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Τα πλοία Liberty και η σηµασία τους για την Ελληνική Ναυτιλία 

Με το όνομα Liberty (Ελευθερία) χαρακτηρίστηκε 

ένας ειδικός τύπος φορτηγού πλοίου με εκτόπισμα 

περίπου 10.000 τόνους νεκρού βάρους (dwt) που 

ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ σε πολύ μεγάλο αριθμό 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 

που παρέμεινε σε ενεργό υπηρεσία για πάνω από 

είκοσι χρόνια μετά τη λήξη του. 

 

Μετά τον πόλεμο, 98 πλοία τύπου "Liberty" 

παραχωρήθηκαν από τις ΗΠΑ με ειδική οικονομική 

συμφωνία σε Έλληνες πλοιοκτήτες και χάρη σε  

αυτά κατάφερε η ελληνική εμπορική ναυτιλία να 

ανασυγκροτηθεί, καθώς στη διάρκεια του πολέμου 

είχε χαθεί το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού 

εμπορικού στόλου. 

 

Υπό την αιγίδα της 
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http://www.skylighters.org/troopships/schematic1.html
http://www.skylighters.org/troopships/schematic2.html
http://www.skylighters.org/troopships/schematic3.html
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Όλα ξεκίνησαν το 1939 όταν στα ναυπηγεία  

"J.L. Thomson and Son" στο Sunderland της Αγγλίας 

καθελκύστηκε σε σχέδια του R.C. Thomson ένας 

πρωτοποριακός, τότε, ναυπηγικός τύπος πλοίου 

εκτοπίσματος 10.000 dwt και ολικής χωρητικότητας 

5.300 περίπου κόρων. Ο ναυπηγικός αυτός 

πρωτοποριακός τύπος – ο οποίος αρχικά ονο-

μάστηκε “Thomson” και στη συνέχεια “Liberty” –,  

με τα δύο πρωραία αμπάρια και το ένα πρυμναίο, 

θα διαδραμάτιζε το σημαντικότερο ρόλο εμπορικού 

πλοίου στη διάρκεια του επερχόμενου πολέμου. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από την έναρξη του 

πολέμου και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1940, η 

Μεγάλη Βρετανία είχε χάσει 150 περίπου φορτηγά 

πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Ξεκίνησε λοιπόν 

μία αναζήτηση για την όσο το δυνατό πιο σύντομη 

ναυπήγηση φορτηγών πλοίων, καθώς τα γερμανικά 

υποβρύχια βύθιζαν ολοένα και περισσότερα 

συμμαχικά εμπορικά πλοία τα οποία συμμετείχαν 

στις νηοπομπές του Ατλαντικού μεταφέροντας 

πολύτιμα εφόδια απαραίτητα για την επιτυχή 

έκβαση του πολέμου. Τα βρετανικά ναυπηγεία δεν 

είχαν ιδιαίτερες δυνατότητες ναυπήγησης καθώς 

ήταν απασχολημένα με επισκευές και νέες 

ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων.  

 

Η λύση δόθηκε τελικά από τις ΗΠΑ και το πρώτο 

πλοίο του τύπου “Liberty” καθελκύστηκε στις  

15 Οκτωβρίου 1941 στην Καλιφόρνια με το όνομα 

"Ocean Vanguard". Εβδομήντα όμως μέρες 

νωρίτερα στις 23 Αυγούστου, ξανά στο Sunderland 

της Αγγλίας καθελκύστηκε το πραγματικό 

πρωτότυπο του τύπου αυτού των πλοίων με το 

όνομα "Empire Liberty" το οποίο και έδωσε το 

διεθνές όνομα στον ομώνυμο ναυπηγικό τύπο. 

Στο μεταξύ τα δεδομένα άρχισαν να μεταβάλλονται 

ραγδαία. Οι ΗΠΑ εισήλθαν στον πόλεμο και η 

αρχικά διστακτική Ναυτιλιακή Επιτροπή τους 

αναγκάζεται να αναθεωρήσει την αρχικά αρνητική 

της άποψη για τη ναυπήγηση των “Liberty”. Την 

περίοδο 1941-1945 κατασκευάστηκαν σε 18 

ναυπηγεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 

σε χρόνο ρεκόρ 2.711 φορτηγά πλοία “Liberty” και η 

κατασκευή τους ανά πλοίο κόστισε από 1.550.000 

έως 2.100.000 δολάρια, ανάλογα με το ναυπηγείο 

κατασκευής.  

Η ανάγκη για ταχεία ναυπήγηση νέων πλοίων 

οδήγησε στην υιοθέτηση της μεθόδου της 

ηλεκτροσυγκόλλησης, μίας μεθόδου που 

χρησιμοποιούνταν ελάχιστα εκείνη την εποχή όπου 

η πλειοψηφία των πλοίων κατασκευάζονταν με τον 

παραδοσιακό τρόπο του καρφώματος.  

 

Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία 

ταυτίσθηκαν τόσο πολύ οι έννοιες «ναυπήγηση» και 

«παραγωγή». Τα πρώτα “Liberty” ναυπηγήθηκαν σε 

διάστημα περίπου 230 ημερών, όμως στην πορεία ο 

χρόνος ναυπήγησής τους μειώθηκε δραματικά και 

έφτασε σε μέσο όρο τις 42 ημέρες. Μάλιστα λέγεται 

πως η ναυπήγηση του “Robert E. Peary”, έγινε μέσα 

σε 4 μέρες και 15 ώρες! 

 

Ορισμένα από τα “Liberty” τέθηκαν εξαρχής υπό τη 

διαχείριση Συμμαχικών Δυνάμεων, συγκεκριμένα 

169 πλοία πέρασαν σε βρετανική διαχείριση, 38 σε 

σοβιετική και 15 σε ελληνική. Από τα πλοία που 

ταξίδεψαν στη διάρκεια του πολέμου περισσότερα 

από 200 χάθηκαν, τα 50 στο παρθενικό τους ταξίδι.  

 

Τα αργοκίνητα αυτά πλοία των 10 κόμβων 

ταχύτητας σήκωσαν όλο το βάρος των μεταφορών 

κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μετέφεραν 

εκατομμύρια τόνους πυρομαχικά, εφόδια, υλικά, 

άρματα, τρόφιμα, πετρέλαια και κάρβουνο, 

ατμομηχανές, στρατιωτικά οχήματα, ζώα, 

ζωοτροφές και φαρμακευτικό υλικό σε όλα τα 

μέτωπα του πολέμου από τη Βόρεια θάλασσα μέχρι 

τη Μεσόγειο. Ορισμένα επίσης από αυτά, με τον 

περιορισμένο πολεμικό εξοπλισμό τους (πρωραία 

(Συνεχίζεται �) 
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και πρυμναία πυροβόλα), κατάφεραν και 

κατέρριψαν γερμανικά αεροσκάφη ενώ κάποια 

άλλα μετέφεραν αιχμαλώτους. 

 

Μετά το τέλος του πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

αποφάσισε να διατηρήσει εκτός αγοράς ένα 

σημαντικό αριθμό από τα πλοία που είχαν μείνει, τα 

οποία θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του κράτους 

σε περίπτωση ενός νέου πολέμου. Παράλληλα με το 

νόμο Merchant Ship Sales Act του 1946 δόθηκε η 

δυνατότητα για πώληση των πλοίων σε τρίτες χώρες 

με σκοπό τη ναυτιλιακή ανασυγκρότησή τους. Έτσι, 

682 “Liberty” πέρασαν στην ιδιοκτησία πλοιοκτητών 

άλλων χωρών και χρησιμοποιήθηκαν για 

εμπορικούς σκοπούς. Με αυτά τα πλοία 

αναγεννήθηκε στην κυριολεξία, μεταπολεμικά, η 

Ελληνική Ναυτιλία που είχε χάσει περί το 75% του 

εμπορικού της στόλου.  

 

Η Ελλάδα επανέκτησε ναυτικό στόλο, πολύς κόσμος 

βρήκε δουλειά στα Liberties, έστελνε εμβάσματα με 

συνάλλαγμα πίσω στην οικογένειά του και 

παράλληλα απέκτησε την τεχνογνωσία που 

μετέδωσε στην επόμενη γενιά. 

 

Τα “Liberty” αποτελούν ορόσημο για τη ναυτιλία 

μας κυρίως για το γεγονός ότι προσέφεραν άμεση 

απασχόληση σε περισσότερους από 4.000 Έλληνες 

ναυτικούς, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα 

είχαν μεταναστεύσει, όπως πολλοί άλλοι Έλληνες 

την εποχή εκείνη. Η απόκτηση των πλοίων αυτών 

δεν λειτούργησε μόνο ως πυρήνας για την 

ανασυγκρότηση και τη μετέπειτα δημιουργία ενός 

μεγάλου υπό ελληνική σημαία στόλου αλλά και ως 

σωσίβιο που διατήρησε ζωντανό το επάγγελμα του 

ναυτικού στη χώρα μας.  

 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

περισσότερα από 600 πλοία (περίπου τα 2/3 από 

όσα πλοία “Liberty” ταξίδεψαν μετά τον πόλεμο για 

εμπορικούς σκοπούς) πέρασαν σε ελληνικά 

συμφέροντα σε κάποια φάση της ζωής τους.  

 

Τον Ιανουάριο του 2009, έφτασε στην Ελλάδα το 

φορτηγό πλοίο “Liberty Arthur M. Huddell” μετά 

από πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού 

γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη αλλά και ομάδας 

Ελλήνων πλοιοκτητών, προεξάρχοντος του 

αείμνηστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, που 

ανέλαβαν το κόστος μεταφοράς και ανακατασκευής 

του πλοίου. Το πλοίο μετονομάστηκε σε “Hellas 

Liberty” και κοσμεί ανακαινισμένο πλέον την ακτή 

Βασιλειάδη στον Πειραιά, ως πολύτιμο «μνημείο» 

της σύγχρονης ιστορίας και της ελληνικής 

ναυτοσύνης.  

(Συνεχίζεται �) 

Πηγές: 

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

• http://www.kathimerini.gr/426872/article/epikairothta/ellada/liberty-o-8rylos-egine-moyseio  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_ship  

• http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/zwD7_lksR2iHbqpLUUVc0w  

Φύκη ως εναλλακτική πηγή ενέργειας 

Όλοι μας γνωρίζουμε κάποιο είδος φυκών στη 

θάλασσα. Εντυπωσιακή είναι όμως η ποικιλία τους: 

ορισμένα μοιάζουν με μικροσκοπικούς θάμνους, με 

τσαμπιά σταφυλιού, άλλα μοιάζουν με φύλλα, με 

δίχτυ, με σωλήνες, κ.ά. Είναι φωτοσυνθετικοί 

οργανισμοί αλλά μπορεί να είναι από απλές 

μονοκύτταρες μορφές, αποικιακές, μικροσκοπικές, 

νηματοειδείς έως πολύπλοκες, διακλαδισμένες ή 

όχι. Ορισμένα φύκη ανήκουν στο βασίλειο των 

φυτών και άλλα στο βασίλειο των πρωτίστων! 

Υπάρχουν φύκη μικροσκοπικά, αόρατα με γυμνό 

μάτι που συλλογικά αποκαλούνται μικροφύκη. 

Άλλα είναι ορατά με γυμνό μάτι - αυτό που 

βλέπουμε το ονομάζουμε θαλλό - ή και μεγάλων 

διαστάσεων που φθάνουν αρκετά μέτρα μήκος, 

όπως για παράδειγμα τα μεγάλα φαιοφύκη, που 

συλλογικά τα αποκαλούμε μακροφύκη. 

Η προσφορά των φυκών στον πλανήτη μας είναι 

τεράστια καθώς με τη βοήθεια του ηλίου 

φωτοσυνθέτουν και απελευθερώνουν πολύ μεγάλες 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

4 

(Συνεχίζεται �) 

ποσότητες οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Τα φύκη 

επίσης προσφέρουν τροφή και στέγη  σε πλήθος 

θαλάσσιων οργανισμών, ενώ κάποια είδη 

αποτελούν τροφή για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα 

στην Ασία. Επίσης ορισμένα είδη χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή καλλυντικών, κρεμών, 

οδοντόπαστας, φαρμάκων, χρωμάτων και χαρτιού. 

 

Μια από τις χρήσεις των φυκών και συγκεκριμένα 

των μικροφυκών, που ίσως είναι λιγότερο γνωστή, 

είναι η καλλιέργεια ορισμένων ειδών για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων. Ως βιοκαύσιμα 

χαρακτηρίζονται όλα τα στερεά, υγρά και αέρια 

καύσιμα που προέρχονται από τη βιομάζα, δηλαδή 

το βιοαποικοδομήσιμο μέρος προϊόντων, 

αποβλήτων και κατάλοιπων που παράγονται από 

αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες ή από 

την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Ανάλογα με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή των βιοκαυσίμων, χωρίζονται σε 1ης, 

2ης και 3ης γενιάς βιοκαύσιμα, με τα θαλάσσια 

φύκη να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 3ης 

γενιάς βιοκαυσίμων. 

 

Η ιδέα της χρήσης μικροφυκών ως πηγή 

βιοκαυσίμου δεν είναι νέα.  Όμως τα τελευταία 

χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο, επειδή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μία από τις εναλλακτικές λύσεις 

έναντι του πετρελαίου και κυρίως λόγω της 

ανησυχίας για την υπερθέρμανση του πλανήτη που 

σχετίζεται με τη καύση ορυκτών καυσίμων. 

 

Και πώς τα μικροφύκη γίνονται… ενέργεια; 

 

Όπως και τα φυτά, έτσι και τα μικροφύκη παράγουν 

σάκχαρα και έλαια για την αποθήκευση της 

ενέργειας και στη συνέχεια τα «καίνε» για να 

τροφοδοτήσουν τις κινήσεις και τις μεταβολικές 

τους δραστηριότητες. Όταν εξάγονται αυτές οι 

ενώσεις από τα φυτά, συχνά με τη μορφή ελαίων, 

μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την 

παραγωγή ενέργειας. Για παράδειγμα, τα μαγειρικά 

έλαια προέρχονται από τριγλυκερίδια (ένα είδος 

λίπους) που μπορεί να εξαχθεί από πολλά είδη 

φυτών, π.χ. ηλίανθος, ατρακτυλίδα, ελαιόδεντρο, 

ελαιοκράμβη (canola). Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

αιθανόλη, η οποία παράγεται από τα σάκχαρα 

αραβοσίτου και αναμειγνύεται με τη βενζίνη. 

 

Όσον αφορά στα μικροφύκη, ανάλογα με το είδος, 

μπορούν να παράγουν πολλά διαφορετικά είδη 

λιπιδίων και υδρογονανθράκων. Από αυτά, δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα για τα παραγωγή 

υγρού βιοκαυσίμου, ωστόσο πολλά από αυτά 

κρίνονται κατάλληλα. Ορισμένα είδη φυκών 

περιέχουν σάκχαρα χρήσιμα για την παραγωγή 

βιοαιθανόλης ενώ άλλα διαθέτουν υψηλή 

περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες που μπορούν 

με την κατάλληλη επεξεργασία να μετατραπούν σε 

βιοντίζελ. 

 

Ας δούμε αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα των 

μικροφυκών έναντι άλλων ανώτερων φυτών για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων: 

 

� Σε αντίθεση με τα φυτά, τα μικροφύκη 

αναπτύσσονται γρήγορα και είναι εξαιρετικά 

πλούσια σε έλαια, με την απόδοσή τους να 

φτάνει μέχρι και 50 % σε βάρος ξηρής μάζας. 

 

� Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετό 

ηλιακό φως, τα μικροφύκη μπορούν να 

καλλιεργηθούν σε αλατούχα/υφάλμυρα/

παράκτια θαλασσινά νερά σε μη 

καλλιεργήσιμη γη και δεν ανταγωνίζονται για 

τους πόρους με τη συμβατική γεωργία. 

Επίσης, δεν καταλαμβάνουν εκτάσεις που 

χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών, 

τα οποία προορίζονται για να καλύπτουν 

διατροφικές ανάγκες. 

 

� Τα μικροφύκη βελτιώνουν την ποιότητα του 

αέρα, απορροφώντας το διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2). Με τη δέσμευση του CO2 από 

τα καυσαέρια που εκπέμπονται μέσω των 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ή άλλων 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μειώνονται οι 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. 

 

� Τα μικροφύκη χρησιμοποιούν το άζωτο και το 

φώσφορο, προερχόμενα από διάφορες πηγές 

υγρών αποβλήτων (π.χ. γεωργικές απορροές, 

απορροές ζωοτροφών και βιομηχανικά/αστικά 

απόβλητα), παρέχοντας έτσι το πρόσθετο 

πλεονέκτημα της βιοαποκατάστασης των 

λυμάτων. 

 

Μέθοδοι καλλιέργειας και προκλήσεις για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων 

 

Τα μικροφύκη είναι ικανά να παράγουν μεγάλες 

ποσότητες βιομάζας και λαδιού ακόμα και σε 
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φωτοβιοαντιδραστήρες, 

δηλαδή κατάλληλα 

δοχεία καλλιέργειας 

που χρησιμοποιούν φως 

για την καλλιέργεια 

φυτών, φυκών και 

βακτηρίων ή σε ανοικτές 

λίμνες, δηλαδή ρηχές 

τεχνητές λίμνες βάθους 

30 εκατοστών, όπου τα 

φύκη χρησιμοποιούν το 

φυσικό ηλιακό φως. 

 

Δείτε στο παρακάτω 

βίντεο πως λειτουργεί η πρωτότυπη υποθαλάσσια 

φάρμα καλλιέργειας φυκών από μια ομάδα 

επιστημόνων στη νοτιοδυτική ακτή της Ιρλανδίας: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2i2QDFLA7I 

 

Η εξαγωγή ελαίου από μικροφύκη απαιτεί την 

παραγωγή μεγάλης ποσότητας βιομάζας τους, η 

οποία και θα πρέπει να είναι πλούσια σε έλαια. Στο 

εργαστήριο, οι επιστήμονες επεξεργάζονται τα 

αποξηραμένα άλγη με διαλύτες, που επιτρέπουν 

την απελευθέρωση των ελαίων. Όμως, το υψηλό 

κόστος αυτής της μεθόδου, σε συνδυασμό με το ότι 

η καλλιέργεια φυκών είναι πιο ακριβή σε σχέση με 

αυτή των φυτών εμποδίζει τη μαζική παραγωγή. 

 

Ωστόσο, το κόστος παραγωγής βιοντίζελ από 

μικροφύκη μπορεί να μειωθεί σημαντικά 

ακολουθώντας κατάλληλες στρατηγικές όπως η 

βελτίωση της απόδοσης των μικροφυκών μέσω της 

γενετικής μηχανικής. Επιπλέον, εκτός από τα έλαια, 

τα μικροφύκη περιέχουν και σημαντικές ποσότητες 

πρωτεϊνών και υδατανθράκων και άλλων θρεπτικών 

συστατικών. Έτσι, τα υπολείμματα από την εξαγωγή 

του ελαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

παραγωγή ζωοτροφών, γεγονός που μπορεί να 

αντιταχθεί στο υψηλό κόστος παραγωγής βιομάζας 

τους. 

 

Το βιοντίζελ που παράγεται από την καλλιέργεια 

μικροφυκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς, οικιακούς σκοπούς 

ενώ η έρευνα επεκτείνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί 

και ως ναυτιλιακό ή αεροπορικό καύσιμο.  

Διαβάστε στο παρακάτω άρθρο: 

http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=209350 

για ένα φύκος, που ονομάζεται Isochrysis και 

μελετάται η χρήση του για αεροπορικό καύσιμο. 

Δείτε και το αντίστοιχο infographic: 

http://www.whoi.edu/oceanus/feature/one-algae-two-fuels 

που συγκρίνει το Isochrysis με τα μικροφύκη που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων. 

 

Αν σε λίγα χρόνια λοιπόν βάζετε πετρέλαιο από 

φύκια στο αυτοκίνητό σας... μην εκπλαγείτε! 

Σίγουρα το πεδίο της έρευνας της καλλιέργειας 

μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι 

ακόμα μεγάλο, όμως αποτελεί μια από τις 

εναλλακτικές λύσεις για τη σταδιακή αντικατάσταση 

της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. 

Πηγές: 

• Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία 

 http://www.phycology.gr/gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3 

• Διπλωματική Εργασία « Αξιολόγηση της καταλληλότητας ενεργειακών φυτών για καλλιέργεια στην Ελλάδα» 

 http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8005/1/Nimertis_Saravakou(bio).pdf 

• http://allaboutalgae.com/ 

• http://www.oilgae.com/ 

Old Weather project 

Από τα παλιά ηµερολόγια των πλοίων προβλέπουµε το κλίµα 

Το Old Weather είναι ένα διαδικτυακό project 

επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων, με 

στόχο την ψηφιοποίηση των παρατηρήσεων καιρού 

που έχουν καταγραφεί στα αμερικανικά ημερολόγια 

πλοίου (log books) και χρονολογούνται από τα μέσα 

του 19ου αιώνα και ύστερα. 

 

Επικεφαλής αυτού του project είναι ένας 

επιστήμονας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον 

και πρώην ναυτικός ο οποίος «ξεθάβει» από τα 

πλοία αυτά τα ιστορικά αρχεία με σκοπό τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις 

διακυμάνσεις του καιρού τους τελευταίους δύο 

(Συνεχίζεται �) 
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(Συνεχίζεται �) 

  

αιώνες, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα για την 

πρόβλεψη του καιρού και του κλίματος στο 

μέλλον. 

 

Το project αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα του λεγόμενου citizen science καθώς 

λειτουργεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, με τη 

συνεισφορά εθελοντών, εμπλέκοντας τους πολίτες 

στην επιστημονική έρευνα. Τα χειρόγραφα 

ημερολόγια πλοίου είναι δύσκολο να αναλυθούν με 

ακρίβεια από έναν υπολογιστή, γι’ αυτόν το λόγο το 

Old Weather project στηρίζεται στη συμβολή των 

πολιτών που αναλύουν σκαναρισμένες σελίδες από 

τα ημερολόγια και εισάγουν τα δεδομένα σε 

ψηφιακή πλέον μορφή. Οι εθελοντές που κάνουν 

την καταγραφή εξάγουν τα εξής δεδομένα: 

ημερομηνία, τοποθεσία (ή ταξίδι), καιρικές 

συνθήκες που συνήθως περιλαμβάνουν την ένταση 

και την κατεύθυνση του ανέμου, τα είδη των 

νεφώσεων, τη βαρομετρική πίεση και τις ενδείξεις 

της θερμοκρασίας. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν και 

άλλες καταχωρήσεις όπως ανεφοδιασμός 

καυσίμων, καταγραφή θαλάσσιου πάγου, πλοία 

καθώς και άλλα αξιοσημείωτα γεγονότα. 

Ιανουάριος 1870, σελίδα από το ημερολόγιο του 

φαλαινοθηρικού πλοίου “Trident” που έπλεε έξω από το 

New Bedford, Massachusetts 

 

Πως ξεκίνησε το εγχείρημα... 

 

Η 1η φάση του project ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2010 και η καταγραφή όλων των διαθέσιμων 

ημερολογίων του Αμερικανικού Βασιλικού 

Ναυτικού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η επόμενη φάση, 

που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2012 και αποτελείται από 

ημερολόγια πλοίων των ΗΠΑ που ταξίδευαν κυρίως 

στην Αρκτική από το 1850 και έπειτα. 

 

...Και πως συνεχίζεται σήμερα 

 

Αυτή τη στιγμή το πεδίο εφαρμογής του project έχει 

επεκταθεί ώστε να προστεθούν στα αρχεία και 

δεδομένα από φαλαινοθηρικά πλοία στην περιοχή 

της Αρκτικής. Ημερολόγια από εκατοντάδες τέτοια 

πλοία έχουν διασωθεί και οι σελίδες τους έχουν 

ψηφιοποιηθεί από αγγλικές βιβλιοθήκες και 

μουσεία. «Τα φαλαινοθηρικά πλοία μας 

προσφέρουν μια πλούσια πηγή πληροφοριών που 

χρησιμοποιούμε για την περιοχή βόρεια του 

Βερίγγειου Πορθμού» δήλωσε ο επικεφαλής του 

έργου Kevin Wood. Τα εμπορικά φαλαινοθηρικά 

πλοία κατέγραψαν το θαλάσσιο πάγο και 

μετεωρολογικά δεδομένα σε περισσότερα των 400 

ημερολογίων, από ταξίδια που χρονολογούνται 

μεταξύ 1850 και 1900. 

Το αμερικανικό εξερευνητικό πλοίο Jeannette είναι μέρος 

του Old Weather project στην Αρκτική. Το πλοίο 

παγιδεύτηκε μέσα στους πάγους της Αρκτικής για πολλούς 

μήνες. Το ημερολόγιο του πλοίου και μόνο λίγοι ναύτες 

διασώθηκαν από αυτήν την αποστολή στην Αρκτική το 

1879. 

 

«Τα φαλαινοθηρικά πλοία δεν κάνουν τις 

μετεωρολογικές καταγραφές ανά ώρα όπως έκαναν 

τα υπόλοιπα πλοία, αλλά περιγράφουν λεπτομερώς  

το θαλάσσιο πάγο» λέει ο Kevin Wood και συνεχίζει 

λέγοντας πως «μπορούμε να έχουμε στοιχεία από 

παραπάνω από ένα πλοίο μια χρονική στιγμή στην 

ίδια περιοχή, κάτι που θα μας επιτρέψει έναν πιο 

εμπεριστατωμένο χαρακτηρισμό του θαλάσσιου 

πάγου και των διάφορων περιβαλλοντικών 

συνθηκών, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αρκτικού 

Ωκεανού. Τα στοιχεία αυτά θα παρέχουν την 

καλύτερη ιστορική τεκμηρίωση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος για τους τελευταίους δύο αιώνες 

στην περιοχή αυτή». 

 

Στους οργανισμούς που έχουν προσφέρει 

ημερολόγια πλοίου συμπεριλαμβάνονται οι:  

New Bedford Whaling Museum, Providence Public 

Library, the Nantucket Historical Association, 

Martha’s Vineyard Museum, Mystic Seaport και New 

Bedford Free Public Library. Ο Kevin Wood 

σημειώνει ότι «όλοι αυτοί οι οργανισμοί κατέχουν 

το μεγαλύτερο μέρος των ημερολογίων 

φαλαινοθηρικών πλοίων στην Αρκτική που 

εξακολουθούν να υπάρχουν». 

 

Ο καθένας μπορεί να γίνει εθελοντής σε αυτό το 

project 

 

Συμπεριλαμβανομένων των νέων ημερολογίων, με 

το Old Weather project έχουν σαρωθεί πάνω από 
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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 

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: 

♦ «Έξυπνα» σπίτια με οικολογικό σχεδιασμό 

http://www.ecozine.com/article/off-grid-living 

 

♦ Ένα inforgraphic που δείχνει τι αλλάζει στον κύκλο του άνθρακα της Γης και πως η NASA μελετά την αύξηση των 

εκπομπών του CO2 

http://climate.nasa.gov/climate_resources/136/ 

500.000 χειρόγραφες σελίδες από τα ημερολόγια 

πλοίων, ενώ οι εθελοντές έχουν μέχρι στιγμής 

καταγράψει σχεδόν 3 εκατομμύρια ιστορικά αρχεία 

καιρού. Αν θέλετε να συμβάλετε και εσείς στον 

εμπλουτισμό αυτής της βάσης μετεωρολογικών 

δεδομένων, καθώς επίσης και στη βελτίωση των 

προβλέψεων των κλιματικών μοντέλων, μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Old Weather, να 

επιλέξετε οποιοδήποτε από τα πλοία και να 

αρχίσετε την εξέταση των ημερολογίων! 

http://www.oldweather.org/#/ 

Πηγές: 

• http://www.scientificamerican.com/citizen-science/old-weather-zooniverse/ 

• http://www.noaanews.noaa.gov/stories2012/20121022_oldweatherprojectlaunch.html 

• http://maritime-executive.com/article/old-whaling-logbooks-put-to-use 

• http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151204183849.htm 

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

