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Σε προηγούμενο τεύχος του Περισκοπίου 

( Τ ε ύ χ ο ς  Ν ο . 5 1 )  τ ω ν  Ν α υ τ ί λ ω ν 

ενημερωθήκαμε για τους φάρους και τον 

πολύτιμο ρόλο τους στην ναυσιπλοΐα από 

τα αρχαία κιόλας χρόνια. Σε αυτό το τεύχος, 

θα αναφερθούμε στην ιστορία και το 

φυσικό περιβάλλον του θρυλικού, όπως 

πολλοί το αποκαλούν, ακρωτηρίου Μαλέα 

και τον εντυπωσιακό φάρο που τον 

«στολίζει», τον Φάρο του Καβομαλιά.  

Το Ακρωτήριο του Μαλέα ή Καβομαλιά, 

β ρ ί σ κ ε τ α ι  ν ο τ ι ο α ν α τ ο λ ι κ ά  τ η ς 

Πελοποννήσου στο Νομό Λακωνίας, όπου 

και απολήγει η χερσόνησος της Επιδαύρου 

Λιμηρά, αποτελεί το νοτιο-ανατολικότερο 

ακρωτήριο της Ευρώπης και ένα από τα 

σημαντικότερα περάσματα της ανατολικής 

Μεσογείου.  

 

Από την αρχαιότητα ήταν ένα σημαντικό 

ναυτικό πέρασμα, όμως οι συχνές 

εναλλαγές του καιρού και των ανέμων το 

έχουν καταστήσει ως ένα από τα 

επικινδυνότερα ακρωτήρια για τους 

ναυτιλλόμενους στην ανατολική Μεσόγειο. 

Πλήθος αναφορών υπάρχουν από την 

εποχή του Όμήρου έως τον Στράβωνα, τον 

Παυσανία μέχρι τον Καρκαβίτσα και 

πολλούς άλλους σύγχρονους λογοτέχνες.  

 

«Μαλέαν δε κάμψας, 

επιλάθου των οίκαδε», 

«όταν αποφασίσεις να περάσεις τον Κάβο 

Μαλιά, ξέχνα πως έχεις οικογένεια» 

 
(Η χαρακτηριστική φράση του Στράβωνα, 

γεωγράφου της αρχαιότητας, καλωσορίζει τους 

φαροφύλακες στην είσοδο του φάρου) 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι, οι Ομηρικές μαρτυρίες 

για τα πάθη του Οδυσσέα και του 

Μενελάου, τα παθήματα των Αργοναυτών, 

οι εξιστορήσεις για τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο, οι σύγχρονες ναυτικές ιστορίες για 

τα στοιχειά που προκαλούν φοβερές 

φουρτούνες, οι τοπικές δοξασίες ότι εκεί 

βρίσκονταν τα μυθικά τέρατα Σκύλλα και 

Χάρυβδις, οι πειρατές και το Κλευταύλακο 

του Βουρογιώργη (σημείο του Ακρωτηρίου 

στο οποίο ο πειρατής Βουρογιώργης με το 

πειρατικό του σκάφος κρυβόταν από τα 

μεγάλα πολεμικά και κουρσάρικα πλοία της 

εποχής), οι μοναστικές κοινότητες και ο 

«ερημίτης του Καβομαλιά» έρχονται σε 

πλήρη αρμονία με το άγριο φυσικό τοπίο 

και τα μνημεία μοναδικής φυσικής 

ομορφιάς,  τα  σπήλαια και  το 

«Απολιθωμένο Δάσος». 

Στο ακρωτήριο του Καβομαλιά ήκμασε κατά 

τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς 

χρόνους, η μοναστική ζωή με πλήθος 

μονών, ναών και ασκητών σημαντικότατης 

ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας. 

Υπό την αιγίδα της 

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α 

1  

(Συνεχίζεται �) 

-> Περιεχόμενα <-

Φάρος Μαλέα: To «µονόπετρο» του Καβοµαλιά 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

2 

Τόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των θρησκευτικών 

μνημείων, ώστε η περιοχή ονομάστηκε «Μικρόν 

Άγιον Όρος». Εδώ μόνασαν οι Άγιοι Θωμάς και 

Γεώργιος οι εν Μαλεώ και ο Άγιος Θεόδωρος ο εν 

Κυθήροις.  

Το Ακρωτήρι του Μαλέα αναφέρεται και ως 

ακρωτήρι του Αγίου Αγγέλου ή Κάβο Σαντάτζελο. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός προέκυψε στα τέλη του 18ου 

αιώνα από ένα ξωκλήσι που υπήρχε εκεί προς τιμή 

των Ταξιαρχών, στο οποίο ο ερημίτης που ζούσε 

εκεί σήμαινε τη μικρή καμπάνα κάθε φορά που 

διερχόταν κοντά κάποιο ιστιοφόρο προκειμένου να 

του παρασχεθούν τρόφιμα, όταν βέβαια το 

επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. 

 

Η γεωγραφική του θέση είναι τέτοια ώστε να 

αποτελεί το σημαντικότερο ελληνικό ακρωτήριο του 

θαλάσσιου εμπορίου, καθώς πολλά πλοία από τη 

Δυτική Μεσόγειο διέρχονται από εκεί με 

κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης και γενικότερα την Ανατολική 

Μεσόγειο και αντίστροφα. 

 

Ο πέτρινος φάρος 

του, με ύψος πύργου 

τα 15 μέτρα και 

εστιακό ύψος τα 40 

μέτρα, κατασκευά-

στηκε και άρχισε να 

φωτοβολεί με τους 

πρώτους φαροφύ-

λακες, το 1883. 

Α ν ή κ ε ι  σ τ ο υ ς 

λιθόκτιστους φάρους 

πελαγοδρομίας με 

εμβέλεια τα 17 

ν α υ τ ι κ ά  μ ί λ ι α , 

καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους 

φάρους του ελληνικού φαρικού δικτύου. Ο 

τελευταίος φαροφύλακας που άναψε με πετρέλαιο 

τον φάρο του Καβομαλιά ήταν στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘80.  

 

Το 2006 ξεκίνησε μια προσπάθεια διάσωσης του 

ιστορικού αυτού φάρου, η οποία προϋπέθετε τον 

χαρακτηρισμό του, ως ιστορικό και διατηρητέο 

μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η 

προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον 

Νοέμβριο του 2009, χάρη στην υποστήριξη του 

αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου 

ιδρυτή της Costamare Shipping και επίτιμο Πρόεδρο 

της HELMEPA, ο οποίος ανέλαβε τη χρηματοδότηση 

της μελέτης αποκατάστασης του φάρου αλλά και 

του διεθνούς μονοπατιού που καταλήγει σε αυτό 

και της πολύτιμης συνεισφοράς του Πάνου 

Λασκαρίδη, Πρόεδρο του «Ιδρύματος Αικατερίνη 

Λασκαρίδη», λάτρη του πολιτισμού και των αξιών,  

ο οποίος ανέλαβε τις δαπάνες για την αναστήλωση 

του φάρου. 

 

Ο φάρος λειτουργεί πλέον αυτόματα με ηλεκτρισμό 

και τη βοήθεια φωτοβολταϊκών πάνελ. Είναι 

επιτηρούμενος από το 1983 στα πλαίσια  

περιστολής δαπανών της Υπηρεσίας Φάρων και 

είναι καταχωρημένος στον Ελληνικό Φαροδείκτη ως 

Ιθυντήριος Φάρος με Ζώνη Ασφαλείας που 

εκτείνεται σε κύκλο ακτίνας 200 μέτρων και 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1629/51 «Περί  

Φάρων».  

Παρόλο που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι 

αναγκαίος, έχουν τοποθετηθεί τέσσερις 

φαροφύλακες, προκειμένου να συντηρούν το 

κτίριο, να διορθώνουν τυχόν βλάβες και να 

διασφαλίζουν ότι ο φάρος θα είναι αναμμένος. Οι 

βάρδιες των φαροφυλάκων γίνεται ανά δύο άτομα 

και διαρκούν δέκα ημέρες. Τις επόμενες πέντε το 

φανάρι μένει μόνο του, για να εγκατασταθεί έπειτα 

για ακόμη ένα δεκαήμερο από το άλλο ζευγάρι της 

βάρδιας.  

 

Ο Βαγγέλης Κυνηγαλάκης,  

ο τελευταίος φαροφύλακας  

του φάρου του Κάβο Μαλέα 

Αριστερά: o φάρος του Ακρωτηρίου Μαλέα  

πριν τις εργασίες αποκατάστασης 

Δεξιά: μετά την αποκατάσταση 

(Συνεχίζεται �) 
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(Συνεχίζεται �) 

Υποθαλάσσιες σήραγγες 

Τι είναι άραγε προτιμότερο; Να ταξιδεύεις στα 

30.000 πόδια (9.000 μέτρα) στον αέρα ή στα 250 

πόδια (75 μέτρα) κάτω από τη θάλασσα; Είτε 

είστε ...του ύψους, είτε ...του βάθους, σίγουρα είναι 

και οι δύο μοναδικές εμπειρίες! Σε αυτό το άρθρο 

θα μιλήσουμε για τις υποθαλάσσιες σήραγγες, τα 

πλεονεκτήματά τους και παραδείγματα τέτοιων 

έργων από το εξωτερικό και την Ελλάδα. 

 

Οι υποθαλάσσιες σήραγγες κατασκευάζονται και 

διέρχονται - ολόκληρες ή ένα μέρος τους - κάτω από 

το βυθό της θάλασσας. Χρησιμοποιούνται συχνά σε 

μέρη όπου η σύνδεση με γέφυρα ή με 

οχηματαγωγά πλοία (ferry boats) είναι αδύνατη, 

όταν η ροή των αυτοκινήτων είναι μεγάλη ή για να 

συμπληρώσουν την κίνηση σε υπάρχουσες γέφυρες 

ή στη σύνδεση μέσω οχηματαγωγών πλοίων. 

Cross Harbour Tunnel 

Η πρώτη υποθαλάσσια σήραγγα στο Χονγκ-Κονγκ. 

Λειτούργησε το 1972 

Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα της 

υποθαλάσσιας σήραγγας σε σύγκριση: 

 

α) με τις γέφυρες: 

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι 

υποθαλάσσιες σήραγγες δεν εμποδίζουν τη 

διέλευση των πλοίων, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό 

στην περίπτωση μιας χαμηλής γέφυρας. Ειδικά όταν 

η απόσταση είναι μικρή και το έδαφος επίπεδο στα 

δύο άκρα, η κατασκευή μιας ψηλής γέφυρας είναι 

δύσκολη. Μία χαμηλή γέφυρα θα πρέπει να είναι 

κινητή ώστε να επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, 

αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις 

και μποτιλιάρισμα στην κυκλοφορία των οχημάτων 

πάνω στην γέφυρα.  

 

Αν οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, οι γέφυρες μπορεί 

να κλείσουν για λόγους ασφαλείας, κάτι που δεν 

ισχύει στην περίπτωση μιας υποθαλάσσιας 

σήραγγας. 

 

Όταν οι υποθαλάσσιες σήραγγες χρειάζεται να 

κατασκευαστούν βαθιά κάτω από τον πυθμένα της 

θάλασσας, τότε η εκσκαφή παράγει χώμα το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσχωματώσεις 

(δημιουργία στέρεου εδάφους σε περιοχή όπου 

υπήρχε νερό). 

 

β) με τη σύνδεση με οχηματαγωγά πλοία: 

 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να διασχίσουμε μια 

σήραγγα είναι πολύ μικρότερος από εκείνον που 

απαιτείται για το ταξίδι με οχηματαγωγά πλοία. 

 

Πηγές: 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Ακρωτήριο_Μαλέας 

• http://www.laskaridou.gr/anakenisi-apokatastasi-faron-tis-elladas/  

• Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα», «Φάρος Μαλέα: Tο μονόπετρο του Καβομαλιά», 2009 

Ο  φ ά ρ ο ς  τ ο υ 

Καβομαλιά είναι πλέον 

ε π ισ κέ ψι μο ς  κ α ι 

αποτε λε ί  ση μείο 

αναφοράς όχι μόνο για 

τους ναυτικούς αλλά 

και για όλο τον κόσμο. 

Έχει δημιουργηθεί στην 

περιοχή εκείνη, ένα 

δίκτυο πεζοπορικών 

διαδρομών που μπορεί 

να προσφέρει στους 

επισκέπτες του μοναδικές εμπειρίες. Τα μονοπάτια 

αυτά διασχίζουν από άκρη σ’ άκρη τον ορεινό όγκο 

του Μαλέα.  

Κάτω από κάθε συστάδα 

β ρ ά χ ο υ ,  κ ρ ύ β ε τ α ι 

σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ό ς 

θησαυρός, έτοιμος να 

αποκαλυφθεί  στους 

λάτρεις της αναζήτησης. 

Όλη η περιοχή του 

ακρωτηρίου είναι ένα 

τεράστιο φυσικό πάρκο με 

αγριολούλουδα και 

βότανα πολύ σπάνια και 

ενδημικά, ενώ στα 

παραθαλάσσια σπήλαια ζουν φώκιες και θαλάσσιες 

χελώνες caretta caretta, αναδεικνύοντας την 

περιοχή του Καβομαλιά σε πόλο έλξης του 

εναλλακτικού τουρισμού. 
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Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορεί να διακόψουν 

τη σύνδεση με οχηματαγωγά πλοία, καθώς οι 

ισχυροί άνεμοι ή παλιρροϊκοί περιορισμοί μπορούν 

να επηρεάσουν τη λειτουργία μιας τέτοιας 

σύνδεσης. 

 

Βέβαια, ένα βασικό μειονέκτημα είναι το αρκετά 

υψηλό κόστος ασφαλείας και κατασκευής μιας 

υποθαλάσσιας σήρραγας σε σχέση με τις γέφυρες ή 

τη σύνδεση με οχηματαγωγά πλοία. 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο διαβάστε πώς 

κατασκευάζεται μια υποθαλάσσια σήραγγα: 

http://science.howstuffworks.com/engineering/

structural/build-underwater-tunnel1.htm 

 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα από υποθαλάσσιες 

σήραγγες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας – Ακτίου 

 

Η υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας - Ακτίου συνδέει 

το θαλάσσιο στενό που χωρίζει τη Στερεά Ελλάδα 

από την Ήπειρο στο άνοιγμα του Αμβρακικού 

κόλπου. Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε το 

2002. Μέχρι τότε αυτό το θαλάσσιο στενό 

συνδέονταν μόνον ακτοπλοϊκά με συχνά 

προβλήματα λόγω θαλασσοταραχής, ανυπαρξίας 

νυχτερινών δρομολογίων και πολύωρης αναμονής 

το καλοκαίρι. 

 

Η σήραγγα έχει συνολικό υποθαλάσσιο οδικό 

μήκος 910 μέτρα και μέγιστο βάθος 27 μέτρα κάτω 

από τη θάλασσα. Τα οχήματα διασχίζουν την 

απόσταση αυτή σε 1 έως 1,5 λεπτό, ενώ η μέγιστη 

επιτρεπομένη ταχύτητα είναι 60 χλμ/ώρα. Όλη η 

σήραγγα παρακολουθείται από κάμερες κλειστού 

κυκλώματος και στο κέντρο ελέγχου αναφέρονται 

και καταγράφονται μέσω υποδοχέων όλες οι 

φυσικές και μετεωρολογικές παράμετροι της 

σήραγγας. 

 

Σχεδιασμός σύνδεσης Πέραμα - Σαλαμίνα 

 

Η υποθαλάσσια οδική ζεύξη του Περάματος με τη 

Σαλαμίνα θα διευκολύνει τους περίπου 39.000 

μόνιμους κατοίκους, καθώς σήμερα η μετακίνηση 

από και προς την υπόλοιπη Αττική εξασφαλίζεται 

μόνο μέσω των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. 

 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 

υποθαλάσσιας σήραγγας µήκους περίπου 1,1 

χιλιομέτρου µε τις εκατέρωθεν προσβάσεις της από 

τον ανισόπεδο Περάµατος µέχρι τoν ανισόπεδο 

κόμβο Παλουκίων και ενδεχομένως των οδικών 

τµηµάτων παράκαµψης του Περάµατος και της 

Σαλαµίνας, με συνολικό µήκος να φτάνει περίπου 

τα 14,5 χιλιομέτρα. 

 

Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση με τα επιβατηγά-

οχηματαγωγά πλοία μεταφέρονται 13 εκατ. 

επιβάτες, 3 εκατ. μικρά αυτοκίνητα, 1,3 εκατ. 

δίκυκλα και 280.000 φορτηγά αυτοκίνητα (Eurostat, 

2008).  

 

Η σήραγγα της Μάγχης 

 

Η μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα του κόσμου 

βρίσκεται κάτω από το Στενό της Μάγχης, ανάμεσα 

στη Γαλλία και την Αγγλία. Πρόκειται για ένα 

εκπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα, με συνολικό 

μήκος 50,5 χιλιόμετρα και από αυτά τα 38 

βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Η 

σήραγγα του Σεϊκάν στην Ιαπωνία, που συνδέει τις 

νήσους Χονσού και Χοκάιντο, είναι λίγο μακρύτερη 

(53,8 χιλιόμετρα) αλλά το μεγαλύτερο μέρος της 

(30,5 χιλιόμετρα) βρίσκεται κάτω από τη στεριά. Η 

Σήραγγα της Μάγχης εγκαινιάστηκε το 1994 ως 

τμήμα ενός υπερσύγχρονου συστήματος 

επικοινωνίας μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 

ηπειρωτικής Ευρώπης. 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δίκτυο τριών 

υποσηράγγων, από τις οποίες οι δυο κυριότερες 

χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία των τρένων, 

ενώ η τρίτη είναι βοηθητική. Η διάνοιξη άρχισε από 

την αγγλική πλευρά το Δεκέμβριο του 1987 και από 

τη γαλλική πλευρά τρεις μήνες αργότερα. Οι 

σήραγγες ανοίχτηκαν σε βάθος 45 μέτρων κάτω 

από τον πυθμένα της θάλασσας και τα τεράστια 

σκαπτικά μηχανήματα με τις περιστρεφόμενες 

κοπτικές κεφαλές χρειάστηκαν ένα μήνα δουλειάς 

για κάθε χιλιόμετρο, ενώ συνολικά απαιτήθηκαν 

(Συνεχίζεται �) 

http://science.howstuffworks.com/engineering/structural/build-underwater-tunnel1.htm
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τρία χρόνια δουλειάς για τη διάνοιξη. Στα τέλη του 

1990 οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη διάνοιξη 

των τελευταίων 100 μέτρων που συνέδεσαν τη 

βοηθητική σήραγγα και στα τέλη του 1991 οι 

σήραγγες καθαρίστηκαν και άρχισε η τοποθέτηση 

των σιδηροτροχιών, ενώ ταυτόχρονα 

κατασκευάζονταν οι σταθμοί στο Φόλκστον της 

Αγγλίας και εκείνος κοντά στο Καλέ της Γαλλίας. 

 

Τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία 

επιβιβάζονται σε φορτηγά βαγόνια στον ένα σταθμό 

και αποβιβάζονται στον άλλον μετά από 35 λεπτά 

διαδρομής. Τα βαγόνια ταξιδεύουν με ταχύτητα 160 

χλμ/ώρα, ενώ τη σήραγγα χρησιμοποιούν 

καθημερινά περίπου 50.000 άτομα. 

 

Δείτε πολύ ενδιαφέροντα infographics σχετικά με 

την κατασκευή της σήραγγας της Μάγχης:  

http://www.eurotunnel.com/build/ 

 

Γέφυρα και σήραγγα μεταξύ Δανίας - Σουηδίας 

 

Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ενώνει τη Δανία με τη 

Σουηδία και λέγεται Øresund. Η κατασκευή 

αποτελείται από μια γέφυρα μήκους 8χλμ που 

ξεκινάει από την Κοπεγχάγη και καταλήγει στο 

τεχνητό νησί Πέμπερχολμ, όπου μετατρέπεται σε 

μια υποθαλάσσια σήραγγα 4 χλμ, ως την πόλη 

Μάλμο της Σουηδίας. 

 

Το 1993 ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες στην πλευρά 

της Δανίας ενώ το 1995 άρχισαν και οι εργασίες 

κάτω από τη θάλασσα. Το 1997 τοποθετήθηκαν τα 

πρώτα υδατοστεγή θεμέλια των πυλώνων από την 

πλευρά της Σουηδίας για την ανέγερση της γέφυρας 

ενώ το 1999 ολοκληρώθηκε το υποθαλάσσιο τούνελ 

και τοποθετήθηκε και το τελευταίο κομμάτι της 

γέφυρας, ενώνοντας για πρώτη φορά τις δυο χώρες. 

Την 1η Ιουλίου 2000 το έργο τέθηκε σε λειτουργία, 

κάνοντας το ταξίδι ανάμεσα σε Δανία και Σουηδία 

να διαρκεί μόνο 35 λεπτά! 

 Tokyo Bay Aqua-Line 

 

Είναι ένας συνδυασμός γέφυρας και σήραγγας στον 

κόλπο του Τόκιο στην Ιαπωνία που συνδέει την 

πόλη Kawasaki με την πόλη Kisarazu.  Με συνολικό 

μήκος 14 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει μια γέφυρα 

4,4 χιλιόμετρα και μια υποθαλάσσια σήραγγα 9,6 

χιλιομέτρων, αποτελώντας την τέταρτη μακρύτερη 

υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο. 

 

Το έργο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997, ενώνοντας 

αυτές τις δύο πολύ σημαντικές βιομηχανικές 

περιοχές μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Είναι πολύ καλός 

χρόνος αν τον συγκρίνουμε με τα 90 λεπτά που 

χρειαζόταν κάποιος πριν για να ταξιδέψει από τη 

μία πόλη στην άλλη, οδηγώντας περίπου 100 

χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών του κόλπου του 

Τόκιο. 

Δείτε φωτογραφίες και περιγραφή από  

15 υποθαλάσσιες σήραγγες σε όλο τον κόσμο: 

http://www.rediff.com/money/slide-show/slide-

show-1-special-engineering-marvels-15-amazing-

underwater-tunnels/20140407.htm#1 

 

Οι υποθαλάσσιες σήραγγες, σε συνδυασμό και με 

γέφυρες τις περισσότερες φορές, μειώνουν 

δραστικά το χρόνο μεταφοράς των επιβατών και 

των οχημάτων και βοηθούν στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα. Τέτοια έργα είναι σπουδαία 

παραδείγματα των επιτευγμάτων της μηχανικής και 

σίγουρα στο μέλλον θα δούμε ακόμα πιο 

εντυπωσιακές κατασκευές! Πάρτε μια γεύση για το 

τι σχεδιάζει η Κίνα:  

https://www.youtube.com/watch?v=nIEBXHM72OM 

Πηγές: 

• http://www.aktiotunnel.gr/el/ 

• http://www.eurotunnelgroup.com/uk/home/ 

• http://uk.oresundsbron.com/page/976 

• http://www.nccnet.co.jp/english/introduction/tokyobay.html 

• http://www.snipview.com/q/Undersea_tunnels 
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Δυναμική ήταν και φέτος η συμμετοχή της 

εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας στην 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 2015, που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8-10 Μαΐου. 

Περισσότερα από 100 δημόσια και ιδιωτικά 

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και 

Λύκεια έλαβαν μέρος, με τη μεγάλη πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων να είναι παιδιά-μέλη και 

εθελοντές εκπαιδευτικοί του προγράμματος 

«Παιδική HELMEPA».  

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, 

ενθαρρυντική είναι γενικότερα η κατά 30% 

αυξημένη συμμετοχή εθελοντών σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή δράση. Συγκεκριμένα, φέτος 

7.400 εθελοντές οργάνωσαν και συμμετείχαν σε 

145 δράσεις καθαρισμού σε παραλίες, βυθούς, 

όχθες ποταμών και λιμνών, δάση, πάρκα και άλλες 

φυσικές περιοχές σ’ όλη την Ελλάδα. Καλύπτοντας 

συνολική έκταση μήκους 170 χλμ, οι εθελοντές 

συνέλεξαν 18 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 

οι 3 τόνοι ανακυκλώθηκαν από την Ελληνική 

Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), που 

υποστήριξε πανελλαδικά τις δράσεις.  

Εκτός από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στους 

καθαρισμούς συμμετείχαν επίσης σύλλογοι γονέων 

και κηδεμόνων, σπουδαστές Πανεπιστημίων και 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, εταιρικά μέλη της 

HELMEPA, άλλες εταιρείες και οργανισμοί, ΟΤΑ, 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, εθελοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτών και δύτες. Αναλυτικό 

κατάλογο των φορέων που συμμετείχαν στην 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 2015 μπορείτε να 

βρείτε εδώ.  

 

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν στις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης και Αττικής, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η 

κινητοποίηση με πρωτοβουλία των δημοτικών 

αρχών στους Δήμους Αίγινας, Αποκορώνου Χανίων, 

Διφυών-Μεσσαπιών στην Εύβοια, Λάρισας, 

Οινουσσών και Ύδρας. Ο διαδικτυακός χάρτης με τα 

ακριβή σημεία των καθαρισμών βρίσκεται στο 

σύνδεσμο http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php  

Η επεξεργασία από τη HELMEPA των δελτίων 

καταγραφής που συμπλήρωσαν οι εθελοντές 

επιβεβαίωσε την ευρεία διασπορά των πλαστικών 

στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, 2 στα 3 

απορρίμματα που συμπεριλαμβάνονται στον 

πίνακα με τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα 

είναι πλαστικά. 

 

Tα ελαφρύτερα πλαστικά απορρίμματα μέσω των 

ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων 

μεταφέρονται και στις πιο απόμακρες περιοχές, ενώ 

ως συνθετικά υλικά δεν βιοδιασπώνται. Αντίθετα, 

με την πάροδο του χρόνου θρυμματίζονται σε 

μικρότερα κομμάτια και συσσωρεύονται ως 

μικροπλαστικά στους ζωντανούς οργανισμούς μέσω 

της τροφικής αλυσίδας. 
(Συνεχίζεται �) 

Αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Καθαρισµού 2015 

στην Ελλάδα 

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα 

της ΕΗΚ 2015 (τμχ) 

1. Αποτσίγαρα 27.102 

2. Πλαστικά μπουκάλια 16.626 

3. Καλαμάκια 14.536 

4. Κομμάτια πλαστικού κάτω των 2,5 εκ. 10.393 

5. Πλαστικά πώματα μπουκαλιών 8.798 

6. Αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών 7.816 

7. Πλαστικές σακούλες 7.314 

8. Συσκευασίες τροφίμων 6.284 

9. Κομμάτια φελιζόλ κάτω των 2,5 εκ. 5.984 

10. Πλαστικά ποτήρια/πιάτα 4.236 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2709443/ecl2015participants.pdf


-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

7 

Στα άλλα απορρίμματα που συνέλεξαν οι εθελοντές 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 3.664 καπάκια 

ποτηριών/συσκευασιών, 2.763 γυάλινα μπουκάλια, 

1.820 πλαστικά δοχεία λιπαντικών/καθαριστικών, 

1.794 μέτρα σχοινιού και 594 μέτρα πετονιάς, 1.412 

πάνες και μωρομάντηλα, 1.024 κονσέρβες, 771 

αναπτήρες, 620 μπαταρίες όλων των ειδών και 245 

ηλεκτρικές συσκευές, 211 ελαστικά και 123 άλλα 

εξαρτήματα αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών, 48 

βαρέλια, 22 καρέκλες, 6 κάδοι απορριμμάτων, 2 

θερμοσίφωνες και ένα καζανάκι!!! 

 

Η HELMEPA πρόβαλε με Δελτία Τύπου και στη 

σελίδα της στο Facebook τις δράσεις των εθελοντών 

στην Ελλάδα και απένειμε  Αναμνηστικό Δίπλωμα 

στους συντονιστές των δράσεων και τους μαθητές. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού θεσπίστηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 με το σύνθημα 

«Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη» για να προβάλλει 

το σημαντικό πρόβλημα 

των απορριμμάτων στο 

περιβάλλον και την 

ανάγκη για πρόληψη 

της ρύπανσης. Μετά 

από πρόσκληση των 

δ ι ο ρ γ α ν ω τ ώ ν ,  η 

HELMEPA ανέλαβε το 

συντονισμό αυτής της 

σ η μ α ν τ ι κ ή ς 

πρωτοβουλίας στην 

Ελλάδα. 

 

Σ υ ν ο λ ι κ ά ,  σ τ η ν 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 2015 οργανώθηκαν 

3.383 δράσεις σε 21 χώρες με τη συμμετοχή 

538.514 εθελοντών, οι οποίοι συνέλλεξαν 3.640 

τόνους απορριμμάτων. Λεπτομερή Έκθεση για τα 

αποτελέσματα της δράσης σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 

http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/

Report_Lets_Clean_Up_Europe_2015_May.pdf  

 

Καθώς η προσπάθεια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές 

είναι διαρκής, σας προσκαλούμε να πάρετε και σεις 

μέρος στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό 

Ακτών 2015, που συντονίζει πανελλαδικά η 

HELMEPA μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Περισσότερες 

πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στο 

σύνδεσμο http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php . 

http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Report_Lets_Clean_Up_Europe_2015_May.pdf
https://www.facebook.com/helmepa
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Σταματική Αντωνάκου, Ελένη Τσόλκα,  

Κώστας Τριανταφύλλου 

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: 

� Δείτε φωτογραφίες από απορρίμματα που βρέθηκαν σε υποβρύχιους καθαρισμούς και κάντε share και τα δικά 

σας ευρήματα μέσω του Project AWARE Foundation και της πρωτοβουλίας Beneath The Waves. 

 http://www.projectaware.org/BeneaththeWaves 

 

� Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 80% των θαλάσσιων πτηνών έχει πλαστικά αντικείμενα στο στομάχι, και μέχρι 

το 2050 το ποσοστό εκτιμάται ότι θα φτάσει το 99% για ορισμένα είδη. 

 http://www.bbc.com/news/science-environment-34108017 

 

 

Βόλτα στο βυθό με… ποδήλατο, το οποίο βρέθηκε από δύτες βυθισμένο  

στην Καραϊβική Θάλασσα, στα Νησιά Κέυμαν. Φωτογραφία: Rutger Geerling 

Τα Ευτράπελα των Σκουπιδιών...Τα Ευτράπελα των Σκουπιδιών...Τα Ευτράπελα των Σκουπιδιών...Τα Ευτράπελα των Σκουπιδιών...    

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/facebook

