
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. 

www.helmepacadets.gr 
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Τα Κρουαζιερόπλοια 

 

 

 

Σε αυτό το τεύχος του «Περισκοπίου των Ναυτίλων» 

θα συνεχίσουμε τη σειρά άρθρων μας σχετικά με 

συγκεκριμένους τύπους πλοίων. Το άρθρο που 

διαβάζετε, αναφέρεται στα Κρουαζιερόπλοια, έχει 

στοιχεία για την εξέλιξή τους, τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά και παρουσιάζει ορισμένα από τα 

μεγαλύτερα που υπάρχουν σήμερα. Παράλληλα, 

κάνουμε αναφορά στην εξέλιξη της κρουαζιέρας ως 

μέσου αναψυχής αλλά και στη βιομηχανία που έχει 

αναπτυχθεί γύρω από αυτήν.  

 

Η κρουαζιέρα είναι ένα θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής 

με πλοίο, που διανύει μια συγκεκριμένη διαδρομή. 

Συνδυάζει την επίσκεψη διαφόρων παραθαλάσσιων 

πόλεων, νησιών και λιμανιών υψηλού τουριστικού 

ενδιαφέροντος, με την αναψυχή της διαμονής στο 

πλοίο, ενώ μπορεί να διαρκεί από μία ημέρα μέχρι 

και μερικούς μήνες (παγκόσμιες κρουαζιέρες).  

Το όνομα των πλοίων αυτού του τύπου 

(Κρουαζιερόπλοια) με τα οποία γίνονται οι 

κρουαζιέρες, προέρχεται από τον αγγλικό όρο 

(cruise ship) και είναι ειδικής κατηγορίας επιβατηγά 

πλοία. 

 (Συνεχίζεται �) 
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Η  ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς 

κρουαζιέρας και των 

Κρουαζιερόπλοιων πάει 

αρκετά πίσω στο χρόνο. 

Η πρώτη απόπειρα για 

τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η 

κρουαζιέρας έγινε το 

1835 όταν η αγγλική 

εφημερίδα «Shetland 

Journal» με άρθρο της 

πρότεινε να οργανωθούν 

κρουαζιέρες στην 

Ισλανδία και στις 

Νήσους Φερόε το 

καλοκαίρι και στην Ισπανία το χειμώνα.  

 

Το 1867 το ατμόπλοιο «USS Quaker City» 

πραγματοποίησε το ταξίδι που θεωρείται η πρώτη 

κρουαζιέρα. Αφετηρία του ταξιδιού ήταν η Νέα 

Υόρκη και το πλοίο πήγε στην Ευρώπη και στους 

Αγίους Τόπους. Στη συνέχεια, το 1891 έγινε δίμηνο 

ταξίδι από το πολυτελές πλοίο «SS Augusta 

Victoria». Το πλοίο ξεκίνησε από το γερμανικό 

λιμάνι Cuxhaven με προορισμούς το Σαουθάμπτον, 

το Γιβραλτάρ, το Κάιρο, την Ιερουσαλήμ, τη 

Δαμασκό, την Κωνσταντινούπολη, τον Πειραιά, τη 

Μάλτα, τη Λισαβόνα και το Αμβούργο.  

 

Στα μεταγενέστερα χρόνια πριν τον Α' Παγκόσμιο 

Πόλεμο, πολλά ταξίδια γραμμής με συμβατικά 

πλοία διαφημίζονταν ως κρουαζιέρες. Αργότερα, 

την περίοδο του μεσοπολέμου, πλοία που μέχρι 

τότε έκαναν ταξίδια γραμμής έκαναν αλλαγές στην 

κατασκευή τους και άρχισαν να πραγματοποιούν 

κρουαζιέρες.  

 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα 

άλλαξαν, σταδιακά το επίπεδο ζωής για πολλούς 

ανθρώπους βελτιώθηκε και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα περισσότεροι να έχουν χρήματα και 

χρόνο για να ταξιδεύουν. Από τότε οι 

κρουαζιέρες απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα 

και παραμένουν ως σήμερα ένας συνηθισμένος 

τρόπος διακοπών για εκατομμύρια ανθρώπους 

σε όλο τον κόσμο. 

 

Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται 

συνεχής αύξηση στις κρουαζιέρες που γίνονται, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης ναυτιλίας 

και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Τα Κρουαζιερόπλοια προσφέρουν ιδιαίτερες 

ανέσεις, τόσο ως προς τους χώρους διαμονής των 

επιβατών, από άποψη εμφάνισης, διακόσμησης, 

εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, όσο και ως 

προς το προσωπικό του πλοίου που είναι το 

πολυπληθέστερο από οποιονδήποτε άλλο τύπο 

πλοίων.  

 

Οι υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου, με κέντρα 

ψυχαγωγίας, (τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο, 

clubs, βιβλιοθήκη, καζίνο κ.λ.π.), χώρους άθλησης 

(γυμναστήρια, μικρά γήπεδα, κολυμβητήρια), 

εστιατόρια, παροχή ιατρικής βοήθειας αλλά και 

διάθεση ελικοδρομίου. Για όλες τις παραπάνω 

υπηρεσίες, τα πλοία αυτά συχνά αποκαλούνται 

«πλωτά ξενοδοχεία» ή όταν είναι υπερβολικά 

πολυτελή, «πλωτά ανάκτορα». 

Το μέγεθος των Κρουαζιερόπλοιων αυξάνεται με 

μεγάλους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Το 1996 

καθελκύστηκε το «Carnival Destiny» που ήταν το 

πρώτο Κρουαζιερόπλοιο που ξεπερνούσε τους 

100.000 κόρους* σε χωρητικότητα και αποτελούσε 

ένα θαύμα της εποχής. Πλέον, υπάρχουν πάνω από 

50 Κρουαζιερόπλοια στον κόσμο που ξεπερνούν 

τους 100.000 κόρους, ανάμεσά τους και 20 που 

κατασκευάστηκαν μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια.  

Μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια κρουαζιέρες 

πραγματοποιήθηκε από το «Spirit of Oceanus» και 

διήρκησε 11 μήνες, ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου 2010 

από τη Σιγκαπούρη και ολοκληρώθηκε στις 3 

Φεβρουαρίου 2011 επιστρέφοντας πάλι σε αυτή. 

 

Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, 

σημειώνουμε ότι η λειτουργία των 

Κρουαζιερόπλοιων ρυθμίζεται από ιδιαίτερα 

αυστηρούς κανονισμούς. Πολλά από αυτά 

διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, 

διαχείριση απορριμμάτων και έναν αξιωματικό 

υπεύθυνο για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
(Συνεχίζεται �) 

* Ο κόρος είναι μονάδα μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση  

     της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά  

     πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα. 
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μέτρα και μήκος 362 μέτρα, διαθέτει προσωπικό 

2.000 ατόμων και μπορεί να υποδεχθεί 6.000 

επιβάτες. 

Allure of the Seas: κατασκευάστηκε το 2010 και 

είναι χωρητικότητας 225.282 κόρων, ενώ μπορεί να 

μεταφέρει 5.412 επιβάτες. 

 

Oasis of the Seas: κατασκευασμένο το 2009, 

χωρητικότητας 225.282 κόρων και μεταφέρει 5.412 

επιβάτες. 

 

Quantum of the Seas: κατασκευάστηκε το 2014, 

είναι χωρητικότητας 168.666 κόρων και μεταφέρει 

4.180 επιβάτες. 

 

Freedom of the Seas: κατασκευάστηκε το 2006, 

είναι χωρητικότητας 154.407 κόρων και μεταφέρει 

3.634 επιβάτες. 

 

Liberty of the Seas: κατασκευασμένο το 2007, είναι 

154.407 κόρων και μεταφέρει 3.634 επιβάτες. 

 

Independence of the Seas: κατασκευάστηκε το 2008 

από την Royal Caribbean International, όπως και τα 

έξι παραπάνω πλοία. Έχει χωρητικότητα 154.407 

κόρους και δυνατότητα να μεταφέρει 3.634 

επιβάτες. 

 

Norwegian Epic: κατασκευάστηκε το 2010, 

χωρητικότητας 155.873 κόρων και μπορεί να 

μεταφέρει 4.100 επιβάτες. 

Οι κρουαζιέρες είναι μια αγορά σε συνεχή άνοδο. 

Έχουν ανάπτυξη 7% κάθε χρόνο από το 1990 και 

μετά, ενώ τα έσοδα της βιομηχανίας το 2012 ήταν 

36 δισ. δολάρια. Τα τελευταία 5 χρόνια τα 

Κρουαζιερόπλοια φιλοξενούν περίπου 21 εκατ. 

επιβάτες (12,6 εκατ. σε ΗΠΑ και Καραϊβική, 5 εκατ. 

σε Ευρώπη) το χρόνο. Στην Ελλάδα το 2012 ήρθαν 

με αυτόν τον τρόπο 1,7 εκατ. τουρίστες και τα 

έσοδα ήταν 519 εκατ. €. 

Στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο βρίσκονται οι 

δημοφιλέστεροι προορισμοί κρουαζιέρας και εκεί 

δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες εταιρείες με τα 

μεγαλύτερα πλοία του κόσμου. Πολυτελείς 

πολιτείες που φιλοξενούν πάνω από 4.000 

ανθρώπους!  

 

Η Ελλάδα είχε κατά καιρούς σημαντική θέση στη 

διεθνή βιομηχανία της κρουαζιέρας, καθώς ήταν 

πρωτοπόρος και είχε σημαντικό στόλο 

Κρουαζιερόπλοιων, αλλά και πολλές εταιρείες με 

παράδοση και πολύ καλή φήμη στον τομέα αυτό, 

κυρίως τις δεκαετίες 1970, 1980 και 1990. 

 

Με τον καιρό τα σκήπτρα της κρουαζιέρας 

μετατοπίστηκαν στις μεγάλες αμερικάνικες, ιταλικές 

και νορβηγικές εταιρείες. Εταιρικά Μέλη της 

HELMEPA είναι σήμερα οι Celestyal Cruises και η 

Majestic International Cruises Inc. 

 

Κλείνοντας το άρθρο μας, ας δούμε μερικά από τα 

μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Κρουαζιερόπλοια 

στον κόσμο που το μέγεθος και οι δυνατότητές τους 

πραγματικά εντυπωσιάζουν. 

 

Harmony of the Seas: είναι αυτή τη στιγμή το 

μεγαλύτερο Κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. 

Κατασκευάστηκε το 2016, είναι χωρητικότητας 

226.963 κόρων, έχει 16 καταστρώματα, ύψος 70 

(Συνεχίζεται �) 
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- Είναι δείγμα ώριμης σκέψης εκ μέρους μας και 

ανησυχίας για το μέλλον μας. 

 

Κράτη, διεθνείς οργανισμοί, τηλεοράσεις, 

ραδιόφωνα, εφημερίδες, καταδεικνύουν το 

πρόβλημα των απορριμμάτων και με ένα 

«ιντερνετικό» όρο θα λέγαμε ότι κάνουν Dislike στα 

σκουπίδια. Υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση 

σχετικά με τα σκουπίδια που είναι σχεδόν αδύνατο 

να μην έχει ακούσει κάποιος ότι πρέπει να τα 

πετάμε σε ειδικούς χώρους συλλογής και να 

κάνουμε ανακύκλωση.  

 

Στη χώρα μας, με το σύνθημα 

του Γλάρου, Ναυτίλοι, τα 

παιδιά μέλη της Παιδικής 

HE LME PA και  άλλ οι 

πραγματοποιούν κάθε χρόνο 

καθαρισμούς σε παραλίες, 

δάση, πάρκα και θάλασσα, ενημερώνοντας όλους 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις 

δράσεις, δείχνουν τη διάθεσή τους για την πρόληψη 

της ρύπανσης και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην 

αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων 

μας.  

 

Ο Γλάρος της HELMEPA έχει στο μυαλό του μία πολύ 

σοφή παροιμία… «η επανάληψη είναι μητέρα κάθε 

μάθησης» και γι’ αυτό κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει 

ότι τα σκουπίδια και τα 

πλαστικά δεν πρέπει να 

τα πετάμε χωρίς σκέψη, 

όπου βρούμε. Το 

μήνυμά του με το 

οποίο μας προτρέπει να 

προσέχουμε τις πράξεις 

μας απέναντι στο 

περιβάλλον είναι 

διαχρονικό και αντηχεί 

στα αυτιά τριών γενεών 

τώρα. 

 

Πολλοί και σημαντικοί είναι οι λόγοι που πρέπει να 

ακολουθήσουμε το μήνυμα του Γλάρου:  

 

- Προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου 

- Προστασία του περιβάλλοντος  

- Προστασία των ζώων σε θάλασσα και ξηρά 

- Σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και το 

κοινωνικό σύνολο 

- Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων μέσα από 

την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 

Νέος στόχος για το 2017: Rewind… Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά  

                                         σε θάλασσες, ακτές και ξηρά! 

(Συνεχίζεται �) 

Πηγές: 

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

• http://www.fortunegreece.com/photo-gallery/ta-megalitera-krouazieroplia-tou-kosmou/#10  

• http://www.cruisexperts.gr/companies 

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

• http://www.cruise-international.com/175-years-of-po/ 

• http://www.akous.gr/news/ayta-einai-ta-10-megalytera-kroyazieroploia-ston-kosmo-pics.33333.asp 

• http://www.e-nautilia.gr/ta-10-akrivotera-krouazieroploia-pagosmios/ 

• http://libertypress.gr/istoria-krouazieras/ 

• http://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=1431 

• http://www.protothema.gr/travelling/article/560527/stin-thalassa-to-megalutero-krouazieroploio-tou-kosmou/ 

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

 

 

 

Norwegian Breakaway: είναι της εταιρείας 

Norwegian Cruise Line, όπως και το παραπάνω. 

Κατασκευάστηκε το 2013, είναι χωρητικότητας 

146.600 κόρων και μεταφέρει έως 3.988 επιβάτες. 

 

Queen Mary 2: της εταιρείας Cunard Line, 

κατασκευάστηκε το 2004, με χωρητικότητα 148.528 

κόρων και δυνατότητα φιλοξενίας 2.592 επιβατών. 
Queen Mary 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qutXrVMeXiY
https://www.youtube.com/watch?v=ouvFqD7BtiE
https://www.youtube.com/watch?v=LOUf4xojGvs
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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: Ελένη Τσόλκα, Δημήτρης Γιάκος,  

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Layout: 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 χορευτική ομάδα El Gamma Penumbra στην εκπομπή "Ασία έχεις ταλέντο" ανέδειξε με έναν υπέροχο και 

πρωτότυπο τρόπο την ανθρώπινη αλαζονεία και την έλλειψη σεβασμού στη Μητέρα Φύση: 

http://www.ba-bamail.com/video.aspx?emailid=24074 

 

♦ Κολυμπώντας στα σκοτεινά νερά κάτω από τους πάγους της Αρκτικής…Μία Φινλανδή δύτρια ζει μια εμπειρία 

που «κόβει την ανάσα»: 

http://www.lifo.gr/videos/nowness_food-travel/123601 

πρόβλημα στη βάση του είναι προσωπικό. Και είναι 

απλό να το καταλάβουμε… ο καθένας μας αφήνει 

πίσω του σκουπίδια στην καθημερινή του ζωή. Το 

θέμα είναι όμως ΠΟΥ θα τα αφήνουμε από εδώ και 

πέρα.  

 

Το 2017 είναι στα πρώτα του βήματα και μπορούμε 

να βάλουμε ένα νέο στόχο υιοθετώντας μια πιο 

σωστή προσέγγιση στη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Ας ΜΗΝ πετάμε τα σκουπίδια μας 

όπου να ‘ναι και ας προτρέψουμε τους γύρω μας να 

κάνουν το ίδιο. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε 

θάλασσες, ακτές και ξηρά! 

Παρόλα αυτά, δυστυχώς, για κάποιους είναι συχνά 

μια μηχανική κίνηση να πετάξουν ό,τι δεν 

χρειάζονται σε δρόμο, πεζοδρόμιο, δάσος, χωράφι, 

χείμαρρο κ.λπ., χωρίς να ανησυχήσουν για τις 

συνέπειες των πράξεών τους. Η ρίψη των 

αποτσίγαρων από το παράθυρο του αυτοκινήτου, 

της σακούλας με τα σκουπίδια από τον 1ο ή το 2ο 

όροφο, τα πλαστικά σακουλάκια και τα κουτιά 

ποτών και αναψυκτικών στο έδαφος, αποτελεί ναι 

μεν μια εύκολη κίνηση χωρίς κούραση, αλλά η 

συμπεριφορά αυτή εμπεριέχει σε σημαντικό βαθμό 

αδιαφορία και απερισκεψία. Και τα δύο χρειάζεται 

να καταπολεμηθούν σε ατομικό επίπεδο, καθότι το 

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

