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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όργανα πλεύσης και προσανατολισμού 

 

 

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν φημισμένοι θαλασσοκράτορες, και αυτό τους 

βοήθησε να συγκεντρώσουν πλούτο, να αντλήσουν γνώση και εμπειρία από 

άλλους λαούς και κράτη, να προμηθευτούν πρώτες ύλες και να εξαπλωθούν 

ιδρύοντας αποικίες σε ολόκληρο την Μεσόγειο. Έτσι, δημιούργησαν τον 

περίφημο Ελληνικό Πολιτισμό, ο οποίος δεν ξεπεράστηκε ποτέ από κανένα 

άλλο πολιτισμό, αντιθέτως υπήρξε πηγή έμπνευσης για την ανθρωπότητα 

μέχρι και σήμερα. Ξέρουμε ήδη αρκετά για τις φιλολογικές αναζητήσεις 

των Αρχαίων Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων και των Βυζαντινών, για τα 

καλλιτεχνικά τους δημιουργήματα. 

Υπάρχει όμως μια πλευρά του πολιτισμού τους λιγότερο γνωστή, αυτή της 

τεχνικής και τεχνολογικής εξέλιξής τους. Και εδώ τα επιτεύγματα είναι 

λαμπρά και δείχνουν ότι κάποιοι κανόνες μαθηματικών, φυσικής, 

γεωμετρίας, χημείας, μηχανικής, στατιστικής και πολλών άλλων επιστημών 

δεν ήταν άγνωστοι. 

Με βάση τις γνώσεις αυτές, κατασκεύαζαν όργανα και εργαλεία που είχαν 

άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους. Τέτοιες εντυπωσιακές 

εφευρέσεις είχαν να κάνουν με πολεμικές επιχειρήσεις, με την δόμηση της 

πόλης και των κτιρίων, με γεωργικές εργασίες αλλά κυρίως με την 

ναυσιπλοΐα και τη ναυπηγική. 

Ναυπηγικοί σχεδιασμοί που επιτρέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την 

μέτρηση της ταχύτητας, τον ακριβή προσδιορισμό του στίγματος του 

σκάφους, της ώρας, ναυτικά εργαλεία, μετεωρολογικά όργανα κ.ά. είναι 

μερικά από τα συστατικά της αρχαιοελληνικής τεχνολογίας που έδωσε τις 

βάσεις για την ανάπτυξη της ναυτιλίας ανά τους αιώνες. 

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης ορμώμενο από το ενδιαφέρον του κοινού 

κατασκεύασε μηχανισμούς και όργανα (ομοιώματα) που έχουν σχέση με 

την Αρχαία Ναυτική Τεχνολογία. Για την πραγματοποίηση του σκοπού 

αυτού το Μουσείου και οι επιστημονικοί του συνεργάτες χρησιμοποίησαν 

και στηρίχθηκαν σε αρχαιολογικές, ιστορικές αλλά και φιλολογικές πηγές. 

Επίσης τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους είναι 

σχεδόν ίδια με αυτά του «πρωτοτύπου». 
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Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης πιστεύει ότι με την ενότητα αυτή 

ανοίγεται ένα παράθυρο σε μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας 4.000 χρόνων. 

Αναλυτικότερα, μερικά από τα εκθέματα της «Αρχαίας Ναυτικής 

Τεχνολογίας»: 

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

 

Ένα από τα σπανιότερα μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια της αρχαιότητας. 

Τον συγκεκριμένο τύπο αυτού του ρολογιού είχε εφεύρει ο Παρμενίων στην 

Αλεξάνδρεια το 2ο π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για πολύπλοκο όργανο 

αστρονομίας εκτός από τη λειτουργία του ως ηλιακού ρολογιού χρησίμευε 

και στη μέτρηση του γεωγραφικού πλάτους (κατά προσέγγισιν), του 

αζιμούθιου και της απόστασης των αστέρων 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΡΟΛΟΙ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

Πολύπλοκο αστρονομικό όργανο του 6ου μ.Χ. αιώνα. Διασώθηκε με 

ελλείψεις και για αυτό δεν είναι γνωστός ο ακριβής τρόπος λειτουργίας και 

χρήσης του. Διαθέτει συνδυασμούς γραναζιών που το καθιστούν έτσι ως 
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μηχανικό ημερολόγιο, το οποίο όμως λειτουργούσε με ακρίβεια σε πόλεις 

και περιοχές που κατονομάζει στο εμπρός τμήμα του. Μπορούσε επίσης να 

υπολογιστεί ο σεληνιακός χρόνος, καθώς και οι θέσεις του ήλιου και της 

σελήνης στο Ζωδιακό. Ανάμεσα στα γρανάζια του υπήρχε και ένα 

διαφορικό γρανάζι, γεγονός που καθιστά το όργανο «απόγονο» του 

υπολογιστή των Αντικυθήρων. Η ιστορική έρευνα, μελέτη και 

ανακατασκευή του οργάνου έγινε από τους J. V. Field και M. T. Wright του 

Μουσείου Επιστημών του Λονδίνου. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ  

 

 

Η πρώτη μορφή του οργάνου, που σήμερα γνωρίζουμε ως αστρολάβο, 

εφευρέθηκε από τον Εύδοξο το 360 π.Χ. Στα 1080 μ.Χ. κατασκευάστηκε ο 

παλαιότερος αστρολάβος που έχει βρεθεί, ο βυζαντινός αστρολάβος της 

Brescia, πόλη όπου βρέθηκε και όπου μέχρι σήμερα φυλάσσεται. Φέρει 

ελληνικές επιγραφές και αποτελεί τη βάση των αραβικών αστρολάβων. Οι 

Άραβες επέφεραν βελτιώσεις στο όργανο αυτό και του έδωσαν τη σημερινή 

γνωστή μορφή του ως ναυτιλιακού οργάνου. 
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ΠΛΙΝΘΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥ 

 

 

Εφευρέτης αυτoύ τoυ oργάνoυ ήταν πιθανότατα o αρχαίoς αστρoνόμoς 

Ίππαρχoς, αλλά η εφεύρεση απoδίδεται στoν Κλαύδιo Πτoλεμαίo. 

Πρόκειται για ένα απλό όργανo, πoυ παρoυσιάζει 1/4 διαβαθμισμένoυ 

κύκλoυ, ενώ από τo κέντρo (τoυ κύκλoυ) κρέμεται σχoινάκι με μια σφαίρα. 

Τo όργανo τoπoθετείται κάθετα επί τoυ μεσημβρινoύ τoυ τόπoυ με την 

κoρυφή της γωνίας τoυ στραμμένη δυτικά. Τo σχoινάκι με τη σφαίρα ρίχνει 

τη σκιά τoυ πάνω στo διαβαθμισμένo τεταρτημόριo και αυτός είναι o 

μεσημβρινός τoυ τόπoυ τoυ παρατηρητή. 

Ο ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ 
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Τo υδραυλικό αυτό όργανo εφευρέθηκε από τoν Αρχιμήδη κατά τη διάρκεια 

τoυ ταξιδιoύ τoυ στην Αίγυπτo. Χρησίμευε στην άντληση ύδατoς από ένα 

χαμηλό επίπεδo σ’ ένα άλλo υψηλότερo. Oι χρήσεις τoυ από την 

αρχαιότητα έως σήμερα είναι πoλλές, όπως άρδευση αγρoτικών 

καλλιεργειών αλλά και άντληση υδάτων από τα έγκατα των πλoίων 

 

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

  

Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων είναι μία από τις πιο σημαντικές 

μηχανικές εφευρέσεις στην ιστορία, είναι ο πρώτος υπολογιστής στην 

παγκόσμια ιστορία. Πρόκειται για ένα αστρονομικό μηχάνημα ακριβείας, με 

εκπληκτική μηχανική τελειότητα, τοποθετημένο σε ένα ξύλινο κιβώτιο με 

διαβαθμισμένες πλάκες στο εξωτερικό του. Εσωτερικά αποτελείτο από 30 

αλληλοεμπλεκόμενους οδοντωτούς τροχούς, έκκεντρα τοποθετημένους. 

Τους τροχούς, έθετε σε κίνηση, με διαφορετική ταχύτητα τον καθένα, ένας 

περιστρεφόμενος χειροκίνητος άξονας . Δείκτες σύμφωνα με τις επιγραφές 

έδειχναν την πορεία του Ήλιου την πορεία και τις φάσεις της Σελήνης και 

των πλανητών στον ζωδιακό κύκλο. Δηλαδή εκτελούσε μαθηματικές 

πράξεις με μηχανικό τρόπο. Η χρονολόγηση του μηχανισμού εκτιμάται ότι 

είναι γύρω στο 80 π.Χ, ενώ πιθανολογείται ότι είχε κατασκευαστεί στην 

Ρόδο. 

  

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  

 

Ο ναυτικός χάρτης είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εργαλείο μας για την 

ασφαλή πλεύση. Τα GPS καθώς και τα GPS Plotters 
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είναι σίγουρα πολύτιμα όργανα, που καθορίζουν και αυτά με τη σειρά τους 

την ασφάλεια του πλού, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτά υπόκεινται σε 

βλάβες ή ακόμη και σε εσφαλμένες πληροφορίες που κάποιες φορές θέτουν 

σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

  

ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: 

 
Πρόκειται για τον πιο συνήθη χάρτη που χρησιμοποιούμε στα 

σκάφη. Ονομάστηκε έτσι από τον δημιουργό του, τον Μερκάτορα, 

γεωγράφο-χαρτογράφο του 16ου αιώνα, ο οποίος πρωτοδημοσίευσε την 

προβολή αυτή περίπου το 1568. Ο Μερκάτορας κατάφερε να αποτυπώσει 

τη γήινη σφαίρα σε επίπεδη επιφάνεια. 

  

Ο ναυτικός χάρτης απεικονίζει ένα τμήμα της γήινης επιφάνειας και 

καλύπτουν με τη σειρά τους όλα τα μέρη του κόσμου. Ο κάθε χάρτης 

αναγράφει ένα αριθμό στο κάτω μέρος του, ώστε με τη βοήθεια του ειδικού 

ευρετηρίου χαρτών 

 
να μπορούμε να επιλέγουμε την περιοχή που αναζητούμε. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: Ένας χάρτης αναγράφει πολύ χρήσιμες 

πληροφορίες που αφορούν άμεσα τον κυβερνήτη. Μερικές από αυτές είναι: 

1.     Ο χάρτης προσανατολίζεται αφού τοποθετηθεί σωστά. Η σωστή 

θέση είναι αυτή που μπορούμε να διαβάσουμε τον τίτλο του. Το 

επάνω μέρος είναι ο Βορράς, το κάτω μέρος είναι ο Νότος, αριστερά 

όπως τον βλέπουμε βρίσκεται η Δύση και δεξιά η Ανατολή. 

2.     Ο κάθε χάρτης, εκτός από τον αριθμό του, αναγράφει και την 

περιοχή που απεικονίζει, καθώς και την ευρύτερη περιοχή του χάρτη. 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0796.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0814.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0800.JPG?attredirects=0


 
9 

Συνήθως οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο επάνω τμήμα του 

χάρτη. 

3.     Τα βάθη αναγράφονται στο επάνω μέρος αριστερά και στο κάτω 

μέρος δεξιά. Τα βάθη, συνήθως, στο χάρτη μεταφράζονται σε μέτρα, 

αλλά μπορεί και σε οργιές. Σημαντική λοιπόν είναι η πληροφορία 

αυτή για τον κυβερνήτη. 

4.     Ένας χάρτης αναγράφει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως 

την ονομασία της χαρτογραφικής υπηρεσίας που εξέδωσε τον 

συγκεκριμένο χάρτη. Στην προκειμένη περίπτωση, συνήθως είναι η 

βρετανική χαρτογραφική υπηρεσία (Β.Α). Επίσης, αναγράφει 

διάφορες περιοχές απαγόρευσης ναυσιπλοΐας και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες προς τους ναυτιλλόμενους. 

5.     Στο κάτω μέρος και αριστερά του χάρτη αναγράφονται οι 

διορθώσεις του συγκεκριμένου χάρτη. Αυτές οι διορθώσεις 

λαμβάνονται και εκδίδονται κάθε μήνα από τις διάφορες 

χαρτογραφικές υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν 

στους ναυτιλομένους με την έκδοση του ενημερωτικού 

δελτίου ‘Notice to Mariners’. 

 
 Εάν οι διορθώσεις στις οποίες υπόκειται ένας χάρτης είναι πολλές, τότε 

εκδίδεται καινούργιος. Είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήτες να ακολουθούν 

τις διορθώσεις αυτές, ώστε ο χάρτης να είναι πάντοτε ενημερωμένος. 

6.     Αναγράφει, επίσης, την κλίμακα κατασκευής του ναυτικού 

χάρτη. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί οι χάρτες μεγάλης 

κλίμακας καλύπτουν μικρότερες περιοχές όπως λιμάνια, μαρίνες, 

στενούς διαύλους, ενώ μικρής κλίμακας, γενικότερες περιοχές. 

Προσοχή χρειάζεται στις μετρήσεις αποστάσεων σε διαφορετικούς 

χάρτες, γιατί τα ανύσματα δεν είναι τα ίδια. 

  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Πριν από κάθε ταξίδι, θα πρέπει να γίνει μια 

μελέτη επάνω στο χάρτη ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή πλεύση. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κάθε Ναυτικός χάρτης παρέχει όλες τις 

πληροφορίες που ο κυβερνήτης χρειάζεται για τη σωστή και ασφαλή 

πλεύση. Μερικές σημαντικές πληροφορίες είναι οι εξής: 

Α) τα βάθη 

Β) ισοβαθείς 

Γ) ακτογραμμές 

Δ) φανάρια 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0798.JPG?attredirects=0
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Ε) ναυάγια 

Στ) απαγορευμένες περιοχές 

και άλλες πολύ χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας 

πριν τη χάραξη της πορείας μας που θα δούμε πιο κάτω. 

  

ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΧΑΡΤΟΥ: 

Για όλες τις εργασίες μας επάνω στο χάρτη χρειαζόμαστε κάποια όργανα, 

τα οποία είναι: 

Διπαράλληλος κανόνας. 

 
 Πρόκειται για 2 χάρακες μαζί, οι οποίοι μεταφέρουν παράλληλα την πορεία 

μας στο ανεμολόγιο του χάρτη. 

Κουμπάσος.  

 
Είναι το όργανο με το οποίο μετράμε τις αποστάσεις επάνω στο χάρτη.  

Μεγεθυντικός φακός. 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0792.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0791.JPG?attredirects=0
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Πολύ χρήσιμο όργανο για να μπορούμε να διαβάζουμε τις πολύ μικρές 

συντμήσεις ενός χάρτη. 

Μολύβι και γομολάστιχα. 

 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι εγγραφές επάνω στο χάρτη γίνονται με 

το μολύβι. Τυχόν λάθη μπορούμε να τα σβήνουμε και να διορθώνουμε. 

Ειδικά στυλό διαφόρων χρωμάτων (pilot pen) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο για μόνιμες διορθώσεις. 

  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΗ: Ο ναυτικός χάρτης χρησιμοποιείται κυρίως για 

τη χάραξη της πορείας ή των πορειών, και την υποτύπωση του στίγματος 

(της θέσης μας). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που 

λαμβάνουμε από το χάρτη είναι αληθείς και δεν χρειάζονται διορθώσεις. 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΑΤΟΥΣ: 

 
Η γήινη σφαίρα περιβάλλεται από τους μεσημβρινούς που ενώνονται στους 

πόλους (βόρειο και νότιο ημισφαίριο). Πρόκειται για τόξα μεγίστων 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0793.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0794.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/clip_image001.jpg?attredirects=0
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κύκλων. Στην επιφάνεια του χάρτη απεικονίζονται σε κάθετες γραμμές. Οι 

ακραίες γραμμές μετρούν το πλάτος (φ) και μεταφράζεται σε μοίρες, πρώτα 

και λεπτά της μοίρας. Το πλάτος αυξάνεται προς το βόρειο πόλο και 

αντίθετα μειώνεται στο νότιο. Το εύρος του πλάτους είναι από 0-90 (μοίρες) 

και χαρακτηρίζεται σε Βόρειο (Β) ή Νότιο (Ν). Τέλος, το (φ) θα το 

χρειαστούμε για την εύρεση του στίγματός μας. Επίσης, η κλίμακα πλάτους 

είναι πολύ σημαντική γιατί όλες οι αποστάσεις μεταφραζόμενες σε Ναυτικά 

Μίλια (1 ναυτικό μίλι = 1.852 m)μετρούνται από εκεί και όχι από την 

κλίμακα μήκους. 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΟΥΣ: Πρόκειται για τους ισημερινούς που χωρίζουν τη 

γήινη σφαίρα σε Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο. Είναι και αυτοί τόξα 

μεγίστων κύκλων. Στην επιφάνεια του χάρτη απεικονίζονται σε οριζόντιες 

γραμμές. Οι ακραίες γραμμές μετρούν το μήκος (λ) το οποίο θα το 

χρειαστούμε για την εύρεση του στίγματός μας. Το εύρος του μήκους είναι 

από 0-180 μοίρες και χαρακτηρίζεται σε Ανατολικό (Α) ή Δυτικό (Δ). 

Μεταφράζεται σε μοίρες, πρώτα και λεπτά της μοίρας. Σημαντικό είναι να 

γνωρίζετε ότι οι μοίρες στο μήκος αναγράφονται ως τριψήφιος αριθμός. 

  

  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:                        φ=34.28.10 Β 

                                                 λ=028.10.00 Α 

Στο παράδειγμα βλέπουμε τα στοιχεία αυτά που χρειαζόμαστε για την 

εύρεση του στίγματός μας. Το φ, δηλαδή το πλάτος σε μοίρες, 34, τα πρώτα 

28, και τα λεπτά 10. Το λ, δηλαδή το μήκος σε μοίρες τριψήφιος με το (0) 

μπροστά 028, τα πρώτα 10, και 00 τα λεπτά. 

 
Βήμα 1 (Εύρεση του στίγματος) (φ) η κάθετη γραμμή και (λ) η οριζόντια. 

Οι νοητές γραμμές που σταυρώνονται είναι και το στίγμα μας. 

  

Βήμα 2. Στο παράδειγμα βλέπουμε την ακριβή θέση μας. Το στίγμα 

υποτυπώνεται με έναν κύκλο και μια τελεία στο κέντρο του. 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0808.JPG?attredirects=0
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ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: Όλες οι πορείες επάνω στο χάρτη 

προβάλλονται ως ευθείες γραμμές που ενώνουν τα σημεία αναχωρήσεως 

και αφίξεως. Οι αλλαγές πορείας πραγματοποιούνται από τα σημεία 

αναφοράς  (waypoints). Tα σημεία αναφοράς συνήθως είναι κάποια 

σταθερά σημεία επάνω στο χάρτη όπως φανάρια, κάβοι, λιμενίσκοι κ.ά. Οι 

αλλαγές της πορείας γίνονται πάντοτε με την παράλλαξη των σημείων 

αυτών. Παράλλαξη εννοούμε τη γωνία που σχηματίζει η πορεία μας και το 

σημείο αναφοράς που επιλέξαμε. Η γωνία αυτή θα πρέπει να είναι πάντοτε 

στις 90 (μοίρες), δηλαδή, με απλά λόγια, το σκάφος μας να βρίσκεται 

κάθετα με το σημείο. Πάντα πρέπει ο κυβερνήτης να έχει κατά νου ότι θα 

πρέπει να μελετήσει το χάρτη πριν από την ασφαλή χάραξη της πορείας. 

Η εύρεση της πορείας μας γίνεται με τη βοήθεια του ανεμολογίου 

 
που είναι τυπωμένο σε διάφορες θέσεις επάνω στο χάρτη. Για να 

προσανατολιστούμε με το ανεμολόγιο θεωρούμε ότι στο κέντρο του 

βρίσκεται το σκάφος μας και η περιφέρειά του είναι ο ορίζοντας. Αφού 

χαράξουμε την τελική πορεία μας, τη μεταφέρουμε παράλληλα, χωρίς να 

μετακινηθεί καθόλου ο διπαράλληλος κανόνας μας, στο κέντρο του 

ανεμολογίου και, ακολούθως, διαβάζουμε την πορεία μας μεταφραζόμενη 

σε ακέραιες μοίρες. Στις πορείες θα πρέπει πάντοτε να αναγράφουμε τις 

μοίρες και τη συμβολίζουμε με ένα τόξο της πορείας που ακολουθούμε. Για 

να μετρήσουμε την απόσταση της πορείας μας θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τον κουμπάσο μας. Το άνυσμα το μεταφέρουμε 

http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0809.JPG?attredirects=0
http://www.waterboys.gr/nautosyne/DSC_0802.JPG?attredirects=0
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παράλληλα προς την κλίμακα πλάτους και τη μεταφράζουμε σε ΝΜ. Πρέπει 

να γνωρίζετε ότι μια μοίρα (1) = 60 νμ. 

 

Τέλος, οι ναυτικοί χάρτες περιγράφουν ακριβώς τις ακτές και τα βάθη της 

θάλασσας και παρέχουν κάθε είδους ενδείξεις, απαραίτητες για να χαράξει ο 

ναυτιλλόµενος την πιο σύντοµη και πιο ασφαλή πορεία του: θέσεις 

σηµάντρων και φάρων,ναυάγια, ρεύµατα κ.τ.λ. 

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ(ΚΟΥΜΠΑΣΟ)  

 

 

Μοιάζει µε τους κοινούς διαβήτες πλην όµως τα δύο σκέλη του είναι ευθεία 

και καταλήγουν σε άκρα µε δύο αιχµές. Χρησιµεύει για την µέτρηση 

αποστάσεων πάνω στον ναυτικό χάρτη αλλά και για διάφορους άλλους 

σκοπούς 

Με το διαβήτη µπορούµε να υπολογίσουμε µια απόσταση στο χάρτη. Τον 

ανοίγουμε στη κλίµακα του µήκους για να πάρουµε ένα ναυτικό µίλι. Με 

βάση αυτό το άνοιγα μετρούµε την απόσταση περιστρέφοντας διαδοχικά το 

διαβήτη. 
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ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 

       

 
 

Το βαρόμετρο είναι ένα όργανο πολύ χρήσιμο στους ναυτικούς. Με αυτό 

μετριέται η ατμοσφαιρική πίεση. Βλέποντας τη μεταβολή της 

ατμοσφαιρικής πίεσης, ένας έμπειρος     

ναυτικός μπορεί να προβλέψει κατά προσέγγιση την εξέλιξη του καιρού. 

Εάν η πίεση 

αυξάνεται θα κάνει καλό καιρό, εάν μειώνεται είναι μάλλον σημάδι 

κακοκαιρίας. 

ΠΥΞΙ∆Α (ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ) 
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 Η πυξίδα (compass) (από την αρχαία ελληνική λέξη πυξίς - ίδος, που 

αρχικά σημαίνει ξύλινο κουτί) ή κοινώς μπούσουλας (από την ιταλική λέξη 

bussola) είναι όργανο με το οποίο επιτυγχάνεται ο προσανατολισμός του 

χρήστη, δείχνοντάς του την κατεύθυνση του Βορρά. Ιδιαίτερα όμως 

στη ναυσιπλοΐα αποτελεί το σημαντικότερο "ναυτιλιακό βοήθημα" με το 

οποίο μετρούνται και πραγματοποιούνται τόσο οι πορείες των πλοίων όσο 

και οι διοπτεύσεις. 

Επειδή το όργανο αυτό αναπτύχθηκε εξ ανάγκης στη ναυτιλία αλλά και εκ 

της σημαντικότητάς του σ΄ αυτή ονομάζεται συνηθέστερα ναυτική πυξίδα. 

Η ναυτική πυξίδα σήμερα διακρίνεται στην μαγνητική πυξίδα (magnetic 

compass) που βασίζεται στη λειτουργία της μαγνητικής βελόνης και είναι η 

πλέον διαδεδομένη, στην γυροσκοπική πυξίδα (gyro compass) που 

βασίζεται στην ταχεία περιστροφή του ελεύθερου γυροσκόπιου με 

μηδενικό σχεδόν σφάλμα και στηνγυρομαγνητική πυξίδα (gyro-magnetic 

compass) περιορισμένης χρήσης. 

ΕΞΑΝΤΑΣ  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Όργανο το οποίο θεωρείται απαραίτητο µέχρι και σήµερα και βοηθά 
να ορίσουµε το στίγµα του πλοίου, χρησιµοποιώντας τη θέση του 
ήλιου,του φεγγαριού και των άστρων. Ο ναυτικός εξάντας ή 
παλέστρα αποτελεί είδος γωνιομετρικού οργάνου, με το οποίο 
μετρούμε στη θάλασσα τα ύψη των ουρανίων σωμάτων, καθώς και 
τις κατακόρυφες και οριζόντιες γωνίες των γήινων αντικειμένων. 
 

Η αρχή λειτουργίας του εξάντα βασίζεται στο φαινόμενο της 

ανακλάσεως. Είναι γνωστό από την οπτική ότι η γωνία 

προσπτώσεως που σχηματίζεται από την οπτική ακτίνα σε επίπεδο, 

είναι ίση με τη γωνία ανακλάσεως. Στο ναυτικό εξάντα για τη 

μέτρηση των γωνιακών αποστάσεων εφαρμόζεται η αρχή της διπλής 

ανακλάσεως. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Πλοία 20ου αιώνα 
 

ΛΙΜΠΕΡΤΥ  

 

Με τον διεθνή όρο Λίμπερτυ (liberty) =ελευθερία, χαρακτηρίστηκε 

ειδικός τύπος φορτηγού πλοίου εκτοπίσματος περίπου 10.500 

τον.d.w. που ναυπηγήθηκε στην Αμερική (ΗΠΑ) σε πολύ μεγάλο 

αριθμό κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. και που παρέμεινε σε ενεργό 

υπηρεσία πολλά χρόνια μετά από αυτόν, κυρίως για μεταφορές 

ομοειδών φορτίων. Μετά τη λήξη του πολέμου αυτού, 100 τέτοια 

πλοία "λίμπερτυ" παραχωρήθηκαν δανεικά από τις ΗΠΑ στην 

Ελλάδα, σε Έλληνες πλοιοκτήτες, με τα οποία ξεκίνησε, μετά τον 

πόλεμο, την ανοδική πορεία της η Ελληνική ναυτιλία. 

 

Ιστορία των Λίμπερτυ  

Η παράθεση ιστορικών στοιχείων των "πλοίων της ελευθερίας" όπως 

χαρακτηρίστηκαν, κρίνεται λιαν επιβεβλημένη αν ληφθεί υπ΄ όψη 

ότι χάρις αυτών κατάφερε η ελληνική, και όχι μόνο, εμπορική 

ναυτιλία να ανασυγκροτηθεί και η παραδοσιακή ναυτιλιακή της 

δύναμη κυριολεκτικά ν΄ αναστηθεί από τη θεομηνία και τα δεινά του 

Β΄ Π.Π. στον οποίο είχε γίνει βορά σχεδόν ολόκληρος ο 

ελληνικός εμπορικός στόλος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Πρώτη ναυπήγηση  

Το 1939 καθελκύστηκε στα ναυπηγεία "J.L. Thomson and Son" του 
Σάντερλαντ της Αγγλίας, σε σχέδια του Προέδρου του ναυπηγείου 
R.C. Thomson ένας πρωτοποριακός, τότε, ναυπηγικός τύπος 
πλοίουεκτοπίσματος 10.000 τόν. d.w. και 
ολικής χωρητικότητας 5.300 περίπου κόρων, ατμοκίνητο, με 
υπερυψωμένο μεσόστεγο και χαμηλά το πρόστεγο και το επίστεγο, 
ισχύος παλινδρομικής μηχανής 2.500 ΗΡ που του έδινε ταχύτητα, 
πλήρους φόρτου, 10 κόμβους και που ονομάσθηκε "Doringhton 
Court".Ο ναυπηγικός αυτός πρωτοποριακός τύπος με τα δύο 
πρωραία ενιαία κύτη (αμπάρια) και ένα πρυμναίο έμελλε να 
διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο εμπορικού πλοίου στη 
διάρκεια του επερχόμενου πολέμου. 

 

Ανάγκη ναυπήγησης  

Όμως από την έναρξη του πολέμου και μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 1940, πριν ακόμα η Ελλάδα μπει στον πόλεμο, η Αγγλία είχε 
χάσει 150 περίπου φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου 
συνολικής αυτών χωρητικότητας 800.000 κόρων. Έτσι η αναζήτηση 
και ναυπήγηση φορτηγών πλοίων έπρεπε να γίνει "με κάθε θυσία" το 
ταχύτερο δυνατόν ώστε όχι μόνο να καλυφθεί το κενό αλλά και η 
συχνότητα βύθισης τους από τα γερμανικά υποβρύχια, που αλώνιζαν 
τις θάλασσες. Τέτοιες δυνατότητες ναυπήγησης δεν είχαν τα 
βρετανικά ναυπηγεία που ακόμη δεν προλάβαιναν τις επισκευές των 
πολεμικών πλοίων ή τις νέες ναυπηγήσεις ομοίων. Η διάσταση του 
προβλήματος αποκαλύπτεται στα λόγια του Ουίνστων 
Τσώρτσιλ μέσα στη Βουλή «Πρέπει ν΄ αποκλεισθεί κάθε ηλιθιότητα 
στο να χαθεί οποιαδήποτε ευκαιρία απόκτησης πλοίων». 
Σ΄ εκείνη την κατάσταση το Βρετανικό Ναυαρχείο συγκρότησε 
ομάδα από τον υφυπουργό R.P. Powell, τον ναυπηγό R.C. Thomson, 
αρχιμηχανικό H. Hunter και δύο επιθεωρητές του Lloyd's Register 
(Βρετανικού Νηογνώμονα) με την εντολή να βρουν ναυπηγεία 
στις ΗΠΑ και Καναδά που να μπορούν ν΄ αναλάβουν παράδοση 60 
πλοίων ετησίως, εκτοπίσματος 10.000 τον. ακριβώς του ναυπηγικού 
τύπου Τόμσον. Η επιτροπή αυτή στις 3 Οκτωβρίου 1940 φθάνει στην 
Αμερική και έρχεται σε επαφή με τον ναύαρχο E.S. Land, Πρόεδρο 
της Ναυτιλιακής Επιτροπής που επόπτευε τις αμερικανικές 
ναυπηγήσεις. Υπ΄ όψη ότι τότε και η αμερικανική 
ναυπηγοβιομηχανία ήταν σε άσχημη κατάσταση, αφού από 
το 1922 μέχρι το 1937 (15ετία) είχαν ναυπηγηθεί μόνο 2 φορτηγά, 
κάποια δεξαμενόπλοια και 9 επιβατηγά-φορτηγά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CF%8E%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CF%8E%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
http://el.wikipedia.org/wiki/1937
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Παρά ταύτα επειδή η Ναυτιλιακή Επιτροπή προγραμματιζόταν σε 
μεγαλόπνοη σειρά ναυπηγήσεων νέας τεχνολογίας πλοίων, θεώρησε 
πως θα ήταν σπατάλη χρόνου και πολύτιμων πρώτων υλών η 
ναυπήγηση των ζητουμένων "τόσο βραδυκίνητων" πλοίων, της 
Επιτροπής Τόμσον, συνδυαζόμενο τούτο και με το γεγονός ότι ήδη 
όλα τα ναυπηγεία ήταν κατειλημμένα με νέες παραγγελίες πολεμικών 
πλοίων, το αίτημα απορρίφθηκε. 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη ναυπήγησης  

Η Επιτροπή Τόμσον καταφεύγει στο Καναδά και καταφέρνει να 
εξασφαλίσει τη ναυπήγηση 25 μόνο πλοίων. Τελικά στις 1 
Νοεμβρίου 1940 επιστρέφει στη Νέα Υόρκη και σε νέα συνάντηση ο 
ναύαρχος Land και πάλι θα εισηγηθεί στη Ναυτιλιακή Επιτροπή: 
«Δεν μπορούμε να επιδείξουμε ενδιαφέρον γι΄ αυτόν τον ναυπηγικό 
τύπο που προτείνουν οι Βρετανοί, που προορίζεται μόνο για έκτακτες 
ανάγκες!». 
Το αδιέξοδο εκείνο ανέλαβε να εκμεταλλευθεί ένα πανέξυπνος 
επιχειρηματίας ο Χένρυ Κάιζερ, τελείως άγνωστος μέχρι τότε στο 
ναυπηγικό κλάδο, που θαμπωμένος από τη μεγάλη βρετανική 
παραγγελία στις 20 Δεκεμβρίου 1940, χωρίς να έχει δικά του 
ναυπηγεία υπογράφει δύο ναυπηγικά συμβόλαια για παράδοση 60 
πλοίων συνολικά. Είχε όμως προηγουμένως "κλείσει" όχι ναυπηγεία 
αλλά μεγάλα παραλιακά οικόπεδα που θα έφτιαχνε  ναυπηγεία. 
Έτσι το πρώτο πλοίο του τύπου αυτού καθελκύστηκε στις 15 
Οκτωβρίου 1941 στην Καλιφόρνια με το όνομα "Ocean Vanguard" 
(=Ωκεάνια εμπροσθοφυλακή). Εβδομήντα όμως μέρες νωρίτερα 
στις 23 Αυγούστου 1941 στο ναυπηγείο Νόρθ Σαντς στο Σάντερλαντ 
της Αγγλίας καθελκύστηκε το πραγματικό πρωτότυπο του τύπου 
αυτού των πλοίων με το όνομα "Εμπάιρ Λίμπερτυ" (= Ελεύθερη 
Αυτοκρατορία) και που τελικά ήταν αυτό που έδωσε το διεθνές 
όνομα στο ομώνυμο ναυπηγικό τύπο. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
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Η προσφορά των Λίμπερτυ  

 

 

Στις 20 Αυγούστου 1945, μόλις έξι ημέρες μετά την παράδοση της 
Ιαπωνίας στους Συμμάχους, η Ναυτιλιακή Επιτροπή ακύρωσε όλα τα 
συμβόλαια περαιτέρω ναυπήγησης Λίμπερτυ. Μέχρι εκείνη την 
ημέρα είχαν καθελκυστεί 2.710 αμερικανικά Λίμπερτυ που αν 
προστεθεούν και τα αρχικά 60 για λογαριαμό της Βρετανίας και τα 
25 από τον Καναδά ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τα 2795 πλοία. 
Είναι γεγονός πως τα πλοία αυτά σήκωσαν όλο το βάρος των 
μεταφορών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα αργοκίνητα αυτά 
πλοία των 10 κόμβων ταχύτητας ήταν εκείνα που μετέφεραν 
εκατομμύρια τόνους πυρομαχικά, εφόδια υλικά, άρματα, τρόφιμα, 
πετρέλαια και κάρβουνο, ατμομηχανές, στρατιωτικά οχήματα, ζώα 
και ζωοτροφές, φαρμακευτικό υλικό και πάσης φύσεως ειδών 
μέριμνας σε όλα τα μέτωπα του πολέμου από τη Βόρεια θάλασσα 
μέχρι τη Μεσόγειο. Κάποια επίσης απ΄ αυτά με το περιορισμένο 
πολεμικό εξοπλισμό τους (πρωραία και πρυμναία πυροβόλα) 
κατάφεραν και κατέρριψαν γερμανικά αεροσκάφη και με βομβες 
βυθού βύθισαν και υποβρύχια ενώ κάποια άλλα μετέφεραν 
αιχμαλώτους. 
Όταν η παραζάλη του πολέμου τελείωσε επιδόθηκαν σε λαμπρότερες 
ειρηνικές αποστολές, τον εφοδιασμό των καταστρεμένων περιοχών. 
Σε πολύ σύντομο διάστημα η γνώριμη πλέον σιλουέτα τους 
φιγουράριζε σε όλους σχεδόν τους λιμένες του κόσμου. Ήταν η εποχή 
που βλέποντάς τα πρώτοι οι Έλληνες άνεργοι ναυτικοί να περνούν 
κάποια εξ αυτών σε ελληνικά χέρια, αντί Λίμπερτυ τ΄ αποκάλεσαν 
ευλογημένα πλοία. Γιατί ακριβώς μ΄ αυτά αναγεννήθηκε στην 
κυριολεξία (μεταπολεμικά) η Ελληνική Ναυτιλία. 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1


 
22 

 

 

 

 

 

Υπερωκεάνιο –  Μαυριτανία   

 

Το υπερωκεάνιο (Ocean Liner) είναι κατηγορία 

επιβατηγού πλοίου ικανού να διαπλέει ωκεανό. Τα πρώτα 

υπερωκεάνεια άρχισαν να διαπλέουν τον Ατλαντικό περί το 1840. Η 

περίοδος όμως ακμής της εν λόγω κατηγορίας πλοίων ήταν από τα 

τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου. Τα πλοία αυτά 

συνδέθηκαν ιστορικά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, με τις άγριες 

εποχές του φαινομένου της μετανάστευσης καλούμενα και 

«μεταναστευτικά ποντοπόρα πλοία».  

 

RMS Μαυριτανία ήταν ένα υπερωκεάνιο που σχεδιάστηκε 
από Leonard Peskett και χτίστηκε από Swan, Hunter & Wigham 
Richardson στοWallsend , Tyne και Wear για τη βρετανική Γραμμή 
Cunard , και ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 1906. Εκείνη την εποχή, 
ήταν η μεγαλύτερη και ταχύτερα πλοία στον 
κόσμο. Μαυριτανία έγινε ένα από τα αγαπημένα μεταξύ των 
επιβατών της. Μετά τη σύλληψη του μπλε Riband για την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1840
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_liner&usg=ALkJrhjLPHRPa9VE6WafeA6pppKalQcz_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Peskett&usg=ALkJrhiFJ8Uhy2n2iFL9ErImiYJN6VXS9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swan_Hunter&usg=ALkJrhj3FHKuZwW-vAD82dwdRfTgOizveA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swan_Hunter&usg=ALkJrhj3FHKuZwW-vAD82dwdRfTgOizveA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wallsend&usg=ALkJrhgxwkENP8wcQTTJn2eW2vHveJVJlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tyne_and_Wear&usg=ALkJrhgR0rsj6YnuCHFegi5AlfCJofP-2w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cunard_Line&usg=ALkJrhgEgkVvgJdBQDszfyYcP2dJUcBhWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cunard_Line&usg=ALkJrhgEgkVvgJdBQDszfyYcP2dJUcBhWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Riband&usg=ALkJrhhPxv7Ayh5Feke0Rho3n7FqS6Olew
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ταχύτερη υπερατλαντικό ταξίδι κατά τη διάρκεια του 1907 
εναρκτήρια εποχή της, Μαυριτανία κατέχει το ρεκόρ ταχύτητας για 
είκοσι δύο χρόνια.  

Το όνομα του πλοίου ελήφθη από την Μαυριτανία , μια αρχαία 
ρωμαϊκή επαρχία στη βορειοδυτική ακτή της Αφρικής, που δεν 
σχετίζονται με τη σύγχρονη Μαυριτανία .  Παρόμοια ονοματολογία 
ήταν επίσης απασχολούνται από Μαυριτανία 's αδελφού πλοίου, 
το Lusitania , που πήρε το όνομά του από την ρωμαϊκή επαρχία 
άμεσα βόρεια της Μαυριτανίας, σε όλη την Στενών του Γιβραλτάρ,  η 
περιοχή που σήμερα είναι η Πορτογαλία. 

 

 

 

Σχεδιασμός και κατασκευή 

Η Μαυριτανία και η αδελφή της Lusitania και οι δύο έχουν 
σχεδιαστεί από Cunard ναυπηγούLeonard Peskett με Swan 
Hunter και John Brown εργασίας από τα σχέδια για ένα λαγωνικό 
ωκεανό με ταχύτητα ορίζεται υπηρεσία είκοσι τέσσερις κόμβους σε 
μέτριες καιρικές συνθήκες για σύμβαση επιδότησης της 
αλληλογραφίας. Αρχική διαμόρφωση Peskett για τα πλοία το 1903 
ήταν ένας τρεις-χοάνη του σχεδιασμού, όταν οι παλινδρομικές 
μηχανές τείνει να αποτελέσει τη ηλεκτρικού ρεύματος.Ένα 
γιγαντιαίο μοντέλο των πλοίων σε αυτήν την διαμόρφωση 
εμφανίστηκε στο περιοδικό Ναυπηγός του. Cunard το 1904 
αποφάσισε να αλλάξει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με νέες τεχνολογίες τουρμπίνα εφημέριος του και Peskett προστεθεί 
στη συνέχεια, ένα τέταρτο χοάνη στο προφίλ του πλοίου, όπως ο 
σχεδιασμός των πλοίων και πάλι τροποποιηθεί πριν από την 
κατασκευή του σκάφους άρχισε τελικά. 

Το 1906, Μαυριτανία ξεκίνησε από την δούκισσα του Roxburghe. 
Κατά τη στιγμή της εκτόξευσης της, ήταν η μεγαλύτερη κινούμενη 
δομή που κατασκευάστηκε ποτέ,  και ελαφρώς μεγαλύτερο σε ολική 
χωρητικότητα από Lusitania την αδελφή της. Οι κύριες οπτικές 
διαφορές μεταξύ Μαυριτανίακαι Lusitania ήταν ότι 
η Μαυριτανία ήταν πλέον πέντε πόδια και είχαν διαφορετικές 
διεξόδους (Μαυριτανία είχε κάλυμμα αεραγωγούς και 
τις Lusitania είχε πετρελαίου τύμπανο σχήμα 
αεραγωγούς). Μαυριτανία είχε επίσης δύο επιπλέον στάδια πτερύγια 
στο εμπρός της στροβίλους της καταστεί ελαφρώς πιο γρήγορα από 
ό, τι το Lusitania. Η Μαυριτανία και το Lusitania ήταν τα μόνα πλοία 
με άμεση-drive τουρμπίνες ατμού για να κρατήσει το Blue Riband 
αργότερα σε πλοία, μείωση-προσανατολίζεται ανεμογεννήτριες 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_crossing&usg=ALkJrhjQH97IaJfVkeBGt6BV4j8lcQjmBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mauretania&usg=ALkJrhh7-8L6BRiaQLWPJ_ntUNTHE8S45g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mauritania&usg=ALkJrhhej1CDlcD3sYmKR0fMLmzlyMNUAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania&usg=ALkJrhjz3OQEuWHaC55JZXcFc3JYmbyp1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Gibraltar&usg=ALkJrhhT94wMUiAPTBoq1NwPFil2rQh_zA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Peskett&usg=ALkJrhiFJ8Uhy2n2iFL9ErImiYJN6VXS9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swan_Hunter&usg=ALkJrhj3FHKuZwW-vAD82dwdRfTgOizveA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swan_Hunter&usg=ALkJrhj3FHKuZwW-vAD82dwdRfTgOizveA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Brown_%2526_Company&usg=ALkJrhjtGOO24JbPWwWPHBNtO_C050yF8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Innes-Ker,_Duchess_of_Roxburghe&usg=ALkJrhg2IsrLNoe-49SSTxCe_AXFo4u2bA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine&usg=ALkJrhg8KnApqW82id0G1f4fGsIVJQHcWA
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χρησιμοποιήθηκαν κυρίως.  Μαυριτανία 's χρήση της τουρμπίνας 
ατμού ήταν η μεγαλύτερη ακόμη η εφαρμογή του τότε-νέα 
τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από Charles Parsons Algernon . Κατά 
τη διάρκεια δοκιμών ταχύτητας, οι κινητήρες αυτοί προκάλεσαν 
σημαντικές δονήσεις σε υψηλές ταχύτητες. σε 
απάντηση, Μαυριτανία έλαβε την ενίσχυση των μελών και 
επανασχεδιασμένο έλικες πριν από την είσοδο υπηρεσία, η οποία 
μείωσε τους κραδασμούς. 

Μαυριτανία σχεδιάστηκε για να ταιριάζει Edwardian γούστα. Το 
εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον Harold Peto , αρχιτέκτων, και 
είχε τοποθετηθεί έξω από διάφορες εταιρείες του Λονδίνου,  με 
είκοσι οκτώ διαφορετικά είδη ξύλου που χρησιμοποιούνται σε 
δημόσιους χώρους της, μαζί με το μάρμαρο, ταπετσαρίες, έπιπλα και 
άλλα. για την επένδυση ξύλου δωμάτια του πρώτου κατηγορίας της 
κοινό σχολαστικά σκαλιστά από τριακόσια τεχνίτες από την 
Παλαιστίνη.Η πολυεπίπεδη πρώτο σεντάν τραπεζαρία τάξη 
διακοσμημένα σε Francis I στυλ και ολοκληρώνεται με ένα 
μεγάλο θόλο φεγγίτη .  Μια σειρά από ανελκυστήρες, στη συνέχεια, 
ένα σπάνιο νέο χαρακτηριστικό για τα σκάφη της γραμμής, είχαν 
εγκατασταθεί δίπλα στην Μαυριτανία 's μεγάλη σκάλα.  Ένα νέο 
χαρακτηριστικό ήταν η Verandah Café για το κατάστρωμα του 
σκάφους, όπου οι επιβάτες είχαν σερβίρονται ποτά σε ένα καιρικές 
συνθήκες προστατευμένο περιβάλλον.   

 

 

Πρόωρη σταδιοδρομία 

Μαυριτανία αριστερά Λίβερπουλ πάνω της το παρθενικό του 
ταξίδι στις 16 του Νοέμβρη του 1907 κάτω από την εντολή του 
πρώτου καπετάνιος της, John Pritchard και αργότερα τον ίδιο μήνα 
κατέλαβαν το ρεκόρ για την ταχύτερη ανατολάς διέλευση του 
Ατλαντικού με μέση ταχύτητα 23,69 κόμβων (43,87 χιλιόμετρα / 
h). Τον Σεπτέμβριο του 1909, η Μαυριτανία συνέλαβε το μπλε 
Riband για την ταχύτερη διέλευση προς δυσμάς-ρεκόρ που ήταν να 
παραμείνει για περισσότερο από δύο δεκαετίες.  Στη Μαυριτανία Δεκ 
1910 ξέσπασε από αγκυροβόλια της, ενώ στον ποταμό Mersey και 
διαρκή ζημία που προκαλείται η ακύρωση της ειδικής ταξίδι της 
ταχείας Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη. Σε μια γρήγορη αλλαγή των 
γεγονότων ταξίδι Cunard αναδιαταχθείσες Μαυριτανία 
's για Lusitania κάτω από την εντολή του καπετάνιου James Charles 
που είχε μόλις επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη. Lusitania εαυτό 
ολοκληρωθεί διαβάσεις Χριστούγεννα για την αδελφή της,  που 
μεταφέρουν γλεντζέδες πίσω στη Νέα Υόρκη. Το 1912 οι δύο King 
George και Queen Mary δόθηκε μια ειδική περιοδεία 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Algernon_Parsons&usg=ALkJrhjuAgxgUuxxfLm0nT3u3IXjkDOksQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Edwardian&usg=ALkJrhiOeqvuqCv6gmuUJztojewZ83nvRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Peto&usg=ALkJrhipD2MgURgrtBc6o6cRskybBbfotQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine&usg=ALkJrhiurPy6pBnSiEbDxcIYImKJYZr6iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=IW7YULeVK4rHsgagkoH4CQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine&usg=ALkJrhiurPy6pBnSiEbDxcIYImKJYZr6iw
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του Μαυριτανία, τότε ταχύτερα εμπορικό πλοίο της Βρετανίας, 
προσθέτοντας περαιτέρω διάκριση στη φήμη του πλοίου. Στις 26 
Ιανουαρίου 1914, ενώ η Μαυριτανία ήταν στη μέση της ετήσιας 
αναπροσαρμογής και στο Λίβερπουλ, τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν 
και έξι τραυματίστηκαν όταν ένας κύλινδρος αερίου εξερράγη ενώ 
εργάζονταν σε μία από τις τουρμπίνες ατμού της. Η ζημιά ήταν 
ελάχιστη και επέστρεψε στην υπηρεσία δύο μήνες αργότερα. 

 

 

 

 

 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η ζωή των ναυτικών 
 

To ναυτικό  επάγγελμα  χαρακτηρίζεται ως ένα ιδιόμορφο επάγγελμα.  

Ο ιδιόμορφος χαρακτήρας αυτού του επαγγέλματος οφείλεται κυρίως στις 
γενικότερες συνθήκες, κάτω από τις οποίες γίνεται η ναυτική εργασία στο 
πλοίο. Για το λόγο αυτό, κάποιοι αναλυτές, κατά καιρούς, χαρακτήρισαν το 
ναυτικό επάγγελμα ως «περιπέτεια» που εξελίσσεται στον περιορισμένο 
χώρο ενός πλοίου, μέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας.  

 

Η ναυτική εργασία, βέβαια, διεξάγεται τόσο στο πέλαγος, κατά το ταξίδι του 
πλοίου από το ένα λιμάνι στο άλλο, όσο και στο λιμάνι, κατά το χρόνο που 
το πλοίο κάνει κάποια εκφόρτωση ή φόρτωση, ανεφοδιασμό κτλ.  

Η κύρια ιδιομορφία του ναυτικού επαγγέλματος συνοψίζεται στο ότι το 
πλοίο, ως εργασιακός χώρος, δεν παραμένει σταθερό σε μια ή μια 
περιοχή, αλλά μετακινείται συνεχώς, από ένα σημείο της υδρογείου σε ένα 
άλλο, ταξιδεύοντας μέσα στη θάλασσα. Η διαρκής αυτή μετακίνηση του 
πλοίου μέσα στη θάλασσα συνεπάγεται την εμφάνιση μιας σειράς από 
κινδύνους και αντιξοότητες, όπως η θαλασσοταραχή και ο μεγάλος 
κυματισμός, οι συχνές και γρήγορες αλλαγές των κλιματολογικών 
συνθηκών κτλ. Όλα αυτά αντιδρούν αρνητικά, τόσο στο ίδιο το πλοίο και 
στο φορτίο που μεταφέρει, όσο και στους εργαζόμενους ναυτικούς.  

Μια σειρά από ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στα επαγγέλματα 
της στεριάς και οφείλονται στη φύση της ναυτικής εργασίας , επιβαρύνουν 
μόνιμα τη ψυχολογία του εργαζόμενου ναυτικού, προκαλώντας συχνά και 
προβλήματα, με άμεση ή έμμεση επίδραση στη συμπεριφορά του και 
κυρίως στην απόδοση τους. 
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Στα περισσότερα πλοίο, ο ναυτικός είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να 
εργάζεται αλλά και να ζει μακριά από την οικογένεια του, το περιβάλλον 
του και τα αγαπημένα του πρόσωπα διαβίωση στο πλοίο, γενικά,  
θεωρείται μονότονη και πληκτική, ακόμα και στα πλέον σύγχρονα πλοία τα 
οποία διαθέτουν και κάποιες ανέσεις. 

Η ναυτική εργασία στο πλοίο απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα από όλους 
στους εργαζόμενους, τόσο για τη διοίκηση του πλοίου και την ασφαλή 
λειτουργία του, όσο και την αντιμετώπιση δύσκολων ή και επικίνδυνων 
καταστάσεων που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

  

 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δικτυογραφία – 

Βιβλιογραφία   

 
Οι πληροφορίες για τη δομή της εργασίας αντλήθηκαν από τις εξής πηγές :  
 
 

1. Αιχμάλωτοι των ωκεανών Πάτρικ Ο’ Μπράιαν, εκδόσεις Ψυχογιός  
2. Εγκυκλοπαίδεια Πλοία, εκδόσεις Life 
3. Βιβλία – Περιοδικά – Εφημερίδες που συσχετίζονται με την ναυτική 

τεχνολογία  
4. Διαδίκτυο Βικιπέδια   


