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Οι σηµαντικότερες θαλάσσιοι οδοί στον κόσµο 

Το 90% του θαλάσσιου εμπορίου μεταφέρεται δια 

θαλάσσης. Τα ρούχα μας, η τηλεόραση, το κινητό 

τηλέφωνο, το αυτοκίνητο αλλά και το καύσιμο που 

αυτό καίει πιθανότατα προέρχονται από πολύ 

μακρινές χώρες. Έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι τα 

δρομολόγια που ακολουθούν τα πλοία για να 

εξασφαλίσουν γρήγορη και ασφαλή παράδοση των 

προϊόντων και των αγαθών; 

 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιες είναι οι 

σημαντικότερες θαλάσσιες οδοί και ποια είναι η 

σημασία τους για το παγκόσμιο εμπόριο. 

 

Διώρυγα του Σουέζ 

 

Έχει μήκος 193 χλμ. και διατρέχει από Βορρά προς 

Νότο τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο 

θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Αρχίζει από το 

Πορτ Σάιντ που είναι το λιμάνι εισόδου στη 

Μεσόγειο και καταλήγει στο λιμάνι του Σουέζ που 

βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της Ερυθράς 

θάλασσας. 

 

Από το 1869 που η διώρυγα δόθηκε στη ναυσιπλοΐα 

έως και σήμερα, σε τακτά χρονικά διαστήματα 

πραγματοποιούνται εργασίες διαπλάτυνσης και 

εκβάθυνσής της. Έτσι, σήμερα έχει μέσο βάθος 24 

μέτρα και πλάτος που κυμαίνεται από 205 έως 225 

μέτρα. Χρειάζονται περίπου 11 με 16 ώρες για τη 

διέλευσή της και τα πλοία πρέπει να ταξιδεύουν σε 

χαμηλή ταχύτητα για να μην διαβρώνονται οι όχθες 

του καναλιού από τα κύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σημασία της διώρυγας για την παγκόσμια 

ναυσιπλοΐα είναι τεράστια. Ενώνοντας τη Μεσόγειο 

με την Ερυθρά θάλασσα δημιουργεί μια εμπορική 

αρτηρία Ευρώπης και Ασίας μέχρι την Άπω Ανατολή. 

Μέσω της διώρυγας μειώνονται δραστικά πολλές 
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θαλάσσιες διαδρομές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

ότι συντομεύει κατά 44% τη διαδρομή από το 

Λονδίνο στην Ινδία, 23% την απόσταση Τόκυο-

Ρότερνταμ, 29% την απόσταση Σιγκαπούρη-

Ρότερνταμ, 88% την απόσταση Τζέντα (Σ. Αραβία)-

Πειραιάς. Ακόμη, η απόσταση του Περσικού Κόλπου 

με τη Μεσόγειο (μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας) 

είναι 10.800 μίλια, ενώ μέσω Σουέζ μειώνεται στα 

4.700 μίλια 

κ α ι  η 

α π ό σ τ α σ η 

Μεσογείου – 

Δ υ τ ι κ ώ ν 

α κ τ ώ ν 

Α μ ε ρ ι κ ή ς 

είναι 12.000 

μίλια, ενώ 

με χρήση της 

δ ι ώ ρ υ γ α ς 

του Σουέζ 

μ ε ι ώ ν ε τ α ι 

στα 8.300 

μίλια. 

 

Διώρυγα του Παναμά 

 

Η Διώρυγα του Παναμά ενώνει τον Ατλαντικό 

ωκεανό με τον Ειρηνικό. Ένα από τα πιο δύσκολα 

έργα που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, η 

διώρυγα είχε τεράστια επίδραση στη ναυσιπλοΐα, 

μειώνοντας τη μεγάλη και χρονοβόρα διαδρομή 

από το Στενό του Μαγγελάνου ή το ακρωτήριο Horn 

στο νοτιότερο σημείο της Νοτίου Αμερικής, κατά 

περίπου 8.000 μίλια. 

 

Η Διώρυγα, που έχει συνολικό μήκος 80 χιλιόμετρα, 

αποτελείται από τεχνητές λίμνες και δεξαμενές 

καθώς και υδατοφράχτες. Επειδή το επίπεδο της 

στεριάς είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο 

επίπεδο της θάλασσας, τα πλοία χρειάζεται να 

ανυψωθούν κατά 26 μέτρα για να περάσουν στην 

άλλη πλευρά της διώρυγας, όπου ξανακατεβαίνουν 

στο επίπεδο της θάλασσας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ένα πλοίο να χρειάζεται 8 με 10 ώρες 

για να περάσει τη διώρυγα. Για την ανύψωση και 

επαναφορά του πλοίου στο σωστό επίπεδο 

χρησιμοποιούνται υδατοφράχτες. 

 

Το 2016, έγινε η επέκταση της Διώρυγας του 

Παναμά ώστε να επιτρέψει στα πλοία να 

μεταφέρουν μέχρι και 14.000 εμπορευματοκιβώτια 

- TEUs. Περισσότερα από 14.000 πλοία περνούν 

κάθε χρόνο από τη Διώρυγα του Παναμά. Δείτε ένα 

εντυπωσιακό timelapse βίντεο με τη διέλευση ενός 

τάνκερ από τη διώρυγα του Παναμά, από τον 

Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Το 

πλοίο  χρειάστηκε 12 ώρες για να περάσει και το 

βίντεο έγινε με τη λήψη 8000 φωτογραφιών από τη 

γέφυρα του πλοίου. 

https://www.youtube.com/watch?v=LylzTW4FLLo 

 

Μάγχη (English Channel) – Στενό του Dover 

 

H Μάγχη χωρίζει την Αγγλία από τη Γαλλία και 

συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα και τον Ατλαντικό 

Ωκεανό. Το κανάλι έχει μήκος 560 χλμ., βάθος 45-

120 μέτρα, μέγιστο πλάτος 240 χλμ και ελάχιστο 

πλάτος 34 χλμ., γνωστό και ως στενό του Dover. 

Περίπου 500 πλοία διασχίζουν καθημερινά τη 

Μάγχη, καθιστώντας την μια κρίσιμη διαδρομή στο 

ευρωπαϊκό ναυτιλιακό δίκτυο. 
 

Δεδομένου ότι το στενό του Dover αποτελεί μια από 

τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο 

έχουν θεσπιστεί αρκετοί κανονισμοί για να 

διευκολύνουν τη διέλευση των πλοίων. Λόγω της 

στενότητας του, στο Dover έχουν σημειωθεί αρκετά 

ατυχήματα κατά καιρούς. Γι’ αυτό το λόγο, το στενό 

πλέον βρίσκεται υπό πλήρη επίβλεψη με ραντάρ και 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχωρισμού 

κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme - TSS), το 

οποίο προβλέπει δύο λωρίδες μέσα στο στενό για 

εσωτερική και εξωτερική κυκλοφορία, προκειμένου 

να αποφευχθούν συγκρούσεις. Το σύστημα αυτό 

ξεκίνησε το 1967 και ήταν το πρώτο σύστημα 

διαχωρισμού κυκλοφορίας στον κόσμο που 

ενέκρινε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO). 

(Συνεχίζεται �) 
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Το Στενό  του Ορμούζ είναι μια κρίσιμη λωρίδα για 

τη μεταφορά πετρελαίου. Το 2016, η συνολική ροή 

πετρελαίου αυξήθηκε στα 18,5 εκατομμύρια 

βαρέλια την ημέρα - ή περίπου το 30% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, το οποίο 

παραδίδεται κυρίως στις ασιατικές αγορές όπως η 

Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η 

Σιγκαπούρη. 

 

Στενό Bab el-Mandeb 

 

Το Στενό του Bab el-Mandeb συνδέει την Ερυθρά 

Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό 

ωκεανό, επιτρέποντας τη διέλευση πλοίων κατά 

μήκος της Αφρικής. Για τα πλοία που θέλουν να 

περάσουν στη διώρυγα του Σουέζ, το στενό είναι 

μια απαραίτητη διαδρομή και ως εκ τούτου 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα “checkpoint” 

παγκοσμίως. 

 

Η τοποθεσία του στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Αφρικής  το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε 

επιθέσεις από πειρατές της Αφρικής και 

συγκεκριμένα στα νερά της Σομαλίας κοντά στο 

«Κέρας της Αφρικής» δηλαδή τη χερσόνησο της 

Ανατολικής Αφρικής που προεξέχει στην Αραβική 

Θάλασσα και βρίσκεται κατά μήκος της νότιας 

πλευράς του Κόλπου του Άντεν. 

 

Στενό της Malacca 

 

Το Στενό της Malacca είναι μία στενή θαλάσσια 

έκταση, με μήκος 805 χλμ. και ελάχιστο βάθος στα 

25 μέτρα, μεταξύ της Μαλαισιανής χερσονήσου και 

του νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας. Αποτελεί την 

κύρια και συντομότερη ακτοπλοϊκή δίοδο ανάμεσα 

στον Ινδικό και τον Ειρηνικό, συνδέοντας τις 

οικονομίες της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της 

Ιαπωνίας με την Ινδία και το Πακιστάν. 

 

Περίπου 83.000 πλοία πλέουν ετησίως από το 

στενό, μεταφέροντας περίπου το 1/4 των 

Στενό του Βοσπόρου 

 

Το Στενό του Βοσπόρου είναι ένα από τα δύο 

τουρκικά Στενά (μαζί με το Στενό των 

Δαρδανελλίων), που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα 

με τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της θάλασσας του 

Μαρμαρά. Με μήκος 30,5 χλμ., βάθος μεταξύ 37 και 

1.254 μέτρα και μέγιστο πλάτος 3,7 χλμ., είναι μια 

σημαντική θαλάσσια διαδρομή που συνδέει το 

ευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο με την Ασία και γι αυτό 

έχει πολύ μεγάλη σημασία στον παγκόσμιο 

ναυτιλιακό τομέα. 

 

Περισσότερα από 48.000 πλοία διαπλέουν το 

Βόσπορο κάθε χρόνο, περίπου 132 καθημερινά. Τα 

πλοία αυτά  περιλαμβάνουν πλοία γενικού φορτίου, 

πλοία μεταφοράς χύδην  (χύμα) φορτίου, χημικά 

δ ε ξ α μ ε ν ό π λ ο ι α ,  π λ ο ί α  μ ε τ α φ ο ρ ά ς 

εμπορευματοκιβωτίων και πετρελαιοφόρα. 

 

Στενό του Ορμούζ 

 

Το Στενό του Ορμούζ συνδέει τον Κόλπο του Ομάν 

με τον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή. Είναι το 

μόνο θαλάσσιο πέρασμα για τον Περσικό Κόλπο και 

γι' αυτό έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Στο 

στενότερο σημείο του, έχει πλάτος 54 χλμ., ενώ 

αποτελείται από δύο λωρίδες που εξυπηρετούν την 

εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία και μια 

ζώνη ασφαλείας 3,2 χλμ. που τις χωρίζει. 

(Συνεχίζεται �) 
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Νέα Υόρκη και Πενσυλβανία. Η ποσότητα των 

προϊόντων που διακινούνται κάθε χρόνο την 

καθιστά ένα πολύ σημαντικό δίκτυο για το εμπόριο 

μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. 

 

Στενά της Δανίας 

 

Τα Στενά της Δανίας είναι ένα σύστημα τριών 

καναλιών - το Oresund, το Great Belt και το Little 

Belt - που συνδέουν τη Βόρεια Θάλασσα και τη 

Βαλτική Θάλασσα. Το Great Belt είναι το ευρύτερο 

κανάλι και είναι το κύριο πέρασμα για μεγάλα 

πλοία. Τα Στενά της Δανίας είναι ζωτικής σημασίας 

για το βόρειο ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων 

διαδρομών και κυρίως για τη μεταφορά πετρελαίου 

μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης. Το 2016, κάθε 

μέρα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού 

πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου 

μεταφέρονταν από τα Στενά της Δανίας. 

 

Σ τ ο ν  π α ρ ακ ά τ ω σ ύν δ ε σ μ ο  h t tp s : / /

transportgeography.org/?page_id=2067  μπορείτε 

να δείτε την απεικόνιση των κύριων θαλάσσιων 

διαδρομών και στον σύνδεσμο https://

www.vox.com/2016/4/25/11503152/shipping-

routes-map  θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

για συγκεκριμένες θαλάσσιες οδούς. 

παγκόσμιων αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του 

πετρελαίου. Το 2016, 16 εκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου μεταφέρονταν καθημερινά από το 

στενό της Malacca. 

 

Θαλάσσια Λωρίδα Saint Lawrence 

 

To Saint Lawrence θεωρείται η σημαντικότερη 

ναυτιλιακή λωρίδα στη Βόρεια Αμερική, καθώς 

συνδέει τον Ατλαντικό Ωκεανό με τις Μεγάλες 

Λίμνες (Great Lakes) του Καναδά και των ΗΠΑ. Πήρε 

το όνομά της από τον ποταμό Saint Lawrence, ο 

οποίος ξεκινάει από τη λίμνη Οντάριο και καταλήγει 

στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ποταμός Saint Lawrence 

δεν έχει μια συνεχή ροή, αλλά αποτελείται από 

αρκετά τμήματα πλωτών διαύλων και κανάλια που 

παρακάμπτουν διάφορα ρέματα και φράγματα. 

Η Θαλάσσια Λωρίδα Saint Lawrence εκτείνεται 

3.700 χλμ στη Βόρεια Αμερική και εξυπηρετεί 

απευθείας το Οντάριο, το Κεμπέκ και τις Πολιτείες 

του Ιλινόις, Μίτσιγκαν, Οχάιο, Ιντιάνα, Ουισκόνσιν, 

Πηγές: 

 

https://arcb.com/blog/major-shipping-routes-for-global-trade 

http://www.suezcanal.gov.eg 

http://www.pancanal.com/eng/ 

https://www.marineinsight.com/marine-navigation/the-strait-of-dover-the-busiest-shipping-route-in-the-

world/ 

http://www.bosphorusstrait.com/ 

http://theconversation.com/why-is-the-strait-of-hormuz-important-99496 

https://gcaptain.com/explainer-what-is-the-bab-el-mandeb-strait-and-why-is-it-important/ 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32452 

http://www.greatlakes-seaway.com/en/ 

http://timehouse-baltic.eu/BalticSea/danish-straits 
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πειρατείας. Τη θάλασσα του Μαρμαρά και την 

Μαύρη Θάλασσα έχουν υπό τον έλεγχό τους Γότθοι 

πειρατές, οι οποίοι από το 264 μ.Χ. κατεβαίνουν και 

στο Αιγαίο, συνδέοντας τις επιδρομές τους με την 

αιχμαλωσία χιλιάδων ανθρώπων και τα 

σκλαβοπάζαρα. Από τον 4
ο
 έως τον 7

ο
 μ.Χ. αιώνα, 

περίοδο βυζαντινής ναυτικής κυριαρχίας στη 

Μεσόγειο, παρατηρούνται μεμονωμένες πειρατικές 

επιθέσεις. 

 

Ο 8
ος

 αιώνας 

βρίσκει τη βόρεια 

Ευρώπη στο έλεος 

των Σκανδιναβών 

Βίκινγκς, οι οποίοι 

εκτός από την 

πειρατεία την 

οποία ασκούσαν 

στη θάλασσα, κατέστρεφαν και λήστευαν όσες 

παραλιακές πόλεις και χωριά έβρισκαν στο 

πέρασμα τους και πολλές φορές αιχμαλώτιζαν και 

πληθυσμό.  

 

Η περίοδος μεταξύ του 11
ου

 αιώνα μ.Χ. έως τον 14
ο
 

αιώνα χαρακτηρίζεται από τις επιδρομές των 

Νορμανδών. Οι Νορμανδοί ήταν λαός με 

πρωτόγονο πολιτισμό, αλλά εξαίρετοι ναυτικοί, 

ανέπτυξαν μεγάλη πειρατική δράση έχοντας σαν 

κύρια απασχόλησή τους ληστρικές επιδρομές 

κυρίως στην ακτογραμμή της σημερινής δυτικής 

Ευρώπης. 

 

Μεταξύ του 15
ου

 μ.Χ. και 16
ου

 μ.Χ. αιώνα στα υπό 

Οθωμανική κατοχή ελληνικά παράλια σημειώθηκε 

έξαρση της πειρατικής δραστηριότητας των 

Φράγκων. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν η 

πειρατική δράση του ναυάρχου του οθωμανικού 

στόλου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα που τον 16
ο
 

αιώνα, ήταν ιδιαίτερα έντονη, με επιθέσεις ενάντια 

στα ενετοκρατούμενα νησιά του Αιγαίου, έναν 

μεγάλο αριθμό οικισμών που καταστράφηκαν 

ολοσχερώς και χιλιάδες Έλληνες αιχμαλώτους. 

 

Η ανακάλυψη του Νέου Κόσμου ήταν αφετηρία 

μιας νέας εποχής για τις ναυτικές ευρωπαϊκές 

δυνάμεις, που χαρακτηρίστηκε από έντονο 

οικονομικό ανταγωνισμό. Η σύνδεση του Παλαιού 

με τον Νέο Κόσμο δίνει το έναυσμα για την έναρξη 

της πειρατείας κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, 

στις ακτές της Αμερικής και στον Ατλαντικό Ωκεανό 

από το 1570 έως το 1730. Βρετανοί, Ολλανδοί και 

Γάλλοι ερχόμενοι τη Νέα Γη για μια καλύτερη τύχη 

κατέληξαν να δραστηριοποιούνται στην πειρατεία, 

τομέας ιδιαίτερα επικερδής κυρίως μεταξύ 1700 και 

1730, τη χρυσή εποχή της Πειρατείας. 

Ενώ πολλοί θα πίστευαν ότι στη σύγχρονη εποχή η 

πειρατεία στις θάλασσες έχει εξαλειφθεί και αφορά 

μόνο στον κινηματογράφο και στο internet, η 

αλήθεια είναι πως συνεχίζει να υπάρχει και έχει 

εξαπλωθεί σε αρκετές χώρες του κόσμου. Μάλιστα, 

σε πολλές από αυτές αποτελεί τόσο συνηθισμένο 

φαινόμενο, ώστε τα εμπορικά πλοία, 

πραγματοποιούν ειδικούς ελιγμούς για να 

αποφύγουν επικίνδυνα περάσματα και περιοχές. 

 

Η θαλάσσια πειρατεία είναι ένα φαινόμενο τόσο 

παλιό όσο και τα ταξίδια του ανθρώπου στη 

θάλασσα. Οι πειρατές φαίνεται να εμφανίστηκαν 

ταυτόχρονα με το θαλάσσιο εμπόριο. Καθώς αυτό 

διευρυνόταν, η συχνότητα των πειρατικών 

επιδρομών μεγάλωνε.  

 

Οι πρώτες αναφορές για πειρατικές επιδρομές 

μπορούν να χρονολογηθούν από τον 13
ο
 αιώνα π.Χ. 

στην Μεσόγειο Θάλασσα! Οι περισσότεροι 

συγγραφείς της αρχαιότητας, μεταξύ αυτών ο 

Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης και ο 

Πλούταρχος, ασχολήθηκαν με τα «έργα και τις 

ημέρες των πειρατών».  

 

Στην μυκηναϊκή και γεωμετρική εποχή στην Ελλάδα 

η πειρατεία έπρεπε να κατασταλεί μόνο όταν 

στρέφονταν εναντίον συμπολιτών. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, όταν ήταν κατά «ξένων» αποτελούσε 

μια απόλυτα αποδεκτή και θεμιτή δραστηριότητα. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι πειρατές θεωρούνταν 

αξιοσέβαστες προσωπικότητες ενώ ακόμα και οι 

τοπικοί ηγεμόνες κατά καιρούς, για δικά τους 

συμφέροντα, ενίσχυαν τη δράση τους. 

 

Τον 5
ο
 και τον 

4
ο
 αιώνα π.Χ. 

που η Αθήνα 

είχε τον έλεγχο 

του Αιγαίου, η 

π ε ι ρ α τ ι κ ή 

δραστηριότητα 

είχε αισθητά 

μειωθεί. Στη 

φάση της 

παρακμής της Αθήνας όμως, ο πειρατικός κίνδυνος 

επανήλθε. Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος 

κατάφερε με την υποταγή της Ιλλυρίας να 

περιορίσει τους Ιλλύριους πειρατές, που 

πρωτοστατούσαν στα τέλη της κλασσικής περιόδου 

μαζί με τους Ετρούσκους.  

 

Ο 3
ος

 μ.Χ. αιώνας βρίσκει την Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε σταδιακή παρακμή 

σηματοδοτώντας έτσι την επανεμφάνιση της 

(Συνεχίζεται �) 

Η θαλάσσια πειρατεία από την αρχαιότητα έως σήµερα 
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(Συνεχίζεται �) 

Ο 20
ος

 αιώνας στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεν 

χαρακτηρίζεται από έντονη πειρατική 

δραστηριότητα. Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 

ωστόσο, ενώ στις ανεπτυγμένες περιοχές 

καταγράφεται μείωση του φαινόμενου, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες όπως στην Άπω Ανατολή, 

στη Δυτική Αφρική και στην Κεντρική Αμερική 

παρατηρείται έξαρση της πειρατείας. H πειρατεία 

επανήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία 1970 και 

1980, ενώ από το 2002 και μετά καταγράφονται 

ετησίως περίπου 200 με 300 τέτοια περιστατικά. 

 

Μεταξύ του 1984 έως τον Μάρτιο του 2002 

καταγράφηκαν στο Περιφερειακό κέντρο για την 

Πειρατεία στην Κουάλα Λούμπουρ 2.626 πειρατικές 

επιθέσεις σύμφωνα με ετήσια έκθεση του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ. Οι περιοχές που 

πλήττονται περισσότερο είναι η θάλασσα της 

Νότιας Κίνας, τα Στενά της Μάλακκας, η Καραϊβική, 

ο Κόλπος του Άντεν, ο Κόλπος της Ταϋλάνδης, ο 

Κόλπος της Γουϊνέας και το Αρχιπέλαγος Σούλου 

των Φιλιππίνων.  

 

Οι σύγχρονοι πειρατές επιτίθενται κυρίως σε 

εμπορικά πλοία και αλιευτικά σκάφη, ενώ πιο 

σπάνια σε κρουαζιερόπλοια. Οι πειρατικές 

συμμορίες στοχεύουν στην αφαίρεση μετρητών ή 

την απαγωγή μελών του πληρώματος για να 

καταφέρουν να αποσπάσουν λύτρα από τις 

πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες. 

 

Η πειρατεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα, 

απειλώντας ανθρώπινες ζωές και δημιουργώντας 

σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις 

πλοιοκτήτριες εταιρείες. 

Μέχρι το 2010, η κατάσταση έμοιαζε να έχει βγει 

εκτός ελέγχου με τις περιπτώσεις πειρατικών 

επιθέσεων να φθάνουν σε αριθμό ρεκόρ για την 

εποχή (445 το 2010). Η περιοχή όπου 

παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη 

πειρατική δραστηριότητα ήταν οι ακτές της 

Σομαλίας, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

διεθνούς οργανισμού “Oceans Beyond Piracy”, η 

ζημία της παγκόσμιας οικονομίας από την πειρατεία 

στη συγκεκριμένη ζώνη ξεπερνούσε κάθε χρόνο, τα 

6 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ιδιαίτερα 

βαρύ ήταν και το κόστος για τους ομήρους 

ναυτικούς που στερούνταν, για μήνες, την 

ελευθερία τους ή ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. 

 

Χάρτης με τις περιοχές που επλήγησαν  

περισσότερο από την πειρατεία το 2016 
 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα 

έχουν μειωθεί σε παραδοσιακά επικίνδυνες 

περιοχές όπως ο Κόλπος του Άντεν, δεν μπορούμε 

να ισχυριστούμε το ίδιο για τις περιοχές της 

νοτιοανατολικής Ασίας και Δυτικής Αφρικής, όπου 

παρουσιάζεται σημαντική αύξηση. Χαρακτηριστικά, 

το 2014, 182 μέλη πληρωμάτων απήχθησαν και 

μεταφέρθηκαν σε πλοία πειρατών στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ σημειώθηκαν 20 

δολοφονίες στελεχών πληρωμάτων στη Δυτική 

Αφρική. 

 

Σε μια συντονισμένη και παγκόσμια προσπάθεια το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε στη 

λήψη σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση των 

πειρατών, ενώ αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων οι 

ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και άλλες, απέστειλαν 

ναυτικές δυνάμεις. Ήταν αυτή η κίνηση που 

οδήγησε στη μείωση των περιστατικών πειρατείας, 

όχι μόνο στα ανοιχτά της Σομαλίας, αλλά και σε 

άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

 

Παράλληλα, κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της 

πειρατείας υπήρξε και στον Ευρωπαϊκό χώρο, 

καθώς στο πλαίσιο της Ε.Ε. υιοθετήθηκε, κατά τη 

διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της, τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime 

Security Strategy). 

 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις χώρες 

που βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα, δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αντιμετώπισή 

του, αλλά και για τις θαλάσσιες περιπολίες και τον 

εξοπλισμό. Μία από αυτές της χώρες είναι και η 

Λιβερία, όπου τα κρούσματα πειρατείας 

καταγράφονται στα 20 για το 2014. 
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Η πειρατεία δεν αποτελεί μόνο φαινόμενο των 

χωρών της Αφρικής, της Κεντρικής Αμερικής και της 

Άπω Ανατολής, προκύπτει ότι δεν είναι λίγες και οι 

Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βρεθεί, κατά καιρούς, 

αντιμέτωπες με περιστατικά πειρατείας. 

Συγκεκριμένα η γειτονική Ιταλία έχει κατά καιρούς 

αντιμετωπίσει συνολικά 7 φορές το φαινόμενο της 

πειρατείας στις θαλάσσιες περιοχές της. Τον ίδιο 

αριθμό πειρατικών επιθέσεων έχει δεχθεί και η 

Ολλανδία, ενώ ακολουθεί η Μάλτα με 6 κρούσματα. 

Τα μέτρα που έχει λάβει η διεθνής κοινότητα για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας 

πολλές φορές μοιάζουν με πολεμικές επιχειρήσεις. 

Συμπεριλαμβάνουν την αύξηση της πολεμικής 

ναυτικής παρουσίας πολλών κρατών, η οποία 

έφτασε να κινητοποιήσει ακόμη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στην επιχείρηση «Αταλάντα» υπό την αιγίδα 

της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας της Ε.Ε. 

 

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενισχύθηκε μεταξύ 

άλλων με ένοπλους φρουρούς προερχομένους 

κυρίως από στρατιωτικούς κύκλους και με στελέχη 

ειδικών μονάδων ασφαλείας, ενώ υπήρξε και 

έντονη κινητικότητα στις μετασκευές χώρων των 

πλοίων (βλ. χώροι ασφαλείας για τους ναυτικούς, 

σωλήνες εκτόξευσης νερού κ.α.). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο αυξήθηκε ιδιαίτερα το κόστος των 

θαλάσσιων μεταφορών, τόσο σε κόστος εξοπλισμού 

και προσωπικού ασφαλείας, όσο και σε κόστος 

ασφαλίστρων. 

 

Πιο συγκεκριμένα μια σειρά πρόσθετων μέτρων που 

εφαρμόζονται από τα πλοία για την προστασία τους 

από τις πειρατικές επιθέσεις φαίνονται παρακάτω: 

 

Citadel: Αποτελεί χώρο σε συγκεκριμένο σημείο του 

πλοίου (συνήθως εντός του μηχανοστασίου) και 

προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στο πλήρωμα σε 

περίπτωση επίθεσης. Από το ασφαλές αυτό 

δωμάτιο υπάρχει 

πρόσβαση στο 

σύστημα πρόωσης 

του πλοίου, ενώ 

τα υλικά από τα 

οποία είναι 

φ τ ι α γ μ έ ν ο 

π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν 

προστασία από 

επιθέσεις με 

όπλα. 

 

Συρμάτινος Φράκτης/ Αγκαθωτό Συρματόπλεγμα: 

Τοποθετούνται περιμετρικά στο πλοίο για να μην 

μπορούν οι πειρατές να στερεώσουν το σχοινί με το 

γάντζο, αποτρέποντάς τους έτσι να ανέβουν στο 

πλοίο.  

 

Ηλεκτρικός Φράκτης: Ο ηλεκτρικός φράκτης έχει 

τάση 9000 volt και προτείνεται από τον ΙΜΟ για 

αποτροπή πειρατικής επίθεσης. Τοποθετείται 

περιμετρικά του πλοίου και στοχεύει στην 

προστασία του καταστρώματος. 

 

Κανόνια Νερού: Το σύστημα αυτό μπορεί να τεθεί 

σε εφαρμογή όταν το πλήρωμα έχει διακρίνει ήδη 

τους πειρατές να πλησιάζουν στο πλοίο και σκοπό 

έχει να τους απομακρύνει / αποκρούσει 

χρησιμοποιώντας πίδακες νερού ως απωθητικό 

μέσο.  

 

Άλλα μέτρα που εφαρμόζονται είναι: αφρός, δίχτυα, 

όπλα λάμψης, άοπλοι φρουροί κλπ. 

 

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με 

στοιχεία του IMO, τα 203 περιστατικά πειρατείας 

που παρατηρήθηκαν το 2017 ήταν τα λιγότερα που 

έχουν σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια µε μείωση 

8% παγκοσμίως. 

Πηγές: 

 

Κωνσταντίνα Μπούντρη, Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «Σύγχρονη Θαλάσσια Πειρατεία: Δράσεις 

αντιμετώπισης από την Eλληνική Ποντοπόρο Ναυτιλία», Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ναυτιλιακών 

Σπουδών, 2014. 

Χριστίνα Μέρκου, Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «Σύγχρονη Θαλάσσια Πειρατεία, παραδοσιακός ορισμός 

και προκλήσεις», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης, 2017. 

https://www.news247.gr/afieromata/aytes-einai-oi-chores-poy-apeiloyntai-perissotero-apo-tin-

peirateia.6392396.html  

http://www.kathimerini.gr/886480/article/epikairothta/politikh/8alassia-peirateia-kai-tromokratia  

https://www.yachtingmonthly.com/news/pirate-attacks-revealed-on-global-map-34955  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%

AE%CE%BD%CE%B1  

http://www.comic-n-play.gr/paixnidia/arxeia-paixnidia/63-normandoi.html  

http://www.iccwbo.gr/news-media/article/224-  

https://www.statista.com/statistics/266292/number-of-pirate-attacks-worldwide-since-2006/ 
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(Συνεχίζεται �) 

καθώς τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν εύκολα να 

τις καταστρέψουν. 

 

Η «ανέγερση» του αμμώδους κάστρου κρατάει 

περίπου 10 ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

θαλασσινός αρχιτέκτονας το διακοσμεί με μεγάλη 

προσοχή για να προσελκύσει το αντίθετο φύλο. Πιο 

συγκεκριμένα, η διαδικασία ξεκινάει βρίσκοντας 

ένα μέρος όπου η άμμος είναι εξομαλυσμένη. Στη 

συνέχεια αρχίζει να χαράσσει ομοιόμορφα 

συμμετρικά αυλάκια και κορυφές εξωτερικά και 

κυκλικά της περιοχής αυτής, πηγαινοερχόμενος στο 

κέντρο της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί το 

σώμα του, αλλά και τα πτερύγιά του για να 

ανακινήσει την άμμο στη μορφή που θέλει. Προς το 

τέλος της κατασκευής, φτιάχνει ακανόνιστες 

γραμμές στο εσωτερικό κυκλικό μέρος της λεπτής 

άμμου, ενώ στις κορυφές του εξωτερικού τοποθετεί 

σπασμένα κομμάτια κοχυλιών και κοραλλιών. 

 

Δείτε σχετικό βίντεο https://www.youtube.com/

watch?v=VQr8xDk_UaY για το πώς το πάφερ 

«χτίζει» τον περίτεχνο κύκλο. 

 

Εάν το θηλυκό πάφερ κρίνει 

τη φωλιά ικανοποιητική, τότε 

γεννάει τα αυγά στο κέντρο 

της και μετά… φεύγει. 

Επαφίεται λοιπόν στον 

μπαμπά ο ρόλος της 

προστασίας των αυγών, μέχρι 

αυτά να εκκολαφθούν 6 

ημέρες αργότερα. Στη 

συνέχεια εγκαταλείπει τη 

φωλιά και φτιάχνει μια 

καινούρια. Ένας λόγος που 

την εγκαταλείπει είναι το 

γεγονός που αναφέρθηκε 

παραπάνω, ότι η φωλιά 

καταστρέφεται εύκολα.   

Τα Puffer Fish της Ιαπωνίας ή αλλιώς… 

οι µεγαλύτεροι καλλιτέχνες του βυθού 

«Πώς βρέθηκε αυτός ο μυστήριος σχηματισμός στο 

βυθό της θάλασσας;;!  

«Είναι τόσο πολύπλοκο και όμορφο! Σαν 

εξωγήινο… εξωπραγματικό!» 

 

Ίσως αυτές είναι μερικές από τις αναφωνήσεις μας 

όταν βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά, η 

εξήγηση είναι γήινη και πραγματική και μάλιστα θα 

την ονομάζαμε «θαλασσινή».  

 

Ο λόγος για τα 

π ε ρ ί τ ε χ ν α 

κ υ κ λ ι κ ά 

μοτίβα του 

βυθού που 

εμφανίζονται 

σε βίντεο του 

BBC, που έγινε 

“viral” πριν 

από μερικά χρόνια. Αν και οι σχηματισμοί αυτοί 

είχαν παρατηρηθεί για πρώτη φορά το 1995 σε 

θαλάσσιες περιοχές της Ιαπωνίας, εν τούτοις μέχρι 

πριν από μερικά χρόνια δεν είχε ανακαλυφθεί 

ποιος σχεδίαζε αυτά τα περίεργα «αμμογλυφικά». 

  

Η διάμετρος 

αυτών των 

α μ μ ω δ ώ ν 

κατασκευών 

μπορεί να 

φτάσει και 

τα 2 μέτρα, 

όμως ο 

αρχιτέκτονας τους έχει μήκος γύρω στα 12 

εκατοστά, λίγο πιο μεγάλο από τη μισή παλάμη του 

χεριού μας. Η επιστημονική ονομασία του 

συγκεκριμένου ψαριού “puffer fish” είναι 

Torquigener albomaculosus (πάφερ για συντομία) 

και ανήκει στην οικογένεια των Τετραοδοντιδών, 

ενώ ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο νησί 

Amami Oshima  της Ιαπωνίας. 

 

Οι επιστήμονες μας λένε ότι αυτοί οι 

εκλεπτυσμένοι κυκλικοί σχηματισμοί αποτελούν 

φωλιές για την εναπόθεση των αυγών του είδους. 

Το αρσενικό πάφερ χρησιμοποιεί τη μεγάλη 

δεξιοτεχνία του για να κατασκευάσει μία μοναδική 

αλλά και εύθραυστη αμμώδη φωλιά, την οποία ένα 

περαστικό θηλυκό θα κληθεί να κρίνει ως 

κατάλληλη ή όχι για την εκκόλαψη των απογόνων 

τους. Η ευαισθησία κατασκευής της φωλιάς λόγω 

της άμμου είναι και ο λόγος που δεν είχαν 

παρατηρηθεί τόσα χρόνια από τον άνθρωπο, 

Ο αρχιτέκτονας επί τω έργω 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torquigener_albomaculosus
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraodontidae
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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, Δημήτρης Γιάκος, 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

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: 

 

� Ένα βίντεο από το μηχανοστάσιο ενός φορτηγού πλοίου 180.000 τόνων με την 

προετοιμασία των μηχανών πριν τον απόπλου. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSo0fb0JQZA 

 

� Ένα animation video-μάθημα για τους καρχαρίες, τα χαρακτηριστικά τους, την κατανομή τους στις 

θάλασσες του κόσμου, την ανατομία τους και πώς αυτή τους βοηθάει στην εύρεση τροφής. 

https://ed.ted.com/lessons/why-are-sharks-so-awesome-tierney-thys 

Πάντως, όποια και αν είναι η λογική πίσω από 

αυτήν την πολύπλοκη και συνάμα πανέμορφη 

δεξιοτεχνία του αρσενικού πάφερ, δεν θα πάψουμε 

να εκπλησσόμαστε από την ομορφιά της αρμονίας 

που υπάρχει στο βυθό των θαλασσών και των 

ωκεανών. 

 

Με ποια κριτήρια διαλέγει το θηλυκό μια φωλιά, 

δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, ούτε εάν οι 

συμμετρικοί περίτεχνοι εξωτερικοί σχηματισμοί 

παίζουν ρόλο στην απόφαση. Υπάρχει η θεωρία, ότι 

μπορεί να προτιμάει τη λεπτή άμμο στο εσωτερικό, 

ενώ το εξωτερικό μέρος αποτελεί το μηχανισμό για 

την εναπόθεση της στο κέντρο, κάνοντας τη φωλιά 

μοναδική από άποψη εικόνας και χρωματισμού. 

Πώς επιτυγχάνεται αυτό;! 

 

 Οι επιστήμονες λένε, ότι το αρσενικό πάφερ 

«μαζεύει» τη λεπτή άμμο χρησιμοποιώντας τη 

μορφολογία του κυκλικού σχεδίου της φωλιάς. 

Κάνοντας πειράματα, βρήκαν ότι τα ανώτερα μέρη 

του κύκλου που είναι αντίθετα στο θαλάσσιο 

ρεύμα, διοχετεύουν με τέτοιο τρόπο το νερό ώστε 

να συγκεντρώνει τα λεπτά ιζήματα προς το κέντρο. 

Μετά, οι κορυφές και τα αυλάκια που έχουν την 

κατεύθυνση του θαλάσσιου ρεύματος, μετακινούν 

το νερό προς τα έξω. Μάλιστα διαπίστωσαν, ότι η 

ταχύτητα του νερού μειώνεται κατά 25% στο κέντρο 

της φωλιάς, στο σημείο δηλαδή που γίνεται η 

εναπόθεση των αυγών. 

Αρχή Μέση 

Τέλος 7 μέρες μετά την εκκόλαψη 

Πηγές: 

 

http://www.bbc.co.uk/guides/zsjfyrd 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/pufferfish-create-underwater-crop-circles-when-they-

mate-620736/ 

https://www.livescience.com/40132-underwater-mystery-circles.html 

https://blog.nationalgeographic.org/2013/08/15/whats-this-mysterious-circle-on-the-seafloor/ 

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

