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Μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία για τον κορονοιό, το λόκνταουν, το άνοιγμα, το 

κλείσιμο κτλπ, συνέβησαν και μερικά καλά. Ένα από αυτά είναι και η στιγμή της 

«ησυχίας στους ωκεανούς». Η στιγμή αυτή, ονομάστηκε έτσι από τους ειδικούς, όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο οι ωκεανοί μετά από καιρό είχαν πια 

«ησυχάσει». Η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίστηκε αρκετά, με αποτέλεσμα τα 

ανθρώπινα μηχανήματα και γενικά η παρουσία του ανθρώπου, να υποχωρήσουν 

και να αφήσουν τη φύση των ωκεανών να ζήσει στιγμές ηρεμίας και ησυχίας. 

Τι συνέβη τελικά αυτή τη στιγμή και πώς μας ωφελεί;  

Για πρώτη φορά μετά από καιρό, οι ωκεανοί «έμειναν μόνοι». Αυτό, επέτρεψε σε 

αρκετούς ειδικούς από όλο τον κόσμο να ερευνήσουν αυτό το σπάνιο φαινόμενο. 

Αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένα 200 μικρόφωνα που επιτρέπουν στους 

ερευνητές να ακούσουν το «τραγούδι της θάλασσας», τις χορωδίες των φαλαινών 

και άλλων ψαριών.  

Όπως δήλωσε ένας Αμερικανός, ειδικός στην ωκεάνια ακουστική, σκοπεύει να 

φτιάξει έναν παγκόσμιο χάρτη ήχων των ωκεανών, από τον οποίο, όπως αναφέρει ο 

ίδιος, θα μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις κλιματικές αλλαγές από 

τους ήχους που κάνουν οι κινήσεις των παγόβουνων κ.α.  

Συμπεράσματα  



Μέχρι στιγμής, κάποια από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα είναι κυρίως για το τι 

επιπτώσεις είχε ο θόρυβος. Μία απ’ αυτές είναι η εμπόδιση επικοινωνίας διαφόρων 

ειδών που επικοινωνούν με ήχους. Με την ησυχία, τα είδη ξαναβρήκαν την 

«σύνδεση» και πιστεύεται πως κατάφεραν να ξαναεπικοινωνήσουν. Άλλο 

συμπέρασμα, είναι η ζημιά που προκαλείται από τον θόρυβο σε κάποια ψάρια, 

κυρίως στις φάλαινες, στις οποίες ο θόρυβος προκαλεί έντονο στρες όπου σε 

εκτεταμένα στάδια οδηγεί σε θάνατο.  

Στόχοι 

Στόχοι των ειδικών δεν είναι μόνο να συλλέξουν στοιχεία για τους ωκεανούς αλλά 

και να μάθουν πώς, όταν επανέλθουμε στο κανονικό, θα μπορέσουμε να 

αποτρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζημιά του θορύβου. 

Πολυκαλάς Λευτέρης 

11/5/2021 


