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Το Λιµάνι του Πειραιά 

Ο Πειραιάς είναι μια πόλη-λιμάνι και η ιστορία του 

ανάμεσα στους αιώνες, είναι ιδιαίτερα 

συνδεδεμένη με το λιμάνι του. Πρόκειται για μια 

πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή με περιόδους ακμής 

και παρακμής, για πάνω από τέσσερις χιλιετίες. Μια 

διαδρομή που καταλήγει στη δημιουργία της 

νεότερης πόλης του Πειραιά στη διάρκεια του 

περασμένου αιώνα και σήμερα, σε μια 

μεγαλούπολη που σφύζει από ζωή, με το πρώτο 

λιμάνι της χώρας που διαθέτει όλα τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μεγάλου 

ναυτιλιακού και εμποροβιομηχανικού κέντρου.  

 

Για τον Πειραιά ίσχυσε ότι και για όλες τις πόλεις-

λιμάνια. Η κατά καιρούς ανάπτυξη του λιμανιού 

συνδέθηκε πάντα με περιόδους ανάλογης ακμής για 

την πόλη, ενώ στους δεκαπέντε περίπου αιώνες 

παρακμής του λιμανιού η πόλη ουσιαστικά δεν 

υπήρξε. Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να 

δούμε επιγραμματικά την πορεία και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του λιμανιού του Πειραιά από την 

αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Πληροφορίες 

αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, όμως το άρθρο 

έχει βασιστεί κυρίως στο υλικό που υπάρχει στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά.  

 

Δημιουργός του αρχαίου Πειραιά ήταν ο 

Θεμιστοκλής του οποίου το ενδιαφέρον για την 

πόλη εκδηλώθηκε μετά τη μάχη του Μαραθώνα, το 

492/493 π.Χ. Τα έργα για την οχύρωσή της, άρχισαν 

πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) και 

τελείωσαν μεταξύ 471 και 465 π.Χ. Αργότερα (461-

456 π.Χ.) ακολούθησαν άλλα έργα για την επέκταση 

των Μακρών Τειχών, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση 

του Πειραιά με την Αθήνα.  

Υπό την αιγίδα της 
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Με τα φυσικά πλεονεκτήματα που διέθετε ο 

Πειραιάς, με τους τρεις φυσικούς λιμένες του 

(Κάνθαρος, Μουνιχία, Ζέα) και με τα έργα που 

εκτελέστηκαν, αναδείχθηκε σύντομα σε ασφαλές 

πολεμικό και άρτιο σε συγκρότηση, οργάνωση και 

εκμετάλλευση εμπορικό λιμάνι. Ήταν ένα λιμάνι 

που έσφυζε από ζωή και δίκαια είχε αποκληθεί 

«Εμπόριον» της Ελλάδος. 

 

Το λιμάνι αυτό είχε όλες τις απαραίτητες υποδομές 

για την εξυπηρέτηση της λιμενικής κίνησης, όπως 

κρηπιδώματα και προβλήτες, μόλους, πέντε 

αποθήκες για εμπορεύματα και νεώρια για τη 

ναυπήγηση πλοίων στον Κάνθαρο και στους 

πολεμικούς ναυστάθμους της Ζέας και της 

Μουνιχίας (σημερινό Μικρολίμανο) παραθαλάσσια 

υπόστεγα, στα οποία αποσύρονταν για ασφάλεια τα 

πλοία όταν δεν ταξίδευαν.  

 

Το εμπορικό λιμάνι του αρχαίου Πειραιά 

(Κάνθαρος), εκτεινόταν από την περιοχή του 

Κεντρικού Τελωνείου (Άγιος Νικόλαος) ως το σημείο 

όπου βρίσκεται το Σιλό και υπήρχαν οι αποθήκες 

και τα λιμενικά υπόστεγα της Ελευθέρας Ζώνης. 

Διέθετε όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και 

υποδειγματική οργάνωση, με όλα τα αρμόδια 

όργανα (επιμελητές εμπορίου, τελώνες -για την 

είσπραξη των λιμενικών τελών και φόρων-, 

αγορανόμους, μετρονόμους, αστυνόμους, 

σιτοφύλακες κ.α.) για την εξυπηρέτηση των 

συναλλαγών. 

 

Ο Πειραιάς στην αρχαιότητα, όπως και σήμερα, 

ήταν κυρίως εισαγωγικό λιμάνι, με μεγάλη 

ναυτιλιακή και εμπορευματική κίνηση, ιδιαίτερα 

από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, που οι καιρικές 

συνθήκες διευκόλυναν τα ταξίδια των ιστιοφόρων.  

 

Η πορεία του αρχαίου Πειραιά ήταν κοινή με την 

πορεία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Θα την 

ακολουθήσει στον περίφημο «χρυσό αιώνα», θα 

δεχθεί μαζί της το πρώτο πλήγμα, στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ.) και τελικά 

θα την ακολουθήσει και στην πορεία προς την 

οριστική παρακμή από τους Μακεδονικούς 

χρόνους, έως το τελικό χτύπημα με την εισβολή των 

Ρωμαίων και την καταστροφή του από τον Σύλλα, το 

85 π.Χ.  

 

Μετά την καταστροφή, η πόλη περιορίστηκε μόνο 

σε χρήση κατοικίας κοντά στο λιμάνι, ενώ στους 

πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες γράφτηκε ο 

επίλογος της ιστορίας του Αρχαίου Πειραιά. Από το 

395 μ.Χ., με την τελευταία εισβολή των Γότθων, 

αρχίζει η μεγάλη περίοδος της πειραϊκής παρακμής, 

που θα διαρκέσει δεκαπέντε περίπου αιώνες, ως 

την εθνική μας αποκατάσταση. Στην περίοδο αυτή, 

ουσιαστικά η πόλη δεν υπήρξε.  

 

Το λιμάνι του Πειραιά χρησιμοποιήθηκε βέβαια 

κατά καιρούς ως ορμητήριο του βυζαντινού στόλου 

ή των πειρατικών πλοίων, που τότε κυριαρχούσαν 

στο Αιγαίο. Αλλά για 

κάποια, έστω και 

περιορισμένη λιμενική 

κίνηση, δεν μπορεί να 

γίνει λόγος. Μάλιστα, από 

το 1318 μ.Χ., ο Πειραιάς 

έχασε και το αρχαίο 

όνομά του. Έγινε το 

«Porto Leone» των 

Φράγκων και από το 1456 

το «Ασλάν Λιμάνι» των 

(Συνεχίζεται �) 
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Τούρκων, από το μαρμάρινο άγαλμα Λέοντος, που 

βρισκόταν περίπου στη θέση όπου χτίστηκε 

αργότερα το Παλαιό Δημαρχείο. 

 

Σε όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η ερήμωση 

και η εγκατάλειψη εξακολουθούν να είναι τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πειραϊκού χώρου, 

ενώ το λιμάνι του χρησιμοποιήθηκε σε αραιά 

χρονικά διαστήματα για ελάχιστες εμπορικές 

συναλλαγές. 

 

Περνώντας στη νεότερη ιστορική πορεία του 

Πειραιά, δύο χρονολογίες σημάδεψαν καθοριστικά 

το ξεκίνημα για τη δημιουργία: το 1829 και το 1835. 

Το 1829 φτάνουν οι πρώτοι νέοι του κάτοικοι και το 

1835 ιδρύεται ο Δήμος Πειραιώς, με πρώτο 

δήμαρχο τον Υδραίο Κυριακό Σερφιώτη. Εν τω 

μεταξύ, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το Ναύπλιο 

στην Αθήνα (1834), διαγράφεται πλέον η προοπτική 

για μελλοντική ανάπτυξη του πειραϊκού λιμένα.  

Παράλληλα όμως με τις προσπάθειες των νέων 

κατοίκων και τη σημαντική συμβολή των Δημάρχων, 

υπήρξαν ορισμένα γεγονότα που συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην εξέλιξη του Πειραιά και στην 

ανάδειξή του σε πρώτο λιμάνι της χώρας. 

Ενδεικτικά σημειώνουμε τη σιδηροδρομική 

σύνδεση με την Αθήνα το 1869 και αργότερα με τις 

άλλες πόλεις της Ελλάδας, τις πρώτες προσπάθειες 

για τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, 

ανάμεσα στο 1860 και το 1870 και τη διάνοιξη της 

διώρυγας της Κορίνθου το 1893, που έκανε 

πλεονεκτικότερη τη θέση του Πειραιά προς τη Δύση. 

 

Στο λιμάνι είχαν εκτελεστεί τα πρώτα απαραίτητα 

λιμενικά έργα, που παρείχαν τη δυνατότητα να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της λιμενικής 

κίνησης της εποχής, που έφτανε περίπου τα 2.500 

πλοία και τους 1.500.000 τόνους εμπορευμάτων το 

χρόνο, ενώ από το 1898 είχε αρχίσει η κατασκευή 

των δύο εξωτερικών μόλων και των μονίμων 

δεξαμενών.  

 

Συγχρόνως, μετά την ίδρυση της «Επιτροπείας 

Λιμένος» (1911), εκτελούνται την περίοδο 1924-

1931, τα πρώτα μεγάλα έργα της νεότερης ιστορίας 

του λιμανιού. Με τα έργα αυτά αρχίζει ουσιαστικά η 

προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του και με την 

ίδρυση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (1930) 

επιλύεται οριστικά και το θέμα της διοίκησης και 

οργάνωσης.  

Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα (1900-1930), η πόλη 

εξελίσσεται σημαντικά και μετά τα συγκλονιστικά 

γεγονότα της περιόδου 1912-1922 (Βαλκανικοί 

Πόλεμοι, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική 

Καταστροφή), κυριολεκτικά γιγαντώνεται. Ιδιαίτερα, 

μετά το 1922, ο Πειραιάς γνωρίζει τη μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή έκρηξη, με διπλασιασμό του 

πληθυσμού του. 

Η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου υπήρξε 

δραματική για την πόλη και το λιμάνι το οποίο είχε 

πάρα πολλές καταστροφές. Την περίοδο 1945-1950 

οι ζημιές αποκαταστάθηκαν και άρχισε να 

ανοικοδομείται και η πόλη, ενώ μεταξύ των ετών 

1955 και 1982, με την εφαρμογή του «Σχεδίου του 

Μείζονος Λιμένος Πειραιώς», εκτελέστηκαν πολύ 

σημαντικά έργα που είχαν ως αποτέλεσμα τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του λιμανιού. 

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν κρηπιδώματα 

4.500 μέτρων στον κεντρικό λιμένα, έγινε επέκταση 

της σιταποθήκης και κατασκευάστηκαν ο μόλος στη 

Φρεαττύδα και ο επιβατικός σταθμός Αγίου 

Νικολάου, ενώ έγινε προμήθεια πλωτού γερανού 

100 τόνων και εγκαταστάθηκε γερανογέφυρα.  

 

Τα σημαντικά έργα συνεχίστηκαν μέχρι τις μέρες 

μας με εργασίες εκβάθυνσης, διαμόρφωση του 

επιβατικού σταθμού του Αγίου Νικολάου ως 

εκθεσιακό κέντρο, κατασκευή υπόγειου γκαράζ 

στην Πλατεία Καραϊσκάκη, αποπεράτωση 

προβλήτας πετρελαιοειδών, κατασκευή πέντε 

επιβατικών σταθμών και τη δημιουργία του 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο.  

 

Σήμερα ο Πειραιάς περιλαμβάνεται στα μεγάλα 

λιμάνια της Ευρώπης από άποψης κατάπλου 
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Η εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (π.χ. ψάρια, 

μαλάκια, καρκινοειδή και υδρόβια φυτά) σε φυσικό 

ή ελεγχόμενο θαλάσσιο περιβάλλον ή σε εσωτερικά 

νερά ονομάζεται Υδατοκαλλιέργεια. Ειδικότερα, 

ιχθυοκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια ψαριών 

θάλασσας και γλυκού νερού σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον. 

 

H ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα σημαντικό τομέα, 

που καλύπτει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για 

τροφή παγκοσμίως. Και αυτό, γιατί τα άγρια 

ιχθυοαποθέματα μειώνονται δραματικά και 

ταυτόχρονα ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται 

ραγδαία. Η νέα αυτή τάση στην παγκόσµια 

βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας ονομάζεται “Blue 

Revolution”, επειδή η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί 

την ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον 

τοµέα των τροφίμων. 

Η κατάσταση στον κόσμο και στην Ελλάδα 

 

Το διάγραμμα που ακολουθεί σχετικά με την 

παγκόσμια παραγωγή ψαριών είναι αποκαλυπτικό 

για το πόσο έχει αυξηθεί η παραγωγή ψαριών από 

ιχθυοκαλλιέργειες από το 1950 μέχρι το 2013. Η 

αλίευση άγριων ψαριών (wild capture) έχει 

παραμείνει στάσιμη από τα μέσα της δεκαετίας του 

'90. Αντίθετα, η παραγωγή από ιχθυοκαλλιέργειες 

(aquaculture) έχει 10πλασιαστεί από το 1984, 

φτάνοντας τα 66,6 εκατ. τόνους το 2012. Συνεπώς, η 

ιχθυοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 44% της 

συνολικής παραγωγής της αλιείας, ενώ το 1984 

αντιπροσώπευε μόλις το 8%. Σύμφωνα με την 

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας “Fish to 2030”, 

προβλέπεται ότι μέχρι το 2030, το 62% του συνόλου 

των ψαριών που καταναλώνουμε θα προέρχεται 

από ιχθυοκαλλιέργειες. 

 (Συνεχίζεται �) 

Blue Revolution… ή αλλιώς ιχθυοκαλλιέργειες (Μέρος α’) 

πλοίων και φορτοεκφορτωτικής κίνησης. 

Συγκεκριμένα μέσω του λιμανιού γίνεται κάθε 

χρόνο διακίνηση άνω των 3 εκατομμυρίων 

εμπορευματοκιβωτίων (TEU), 450.000 αυτοκινήτων 

και 10,5 εκατομμυρίων τόνων φορτίων, ενώ 

καταπλέουν σε αυτό περί τα 17.500 πλοία. Αποτελεί 

δε το μεγαλύτερο λιμάνι ακτοπλοΐας της Ευρώπης 

εξυπηρετώντας 18 εκατομμύρια επιβάτες και 

750.000 οχήματα κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα είναι 

και σημαντικό λιμάνι κρουαζιέρας, απ’ όπου 

διακινούνται ετησίως πάνω από 2 εκατομμύρια 

επιβάτες, με προβλέψεις για διπλασιασμό της 

κίνησης. 

Πηγές: 
 

• «Πειραιάς – Το Λιμάνι των Τριηρών», Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος, 2016 

• «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη», Λεουτσάκου Σταυρούλα, Διπλωματική Εργασία, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2009, διαθέσιμη στο: 

 http://www.pcci.gr/evepimages/E6_F31865.TOLIMANITOUPEIRAIAKAIISYMVOLITOUSTINTOPIKIANAPTYXI(CHAROKOPEIOPAN.2009).pdf  

• http://www.pireasnet.gr/ΟΠειραιάς/Ιστορία/tabid/666/Default.aspx  

• http://www.olp.gr/el/ 

• http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/chronology 

• http://www.olp.gr/el/stats 

• http://www2.rgzm.de/Navis2/Harbours/Athen/Piraeus/Piraeus_GR.htm 

• http://www.atticacoast.gr/το-λιμάνι-πειραιά-σε-καλή-θέση-της-ευρω/ 
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Εξέλιξη παραγωγής αλιείας - υδατοκαλλιέργειας στην 

Ελλάδα 1950 – 2014 
 

Πηγή: FAO, ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ. Προσαρμογή: Ελληνική 

Υδατοκαλλιέργεια 2015, Σύνδεσμος Ελληνικών 

Θαλασσοκαλλιεργειών 

 

Αν και στην Ελλάδα η παραγωγή του λαβρακιού και 

της τσιπούρας αποτελεί περίπου το 92% της 

συνολικής παραγωγής, εκτρέφονται επίσης ο 

κόκκινος τόνος, η πέστροφα, τα στρείδια, τα μύδια, 

ο οξύρρυγχος  απ' τον οποίο προέρχεται και το 

χαβιάρι, ο σολομός, το χέλι, ο κυπρίνος, η ούγενα, ο 

σαργός, η γλώσσα, ο μπακαλιάρος, το λυθρίνι, το 

φαγκρί, η συναγρίδα και ο κέφαλος. 

 

Τύποι εκτροφής ιχθυοκαλλιεργειών και 

εγκαταστάσεις 

 

Πολλοί τύποι ιχθυοκαλλιεργειών αναπτύχθηκαν 

στην πορεία της εξέλιξής τους. Τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά παραμένουν σταθερά και βοηθούν 

στην ομαδοποίηση, διακρίνοντας τρεις κύριους 

τύπους εκτροφής: 

 

•  Εκτατικός 

Χαρακτηρίζεται από τα πολλά είδη ψαριών 

(πολυκαλλιέργεια), τη χαμηλή ιχθυοπυκνότητα  και 

τη μη χορήγηση τροφής. Η ανθρώπινη παρέμβαση 

είναι μικρή και η λογική σε αυτό τον τύπο εκτροφής 

είναι :  εμπλουτισμός–αλίευση,  δηλαδή 

εμπλουτισμός με γόνο ή βελτίωση των φυσικών 

πεδίων αναπαραγωγής ή και τα δύο και κατά 

χρονικά διαστήματα αλίευση. Εφαρμόζεται σε 

μεγάλες ή μικρές φυσικές ή τεχνητές 

υδατοσυλλογές, σε υποβαθμισμένα υδάτινα 

οικοσυστήματα ή σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη 

χερσαία έκταση και μικρή διαθέσιμη παροχή νερού. 

 

•  Ημιεντατικός 

Χαρακτηρίζεται από πολλά είδη ψαριών, σχετικά 

χαμηλή ιχθυοπυκνότητα, περιορισμένη χορήγηση 

τροφής και υποδομή μικρής κλίμακας. Ο τύπος 

αυτός εκτροφής εφαρμόζεται σε μικρές τεχνητές 

λίμνες (100–250 στρέμματα), συνήθως με τη 

μέθοδο της πολυκαλλιέργειας. Η διατροφή 

αποτελείται σε ποσοστό 70–80% από φυσικούς 

οργανισμούς (τροφική αλυσίδα) και 20–30% από 

ιχθυοτροφές. 

Παγκόσμια παραγωγή ψαριών, 1950-2013 

 

Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και κατ’ 

επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας δεν είναι ισόρροπα 

κατανεμημένη, καθώς το 91,92% της παγκόσμιας 

παραγωγής (89,357 εκατ. τόνοι) γίνεται στην Ασία. 

Ακολουθούν η Αμερική (3,13%), η Ευρώπη (2,9%), η 

Αφρική (1,78%) και τέλος η Ωκεανία (0,2%). 

 

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά ήπειρο το 2013 

 Πηγή: FAO. Προσαρμογή: Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια 

2015, Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών 

 

Η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο 

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, με την καλλιέργεια 

του λαβρακιού και της τσιπούρας, τα οποία είτε 

αλιεύονται σε μικρές ποσότητες είτε είναι 

υπεραλιευμένα. Η ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε στην 

Ελλάδα την δεκαετία του '80, αλλά γνώρισε 

εξαιρετική άνοδο τη δεκαετία του '90 και είναι ο πιο 

δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος στην ελληνική 

οικονομία (Εικόνα 3). Στην ανάπτυξη αυτή 

συνέβαλαν οι κλιματολογικές και γεωμορφολογικές 

συνθήκες, η μείωση των αποθεμάτων σε ψάρια 

(κυρίως λόγω νομοθετικών και περιβαλλοντικών 

περιορισμών), η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας 

εκτροφής ψαριών καθώς και οι επιχορηγήσεις προς 

αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η χαμηλή τιμή 

διάθεσης των ψαριών, η τάση των καταναλωτών για 

πιο υγιεινή διατροφή και η προσπάθεια 

πιστοποίησης της ποιότητας των ψαριών, 

δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη ζήτηση των 

ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. 

 (Συνεχίζεται �) 
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Η πυκνότητα των ψαριών σε ένα κλωβό στις πρώτες 

φάσεις εκτροφής, π.χ. την εποχή που τα ψάρια 

έχουν μέσο βάρος 70 γραμμάρια, μπορεί να φθάσει 

τα 150 άτομα στο κυβικό μέτρο ενώ όσο πλησιάζουν 

το εμπορεύσιμο βάρος τα 30 άτομα το κυβικό 

μέτρο. Ένας κλωβός επομένως, όγκου 250 κυβικών 

μέτρων μπορεί να περιέχει και 7.000 ψάρια 

εμπορεύσιμου μεγέθους ή 3 τόνους. 

Πλωτοί ιχθυοκλωβοί εκτροφής 

 

Βλέπουμε λοιπόν πως για την ιχθυοκαλλιέργεια 

απαιτούνται εγκαταστάσεις με συστήματα ελέγχου 

και κατασκευές υψηλής τεχνολογίας, ενώ 

χρειάζονται σχεδόν 2 χρόνια εκτροφής έως ότου τα 

ψάρια ιχθυοτροφείου φτάσουν στο πιάτο μας! 

 

Η διατροφή των ψαριών 

 

Σε γενικές γραμμές, η τροφή των ψαριών περιέχει 

πρωτεΐνες (55%), λίπη (11%), ίνες (3%), μεταλλικά 

στοιχεία (13%) και νερό (10%). Η σύστασή της 

διαφέρει ελαφρά σε σχέση με το μέγεθος των 

ψαριών και το ίδιο ισχύει για τη μορφή με την 

οποία παρέχεται. Μέχρι και το μέγεθος των 8 

γραμμαρίων η τροφή παρέχεται στα ιχθύδια σε 

μικρούς κόκκους, ενώ όσο τα ψάρια μεγαλώνουν 

έχει τη μορφή pellets, δηλαδή τεμαχίων διαφόρων 

μεγεθών που ξεκινούν από τα 1,5 χιλιοστά και 

φθάνουν τα 4,5 χιλιοστά όταν τα ψάρια ξεπεράσουν 

το μέγεθος των 100 γραμμαρίων. 

 

Η πρώτη ύλη για την κατασκευή της τροφής των 

ψαριών είναι ψάρια (ιχθυάλευρα 50%, λίπη ψαριών 

7%), φυτά με βάση τη σόγια (μέχρι 25%), σιτάρι 

(μέχρι και 20%), και μικροοργανισμοί όπως 

σακχαρομύκητες με τη μορφή μαγιάς, για την 

παροχή των απαραίτητων βιταμινών. 

 

Στο επόμενο τεύχος, θα μιλήσουμε για τα 

προβλήματα και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας και 

την προσπάθεια για την ανάπτυξη της βιώσιμης 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

•  Εντατικός 

 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή ιχθυοπυκνότητα, 

υποχρεωτική χορήγηση τροφής, λίγα ή ένα είδος 

ψαριού (μονοκαλλιέργεια) και πλήρη, ελεγχόμενη 

υποδομή με λεκάνες εκτροφής, δεξαμενές 

εκκολαπτηρίου, τμήματα υποστήριξης της 

παραγωγής. 

 

Στις εγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών γίνεται 

αρχικά ο εφοδιασμός και η εκτροφή του γόνου και 

στη συνέχεια διατήρηση, ανάπτυξη και 

πολλαπλασιασμός των ψαριών. Οι ιχθυογεννητικοί 

σταθμοί είναι χερσαίες κατασκευές όπου 

πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο η αναπαραγωγή 

των ψαριών και παράγεται ο γόνος. Υδροδοτούνται 

είτε απευθείας από τη θάλασσα, είτε από 

γεωτρήσεις. Σε διαφορετικά τμήματα των 

ιχθυογεννητικών σταθμών, με διαφορετικές 

τεχνικές, πραγματοποιείται η συλλογή των αυγών 

και η εκκόλαψή τους προκειμένου να μετατραπούν 

σε ιχθύδια. Η συνολική διάρκεια εκτροφής των 

ιχθυδίων στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς κυμαί-

νεται συνήθως από 90 έως 120 μέρες, έως ότου 

αποκτήσουν βάρος 1,5-2 γραμμαρίων και είναι πλέον 

έτοιμα να μεταφερθούν στις μονάδες πάχυνσης.  

Ιχθυογεννητικός σταθμός 

 

Μετά τον τέταρτο μήνα αρχίζει η περίοδος της 

προπάχυνσης (τα ιχθύδια από 2 γραμμάρια 

φθάνουν τα 20 γραμμάρια). Στη φάση της 

προπάχυνσης -ή ένα τμήμα της- τα ιχθύδια είναι 

δυνατόν να παραμείνουν για μεγαλύτερη ασφάλεια 

(συχνά μέχρι του μεγέθους των 5 γραμμαρίων) στον 

ιχθυογεννητικό σταθμό και στη συνέχεια στους 

κλωβούς εκτροφής. Η περίοδος της πάχυνσης (από 

20 γραμμάρια μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος των 

400 γραμμαρίων) διαρκεί περίπου 18 μήνες. Οι 

ιχθυοκλωβοί είναι πλωτές εγκαταστάσεις σχήματος 

τετράγωνου ή κυκλικού, διαφόρων διαστάσεων, 

στις οποίες προσαρτώνται τα ανάλογα δίχτυα μέσα 

στα οποία εκτρέφονται τα ψάρια. Η τροφή 

χορηγείται με το χέρι ή με αυτόματες ταΐστρες ή με 

συστήματα ελεγχόμενα από Η/Υ. 

Πηγές: 
 

• World Bank Report “Fish to 2030”: http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf 

• FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture, Opportunities and challenges: http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf 

• Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια 2015, Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών:  

 http://www.agora.mfa.gr/appdata/annual_report_2015.20161793540.pdf 

• Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας: http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/1/11/Ο_κλάδος_της_Ιχθυοκαλλιέργειας.pdf 
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Η άγκυρα είναι από τα βασικότερα εξαρτήματα 

πλοίων και σκαφών που σχετίζεται με την ασφάλειά 

τους και εξασφαλίζει τη σταθερότητα της θέσης 

τους όταν βρίσκονται σε όρμο, αγκυροβόλιο ή σε 

λιμένα. Το μέγεθος της ποικίλει και εξαρτάται από 

το μέγεθος των πλοίων και πλοιαρίων στα οποία θα 

χρησιμοποιηθεί. 

 

Φημολογείται ότι 

ήταν εφεύρεση 

του βασιλιά  

Μίδα, ενώ, η 

πρώτη άγκυρα 

διατηρούταν ήδη 

στο ιερό του Δία 

στην Ολυμπία, 

στα χρόνια του 

Παυσανία.  

 

Ιστορία 

Πριν την εφεύρεση της άγκυρας, οι ναυτικοί της 

Μεσογείου, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου 

συνήθιζαν να χρησιμοποιούν μεγάλους 

ακατέργαστους λίθους (πέτρες), δεμένους με ένα 

σχοινί. Μία επισφαλής διαδικασία, καθότι υπήρχε 

πάντα ο κίνδυνος να γλιστρήσει η άγκυρα και να 

παρασύρει το πλοίο αν ριχνόταν σε αμμώδη 

περιοχή. 

 

Περίπου το 600 π.Χ. οι  αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί 

επιχείρησαν και κατασκεύασαν ένα διαφορετικό 

τύπο πέτρινης άγκυρας, προκειμένου να λύσουν το 

παραπάνω πρόβλημα. Άνοιξαν δύο μικρές τρύπες 

στην άγκυρα βάζοντας δύο «νύχια» από κλαδιά 

δέντρου. Αυτά, χρησίμευαν για να γαντζώνεται η 

άγκυρα στο βυθό καλύτερα και να μη γλιστράει. Τις 

πέτρινες άγκυρες τις αποκαλούσαν «ευναί» ενώ 

κατασκεύαζαν και ξύλινες, που είχαν επένδυση 

μολύβδου για να είναι βαρύτερες και να 

συγκρατούν το πλοίο καλύτερα. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων και την πρόοδο της 

ναυτικής τέχνης, η μορφή, το σχήμα και το υλικό της 

άγκυρας άλλαξε πολύ για να πλησιάσει όλο και 

περισσότερο στη σημερινή της μορφή. 

 

Στη Ρωμαϊκή εποχή ο λίθος άρχισε σταδιακά να 

αντικαθίσταται από το σίδηρο. Σήμερα    

διασώζονται πολλές άγκυρες από εκείνη την 

περίοδο, που ήταν κατασκευασμένες από σίδηρο 

και άλλα βαριά μέταλλα. 

 

Στον 19ο αιώνα, η άγκυρα, αλλά και όλα τα 

επιμέρους τμήματά της, κατασκευάζονταν πλέον 

μόνο από σίδηρο. Το 1813 οι άγκυρες απέκτησαν 

τους καμπυλωτούς βραχίονες, ενώ το 1821 

κατασκευάστηκε η πρώτη άστυπη άγκυρα, τα 

Βίρα τις άγκυρες! 

χαρακτηριστικά της οποίας θα αναλύσουμε 

παρακάτω. 

 

Είδη αγκυρών - Βασικά μέρη 

 

Στις σύγχρονες άγκυρες τα 

βασικά μέρη είναι: ο 

«δαχτύλιος» δηλαδή ο κρίκος 

που συνδέει την αλυσίδα με 

την άγκυρα (1), η «άτρακτος» 

δηλ. ο κύριος κορμός της 

άγκυρας (2), ο «αγκώνας» το 

κάτω μέρος της ατράκτου (3),  

οι «βραχίονες» (arms), που 

εκτείνονται δεξιά και 

αριστερά στο κάτω μέρος της 

άγκυρας (4), τα «νύχια» (5) 

και τα «ακρονύχια» (6), στα 

οποία καταλήγουν οι «βραχίονες» και ο «στύπος» 

τμήμα στο πάνω μέρος του κύριου κορμού της 

άγκυρας κάθετα προς τους «βραχίονες» (7). 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι τύποι 

αγκυρών: 

 

1. Άγκυρα Βρετανικού Ναυαρχείου (Admiralty Pattern) 

Παλαιού τύπου άγκυρα που έφερε στύπο. 

Κατασκευάστηκε το 1852 από το Βρετανικό Ναυτικό 

και κυριάρχησε στα πλοία του 19ου αιώνα. Η 

συγκεκριμένη άγκυρα 

διατηρεί μέχρι σήμερα 

την αξία της, ενώ οι 

νεώτεροι τύποι που 

ακολούθησαν είναι 

συνδυασμοί της. Τέτοια 

άγκυρα έφεραν στο 

τέλος της εποχής τους, 

όλα τα μεγάλα 

ιστιοφόρα και τα πρώτα 

ατμοκίνητα πλοία. 

 

Αυτή η άγκυρα δεν χρησιμοποιείται πλέον στα 

εμπορικά πλοία, καθώς είναι υπερβολικά δυσκίνητη 

στο χειρισμό και δύσκολη στη στοιβασία. Λόγω 

όμως της εξαιρετικής κράτησής τους στο βυθό, τη 

συναντάμε ακόμα σε λέμβους και μικρά πλοιάρια.   

 

2. Άγκυρα Martin 

Άγκυρα με μικρό στύπο, 

πεπλατυσμένο, ακίνητο και στο ίδιο 

μήκος με τους βραχίονες. Σε αυτή 

την άγκυρα οι βραχίονες 

περιστρέφονται κάθετα στον άξονα 

του κύριου κορμού της άγκυρας, 

κατά 45
ο
 περίπου προς την κάθε 

πλευρά. 

 (Συνεχίζεται �) 
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� 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: Δημήτρης Γιάκος, Ελένη Τσόλκα, 

Σταματική Αντωνάκου 

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: 

♦ Μιας και ο «Μήνας Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» που συντονίζει η HELMEPA είναι σε εξέλιξη (link), δείτε 

ένα ενδιαφέρον infographic: Μια θάλασσα γεμάτη σκουπίδια - αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των πλαστικών - 

https://maritimecyprus.com/2016/09/11/infographic-sea-full-of-trash/ 
 

♦ Νέα Έκθεση στο Μουσείο Ηρακλειδών: «Πλεύσις - Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα των Ελλήνων από την αρχαιότητα 

έως τους νεότερους χρόνους» - http://bit.ly/2cRQVpx 

 6. Άγκυρα πρόσδεσης 

Χρησιμοποιείται για την αγκυροβολία 

σημαντήρων, κυρίως σε αβαθή νερά 

από μικρά σκάφη. Διαθέτει μόνο ένα 

βραχίονα, ο οποίος βυθίζεται στο 

νερό με τη βοήθεια δύτη. 

  

7. Τετράχυλος άγκυρα ή  

     τεσσαροχάλι 

Μικρή άστυπη άγκυρα με 4 κυρτούς 

βραχίονες μόνιμους ή σπαστούς, που 

χρησιμοποιείται για την αγκυροβολία 

μικρών σκαφών ή λέμβων. 

 

8. Πλωτή άγκυρα 

Το σχήμα της είναι κωνικό, 

στρογγυλό ή τετράγωνο και 

κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

μουσαμά. Χρησιμοποιείται από 

τα μικρά σκάφη ή λέμβους και 

πέφτει στη θάλασσα από την 

πρύμνη σε περίπτωση θαλασσοταραχής. 

  

9. Άγκυρα CQR 

Χρησιμοποιεί τη λογική του αρότρου 

για τη λειτουργία της. Μπαίνει μέσα 

στο βυθό όπως το άροτρο οργώνει το 

χώμα και χρησιμοποιείται ως κύρια 

άγκυρα πολλών μικρών σκαφών. 

Είναι άστυπη, γεγονός που βοηθάει 

στην ανάσυρση και αποθήκευσή της στον στορέα 

και αντέχει υψηλά φορτία. 

3. Άγκυρα Danforth 

Η γνωστή από το όνομα 

του κατασκευαστή της 

άγκυρα μικρού βάρους  

Danforth, έχει ιδιόμορφο στύπο. Αυτός βρίσκεται 

χαμηλά στον αγκώνα, στο σημείο στροφής του 

τριγωνικού σχήματος των βραχιόνων. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό αυτής της άγκυρας είναι τα μεγάλα 

νύχια που είναι τοποθετημένα με τέτοια γωνία, 

ώστε να βυθίζονται βαθιά εξασφαλίζοντας αρκετή 

δύναμη κράτησης. Οι άγκυρες Danforth κατά-

σκευάζονται σε διάφορα βάρη, μέχρι τα 80 κιλά. 

 

4. Άστυπη άγκυρα 

Δεν φέρει στύπο, αλλά κινητούς 

βραχίονες. Ανάλογα με τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της 

άγκυρας, ονομάζεται Hall, Dunn κ.α. 

Κατασκευάζεται συνήθως από 

σφυρήλατο χάλυβα. Ο αγκώνας, οι 

βραχίονες και τα νύχια έχουν σφηρηλατηθεί σ’ ένα 

σώμα, ενώ η απουσία στύπου επιτρέπει τον εύκολο 

χειρισμό και την είσοδο της άγκυρας μέσα στον 

στορέα ή αλλιώς όκιο. 

 

5. Μυκητοειδής άγκυρα 

Άστυπη άγκυρα σε σχήμα 

μανιταριού (μύκητας), με 

βαρύ μέταλλο μακρύ και 

στενό κορμό για άτρακτο. Χρησιμοποιείται συνήθως 

για την αγκυροβολία φαρόπλοιων σε σημαντήρες 

διαύλων ή σε άλλα βοηθήματα ναυσιπλοΐας, λόγω 

της αντοχής της σε δυσμενείς συνθήκες. 
Πηγές: sailing-info.gr, pi-schools.gr, eugenfound.edu.gr 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/helmepa
http://www.sailing-info.gr/articles/sailing/1382-agires
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/FILES/biblia/biblia/naytikh_texni_a/kef%2012.pdf
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_j00054.pdf
http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php

