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Οι µεγαλύτεροι θησαυροί ναυαγίων στους ωκεανούς 

Ναυτικοί και εξερευνητές των θαλασσών πλέουν 

στις θάλασσες του κόσμου εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Στη διάρκεια αυτών των ετών έχουν υπάρξει πολλές 

θαλάσσιες καταστροφές που έχουν οδηγήσει σε 

ναυάγια. Βυθισμένα πλοία έχουν βρεθεί στον 

πυθμένα των ωκεανών σε όλο τον κόσμο, από 

αρχαία ελληνικά πλοία στη Μεσόγειο θάλασσα 

μέχρι πολεμικά πλοία στις ακτές των ΗΠΑ. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις ναυαγίων έχει βρεθεί 

χρυσός αξίας δισεκατομμυρίων, με ενάλιους 

αρχαιολόγους και κυνηγούς θησαυρών από όλο τον 

κόσμο να έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο 

προκειμένου να ανακτηθούν αυτά τα πολύτιμα 

ναυάγια. Σε αυτό το άρθρο θα κάνουμε μια … 

βουτιά στα βάθη της θάλασσας για να δούμε τους 

πολύτιμους θησαυρούς που έχουν βρεθεί σε 

βυθισμένα πλοία. 

 

The Black Swan Project 

Χρονολογία βύθισης: 1804 

Χρονολογία ανακάλυψης: 2007 

Αξία θησαυρού: $ 500.000  

Τοποθεσία: ανοικτά της ακτής του Γιβραλτάρ, 

Πορτογαλία 

 

Το 2007, το πλοίο Odyssey Explorer, της 

αμερικανικής επιχείρησης εντοπισμού ναυαγίων, 

Odyssey Marine Exploration, βρισκόταν στα στενά 

του Γιβραλτάρ, σε αναζήτηση νέων ευρημάτων, 

όταν ανακάλυψε ένα ναυάγιο της εποχής της 

αποικιοκρατίας στον Ατλαντικό ωκεανό, φορτωμένο 

με περισσότερα από μισό εκατομμύριο ασημένια 

νομίσματα, εκατοντάδες χρυσά νομίσματα και 

πολλά ακόμη λάφυρα. 

 

Ο Βρετανικός τύπος έγραψε ότι πιθανόν να 

επρόκειτο για το Αγγλικό εμπορικό πλοίο The 

Merchant Royal, που είχε χαθεί το 1641 και που 

θρυλούνταν ότι μετέφερε θησαυρό για λογαριασμό 

του Βασιλιά της Ισπανίας. Το ναυάγιο με την κωδική 

ονομασία “The Black Swan” αποδείχτηκε εν τέλει ότι 

ήταν η ισπανική φρεγάτα Nuestra Señora de las 
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Mercedes, που όταν βυθίστηκε το 1804, μετέφερε 

ασημένια νομίσματα από το Περού στην Ισπανία. Η 

ανακάλυψη του ναυαγίου οδήγησε στα δικαστήρια 

την εταιρεία και την ισπανική κυβέρνηση, με την 

πρώτη τελικά να αναγκάζεται να παραιτηθεί όλου 

του πολύτιμου φορτίου και όλα τα χρυσά και 

ασημένια νομίσματα επιστράφηκαν στην ισπανική 

κυβέρνηση. 

 

The Atocha Motherlode 

Χρονολογία βύθισης: 1622 

Χρονολογία ανακάλυψης: 1985 

Αξία θησαυρού: $ 450.000  

Τοποθεσία: ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, ΗΠΑ 

Το φορτίο που μετέφερε το πλοίο Nuestra Señora 

de Atocha είναι ένα από τα πιο πολύτιμα της 

ιστορίας και ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε δύο 

μήνες για να ανασυρθεί! Το ισπανικό πλοίο, με 

προορισμό την Κολομβία και τον Παναμά, 

βυθίστηκε στα ανοιχτά των νησιών Florida Keys το 

1622 με τα αμπάρια του φορτωμένα με χρυσό, 

ασήμι, χαλκό, καπνό και πολύτιμους λίθους. 

 

Η ισπανική κυβέρνηση προσπάθησε να ανακτήσει 

το φορτίο του, όμως χωρίς επιτυχία λόγω των 

κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην 

περιοχή. Περίπου 360 χρόνια μετά το ναυάγιο, ο 

Mel Fisher, ένας κυνηγός θησαυρών από την Ιντιάνα 

των ΗΠΑ, μαζί με την ομάδα του, ερεύνησε το βυθό 

της περιοχής για 17(!) χρόνια και έφερε στο φως το 

θησαυρό, ενώ οι εργασίες ακόμα συνεχίζονται. 

 

Whydah Gally 

Χρονολογία βύθισης: 1717 

Χρονολογία ανακάλυψης: 1984 

Αξία θησαυρού: $ 400.000  

Τοποθεσία: ανοικτά της ακτής του Cape Cod, 

Μασαχουσέτη, ΗΠΑ 

 

To Whydah Gally είναι ένα από τα λίγα πειρατικά 

πλοία που έχουν ανακαλυφθεί. Αρχικά 

χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά σκλάβων, ενώ 

όταν το κατέλαβε ο Captain “Black Sam” Bellamy, 

ένας από τους πιο πλούσιους πειρατές όλων των 

εποχών, το διατήρησε ως ναυαρχίδα του. Το πλοίο 

βυθίστηκε μετά από μια σφοδρή καταιγίδα το 1711 

και ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια έρευνας από 

τον ενάλιο αρχαιολόγο και 

εξερευνητή, Barry Clifford. Σε 

αυτό εντοπίστηκαν περισσότερα 

από 200.000 αντικείμενα, 

συμπεριλαμβανομένων κανονιών, 

νομισμάτων και της καμπάνας του 

πλοίου με την επιγραφή “The 

Whydah Gally 1716”. Τα 

ευρήματα ταξιδεύουν τώρα σε 

όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο μιας 

έκθεσης που χρηματοδοτείται 

από τη National Geographic 

Society. 

 

SS Gairsoppa 

Χρονολογία βύθισης: 1941 

Χρονολογία ανακάλυψης: 2011 

Αξία θησαυρού: $ 210.000  

Τοποθεσία: ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας 

Το SS Garisoppa χάθηκε το 1941, όπως και πολλά 

πλοία, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου ως αποτέλεσμα τορπιλισμού από 

γερμανικό υποβρύχιο. Αυτό το βρετανικό πλοίο 

αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δαπανηρή πολεμική 

απώλεια. Αν και το σύνολο των 32 ναυτικών 

κατάφεραν να απομακρυνθούν από το πλοίο σε 

σωσίβιες λέμβους, μόνον ένας επέζησε τελικά και 

έφτασε μέχρι την ακτή καθώς το ναυάγιο απείχε 

300 μίλια από την ξηρά. Εκτός από την τεράστια 

απώλεια σε ζωές, περισσότερες από 1.200 μπάρες 

από ασήμι (7 εκατομμύρια ουγκιές – 200 τόνοι) 

χάθηκαν στη θάλασσα. Το εξαιρετικά υψηλής αξίας 

ναυάγιο τελικά ανακαλύφθηκε το 2011 και 

αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανάκτηση πολύτιμων 

μετάλλων στην ιστορία. 

 

S.S Republic 

Χρονολογία βύθισης: 1865 

Χρονολογία ανακάλυψης: 2003 

Αξία θησαυρού: $ 120.000 – 180.000  

Τοποθεσία: ανοικτά της ακτής της Savannah, 

Georgia, ΗΠΑ 

 

Το S.S Republic ήταν ένα ατμόπλοιο, το 

οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια ενός 
(Συνεχίζεται �) 
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τυφώνα στα ανοικτά των 

ακτών της Georgia των ΗΠΑ, 

ενώ έπλεε προς τη Νέα 

Ορλεάνη. Το ναυάγιο του S.S 

Republic ανακαλύφθηκε από 

την αμερικανική επιχείρηση 

ε ν τ ο π ι σμ ο ύ ν α υ α γ ίων , 

Odyssey Marine Exploration, 

όπως αναφέραμε και 

παραπάνω για το Black Swan 

Project. Μαζί με σχεδόν 14.000 

αντικείμενα, περισσότερα από 

51.000 χρυσά και ασημένια 

νομίσματα έχουν ήδη 

ανακτηθεί. Στο θησαυρό που 

βρέθηκε περιλαμβάνονται 

επίσης χιλιάδες ποτήρια, μπουκάλια, δοχεία και 

πήλινα σκεύη. 

 

Όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις με 

θησαυρούς ναυαγίων, λίγο μετά την ανακάλυψή 

του, κατατέθηκε αγωγή από έναν άνδρα ο οποίος 

κατηγορούσε την Odyssey Marine Exploration ότι 

χρησιμοποίησε δικές του πληροφορίες σχετικά με 

την τοποθεσία του ναυαγίου. Η δικαστική διαμάχη 

έληξε υπέρ της Odyssey Marine Exploration και η 

εταιρεία απέκτησε νόμιμα την κυριότητα του 

φορτίου του πλοίου.  

 

Το ναυάγιο των Αντικυθήρων 

Χρονολογία βύθισης: 65 π.Χ. 

Χρονολογία ανακάλυψης: 1900 

Τοποθεσία: ανοικτά των 

ακτών των Αντικυθήρων, Ελλάδα 

 

Το ναυάγιο των Αντικυθήρων 

εντοπίστηκε σε βάθος 50-52 

μέτρων και ανελκύστηκε 

κατά μεγάλο μέρος από 

Συμιακούς σφουγγαράδες το 

1900 με τις οδηγίες της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 

τη βοήθεια του Βασιλικού 

Ναυτικού. Το βυθισμένο 

πλοίο ήταν ρωμαϊκή ορκάς, 

τυπικό δείγμα των βαρέων ιστιοφόρων που 

χρησιμοποιούνταν κατά το 2ο-1ο αι. π.Χ. στο 

εμπόριο μεταξύ της ιταλικής χερσονήσου, του 

κυρίως ελλαδικού χώρου και της Μικράς Ασίας. 

Ήταν το πρώτο ναυάγιο που ερευνήθηκε 

συστηματικά και έτσι εγκαινίασε την επιστήμη της 

ενάλιας αρχαιολογίας. Η ανέλκυση συνεχίστηκε από 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1976 με τη βοήθεια 

του Ζακ-Υβ Κουστώ. 

 

Τον Οκτώβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η α’ φάση 

της ενάλιας έρευνας για το ναυάγιο των 

Αντικυθήρων με τίτλο «Επιστροφή στα 

Αντικύθηρα». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 

διεθνή ομάδα επιστημόνων 

υπό τη διεύθυνση του 

Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου 

Woods Hole,  υπό την 

εποπτεία της Εφορείας 

Ενάλιων Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και την 

υποστήριξη του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

και άλλων φορέων. 

Συγκεκριμένα, το «Ίδρυμα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

συνέδραμε το πρόγραμμα, 

διαθέτοντας το σκάφος 

«Γλάρος» για ενδιαίτηση και 

υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή των 

ερευνών, παρέχοντας στην ομάδα έρευνας όλες τις 

δυνατότητες του κατά την προετοιμασία και την 

εκτέλεση των ερευνών. Διαβάστε για τα νέα 

ευρήματα που ανακοινώθηκαν, καθώς και για το 

πλέον σύγχρονο καταδυτικό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιήθηκε, με εντυπωσιακότερο όλων τη 

στολή Exosuit, ένα ρομποτικό σκάφανδρο που 

επιτρέπει την ασφαλή παραμονή σε μεγάλο βάθος 

έως και τέσσερις ώρες:   

http://www.laskaridou.gr/oloklirothike-i-a-fasi-tis-

enalias-erevnas-gia-to-navagio-ton-antikithiron-me-

simantika-evrimata/ 

http://antikythera.whoi.edu/ 

 

Από τα ευρήματα που είχαν έρθει παλαιότερα στο 

φως, το πιο συναρπαστικό είναι ένα κομμάτι 

χαλκού που περιείχε πακτωμένα γρανάζια, τον 

λεγόμενο Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Αυτός 

αποδείχθηκε ότι είναι ένας φορητός μηχανικός 

υπολογιστής των κινήσεων της Σελήνης, του Ήλιου 

και των πέντε πλανητών, που φτιάχτηκε μάλλον 

γύρω στο 150-100 π.Χ. Έκτος όμως από το τεράστιο 

επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσίαζε ο 

μηχανισμός των Αντικυθήρων (πιστεύεται ότι 

αποτελεί τον παλαιότερο αναλογικό υπολογιστή 

στον κόσμο), στο ναυάγιο βρέθηκαν και άλλοι 

πολύτιμοι θησαυροί καθώς το πλοίο ήταν 

φορτωμένο με μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα, 

χάλκινα ανάκλιντρα, γυάλινα, χάλκινα και κεραμικά 

αγγεία, χρυσά κοσμήματα, νομίσματα και αμφορείς. 

 

Υπάρχουν τέλος, και ναυάγια των οποίων η αξία δεν 

έχει εκτιμηθεί ακόμα, είτε γιατί δεν έχει ανελκυστεί 

ολόκληρο το φορτίο ή γιατί υπάρχουν ακόμα 

νομικές διαμάχες που δεν το επιτρέπουν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πλοίο Bom 

Jesus, το οποίο είναι το παλαιότερο ναυάγιο που 

έχει ανακαλυφθεί στις ακτές της Αφρικής και έχει 

μείνει γνωστό με το όνομα “Diamond Shipwreck”, 

καθώς και η φημισμένη ναυαρχίδα του πειρατή 

Μαυρογένη, το Queen Anne’s Revenge, που 

(Συνεχίζεται �) 
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Οι πιο ισχυρές παλιρροϊκές δίνες στον κόσµο 

Η δημιουργία μιας παλιρροϊκής δίνης ή με απλά 

λόγια ρουφήχτρας, είναι αποτέλεσμα συνάντησης 

δύο παλιρροϊκών ρευμάτων μεταξύ νήσων 

διαφορετικού μεγέθους και σχετικά μικρής 

απόστασης μεταξύ τους ή μεταξύ της νήσου και της 

κοντινής ηπειρωτικής ακτής.  

 

Αυτό το ισχυρό κυκλικό ρεύμα νερού, είναι ένα 

φυσικό φαινόμενο που όμως δημιουργεί σταδιακά 

φονικές δίνες. Παρακάτω θα δούμε τις πέντε πιο 

εντυπωσιακές δίνες που υπάρχουν στον κόσμο: 

 

1. Η δίνη του Saultstraumen 

 

Σχηματίζεται κοντά στον Αρκτικό κύκλο, 

δημιουργώντας τα ισχυρότερα παλιρροϊκά ρεύματα 

στον πλανήτη. Κάθε έξι ώρες, έντονα ωκεάνια 

ρεύματα ταξιδεύουν έως και 40 χλμ/ώρα, 

μεταφέροντας σχεδόν 400.000 λίτρα νερού από το 

στενό που συνδέει το Skjerstadfjord και το 

Saltenfjord. Όταν τα παλιρροϊκά ρεύματα στρίβουν, 

υπάρχει ένα ελάχιστο περιθώριο, στο οποίο μόνο 

μερικά μεγάλα πλοία μπορούν να πλεύσουν από τη 

δίνη. 

2. Η δίνη του Maelstrom 

 

Η δίνη του Maelstrom ή Moskstraumen όπως 

συνηθίζεται να λέγεται στα Νορβηγικά, θεωρείται η 

διασημότερη και παλαιότερη δίνη στην ιστορία και 

η φήμη της οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 

αναφερθεί σε μυθιστορήματα επιστημονικής 

φαντασίας του 19ου αιώνα όπως, το «20.000 λεύγες 

κάτω από τη θάλασσα» του Γάλλου συγγραφέα 

Ιούλιου Βέρν, το «Μόμπυ Ντικ» του Χέρμαν Μέλβιλ 

και τη «Δίνη του Maelstrom» του Έντγκαρ Άλαν Πόε.  

Βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας, ανοιχτά 

των νήσων Λοφούτεν της Νορβηγίας και 

καταφθάνει κάθε έξι ώρες με ταχύτητες 20 έως 28 

χιλιομέτρων την ώρα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε 

δεκάδες ναυτικούς. Η παλιρροϊκή δίνη που 

δημιουργείται εκτιμάται πως είναι δέκα φορές 

περισσότερη από ένα κύμα και μεταφέρει 400 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα με ταχύτητα, η οποία 

φτάνει τους 20 κόμβους. 

 

Αν και οι δημιουργούμενες δίνες στο βόρειο 

ημισφαίριο συνήθως είναι δεξιόστροφες και στο 

νότιο ημισφαίριο αριστερόστροφες, επηρεαζόμενες 

κυρίως από τις παλίρροιες, τους ισχυρούς τοπικούς 

ανέμους, τη διαμόρφωση της ακτής και άλλους 

παράγοντες, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η δίνη 

του Maelstrom αλλάζει κατεύθυνση – για 

άγνωστους μέχρι τώρα λόγους - κάθε τρεις με 

τέσσερις μήνες.  

 

Άλλο ένα ακόμη αξιοπερίεργο στοιχείο είναι ότι το 

φαινόμενο εμφανίζεται στην ανοιχτή θάλασσα ενώ 

βυθίστηκε το 1718 στις ακτές της Βόρειας 

Καρολίνας. 

 

Ο κατάλογος με τα «πολύτιμα» ναυάγια είναι πολύ 

μακρύς και η ιστορία του κάθε πλοίου είναι σίγουρα 

ξεχωριστή. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στους 

συνδέσμους: 

http://www.e-nautilia.gr/8-navagia-pou-tha-sas-

kanoun-plousio/ 

h t t p : / / m a r i t i m e c y p r u s . c o m / 2 0 1 6 / 0 1 / 0 2 /

infographic-the-greatest-ocean-treasures-ever-

found/ 

http://www.therichest.com/rich-list/10-greatest-

shipwreck-treasures-ever-found/?view=all 

http://maritimecyprus.com/2016/01/02/infographic-the-greatest-ocean-treasures-ever-found/
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οι περισσότερες δίνες παρατηρούνται σε 

περιορισμένα νερά ή ποταμούς. 

 

3. H δίνη Corryvreckan 

 

Εμφανίζεται στο στενό πορθμό του Corryvreckan και 

αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη δίνη του κόσμου. 

Κατά ένα μέρος, η δημιουργία της δίνης οφείλεται 

στη θέση της ανάμεσα στα δύο νησιά στα ανοιχτά 

της δυτικής ακτής της Σκωτίας και στον πυραμιδικό 

βράχο στο βυθό της θάλασσας. Χαρακτηριστικό της 

είναι τα κύματα ύψους 10 μέτρων, τα οποία σκάνε 

έως και 16 χλμ μακριά. 

 

4. Η δίνη Old Sow 

 

Αποτελεί την μεγαλύτερη δίνη του δυτικού 

ημισφαιρίου και βρίσκεται μεταξύ των ακτών των 

Deer Island και Moose Island κοντά στο Maine της 

ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Το όνομα της 

προέρχεται από τους ήχους που βγάζει η κίνηση της 

δίνης που μοιάζουν με αυτές του γουρουνιού. Όπως 

μαρτυρά το όνομα της, δημιουργεί ένα ισχυρό 

βουητό, όταν οι παλίρροιες πέσουν ενάντια σε έναν 

ισχυρό άνεμο, ενώ η δίνη που σχηματίζεται έχει 

διάμετρο περίπου 80 μέτρα, το ύψος της μπορεί να 

φτάσει τα 20 μέτρα και η ταχύτητα της έως και 30 

χλμ/ώρα. 

5. Η δίνη Naruto  

 

Σχηματίζεται στον πορθμό που χωρίζει το Naruto 

και το Awaji, ο οποίος είναι περίπου 1,3 χιλιόμετρα 

πλατύς. Το Naruto βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ 

στενό κανάλι κοντά στο Hyogo, στην Ιαπωνία, όπου 

οι παλίρροιες και τα επίπεδα του νερού 

παρουσιάζουν συνεχώς διακυμάνσεις και ρίχνουν 

τις ισχυρές παλίρροιες σε μια δίνη. Οι ταχύτητες του 

νερού ξεπερνούν τα 12 χλμ/ώρα μέσω του στενού 

του Naruto τέσσερις φορές την ημέρα, ρέοντας δύο 

φορές προς τα μέσα και δύο φορές προς τα έξω. Τα 

παλιρροϊκά ρεύματα καθώς στρίβουν δημιουργούν 

έναν υποβρύχιο κυκλώνα και στροβιλίζονται με 

ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, 

κάνοντας την, την ταχύτερη όλων των θαλασσών 

της Ιαπωνίας. 

 

Άλλες σημαντικές δίνες που παρατηρούνται στον 

κόσμο είναι η δίνη της "βραχονησογέφυρας της 

Σεν" και οι δίνες της Βορειοδυτικής Σκωτίας , όπου 

οι Σκώτοι ναυτικοί τις χαρακτηρίζουν "χύτρες 

αφρίζουσες". Σχετικά ασθενέστερη είναι η δίνη 

“Μπλανσάρ" στη Μάγχη, όπου η ταχύτητα των 

ρευμάτων κατά τις συζυγίες των παλιρροιών φθάνει 

τα 15 χλμ/ώρα. 

Πηγές: 

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

• http://www.e-nautilia.gr/maelstrom-to-poio-isxiro-palirroiako-fainomeno-ston-kosmo/ 

• http://aksioperierga.blogspot.gr/2011/05/blog-post_09.html  

• http://www.iefimerida.gr/news/198333/oi-mayres-trypes-tis-thalassas-aytes-einai-oi-megalyteres-royfihtres-ston-kosmo 

Τα ∆εξαµενόπλοια 

Το Δεξαμενόπλοιο (Tanker) είναι ένα πλοίο 

σχεδιασμένο να μεταφέρει υγρά φορτία χύδην 

(χύμα) στις δεξαμενές του. Τα δεξαμενόπλοια 

ποικίλουν σε μέγεθος καθώς ξεκινούν από μερικές 

εκατοντάδες τόνους, τα οποία μπορεί να είναι 

βοηθητικά σε μικρά λιμάνια και φτάνουν μέχρι 

μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τόνους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για μεταφορές μεγάλων 

ποσοτήτων σε μεγάλες αποστάσεις. 

 

Οι δεξαμενές τους από το κατάστρωμα μέχρι το 

βαθύτερο σημείο, χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά φορτίων όπως: ακατέργαστο πετρέλαιο, 

βενζίνες, πετρέλαια καύσης, λιπαντικά έλαια, 

φυτικά έλαια, ψαρέλαια, μελάσσες, χλωρίνες, 

διαλυτικές ουσίες, θείο σε υγρή μορφή, νερό, αλλά 

και χυμούς φρούτων και κρασί.  

 

Για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο 

και άλλα εύφλεκτα φορτία, ισχύουν αυστηροί 

κανονισμοί για την ασφάλεια των ναυτικών και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω παλαιότερων 

ατυχημάτων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου, τα νέα 

(Συνεχίζεται �) 
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πλοίων με συνέπεια να ναυπηγούνται πλοία άνω 

των 150.000 τόνων. Χαρακτηριστικό υπήρξε το 

ιαπωνικό Δεξαμενόπλοιο “Tokyo Maru” που έφθανε 

τους 200.000 τόνους, χαρακτηριζόμενο ως “ο 

Κολοσσός των Ωκεανών”. Η πορεία αυτή 

συνεχίστηκε και τα δεξαμενόπλοια έφτασαν στο 

φανταστικό μέγεθος χωρητικότητας των 500.000 

τόνων.  

 

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη οι προηγούμενες 

κατηγοριοποιήσεις αντικαταστάθηκαν με νεότερες 

ανάλογα και του είδους των μεταφερομένων 

φορτίων. Η ποικιλία των μεταφερόμενων υγρών 

επέβαλε και τη δημιουργία διαφορετικών τύπων 

δεξαμενόπλοιων, τις κυριότερες κατηγορίες των 

οποίων βλέπουμε παρακάτω:  

 

Πετρελαιοφόρα (Oil Tankers) 

Μεταφέρουν προϊόντα υδρογονανθράκων δηλαδή 

ακατέργαστο πετρέλαιο και παράγωγά του όπως 

βενζίνες, πετρέλαια καύσης και άλλα. Το 

ακατέργαστο πετρέλαιο μεταφέρεται από τα σημεία 

εξόρυξής του στα διυλιστήρια, ενώ τα παράγωγα 

πετρελαίου από τα διυλιστήρια στις αγορές.  

 

Το πετρελαιοφόρο ήταν ο πρώτος τύπος πλοίου που 

είχε το μηχανοστάσιο στην πρύμνη για 

λειτουργικούς και λόγους ασφαλείας. Αυτό συνέβη 

για να μην διακόπτεται η συνέχεια των δεξαμενών 

του και να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς κάτι 

που στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε όλους τους 

τύπους των πλοίων. 

 

Aεριοφόρα (Gas carriers) 

Μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο 

(υγραεριοφόρα) ή βουτάνιο και προπάνιο (τα οποία 

είναι παράγωγα πετρελαίου) σε υγρή μορφή.  

 

πλοία έχουν διπλά τοιχώματα, δηλαδή η απόσταση 

της εξωτερικής λαμαρίνας του σκάφους από τις 

δεξαμενές στο εσωτερικό του απέχει 70-120 

εκατοστά, προσφέροντας έτσι προστασία σε 

περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης. 

 

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή, μας δείχνει ότι 

από την αρχαιότητα τα διάφορα υγρά φορτία (λάδι, 

κρασί κ.λ.π.), μεταφέρονταν συσκευασμένα σε 

μεγάλα δοχεία, τους λεγόμενους αμφορείς, οι 

οποίοι παρείχαν ιδιαίτερες ευκολίες τόσο στη 

μεταφορά όσο και στη στοιβασία τους. Αυτός ο 

τρόπος μεταφοράς υγρών φορτίων έφθασε σχεδόν 

μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με βαρέλια στην 

αρχή ξύλινα και στη συνέχεια μεταλλικά. Με τη 

γενίκευση όμως της εκβιομηχάνισης οι ανάγκες 

μεταφορών πετρελαιοειδών κυρίως, αυξάνονταν με 

ταχύτατο ρυθμό σε βαθμό τέτοιο που άρχισε η 

αναζήτηση νέων τρόπων μεταφοράς τους ώστε να 

μπορεί να αξιοποιηθεί και ο τελευταίος χώρος των 

κυτών των πλοίων. 

 

Στην αναζήτηση τέτοιας λύσης ήρθε η ιδέα κάποιων 

πλοιοκτητών και οι ναυπηγοί δεν άργησαν να 

σχεδιάσουν και να ναυπηγήσουν τα πρωτοποριακά 

στην εποχή τους δεξαμενόπλοια, τα οποία 

μετέφεραν υγρά χύμα φορτία στις δεξαμενές τους. 

 

Τα πλοία αυτά στην αρχή διακρίνονταν σε παράκτια 

και σε ωκεάνια, τα πρώτα ήταν μέχρι 2.000 τόνων, 

ενώ τα δεύτερα έφθαναν τους 15.000 τόνους. Μετά 

όμως τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίσθηκαν 

μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια τα λεγόμενα super 

tankers που ήταν από 20.000 μέχρι 30.000 τόνους.  

 

Στη συνέχεια, και ειδικά κατά τη δεκαπενταετία 

1955-1970, ακολούθησε ένας ξέφρενος γιγαντισμός 
(Συνεχίζεται �) 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

7 

την κατασκευή και χρήση τους ανήκει στους 

Γερμανούς. Πρόκειται για μικρά δεξαμενόπλοια με 

δεξαμενές από χάλυβα πολύ υψηλής ποιότητας 

ώστε να προστατεύεται το περιεχόμενο από 

αλλοιώσεις. Τα πλοία αυτά επικράτησε να 

ονομάζονται Οινοφόρα (wine tankers) επειδή 

αρχικά μετέφεραν κυρίως κρασί.  

 

Πέρα από την κατάταξη των δεξαμενόπλοιων με 

βάση το μεταφερόμενο φορτίο, την οποία και 

είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και η κατάταξη που 

χρησιμοποιείται με βάση την χωρητικότητά τους και 

είναι η ακόλουθη: 

 

Κατηγορία   Τόνοι νεκρού βάρους (dwt) 

Product Tanker 10.000 - 60.000 

Panamax 60.000 - 80.000 

Aframax 80.000 - 120.000 

Suezmax 120.000 - 200.000 

Very Large Crude Carrier (VLCC) 200.000 - 315.000 

Ultra Large Crude Carrier (ULCC) 315.000 - 550.000 

 

Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι κατά το σχεδιασμό 

των σύγχρονων δεξαμενόπλοιων λαμβάνονται 

Μετά το 1960 η ζήτηση αερίων πετρελαίου και 

φυσικών αερίων παρουσίασε σημαντική αύξηση 

λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους στη βιομηχανία 

ως καύσιμη ύλη. Η ανάγκη για μεταφορά τους 

προϋπέθετε και την υγροποίησή τους, έτσι 

δημιουργήθηκαν τα Αεριοφόρα. Το πρώτο πλοίο 

που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά 

υγροποιημένων αερίων ήταν το “Methane Pioneer” 

που μετασκευάστηκε από πλοίο γενικού φορτίου 

και στη συνέχεια μετέφερε φυσικό αέριο από τις 

ΗΠΑ στη Μ. Βρετανία.  

 

Σήμερα τα υγραεριοφόρα (LNG Carriers) 

μεταφέρουν φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή 

στους -162 βαθμούς Κελσίου και όγκο 600 φορές 

μικρότερο. 

 

Χημικά Δεξαμενόπλοια (Chemical tankers) 

Μεταφέρουν χημικά, όπως αμμωνία, χλώριο, θειικό 

ή φωσφορικό οξύ και άλλα ενώ παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά με τα υγραεριοφόρα των 

οποίων προηγήθηκαν κατά περίπου 10 χρόνια το 

1954. Έχουν εξειδικευμένη μορφή με πολυδαίδαλες 

εγκαταστάσεις και απαιτούν εξειδικευμένο 

πλήρωμα. Μερικά έχουν κατασκευαστεί για να 

μεταφέρουν μόνο ένα είδος φορτίου όπως υγρό 

θείο, ενώ άλλα έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν διαφορετικά χημικά φορτία.  

 

Τέλος, εκτός από τις Υδροφόρες οι οποίες 

μεταφέρουν νερό, υπάρχουν και δεξαμενόπλοια 

που μεταφέρουν άλλα αγαθά σε υγρή κατάσταση 

όπως κρασί, μαγειρικά έλαια και άλλα. Η ιδέα για 
(Συνεχίζεται �) 
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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, 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! 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην ξηρά και τον ωκεανό για το 2015 ήταν η υψηλότερη όλων των εποχών από 

το 1880 που τηρούνται αρχεία. Διαβάστε πληροφορίες και δείτε φωτογραφίες για αξιοσημείωτα κλιματικά γεγο-

νότα και καιρικές «ανωμαλίες» μέσα στο 2015: 

 http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/201512 

 

♦ Ένα ενδιαφέρον infographic για τους λόγους που πρέπει να προστατευτεί ο Νότιος Παγωμένος Ωκεανός: 

 http://maritimecyprus.com/2016/01/17/infographic-why-protect-antarticas-ocean/ 

αντοχή στην κατασκευή του πλοίου. Το σύνολο των 

δεξαμενών διαφέρει σε κάθε δεξαμενόπλοιο και 

διακρίνονται ανάλογα με τη θέση τους σε κεντρικές, 

δεξιές και αριστερές. 

ιδιαίτερα υπόψη παράγοντες που αφορούν την 

ασφάλεια του πλοίου. Καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια έτσι ώστε η διάταξη των χώρων και η 

κατανομή των βαρών να εγγυώνται ευστάθεια και 

Πηγές 

• «Ναυτιλιακές Γνώσεις», Γ. Δεμερούτης, Ίδρυμα Ευγενίδου 2010 

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

• http://www.helmepacadets.gr/gr/shipping/ships-and-ports/types-of-commercial-vessels/tankers 

• http://www.helmepacadets.gr/gr/shipping/ships-and-environment/ship-pollution/oil-pollution 

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

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

