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Περίληψη 
 

      Στην εργασία μας αυτή ασχοληθήκαμε με τον Κορινθιακό κόλπο, 
έναν υδάτινο παράδεισο που μας περιβάλλει,  μας  δίνει  ζωή και γι’ 

αυτό  αξίζει  να  τον  γνωρίσουμε  και  να  αναπτύξουμε  δράσεις 

προστασίας  του  .  Καταρχάς,  επιχειρήσαμε  μια  ιστορική  αναδρομή 

των  σημαντικότερων  πόλεων  και  ιερών,  που  ανέπτυξαν  αξιόλογο 

πολιτισμό γύρω από τον κόλπο. Μελετήσαμε τη γεωμορφολογία του 

σε μια προσπάθεια να αντιληφθούμε τις αιτίες των σεισμών και πώς 

θα μπορούσαμε να προστατευτούμε από ένα τέτοιο φαινόμενο. Στη 

συνέχεια,  παρουσιάσαμε  τη  χλωρίδα  και  την  πανίδα  του, 

αναδεικνύοντας  τον  πλούτο  αυτής  της  θαλάσσιας  περιοχής  και, 

ολοκληρώνοντας  την  έρευνά  μας,  προβληματιστήκαμε  για  τη 

ρύπανση της εν λόγω θαλάσσιας περιοχής, που απειλεί όλες αυτές 

τις ομορφιές που έχουμε περιγράψει. 
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Εισαγωγή 
Με την ερευνητική αυτή εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε 

τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  Κορινθιακού  Κόλπου  και  του 

περιβάλλοντος χώρου στο χθες και στο σήμερα. Συγκεκριμένα : 

Επιστημονικό πεδίο : Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 
Εμπλεκόμενα αντικείμενα : 1 . Ιστορία ‐ Αρχαιολογία (το νερό ως     

                                                        παράγοντας ακμής και δημιουργίας   

                                                        πολιτισμού) 

                                          2 . Γεωλογία – γεωμορφολογία  

                                          3 . Οικολογία (ρύπανση και μόλυνση του  

                                                        νερού, εξαφάνιση ειδών) 

                                          4 . Χημεία (σύσταση κόκκινης λάσπης, ιλύς) 

                                          5 . Οικονομία (ανάπτυξη εμπορικού κέντρου ,    

                                                        ναυτιλίας) 

                                           6 . Βιολογία (νερό και οργανισμοί, χλωρίδα –  

                                                        πανίδα) 

Μεθοδολογία    

      Οι  δραστηριότητες  της  Ερευνητικής  Εργασίας  εξελίσσονται 

κυκλικά  :  από  τη  σχολική  τάξη  στο  πεδίο  και  επαναφορά  στη 

σχολική  τάξη.  Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  αρχικά  συνομιλούμε, 

ανταλλάσσουμε  απόψεις,  σκέψεις  και  εμπειρίες,  με  βάση  τα 

ερευνητικά  ερωτήματα.  Έπειτα  συλλέγουμε  μαρτυρίες    και  τις 

καταγράφουμε  σε  σημειώσεις  ή  σε  φωτογραφίες  και  βίντεο.  Στη 

σχολική  εργασία  σχολιάζουμε  και  οργανώνουμε  τις  μαρτυρίες  και 

επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, ώστε να αναδυθεί σταδιακά η εικόνα 

της πραγματικότητας με  γνώμονα πάντα  το  θέμα  της  ερευνητικής 

εργασίας,  πάνω  στο  οποίο  διαλεγόμαστε  .  Οι  δραστηριότητες 

εξελίσσονται  σταδιακά  και  μεθοδικά  μέσα  από  τρία  στάδια.  Στο 

πρώτο  συλλέγουμε  στοιχεία  που  αφορούν  την  ιστορική  και 

πολιτισμική  εξέλιξη  σε  σημαντικές  πόλεις  και  ιερά,  που 

αναπτύχθηκαν  γύρω  από  τον  Κορινθιακό  κόλπο..  Στο  δεύτερο 

στάδιο  ασχολούμαστε  με  τη  γεωμορφολογία  και  τις  φυσικές 

καταστροφές καθώς και την πιθανότητα για νέες. Στο τρίτο στάδιο 

ασχοληθήκαμε  εμπεριστατωμένα  με  τη  μόλυνση  των  υδάτων  που 

απειλεί  το  οικοσύστημα.  Στο  τέταρτο  στάδιο  αναζητούμε  στοιχεία 

και καταγράφουμε τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ 
 

                                                         Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον 

                                                        ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς,  

                                                        Ὀρνειάς τʹ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τʹ ἐρατεινὴν 

                                                       καὶ Σικυῶνʹ, ὅθʹ ἄρʹ Ἄδρηστος πρῶτʹ ἐμβασίλευεν. 

                                                                        (Ομήρου Ιλιάδα, ραψωδία Β, ΣΤ.569‐572) 

     

       Αρχαία πόλη  της Β. Πελοποννήσου,  κοντά στο σημερινό Κιάτο, 

παραλιακή πόλη του Κορινθιακού Κόλπου. 

    Η  Σικυών  ή  Σεκυών  στην  παλαιά  διάλεκτο,  σύμφωνα  με  την 

μαρτυρία του γεωγράφου Στράβωνα, υπήρξε η πρώτη αποικία των 

Αχαιών (Ίωνες) στην Ελλάδα. Ο Όμηρος αναφέρει την Σικυώνα ως 

ʺευρύχωροςʺ.  Μία μεγάλη  έκταση που  βρίσκεται  στην Κορινθιακή 

πεδιάδα, και η οποία εκτείνεται περισσότερο από δεκαέξι μίλια κατά 

το μήκος της παραλίας, από τον ποταμό της Νεμέας έως τον Σύθα 

ποταμό και πέραν από αυτόν,  και περισσότερο από δεκατρία μίλια 

προς το εσωτερικό. 

 
Κλασσικό μωσαϊκό ενός γρύπα 

 

     Το όνομα ʺΣικυώνʺ, με το οποίο η πόλη ήταν γνωστή κατά το με  

μεγαλύτερο μέρος της  ιστορίας της, σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Παυσανία,  το  πήρε  από  τον  Σικυώνα  της  Αττικής,  ο  οποίος 

παντρεύτηκε  την  Ζευξίππη,  κόρη  του  βασιλιά  Λαoμέδοντα,  και  ο 

οποίος αργότερα έγινε βασιλιάς της πόλης. Μία άλλη πιθανή εκδοχή 

του ονόματος της είναι από το σικυός η σικύα, ένα είδος κολοκύνθης 

σε σχήμα αγγουριού, το οποίο καλλιεργούσαν σε μεγάλες ποσότητες 

τα  παλαιά  χρόνια.  Άλλη  μία  ακόμη,  από  τα  τερακότα  αγγεία,  τα 

οποία κατασκεύαζαν εδώ. 
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        Ήταν πρωτεύουσα της Σικυωνίας. Χτίστηκε από τα προϊστορικά 

χρόνια  κοντά  στην παραθαλάσσια πεδιάδα,  ενώ  το  έτος  303  π.X.  ο 

Δημήτριος ο Πολιορκητής έπεισε τους κατοίκους να εγκατασταθούν 

σʹ έναν κοντινό λoφίσκο (ύψος 100 μέτρα). Η θέση της είναι μια από 

τις ωραιότερες της Ελλάδος, με υπέροχη θέα. Τότε ονομάστηκε από 

τον Δημήτριο τον Πολιορκητή Δημητριάδα. 

     Οι  πρώτοι  κάτοικοι  της  Σικυώνας  ήταν  Πελασγοί.  Αργότερα, 

υποδουλώθηκαν από τους Αχαιούς. Στον Τρωικό Πόλεμο η Σικυώνα 

ακολούθησε  με  στόλο  τον  ηγέτη  των  Αχαιών  Αγαμέμνονα.  Οι 

Δωριείς την κατάκτησαν, το 1100 π.Χ. Σε όλα τα χρόνια της δωρικής 

κατάκτησης, η Σικυώνα κυβερνιέται με βασιλιάδες.  

 

                 
Νομίσματα αρχαίας Σικυώνος 

     

      Γράμματα και τέχνες 

 

      Τον 7ο αι. π.Χ. ο τύραννος Κλεισθένης απελευθέρωσε τη Σικυώνα 

από το ζυγό των Δωριέων. Η Σικυώνα αρχίζει να ακμάζει πολιτικά, 

κοινωνικά  και  καλλιτεχνικά.  Η  πόλη  είχε  ναούς,  στοές,  θέατρο, 

γυμνάσια και πολλά άλλα θαυμάσια κτήρια. Αναδείχτηκαν μεγάλοι 

ρήτορες, καλλιτέχνες και φιλόσοφοι.  

     Η πόλη φημιζόταν για τα εργαστήρια χάλκινων ανδριάντων και 

για  τις  σχολές  ζωγραφικής,  που  ήταν  οι  πιο  τέλειες  της  αρχαίας 

Ελλάδας.  Οι  ζωγράφοι  που  ξεχώριζαν  ήταν  οι  :  Εύπομπος, 

Τελεφάνης,  Κράτων,    Αρκεσίλαος,  Απελλής,  Νεάκλης,    Πάμφιλος, 

Παυσίας , Λεοντίσκος, Μελάνθιος, Αριστόλαος κ.ά. 

      Συγκεκριμένα για τον Απελλή η παράδοση αναφέρει ότι ο Μέγας 

Αλέξανδρος  δεν  δεχότανε  κανέναν  άλλο  ζωγράφο  παρά  αυτόν. Ο 

Απελλής  έφερε  σε  τελειότητα  τα  χρώματα  και  το  σχέδιο.  Όταν  το 

έργο  του  Αφροδίτη  Αναδυόμενη  κατά  την  μεταφορά  του  στην 
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Ρώμη, από τον ναό του Ασκληπιού της Κω, καταστράφηκε στο κάτω 

μέρος του, κανένας δεν τόλμησε να το επανορθώσει.  

 

 
πινάκιο που παρουσιάζει εικόνα θυσίας και πομπή λατρείας 

 

     Ονομαστοί  Σικυώνιοι  γλύπτες  ήταν  οι  :  Κλέωνας  ,  Λύσιππος, 

Λυσίστρατος, Ευτυχίδης, Κάναχος, Πολύκλειτος, Ξενοκράτης.  

      Ο Λύσιππος γεννήθηκε στην Σικυώνα γύρω στο 390 π.X. Εργάτης 

του χαλκού στα  νεανικά  του  χρόνια,  αυτοδιδάχθηκε  την  τέχνη  της 

γλυπτικής,  και  αργότερα  ηγήθηκε  της  σχολής  του  Άργους  και  της 

Σικυώνος  και  έγινε  ο  προσωπικός  γλύπτης  του  Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. 

 

                                    
Μπρούτζινο αγαλματίδιο   Μαρμάρινο αγαλματίδιο      Μπρούτζινο αντίγραφο 
          Ερμή                                          της Τύχης                             Μ. Αλεξάνδρου 
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 Το αρχαίο θέατρο 

 

     Το θέατρο της Σικυώνος, ένα από τα μεγαλύτερα της ηπειρωτικής 

Ελλάδος, κτίσθηκε στο τέλος του 4ου αιώνος π.Χ. σε ιδανική φυσική 

τοποθεσία  και  ανεσκάφει  από  την Αμερικανική  Σχολή Κλασσικών 

Σπουδών το 1887 ‐ 1891. 

      Η ορχήστρα, η οποία έχει 20 μέτρα διάμετρο περιστοιχίζεται από 

σύστημα οχετεύσεως, και το κοίλον έχει μήκος 125 μέτρα, χωρίζεται 

σε  δύο  διαζώματα,  με  ένα  διάδρομο.  Το  κάτω  διάζωμα μπορεί  να 

προσεγγισθεί από δύο θολωτές διόδους και από  τις  δύο μεριές  του 

θεάτρου, καθώς και από τα 16 σκαλοπάτια των παρόδων. Υπάρχουν 

50  σειρές  καθισμάτων  ,  κατά  το πλείστον σκαλισμένες στον βράχο 

(δεν έχουν ανασκαφεί τελείως) χωρισμένες σε 15 τμήματα. Η πρώτη 

σειρά καθισμάτων έχει υποστήριξη για την πλάτη και τα χέρια και 

σκαλισμένη  βάση.   Η  σκηνή  είχε  στην  πρόσοψη  της  Δωρικό 

προπύλαιο  με  13  κίονες.  Ο  Πολύβιος  αναφέρει  ότι  η  Αχαϊκή 

Συμμαχία συναντήθηκε εδώ το 168 π.Χ. και πολύ πιθανόν το θέατρο 

χρησιμοποιείτο και για πολιτικές συγκεντρώσεις. 

 

 
    Αρχαίο θέατρο Σικυώνος 

 

          Άλλοι   γνωστοί Σικυώνιοι, που δόξασαν την πόλη τους ήταν ο 

τρεις  φορές  Ολυμπιονίκης,  παλαιστής  Σώστρατος  ,  η  ποιήτρια 

Πράξα  , ο κωμωδιογράφος Αξιότιμος  , ο γεωγράφος Αρίσταρχος  , ο 

συγγραφέας  Ξενοκράτης  ,  ο  συγγραφέας  Διογένης,  ο  γεωγράφος 

Ηράκλειτος, η ποιήτρια Πράξιλλα και πολλοί άλλοι. 
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Σκηνή από παγκράτιο (πυγμαχία) 

 

      Το  565  π.Χ.  υποτάχτηκε  στη  Σπάρτη,  την  οποία  ακολούθησε 

στους  Περσικούς  Πολέμους  και  στον  Πελοποννησιακό.  Αργότερα, 

υποτάχτηκε  στους  Θηβαίους  και  τους  Μακεδόνες.  Ο  Σικυώνιος 

Άρατος  (251  π.Χ.)  άπλωσε  τα  όρια  της πατρίδας  του  και  την  έκανε 

μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, 

το 146  π.χ.  Στη  βυζαντινή περίοδο  η Σικυώνα παρήκμασε  και  σιγά 

σιγά έσβησε.      

 

 
Είσοδος αρχαιολογικού μουσείου (Ρωμαϊκά λουτρά) 

        

       Σύγχρονη πόλη   

        

       Το σημερινό Κιάτο βρίσκεται 22 χιλιόμετρα δυτικά της Κορίνθου 

και  είναι  έδρα  του  Δήμου  Σικυωνίων,  ο  οποίος  είναι  ο  δεύτερος 

μεγαλύτερος  στο  Νομό  Κορινθίας,  με  19.455  κατοίκους,  εκ  των 

οποίων  περίπου  10.000  μένουν  εντός  του  δημοτικού  διαμερίσματος 

Κιάτου. Η οικονομία της πόλης βασίζεται κυρίως στο εμπόριο, αλλά, 
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λόγω  της  παραλιακής  της  τοποθεσίας  και  της  μικρής  απόστασης 

από  την  Αθήνα,  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  προσελκύει  μεγάλο 

αριθμό  παραθεριστών. Περιβάλλεται,  επίσης,  από  μια  εύφορη 

περιοχή,  καλλιεργημένη  κυρίως  από  αμπέλια  ,  βερικοκιές, 

πορτοκαλιές, λεμονιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα. 

 

 
Νυχτερινή άποψη της παραλίας του Κιάτου 

 και του ναού της Σωτήρας 

 

    Το λιμάνι  του Κιάτου  είναι  εμπορικού χαρακτήρα και  εξυπηρετεί 

κυρίως  τις  εξαγωγές  αγροτικών  προϊόντων  και  τις  εισαγωγές 

πρώτων  υλών  για  τις  βιοτεχνίες  της  ευρύτερης  περιοχής. 

Από  το  τελευταίο  τέταρτο  του  19ου  αιώνα  έως  την  Κατοχή,  χάρις 

στην  καλλιέργεια,  επεξεργασία  και  εξαγωγή  της  Κορινθιακής 

σταφίδας,  η  πόλη  γνώρισε  οικονομική,  εμπορική  και  πολιτισμική 

ευημερία και πολλαπλασίασε τον πληθυσμό της. 

 

 
Η πόλη το ηλιοβασίλεμα 
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ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
 

                           ‘’ Όταν ευτυχείς να είσαι μετριοπαθής, όταν δυστυχείς συνετός’’ 

                                                                    Περίανδρος ο Κορίνθιος (7ος‐ 6ος αι. π.Χ.) 

      

       Η αρχαία Κόρινθος  ήταν σημαντική πόλη‐κράτος  της αρχαίας 

Ελλάδας. Έλεγχε μία περιοχή που αντιστοιχούσε στα ανατολικά του 

σημερινού  νομού  Κορινθίας  και  στα  βορειοανατολικά  του  νομού 

Αργολίδας. Συνόρευε με τη Σικυώνα στα δυτικά, με τους Μεγαρείς 

στα  ανατολικά,  με  τους  Αργείους  στα  νοτιοδυτικά  και  με  τους 

Επιδαύριους  στα νότια. Η αρχαία Κόρινθος  έλεγχε  την νευραλγική 

θέση του Ισθμού και αποτελούσε το σημαντικότερο εμπορικό κόμβο 

του  αρχαίου  κόσμου,  μέχρι  να  απειληθεί  από  την  Αθήνα.  Η 

Κόρινθος θεωρούταν η πλουσιότερη πόλη του αρχαίου κόσμου. 

 

 
Ναός Απόλλωνος 

 

      Όπως συμβαίνει και με τις άλλες αρχαίες Ελληνικές πόλεις, δεν 

έχουμε  πληροφορίες  για  τα  ιστορικά  γεγονότα  της  αρχαίας 

Κορίνθου.  Ό,τι  γνωρίζουμε  είναι  από  μύθους  και  αυτοί  ακόμη 

διαφέρουν. 

        Στην πραγματικότητα  η Κόρινθος  οικειοποιήθηκε  τους  μύθους 

της πλησίον αυτής πόλης Εφύρας, για την οποία ο Όμηρος αναφέρει 

ότι  βρισκόταν  στο  εσωτερικό  της  πεδιάδας  του  Άργους.  Από  τον  

Όμηρο γνωρίζουμε επίσης ότι ο Σίσυφος ήταν βασιλιάς της Εφύρας, 

και  μαθαίνουμε  επίσης  για  τον  γιο  του  Γλαύκο  και  τον  γιο  αυτού, 

Βελλεροφών,  ο  οποίος  είχε  στενές  σχέσεις  με  τον  βασιλιά  της 

Τίρυνθας  Προίτο. Πράγματι,  Ο  φημισμένος  μύθος  της  Κορίνθου, 

ήταν αυτός  του Βελλεροφών,  του  μεγάλου  ήρωα που  σκότωσε  την 
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Χίμαιρα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Βελλεροφών κοιμόταν στον Ναό 

της Αθηνάς,  όταν  είδε  ένα  όνειρο,  στο  οποίο  η  θεά  του  έδωσε  ένα 

καπίστρι  και  ένα  χαλινάρι,  για  να  πιάσει  το  αθάνατο  φτερωτό 

άλογο,  τον Πήγασο.  Έτσι  και  έγινε  ·  το  έπιασε  την  στιγμή  που  ο 
Πήγασος  έπινε  νερό  στην  πηγή  της  Πειρήνης,  κάτω  από  την 

Ακροκόρινθο. Όλες αυτές οι ιστορίες έγιναν τοπικές, όταν η περιοχή 

γύρω  από  την  Νεμέα  κατελήφθη  από  την  Κόρινθο,  καθώς  και  η 

θεσσαλική  ιστορία  της Μήδειας  και  του  Ιάσονα,  σε  αυτό  συνέβαλε 

και    ο  αρχαίος  Κορίνθιος  ποιητής  Εύμελος  ,  ο  οποίος  ανήκε  στην 

δωρική οικογένεια των Βακχιάδων. 

      Ο Κύψελος, (657 - 627 π.Χ.) 

  Το 657 π.Χ., η ηγεμονία των Βακχιάδων τελείωσε. Ήταν ο πρώτος 

τύραννος  της  Κορίνθου  και  κυβέρνησε  την  πόλη   ευνοώντας  τις 

κατώτερες  τάξεις  και  φερόμενος  σκληρά  προς  τους  αριστοκράτες. 

Κατά την διάρκεια της ηγεμονίας του, η πόλη ανέπτυξε το εμπόριο 

και ίδρυσε νέες αποικίες. 

 

 
Αυτό το χρυσό κύπελλο αφιερώθηκε από τους απογόνους του Κύψελου στην 

Ολυμπία με την επιγραφή : 

ʺΤα παιδιά του Κύψελου αφιερώνουν αυτό από την Ηράκλειαʺ. 

Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστόνη. 

 

       Περίανδρος, (627 ‐ 585 π.Χ.) 

      Ο  γιος  του  Κύψελου,  Περίανδρος  που  τον  διαδέχθηκε,  αύξησε 

ακόμη  περισσότερο  την  δύναμη  της  Κορίνθου.  Κυβέρνησε 

αυταρχικά,  περισσότερο  από  σαράντα  χρόνια.  Επινόησε  τρόπους 

(μείωσε τον αριθμό των δούλων, κλπ.) έτσι ώστε οι κάτοικοι να είναι 

πάντα  απασχολημένοι,  όπως  ο  Αριστοτέλης  αναφέρει,  ώστε  να 
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μην τους μένει χρόνος για να συνωμοτούν εναντίον του. Ταυτόχρονα 

υποστήριξε τις τέχνες, κατασκεύασε διάφορα κτίρια και προσκάλεσε 

ποιητές,  και  γνωστούς  συγγραφείς  όπως  ο  Αρίων,  ο  Αίσωπος  και 

πολλούς από τους ονομαζόμενους σοφούς άνδρες. Για όλα αυτά και 

για τα λεγόμενα του, τον ονόμασαν έναν από 

τους Επτά Σοφούς. 

     Ο  Περίανδρος  ήταν  ο  πρώτος  που 

προσπάθησε να ανοίξει το κανάλι του Ισθμού, 

αλλά το μαντείο των Δελφών με  χρησμό του 

τον  ειδοποίησε  να  μην  προχωρήσει.  Η 

πραγματική αιτία, όμως,  ίσως ήταν ότι εκείνη 

την εποχή δεν είχαν τις τεχνικές δυνατότητες 

για ένα τέτοιο έργο. Άντʹ αυτού, ο Περίανδρος 

κατασκεύασε  την Δίολκο,  έναν πλακόστρωτο 

δρόμο,  στον  οποίο  τα  πλοία  διέλκονταν  με 

τροχοφόρο  όχημα  από  το  ανατολικό  λιμάνι 

των  Κεχριών  του  Σαρωνικού  κόλπου,  στο 

δυτικό  λιμάνι  Λεχαίον,  του  Κορινθιακού 

κόλπου. 

       Περσικοί πόλεμοι (490‐479 π.Χ.) 

       Κατά  την  διάρκεια  της  Περσικής  εισβολής  στην  Ελλάδα,  η 

Κόρινθος εξελέγη ως το κέντρο της Ελληνικής Συμμαχίας και πήρε 

μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) με σαράντα πλοία υπό 

την  αρχηγία  του  Αδείμαντου.  Έλαβε  επίσης  μέρος  στην  μάχη  των 

Πλαταιών  (479  π.Χ.)  με  πέντε  χιλιάδες  βαριά  οπλισμένους  άνδρες, 

καθώς  επίσης  και  στην  ναυμαχία  της  Μυκάλης,  όπου  πολέμησαν 

γενναία   και  ήλθαν  δεύτεροι  στο  βραβείο  τιμής  μετά  τους 

Αθηναίους. 

        Μετά  τους  Περσικούς  πολέμους  η  Κόρινθος  ευημερούσε 

περισσότερο  από  κάθε  άλλη  πόλη,  αλλά  η  επέκταση  της  Αθήνας 

υπό  την  αρχηγία  του  Περικλή,  διέκοψε  τις  καλές  σχέσεις  μεταξύ 

τους. Το  429  π.Χ.  ,  η  Κόρινθος  ηττήθηκε  από  τους  Αθηναίους.  Ο 

ναύαρχος Φόρμιος  των Αθηνών  με  ανώτερη  στρατηγική  και  με  20 

μόνο πλοία, κατέστρεψε 47 Κορινθιακά πλοία. 



 15

       Αποικίες Κορινθίων 

     

       Οι Κορίνθιοι ως σημαντική εμπορική δύναμη είχαν δημιουργήσει 

ένα  δίκτυο  αποικιών,  κυρίως  στη  δύση,  που  τους  βοηθούσαν  να 

ελέγχουν το εμπόριο στις περιοχές αυτές. Στα νησιά του Ιονίου είχαν 

αποικίσει την Λευκάδα και την Κέρκυρα, ενώ στις ηπειρωτικές ακτές 

του  Ιονίου  είχαν  ιδρύσει  τις  αποικίες  Άκτιο  και  Αμβρακία. 

Βορειότερα  στην  Αδριατική  ίδρυσαν  τις  αποικίες  Επίδαμνος  και 

Απολλωνία. Η Επίδαμνος κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο μετατράπηκε σε 

πολύ  σημαντικό  Ρωμαϊκό  λιμάνι  και  μετονομάστηκε  από  τους 

Ρωμαίους σε Δυρράχιο.  
 

                              
       Απολλωνία, Μνημείο αγωνοθετών                Αργυρός στατήρ Επιδάμνου 

              ή Βουλευτήριο (2ος αι. μ.Χ.)   

       

      Στη  Σικελία  οι  Κορίνθιοι  ίδρυσαν  τις  Συρακούσες,  οι  οποίες 

μετέπειτα  εξελίχθηκαν  στην  ισχυρότερη  πόλη  του  νησιού.  Οι 

σχέσεις  Κορίνθου  ‐  Συρακουσών  παρέμεναν  καλές  και  συχνά  οι 

Κορίνθιοι  πρόσφεραν  βοήθεια  στους  Συρακούσιους,  όταν 

απειλούνταν από εξωτερικούς εχθρούς. 

       Το 415  π.Χ.,  οι Αθηναίοι  έστειλαν μεγάλη  δύναμη  εναντίον  της 

Κορινθιακής αποικίας των Συρακουσών. Η Κόρινθος έστειλε σχεδόν 

όλη την ναυτική και στρατιωτική δύναμη για να τους βοηθήσουν. Ο 

Αρίστων, ένας Κορίνθιος ναυτικός, ο καλύτερος καπετάνιος μεταξύ 

τους, πρότεινε το τέχνασμα που έπεισε τους Αθηναίους ότι η μάχη 

τελείωσε  και  έτσι  έδωσε  την  ευκαιρία  στον  Συρακούσιο  στόλο  να 

επιτεθεί και να νικήσουν. 

    Με  αυτές  τις  αποικίες  η  Κόρινθος  κυριαρχούσε  στο  εμπόριο  της 

δυτικής  Μεσογείου.  Στην  ανατολική  πλευρά  της  Ελλάδας  οι 
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Κορίνθιοι  δεν  ίδρυσαν  πολλές  αποικίες.  Η  σημαντικότερη  αποικία 

τους  εκεί  ήταν  η Ποτίδαια.  Η Ποτίδαια  χτίστηκε  στη  Χαλκιδική  σε 

ιδιαίτερα  στρατηγική  θέση,  πάνω  στο  στενό  ισθμό  στην  αρχή  της 

χερσονήσου  της  Κασσάνδρας.  Μετά  τους  Περσικούς  πολέμους  η 

Ποτίδαια  πέρασε  στον  έλεγχο  των  Αθηναίων.  Η  αντιπαράθεση 

Κορινθίων ‐ Αθηναίων για τον έλεγχο της Ποτίδαιας αποτέλεσε μία 

από  τις  βασικές  αφορμές  για  το  ξέσπασμα  του  Πελοποννησιακού 

πολέμου 

     Όταν  ο  Πελοποννησιακός  πόλεμος  τελείωσε,  οι  δημοκρατικοί 

πήραν την εξουσία στην Κόρινθο και έκαναν συμμαχία με το Άργος , 

τις  Θήβες  και  με  τον  πρώην  εχθρό  τους  Αθήνα,  εναντίον  της 

Σπάρτης.    

 

 
Νίκη των Σπαρτιατών στις Συρακούσες 

       

       Η Κόρινθος δεν έλαβε μέρος στον πόλεμο εναντίον του Φιλίππου 

της Μακεδονίας. Ήταν  εδώ  όπου  ο Μέγας  Αλέξανδρος  συνάντησε 

τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη.   

     Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Αλέξανδρος ρώτησε τον 

φιλόσοφο ʺΤι χάρη θες να σου κάνω;ʺ Και ο Διογένης με λογοπαίγνιο 

απαντά:  ʺΑποσκότισόν  μεʺ.  Βγάλε  με  δηλαδή  από  το  σκότος,  τη 

λήθη,  και  δείξε  μου  την  αλήθεια.  Με  το  έξυπνο  λογοπαίγνιο  του 

Διογένη, η απάντηση του μπορεί και να εννοηθεί έως: ʺΣταμάτα να 

μου κρύβεις τον ήλιοʺ, καθώς οι κυνικοί πίστευαν πως η ευτυχία του 

ανθρώπου βρίσκεται στη λιτότητα,  στη  ζεστασιά  του ήλιου και  δεν 

ζητεί  τίποτα  από  τα  υλικά  πλούτη. Μόλις  το  άκουσε  αυτό  ο 

Αλέξανδρος  είπε  το  περίφημο:  ʺΕάν  δεν  ήμουν  Αλέξανδρος,  θα 

ήθελα να ήμουν Διογένηςʺ. 
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      Η Ρωμαϊκή περίοδος 

     Η πόλη επανοικίζεται το 44 π.Χ., αναπτύσσεται και πάλι και το 51‐

52 μ.Χ. δέχεται την επίσκεψη του Απόστολου Παύλου. Το κέντρο της 

οργανώνεται  νότια  του  ναού  του  Απόλλωνα  και  περιλαμβάνει 

καταστήματα,  μικρούς  ναούς,  κρήνες,  λουτρό  και  άλλα  δημόσια 

κτήρια. Το 267 μ.Χ., με την εισβολή των Ερούλων, αρχίζει η παρακμή 

της  πόλης,  η  οποία  ωστόσο  επιζεί,  παρά  τις  επανειλημμένες 

καταστροφές  και  εισβολές,  μέχρι  την  απελευθέρωσή  της  από  τους 

Τούρκους το 1822. 

     Αρχαιολογική έρευνα 

Περιορισμένη  σε  έκταση  και  αποτελέσματα  έρευνα  έγινε  κατά  τα 

έτη  1892  και  1906  από  τον  Α.  Σκιά  με  δαπάνες  της  Αρχαιολογικής 

Εταιρείας. Συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή που συνεχίζονται 

έως σήμερα, άρχισαν το 1896 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών,  που  έφεραν  στο  φως  την  αγορά,  ναούς,  κρήνες, 

καταστήματα, στοές, λουτρά.  

 

 

Χάρτης αρχαίας Κορίνθου 

      Επίσης,  ερευνήθηκαν  ο Ακροκόρινθος,  προϊστορικοί  οικισμοί,  το 

Θέατρο,  το  Ωδείο,  το  Ασκληπιείο,  νεκροταφεία,  η  συνοικία  των 

κεραμέων και άλλα κτήρια. 
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     Σύγχρονη πόλη 

 

     Η  Κόρινθος  είναι  πόλη  και  σημαντικός  λιμένας  της 

Πελοποννήσου.  Αποτελεί  την  έδρα  του  ομώνυμου  Δήμου,  είναι 

πρωτεύουσα του νομού Κορινθίας και η μεγαλύτερη πόλη του νομού 

με 29.787 κατοίκους κατά την απογραφή του 2001 (36.555 ολόκληρος 

ο Δήμος). 

 

    
       Ναός Αποστόλου Παύλου 

     

      Η Κόρινθος αποτελεί συνέχεια της αρχαίας Κορίνθου. Το 1858 η 

παλαιά  πόλη  της  Κορίνθου,  γνωστή  πλέον  ως  Αρχαία  Κόρινθος, 

ισοπεδώθηκε από σεισμό. Αυτό οδήγησε στο κτίσιμο της νέας πόλης 

ΝΑ του αρχαίου λιμανιού του Λεχαίου στις όχθες του Κορινθιακού 

Κόλπου.  Η  σύγχρονη  πόλη,  όπως  ανοικοδομήθηκε  στα  μέσα  του 

19ου αιώνα, διαθέτει άριστη ρυμοτομία με κάθετες οδούς, που όλες 

οδηγούν  προς  τη  θάλασσα.  Το  βορειότερο  τμήμα  της  πόλης,  ο 

λεγόμενος  Συνοικισμός,  έχει  σχετικά  άναρχη  δόμηση,  καθώς 

διαμορφώθηκε σταδιακά και χωρίς οργανωμένο σχέδιο με την αθρόα 

έλευση προσφύγων που ακολούθησε τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

 

   Η πόλη της Κορίνθου σήμερα  
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ 
              

            ΄΄ Καθισμένη σε γαλάζιους κόλπους, αερόμορφε συ Ήρα,  

              πού είσαι βασίλισσα των πάντων, μακαριά σύζυγος του Διός,  

            καί παρέχεις εις τους ανθρώπους ήπιες αύρες, πού τρέφουν τάς ψυχάς.  

          είσαι μητέρα των βροχών, τροφός των ανέμων, έχεις γεννήσει τα πάντα 

                                                                                            (Ορφικός ύμνος της Ήρας) 

    

      Στα βορειοδυτικά του Λουτρακίου, μετά το χωριό της Περαχώρας, 

στην περιοχή της Λίμνης της Βουλιαγμένης, δίπλα σε έναν από τους 

παλαιότερους πέτρινους φάρους  σε  λειτουργία,  στο ακρωτήριο  του 

Ηραίου ή Μελαγκάβι σώζονται τα ερείπια του περίφημου ιερού της 

Ήρας.  

 
Φάρος Ηραίου 

       

     Το  Ηραίον,  πλησίον  της  Βουλιαγμένης  αποτελείται  από  δύο 

τμήματα και για το λόγο αυτό υπήρχε η εκτίμηση μέχρι πρόσφατα, 

ότι επρόκειτο για δύο ιερά, αφιερωμένα στην Ήρα Ακραία (στο άκρο 

της  στεριάς)  και  στην  Ήρα  Λιμενία  (του  Λιμονίου).  Νεότερες 

ανασκαφές έχουν οδηγήσει σήμερα τους ερευνητές στην άποψη ότι 

υπήρχε  ένα  μόνο  ιερό,  της  Ήρας‐Ακραίας,  της  οποίας  η  λατρεία 

άρχισε κατά τη γεωμετρική περίοδο. 

     Γύρω  στα  800π.χ.  οικοδομήθηκε  ο  πρώτος  αψιδωτός  ναός  της 

Ήρας, από τον οποίο σήμερα, δεν σώζονται ίχνη. Κατά τον 6ο αιώνα    

π.χ.  ένας  καινούργιος  ναός  της  Ήρας  κτίστηκε  λίγο  δυτικότερα. 

Ήταν  δωρικού  ρυθμού,  με  ορθογώνια  κάτοψη  και  διαστάσεις 

10,30χ31μ.  Συνοδευόταν  από  βωμό  στα  ανατολικά,  ο  οποίος  ήταν 

επιμήκης  και   έφερε  διακόσμηση  τριγλύφων.   Τον  4ο   αιώνα   π.Χ.   
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προστέθηκαν γύρω από τον βωμό οκτώ ιωνικοί κίονες, που στήριζαν 

ένα  στέγαστρο  για  την προστασία  των  ιερών  και  της  ιερής φωτιάς 

από  τους  ισχυρούς  ανέμους  της  περιοχής.  Ανατολικότερα, 

οικοδομήθηκε κατά τον 4ο αιώνα π.χ. μια διώροφη στοά σχήματος Γ, 

με δωρικούς κίονες στο ισόγειο και ιωνικούς στον πρώτο όροφο. Ένα 

κτίριο  που  αποκαλύφθηκε  στα  δυτικά  του  δωρικού  ναού,  έχει 

ερμηνευθεί ως αγορά με θρησκευτική και εμπορική χρήση.  

 

  
Ναός Ήρας  

           Σε απόσταση 200μ. ανασκάφτηκε το δεύτερο τμήμα του ιερού, 

που είχε αρχικά ταυτιστεί με το λεγόμενο ιερό της Ήρας Λιμενίου. Η 

άποψη  αυτή,  που  εκφράστηκε  από  τον  καθηγητή  H.Payne, 

βασίστηκε  στην  ύπαρξη  ενός  ορθογωνίου  οικοδομήματος  την 

αρχαϊκών  χρόνων,  που  θεωρείται  ως  ναός  της  Ήρας.  Ο  επόμενος 

ανασκαφέας,  καθηγητής R.Tomlinson  ερμήνευσε  το  εν λόγω κτίριο 

ως ευκτήριο  για τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών.  

 

 
Εικόνες κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του Payne 

 

       Ανάμεσα  στους  δύο  χώρους  υπήρχε  μια  ιερή  λιμνούλα,  που 

συγκρατούσε  τα  βρόχινα  νερά.  Κάτω  από  την  επίχωση  της  λίμνης 

που είχε ολοκληρωθεί ήδη από τον 4αι. π.Χ. και κατά τις ανασκαφές, 
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αποκαλύφθηκαν γύρω στις 200 χάλκινες φιάλες (ιερά τελετουργικά 

σκεύη).  Πολύ  κοντά,  ήρθε  στο  φώς  και  μια  υδατοδεξαμενή  με 

αψιδωτές τις στενές πλευρές της και με μια σειρά πεσσών στο κέντρο 

για  την  στήριξη  της  στέγης.  Πρόκειται  για  ένα  ενδιαφέρον 

υδροσυλλεκτικό  έργο  του 4ου αι.  π.χ.  με άριστη στεγανότητα,  έργο 

που  είχε  προκαλέσει  μεγάλο  ερευνητικό  και  επιστημονικό 

ενδιαφέρον για την αρτιότητά του.  

 

 
Χάλκινη φιάλη (τελετουργικό σκεύος) 

 

     Στην  περιοχή  του  Ηραίου  Περαχώρας  αποκαλύφθηκαν  τα  πιο 

σημαντικά  λείψανα  του  πρώιμου  κορινθιακού  πολιτισμού.  Κέντρο 

ήταν  το  Ιερό  της  Ήρας,  στο  λιμανάκι  κάτω  απο  τις  εμφανές 

μικρόκτισμα  του  σημερινού  φάρου.  Η  Περαχώρα,  κατά  τα 

προρωμαϊκά  χρόνια,  αποτελούσε  ζωτικό  τμήμα  της  Κορινθιακής 

γης. Η Κορινθιακή τέχνη,  των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, 

δε  θα  ήταν  απόλυτα  γνωστή  σε  εμάς,  χωρίς  τα  ευρήματα  της 

Περαχώρας. 

                                 
 

    Ψευδόστομος αμφορέας μυκηναϊκής περιόδου                   δοχείο για λάδι 
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     Με  τις  ανασκαφές  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  τα  έτη  1930‐

1933, μελετήθηκε η περιοχή του Ηραίου και τα γειτονικά ιερά Ήρας 

Ακραίος  και  Λιμενίας.  Η  έρευνα  επεκτάθηκε  ως  τη  λιμνοθάλασσα 

της  Βουλιαγμένης,  όπου  βεβαιώθηκαν  κατάλοιπα  από 

εγκαταστάσεις νεολιθικής πρώιμης ελλαδικής αλλά και μυκηναϊκής 

εποχής, ενώ εικάζεται ότι υπήρχε μια σημαντική πόλη με το όνομα 

Ηραίον.  Σύμφωνα με  τα  λείψανα  που  έχουν  βρεθεί  στην  ευρύτερη 

περιοχή της Πειραιάς χώρας εκτιμάται ότι, η γνωστή απο διάφορες 

φιλολογικές πηγές πόλη   Οινόη  βρισκόταν  στην  περιοχή  του 

σημερινού Σχοίνου, ενώ σύμφωνα με ευρήματα που ήρθαν στο φώς 

το  1972  μέσα  στην  πόλη  του  Λουτρακίου,  τοποθετείται  εκεί  ο 

Συνοικισμός Θερμά. 

 

ΙΣΘΜΙΑ 

 
΄΄ Ανάχαρσις: Για ποια έπαθλα αγωνίζεστε; 

  Σόλων: Στην Ολυμπία για ένα στεφάνι αγριελιάς, στα Ίσθμια για ένα στεφάνι         

πεύκου, στη Νεμέα για ένα στεφάνι σέλινου, στα Πύθια για τους καρπούς των 

ιερών δένδρων του θεού και [ ] στα Παναθήναια, για το λάδι της ιερής ελιάς ΄΄  
                                                                                          (Λουκιανός, Ανάχαρσις, 9‐14) 

 

      Ο ναός του Ποσειδώνα 
   

Οι  αρχαίοι  Κορίνθιοι,  αφιέρωσαν  στον  θεό  Ποσειδώνα  έναν  λευκό 

ναό που το μήκος του έφτανε τα 55, 70 μ. και το πλάτος του 25, 4 μ. 

Κτίστηκε περίπου το 600 π. Χ, την εποχή που έδρευε η δυναστεία των 

Κυψελλίδων. Παρότι καταστράφηκε από τους βάρβαρους αλλά και 

τους σεισμούς, φαίνεται πως συνεχίστηκε να υπάρχει ως την εποχή 

του Ιουστινιανού, που τον κατέστρεψε και από τα υλικά του έφτιαξε 

το  Ιουστινιανό  τείχος.  Στον  Ναό,  υπήρχαν  δύο  αγάλματα  του 

Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, αλλά και άλλων θεοτήτων που είχαν 

σχέση  με  την  θάλασσα,  όπως  οι  μορφές  των  Νηρηίδων  και  των 

παιδιών του Τυνδάρεως. 

      Οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες, πραγματοποιήθηκαν από την 

Γαλλική σχολή Αρχαιολογίας των Αθηνών και ακολούθησε το 1952 ο 

Οscar Broneer, όπου κατόρθωσε να εντοπίσει τα λείψανα από το ιερό 

του  Ποσειδώνα,  καθώς  και  του  Μελικέρτη.  Από  ιστορικές  πηγές 
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γνωρίζουμε,  πως  όταν  ο  ναός  καταστράφηκε  τον  5ο  π.  Χ  αιώνα, 

ξανακτίστηκε  ως  δωρικό  περίπτερο.  Εβδομήντα  έτη  μετά, 

ξανακαταστρέφεται και θα επισκευαστεί το 390 π. Χ. 

 

 
Ιερό Ποσειδώνα Ισθμίας 

     

     Από το θέατρο της αρχαίας  Ισθμίας δε σώζονται παρά ελάχιστα 

λείψανα,  διότι  ήταν  το  πλησιέστερο  από  τα  χτίσματα  προς  το 

μεσαιωνικό  οχυρό  και  κυριολεκτικά  ξεθεμελιώθηκε  για  να 

προμηθεύσει οικοδομικό υλικό στο οχυρό. Έχουν βρεθεί θεμέλια της 

σκηνής και του κοίλου, μερικά από τα θεμέλια της δυτικής παρόδου, 

η  θεμελίωση  του  προσκηνίου  και  μερικοί  λίθοι  από  τη  θεμελίωση 

δύο βάθρων μεγάλων πλαστικών εικόνων.  

     Το  Παλαιμόνιο,  ο  ναός  δηλαδή  που  ήταν  αφιερωμένος  στη 

θαλασσινή  θεότητα  με  το  όνομα  Παλαίμονας,  ρωμαϊκής  εποχής, 

ανασκάφηκε, επίσης,  από τον O. Broneer. Έχει προσανατολισμό ίδιο 

με αυτόν του ναού του Ποσειδώνα, το κρηπίδωμά του έχει μήκος 8,30 

μέτρα  και  πλάτος  7,70  και  ύψος  1,85  μέτρα.  Ο  ναός  είχε  ιδιαίτερο 

περίβολο,  ενώ  στα  ανατολικά  του  σημειώνονται  τρεις  λάκκοι 

θυσιών. 

 

    Τα Ίσθμια 

 

      Οι πανελλήνιοι αγώνες –τα Ίσθμια – που ετελούντο στην Ισθμία 

αρχικώς  ήταν  τοπικοί  και  αργότερα,  στο  τέταρτο  έτος  της  47ης 

Ολυμπιάδος  (το 58ο π.Χ.)  ή  στο  τέταρτο  έτος  της  49ης Ολυμπιάδος 

(δηλ.  το  581  π.Χ.)  έγιναν  πανελλήνιοι.  Η  αρχή  της  τελέσεως  τους 

χάνεται στα βάθη της ελληνικής πρωτοϊστορίας και συνδέεται με το 



 24

τραγικό τέλος της Ινούς, της δευτέρας συζύγου του Αθάμαντος, και 

του  παιδιού  τους Μελικέρτου,  που  έπεσαν  στον  Σαρωνικό  από  τις 

Σκιρωνίδες πέτρες. Το πτώμα του παιδιού έβγαλε στον Σχοινούντα 

(το  σημερινό  Καλαμάκι)  ένα  δελφίνι  και  ο  βασιλεύς  της  Κορίνθου 

Σίσυφος έθαψε το παιδί, το οποίο έλαβε έκτοτε το όνομα Παλαίμων 

και προς τιμήν του καθιέρωσε τα Ίσθμια. Ο Πλούταρχος στον «Βίο 

του  Θησέως»  γράφει  ότι  άλλη  ήταν  η  εορτή  προς  τιμήν  του 

Μελικέρτου (Παλαίμονος) και άλλα ήσαν τα Ίσθια, τα οποία ίδρυσε 

ο  Θησέας,  θέλοντας  να  εξαγνισθή  για  τον  φόνο  του  Σκίρωνος,  ο 

οποίος ήταν ξάδελφός του. 

 

                               
       Σημαντικότεροι πανελλήνιοι αγώνες               Νικητής Ισθμίων 

                       στην αρχαία Ελλάδα                       με στεφάνι αγριοσέλινου 

        

     Αργότερα  οι  αγώνες  αφιερώθηκαν  και  στον  Ποσειδώνα  και  οι 

νικητές  ελάμβαναν ως έπαθλο στέφανο  (στεφάνι) πίτυος  (πεύκου). 

Ως  έπαθλο  προς  τιμήν  του  Παλαίμονος  δινόταν  στους  νικητές 

στεφάνι σελίνου,  το οποίο θεωρούνταν καταχθόνιο φυτό  (φυτό του 

κάτω κόσμου). Αναφέρεται, επίσης, στεφάνωμα νικητή των Ισθμίων  

και με μύρτα.  Το πρόγραμμα των αγώνων ήταν περίπου το  ίδιο με 

εκείνο των Ολυμπίων, με την διαφορά ότι στα Ίσθμια υπήρχαν για 

την  κατηγορία  των παίδων  ο  ίππιος  δρόμος  και  το παγκράτιον.  Οι 

μουσικοί αγώνες εισήχθησαν πολύ αργά στα Ίσθμια (ίσως τον 3ο αι.)   

     Στους  αγώνες  αυτούς,  σύμφωνα  με  τη  παράδοση  δεν  έπαιρναν 

μέρος  οι  Ηλείοι,  γιατί  ο  Ηρακλής  είχε  σκοτώσει  τα  παιδιά  της 

Μυλιόνης από την Ηλεία, σε ενέδρα στις Κλεωνές, που ανήκαν στην 

περιοχή και την κυριαρχία της Κορίνθου. 
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ΔΕΛΦΟΙ : ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
 

                    Ένας Σπαρτιάτης  ευγενής  ρώτησε  την Πυθία  εάν θα πεθάνει  στην     

επικείμενη  μάχη  και,  άρα,  εάν  θα  πρέπει  να  λάβει  μέρος.  Η  απάντηση  της 

Πυθίας ήταν  κλασσική: ʺΉξεις αφίξεις ου εν τω πολέμω θνήξειςʺ 

      Ψηλά,  πάνω  από  τον  Κορινθιακό  κόλπο,  στο  ιερό  βουνό  του 

Παρνασσού, περικυκλωμένο από έλατα, βρισκόταν το ιερό του θεού 

Απόλλωνα,  οι Δελφοί.  Σύμφωνα  με  πανάρχαιο  μύθο,  οι  δύο  αετοί 

που εξαπέστειλε ο Δίας από τα πέρατα του σύμπαντος για να βρει 

το  κέντρο  του  κόσμου,  συναντήθηκαν  στους  Δελφούς.  Έκτοτε  οι 

Δελφοί  ταυτίστηκαν  με  τον  ομφαλό  της  γης,  και  όχι  μόνο 

γεωγραφικά. 

 
Ναός Αθηνάς Προναίας 

    

      Για  πολλούς  αιώνες  η  φωνή  των  Δελφών,  του  πιο  σπουδαίου 

ιερού,  ήταν  η  απόλυτη  οδηγήτρια  δύναμη  στους  Έλληνες.   Απλοί 

άνθρωποι, καθώς και απεσταλμένοι πόλεων το επισκέπτονταν, για 

να λάβουν απάντηση και οδηγίες για το μέλλον και  το πεπρωμένο 

τους.  Οι  χρησμοί  υπακούονταν  και  η  πειστική  δύναμή  τους  ήταν 

τέτοια,  που  πόλεμοι  κερδήθηκαν  ή  χάθηκαν,  από  λίγες  λέξεις  της 

Πυθίας. 

                           
                         Επιγραφή με χρησμό                            Η Πυθία χρησμοδοτεί 
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     Στην  ίδια  περιοχή  προϋπήρχε  από  παλαιότερες  εποχές  ένα 

πρωτόγονο  μαντείο,  στο  οποίο  λατρευόταν  η  θεά  Γη  (μυκηναϊκή 

εποχή).  Αγαλματίδια  της  θεάς  έχουν  βρεθεί  στα  ερείπια  του  ναού 

της Αθηνάς Προναίας καθώς και σε αυτόν του Απόλλωνα. Αιτία της 

ίδρυσης  μαντείου  ήταν  η  ύπαρξη  ενός  χάσματος,  από  το  οποίο 

έβγαιναν  ατμοί,  επιτρέποντας  έτσι  το  να  περνούν  οι  άνθρωποι  σε 

μια κατάσταση έκστασης.  

      Με  τον  καιρό,  περισσότεροι  θεοί  λατρεύτηκαν  μαζί  με  τη  Γη. 

Σύμφωνα με την μυθολογία, φύλακας του μαντείου ήταν ο δράκος 

Πύθωνας, τον οποίο σκότωσε ο Απόλλων. Την Γεωμετρική περίοδο, 

το  μαντείο  πέρασε  υπό  την  εξουσία  του  Απόλλωνα,  όπως 

μαρτυρείται και από την αλλαγή από πήλινα γυναικεία ειδώλια σε 

μπρούτζινα  αντρικά.  Στην  Ιλιάδα  αναφέρεται  σαν  ένας  πλούσιος 

και ιερός χώρος.   

    
Ναός Απόλλωνα 

      

       Κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνος π.Χ., όταν η βαρβαρική λατρεία 

του  Διονύσου  είχε  εισέλθει  στην  Ελλάδα,  κινδυνεύοντας  να 

εξαλείψει  τις αξίες και παραδόσεις και να στείλει  τους Έλληνες σε 

βαρβαρικά  στάδια,  οι  Δελφοί  έσωσαν  την  Ελλάδα  εισάγοντας 

ευφυώς τον Διόνυσο, με τις αρετές του Απόλλωνα. 
      Όταν  πλέον  επικράτησε  η  λατρεία  του  Απόλλωνα,  το  ιερό  των 

Δελφών απέκτησε  ιδιαίτερα σημαντικό  ρόλο στον αρχαίο  ελληνικό 

κόσμο,  ενώ  η  επιρροή  του  εξαπλώθηκε  σταδιακά  σε  ένα  μεγάλο 

τμήμα του ευρύτερου χώρου της ανατολικής Μεσογείου. Σημαντικός 

αριθμός  αφιερωμάτων  που  βρέθηκαν  στους  Δελφούς,  προέρχεται 
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ακόμα και από περιοχές της Συρίας και της Αρμενίας, γεγονός που 

μαρτυρά  την  έκταση  της  επιρροής  του  ιερού.  Λόγω  του  μεγάλου 

κύρους του μαντείου, οι ελληνικές πόλεις κατέφευγαν σ’ αυτό για να 

βοηθηθούν  στη  λήψη  σημαντικών  αποφάσεων.  Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση του αποικισμού, όπου οι μητροπόλεις κατέφευγαν 

στο μαντείο για να το συμβουλευτούν, για την επιλογή κατάλληλης 

θέσης για την ίδρυση αποικίας. 

 

 
 
 

       Το  μαντείο  των  Δελφών,  ένα  θρησκευτικό  και  πολιτιστικό 

κέντρο,  επέβαλε  για  πρώτη  φορά  στην  ανθρώπινη  ιστορία  διεθνή 

νόμο,   απαγορεύοντας  την  εκτέλεση  αιχμαλώτων  πολέμου  ή  την 

μόλυνση  των  νερών  των  πηγαδιών  και  την  καταστροφή  

υδραγωγείων. 

    Οι  Δελφοί  επηρέασαν  την  Ελλάδα,  όχι  μόνο  θρησκευτικά,  αλλά 

και  στην  εκπαίδευση,  στη  λογοτεχνία,  στην  τέχνη  και  στο  εμπόριο 

και  κυρίως στον αποικισμό. Οι προσφορές  ατόμων και πόλεων στο 

μαντείο  του  Πυθίου  Απόλλωνα  ήταν  μεγάλες.  Περισσότερα  από 

πέντε  χιλιάδες  έργα  τέχνης  υπήρχαν  στους  Δελφούς,  πριν  την 

καταστροφή του. 

     Την  περίοδο  των  Περσικών  πολέμων  το  μαντείο  των  Δελφών 

εξέδωσε  αρκετούς  δυσοίωνους  χρησμούς  για  τις  ελληνικές  πόλεις, 

γεγονός  που  αποδόθηκε  από  μεταγενέστερους  ιστορικούς  σε 

φιλοπερσική  στάση  που  κράτησε.  Ο  Ηρόδοτος  αναφέρει  πως  οι 

Δελφοί δέχτηκαν επίθεση από τους Πέρσες. Συγκεκριμένα αναφέρει 

πως αφού ο Ξέρξης πέρασε τις Θερμοπύλες και κατευθυνόταν προς 
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τη Φωκίδα, έστειλε ένα στρατιωτικό σώμα προς τους Δελφούς για να 

αποσπάσει θησαυρούς. Όταν οι Πέρσες πλησίασαν στους Δελφούς, 

δύο κορυφές από τον Παρνασσό αποκόπηκαν και έπεσαν πάνω τους, 

ενώ  παράλληλα  καταδιώχθηκαν  από  δύο  τοπικούς  ήρωες,  τον 

Φύλακο και τον Αυτόνοο. 

 

           
 

Η λειτουργία του μαντείου τερματίστηκε το 394 μ.Χ. με διάταγμα του 

βυζαντινού  αυτοκράτορα  Θεοδοσίου  Αʹ.  Με  την  επικράτηση  του 

Χριστιανισμού,  οι  Δελφοί  έγιναν  έδρα  επισκοπής,  αλλά 

εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 7ου αι. μ.Χ., κατά την περίοδο των 

Σλαβικών επιδρομών. 

 

     Ο σύγχρονος «Ομφαλός της Γης» 

       

 Συνυπάρχει με έναν από τους συγκλονιστικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους  της  Ελλάδας,  που  έχει  αναδειχτεί  και  ως  ένας  από  τους 

σημαντικότερους Ιερούς Τόπους του Παγκόσμιου Πολιτισμού.     Δύο 

εκατομμύρια  επισκέπτες  γνωρίζουν  κάθε  χρόνο  από  κοντά  τον 

ιστορικό  αυτό  τόπο  που  έχει  ανακηρυχτεί  από  την  UNESCO  ως 

μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς.  Το  Αρχαιολο‐

γικό Μουσείο περιλαμβάνει αριστουργήματα παγκόσμιας ακτινοβο‐

λίας,  όπως  το  μπρούτζινο  άγαλμα  του  «Ηνιόχου»,  της  «Σφίγγας» 

των Ναξίων και  των αρχαϊκών Κούρων «Κλέοβη  και  Βίτωνα»,  που 

βρέθηκαν στις ανασκαφές ανάδειξης των αρχαιοτήτων των Δελφών. 
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 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
                                                             

                                                            ΄΄ Γη και ύδωρ πάντα έσθ’ όσα γίνονται ηδέ φύονται.΄΄ 

                                          ( = χώμα και νερό είναι όλα όσα γεννιούνται και φυτρώνουν ) 
                                                                                Ξενοφάνης , φιλόσοφος 570‐ 480π.Χ. 

 
        Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 

Αθηνών, κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί τους , ότι δεν συντρέχει 

λόγος  ανησυχίας  από  τους  σεισμούς  που  δείχνουν  να  πυκνώνουν 

τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή 

του  Κορινθιακού  ,  ο  Εγκέλαδος  ωστόσο  φαίνεται  μάλλον  να  μας 

προειδοποιεί . 

 

            

         Η τελευταία σεισμική δόνηση στον Κορινθιακό κόλπο μεγέθους 

4,5  βαθμών  της  κλίμακας  Ρίχτερ  έγινε  αισθητή  ακόμη  και  στην 

Αττική  και  σύμφωνα  με  το  Ινστιτούτο  Γεωφυσικής  του 

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  ,  το  επίκεντρο  του 

σεισμού  εντοπίζεται  16  χιλιόμετρα  νοτιοδυτικά  της  Δοβρένας 

Βοιωτίας.  Ακολούθησαν  δύο  σεισμικές  δονήσεις  στην  Δεσφίνα 

μεγέθους 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ , τόσο επιφανειακές , όσο 
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τα  σμήνη  σεισμών  που  είχαν  παρατηρηθεί  στην  περιοχή  της 

Ναυπάκτου  ,  Ερατεινής  ,  Ιτέας  και Άσπρων σπιτιών πριν από λίγο 

καιρό . Όλοι γύρω από τον Κορινθιακό… 

      Στο μεταξύ, τοποθετημένη πάνω σε πλήθος ενεργών ρηγμάτων , 

η Ελλάδα δείχνει ευάλωτη στις βουλήσεις του Εγκέλαδου και οι επι‐

στήμονες , καθώς δεν έχει προκύψει επισήμως το ασφαλές σύστημα 

πρόγνωσης σεισμών , δεν έχουν άλλο από το να παρατηρούν και να 

καταγράφουν.  Ακριβώς  αυτές  οι  ιδιαιτερότητες  του  τόπου  μας  , 

καθιστά  σήμερα  επιτακτική  ανάγκη  τη  μελέτη  του  και  πρωτίστως 

την  ενημέρωση  όλων  των  κατοίκων  για  τους  κινδύνους  που  τους 

απειλούν και τους τρόπους προστασίας τους . 

 

ΡΗΓΜΑΤΑ 

     

       Η ζώνη του Κορινθιακού κόλπου ξεκινά από το Αίγιο και φθάνει 

έως  τις  Αλκυονίδες  νήσους  ,  ενώ  η  δεύτερη  ξεκινά  από  τις 

Αλκυονίδες  ,  περνάει  από  τη  Θήβα  και  καταλήγει  στον  Νότιο 

Ευβοϊκό , σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Αθήνα κυκλώνουν το 

Λεκανοπέδιο εντοπίζονται ανάμεσα σε δύο σεισμογενείς ζώνες, του 

Κορινθιακού κόλπου και  της Θήβας,  οι  οποίες στο παρελθόν έχουν 

δώσει ισχυρές σεισμικές δονήσεις.  

     Όπως αναφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες,  τα ρήγματα‐απειλή για 

την Αττική  είναι  όλα  όσα βρίσκονται πάνω στη σεισμική  ζώνη  του 

Κορινθιακού  (Αλκυονίδες,  6,8  Ρίχτερ  το  1981)  αλλά  και  εκείνο  της 

Αταλάντης , που το 1894 με χτύπημα 6,9 Ρίχτερ έστειλε στον θάνατο 

255 άτομα.  
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    «  Στο  λεκανοπέδιο  της  Αττικής  έχουν  καταγραφεί  δεκάδες 

ρήγματα  ,  μεγάλα  και  μικρά  ,  τα  οποία  δεν  παρουσιάζουν  υψηλή 

σεισμική  δραστηριότητα  και  ενδιαφέρον.  Τα  μόνα  που  ξεχωρίζουν 

και  τα  οποία  θεωρώ  ικανά  να  δώσουν  έναν  ισχυρό  σεισμό  στο 

μέλλον  είναι  το  υποθαλάσσιο  ρήγμα  του  Σαρωνικού  και  αυτό  του 

Αυλώνα» σημείωσε ο ερευνητής του Γεωδυναμικού  Ινστιτούτου στο 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Αθανάσιος  Γκανάς και προσθέτει  :     

«  Χρειάζεται  λεπτομερέστατη  καταγραφή  και  παρακολούθηση  του 

φαινομένου, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει. Το κεντρικό 

σεισμογραφικό  δίκτυο  που  παίρνουμε  τα  δεδομένα  δεν  είναι 

επαρκές». 

      Με  την  ίδια  αγωνία  ζουν  τις  τελευταίες  δύο  εβδομάδες  και  οι 

κάτοικοι  της  Κορινθίας,  μιας  και  το  ρήγμα  του  Ξυλοκάστρου  έχει 

δώσει  στο  παρελθόν  ισχυρούς  σεισμούς.  «Το  συγκεκριμένο  ρήγμα 

έδωσε  το  1402  σεισμό  μεγέθους  7  Ρίχτερ,  ενώ  το  1888  6,6  Ρίχτερ» 

σημείωσε  ο  κ.  Γεράσιμος  Παπαδόπουλος  και  πρόσθεσε:  «Τα  δύο 

ρήγματα έχουν σχέση μεταξύ τους, καθώς το ένα είναι συνέχεια του 

άλλου. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και μελέτη». 

 

 

Δορυφορική λήψη του Κορινθιακού από NASA 
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      Μάλιστα  θεωρείται  αναγκαίο  στην  περιοχή  να  τοποθετηθούν 

φορητά σεισμικά όργανα, τα οποία θα καταγράφουν κάθε «ανάσα» 

του  ρήγματος.  «Στη  Λ’  Ακουίλα  της  Ιταλίας  κουνούσε  επί  τρεις 

μήνες και όλοι οι σεισμολόγοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος 

ανησυχίας. Και έπειτα έγινε το κακό με τόσους νεκρούς».Χρειάζεται 

προσοχή. Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Ξυλοκάστρου 

έχει  ξυπνήσει  εφιάλτες  στους  κατοίκους  της  περιοχής,  που 

φοβούνται  τα  χειρότερα  καθώς  κανείς  τους  δεν  έχει  ξεχάσει  το 

φονικό σεισμό των Αλκυονίδων το 1981. 

 

                             
 

      Τόσο το ρήγμα των Αλκυονίδων όσο και αυτό του Ξυλοκάστρου 

φαίνεται πως  έχουν βγει από  τη χειμερία νάρκη  τους  . Οι  κάτοικοι 

του  οικισμού  Βένιζα  στα  Βίλια  Αττικής  νιώθουν  καθημερινά  τους 

τελευταίους  μήνες  τη  γη  να  τρέμει  κάτω  απ’  τα  πόδια  τους  από 

ασθενείς  δονήσεις  που  προέρχονται  από  το  ανατολικό  τμήμα  της 

ζώνης  του  Κορινθιακού,  που  το  1981  έδωσε  το  σεισμό  των 

Αλκυονίδων. Σύμφωνα με τον αθηναϊκό τύπο « πολλοί επιστήμονες 

έσπευσαν  να  καθησυχάσουν  λέγοντας  ότι  πρόκειται  για 

συνηθισμένες  σεισμικές  δονήσεις  στην  περιοχή  του  ανατολικού 

Κορινθιακού κόλπου, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει 

καμία απολύτως σχέση με αυτό των Αλκυονίδων, που το Φεβρουάριο 

του 1981 είχε δώσει τα 6,7 φονικά Ρίχτερ. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ 

 

        Σημαντικό  πραγματικό  παράδειγμα  και  όχι  μύθος  για  την 

περιοχή του Δυτικού Κορινθιακού και συγκεκριμένα την περιοχή του 

Αιγίου αποτελεί ο σεισμός που έγινε στην αρχαία Ελίκη το 373 π.Χ.. 

Ο σεισμός έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και όπως αναφέρει ο 

Στράβων  ,  τα  Βούρα  εξαφανίστηκαν  από  χάσμα  (=μεγάλο  ρήγμα) 
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και  η  Ελίκη  από  θαλάσσιο  κύμα  (=παλιρροϊκό  κύμα  ,  δηλαδή 

τσουνάμι) . 

       Κατά τον Παυσανία η Ελίκη που απείχε 40 στάδια από το Αίγιο 

και  ήταν  παραθαλάσσια  πόλη  (μητρόπολη  των  Ιωνικών  πόλεων) 

αφανίστηκε μαζί με τα οικοδομήματά της  . Ακολούθησε παλιρροϊκό 

κύμα , το οποίο κάλυψε και το δάσος του Ποσειδώνα , με αποτέλεσμα 

να φαίνονται  μόνο  οι  κορυφές  των  δέντρων  .  Δεν  απέμεινε  τίποτα 

και  στα  Βούρα  ,  τα  οποία  καταστράφηκαν  εντελώς  .  Από  τον 

πληθυσμό σώθηκαν μόνο αυτοί που απουσίαζαν σε εκστρατείες  , οι 

οποίοι  επιστρέφοντας  την  ξαναέκτισαν  .  Ο  Αριστοτέλης  αναφέρει 

ότι ο σεισμός και το κύμα συνέβησαν ταυτόχρονα , ενώ ο Διόδωρος ο 

Σικελιώτης σημειώνει ότι τη χρονική εκείνη περίοδο έγιναν σεισμοί 

και  κατακλυσμοί  σε  ολόκληρη  την  Πελοπόννησο  ,  με  αποτέλεσμα 

τον  αφανισμό  πληθυσμού  και  πόλεων  ,  που  δεν  είχε  αναφερθεί 

μέχρι τότε στα ιστορικά χρονικά .  

 

 
       

 

       Ο  σεισμός  έγινε  τη  νύκτα  απροειδοποίητα  ,  με  αποτέλεσμα  οι 

περισσότεροι να σκοτωθούν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια . Οι 

περισσότεροι παρασύρθηκαν στη συνέχεια από το παλιρροϊκό κύμα 

και έτσι η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική . 

       Ο Αιλιανός αναφέρει ότι πέντε μέρες πριν από τον σεισμό όλα τα 
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ποντίκια  ,  οι  γάτες  ,  οι  σαρανταποδαρούσες  ,  τα  φίδια  και  όλα  τα 

παρόμοια  ζώα  και  ερπετά  άφησαν  την  Ελίκη  και  κατευθύνθηκαν 

προς την Κερύνεια (χωριό της Κορινθίας)  . Οι κάτοικοι απορούσαν  , 

μην μπορώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο  ,  οπότε ακολούθησε ο 

σεισμός τη νύκτα . 

 

Άλλοι σημαντικοί σεισμοί στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου : 

 

‐ 427  π.Χ.  :.  Ισχυρός  σεισμός  έγινε  αισθητός  στην  Αθήνα,  την 
Εύβοια,  Βοιωτία  και  μερικώς  στον  Ορχομενό.  Κατά  τις 

αναφορές του Θουκυδίδη, η πιθανή εστία ήταν η Αταλάντη. 

 

‐ 426  π.Χ.  :    Το  καλοκαίρι  του  έτους  αυτού  από  ισχυρό  σεισμό 
στην ευρεία περιοχή της Αταλάντης, μετατοπίστηκε η βορειο‐

ανατολική γωνία του Παρθενώνα . 

 

‐ 1858  21  Φεβρουαρίου  :  Αισθητός  με  ζημιές  στην  Κόρινθο. 
Επίκεντρο: 1858 02 21 07:30 38.000  23.000, από τα δεδομένα του 

NEIC,U.S.GEOLOGICAL SURVEY  

 

‐ 1861  26  Δεκεμβρίου  :  Σεισμός  στο  Αίγιο  και  Γαλαξίδι. 

Αποσπάστηκε η περιοχή μεταξύ των ποταμών Μεγανίτου και 

Εράσμιου,  περίπου  15  τετραγωνικά  χιλιόμετρα  και  το  τμήμα 

αυτό  μεταβλήθηκε  σε  πυθμένα  θάλασσας.  Επίκεντρο:1861  12 

26 06:49 38.300 22.300 7.50M,  από  τα  δεδομένα  του NEIC, U. S. 

GEOLOGICAL SURVEY 

 

‐ 1928 2 Απριλίου  : Έγινε σεισμική δόνηση κοντά στην Κόρινθο, 
6,3 Μ 

 

‐ 1928 22 Απριλίου : Αισθητός στην Κόρινθο. 
 

‐ 1953 5 Σεπτεμβρίου  : Αισθητός στην Κόρινθο 
 

‐ 1965 6 Ιουλίου : Σεισμική δόνηση αισθητή στην Κόρινθο 
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‐ 1981 24 Φεβρουαρίου : Αισθητή ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 Μ 
με  επίκεντρο  τις  Αλκυονίδες  ,  77  χιλιόμετρα  από  την  Αθήνα. 

Μετά 6 ώρες σημειώθηκε μετασεισμός 6,4 Μ στα 60 χιλιόμετρα 

από  την  Αθήνα.  Σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  του  NEIC,  U.  S. 

GEOLOGICAL  SURVEY  το  επίκεντρο  είναι:  

1981 02 24 20:53:38.40 38.22 22.93 33χιλιόμετρα βάθος 6.80Μ  και 

1981 02 25 02:35:53.30 38.12 23.14 33χιλιόμετρα βάθος 6.40 M 

 

                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΚΑ‐ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 

 

     Η  Ανατολική  Μεσόγειος  είναι  μία  από  τις  πιο  πολύπλοκες 

περιοχές  της  υδρογείου.  Εδώ  συναντώνται  τρεις  λιθοσφαιρικές 

πλάκες:  η  Ευρασιατική,  η Αφρικανική  και  η  πλάκα  της  Σαουδικής 

Αραβίας  (Εικόνα  1).  Η  πλάκα  της  Αφρικής  κινείται  προς  Βορρά  , 

δηλαδή  προς  την  Ευρασιατική  .  Η  πλάκα  της  Σαουδικής  Αραβίας 

κινείται  επίσης  προς  Βορρά  αλλά  με  μεγαλύτερη  ταχύτητα  και 

συγκρούεται  με  την  Ευρασιατική  πλάκα.  Η  σύγκρουση  αυτή 

αναγκάζει  την  ηπειρωτική  μικρο‐πλάκα  της  Τουρκίας  να  κινηθεί 

προς τα δυτικά , κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολής . Η 

κίνηση αυτή της Τουρκίας πιέζει τον ηπειρωτικό φλοιό του Αιγαίου 

από ανατολικά, το οποίο όμως είναι μπλοκαρισμένο από την δυτική 

πλευρά του. Ο ηπειρωτικός φλοιός του Αιγαίου, αφού δεν μπορεί να 

κινηθεί  προς  Βορρά  ,  Δύση  και  Ανατολή  ,  παραμορφώνεται  και 

αναγκάζεται να «ξεφύγει» προς Νότο . 

 

 
Εικόνα 1 
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     Στη διαδικασία της διαφυγής της μικρο‐πλάκας του Αιγαίου προς 

Νότο,  ο λιθοσφαιρικός φλοιός σπάει σε διάφορες ζώνες  ,  οι  οποίες 

σε γενικές γραμμές είναι παράλληλες με το Ελληνικό Τόξο , δηλαδή 

το  νοητό  τόξο  που  περιλαμβάνει  τα  Ιόνια  νησιά  ,  την  Κρήτη  ,  την 

Κάρπαθο  και  τη  Ρόδο  .  Το  Ελληνικό Τόξο αποτελεί  το  όριο  μεταξύ 

της μικρο‐πλάκας του Αιγαίου και της Αφρικανικής πλάκας, η οποία 

βυθίζεται  κάτω  από  αυτό  .  Όλες  αυτές  οι  κινήσεις  και  οι 

παραμορφώσεις  των  λιθοσφαιρικών  πλακών  και  μικρο‐πλακών 

γίνονται  αντιληπτές  με  τους  συχνούς,  μικρούς  και  μεγάλους 

σεισμούς που εκδηλώνονται στην περιοχή. 

      Μία από τις ζώνες παραμόρφωσης  του ηπειρωτικού φλοιού  του 

Αιγαίου    είναι    και    ο Κορινθιακός  Κόλπος  .  Είναι    μια      σχετικά 

πρόσφατη γεωλογική δομή – άρχισε να δημιουργείται πριν από 4‐5 

εκατομμύρια  χρόνια  –  που  κόβει  σχεδόν  κάθετα  την  ορεινή 

ραχοκοκαλιά της Ελλάδας  . Πριν τη δημιουργία του Κορινθιακού, η 

Πελοπόννησος  ήταν  ενωμένη  με  την  Κεντρική  Ελλάδα  και  οι 

οροσειρές  της  Κεντρικής  Ελλάδας  ήταν  συνεχόμενες  με  αυτές  της 

Πελοποννήσου . 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 

     Πολλοί  ερευνητές  ,  διαφόρων  ειδικοτήτων,  από  ελληνικά  , 

ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια 

ασχολήθηκαν  με  την  μελέτη  των  γεωλογικών  διεργασιών  στον 

Κορινθιακό Κόλπο τα τελευταία 20‐25 χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον 

καταστροφικό σεισμό του Αιγίου το 1995 .  

    Από  τις  μελέτες  που  έχουν  γίνει  γνωρίζουμε  πλέον  ότι  οι  δύο 

ακτές  του Κόλπου  (  της Πελοποννήσου και  της Στερεάς Ελλάδας  ) 

απομακρύνονται η μία από την άλλη με ρυθμό 1‐1,5 μέτρο στα 1000 

χρόνια. 

     Ταυτόχρονα, η Βόρεια Πελοπόννησος ανυψώνεται με ρυθμό 1‐1,3 

μέτρα  στα  1000  χρόνια  ,  ενώ  οι  ακτές  της  Στερεάς  Ελλάδας 

βυθίζονται  με  τον  ίδιο  περίπου  ρυθμό  .  Υπολογίστηκε  με 

γεωδαιτικές μεθόδους ότι ο σεισμός του Αιγίου το 1995 προκάλεσε 12 

χιλιοστά βύθιση στο Ακρωτήριο Ψαρομύτα. 

     Υπεύθυνα για αυτές τις κατακόρυφες και οριζόντιες μετατοπίσεις 

είναι  τα  ενεργά  ρήγματα  που  έχουν  χαρτογραφηθεί  τόσο  στην 



 37

στεριά όσο και στον βυθό του Κόλπου και δημιουργούν τις απότομες 

πλαγιές.  Τα  ρήγματα  στη  θάλασσα  έχουν  χαρτογραφηθεί  και 

μελετηθεί  με  σύγχρονα  ηχοβολιστικά  όργανα  από  ερευνητικά 

σκάφη (βλ. Εικόνα 2 , Ρήγματα Μαραθιά ‐ Τροιζονίων κλπ). 

     Η δράση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την 

συνεχή  βύθιση  του  βυθού  του  Κορινθιακού  Κόλπου  με  ρυθμό  3,6 

μέτρα  στα  1000  χρόνια.  Ταυτόχρονα  όμως  στον  βυθό  φτάνουν  τα 

φερτά υλικά , άμμος και λάσπη , που μεταφέρονται από τα ποτάμια 

προς τον Κόλπο . Τα υλικά αυτά αποτίθενται στον βυθό του Κόλπου 

με ρυθμό 2,5 μέτρα στα χίλια χρόνια περίπου  . Έτσι τελικά ο βυθός 

του κόλπου βαθαίνει με ρυθμό 1‐1,5 μέτρο στα χίλια χρόνια  . Στον 

βυθό  του  Κορινθιακού  Κόλπου  έχουν  αποτεθεί  ιζήματα  συνολικού 

πάχους 2.200 μέτρων. Αν υπολογισθεί και το βάθος των 870 μέτρων 

του βυθού,  τότε η συνολική βύθιση της λεκάνης είναι περίπου 3000 

μέτρα στα τελευταία 1‐1,5 εκατομμύρια χρόνια. 

                         

 
                                                                  Εικόνα 2 

 

       Οι  απότομες  υποθαλάσσιες  πλαγιές  του  κόλπου  ευνοούν  την 

εκδήλωση  υποθαλάσσιων  κατολισθήσεων  και  αυτές  με  τη  σειρά 

τους  την  δημιουργία  τσουνάμι.  Πολλές  υποθαλάσσιες 

κατολισθήσεις  έχουν  χαρτογραφηθεί  και  πολλά  τσουνάμι  έχουν 

καταγραφεί  από  τους  ιστορικούς  χρόνους  μέχρι  πρόσφατα  (βλ. 

εικόνα 3). 
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      Όπως  ήδη  έχουμε  αναφέρει  το  μεγαλύτερο  τσουνάμι  στον 

Κορινθιακό Κόλπο  ήταν  αυτό  που  ακολούθησε  τον  σεισμό  του  373 

π.Χ. και κατέστρεψε την Αρχαία Ελίκη στην περιοχή μεταξύ Αιγίου 

και  Διακοφτού  .  Υποθαλάσσιες  κατολισθήσεις  και  παράκτιες 

ολισθήσεις έγιναν και με τον σεισμό του Αιγίου, τόσο στην περιοχή 

του Ελαιώνα Αιγίου όσο και στην Ερατεινή. 

 

 

 
Εικόνα 3 : Κατολισθήσεις  

 

      Στη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου η στάθμη της 

θάλασσας  ήταν  120‐125  μέτρα  χαμηλότερα  από  την  σημερινή 

στάθμη.  Η  αντίστοιχη  στάθμη  του  νερού  στον  Κορινθιακό  Κόλπο 

την ίδια εποχή ήταν 77‐78 μέτρα χαμηλότερα από την σημερινή. Το 

βάθος  του  βυθού  στο  στενό  Ρίου‐Αντίρριου  είναι  60  μέτρα  . 

Επομένως  ο  Κορινθιακός  την  τελευταία  παγετώδη  περίοδο  είχε 

μετατραπεί  σε  λίμνη  αποκλεισμένη  από  την  θάλασσα  . 

Πυρηνοληψίες  στο  βυθό  του  Κόλπου  αποκάλυψαν  τα  λιμναία 

ιζήματα  κάτω  από  13  μέτρα  θαλάσσιων  ιζημάτων.  Ο  Κόλπος 

ενώθηκε με το Ιόνιο Πέλαγος πριν από 12‐13 χιλιάδες χρόνια, όταν η 

άνοδος  της  στάθμης  της  θάλασσας  κάλυψε  τον  «ισθμό»  Ρίου‐

Αντιρρίου και τα νερά εισχώρησαν στον Κορινθιακό.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ : 

 
Στην παραπάνω έρευνα ερωτήθηκαν 25 άτομα ηλικίας 23 έως 60 χρονών. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναδεικνύονται παραπάνω με την μορφή 

πίτας. 

 

1)  Πιστεύετε  πως  οι  τεκτονικές  πλάκες  που  βρίσκονται  στον 

Κορινθιακό  Κόλπο  θα  μπορούσαν  να  δημιουργήσουν  έναν  αρκετά 

δυνατό σεισμό, όπως εκείνον του 1981;  
 

 
 

2)   Η δράση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων έχει σαν αποτέλεσμα τη 

συνεχή  βύθιση  του  βυθού  του  Κορινθιακού  Κόλπου  με  ρυθμό  2,5 

μέτρα  στα  1000  περίπου  χρόνια.  Μερικοί  επιστήμονες,  που  έχουν 

ασχοληθεί  με  το  θέμα,  πιστεύουν  πως  οι  απότομες  υποθαλάσσιες 

πλαγιές  του  κόλπου  ευνοούν  την  εκδήλωση  υποθαλάσσιων 

κατολισθήσεων  και  αυτές  με  την  σειρά  τους  την  δημιουργία 

τσουνάμι.  Όπως  δηλώνουν,  μάλιστα,  πολλά  τέτοια  κύματα  έχουν 

καταγραφεί,  μικρού  βέβαια  ύψους.  Πιστεύετε  εσείς  πως  αυτά  τα 

ρήγματα είναι ικανά να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κύμα το οποίο θα 

μπορούσε να αποβεί – έστω και ελάχιστα – καταστροφικό ; 
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3)   Πιστεύετε πως ο άνθρωπος έχει καμία σχέση με την δημιουργία 

αυτών των ρηγμάτων;  

 

ναι, καταστροφική
44%

ναι, θετική 1%

όχι 56%

 
 

4)Πώς  πιστεύετε  εσείς  ότι  αυτά  τα  ρήγματα  επηρεάζουν  την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων;  

 

 
 

5)Όπως εκτιμούν αρκετοί  Έλληνες επιστήμονες, μέσα στα επόμενα 

ενενήντα  χρόνια  θα  εξαφανιστούν  περισσότερα  από  800 

τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτογραμμών, περιλαμβανομένου και των 

ακτών του Κορινθιακού Κόλπου, λόγο της αύξησης της στάθμης της 

θάλασσας. Πιστεύετε εσείς, ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν; 
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6)Πιστεύετε  ότι  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  κάτι  για  να  το 

σταματήσουμε; 

 
 

 
 

7)  Κατά την γνώμη σας, είναι θετικό ή αρνητικό, το ότι ανοίχτηκε η 

Διώρυγα της Κορίνθου; 

 

ναι 99%

όχι 0%

ίσως 1%

 
 

8)Η  διάνοιξη  της  διώρυγας  της  Κορίνθου  έχει  επηρεάσει  την 

μορφολογία του Κορινθιακού Κόλπου; 

 

 

ναι 0%

όχι 92%

ίσως 8%
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9)  Τι  προβλήματα  πιστεύετε  εσείς  ότι  θα  μπορούσαν  να 

δημιουργήσουν τα ρήγματα στον Κορινθιακό κόλπο ;      
 
 
 

 
 

10)  Τι  προβλήματα  πιστεύετε  εσείς  ότι  θα  μπορούσαν  να 

δημιουργήσουν οι τεκτονικές πλάκες στον Κορινθιακό Κόλπο; 

 

 

 
 

Συμπεράσματα 
 

    Το  γενικότερο  συμπέρασμα,  που  συνάγεται  από  τις  απαντήσεις 

που  δόθηκαν,  είναι  ότι  υπάρχει  έντονη  ανησυχία  στους  κατοίκους 

της  ευρύτερης  περιοχής.  Επιπλέον,  διαφαίνεται  σε  πολλές 

περιπτώσεις  ότι  τους  διακατέχει άγνοια αναφορικά με  τα σεισμικά 

φαινόμενα,  γεγονός  ιδιαίτερα  ανησυχητικό.  Οι  πολίτες  περιοχών, 

που  είναι  έντονα  σεισμογενείς  θα  έπρεπε  να  πολύ  καλά 

ενημερωμένοι για τα ίδια τα φαινόμενα και κυρίως για τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους.  
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ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΙΔΑ 

       
                                 « Ο Δάσκαλος ψάρευε με αγκίστρι , αλλά όχι με δίχτυ. Και ποτέ     
                       δεν έριχνε το βέλος του σ' ένα πουλί που καθόταν σ' ένα κλαδί , ήσυχο. 
                                                 ~Κομφούκιος~ | (Κινέζος Φιλόσοφος) | 551-479 π.X.  
 

   
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

      Ο Κορινθιακός Κόλπος ανήκει στις κλειστές θάλασσες  και    έχει 

δύο  ανοίγματα,  από    όπου  μπορεί  να  ανακυκλώνει  τα  νερά  του, 

ακολουθώντας  την  κίνηση  της  σελήνης,  όπως  γίνεται  και  στον 

Εύριππο στην Χαλκίδα.  

      Καθότι  βρισκόμαστε  στην  εύκρατη  ζώνη  η  θερμοκρασία  του 

νερού  κυμαίνεται  από  7‐24  βαθμούς  Κελσίου  το  καλοκαίρι  στην 

επιφάνεια  την  θάλασσας,  με  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη πλούσιας  

πανίδας. 

   

                                                
 

      Από  τον  μήνα  Δεκέμβριο  έως  και  τον  Μάιο  έχουμε  τις 

χαμηλότερες θερμοκρασίες  ,  ενώ από τον  Ιούνιο έως τον Νοέμβριο 

τις  υψηλότερες.  Τα  τελευταία  χρόνια    λόγω  του  φαινομένου  του 

θερμοκηπίου  παρατηρείται  αύξηση  γύρω  στους  4‐5  βαθμούς 

Κελσίου.  Ένας  άλλος  λόγος  που  συνέβαλε  στην  αύξηση  της 

θερμοκρασίας  του  νερού  είναι  η  μη  εισροή  νερού  σε  μεγάλες 
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ποσότητες  από  ποτάμια  και  βροχοπτώσεις  τα  τελευταία  χρόνια 

λόγω  της  ξηρασίας.  Έτσι  λόγω  της  αύξησης  της  θερμοκρασίας 

έχουμε αφθονία  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας  . Μεταξύ αυτών  και 

διάφορα  είδη  που  συναντώνται  μόνο  στις  τροπικές  περιοχές.  Η 

πανίδα αυτή μεταφέρεται στον Κορινθιακό μέσων των υφάλων των 

πλοίων και των ρευμάτων του Ισθμού και καταφέρνει να επιβιώσει 

και να πολλαπλασιαστεί χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες. 

         

 

                                                 
         

       Λόγω  της  σεισμικότητας,  στην  περιοχή  του  Μελισσιού 

παρατηρούμε υπόγεια πηγή με γλυκό νερό σε βάθος 42 μέτρων. Από 

μελέτη  που  έγινε  παρατηρήθηκε  ότι  υπάρχουν  και  άλλα 

συμπλέγματα, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα.  

       Στα  βόρεια  του  κόλπου  παρατηρούμε  καταβόθρες  που 

απορροφούν τα νερά. Είναι και αυτός ένας τρόπος ανακύκλωσης του 

νερού.  Άλλη  πηγή  εισροής  νερού  είναι  και  τα  ποτάμια  ,  και  δεν 

αναφερόμαστε  μονό  σε  αυτά  που  είναι  σε  αραιοκατοικημένες 

περιοχές, αλλά και σε εκείνα που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες 

περιοχές .   

       Λίγα μετρά πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας αρχίζει ο 

πραγματικός παράδεισος . Εκεί η χλωρίδα με την ιδιαίτερη ομορφιά 

της  έρχεται  να  συμπληρώσει  μια  τροφική  αλυσίδα  ,  τους 

ποικιλόμορφους κρίκους της πανίδας , που αποτελεί ένα ταξίδι ζωής 

γεμάτης  μεγαλείο  ,  που  πολλοί  λίγοι  δυστυχώς  ξέρουν  και 

απολαμβάνουν.  
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      Στη  μέση  περίπου  του  Κορινθιακού  υπάρχουν  ρεύματα  που 

μεταφέρουν  τα  διάφορα  είδη  ψαριών.  Η  ταχύτητα  των  ρευμάτων 

στον Ισθμό της Κορίνθου φτάνει τους 2,5 κόμβους, με αποκορύφωμα 

τους  3  ,  σε  περίπτωση  που  πνέουν  άνεμοι  ιδίας  διευθύνσεως.  Η 

παλιρροιακή μορφή των ρευμάτων οφείλεται στη διαφορά στάθμης 

μεταξύ του Κορινθιακού και του Σαρωνικού Κόλπου.  

 

      

    ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ 

 

ΨΑΡΙΑ                                                                               

 

     Ο Κορινθιακός έχει όλα τα ψαριά αλλά σε μικρές ποσότητες. Τα 

τελευταία  πέντε  χρονιά  υπάρχει  μείωση  των  ψαριών  λόγω  των 

βαρέων  και  ραδιενεργών  μετάλλων  .  Επίσης  ,    πολλά  ψάρια 

πεθαίνουν  από  την  μόλυνση,  την  διαφορά  κλιματολογικών 

συνθηκών  και  τα  φυτοφάρμακα  ,  που  με  τις  βροχές  καταλήγουν 

στην θάλασσα . 

 

 
Πετρόψαρο 

  

  Κάποια  από  τα  είδη  που  συναντώνται  στον  Κορινθιακό  είναι    : 

σαρδέλες  ,  γαύροι  ,  γόπες  ,  σαφρίδια  ,  λυθρίνια  ,      κεφαλάδες  , 

μπακαλιάροι , ξιφίες , τόνοι , σκυλόψαρα , κουτσομούρες κ.ά.  
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    Με την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη πολλά είδη ψαριών 

που  ζούσαν  στα  παράλια  της  Β.  Αφρικής  ,  έχουν  μετακινηθεί 

βορειότερα  και  έχουν  αλιευθεί  στην  Κρήτη,  στην  Κω,  στην  Ρόδο, 

στον Κορινθιακό και αλλού.  

     Οι  μπακαλιάροι  αλιεύονται  το  μήνα  Δεκέμβριο  ,  τον  Ιανουάριο 

και  τον  Φεβρουάριο.  Λυθρίνια  και  μπαρμπούνια  αλιεύονται  τον 

Μάρτη,  τον Απρίλη και  τον Μάη. Ξιφίες και τόνοι  αλιεύονται  τους 

τρεις  μήνες  του  καλοκαιριού  και  τον  Σεπτέμβρη.  Επίσης  ,  τους 

χειμωνιάτικους  μήνες  αλιεύονται  γαύροι  ,  σαρδέλες,  γόπες  και 

σαφρίδια .  Στη Σκάλα,  περιοχή  κοντά  στο Λουτράκι,  παρατηρούμε 

έντονη  παρουσία  ψαριών  όπως  καρδιναλίους,  σκορπίνες  ,  χάνους, 

μελανούρια, σπάρους, ξανθιές , σαργόπαπιες , καλογριές , καπόνια , 

σαργούς , γρύλους κ.α. 

        
                                                    

   
 

      Όμως όλα αυτά τα είδη κινδυνεύουν να εκλείψουν κυρίως λόγω 

της  ρύπανσης  και  της  υπεραλιείας  .  Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να 

ακούσουμε όσα μας αποκάλυψε ο κ.A.Σ., ερασιτέχνης ψαράς  , στην 

συνέντευξη  που  μας  έδωσε  αναφορικά  με  τις  αιτίες  που  τα  ψάρια 

έχουν  ελαττωθεί  ’’Δεν  υπάρχουν  ψάρια’’  μας  τόνισε,  ’’  υπάρχουν 

φορές  που  φεύγω  από  το  μεσημέρι  και  γυρίζω  αργά  το  βράδυ  και 

ζήτημα  είναι  αν  έχω πιάσει  δέκα  ψαριά’’  .  Στην  ερώτηση  μας  πού 

οφείλεται αυτή η κατάσταση αναφέρει  : ΄΄ για όλα φταίει η κόκκινη 

λάσπη, η ΄΄μούτσα΄΄ της αλουμίνας , οι μηχανότρατες και τα γρι‐γρι 
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που αλωνίζουν ανεξέλεγκτα και  «σαρώνουν» τον Κορινθιακό. Όταν 

βγαίνουν αυτές ούτε λέπι δεν μένει. Τα σαρώνουν όλα  !!!΄΄ μας λέει 

με  εμφανή  αγανάκτηση.  Επίσης  μας  πληροφορεί  ότι  έχει  δει  την 

κόκκινη λάσπη να κατακάθεται στον βυθό.                                         

    Συγκεκριμένα  για  τον  Κορινθιακό,  η  έρευνα  του  Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου  επικεντρώθηκε  στη  μελέτη  της  πορείας  που 

ακολούθησε  η  αλιεία  στον  Κορινθιακό  Κόλπο  τα  τελευταία  40 

χρόνια (1964 – 2003)
 
  .   Ο πίνακας 1 δείχνει τη μέση παραγωγή των 

κυριότερων αλιευμάτων στον Κορινθιακό την περίοδο 1994‐2003 (σε 

τόνους) : 

 
Πίνακας 1 

 
 

     
     Από τη μελέτη του Πανεπιστημίου προκύπτει ότι η αλιεία στον 
Κορινθιακό  επεκτείνεται  συνεχώς  προς  ψάρια  που  βρίσκονται  πιο 

ψηλά  στην  τροφική  αλυσίδα  ( μεγαλύτερα  συνήθως  ψάρια  )  .  Το 

φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας
 

και  αποδίδεται  όχι  σε  πραγματική  αύξηση  των  «μεγάλων»  ψαριών 

αλλά κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

΄90.  Δεν  αυξάνονται  δηλαδή  τα  ψάρια,  απλά  εμείς  έχουμε  γίνει 

καλύτεροι στο να τα πιάνουμε.  

     Πιο  αναλυτικά,  ο  εκσυγχρονισμός  του  αλιευτικού  στόλου  μέσης 

και  παράκτιας  αλιείας  (μεγαλύτερα  σκάφη  μεγαλύτερης 

χωρητικότητας  και  ιπποδύναμης,  βελτιωμένα  αλιευτικά  εργαλεία 

και η χρήση καλύτερου τεχνολογικού εξοπλισμού) έχει οδηγήσει σε 

επέκταση της αλιείας  είτε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές είτε σε 

μεγαλύτερα  βάθη  (περίπτωση  του  Κορινθιακού).  Έτσι,  ξεκίνησε  η 

εκμετάλλευση νέων ειδών που δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε 

στο  παρελθόν  αλλά  και  πιο  ώριμων  (μεγάλων)  ψαριών  τα  οποία 
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βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη  (πχ. βακαλάοι). Σε άλλες περιοχές 

της  Ελλάδας,  αυτό  που  κάποιοι  νόμιζαν  ότι  ήταν  «αύξηση»  της 

αλιείας  έχει  ήδη  αρχίσει  να  αντικαθίσταται  από  το  φαινόμενο 

’fishing down’ ή αλλιώς την σταδιακή κατάρρευση της αλιείας!  

 

       Συμπερασματικά,  τα  βαθύτερα  νερά,  που  μέχρι  πριν  από 

κάποια  χρόνια  λειτουργούσαν  σαν  φυσικά  θαλάσσια  καταφύγια, 

είναι  πλέον  ευάλωτα  στα  σύγχρονα  αλιευτικά  εργαλεία  και  στον 

Κορινθιακό Κόλπο. Ευτυχώς, ακόμα μπορούμε να αποφύγουμε την 

κατάρρευση  των  αλιευμάτων  στον  Κορινθιακό  και  να 

εξασφαλίσουμε  ένα βιώσιμο  μέλλον,  μέσα από  τον περιορισμό  της 

αλιευτικής  προσπάθειας,  προτού  μειωθούν  επικίνδυνα  τα 

αποθέματα των ψαριών. 

 

                                                                        

 
 

     

         Η  Greenpeace  πάντως,  έχει  προτείνει  την  σύσταση  ειδικών 

ζωνών  και  αλιευτικών    καταφυγίων  με  σκοπό  την  διάσωση  του 

Κορινθιακού.  
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ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

 

     Σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  Life  «Θάλασσα»  – 

υλοποιείται από την MOm και το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Κητολογικών  Ερευνών Πέλαγος  και  το Tethys Research 

Institute  ‐  στον Κορινθιακό  κόλπο  συναντώνται  σε  μεικτές  ομάδες 

πολλά  διαφορετικά  ειδή  δελφινιών,  όπως  το  ζωνοδέλφινο,  το 

σταχτοδέλφινο, το ρινοδέλφινο και το κοινό  δελφίνι. 

 

                                                
 

      Ζωνοδέλφινο 

 Επιστημονική  ονομασία  :  Stenella  coerueloalba  (Αγγλικά  : 
Striped dolphin)  

 Ζυγίζει 80 ‐ 120 κιλά και έχει μήκος 1,7 με 2,2 μέτρα. 
 Η ταχύτητα κολύμβησης είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα.  
 Τρώει καλαμάρια και μπακαλιάρο.  
 Ζει 35‐50 χρόνια. 

 

 
 

        

 Ο Κορινθιακός  είναι  πιθανότατα  η μοναδική περιοχή  στον  κόσμο, 

όπου ένας μεγάλος πληθυσμός ζωνοδέλφινων ζει σε κλειστό κόλπο 

μακριά  από  πελάγιες  περιοχές.  Τα  μεγάλα  και  απότομα  βάθη,  τα 
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οποία  μπορούν  να  φτάσουν  ως  και  930  μέτρα,  δημιουργούν  ένα 

τέλειο  κλειστό  οικοσύστημα.  Τα  ζωνοδέλφινα  βρίσκονται  στο 

μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών θαλασσών  , σε βάθη έως και 200 

μέτρα  αν  και  είναι  ικανό  για  πολύ  μεγαλύτερες  καταδύσεις. 

Παρατηρείται  συχνά  πολύ  κοντά  στις  ακτές,  όπως  στις  Βόρειες 

Σποράδες και στη Νότια Κρήτη. 

      Στον  Κορινθιακό  όμως  οι  επιστήμονες  κατέγραψαν  και  μια 

ακόμη  πρωτοτυπία,  σύμφωνα  με  τον  θαλάσσιο  βιολόγο  και 

υπεύθυνο  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  στο  WWF  Ελλάς  κ.  Γιώργο 

Παξιμάδη.  Μόνο  εκεί  τα  ζωνοδέλφινα  ζευγαρώνουν  με  κοινά 

δελφίνια και προκύπτουν υβρίδια. 

 

     Κοινό δελφίνι 

 Επιστημονική ονομασία: Delphinus delphis (Αγγλικά: Common 

dolphin) 

 Ζυγίζει 70 ‐ 100 κιλά και έχει μήκος 1,5 με 2 μέτρα. 
 Η ταχύτητα κολύμβησης είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα. 
 Τρώει διάφορα αφρόψαρα όπως σαρδέλα και καλαμάρια. 
 Ζει 20‐25 χρόνια 

 

 
 

  Τα κοινά δελφίνια, παρά το ό,τι δηλώνει το όνομά τους, σήμερα δεν 

είναι τόσο διαδεδομένα όσο ήταν 40 χρόνια πριν. Ο πληθυσμός τους 

στη χώρα μας έχει υποστεί σοβαρή μείωση.  

      

     Σταχτοδέλφινο 

 Επιστημονική ονομασία : Grampus griseus (Αγγλικά: Rissoʹs 

dolphin) 

 Ζυγίζει 350‐400 κιλά και έχει μήκος 3,5 με 4 μέτρα. 
 Η ταχύτητα κολύμβησης είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 
 Τρώει καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα. 
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Το σταχτοδέλφινο ξεχωρίζει για τα σημάδια στο σώμα του και είναι 

το μεγαλύτερο από όλα τα υπόλοιπα δελφίνια. 

    

     Ρινοδέλφινο 

 Επιστημονική  ονομασία:  Tursiops  truncatus  (Αγγλικά: 

Bottlenose dolphin) 

 Ζυγίζει 250 ‐ 350 κιλά και έχει μήκος 2,5 με 3 μέτρα. 
 Η ταχύτητα κολύμβησης είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα.  
 Τρώει  διάφορα  ψάρια  όπως  σαρδέλα,  γαύρο,  κεφάλους  αλλά 
και καλαμάρια. 

 Ζει 35‐40 χρόνια 
 

 

 
 

      Το ρινοδέλφινο έχει παρατηρηθεί ότι πλησιάζει πολύ κοντά στις 

ακτές, ενώ αποφεύγει συστηματικά τα σκάφη. 

 

  Μελέτες για τα δελφίνια του Κορινθιακού 

 

      Το  ερευνητικό  πρόγραμμα  ʺΔελφίνια  Κορινθιακού  Κόλπουʺ 

ξεκίνησε  το  1995  και  αποσκοπεί  στην  καταγραφή  και  μελέτη  των 
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πληθυσμών  των  τεσσάρων  ειδών  δελφινιών  που  ζουν  στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 

      Από  τις  πρώτες  κιόλας  ερευνητικές  αποστολές  που 

πραγματοποίησαν  στον  Κορινθιακό  Κόλπο  κατέγραψαν  ένα 

απρόσμενο και μοναδικό φαινόμενο. Τρία από τα είδη δελφινιών του 

Κορινθιακού  (ζωνοδέλφινα,  κοινά  δελφίνια  και  σταχτοδέλφινα) 

σχηματίζουν μικτά κοπάδια. Η συμβίωση των παραπάνω ειδών δεν 

έχει  παρατηρηθεί  πουθενά  στον  κόσμο  έως  σήμερα  ως  μόνιμο 

φαινόμενο. Η συμβίωση αυτή θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τη 

συγκρότηση  μικτής  κοινωνίας  ανθρώπων,  γοριλών  και 

χιμπατζήδων,  που  παρουσιάζουν  ανάλογες  γενετικές  διαφορές  με 

αυτές που υπάρχουν μεταξύ των δελφινιών του Κορινθιακού. 

 

 
 

 

      Τα  δελφίνια  έχουν  κάποιους  χαρακτηριστικούς  χρωματισμούς, 

ουλές,  σκισίματα  ή  παράσιτα  στο  ραχιαίο  πτερύγιο  και  στο  σώμα 

τους.  Επίσης,  το  ραχιαίο  πτερύγιό  τους  μπορεί  να  έχει  κάποιο 

ιδιαίτερο σχήμα ή μέγεθος που να διαφοροποιεί  ένα άτομο από τα 

υπόλοιπα  (π.χ.  ένα  πολύ  γαμψό  ή  τριγωνικό  πτερύγιο).  Τα 

παραπάνω  χαρακτηριστικά  είναι  μόνιμα  και  ανεξίτηλα  και  η 

φωτογράφηση  και  ανάλυση  τους  καθιστά  κάθε  άτομο 

ταυτοποιήσιμο  και  κατά  συνέπεια  αναγνωρίσιμο  στο  πεδίο  ακόμα 

και  μετά  από  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα.  Η  συστηματική 

φωτοταυτοποίηση  ενός  πληθυσμού  δελφινιών  μπορεί  να  παρέχει 
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μοναδικές  πληροφορίες  σχετικά  με  το  μέγεθος  και  την  κοινωνική 

δομή  μιας  ομάδας  ή  και  ολόκληρου  του  πληθυσμού,  τους ρυθμούς 

αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού, την κατανομή και τους δεσμούς 

συγκεκριμένων ατόμων,  τις  μετακινήσεις  και  μεταναστεύσεις  τους, 

καθώς και την εξέλιξη ενός ατόμου στην πορεία του χρόνου. 

 

 

 
 

 

    Στον Κορινθιακό τα δελφίνια ζουν σε νερά με βάθος από 300 έως 

930  μέτρα.  Δυστυχώς  όμως  έχει  μετατραπεί  σε  παγίδα  θανάτου, 

γιατί δεν περνά μήνας που να μην ξεβράζεται νεκρό κάποιο δελφίνι. 

Τα αίτια; Η αυξημένη ρύπανση του βυθού από βαρέα μέταλλα, που 

πλησιάζει  σε  ποσοστό  20%  σε  σχέση  με  κανονικές  συγκεντρώσεις. 

Υπολογίζεται  ότι  ετησίως  από  τον  Κορινθιακό  διέρχονται  περίπου 

200  δελφίνια  και  λαμβάνοντας  την  παραπάνω  στατιστική, 

προκύπτει  ότι  το  10%  αυτών  χάνουν  την  ζωή  τους  κατά  την 

διέλευση. Ο μέσος όρος εκβρασμένων δελφινιών για τα τελευταία 12 

χρόνια  ήταν  6,6  το  χρόνο!  Σήμερα  όμως  αυτός  ο  αριθμός  έχει 

διπλασιαστεί. Χρόνο με τον χρόνο οι θάνατοι αυξάνονται... 

 

 

     ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ 

 

    Στον Κορινθιακό υπάρχουν πολλά είδη χλωρίδας. Στον βυθό του 

μπορεί κανείς να δει πολύχρωμα σφουγγάρια, γοργόνιες, στρείδια , 

ανεμώνες  , αλλά και κοραλλιά και φύκια διαφόρων ειδών  : taxiflora 
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galena  και  racemοsα  .  Τα  φύκια  αυτά  όμως  είναι  επικίνδυνα  και 

εξαπλώνονται αλματωδώς. 

      Μάλιστα, μια διεθνής ομάδα βιολόγων έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο 

πρόγραμμα  έρευνας  της  βιοποικιλότητας  της  Ανατολικής 

Μεσογείου,  που  θα  εστιάσει  σε  μια  βασική  ομάδα  φυτών  της 

θάλασσάς:  τα  φαιοφύκη,  τα  μικρά  καφέ  φυτά,  που  συχνά 

σκεπάζουν τα βράχια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  Τον 

Απρίλιο η διεθνής ομάδα βρέθηκε στην Αθήνα, πραγματοποιώντας 

δειγματοληψίες  στο  Σαρωνικό,  τον  Κορινθιακό  και  τον  Ευβοϊκό 

κόλπο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.   

 

 

 
     

 

       Τα  φυτά  αυτά,  μπορούν  να  κρύβουν  πολλά  μυστικά  για  την 

βιολογία για την χημεία για την φαρμακευτική,  την  ιατρική ακόμα 

και  για  την  παραγωγή  βιοκαυσίμων.   Στην  Ποσειδωνία 

φιλοξενούνται περί τα 400 είδη άλλων φυκιών και 1000 είδη ζώων  , 

τα οποία προσφέρουν προστασία στα αυγά και  τους νεοσσούς  των 

ψαριών,  συμβάλουν  στην  οξυγόνωση  του  νερού,  συγκροτούν  την 

άμμο  του  πυθμένα  και  προστατεύουν  τις  παραλίες  από  τη 

διάβρωση.  Επίσης  στον  Κορινθιακό,  ανθεί  και  το  θαλάσσιο  φυτό 

Poseidon oceanic. 
 

ΚΟΡΑΛΛΙΑ 
 

   Στο  άκουσμα  της  λέξης  ‘’κοράλλια’’  το  μυαλό  μας  ταξιδεύει  σε 

εξωτικούς  προορισμούς  όπως  στην  Ερυθρά  θάλασσα,  την 
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Καραϊβική,  τον  Ινδικό  ωκεανό  και  άλλα  τροπικά  και  υποτροπικά 

μέρη του πλανήτη μας.  

     Και  όμως  κοράλλια  υπάρχουν  και  στις  ελληνικές  θάλασσες  και 

φυσικά  δεν  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  εξαίρεση  ο  Κορινθιακός 

Κόλπος . Πρόσφατα εντοπίστηκε εδώ , σε βάθος 40 περίπου μέτρων, 

ένα εντυπωσιακό είδος κοραλλιού, το είδος Dentrophyllia ramea  , το 

οποίο  απουσίαζε  από  τις  λίστες  βιοποικιλότητας  των  ελληνικών 

θαλασσών. 
 

 

 
 

 

            Στον  Κορινθιακό  υπάρχουν  όμως  κι  άλλα  είδη  κοραλλιών, 

όπως οι γοργόνιες. Οι όμορφες γοργόνιες φιλοξενούνται στον βυθό 

το  κόλπου  μας  .  Πρόκειται  για  αποικιακά  κοράλλια  με  κεράτινο 

σκελετό  και  με  πολύχρωμες  σύνθετες  διακλαδώσεις  σε  σχήμα 

βεντάλιας. Σε πλήρη ανάπτυξη, κάποια είδη γοργονίων μπορούν να 

φτάσουν ακόμα και το ένα μέτρο σε ύψος. 

            Με  πυκνότητες  που  συχνά  ξεπερνούν  τις  30  αποικίες  ανά 

τετραγωνικό  μέτρο  υποστρώματος,  οι  συναθροίσεις  αυτών  των 

οκτωκοραλλιών διαμορφώνουν πολυδιάστατα υποβρύχια τοπία που 

κυριολεκτικά  κόβουν  την  ανάσα  του  παρατηρητή.  Τα  έντονα 

ρεύματα  του  Κορινθιακού  σε  συνδυασμό  με  τον  μεγάλο  αριθμό 

χειμάρρων και ποταμών που τον τροφοδοτούν με θρεπτικά στοιχειά, 

δημιουργούν  ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  των  γοργονίων 

σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
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      Στον  Κορινθιακό  επίσης,  βρίσκουμε  τις  εντυπωσιακές  κίτρινες 

και κόκκινες γοργόνιες ( Eunicella cavolinni και Paramuricea clavata) 

αλλά  και  την  σπανιότερη  ροζ  (  Leptogorgia  sarmentosa).  Oι 

<<κήποι>> των κοραλλιών αποτελούν καταφύγιο για μεγάλο αριθμό 

ειδών  της  περιοχής  που  καταφεύγει  εκεί  για  να  τραφεί  και  να 

αναπαραχθεί. Οι αποικίες τους αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς 

και  είναι  εξαιρετικά  ευαίσθητα.  Οι  βασικότερες  απειλές  που 

αντιμετωπίζουν  είναι  η  αλιεία,  η  ρύπανση  και  η  αύξηση  της 

θερμοκρασίας  . Η οικολογική σημασία, η τρωτότητα και η ομορφιά 

των  γοργόνιων,  μας  αναγκάζει  να  τις  προστατέψουμε  και  να  τις 

εντάξουμε στα θαλάσσια καταφύγια του Κορινθιακού.  
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    Η  καταστροφή  αποικιών  κοραλλιών  στον  Κορινθιακό,  ήταν  ένα 

ακόμη σημάδι, που πιστοποιεί ότι η φύση θυσιάζεται στον βωμό της 

‘’ανάπτυξης’’ : <<Δυστυχώς ήρθε αναπάντεχα και γρήγορα το τέλος 

για  ένα  από  τα  καλύτερα  υποβρύχια  θεάματα  κοντά  στην  Πάτρα 

και το Αίγιο. Οι τεράστιες γοργόνιες σε μωβ και κίτρινα χρώματα με 

κορμούς που είχαν συχνά διάμετρο 15 ‐ 20 εκατοστά και ύψος μέχρι 

1.5  μετρά  δεν  υπάρχουν πλέον στο πιο προσβάσιμο σημείο που  τα 

βλέπαμε  μέχρι  πρόσφατα,  σε  βάθος  δηλαδή  κοντά  στα  60  μέτρα  . 

Στην  περιοχή  γίνονται  μεγάλα  έργα  για  την  νέα  εθνική  οδό 

Αθηνών‐Πατρών  και  μέσα  στο  νερό  τα  πράγματα  είναι 

αποκαρδιωτικά  .  Τα  μπάζα  μοιάζουν  με  τεράστια  ποτάμια  που 

κυλάνε  στα  βαθιά  .  Δυστυχώς  στα  70  μέτρα  ,  όπου  υπήρχαν  οι 

κόκκινες  γοργόνιες,  τώρα  υπάρχουν  μικροί  άσπροι  σπόγγοι.>> 

καταθέτει  τη  δυσάρεστη  εμπειρία  του  ο  αυτοδύτης  κ.  Γιώργος 

Καρέλας,  αναφερόμενος  στην  καταστροφή  των  κοραλλιών  στην 

περιοχή. 
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ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ 
                                                                              ‘’ Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα.’’     

                                                      Οδυσσέας Ελύτης, 1911‐1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979 

       

            Μιλάμε  για  υπεραλίευση,  όταν  τα  αποθέματα  αλιεύονται 

πέρα  από  το  όριο  βιωσιμότητας  ή  για  αποθέματα  που  έχουν  ήδη 

εξαντληθεί.  Σκεφθείτε  την  παγκόσμια  αλιευτική  βιομηχανία  και 

τους  πρωτοφανείς  ρυθμούς,  με  τους  οποίους  αποδεκατίζει  τους 

πληθυσμούς  των  ψαριών.  Έχει  πλέον  αποκαλυφθεί  η  τεράστια 

φονική δύναμη της σύγχρονης αλιευτικής τεχνολογίας, το ‘’σκοτεινό 

δίχτυ’’  των  διεθνών  εταιρειών,  που  αποκομίζουν  τεράστια  κέρδη 

από  το  εμπόριο,  η  κακή  και  αναποτελεσματική  διαχείριση  των 

αλιευτικών πεδίων και η αδιαφορία των καταναλωτών για τα ψάρια 

που  επιλέγουν  να  αγοράσουν.  Πρέπει  να  εξετάσουμε  τις 

πραγματικές απώλειες σε σύγκριση με τα πενιχρά κέρδη.  

 

 
 

      Η αλιεία στην Ελλάδα 

 

        Η επαγγελματική αλιεία στην Ελλάδα, συμμετέχει με ποσοστό 

0,8% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με παραγωγή το 1988 :151.650 

τόνους  το 1995  :123.661 τόνους και το  2004  :119.000 τόνους. Επίσης  , 

συμμετέχει με 1,2% στην εθνική απασχόληση. Περίπου 31.000 άτομα 

(1%  του  πληθυσμού)  ασχολείται  επαγγελματικά  με  την  αλιεία. 

Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  του  Υπουργείου  :  οι 

μηχανότρατες απασχολούν 6 άτομα, κυρίως Αιγύπτιους ολιγόμηνων 
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συμβάσεων. Τα γρι‐γρι απασχολούν 9 άτομα, οι παράκτιοι 1‐2 άτομα 

και οι πεζότρατες 3 άτομα.  

      

       Σύμφωνα με την απογραφή του 1995: υπάρχουν 18.588 αλιευτικά 

σκάφη στην Ελλάδα.  Από αυτά:  

 92% είναι παράκτιας αλιείας και μικρότερα των 12μ.  

 2,3% είναι με δίχτυα‐παραγάδια και μεγαλύτερα των 12μ.  

 1,6% είναι γρι‐γρι 

 1,7%  είναι μηχανότρατες 

 0,2%  είναι υπερπόντιας αλιείας.  

    Επίσης, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι :  

‐ ο  αλιευτικός  μας  στόλος  είναι  ο  μεγαλύτερος 

(αριθμητικά) της Ευρώπης.  

‐ είναι ο 10ος σε χωρητικότητα 
‐ είναι ο γηραιότερος της Ε.Ε.  

 

      Τα απορριπτόμενα αλιεύματα : η μεγάλη καταστροφή  

 

    Στην  Ελλάδα    για  200  τόνους  ψάρια  ετήσια  παραγωγή  από  μια 

μηχανότρατα έχουμε απορριπτόμενα αλιεύματα 40%‐70%. Για τους 

ίδιους  τόνους  χρειάζονται  40  παράκτια  αλιευτικά  με  80‐120 

απασχολούμενα  άτομα  και  έχουμε  απορριπτόμενα  αλιεύματα  5‐

10%. 

 
     Το επάγγελμα, λοιπόν, του ψαρά μηχανότρατας έχει καταντήσει 

«βάναυσο».  Πώς  αλλιώς  να  χαρακτηρίσεις  την  πάγια  τακτική  να 

θεωρούνται  ανυπολόγιστοι  αριθμοί  ψαριών  και  άλλων  θαλασσίων 

πλασμάτων  «παρεμπίπτοντα  αλιεύματα»  και  να  πετιούνται  πίσω 

στην  θάλασσα  ως  «απορριπτόμενα»  αφού  έχουν  πεθάνει  από 

ασφυξία στα δίχτυα;  
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     Πρέπει να γνωρίζουμε ότι :  

 

‐ Η απόρριψη μη στοχοθετημένων αλιευμάτων αποτελεί 
απόδειξη της σπατάλης και των ζημιών που προκαλεί η 

υπεραλίευση 

‐ Η υπερβολική αλιευτική προσπάθεια καταλήγει σε υψηλά 
επίπεδα «παρεμπιπτόντων» αλιευμάτων. 

‐ Το υψηλό επίπεδο απόρριψης οφείλεται στην απίσχναση των 
αποθεμάτων και στην παρουσία σε μεγαλύτερη αναλογία, 

ιχθυδίων παρά ενηλίκων ατόμων 

‐ Η απόρριψη μειώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης των πόρων που λαμβάνονται από την Κ.Α.Π. 

 
 

            
                        Φωτό 1                                                                Φωτό 2                                                 

      

       Επειδή  οι  απορρίψεις  δεν  καταγράφονται  ούτε μετριούνται,  δεν 

ξέρουμε  τον  πραγματικό  αντίκτυπο  της  αλιείας  στα  συγκεκριμένα 

είδη  (βλ.  φωτογραφία 2).  Είναι  εξαιρετικά ανησυχητικό  ότι,  από  το 

2002  μέχρι  σήμερα,  η  γνώση  γύρω  από  την  κατάσταση  των 

ευρωπαϊκών  αποθεμάτων  φαίνεται  να  έχει  περιοριστεί    Για  την 

Ελλάδα,  ωστόσο,  τα  στοιχεία  της  Ευρωπαϊκής  Υπηρεσίας 

περιβάλλοντος  (ΕΕΑ)  του  2002  αποκαλύπτουν  πως  το  65‐70%  των 

εμπορικών ψαριών της χώρας μας υπεραλιεύεται. Άρα επιβάλλεται 

να ληφθούν μέτρα,  όπως η απαγόρευση  της μέσης αλιείας  και  της 

βιτζότρατας. 
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Περίπτωση Κορινθιακού κόλπου 

 

     Συγκεκριμένα  για  τον  Κορινθιακό,  η  έρευνα  του  Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου  (2007)  επικεντρώθηκε  στη  μελέτη  της  πορείας  που 

ακολούθησε  η  αλιεία  στον  Κορινθιακό  Κόλπο  τα  τελευταία  40 

χρόνια  (1964  –  2003).  Ο  πίνακας  1  δείχνει  τη  μέση  παραγωγή  των 

κυριότερων αλιευμάτων στον Κορινθιακό.  

 
 

Είδος   τόνοι 

Βακαλάοι   105,18 

Γαύροι   205,88 

Γόπες   129,64 

Μαρίδες   139,13 

Σαρδέλες   121,82 

Σαυρίδια   118,2 
 

Πίνακας 1. Μέση αλιευτική παραγωγή των σημαντικότερων ειδών στον 

Κορινθιακό (1994‐2003) 

 

     

       Από τη μελέτη του Πανεπιστημίου προκύπτει ότι η αλιεία στον 

Κορινθιακό  επεκτείνεται  συνεχώς  προς ψάρια  που  βρίσκονται  πιο 

ψηλά  στην  τροφική  αλυσίδα  (μεγαλύτερα  συνήθως  ψάρια).  Το 

φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 

και  αποδίδεται  όχι  σε  πραγματική  αύξηση  των  «μεγάλων»  ψαριών 

αλλά κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

΄90. 

        Είναι,  πλέον,  βέβαιο  ότι  σε  περιοχές  που  τα  αποθέματα  των 

μεγάλων ψαριών συρρικνώνονται επικίνδυνα, οι μέδουσες μπορούν 

να αφθονούν, εμποδίζοντας την ανάκαμψη των αποθεμάτων, καθώς 
τρέφονται με προνύμφες και αβγά και συναγωνίζονται με άλλα είδη 

για τροφές όπως το ζωοπλαγκτόν.  

        Συμπερασματικά,  τα  βαθύτερα  νερά,  που  μέχρι  πριν  από 

κάποια  χρόνια,  λειτουργούσαν  σαν  φυσικά  θαλάσσια  καταφύγια, 
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είναι  πλέον  ευάλωτα  στα  σύγχρονα  αλιευτικά  εργαλεία  και  στον 

Κορινθιακό Κόλπο.  

      Ίσως  είναι  η  στιγμή  να  εξετάσουμε  το  ενδεχόμενο  διατύπωσης 

μίας  νέας  ηθικής  για  τις  θάλασσές  μας:  μία  αντιμετώπιση  της 

θάλασσας όχι σαν εκμεταλλεύσιμο αγαθό, αλλά σαν μία κοινότητα 

στην οποία ανήκουμε όλοι. Οι θάλασσες αξίζουν να σωθούν.  

       Ο  Κορινθιακός  προσφέρει  μία  ευκαιρία,  όπου  σχετικά  μικρές 

διαρθρωτικές  κινήσεις  μπορούν  να  προσφέρουν  μεγάλα  και 

μετρήσιμα  οφέλη  για  τα  αλιευτικά  αποθέματα  και  το  θαλάσσιο 

περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της .  

 

ΡΥΠΑΝΣΗ 
     Κόκκινη λάσπη – ιλύς 

 
        Η  κόκκινη  λάσπη  είναι  προϊόν  της  χημικής  διάσπασης  του 

Βωξίτη. Περιέχει πολύ υψηλό ποσοστό σιδηρομεταλλεύματος. Είναι 

εύκολο  να  καταλάβουμε  ότι  δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  πρώτη  ύλη 

για  οποιοδήποτε  άλλο  προϊόν  (π.χ.  δεν  μπορεί  να  γίνει  τούβλα  ή 

κεραμίδια,  γιατί  κατά  την  διαδικασία  του  ¨ψησίματος¨,  η  διαστολή 

του  σιδήρου  θα  σπάσει  το  προς  κατασκευή  προϊόν).  Η  μόνη 

χρησιμότητα  της  μπορεί  να  έγκειται  στην  περαιτέρω  επεξεργασία 

της,  για  την  αφαίρεση  και  των  υπόλοιπων  χρήσιμων 

στοιχείων/μετάλλων κλπ., που έχουν απομείνει.  

   

 
Εξάπλωση κόκκινης λάσπης 
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Σύμφωνα με έρευνες η κόκκινη λάσπη καταστρέφει την πανίδα και 

τη  χλωρίδα,  ενώ  δεν  αποκλείεται  το  ενδεχόμενο  να  εισχωρεί  και 

στην  τροφική  αλυσίδα.  Οι  μετρήσεις  του  Πανεπιστημίου  Πατρών 

έδειξαν  ότι  η  κόκκινη  λάσπη,  που  εκχύεται  με  αγωγό    από  το 

εργοστάσιο  «Αλουμίνιο  Ελλάς»  στον  βυθό  της  Αντίκυρας  και  του 

Κεντρικού Κορινθιακού,    περιέχει  έως  και  δέκα φορές  περισσότερο 

τιτάνιο  από  όσο  τα  φυσικά  ιζήματα  της  περιοχής,  εννέα  φορές 

περισσότερο  χρώμιο,  πεντέμισι  φορές  περισσότερο  νικέλιο,  τρεις 

φορές  περισσότερο  μόλυβδο  και  μιάμιση  φορά  περισσότερο 

κοβάλτιο.  

 

Επιπλέον,  διατμηματικές  έρευνες  του  Πανεπιστημίου  Πατρών 

απέδειξαν  ότι  η  κόκκινη  λάσπη  είναι  και  ραδιενεργός,  καθώς 

βρέθηκε  εμπλουτισμένη  με  τα  φυσικά  στοιχεία  ουράνιο,  ράδιο  και 

θόριο.  Κοντά  στα  στόμια  των  αγωγών,  από  όπου  εκχύεται  στον 

θαλάσσιο  πυθμένα  των  Αντίβαρων,  οι  συγκεντρώσεις  των 

ραδιενεργών  στοιχείων  όσον  αφορά  το  ουράνιο  και  το  θόριο 

διαμορφώνονται  δεκαέξι  και  επτά  φορές,  αντίστοιχα,  υψηλότερες 

από  τις  μέσες  παγκόσμιες  τιμές  που  προτείνει  ο  διεθνής  αρμόδιος 

οργανισμός UΝSCΕΑR. Πρόκειται μάλιστα για τις υψηλότερες τιμές 

που  έχουν  καταγραφεί  σε  μετρήσεις  που  διενεργήθηκαν  στον 

θαλάσσιο  χώρο  της  Ελλάδας.  Αυξημένες  συγκεντρώσεις 

ραδιενεργών,  σύμφωνα  με  τον  καθηγητή  του  Πανεπιστημίου 

Πατρών  κ.  Γεώργιο  Φερεντίνο,  εντοπίστηκαν  και  στον  Κεντρικό 

Κορινθιακό.  

 
      

        Άλλωστε,  όπως  εξηγεί  στα  «ΝΕΑ»  και  ο  κ.  Γιώργος 

Παπαθεοδώρου,  επίκουρος  καθηγητής  στο  Τμήμα  Γεωλογίας  του 
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Πανεπιστημίου Πατρών  που  έχει  ασχοληθεί  διεξοδικά  με  το  θέμα, 

«από  τη  λειτουργία  του  παλαιότερου  και  του  σημερινού  αγωγού 

απόρριψης,  στον  κόλπο  των  Αντικύρων  έχουν  δημιουργηθεί  δύο 

υποθαλάσσιοι  λόφοι  κόκκινης  λάσπης με  ύψος που  σήμερα πρέπει 

να ξεπερνά κατά πολύ τα 30 μέτρα. Φανταστείτε ότι το 1994 το ύψος 

του  ανερχόταν  στα  27  μέτρα.  Το  πάχος  της  κόκκινης  λάσπης  στην 

περιοχή  υπολογίζεται  σε  μερικά  μέτρα,  ενώ  στον  Κεντρικό 

Κορινθιακό είναι μερικών εκατοστών».  

        Μελέτες που  έχουν  διενεργηθεί στην Ελλάδα και  το  εξωτερικό 

δείχνουν ότι  ελάχιστοι θαλάσσιοι  οργανισμοί  έχουν  τη  δυνατότητα 

να αποικίσουν τις περιοχές που έχουν καλυφθεί από τα απόβλητα. 

Στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι «προβλήματα προκύπτουν από 

την αύξηση της θολερότητας (του νερού) και συνεπώς τη μείωση της 

διείσδυσης  του  φωτός  καθώς  και  από  την  τοξικότητα». 

Επισημαίνεται  μάλιστα  ότι  ο  χρόνος  ανάκαμψης  της  θαλάσσιας 

ζωής  αφού  σταματήσουν  οι  απορρίψεις  μεταλλουργικών 

καταλοίπων στη θάλασσα ποικίλλει από ένα έως δώδεκα χρόνια. 

  

 
Αγωγός ρήψης κόκκινης λάσπης στην περιοχή των Αντικύρων 

 

         Για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση  μεταλλείου  χαλκού  στις 

δυτικές  ακτές  του  Καναδά  χρειάστηκαν  δώδεκα  χρόνια,  ενώ  στην 

περίπτωση  ορυχείου  μολυβδαινίου  πέρασαν  δέκα  χρόνια. 

Αντιφατικά  είναι  τα  αποτελέσματα  των  ευρωπαϊκών  ανάλογων 

ερευνών.  Στην  αγγλική  βιομηχανία  βρέθηκε  ότι  η  απόρριψη  ιλύος 

δεν  προκαλεί  επιβλαβείς  επιδράσεις  στη  θαλάσσια  ζωή.  Αντίθετα, 

στη  Βόρεια  Θάλασσα  μελέτη  για  τα  κατάλοιπα  γερμανικής 
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βιομηχανίας  αλουμινίου  συμπεραίνει  ότι  τα  συγκεκριμένα 

απόβλητα είναι επιβλαβή. 

        Σε έκθεση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), 

που  διενεργήθηκε  για  λογαριασμό  της  εταιρείας  Αλουμίνιον  της 

Ελλάδος,  αναφέρεται  ότι  «οι  κύριες  αποθέσεις  ερυθράς  ιλύος 

εντοπίζονται  στην  υφαλοκρηπίδα  του  κόλπου  της  Αντίκυρας  σε 

βάθη  μεταξύ  90  και  140  μέτρων».  Ωστόσο,  ψαράδες  της  περιοχής 

υποστηρίζουν ότι τα δίχτυα τους κοκκινίζουν από τη λάσπη σε πολύ 

μικρότερα  βάθη.  Όπως  αποκαλύπτει  στα  «ΝΕΑ»  ο  πρόεδρος  των 

επαγγελματιών αλιέων Αντίκυρας κ.  Δήμος Πάνος, «μπροστά από 

το  εργοστάσιο  υπάρχει  πολλή  κοκκινίλα,  ενώ  στα  υπόλοιπα  μέρη 

της  ακτής  τη  βρίσκουμε  στα  30  μέτρα  βάθος.  Γενικώς  όπου 

βγαίνουμε  για  ψάρεμα,  βλέπουμε  τον  πυθμένα  κατακόκκινο.  Το 

πρόβλημα είναι ότι τα ψάρια μειώνονται χρόνο με τον χρόνο».  

 

 
Έρευνα Rainbow Warrior στον Κορινθιακό κόλπο 

 

    Σύμφωνα με τις έρευνες του ΕΚΘΕ, το στρώμα της τοξικής λάσπης 

είναι συμπαγές, δεν ανακατεύεται στο νερό και δεν απελευθερώνει 

βαρέα μέταλλα. Όσον αφορά το πρώτο, ο κ. Πάνος υποστηρίζει ότι 

«συγκεκριμένες  μέρες  τα  νερά  είναι  πολύ  θολά,  σχεδόν  κόκκινα. 

Υπάρχουν ρεύματα που μεταφέρουν τη λάσπη μέχρι και 10‐15 χλμ. 

από  τον    αγωγό.    Για  να    καταλάβετε,    εμείς  πηγαίνουμε  

τουλάχιστον 20 χλμ.  μέσα για να ψαρέψουμε ». 

       Σύμφωνα με  τον  κ. Παπαθεοδώρου, «λόγω  του μεγάλου  ύψους 

των υποθαλάσσιων λόφων κόκκινης λάσπης αλλά και της απότομης 

μορφολογίας  του  πυθμένα  του  Κορινθιακού,  έχει  παρατηρηθεί  το 

φαινόμενο  των  υποθαλάσσιων  “χιονοστιβάδων”,  κατά  το  οποίο  η 
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κόκκινη λάσπη μεταφέρεται σε ύψος αρκετών δεκάδων μέτρων από 

τον  βυθό.  Επίσης,  τα  ρεύματα  που  παρατηρούνται  στην  περιοχή 

προκαλούν εξάπλωση των αποβλήτων. Με αυτόν το τρόπο τα βαρέα 

μέταλλα  μπορεί  να  απελευθερώνονται  από  τη  λάσπη  στο 

θαλασσινό νερό».  

 

 
 

     

       Τι προτείνεται 

 

      Η Greenpeace πάντως κρούει των κώδωνα του κινδύνου, καθώς η 

επικείμενη  εγκατάσταση  δύο  φιλτροπρεσσών  σε  καμιά  περίπτωση 

δεν λύνει το πρόβλημα  , αφού από την μία το μεταθέτει στη στεριά 

με  απρόβλεπτες  συνέπειες  και  από  τη  άλλη  ένας  τεράστιος  όγκος 

800.000   τόνων ανά έτος είναι αδύνατο να διαχειριστεί με μηχανικό 

τρόπο.  

      Εδώ  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  έχει  εξαγγελθεί  αύξηση  της 

παραγωγής  αλουμίνας.  Κάτι  που  σημαίνει  ότι  θα  αυξηθεί  και  η 

απορριπτόμενη ποσότητα ερυθράς ιλύος σε θάλασσα και σε στεριά. 

Η  ξηρά  απόθεση  σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  περιβαλλοντική 

διαχείριση.  Απλά  αποτελεί  εξίσου  σημαντικό  κίνδυνο,  γιατί,  εκτός 

του  ότι  ξαναπέφτει  στη  θάλασσα  από  κάθε  είδους  απορροές 

βρόχινων υδάτων, η πρόκληση πιθανών πλημμυρών (γιατί εκεί που 

αποτίθεται  υπάρχει  ρέμα),  μολύνει  τον  υδροφόρο  ορίζοντα,  γιατί 

εκεί  υπάρχουν  τα  πηγάδια  ύδρευσης  της  περιοχής  και  τέλος,  σε 

περιόδους ξηρασίας, αιωρούμενη στην ατμόσφαιρα πέφτει ξανά στη 

θάλασσα και επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας. 
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Ο  ΣΠΟΑΚ,  τέλος,  ζήτησε  από  τον  Ευρωπαϊκό  Επίτροπο  Σταύρο 

Δήμα να παρθούν οπωσδήποτε τα παρακάτω μέτρα: 

 

1.   Την προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου όλων των πηγών 

ρύπανσης του Κορινθιακού Κόλπου. 

2.   Την επεξεργασία όλων των αστικών λυμάτων που καταλήγουν 

σ’ αυτόν. 

3.    Τον  διαρκή  έλεγχο  των  νερών  του  Κορινθιακού  με  συχνές 

δειγματοληψίες  και  αναλύσεις  σε  πλήρως  εξοπλισμένα  χημικά 

εργαστήρια. 

4.    Τον  καθορισμό  του  Κορινθιακού  ως  προτύπου  θαλάσσιου 

καταφυγίου, που θα προστατεύσει τα αποθέματα ψαριών από την 

υπεραλίευση. 

5.    Την  αποκατάσταση  του  Κόλπου  της  Αντίκυρας  από  την 

ρύπανση που  έχει  μέχρι  τώρα  υποστεί  και  την προστασία  του  από 

κάθε μελλοντική υποβάθμιση. 

6.     Την  απαγόρευση  της  αλιείας  στον  Κορινθιακό  Κόλπο  στις 

ανεμότρατες και τις τράτες, καθώς και στα αφρόδιχτα. 

 

 

     Αστικά λύματα‐ διέλευση πλοίων 

 

     Θαλάσσια ρύπανση 

 

   H  ρύπανση  της  θάλασσας,  όπως  είναι  λογικό,  συγκεντρώνεται 

κυρίως  στις παράκτιες  περιοχές,  όπου  η  παρουσία  του  πληθυσμού 

είναι  αυξημένη  και  βεβαίως  ασκούνται  οι  περισσότερες,  συνήθως 

ρυπογόνες,    δραστηριότητες.  Δεν  είναι  όμως  μόνο  οι  ανθρώπινες 

δραστηριότητες  που  συγκεντρώνονται  κοντά  στις  ακτές  και  τα 

περισσότερα  οικοσύστημα  αλλά  και  βιομηχανίες  και  βιοτεχνίες, 

όπως  ήδη  αναφέραμε  στην  περίπτωση  της  κόκκινης  λάσπης. 

Αποτέλεσμα  είναι  η  ρύπανση  όχι  μόνο  να  δημιουργεί προβλήματα 

ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων, αλλά να 

προκαλεί  και  ανεπανόρθωτη  ζημιά  στα  οικοσυστήματα, 

διαταράσσοντας  τη φυσική  ισορροπία  και  δημιουργώντας  τρομερές 

συνέπειες για το μέλλον ειδών ολόκληρων. 
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    Χερσαίες και άλλες πηγές ρύπανσης της παράκτιας ζώνης 

  

       Η  Ελλάδα  έχει  16.000  χιλιόμετρα  ακτών.  Ο  ελληνικός  λαός, 

καθαρά  θαλασσινός,  ζούσε  αρκετά  χρόνια  δεμένος  με  το  υγρό 

στοιχείο.  Δυστυχώς,  όμως,  αυτή  η  σχέση  έχει  διαταραχθεί  σοβαρά. 

Το 60% του πληθυσμού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90% των 

τουριστικών  επενδύσεων  βρίσκονται  σε  παράκτιες  ζώνες, 

αποτέλεσμα  του  τουρισμού  ο  οποίος  αποτελεί  για  την  Ελλάδα  μια 

αυξανόμενη  βιομηχανία,  λόγω  της  πληθώρας  των  επισκεπτών, 

αλλοδαπών  και  μη.  Αν  δούμε  το  πρόβλημα  συγκριτικά  με  την 

υπόλοιπη  Ευρώπη,  ο  πληθυσμός  που  ζει  παράκτια,  το  2025  θα 

φτάσει τα 200.000.000 με ένα αριθμό τουριστών 380‐760 εκατομμύρια. 

Τα  νούμερα  πράγματι  σου  προκαλούν  αν  όχι  δέος,  τουλάχιστον    

σκεπτικισμό για το μέλλον της παράκτιας ζώνης.  

 

                
   Διέλευση Ισθμού από πλοίο                     Αεροφωτογραφία του Ισθμού 

     

      Έχει  υπολογισθεί,  ότι  το  85%  των  αστικών  λυμάτων  από  120 

παράκτιες  Μεσογειακές  πόλεις,  πέφτουν  στη  θάλασσα  χωρίς 

προηγούμενη  επεξεργασία.  Αν  προσθέσουμε  τους  12.000  τόνους 

φαινολών,  60.000  τόνους  χημικών  αποβλήτων,  100  τόνων 

υδραργύρου,  3.800  τόνων  μολύβδου,  2.400  τόνους  χρωμίου,  21.000 

τόνους  ψευδαργύρου  έχουμε  μια  πλήρη  εικόνα  ρύπανσης  της 

λεκάνης  της  μεσογείου  από  ανθρώπινες  δραστηριότητες.  Κάθε 

χρόνο, 120.000 τόνοι πετρελαίου φθάνουν στη Μεσόγειο θάλασσα. Η 

κρούστα,  που  δημιουργείται  στην  επιφάνεια  της  θάλασσας  από  το 
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πετρέλαιο,  εμποδίζει  την  διέλευση  του  φωτός,  με  ολέθριες 

επιπτώσεις για την υδρόβια ζωή. 

     Συγκεκριμένα  για  τον  Κορινθιακό  κόλπο,  υπολογίζεται  ότι 

περίπου  13.000  πλοία  το  χρόνο  διέρχονται  από  τη  διώρυγα  της 

Κορίνθου, τα οποία κυρίως λόγω των καυσίμων αλλά και διαφόρων 

ατυχημάτων μολύνουν την υδάτινη ζώνη. 

      Σημαντικά  είναι  και  τα  αστικά  λύματα,  καθώς  και  τα  λύματα 

των ελαιοτριβείων.     Αισιόδοξες, ωστόσο,    είναι οι  εξελίξεις από το 

ευρωπαϊκό  μέτωπο  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων,  όπως 

αναφέρεται  σε  πρόσφατη  Έκθεση.  Δεδομένου  ότι  τα  παλαιότερα 

κράτη μέλη (ΕΕ‐15, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) παρουσίασαν 

βελτίωση  ως  προς  την  επεξεργασία  των  ευαίσθητων  υδάτων,  ενώ 

στα νεότερα (ΕΕ‐12) τα καλά νέα αφορούσαν συνολικά στη συλλογή 

και  στην  επεξεργασία,  τα  περαιτέρω  περιθώρια  βελτίωσης  στον 

ευρωπαϊκό χώρο είναι ακόμη μεγάλα. 

 

                  
Εικόνες ρίψης αστικών λυμάτων στη θάλασσα 

 

       Σε  ό,τι  αφορά  τη  χώρα  μας,  αξίζει  να  υπενθυμισθεί,  ότι  πριν 

ακριβώς  από  ένα  χρόνο,  τον  Δεκέμβριο  του  2010,  το  ΥΠΕΚΑ 

εκτιμούσε  πως  μέχρι  το  2014  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  όλα  τα 

καθυστερημένα  από  το  2002  έργα  αποχέτευσης  και 

εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  στα  μεγάλα  αστικά 

κέντρα,  συμπεριλαμβανομένων  περιοχών  της  Αττικής,  ενώ  στις 

αρχές του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιούσε και πάλι την 

Ελλάδα  για  παραπομπή  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  λόγω  μη 

έγκαιρης  ολοκλήρωσης  και  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων 

βιολογικών καθαρισμών.  
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     Ελπίζουμε οι ενέργειες αυτές να επεκταθούν και στις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας και φυσικά στον Κορινθιακό κόλπο. Άλλωστε,  

η επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων αποτελεί σε 

κάθε  περίπτωση  κομβική  θωράκιση  του  υδάτινου  και  χερσαίου 

περιβάλλοντος.  Παράλληλα  μπορεί  να  αποτελέσει  και  σημαντικό 

υδατικό  πόρο,  μέσω  της  επαναχρησιμοποίησης  των  επεξεργα‐

σμένων λυμάτων σε χρήσεις που δεν απαιτούν καθαρό πόσιμο νερό. 

 

     Οι προτάσεις μας προς την πολιτεία: 

 

❏ Να αρχίσει να υλοποιεί  εντατικότερα το περίφημο πρωτόκολλο 

συνεργασίας για τη διάσωση της Μεσογείου. 

❏ Να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύπανση της θάλασσας 

με  επιβολή  αυστηρών  κυρώσεων  και  να  αναλάβει  η  πολιτεία  την 

υλοποίηση των όσων κατοχυρώνονται νομικά απ’ αυτή. 

❏ Να συνειδητοποιήσουν οι κρατικοί φορείς ότι προτεραιότητα είναι 

η συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να έχουμε το 

ποθητό αποτέλεσμα. 

❏ Να γίνει  εφαρμογή διαχειριστικών στοιχείων  για  τις  ευαίσθητες 

και απειλούμενες περιοχές. 

❏  Να  γίνει  η  εφαρμογή  των  ορίων  δόμησης  για  τις  παράκτιες 

περιοχές. 

❏ Να απαγορευτεί άμεσα η ρίψη οποιονδήποτε λυμάτων σε φυσικά 

στοιχεία  και  να  αναλάβουν  οι  OTA,  φορείς  και  βιομηχανίες‐

βιοτεχνίες την ευθύνη τη διαχείρισης τους. 
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     Περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

    που δραστηριοποιούνται για τη διάσωση του Κορινθιακού κόλπου 

 

1 . Ενεργοί πολίτες Αστακού  

2 . Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου    

     «Η αλκυών» 

3 . Οικολογική κίνηση Αντίκυρας «Η Άρτεμις»  

4 . Παναιτωλοακαρνανικό μέτωπο για το Περιβάλλον  

5 . Πολίτες Φωκίδας για τον Κορινθιακό  

6 . Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού  

7 . Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον 

8 . Σύνδεσμος  προστασίας  και ορθολογικής  ανάπτυξης   Κοριν‐ 

      θιακού 

9 .  Δίκτυο Μεσόγειος SOS 

10  .Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών 

Πόρων 

11  .Εταιρεία Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Άγριας Ζωής 

12  .Εταιρεία Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Άγριας Ζωής  

13 .Αειφορία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον  

14 .Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών  

15 .Κέντρο για την Ανάπτυξη στη Μεσόγειο  

16 .Οικολογικός Σύλλογος Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου 

«Οικόσυλκο» 

17 .Μεσόγειος 2002: Κέντρο για τον Πολιτισμό και τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου  

18 .Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Προστασία των Θαλάσσιων 

Χελωνών 

19 .Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών 

20 .Μεσογειακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης 

21 .Ινστιτούτο Μελετών Περιβάλλοντος 

22 .Εθελοντική Οργάνωση Αειφορίας Περιβάλλοντος 

23  .«Καλλιστώ» Περιβαλλοντική Οργάνωση για  την Άγρια Ζωή 

και τη Φύση 

24 .Κυανή κοινωνία 
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Παράρτημα  

Βίντεο σχετικά με την εργασία μας :  

http://www.youtube.com/watch?v=q6tzhGMZ_Ys  (  Η  αναζήτηση  της  Αρχαίας 

Ελίκης) 

http://www.youtube.com/watch?v=cgeS60JW094&feature=related  (Είναι  η  Ελίκη 

θαμμένη στο έδαφος;) 

http://www.youtube.com/watch?v=HTeNXS‐sKO0&feature=related  (Αρχαιολογικά 

ευρήματα της αρχαίας Ελίκης) 

http://www.youtube.com/watch?v=G62NCyVtLQg&feature=related  (ΕΛΙΚΗ,  the 

documentary film. oudeterapleustotita.blogspot.com ) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZZOkzzyAsJQ  (Αρχαία  Κόρινθος  Ancient 

Corinth) 

http://www.youtube.com/watch?v=eRxMdI0AIC4&feature=related  (Αρχαία 

Κόρινθος) 

http://www.youtube.com/watch?v=UsQfgQeyiRg&feature=related  (Δίολκος  1500 

χρόνια 1/3) 

http://www.youtube.com/watch?v=uAS3pSnObSQ (ΕΡΑ5 ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ) 

http://www.youtube.com/watch?v=Fk18YEAvS6o&feature=related  (Αρχαίο  θέατρο 

Σικυώνος) 

http://www.youtube.com/watch?v=bR0L9v3_K7k (Εκπαιδευτική τηλεόραση) 

http://www.youtube.com/watch?v=eERVgcE7‐uQ&feature=related  (Το  Μαντείο 

των Δελφών) 

http://www.youtube.com/watch?v=Td_37AZwFCE&feature=related  (Ο  τελευταίος 

χρησμός της Πυθίας) 

http://www.youtube.com/watch?v=RGkOmCEwc7Y&feature=related  (Τα  Δελφικά 

παραγγέλματα) 

http://www.youtube.com/watch?v=Nq_gYZ0bjWw  (Αρχαία  Στοά,  Ηραίον, 

Περαχώρας Λουτρακίου) 

http://www.youtube.com/watch?v=HlvwR0X1MMo (Δελφίνια στον Κορινθιακό 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=jynD5nVbQLA&feature=related  (Μαγιάτικο, 

Κορινθιακός) 

http://www.youtube.com/watch?v=HH7uerubcRI&feature=related (Παλαμίδα στον 

Κορινθιακό) 

http://www.youtube.com/watch?v=1gFe5BdAoIg&feature=related  (Ο  Κορινθιακός 

που πληγώναμε) 

http://www.youtube.com/watch?v=0QKHPeEd04Y&feature=related  (Αλιεία  στον 

Κορινθιακό) 

http://www.youtube.com/watch?v=‐WeByvBrLIo&feature=related (Στο βυθό) 

http://www.youtube.com/watch?v=n‐pC4qbt90Q (Corinhtian Gulf – Dolphin 2) 



 73

http://www.youtube.com/watch?v=LQUxKqB1FZ0  (Επιτροπή  Περιβάλλοντος  – 

Κορινθιακός 18.1.2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=31fbve6TjJk (Κόκκινα κοράλλια) 

http://www.youtube.com/watch?v=NWkuq_u04g8&feature=related  (Ο  έγχρωμος 

κόσμος των κοραλλιών) 

http://www.youtube.com/watch?v=dxqyeux6fVk (Gorgonies) 

http://www.youtube.com/watch?v=Qm1xz1gA6gE&feature=related  (Κοραλένιοι 

κήποι του Κορινθιακού) 

http://www.youtube.com/watch?v=LSoGUoDT6yU  (Ρύπανση  στον  Κορινθιακό 

κόλπο και στον Ασωπό) 

http://www.youtube.com/watch?v=5QU4aBXYZnQ&feature=related  (Ναυάγια 

Κορινθιακού κόλπου) 

http://www.youtube.com/watch?v=b6xG4w9qXBY (Κορινθιακός κόλπος Τριζόνια) 

http://vimeo.com/25586650 (Κορινθιακός κόλπος on vimeo) 

http://www.youtube.com/watch?v=ri8I6heE6hE  (Δέδες  ‐  Κελάρης  :  Ρύπανση  του 

Κορινθιακού) 

http://www.youtube.com/watch?v=3wCj8dCr9PU  (Φωτογραφίες  από  τον 

Κορινθιακό) 

http://www.youtube.com/watch?v=sfmbMnXXd_c  (  Into  the  blue  – Marine  life  in 

Korinthiakos) 

http://www.youtube.com/watch?v=eeMNlHko5bw (1η νίκη κατά του Λιθάνθρακα) 

http://www.youtube.com/watch?v=ycmDOHTOJRA  (Εκδήλωση  ‘’Καρτερίας’’  για 

Κορινθιακό) 

http://www.youtube.com/watch?v=zXrqsGyypmw (Οικοπελοπόννησος) 

http://girismata.skai.gr/default.asp?cid=&pid=2&rid=8&vid=1434  (Αντίκυρα  – 

Αλουμίνιον της Ελλάδος) 
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Βιβλιογραφία  

Διαδικτυακές πηγές  

    

1 . Ιστορία  :  

                       Αρχαία Σικυών    

Αρχαία Σικυώνα (2011) . Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από την ιστοσελίδα   

                                              www.kiato.gr/el/Ιστορία/Αρχαία‐Σικυώνα 

Αρχαία Σικυών   (2011) .  Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από την ιστοσελίδα 

                                              www.kiato.eu ‐ Σικυώνα 

ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ | ΣΦΕΝΤΟΝΑ, η ηλεκτρονική εφημερίδα της Κορινθίας 

(2011). Ανασύρθηκε στις 22/10/2011 από την ιστοσελίδα 

                                               www.sfedona.gr/tag/αρχαία‐σικυώνα/ 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Σικυώνας | korinthia.net (2011) . Ανασύρθηκε 

          στις 10/10/2011 από την ιστοσελίδα www.korinthia.net/arxaia‐sikiona.htm 

Η Αρχαία Σικυών (2011) . Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από την ιστοσελίδα  

                                              www.sikyon.com/.../sicyon_grpg1.html 

H αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία Σικυώνα | Αρχαιολογία Online (2011).  

Ανασύρθηκε στις 8/12/2011 από την ιστοσελίδα  : 

                  www.archaiologia.gr/.../h‐αρχαιολογική‐έρευνα‐στην‐αρχαία‐σικυώνα 

ΘΕΩΝ ΤΟΠΟΙ: ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ (2011). Ανασύρθηκε στις 15/11/2011 από την 

ιστοσελίδα   :         http://theontopoi.blogspot.com/2009/03/blog‐post.htm 

Ιστορία της Αρχαίας Σικυώνος (2011). Ανασύρθηκε στις 21/11/2011 από την 
ιστοσελίδα  :         www.sikyon.com/Sicyon/shistory1_gr.html 

Περιεχόμενα‐ Σικυών (2011) . Ανασύρθηκε στις 15/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                            www.sikyon.com/contents_gr1.html 

Σικυών ‐ Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (2011). Ανασύρθηκε στις 

17/10/2011 από την ιστοσελίδα :  

                      http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=227 

ΤΟ ΒΗΜΑ ‐ H «άγνωστη» αρχαία Σικυώνα ‐ πολιτισμός (2011). Ανασύρθηκε 

στις 3/11/2011 από την ιστοσελίδα    

                      http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=158946 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού| Θέατρο Σικυώνος (2011). Ανασύρθηκε 

στις 15/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                     http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1646 

 

            Αρχαία Κόρινθος 

 
Ακροκόρινθος και Αρχαία Κόρινθος : Φωτογραφίες και πληροφορίες ...(2011). 

Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από την ιστοσελίδα  



 75

                     http://travelphoto.gr/akrokorinthos‐ancient‐corinth‐museum/ 
Αρχαία Κόρινθος (2011).  Ανασύρθηκε στις 29/10/2011 από την ιστοσελίδα  
                                               www.sikyon.com/korinth/korinth_gr.html 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ‐ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ (2011). Ανασύρθηκε στις 22/10/2011 
από την ιστοσελίδα     :     www.akrokorinthos.com/ 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (2011). Ανασύρθηκε στις 15/11/2011 από την ιστοσελίδα   

                                                users.sch.gr/.../arxaia%20korinthos.htm 

αρχαία Κόρινθος ‐ HELLAS (2010). Ανασύρθηκε στις 3/11/2011 από την 
ιστοσελίδα  :     http://hellas.teipir.gr/prefectures/greek/Korinthias/Korinthos.htm 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου | korinthia.net (2010). Ανασύρθηκε στις 
20/10/2011 από την ιστοσελίδα   :   www.korinthia.net/arxaia‐korinthos.htm 

Βικιπαίδεια (2011) Αρχαία Κόρινθος . Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από την 
ιστοσελίδα    :       http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Κόρινθος 
Περιεχόμενα ‐ Αρχαία Κόρινθος (2011). Ανασύρθηκε στις 29/10/2011 από την 
ιστοσελίδα     :      www.sikyon.com/contents_gr3.html 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού | Αρχαία Κόρινθος (2011). Ανασύρθηκε 

στις 24/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                                 http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2388 

 

 

               Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου 

 

Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου | korinthia.net (2011). Ανασύρθηκε στις 

22/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                                           www.korinthia.net/arxaia‐hraio.htm 

Τουριστικές Διαδρομές > Λουτράκι, Λίμνη Βουλιαγμένης, Περαχώρα ...(2011). 

Ανασύρθηκε στις 6/11/2011 από την ιστοσελίδα     

http://www.korinthia.net/diadromes‐loutraki‐limnh‐vouliagmenis‐peraxora.htm 

Heraion of Perachora ‐ Wikipedia, the free encyclope (2011). Ανασύρθηκε στις 

25/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                                http://en.wikipedia.org/wiki/Heraion_of_Perachora 
ΟΜΑΔΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ: ΗΡΑΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (2011). 

Ανασύρθηκε στις 29/10/2011 από την ιστοσελίδα  

                                 http://paysanias.blogspot.com/2009/01/blog‐post_29.html 

Το Ηραίο της Περαχώρας	(2011). Ανασύρθηκε στις 22/10/2011 από την 

ιστοσελίδα     :      http://www.grfun.gr/el/archaia/732‐korinthia‐heraion.html 

ΗΡΑΙΟ / ΣΦΕΝΤΟΝΑ, η ηλεκτρονική εφημερίδα της Κορινθίας 

(2011). Ανασύρθηκε στις 6/11/2011 από την ιστοσελίδα  

          http://www.sfedona.gr/2011/01/25/ανάδειξη‐αρχαιολογικού‐χώρου‐ηραίου 
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                   Ίσθμια 

 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίων (2011). Ανασύρθηκε στις 3/11/2011 από την 

ιστοσελίδα    :   http://www.grfun.gr/el/archaia/140‐archaia‐isthmia.html  

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων (2011). Ανασύρθηκε στις 7/11/2011 από την 

ιστοσελίδα    :    http://www.korinthia.net/arxaia‐isthmia.htm  
Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων (2011). Ανασύρθηκε στις 21/11/2011 από την 

ιστοσελίδα    :    http://wikimapia.org/17598452/el/Αρχαιολογικός‐χώρος‐Ισθμίων  

Δήμος Κορινθίων / Μουσείο Ισθμίων (2007). Ανασύρθηκε στις 17/10/2011 από 

την ιστοσελίδα    

http://www.korinthos.gr/el/ΓιατονΕπισκέπτη/Αξιοθέατα/Μουσεία/ΜουσείαΙσθμί

ας/tabid/239/Default.aspx  

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού / Αρχαιολογικός Μουσείο Ισθμίας 

(2007). Ανασύρθηκε στις 29/10/2011 από την ιστοσελίδα  

                      http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3377  

 

                 Δελφοί 

 
Around Parnassos / Τουριστικός οδηγός / Δελφοί Παρνασσός (2007). 

Ανασύρθηκε στις 3/11/2011 από την ιστοσελίδα   

                      http://www.aroundparnassos.com/delphi‐history‐gr.html  

Βικιπαίδεια / Δελφοί (2011). Ανασύρθηκε στις 15/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                      http://el.wikipedia.org/wiki/Δελφοί  

Δελφοί (2011). Ανασύρθηκε στις 25/11/2011 από την ιστοσελίδα   

                      http://www.sikyon.com/Delphi/delphi_gr.html  

Δήμος Δελφών (2011). Ανασύρθηκε στις 25/11/2011 από την ιστοσελίδα  

                      http://www.delphi.gr/  
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