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Γνωρίζετε ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι 

ένας από τους παλαιότερους ζωντανούς 

οργανισμούς στον πλανήτη μας; Τα 

αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα 

θαλάσσιας χελώνας χρονολογούνται 

περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αν 

σκεφτούμε  ότ ι  ο ι  δε ινόσαυροι 

εξαφανίστηκαν 65 εκατομμύρια χρόνια 

πριν, καταλαβαίνουμε ότι οι θαλάσσιες 

χελώνες είναι από τα αρχαιότερα πλάσματα 

στον πλανήτη και η ιστορία τους ταυτίζεται 

με την εξέλιξη της ζωής στη Γη. 

  

Ο αριθμός των θαλάσσιων χελώνων 

παγκοσμίως έχει μειωθεί και η κύρια αιτία 

αυτής της μείωσης είναι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Από τη στιγμή που μια 

θαλάσσια χελώνα αρχίζει τη ζωή της ως ένα 

αυγό θαμμένο στην άμμο, πολλές από τις 

δικές μας δραστηριότητες επηρεάζουν την 

επιβίωσή της. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 

μόνο ένα στα χίλια χελωνάκια θα 

καταφέρει να φτάσει στην ενηλικίωσή 

του. 

 

Λίγα λόγια για τις θαλάσσιες χελώνες... 

 

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι χελώνες της 

υπεροικογένειας των Χελωνιοειδών και 

είναι από τα μεγαλύτερα ερπετά στη Γη. 

Βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, αλλά 

απαντώνται κυρίως σε εύκρατα και τροπικά 

νερά. Όπως όλα τα ερπετά, είναι 

ποικιλόθερμες, το οποίο σημαίνει ότι 

χρησιμοποιούν τη θερμότητα του 

περιβάλλοντος σαν την κύρια πηγή 

ρύθμισης της θερμότητας του σώματός 

τους. Διαθέτουν αναπνευστικό σύστημα με 

πνεύμονες και το σώμα τους προστατεύεται 

εντός ενός κερατοειδούς καβουκιού 

(εξαίρεση αποτελεί η δερματοχελώνα με το 

δερματώδους υφής καβούκι). 

 

Από τα 7 είδη στον κόσμο, μόνο 3 

απαντώνται τακτικά στη Μεσόγειο (Caretta 

caretta, Chelonia mydas και Dermochelys 

coriacea). Από αυτά τα 3 είδη μόνο η 

Καρέττα-Καρέττα ωοτοκεί στην Ελλάδα. Οι 

θαλάσσιες χελώνες  περνούν το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής τους στη θάλασσα όπου 

ζευγαρώνουν, τρέφονται, μεταναστεύουν 

και διαχειμάζουν. Μόνο οι ενήλικες 

θηλυκές χελώνες επιστρέφουν στη στεριά 

για να σκάψουν την φωλιά τους και να 

αφήσουν τα αυγά τους, ενώ οι αρσενικές 

δεν θα επιστρέψουν ποτέ στη στεριά.  

 

Η ζωή της θαλάσσιας χελώνας βρίσκεται 

σε κίνδυνο 

 

Φυσικές απειλές 

 

Η κύρια φυσική απειλή για την επιβίωση 

των θαλάσσιων χελώνων, των νεογέννητων 

και των αυγών είναι ο καιρός. Ο άνεμος, η 

βροχή, καθώς και οι αφύσικα υψηλές 

θερμοκρασίες επηρεάζουν τις χελώνες σε 

όλα τα στάδια της ζωής τους, ενώ οι πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 14°C) 

«παγώνουν» ακόμη και ενήλικες χελώνες. Η 

διάβρωση του εδάφους επίσης μπορεί να 

καταστρέψει τις παραλίες ωοτοκίας. 

 

Οι φυσικοί εχθροί αυγών και νεογέννητων 

είναι διαφορετικοί ανάλογα με τη 

γεωγραφική θέση. Για παράδειγμα στην 
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Ελλάδα, διάφορα σαρκοφάγα ζώα, όπως 

αλεπούδες, κουνάβια και τσακάλια, σκάβουν τις 

φωλιές και τρώνε αυγά και χελωνάκια. Καθώς τα 

νεογέννητα τρέχουν προς τη θάλασσα, κινδυνεύουν 

είτε από αυτά τα ζώα, ή από πουλιά, όπως κοράκια, 

γλάροι και κορμοράνοι. Μετά την άφιξή τους στη 

θάλασσα, η περιπέτεια της επιβίωσης δεν τελειώνει 

εκεί, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο να φαγωθούν 

από μεγάλα ψάρια. 

 

Απειλές από τον άνθρωπο 

 

Οι μεγαλύτεροι όμως κίνδυνοι προέρχονται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε αρκετές τροπικές 

χώρες, οι θαλάσσιες χελώνες αλιεύονται για 

σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης (κρέας και μέρη 

του σώματος). Επίσης, τα αυγά τους θεωρούνται 

σπάνια λιχουδιά και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

λαθροθηρίας αυγών για κατανάλωση. 

Μια από τις κυριότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες είναι ότι οι 

άνθρωποι καταλαμβάνουν το φυσικό χώρο όπου 

γεννούν οι χελώνες. Η τουριστική εκμετάλλευση 

των περιοχών ωοτοκίας, συρρικνώνει κατά πολύ το 

διαθέσιμο χώρο που έχουν οι χελώνες για να 

αποθέσουν με ασφάλεια τα αυγά τους. Για 

παράδειγμα: 

 

• Ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες 

ωοτοκίας συχνά σχηματίζουν ένα αδιαπέραστο 

τείχος που εμποδίζει την πρόσβαση των χελώνων 

στο πίσω μέρος της παραλίας για να γεννήσουν. 

• Τα τεχνητά φώτα στις παραλίες 

αποπροσανατολίζουν τόσο τις ενήλικες θηλυκές 

όταν βγαίνουν να γεννήσουν όσο και τους 

νεοσσούς που προσπαθούν να φθάσουν στη 

θάλασσα. Όταν τα νεογέννητα χελωνάκια 

βγαίνουν από την άμμο και προσπαθούν να 

φτάσουν στη θάλασσα, αναγνωρίσουν ως 

φωτεινότερο σημείο του ορίζοντα την θάλασσα 

και κατευθύνονται προς αυτήν. Αν όμως 

υπάρχουν άλλα φώτα που λάμπουν στις 

παραλίες, τα χελωνάκια μπερδεύονται με 

αποτέλεσμα να κατευθύνονται προς αυτά, αντί 

προς τη θάλασσα. Η διαδρομή αυτή των 

νεογέννητων γίνεται πάντα τη νύχτα, οπότε αν 

αποτύχουν να φτάσουν στη θάλασσα γρήγορα 

και παραμείνουν στην ξηρά μέχρι την επόμενη 

μέρα, θα πεθάνουν από τη ζέστη. 

• Το φύτεμα δέντρων ή το στήσιμο των ομπρελών 

δημιουργούν σκιά στις φωλιές τον χελώνων και 

οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της άμμου 

καθυστερούν την επώαση των αυγών. 

• Η ανθρώπινη παρουσία στις παραλίες ωοτοκίας 

τη νύχτα τρομάζει τις θαλάσσιες χελώνες που 

θέλουν να γεννήσουν, ενώ κατασκευές στην 

άμμο (πχ κάστρα) ή ίχνη από τροχοφόρα 

οχήματα μπορεί να παγιδεύσουν τα νεογέννητα 

στην πορεία τους προς τη θάλασσα. 

 

Η ρύπανση των 

θαλασσών απειλεί 

σοβαρά τις θαλάσσιες 

χελώνες, που μπορεί να 

χάσουν τη ζωή τους όταν 

π α γ ι δ ε ύ ο ν τ α ι  σ ε 

ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν α 

αλιευτικά εργαλεία, 

όπως δίχτυα, σχοινιά, 

πετονιές και αγκίστρια. 

Ε π ί σ η ς  κ ά π ο ι ε ς 

τραυματίζονται από 

συγκρούσεις με πλοία, 

βάρκες και jet skis. 

Σημαντική απειλή συνιστούν και τα σκουπίδια στη 

θάλασσα και ειδικότερα οι πλαστικές σακούλες, τις 

οποίες οι χελώνες μπερδεύουν με τσούχτρες ή 

μέδουσες, που είναι η λιχουδιά τους, και τις 

καταπίνουν με αποτέλεσμα να φράσσεται το 

πεπτικό τους σύστημα και να πεθαίνουν. 

 

Τελευταία επιστημονικά ευρήματα και έρευνες για 

τις θαλάσσιες χελώνες 

 

Μια απρόσμενη και συνάμα ανησυχητική 

ανακάλυψη έχουν φέρει στο φως οι επιστήμονες 

που μελετούν τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στις θαλάσσιες χελώνες. Ένα 

χαρακτηριστικό των ερπετών είναι ότι σε πολλά 

είδη το φύλο καθορίζεται από τη θερμοκρασία κατά 

τη διάρκεια της επώασης. Στις θαλάσσιες χελώνες, 

οι θερμοκρασίες άνω των 29°C ευνοούν τα θηλυκά. 

Όταν η θερμοκρασία της άμμου, όπου οι χελώνες 

αφήνουν τα αυγά τους, είναι χαμηλότερη από 29°C, 

τότε γεννιούνται σχεδόν μόνο αρσενικά. 

(Συνεχίζεται �) 
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Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η άνοδος των 

θερμοκρασιών είναι πολύ πιθανό να διαταράξει την 

αναλογία των φύλων στις θαλάσσιες χελώνες, με τα 

θηλυκά να επικρατούν μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των πληθυσμών βραχυπρόθεσμα, όμως 

εάν αυτή η τάση συνεχιστεί για πολλές δεκαετίες, το 

ήδη απειλούμενο ζώο θα μπορούσε ακόμη και να 

αφανιστεί. Περισσότερα δείτε στο παρακάτω άρθρο 

σχετικά με την έρευνα γι’ αυτήν τη «θηλυκή» 

απειλή με επικεφαλής τον Γκράεμ Χέιζ, καθηγητή 

Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του Σουόνσι στη 

Βρετανία: http://www.tovima.gr/science/medicine-

biology/article/?aid=598685 

 

Για τη μελέτη των κινήσεων και της συμπεριφοράς 

των θαλάσσιων χελώνων, ερευνητές στο 

πανεπιστήμιο Τζέιμς Κουκ της Αυστραλίας έχουν 

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην 

τοποθέτηση μικρών και ελαφριών (γύρω στα 100 

γραμμάρια) συσκευών GPS στο καβούκι των 

χελώνων, που τους επιτρέπουν να κολυμπούν 

ανενόχλητα και ταυτόχρονα καταγράφουν τις 

διαδρομές τους, παρέχοντας πληροφορίες που 

μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

προστασία τους. Περισσότερες λεπτομέρειες και 

βίντεο εδώ: http://gr.euronews.com/2015/04/16/

australian-turtle-tracking-aids-understanding-and-

conservation/ 

To φαινόµενο των Ερυθρών Παλιρροιών 

Η έκφραση «Ερυθρές Παλίρροιες» αν και, αρχικά, 

μας παραπέμπει στην παλιρροϊκή κίνηση του νερού, 

στην πραγματικότητα είναι η κοινή ονομασία ενός 

φαινομένου, γνωστού ως άνθιση του φυτοπλαγκτόν 

και αφορά τη μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων 

αυτότροφων μικροοργανισμών, κυρίως κάποιων 

ειδών δινομαστιγωτών.  

 

Συνήθως συμβαίνει σε παράκτιες περιοχές και 

προσδίδει ένα κοκκινωπό ή καφετί χρώμα στα 

επιφανειακά νερά της θάλασσας.  Το χρώμα αυτό 

δημιουργείται λόγω των χρωστικών ουσιών που 

διαθέτει το φυτοπλαγκτόν, οι οποίες αιχμαλωτίζουν 

το φως του ήλιου που χρειάζεται για την κυτταρική 

θρέψη, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του. 

 

Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει 

εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι ανθίσεις του 

φυτοπλαγκτόν προσφέρουν άφθονη τροφή για το 

ζωοπλαγκτόν, μικρές γαρίδες, γόνους ψαριών κ.τ.λ., 

αφού ως γνωστόν το φυτοπλαγκτόν είναι η βάση 

της τροφικής αλυσίδας στους ωκεανούς. Ωστόσο, η 

αύξηση του αριθμού αυτών των ανθίσεων που 

καταγράφονται ετησίως και ιδιαίτερα των 

επιβλαβών ανθίσεων (Harmful Algal Blooms-HABs) 

έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες.  

 

Η συνεχής κατάληξη γεωργικών αποβλήτων, 

αστικών λυμάτων και άλλων ρυπαντών των γλυκών 

και θαλάσσιων υδάτων έχει οδηγήσει στην αύξηση 

των θρεπτικών συστατικών (φώσφορο, άζωτο) στο 

νερό, δημιουργώντας ένα πιο εύτροφο περιβάλλον. 

Πηγές: 

• http://www.archelon.gr/contents/biology.php 

• http://www.wwf.gr/endangered-species/caretta 

• http://oceantoday.noaa.gov/endoceanseaturtles/ 

• http://www.fws.gov/northflorida/SeaTurtles/20090700_You_Can_Help_ST.pdf 

 

Εικόνες: 

• http://www.nmfs.noaa.gov/pr/images/turtles/green_bruckner_hires_noaa.jpg 

• http://www.divethereef.com/news.asp?date=1/16/2007 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_turtle#/media/File:Sea_turtle_entangled_in_a_ghost_net.jpg 

• http://www.zanteguru.com/turtles/turtles.htm  
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Σε συνδυασμό με άλλες περιβαλλοντικές 

παραμέτρους (ζέστη, ηλιοφάνεια) και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής (αργός ρυθμός 

ανανέωσης νερού, μικρό βάθος) δημιουργούνται 

συχνά οι κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση 

ανθίσεων. 

Μερικά όμως είδη δινομαστιγωτών και 

κυανοβακτηρίων μπορούν να προκαλέσουν κατά 

την άνθιση τους σοβαρές επιπτώσεις μέσω της 

παραγωγής τοξινών, επηρεάζοντας τους 

συνυπάρχοντες οργανισμούς και αλλάζοντας έτσι τη 

δυναμική του τροφικού πλέγματος. 

 

Στις επιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι για 

τη δημόσια υγεία από την άμεση κατανάλωση 

μολυσμένων με τοξίνες θαλασσινών μυδιών, 

στρειδιών κ.α., που έχουν την τάση να διηθούν στο 

εδώδιμό τους μέρος όλες τις τοξίνες που μπορεί να 

υπάρχουν στο θαλασσινό νερό, ή από την έμμεση 

έκθεση του σε αυτές, καθώς και σημαντικές 

οικονομικές ζημιές σε παράκτιες κοινότητες, 

προβλήματα στον τομέα της αλιείας και των 

ιχθυοκαλλιεργειών λόγω αυξημένης θνησιμότητας 

των ψαριών κ.α.  

 

Ερεθισμοί στα μάτια, το στόμα, το λαιμό ακόμα και 

συμπτώματα γρίπης είναι μερικά παραδείγματα του 

τι μπορούν να προκαλέσουν οι ερυθρές παλίρροιες, 

οι οποίες άλλοτε είναι ορατές, άλλοτε όχι. Αν και οι 

περισσότερες από αυτές δεν παράγουν τοξίνες, οι 

αλλαγές που προκαλούν στη χημική σύνθεση του 

θαλασσινού νερού, μπορούν σε κάθε περίπτωση να 

επηρεάσουν την υγεία λουόμενων και παραθε-

ριστών που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτές. 

Τα ευτροφικά φαινόμενα, η κατανάλωση δηλαδή 

του οξυγόνου που υπάρχει στο νερό λόγω 

αυξημένου μικροβιακού φορτίου σε βαθμό που να 

δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες, είναι άλλη μία 

σοβαρή επίπτωση των ερυθρών παλιρροιών, που 

θέτει σε κίνδυνο την ιχθυοπανίδα, τα 

θαλασσοπούλια κι άλλους οργανισμούς που 

βρίσκονται σε σημεία με δυσκολία διαφυγής. 

  

Περιστατικά ερυθρών παλιρροιών σε κάποιες 

περιοχές φαίνεται πάντως να έχουν φυσικά αίτια, 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα, όπως 

ήδη αναφέραμε, της αύξησης των θρεπτικών 

συστατικών λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ερυθρές παλίρροιες έχουν 

καταγραφεί σε διάφορες περιοχές όπως στη 

Φλόριντα, την Μοντάνα, το Ρόουντ Άιλαντ των 

Η.Π.Α., τον κόλπο του Μεξικού, το Μπελίζ και άλλες, 

με διαφορετική ένταση και σοβαρότητα 

επιπτώσεων σε κάθε περίπτωση.  

 

Στην Ελλάδα το πιο γνωστό παράδειγμα ερυθράς 

παλίρροιας είναι του Θερμαϊκού Κόλπου της 

Θεσσαλονίκης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 1988 

και πιο πρόσφατα τον Μάιο του 2011 και τα αίτια 

εμφάνισής της ήταν κυρίως ανθρωπογενή.  

 

«Αυτουργοί» των φαινομένων ερυθρών παλιρροιών 

στον Θερμαϊκό είναι μερικά είδη τριών γενών 

δινομαστιγωτών – Noctiluca, Prorocentrum και 

Dinophysis – με το τελευταίο μάλιστα να παράγει 

τοξίνες που δρουν επιβλαβώς σε βάρος ζωϊκών 

οργανισμών. 

 

Οι ερυθρές παλίρροιες μπορούν να διαρκέσουν από 

μερικές μέρες έως και μήνες. Η διάρκειά τους 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 

αφθονία ανόργανων θρεπτικών συστατικών στο 

νερό, η ηλιοφάνεια, το βάθος, η θερμοκρασία του 

νερού, οι επιφανειακοί άνεμοι και η υδρογραφία 

(ρεύματα) της περιοχής, η σύσταση της 

βιοκοινότητας και κυρίως η ύπαρξη ανταγωνιστικών 

ειδών κ.α. 

Πηγές: 

• http://oceanservice.noaa.gov/facts/redtide.html  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Red_tide  

• http://serc.carleton.edu/microbelife/topics/redtide/index.html  

• http://seafood.oregonstate.edu/.pdf%20Links/Red%20Tides%20-%20Questions%20and%20Answers.pdf  

• http://www.nwhc.usgs.gov/publications/field_manual/chapter_36.pdf  
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Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για πάνω από 2.300 

χρόνια, από την ίδρυσή του το 315 π.Χ. έως σήμερα, 

είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της 

Βαλκανικής χερσονήσου και στις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης, ενώ αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα λιμάνια της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Η γεωγραφική του θέση είναι μεγάλης 

στρατηγικής σημασίας καθιστώντας το, πολύ συχνά 

στο παρελθόν, αντικείμενο πολιορκιών, επιθέσεων, 

καταλήψεων και ναυμαχιών.  

Βρίσκεται στο εσώτατο σημείο του Θερμαϊκού 

κόλπου, προς τα δυτικά του κέντρου της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1,5 

εκατομμυρίων τ.μ. και εκτείνεται σε μήκος 3,5 

χιλιομέτρων. Διαδραματίζει έναν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την εμπορευματική 

κίνηση της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετεί όχι 

μόνο την ελληνική αγορά αλλά χρησιμοποιείται και 

ως κόμβος διανομής για τις αγορές των γειτονικών 

κρατών λόγω του διευρυμένου δικτύου μεταφορών 

που έχει, αλλά και επειδή είναι κοντά σε αυτές.  

 

Πράγματι, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι κάθε είδους 

φορτίων (υγρά και στερεά, χύμα ή συσκευασμένα) 

διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης με προορισμό τις γειτονικές χώρες 

της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Κοσσόβου, της 

Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας. Είναι ένα λιμάνι με 

πλούσια ιστορία, στην οποία θα κάνουμε μία 

σύντομη αναδρομή στις επόμενες παραγράφους. 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα το λιμάνι 

της, ιδρύθηκε το 315 π.Χ., από τον βασιλιά της 

Μακεδονίας Κάσσανδρο, επιφανή στρατηγό του 

Φιλίππου του Β' και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η 

μεταφορά του κύριου λιμένα της Μακεδονικής 

Αυτοκρατορίας από τη λιμνοθάλασσα της Πέλλας 

στη Θεσσαλονίκη ήταν απαραίτητη, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανομένων 

εισαγωγικών και εξαγωγικών αναγκών των 

Μακεδόνων. 

Κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο, η Εγνατία οδός, που 

κατασκευάστηκε μεταξύ 146 π.Χ. και 120 π.Χ. 

συνέδεσε το Δυρράχιο με το Βυζάντιο και έδωσε 

στο λιμάνι εύκολη πρόσβαση σε μια μεγάλη 

ενδοχώρα. Η στρατηγική θέση και οι συνδέσεις του, 

κατέστησαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένα από τα 

πιο αξιόλογα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με 

κίνηση ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο 

Μέγας Κωνσταντίνος κατασκεύασε νέο λιμένα (306 

μ.Χ. – 337 μ.Χ.), σε σχήμα τετραγώνου, έξω από τα 

τείχη της πόλης, στα δυτικά αυτής, ο οποίος ήταν 

προστατευμένος από τους νότιους ανέμους με 

κυματοθραύστη και είχε αλυσίδα στην είσοδό του. 

Το νέο λιμάνι, λόγω των εγκαταστάσεων του και των 

οδικών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης, ήταν το 

σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον 

Σουλτάνο Μουράτ το Β' το 1430, η πόλη ερήμωσε. 

Το λιμάνι ξαναβρήκε σιγά – σιγά την παλιά του 

αίγλη μετά τον εποικισμό της πόλης από Έλληνες, 

Τούρκους και Ισραηλίτες. Συνδέθηκε με τακτικά 

δρομολόγια με όλα τα γνωστά λιμάνια της 

Μεσογείου και εξυπηρετούσε με μεγάλη επιτυχία 

τις ανάγκες της μεγάλης ενδοχώρας του, 

καθιστώντας το ξανά ένα από τα πρώτα λιμάνια της 

Ανατολής. 

 

Το 1870 κατεδαφίστηκε το παραλιακό τείχος της 

πόλης και το 1876 κατασκευάστηκε η προκυμαία 

της σημερινής παλιάς παραλίας. Το 1871 

κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή 

Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, η οποία το 1888 ενώθηκε 

με το Βελιγράδι, συνδέοντας έτσι τη Θεσσαλονίκη 

με το Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

(Συνεχίζεται �) 

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης 
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Η σύγχρονη ιστορία του λιμανιού ξεκινά την 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα με την 

επέκταση της προκυμαίας της Θεσσαλονίκης προς 

τη θάλασσα και τη δημιουργία τμήματος της 

ανατολικής πλευράς, της σημερινής 1ης προβλήτας. 

 

Το 1904, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ Τουρκίας 

και Γαλλίας για την κατασκευή νέων έργων στο 

λιμάνι. Σε μικρό χρονικό διάστημα, ολοκληρώνεται 

η 1η και η 2η προβλήτα και κατασκευάζεται τμήμα 

του σημερινού κυματοθραύστη, σιδηροδρομικό 

δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης, φωταερίου και υπονόμων 

καθώς και αποθήκες στην 1η  προβλήτα. Επίσης 

αγοράστηκαν οι πρώτοι γερανοί για τη 

φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων από τα πλοία. 

Στις 26 Οκτωβρίου 1912 η Θεσσαλονίκη και το 

λιμάνι της απελευθερώνονται από τον Ελληνικό 

Στρατό. Για τη συνέχιση του φυσικού ρόλου του 

λιμανιού, που ήταν η εξυπηρέτηση των κατοίκων 

όλης της Βαλκανικής, η Ελληνική Κυβέρνηση ίδρυσε, 

το 1914, την Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού. Ο χώρος 

της καταλάμβανε τη μεγαλύτερη έκταση του 

λιμανιού και διαχωριζόταν με περιτείχισμα από το 

υπόλοιπο αποκαλούμενο Ελεύθερο Λιμάνι που 

καταλάμβανε την 1η προβλήτα. Στον χώρο αυτό όλα 

τα εμπορεύματα κινούνταν χωρίς τελωνειακή 

επίβλεψη και απαλλάσσονταν των εισαγωγικών 

δασμών ή άλλων φόρων πλην των 

φορτοεκφορτωτικών και αποθηκευτικών 

δικαιωμάτων. 

 

Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου το 

λιμάνι καταλαμβάνεται από τον γερμανικό στρατό 

(1941-1944) και λόγω του συνεχούς βομβαρδισμού 

του, από την Αγγλική και Αμερικανική Αεροπορία 

καθώς επίσης και την ανατίναξη των 

εναπομεινάντων εγκαταστάσεων από τους 

Γερμανούς κατά την αποχώρηση τους, σχεδόν το 

σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων 

καταστράφηκε. 

Από το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου και έως 

σήμερα συνεχώς επεκτείνεται προς τα δυτικά, 

καταρχήν με την αποκατάσταση των 

εγκαταστάσεων και μετέπειτα με την κατασκευή 

νέων προβλητών, αποθηκευτικών χώρων, οδικών 

αξόνων και σιδηροδρομικών γραμμών, με 

ταυτόχρονη αγορά σύγχρονου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Αμέσως μετά τον πόλεμο το 1946, 

κατασκευάζεται η 3η προβλήτα (προβλήτα 

Λαγκασάιρ). Το 1962 ολοκληρώνεται η 4η προβλήτα 

(προβλήτα Μπεχτσινάρ) και το 1966 η 5η προβλήτα. 

Το 1972 άρχισε η κατασκευή της 6ης προβλήτας, της 

οποίας το μεγαλύτερο τμήμα ολοκληρώθηκε έως το 

1989, χρόνο έναρξης της λειτουργίας του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων. 

 

Τη δεκαετία του 1990 ολοκληρώνεται το 

μεγαλύτερο μέρος του των εργασιών εκβάθυνσης – 

αφαίρεσης ιλύος – και επιχωμάτωσης της βάσης της 

6ης προβλήτας, αναβαθμίζοντας περιβαλλοντικά 

την περιοχή και ταυτόχρονα αυξάνοντας σημαντικά 

την αποθηκευτική ικανότητα του λιμανιού.  

Σήμερα οι εγκαταστάσεις του λιμανιού 

περιλαμβάνουν έξι προβλήτες, και αποθηκευτικούς 

χώρους συνολικής επιφάνειας 600.000 τ.μ., 

κατάλληλες για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών 

των φορτίων και της επιβατικής κίνησης. 

 

Λόγω του εύκρατου κλίματος, της καλά 

προστατευμένης από καιρικές συνθήκες 

(Συνεχίζεται �) 
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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: Ελένη Τσόλκα, Σταματική Αντωνάκου, 

Δημήτρης Γιάκος 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

πρόσβασης, της ύπαρξης κυματοθραύστη μήκους 

1000 μ., η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και 

η αποβίβαση/επιβίβαση των επιβατών στα πλοία, 

πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

 

Οι έξι προβλήτες έχουν συνολικό μήκος 6.200 μ. και 

μέγιστο βύθισμα περίπου 12 μ. Ο σταθμός 

εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται στην 6η 

προβλήτα. Προς το παρόν καλύπτει μια έκταση 

περίπου 254 στρεμμάτων και έχει δυναμικότητα 

αποθήκευσης 4.700 TEU’s. Οι εργασίες φόρτωσης – 

εκφόρτωσης παρέχονται 24 ώρες/7 ημέρες την 

εβδομάδα με τέσσερις γερανογέφυρες ανυψωτικής 

ικανότητας 50 τόνων. 

Διαθέτει πυκνό οδικό δίκτυο, το οποίο ενώνεται 

απευθείας με το εθνικό και διεθνές οδικό δίκτυο, 

παρακάμπτοντας την πόλη. Οι προβλήτες του 

λιμανιού διαθέτουν διπλές/τριπλές σιδηροδρομικές 

γραμμές και είναι συνδεδεμένες με το εθνικό και 

διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει επίσης 

εγκαταστάσεις για τη διακίνηση υγρών καυσίμων 

και είναι συνδεδεμένο με τον διασυνοριακό αγωγό 

μεταφοράς υγρών καυσίμων. Τμήμα του λιμανιού 

αποτελεί η Ελεύθερη Ζώνη, η οποία από το 1995 

λειτουργεί σύμφωνα με Κοινοτικό Τελωνειακό 

Κώδικα. 

 

Τέλος το λιμάνι έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας 

Διεθνούς Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 202Β/16.2.07). Είναι 

δε ένας από τους πέντε ελληνικούς λιμένες που 

ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών 

Δικτύων Μεταφοράς. 

 

Τα links του µήνα: 

♦ 16.000 χλμ Ελληνικής ακτογραμής μέσα από μία εφαρμογή! Μπείτε στο Trip in View και δείτε εντυπωσιακές 

φωτογραφίες και βίντεο από την ακτογραμμή της Ελλάδας, καθώς και από άλλες χώρες της Μεσογείου: 

 http://www.tripinview.com/en/?path=home 

 

♦ Αν είστε οπαδοί της Ενάλιας Αρχαιολογίας, δείτε τα στοιχεία που φέρνουν στο φως επιστήμονες για το ναυάγιο 

του ισπανικού εμπορικού πλοίου Encarnacion που βυθίστηκε το 1681 στις ακτές του Παναμά, από την πλευρά 

της Καραϊβικής Θάλασσας: 

http://news.nationalgeographic.com/2015/05/150512-shipwreck-panama-spain-merchant-ship-encarnacion-ocean-archaeology/ 

 

Πηγές: 

• http://www.thpa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=824&lang=el  

• http://www.snpth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=264%3Alimani-thessalonikis&catid=44%3Aγεωγραφικά-στοιχεία&Itemid=141&lang=el  

Βίντεο: 

• Ο Ξεναγός, Επεισόδιο 1 «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης», εκπομπή της ΕΤ3. Διαθέσιμο στο:  

 http://www.dailymotion.com/video/xyh0e5_o-ξεναγός-ετ3-επ-1-το-λιμάνι-της-θεσσαλονίκης_school  

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

