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O Θαλάσσιος Γραμματισμός, αποδίδοντας στη γλώσσα μας τον όρο 
«Ocean Literacy», έχει οριστεί ως «η κατανόηση της επίδρασης του 
ωκεανού στον άνθρωπο, καθώς και της επίδρασης του ανθρώπου στον 
ωκεανό» (Cava et al., 2005). Αυτό σημαίνει ότι ένας εγγράμματος, ως 
προς τη θάλασσα, πολίτης οφείλει να κατανοεί τα βασικά ζητήματα που 
τον αφορούν και να είναι σε θέση να επικοινωνεί με ουσιαστικό τρόπο 
ώστε να μπορεί να λαμβάνει εμπεριστατωμένες και υπεύθυνες σχετικές 
αποφάσεις. Ο Θαλάσσιος Γραμματισμός δεν σχετίζεται μόνο με την από-
κτηση περισσότερων γνώσεων αλλά και με την ικανότητα των ανθρώπων 
να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο 
τους θαλάσσιους πόρους. 

Το 2017 τα Ηνωμένα Έθνη προκήρυξαν τη Δεκαετία της Επιστήμης της 
Θάλασσας (2021-2030), μαζί με την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμιση της υγείας 
των θαλασσών και να βελτιώσουν το καθεστώς διατήρησής τους (Santoro 
et al., 2018). O Θαλάσσιος Γραμματισμός θεωρείται ο ακρογωνιαίος λί-
θος για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της Δεκαετίας, καθώς 
και των ευρύτερων Στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(Sustainable Development Goals).

Η Μεσόγειος Θάλασσα χαρακτηρίζεται από μια πλούσια βιοποικιλότητα 
και η περιοχή της κατοικείται από ανθρώπινους πληθυσμούς με διαφο-
ρετικά κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο, σήμερα βρίσκεται «υπό καθεστώς πολιορκίας» εξαιτίας των αν-
θρωπογενών πιέσεων που δέχεται (Coll et al., 2012). Για να αντιμετωπι-
στούν οι πιέσεις αυτές, απαιτείται από τις μεσογειακές χώρες η ανάληψη 
πολλαπλών δράσεων, ενώ η προώθηση του Θαλάσσιου Γραμματισμού 
θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς εγγράμματους, ως προς τη Μεσόγειο 
Θάλασσα, πολίτες.

Εισαγωγική 
επιστολή

Η Ένωση Ευρωπαίων Εκπαιδευτών για τις Επιστήμες της Θάλασσας 
(European Marine Science Educators Association, EMSEA) είναι ένας 
διεθνής οργανισμός με στόχο την προώθηση του Θαλάσσιου Γραμματι-
σμού στην κοινωνία, μέσω της συνεργασίας επιστημόνων, εκπαιδευτι-
κών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού. Το 2015, 
στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της EMSEA στην Ελλάδα (Κρήτη), 
ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τη σύσταση Περιφερειακών Ομάδων Ερ-
γασίας της Ένωσης για τη διάδοση του Θαλάσσιου Γραμματισμού στις 
διαφορετικές θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης. Η Ομάδα Εργασίας για 
τη Μεσόγειο Θάλασσα σχεδίασε και ανέπτυξε το πλαίσιο του Θαλάσσιου 
Γραμματισμού προσαρμόζοντας τις βασικές αρχές και έννοιες του ειδικά 
για τη Μεσόγειο Θάλασσα και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διαφο-
ρετικές κοινωνίες και πολιτισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Η πρώτη έκδοση του πλαισίου που ονομάζεται «Οδηγός για τον Γραμμα-
τισμό ως προς τη Μεσόγειο Θάλασσα» αναπτύχθηκε με βάση το «Πλαίσιο 
για τον Θαλάσσιο Γραμματισμό» (Ocean Literacy Framework) (NOAA, 
2013; 2020) και τον αντίστοιχο Οδηγό για τις Μεγάλες Λίμνες της Αμερικής 
(Ohio Sea Grant, 2013), ενώ στηρίχθηκε σε βασικές γνώσεις για τις διαφο-
ρετικές φυσικές, γεωγραφικές και κοινωνικές συνιστώσες που σχετίζονται 
με τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο σχεδιασμός και η τελική παραγωγή του Οδηγού απαίτησε τη συνερ-
γασία πολλών επιστημόνων διάφορων πεδίων και κράτησε περίπου τρία 
χρόνια. Προσχέδιά του στην αγγλική γλώσσα αναθεωρήθηκαν και επεξερ-
γάστηκαν εκ νέου από τις ομάδες εργασίας, καθώς και από ανεξάρτητους 
επιστήμονες και εκπαιδευτικούς. Οι προσπάθειες αυτές κατέληξαν τελικά 
στην έκδοση του τελικού κειμένου του Οδηγού για τον Γραμματισμό ως 
προς τη Μεσόγειο Θάλασσα, με 7 βασικές αρχές και 43 θεμελιώδεις έν-
νοιες, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές της (Mokos et al., 2020). Οι 
συγκεκριμένες αρχές και οι έννοιες θα χρησιμεύσουν για την καθοδήγηση 
και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, επιστημόνων, μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, στελεχών του επιχειρηματικού 
τομέα, καθώς και του ευρύτερου κοινού, και αναμένεται να συμβάλλουν 
μελλοντικά  στη δημιουργία μιας κοινωνίας εγγράμματης ως προς τη Με-
σόγειο Θάλασσα. 



Αρχή 1η

H Μεσόγειος Θάλασσα, ημίκλειστη από τρεις 
ηπείρους, αποτελεί μέρος του παγκόσμιου 
ωκεανού με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

1.A: Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι η μεγαλύτερη και βαθύτε-
ρη ημίκλειστη θάλασσα στη Γη, περιβάλλεται από την Ευρώπη, την 
Ασία και την Αφρική και επί του παρόντος από 21 χώρες, αντιπρο-
σωπεύοντας λιγότερο από το 1% της επιφάνειας του παγκόσμιου 
ωκεανού. Επικοινωνεί στα δυτικά μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ 
με τον Ατλαντικό Ωκεανό και στα βορειοανατολικά μέσω των Δαρδα-
νελίων με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Στα 
νοτιοανατολικά, η διώρυγα του Σουέζ συνδέει τη Μεσόγειο με την 
Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό.

1.Β: Η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από μία στενή ηπειρω-
τική υφαλοκρηπίδα και από μια μεγάλη υπεράκτια έκταση, βαθιάς 
θάλασσας με πολυάριθμα νησιά, ηφαίστεια και τάφρους. Μια ρηχή 
υποθαλάσσια ράχη, νότια της Σικελίας, τη χωρίζει σε δύο κύριες 
υποπεριοχές, τη δυτική και την ανατολική Μεσόγειο, που περιλαμ-
βάνουν διάφορες βιογεωγραφικές περιοχές και πολλές επί μέρους 
λεκάνες.

1.Γ: Η πολύπλοκη κυκλοφορία του νερού στη Μεσόγειο 
οφείλεται στην ανταλλαγή νερού μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, 
την επίδραση του ανέμου και τις συνεχείς εναλλαγές της πυκνότητας 
των επιφανειακών νερών εξαιτίας της εισροής γλυκών νερών και των 
μεταβολών της θερμοκρασίας. Το νερό της Μεσογείου χρειάζεται 80 
έως 100 χρόνια για να ανανεωθεί πλήρως λόγω του περιορισμένου 
ρυθμού ανταλλαγής του με τον Ατλαντικό Ωκεανό.

1.Δ: Εντός της λεκάνης της Μεσογείου, η εξάτμιση υπερ-
βαίνει κατά πολύ τις βροχοπτώσεις και τις εισροές των ποταμών, 
επηρεάζοντας σημαντικά την κυκλοφορία του νερού. Η εξάτμιση εί-
ναι μεγαλύτερη στην ανατολική λεκάνη, προκαλώντας μείωση της 
στάθμης του νερού και μια βαθμιαία αύξηση της αλατότητας προς 
τα ανατολικά. Αυτή η διαφοροποίηση προκαλεί μια διαβάθμιση στην 
υδροστατική πίεση με αποτέλεσμα η ροή του θαλασσινού νερού να 
εμφανίζει μια ανατολική κατεύθυνση στα επιφανειακά νερά και μια 
δυτική στα βαθύτερα στρώματα. Ωστόσο, η στάθμη της θάλασσας 
διατηρείται σχετικά σταθερή, εξαιτίας ενός επιφανειακού ρεύματος 
νερού που εισέρχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

1.Ε: Το νερό της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από ορισμένα 
ασυνήθιστα γνωρίσματα, όπως η υψηλή θερμοκρασία στα μεγάλα 
βάθη που παραμένει σταθερή περίπου στους 13oC καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Οφείλεται στις υψηλές επιφανειακές αλατότητες, που 
επιτρέπουν την κατακόρυφη μετακίνηση του νερού σε μεγάλα βάθη 
εξαιτίας των χειμερινών καταιγίδων κατά την περίοδο της έλλειψης 
διαστρωμάτωσης του νερού. Η λεκάνη της Μεσογείου χαρακτηρί-
ζεται από έντονες περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις, με αποτέλεσμα το 
ανατολικό τμήμα της να εμφανίζεται περισσότερο ολιγοτροφικό από 
το δυτικό. Ωστόσο, τοπικά χαρακτηριστικά εμπλουτίζουν τις παρά-
κτιες περιοχές με θρεπτικά συστατικά ανάλογα με τις ανεμολογικές 
συνθήκες, το θερμοκλινές, τα ρεύματα, τις απορροές των ποταμών 
καθώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η βιολογική παραγωγή 
μειώνεται από βορρά προς νότο και από τα δυτικά προς τ’ ανατολι-
κά και σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη θερμοκρασία και την 
αλατότητα.

1.Στ: Οι ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου διατρέχονται 
από σημαντικά ποτάμια (π.χ. Έβρος, Ροδανός, Πάδος) και πολλά 
μικρότερα στη βαλκανική χερσόνησο. H Μεσόγειος συνδέεται με τη 
Μαύρη Θάλασσα η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη αλατό-
τητα εξαιτίας των μεγάλων ποτάμιων εισροών. Η αντίστοιχη εισροή 
γλυκού νερού από τις ακτές της βόρειας Αφρικής είναι σχετικά χαμη-
λή και σταδιακά μειώνεται από τη δυτική λεκάνη προς την ανατολική. 
Εξαίρεση αποτελούν οι σημαντικές εισροές γλυκού νερού από τον 
ποταμό Νείλο παρά την κατασκευή του τεράστιου φράγματος του 
Ασσουάν. Γενικά, οι εισροές γλυκού νερού στη Μεσόγειο αποτελούν 
μόνο το ένα τρίτο της ποσότητας που χάνεται μέσω της εξάτμισης, 
επηρεάζοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο του νερού.

1.Ζ: Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μικρή σε έκταση και οι 
πόροι της πεπερασμένοι. Η περιορισμένη ανταλλαγή νερού με τον 
Ατλαντικό Ωκεανό, ταυτόχρονα με την παρουσία περίπου 250 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που ζουν κατά μήκος των ακτών της, καθι-
στούν τη Μεσόγειο ευάλωτη στη ρύπανση και την υπέρμετρη εκμε-
τάλλευση των φυσικών πόρων της.

Οι 7 βασικές αρχές 
και οι 43 θεμελιώδεις έννοιες του οδηγού για 
τον Γραμματισμό ως προς τη Μεσόγειο 
Θάλασσα είναι οι εξής: 



Αρχή 2η

2.Α: Ένα μεγάλο μέρος των ασβεστολιθικών εδαφών και 
πετρωμάτων της Μεσογείου οφείλουν την ύπαρξή τους σε θαλάσσι-
ους οργανισμούς. Τα πετρώματα αυτά αποτελούν τη βάση δημιουρ-
γίας διάφορων τύπων εδαφών κατάλληλων για τις χαρακτηριστικές 
μεσογειακές καλλιέργειες (π.χ. κοκκινόχωμα για την καλλιέργεια της 
αμπέλου). Αντίστοιχα, τα πυριτικά και κρυσταλλικά πετρώματα δη-
μιουργούν εδάφη με λεπτόκοκκη αμμώδη σύσταση. Οι μεσογειακές 
αμμώδεις παραλίες με τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις παλίρ-
ροιες μικρού εύρους αποτελούν σε ετήσια βάση πόλο έλξης για εκα-
τομμύρια τουρίστες.

2.Β: Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι το αποτέλεσμα διεργασι-
ών σύγκλισης και καταβύθισης μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευ-
ρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Εξατμίστηκε, σχεδόν παντελώς 
κατά την περίοδο που είναι γνωστή ως κρίση αλμυρότητας του Μεσ-
σηνίου, πριν περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια δημιουργώντας απέ-
ραντες χερσαίες εκτάσεις, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις 
στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα κύρια σύγχρονα γεω-
μορφολογικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου διαμορφώθηκαν όταν 
η εισροή των νερών του Ατλαντικού Ωκεανού προκάλεσε ξανά την 
πλήρωση της μεσογειακής λεκάνης.

2.Γ: H διάβρωση των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου 
εμφανίζεται καθώς ο άνεμος, τα κύματα, τα ποτάμια, τα βαθιά θα-
λάσσια ρεύματα και οι τεκτονικές κινήσεις δημιουργούν, μετακινούν 
και αναδιανέμουν τα θαλάσσια ιζήματα. Η Μεσόγειος είναι μια ημί-
κλειστη θάλασσα που χαρακτηρίζεται από στενή υφαλοκρηπίδα, με 
αποτέλεσμα η συμβολή της παλίρροιας στη διαμόρφωση των ακτών 
της να είναι σχεδόν μηδαμινή, σε αντίθεση με τον κυματισμό που 
παίζει έναν σημαντικό ρόλο. 

2.Δ: Τα ανθρακικά ιζήματα και τα πλούσια σε οργανική 
ύλη στρώματα ιζημάτων παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στον κύ-
κλο του άνθρακα στη Μεσόγειο και συνδέονται αλληλεπιδρώντας 
με τον παγκόσμιο βιογεωχημικό κύκλο. Ο άνθρακας παίζει σημα-
ντικό ρόλο στον σχηματισμό των σκληρών δομικών συστατικών των 
θαλάσσιων οργανισμών (μαλάκια, αχινοί, κοράλλια, φύκη κ.ά.). Τα 
λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαμων και ειδικότερα το ενδημικό είδος 
Posidonia oceanica, εμφανίζουν μεγάλη ικανότητα δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα, δημιουργώντας ένα σημαντικό παγκόσμιο 
απόθεμα. 

2.Ε: Η τεκτονική δραστηριότητα παίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των 
ακτών αλλά και της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου, δημιουρ-
γώντας διακριτές χωρικές περιοχές. Βαθιά υποθαλάσσια φαράγγια 
παρατηρούνται σε ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη, ως αποτέλεσμα 
της μεγάλης πτώσης της στάθμης των υδάτων και της ταυτόχρονης 
διάβρωσής της από τα ποτάμια.

H Μεσόγειος Θάλασσα και ο έμβιος κόσμος της διαμορφώνουν 
τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου και των 
παρακείμενων χερσαίων περιοχών



Αρχή 3η

Η Μεσόγειος Θάλασσα επιδρά σημαντικά στη 
διαμόρφωση του κλίματος  και των καιρικών 
χαρακτηριστικών της  ευρύτερης περιοχής

3.Α: Η Μεσόγειος Θάλασσα αλληλεπιδρά με την ατμόσφαι-
ρα και αυτή η αλληλεπίδραση διαμορφώνει το κλίμα και επομένως 
τον καιρό της ευρύτερης περιοχής.

3.Β: Η Μεσόγειος απορροφά θερμότητα από την ατμό-
σφαιρα. Ψυχραίνεται και θερμαίνεται με πιο αργό ρυθμό απ’ ότι οι 
γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, οι χειμώνες είναι 
θερμότεροι και ηπιότεροι κοντά στην παράκτια ζώνη, ενώ τα καλο-
καίρια είναι θερμά και ξηρά με αποτέλεσμα οι εποχές της άνοιξης 
και του φθινοπώρου να εμφανίζονται περιορισμένες σε διάρκεια. 
Η πολύπλοκη παράκτια ορεογραφία και τα πολλά νησιά με ορεινή 
διαμόρφωση επηρεάζουν τοπικά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία δη-
μιουργώντας κατά τόπους ισχυρά αιολικά καθεστώτα. Στη δυτική 
Μεσόγειο, επικρατεί ο βόρειος-βορειοδυτικός κρύος και ξηρός άνε-
μος μιστράλ, ενώ αντίστοιχα στην ανατολική λεκάνη κυριαρχούν σε 
τακτική βάση ισχυροί βόρειοι ξηροί άνεμοι, τα μελτέμια.

3.Γ: Η περιοχή της Μεσογείου βρίσκεται σε μια μεταβατική 
ζώνη μεταξύ του άνυδρου κλίματος της Βόρειας Αφρικής και του πε-
ρισσότερο εύκρατου και βροχερού κλίματος της κεντρικής Ευρώπης. 
Ως εκ τούτου, η λεκάνη της Μεσογείου και οι γύρω χερσαίες περι-
οχές επηρεάζονται από τις ατμοσφαιρικές αλληλεπιδράσεις μέσου 
και τροπικού γεωγραφικού πλάτους με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ιδιαίτερων φαινομένων, όπως καύσωνες και ξηρασίες, εισβολές 
αφρικανικής σκόνης καθώς και ανάπτυξη συγκεκριμένων τύπων 
κυκλώνων.

3.Δ: Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί μια σημαντική πηγή 
ενέργειας και υγρασίας της ατμόσφαιρας. Σε τοπικό επίπεδο και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, η εξάτμιση υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό 
τις βροχοπτώσεις και τα τοπικά χαρακτηριστικά του υδάτινου αυτού 
ισοζυγίου επηρεάζουν τη διαθέσιμη ποσότητα υγρασίας στις γύρω 
χερσαίες περιοχές. Τα επίπεδα των βροχοπτώσεων είναι διαφορε-
τικά μεταξύ των ανατολικών και δυτικών περιοχών της Μεσογείου 
καθώς και μεταξύ των βόρειων και νότιων τμημάτων της, με αποτέ-
λεσμα φυτά και ζώα να βιώνουν, σε πολλές περιπτώσεις, περιόδους 
έλλειψης νερού.

3.Ε: Η Μεσόγειος Θάλασσα θερμαίνεται με ρυθμό δύο με 
τρεις φορές μεγαλύτερο από εκείνον του ανοιχτού ωκεανού. Η τοπι-
κή αυτή αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά 
σε μείωση των αποθεμάτων του διαθέσιμου νερού και να προκαλέ-
σει αρνητικές επιδράσεις στα μεσογειακά οικοσυστήματα, καθώς και  
σημαντικές απώλειες της βιοποικιλότητας.



Η Μεσόγειος Θάλασσα, μέσω του πλούτου της 
ζωής της, κατέστησε την ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου κατοικήσιμη και λίκνο του δυτικού 
πολιτισμού

4.Α: Μια σημαντική ποσότητα του ατμοσφαιρικού οξυγό-
νου στην περιοχή της Μεσογείου προέρχεται από θαλάσσιους φω-
τοσυνθετικούς οργανισμούς, όπως το φυτοπλαγκτό, τα μακροφύκη 
και τα φανερόγαμα.

4.Β: Οι αρτίγονοι θαλάσσιοι οργανισμοί στη Μεσόγειο 
προέρχονται κυρίως από τον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά οι επικρατού-
σες ευρείες κλιματικές και υδρολογικές διακυμάνσεις συμβάλλουν  
στην επιβίωση και τη συνύπαρξη τόσο εύκρατων όσο και υποτρο-
πικών οργανισμών.

4.Γ: Η Μεσόγειος παρέχει νερό, οξυγόνο και θρεπτικά συ-
στατικά. Το μοναδικό και ήπιο κλίμα της, αποτέλεσμα της μεταφοράς 
θερμότητας και της κυκλοφορίας των νερών της, συμβάλλει στη δι-
αμόρφωση του κλιματικού συστήματος της ευρύτερης μεσογειακής 
περιοχής. Οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην πε-
ριοχή της Μεσογείου οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλών και ποικίλων 
αρχαίων πολιτισμών.

Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί «θερμό» 
σημείο θαλάσσιας βιοποικιλότητας, με υψηλό 
επίπεδο ενδημισμού

5.Α: Η ζωή στη Μεσόγειο Θάλασσα κυμαίνεται, σε μέγε-
θος, από τους μικρότερους οργανισμούς όπως οι ιοί και τα βακτήρια 
έως και τα μεγαλύτερα ζώα, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, η Μεσογει-
ακή φώκια και ορισμένα είδη κητωδών.

5.Β: Η Μεσόγειος Θάλασσα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά 
υψηλή ποικιλομορφία ειδών και ενδημισμό, λόγω της θέσης της στο 
σταυροδρόμι διαφόρων βιογεωγραφικών περιοχών, του ταραχώ-
δους γεωλογικού της παρελθόντος και της επικράτησης σύνθετων 
κλιματικών και υδρολογικών συνθηκών. Σε γενικές γραμμές παρατη-
ρείται από τα δυτικά προς τ’ ανατολικά μια μείωση της ποικιλότητας, 
της αφθονίας και της βιομάζας των ειδών, που αντικατοπτρίζει τις 
ακραίες κλιματικές και τροφικές διαβαθμίσεις.

5.Γ: Η Μεσόγειος Θάλασσα εμφανίζει μια ομάδα εμβλη-
ματικών ειδών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατήρησης, 
όπως οι θαλάσσιες χελώνες, διάφορα είδη κητωδών και η απειλού-
μενη, σε μεγάλο βαθμό, με εξαφάνιση μεσογειακή φώκια. Αποτελεί 
την κύρια περιοχή ωοτοκίας του τόνου του ανατολικού Ατλαντικού. 
Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μοναδικά απειλούμενα ενδιαιτήματα, 
όπως τα λιβάδια του ενδημικού φανερόγαμου Posidonia oceanica, 
μεσοπαραλιακούς υφάλους γαστεροπόδων μαλακίων και συναθροί-
σεις ασβεστολιθικών ροδοφυκών.

5.Δ: Η Μεσόγειος Θάλασσα παρέχει διάφορους τύπους 
προσαρμογών και διαειδικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών. Δι-
αφορετικά παραδείγματα συμβίωσης (π.χ. κοράλλια και γοργόνιες 
με φύκη), δυναμικών σχέσεων θηρευτών-θηραμάτων (π.χ. αρπακτι-
κά ψάρια, αχινοί-βοσκητές και μακροφύκη) και μεταφοράς ενέργειας 
μέσω του τροφικού πλέγματος (από τους φυτοπλαγκτονικούς οργα-
νισμούς έως τα θαλάσσια θηλαστικά) απαντώνται επίσης σε αυτή 
την ιδιαίτερη θαλάσσια περιοχή.

5.Ε: Η γεωλογική εξέλιξη της Μεσογείου Θάλασσας, σε 
συνδυασμό με τη θέση της στo σημείο συνάντησης τριών κύριων 
ηπειρωτικών μαζών, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθ-
μων και μοναδικών υγροτόπων, όπως δέλτα, παράκτιες λιμνοθά-
λασσες και εκβολές, εφήμερα έλη και διαπαλιρροιακά ιλυώδη πεδία, 
δημιουργώντας έτσι μια εξαιρετική ποικιλομορφία παράκτιων ενδι-
αιτημάτων.
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5.Θ: Τα δέλτα και οι παράκτιες λιμνοθάλασσες μαζί με τις 
εκβολές των ποταμών παρέχουν σημαντικά και παραγωγικά πεδία 
ανάπτυξης νεαρών ατόμων πολλών θαλάσσιων και υδρόβιων ει-
δών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία και διατήρη-
ση των βιολογικών πόρων.

5.Ι: Οι θαλάσσιοι οργανισμοί της Μεσογείου αποτελούνται 
από είδη με διαφορετική βιογεωγραφική προέλευση. Από την ολο-
κλήρωση της διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ το 1869, εκατοντά-
δες Ινδο-Ειρηνικά είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επι-
πρόσθετα, η εισβολή ξενικών ειδών (εξαιτίας θαλάσσιων μεταφορών 
και διαφυγών από τις υδατοκαλλιέργειες και τα ενυδρεία) επηρεάζει 
αρνητικά τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Η εισβολή 
αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί ταχύτατα εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής (π.χ. υπερθέρμανση του πλανήτη).

5.Στ: Τα μεσογειακά οικοσυστήματα καθορίζονται από συ-
γκεκριμένα μοναδικά χαρακτηριστικά που απορρέουν τόσο από πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες όσο και από τις βιολογικές κοινότητες. 
Το υδροδυναμικό καθεστώς, το θερμόαλο σύστημα κυκλοφορίας, η 
σχετικά υψηλή θερμοκρασία των βαθέων υδάτων, η διαβάθμιση της 
αλατότητας μεταξύ των δύο κύριων λεκανών, οι χαμηλές συγκεντρώ-
σεις θρεπτικών συστατικών, το μεγάλο βάθος εισόδου της ηλιακής 
ακτινοβολίας, η απουσία σημαντικής παλιρροιακής κίνησης, σε συν-
δυασμό με την εξαιρετικά υψηλή βιολογική ποικιλότητα, έχουν ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός μωσαϊκού σπάνιων οικοσυστημά-
των.

5.Ζ: Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια βαθιά θάλασσα με 
μέσο βάθος 1.500μ (μέγιστο βάθος 5.267μ στην τάφρο των Οινουσ-
σών στο Ιόνιο Πέλαγος). Οι βαθύαλες (~ όριο κρασπέδου-3.000μ) 
και οι αβυσσικές (~ 3.000-5.000μ) ζώνες περιλαμβάνουν υποθα-
λάσσια όρη, λασπώδη ηφαίστεια, βαθιές τάφρους, ψυχρές διαφυ-
γές αερίων και υποθαλάσσια φαράγγια. Τα υποθαλάσσια φαράγγια 
αποτελούν «θερμά» σημεία βιοποικιλότητας και εμφανίζουν μεγάλο 
ποσοστό ενδημισμού.

5.Η: Πολλοί αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες καθώς και 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (βάθος, κυματική δράση, διείσδυ-
ση φωτός, παροχή θρεπτικών συστατικών, υπόστρωμα, θήρευση 
κ.λπ.) διαμορφώνουν κατακόρυφα πρότυπα ζώνωσης της κατανο-
μής και της ποικιλότητας των οργανισμών κατά μήκος της ακτής και 
στα ανοιχτά της Μεσογείου Θάλασσας. Στα ρηχά νερά ωστόσο, η 
μικρής κλίμακας παλίρροια συμμετέχει ελάχιστα στη διαμόρφωση 
αυτών των προτύπων, ενώ οι τροφικές σχέσεις και οι βιολογικές αλ-
ληλεπιδράσεις μπορούν να εξηγήσουν τα πρότυπα κατανομής των 
ειδών στα βαθιά εξαιτίας της σταθερότητας της θερμοκρασίας και 
της αλατότητας των υδάτινων μαζών κάτω από το βάθος των 150 
μέτρων.



σεων φυτοπλαγκτού και πληθυσμού μεδουσών που επηρεάζουν αρνη-
τικά τα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό.

6.Στ: Στη Μεσόγειο κατοικούν σχεδόν 522 εκατομμύρια άν-
θρωποι, το ένα τρίτο των οποίων είναι συγκεντρωμένο κατά μήκος των 
παράκτιων περιοχών της. Ωστόσο, οι ακτές απειλούνται από φυσικούς 
κινδύνους, όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, παλιρροϊκά κύματα 
(τσουνάμι), φαινόμενα λειψυδρίας και πλημμύρες. Η παράκτια διάβρω-
ση αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα στις περιοχές 
των δέλτα των ποταμών, καθώς και σε ορισμένες αναπτυγμένες του-
ριστικά παραλίες. 

6.Ζ: Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Μεσογεί-
ου μοιράζονται την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος που 
υποστηρίζει όχι μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά επίσης τις παραδόσεις, 
τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου και οφείλουν να διερευνήσουν 
τρόπους ώστε να διασφαλισθεί η διατήρησή τους. Η βιώσιμη διαχείριση 
των πόρων της Μεσογείου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από συνδυα-
σμένες ατομικές και συλλογικές δράσεις. 

6.Η: Η θέσπιση νομικών και θεσμικών πλαισίων, η ίδρυση 
εξειδικευμένων κέντρων και η ανάληψη μιας σειράς διεθνών πρωτο-
βουλιών έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη στην Μεσόγειο (π.χ. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας, Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την Κλιματική Αλλαγή, Κώδικας Συμπεριφοράς του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας για Υπεύθυνη Αλιεία, Σύμβαση της Βαρκελώ-
νης που συνοδεύεται από επτά πρωτόκολλα, Περιφερειακό Κέντρο 
Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση στη Με-
σόγειο, Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, Σχέδιο 
Δράσης για τη Μεσογειακή Φώκια, Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση 
των Θαλάσσιων Χελωνών της Μεσογείου, Σχέδιο Δράσης για την Εισα-
γωγή Ειδών και Εισβολικών Ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα). Παράλ-
ληλα, η εκπόνηση προγραμμάτων Επιστήμης των Πολιτών αναμένεται 
να αυξήσει τη γνώση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και 
να συνδράμει την επιστημονική κοινότητα στη συλλογή και ερμηνεία 
επιστημονικών δεδομένων.

Ο πολιτισμός, η ιστορία, η οικονομία, ο τρόπος 
ζωής, η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων 
στην περιοχή της Μεσογείου είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα

6.Α: Η Μεσόγειος Θάλασσα επιδρά από κάθε άποψη στη 
ζωή των κατοίκων της. Η πολύπλοκη χερσαία και θαλάσσια μορφολο-
γία, σε συνδυασμό με έναν ιδιαίτερο υδρολογικό κύκλο, δημιουργούν το 
μεσογειακό κλίμα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες (π.χ. γεωργία, υδατοκαλλιέργειες, τουρισμό).

6.Β: Η Μεσόγειος παρέχει τροφή, φάρμακα, μέταλλα και 
ενεργειακούς πόρους. Η Μεσογειακή δίαιτα είναι σήμερα παγκοσμίως 
γνωστή ως ένας υγιής συνδυασμός τροφών που προέρχονται τόσο 
από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Η Μεσόγειος αποτελεί πα-
ραδοσιακά μια από τις κύριες οδούς θαλάσσιων μεταφορών, καθώς 
επίσης εμπορίου και πολιτιστικών ανταλλαγών. Παραμένει κορυφαίος 
τουριστικός προορισμός στον κόσμο, καθώς προσελκύει πάνω από το 
30% του παγκόσμιου τουρισμού και στηρίζει σε σημαντικό βαθμό έναν 
μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα τις 
εθνικές οικονομίες. Η εξέχουσα γεωστρατηγική της θέση παίζει έναν 
ρόλο-κλειδί στην παγκόσμια ασφάλεια.

6.Γ: Στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασί-
ας, η Μεσόγειος αποτελεί διαχρονικό μάρτυρα της ακμής αλλά και της 
παρακμής πολλών πολιτισμών που ανάπτυξαν και αντάλλαξαν ιδέες, 
τεχνολογίες και πρώτες ύλες. Η περιοχή της Μεσογείου περιλαμβάνει 
περισσότερα από 200 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και περισσό-
τερα από 50 διαφορετικά στοιχεία στον κατάλογο της «Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς» της Ανθρωπότητας της UNESCO. Επίσης  περι-
λαμβάνει και πολυάριθμα υποθαλάσσια πολιτιστικά στοιχεία όπως για 
παράδειγμα περισσότερες από 150 βυθισμένες πολιτείες.

6.Δ: Η Μεσόγειος Θάλασσα επηρεάζεται από τους κατοίκους 
αλλά και τους επισκέπτες της με ποικίλους τρόπους. Σημαντικές αν-
θρωπογενείς επιπτώσεις προκαλούνται από τη θαλάσσια ρύπανση 
χερσαίων και θαλάσσιων πηγών (θαλάσσια απορρίμματα, ευτροφι-
σμός, κ.λπ.), την υπεραλίευση, την υπερεκμετάλλευση άλλων φυσικών 
πόρων που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των θαλάσσιων 
ενδιαιτημάτων της. Επιπλέον, η Μεσόγειος είναι μια από τις περισσό-
τερο απειλούμενες παγκοσμίως θάλασσες από την εισβολή και εγκα-
τάσταση ξενικών ειδών.

6.Ε: Η αύξηση των επιπέδων CO2 στην ατμόσφαιρα, που 
οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι υπεύθυνη για την πα-
ρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας και οξίνησης των επιφανεια-
κών νερών της Μεσογείου. Οι αυξήσεις αυτές οδηγούν σε απώλειες 
βιοποικιλότητας,  υποβάθμιση ενδιαιτημάτων, αύξηση βλαβερών ανθί-
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7.Δ: Η διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από την αξιοποίη-
ση νέων μεθόδων, τεχνολογιών και μαθηματικών μοντέλων κρίνεται 
αναγκαία για τη διερεύνηση και βαθύτερη κατανόηση της Μεσογείου 
Θάλασσας, καθώς και του τρόπου που αυτή επηρεάζει τα γήινα συ-
στήματα και την ανθρώπινη κοινωνία.  

7.Ε: Οι διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, σε συν-
δυασμό με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση του 
κοινού, καθώς και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών, μπο-
ρούν να ανοίξουν τον δρόμο προς μία διεπιστημονική εξερεύνηση, 
κατανόηση και προστασία της Μεσογείου. Επιστήμονες, εκπαιδευ-
τές, δάσκαλοι, υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη 
πολιτικής, καλλιτέχνες και ιδιωτικοί φορείς, όλοι μαζί θα πρέπει να 
συνεργαστούν ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η διατήρηση 
των θαλάσσιων πόρων της Μεσογείου.

Αν και η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί 
αντικείμενο εξερεύνησης αιώνων, εξακολουθεί 
να παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη

7.Α: Η μεσογειακή θαλάσσια βιοποικιλότητα δεν είναι τόσο 
καλά μελετημένη όσο η χερσαία. Η εξερεύνηση της Μεσογείου απο-
τελεί ευκαιρία για νέα επιστημονική έρευνα και γνώση σε διάφορα 
ερευνητικά πεδία.

7.Β: Η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης αποτελεί τη 
βάση για την κατανόηση της λειτουργίας και της πολυπλοκότητας 
της Μεσογείου. Μόνο με τη σε βάθος γνώση της Μεσογείου, μπορεί 
να γίνει εφικτή η μελλοντική προστασία των φυσικών πόρων της.

7.Γ: Παρά το γεγονός ότι οι πόροι της Μεσογείου έχουν 
μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα οι πλήρως προ-
στατευόμενες περιοχές καλύπτουν μόλις το 0,04% της συνολικής της 
επιφάνειας. Οι πόροι της Μεσογείου είναι πεπερασμένοι και πρέπει 
να προστατευθούν μέσα από την αύξηση της έκτασης αλλά και του 
βαθμού προστασίας των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών 
που ήδη υπάρχουν, καθώς και από τη δημιουργία νέων.
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Επίλογος
Προκειμένου να διαδοθεί ο Γραμματισμός ως προς τη Μεσόγειο 
Θάλασσα και να αναληφθούν σχετικές δράσεις, θα πρέπει να ακο-
λουθήσουμε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλιστεί -παρά τις 
διαφορετικές πολιτιστικές επιρροές- η βιωσιμότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και η διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
θαλάσσιων πόρων:

Ο οδηγός του Γραμματισμού ως προς τη Μεσόγειο Θάλασ-
σα, που στηρίζεται στις βασικές αρχές και τις θεμελιώδεις 
έννοιες του Θαλάσσιου Γραμματισμού, αναπτύχθηκε με 
σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών και των πολιτών γε-
νικότερα. Επομένως, το πλαίσιο εφαρμογής του (Scope & 
Sequence), το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο σε κάθε εκ-
παιδευτική βαθμίδα, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρ-
μοστεί στην πράξη. 

Ο οδηγός για τον Γραμματισμό ως προς τη Μεσόγειο Θά-
λασσα είναι απαραίτητο να διαδοθεί και επομένως να με-
ταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Μεσογείου (μέχρι τώρα 
έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες, Κροατικά, Ιταλικά και Ελ-
ληνικά).

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μπλε Σχολείων της Μεσογεί-
ου Θάλασσας, που μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκε, θα 
πρέπει να υποστηριχθεί μέσα από τη στενή συνεργασία με 
άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δίκτυα και σε ένα κοινό 
πλαίσιο (π.χ. χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμ-
ματα ERASMUS+, Ομάδα Εργασίας για τη Μεσόγειο Θά-
λασσα της Ένωσης Ευρωπαίων Εκπαιδευτών για τις Επι-
στήμες της Θάλασσας, Ομάδα Εργασίας για τον Θαλάσσιο 
Γραμματισμό του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Συστήματος 
Παρατήρησης των Ωκεανών (EuroGOOS).

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ σχο-
λείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και των 
Υπουργείων Παιδείας, προκειμένου: i) να σχεδιαστεί και 
να αναπτυχθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές 
δραστηριότητες, ii) να προταθούν ειδικά προγράμματα 
και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με 
το θαλάσσιο περιβάλλον, iii) να ενσωματωθούν ορισμένες 
βασικές γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον στα εθνικά 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών, iv) να αναθεωρηθούν 
τα σχολικά προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία σε 
όλες τις μεσογειακές χώρες με στόχο ένα πιο φιλικό προς τη 
θάλασσα περιεχόμενο.

α) 

α) 

β) 

β) 

γ) 

δ) 
Περισσότερη έρευνα απαιτείται για:

διαφορετικές προσεγγίσεις του Θαλάσσιου Γραμματισμού, 
σε σχέση με την ευαισθητοποίηση, την επικοινωνία, τον 
ακτιβισμό, τα συναισθήματα, την προσβασιμότητα, την 
εμπειρία, την εξοικείωση, τις κοινωνικές αξίες, τα κίνητρα, 
την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, πέρα από τη γνώση, 
τις στάσεις και τη συμπεριφορά (Brennan et al., 2019; 
McKinley & Burdon, 2020).

ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων προτύπων, δεικτών και 
μεθόδων για τον προσδιορισμό του αντίκτυπου των πρω-
τοβουλιών/δραστηριοτήτων για τον θαλάσσιο Γραμματισμό 
κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας των Ωκεανών (UNESCO-
IOC, 2021).
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