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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Ιστορική αναζήτηση οικολογικών δεδοµένων 

Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση µε το θαλάσσιο περιβάλλον είχε ξεκινήσει εκατοντάδες, 

χιλιάδες χρόνια πριν αρχίσει η καταγραφή των επιπτώσεων της (Thurstan et al. 2015). Ένα 

από τα πιο σοβαρά προβλήµατα στον καθορισµό των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο 

θαλάσσιο οικοσύστηµα είναι το γεγονός πως η παρακολούθηση και η καταγραφή των 

δεδοµένων, λαµβάνει χώρα αρκετά µεταγενέστερα, αφότου τα πρώτα συµπτώµατα αρνητικών 

επιπτώσεων έχουν εµφανιστεί. Αυτά τα χρονικά κενά στις γνώσεις µας δηµιουργούν 

αβεβαιότητες σχετικά µε το βαθµό στον οποίο οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις έχουν 

επηρεάσει τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήµατα (Thurstan et al. 2015). Για να 

εκτιµηθούν πλήρως αυτές οι αλλαγές, πρέπει να διευρυνθεί ο χρονικός ορίζοντας µέσα στον 

οποίο εξετάζουµε τη δυναµική των οικοσυστηµάτων. Χωρίς ιστορική προοπτική, η αντίληψή 

για το θαλάσσιο περιβάλλον µπορεί να είναι µεροληπτική και επηρεασµένη από τη γνώση 

πρόσφατων γεγονότων. Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόµενος αριθµός άρθρων στον τοµέα 

της αλιευτικής επιστήµης και της θαλάσσιας οικολογίας απέδειξε ότι η εστίαση της έρευνας 

σε στενό χρονικό ορίζοντα, χωρίς να λαµβάνεται πλήρως υπόψη η ιστορική εξέλιξη της 

επιστήµης, θα µπορούσε να οδηγήσει σε «ιστορική µυωπία» των επιστηµόνων (Fortibuoni et 

al. 2010). Για το λόγο αυτό η µετάβαση της γνώσης σε προγενέστερες χρονικές περιόδους 

όπου η επίδραση του ανθρώπου ήταν ελάχιστη θα αποτελέσει µια χρήσιµη «αποθήκη» 

γνώσεων για να επαναπροσδιοριστούν τα απαραίτητα, για τη διαχείριση των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων, σηµεία αναφοράς. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ενδιαφέρον για την ανάκτηση, ψηφιοποίηση και 

ανάλυση ιστορικών δεδοµένων για την αλιευτική εκµετάλλευση έχει σηµαντικά αυξηθεί µέσα 

στο πλαίσιο της Θαλάσσιας Ιστορικής Οικολογίας (ΘΙΟ) (Fortibuoni et al. 2017). 
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Αντικείµενο της ΘΙΟ είναι η µελέτη των παρελθόντων ανθρώπινων-περιβαλλοντικών 

αλληλεπιδράσεων σε παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήµατα, και των επιπτώσεων που 

συνδέονται µε αυτές τις αλληλεπιδράσεις (Thurstan et al. 2015). Οι ερευνητικοί τοµείς τους 

οποίους έχει ενσωµατώσει η ΘΙΟ για την περιγραφή των µακροπρόθεσµων αλλαγών στα 

θαλάσσια οικοσυστήµατα, αφορούν στην αλιευτική επιστήµη, οικολογία, ιστορία, 

αρχαιολογία, κοινωνιολογία, παλαιοντολογία και οικονοµία (Lotze & McClenachan 2013, 

Engelhard et al. 2016).  

Η ΘΙΟ έχει συµβάλει σηµαντικά στην κατανόηση προγενέστερων συνθηκών του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και έχει προσθέσει εφαρµοσµένη αξία στην επιστήµη 

(McClenachan et al. 2012, Engelhard at al. 2016, Fortibuoni et al. 2017): 

(α) παρέχοντας στοιχεία σχετικά µε το ιστορικό εύρος της µεταβλητότητας των 

βιολογικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων, 

(β) διευρύνοντας τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων πολιτικών διαχείρισης,  

(γ) ενισχύοντας την κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών διαταραχών στη 

δοµή και τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και διευκολύνοντας την ανάπτυξη 

κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης, 

(δ) παρουσιάζοντας µελέτες περιπτώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε το ρόλο που διαδραµάτισε η ανθρώπινη 

παρέµβαση στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων 

και πόρων, 

(ε) βελτιώνοντας τις γνώσεις σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες αποκρίσεις των 

θαλάσσιων οικοσυστηµάτων στην κλιµατική αλλαγή και βοηθώντας στην αξιολόγηση των 

επιπτώσεων και 
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(στ) υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αλιευτικής επιστήµης µε βάση τις ιστορικές 

συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάκτηση βιώσιµων πρακτικών από το 

παρελθόν. 

Η συλλογή ιστορικών δεδοµένων είναι χρονοβόρα και δύσκολη, καθώς τα διαθέσιµα 

αρχεία βρίσκονται µόνο σε περιοδικές ή µη εκδόσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει 

ψηφιοποιηµένη µορφή. Η ανάκτηση και η ψηφιοποίηση αυτών των ιστορικών δεδοµένων 

διευκολύνει τη χρήση τους σε ακαδηµαϊκό και διαχειριστικό πλαίσιο. Εκτιµάται ότι το 99% 

των οικολογικών δεδοµένων παραµένει απρόσιτο µετά τη δηµοσίευσή τους, ενώ για την 

απόκτηση αυτών των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν δηµόσια κονδύλια και τα δεδοµένα αυτά 

θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στο κοινό (McManamay & Utz 2014). Οι εκτιµήσεις αυτές 

φαίνεται να ισχύουν και για τη Μεσόγειο Θάλασσα (Fortibuoni et al. 2017). 

 

1.2. Αλληλεπίδραση ανθρώπων-δελφινιών  

Τα ελληνικά ύδατα φιλοξενούν ένα µεγάλο αριθµό κητωδών (δελφίνια και φάλαινες) 

καθώς αποτελούν σηµαντικούς βιοτόπους της Μεσογείου (Φραντζής και Αλεξιάδου 2003, 

Notarbartolo di Sciara & Bearzi 2010, Gonzalvo et al. 2015b). Επτά από τα 12 είδη που έχουν 

καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες, βρίσκονται µόνιµα σε αυτές (Φραντζής και Αλεξιάδου 

2003): η πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus), ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus), ο 

ζιφιός (Ziphius cavirostris), το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus), το ρινοδέλφινο (Tursiops 

truncatus), το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) και το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis). 

Τα υπόλοιπα πέντε είδη έχουν περιστασιακή ή σπάνια παρουσία (Φραντζής και Αλεξιάδου 

2003): η φώκαινα (Phocoena phocoena), η ψευδόρκα (Pseudorca crassidens), η 

ρυγχοφάλαινα (Balaenoptera acutorostrata), ο δίδοντος µεσοπλόδοντας (Mesoplodon 

bidens), και η µεγάπτερη φάλαινα (Megaptera novaenglie). 
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Τα δελφίνια αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής εθνικής 

κληρονοµιάς καθώς η παρουσία τους είναι διαρκής σε όλες τις περιόδους του ελληνικού 

πολιτισµού, από το Μινωικό (2700 π.Χ) έως και τη σύγχρονη εποχή. Η λέξη «δελφίνι», 

άλλωστε, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «δελφύς» που σηµαίνει «µήτρα» 

(Βεργίτση και Τρόβα 1997). Αναρίθµητες αναφορές, έργα τέχνης (κτίσµατα, ψηφιδωτά, 

νοµίσµατα, αγγεία, γλυπτά) και µύθοι µαρτυρούν τον ισχυρό δεσµό ανάµεσα στον άνθρωπο 

και στα δελφίνια (Κουστώ και Ντιολέ 1975, Φραντζής και Αλεξιάδου 2003, Notarbartolo di 

Sciara & Bearzi 2010). Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούν τα δελφίνια ιερά ζώα, προστάτες των 

ναυαγών και φίλους του ανθρώπου (Ridgway 1970), και οι πρώτες αναφορές για την 

παρουσία δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες περιγράφουν ειδυλλιακές σχέσεις ανάµεσα 

στους ανθρώπους και τα δελφίνια (Bearzi 2002). 

Από τα µέσα όµως του 20ου αιώνα ο σεβασµός των ανθρώπων προς τα δελφίνια δίνει τη 

θέση του στον ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της 

Ελλάδας, από τα τέσσερα είδη δελφινιών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες τρία (Stenella 

coeruleoalba, Tursiops truncatus και Grampus griseus) είναι τρωτά (vulnerable), δηλαδή 

αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο µεσοπρόθεσµο µέλλον, ενώ το τέταρτο είδος 

(Delphinus delphis) απειλείται µε εξαφάνιση (endangered) (Λεγάκις και Μαραγκού 2009). 

Ως επί το πλείστον οι απειλές που αντιµετωπίζουν τα δελφίνια είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης 

παρέµβασης στο οικοσύστηµα και διακρίνονται σε: υποβάθµιση του οικοσυστήµατος, 

υπεραλίευση, τυχαία παγίδευση από αλιευτικές δραστηριότητες, ηθεληµένη θανάτωση, 

ηχορύπανση, κατάποση στερεών απορριµµάτων, µόλυνση από ξενοβιοτικές ενώσεις και 

όχληση ή ατυχήµατα µε σκάφη (π.χ. Notarbartolo di Sciara & Bearzi 2010, Gonzalvo et al. 

2015a, de Vere at al. 2018, Bearzi et al. 2003, Santostasi et al. 2018). 

Οι πιο καλά τεκµηριωµένες κατηγορίες απειλών στον ελληνικό χώρο είναι η 

υπεραλίευση των αλιευτικών αποθεµάτων και ειδικότερα των ειδών ψαριών που αποτελούν 
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τροφή των δελφινιών και η ηθεληµένη θανάτωσή τους  εξαιτίας της ζηµιάς που προκαλούν 

στα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. Bearzi et al. 2006, 2008, Gonzalvo 2012, Gonzalvo et al. 2015b, 

Pardalou & Tsikliras 2018, Frantzis 2007, Milani et al. 2018).  

Σηµαντική απειλή για τα δελφίνια αποτελεί, επίσης, η ρύπανση από τα πλαστικά και τα 

χηµικά που καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες ως απόβλητα. Τα απορρίµµατα αυτά 

αυξάνουν τις συγκεντρώσεις των έµµονων οργανικών ρύπων (POPs), των PCBs, DDTs και 

HCBs, τα οποία είτε προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο αναπαραγωγικό τους σύστηµα ή 

σοβαρά τοξικολογικά προβλήµατα (π.χ. Gonzalvo et al., 2016, Focardi, 2000, de Vere et al., 

2018) και τα καθιστούν ευάλωτα σε διάφορες ασθένειες (Wilson et al. 1999, Melero et al. 

2011, Gonzalvo et al. 2015a). 

  

1.3. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι σε πρώτη φάση να συλλεχθούν και 

να ψηφιοποιηθούν ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην αλληλεπίδραση δελφινιών και 

ανθρώπων από τις πρώτες καταγραφές κατά τα αρχαία ιστορικά χρόνια µέχρι σήµερα, µε 

ιδιαίτερη έµφαση κατά την περίοδο του νεοελληνικού κράτους, όπου υπάρχουν καταγραφές 

της επαγγελµατικής αλιευτικής δραστηριότητας. Η πρωτόλεια βάση δεδοµένων που θα 

δηµιουργηθεί θα βοηθήσε στην αξιοποίηση των στοιχείων και στη συσχέτισή τους µε 

δεδοµένα αλιείας και κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σε ένα εκτεταµένο εύρος επιστηµονικών αντικειµένων, όπως, η αλιευτική έρευνα, η 

οικονοµία, η νοµοθεσία-διαχειριστικά σχέδια, κ.α..  

Τα αποτελέσµατα θα µειώσουν την αβεβαιότητα που υπάρχει στο σχεδιασµό της 

παρακολούθησης σε αλιευτικές ενασχολήσεις µε διαφορετικό βαθµό αλληλεπίδρασης µε τα 

θαλάσσια κητώδη, η οποία δεν επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίµηση κινδύνου (Snape et al. 

2018). Τα παραπάνω είναι εναρµονισµένα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
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Θαλάσσια Γνώση 2020 (European Commission Marine Knowledge, 2020), ώστε τα δεδοµένα 

που θα συλλεχθούν να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή πολιτικών για τη θαλάσσια 

στρατηγική όπως π.χ. την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

Οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική (EU REG. 2008). Επίσης, τα τελικά 

αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν, µαζί µε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται 

στη συγκέντρωση από διάφορες πηγές δεδοµένων από τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, στην 

ενσωµάτωσή από το Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο ∆ίκτυο Παρατήρησης και ∆εδοµένων 

(EMODnet). 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε είναι εναρµονισµένη µε τις διεθνείς πρακτικές 

(Engelhard at al. 2016, Fortibuoni et al. 2017) και αφορούσε στην ψηφιοποίηση ενός 

µεγάλου όγκου δεδοµένων που προέρχονταν από τη «γκρίζα» βιβλιογραφία (περιοδικές 

εκδόσεις του παρελθόντος, εφηµερίδες, βιβλία, κ.α.). Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριµένα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. 

 Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο σε ελληνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο σε όλη την περίοδο της κλασσικής, βυζαντινής και νεότερης ιστορίας. 

Ακολούθησε, στη συνέχεια, η συλλογή των δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από µία πολύ-

επίπεδη προσέγγιση του θέµατος µέσα από διάφορους κλάδους της αρχαιολογίας, της 

ιστορίας και της αλιευτικής επιστήµης. Η αναζήτηση των ιστορικών δεδοµένων έγινε πάνω 

σε κείµενα αρχαίων φιλοσόφων, συγγραφέων και ιστορικών καθώς και σε περιοδικές 

εκδόσεις, εφηµερίδες και βιβλία. Έγινε, επίσης, αναζήτηση στοιχείων σε επιστηµονικά άρθρα 

και µελέτες, σε ακαδηµαϊκές-ψηφιακές βιβλιοθήκες και πηγές του διαδικτύου. Σε επόµενο 
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στάδιο τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, ψηφιοποιήθηκαν και ταξινοµήθηκαν σε πίνακες για 

την αξιολόγηση και ερµηνεία τους. 

Για τη συλλογή των πληροφοριών της αρχαιότητας µελετήθηκαν κείµενα από 

διάφορους αρχαίους φιλόσοφους και ιστορικούς. Ο µεγαλύτερος όγκος της πληροφορίας που 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία παρατίθενται από τους: (α) Οππιανό (Αλιευτικά), (β), 

Αριστοτέλη (Των περί τα ζώα Ιστοριών, Περί Ζώων Μορίων), (γ) Πλούταρχο (Ηθικά: 

Πότερα τῶν ζώων φρονιµώτερα τὰ χερσαῖα ἢ τὰ ἔνυδρα) και (δ) Στράβωνα (Γεωγραφικών). 

Μεταξύ των άλλων αρχαίων συγγραφέων που µελετήθηκαν ξεχωρίζουν οι πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από τα έργα των Ησίοδου, Λουκιανού, Οµήρου, Ηροδότου και Παυσανία. 

Αναφορικά µε τη µελέτη της βυζαντινής εποχής οι ιστορικές αναφορές για την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από το έργο του 

Κλαύδιου Αιλιανού «Περί ζώων ιδιότητος». Οι περισσότερες πληροφορίες για την νεότερη 

Ελλάδα, ιδιαίτερα µετά την οργάνωση του αλιευτικού τοµέα το 1911, αντλήθηκαν από 

δηµοσιεύµατα από την περίοδο αυτή και έπειτα, καθώς και από περιοδικές εκδόσεις του 

µεταπολέµου έως και το 1975. Μελετήθηκαν επίσης ιστορικές εφηµερίδες και βιβλία της 

ίδιας εποχής καθώς και ιστορικά ψηφιακά αρχεία. 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Αρχαιότητα (2700 π.Χ.-2ος αι. µ.Χ.) 

3.1.1. Μινωική Εποχή (2700 π.Χ-1100 π.Χ) 

Το πρόβληµα µε τη Μινωική Εποχή ήταν και είναι ότι η µινωική γραφή, γνωστή και ως 

Γραµµική Α, παραµένει χωρίς αποκρυπτογράφηση. Παρά τη βασική εργασία που 

πραγµατοποίησε ο Evans σχετικά µε τη δοµή και την ιδεογραφική έννοια των συµβόλων, 
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ούτε η προέλευση της γλώσσας ούτε το περιεχόµενό της είναι κατανοητά µέχρι σήµερα 

(Marinatos 1993). Εποµένως, το πρώτο πράγµα που πρέπει να επισηµανθεί για αυτή την 

περίοδο είναι η έλλειψη γραπτών στοιχείων (Crowley 2010). Η δεύτερη επισήµανση που 

πρέπει να γίνει σχετικά µε την προέλευση των πληροφοριών εκείνης της περιόδου είναι ότι η 

γλυπτική (σφραγίδες, σφραγιδόλιθοι, κ.α.), αλλά και η ζωγραφική της µινωικής τέχνης 

παρέχουν το µεγαλύτερο αριθµό αντικειµένων και µε τη µεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση 

(Crowley 2010). Εποµένως, οι σφραγίδες και οι τοιχογραφίες αποτελούν τις καλύτερες και, 

ίσως, τις µοναδικές πηγές για άντληση στοιχείων σχετικά µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου 

δελφινιού στη Μινωική Εποχή. 

Η τυπολογία των εννοιών που προκύπτουν από τη µελέτη των σφραγίδων και των 

τοιχογραφιών που σχετίζονται µε τα δελφίνια αφορούν στην οικολογία, ηθολογία του είδους, 

καθώς και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού (Πίνακας Π1, στο Παράρτηµα). 

Επιλεκτικά, µια τοιχογραφία απεικονίζει το φυσικό περιβάλλον πέντε δελφινιών (Εικόνα 1) 

ανάµεσα σε ψάρια και σφουγγάρια και βρίσκεται στα ανατολικά σύνορα του «Μεγάρου της 

Βασίλισσας» στην Κνωσό (Marinatos 1993, Hilker 2014). Μια άλλη τοιχογραφία γνωστή ως 

«Η αναχώρηση του Στόλου» δείχνει επτά µεγάλα πλοία περιτριγυρισµένα από δελφίνια 

(Εικόνα 2). Ένα πλοίο έχει, επίσης, το σκαρί του διακοσµηµένο µε δελφίνια και βρίσκεται 

στο ∆υτικό Οίκο του Ακρωτηρίου στη Θήρα (Hilker 2014). 
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     Εικόνα 1. Ανακατασκευή της τοιχογραφίας µε τα δελφίνια, Κνωσός (από Hilker 2014). 

 

        Εικόνα 2. «Η αναχώρηση του στόλου», Ακρωτήρι (από Hilker 2014). 

 

Σε µια σφραγίδα από την Κνωσό ένα δελφίνι εµφανίζεται στο κέντρο της σφραγίδας 

στην οποία, επίσης, απεικονίζεται ένα λιοντάρι να κυνηγάει µια κατσίκα και ένας γύπας να 

κυνηγάει ένα µοσχάρι (Krzyszowska 2005). Σε σφραγίδα από το παλάτι της Κνωσού (Εικόνα 

3) απεικονίζεται ένα δελφίνι τοποθετηµένο κάθετα δίπλα σε έναν ιερέα (Marinatos 1993). Σε 



Καινούργια γνώση από «παλιά» δεδοµένα: Εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων 

σε µακροχρόνια διάσταση για τo σχεδιασµό διαχειριστικών µέτρων 

 12 

άλλη σφραγίδα µια θεά κρατάει ένα δελφίνι (Εικόνα 4), ενώ σε άλλη, προερχόµενη από τις 

ανασκαφές στο Παλαίκαστρο (Εικόνα 5) ένα δελφίνι βρίσκεται δίπλα σε µια θεά των πουλιών 

(Marinatos 1993). Σε µια σφραγίδα από το θησαυρό των Αηδονιών στη Νεµέα (Εικόνα 6), 

µια «Αφέντρα των δελφινιών» περιβάλλεται από δύο δελφίνια (Crowley 2010), ενώ σε µια 

σφραγίδα από το Αιγαίο (Εικόνα 7), ένας «Αφέντης των δελφινιών» (ίσως ένας ιερέας) 

κρατάει ένα δελφίνι σε κάθε του χέρι (Crowley 2010). 

 

Εικόνα 3. Η κεντρική σφραγίδα απεικονίζει έναν ιερέα µε ένα δελφίνι (από Marinatos 1993). 
 

 

                     Εικόνα 4. Η θεά και το δελφίνι, Κνωσός (από Marinatos 1993). 
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          Εικόνα 5. Θεά των πουλιών και δελφίνι, Παλαίκαστρο (από Marinatos 1993). 

 

 

             Εικόνα 6. Η Αφέντρα των δελφινιών, Αηδόνια (από Crowley 2010). 

 

 

                  Εικόνα 7. Ο Αφέντης των δελφινιών (από Crowley 2010). 



Καινούργια γνώση από «παλιά» δεδοµένα: Εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων 

σε µακροχρόνια διάσταση για τo σχεδιασµό διαχειριστικών µέτρων 

 14 

3.1.2. Κλασσική αρχαιότητα (8ος αιώνας π.Χ.-2ος αιώνας µ.Χ.) 

Από την εποχή του Οµήρου (8ος 
αιώνας π.Χ.), οι κλασσικοί συγγραφείς και ποιητές 

δίνουν πλήθος γραπτών αναφορών σχετικά µε τα δελφίνια. Η τυπολογία των εννοιών που 

προκύπτουν από τη µελέτη των κειµένων που σχετίζονται µε τα δελφίνια αφορούν στη 

βιολογία, αναπαραγωγή, ηθολογία, στους τρόπους και τις περιοχές αλιείας και κυρίως στην 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού (Πίνακας Π2, στο Παράρτηµα). Στον Οµηρικό Ύµνο 

προς το θεό Απόλλωνα το δελφίνι παρουσιάζεται σαν ένα πελώριο και φρικτό τέρας 

(Οµηρικός Ύµνος εις Απόλλωνα 7ος αιώνας π.Χ.), ενώ στην Ιλιάδα γίνεται αναφορά στην 

τροµακτική θηρευτική του δεινότητα (Οµήρου, Ιλιάδα 8ος αιώνας π.Χ.). 

Ο Αριστοτέλης, πρώτος, ασχολείται συστηµατικά µε τη βιολογία του είδους 

(Voultsiadou et al. 2017) και περιγράφει τα βασικά του χαρακτηριστικά: (α) έχει οστά και 

είναι ζωοτόκο εµβρύων και όχι αβγών, (β) η περίοδος της κυοφορίας διαρκεί δέκα µήνες και 

γεννάει το καλοκαίρι, (γ) παράγει γάλα και θηλάζει το µικρό του, το οποίο το συντροφεύει 

για αρκετό χρονικό διάστηµα, (δ) το µικρό µεγαλώνει γρήγορα και ωριµάζει σε ηλικία 10 

χρόνων, (ε) ζει για πολλά χρόνια ακόµα και περισσότερο από 25 ή 30 (Αριστοτέλους «Περί 

Ζώων Μορίων», 350 π.Χ.), (στ) διαθέτει φυσητήρα και πνεύµονες και κοιµάται µε το ρύγχος 

του πάνω από το νερό. Ακόµη, χαρακτηρίζει το είδος σαρκοφάγο και περιγράφει τον τρόπο 

µε τον οποίο κυνηγά τη λεία του, που αποτελείται από µικρότερα  ψάρια (Αριστοτέλους 

«Των περί τα ζώα Ιστοριών», 350 π.Χ.). 

Με τη βιολογία των δελφινιών ασχολείται, επίσης, και ο Οππιανός στο έργο του 

Αλιευτικά. Παρατηρεί ότι αναπαράγονται όπως τα χερσαία θηλαστικά, ότι τρέφονται µε 

µικρότερα ψάρια και ότι αναζητούν την τροφή τους κοντά στις ακτές (Οππιανού 

«Αλιευτικά», 2ος αιώνας µ.Χ.). Ο Λουκιανός στο διάλογό του «Λεξιφάνης» κάνει νύξη για 

την εξαιρετική κίνηση των δελφινιών στο νερό και για τη χάρη µε την οποία αυτά κολυµπούν 

(Λουκιανού «∆ιάλογοι», 2ος αιώνας µ.Χ.). Ο Στράβωνας καταγράφει την ύπαρξη δελφινιών 
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στις εκβολές του Γάγγη και του Νείλου, καθώς και στο στενό ανάµεσα στην Ιταλία και τη 

Σικελία (Στράβωνος «Γεωγραφικά», 1ος αιώνας µ.Χ.). 

Πλήθος αναφορών απαντώνται στα κείµενα της κλασσικής περιόδου σχετικά µε την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού (Πίνακας Π2, στο Παράρτηµα). Επιλεκτικά, ο Αίσωπος 

σε έναν από τους µύθους του διηγείται ότι τα δελφίνια σώζουν τους ναυαγούς (Αισώπου 

«Πίθηκος και δελφίς», 6ος αιώνας π.Χ.). Πασίγνωστος είναι και ο µύθος του Αρίωνα που 

καταγράφει ο Ηρόδοτος (Εικόνα 8), σύµφωνα µε τον οποίο ένα δελφίνι έσωσε το λυρικό 

ποιητή Αρίωνα όταν Κορίνθιοι πειρατές τον πέταξαν στη θάλασσα σε ένα ταξίδι του από τον 

Τάραντα προς την Κόρινθο: το δελφίνι τον πήρε στη ράχη του και τον έβγαλε στο ακρωτήριο 

Ταίναρο, αφού αφιέρωσε ανάθηµα στον ∆ελφίνιο Απόλλωνα (ιερά πλάσµατα του οποίου 

θεωρούνταν τα δελφίνια), ο Αρίων διηγήθηκε την περιπέτειά του στον Περίανδρο, τύρρανο 

στην Κόρινθο, ο οποίος θανάτωσε τους πειρατές (Ηροδότου «Ιστορίαι», 5ος αιώνας π.Χ.). 

Ο χαρακτηρισµός των δελφινιών ως ιερά πλάσµατα του Απόλλωνα όπως και η 

προσωνυµία ∆ελφίνιος εξηγείται στον Οµηρικό Ύµνο που είναι αφιερωµένος σε αυτόν. Στον 

Ύµνο περιγράφεται πώς ο θεός Απόλλωνας, αφού αναζήτησε σε όλη την Ελλάδα ένα 

κατάλληλο µέρος για να ιδρύσει το ιερό του, τελικά διάλεξε µια σπηλιά στους πρόποδες του 

βουνού Παρνασσός, την οποία φύλαγε ο δράκος Πύθωνας. Σύµφωνα µε τον µύθο, ο 

Απόλλωνας, πάλεψε µε τον Πύθωνα για να εγκαταστήσει εκεί το ναό του και αφού τον 

νίκησε, σκοτώνοντας τον µε ένα βέλος από το ασηµένιο τόξο του, πήρε τη µορφή ενός 

δελφινιού και οδήγησε ένα χαµένο πλοίο από την Κρήτη στον Κορινθιακό κόλπο, κοντά 

στους ∆ελφούς. Οι ναύτες για να ευχαριστήσουν το θεό για τη διάσωση τους ορκίστηκαν να 

υπηρετούν το ιερό του Απόλλωνα και το µετονόµασαν σε ∆ελφούς προς τιµή της µορφής που 

είχε πάρει (Οµηρικός «Ύµνος εις Απόλλωνα»,  7ος αιώνας π.Χ.). 

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι η ασπίδα του Οδυσσέα είχε επάνω της ένα δελφίνι, ως 

ένδειξη ευγνωµοσύνης προς το ζώο που είχε σώσει από πνιγµό τον γιό του Τηλέµαχο όταν 
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ήταν νήπιο (Πλουτάρχου «Ηθικά», 1ος αιώνας µ.Χ.). Καταγράφει, επίσης, το µύθο της 

διάσωσης του Έναλου. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο όταν κληρώθηκε να θυσιαστεί η κόρη 

του Σµινθέα, ο Έναλος που ήταν ερωτευµένος µαζί της, την αγκάλιασε και έπεσαν µαζί στη 

θάλασσα. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε στην ξηρά ο Έναλος και διηγήθηκε ότι και οι δύο 

είχαν σωθεί από ένα δελφίνι (Πλουτάρχου «Ηθικά», 1ος αιώνας µ.Χ.). Ο Πλούταρχος 

διηγείται ότι όταν ο Κοίρανος από το Βυζάντιο ταξίδευε στον πορθµό µεταξύ Νάξου και 

Πάρου το πλοίο του ανετράπη. Αυτός σώθηκε από ένα δελφίνι που τον έβγαλε στη Σίκυνθο, 

κοντά σε ένα σπήλαιο που ονοµάζεται Κοιράνειο (Πλουτάρχου «Ηθικά», 1ος αιώνας µ.Χ.). 

Επίσης, αναφέρει ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν βωµοί και ιερά του 

∆ελφίνιου Απόλλωνα (Πλουτάρχου «Ηθικά», 1ος αιώνας µ.Χ.).  

Ο Παυσανίας καταγράφει το µύθο του Μελικέρτη, ο οποίος όταν έπεσε από έναν βράχο 

µαζί µε τη µητέρα του σώθηκε από ένα δελφίνι. Το δελφίνι µετέφερε το αγόρι µέχρι τον 

ισθµό της Κορίνθου όπου µετονοµάστηκε σε Παλαίµονας και ανάµεσα στις πολλές τιµές που 

του έκαναν, ήταν ότι του αφιέρωσαν τις γιορτές των Ισθµίων (Παυσανία «Ελλάδος 

Περιήγησης», 2ος αιώνας µ.Χ.).  

Ενδεικτική επίσης του σεβασµού που έτρεφαν οι αρχαίοι Έλληνες για τα δελφίνια είναι 

η αφιέρωση ενός επιτύµβιου επιγράµµατος σε ένα δελφίνι που εξέβρασε η θάλασσα νεκρό 

µετά από µια καταιγίδα, από την ποιήτρια Ανύτη (Ανύτη η Τεγέα 3ος 
αιώνας π.Χ.). Ο Αρχίας 

ο Μυτιληναίος αφιερώνει και αυτός ένα επιτύµβιο επίγραµµα σε τρία δελφίνια που η 

θάλασσα έβγαλε νεκρά σε αµµώδη ακτή στο ακρωτήριο Μαλέας (Αρχίας ο Μυτιληναίος 1ος 

αιώνας π.Χ.). 

Ο Ησίοδος, αλλά και ο Στράβωνας, περιγράφουν την αλληλεπίδραση των αλιέων µε τα 

δελφίνια και ειδικότερα τις τακτικές αλιείας που γίνονταν µε τη «βοήθεια» των δελφινιών 

(Ησιόδου «Ασπίς Ηρακλέους», 738 π.Χ.). Ο Στράβων σηµειώνει ότι στην Καππαδοκία οι 

αλιείς ψάρευαν και δελφίνια µε τη βοήθεια δολώµατος και στη συνέχεια εκµεταλλεύονταν το 
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λίπος τους (Στράβωνος «Γεωγραφικών», 1ος αιώνας π.Χ.). Ο Οππιανός αναφέρει ότι οι αλιείς 

χρησιµοποιούσαν τα δελφίνια προκειµένου να εντοπίσουν κοπάδια µε ψάρια (Οππιανού 

«Αλιευτικά», 2ος αιώνας µ.Χ.). Παρατηρεί δε, παρόµοια µε τον Στράβων, ότι για το κυνήγι 

των δελφινιών χρησιµοποιούσαν ένα ελαφρύ πλοίο, το οποίο όταν επιτάχυνε συγκέντρωνε τα 

δελφίνια γύρω του, τα οποία και αλίευαν µε τρίαινες (Οππιανού «Αλιευτικά», 2ος αιώνας 

µ.Χ.). 

 

Εικόνα 8. Η διάσωση του Αρίωνα από το δελφίνι (από https://paishellas.blogspot.com) 

 

3.2. Βυζάντιο-Τουρκοκρατία (3ος αιώνας µ.Χ.-18ος αιώνας) 

Επηρεασµένοι από την ελληνική µυθολογία και τις απόψεις των κλασσικών 

συγγραφέων της αρχαιότητας, οι λόγιοι του Βυζαντίου δίνουν τις δικές τους αναφορές για τη 

σχέση ανθρώπου-δελφινιού. Η τυπολογία των εννοιών που σχετίζονται µε τα δελφίνια, 

αφορούν στη βιολογία, στην ηθολογία του είδους, και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-

δελφινιού (Πίνακας Π3, στο Παράρτηµα). Αναφορικά µε τη βιολογία του είδους ο Αιλιανός 

κάνει τις εξής παρατηρήσεις: (α) το θηλυκό δελφίνι έχει µαστούς και θηλάζει τα βρέφη του 

µε γάλα, (β) είναι φιλόστοργο ζώο, (γ) αγαπάει τα µικρά του και φροντίζει για αυτά, (δ) για 

να τα προστατέψει το κοπάδι κολυµπά σε φάλαγγα, µε τα νεαρά δελφίνια να βρίσκονται 
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µπροστά, έπειτα τα θηλυκά και πίσω τα αρσενικά προστατεύοντας και φυλάγοντας τις 

συντρόφους τους και τους απογόνους τους (Κλαύδιος Αιλιανός «Περί ζώων ιδιότητος», 3ος 

αιώνας µ.Χ.). Επίσης, καταγράφει την έντονη παρουσία δελφινιών στον Εύξεινο Πόντο και 

στη Θράκη και την αλιεία δελφινιών στο Θρακικό πέλαγος (Κλαύδιος «Αιλιανός Περί ζώων 

ιδιότητος», 3ος αιώνας µ.Χ.). Ο Αθήναιος αναφέρει ότι το ψάρι ποµπίλος (µυθικό ψάρι που 

ακολουθεί τα πλοία: Ήριννα 2, πρβλ. Ἀθήν. 282Ε, 283F) είναι εχθρός του δελφινιού και αν το 

δελφίνι το φάει, σφαδάζει και εκβράζεται στην ακτή όπου γίνεται βορά των γλάρων ή λεία 

των ψαράδων (Αθήναιος ο Ναυσικράτης «∆ειπνοσοφισταί», 3ος αιώνας µ.Χ.). 

Μεταγενέστερα ο Κωνσταντίνος Ρόδιος λανθασµένα θεωρεί το δελφίνι ως ένα µεγάλο ψάρι 

(Ρόδιος 9ος-10ος αιώνας µ.Χ.). Στο Σκαλάθυρµα του Θεολογάκη τα δελφίνια αναφέρονται ως 

φονευτές και εξολοθρευτές των τζίρων (σκουµπριών) (Θεολογάκης 13ος αιώνας µ.Χ.), ενώ 

στην έµµετρη δηµώδη ιστορία Πουλολόγος περιγράφονται δελφίνια να κυνηγούν κοντά στις 

ακτές µε τη βοήθεια των γλάρων (αγνώστου συγγραφέως 13ος αιώνας µ.Χ.). 

Ο Αιλιανός περιγράφοντας την ηθολογία των δελφινιών διηγείται ότι όταν πιαστεί ένα 

δελφίνι και τρέξει το αίµα του στη θάλασσα, τα άλλα δελφίνια φτάνουν σε αγέλη κοντά του 

και χτυπάνε τα νερά και φέρνουν αναστάτωση. Οι ψαράδες της Αίνου στη Θράκη, εξαιτίας 

αυτής της αναφοράς φοβήθηκαν και ελευθέρωσαν ένα αιχµάλωτο δελφίνι (Κλαύδιος 

Αιλιανός «Περί ζώων ιδιότητος», 3ος αιώνας µ.Χ.). Ο ίδιος συγγραφέας, επίσης, αναφέρει ότι 

υπάρχουν δύο είδη δελφινιών, το ένα είναι άγριο και επιθετικό προς τους ψαράδες ("άγριον 

και κάρχαρον"), ενώ το άλλο είναι, από τη φύση του, ήρεµο και εγκρατές (Κλαύδιος Αιλιανός 

«Περί ζώων ιδιότητος», 3ος αιώνας µ.Χ.). Ο Συµεών ο Μάγιστρος χαρακτηρίζει τα δελφίνια 

µεγαλοπρεπή και παρατηρεί ότι κολυµπούν µε χάρη. Σε επιστολή του παροµοιάζει το φίλο 

του «..ως δελφίς µέγα εν είαρι υπερντιχόµενο..», δηλαδή «...ένα µεγαλοπρεπές δελφίνι που 

κολυµπά στην ανοιξιάτικη θάλασσα....» (Συµεών Μάγιστρος 10ος αιώνας µ.Χ.). Με τους 

χαρακτηρισµούς αυτούς συµφωνεί και άγνωστος συγγραφέας του 13ου αιώνα που στο 
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δηµώδες ανάγνωσµα ο Ψαρολόγος αποκαλεί το δελφίνι "περίβλεπτον" δηλαδή εξέχων 

(Εικόνα 9) (Αναγνωστάκης 2000). 

Οι βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρονται και στη σχέση ανθρώπου δελφινιού. Ο Αιλιανός 

καταγράφει ότι "πιστεύεται και µαρτυρείται" ότι είναι φιλικό ζώο (Κλαύδιος Αιλιανός «Περί 

ζώων ιδιότητος», 3ος αιώνας µ.Χ.). ∆ιηγούµενος την ιστορία του Κοιράνου, αναφέρει ότι  στο 

Βυζάντιο κάποιοι ψαράδες είχαν αιχµαλωτίσει δελφίνια, ο Κοίρανος πλήρωσε τα λύτρα και 

τα ελευθέρωσε. Όταν αργότερα ναυάγησε στον πορθµό µεταξύ Πάρου και Νάξου, τα 

δελφίνια των έσωσαν. Ύστερα από χρόνια ο Κοίρανος πέθανε και τον έκαψαν δίπλα στη 

θάλασσα. Μόλις τα δελφίνια το κατάλαβαν πλησίασαν στην ακτή και όσο η πυρά ήταν 

δυνατή αυτά παρέµεναν εκεί σαν πιστοί φίλοι (Κλαύδιος Αιλιανός «Περί ζώων ιδιότητος», 

3ος αιώνας µ.Χ.). Ο ίδιος συγγραφέας περιγράφει ακόµη τη φιλία ανάµεσα σε ένα παιδί και 

ένα δελφίνι στο νησί Ποροσελήνη (σύµπλεγµα Μοσχονησίων) απέναντι από τη Λέσβο. Το 

δελφίνι ζούσε µέσα στο λιµάνι, έπαιρνε τροφή από τα χέρια του παιδιού και το άφηνε να 

καβαλικεύει στην πλάτη του. Το αγόρι κάποια µέρα γλίστρησε και έπεσε πάνω στο ρύγχος του 

δελφινιού µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα. Το δελφίνι τότε κολύµπησε πίσω στην 

ακτή, σύρθηκε έξω κουβαλώντας το σώµα του νεκρού φίλου του και πέθανε πλάι του. Οι 

κάτοικοι του νησιού συγκινηµένοι από την αγάπη του δελφινιού, το έθαψαν δίπλα στο αγόρι. 

Τη µαρτυρία έδωσε στον Αιλιανό ένας άνδρας από το Βυζάντιο, ο Λεωνίδας, που ταξίδεψε σε 

εκείνα τα µέρη (Κλαύδιος Αιλιανός «Περί ζώων ιδιότητος», 3ος αιώνας µ.Χ.). Ο Ευστάθιος 

Θεσσαλονίκης θεωρεί το δελφίνι ζώο συνετό και φιλάνθρωπο (Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 12ος 

αιώνας µ.Χ.), ενώ ο Μανασσής στο βιβλίο του Αρίστανδρος και Καλλιθέα παροµοιάζει τους 

ψεύτικους φίλους µε τα δελφίνια που συνοδεύουν τα πλοία ως την ακτή και µετά φεύγουν 

(Μανασσής 12ος αιώνας µ.Χ.). 
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Εικόνα 9. Oι ∆ελφίνες, βυζαντινός  κώδικας του 12ου αιώνα (από Αναγνωστάκης 2000). 
 

 

3.3. Νεότερη Ελλάδα (1830-1980) 

Οι διαθέσιµες πληροφορίες ελάχιστα διαφωτίζουν τη σχέση ανθρώπου-δελφινιού από 

τον 13ο αιώνα και µετά, ενώ η κατάσταση δε βελτιώνεται ούτε κατά τον 18ο 
αιώνα, παρόλο 

που τα σωζόµενα τεκµήρια (αρχειακά και έντυπα) είναι περισσότερα, ιδιαίτερα για την 

περιοχή του Αιγαίου (Ολυµπίτου 2010). Όµως, κατά τον 19ο αιώνα, η θάλασσα θα αποκτήσει 

ξανά ιδιαίτερη σηµασία ως µέσο επικοινωνίας και µεταφοράς αγαθών. Οι οχυρωµένες 

καστροπόλεις δεν εξυπηρετούν πλέον τις νέες οικονοµικές δραστηριότητες που εξαρτώνται 

άµεσα από τις θαλάσσιες επικοινωνίες και έτσι οι παραθαλάσσιες περιοχές κατοικούνται 

ξανά (Ολυµπίτου 2010). Οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου επανέρχονται σε επαφή µε τη 
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θάλασσα και την πανίδα της. Έτσι, οι αναφορές για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού 

πληθαίνουν (Πίνακας Π4, στο Παράρτηµα). Οι πρώτες από αυτές τις αναφορές εµφανίζονται 

κατά την περίοδο του µεσοπολέµου 1920-1940 στο Θερµαϊκό κόλπο, όπου σηµειώνεται ότι 

υπήρχε καταδιωκτικό σκάφος εξοπλισµένο µε όπλα για τη θανάτωση των δελφινιών 

(Τσακάκης 1956). Μεταπολεµικά τα πρώτα δηµοσιεύµατα εντοπίζονται µετά τη λήξη του 2ο 

Παγκοσµίου Πολέµου και την ανασυγκρότηση της ελληνικής αλιείας (1948), µε περιγραφές 

για καταστροφές διχτυών από δελφίνια στην περιοχή της Χαλκίδας. Η αναφορά συνοδεύεται 

από αίτηµα του προέδρου των παράκτιων αλιέων για προµήθεια καµακιών για την 

εξολόθρευση των δελφινιών (Αλιεία 1948). Το 1951 δηµοσιεύονται επιστολές αλιέων από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας για καταστροφές αλιευτικού εξοπλισµού που προκλήθηκαν 

από δελφίνια, καθώς και αίτηµά τους προς τη ∆ιεύθυνση Αλιείας για την παραχώρηση 

δικαιώµατος χρήσης όπλων εναντίον των δελφινιών (Αλιεία 1951). Οι εκκλήσεις των αλιέων 

προς τις αρµόδιες αρχές συνεχίζονται καθόλη τη δεκαετία του 1950 (Εικόνα 10) µε 

περιγραφές για καταστροφές διχτυών, λήψη µέτρων εκδίωξης σε συνεργασία µε αρµόδιους 

φορείς (Αλιεία 1953), παροχής αποζηµιώσεων προς αντικατάσταση των κατεστραµµένων 

διχτυών καθώς και τη λήψη µέτρων καταδίωξης των δελφινιών µε αιτήµατα χορήγησης 

άδειας χρήσης πυροβόλων όπλων (Αλιεία 1952, 1953, Τσακάκης 1956) ή/και επικήρυξης των 

δελφινιών έναντι αµοιβής (Αλιεία 1959). Η χωρική έκταση του φαινοµένου εκτείνεται σε 

ολόκληρο το βόρειο και κεντρικό Αιγαίο (κόλποι Καβάλας και Θεσσαλονίκης, Λήµνο, 

Μυτιλήνη, Χαλκίδα). 

Οι αναφορές για καταστροφές διχτυών από δελφίνια, εκκλήσεις, λήψης µέτρων 

καταδίωξης και παροχής αποζηµιώσεων για κατεστραµµένο αλιευτικό εξοπλισµό, 

συνεχίζονται να δηµοσιεύονται και κατά τις δεκαετίες 1960-1970 (Αλιεία 1960, 1963), 

προερχόµενες κυρίως από περιοχές του Βορείου Αιγαίου (Καβάλας, Βόλου και Μυτιλήνης). 

Επίσης, ανάµεσα στα πορίσµατα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αλιεργατών που διεξήχθη 
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το Μάρτιο του 1970 υπάρχει αίτηµα για λήψη αποτελεσµατικών µέτρων καταδίωξης των 

δελφινιών (Αλιεία 1970). Το 1975 οι πλοιοκτήτες µηχανότρατας και γρι-γρι της Καβάλας 

ζητούν από την κυβέρνηση τη διάθεση ποσού ύψους 500.000 δραχµών (σηµερινή αξία 7000 

€) για την εξολόθρευση δελφινιών από ειδικούς σκοπευτές (Αλιεία 1975). Την ίδια περίοδο 

τα σωµατεία του νοµού Καβάλας υποβάλουν υπόµνηµα στα Υπουργεία Αλιείας και 

Εµπορικής Ναυτιλίας ζητώντας τη δίωξη των δελφινιών από ειδικούς σκοπευτές του 

Λιµενικού Σώµατος και του Πολεµικού Ναυτικού, εξαιτίας των εκτεταµένων καταστροφών 

που προκάλεσαν στα αλιευτικά εργαλεία. Για το λόγο αυτό τα δελφίνια παροµοιάζονται, από 

τον τύπο της εποχής σαν «λύκους της θάλασσας» (Αλιεία 1975). 

 

Εικόνα 10. Άρθρα εφηµερίδων της περιόδου 1952-1960 σχετικά µε την ανταγωνιστική σχέση 
ανθρώπου-δελφινιού. 
 

 

Σε αντίθεση µε τις παραπάνω αναφορές, ελάχιστες είναι αυτές που περιγράφουν τις 

σχέσεις ανθρώπου-δελφινιού ως φιλικές (Πίνακας Π4, στο Παράρτηµα). Επιλεκτικά, το 1906 

υπάρχει µια µαρτυρία διάσωσης ναυαγών από δελφίνια στη Μεσσηνία (Νουµάς 1906), και 
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τον Ιούλιο του 1962 περαστικοί διασώζουν τραυµατισµένο δελφίνι στην Πειραϊκή 

(Κατηφόρης 1970). Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει µια αναφορά για εκβρασµό 

σταχτοδέλφινου (Grampus griseus) κοντά στη Σκάλα Λακωνίας, η οποία θεωρείται και 

πρώτη επίσηµη καταγραφή εµφάνισης του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο (Kinzelbach 

1986). 

 

3.4. Έµµεσες ανθρωπογενείς επιδράσεις στα δελφίνια (ασθένειες-ρύπανση) 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι απειλές που αντιµετωπίζουν τα δελφίνια είναι ως 

επί το πλείστον αποτέλεσµα ανθρώπινης αλληλεπίδρασης (ρύπανση, ασθένειες, αλιεία: 

Notarbartolo di Sciara & Bearzi 2010, Gonzalvo et al. 2015a, 2015b, de Vere et al. 2018), µε 

συνέπειες στην ανάπτυξη σοβαρών ασθενειών που εµφανίζονται στα δελφίνια, όπως αυτές 

που προκαλούνται από τους ανθρωπογενείς ρυπαντές (για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Πίνακας Π5, στο Παράρτηµα). 

Mια σηµαντική κατηγορία ασθενειών, η οποία απειλεί τη βιωσιµότητα των δελφινιών, 

είναι αυτή των επιδερµικών βλαβών. Ειδικότερα, διάφοροι τύποι επιδερµικών αλλοιώσεων 

προκαλούµενοι είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία, αλατότητα) ή από 

βακτήρια (Erysipelothrix rhusiopathiae), έχουν εµφανιστεί σε ρινοδέλφινα (Tursiops 

truncatus) της Μεσογείου τα τελευταία 20 χρόνια (π.χ. Wilson et al 1999, Melero et al. 2011, 

Gonzalvo et al. 2015a). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δεδοµένα παρουσιάζει η µελέτη 

της επιδερµικής νόσου που εµφανίζεται στα ρινοδέλφινα (Tursiops truncatus) του 

Αµβρακικού κόλπου (Gonzalvo et al. 2015a). Η νόσος αυτή προκαλείται κυρίως από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία νερού και αλατότητα), αλλά και από τους 

µολυσµένους ιζηµατικούς ρυπαντές και τον ευτροφισµό, στοιχεία που είναι ιδιαίτερα έντονα 

στον Αµβρακικό κόλπο (Ferentinos et al. 2010) και µπορεί να συµβάλλουν στην εµφάνιση 

της νόσου στα ηµίκλειστα νερά του κόλπου (Gonzalvo et al. 2015a). 
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Λοιµώξεις µε το πρωτόζωο (Toxoplasma gondii) είναι κοινές στα σταχτοδέλφινα 

(Grampus griseus) της δυτικής Μεσογείου ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές (Bearzi et al. 

2010, van Bressem et al. 2009). Νεκρά ζώα έχουν επίσης βρεθεί και εξαιτίας διαφόρων ειδών 

γαστρεντερικών ελµινθών (Bearzi et al. 2010). Ο ιός DMV (Dolphin morbillivirus) και οι ιοί 

των θηλωµάτων (Brucella spp., Toxoplasma gondii) θεωρείται ότι παρεµβαίνουν στην 

αφθονία του πληθυσµού των δελφινιών, προκαλώντας υψηλή θνησιµότητα (van Bressem et 

al. 1999, 2001, 2009, Soto et al. 2011, Valsecchi et al. 2004, Aguilar & Raga 1993). O ιός 

DMV που αποµονώθηκε σε ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) που πέθαναν κατά µήκος 

των ακτών της Μεσογείου τα έτη 1991 και 1992 (van Bressem et al. 1993) θεωρήθηκε 

υπεύθυνος για δύο θανατηφόρες επιδηµίες στη Μεσόγειο κατά τα έτη 1991-1992 και 2006-

2007 (van Bressem et al. 2009, Soto et al. 2011). Η πρώτη επιδηµία ξεκίνησε από τις ακτές 

της Ισπανίας το 1991 και σταµάτησε στην Ελλάδα και το Μαρόκο το 1992, επηρεάζοντας 

πρώτιστα τον πληθυσµό των ζωνοδέλφινων (Stenella coeruleoalba) (van Bressem et al., 

2009, 2014). Στη διάρκεια της πρώτης επιδηµίας υπολογίζεται ότι χάθηκαν 117.800 ζώα (αν 

και ο ακριβής αριθµός είναι άγνωστος) (Valsecchi et al. 2004), ενώ στη διάρκεια της 

δεύτερης επιδηµίας περισσότερα από 200 ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) βρέθηκαν 

νεκρά κατά µήκος των ακτών µόνο στην Ισπανία (van Bressem et al. 2009). ∆υστυχώς, οι 

διαθέσιµες πληροφορίες για τις περιοχές του Ιονίου και του Αιγαίου που έπληξε η πρώτη 

επιζωοτία είναι σπάνιες και αποσπασµατικές τόσο αναφορικά στη διάρκεια της όσο και στον 

αριθµό των νεκρών ζώων (Aguilar & Raga 1993). Τα µολυσµένα µε DMV δελφίνια 

εκβράστηκαν στις ακτές νεκρά ή ετοιµοθάνατα, ενώ άλλα έδειχναν σηµάδια 

αποπροσανατολισµού (συγκρούσεις µε σκάφη). Τα περισσότερα είχαν κακή φυσική 

κατάσταση και αρκετά εµφάνισαν ελκώδη στοµατίτιδα (van Bressem et al. 1999). Τα 

δελφίνια έφεραν συστηµατική µόλυνση µε παθολογικές µεταβολές που χαρακτηρίζονταν από 
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βρογχοδιάµεση πνευµονία, λεµφοειδής εξάντληση και εγκεφαλίτιδα, οι οποίες προφανώς 

ήταν οι αιτίες θανάτου τους (Soto et al. 2011, Aznar et al. 1994, van Bressem et al. 1999). 

Σηµαντική, επίσης, απειλή για τα δελφίνια αποτελούν τα πλαστικά υπολείµµατα (Bearzi 

et al. 2010, de Vere at al. 2018). Μεγάλος αριθµός κητωδών απειλείται από κατάποση 

πλαστικών (πλαστικές συσκευασίες, νάιλον δίχτυα, σχοινιά) ή και παγίδευση σε αυτά. Η 

κατάποση τους µπορεί να προκαλέσει θάνατο από υποσιτισµό, εσωτερικές βλάβες, ασθένειες 

και διαρροή χηµικών ουσιών στον οργανισµό των δελφινιών (de Vere at al. 2018). Υπάρχει 

όµως και επιπρόσθετος κίνδυνος που προέρχεται από τα πλαστικά. Κάποια από αυτά 

συγκεντρώνουν έµµονους οργανικούς ρυπαντές (POP) οι οποίοι έχουν εντοπιστεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στους οργανισµούς των δελφινιών (de Vere at al. 2018). Η παρουσία τους 

συνδέεται µε βλάβες στην οργανική και ανοσολογική λειτουργία και την αναπαραγωγή (de 

Vere at al. 2018).  

Η τοξική µόλυνση από οργανοχλωριούχους ρυπαντές όπως HCB, DDT και PCB µπορεί 

να επηρεάσει την υγεία των δελφινιών και να αποτελέσει απειλή τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

πληθυσµιακό επίπεδο (π.χ. Gonzalvo et al. 2015a, Bearzi et al. 2010). Συγκεντρώσεις TBT 

(Τριβουτυλοκασσίτερος) και των προϊόντων αποικοδόµησής του (MBT και DBT) έχουν 

βρεθεί στο ήπαρ και τους νεφρούς νεκρών δελφινιών που εκβράστηκαν κατά µήκος 

ελληνικών και ιταλικών ακτών. Το ΤΒΤ και τα υποπροϊόντα του αποτελούν κοινούς ρύπους 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης του ως βιοκτόνου σε 

αντιρρυπαντικές βαφές που εφαρµόζονται σε σκάφη, πλοία και δίχτυα (Focardi et al. 2000). 

Οι ανθρωπογενείς ρυπαντές έχουν διακριτή και συνεργατική επίδραση στην ανάπτυξη 

των επιδερµικών ασθενειών (Wilson et al. 1999). Η ρύπανση από ιζήµατα που περιέχουν 

DDT και PCB είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλει στην εµφάνιση εκτεταµένων 

δερµατικών βλαβών στα δελφίνια (Gonzalvo et al. 2015a). Ο ρόλος της ξενοβιοτικής 

µόλυνσης αν και αµφιλεγόµενος, είναι σηµαντικός. Τα υψηλά επίπεδα PCBs στα µεσογειακά 



Καινούργια γνώση από «παλιά» δεδοµένα: Εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων 

σε µακροχρόνια διάσταση για τo σχεδιασµό διαχειριστικών µέτρων 

 26 

δελφίνια, σε σύγκριση µε δελφίνια από άλλες περιοχές, δηµιουργούν µεγάλη ανησυχία. Τα 

PCBs που συσσωρεύονται στους ιστούς των δελφινιών µέσω της τροφικής αλυσίδας 

προκαλούν ανοσοκαταστολή και αναπαραγωγική δυσλειτουργία. Τα επίπεδα PCBs στα κοινά 

δελφίνια της Μεσογείου είναι κοντά σε συγκεντρώσεις που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

δυσµενείς επιπτώσεις (Bearzi et al. 2003). 

Οι ανθρωπογενείς ρυπαντές επιδεινώνουν τις συνέπειες των µολύνσεων (van Bressem 

et al. 2009). Μπορεί η κύρια αιτία των θανάσιµων επιδηµιών DMV να ήταν η µόλυνση από 

τον ιό, όµως τα νοσούντα δελφίνια βρέθηκαν να φέρουν στους ιστούς τους ρύπους PCB, που 

η συγκέντρωσή τους ήταν 2-3 φορές µεγαλύτερη από τα επίπεδα που συναντώνται στους 

υγιής πληθυσµούς (Aguilar & Raga 1993, Valsecchi et al. 2003, van Bressem et al. 1999). Οι 

µετρήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις PCB ενδέχεται να 

διακυβεύουν την ανοσοαπόκριση των δελφινιών και να αυξάνουν τη σοβαρότητα της 

επιδηµίας (Valsecchi et al. 2003, van Bressem et al. 2009). Από τα διαθέσιµα στοιχεία 

προκύπτει ότι ο ιός DMV δεν µεταφέρθηκε στους πληθυσµούς των ζωνοδέλφινων (Stenella 

coeruleoalba) µεταξύ των δύο επιζωοτιών και άρα δεν έχει καταστεί ενδηµικός στη 

Μεσόγειο (Soto et al., 2011). Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα υψηλά φορτία ρύπων 

µπορούν να δράσουν συνεργατικά στην εµφάνιση της νόσου του DMV καθώς και στη 

µετάδοσή της µεταξύ των ειδών. Όταν η υπάρχουσα ανοσία του πληθυσµού των 

ζωνοδέλφινων (Stenella coeruleoalba) µειωθεί σηµαντικά, τότε τα δελφίνια είναι εκτεθειµένα 

στον κίνδυνο µιας καινούργιας επιδηµίας (van Bressem et al. 2014). 
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3.5. Ανασκόπηση νοµοθεσίας για τα δελφίνια 

3.5.1. Εθνική και διεθνής νοµοθεσία για την προστασία των δελφινιών 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της νοµοθεσίας των θαλάσσιων θηλαστικών-

δελφινιών και ειδικότερα των παράπλευρων αλιευµάτων από τα δελφίνια (Πίνακας Π6, στο 

Παράρτηµα). Επίσης, παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις παράπλευρων αλιευµάτων των 

θηλαστικών από έρευνες κυρίως στη Μεσόγειο, καθώς και σχολιασµός της αποδοτικότητας 

των συσκευών απώθησης. 

Σε εθνικό επίπεδο νοµοθετικές διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ και αφορούν, είτε 

άµεσα ή έµµεσα, την προστασία των δελφινιών είναι οι παρακάτω: 

• Νόµος 420/26/1970 (Αλιευτικός κώδικας) ρυθµίζει κάθε είδους αλιευτική 

δραστηριότητα απαγορεύοντας την παράνοµη αλιεία και αποσκοπεί στη διατήρηση των 

ιχθυαποθεµάτων. 

• Προεδρικά ∆ιατάγµατα 743/77 και 67/81 προστατεύουν το θαλάσσιο 

περιβάλλον και ορισµένα είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση, συµπεριλαµβανοµένων των 

δελφινιών, χορηγώντας προστατευόµενο καθεστώς και απαγορεύοντας τη σύλληψη ή τη 

θανάτωσή τους. 

• Νόµος 1335/14-3-1983 επικυρώνει τη Σύµβαση της Βέρνης για τη διαφύλαξη 

της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

• Νόµοι 855/78 και 1634/18-7-1986 επικυρώνουν τη Σύµβαση της Βαρκελώνης 

και τα πρωτόκολλά της. 

• Νόµος 2204/15-4-1994, επικυρώνει τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα 

(CBD). 

• Νόµος 2742/1999, ρυθµίζει τη δηµιουργία Φορέων ∆ιαχείρισης 

προστατευόµενων περιοχών ή / και ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση. 
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Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζει σηµαντικές νοµοθετικές 

ευρωπαϊκές διατάξεις που σχετίζονται µε τη διαφύλαξη των κητωδών: 

• Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ /21-5-1992 για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών, των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ("Οδηγία για 

τους οικοτόπους"). 

• Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ΕΚ 1967/2006/21-12-2006 που 

καθορίζει µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη 

Μεσόγειο Θάλασσα. 

• Οδηγία 2008/56/ΕΟΚ/17-6-2008 «Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική», που 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα που προκύπτει λόγω των πιέσεων που ασκούνται στους φυσικούς 

θαλάσσιους πόρους. 

Παράλληλα στα πλαίσια της προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών το ελληνικό 

κράτος έχει επικυρώσει σηµαντικές διεθνείς συµφωνίες και συµβάσεις όπως: 

• Η ACCOBAMS (Μονακό 1996), για τη διατήρηση των κητωδών της Μαύρης 

Θάλασσας, της Μεσογείου και της παρακείµενης περιοχής του Ατλαντικού (ACCOBAMS) 

που αποσκοπεί στην προστασία όλων των κητωδών (συµπεριλαµβανοµένων των δελφινιών) 

που απαντώνται στη ζώνη της συµφωνίας. 

• Η CITES (Ουάσινγκτον 1973), η σύµβαση γα το ∆ιεθνές Εµπόριο ειδών 

άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES), η οποία απαγορεύει το 

εµπόριο των απειλούµενων ειδών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι 

(συµπεριλαµβανοµένων των δελφινιών που απαντώνται στα ελληνικά ύδατα). 

• Η Σύµβαση της Βέρνης (Βέρνη 1979) για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 

άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, η οποία χαρακτηρίζει τα δελφίνια που απαντώνται 

τακτικά στη Μεσόγειο ως αυστηρά προστατευόµενα είδη πανίδας. 
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3.5.2. Περιορισµός της παράπλευρης αλιείας (bycatch) δελφινιών 

Ο βασικός νοµοθετικός κανονισµός που υφίσταται για την αντιµετώπιση των 

παράπλευρων αλιευµάτων των κητωδών είναι ο κανονισµός ΕΚ 812/2004 του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου. Ο ΕΚ 812/2004: (α) θεσπίζει µέτρα για την αναφορά των παράπλευρων 

αλιευµάτων των θαλάσσιων θηλαστικών σε καθορισµένους τύπους αλιείας και µείωσης των 

συλλήψεών τους, (β) ορίζει τους τύπους αλιείας όπου η χρήση ακουστικών αποτρεπτικών 

συσκευών (Attractive Deterrent Devices, ADD ή "pingers") είναι υποχρεωτική, (γ) 

προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους χρήσης αυτών των συσκευών, καθώς 

και (δ) καθορίζει τα συστήµατα παρακολούθησης για την εκτίµηση της έκτασης του 

φαινοµένου. Τα κράτη-µέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της χρήσης των ADD και την 

παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητάς τους µε την πάροδο του χρόνου, καθώς και για 

την εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 

παρόντος κανονισµού. 

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραπάνω κανονισµού απαγορεύει στα σκάφη µήκους 

άνω των 12 µέτρων να χρησιµοποιούν τα αλιευτικά εργαλεία που ορίζονται στο παράρτηµα Ι 

στις περιοχές για τις περιόδους και από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται εκεί χωρίς την 

ταυτόχρονη χρήση ενεργών αποτρεπτικών συσκευών (ADD). Άλλα πρόσθετα µέτρα που θα 

µπορούσαν συµπληρωµατικά να χρησιµοποιηθούν είναι το χρονικό κλείσιµο µιας περιοχής 

µε υψηλό ποσοστό αλληλεπίδρασης µε τα δελφίνια ή/και τροποποίηση των αλιευτικών 

εργαλείων. 

Το άρθρο 3 του κανονισµού αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και στις συνθήκες 

χρήσης των ADD µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος ΙΙ. Ωστόσο, η αξιολόγηση και η 

περαιτέρω ανάπτυξη/εφαρµογή δεν περιγράφονται µε σαφήνεια σε αυτά τα άρθρα. Τα 

χαρακτηριστικά "σήµατος" των ADD που καθορίζονται στο παράρτηµα II του κανονισµού 

χρησιµοποιούνται σε µια σειρά εµπορικών συσκευών και έχει αποδειχθεί ότι τα σήµατα που 
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περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II είναι επίσης σε συχνότητες που προσλαµβάνονται από τις 

φώκιες. Μελέτες έδειξαν µέγιστη ευαισθησία στην ακοή µεταξύ 1 και 40 kHz (Kestelein et al. 

2009). Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενο «του κουδουνιού για φαγητό» «dinner bell 

effect” (Mate & Harvey 1987), όπου οι οργανισµοί µαθαίνουν να συσχετίζουν τον ήχο µε το 

αλιευτικό εργαλείο, γεγονός που θα τους κατεύθυνε σε έναν εύκολα προσβάσιµο πόρο και 

συνεπώς θα οδηγούσε σε αυξηµένη πιθανότητα καταστροφής των αλιευτικών εργαλείων. Σε 

περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι θαλάσσιοι µεγα-οργανισµοί, µια λύση θα µπορούσε να είναι η 

αύξηση της συχνότητας των ADD µεταξύ 50 kHz και 150 kHz (± 2 kHz), έξω από το φάσµα 

ακρόασης των φωκιών, εάν εξακολουθούν να είναι αποτελεσµατικές για τη µείωση των 

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων (Kestelein et al. 2009). 

Τα άρθρα 4 και 5 του κανονισµού 812/2004 απαιτούν από τα κράτη-µέλη να 

«σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν συστήµατα παρακολούθησης σε σκάφη συνολικού µήκους 

15 µέτρων και άνω, για την αλιεία σε ορισµένες περιοχές, για παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 

κητωδών που χρησιµοποιούν παρατηρητές επί των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους  υπό 

ορισµένους όρους. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραπάνω κανονισµού, τα 

κράτη-µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 

κανονισµού στην Επιτροπή, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 8 η Επιτροπή καλείται να προβεί σε 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του κανονισµού και, κατά περίπτωση, να υποβάλει µια 

γενική πρόταση για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας των κητωδών . 

Σηµαντικό θέµα αποτελεί το γεγονός της µειωµένης αποδοτικότητας των συσκευών 

απώθησης των παράπλευρων αλιευµάτων (π.χ. Dawson et al. 2013). Η τρέχουσα χρήση των 

αποτρεπτικών συσκευών επικεντρώνεται κυρίως σε µελέτες ειδικής φύσης σε συνεργασία µε 

την αλιεία (π.χ. Dawson et al. 2013). Επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

δείχνουν σε ποιο βαθµό οι ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές χρησιµοποιούνται από τους 

αλιείς πέρα από τις ειδικές µελέτες (π.χ. Northridge et al. 2005). Παρόµοια, στις περιπτώσεις 
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όπου οι αποτρεπτικές συσκευές έχουν αναφερθεί ως «εφαρµοσµένα» από τα κράτη µέλη», 

υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά µε την επιβολή της χρήσης τους (Snape et al. 

2018). Βάσει των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικοί εµπειρογνώµονες, οι 

επιθεωρητές αλιείας στα κράτη µέλη «δεν ελέγχουν ενεργά τη χρήση ή/και τη σωστή χρήση 

αυτών των συσκευών» (Snape et al. 2018). 

Από το 2011 έως το 2019 διεθνείς οργανισµοί (ICES) και οµάδες εµπειρογνωµόνων 

(WGBYC) αποφάσισαν ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τον ΕΚ 812/2004, τις 

τεχνικές εκθέσεις και άλλες πρόσθετες πηγές πληροφοριών, είναι περιορισµένες (FishPi 

Project 2014, ICES 2019). Η παρακολούθηση ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου και αλιευτικό 

σκάφος ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό, µε ορισµένες χώρες να εστιάζονται µόνο σε µεγάλα 

σκάφη και δεν περιλαµβάνουν πιλοτικές µελέτες σε µεγέθη σκαφών και τύπους αλιευτικών 

εργαλείων που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) 812/2004. Τα περισσότερα κράτη-µέλη 

βασίζονται σε δεδοµένα που συλλέγονται από παρατηρητές αλιείας µέσω του επιχειρησιακού 

προγράµµατος συλλογής αλιευτικών δεδοµένων (ΕΠΣΑ∆) και δεν παρακολουθούνται µέσω 

ειδικών παρατηρητών θαλάσσιων θηλαστικών (Snape et al. 2018). Το αποτέλεσµα είναι τα 

ποσοστά των παράπλευρων αλιευµάτων να υποτιµώνται από τους παρατηρητές αλιείας σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα που προέρχονται από τους ειδικούς παρατηρητές, γεγονός που 

υποβαθµίζει προς τα κάτω τις εκτιµήσεις. 

Από τις αρχές του 2017, τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να καταγράφουν όλα τα 

προστατευόµενα, τρωτά και απειλούµενα είδη (PETs) κατά την παρακολούθηση του εθνικού 

προγράµµατος συλλογής αλιευτικών δεδοµένων (FishPi Project 2014). Παρά την αυξηµένη 

προσπάθεια παρακολούθησης, αυτό δεν οδηγεί σε βελτιωµένη καταγραφή των παράπλευρων 

αλιευµάτων των κητωδών. Ειδικές έρευνες ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά παράπλευρων 

αλιευµάτων κητωδών σε σύγκριση µε την παρακολούθηση από το εθνικό πρόγραµµα 

συλλογής αλιευτικών δεδοµένων, είτε λόγω διαφορών στα πρωτόκολλα συλλογής 
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δεδοµένων, εµπειρίας παρατηρητών και διαδικασιών διαχείρισης δεδοµένων ή/και τύπων 

αλιείας και αλιευτικών εργαλείων (ICES 2019). 

Η εκτίµηση των παράπλευρων αλιευµάτων των κητωδών χαρακτηρίζεται ως εκτίµηση-

φάντασµα (ghost-guest estimate). Η παρακολούθηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος 

συλλογής αλιευτικών δεδοµένων επικεντρώνεται στις ενασχολήσεις που παρουσιάζουν τις 

µεγαλύτερες απορρίψεις ψαριών, όπως οι µηχανότρατες, αλλά οι οποίες δεν ήταν αυτές που 

παρουσίαζαν τα περισσότερα παράπλευρα αλιεύµατα κητωδών. Έτσι, οι εκτιµήσεις που 

προέρχονται από τις µηχανότρατες είναι υπερεκτιµηµένες, ενώ οι αντίστοιχες που 

προέρχονται από τα δίχτυα να είναι υπο-εκτιµηµένες, γιατί και ο αριθµός των δειγµάτων είναι 

υπο-εκτιµηµένος (ICES 2019). Τα παράπλευρα αλιεύµατα των κητωδών στην αλιεία µε γρι-

γρι είναι ελάχιστα (π.χ. Πορτογαλία: Wise et al. 2007, Παγκόσµια: ΝΟΑΑ 2017), όπως το 

ίδιο παρατηρείται και στα αντίστοιχα µε τα παραγάδια, σε αντίθεση µε τις έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί για την αλληλεπίδραση βαθύβιων παραγαδιών και θαλάσσιων χελωνών (Ελληνικές 

θάλασσες: Touloupaki et al. 2020). Εποµένως, για την ποσοτικοποίηση του φαινοµέου µόνο 

έµµεσες εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν, ενώ πρέπει και ο προσδιορισµός της αιτίας των 

νεκρών ζώων να εξεταστεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια. Για τη βελτίωση της 

παρακολούθησης των παράπλευρων αλιευµάτων η ηλεκτρονική αποµακρυσµένη 

παρακολούθηση (REM) φαίνεται να έχει τις µεγαλύτερες δυνατότητες (Kindt-Larsen et al. 

2016). 

Παράλληλα µε το παραπάνω απαιτείται ένα σχέδιο δράσης σε τοπικό επίπεδο για τη 

χρήση ADD και άλλων εναλλακτικών συσκευών απώθησης τα οποία θα συνδυάζονται και µε 

επιτόπια παρακολούθηση όχι µόνο στα είδη των κητωδών, αλλά και στα άλλα αλιευόµενα 

είδη τα οποία ενδεχόµενα να απωθούνται/προσελκύονται από τα ADD. Απαιτείται 

µεγαλύτερη ευελιξία για τη χρησιµοποίηση ευρύτερου φάσµατος µέτρων διαχείρισης, όπως 

κλειστές περιοχές και τροποποιήσεις εργαλείων, για τη µείωση των παρεµπιπτόντων 
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αλιευµάτων, στα µεγέθη των σκαφών και στις περιοχές όπου συναντάται αυτό το φαινόµενο 

(π.χ. Touloupaki et al. 2020). Τα κράτη-µέλη πρέπει να προσκοµίζουν αποδεικτικά στοιχεία 

ότι τα εν λόγω µέτρα είναι αποτελεσµατικά όσον αφορά στη µείωση της αλληλεπίδρασης. 

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σε ποιο βαθµό τα ADD 

χρησιµοποιούνται από τους αλιείς πέρα από τις ειδικές µελέτες (π.χ. Brown et al. 2013, 

Larsen et al. 2013). Βάσει των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικοί 

εµπειρογνώµονες, οι επιθεωρητές αλιείας στα κράτη µέλη «δεν ελέγχουν ενεργά τη χρήση ή / 

και τη σωστή χρήση αυτών των συσκευών”. 

Υπάρχει, επίσης, η ανάγκη να αυξηθεί η παρακολούθηση στις ενασχολήσεις µε υψηλή 

πιθανότητα αλληλεπίδρασης µε τα θαλάσσια κητώδη π.χ. στατικά δίχτυα (π.χ. Dawson et al. 

2013). Συγκεκριµένα, τα παράκτια σκάφη µε µήκος µικρότερο από τα 15 µέτρα δεν 

καλύπτονται επί του παρόντος κανονισµού. Επίσης, η πλήρης έλλειψη παρακολούθησης των 

αλιευτικών εργαλείων στη Μεσόγειο για τα παράκτια αλιευτικά εργαλεία έχει οδηγήσει σε 

έλλειψη ή περιορισµένη διαθεσιµότητα δεδοµένων για την αλληλεπίδραση αλιείας-

θαλάσσιων κητωδών και δεν επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίµηση κινδύνου για τους διάφορους 

τύπους αλιευτικών εργαλείων (Snape et al. 2018). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 

εφαρµοστεί και να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση των σκαφών αυτών σε όλες 

τις αλιευτικές δραστηριότητες όπου υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα παράπλευρων 

αλιευµάτων. Τα προγράµµατα παρακολούθησης που σκιαγραφούν το χωρο-χρονικό 

χαρακτήρα (τυπολογία) των αλληλεπιδράσεων θα είναι σηµαντικά για τον προσδιορισµό της 

φύσης της αλληλεπίδρασης και µείωσης αυτού του φαινοµένου και τη διευκόλυνση των 

προβλέψεων αλλά και τη λήψη «έκτακτων µέτρων» (π.χ. διαβαθµισµένη χρονικά 

απαγόρευση αλιείας). 

Τα µικρότερα σε µήκος σκάφη (<12 m) πιθανόν να αντιπροσωπεύουν σηµαντικό 

ποσοστό των παράπλευρων αλιευµάτων, συνεπώς απαιτείται αυξηµένη δειγµατοληψία στα εν 
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λόγω σκάφη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αλιευτική δραστηριότητα και 

συνεπώς η αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται κυρίως σε ρηχά νερά (Tzanatos et al. 2005). 

Ειδικά για τις ελληνικές θάλασσες πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αλληλεπίδραση των 

κητωδών µε τις µονάδες των ιχθυοτροφείων, στις οποίες πιθανά να προσελκύονται δελφίνια 

για λόγους διατροφής. 

Για τον καθορισµό ασφαλών ορίων για τους πληθυσµούς των κητωδών απαιτούνται 

σαφείς στόχοι και στόχοι διατήρησης. Οι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα πιθανά 

κατώτατα όρια παράπλευρων αλιευµάτων για µια σειρά ειδών και θαλάσσιων περιοχών 

παρατίθενται στον πίνακα BYC (Πίνακας Π7, στο Παράρτηµα), όπου δίνεται ένα εύρος 

τιµών ανάλογα µε το στόχο διατήρησης, την κλίµακα χρόνου και τη µέθοδο εκτίµησης. Παρά 

τις σηµαντικές ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει στα παραπάνω θέµατα, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σηµαντικά κενά, κυρίως όσον αφορά την εκτίµηση του ποσοστού συλλήψεως 

των θαλάσσιων θηλαστικών (ASCOBANS 2015), καθώς και στον προσδιορισµό των 

αλιευτικών εργαλείων που παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα συλλήψεως των παράπλευρων 

αλιευµάτων (ICES 2019). 

 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1. Ιστορική αναδροµή της αλληλεπίδρασης ανθρώπων-δελφινιών 

Στην παρούσα µελέτη γίνεται, µέσω µίας πολύ-επίπεδης προσέγγισης από διαφόρους 

κλάδους της αρχαιολογίας και της ιστορίας, η αναζήτηση της πληροφορίας για την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων µε τα δελφίνια από τους αρχαϊκούς χρόνους (Μινωική 

Περίοδο) έως τη σύγχρονη εποχή. Από την µελέτη αυτών των στοιχείων µπορούν να 

προκύψουν χρήσιµες γνώσεις που βοηθούν στην κατανόηση των προγενέστερων συνθηκών 
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του ελληνικού και του ευρύτερου µεσογειακού θαλάσσιου οικοσυστήµατος καθώς και 

συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στον επαναπροσδιορισµό των, απαραίτητων 

για τη διαχείριση των οικοσυστηµάτων, σηµείων αναφοράς. 

Οι πρώτες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση της σχέσης ανθρώπου-δελφινιού 

προέρχονται από τις αρχαίες πηγές και εστιάζονται σε κείµενα και παραστάσεις στην τέχνη, 

σε ότι δηλαδή επέλεξαν οι αρχαίες κοινωνίες να καταγράψουν σχετικά µε την αλιεία, τους 

αλιείς και τα δελφίνια. Η εικόνα της αλληλεπίδρασης αυτής, των δελφινιών και των 

ανθρώπων, που διαµορφώνεται µέσα από µια τέτοιου είδους προσέγγιση είναι συχνά πολύ 

λεπτοµερής. Ωστόσο, έχει µία ιδιοµορφία καθώς δεν αφορά τόσο στην εικόνα της υδρόβιας 

πανίδας όσο στο τµήµα εκείνο που ενδιέφερε τις αρχαίες κοινωνίες για τα ψάρια και τα 

µαλάκια, που επέλεγαν οι άνθρωποι να χρησιµοποιήσουν ως τροφή, πρώτη ύλη ή/και ως 

σύµβολο. 

Από τις απεικονίσεις παραστάσεων δελφινιών της Μινωικής εποχής (2700 π.Χ-1100 

π.Χ) συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι Μινωίτες αναγνωρίζουν τη θηρευτική δεινότητα του 

δελφινιού, αλλά και το θεωρούν ιερό ζώο για αυτό και το απεικονίζουν µαζί µε ιερείς και 

θεότητες. Η απεικόνιση του δελφινιού µαζί µε τους ιερείς προσδίδει σε αυτούς δύναµη και 

τους χαρακτηρίζει ως ισχυρούς, παρέχοντας παράλληλα ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο ο ιερός 

ρόλος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη φύση (Marinatos 1993). Επίσης, η απεικόνιση 

θαλάσσιων πλασµάτων, όπως το δελφίνι, σε τοιχογραφίες και σφραγίδες διαφοροποιεί τη 

µινωική τέχνη σε σύγκριση µε την Αιγυπτιακή και αυτήν της Μεσοποταµίας, προσδίνοντας 

µια αιγαιοπελαγίτικη ταυτότητα (Crowley 2010). 

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι το δελφίνι είναι θηλαστικό, είχαν παρατηρήσει την 

αγάπη του για τον άνθρωπο και µάλιστα πίστευαν ότι ήταν κάποτε άνθρωπος, µε τη 

µεταµόρφωσή του να περιγράφεται στον Οµηρικό Ύµνο προς το θεό ∆ιόνυσο (Ridgway 

1970). Σύµφωνα µε το µύθο αυτό, ο ∆ιόνυσος όταν µπήκε σε ένα καράβι για να πάει στη 
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Νάξο, είδε ότι οι ναύτες έβαλαν πλώρη προς Ασία, µε σκοπό να τον πουλήσουν για σκλάβο. 

Τότε έκανε τα κουπιά φίδια, τύλιξε το καράβι µε κισσό και διέταξε αόρατες φλογέρες να 

παίζουν. Το καράβι έµεινε ακυβέρνητο στα κύµατα, και οι πειρατές τρελαµένοι από το φόβο 

τους έπεσαν στη θάλασσα όπου µεταµορφώθηκαν από το θεό σε δελφίνια γιατί µετανόησαν 

για το σχέδιό τους (Κουστώ και Ντιολέ 1975). Επίσης, θεωρούσαν το δελφίνι βασιλιά των 

ψαριών και άρχοντα των θαλασσών. Ήταν γνωστό σε αυτούς ως διασώστης των ναυαγών και 

µάντης των καιρικών φαινοµένων.  

Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες που είχαν προσάψει στα δελφίνια, οι αρχαίοι 

Έλληνες χρησιµοποιούσαν το δελφίνι και για πρακτικούς σκοπούς. Ειδικότερα, 

χρησιµοποιούσαν το λίπος του για τη θεραπεία της υδρωπικίας, τις στάχτες του για τη 

θεραπεία δερµατικών παθήσεων και το ήπαρ του για τη θεραπεία του πυρετού (Ridgway 

1970). Οι Θράκες που ασκούσαν αυτές τις πρακτικές, θεωρούνταν από τους κατοίκους του 

υπόλοιπου ελλαδικού χώρου ως βάρβαροι, ενώ για τους δεύτερους η θανάτωση ενός 

δελφινιού ήταν πράξη ανίερη, γιατί πίστευαν ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο θεϊκό από 

το δελφίνι (Ridgway 1970). Όπως γράφει και ο Οππιανός «…το κυνήγι των δελφινιών είναι 

ανήθικο και όποιος προκαλέσει καταστροφή στα δελφίνια δεν θα µπορεί να έχει κοντά του 

τους θεούς σαν καλός θυσιαστής, ούτε να αγγίζει τους βωµούς µε καθαρά χέρια, παρά µόνο 

να µολύνει ακόµη και αυτούς που µοιράζονται την ίδια στέγη…» (Οππιανού Αλιευτικά 2ος 

αιώνας µ.Χ). Παραλληλίζοντας µε τη σύγχρονη εποχή, η αλιεία δελφινιών στις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και στη Μαύρη θάλασσα από την Τουρκία στα τέλη του 

19ου αιώνα (1870) αποτελούσε µια εντατική δραστηριότητα για την απόκτηση ελαίου. 

Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν να παρατηρηθούν µεγάλες διακυµάνσεις στα 

αλιεύµατα των δελφινιών µέχρι και το 1966, όταν απαγορεύτηκε η αλιεία αυτών των 

θηλαστικών στις παραπάνω χώρες (Yel et al. 1996, Zemsky 1996). Αντίθετα, στη Μεσόγειο η 
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προστασία των δελφινιών αποτελούσε µια καλά οργανωµένη δραστηριότητα στα 

περισσότερα κράτη από τις αρχές του 20ου αιώνα (Giovos et al. 2019). 

Η αληθινή συµµαχία των αλιέων, των ναυαγών και των δελφινιών που ίσχυε κατά την 

περίοδο της κλασσική αρχαιότητας (Μαρκέτου 1996) συνεχίζεται µέχρι και κατά τους 

πρώτους βυζαντινούς χρόνους και ως τον 7ο αιώνα, όπου οι λόγιοι ακολουθούν τις αρχαίες 

αντιλήψεις για τα δελφίνια. Ο αγαπηµένος συγγραφέας των βυζαντινών, Κλαύδιος Αιλιανός, 

περιγράφει το δελφίνι ως ένα ζώο φιλικό µε τον άνθρωπο και ευεργέτη των ναυαγών. Με την 

διάδοση του Χριστιανισµού, σε εκκλησιαστικά κείµενα το δελφίνι παίρνει τον συµβολισµό 

του Σωτήρα-Χριστού και ο έρωτας δελφινιών µε παιδιά και εφήβους και η σωτηρία των 

ναυαγών παροµοιάζονται µε το θείο έρωτα και την χριστιανική σωτηρία (Αναγνωστάκης 

2000). 

∆υστυχώς από τον 7ο αιώνα και µετά, ουσιαστικά δεν υφίστανται παρά ελάχιστες 

αναφορές για τη σχέση των Βυζαντινών µε το δελφίνι είτε γιατί οι µαρτυρίες δεν έχουν 

διασωθεί, είτε γιατί κατοικούν κυρίως στην ενδοχώρα σε οχυρωµένες καστροπόλεις, µιας και 

τα νησιά, τα λιµάνια και οι παραλιακές πόλεις έχουν ερηµωθεί και εγκαταλειφθεί, εξαιτίας 

του κινδύνου επιδροµών Σαρακηνών, Αράβων και άλλων πειρατών (Αναγνωστάκης 2000). 

Παράλληλα, τα µεγάλα θαλάσσια ταξίδια έχουν γίνει και αυτά επισφαλή για τον ίδιο λόγο 

(Αναγνωστάκης 2000). Κατά συνέπεια η συχνή επαφή ανθρώπων και δελφινιών χάνεται και 

µαζί της σπανίζουν και οι µαρτυρίες που την περιγράφουν. Σύµφωνα µε τον Κουκουλέ 

(1948) η έλλειψη επαρκών πληροφοριών ίσως να εξηγείται και από το γεγονός ότι οι 

µεσαιωνικοί Έλληνες, έχοντας µεγάλη εξοικείωση µε τη θάλασσα δεν προχωρούν στην 

περιγραφή στοιχείων τόσο οικείων και γνώριµων. Μια εναλλακτική ερµηνεία για την 

απουσία αναφορών δελφινιών κατά την παραπάνω περίοδο θα µπορούσε να είναι και µια 

πιθανή µεταβολή των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του συστήµατος του Αιγαίου και του 

Ιονίου και η οποία να επηρέασε εκτός από τα δελφίνια και άλλα θαλάσσια θηλαστικά, όπως 
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οι φάλαινες. Ωστόσο, στοιχεία για την παραπάνω υπόθεση δεν υπάρχουν για την περιοχή του 

Ελλαδικού χώρου, παρά µόνο για τη Μαύρη Θάλασσα (Zaitsev & Mamaev 1997). 

Η έλλειψη αναφορών σχετικών µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού 

συνεχίζεται και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι πληροφορίες είναι λίγες και 

αποσπασµατικές, επειδή ακριβώς οι παραγωγικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτώνται 

(αλιεία, ναυτιλία) παρουσιάζουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά (Μιχαηλάρης 2010). Η 

απουσία σχετικών πηγών, µια έλλειψη η οποία χαρακτηρίζει πολλούς τοµείς της οικονοµικής 

ζωής, ίσως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να είναι εντονότερη (∆ηµητρόπουλος 2006).  

Από τα µέσα όµως του 20ου αιώνα ο σεβασµός των αλιέων προς τα δελφίνια δίνει τη 

θέση του στον ανταγωνισµό. Τα δελφίνια πλέον αποτελούν µια µεγάλη απειλή για τα δίχτυα 

(Φραγκούδη 2010) και το µέγεθος των καταστροφών που προκαλούν σε αυτά, η απώλεια των 

αλιευµάτων και του εισοδήµατος θεωρούνται από τους αλιείς εξοντωτικά (Πίνακας Π4, στο 

Παράρτηµα), και παροµοιάζονται µε τις ζηµιές που προκαλούν ο δάκος και ο περονόσπορος 

στα δέντρα και στα φυτά (Αλιεία 1963). Τα δελφίνια χαρακτηρίζονται σαν θηρία (Αλιεία 

1952) και για αυτό µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970, το κυνήγι και η θανάτωση τους 

ήταν νόµιµη. Τα δελφίνια επικηρύσσονται και δίνεται αµοιβή για το κεφάλι του κάθε 

θανατωµένου ζώου από τις λιµενικές αρχές (Αλιεία 1975). 

Οι αναφορές των προηγούµενων αιώνων καταδεικνύουν µια αγαθή και φιλική σχέση 

ανάµεσα στον άνθρωπο και στο δελφίνι. Η αλιεία άλλωστε ήταν ένας από τους λόγους που 

ήρθε σε επαφή ο άνθρωπος µε το δελφίνι (Βεργίτση και Τρόβα 1997). Τα δελφίνια ήταν και 

είναι βοηθοί των αλιέων και δείκτες παρουσίας αλιευµάτων σε µια περιοχή (Ησίοδος 738π.Χ, 

Οππιανός 2ος αιών. µ.Χ, Φραγκούδη 2010). Μέχρι και σήµερα µεγάλοι αλιευτικοί στόλοι 

εντοπίζουν τα κοπάδια των τόνων µε την αρωγή των δελφινιών (Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 2004). 
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4.2. Παρούσα κατάσταση της αλληλεπίδρασης ανθρώπων-δελφινιών 

Στη Μεσόγειο οι έρευνες πεδίου για τα κητώδη ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 και ακόµη και σήµερα, οι τεκµηριωµένες γνώσεις µας για την ύπαρξη, την κατανοµή 

και την κατάσταση των πληθυσµών των δελφινιών είναι λίγες (Bearzi et al. 2004, 2008a). Ο 

ελληνικός χώρος δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι πρώτες συστηµατικές προσπάθειες για την 

εξερεύνηση των κητωδών των ελληνικών θαλασσών ξεκίνησαν το 1991, από δύο 

ανεξάρτητες οµάδες που µελέτησαν περιοχές του Ιονίου και του Αιγαίου (Frantzis et al. 

2003). Μέχρι σήµερα τα δελφίνια που διαβιούν σε αυτόν έχουν µελετηθεί σε ορισµένες µόνο 

περιοχές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τον Κορινθιακό κόλπο (Εικόνα 11). Εκτός από αναφορές 

για θεάσεις και εκβρασµούς δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες δηµοσιευµένες µελέτες για 

εκτίµηση της πληθυσµιακής τους κατάστασης στο Αιγαίο, κυρίως από τον Ευβοϊκό κόλπο 

(Bonizzoni et al. 2013),το Θερµαϊκό κόλπο (Giovos et al. 2018) και το Βόρειο Αιγαίο (Milani 

et al. 2018, 2019). 
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Εικόνα 11. Χάρτης ιστορικής αναφοράς της παρουσίας δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες 
και προτεινόµενες από την ACCOBAMS ειδικές προστατευόµενες περιοχές για τα δελφίνια 
(ACCOBAMS, 2008). 

 

Οι αναφορές της περιόδου 1991-2001, οι οποίες ουσιαστικά αφορούν έρευνες για 

θεάσεις και εκβρασµούς (Frantzis et al. 2003, Zafiropoulos et al. 1999, Σαββίδης. 2000), 

υποδεικνύουν την παρουσία δελφινιών στο Ιόνιο και το Αιγαίο πέλαγος (Εικόνα 11). 

Μεταγενέστερες πληθυσµιακές µελέτες (2002 έως σήµερα) δείχνουν ότι ο Αµβρακικός 

κόλπος φιλοξενεί έναν από τους πυκνότερους πληθυσµούς ρινοδέλφινων (Tursiops truncatus) 

της Μεσογείου, αποτελούµενο από περίπου 150 άτοµα (Gonzalvo et al 2015b). Tο κοινό 

δελφίνι (Delphinus delphis) φαίνεται να είναι σπάνιο από τα υπόλοιπα τµήµατα του Ιονίου 

που έχουν ερευνηθεί, µε µόνη εξαίρεση τον Κορινθιακό κόλπο (Bearzi et al. 2008b) και το 
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στενό του Καλάµου µεταξύ Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας (Bearzi et al. 2006). Στον 

Κορινθιακό εκτός από κοινά δελφίνια (Delphinus delphis), συναντώνται επίσης ρινοδέλφινα 

(Tursiops truncatus), ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) και σταχτοδέλφινα (Grampus 

griseus), οι πληθυσµοί των οποίων έχουν επίσης µελετηθεί (Bearzi et al. 2011a, 2016, 

Frantzis & Herzing 2002, Santostasi et al. 2018).  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει έλλειψη δεδοµένων για την παρουσία δελφινιών σε 

περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Νότιο Ιόνιο και το Νότιο Κρητικό πέλαγος, το 

κεντρικό Αιγαίο και η Θάλασσα της Λεβαντίνης. Η έλλειψη γνώσης σε αυτές τις περιοχές 

είτε οφειλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριµένες περιοχές δεν έχουν ακόµη ερευνηθεί είτε 

στην απουσία ειδικών υδροβιολογικών συνθήκων που να τεκµηριώνει την ύπαρξη κητωδών. 

Η σύνοψη της παρουσίας δελφινιών στον ελληνικό χώρο από το 1991 έως σήµερα 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 8 στο Παράρτηµα. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες γίνεται περισσότερο έντονο το φαινόµενο της αλλαγής 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αλληλεπίδρασης ανθρώπου δελφινιού. Ο σεβασµός των 

αλιέων προς τα δελφίνια έχει δώσει την θέση του στον ανταγωνισµό. Η καταστροφή των 

οικοσυστηµάτων λόγω της υπεραλίευσης και η υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων έχει εντείνει 

την αντίληψη των αλιέων ότι τα δελφίνια µειώνουν την αλιευτική παραγωγή. Επιπλέον τα 

δελφίνια στην προσπάθεια τους να τραφούν, διαταράσσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες και 

προκαλούν καταστροφές στα αλιευτικά εργαλεία (Gonzalvo et al. 2015b). Η πεποίθηση των 

αλιέων σύµφωνα µε τις έρευνες είναι ότι η θήρευση των αλιευµάτων από τα δελφίνια 

προκαλεί σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αλιεία µικρής κλίµακας 

(Gonzalvo et al. 2015b, Pardalou & Tsikliras 2018). Ως εκ τούτου η οικονοµική ζηµία που 

προκαλείται από τα δελφίνια (απώλεια αλιευµάτων, καταστροφή αλιευτικού εξοπλισµού), 

δηµιουργεί σύγκρουση µε τους αλιείς µε σκόπιµες θανατώσεις ζώων ως αντίποινα και 

απαιτήσεις για αποζηµιώσεις (Gonzalvo et al. 2015b, Pardalou & Tsikliras 2018). Τα 



Καινούργια γνώση από «παλιά» δεδοµένα: Εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων 

σε µακροχρόνια διάσταση για τo σχεδιασµό διαχειριστικών µέτρων 

 42 

πρότυπα που παρατηρούνται τόσο στο νότιο Ιόνιο πέλαγος όσο και στο βόρειο Αιγαίο είναι 

συνεπή µε την υπόθεση της µειωµένης διαθεσιµότητας βασικών θηραµάτων για τα δελφίνια 

και ιχθυαποθεµάτων για τους αλιείς (Bearzi et al. 2005, Gonzalvo et al. 2015b, Pardalou & 

Tsikliras 2018). 

Η αλιεία δεν είναι η µόνη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα που αλληλεπιδρά µε τα 

δελφίνια. Οι βιότοποι των δελφινιών και ειδικότερα των ρινοδέλφινων (Tursiops truncatus) 

σε αρκετές παράκτιες περιοχές αλληλεπικαλύπτονται µε τους τόπους λειτουργίας µονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας (Εικόνα 12). Για τον ελλαδικό χώρο, οι µελέτες δείχνουν αυξανόµενη 

παρουσία πληθυσµών ρινοδέλφινων κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες στο Ιόνιο πέλαγος (Bearzi et 

al. 2006, Gonzalvo 2012, Piroddi et al. 2011), στον Κορινθιακό κόλπο (Bearzi et al. 2016) 

και στο βόρειο Ευβοϊκό κόλπο (Bonizzoni et al. 2013). H παρουσία των δελφινιών γύρω από 

τις µονάδες σχετίζεται µε την υψηλή πυκνότητα άγριων ψαριών, κυρίως µικρών πελαγικών 

(π.χ. σαρδέλα, φρίσα), τα οποία αποτελούν την τροφή κυρίως του ρινοδέλφινου (Tursiops 

truncatus) (Ιόνιο: Bräger et al., 2016, Βόρειο Αιγαίο: Milani et al., 2018) και σε µικρότερο 

βαθµό του κοινού δελφινιού (Delphinus delphis) (Ιόνιο: Agazzi and Bearzi 2005, Βόρειο 

Αιγαίο: Milani et al., 2018), µε αποτέλεσµα να προσελκύονται κοντά στα κλουβιά λόγω 

εύρεσης τροφής (Piroddi et al. 2011, Bonizzoni et al. 2013, Bearzi et al. 2016). Η 

συµπεριφορά αυτή των δελφινιών πιθανά να οφείλεται στην εξάντληση των θηραµάτων τους 

και στην χαµηλή τους διαθεσιµότητα µακριά από τις περιοχές των ιχθυοκαλλιεργειών (Bearzi 

et al 2016). Παρόλα αυτά µέχρι στιγµής δεν έχουν καταγραφεεί ενδείξεις καταστροφής των 

κλουβιών ή σύγκρουσης µε τους καλλιεργητές (Gonzalvo 2012, Bonizzoni et al. 2013, Bearzi 

et al. 2016), πιθανά λόγω απουσίας τροφικής επικάλυψης των καλλιεργούµενων ειδών 

(τσιπούρα, λαυράκια και φαγκρί) και µεγεθών µε τις τροφικές συνήθειες των δελφινιών. 
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Εικόνα 12. Χάρτης ιστορικής αναφοράς της παρουσίας δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες, 
των προτεινόµενων περιοχών από την ACCOBAMS (ACCOBAMS, 2008) και των περιοχών 
εκγατάστασης µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. 
 
 

Παρά τις δυνητικά θετικές επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στους πληθυσµούς των 

δελφινιών (αυξηµένη διαθεσιµότητα θηραµάτων, ευκολία σύλληψης λείας), αρκετές 

παράµετροι αυτής της αλληλεπίδρασης µπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα ζώα. 

Για παράδειγµα η παροχή ορµονών και αντιβιοτικών στα εκτρεφόµενα ψάρια µπορεί να 

επηρεάσει την αναπαραγωγή των δελφινιών ή την αντοχή τους σε παθογόνους παράγοντες 

(Piroddi et al. 2011). Επίσης αυτή η συµπεριφορά µπορεί να προκαλέσει µερική εξάρτηση 

των δελφινιών από ανθρώπινες δραστηριότητες (Gnone et al. 2011) και να πυροδοτήσει 

συγκρούσεις µε τους ιχθυοκαλλιεργητές εάν τα δελφίνια «µάθουν» να καταστρέφουν τα 
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κλουβιά προκειµένου να τραφούν από τα ψάρια τους (Gnone et al. 2011, Bonizzoni et al. 

2013). Σχετική έρευνα στην κεντρική Μεσόγειο αναφέρει περιπτώσεις ρινοδέλφινων 

(Tursiops truncatus) που κατέστρεψαν τα δίχτυα των κλουβιών προσπαθώντας να 

προσεγγίσουν τα ψάρια. Η επακόλουθη τοποθέτηση διχτυών αποτροπής γύρω από τα 

κλουβιά είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο των ζωών (Bonizzoni et al. 2013).  

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις των ασθενειών, της ρύπανσης και της 

παράπλευρης αλιείας (bycatch), που µελετήθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια, διαµορφώνουν 

µια παρούσα κατάσταση που µπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητική για τα δελφίνια του 

ελλαδικού χώρου, αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα διαχείρισης και προστασίας των πληθυσµών 

τους από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 

 

4.3. ∆ιαχείριση και προστασία των δελφινιών 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την 

άµβλυνση των ανθρωπογενών επιδράσεων στους πληθυσµούς των δελφινιών. Ορισµένα από 

τα µέτρα διαχείρισης και προστασίας θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν: (α) τη δηµιουργία 

δικτύων περιοχών κρίσιµων για τη βιωσιµότητα των δελφινιών µε χωρο-χρονικούς 

περιορισµούς της αλιείας, παρέχοντας οικονοµική στήριξη στους επαγγελµατίες αλιείς 

(Bearzi et al. 2005), (β) άµεσο µορατόριουµ για τα γρι-γρι (µέτρο που υποστηρίζουν και οι 

αλιείς µικρής κλίµακας: Bearzi et al. 2005), και (γ) αυστηρή επιβολή κατάλληλων κυρώσεων 

για την παράνοµη αλιεία (Bearzi et al. 2005). Συνυπολογίζοντας τις υφιστάµενες πολιτικές 

και νοµικές δεσµεύσεις για τη διατήρηση των πληθυσµών τους, οι τοπικοί, περιφερειακοί και 

κυβερνητικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι να αναλάβουν δράση για τη µείωση της αλιευτικής 

πίεσης και τον περιορισµό της χρήσης αλιευτικών εργαλείων σε περιοχές µε υψηλή 

συγκέντρωση δελφινιών (Bearzi et al. 2005, 2008a). 
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Στις περισσότερες µελέτες που αφορούν στα δελφίνια είναι εµφανής η σηµαντική 

µείωση των πληθυσµών τους από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 (Bearzi et al. 2004, 2005, 

2008a, 2008b, 2016). Η αρνητική εξέλιξη της τάσης του αριθµού τους, αν και στις 

περισσότερες έρευνες αποδίδεται στην αλιευτική πίεση, φαίνεται να συµβαδίζει µε την 

εµφάνιση δυο από τις πιο θανατηφόρες επιδηµίες στη Μεσόγειο κατά τα έτη 1991-1992 

(νεκρά σχεδόν 117.800 ζώα: Valsecchi et al. 2004) και 2006-2007 (200 ζωνοδέλφινα Stenella 

coeruleoalba βρέθηκαν νεκρά κατά µήκος των ακτών στην Ισπανία: van Bressem et al. 

2009). Αναφορικά µε την πρώτη περίπτωση, το γεγονός πως το συµβάν έλαβε χώρα σε µια 

χρονική περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε συστηµατική καταγραφή των πληθυσµών 

δελφινιών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστά δύσκολο τον εντοπισµό της έντασης 

του φαινοµένου στην πληθυσµιακή εξέλιξη του αριθµού των δελφινιών. 

Ένα επιπλέον αρνητικό γεγονός είναι η απουσία ποσοτικών εκτιµήσεων σχετικά µε το 

βαθµό αλληλεπίδρασης της αλιείας στους πληθυσµούς των δελφινιών, στοιχείο που κάνει 

επιτακτική την αναγκαιότητα προσδιορισµού της τρέχουσας ανοσολογικής κατάστασης των 

δελφινιών και την ανάπτυξη προγνωστικών επιδηµιολογικών µοντέλων (van Bressem et al. 

2014). Με τον τρόπο αυτό θα βαθµονοµηθεί η δυναµική των ανθρωπογενών επιδράσεων 

(ασθένειες- ρύπανση έναντι της αλιείας) µε την προσδοκία ότι θα προσδιοριστούν, θα 

ληφθούν και θα εφαρµοστούν κατάλληλα µέτρα µετριασµού των επιπτώσεων (Bearzi et al. 

2011b). Παράλληλα, η κατανόηση του τρόπου επιλογής οικοτόπων από τα δελφίνια στα 

παράκτια ύδατα, είναι ουσιώδους σηµασίας όχι µόνο για τη διαχείριση και την προστασία 

των πληθυσµών τους αλλά και για την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων που 

προέρχονται από την αλληλεπίδραση τους µε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι 

ιχθυοκαλλιέργειες (Bonizzoni et al. 2013). Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να διερευνηθεί ο 

βαθµός και η αιτία της παρουσίας των δελφινιών γύρω από τα ιχθυοτροφεία (Piroddi et al. 

2011). 
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Επίσης, η δηµιουργία κατάλληλων δικτύων ειδικών προστατευµένων θαλάσσιων 

περιοχών για τα δελφίνια, όπως αυτά προβλέπονται από την ACCOBAMS και το 

πρωτόκολλο της σύµβασης της Βαρκελώνης, µπορεί να προσφέρει σηµαντικά οφέλη στη 

θέσπιση µέτρων αποκατάστασης και µακροπρόθεσµης επιβίωσης των πληθυσµών των 

δελφινιών (Bearzi et al. 2004). Χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση πολλαπλών ζωνών 

ανθρώπινης παρέµβασης που θα επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα ανθρώπινων ενεργειών άρα 

και επιπτώσεων, τέτοιες περιοχές θα παρέχουν ασφαλείς βιοτόπους για τα δελφίνια 

(Santostasi et al. 2018). Η συνεχής παρακολούθηση των πληθυσµών των δελφινιών µέσα στις 

προστατευόµενες περιοχές θα βοηθήσει τόσο στην αξιολόγηση των µέτρων διαχείρισης και 

προστασίας όσο και στην πρόληψη της εξάλειψής τους (Santostasi et al. 2018, Gnone et al. 

2011). Τέτοιες προτεινόµενες περιοχές σύµφωνες τόσο µε την ACCOBAMS όσο και µε τα 

στοιχεία των αναφορών εµφάνισης των δελφινιών που προέρχονται από την παρούσα µελέτη 

φαίνονται στον χάρτη της Εικόνας 11. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον χάρτη των 

προτεινόµενων προστατευόµενων περιοχών δεν περιλαµβάνεται ο θαλάσσιος χώρος της 

Κρήτης. Σε αυτήν την περιοχή αν και απουσιάζουν οι µελέτες για την παρουσία δελφινιών 

κατά τη σύγχρονη εποχή, εντούτοις στην παρούσα µελέτη βρέθηκαν πλείστες ιστορικές 

αναφορές για την παρουσία δελφινιών τόσο κατά την Μινωική εποχή (2700 π.Χ- 1100 π.Χ), 

όσο και κατά την περίοδο 1991-2001. Επίσης αξιοσηµείωτη είναι η απουσία περιοχών του 

βορείου Αιγαίου (Λήµνος, Λέσβος) για τις οποίες υπάρχουν σχετικά σύγχρονες αναφορές 

(Αλιεία 1953, 1963, Frantzis et al. 2003) τόσο για την παρουσία όσο και την αλληλεπίδραση 

αλιείας-δελφινιών (Πίνακας Π4, στο Παράρτηµα). Είναι αντικείµενο µελέτης για το αν η 

απουσία των συγκεκριµένων περιοχών οφείλεται στην έλλειψη σχετικών ερευνών ή στην 

απουσία δελφινιών από αυτές λόγω των επιδράσεων που έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε άλλο 

κεφάλαιο. 
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Επιπλέον, µέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των θορύβων και τις 

απορρίψεις ρύπων, οι επιπτώσεις των οποίων στην υγεία των δελφινιών, είναι καλό να 

αξιολογηθούν (Notarbartolo di Sciara & Bearzi 2010, Bearzi et al. 2016). Η ναυσιπλοΐα 

αναψυχής ή παρακολούθησης δελφινιών, που κορυφώνονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι, 

πρέπει επίσης να ρυθµίζονται προσεχτικά µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων και να διέπονται 

από αυστηρούς κωδικούς δεοντολογίας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες 

ενόχλησης ή τραυµατισµού των δελφινιών (Bearzi 2008). 

 

4.4. Συμπεράσματα 

Από την παρούσα µελέτη γίνεται φανερό ότι τα ελληνικά θαλάσσια ύδατα διαχρονικά 

(2700 π.Χ έως σήµερα) παρέχουν καταφύγιο σε ένα αξιοσηµείωτο αριθµό δελφινιών. Όµως 

αυτός ο πλούτος χάνεται προοδευτικά, λόγω της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

από ανθρωπογενείς κυρίως παράγοντες. Η προστασία των δελφινιών αν και υποστηρίζεται 

από πλήθος νοµικών διατάξεων, τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών, απέχει πολύ από το να 

θεωρηθεί δεδοµένη, τόσο εξαιτίας της χρονοκαθυστέρησης µε την οποία αυτές οι νοµοθεσίες 

θεσπίζονται ή/και επικυρώνονται, όσο και της έλλειψης εφαρµογής και συµµόρφωσης των 

επαγγελµατιών σε αυτές. Οι επίσηµες δεσµεύσεις για την προστασία των δελφινιών έρχονται 

σε σύγκρουση µε τη γεωπολιτική πολυπλοκότητα, τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη και µε µια 

γενικά φτωχή πολιτική βούληση (Bearzi et al. 2016) µε αποτέλεσµα την αδράνεια. 

Παράλληλα η έλλειψη επαρκών πληροφοριών (καθώς τα δελφίνια που διαβιούν στον 

ελληνικό χώρο έχουν µελετηθεί σε λίγες µόνο περιοχές) υπονοµεύει τις προσπάθειες 

διαχείρισης και προστασίας των πληθυσµών τους. Ως εκ τούτου οι µελέτες που θα έχουν ως 

στόχο την αφθονία, το καθεστώς, την κατανοµή και τις µετακινήσεις των δελφινιών 

αποτελούν το θεµελιώδες βήµα που πρέπει να γίνει για την προστασία και τη διατήρηση τους 

(Bearzi et al. 2016, Gonzalvo et al. 2015b). 
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∆εδοµένου ότι οι επίσηµοι φορείς συλλογής αλιευτικών δεδοµένων έχουν µικρή 

σχετικά ακρίβεια και θεωρούνται γενικά ως ελλιπείς και ελάχιστα αξιόπιστες πηγές 

(Moutopoulos & Koutsikopoulos 2014), οι πληροφορίες του καθορισµού των επιπτώσεων 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα δελφίνια (υπεραλίευση, παράπλευρη αλιεία, 

ιχθυοκαλλιέργειες), που προέρχονται από επιστηµονικές µελέτες, παρέχουν τα µοναδικά 

στοιχεία για την αλληλεπίδραση της σχέσης ανθρώπου-δελφινιού. Ο εντοπισµός 

περιπτώσεων υπεραλίευσης, ο περιορισµός της παράπλευρης αλιείας και ο καθορισµός της 

αλληλεπίδρασης µε τις ιχθυοκαλλιέργειες θα µπορούσαν να αποφέρουν οφέλη στην 

προστασία των πληθυσµών δελφινιών. Παράλληλα, µελέτες που θα επικεντρώνονται στις 

ζηµίες που προκαλούν τα δελφίνια στην αλιεία (απώλειες αλιευµάτων, καταστροφές 

αλιευτικού εξοπλισµού) θα τοποθετήσουν τις παραπάνω απώλειες σε ένα κατάλληλο 

κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο. Επίσης, οι µελέτες για τον προσδιορισµό της τρέχουσας 

ανοσολογικής κατάστασης των δελφινιών θα τεκµηριώσουν επαρκώς τη δυναµική της 

επίδρασης της ανθρωπογενούς ρύπανσης και των ασθενειών που σχετίζονται ή προκαλούνται 

από αυτή. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία: 

(α) Υπογραµµίζει τη σηµασία της τεκµηρίωσης των ιστορικών τάσεων της 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-δελφινιού προκειµένου να αξιοποιηθούν και να συσχετιστούν µε 

σύγχρονα δεδοµένα αλιείας και κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία από ένα εκτεταµένο εύρος 

επιστηµονικών αντικειµένων όπως η αλιευτική έρευνα, οι οικονοµικές αναλύσεις, 

διαχειριστικά σχέδια κ.α. 

(β) Αναλύει τις µακροπρόθεσµες ανθρωπογενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-δελφινιού (υπεραλίευση, ασθένειες, ρύπανση), οι οποίες µπορεί να 

έχουν αρνητική εξέλιξη για τους πληθυσµούς των δελφινιών που είναι ήδη εκτεθειµένα σε 

ένα ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών απειλών. 
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(γ) Προτείνει κατευθυντήριες γραµµές µελλοντικών µελετών για τον καθορισµό και την 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης στους πληθυσµούς 

των δελφινιών. 

(δ) Καθιστά σαφή την αναγκαιότητα λήψης µέτρων διαχείρισης και προστασίας των 

πληθυσµών των δελφινιών του ελλαδικού χώρου και παράλληλα προτείνει µέτρα για τη 

µείωση των επιπτώσεων της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σε αυτά. 
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Πίνακας Π1. Καταγραφές αναφορών που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου δελφινιού κατά την Μινωική εποχή 

Τύπος αναφοράς Λεπτοµέρειες αναφοράς Βιβλιογραφία 

Ηθολογία 

Τοιχογραφία µε πέντε δελφίνια που κολυµπούν ανάµεσα σε ψάρια και 

σφουγγάρια (Ανατολικά σύνορα του «Μεγάρου της Βασίλισσας» στην 

Κνωσό). 

Marinatos (1993), Hilker (2014) 

Σφραγίδα από την Κνωσό µε ένα δελφίνι στο κέντρο της, ενώ ένα λιοντάρι 

κυνηγάει µια κατσίκα και ένας γύπας ένα µοσχάρι. 

Krzyszowska (2005),  

Αλληλεπίδραση ανθρώπου-

δελφινιού 

 

Τοιχογραφία µε επτά µεγάλα πλοία περιτριγυρισµένα τα δελφίνια. Ένα πλοίο 

έχει επίσης το σκαρί του διακοσµηµένο µε δελφίνια (∆υτικό Οίκο του 

Ακρωτηρίου). 

Hilker (2014) 

Σε σφραγίδα από το παλάτι της Κνωσού απεικονίζεται ένα δελφίνι 

τοποθετηµένο δίπλα σε έναν ιερέα. 

Marinatos (1993) Σε σφραγίδα από το Παλαίκαστρο ένα δελφίνι βρίσκεται δίπλα σε µια θεά των 

πουλιών. 

Σε σφραγίδα από την Κνωσό µια θεά κρατάει ένα δελφίνι. 

Σε σφραγίδα από το Αιγαίο ένας «Αφέντης των δελφινιών»  κρατάει ένα 

δελφίνι σε κάθε χέρι. 

Crowley (2010) 

Σε σφραγίδα από τα Αηδόνια µια "Αφέντρα των δελφινιών" περιβάλλεται από 

δύο δελφίνια. 

Crowley (2010) 
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Πίνακας Π2. Καταγραφές αναφορών που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου δελφινιού κατά την κλασσική αρχαιότητα 

Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

8ος αιώνας π.Χ Βιολογία Το δελφίνι ως ένας τροµερός θηρευτής: "ὡς δ᾽ ὑπὸ 

δελφῖνος µεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι φεύγοντες 

πιµπλᾶσι µυχοὺς λιµένος εὐόρµου δειδιότες". 

Οµήρου, Ιλιάδα 

738 π.Χ Τρόπος αλιείας [Πλήθος δελφίνια µέσα του τρέχαν εδώ κι εκεί να 

πιάσουν ψάρια, ίδια σαν να κολύµπαγαν.] ∆ύο 

δελφίνια αργυρά αναφυσώντας, άλαλα ψάρια 

τάραζαν. Και από κάτω τους ψάρια χαλκά τρέπονταν 

σε φυγή. Μα στις ακτές καθότανε ψαράς και 

παραµόνευε: είχε στα χέρια δίχτυ για ψάρια κι 

έµοιαζε να το ρίξει έτοιµος. 

Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους 

7ος ή 6ος αιώνας 

π.Χ 

Ηθολογία Στον Οµηρικό Ύµνο προς το θεό Απόλλωνα το 

δελφίνι περιγράφεται σαν ένα πελώριο και φρικτό 

τέρας. 

Οµηρικός Ύµνος εις Απόλλωνα 

6ος αιώνας π.Χ Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Αίσωπος σε έναν από τους µύθους του αναφέρει 

ότι τα δελφίνια σώζουν τους ναυαγούς. 

Αίσωπος, Πίθηκος καὶ δελφίς. 

5ος αιώνας π.Χ Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο µύθος του Αρίωνα: Ένα δελφίνι έσωσε τον Αρίωνα 

τον Μηθυµναίο, όταν Κορίνθιοι τον πέταξαν στην 

θάλασσα σε ένα ταξίδι του από τον Τάραντα προς την 

Κόρινθο, και τον έβγαλε στο ακρωτήριο Ταίναρο. 

Ηροδότου, Ιστορίαι 

350 π.Χ Βιολογία Ορισµένα ψάρια είναι µόνο σαρκοφάγα, όπως το 

δελφίνι, το χρυσό κεφάλι, τα σαλάχια και τα µαλάκια. 

Αριστοτέλους, Των περί τα ζώα Ιστοριών 
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Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

350 π.Χ   Βιολογία Το δελφίνι είναι ζωοτόκο εφοδιασµένο µε οστά. Αριστοτέλους, Περί Ζώων Μορίων  

 350 π.Χ Βιολογία Το δελφίνι και άλλα παρόµοια υδρόβια ζώα, 

συµπεριλαµβανοµένων και άλλων κητωδών, είναι 

εφοδιασµένα µε µια αναπνευστική τρύπα. Κάποιος 

δύσκολα µπορεί να υποθέσει ότι ένα τέτοιο ζώο είναι 

χερσαίο και µόνο χερσαίο, ή υδρόβιο και µόνο 

υδρόβιο, εάν µε τον όρο χερσαίο εννοούµε ένα ζώο 

που εισπνέει αέρα και  εάν µε τον όρο υδρόβιο 

εννοούµε ένα ζώο που παίρνει νερό. Το δελφίνι 

εκτελεί και τις δύο αυτές διαδικασίες: παίρνει νερό 

και το εκκενώνει από την οπή του και εισπνέει επίσης 

αέρα στους πνεύµονές του, γιατί, παρεµπιπτόντως, το 

πλάσµα είναι εφοδιασµένο µε αυτό το όργανο  και 

αναπνέει µε αυτόν τον τρόπο, και κατά συνέπεια, 

όταν πιαστεί στα δίχτυα,  γρήγορα ασφυκτιά λόγω 

έλλειψης αέρα. Μπορεί επίσης να ζήσει για αρκετό 

καιρό έξω από το νερό, αλλά όλα αυτά, κάνοντας 

έναν ήχο που αντιστοιχεί στον θόρυβο που 

προκαλούν τα ζώα που  αναπνέουν αέρα. Επιπλέον, 

όταν κοιµάται, το ζώο κρατά τη µύτη του πάνω από 

το νερό και το κάνει για να αναπνέει τον αέρα. 

Αριστοτέλους, Των περί τα ζώα Ιστοριών 
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Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

350 π.Χ   Βιολογία Τα µεγαλύτερα ψάρια αλιεύουν τα µικρότερα στο στόµα τους ενώ 

κολυµπούν ευθεία και µετά γυρνούν στη συνήθη θέση, αλλά τα 

σελάχια, το δελφίνι και όλα τα κητώδη πρέπει πρώτα να γυρίσουν 

την πλάτη τους, καθώς τα στόµατά τους είναι από κάτω. Αυτό 

επιτρέπει µια δίκαιη πιθανότητα διαφυγής στα µικρότερα ψάρια και 

εάν δεν ήταν έτσι, θα υπήρχαν πολύ λίγα µικρά ψάρια, γιατί η 

ταχύτητα και η αδηφαγία του δελφινιού είναι κάτι θαυµάσιο. 

Αριστοτέλους, Των περί τα 

ζώα Ιστοριών 

 

3ος αιώνας π.Χ Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Η ποιήτρια Ανύτη αφιερώνει ένα επιτύµβιο επίγραµµα σε δελφίνι 

που εξέβρασε νεκρό στην ακτή µια καταιγίδα. 

Ανύτη η Τεγέα, Παλατινή 

Ανθολογία, 

  

1ος αιώνας π.Χ 
Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Αρχίας ο Μυτιληναίος αφιερώνει ένα επιτύµβιο επίγραµµα σε 

τρία δελφίνια που η θάλασσα έβγαλε νεκρά σε αµµώδη ακτή στο 

ακρωτήριο Μαλέας. 

Αρχία Μυτιληναίου, 

Παλατινή Ανθολογία,  

 

Η ασπίδα του Οδυσσέα είχε επάνω της ένα δελφίνι, ως ένδειξη 

ευγνωµοσύνης προς το ζώο που είχε σώσει από πνιγµό τον γιό του 

Τηλέµαχο όταν ήταν νήπιο. 

Πλουτάρχου, Ηθικά 

Όταν κληρώθηκε να θυσιαστεί η κόρη του Σµινθέα κι επρόκειτο να 

ριχθεί στη θάλασσα στολισµένη µε λαµπρή αµφίεση σύµφωνα µε τις 

επιταγές του χρησµού, ο Έναλος, που ήταν ερωτευµένος µαζί της, 

την αγκάλιασε κι έπεσαν µαζί στα νερά. Λίγο αργότερα 

παρουσιάστηκε στην ξηρά ο Έναλος και διηγήθηκε ότι και οι δυο 

είχαν σωθεί από ένα δελφίνι. 

Πλουτάρχου, Ηθικά 
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Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

1ος αιώνας µ.Χ 

Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

«Ἁλίου δελφῖνος ὑπόκρισιν τὸν µὲν ἀκύµονος ἐν πόντου πελάγει 

αὐλῶν ἐκίνης' ἐρατὸν µέλος ». Στο παραπάνω απόσπασµα τα 

δελφίνια περιγράφονται σαν ζώα µε συµπεριφορά κοντινή στην 

ανθρώπινη. 

Πλουτάρχου, Ηθικά 

Βιολογία Ύπαρξη δελφινιών στις εκβολές του  Γάγγη ποταµού στην Ινδία. Στράβωνος, Γεωγραφικών 

Βιολογία Ύπαρξη δελφινιών στις εκβολές του Νείλου ποταµού στην Αίγυπτο. Στράβωνος, Γεωγραφικών 

Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Κοίρανος αναφέρει ο Πλούταρχος, όταν ταξίδευε στον πορθµό 

µεταξύ Νάξου και Πάρου το πλοίο του ανετράπη και οι άλλοι 

ναύτες χάθηκαν, εκείνος όµως βοηθήθηκε από κάποιο δελφίνι, 

σώθηκε και βγήκε σε ένα σπήλαιο στη Σίκυνθο, το οποίο µέχρι και 

τώρα ονοµάζεται Κοιράνειο. Το ίδιο αναφέρει ο ποιητής Αρχίλοχος 

στον στίχο του "Πεντήκοντ' ανδρών λίπε Κοίρανον ήπιος 

Ποσειδών." (Από πενήντα άνδρες µόνο µε τον Κοίρανο ήταν ήπιος ο 

Ποσειδώνας). Όταν πέθανε, οι συγγενείς του έκαιγαν το σώµα του 

δίπλα στη θάλασσα. Τότε εµφανίστηκαν στο γιαλό δελφίνια και 

έδειχναν να πηγαίνουν προς την ταφή, και παρέµειναν µέχρι που 

ολοκληρώθηκε η τελετή. 

Πλουτάρχου, Ηθικά 

Βιολογία Tα ψάρια που φεύγουν σε κοπάδια από την Ιταλία, δεν είναι σε θέση 

να φτάσουν στη Σικελία, γιατί πέφτουν στο [στενό], όπου γίνονται 

το θήραµα των µεγαλύτερων ψαριών, όπως τα δελφίνια, τα 

σκυλόψαρα, και άλλα κητώδη. 

Στράβωνος, Γεωγραφικών 
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1ος αιώνας µ.Χ 

Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 

υπάρχουν βωµοί και ιερά του ∆ελφίνιου Απόλλωνα. Οι απόγονοι 

των Κρητών έγιναν άποικοι έχοντας ως αρχηγό τους ένα δελφίνι. 

Όπως αναφέρουν οι µυθογράφοι έστειλε  ως οδηγό (ο Απόλλωνας)  

ένα δελφίνι που καθοδηγούσε το ταξίδι προς την Κίρρα. Αναφέρουν 

επίσης ότι αυτοί που εστάλησαν στη Σινώπη από τον Πτολεµαίο 

παρασύρθηκαν από βίαιο άνεµο παρά τη θέλησή τους πάνω από το 

Μαλέα έχοντας στα δεξιά τους την Πελοπόννησο. Ενώ είχαν 

στενοχωρηθεί εµφανίστηκε στην πλώρη τους ένα δελφίνι που τους 

οδήγησε στο ναύσταθµο και µετά τους εγκατέστησε στην Κίρρα.   

Πλουτάρχου, Ηθικά 

Τρόπος αλιείας Οι αλιείς (στην Καππαδοκία) ζουν από την αλιεία, ειδικά από τη 

σύλληψη παλαµίδων και δελφινιών. Τα δελφίνια καταδιώκουν τα 

κοπάδια των ψαριών,  του τόνου, ακόµα και των παλαµίδων. 

Ορµούν πάνω τους, και καθώς προσεγγίζουν την ξηρά απρόσεχτα, 

εύκολα συλλαµβάνονται. Αλιεύονται µε ένα δόλωµα και στη 

συνέχεια κόβονται σε κοµµάτια. Οι µεγάλες ποσότητες του λίπους 

χρησιµοποιούνται για όλους τους σκοπούς. 

Στράβωνος, Γεωγραφικών 

2ος αιώνας µ.Χ 

Αναπαραγωγή Αναπαράγονται όπως τα χερσαία θηλαστικά, παρόµοια γεννητικά 

όργανα ,ταξιδεύουν σε κοπάδια. 

Οππιανός, Αλιευτικά 

∆ιατροφή Όµορφα και γρήγορα. Τρέφονται µε µικρά ψάρια που είναι και αυτά 

σε κοπάδια. 

∆ιατροφή Ψάχνουν την τροφή τους ακόµα και σε µικρές χαράδρες καθώς και 

σε ακτές. 

Περιοχές αλιείας Θρακικό Πέλαγος. 

 Τρόπος αλιείας Οι αλιείς τα χρησιµοποιούν για να εντοπίσουν κοπάδια µε ψάρια. 
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Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

 Τρόπος αλιείας Οι αλιείς χρησιµοποιούν ελαφρύ εξοπλισµένο πλοίο, το οποίο 

επιταχύνει µαζεύοντας τα δελφίνια γύρω του και µε τρίαινες οι 

αλιείς τα χτυπάνε. 

Οππιανός, Αλιευτικά 

Βιολογία Στον διάλογο Λεξιφάνης ο οµώνυµος πρωταγωνιστής αναφέρει στον 

συνοµιλητή του Λυκίνο ένα περιστατικό, όπου, ενώ ο ίδιος και ο 

φίλος του Φιλίνος είχαν βυθιστεί για χαλάρωση σε µια ζεστή πισίνα, 

«οἱ λοιποὶ δὲ τὸ ψυχροβαφὲς κάρα δελφινίσαντες παρένεον 

ὑποβρύχιοι θαυµασίως» (§ 5). Στο σηµείο αυτό, ο Λουκιανός κάνει 

µια νύξη για την εξαιρετική κίνηση των δελφινιών κάτω και πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας και για τη χάρη µε την οποία αυτά 

κολυµπούν. 

Λουκιανός, ∆ιάλογοι 

Αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-δελφινιού 

Ο µύθος του Μελικέρτη. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι µια γυναίκα 

έπεσε από τον βράχο µαζί µε το παιδί της και ο  µύθος  λέει ότι ο 

γιος της τελικά σώθηκε από ένα δελφίνι. Αυτό µετέφερε το αγόρι 

µέχρι τον ισθµό της Κορίνθου, όπου µετονόµασαν τον Μελικέρτη σε 

Παλαίµονα  και ανάµεσα στις πολλές τιµές που του έκαναν, ήταν ότι 

του αφιέρωσαν τα Ίσθµια. 

Παυσανίας, Ελλάδος 

Περιήγησης 
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Πίνακας Π3. Καταγραφές αναφορών που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου δελφινιού κατά την Βυζαντινή Περίοδο 

Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

3ος αι. µ.Χ 

Βιολογία 

Ο Αθήναιος αναφέρει ότι το ψάρι πόµπιλος είναι εχθρός του 
δελφινιού. Αν το δελφίνι φάει πόµπιλο σφαδάζει και εκβράζεται 
στην ακτή όπου γίνεται βορά των γλάρων ή λεία των ψαράδων. 

Αθήναιος ο Ναυσικράτης, 
∆ειπνοσοφισταί 

3ος αι. µ.Χ Ο Αιλιανός αναφέρει ότι το θηλυκό δελφίνι έχει µαστούς και 
θηλάζει τα βρέφη του µε πολύ γάλα. Είναι φιλόστοργο ζώο και 
αγαπάει τα µικρά του και φροντίζει για αυτά. Για να τα 
προστατέψει το κοπάδι κολυµπά σε φάλαγγα. Μπροστά τα µικρά 
δελφίνια, ακολουθούν τα θηλυκά και πίσω τα αρσενικά 
προστατεύοντας και φυλάγοντας τις συντρόφους τους και τους 
απογόνους τους. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 

3ος αι. µ.Χ Ο Αιλιανός αναφέρει παρουσία και αλιεία δελφινιών στη Θράκη. Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 

3ος αι. µ.Χ Ηθολογία Ο Αιλιανός αναφέρει ότι όταν πιαστεί ένα δελφίνι και τρέχει το 
αίµα του στην θάλασσα, τα άλλα δελφίνια το καταλαβαίνουν και 
φτάνουν σε αγέλη κοντά του και χτυπάνε τα νερά και φέρνουν 
αναστάτωση. Έτσι λοιπόν κάποτε οι ψαράδες της Αίνου στη Θράκη 
εξαιτίας αυτού του γεγονότος φοβήθηκαν και ελευθέρωσαν ένα 
αιχµάλωτο δελφίνι. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 

3ος αι. µ.Χ Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Αιλιανός αναφέρει ότι "πιστεύεται και µαρτυρείται", ότι το 
δελφίνι είναι φιλικό ζώο. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 
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Έτος συγγραφής Λεπτοµέρειες Αναφορά 

3ος αι. µ.Χ              Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-δελφινιού 

Η ιστορία του Κοιράνου. Κάποτε στο Βυζάντιο ψαράδες είχαν 
αιχµαλωτίσει δελφίνια. Ο Κοίρανος πλήρωσε τα λύτρα και τα 
ελευθέρωσε. Όταν αργότερα ναυάγησε στον πορθµό µεταξύ Πάρου 
και Νάξου, τα δελφίνια των έσωσαν. Ύστερα από χρόνια ο 
Κοίρανος πέθανε και τον έκαιγαν δίπλα στη θάλασσα. Μόλις τα 
δελφίνια το κατάλαβαν πλησίασαν στην ακτή και όσο η πυρά ήταν 
δυνατή αυτά παρέµεναν εκεί σαν πιστοί φίλοι. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 

3ος αι. µ.Χ Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Αιλιανός αναφέρει τη φιλία ανάµεσα σε ένα παιδί και ένα δελφίνι 
στο νησί Ποροσελήνη. Το δελφίνι ζούσε στο λιµάνι, έπαιρνε τροφή 
από το παιδί και το άφηνε να  καβαλικεύει στην πλάτη του. Το 
αγόρι  κάποια µέρα γλίστρησε και έπεσε πάνω στο ρύγχος του 
δελφινιού µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα. Το δελφίνι 
τότε κολύµπησε πίσω στην ακτή και σύρθηκε έξω κουβαλώντας το 
σώµα του νεκρού φίλου του. Οι κάτοικοι του νησιού συγκινηµένοι 
από την αγάπη του δελφινιού το έθαψαν  δίπλα στο αγόρι. Τη 
µαρτυρία έδωσε στον Αιλιανό ένας άνδρας από το Βυζάντιο, ο 
Λεωνίδας που ταξίδεψε, σε εκείνα τα µέρη. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος 

3ος αι. µ.Χ Ηθολογία Ο Αιλιανός αναφέρει ότι υπάρχουν δύο είδη δελφινιών, το ένα είναι 
άγριο και επιθετικό προς τους ψαράδες( "άγριον και κάρχαρον"), 
ενώ το άλλο είναι ήρεµο και εγκρατές από τη φύση του. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Περί 
ζώων ιδιότητος. 

9ος-10ος αι. µ.Χ Βιολογία Ο Κ. Ρόδιος λανθασµένα θεωρεί ότι το δελφίνι είναι ένα µεγάλο 
ψάρι. 

Κ. Ρόδιος, (Επτά ηµέρες, 
Καθηµερινή). 

10ος αι. µ.Χ Ηθολογία Μεγαλοπρεπή και κολυµπούν  µε χάρη. Σε επιστολή του ο Συµεών 
ο Μάγιστρος χαρακτηρίζει τον φίλο του" ως δελφίς µέγα εν είαρι 
υπερντιχόµενο", δηλαδή σαν δελφίνι που κολυµπά στην ανοιξιάτικη 
θάλασσα.  

Συµεών Μάγιστρος, (Επτά 
ηµέρες, Καθηµερινή). 
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Έτος συγγραφής Τύπος Λεπτοµέρειες Αναφορά 

12ος αι. µ.Χ 

Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-δελφινιού 

Ο Κ. Μανασσής στο βιβλίο του Αρίστανδρος και Καλλιθέα 
παροµοιάζει τους ψεύτικους φίλους σαν τα δελφίνια που 
συνοδεύουν τα πλοία ως την ακτή και µετά φεύγουν. 

Κ. Μανασσής, 
Αρίστανδρος και 
Καλλιθέα 

12ος αι. µ.Χ Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης περιγράφει το δελφίνι ως κήτος και όχι 
ως ψάρι και το θεωρεί ζώο συνετό και φιλάνθρωπο, "..ζώον 
συνετώτατον και φιλανθρωπότατον, άλλο δε γένος οι δελφίνες κήτη 
όντες, άλλο γένος οι ιχθύες." 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 
(Επτά ηµέρες, 
Καθηµερινή). 

13ος αι. µ.Χ Βιολογία Στην έµµετρη δηµώδη ιστορία Πουλολόγος περιγράφονται τα 
δελφίνια να κυνηγούν κοντά στις ακτές µε τη βοήθεια των γλάρων. 

΄Αγνωστος συγγραφέας, 
Πουλολόγος  

13ος µ.Χ Βιολογία Στο Σκαλάθυρµα του Θεολογάκη τα δελφίνια αναφέρονται ως 
φονευτές και εξολοθρευτές των τζίρων δηλαδή των σκουµπριών 

Θεολογάκης, Σκαλάθυρµα 

13ος αι. µ.Χ Ηθολογία Στο δηµώδες ανάγνωσµα ο Ψαρολόγος το δελφίνι χαρακτηρίζεται 
"περίβλεπτον" δηλαδή  εξέχων. 

΄Αγνωστος συγγραφέας, 
Ψαρολόγος 
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Πίνακας Π4. Καταγραφές αναφορών που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση ανθρώπου δελφινιού στην Νεότερη Ελλάδα. 

Έτος συγγραφής Περιοχή Λεπτοµέρειες Αναφορά 

1906 Μεσσηνία ∆ιάσωση ναυαγών από δελφίνια Νουµάς, (1906) 

1948 Χαλκίδα Καταστροφές διχτυών από δελφίνια. Αίτηµα για προµήθεια καµακιών 
προκειµένου να εξολοθρευτούν από τον Πρόεδρο παράκτιων αλιέων 
Χαλκίδας. 

Αλιεία (1948) 

1951 Ελλάδα Επιστολές αλιέων από διάφορες περιοχές  για καταστροφές διχτυών από 
δελφίνια. Αίτηµα προς την ∆/νση Αλιείας παραχώρησης δικαιώµατος 
χρήσης όπλων. 

Αλιεία (1951) 

1952 

Καβάλα 

Εκκλήσεις αλιέων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για αποτελεσµατική 
δίωξη των δελφινιών. Υπόµνηµα από το Σωµατείο  Αλιέων Εργατών 
Καβάλας. Αναφορές για καταστροφές διχτυών και δίωξη αλιευµάτων 
κατά τα έτη 1951 και 1952. Αναφορά στα δελφίνια ως θηρία. Αίτηµα 
χορήγησης άδειας χρήσης πυροβόλων όπλων. 

Αλιεία (1952) 

1953 Αίτηµα από συντάκτη της εφηµερίδας Πρωινή της Καβάλας  προς τον 
Γενικό ∆ιοικητή Θράκης για λήψη µέτρων δίωξης των δελφινιών σε 
συνεργασία µε αρµόδιους φορείς. 

Αλιεία (1953) 

1953 Καβάλα Υπόµνηµα αλιέων προς τον Γενικό ∆ιοικητή Θράκης µε αναφορά στις 
καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από δελφίνια. Αίτηµα για παροχή 
κεφαλαίων προς αντικατάσταση των κατεστραµµένων διχτυών. Αίτηµα 
για λήψη µέτρων καταδίωξης. 

Αλιεία (1953) 

1953 Λήµνος, Μυτιλήνη Αναφορές για καταστροφές διχτυών και εκδίωξη αλιευµάτων. Αναφορά 
για αναποτελεσµατική χρήση κυνηγητικών όπλων. 

Αλιεία (1953) 

1959 Αστακός, 
Αιτωλ/νίας 

Αλίευση δύο δελφινιών µε νάιλον δίχτυ από αλιευτικό σκάφος. Αλιεία (1959) 
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Έτος συγγραφής Περιοχή Λεπτοµέρειες Αναφορά 

1956 Καβάλα, 
Θεσσαλονίκη 

Καταστροφές διχτυών από δελφίνια. Αναφορά για χρήση προπολεµικά, 
στον Θερµαϊκό, καταδιωκτικού σκάφους εξοπλισµένου µε όπλα. Το 
1956 η χρήση τους απαγορεύεται. Πρόταση για λήψη µέτρων 
εξόντωσης των δελφινιών µε τη χρήση εκρηκτικών καψυλλίων. 
Αναφορά για χρήση της µεθόδου στη Γαλλία. Εκµετάλλευση των 
νεκρών ζώων (δέρµα ,λίπος). 

Τσακάκης (1956) 

1959 Καβάλα Πρόταση προς το υπουργείο Βιοµηχανίας για επικήρυξη των δελφινιών 
µε 200 δρχ./άτοµο, αντί της καταδίωξης από σκάφος του Λιµεναρχείου. 

Αλιεία (1959) 

1959 Ελλάδα Πρόταση προς το υπουργείο Ναυτιλίας για δίωξη των δελφινιών µε 
χρήση πυροβόλων όπλων. 

Αλιεία (1959) 

1960 Καβάλα Καταστροφές διχτυών από δελφίνια. Άχρηστη η καταδίωξη τους µε 
σκάφος του Λιµεναρχείου. Αίτηµα για δίωξη των δελφινιών. 

Αλιεία (1960) 

1962 Πειραϊκή, Αθήνα ∆ιάσωση τραυµατισµένου δελφινιού Ιούλιος 1962. Κατηφόρης (1970) 

1962 Καβάλα Αναφέρεται ότι η εκµίσθωση τούρκικων διωκτικών συνεργείων 
δελφινιών από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέµβριο του 1961 είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής από 15% έως 20% και 
την αποφυγή εξόδων ύψους 800.000 δρχ. για την επισκευή αλιευτικών 
εργαλείων. Αίτηµα χορήγησης πίστωσης 250.000 δρχ. για την 
συγκρότηση εκ νέου τριών διωκτικών συνεργείων και για την αλιευτική 
περίοδο του 1962. 

Πρωινή (1962) 

1963 Καβάλα, Βόλος, 
Μυτιλήνη 

Αναφορές για καταστροφές διχτυών οι οποίες παροµοιάζονται µε αυτές 
του δάκου και του περονόσπορου. Προσοµοίωση των δελφινιών µε 
επιτιθέµενα θηρία. Αίτηµα προς την ∆/νση Αλιείας για οργανωµένη 
καταδίωξη των δελφινιών και διάθεση πιστώσεων για αυτό το σκοπό.  

Αλιεία (1963) 
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Έτος συγγραφής Περιοχή Λεπτοµέρειες Αναφορά 

1970 Ελλάδα Ανάµεσα στα πορίσµατα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλιεργατών 
που διεξήχθη τον Μάρτιο του 1970 υπάρχει αίτηµα για λήψη µέτρων 
αποτελεσµατικής καταδίωξης των δελφινιών.  

Αλιεία (1970) 

1975 

Καβάλα 

Αίτηµα του Σωµατείου Πλοιοκτητών Μηχανοτράτων και Γρι-Γρι προς 
την κυβέρνηση για πίστωση ποσού 500.000 δρχ. για την καταδίωξη των 
δελφινιών από ειδικούς σκοπευτές.  

Αλιεία (1975) 

1975 Από 23/12/1975 υπόµνηµα των Σωµατείων  της Καβάλας σχετικά µε 
την καταπολέµηση  και εξόντωση των δελφινιών. Ζητούνται από τα 
Υπουργεία Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας καταδιώξεις  των 
δελφινιών από ειδικούς σκοπευτές του  Λιµενικού Σώµατος και του 
Πολεµικού  Ναυτικού. Αναφορές για εκτεταµένες καταστροφές των 
αλιευτικών εργαλείων  και απώλεια αλιευµάτων. Τα δελφίνια 
παροµοιάζονται µε "λύκους της θάλασσας". 

Αλιεία (1975) 

1980 Λακωνία Εκβρασµός σταχτοδέλφινου (Grampus griseus) στην Σκάλα Λακωνίας. 
Θεωρείται η πρώτη επίσηµη καταγραφή παρουσίας του είδους στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

Kinzelbach (1986) 
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Πίνακας Π5. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των έµµεσων ανθρωπογενών επιδράσεων στα κητώδη (ρύπανση). 

ΡΥΠΑΝΣΗ 

Τύπος ουσίας Περιγραφή Περιοχή Είδος 
∆ελφινιού 

Αναφορά 

1. Eξαχλωροβενζόλιο 
(HCB) 
2. ∆ιχλωρο-
διφαινυλοτριχλωροαιθάνιο 
(DDTs)   
3.Πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια (PCBs) 

Συγκεντρώσεις HCB, DDTs και PCB ανιχνεύθηκαν 
σε 14 ρινοδελφινα. Τα επίπεδα των DDTs ήταν 
υψηλά λόγω παλαιότερης συσσώρευσης που 
προήλθε από παρατεταµένη χρήση του 
φυτοφαρµάκου. ΄Υπαρξη σοβαρού τοξικολογικού 
προβλήµατος για τα δελφίνια του Κόλπου. 

Αµβρακικός 
κόλπος 
(Ελλάδα) 

Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 

Gonzalvo et al. (2016) 

1. Τριβουτυλοκασσίτερος 
(ΤΒΤ) 
2.Μονοβουτυλοκασσίτερος 
(MBT) 
3.∆ιβουτυλοκασσίτερος 
(DBT), 

Συγκεντρώσεις ΤΒΤ και των προϊόντων 
αποικοδόµησης του (MBT και DBT) εντοπίστηκαν 
στο ήπαρ και στους νεφρούς ρινοδέλφινων, 
ζωνοδέλφινων και σε έµβρυο κοινού δελφινιού, που  
βρέθηκαν νεκρά κατά µήκος των δυτικών ιταλικών 
και ελληνικών ακτών κατά την περίοδο 1992-1997. 
Το ΤΒΤ και τα προϊόντα του αποτελούν κοινούς 
ρύπους του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λόγω της 
χρήσης τους  ως βιοκτόνου σε αντιρρυπαντικές 
βαφές σε σκάφη, πλοία και δίχτυα αλιείας. 

Ιταλία, 
Ελλάδα 

1.Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 
2.Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 
3.Κοινό δελφίνι 
(Delphinus 

delphis) 

Focardi et al. (2000) 

Επίµονοι οργανικοί 
ρυπαντές (POPs). 

Υψηλές συγκεντρώσεις επίµονων οργανικών 
ρυπαντών σε ιστούς θαλάσσιων θηλαστικών,  
συµπεριλαµβανοµένων των δελφινιών. Η παρουσία 
τους συνδέεται µε βλάβες στην οργανική και 
ανοσοποιητική λειτουργία, την αναπαραγωγή και µε 
αυξηµένους αριθµούς εκβρασµών. Οι οργανικοί 
ρυπαντές είναι εξαιρετικά προβληµατικοί εξαιτίας 
της ανθεκτικότητας τους σε  φυσική, χηµική και 
βιοχηµική αποικοδόµηση. 

Παγκοσµίως    De Vere et al. (2018)  
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Τύπος ουσίας Περιγραφή Περιοχή Είδος 
∆ελφινιού 

Αναφορά 

Πλαστικά υπολείµµατα Μεγάλος αριθµός κητωδών απειλείται από κατάποση 
πλαστικών υπολειµµάτων ή και παγίδευση σε αυτά. 
Η κατάποση πλαστικών υπολειµµάτων έχει τη 
δυνατότητα να προκαλέσει θάνατο από υποσιτισµό, 
εσωτερικές βλάβες, ασθένειες και διαρροή χηµικών 
ουσιών στον οργανισµό των δελφινιών.  

Παγκοσµίως 1.Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 
2.Κοινό δελφίνι 
(Delphinus 

delphis) 

 De Vere et al. (2018)  

Πλαστικά υπολείµµατα Η απόφραξη της πεπτικής οδού από  πλαστικό είναι 
γνωστή αιτία θνησιµότητας των δελφινιών. 

Μεσόγειος  Σταχτοδέλφινο 
(Grampus 

griseus) 

 Bearzi et al. (2010) 

Ξενοβιοτικά Η τοξική µόλυνση µπορεί να επηρεάσει την 
αναπαραγωγή και την υγεία των δελφινιών. Ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της έκθεσης σε 
οργανοχλωριούχους ρυπαντές και σε 
αναπαραγωγικές, ενδοκρινικές και ανοσολογικές 
διαταραχές σε κητώδη. Τα επίπεδα των 
οργανοχλωρικών ενώσεων στα σταχτοδέλφινα  της 
Μεσόγειου έχουν περιγραφεί ως 'υψηλά'. 

Μεσόγειος  Σταχτοδέλφινο 
(Grampus 

griseus) 

Bearzi et al. (2010)  

Πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια (PCBs)  

Υψηλά επίπεδα PCBs στα µεσογειακά δελφίνια, σε 
σύγκριση µε  δελφίνια από άλλες περιοχές. Τα PCBs 
που συσσωρεύονται στους ιστούς των δελφινιών 
µέσω της τροφικής αλυσίδας προκαλούν 
ανοσοκαταστολή και αναπαραγωγική δυσλειτουργία. 
Τα επίπεδα PCBs στα κοινά δελφίνια της Μεσογείου 
είναι κοντά σε µεγέθη που θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις. 

Μεσόγειος Κοινό δελφίνι 
(Delphinus 

delphis) 

Bearzi et al. (2003) 
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Πίνακας Π5. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των έµµεσων ανθρωπογενών επιδράσεων στα κητώδη (ασθένειες) 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Τύπος ουσίας Περιγραφή Περιοχή Είδος 
∆ελφινιού 

Αναφορά 

Επιδερµική νόσος 15 τύποι επιδερµικών αλλοιώσεων χωρισµένοι σε 
τρεις οµάδες: (α) «Σκουρόχρωµες βλάβες» (περιοχές 
υπερχρωµατισµού), (β) «ανοιχτόχρωµες βλάβες» 
(περιοχές υποχρωµατισµού) και «άλλες βλάβες» 
(πορτοκαλί µπαλώµατα, γκριζόχρωµα οιδήµατα, 
µπαλώµατα µε µπλε-γκρίζα γυαλάδα). Προκαλείται 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία 
νερού και αλατότητα). Οι ανθρωπογενείς ρυπαντές 
µπορούν να διαδραµατίσουν επικουρικό ρόλο (δεν 
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ ρυπαντών και 
βλαβών). 

Κροατία 
Αγγλία 
Φλόριντα 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Νέα 
Ζηλανδία 
Βόρεια 
Καρολίνα 
Πορτογαλία 
Σκωτία και 
Ουαλία 

Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 

Wilson et al. (1999)  

Επιδερµική νόσος-
Σηψαιµία 

Γκρίζες αλλοιώσεις µε διαβαθµισµένες ροµβοειδείς 
πλάκες (καλά καθορισµένες) σε όλο το σώµα (σχήµα 
διαµαντιού). Βακτήριο Erysipelothrix rhusiopathiae. 
Η κύρια πηγή µόλυνσης είναι µη καλά συντηρηµένα 
ψάρια. Άλλες πιθανές πηγές είναι άνθρωποι µε 
ερυσίπελας, χώροι προετοιµασίας φαγητού, 
ευκαιριακός αποικισµός τραυµάτων και ιπτάµενα 
έντοµα που χρησιµεύουν ως φορείς. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις εµφανίζονται σε αιχµάλωτα ζώα. 

Ισπανία Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 

Melero et al. (2011)  



Καινούργια γνώση από «παλιά» δεδοµένα: Εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων σε µακροχρόνια διάσταση για τo σχεδιασµό διαχειριστικών 

µέτρων 

 

74 

     

Επιδερµική νόσος Επιδερµικές βλάβες χωρισµένες σε έξι οµάδες: 1) 
σκουρόχρωµες κηλίδες, 2) λευκές κρόσσες κηλίδες, 
3) πορτοκαλί επιθέµατα, 4) σαν τατουάζ, 5) white 
fin-fringe και 6) λευκές κηλίδες. Προκαλείται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία νερού 
και αλατότητα).Οι ανθρωπογενείς παράγοντες 
(µολυσµένοι ιζηµατικοί ρυπαντές που περιέχουν 
DDT και PCBs και ο ευτροφισµός) µπορεί να 
συµβάλλουν σηµαντικά στην εµφάνιση της νόσου, 
στα ηµίκλειστα νερά του κόλπου της Αµβρακίας. 

Αµβρακικός 
κόλπος 
Ελλάδα 

Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 

Gonzalvo et al. (2015) 

Παράσιτα: 
1.Toxoplasma gondii 
2.Crassicauda grampicola   
3.Pennella sp. 
4.Γαστροεντερικές 
Ελµινθικές λοιµώξεις. 

Λοιµώξεις µε το πρωτόζωο Toxoplasma gondii είναι 
κοινές στη δυτική Μεσόγειο ιδιαίτερα στις παράκτιες 
περιοχές, αλλά µόνο  ζώα µε διαταραγµένο 
ανοσοποιητικό σύστηµα κινδυνεύουν να νοσήσουν 
σοβαρά. Λίγα νεκρά ζώα βρέθηκαν στην Ισπανία και 
την Ιταλία. 5 είδη γαστρεντερικών ελµινθών 
βρέθηκαν σε 17 νεκρά δελφίνια στη δυτική 
Μεσόγειο. 

Μεσόγειος  Σταχτοδέλφινο 
(Grampus 

griseus) 

Bearzi et al. (2010) 

DMV ( Dolphin  
morbilliviruses) 

Ο ιός DMV θεωρείται υπεύθυνος για το θάνατο  
χιλιάδων ζωνοδέλφινων (Stenella coeruleoalba) στη 
Μεσόγειο κατά την επιδηµία των ετών 1990-1992. 

Μεσόγειος  Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 

Van Bressem  et al. 
(2001) 
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Dolphin morbilliviruses 
(DMV) 

Θανατηφόρα επιζωοτία του morbillivirus σε 
ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) στη Μεσόγειο 
τα έτη 1990-1992.  Τα µολυσµένα µε DMV 
ζωνοδέλφινα εκβράστηκαν στις ακτές νεκρά ή 
ετοιµοθάνατα, ενώ άλλα είχαν σηµάδια 
αποπροσανατολισµού. Τα περισσότερα δείγµατα 
είχαν κακή φυσική κατάσταση και αρκετά 
εµφάνισαν ελκώδη στοµατίτιδα. Πνευµονία και 
βλάβες στους λεµφαδένες, τον σπλήνα και το  έντερο 
εµφανίστηκαν σε ρινοδέλφινα (Tursiops truncatus) 
που πέθαναν κατά τη διάρκεια µιας δεύτερης 
επιζωοτίας του morbillivirus τα έτη 1987-1988 στη 
Μεσόγειο. 

Μεσόγειος 1.Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 
2.Ρινοδέλφινο 
(Tursiops 

truncatus) 

Van Bressem et al. (1999) 

  Μικροπαράσιτα: 
 1.Syncyarnus aequus  
 2.PenneUa sp. 
 3.Xenobalanus globicipitis   
4.Conchoderma virgatum  
5.Lepas pectinata 
6. Lepas cf. hillii.  

Από τον Ιούλιο του 1990 µέχρι τις αρχές του έτους 
1991, µια θανατηφόρα επιζωοτική λοίµωξη από ιό 
επηρέασε  τα ζωνοδέλφινα (Stenella 
coeruleoalba)στην ισπανική Μεσόγειο. Οι νεκροψίες 
αποκάλυψαν σοβαρή εγκεφαλίτιδα και / ή 
πνευµονία, η οποία πιθανώς ήταν η αιτία θανάτου. 
Υπολογίζεται ότι πολλά χιλιάδες δελφίνια έχασαν τη 
ζωή τους στη Μεσόγειο Θάλασσα λόγω αυτής της 
επιζωοτίας. 

Μεσόγειος Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 

Aznar & Raga. (1994) 

DMV ( Dolphin  
morbilliviruses) 

∆ύο επιδηµίες έχουν προκαλέσει µαζικούς θανάτους 
ζωνοδέλφινων ((Stenella coeruleoalba) στη 
Μεσόγειο, κατά τα έτη 1990-1991 και 2006-2007. 
Τα δελφίνια που νόσησαν έφεραν συστηµατική 
µόλυνση µε παθολογικές µεταβολές που 
χαρακτηρίζονταν από βρογχοδιάµεση πνευµονία, 
λεµφοειδής εξάντληση και µη ερεθιστική 
εγκεφαλίτιδα. ∆ευτερογενείς ευκαιριακές λοιµώξεις, 
όπως συστηµατική τοξοπλάσµωση, αναπνευστική 
µυκητίαση, µολύνσεις του εγκεφάλου και λοιµώξεις 
από έρπητα, συσχετίστηκαν µε τις επιζωοτίες. 

Μεσόγειος Ζωνοδέλφινο 

(Stenella 

coeruleoalba) 

Soto et al. (2011) 
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DMV ( Dolphin  
morbilliviruses) 

Μεταξύ του 1990 και του 1992, τα ζωνοδέλφινα της 
Μεσογείου (Stenella coeruleoalba) υπέστησαν 
υψηλή θνησιµότητα λόγω επιδηµία morbillivirus. Αν 
και το σύνολο των θανάτων από την επιζωοτία είναι 
άγνωστο, όπως αποδεικνύεται από την καταµέτρηση 
τουλάχιστον 117. 800 ζώα  χάθηκαν. 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες επίσης συνέβαλαν 
καθώς βρέθηκαν ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις 
PCB στους ιστούς των νοσούντων δελφινιών.  

Μεσόγειος Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 

Valsecchi et al. (2004)  

DMV ( Dolphin  
morbilliviruses) 

Από τον Ιούλιο του 1990 έως και το 1991 και 1992, 
επιζωοτία σύνθετης προέλευσης και ανάπτυξης 
δηµιούργησε ένα τεράστιο κύµα θανάτων στα 
ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) της Μεσογείου. 
Τα πρώτα δελφίνια που επηρεάστηκαν από την 
επιδηµία βρέθηκαν ετοιµοθάνατα ή νεκρά, στην 
περιοχή της Βαλένθια στις αρχές του Ιουλίου 
του1990. Στη Γαλλία οι περισσότεροι θάνατοι 
σηµειώθηκαν τον Οκτώβριο και ταυτόχρονα 
επηρεαστήκαν τα δελφίνια στην Ιταλία. Μεταξύ 
Ιουνίου και Σεπτεµβρίου 1991, η επιζωοτία ξέσπασε 
πάλι, αυτή τη φορά στη νότια Ιταλία. Γρήγορα 
επεκτάθηκε µέσω της νότιας ακτής της Αδριατικής 
και στο Ιόνιο Πέλαγος. αλλά οι διαθέσιµες 
πληροφορίες από την περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά 
αποσπασµατικές και η χρονική της διάρκεια δεν 
είναι γνωστή µε ακρίβεια. Την άνοιξη του 1992 
ξεκίνησε ένα τρίτο κύµα το οποίο επεκτάθηκε και 
στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο. Και 
πάλι, οι πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια και τη 
θνησιµότητα της τρίτη φάσης είναι εξαιρετικά 
σπάνιες. 

Ισπανία, 
Γαλλία, 
Ιταλία, 
Ελλάδα 

Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 

Aguilar & Raga. (1993) 
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DMV (Dolphin  
morbilliviruses) 

Ο DMV αποµονώθηκε για πρώτη φορά από το 
µεσογειακό ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba). Τα 
έτη 1990-1992 ξεσπά επιδηµία στην Ισπανία, στη 
Γαλλία, την Ιταλία, στην Ελλάδα και στο Μαρόκο. Η 
επιδηµία εµφανίζεται και κατά τα έτη 2006-2008 
στην Ισπανία, την Γαλλία και την Ιταλία. Οι 
πληθυσµοί που επηρεάζονται είναι αυτοί των 
ζωνοδέλφινων. Το DMV προκάλεσε  επιζωοτίες 
µαζικής θνησιµότητας των πληθυσµών και τις δύο 
φορές. Έπληξε όλες τις ηλικιακές τάξεις, αλλά τα 
περισσότερα δελφίνια ήταν ενήλικα. Αν και τα 
ακριβή ποσοστά θνησιµότητας δεν έχουν 
εξακριβωθεί πιστεύεται ότι χάθηκαν χιλιάδες ζώα. 
Τα έτη 1994, 2007-2008 και 2011 περιοδικές 
θνησιµότητες σηµειώθηκαν και σε πληθυσµούς 
ρινοδέλφινων (Tursiops truncatus) σε Ισραήλ, 
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. 

Ισπανία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Ελλάδα 
Ισραήλ 
Μαρόκο 

1.Ζωνοδέλφινο 
(Stenella 

coeruleoalba) 
2.Ρινοδέλφινο 

(Tursiops 

truncatus) 

Van Bressem et al. (2014) 
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Πίνακας Π6. Ανασκόπηση της νοµοθεσίας (εθνικής, διεθνείς συµβάσεις και κανονισµοί) που αναφέρονται στα κητώδη. 

Εθνική νοµοθεσία 

Νοµοθετικό πλαίσιο Περιγραφή Τροποποιήσεις 

Νόµος 420/26/1970 (Αλιευτικός 
κώδικας) 

Ρυθµίζει την αλιευτική δραστηριότητα κάθε 
αλιευτικού εργαλείου, τις παραβάσεις-κυρώσεις και τη 
διατήρηση των ιχθυαποθεµάτων. 

Συµπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από 
τις διατάξεις του Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 
221 / Α΄ / 14-12-1987) και του Ν. 
2040/1992 (ΦΕΚ 70 / Α΄ / 23-4-1992) 
και του Ν. 2647 /1998. 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 743/77 Προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον. Συµπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε από 
τις διατάξεις του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 55/1998. 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/81 Προστατεύει ορισµένα είδη που απειλούνται µε 
εξαφάνιση, συµπεριλαµβανοµένων των δελφινιών, 
χορηγώντας προστατευόµενο καθεστώς και 
απαγορεύοντας τη σύλληψη ή τη θανάτωσή τους. 

Τροποποιήθηκε µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 256/1987 (ΦΕΚ 114 /Α / 07-
07-1987) 

Νόµος 1335 /14-3-1983 Επικυρώνει τη Σύµβαση της Βέρνης για τη διαφύλαξη 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης 

  

Νόµος 1337 /14-3-1983 Προστατεύει την εθνική παράκτια ζώνη (άρθρα 23-
24). 

  

Νόµοι 855/78 και 1634/18-7-1986 Επικυρώνει τη Σύµβαση της Βαρκελώνης και τα 
πρωτόκολλά της. 

  

Νόµος 1650/16-10-1986 Η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων, κριτηρίων και 
µηχανισµών, για την προστασία του περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα. 

  

Νόµος 2055/30-6-1992 Επικυρώνει τη Σύµβαση για το διεθνές εµπόριο ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε 
εξαφάνιση (CITES). 

  

Νόµος 2204/15-4-1994 Επικυρώνει τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα 
(CBD). 
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Νοµοθετικό πλαίσιο Περιγραφή Τροποποιήσεις 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 
33318/3028/98 

Επικυρώνει την οδηγία 92/43 του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για τους οικοτόπους και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

  

Νόµος 2742/1999 Ρυθµίζει τη δηµιουργία Φορέων ∆ιαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών ή/και ειδών που 
απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Τροποποιήθηκε από: 
Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/ 20.2.2018) 
"Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις" Νόµος 
4030/2011, (ΦΕΚ 249 / Α / 25.11.2011) 
"Νέος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών 
αδειών, επιθεωρήσεων κτιρίων και λοιπές 
διατάξεις" 

Νόµος 2719/1999 Ο νόµος επικυρώνει τη σύµβαση για τα 
µεταναστευτικά είδη (CMS ). 

  

Υπουργική απόφαση 336107/25-
2-2000 

Καθορίζει ειδικά κριτήρια, πρωτόκολλα και 
διαδικασίες για τη δηµιουργία και τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων φροντίδας και επανένταξης άγριων 
ζώων. 

  

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

Νοµοθετικό πλαίσιο Περιγραφή Τροποποιήσεις 
Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου 
 92/43/ΕΟΚ /21-5-1992 

Ευρωπαϊκή οδηγία για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας ("Οδηγία για τους οικοτόπους"). 

  

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου 
Αριθ. 1967/2006/21-12-2006 

Καθορίζει µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη 
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο 
Θάλασσα.   

Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου 2008/56/ ΕΟΚ/17-6-
2008  

"Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική", λόγω 
των πιέσεων που ασκούνται στους φυσικούς 
θαλάσσιους πόρους. 
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Νοµοθετικό πλαίσιο Περιγραφή Τροποποιήσεις 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου 
Αριθ. 520/2007/7-5-2007 

Θέσπιση µέτρων διατήρησης, για ορισµένα αποθέµατα 
άκρως µεταναστευτικών ειδών.   

∆ιεθνείς συµβάσεις και κανονισµοί 

Νοµοθετικό πλαίσιο Περιγραφή Τροποποιήσεις 

ACCOBAMS (Μονακό, 1996) Συµφωνία για τη διατήρηση των κητωδών της Μαύρης 
Θάλασσας, της Μεσογείου και της παρακείµενης 
περιοχής του Ατλαντικού (ACCOBAMS) για την 
προστασία όλων των κητωδών 
(συµπεριλαµβανοµένων των δελφινιών) που 
απαντώνται στη συµφωνία. 

  

CITES(Ουάσινγκτον,1973) Σύµβαση που απαγορεύει το ∆ιεθνές Εµπόριο ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε 
εξαφάνιση (CITES) και που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Ι (συµπεριλαµβανοµένων των κητωδών 
που απαντώνται στα ελληνικά ύδατα). 

  

Σύµβαση της Βέρνης (Βέρνη, 
1979) 

Σύµβαση για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας 
ζωής και των φυσικών οικοτόπων (Σύµβαση της 
Βέρνης). Χαρακτηρίζει τα κητώδη που απαντώνται 
τακτικά στη Μεσόγειο ως αυστηρά προστατευόµενα 
είδη πανίδας. 

  

UNCLOS(Μοντέγκο Μπέι, 1982) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) µε ειδικές προβλέψεις για τα 
κητώδη (άρθρο 65) 

  

Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα 
(CBD), (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992) 

Σύµβαση που παροτρύνει τα συµβαλλόµενα κράτη να 
διαφυλάττουν την εθνική τους βιοποικιλότητα. 
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Πίνακας Π7. Σύνοψη βιβλιογραφίας σχετικών µε τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα δελφινιών στα ύδατα της Μεσογείου 

Τύπος αλιευτικού εξοπλισµού 

 

Χώρα 

 

Θαλάσσια Περιοχή 

 

Είδος 

 

Αναφορά 

 ∆ίχτυα εµπλοκής Κύπρος Βόρεια Κύπρος Delphinus delphis Snape et al. (2018) 

Μη ταυτοποιηµένος (κυρίως δίχτυα) Ελλάδα  Tursiops truncatus 

Delphinus delphis 

Kapiris (2019) 

Απλάδια και µανωµένα δίχτυα 

 

Ισπανία 

 

Αλικάντε 

 

Tursiops truncatus 

 

Revuelta et al. ( 2018) 

 

Παραγάδια 

Άγκιστρα και παραγάδια 

Παρασυρόµενα παραγάδια 

JHL 

Παρασυρόµενα απλάδια δίχτυα 

Μανωµένα δίχτυα 

 ∆υτική Μεσόγειος 

 

Stenella coeruleoalba 

Tursiops truncatus 

 

Cañadas & Hammond (2006), 
Panigada et al. (2011), 
Lauriano et al. (2014),               
Laran et al. (2017b),           
Mannocci et al. (2018) 

 

Μη ταυτοποιηµένος 

 

Ιταλία 

Ελλάδα 

 

Αδριατική 

Αµβρακικός κόλπος 

Κορινθιακός κόλπος 

 

Tursiops truncatus 

Delphinus delphis 

 

Fortuna et al. (2011),               

Kerem et al. (2012),              

Manocci et al. (2018) 

 
Μη ταυτοποιηµένος  

 

Ελλάδα 

 

Βόρειο Αιγαίο 

 

Tursiops truncatus 

 

Milani et al. (2018) 
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Τύπος αλιευτικού εξοπλισµού 

 

Χώρα 

 

Θαλάσσια Περιοχή 

 

Είδος 

 

Αναφορά 

 Παραγάδια 

Άγκιστρα και παραγάδια 

Παρασυρόµενα παραγάδια 

JHL 

Παρασυρόµενα απλάδια δίχτυα 

Μανωµένα δίχτυα 

Ιταλία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

 

 Grampus griseus 

 

ACCOBAMS-GFCM.2008,           

Di Natale. (1995),                           

Di Natale & Navarra (2019) 

 

Παρασυρόµενα απλάδια δίχτυα 

Συνδυασµός απλαδιών - µανωµένων 

διχτυών 

Παρασυρόµενα παραγάδια 

Άγνωστα ή µη προσδιοριζόµενα 

εργαλεία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Ελλάδα 

Μαυροβούνιο 

Ισραήλ 

Γαλλία 

 Stenella coeruleoalba 

 

ACCOBAMS-GFCM. (2008),        

Di Natale. (1995),                           

Di Natale & Navarra ( 2019) 

 

Παρασυρόµενα απλάδια δίχτυα 

Άγνωστα ή µη προσδιοριζόµενα 

εργαλεία 

Ιταλία 

Ελλάδα 

 

 Μη ταυτοποιηµένο  ACCOBAMS-GFCM. (2008),        

Di Natale. (1995),                           

Di Natale & Navarra ( 2019) 

Μη ταυτοποιηµένος  

 

Ελλάδα 

 

Αµβρακικός κόλπος 

Ιόνιο Αρχιπέλαγος 

 

Tursiops truncatus 

Delphinus delphis 

 

Gonzalvo et al. (2015) 

 

Απλάδια δίχτυα 

Μανωµένα δίχτυα  

Συνδυασµός διχτυών 

Μικρά κυκλικά δίκτυα  

Παραγάδια  

Ελλάδα 

 

Βόρειο Αιγαίο 

 

Tursiops truncatus 

Delphinus delphis 

 

Pardalou & Tsikliras (2018) 
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Τύπος αλιευτικού εξοπλισµού 

 

Χώρα 

 

Θαλάσσια Περιοχή 

 

Είδος 

 

Αναφορά 

 Μανωµένα δίχτυα 

 

Ελλάδα 

 

Ιόνιο Αρχιπέλαγος 

 

Tursiops truncatus 

 

Gonzalvo. (2012) 

  

Μη ταυτοποιηµένος  

 

Ελλάδα 

 

Ιόνιο 

 

Delphinus delphis 

 

Gonzalvo. (2012) 

 

Παρασυρόµενα δίχτυα (παράνοµα) 

 

Ελλάδα 

 

Βόρειο Αιγαίο 

 

Stenella coeruleoalba 

Grampus griseus 

 

Frantzis. (2007) 

 

Μη ταυτοποιηµένος  

 

Ελλάδα 

 

Βόρειο Αιγαίο 

 

Stenella coeruleoalba 

 

Milani et al. (2018) 

 

Μη ταυτοποιηµένος  

 

Ελλάδα 

 

Βόρειο Αιγαίο 

 

Delphinus delphis 

 

Milani et al. (2018) 
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Πίνακας Π8. Σύνοψη βιβλιογραφίας σχετικά µε την παρουσία δελφινιών στον ελληνικό χώρο από το 1991 έως σήµερα 

Είδος Χρονική Περίοδος Θαλάσσια Περιοχή  Αναφορά 

Ζωνοδέλφινο  (Stenella coeruleoalba) 

 

1991-2000 Κέρκυρα 

Κεφαλονιά 

Λευκάδα 

Κάλαµος 

Ζάκυνθος 

Κύθηρα 

∆υτική Κρήτη 

Ανατολική Πελοπόννησος 

Κάρπαθος 

Κυκλάδες 

Κορινθιακός  Κόλπος 

Πατραικός 

Βόρειες Σποράδες 

Σαρωνικός  

Εύβοια 

Χαλκιδική 

Μυρτώο Πέλαγος 

 Frantzis et al. 2003 

Zafiropoulos et al. 1999 

Σαββίδης. 2000 
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Είδος 

 

Χρονική Περίοδος Θαλάσσια Περιοχή 

 

 Αναφορά 

 

Ζωνοδέλφινο  (Stenella coeruleoalba) 

 

2001-2019 Κορινθιακός Κόλπος   Bearzi et al. 2011a, 2016 

 Frantzis & Herzing 2002 

 
Ρινοδέλφινο ( Tursiops truncatus) 1991-2000 Κέρκυρα 

Κεφαλονιά 

Λευκάδα 

Κάλαµος 

Βόρειος  και Νότιος Ευβοικός 

Κορινθιακός 

Πατραικός  

Σαρωνικός 

 Frantzis et al. 2003 

Zafiropoulos et al. 1999 

 

Ρινοδέλφινο ( Tursiops truncatus) 1991-2000 Αµβρακικός κόλπος 
Ιόνιο Αρχιπέλαγος 

Ανατολική Κρήτη 

Κάρπαθος 

Βόρειες Σποράδες 

Λήµνος 

 

 Frantzis et al. 2003 

Σαββίδης. 2000 
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Είδος 

 

Χρονική Περίοδος Θαλάσσια Περιοχή 

 

 Αναφορά 

 
Ρινοδέλφινο ( Tursiops truncatus) 1991-2000 Θρακικό Πέλαγος 

Κυκλάδες 

Χαλκιδική 

Θερµαικός 

Ν. Πελοπόνησος 

 

 Frantzis et al. 2003 

Σαββίδης. 2000 

 

Ρινοδέλφινο ( Tursiops truncatus)  2001-2019 Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος 

Θερµαϊκός Κόλπος 

Εσωτερικό Ιόνιο Αρχιπέλαγος 

Αµβρακικός Κόλπος 

Κορινθιακός 

 Bonizzoni et al. 2013 

Giovos et al. 2018 

Gonzalvo et al. 2015b 

Bearzi et al. 2011a, 2016 

 Frantzis & Herzing 2002 

 

Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) 

 

1991-2000 Ιόνιο Αρχιπέλαγος 

Κορινθιακός Κόλπος 

∆ωδεκάνησα 

 Frantzis et al. 2003 
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Είδος 

 

Χρονική Περίοδος Θαλάσσια Περιοχή 

 

 Αναφορά 

 
Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) 

 

1991-2000 Βόρειος Ευβοικός 

Πατραικός 

Νότια Πελοπόνησος 

Κρήτη 

Νότια Εύβοια 

Κεντρικές Κυκλάδες 

Βόρειο Αιγαίο 

 

 Zafiropoulos et al. 1999 

Σαββίδης. 2000 

 

 

 

Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) 

 

2001-2019 Κόλπος Καβάλας 

Θάσος 

Εσωτερικό Iόνιο Αρχιπέλαγος 

Κορινθιακός Κόλπος 

 Milani et al. 2018, 2019 

Gonzalvo et al 2015b 

Bearzi et al. 2006 

Bearzi et al. 2008. 

Bearzi et al. 2011a, 2016 

Frantzis & Herzing 2002 

Santostasi et al. 2018 
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Είδος 

 

Χρονική Περίοδος Θαλάσσια Περιοχή 

 

 Αναφορά 

 

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus) 1991-2000 Κορινθιακός Κόλπος 

Βόρειες Σποράδες 

Χαλκιδική 

Οθωνοί 

∆υτική Κρήτη 

Ν. Εύβοια 

Κάρπαθος 

 Frantzis et al. 2003 

Σαββίδης. 2000 

 

 

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus) 2001-2019 Κορινθιακός  Bearzi et al. 2011a, 2016  

Frantzis & Herzing 2002  
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει την αλληλεπίδραση δελφινιών και ανθρώπων στον 

ελληνικό χώρο σε µακροχρόνια διάσταση (2700 π.Χ έως σήµερα) προκειµένου να 

εντοπιστούν κοινά πρότυπα και τάσεις των ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων στα 

δελφίνια, µε σκοπό το σχεδιασµό µέτρων διαχείρισης και προστασίας. Όπως προκύπτει από 

τα δεδοµένα της µελέτης, τα δελφίνια αποτελούν σηµαντικούς οργανισµούς της ελληνικής 

ιστορικής και πολιτιστικής εθνικής κληρονοµιάς καθώς η παρουσία τους είναι διαρκής σε 

όλες τις περιόδους του ελληνικού πολιτισµού, από το Μινωικό (2700 π.Χ) έως και τη 

σύγχρονη εποχή. Από τις πρώτες αναφορές για την παρουσία των δελφινιών στις ελληνικές 

θάλασσες, οι σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων περιγράφονται ως ειδυλλιακές, όµως από τα 

µέσα του 20ου αιώνα και έπειτα ο σεβασµός δίνει τη θέση του στον ανταγωνισµό. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα, µαζί µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση, από τα τέσσερα είδη δελφινιών που 

ζουν στις ελληνικές θάλασσες τα τρία (Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus και 

Grampus griseus) να χαρακτηρίζονται τρωτά (vulnerable), ενώ το τέταρτο είδος (Delphinus 

delphis) να απειλείται µε εξαφάνιση. Οι απειλές που αντιµετωπίζουν τα δελφίνια είναι κυρίως 

αποτέλεσµα ανθρώπινης αλληλεπίδρασης λόγω υπεραλίευσης, τυχαία παγίδευσης σε 

αλιευτικά εργαλεία, ξενοβιοτικές χηµικές ουσίες και ασθένειες. 
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Abstract 

 

The present study describes the interaction between dolphins and humans in the Greek 

seas through in a long historical period (2700 BC to date) and identifies the anthropogenic 

and environmental threats that impacted on their populations. According to the results of this 

study, dolphins constitute important biota of the Greek historical and cultural national 

heritage, as their presence is constant throughout all periods of the Greek culture, from the 

Minoan (2700 BC) to the modern era. The first reports of dolphins’ presence in the Greek 

seas describe idyllic relationships between humans and dolphins. Unfortunately, since the 

mid-20th century, humans started competing dolphins for space and resources. As a result, 

three out of the four species of dolphins living in the Greek seas (Stenella coeruleoalba, 

Tursiops truncatus and Grampus griseus), are currently assessed as vulnerable, while the 

fourth of them (Delphinus delphis) is threatened with extinction. Dolphins population living 

in Greek waters, are facing serious threats as a result of human interaction due to overfishing, 

accidental entanglement in the fishing gears and exposure to toxic effects of xenobiotic 

chemicals that make them vulnerable to various diseases. The future of Greek dolphins 

depends on the enforcement and implementation of the relevant legislation, on actions aiming 

to prevent further decline of their populations, and on intensifying research efforts targeting in 

identifying more effective mitigation strategies. 

 

 

 

 
 

 


