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Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων (Μέρος Ε’): 

Νεοελληνικό Κράτος – Σύγχρονη Εποχή (1830 – Σήµερα) 

Στα τέσσερα προηγούμενα τεύχη 

γνωρίσαμε την πορεία της ναυτικής μας 

ιστορίας κατά τη διάρκεια των αιώνων από 

το πρώτο θαλασσινό ταξίδι το 8.000 π.Χ. 

μέχρι την εποχή της τουρκοκρατίας. Στο 

τεύχος αυτό, το πέμπτο κατά σειρά, 

φιλοξενούμε το άρθρο που αποτελεί το 

τελευταίο μέρος της περιήγησης μας. 

Ευχαριστούμε θερμά το Ναυτικό Μουσείο 

της Ελλάδας για τη συνεργασία του στην 

ενημέρωση όλων μας για την πλούσια 

ναυτική παράδοση της χώρας μας. 

 

Δημιουργία εμπορικών δικτύων 

 

Από το δεύτερο μισό του 18
ου

 αιώνα οι 

πλοιοκτήτες κυρίως των Ιονίων νήσων 

θέτουν τις  βάσεις της μετέπειτα μεγάλης 

ελ λ η ν ική ς  εμ π ο ρική ς  να υτ ι λ ί ας . 

Δημιουργούν μεγάλα εμπορικά δίκτυα που 

σταθμεύουν σε όλα τα κύρια λιμάνια του 

Ευξείνου Πόντου, της Μεσογείου και της 

Δυτικής Ευρώπης. 

 

Εμπορικοί Οίκοι εγκαθιστούν γραφεία στην 

Αζοφική, στην Οδησσό, το Ταϊγάνιο, τη 

Βάρνα, τα παράλια του Δούναβη, την 

Τραπεζούντα, την Κωνσταντινούπολη, τη 

Σύρο, την Τεργέστη, το Λιβόρνο, το 

Παλέρμο, τη Μασσαλία, το Λονδίνο, την 

Αμβέρσα και σε άλλα λιμάνια. 

 

Μετά τη δημιουργία του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους, η τάση του θαλάσσιου 

εμπορίου κατά τον 19
ο
 αιώνα 

χαρακτηριζόταν από την ανάγκη μεταφοράς 

χύδην φορτίων, κυρίως σιτηρών, 

κάρβουνου και βάμβακος. Οι μεγάλοι 

Εμπορικοί Οίκοι δημιουργούν στόλους με 

τους οποίους εξυπηρετούν κατ’ αρχήν τις 

ανάγκες μεταφοράς των προϊόντων που 

εμπορεύονται οι ίδιοι. 

Τα εμπορικά δίκτυα τροφοδοτούν τα 

ναυτιλιακά δίκτυα και μία ατελείωτη σειρά 

προϊόντων μεταφέρεται από τον ένα τόπο 

στον άλλο. Η Ανατολική Μεσόγειος 

συνδέεται με την παγκόσμια αγορά ενώ η 

Μαύρη Θάλασσα λειτουργεί ως 

σιτοβολώνας της Ευρώπης του 19
ου

 αιώνα. 

Τα εμπορικά πλοία μεταφέρουν πρώτες 

ύλες και είδη διατροφής στην Ευρώπη και 

απ’ αυτήν εξάγουν βιομηχανικά αγαθά 

προς τον λοιπό κόσμο. 

 

 

Πάνω: Το φορτηγό πλοίο «Ευάγγελος», ναυπηγημένο 

το 1913 για λογαριασμό της εταιρείας του Ευάγγελου 

Αμπατιέλλου. Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 

Κάτω: Το φορτηγό ατμόπλοιο “Χαδιώτης” 

ναυπηγημένο το 1929 για λογαριασμό της εταιρείας 

Ατμοπλοΐα Κάσου Α.Ε. με έδρα τη Σύρο. Ομοίωμα. 

Συλλογή ΝΜΕ. 

Υπό την αιγίδα της 

Νικόλαος 

Ασπρογέρακας, 

Το φορτηγό 

«Κική Ησαΐα» 

των Γ. Ησαΐα και 

Κ. Ζαλοκώστα, 

1915. 

 

Λάδι σε Καμβά, 

156x129εκ. 

Συλλογή ΝΜΕ. 
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Εισαγωγή του ατμού. 

Πρώτη εθνική ατμοπλοϊκή εταιρεία. 

 

Η εκρηκτική άνοδος του εμπορίου και της ναυτιλίας 

της Ανατολικής Μεσογείου ευνοεί ιδιαίτερα την 

ελληνική ναυτιλία. Ο ατμός, που από τις αρχές του 

19
ου

 αιώνα εμφανίζεται ως το μελλοντικό μέσο 

πρόωσης των πλοίων, αρχίζει σταδιακά να εκτοπίζει 

τα πανιά. 

 

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, μολονότι κατάλαβαν νωρίς 

τα πλεονεκτήματα της καινοτομίας, βρέθηκαν σε 

αδυναμία, αρχικά τουλάχιστον, να ανταποκριθούν 

στην πρόκληση της τεχνολογίας, λόγω αφ’ ενός 

έλλειψης κεφαλαίων και θεσμών δανειοδότησης, 

αφ’ ετέρου έλλειψης τεχνικής εμπειρίας και 

εξειδικευμένου προσωπικού, που απαιτούσαν τα 

πλοία αυτά. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα ατμοκίνητα 

αγοράσθηκαν από Έλληνες της Διασποράς, όπως 

της Ρουμανίας και της Τεργέστης και ακολούθησαν 

οι πλοιοκτήτες της ανεξάρτητης Ελλάδας. Με την 

πάροδο των χρόνων τα εμπορικά πλοία αποκτούν 

εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ανάλογα με το 

φορτίο που μεταφέρουν. 

 

Το 1856 η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε τρία 

ατμοκίνητα επιβατηγά με τα οποία δημιούργησε 

την πρώτη εθνική εταιρεία με σκοπό να καλύψει τις 

ανάγκες σύνδεσης των νησιών με τα λιμάνια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

άρχισε να δημιουργείται και η υπερωκεάνια 

ναυτιλία για την εξυπηρέτηση του μεταναστευτικού 

ρεύματος που είχε αρχίσει να ογκώνεται.  

 

Συμμετοχή στους πολέμους του 20
ου

 αιώνα 

 

Στους πολέμους του 20
ου

 αιώνα, Βαλκανικούς, Α’ 

και Β’ Παγκοσμίους, το ελληνικό εμπορικό ναυτικό 

ενήργησε ως τέταρτο όπλο στο πλευρό των 

μαχόμενων ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έδωσε 

τη δική του μάχη, μεταφέροντας εφόδια ζωής 

στους λαούς της Ευρώπης, μέσα από τους 

ναυτικούς αποκλεισμούς των εχθρικών 

υποβρυχίων, επιδρομικών επιφανείας, 

ναρκοπεδίων και αεροπορικών επιδρομών. 

Η έδρα της Ελληνικής Ατμοπλοΐας στην Ερμούπολη της Σύρου. Ε.Λ.Ι.Α. 

Το πρώτο ελληνικό πετρελαιοφόρο «Ιωάννης Κούτσης», 

πρώην “Caucase”. Αγοράστηκε από την εταιρεία των 

αδελφών Κούτση το 1898. 

Ναυπηγικό πρότυπο-μισομόδελο. Συλλογή ΝΜΕ. 

Γερμανικό υπο-

βρύχιο U29 βυθί-

ζει το ελληνικό 

ατμόπλοιο 

«Αδάμαστος» την 

1η Απρ. 1940, έξω 

από τις Καναρίους 

Νήσους. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 

Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο “Θεμιστοκλής” πρώην 

“Μωραΐτης”. Ναυπηγήθηκε το 1907 για λογαριασμό της 

εταιρείας του Δημητρίου Μωραΐτη. 

Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 

http://www.helmepacadets.gr/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α 

3  

“ Σήμερα, η Ελληνόκτητη ναυτιλία 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

σε  χωρητικότητα παγκοσμίως (15,56%) 

με 3.428 ποντοπόρα πλοία. ” 

Το πλοίο-ψυγείο “Αθήναι” της εταιρείας του Ευγενίου 

Ευγενίδη. Κατασκευάστηκε το 1953 στην Γένοβα της 

Ιταλίας με χρηματοδότηση από τα Κονδύλια των ιταλικών 

πολεμικών αποζημιώσεων και πιστώσεις του σχεδίου 

Marshal. 

“ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ο Ελληνόκτητος στόλος  

εκπροσωπεί το 42,72%. ” 

Φορτηγό πλοίο τύπου Liberty. Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 

 

Ιδιαίτερα ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποδείχθηκε 

υπερβολικά καταστροφικός για την ελληνική 

εμπορική ναυτιλία. Κατά τη διάρκεια του 

απώλεσε το 77% των πλοίων της και το 70% της 

χωρητικότητάς της, μαζί με περισσότερες από 

2.500 ανθρώπινες απώλειες, ενώ χιλιάδες ήταν 

οι τραυματίες που διασώθηκαν από τα ναυάγια. 

 

 

 

Η αναγέννηση και η πορεία στην κορυφή 

 

Ως αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς της 

εμπορικής ναυτιλίας στην υπόθεση της 

ελευθερίας, μετά τον πόλεμο, οι Η.Π.Α. 

παραχώρησαν σε Έλληνες εφοπλιστές, με 

ευνοϊκούς όρους, 100 φορτηγά πλοία τύπου 

Liberty και 7 δεξαμενόπλοια τύπου T-2. Από τα 

πλοία αυτά, τα «ευλογημένα», όπως συνήθιζαν 

να τα αποκαλούν οι Έλληνες ναυτικοί, ξεκίνησε η 

ανάπτυξη, που έφερε την ελληνόκτητη ναυτιλία 

στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 
Δεξαμενόπλοιο τύπου Τ-2. Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ.  

Το φορτηγό ατμόπλοιο “Γ.Σ. Λιβανός”. Ναυπηγήθηκε το 

1937 για την εταιρεία Λιβανός ΑΝΕ. Τορπιλίστηκε και 

βυθίστηκε από ιαπωνικό υποβρύχιο στον Ειρηνικό 

Ωκεανό το 1942. Ομοίωμα.  

Το ατμοκίνητο δεξαμενόπλοιο “Olympic Thunder” της 

εταιρείας του Αριστοτέλη Ωνάση. Ναυπηγήθηκε στις 

ΗΠΑ το 1950. Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 

Το Δεξαμενόπλοιο “Χανιά”, πρώην “Lorado”, πρώην 

“Cerro Colorando”. Ναυπηγήθηκε στην Ισπανία το 

1978, αγοράστηκε από ελληνική εταιρεία το 1992. Το 

σινιάλο στην καπνοδόχο είναι της εταιρείας Gregos 

Group. Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 

Πλοίο εμπορευματοκιβωτίων “Hellenic Faith” της 

εταιρείας του Περικλή Καλλιμανόπουλου. Ομοίωμα. 

Ναυπηγήθηκε το 1972, μετασκευάστηκε το 1985. 

Ομοίωμα. Συλλογή ΝΜΕ. 
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Σε αυτό το τεύχος του Περισκοπίου των Ναυτίλων, 

συνεχίζουμε τη σειρά άρθρων μας σχετικά με 

μεγάλα τεχνικά έργα στη θάλασσα, η οποία 

ξεκίνησε στο προηγούμενο τεύχος με το άρθρο μας 

για τη Διώρυγα της Κορίνθου. Αυτή τη φορά θα 

αναφερθούμε σε μια άλλη διώρυγα, αυτή του 

Σουέζ, θα δούμε την ιστορία της, πώς 

κατασκευάστηκε, τα πιο ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά της και τη σημασία της για τη 

ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία. 

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, 

με μήκος 193 χλμ. Διατρέχει από Βορρά προς Νότο 

τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο 

θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Αρχίζει από το 

Πορτ Σάιντ που είναι το λιμάνι εισόδου στη 

Μεσόγειο και καταλήγει στο λιμάνι του Σουέζ που 

βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της Ερυθράς 

θάλασσας. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

 

Η ιδέα για τη διάνοιξη διώρυγας στην περιοχή, είναι 

πολύ παλιά, φαίνεται ότι χρονολογείται από τον 

19ο αιώνα π.Χ. επί Φαραώ Σεναουσρέτ του τρίτου 

και αφορούσε την ένωση του δέλτα του ποταμού 

Νείλου με την Ερυθρά θάλασσα.  

 

Τον 7ο π.Χ. αιώνα ο Φαραώ Νεκώς ο δεύτερος 

σχεδίασε ένα κανάλι το οποίο αξιοποιώντας τις 

διακλαδώσεις του Νείλου θα συνέδεε τη Μεσόγειο 

με την Ερυθρά θάλασσα, μάλιστα ξεκίνησε και τα 

έργα τα οποία ολοκλήρωσε ο Δαρείος μετά την 

επικράτηση των Περσών στην Αίγυπτο. Το κανάλι 

αυτό εκμεταλλεύτηκαν Ρωμαίοι και Άραβες μέχρι 

τον 9ο αιώνα μ.Χ., όταν ο πλους του έγινε πια 

αδύνατος λόγω των μεγάλων ποσοτήτων άμμου 

που το έφραζαν. 

 

Το 1799 ο Ναπολέων, ασχολήθηκε προσωπικά με 

την υπόθεση της διώρυγας και έδωσε διαταγή 

στους μηχανικούς του να μελετήσουν την ένωση 

των δύο θαλασσών. Αυτοί θεώρησαν ότι η 

δημιουργία της διώρυγας ήταν σχεδόν αδύνατη, 

καθώς όπως λανθασμένα διαπίστωσαν, υπήρχε 

υψοσταθμική διαφορά 10 μέτρων μεταξύ των δύο 

θαλασσών και μόνο αν το κανάλι δεν γινόταν 

ευθύγραμμο θα ήταν δυνατό να κατασκευαστεί. 

Αυτό θα είχε σαν συνέπεια το μήκος του να είναι 

400 χιλιόμετρα και το κόστος του απαγορευτικό για 

την εποχή.  

 

Ο Φερδινάνδος ντε Λεσέψ ήταν πρόξενος της 

Γαλλίας στο Κάιρο και από το 1850 ένθερμος 

υποστηρικτής της ιδέας της διώρυγας. Σκέφτηκε 

πως η εκμετάλλευσή της θα απέφερε τεράστια 

κέρδη, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες θα 

κατέβαλαν πρόθυμα οποιαδήποτε τέλη, 

προκειμένου να συντομεύσουν το ταξίδι προς τη 

Νότια και την Ανατολική Ασία. Ως τότε, τα πλοία 

ήταν υποχρεωμένα να περιπλέουν την Αφρική και 

να περνούν στον Ινδικό ωκεανό από το Ακρωτήριο 

της Καλής Ελπίδας. Το 1854, ο Λεσέψ πήρε την 

εντολή κατασκευής της διώρυγας από τον 

Αντιβασιλέα της Αιγύπτου Σαΐντ Πασά. 

 

Η κατασκευή της Διώρυγας 

 

Στις 21 Μαρτίου 1859 γίνεται η επίσημη έναρξη 

των έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν 10 χρόνια 

αργότερα στις 25 Απριλίου του 1869, ενώ στις 17 

Νοεμβρίου 1869 η διώρυγα παραδίδεται στη 

ναυσιπλοΐα και πραγματοποιούνται τα επίσημα 

εγκαίνιά της. Το συνολικό κόστος της κατασκευής 

της έφθασε τότε τα 100 εκατομμύρια δολάρια.  

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

 

Η ∆ιώρυγα του Σουέζ 
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Για την αποπεράτωση του έργου εργάστηκαν 

περίπου 1,5 εκατομμύριο Αιγύπτιοι, 125.000 εκ των 

οποίων έχασαν τη ζωή τους, κυρίως εξαιτίας της 

χολέρας. Στην αρχή δημιουργήθηκε λιμάνι στη 

λιμνοθάλασσα Μανζάλα για την παραλαβή του 

μηχανικού υλικού, καθώς και καταυλισμός για τους 

εργάτες γύρω από αυτό, ο οποίος και αποτέλεσε 

τον πυρήνα του Πόρτ Σάιντ. Για τη μεταφορά 

πόσιμου νερού δημιουργήθηκε κανάλι από το Νείλο 

προς την έδρα των συνεργείων. Υπολογίζεται πως 

καταναλώνονταν καθημερινά 200.000 λίτρα νερού. 

 

Το μαλακό έδαφος της περιοχής από τη λίμνη 

Τιμσάχ ως το Πορτ Σάιντ διευκόλυνε τις εργασίες. 

Όμως στη συνέχεια μεταξύ Τιμσάχ, Αμέρ και Σουέζ 

κάτω από τη μαλακή άμμο υπήρχαν σκληρά 

πετρώματα. Οι γιγάντιοι εκσκαφείς μετακινούσαν 

μεγάλες ποσότητες ύλης από το βυθό η οποία 

χρησιμοποιούνταν για τη διαμόρφωση της όχθης 

της διώρυγας ή για να κατασκευαστούν μόλοι και 

προκυμαίες στο Πορτ Σάιντ. Στις όχθες της λίμνης 

Τιμσάχ χτίστηκε επίσης μια ακόμα πόλη, συνέπεια 

της κατασκευής της διώρυγας, η Ισμαηλία. 

 

Ήταν ένα έργο με σημαντικές δυσκολίες στην 

κατασκευή του. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα 

υγιεινής και επιδημίες, δυσμενείς κλιματολογικές 

συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα, 

υγρασία τη νύχτα και ανεμοθύελλες, προσωπικό 

που συχνά εγκατέλειπε την εργασία του, αλλά και 

επιθέσεις ληστών στους καταυλισμούς των εργατών 

και στα συνεργεία. 

 

Στην κατασκευή της συμμετείχαν Έλληνες κυρίως 

από την Κάσο και το Καστελόριζο, κάποιοι από τους 

οποίους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή. 

Επίσης, στη συνέχεια η εταιρεία της διώρυγας 

στελεχώθηκε με πολλούς Έλληνες, ενώ πολλοί ήταν 

αυτοί που έγιναν πλοηγοί και ανέλαβαν το διάπλου 

της διώρυγας. 

 

Η ολοκλήρωση του έργου άλλαξε ριζικά το εμπόριο 

και τις μετακινήσεις, καθώς για να φτάσει κανείς 

από την Ευρώπη στην Ασία δεν χρειαζόταν πλέον να 

κάνει το γύρο της Αφρικής.  

 

Νεότερη Ιστορία 

 

Η ιστορία της διώρυγας είναι άμεσα συνυφασμένη 

με αυτήν της Αιγύπτου. Το 1956 ο Γκαμάλ Άμπντελ 

Νάσερ, που είχε αναλάβει την προεδρία της, 

κρατικοποίησε τη διώρυγα θέτοντας τέρμα στην 

κυριαρχία των Βρετανών οι οποίοι ουσιαστικά την 

είχαν υπό τον έλεγχό τους από το 1888 (Συνθήκη 

Κωνσταντινούπολης). Η απόφαση αυτή οδήγησε σε 

μεγάλη ένταση, αλλά ο ΟΗΕ αποδέχθηκε τελικά την 

αιγυπτιακή κυριαρχία. 

 

Αργότερα στον Πόλεμο των έξι Ημερών τον Ιούνιο 
(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

του 1967 η διώρυγα έπαθε σοβαρές ζημιές που την 

κράτησαν κλειστή επί επτά χρόνια. Τελικά 

επισκευάστηκε, καθαρίστηκε από τα ναυάγια και 

δόθηκε ξανά στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων 

μεταφορών στις 5 Ιουνίου του 1975. 

 

Η σημασία της Διώρυγας 

 

Η σημασία της διώρυγας για την Παγκόσμια 

Ναυσιπλοΐα είναι τεράστια. Ενώνοντας τη Μεσόγειο 

http://www.helmepacadets.gr/
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με την Ερυθρά θάλασσα δημιουργεί μια εμπορική 

αρτηρία Ευρώπης και Ασίας μέχρι την Άπω Ανατολή. 

Η Μεσόγειος έπαψε να είναι μια κλειστή λεκάνη και 

η Ερυθρά θάλασσα ένας κλειστός υδάτινος 

θύλακας. Μια σειρά πόλεων όπως η Μασσαλία, η 

Γένοβα, η Νεάπολη, ο Πειραιάς και η Αλεξάνδρεια 

γνώρισαν νέα ακμή. 

 

Από το 1869 που η διώρυγα δόθηκε στη ναυσιπλοΐα 

έως και σήμερα ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

πραγματοποιούνται εργασίες διαπλάτυνσης και 

εκβάθυνσής της. Έτσι, σήμερα έχει μέσο βάθος 24 

μέτρα και πλάτος που κυμαίνεται από 280 έως 345 

μέτρα. Τα πλοία που τη διέρχονται καταβάλουν στο 

κράτος της Αιγύπτου τέλη διέλευσης με βάση τη 

χωρητικότητά τους, ενώ υποβάλλονται σε 

υποχρεωτική πλοήγηση από την είσοδο μέχρι την 

έξοδό τους. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η 

διώρυγα είναι πλεύσιμη κατά μία κατεύθυνση. 

Χρειάζονται περίπου 11 με 16 ώρες για τη διέλευσή 

της και τα πλοία πρέπει να ταξιδεύουν σε χαμηλή 

ταχύτητα για την πρόληψη της διάβρωσης των 

οχθών του καναλιού από τα κύματα. 

 

Τα πλοία που τη διέρχονται είναι μέχρι 240.000 

τόνους νεκρού βάρους (dwt)* φορτωμένα, αλλά και 

μεγαλύτερα εφόσον είναι κενά φορτίου, με 

επιτρεπτό έτσι βύθισμα. Ευνόητο είναι ότι τα πλοία 

άνω των 240.000 dwt έμφορτα καθώς και εκείνα 

των 300.000 και 400.000 dwt παραπλέουν το 

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας επιβαρυνόμενα τη 

μεγάλη διαφορά απόστασης. Περίπου 15.000 πλοία 

διαπλέουν κάθε χρόνο τη διώρυγα του Σουέζ, η 

οποία καλύπτει περίπου το 8% του παγκόσμιου 

εμπορίου που γίνεται με πλοία. 

 

Μέσω της διώρυγας μειώνονται δραστικά πολλές 

θαλάσσιες διαδρομές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

ότι συντομεύει κατά 44% τη διαδρομή από το 

Λονδίνο στην Ινδία, 23% την απόσταση Τόκυο – 

Ρότερνταμ, 29% την απόσταση Σιγκαπούρη – 

Ρότερνταμ, 88% την απόσταση Τζέντα (Σ. Αραβία) – 

Πειραιάς, 30% την απόσταση Ρας Τανούρα (Σ. 

Αραβία) – Νέα Υόρκη και 66% την απόσταση Ρας 

Τανούρα (Σ. Αραβία) – Κοστάνζα (Ρουμανία). 

 

Ακόμη η απόσταση του Περσικού Κόλπου με τη 

Μεσόγειο (μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας) είναι 

10.800 μίλια, ενώ μέσω Σουέζ μειώνεται στα 4.700 

μίλια και η απόσταση Μεσογείου – Δυτικών ακτών 

Αμερικής είναι 12.000 μίλια, ενώ με χρήση της 

διώρυγας του Σουέζ μειώνεται στα 8.300 μίλια. 

 

Σήμερα η διώρυγα διοικείται από την Αρχή της 

διώρυγας του Σουέζ της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις 

διεθνείς συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

καιρό πολέμου και σε καιρό ειρήνης, από κάθε 

εμπορικό ή πολεμικό σκάφος, χωρίς διάκριση 

σημαίας. 

* Νεκρό βάρος είναι το σύνολο των πρόσθετων βαρών που 

µπορεί το πλοίο να µεταφέρει µε ασφάλεια. Το βάρος αυτό 
µπορεί να είναι το εµπορεύσιµο φορτίο, οι επιβάτες, το 
πλήρωµα, οι αποσκευές, τα καύσιµα κ.λπ. Κατά κανόνα το 
εµπορεύσιµο φορτίο (ωφέλιµο φορτίο) αποτελεί το 90% των 
πρόσθετων βαρών. 

Πηγές: 
• http://www.suezcanal.gov.eg/ 

• http://bit.ly/1hxYqhY 

• http://www.e-nautilia.gr/2013/12/i-dioriga-tou-suez.html 

• http://www.sansimera.gr/articles/31 

• http://bit.ly/1eHt1ce 

• http://www.24grammata.com/?p=24665 

http://www.helmepacadets.gr/
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Το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι ένα θέμα με 

πολλές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι η 

ρύπανση θαλασσών, ωκεανών, ακτών, ποταμών, 

δασών και γενικότερα του φυσικού 

περιβάλλοντος με εκατομμύρια τόνους 

απορριμμάτων κάθε χρόνο, που οφείλεται στην 

έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης και 

ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού. 

 

Η εύκολη και γρήγορη εξαφάνιση των 

σκουπιδιών «κάτω από το χαλάκι μας» ή αλλιώς 

«όπου βρω τα πετάω», είναι ένα πρόβλημα με 

κοινωνικό όσο και πολιτικό υπόβαθρο. Σε 

κοινωνικό επίπεδο, εμείς οι ίδιοι, τα κύτταρα της 

κοινωνίας, έχουμε αποφύγει να μάθουμε για τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από την 

ανεύθυνη και αμέριμνη απόρριψη των 

σκουπιδιών, καθώς και να μπούμε σε μια νέα 

διαδικασία διαχείρισης τους, ώστε να βάλουμε 

το δικό μας λιθαράκι για την εξάλειψη του 

φαινομένου αυτού. 

 

Σε πολιτικό επίπεδο, η αδιαφορία για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος με διάφορες 

προφάσεις, είτε οικονομικές, είτε άλλες 

προτεραιοτήτες κ.ο.κ., είναι εκκωφαντική. 

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Καθαρισµού – Σάββατο, 10 Μαΐου 2014 

“Ας Καθαρίσουµε την Ευρώπη” 

Γι’ αυτό το λόγο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Μείωσης των Απορριμμάτων και με 

σύνθημα «Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη», η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει για πρώτη φορά τη 

10
η
 Μαΐου 2014 ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Καθαρισμού, με σκοπό να προβάλλει το σημαντικό 

πρόβλημα των απορριμάτων στο περιβάλλον και 

την πρόληψη ρύπανσής του. 

 

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί καθαρισμοί 

σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια για 

την ανάδειξη του προβλήματος των απορριμμάτων, 

ωστόσο «Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού» 

προσπαθεί να ενώσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε μια κοινή δράση για καθαρό και βιώσιμο 

περιβάλλον, αλλά και με απώτερο σκοπό την 

κατανόηση του προβλήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα.  

 

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος-HELMEPA, έχοντας ήδη πολυετή 

εμπειρία στο θέμα των απορριμμάτων, θα συντονίσει 

φέτος στη χώρα μας αυτή την Πανευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία και προσκαλεί όλους τους 

ευαισθητοποιημένους πολίτες, ανεξάρτητα από την 

ιδιότητα και την ηλικία τους, να καθαρίσουν μια 

κοντινή παραλία, όχθη ποταμού ή λίμνης, τμήμα του 

βυθού, δάσος, πάρκο ή όπου υπάρχουν σκουπίδια σε 

περιοχή που επιθυμούν.   

 

Ας εφοδιαστούμε με καλή διάθεση και ας 

διοργανώσουμε ένα επιτυχημένο καθαρισμό, 

ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες:  

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 

http://www.helmepacadets.gr/
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Πριν τον Καθαρισμό 

 1. Συγκέντρωσε την ομάδα. 

 2. Εντόπισε το μέρος που θα καθαρίσετε και ορίστε 

τόπο και ώρα συνάντησης. 

 3. Συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής και στείλε 

την πίσω στη HELMEPA, ενημερώνοντας για την 

περίπτωση που θα χρειαστεί αποκομιδή μεγάλης 

ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών. 

 4. Ανακοίνωσε τη δράση σου στην τοπική κοινωνία 

και σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, 

Twitter κ.α.). 

 5. Προμηθεύσου γάντια και σακούλες, για εσένα και 

την ομάδα σου. 

 6. Εκτύπωσε τα ειδικά Δελτία Καταγραφής 

Απορριμμάτων και πάρε μαζί σου στυλό ή 

μολύβια. 

Την Ημέρα του Καθαρισμού 

 1. Ξεκινήστε να συλλέγετε απορρίμματα και 

καταγράψτε τα στα ειδικά δελτία, διαχωρίζοντας 

τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ξεχωριστές σακούλες. 

 2. Στο τέλος του καθαρισμού τοποθετήστε τις 

σακούλες με τα απορρίμματα στους αντίστοιχους 

κάδους, μπλε (ανακυκλώσιμα) ή μεταλλικούς 

(κοινά σκουπίδια). 

 3. Βρείτε λίγο χρόνο για να συζητήσετε τα ευρήματά 

σας και πιθανούς τρόπους μείωσης των 

απορριμμάτων. 

Μετά τον Καθαρισμό 

 − Στείλε μας το δελτίο καταγραφής των 

απορριμμάτων, καθώς και φωτογραφίες από τη 

δράση. 

 

 
Η HELMEPA θα επεξεργαστεί τα Δελτία 

Καταγραφής Απορριμμάτων και θα δημοσιεύσει τα 

αποτελέσματα για την καλύτερη κατανόηση και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλή-

ματος. Στο συντονιστή και τα παιδιά της ομάδας, 

θα απονείμει αναμνηστικό δίπλωμα εθελοντικής 

συμμετοχής στην πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Καθαρισμού. 

 

Δήλωσε συμμετοχή μαζί με φίλους, γονείς, 

εκπαιδευτικούς, το σύλλογο ή την ομάδα που 

ανήκεις και με κάθε έναν που αγαπάει το φυσικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. 

 

Πληροφορίες και σχετικό υλικό θα βρεις στην 

ιστοσελίδα των Ναυτίλων της HELMEPA, στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

 

http://www.helmepacadets.gr/gr/Lets-Cleanup-Europe-2014 
 

Παίρνοντας μέρος βοηθάμε στην εξάλειψη της 

ρύπανσης και γινόμαστε κοινωνοί του 

προβλήματος που έχουμε δημιουργήσει, 

προσβλέποντας σε μια βαθύτερη και 

ουσιαστικότερη ενημέρωση για την ανάληψη 

σωστών και αειφορικών μέτρων για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 

Καλό Σκουπιδοκυνήγι! 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, 

 Δημήτρης Γιάκος, Μαρία Κτιστάκη 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 Τα links του µήνα: 

♦ Η ιστοσελίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής: http://www.wildlifeday.org/  

♦ Βίντεο για τα δάση της Ευρώπης επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών: 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=MaKKKdoLc2g 

♦ Ένα παιχνίδι για το νερό επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό:     

http://www.geth2ogame.com/w/Flash/geth2oFlash.html 

https://www.facebook.com/Helmepa
https://www.facebook.com/Helmepa
https://twitter.com/helmepa
mailto:environment@helmepa.gr
mailto:environment@helmepa.gr
http://www.helmepacadets.gr/files/LCE2014-regform.pdf
http://www.helmepacadets.gr/files/LCE2014-data-rec-card.pdf
http://www.helmepacadets.gr/files/LCE2014-data-rec-card.pdf
mailto:info@helmepacadets.gr
http://www.helmepacadets.gr/

