέροντος, όπως χελώνες, κητώδη, καθώς και η απειλούμενη μεσογειακή φώκια 

Monachus mοnachus. Υπάρχουν κάποιοι μοναδικής αξίας απειλούμενοι με εξαφάνιση βιότοποι ή 

και ενδιαιτήματα όπως τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), οι «βραχώδεις» 

επιφάνειες που σχηματίζονται από το ενδημικό είδος Dendropoma petraeum, τα κοραλλιογενή 
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σύνολα, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων βαθέων υδάτων και πελαγικών οικοτόπων που 

υποστηρίζουν μοναδικά είδη και οικοσυστήματα. Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει περίπου 600 είδη 

με περίπου 500 είδη γνωστών πτηνών που είναι μόνιμα ή και αναπαράγονται εντός των γειτονικών 

χωρών της Μεσογείου. Επιπλέον έχουν καταγραφεί πολλά ευαίσθητα ενδιαιτήματα εντός των 

παράκτιων οικοσυστημάτων. 

Περαιτέρω αναφορά θα γίνει σε ορισμένα σημαντικά είδη όπως: 

• Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta και Chelonia mydas, 

• Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. 

• Πανίδα των κητωδών. 

• Ποσειδωνία  (Posidonia oceanica). 

• Monachus monachus. 

 

2. Ξενικά Είδη (Alien species) 

Η εισαγωγή ξενικών ειδών σε ένα οικοσύστημα μπορεί να απειλήσει την ενδημική πανίδα 

(λειτουργώντας είτε ως θηρευτές, είτε ως ανταγωνιστές για πόρους) και να επηρεάσει την 

ανθρώπινη υγεία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές / 

Μεσογειακές οικονομίες). 

Ως ξενικά είδη χαρακτηρίζονται φυτά, ζώα, μύκητες και μικροοργανισμοί που εισάγονται εσκεμμένα 

ή κατά λάθος σε μια περιοχή εκτός της τωρινής ή παλαιότερης φυσικής τους εξάπλωσης, όπου 

μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα για τα ενδημικά είδη. Τα ξενικά είδη εξαπλώνονται 

ταχέως σε όλο το φυσικό περιβάλλον, αλληλεπιδρώντας με αυτόχθονα είδη και θέτοντας απειλές σε 

φυσικούς οργανισμούς ή / και οικοσυστήματα. Περισσότερα από 985 ξενικά είδη έχουν βρεθεί στη 

Μεσόγειο Θάλασσα. Υπάρχουν διάφορες οδοί εισαγωγής τους. Η σημαντικότερη οδός εισαγωγής 

στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι το κανάλι του Σουέζ, μέσω του οποίου πέρασαν στη Μεσόγειο 

περισσότερα από 420 Λεσσεψιανά είδη (Λεσσεψιανοί μετανάστες). Τα περισσότερα από αυτά τα 

είδη βρίσκονται σήμερα στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου και ορισμένα επεκτείνουν σταδιακά το 

εύρος κατανομής τους προς τα δυτικά. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος εισόδου των ξενικών ειδών 

στη Μεσόγειο είναι η ναυτιλία, λόγω της οποίας εισήχθησαν 300 ξενικά είδη διάσπαρτα σε όλη τη 

Μεσόγειο (ιδιαίτερα κοντά στα λιμάνια). Επίσης, λόγω διαφυγών από υδατοκαλλιέργειες, 

εισήχθησαν 64 ξενικά είδη, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε δύο περιοχές με εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας, τη λιμνοθάλασσα Thau (Γαλλία) και τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας (Βόρεια 
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Αδριατική, Ιταλία). Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των 

ξενικών ειδών αυξάνεται δραματικά και από οργανισμούς που ελευθερώνονται από τα ενυδρεία και 

τις υδατοκαλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των ειδών που απελευθερώνονται σκόπιμα στο 

φυσικό τους περιβάλλον).  

Ενδεικτικά ορισμένα ξενικά είδη είναι τα ακόλουθα:  

• Killer Algae (Caulerpa taxifolia) 

• Κορνέτα ή Blue spotted cornetfish (Fistularia commersonii) 

• Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) 

• Λιονταρόψαρο (Pterois miles) 

• Sargocentron rubrum 

• Νομαδική Μέδουσα (Rhopilema nomadica) 

• Indo-Pacific Mussel (Brachidontes pharaonis) 

• Plotosus lineatus (αυτό είναι το μόνο θαλάσσιο ξενικό είδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

3. Mεσογειακοί Υγρότοποι 

Οι υγροβιότοποι της Μεσογείου περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία φυσικών οικοτόπων, όπως 

ποτάμια δέλτα, γλυκά ύδατα, υφάλμυρες και αλατούχες λίμνες και έλη, ποταμούς μόνιμης και 

διακοπτόμενης ροής, κατακλυσμένα δάση κατά μήκος ποταμών, καθώς και αλυκές και ταμιευτήρες. 

Οι φυσικοί και ανθρωπογενείς υγρότοποι στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου εκτιμάται ότι 

καλύπτουν περίπου. 0,15-0,22 εκατομμύρια km2, περίπου 1,1-1,5% της περιοχής υγροτόπων 

παγκοσμίως. Σχεδόν το ένα τέταρτο (περίπου 23%) των μεσογειακών υγροτόπων είναι τεχνητοί 

(όπως ορυζώνες, ταμιευτήρες, αλυκές και οάσεις) - πολύ υψηλότερο ποσοστό από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο που είναι περίπου 12%. Οι μεγαλύτερες περιοχές υγροτόπων βρίσκονται στην Αίγυπτο, 

τη Γαλλία, την Τουρκία και την Αλγερία, και αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα της περιοχής 

υγροτόπων της Μεσογείου. Δεδομένου του άγονου ή ημι-άνυδρου χαρακτήρα μιας μεγάλης 

περιοχής της λεκάνης της Μεσογείου, τα ποσοστά των εθνικών εδαφικών εκτάσεων που 

καλύπτονται από τους υγροτόπους είναι γενικά μικρά και κυμαίνονται από 8% στην Τυνησία έως 

λιγότερο από 1% σε οκτώ χώρες, κυρίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αλλά όλοι αυτοί 

οι υγρότοποι έχουν μεγάλη σημασία για τη διαβίωση των ανθρώπων και για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. Οι μεσογειακοί υγρότοποι βρίσκονται σε υποβαθμισμένη κατάσταση και 



 

75 

 

απειλούνται. Κατά τον τελευταίο αιώνα, έχουν χαθεί περισσότεροι από τους μισούς υγροτόπους, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική υποβάθμιση των λειτουργιών τους και την απώλεια 

των αξιών τους. Η απώλεια υγροτόπων στην περιοχή της Μεσογείου θα επηρεάσει τα ενδημικά 

ψάρια γλυκού νερού, τα αμφίβια, τα θηλαστικά και τα ερπετά. Παρόλο που έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης, η υποβάθμιση τους και η απώλεια τους δεν 

έχει σταματήσει ή αντιστραφεί. 

Οι υγρότοποι στη λεκάνη της Μεσογείου παρέχουν πολλά και ποικίλα οφέλη στον ανθρώπινο 

πληθυσμό της λεκάνης που έχει μεγάλη σημασία για την ευημερία τους 

Οι άνθρωποι συλλέγουν άμεσα από υγροτόπους φυτά και ζώα μέσω της αλιείας και της θήρας για 

τροφή και χρησιμοποιούν υγροτόπους για βοσκή. Οι υγρότοποι σε όλο και πιο ξηρές περιοχές, 

όπως η Μεσόγειος, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, τόσο 

από άποψη ποιότητας όσο, και από άποψη ποσότητας. Βοηθούν στην παροχή και τον καθαρισμό 

του νερού, από το οποίο εξαρτώνται οι Μεσογειακοί πληθυσμοί, για ύδρευση, για βιομηχανία, για 

παραγωγή ενέργειας και για αρδευόμενη γεωργία. Οι υγροβιότοποι της Μεσογείου, ιδιαίτερα οι 

παράκτιοι, είναι σημαντικοί για τη συμβολή στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, καθώς βοηθούν 

στη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων με την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των 

παράκτιων κατακλυσμών και την παροχή νερού σε περιόδους ανομβρίας. Αντίστροφα, η 

αποστράγγιση υγροτόπων ή η μείωση των υδάτινων πόρων τους μπορεί να οδηγήσει στην 

απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμένου άνθρακα. Οι υγρότοποι είναι επίσης 

σημαντικοί για τη συνολική αισθητική του οικοσυστήματος της Μεσογείου και όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι επισκέπτονται υγροτόπους για εκπαίδευση και τουρισμό.  

 

Σχήμα 1: Ποσοστό των απειλούμενων ειδών (ομαδοποίηση κατηγοριών CR, EN και VU) ανά 

ταξινομική ομάδα (Πηγή MWO, IUCN). 
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4. Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (MPAs) 

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPA) είναι γεωγραφικά διακριτές ζώνες για τις οποίες 

έχουν καθοριστεί στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος. Αποτελούν ένα συνολικά ολοκληρωμένο 

σύστημα για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της υγείας των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων και την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών. Σχεδόν 86.000 km² της Μεσογείου 

ταξινομούνται ως προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (MPAs) ή περιοχές Natura 2000. Από το 

2016, προστατεύεται μόνο το 3% της Μεσογείου. 

 

5. Ρύπανση 

Η ρύπανση είναι η απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών, όπως τα φυτοφάρμακα και τα λύματα, στο 

περιβάλλον. Η βιοποικιλότητα απειλείται από πολλούς τύπους ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης 

της συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, 

όξινων βροχοπτώσεων και τοξικών χημικών ουσιών (που εκλύονται στον αέρα, στο έδαφος ή στο 

νερό κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής παραγωγής, της καλλιέργειας, και πολλών άλλων 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων). Όλες οι μορφές ρύπανσης (ρύπανση του αέρα, του νερού, του 

εδάφους και η ηχητική ρύπανση) αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα. 

 

 Θέση της θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική Γλώσσα X  X  X  X  X  X  X  

Ξένη γλώσσα X  X  X  X  X  X  X  

Ιστορία        

Γεωγραφία X  X  X  X  X  X  X  

Mαθηματικά        

Bιολογία/ Γεωλογία X  X  X  X  X  X  X  

Φυσική/ Χημεία X        

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά 
     X   

Τέχνες X        

Τεχνολογία 

/Πληροφορική 
X  X  X  X  X  X  X  

 

 Βιβλιογραφικές Πηγές: 

Συνοπτική βιβλιογραφία και σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση 
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● https://mio-ecsde.org/project/vlachogianni-t-vogrin-m-scoullos-m-aliens-in-the-

mediterranean-mio-ecsde-athens-2013/ 

● https://www.researchgate.net/publication/236231013_Ecosystem_and_Biodiversity_Hotspot

s_in_the_Mediterranean_Basin_Threats_and_Conservation_Efforts 

● www.medqsr.org/biodiversity-and-ecosystems 

● https://cmsdata.iucn.org/downloads/the_mediterranean_a_biodiversity_hotspot_under_threa

t_factsheet_en.pdf 

https://mio-ecsde.org/project/vlachogianni-t-vogrin-m-scoullos-m-aliens-in-the-mediterranean-mio-ecsde-athens-2013/
https://mio-ecsde.org/project/vlachogianni-t-vogrin-m-scoullos-m-aliens-in-the-mediterranean-mio-ecsde-athens-2013/
https://www.researchgate.net/publication/236231013_Ecosystem_and_Biodiversity_Hotspots_in_the_Mediterranean_Basin_Threats_and_Conservation_Efforts
https://www.researchgate.net/publication/236231013_Ecosystem_and_Biodiversity_Hotspots_in_the_Mediterranean_Basin_Threats_and_Conservation_Efforts
http://www.medqsr.org/biodiversity-and-ecosystems
https://cmsdata.iucn.org/downloads/the_mediterranean_a_biodiversity_hotspot_under_threat_factsheet_en.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/the_mediterranean_a_biodiversity_hotspot_under_threat_factsheet_en.pdf
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Κλιματική Αλλαγή 
 

Περίληψη Eνότητας:  

Αν και αρχαίο φαινόμενο, η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο της επικαιρότητας του 

περιβαλλοντικού ζητήματος. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία 

αυξάνεται προκαλώντας μετεωρολογικές αλλαγές, αλλαγές στη βιοποικιλότητα αλλά επιφυλάσσει και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 

 

 Καθορισμός εννοιών-

κλειδιών: 

 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Τα 

εκπεμπόμενα αέρια σχηματίζουν ένα 

προστατευτικό στρώμα γύρω από τη 

γη διατηρώντας τη θερμότητα του 

ήλιου, σαν το γεωργικό θερμοκήπιο. 

 

Διοξείδιο του άνθρακα: Αέριο που υπάρχει 

στο περιβάλλον με φυσικό τρόπο και 

αποθηκεύεται σε φυτά και ωκεανούς. 

Οι άνθρωποι απελευθερώνουν 

δισεκατομμύρια τόνων CO2 από την 

καύση ορυκτών καυσίμων, την 

αποψίλωση των δασών και τις 

γεωργικές πρακτικές.  

 

Οξίνιση ωκεανού:Οι τιμές του pH των 

ωκεανών, απορροφώντας μέρος του 

επιπλέον CO2, μειώνονται και αυτό 

έχει αρνητικά αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη και την αναπαραγωγή 

ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών. 

 

 

Βασικές έννοιες: 

* Θερμοκρασία 

* Bιοποικιλότητα 

* Κλίμα 

* Οικονομία 

Βασικές δεξιότητες: 

* Επικοινωνία προφορικώς/γραπτώς στη 

μητρική/ξένη γλώσσα 

*  Διαχείριση πληροφοριών 

* Aνάπτυξη συλλογιστικής 

* Προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εισαγωγή της Θεματικής: 

Η κλιματική αλλαγή ορίζεται ως η διακύμανση του κλίματος λόγω φυσικών ή ανθρώπινων παραγόντων. 

Χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια αύξηση των μέσων θερμοκρασιών (= υπερθέρμανση του πλανήτη) που 

προκαλεί περιφερειακές, εποχιακές και ακραίες μετεωρολογικές διαταραχές (= κλιματική αλλαγή) όπως 

ξηρασία, καταιγίδες, κυκλώνες, τυφώνες. 

Αυτό το φαινόμενο παρακολουθείται από μια Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). 

Δημιουργήθηκε το 1988 και αξιολογεί τακτικά επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές 

πληροφορίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

Δεν πρέπει να συγχέουμε τη Μετεωρολογία και το κλίμα, ο καιρός είναι ο καιρός σε μια δεδομένη ώρα και 

έναν δεδομένο τόπο, ενώ το κλίμα παρατηρείται για μια περίοδο μεγαλύτερη των 30 ετών. 

Αν και το πρόβλημα έχει, τα τελευταία χρόνια, απασχολήσει τα ΜΜΕ, ωστόσο, αυτό το φαινόμενο δεν είναι 

νέο διότι ξεκίνησε με την εκβιομηχάνιση. Πράγματι, κάθε μία από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ήταν 

διαδοχικά πιο ζεστή στην επιφάνεια της Γης από όλες τις προηγούμενες δεκαετίες (ήδη από το 1850). 

Επιπλέον σημειώθηκε αύξηση 1°C μεταξύ του 1850 και σήμερα (η κλιματική μεταβλητότητα μπορεί να 

εξηγήσει μόνο μια διαφορά 0,2°C). Ωστόσο, είναι επείγον να δράσουμε τώρα, διότι εάν συνεχίσουμε με τις 

σημερινές τάσεις, θα φτάσουμε σε 20 χρόνια στους 1,5 °C που έπρεπε να προσεγγίσουμε το 2100. 

Η πρώτη περιγραφή του φαινομένου του θερμοκηπίου έγινε το 1827 από τον Joseph Fourier. Ορισμένα 

υφιστάμενα αέρια στην ατμόσφαιρα, διατηρούν ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας, επιτρέποντας μια μέση 

θερμοκρασία 15 °C. Τα τελευταία χρόνια, η γη θερμαίνεται λόγω της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου. 
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 Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας Θεματικής: 

Ποιες είναι οι αιτίες, οι συνέπειες και οι λύσεις στη μεσογειακή επικράτεια; Ποια αποτελέσματα είναι 

ήδη ορατά και ποιες είναι οι προοπτικές; 

 

1.Ποιά είναι η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

Αέρια στην ατμόσφαιρα όπως το CO2 παγιδεύουν ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας επιτρέποντας 

μια μέση θερμοκρασία 15 ° C (η οποία διαφορετικά θα ήταν -18 ° C). 

Από την αρχή της βιομηχανικής εποχής, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και 

απελευθερώνουν περισσότερο CO2 στην ατμόσφαιρα από ό, τι θα μπορούσε να απορροφήσει η 

Γη. Αυτή η υψηλότερη συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου οδηγεί σε μείωση της ακτινοβολίας 

που αντανακλάται πίσω στο διάστημα και αύξηση της ακτινοβολίας που αντανακλάται πίσω στο 

έδαφος. Αυτό το φαινόμενο είναι η αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη και επομένως της 

κλιματικής αλλαγής. 

2.Ποιος είναι ο αντίκτυπος στο κλίμα και τη θάλασσα;  

Η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται από μια συνολική αύξηση των μέσων θερμοκρασιών. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση των θερμοκρασιών στην θάλασσα και τη μείωση της καθίζησης. Στη 

Μεσόγειο οι παρατηρήσεις και οι επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Σήμερα, παρατηρούμε:  Oι επιπτώσεις είναι:  

-Αύξηση σε θερμές ημέρες και νύχτες. 

-Αύξηση των κυμάτων καύσωνα και 

των αντίστοιχων μέγιστων 

θερμοκρασιών. 

-Δεν υπάρχει σαφής τάση στην εξέλιξη 

της ετήσιας βροχόπτωσης. 

-Αυξανόμενη ξηρασία. 

-Ουσιαστική αύξηση των θερμοκρασιών. 

-Τα κύματα καύσωνα και των αντίτοιχων μέγιστων 

θερμοκρασιών είναι πιο συχνά, μεγαλύτερης 

διάρκειας και / ή πιο έντονα. 

-Σημαντική αύξηση της ξηρασίας. 
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Οι ζεστές εποχές θα είναι, επομένως, θερμότερες και ξηρότερες. Στην ξηρά, αναμένεται ότι η 

υποβάθμιση του εδάφους σε συνδυασμό με περιόδους ξηρασίας και πυρκαγιών θα συμβάλει στην 

ερημοποίηση. Όσον αφορά την Μεσόγειο Θάλασσα η σημερινή κατάσταση έχεις ως εξής: 

 

Σήμερα, παρατηρούμε:  Οιεπιπτώσειςείναι:  

-Η μέση θερμοκρασία των 

επιφανειακών υδάτων αυξάνεται. 

-Τα βαθιά νερά έχουν ήδη θερμανθεί 

σχεδόν κατά 1°C ήδη από το 1980. 

-Το θερμοκλινές κατεβαίνει. 

-Τα επιφανειακά νερά αναμένεται να θερμανθούν 

κατά 2,5 ° C έως το 2100. 

-Η έλλειψη γλυκού νερού θα οδηγήσει σε αυξημένη 

αλατότητα 

-Αύξηση της στάθμης της θάλασσας από 0,3 σε 0,5 

μέτρα έως το 2100 μετά την τήξη των παγετώνων και 

των πάγων (Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί 

μείωση της πυκνότητας και συνεπώς του όγκου του 

νερού. Αντίθετα, η αύξηση της αλατότητας προκαλεί 

μείωση της πυκνότητας και έτσι αντισταθμίζεται η όλη 

διεργασία). 

 

Επιπλέον, η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με τις παράκτιες πλημμύρες 

συμβάλλουν στην αύξηση της παράκτιας διάβρωσης. 

 

3. Τι αντίκτυπο έχει αυτή η υπερθέρμανση στη χλωρίδα και την πανίδα; 

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο κύκλος ζωής των ειδών διαταράσσεται (πρώιμη ανθοφορία, 

αργά φύλλα, κ.λπ.). Στη Μεσόγειο η σημερινή κατάσταση των παραπάνω μεγεθών είναι η εξής: 

Σήμερα, παρατηρούμε:  Οι επιπτώσεις είναι:  

-Η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει 

τους θαλάσσιους οικότοπους και 

προκαλεί θνησιμότητα σε λιβάδια βαθιάς 

θάλασσας, γοργoνίας και σφουγγαριών. 

-Αύξηση φαινομένων μαζικής θνησιμότητας. 

-Απλούστευση των οικοσυστημάτων και 

τροποποιήσεις των τροφικών αλυσίδων που θα 

μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις, ιδίως στην 

κατανομή ορισμένων ειδών κητοειδών. 
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-Ευημερής ανάπτυξη εξωτικών ειδών και 

τροποποίηση των μεταναστευτικών 

συνηθειών ορισμένων ειδών ψαριών. 

-Πρόωρη επιστροφή ορισμένων 

πουλιών, διαχείμανση των καλοβατικών 

πουλιών (πρώην φλαμίγκο) βορειότερα 

και μείωση του αριθμού των χειμερινών 

πτηνών. 

-Επέκταση της περιοχής κατανομής και αφθονίας 

εξωτικών ειδών. 

-Μείωση θαλάσσιων ψαριών που επηρεάζονται 

από την εκμετάλλευση. 

-Αύξηση των απειλών για τα πουλιά και της 

αναπαραγωγής ορισμένων ειδών. 

 

4. Ποιες είναι οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες; 

Η κλιματική αλλαγή έχει επίσης επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στους 

πληθυσμούς. 

Σήμερα, παρατηρούμε: Οι επιπτώσεις είναι: 

-Αλλαγή στη συμπεριφορά ορισμένων 

δημοφιλών ειδών, εκμετάλλευση νέων 

πόρων. 

-Αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών 

από το 1970. 

-Αβέβαιο το μέλλον της αλιείας. 

-Λειψυδρία και αυξημένη έρευνα για το νερό. 

-Μείωση του θερινού τουρισμού και τουριστικών 

περιοχών. 

-Επιδείνωση των συνθηκών υποδοχής τουριστών 

κατά το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης και της 

αύξησης θερμοκρασίας ήδη από την άνοιξη και το 

φθινόπωρο. 

-Η γεωργία επηρεάζεται από την αλλαγή των 

μορφών βροχόπτωσης. 

-Πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές και απειλή 

για την παράκτια ανάπτυξη λόγω της διάβρωσης 

και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με 

αποτέλεσμα την αναγκαστική μετανάστευση 

πληθυσμών. 

 

5. Σύντομο ιστορικό: 
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Η πρώτη περιγραφή του φαινομένου του θερμοκηπίου χρονολογείται από το 1827 από τον Jospeh 

Fourier. 

Το 1988, δημιουργήθηκε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία 

αξιολογεί τακτικά επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της έκθεση το 1990. 

Στη Σύνοδο Κορυφής της Γης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 1992, η Διάσκεψη των Μερών (COP) 

εγκαθιδρύθηκε με την έγκριση της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή. Κάθε χρόνο, συγκεντρώνει τις συμβεβλημένες χώρες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ), τις τοπικές αρχές, τα συνδικάτα, τις εταιρείες κ.λπ. Στόχος της Διάσκεψης των Μερών (COP) 

είναι η ανάπτυξη της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(UNFCCC) δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των δεσμεύσεων υπέρ του κλίματος, στον 

προσδιορισμό των πλαισίων και στη διαπραγμάτευση νέων δεσμεύσεων. 

Το 1997, τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο απαιτεί από 38 βιομηχανικές χώρες να 

μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 5% (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) μεταξύ 2008 και 2012. 

Το 2012, τέθηκαν νέοι στόχοι μείωσης των εκπομπών στο Πρωτόκολλο του Kιότο για την περίοδο 

2013-2020 (δυστυχώς με μειωμένο αριθμό χωρών). 

Το 2015, η Διάσκεψη των Μερών (COP 21) πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Για πρώτη φορά, πριν 

από αυτήν τη συνάντηση, ιδρύθηκε το MedCOP (ένα είδος Διάσκεψης των Μερών με επίκεντρο τη 

Μεσόγειο). 

Ο στόχος είναι να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2°C, μειώνοντας τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προωθώντας καταρχήν, την εγκράτεια στην άσκοπη χρήση και 

βασικά την ενεργειακή απόδοση καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει επίσης η 

προσαρμογή μας σε αυτήν την επερχόμενη αλλαγή να γίνει με σεβασμό στις ανάγκες των 

οικοσυστημάτων και των πληθυσμών. 

 

 Θέση της θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 

 11 12 13 14 15 16 17 

Mητρική/ Ξένη Γλώσσα / 

Λογοτεχνία 
       

Ιστορία        

Γεωγραφία X X X X X X X 

Mαθηματικά        

Bιολογία / Γεωλογία   X X X X X 
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Φυσική / Χημεία X X X X    

Κοινωνικές Επιστήμες / 

Οικονομικά / Δίκαιο 
     X X 

Τέχνη / Mουσική        

Tεχνολογία / Πληροφορική   X X X X  

 

 

Βιβλιογραφικές Πηγές: 

● ADEME: le changementclimatiqueen 10 questions – Mai 2018 

● Plan Bleu: Les enjeux du développement durable enMéditerranéedans un context de 

changementsclimatiques – Septembre 2013 

● Réseau Action Climat France: kit pédagogiquesur les changementsclimatiques – 2015 

● IUCN: Changementclimatique et milieu marine n Corse – 2018 

● MedPAN: La méditerranée : un environnementmarincôtieren mutation selon les scenarios 

surl’évolution du climatn– 2012 
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Μέρος 2ο – Εκπαίδευση και Μεσόγειος Θάλασσα 
 

Αναφορά της Μεσογείου θάλασσας στα σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα 
 

Παρά την τεράστια σημασία που παίζει η Μεσόγειος Θάλασσα στη ζωή όλων των κατοίκων της λεκάνης της 

Μεσογείου και στην Ευρώπη συνολικά, δεν κατέχει τη θέση που της αντιστοιχεί στα σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Δυστυχώς, δεν αποτελεί κεντρικό θέμα σε κανένα σχολικό αντικείμενο. Αναφέρεται συνήθως 

σύντομα και «στο πόδι»  όταν συζητάμε για άλλα θέματα. Λίγο πιο άμεσα, η θάλασσα ως θέμα προσεγγίζεται 

στο μάθημα της γεωγραφίας, μελετώντας τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και το μεσογειακό κλίμα. Το 

ίδιο παρατηρείται και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων των φυσικών επιστημών όπου η Μεσόγειος 

Θάλασσα αναφέρεται μόνο όταν μιλάμε για τις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας και της πανίδας της λεκάνης της. 

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι μαθητές στη Μεσόγειο έχουν πραγματικά λίγες ευκαιρίες να 

εξοικειωθούν με τη θάλασσα τους, να γνωρίσουν τις αξίες της, να μάθουν να την εκτιμούν, να τη διατηρούν 

και να την διαχειρίζονται στο μέλλον με αειφορικά πρότυπα. Πιστεύουμε ότι τα σχολικά προγράμματα σε 

κάθε χώρα - εταίρο δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην αλλαγή της προσέγγισης. Η καινοτόμος και 

ελκυστική διδασκαλία μπορεί να ενσωματωθεί στα περισσότερα σχολικά μαθήματα και στα προγράμματα 

σπουδών, ακόμη και εκτός των διδακτικών δραστηριοτήτων. 

 

Αυτό θα είναι το περιεχόμενο του Οδηγού Δραστηριοτήτων. 
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Ευρετήριο με βάση το αντικείμενο (μάθημα) 

Με βάση στοιχεία από τις 5 χώρες εταίρους στο πρόγραμμα  

 

Μητρική/ ή 

και Ξένη 

Γλώσσα / 

Λογοτεχνία 

Ιστορία Γεωγραφία Μαθηματικά 
Βιολογία / 

Γεωλογία 

Χημεία / 

Φυσική 

Κοινωνικές 

επιστήμες / 

Οικονομία / 

Αγωγή του 

πολίτη 

Καλλιτεχνικά 

/Μουσική 

Τεχνολογία / 

Υπολογιστές 

Απόβλητα και 

Ρύπανση 
  X  X X X   

Ποιότητα του 

νερού 
  X  X  X   

Εκτεχνητοποίησ

η της 

ακτογραμμής 

X  X  X   X  

Ενέργεια: 

Παραγωγή και 

Πηγές 

 X X  X X X   

Θαλάσσια 

Οικονομία 
 X X  X  X   

Πολιτική και 

Διακυβέρνηση 
 X X  X  X   

Πολιτιστική 

κληρονομία 
X X X  X  X X  

Φυσικά 

φαινόμενα στην 

Μεσόγειο 

Θάλασσα 

 X X  X     

Βιοποικιλότητα X X X  X X X X  

Κλιματική 

Αλλαγή 
 X X  X X X   
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Ευρετήριο με βάση την ηλικία 

Με βάση στοιχεία από τις 5 χώρες εταίρους στο πρόγραμμα  

 

 11 12 13 14 15 16 17 

Απόβλητα και 

Ρύπανση 
 X X X X X X 

Ποιότητα του νερού X X X X X X X 

Εκτεχνητοποίηση της 

ακτογραμμής 
X X X X X X X 

Ενέργεια: Παραγωγή 

και Πηγές 
X X X X X X X 

Θαλάσσια Οικονομιά X X X X X X X 

Πολιτική και 

Διακυβέρνηση 
X X X X X X X 

Πολιτιστική 

Κληρονομιά 
X X X X X X X 

Φυσικά φαινόμενα 

στην λεκάνη της 

Μεσογείου 

X X X X X X X 

Βιοποικιλότητα X X X X X X X 

Κλιματική αλλαγή X X X X X X X 
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Λεξιλόγιο 
 

●  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Περιβαλλοντικά προβλήματα που οφείλονται στις επιπτώσεις της ρύπανσης και των αποβλήτων στα χερσαία 

και θαλάσσια οικοσυστήματα 

● ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΎ ΝΕΡΟΎ  

Παρακολούθηση της κατάστασης του νερού με την χρήση βασικών παραμέτρων καθώς και των επιπτώσεων 

στην ποιότητα του νερού από τις παράκτιες θαλάσσιες ψυχαγωγικές και οικονομικές δραστηριοτήτες. 

Παρακολούθηση των επιπτώσεων αυτών στη θαλάσσια ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. 

●  ΕΚΤΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ 

Αλλοίωση της φυσικής κατάστασης μιας ακτής και αντικατάστασής της από τεχνητή επιφάνεια, με 

αποτέλεσμα την απώλεια φυσικών πόρων και την στεγανοποίηση των εδαφών. 

● ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

Διαδικασίες παροχής ενέργειας και πόρων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ορυκτές ενέργειες). 

● ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές (αλιεία, 

υδατοκαλλιέργεια, τουρισμός και εμπορικοί τομείς ναυτιλίας). Η ναυτιλιακή οικονομία αναφέρεται συχνά ως 

«μπλε οικονομία». Η μπλε οικονομία αφορά αποκλειστικά τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται 

από τους θαλάσσιους πόρους. Αποτελείται από διάφορους κλάδους όπως η υδατοκαλλιέργεια, ο θαλάσσιος 

τουρισμός, η μπλε-βιοτεχνολογία, η ωκεάνια ενέργεια, η θαλάσσια εξόρυξη, το υπεράκτιο πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο κ.λπ. 

● ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Όλα τα πολιτικά συστήματα και η διακυβέρνηση στη λεκάνη της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταναστευτικής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας. 

● ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Η κληρονομιά των φυσικών αντικειμένων και των άυλων ιδιοτήτων μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας που 

κληρονομείται από τις προηγούμενες γενιές. Περιλαμβάνει απτό πολιτισμό (μνημεία, τοπία, κέντρα παλιάς 

πόλης) και άυλο πολιτισμό (λαογραφία, γλώσσα, παραδόσεις, πνευματικό περιεχόμενο). 

●  ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ -ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Φυσική διαδικασία ή φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής (σεισμοί, ηφαίστεια, 

κατολισθήσεις, τσουνάμι, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.), τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, ζημία σε 

περιουσία, απώλεια βιοπορισμού και υπηρεσιών, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή ακόμα και 

περιβαλλοντικές βλάβες. 

●  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Η κατανομή και η ποικιλία των ειδών που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Μεταξύ 

άλλων παραγόντων, η βιολογική ποικιλομορφία εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, το 
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υψόμετρο, τα εδάφη, τη γεωγραφία και τα άλλα είδη. Η βιοποικιλότητα είναι συνήθως ένα μέτρο διακύμανσης 

σε επίπεδο γενετικής, ειδών και οικοσυστημάτων. 

● ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια μακροπρόθεσμη μεταβολή στα παγκόσμια ή τοπικά πρότυπα του κλίματος. Ως 

αποτέλεσμα των αυξημένων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία αυξάνεται με 

αποτέλεσμα τις καιρικές αλλαγές, αλλαγές στη βιοποικιλότητα και στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 

 

 


