
 

 

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. 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων (Μέρος ∆’): Εποχή 

Τουρκοκρατίας (1453-1821)  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το 

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος συνεχίζουμε 

στο τεύχος αυτό την 4
η
 κατά σειρά και 

προτελευταία περιήγηση της ναυτικής μας 

ιστορίας και παράδοσης. 

 

Η δημιουργία της ελληνικής εμπορικής 

ναυτιλίας 

 

Μετά την κατάλυση της Κωνσταντινού-

πολης από τους Οθωμανούς ακολούθησε 

μία περίοδος αιματηρών συγκρούσεων 

ανάμεσα σε Βενετούς και Τούρκους, που 

πολεμούσαν για την κυριαρχία στο Αιγαίο, 

ενώ παράλληλα η πειρατεία λυμαινόταν το 

πέλαγος. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης 

σηματοδοτείται με την εδραίωση της 

οθωμανικής κυριαρχίας σε όλο τον ελ-

ληνικό χώρο από τις αρχές του 17ου αι. και 

την επικράτηση σχετικής ειρήνης. 

 

Οι Οθωμανοί κατακτητές καθώς δεν ήταν 

ποτέ καλοί ναυτικοί, άφησαν ουσιαστικά 

ελεύθερο το πεδίο στον τομέα της ναυ-

τιλίας στους Έλληνες υπηκόους τους. Από 

σποραδικές μαρτυρίες γίνεται αντιληπτό 

πως στο πρώτο μισό του 18ου αι. το 

εσωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας είχε περιέλθει στα χέρια των 

Ελλήνων ναυτικών. Αυτή η εξέλιξη δη-

μιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για τη δημιουργία μίας ανθηρής ελληνικής 

εμπορικής ναυτιλίας, πολύ νωρίτερα από 

την ύπαρξη ανεξάρτητου ελληνικού κρά-

τους. 

Η πρωτοφανής ανάπτυξη της ναυτιλίας που 

συντελέσθηκε στο β’ μισό του ίδιου αιώνα 

οφείλεται στην ευνοϊκή διεθνή συγκυρία 

που επέτρεψε στους Έλληνες πλοιοκτήτες 

να επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστη-

ριότητες στα λιμάνια της Ευρώπης, Ρωσίας 

ακόμα και Αμερικής. 

 

Τη συγκυρία συνιστούσαν οι ναπολεόντειοι 

πόλεμοι και οι συχνές ρωσοτουρκικές συ-

γκρούσεις, με επιστέγασμα την καθοριστική 

για τους Έλληνες ναυτίλους, Συνθήκη του 

Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία υπογράφηκε 

μετά τον πρώτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο 

(1768-1774). Σύμφωνα με αυτήν τα ελ-

Ψαριανή γαλιότα (18ος-19ος αι.) Ομοίωμα. 

Συλλογή ΝΜΕ 

Αντώνιος Κριεζής, Το υδραίικο μπρίκι 

“Λεωνίδας” στο λιμάνι της Μασσαλίας το 

1812. Υδατογραφία 47x62 εκ. Συλλογή ΝΜΕ. 
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ληνικά πλοία μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη 

ρωσική σημαία και να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά 

των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. 

 

Το αποτέλεσμα ήταν οι μεταφορές των ρωσικών 

σιτηρών να περάσουν στα χέρια των Ελλήνων πλοι-

οκτητών, οι οποίοι συγκέντρωσαν μεγάλες περι-

ουσίες από αυτές τις επιχειρήσεις. Το κέρδος των 

Ελλήνων ήταν ακόμα μεγαλύτερο όταν διασπούσαν 

τους αποκλεισμούς των ευρωπαϊκών λιμανιών που 

επέβαλε ο βρετανικός στόλος κατά τη διάρκεια των 

ναπολεοντείων πολέμων. Ένα μέρος από τα κέρδη 

τα επένδυαν σε ναυπηγήσεις καινούργιων πλοίων, 

αλλά το μεγαλύτερο μέρος χρηματοδότησε την 

Επανάσταση του 1821. 

Ο στόλος των Ελλήνων επαναστατών του 1821 

 

Τις παραμονές της Επαναστάσεως οι Έλληνες πλοι-

οκτήτες διέθεταν τον εντυπωσιακό αριθμό των 

1.000 περίπου εμπορικών πλοίων. Τρία νησιά είχαν 

τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους: η Ύδρα, οι 

Σπέτσες και τα Ψαρά.  

 

Τα περισσότερα καράβια ήταν μπρίκια με δύο 

μεγάλα κατάρτια, με εκτό-πισμα 250 τόνων και 

ήταν εξοπλισμένα με 8 έως 16 κανόνια για να 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των πειρατών που 

ακόμα τότε ελλόχευε στις θάλασσες της 

Μεσογείου. 

 

Με την κήρυξη της Επαναστάσεως στην Πελοπόν-

νησο, τα ίδια εμπορικά πλοία μετατράπηκαν σε 

πολεμικά. Η αναμέτρηση ήταν άνιση. Εκεί όμως 

που υπερείχαν οι Έλληνες ήταν η απαράμιλλη 

ναυτοσύνη των καπεταναίων και πληρωμάτων, που 

κατόρθωναν με τον επιδέξιο χειρισμό των μικρών 

αλλά ευέλικτων πλοίων τους, να επικρατούν των 

υστερούντων σε οργάνωση και αποτελεσμα-

τικότητα τουρκικών πολεμικών πλοίων. 

 

Οι ναυτικές αυτές δεξιότητες ανεφάνησαν ιδιαί-

τερα στην τακτική χρησιμοποίηση των πυρπολικών 

που αποτέλεσε το μεγάλο και καινοφανές όπλο του 

ναυτικού αγώνα της Επανάστασης των Ελλήνων. 

 

Η προσεκτική μελέτη της ιστορίας του Αγώνα απο-

δεικνύει, χωρίς καμμία αμφιβολία, ότι χωρίς το 

Ναυτικό η Επανάσταση δεν θα είχε επεκταθεί πέρα 

από την Πελοπόννησο, δεν θα είχε στεριώσει και 

τελικά δεν θα είχε επικρατήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω: Νικόλαος Καλογερόπουλος, Το μπρίκι “Άρης”. 

Λάδι σε καμβά, 54x67 εκ. Συλλογή ΝΜΕ. 

Κάτω: Η γολέτα “Τερψιχόρη” της οικογένειας Τομπάζη. 

Ομοίωμα. Κατασκευή: Δημήτριος Μπάρδης. Συλλογή 

ΝΜΕ 

Από Αριστερά προς τα δεξιά: 1. Δημήτριος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Κανάρης, Λάδι σε ξύλο, 

44x38εκ. Συλλογή ΝΜΕ. 2. Δημήτριος Βασιλείου, Ανδρέας Μιαούλης. Λάδι σε ξύλο, 44x38εκ. 

Συλλογή ΝΜΕ. 3.Δημήτριος Βασιλείου, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Λάδι σε ξύλο, 44x38εκ. 

Συλλογή ΝΜΕ. 4.Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Αποστόλης. Λάδι σε ξύλο, 44x38εκ. Συλλογή ΝΜΕ 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

Η Διώρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Σαρωνικό με 

τον Κορινθιακό κόλπο λίγο πιο ανατολικά από την 

πόλη της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε μεταξύ του 

1880 και του 1893 και η κατασκευή της ήταν 

αποτέλεσμα της πολιτικής του πρωθυπουργού 

Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος με την κατασκευή 

μεγάλων έργων υποδομής στόχευε στη δημιουργία 

ενός σύγχρονου και οικονομικά ανεπτυγμένου 

κράτους. 

 

Ο Ισθμός της Κορίνθου (όπως έχει επικρατήσει να 

ονομάζεται η ευρύτερη περιοχή) ήταν πάντοτε 

στρατηγικό σημείο της Ελλάδας, αλλά κι ένα από τα 

σημαντικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Η διά-

νοιξή του μελετήθηκε από την αρχαιότητα, καθώς η 

δημιουργία διώρυγας θα διευκόλυνε τη ναυσιπλοΐα 

και το εμπόριο. 

 

Η Ιστορία της Διώρυγας 

 

Θα χρειαστεί να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου 

πίσω στα τέλη του 7
ου

 π.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα 

στα 602 π.Χ. Τότε ο τύραννος την Κορίνθου 

Περίανδρος αποφάσισε να ενώσει τον Κορινθιακό 

με τον Σαρωνικό Κόλπο. Ξεκίνησε προσπάθειες για 

την διάνοιξη διώρυγας στον ισθμό της Κορίνθου 

που θα επέτρεπε την αποφυγή του επικίνδυνου 

περίπλου της Πελοποννήσου και θα συντόμευε της 

διαδρομή. 

 

Όμως τα σχέδια του Περίανδρου δεν 

πραγματοποιήθηκαν. Οι τεχνικοί της εποχής τον 

απέτρεψαν γιατί παρατήρησαν διαφορά στάθμης 

στις δύο πλευρές, που πίστευαν πως θα προ-

καλούσε ροή του Κορι-

νθιακού μέσα στον Σα-

ρωνικό με πλημμύρες 

παραλίων της Αττικής 

και άλλες άγνωστες 

συνέπειες. 

Ο Περίανδρος προσπάθησε να δώσει άλλη λύση 

στο πρόβλημα κατασκευάζοντας τον ονομαστό 

Δίολκο. Αυτός ήταν ένας ειδικός δρόμος στρωμένος 

με πέτρινες πλάκες και ξύλα, από τον οποίο 

μεταφέρονταν τα πλοία που ήταν αλειμμένα με 

λίπος από το λιμάνι Κεγχρεές στον Σαρωνικό, μέχρι 

το λιμάνι Λέχαιον στον Κορινθιακό.  

 

Τα πλοία φορτώνονταν σε ειδικά οχήματα και 

σύρονταν από τον δίολκο που είχε πέντε μέτρα 

πλάτος, ενώ τα εμπορεύματα μεταφέρονταν με 

υποζύγια και δούλους. Η ιδέα αυτή ήταν πολύ πε-

τυχημένη καθώς τα πλοία της εποχής ήταν μικρών 

διαστάσεων, ενώ η δύναμη των δούλων και των 

ζώων αρκετή για το σκοπό αυτό. 

 

Τμήμα του λιθόστρωτου αυτού δρόμου, μεγάλο 

μέρος του οποίου ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές 

του 1960, μπορεί να δει κανείς σήμερα στα δυτικά 

της Διώρυγας. Φαίνονται και οι βαθιές αυλακιές 

πάνω στις οποίες κινούνταν το όχημα που μετέ-

φερε τα πλοία. 

 

Στη συνέχεια ο Δημήτριος ο Πολιορκητής και οι 

ρωμαίοι αυτοκράτορες Ιούλιος Καίσαρας, Καλι-

γούλας και Νέρωνας διαδοχικά μελέτησαν και 

επιχείρησαν τη διάνοιξη, όμως χωρίς επιτυχία. 

Μάλιστα ο Νέρωνας το 67 μ.Χ., άρχισε εργασίες 

εκσκαφής χρησιμοποιώντας χιλιάδες εργάτες και 

προχωρώντας σε μήκος 3.300 μέτρων.  

 

Ο Ηρώδης ο Αττικός, οι Βυζαντινοί στη συνέχεια και 

τέλος οι Ενετοί ήταν οι διάδοχοι του Νέρωνα στο 

όραμα της διάνοιξης του Ισθμού, αλλά 

εγκατέλειψαν την προσπάθεια για διάφορους 

λόγους.  

 

Τελικά, μετά την Τουρκοκρατία το ελληνικό κράτος 

ξεκίνησε να εξετάζει σοβαρά τη διάνοιξη. Το 1852 ο 

Λ. Λυγούνης, πρώην διευθυντής των έργων του 

Νείλου, επεξεργάστηκε σχέδιο τομής του Ισθμού 

και κατέθεσε την πρότασή του στην Ελληνική 

Κυβέρνηση, ενώ δέκα χρόνια μετά ο Γάλλος 

μηχανικός Grimant De Caux κατέθεσε τις δικές του 

προτάσεις στη Βουλή. Αμφότερες όμως, κρίθηκαν 

από το ελληνικό κράτος ανεδαφικές.  

 

Όταν, όμως, το 1869 έγινε η διάνοιξη της Διώρυγας 

του Σουέζ, η τότε κυβέρνηση του Θ. Ζαΐμη πήρε την 

απόφαση τομής του Ισθμού κι ένα χρόνο αργότερα 

υπέγραψε σύμβαση με Γάλλους μηχανικούς, η 

οποία όμως ατόνησε και τελικά το 1881 το έργο 

κατακυρώθηκε στον στρατηγό Στέφανο Τυρρ.  

Η ∆ιώρυγα της Κορίνθου 
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Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου 1882, 

παρουσία του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ και πολλών 

επισήμων. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 

δημόσια έργα που έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα 

και συνδέθηκαν με τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο 

Τρικούπη. 

 
Τη μελέτη του έργου έκανε ο Ούγγρος Μπ. 

Γκέρστερ, αρχιμηχανικός της Διώρυγας Φραγκίσκου 

στην Ουγγαρία. Για την κατασκευή του συνεργά-

στηκαν αρχιτέκτονες και μηχανικοί απ’ όλη την 

Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκαν πρωτότυπα μηχανή-

ματα, δυναμίτιδα και άλλες εκρηκτικές ύλες. Όμως 

το έργο και πάλι σταματάει μετά από περίπου οκτώ 

χρόνια, λόγω χρεοκοπίας του Τυρρ και έλλειψης 

χρημάτων. 

Το 1890 την προσπάθεια συνεχίζει η Ελληνική 

Εταιρεία Εργοληψιών με τη συμμετοχή του Ανδρέα 

Συγγρού. Τελικά η Διώρυγα διανοίχτηκε το 1893 

μετά από εργασίες 11 ετών και στις 25/7/1893 

έγιναν τα εγκαίνιά της. Η διάνοιξη του Ισθμού, ένα 

από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά επιτεύ-

γματα της περιόδου, συντόμευσε το θαλάσσιο 

δρόμο από τον Πειραιά στην Ιταλία κατά το ήμισυ. 

 

Η "Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου" εκμεταλ-

λεύτηκε τη Διώρυγα μέχρι το 1906, οπότε την 

ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα. 

Τέλος, από την 1η Νοεμβρί-

ου του 1980 η εκμετάλ-

λευση της Διώρυγας πέρασε 

στο Ελληνικό Δημόσιο το 

οποίο με την "Ανώνυμο 

Εταιρεία Διώρυγος Κορί-

νθου" εκμεταλλεύεται μέχρι 

σήμερα τη Διώρυγα.  

 

Η λειτουργία της Διώρυγας 

 

Η Διώρυγα κόβει σε ευθεία γραμμή τον Ισθμό της 

Κορίνθου σε μήκος 6.346 μ. Το πλάτος της στην 

επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6 μ. και στο βυθό 

21,3 μ., ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,50 έως 

8 μ. Ο συνολικός όγκος των χωμάτων που εξορύ-

χτηκαν για την κατασκευή της έφθασε τα 12 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

 

Στη Διώρυγα λειτουργούν σήμερα δύο βυθιζόμενες 

γέφυρες. Μία στην Ποσειδωνία και μία στην Ισθμία 

που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ Στερεάς 

και Πελοποννήσου, ενώ κάθε χρόνο το διασημό-

τερο κανάλι της Ελλάδας διαπλέουν 15.000 περί-

που πλοία, 50 τουλάχιστον διαφορετικών 

εθνικοτήτων. 

 
Η Διώρυγα αποτελεί τη συντομότερη και πιο 

ασφαλή θαλάσσια οδό για πλοία που έρχονται από 

λιμάνια του Ιονίου πελάγους, της Αδριατικής, της 

Νότιας Ιταλίας, αλλά και τα πλοία που περνούν 

από τον πορθμό της Μεσσήνης με κατεύθυνση 

λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης 

θάλασσας. 

 

Στα 121 χρόνια της λειτουργίας της η Διώρυγα έχει 

κατά καιρούς κλείσει, κυρίως λόγω της πτώσης 

χωμάτων και βράχων μέσα σε αυτή, εξαιτίας της 

ιδιόμορφης γεωλογικής σύστασης της περιοχής. 

Έτσι μέχρι το 1940 είχε παραμείνει κλειστή 

συνολικά 4 χρόνια λόγω καταπτώσεων, ενώ το 

1944 κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί 

προκάλεσαν την πτώση 60.000 κυβικών μέτρων 

χωμάτων και οι εργασίες διάνοιξης κράτησαν 5 

χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διώρυγα λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την 

εβδομάδα. Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική για 

πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας, 

για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα 

και επικίνδυνα φορτία, ακόμα και για δεξαμενό-

πλοια πετρελαιοειδών που δεν είναι φορτωμένα. Η 

πλοήγηση στη Διώρυγα είναι υποχρεωτική για όλα 

τα ρυμουλκούμενα πλοία, όπως και για όλα τα 

πλοία άνω των 100 κόρων καθαρής χωρητικότητας 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 
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Οι άνεμοι που επικρατούν στη Διώρυγα είναι 

κυρίως βορειοδυτικοί, ενώ ακολουθούν οι ανατο-

λικοί και οι νότιοι. Ενίοτε πνέουν και βόρειοι άνεμοι 

υψηλής έντασης, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερη προ-

σοχή για την είσοδο και την έξοδο των πλοίων. 

 

Ο Ισθμός όπως μάθαμε όλοι να αποκαλούμε το 

έργο, αποτελεί από το 1893 έως και σήμερα σημείο 

τομής στην ελληνική επικράτεια, αγαπημένο τόπο 

για ευχάριστα διαλείμματα και φωτογραφίες από 

εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και το σκηνικό για 

αρκετές ριψοκίνδυνες προσπάθειες. 

 

Χαρακτηριστικό είναι πως το 1981 μοτοσικλετιστές 

αποφάσισαν να ακροβατήσουν πάνω από τη Διώ-

ρυγα με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για τους 

σεισμοπαθείς της περιοχής, ενώ αξέχαστο θα μείνει 

το άλμα του Αυστραλού Ρόμπι Μάντισον, ο οποίος, 

το 2010, πήρε φόρα από τη ράμπα απογείωσης και 

πέταξε πάνω από τα νερά του Ισθμού σε ύψος 95 

μέτρα. 

Παρά το ότι εξαιτίας των υπερσύγχρονων μέσων 

μεταφοράς η κίνηση μέσα στη Διώρυγα έχει ατο-

νήσει, αυτή θα βρίσκεται για πάντα εκεί, αποτυπώ-

νοντας όλα τα κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας και «χαιρετώντας» τα εκατομμύρια των 

ανθρώπων που την έχουν διασχίσει. 
 
 
 
 
Πηγές 
 
♦ http://bit.ly/1iOqyiU  
 
♦ http://www.aedik.gr/frontend/articles.php?

cid=44  
 
♦ http://www.sansimera.gr/articles/115  
 
♦ http://www.korinthia.net/history-isthmos.htm 
  
♦ http://bit.ly/1e9HWg1 
 
♦ http://bit.ly/1dQkApE  
 
 

Ο ξεχωριστός κόσµος των πιγκουίνων 

Οι πιγκουίνοι, με το εντυπωσιακό μαύρο «σμόκιν» 

και το αδέξιο βάδισμά τους όταν βρίσκονται στη 

στεριά, φαίνονται κυριολεκτικά κάπως «έξω από τα 

νερά τους». Αν όμως, παρατηρήσουμε την ομορφιά 

και την αρμονία που εκπέμπουν όσο βρίσκονται στο 

νερό, θα καταλάβουμε ότι εκεί είναι το φυσικό 

περιβάλλον στο οποίο ανήκουν και ότι είναι καλά 

προσαρμοσμένοι για την ζωή στον ωκεανό.  

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ενημέρωσης για τους Πιγκουίνους (20/1), 

σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να 

μάθουμε μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία 

σχετικά με αυτά τα χαρισματικά πλάσματα.  

Η λέξη πιγκουίνος πιθανολογείται ότι μπορεί να 

προέρχεται από: τα Ισπανικά/ Πορτογαλικά και να 

σημαίνει «παχύς» ή από την ουαλική λέξη “pen 

gwyn”, που σημαίνει «λευκό κεφάλι» ή από την 

λατινική λέξη “pinguis” που σημαίνει «παχύς» ή από 

την παράφραση της λέξης “pin-

wing” (pinioned wings) που 

σημαίνει δεμένα φτερά. Το 

αρχαιότερο απολίθωμα πι-

γκουίνου βρέθηκε σε βράχο της 

Ανταρκτικής, ο οποίος χρονο-

λογείται στα 61,6 εκατομμύρια 

έτη,  περίπου 4-5 εκατομμύρια 

χρόνια μετά τη μαζική εξαφάνιση των ειδών, που 

σκότωσε τους δεινόσαυρους. Μερικά απολι-

θώματα πιγκουίνων είναι πολύ μεγαλύτερα από 

κάθε ζωντανό πιγκουίνο σήμερα, φτάνοντας μέχρι 

και τα 1.37 μέτρα σε ύψος. 

 

Υπάρχουν επισήμως 17 καταγεγραμμένα είδη 

πιγκουίνων που ζουν στον πλανήτη. Όλα τα είδη 

ζουν στο νότιο ημισφαίριο. Το είδος που ζει 

βορειότερα από τα άλλα είναι οι Galapagos 

Πιγκουίνοι (Spheniscus mendiculus), οι οποίοι 

περιστασιακά βουτάνε στα νερά βόρεια του 

Ισημερινού για να βρουν τροφή. Ενώ δεν μπορούν 

να πετάξουν με τα πτερύγιά τους, αρκετά από τα 

είδη συνηθίζουν να κάνουν μία μικρή πτήση όταν 

πηδούν από το νερό πάνω στον πάγο.  

 

Λίγο πριν την ολιγόλεπτη αυτή πτήση, απελευ-

θερώνουν φυσαλίδες αέρα από τα φτερά τους. 

Αυτό περιορίζει την τριβή που ασκείται στο σώμα 

τους, με αποτέλεσμα να τους επιτρέπει να 

διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν την ταχύτητα 

που έχουν αποκτήσει καθώς κολυμπούν και να 

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 
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μεταβούν με αυτόν τον τρόπο στον αέρα. Η ταχύ-

τητα κολύμβησης τους είναι περίπου 6,5-11 χλμ. την 

ώρα, αλλά το πιο γρήγορο είδος, που είναι οι 

πιγκουίνοι Gentoo (Pygoscelis papua), μπορούν να 

φτάσουν σε ταχύτητες πάνω από 35 χλμ. την ώρα. 

 

Οι πιγκουίνοι φυσικά και δεν «φορούν σμόκιν» για 

να εντυπωσιάσουν με την εμφάνισή τους. Ουσια-

στικά, το μαύρο χρώμα στο σώμα τους είναι αυτό 

που τους βοηθάει να κρύβονται από τους εχθρούς 

τους κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στο νερό. 

Κοιτάζοντάς τους από πάνω, οι μαύρες τους πλάτες 

ταιριάζουν με το σκούρο χρώμα των νερών των 

ωκεανών.  

 

Αντίθετα, κοιτάζοντάς τους από κάτω, οι λευκές 

κοιλιές τους μοιάζουν με την επιφάνεια της θάλασ-

σας που φωτίζεται από τον ήλιο. Με αυτόν τον 

τρόπο το σμόκιν τους βοηθάει να αποφεύγουν 

αρπακτικά ζώα και να κυνηγούν ψάρια απα-

ρατήρητοι. 

Όπως και άλλα πτηνά, οι πιγκουίνοι δεν έχουν 

δόντια. Αντί για δόντια έχουν σαρκώδη αγκάθια, τα 

οποία βρίσκονται στο εσωτερικό των στομάτων 

τους και τους βοηθούν να καθοδηγούν τα διάφορα 

γεύματα  προς το λαιμό τους. 

 

Οι πιγκουίνοι είναι σαρκοφάγα ζώα. Τρέφονται με 

ψάρια, καλαμάρια, καβούρια και άλλα θαλασσινά 

που πιάνουν καθώς κολυμπούν. Κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού ένας δραστήριος, μεσαίου μεγέ-

θους πιγκουίνος, θα φάει περίπου 2 κιλά θαλασσινά 

ημερησίως, αλλά το χειμώνα θα φάει μόνο το 1/3 

από αυτό.  

 

Κατά την πρόσληψη της τροφής τους, πίνουν πολύ 

θαλασσινό νερό, το οποίο στη συνέχεια αποβάλ-

λουν από τον οργανισμό τους. Ο υπερκόγχιος 

αδένας, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τα 

μάτια τους, φιλτράρει το αλάτι από το αίμα, το 

οποίο στη συνέχεια αποβάλλεται από το ράμφος 

τους ή με το φτέρνισμα!  

 

Για να ξεδιψάσουν και να ενυδατωθούν πίνουν νερό 

από διάφορες λίμνες ή ρυάκια και τρώνε χιόνι. Ένας 

άλλος προσαρμοστικός αδένας, ο αδένας λαδιού, 

παράγει λάδι στεγανοποίησης. Οι πιγκουίνοι χρησι-

μοποιούν το λάδι αυτό για να μονώσουν το σώμα 

τους και παράλληλα μειώνει την τριβή καθώς 

κολυμπούν, δηλαδή τους βοηθάει να μένουν 

«αδιάβροχοι» και «αντιανεμικοί». 

 

Μια φορά το χρόνο οι πιγκουίνοι βιώνουν μία 

έντονη πτερόρροια. Τα περισσότερα πουλιά αλ-

λάζουν φτερά σταδιακά όλο το χρόνο χάνοντας 

λίγα κάθε φορά. Ο πιγκουίνος από την άλλη, τα 

χάνει εξολοκλήρου απότομα. Δεν μπορούν να 

κολυμπήσουν και να ψαρέψουν χωρίς φτερά, έτσι 

φροντίζουν ώστε να έχουν ήδη παχύνει αρκετά για 

να αντέξουν και να επιβιώσουν τις 2-3 εβδομάδες 

που διαρκεί η αντικατάσταση των φτερών τους. 

 

Τα φτερά είναι πολύ σημαντικά για τους 

πιγκουίνους που ζουν στην Ανταρκτική κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα. Οι λεγόμενοι «Αυτοκρα-

τορικοί» πιγκουίνοι (Aptenodytes forsteri) έχουν 

την υψηλότερη πυκνότητα φτερών από κάθε άλλο 

πτηνό, με 100 φτερά ανά τετραγωνική ίντσα.  

 

Στην πραγματικότητα τα επιφανειακά φτερά λει-

τουργούν ως θερμο-προστατευτικό κέλυφος μιας 

και προσλαμβάνουν τη χαμηλή θερμοκρασία από 

τον περιβάλλοντα αέρα και τη σταματούν εκεί, 

βοηθώντας έτσι το σώμα των πιγκουίνων να παρα-

μένει ζεστό. Η μέση θερμοκρασία του σώματός 

τους είναι ίδια με αυτή του ανθρώπου.  

Την εποχή του ζευγαρώματος οι πιγκουίνοι 

κατευθύνονται σε ειδικές περιοχές κοντά στις 

ακτές. Εκεί οι πιγκουίνοι ζευγαρώνουν, φτιάχνουν 

φωλιές και μεγαλώνουν τα μικρά τους. Όταν οι 

πιγκουίνοι είναι έτοιμοι να ζευγαρώσουν, το 

αρσενικό στέκεται με ίσια την πλάτη και τα φτερά 

του τεντωμένα. Βγάζει ένα δυνατό κάλεσμα και 

περπατάει καμαρωτά για να προσελκύσει το 

θηλυκό.  

 

Όταν οι πιγκουίνοι βρουν το ταίρι τους, δένονται 

μεταξύ τους ακουμπώντας το λαιμό ο ένας του αλ- 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 
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λου και χτυπώντας τα πτερύγια ο ένας στην πλάτη 

του άλλου. Επίσης, τραγουδάνε στο ταίρι τους έτσι 

ώστε να μάθουν να αναγνωρίζουν τις φωνές τους. 

Όταν οι πιγκουίνοι ζευγαρώνουν, συνήθως μένουν 

μαζί για χρόνια, για όσο χρονικό διάστημα μπορούν 

να κάνουν μικρά. Κάθε πιγκουίνος γεννάει 1 το 

πολύ 2 αβγά τη φορά.  

 

Όταν το θηλυκό γυρίσει από την αναζήτηση τροφής 

(που μπορεί να διαρκέσει έως και 2 εβδομάδες), 

είναι η σειρά του αρσενικού να αναζητήσει τροφή 

και μένει το θηλυκό να προσέχει τη φωλιά και το 

αβγό. Με το που βγαίνει από το αβγό το μικρό 

αρχίζει αμέσως να φωνάζει, έτσι ώστε οι γονείς του 

να μάθουν τη φωνή του και να την αναγνωρίζουν. 

Όταν το πιγκουινάκι δυναμώσει αρκετά για να 

μείνει μόνο του, οι γονείς του φεύγουν ταυτόχρονα 

για να βρουν τροφή στον ωκεανό. Τα μικρά, τα 

αφήνουν μόνα τους σε ομάδες. Όταν γυρίζουν οι 

γονείς με το φαγητό, αναγνωρίζουν ποιο είναι το 

παιδί τους από τη φωνή του και το ταΐζουν.  

 

Όλα τα είδη πιγκουίνων 

αναπαράγονται σε μεγά-

λες αποικίες που κυμαί-

νονται από 200 έως εκα-

τοντάδες χιλιάδες πουλιά. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η 

αποικία, τόσο καλύτερη 

προστασία έχουν από διάφορους κινδύνους. 

Ωστόσο ο περιορισμένος χώρος διαβίωσης και ο 

όγκος των περιττωμάτων τους, έχει ως αποτέλεσμα 

να λερώνουν τον πάγο.  Η θετική πλευρά είναι ότι οι 

επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν αποικίες 

πιγκουίνων από το διάστημα κοιτάζοντας μόνο τα 

σκούρα τμήματα των πάγων. 

 

Η κλιματική αλλαγή 

πιθανόν θα επηρεάσει 

με διαφορετικό τρόπο 

τα είδη των πιγκουίνων, 

αλλά το κύριο πρό-

βλημα στην Ανταρκτική 

φαίνεται ότι είναι η 

απώλεια του κριλ (είδος 

μικρής γαρίδας), μια βασική πηγή τροφής τους. Σε 

ορισμένες περιοχές, όπου ο πάγος έχει λιώσει, η 

πυκνότητα του κριλ έχει μειωθεί κατά 80% από το 

1970, βλάπτοντας έμμεσα τους πληθυσμούς των 

πιγκουίνων.  

 

Ωστόσο, ορισμένες αποικίες, όπως είναι οι 

πιγκουίνοι Adelie (Pygoscelis adeliae), έχουν 

αυξηθεί, καθώς το λιώσιμο των πάγων εμφανίζει 

όλο και περισσότερες βραχώδεις περιοχές κατάλ-

ληλες για κατοίκηση. Από τα 17 είδη πιγκουίνων, 

αυτό που απειλείται περισσότερο είναι το είδος 

του κίτρινο-μάτη (Megadyptes antipodes) της Νέας 

Ζηλανδίας.  

 

Μόνο περίπου 4.000 πιγκουίνοι αυτού του είδους 

επιβιώνουν ελεύθεροι σήμερα. Υπάρχουν όμως και 

άλλα είδη που απειλούνται, όπως είναι το είδος με 

την υψωμένη κορωνίδα (Eudyptes sclateri) της 

Νέας Ζηλανδίας, το οποίο έχει χάσει περίπου το 

70% του πληθυσμού του κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών, και το είδος Galapagos pen-

guin, το οποίο έχει χάσει περισσότερο από το 50% 

του πληθυσμού του από το 1970. 

 

Πηγές 

♦ www.smithsonianmag.com 
 
♦ www.nationalgeographic.com  
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Στείλτε µας τα σχόλια σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς 

και προτάσεις για θέµατα τα 

οποία θέλετε να συµπερι-

λάβουµε!  

 

 

 

Το link του µήνα 

 

♦ Μια φωτογραφική αναδρομή από τον αρχαίο 

Δίολκο μέχρι τη σημερινή διώρυγα της Κορίνθου: 

http://www.youtube.com/watch?

v=Rr2n0GpPAXw  
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