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Oil Marketing
 Trading International

M A R I N E  F U E L S

ATHENS OFFICE
12 Kithiron str. 174 55 Alimos
Athens Greece
T: +30 210 96 09 860
F: +30 210 96 09 861
E-mail: bunkers@oil-marketing.com

DUBAI OFFICE
Office 2001, Saba Tower 1,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai,
United Arab Emirates
T: +971 44350500
F: +971 44350505
E-mail: bunkers@oil-marketing.com

SINGAPORE OFFICE
Oil Marketing & Trading International 
Pte. Ltd. 
8 Eu Tong Sen Street, #18-83 
The Central, Singapore 059818
T: +65 6222 4028 F: +65 6222 4027 
Email: singapore@oil-marketing.com

www.oil-marketing.com
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141-143 Vouliagmenis Avenue
Voula, Athens, 16673, Greece
Phone: +302108907500

www.minervamarine.com
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Η στενή σχέση Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής και Ελλάδα στη λήξη του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επε-

κτάθηκε και στη ναυτιλία με την ευεργετική 
συμφωνία παράδοσης 100 πλοίων τύπου 
Liberty σε Έλληνες πλοιοκτήτες στην προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης του σχεδόν κατε- 
στραμμένου Ελληνικού Εμπορικού στόλου. 
Τότε ξεκινά και η στενή σχέση του Νηο-
λογίου της Λιβερίας με τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες. Το Νηολόγιο της Λιβερίας που 
είχε ιδρυθεί το 1948 από τον Edward Stettin-
ius, Γενικό Γραμματέα του Στεϊτ Ντηπάρτεντ 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
ήταν έτοιμο να εγγράψει πλοία στις αρχές 
του 1949. Το πρώτο πλοίο που ύψωσε τη 
Λιβεριανή Σημαία ήταν το WORLD PEACE, 
ένα νεότευκτο δεξαμενόπλοιο, 10,892 
GTONS, κατασκευασμένο στα ναυπηγεία 
της Bethlehem Steel Corporation στο Spar-
rows Point, Maryland, Η.Π.Α., συμφερόντων 
του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου, που 
εγγράφεται στις 11 Μαρτίου 1949 με αριθμό 
Νηολογίου 101. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 σχεδόν το  
50% του Ελληνόκτητου στόλου ήταν εγγε-
γραμμένο στο Λιβεριανό Νηολόγιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από 
580 νεότευκτα πλοία (στην πλειονότητα πε- 
τρελαιοφόρα αλλά και φορτηγά) υπό σημαία 
Λιβερίας κατασκευάστηκαν από Έλληνες 
εφοπλιστές στα ναυπηγεία της Γερμανίας, 
της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, 
της Σουηδίας, της Ιταλίας, των Κάτω 
Χωρών και των ΗΠΑ την περίοδο 1949-
1970 βοηθώντας τις οικονομίες τους μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Παρά τις όποιες αυξομειώσεις στη δύναμη  
του Νηολογίου της Λιβερίας τις δεκαετίες 
του 80 και 90, η σχέση με τον Ελληνικό 
εφοπλισμό παραμένει στενή και η συνερ-
γασία αγαστή. Μάλιστα, αυτή η σχέση έχει  
γίνει δυναμικότερη και στενότερη με το  
πέρασμα του χρόνου ακόμη και στη διάρκεια  
παγκοσμίων οικονομικών υφέσεων, γεοπο- 
λιτικών κρίσεων και διεθνών κυρώσεων, 
θεμελιωμένη σε σχέσεις αμοιβαίας εμπι- 
στοσύνης, στήριξης και αλληλεγγύης.

Nα σημειωθεί ότι τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, πάνω από 800 νεότευκτα πλοία 
υπό σημαία Λιβερίας κατασκευάστηκαν από Έλληνες στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας, της 
Κορέας και της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων 

που παραδόθηκαν πρόσφατα, ιδίως με μεγαλύτερα σύγχρονα πλοία διπλού καυσίμου, 
πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και Mega Containerships. 
Το Νηολόγιο που αναπτύσεται με σημαντικούς ρυθμούς στην Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Κίνα, τη 
Σιγκαπούρη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικό στόλο 5,062 πλοίων, ολικής χωρητικότητας 
220 εκατ. GTONS (μέση ηλικία 13 έτη), αντιπροσωπεύει το 14% της παγκόσμιας ναυτιλίας. 
Οι Έλληνες εφοπλιστές μας έχουν τιμήσει με 1,436 από τα πλοία τους (129 εκατ. DWT) 
καθιστώντας το νηολόγιο πρώτη επιλογή στην Ελληνική ναυτιλία. 
Τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν από το Greek Shipping Co-operation Committee του 
Λονδίνου τον Μάρτιο του 2022 επιβεβαιώνουν ότι το Λιβεριανό Νηολόγιο είναι η πρώτη 
δύναμη στην ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύοντας το 25,3% σε τόνους DWT. 
Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2021 το νηολόγιο της Λιβερίας έγινε η μεγαλύτερη σημαία 
δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Με την προσθήκη 2,7 εκατομμυρίων μικτών τόνων (GT) 
νέων δεξαμενόπλοιων, ο στόλος των δεξαμενόπλοιων της Λιβερίας ανέρχεται πλέον σε 57,4 
εκατομμύρια μικτούς τόνους (GT) σύμφωνα με την Clarkson's, καθιστώντας τη Λιβερία την 
πρώτη σημαία δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως από άποψη μικτής χωρητικότητας. Πρόκειται για 
μια σπουδαία εξέλιξη για το Νηολόγιο παγκοσμίως και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, όπου η 
Λιβερία είναι η κορυφαία σημαία για τους Έλληνες πλοιοκτήτες. Η πλειοψηφία αυτής της νέας 
χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων που εγγράφησαν στο Νηολόγιο προέρχεται απευθείας από 
Έλληνες πλοιοκτήτες και είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. 
Να σημειωθεί ότι σήμερα 280.000 πιστοποιημένοι ναυτικοί υπηρετούν σε πλοία του Νηολογίου. 
Το Νηολόγιο είναι αναγνωρισμένο και κατατάσσεται στην κορυφή κάθε «λευκής λίστας», των 
Λιμενικών Αρχών Ελέγχου, όπως η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ USCG της Ευρώπης (PARIS MOU) 
και του Τόκυο (TOKYO MOU). 
Είναι επίσης ένα από τα λίγα διεθνή νηολόγια με ανεξάρτητη ένωση εφοπλιστών, το Συμβούλιο 
Ναυτιλίας, που είναι και μέλος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Διαχρονικές Σχέσεις Σεβασμού 
& Εμπιστοσύνης από το 1948

ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΣΗΜΑΙΕΣ % DWT
(Μάρτιος 2022)

O κ. Μιχάλης Πανταζόπουλος, Senior Vice President  
& Γενικός Διευθυντής του Νηολογίου της Λιβερίας 
στην Ελλάδα (Liberian International Ship & Corporate 

Registry’s (LISCR) Piraeus, managers of the Liberian Registry 
παρουσιάζει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του Νηολογίου, 
τις μακρόχρονες σχέσεις της Ελληνικής Ναυτιλίας και  
του Νηολογίου της Λιβερίας Mαπό το 1948 όταν ο αείμνηστος 
Σταύρος Νιάρχος νηολόγησε το πρώτο του πλοίο “World Peace”  
με σημαία Λιβερίας, και αναφέρεται στα μελλοντικά σχέδια  
του Νηολογίου με σκοπό την συνεχή υποστήριξη και άμεση 
ανταπόκριση στις προσδοκίες των Ελλήνων πλοιοκτητών.



Διαχρονικές Σχέσεις Σεβασμού 
& Εμπιστοσύνης από το 1948
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64 Kifissias Avenue, 151 25 Maroussi, Athens, Greece 
t: +30 210 4280444 e: info@aegeancoatings.gr 
www.ppgpmc.com
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91, Poseidonos Avenue, 16674 Glyfada, Athens, Greece
Τel.: +30 210 8912000, Fax: +30 210 8912049, drycargo@charterwell.gr

sea... your future 
in a strong relationship

Green and sustainable Shipping practices

CHARTERWELL MARITIME S.A.



Let us introduce you to
a sea of opportunities.

www.angelicoussisgroup.com
216-226 Doiranis Str., 17674 Kallithea, Athens Greece

T. +30 213 0076500,  F. +30 210 9480023
E. info@angelicoussisgroup.com

       angelicoussis-group



ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΕΚΔΟΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

PORT CAPTAINS CLUB
Φίλωνος 86, 3ος όροφος,  

185 36 Πειραιάς 
Τηλ.: 210 42 94 236/237

Fax: 210 42 94 238
E-mail: portcaptainsclub@otenet.gr

www.portcaptainsclub.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ 
Δήμος Παπαδόπουλος 

Πρόεδρος

Διονύσης Βουτσινάς  
Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Μηνόγιαννης  
Γεν. Γραμματέας

Παπαλέκας Δημήτριος 
Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Τσιγκάρης  
Ταμίας

Χρήστος Γερασίμου  
Κοσμήτωρ

Νικόλαος Καραντινός  
Μέλος

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μαρίνος Τσάμης 

Επίτιμος Πρόεδρος
Κιν.: 6936 868 518

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μαρία Σωτηροπούλου

Κολοκοτρώνη 153, Πειραιάς
Τηλ.: 210 41 81 048 / 210 45 26 916

Ρέα Μητροπούλου
Ακτή Μιαούλη 51, Πειραιάς

Τηλ. 210 42 92 917, Κιν. 694 4915232 

Παραγωγή εντύπου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Μον. ΙΚΕ 
Βουλιαγμένης 52, 166 73 Βούλα 

Τηλ.: 210 89 48 640 
E-mail: mx_ster@otenet.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 73 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Ἅλα Σέβου

ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ

• Ε
Ν

Ω
Σ

Η
 ΕΛ Λ Η Ν Ω Ν Λ Ο Γ ΟΤΕΧ

Ν
Ω

Ν
 •

ΜΕΤΑΛΛΙΟ

•  Γ
Ρ

Η
ΓΟ ΡΙ Ο Σ Ξ Ε Ν Ο Π Ο

ΥΛ
Ο

Σ
 •

Με αφορμή τη θαυμάσια έκδοση 
του Συνδέσμου των Αθηναίων 
Μεγαλοσχολιτών, το περιοδικό 

μας τιμά την ιστορική  
και πολύ σπουδαία Πατριαρχική 

Μεγάλη του Γένους Σχολή  
της Κωνσταντινούπολης.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ Καρφίτσα πέτου, ολομέταξες γραβάτες 
και γυναικεία φουλάρια. Διατίθενται σε πολύ χαμηλή τιμή στα Μέλη και τους φίλους 
μας, για ιδία χρήση ή για να τα προσφέρουν σε τρίτους ως ένα εντυπωσιακό δώρο.

Οι δραστηριότητές της Λέσχης μας ενημερώνει o καπετάν Δήμος Ν. Παπαδόπουλος

Ναυτική Εκπαίδευση του Φρίξου Δήμου

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων Λέσχης

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ 
της Κωνσταντινούπολης  - Αφιέρωμα

Στη Μνήμη του εκλιπόντος εκλεκτού συναδέλφου Capt ΤΑΣΟΥ ΠΑΡΙΣΗ
του Δημήτρη Μηνδρινού

Άρθρα & Σχόλια του Φρίξου Δήμου

Πάσχα στη Γουατεμάλα  της Βούλας Λαμπροπούλου

Η Δίκη του Γαλιλαίου για την Επιστήμη 
Φιλολογικά Αφηγήματα του Αναστάσιου Ρήγα

Στους ρυθμούς του Φοίβου εν Πειραιεί 
Λίγες νότες γλυκές και ξεχνάμε το χθες του Γιώργου Παναγόπουλου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΥΡΚΟΥ (1936-2016)
Διάλεξη στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων του αείμνηστου καθηγητή της φιλοσοφίας

Αρχαίο Βυζάντιο - Η σπουδαία αποικία των Μεγαρέων του Μαρίνου Τσάμη

Θωμάς ο χιονάνθρωπος... του Φρίξου Δήμου

H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ των ΛΕΞΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ηλία Μεταξά

CHANGES in the employment of Officers in the British Fleet του Malcolm MacKenzie

Όρτσα...

Tο νερό στην Βιομηχανία του Πέτρου Τζιά

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - Ο Θάνατος ενός  Άστρου  του Χαράλαμπου Π. Βαρυμπόπης

ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ του Δημήτρη Λαβδιώτη

Ανδρέας Μιαούλης - Ο Ναύαρχος του 1821 του Χαράλαμπου Τορτορέλη

Λυρικά ταξίδια των Μάρως Δήμου,  Βούλας Λαμπροπούλου, Μιχάλη Γ. Χαλκιά, 
Σταματούλας Ψαρροπούλου-Γκίκα, Χρήστου Χρήστου, Χαράς Ρίζου, Μίμη Γιωτσόπουλου, 
Ζιζής Γερονυμάκη, Λευτέρη Μαρματσούρη, Κώστα Στεφανόπουλου, Σπύρου Π. Ραδίτσα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του ΝΕΟΥ ΕΞΑΝΤΑ είναι προσωπικές των συγγραφέων και δεν ερμηνεύουν ούτε δεσμεύουν τη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Λέσχης Αρχιπλοιάρχων
Τράπεζα Πειραιώς (Υποκατάστημα Φίλωνος, Πειραιάς) Αρ. Λογαριασμού: 6624-128610-532 
ΙΒΑΝ: GR81 0171 6240 0066 2412 8610 532 SWIFT: PIRBGRAA Δικαιούχος: Λέσχη Αρχιπλοιάρχων 

http://www.portcaptainsclub.gr


Share our Passion for Shipping

Capital Ship Management Corp.
Ιάσωνος 3, Πειραιάς, 18537, Tηλ.: +30 210 4584900, Fax: +30 210 4285679
E-mail: capital@capitalship.gr, www.capitalship.gr
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ
Ενημερώνει ο Πρόεδρος καπετάν Δήμος Ν. Παπαδόπουλος 

Το διαρρεύσαν τετράμηνο 
μάς άφησε με μία αίσθηση 
ικανοποίησης, αφού, για 
πρώτη φορά στην τριετία 

της πανδημίας, μάς πρόσφερε την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε 
εκδηλώσεις με την συμμετοχή με-
λών και φίλων σε σταθερά ανοδική 
πορεία.

Ο καθόλα επιτυχημένος  Αγιασμός 
του Οκτωβρίου, παρέδωσε σκυτάλη 
στην διάλεξη του πρώην προέδρου 
μας καπ Μαρίνου Τσάμη με θέμα, 
«Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ - 
(Πως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 
"ανακάλυψαν" τον Θεό). Μία βραδιά, 
που, όπως την είχαμε προβλέψει, 
έμεινε βαθιά χαραγμένη στις μνήμες 
του πολυπληθούς (μετά από χρόνια) 
ακροατηρίου. Την διάλεξη μπορεί, 
όποιος το επιθυμεί, να την παρα-
κολουθήσει στο «Λέσχη Αρχιπλοι-
άρχων Πειραιά – Youtube», ενώ θα 
υπάρξει και ειδική καταχώρηση για 
αυτήν στον «Εξάντα» του Ιουνίου.

Ακολούθησε το καθιερωμένο από 
δεκαετίες Χριστουγεννιάτικο «πάρ-
τι» μας (Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πει-
ραιά – Facebook), όπου μετά από 
την πολύχρονη απαγόρευση μπο-
ρέσαμε να βρεθούμε, να διασκεδά-
σουμε με την καρδιά μας και, έχο-
ντας συμφωνήσει στο ότι «η κοινω-
νία πάει μπροστά με τον Πολιτισμό»,  
να υπογράψουμε …. "συμβόλαιο" 
ότι ο νέος χρόνος θα μας βρει το ίδιο 
ενωμένους και αποφασισμένους να 
παλέψουμε ενάντια στον «απομο-
νωτισμό» που τσακίζει την ψυχή.

Το τετράμηνο έκλεισε με την κατά 
κοινή ομολογία ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη σύναξη μας για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης  πίτας (Λέσχη Αρ-
χιπλοιάρχων Πειραιά – Facebook). 
Οι συμμετέχοντες υπερέβησαν τους 
εκατό και μάς πρόσφεραν μία πολύ 
ευχάριστη έκπληξη.

Ολοκληρώνουμε το παρόν με την 
αναγγελία ότι ο κύκλος της τρίχρο-
νης διοίκησης που μάς εμπιστεύτη-
καν τα μέλη μας, θα κλείσει με την 
διενέργεια αρχαιρεσιών μέσα στον 
επόμενο μήνα. Το επόμενο άρθρο 
θα φέρει την υπογραφή μίας νέας 
διοίκησης και με την καρδιά μας ελ-
πίζουμε αυτή να είναι διακοσμημένη 
με νέα πρόσωπα, τα οποία θα συμ-
βάλουν στην περαιτέρω προώθηση 

του έργου που παραδοσιακά από 
την ίδρυση της Λέσχης εκτελείται με 
ειλικρινή διάθεση προσφοράς και 
με συνέπεια. Θα είναι ένας θρίαμ-
βος για εμάς που αποχωρούμε, το 
να αναγνωρίσουμε σε αυτούς που 
θα μας διαδεχτούνε, νέα πρόσωπα, 
νεότερης ηλικίας, με σύγχρονες 
ιδέες και με ίδια ή περισσότερη επι-
θυμία προσφοράς. Θα είναι επίσης 
για εμάς μία κατάκτηση, αν η νέα 
διοίκηση θα συμπεριλαμβάνει και 
τουλάχιστον μία γυναίκα συνάδελ-
φο μας. 

Με όλα αυτά και μέσα από την καρ-
διά μας, ευχαριστούμε τα μέλη και 
τους φίλους μας που μάς ανέθεσαν 
το «τιμόνι» της διοίκησης και μάς …. 
ανέχθηκαν για τρία ολόκληρα χρόνια.

Σε λαμπρή τελετή, ο Πατήρ Γεώργιος Καλαμάρης, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο,  
τον Γενικό Γραμματέα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φίλους, ευλογεί την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα της Λέσχης.
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Ναυτική Εκπαίδευση 
Του Φρίξου Δήμου Πλοιάρχου Ε.Ν. | Πρώην Καθηγητή & Διευθυντή Σπουδών Δημοσίας Σχολής Πλοιάρχων Σύρου

Xαιρετίζουμε την κοινή απόφαση των υπουρ-
γών Ναυτιλίας και Ανάπτυξης με την οποία 
επιδοτείται και το δεύτερο εξαμηνιαίο εκπαι-
δευτικό ταξίδι των σπουδαστών των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με 880 ευρώ ανά 

σπουδαστή το μήνα. 
Η σωστή αυτή απόφαση θα διευκολύνει κατά πολύ τους 
ενδιαφερόμενους στη ναυτολόγησή τους για τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται πάλι πως αν και η 
Πατρίδα μας διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο 
στην υδρόγειο οι παραγωγικές Σχολές των πλοιάρχων και 
μηχανικών (Α.Ε.Ν.) εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός 
τριτοβάθμιας παιδείας και για να θεωρηθεί το πτυχίο τους 
ισάξιο των... Τ.Ε.Ι. κι όχι των Α.Ε.Ι., πρέπει ο “πτυχιούχος” 
να αποκτήσει και τα… διπλώματα του Β΄ και Α΄ πλοιάρχου 
ή μηχανικού!! Δηλαδή μετά από μια δεκαετία περίπου από 
την αποφοίτησή του, ενώ στα γειτoνικά μας κράτη, που 
δεν φημίζονται και για τη ναυτοσύνη τους όπως Αλβανία, 
Αίγυπτος, Βουλγαρία, Τουρκία και η Κύπρος μας (Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας) χορηγούν πανεπιστημιακά πτυχία  

(Βachelor), αλλά και διδακτορικά διπλώματα ακόμη.  
Η αντίστοιχη Σχολή των Ενόπλων μας Δυνάμεων επίσης 
(η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων) ανήκει και πολύ σωστά, στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση! 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως και κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας το κοινοτικό σχολείο του Αγίου Βασιλεί-
ου που λειτουργούσε από το 1749 στο Καμίνι της Ύδρας 
γύρω στα τέλη του αιώνα μετεξελίχθηκε στην περιώνυμη 
Ναυτική Σχολή της Ύδρας όπου δίδαξαν Ιταλοί και Πορτο-
γάλοι πανεπιστημιακοί καθηγητές! 
Και κλείνοντας επειδή “μυρίζονται” εκλογές και σύμφωνα 
με τον καινούργιο εκλογικό νομο θα ψηφίσουν πολύ λίγοι 
ναυτικοί δηλαδή μόνον αυτοί που τα καράβια τους θα 
είναι ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
εφόσον βέβαια υφίστανται πράγμα δύσκολο, ελληνικές 
διπλωματικές αρχές. 
Και ερωτάται η κυβέρνηση γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος 
της ψηφοφορίας της 29/9/1968; Δεν είναι οξύμωρο 
να ψηφίζει κάποιος σε περίοδο δικτατορίας και όχι στη 
δημοκρατία; Αλλά και γιατί δεν εφαρμόζεται η επιστολική 
ψηφοφορία μόνο για τους ναυτικούς φυσικά. 
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Οι πρώτες εκδηλώσεις της Λέσχης, μετά από μακρά απραξία λόγω πανδημίας.
16 Ιουνίου 2022: Διάλεξη του πλοιάρχου Αθανασίου Γιαννάκη, 
με θέμα «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και Υφαλοκρηπίδα».

15



5 Οκτωβρίου 2022. Φθινοπωρινός Αγιασμός χοροστατούντος του Πατρός Γεωργίου Καλαμάρη. Μετά το  
πέρας του Αγιασμού ακoλούθησε Τρισάγιο για τις ψυχές των μελών και φίλων που έφυγαν από κοντά μας. 
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Εκδηλώσεις της Λέσχης  |  Φθινοπωρινός Αγιασμός
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23 Νοεμβρίου 2022. Διάλεξη του Επιτίμου Προέδρου της Λέσχης μας, Μαρίνου Γ. Τσάμη, με θέμα: 
«Ο Θεός των αρχαίων σοφών». Πως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ανακάλυψαν την υπέρτατη δύναμη, 

την οποία ονόμασαν Θεό, αγαθό, δίκαιο, δημιουργό και κύριο των πάντων.
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Εκδηλώσεις της Λέσχης  |  Διάλεξη του Επιτίμου Προέδρου της Λέσχης μας, Μαρίνου Γ. Τσάμη
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14 Δεκεμβρίου 2022 Μία πολύ επιτυχημένη Χριστουγεννιάτικη βραδιά, με πολλούς μεζέδες, άφθονο κρασί 
και υπέροχα τραγούδια από τον κιθαρωδό Αριστοτέλη Παναγόπουλο και την Στελίνα Παύλου. 
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Εκδηλώσεις της Λέσχης  |  Χριστουγεννιάτικη βραδιά
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2 Περιπλους 116

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΗ  
του ΓΕΝΟΥΣ 
ΣΧΟΛΗ
της Κωνσταντινούπολης

Περιπλους 116 3

ΑΦΙΕΡΩΜΑ |

Το περιοδικό μας τιμά μία από τις σπουδαιότερες σχολές του ελληνισμού, με την 
μακραίωνη ιστορία και την σημερινή άρτια οργάνωση. Ιδρύθηκε τον 4ο μ.Χ. αιώνα από 
τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ως Οικουμενική Πατριαρχική Σχολή. Στους αιώνες που 
ακολούθησαν μετονομάστηκε σε Μέγα Βήμα, Πατριαρχική Ακαδημία, Πατριαρχική 
Σχολή Ξηροκρήνης. Σήμερα λειτουργεί ως Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. 

Αφορμή για την αφιέρωση την σπουδαία σχολή της Κωνσταντινούπολης έδωσε η εμβληματική 
έκδοση του Συνδέσμου των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, με τίτλο: «Πατριαρχικής Μεγάλης του 
Γένους Σχολής Πάνθεον». Πρόκειται για μία πολύ επιμελημένη και καλαίσθητη έκδοση, μεγάλων 
διαστάσεων (24,5 x 32,5 εκ.), με χαρτί πολυτελείας και σκληρό εξώφυλλο. Η συγγραφή του κειμένου 
έγινε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών Σταύρο Θ. Ανεστίδη,  
η φωτογράφηση των προσωπογραφιών έγινε από τον διακεκριμένο φωτογράφο Μπόρις Κιρπότιν.  
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Το αφιέρωµα χωρίζεται σε 
δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 
περιγράφεται η ιστορία της 
µεγάλης σχολής από την επα-
νίδρυσή της, ως Πατριαρχική 

Ακαδηµία, το 1454, ένα χρόνο δηλαδή 
µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 
Η επανίδρυση του Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως, µε την ενθρόνιση του Πα-
τριάρχη Γενναδίου Β’, την ηµέρα των Θε-
οφανείων του 1454, υπήρξε το κλειδί για 
την επαναλειτουργία της σχολής. Πρώτος 
σχολάρχης υπήρξε ο εκ Θεσσαλονίκης 
φιλόσοφος Ματθαίος Καµαριώτης και 
στα επόµενα χρόνια σπουδαίοι δάσκαλοι 
ανανέωσαν την εκπαίδευση. Ξεχωρίζουν 
ο Ιωάννης Σουµελάς και ο γιός του Θεο-
δόσιος Σουµελάς καθώς ο Αθηναίος φιλό-
σοφος Θεόφιλος Κορυδαλέας, τον οποίο ο 
Οικουµενικός Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως Κύριλλος Α’ διόρισε σχολάρχη. 
Ο Κορυδαλεύς µε τη διδασκαλία του µε-
τάγγισε στην καθ’ ηµάς Ανατολή µε τρόπο 
αποφασιστικό τη φιλοσοφική παιδεία της 
∆ύσης. Γενικά υπήρχε µία τάση ανανέω-
σης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε 
αποτέλεσµα η σχολή να συµπεριλαµβάνε-
ται στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Το 1600, επί Οικουµενικού Πατριάρ-
χη Ματθαίου Β’ (1596 – 1603), το Πατρι-
αρχείο µεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου, όπου παραµένει µέχρι 
σήµερα. Η Πατριαρχική Ακαδηµία από την 
επανίδρυσή της στεγαζόταν σε διάφορα 
οικήµατα της συνοικίας του Φαναρίου. 
Το 1804 µεταστεγάστηκε στο µέγαρο του 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου στην Ξηρο-
κρήνη και ονοµάστηκε Πατριαρχική Σχολή 
Ξηροκρήνης. Η Σχολή λειτούργησε µέχρι 
το 1825 οπότε και επανήλθε στην αρχική 
της έδρα, στο Φανάρι, και µεταφέρθηκε 
και πάλι το έτος 1837 στην Ξηροκρήνη. 

Στις 30 Ιανουαρίου 1880, εορτή των 
Τριών Ιεραρχών, µε τις ευλογίες του Οι-
κουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπο-
λης Ιωακείµ Γ’, τέθηκε ο θεµέλιος λίθος 
του υπό ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου της 
σχολής, στα παράλια του Κεράτιου Κόλ-
που, περιοχής Φαναρίου, µε αρχιτέκτονα 
τον Κωνσταντίνο ∆ηµάδη. Τα έξοδα για 
την ανέγερση του µεγάλου αυτού κτηρί-
ου κάλυψαν κατά µεγάλο µέρος ο επιχει-
ρηµατίας Γεώργιος Ζαφίρης και πατέρες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ

της Μονής Βατοπεδίου. Τα εγκαίνια του 
νέου κτηρίου έγιναν από τον Πατριάρχη 
Ιωακείµ Γ΄ στις 12 Σεπτεµβρίου 1882. Η 
σχολή έκτοτε λειτουργεί ως Πατριαρχική 
Μεγάλη του Γένους Σχολή. 

Το δεύτερο µέρος του αφιερώµατος 
περιλαµβάνει 17 προσωπογραφίες, µε 
τα αντίστοιχα βιογραφικά σηµειώµατα, 
ανθρώπων που ο καθένας µε τις δυνα-
τότητές του συνέβαλε πνευµατικά ή οι-
κονοµικά στην εξέλιξη της ζωής. Πρώτη 
προσωπογραφία και βιογραφικό σηµεί-
ωµα είναι του Οικουµενικού Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ Γ’ (1878-
1884 και 1901-1912), που θεωρείται χαρι-
σµατικός ιεράρχης. Κατά τη διάρκεια των 
δύο πατριαρχικών περιόδων ενίσχυσε την 
παρουσία του Πατριαρχείου στον πνευµα-
τικό βίο του γένους. Αρχικά ανασύστησε 
τοµΠατριαρχικό Τυπογραφείο, εγκαινίασε 
την σπουδαία περιοδική έκδοση, Εκκλη-
σιαστική Αλήθεια, ίδρυσε την Πατριαρχική 
βιβλιοθήκη και θεµελίωσε το µεγαλοπρε-
πές οίκηµα της Πατριαρχικής Μεγάλης του 
Γένους Σχολής.

Ακολουθούν: O Μητροπολίτης Καισα-
ρείας Ευστάθιος Κλεόβουλος (1824-
1876) υπήρξε βαθύς γνώστης της θεολο-
γίας, καθώς και της λατινικής, γαλλικής 
και γερµανικής γλώσσας. Αποφοίτησε της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής και ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα. ∆ίδαξε 
ελληνικά και λατινικά στην Ιερά Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης και το 1859 διορίστηκε 
σχολάρχης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, 
θέση την οποία υπηρέτησε επί τριετία. Ο 
λόγιος Αρχιµανδρίτης Γρηγόριος Παλα-
µάς (1839-1898), αποφοίτησε µε άριστα 
από την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
χειροτονήθηκε αρχιµανδρίτης και υπηρέ-
τησε στη Ρωσία ως έξαρχος του Παναγί-
ου Τάφου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
σε Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία και το 1878 
εξελέγη σχολάρχης της Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής. Ο καθηγητής των λατινικών, 
γαλλικής και φυσικής ιστορίας στην Μεγά-
λα του Γένους Σχολή Αιµίλιος Νοννότης 
(απεβίωσε το 1888). ∆ίδαξε επίσης στην 
Ελληνεµπορική Σχολή της Χάλκης, στο 
Ιωακείµειο Παρθεναγωγείο και στο Αυτο-
κρατορικό Λύκιο Γαλατάσαράι. 

 Ο καθηγητής φιλολογίας στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή Ιωάννης Φιλαλήθης 
(1808- 1888), τιµήθηκε µε τον Αργυρό 
Σταυρό του Βασιλικού Τάγµατος του Σω-
τήρος «διά τας υπέρ της διαδόσεως των 
γραµµάτων εν τη Ανατολή ακαµάτους προ-
σπαθείας». Επίσης η Ιερά Σύνοδος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου του απένειµε 
το οφίκιο του διδασκάλου του Γένους «διά 
τας προς το ευσεβές και φιλόµουσον ηµών 
Γένος υπερπεντικονταετείς λίαν χρησίµους 
υπηρεσίας αυτού». 

Ο Αντώνιος Π. Χαρίλαος µαθήτευσε 
στη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχο-

1

2

3

1. Ο εθνικός ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός. 
2. Ο επιχειρηµατίας και µέγας χορηγός της 
σχολής Γεώργιος Ζαρίφης 3. Ο καθηγητής 
των φυσικοµαθηµατικών Ανδρέας  Σπαθάρης.
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αποτέλεσµα η σχολή να συµπεριλαµβάνε-
ται στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Το 1600, επί Οικουµενικού Πατριάρ-
χη Ματθαίου Β’ (1596 – 1603), το Πατρι-
αρχείο µεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου, όπου παραµένει µέχρι 
σήµερα. Η Πατριαρχική Ακαδηµία από την 
επανίδρυσή της στεγαζόταν σε διάφορα 
οικήµατα της συνοικίας του Φαναρίου. 
Το 1804 µεταστεγάστηκε στο µέγαρο του 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου στην Ξηρο-
κρήνη και ονοµάστηκε Πατριαρχική Σχολή 
Ξηροκρήνης. Η Σχολή λειτούργησε µέχρι 
το 1825 οπότε και επανήλθε στην αρχική 
της έδρα, στο Φανάρι, και µεταφέρθηκε 
και πάλι το έτος 1837 στην Ξηροκρήνη. 

Στις 30 Ιανουαρίου 1880, εορτή των 
Τριών Ιεραρχών, µε τις ευλογίες του Οι-
κουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπο-
λης Ιωακείµ Γ’, τέθηκε ο θεµέλιος λίθος 
του υπό ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου της 
σχολής, στα παράλια του Κεράτιου Κόλ-
που, περιοχής Φαναρίου, µε αρχιτέκτονα 
τον Κωνσταντίνο ∆ηµάδη. Τα έξοδα για 
την ανέγερση του µεγάλου αυτού κτηρί-
ου κάλυψαν κατά µεγάλο µέρος ο επιχει-
ρηµατίας Γεώργιος Ζαφίρης και πατέρες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ

της Μονής Βατοπεδίου. Τα εγκαίνια του 
νέου κτηρίου έγιναν από τον Πατριάρχη 
Ιωακείµ Γ΄ στις 12 Σεπτεµβρίου 1882. Η 
σχολή έκτοτε λειτουργεί ως Πατριαρχική 
Μεγάλη του Γένους Σχολή. 

Το δεύτερο µέρος του αφιερώµατος 
περιλαµβάνει 17 προσωπογραφίες, µε 
τα αντίστοιχα βιογραφικά σηµειώµατα, 
ανθρώπων που ο καθένας µε τις δυνα-
τότητές του συνέβαλε πνευµατικά ή οι-
κονοµικά στην εξέλιξη της ζωής. Πρώτη 
προσωπογραφία και βιογραφικό σηµεί-
ωµα είναι του Οικουµενικού Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ Γ’ (1878-
1884 και 1901-1912), που θεωρείται χαρι-
σµατικός ιεράρχης. Κατά τη διάρκεια των 
δύο πατριαρχικών περιόδων ενίσχυσε την 
παρουσία του Πατριαρχείου στον πνευµα-
τικό βίο του γένους. Αρχικά ανασύστησε 
τοµΠατριαρχικό Τυπογραφείο, εγκαινίασε 
την σπουδαία περιοδική έκδοση, Εκκλη-
σιαστική Αλήθεια, ίδρυσε την Πατριαρχική 
βιβλιοθήκη και θεµελίωσε το µεγαλοπρε-
πές οίκηµα της Πατριαρχικής Μεγάλης του 
Γένους Σχολής.

Ακολουθούν: O Μητροπολίτης Καισα-
ρείας Ευστάθιος Κλεόβουλος (1824-
1876) υπήρξε βαθύς γνώστης της θεολο-
γίας, καθώς και της λατινικής, γαλλικής 
και γερµανικής γλώσσας. Αποφοίτησε της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής και ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα. ∆ίδαξε 
ελληνικά και λατινικά στην Ιερά Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης και το 1859 διορίστηκε 
σχολάρχης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, 
θέση την οποία υπηρέτησε επί τριετία. Ο 
λόγιος Αρχιµανδρίτης Γρηγόριος Παλα-
µάς (1839-1898), αποφοίτησε µε άριστα 
από την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
χειροτονήθηκε αρχιµανδρίτης και υπηρέ-
τησε στη Ρωσία ως έξαρχος του Παναγί-
ου Τάφου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
σε Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία και το 1878 
εξελέγη σχολάρχης της Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής. Ο καθηγητής των λατινικών, 
γαλλικής και φυσικής ιστορίας στην Μεγά-
λα του Γένους Σχολή Αιµίλιος Νοννότης 
(απεβίωσε το 1888). ∆ίδαξε επίσης στην 
Ελληνεµπορική Σχολή της Χάλκης, στο 
Ιωακείµειο Παρθεναγωγείο και στο Αυτο-
κρατορικό Λύκιο Γαλατάσαράι. 

 Ο καθηγητής φιλολογίας στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή Ιωάννης Φιλαλήθης 
(1808- 1888), τιµήθηκε µε τον Αργυρό 
Σταυρό του Βασιλικού Τάγµατος του Σω-
τήρος «διά τας υπέρ της διαδόσεως των 
γραµµάτων εν τη Ανατολή ακαµάτους προ-
σπαθείας». Επίσης η Ιερά Σύνοδος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου του απένειµε 
το οφίκιο του διδασκάλου του Γένους «διά 
τας προς το ευσεβές και φιλόµουσον ηµών 
Γένος υπερπεντικονταετείς λίαν χρησίµους 
υπηρεσίας αυτού». 

Ο Αντώνιος Π. Χαρίλαος µαθήτευσε 
στη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχο-
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1. Ο εθνικός ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός. 
2. Ο επιχειρηµατίας και µέγας χορηγός της 
σχολής Γεώργιος Ζαρίφης 3. Ο καθηγητής 
των φυσικοµαθηµατικών Ανδρέας  Σπαθάρης.

λή, στην οποία από το 1845 δίδασκε Ηρό-
δοτο, Θουκυδίδη, Όµηρο και βουκολικούς 
ποιητές. Απεβίωσε το 1889. O Βασίλειος 
Καλλίφρων (1819-1891) φοίτησε στη Με-
γάλη του Γένους Σχολή στην οποία και το 
1848 διορίστηκε, κατόπιν διαγωνισµού, 
καθηγητής ελληνικών γραµµάτων. Ο Ανα-
στάσιος Χουρµουζιάδης (1823-1895) 
φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και 
στη συνέχεια στο τµήµα φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ίδαξε σε εκπαι-
δευτήρια της Θράκης και της Κωνσταντι-
νούπολης. Στη Μεγάλη του Γένους Σχολή 
δίδαξε ελληνικά γράµµατα επί σαράντα 
συνεχή χρόνια. Ο Θεµιστοκλής Σαλτέλης 
(1835 – 1903) σπούδασε στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή, ολοκλήρωσε τις γυµνασι-
ακές του σπουδές στην Αθήνα, φοίτησε 

φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 
οποίο του απένειµε τον τίτλο του διδά-
κτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Το 1876 
επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και 
διορίστηκε καθηγητής στη Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή. ∆ίδαξε επίσης σε πολλά άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρ΄λυµατα της Κωνσταντι-
νούπολης.

Ο Ανδρέας Σπαθάρης (1837-1901) 
έλαβε την εγκύκλιο παιδεία στην ενορι-
ακή σχολή Τζιβαλίου και στη συνέχεια 
µαθήτευσε στη στην Εµπορική Σχολή της 
Χάλκης. Συµπλήρωσε τις σπουδές του στο 
Βερολίνο αρχικά στην Αρχιτεκτονική Ακα-
δηµία και στη συνέχεια στο Πανεπιστήµιο 
του Βερολίνου, στο τµήµα φυσικοµαθηµα-
τικών. Το 1859µ επέστρψε στη Χάλκη και 
διορίστηκε καθηγητής των φυσικοµαθη-
µατικών στην Εµπορική Σχολή και το 1864 
ανέλαβε την έδρα φυσικοµαθηµατικών 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ο Νικό-
λαος Βούρος (1932-1932) διδάχτηκε τα 
εγκύκλια γράµµατα στην Κωνσταντινού-
πολη και τις ανώτερες σπουδές στη Πολυ-
τεχνική Σχολή της Βιέννης, από την οποία 
απέκτησε το δικαίωνα διδασκαλίας στις 
ανώτερες σχολές της Αυστρίας. Επέστρε-
ψε στην Κωνσταντινούπολη όπου δίδαξε 
φυσικοµαθηµατικά σε διάφορες σχολές και 
το 1879 διορίστηκε καθηγητής στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ | Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή

Ο ∆ηµήτριος Μοστράτος (1852-1909) 
έλαβε τα εγκύκλια γράµµατα στην Αστική 
Σχολή Γαλατά και τις εγκύκλιες σπουδές 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Γνώστης 
της γαλλικής και γερµανικής γλώσσας, µε-
τέφραζε σπουδαία λογοτεχνικά έργα. Με 
χορηγία των Λεωνίδα και Γεωργίου Ζαρί-
φη και του Μενελάου Ζαρίφη και Μενελά-
ου Νεγρεπόντη, σπούδασε στη φιλοσοφική 
σχολή του Βερολίνου. Με την επιστροφή 
του στην Κωνσταντινούπολη διορίστηκε 
καθηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα. Το 1903 διορίστηκε καθηγητής των 
ελληνικών και της φιλοσοφίας στη Μεγά-
λη του Γένους Σχολή. Ο Ευάγγελος Αµα-
ξόπουλος (1855-1902) αποφοίτησε ως 
αριστούχος από την Μεγάλη του Γένους 
Σχολή, η οποία τον έστειλε µε υποτροφία 
να σπουδάσει φιλολογία στο Πανεπιστή-
µιο των Αθηνών και στη συνέχεια στα πα-
νεπιστήµια του Μονάχου και της Ιένας. Η 
ελληνική κυβέρνηση σε αναγνώριση των 
πολυτίµων υπηρεσιών του προς το Γένος», 
του απένειµε το παράσηµο του Αργυρού 
Σταυρού των Ιπποτών του Βασιλικού τάγ-
µατος του Σωτήρος. 

Ο Χρήστος Πανταξίδης (1862-1835) 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μεγά-
λη του Γένους Σχολή, στην οποία το 1900 
διορίστηκε καθηγητής ελληνικών και παι-
δαγωγικής. Ένα χρόνο αργότερα ανακηρύ-
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1. Ο σπουδαίος καθηγητής φιλολογίας Ιωάννης Φιλαλήθης. 2. Αίθουσα τελετών της ΜΤΓΣ.  
3. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ Γ΄.
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χτηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας στο Πανεπι-
στήµιο του Φριβούργου, υποστηρίζοντας 
διατριβή για την πλατωνική σκέψη. Ως κα-
θηγητής των ελληνικών θεωρείται ένας εκ 
των αρίστων. Ο Κορνήλιος Ανδρέα Σπα-
θάρης (1869-1914) σπούδασε φυσικοµα-
θηµατικά και χηµεία στο Πανεπιστήµιο της 
Σορβόννης και το 1900 επέστρεψε στη γε-
νέτειρά του Κωνσταντινούπολη, όπου διο-
ρίστηκε καθηγητή στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή. Το 1908 προσελήφθη από φυµατίω-
ση και µετέβη στη Κρήτη, στην Ελβετία και 
την Οδησσό, όπου και απεβίωσε. Ο Γεώ- 
ργιος Ζαρίφης (1807-1884) επιχειρηµα-
τίας και µέγας χορηγός της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής και πολλών άλλων ιδρυµά-
των και παροικιών του Εύξεινου Πόντου 
και της Κωνσταντινούπολης. Ο Ανδρέας 
Συγγρός (1830-1899) υπήρξε αυτοδη-
µιούργητος επιχειρηµατίας, τραπεζίτης, 
πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Αρχικά 
ασχολήθηκε µε το εµπόριο και στη συνέ-
χεια επεκτάθηκε στον τραπεζικό τοµέα, 
µέσω του οποίου δάνειζε την Ελλάδα και 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Συγχρό-
νως ενίσχυε οικονοµικά πολλά ιδρύµατα 
στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη. 
Γενναία υπήρξε και η οικονοµική ενίσχυση 
που προσέφερε στη Πατριαρχική Μεγάλη 
του Γένους Σχολή. 

Στο βιβλίο «Πατριαρχικής Μεγάλης του 
Γένους Σχολής Πάνθεον», τόσο η ιστορική 
εξέλιξη όσο και η προσφορά των δασκά-
λων και των ευεργετών της σχολής ανα-
πτύσσεται µε κάθε λεπτοµέρεια. Αποτελεί 
ως εκ τούτου κόσµηµα για κάθε βιβλιοθή-
κη και συγχρόνως πολύτιµο βοήθηµα για 
να κατανοήσουµε το υψηλό εκπαιδευτικό 
σύστηµα της σχολής και την προσφορά της 
στα ελληνικά γράµµατα. 

1. Η Ακαδηµία Αθηνών τιµά την Μεγάλη του 
Γένους Σχολή. 2. Η Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία τιµά τον Σύνδεσµο Μεγαλοσχολιτών. 
3. Στιγµιότυπο µε καθηγητές και µαθητές στα 
σκαλιά της ΜΤΓΣ.

O ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ ιδρύθηκε το 1927 και τα γραφεία του σήµερα είναι 
στην οδό ∆ηµητρίου Σούτσου 46, Αµπελόκηποι - Αθήνα Τ.Κ. 115 21, τηλ. 210 6430680. 

Για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του πολύ σπουδαίου αυτού συνδέσµου µπορούµε 
να ενηµερωθούµε από την ιστοσελίδα www.megalisxoli.gr. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ | Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή
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Στη Μνήμη του εκλιπόντος  
εκλεκτού συναδέλφου Capt ΤΑΣΟΥ ΠΑΡΙΣΗ

Στις πυρκαγιές που σάρωσαν και κατέκαψαν την 
χώρα μας μεταξύ των άλλων και την Ανθούσα  
Αττικής στις 19 Ιουλίου 2022, κατεστράφει ολο-

σχερώς από την πυρκαγιά και το πανέμορφο σπίτι του 
Capt ΤΑΣΟΥ ΠΑΡΙΣΗ.

Στη θέα της καταστροφής που αντίκρυσε ο Capt ΤΑΣΟΣ 
ΠΑΡΙΣΗΣ –για τρίτη φορά– δεν μπόρεσε να το αντέξει 
και έφυγε απο αυτή τη ζωή, αρμενίζοντας τώρα στην 
απεραντοσύνη της αιωνιότητας. 

Με τον Capt ΤΑΣΟ ΠΑΡΙΣΗ μας συνέδεε φιλία πολλών χρόνων. Κυβέρνησε τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα  
Ελληνικά και υπό ξένη σημαία κρουαζερόπλοια μεταξύ αυτών και το πολυτερέστερο και μεγαλύτερο νεότευκτο 
τότε, Ελληνικό κρουαζιερόπλοιο “CROWN ODYSSEY” της εταιρείας “Παναγόπουλου”.

Φίλε συνάδελφε Capt ΤΑΣΟ ΠΑΡΙΣΗ θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και ειλικρινή θαυμασμό για την ακεραιότητα  
του χαρακτήρα σου σαν άνθρωπο για την ντομπροσύνη σου και τη ναυτοσύνη σου.

Στην αγαπημένη σύζυγό σου Ρένα τα πιο θερμά μου συλληπητήρια.Στην αγαπημένη σύζυγό σου Ρένα τα πιο θερμά μου συλληπητήρια.

Γράφει ο Δημήτρης Μηνδρινός, τέως Πρόεδρος ΠΕΣΠΕΝ
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Σύμφωνα με την Ελληνική Γραμματεία, αλλά και τον 
Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, οι 
υπηρετούντες στα εμπορικά πλοία ονομάζονται 

ναυτικοί κι όχι... ναυτεργάτες όπως τους αποκαλούν 
λανθασμένα “κάποιοι” συνδικαλιστές ή άσχετοι τρίτοι. 
Εξάλλου και η ομοσπονδία που υπάγονται όλα τα 
ναυτικά σωματεία ονομάζεται “Πανελλήνια Ναυτική” κι 

όχι... “Ναυτεργατική Ομοσπονδία” (Π.Ν.Ο.). 
Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί που εργάζονται στα πλωτά 
ναυπηγήματα δηλ. βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, 
πλωτές δεξαμενές, μαούνες κ.λπ. που όμως καλούνται 
εργάτες θαλάσσης. Και τελειώνοντας, ευελπιστούμε 
πως θα σταματήσει επιτέλους το επαναλαμβανόμενο 
αυτό λάθος! 

Ναυτικός κι όχι Ναυτεργάτης

Ένας πλούσιος πανελλαδικός σημαιοστολισμός κατά την 
επικείμενη εθνική επέτειο θα επιβεβαιώσει, τη δύσκολη 
αυτή περίοδο που διανύει η Πατρίδα μας, την ενότητα 

(ασχέτως κομματικής τοποθέτησης) του λαού μας και συνάμα 
θα προτάξει και μια σιδερένια αμυντική γροθιά στις παράλογες 
προκλήσεις “κάθε” υποψήφιου εισβολέα!!
Γι’ αυτό κι εσύ συμπατριώτη συνέβαλε στο μεγάλο αυτό σημαιο-
στολισμό υψώνοντας το εθνικό μας σύμβολο στο χώρο σου! 
Και τέλος, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Νόμο 851 του 1978  
η εθνική μας σημαία είναι αυτή που παλαιότερα ονομάζαμε “θαλάσσης” διαστάσεων 1,35 x 0,95 μ. για μονοκατοικίες, 
διαμερίσματα, γραφεiα και καταστήματα ιδιωτών, που φέρεται επί λευκού κοντού 2 εως 2,60 μ. και που η κορυφή 
του τελειώνει σε κυλινδρικό τεμάχιο κι όχι σε σταυρό επί σφαίρας. Η σημαία παραμέμει επαρμένη καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο του τριήμερου σημαιοστολισμού και ποτέ δεν ανακρεμάται από τα κάγκελα και τις τέντες. 

Σημαιοστολισμός

ΑρθρΑ & ΣχολιΑ
Του Φρίξου Δήμου | Πλοιάρχου Ε.Ν.  

Πρώην Καθηγητή και Διευθυντή Σπουδών Δημοσίας Σχολής Πλοιάρχων Σύρου

Mπορεί ο θεσμός του προσωπικού γιατρού να 
είναι χρήσιμος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, αλλά η πολύ μικρή συμμετοχή 

ενδιαφερόμενων για τη θέση αυτή, καθιστά δύσκολη ή 
και αδύνατη ακόμη την επιλογή, από τους ασφαλισμέ-
νους, του προσωπικού τους γιατρού. Όλοι γνωρίζουμε 
την σχέση γιατρού και ασθενή που δεν τον βλέπει σαν 
ένα επαγγελματία αλλά σαν έναν άνθρωπο της εμπιστο-
σύνης του, ένα “δικό” του άνθρωπο. Γι’ αυτό δεν θα τον 
προσφωνήσει ποτέ “κύριε γιατρέ” παρά “γιατρέ μου” 
όπως το “Θεέ μου” ή “Παναγία μου”. 
Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζονται και κάποια χρό-
νια θέματα που αφορούν τις συνταγογραφήσεις όπως: 
1. Σταμάτησε, αδικαιολόγητα τα τελευταία χρόνια, η 
συνταγογράφηση των βιταμινών!

2. Δεν συνταγογραφούνται επίσης πολλά μη φάρμακα, 
αλλά και βοηθήματα (σύριγγες, πατερίτσες, “Π”, εσώ-
ρουχα ακράτειας κ.ά) απαραίτητα όμως για τη θεραπεία 
και τη ζωή του ασθενή!
3. Οι συσκευασίες των φαρμάκων περιέχουν μόνο 28 
τεμάχια κι όχι 30 ή 31 όσες και οι μέρες του μήνα. 

Προσωπικός Γιατρός
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Αρχιμηχανικός Α. Πρίντεζης

Tην 12/8/22, ο αρχιμηχανικός 
μάστρο Αντώνης Πρίντεζης, 
επίτιμος πρόεδρος και 

ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Αρχι-
μηχανικών “σαλπάρισε” από το Ν. 
Ηράκλειο Αττικής (Καθολικη εκκλη-
σία Αγίου Λουκά) για το πιο μεγάλο, 
αλλά χωρίς γυρισμό ταξίδι του για 
την αιωνιότητα! 

Ο καλός φίλος και συνάδελφος γεν-
νήθηκε στην Ποσειδονία της Σύρου 
αλλά λόγω του πολέμου και της 
κατοχής μετοικήσανε στον Πειραιά 
όπου και σπούδασε εργαζόμενος 
την ημέρα στη νυχτερινή περιώνυμη 
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυ-
τικού “Αρχιμήδης”.
Πρωτομπαρκάρισε ως δόκιμος μη-
χανικός το 1955 και συνέχισε εργα-
ζόμενος σε ποντοπόρα φορτηγά 
πλοία και από το 1957 της εταιρείας 
Παπαδάκη του Λονδίνου φροντί-
ζοντας πάντα να συμπληρώνει έγκα-
ιρα την απαιτούμενη υπηρεσία και 
κατόπιν εξετάσεων να αποκτήσει τα 
προαγωγικά διπλώματα Γ΄, Β΄, και Α΄ 
Μηχανικού.
Από το 1961 και μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 του είχε ανατεθεί 
η παρακολούθηση των ναυπηγήσεων 
13 πλοίων της εταιρείας. Στη συνέ-
χεια εργάστηκε ως τεχνικός διευ-
θυντής ακτοπλοικής εταιρείας εσω-
τερικού. 
Ο αείμνηστος αρχιμηχανικός δεν 

ήταν μόνον άριστος γνώστης των μη-
χανών και της κατασκευής των 
καραβιών, αλλά ασχολήθηκε και με 
τα γράμματα! Εξάλλου ήταν γνώστης 
της αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής 
γλώσσας! Έγραφε επιστημονικά άρ-
θρα σε τεχνικά περιοδικά και κυρίως 
στο “Γνώση και Τέχνη” της Λέσχης 
του και το “κύκνειο άσμα” του είναι 
το δίτομο έργο του “Προδιαγραφές 
Ναυπήγησης Νέου Πλοίου” που 
εκδόθηκε το 2019!!

Μνήμη και Τιμή

Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών 
και η Ένωση Ελλήνων Λογο-
τεχνών διοργάνωσαν μία πολύ 

επιτυχημένη βραδιά Μνήμης για τα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή του 1922 και Τιμής για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821!
Η σεμνή αυτή τελετή πραγματοποιή-
θηκε την 14 Σεπτεμβρίου 2022 στην 
αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λο-
γοτεχνών “Μιχαήλ Αβέρωφ”, ξεκινώ-
ντας με τους χαιρετισμούς του Παύ-
λου Ναθαναήλ, πρώην προέδρου της 
Εταιρίας και νυν αντιπροέδρου αυτής 
και του Λευτέρη Τζόκα προέδρου της 
Ένωσης.
Ομιλητές για το 1821 ήταν η Ιωάννα 
Χρήστου, φιλόλογος, συγγραφέας και 
Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Υπουργείου Παιδείας με θέμα 
“Το σύγχρονο μήνυμα της 25ης Μαρ-
τίου 1821” και ο Αθανάσιος Νησιόπου-
λος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής με θέμα “Επι-

τομή ιστορίας-σελίδες του 1821”.
Και για το 1922 ο Διονύσιος Τσιριγώ-
της, επίκουρος καθηγητής Τμήματος 
Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με θέμα “Η Ελληνική στρατηγική στη 
Μικρά Ασία 1919-1922. Τα αίτια της 
ήττας” και η Βίκυ Αναγνωστάκη, αρ-
χαιολόγος, ποιήτρια με θέμα “Ο Ελλη-
νισμός της Μικράς Ασίας-Αποτίμηση 
της Καταστροφής του 1922”. 
O συντονισμός της ιστορικής αυτής 
διάλεξης οφείλεται στους κοσμήτορες 
Δημήτρη Λαμπρόπουλο της Εταιρίας 
και την Ρίτα Νάστου-Μυστακοπούλου 
της Ένωσης αντίστοιχα.
Η ωραία και πολύ επιτυχημένη αυτή 
εκδήλωση έκλεισε με τα τραγούδια 
του φιλόλογου Νίκου Αντωνάκου, το 
πιάνο του Γενικού Γραμματέα της Εται-
ρίας Γιώργου Μαρινάκη και κυρίως με 
τις σκέψεις του ακροατηρίου για το 
χθες, το σήμερα και το αύριο της Πα-
τρίδας μας...
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O Θεός των Αρχαίων Σοφών 

Mε την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του επίτι-
μου Προέδρου της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων 
Πειραιά, καπετάν Μαρίνου Τσάμη, που 

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 23ης Νοεμβρίου 
ε.έ., στο εντευκτήριο της «Καπετάν Βασίλης Κωνστα-
ντακόπουλος», ξανάνοιξαν οι πύλες της μετά λήξη της 
καραντίνας του κορονοϊού. 
Το κύριο θέμα της ομιλίας ήταν ο τρόπος που οι αρχαίοι 
φιλόσοφοι, μελετώντας την κίνηση των ουρανίων 
σωμάτων και της φύσης γενικότερα, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι δημιουργός των πάντων είναι μια 
υπέρτατη δύναμη, την οποία ονόμασαν Θεό. Για να γίνει 
όμως κατανοητό το μέγα αυτό επίτευγμα της ελληνικής 
σκέψης, έγινε σύντομη περιγραφή της αρχαίας θρη-
σκείας, του πολιτισμού των προγόνων μας και των 
σημαντικών γεγονότων, για την περίοδο από το 1160 
π.Χ. έως το τέλος του 1ου μ.Χ. αιώνα. 
Με την παρουσίαν τους τίμησαν τους Αρχιπλοίαρχους οι 
κ.κ. Κ. Κατσαφάδος Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Νησιώτικης Πολιτικής, Θ. Δρίτσας πρώην Υπουργός 
Ναυτιλίας, Λίνα Αθανασίου διαμερισματούχος Δή-
μου Πειραιά, καπετάν Α. Τζίρμπης εκπρόσωπος του 
προέδρου της Λέσχης Πλοιάρχων Αποφοίτων Σχολής 
Ναυτιλίας Ύδρας, Καποδρελάκος εκπρόσωπος Προ-
έδρου Λέσχης Αρχιμηχανικών Πειραιά, στρατηγός Δ. 

Ντζόϊδος γενικός διευθυντής Ιδρύματος, “Ι. Δ. Πατέρα”, 
Χ. Κοντός οδοντίατρος διευθυντής Ο.Ν. Πειραιά, Ν. 
Καβαλιεράτος ιατρός, Ν. Κατράδης επιχειρηματίας Κα-
τασκευής Σχοινιών & Συρματοσχοίνων, Κ. Σιάνακας επι-
χειρηματίας, Κ. Αράπης διευθυντής, Ν. Λουλούδης Ναύ-
αρχος Π.Ν. μετά της συζύγου του, καπετάν Α. Μικέλης 
Πλοίαρχος-Λογοτέχνης μετά της συζύγου του, Χ. Βαρυ-
μπόπης Φυσικός-Αστροφυσικός, Π. Τζιας Δρ. Χημικός 
Μηχανικός, κ.κ. Ι. Τεγοπούλου Φυσικός-Οικονομολόγος 
και ο κ. Γιάννης Κανατσέλης Αρχισυντάκτης της εφημε-
ρίδας “Φωνή των Πειραιωτών”, όπως και Αρχιπλοίαρχοι, 
επίτιμα μέλη, καθώς και φίλοι της Λέσχης μας. 
Η μεγάλη επιτυχία αυτής της εκδήλωσης επιβεβαιώθηκε 
και από την ευλαβική, μπορούμε να πούμε, προσήλωση 
του ακροατηρίου της κατάμεστης αίθουσας στον 
ομιλούντα και στα ευμενή σχόλια του στα “πηγαδακια” 
του κρασομεζέ μετά το πέρας της διάλεξης. Ακούστηκε 
μάλιστα πως: “Σε τόσο λίγο χρόνο αυξήθηκαν τόσο 
πολύ οι γνώσεις μας!”
------------------------
Ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια στον καπετάν 
Μαρίνο για την εμπεριστατωμένη αυτή ομιλία του, αλλά 
και στον πρόεδρο καπετάν Δημοσθένη Παπαδόπουλο 
και στα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης για την άρτια 
οργάνωση αυτής! 

Φωτό: Αλέξανδρος Τσαμπάς
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Yπήρχαν πολλές απορίες με την καταγωγή του ενδόξου ήρωα του 1821 
Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη που λύθηκαν από το νέο βιβλίο του 
γνωστού γενεαλόγου Δημήτρη Μαυριδερού, μέλους της Εραλδικής & 

Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, με τίτλο «Γενεαλογικά τεκμήρια. Η από 
αρρενογονία καταγωγή του Κωνσταντίνου Κανάρη (1790-1877)».
Η επιστημονική και ενδελεχής γενεαλογική έρευνα του συγγραφέα από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
αυτής στο Β Πανελλήνιο Συμπόσιο της Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστή-
μης στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής απέδειξε πως γενάρχης του ψαριανού 
πυρπολητή είναι ο απόστολος Καλόμερος, από τη Μάνη, εμποροπλοίαρχος 
που εγκαταστάθηκε αργότερα μόνιμα στα Ψαρά! Οι μύθοι, επομένως, όπως 
οι ισχυρισμοί του ναζιστή Ναυάρχου Φον Κανάρη ότι ανήκουν στο ίδιο γενεα-
λογικό δέντρο ή πως έχει καταγωγή από το μεγάλο Ναπολέοντα θεωρούνται 
τουλάχιστον αστείοι!!

Δεξιά: Κωνσταντίνος Κανάρης-Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα.

Γενεαλογία του Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη

«Επέστρεφε ταξιδευτή του 
γυρισμού» είναι ο τίτλος 
του 16ου βιβλίου, που ευχό-

μαστε, καλοτάξιδο, του γνωστού ποιητή 
και συγγραφέα Κώστα Στεφανόπουλου. 
Μια πανέμορφη ναυτική ποιητική συλ-
λογή, που μυρίζει θάλασσα και βαριπο-
ρίλα και που ο αναγνώστης της νομίζει 
πως είναι μπαρκαρισμένος, αισθανόμε-
νος το απαλό λίκνισμα της μπουνάτσας 
ή το σκληρό σκαμπανέβασμα της μεγά-
λης φουρτούνας! 
Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην Πάτρα 
και σπούδασε Πλοίαρχος στη Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας 
στην Ύδρα και Οικονομία στο University of Tennessee.
Ταξίδεψε ως Aξιωματικός και Πλοίαρχος με ωκεανοπό-
ρα πλοία σ’ όλη την υδρόγειο, δίδαξε για μια δεκαετία 

στο Κέντρο Επιμόρφωσης Αξιωματικών 
Εμπορικού Ναυτικού και διετέλεσε Δι-
ευθυντής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 
επί μία 35ετία.
O καπετάν Κώστας που από μικρός είχε 
έφεση στα γράμματα, στα σπουδαστικά 
του χρόνια στην Ύδρα είχε αναλάβει 
την έκδοση του περιοδικού της Σχολής 
«Ναύτιλος», αργότερα το «Δρόμος» και 
τώρα το “Νέα Σκέψη” που και θεωρείται 
το αρχαιότερο περιοδικό μετά τη «Νέα 
Αστία»!
Ο ποιητής μας έχει βραβευτεί από πολ-

λές λογοτεχνικές ενώσεις και από το Υπουργείο Εμπορι-
κής Ναυτιλίας. Είναι σύμβουλος της Ακαδημίας Κοινω-
νικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών και ιδρυτικό μέλος 
του Αριστοτελικού Φιλοσοφικού Ομίλου της Αθήνας.

ΑρθρΑ & ΣχολιΑ

Το «Επέστρεφε» του καπετάν Κώστα Στεφανόπουλου

Καπετάν Σπύρος Ραδίτσας

HΈνωση Ελλήνων Λογοτεχνών στην απονομή των Βραβείων και Επαίνων 
εκείνων που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό 2022 (Ποίησης, Διηγήματος, Χρονικού, Μαρτυρίας) και Ολο-

κληρωμένου Έργου κατά τα έτη 2020-2021 και 2022 και που πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα “Μιχαήλ Αβέρωφ” της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών βραβεύθηκε και ο καλός συνάδελφος, αλλά και εξαιρετικός ποιητής 
καπετάν Σπύρος Ραδίτσας με το Α΄ Βραβείο Ολοκληρωμένου Έργου! 
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Εκκλησιαστικής μουσικής, τα τύμπανα και τις φλογέρες. 
Από παντού αντηχούν ψαλμωδίες. Ξεκινούν από τις τρεις 
η ώρα την νύχτα μέχρι την άλλη μέρα τα μεσάνυχτα της 
Μεγάλης Παρασκευής. 
Η Καθολική Εκκλησία, σοφά ποιούσα, δέχθηκε πολλά από 
τα έθιμα των εντοπίων κατοίκων της φυλής των Ίνκας και 
άλλων αυτοχθόνων λαών. Πολλοί από τους θεούς τους 
αναμειγνύονται με τους Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας. 
Τα διάφορα άρματα επιμελώς στολισμένα, πλαισιώνονται από 
ομοιόμορφα ντυμένα κορίτσια ή αγόρια, μεγαλύτερα ή μικρό- 
τερα, που βαδίζουν ρυθμικά με πολύ σεμνότητα και ευλάβεια. 
Προκαλούν συγκίνηση και δέος οι ρυθμοί που ακούονται 
από τα χείλη ευλαβών κατοίκων.

Πάσχα στη Γουατεμάλα
Της Βούλας Λαμπροπούλου | Ομότιμου Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Θ εωρείται ότι το καλύτερο Καθολικό Πάσχα 
εορτάζεται στην Αντίγκουα της Γουατεμάλας. 
Οι απόγονοι των Ίνκας κοντοί, μικροκαμωμένοι, 
μελαχροινοί, ευγενέστατοι, την Μεγάλη Εβδομά-

δα στολίζουν όλους τους δρόμους της πόλης τους με ωραιό-
τατα λουλούδια και ενός είδους άμμο με λογής-λογής χρώ-
ματα και φανταστικά σχέδια. Από τους δρόμους αυτούς θα 
περάσουν τα διάφορα θρησκευτικά άρματα με Τον Ιησού 
εσταυρωμένο, Την Παναγία πενθούσα, τις Μυροφόρες, 
τους Αποστόλους και άλλα διάφορα ιερά πρόσωπα. 
Μέρες ολόκληρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε ενορία 
με τους ενορίτες είναι στους δρόμους για τον στολισμό. Το 
θεωρούν ιερό καθήκον. Όλη η πόλη ζει στους ρυθμούς της 

1. Κεντρικός δρόμος στην Αντίγκουα θαυμάσια 
στολισμένος. 2. Μια όμορφη κοπέλα βαστάζει με 
περισσή χάρη έναν θεό των Ίνκας, στολισμένον 
με καπέλο. Ίσως είναι ο θεός Ήλιος, που μαζί με 
τον θεό της Βροχής, ήταν οι πιο δημοφιλείς των 
χωρών αυτών. 3. Η πομπή με τις Μυροφόρες με 
απαστράπτουσες φορεσιές και χρώματα ζωηρά, 
περνάει από το παλιό τείχος της πόλης, ενώ τα 
πλήθη χειροκροτούν ή προσεύχονται κάνοντας τον  
σταυρό τους. Το άρμα στηρίζεται στους ώμους πι- 
στών ορισμένου Τάγματος σκεπασμένων με κου-
κούλες, δείγματα σεβασμού. 4. Προξενεί κατάπλη-
ξη το σύμβολό τους που είναι ο Δικέφαλος Αετός. 
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Αφορμή για τα πάρα κάτω σχόλια μου έδωσε η 
διαφήμιση στην οποία ο πολύ συμπαθής Γιάννης 
Ζουγανέλης, με πολύ ευφάνταστο τρόπο, υπο-
δυόμενος τον Γαλιλαίο μας προτρέπει να πάρουμε 

μέρος στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» υπενθυμίζοντας συγχρόνως ότι η 
μπάλα γυρίζει, όπως η γη. 
Στη συνέχεια με πολύ κωμικό τρόπο ανακαλεί αμέσως μόλις τα 
αυστηρά μέλη της Ιεράς Εξέτασης διαπιστώνουν –με θόρυβο 
μάλιστα– ότι είπε την λέξη γυρίζει κ.λπ. 
Όλα αυτά μου έφεραν στο νου σχετικό δημοσίευμα που είχα 
διαβάσει σε κάποια εφημερίδα (δεν ενθυμούμαι ποια) για τον 
Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ (γεννήθηκε στις 18-5-1920 και πέθανε 
στις 2-4-2005 ενώ η παπική του θητεία άρχισε το 1978), ο οποίος 
σε πανηγυρική συνεδρίαση της παπικής Ακαδημίας Επιστημών 
για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Αϊνστάιν, ζήτησε την 
αποκατάσταση του Γαλιλαίου, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρεί-
ται μέχρι σήμερα αιρετικός, παρά το γεγονός ότι αποκήρυξε την 
θεωρία του για να γλυτώσει τον θάνατό του στην πυρά. 
Δηλαδή χρειάστηκε πάνω από 3 αιώνες από την καταδίκη 
του για να αποφασίσουν οι σοφοί του Βατικανό να άρουν και 
τις ηθικές συνέπειες. Αλλά, και ύστερα από το τόσο χρονικό 
διάστημα η διαδικασία δεν είναι απλή: Θα εξεταστούν όλα 
τα στοιχεία της δίκης και της καταδίκης του για να λάμψει η 
ορθότητα των επιστημονικών απόψεων του Γαλιλαίου. 
Ο Πάπας Ιωάννης-Παύλος Β΄ ευχήθηκε να αρχίσει η διαδικασία 
και μεταξύ άλλων είπε ότι θεολόγοι επιστήμονες και ιστορικοί 
εμπνεόμενοι από πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας να εμβα-
θύνουν στην εξέτασης της υποθέσεως και να αναγνωρίσουν με 
εντιμότητα το άδικο σε όποια πλευρά και αν βρίσκεται αυτό, να 
διαλύσουν τις δυσπιστίες που έχουν προκληθεί και που έχουν 
σαν αποτέλεσμα να εμποδίζεται η καρποφόρα ομόνοια ανάμεσα 
στην επιστήμη και στην πίστη, ανάμεσα στην εκκλησία και τον 
κόσμο. 
Παρά την ένθερμη υποστήριξη του Πάπα, δεν γνωρίζω εάν 
τελείωσε η επανεξέταση της υπόθεσης ώστε ο μεγάλος σοφός 

του 17ου αιώνα να πάψει να θεωρείται αιρετικός. 
Τελειώνοντας τις σκέψεις μου, αλήθεια πόσοι αιώνες χρειάζο-
νται σ' ένα Βατικανό για να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος; 
Θέλω ακόμα να υπενθυμίσω μια συναφή με τα παραπάνω 
ενέργειά του που τον καθιστά ιδιαίτερα χαρισματικό. 
Η συγχώρηση που ζήτησε από τον Ύψιστο, κατά την επίσκεψή 
του, στην Αθήνα (Μάιος 2001) για τις, όπως είπε, «παρελθούσες 
και παρούσες πράξεις και παραλήψεις» των Καθολικών κατά 
των Ορθοδόξων εισπράττοντας αμέσως το αυθόρμητο χειρο-
κρότημα του τότε προκαθήμενου της Ελληνικής Εκκλησίας 
μακαριστού Χριστοδούλου. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι τότε η Δύση είχε προτιμήσει να 
ριχτεί στα χέρια των Τούρκων ολόκληρος ο κόσμος χάρη 
ενός τεχνικού όρου –το περίφημο FILIOQUE– σε στιγμή που 
η διδασκαλία για την Τριάδα ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική 
(είναι μυστήριο) και δεν αποδεικνύεται με λογικά επιχειρήματα 
ό,τι κάνει την σχέση των τριών προσώπων της. 
Δυστυχώς, όμως, τόσο οι τότε όσο και οι σημερινοί κοσμικοί 
και πνευματικοί ηγέτες δεν μπόρεσαν να δουν το πράγμα 
ρεαλιστικά. 
Κατανάλωσαν τεράστιο χρόνο σε συζητήσεις για το πόσοι άγγελοι 
μπορούσαν να καθίσουν στην άκρη μιας βελόνας ή για το αν μετά 
την ανάληψή του ο Ιησούς διατήρησε τα σημάδια της λόγχης 
και των καρφιών, αφού σκοπός τους ήταν η με κάθε τρόπο 
διάλυση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας των Γραμμάτων και του 
πολιτισμού. 
Δυστυχώς και πάλι, διότι αυτό το πέτυχαν με την ενθάρρυνση 
του Τούρκου με τα .γνωστα σε όλους μας αποτελέσματα. 
Πολύ λυπηρό, διότι σπάνια μια λέξη έπαιξε τέτοιο ρόλο στις 
σχέσεις των ανθρώπων και των εθνών. 
Ο TEMPORA Ο MORES (ω καιροί ώ ήθη! Φράση του Κικέ-
ρωνα). Μια πικρή διαπίστωση στη θύμιση της διαφθοράς 
των ηθών εκείνης της εποχής που παρακινήθηκε από τους 
τότε υπευθύνους και τα σημερινά αποτελέσματα που έχουν 
προκύψει και συνεχίζουν να προκύπτουν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ του Αναστάσιου Ρήγα 

Η Δίκη του Γαλιλαίου για την Επιστήμη
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The Katradis Group of companies celebrates its 85th anniversary of serving the marine industry. Since its 
beginnings in the manufacture of high quality marine ropes, the company has grown over the years 

developing expertise in the design and development of high performance ropes, broadening its product 
range to include sacrificial anodes, steel wire ropes, anchors and anchor chains, port development and 

deck equipment and establishing its global network. The Katradis Group is committed to providing quality, 
service and innovative products to its customers for years to come. 

85 years serving the marine industry!

We serve worldwide! 
With the support of an extensive global network of affiliated establishments, agents, suppliers and representatives, 

we provide our customers with immediate service around the world.

KATRADIS GROUP OF COMPANIES

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece, T: +30 2104060300 
F: +30 2104626268 & +302104619631 - E: info@katradis.com - www.katradis.com

UHMWPE,  Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes 
Sacrificial Anodes - Anchors &  Anchor Chains - Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment



Την ποιήτρια, Χαρά Ρίζου, τίμησε ο Μορ-
φωτικός, Φυσιολατρικός και Κοινωνικός 
Σύλλογος «Φοίβος», Καμινίων Πειραιώς, 

με ειδική εκδήλωση. Η εορταστική μουσικοποι-
ητική βραδιά, με ποιήματα και τραγούδια από 
το έργο της, πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμ-
βρίου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
«Φοίβου». 
Την εκδήλωση προλόγισε με μεστό και συγκι-
νητικό χαιρετισμό ο κ. Παναγιώτης Ορνιθόπου-
λος –γιος του βετεράνου πρωταθλητή σκακι-
στή Νίκου Ορνιθόπουλου– ο οποίος έκανε 
τιμητικές αναφορές και στο έργο της ποιήτρι-
ας, αλλά και σε ιστορικές στιγμές του Φοίβου. 
Για την ποιήτρια και το έργο της έκανε, επίσης,  
ιδιαίτερη αναφορά και η κ. Πόπη Νικολαΐδου. 
Το μελωδικό μέρος της παρουσίασης συντό-
νισε ο σπουδαίος μουσικός, Χρυσόστομος Κα-
ραντωνίου. Τραγούδια με δικούς της στίχους 
ερμήνευσαν, με πολύ ωραίο τρόπο, εκτός από 
τον προαναφερόμενο, οι εξαίρετοι μουσικοί, 
Βασίλης Σαλταγιάννης και Σπύρος Μπουλής, οι 
οποίοι τα έχουν μελοποιήσει. 
Εξαιρετικές ήταν και οι απαγγελίες των 
ποιημάτων της Χαράς Ρίζου, από τις κκ. Πόπη 

Νικολαΐδου και Ηλιάννα Παναγοπούλου, όπως 
φάνηκε από την ανταπόκριση και τις θετικές 
κρίσεις του κοινού. 
Μετά την παρουσίαση η ίδια η ποιήτρια, εμφα-
νώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, 
Αναστάσιο Δημακάκο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Φοίβου, για την τιμητική πρωτο-
βουλία τους και επισήμανε τη συμβολή των 
δραστηριοτήτων τους στην ανύψωση του 
πολιτισμικού επιπέδου της περιοχής. Ιδιαίτε-
ρα ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές και 
όλους τους παριστάμενους τονίζοντας ότι η 
δική τους παρουσία, αποτελεί κινητήρια δύνα-
μη για να συνεχίζει το έργο της. 
Εκτός από τα στελέχη του Φοίβου, μεταξύ άλ-
λων, τίμησαν με την παρουσία τους και αρκετοί 
επώνυμοι την εκδήλωση, όπως: Ο Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κ. Στάθης Ευσταθό-
πουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Λέσχης 
Αρχιπλοιάρχων Πειραιώς κ. Παναγιώτης Μη-
νόγιαννης μετά της συζύγου του, ο κ. Γιάννης 
Ηλίας, η κ. Ντίνα Τρουπιώτη, η κ. Μαρία Μαρά-
κου, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Κερατσινίου, 
ο κ. Κανατσέλης, εκδότης της εφημερίδας, «Η 
φωνή των Πειραιωτών», η ζωγράφος-γλύπτρια 
και Σχολική Σύμβουλος, κ. Βασιλική Σοφρά και 
άλλοι. 
Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοιχτή για το κοι-
νό, ολοκληρώθηκε με ελεύθερο μουσικό πρό-
γραμμα, από τον μουσικό κ. Χρυσόστομο Κα-
ραντωνίου. ■

Στους ρυθμούς του Φοίβου εν Πειραιεί 
Λίγες νότες γλυκές και ξεχνάμε το χθες

Γράφει ο Γιώργος Παναγόπουλος

Στη φωτογραφία διακρίνονται η ποιήτρια και οι συνθέτες, Βασί-
λης Σαλταγιάννης, Σπύρος Μπουλής και Γιάννης Λεονταρίτης.
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Quality around the clock 
and against the elements 
Around the clock, against the elements, 
Thenamaris delivers a wide variety of cargoes for clients worldwide: 
safely, securely and efficiently.
Combining fresh energy with over 50 years of shipping experience, 
we manage a world-class fleet of ocean going vessels, 
ensuring high quality performance and a service you can trust.

Find out more about us at www.thenamaris.com



Διάλεξη στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων
του αείμνηστου καθηγητή της φιλοσοφίαςτου αείμνηστου καθηγητή της φιλοσοφίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΥΡΚΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΥΡΚΟΥ  (1936-2016)(1936-2016)
την 15την 15ηη Μαρτίου 2012 Μαρτίου 2012

Το μέτρον, το μέτριον και το μέσον:
κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία 
των Αρχαίων
Η σημερινή πολιτική συγκυρία, που όλοι λίγο-πολύ βι-
ώνουμε ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί σίγουρα 
όχι όλοι, με ώθησε να επιλέξω ένα θέμα από την αρχαία 
Ελληνική πολιτική φιλοσοφία, από την οποία μπορούμε 
να δούμε παράλληλα και να αντλήσουμε διδάγματα. Το 
γένος των Ελλήνων πάντα περνούσε μεγάλες δοκιμασί-
ες. Επέπλευσε βέβαια στην ιστορία αλλά τι απόμεινε από 
εκείνο το ήθος, όπως λέει ο ποιητής, «μερικά βλαστάρια». 

Η ανάγκη αναζήτησης μερικών σταθερών πολιτικής και 
κοινωνικής ευταξίας στον κόσμο της αρχαιότητας, αυτά 
να δούμε και τι μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε. Όπως 
ξέρετε πάντοτε οι άνθρωποι στις δύσκολες στιγμές ανα-
ζητούν στη παράδοσή τους σημεία στήριξης. Ανιχνεύουν 
το απόφθεγμα της εμπειρίας των παλαιοτέρων, δηλαδή 
πως να σταθμίσουν το βίο τους και να διαχειριστούν τα 
προβλήματα που ανακύπτουν και δυσχεραίνουν τη ζωή 
τους. Εμείς όλοι εδώ έχουμε ηλικία και ανάλογη σοφία. 
Θυμηθείτε την περίοδο της κατοχής, πόσο οι άνθρωποι 
εστράφησαν προς τη παράδοση. Αναζήτησαν ερείσματα 

Χαιρετισμός προς τα Μέλη της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων
Η ψυχή σας έχει σωρεύσει πολύ καημό και πολύ πόνο, γι’ αυτό οι εμπειρίες σας είναι Η ψυχή σας έχει σωρεύσει πολύ καημό και πολύ πόνο, γι’ αυτό οι εμπειρίες σας είναι 
πολύτιμες και η σοφία σας πολύτιμη επίσης. Είναι εύνοια της ζωής λοιπόν, να συνανα-πολύτιμες και η σοφία σας πολύτιμη επίσης. Είναι εύνοια της ζωής λοιπόν, να συνανα-
στρέφεται κανείς τους απόμαχους της θάλασσας. Ποτέ δεν χάνει, πάντα κερδίζει. Σας στρέφεται κανείς τους απόμαχους της θάλασσας. Ποτέ δεν χάνει, πάντα κερδίζει. Σας 
ευχαριστώ λοιπόν για τη πρόσκληση! ευχαριστώ λοιπόν για τη πρόσκληση! 
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εκεί. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο και δεν ξέρουμε πόσο 
θα κρατήσει. Πληρώνουμε τα επίχειρα της αφροσύνης 
μας βέβαια, της ανωριμότητάς μας! 
Η έννοια του μέτρου: μέτρον, μέτριον και μέσον, όπως 
βλέπετε είναι το ίδιο θέμα, η ίδια ρίζα. Όσο ξέουμε από την 
ιστορία των πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου, (γιατί 
αυτός είναι ο δικός μας πολιτιστικός χώρος, οι άλλοι πολι-
τισμοί, ο Ινδικός, ο Κινεζικός, επίσης αρχαίοι πολιτισμοί, 
έχουν τελείως άλλη θεώρηση του κόσμου), στο δικός μας 
όμως κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, όλες οι εμπει-
ρίες του συγκεντρώνονται στον κόσμο και τη σοφία των 
Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες άντλησαν απ’ όλους αυτούς 
τους λαούς και ωρίμασαν πολιτικά. Όπως λέει ο Οδυσσέ-
ας στην Οδύσσεια «πολλών δ’ ανθρώπων είδε άστεα και 
νόον έγνω». Ο σπουδαίου αυτός στίχος μας λέει ότι γνώ-
ρισε τις πόλεις, τον πολιτισμό πολλών ανθρώπων και τη 
νοοτροπία τους επίσης! Δηλαδή όλη την εμπειρία και τον 
πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου. Ο μόνος λαός που 
ανήγαγε την έννοια του μέτρου σε αξία ηθική και κοινω-
νική είναι οι Έλληνες. Δεν έχουμε ενδείξεις δηλαδή από 
τους Αιγυπτίους ή από κάποιον άλλο λαό. Μέγας ο πολι-
τισμός των Αιγυπτίων και πολύ αρχαιότερος από τον δικό 
μας. Δεν έχουμε ενδείξεις για τέτοιου είδους πνευματι-
κές συλλήψεις. Αυτά πρέπει να τα εκτιμήσουμε και να μη 
επαναλαμβάνουμε συνέχεια, αυτό που μας λένε οι ξένοι. 
Δημοκρατία και Δημοκρατία! Θα το αναλύσουμε μετά, στη 
συζήτηση, πόση μυθολογία έχει αυτή η υπόθεση! 

Μέτρον άριστον- Μηδέν άγαν
Η έννοια του μέτρου λοιπόν, γιατί και η δημοκρατία απόρ-
ροια του μέτρου είναι, μεταξύ υπερβολών, μεταξύ της 
τυραννίδος και της οχλοκρατίας. Στην έννοια του μέτρου 
υπάγεται, είναι δηλαδή η μέση οδός, η μεσότητα μεταξύ 
των δύο άκρων! Πανάρχαια η αντίληψη αυτή των Ελλή-
νων. Μέτρον άριστον και μηδέν άγαν. Δεν έχουν επώνυ-
μο, είναι αδέσποτα μέσα στον Ελληνικό πολιτισμό. Μηδέν 
άγαν (ποίει), τίποτα μην κάνεις υπερβολικά! Μέτρον άρι-
στον: δηλαδή όποιος μπορεί να κρατάει μέτρο στις πράξεις 
του, αυτό είναι το άριστον. Η ιδέα του μέτρου έχει μια κοι-
νή χρήση, πέρασε στα νεοελληνικά πάλι με την ίδια ηθι-
κή σημασία, έχει όμως πολλές χρήσεις. Λέμε και εμείς ... 
μετρημένος άνθρωπος, έχει μέτρο στις πράξεις του, έχει 
μέτρο στα λόγια του. Βλέπετε, η έννοια του μέτρου δεν 
έπαψε να επηρεάζει τη ζωή μας, να σταθμίζει τις πράξεις 
μας. Στα αρχαία Ελληνικά, αλλά και στα νέα σημαίνει ηθικό 
ενέργημα. Γι΄ αυτό πρακτική φιλοσοφία, πέρα από αυτό 
που καταλαβαίνει ο πολύς κόσμος, είναι η ηθική φιλο-
σοφία, εξ ου πράξης, πρακτική. Οι αρχαίοι είχαν το ρήμα 
πράττω, ποιώ, δρω, όλα αυτά είναι συνώνυμα. Το πράττω 
είναι μόνο για ηθικές πράξεις, για τις οποίες, λέει ο Αρι-
στοτέλης, είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. 
Οι αρχαίοι δεν αναμειγνύουν στην ηθική τους τον Θεό, 
ενώ εμείς έχουμε μια άλλη ηθική αντίληψη του κόσμου, 
εμπνευσμένη από τη χριστιανική θρησκεία. Για εμάς κρι-
τήριο των πράξεών μας είναι ο λόγος του Ευαγγελίου, των 
Αποστόλων κλπ. Για τους αρχαίους η ηθική δεν έχει καμία 
σχέση με τη θρησκεία. Και επειδή ακριβώς οι αρχαίοι δεν 

είχαν μια ηθική, κανόνες του βίου εμπνευσμένους από 
κάποια θεότητα, γι΄ αυτό δημιούργησαν την ηθική. Δεν 
είχε άλλος λαός ηθική. Ο Αριστοτέλης έγραψε τα «Ηθικά 
Νικομάχεια», τα «Ηθικά Ευδήμεια», τα «Ηθικά Μεγάλα», 
εκεί έχουμε για πρώτη φορά κανόνες ηθικής που δεν 
υπάρχει ίχνος Θεϊκής επέμβασης. Τελείως διαφορετικά 
από εμάς δηλαδή, που μας διαπαιδαγώγησε και μας διέ-
πλασε μια άλλη θεώρηση του κόσμου, αυτή που μας εισή-
γαγε ο χριστιανισμός. 
Μέτρο σημαίνει, όπως και στα νέα Ελληνικά αρμονία, 
σχέση κλπ, είναι λέξη με πολλές σημασίες, όπως λέει ο 
Αριστοτέλης, «πολλαχώς λέγεται», έχει πολλές σημάνσεις, 
όπως και πάρα πολλές άλλες λέξεις. Ώστε λοιπόν οι Έλλη-
νες είναι οι ευρετές .του όρου μέτρον, αλλά και λάτρεις 
του μετρίου. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης: 

 «Εν απάσαις δη ταις πόλεσι έστι τρία τα μέρη  
 της πόλεως, οι μεν εύποροι, οι δε άποροι σφόδρα,  

 οι δε τρίτοι οι μέσοι τούτων». 

Βλέπουμε ότι λέει «μέρη», δεν λέει τάξεις. Την έννοια της 
κοινωνικής τάξεως εισήγαγε ο Μαρξισμός, οι Έλληνες 
δεν τα ξέρουν, αλλά ούτε στη νεότερη Ελλάδα υπήρχαν 
τάξεις. Το Βυζάντιο είχε διαχωρισμούς, αλλά πέρασε ο 
Οθωμανικός οδοστρωτήρας και δεν άφησε τίποτα. Οι Κο-
τσαμπάσιδες . δεν είναι τάξη. Οι κοινωνικές τάξεις στην 
Ευρώπη διαμορφώθηκαν μέσα από τον Μεσαίωνα. Πρέ-
πει να ξέρει κανείς το δυτικό Μεσαίωνα για τα καταλάβει 
τι σημαίνει τάξη στην Ευρώπη. Τρία μέρη λοιπόν. Αυτή εί-
ναι η δομή της αρχαίας πόλης, αλλά και του νεότερου κό-
σμου, όπως φαίνεται! Οι πολύ πλούσιοι, οι πολύ φτωχοί 
και η μεσαία τάξη, ή αστική τάξη όπως λέμε σήμερα. Για 
να γίνει κατανοητό πρέπει να βγάλουμε από το νου μας 
τα ταξικά του Μαρξισμού. Η λέξη αστός είναι μεν αρχαία 
Ελληνική, αλλά δεν έχει την ίδια σημασία στη νεότερη 
πολιτική φιλοσοφία. Η σημερινή λέξη είναι σχεδόν μετά-
φραση του Γαλλικού «Bourgeois». Ο Αριστοτέλης τελικά 
συμπυκνώνει όλη τη πολιτική φιλοσοφία, ως τα χρόνια 
του. Πιστεύει λοιπόν ότι αυτή είναι η δομή της αρχαίας 
πόλης και προσπαθεί να αναλύσει στα «Πολιτικά» του (4ο 
βιβλίο, κεφάλαιο 11) τα τρία αυτά μέρη και τη σημασία 
του κάθε μέρους για την προκοπή και την ευδαιμονία των 
πόλεων και των πολιτών..
 

 Έπεί... ομολογείται το μέτριον άριστον και το 
 μέσον... και ή κτήσις ή μέση βελτίστη πάντων,  

 ράστη γαρ τω λόγω πειθαρχείν 

 (Πολιτεία 1295b 1-5) 

Το ομολογώ στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει συμφωνούμε 
όλοι «ομού λέγειν». Δηλαδή δεχόμαστε όλοι ότι το μέτρο 
και το μέσον είναι άριστο. Αυτό που δεν είναι ούτε υπερ-
βολή προς τα πάνω, ούτε υπερβολή προς τα κάτω. Είναι 
η έννοια της μεσότητας κατά τον Αριστοτέλη. Π.χ. ποιος 
είναι ο γενναίος; Εκείνος που δεν είναι υπερβολικά γεν-
ναίος, που φτάνει στη θρασύτητα, ούτε ο λιγότερο γενναί-
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ος που φτάνει στο δειλό. Ούτε θρασύς, ούτε δειλός. Αυτό 
είναι το μέτρο και αυτό μας λέει ο Αριστοτέλης ορίζεται 
ως αρετή. Τι είναι αρετή; Η μεσότητα. Δηλαδή, ανάμεσα σε 
δυο άκρα. Ούτε σφόδρα εύπορος, ούτε σφόδρα άπορος. 
Συμφωνούμε λοιπόν λέει, ό,τι κρατάει το μέτρο, αυτό είναι 
το άριστο, το καλύτερο. Και η κτήση (τα κεκτημένα, η πε-
ριουσία) η μέση βελτίστη πάντων. Δηλαδή όποιος έχει μια 
περιουσία που δεν είναι ούτε υπερβολική, ούτε μηδαμινή, 
που δεν του φτάνει να ζήσει, αλλά όποιος μπορεί να εξα-
σφαλίσει την αξιοπρέπειά του, τον άνετο βίο, είναι η μέση 
λύση και αυτή είναι η βελτίστη και το εξηγεί παρακάτω. 
Ράστη γαρ τω λόγω πειθαρχείν, διότι μια τέτοια περιουσία, 
που δεν είναι ούτε υπερβολική αλλά και ούτε μηδαμινή, 
μπορεί κανείς να την ελέγχει με τη λογική του. Δηλαδή, 
κατά κάποιο τρόπο πειθαρχεί στη λογική το συναίσθημα 
και η βουλιμία για περισσότερα ή η αμέλεια για λιγότερα. 

Εύποροι σφόδρα - Άποροι σφόδρα - 
Οι μέσοι τούτων
Οι σφόδρα εύποροι: 
υβρισταί και μεγαλοπόνηροι
Οι σφόδρα άποροι: 
κακούργοι και μικροπόνηροι
Οι πολλοί πλούσιοι είναι υβριστές και μεγαλοπόνηροι. 
Πονηρός στα αρχαία Ελληνικά έχει δύο σημασίες. Πονη-
ρός σημαίνει πόνος, κοπιαστικός και σημαίνει επίσης και 
αυτός που κάνει κακές πράξεις, ο κακός. Μεγαλοπόνηροι 
σημαίνει αυτοί που κάνουν μεγάλα κακουργήματα. Είναι 
αλαζόνες (υβριστές) και εύκολα κάνουν κακουργήματα, 
αδικοπραγούν. 
Ερώτηση: Γιατί όμως είναι έτσι τα πράγματα και μάλιστα 
εξ ορισμού;
Απάντηση κ. Κύρκου: Οι αρχαίοι είχαν ένα πρόβλημα, το 
οποίο συζητάει πολύ ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων. Αφού, 
όπως είπαμε, δεν υπάρχει ένα μέτρο που να απορρέει από 
τη θρησκευτική πίστη, ποιος θα κρίνει αν μια πράξη μας εί-
ναι σωστή ή όχι; Ο Αριστοτέλης λέει ότι τις πράξεις μας θα 
τις εμπιστευθούμε σ’ εκείνους που η ζωή μας έχει πείσει 
ότι είναι σώφρονες και συνετοί, «ως ο σπουδαίος ορίσιε». 
Σπουδαίος δεν σήμαινε το ίδιο στα αρχαία, αλλά ο ενάρε-
τος. Όπως θα το όριζε ένας διακεκριμένος άνθρωπος που 
τον έχουμε εμείς επιλέξει ως έξοχο. Έχουμε πάλι μέτρο: ο 
άνθρωπος. Έτσι αναγόμαστε σ’ εκείνο το περίφημο δόγ-
μα του Πρωταγόρα: «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρω-
πος». Χρήματα σημαίνει γενικά πράγματα. Αυτό είναι τομή 
στην ιστορία των ιδεών, την οποία δεν έχουν κατανοήσει 
οι περισσότεροι. Δεν έχουμε άλλο κριτήριο να κρίνουμε 
τις πράξεις των ανθρώπων, τα πράγματα, τη φύση, παρά 
μόνο τη κρίση του ανθρώπου. Πάντων χρημάτων, όλα τα 
πράγματα, πως θα τα κρίνουμε; Εμπιστευόμαστε μόνο την 
ανθρώπινη κρίση. Δηλαδή, αποκλείουμε έναν Θεό ή τη 
μεταφυσική. Αυτό είναι βαρυσήμαντο, από την άλλη μεριά 
όμως ο Πλάτων, ο οποίος ήταν βαθύτατα θρησκευόμενος, 
λέει: «Πάντων χρημάτων μέτρον ο Θεός». Ο Αριστοτέλης 
τώρα, δέχεται το δόγμα του Πρωταγόρα, προσθέτοντας 
ένα επίθετο στον άνθρωπο: «Πάντων χρημάτων μέτρον ο 
σπουδαίος άνθρωπος». Σπουδαίος σημαίνει ο κοινώς απο-

δεκτός για την κρίση του άνθρωπος. Αυτός θα κρίνει τις 
πράξεις μας. Αυτά που λέει ο Αριστοτέλης είναι καταστα-
λαγμένη εμπειρία των Ελλήνων. 
Υβρισταί και μεγαλοπόνηροι, οι σφόδρα πλούσιοι, ενώ 
αντίθετα οι σφόδρα άποροι κακούργοι και μικροπόνηροι. 
Διότι, λέει ο Αριστοτέλης, οι μεν πλούσιοι δεν παύουν να 
ορέγονται τις περιουσίες των άλλων, αλλά και ο Πλάτων 
ορίζει την αδικία: τι είναι ο άδικος; Εκείνος που είναι πλε-
ονέκτης, θέλει παραπάνω. Αυτός αδικεί. Οι δε σφόδρα 
άποροι, το κάνουν διότι τους πιέζει η ανάγκη. Ζουν σε μια 
κατάσταση διαρκούς πενίας και ανάγκης. Δεν μπορούν να 
πειθαρχήσουν τα πάθη τους. 

Οι θεσμοί: Ου γαρ χαλεπόν 
έστι το τοιαύτα νοήσαι, αλλά ποιήσαι μάλλον
Η πολιτεία όμως δημιουργεί θεσμούς, κανόνες, νομο-
θεσία για να μπορέσει να τιθασεύσει αυτά και τους πλε-
ονέκτες σφόδρα ευπόρους και τους σφόδρα απόρους. 
Ο Αριστοτέλης λέει ότι το να κάνουμε θεσμούς δεν είναι 
δύσκολο, αλλά η δυσκολία είναι το να τους τηρήσουμε. 
Είναι μερικά βασικά πράγματα που δεν έχουν αλλάξει ή 
στοιχειωδώς η νεότερη πολιτική φιλοσοφία τα πλησίασε 
και τα τροποποίησε. 

Κοινωνική σταθερότητα:
Τούτο δ’ υπάρχει μάλιστα τοις μέσοις 
(ενν. πολίταις)
Α) αι δημοκρατίαι δε ασφαλέστεραι  
και πολυχρονιώτεραι δια τοις μέσοις
Β) η εν μέσω σώζει πολεις (Ευριπίδης)
Αυτή η έννοια του μέσου πολίτη, της μεσαίας κοινωνικής 
τάξης ο Αριστοτέλης τη πραγματεύεται πολύ. Η κοινωνική 
και πολιτική σταθερότητα εξαρτάται και έγκειται στη με-
σαία τάξη, τότε και τώρα. Οι πολιτείες που έχουν σταθερή 
μεσαία τάξη είναι πολυχρονιώτερες και σταθερότερες, 
δηλαδή και σταθερές είναι αυτές οι πολιτείες και περισσό-
τερο χρόνο αντέχουν. Η ραχοκοκαλιά, όπως λέμε σήμερα 
εμείς, είναι η μεσαία αστική τάξη. Αυτό ακριβώς λέει και 
ο Αριστοτέλης. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά η αξία και η 
αλήθεια αυτών των ρήσεων. Ο Ευριπίδης λέει μάλιστα στη 
τραγωδία του «Ϊκέτιδαι» «η εν μέσω σώζει πόλεις», η με-
σαία τάξη είναι η σωτηρία των πόλεων. 
Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο νεότερος κόσμος δεν μιλάει για 
την έννοια της πόλεως, αλλά για την έννοια του κράτους 
ή του έθνους. Πρώτον, το έθνος είναι έννοια νεότερη, δη-
λαδή μετά τη Γαλλική επανάσταση μιλάμε για έθνος. Στην 
αρχαιότητα έθνος σημαίνει ομάδες φυλετικές. Τα έθνη 
λέει ο Ηρόδοτος. Οι Έλληνες δεν μιλούσαν ποτέ για το 
έθνος. Για το γένος μιλούσαν. Δηλαδή η καταγωγή, αυτοί 
που έχουν ρίζες. Όσον δε αφορά την έννοια της πόλης, 
οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας λαός διηρημένος σε πολλές 
πόλεις. Τα Μέγαρα π.χ. ήταν πόλη κράτος και μάλιστα λέει 
ένας αρχαίος σκεφτείτε ένα κράτος που από την πλατεία 
του βλέπεις τα σύνορά του. Τι σημαίνει όμως πόλη; Φτά-
νει να πούμε ότι άλλο πόλη και άλλο πολιτεία. Πολιτείες, 
δηλαδή πολυάριθμα κέντρα είχαν όλοι οι αρχαίοι λαοί, 
πόλεις όμως δεν είχε κανείς, μόνο οι Έλληνες είχαν. .Δι-

Διάλεξη στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων του αείμνηστου καθηγητή 
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ότι πόλη δεν είναι απλώς συγκέντρωση ανθρώπων, αλλά 
είναι πολίτες αυτοί που κατοικούν στη πόλη και όχι απλώς 
άνθρωποι. Και πολίτες δεν γέννησε κανένας άλλος πολι-
τισμός, παρά μόνο οι Έλληνες. Δεν έχουμε συνειδητοποι-
ήσει τι εύρος και τι βάθος έχει η έννοια της πόλης. Η πόλη 
είναι θεοφρούριτη, στα χέρια ενός Θεού, όπως λέμε σή-
μερα πολιούχος άγιος. Η Αθηνά π.χ. ήταν πολιούχος των 
Αθηνών. Οι πόλεις ήταν θεοφρούριτα μορφώματα πολιτι-
κής ζωής. Και οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να φανταστούν 
έναν άνθρωπο εκτός της πόλης, που να είναι πλήρης και 
ολοκληρωμένος. Δηλαδή, ο άνθρωπος ακεραιώνεται ως 
ανθρώπινο ον, μόνο μέσα στη πόλη, η οποία έχει νόμους, 
έχει θεσμούς, έχει πειθαρχία, έχει δημιουργία, έχει κοι-
νό πνεύμα. Έχει πολλά πράγματα και δεν μπορεί κανείς 
να κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερία δεν είναι ότι κάνουμε ό,τι 
θέλουμε. Ελευθερία είναι δεσμεύσεις υποχρεώσεις. 
 Η δημοκρατία εγγυάται την ελευθερία του ανθρώπου. Να 
μια άλλη Ελληνική έννοια: «ελευθερία». Λέει ο Ξενοφών 
στα απομνημονεύματά του, «ελεύθερος στη Περσία είναι 
μόνο ο βασιλιάς». Δεν γνώριζαν οι Πέρσες την έννοια της 
ελευθερίας. Ήταν όλοι δούλοι. Η δημοκρατία λοιπόν εγγυ-
άται την ελευθερία του ανθρώπου. Έλεγε μια στη τηλεό-
ραση δημοκρατία είναι από το δήμος και κράτος. Λάθος, 
το σωστό είναι δήμος και κρατώ, δηλαδή ο δήμος ασκεί 
την εξουσία. Και ο δήμος θέλει μια διευκρίνηση. Δήμος 
είναι μόνο οι ελεύθεροι πολίτες Η Αττική είχε περίπου 
400.000 πολίτες. Δικαίωμα πολίτου είχαν γύρω στους 
30.000 άνθρωποι. Αυτοί ήταν οι πολίτες, αυτοί ψήφιζαν. 
Ούτε ψήφιζαν όλοι, γιατί ήταν πρακτικώς αδύνατον. Οι αρ-
χαίοι Αθηναίοι μαζεύονταν στην Πνύκα, που δεν χωράει 
περισσότερους από 4.000 – 5.000 πολίτες. Τόσοι λοιπόν 
μαζεύονταν και αποφάσιζαν για όλους. Εξ άλλου δημο-
κρατία είχε η Αθήνα και λίγες πόλεις ακόμα. Οι περισσό-
τερες πόλεις δεν είχαν δημοκρατία. Οι γενικεύσεις αυτές 
βλάπτουν και δημιουργούν φαντασιώσεις και μύθους. 
Αν θέλουμε να έχουμε γνώση σαφή και έγκυρη, τότε θα 
οδηγηθούμε μόνο στην αυτογνωσία. Και οι άνθρωποι που 
έχουν αυτογνωσία, δηλαδή ξέρουν τα όριά τους, δεν κά-
νουν λάθη πολλά. Οι άλλοι κάνουν λάθη πολλά. Γι’ αυτό 
έχουμε πολλές συμφορές στον νέο Ελληνισμό. 

Χαλεπόν τω λόγω ακολουθείν
Η κεντρική έννοια στη πολιτική φιλοσοφία είναι η έννοια 
του λόγου. Είναι επίσης μια λέξη που έχει πάρα πολλές 
σημασίες. Λόγος σημαίνει αναλογία, είναι κατ’ αρχήν λέξη 
μαθηματική, γιατί η σκέψη των αρχαίων Ελλήνων είναι 
κατά βάθος μαθηματική σκέψη. Εδώ σημαίνει η λογική. 
Αλλού σημαίνει η γλώσσα ή η λαλιά. Είναι πολύ δύσκο-
λο ο άνθρωπος να πειθαρχήσει στη λογική. Συνήθως, η 
ζωή μας εξαρτάται πιο πολύ από το συναίσθημα. Η μέση 
κτίσης λέει ο Αριστοτέλης, η μεσαία τάξη, είναι αυτή που 
«ράστη τω λόγω πειθαρχείν», αυτή πιο εύκολα πειθαρχεί 
στη λογική. Η μεσαία τάξη, η οποία δεν έχει ούτε φανατι-
σμούς, ούτε λιγουρεύεται τ’ αγαθά των άλλων, πιο εύκολα 
πειθαρχεί στη λογική. Δηλαδή μπορεί να αποδώσει πολιτι-
κά. Επίσης λέει το εξής, η εξαιρετική εύνοια της τύχης, τα 
ευτυχήματα (από το ευ-τυχείν που σήμαινε την εύνοια της 

τύχης), αν δεν έχει κανείς ισχυρή προσωπικότητα χάνει τα 
πάντα. Ένα παράδειγμα: αν κάποιον τον ευνόησε η τύχη 
και κέρδισε στο λαχείο 10.000.000 ΕΥΡΩ, και δεν έχει σύ-
νεση και φρόνηση, θα χάσει όχι μόνο αυτά που κέρδισε 
αλλά και πολύ περισσότερα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης: τα 
μεγάλα ευτυχήματα δύσκολα πειθαρχούνται. Όταν κανείς 
δημιουργεί την περιουσία του με τον κόπο και το μόχθο 
του, τότε σιγά-σιγά δημιουργεί και τις ανάλογες αντιστά-
σεις στους πειρασμούς. 
Μετά από αυτά έρχεται ο Αριστοτέλης να συζητήσει για 
τους πολιτικούς, τους πολιτευομένους. «Ευτυχία μεγίστη 
τους πολιτευομένους ουσίαν έχειν μέσην και ικανήν» Είναι, 
λέει, εύνοια της τύχης για ένα λαό να έχει πολιτικούς οι 
οποίοι έχουν μια περιουσία μέση, δηλαδή όχι πολύ με-
γάλη ούτε πολύ μικρή, αλλά ικανή να τους βοηθήσει να 
ασκήσουν την εξουσία. Οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν 
πολύ μεγάλη περιουσία ή δεν έχουν τίποτα θα είναι ή με-
γαλοπόνηροι ή μικροπόνηροι. Σ’ αυτή τη περίπτωση, κατά 
τον Αριστοτέλη, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν: ή 
ο δήμος, οι πολίτες, καταντούν σε μια άθλια κατάσταση, 
λόγω ανέχειας και φτώχιας ή ολιγαρχία, όπου επιπλέουν 
μερικοί άρπαγες της εξουσίας. Ώστε και ο πολιτικός πρέπει 
να έχει ένα μέτρο. 
Αυτή η έννοια του μέτρου, του μετρίου, του μέσου πολί-
τη, στη πολιτική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά 
στον κυριότερο εκφραστή της πολιτικής φιλοσοφίας Αρι-
στοτέλη, αλλά και εκείνον που πολύ επίσης βασανίστηκε 
και πολλά έγραψε, τον Πλάτωνα, αποτέλεσε για τη νεό-
τερη πολιτική φιλοσοφία θεμέλιο. Η σύγχρονη πολιτική 
φιλοσοφία έχει επικεντρώσει την πολιτική σταθερότητα 
στην υγεία και την ευρωστία της μεσαίας ή αστικής τάξης. 
Ένας ποιητής μάλιστα τον 7ο αιώνα π. Χ. «πολλά μέσεσοι 
άριστα, μέσος θέλω εν πόλη είναι». Πολλά πράγματα για 
τους μεσαίους πολίτες είναι τα καλύτερα, θέλω να ανήκω 
στη μεσαία τάξη της πόλης. Η κοινωνική διαστρωμάτωση 
των σύγχρονων ευνομουμένων δημοκρατιών, στηρίζεται 
στη μεσαία τάξη. Στην αστική τάξη των κοινοβουλευτικών 
δημοκρατιών, όπως διαμορφώθηκε αυτή η κοινωνική δι-
αστρωμάτωση και όχι η ταξική κοινωνία, έννοια μεταφερ-
μένη εδώ χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα, οι δημοκρατίες 
οφείλουν τη σταθερότητα και την πρόοδο. Για να είμαστε 
όμως δίκαιοι και συνεπείς με την ιστορία οι δημοκρατίες 
της νεότερης Ευρώπης στηρίζονται μεν στη μεσαία αστική 
τάξη, εκτρέφουν όμως στους κόλπους τους και σφόδρα 
πλουσίους. Αυτά είναι τα τρωτά των σύγχρονων δημο-
κρατιών, που αποτελούν κραυγαλέες και προκλητικές 
κοινωνικές ανισότητες. 

Ο αείμνηστος καθηγητής Βασίλειος Κύρκος 
υπήρξε Επίτιμο Μέλος της Λέσχης Αρχιπλοιάρ-
χων και αγαπημένος φίλος όλων μας. 
Η απώλειά του μας στέρησε το γόνιμο πνεύμα 
του και τον σπάνιο για την εποχή μας ανθρω-
πισμό, που τόσο τον χαρακτήριζε. 

της φιλοσοφίας βασιλειου α. κυρκου την 15η Μαρτίου 2012
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Αρχαίο Βυζάντιο
Η σπουδαία αποικία των Μεγαρέων

Ο δεύτερος αποικισμός των Ελλήνων (8ος-6ος 
αιώνας), σε αντίθεση με τον πρώτο (1150-900 
π.Χ.), ήταν μία καλά οργανωμένη επιχείρηση 
από τις ελληνικές μητροπόλεις προς τις ακτές 

της Μεσογείου, της Προποντίδος και του Εύξεινου Πόντου. 
Την περίοδο αυτή, οι Έλληνες δημιούργησαν αμέτρητες 
αποικίες, οι οποίες βοήθησαν τα μέγιστα στην μεταλαμπά-
δευση του ελληνικού πολιτισμού σε άλλους με διαφορετική 
νοοτροπία λαούς και συγχρόνως συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
του εμπορίου μεταξύ αποικιών και μητροπόλεων, με απο-
τέλεσμα την οικονομική, αλλά και πνευματική άνθισή τους. 

Μεταξύ των πολλών ελληνικών πόλεων, συγκαταλέγο-
νται και τα Μέγαρα που δημιούργησαν αποικίες, στη Σικε-
λία: τα Μέγαρα Υβλαία και την Σελινούντα, στην Προποντίδα: 
την Χαλκηδόνα, τον Αστακός, τη Σηλύμβρια, το Βυζάντιο και 
στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, τις πόλεις Μεσημβρία και 
Ηράκλεια, προς τιμή του ήρωα Ηρακλή. Από όλες όμως τις 
αποικίες, όχι μόνο των Μεγαρέων, αλλά όλων των Ελλήνων, 
ξεχωρίζει το Βυζάντιο, καθότι στους επόμενους πολλούς αι-
ώνες η πόλη θα γνωρίσει, μεγάλη δόξα, ευημερία και πλού-
το και θα καταστεί το κέντρο της πλέον ισχυρής αυτοκρατο-
ρίας του τότε κόσμου. 

Η Χαλκηδόνα ήταν η αποικία που οι Μεγαρείς ίδρυσαν, 
περί το 680 π.Χ., στις ασιατικές ακτές του Βοσπόρου. Είκοσι 
περίπου χρόνια αργότερα ο Βύζας, γιος από τη γενιά του βα-
σιλιά των Μεγάρων Νίζα, ηγήθηκε αποστολής με προορισμό 
την ίδρυση νέας αποικίας. 

Του Μαρίνου Τσάμη

Η προσπάθεια του Βύζαντα συνδέεται με έναν χρησμό 
και ένα μύθο, που δημιουργήθηκε αργότερα. Ο χρησμός, 
όπως αναφέρει ο Στράβων (Γεωγραφικά 7.6) ήλθε πιθανόν 
από το Μαντείο των Δελφών και ήταν ένας πραγματικός 
γρίφος: «Απέναντι από την χώρα των τυφλών να ιδρύσεις 
αποικία». Οι Μεγαρείς, με αρχηγό τον Βύζαντα, μη μπο-
ρώντας να εξηγήσουν τον χρησμό, ξεκίνησαν ένα ταξίδι με 
άγνωστο προορισμό. Όταν, μετά από πολλές ταλαιπωρίες 
έφτασαν στην Χαλκηδόνα, οι αρχές της πόλης και οι πολί-
τες τους υποδέχθηκαν με χαρά και τους φιλοξένησαν. Τότε 
ο Βύζας είδε ότι πολύ πήγαιναν για ψάρεμα απέναντι, στον 
Κεράτιο Κόλπο, και το απόγευμα επέστρεφαν. Τότε συνειδη-
τοποίησε ότι αν η πόλη είχε ιδρυθεί στην απέναντι όχθη του 
Βοσπόρου, δεν θα βίωναν αυτή τη ταλαιπωρία. Εξέτασε την 
περιοχή που ορίζεται από τρεις θάλασσες, την Προποντίδα, 
τον Κεράτιο Κόλπο και τον Βόσπορο. Αυτό δίνει πλεονεκτή-
ματα στην πόλη, διότι για την άμυνα της θα χρειαζόταν μόνο 
ένα τείχος στη στεριά. Επιπλέον η θέση αυτή θα εξασφάλιζε 
τον έλεγχο όλων των εμπορευμάτων που διακινούνταν διά 
θαλάσσης, μέσω Βοσπόρου. Τότε κατάλαβε τον χρησμό. Η 
Χαλκηδόνα λοιπόν ήταν η πόλη των τυφλών, διότι δεν εί-
δαν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της περιοχής και ίδρυσαν την 
πόλη απέναντι, στην Ασιατική ακτή. 

Έτσι, ο Βύζας ίδρυσε το Βυζάντιο, κατά τον Στράβωνα 
(Γεωγραφικά) το 658 π.Χ., στη θέση που μέχρι τότε ονομα-
ζόταν Λύγος (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Φυσική Ιστορία 4.46). 
Υπήρξε δε ο πρώτος οικιστής και βασιλιάς της νέας αποικίας. 

Στη Προποντίδα, οι Μεγαρείς δημιούργησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, τις αποικίες Χαλκηδόνα και Αστακό και στα παράλια της Θράκης 
το Βυζάντιο και την Σηλύμβρια.
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Η Ιστορία δικαίωσε την επιλογή του, καθώς 
τον 4ο μ.Χ. αιώνα, ο Μέγας Κωνσταντίνος 
μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, από τη Ρώμη στο Βυζά-
ντιο και έκτοτε η πόλη, ως πρωτεύουσα 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Η εγκατά-
σταση στη περιοχή που επέλεξε ο Βύζας δεν 
ήταν καθόλου εύκολη, γιατί ήταν βέβαιο ότι 
θα αντιδρούσαν και μάλιστα δυναμικά, οι 
Θράκες. Ο Βύζας έληξε το θέμα όχι στρα-
τιωτικά, αλλά διπλωματικά. Παντρεύτηκε 
την Φιδάλεια, κόρη του βασιλιά της Θράκης Βάρβυσου. Ο 
γάμος τους γιορτάστηκε πανηγυρικά τόσο από τους Θράκες 
όσο και από τους Μεγαρείς. Ο αδελφός όμως της Φιδάλειας 
διαφωνώντας με το γάμο, επαναστάτησε και πήρε τα βουνά 
μαζί με αρκετούς άνδρες. Περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία 
για να επιτεθεί στο Βυζάντιο και όταν ο Βύζας έφυγε σε εκ-
στρατεία με τους συμπολεμιστές του, το πολιόρκησε. Τότε η 
Φιδάλεια, μαζί με άλλες γυναίκες της πόλης, μάζεψε πολλά 
φίδια και τη νύχτα τα σκόρπισε στο στρατόπεδο του αδελ-
φού της, δημιουργώντας πανικό σε όλους, με αποτέλεσμα 
να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο. Έτσι έληξε η πολιορκία. 
Στο γεγονός αυτό η Φιδάλεια οφείλει το όνομά της (Φίδι & 
αλεία = αλιεύει φίδια).

Όταν ο Δίας ερωτεύτηκε την Ιώ, την πανέμορφη κόρη 
του βασιλιά του Άργους Ίασου, η Ήρα την μετέτρεψε σε αγε-
λάδα και για να την κάνει να υποφέρει της έστειλε έναν οί-
στρο (μύγα των βοδιών) για να την βασανίζει. Η Ιώ άρχισε να 
περιπλανάται περνώντας από διάφορα μέρη, πολλά από τα 
οποία, σε ανάμνηση της επίσκεψής της, άλλαζαν το όνομά 
τους, όπως το Ιόνιο Πέλαγος και ο Βόσπορος (βους + πό-
ρος = βοός πέρασμα). Ο μύθος της Ιούς, στον οποίο έγινε 
εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο «1150-700 π.Χ. - Σκοτεινή 
και Γεωμετρική Περίοδος», δημιουργήθηκε και διαδόθηκε 
μετά την ίδρυση του Βυζαντίου και συνέτεινε ώστε ο Βύζας 
να μπει ως ήρωας στη μυθολογία και ως συνήθως με διαφο-
ρετικές εκδοχές. Κατά μία εκδοχή ήταν γιός του Απόλλωνα 
και της νύμφης Κυρόεσσας, κόρης της Ιούς, ενώ κατά άλλη 
ήταν γιός του Ποσειδώνα. Την ανατροφή του Βύζα ανέλαβε 
η νύμφη Βυζίη, από την οποία πείρε το όνομά του, Βύζας. 
Ένας άλλος μύθος τον ήθελε γιο του Δία και της Ιούς, που 
τον ανέθρεψε η Θρακική νύμφη Σεμέστρα. Μια άλλη εκδοχή 
δέχεται ότι ήταν γιος της Σεμέστρας (Προκόπιος, Περί Κτι-
σμάτων Α.5). Δεν γνωρίζουμε πότε απεβίωσε ο Βύζας, από 
φιλολογικές πηγές μαθαίνουμε ότι τον διαδέχτηκε ο Δεινίας. 

Κλασική και Ελληνιστική περίοδοι
(480-323-30 π.Χ.)
Μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, τον Σεπτέμβριο του 

480 π.Χ., ο Ξέρξης εγκατάλειψε με τον στρατό του την Ελ-
λάδα και άφησε τον Μαρδόνιο με 300.000 οπλίτες και ιππείς, 
για να ολοκληρώσουν την κατάληψη όλων των ελληνικών 
πόλεων. Οι Έλληνες υπό τον Σπαρτιάτη στρατηγό Παυσα-
νία τον κατατρόπωσαν στη νικηφόρα μάχη των Πλαταιών, 
την άνοιξη του 479 π.Χ. Μετά τη μάχη αυτή, ο Παυσανίας 
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απέκτησε μεγάλη φήμη και η Σπάρτη του 
ανέθεσε να πλεύσει με τρεις τριήρεις στην 
Κύπρο, την Ιωνία και τον Ελλήσποντο και 
να οδηγήσει τις Ελληνικές πόλεις να επανα-
στατήσουν κατά του Πέρση βασιλιά. Όταν ο 
Παυσανίας έφτασε στην Προποντίδα κατέ-
λαβε το Βυζάντιο και απελευθέρωσε τους 
αιχμαλώτους ευγενείς Πέρσες, αποδίδο-
ντάς τους στον Ξέρξη. Γοητευμένος από τον 
πλούτο και τον τρόπο ζωής των Περσών, 
άρχισε να συνομιλεί με τον Ξέρξη και να του 
υπόσχεται ότι θα τον βοηθήσει να καταλά-

βει τους Έλληνες. Κατά τον Θουκυδίδη (1, 128-131) οι Αθη-
ναίοι πολιόρκησαν και κατέλαβαν το Βυζάντιο, ο δε Παυσα-
νίας επέστρεψε στη Σπάρτη, όπου δικάστηκε ως προδότης. 

Με τη λήξη των Μηδικών πολέμων οι πόλεις της Ιωνί-
ας δημιούργησαν, το 478 π.Χ., την περίφημη Συμμαχία της 
Δήλου, με πρώτη έδρα το ιερό νησί του Απόλλωνα. Επικε-
φαλής της συμμαχίας ήταν η Αθήνα, η οποία εξελίχθηκε σε 
ηγέτιδα δύναμη (478-431). Στη συμμαχία συμμετείχαν περί 
τις 150 Ιωνικές πόλεις, ο δε σκοπός της, κατά τον Θουκυ-

δίδη (Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Ι, 96), ήταν 
να «εκδικηθούν για τα δεινά που υπέφεραν από τον Πέρση 
βασιλέα, λεηλατώντας την επικράτειά του». Με την έναρξη 
του Πελοποννησιακού πολέμου το Βυζάντιο προσχώρησε 
στην Δηλιακή Συμμαχία, από την οποία αποχώρησε το 411 
π.Χ. Την επόμενη χρονιά ο Σπαρτιάτης στρατηγός Κλέαρχος, 
με πρόσχημα να εμποδίσει την αποστολή σιτηρών από τον 

Νόμισμα με τη μορφή του Βύζαντα.

Στην αεροφωτογραφία διακρίνεται το τρίγωνο της χερσονήσου, 
που ορίζεται από τον Βόσπορο, τον Κεράτιο Κόλπο και τη θάλασσα 
του Μαρμαρά, στο οποίο ο Βύζας έχτισε το Βυζάντιο.
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Εύξεινο Πόντο προς την Αθήνα, κατέλαβε την πόλη (Ξενο-
φών «Ελληνικά» 1.1.35). Το 409 π.Χ. οι Αθηναίοι, υπό τον 
Αλκιβιάδη πολιόρκησαν το Βυζάντιο, ο Κλέαρχος εγκατέλει-
ψε την πόλη και ορισμένοι Βυζαντινοί άνοιξαν τις πύλες για 
να εισβάλουν οι Αθηναίοι, που τελικά κατέλαβαν την πόλη 
(Διόδωρος Σικελιώτης 66.4-6). 

Μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς, οι ηττημένοι Αθη-
ναίοι υπέγραψαν συνθήκη, η οποία τους υποχρέωνε, μεταξύ 
των άλλων, να εγκαταλείψουν το Βυζάντιο. Οι Σπαρτιάτες 
εξόρισαν όλους όσους βοήθησαν τον Αλκιβιάδη, αργότερα 
όμως τους τίμησε η Αθηναϊκή πολιτεία (Ξενοφών 2.2.1). 
Το 390 π.Χ. ο αθηναίος στρατηγός Θρασύβουλος κατέλαβε 
το Βυζάντιο, το οποίο έκτοτε παρέμεινε υπό την αθηναϊκή 
επιρροή. 

Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για την θέση των 
Αιγός Ποταμών, η επικρατέστερη όμως την τοποθετεί στην 
παραλία του Ελλήσποντου, στην πλευρά της Θράκης, απένα-
ντι από την αρχαία Λάμψακο. Εκεί ακόμα και σήμερα υπάρ-
χουν δύο ποταμοί που οι εκβολές τους αποτυπώνουν ένα 
σχήμα κεράτων. 

Ο Ξενοφών (2.2.21) αναφέρει ότι οι Αθηναίοι έπλευ-
σαν στους Αιγός Ποταμούς, απέναντι από την Λάμψακο, 
από την οποία απείχαν δεκαπέντε στάδια (182,18 Χ 15 = 
2.732,7 μ). 

Σήμερα, μετά 2.400 χρόνια, το φάρδος των στενών σε 
αυτό το σημείο δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά και κανένα άλλο 
σημείο εκεί κοντά δεν το πλησιάζει. Όλοι οι ιστορικοί περι-
γράφουν την περιοχή των Αιγός Ποταμών ως παραλία χω-
ρίς πόλεις. Πιθανόν να υπήρχαν οικισμοί, οι δε κάτοικοι θα 
ασχολούνταν κυρίως με την αλιεία. 

Ο Φίλιππος Β’, βασιλιάς της Μακεδονίας (359-336 π.Χ.) 
πολιόρκησε το Βυζάντιο το 341 π.Χ., όταν οι Βυζαντινοί αρ-
νήθηκαν, παρά τη συνθήκη ειρήνης που είχαν υπογράψει 
μαζί του, να στραφούν κατά των Αθηνών. Σκοπός της πο-
λιορκίας ήταν να εμποδιστεί η αποστολή σιτηρών από τη 
Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο προς την Αθήνα. Ο Αθηναίος 
Στρατηγός Φωκίων με τη συνδρομή των Χίων, Κώων και 
Ροδίων κατόρθωσε να ματαιώσει τα σχέδια των Μακεδό-
νων (Διόδωρος ο Σικελιώτης 16.77.2). Η σωτηρία όμως της 
πόλης, αποδόθηκε σε ένα θαύμα. Σε μια σκοτεινή νύχτα, ο 
στρατός του Φιλίππου είχε ανοίξει μια σήραγγα κάτω από 
τα τείχη της πόλις και όταν οι εισβολείς άρχισαν να μπαί-
νουν στην πόλη, ένα μικρό άνοιγμα στο συννεφιασμένο 
ουρανό έκανε το φως του φεγγαριού να φωτίσει την περι-
οχή. Αυτό θεωρήθηκε θαύμα της Θεάς Εκάτης, η οποία με 
αυτόν τον τρόπο τους ειδοποίησε για την επίθεση και τους 
έδωσε τον χρόνο να ετοιμαστούν και να τους απωθήσουν 
(Στέφανος ο Βυζάντιος 5ος μ.Χ. αιώνας). Σε ανάμνηση αυ-
τού το γεγονότος οι Βυζαντινοί έστησαν άγαλμα της Εκάτης 
και χάραξαν την ημισέληνο στα νομίσματά τους. Η ημισέ-
ληνος ως σύμβολο πέρασε και στους Τούρκους που έχουν 
την ημισέληνο στη σημαία τους (William Smith, dictionary 
of Greek and Roman Geography Vol. 1). Στα χρόνια του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) το Βυζάντιο απέκτη-
σε αυτονομία, συμμετείχε δε με πλοία στην εκστρατεία του 
Δούναβη (Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις 1.3.3).

Ρωμαϊκή περίοδος (30 π.Χ.-330 μ.Χ.) 
Στην ρωμαϊκή περίοδο το Βυζάντιο βοήθησε τους Ρω-

μαίους στον αγώνα τους κατά των Θρακών. Έτσι, επί αυτο-
κράτορα Κλαύδιου (41-54 μ.Χ.) απέκτησε προνόμια ελεύθε-
ρης πόλης, τα οποία όμως κατάργησε μετά τριάντα χρόνια 
ο Βεσπασιανός (79-81 μ.Χ.). Αργότερα, ο Τραϊανός (98-117 
μ.Χ.), σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Νεότερο (Επιστολές) 
απάλλαξε το Βυζάντιο από εισφορές για την αυτοκρατορι-
κή λατρεία. Στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του αυτοκράτορα 
Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.) και του διεκδικητή του 
θρόνου Πεσκένιου Νίγηρα το Βυζάντιο συντάχθηκε με τον 
τελευταίο. Ο Σεβήρος πολιόρκησε την πόλη και μετά από 
σκληρές μάχες που διήρκησαν τρία χρόνια, την κατέλα-
βε (196 μ.Χ.), την κατέστρεψε ολοσχερώς, τιμώρησε τους 
κατοίκους και την υποβάθμισε διοικητικά, παραχωρώντας 
την στην Πέρινθο (Λεξικό Σούδα - Σεβήρος). Αργότερα ο 
Σεβήρος, εκτιμώντας την στρατηγική θέση του Βυζαντίου, 
προχώρησε σε πλήρη ανοικοδόμηση της πόλης και της εκ-
χώρησε τα προνόμια που ο ίδιος είχε καταργήσει. 

Επί αυτοκράτορα Γαληνού (253-268 μ.Χ.) Ρωμαίοι στρα-
τιώτες κατέστρεψαν τις οχυρώσεις του Βυζαντίου, τις οποί-
ες αργότερα αποκατέστησε ο Διοκλητιανός (284-305 μ.Χ.). 
Περί τα τέλη του 3ου και αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα, το Βυζά-
ντιο είχε να αντιμετωπίσει τις συχνές επιδρομές των Γότθων, 
χωρίς όμως να υποστεί σημαντικές ζημιές. 

Η Πέρινθος, μετέπειτα Ηράκλεια, 
ήταν αποικία των Σαμίων, 

που ιδρύθηκε στα παράλια 
της Θράκης στην Προποντίδα, το 599 π.Χ. 

-----------------------------------

Η πόλη
Το Βυζάντιο χτίστηκε στην άκρη μιας τριγωνικής χερσο-

νήσου, που ορίζεται από τον Κεράτιο Κόλπο, την Προποντί-
δα και τον Βόσπορο. Η πόλη απέκτησε πολύ ισχυρά τείχη, 
τα οποία κατά την παράδοση χτίστηκαν από τον Βύζαντα, 
με τη βοήθεια του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα. Ο Παυ-
σανίας (Ελλάδος Περιήγησις 4.31.5) θεωρεί ότι τα τείχη του 
Βυζαντίου ήταν από τα καλύτερα δομημένα τείχη της αρχαι-
ότητας. Υπήρχαν τρία λιμάνια, εκ των οποίων τα δύο ήταν 
εντός των τειχών. Το βορειότερο από τα δύο λιμάνια ήταν 
το Προσφόριον, προστατευμένο στη στεριά με τείχη και στη 
θάλασσα με αλυσίδα στο στόμιο, ώστε να προστατεύεται τον 
λιμάνι και να ελέγχεται η είσοδος και έξοδος των πλοίων. 
Το Νεώριο ήταν το τρίτο λιμάνι, εκτός των τειχών της πό-
λης, επίσης οχυρωμένο με τείχη και αλυσίδα στο στόμιο. Στα 
τείχη άνοιγαν δύο πύλες, η Πύλη της Θράκης, που οδηγού-
σε στο Θράκιον, μία από της πλατείες της πόλης και η πύλη 
που οδηγούσε στον λιμένα Προσφόριον. Μία άλλη πλατεία 
ήταν το Στρατήγιον, όπου λατρευόταν ο θεός των Θρακών 
Ζευς-Ίππιος. Η ακρόπολη της πόλης ήταν εντός των πυλών, 
στην κορυφή του μεγάλου λόφου.

Για τους ναούς, τα κτήρια και τη ρυμοτομία της πόλης 
κατά την κλασσική και ελληνιστική περίοδο, ελάχιστα δε-
δομένα έχουμε. Η αρχαιολογική σκαπάνη ανακάλυψε, σε 
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μεγάλη απόσταση από την σημερινή παραλία, μέρος τείχους 
που πρέπει να ανήκε σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Aνασκα-
φές που έγιναν πλησίον της βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας 
Ειρήνης, ανέδειξαν ερείπια των ναών του Απόλλωνα και της 
Αφροδίτης. 

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, επί αυτοκράτορος Σεπτιμίου 
Σεβήρου (193-211 μ.Χ.), έγιναν μεγάλα ανακαινιστικά έργα, 
που άλλαξαν την όψη της πόλης. Το σπουδαιότερο ήταν η 
Μεγίστη Αγορά, όπου τέσσερεις στοές περιέβαλλαν μια με-
γάλη ορθογώνια πλατεία, στο κέντρο της οποίας δέσποζε το 
άγαλμα του Διός Ηλίου. Νοτιοδυτικά της Αγοράς ιδρύθηκαν 
οι Θέρμες του Ζευξίππου, με πλούσιο διάκοσμο αγαλμάτων, 

ψηφιδωτών και προσωπογραφιών. Το όνομα των λουτρών 
κατά τον Βυζαντινό χρονογράφο Γεώργιο Κεδρηνό (11ος αι-
ώνας) αναφέρεται στον Δία-Ίππιο (Ζεύς & ίππος), ενώ κατά 
τον ιστορικό Επίσκοπο Καισαρείας και Παλαιστίνης Ευσέβιο 
(265-340), η ονομασία αναφέρεται στον σπουδαίο ζωγράφο 
του 5ου π.Χ. αιώνα, Ζεύξι ή Ζεύξιππο. Στο διάβα των αιώνων 
οι θέρμες ανακαινίστηκαν πολλές φορές, η σπουδαιότερη 
των οποίων ήταν επί Ιουστινιανού, υπήρξαν δε τα μεγαλύτε-
ρα και ωραιότερα λουτρά του αρχαίου Βυζαντίου και αργό-
τερα της Κωνσταντινούπολης. 

Επί Σεβήρου δημιουργήθηκε, δίπλα στα λουτρά, ο Ιππό-
δρομος και η κεντρική οδός που ένωνε την Μεγάλη Αγορά με 
την Πύλη της Θράκης. Επίσης ανακαινίστηκαν τα λιμάνια, το 
θέατρο, οι ναοί, το στάδιο και όλα τα παλαιά κτήρια της πόλης. 

 
Από το Βυζάντιο στην Κωνσταντινούπολη
Η ιδέα της μεταφοράς της πρωτεύουσας από τη Ρώμη 

σε μια πόλη της ανατολής απασχόλησε, για πρώτη φορά, 
του Ρωμαίους αυτοκράτορες την περίοδο που άρχισε η αμ-
φισβήτηση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Είναι ενδεικτικό ότι 
ο Ιούλιος Καίσαρ (Δολοφονήθηκε στις 15 Μαρτίου 44 π.Χ.) 
ήθελε να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Αλεξάνδρεια ή 
την Τροία. 

Στους αιώνες που ακολούθησαν, οι Ρωμαίοι κυριάρχη-
σαν σε όλη την Ευρώπη, σε μεγάλο μέρος της Ασίας, στα 
παράλια του Ευξείνου Πόντου και στα βόρεια παράλια της 
Αφρικής. Οι δύο πρώτοι μ.Χ. αιώνες υπήρξαν περίοδος ευ-
ημερίας και ακμής, τα προβλήματα όμως όρχησαν περίπου 
μετά το 200 μ.Χ. Η αυτοκρατορία έπρεπε να αντιμετωπίσει 
τους Γότθους και τους Πέρσες που λεηλατούσαν ακριτικές 
περιοχές και προκαλούσαν μεγάλα εμπόδια στη διακίνηση 
των εμπορευμάτων. Αλλά και τα εσωτερικά προβλήματα 
ήταν μεγάλα και με δυσκολία μπορούσαν να επιλυθούν. Ο 
στρατός ήταν πολύ δυνατός και καλά οργανωμένος, αντί 
όμως να ασχολείται με την υπεράσπιση των συνόρων, τμή-
ματά του στασίαζαν ή εμπλέκονταν σε συγκρούσεις μεταξύ 
τους και πολύ συχνά όριζαν τον νέο αυτοκράτορα. Μερικές 
επαρχίες στην ανατολή αποσχίστηκαν και δημιούργησαν 
ανεξάρτητα κράτη. Οι συνεχείς και έντονοι διωγμοί κατά 
των χριστιανών προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια των πιστών 
και την απέχθειά τους προς το ρωμαϊκό κράτος. Συγχρόνως 
δημιουργήθηκε ένας μεγάλος διχασμός μεταξύ τω πιστών 
της νέας θρησκείας και οπαδών άλλων θρησκειών. 

Ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός (284-305) για να αντιμε-
τωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, εφάρμοσε το 293 ένα νέο 
διοικητικό σύστημα, γνωστό ως «τετραρχία», χωρίζοντας 
την αυτοκρατορία σε ανατολικό και δυτικό τομέα. Ο Διοκλη-
τιανός κράτησε τη διοίκηση του Ανατολικού και ο Λικίνιος 
(263-325) του Δυτικού τομέα. Εννέα χρόνια αργότερα, θέ-
λοντας να βελτιώσει το σύστημα, πρόσθεσε σε κάθε τμήμα 
έναν βοηθό του Αυτοκράτορα. Έτσι, κάθε τμήμα διοικούνταν 
από έναν Πρεσβύτερο Αυτοκράτορα ή Αύγουστο και ένα 
Υφιστάμενο Αυτοκράτορα ή Καίσαρα. Παρά το γεγονός ότι ο 
Διοκλητιανός ξεκίνησε ένα απηνή διωγμό κατά των χριστια-
νών, το διοικητικό αυτό σύστημα επέφερε ηρεμία στο εσω-
τερικό και ασφάλεια στα σύνορα του κράτους. Δεν λειτούρ-
γησε όμως για πολλά χρόνια, καθώς καταργήθηκε το 324. 

Μετά την παραίτηση, λόγω προβλημάτων υγείας, του Δι-
οκλητιανού το 305, ξεκίνησε για την αυτοκρατορία μια περί-
οδος σκληρών εμφυλίων πολέμων και ταραχών. Αυτοκρά-
τορας στον δυτικό τομέα αναδείχτηκε ο Καίσαρας Κωνστά-
ντιος Χλωρός, πατέρας του Κωνσταντίνου. Στις εκστρατείες 
στη Γαλατία και την Βρετανία, ο Κωνσταντίνος ακολούθησε 
τον πατέρα του. Ο Κωνστάντιος πολεμώντας στην Αγγλία, 
πέθανε λόγω υγείας το 306 και ο στρατός ανέδειξε αυτο-
κράτορα τον γιο του Κωνσταντίνο. Έτσι, ο μετέπειτα Μέγας 
Κωνσταντίνος, ξεκίνησε ως Καίσαρας κυρίαρχος στη Βρε-
τανία, τη Γαλατία, τις Γερμανικές επαρχίες και την Ισπανία. 
Έκτοτε, σκοπός του ήταν η κατάκτηση του τίτλου του Αυ-
γούστου του δυτικού τομέα, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να 
συγκρουστεί με τον Αύγουστο της Δύσης Μαξέντιο (Marcus 
Aurelius Valerius Maxentius, 306 έως το 312).

Εφαρμόζοντας το σχέδιό του ο Κωνσταντίνος, κατευ-
θύνθηκε με το στρατό του νότια και τον Σεπτέμβριο του 
312 κατέλαβε την βόρεια Ιταλία, νικώντας τον στρατό του 
Μαξεντίου στο Τορίνο και στην Βερόνα. Στις περιοχές που 
κατέκτησε δεν προχώρησε σε διωγμούς, με αποτέλεσμα 
οι κάτοικοι να τον εμπιστευτούν και πολλοί να καταταγούν 
στον στρατό του. Επιπλέον, δεν έλεγχε το θρήσκευμα των 

Το σύμβολο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (τα γράμματα συμβολίζουν 
«Η Σύγκλητος και ο Λαός της Ρώμης»). Η Ρωμαϊκή Δημοκρατία ξε-
κίνησε το 509 π.Χ., με την εκδίωξη του τελευταίου βασιλιά Λεύκιου 
Ταρκύνιου και καταργήθηκε το 31 π.Χ. με τη νίκη του Οκταβιανού 
επί του Μάρκου Αντώνιου στη ναυμαχία του Ακτίου. Από τότε ξεκί-
νησε η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
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στρατευομένων, γεγονός που ενθάρρυνε τους χριστιανούς 
να ενταχθούν, ελπίζοντας σε έναν ευτυχή τερματισμό των 
διωγμών. Τελείως απρόσμενα ο Μαξέντιος διάλεξε ως τόπο 
τελικής αναμέτρησης το πεδίο μπροστά από την γέφυρα 
Μιλβία του Τίβερη, κοντά στη Ρώμη. Επιπλέον διέταξε να 
γκρεμίσουν τη γέφυρα και να φτιάξουν μια πρόχειρη, που 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε περίπτωση υποχώρησης. 
Στη μάχη που έγινε στις 28 Οκτωβρίου 312, ο Κωνσταντίνος 
κατόρθωσε να περικυκλώσει το στράτευμα του Μαξεντίου 
και να τον αναγκάσει να υποχωρήσει. Αυτό όμως ήταν πρα-
κτικά αδύνατον διότι στα νότα του είχε τον Τίβερη. Έτσι, η 
υποχώρηση εξελίχθηκε σε τραγωδία. Πολλοί πνίγηκαν στον 
Τίβερη, ακόμα και Μαξέντιος, καθώς η πρόχειρη γέφυρα δεν 
άντεξε στο μεγάλο βάρος και διαλύθηκε. Πριν από την ιστο-
ρική αυτή μάχη, όπως αναφέρουν ο χριστιανός συγγραφέας 

Λεύκιος Καικίλιος Φιρμιανός Λακτάντιος και ο επίσκοπος 
Καισαρείας Ευσέβιος, κοιτάζοντας ο Κωνσταντίνο τον ου-
ρανό είδε έναν απαστράπτοντα σταυρό εντός του περιγράμ-
ματος του δύοντος ήλιου με τα Ελληνικά γράμματα Χ-Ρ και 
την φράση «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». Σύμφωνα με την παράδοση 
ο Κωνσταντίνος έδωσε εντολή να κατασκευαστούν λάβαρα 
με αυτό το σήμα, γεγονός που ενθουσίασε τους χριστιανούς 
στρατιώτες.

Μετά τη μάχη, ο Κωνσταντίνος εισήλθε θριαμβευτικά 
στη Ρώμη και ανακηρύχτηκε μοναδικός Αύγουστος του 
Δυτικού τομέα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με το όνομα 
Flavius Valerius Aurelius Constantinus. Συγχρόνως στον 
ανατολικό τομέα μοναδικός και πανίσχυρος Αύγουστος ήταν 
ο Λικίνιος (Valerius Licinius). Το 313, ένα χρόνο δηλαδή μετά 
την μάχη στη Μαλβία Γέφυρα, ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος 

«Η Μάχη της Μιλβίας Γέφυρας». Νωπογραφία των Ραφαήλ και Τζούλιο Ρομάνο βρίσκεται στην Αίθουσα του Κωνσταντίνου, στο Αποστολικό 
Παλάτι του Βατικανού και εικονίζει τη μάχη που είχε γίνει στο Pons Milvius, βόρεια της Ρώμης.

ΑΡΧΑΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
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συνυπέγραψαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, σύμφωνα με 
το οποίο επιβάλλεται η ανεξιθρησκία και η χριστιανική Εκ-
κλησία νομιμοποιείται ως «επιτρεπόμενη θρησκεία», οι οπα-
δοί της οποίας είχαν την υποχρέωση να προσεύχονται στον 
δικό τους θεό για την ευτυχία του κράτους. Το διάταγμα των 
Μεδιολάνων δεν αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως επίσημη 
θρησκεία του κράτους, απλά εγγυήθηκε την ανοχή του κρά-
τους προς όλες τις θρησκείες. 

Η σύμπνοια των δύο συναυτοκρατόρων κράτησε μόνο 
έναν χρόνο, καθώς το 314 ξεκίνησε μεταξύ τους ένας νέος 
εμφύλιος πόλεμος. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε το 324 
στην Αδριανούπολη και την Χρυσούπολη, όπου νικητής 
αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος. Ο ηττημένος ο Λικίνιος βρήκε 
καταφύγιο στο Βυζάντιο, το οποίο ο Κωνσταντίνος πολιόρ-
κησε και κατέλαβε τον Σεπτέμβριο του 324. Συνέλαβε τον 
Λικίνιο, τον έθεσε σε περιορισμό στη Θεσσαλονίκη και μετά 
από πληροφορίες ότι προσπάθησε να υποκινήσει τη φρουρά 
της πόλης σε εξέγερση, διέταξε την θανάτωσή του. Έτσι, ο 
Κωνσταντίνος έμεινε ο μόνος και πανίσχυρος μονοκράτο-
ρας ολόκληρης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Η παραμονή του Κωνσταντίνου στο Βυζάντιο τον έκανε 
να αντιληφθεί τα μεγάλα προτερήματα που είχε η θέση της 
πόλης και να πάρει την οριστική απόφαση της μεταφοράς της 
πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η μεταφορά της 
πρωτεύουσας σε μια πόλη της ανατολής τον απασχολούσε 
για πολύ καιρό. Από νωρίς είχε διαπιστώσει ότι η Ρώμη βρι-
σκόταν μακριά από τις περιοχές του Δούναβη και της Ασί-
ας οι οποίες δεχόντουσαν εχθρικές επιδρομές και επιπλέον 
υπήρξε επί μακρύ χρονικό διάστημα κέντρο λατρείας του 
«Ρωμαϊκού Πανθέου», με αποτέλεσμα τους απηνείς διωγ-
μούς των χριστιανών, γεγονός που διατάρασσε την ενότητα 
του λαού, καθώς και ο χώρος συχνών συγκρούσεων τμη-
μάτων του στρατού. Για τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρα-
τορίας είχε εξετάσει την γενέτειρά του Ναϊσσό (σημερινή Νις 
της Σερβίας), τη Σόφια, την Αλεξάνδρεια και κάποια στιγμή 
έκλεινε προς την Τροία, στην οποία μάλιστα είχε ξεκινήσει η 
κατασκευή μεγάλης της πύλης. Τελικά επέλεξε το Βυζάντιο, 
αφήνοντας τα έργα της Τροίας ημιτελή. 

Η απόφαση του Κωνσταντίνου να μεταφέρει την πρω-
τεύουσα του κράτους στο Βυζάντιο, σήμαινε την μετατροπή 
μιας μικρής κωμόπολης σε μια λαμπρή πόλη, αντάξια της 
μεγάλης και πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Οι εργασίες ξεκί-
νησαν το 325 και χρησιμοποιήθηκαν περί τους 40.000 δι-
αλεγμένοι τεχνικοί και εργάτες να εργαστούν ασταμάτητα 
επί έξι χρόνια, για να πετύχουν την ομορφιά και την αίγλη 
που μια πρωτεύουσα πρέπει να έχει. Στο διάστημα αυτό επι-
σκευάστηκε η Ακρόπολη και τα υπάρχοντα τείχη, αυξήθηκε 
η έκταση της πόλης και χτίστηκαν νέα ισχυρότερα τείχη, 
από τον Κεράτιο Κόλπο έως την Προποντίδα, για να προ-
στατεύουν τις νέες περιοχές. Συγχρόνως, δημιουργήθηκαν 
πολλά και λαμπρά δημόσια κτήρια και στο κέντρο της πό-
λης χτίστηκε η κεντρική αγορά. Κατασκευάστηκαν λουτρά, 
κρήνες, υδραγωγεία και τεράστιες δεξαμενές νερού. Δια-
τηρήθηκαν οι αρχαίοι ναοί και βωμοί της παλαιάς θρησκεί-
ας και δημιουργήθηκαν νέοι χριστιανικοί, όπως της Αγίας 
Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης, των Αγίων Αποστόλων κ.α.  

Παράλληλα, πολλά και αξιόλογα έργα τέχνης μεταφέρθη-
καν και στόλισαν τη νέα πρωτεύουσα, από τη Ρώμη, την 
Αθήνα, τους 

Τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας έγιναν από τον αυ-
τοκράτορα την 11η Μαρτίου 330. Το επίσημο όνομα που 
της δόθηκε ήταν «Νέα Ρώμη», σύντομα όμως επικράτησε 
το Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το «Νέα Ρώμη» αποτυπώ-
νεται στον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως: «Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός 
Πατριάρχης». Ως προς τη γλώσσα που επικράτησε στη νέα 
πρωτεύουσα, γράφει σχετικά ο πανεπιστημιακός, βυζαντι-
νολόγος και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Άμαντος, (1874-
1960), (Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία): «Με τη μεταφορά 
της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο, τον αυτοκράτορα ακολού-
θησαν κι εγκαταστάθηκαν εδώ χιλιάδες Ρωμαίοι πολίτες, 
κυβερνητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, νομικοί, επαγγελ-
ματίες, έμποροι και τεχνίτες που είχαν έρθει να βοηθήσουν 
στο χτίσιμο της πόλης. Όλοι αυτοί μιλούσαν και συνέχισαν 
να μιλούν τη γλώσσα τους, τη λατινική. Μάθαιναν όμως και 
την ελληνική, γιατί αυτή τη γλώσσα γνώριζαν και μιλούσαν 
όλοι στην Ανατολή και στο Βυζάντιο. Γι αυτό οι Ρωμαίοι δεν 
επέβαλαν τη λατινική γλώσσα στους Έλληνες. Αντίθετα βο-
ήθησαν και οι ίδιοι στην εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, 
γιατί αυτή έφερνε μαζί της τον ελληνικό πολιτισμό και την 
εξημέρωση των κατοίκων. Έτσι αυτή η ενίσχυση του ελλη-
νισμού αποδείχθηκε ευεργετική για όλους τους Ρωμαίους 
υπηκόους».

Η ιστορία τίμησε τον Κωνσταντίνο με τον τίτλο του 
Μέγα, για τρία πολύ σημαντικά μέτρα που εφάρμοσε. Το 
πρώτο σχετίζεται με τον τρόπο που αντιμετώπισε τους χρι-
στιανούς. Όταν το 324 έγινε παντοδύναμος μονοκράτορας, 
κατέστησε τον χριστιανισμό την επίσημη θρησκεία της αυ-
τοκρατορίας, συνέχισε όμως να ισχύει η ανεξιθρησκία σύμ-
φωνα με το διάταγμα των Μεδιολάνων του 313. Γι’ αυτό οι 
χριστιανοί τον ονόμασαν άγιο και ισαπόστολο. Ως δεύτερη 
υψίστης ιστορικής σημασίας ενέργειά του θεωρείται η με-
ταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Τα 
σημαντικά επίσης μέτρα που έλαβε, ενίσχυσαν την συνο-
χή και την ισχύ της αυτοκρατορίας. Αρχικά κατάργησε την 
αρχή της τετραρχίας που είχε επιβάλλει ο Διοκλητιανός και 
ανασυγκρότησε το διασπαρμένο στράτευμα. Για την ανά-
δειξη αυτοκρατόρων θέσπισε την αρχή της διαδοχής. Στις 
περιφέρειες της αυτοκρατορίας διόρισε επάρχους, δίνοντάς 
τους μεγάλες εξουσίες. Ξεκίνησε διπλωματικές επαφές με 
γειτονικούς λαούς και τόνωσε την οικονομία του κράτους, 
κόβοντας νέο χρυσό νόμισμα, που κυκλοφόρησε σε όλη την 
επικράτεια. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος θεωρείται αρχηγός δυναστείας, 
που φέρει το όνομά του, η οποία έδωσε στην Ανατολική Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία, σύμφωνα με την αρχή της διαδοχής, 
άλλους τέσσερις αυτοκράτορες. Απεβίωσε στις 22 Μαΐου 
337 και τάφηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων της Κων-
σταντινούπολης. Τον διαδέχτηκε ο γιός του Κωνστάντιος Β’ 
(337-361), ο οποίος συνέχισε και ολοκλήρωσε τα έργα που 
ο πατέρας του δεν πρόλαβε να τελειώσει.
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Πλησιάζανε τα Χριστούγεννα του 1961. Το 
φορτηγό «Αριστοτέλης» ήταν δεμένο ή για ν’ 
ακριβολογήσουμε... λυμένο επειδή το λιμάνι του 
Λένινγκραντ, η σημερινή Αγία Πετρούπολη, ήταν 

παγωμένο. Είχε παγώσει κι η θάλασσα αλλά κι η στεριά. Έτσι 
δεν χρειαζόντουσαν ούτε κάβοι, ούτε συρματόσχοινα για να 
κρατήσουν το καράβι δίπλα στο ντόκο. Το σιγουράριζαν οι... 
πάγοι. Η θερμοκρασία είχε κατέβει στους πλην 20, πλην 30 
βαθμούς Κελσίου. 
Τα πάντα ήταν παγωμένα. Νερό τρεχούμενο δεν υπήρχε στο 
πλοίο γιατί είχε παγώσει μέσα στα τάνκια και τις σωληνώσεις. 
Ο μαραγκός είχε ξεβιδώσει την ανθρωποθυρίδα του φορ-πικ 
και το πλήρωμα αφού έσπαγε με λοστό τον πάγο τραβούσε 
έπειτα το νερό με το... μπουγέλο. Κι η αποχέτευση; Ήταν κι 
αυτή στην ίδια κατάσταση. Μόνο που δεν χρησιμοποιούσαν 
βέβαια λοστό, αλλά εφημερίδες και στη συνέχεια στο... 
φυσικό ψυγείο. Τον πάγο του λιμανιού. Το καλοριφέρ όμως 
δούλευε, το προσέχανε σαν τα μάτια τους οι μηχανικοί, 
στο φουλ καθώς κι η... κουζίνα επίσης. Κανείς φυσικά δεν 
τολμούσε να ξεμυτίσει απ’ το καράβι. Τι τρελός θα ’ταν 
ν’ αφήσει τη θαλπωρή του «Αριστοτέλης» και να μπει στο 
ρωσικό καταψύκτη; Εξάλλου κινδύνευε να σπάσει κανά 
ποδάρι απ’ τις τσουλήθρες στους πάγους. Όλο το πλήρωμα, 
που πέρυσι τέτοιον καιρό ξεφόρτωναν στην Κούβα, 
ονειρευότανε χιονισμένα Χριστούγεννα αλλ’ όχι κι έτσι. 
Η φόρτωση, φόρτωνε φάρμακα για Χαβάνα και Νουεβίτας, 
είχε διακοπεί φυσικά όπως κι όλες οι εξωτερικές εργασίες 

Θωμάς ο χιονάνθρωπος...
Του Φρίξου Δήμου Πλοιάρχου Ε.Ν. | Πρώην Καθηγητή & Διευθυντή Σπουδών Δημοσίας Σχολής Πλοιάρχων Σύρου

Ιστορίες της Βαρδιόλας

και το πλήρωμα ασχολείτο μ’ εσωτερικές δουλειές μονάχα. 
Όταν χρειαζόταν να γίνει κάποια αναγκαία εργασία στην 
κουβέρτα έπρεπε οι ναυτικοί να ’ναι κατάλληλα ντυμένοι 
και να σκαντζάρουν κάθε μισή ώρα για να μην ξεπαγιάσουν. 
Ο καπτα-Μανώλης, ο καπετάνιος, είχε δώσει αυστηρές 
οδηγίες στο γραμματικό για να μην πάθει κανείς τίποτα απ’ 
το κρύο. 
Στο προηγούμενο λιμάνι το Ρότερνταμ μαζί με το νέο 
πλήρωμα είχε έρθει κι ένα τζόβενο, τότε περίπου άρχισε η 
κάθοδος των... ορεινών ναυτικών, απ’ τα... Τζουμέρκα. Τον 
λέγαμε Θωμά κι αυτός το πρόφερε Θμας. Αν κι ήταν γερός, 
δουλεταράς και ποτέ δεν έλεγε όχι, ο λοστρόμος γκρίνιαζε 
συνέχεια στον καπετάν Φοίβο, τον γραμματικό, ότι θέλει 
δύο άτομα να τον φυλάνε να μην σκοτωθεί ή να σκοτώσει 
κάποιον άλλο απ’ την ατζαμοσύνη του. 
Ένα μεσημέρι λοιπόν έστειλε ο λοστρόμος τρεις ναύτες 
μαζί με το Θμα να καθαρίσουν τους πάγους στην κουβέρτα, 
κοντά στο καμπούνι. Εκεί που δουλεύανε και τους 
παρότρυνε ο λοστρόμος να κάνουν γρήγορα το καθάρισμα 
για να μπουν στην τραπεζαρία να ζεσταθούν ο Θωμάς έπεσε 
ξερός. Τον αρπάξανε αμέσως οι τρεις σύντροφοί του με το 
λοστρόμο μαζί και τρέχοντας τον ξαπλώσανε στον καναπέ 
του γραφείου του υποπλοιάρχου. Ήταν παγωμένος, είχε 
χάσει τις αισθήσεις του και τα ρούχα του ήταν κάτασπρα 
απ’ το παγωμένο χιόνι. Αρχίσανε αμέσως τις εντριβές 
κι ο γραμματικός είπε να του βγάλουν τα ρούχα, που 
ήταν μούσκεμα, και να τον τυλίξουν σε κουβέρτες για να 
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1. Οι μπίγες του καραβιού με "σταλακτίτες" πάγου. 2. Η καμπά-
να της πλώρης πάγωσε κι αυτή. 3. Το "TOURCOING" είναι αδελ-
φόν του "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ".

ζεσταθεί. Ο Θωμάς άρχισε σιγά-σιγά, να συνέρχεται αλλ’ 
αντιδρούσε στο γδύσιμο γιατί ντρεπότανε επειδή, όπως 
διαπιστώθηκε αργότερα, δεν φορούσε... εσώρουχα. «Γιατί 
ρε Θμα δε φοράς φανέλα και σώβρακο;» τον ρώτησε ο 
καπτα-Φοίβος. Ο Θωμάς που με τη ζέστα και τις εντριβές 
είχε... ζωντανέψει στο μεταξύ αποκρίθηκε: «γιατί να φοράω 
αφού είναι από μέσα και δεν τα... βλέπει κανείς... Για να τα 
πλένω;» Αλλ’ ούτε και στο χωριό του φορούσε. Τότε τον 
ρώτησε ο λοστρόμος γιατί φοράει κάλτσες αφού ούτε κι 
αυτές φαίνονται. Ο Θμάς απάντησε ότι αυτές τις φοράει 
για να μην του βγαίνουν τα παπούτσια που ψώνισε στο 
Ρότερνταμ. Κι οι Ολλανδέζοι τον γέλασαν και του ‘δωσαν 
μεγαλύτερο νούμερο... Όλοι γελάσανε κι ο υποπλοίαρχος 
τον συμβούλεψε να φοράει του λοιπού εσώρουχα, ειδικά 
εδώ στη Ρωσία, για να μην ξαναγίνει... χιονάνθρωπος.
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OI Θάλασσες όλου 
του κόσμου 
καλύπτουν λίγο 
περισσότερον 

από τα 7/10 της Υδρογείου Σφαί-
ρας. To μεγαλύτερον μέρος του 
παγκοσμίου εμπορίου μεταφέρε-
ται διά θαλάσσης επί πλοίων δια-
φόρων τύπων και μεγεθών. 
Πρίν από 5-6.000 χρόνια ο Άνθρω-
πος απεπειράθη να πλεύση επάνω 
εις τα νερά με κάποιο είδος πρω-
τογόνου κανό. Προφανώς θα ήταν 
κάποιος βαθoυλωμένος κορμός 
δένδρου που τον είχε σκαλίσει-ξύ-
σει με κάποια εξ ίσου πρωτόγονα 
εργαλεία. Λίγο αργότερα θα είχε 
κατασκευάσει κάποιες Ψάθινες 
Παπυρέλες, και έπεται συνέχεια 
των προσπαθειών του. 
Εις την σύγχρονην εποχήν είχαν 
ναυπηγηθεί και τα υπερβολικά 
Δεξαμενόπλοια των 500.000 τόν-
νων. Yπήρχαν και ολίγα γύρω εις 
τους 600.000, αλλά όλα εκρίθησαν 
ασύμφορα, αντί οικονομικά κ.λπ. Οπότε τους έχουν αναθέσει 
πλέον διαφορετικούς ρόλους, π.χ. έχουν γίνει “Μάνες”, δηλα-
δή παραμένουν αγκυροβολημένα και φορτωμένα ως Αποθή-
κες πετρελαίου. 
Έπονται τα πιό μικρότερου μεγέθους και επομένως πιό οικο-
νομικής διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως Δεξαμενόπλοια 
του τύπου ULCC, και του τύπου VLCC γύρω εις τους 300-
400.000 τόννους. Υπάρχουν βεβαίως και τα πολύ πιό μικρό-
τερα. Ακολουθούν τα λεγόμενα Χύδην Φορτίου μέχρι 250.000 
τόννους. Kαι εκείνα των Εμπορευματοκιβωτίων με χωρητι-
κότητα έως 24.000 TEU’s. 
Τελευταία αφήσαμε εκείνα τα θηριώδη Αεροπλανοφόρα των 
5.000 και πλέον ανθρώπων. Διαθέτουν και επιχειρούν παντο-
ειδείς αποστολές με πάνω από 100 ιπτάμενα μέσα, διαφόρων 
τύπων π.χ. Μαχητικά, Ιπτάμενα Ραντάρ, Ελικόπτερα κ.ο.κ. 
Όλα αυτά χωρούν με διπλωμένες τις πτέρυγες τους.
Επίσης, έχουμε και τις τεράστιες Πλωτές Φουτουριστικές Με-
γαλουπόλεις, που εκτελούν Κυκλικούς Περιηγητικούς Πλόας 
Αναψυχής, με πιό απλά λόγια, τα Υπερπολυτελή Κρουαζιερό-
πλοια, τα οποία φιλοξενούν πάνω από 5.000 Επιβαίνοντας. 
Τα “αόρατα” πελώρια Πυρηνικά Υποβρύχια, και πάει λέγοντας, 
όσον αφορά τις υπερμεγέθεις ναυπηγήσεις. 
Από τα παμπάλαια χρόνια τα καράβια, οιασδήποτε μορφής και 
τύπου, μαζί με εκείνους τους θαρραλέους που τα επάνδρω-
ναν, σαλπάρισαν εις το άγνωστον. Προϊόντος του χρόνου, με 
τις διαμάχες, τις συγκρούσεις και τους πολέμους μεταξύ των 
Κρατών (κάποτε επί τέλους) αντελήφθησαν ότι η ισχύς τους, 

η ευποία τους και η ευμερία τους, 
εξηρτάτο από το εάν διέθεταν Θα-
λασσίαν Ισχύν, και εάν μπορούσαν 
να την επιβάλλουν, «και φυσικά 
εάν διέθεταν την βούλησιν και 
την ευψυχίαν διά νά τήν επιβάλ-
λουν εις τους άλλους». 
Εκτός των ως άνω “προσόντων”, 
εξυπακούεται, ότι εχρειάζοντο 
και το Ανθρώπινον Δυναμικόν με 
Ναυτικές και Ναυπηγικές Ικανότη-
τες. Τεχνικές, εργαλεία, αργότερα 
και τα πυροβόλα, πυξίδες, συναφή 
ναυτικά όργανα κ.ο.κ.
Οι πλούσιες “λαλιές” που ομιλούν 
οι Ναυτιλόμενοι είναι παράξενες, 
ίνα μή πούμε Εξωτικές διά τους 
Στεριανούς και εξελίχθησαν διά 
μέσου των αιώνων. Όλα τα ανω-
τέρω εκτεθέντα Θαλασσινά πράγ-
ματα περιλαμβάνονται και επεξη-
γούνται εντός των εξειδικευμένων 
ναυτικών Λεξικών τα οποία εκδί-
δονται εις τις γλώσσες διαφόρων 
Χωρών. Έγιναν η “Lingua Fran-

ca” η οποία ενώνει τους Ναυτικούς με τά αντικείμενα της “Τέ-
χνης” τους. Συνάμα τους κάνει να φαίνονται διακεκριμένοι εις 
τα όμματα των συμπατριωτών τους. 
Πολλές λέξεις οι οποίες εχρησιμοποιούντο εις την καθημερι-
νήν ζωήν εις την στεριά, εις τις οικίες κ.ο.κ. μπήκαν και εις τα 
καράβια, οπότε οι έννοιες τους προσαρμόσθησαν εις το νέον 
περιβάλλον τους. Ο ορισμός τους και η ετυμολογία τους ήσαν 
γνωστές έξω. Εις τα πλοία κάποιες απέκτησαν και μίαν άλλην 
σημασίαν. Άλλες έπεσαν εις αχρηστίαν ένεκα των τεχνολογι-
κών εξελίξεων, κυρίως με την αλλαγήν των μέσων προώσε-
ως. Έφευγαν σταδιακώς τα Πανιά και αντεκαθίσταντο από τις 
Ατμομηχανές. 
Εν τούτοις, περιελαμβάνοντο και οι παλαιές λέξεις εις τα Ναυ-
τικά Λεξικά, όχι μόνον δι’ ιστορικούς ή παραδοσιακούς λό-
γους, αλλά διότι τις διαβάζουμε και εις την Λογοτεχνίαν. 
Εις την ευρύτατα διαδεδομένην Αγγλικήν γλώσσαν, διαβάζου-
με τα ωραία Κλασσικά διηγήματα που μάς λένε διά την Θά-
λασσαν. To 1589 ο Άγγλος Αρχιδιάκονος Richard HAKLUYT 
(1552-1616), εδημοσίευσε το περίφημον βιβλίον του «The 
Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the 
English Nation». 
Το όνομα του προφέρεται «Χάκλιτ». Από την επιτυχίαν αυ-
τού του βιβλίου του, είχε γίνει διάσημος εις την εποχήν του. 
Ήταν Λόγιος εις την Oxford. Εσπούδασε Ναυτιλίαν και Χαρ-
τογραφίαν. Επίσης ήταν Συγγραφεύς, Εκδότης. Μεταφραστής, 
Ιστορικός, Γεωγράφος. Έμαθε και μιλούσε έξη γλώσσες, ώστε 
να διαβάζη ξένα βιβλία σχετικά με τα ταξείδια, αλλά και να συ-

H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
των ΛΕΞΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Γράφει ο Ηλίας Μεταξάς, Οικονομικός Αξιωματικός (Ε.Ν.), Ιδρυτικό Μέλος του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.
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νομιλεί με τους Αλλοδαπούς Ναυτικούς δια τα ίδια πράγματα. 
Ήταν προσωπικός Ιερεύς εις υψηλά ισταμένους Πολιτικούς, 
όπως ο Robert CECIL (1563-1612), Κόμης του Salisbury 
o oποίος υπήρξε Πρωθυπουργός και της Elizabeth 1st, και 
εν συνεχεία του James 1st (1566-1625). Επίσης είχε στενές 
επαφές και με άλλα επιφανή και σημαντικά πρόσωπα της δη-
μοσίας και κοινωνικής ζωής, της ναυτιλίας, του εμπορίου, της 
Αγγλικανικής Εκκλησίας, της επιστήμης κ.λπ. 
Το 1583 ήταν Ιερεύς και Γραμματεύς του Πρεσβευτού της Αγ-
γλίας εις την Αυλήν του Βασιλέως της Γαλλίας εις το Παρίσι. 
Πιθανότατα με τέτοιες σπουδαίες επαφές και γνωριμίες να 
είχε και πολιτικές επηροές. Πρωτοστατούσε εις την κίνησιν να 
δημιουργήσουν Αγγλικές Αποικίες εις την Βόρειον Αμερικήν. 
Το 1607 η πρώτη που εδημιουργήθη και ανεκηρύχθη ήταν η 
Virginia. 
Το 1599 τον έκαναν Σύμβουλον εις την τότε νεοπαγήν “East 
India Company”. Αυτή μετέπειτα κατήντησε διαβόητη παγκο-
σμίως διά τις “υπηρεσίες της προς όφελος” της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας. 
Εν κατακλείδι, το εν γένει συγγραφικόν του έργον ήταν μεγά-
λον και σημαντικότατον, ιδίως εις την θαλασσινήν λογοτεχνί-
αν. Ως εκ τούτου οι συμπατριώται του τον θεωρούν “αθάνα-
τον’”. Το βιογραφικόν του είναι και πολυσέλιδον και εντυπω-
σιακόν. Εφ’ όσον μας ζητηθεί, θα το δημοσιεύσουμε αμέσως. 
Αυτό ισχύει και δι’ άλλους συγγραφείς.
Ένας άλλος εξαίρετος συγγραφεύς ναυτικών θεμάτων, πολύ 
περισσότερο γνωστός παρ’ ημίν, είναι ο Βρετανός Πλοίαρχος 
Frederick MARRYAT (1792-1848) . Η δική μας γεννιά με-
γάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, μεταφρασμένα φυσικά. Τα 
δύο καλλίτερα του ήταν “Ο Δόκιμος Ήζη” και “Ο Ναύκληρος 
Ρέντη”.
Αξίζει να αναφέρουμε δύο ενδιαφέροντα γεγονότα της σταδι-
οδρομίας του εις το British Royal Navy. Πρωτομπαρκάρησε το 
1806 εις την Φρεγάταν “Ιmperieuse” με Πλοίαρχον τον διαβό-
ητον γνωστόν μας Thomas Alexander COCHRANE (1775-
1860). Το 1815 προήχθη εις τον τότε βαθμόν του Commander. 
Περί τα μέσα του 19ου αιώνος, αυτόν τον βαθμόν τον θεώρη-
σαν ως Αντιπλοίαρχον και αντίστοιχον με τον Αντισυνταγμα-
τάρχην. To 1819 ανέλαβε την διακυβέρνησιν ενός μικροτέρου 
Πολεμικού, του τύπου Sloop. Αυτό ελέγετο “Βeaver” και είχε 
ως αποστολήν του την φύλαξιν και την άμυναν της Νήσου St. 
Helena, εκεί όπου ήταν εξόριστος ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ, έως ότου 
πέθανε το 1821. Και του F. MARRYAT το βιογραφικόν είναι 
εντυπωσιακόν. 
Όταν διαβάζουμε ένα διήγημα, που έχει κάποιου είδους ναυ-
τικήν πλοκήν, χάνουμε ένα μικρό μέρος από την απόλαυσιν 
του. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει διότι οι ναυτικοί τεχνικοί όροι 
ή έστω κάποιες μεμονωμένες λέξεις συχνά δεν είναι ορθώς 
ή επαρκώς μεταφρασμένες, οπότε δεν γίνονται πλήρως κα-
τανοητές. 
Υπάρχει και ένας άλλος Αμερικανός μυθιστοριογράφος ναυτι-
κών διηγημάτων, ο James Fenimore CΟOPER (1789-1851). 
Ο οποίος παρά το ότι κατήγετο από αριστοκρατικήν και εύπο-
ρον οικογένειαν είχε ανήσυχον χαρακτήραν και προτίμησε τον 
επικίνδυνον και παρά φύσιν επινήιον βίον. Ο πατήρ του ήταν 
Δικαστής και πρώην Γερουσιαστής. Το 1803 τον έβαλε εις το 
εξαίρετον Πανεπίστημιον Υale. Ήταν μόλις 13 ετών. Το 1806 
ενώ ήταν Τριτοετής “πλακώθηκε” με έναν συμμαθητήν του και 
τον απέβαλαν. Το μέλλον του κατεστράφη, οπότε ο νεαρός 
COOPER έκανε αυτό που έκαναν πολλά “άτακτα” παιδιά της 
ηλικίας του. Προσέτρεξε εις την Θάλασσαν. 
Ο πατήρ του τον είχε πλέον καταλάβει, και το φθινόπωρον του 

1806 τον “μπαρκάρησε” εις ένα Αμερικανικόν Εμπορικόν πλοί-
ον ως Οrdinary Seaman. Έκαναν ταξείδια εις την Βρετανίαν 
και την Ισπανίαν. Παρ’ ολίγον να τον συλλάβουν οι απαίσιες 
“Press-Gangs” του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και να 
τον κατατάξουν βιαίως εις αυτό. Τότε, ήταν ένας φοβερός τρό-
πος διά να βρίσκουν δυστυχισμένους και να τους “τσουβαλία-
ζουν” μέσα εις τα Πολεμικά πλοία ώστε να συμπληρώνουν την 
έλλειψιν ανδρών που είχαν τα Πληρώματα τους. Εις έτερον 
συμβάν, οι Πειραταί παρ’ ολίγον να τον πιάσουν ως όμηρον, 
και να ζητήσουν λύτρα διά την απελευθέρωσιν του.. 
Εις τις 18-9-1807 το καράβι του κατέπλευσε εις την Philadel-
phia. Ο James εγένετο ακριβώς 18 ετών. O επιτήδειος πο-
λιτικός πατήρ του, ήταν ενθουσιασμένος με την θαλασσινήν 
εμπειρίαν (έστω και σύντομην) του νεαρού. Οπότε κατάφερε 
με τον τότε Υπουργόν των Ναυτικών Robert SMITH (1757-
1842), να του εξασφαλίση μίαν θέσιν Δοκίμου εις U.S. NAVY. 
Την 01-1-1808 ο ίδιος ο Υπουργός του απέστειλε φιλικήν 
επιστολήν με συνημμένον τον Όρκον που έπρεπε να ορκι-
σθή και να υπογράψη ενώπιον ενός Συμβολαιογράφου, αντί-
γραφον των Κανονισμών και συνάμα το “Warrant” που τον 
ονόμαζε Midshipman (Δόκιμον). Όλα εις τα χέρια του, μέσα 
εις το σπίτι του. Ο COOPER όντως, ετοίμασε αυτά τα χαρτιά 
και εις τις 20-02-1808 πήγε εις τον Συμβολαιογράφον και 
ορκίσθη. Υπηρέτησε μόνον 2 χρόνια και 5 μήνες. Είχε ζητή-
σει μίαν άδειαν, την οποίαν και έλαβε, όμως δεν ξαναγύρισε 
ποτέ εις την Υπηρεσίαν του. Τελικώς εζήτησε και την απο-
στρατείαν του. Αυτή 
λογίζεται επισήμως από τις 12-05-1810. Γενικώς επιστεύετο, 
ότι ήταν ικανός διά μίαν εξαίρετον σταδιοδρομίαν Αξιωματι-
κού και ότι θα ανήρχετο υψηλά εις την Επετηρίδαν. 
Ήταν φυσικόν επακόλουθον, ένας τέτοιος ανήσυχος και περι-
πετειώδης νέος με τον δικόν του χαρακτήρα, να είναι επηρε-
ασμένος από την έστω και σύντομην ναυτικήν υπηρεσίαν του. 
Κατόπιν όλων των ως άνω εκτεθέντων, ήταν ο ιδανικός που 
μπορούσε να γράφη τέτοιου είδους βιβλία. Τα πλέον γνωστά 
εις ημάς ήσαν “Ο Πιλότος”, “Οι δύο Ναύαρχοι” και “Η Ιστορία του 
Ναυτικού”. Θεωρείται ως ναυτικός συγγραφεύς αξιοσημείω-
της ικανότητος.
Τα λήμματα ενός ειδικού Λεξικού ναυτικών όρων είναι πά-
μπολλα, κυρίως εις ότι αφορούν τους Ωκεανούς. Καθ’ όσον τα 
έμβια όντα και τα φυτά εις τον βυθόν είναι αναρίθμητα. Ημείς 
ως Θαλασσινοί, είμεθα υποχρεωμένοι να στηλιτεύσουμε το 
απάνθρωπον κυνήγι και την σφαγήν των ευγενικών Θηλαστι-
κών όπως οι Φάλαινες και οι Φώκιες. Δυστυχώς πλησιάζουν 
το επικίνδυνον σημείον της εξολοθρεύσεως τους.
Τα σύγχρονα Ναυτικά Λεξικά της Αγγλικής γλώσσης εβασί-
σθησαν προφανώς εις εκείνα τα Λεξικά του παρελθόντος. Πά-
ντως, εξαιρετικώς χρήσιμα υπήρξαν τα εξής τρία πρώτα κατά 
σειράν εκδόσεως:
1) «THE SEΑMAN’s DICTIONARY», πού ήταν και το πρώ-
τον από όλα τα άλλα εις τα Αγγλικά. Είχε εκδοθεί το 1644, από 
τον Αντιναύαρχον Sir Henry MAINWARING (1587-1653). 
Ήταν “πολυπράγμων και πολυτάλαντος” . Βίος και Πολιτεία. 
Πειρατής, Κουρσάρος, Βασιλόφρων κ.ο.κ. Απεδείχθη εξαι-
ρετικόν και πολύτιμον βοήθημα το Λεξικόν του. Περιείχε 118 
σελίδες, είχε ύψος μόνον 0,20 μ. ήταν εύκολον να το έχουν οι 
Ναύτες μαζί τους εις το καράβι. Είχε εικονογραφήσεις, σχεδι-
αγράμματα, κατανοητήν ορθογραφίαν και προφοράν. 
Όμως, επειδή θεωρούμεν ότι δεν είναι εκτός του ενδια-
φέροντος της παρούσης μελέτης κείμενον, θα προσθέσω-
μεν ενταύθα ολίγα τινά στοιχεία περί του ανδρός, ώστε να 
καταδείξουμε τον χαρακτήραν και τις ικανότητες εκείνων 
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των Θαλασσινών οι οποίοι κατέγραφαν τις εμπειρίες τους.
Ο παππούς του Η. ΜΑIΝWARING ήταν Αντιναύαρχος του 
Sussex. Ο ίδιος τo 1602 εις ηλικίαν μόλις 15 ετών είχε αποφοι-
τήσει από το Πανεπιστήμιον της Oxford, με ένα “Βachelor of 
Arts in Law”. Ακολούθως έκανε τον “Trial Lawer” (Δικηγόρος 
εις το Προανακριτικόν στάδιον). 
Το 1608 πήγε Στρατιώτης εις την Ολλανδίαν. Μετά έγινε Ναύ-
της, Συγγραφεύς, Ποιητής και τελικώς έγινε και Πειρατής. 
Το 1611 εις ηλικίαν 24 ετών, ο Lord High Admiral Charles 
HOWARD (1536-1624), Kόμης του Nοttingham του έδωσε 
βαθμόν και την δύναμιν να καταδιώξη και να συλλάβη τον δια-
βόητον “Αρχιπειρατήν” Peter EASTON (1570-1620). Αυτός ο 
“κύριος” αλώνιζε και ήταν ο φόβος και ο τρόμος εις το Βristol 
Channel. Ήταν πανίσχυρος, ουδέποτε είχε ηττηθεί ή συλλη-
φθεί. Αυτά “βόλευαν” τον MAINWARING, οπότε το “εγύρισε” 
και εις την Πειρατείαν.
Έγινε η μάστιγα των Ισπανών, τους κτυπούσε αδιακρίτως 
όπου τους εύρισκε. Αλλά δεν εδίσταζε να επιτεθή και εις τα 
πλοία άλλων Ουδετέρων. Ποτέ δεν επετέθη εις Αγγλικόν. 
Η Γαλλία και η Ισπανία μέσω της Διπλωματίας τους έκαναν 
πολλά παράπονα εις τον Βασιλέαν JAMES 1st (1603-25). Το 
1616 ο ΜΑΙΝWARING επέστρεψε εις την Αγγλίαν. Ο Βασι-
λεύς του επρότεινε να του δώση Χάριν διά τα εγκλήματα του, 
υπό την προϋπόθεσιν να εγκαταλείψη την Πειρατείαν. Όπερ 
και εγένετο. 
Το 1618 διά να δείξη την ευγνωμοσύνην του προς τον Βασιλέ-
αν, διά την απονομήν της Χάριτος, του έγραψε μίαν διατριβήν 
και του την αφιέρωσεν, πώς να πατάξη την Πειρατείαν. Επίσης 
τον συνεβούλευε να μην δώση αμνηστία εις τους Πειρατές. Το 
ίδιον έτος τον έχρισαν και Ιππότην και ενετάχθη εις το Roy-
al Navy και υπηρέτησεν ως Κυβερνήτης εις ολίγα Πολεμικά 
πλοία. 
Το 1621 εξελέγη Μέλος εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Το 
1639 προήχθη εις Αντιναύαρχον. Κατά τους τρείς (Εnglish 
Civil Wars 1641-1660) υπηρέτησε με την πλευράν του Βασι-
λέως CHARLES 1st ( 1600- 49) , τον οποίον τον καταδίκασε 
το Στρατοδικείον εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου και 

τον αποκεφάλισαν. Ο Διάδοχος του και ο MAINWARING μαζί 
με άλλους Βασιλόφρονες διέφυγαν εις την Γαλλίαν και Ολλαν-
δίαν. Το 1651 αυτός επέστρεψε εις την Αγγλίαν και το 1653 
απέθανε πτωχός. 
Το Λεξικόν του ήταν όντως καινοτόμον, επειδή το είχε γράψει 
ένας Ναυτικός και του Πειρατικού και του Βασιλικού Ναυτι-
κού διά να το χρησιμοποιούν άλλοι Ναυτικοί. Ήταν εύκολον 
εις την χρήσιν του, ήταν μικρού μεγέθους, είχε μόνον 0,20 μ. 
ύψος. Είχε συνειδητοποιήσει την ανάγκην σαφών οδηγιών διά 
την εκπαίδευσιν των νέων ναυτικών. Κατά τον 17ον αιώναν ο 
αριθμός των ναυτικών αυξήθηκε πάρα πολύ. Εις την Αγγλίαν 
το 1550 υπήρχαν περίπου 3.000-5.000 Ναύται. Εις την πρώ-
την δεκαετίαν του 1800 ήσαν 140.000.
Τα Αγγλικά Αλφαβητικά Λεξικά είχαν εκδοθεί εις τις αρχές του 
17ου αιώνος, πολλοί συγγραφείς και εκδόται έφτιαχναν έτσι το 
σχήμα τους ώστε να είναι απλό και τακτοποιημένον έτσι ώστε 
διά να διευκολύνη τον χρήστην. Η καραβίσιες ορολογίες ανέ-
καθεν μπέρδευαν ακόμη και τους πεπειραμένους Ναυτικούς, 
ιδίως τα χρόνια των Ιστιοφόρων με τα χιλιόμετρα σχοινιά, διά 
να πούμε το ολιγώτερον. Άς μην μιλήσουμε διά τους Στερια-
νούς!!! 
2) Το 1768 εξεδόθη ένα άλλο Λεξικόν, του Σκώτου Λεξικο-
γράφου William FALCONER (1732-69), ο οποίος ήταν και 
Ποιητής. Είχε τον τίτλον «Αn Universal Dictionary οf the 
Marine», θεωρείται πλέον ως το “κλασσικόν” έργον του.
Ο ίδιος εις νεωτέραν ηλικίαν είχε μπαρκάρει εις ένα Εμπορι-
κόν πλοίον ως Ναύτης. Έκαναν ταξείδια από την Αλεξάνδριαν 
εις την Βενετίαν. Έπεσαν εις θύελλαν, ανετράπησαν και εβυ-
θύσθησαν, εχάθησαν όλοι. Εσώθη μόνον αυτός και μαζί του 
άλλοι δύο εκ του Πληρώματος. 
Τον υπεστήριζε ο Δούκας της Υork και με την επιρροή του τον 
έκανε Purser (Οικονομικόν Αξιωματικόν) και έτσι υπηρετούσε 
εις διάφορα Πολεμικά του Royal Navy. Το 1762 είχε εκδόσει 
το επικόν ποιήμα του “The Shipwreck” (το Ναυάγιον) που τον 
έκανε διάσημον. Ήταν ο πλέον κατάλληλος, είχε το ταλέντο να 
περιγράψη αυτά που είχε βιώσει ο ίδιος, την τραγωδίαν και 
τον θάνατον. Εις τις 24-12-1769 ευρίσκετο επί της Φρεγάτας 
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“Aurora”, όχι ως Πλήρωμα, αλλά ως απλός «Επιβαίνων». Πλέ-
οντες προς τις Ινδίες εχάθησαν όλοι έξω από το Cape Town. 
3) Το τρίτον, κατά σειράν παλαιότητος εκδόσεως, Λεξικόν 
ήταν του Βρετανού Υποναυάρχου Sir William Henry SMYTH 
(1788-1865). Aυτός παραλλήλως ήταν και Μέλος της Βασιλι-
κής Εταιρείας, καθώς και της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρεί-
ας. Επί πλέον ήταν και Διδάκτωρ του Πολιτικού Δικαίου. Είχε 
τιμηθεί και με πολλές ξένες διακρίσεις. Ο τίτλος του βιβλίου 
του ήταν«ΤΗΕ SAILOR’s WORD BOOK», και είχε εκοθεί 
το 1867. Ήταν ένα “χρυσορυχείον” πληροφοριών. Ο γράφων 
ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να το έχη (φυσικά ανα-
τυπωμένον) εις μίαν εκ των βιβλιοθηκών του. Τά άλλα δύο 
προαναφερθέντα Λεξικά επιδιώκει να τα αποκτήση και αυτά. 
Και εις άλλες Ξένες Χώρες έχουν εκδοθεί πολλά καλά σύγ-
χρονα Λεξικά και Εγχειρίδια εις τις δικές τους γλώσσες. Όμως, 
μεταξύ των Βρετανικών (πού πώς να το κάνουμε), ευρίσκο-
ντο ανέκαθεν εις την πρωτοκαθεδρίαν, διακρίνονται επίσης 
άλλα τρία εξαιρετικά βιβλία. Τα εξής: 
1) Τo «ADMIRALTY MANUAL of SEAMANSHIP», το οποί-
ον αποτελείται από τρείς (3) Τόμους. 
2) Μετά είναι το «ΑDMIRALTY MANUAL of NAVIGATION», 
και αυτό εις τρείς (3) Τόμους.
3) Τελευταίον, το «OXFORD COMPANION TO SHIPS and the 
SEA». Συγγραφεύς ήταν ο Βρετανός Αξιωματικός του Royal 
Navy Peter KEMP (1904-1992). Το 1928, κατά την υπηρεσία 
του εις τα Υποβρύχια, ετραυματίσθη και έχασε το ένα του πόδι, 
οπότε απεστρατεύθη. Κατά τον Β΄Π.Π. επανεκλήθη εις την 
ενεργόν υπηρεσίαν και ετοποθετήθη εις την Αντικατασκοπίαν 
του Ναυτικού. Ακολούθως έγινε Διευθυντής εις τον Κλάδον 
της Ναυτικής Ιστορίας του Υπουργείου Αμύνης.Ο εν λόγω Αξι-
ωματικός ήταν αυθεντία εις όλα τα ναυτικά θέματα, πολυγρα-
φότατος κ.ο.κ. Το εν λόγω Λεξικόν έχει 975 σελίδες, καί είχε 
εκδοθεί την πρώτην φοράν από το ομώνυμον Πανεπιστήμιον 

το 1976. Ο γράφων το έχει και αυτό εις τις βιβλιοθήκες του. 
Αναντιλέκτως, η Αγγλική γλώσσα έχει επικρατήσει επί τρεις 
τουλάχιστον αιώνες εις τα ναυτικά πράγματα. Εν τούτοις, θα 
ήταν μεγάλη παράλειψις να μην αναφέρουμε και την Γαλλι-
κήν γλώσσαν, καθ’ όσον αυτή η μεγάλη Θαλασσινή Χώρα, 
ήρχετο σχεδόν πάντοτε ως Δευτέρα Ναυτική Δύναμις. Εις 
ορισμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις εγένετο και Πρώ-
τη Δύναμις, αλλά αυτό διαρκούσε μόνον διά κάποια μικρά 
χρονικά διαστήματα.
Η Αγγλία και (αργότερα), είτε ως «Μεγάλη Βρετανία», είτε 
ως «Ηνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρ-
λανδίας» επέστρεφε πάντοτε εις την πρώτην θέσιν της, μέ-
χρις ότου εκεί “ανήλθαν” πλέον μονίμως οι Αμερικανοί. 
Eπίσης, έχουμε εις την κατοχήν μας και ένα άλλο παλαιόν βι-
βλίον, το Γαλλικόν Λεξικόν με τον τίτλον «Dictionnaire des 
TERMES PROPRES de MARINE». To είχε γράψει το 1687 
κάποιος Κύριος DESROCHES, ο οποίος έγραψε ο ίδιος κάτω 
από τον τίτλον του βιβλίου του, την ιδιότητα του ως “Οfficier 
des Vaisseaux du Roi”. Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον, ως 
Αξιωματικός των Μεγάλων Πολεμικών Πλοίων του Βασιλέ-
ως. Ατυχώς, δεν αναφέρει τον συγκεκριμένον βαθμόν του. 
Περιλαμβάνει τους Γαλλικούς Ναυτικούς Όρους και δίπλα 
τους τα επεξηγεί πάλι με απλά λόγια της καθομιλουμένης Γαλ-
λικής γλώσσης. Επίσης περιλαμβάνει και τις κυριότερες ση-
μαίες εκείνης της εποχής.
Αυτό το Λεξικόν εγράφη διά να εξοικειωθή με αυτήν την Ορο-
λογίαν ο Louis Alexandre de BOURBON (1678-1737), Κό-
μης της Τoulouse. Ένα παιδάκι 9 μόλις ετών, ο τρίτος νόθος 
υιός του Βασιλέως LΟUIS 14ου (1638-1715) και της Francoise 
Athenais de ROCHECHOUART de MORTEMART (1640-1707), 
Mαρκησία του Montespan. Eν συντομία απλώς Μadame de 
Montespan. 
Ο πατήρ του τον είχε ωνομάσει “Amiral de France”, βαθμός 
αντίστοιχος του “Στρατάρχου της Γαλλίας”. Το παιδί προορίζε-
το κατά την ενηλικίωσιν του να διοικήση το “Μarine Royale”. 
To βιβλίον έχει 612 σελίδες. 
Υπάρχει και κάποιο άλλο Γαλλικόν Λεξικόν, αλλά παραδό-
ξως έχει έναν μακροσκελήν τίτλον εις την Αγγλικήν, δηλαδή 
«NAVAL and MILITARY TECHNICAL DICTIONARY of the 
FRENCH LANGUAGE with EXPLANATIONS of the VARI-
OUS TERMS in ENGLISH». 
Παραθέτει τους Γαλλικούς όρους και δίπλα τους επεξηγεί-με-
ταφράζει την σημασία τους εις τα Αγγλικά. Περιέχει 178 σελί-
δες. Το είχε γράψει το 1842 κάποιος Βρετανός Λοχαγός του 
Πυροβολικού (πώς έτσι ???). Ονομάζετο Robert BURN. Kαι 
αυτό το βιβλίον ευρίσκεται εις τις βιβλιοθήκες του γράφοντος.
Η χρήσις των παλαιών Λεξικών με τις Ναυτικές Ορολογί-
ες εις την Αγγλικήν γλώσσαν, αναντιλέκτως είναι εξαιρετικά 
πολύτιμη. Όμως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά 
την ορθογραφίαν των λέξεων. Ενδεχομένως να τις έγραφαν 
με διαφορετικόν τρόπον, διότι ίσως τότε να τις πρόφεραν με 
κάποιον άλλον τρόπον.
Θα αναφέρουμε μόνον ένα κλασσικόν παράδειγμα, ίνα μή μα-
κρηγορούμε. Την πασίγνωστην λέξιν «SHIP» την βλέπουμε 
πολλές φορές γραμμένην έτσι «S H I P P E». Όμως, υπάρχει 
και μία άλλη εκδοχή. Ίσως οι Λεξικογράφοι, οι οποίοι αναμφι-
βόλως ήξεραν καλά γράμματα, όταν συνέλλεγαν τα στοιχεία 
προς καταγραφήν, κάποια να τα είχαν γράψει και να τα προ-
σκόμιζαν κάποιοι απλοϊκοί ή αγράμματοι ναυτικοί. Ακόμη και 
να τα εύρισκαν μέσα εις παλαιά παραδοσιακά “τεφτέρια”. Εις 
πάσαν περίπτωσιν είναι πολύτιμα βοηθήματα.
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I write of the manning of the British 
merchant service during my train-
ing and experience of working in 
the British and Commonwealth 
fleets, according to the practices we 

followed and how they developed – in the 
hope it will be of interest as they became 
the basis for much of modern shipping’s 
disciplines and routines.
Whenever I visit a ship, I like to think how 
little things have changed in the years 
since I sailed from London on my first voy-
age to sea aboard the m/v “CYMRIC” of the 
well established London shipping com-
pany Shaw Savill and Albion; our voyage 
began on 15th August 1955. The ship was 
of the company’s standard design – an 18 
knot semi refrigerated 11,000 dwt general 
cargo liner. 
At that time, the Company’s cargo/pas-
senger liner “GOTHIC” had just completed 
an around the world cruise as Her Majesty 
Queen Elizabeth II’s Royal Yacht when she 
had visited New Zealand and Australia and 
many other Commonwealth countries and 
communities. Subsequently I made the 
last two voyages of my three year (sev-
en Australasian voyages) apprenticeship 
aboard this ship. It was in 1955 that the 
company took delivery of their new build-
ing passenger liner “SOUTHERN CROSS” 
–of interest as the world’s first major lin-
er that only carried passengers, without 
any cargo, and had her machinery right 
aft– a revolutionary liner and cruise ship 
of the time. She had a successful career 
of 40 years whilst setting the trend for the 
passenger cruise business. The company 
celebrated a hundred years in the Austral-
asian trade whilst I was still in my appren-
ticeship aboard the “GOTHIC”. 
When I go to sea today, I notice that the 
officer of the watch still paces the bridge 
wing as he keeps his lookout, the quar-
termaster watches the course and eases 
the wheel whilst hand steering to keep 
the ship right on her track, the look-out 
man, if there is one, is on the opposite 
bridge wing to the watch officer and is still 
looking ahead. The compass azimuth is 
still taken and recorded every watch and 
the log book is written up. When a ship is 
sighted, bearings are taken to determine if 
a change of course or even of speed may 
be needed. So I feel quite at ease in the fa-

miliarity of the bridge practice despite the 
lapse of all these years. And yet there have 
been changes. 
I started my full-time training as a mariner 
cadet at the approved nautical college of 
Pangbourne whilst 13 years of age in May 
1952. The early start was deemed neces-
sary for a sea going career to instill in us 
the discipline – to obey orders immediate-
ly, without question, to stick to the times 
laid down for our duties and activities, to 
accept parade ground routines and prac-
tices and to follow the strictest of codes 
with regard to our uniforms – the Queen’s 
Uniform, no less, including saluting, the 
making of our beds and the folding of our 
clothes when not in use. We were paraded 
and counted eleven times every day and 
had to march in formation or double, ac-
cording to the naval discipline for running 
whenever we moved about the grounds. 
The first daily parade was held outside 
at 0652 every morning regardless of the 
weather, the wake up bugle call of reveil-
le having been sounded at 0650. Having 
passed the first muster in our athletic 
uniforms by 0652, we had to run about a 
mile and then undress for a hosing down 
with cold water before dressing and mak-
ing our beds –bunks– and folding our 
clothes-correctly.

By Malcolm MacKenzie

C H A N G E S 
in the employment of Officers 

in the British Fleet

I found it all most irksome and unnec-
essary; the happiest day of my life was 
when I finished my four years training with 
an Extra First Class leaving certificate to 
start my three years sailing as a mariner 
apprentice. I suppose it was good prepa-
ration for hardship – I feel that being sen-
tenced to time in any prison would be a lot 
less irksome having had this experience.
Curiously our college’s newly engaged 
English master, 29 years old, during my 
last year at the college, rebelled against 
this discipline of naval routine. It took him 
two years of discussion with other mas-
ters before they petitioned the college’s 
board of governors to stop these disci-
plinary practices by dismissing the Cap-
tain Superintendent –a naval officer– and 
replacing him with a civilian headmaster 
and changing the teaching schedules by 
deleting the nautical subjects and con-
centrating on those generally required for 
university entrance.
These rebels had discerned that prospec-
tive employers would teach their new em-
ployees the specialized skills their work 
would require provided these new en-
trants had achieved a good level of general 
education in the basic subjects of mathe-
matics, English, a foreign language – usu-
ally French, science, divinity, geography 
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and history. By contrast, I had not only been taught these sub-
jects in routine classes but had also been taught in our routine 
weekly classes – seamanship, the rule of the road (ColRegs), ship 
stability and construction, navigation and signaling (by Morse, by 
semaphore, by flags and by whistle), rowing heavy cutters and 
sailing as part of our preparation for a life at sea.
Shortly after I left the school this transformation, to concentrate 
on a general education to a good standard, was put in hand. The 
civilian head master was appointed and took over from the na-
val captain who retired and my former English master was pro-
moted to “Second Master” of the college to supervise the change 
according to his recommendations adopted by the governors and 
the new headmaster; he held the position for twenty five years 
when he stepped back to being head teacher of English and his-
tory. On his retirement, he became secretary of the ‘old boys’ 
society – a position in which he was well involved till he died a 
few weeks ago in his nineties – a life-long servant of the school.
When I was undergoing this nautical training in the 1950s, (1952-
1955) Britain had several such pre-sea nautical training colleges 
offering similar styles of preparation for a life at sea but as ship-
ping companies and the Royal Navy gradually moved away from 
seeking trained entrants, these schools all failed –except for my 
old school as it alone had made the vital changes in good time– 
now it flourishes as never before. 
Whereas I write of the experience of the merchant fleet, fighting 
navies have made rather similar changes. My nautical school, 
Pangbourne, was founded in 1917 using the basic teaching sylla-
bus of the Royal Naval College’s “RNC Osborne”. Osborne House, 
on the Isle of Wight in England, had been built to the design of 
HRH Price Albert, husband of Queen Victoria, as their holiday 
home; on the death of Queen Victoria, the house was taken over 
by the Royal Navy and opened in 1903 as a nautical training col-
lege (RNC) to introduce naval cadets at the age of 13 to a career 
as an officer in the Royal Navy. Yet, by 1921, this early entry was 
identified as a mistake when Osborne was closed as a naval col-
lege. Entry at 13 was cancelled and changed to 16 with admis-
sion to the Royal Naval College, Dartmouth but even this age was 
changed for admission at 18 – whilst I was at Pangbourne. Evi-
dently, it was well understood, school boys had enough to con-
tend with and 18 was a good age to start actual career training. 
This practice persists.
Another big change has been in the size of ships’ crews. As an 
11,000 dwt refrigerated cargo liner, m/v “CYMRIC” had a crew of 
72 whereas a modern ship of that size, carrying her entire car-
go in containers, would only be manned by about 14 – a decline 
of about one man for every year of my marine experience. And 
we must suppose this rate of reduction will go on. When it has 
fallen to only six men in the crew, we can suppose it will be too 
few to handle an emergency when the crew will be withdrawn and 
the new ships will sail unmanned. Already unmanned trials ships 
are undergoing sea tests so we may expect unmanned merchant 
ships will be entering service in a few years time.
Today’s seafarer might well ask what 72 people might do on an 
11,000 dwt cargo ship (without any passengers). Well we were 
busy enough. The crew comprised officers on deck –a master and 
a chief mate with three bridge watch officers, a radio officer, a 
doctor and two apprentices (9 men). And officers in the engine 
room– a chief and 2nd engineer and three watch keepers per 
watch, two day working juniors and an apprentice engineer with 
three refrigeration engineers and three electrical engineers (20). 
The petty officers were the carpenter, bosun and lamp trimmer, 
the donkey man, the engine room store keeper, the chief and 2nd 
stewards and the chief cook (8). Then we had the ratings – the 
sailors comprised three per watch, seven day workers and two 
deck boys (18), then the galley had a 2nd cook, a baker, a butcher, 
and a scullion (subsequently re-styled ‘kitchen porter’ as ‘scul-
lion’ was thought to be a bit demeaning) and four stewards for 
waiting in the saloon and keeping the officers’ accommodation 
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smart (8), And in the engine room, there were four oilers, four 
greasers and a boy (9). This is a total of 72. Much of the consider-
able routine crew administration was made by the chief steward. 
Another big change has been in time merchant ships spend in 
port. Whereas in the 1950s and 60s, before containerization, 
ships spent several days –even weeks– to load or discharge, it 
gave the crew ample time to go ashore, even to going on trips 
into the countryside especially at weekends. We made many 
friends in Australia and New Zealand where we were made so 
welcome –as visitors from “home” (the UK). In fact so many of 
our crew married Australasian girls that the company was often 
short of seafarers; promotion in the firm’s employ was astonish-
ingly fast– filling the vacancies.
Then, on returning to their home port, the regular contracted of-
ficers, would be given two or three weeks leave for their family 
holidays; such leave was usually a prospect two or even three 
times a year. It wasn’t much for family life but the times spent 
ashore in New Zealand and Australia often meant the younger of-
ficers would be married early on in their careers when they would 
resign and settle to life in their new homelands with a family to 
care for, obtaining work as a harbour pilot, navigation teacher, 
stevedore or surveyor. This led to such a turnover of junior staff, 
that our company was often so short of officers that our promo-
tion was rapid.
On passing for 2nd mate in 1958, I was promoted to 4th officer 
whilst 20 and to 3rd officer whilst still 20. Then I passed for 1st 
mate at 22 and was immediately promoted to 2nd officer. A week 
after my 25th birthday, I passed for master and was promoted to 
chief officer of “CARNATIC” –a newer sister ship of the “CYMRIC”. I 
studied for Extra Master and then sailed as master in other fleets 
but, had I sailed on in the Shaw Savill, I might well have been a 
master at 28 – a possibility I hadn’t suspected when I started my 
study for Extras.
Whereas, aboard the “CYMRIC”, our voyages to Australia and 
back took six months – two months on the long sea passages 
there and back and a month in London to discharge and re-load 
with three months in Australia or New Zealand to discharge and 
re-load, a modern container ship of this size will routinely be 
loaded or discharged within 24 hours. Whereas the “CYMRIC” had 
eight months a year working cargo in port, with up to 400 ste-
vedoring men employed daily, and only four months at sea, the 
modern container ships has relatively little time in port – so little 
that her crew will hardly ever go ashore. 
Then another major change has been in the sizes of ships. Only 
oil tankers are restricted, by the oil majors, to some 300,000 dwt, 
Otherwise container ships, passenger cruise ships and bulk car-
riers, including car carriers, and ferries are just getting bigger 
and ever bigger.
Another major change has been in the elimination of the use of 

Shaw Savill's "Southern Cross" in Wellington, New Zealand.
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"GOTHIC" has left the terminal in Sydney Cove and is passing 
the Harbour Bridge. She is dressed ship and seems to be 

showing the Royal Standard.

alcohol. I suppose alcohol had been a part of sea life for gen-
erations, The stresses of sailing in the First and Second World 
Wars were exceptionally demanding – not only was there the 
awareness of enemy action, there was the challenge of sailing 
in tight formations in ocean convoys, the need for radio silence, 
the frequent transmission of messages by flag and Morse light, 
especially with the naval escorts. Many unfamiliar voyages were 
made often with unusual and hazardous cargoes including am-
munition and high explosives. Ships were routinely overloaded 
to increase their cargoes so urgently needed by the demands of 
the fight for survival. Then, as many ports of call were exposed to 
enemy attack, especially by bombing, the traditional safe haven 
of a port was a fallacy. It is not surprising that the abuse and use 
of alcohol played a role and, once alcohol is in regular use, its 
abuse tends to become habitual and to escalate. 
Some of my younger ship mates were so appalled by this mis-
behaviour of our more experienced colleagues that they became 
concerned that they too would slip into the habit of abusing al-
cohol – putting their careers and health at risk; some of them 
even resigned from the sea life fearing this menace. It really was 
a serious issue; it regularly happened that junior officers were 
thrust into the role of acting as a senior officer as their seniors 
were no longer capable of exercising their responsibilities. It is 
rather special that the decisive action of the oil majors, in ad-
dressing this issue with regular alcohol abuse tests and personal 
sampling, quickly eliminated the danger; it forced the industry 
adopt ‘dry standards’ – greatly to its benefit.
Another significant change reflects the improvement in modern 
communications and the relatively low costs involved. I knew 
of one ship master who finished every message to his ship-
ping company with the words “May God bless you”, however he 
stopped doing so when the company deducted the cost of these 
four words in his successive messages from his pay but the fact 
was that messages were charged by the number of words; Thus 
there was a tendency to reduce messages to the minimum and 
to even use private codes. This economy of messages meant that 
many potential matters were glossed over and that the ships’ se-
nior officers would exert far more decision making authority. 
I made several voyage to Australasia and back to London in our 
steam turbine ships; they could steam at 17 to 18 knots and did 
so with great reliability. However it was noticeable that their mas-
ters, invariably very senior and experienced men, often looked 
well – ruddy faced with good health (and alcohol?) but the chief 
engineers of a similar age often looked wan and pale. Seeing the 
two officers together was a sharp reminder of the pressures they 
experienced and the conditions in which they worked. The mas-

ters enjoyed an outside life often spending time on their ships’ 
bridges in fresh air and splendid sunshine. By contrast, the chief 
engineers were often below in the heat, fumes, steam, noise and 
vibration of their machinery; the stress it created was apparent. 
A peculiar situation threatened when the brickwork in one of the 
furnaces of a main boiler collapsed; there seemed to be no par-
ticular cause for such a loss; it was unusual. The chief engineer 
would immediately inform the bridge and the ship would slow 
down as the steam pressure needed for full speed died away. Im-
mediately the master would be insisting on repairs being put in 
hand to restore the ship’s speed so she could keep her schedule. 
However, before the engineers could enter the furnace, the boil-
er had to be allowed to cool and this took several hours. Whilst 
the company would be informed it had to leave the essential re-
pair actions to the chief engineer. Once the boiler was cooler, it 
was the practice that the chief engineer, despite his greater age, 
would be the only officer to enter the boiler. Stripped off to his 
pants, he would be slid into the heat of the furnace on a wooden 
plank to inspect the extent of the repairs and then he would start 
to make these repairs on his own being unwilling to delay the 

62



ship any longer and to avoid exposing any of his officers to the 
dangers the exposure to the intense heat involved. The great 
danger was to the chief’s health; it had a tendency to have a 
lasting ill-effect – curtailing his life-time prospects and good 
health ever after. Again, these decisions were always shipboard 
whereas, with improved communications today, I imagine the 
management would now play a far more pro-active and deci-
sive role.
The officers in the better companies were expected to sign two-
year contracts of employment with their firm’s ship managers. 
If the officer declined to sign or declined to re-sign, following the 
expiry of an existing contract, he could expect to be discharged 
from the company’s employ. Thus, the ship managers had con-
trol over their officers concerning the ships their officers would 
sail aboard including their trade routes and prospective voyage 
lengths and their promotion. Normally promotions were purely 
based on seniority – the dates on which the officer had initially 
joined the company’s employ. Much was made of promotion 
being based on competence and masters’ reports but it seems 
seniority was the key. When, as a new chief officer, I told the 
company I wished to be promoted to master – the company 
told me that, as I was 43rd on the promotion list, I could expect 
a long wait. I resigned.
Officer’s promotion was tied to the particular shipping company 
he worked for. If he left that company, regardless of his expe-
rience, qualifications or age, he would only be re-employed by 
another company, of similar standing, in the most junior grade 
of officer. We had to be careful, on passing our first watch keep-
ing officer’s certificate – for 2nd Mate, by joining a company and 
staying with that company till we either left the sea life or took 
our pension. At the time, officers’ pensions were generally in-
ternal company matters. Thus the newly qualified officer had 
to give careful thought to the standing of his employer – would 
the business survive and prosper? Would the company treat 
him fairly? Did their ships have the trade routes and voyage du-
rations that would be acceptable to his wife-to-be and the re-
sponsibilities of caring for her and raising a family? These were 
speculative matters but to change company meant a new start 
on the promotion ladder from the lowest levels of officers’ pay. 
Another striking feature was the habit of “logging” crew mem-
bers who misbehaved – if they had failed to turn-to on-time or 
to return aboard on time after shore leave or to obey an offi-
cer’s “lawful order”. The logging process was a small tribunal 
with the master as judge and jury supported by the head of the 
offender’s department and by the chief steward who kept a re-
cord of the proceedings – for entry in the flag state’s “official log 
book”. Master’s regularly fined men one or two days’ pay if the 
man was deemed to have been at fault; this system of fining 
was resented. 
Perhaps the real difference is that, on entering the merchant 
fleet in the 1950s, the prospect for ever obtaining work ashore 
in the marine business, were dismal. There were just too many 
ships’ officers seeking every opportunity and of course the jobs 
that came up were relatively poorly paid. By contrast, officers 
in the Australasian trades had much better chances for work 
ashore and a family life as the local boys never gave a thought 
of a seagoing career lacking the interest in the strict training, 
qualifications and experience.
Today, things have moved on. Relatively few European or 
American boys and even fewer girls embrace seagoing careers 
and of those who do start, relatively few qualify.. And then the 
navies have also steadily reduced their seafaring numbers to 
aggravate the matter. Thus there is a general and widespread 
shortage of applicants for service as pilots, harbour masters, 
ferrymen, stevedores, surveyors and as technical consultants 
in the insurance, finance and legal businesses – increasing the 
chance of those who do qualify and even sail as masters of 
merchant ships.

Σόλων:
«Τους δε νόμους τοις αραχνίοις ομοίους· και γαρ εκείνα, 

εάν μεν εμπέση τικούφον και ασθενές, 
στέγειν· εάν δε μείζον, διακόψαν οίχεσθαι».
Οι νόμοι μοιάζουν με τον ιστό της αράχνης: 

αν πέσει πάνω του κάτι ελαφρό και αδύναμο,
το συγκρατεί· αν όμως πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο, 

σκίζει τον ιστό και φεύγει. 

Δήμος Παπαδόπουλος

.......................................................................................................................................................

Το να είσαι αληθινός και ειλικρινής δεν σε κρατάει
με πολλούς, αλλά σε κρατάει με σωστούς.

Πάνος Μηνόγιαννης

.......................................................................................................................................................

Κάποτε έλεγαν το «Ουκ εν τω πολλώ το ευ».
Πέρασαν χρόνια για να καθιερωθεί το «Εν τω πολλώ το ευ».

Απορία... χάριν συντομίας καταργήθηκε το «Ουκ» 
ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος; 

Πρίαμος Τζίμητρας

.......................................................................................................................................................

Τσαρλς Μπουκόφσκι (1920 – 1994):  
Όπου κι αν πάει το πλήθος, τρέξε από την αντίθετη πλευρά.

Κάνει πάντα λάθος.

Μαρίνος Γ. Τσάμης

.......................................................................................................................................................

Πολλές φορές το χαμόγελό μας
είναι ο συναγερμός των εκκρεμοτήτων μας.

Σπύρος Π. Ραδίτσας
.......................................................................................................................................................

Καζαντζάκης: 
Η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα κουβάρι κάμπιες , 

φύσηξε Χριστέ μου να γίνουν πεταλούδες .

 Χρήστος Χρήστου
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η ζωή & ο άνθρωπος
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Του Πέτρου Τζιά  | Δρ. Χημικού Μηχανικού

Το νερό 
στην Βιομηχανία

Μία από τις σημαντικότερες χρήσεις του γλυκού νε-
ρού είναι και η χρήση του στην βιομηχανία. Όπως 
το νερό είναι ουσιώδες και απαραίτητο στοιχείο 
για την ζωή του ανθρώπου κατά παρόμοιο τρόπο 

είναι βασικό και αναγκαίο για την βιομηχανία. Χωρίς νερό 
δεν είναι δυνατόν να νοηθεί η παραγωγή των περισσότε-
ρων και κυριότερων βιομηχανικών προϊόντων. Κατά μέσον 
όρο παγκοσμίως από την ποσότητα του γλυκού νερού που 
χρησιμοποιείται το 22% περίπου καταναλώνεται στην βιο-
μηχανία. Στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες βεβαίως το 
ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο και μπορεί να ανέρ-
χεται και σε 60% περίπου, ενώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες του τρίτου κόσμου μπορεί να είναι 8% και λιγότερο. 
Το νερό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία λαμβάνεται 
από τα επιφανειακά νερά, τις λίμνες και τα ποτάμια, από γε-
ωτρήσεις και επίσης από το κοινοτικό δίκτυο πόσιμου νε-
ρού. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και θαλασσινό 
νερό, κυρίως ως μέσον ψύξης. 
Οικολογικοί λόγοι επιβάλλουν αφενός μεν την ορθολογική 
χρήση του νερού στην βιομηχανία για την προστασία των 
διαθέσιμων υδάτινων πόρων γλυκού νερού, αφετέρου την 
νόμιμη απόρριψη των υγρών αποβλήτων, μετά από την ενδε-
δειγμένη επεξεργασία, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Χρήσεις του νερού στην βιομηχανία
Σύμφωνα με την Γεωλογική Επιθεώρηση των ΗΠΑ (United 
States Geological Survey (USGS), το νερό στην βιομηχανία 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή, την επεξεργασία, το 
πλύσιμο, την αραίωση, την ψύξη ή την μεταφορά προϊό-
ντων. Οι χρήσεις του νερού στην βιομηχανία μπορούν να 
υπαχθούν σε δύο κατηγορίες, στην πρώτη που το νερό δεν 
έρχεται σε επαφή με τα υλικά που λαμβάνουν μέρος στην 
παραγωγική διαδικασία, από την εισαγωγή των πρώτων 
υλών μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων και 
στην δεύτερη που σε κάποια φάση της παραγωγής ή επε-
ξεργασίας το νερό αναμιγνύεται με τα επεξεργαζόμενα υλι-
κά. Στην πρώτη περίπτωση το νερό δεν υφίσταται σοβαρή 
ρύπανση και είναι εύκολο μετά από μία απλή επεξεργασία, 
εάν χρειάζεται, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί 
με ασφάλεια. Στην δεύτερη περίπτωση ένα μέρος του νε-
ρού καταναλώνεται κατά τις διεργασίες της παραγωγής ή 
ενσωματώνεται στα παραγόμενα προϊόντα, ενώ το υπόλοι-
πο, στο οποίο έχουν εισέλθει μία σειρά από ρυπογόνες ου-
σίες αποβάλλεται σαν απόβλητο, αφού υποστεί την κατάλ-
ληλη επεξεργασία καθαρισμού. Στη συνέχεια παρατίθενται 
οι συνηθέστερες περιπτώσεις χρήσης νερού των ανωτέρω 
δύο κατηγοριών.
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Χρήσεις νερού χωρίς επαφή με υλικά παραγωγής:

•  Νερό θέρμανσης
Το νερό κυκλοφορεί σε κλειστά κυκλώματα και προο-
ρίζεται για να θερμαίνει διάφορους κλειστούς χώρους, 
δεξαμενές, χημικούς αντιδραστήρες για επιτάχυνση 
των αντιδράσεων και την θέρμανση ή ξήρανση διαφό-
ρων υλικών. Για την αποφυγή επικαθήσεων αλάτων στα 
διάφορα τμήματα του συστήματος θέρμανσης, χρησι-
μοποιείται συνήθως νερό που έχει διέλθει από στήλες 
απιονισμού για την αφαίρεση των αλάτων ασβεστίου και 
μαγνησίου (αποσκλήρυνση). Για τον ίδιο σκοπό προ-
στίθενται στο νερό και ορισμένες χημικές ενώσεις που 
εμποδίζουν την δημιουργία αδιάλυτων αλάτων. Επιπλέ-
ον απαίτηση για το νερό θέρμανσης είναι και η απολύ-
μανσή του με χλωρίωση και στη συνέχεια αποχλωρίωση 
ή διέλευσή του από στήλες UV. Κατά διαστήματα προ-
στίθενται στο κύκλωμα θέρμανσης μικρές ποσότητες 
νερού για την κάλυψη των απωλειών συναρτήσει του 
χρόνου. Επίσης μετά από ορισμένο χρόνο το νερό του 
κυκλώματος αντικαθίσταται με φρέσκο νερό, διότι από 
τις συνεχείς προσθήκες νερού αυξάνει η περιεκτικότη-
τά του σε άλατα. Το νερό που αφαιρείται μπορεί χωρίς 
πρόβλημα να απορρίπτεται στο περιβάλλον αφού όμως 
πρώτα ψυχθεί για την αποφυγή θερμικής ρύπανσης του 
αποδέκτη υποδοχής του. 

•   Νερό τροφοδοσίας λεβήτων για την παραγωγή υδρατμών
Το νερό στους λέβητες θερμαίνεται για την δημιουργία 
ατμού υψηλής πίεσης. Ο ατμός κατά την εκτόνωσή του 
παράγει κινητική ενέργεια, η οποία κινεί τα πτερύγια 
στροβίλου, που ανήκει σε ηλεκτρογεννήτρια, η οποία 
με τη σειρά της παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο χρησιμο-
ποιημένος εκτονωμένος υδρατμός, από την ατμοσφαι-
ρική περίπου πίεση στην οποία έχει περιέλθει ψύχεται 
σε εναλλάκτες θερμότητας και συμπυκνώνεται. Η πα-
ραγόμενη θερμότητα από την συμπύκνωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση εσωτερικών χώρων 
κτιρίων. Στη συνέχεια με την βοήθεια αντλίας συμπιέ-
ζεται και οδηγείται για ανακύκλωση πάλι στον λέβητα 
όπου θερμαίνεται και ξαναχρησιμοποιείται. Κατά δια-
στήματα προστίθενται οι απαιτούμενες ποσότητες φρέ-
σκου νερού για την αναπλήρωση των απωλειών ατμού. 
Για την προστασία του εξοπλισμού οι απαιτήσεις ποιό-

τητας του χρησιμοποιούμενου νερού είναι αυστηρές. 
Απαιτείται νερό που έχει υποστεί τουλάχιστον απιονι-
σμό, αλλά ακόμα καλύτερα και διέλευση από σύστημα 
μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης για αποσκλήρυνση 
για την αποφυγή επικαθήσεων και εμφράξεων των σω-
ληνώσεων της εγκατάστασης και αφαίρεση οργανικού 
και μικροβιακού φορτίου για την αποφυγή ανάπτυξης 
μικροοργανισμών (πχ. Biofilm, λεγεωνέλα). Η προσθή-
κη ειδικών χημικών που εμποδίζουν την δημιουργία 
αδιάλυτων αλάτων καθώς και ενώσεων για αντιδια-
βρωτική προστασία, παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής στον εξοπλισμό. Τα διάφορα στάδια λειτουργίας 
ατμοστροβίλου (1,2,3,4) παρουσιάζονται σχηματικά στο 
ακόλουθο σχήμα.

•  Νερά ψύξης
Το νερό έχει υψηλή τιμή ειδικής θερμότητας ή αλλιώς 
μεγάλη θερμοχωρητικότητα, που σημαίνει ότι μπορεί 
να απορροφά μεγάλες ποσότητες θερμότητας χωρίς να 
μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Αυτή η ιδι-
ότητά του το καθιστά άριστο ψυκτικό μέσο. Η χρήση του 
νερού για ψύξη είναι αρκετά πιο φθηνή από την χρήση 
του αέρα. Το νερό χρησιμοποιείται σε ψυκτικά συστή-
ματα για τον κλιματισμό χώρων εργασίας ή παραγωγής 
και για την διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας σε χώρους 
αποθήκευσης προϊόντων, όπως τροφίμων, για την ψύξη 
χημικών αντιδραστήρων, όταν κατά την παραγωγή δια-
φόρων χημικών προϊόντων λαμβάνουν χώρα εξώθερμες 
αντιδράσεις (αντιδράσεις που εκλύουν θερμότητα) και 
για την ψύξη μηχανημάτων και την προστασία τους από 
την αύξηση της θερμοκρασίας τους κατά την λειτουρ-
γία τους, όπως πχ. οι κινητήρες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Τα συστήματα του νερού ψύξης διακρίνονται 
σε τρεις βασικούς τύπους, απλής διαδρομής, ανοικτού 
κυκλώματος ανακυκλοφορίας και κλειστού κυκλώμα-
τος ανακυκλοφορίας. Και στις τρεις περιπτώσεις το νερό 
ψύχει σε εναλλάκτες θερμότητας σερπαντίνα υγρού κλει-
στού κυκλώματος, το οποίο ανακυκλοφορώντας ψύχει 
κάποιο χώρο.

•  Σύστημα ψύξης απλής διαδρομής 
Στην περίπτωση αυτή το χρησιμοποιούμενο νερό είναι μίας 
χρήσης. Λαμβάνεται από μία λίμνη ή ποτάμι πχ., εισέρχεται 

παγκόσμια μέσης-χαμηλής
ανάπτυξης χώρες

ανεπτυγμένες
χώρες

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Γεωργική χρήση Βιομηχανική χρήση Οικιακή χρήση

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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στο δίκτυο ψύξης και αφού διέλθει από εναλλάκτη θερμό-
τητας, ψύχει υγρό κλειστού κυκλώματος, το οποίο ψύχει 
κάποιο χώρο. Μετά τον εναλλάκτη θερμότητας απορρί-
πτεται πάλι στον αποδέκτη από τον οποίο ελήφθη. Όταν τα 
απορριπτόμενα νερά είναι πολύ θερμά προκαλούν θερμι-
κή ρύπανση στον υδάτινο αποδέκτη που καταλήγουν δια-
ταράσσοντας το οικοσύστημά του. Για την αποφυγή αυτού 
του προβλήματος, πριν απορριφθούν τελικά, συλλέγονται 
σε μία μικρή τεχνητή λίμνη, όπου λιμνάζοντας ψύχονται 
και μετά απορρίπτονται. 

Η μέθοδος μπορεί να είναι απλή παρουσιάζει όμως υψηλό 
κόστος άντλησης του νερού και προκαλεί διαβρώσεις και 
κατακαθίσεις αλάτων στις σωληνώσεις κυκλοφορίας του 
νερού ψύξης. Σε ορισμένα μέρη χρησιμοποιείται γι’ αυτό 
τον τύπο ψύξης θαλασσινό νερό. Όμως με το νερό αυτό 
μακροχρόνια τα προβλήματα διαβρώσεων και κατακαθί-
σεων ειδικά στα μεταλλικά μέρη του δικτύου ψύξης είναι 
ακόμη σοβαρότερα.

•  Σύστημα ψύξης ανακυκλοφορίας ανοικτού τύπου 
Στην περίπτωση αυτή το νερό ψύξης συνεχώς ανακυκλώ-
νεται. Το νερό περνώντας από τον εναλλάκτη θερμότητας 
του υγρού κλειστού κυκλώματος που ψύχει κάποιο χώρο, 
θερμαίνεται και πριν ανακυκλωθεί περνάει από ένα πύργο 
ψύξεως. Μέσα στον πύργο ψύξεως το νερό καταιονίζεται 
από ακροφύσια, ενώ κατά αντίστροφη πορεία περνάει αέ-
ρας. Μέρος του νερού εξατμίζεται και παρασύρεται έξω 
από τον πύργο με τον διερχόμενο αέρα. Η εξάτμιση απαι-

τεί θερμότητα, η οποία λαμβάνεται από το νερό, το οποίο 
κατ’ αυτό τον τρόπο ψύχεται και ψυχρό πλέον αντλείται και 
ανακυκλώνεται στο κύκλωμα ψύξης. Μία ποσότητα νερού 
αφαιρείται περιοδικά από το κύκλωμα ψύξης (στρατσώ-
να). Ποσότητα νερού ίση με την στρατσώνα και το νερό 
που εξατμίζεται προστίθεται και αναπληρώνει συνεχώς το 
νερό του πύργου (make up water) και κατ’ αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης στερεών στο 
νερό ψύξης. Για την αποφυγή φθοράς του κυκλώματος 
ψύξης προστίθενται μαζί με το “make up water” ορισμέ-
νες χημικές ενώσεις που εμποδίζουν την διάβρωση, τις 
κατακαθίσεις αλάτων και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
Κατά την μέθοδο αυτή εναλλακτικά αντί για τον πύργο 
ψύξης χρησιμοποιείται μία δεξαμενή ανοικτή μεγάλης επι-
φάνειας, από την οποία εξατμιζόμενο νερό ψύχει την υπό-
λοιπη ποσότητα του νερού και από αυτήν το ψυχρό πλέον 
νερό ανακυκλώνεται προς το κύκλωμα ψύξης. Η μέθοδος 
αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη στην βιομηχανία, διότι 
προσφέρει σοβαρή εξοικονόμηση στην κατανάλωση του 
νερού ψύξης. 

 •  Σύστημα ψύξης ανακυκλοφορίας κλειστού τύπου 
Στον τύπο αυτό ψύξης, το νερό ψύξης κυκλοφορεί μέσα 
σε κλειστό κύκλωμα, αλλά διέρχεται και μέσα από αερό-
ψυκτο εναλλάκτη θερμότητας για αποβολή θερμότητας 
Στην περίπτωση αυτή έχουμε εξοικονόμηση νερού. Ου-
σιαστικά δεν έχουμε απώλειες νερού ψύξης, αφού το κύ-
κλωμά του είναι κλειστό. Βέβαια κατά αραιά διαστήματα 
και το νερό αυτό αντικαθίσταται με φρέσκο. Επίσης δεν 
έχουμε σοβαρά προβλήματα διάβρωσης, καθαλατώσεων 
και ανάπτυξης μικροοργανισμών στις σωληνώσεις του 
νερού. Μειονέκτημα του τύπου αυτού ψύξης είναι ότι 
δεν έχει την δυνατότητα ψύξης χώρων με πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 

 Χρήσεις νερού με επαφή με τα υλικά παραγωγής
Σ’ αυτή την περίπτωση το νερό είτε έρχεται σε επαφή με 
τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα είτε ενσωματώνεται στα 
τελικά προϊόντα. Μία γενική για όλες σχεδόν τις βιομηχανίες 
χρήση είναι οι εκπλύσεις των πρώτων υλών, των προϊό-
ντων και των υλικών συσκευασίας καθώς και τα πλυσίματα 
για καθαρισμό των χώρων των εργοστασίων και του εξο-
πλισμού. Άλλες χρήσεις του νερού ανάλογα με την βιομη-
χανία είναι η συμμετοχή του στα στάδια της παραγωγής πχ. 
για την παραγωγή διαλυμάτων, την αραίωση διαλυμάτων, 
τον διαχωρισμό με εκχύλιση, τον βρασμό, την εξάτμιση, την 
ηλεκτρόλυση κλπ. και τέλος η ενσωμάτωσή του στα παρα-
γόμενα προϊόντα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Το νερό στην Βιομηχανία

Το νερό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία ποικίλει ως 
προς την προέλευση και την ποιότητα ανάλογα με το είδος 
της βιομηχανίας και την χρήση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
αρκεί η χρησιμοποίηση επιφανειακών νερών (λίμνες, ποτά-
μια), πόσιμου νερού του δικτύου της πόλεως ή νερού γεω-
τρήσεων χωρίς καμία επεξεργασία, όπως συμβαίνει πχ. στις 
περισσότερες φορές για τα νερά εκπλύσεων πρώτων υλών, 
προϊόντων, χώρων εργασίας, πλύση απαερίων κλπ. Σε άλλες 
περιπτώσεις απαιτείται νερό που έχει υποστεί αποσκλήρυνση 
και απολύμανση όπως πχ. στην ανακυκλοφορία του νερού σε 

κυκλώματα ψύξεως. Για τα τρόφιμα και ποτά χρησιμοποιείται 
συνήθως νερό πόσιμο. Για κάποιες περιπτώσεις παραγωγής 
φαρμάκων ή για το πλύσιμο επιφανειών ηλεκτρονικών εξαρ-
τημάτων απαιτείται υπερκαθαρό νερό που έχει υποστεί επε-
ξεργασία με σύστημα μεμβρανών όπως αντίστροφη ώσμωση. 
Μετά από κάθε χρήση, όταν υπάρχει ρύπανση ή μόλυνση του 
νερού θα πρέπει πριν την επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψή 
του να υπόκειται στην κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού. 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την απαιτούμενη ποιότητα 
νερού για διάφορες χρήσεις στην βιομηχανία. 

Κλάδος βιομηχανίας Χρήσεις νερού

Βιομηχανίες τροφίμων: Γαλακτοκομία, 
θαλασσινά, παραγωγή κρέατος, ελαίων, ζάχαρης, 
chips, σοκολάτας, κατεψυγμένων λαχανικών, 
κονσερβοποιία, αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, κλπ.

Γενικά, έκπλυση πρώτων υλών, προϊόντων, εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας,  
χώρων εργοστασίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρήση για διάφορες παραγωγικές 
διεργασίες, όπως βρασμός εκχύλιση και επίσης για ενσωμάτωση στα προϊόντα. 

Κτηνοτροφικές μονάδες Πλύσιμο ζώων, χώρων, εξοπλισμού, παραγωγή τροφών.

Ζυθοποιία, Αναψυκτικά Εκπλύσεις ως ανωτέρω και κυρίως ενσωμάτωση νερού στα προϊόντα.

Υφαντουργεία, Βαφεία, Βυρσοδεψεία Επκλύσεις ως ανωτέρω και παραγωγή διαλυμάτων επεξεργασίας

Μηχανήματα, Χημικά προϊόντα Εκπλύσεις, παραγωγή διαλυμάτων, ενσωμάτωση νερού στα προϊόντα.

Υψικάμινοι, Χαλυβουργεία, Παραγωγή 
Αλουμινίου, Μεταλλουργίες, Χυτήρια

Εκπλύσεις, έκπλυση απαερίων, και νερό για ψύξη, σβήσιμο και παραγωγή διαλυμάτων.

Μεταλλεία, υδροβολές Εκπλύσεις ως ανωτέρω.

Πετρελαιοειδή, Πετροχημικά Νερό για εξόρυξη πετρελαίου και για παραγωγικές διεργασίες.

Επιμεταλλωτήρια Εκπλύσεις, παραγωγή διαλυμάτων.

Φάρμακα Εκπλύσεις, παραγωγή διαλυμάτων και ενσωμάτωση σε προϊόντα. 

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα Πλύσιμο επιφανειών με υπεκαθαρό νερό.

Χαρτοποιία Εκπλύσεις, παραγωγή και μεταφορά πολτού.

Ποιότητα νερού-Χρήσεις Αποδεκτές πηγές νερού

Ζύθος, Αναψυκτικά, Αγροτικά προϊόντα, Φάρμακα, Λευκό χαρτί, 
υφάσματα, Χημικά, βαφεία.

Νερό μέτρια μεταλλικό πόσιμο, γεωτρήσεων και επιφανειακά καθαρά 
νερά μετά από απολύμανση. 

Λέβητες, παρασκευή διαλυμάτων, γαλβανοπλαστική, ψύξη σε 
ημίκλειστα κυκλώματα.

Νερά γεωτρήσεων και επιφανειακά νερά σχετικά καθαρά που έχουν 
υποστεί απιονισμό και απολύμανση.

Νερό ψύξης ανοικτών κυκλωμάτων για εναλλάκτες θερμότητας. Επιφανειακά νερά, θαλασσινό νερό, επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. 

Νερό πλύσης άνθρακα, ψύξης, σε Χυτήρια, Μεταλλουργίες, 
Καυστήρες.

Νερό επεξεργασμένο με καθίζηση και φιλτράρισμα.

Οροί, ενέσιμα φάρμακα, μικροηλεκτρονικά. Υπερκαθαρό νερό, επεξεργασμένο με μεμβράνες 

Καταναλώσεις νερού στην βιομηχανία
Μία διαφορά μεταξύ του νερού που χρησιμοποιείται στην 
γεωργία και αυτού για την βιομηχανία είναι ότι κατά την 
άρδευση το μεγαλύτερο ποσοστό νερού καταναλώνεται 
και λιγότερο αποβάλλεται, ενώ στην βιομηχανία πολύ μι-
κρή ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού απορροφεί-
ται από τα παραγόμενα προϊόντα ή καταναλώνεται κατά 
την παραγωγή και το μεγαλύτερο ποσοστό απορρίπτεται 
σαν απόβλητο ή ανακυκλώνεται. Στο ακόλουθο διάγραμμα 
φαίνεται ότι το ποσοστό κατανάλωσης νερού στην γεωρ-
γία μεγαλώνει σε σχέση με το ποσοστό άντλησης αντίθετα 

με τα ποσοστά για αστική και βιομηχανική χρήση. Αυτό 
συμβαίνει, διότι στην γεωργία το μεγαλύτερο ποσοστό νε-
ρού που εφαρμόζεται στην άρδευση απορροφείται από τα 
φυτά και το χώμα και μόνο λίγη ποσότητα νερού χάνεται 
με τις απορροές και την εξάτμιση. Αντίθετα στις δύο άλλες 
χρήσεις μικρό ποσοστό νερού καταναλώνεται, για μεν την 
αστική χρήση κατά την διατροφή των ανθρώπων, για δε 
την βιομηχανική χρήση με την ενσωμάτωση στα προϊό-
ντα ή την εξάτμιση και το υπόλοιπο νερό απορρίπτεται ως 
απόβλητο.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις χρήσεις του νερού για τις πιο σημαντικές κατηγορίες βιομηχανιών:
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Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται σε διάφορες κατηγορίες βιομηχανιών, καθ’ 
όλες τις παραγωγικές διεργασίες, για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος (6). 

Κλάδος βιομηχανίας Βιομηχανία Μονάδα παραγωγής Νερό ανά μονάδα παραγωγής
(m3)

Βιομηχανίες
τροφίμων

Εργοστάσιο σιτηρών 1t σιτηρών 2-8

Κονσερβοποιία λαχανικών 1t κονσερβών 4-14

Ζαχαροπλαστική 1t γλυκών 6-26

Εργοστάσιο ζάχαρης 1t τεύτλων 16-20

Επεξεργασία κρέατος 1 βοοειδές ή δύο χοίροι 0,3-0,4

Γαλακτοκομικά 1000 l γάλα 4-10

Mαργαρίνη 1t μαργαρίνης 20

Ζυθοποιία 1000 l ζύθου 5-20

Οινοποιία - ποτά 1000 l σταφύλια 4-6

Βιομηχανίες
δέρματος και 
υφανσίμων
υλικών 

Βυρσοδεψεία 1t δερμάτων 40-60

Πλυντήρια μαλλιού 1t μαλλιού 30-70

Λευκαντήρια 1t εμπορεύματος 50-100

Βαφεία 1t εμπορεύματος 20-50

Καθαριστήρια Πλυντήρια 1t ρούχων 5

Βιομηχανίες ξύλου και 
χαρτιού

Εργοστάσιο κυτταρίνης 1t κυτταρίνης 200-400

Εργοστάσιο χαρτιού 1t χαρτιού 125-1000

Χημικές βιομηχανίες

Σαπωνοποιίες-Απορρυπαντικά 1t σαπούνια 15

Εργοστάσια ελαστικών 1t προϊόντων 100-150

Εργοστάσια πλαστικών 1t προϊόντων 500

Διάφορες Βιομηχανίες

Βιομηχανία Μονάδα παραγωγής Νερό ανά μονάδα παραγωγής 

Κεραμικά Ένας απασχολούμενος 0,8 l/d

Μηχανολογικές κατασκευές Ένας απασχολούμενος 40 l/d

Χαλύβδινες κατασκευές Ένας απασχολούμενος 40-200 l/d

Επεξεργασία σιδήρου Ένας απασχολούμενος 60 l/d

Χυτήρια 1t υλικού 3-8 m3

Εργοστάσιο ψυχρής ελάσεως 1t προϊόντων 8-50 m3

Εργοστάσιο εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων σιδήρου 1m3 μεταλλευμάτων 10 m3

Κάποιες κατηγορίες βιομηχανιών απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, όπως 
οι βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα ποσοστά νερού διαφόρων βιομηχανικών κλάδων επί 
του συνολικού νερού που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία για τον Καναδά.

Του Πέτρου Τζιά | Δρ. Χημικού Μηχανικού
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Το νερό στην Βιομηχανία

Είναι φανερό λοιπόν ότι επιβάλλεται η 
διατήρηση των αναγκαίων αποθεμά-
των νερού με κάθε δυνατή προσπά-
θεια και στις τρεις ανωτέρω βασικές 
χρήσεις νερού και αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την μείωση, την ανακύ-
κλωση και την επαναχρησιμοποίηση 
του νερού, όπου είναι δυνατόν. 
Όσον αφορά την βιομηχανία υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
εξοικονόμησης νερού οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι οι 
ακόλουθοι:
•  Εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να χρησιμοποιούν το 

νερό στις διάφορες διεργασίες του εργοστασίου με ορθο-
λογικό τρόπο αποφεύγοντας τις σπατάλες και οργάνωση 
ενημερωτικών σεμιναρίων για την περιβαλλοντική και οι-
κολογική τους ευαισθητοποίηση.

•   Τακτικοί έλεγχοι από την ομάδα συντήρησης του εργοστα-
σίου για ενδεχόμενες διαρροές από δίκτυα νερού εξαιτίας 
φθοράς ή βλάβης του δικτύου ή ελαττωματικού εξοπλι-
σμού όπως βανών κλπ. και άμεση αποκατάσταση αυτών.

•   Χρήση οργάνων μέτρησης στιγμιαίας και συγκεντρωτικής 
παροχής νερού σε διάφορα σημεία της παραγωγής και τή-
ρηση βιβλίου μετρήσεων καταναλώσεων για την παρέμβα-
ση και μείωση της κατανάλωσης νερού, όπου είναι δυνατόν.
Η μείωση του καταναλισκό-
μενου νερού συνεπάγεται 
εξοικονόμηση χρημάτων 
από την μείωση του κόστους 
παραγωγής, άρα αύξηση του 
κέρδους της επιχείρησης, 
γεγονός που είναι ένα σημα-
ντικό κίνητρο για την περαι-
τέρω προσπάθεια μείωσης της χρήσης του νερού. 

•  Χρήση νερού πλύσης υπό πίεση για τον αποδοτικότερο κα-
θαρισμό και με μικρότερη ποσότητα νερού. 

•  Επιλογή και χρήση μηχανημάτων που απαιτούν μικρότερη 
κατανάλωση νερού.

•  Επιλογή και χρήση μεθόδων παραγωγής που απαιτούν μι-
κρές καταναλώσεις νερού, εφόσον αυτό δεν αποβαίνει εις 
βάρος της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. 

•  Χρήση των αστικών ή βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
μετά από φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία και 
απολύμανση για διάφορες χρήσεις εντός του εργοστασίου 
πχ. για πότισμα δέντρων και φυτών της αυλής του εργο-
στασίου, για πλύσιμο πατωμάτων και μηχανημάτων, για 
παρασκευή χημικών διαλυμάτων, όπου επιτρέπεται, για τα 
καζανάκια της τουαλέτας, για το δίκτυο πυρόσβεσης κλπ.

Εξοικονόμηση νερού στην Βιομηχανία
Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι υδάτινοι πόροι γλυκού 
νερού είναι πλέον περιορισμένοι, η διαχείριση των υδάτων 
αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αειφόρου ανάπτυξης 
προκειμένου να διαφυλαχτούν τα διάφορα οικοσυστήματα, 
να διασφαλισθεί ή ύπαρξη της αναγκαίας ποσότητας γλυ-
κού νερού, τα απαραίτητα μέσα διατροφής και η υγεία του 
ανθρώπου. Δεδομένου ότι η βιομηχανία παγκοσμίως είναι 
ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής γλυκού νερού μετά 
την γεωργία, μία ολοκληρωμένη ορθολογική αντιμετώπιση 
της χρήσης του νερού στην βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος της εξασφάλισης 
των αναγκαίων υδάτινων πόρων γλυκού νερού.
Από το 1950 έως σήμερα η ποσότητα του νερού που χρη-
σιμοποιείται στην βιομηχανία έχει τριπλασιαστεί και προ-
βλέπεται μεγαλύτερη αύξηση. Ο πληθυσμός της γης είναι 
σήμερα περίπου 7 δισεκατομμύρια και έως το 2050 προ-
βλέπεται να φθάσει το 10 δις. Αυτό συνεπάγεται αύξηση και 
της κατανάλωσης του νερού και στους τρείς βασικούς κλά-
δους χρήσης, την γεωργική, την βιομηχανική και την οικια-
κή χρήση, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον ανάγκες του 
αυξανόμενου πληθυσμού.

ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2007

ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
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•  Ανακύκλωση νερού όπου είναι δυνατόν μετά από την κα-
τάλληλη επεξεργασία πχ. ψύξη, καθαρισμό κλπ.

•  Νερό χρησιμοποιημένο από μία διεργασία που απαιτεί 
υψηλή ποιότητα νερού αντί να απορρίπτεται μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε μία άλλη λιγότερο απαιτητική διεργασία 
εντός του εργοστασίου πχ. η στρατσώνα των συστημάτων 
ψύξης ανακυκλοφορίας ανοικτού τύπου μπορεί να χρησι-
μοποιείται για την έκπλυση απαερίων σε μονάδες καύσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει σημαντική προσπάθεια 
από τις βιομηχανίες, με την εφαρμογή των ανωτέρω μέ-
τρων, για μείωση του καταναλισκόμενου νερού στις παρα-
γωγικές διεργασίες και η προσπάθεια αυτή έχει φέρει καλά 
αποτελέσματα. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα σε παγκό-

σμια κλίμακα, μπορεί η κατανάλωση του νερού να είναι αυ-
ξημένη εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής, η σχέση όμως 
χρησιμοποιούμενου νερού προς παραγόμενα προϊόντα είναι 
μικρότερη σε σχέση με κάποιες δεκαετίες πριν. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάποιες βιομηχανίες θέτοντας 
ως πρωταρχικό τους σκοπό μόνο το κέρδος χρησιμοποιούν 
μεθόδους παραγωγής που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νε-
ρού μη συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προστασία 
των νερών και γενικότερα του περιβάλλοντος, της ζωής και 
του ανθρώπου. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων θα 
πρέπει να θεσπίζονται νόμοι, όπως ειδική τιμολογιακή πο-
λιτική για την χρήση του νερού, ώστε να αποφεύγεται η εν 
λόγω αντιπεριβαλλοντική συμπεριφορά. 

Βιβλιογραφία: 1. Commission for Environmental Cooperation. North American Environmental Atlas: Water Use in the U.S. Available 
at http://nationalatlas.gov/articles/water/a_wateruse.html#five External. 2. TOPICAL REVIEW, Superconductivity and the environment: 
a Roadmap, Shigehiro Nishijima1, Steven Eckroad2, Adela Marian3, Kyeongdal Choi4 et al. 3. Industrial Water | Other Uses of Water 
| Healthy Water | CDC. https://www.cdc.gov/healthywater/other/industrial. 4. Water Quality Control Handbook, E. Roberts Alley, Mc-
Graw-Hill, the Theory and Quantification of Water Pollution, Sources of Water Pollution, Chapter 2. 5. Kallipos, Ατμοστρόβιλοι, kallipos.gr, 
Τσιρίκογλου Θόδωρος, Βλαχογιάννης Μιχαήλ, Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://repository.kallipos.gr 6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα, Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 7. Μελέτη του κυκλώματος νερού στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής uth.gr, https://
ir.lib.uth.gr › xmlui › bitstream › handle 8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχα-
νίας, μεταπτυχιακή εργασία, διαχείριση νερού στα ψυκτικά κυκλώματα του χαλυβουργείου της εταιρείας SOVEL Α.Ε. υπό ΚΑΤΣΙΝΑΡΗ 
ΙΩΑΝΝΗ, https://core.ac.uk › download › pdf 9. MEMENTO TECHNIQUE DE L’ EAU, Edition du Cinquantenaire 1989, Tome 1, DEGREMONT. 
10. Economic valuation of water resources in agriculture from the sectoral to a functional perspective of natural resource management, 
Kerry Turner, Stavros Georgiou, Rebecca Clark, Roy Brouwer, Jacob Burke, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS, Rome, 2004. 11. How Much Water It Takes To Make Everyday Products. https://bettermeetsreality.com/how-much-water-it... 
12. Industrial Uses of Water | Essential Guide, Aquatechtrade. https://www.aquatechtrade.com › news › industrial-wa...13. Statistics 
Canada, Environment, Analysis of industrial water use, 2007.14. Ways to save water in industries - Perfect Pollucon Services www.
ppsthane.com/blog/ways-to-save-water-in-industries-2 15. Reduce Water Consumption in Industry https://sswm.info/.../reduce-wa-
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Tο νερό είναι ζωή, μη το σπαταλάτε!
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν·Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν·

Γεν. 1,3-4Γεν. 1,3-4

Χαράλαμπος Π. Βαρυμπόπης | Φυσικός-Αστροφυσικός

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι πρώτες επιστημονικές σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του πρωτόγονου 
ανθρώπου είναι αστρονομικές και το σπουδαιότερο εργαλείο που η φύση έβαλε στην διάθεσή του είναι τα μάτια.
Με τα μάτια ανιχνεύει το ΦΩΣ (ηλεκτρομαγνητικά κύματα) και με την βοήθεια του εγκεφάλου του κυριολεκτικά 
«κατασκευάζει» τον κόσμο.
Με το ΦΩΣ ταξίδεψε στις εσχατιές του Σύμπαντος και στις απαρχές του χρόνου. Όμως έκανε ένα σοβαρό λάθος. Έδωσε 
υπερβολική εμπιστοσύνη στις εικόνες με αποτέλεσμα να τις ταυτίσει με τον ίδιο κόσμο. Μέγα σφάλμα. Μόνο με την 
ΝΟΗΣΗ μπορεί να ανιχνεύσει την πραγματικότητα που ξεδιπλώνει μπροστά του το Σύμπαν.
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το υπόλοιπο έργο του στην τεχνική κατασκευής οργάνων και 
παρατήρησης ήταν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της επι-
στημονικής μεθόδου, την κατανόηση της σημασίας της ακρί-
βειας και κυρίως την επακόλουθη επανάσταση της σύγχρονης 
επιστημονικής κοσμοθεωρίας.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό το «νέο άστρο», που είχε δει ο 
Μπράχε, ήταν μια μεγαλειώδης έκρηξη, που σημάδεψε το τέ-
λος της ζωής ενός τεράστιου άστρου. Τέτοιες εκρήξεις ονομά-
ζονται σήμερα υπερκαινοφανείς ή σουπερνόβα (Supernova). Εί-
ναι δε τόσο βίαιες, ώστε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκπέμπεται 
περισσότερη ενέργεια απ’ όση εκπέμπει ο δικός μας Ήλιος σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Ο ουρανός από πάνω μας είναι σπαρμένος με γοητευτικά απο-
μεινάρια αρχαίων υπερκαινοφανών, αστεριών, δηλαδή, που 
έζησαν τη ζωή τους και στη συνέχεια πέθαναν μέσα σε τέτοιες 
φοβερές εκρήξεις. Στο γαλαξία μας, που αποτελείται από πε-
ρίπου 200 δισεκατομμύρια άστρα, εμφανίζεται ένας υπερκαι-
νοφανής περίπου κάθε 50 χρόνια. Ωστόσο, οι υπερκαινοφανείς 
που είναι ορατοί μόνο με γυμνό μάτι είναι εξαιρετικά σπάνιοι.
Ο όρος «Supernova» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους 
Walter Baade και Fritz Zwicky στο Αστεροσκοπείο του όρους 
Wilson, όταν παρατήρησαν τον υπερκαινοφανή SN 1885A, στις 
17 Αυγούστου 1885 στον αστερισμό της Ανδρομέδας.

Στις 11 του περασμένου Νοέμβρη συμπληρώθηκαν 
450 χρόνια από εκείνο το σούρουπο του 1572, που 
ο περίφημος Δανός αστρονόμος Τύχο Μπράχε (Ty-
cho Brahe) κοιτάζοντας τον ουρανό στην κατεύθυν-
ση του αστερισμού της Κασσιόπης είδε με έκπληξη 

ένα νέο άστρο. Να πως το περιγράφει ο ίδιος στο βιβλίο του De 
Stella Nova που εξέδωσε στα 1573:
«Στις 11 Νοεμβρίου πέρυσι, όταν, μετά το ηλιοβασίλεμα, κοίταξα 
τα αστέρια στον καθαρό ουρανό ως συνήθως, συνειδητοποίη-
σα ότι ένα νέο και άγνωστο αστέρι έλαμπε ακριβώς πάνω από 
το κεφάλι μου, πολύ πιο λαμπρό από τα άλλα. Από την παιδική 
μου ηλικία ήμουν εξοικειωμένος με όλα τα αστέρια του ουρανού 
(αυτή η γνώση δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί) και ήμουν 
σίγουρος ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν ένα αστέρι σε αυτό το 
μέρος στον ουρανό, ή και αν υπήρχε θα ήταν ένα πολύ αμυδρό 
αστέρι χωρίς αυτή την έντονη λάμψη. Η έκπληξή μου ήταν τόσο 
μεγάλη, που πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Αλλά όταν 
ανακάλυψα ότι και άλλοι μπορούσαν να το δουν όταν τους όριζα 
το μέρος, δεν είχα πλέον αμφιβολία ότι ένα νέο αστέρι είχε πραγ-
ματικά εμφανιστεί εκεί.» (Τύχο Μπράχε , De Stella Nova, 1573).
Οι συστηματικές παρατηρήσεις του Μπράχε γι αυτό το νέο 
άστρο –τη θέση του και τη φθίνουσα λαμπρότητά του– απο-
τελούν ένα ορόσημο στην ιστορία της επιστήμης, που μαζί με 

Λείψανα παλιῶν ἄστρων καὶ γωνιὲς ἀραχνιασμένες τ’ οὐρανοῦ Λείψανα παλιῶν ἄστρων καὶ γωνιὲς ἀραχνιασμένες τ’ οὐρανοῦ 
σαρώνοντας ἡ καταιγίδα ποὺ θὰ γεννήσει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου… σαρώνοντας ἡ καταιγίδα ποὺ θὰ γεννήσει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου… 

Οδυσσέας Ελύτης - Οδυσσέας Ελύτης - Άξιον Εστί (Προφητικόν)Άξιον Εστί (Προφητικόν)

Ο Θάνατος ενός Άστρου

του Χαράλαμπου Π. Βαρυμπόπη, Φυσικού-Αστροφυσικού



Ο Θάνατος Ενός Άστρου

Υπερκαινοφανείς είχαν παρα-
τηρηθεί πολύ πριν εφευρεθεί 
το τηλεσκόπιο τον 17ο αιώ-
να. Ο παλαιότερος καταγε-
γραμμένος υπερκαινοφανής 
είναι ο RCW 86, τον οποίο οι 
Κινέζοι αστρονόμοι εντόπι-
σαν το 185 μ.Χ. και τον κατέ-
γραψαν ως «επισκέπτη αστέ-
ρα». Τα αρχεία τους δείχνουν 
ότι αυτός ο «επισκέπτης» 
ήταν ορατός στον ουρανό για 
οκτώ μήνες.
Το πώς ακριβώς πεθαίνει 
ένας αστέρας εξαρτάται εν μέρει από τη μάζα του. Ο ήλιος μας, 
για παράδειγμα, δεν έχει αρκετή μάζα για να εκραγεί ως υπερ-
καινοφανής. Οι αιτίες μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά όλες 
περιλαμβάνουν την ξαφνική έκρηξη ενός άστρου. Σύμφωνα με 
την ταξινόμηση των Minkowski-Zwicky υπάρχουν δύο κύριοι 
τύποι υπερκαινοφανών, ο τύπος Ι και ο τύπος ΙΙ, Η ταξινόμηση 
βασίζεται στα φάσματα των υπερκαινοφανών δηλαδή, στο φως 
τους όταν χωρίζεται στα συστατικά του χρώματα. Στα φάσματα 
των υπερκαινοφανών τύπου Ι δεν ανιχνεύεται υδρογόνο, αντί-
θετα με ότι συμβαίνει στους υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ. Ο τύπος 
Ι διαιρείται περαιτέρω σε τρεις υποτύπους, Ia, Ib και Ic, επίσης 
με βάση τα φάσματά τους.
Ως προς την αιτία της έκρηξης, οι τύποι ΙΙ, Ιb και Ic προέρχο-
νται από το ίδιο είδος έκρηξης, ενώ ο τύπος Ia από ένα εντελώς  
διαφορετικό.
Ένας υπερκαινοφανής τύπου Ιa εμφανίζεται σε ένα διπλό αστρι-
κό σύστημα όπου το ένα από τα δύο άστρα είναι ένας λευκός 
νάνος ενώ το άλλο είναι ένας συνοδός αστέρας από τον οποίο ο 
λευκός νάνος απορροφά ύλη. Οι λευκοί νάνοι είναι η τελευταία 
φάση της ζωής αστέρων με μάζα οκτώ φορές μικρότερη από 
τη μάζα Ήλιου μας. Είναι το αποτέλεσμα της αργής συρρίκνω-
σης, κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, ερυθρών γιγάντων, 
όπως ο Μπετελγκέζ στον αστερισμό του Ωρίωνα. Ένας ερυθρός 
γίγαντας, δημιουργείται όταν ένα άστρο αρχίζει να εξαντλεί το 
υδρογόνο του, οπότε σιγά-σιγά φουσκώνει, για εκατομμύρια 

χρόνια. Στο απώτερο μέλλον 
ο Ήλιος μας θα γίνει ένας λευ-
κός νάνος, ένα απομεινάρι 
του πυρήνα του άστρου μας, 
που ψύχεται αργά, με ακτίνα, 
ίσως, μόλις 5.500 χιλιομέ-
τρων (περίπου το 0,8% της 
αρχικής ακτίνας). 
Ένας λευκός νάνος είναι τόσο 
πυκνός που ένα κουταλάκι 
του γλυκού από το υλικό του 
ζυγίζει περίπου 15 τόνους. 
Στο εσωτερικό του, όλες οι 
αντιδράσεις πυρηνικής σύ-

ντηξης έχουν σταματήσει. Ωστόσο –και αυτό είναι το κρίσιμο για 
τους υπερκαινοφανείς τύπου Ia– μπορούν να αναζωπυρωθούν! 
Εάν ο λευκός νάνος αποκτήσει αρκετό υλικό ώστε η μάζα του 
να γίνει 1,44 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ήλιου μας, οι 
αντιδράσεις μπορούν να επανεκκινήσουν και να οδηγήσουν σε 
μια θερμοπυρηνική έκρηξη με αποτέλεσμα την καταστροφή του 
λευκού νάνου. Δημιουργείται έτσι ένας υπερκαινοφανής1. 
Στα συστήματα διπλών αστέρων των οποίων το ένα μέλος είναι 
ένας λευκός νάνος και το άλλο ένα οποιοδήποτε είδος άστρου 
–ένας «κανονικός» αστέρας, ένας ερυθρός γίγαντας, ή ακόμα 
και ένας άλλος (μικρότερος) λευκός νάνος– η τεράστια βαρυ-
τική έλξη του λευκού νάνου τραβά αργά υλικό από το συνοδό 
άστρο, συσσωρεύοντάς το στην επιφάνεια του λευκού νάνου 
μέχρι να επιτευχθεί το όριο Chandrasekhar. Η αντίδραση πυρη-
νικής σύντηξης που επακολουθεί διαλύει τον λευκό νάνο μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας έναν υπερκαινοφανή. 
Εάν ο σύντροφος του λευκού νάνου είναι ένας άλλος λευκός 
νάνος, οι δυο τους μπορεί να συγχωνευθούν βίαια, έτσι ώστε 
η συνολική τους μάζα να ξεπεράσει το όριο των 1,44 ηλιακών 
μαζών, δημιουργώντας και πάλι έναν υπερκαινοφανή.
Στην ταξινόμηση τύπου Ιa υπάρχουν αρκετοί υποτύποι των 

1  Αυτό το όριο μάζας ενός λευκού νάνου είναι γνωστό ως όριο Chan-
drasekhar, από τον Ινδοαμερικανό αστροφυσικό Subrahmanyan 
Chandrasekhar που το υπολόγισε το 1930.
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οποίων οι ακριβείς λεπτομέρειες είναι ακόμα λίγο αβέβαιες, 
αλλά ο γενικά όλοι τους δημιουργούνται με τον προηγούμενο 
τρόπο. Μοναδική εξαίρεση είναι ένας πρόσφατα ανακαλυφθείς 
υπερκαινοφανής τύπου Iax, ο οποίος μπορεί να μην καταστρέψει 
εντελώς τον λευκό νάνο, αλλά αντίθετα να τον μετατρέψει σε ένα 
λεγόμενο «αστέρα ζόμπι», διατηρώντας τη μισή από την αρχική 
του μάζα. Θεωρητικά, αυτός θα μπορούσε στη συνέχεια να δη-
μιουργήσει έναν άλλο υπερκαινοφανή εάν συγχωνευθεί με έναν 
δεύτερο λευκό νάνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 υποψήφιοι για 
αυτόν τον τύπο υπερκαινοφανούς που μελετούν οι αστρονόμοι.
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των σουπερνόβα τύπου Ιa εί-
ναι ότι λόγω του ορίου Chandrasekhar, όταν εκρήγνυνται εκ-
πέμπουν όλοι την ίδια ποσότητα ενέργειας και επομένως έχουν 
περίπου την ίδια λαμπρότητα. Αυτό κάνει τους υπερκαινοφα-
νείς τύπου Ιa εξαιρετικά χρήσιμους για τη μέτρηση των απο-
στάσεων στο κοντινό μας σύμπαν. Από την εγγενή λαμπρότητα 
ενός υπερκαινοφανούς τύπου Ιa και την λαμπρότητά του όπως 
φαίνεται από τη Γη μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την 
απόστασή του. 
To 1998 μετρήσεις λαμπρότητας μακρινών υπερκαινοφανών 
οδήγησαν στην ανακάλυψη ότι οι πιο μακρινοί σουπερνόβα τύ-
που Ιa είναι πιο απομακρυσμένοι από ότι θα έπρεπε, σύμφωνα 
με όσα ήταν γνωστά για την ηλικία και τον ρυθμό διαστολής του 
σύμπαντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την συνειδητοποίηση ότι 
η διαστολή του σύμπαντος στην πραγματικότητα δεν επιβρα-
δύνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως πάντα υποθέταμε 
σύμφωνα με κάποια μοντέλα, αλλά αντίθετα επιταχύνεται. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε αργότερα από αρκετές μεταγενέστερες μελέτες 
και οι αστρονόμοι, στην προσπάθειά τους να περιγράψουν αυτό 
που την προκαλεί, επινόησαν τον όρο «σκοτεινή ενέργεια», που 
δεν πρέπει να συγχέεται με τη σκοτεινή ύλη· το επίθετο «σκοτει-
νή» σημαίνει απλά «άγνωστη».
Μέχρι σήμερα, η φύση της σκοτεινής ενέργειας εξακολουθεί να 
είναι ένα πλήρες μυστήριο. Γνωρίζουμε ότι περίπου 6 δισεκα-
τομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη η διαστολή του σύμπα-
ντος επιβραδύνθηκε πράγματι. Στη συνέχεια, όμως, φαίνεται ότι 
συνέβη κάτι που αντέστρεψε την επιβράδυνση και προκάλεσε 
την επιτάχυνση της διαστολής. Δεν έχουμε ιδέα τι ήταν αυτό το 
γεγονός. Ξαφνικά συνέβη κάτι που άλλαξε τη φύση ολόκληρου 
του Σύμπαντος. Όπως εικάζουν οι κοσμολόγοι, ίσως, να πρό-
κειται για ένα είδος αλλαγής φάσης, ένα φαινόμενο ανάλογο με 
την μετατροπή του υγρού νερού σε στερεό πάγο, ο οποίος είναι 
κάτι εντελώς διαφορετικό στη δομή και την εμφάνιση. Στην πε-
ρίπτωση του νερού, το γεγονός που πυροδοτεί τη μετάβαση, 

σχετίζεται με τη θερμοκρασία του. Στην περίπτωση της σκοτει-
νής ενέργειας, το γεγονός πρέπει να είναι κάτι στην ίδια τη δομή 
του χωροχρόνου, κάποιο κρίσιμο όριο που είχε επιτευχθεί. Όσο 
για το ποιο ήταν αυτό το όριο, δεν έχουμε ιδέα. Ίσως, να ήταν 
κάτι, που είναι αδύνατο να κατανοήσουμε.
Οι υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ εμφανίζονται όταν ένα μεγάλο 
άστρο (με μάζα από οκτώ έως και 40 φορές μεγαλύτερη από 
εκείνη του Ήλιου μας) καταναλώσει όλο του το υδρογόνο, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ταχεία κατάρρευση και έκρηξη. Συ-
χνά αναφέρονται ως υπερκαινοφανείς «κατάρρευσης πυρήνα» 
διότι συμβαίνει αυτό ακριβώς. Ο πυρήνας του αστεριού ξαφνικά 
–μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα– καταρρέει από μόνος του.
Για δισεκατομμύρια χρόνια κατά τη διάρκεια της ζωής ενός τέ-
τοιου άστρου, η πυρηνική σύντηξη –η διαδικασία με την οποία 
το υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο στο εσωτερικό του αστέρος, 
απελευθερώνοντας έτσι τεράστιες ποσότητες ενέργειας– εξι-
σορροπούσε τη βαρύτητα. Δεν πρόκειται εδώ για τη βαρυτική 
έλξη μεταξύ δύο αντικειμένων, αλλά για την «αυτο-βαρύτητα» 
του ίδιου του άστρου. Στους αστέρες, η προς τα έξω ώθηση της 
ακτινοβολίας από τις αντιδράσεις σύντηξης στον πυρήνα τους 
εξισορροπείται συνεχώς από τη προς το εσωτερικό τους δύνα-
μη της βαρύτητας. Όσο διατηρείται η πυρηνική σύντηξη στον 
πυρήνα του άστρου, το άστρο παραμένει σε ισορροπία.
Αλλά η ποσότητα του υδρογόνου που περιέχει ένας αστέρας 
είναι πεπερασμένη. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια (περί-
που 10 δισεκατομμύρια στην περίπτωση του Ήλιου μας), το 
υδρογόνο εξαντλείται, οπότε ο αστέρας αρχίζει να υφίσταται 
διάφορες μεταβολές. Μόλις ο πυρήνας του εξαντλήσει εντελώς 
το υδρογόνο, η πυρηνική σύντηξη στον πυρήνα σταματά. Επο-
μένως, αφού, δεν υπάρχει τίποτα για να εξισορροπήσει τη δύ-
ναμη της βαρύτητας, το άστρο αρχίζει σιγά-σιγά να συρρικνώ-
νεται. Αυτή η συρρίκνωση έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί 
υδρογόνο από περιοχές εκτός του πυρήνα, προς το εσωτερικό 
του άστρου. Αυτό το υδρογόνο είναι αρκετό για να ξαναρχίσει 
η πυρηνική σύντηξη σε ένα κέλυφος γύρω από τον εσωτερικό 
πυρήνα του άστρου.
Σύμφωνα, με την αρχή διατήρησης της ενέργειας, αν ο πυρή-
νας ενός αστέρος συστέλλεται, τα εξωτερικά του στρώματα δι-
αστέλλονται. Έτσι το άστρο αρχίζει να διογκώνεται. Τότε όμως 
τα εξωτερικά του στρώματα ψύχονται, όντας πιο μακριά από το 
κέλυφος της σύντηξης υδρογόνου στον πυρήνα. Μόλις η θερ-
μοκρασία μειωθεί αρκετά τα εξωτερικά στρώματα του αστέρος 
θερμαίνονται με μεταφορά και όχι με ακτινοβολία, οπότε το 
άστρο σταματά να διαστέλλεται. Το αστέρι έχει γίνει πλέον ένας 
ερυθρός γίγαντας. Η θερμοκρασία του έχει μειωθεί αλλά η λάμ-
ψη του έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης του όγκου του.
Αλλά –όσο μεγάλη και αν είναι η αύξηση της λαμπρότητας– δεν 
είμαστε ακόμα στο στάδιο του υπερκαινοφανούς και η φάση 
του ερυθρού γίγαντα δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Καθώς ο 
πυρήνας του αστέρος συνεχίζει να συρρικνώνεται, οι θερμο-
κρασίες στο εσωτερικό του ανεβαίνουν σε ακόμη πιο υψηλά 
επίπεδα, φτάνοντας τους 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. 
Σε αυτή την ακραία θερμοκρασία, εφόσον η μάζα του άστρου 
είναι αρκετά μεγάλη, στον πυρήνα του μπορεί να αρχίσει μια 
άλλη πυρηνική σύντηξη κατά την οποία το ήλιο μετατρέπεται σε 
άνθρακα. Η θερμοκρασία αυξάνεται ακόμη περισσότερο, μέχρι 
να εξαντληθεί όλο το ήλιο, αφήνοντας έναν πυρήνα που αποτε-
λείται από άνθρακα και οξυγόνο.
Η καύση του ηλίου, ωστόσο, δεν είναι μια γρήγορη διαδικασία. 
Σ’ ένα αστέρι με μάζα οκτώ φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 
Ήλιου μπορεί να διαρκέσει και 100 εκατομμύρια χρόνια. Κατά τη 
διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, η θερμοκρασία του πυρήνα 
αυξάνεται αργά και όταν φτάσει τους 500 εκατομμύρια βαθμούς, 
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αρχίζει η σύντηξη του επόμενου στοιχείου. Οι πυρήνες άνθρα-
κα συγχωνεύονται, παράγοντας νάτριο, νέον και μαγνήσιο. Όλα 
αυτά συντήκονται με τη σειρά τους και η θερμοκρασία του πυ-
ρήνα συνεχίζει να ανεβαίνει φτάνοντας τους 2 δισεκατομμύρια 
βαθμούς, οπότε σχηματίζεται πρώτα πυρίτιο, και κατόπιν θείο, 
αργό, ασβέστιο, χρώμιο, μαγγάνιο και νικέλιο.
Καθένα από τα στοιχεία αυτά συντήκεται σε διαδοχικούς φλοι-
ούς καθώς ο πυρήνας συνεχίζει να συρρικνώνεται και το άστρο 
μοιάζει με κρεμμύδι. Κάθε στοιχείο που δημιουργείται σε αυτή 
την αστρική πυρηνοσύνθεση είναι προοδευτικά βαρύτερο –ο 
πυρήνας του αποτελείται από μεγαλύτερους αριθμούς πρωτο-
νίων, νετρονίων– μέχρι, τελικά, να παραχθεί ο σίδηρος. 
Σε αυτό το σημείο η θερμοκρασία στον πυρήνα του αστέρα μπο-
ρεί να φτάσει τους 3,5 δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου ενώ ο 
αστέρας πλέον αποτελείται από έναν πυκνό πυρήνα σιδήρου, που 
περιβάλλεται από φλοιούς πυριτίου, θείου, οξυγόνου, άνθρακα, 
ηλίου και υδρογόνου. Καθώς ο σίδηρος δεν συντήκεται, ούτε 
καν σε αυτές τις θερμοκρασίες (η σύντηξη του σιδήρου και των 
βαρύτερων στοιχείων απαιτεί περισσότερη ενέργεια από όση πα-
ράγεται), το αστέρι έχει φτάσει πραγματικά στο τέλος του δρόμου.
Μόλις όλο το κέντρο του πυρήνα μετατραπεί σε σίδηρο η σύ-
ντηξη σταματά, οπότε χωρίς την προς τα έξω πίεση της ακτινο-
βολίας, ο πυρήνας καταρρέει εντελώς από μόνος του. Μετά από 
δισεκατομμύρια χρόνια, η βαρύτητα κερδίζει τελικά την μάχη!
Η τελική κατάρρευση του πυρήνα –η οποία διαρκεί ίσως μόνο 
ένα δευτερόλεπτο περίπου– δημιουργεί ένα ωστικό κύμα συχνό-
τητας 200-400 Hz, το οποίο στη συνέχεια αναπηδά και διαδίδε-
ται προς τα έξω μέσω των εξωτερικών στρωμάτων του άστρου, 
ανατινάσσοντάς το εντελώς και απελευθερώνοντας τεράστιες 

ποσότητες ενέργειας. Ακόμα ένας υπερκαινοφανής γεννήθηκε!
Μέσα απ’ αυτή τη μεγαλοπρεπή έκρηξη σχηματίζονται όλα τα 
βαρύτερα από το σίδηρο στοιχεία, αφού πιά υπάρχει αρκετή 
ενέργεια για αυτό! Για μια σύντομη περίοδο, το αστέρι μπορεί 
να είναι λαμπρότερο από όλα τα άλλα άστρα του γαλαξία του 
μαζί, ένας εκτυφλωτικός φάρος που σημαίνει το θάνατο ενός 
αρχαίου άστρου. Μετά από εβδομάδες ή μήνες, η λάμψη του 
υπερκαινοφανούς εξασθενεί αργά έως ότου σβήσει εντελώς. 
Πίσω μένει ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα, ανάλο-
γα με τη μάζα του ερυθρού γίγαντα. Ένα άστρο με μάζα μεταξύ 
οκτώ και 25 μάζες Ηλίου, θα καταλήξει σε αστέρα νετρονίων, 
ενώ άστρα, με μάζα μεγαλύτερη από 25 μάζες Ηλίου, πιθανότα-
τα θα καταρρεύσουν σε μαύρες τρύπες.
Οι δύο υποκατηγορίες τύπου Ι που ονομάζονται Ib και Ic είναι 
στην πραγματικότητα παρόμοιες με τους σουπερνόβα τύπου 
ΙΙ. Και αυτές παράγονται από την κατάρρευση του πυρήνα ενός 
τεράστιου αστέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, έχασαν τα εξωτε-
ρικά τους στρώματα ήδη πριν από την κατάρρευση του πυρή-
να τους, ενώ βρίσκονταν στο στάδιο του ερυθρού γίγαντα, και 
έτσι συνήθως αναφέρονται ως υπερκαινοφανείς κατάρρευσης 
απογυμνωμένου πυρήνα. Μοιάζουν με κρεμμύδια που έχουν εν 
μέρει ξεφλουδιστεί. Οι υπερκαινοφανείς τύπου Ib έχουν χάσει 
τον εξωτερικό πλούσιο σε υδρογόνο φλοιό τους και εκείνοι του 
τύπου Ic τόσο το φλοιό του υδρογόνου όσο και τον επόμενο 
του ηλίου, αποκαλύπτοντας το πλούσιο σε άνθρακα φλοιό που 
βρίσκεται από κάτω.
Τι συμβαίνει, όμως, με το υλικό που εκτινάσσεται στο διάστημα 
σε μια έκρηξη υπερκαινοφανούς; Τα απομεινάρια του άστρου 
διασκορπίζονται στο σύμπαν απαλά κατά τη διάρκεια των αιώ-
νων και τα στοιχεία του θα σχηματίσουν νέους αστέρες, νέους 
πλανήτες, ίσως ακόμη και νέα ζωή. Όλα τα άτομα του σώμα-
τός μας σφυρηλατήθηκαν στις φλογερές καρδιές των αρχαίων 
άστρων. Το ασβέστιο των οστών μας, ο σίδηρος του αίματός 
μας, όλα γεννήθηκαν σε ένα τεράστιο ερυθρό γίγαντα και δια-
σκορπίστηκαν σε όλο το σύμπαν σε μια έκρηξη υπερκαινοφα-
νούς, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.
Οι υπερκαινοφανείς είναι οι επιθανάτιες εκρήξεις που σημαδεύ-
ουν το τέλος της ζωής ενός άστρου. Ταυτόχρονα είναι το αλ-
χημιστικό εργαστήρι όπου η φύση δημιουργεί όχι την «φιλοσο-
φική λίθο» αλλά τα χημικά στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο 
μας. Όταν κόβουμε ένα λουλούδι, όταν δοκιμάζουμε ένα φρού-
το ή χαϊδεύουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, ακουμπάμε κάποιο 
άστρο, γιατί όλα όσα υπάρχουν γύρω μας είναι φτιαγμένα στο 
πύρινο χωνευτήρι κάποιου άστρου. 
Χωρίς τους υπερκαινοφανείς δεν θα υπήρχαν πλανήτες και δο-
ρυφόροι. Δεν θα υπήρχε η γη, δεν θα υπήρχαν βουνά και δάση 
ή ζώα. Χωρίς τους υπερκαινοφανείς δεν θα υπήρχε ούτε ο άν-
θρωπος.

Η διαδικασία της πυρηνοσύνθεσης.
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του Δημήτρη Λαβδιώτη

Μέσα από την Επιστημονική Έρευνα οι στίχοι μου αποτελούν «Δοκίμια 
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ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

ΥπερπέρανΥπερπέραν, Μαθηματικών Αχανές, Μαθηματικών Αχανές
Εξισώσεων ΑπειροσυνεχέςΕξισώσεων Απειροσυνεχές

Γεωμετρίας Εναρμόνιες ΥπερχορδέςΓεωμετρίας Εναρμόνιες Υπερχορδές

Υπερθέσεων ΠανΣυμφωνίαΥπερθέσεων ΠανΣυμφωνία
Αναδυόμενη ΑστροΠυρογραφίαΑναδυόμενη ΑστροΠυρογραφία

Κοσμοπλαματική ΑκτινοβολίαΚοσμοπλαματική Ακτινοβολία

ΑπειροΦασμάτων ΕνότηταΑπειροΦασμάτων Ενότητα
Πανταχού ΠληρότηταΠανταχού Πληρότητα
Ενέργειας ΟντότηταΕνέργειας Οντότητα

ΚενόΚενό, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί
Βαθέως Πεδίου ΠαλμοίΒαθέως Πεδίου Παλμοί
Ενέργειας ΑπειρισμοίΕνέργειας Απειρισμοί

Ακτινοβολιών ΣτέμμαΑκτινοβολιών Στέμμα
Κοσμογονίας ΠλέγμαΚοσμογονίας Πλέγμα

Τα πάντα, Ενέργεια ΠλημμυρισμέναΤα πάντα, Ενέργεια Πλημμυρισμένα

Υπερθέσεων ΘόλοιΥπερθέσεων Θόλοι
Ατέρμονοι ΠόλοιΑτέρμονοι Πόλοι

Κβαντικοί Ενέργειας ΚλώνοιΚβαντικοί Ενέργειας Κλώνοι

ΧάοςΧάος, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός
Ενέργειας ΑκτινοΠληθωρισμόςΕνέργειας ΑκτινοΠληθωρισμός

Διαισθητικός ΟργασμόςΔιαισθητικός Οργασμός

Κλίμακα σε Λογαριθμικές ΒαθμίδεςΚλίμακα σε Λογαριθμικές Βαθμίδες
Κενού και Χάους ΑντηρίδεςΚενού και Χάους Αντηρίδες

Υπερθέσεων ΠυραμίδεςΥπερθέσεων Πυραμίδες

Κι ΕγώΚι Εγώ, Κοσμικός Ουραγός, Κοσμικός Ουραγός
Υπερπέραν, Κενού και Χάους ΚατοπτρισμόςΥπερπέραν, Κενού και Χάους Κατοπτρισμός

Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!

*Υπερθέσεις και Αυτογνωσία.

Μέσα από την Επιστημονική Έρευνα οι στίχοι μου αποτελούν «Δοκίμια 
και όχι Ποιήματα». Είναι μια «Ιδιόρρυθμη Έκφραση» στο δέος απέναντι 
στη Φύση και στην Ανθρώπινη Υπόσταση μέσα στο Χάος.

ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

ΥπερπέρανΥπερπέραν, Μαθηματικών Αχανές, Μαθηματικών Αχανές
Εξισώσεων ΑπειροσυνεχέςΕξισώσεων Απειροσυνεχές

Γεωμετρίας Εναρμόνιες ΥπερχορδέςΓεωμετρίας Εναρμόνιες Υπερχορδές

Υπερθέσεων ΠανΣυμφωνίαΥπερθέσεων ΠανΣυμφωνία
Αναδυόμενη ΑστροΠυρογραφίαΑναδυόμενη ΑστροΠυρογραφία

Κοσμοπλαματική ΑκτινοβολίαΚοσμοπλαματική Ακτινοβολία

ΑπειροΦασμάτων ΕνότηταΑπειροΦασμάτων Ενότητα
Πανταχού ΠληρότηταΠανταχού Πληρότητα
Ενέργειας ΟντότηταΕνέργειας Οντότητα

ΚενόΚενό, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί
Βαθέως Πεδίου ΠαλμοίΒαθέως Πεδίου Παλμοί
Ενέργειας ΑπειρισμοίΕνέργειας Απειρισμοί

Ακτινοβολιών ΣτέμμαΑκτινοβολιών Στέμμα
Κοσμογονίας ΠλέγμαΚοσμογονίας Πλέγμα

Τα πάντα, Ενέργεια ΠλημμυρισμέναΤα πάντα, Ενέργεια Πλημμυρισμένα

Υπερθέσεων ΘόλοιΥπερθέσεων Θόλοι
Ατέρμονοι ΠόλοιΑτέρμονοι Πόλοι

Κβαντικοί Ενέργειας ΚλώνοιΚβαντικοί Ενέργειας Κλώνοι

ΧάοςΧάος, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός
Ενέργειας ΑκτινοΠληθωρισμόςΕνέργειας ΑκτινοΠληθωρισμός

Διαισθητικός ΟργασμόςΔιαισθητικός Οργασμός

Κλίμακα σε Λογαριθμικές ΒαθμίδεςΚλίμακα σε Λογαριθμικές Βαθμίδες
Κενού και Χάους ΑντηρίδεςΚενού και Χάους Αντηρίδες

Υπερθέσεων ΠυραμίδεςΥπερθέσεων Πυραμίδες

Κι ΕγώΚι Εγώ, Κοσμικός Ουραγός, Κοσμικός Ουραγός
Υπερπέραν, Κενού και Χάους ΚατοπτρισμόςΥπερπέραν, Κενού και Χάους Κατοπτρισμός

Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!

*Υπερθέσεις και Αυτογνωσία.

Μέσα από την Επιστημονική Έρευνα οι στίχοι μου αποτελούν «Δοκίμια 
και όχι Ποιήματα». Είναι μια «Ιδιόρρυθμη Έκφραση» στο δέος απέναντι 
στη Φύση και στην Ανθρώπινη Υπόσταση μέσα στο Χάος.

ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

ΥπερπέρανΥπερπέραν, Μαθηματικών Αχανές, Μαθηματικών Αχανές
Εξισώσεων ΑπειροσυνεχέςΕξισώσεων Απειροσυνεχές

Γεωμετρίας Εναρμόνιες ΥπερχορδέςΓεωμετρίας Εναρμόνιες Υπερχορδές

Υπερθέσεων ΠανΣυμφωνίαΥπερθέσεων ΠανΣυμφωνία
Αναδυόμενη ΑστροΠυρογραφίαΑναδυόμενη ΑστροΠυρογραφία

Κοσμοπλαματική ΑκτινοβολίαΚοσμοπλαματική Ακτινοβολία

ΑπειροΦασμάτων ΕνότηταΑπειροΦασμάτων Ενότητα
Πανταχού ΠληρότηταΠανταχού Πληρότητα
Ενέργειας ΟντότηταΕνέργειας Οντότητα

ΚενόΚενό, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί, Αναγωγής ΚβαντοΚυματισμοί
Βαθέως Πεδίου ΠαλμοίΒαθέως Πεδίου Παλμοί
Ενέργειας ΑπειρισμοίΕνέργειας Απειρισμοί

Ακτινοβολιών ΣτέμμαΑκτινοβολιών Στέμμα
Κοσμογονίας ΠλέγμαΚοσμογονίας Πλέγμα

Τα πάντα, Ενέργεια ΠλημμυρισμέναΤα πάντα, Ενέργεια Πλημμυρισμένα

Υπερθέσεων ΘόλοιΥπερθέσεων Θόλοι
Ατέρμονοι ΠόλοιΑτέρμονοι Πόλοι

Κβαντικοί Ενέργειας ΚλώνοιΚβαντικοί Ενέργειας Κλώνοι

ΧάοςΧάος, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός, ΑπειροΣυμπλεκτικός Ολισμός
Ενέργειας ΑκτινοΠληθωρισμόςΕνέργειας ΑκτινοΠληθωρισμός

Διαισθητικός ΟργασμόςΔιαισθητικός Οργασμός

Κλίμακα σε Λογαριθμικές ΒαθμίδεςΚλίμακα σε Λογαριθμικές Βαθμίδες
Κενού και Χάους ΑντηρίδεςΚενού και Χάους Αντηρίδες

Υπερθέσεων ΠυραμίδεςΥπερθέσεων Πυραμίδες

Κι ΕγώΚι Εγώ, Κοσμικός Ουραγός, Κοσμικός Ουραγός
Υπερπέραν, Κενού και Χάους ΚατοπτρισμόςΥπερπέραν, Κενού και Χάους Κατοπτρισμός

Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!Ανάσα μου, Ενέργειας Απειροστικός Δεσμός!!!

*Υπερθέσεις και Αυτογνωσία.

80







MEDITERRANEAN MARITIME ACADEMY 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 140 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ  216 00 44 880 
piraeus.academy@nauticalcademy.org 



43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

Greece

Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi 
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356

Alexandroupolis: 6, M. Botsari St., 681 00 Alexandroupolis
T: +30 21670 05952 / F: +30 23102 23932

Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri
T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789

Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis
T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760

Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis
T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655

Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion
T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096 

Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras
T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297

Thessaloniki: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki

T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932

Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / F: +30 24210 39361

Yali ( Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese
T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086

Cyprus

7, Klimentos & Kleomenous St., CY 1061, Nicosia
T: +357 22452080 / F: +357 22754801

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
T: +30 210 422 3355
F: +30 210 422 3356
ops@mylakiltd.gr
www.mylakiltd.gr

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek ports through our local correspondence.
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Ανδρέας Μιαούλης 
Ο Ναύαρχος του 1821

Του Χαράλαμπου Τορτορέλη  |  Παιδαγωγού – Μυσειολόγου

Ο Αντρέας Μιαούλης, κατά την πιο πιθανή εκ-
δοχή γεννήθηκε στην Ύδρα στις 20 Μαΐου 
1769. Ήταν γιος του εμποροπλοιάρχου Δη-
μήτριου Βώκου. Σε ηλικία μόλις 15 ετών ο 

Ανδρέας συμμετείχε στα ταξίδια του πατέρα του και 
δεν άργησε να διακριθεί. 
Η μετονομασία του σε Μιαούλης δεν είναι εξακριβω-
μένο πως έγινε. Κατά μια εκδοχή αυτό συνέβη όταν 
αγόρασε στη Χίο τουρκικό πλοίο που ονομαζόταν 
«Μιαούλ», ενώ κατά μια άλλη, από το παράγγελμα 
του προς τους κωπηλάτες «μια ούλοι». 
Ήδη, από το 1795 είχε αποκτήσει σημαντική περιου-
σία από τις εμπορικές του επιχειρήσεις. Ο πατέρας 
του βλέποντας την τόλμη που τον διέκρινε στα ρι-
ψοκίνδυνα ταξίδια της εποχής τον αποκαλούσε Λά-
μπρο, παρομοιάζοντας τον με τον Λάμπρο Κατσώνη. 

Το 1802 αγόρασε στη Βενετία ένα μεγάλο πλοίο με 
το οποίο επιδόθηκε στη διάσπαση των βρετανικών 
αποκλεισμών κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους. 
Μια φορά μάλιστα συνελήφθη και όταν μεταφέρθηκε 
μπροστά στον ναύαρχο Νέλσων, αφέθηκε ελεύθε-
ρος λόγω της ειλικρινούς του απάντησης. Λίγο καιρό 
μετά καταδιώχτηκε από μια τουρκική κορβέτα επει-
δή, παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις, είχε φορτώσει 
σιτάρι από τη Σμύρνη. Το πλοίο, όμως, ναυάγησε, 
ανοικτά της Ισπανίας. Αμέσως ο Μιαούλης μετέβη 
στη Γένοβα, όπου αγόρασε άλλο και συνέχισε τις 
επικερδείς δραστηριότητές του. Το 1807 κατάφερε 
να αποτρέψει αλβανική εισβολή στην Ύδρα. Το 1811 
ενεπλάκη σε ολοήμερη ναυμαχία με γαλλική κορβέ-
τα και επωφεληθείς του ερχομού της νύχτας κατά-
φερε να ξεφύγει. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα 

Πορτραίτο του Αντρέα Μιαούλη, 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Ο Ανδρέας Μιαούλης, 
έγχρωμη λιθογραφία του Giovanni Boggi.
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(1815) τα κέρδη από τα ταξίδια μειώθηκαν αισθητά 
οπότε το 1816 ο Μιαούλης σταμάτησε να ταξιδεύει 
και εγκαταστάθηκε στην γενέτειρά του, ασχολούμε-
νος πάντα με το εμπόριο. 
Με την έκρηξη της Επανάστασης την ηγεσία του 
υδραίικού στόλου ανέλαβε ο Ιάκωβος Τομπάζης. 
Από τις αρχές όμως του 1822 αρχηγός αναδείχθηκε 
ο Μιαούλης. Στις 20 Φεβρουαρίου επιτέθηκε αιφνι-
διαστικά στον οθωμανικό στόλο στο λιμάνι της Πά-
τρας και τον καταδίωξε ως τη Ζάκυνθο. 
Λίγο αργότερα παραστάθηκε μαζί με τους στόλους 
των δύο άλλων ναυτικών νησιών, στην πυρπόλη-
ση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή, καταστροφέα της 
Χίου. Στις 7 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στη ναυμαχία 
του Αργολικού κόλπου, όπου ο οθωμανικός στόλος 
απέτυχε να ανεφοδιάζει το πολιορκημένο Ναύπλιο. 
Στις 15 Ιουλίου 1824 επιτέθηκε στην τουρκική φρου-
ρά των κατεστραμμένων Ψαρών και την κατέσφαξε. 
Η κορύφωση των επιτυχιών σημειώθηκε στις 9 Σε-
πτεμβρίου του ίδιου χρόνου όταν, ως αρχηγός των 
ελληνικών ναυτικών δυνάμεων, νίκησε τον οθωμα-
νικό στόλο στην περίφημη ναυμαχία του Γέροντα. 
Το 1825 κατέκαψε με μοίρα πυρπολικών, στο λιμάνι 
της Μεθώνης, 23 αιγυπτιακά σκάφη και μια αποθήκη 
πολεμοφοδίων, ενώ λίγες ημέρες αργότερα προσέ-
βαλε τον αιγυπτιακό στόλο στη Σούδα και κατέστρε-
ψε ένα πλοίο του. 

Η υποδοχή του Μιαούλη στην Ύδρα. Ελαιογραφία του Αιμίλιου Προσαλέντη.

Ο Ανδρέας Μιαούλης στη Ναυμαχία του Γέροντα 
σε πίνακα του Peter von Hess, 1824.
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Κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου ανεφο-
δίασε κατ΄ επανάληψη την ηρωική πόλη και έπραξε 
ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μην πέσει στα 
χέρια των Τούρκων. 
Το 1827 δέχτηκε να παραχωρήσει τη θέση του αρ-
χηγού των επαναστατικών ναυτικών δυνάμεων στον 
Άγγλο ναύαρχο Τόμας Κόχραν, ενώ ο ίδιος παρέμει-
νε στην υπηρεσία του Αγώνα με το βαθμό του πλοι-
άρχου. Μετά την αποχώρηση του Κόχραν ο κυβερ-
νήτης Ιωάννης Καποδίστριας του ανέθεσε την εκκα-
θάριση του Αιγαίου από τους πειρατές.  Ο Μιαούλης 
καθάρισε τη θάλασσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Το 1831, όμως, συντάχθηκε με την αντικαποδιστρια-
κή πλευρά και αφού τη νύχτα της 26ης\27ης Ιουλίου 

κατέλαβε τον Ναύσταθμο του Πόρου, ανατίναξε την 
1η Αυγούστου τη φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέτα 
«Ύδρα». Τα σύγχρονα πλοία που με τόσα έξοδα και 
κόπους είχαν αποκτηθεί για να πολεμήσουν Τούρ-
κους και φυσικά η Ελλάδα τα χρωστούσε. Ήταν μια 
ιδιαίτερα μελανή σελίδα στην ένδοξη ιστορία του θα-
λασσομάχου του 1821. 
Το 1832 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Διευθυ-
ντηρίου του Στόλου και γενικός επιθεωρητής του. Το 
1834 έγινε σύμβουλος επικρατείας και τιμήθηκε με 
τον Μεγαλόσταυρο του Σωτήρα. Μετά από λίγο και-
ρό, όμως, προσβλήθηκε από φυματίωση και πέθανε 
(11 Ιουνίου 1835). 
Η ταφή του έγινε στην είσοδο του λιμανιού του Πει-
ραιά, δίπλα στον τάφο του Θεμιστοκλή. Η καρδιά του 
ταριχεύτηκε και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ναυτι-
κών. Σήμερα φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο-Μου-
σείο Ύδρας....
Σε ένα όχι πολύ γνωστό κείμενο του δεύτερου γιου 
του, Αντώνιου Μιαούλη, μία επιστολή του γιου του 
ήρωα σε έναν φιλέλληνα αγγλομαθή, γράφει μία 
σύντομη βιογραφία του πατέρα του. Μεταξύ άλλων 
αναφέρει:

Το ακρόπρωρο του πλοίου Άρης του Μιαούλη 
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Λήκυθος με την καρδιά του Μιαούλη. 
Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας

Ανδρέας Μιαούλης - Ο Ναύαρχος του 1821
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«Περί τα 1812 κατεσκεύασε το βρίκιον ο Άρης προσ-
διορισμένον δια τον πρωτότοκον υιό τον Δημήτριον, 
το όποιον εχρησίμευσε τον Ελληνικού Στόλου Ναναρ-
χίς, εις τους κατά θάλασσαν αγώνας, έγινε συμμέτο-
χος εις άλλα δύο πλοία, και ταξιδεύων εως το 1817 με 
το είρημένον πλοίον τουο ο Ηρακλής,

έκαμε τότε παύσιν των κόπων με απόφαση να περά-
σει  εν ησυχία το υπόλοιπον της ζωής του εις Ύδραν. 
αλλ' εις την αξιομνημόνευτο εποχή του 1821 έτους, 
καταφρονήσας και κίνδυνον  και κόπους, και παραι-
τήσας την ησυχίαν τον έσπευσε να τρέξει  με το πλοίο 
του ο Άρης εις την φωνήν της Πατρίδος, τον αυτόν 
χρόνον κατεσκεύασε και έτερον βρίκιον, όλον εξ ίδιον 
του χωρίς να λάβει συμμέτοχον άλλον τίνα, μήκους 33 
πηχών το όποιον ονοματοθέτησε ο Κίμων και προσδι-
όρισε δια τον δεύτερον υιόν του τον Άντώνιον. άλλα το 
βρίκιον τούτο εναυάγισεν εις την νήσον Όλδέρνη κατά 
το 1826, ότε έφερε τα επίσημα του ελληνικού έθνους 
έγγραφα, δι ών εζητεϊτο παρ' αύτού του έθνους ή υπε-
ράσπιση της Μεγάλης Βρετανίας. Το δε πρώτο πλοίο 
του ο Ηρακλής εχρησίμευσε εις τον εμπρησμόν  του 
Καπετάν Πασσά εις Χίον κατά το 1822 με το πυρπολι-
κόν τοϋ Κανάρη.— είναι περιττόν να επαναλάβω όσα 
διηγείται ό Κύριος  Έμερσον περί του Μιαούλη όταν 
επιάσθη από τον Νέλσωνα. διότι ο Κος "Εμερσον τα 
ήκουσεν από τον ίδιον Μιαούλην παρόντος και εμού, 
και δύναμαι να είπω ότι ταύτα είναι ακριβή.

Εδώ παύω την διήγησιν, καθότι τα μετά ταύτα  συμβά-
ντα του Μιαούλη θέλω αναφέρειν ακολούθως εις την 
εφημερίδα των Ελληνικών Ναυμαχιών. περιορίζομαι 
μόνον να είπω ολίγα περί του χαρακτήρος του.

Ό Μιαούλης είναι ανήρ φύσει γενναίος, δραστήριος, 
άοκνος, και εμπειρότατος εις την ναυτιλία. ή φύσις 
τωόντι τον επροίκισε μ' εκείνα τα προτερήματα, τα 
οποία χαρακτηρίζουν τον εύτολμον και θαρραλαίον 
άνδρα. Τα κατορθώματα του είναι ικανά προς τούτο 
δείγματα. Ηθικώς εξεταζόμενος, είναι σοβαρός, σκε-
πτικός, αμετάτρεπτος εις τας βουλάς του και επίμονος, 
γράμματα δεν εξεύρει πλην έχει φυσικόν πνεύμα, του 
οποίου την ζωηρότητα και γρηγορότητα, δεν εσμίκρυ-
νεν ποσώς ουδ’  αυτό το γήρας, συμμορφούται κατά 
τάς περιστάσεις, τα ήθη και τας συνηθε’ιας του τόπου, 
κάμνει ότι συνήθως λέγεται καλόν και αποφεύγει παν 
ό,τι αντίκειται εις τα έθιμα και τους
νόμους καλώς ή κακώς τεθειμένους».

Ανδριάντας του Αντρέα Μιαούλη στην Ύδρα..

Η πρύμη και η πλώρη της λέμβου της Ελλάς, 
που χρησιμοποίησε ο Μιαούλης για να

διαφύγει μετά την πυρπόληση του στόλου. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Αριστείο Αγώνα απονεμημένο από τον Όθωνα 
και το ρολόι του Μιαούλη. Εθνικό

Ιστορικό Μουσείο.

Του Χαράλαμπου Τορτορέλη  |  Παιδαγωγού – Μυσειολόγου
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Γιάτρεψε του άθλιου κουφαριού μας
Τ’ απαίσια τραύματα.
Κάνε το σκοτεινιασμένο μας  μυαλό
Στα συγκαλά του να’ρθει.
Βόηθησε την ψυχή
Στον ουρανό να σκαρφαλώσει.
Παράδωσε  χρησμό για τα μελλούμενα
Εσύ γιατρέ,
Συ μάντη,
Συ Θεέ, 
Κάνε μας Ά ν θ ρ ω π ο υ ς.

Στον Αμφιάραο 

Της Σταματούλας Ψαρροπούλου-Γκίκα 

Σκόρπια πεταμένα φύλλα 
ξερά, κιτρινισμένα,
ο ήλιος τα καίει και η βροχή τα δέρνει
σκληρά. Η γη απέραντη, 
ξένη, χαραγμένη από την αποτισιά
μακρυά από το κάθε τι,
ένας διαβάτης περνά από εκεί, 
ένα πουλί πετά,
ο ουρανός απ' την συννεφιά,
έγινε καθαρός· και τί μ' αυτό;
ο ίδιος ο βορριάς. 

Παγωνιά Ψυχής 

Της Βούλας Λαμπροπούλου

Τραβιέται ο χρόνος χάνεται
όπως η θάλασσα στην άμπωτη

τα θαλασσινά νερά για λίγο χάνονται
γι;α άγνωστα μέρη ταξιδεύουν μακρινά

πίσω τους κοχύλια και βότσαλα αφήνουν
όμορφα όστρακα φανταχτερά

καβούρια γαλάζιες μέδουσες
και άλλα πολλά

της θάλασσας ο βυθός αποκαλύπτεται.

Όταν το κύμα ξαναγυρίσει 
τίποτα δεν θα ‘βρει απ’ όλα αυτά

κι αν κανένα μείνει 
και δεν το αρπάξει η ζωή

άδειο θα είναι χωρίς... ζωή.

Μια μέρα, ένα πρωί-πρωί
ένα ταξίδι στη ζωή

σαν παραμύθι.

Σαν Παραμύθι

Της Μάρω Δήμου

Τρίζει ο σκαρμός και το κουτί εμπρός και πίσω παίρνει,
η κουπαστή αγκομαχεί και η βάρκα σιγοφέρνει
την πετονιά και τη συρτή τεντώνει και μαζεύει
σοφράνου και σταβέντου του πλήθος ψαριά του φέρνει 
το δόλωμα που σκόρπισε με το δεξί του χέρι
η προσευχή του η καυτή στο χάραμα νωρίς
πριν να σηκώσει άγκυρα και βρεθεί στα μέρη 
που δεν μπορούσε νάτανε με τον Θεό νωρίς.

Ψαράς 

Του Μιχάλη Γ. Χαλκιά
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Λύσανε τους κάβους τα όνειρά μας.
Σαλπάρουν απ' τους ντόκους της υπομονής

φεύγουν ταξίδι ανοίγονται στο πέλαγος της δικαίωσης.
Ταξίδι δύσκολο με αδύναμο σκαρί,

έτσι όπως το 'χτισαν οι ανεκπλήρωτες προσμονές
σκληρών καιρών σε αλίμενες στεριές.

Δεν σώθηκε τίποτα απ' όσα μας τάξανε.
Ήτανε όλα χτισμένα με αέρα και λόγια,
σπόρος φυτεμένος σε καψαλισμένη γη.
Στην ξέρα της απελπισίας ακυβέρνητο 

'ξώκιλε το αδύναμο σκαρί.
Η υπομονή δεν έβγαλε μιλιά

έκλεισε τα μάτια κι' έγειρε στην αγκαλιά του θάνατου.

Απελπισία

Τoυ Χρήστου Χρήστου

Στον Έρωτα αμέσως θα τηλεφωνήσω,
γι’ απόψε ένα ραντεβού θα κλείσω.

Επίσημα μαζί του θέλω να δειπνήσω,
για τους καημούς μου να συνομιλήσω.

Θα τον ρωτήσω τι μπορεί να κάνει 
τον πόνο στην ψυχή μου να γλυκάνει.
Να βρει μια λύση θα τον αναγκάσω 
την κρίση της καρδιάς να ξεπεράσω.

Θα τον πληρώσω όσα μου ζητήσει
τη μοναξιά να διώξει και τη θλίψη.
Και με γλυκό κρασί θα τον ζαλίσω
να ορκιστεί και να σε φέρει πίσω.

Καημός

Της Χαράς Ρίζου

Άγουροι Πόθοι

Του Μίμη Γιωτσόπουλου

Πρώτα σκιρτήματα
ανάσες κομμένες,
παραπατήματα,

καρδιές πληγωμένες.

Μετέωρες φράσεις
με λόγια σβησμένα
σε χείλη τρεμάμενα 

και διψασμένα.

Βαθιά συναισθήματα
και άγουροι πόθοι.
Πελάγη τα όνειρα 
απόγονοι νόθοι.

Χτες βράδυ στον ύπνο του
εφάνηκε πάλι

φιλί του ξανάδωσε
κι΄ εχάθηκε πάλι.

Αφήστε με στον κόσμο μου να ζήσω,
στον κόσμο, των ονείρων να ζω.
Εκεί σκιές παλιές να συναντήσω 
και πίσω μου ποτέ μην ξαναδώ.

Αφήστε με, μην με γυρνάτε πίσω…
γιατί θα ζήσω και δεν θέλω πια να ζω!

Πλατιές, γαλάζιες πινελιές η αγάπη μου,
ένα σύννεφο λευκό η ψυχή μου

και η καρδιά μου, ίδιο θαλασσινό πουλί
στων απέραντων ωκεανών τα πλάτη τα μεγάλα.

Αφήστε Με

Της Ζιζής Γερονυμάκη 
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Η μνήμη αυτών που φεύγουν 
μένει σ’ αυτούς που επιζούν

και επηρεάζει, διαιρεί 
και συντηρεί την ελπίδα

για το άγνωστό μας μέλλων.

Κι όταν ζυγώνει το τέλος,
αυτός που αγωνίζεται 

για να γίνει και να είναι,
παραμένει ως άνθρωπος
σκεπτόμενος και ελπίζων.

Κι άραγε, χάνεται κανείς
προτού ν’ ανθίσει μέσα του 
το νόημα της διαδρομής,

για να γραφτεί και να μείνει
στη μνήμη του ταξιδευτή; 

Της Μνήμης

Του Κώστα Στεφανόπουλου 

Άλλαξες κι εσύ.
Έσβησες εκείνο το άρωμα

το δικό σου
το μεθυστικό 
που μάγευε.

Διάλεξες να σε ποθούν
με τ ’όνομά σου 
το χαϊδευτικό.

Δεν κατάλαβες γυναίκα
ότι η γοητεία σου

ξεχνιέται
χωρίς το αφανέρωτο άρωμα

της ψυχής σου.
Ναι. Φεύγει.

Κι’ αν με ρωτάς το γιατί;
Η γυναίκα γοητεύει
με το μυστήριό της

όχι με την αποκάλυψή της.

Άυλα αγαθά

Του Σπύρου Π. Ραδίτσα 

Έαρ γλυκύ και πονηρόν
Θα πετάξω αετόν
Αετόν αήττητον 

Στο βάθος του φρέατος.

Το έαρ περιέχεται και πνίγεται στο φρέαρ.

Δυό κομματάκια άνοιξη  
και λίγο καλοκαίρι η αγάπη μας,

τώρα, εγώ στο μεσημβρινό των εκατόν πενήντα
έχω απομεσήμερο και συ  

δεν έχεις ακόμα αρχίσει την καινούργια μέρα.

Αυτά κι αν δεν θέλω να τα σκέπτομαι,  
το ψιθυρίζουν 

πίσ’ απ’ την πλάτη μου δελφίνια και γλάροι. 
Στο κάτω-κάτω δε νομίζω ότι πρέπει

να δίνουμε δικαίωμα να μας σχολιάζουν 
στην ταβέρνα με τις κληματαριές. 

Το ξέρω, ήταν δικαίωμά σου  
να δεχθείς τα λουλούδια μου
Εγώ όμως πώς να στα στείλω;

Έχεις ποτέ σου νιώσει τι σημαίνει 
να κόβεις γαρίφαλα στον Ειρηνικό  

με δέκα Μποφόρ;
Θα μου απαντήσεις ως συνήθως:

«μικροαστικές αντιλήψεις!!».

Και όμως, πόσοι και πόσοι  
μέσα στους αιώνες δε χάθηκαν,

σ΄ αφρισμένα πέλαγα,
σε παρθένα δάση,  

σε παγωμένες στέπες,
πόσοι δεν πλανήθηκαν και χάθηκαν στο άπειρο.

Τα παιδιά συνήθως ξεχνάνε τα παιχνίδια τους
στα παγκάκια του κήπου.

Τα τραγούδια ξεχνάνε τις νότες τους στο αναλόγιο
Τα’ αγάλματα ξεχνάνε τις ψυχές τους 

στον τόπο της ανασκαφής.

Ξέχασα τα όνειρά μου κοντά σου.
Σε παρακαλώ στείλτα μου πίσω. 
Τα όνειρά μου είναι δικά μου,  

δεν ανήκουν σε κανέναν.

Το έαρ πνίγεται στο φρέαρ της μοναξιάς.

Έαρ

Τoυ Λευτέρη Μαρματσούρη
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•  Ballast Water Treatment System engineering studies  
(more than 700 studies/installations completed so far)

• Exhaust Gas Cleaning Systems engineering studies
• New Building plan approval & site office
• E.E.X.I.
• Inventory of Hazardous Materials maintenance procedure
• Panama canal studies
• Yacht design
• UTM, NDT, Rope access
• Trim and stability booklets
• Ship emergency response services
• Computational fluid dynamics

PSA Marine Bureau Limited has been founded by experienced and highly 
professional Naval Architects and Marine Engineers having served the Marine 
Industry since 1993 (30 years) – They have experience on various kind of 
vessels owned by Oil Majors and other reputed companies.

PSA Marine Group ltd
86 Filonos Str, 185 36 Piraeus-Greece • T: +30 210 4294832 • M: +30 6947012600

Visit www.psa-marine-bureau.com or Follow us on: LinkedIn
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