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Η συγγραφή του βιβλίου αυτού είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς ερευνητικής και εκπαιδευτικής ενασχόλησής μου 
με την Επιστήμη της Ωκεανογραφίας (ή Ωκεανολογίας). Αρχικά, ως υποψήφιος διδάκτορας στο Παν/μιο της Ουαλίας 
(University College of Swansea) το 1985, ακολούθως ως Καθηγητής στη Σχολή Ανθυποβρυχιακού Πολέμου της Σχολής Α/Υ 
του Πολεμικού Ναυτικού (στο πλαίσιο των στρατιωτικών υποχρεώσεων) και αργότερα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στo Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου του Southampton και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 
Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Από το 1998 αρχίζει η πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Ε.Κ.Π.Α.) με γνωστικό αντικείμενο ‘Ωκεανογραφία’, το διάστημα 2018-2020 διετέλεσα 
Προέδρος του Διιδρυματκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ωκεανογραφίας & Διαχείρισης του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος» και συντονιστής του Κέντρου Αριστείας του Ε.Κ.Π.Α. «Γαλάζια Ανάπτυξη - Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα 
– Θαλάσσιο Περιβάλλον - Νησιωτικότητα».

Ο σκοπός του βιβλίου, πέραν των εκπαιδευτικών αναγκών που καλείται να καλύψει, είναι να δώσει μια συνολική εικόνα 
της Επιστήμης της Ωκεανογραφίας ή Ωκεανολογίας αναδεικνύοντας τη συμπληρωματικότητα των επιμέρους κλάδων 
της, που αντιστοιχούν στους επιστημονικούς κλάδους της Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Γεωγραφίας και 
Αστρονομίας. Επιπλέον αυτών, γίνεται και αναφορά στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη που αφορά στον επιτόπιο αλλά και 
στον τηλεσκοπικό τρόπο (ή μεθόδους) συλλογής ωκεανογραφικών δεδομένων. Επίσης, περιλαμβάνεται και η Οικονομική-
Αναπτυξιακή πλευρά της επιστήμης της Ωκεανογραφίας ή Ωκεανολογίας, σε σχέση δηλαδή με την οικονομική αξιοποίηση 
των θαλάσσιων πόρων και των υπηρεσιών του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των σχετικών θέσεων εργασίας. 

Το βιβλίο περιέχει 15 Κεφάλαια, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εισαγωγή του αναγνώστη (προπτυχιακού ή 
μεταπτυχιακού φοιτητή, ερευνητή ή απλώς φιλομαθή) στην Επιστήμη της Ωκεανογραφίας (ή Ωκεανολογίας), τα οποία 
περιλαμβάνουν: 

Συνοπτική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Ωκεανογραφίας ή Ωκεανολογίας σε διεθνές και σε Ελληνικό 
επίπεδο (Κεφάλαιο 1)

Παρουσίαση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας (Κεφάλαιο 2), και παρουσίαση των φυσικο-χημικών 
ιδιοτήτων (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, θρεπτικά συστατικά, διαλυμένα αέρια, διάδοση του ήχου) του θαλασσινού 
νερού (Κεφάλαιο 3).

Παράθεση του αντικειμένου της βιολογικής ωκεανογραφίας (Κεφάλαιο 4), η οποία αφορά στον έμβιο κόσμο, στην κολώνα 
του νερού (πλαγκτόν, νηκτόν) αλλά και πλησίον του θαλάσσιου πυθμένα (βένθος), με έμφαση στη σχέση των οργανισμών 
με τις περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσής τους και με αναφορά στα κυριότερα είδη των θαλάσσιων οργανισμών σε 
επίπεδο Βασιλείου, Συνομοταξίας, Ομοταξίας και Τάξης. 

Περιγραφή των δυναμικών διεργασιών που αφορούν στη μάζα του νερού, δηλαδή στην παλίρροια (Κεφάλαιο 5), στα 
κύματα (Κεφάλαιο 6) και στα ρεύματα (Κεφάλαιο 7), με μια σχετική εμβάθυνση στη μαθηματική τους ερμηνεία. Επίσης, 
περιγράφονται οι διεργασίες που διαμορφώνουν τη θαλάσσια στάθμη (Κεφάλαιο 8) κατά τον απώτερο γεωλογικό χρόνο 
αλλά και οι πρόσφατες μεταβολές της, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με τη κλιματική μεταβολή ή 
μεταβλητότητα. 

Η επόμενη ενότητα κεφαλαίων αφορά στον κλάδο της Θαλάσσιας Γεωλογίας (ή Γεωλογικής Ωκεανογραφίας), στην οποία 
περιγράφεται η παράκτια γεωμορφολογία και οι κυριότερες παρακτιες γεωμορφές (Κεφάλαιο 9), η γεωλογική εξέλιξη των 
ωκεάνιων λεκανών (Κεφάλαιο 10), η θαλάσσια ιζηματολογία (περιγραφική και δυναμική) (Κεφάλαιο 11), οι μέθοδοι και 
οι εφαρμογές που αφορούν στη διασκόπηση της επιφάνειας του θαλάσσιου πυθμένα (Κεφάλαιο 12) και της υποδομής 
των στρωμάτων αυτού (Κεφάλαιο 13). 
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Δίδεται η Οικονομική διάσταση της επιστήμης της Ωκεανογραφίας (ή Ωκεανολογίας) σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη 
και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 14).

Στο 15ο Κεφάλαιο δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μέσων, οργάνων και μεθοδολογιών συλλογής 
ωκεανογραφικών δεδομένων. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες αναγνωστών. Αρχικά, σε προπτυχιακούς φοιτητές των Θετικών Επιστημών 
που έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με την επιστήμη της Ωκεανογραφίας. Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαν 
να συμπεριληφθούν και φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, όπως Νομικοί, Οικονομολόγοι, Ναυπηγοί κ.ά. Ακολούθως, σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους πτυχίων βασικών επιστημονικών κλάδων (Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Χημείας, 
Φυσικής), οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον επιστημονικό κλάδο της Ωκεανογραφίας. Τέλος, σε 
επιστήμονες, ερευνητές αλλά και σε κάθε αναγνώστη που θα ήθελε να γνωρίσει τα βασικά ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά 
της Μεσογείου Θάλασσας και, ειδικότερα, των Ελληνικών Νερών.

Το υλικό του βιβλίου βασίζεται σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα (οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται 
ανά Κεφάλαιο), που ακολουθήθηκε από στοχευμένη επιλογή, επεξεργασία και σύνθεση, με παράλληλη προσθήκη 
δημοσιευμένου και αδημοσίευτου υλικού μου, που κυρίως αφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα συνολικά και στις Ελληνικές 
θάλασσες ειδικότερα.

Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο, θα επιθυμούσα να έχω την κατανόηση των αναγνωστών για πιθανές παραλείψεις, ασυνταξίες 
ή ακόμα και για αδόκιμες μεταφράσεις όρων, αν και όλοι σχεδόν οι όροι αποδίδονται και στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε 
περίπτωση, παρακαλώ να μου προωθήσουν τις όποιες παρατηρήσεις τους, οι οποίες, ασφαλώς, θα ληφθούν υπόψη σε 
μια επόμενη βελτιωμένη έκδοση (e-mail: poulos@geol.uoa.gr).

Σεραφείμ Ευσταθίου Πούλος
Καθηγητής Ωκεανογραφίας & Φυσικής Γεωγραφίας
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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 05
 «καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται», 

Θουκιδίδης (455-399 π.Χ.)

Πρόλογος: Το φαινόμενο της παλίρροιας, δηλαδή η ανύψωση και η ταπείνωση της στάθμης της θάλασσας 
αναφέρεται σε έργα διάφορων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως ο Ηρόδοτος, ο Πλίνιος, ο Πυθέας, με 
πρώτο τον Αριστοτέλη να διατυπώνει την άποψη ότι προκαλείται από την έλξη του Ήλιου και της Σελήνης. Όμως, 
οι πρώτες τεκμηριωμένες θεωρίες αναπτυχθήκαν αρκετούς αιώνες αργότερα από τον Νεύτωνα (Newton) και 
τον Πασκάλ (Pascal). Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια ποιοτική περιγραφή του φαινομένου ακολουθούμενη από 
μία, κατά το δυνατόν απλή, μαθηματική εξήγησή του. Ακολούθως, η έμφαση δίνεται στα διάφορα επίπεδα 
της θαλάσσιας στάθμης που έχουν άμεση σχέση με τη βυθομετρία ιδίως των παράκτιων περιοχών. Επίσης, 
γίνεται αναφορά στις αλλαγές της θαλάσσιας στάθμης που δεν οφείλονται στην αστρονομική παλίρροια. Το 
κεφάλαιο συμπληρώνεται με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παλίρροιας στη λεκάνη της Μεσο-
γείου συνολικά και των Ελληνικών Θαλασσών. Στο Παράτημα Π.5.Ι δίνονται οι αστρονομικές παράμετροι που 
απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου της αστρονομικής παλίρροιας, ενώ στο Παράρτημα Π.5.ΙΙ 
παρατίθεται η ανάλυση των παλιρροιακών συνιστωσών και ακολούθως μια μεθοδολογία πρόβλεψης του 
εύρους και της φάσης της παλίρροιας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΆ 

5.1. ΣΕΛΗΝΌ-ΗΛΙΑΚΗ	ΠΑΛΙΡΡΌΙΑ	

 5.1.1.	 Μαθηματική	περιγραφή

 5.1.2.	 Παλιρροιακές	συνιστώσες

 5.1.3.	 Χαρακτηριστικά	της	ηλιο-σεληνιακής	παλίρροιας

 5.1.4.	 Τύποι	παλίρροιας

5.2.  ΔΥΝΑΜΙΚΗ	ΘΕΩΡΙΑ	ΤΩΝ	ΠΑΛΙΡΡΌΙΩΝ

 5.2.1.	 Διαμόρφωση	αμφιδρομικών	συστημάτων

 5.2.2.	 Επίδραση	της	παράκτιας	μορφολογίας	στη	διάδοση	της	παλίρροιας

5.3. ΘΑΛΑΣΣΙΑ	ΣΤΑΘΜΗ	-	ΕΠΙΠΕΔΑ	ΑΝΑΦΌΡΑΣ

 5.3.1.	 Τύποι	παλιρροιών	–	Επίπεδα	αναφοράς

 5.3.2.	 Μη-παλιρροϊκές	ταλαντώσεις	της	θαλάσσιας	επιφάνειας

5.4.	 ΠΑΛΙΡΡΌΙΑ	ΜΕΣΌΓΕΙΌΥ	ΚΑΙ	ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ	ΘΑΛΑΣΣΩΝ

 5.4.1.	 Παλίρροια	Μεσογείου	Θάλασσας

 5.4.2.	 Παλίρροια	Ελληνικών	Θαλασσών	

ΒΙΒΛΙΌΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Παλίρροια	(tide),	ονομάζεται	το	φυσικό	φαινόμενο	της	περιοδικής	ανόδου	και	καθόδου	της	στάθμης	του	
νερού	μίας	μεγάλης	υδάτινης	λεκάνης	και	αφορά	κυρίως	τους	ωκεανούς	και	τις	μεγάλες	λίμνες.	Θα	πρέπει	
να	διευκρινιστεί	ότι	με	τον	γενικό	όρο	παλίρροια	αναφερόμαστε	στην	αστρονομική	παλίρροια,	δηλαδή	την	
παλίρροια	που	οφείλεται	κυρίως	στην	έλξη	του	Ηλίου	και	της	Σελήνης,	σε	αντιδιαστολή	με	τις	αυξομειώσεις	
της	θαλάσσιας	στάθμης	που	οφείλεται	σε	μετεωρολογικά	ή	και	συνοδά	ωκεανογραφικά	(υδροδυναμικά)	
φαινόμενα	και	την	οποία	συνήθως	αποκαλούμαι	μετεωρολογική παλίρροια.

Στην	αστρονομική	παλίρροια,	η	άνοδος	της	στάθμης	ονομάζεται	πλημμυρίδα	(flood	ή	high tide),	η	κάθοδος	
ονομάζεται	άμπωτη	(ebb	ή	low tide)	και	από	κοινού	αποτελούν	το	φαινόμενο	της	παλίρροιας.	Η	παλίρροια	
προκαλείται,	όπως	προαναφέρθηκε,	από	τις	μεταβαλλόμενες	βαρυτικές	επιδράσεις	της	Σελήνης	και	του	Ήλιου	
καθώς	αλλάζουν	τη	θέση	τους	σε	σχέση	με	την	περιστρεφόμενη	(περί	εαυτόν)	Γη.	Όμως	οι	τελικές	μεταβολές	
της	θαλάσσιας	στάθμης	πέραν	της	αστρονομικής	τους	προέλευσης	εξαρτώνται	και	από	την	υδροδυναμική	
των	ωκεανών	και	όπως	αυτή	διαμορφώνεται	υπό	την	επίδραση	της	παράκτιας	και	υποθαλάσσιας	μορφολο-
γίας.	Επίσης,	η	παλίρροια	στον	ανοικτό	ωκεανό	περιγράφεται	ως	μεγάλα	κύματα	με	μήκη	εκατοντάδες	ή	και	
χιλιάδες	χιλιόμετρα	(βλέπε	Κεφάλαιο	6),	ενώ	η	οριζόντια	μετακίνηση	της	μάζας	του	νερού	αναφέρεται	ως	
παλιρροϊκό	ρεύμα	(βλέπε	Κεφάλαιο	7).	

Όταν	το	εύρος	της	παλίρροιας	σε	μία	θαλάσσια	περιοχή	έχει	πολύ	μικρές	τιμές,	τότε	το	φαινόμενο	δεν	
επηρεάζει	σημαντικά	την	ασφάλεια	της	ναυσιπλοΐας	και	υπό	ορισμένες	προϋποθέσεις	μπορεί	να	αγνοηθεί.	
Σε	αρκετές	όμως	περιοχές	η	πρόβλεψη	του	ύψους	της	παλίρροιας	είναι	εξαιρετικά	σημαντική	για	την	ασφά-
λεια	της	ναυσιπλοΐας,	όπως	για	παράδειγμα	σε	θαλάσσιες	περιοχές	στις	οποίες,	λόγω	του	μεγάλου	εύρους	
της	παλίρροιας,	προκύπτει	απομάκρυσνη	των	υδάτων	για	εκατοντάδες	ή	και	χιλιάδες	μέτρα	από	την	ακτή		
(Εικόνα	5.1).

 

(α)

(β)

Εικόνα 5.1. Παράδειγμα άμπωτης (αριστερά) και πλημμυρίδας (δεξιά) (α) στο κόλπο του Fundy, Καναδάς (άνω)) [1] και 
(β) Blackpool, Lankashire, UK (κάτω) [2].
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Πρακτικά	η	μεταβολή	της	θαλάσσιας	στάθμης	εξαιτίας	της	παλίρροιας	έχει	μεγάλες	διαφορές	από	περιοχή	
σε	περιοχή,	όχι	μόνο	ως	προς	τον	τύπο	της	παλίρροιας	(ημι-ημερήσια,	ημερήσια,	μεικτή)	αλλά	και	ως	προς	
το	παρατηρούμενο	εύρος.	Με	βάση	το	παλιρροιακό εύρος,	τα	παράκτια	περιβάλλοντα	κατατάσσονται	σε	
(Εικόνα	5.2):

• Μικρο-παλιρροιακά	(micro-tidal):		 0-2	m

• Μεσο-παλιρροιακά	(meso-tidal):		 2-4	m

• Μακρο-παλιρροιακά	(macro-tidal):	 	>4	m

 
Εικόνα 5.2. Παράκτια παλιρροιακά εύρη (τροποποιημένη από Flemming 2012).

Τα	μεγαλύτερα	μέσα	εύρη	παλίρροιας	(m)	συναντώνται	παγκοσμίως	στις	περιοχές:

Fandy	Gulf	(Νέα	Σκωτία,	Καναδάς):	 11,7	m

Lake	Liff	(Kόλπος	Ungava	,	Κεμπέκ,	Καναδάς):	 9,7	m

Bristol	Channel	(Μεγάλη	Βρετανία):	 9,6	m

Ancorage	(Cook	Inlet,	Αλάσκα):	 9,2	m

Burham	(Ποτάμι	Parret,	Μεγάλη	Βρετανία)	 9,1	m

Στην	απλούστερη	μορφή	της,	η	παλίρροια	εμφανίζεται	ως	μια	περιοδική	ταλάντωση	της	επιφάνειας	του	
νερού	με	τη	μέγιστη	ανύψωση	της	επιφάνειας	του	νερού	που	ονομάζεται	πλήμμη	(high water),	ενώ	η	μέγιστη	
ταπείνωση	της	ονομάζεται	ρηχία	(low water)	(Εικόνα	5.3).	Όι	δυο	αυτές	ακραίες	καταστάσεις	της	στάθμης	
ευρίσκονται	πάνω	και	κάτω	από	τη	μέση στάθμη της θάλασσας (MSL: mean sea level),	με	τη	διαφορά	τους	
να	καθορίζει	το εύρος της παλίρροιας (tidal range).	Η	περίοδος της παλίρροιας	(tidal period)	είναι	ο	χρόνος	
που	μεσολαβεί	από	μια	πλήμμη	έως	την	επόμενη	και	η	οποία	είναι	12,42	ώρες	(ημι-ημερήσια	παλίρροια)	για	
τις	περισσότερες	θαλάσσιες	περιοχές	του	κόσμου,	αλλά	μπορεί	να	είναι	24,84	ώρες	(ημερήσια	παλίρροια)	
για	ορισμένες	περιοχές.	Η	παλιρροϊκή συχνότητα	(tidal frequency)	είναι	το	αντίστροφο	της	παλιρροιακής	
περιόδου.
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Ηλιακή ημέρα

Περίοδος παλίρροιας 

Περίοδος παλίρροιας 

Εύρος 
παλίρροιας 

Πλήμμη

Πλήμμη

Ρηχία
Ρηχία

Εικόνα 5.3. Σκαρίφημα της ημιτονοειδούς ταλάντωσης της παλίρροιας, με παράθεση ορισμένων βασικών χαρακτηρι-
στικών της.

5.1. ΣΕΛΗΝΟ-ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 

Η	παλίρροια	αναπτύσσεται	με	βάση	τις	ελκτικές	δυνάμεις	και	τις	αντίρροπες	αυτών,	καθώς	η	Σελήνη	περιστρέ-
φεται	γύρω	από	τη	Γη,	και	η	Γη	μαζί	με	το	δορυφόρο	της	(Σελήνη)	γύρω	από	τον	Ηλιο.	Μάλιστα	το	σύστημα	
Γης-Σελήνης	περιστρέφεται	γύρω	από	τον	Ήλιο	με	βάση	το	έκκεντρο	σημείο	περιστροφής	(βαρύκεντρο),	το	
οποίο	ευρίσκεται	σε	απόσταση	4.700	km	από	τον	κεντρικό	άξονα	περιστροφής	της	Γης	(Εικόνα	5.4).
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Εικόνα 5.4. Σχηματική παράσταση του συστήματος Γης -Σελήνης που περιστρέφεται πέριξ του βαρύκεντρου και των 
δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ τους (απo Αλμπανάκη 1999).


