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ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Κύριοι Σύνεδροι 

Κυρίες, Κύριοι 

 

Ως Δήμαρχος της μικρής μας πόλης που έχει την τιμή και τη  χαρά 

να φιλοξενεί τις εργασίες του 7
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών 

Μουσείων σας καλωσορίζω και πάλι στον τόπο μας· στο Λιτόχωρο της 

ναυτικής παράδοσης αλλά και της ορεινής ιστορικής παρουσίας. 

Μέσα σε αυτή -την αντιφατική ίσως για πολλούς- σύζευξη το 

Λιτόχωρο πορεύτηκε επί αιώνες. Και μέσα από την αρμονική σύγκλιση 

των πολιτιστικών ρευμάτων που δημιουργούσε τόσο η κυριαρχία του 

ορεινού όγκου με την καθέδρα των θεών της αρχαιοελληνικής σκέψης  / 

όσο και η ενατένιση της απεραντοσύνης του υγρού στοιχείου / 

δημιούργησε τη δική του ταυτότητα και διέγραψε τη δική του ιδιαίτερη 

πορεία. Αναλύοντας σήμερα με την απόσταση του χρόνου αυτή την 

πορεία, βλέπουμε  να τη σηματοδοτούν εξάρσεις των ανθρώπων του, οι 

οποίοι ξεπερνούν την καθημερινή τους μοίρα: Πότε ανεβαίνουν ψηλά 

στις κορφές και πατούν για πρώτη φορά αυτοί οι θνητοί την κατοικία των 
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αθανάτων / και πότε αψηφούν το θάνατο στο πέλαγος και οδηγούν τα 

τορπιλοβόλα ενάντια στα οθωμανικά θωρηκτά που δυναστεύουν τη 

Μακεδονία. 

Κύριοι Σύνεδροι  

Στο μικρό ναυτικό μας Μουσείο που σας καλωσορίσαμε χθες 

βράδυ διατηρούμε κι εμείς, όπως και όλη η ναυτική Ελλάδα, τις μνήμες 

μας ως άκαυτη βάτο. Τις μνήμες μιας μακρόχρονης ναυτικής παράδοσης, 

ενός αγώνα όχι απλά μόνο για επιβίωση, αλλά και για τη διαμόρφωση 

μιας κουλτούρας και μιας στάσης ζωής. Διατηρούμε τις μνήμες από την 

πάλη στη θάλασσα όχι μόνο σαν ευλαβικές καταθέσεις στα υπέρθυρα 

των εκκλησιών μας, αλλά και σε ότι  πολύτιμο κρύβουν τα παλιά μας 

σεντούκια / και η ψυχή μας. 

Με την ψυχή μας σας δεχόμαστε όλους σήμερα, τόσο τους 

εκπροσώπους των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδας, όσο και  τους 

εκλεκτούς ακαδημαϊκούς που ως προσκεκλημένοι ομιλητές περιποιούν  

τιμή με την παρουσία τους στο Συνέδριο. Τους ομιλητές αυτούς θα έχω 

τη χαρά να σας παρουσιάσω στη συνέχεια με την έναρξη της πρώτης 

Συνεδρίας. 

Τώρα τελειώνοντας το σύντομο αυτό αλλά εγκάρδιο καλωσόρισμα 

θέλω να δώσω το λόγο για λίγο στις Αρχές που παρίστανται για το δικό 

τους χαιρετισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΗ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ  Ν.Δ.  

 

Ομιλία του βουλευτή Πιερίας και τομεάρχη ναυτιλίας της Νέας 

Δημοκρατίας  Αντωνίου Καρπούζα. 

 

 

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

σεβαστέ Πατέρα εκπρόσωπε του Μητροπολίτη, κύριε περιφερειάρχα της 

περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

Εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Υφυπουργό 

Εμπορικής Ναυτιλίας τον κύριο Παναγιώτη Καμένο και Αναστάσιο 

Παπαληγούρα ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντα του θα ήθελα 

να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς τόσο του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όσο και τoυς 

προσωπικούς μου χαιρετισμούς. 

Εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως 

τομεάρχης της Εμπορικής Ναυτιλίας και να διαβάσω ένα σύντομο 

χαιρετισμό του Υφυπουργού προς το συνέδριό σας: 

"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι 

Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν χώρα θαλασσινή, στον τόπο μας γεννήθηκε η 
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τέχνη της ναυτιλίας. Οι ναυτικοί μας με απαράμιλλη αφοσίωση και 

θυσίες κατάφεραν να στήσουν την μεγάλη ναυτιλία που σήμερα είναι 

γνωστή διεθνώς. Αυτήν την στιγμή ελέγχουμε το 8,7% του παγκόσμιου 

στόλου με 4173 πλοία συνολικής χωρητικότητας 361 εκατομμυρίων 

τόνων, αυτό ισοδυναμεί με το 15% και 16,4% της  ναυτιλιακής 

βιομηχανίας παγκοσμίως. 

Το 2007 η Ελληνική ναυτιλία συνέβαλε στην οικονομία της χώρας με 

περισσότερο από 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναλογεί στο 7% 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος το δέ συνάλλαγμα που εισήχθη 

κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων αυτής της χρονιάς ξεπέρασε τα 60 

εκατομμύρια ευρώ. 

Η προσπάθεια να αναδείξετε την παράδοση που έχει ο τόπος σας και την 

συμβολή σας στην μεγάλη των Ελλήνων ναυτιλία τιμάει την χώρα μας. Η 

ίδρυση του Ναυτικού Μουσείου στο Λιτόχωρο αλλά και η δημιουργία 

του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, μία περιοχή με πλούσια ναυτική 

παράδοση αποτελεί μια διαχρονική παρακαταθήκη για την Ελληνική 

Ναυτιλία και συμβάλει στη διατήρηση της ναυτοσύνης του Έθνους. 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ο Υπουργός Εμπορικής 

Ναυτιλίας και εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα σας στην προσπάθεια σας 

να εμπλουτίσετε το Ναυτικό Μουσείο και να μας προβάλετε διεθνώς. 

Σας ευχαριστούμε απο καρδιάς για την ιδιαίτερη και σημαντική 

προσφορά σας.  

Ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παναγιώτης Καμένος". 

Θα ήθελα εκ μέρους μου να σας πω ότι ως εκπρόσωπος της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης της 

Εμπορικής Ναυτιλίας θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στον τομέα της 

Εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται πάρα πολλά βήματα, γρήγορα βήματα. 

Πιστεύω ότι με τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών και των δύο μεγάλων 

μας της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά αλλά και πάντοτε με διαρκή 

αναθεώρηση της νομοθεσίας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το 

επιθυμητό, να αποκτήσουμε ένα ναυτιλιακό περιβάλλον τόσο εντός των 

ορίων της χώρας μας όσο και διεθνώς που θα είναι αντάξιο της 

προσφοράς και της ιστορίας της ναυτιλίας μας. 

Μ' αυτά τα λίγα θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνέδριο σας, να 

καλωσορίσω όλους τους συνέδρους, να τους ευχηθώ τα αποτελέσματα 

του συνεδρίου να είναι προς την σωστή κατεύθυνση και να περάσετε 

ευχάριστες στιγμές κάτω απο το βουνό των θεών, τον Όλυμπο, αλλά και 
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μία περιοχή που πραγματικά είναι όμορφη και εκπροσωπεί τη χώρα μας 

διεθνώς.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

 

Σεβαστοί Πατέρες, υψηλοί παριστάμενοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των 

Ναυτικών Μουσείων και φορείς της Ναυτικής πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. και των μελών του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, 

σας καλωσορίζουμε στην πόλη των θεών αλλά και Λίκνο Ναυτικής 

παράδοσης. 

Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τα μέλη και τους χορηγούς του Μουσείου, τον πρώην 

Δήμαρχο Παπαθανασίου Γεώργιο και τον νύν Τσιφοδήμο Αθανάσιο 

καθώς και όλο το προσωπικό του Δήμου Λιτοχώρου για την 

συμπαράστασή τους. 

Όταν το 2002 ξεκινήσαμε το στήσιμο του Ναυτικού Μουσείου στο 

Λιτόχωρο, σκοπός μας δεν ήταν και δεν είναι να προσθέσουμε άλλο ένα 

στα ήδη υπάρχοντα, αλλά προβάλλοντας εκθέματα και γεγονότα του 
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παρελθόντος να ευαισθητοποιήσουμε τον επισκέπτη του παρόντος, 

χαράσσοντας τη ρότα της Ελληνικής ναυτιλίας τοποθετώντας τον πήχη 

όλο και πιο ψηλά. 

Αυτή είναι η διαφορά ενός Ναυτικού Μουσείου απο τα άλλα 

(αρχαιολογικά - βυζαντινά κ.τ.λ.) που αναφέρονται σε εποχές χρονικά 

καθορισμένες. 

Ένα Ναυτικό Μουσείο προβάλλει τη Ναυτιλία μας απο τη μυθική της 

προέλευση μέχρι τη σημερινή μυθώδη αυτής ανάπτυξη. 

Απο την παπυρέλλα της 8ης π.Χ. χιλιετίας μέχρι το σημερινό super 

tanker των 500.000 τόνων ή το RO/RO container των 12.000 teus. 

Οι ρήσεις των προγόνων μας "Έχουμε γη και πατρίδα όσο έχουμε πλοία 

στη θάλασσα" και "Η θάλασσα αναδεικνύει τους Έλληνες" ισχύουν μέχρι 

σήμερα αλλά  και στο μέλλον. 

Για να έχουμε όμως πλοία στη θάλασσα πρέπει να έχουμε και ικανούς 

ναυτικούς, για ΜΕΣΑ και ΕΞΩ απο το πλοίο. 

Δυστυχώς στον τομέα αυτόν τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά, ακόμη 

και ο πολύτροπος ΝΟΥΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ, δεν είναι απο μόνος του ικανός 

ν' ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό, αν δεν συμπληρωθεί απο 

υψηλού βαθμού επαγγελματική εκπαίδευση και αγάπη προς τη θάλασσα. 

Με φέιγ βολάν και τηλεοπτικά spots, δεν προσελκύεις νέους με τα 

απαιτούμενα προσόντα. 

Οι νέοι των 17-20 ετών βομβαρδίζονται κυριολεκτικά με προγράμματα 

επαγγελματικής αποκατάστασης, πιο συμβατά στο σημερινό τρόπο ζωής. 

Εδώ καλούνται τα Ναυτικά Μουσεία να παίξουν το ρόλο τους και 

μπορούν να προσφέρουν πολλά. 

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο  πως η πιο ΔΕΚΤΙΚΗ ηλικία για 

αφομοίωση, είναι αυτή των 6-13 ετών, τότε που ο σκληρός τους δίσκος 

είναι παρθένος, άγραφος χάρτης και μπορείς να περάσεις τα μηνύματα 

που θέλεις. 

Αρκεί τα Ναυτικά Μουσεία να έχουν την κατάλληλη υποδομή σε 

προσωπικό και προγράμματα όπως προβολή οπτικοακουστικού υλικού, 

επισκέψεις σε λιμάνια-πλοία-ναυπηγεία-εκδηλώσεις (Ναυτική εβδομάδα- 

Ποσειδώνια) ακόμη και μικρές θαλάσσιες εκδρομές. 

Έτσι θα ξυπνήσουμε τον ΟΔΥΣΣΕΑ που κρύβει κάθε Ελληνόπουλο 

μέσα του και θα μειωθεί το φαινόμενο που παρατηρείται. Μόνο ένα 20% 

των εισαγόμενων στις Ναυτικές ακαδημίες συνεχίζει επαγγελματική 

καριέρα στη Ναυτική Βιομηχανία. 
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Έπρεπε να έχουμε ήδη αρχίσει, ας αρχίσουμε σήμερα γιατί αύριο είναι 

ίσως αργά. 

Πρώτη η πολιτεία πρέπει να αρχίσει τη μάχη με πραγματικά πυρά και όχι 

με ανέξοδες πολιτικές υποσχέσεις. Πιστεύω πως θα έχει τη 

συμπαράσταση του εφοπλισμού. 

Έτσι ένα Ναυτικό Μουσείο, πέραν του πολιτιστικού του ρόλου και της 

Εθνικής προβολής θα προσφέρει και θετικό αποτέλεσμα στην πορεία της 

Ναυτικής Βιομηχανίας μας. 

Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου είναι διατεθειμένο ν' αναλάβει μία 

ανάλογη αποστολή προσφοράς, πεδίο δράσης έχει απεριόριστο, 

βρισκόμαστε στο γεωγραφικό κέντρο της Ελλάδος. 

Τα 50-60 σχολεία που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο μπορούμε να τα 

κάνουμε 150-180. Βοηθήστε μας να προχωρήσουμε. 

Στο ΣΤ' Συνέδριο στο Γαλαξίδι καταλήξαμε σε ψήφισμα που στάλθηκε 

στους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς, με υπόδειξή τους. 

Δύο χρόνια μετά, το αποτέλεσμα σχεδόν μηδενικό, με μόνη εξαίρεση το 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το οποίο και ευχαριστούμε. 

Είδαμε όμως να χρηματοδοτούνται ιδιωτικά-προσωπικά ιδρύματα και 

μάλιστα με ποσά διόλου ευκαταφρόνητα. Διερωτήμεθα, ΠΡΟΣ ΤΙ; 

Ας αφήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να μελετήσει, να 

διασταυρώσει, να καταγράψει την όποια προσφορά τους τηρούμενη 

μάλιστα και της χρονικής απόστασης που απαιτεί η ιστορία. 

Γράφει επ' αυτού ο Ξενοφών πτολεμαίος ο Λάγου και Αριστόβουλος ο 

Αριστοβούλου, όσα μεν Τ' ΑΥΤΑ περι Αλεξάνδρου συνέγραψαν, ΑΥΤΑ 

εγω ώς μόνα αλήθη αναφέρω. 

Απευθυνόμενος στους Ναυτικούς Ομίλους και ιδρύματα, τους καλούμε 

να συμβάλουν και αυτοί, υιοθετώντας ένα Ναυτικό Μουσείο, ώς προς τα 

ανελαστικά λειτουργικά  τους έξοδα, το ποσό είναι αμελητέο. Τους 

περιμένουμε. 

Εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την 

ανάδειξη και προβολή της Ναυτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

ακλουθώντας τη ρήση του J.F. KENNEDY: Μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα 

σου για σένα. Ρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για την πατρίδα σου. 

Έτσι πιστεύουμε πως προσφέρουμε το καλλίτερο μνημόσυνο γι' αυτούς 

που έφυγαν αλλά και την καλλίτερη παρακαταθήκη γι' αυτούς που 

έρχονται. 

Είναι πια αξίωμα: Λαοί που γνωρίζουν ποιοί είναι, απο πού έρχονται και 
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πού πάνε, θα έχουν όχι απλώς μέλλον αλλά και θέση στη νέα 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που έρχεται. 

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε στο Ζ' 

Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων. Ένα Μουσείο ζωντανό 

κύτταρο που να συμμετέχει στα σημερινά Ναυτιλιακά δρώμενα σε 

Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

 

 

Ευχαριστώ 

Νίκος Βλαχόπουλος 

Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου     
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΟΥΜΠΗ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Εναρκτήρια ομιλία. 

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη.  

Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος 

 

Πανοσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, αξιότιμες κυρίες και κύριοι της 

ακαδημαϊκής μας κοινότητας, κύριοι Ναύαρχοι, σύνεδροι, κυρίες και 

κύριοι, αγαπητοί φίλοι της Ναυτικής μας Παράδοσης. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξανασυναντιόμαστε όλοι στο φιλόξενο 

Λιτόχωρο, στην ιστορική γη της Μακεδονίας μας, με την ευκαιρία της 

πραγματοποίησης του Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου των Ναυτικών 

Μουσείων. 

 

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά το νεαρό Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου- 

ήταν μόλις το 2004 που ξεκίνησε την λειτουργία του- το οποίο 

πραγματικά ανδρώθηκε και αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. 
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Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους όλων, τα θερμά μας συγχαρητήρια 

στον Δήμαρχο κο Αθανάσιο Τσιφοδήμο για την στήριξή του, στον 

δραστήριο Πρόεδρό του, κο Νίκο Βλαχόπουλο αλλά και σε όλο το 

Διοικητικό του Συμβούλιο για το εξαιρετικό έργο που έχουν επιτελέσει 

όλα αυτά τα χρόνια, καθώς όλοι μας γνωρίζουμε πόσο αγώνα και αίμα 

ψυχής χρειάζεται για να αρχίσει να στήνεται ένα Μουσείο, ειδικά όταν οι 

δυνατότητες και τα μέσα είναι πραγματικά ελάχιστα. 

Ο θεσμός των Συνεδρίων των Μουσείων ήδη μετρά 12 χρόνια ζωής και 

είναι ευχάριστο το γεγονός ότι παρουσιάζει αμείωτο ενδιαφέρον.  

Η «παρέα» των ναυτικών μουσείων ολοένα και μεγαλώνει. Όπως 

διαπιστώσαμε ήδη από το 2004 και ακόμα εντονότερα το 2006, οι φορείς 

που έχουν ως σκοπό τους να προβάλλουν την ναυτική παράδοση και να 

διαφυλάξουν την ιστορική μνήμη των ελληνικών ναυτότοπων, 

πολλαπλασιάζονται και επεκτείνονται διαρκώς σε κάθε γωνιά της 

ελληνικής επικράτειας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην υπόθεση της 

έρευνας, διάσωσης και προβολής των τεκμηρίων της ελληνικής 

ναυτοσύνης. Ακόμα πιο ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι τους 

εκπροσώπους αυτών των νεοϊδρυθέντων φορέων τους βλέπουμε και πάλι 

να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας και να συμμετέχουν στο συνέδριο 

μας, με ενημερωτικές εισηγήσεις για το έργο που έχει επιτελεσθεί κατά 

την παρελθούσα διετία και στη συνέχεια, ευχόμαστε, με την κατάθεση 

νέων προτάσεων και ιδεών για συνεργασία. 

Βασικοί στόχοι του θεσμού των Πανελληνίων Συνεδρίων, όπως αυτοί 

διαφάνηκαν ήδη από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε το 1996 με 

πρωτοβουλία του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης και του Προέδρου του 

Ναυάρχου Κων/νου Μανιουδάκη, και όπως σαφώς διατυπώθηκαν στο 

ψήφισμα της Ε΄ Συνάντησης το 2004, είναι:  

 Η ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ των Ναυτικών Μουσείων 

της χώρας με σκοπό τη διερεύνηση των προβλημάτων λειτουργίας 

τους,  

 Η επιλογή της προσφορότερης δυνατότητας για την επίλυσή τους  

 Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κρατικών φορέων , ιδιαίτερα 

του κατεξοχήν αρμόδιου φορέα, δηλαδή του ΥΠΠΟ.  

Κοινός παρονομαστής των συμπερασμάτων κάθε συνάντησής μας ήταν η 

διαπίστωση της κραυγαλέας έλλειψης συντονισμένης κρατικής πολιτικής 

στα θέματα, διαχείρισης και υποστήριξης του ναυτικού μας πολιτισμού.  

Σε αυτό το σημείο ας μου επιτραπεί να διευκρινίσω για τους αμύητους 

στα ζητήματα των ναυτικών μουσείων, πως τα περισσότερα, 
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συμπεριλαμβανομένου και του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, είναι 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η ίδρυση, λειτουργία και συντήρησή 

τους είναι προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εθελοντικής προσπάθειας. 

Το κυριότερο κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η εξεύρεση των 

λιγοστών εκείνων οικονομικών πόρων, που να επιτρέπουν τη διατήρηση 

τους σε λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προκειμένου να 

ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις για την προβολή 

της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και τα σχετικώς ανεξάρτητα από οικονομικής 

πλευράς Μουσεία, εννοώντας εδώ, εκείνα τα οποία είναι δημιουργήματα 

ανθηρών οικονομικώς επιχειρήσεων, κυρίως ναυτιλιακών, ή έχουν 

περιέλθει στην πατερναλιστική υποστήριξη τέτοιων επιχειρήσεων, ή 

τέλος μεγάλο μέρος των δαπανών της καθημερινής λειτουργίας των έχει 

αναληφθεί από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ανεξαρτήτως όμως της ιδιαιτερότητας και της εξάρτησης των Ναυτικών 

Μουσείων από τη δυνητική οικονομική βοήθεια που ενδεχομένως θα 

μπορούσε να χορηγήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να ομολογηθεί 

ότι μέσα από όλα τα συντεταγμένα διαβήματα και ενέργειες που έχουν 

γίνει προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί τα 

εξής: 

1- Συγκεντρωθήκανε τα στοιχεία και συνταχθήκανε δελτία στα οποία 

περιγράφεται με σαφήνεια το καθεστώς λειτουργίας και οι 

δραστηριότητες των ελληνικών ναυτικών μουσείων. Τα στοιχεία 

αυτά σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού 

προκειμένου να δημιουργηθούν ειδικοί φάκελοι, που περιέχουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας του καθενός πολιτιστικού φορέα. Αυτός 

ήταν ο βασικότερος στόχος μας , όπως είχε διατυπωθεί το 2006, 

στο Ψήφισμα των Ναυτικών Μουσείων κατά το Στ’ Πανελλήνιο 

Συνέδριο στο Γαλαξίδι, στην παράγραφο 6. Στόχος αυτής της 

ενέργειας είναι να εξαλειφθεί το άλλοθι της άγνοιας του 

Υπουργείου Πολιτισμού για το ποιά και πόσα Ναυτικά Μουσεία 

υπάρχουν στην χώρα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και φυσικά 

να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία των υπηρεσιών 

του ΥΠ.ΠΟ. με τα ναυτικά μουσεία. 

2-  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί το άριστο κλίμα 

συνεργασίας με την Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (πρώην Λαϊκού Πολιτισμού), η οποία αποτελεί 

πλέον επισήμως την υπηρεσία στην οποία τα Μουσεία μας θα 

αναφέρονται. Η συγκεκριμένη υπηρεσία με την βοήθεια και την 
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διαμεσολάβηση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος γνώρισε, 

χαρτογράφησε και έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ελληνικά 

ναυτικά μουσεία. Καρπός αυτής της συνεργασίας ήταν η έκδοση 

ειδικού τεύχους του περιοδικού του Μουσείου «Περίπλους», 

αφιερωμένου στον ελληνικό ναυτικό πολιτισμό. Φτιάξαμε δηλαδή 

ένα δημοσιευμένο έντυπο που μας περιλαμβάνει όλους, και το 

αποστείλαμε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 

και σε άλλα Υπουργεία αλλά και σε Βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς 

οργανισμούς. Το συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να το δει ο καθένας 

και μέσα από τον ιστοχώρο του Μουσείου, στον οποίον επιπλέον 

έχουμε προσθέσει και ένα ειδικό κεφάλαιο με τις διευθύνσεις και 

τα στοιχεία επικοινωνίας όλων μας. 

Θεωρώ περιττό να σας απαριθμήσω τις χρονοβόρες ενέργειες και 

διαδικασίες για να αποκαταστήσουμε επαφή με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και να γνωστοποιήσουμε στην εκάστοτε ηγεσία τα 

ψηφίσματα των δύο συνεδρίων μας, του 2004 και του 2006. 

Απαιτείται μια συνεχής παρακολούθηση και ανανέωση της προσπάθειας 

κάθε φορά που αλλάζουν τα πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί και γενικοί 

γραμματείς. Έτσι περάσαμε από τους κ.κ. Τατούλη, Βουλγαράκη και 

πρόσφατα Λιάπη. Αντιλαμβάνεσθε ότι μετά από κάθε αλλαγή πρέπει να 

περιμένει κανείς ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής και μετά να 

επανέρχεται, επανυποβάλλοντας την υπόθεση των Ναυτικών Μουσείων 

από την αρχή. 

Ευνόητο είναι πως την γραμματειακή υποστήριξη όλων αυτών των 

ενεργειών σήκωσε αποκλειστικά το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, ενώ 

παράλληλα με την αποστολή των επιστολών υπήρξε συνεχής τηλεφωνική 

και προσωπική επαφή με τους επιτελείς των γραφείων των εκάστοτε 

υπουργών. 

Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές του δημοσίου βίου της χώρας μας, η 

δημιουργία νέων Ναυτικών Μουσείων και η διατήρηση των παλαιών 

στηρίζεται σε ατομικές προσπάθειες και κυρίως, προσωπικές γνωριμίες. 

Όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, ή ακούγεται ακόμα και εξοργιστικό, 

όλοι γνωρίζουμε ότι, ακόμα και αυτή η ενέργεια του πολιτισμού, 

εντάσσεται στο γενικότερο δαιδαλώδες σύστημα πολιτικών παραγόντων, 

κομμάτων και κυβερνήσεων και είναι ουτοπιστικό να θεωρεί κάποιος ότι 

τα πράγματα είναι διαφορετικά. 

Άλλωστε τί άλλο μπορεί να εννοείται από τη φράση που χρησιμοποίησα 

νωρίτερα περί «κραυγαλέας έλλειψης συντονισμένης κρατικής 

πολιτικής» ; ; 
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Κατά τη διάρκεια της 5
ης

 Συνάντησης Ν. Μουσείων που 

συνδιοργανώθηκε από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και το Ιστορικό 

Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, ανεξάρτητα από το ζήτημα 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών προς την κατεύθυνση της προβολής 

του έργου και των προβλημάτων των Μουσείων, εγκαινιάσαμε τον 

νεωτερισμό της σύνδεσης των συναντήσεών μας με επιστημονικό 

Συνέδριο. 

Τα θέματα των Συνεδρίων αντλούνται από μουσειολογικούς ή ιστορικούς 

τομείς και ως ομιλητές προσκαλούνται διακεκριμένοι εκπρόσωποι της 

ελληνικής επιστημονικής κοινότητος, οι οποίοι με το κύρος και την 

αναγνώριση την οποία απολαμβάνουν προσδίδουν ιδιαίτερη λαμπρότητα 

στις συναντήσεις μας. 

Οι φετινές ιδιαίτερα συμμετοχές μας τιμούν όλους με την παρουσία τους 

και με την ευκαιρία εκφράζω κι εγώ εκ μέρους της τριμελούς 

Συντονιστικής Επιτροπής τις θερμές μου ευχαριστίες προς τις 

διακεκριμένες προσωπικότητες που είχαν την καλοσύνη να παρευρεθούν 

και να διαπραγματευθούν το θέμα του Συνεδρίου μας. 

Θεωρούμε ότι το ειδικό βάρος των θεμάτων που προσεγγίζονται και το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας που προκαλείται, είναι ο 

καλύτερος πρεσβευτής της ύπαρξης των Ναυτικών Μουσείων και του 

έργου που επιτελείται από αυτά. 

Έτσι στην Ε΄ Πανελλήνια Συνάντηση μας παρακινούμενοι και από την 

διττή φύση του συνδιοργανωτή με το ΝΜΕ φορέα, του Ιστορικού 

Αρχείου-Μουσείου Ύδρας διεξήλθαμε τα θέμα «Εμπορική Ναυτιλία-

Πολεμικό Ναυτικό. Τα ιστορικά αρχεία.» 

Στην ΣΤ΄ Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γαλαξίδι με κίνητρο 

την ναυτική ιστορική διαδρομή του τόπου, επιλέξαμε ως ειδικό θέμα 

«Από τα πανιά στον ατμό.». Ευεξήγητο πιστεύω είναι το θέμα του 

φετινού μας, 7
ου

  Συνεδρίου λόγω της ναυτικής παράδοσης του 

Λιτοχώρου και γενικότερα της Μακεδονίας. 

Συνοψίζοντας θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία: 

- Πρώτον στην αδυναμία ή την απροθυμία της πολιτείας να στηρίξει 

υλικά την ανάδειξη του ναυτικού μας πολιτισμού, μέσω των Ναυτικών 

Μουσείων. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς θα συνεχίζουμε τις 

προσπάθειες και παραστάσεις μας ευελπιστούντες ότι κάποτε θα 

εισακουσθούμε. 
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- Δεύτερο σημείο, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί η γνωριμία μεταξύ 

μας, η αλληλοκατανόηση και η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, ως 

απόρροια των ανά διετία συναντήσεών μας. Επιτέλους είναι καλό να 

γνωριζόμαστε εμείς που βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζι και εύχομαι να 

είμαστε όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουμε μέσα στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων μας.  

- Ως τρίτο σημείο θεωρώ ότι το σημαντικότερο επίτευγμα των 

Συναντήσεών μας είναι η σύνδεση τους με επιστημονικά Συνέδρια. Το 

τελευταίο, μας κάνει όλους υπερήφανους διότι προσδίδει στις 

Συναντήσεις μας ιδιαίτερη αξία, επιστημονικό ενδιαφέρον και τις 

καθιστά γεγονότα πανελληνίου σημασίας. 

 Όλοι εμείς που είμαστε εδώ, εθελοντές, ρομαντικοί, προσηλωμένοι στο 

στόχο μας, είμαστε πεπεισμένοι πως κάποτε θα κεφαλαιοποιήσουμε 

αυτές τις πραγματικές επιτυχίες μας, σε επίδειξη ρεαλιστικού 

ενδιαφέροντος από τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες. Ως τότε θα 

συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας έχοντας την βεβαιότητα ότι 

προσφέρουμε υπηρεσίες πολιτισμού στις τοπικές μας κοινωνίες και στην 

πατρίδα μας γενικότερα. 

 

 

 

Σας ευχαριστώ. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 

ΑΙΩΝΩΝ. 
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ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

«ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» 

 

 

«ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ» 

 

Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτά, κυρία Πρύτανη, 

κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.: 

Δεν είναι ειδικότητά μου η θάλασσα, αλλά θεωρώ ότι όταν κανείς 

εργάζεται κοντά στο Λιτόχωρο, πρέπει να συνειδητοποιεί ότι είναι στον 

τόπο ο οποίος είναι ο κατεξοχήν τόπος, ο παραδειγματικός τόπος, για να 

δείξει κανείς ένα περίεργο φαινόμενο, ότι υπάρχει ένα βουνό, το βουνό 

έχει άμεση σχέση με τη θάλασσα και υπάρχει δίπλα ένα πλωτό ποτάμι, ο 

ποταμός Βαφύρας. Αυτά τα τρία στοιχεία δίνουν πραγματικά τα 

σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά αυτής της ακτής της Μακεδονίας και για 

να είμαι πιο σαφής: το κράτος των Μακεδόνων ιδρύθηκε στη πεδινή 

Μακεδονία. 

Οι μυθολογικές πηγές μιλούν για την περιοχή του Ολύμπου και των 

Πιερίων, επομένως ο κάμπος των Πιερίων ήταν αποφασιστικός και οι 
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ακτές αυτές που βλέπουμε σήμερα ήταν οι ακτές ίδιες που είχαν και οι 

αρχαίοι Μακεδόνες και θα σας δείξω μερικές εικόνες, θα δείτε ότι οι 

ακτές αυτές σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν την στάση και τη ιστορική 

εξέλιξη των Ναυτικών πραγμάτων στην περιοχή και όχι μόνον αυτών, 

αλλά και τη σχέση του πολεμικού Ναυτικού του αρχαίου, το οποίο όπως 

σε κάθε εποχή είναι μπροστά πάντοτε στις εξελίξεις. 

Τα πράγματα αρχίζουν κάπως ανορθόδοξα για την Μακεδονία. 

Οι πληροφορίες που έχουμε, οι αρχαιολογικές είναι λιγοστές, αξιόλογες, 

δεν αναφέρονται όμως σε μεγάλα θέματα που σχετίζονται με τη 

θάλασσα. Σε όλες τις ανασκαφές που γίνονται απο τον Πλαταμώνα έως 

τον Μακρύγιαλο και την Μεθώνη βρίσκουν αντικείμενα που δείχνουν ότι 

οι άνθρωποι ασχολούνταν με την θάλασσα. Έχουμε επίσης κάποιες 

ενδείξεις για λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά αυτά δεν φτάνουν για να 

κάνει κάποιος έστω και μία σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του 

θέματος «Οι αρχαίοι Μακεδόνες και η θάλασσα». Πηγαίνουμε λοιπόν 

στις γραπτές πηγές που ξεκινούν απο τις επιγραφές. Στα χρόνια του 

Περικλή, όπως ξέρετε, ο Αθηναϊκός στόλος, συνεχίζει να έχει ως πρώτη 

κατηγορία πλοίων τις τριήρεις. Τα πλοία δηλαδή που έχουν τρείς σειρές 

κουπιών, έχουν μεγάλη ευελιξία, έχουν αρκετά μεγάλο μήκος, ώστε να 

είναι αξιόπιστα και αποδεικνύεται απο τις πηγές ότι έχουν και μεγάλη 

ταχύτητα. Δηλαδή ξέρουμε ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που 

έπρεπε να φύγουν απο τον Πειραιά και να πάνε στη Μυτιλήνη  τα πλοία, 

η ταχύτητά τους ήταν 16χλμ/ώρα. Η μέση ταχύτητα υπολογίζουν ότι 

ήταν 10χλμ/ώρα. Θα μου πείτε, καλά αυτό ήταν στην Αθήνα, με την 

Μακεδονία τη σχέση έχει; Γνωρίζουμε όλοι ότι οι στόλοι στην 

αρχαιότητα και των μέσων και των νεώτερων χρόνων σχετίζονται άμεσα 

με τα δάση και την ποιότητα του ξύλου της περιοχής. Και η Μακεδονία 

ήδη απο τα ιστορικά χρόνια πιθανότατα και παλαιότερα ήταν διάσημη 

για την ξυλεία της. Η Μακεδονική ξυλεία απο την ελάτη και το πεύκο 

ήταν γνωστή στους Αθηναίους και ήδη στα χρόνια του Περικλή ξέρουμε 

ότι οι Αθηναίοι είχαν πάρει την αποκλειστικότητα της εξαγωγής ξυλείας 

απο την Μακεδονία και επίσης γνωρίζουμε ότι η πώληση ξυλείας, η 

διακίνηση ξυλείας, ναυπηγήσιμης ήταν βασικό προνόμιο, ήταν 

μονοπώλιο βασικό. Μονοπώλιο απο την μια πλευρά, δέσμευση απο την 

άλλη να πηγαίνει μόνο στην Αθήνα και μάλιστα γίνεται ειδικός λόγος για 

μια επιγραφή που αναφέρεται στον Πέρδικα τον Β΄, ο οποίος ήταν 

παράλληλος χρονικά με τον Περικλή, ότι απο την Μακεδονία θα 
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έρχονται τα κουπιά και τα κατάρτια. Δεν είναι τόσο απλό και δευτερεύον 

αυτό που λέμε, διότι ένα σπασμένο κατάρτι, μπορούσε να οδηγήσει σε 

μια αποτυχία στη ναυμαχία, μπορούσε να μειώσει αφάνταστα την 

ταχύτητα του πλοίου. Το ίδιο και τα κουπιά. Υπάρχουν πληροφορίες απο 

τον Θεόφραστο για την Μακεδονική ξυλεία ο οποίος μιλά για την ελάτη 

και υπάρχουν έλατα εδώ στον Αι Γιάννη. Τα έλατα όπως ξέρετε 

φυτρώνουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και έτσι έχουν λιγότερα κλαδιά 

και λιγότερους κόμπους, επομένως είναι κατάλληλα για κατάρτια και 

κουπιά και  ο Θεόφραστος λέει ότι υπήρχε μια ειδική τεχνική , μια 

αποφλοίωση του κορμού, όπως βγάζουμε τα φύλλα απο το κρεμμύδι. 

Κάπως έτσι δούλευαν και το έλατο ώστε να βγαίνει άψογο το κατάρτι ή 

το κουπί. Μια δεύτερη πληροφορία λέει το εξής: Ότι  το 405 τιμούν οι 

Αθηναίοι το Βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαο για ένα πολύ σημαντικό 

λόγο. Εκείνη την εποχή οι Αθηναίοι είχαν τον στόλο τους στην 

Μυτιλήνη, οι Σπαρτιάτες τους έκλεισαν τον στόλο και οι Αθηναίοι δεν 

είχαν ούτε ένα πλοίο, αποφάσισε λοιπόν ο Δήμος των Αθηναίων να 

στείλει στη Μακεδονία ναυπηγούς τους οποίους καλοδέχτηκε ο 

Αρχέλαος. Εγκαταστάθηκαν αυτοί εδώ, σ’ αυτές τις παραλίες, που αλλού 

να πήγαιναν; όπου υπήρχε ξυλεία, κατασκεύασαν πολύ γρήγορα μέσα σε 

ελάχιστες μέρες,(ένα μήνα υπολογίζουν), 100 τριήρεις οι οποίες 

έπλευσαν με φρέσκα ακόμα τα ξύλα στις Αντινούσσες όπου έγινε η 

περίφημη ναυμαχία και παρ’ ότι τα πλοία ήταν φρεσκοκατασκευασμένα 

κατάφεραν να υπερτερήσουν του στόλου του Λακωνικού, του 

Πλαταιϊκού και οι Αθηναίοι έτσι να νικήσουν σ’ αυτή τη πολύ σημαντική 

ναυμαχία στο τέλος του 5
ου

 αιώνα. Είναι φυσικό απ’ όλα αυτά να 

συμπεραίνει κανείς ότι δεν πέρασαν μόνο ως επεισόδια αυτά που 

αναφέρουν οι πηγές και αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Σίγουρα υπήρχαν 

πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. 

Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να άφησαν τα ίχνη τους εδώ πέρα και η αμέσως 

επόμενη πληροφορία είναι απο τα χρόνια του Φιλίππου Β΄ ο οποίος έχει 

ήδη στόλο και με τον στόλο κατάφερε στα στενά, στα Δαρδανέλια, να 

αποκλείσει τις εχθρικές φορτηγίδες οι οποίες έφερναν σιτάρι απο την 

Μαύρη Θάλασσα στην Αθήνα. Ο Φίλιππος Β΄ στις αρχαίες πηγές 

χαρακτηρίζεται και ώς ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος. Στρατηγός, ο 

οποίος μεταξύ άλλων εκτός απο την γενική αναδιοργάνωση του στρατού 

έκανε και σπουδαία λιμάνια και μάλιστα λιμάνια ποταμών, το 

μεγαλύτερο απο αυτά ήταν το λιμάνι που έκανε στην Πέλλα. Η Πέλλα 
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όπως ξέρετε ήταν παραλίμνια την εποχή εκείνη, θα σας δείξουμε και 

εικόνες στο τέλος και μ’ ένα μικρό νησάκι /οχυρό ,τον Θάκο, όπου ήταν 

και το θησαυροφυλάκιο του Βασιλείου, έκοψε μία διώρυγα απο την 

λίμνη αυτή, τη λίμνη του Λουδία, προς τον Αξιό Ποταμό έτσι ώστε να 

ρυθμίζεται η στάθμη του ποταμού καλύτερα. Δηλαδή σε περίπτωση 

ξηρασίας να αντλεί νερό απο τον Αξιό, αυτό αναφέρει ο Στράβων, είναι 

δεδομένη πληροφορία. Επίσης ο Φίλιππος κατάφερε και σε άλλες 

περιοχές να αποστραγγίξει περιοχές και να ρυθμίσει τη στάθμη του 

νερού. Αυτά τα εσωτερικά λιμάνια, τα λιμάνια των ποταμών, φαίνεται ότι 

υπήρξαν πολύ σπουδαία για τους Μακεδόνες και αυτή εδώ η ακτή, η 

δυτική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου ήταν αυτή που είχε τα λιμάνια που 

ανέφερα. Ο Φίλιππος με την επεκτατική του πολιτική βέβαια κατέλαβε 

και  την Αμφίπολη όπου υπήρχε μεγάλη παράδοση στη ναυπηγεία, η 

οποία προχώρησε πια, ενσωματώθηκε στο Μακεδονικό κράτος όπως          

ενσωματώθηκε και η Ναυτική παράδοση , η παράδοση κατασκευής 

πλοίων στις Παγασές στην περιοχή του Βόλου, οι Παγασές, η Πέλλα και 

η Αμφίπολη ήταν τα τρία μεγάλα κέντρα με ναυπηγεία τα οποία 

δημιουργούσαν τον στόλο για τον Φίλιππο. Και περνάμε στο επόμενο 

στάδιο για να μην σας κουράζω, στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου σχεδιάστηκε ώς μια εκστρατεία ξηράς. 

Δεν υπήρχε στόλος; Βεβαίως υπήρχε στόλος ο οποίος είχε μόνο  

υποστηρικτικό ρόλο. Ο στόλος αυτός έγινε απο πλοία της Μακεδονίας 

και πλοία των υπολοίπων συμμάχων, απο τη συμμαχία της Κορίνθου, 

λίγο πριν δηλαδή από το ξεκίνημα της εκστρατείας, αυτό που είχε 

ξεκινήσει ο Φίλιππος  και έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. Τα Ελληνικά πλοία, όλα αυτά τα πλοία 

αποτελούσαν το Ελληνικό ναυτικό ήταν περίπου 160 τριήρεις και άλλες 

τόσες φορτηγίδες, τα πλοία αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην Άλωση 

της Μιλήτου. Πρόβαλαν δηλαδή απ’ έξω απο το λιμάνι της Μιλήτου και 

ότι οι Πέρσες ήθελαν να μεταφέρουν το θέατρο του πολέμου με το πολύ 

ισχυρό Ναυτικό που είχαν απο τους Φοίνικες, να το ανεβάσουν επάνω 

και να χτυπήσουν τις πόλεις, να καταλάβουν τις πόλεις πριν φτάσει ο 

Αλέξανδρος. Το Ελληνικό Ναυτικό πρόλαβε και έτσι όταν έφτασαν τα 

Φοινικικά πλοία για λογαριασμό των Περσών, η πόλη ήταν κλειστή απο 

τη θάλασσα, και ο Αλέξανδρος κατάφερε να καταλάβει την πολύ μεγάλη 

εμπορική πόλη, το τεράστιο αυτό εμπορικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Ο 

στόλος αυτός στη συνέχεια διαλύθηκε και δημιουργήθηκε ένας άλλος 
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στόλος απο τον Κάσσανδρο για τον λόγο τον προληπτικό μήπως φανούν 

εχθρικά πλοία στο Αιγαίο. Έγινε ένας άλλος στόλος ο οποίος έμενε στον 

Ελλήσποντο και έτσι δημιουργήθηκαν αυτοί οι μικροί στόλοι, οι οποίοι 

έκαναν την περιπολία του Αιγαίου και προληπτικά μπορούσαν να 

εμποδίσουν κάποιο χτύπημα απο πλευράς θάλασσας στα παράλια της 

Μακεδονίας. 

Οι ναύαρχοι, να μην σας κουράζω με ονόματα, όλοι οι ναύαρχοι που 

αναφέρονται ήταν Μακεδόνες εταίροι, όπως και ο αρχηγός της 

ναυαρχίδας του Ελληνικού στόλου ήταν Μακεδόνας εταίρος. 

Ξαναέχουμε πληροφορίες για πλοία όταν ο Αλέξανδρος νικά τον Πώρο 

στις Ινδίες και αποφασίζει να κατεβεί απο την Πενταποταμία στον 

ωκεανό, στον Ινδικό ωκεανό, που εκείνη την εποχή δεν λεγόταν Ινδικός 

ωκεανός αλλά γενικά ωκεανός ο οποίος πίστευαν ότι έρρεε γύρω-γύρω 

απο την Γή. Εκεί κατασκευάζεται ένας νέος στόλος, ναύαρχος γίνεται ο 

Νέαρχος, ο οποίος ήταν απο την Αμφίπολη και ήταν Ινδικής καταγωγής 

και ο στόλος αυτός αποκτά μια σειρά πλοίων τα οποία ήταν υπαγωγά 

πλοία, σκευοφόρα πλοία, πολεμικά πλοία, αλλά και άλλα μικρότερα ώστε 

να είναι ευκίνητος όλος αυτός ο στόλος. 

Τα μεγαλύτερα ήταν τριακοντήρεις που σημαίνει με 30 κουπιά (άλλο 

τριήρεις άλλο τριακοντήρεις) δηλαδή μια σειρά κουπιών 30 κωπηλάτες 

και με τα πλοία αυτά κατεβαίνει προς τον ωκεανό όπου κατασκευάζονται 

επιπροσθέτως και πλοία πολύ γρήγορα και κατάλληλα για επιθέσεις, 

Κυπριακού τύπου, τα οποία ήταν παρόμοια με τα πλοία των πειρατών και 

με τα πλοία αυτά ανεβαίνει προς τον Περσικό κόλπο ο Νέαρχος και 

τελικά φτάνει στην Βαβυλώνα, όπου ο Αλέξανδρος δίνει εντολή να 

ετοιμαστεί ένας νέος στόλος. Το ενδιαφέρον του άλλωστε μεγάλωνε 

συνεχώς για την θάλασσα. Ένας νέος στόλος ο οποίος θα κάνει τον 

περίπλου της Αραβίας, να πάει γύρω-γύρω απο την Αραβία, συγχρόνως 

στέλνει έναν στρατηγό του με ναυπηγούς, είναι πολύ ενδιαφέρον πως 

γινόταν αυτό και πως μετέφεραν τα πλοία και πως γινόταν η κατασκευή 

τους. Λοιπόν ένας στρατηγός και ναυπηγοί ανεβαίνουν στην Κασπία 

θάλασσα για να ετοιμάσουν στόλο για την εξερεύνηση της Κασπίας 

θάλασσας και φυσικά στην Βαβυλώνα καταστρώνουν το μεγάλο σχέδιο 

ενός Μεσογειακού στόλου απο 1000 πλοία με τα οποία ο Αλέξανδρος 

είχε σκοπό να περάσει στη Μεσόγειο να πάρει το  Δυτικό  μέρος της 

αρχαίας οικουμένης.           
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Μέχρι εδω όμως διότι όπως ξέρετε στην Βαβυλώνα εξέπνευσε το 323 

π.Χ. και στη συνέχεια αλλάζει η δυναστεία, έρχονται οι Αλκυονίδες απο 

τους οποίους πρώτος ο Δημήτριος ο Πολιορκητής είναι μια κεντρική 

μορφή στην κατασκευή των στόλων και ιδιαίτερα για τα πλοία της 

Μακεδονίας. 

Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ήταν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας 

Βασιλιάς που όπως λέει ο Πλούταρχος δεν ασχολούνταν όπως οι άλλοι 

με τις τέχνες και τα γράμματα και άλλα πράγματα υψηλού επιπέδου, τον 

ενδιέφερε η στρατιωτική και η πολιτική δύναμη. Είχε όμως παράλληλα 

και την γνώση και την αίσθηση του ωραίου και γι’ αυτό αναφέρεται ότι 

σχεδίασε πολεμικές μηχανές, όπλα, τα οποία υπογραμμίζοντάς τα ο 

συγγραφέας λέει ότι ήταν περιττά δηλαδή πολυτελή, αλλά ότι ήταν 

χρήσιμα, ότι κατασκεύαζε πλοία τα οποία ήταν αξιοθαύμαστα να τα 

βλέπεις αλλά ήταν πλοία που είχαν δύναμη που μπορούσαν να 

πολεμήσουν να μπουν στη μάχη. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ξεπερνάει 

αυτό το γνωστό επίπεδο με τις τριήρεις και πηγαίνει στις τετρήρεις, 

πεντήρεις, δηλαδή τρεις, τέσσερις, πέντε σειρές κουπιών που σημαίνει 

ότι αυξάνει τη δύναμη των πλοίων και φτάνει μέχρι τις 16 σειρές, 

απίστευτα μεγέθη και αναφέρεται ότι πάλι απο τον Πλούταρχο ότι 

πήγαινε ο ίδιος στο ναυπηγείο της Πέλλας για να δίνει οδηγίες στους 

ναυπηγούς πως να γίνουν τα καινούργια πλοία. Tον Δημήτριο τον 

Πολιορκητή τον ξεπέρασαν μόνο οι Πτολεμαίοι. Ο Πτολεμαίος ο Β΄ ο 

οποίος έκανε ένα τεράστιο ποταμόπλοιο, το οποίο ποταμόπλοιο 

χρειαζόταν 4000 κωπηλάτες και το οποίο όμως ποτέ δεν μπόρεσε να 

φύγει απο το λιμάνι, παρέμεινε μέσα στον Νείλο ποταμό στην 

Αλεξάνδρεια το οποίο δεν μπόρεσε να κινηθεί τόσο μεγάλο πλοίο. Να 

σημειώσω εδώ ότι αυτή η εμπειρία των Μακεδόνων απο τα πλωτά 

ποτάμια αξιοποιήθηκε απο τον Αλέξανδρο με την δημιουργία λιμανιών 

και πλοίων για ποτάμια στις περιοχές που βρέθηκε δηλαδή στον Νείλο, 

στον Ευφράτη, στον Ινδό ποταμό κλπ. 

Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής είχε ένα άδοξο τέλος, όπως συμβαίνει 

μερικές φορές το 283, πέθανε, κάηκε το σώμα του στη Βασιλική πυρά, 

στη συνέχεια έβαλαν τα οστά του μέσα σε μια Υδρία, μια κάλπη όπως 

λέει ο συγγραφέας και μάζεψαν όλο το στόλο τον Μακεδονικό και απο 

εκεί πια, η Μακεδονία η επικράτεια της είχε φτάσει στην Πελοπόννησο, 

στην κυρίως Ελλάδα και μπροστά η ναυαρχίδα και στην πρύμη της 

ναυαρχίδας η κάλπη αυτή στεφανωμένη με χρυσό στεφάνι  και τυλιγμένη 



25 

 

με πορφύρα, το πλοίο αυτό περνούσε απο τα νησιά και κατέληξε στο 

λιμάνι της Κορίνθου, όπου περιγράφεται όλη αυτή η τελετουργία και 

προσωπικά πιστεύω  ότι αυτή πρέπει να έμοιαζε με πάρα πολύ με την 

τελετουργία ταφής των Μακεδόνων Βασιλέων, μόνο που αυτή ήταν 

ιδιόρρυθμη με τους ένστολους στρατιωτικούς που συνόδευαν την Υδρία 

με τους ψαλμούς και μάλιστα αναφέρεται ότι υπήρχε μουσική αυλού και 

είχαν κανονίσει έτσι ώστε καθώς προχωρούσε η ναυαρχίδα και 

χτυπούσαν τα κουπιά στην θάλασσα να κρατούν το ίδιο ρυθμό που είχαν 

και οι αυλοί και ο ίδιος ο γιός του Αντίνοος ο Γονατας ο Βασιλιάς της 

Μακεδονίας μετά τον πατέρα του ταπεινώθηκε δακρυσμένος όπως λέει ο 

Πλούταρχος ακολούθησε την πομπή αυτή. Τελικά απο την Κόρινθο 

ανέβηκε επάνω και η Υδρία έφτασε στην Δημητριάδα την πόλη που 

ίδρυσε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής και τάφηκε εκεί πέρα στο ηρώο. 

Ο γιός του Αντίνοος ο Γονατάς είχε μια μεγάλη περήφανη νίκη έναντι 

των Πτολεμαίων στην Κώ, χρησιμοποίησε αυτά τα μεγάλα πλοία του 

πατέρα του τα οποία είχαν αρχίσει να γίνονται και τεθωρακισμένα, 

αναφέρουν οι αρχαίες πηγές οτι καλύπτονταν απο πλάκες μολύβδου, 

ώστε να μην παίρνουν εύκολα φωτιά, να είναι άτρωτα και πρέπει κανείς 

να φανταστεί οτι αυτά τα πλοία με το τεράστιο ύψος που είχαν, να 

βρίσκονται πολύ ψηλότερα απο τα πλοία των αντιπάλων να μπορούν απο 

εκεί να εκσφενδονίζουν και τα βέλη και τη φωτιά, στην πραγματικότητα 

ήταν ένα είδος αεροπλανοφόρου της εποχής, δύσκολα να μετακινηθούν 

αλλα πολύ αποτελεσματικά στη μάχη. Βέβαια μια μάχη κρίνεται και απο 

άλλα πράγματα όπως η ταχύτητα. Στον τομέα αυτό τα χρόνια αυτά 

υιοθετούνται απο τους Μακεδόνες οι Λέμβοι, σήμερα λέμβος εννοούμε 

μια βαρκούλα, όταν λένε λέμβο αυτοί (οι αρχαίοι δηλαδή ) εννοούν ένα 

ψαροκάϊκο, ένα πειρατικό πλοίο. Τελικά οι Μακεδονικοί λέμβοι είναι 

πλοία στρατιωτικά, ευέλικτα, τα οποία βρίσκονταν πάνω σ’ αυτά τα 

πλωτά φρούρια, τα κατέβαζαν στη θάλασσα, αυτά είχαν έμβολα και στις 

δυο πλευρές, μια καρίνα δηλαδή  που τελείωνε σε δυο έμβολα, δεν 

χρειαζόταν να κάνει προς τα πίσω, κάθε πλευρά ήταν και πρύμη και 

πλώρη και έτσι μπορούσαν να χτυπήσουν στα ύφαλα των μεγάλων 

πλοίων, να δημιουργήσουν ρωγμή και να τα καταποντίσουν. Αυτοί οι 

Μακεδονικοί λέμβοι ήταν περίφημοι στον τρίτο αιώνα και στα 

Ελληνιστικά χρόνια, αναφέρονται σε πολύ μεγάλες ναυμαχίες και είχαν 

και το προνόμιο επειδή είχαν μεσαίο προς το μικρό μέγεθος, μπορούσαν 

απο τη θάλασσα να μπούν και να συνεχίσουν την δράση τους στα 
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ποτάμια. Έτσι π.χ. έχουν τον Φίλιππο τον Ε΄ που διαδέχτηκε τον Αντίνοο 

τον Γονατά ο οποίος πηγαίνει στην Κέρκυρα για πολεμικές επιχειρήσεις 

και συνεχίζει μπαίνοντας στον Αώο ποταμό για να φτάσει έως την 

Απολλωνία, μ’ αυτές τις Μακεδονικές λέμβους. Ο τελευταίος Βασιλιάς 

της Μακεδονίας ο Περσέας συνέχισε αυτήν τη μεγάλη παράδοση. 

Λαμπρά τα πλοία του Περσέα, μεγάλα τα πλοία, ο ίδιος όμως δεν φάνηκε 

ικανός στρατηγός ώστε να αντιμετωπίσει τους Ρωμαίους. Φαίνεται όμως 

οτι απο τον πέμπτο αιώνα, την εποχή του Περδίκα Β΄, έως τουλάχιστον 

την εποχή του Περσέα τον Β΄ αιώνα π.Χ τα πράγματα που σχετίζονταν 

με την Μακεδονική ξυλεία και την Μακεδονική πίσσα επίσης, η κυρία 

Βασιλειάδου λέει που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα αυτό , της πίσσας η 

οποία προέρχονταν απο τη ρητίνη, υπήρχε η ωμή πίσσα , υπήρχε και 

αυτή που προερχόταν απο ειδική καύση ξύλων, αυτά τα δύο βασικά 

υλικά φαίνεται οτι υπήρχαν σε αφθονία και τον Β΄ αιώνα π.Χ παρ’ όλο 

που είχαν περάσει  τόσα χρόνια και είχαν κατασκευαστεί τόσα πλοία, 

γιατί αναφέρεται οτι ο Περσέας ο οποίος έκανε μια πολιτική ευρύτερης 

στα Ελληνιστικά Βασίλεια μπροστά στον κίνδυνο των Ρωμαίων 

προσπαθούσε να συμμαχήσει με οποιοδήποτε Ελληνιστικό Βασίλειο 

μπορούσε  και έκανε Βασιλικές επιγαμίες, γάμους δηλαδή με  

Βασιλικούς οίκους άλλης περιοχής, ζήτησε σε γάμο τη Λαοδίκη την κόρη 

του Σελεύκου Δ΄ απο την Ασία. Ο Σέλευκος έδωσε εντολή στους Ροδίους 

να δώσουν οτι χρυσό είχαν, οτι αποθέματα χρυσού είχαν για να 

στολίσουν τη νύφη για να γίνει μια λαμπρή νυμφαγωγία με ένα θαυμάσιο 

στόλο. Οι Ρόδιοι όμως δεν είχαν έτοιμο στόλο και δεν είχαν ξυλεία, τότε 

ο Περσέας έδωσε πάλι όπως τον Ε΄ αιώνα ο Περδίκας άφθονη ξυλεία 

στους Ροδίους ώστε να ετοιμάσουν στόλο και να φτάσει μια λαμπρή 

πομπή με την νύφη την Λαοδίκη στην Πέλλα να την υποδεχτεί ο 

Περσέας ο τελευταίος Βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Όλη αυτή η ιστορία των πλοίων της Μακεδονίας στα Ελληνικά χρόνια, 

τελειώνει με την μεταφορά ενός πλοίου με 16 σειρές κουπιών ηλικίας 80 

ετών το οποίο το πήραν οι Ρωμαίοι, το χαρακτηριστικό λάφυρο το 

μετέφεραν στη Ρώμη και το έβαλαν στον Τίβερη στο κέντρο της πόλης 

έτσι ώστε και αυτό να δείχνει ποιοί ήταν οι Μακεδόνες, γιατί οι αρχαίοι 

εκτιμούσαν τον εχθρό τους, ίσως σε αντίθεση με εμάς, ένας δυνατός 

εχθρός, ένας ικανός εχθρός σήμαινε πάρα πολλά γι αυτόν που είχε την 

τελική νίκη. Έτσι λοιπόν κάναμε μια πολύ σύντομη διαδρομή απο τον Ε΄ 
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αιώνα π.Χ έως τον Β΄ αιώνα π.Χ. και θα ήθελα να πω οτι και σε άλλους 

τομείς φαίνεται οτι ήταν αναπτυγμένη η σχέση με την θάλασσα. 

Κλείνω αναφέροντας μοναχά οτι ο Αριστοτέλης ο οποίος έζησε στην 

αυλή της Πέλλας το 345 έως το 340 π.Χ. περιγράφει στο κεφάλαιό του 

για τα ένυδρα, τους ιχθύς, τα ψάρια, αυτά που γνωρίζουμε απο την 

Μακεδονία και πιθανόν τότε ή λίγο αργότερα κάποιος απο τους μεγάλους 

ζωγράφους έκανε ένα πίνακα ζωγραφικής ο οποίος πήγε στην 

Αλεξάνδρεια και απο την Αλεξάνδρεια πέρασε στην Ρώμη οπού 

φαίνονται παράλια που προσομοιάζουν  με τα παράλια της Μακεδονίας 

με το θαλάσσιο τοπίο μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα αυτά τα γνωστά 

μας ψάρια για τα οποία περιγράφει ο Αριστοτέλης πολλά και θαυμαστά, 

μεταξύ άλλων απαντά σε ερωτήματα που ίσως πολλοί απο μας θα 

δυσκολευόμασταν να απαντήσουμε, εάν τα ψάρια έχουν οσμή, έχουν 

ακοή, πως γονιμοποιούνται τα ψάρια και φυσικά αν κοιμούνται τα ψάρια, 

πολύ συγκλονιστικές απαντήσεις. 

Και εμένα μου έκανε εντύπωση το τελευταίο που θέτει το ερώτημα αν τα 

ψάρια έχουν αρρώστιες; Και λέει οτι οι αλιείς του είπαν οτι βλέπουν 

ορισμένα ψάρια τα οποία είναι πιο ασθενικά απο τα άλλα και απο αυτό 

συμπεραίνει τι και τα ψάρια πάσχουν απο αρρώστιες, όχι όμως απο 

λοιμώδεις αρρώστιες όπως οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει οτι πραγματικά 

υπήρχε μια αναπτυγμένοι σχέση με την θάλασσα την οποία την 

γνωρίζουμε πάρα πολύ αποσπασματικά και ευχόμαστε οι αρχαιολογικές 

ανασκαφές αλλα κυρίως οι ανασκαφές μέσα στην θάλασσα που κάποτε 

θα γίνουν να μας δώσουν στοιχεία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 

ένα νέο Μωσαϊκό, ένα νέο ψηφιδωτό απο τον λαμπρό αυτό κόσμο της 

θάλασσας που σχετίζεται με τους Μακεδόνες οι οποίοι σχετίζονται μ’ 

αυτό το τοπίο, μ’ αυτά τα λιμάνια, μ’ αυτά τα ποτάμια.                                                                
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ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ – AHRWEILER 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΡΒΟΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

 

«ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» 

 

Ναυτική Μακεδονία στο Βυζάντιο 

 

Με τις ευχαριστίες μου στον κ. Βλαχόπουλο για την πρόσκληση. 

Να σημειώσω εισαγωγικά τα γενικά χαρακτηριστικά του θέματός μας: 

Κάθε λόγος για την Μακεδονία ταυτίζεται, ιδιαίτερα κατα την Βυζαντινή 

περίοδο, με την ιστορία της Θεσσαλονίκης: της καλής μετά την κάλλιστη 

(μετά την Βασιλεύουσα δηλαδή), συτής που χαίρει "τα αστικά δευτερεία" 

μετά την Κωνσταντινούπολη. 

Η Θεσσαλονίκη εξαίρετο ναυτικό κέντρο αποτέλεσε χάρη στο λιμάνι της 

και την γεωγραφική της θέση το κατεξοχήν επίνειο του βαλκανικού 

κόσμου. Διετέλεσε βέβαια και σταθμός του αυτοκρατορικού 

στόλου(χωρίς ωστόσο να διακριθεί στα ναυτικά πολεμικά δρώμενα) και 
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κατα καιρούς η άμεση περιοχή της, κυρίως προς τον Πλαταμώνα, 

αποτέλεσε κρησφύγετο πειρατικό ιδιαίτερα κατα τα χρόνια της 

κατάρρευσης της θαλασσοκρατίας του Βυζαντίου. Έγινε βέβαια και 

στόχος εχθρικών στόλων αρχίζοντας απο τα Σλαβικά μονόξυλα τον 6ο κι 

όλας αιώνα, ύστερα των Αράβων στα 904 και των Νορμανδών στα 1185 

που όπως μας πληροφορούν οι αφηγήσεις του Καμενίατη για την 

Σαρρακινική και του Ευσταθίου για την Νορμανδική επιδομή-

κατάκτηση, υπέστη ολοσχερή καταστροφή και αιχμαλωσία. 

Οπωσδήποτε στο οδικό δίκτυο της αχανούς κάποτε Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, η Μακεδονία με κέντρο πάντα τη Θεσσαλονίκη, 

αποτελεί τον βασικό ηπειρωτικό κόμβο, μεταξύ της Παλιάς και της Νέας 

Ρώμης (της Κωνσταντινούπολης δηλαδή), χάρη στην περιβόητη Εγνατία 

οδό που οι διάφοροι σταθμοί της ιστορίας της, δείχνουν παραστατικά τα 

στάδια της πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης στα Μακεδονικά εδάφη. 

Μεσόγειος κυρίως αρτηρία η Εγνατία, μολονότι η αφετηρία (η 

Κωνσταντινούπολη) και η κατάληξή της (το Δυρράχιο) είναι ονομαστά 

ναυτικά κέντρα, πλουτίζεται, χάρη ακριβώς στην Θεσσαλονίκη απο τη 

συχνή κυκλοφορία του δρόμου που διέρχεται τα στενά του Πλαταμώνα 

και συνδέει την Θεσσαλονίκη με την κυρίως Ελλάδα. 

Η Θεσσαλονίκη είναι άλλωστε και η αφετηρία  και του δρόμου που 

οδηγεί στο Βελιγράδι (ταξίδι 8 ημερών γράφει ο Κων/νος 

Πορφυρογέννητος που μας περιγράφει τη διαδρομή αυτή), αλλα και του 

δρόμου που παρακάμπτοντας την Κων/πολη, με αφετηρία πάντα τη 

Θεσσαλονίκη, οδηγεί στον Εύξεινο Πόντο, και δια μέσου των 

Παραδουνάβιων χωρών καταλήγει στην περιοχή του Καυκάσου. 

Επίνειο των Βαλκανίων, σταυροδρόμι λοιπόν η Θεσσαλονίκη, στην 

καρδιά του Βυζαντινού κόσμου, γίνεται χάρη στο λιμάνι της, ο εμπορικός 

κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Η καταγωγή των 

εμπόρων που συχνάζουν στην πανήγυρι του Αγίου Δημητρίου 

(Δεκαήμερη η σύναξη) αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Ο Τιμαρίων, 

κείμενο του 12ου αιώνα μας πληροφορεί αναλυτικά για την 

εμποροοικονομική σημασία της εκδήλωσης αυτής της σπουδαιότητας 

του Θεσσαλονικιώτικου λιμανιού. Να θυμίσω το κείμενο: ού μόνον 

αυτόχθων όχλος και ιθαγενής (εννοείται συχνάζει) αλλα και πάντοθεν και 

παντοίως Ελλήνων των απανταχού μυσων (Βουλγάρων) των 

παροικούντων, γενη παντοδαπα ίστρου μέχρι και σκυθικής (Ρωσίας) 

καμπανων Ιταλών,Ιβήρων,Λυσιτανών και Κελτών των επέκεινα των 
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΄'Αλπεων. Ο Τιμαρίων περιγράφει ωστόσο την εμποροπανήγυρη σε μία 

εποχή οπού η κυκλοφορία στην Εγνατία οδό είναι απρόσκοπτη η 

Βυζαντινή διοίκηση έχοντας ήδη ολοσχερώς υποτάξει τους "οδοστάτες 

Σκλαβηνούς" τους Στρυμονίτες και άλλους Σλάβους της Αρχοντιάς 

Θεσσαλονίκης, που αναφέρουν τα κείμενα του 10ου αιώνα όπως π.χ. ο 

Καμενίατης, το "περι βασιλείου τάξεως" του Πορφυρογέννητου, αλλα 

και ο Πρέσβης της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο επίσκοπος της 

Κρεμόνας Λιουτπράνδος. 

Είναι αυτονόητο οτι όταν η διάβαση της Εγνατίας παρακωλυόταν απο τα 

ατίθασα Σλαβικά στοιχεία, η θαλάσσια γραμμή μεταξύ Παλιάς και Νέας 

Ρώμης, αποκτούσε πρωτεύουσα σημασία. Είναι η γραμμή που είτε δια 

του Διολκού της Κορίνθου, είτε δια του περίπλου της Πελοποννήσου 

μέσω Μονεμβασιάς, περνούσε απο τα Αιγαιακά νησιά Εύβοια και 

Σποράδες, και είχε, αν όχι κατάληξη, οπωσδήποτε κύριο προς Κων/πολη 

σταθμό, την κλεινήν Θεσσαλονίκη. 

Άλλωστε αυτή τη γραμμή ακολουθουσών και οι απο την Αφρική 

ταξιδεύοντες προς την Ελλάδα (εκτός βέβαια απο τους απο Αίγυπτο προς 

Κων/πολη, που ακολουθούσαν τον δρόμο των νησιών προς Τένεδο-

Ελλήσποντο). Ωστόσο την ναυτική αυτή διαδρομή την γνωρίζουμε και 

απο τον βίο του επισκόπου Θηβών Αιγύπτου (6ος αιώνας) απο το βίο του 

Γρηγορίου Δεκαπολίτη και βέβαια απο τους Ιταλιώτες μοναχούς που 

κατευθύνονταν στον Άθω (μετά τον 10ο  βέβαια αιώνα), κυρίως τους εκ 

Σικελίας, ενδεικτικά αναφέρω τον Άγιο Φαντινό. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι σταθμό στην ναυτική αυτή αρτηρία που 

ακολούθησαν και οι Νορμανδικοί στόλοι μετά την επιδρομή τους 

εναντίων Κορίνθου-Θηβών (οπού και αιχμαλώτισαν τους εργάτες των 

βασιλικών εργαστηρίων της πορφύρας) για να κατευθυνθούν προς τη 

Θεσσαλονίκη, σταθμό λοιπόν του ναυτικού αυτού δρόμου αποτελούσε 

και η Σκιάθος (νησί γνωστό και ως σταθμός ανεφοδιασμού του στόλου 

των Καραβησιανών) και γενικά η όλη περιοχή του Πλαταμώνα δηλαδή 

το σημερινό Λιτόχωρο.(Να υποθέσω, χωρίς όμως να έχω άλλες 

αποδείξεις εκτός απο την φωνητική συγγενών οτι είναι το ίδιο με το 

Λειψόχωρο (χωρίον) του 14ου αιώνα που αναφέρουν έγγραφα του Άθω).  

Αξίζει να σημειώσω οτι επιστολή του σουλτάνου Μπαγιαζήτ Β΄ προς τον 

δόγη Βενετίας στα 1503 (την δημοσίευσα στα Turcica I. 1969) αναφέρει 

ακριβώς ότι (αντιγράφω) Άνθρωποι των γιών του Ομαρμπέϊ που είχαν 

σταλεί στην Κων/πολη για δουλειά τους, όταν έφτασαν στην Κλεισούρα 
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του Πλαταμώνος "ευρέθησαν φούστες απέ την Σκιάθον και 

απεδέσαντους και ηπέραν τους τον παράν και αβγαστούσαν απο στάμενα 

και ρουχικά....." και συνεχίζει "άλλη φορά πάλι φούστες απο την Σκύρο 

έπιασαν 4 γενιτσάρους τους οποίους δυο επούλησαν τους άλλους 

κρατούν στη φυλακή και ακόμη οι φούστες της Σκιάθου έπιασαν δυο 

γρυπαριές φορτωμένες η μία με μαλλί, η άλλη σιτάρι που τις οδήγησαν 

τες και πουλήσαν τες με όλη τους την πραμάτια στην Κρήτη". 

Το έγγραφο αυτό μας περιγράφει εύγλωτα την πειρατική δράση των 

Βενετοκρατούμενων Σποράδων και την σχέση τους με την επίσης 

Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Είναι βέβαιο οτι η κατάσταση αυτή 

χαρακτηρίζει την ναυτική πραγματικότητα στην περιοχή, την εποχή που 

η στερεά Ελλάδα και τα προσκείμενα νησιά της, ανήκουν σε 

διαφορετικούς κυρίους, δηλαδή απο την εποχή της Φραγκοκρατορίας και 

μετά (13ο -14ο -15ο αιώνα). 

Η σπουδαιότητα των Μακεδονικών ακτών για το εμπόριο και την 

διακίνηση ξένων ταξιδιωτών που έχουν για προορισμό τον Άθω (κυρίως 

οι μοναχοί) την Κων/πολη (όπως π.χ. και πρέσβεις και στρατιώτες 

μισθοφόροι) ή απλώς την Θεσσαλονίκη (π.χ. οι ποικιλώνυμοι έμποροι) 

διαφαίνεται και απο την παρουσία στην Θεσσαλονίκη των λεγομένων 

"Αβυδικών" και βέβαια των "Κομμερκιανών", των τελευταίων αυτών 

τελωνιακών υπαλλήλων επιφορτισμένων με τον έλεγχο, την επιβολή 

φόρου και την διακίνηση γενικά των εμπορευμάτων. 

Η παρουσία Κομμερκιαρίων της Θεσσαλονίκης μαρτυρείται καθόλη τη  

Βυζαντινή περίοδο. Όσο για τους Αβυδικούς, αξίζει να σημειωθεί, οτι 

όπως δηλώνει το όνομα τους, ο όρος προέρχεται απο την πόλη Άβυδο, το 

κλειδί των Στενών του Ελλήσποντου, που κατα την Βυζαντινή εποχή 

αποτελούσε τον σταθμό τελωνιακού και διαβατηριακού ελέγχου για 

επιβάτη και εμπορεύματα που είχαν προορισμό τους την Κων/πολη. 

Τα ετόνισα αλλού το επαναλαμβάνω κι εδώ, η Άβυσος ήταν στον 

Ελλήσποντο η πόρτα εισόδου στην Προποντίδα την εσωτερική θάλασσα 

που αποτελούσε στο σύνολο της σχεδόν, Κωνσταντινοπολιτικό 

προλιμένα. 

Ο χαρακτηρισμός "εσάβυδα και εξάβυδα" που μαρτυρείται για το 

εμπόριο των δουλικών σωμάτων, εμπόριο που ανθούσε κυρίως τον 14ο - 

15ο αιώνα και στην Θεσσαλονίκη δηλώνει μια ειδική μεταχείριση των 

εμπορικών, ναυτικών και φορολογικών τελωνιακών πραγμάτων "την 

έσωθεν και την έξωθεν της Αβύδου". 
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Να πω πιο απλά οτι Αβυδικοί ήταν επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των 

ξένων επιβατών και της πραγματείας τους, και είχαν για πόστο τους θα 

λέγαμε μόνο λιμάνια με διεθνή κίνηση όπως ασφαλώς ήταν αυτό της 

Θεσσαλονίκης. 

Να σημειώσω παρεμπιπτόντως ότι Αβυδικοί μαρτυρούνται επίσης στην 

Αμισό αλλα και ως άρχοντες, λιμενικοί σε Κόρινθο λιμάνια επίσης που 

κατα καιρούς αποτελούσαν σταθμούς διεθνών δρομολογίων. 

Την σημασία της Θεσσαλονίκης και της περιοχής της για το εμπόριο 

κυρίως, το διαβαλκανικό δηλώνει επίσης και η αυτοκρατορική απόφαση 

(αρχές 10ου αιώνα) να μεταφερθεί το εμπόριο ο έλεγχος και διακίνηση 

δηλαδή το κομμέρκιο με τους Βουλγάρους απο την Κων/πολη στη 

Θεσσαλονίκη. 

Το μέτρο αυτό προκάλεσε την οργή του τσάρου Συμεών που διέβλεψε 

ίσως κάποια υποβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με το Βυζάντιο, αλλα 

που σίγουρα διαπίστωσε την εκμετάλλευση των συμπατριωτών του απο 

τους φίλους του Ζάουτσα πεθερού του αυτοκράτορα Λέοντος (τον 

περίφημο Μουσικό) τους επιφορτισμένους με την επίβλεψη των 

Βουλγάρων εμπόρων. 

Να υποθέσω οτι ο Μουσικός και οι φίλοι του, ήταν κάτι παραπάνω απο 

κομμερκιανοί; Ότι δηλαδή ασκούσαν επίσης και τον ρόλο του Αβυδικού 

Θεσσαλονίκης; Οπωσδήποτε ο βυζαντινοβουλγαρικός πόλεμος που 

ξέσπασε εξ' αιτίας της Θεσσαλονίκης ώς εμπορικού κέντρου των 

Βαλκανίων, δείχνει κατα την γνώμη μου, την αυτοκρατορική βούληση να 

αποσυμφορήσει την Κων/πολη και να αξιοποιήσει την Θεσσαλονίκη, 

αλλα και την σημασία του Μακεδονικού λιμανιού ώς επίνειου του 

Βαλκανικού χώρου που τότε ήταν υπό τον έλεγχο των Βουλγάρων. 

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό οτι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε 

δεύτερη μετά την Κων/πολη θέση, μόλις μετά το δεύτερο ήμισυ του 10ου 

αιώνα, τότε που τοποθετείται επίσης και η ίδρυση του Άθω. 

Οπωσδήποτε απο το τέλος του 10ου αιώνα και εδώ, η Θεσσαλονίκη και η 

περιοχή της, δεν έπαψαν να προωθούνται σε νευραλγικές, στρατηγικές 

θέσεις της αυτοκρατορίας, με αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής την 

κατα των Βουλγάρων νίκη του Βασιλείου Β΄, δηλαδή την εποχή της 

προσάρτησης του Βουλγαρικού κράτους μετά απο τη νίκη του Κλειθίου 

(1014). 

Οι Βενετονορμανδικές επιθέσεις (κατάληψη της Θεσσαλονίκης απο τους 

Νορμανδούς στα 1185) και η αμέσως μετά τη Φράγκικη κατάκτηση, θα 
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σημάνουν το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας στις θάλασσες της 

Μακεδονίας. 

Η ανάκτηση της περιοχής  απο τους στρατούς της Νίκαιας (1246) και η 

άνθιση της πνευματικής κίνησης κατα την εποχή των Παλαιολόγων, δεν 

θα εμποδίσουν την ανάπτυξη ανασφάλειας στα Μακεδονικά παράλια που 

απειλούν τώρα με πειρατικές επιχειρήσεις, τα Βενετοκρατούμενα νησιά, 

κατάσταση που όπως είδαμε, συνεχίζεται ώς και στα πρώτα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. 

Η Θεσσαλονίκη ωστόσο χάρη ακριβώς στην ακτινοβολία του Άθω και 

βέβαια την εμποροοικονομική της εμβέλεια, δεν θα πάψει να 

συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον η κατάληψή της απο τη Βενετία 

πουλήθηκε αντί 50.000 δουκάτων απο τον Δεσπότη Αντρόνικο πρίν την 

τελική πτώση της στα χέρια των Τούρκων μαρτυρεί την στρατηγική 

σημασία που είχε για την Γαληνοτάτη η Μακεδονική περιοχή. 

Να σημειώσω άλλωστε τελειώνοντας ότι, όπως μας διασώζει έγγραφο 

του 14ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη διατηρεί εμπορικές επαφές και με την 

Τουρκοκρατούμενη Μικρασία μέσω Φιλαδελφηνών εμπόρων και 

Σμυρναίων που έχουν όμως Βενετική υπηκοότητα, (να σημειώσω 

παρενθετικά η Φιλαδέλφεια είναι ακόμη τότε στα χέρια των τελευταίων 

Βυζαντινών Μικρασιατών που κατάφεραν να διατηρηθούν ελεύθεροι, 

παρά τις Τουρκικές επιθέσεις ώς το 1391). 

Το σημαντικό στις επαφές αυτές είναι το οτι διεξάγονται 

παρακάμπτοντας την βασιλεία, δηλαδή άσχετα απο την Κων/πολη που 

βαδίζει τότε αμετάκλητα προς την τελική πτώση της. Άλλωστε η Pracha 

de la Marcahara του Pegolotti, 

κείμενο εμπορικών οδηγών του 14ου αιώνα αφιερώνει στη Θεσσαλονίκη 

και στο εμπόριό της, την ίδια έκταση με την Κων/πολη. 

Διόλου λοιπόν παράξενο το οτι η Θεσσαλονίκη είναι, η μόνη σχεδόν 

Βυζαντινή πόλη, που κράτησε τον χαρακτήρα και την σημαίνουσα θέση 

της αδιάκοπα και κατα την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ώς κέντρου του 

διεθνούς εμπορίου και αυτό μολονότι δεν έπαιξε ποτέ πρωτεύοντα ρόλο 

ώς πολεμικός ναύσταθμος του θαλασσοκρατούντος κάποτε Βυζαντινού 

στόλου. Να το πώ διαφορετικά η Μακεδονία ήταν πάντα κέντρο και 

καρδιά του Βυζαντίου και τα παράλια της κλειστή Βυζαντινή θάλασσα, 

δεν είχαν ανάγκη απο συνεχές παρουσία Βυζαντινού στόλου, πράγμα που 

ωστόσο στοίχισε στη Θεσσαλονίκη την προσβολή της απο  Άραβες στα 

904 και Νορμανδών στα 1185.        
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΜΑΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» 

 

Εμπόριο και Ναυτιλία στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία 

Μια συνολική Αποτίμηση του ρόλου του Ελληνικού Στοιχείου. 

 

Με την άλωση της Θεσσαλονίκης απο τους Οθωμανούς στα 1430 

ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Μακεδονίας. Η τάση φυγής των 

Ελλήνων κατοίκων της προς ασφαλή και απρόσιτα μέρη συνεχίστηκε σε 

ολόκληρη τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της Οθομανοκρατίας. 

Επιδιώκοντας ν’ αποφύγουν την κακοδιοίκηση, το παιδομάζωμα, τη 

βαριά φορολογία και την εξαθλίωση, οι Ελληνικοί πληθυσμοί 

εγκατέλειπαν τόσο τα αστικά κέντρα της ενδοχώρας όσο και τα άλλοτε 

ανθηρά παραλιακά μέρη για να στραφούν είτε στις ορεινές και 

απόκεντρες περιοχές του εσωτερικού είτε προς ελεύθερες ή 

Φραγκοκρατούμενες Ελληνικές χώρες και προς την Ιταλία. Στα τέλη του 
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15
ου

 αιώνα αλλεπάλληλα κύματα εβραϊκών πληθυσμών κατακλύζουν τη 

Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας έτσι ώστε 

ν’ αρχίζει σταδιακά ν’ αλλοιώνεται η σχεδόν αμιγής εθνολογική βάση 

τουλάχιστον των αστικών περιφερειών του Μακεδονικού χώρου. Έτσι, 

στα 1519, σύμφωνα με Οθωμανικές πηγές, η Θεσσαλονίκη είχε 1375 

μουσουλμανικές οικογένειες, 1067 χριστιανικές και 3143 εβραϊκές. Η 

πόλη ευημερεί και σύντομα εξελίσσεται σ’ ευρωπαϊκό κέντρο εμπορίου. 

Ωστόσο η παγίωση της Οθωμανικής κυριαρχίας και ιδιαίτερα η σταδιακή 

αναζωπύρωση της οικονομικής ζωής  με το βαθμιαίο σχηματισμό και 

νέων εμπορικών κέντρων στο Μακεδονικό χώρο λόγω της προσέλευσης 

των Εβραίων αποίκων έδωσε την ώθηση και σε αλλεπάλληλα κύματα 

εβραϊκών πληθυσμών να στραφούν και πάλι απο τα ορεινά προς τα 

πεδινά και να ανασυνοικίσουν τις παράλιες αστικές περιφέρειες. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γάλλου περιηγητή Belon στην Καβάλα 

στα μέσα περίπου του 16
ου

 αιώνα αλλα και στις Σέρρες και στη Δράμα, 

επικρατούσε ακόμη ο παλαιός Ελληνικός πληθυσμός και η εθνολογική 

σύνθεση στα μέρη εκείνα δεν είχε μεταβληθεί σημαντικά την εποχή 

εκείνη. Σταδιακά αρχίζει και πάλι το Ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας 

να κινητοποιείται ενεργά σε όλη την παραλιακή ζώνη της και 

διογκώνεται η κίνηση του εμπορίου με τη συμμετοχή Ελλήνων απο όλα 

τα μέρη του Ελλαδικού χώρου και με σοβαρές προεκτάσεις σε επίπεδο 

οικονομικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας στη Ραγούζα, στη Βενετία 

και στην Αίγυπτο. 

Αλλα και στο δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα ακόμη και μέσα στο λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης συνωστίζονταν εκατοντάδες Ελληνικά καράβια, τα 

οποία ταξίδευαν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική και 

μέχρι τον Περσικό κόλπο. Παρόλαυτά ο ρόλος του εβραϊκού στοιχείου 

παραμένει καταλυτικός και κυριαρχικός εφόσον το εμπορικό δαιμόνιο 

του θεωρείται αξεπέραστο. Ωστόσο κατα τις τελευταίες δεκαετίες του 

17
ου

 αιώνα συντελούνται τεράστιες αλλαγές, που συνέλαβαν άμεσα στο 

οικονομικό προβάδισμα του Ελληνισμού της Θεσσαλονίκης, το οποίο 

πετυχαίνει να υφαρπάσει απο τα χέρια των Εβραίων την πρωτοβουλία 

της διεξαγωγής του εμπορίου με τις άλλες χώρες της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Τόσο η πραγματοποίηση τακτικής συγκοινωνίας με τις 

Ινδίες και η απευθείας προμήθεια των προϊόντων της Ανατολής απο τις 

χώρες της  παραγωγής εκ μέρους Άγγλων και Ολλανδών προς μεγάλη 

ζημιά των εβραϊκών βενετικών και γαλλικών εμπορικών κύκλων όσο και 
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η μετατόπιση του κέντρου βάρους του παγκόσμιου εμπορίου στον 

Ατλαντικό, στις Δυτικές ακτές της Ευρώπης, περισσότερο κοντά προς τις 

Ινδίες και την Αμερική, αλλα και η παρακμή της Βενετίας ιδιαίτερα μετά 

την πτώση της Κρήτης (1669), ώθησαν το Ελληνικό στοιχείο ν’ αναλάβει 

την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έτσι, μεταφέρουν με τα πλοία τους απο 

τα διάφορα εμπορικά κέντρα των βαλκανικών χωρών στη Θεσσαλονίκη, 

στο Δυρράχιο ή τη Ραγούζα και απο εκεί τα διαβιβάζουν σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. 

Η συνθήκη του Passarowitz (1718) διευρύνει ακόμη περισσότερο τη 

δράση του Ελληνικού στοιχείου της Μακεδονίας με την ενσωμάτωση του 

μεγαλύτερου τμήματος της Σερβίας και του Βελιγραδίου στην 

αυστροουγγρική επικράτεια. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη και η 

αποφασιστική οικονομική αναβάθμισή της Θεσσαλονίκης αυξάνουν 

καταλυτικά τη ναυτιλιακή δράση των Ελλήνων, διογκώνουν θεαματικά 

τη διείσδυση του Γαλλικού κυρίως και δευτερεύοντος του Αγγλικού 

εμπορίου και καθιστούν την Ελληνική παρουσία στο Μακεδονικό χώρο 

φορέα της Ευρωπαϊκής εμπορευματικής διαδικασίας παρά και τη νέα 

άφιξη Εβραίων εποίκων κατα την ίδια εποχή. Έλληνες και Εβραίοι 

ανταγωνίζονται σκληρά ως προς την πρωτοκαθεδρία της διεξαγωγής  του 

Γαλλικού εμπορίου και τα μικρά και μεγαλύτερα παραλιακά κέντρα της 

κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας αναλαμβάνουν να 

διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Είναι εύλογο να παραμένει η 

Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μακεδονίας οπού 

συγκεντρώνονταν το μαλλί, το βαμβάκι, ο καπνός, και το σιτάρι τόσο 

απο την ενδοχώρα όσο και απο την Καβάλα, την Κασσάνδρα, τη Ρεντίνα 

και το Άγ. Όρος. Η οικονομική άνοδος των Ελλήνων παραμένει 

αδιαμφισβήτητη ιδιαίτερα σε βάρος των Βενετών και συνεχίζεται μέχρι 

τα τέλη του 18
ου

 αιώνα, οπότε, μετά το 1792, δηλαδή μετά την έναρξη 

των ναπολεοντείων πολέμων εγκαινιάζεται η αντίστροφη μέτρηση με τη 

συνεχή κάμψη του εμπορίου της Θεσσαλονίκης και ην ραγδαία μείωση 

των εξαγωγών. 

Στις παραμονές της Ελληνικής επανάστασης του 1821 Έλληνες και 

Εβραίοι αποδίδονταν σ’ ένα χωρίς προηγούμενο ανταγωνισμό δεδομένης 

της αρνητικής συγκυρίας για τους πρώτους. Έλληνες έμποροι και 

ναυτικοί επιστρέφουν μετά απο μακροχρόνια περίοδο στις πατρίδες τους 

γιατί υπήρξαν δεμένοι πολύ με εικόνες σε αντίθεση με τους Εβραίους, οι 

οποίοι ήταν κοσμοπολίτες και λιγότερο ταυτισμένοι με τις γενέτειρες 
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τους. Είναι χαρακτηριστικό οτι ο Γάλλος περιηγητής Felix Beaujour 

υπογραμμίζει οτι οι Έλληνες θεωρούσαν την Ελλάδα δική τους πατρίδα 

και τους Οθωμανούς φορτικούς και περαστικούς. Παρά τη συρρίκνωση 

του εμπορίου της Θεσσαλονίκης ήσσονος σπουδαιότητας ναυτιλιακά 

κέντρα, όπως οι κόλποι της Χαλκιδικής, του Ορφανού, της Ρεντίνας 

αναλαμβάνουν το δικό τους ρόλο. Ενώ τον Ιούνιο του 1807 

ολοκληρώθηκε η παράτολμη επιχείρηση του Νικοτσάρα με το θάνατο 

του τελευταίου στο Λιτόχωρο. 

Είναι γεγονός οτι η επανάσταση της Μακεδονίας είχε ολέθριες 

επιπτώσεις στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της με 

αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο Ελληνικός πληθυσμός κυρίως των 

μεγαλύτερων αστικών κέτρων. Θα περάσουν ορισμένες δεκαετίες μέχρι 

τα μέσα του 19
ου

 αιώνα οπότε το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο ενεργεί και πάλι 

με εντονότατη δραστηριότητα στρεφόμενο προς τις υπανάπτυκτες 

περιφέρειες του παγκόσμιου χώρου και στην προκείμενη περίπτωση προς 

την Οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι εξηγείται στην αρχή η αναζήτηση 

αγροτικών προϊόντων και έπειτα, μετά τον κριμαϊκό πόλεμο (1853 – 

1856), πρώτων υλών, κυρίως του βαμβακιού, για τις απαιτήσεις της 

αναπτυσσόμενης μεγάλης βιομηχανίας ιδιαίτερα κατα τη διάρκεια του 

Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου (1861 – 1865). Απέναντι στις 

συγκυρίες εκείνες ανταποκρίθηκε απόλυτα ο Μακεδονικός χώρος 

προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης και γνωρίζοντας 

τεράστια οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον προσωρινά στα διαστήματα 

των μεγάλων διεθνών κρίσεων. Έτσι και η Θεσσαλονίκη, όπως η 

Καβάλα, ξαναβρήκαν την παλιά αίγλη τους καθώς και τα μικρά λιμάνια 

της κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. 

Σημαντικότατοι εμπορικού οίκοι ενεργοποιούνται στην εποχή εκείνη στη 

Θεσσαλονίκη, η δράση των οποίων κατευθύνεται και ρυθμίζεται απο τις 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Ο ρόλος της Ελληνικής και της 

Εβραϊκής μειονότητας φαινομενικά τουλάχιστο είναι σημαντικός, στην 

ουσία όμως περιστασιακός και κατευθυνόμενος. Έτσι και το εμπόριο και 

η ναυτιλία της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ευελιξία: 

κατευθύνονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις χαρακτηριστικές 

τάσεις των διεθνών οικονομικών και πολιτικών συγκυριών. Γι’ αυτό και 

οι Έλληνες έμποροι της Θεσσαλονίκης αλλα και των άλλων ήσσονος 

σημασίας λιμανιών της Μακεδονίας υπήρξαν «προστατευόμενοι» των 

Ευρωπαϊκών δυνάμεων και ουσιαστικά εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του 
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Ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Είναι γεγονός οτι η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται 

στο σημαντικότερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Τουρκίας έπειτα απο την 

Κωνσταντινούπολη ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1850 τα αυστριακά 

πλοία έρχονταν πρώτα στο τονάζ και ακολουθούσαν τα Ελληνικά και τα 

Τουρκικά για να κυριαρχήσει κατα τη διάρκεια του Αμερικανικού 

εμφυλίου πολέμου (1861 – 1865) η Γαλλική ναυτιλία λόγω της 

επικοινωνίας με τη Μασσαλία και της ύπαρξης των δύο μεγαλύτερων 

ατμοπλοϊκών εταιριών της «Messagenes Imperiales” και του «Marz 

Fraissinet». 

Την ίδια εποχή η Καβάλα γνωρίζει εξίσου σημαντική εμπορική και 

ναυτιλιακή δραστηριότητα εφόσον αποτελεί κι εκείνη σπουδαιότατο 

εξαγωγικό κέντρο του καπνού και του βαμβακιού της Ανατολικής 

Μακεδονίας. Μεγάλα Αυστριακά, Τουρκικά και Ελληνικά πλοία 

εξυπηρετούν με τακτικά δρομολόγια το λιμάνι της Καβάλας. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά αρχεία το καταλληλότερο 

λιμάνι στο τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη 

και την Κωνσταντινούπολη υπήρξε η Κεραμωτή, όπου έφταναν οι 

ποσότητες των δημητριακών, που παράγονταν στη Χρυσούπολη και 

προορίζονταν για εξαγωγή. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το ανθηρό 

εμπόριο, το οποίο διεξαγόταν την εποχή εκείνη στο Πόρτο Λάγο που είχε 

αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση και απο την Καβάλα 

ακόμη. Το λιμάνι εκείνο χρησίμευσε τότε ώς εξαγωγικό κέντρο της 

πλουσιότατης αγροτικής παραγωγής της πεδιάδας της Γενησέας και 

αποτελούσε σπουδαιότατη εμπορευματική αποθήκη των προϊόντων της 

Κομοτηνής, της Ξάνθης και της Γενησέας. Κι εδώ το Ελληνικό στοιχείο 

τόσο στο διαμετακομιστικό εμπόριο όσο και στο ναυτιλιακό επίπεδο 

διαδραμάτιζε καταλυτικό ρόλο. Αξιοσημείωτο είναι οτι την ίδια ώρα 

μπορούσαν να φορτώσουν στο λιμάνι της γύρω στα 25-30 πλοία 

χωρητικότητας 300-500 τόνων. Ακόμη και απο το μικρό λιμάνι, το 

Τσάγεζι, εξάγονταν η βαμβακοπαραγωγή του Πραβίου με την 

πρωτοβουλία Ελληνικών καραβιών. Αξιόλογες ποσότητες ξυλείας 

μεταφέρονταν στην Αίγυπτο και στη Θάσο όπου παράγονταν εξίσου 

σημαντικότατοι τύποι ελαιόδεντρου, κεριού και μελιού, που εξάγονταν 

στο εξωτερικό. Η αλιεία της Θάσου υπήρξε ιδιαίτερα αναπτυγμένη και 

διεξαγόταν βασικά απο Επτανήσιους. 

Λίγο μετά απο τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) στην κρίσιμη 

και αποφασιστική καμπή δύο μετέωρων αιώνων, η δυναμικότητα του 
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Ελληνικού στοιχείου της Μακεδονίας διαφαίνεται ανάγλυφα και απο την 

πλουσιότατη και πολύμορφη σωματειακή και συντεχνιακή 

δραστηριότητα του παρά την έλλειψη κεφαλαίων, τον κλονισμό της 

δημόσιας ασφάλειας, τα ελλιπέστατα μέσα συγκοινωνίας, αλλα και την 

αδιαφορία της Πύλης για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων με σκοπό την 

ανάπτυξη του εμπορίου και βιομηχανίας, το Ελληνικό στοιχείο στάθηκε 

δυνατό ν’ αναζωογονηθεί οικονομικά. Πρίν απο την έναρξη του 

Μακεδονικού αγώνα ολόκληρο το εμπόριο ήταν στα χέρια των Εβραίων. 

Η ιχθυαγορά και η οπωραγορά της Θεσσαλονίκης ήταν αποκλειστικό 

προνόμιο τους. Το Ελληνικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης αποτελούσε 

περίπου το 1-6 του συνολικού πληθυσμού και η οικονομική παρουσία 

του ήταν ιδιαίτερα εξασθενημένη. Με την έναρξη του Μακεδονικού 

αγώνα και την ίδρυση της οργάνωσης Θεσσαλονίκης απο τον Αθανάσιο 

Σουλιώτη Νικολαΐδη, τον οικονομικό αποκλεισμό του Βουλγαρικού 

στοιχείου καθώς και την εγκατάσταση πολλών Μακεδόνων εμπόρων και 

βιοτεχνών απο το Μοναστήρι, την Κοζάνη, την Νάουσα και τη Σιάτιστα, 

ο Ελληνισμός πήρε και πάλι στα χέρια του το εσωτερικό εμπόριο. 

Μεγάλη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είχε δώσει 

κυρίως η συγκρότηση πολλών νέων Ελληνικών εμπορικών 

καταστημάτων αλλα κυρίως η ίδρυση Ελληνικών εμπορικών 

καταστημάτων.                  
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ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε.Α. 

 

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19
Ο
 ΚΑΙ 20

Ο
 ΑΙΩΝΑ»  

 

Οι αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας  

 

 

Κυρίες και Κύριοι  

 

Η παρουσία μας στο Λιτόχωρο, στον τόπο που, λόγω γειτνίασης με τον 

Όλυμπο, βρισκόταν στο επίκεντρο των απελευθερωτικών εξεγέρσεων της 

Μακεδονίας, παράλληλα με την ιδιότητά μου ως πρώην στρατιωτικού, 

καθόρισαν το θέμα της εισήγησής μου.  

Η διαδικασία απελευθέρωσης της Μακεδονίας από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία δεν ήταν διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Ελλάδας ή των Βαλκανίων. Μια σειρά εξεγέρσεων των 

λαών που κατοικούσαν στον Μακεδονικό χώρο, με πρωτεργάτες τους 
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έχοντες ελληνική συνείδηση, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 19
ου

 και 

του 20
ου

 αιώνα. Η απλή μνεία των εξεγέρσεων αυτών είναι το θέμα της 

ομιλίας μου, γιατί φυσικά η περιγραφή αποκλείεται από τους χρονικούς 

περιορισμούς του προγράμματος. 

Επέλεξα να επιμείνω και να παραθέσω λίγο περισσότερα στοιχεία για τον 

Μακεδονικό Αγώνα γιατί θεωρώ ότι το ιστορικό πλαίσιο των συνθηκών 

που συνέτειναν στη διαμόρφωσή του είναι σχετικά άγνωστο, 

συγκεχυμένο και διατηρεί κάποια στοιχεία ιδιόμορφης επικαιρότητας 

ακόμη και σήμερα.  

Το αποτέλεσμα του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από το 1821 

έως το 1828 ήταν η σύσταση στο νότιο τμήμα της ελληνικής χερσονήσου 

ενός μικρού πυρήνα ανεξάρτητου και ελεύθερου ελληνικού κράτους, το 

οποίο δεν περιελάμβανε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις που 

κατοικούνταν από συμπαγείς ομάδες ελληνικών πληθυσμών.  Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Νησιά Βορείου και 

Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κύπρος, Δυτικά Μικρασιατικά 

παράλια, Παράλια Ευξείνου Πόντου, χώρες στις οποίες άκμασε ο 

ελληνικός πολιτισμός επί 30 και πλέον αιώνες, παρέμειναν εκτός των 

στενών γεωγραφικών ορίων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.  

Η Μακεδονία όχι μόνο παρέμεινε έξω από τα όρια του ελληνικού 

κράτους, αλλά είχε και το πρόσθετο μειονέκτημα να μη γειτνιάζει άμεσα 

μ’ αυτό, με αποτέλεσμα να διατηρεί την αίσθηση ότι η δική της 

απελευθέρωση μετετίθετο στο απώτερο μέλλον, αφού προηγούνταν οι 

γεωγραφικώς γειτνιάζουσες Ήπειρος και Θεσσαλία.  Κι όμως οι 

Μακεδόνες είχαν συμβάλει στην κοινή προσπάθεια απελευθέρωσης του 

γένους των Ελλήνων με τις εξεγέρσεις τους προ του 1821, με τη 

συμμετοχή και τις θυσίες τους στη διάρκεια του Αγώνα της 

Ανεξαρτησίας και με τις διαρκείς προσπάθειες αποτίναξης του 

οθωμανικού ζυγού που συνέχισαν μέχρι την οριστική απελευθέρωσή 

τους στον 20ο αιώνα. 

Πριν προχωρήσω στο κυρίως θέμα της διάλεξής μου θα ήθελα απλώς να 

αναφέρω ότι :  

1. Δεν υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της 

εθνότητας των κατοίκων της Μακεδονίας. Η Οθωμανική διοίκηση 

διαχώριζε τους υπηκόους της βάσει της θρησκείας κατά κύριο 

λόγο και της γλώσσας δευτερευόντως. 
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2. Η εθνική συνείδηση μεταξύ των χριστιανικών λαών της 

Βαλκανικής Σέρβων, Βουλγάρων, Ρουμάνων και Ελλήνων, άρχισε 

να αναπτύσσεται μόλις μετά τον 18
ο
 αιώνα.  

 

 

Οι εξεγέρσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Μακεδονίας κατά τον 

19
ο
 αιώνα ήσαν οι ακόλουθες : 

1.-  Το 1807 στις συνήθεις περιοχές του Ολύμπου και του Αγίου Όρους 

με επικεφαλής της εξέγερσης τον οπλαρχηγό Νικοτσάρα. Η επανάσταση 

είχε ως αφορμή τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806. Η Συνθήκη του 

Τιλσίτ, της 7
ης

 Ιουλίου 1807, που έφερε ανακωχή μεταξύ Τούρκων και 

Ρώσων άφησε για μια ακόμη φορά εκτεθειμένους τους Έλληνες. Ο 

Νικοτσάρας και οι λοιποί οπλαρχηγοί του Ολύμπου κατέφυγαν στις 

Βόρειες Σποράδες, όπου δημιούργησαν ένα στολίσκο ελαφρών και 

ευκίνητων σκαφών και έδρασαν ως πειρατές. Στη συνέχεια με την 

προτροπή του Ρώσου Ναυάρχου Σενιάβιν που ναυλοχούσε στην Τένεδο 

επεχείρησαν να διασχίσουν τη Βαλκανική και να συνενωθούν με τα 

Ρωσικά στρατεύματα της Βλαχίας. Η εκστρατεία απέτυχε και ο 

Νικοτσάρας επέστρεψε στην περιοχή του Λιτοχώρου, όπου και 

σκοτώθηκε, πολεμώντας εναντίον των Τούρκων. Ετάφη από τους 

συντρόφους του στη Σκιάθο.  

 

2.-  Το 1821 η εξέγερση της Μακεδονίας έγινε στον συνηθισμένο χώρο 

του Αγίου Όρους, όπου λόγω των προνομίων που είχαν παραχωρηθεί από 

την Οθωμανική διοίκηση στην περιοχή, οι προετοιμασίες γίνονταν 

ευκολότερα και περνούσαν απαρατήρητες. Πρωτεργάτης ήταν ο 

μεγαλέμπορος και τραπεζίτης, Εμμανουήλ Παπάς, μια από τις αγνότερες 

φυσιογνωμίες του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οι συμπλοκές επεκτάθηκαν 

σε όλη τη Χαλκιδική  και διήρκεσαν όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι, 

τερματίσθηκαν δε τον Οκτώβριο του 1821 στην Κασσάνδρα, μετά την 

τελική ήττα των Ελλήνων υπερασπιστών της. Ένα μέρος του αμάχου 

πληθυσμού κατέφυγε στις Σποράδες για να γλυτώσει από την εκδικητική 

μανία των Τούρκων. Η επανάσταση τελείωσε με τεράστιες ανθρώπινες 

απώλειες και 78 χωριά κατεστραμμένα, λεηλατημένα και πυρπολημένα. 

 

3.-  Το 1822 η εξέγερση έλαβε χώρα στη Δυτική Μακεδονία με κέντρο 

τη Νάουσα. Το σχέδιο είχαν εκπονήσει ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο 

Νικόλαος Κασομούλης. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1822 ο πρόκριτος της 
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Νάουσας, Ζαφειράκης κήρυξε την επανάσταση και την επομένη 

επικεφαλής ελληνικής δύναμης επιτέθηκε εναντίον της Τουρκικής 

φρουράς της Βέροιας. 

Τον Απρίλιο οι Τούρκοι κατόρθωσαν να εισβάλλουν στην Νάουσα και 

να καταστείλουν οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση. Οι νεκροί της 

Νάουσας έφθασαν τους 5.000 ενώ πολλοί βασανίσθηκαν ανηλεώς πριν 

θανατωθούν. Μετά την άλωση της Νάουσας καταστράφηκαν 120 χωριά 

και κωμοπόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

4.-  Τον Σεπτέμβριο του 1823 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του 

Αγίου Όρους συναντήθηκαν δύο ισχυρές Μοίρες του Ελληνικού και του 

Τουρκικού στόλου. Κατά τη σύγκρουση που επακολούθησε, λόγω της 

άπνοιας που επικρατούσε, δεν κατορθώθηκε να δοθεί ισχυρό πλήγμα σε 

καμία από τις δύο. Ο τουρκικός στόλος στη συνέχεια κατέφυγε στη 

Σμύρνη να επισκευάσει τις λίγες ζημιές του και ξανοίχθηκε πάλι στο 

πέλαγος τον Οκτώβριο του ιδίου έτους. 

 

5.-  Το 1854 με την ευκαιρία του Κριμαϊκού πολέμου ξέσπασαν ταραχές 

μεγάλης εκτάσεως στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Στη Μακεδονία 

σημειώθηκαν μικρότερης εντάσεως και σπουδαιότητας επαναστατικά 

κινήματα. Αυτά εκδηλώθηκαν : 

1 Στην περιφέρεια των Γρεβενών, με πρωτεργάτη τον γνωστό 

αρματολό του ’21 Θεόδωρο Ζιάκα. 

2 Στη Χαλκιδική όπου εξεστράτευσε ο Υπασπιστής του Όθωνα, 

Τσάμης Καρατάσος, γιος του παλαιού Μακεδόνα αγωνιστή Γέρο 

– Καρατάσου. 

3 Στην περιοχή του Ολύμπου, όπου αγωνίσθηκε σώμα 

Μακεδόνων οπλαρχηγών. 

Τα αποτελέσματα και των τριών εξεγέρσεων ήσαν μερική ή ολική 

καταστροφή πολλών χωριών και σφαγές και αγριότητες σε βάρος 

πληθυσμού των περιοχών που επαναστάτησαν. 

 

6.-  Το 1878 με την ευκαιρία του Ρωσοτουρκικού πολέμου προκλήθηκαν 

αλυσιδωτές εκρήξεις επαναστατικών κινημάτων σε όλες σχεδόν τις 

επαρχίες του υπόδουλου ελληνισμού. Στη Μακεδονία οι εξεγέρσεις 

προξενήθηκαν από τις ληστανταρτικές ομάδες των ορεινών όγκων 

Ολύμπου, Πιερίων και Βερμίου.  
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Με στόχο να εμφανιστεί η επανάσταση βορειότερα και ανατολικότερα 

σχεδιάσθηκαν αποβάσεις εθελοντικών σωμάτων στις περιοχές 

Λιτοχώρου, Χαλκιδικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Το τελευταίο αυτό 

σώμα της Ανατολικής Μακεδονίας θα επεδίωκε να κινηθεί προς τον 

ορεινό χώρο βορείως των Σερρών, για να κάμει αισθητή την παρουσία 

του πριν φθάσουν εκεί τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία, όπως 

πιστευόταν, θα υποστήριζαν την βουλγαρική υπόθεση. 

 

Λόγω έλλειψης αποτελεσματικού οργανωτικού σχήματος, πολλών 

επιτροπών με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, χωρίς επαρκή μέσα, 

με ελάχιστο τελικά χρόνο, το μόνο σώμα που αποβιβάσθηκε στις 16 

Φεβρουαρίου στον Όλυμπο – Λιτόχωρο ήταν το σώμα 500 εθελοντών με 

επικεφαλής τον λοχαγό Κοσμά Δουμπιώτη.  Η έλλειψη συντονισμού 

ήταν προφανής, διότι ο ελληνικός στρατός είχε ήδη εισβάλει στη 

Θεσσαλία προ ενός μηνός. 

Με την άφιξη του Δουμπιώτη στον Όλυμπο, συγκροτήθηκε στο 

Λιτόχωρο προσωρινή κυβέρνηση της Μακεδονίας με Πρόεδρο τον 

Λιτοχωρίτη Ευάγγελο Κοροβάγκο και άλλους δραστήριους τοπικούς 

παράγοντες.  Η νέα κυβέρνηση έστειλε αμέσως διακήρυξη στους 

προξένους των ξένων χωρών στη Θεσσαλονίκη με περιεχόμενο την 

απόφαση των Μακεδόνων να αγωνισθούν για την ένωσή τους με την 

Ελλάδα. 

Στις 21 Φεβρουαρίου άρχισε η επανάσταση στην Πιερία με την ύψωση 

της ελληνικής σημαίας στον Κολινδρό.  Κοντά στους λησταντάρτες των 

βουνών ενώθηκαν πολυάριθμοι χωρικοί μερικοί από τους οποίους 

εξοπλίσθηκαν από το απόθεμα όπλων του Δουμπιώτη. 

Τελικά όλη η περιοχή από τον Πηνειό ως τον Αλιάκμονα με εξαίρεση 

την Κατερίνη και ένα δύο χωριά Κιρκασίων και Τουρκαλβανών, είχε 

περιέλθει στον έλεγχο των επαναστατών. 

Ο Δουμπιώτης, όμως, αποδείχθηκε αναποφάσιστος και διστακτικός.  

Αντί να καταλάβει την σχεδόν αφρούρητη Κατερίνη περιπλέχθηκε σε 

ατέρμονες διαπραγματεύσεις για την παράδοσή της.  Παράλληλα άφησε 

αφρούρητη την παραλία του Λιτοχώρου, παρά το γεγονός ότι ήταν το 

μόνο σημείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Τούρκους για 

ανεφοδιασμό των φρουρών τους και την αποστολή ενισχύσεων από τη 

θάλασσα. 
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Οι Τούρκοι κατέλαβαν το Λιτόχωρο χωρίς αντίσταση και το 

πυρπόλησαν, ενώ ένα μεγάλο φορτίο όπλων που είχε εκφορτωθεί στην 

παραλία για το ελληνικό σώμα, έπεσε στα χέρια τους.  Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να παραμείνουν άοπλοι πολλοί ντόπιοι επαναστάτες, ενώ 

συγχρόνως τουρκικές δυνάμεις άρχισαν να κινούνται προς τον Όλυμπο, 

Πιερία από τρεις πλευρές.   

Οι Τούρκοι κατέστειλαν τις επαναστατικές κινήσεις μέχρι τον Μάιο του 

1878. Παρά ταύτα οι αντάρτες διετήρησαν τον έλεγχο της ορεινής χώρας 

από τα βουνά της Κοζάνης έως το Περιστέρι στην περιοχή των Πρεσπών 

Αχρίδας, μέχρι τον Νοέμβριο του 1878. 

 

7.-  Το 1878 σημειώθηκε επίσης σοβαρό ένοπλο Βουλγαρικό κίνημα στις 

περιοχές της Βορειοανατολικής Μακεδονίας Μάλες – Κρέσνας. Προς 

στιγμήν υπήρξε ανησυχία από ελληνικής πλευράς για το ενδεχόμενο 

συμπράξεως και ελλήνων στη Βουλγαρική εξέγερση, γεγονός που θα 

επισημοποιούσε τις μετέπειτα Βουλγαρικές αξιώσεις.  

Προς το τέλος του έτους με συντονισμένες επιθέσεις του Τουρκικού 

στρατού, τις οποίες ακολούθησαν οι συνηθισμένες ωμότητες εναντίον 

των αμάχων, το κίνημα κατεστάλη.  

   

Όπως ανέφερα στην αρχή αυτής της παρουσίασης, επέλεξα να 

παρουσιάσω αναλυτικότερα τον Μακεδονικό Αγώνα αφ’ ενός διότι ήταν 

ο τελευταίος προ της οριστικής απελευθερώσεως της Μακεδονίας και 

αφ’ ετέρου διότι αποτέλεσε μέρος και φυσικό επακόλουθο των εθνικών 

εξεγέρσεων και εδαφικών απαιτήσεων των Βουλγάρων από την 

καταρρέουσα Οθωμανική αυτοκρατορία.  

Ήταν διμέτωπος αγώνας των Ελλήνων κατά των Οθωμανών και των 

Βουλγάρων που επεδίωκαν τη δημιουργία ενός μεγάλου κράτους με 

έξοδο στο Αιγαίο. 

Για να γίνει αντιληπτό το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε 

ο Μακεδονικός Αγώνας, θα πρέπει να αναφερθεί πως το Ανατολικό 

Ζήτημα, στη μορφή του της εποχής εκείνης, συνίστατο στις τάσεις που 

εμφάνιζαν οι δύο ανατολικές αυτοκρατορίες, η Ρωσία και η Τουρκία.  Η 

πρώτη επεδίωκε να κατέλθει προς νότο και να αποκτήσει έξοδο στη 

Μεσόγειο, η δεύτερη εμφάνιζε σημεία προϊούσης φθοράς και διάβρωσης 

των θεσμικών και διοικητικών της οργάνων με αποτέλεσμα να είναι 
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ορατό το επερχόμενο τέλος της ως μεγάλης δυνάμεως και η συρρίκνωσή 

της στα ασιατικά γεωγραφικά της όρια. 

Μετά τις διάφορες ανεπιτυχείς προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει δια 

των όπλων πρόσβαση στη Μεσόγειο θάλασσα, προωθήθηκε ως 

εξωτερική της πολιτική το δόγμα του «Πανσλαβισμού». Επρόκειτο για 

μια προϋπάρχουσα ιδέα υποστήριξης των Σλαβικών χριστιανικών λαών 

με απώτερο στόχο την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό και 

την ενδεχόμενη συνένωσή τους σε Συνομοσπονδία, υπό την ομόδοξη και 

ομοεθνή μητέρα Ρωσία. Έτσι η περίφημη ρωσική πρόσβαση στη 

Μεσόγειο επεδιώκετο πάλι, αλλά με διαφορετική έμμεση μορφή.  

Οι Δυτικές Δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, κλπ. αντιλαμβάνονταν 

πολύ καλά τι κρυβόταν κάτω από το φιλανθρωπικό προσωπείο του 

«Πανσλαβισμού», αλλά από την άλλη πλευρά δεν επιθυμούσαν να 

ενισχύσουν το νεαρό ελληνικό κράτος, φοβούμενες, ενδεχομένως, τη 

ζωτικότητα και την ιστορική του παράδοση.  

Παράλληλα με την ανάπτυξη του Πανσλαβισμού στη Ρωσία, υπήρξε ένα 

κίνημα εθνικής αφύπνισης των Βουλγάρων το οποίο, παρόλον ότι 

εμφανίσθηκε με καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες βαλκανικές χώρες, 

άρχισε πολύ γρήγορα να παίρνει μορφή οργανωμένου 

εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.  Ως πρώτη αντίδραση της εθνικής 

αυτής ανάτασης των Βουλγάρων εμφανίσθηκε η χειραφέτηση και η 

αποδέσμευση από την ελληνική πνευματική κηδεμονία, που 

εκδηλωνόταν με πολλούς τρόπους, ιδίως όμως με την κυριαρχία της 

ελληνικής γλώσσας στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.  Η εκπαιδευτική 

αναγέννηση των Ελλήνων, που ακολούθησε την ελληνική επανάσταση 

του 1821, είχε τον ανάλογο αντίκτυπο σε περιοχές της σημερινής 

Βουλγαρίας που ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί και που 

συντηρούσαν σχολεία.  Στα ελληνικά σχολεία φοιτούσαν όχι μόνο παιδιά 

των Ελλήνων, αλλά και όσων Βουλγάρων εκτιμούσαν την αξία της 

παιδείας, έστω και ελληνικής.  Δεν ήταν επομένως χωρίς λόγο που 

αρκετοί Βούλγαροι επεσήμαιναν ως εθνικό τους κίνδυνο την τεράστια 

αφομοιωτική δύναμη του ελληνισμού. 

Για να επιβληθούν και να εξελιχθούν ως ιδιαίτερη εθνότητα στην 

οθωμανική αυτοκρατορία οι Βούλγαροι από πολύ νωρίς θεώρησαν ότι 

έπρεπε να αποκτήσουν τη δική τους Εκκλησία.  Η δημιουργία όμως 

ανεξάρτητης εκκλησίας σήμαινε αναπότρεπτα σύγκρουση με το 

οικουμενικό Πατριαρχείο και κατ’ επέκταση με τον ελληνισμό. 
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Τα αιτήματα των Βουλγάρων προς το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης, περιορισμένα στην αρχή, γίνονταν όλο και 

περισσότερο μαξιμαλιστικά με την πάροδο του χρόνου και τις ατέρμονες 

διαπραγματεύσεις, που δεν αποδεικνύονταν αποτελεσματικές. 

Στο τέλος η Οθωμανική αυτοκρατορία αποφάσισε να λύσει μόνη της το 

θέμα παρακάμπτοντας το Φανάρι.  Με σουλτανικό φιρμάνι του Μαρτίου 

του 1870 εξήγγειλε τη σύσταση αυτόνομης αυτοδιοικούμενης 

βουλγαρικής εκκλησίας, της Εξαρχίας, μέσα στους κόλπους του 

οικουμενικού Πατριαρχείου.  Με το φιρμάνι καθορίζονταν τα όρια της 

δικαιοδοσίας, αρκετά ευρέα, αλλά παράλληλα καθοριζόταν πως αν τα 2/3 

των ορθοδόξων κατοίκων μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας εκδήλωναν 

την επιθυμία να υπαχθούν στην Εξαρχία, τότε η επαρχία αυτή θα 

μπορούσε να αποσπασθεί από το οικουμενικό Πατριαρχείο με απόφαση 

της Πύλης. 

Το φιρμάνι και ειδικότερα η τελευταία αυτή διάταξή του ήταν η 

θρυαλλίδα ενός φυλετικού ανταγωνισμού άνευ ορίων μεταξύ Βουλγάρων 

και Ελλήνων και εξυπηρετούσε τα σχέδια της οθωμανικής διοίκησης, 

που κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιούργησε μια ανοικτή εστία προστριβών 

ανάμεσα στις δύο χριστιανικές εθνότητες και απέκλειε κάθε μελλοντική 

σύμπραξή τους κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Οι δύο αυτές τάσεις, αφ’ ενός του Πανσλαβισμού και αφ’ ετέρου της 

εθνικής αφύπνισης των Βουλγάρων, παρόλον ότι αναπτύχθηκαν 

ανεξάρτητα, είχαν ως κοινό αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού 

βουλγαρικού κινήματος του οποίου το συνεκτικό στοιχείο ήταν η 

ανάδειξη του ελληνισμού ως εχθρού της εθνικής υπόστασης των 

Βουλγάρων. 

Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 

1878 μεταξύ Ρώσων και Τούρκων, νικητών και ηττημένων αντίστοιχα 

του πολέμου του 1877, δημιούργησε την μεγάλη Βουλγαρία και 

αποτέλεσε το ορόσημο σημαντικών εξελίξεων και επιδιώξεων των λαών 

της Βαλκανικής.  Η συνθήκη αυτή έπληττε θανάσιμα τα εθνικά δίκαια 

του Ελληνισμού και δημιουργούσε μια διαρκή σλαβική απειλή κατά της 

υποστάσεως του ελληνικού έθνους. 

Η αντίδραση της Ελλάδας και των άλλων βαλκανικών εθνών υπήρξε 

άμεση και έντονη.  Κυρίως όμως αντέδρασαν οι Μεγάλες Δυνάμεις με 

πρώτη την Αγγλία, διότι εύλογα υποπτεύθηκαν τις επιδιώξεις της Ρωσίας 

μέσα από την μεγέθυνση του βουλγαρικού επεκτατισμού. 
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Προ του κοινού μετώπου των Μεγάλων Δυνάμεων, η Ρωσία υποχώρησε 

και αποδέχθηκε τη σύγκληση συνεδρίου στο Βερολίνο.  Το συνέδριο 

έλαβε χώρα από 13 Μαΐου έως 13 Ιουλίου του 1878 και καθόρισε τα όρια 

της Βουλγαρίας μεταξύ Ευξείνου, Δούναβη και Αίμου, ενώ προσέδωσε 

διοικητική αυτονομία στην Ανατολική Ρωμυλία, υπό τον Σουλτάνο. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Συνθήκη του Βερολίνου  ήταν μια σημαντική 

συμφωνία που καθόρισε τα σύνορα των χωρών των Βαλκανίων σχεδόν 

αναλλοίωτα μέχρι τις μέρες μας.   

Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου μπορεί μεν να ακυρώθηκε, το όνειρο 

όμως της Μεγάλης Βουλγαρίας εξακολούθησε, για πολλές δεκαετίες, να 

στοιχειώνει τις σχέσεις των λαών της Βαλκανικής. 

Η Βουλγαρία αμφισβήτησε εμπράκτως τις υπογεγραμμένες συνθήκες και 

το 1885, με τη βοήθεια της Ρωσίας, προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία 

εξαναγκάζοντας 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκεί να μεταναστεύσουν. 

Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που της έδινε το Φιρμάνι επεδόθη σε 

κατατρομοκράτηση του ελληνικού στοιχείου με στόχο την ανάπτυξη 

βουλγαρικών Επισκοπών, ενώ παράλληλα προώθησε την ίδρυση 

σχολείων και τις υποδομές συγκροτήσεως ισχυρής στρατιωτικής 

οργάνωσης. 

Το 1895 οι πρώτες βουλγαρικές συμμορίες (Τσέτες) εισήλθαν στη 

Μακεδονία διοικούμενες από Βούλγαρους αξιωματικούς και 

υπαξιωματικούς.  . 

Κατά τα χρόνια 1897-99 η δράση των κομιτατζήδων, όπως ονομάζονταν 

τα μέλη των συμμοριών αυτών, εντάθηκε και επεκτάθηκε σε όλη τη 

Μακεδονία. 

Το 1903 νέες ισχυρότερες βουλγαρικές συμμορίες εισβάλλουν στη 

Μακεδονία με σκοπό να ξεσηκώσουν τους πληθυσμούς της Μακεδονίας 

σε επανάσταση για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.  Οι ενέργειες τώρα 

στρέφονται και κατά των τουρκικών στόχων.  Τελικά το βουλγαρικό 

κομιτάτο κήρυξε την επανάσταση στις 20 Ιουλίου 1903 εορτή του 

Προφήτη Ηλία από την οποία έλαβε και το όνομά της «Επανάσταση του 

Ίλιντεν» (ηλίου ημέρα). 

Επακολούθησε επέμβαση του τουρκικού στρατού, ο οποίος επέπεσε επί 

δικαίων και αδίκων.  Οι συνέπειες για τους Έλληνες ήταν βαριές με 

αποκορύφωμα την ολοσχερή καταστροφή του χωριού Κρούσοβο 

(δυτικώς Περλεπέ) όπου κατοικούσαν περισσότεροι από 8.000 

βλαχόφωνοι ακραιφνείς Έλληνες.  Η επέμβαση των Δυτικών Δυνάμεων 
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που προκλήθηκε από τις ωμότητες του τουρκικού στρατού για την 

καταστολή της «Επανάστασης του Ίλιντεν», κανένα θετικό δεν επέφερε 

στις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού πληθυσμού.  Αντίθετα αύξησε 

την ένταση των επιδρομών και διώξεων του ελληνικού στοιχείου στην 

ύπαιθρο. 

Οι δολοφονίες Ελλήνων προκρίτων, ιερωμένων, και γενικώς των 

κοινωνικών ηγετών, αποτέλεσαν το μέσο κατατρομοκράτησης των 

ελληνικών πληθυσμών από τις αρχές του 1902. 

Συμπερασματικά από την αιματηρή δράση των Βουλγάρων μέχρι το 

1904 είχε επιτευχθεί η υπαγωγή στην Βουλγαρική Εξαρχία 130 

ελληνικών κοινοτήτων. Ο Ελληνισμός των περιφερειών Μοναστηρίου 

και Θεσσαλονίκης τελούσε υπό συνεχή τρομοκρατία.  Οι κομιτατζήδες 

ενισχύονταν συνεχώς και άρχισαν να επεκτείνουν την δράση τους προς 

τις περιοχές Βέροιας, Νάουσας και Καστοριάς. 

Η επίσημη Ελλάδα λόγω της εμπλοκής της στο Κρητικό αρχικά και 

αργότερα στον πόλεμο του 1897, δεν επέδειξε μια οργανωμένη 

αντίδραση στις βουλγαρικές διεισδυτικές κινήσεις και η αντιμετώπιση 

της σλαβικής απειλής αφέθηκε στην πρωτοβουλία διαφόρων ιδιωτικών 

οργανώσεων.  Πολλές ήταν οι οργανώσεις που ιδρύθηκαν: «Εθνική 

Άμυνα», «Φεραίος», «Αδελφότης», «Εθνική Εταιρεία», με σκοπό την 

προετοιμασία του ελληνισμού για την υπεράσπιση των ζωτικών του 

συμφερόντων στη Μακεδονία. 

Στο επίσημο ελληνικό κράτος έφθαναν συνεχώς εκκλήσεις από 

διακεκριμένους προκρίτους της περιοχής, Έλληνες προξένους στα αστικά 

κέντρα, Θεσσαλονίκη και Μοναστήρι, Μητροπολίτες και γενικά 

ιερωμένους, στις οποίες περιγράφονταν οι ενέργειες των κομιτατζήδων 

και εζητείτο να αναλάβει το ελεύθερο ελληνικό κράτος την αποστολή 

αντάρτικων σωμάτων, τα οποία να αντιμετωπίσουν τους Βουλγάρους. 

Το πρώτο αντάρτικο σώμα αποτελούμενο από νεαρούς Έλληνες 

αξιωματικούς του στρατού και ορισμένους βετεράνους του Κρητικού 

αγώνα μπήκε λαθραία στη Μακεδονία το 1903 για να πραγματοποιήσει 

τις πρώτες επαφές, να θέσει τις βάσεις στρατιωτικής οργάνωσης και να 

αναγνωρίσει πρόσωπα και τόπους. 

Από τις αρχές του 1904 και ενώ η βουλγαρική δράση επεκτεινόταν, 

άρχισαν να εισδύουν συστηματικά πλέον ένοπλα αντάρτικα σώματα στα 

περισσότερα των οποίων ηγούνταν Έλληνες αξιωματικοί. 
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Στις 12 Οκτωβρίου 1904 στα χωριά Σιάτιστα και Κορεστίων (περιοχή 

όρους Βίτσι) κυκλώθηκε το αντάρτικο σώμα του Ανθυπολοχαγού 

Παύλου Μελά και σκοτώθηκε ο ίδιος.  Οι κινήσεις του τουρκικού 

στρατού ήσαν τόσο προσχεδιασμένες που ήταν φανερό ότι η παρουσία 

των ανταρτών είχε καταδοθεί από την ΕΜΕΟ.  Ο θάνατος του Παύλου 

Μελά θα έλεγε κανείς πως αφύπνισε εντελώς τόσο τις αρχές του 

επίσημου ελληνικού κράτους όσο και τις συνειδήσεις των εθελοντών, 

που κατατάσσονταν ομαδικά στα αντάρτικα σώματα και με ενθουσιασμό 

διείσδυαν στη Μακεδονία για να υποστηρίξουν τον εκεί Ελληνισμό. 

 

Στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το 1908, συνήφθησαν 

ανηλεείς μάχες μεταξύ των ελληνικών και βουλγαρικών αντάρτικων 

σωμάτων, αλλά και με τρίτο μέρος τον τουρκικό στρατό.  Ήσαν πολλές 

οι επιχειρήσεις στις οποίες οι Έλληνες Μακεδονομάχοι πολέμησαν με 

γενναιότητα και συγκινητική αυτοθυσία. 

Το 1908 βρήκε τα ελληνικά σώματα σε πλεονεκτική θέση τόσο από 

πλευράς γοήτρου, κύρους και ισχύος, όσο και από πλευράς θέσεων.  

Σταθεροποιούνται σε πλεονεκτικότερες θέσεις στην ύπαιθρο, ενώ 

επιβάλλουν πλήρως την κυριαρχία τους στις πόλεις. 

Το κίνημα των Νεοτούρκων στις 9 Ιουλίου 1908 έθεσε στην ουσία τέρμα 

στον Μακεδονικό Αγώνα.  Η αμνηστία που δόθηκε από τους Οθωμανούς 

έδωσε την ευκαιρία στους Βούλγαρους να καταθέσουν τα όπλα χωρίς να 

χρειασθεί να ομολογήσουν την αδυναμία τους να επικρατήσουν.  

Κατόπιν της εξελίξεως αυτής και τα ελληνικά σώματα διαλύθηκαν 

σταδιακά και ομαλά. 

Στον ένοπλο αγώνα του ελληνικού έθνους στη Μακεδονία έλαβαν μέρος 

Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιώτες, παλιοί 

αγωνιστές από όλους τους τόπους που κατοικούσαν ελληνικοί 

πληθυσμοί, είτε είχαν απελευθερωθεί, είτε τελούσαν ακόμη υπό 

Οθωμανική διοίκηση.  

Κυρίες και Κύριοι. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας προστάτευσε τον ελληνισμό της Μακεδονίας 

και τον βοήθησε να διατηρήσει την εθνική του συνείδηση παρά τις 

απροκάλυπτες επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του από 

τους Βούλγαρους κομιτατζήδες. 
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Παρά την επιτυχή του έκβαση δεν ήταν ο απελευθερωτικός αγώνας που 

θα ελευθέρωνε τη Μακεδονία από τον Οθωμανικό ζυγό, ούτε άλλωστε 

απέβλεπε σ’ αυτό. 

Η Μακεδονία μαζί και με άλλα τμήματα της ελληνικής επικράτειας 

απελευθερώθηκε κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 – 13, μέχρι 

τον ποταμό Νέστο ως ανατολικό όριο. 

Ακολούθησε μια αιματόβρεχτη ιστορική διαδρομή με τη συμμετοχή της 

χώρας στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και στην αποτυχημένη εκστρατεία στη 

Μεσημβρινή Ρωσία, που οργάνωσαν οι σύμμαχοι της Entente. Μετά 

ήρθαν οι ποταμοί αίματος που χύθηκαν στη Μικρά Ασία, μαζί με τον 

καταποντισμό της Μεγάλης του Έθνους Ιδέας.  

Η συνθήκη της Λοζάνης του 1923 σταθεροποίησε τα σύνορα της 

Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης στα σημερινά τους όρια. 

Τέλος όσο κι αν ο χρόνος πιέζει, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να 

προσθέσω μια μόνο φράση για τις νεόκοπες ανιστόρητες διεκδικήσεις 

κατά της Μακεδονίας και τους αλυτρωτικούς ισχυρισμούς που ακούμε 

σήμερα.    

Λαοί που προσπαθούν να σφετερισθούν την ιστορική διαδρομή των 

γειτόνων τους για να σμιλεύσουν ιδίαν εθνική συνείδηση, λαοί που 

υιοθετούν εθνικότητες σκοπιμότητας του εργαστηριακού σωλήνα της 

ιστορίας, δεν μπορεί να έχουν μέλλον και σε κάθε περίπτωση δεν είναι 

ικανοί να απειλήσουν τη Μακεδονία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ  

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» 

 

 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Mε ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι στην ευγενική πρόσκληση του Δ.Σ. 

του Nαυτικού Mουσείου Λιτοχώρου να είμαι ομιλητής στο Έβδομο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Nαυτικών Mουσείων, εδώ στο Λιτόχωρο, τόπο 

ναυτοσύνης του Έλληνα, ναυτιλιακής παράδοσης και επιχειρηματικής 

πρωτοπορίας.  

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί σημαντικότατη πλοιοκτητική 

κοινότητα παγκοσμίως. Tα ελληνικά πλοία αντιπροσωπεύουν το 40% της 

χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκοσμίου 

εμπορικού στόλου.  

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία ― το “Ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα” ― με 

τα χιλιάδες πλοία, τους πλοιοκτήτες, τους αξιωματικούς και τους 

ναυτικούς μας, συνιστά την κατ' εξοχήν εξωστρεφή μας παρουσία στον 

κόσμο. Mία παρουσία βαίνουσα διαρκώς αναβαθμιζόμενη.  
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Όμως, ναυτιλία δεν σημαίνει μόνο εμπορικός στόλος. Είναι και οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν και 

υποστηρίζονται από τις δράσεις της. Είναι και οι Σχολές που προσφέρουν 

εκπαίδευση σε όσους από τους νέους μας κατευθύνονται στα ναυτικά 

επαγγέλματα. Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό θα ήθελα να 

αναφέρω ότι οι 9 σχολές πλοιάρχων και οι 4 σχολές μηχανικών της 

χώρας μας τετραετούς διάρκειας, με περίπου 1300 έως 1500 φοιτητές 

ετησίως, αποτελούν ακαδημαϊκούς τόπους διαρκούς ποιοτικής 

αναβάθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης.  

 

Η εισροή συναλλάγματος, η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην 

κοινωνική συνοχή, στην ενδοεπικοινωνία και εδαφική συνέχεια της 

νησιωτικής με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι κάποιες από τις βασικές 

πτυχές της συνολικής ναυτιλιακής δραστηριότητας. 

 

Πέραν της γλώσσας των αριθμών, μνεία αξίζει και στο κύρος της 

ελληνικής σημαίας, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην «λευκή 

λίστα» της παγκόσμιας κατάταξης βάσει του «Paris MOU». 

2. Παγκόσμιο επίπεδο ναυτιλιακής διακυβέρνησης 

Υπό τον όρο ναυτιλιακή διακυβέρνηση εννοώ τις κατευθυντήριες 

πολιτικές επιλογές συλλογικών ρυθμιστικών συστημάτων. H ναυτιλιακή 

διακυβέρνηση προσλαμβάνεται, συνεπώς, τόσο ως διαδικασία όσο και ως 

κατάσταση.  

 

Η πρώτη θεσμικά εκπεφρασμένη διεθνής συναίνεση γύρω από το δίκαιο 

της θάλασσας αποτυπώθηκε στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

ανοιχτή θάλασσα του 1958. ΄Oταν o Arvid Pardo, διπλωμάτης εκ Μάλτας 

ορμώμενος, πρότεινε το 1967 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ιδέα 

μιας διεθνούς έννομης τάξης για τη θάλασσα, ίσως δεν είχε εκτιμήσει 

επαρκώς τη σημασία της πρότασής του. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (Σύμβαση του Montego Bay) υιοθετήθηκε τελικά το 1982. H 

εν λόγω Σύμβαση αποτελεί ένα οικουμενικό συνεκτικό πλαίσιο διεθνούς 

συμβατικού δικαίου. Δικαίως επιχαρακτηρίσθηκε ως «σύνταγμα των 

ωκεανών».  

H ναυτιλία, ως διεθνοποιημένη δραστηριότητα, απαιτεί διεθνές 

ρυθμιστικό καθεστώς. Φορέας του διεθνούς ρυθμιστικού καθεστώτος 

είναι ο Διεθνής Nαυτιλιακός Oργανισμός (IMO). H δραστηριότητα του 

εν λόγω Οργανισμού αφορά κυρίως στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, στη 
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ναυτική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.  Περιβάλλεται 

δε συνήθως τον τύπο των Διεθνών Συμβάσεων και Kωδίκων, που 

τίθενται εν συνεχεία υπό την επικυρωτική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών του και την εφαρμογή τους από αυτά.  

Oι κυριότερες προκλήσεις της ναυτιλίας στην παγκόσμια μεγα-κλίμακα 

θα μπορούσαν να συνοψισθούν: στη δυναμική και στη δομή του 

εμπορίου, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στη ναυτική ασφάλεια, στον 

ανθρώπινο παράγοντα, στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και στην 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.  

Tο διεθνές εμπόριο παρουσιάζει αυξητική δυναμική. Πρόκειται για 

ρυθμό αύξησης εμφανώς μεγαλύτερο από αυτόν της αύξησης του 

παγκοσμίου AΕΠ. O ρυθμός αύξησης του παγκοσμίου εμπορίου θα ήταν 

κατά πολύ μεγαλύτερος εφόσον ήθελαν τελεσφορήσει οι 

διαπραγματεύσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου για τον "Γύρο 

της Nτόχα". H δομή του διεθνούς εμπορίου μεταβάλλεται συνεχώς: Οι 

εφαρμογές διαδικασιών logistics σε όλο το πλέγμα του εμπορίου 

αυξάνουν την εμπορευματοκιβωποίηση  (containerization), με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για containerships ή άλλα 

ειδικά πλοία και άκρως εξειδικευμένες και tailor-made λιμενικές 

εγκαταστάσεις και υποδομές συνδυασμένων μεταφορών.  

Δύο από τα σημαντικότερα συμβατικά κείμενα, που έχουν υιοθετηθεί 

από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του ΙΜΟ, είναι η σύμβαση για την 

ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας ("SOLAS"= Safety Of Life At Sea) του 

1974, καθώς και η σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από πλοία ("MARPOL"= Maritime Pollution), η οποία 

υιοθετήθηκε το 1973. 

3. Ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης 

Το θαλάσσιο περιβάλλον καλύπτει τα δύο τρίτα του πλανήτη μας. 

Προσφέρει δε τεράστιες δυνατότητες για την ευημερία των πολιτών, με 

άφθονους πόρους στους οποίους βασίζονται πολλές οικονομικές 

δραστηριότητες.  

Οι θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ καλύπτουν το 40% περίπου του ΑΕΠ 

της, ενώ η θαλάσσια οικονομία αντιπροσωπεύει το 3 έως 5%.  

Θαλάσσια οικονομία
1
:  

                                                           
1

"Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα. Ένα συνεκτικό πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των 

θαλασσών", Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ, COM(2008) 534 τελικό, Βρυξέλλες, 3.9.2008.  
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Θαλάσσιες μεταφορές (το 90% του εξωτερικού εμπορίου και το 40% του 

εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ πραγματοποιείται δια θαλάσσης. 

Περισσότεροι από 1.200 ευρωπαϊκοί λιμένες εξυπηρετούν 3,5 δισ. τόνους 

και 350 εκατ.    επιβάτες ετησίως). 

Ναυπηγεία (τα ναυπηγεία και οι προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού 

εξασφαλίζουν 0,8 εκατ. άμεσες και έμμεσες, εξαιρετικά ειδικευμένες, 

θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών 90 δισ. ευρώ. 

H ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή εξαιρετικά 

πολύπλοκων σκαφών, όπως οχηματαγωγών και κρουαζιερόπλοιων). 

Ενέργεια (οι θάλασσες και οι ωκεανοί προσφέρουν ανεκμετάλλευτους 

πόρους για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η ενέργεια 

από τις παλίρροιες και από τα κύματα και τα υπεράκτια αιολικά 

πάρκα, αντιπροσωπεύοντας 121 εκατ. ευρώ το 2005). 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (0,5 εκατ. θέσεις εργασίας, 0,3% του ΑΕΠ 

της ΕΕ που ισοδυναμεί με περίπου 20 δισ. ευρώ/έτος, στην 

υδατοκαλλιέργεια αναλογεί το 19% της συνολικής αλιευτικής 

παραγωγής της Ένωσης). 

Τουρισμός και παράκτιες ζώνες (ο θαλάσσιος τουρισμός αντιπροσωπεύει 

περίπου 3 εκατ. θέσεις εργασίας με κύκλο εργασιών περί τα 72 δισ. 

ευρώ). 

Νέοι πόροι και γαλάζια βιοτεχνολογία (αναδυόμενος τομέας με 

προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 10% ετησίως και παγκόσμια αγορά 

2,4 δισ. ευρώ). 

 

H ΕΕ διαθέτει ένα πλούσιο ρυθμιστικό κεκτημένο σχετικά με τις 

θαλάσσιες μεταφορές. Το κεκτημένο αυτό είναι κατακερματισμένο και 

δεν αντανακλά ενιαίο όλο.  

Οι πράξεις ευρωπαϊκής ναυτιλιακής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν στις ακόλουθες έξι κατηγορίες: εσωτερική αγορά, 

ναυτιλιακές υποδομές, απασχόληση και συνθήκες εργασίας, θαλάσσια 

ασφάλεια, θαλάσσιες μεταφορές και  περιβάλλον και εσωτερική 

ναυσιπλοΐα.  

1. Εσωτερική αγορά 
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 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ανταγωνισμός, αθέμιτες πρακτικές 

καθορισμού ναύλων και ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνιες 

μεταφορές.  

 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εντός των κρατών μελών [θαλάσσιες 

ενδομεταφορές].  

 Ενισχύσεις στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

 Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία στην είσοδο και την 

έξοδο από τα κοινοτικά λιμάνια. 

 Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων 

και επιβατών. 

 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία. 

 Μετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων στο εσωτερικό 

της Κοινότητας.  

2. Ναυτιλιακές υποδομές 

 Πράσινη Βίβλος για τους λιμένες και τις ναυτιλιακές υποδομές. 

 Ποιότητα υπηρεσιών στους θαλάσσιους λιμένες. 

 Λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου. 

 Ενίσχυση της ασφαλείας λιμένων.  

3. Απασχόληση και συνθήκες εργασίας 

 Ενίσχυση των προτύπων ναυτικής εργασίας.  

 Οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών. 

 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα πλοία που καταπλέουν σε 

κοινοτικούς λιμένες.  

 Πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων διά πλωτής 

οδού στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών και την 

αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων.  

 Κατάρτιση και πρόσληψη των ναυτικών.  

 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.  

4. Θαλάσσια ασφάλεια 

 Έλεγχος από το κράτος του λιμένα. 

 Ασφαλής φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς 

φορτίου χύδην. 

 Επιτροπή για την ασφάλεια στη ναυτιλία. 

 Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης της Ασφάλειας των πλοίων. 

 Ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου (Erika I). 

 Επισπευσμένη καθιέρωση των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους. 

 Οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι για την εκτέλεση επιθεωρήσεων και 

επισκέψεων σε σκάφη. 

 Ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου (Erika II).  

http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11801.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24072.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24231.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l24242.htm
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 Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης για 

τη θαλάσσια κυκλοφορία. 

 Πετρελαιοφόρα διαχωρισμένου έρματος: καταμέτρηση της 

χωρητικότητας των χώρων έρματος. 

 Σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση 

τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά Ro-Ro και ταχύπλοα 

επιβατηγά σκάφη. 

 Θαλάσσιοι εξοπλισμοί. 

 Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. 

 Ασφάλεια στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

 Δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών.  

5. Θαλάσσιες μεταφορές και περιβάλλον 

 Διάλυση πλοίων: Πράσινη Βίβλος. 

 Στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών των ποντοπόρων πλοίων. 

 Απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα πλοία 

 Πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. 

 Ρύπανση που προκαλείται από τα πλοία και εισαγωγή ποινικών 

κυρώσεων. 

 Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων. 

 Ταμείο αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται στην πετρελαϊκή 

ρύπανση.  

6. Εσωτερική ναυσιπλοΐα  

 Πρόγραμμα δράσης «NAIADES»: προώθηση της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας. 

 Διαρθρωτική εξυγίανση. 

 Πολιτική ρύθμισης της χωρητικότητας των κοινοτικών στόλων. 

 Αμοιβαία αναγνώριση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για σκάφη 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 Εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μέσω 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας: μη εγκατεστημένοι μεταφορείς. 

 Εναρμόνιση των συνθηκών απόκτησης εθνικών διπλωμάτων 

κυβερνήτη σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 Μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων μέσω εσωτερικών 

πλωτών οδών μεταξύ των κρατών μελών. 

 Όροι ναύλωσης και διαμόρφωσης των τιμών. 

 Θαλάσσια κυκλοφορία: υπηρεσίες πληροφόρησης. 

 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.  

 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28192.htm
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Όπως ήδη ανέφερα, υφίσταται πολιτικός και κανονιστικός 

κατακερματισμός.  Ως εκ τούτου προβάλλει επιτακτική η ανάγκη 

μετάβασης προς μία Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 

Ευρώπης διασυνδέονται. Συνεπώς, μία ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική θα αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ανταγωνιστικότητας, της 

κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της 

ασφάλειας και της προστασίας της ναυτιλίας καθώς και της ενεργειακής 

ασφάλειας και βιωσιμότητας.  

Η πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται στην αριστεία στον τομέα της 

θαλάσσιας έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, στην ατζέντα 

της Λισαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη καθώς και στην 

ατζέντα του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο μας δίνει μια σαφή ιδέα της ποικιλίας και του 

μεγέθους του έργου που έχουμε μπροστά μας. Ποιές είναι όμως οι 

επιμέρους προκλήσεις;  

Ένας Ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα. 

Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη θαλάσσια έρευνα. 

Εθνικές ολοκληρωμένες θαλάσσιες πολιτικές οι οποίες θα 

αναπτυχθούν από τα κράτη μέλη. 

Ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη θαλάσσια εποπτεία.  

Ένας οδικός χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό των 

κρατών μελών.  

Μια στρατηγική για τον περιορισμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές. 

Μείωση των εκπομπών CO2 και της ρύπανσης που προκαλείται 

από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. 

Εξάλειψη της «πειρατικής» αλιείας καθώς και καταστροφικών 

αλιευτικών πρακτικών όπως είναι η αλιεία στην ανοικτή 

θάλασσα με τράτες βυθού. 

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών 

σχηματισμών (maritime clusters). 

Αναθεώρηση των παρεκκλίσεων που προβλέπει το κοινοτικό 

εργατικό δίκαιο όσον αφορά τους τομείς της ναυτιλίας και της 

αλιείας. 

Σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σημαντική θεωρείται η 

συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Oργανισμού για την ασφάλεια στη 
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Θάλασσα, ο οποίος συνεστήθη με Kανονισμό το 2002.  O εν λόγω 

Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τεχνική και επιστημονική βοήθεια, με στόχο την ορθή εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, τον 

έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς της. 

Ολοκληρωμένο σχέδιο προσιδιάζει και στις γνώσεις και την καινοτομία 

που σχετίζονται με τη ναυτιλία και, κατ' επέκταση,  στην εξεύρεση 

συνεκτικών λύσεων για την εκμετάλλευση ολόκληρου του οικονομικού 

δυναμικού των θαλασσών στο πλαίσια μιας βασισμένης στο 

οικοσύστημα προσέγγισης. 

 

Θα ήθελα, επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι θαλάσσιες υποθέσεις 

διεκδικούν ολοένα και σημαντικότερη θέση στην ατζέντα των 

ευρωπαϊκών εξωτερικών σχέσεων. Ήδη αποτελούν τακτικό θέμα 

συζήτησης με τους εταίρους της ΕΕ,  οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέτρα 

υπέρ μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας προσέγγισης, όπως είναι η 

Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ, καθώς και 

με άλλους αναδυόμενους εταίρους όπως είναι η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία 

και η Ρωσία. 

 

Η ΕΕ θα αναπτύξει επίσης την αρχή της συνυπευθυνότητας όσον αφορά 

τις θάλασσες που μοιράζεται με τους εγγύτερους γείτονές της. 

Συγκεκριμένα, θα υποβάλει προτάσεις για ενισχυμένη συνεργασία όσον 

αφορά τη διαχείριση της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.  

 

Πέραν των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει 

μια συμφωνία εφαρμογής της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θαλάσσης (UNCLOS) σχετικά με τη θαλάσσια 

βιοποικιλότητα σε τομείς πέρα από την εθνική δικαιοδοσία και θα 

εργαστεί με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση διεθνών διαπραγματεύσεων 

σχετικά με θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στην ανοικτή θάλασσα. 

 

4. Από το παγκόσμιο στο ευρωπαϊκό και από το ευρωπαϊκό στο 

τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης 

 

H παγκόσμια θαλάσσια οικονομία συνιστά έναν "ωκεανό ευκαιριών". H 

ευρωπαϊκή πολιτική καλείται να μεγιστοποιήσει τη βιώσιμη χρήση των 
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ωκεανών και των θαλασσών, να στηριχθεί στη βάση της γνώσης και της 

καινοτομίας, να προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις διεθνείς 

θαλάσσιες υποθέσεις, κάνοντας εξαγωγή του ρυθμιστικού της προτύπου, 

να αυξήσει την προβολή της θαλάσσιας Ευρώπης και να εξασφαλίσει 

υψηλότερη ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές.  

Οι θαλάσσιες εκτάσεις και οι ακτές της Ευρώπης έχουν μεγάλη σημασία 

για την ευμάρεια και την οικονομική της ευημερία. Είναι εμπορικοί 

δρόμοι, ρυθμιστές του κλίματος, πηγή τροφής, ενέργειας και πόρων 

καθώς και ελκυστικός χώρος κατοικίας και ψυχαγωγίας των πολιτών της. 

Εξίσου σημαντική είναι και η ψυχαγωγική, αισθητική και πολιτιστική 

αξιοποίηση των θαλασσών καθώς και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 

προσφέρουν.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπονείται σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών με 

στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού από τα κράτη μέλη.  

 

Επιτρέψτε μου να πω δύο τελευταία λόγια για τη σχέση του ευρωπαϊκού 

με το τοπικό.  

 

Oι θαλάσσιες εκτάσεις και οι ακτές της Πιερίας θέτουν επιτακτικά την 

πρόκληση για τη διβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση να συζεύξει την 

αναπτυξιακή  χωροταξική αντζέντα με την τοπική θαλάσσια ανάπτυξη.  

 

Μέχρι σήμερα, οι ευρωπαϊκές παράκτιες περιφέρειες ενισχύονταν μέσω 

πολιτικών και ταμείων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. ΄Hδη εξετάζεται η 

δημιουργία πρόσθετων κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε επενδύσεις υποδομών για την 

ανάπτυξη πόλων ανταγωνιστικότητας στις παράκτιες περιοχές της 

Πιερίας. 

 

Αναμένω τα σχόλιά σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 

διερευνήσουμε περαιτέρω το τεράστιο δυναμικό της θάλασσας κατά 

τρόπο που να σέβεται και να ενισχύει την ισορροπία μεταξύ των 

κοινωνικών, οικονομικών κα περιβαλλοντικών προκλήσεων της 

παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής διακυβέρνησης. 



61 

 

 

 
 

Παναγιώτης Ιω. Καμηλάκης 

Κύριος ερευνητής τ. του κέντρου 

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Πολλά καράβια στο γιαλό, δεν ξέρω ποιο γυρεύω  

και τούρκικα και φράγκικα, ήσαν και δυο ρωμαίικα.  

Εσ’, ήλιε μου, κυρ-ήλιε μου, που πας να βασιλέψεις,  

εσύ πολλά περπάτησες σ’ Ανατολή και Δύση,  

μην είδες, μήνα λόγιασες λιτουχουρ’νό  καράβι,  

πώχει σταυρό στην πρύμνη του, μάλαμα στο κατάρτι  

και πίσω απο την κάμαρα τρεις ομορφούλες παίζουν ... 

(ναυτικό τραγούδι του «μπελίτικου» χoρού του Λιτοχώρου) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Το Λιτόχωρο του μακεδονικού Ολύμπου, μεγάλο και ιστορικό 

κεφαλοχώρι της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας απο τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας και η πιο ακμαία και σημαντική κωμόπολη της Νότιας 

Πιερίας μέχρι σήμερα, βρίσκεται στους πρόποδες και τις ανατολικές – 

βορειοανατολικές απολήξεις του ιερού βουνού και προς το νότιο σχεδόν 

άκρο της πεδιάδας (και της πόλεως) Κατερίνης. Απέχει πέντε περίπου 

χιλιόμετρα απο τη θάλασσα του Θερμαϊκού και του Αιγαίου και το 
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υψόμετρό του κυμαίνεται απο 300 έως 400 μέτρα. Στην περίπτωση του 

Λιτοχώρου το μυθικό βουνό, ο επιβλητικός Όλυμπος
1
 που υψώνεται 

δυτικά του, υπήρξε πηγή και αφετηρία (πέραν της αφετηρίας του 

Λιτοχώρου ως ορειβατικού κέντρου εξορμήσεως για την ανάβαση και 

«κατάκτηση» του βουνού) όχι μόνο βουνήσιων παραδόσεων, αρχαίων 

και νεώτερων θρύλων, αλλά και θαλασσινών – ναυτικών παραδόσεων 

και τρόπων ζωής, ναυτικού πλούτου και πολιτισμού, όπως θα 

αναπτύξουμε στη συνέχεια. Και τούτο παρά το γεγονός οτι βρίσκεται στα 

ριζά του υψηλότερου ελληνικού βουνού, κυριολεκτικά κάτω απο τη σκιά 

του, και απέχει αρκετά – τουλάχιστον με τα δεδομένα περασμένων 

εποχών – απο την παραλία του Θερμαϊκού και τις ακτές του Αιγαίου, που 

ανοίγονται ανατολικά και νοτιοανατολικά του. 

Το Λιτόχωρο γενικά θεωρείται ότι δημιουργήθηκε ως οικισμός στα 

πρώιμα χρόνια της Τουρκοκρατίας
2
, μάλλον κατά τον 15ο ή το αργότερο 

στις αρχές του 16ου αιώνα. Βέβαιες πάντως μαρτυρίες της ιστορικής 

παρουσίας και υπάρξεως του έχουμε λίγο αργότερα σε έγγραφα, που 

προέρχεται απο το πρώτο ήμισι (1535, 1542) του 16ου αιώνα
3
. 

Κατά την Τουρκοκρατία και προπαντώς στη διάρκεια του 

τελευταίου αιώνα της στη Μακεδονία αναδείχθηκε ωώς ένα απο τα τρία 

– τέσσερα σημαντικότερα απο κάθε άποψη κεφαλοχώρια της τότε 

επισκοπής Κίτρους, κέντρο ελληνικής παιδείας, πολιτισμού και 

οικονομικής ευρωστίας, που οφείλονταν εν πολλοίς στην ανάπτυξη της 

ιστιοφόρου ναυτιλίας, προπύργιο εθνικών αγώνων στην ευρύτερη 

περιοχή. Έτσι δεν είναι παράξενο που ορίστηκε ως έδρα της προσωρινής 

κυβερνήσεως της Μακεδονίας κατα την επανάσταση των υποδούλων 

ακόμη κατοίκων της το έτος 1878. Την επίζηλη θέση του στην νεώτερη 

ιστορία και τον πολιτισμό της Πιερίας και της Μακεδονίας γενικότερα το 

Λιτόχωρο την οφείλει κατ’ αρχήν στη συγκροτημένη οικονομική, 

κοινωνική και επαγγελματική ζωή των κατοίκων του, οι οποίοι 

αξιοποιώντας από νωρίς τις σημαντικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες 

που τους πρόσφερε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και η 

προνομοιούχος γεωγραφική θέση του οικισμού και χρησιμοποιώντας 

δημιουργικά τις ανθρώπινες δεξιότητές τους, ανέπτυξαν ποικίλες 

παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και 

του τριτογενούς, προπαντός, τομέα της οικονομίας. 

 

Οι κάτοικοι του Λιτοχώρου
4
, ελληνόφωνοι στο σύνολό τους και με 

έντονο πάντοτε ελληνικό φρόνημα, ανέπτυξαν παραδοσιακά απο τον 

πρωτογενή οικονομικό τομέα τη γεωργία δημητριακών κυρίως, την 

αμπελουργία (στα υψώματα στα νότια της κωμόπολης προπαντός), πολύ 

αργότερα και την καπνοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια τριφυλλιού, 

φράουλας, φασολιών, τεύτλων, φουντουκιών κ.λ.π., καθώς είχαν 

παλαιότερα σημαντική αριθμητικά τάξη γεωργικών εργατών, οι οποίοι 
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εργάζονταν στα κτήματα κυρίως των κτηματιών και γαιοκτημόνων. 

Επιδόθηκαν επίσης στην κτηνοτροφία (το 1975 υπήρχαν ακόμα 7 – 8 

χιλιάδες πρόβατα), την υλοτομία στα παρακείμενα πλούσια, απο πεύκα 

κυρίως, ρόμπαλα και οξυές, δάση του Ανατολικού Ολύμπου, τα οποία 

απέδιδαν χρήσιμη (οικοδομική κυρίως και ναυπηγήσιμη) ξυλεία, 

καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα κ.α. δασικά προϊόντα.  

 

Ανέπτυξαν όμως οι Λιτοχωρινοί και ποικίλες βιοτεχνικές – 

μεταποιοιτικές δραστηριότητες στον δευτερογενή τομέα, όπως είναι η 

υποδηματοποιΐα, η κτενοποιΐα, η οικοδομική, η παρασκευή κατραμιού, η 

σηροτροφία, η υφαντική
5
 και άλλες. 

Απο τον τριτογενή τομέα οι Λιτοχωρίτες επιδόθηκαν ιδιαίτερα 

στον αγωγιατισμό, καθώς το επάγγελμα του αγωγιάτη («κιρατζή») ήταν 

απαραίτητο στην κάλυψη των μεγάλων αναγκών δύσκολης μεταφοράς 

της ξυλείας του Ολύμπου προς το Λιτόχωρο και τις «σκάλες» (πρόχειρες 

αποβάθρες σε όρμους) των παραλίων της Πιερίας. Προπαντός 

ασχολήθηκαν με τη ναυτιλία με τις θαλάσσιες δηλαδή μεταφορές, για τις 

οποίες κυρίως ο λόγος στη συνέχεια
6
.  

 

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

Η ναυτιλία υπήρξε στο παρελθόν, απο την Τουρκοκρατία μέχρι 

πρόσφατα, μεταπολεμικά, η σημαντικότερη απο κάθε άποψη και η κύρια 

επαγγελματική απασχόληση των κατοίκων του Λιτοχώρου, η οποία 

απέβη αξιόλογη πηγή οικονομικής και κοινωνικής ανόδου, πλούτου, 

ακμής και γενικότερης ανάπτυξης της κωμοπόλεως. Στη ναυτιλία κυρίως 

στηρίχτηκε η όλη οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική, αρχιτεκτονική 

κ.λ.π. συγκρότηση του οικισμού. Αυτή κατα κύριο λόγο τροφοδοτούσε 

με τα πλούσια εισοδήματά της και την ανάπτυξη βιοτεχνικών και άλλων 

δραστηριοτήτων των κατοίκων. 

Η ναυτιλία του Λιτοχώρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, 

λαογραφικό, οικονομικό και γενικότερο ενδιαφέρον ως σημαντική πτυχή 

τοπικού πολιτισμού, τόσο για την αρχική και την μετέπειτα πορεία της, 

την εξέλιξη, ακμή, και παρακμή της, για τις ανεπιτυχείς εν πολλοίς 

προσπάθειές της να προσαρμοστεί στις γρήγορες αλλαγές της ναυτικής 

τεχνολογίας από τον 19ο στον 20ό αιώνα, όσο και για τον σημαίνοντα 

ρόλο της όχι μόνο στην οικονομική ζωή των κατοίκων, αλλά και στη 

πνευματική και κοινωνική τους ανέλιξη, στην αποφασιστική επίδρασή 

της στη διαμόρφωση πτυχών του τοπικού λαϊκού πολιτισμού, όπως είναι 

η ενδυμασία, η μουσική, η διάδοση ναυτικών και νησιώτικων 

τραγουδιών και γενικά στη συμβολή της στη διάπλαση της τοπικής 
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πολιτισμικής ταυτότητας και του πολιτισμού της κωμόπολης στο σύνολό 

του.  

Παρά την ιδιαίτερη σημασία όμως της ναυτιλίας και της ναυτικής 

παράδοσης, στη ζωή και τη μνήμη και των σημερινών Λιτοχωριτών, το 

θέμα της ναυτιλίας και του συνακόλουθου ναυτικού πολιτισμού του 

Λιτοχώρου δεν έχει μελετηθεί συστηματικά μέχρι σήμερα.  Μέχρι 

πρόσφατα  μάλιστα ήταν εντελώς άγνωστο στη σχετική βιβλιογραφία, 

ακόμα και στην τοπική επιστημονική βιβλιογραφία της Μακεδονίας και 

της Πιερίας. Εξαίρεση μικρή, που όμως επιβεβαιώνει τον κανόνα, 

αποτελούν περιορισμένες τοπικές, ιστορικές κυρίως, απλές μαρτυρίες σε 

μονογραφίες εντοπίων προπαντός λογίων και συγγραφέων, στις οποίες οι 

μνείες για τη ναυτιλία του Λιτοχώρου και της ευρύτερης περιοχής της 

Νότιας Πιερίας
8
 είναι συνήθως σύντομες, ελλιπείς και αποσπασματικές

9
. 

Σημαντική ώθηση στην προβολή και ευρύτερη γνωστοποίηση της 

ναυτικής παραδόσεως του Λιτοχώρου έδωσε τα τελευταία μόλις χρόνια η 

ίδρυση και λειτουργία του αξιόλογου Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, 

οργανωτή του Ζ’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων (2008). 

Η παρούσα μελέτη, σύντομη μορφή ευρύτερης μονογραφίας που 

ετοιμάζουμε, στηρίχθηκε κυρίως σε επιτόπια  λαογραφική προπαντός 

έρευνα, που άρχισε στο Λιτόχωρο τον Αύγουστο του έτους 1991, καθώς 

και στην υπάρχουσα πενιχρή βιβλιογραφία.  

Εδώ θα περιοριστούμε να δώσουμε σύντομη ιστορική κυρίως 

σκιαγράφηση εξελικτικής πορείας της ναυτιλίας στη μικρή ναυτική 

πολιτεία του Θερμαϊκού και του Βορείου Αιγαίου. Ποικίλα άλλα και 

σημαντικά ιδίως απο λαογραική και ιστορική άποψη θέματα, όπως είναι 

οι συνθήκες ζωής και εργασίας και οι συνήθειες των ναυτικών στα 

ατελείωτα ταξίδια τους, η καθημερινή τους διατροφή, η ενδυμασία, η 

διασκέδαση και η ψυχαγωγία, η οργάνωση και η ιεραρχία του 

πληρώματος και η αντίστοιχη πληρωμή κάθε μέλους του, τα δρομολόγια 

και οι σταθμοί των ταξιδιών τους, η ενδιαφέρουσα και πλούσια ναυτική 

λαϊκή μετεωρολογία, οι ευτράπελες διηγήσεις, τα ανέκδοτα, τα 

παραμύθια και τα πολλά τραγούδια των Λιτοχωρινών ναυτικών, τα έθιμα 

του τόπου που συνδέονται με τη ναυτική ζωή, η συμβολή των ναυτικών 

στους εθνικούς αγώνες κ.ά. θέματα δεν θα παρουσιαστούν εδώ. Θα  

αποτελέσουν επί μέρους κεφάλαια μιας γενικότερης, πλήρους κατά το 

δυνατόν μονογραφίας για τη ναυτιλία και τη ναυτική παράδοση του 

Λιτοχώρου, που ετοιμάζεται.  

 

Λόγοι ανάπτυξης της ναυτιλίας του Λιτοχώρου 

  

Ηχεί μάλλον παράξενα- και προκαλεί μεγαλύτερη συχνά 

εντύπωση, αν οχι κατάπληξη, ακόμα και σε μελετητές της νεώτερης 

ναυτικής και της γενικότερης ιστορίας- η αναφορά στην ύπαρξη 
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σημαντικής άλλοτε ναυτικής δραστηριότητας και παράδοσης σ’εναν 

οικισμό του Ολύμπου, που ακουμπά στους καταπράσινους ανατολικούς 

του πρόποδες, βρίσκεται στα ριζά του και αποτελεί το συνηθέστερο 

σημείο, γνωστό και διεθνές, εκκινήσεως για την κατάκτηση του θρυλικού 

βουνού. Όμως αυτή ακριβώς η ύπαρξη του Ολύμπου με τα απέραντα 

δάση του, τα πλούσια σε χρήσιμη κυρίως ξυλεία, αποτέλεσε την κύρια 

και γενεσιουργό αιτία δημιουργίας και ανέλιξης της Λιτοχωρινής 

ναυτιλίας
10

. 

Οι τόποι υλοτομίας – ξύλευσης  βρίσκονται πολύ κοντά (και 

βρίσκονταν ακόμη κοντύτερα παλαιότερα, τότε που τα δάση συχνά 

έφταναν στην Πιερία μέχρι τις  ακτές του Θερμαϊκού σε ορισμένες 

περιοχές όπως π.χ. στη Κατερίνη), σχεδόν σε απόσταση αναπνοής απο το 

Λιτόχωρο. Οι ανάγκες μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων της ξυλείας, 

που υλοτομούνταν στα δάση του Ολύμπου, με τα μικρά μεταφορικά μέσα 

της εποχής της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα, με φορτηγά δηλαδή 

ζώα, κυρίως μουλάρια των επαγγελματιών αγωγιατών, που τις μετέφεραν 

απο το βουνό στην ακτή και τις «σκάλες» της περιοχής, για να 

φορτωθούν στα ιστιοφόρα πλοία γιά τα κέντρα εμπορίας και 

κατανάλωσης, ήταν μεγάλες. 

Η ξυλεία του Ολύμπου ήταν, ιδίως παλαιότερα, περιζήτητη στη 

Θεσσαλονίκη και σ’ άλλες αγορές. Έτσι οι κάτοικοι του Λιτοχώρου 

βρήκαν πρόσφορο πεδίο για μεγάλη απασχόληση και στις μεταφορές 

ξυλείας απο το βουνό
11

, αλλά προπαντός στη μεταφορά της στα εμπορικά 

κέντρα με τα ιστιοφόρα. Έτσι στράφηκαν από πολύ παλαιότερα χρόνια 

προς τη θάλασσα, όσο αλίμενες
12

 και αν είναι οι ακτές της Πιερίας στην 

περιοχής τους. Εκμεταλλεύτηκαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο τους 

πόρους και τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου τους. 

 

Απαρχές της ναυτιλίας στο Λιτόχωρο. 

Ένα σημαντικό ιστορικό πρόβλημα της έρευνας της ναυτιλίας του 

Λιτοχώρου αφορά τις ιστορικές απαρχές της και δεν έχει, τουλάχιστον ώς 

σήμερα, λυθεί. Και αυτό διότι δεν υπάρχουν ή δεν έχουν βρεθεί ώς τώρα 

σαφείς μαρτυρίες και θετικές ειδήσεις για τον χρόνο ή τουλάχιστον την 

περίοδο, κατά την οποία άρχισε η πρώτη ανάπτυξή της, μικρή 

οπωσδήποτε, αρχικά. Οι περισσότερες ιστορικές μαρτυρίες που 

διαθέτουμε ειναι νεώτερες και ανάγονται στον 18ο και κυρίως στον 19ο 

και 20ό αιώνα. Οπωσδήποτε η αρχική ανάπτυξη της ναυτιλίας συνδέεται 

με το αντίστοιχο πρόβλημα της δημιουργίας του οικισμού του Λιτοχώρου 

μάλλον στην πρώιμη Τουρκοκρατία. Άλλωστε, εξίσου ομιχλώδεις είναι 

και οι αρχές της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας γενικότερα στους 

μεταβυζαντινούς χρόνους.  

Η προφορική παράδοση του τόπου θέλει τη ναυτική παράδοσή του 

πολύ παλαιά, τόσο παλαιά, όσο και η δημιουργία του οικισμού, 
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φτάνοντας μέχρι την βΒυζαντινή εποχή
13

, για την οποία όμως δεν έχουμε 

ιδιαίτερα πειστήρια ούτε για την ύπαρξη τότε του Λιτοχώρου, ούτε 

βέβαια για τη ναυτιλία του. Οι πρώτες, γνωστές σήμερα, γραπτές, και 

επομένως βέβαιες, μαρτυρίες είναι επιγραφικές και ανάγονται στα μέσα 

περίπου του 18ου αιώνα. Πρόκειται συγκεκριμένα για επιγραφή στο 

υπέρθυρο πάνω από την είσοδο μονόχωρου παρεκκλησίου του Αγίου 

Διονυσίου του εν Ολύμπω προσκολλημένου στον ναό του Αγίου 

Δημητρίου του Λιτοχώρου, η οποία αναφέρει επί λέξει: « Εκτίσθη ο 

θείος ούτος και ιερός ναός του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών 

Διονυσίου διά δαπάνης του κυρ Χατζή Μιχαήλ και κυρ Νικολάου Ριύζη  

και των λοιπών καραβοκύρηδων των επί της κώμης ταύτης εν έτη, 

αψξβ΄» [1762]
14

. Από την καταγραφή αυτή διαπιστώνεται η ύπαρξη τότε 

όχι απλών ναυτικών, αλλά και «καραβοκύρηδων », δηλαδή πλοιοκτητών 

– ιδιοκτητών ιστιοφόρων, γεγονός που μας οδηγεί στην άποψη ότι στα 

μέσα του 18ου αιώνα η ναυτιλία ήταν ήδη αρκετά αναπτυγμένη στο 

Λιτόχωρο. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει απο τη μια στιγμή 

στην άλλη, καθώς προϋποθέτει μια μάλλον αργή διαδικασία με βάση τα 

δεδομένα της εποχής εκείνης. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε οτι η 

ναυτιλία ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα, έως από τον 17ο αιώνα ή και 

παλαιότερα ακόμη. Πιθανόν στους πριν από τον 18ο μεταβυζαντινούς 

αιώνες να υπήρχαν λίγα ιστιοφόρα τοπικής μάλλον εμβέλειας, ίσως 

ακόμα απο τα χρόνια της κυριαρχίας των Βενετών στις ελληνικές 

θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρχε, φαίνεται, μικρός 

ταρσανάς, «καρνάγιο», για την ναυπήγηση ιστιοφόρων από τον 18ο 

αιώνα στην παραλία του Λιτοχώρου
15

. Οι τοπικές πάντως παραδόσεις 

αναφέρουν οτι απο τα πρώτα σχεδόν χρόνια δημιουργίας του χωριού οι 

κάτοικοι, όπως προαναφέραμε, στράφηκαν προς τη θάλασσα. 

 

Η ναυτιλία κατά τον 19ο αιώνα 

 

Οι ιστορικές μαρτυρίες για τη Λιτοχωρινή ναυτιλία στον 19ο αιώνα 

ουσιαστικά αναφέρονται κυρίως στο δεύτερο ήμισύ του. Η πλουσιότερη 

και σημαντικότερη, πολύ ουσιαστική γραπτή πηγή γενικότερης σημασίας 

- για τις μοναδικές για την εποχή αυτή και γι’ αυτό πολύτιμες 

πληροφορίες που μας προσφέρει για ποικίλα θέματα του πολιτισμού του 

Λιτοχώρου, όπως για τον χαρακτήρα των κατοίκων, τις συνήθειες και τα 

έθιμά τους, την εκπαίδευση στα αξιόλογα σχολεία τους, στα οποία είχε 

εργασθεί ως δάσκαλος και ο ίδιος ο συγγραφέας, για τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες, την κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική ζωή των 

Λιτοχωρινών, για τον λαϊκό πολιτισμό γενικά και την ιστορία του 

Λιτοχώρου πρίν από την επανάσταση του 1878 (κατά την οποία υπέσθη, 
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ως γνωστόν, μεγάλες καταστροφές και ανάλογες άλλες συνέπειες)-, είναι 

το έμμετρο, σε ομοιοκατάληκτους στίχους, έργο του λόγιου Σκοπελίτη 

Ιωάννη Δρακιώτη με τον περίεργο τίτλο « Ο κώνωψ Ολύμπου και 

Μακεδονίας»
16

, που ο συγγραφέας του το χαρακτηρίζει μετριόφρονα ώς 

«πονημάτιο». Σ’ αυτό γίνεται, μεταξύ των άλλων ειδήσεων για τον 

επαγγελματικό βίο των Λιτοχωρινών, σχετικά εκτενής αναφορά και στη 

ναυτιλία του τόπου. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ιω. Δρακιώτης για τα 

επαγγέλματα των κατοίκων τα παρακάτω πολύ διαφωτιστικά και 

ενδιαφέροντα: 

 

«Των εγχωρίων έκαστος ανήκ’ εις μίαν τάξιν· 

- ως προς τας τέχνας εννοώ – καθ’ ην έλαβε τάσιν
17

. 

Οι μεν κάμνουν τον ναυτικόν
18

, οι δε πάλιν τον ράπτην, 

τον ξυλουργόν άλλοι δε κι άλλοι τον μεταπράτην. 

Οι τελευταίοι ούτοι μεν είναι πολλά ολίγοι, 

ο αριθμός των πειθομαι ότι δεν θα πληθύνη. 

Οι των λοιπών πλην τάξεων είναι συνηνωμένοι 

εις συντεχνίας χωριστάς όλοι καταταγμένοι. 

Εκάστη έχει μάστορα ίδιον και ταμίαν, 

εις ον πληρώνουν κάτι τι κατά την συμφωνίαν. 

Τα δ’ επισυναγόμενα τα διδουσιν εις τόκον 

και διά τούτου κάμνωσιν ό,τι καλόν στον τόπον. 

Δηλαδή δίδουν μέρος τι εις ελεημοσύνας, 

εις υπανδρείαν ορφανών και άλλας καλωσύνας 

κάμνουσι και συλλείτουργον υπέρ ζωής των ζώντων 

συνάμα και μνημόσυνον υπέρ των τεθνεώτων. (...)
19

 . 

Πρώτη δε των συντεχνιών και επικρατέστερα 

είναι η των θ α λ α σ σ ι ν ώ ν
20

, ως πολυπληθέστερα. 

Ως προς τα έργα τα καλά είν’ δυστυχώς υστέρα 

και ως προς τα αισθήματα πάνυ ενδεέστερα. 

Εν γένει θεωρούμενοι κ’ οι ναύται, ως κ’ οι άλλοι, 

δεν είν’ καμμιά διαφορά τόσω πολύ μεγάλη. 

Δεν φαίνονται ως ναυτικοί και κοσμογυρισμένοι
21

, 

θαρρείς εις στασιμότητα είν’ καταδικασμένοι. (...). 

Και ηθικά και υλικά [καλά] και δόξαν θ’ αποκτήσουν, 

θαρρούν με το εμπόριον των ξύλων
22

 θα πλουτήσουν. 

Διό και οι πλειότεροι με τα πλοιάριά των
23

, 
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ναυτολογούντες εξ, επτά, τινάς με τα παιδιά των
24

. 

Νυχθημερόν εργάζονται, νύκτα ποντοπορούντες 

και την ημέραν άνθρακας
25

 ή ξύλα κουβαλούντες. 

Αυτοί εφοδιάζουσι τας Θεσσαλονικέων  

οικίας, με καυσόξυλα κ’ εκείνας των Εβραίων. 

Αυτοί εις το παράλιον τα φέρουσιν επ’ ώμων 

κ’ εκεί τους αντικαθιστά όμιλος αχθοφόρων
26

 . 

Εάν τους ονομάση τις βαστάζους
27

 της θαλάσσης, 

τοιαύτη είναι πράγματι του έργου των η τάξις. 

Αφ’ου πρίν επεχείρησαν εμπόριον αλάτων
28

 

καίτοι καθόλου γνώσεων και άμοιροι γραμμάτων. 

Εγεύθησαν πλην τα καλά τινές της ναυτιλίας 

κ’ έκαμαν δύο βρίκια, κάτι ημιολίας
29

. 

Και ταξιδεύουσί τινες ήδη μέχρι της Σμύρνης
30

. 

εις ομοίως επελάγισε και μέχρι της Μεσσήνης
31

. (...). 

Και νωρίτερα όμως, στο πρώτο ήμισυ του 19
ου

 αιώνα, έχουμε 

κάποιες, όχι τόσο αναλυτικές και διαφωτιστικές, πάντως σημαντικές 

πληροφορίες για τη ναυτιλία του Λιτοχώρου. Κατά τη διάρκεια της 

ελληνικής επανάστασης το 1821 τα καράβια των Λιτοχωριτών μετέφεραν 

από τις έρημες ακρογιαλιές της Πιερίας τους Μακεδόνες αγωνιστές του 

Ολύμπου, των Πιερίων και του Βερμίου στις Βόρειες Σποράδες, όπου 

είχαν τότε συσσωρευτεί πρόσφυγες και άλλοι αγωνιστές απο τη 

Θεσσαλομαγνησία και την Χαλκιδική
32

. Η συμμετοχή των πλοίων των 

Λιτοχωριτών στην επανάσταση, όπως και στους μετέπειτα 

εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες το 1854 και προπαντός το 1878 με την 

επανάσταση του Ολύμπου και την καταστροφή του Λιτοχώρου, αποτελεί 

οπωσδήποτε ιδιαίτερο κεφάλαιο της ναυτιλίας και της ναυτικής ιστορίας 

της κωμόπολης του Ολύμπου. 

Πολύ ενδιαφέρουσες για τη ναυτιλία του Λιτοχώρου στην επόμενη 

δεκαετία του 1830, λίγο μετά την επανάσταση του 1821 και το άδοξο 

τέλος της για τους Μακεδόνες αγωνιστές, είναι οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε τουρκικό κατάστιχο του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης (που 

βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη), στο 

οποίο έχουν απογραφεί οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης. Φέρει την 

ημερομηνία – χρονολογία 3 Ιανουαρίου 1835 και οι Έλληνες 

καταγράφονται κατα συνοικίες (mahalle)
33

. 
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Έτσι στο τμήμα της καταγραφής των ξένων κατοίκων της 

συνοικίας του Αγίου Αθανασίου της Θεσσαλονίκης στο κατάστιχο, 

σημειώνονται δύο κάτοικοι (ο πωλητής αλατζά Κωσταντής, γιος Γιάννη 

και ο αδελφός του Νικόλαος) από την «Gavardina», οι οποίοι είχαν 

καταγραφεί και στη συνοικία του Αγίου Υπατίου (=Παναγίας Δεξιάς). 

Πράγματι, στην τελευταία συνοικία υπάρχουν καταγεγραμμένοι ένας 

κατασκευαστής αλατζά και ο αδελφός του, οι οποίοι, έχουν τα παραπάνω 

ονόματα και κατάγονται απο το Λιτόχωρο, χωρίς όμως να είναι βέβαιο 

οτι ταυτίζονται απολύτως οι μεν με τους δε
34

. Οι καταγόμενοι απο την 

«Γκαβαρντίνα (Gavardina ή και Kavardina μερικές φορές στο 

κατάστιχο)» ξένοι υπηκόοι της Θεσσαλονίκης σημειώνονται στις 

συνοικίες Αγίου Αθανασίου, Μονής Μεγ. Παναγίας, Αγίου 

Κωνσταντίνου και Μονής Κοριτσιών, στις οποίες δεν αναφέρονται 

καταγόμενοι απο το Λιτόχωρο, ενώ στις άλλες συνοικίες της πόλης 

αναγράφονται, μόνο Λιτοχωρινοί και δεν υπάρχει κανένας 

«Gavardinali», καταγόμενοι δηλαδή από την Gavardina. Εξ’ άλλου 

σημαντικός αριθμός «καϊκτσήδων»
35

 της πρωτεύουσας  της Μακεδονίας 

κατάγονταν τότε είτε από το Λιτόχωρο είτε από την Gavardina.  

Όλες αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν τον μελετητή του 

κατάστιχου τουρκολόγο Βας. Δημητριάδη στο συμπέρασμα ότι η 

Gavardina ταυτίζεται με το Λιτόχωρο
36

. Επισημαίνει επίσης ότι, 

σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες, που δεν μπόρεσε να 

διασταυρώσει με καμία γραπτή πηγή, με την ονομασία «Γκαβαρντίνα» 

χαρακτηρίζονταν οι κάτοικοι του Λιτοχώρου
37

. 

 Σύμφωνα με την προφορική παράδοση των κατοίκων της Πιερίας, 

οι κάτοικοι του Λιτοχώρου, όπως είναι μέχρι σήμερα γνωστό, 

σκώπτονται, πράγματι, απο τους περιοίκους τους, με το παρωνύμιο «οι 

Καμπαρντίνες»
38

 ή «τα Γκαγκάνια». Η προσωνυμία Καμπαρντίνες – 

Καμπαρντινάδες νομίζουμε ότι έχει άμεση σχέση με το ναυτικό 

επάγγελμα των Λιτοχωρινών και δεν οφείλεται σε υστερογενείς 

αιτιολογήσεις της παρουσίας του σκώμματος αυτού. Διότι οι Λιτοχωρινοί 

ως ναυτικοί προφανώς φορούσαν το γνωστό ναυτικό ένδυμα, τη 

«γκαμπαρντίνα» ή ναυτική καμπαρντίνα είδος μάλλινου επενδύτη (μακρύ 

παλτό) που τον συνήθιζαν παλαιότερα οι ναυτικοί σ’ όλη σχεδόν τη 

Μεσόγειο
39

. 

 Οι γραπτές μαρτυρίες για την ναυτιλία και τους ναυτικούς του 

Λιτοχώρου πυκνώνουν προς το τέλος του 19ου
 40

 και αργότερα στον 20ό 

αιώνα. Εκτός απο τις σύντομες αλλά θετικές πληροφορίες, που 

προαναφέρθηκαν, του ταγματάρχη του Μηχανικού Νικολ. Θ. Σχινά 

(1887)
41

 και του Ανδρ. Αρβανίτη (1909)
42

, έχουμε μια πολύ 
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ενδιαφέρουσα επιγραφική μαρτυρία για την ύπαρξη «της συντεχνίας των 

θαλασσινών Λιτοχώρου 1900», στο μεταίχμιο δηλαδή 19ου και 20ού 

αιώνα
43

. Είναι η περίοδος, κατα την οποία αναπτύσσεται ραγδαία η 

ναυτιλία του Λιτοχώρου, ώστε μετά από 10 – 20 χρόνια να διαθέτει τον 

μεγαλύτερο ίσως αριθμό ιστιοφόρων στη ναυτική του ιστορία, περίπου 

300, ίσως και μέχρι 400 σκάφη, μικρά και μεγάλα. Με την εξάπλωση 

όμως της χρήσης του ατμού από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής στις 

ελληνικές θάλασσες και στους στόλους των ναυτικών νησιών και τόπων, 

λίγο αργότερα, ιδίως στις αρχές του 20ού αιώνα, αρχίζει στη συνέχεια η 

σταδιακή, αριθμητική τουλάχιστον, μείωση των Λιτοχωρίτικων καϊκιών, 

κυρίως στον μεσοπόλεμο. 

 

Η ναυτιλία στον 20ό  αιώνα 

 

 Σημαντική πηγή για τις αρχές του 20ού αιώνα (όχι μόνο για την 

ιστορία και τον πολιτισμό του Λιτοχώρου, αλλά ολόκληρης της Πιερίας) 

είναι το έργο του επισκόπου Κίτρους Παρθένιου (Βαρδάκα) για τα 

τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, άρα μέχρι το 1912
44

. Όπως 

σημειώνει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο «Η κωμόπολις Λιτόχωρον» του βιβλίου 

του (σ. 31 – 39), «οι κάτοικοι αυτού, άπαντες ελληνόφωνοι χριστιανοί 

ορθόδοξοι, ασχολούνται οι μεν περί την ναυτιλίαν, οι δε περί το εμπόριον 

και το λοιπόν πλείστον μέρος αυτών περί την γεωργίαν και 

κτηνοτροφίαν»
45

. Δέν αναφέρει εδώ τους υλοτόμους, τους αγωγιάτες κ.ά. 

επαγγελματίες, κάνει όμως ιδιαίτερη μνεία για τους ναυτικούς: 

«Δυνάμεθα ενταύθα να προσθέσωμεν ότι οι θαλασσινοί
46

 λεγόμενοι 

Λιτοχωρίται, οίτινες αποτελούσι το ήμισυ περίπου των αρρένων
47

 

Λιτοχώρου, είναι ιδιοκτήται εβδομήντα μέχρις εκατόν
48

 ιστιοφόρων 

πλοίων, δι’ ων ταξιδεύουσι καθ’ άπαντα τα μέρη του Θερμαϊκού, της 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αγ. Όρους, Αίνου, Δεδεαγάτς,  Τένεδου, 

Λήμνου, Βόλου, Χίου, Σάμου, Μυτιλήνης, Σμύρνης, Κρήτης και εν γένει 

τα παράλια του Αιγαίου
49

 αποβιβάζοντες τα εντεύθεν φορτωθέντα 

εμπορεύματα και εκείσε έτερα μεταφέροντες»
50

.  

 Το 1918 οι Λιτοχωρινοί καραβοκύρηδες ιδρύουν στη 

Θεσσαλονίκη την «Ένωση Εμποροπλοιάρχων ¨το Λιτόχωρον¨», γεγονός 

που δείχνει τη δεσπόζουσα και τότε θέση τους στα ναυτικά πράγματα όχι 

μόνο του Θερμαϊκού, αλλά γενικότερα της Θεσσαλονίκης και της 

Μακεδονίας
51

.   

 Όμως σταδιακά οι αλλαγές των συνθηκών στη ναυτιλία
52

 γίνονται 

αισθητές και στην περίπτωση του Λιτοχώρου στα μεταπελευθερωτικά 

χρόνια, προπαντός κατά τη δύσκολη και από γενικότερη οικονομική 

άποψη περίοδο του μεσοπολέμου. Τα πανιά, που κυμάτιζαν για αιώνες σε 

κάθε κόλπο, όρμο και παραλία της ελληνικής γής, δίνουν σιγά – σιγά τη 
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θέση τους στις μηχανές
53

 , που είναι ασύγκριτες στη γρήγορη και πιο 

ξεκούραστη διακίνηση των φορτίων. Πολλοί Λιτοχωρινοί δεν θα 

μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, που φέρνουν και 

μεγάλο ανταγωνισμό, και θα χάσουν τα πλοία τους. Άλλοι θα αλλάξουν 

επάγγελμα στρεφόμενοι αναγκαστικά σε δουλειές της στεριάς, αν και δεν 

θα τις προτιμούσαν ποτέ υπό ευνοϊκότερες ναυτικές συνθήκες. Αρκετοί 

πάντως Λιτοχωρινοί καραβοκήρηδες θα κατορθώσουν να επιβιώσουν, 

για να ακολουθήσει και πάλι η ναυτιλία τους ανοδική πορεία στις 

παραμονές του πολέμου του 1940
54

. 

 Κατά τον μεσοπόλεμο το Λιτόχωρο διέθετε στον στόλο του 

τουλάχιστον εκατό (100) καΐκια, ίσως και λίγο περιοσσότερα. Συγχρόνως 

πάντως με τη μείωση τους αριθμητικά αυξήθηκε το μέγεθος των σκαφών 

και η χωρητικότητά τους, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά. Η αύξηση 

αυτή συντελέστηκε συχνά με τη σύμπραξη δύο ή και περισσότερων 

καραβοκυραίων. Ναυπηγήθηκαν τότε καΐκια 150 – 300 τόνων και 

πεντακόσιες περίπου οικογένειες δούλευαν και ζούσαν από τη 

θάλασσα
55

. 

 Εκτός απο την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας και την αργή αλλα 

συνεχή υποχώρηση και αντικατάσταση των ιστιοφόρων απο τα 

ατμόπλοια και άλλοι παράγοντες, που εμφανίστηκαν εν τω μεταξύ 

συντέλεσαν στη σταδιακή καθοδική πορεία της Λιτοχωρίτικης ναυτιλίας, 

που την οδήγησαν στη παρακμή.  Σημαντικότατος παράγοντας ήταν η 

ανάπτυξη των χερσαίων συγκοινωνιών, του τρένου και στη συνέχεια και 

του αυτοκινήτου, που στη Μακεδονία συντελέστηκε (ιδιαίτερα για το 

αυτοκίνητο) κυρίως μετά την απελευθέρωση. Οπότε ακολούθησε η 

ανάληψη απ’ αυτά τα μέσα μεγάλου μέρους του μεταφορικού έργου που 

εκτελούσαν τα καΐκια του Λιτοχώρου, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες γραμμές 

του Θερμαϊκού. 

 Απο το 1925 και εξής έγιναν κάποιες προσπάθειες Λιτοχωρινών 

πλοιοκτητών να εκσυγχρονίσουν τα σκάφη τους συχνά με την προσθήκη 

μηχανής στα καΐκια ή και με την πλήρη αντικατάσταση των πανιών με 

μηχανές. Όμως οι προσαρμογές αυτές, εκτός απο καθυστερημένες, ήταν 

πολύ μικρές μπροστά στις μεγάλες αλλαγές της διεθνούς και της 

ελληνικής ναυσιπλοΐας και την καθιέρωση νέων χερσαίων 

συγκοινωνιακών μέσων. Παρ’ όλα αυτά μέχρι το 1940 οι ναυτικοί 

εξακολουθούσαν να αποτελούν στο Λιτόχωρο την πολυπληθέστερη 

επαγγελματική τάξη. 

 Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, με την επίταξη των καϊκιών του 

Λιτοχώρου απο τους Γερμανούς κατακτητές για τις ανάγκες τους υπήρξε 

ένα ακόμη πλήγμα, το μεγαλύτερο, για τη Λιτοχωρινή ναυτιλία, που 

όπως προείπαμε, εμφάνιζε κάποια σημάδια ανάκαμψης, λίγο πριν το 

1940. Πολλά απ’ αυτά τα καΐκια βούλιαξαν κατα τη διάρκεια της 

Κατοχής και της Αντίστασης, μετά από επιθέσεις ελληνικών και 
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συμμαχικών ναυτικών (ιδίως υποβρυχίων) και αεροπορικών δυνάμεων
56

. 

Ατελείωτες είναι οι σχετικές δραματικές διηγήσεις παλιών Λιτοχωρινών 

ναυτικών, που επέζησαν απο τέτοιες καταστροφές και ναυάγια των 

πλοίων τους.  

 Το 1950 το Λιτόχωρο διέθετε πλέον λίγες δεκάδες καΐκια, περί τα 

50 – 60 ή και λίγο περισσότερα
57

, καθώς μερικά από αυτά ανασύρθηκαν - 

και ανασύρονταν επι χρόνια και μετά τη λήξη του πολέμου και την 

αποχώριση των Γερμανών - απο τον βυθό των θαλασσών. Ήταν, σε κάθε 

περίπτωση, πολύ λιγότερα από τα μισά καΐκια του Λιτοχώρου, που 

υπήρχαν μέχρι το 1940. Οι μεταπολεμικές συνθήκες περαιτέρω 

εκσυγχονισμού της ναυτιλίας και ατμοπλοΐας τα είχαν καταστήσει πλέον 

τεχνολογικά ξεπερασμένα – έστω και αν διέθεταν πολλά μηχανές – και 

οικονομικά μάλλον ασύμφορα ή τουλάχιστον μη προσοδοφόρα, όπως 

ήταν σε περασμένες εποχές ακμής και πλούτου της Λιτοχωρίτικης 

ναυτιλίας. 

 Έτσι στη δεκαετία του 1950, γύρω στο 1955 – 60, επιχείρησαν οι 

Λιτοχωρινοί πλοιοκτήτες την τελευταία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 

μικρού πλέον στόλου τους. Άρχισαν να αγοράζουν συνεταιρικά 

motorship των 500, 600 μέχρι και 700 τόνων. Τα αγόραζαν από το 

εξωτερικό, κυρίως απο την Αγγλία, 5 – 10 ναυτικοί μαζί, συμμετέχοντας 

ο καθένας στο σημαντικό κεφάλαιο της αγοράς ανάλογα με τις 

οικονομικές του δυνατότητες. Με αυτά έκαναν μεταφορές σε όλα σχεδόν 

τα μεγάλα και μικρά λιμάνια της Ελλάδος μέχρι τη Νότια Κρήτη, ενώ 

συγχρόνως ταξίδευαν πιο  συχνά πλέον και στο εξωτερικό και κυρίως 

στη Κεντρική Μεσόγειο, μεταφέροντας ποικίλα προϊόντα και 

εμπορεύματα πάσης φύσεως. 

 Έτσι, σταδιακά μέσα σε μία περίπου δεκαετία, αποσύρθηκαν τα 

περισσότερα από τα κομψά σκαριά των ιστιοφόρων του Λιτοχώρου, τα 

οποία του χάρισαν, όπως τονίστηκε για μία μακρά περίοδο της 

Τουρκοκρατίας και του πρώτου μισού αιώνα ελεύθερου βίου, σημαντικό 

πλούτο, οικονομική ευρωστία και συνακόλουθα ευημερία, κοινωνική και 

πολιτισμική πρόοδο, καταστάσεις εν πολλοίς άγνωστες τότε σ’ ολόκληρη 

σχεδόν την αγροτική ύπαιθρο της Μακεδονίας, παιδεία και πολιτισμό 

λεπτότερο και ανώτερο σε σχέση με τις γύρω περιοχές, ακόμη και με το 

διοικητικό κέντρο της Πιερίας, την Κατερίνη. Και σήμερα ακόμη ο 

προσεκτικός παρατηρητής διακρίνει τα ίχνη και τις ευεργετικές συνέπειες 

της ναυτιλίας - και της ναυτικής παράδοσης γενικότερα που 

δημιουργήθηκε- στην αστική συγκρότηση, τον κοινωνικό βίο, τα έθιμα, 

τον χαρακτήρα, τη διατροφή, την κατοικία και γενικά την καθημερινή 

ζωή των κατοίκων της ναυτικής πολιτείας του Θερμαϊκού. Τα ιστιοφόρα 

αντικαταστάθηκαν από τα σιδερένια motorship, μεγαλύτερα και 

αποδοτικότερα από κάθε άποψη σκάφη.  
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 Με τα μικρά αρχικά motorship των 500 – 700 τόνων οι 

Λιτοχωρινοί ναυτικοί δούλεψαν για λίγα χρόνια, μια δεκαετία περίπου, 

διότι και αυτά είχαν εν τω μεταξύ ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό από τις 

ραγδαίες εξελίξεις της ναυπηγικής βιομηχανίας και τις ανάλογες 

προόδους της ατμοκίνητης ναυτιλίας. Έτσι έγιναν κι αυτά παθητικά  απο 

οικονομική άποψη. Άρχισε (γύρω στο 1970) και αυτών η πώληση και η 

αντικατάστασή τους με μεγαλύτερα, άνω των χιλίων (1000) τόνων, 

συνήθως 1200 – 1300 τόνων, τα οποία ταξίδευαν μέχρι τη Λιβυή στην 

Αφρική και την Ισπανία στη Δυτική Μεσόγειο και όχι σπάνια και έξω 

απο τη λεκάνη της Μεσογείου. 

 Τα τελευταία λίγα καΐκια υπήρχαν στο Λιτόχωρο μέχρι τη 

δεκαετία του 1960. Σταδιακά πουλήθηκαν κι αυτά για την αγορά των 

motorship ή εγκαταλείφθηκαν, για να σαπίσουν σε απόμερες ακτές, ή 

χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ως καύσιμη ύλη στους φούρνους των 

σπιτιών. Έτσι εξέλιπε πλέον η παραδοσιακή μορφή μιας μακροχρόνης 

επαγγελματικής δραστηριότητας των Λιτοχωρινών
58

, η οποία σε 

ορισμένες περιόδους, ιδίως στις αρχές του 20ού αιώνα αλλά και 

αργότερα, απασχολούσε τους μισούς τουλάχιστον άντρες της 

κωμόπολης, αποφέροντας το μεγαλύτερο μέρος του σημαντικού 

εισοδήματος των κατοίκων. 

 Οι Λιτοχωρινοί καραβοκύρηδες άργησαν, όπως ελέχθη να 

προσαρμοστούν στις γρήγορες αλλαγές της ναυτιλίας και τις επιταγές της 

νέας τεχνολογίας του ατμού, όπως άλλωστε συνέβη και με άλλους 

σημαντικούς τόπους της ναυτικής μας ιστορίας, όπως το Γαλαξείδι
59

. 

Μετά την πλήρη επικράτηση του ατμού, οι μαύρες τσιμινιέρες των 

ατμοπλοίων αντικατέστησαν παντού τα όμορφα σκαριά των ιστιοφόρων 

και τα σιδερένια σκάφη εκτόπισαν σταδιακά και στην περίπτωση του 

Λιτοχώρου τα ξύλινα σκαριά, έργα τεχνικής σοφίας, παραδοσιακής 

εμπειρίας και τέχνης των παλαιών καραβομαραγκών, πρακτικών 

ναυπηγών ορισμένων ελληνικών ναυτικών τόπων. Οι Λιτοχωρινοί 

πλοιοκτήτες έχασαν τα σκήπτρα της θαλάσσιας ιδιοκτησίας στην περιοχή 

τουλάχιστον του Θερμαϊκού και του Β.Δ. Αιγαίου, παρέμειναν όμως ως 

την εποχή μας επαγγελματίες ναυτικοί. Έτσι η μακρόχρονη ναυτική 

παράδοση του Λιτοχώρου, στοιχείο σημαντικό της τοπικής ταυτότητας 

και του πολιτισμού του, επιβιώνει σ’ ένα βαθμό και με σύγχρονη μορφή 

μέχρι σήμερα με τη στροφή σημαντικού αριθμού κατοίκων προς τα 

προσοδοφόρα επαγγέλματα της σύγχρονης ναυτιλίας. Από την άλλη 

πλευρά ζούν ακόμη οι τελευταίοι απόμαχοι φορείς της ιστιοφόρας 

ναυτιλίας του τόπου, οι έσχατοι κρίκοι μιας μακρόχρονης ναυτικής 

παράδοσης, οι οποίοι έζησαν όλες τις αλλαγές απο το τέλος της ακμής ώς 

την καθοδική πορεία και την ολοκλήρωση της παρακμής και της πτώσης 

των Λιτοχωρινών ιστιοφόρων. Πλήρεις θαλασσινών αναμνήσεων και 

πρόθυμοι αφηγητές σκηνών, αγώνων και γεγονότων της ναυτικής ζωής, 
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αποτελούν τους ζωντανούς μάρτυρες της ναυτοσύνης της κωμόπολης του 

Ολύμπου. Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι το Λιτόχωρο, στον 

αγροτικό ιδιαίτερα χώρο της Μακεδονίας, υπήρξε μάλλον το 

σημαντικότερο κέντρο της ιστιοφόρας ναυτιλίας, κυρίαρχο προπαντός 

στις θαλάσσιες μεταφορές του Θερμαϊκού, απο τη Θεσσαλονίκη μέχρι το 

Στόμιο της Λάρισας και τη Ζαγορά του Πηλίου σχεδόν, καθώς και στο 

αλίμενο Άγιον Όρος. Σ’ αυτούς τους παλαιούς καραβοκύρηδες και 

αφανείς ναύτες του Λιτοχώρου, άξιους συνεχιστές της πανάρχαιας 

ελληνικής ναυτικής παράδοσης, αφιερώνεται η παρούσα σύντομη 

μελέτη
60

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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4. Οι Λιτοχωρίτες στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα λέγονται 

Λιτουχουρ'νοί (Λιτοχωρινοί). Σύμφωνα με τον Σκοπελίτη λόγιο 

Ιωάννη Δρακιώτη, που στο έμμετρο έργο του για το Λιτόχωρο της 

περιόδου 1850-1870 μας δίδει πολύτιμες και άγνωστες από άλλες 

πηγές πληροφορίες για τον λαϊκό πολιτισμό και γενικά τον 

ιδιωτικό και δημόσιο βίο και την ιστορία του Λιτόχωρου, η 

κωμόπολη είχε το 1870 «τριακοσίας οικίας ούσας κτισμένας 

αραιάς, νομίζει τας χιλίας» (Ο Κώνωψ Ολύμπου και Μακεδονίας, 

ήτοι περιγραφή Λιτόχωρου και χωρίων τίνων της Κασσάνδρας, η 

θέσις και το κλίμα, ο πληθυσμός και ο χαρακτήρ των κατοίκων, η 

προς τα καλά και ωφέλιμα τάσις των και τα επικρατούντα ήθη και 

έθιμα, εν Αθήναις 1870, σ. 17), αριθμός μάλλον μικρότερος του 

πραγματικού. Ο ίδιος άλλωστε. παρακάτω (σ. 61) αναφέρει ότι 

κατοικούσαν πεντακόσιες οικογένειες. Ίσως σε ορισμένα σπίτια να 

κατοικούσαν κατά πατριαρχικό τρόπο περισσότερες της μιας 

οικογένειες. Στις αρχές του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τον άριστο 

γνώστη της περιοχής και σημαίνουσα προσωπικότητα της 

Εκκλησίας τότε στη Μακεδονία, επίσκοπο Κίτρους Παρθένιο 

Βαρδάκα, « η κωμόπολις, όπως τη χαρακτηρίζει, συνίσταται εξ 
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Κίτρους από του 1903-1912, εν Αθήναις 1918, σ. 31). Είκοσι 

περίπου χρόνια νωρίτερα ο Νικόλαος Θ. Σχινάς, ταγματάρχης τότε 

του Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού, που επισκέφθηκε μυστικά 

τη Μακεδονία κατ' εντολήν του Γενικού Επιτελείου, για να την 

μελετήσει κυρίως από στρατιωτική άποψη (τοπογραφία, δρόμοι 

και συγκοινωνίες, κάτοικοι, οικονομία, οικισμοί και δυνατότητες 

που προσφέρουν για στρατωνισμό κ.λπ.), αναφέρει ότι το 

Λιτόχωρο είχε το 1885-87 «600 οικίας χριστιανών λιθόκτιστους, 

έξι χάνια 500 άνδρας, 12 εκκλησίας...» (Νικολ. Θ. Σχινά, 

Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής 
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γραμμής και Θεσσαλίας. Οδοιπορικόν Μακεδονίας, εν Αθήναις 

1887, σ. 37). Λίγο αργότερα, το έτος 1909, αναφέρεται στο 

Λιτόχωρο πληθυσμός «3.000 Ελληνομακεδόνων» (Ανδρέου I. 

Αρβανίτου, Η Μακεδονία εικονογραφημένη, εν Αθήναις 1909, σ. 

86, όπου αναφέρεται και ότι «οι κάτοικοι καταγίνονται εις την 

γεωργίαν, υλοτομίαν, υφαντουργίαν εριούχων σκουτί) και την 

ναυτιλίαν»). Πρβλ. Στεφ. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική και 

κοινωνική δραστηριότητα τον Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά 

τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 92, 

όπου τονίζεται η αξιόλογη κατάσταση της παιδείας στο Λιτόχωρο 

στο τέλος του 19ου αιώνα. Και αυτό παρά τις καταστροφές και την 

προσωρινή φυγή των κατοίκων μετά το κάψιμο του Λιτόχωρου 

από τους Τούρκους στην επανάσταση του 1878. Γίνεται λόγος και 

για την « Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Πρόοδος», η οποία 

προσπάθησε να συμβάλει στην ανοικοδόμηση των σχολείων, που 

είχαν καταστραφεί το 1878 (ό. π., σ. 93). 

Σύμφωνα με την προφορική λαϊκή παράδοση του τόπου, μεγάλο 

μέρος, η πλειονότητα των κατοίκων, θεωρείται ότι έχει προέλευση 

από την Ήπειρο. Πιστεύεται ότι Ηπειρώτες οικιστές κατοίκησαν 

στη Ν.Δ. πλευρά της κωμοπόλεως. Ήταν κυρίως πετράδες 

(κτίστες) και υλοτόμοι, τέχνες, που, όπως είναι γνωστό, 

παρουσιάζουν μεγάλη επίδοση στην Ήπειρο. Οι υπόλοιποι 

θεωρείται ότι ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδος ( πληροφορίες 

από χειρόγραφο, του έτους 2006, του Θεόδ. Γ. Μάνου, παλαιού 

και λόγιου γραμματέα της άλλοτε Κοινότητας Λιτόχωρου, τον 

οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για τις πληροφορίες και τα 

φωτοαντίγραφα βιβλίων και δημοσιευμάτων, που πρόθυμα έθεσε 

στη διάθεση μου). 

5. Κατά τον Νικόλαο Σχινά (ό.π., σ. 37) στο Λιτόχωρο (1887) 

«κατασκευάζεται ικανή ποσότης εριούχου, καλουμένου σκουτί, 

του οποίου αρκούσα ποσότης εξάγεται». Αλλά και ο λόγιος 

δάσκαλος της Σκοπέλου Ιωάννης Δρακιώτης στην έμμετρη 

περιγραφή του Λιτόχωρου «Ο Κώνωψ Ολύμπου και Μακεδονίας», 

ό.π., σ. 18-19, κάνει λόγο για τα στερεά σκουτιά, τις μάλλινες 

επίσης «πολκόβες» και τα πολλά κιλίμια που κατασκευάζουν οι 

γυναίκες του Λιτόχωρου. Στο Λιτόχωρο υπήρχαν τον 19° αιώνα 

και εργαστήρια ζωγράφων, που δραστηριοποιούνταν στις 
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νοτιότερες και τις δυτικές (ορεινές) περιοχές της Πιερίας (Νικολ. 

Γραίκου, «Κουλακιώτες ζωγράφοι στην ευρύτερη περιοχή της 

Κατερίνης κατά τον 19- αιώνα», Εικοστό έβδομο Συμπόσιο 

Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 

11-13 Μαΐου 2007) της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 

Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 

2007, σ. 34-35). 

6. Ο Ν. Σχινάς αναφέρει (ό.π., σ. 38) ότι «το πλείστον των 

κατοίκων είναι ναυτικοί, έχοντες περί τα 50 μικρά και διαφόρου 

χωρητικότητος πλοιάρια, γεωργοί και υλοτόμοι, παρέχοντες εν 

ανάγκη [πολέμου] 800 οπλίτας, 300 ημιόνους και 50 ίππους». 

Μεταπολεμικά και προπαντός τα τελευταία 40-50 χρόνια η 

οικονομία του Λιτόχωρου στηρίζεται στη γεωργία, τη ναυτιλία, 

τον τουρισμό και το συνάλλαγμα, καθώς περίπου το 40% των 

οικογενειών έχουν κάποιον απόδημο στην Αμερική (Κέντρον 

Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο 

εξής Κ.Λ., χειρόγραφο στο εξής χφο 3807, σ. 420, συλλογή της 

ερευνήτριας Μιράντας Τερζοπούλου, 1975). 

 

7. Τη ζωηρή παρουσία των ναυτικών και τις έντονες αναμνήσεις 

και τα βιώματα τους από την προπολεμική ναυτική ζωή του 

Λιτόχωρου διαπιστώσαμε κατά την επιτόπια λαογραφική 

αποστολή μας στο Λιτόχωρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Τότε ζούσαν ακόμη πολλοί από τους ναυτικούς, που είχαν ζήσει 

τις αλλαγές από τα μικρά Λιτοχωρινά ιστιοφόρα στα μεταλλικά 

μότορσιπ και τα ατμόπλοια. Οι ίδιοι ήταν ζωντανοί φορείς της 

ναυτικής λαογραφίας του τόπου και κατέγραψα τότε απ' αυτούς 

πλούσιο υλικό από ναυτικά τραγούδια, δίστιχα, μετεωρολογικές 

παρατηρήσεις, περιγραφές της ζωής και της εργασίας των 

ναυτικών κ.ά. πολλά. 

 

8. Στη Νότια Πιερία, με κυριότερο ναυτικό κέντρο το Λιτόχωρο, 

μικρή ναυτική δραστηριότητα είχαν αναπτύξει στην προπολεμική 

—προβιομηχανική περίοδο και μερικοί κάτοικοι της Λεπτοκαρυάς 

(Παρθενίου Βαρδάκα, Περιγραφή κυρίως εννέα ετών 

τουρκοκρατίας (ό. π., σ. 52), καθώς και η Καρίτσα του Κισσάβου. 
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9. Αναφέρω ενδεικτικά τα βιβλία: του Νίκου Χρ. Κάκαλου, Το 

Λιτόχωρο κατά την επανάσταση του 1878 και ο Ευάγγελος 

Κοροβάγκος, Κατερίνη, έκδ. Δήμου Λιτόχωρου 1992 (για τη 

ναυτιλία κυρίως σ. 35-36), Αθαν. Γ. Αδαμοπούλου, Τα σχολεία 

του Λιτόχωρου στα χρόνια της τουρκοκρατίας, Κατερίνη, έκδ. 

Δήμου Λιτόχωρου 1992 (για τη ναυτιλία, σ. 23-27), του ιδίου, 

Σελίδες από το παλιό Λιτόχωρο, Κατερίνη, έκδ. Δήμου Λιτόχωρου 

1995 (σ. 31-32), όπου και για το τοπωνύμιο Λιτόχωρο (σ. 19-24). 

 

10.Στην ύπαρξη πλούσιων δασών, που προσέφεραν την πρώτη ύλη 

για τη ναυπήγηση των ιστιοφόρων τους και πηγή παραγωγής, 

μεταφοράς με αυτά και εμπορίας της χρήσιμης προπαντός ξυλείας 

των δασών τους οφείλεται η ανάπτυξη της ναυτιλίας στα χρόνια 

της τουρκοκρατίας και σε άλλες περιοχές, όπως στα Σφακιά της 

Κρήτης και στις Οινούσσες της Χίου. Στο τελευταίο νησί τα 

αρχικά μικρά ιστιοφόρα της περιόδου 1827 κ.ε. φόρτωναν ξυλεία 

και ξυλοκάρβουνα, που αγόραζαν οι ίδιοι οι ναυτικοί με δικά τους 

κεφάλαια, με το σύστημα της «σερμαγιάς», από το Άγιον Όρος, τη 

Θάσο και τη Σαμοθράκη του Βορ. Αιγαίου και τα πουλούσαν στη 

συνέχεια νοτιότερα, στα λιμάνια της Μ. Ασίας από το Αϊβαλί μέχρι 

το Κουσάντασι ή και νοτιότερα. Ο Παναγ. Κανελλόπουλος σε ένα 

δοκίμιο του επισημαίνει ότι πλάι σε ψηλά βουνά άνθισαν λιμάνια, 

δηλαδή ναυτικοί τόποι, όπως το Γαλαξείδι ή η Πάργα (Τα δοκίμια, 

τόμ. Δ', Αθήνα 2002, σ. 240-241). Το ίδιο ισχύει και για το 

Λιτόχωρο. 

 

11.Το Λιτόχωρο, όπως και άλλα χωριά της περιοχής Ολύμπου και 

Πιερίων είχε μεταξύ των μονίμων κατοίκων του (που δεν 

ξενιτεύονταν όπως οι ναυτικοί) και αρκετούς αγωγιάτες (Παρθ. 

Βαρδάκα, ό.π., σ. 34). 

 

12.Τον χειμώνα πολλά ιστιοφόρα, για να προστατευθούν από τις 

κακοκαιρίες και να μην πάθουν ζημιές, τα μετέφεραν σε 

ασφαλέστερους όρμους (όπως της Μεθώνης) και λιμάνια, ακόμη 

και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Κάσο αντίστοιχα κατέφευγαν τα 

ιστιοφόρα τον χειμώνα στο Τρίστομο της γειτονικής Καρπάθου. 

Όπως σημειώνει και ο Απόστ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της 
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Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 584, η Σκάλα 

Ελευθεροχωρίου στον Όρμο Μεθώνης ήταν μοναδικό λιμάνι της 

περιοχής Ολύμπου κατά την επανάσταση του 1821, κάτι που 

ίσχυσε και αργότερα μέχρι τον 20ό αιώνα. Το μικρό «λιμάνι» 

στους Αγίους Θεοδώρους Λιτόχωρου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

μόνο σε περιόδους καλοκαιρίας. Στην παραλία των Αγίων 

Θεοδώρων, όπου αγκυροβολούσαν προσωρινά τα ιστιοφόρα του 

Λιτόχωρου, διατηρείται μέχρι σήμερα το μικροτοπωνύμιο Στόλος, 

προφανώς από το πλήθος των αγκυροβολημένων παλαιότερα εκεί 

καϊκιών, ένα ακόμη στοιχείο ενδεικτικό της ακμής άλλοτε της 

ναυτιλίας στο Λιτόχωρο. 

 

13.Αναφέρω σχετική μαρτυρία, του έτους 1975, του τότε 

δημάρχου Λιτόχωρου Αθαν. Κοκκώνη (Κ.Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 

420-421). 

 

14.Χ. Τσιούμη, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στο Λιτόχωρο, [1
ο
] 

Επιστημονικό Συνέδριο «Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα 

χρόνια», ό.π., σ. 284. Φωτογραφία της  επιγραφής  (φωτ.  του 

Λιτοχωρινού  φιλολόγου Νικ. Κάκκαλου) δημοσίευσε χωρίς 

μεταγραφή ο καθηγ. Απόστ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της 

Μακεδονίας, 1354-1833, ό.π., σ. 433, εικ. 134. 

 

15.Ο Α. I. Τζαμτζής, Η ναυτιλία του Πηλίου στην τουρκοκρατία 

(μια άγνωστη πτυχή της νεώτερης ναυτικής μας ιστορίας), χ.χρ., σ. 

22, αναφέρει το Λιτόχωρο ως ένα από τα κέντρα ανάπτυξης 

τοπικής ναυτιλίας στον 18° αιώνα (Πρέβεζα, Άρτα, Μεσολόγγι, 

Ζαγορά, Λιτόχωρο, Θεσσαλονίκη, Αυλώνα, Δουλτσίνο). 

16.Ο πλήρης τίτλος του έργου, το οποίο, σημειωτέον, έγινε 

ευρύτερα γνωστό μόλις τα τελευταία χρόνια στην περιοχή κυρίως 

μετά από εκτενή αναφορά μας στη σημασία του για το Λιτόχωρο 

σε παλαιότερα τοπικά συνέδρια της Ελασσόνας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, είναι «Ο Κώνωψ Ολύμπου και χωρίων τζνών 

της Κασσάνδρας, η θέσις και το κλίμα, ο πληθυσμός και ο 

χαρακτήρ των κατοίκων, η προς τα καλά και ωφέλιμα τάσις των 

και τα επικρατούντα ήθη και έθιμα, συντεθείς δι' ομοικαταλήκτων 

στίχων», εν Αθήναις 1870, σχ. 8°, σ. 172. Το έργο ανατυπώθηκε 
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από τον Δήμο Λιτόχωρου το 2006 στη σειρά των εκδόσεων του 

«Μελέτες και έρευνες», με χαιρετισμό του τότε Δημάρχου 

Λιτόχωρου Γ. Παπαθανασίου, πρόλογο του Μιχ. Φαργκάνη, Δ.Θ., 

κείμενο του Αθαν. Αδαμοπούλου (σ. 10-11) για τον Ιωάννη 

Δρακιώτη και το έργο του και εκτενή κάπως, αλλά όχι λεπτομερή 

και εξαντλητική, ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου και της 

ζωής στο Λιτόχωρο στο δεύτερο ήμισυ του 19ου  αιώνα από τον 

Αθανάσιο Μπίντα, master Λογοτεχνίας (σ. 12-25). Η μελέτη του 

Αθαν. Μπίντα αναδημοσιεύεται από τα Πρακτικά τον 2ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα 

χρόνια», Κατερίνη, Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, 2002, σ. 

220-233, όπου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση. Για τον Ιωάννη 

Δρακιώτη (Σκόπελος 1822-1904), τη ζωή και το έργο του, βλ. και 

τη σύντομη μελέτη του Βασίλη Τομανά, «Λογοτέχνες της 

Σκοπέλου (ο άγνωστος Ιωάννης Κ. Δρακιώτης και ο διάσημος 

Παύλος Νιρβάνας)», στον τόμο της σειράς των «Επτά Ημερών» 

(ένθετων τευχών) της εφημ. Καθημερινή με τον τίτλο Β. Σποράδες 

(Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), (Αθήνα 1998), σ. 120-122. 

Σύμφωνα με τον Τομανά (σ. 120) ο Δρακιώτης μετά την αποδημία 

του στη Βράΐλα της Ρουμανίας και την υπηρεσία του ως δασκάλου 

στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία (Λιτόχωρο, Χαλκιδική), 

επέστρεψε μετά το 1870, οπότε εξεδόθη και «Ο Κώνωψ Ολύμπου 

και Μακεδονίας», οριστικά στο νησί του, όπου επανειλημμένως 

εξελέγη δήμαρχος Σκοπέλου. 

 

17.Στην αρχή του τμήματος του εκτενούς στιχουργήματος, που 

αναφέρεται στα επαγγέλματα του Λιτόχωρου και την οργάνωση 

τους (σ.37.Το ποίημα δεν έχει στιχαρίθμηση, ώστε να γίνει 

παραπομπή σε στίχους),ο Ιω. Δρακιώτης τονίζει τη σαφή διάκριση 

των κατοίκων σε επαγγελματικές τάξεις, με ιδιαίτερη δηλαδή 

επαγγελματική διαστρωμάτωση, σημαντικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αστικής οργάνωσης τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου  

αιώνα της κοινωνίας του Λιτόχωρου. Κοινωνική προπαντός 

οικονομική, δημογραφική,  

λαογραφική κ.λπ. θεώρηση της ακμάζουσας κωμόπολης της 

Πιερίας βλ. στη μελέτη του Ιωάννου Κ. Τιάλιου, Κοινωνική 

εξέταση Λιτόχωρου (επί πτυχίω διατριβή), Θεσσαλονίκη, Έδρα 
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Γεωργικών Εφαρμογών και Κοινωνιολογίας της Γεωπονικής και 

Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., αρ. 35, 1972 (8°, σελ. 298). 

Ευχαριστώ τον λόγιο Λιτοχωρίτη κ. Θεόδ. Γ. Μάνο, για την 

προμήθεια φωτοαντιγράφου της κοινωνιολογικής αυτής μελέτης, η 

οποία περιέχει χρήσιμα στοιχεία και ενδιαφέρουσες απόψεις για το 

νεώτερο και σύγχρονο Λιτόχωρο (γενικά και ιστορικά στοιχεία, 

αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά και ενδυματολογικά στοιχεία, 

ονοματολογικά, συγγένεια, έθιμα κοινωνικά, λατρευτικά κ.ά., 

προλήψεις, δημογραφία, κατάσταση πληθυσμού, οικογένεια, 

θρησκευτικότητα, παιδεία και οικονομία των κατοίκων, βιοτικό 

επίπεδο, κίνηση πληθυσμού, συμπεριφορά και κοινωνικές  

δραστηριότητες, οργανώσεις-σωματεία, συμπεράσματα, 

βιβλιογραφία κ.λπ.). 

 

18.Στην απαρίθμηση των επαγγελμάτων των κατοίκων, η αναφορά 

του Ιωάν. Δρακιώτη στο επάγγελμα του ναυτικού, πρώτο απ' όλα 

τα άλλα (ράπτης, ξυλουργός, μεταπράτης-έμπορος κ.ά. λιγότερο 

σημαντικά) υποδηλώνει την ιδιαίτερη τότε θέση και σημασία της 

ναυτιλίας στη ζωή και στις επαγγελματικές δραστηριότητες των 

Λιτοχωρινών. Άλλωστε στη συνέχεια του ποιήματος σημειώνει ότι 

«πρώτη δε των συντεχνιών και επικρατέστερα είναι η των 

θαλασσινών ως πολυπληθεστέρα». Πιθανότατα η παλαιότερη 

επαγγελματική συσσωμάτωση ναυτικών, συντεχνιακού ίσως 

χαρακτήρα, στον χώρο της Μακεδονίας ήταν τον 14ο αιώνα, κατά 

την επανάσταση των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη, η οργανωμένη 

ομάδα των ναυτών της πόλης. Βλ. σχετικά Δάφνης Παπαδάτου, 

«Οι συσσωματώσεις των Ζηλωτών και των ναυτών της 

Θεσσαλονίκης ως φορείς αυτοκαθορισμού των αρχομένων στο 

όψιμο Βυζάντιο», Συμπόσιο "Η διαχρονική πορεία του 

κοινοτισμού στη Μακεδονία" (Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 

1988), Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

1991, σ. 15 κεξ. 

 

19.Οι πληροφορίες για την οργάνωση των συντεχνιών κατά 

επάγγελμα, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι συντεχνίτες, για την 

διοίκηση τους (μάστορας, δηλ. πρωτομάστορας της συντεχνίας και 

ταμίας) και προπαντός για το κοινωνικό έργο (ελεημοσύνες 
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προικοδότηση ορφανών, θρησκευτικές τελετές κ.ά. κοινωφελή 

έργα), που επιτελούσαν τότε στις δύσκολες συνθήκες απουσίας 

κρατικής κοινωνικής πρόνοιας από το οθωμανικό Κράτος, είναι 

πολύ σημαντικές. Η ύπαρξη συντεχνιών, πέρα από την ύπαρξη των 

αντίστοιχων επαγγελμάτων, φαινόμενο κοινωνικής οργανώσεως 

των αστικών κυρίως κέντρων στους μεταβυζαντινούς και 

νεώτερους χρόνους, τονίζει περαιτέρω τον αστικό χαρακτήρα του 

Λιτόχωρου, ο οποίος είναι εμφανής και σήμερα ακόμα στον απλό, 

παρατηρητικό επισκέπτη της κωμόπολης. Βλ. σχετικά και Αθαν. 

Μπίντα, στην ανατύπωση του βιβλίου του Ιωάν. Δρακιώτη, ό.π., σ. 

18-20 (και στα Πρακτικά του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου της 

Πιερίας, ό.π,, σ. 228). Οι συντεχνίες του Λιτόχωρου είχαν φαίνεται 

αυστηρούς κανονισμούς λειτουργίας, αν κρίνουμε από τις 

πληροφορίες του Ιωάν. Δρακιώτη (σ. 37) ότι: «Αν τελευτήση 

μέλος τι από την συντεχνίαν, / υποχρεούνται να βρεθούν όλοι εις 

την κηδείαν. / Αν όμως εξ αυτών κανείς απ' την κηδείαν λείψη, / 

πληρώνει έν τι πρόστιμον, χωρίς να δυστροπήση». 

 

20.Η «συντεχνία των θαλασσινών», που κατά τον Ιωάν. Δρακιώτη 

ήταν, όπως είπαμε, «η πρώτη και επικρατέστερα» στο Λιτόχωρο, 

εξακολούθησε να είναι και αργότερα στον εικοστό αιώνα η 

σημαντικότερη. Στο στιχούργημά του χρησιμοποιεί στο σημείο 

αυτό τον όρο θαλασσινός αντί ναυτικός (που χρησιμοποίησε λίγο 

πριν στην ίδια σελίδα του έργου του), ακολουθώντας τον λαϊκό 

επαγγελματικό όρο του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος. Οι ναυτικοί 

ως θαλασσινοί απαντούν σε πολλά γλωσσικά ιδιώματα του 

ελληνικού χώρου. Με βάση το πλούσιο αρχείο του Ιστορικού 

Λεξικού στο Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και 

Ιδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο ερεύνησα 

στο λήμμα θαλασσινός και τα συναφή, θα δώσω στη συνέχεια 

γλωσσικό υλικό για τους θαλασσινούς. Ευχαριστώ κι από τη θέση 

αυτή τη διευθύντρια του Κέντρου κ. Χριστίνα Μπασέα-

Μπεζαντάκου για την άδεια της έρευνας. 

Η λέξη θαλασσινός απαντά στην Κέρκυρα, Σύμη, Αγία Άννα 

Εύβοιας, Γαλαξείδι Φωκίδας, Σαλαμίνα, Σπάρτο Φθιώτιδας, 

Τρίκερι Μαγνησίας, Κεφαλληνία, Κρήτη, Βροντάδο Χίου, Άνδρο, 

Σέλινο Χανίων, Καστελλόριζο, Μήλο, Σάμο, Ικαρία, Ψαρά (όπου 
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και γεμιτζής, όπως και άλλου), Αχυρα Κατούνας Ξηρομέρου, Αίνο 

Ανατ. Θράκης, Λιβήσι Μ. Ασίας, Σμύρνη, Πόντο (κυρίως με τη 

σημασία του έμπειρου ναυτικού) κ.α. Απαντά δηλαδή ο όρος 

θαλασσινός κυρίως σε ναυτικούς από παράδοση τόπους και γενικά 

σε παράλιες περιοχές. Ως ουδέτερο αφηρημένο, το θαλασσινόν, 

σημαίνει τα εμπορικά πλοία, το ναυτικό, τη ναυτιλία και απαντά η 

λ. στην Ικαρία. Η λ. απαντά και σε παλαιότερα λεξικά, όπως στου 

Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Θησαυρός εγκυκλοπαιδικής 

βάσεως, ήτοι λεζικόν χετράγλωσσον (1659), ως επίρρημα, 

θαλασσινά = διά θαλάσσης, στο λεξικό Περίδη κ.λπ. Βλ. και 

Γεωργ. Ν. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόμ. Β', εν 

Αθήναις 1907, σ. 114-116. Στη ναυτική Άνδρο υπάρχει και ναός η 

Αγία Θαλασσινή, Παναγία δηλ. που ευρίσκεται στη θάλασσα, και 

στη Μήλο η Θαλασσίτρια, ναός της Υπαπαντής στο Κάστρο της 

Μήλου. Η Παναγία η Θαλασσίτρια θεωρείται προστάτης των 

θαλασσινών (ναυτικών). Βλ. και Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρ. 

Β', εν Αθήναις 1904, σ. 795. Στην Αίγινα Θαλασσινός 

προσονομάζεται ο άγιος Νικόλαος, ο οποίος σε άλλα νησιά (Πάρο 

κ.ά. Κυκλάδες) φέρει την προσωνυμία Θαλασσίτης. (Ευστ. Μπάτη, 

Ο άγιος ναύτης, Αθήνα, εκδ. Finatec, 2000, σ. 68). Ως επίθετο το 

θαλασσινός είναι αντίθετο σημασιολογικά προς το στεριανός 

(αυτός που ζει και εργάζεται στην ξηρά, ο χερσαίος) ή το 

βουνήσιος. 

Η λ. Θαλασσινός ως επώνυμο, επαγγελματικής προφανώς 

προελεύσεως, απαντά επίσης σε διάφορους τόπους, όπως, 

σύμφωνα με το αρχείο του Ιστορικού Λεξικού, στην Πάρο, Χανιά, 

Σκόπελο, Σύρο κ.α. Απαντά επίσης στο Ηράκλειο, τον Μάραθο 

Τριφυλίας, τη ναυτική Κύμη και τα Βρυσάκια Ψαχνών Ευβοίας. 

Ως βαπτιστικό όνομα απαντά στη Σάμο, Αγία Άννα και 

Ανδρωνιάνους Εύβοιας, Μαλεσίνα Λοκρίδας, όπου και τα 

υποκοριστικά του Νος και Νούλης και παραλλαγή του 

Θαλασσινός σε Θαλάσσης (και γυναικείο Θαλασσινή στην 

Κέρκυρα, Μαλεσίνα, Σκοπό Ανατ. Θράκης). Η λέξη Θαλασσινός 

ως παρωνύμιο απαντά τουλάχιστον στη Σάμο και ως τοπωνύμιο, 

το Θαλασσινό (Λάμπεια Ηλείας), στου Θαλασσινού (Πύργος 

Ευβοίας). Συνώνυμες με τη λ. θαλασσινός είναι και οι λ. 

θαλασσομάχος (που σε μερικούς τόπους δηλώνει όχι απλώς τον 
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ναυτικό, αλλά τον έμπειρο ή τολμηρό ναυτικό ή και τον ψαρά), 

θαλασσόλυκος (ατρόμητος επίσης και πολύ έμπειρος ναυτικός), 

θαλασσοδαρμένος (ναυτικός κυρίως των ανοικτών θαλασσών, 

ποντοναύτης, που κινδυνεύει πολλές φορές στη θάλασσα) από το 

αντίστοιχο ρήμα θαλασσοδέρνομαι. Συναφείς και οι λέξεις, ιδίως 

στον χώρο της λογοτεχνίας, θαλασσόδαρτος, θαλασσογυρισμενος 

κ.ά. 

 

21.Χαρακτηρίζονται κοσμογυρισμένοι οι Λιτοχωρινοί ναυτικοί, 

όπως άλλωστε θεωρούνται γενικά όλοι οι ναυτικοί, αν και μάλλον 

δεν έκαναν την περίοδο αυτή υπερπόντια ταξίδια. Δεν έφταναν, 

φαίνεται, ούτε καν στην Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο, αλλά 

περιορίζονταν κυρίως σε μικρούς πλόες στο Βόρειο 

Αιγαίο και τον Θερμαϊκό προπαντός. Άλλωστε ο ίδιος ο 

συγγραφέας, προσεκτικός παρατηρητής της ζωής του Λιτόχωρου 

τότε, σημειώνει λίγο πιο κάτω (σ. 38) ότι είχαν αρχίσει ήδη μερικοί 

Λιτοχωρινοί να ταξιδεύουν με τα ιστιοφόρα τους μέχρι τη Σμύρνη 

και μόνο ένας τολμηρός «επελάγισε και μέχρι της Μεσσήνης» στη 

Σικελία. 

Τα ταξίδια των Λιτοχωρινών καραβοκυραίων και ναυτών, 

ιδιαίτερο κεφάλαιο της ναυτοσύνης τους, διευρύνονται ή 

περιορίζονται κατά καιρούς ανάλογα με την οικονομική και 

πολιτική συγκυρία, 
1
 την απόκτηση μεγαλύτερων σκαφών 

(αργότερα και μοτορσίπ κατά τον μεσοπόλεμο) κ.ά. λόγους. 

 

22.Ο Δρακιώτης τονίζει τη σημασία «του εμπορίου των ξύλων», 

που αποτέλεσε την αφετηρία δημιουργίας και ανόδου της 

Λιτοχωρίτικης ναυτιλίας και από το οποίο πίστευαν οι κάτοικοι ότι 

θα πλουτίσουν. 

 

23.Χαρακτηρίζονται «πλοιάρια» τα ιστιοφόρα τους, γεγονός που 

μας δείχνει κι απ' αυτή την πλευρά ότι οι Λιτοχωρινοί είχαν τότε 

μικρής χωρητικότητας καΐκια. 

 

 

24.Η σύνθεση των πληρωμάτων των ιστιοφόρων ήταν σε μεγάλο 

βαθμό οικογενειακής ή και συγγενικής προέλευσης, καθώς οι 
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καραβοκύρηδες ναυτολογούσαν «εξ, επτά, τινάς με τα παιδιά 

των», όπως γνωρίζουμε και από την επιτόπια έρευνα μας στο 

Λιτόχωρο. Σε μερικά καΐκια ο πλοιοκτήτης και μέλη της 

οικογένειας του αποτελούσαν εξ ολοκλήρου το πλήρωμα από 7-8 

άτομα, που λεγόταν «τσούρμο» (ΚΛ, χφο 3807, ό.π., σ. 470). 

 

25.Τα κάρβουνα, που μετέφεραν οι Λιτοχωρινοί από τις σκάλες 

της Πιερίας προς τα αστικά κέντρα καταναλώσεως, προπαντός 

στην Καρβουνόσκαλα της Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες 

θερμάνσεως κυρίως των σπιτιών κατά τον χειμώνα, 

παρασκευάζονταν παλαιότερα στην περιοχή Ολύμπου από 

Αρβανίτες κυρίως καρβουνιάρηδες, οι οποίοι προέρχονταν ιδίως 

από τη Δάρδα, κωμόπολη νοτίως της Κορυτσάς, και άλλα χωριά 

της Βορ. Ηπείρου. Από την ίδια περιοχή έρχονταν στην Πιερία, 

μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, και πολλοί 

χτίστες, που εργάζονταν σ' αυτήν και σταδιακά μερικοί απ' αυτούς 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε ορισμένα χωριά της περιοχής. Όπως 

σημειώνει και ο Δρακιώτης, οι Λιτοχωρινοί εφοδίαζαν τα σπίτια 

των Θεσσαλονικέων Ελλήνων και Εβραίων (προφανώς και των 

Τούρκων) με καυσόξυλα. Υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη ,στις αρχές 

του 20ού αιώνα δύο Έλληνες έμποροι καυσόξυλων, τρεις Ελληνες 

έμποροι ξυλανθράκων και δύο οικοδομήσιμης ξυλείας 

(Μακεδονικόν Ημερολόγιον, έτ. Α', 1908, σ. 277). Ίσως να 

υπήρχαν και αλλοεθνείς έμποροι (Εβραίοι ιδίως) των ειδών αυτών. 

 

26.Οι ναυτικοί έβγαζαν από τα καΐκια τους τα καυσόξυλα κ.λπ. 

στην παραλία της Θεσσαλονίκης κουβαλώντας τα στους ώμους και 

από εκεί τα παραλάμβαναν για τη μεταφορά τους στην πόλη 

αχθοφόροι, που συνήθως ήταν τότε Εβραίοι. 

 

27.Οι αχθοφόροι, ως γνωστόν, σε πολλά μέρη (Κρήτη, Επτάνησα, 

Πάρος, Καταφύγι Πιερίων κ. α.) ονομάζονται στη λαϊκή γλώσσα 

βαστάζοι, λέξη που παράγεται από τη μετοχή του αρχαίου ρ. 

βαστάζω. Έχει συνώνυμες τις λ. βασταγάρης και χαμάλης. 

Μεταφορικά βαστάζος λέγεται ο βάναυσος, ο χυδαίος. (Ιστορικόν 

Αεξικόν της Νέας Ελληνικής, τόμος τρίτος, εν Αθήναις 1942, σ. 
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481-482). Βλ. και Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της 

Κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1967 2, σ. 48). 

 

28.Φαίνεται ότι οι Λιτοχωρινοί ναυτικοί, που ασχολήθηκαν με το 

εμπόριο και τη μεταφορά αλατιού, το προμηθεύονταν από τις 

κοντινές αλυκές του Κίτρους Πιερίας. 

 

29.Το Λιτοχωρινό ναυτικό στην περίοδο της ακμής του 

αποτελούνταν όχι μόνο από μπρίκια και ημιολίες (πλοία με δύο 

ιστούς, κοινώς γολέττες), όπως μας πληροφορεί ο Δρακιώτης, 

αλλά και από άλλα είδη ιστιοφόρων. Ιδίως είχαν, ως προς το 

σκαρί, περάματα (ιστιοφόρα με σκαρί ίσιο και στην πρύμνη και 

στην πιο ψηλή πλώρη και μυτερά), τροχαντήρια (τρεχαντήρια, 

σκάφη κάπως στρογγυλά από μπροστά), καραβόσκαρα (τα πιο 

μεγάλα σκάφη, με δυο άλμπουρα), μαούνες (κοινώς βαρκαλάδες, 

με μεγάλη κοφτή πρύμνη, που λεγόταν καθρέφτης, και πλώρη 

κοφτή, μπαλτά). Οι μαούνες είχαν μικρό βύθισμα, χωρίς 

εξαρτήματα. Βλ. σχετικές περιγραφές παλαιών Λιτοχωρινών 

ναυτικών (το 1975) στο Κ.Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 470. Κατά την 

αρματωσιά ένα καΐκι μπορούσε να είναι μπρατσέρα (με δυο πανιά 

μεγάλα) ή σκούνα (με κομματιαστά πανιά κ.λπ.). Υπήρχαν στο 

Λιτόχωρο και μικρά σκαριά με άρματα (αρματωσιά) από ένα πανί 

μυτερό, το λατίνι, και φλόκο ή πέννα και φλόκο. Οι σκούνες 

πήγαιναν (στο τέλος του 19ου αιώνα και στον 20ό) μέχρι * την 

Ιταλία και την Αλεξάνδρεια, καθώς τις βοηθούσε η αρμάτα τους 

(Κ.Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 470-471). Για τα είδη γενικά των 

ιστιοφόρων βλ. Ι.Φ. Κανελλοπούλου, Ονοματολόγιον ιστιοφόρων 

1890, επιμ.- πρόλογος - ευρετήριο Α. I. Τζαμτζής, εκδόσεις 

Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, χ. χρ., που αποτελεί ανατύπωση του 

λιθογραφημένου βιβλίου του Η. Φ. Κανελλοπούλου, Μαθήματα 

ονοματολογίου τον ιστιοφόρου πολεμικού πλοίου διδαχθέντα υπό 

Η.Φ.Κ. (1890). Στον στόλο του Λιτόχωρου υπήρχε και μια 

τουλάχιστον αλαμάνα (αλιευτικό πλοιάριο, λ. τουρκική) σύμφωνα 

με τον κατάλογο των Λιτοχωρίτικων ιστιοφόρων, που 

δημοσιεύτηκε στο τεύχος του Συλλόγου Λιτοχωριτών 

Θεσσαλονίκης (ιδρυμένου το 1934), Εκδήλωση-έκθεση για τη 

Λιτοχωρίτικη ναυτική παράδοση, Λιτόχωρο 1993 όπ, σ. 12. 
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30.Στα μέσα του 19ου  αιώνα τα σημαντικότερα λιμάνια, που 

κυριαρχούσαν ως προς την κίνηση στον χώρο του Αιγαίου, ήταν 

της Θεσσαλονίκης, της Σμύρνης, όπου έφταναν κατά τον 

Δρακιώτη ορισμένα τουλάχιστον από τα Λιτοχωρινά ιστιοφόρα, 

και της Σύρας (Ερμούπολης Κυκλάδων), τα οποία φυσικά 

επικοινωνούσαν και μεταξύ τους. Μετά μάλιστα την ανάπτυξη της 

ατμοπλοίας στο δεύτερο  ήμισυ του 19ου αιώνα, τη σύνδεση της  

Θεσσαλονίκης, κύριου λιμανιού δράσης και εγκατάστασης των 

Λιτοχωρινών ναυτικών και σταθμού των πλοίων τους από τους 

προηγούμενους αιώνες αλλά και στον 20ό αιώνα, με τη Σύρα 

εξυπηρετούσε η βασική γραμμή Δυτ. Μεσογείου-Κωνσταντινου-

πόλεως-Μαύρης Θάλασσας διαφόρων γαλλικών, αυστριακών, 

αγγλικών και αιγυπτιακών ατμοπλοϊκών εταιρειών με ατμόπλοια 

φορτηγο-επιβατηγά (για εμπορεύματα, επιβάτες, ταχυδρομείο και 

χρηματοδέματα) (Βασ. Κυριαζόπουλου, «Αγνωστα στοιχεία για 

την εμπορική επικοινωνία Θεσσαλονίκη-Σύρας τον 19ο  αιώνα- 

από το αρχείο χειρογράφων του Λαογραφικού Μουσείου 

Μυκόνου», Συμπόσιο "Η διαχρονική πορεία τον κοινοτισμον στη 

Μακεδονία", ό.π., σ. 572). Το έτος 1863 οι ξένες (αλλά και 

μία ελληνική) ατμοπλοϊκές εταιρείες με πυκνά δρομολόγια 

εξυπηρετούσαν τη σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα του 

λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα με τη μεταφορά βαμβακιού, 

δημητριακών, κουκουλιών, μαλλιών κλπ. προς τη Δυτ. Ευρώπη, 

στο λιμάνι της Μασσαλίας κ.α. (Κωνστ. Απ. Βακαλόπουλου, 

Οικονομική λειτουργία τον Μακεδονικού και Θρακικού χώρου στα 

μέσα τον 19ου  αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, 

Θεσσαλονίκη, έκδ. της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, 1980, σ. 

76-77). Λίγο αργότερα, στην τριετία 1866-1869, το λιμάνι 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη της εμπορικής κίνησης του με 

αριθμητική υπεροχή των ελληνικών πλοίων και των γαλλικών σε 

τονάζ (Κωνστ. Απ. Βακαλοπούλου, ό.π., σ. 80). Σύμφωνα με τον 

Ιωάννη Ν. Καλοστύπη (Μακεδονία Μελέτη οικονομική, 

γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας, [β' 

έκδοση], εισαγωγή-σχόλια Θεοδόση Πυλαρινού, Αθήνα, έκδ. 

Ιστορητής, 1993, σ. 57-58) το εμπόριο της Θεσσαλονίκης 

διατηρήθηκε ακμαίο και μετά την επικράτηση του ατμού στη 
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ναυτιλία και διενεργούνταν κυρίως από το λιμάνι της και σε 

ελάχιστο ποσοστό από άλλα λιμάνια ή όρμους, όπως της Καβάλας, 

του Τσάγεζι στον Στρυμονικό Κόλπο, την Κατερίνη (και τις άλλες 

Σκάλες της Πιερίας) κ.λπ. 

 

31.Ιωάννου Κ. Δρακιώτου, Ο Κώνωψ Ολύμπου και Μακεδονίας, 

ό.π., σ. 37-38. Ο Δρακιώτης αναφερόμενος στη συνέχεια (σ. 39 

κ.ε.) και στα ελαττώματα των Λιτοχωρινών γράφει ότι, ενώ ως 

ναυτικοί «τρέχουν στην ξενιτείαν», δεν είναι φιλόξενοι και 

ενδεχόμενη παράθεση γεύματος κ.λπ. προς επισκέπτη γίνεται 

από κάποια σκοπιμότητα. Κατηγορεί τους ναυτικούς και για την 

καταστρεπτική, όπως την θεωρεί, εισαγωγή στο Λιτόχωρο της 

πολυτέλειας από τις πολιτείες όπου αποδημούν, «αντί να φέρουν 

εις τον τόπον των ό,τι καλόν ιδούσι». Αντίθετα με τους ναυτικούς 

θεωρεί τις γυναίκες τους πιο φιλόξενες, πάντως όμως είναι 

λιγότερο φιλόξενες οι Λιτοχωρινές από τις γυναίκες της 

Κασσάνδρας Χαλκιδικής (ό.π., σ. 68), στην οποία υπηρέτησε 

επίσης ως διδάσκαλος. Τον πληθυσμό του Λιτόχωρου τότε (1870) 

υπολογίζει ο Δρακιώτης, όπως προαναφέρθηκε, σε 500 

οικογένειες: «Η κωμόπολις μετρά οικογενείας ευκατάστατους τε 

και μη ωσεί πεντακόσιας», μεταξύ των οποίων «πρώτοι 

οικοκυραίοι» ήσαν οι «κτηματίαι κι έμποροι κι άλλοι καπεταναίοι» 

(ό.π., σ. 61). 

 

32. Αποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία της Μακεδονίας, ό.π., σ. 

590. Στη διάρκεια της επανάστασης του 1821 ο πασάς της 

Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Εμίν κατασκεύασε οχυρωματικά έργα για 

την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου και του στομίου του 

ποταμού Αξιού. Έτσι ύψωσε οχυρώματα στο Μεγάλο 

Καραμπουρνού και στο Λιτόχωρο (Απ. Βακαλόπουλου, ό.π., σ. 

602), γεγονός που υποδηλώνει όχι μόνο τη στρατηγική θέση του 

Λιτόχωρου στην είσοδο του Θερμαϊκού, αλλ' ίσως και τη 

σπουδαιότητα του Λιτοχωρινού ναυτικού για τις πολεμικές 

επιχειρήσεις, που είχαν αρχίσει και στη Μακεδονία. 

 

33.Βασίλη Δημητριάδη, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. (Η 

ελληνική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 
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με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής πληθυσμού), 

Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1997, σ. 19κεξ. 

 

34.Βασίλη Δημητριάδη, ό.π., σ. 23, 
}
όπου πιθανολογείται η 

ταύτιση της ονομασίας Gavardina με το Λιτόχωρο. Βλ. και σ. 112. 

 

35.Οι καϊκτσήδες! (ιδιοκτήτες ή πλοίαρχοι καϊκιών, από το 

τουρκικό επαγγελματικό όνομα Kayikci-από το Kayik=καΐκι , 

μικρό ιστιοφόρο πλοίο-, ή απλοί ναυτικοί) αποτελούσαν στη 

Θεσσαλονίκη ιδιαίτερη συντεχνία. Ίσως οι καϊκτσήδες να ήταν 

ιδιοκτήτες και μεγαλύτερων σκαφών (Βασ. Δημητριάδης, ό.π., σ. 

141). Το 1856 αναφέρεται ότι υπήρχαν 14 «καϊκτζήδες» στην 

πόλη, οι οποίοι πλήρωναν συνολικά, ως προσωπικό φόρο bedel 

(γνωστό ως μπεντέλι) για την απαλλαγή τους ως χριστιανών από 

τη στρατιωτική υπηρεσία, 1235 γρόσια στο οθωμανικό Κράτος. 

Βλ. σχετικά Κων. Απ. Βακαλόπουλου, «Χριστιανικές συνοικίες, 

συντεχνίες και επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19
ου

 

αιώνα», Μακεδόνικα, τόμ. 18 (1978), σ. 193-141, κυρίως σ. 107-

108, όπου επισημαίνεται ότι η συντεχνία των καϊκτσήδων-όπως 

και των «γιαποντζήδων», δηλ. κτιστών- δεν αναφέρονται ως 

οργανωμένες , καθώς ο συντάκτης του καταλόγου των συντεχνιών 

δεν μνημονεύει αριθμό μελών, αλλά μόνον το ποσό του bedel που 

πλήρωναν. Αργότερα (1865) οι καϊκτζήδες πλήρωναν συνολικά 

1200 γρόσια (Κωνστ. Βακαλόπουλου, ό.π., σ, 141). 

Ο  Βασ. Δημητριάδης, ό.π., σ. 85, τονίζει τη σημαντική παρουσία 

των καϊκτσήδων – βαρκάρηδων, μόνιμων κατοίκων στη 

Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1830, ενώ, όπως επισημαίνει, γενικά 

είναι λίγα τα επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης, στα οποία 

επικρατούν επαγγελματίες που κατάγονται από τον ίδιο τόπο. Στην 

περίπτωση των καϊκτσήδων 27 από τους 44 ξένους καϊκτσήδες της 

πόλης ήταν από το Λιτόχωρο και 8 από την Gavardina, δηλαδή 

συνολικά 35 (ποσοστό 80% του συνόλου των καϊκτσήδων) 

κατάγονταν από την κωμόπολη του Ολύμπου. Αυτό αποτελεί 

σαφές δείγμα της έντονης παρουσίας και της υπεροχής των 

Λιτοχωρινών και την περίοδο εκείνη της ιστιοφόρου ναυτιλίας στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για τους λόγους μετανάστευσης τότε 
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Λιτοχωρινών και άλλων ξένων προς τη Θεσσαλονίκη βλ. και 

σ.139, υποσημ. 4. 

Στο οθωμανικό κατάστιχο, πέραν από τους πολλούς Λιτοχωρινούς 

καϊκτσήδες, είναι γενικά πολλοί οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

(άσχετα από τα επαγγέλματα τους), που κατάγονται από το 

Λιτόχωρο στη δεκαετία του 1830. Έτσι καταγράφονται 116 ξένοι 

(ποσοστό 9,08% στο σύνολο των ξένων), που κατάγονται από το 

Λιτόχωρο (κυρίως στις συνοικίες: Μητροπολίτη 37, Παναγούδας 

33, Αλμυρής Βρύσης 27, Αγίου Υπατίου 15, Αγίου Νικολάου 2 

και Καμμένου Μοναστηρίου 2), ενώ καταγράφονται και 66 

(ποσοστό 5,17%) ως καταγόμενοι από την Gavardina, δηλ. και 

πάλι από το Λιτόχωρο (στις συνοικίες: Αγίου Αθανασίου 30, 

Μονής Μεγ. Παναγίας 22, Αγίου Κωνσταντίνου 10 και 4 στη 

συνοικία Μονής Κοριτσιών). Έτσι οι Λιτοχωρινοί κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης ξεπερνούσαν τότε και τους Βλάχους, καθώς ο 

αριθμός τους ανερχόταν συνολικά στους 182 κατοίκους (στο 

14,25% των επήλυδων). Βλ. Βασ. Δημητριάδη, ό.π., σ. 141, 150. 

Έτσι διαπιστώνουμε ότι η παροικία των Λιτοχωρινών, από τις πιο 

πολυάριθμες της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα (το 1975 αριθμούσε 

περίπου 700 οικογένειες), έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στην πόλη, 

τουλάχιστον από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 

Υποχρεωμένοι οι Λιτοχωρινοί καραβοκύρηδες, οι καϊκτσήδες του 

κατάστιχου, να εφοδιάζουν (πέρα από τις άλλες μεταφορές που 

έκαναν) σχεδόν αποκλειστικά την πόλη με ξυλεία, καυσόξυλα και 

κάρβουνα, όπως και στον εικοστό αιώνα μέχρι και τις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες, ήταν αναγκαίο να μένουν στη 

Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο εμπορικό και ναυτικό κέντρο του 

Βορειοελλαδικού χώρου, και για τις γενικότερες ναυτικές και 

άλλες δραστηριότητες τους, για να τις παρακολουθούν καλύτερα. 

Σημαντική ώθηση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της λιτοχωρίτικης 

παροικίας της Θεσσαλονίκης έδωσε ο αναγκαστικός εκπατρισμός 

των Λιτοχωρινών μετά την πυρπόληση και καταστροφή του 

Λιτόχωρου από τους Τούρκους το 1878. Πολλοί κάτοικοι 

υποχρεώθηκαν να καταφύγουν και να εγκατασταθούν τότε στη 

Θεσσαλονίκη, όπου ήταν δυνατή η εξεύρεση στέγης και 

περίθαλψης μεταξύ των εκεί εγκατεστημένων ήδη συμπατριωτών 

τους. Η εγκατάσταση αυτή βοηθήθηκε και από το Ελληνικό 
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Προξενείο της πόλης. Πολλοί απ' αυτούς δεν γύρισαν αργότερα 

στο Λιτόχωρο, αλλά έμειναν μόνιμα εκεί, ώστε στο τέλος του 19ου 

και ακόμη περισσότερο στον 20ό αιώνα, να υπάρχει και να 

αναπτύσσεται δυναμικά μια πολύ αξιόλογη παροικία Λιτοχωρινών 

στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα για το θέμα βλ. στο τεύχος, που 

εξέδωσε ο Σύλλογος Λιτοχωριτών Θεσσαλονίκης, ό.π., σ. 2 κεξ. 

(κείμενο του τότε προέδρου του Συλλόγου Αθαν. Καναβούρα). 

 

36.Βασίλη Δημητριάδη, ό.π., σ. 47-48, υποσημ. 9. Παρακάτω όμως 

(σ. 85) ο Δημητριάδης δεν είναι βέβαιος για την ταύτιση του δύο 

τοπωνυμίων, αλλά πάντως την θεωρεί και πάλι πιθανή. 

 

37.Βασ. Δημητριάδη, ό.π., σ. 47, υποσημ. 9. 

 

38.Κατά μία άποψη οι Κολινδρινοί (κάτοικοι του Κολινδρού της 

Βόρ. Πιερίας), αντίζηλοι άλλοτε των Λιτοχωρινών για το ποιο από 

τα δύο κεφαλοχώρια είχε την πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη 

περιοχή), ονόμαζαν έτσι σκωπτικά τους κατοίκους του Λιτόχωρου, 

επειδή οι τελευταίοι φόρεσαν πρώτοι, ως πιο εξελιγμένοι-

ταξιδεμένοι ναυτικοί- στην Πιερία, τις καμπαρντίνες (Ι.Λ., χφο 

960, σ. 108: Λιτόχωρο, συλλ. Νικ. Κοντοσόπουλου, 1971. Το 

χειρόγραφο αυτό περιέχει στις σ. 97-140 ενδιαφέρον «Λεξιλόγιον 

εκ του χωρίου Λιτόχωρον», όπου σποραδικά περιέχεται και 

λαογραφικό υλικό. Επισημαίνεται, σ. 99, ότι το Λιτόχωρο είχε 

παλαιότερα ναυτικό βίο, διά του οποίου έχει δεχθεί νησιώτικες 

πολιτισμικές επιδράσεις).Ονομάζονται και γκαγκάνια, επειδή είναι 

ζόρικοι. Γκαγκάνι στο τοπικό ιδίωμα είναι ένα λουλούδι 

αγκαθωτό. 

 

39.Τη λέξη βλ. ενδεικτικά στο Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής 

γλώσσης (τόμ. Β', Αθήναι 1964, σ. 1624) του Δ. Δημητράκου, 

όπου σημειώνεται ότι αρχικά σημαίνει αδρό μάλλινο ύφασμα, 

χωρίς χνούδι, σχεδόν αδιάβροχο και στη συνέχεια, συνεκδοχικά, το 

πανωφόρι που κατασκευάζεται από τέτοιο ύφασμα. Και στη 

ναυτική επίσης Σύμη της Δωδεκανήσου (όπου καβαρδίνα, η = 

είδος επανωφορίου, όπως και αλλού) η λ. καβαρδίνα 

χρησιμοποιείται ως κοινό σκωπτικό όνομα για κάποιον, που φορεί 
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μακρύ και παλιό παλτό ή σακάκι (Δωδεκανησιακόν Αρχείον, τόμ. 

3, 1958, σ. 146: «Να κ' η καβαρδίνα πού 'ρκεται»). Στα 

Αντικύθηρα οι βοσκοί, για να μη βρέχονται, φορούσαν 

καμπαρντίνα, ράσο ή καπότο (Ι.Λ., χφο 1281, σ. 108: 

Αντικύθηρα). Κατά το Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, 

τόμ. 3 (1928), σ. 665, η λ. γαβαρδίνα-γκαμπαρντίνα προέρχεται 

από το ισπανικό gabardina) σημαίνει είδος μάλλινον ή 

βαμβακερόν, ενίοτε και βαμβακερού υφάσματος ευρύτατης 

χρήσεως για την κατασκευή ενδυμάτων και αδιάβροχων. 

Στη νουβέλα του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, «Βαρδιάνος στα σπόρκα» 

(Άπαντα, κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, τόμος 

δεύτερος, Αθήνα, Εκδόσεις Δόμος, 1982, σ. 563) αναφέρεται ένας 

Λιτοχωρινός καραβοκύρης της εποχής του, « ο καπετάν 

Κωσταντής ο Καβαρδίνας από το Λιτόχωρον», ο οποίος τότε 

προτιμήθηκε σε δημοπρασία στην προμήθεια ξυλείας, που θα 

έφερνε προφανώς στη Σκιάθο με το καΐκι του, για την κατασκευή 

παραπηγμάτων στο νησάκι Τσουγκριάς της Σκιάθου για τις 

ανάγκες πρόχειρου, έκτακτου λαζαρέτου (λοιμοκομείου). Είχε 

ξεσπάσει μια από τις γνωστές, μέχρι και τον 19ο και τις αρχές του 

20ού αιώνα, μεγάλες επιδημίες χολέρας στα μέρη της Τουρκίας. 

Εδώ λοιπόν το σκωπτικό όνομα των Λιτοχωρινών, που από τους 

ναυτικούς αρχικά επεκτάθηκε σ' όλους τους κατοίκους της 

κωμόπολης, στους οποίους άλλωστε η πλειονότητα παλαιότερα 

ήταν ναυτικοί, έχει θέσιν επωνύμου (Καβαρδίνας). Όπως 

γνωρίζουμε από παλαιούς ναυτικούς του Λιτόχωρου, αλλά και, 

όπως ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης αναφέρει στην παραπάνω νουβέλα 

του (σ. 543), εμποροπλοίαρχοι όχι μόνο από τα ναυτικά χωριά του 

Πηλίου (Τρίκερι, Κισσό, Ζαγορά, Λαύκο), αλλά «κάποτε από το 

Λιτόχωρον και από τα χωρία της Κασσάνδρας καταπλέουν εις την 

νήσον [Σκίαθον] τον χειμώνα, έδιδον παραγγελίαν εις τους 

[Σκιαθίτες καραβομαραγκούς, παραδοσιακούς ναυπηγούς] 

Μαθιναίους να τους ναυπηγήσουν βάρκαν ή τσερνίκι, μαούναν ή 

κότερον, βρατσέραν ή τράταν, άφηναν πέντε λίρας διά καπάρον, 

ανέπλεον ήσυχοι, επανήρχοντο το θέρος και εύρισκον την 

παραγγελίαν των τελειωμένην». Στην ίδια νουβέλα (σ. 627) σε 

διάλογο Σκιαθιτισσών, γίνεται λόγος για διάφορα είδη ιστιοφόρων 

(σκαμπαβίες, σκούνες, τράτες), που πλησίαζαν στο λιμάνι της 
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Σκιάθου, που τελικά δεν ήταν ούτε τράτες, αλλά «ψηλές σαν 

καβαρδίνες». Τη λ. καβαρδίνα, η, ερμηνεύει στο γλωσσάρι του 2
ου

 

τόμου των Απάντων του Παπαδιαμάντη (σ. 685) ο εκδότης τους 

Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος: ίσως υποκοριστικό του γαβάρα 

(μπάρκο, μυοδρόμων). Και συμπληρώνει το ερμήνευμα με 

επιστολικές πληροφορίες, εντός εισαγωγικών, που του έστειλε ο 

Σκιαθίτης συγγραφέας, δρ. θεολογίας και γνώστης του 

Παπαδιαμάντη και του πολιτισμού της Σκιάθου, Ιωάνν. 

Φραγκούλας: «Καβαρδίνες, όπως έχω ακουστά μου, ήταν πλοιάρια 

βαριά με ψηλωμένη πλώρη. Στη Σκιάθο καβαρντίνες λένε 

κοροϊδευτικά τους Λιτοχωριανούς. Δεν ξέρω, αν υπάρχει καμιά 

σχέση», συμπληρώνει ο Ιω. Φραγκούλας. (Τις ίδιες πληροφορίες 

του Φραγκούλα ξαναδημοσιεύει ο Τριανταφυλλόπουλος και στον 

τόμο 5, 1988, των Απάντων, στο γλωσσάριο του (σ. 423), 

παραθέτοντας και εδώ τη δική του ετυμολογική άποψη ότι ίσως 

είναι υποκοριστικό του γαβάρα (μυοδρόμων, μπάρκο) και 

προσθέτοντας στο τέλος ότι μάλλον προέρχεται από το αγγλ. 

gabbart, gabard, ετυμολογήσεις δηλ. αβέβαιες). Ένας άλλος 

Σκιαθίτης λόγιος και συγγραφέας, ο αείμνηστος Χρ. Χειμώνας είχε 

αναφέρει το 1994 στον γράφοντα, στο πλαίσιο μιας πρώτης 

μελέτης μας για τη ναυτιλία του Λιτόχωρου, ότι «Λιτοχωρινοί 

χρησιμοποιούσαν κάποιες βάρκες στενόμακρες με κουπιά και 

έρχονταν με αυτές στη Σκιάθο. Αυτές τις βάρκες τις λέγανε 

καβαρδίνες ή τις λέγαμε εμείς και λέγανε μάλιστα «ήρθαν οι 

Καβαρδινάδες» (Π. Καμηλάκη, «Η ναυτιλία και η ναυτική 

παράδοση του Λιτόχωρου», Ανακοινώσεις στο Ζ' Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Ο Όλυμπος στους αιώνες», Ελασσόνα, Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας, 1994, σ. 197 [Πρακτικά από 

απομαγνητοφώνηση των ανακοινώσεων και συζητήσεων]). Αν, 

λοιπόν, οι καβαρδίνες του Αλέξ. Παπαδιαμάντη ήταν καΐκια 

ιδιόμορφα, δηλ. ψηλά - κατά τις πληροφορίες του Ιω. Φραγκούλα, 

πλοιάρια βαριά με ψηλωμένη την πλώρη-και στενόμακρα, με τα 

οποία έρχονταν οι Λιτοχωρινοί-κατά τις πληροφορίες του Χρ. 

Χειμώνα- στη Σκιάθο, είναι πιθανό απ' αυτά τα πλεούμενα τους, τα 

μάλλον ασυνήθιστα, να ονομάστηκαν και οι Λιτοχωρινοί 

σκωπτικά Καβαρντίνες ή Καμπαρντίνες ή Καμπαρντινάδες. Σ' 

αυτή την περίπτωση και η ετυμολόγηση του Ν.Δ. 



94 

 

Τριανταφυλλόπουλου, έγκριτου φιλολόγου, γίνεται πειστικότερη 

(από το γαβάρα, γαμπάρα = είδος μυοδρόμωνος ή μπάρκου). Για 

τη νουβέλα αυτή του Παπαδιαμάντη βλ. ενδεικτικά τα σχετικά 

μελετήματα, με φιλολογικές παρατηρήσεις, του Ν. Δ. 

Τριανταφυλλόπουλου το περ. Ελληνικά, τόμ. 32 (1980), σ. 242-

254 και τόμ. 33 (1981), σ. 414-417. 

 

40.Ο Νικ. Κατσάνης, «Ανθρωπωνυμικό Λιτόχωρου», 

Ανακοινώσεις Γ' και Δ' Πανελληνίου Συνεδρίου «Ο Όλυμπος στους 

αιώνες», Ελασσόνα, έκδ. Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 

Ελασσόνας, Αύγ. 1994, σ. 57, μελετώντας τα επαγγελματικά 

επώνυμα των Λιτοχωρινών, διαπιστώνει την έλλειψη επωνύμων, 

που σχετίζονται με τη ναυτική τέχνη. Το γεγονός αυτό τον οδηγεί 

στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της ναυτιλίας στο 

Λιτόχωρο πραγματοποιείται αρκετά αργά, στα τέλη του 19ου και 

στις αρχές του 20ού  αιώνα. 

 

41.Βλ. παραπάνω, σημ. 6. 

 

42.Βλ. παραπάνω, σημ. 4. 

 

43.Πρόκειται για επιγραφή σε εικόνα του αγίου Νικολάου 

αφιερωμένη από την συντεχνία των «θαλασσινών», των ναυτικών 

δηλαδή του Λιτόχωρου, στον ναό του Αγίου Γεωργίου της 

κωμόπολης. Η εικόνα φέρει, πάνω σε μπαρόκ πλαίσιο, την 

επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (και κάτω αριστερά) 

Δαπάνη της συντε 

χνίας των θαλασσινών  

Λιτόχωρου 1900 

Οκτωβρίου 19.  

Η εικόνα, αν και ανυπόγραφη, είναι έργο του Λιτοχωρινού 

αγιογράφου Σωτηρίου Ιωάννου (Νικολάου Γραίκου, «Η 

εκκλησιαστική εικονογραφία ως πηγή για την τοπική ιστορία της 

Πιερίας. Καλλιτεχνικές τάσεις και σύνολα φορητών εικόνων από 

την Πιερία (τέλη 18ου μέσα 20ου αι.) Πρώτη συμβολή», Πρακτικά 

3
ου

 Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Πιερία στα βυζαντινά και 

νεότερα χρόνια», ό.π., σ. 395. Ο Ν. Γραίκος επισημαίνει την 
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ύπαρξη συγκροτημένης, ώστε να μπορεί να αφιερώνει εικόνες σε 

ναούς, συντεχνίας ναυτικών στο Λιτόχωρο, όπως και τη σημασία 

της εικόνας αυτής του αγίου Νικολάου με την ενδιαφέρουσα 

παράσταση με ρεαλιστική απόδοση καραβιού στο οβάλ πλαίσιο 

του κάτω τμήματος της εικόνας. Όπως παρατηρεί σχετικά, ο 

αγιογράφος φαίνεται να ζωγράφισε το πλοιάριο εκ του φυσικού, 

παρατηρώντας ίσως τα Λιτοχωρινά ιστιοφόρα στο μικρό τοπικό 

λιμάνι της Γρίτσας (Νικ. Γραίκου, ό.π., σ. 395-396. Φωτογραφία 

της εικόνας βλ. στη σ. 476, εικ. 3) ή σωστότερα στο αραξοβόλι 

των Αγίων Θεοδώρων. Και νωρίτερα, στα 1873, ο Λιτοχωρινός 

πλοιοκτήτης Αθ. Ντσιώνας αφιέρωσε δύο εικόνες στον ναό του 

Αγίου Νικολάου Λιτόχωρου. Επίσης η συντεχνία των θαλασσινών 

αφιέρωσε τότε εικόνα του αγίου Νικολάου στο τέμπλο του ναού 

των Αγίων Θεοδώρων Γρίτσας (Νικ. Γραίκου, «Νεότερα στοιχεία 

για την εικονογραφία ναών της Πιερίας», 4° Επιστημονικό 

Συνέδριο «Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια» 

(Κατερίνη, Νοέμβριος 2009, υπό εκτύπωση. Ευχαριστώ τον φίλο 

Νικ. Γραίκο για την παραχώρηση αντιγράφου της ανακοίνωσης 

του). 

 

44.Βλ. παραπάνω, σημ. 4. 

 

45.Παρθενίου Βαρδάκα, Περιγραφή, ό.π., σ. 31. 

 

46.Ο Παρθένιος χρησιμοποιεί τον τοπικό για τους ναυτικούς όρο 

«θαλασσινός», όπως τον χρησιμοποιούσαν στο γλωσσικό ιδίωμα 

τους οι κάτοικοι και όπως τον συναντήσαμε και παραπάνω στις 

εικόνες, που αφιέρωσε στον ναό του Αγίου Γεωργίου Λιτόχωρου 

και στο τέμπλο του ναού των Αγίων Θεοδώρων Γρίτσας 

Λιτόχωρου η «συντεχνία των θαλασσινών». 

 

47.Η επισήμανση ότι οι ναυτικοί (ναύτες και πλοιοκτήτες) 

αποτελούσαν τον μισό ανδρικό πληθυσμό είναι ενδεικτική της 

έκτασης και της σημασίας του ναυτικού επαγγέλματος στα 

τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας-οπωσδήποτε και στη 

συνέχεια, μετά την απελευθέρωση του 1912. 
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48.Είναι μάλλον μικρότερος του πραγματικού ο αριθμός των 

ιστιοφόρων που υπολογίζει ο Παρθένιος. Πιθανόν να λογαριάζει 

σ* αυτόν τα μεγαλύτερα καΐκια, αυτά που ήταν ικανά να ανοιχτούν 

στο πέλαγος και τις επικίνδυνες θάλασσες, τα λεγόμενα 

«πελαΐσια» (πελαγίσια), σε αντίθεση με τα παλαιότερα μικρά 

Λιτοχωρινά καΐκια, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

εξυπηρετούσαν κυρίως τις μεταφορές ξυλείας, καυσόξυλων, 

κάρβουνων κ.λπ. από τα παράλια της Πιερίας και του Αγίου Όρους 

προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα λεγόμενα «καΐκια της 

κόστος» (της ακτής δηλαδή), των μικρών, κοντά στην ακτή, 

διαδρομών, τα οποία δεν είχαν δυνατότητες να ξανοίγονται στο 

πέλαγος. Τα καΐκια της κόστας εξυπηρετούσαν και όλες τις άλλες 

συγκοινωνιακές ανάγκες μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων στα 

παράλια του Θερμαϊκού, ιδιαίτερα πριν από την κατασκευή του 

σιδηροδρόμου και προπαντός των αυτοκινητοδρόμων αργότερα. 

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα 

τα καΐκια υπήρξαν το βασικό μέσο των μεταφορών από την 

περιοχή του Ολύμπου και τις άλλες περιοχές της Πιερίας, του 

Κισσάβου κ.ά. προς και από τη Θεσσαλονίκη. 

 

49.Σχεδόν πλήρης, σε γενικές γραμμές, είναι ο κατάλογος των 

τόπων, όπου ταξίδευαν τα Λιτοχωρινά ιστιοφόρα, που παραθέτει ο 

Παρθένιος. 

 

50.Παρθενίου (Βαρδάκα), Περιγραφή, ό.π., σ. 33. Στη συνέχεια 

του κεφαλαίου για το Λιτόχωρο δίδει και άλλες σημαντικές 

πληροφορίες για τη ναυτιλία του (συνήθειες και έθιμα των 

ναυτικών, σ. 33-34) και επισημαίνει προφητικά, μεταξύ άλλων 

μέτρων και έργων υποδομών, εξωραϊσμού και γεωργικής 

αναπτύξεως, την ανάγκη προόδου της Λιτοχωρινής ναυτιλίας «διά 

της σκοπιμωτέρας εκμεταλλεύσεως αυτής και επιδόσεως και εις 

την ατμοπλοΐαν» (ό.π., σ. 38). 

 

51.Αθαν. Καναβούρα, Η Λιτοχωρίτικη ναυτική παράδοση, ό.π., σ. 

7. 
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52.Πολύ νωρίς, ήδη από την επανάσταση του 1821, εκδηλώθηκε 

στην Ελλάδα ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων στον 

αγώνα. Το 1824 ο Άγγλος φιλέλληνας Αστιγξ πρότεινε στο 

Βουλευτικό την προμήθεια ατμόπλοιων, πρόταση που δεν 

υλοποιήθηκε. Αργότερα κατασκευάστηκε η κορβέτα «Καρτερία» 

(1826), το πρώτο ατμόπλοιο που ύψωσε την ελληνική σημαία. Βλ. 

σχετικά Ανδρέα Κ. Χούμη, «Τα πρώτα ελληνικά ατμόπλοια», 

Εθνικόν Ημερολόγιον (Κωνστ. Φ. Σκόκου), έτ. 13 (1898), σ. 300-

305. Δεύτερο ατμόπλοιο ήταν η «Επιχείρηση» (1827) και τρίτο ο 

«Ερμής» (1828) (Ανδρ. Χούμη, ό.π., σ. 304). 

 

53.Περί το 1928-30 άρχισε η αντικατάσταση των πανιών με 

μηχανές στα καΐκια του Λιτόχωρου, που ήταν τότε περίπου 105 

(Κ.Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 470). 

 

54.Βλ. και Αθαν. Καναβούρα, ό.π. 

 

55.Κ.Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 474. 

 

56.Βλ. σχετικά Αθαν. Γ. Αδαμοπούλου, Το Λιτόχωρο στη 

γερμανική Κατοχή και άλλες ιστορίες, (Κατερίνη), έκδοση Δήμου 

Λιτόχωρου, 2002, σ. 56-62 (κεφ. «Απώλειες στη θάλασσα»). Για 

τις ελληνικές ναυτικές απώλειες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 

γενικότερα βλ. ενδεικτικά Ευστ. Μπάτη, Η μάχη των ωκεανών, 

Αθήνα, έκδ. Πιτσιλάς, 1993. 

57.Το 1951 αναφέρεται ότι το Λιτόχωρο διέθετε 75 καΐκια (XVI 

Διεθνής Έκθεσις θεσσαλονίκης. Ο νομός Πιερίας, Θεσσαλονίκη 

1951, σ. 13). 

 

58.Το 1975, σύμφωνα με τον τότε δήμαρχο Λιτόχωρου Αθανάσιο 

Κοκκώνη, οι Λιτοχωρινοί είχαν 40 ατμόπλοια και εργάζονταν ως 

ναυτικοί 600 περίπου κάτοικοι (Κ. Λ., χφο 3807, ό.π., σ. 474). 

 

59.Από την πλούσια βιβλιογραφία για το Γαλαξείδι βλ. ενδεικτικά 

το πρόσφατο βιβλίο «Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου. 

Οδηγός», έκδοση του Μουσείου , χ.χρ. [2008;], όπου και 

βιβλιογραφία για τη ναυτιλία του. Ας σημειωθεί, με την ευκαιρία, 
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ότι οι παλαιοί ναυτικοί του Λιτόχωρου (απόμαχοι ήδη το 1991) με 

σεβασμό αναφέρονταν πολλές φορές στη ναυτική παράδοση του 

Γαλαξειδίου. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ναυτικοί Λιτοχωρινοί 

εργάζονταν σε ιστιοφόρα όχι μόνο του Γαλαξειδίου, αλλά και 

άλλων ναυτικών κέντρων, καθώς ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο 

αριθμός των ναυτικών στο Λιτόχωρο σε κάποια περίοδο 

προπολεμικά και δεν επαρκούσαν τα δικά τους σκάφη, που είχαν 

ήδη μειωθεί αριθμητικά, για να τους απορροφήσουν. Έτσι 

δούλεψαν και σε καΐκια της Σαλαμίνας, της Σύρου και άλλων 

περιοχών. 

 

60.Σήμερα και προφανώς στο μέλλον για τις επόμενες γενιές, το 

Ναυτικό Μουσείο Λιτόχωρου θα αποτελέσει σημαντική κιβωτό 

της ναυτικής κληρονομιάς του τόπου. Το Μουσείο είναι πλέον 

πολύτιμος καθρέφτης αυτογνωσίας για τους ντόπιους και γνώσης 

ενός σημαντικού και λίαν ενδιαφέροντος κεφαλαίου της ιστορίας 

και του πολιτισμού της νεοελληνικής ναυτοσύνης για τους 

Λιτοχωρινούς και τους επισκέπτες του Λιτόχωρου. Γνωρίζοντας 

στο Μουσείο το ναυτικό πρόσωπο της κωμόπολης, αποκτά ο 

επισκέπτης του το κλειδί που χρειάζεται, για να 

αποκρυπτογραφήσει πολλά μυστικά του τόπου, του χαρακτήρα και 

του πολιτισμού των ανθρώπων του. Με την εξέλιξη του, πέρα από 

τη διάσωση, καταγραφή και προβολή της τοπικής ναυτικής 

ιστορίας και παράδοσης, σε ένα ζωντανό και δραστήριο, όπως 

διαφαίνεται, οργανισμό έρευνας, μελέτης και πολιτισμικής - γιατί 

όχι και τουριστικής- αξιοποίησης της Λιτοχωρίτικης ναυτιλίας, θα 

δικαιώσει την ύπαρξη του ως σύγχρονο μουσείο, φορέας 

πολιτισμού, παιδείας και αναψυχής. Έτσι η λειτουργία του θα 

καταστεί πολυσήμαντη και ο ρόλος του πολύπλευρος και 

αποφασιστικός στη συνολική ανάπτυξη της σύγχρονης πλέον 

πόλης του Λιτόχωρου. 

Για το Ναυτικό Μουσείο Λιτόχωρου βλ. ενδεικτικά διάφορα 

άρθρα στο περιοδικό «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας», όπως στα 

τεύχη 64 (2008), σ. 58-62, και 68 (2009), σ. 50-52. Βλ. πρόχειρα 

και Ταξιδιωτικός Οδηγός Πιερίας, εκδόσεις Ζαρζώνη-Νομαρχ. 

Επιτροπή Τουριστ. Προβολής Πιερίας, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 82, 

όπου γίνεται λόγος για ναυτικούς της Ραιδεστού Ανατ. Θράκης, οι 



99 

 

οποίοι εγκαταστάθηκαν, κατά την παράδοση, στο Λιτόχωρο τον 

15ο αιώνα, πληροφορία που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

Πάντως η Ραιδεστός διέθετε το καλύτερο λιμάνι της Προποντίδας, 

σημαντικό επί αιώνες για το εμπόριο σιτηρών, κρασιού, λαδιού, 

ψαριών κ.λπ. στην Ανατ. Θράκη. Ακόμη και μετά την αποχώρηση 

των Ελλήνων από την Ανατ. Θράκη (1923) εξακολούθησε να είναι 

το σπουδαιότερο εμπορικό λιμάνι στην Προποντίδα. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



100 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ    
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

Αγαπητοί Σύνεδροι-κυρίες και κύριοι. 

Σκοπό είχα σ' αυτή τη Συνεδρία ν' αναφερθώ: Στο ρόλο της 

Λιτοχωρίτικης Ναυτιλίας, στη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας της 

Θεσσαλονίκης στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής και την περίοδο 

1850-1912. 

Όταν πια ήταν σε όλους γνωστό οτι η πτώση της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας ήταν πλέον θέμα χρόνου και ο αγώνας των ισχυρών για 

την επικράτηση σκληρός. 

Είναι μία απο τις πιό λαμπρές σελίδες της Λιτοχωρίτικης Ναυτιλίας. 

Δυστυχώς ο χρόνος ενός συνεδρίου δέν το επιτρέπει-επιφυλάσσομαι. 

Ώς προς τα πεπραγμένα της διετίας 2006-2008  δέν νομίζω πως 

χρειάζεται ν' αναφέρω περισσότερα απο αυτά που κατα την ξενάγηση 

είδατε ώς προς τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του Ναυτικού 

Μουσείου Λιτοχώρου, ένα άλλο στοιχείο είναι οτι η επισκεψιμότητα στο 

Ναυτικό Μουσείο αυξάνεται και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. 
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Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου έγινε Πανελλαδικά γνωστό με σειρά 

δημοσιευμάτων στο τοπικό και περιφερειακό τύπο, καθώς και στα 

περιοδικά "Ναυτική επιθεώρηση" του Γ.Ε.Ναυτικού, "Περίπλους 

Ναυτικής Ιστορίας" του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, "Πλοιαρχική 

ΗΧΩ" της ένωσης πλοιάρχων, "ΕΞΑΝΤΑΣ" της λέσχης αρχιπλοιάρχων, 

"Γνώση και Τέχνη" της λέσχης αρχιμηχανικών, της εφημερίδας 

"Shipping FINANCE", καθώς και σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές στην 

ΕΡΤ3-ΤV100-ERGINA TV-DION TV και SKY TV-SKY Ραδιόφωνο. 

Καλύψαμε σχεδόν όλο το πρόγραμμα στη λήξη της Ναυτικής εβδομάδας 

2008 με βραβεύσεις παλαίμαχων Ναυτικών - Κεντρική ομιλία - 

οπτικοακουστική προβολή κ.λπ.. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "HELMEP JUNIOR" με 40(4Χ10) ομάδες 

εθελοντών. Η συμμετοχή του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου είναι 

δεδομένη σε κάθε Ναυτιλιακή εκδήλωση της περιοχής και όχι μόνον. 

Μελλοντικοί στόχοι: Ο εμπλουτισμός και η έρευνα της Ναυτιλιακής 

παράδοσης και κληρονομιάς της περιοχής μας. Η δημιουργία ενός μικρού 

Άλσους Ναυτικής Παράδοσης στον παράπλευρο χώρο. Ένα μνημείο των 

συμπολιτών μας Ναυτικών, αυτών που η θάλασσα στέρησε τη χαρά του 

στερνού τους ρεμέντζου στην Ιθάκη της καρδιάς τους το Λιτόχωρο. 

Έναν ορειχάλκινο ανδριάντα (φυσικό μέγεθος ανδρός) του αφανούς 

Λιτοχωρίτη Ναύτη - ταξιδευτή.  

Και μία Βιβλιοθήκη καθαρά Εθνολογικού-Ιστορικού-Ναυτιλιακού 

περιεχομένου. 

Είναι τα ελάχιστα που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας και τα 

οφείλουμε στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας κόντρα στους αποδημητές κόντρα 

στους πλαστογράφους της ιστορίας. 

Ερώτηση συνέδρου Παλούμπη: Με τί χρήματα γίναν αυτά; 

Απάντηση προέδρου Ν. Βλαχόπουλου: α) Ο χώρος που στεγάζεται το 

Μουσείο είναι του Δήμου Λιτοχώρου, μας έχει δοθεί με παραχώρηση 

χρήστη. β) Η διαμόρφωση της αίθουσας είναι προσφορά του 

αρχιτεκτονικού γραφείου του Κωνσταντίνου Δημητρίου, για τα εκθέματα 

είναι ότι μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε απο τα σαλόνια και τα 

σεντούκια των Ναυτικών μας καθώς και απο χορηγούς όπως ο Τσολάκης 

Δημήτριος - Φελώνης Χρήστος και πολλοί άλλοι, πολλοί απο τους 

οποίους επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. 

Εδώ πρέπει να προσθέσω και την εθελοντική εργασία των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνον. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ  

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΝΗΣΗ 

Διερμηνεύοντας τα αισθήματα του Δ.Σ. του Ν.Μ.Κ. απευθύνω θερμό 

χαιρετισμό προς τους διοργανωτές και τους εκπροσώπους των Ναυτικών 

Μουσείων. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία εκπροσώπων καθώς και των 

εκλεκτών προσκεκλημένων. 

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές για την φιλοξενία αλλα 

και κυρίως για την μεγάλη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν, ώστε 

σήμερα να κοσμούν το βήμα εκλεκτοί ομιλητές της εξόχως 

ενδιαφέρουσας θεματικής ενότητας « Η Ναυτική παράδοση του 

Μακεδονικού χώρου και η εξέλιξή της δια μέσου των αιώνων». 

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρωτοβουλία που είχε την τιμή να αναλάβει το ΝΜΚ, της 

διοργάνωσης της πρώτης συνόδου στα Χανιά το έτος 1996 και η εν 

συνεχεία καθιέρωση του θεσμού, αποτελούσε την έκφραση της βασικής 

ανάγκης που ένιωθαν οι άνθρωποι που ίδρυσαν και λειτουργούν τα Ν.Μ. 

της χώρας μας, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη και το υψηλό έργο που 

επιτελούν  προβάλλοντας την ναυτική μας κληρονομιά. Μιας ανάγκης 

που δημιουργήθηκε απο την έλλειψη στήριξης της πολιτείας (πλην 



104 

 

ελάχιστων περιπτώσεων) μιας και τα περισσότερα Ν.Μ. της χώρας μας 

λειτουργούν με ιδιωτική πρωτοβουλίας. 

Μιας ανάγκης σύσφιξης των σχέσεων εργασίας ώστε να αντιμετωπίζουν 

απο κοινού θέματα επιβίωσης και ανάπτυξης των Μουσείων υπό το 

πνεύμα «ισχύς εν τη ενώσει». 

Το οτι σήμερα συμμετέχουμε στη 7
η
 Σύνοδο σ’ αυτό τον ωραίο και 

φιλόξενο τόπο, αποτελεί μια κατάκτηση του θεσμού. Το οτι σήμερα 

έχουμε συναποδεχτεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (ένα είδους 

καταστατικού) που καθορίζει τις οργανωτικές αρχές της λειτουργίας των 

Συνόδων είναι σημαντικό βήμα προόδου. 

Λειτουργούμε όμως αποτελεσματικά; Ιδού το ερώτημα. 

 

Γ. ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

1.- Για να καταλήξουμε στις διαπιστώσεις θα πρέπει πρώτα να 

θυμηθούμε ποιός είναι ο σκοπός της καθιέρωσης των Συνόδων ώστε να 

εξετάσουμε στη συνέχεια αν πράγματι εκπληρώνεται. 

 ΣΚΟΠΟΣ: (Ώς έχει καθοριστεί στο Μνημόνιο Συνεργασίας ). 

 Α) Η απο κοινού διερεύνηση των λειτουργικών προβλημάτων των 

Ναυτικών Μουσείων και η εξέταση μεθόδων και δυνατοτήτων επίλυσης 

τους σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού. 

 Β) Η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με 

Ελληνικά και ξένα Μουσειολογικά προγράμματα και η προώθηση της 

επιστημονικής έρευνας και μελέτης σε θέματα μουσειολογικού, 

ιστορικού, και ναυτικού περιεχομένου. 

 Γ) Η σύσφιξη των σχέσεων και η δημιουργία κλίματος αγαστής 

συνεργασίας μεταξύ των Μουσείων με στόχο την αξιοποίηση κάθε 

παράγοντα που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία τους και 

την εκπλήρωση της αποστολής τους για την προβολή και διάδοση του 

ναυτικού μας πολιτισμού. 

 Δ) Η διοργάνωση επιστημονικών Συνεδρίων με σκοπό την 

επεξεργασία θεμάτων που άπτονται της ναυτικής μας παράδοσης και 

κληρονομιάς. 

Με βάση τον τεθέντα σκοπό προκύπτουν αβίαστα τρείς βασικές 

διαπιστώσεις. 

2.- Κατανομή του χρόνου στις Συνόδους 

Δεν γίνεται ορθολογική κατανομή του χρόνου ώστε οι εκπρόσωποι των 

Μουσείων να μπορούν να παρουσιάζουν τα λειτουργικά τους 
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προβλήματα στην επίλυση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει η 

Σύνοδος κατόπιν σχετικής διερευνητικής συζήτησης. 

3.- Εγκατάλειψη της πολιτείας 

Δεν υπήρξε σύνοδος που να μην έχει προβληθεί στο ψήφισμα της η 

εγκατάλειψη της πολιτείας και η ανάγκη χρηματικής επιχορήγησης απο 

το ΥΠΠΟ όπως συμβαίνει με τα αθλητικά σωματεία.     

Όχι μόνο δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό, αλλα ούτε έχουμε λάβει 

κάποια απάντηση. Διερωτώμαι αν έχει υπάρξει Υπουργός Πολιτισμού 

που έχει λάβει γνώση αυτού του ψηφίσματος που πάντα είναι αποδέκτης. 

Η απουσία αρμόδιου εκπροσώπου του ΥΠΠΟ απο τις Συνόδους η οποία 

κατ’ επανάληψη έχει επισημανθεί στα ψηφίσματα προξενεί απογοήτευση 

αφού επιβεβαιώνει την εγκατάλειψη των μουσείων απο την πολιτεία. 

Διερωτώμαι επίσης σε τί συνιστάται η συνήθως εξαγγελλόμενη δια 

μηνυμάτων  στήριξης των συνόδων απο τον εκάστοτε Υπουργό 

Πολιτισμού. 

4.- Έλλειψη αναμενόμενου ενδιαφέροντος απο τα ΝΜΕ 

Ώς συνέπεια των ανωτέρω τα Μουσεία δεν είναι δυνατόν να έχουν το 

επιδιωκόμενο ενδιαφέρον για τις Συνόδους γι’ αυτό και έχουμε συνεχώς 

φθίνουσα συμμετοχή. 

5.- Συμπερασματικά καταλήγουμε οτι δεν εκπληρώνεται ο τεθείς κύριος 

σκοπός των συνόδων πλήν του 4
ου

 μέρους που καλά κρατεί. 

  

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προκειμένου να δώσουμε υπόσταση στις Συνόδους μας ώστε να είναι 

αποτελεσματικές, και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Μουσείων 

και να εκπληρώνουν το σκοπό τους υποβάλλονται οι ακόλουθες 

προτάσεις: 

Ορθολογική κατανομή του χρόνου. 

Προκειμένου ο εκάστοτε οργανωτής Συνόδου να μήν εκφεύγει του 

σκοπού προτείνεται πάγια θεματική ενότητα «Τα Ν.Μ.Ε. Γνωριμία – 

Κοινά προβλήματα λειτουργικότητας, Δυνατότητες Ανάπτυξης». 

Στην θεματική αυτή ενότητα θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται 

πάντοτε: 

Α. Γνωριμία με τα ΝΜΕ. Απευθύνονται στο ευρύ κοινό του τόπου της 

Συνόδου, (και όχι μόνο στους συμμετέχοντες οι οποίοι τα γνωρίζουν) με 

ενδιαφέρουσες προβολές ή και εκθέσεις. 

Β. Απολογισμό έργου της Σ.Ε. της διετίας που λήγει. 
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Γ. Κοινά προβλήματα λειτουργικότητας στην επίλυση των οποίων θα 

μπορούσε να συμβάλλει η σύνοδος και δια ποιού τρόπου. 

Δ. Δυνατότητες αναβάθμισης των Ν.Μ.Ε. Νέες αντιλήψεις. Αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. 

Ε. Έκδοση ψηφίσματος. 

2.- Αναγκαία συμμετοχή φορέων. Ποιός ο ρόλος τους.         

Προσκαλούνται απαραιτήτως απο τη Σ.Ε.: 

Α. Εκπρόσωπος ΥΠΠΟ  

Παρουσιάζει τις θέσεις του ΥΠΠΟ επι υποβληθέντων αιτημάτων και 

ενημερώνει τον υπουργό επι των νέων αιτημάτων. 

Β. Εκπρόσωποι Γ.Ε.Ν. και Υ.Ε.Ν.  

Ώς φορείς ναυτικής παράδοσης θα μπορούσαν να στηρίξουν τα αιτήματα 

των Ν.Μ.Ε. και να συνδράμουν στην διοργάνωση των Συνόδων. 

3.- Η οργάνωση των Συνόδων  

Οι προτάσεις που ακολουθούν, εφόσον εγκριθούν θα πρέπει  να 

περιληφθούν στο Μνημόνιο Συνεργασίας: 

Α. Προϋπολογισμός  

Συντάσσεται απο την Σ.Ε. Τα έξοδα θα επιδιώκεται όπως καλύπτονται 

απο το ΥΠΠΟ, ΓΕΝ, ΥΕΝ, τοπικό περιφερειάρχη, Νομάρχη, Δήμο και 

απο χορηγούς (μέριμνα οργανωτή). Προς τούτα θα πρέπει να επιδιωχθεί 

η δέσμευση για την πρόθεση των φορέων ΥΠΠΟ, ΓΕΝ, ΥΕΝ να πράξουν 

τούτο. 

Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ανά ενός εκπροσώπου απο κάθε 

Μουσείο κρίνεται επιβεβλημένη. 

Η Σ.Ε. παρουσιάζει στη Σύνοδο τον οικονομικό απολογισμό. 

Β. Το ψήφισμα πρέπει να συντάσσεται και να εγκρίνεται με το πέρας της 

Συνόδου. 

Στο ψήφισμα της παρούσης Συνόδου θα πρέπει μεταξύ άλλων να 

Επισημανθεί η μέχρι σήμερα απουσία εκπροσώπου του ΥΠΠΟ και οι 

σχετικές επιπτώσεις. 

Να επαναληφθεί το πάγιο αίτημα περι τακτικής ετήσιας επιχορήγησης 

των NΜΕ με κριτήρια αποδεδειγμένης δραστηριότητας κατα τον χρόνο 

που πέρασε (π.χ. Επισκέψεις, οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, 

εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ). Σχετικές αναλυτικές προτάσεις 

θέσπισης κριτηρίων δύναται να επεξεργασθούν και να υποβληθούν προς 

ΥΠΠΟ ή Σ.Ε. 
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Να επιδιωχθεί δέσμευση ΥΠΠΟ, ΥΕΝ, ΓΕΝ για την πρόθεση συμβολής 

στον εκάστοτε προϋπολογισμό διοργάνωσης των Συνόδων. 

Να επισημανθεί εφόσον προκύψει απο την Σύνοδο, η ανάγκη στήριξης 

απο το ΥΠΠΟ συγκεκριμένων Μουσείων, μικρών ή μεγάλων, τα οποία 

αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, ή νέων υπό ανάπτυξη. Θα πρέπει 

να τονισθεί και η αξία ακόμη και του μικρότερου ναυτικού Μουσείου σε 

ένα τόπο απομονωμένο (π.χ. νήσοι Ψαρά, Γαύδος, Κάρπαθος κλπ) για 

την ανάπτυξη των οποίων πολλά απο τα ΝΜΕ θα μπορούσαν να 

συνδράμουν με προσφορά υλικού και εκθεμάτων. 

Γ. Η συντονιστική επιτροπή 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της ως καθορίζεται απο Μνημόνιο 

Συνεργασίας, αφού είναι εξουσιοδοτημένη για την προώθηση των 

αιτημάτων Συνόδου. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δραστηριοποιημένη 

περισσότερο και να ενημερώνει τη Σύνοδο για τις ενέργειες τις και την 

πορεία των εξελίξεων των θεμάτων που έχει αναλάβει να χειριστεί. 

 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και προτάσεις υποβάλλονται καλοπροαίρετα 

και στοχεύουν να δώσουν μια ουσιαστικότερη υπόσταση στις Συνόδους 

μας ώστε να διεγείρουν το ενδιαφέρον των ΝΜΕ και να επιτυγχάνουμε 

μια ουσιαστικότερη συμμετοχή. Τις θέτω υπό την έγκρισή σας, με την 

πεποίθηση οτι θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κοινών 

προβλημάτων που μας απασχολούν πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν 

συμβαίνει σήμερα.    
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

Πριν ξεκινήσω τη σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη δράση και τις 

ενέργειες του ΙΑΜΥ των δύο τελευταίων ετών, θα ήθελα να σταθώ για 

λίγο εδώ και να υπενθυμίσω –εν είδει απότισης φόρου τιμής- τη σχέση με 

την οποία η ιστορική μοίρα θέλησε να συνδέσει την Ύδρα, την οποία 

εκπροσωπώ και απ’ όπου έχω έλθει, με τον τόπο σας, το όμορφο 

Λιτόχωρο: εδώ και 96 συναπτά χρόνια στα πλαίσια των Βαλκανικών 

πολέμων, τον Οκτώβριο του 1912, ο θαλασσομάχος Νικόλαος Βότσης, 

πλωτάρχης τότε του Β.Ν. γέννημα και θρέμα της Ύδρας, με βαριά 

προγονική κληρονομιά και περισσή ανδρεία και φλεγόμενος απο 

ενθουσιασμό και ένθερμο πατριωτικό ζήλο, οδήγησε ως κυβερνήτης το 

τορπιλοβόλο 11, ένα απο τα πιο μικρά και πιο παλιά καράβια του 

Ελληνικού Στόλου, κόντρα στον πλωτό κολοσσό των Τούρκων το 
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θωρηκτό Φετίχ-Μπουλέντ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το 

τορπιλοβόλο, εκτοπίσματος 85 τόνων, μήκους 37,5 μέτρων και 

βυθίσματος 2 μέτρων, πρίν την ημέρα της επίθεσης περιπολούσε στα 

νερά του Θερμαϊκού φθάνοντας μέχρι και τους Αγίους Θεοδώρους, 

επίνειο του Λιτοχώρου. Οι ώρες ήταν κρίσιμες... Ο Βότσης έπρεπε να 

καταστρώσει τα στρατηγικά του σχέδια. Για την υλοποίηση όμως της 

επιχείρησης χρειαζόταν εκτός των άλλων και ψυχές τολμηρές και 

αποφασιστικές απο το ντόπιο στοιχείο της περιοχής, ώς οδηγοί-πιλότοι 

των άγνωστων θαλάσσιων περιοχών. Και οι τολμηρές αυτές ψυχές 

παρουσιάστηκαν στα πρόσωπα των Λιτοχωριτών Νικολάου 

Βλαχόπουλου και Μιχάλη Κωφού, καραβοκύρηδων δυο μικρών 

τρεχαντηριών, τους οποίους ο Βότσης μεταχειρίστηκε ως πλοηγούς στο 

τορπιλοβόλο του. Ειδικότερα, και όπως η ιστορική διήγηση αναφέρει, ο 

Νικόλαος Βλαχόπουλος πήρε στα χέρια του τη βολίδα και άρχισε να 

βολίζει με εξαιρετική επιτηδειότητα, γεγονός που έκανε τον Βότση πολύ 

να τον προσέξει. Οι δύο αυτοί Λιτοχωρίτες είναι οι άνθρωποι που 

πλέοντας με 11 μίλια την ώρα πέρασαν γρήγορα το τορπιλοβόλο απο τα 

επικίνδυνα, άλλοτε αβαθή άλλοτε βαθειά νερά του Αξιού και 

εξακολουθώντας να πλέουν το οδήγησαν στις εκβολές του ποταμού στο 

Θερμαϊκό, στην περιοχή Καραμπουρνού της Θεσσαλονίκης όπου και 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 18
η
 Οκτωβρίου στις 11:20 το πρωί ο 

τορπιλισμός και η καταβύθιση του Τουρκικού θωρηκτού. Εικόνες απο το 

σπουδαίο αυτό ανδραγάθημα, φωτογραφίες του Βότση και ο πίνακας με 

τα ονόματα των ηρώων του πληρώματος του τορπιλοβόλου 11, κοσμούν 

τον εκθεσιακό χώρο του Ιστορικού μας Αρχείου-Μουσείου στην Ύδρα. 

 

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι  

 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα Ναυτικά μας Μουσεία άν θέλουν να 

αποκτήσουν ρόλο ζωντανό και δημιουργικό και συμβολή καθοριστική 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας, ρόλο που άλλωστε τον 

δικαιούνται και τον αξίζουν, πρέπει να «πάνε τα ίδια προς το κοινό τους» 

ξεφεύγοντας απο τα φυσικά όρια του κτιρίου τους. 

Στα πλαίσια της θέσης μας αυτής, προσπαθήσαμε – και ελπίζω οτι 

επιτύχαμε – να καθιερώσουμε το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας ως 

έναν «πολυπολιτιστικό» Φορέα και ανάσα πολιτισμού για την περιοχή 

του Αργοσαρωνικού και της χώρας μας ευρύτερα. Οι χιλιάδες των 
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επισκεπτών μας (είκοσι πέντε με τριάντα χιλιάδες κατα μέσο όρο 

ετησίως) και τα ευμενή σχόλια για την εν γένει λειτουργία και δράση του 

Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας μαρτυρούν του λόγου το αληθές. 

 

Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή: 

 

Επιμεληθήκαμε και υλοποιήσαμε την έκδοση ενός τρίγλωσσου        

καλαίσθητου ενημερωτικού τρίπτυχου μέσω της δωρεάν διανομής του 

οποίου, φροντίζουμε να γνωστοποιούμε στο κοινό την ύπαρξη και 

λειτουργία του Αρχείου του Ναυτικού Μουσείου της Ύδρας, 

προβάλλοντας με εικόνες πλαισιωμένες απο ένα πλήρως κατατοπιστικό 

κείμενο το περιεχόμενο και τους στόχους της Υπηρεσίας μας. Το 

τρίπτυχο απεστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες της Νομαρχίας Αθηνών 

και Πειραιά, στα Υπουργεία, σε πολιτιστικούς κρατικούς και ιδιωτικούς 

Φορείς, σε ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδος και του εξωτερικού και 

πιστεύουμε οτι συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του κοινού των 

ετησίων επισκεπτών μας. 

Για το σκοπό αυτό άλλωστε είχε εξ αρχής κριθεί απαραίτητη η εκπόνηση 

ενός Οδηγού-Καταλόγου για το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, το 

οποίο εκδόθηκε σε δύο γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά με χορηγίες 

ιδιωτών Φορέων. Ο Κατάλογος του ΙΑΜΥ διατίθεται απο το Πωλητήριο 

του Μουσείου. 

Να σταθώ στο σημείο αυτό ακριβώς για να αναφέρω οτι μια σημαντική 

ανάσα οικονομικής ευελιξίας αποτέλεσε η απόφασή μας για τη 

δημιουργία και λειτουργία πωλητηρίου [The Museum Shop] στο 

Μουσείο μας, οπού εκτός των εκδόσεών μας, πωλούνται γνήσια 

αντίγραφα μουσειακών εκθεμάτων του χώρου μας, ζωγραφικά έργα, 

βιβλία, κλπ. 

 

- Με τις ετήσιες πολιτιστικές μας παρεμβάσεις έχουμε εστιάσει, εκτός 

των άλλων, και στην προβολή αξιών που παραμένουν αλώβητες και 

σταθερές στην πορεία του χρόνου , όπως αυτή της Τέχνης. Στα πλαίσια 

αυτά επιχειρούμε το «πάντρεμα» των δύο βασικών εκφράσεών της, της 

παλαιότερης δηλαδή μορφής της, της καθαυτό μουσειακής με αυτή της 

σύγχρονης εικαστικής εκφραστικής της αντίληψης. Έτσι, η διοργάνωση 

κυρίως καλλιτεχνικών εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου στον 
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κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό μεγάλο εκθεσιακό χώρο 

του κτιρίου μας, ήταν και είναι απο τα πρώτα μελήματά μας. 

Και επειδή η συνεργασία μεταξύ φορέων τόσο σε τοπικό όσο και σε 

ευρύτερο επίπεδο αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε τι τελεσφόρο 

και εποικοδομητικό και επειδή το γεγονός αυτό αποτελεί θέση και αρχή 

για την Υπηρεσία μας, για τη διετία που πέρασε διοργανώσαμε σε 

συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και φιλοξενήσαμε στο 

χώρο μας σημαντικές εικαστικές εκθέσεις όπως «Το Ελληνικό 

χορόδραμα – Ραλλού Μάνου – Νικολής Χατζηκυριάκος Γκίκας: Ύδρα 

τόπος κοινός», σε συνεργασία με το Ελληνικό χορόδραμα, «Το Ελληνικό 

σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη» σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Αγγελικής Χατζημιχάλη, «Πολιτισμός 42 αιώνων απο το Βυθό» σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. 

Εικαστική έκθεση αφιερωμένη στο μεγάλο μας σύγχρονο ζωγράφο 

Χρίστο Καρά διοργανώθηκε το χρόνο που πέρασε ενώ για φέτος 

κεντρική πολιτιστική μας εκδήλωση είναι η έκθεση με τα πρωτότυπα 

χαρακτικά του μεγάλου εικαστικού Αλέκου Φασιανού. 

Όλες τις εικαστικές μας εκδηλώσεις συνόδευσαν σχετικές εκδόσεις 

καταλόγων τους οποίους επιμεληθήκαμε και οι οποίοι διατίθεντο στο 

κοινό απο το Πωλητήριο μας. 

 

Διοργανώσαμε ποιοτικές μουσικές βραδιές με τον μεγάλο Έλληνα 

ερμηνευτή Μάριο Φραγκούλη, με τον εκφραστικό Παντελή Θαλασσινό, 

με την εξαίρετη Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Ελένη Πασπαλά, με τον 

μεγάλο Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό, εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν 

πλήθος κόσμου στον κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο 

του δώματος του κτιρίου μας. 

Απο τις σημαντικές θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάσαμε επίσης 

στο χώρο μας ξεχωρίζουμε και αναφέρουμε το «Ματωμένο Γάμο» του 

Φ.Γ. Λόρκα απο το θεατρικό Οργανισμό του Δήμου Ανθούσας που 

καταχειροκροτήθηκε απο το κοινό. 

Η θεσμοθέτηση και διοργάνωση επίσης  επι τρείς συνεχείς χρονιές των 

λεγόμενων Πολιτιστικών Ημερίδων Ύδρας, υπήρξε για μάς απο τις 

σημαντικότερες δραστηριότητές μας. Σ’ αυτές σημαντικοί ομιλητές όπως 

ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Λουκάς Τσούκαλης, η 

δημοσιογράφος κ. Ελένη Μπίστικα, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας 

Ελλάδος κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος, ο Καθηγητής Ιστορίας κ. Β. 
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Κρεμμύδας, η Πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κ. Νίκη 

Γουλανδρή, ο δημοσιογράφος κ. Άδωνης Κύρου, έθιξαν φλέγοντα 

θέματα της επικαιρότητας και καθήλωσαν με τις ομιλίες το κοινό τους. 

Βραδιές αφήγησης με Ελληνικά λαϊκά Παραμύθια για μικρούς και 

μεγάλους με την εκλεκτή Υδραία αφηγήτρια – παραμυθού, την Αγνή 

Στρουμπούλη, προσέλκυσε μεγάλο πλήθος ακροατών όλων των ηλικιών 

και ενθουσίασε το κοινό της Ύδρας. 

 

Η φροντίδα μας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την 

προβολή των μουσειακών μας αντικειμένων και των αρχειακών μας 

τεκμηρίων πήρε σάρκα και οστά μέσω του προγράμματος ψηφιοποίησης 

του Ι.Α.Μ.Υ. που είχαμε προ δύο χρόνων εξασφαλίσει απο τη 

Περιφέρεια και απο το Ε.Π. «Κοινωνία της πληροφορίας», μέσω της 

πρόσκλησης  91. Μέσω του προγράμματος αυτού ψηφιοποιήσαμε 

πράγματι και τεκμηριώσαμε μέρος της μουσειακής μας συλλογής καθώς 

και 17.000 αρχειακά τεκμήρια (απλή ψηφιοποίηση, άνευ τεκμηρίωσης). 

Επίσης μέσω του σχετικού προγράμματος δημιουργήσαμε δική μας 

ιστοσελίδα [site] με την ονομασία iamb.go για την ενημέρωση του 

κοινού του διαδικτύου για την υπηρεσία μας και την δράση της. Το έργο 

της ψηφιοποίησης πρόκειται να μας παραδοθεί ολοκληρωμένο στο 

σύνολο του τις προσεχείς ημέρες. 

 

Στα πλαίσια της διατήρησης, αναβίωσης και προβολής της 

ναυπηγικής μας ιστορίας και παράδοσης συνεχίσαμε  και αυτή τη 

διετία – απέλπιδες δυστυχώς επι του παρόντος προσπάθειες για την 

ένταξη του παραδοσιακού σκάφους τύπου περάματος, του «Ελένη Π.», 

ιδιοκτησίας του Ι.Α.Μ.Υ., σε ένα απο τα Ευρωπαϊκά προγράμματα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και δη στο ΕΠΑΝ Ανταγωνιστικότητα. Το 

«Ελένη Π.», που μάλιστα «χτίστηκε» το 1939 στη Σκιάθο για 

λογαριασμό της Λιτοχωρίτικης οικογένειας Ανδρέα και δούλεψε στο 

Λιτόχωρο αρχικά με την ονομασία «Δημήτριος Α.», είχε κηρυχθεί απο το 

Υπουργείο Πολιτισμού ήδη απο το 1999 διατηρητέο μνημείο της 

ναυπηγικής μας παράδοσης. Στις 15 Ιουνίου 2006, μετά απο μαραθώνιο 

ενεργειών και προσπαθειών επτά ολόκληρων χρόνων, υπογράψαμε 

επιτέλους Προγραμματική σύμβαση με τον ΕΟΤ βάσει της οποίας ο ΕΟΤ 

αναλάμβανε ώς τελικός δικαιούχος την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

έργου που περιλάμβανε: α) την αποκατάσταση ασφαλούς πλεύσης του 
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σκάφους, β) την αποκατάσταση της εξωτερικής μορφής του σύμφωνα με 

τη μορφή που είχε τη δεκαετία του 1950 και γ) την προσαρμογή του 

εσωτερικού του έτσι ώστε να φιλοξενείται έκθεση προβολής της 

Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης. Ατυχώς όμως ενώ προκηρύχθηκε 

διαγωνισμός και κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου, τελικώς ο 

διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω παρουσίας ενός και μόνο ενδιαφέροντος 

υποψηφίου. Απο το ΕΟΤ πάντως μας δόθηκε διαβεβαίωση περι 

προσπαθειών ένταξης του έργου στο Δ΄ ΚΠΣ. Ας το ελπίσουμε και ας το 

ευχηθούμε. 

 

Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι των Ναυτικών Μουσείων, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι επιθυμώ να εστιάσω για μια ακόμη φορά στην μονίμως 

παρατηρούμενη έλλειψη εκτός των άλλων και οικονομικών πόρων στο 

χώρο εν γένει του Ναυτικού πολιτισμού, χωρίς τους όποιους πόρους η 

δημιουργία έργων υποδομής ή η εφαρμογή οποιουδήποτε μακροχρόνιου 

προγραμματισμού εκ μέρους των ανθρώπων των Ν. Μουσείων ασφαλώς 

καθίσταται ανέφικτη. Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η 

συνειδητοποίηση των νέων επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών για 

τα Ναυτικά μας Μουσεία και κυρίως για εκείνα τα οποία διαθέτουν ή 

μπορούν να δημιουργήσουν εκ παραλλήλου με τις Μουσειακές και 

αξιόλογες αρχειακές συλλογές, καθώς και οι νέες μέθοδοι και 

προσεγγίσεις που επιβάλλονται για την κάλυψη των αναγκών αυτών, 

είναι σίγουρο οτι θα αντιμετωπιστούν ευκολότερα και θετικότερα με την 

ενωμένη «φωνή» κέντρου και περιφέρειας. 

[Απτό παράδειγμα καταθέτω στο σημείο αυτό την εξασφάλιση πόρων 

απο τη Νομαρχεία Πειραιά (με ενέργειες του Ι.Α.Μ.Ύδρας και του 

Ν.Μ.Ελλάδος) για την έκδοση των πρακτικών του 5
ου

 Πανελλήνιου 

Συνέδριου Ναυτικών Μουσείων που ώς γνωστόν πραγματοποιήθηκε με 

εξαιρετική επιτυχία στις 8-9-10 Οκτωβρίου 2004 στον Πειραιά και στην 

Ύδρα με θέμα «Εμπορική Ναυτιλία – Πολεμικό Ναυτικό: Τα Ιστορικά 

Αρχεία». Σύντομα λοιπόν θα έχουμε την χαρά να κρατάμε στα χέρια μας 

την πολύτιμη αυτή έκδοση]. 

Στα πλαίσια των αναγκών των Ναυτικών Μουσείων πιθανότατα – γιατί 

όχι; - να ρυθμιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους (όλοι 

ασφαλώς γνωρίζουμε οτι ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες με τη 

σύσταση και τη συνεργασία αρμόδιας για το σκοπό αυτό Επιτροπής, η 

οποία εργάζεται φιλότιμα προς την κατεύθυνση αυτή) ή να 
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εκσυγχρονιστεί αυτό που ήδη υπάρχει. Η ρύθμιση αυτή είναι βέβαιο οτι 

και επιβεβλημένη και απόλυτα αναγκαία είναι για να μπορέσει να 

συμπεριλάβει δραστηριότητες που δημιουργούν και επιβάλλουν για τα 

Ναυτικά μας Μουσεία η πρόοδος και οι ανάγκες των καιρών. Βεβαίως το 

οικονομικό αίτημα, στο οποίο συνοψίζονται και απο το οποίο ξεκινούν 

όλα τα επιμέρους, πιστεύω οτι θα εξακολουθεί να ταλανίζει τη ναυτική 

μουσειακή μας κοινότητα χωρίς ασφαλώς το γεγονός αυτό να αποτελεί 

ένα χαρακτηριστικό μόνο των Ναυτικών Μουσείων, αφού ιδιαίτερα το 

τελευταίο διάστημα, η αντίληψη περι «αυτοχρηματοδοτούμενων» γενικά 

«μουσειακών επιχειρήσεων» έχει δημιουργήσει έναν κρατικό 

εφησυχασμό «αναμονής», μια ακόμη μεγαλύτερη θα έλεγα, αδιαφορία 

απο πλευράς κρατικής ενόψει της ευελπιστούμενης μεταβολής. 

Όσο για τη δική μας υπηρεσία, το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο της 

Ύδρας, ως αμιγώς δημόσια ευελπιστούμε οτι το κράτος μας θα σταθεί με 

περισσότερη έγνοια και στοργή στις ανάγκες του, για να μπορέσουμε σαν 

πολιτιστικός Φορέας να εκπληρώσουμε απρόσκοπτα την κοινωνική μας 

αποστολή και τον παιδευτικό μας ρόλο σ’ αυτό τον χώρο, τον χώρο μας, 

οπού ο κάθε Υδραίος, ο κάθε Έλληνας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αναζητά την αξία της Ναυτοσύνης των προγόνων του αλλα και την δική 

του ιστορική, εθνική ταυτότητα...... 

 

Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου  

Προϊστάμενη ΓΑΚ / Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας  
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ΡΟΔΟΥΛΑ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 

 

Ανακοίνωση    Ροδούλας Σταθάκη – Κούμαρη 

             Επιστημονικού Συνεργάτη Ναυτικού – Ιστορικού 

Μουσείου  

  Γαλαξειδίου.  

 

ΘΕΜΑ : «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» 

    Μια σημαντική δωρεά του Κωνσταντίνου Ανιτσά προς  

    Το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου. 

 

Το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου απέκτησε στις 29 

Σεπτεμβρίου 2007, 

στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» μια μοναδική στο είδος της συλλογή, δωρεά του συλλέκτη 

Κωνσταντίνου Ανιτσά. 

Η συλλογή ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ αποτελείται απο 45 τόμους – 9000 σελίδες – 

και περιέχει μεγάλο αριθμό σπάνιων γραμματοσήμων ναυτικού 

περιεχομένου επίσης σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών εγγράφων. 

Τα συνοδευτικά κείμενα του Κωνσταντίνου Ανιτσά, το έντυπο υλικό οι 

γκραβούρες, οι χάρτες και η επιμελημένη αρχειακή ταξινόμηση σε 

θεματικές ενότητες, βοηθούν τον φιλοτελιστή και κάθε μελετητή να 

παρακολουθήσει απο τα γραμματόσημα και τα ναυτιλιακά έγγραφα την 

ιστορία της παγκόσμιας ναυτιλίας, με τα διάφορα σημαντικά γεγονότα 

τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά. 

Η συλλογή ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ διαρθρώνεται σε πέντε κύριες ενότητες:        

Τα κράτη και το επιμέρους Φιλοτελικό ενδιαφέρον τους, τόμοι 1-18. 

Το πλοίο στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας τόμοι 

21-29. 

Το πλοίο σε δάση ,τόμοι 18-20,30-34,39-43. 

Το πλοίο και οι εξερευνήσεις, τόμοι 35-38. 

Το πλοίο στην ταχυδρομική ιστορία, τόμοι 44-45. 

Η συλλογή τοποθετημένη στην αίθουσα του Μουσείου σε ειδικές θήκες 

θα παρουσιάσει ένα μέρος υλικού, σύμφωνα με την ενότητα που έχει 

επιλεγεί. Σε ορισμένο χρονικό διάστημα, η θεματική ενότητα θα αλλάζει. 
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Έτσι, οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν 

ένα μέρος απο κάθε ενότητα. 

Συλλέκτες όπως ο Κωνσταντίνος Ανιτσάς σπανίζουν στην εποχή μας. 

Μελετητής και ερευνητής ταξίδευε συχνά, χωρίς να υπολογίζει χρόνο 

κόπο και χρήμα οδηγούμενος μόνο απο ένστικτο και αγάπη για το 

αντικείμενο, όπου υπήρχαν διεθνείς φιλοτελικοί πλειστηριασμοί για να 

εμπλουτίσει τη συλλογή με σπάνια γραμματόσημα και ναυτιλιακά 

έγγραφα. Ο Κωνσταντίνος Ανιτσάς συμπλήρωσε την ιστορία της 

Παγκόσμιας Εμπορικής Ναυτιλίας και του Πολεμικού Ναυτικού των 

διαφόρων κρατών ανά τον κόσμο με ένα ανεκτίμητο υλικό. 

Το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου θα παρουσιάσει τη 

συλλογή, με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Ανιτσά, στις 18 Μαρτίου 2009 

στην Αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το ειδικότερο θέμα θα 

είναι: «Η παρουσία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στον 1
ο
 και 2

ο
 

Παγκόσμιο Πόλεμο και στους Βαλκανικούς Πολέμους». 

Όλα τα Ελληνικά Ναυτικά Μουσεία θα λάβουν πρόσκληση. 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ 

 

 

Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ  

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Π.Ν. Ε.Α. ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 

 

Ίδρυμα  

Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης 

1993 

 

ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΑΑΛΛΣΣΟΟΥΥΣΣ    
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ    

  

  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΦΦΛΛΟΟΙΙΣΣΒΒΟΟΥΥ  

 

 

 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ    

ΔΔΙΙΕΕΤΤΙΙΑΑΣΣ  22000066--22000088  

  

  

  

  

  

ΥΥππόό  ττοουυ  ΑΑννττιιννααυυάάρρχχοουυ  εε..αα..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΧΧρρααννιιώώττηη  ΠΠΝΝ,,  PPhhDD  

ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  

 

 

 

 

ΛΛΙΙΤΤΟΟΧΧΩΩΡΡΟΟ    ––    ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ      22000088  

 

Κυρίες και Κύριοι: 

 

Είναι για εμένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά που ακόμη μια φορά 

μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος 

΄Αλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης (ΙΔΑΛΕΝΑΠ) στο Συνέδριο 

Ναυτικών Μουσείων, και να παρουσιάσω σε ένα εκλεκτό κοινό με κοινές 

ανησυχίες και κοινά ενδιαφέροντα όχι μονό την πρόοδο και τις 

τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος αλλά και τις προσωπικές μου 

σκέψεις και ιδέες στα θέματα Ναυτικών Μουσείων γενικότερα.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διατιθέμενος χρόνος των δέκα λεπτών 

σύμφωνα με την ατζέντα είναι λίαν περιορισμένος και έχω ως αρχή να 

τον τηρώ, θα αναφερθώ τηλεγραφικώς στα ακόλουθα θέματα:  
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 Ποιοι Είμαστε (Απαραίτητο λόγω της παρουσίας νέων προσώπων 

και γιατί όλοι πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα) 

 Κατάσταση κατά το τελευταίο Συνέδριο στο Γαλαξίδι το 2006 

 Εξελίξεις / Πρόοδος από το 2006 – Παρούσα Κατάσταση  

 Προτάσεις 

 Επίλογος 

 

 

1. Ποιοι Είμαστε 

 

 

Το Ίδρυμα με Προεδρικό Διάταγμα της 23 Μαΐου 1993 (ΦΕΚ 409/Β 

4-6-93) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 

υπάγεται δε στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Εθνικής 

Αμύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών και τελεί 

υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

 

Ο σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα είναι:  

 

“H ενίσχυση του ενιαίου θαλάσσιου πνεύματος και διατήρηση και 

προβολή της Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων” 

 

Δηλαδή με άλλα λόγια, ΣΚΟΠΟΣ του έργου είναι να καλύψει την 

Ναυτική Παράδοση των Ελλήνων η οποία αυτονόητα περιλαμβάνει την 

κάθε είδους θαλασσινή δραστηριότητα του ΄Εθνους, είτε αυτή 

αναφέρεται σε:  

 

 δραστηριότητα και επιτεύγματα της Εμπορικής  Ναυτιλίας, σε 

ειρήνη και σε πόλεμο,  

 δραστηριότητα και κατορθώματα του Πολεμικού Ναυτικού των 

Ελλήνων,  

 οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και ενδιαφέρον περί το υγρό 

στοιχείο (π.χ., οικολογία της θαλάσσης, ναυτικός αθλητισμός, 

αλιεία, υποβρύχιος αρχαιολογία, κλπ.). 
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Η ευρύτερη 

περιοχή του 

έργου είναι ο 

Όρμος Φαλήρου 

στον Φλοίσβο, 

στην περιοχή 

όπου ευρίσκετο 

ο πρώτος 

Ναύσταθμος και 

Εμπορικός 

Λιμένας των 

Αθηνών, σε 

χρήση από τους αρχαϊκούς χρόνους της εποχής του Κόδρου και του 

Θησέα και μέχρι την εποχή του Θεμιστοκλή και της κατασκευής του 

Λιμένος του Πειραιά. Δηλαδή, εκεί όπου ελλιμενίστηκαν για πρώτη φορά 

οι τριήρεις, πριν δημιουργηθεί ο Ναύσταθμος του Πειραιά.   

 

 

Έτσι σήμερα ελλιμενίζονται το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, το Α/Τ ΒΕΛΟΣ, 

το Πλοίο Ποντίσεως Καλωδίων ΘΑΛΗΣ ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ, το Παραδοσιακό 

Τρεχαντήρι “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, και βεβαίως το αντίγραφο της αρχαίας 

τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”. Αναμένεται 

δε, εντός του έτους, και ο 

ελλιμενισμός του Ιστιοφόρου 

“ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ”, και 

μελλοντικά η άφιξη  του τελευταίου 

από τα πλοία τύπου “LIBERTY”. 

 

 

Ο χαρακτηρισμός “Άλσος” 

αναφέρεται σε ένα σύνθετο συγκρότημα που θα αποτελείται από το 

οικοδόμημα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης, τον Περιβάλλοντα 

Χερσαίο Χώρο και από τον έμπροσθεν αυτού εκτεινόμενο θαλάσσιο 

χώρο.  Με τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι ο περιβάλλον 

θαλάσσιος χώρος κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι έτοιμος και ως εκ 

τούτου δέχεται επισκέψεις Σχολείων, ξένων, κλπ. 

 

 Α/Τ ΒΕΛΟΣ 

ΒΕΛΟΒΕΛΟΣ 
 ΘΑΛΗΣ 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 
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2. Κατάσταση κατά το Tελευταίο Συνέδριο στο Γαλαξίδι το 2006   
 Είχε υποβληθεί από τον υπεύθυνο μελέτης του έργου, καθηγητή κ. 

Γιάννη Πατρώνη η οριστική μελέτη  των στατικών, η οποία 

ελέγχετο από τους αρμοδίους μηχανικούς του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού ΓΕΝ / Γ4 και προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί περί το 

τέλος Μαΐου 2006. 

 Είχαν οριστικοποιηθεί  και επαναπροσδιορισθεί οι λύσεις  που 

αφορούσαν στις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής, 

σύμφωνα με το ισχύουν τεχνολογικό και νομοθετικό καθεστώς. 

 Προβλεπόταν ότι θα είναι έτοιμες περί το τέλος Οκτωβρίου 2006 

ώστε στην συνέχεια να εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το 

τέλος του έτους. 

 

 

3.  Παρούσα Κατάσταση  

 Ολοκληρωθήκαν οι προβλεπόμενες εκ της συμβάσεως μελέτες 

εφαρμογής εντός του συμβατικού χρόνου, διορθώθηκαν και 

εγκρίθηκαν από τους αρμοδίους ΓΕΝ. 

  Υπεβλήθησαν τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη χρονικού 

προγραμματισμού του έργου. 

 

Παράλληλα 

  Το έργο θεωρούμενο ως ώριμο λόγω των ολοκληρωμένων 

μελετών έχει προταθεί μέσω του ΓΕΝ για ένταξη στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).  

 

ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΨΨΗΗ  
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ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΨΨΗΗ  

  

 
ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 

 
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 

 

Για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα, να δούμε δυο-τρία στοιχεία 

ακόμη για το έργο:   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1. ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ:                1100τ.μ. 

2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:                                                    3000τ.μ. 

3. ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:                  1200τ.μ. 

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:                                                                     500τ.μ. 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:                                                    90τ.μ. 

6. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:                                                     120τ.μ. 
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7. ΑΠΟΘΗΚΕΣ:                                                                          400τ.μ. 

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:                                                      200τ.μ. 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:                                          560τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ:                  7170τ.μ. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

1. «ΣΚΛΗΡΕΣ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                                          6300τ.μ. 

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                            2800τ.μ. 

3. ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ «ΑΒΕΡΩΦ»                                     100τ.μ. 

4. ΚΑΝΑΛΙ                                                                                    500τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ:              9700τ.μ. 

 

Επιπλέον δε, μελετάται και η κατασκευή υπογείου Parking.   

 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από όσα έχουν αναφερθεί, γίνεται σαφώς αντιληπτό / κατανοητό ότι 

σήμερα το βασικό αν όχι μοναδικό μας πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση 

του έργου!!!  

Για το λόγο αυτό προτείνεται όπως επιμείνουμε και 

εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας για την ένταξη του έργου στο 

πρόγραμμα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 

2007-2013).  Παράλληλα δε να καταρτιστεί πρόγραμμα προβολής του 

έργου (μέσω ΜΜΕ κλπ.) καθώς και λεπτομερής ενημέρωση όλων των 

φορέων που εκτιμούμε θα μπορούσαν να ενισχύσουν / χρηματοδοτήσουν 

το πρόγραμμα αυτό (π.χ., μεγάλοι εφοπλιστικοί οργανισμοί, κλπ.).  

 

Στο σημείο αυτό σας γνωρίζω ότι η επίσημη δεξίωση του Υπουργού 

Εθνικής Αμύνης κατά την Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού 

(DEFENDORY 2008) θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ιδρύματος 

μας.  Το γεγονός αυτό είναι ίσως η πρώτη σημαντική ενεργεία προβολής 

και αναγνωρίσεως του έργου. 

  

Επίσης, προτείνεται όπως το επόμενο Συνέδριο διοργανωθεί και 

εκτελεστεί από το Ίδρυμα ‘Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης 

(ΙΔΑΛΕΝΑΠ) με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού (την οποία 

υποστήριξη και έχουμε).  
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Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας την τηλεγραφική αυτή παρουσίαση 

επιτρέψετε μου να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι όλοι μας (κράτος, 

πολιτιστικοί φορείς, ιδιώτες, κλπ.) επιβάλλεται να καταβάλλουμε κάθε 

ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια και να δώσουμε τις μάχες για την 

υλοποίηση του έργου, ενός έργου που θα είναι αντάξιο της μεγαλειώδους 

ναυτικής μας ιστορίας και παραδόσεως.  
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ΧΑΡΗΣ ΤΖΑΛΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 

Η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα της ελληνικής αποστολής 

στην παραλιακή έκταση του Ramleh, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. 

(1998 – 2008) 

 

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο των Αρχαίων και Μεσαιωνικών 

Αλεξανδρινών Σπουδών, Αθήνα, το 1997, απέκτησε μία παραχώρηση 

από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου (1), με σκοπό να 

εξετάσει την υποβρύχια παραλιακή έκταση της ανατολικής  

Αλεξάνδρειας, το Ανατολικό Λιμάνι [ την Μεγάλη Λίμνη των Ελλήνων – 

το Portus Magnus των Ρωμαίων – to Mina El Sharki τις ισλαμικής 

περιόδου]. Στην αρχή, η έκταση της παραχώρησης συμπεριελάμβανε 5 

χιλιόμετρα των παραλιών, από το ακρωτήριο Silsileh, Chatby μέχρι τα 

προάστια του Roushdy. Το 2008 η έκταση επεκτάθηκε ανατολικά με 5 

χιλιόμετρα συμπληρωματικά, φτάνοντας στο ακρωτήρι Sidi Bishr (2). 

Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 900 μέτρα απόσταση από την ακτή. 

Όμως οι προτεραιότητες μας παρέμειναν στα ρηχά νερά, στα νερά κοντά 
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στις ακτές όπου, λόγω του υψώματος της μεσογειακής θάλασσας και 

λόγω της καθίζησης εδάφους, ερείπια από δομές είναι σήμερα κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας (3). 

 Τα βάθη διαφέρουν από λίγους πόντους, στα αβαθή ύδατα, ως 28 

μέτρα στο βαθύτερο σημείο. 

 Η Ελληνική Αποστολή, μαζί με την συνεργασία της Υπηρεσίας για 

τις Υποβρύχιες Αρχαιότητες της Αλεξάνδρειας και του Τμήματος για την 

Θαλάσσια Γεωλογία του Πανεπιστημίου της Πάτρας, έχει 

πραγματοποιήσει 18 έρευνες και άλλες δύο είναι προγραμματισμένες για 

το 2009. 

 Από το 1998 έως το 2008, δεκαοκτώ εκστρατείες 

πραγματοποιήθηκαν; 55 δύτες του Ελληνικού Ινστιτούτου (4) έχουν 

συμμετάσχει στην εξερεύνηση, και επίσης 12 δύτες της Υπηρεσίας για 

τις Υποβρύχιες Αρχαιότητες της Αλεξάνδρειας (5). 

 

 Η έκταση της παραχώρησης διαχωρίστηκε σε 7 υπό-περιοχές: 

 

 Η υπό-περιοχή Chatby 1 είναι η πιο ενδιαφέρουσα επειδή 

συμπίπτει με τη βυθισμένη Acra Lochias που αποτελούσε μέρος της 

Βασίλειας, τα βασιλικά τέταρτα της Περιόδου των Πτολεμαίων και 

αποκάλυψε ένα ποικίλο και μεγάλο αριθμό των τεχνουργημάτων. 

 Η υπό-περιοχή Chatby 2 φέρει κάποια ερείπια που μπορούν να 

αποδοθούν στο Martyrium του St. Marc. Εκτός από την αποτύπωση στη 

θαλάσσια περιοχή, ανοίξαμε επίσης κάποια χαρακώματα στη παραλία, τα 

οποία αποκαλύψανε ένα μεγάλο ποσό από όστρακα κεραμικής, όλων 

τοποθετεημένων χρονολογικά στον 5
ο
 και 6

ο
 αιώνα Μ.Χ. 

 

 

 

 

1. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Dr. Zahi Hawass, 

Γενικό Γραμματέα του Ανώτατου Συμβούλιου των Αρχαιοτήτων της 

Αιγύπτου, για την επαναλαμβανόμενη ανανέωση της σύμβασης 

παραχώρησης μας. 

2. Τα ανατολικά παράλια και τα προάστιά της ήταν γνωστά στην 

αρχαιότητα ως Eleusis (pros Eleusini thalassa), Nicolpolis, Juliopolis. 
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3. Είναι γνωστό ότι από την τήξη των παγετώνων, περίπου 10,000 χρόνια 

BPT, τα ύδατα της Μεσογείου αυξήθηκαν σε ποσοστό περίπου ένα μέτρο 

ανά 1,000 χρόνια ; στην Αλεξάνδρεια αυτό το φαινόμενο συνυπάρχει με 

την καθίζηση των παράκτιων. 

4. Δεν μου είναι εύκολο να αναφέρω όλα τα ονόματα των συνεργατών 

μου στο περιορισμένο χώρο ενός άρθρου, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ 

σε εκείνους που έχουν λάβει επανειλημμένα μέρος στις εκστρατείες μας : 

οι θαλάσσιοι αρχαιολόγοι Irine Chryssocheri και George Koutsouflakis, ο 

καθηγητής Θαλάσσιας Γεωλογίας, George Papatheodorou, ο 

αρχιτέκτονας-δύτης Silvana Gargiulo, οι επικεφαλής δύτες Phaedon 

Antonopoulos και George Nomikos. 

5. Μερικοί σύλλογοι και μεμονωμένα άτομα έχουν συνεισφέρει 

οικονομικά στις εκστρατείες μας. Για πρακτικούς λόγους θα 

περιορίσουμε την αναγνώρισή μας στους κύριους και τακτικούς 

χορηγούς: το Ιδρύματος J. F. Costopoulos, το Υπουργείο Πολιτισμού της 

Ελλάδας, το Ιδρύματος Stavros S. Niarchos, Powertech Berhad, Port 

Said, East S.A.E, Suez Gulf S.A.E, Sidi Krir Generating Company και 

τον Κύριο Antonis Nicolaras, Piraeus. 

 

 

 Η υπό-περιοχή Ibrahimieh 3 αποτελείται από ένα μεγάλο ύφαλο, 

όπου ένας μεγάλος αριθμός των μεσαιωνικών λίθινων άγκυρων έχει 

βρεθεί (πάνω από 50 άγκυρες). Βρέθηκε επίσης η μύτη μίας άγκυρας της 

Ύστερης Ελληνιστικής περιόδου ή της Πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου. 

 Η υπό-περιοχή Ibrahimieh 4 αποκάλυψε τα ερείπια ενός μεγάλου 

κοινού λατομείου τα οποία συνυπάρχουν με ορισμένους λαξευτούς 

τάφους. Δυστυχώς, μετά από την προκαταρκτική έρευνά μας, ζήτησαν 

πίσω όλη την περιοχή και την έσβησαν λόγω της διεύρυνσης της οδού 

Corniche. 

 Στην υπό-περιοχή Sporting 5 τα ερείπια μίας μεγάλης 

Νεκρόπολης στα ρηχά έχουν καλυφθεί μερικώς, από τη διεύρυνση της 

παραλιακής οδού και την εγκατάλειψη των τσιμεντόλιθων. Αλλά η 

ερευνά μας συνεχίζει, αφού ερείπια των δομών στα βαθύτερα νερά έχουν 

βρεθεί πρόσφατα. 

 Η υπό-περιοχή El-Hassan 6 είναι ένας ύφαλος που βρίσκεται σε 

περίπου 500 μέτρα Βορειοανατολικά της ανατολικής εισόδου του 

ανατολικού λιμανιού, αυτό ήταν ένας κίνδυνος για τη ναυσιπλοïα. Ένας 



128 

 

μεγάλος αριθμός από αμφορείς και όστρακα αγγείων βρέθηκε, και αυτό 

δείχνει την παρουσία πολλών αρχαίων ναυάγιων που χρονολογούνται 

στην ύστερη αρχαιότητα. 

 Στην υπό-περιοχή Sidi Bishr 7, τα ερείπια που εντοπίστηκαν, 

δείχνουν ότι σίγουρα ήταν μία μεγάλη Νεκρόπολη. Η ολόκληρη 

παράκτια ζώνη της παρούσας νεκρόπολης χρησιμοποιήθηκε ως λατομείο 

σε μία ακαθόριστη χρονική περίοδο και αυτό που έχει διατηρηθεί είναι 

ένα μικρό μέρος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με ένα μεγάλο 

βυθισμένο διάδρομο. Μία μεγάλη περιοχή στον πυθμένα της θάλασσας 

δείχνει σημάδια των λατομικών δραστηριότητων και είναι διάσπαρτη με 

πολλούς ογκόλιθους. 

  

Μία πολύ σύντομη περιγραφή των στοιχείων που διαπιστώθηκαν 

για κάθε μία από τις ανώτερες υπό-περιοχές είναι βάση του παρόντος, 

όσο εκκρεμεί η τελική έκδοση. 

 

 Chatby 1 (6) είναι η τοποθεσία της αρχαίας Acra Lochias, τα 

οποία τοποθετούνται σε περίοδο Πτολεμαίων, σύμφωνα με τις αρχαίες 

πηγές, ένα παλάτι, ο ναός της Ίσιδας Lochias και το Μαυσωλείο της 

Κλεοπάτρας VII (7). Cape Silsileh, το σημερινό ακρωτήριο, υφίσταται 

αποκλειστικά και μόνο επειδή στους Μεσαιωνικούς και Μετά 

Μεσαιωνικούς Χρόνους [μέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα] υπήρξε μία 

συνεχής πλήρωση της παρούσας στενής λωρίδας γης, με σκοπό να 

προστατέψει το Ανατολικό Λιμάνι με ένα είδος κυματοθραύστη. Ένα 

τεράστιο ποσό των αρχαίων καταλοίπων, που συγκεντρώθηκαν από τις 

γειτονικές ακτές, χρησιμοποιήθηκαν ως συμπληρωματικό υλικό για το τι 

είναι σήμερα το ακρωτήριο Silsileh. 

 Οι γεωλογικές και αρχαιολογικές έρευνες (8) που 

πραγματοποιήθηκαν προς τα ανατολικά του Silsileh, αποκάλυψαν ότι 

περίπου 90 % από τη βυθισμένη επιφάνεια της αρχαίας Acra Lochias 

είναι στον τομέα της παραχώρησης της Ελληνικής αποστολής. 

 Περίπου 400 αρχιτεκτονικά στοιχεία : μεγάλους όγκους και πλάκες 

σε γρανίτη και χαλαζία, σπασμένοι κίονες, κιονόκρανα, μαζί με 

σπασμένους σαρκοφάγους, thermae καθίσματα σε γρανίτη, βλήματα 

καταπέλτη, καθώς επίσης και διάφορα άγνωστα κομμάτια βρίσκονται στο 

βυθό της θάλασσας. Τα μεγαλύτερα είναι τα εξής : μία μνημειακή βάση 

από γρανίτη πάνω από 2μ ύψος (9), ο πύργος του ένας μονολιθικός 
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πυλώνας που ζυγίζει πάνω από 9 τόνους, και ένα επιστύλιο (ή κατώφλι) 

μίας μνημειακής θύρας με εκτιμώμενο βάρος 15 τόνων. 

 

 

 

(6) Το όνομα του προαστίου Chatby ωφελείται στον τάφο ή ‘turba’, ένα 

ιερό άτομο γνωστό ως Sheih el Chatby. Το νεκρικό παρεκκλήσι του 

μεταφέρθηκε προς τα ανατολικά, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, σε μία 

κοντινή τοποθεσία στην περιοχή του St. Mark College. 

(7) Με το σχέδιό του, του 1898, ο G. Botti τοποθετεί στο ακρωτήριο της 

Lochias, ένα ‘Βασιλικό Παλάτι’, to ‘Ναό της Ίσιδας Lochias’ ανατολικά 

του ακρωτηρίου ; κοντά στο Chatby, το ‘Τάφο της Κλεοπάτρας VII’. 

(8) Εκτελεσμένες από το Τμήμα της Θαλάσσιας Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου της Πάτρας. 

(9) Αυτή η βάση μπορεί να συγκριθεί με μία άλλη που βρέθηκε το 1960 

και εκτιθέμενη στον κήπο του Ναυτικού Μουσείου στο Stanley.   

Λόγω του βάρους τους και της σημαντικής απόστασης τους από τις 

ακτές, η υπόθεσή μας είναι ότι αυτά τα στοιχεία σχηματίζουν ένα ειδικό 

κτήριο και δεν αποτελούν μέρος των υλικών που μεταφερθήκαν στη 

θάλασσα ως  προσπάθεια για ενισχυτική δράση κατά των κυμάτων. Αυτά 

τα βαριά κομμάτια δεν μπορούν να έχουν μεταφερθεί από τη δράση των 

κυμάτων, έτσι θεωρούμε ότι ήταν in situ. 

Ο πύργος του πυλώνα είναι ένα μοναδικό εύρημα για την 

Αλεξάνδρεια. Δεν υπάρχει άλλος πυλώνας που βρέθηκε στη πόλη και 

στην άμεση γειτονιά της (10). Επειδή γνωρίζουμε ότι οι πυλώνες έχουν 

σχέση με τους ναούς και βρίσκονται στην είσοδό τους, και δεδομένου ότι 

υπήρχε μόνο ένας ναός στο Cape Lochias, θα ήταν εύλογο να 

υποθέσουμε ότι αυτό το αρχιτεκτονικό στοιχείο ήταν μέρος αυτού του 

ναού. Ο πύργος είναι φτιαγμένος με ένα μοναδικό κομμάτι σε κόκκινο 

γρανίτη και δεν υπάρχει άλλος μονολιθικός πυλώνας στην Αίγυπτο. 

Λόγω του βάρους του, το επιστύλιο (ή το κατώφλι) δεν έχει ακόμη 

αρθεί, αλλά οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι ήταν μέρος μίας 

μνημειακής θύρας περίπου 7 μέτρα ύψος. Μπορεί να συγκριθεί με 

εισόδους κάποιων γνωστών μακεδονικών ταφών στη Βόρεια Ελλάδα 

(11). Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ερμηνευμένες από τους 

αρχαιολόγους στο τέλος του 19
ου

 αιώνα και τις αρχές  του 20
ου

 αιώνα, το 

Μαυσωλείο της Κλεοπάτρας βρισκόταν εκεί που βρίσκεται σήμερα αυτό 
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το μεγάλο αρχιτεκτονικό στοιχείο και συμπληρωματικές έρευνες θα 

μπορέσουν να επιβεβαιώσουν αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τους 

αρχαίους συγγραφείς, το Μαυσωλείο ήταν πολύ κοντά στο Ναό της 

Ίσιδας Lochias και τα παραπάνω αρχιτεκτονικά στοιχεία βρίσκονται στον 

πάτο της θάλασσας σε απόσταση περίπου 50 μέτρα το ένα από το άλλο. 

Αρχαίοι συγγραφείς, όταν αναφέρονται στο τέλος της Κλεοπάτρας 

και του Μάρκου Αντωνίου, λένε ότι αυτό συνέβη στο Μαυσωλείο της, 

στην Akra Lochias, και ότι αυτή η δομή, με μία βαριά πόρτα ‘που μόλις 

κλείσει, δε θα μπορούσε να ανοίξει και πάλι’, ήταν σχεδόν έτοιμη κατά το 

χρόνο του τραγικού θανάτου της. Τονίζεται επίσης ότι ο Οκταβιανός 

έδωσε μία βασιλική ταφή στους αντιπάλους του, αλλά όχι στο 

Μαυσωλείο που είχε ετοιμάσει η Κλεοπάτρα. 

Σύμφωνα με το Dio Cassius, η Κλεοπάτρα VII, επί την τελευταία 

περίοδο της βασιλείας της, οικοδόμησε ένα ξεχωριστό μαυσωλείο για τον 

εαυτό της : ‘Η Κλεοπάτρα είχε συγκεντρώσει όλα στο τάφο της που 

κατασκεύαζε στα βασιλικά εδάφη, και αυτή απείλησε να τα κάψει όλα μαζί 

της σε περίπτωση που θα αποτύχει ακόμα και το παραμικρό από τα 

αιτήματά της’ (Ρωμαïκή Ιστορία, LI, 8.6) (12). 

Ο Πλούταρχος, αναφέροντας στις ίδιες συνθήκες, προσθέτει ότι 

αυτό το μνημείο ήταν μία ψηλή και πολυτελής κατασκευή, δίπλα σε ένα 

ναό της Ίσιδας : ‘και η ίδια, τώρα που είχε ένα τάφο και ένα μνημείο πολύ 

ψηλά και όμορφα, τα οποία είχε οικοδομήσει κοντά στο ναό της Ίσιδας, 

συγκέντρωσε εκεί τους πιο πολύτιμους θησαυρούς’ (Αντώνιο, LXXIV, 3) 

(13). 

 

Έχουμε βρει, περίπου 40 μπλοκ γρανίτη και χαλαζίτη διάσπαρτα 

στα ρηχά αυτής της υπό-περιοχής, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

εκστρατειών μας, 7 μπλοκ με ιερογλυφικές επιγραφές. Μία πλάκα 

παρασταίνει ανάγλυφα τον κορμό του Φαραώ, και σε μία άλλη ένα 

κεφάλι του Φαραώ είναι σκαλισμένο ανάγλυφα. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εκστρατειών μας την άνοιξη και 

το φθινόπωρο του 2009, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας για να 

αυξήσουμε τα χαραγμένα μπλοκ και για να κάνουμε περισσότερα 

καλούπια των επιγραφών, ώστε να καταλάβουμε περισσότερα για το 

μεγάλο μνημείο που σχηματίζουν αυτά τα μπλοκ. 

 

   



131 

 

(10) Οι πλησιέστεροι χτισμένοι πυλώνες είναι αυτοί του Taposiris Magna 

σε περίπου 40 χλμ. δυτικά από την Αλεξάνδρεια. 

(11) Οι μακεδονικοί τάφοι έχουν μαρμάρινες θύρες; εδώ υποθέτουμε ότι 

η θύρα ήταν από γρανίτη. 

(12) Μετάφραση από Ernest Cary, Loeb Classical Library (1917). 

(13) Μετάφραση από Bernadοtte Perrin, Loeb Classical Library (1920).      

              

                        

 Chatby 2. Από αυτό που είπαν οι ταξιδιώτες, από λογοτεχνικές 

πηγές, αλλά και από παλαιούς χάρτες του 15
ου

 και τις αρχές του 17
ου

 

αιώνα, είναι γνωστό ότι η τοποθεσία της υπό- περιοχής μας Chatby 2, 

ήταν κοντά στην υποτιθεμένη τοποθεσία του Martyrium του Αγίου 

Μάρκου (14) και εκεί υπήρχε μία εκκλησία και ένα Martyrium. Τα 

ερείπια του σημαντικού αυτού κτιρίου ήταν ακόμα ορατά στο τέλος του 

15
ου

 αιώνα και μέχρι τις αρχές του 17
ου

 αιώνα, όπως φαίνεται από το 

χάρτη του Codex Urbinate (15) και το σχέδιο του Archivos General de 

Simacas (16), αν και γνωρίζουμε ότι η εκκλησία καταστράφηκε το 1218 

από τον Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, όταν αυτός φοβήθηκε ότι το 

κτίριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία επίθεση εναντίον της 

πόλης (17). Μία άλλη μαρτυρία είναι τα πήλινα – όλα του 5
ου

 και 6
ου

 

αιώνα M.Χ, που βρέθηκαν στα χαρακώματα που ανοίξαμε στην κοντινή 

παραλία –, καθώς και κάποια αρχιτεκτονικά ερείπια στα ρηχά. 

 Μέσα σε αυτές τις ανακαλύψεις, δύο κεφαλαία γράμματα και 

κάποια σκαλοπάτια χαλαζίτη, κομμένα σε τεμάχια, μπορούν να είναι τα 

ερείπια της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας αφιερωμένη στο Μάρκο του 

Ευαγγελιστή (18). 

 

 Ibrahimieh 3 είναι ένας μεγάλος ύφαλος που βρίσκεται σε βάθος 

13-15 μέτρων και σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από την ακτή. 

Περίπου 50 μικρές και μεσαίες λίθινες άγκυρες εντοπίστηκαν εκεί. Οι 

μελέτες δείχνουν ότι χρονολογούνται από τα Μεσαιωνιακά Χρόνια 11
ος

 

αιώνας – 12
ος

 αιώνας M.Χ) και χρησιμοποιήθηκαν σε μικρά αλιευτικά 

σκάφη (19). Ένα χαρακτηριστικό επίμηκες άνοιγμα στην κορυφή, για την 

πρόσδεση του σχοινιού, μας οδήγησε να προτείνουμε μία θεωρία για ένα 

διαφορετικό τρόπο αγκυροβόλησης : αυτές οι μικρές άγκυρες θα 

εγκαταλειφθούν διαδοχικά, η μία μετά την άλλη, όπως οι κόκκοι από ένα 

κομποσκοίνι για να εξασφαλίσουν μία λαβή στο βυθό της θάλασσας. 
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(14) Maurice Martin, ‘Alexandrie Chrétienne à la fin du XII ème siècle 

d’après Abu l-Makarim’, Alexandrie médiévale 1., Christian Decobert και 

Jean-Yves Empereur, Études alexandrines 3, 1998, IFAO, Caire (1998) 

και Jean Gascou, ‘Les églises d’Alexandrie : question de méthode’, στον 

ίδιο τόμο. 

(15) Veduta d’Alessandria, annessa al Codice Urbinate 277 della 

biblioteca Vaticana, ossia Codice Latino di Tolemeo. Il Codice fu scritto 

da Ugonem Cominelli de Macerii supra Mosam in Francia Florentiae die 

quinta Januarii 1472, αναπαραγμένη για πρώτη φορά στο Gaston Jondet, 

Atlas Historique de la Ville et des Ports d’Alexandrie, Société Sultanieh 

de géographie d’Égypte, Caire, (1921). Υπάρχει και μία άλλη έκδοση σε 

αυτόν τον χάρτη στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι, με μικρές 

διαφορές από το Βατικανό Κώδικα. Ο χάρτης αυτός, επίσης, 

αναπαράγεται μαζί με τα σχόλια του Harry Tzalas, στο « The Two Ports 

of Alexandria, Plans and Maps from the 14th century to the time of 

Mohamed Ali », Underwater Archaeology and Coastal Management 

‘Focus on Alexandria’ UNESCO, Paris (2000). 

Επίσης βλ. Harry Tzalas, « The Codex Urbinate 277 and the Plan of 

Simancas, Two of the Earliest Maps of Alexandria » στο Tradition and 

Transition, Πρακτικά σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2007 στο Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας, A & M University of 

Texas, προς τιμήν του George Bass και K. Van Doorninck. 

(16) Ένας χάρτης, που έφτιαξε το 1603 ένας ιταλικός κατάσκοπος, 

άγνωστος μέχρι τη δεκαετία του 1980, βρέθηκε στη συνέχεια στα Γενικά 

Αρχεία του Simancas, Vallalolid, Ισπανία, επισυναπτόμενος στα έγγραφα 

E1102-36 και E1103-34. Δείτε Harry Tzalas, « The two ports of 

Alexandria, Plans and Maps from the 14th century to the time of 

Mohamed Ali », Underwater Archaeology and Coastal Management 

‘Focus on Alexandria’ UNESCO, Paris (2000). 

(17) Maurice Martin, supra cit. 

(18) Evaristo Breccia σημειώνει επίσης το Martyrium του St. Mark στο 

“Plan d’Alexandrie à l’époque ptolémaïque avec quelques sites 

antiques”, 1922. 



133 

 

(19) Harry Tzalas, “An unusually large concentration of stone anchors, 

East of Cape Lochias, Alexandria, Egypt. A Preliminary Evaluation”, 

Πρακτικά του 7
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου για την κατασκευή πλοίων στην 

Αρχαιότητα, Πύλος 1999, Τροπις VII, τόμος II. Αθήνα (2002).   

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου « ancrage à chapelet » είναι 

ότι, ενώ είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει μία βαριά άγκυρα των 50 ή 60 

κιλών για την ακινητοποίηση ενός μικρού αλιευτικού σκάφους, με 3 ή 4 

μικρότερες άγκυρες των 10 ή 15 κιλών την κάθε μία, η διαδικασία είναι 

πιο εύκολη. 

 Αλλά απροσδόκητα το τμήμα μίας πολύ μεγάλης σύνθετης 

άγκυρας βρέθηκε σε αυτό τον ίδιο ύφαλο : τα έμπορεύματα και το 

κολάρο συναρμολόγησης, συν τα ξύλινα κομμάτια που λείπουν, θα 

έπρεπε αρχικά να ζυγίζουν συνολικά περίπου 600 κιλά και το ύψος αυτής 

της άγκυρας ήταν πάνω από 4 μέτρα. Αυτή είναι η μαρτυρία ότι ένα 

μεγάλο πλοίο, πιθανώς ένα φορτίο σιτηρών άνω των 30 μέτρων μήκους, 

της Έλληνο-Ρωμαϊκής εποχής, ήταν ένα σκάφος έρμαιο των κυμάτων και 

έπρεπε να ρίξει άγκυρα σε μία απελπισμένη προσπάθεια αποφυγής 

πρόσκρουσης σε ύφαλο. 

 

 Η έρευνά μας ξεκίνησε το 1998 στην υπό-περιοχή Ibrahimieh 4, 

επειδή γνωρίζαμε ότι σύντομα η διεύρυνση της παραλιακής οδού θα είχε 

εξαφανίσει τα περισσότερα από τα ερείπια ενός μεγάλου λατομείου που 

ήταν ορατά στα ρηχά. Στο περιορισμένο χρονικό διάστημα στη διάθεσή 

μας, κάναμε ότι ήταν δυνατό για την έρευνα και την κατανόηση αυτών 

των περίπλοκων ερείπιων, σε ορισμένες από τις οποίες ταφές 

συνυπήρχαν με τα σκαλίσματα του λατομείου. 

 Αυτό είναι το μεγαλύτερο λατομείο γνωστό για την εξόρυξη 

πετρών στις ακτές της Αλεξάνδρειας και είναι λυπηρό το γεγονός ότι 

μετά τη διεύρυνση της Corniche, αυτά τα ερείπια έχουν σβηστεί εντελώς. 

 

 Παρά την ίδια διεύρυνση της οδού Corniche στην υπό-περιοχή 

Sporting 5, μόνο το 10% των αρχαίων ερείπιων στα ρηχά 

καταστράφηκε. Ξεκινήσαμε να ερευνήσουμε ότι φαινόταν να παραμένει 

από μία Νεκρόπολη και ειδικά τα θεμέλια ενός μεγάλου ορθογώνιου 

σχήματος δομής δίπλα σε μία τεράστια κυκλική κατασκευή. Ένα 

προκαταρκτικό, βασικό σχέδιο έγινε με επίκεντρο την περιοχή σε 

κίνδυνο, η οποία είναι πιο κοντά στην ακτή. Τα σκαλίσματα και τα 
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ερείπια της δομής επεκτείνονται βαθιά μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν 

εμφανή σημάδια από λατομικές δραστηριότητες και, όπως μαζί με 

άλλους παράκτιους τάφους, η Sporting Νεκρόπολη χρησιμοποιήθηκε, 

κατά μία άγνωστη περίοδο, για την εξόρυξη των λίθων. Βρέθηκαν δύο 

επιγραφές ασβεστίτη, μικρές και άσχημα διαβρωμένες, μαζί με ένα 

περιορισμένο αριθμό πήλινων της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου. 

 

 El Hassan 6 είναι ένας ύφαλος που βρίσκεται σε βάθος περίπου 13 

μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε απόσταση περίπου 

500 μέτρα βορειοανατολικά της ανατολικής εισόδου του Ανατολικού 

λιμανιού. Η καθίζηση του πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μίας όψιμης 

τεκτονικής δραστηριότητας. Στο χάρτη του Codex Urbinate της 

Αλεξάνδρειας του 1472, καθώς και στο σχέδιο του Archivos General de 

Simancas του 1603 (20), αυτός ο ύφαλος χαρακτηρίζεται ως ένα 

« σάλι ». 

 Στην αρχαιότητα, καθώς και στα μεσαιωνικά χρόνια, αυτό το 

ύπουλο « σάλι » ήταν ένας σοβαρός κίνδυνος για την πλοήγηση των 

πλοίων αφού βρισκόταν στην πορεία των πλοίων που προσπαθούσαν να 

εισέλθουν στο λιμάνι από την Ανατολή. Ένας περιορισμένος αριθμός 

καταδύσεις έχει επιβεβαιώσει την υπόθεσή μας ότι πολλά πλοία πρέπει 

να έχουν χτυπήσει αυτό το θανατηφόρο εμπόδιο και βυθίστηκαν. Ένας 

μεγάλος αριθμός των αμφορέων, που βρέθηκε στον πάτο της θάλασσας, 

καλύπτει τον ύφαλο και το περίγραμμά του. Λόγω της απόστασής του 

από το Cape Silsileh, ο ύφαλος El Hassan δεν απειλείται προς το παρόν 

από τις σύγχρονες δραστηριότητες οικοδόμησης, έτσι δεν είναι στα 

άμεσα σχέδια μας να πραγματοποιήσουμε μία πλήρη και λεπτομερή 

έρευνα σε αυτή την υπό-περιοχή. Αυτό θα πρέπει να περιμένει, αφού οι 

προτεραιότητές μας πάνε σε άλλη περιοχή που κινδυνεύει. 

 

 

 

 

  

(20) Βλ. τις σημειώσεις 14 και 

15.        

     Sidi Bishr 7. Όλο το μήκος της Corniche, από Silsileh μέχρι 

Sidi Bishr, έχει πληγεί σοβαρά από την πρόσφατη διεύρυνση του 
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παραλιακού δρόμου και όλα τα Αρχαία, κατά μήκος των ακτών και στα 

ρηχά, έχουν σβηστεί λόγω της ανάκτησης της γης και της τοποθέτησης 

τσιμεντόλιθων ως στήριγμα κατά τη δράση των κυμάτων. 

 Υπάρχει επίσης μία σταθερή κατασκευή των παράκτιων κτιρίων 

αναψυχής που εμφανίζονται σε αυτή τη περιοχή. Οι περιοχές που έχουν 

πάθει πιο πολλές ζημιές είναι τα προάστια του Stanley, του 

Glymenopoulo και του San Stefano. 

 

 Προς τα ανατολικά, το Sidi Bishr είναι η πιο μακρινή περιοχή της 

παραχώρησης  μας και οι έρευνες μας εκεί ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 

Νοέμβριο του 2008. 

 Η έκταση της γης ερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε με ένα 

προκαταρκτικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες καθώς 

και ένας παλιός κτηματολογικός χάρτης του 1942. 

 Η γεωμορφολογία αυτής της βραχώδους, γυμνής επιφάνειας που 

εκτείνεται από τη θάλασσας προς την Corniche περιγράφεται ως εξής : 

 Μία τριγωνική επιφάνεια είναι ‘ότι παραμένει από αυτήν την 

αρχαία Νεκρόπολη. Είναι οριοθετημένη Νότια από την παραλιακή οδό 

Corniche – η οποία πρόσφατα διευρύνθηκε –, Ανατολικά από μία 

αμμώδης παραλία, κατασκευασμένη τεχνητά, Βόρεια από τη θάλασσα 

και Δυτικά από τα ερείπια μίας κυκλικής δομής, λαξευμένη στο βράχο 

και η οποία, όταν κατέρρευσε η οροφή, σχημάτισε τον υπάρχων όρμο. 

Αρκετές καινούριες, σύγχρονες κατασκευές είναι δίπλα σε αυτόν τον 

όρμο. 

 Η βραχώδης επιφάνεια, όπως οροθετείται παραπάνω, έχει δύο 

μεγάλες διατρήσεις που επικοινωνούν με υπόγειους διάδρομους οι οποίοι 

σήμερα είναι  εν μέρει βυθισμένοι. 

 Το « Bir Masaoud », που ονομάζεται επίσης « Devil’s well » είναι 

σήμερα περιφραγμένο με ένα σύγχρονο χαμηλό πέτρινο τοίχο. Είναι ο 

αερισμός ορυχείων μίας αρχαίας Νεκρόπολης. Με μία ταραγμένη 

θάλασσα, το θαλάσσιο νερό φτάνει την περίφραξη του πηγαδιού. Όταν η 

θάλασσα είναι ήρεμη, το επίπεδο του νερού είναι περίπου 3 μέτρα από τη 

βάση του προστατευτικού χαμηλού πέτρινου τοίχου που περικυκλώνει 

αυτό το πηγάδι. 

 Δύτες από την αποστολή έχουν μπει στη θάλασσα, στους 

ημιβυθισμένους θάλαμους και διαδρόμους, και φτάσανε στις διατρήσεις 

του πηγαδιού μετά απο κολύμβηση περίπου 30 μέτρων. 
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 Υπάρχουν κάποιες άλλες διατρήσεις, μικρότερες σε μέγεθος, στη 

βραχώδη επιφάνεια ; μερικές παρεμποδίζονται από πέτρες που 

τοποθετήθηκαν σκοπίμως σε αυτές. Μερικές άλλες είναι μικρούτσικες 

τρύπες, που δύσκολα διακρίνονται, και που γίνονται ορατές μόνο υπό 

μεγάλη πίεση των κυμάτων που έρχονται από τα Βόρεια, και 

εμφανίζονται λόγω του στριφογυρίσματος του νερού. 

 Όλη αυτή η βραχώδη επιφάνεια περιλαμβάνει σημάδια της 

διάβρωσης και σαφώς ορισμένα σημάδια από λατομικές δραστηριότητες. 

Οι περισσότερες από τις λατομικές δραστηριότητες είναι ορατές από την 

απόκρημνη όχθη, κοντά στη θάλασσα. 

 

 Στη θαλάσσια περιοχή, ως στήριγμα κατά τη δράση των κυμάτων 

και με σκοπό να προστατέψει την αμμώδη παραλία που έχει 

δημιουργηθεί τεχνητά προς τα ανατολικά του βραχώδους ακρωτηρίου 

που περιβάλλει το « Bir Massaoud », έχουν ρίξει ένα μεγάλο αριθμό από 

τσιμεντόλιθους. Και αυτό συνεχίζεται. 

 Κοιτάζοντας τα παράλια από τη θάλασσα, παρατηρεί κανείς το 

απότομο κόψιμο του ακρωτηρίου Sidi Bishr. Το ύψος του γκρεμού που 

σχηματίζεται από τις λατομικές δραστηριότητες  και τη δράση των 

κυμάτων οδηγεί σε ένα απότομο βράχο περίπου 6 μέτρα ύψος πάνω από 

την στάθμη της θάλασσας. Το βάθος του νερού στα πόδια του βράχου 

είναι περίπου 3,5 μέτρα ως 4 μέτρα. 

 Αυτός ο βράχος έχει ένα ευρύ, ακανόνιστο στόμιο, μέρος του 

οποίου είναι βυθισμένο και οδηγεί σε μία μεγάλη αίθουσα, ένα 

hypogeum. Ένας διάδρομος οδηγεί από αυτό το hypogeum στο « Bir 

Massaoud ». Το ταβάνι του hypogeum έχει ένα ακανόνιστο κόψιμο σε 

σχήμα θόλου. Μεταξύ του ταβανιού και της επιφάνειας του νερού, το 

ύψος είναι περίπου 3 μέτρα, ενώ το βάθος του νερού εκεί είναι περίπου 

άλλα 3 μέτρα. 

 

 Ο πάτος της θάλασσας στις ευρύτερες περιοχές που περιβάλλουν 

το ακρωτήριο, καθώς και το εσωτερικό ημι-βυθισμένο hypogeum είναι 

καλυμμένα με πολλούς βράχους, πλάκες, λίθους και από ‘ο,τι φαίνεται να 

είναι κομμάτια από σπασμένες κολόνες ; υπάρχουν επίσης πολλοί μη 

αναγνωρισμένοι λίθοι και πιθανώς σπασμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Εξαιτίας της βαριάς σύμπηξης που καλύπτει όλες αυτές τις ‘πέτρες’ και 

το πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα με ευνοïκές καιρικές συνθήκες 
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στη διάθεσή μας, αυτές οι ‘πέτρες’ δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν. 

Για αυτό είναι πρόωρο να πούμε αν αυτά τα εκατοντάδες κομμάτια είναι 

αρχαία ή απλώς σύγχρονα συντρίμμια σε μπετό, ριγμένα στη θάλασσα, 

που καλύπτονται από κομμάτια και σύμπτυξη των θαλάσσιων και που 

στρογγυλοποιούνται από την ενέργεια των κυμάτων.  

 Οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορέσαμε να 

εξερευνήσουμε, έστω και εν μέρει, το hypogeum και το βυθισμένο 

διάδρομο ; ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των 

εκστρατειών του 2009. 

 

 Το Sidi Bishr, μαζί με την Πρώιμη των Πτολεμαίων Νεκρόπολη 

της Chatby (21) και τη Νεκρόπολη του Μουσταφά Κεμάλ που καλύπτει 

όλη την Ελληνιστική περίοδο, και τα βυθισμένα ερείπια του Sporting, 

είναι τα τελευταία ορατά ερείπια της εκτεταμένης Ανατολικής 

Νεκρόπολης που απλώνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της 

Αλεξάνδρειας. 

 Σε αντίθεση με τη Νεκρόπολη του Sporting, η οποία λόγω του 

χαμηλού επιπέδου της, βυθίστηκε εντελώς, τα ερείπια της Νεκρόπολης 

Sidi Bishr, επειδή είναι περίπου 6 μέτρα πάνω από το σημερινό επίπεδο 

της θάλασσας, έχουν γλιτώσει. 

 Αυτά τα ερείπια δεν αναγράφηκαν ποτέ σε αρχαιολογικό χάρτη 

του 19
ου

 ή του 20
ου

 αιώνα, ούτε αναφέρονται σε καμία αρχαιολογική 

έρευνα. Ο λόγος είναι ότι, σε μία περίοδο κατά την οποία η Αλεξάνδρεια 

και τα προάστια της ήταν καλυμμένα με εκτεταμένα ερείπια αρχαίων, τα 

περιορισμένα ερείπια του Sidi Bishr δεν θεωρήθηκαν αρκετά σημαντικά 

για να τα αναφέρουν, ούτε για να τα εξερευνήσουν. 

 Όλοι αυτοί που σχεδιάσανε χάρτες και οι ταξιδιώτες του 19
ου

 και 

τις αρχές του 20
ου

  αιώνα, στις αναφορές και στα σχόλια τους, 

αναφέρονται εν συντομία σε ‘μία ακτή καλυμμένη από ερείπια’. Στην 

επιφανειακή έρευνά μας στην υπο-περιοχή Sporting 5, νομίζουμε ‘ότι, 

κατά άγνωστη περίοδο, η Νεκρόπολη πριν βυθιστεί, χρησιμοποιήθηκε ως 

λατομείο. Στο Sidi Bishr οι λατομικές δραστηριότητες είναι πολύ 

φανερές, όχι μόνο στη βυθισμένη πλευρά που τώρα βρίσκεται σε περίπου 

4-5 μέτρα βάθος, αλλά επίσης στα ορατά ερείπια που είναι πάνω από τη 

επιφάνεια του νερού. 

 Μία μεθοδική μελέτη των ερείπιων που είναι πάνω από την 

επιφάνεια του νερού, των υπόγειων διαδρόμων, τώρα εν μέρει κάτω από 
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το νερό, της ευρύτερης περιοχής που είναι τώρα εντελώς βυθισμένη, 

καθώς και η αναφορά αυτών των ερείπιων με δύο γειτονικά νησάκια και 

ύφαλους, θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μελλοντικών 

εκστρατειών μας. 

 

Harry E. Tzalas 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο των Αρχαίων και Μεσσαιωνικών Αλεξανδρινών 

Σπουδών 

Οδός Σκρα, 94 

Καλλιθέα, 176 73 Αθήνα 

Ε-mail : htzalas@yahoo.co.uk 

 

 

 

 

 (21) Evaristo Breccia, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes 

(Musée d’Alexandrie), La Necropoli di Sciatbi, Cairo (1912), Vol. 1 και 

Ernest Sieglin, Expedition, Ausgrabungen in Alexandria, Leipzig (1908).        

                           

   

Μετάφραση από Patricia Demeuter 

 Λιτόχωρο, 20/09/2009. 

mailto:htzalas@yahoo.co.uk


139 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΧΛΙΟΠΤΑ – ΚΟΥΝΗ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΩΝ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών ιδρύθηκε ως σωματείο το 1965, 

με σκοπό να στεγάσει πίνακες του Αριστείδη Γλύκα, μισομόντελα 

πλοίων, ναυτικά όργανα και καθετί σχετικό με τη σπουδαία ναυτική 

παράδοση των Οινουσσών. Όλα τα αντικείμενα ανήκαν σε οινουσσιακές 

οικογένειες , οι οποίες τα δώρισαν στο Μουσείο. 

Στην είσοδο ο επισκέπτης θαυμάζει μια πανοραμική άποψη του νησιού 

των Οινουσσών και φωτογραφίες των πρώτων ατμόπλοιων των 

οινουσσιακών οικογενειών. 

Στην κλίμακα που οδηγεί στov όροφο υπάρχουν οι φωτογραφίες 

των λίμπερτις που αγοράστηκαν μετά τον πόλεμο από τους εφοπλιστές 

του νησιού, ενώ στο πλατύσκαλο οι επισκέπτες στέκονται, για να 

θαυμάσουν δυο πίνακες του Νικολινάκου τα σήματα των οινουσσιακών 

εφοπλιστικών οικογενειών από το 1905 μέχρι το 1945. 

Στη μεγάλη αίθουσα κυριαρχούν οι πίνακες του λαϊκού Χιώτη 

πλοιογράφου Αριστείδη Γλύκα, τα μισομόντελα του α μισού του 20ού 
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αιώνα, τα μοντέλα της μεταπολεμικής περιόδου, ναυτικά όργανα και 

εργαλεία, καθώς και ο περίφημος φάρος από το νησί της Παναγιάς. 

Το 1987', ο καπετάν-Νικόλας Λαιμός υλοποιώντας το όραμα του 

αποβιώσαντος το 1981 αδελφού του και δημάρχου Οινουσσών, 

Αντωνίου Λαιμού, προχώρησε στην ολική ανακατασκευή και επέκταση 

του Μουσείου κάτω από σύγχρονες προδιαγραφές. 

Το 1991 το Ναυτικό Μουσείο εγκαινιάστηκε υπό τη νέα του 

μορφή και πλουσιότερο σε περιεχόμενο, αφού ο καπτα-Νικόλας Λαιμός 

είχε προσφέρει τις σπουδαίες συλλογές του αδελφού του από μοντέλα 

πλοίων φτιαγμένων από αιχμαλώτους των ναπολεόντειων πολέμων και 

από αντικείμενα της ίδιας εποχής. Παράλληλα, άλλαξε και η νομική 

μορφή του Μουσείου, αφού μετατράπηκε σε ίδρυμα, που 

χρηματοδοτείται από τον καπτα-Νικόλα Λαιμό. 

Τα μοντέλα των αιχμαλώτων πολέμου τραβούν το ενδιαφέρον του 

επισκέπτη λόγω της σπανιότητα ς του και της παλαιότητας τους από τη 

μία πλευρά και από την άλλη λόγω της ιστορίας που κρύβεται πίσω τους. 

Από το 1991 μέχρι σήμερα το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών έχει δεχτεί 

χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης. Η μεγάλη ναυτική 

παράδοση των Οινουσσών δε θα μπορούσε να βρει καλύτερο 

θεματοφύλακα, αφού στους χώρους του παρουσιάζεται η εξέλιξη των 

Οινουσσίων από τα ιστιοφόρα του 19
ου

 αιώνα στα ατμόπλοια των αρχών 

του :;20ού αιώνα και στα σύγχρονα πλοία της εποχής μας. Επιπροσθέτως, 

το Μουσείο έχει χρηματοδοτήσει και την έρευνα και τις εκδόσεις. Ο 

ιστορικός Κ. Νικόλαος Ανδριώτης ασχολήθηκε με το θέμα του ερχομού 

των Μικρασιατών προσφύγων στις Οινούσσες και έχει γράψει για 

λογαριασμό του Μουσείου το βιβλίο «Το μικρό ταξίδι». Οι αρχιτέκτονες 

κ. Νικόλαος Σκουτέλης και κ. Φλάβιο Ζανόν συνεργάστηκαν, για να βγει 

το βιβλίο «Η αρχιτεκτονική των Οινουσσών». Ο μουσικός κ. Κυριάκος 

Καλαϊτζίδης, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε για τα ακούσματα 

και την παραδοσιακή μουσική των Οινουσσίων, δημιούργησε μία 

καλαίσθητη κασετίνα με δύο μουσικά C.D-και μικρό βιβλίο με κείμενο 

και φωτογραφίες. Ο εκδότης και συγγραφέας κ. Γεώργιος Φουστάνος 

έχει γράψει για λογαριασμό του Ναυτικού Μούσι: ίου τα σπουδαία 

βιβλία «101 +4 ; Τα λίμπερτι των Οινουσσίων», «Οι βασιλείς των 

ωκεανών» και «Τα ατμόπλοια των Οινουσσών». Τέλος, έχουν εκδοθεί : 

πολυτελής κατάλογος των εκθεμάτων που περιέχονται στο Μουσείο, 
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αφίσες και κάρτες. Όλα τα παραπάνω διατίθενται στο πωλητήριο του 

Ναυτικού Μουσείου . 

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τη 

συλλογή φωτογραφικού και αρχειακού υλικού. Στον τομέα αυτό υπάρχει 

σχετική ανταπόκριση οπό τις οινουσσιακές οικογένειες, που 

ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μνήμης και της παράδοσης. 

Συνεχίζεται η συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων και μαρτυριών. 

Μία ολοκληρωμένη ενότητα δημιουργήθηκε για το ναυάγιο του Α/Π 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.» το 1931. Όλο το υλικό, που αποτελείται από το 

ιδρυτικό βιβλίο της «εταιρείας, φωτογραφίες, μαρτυρίες, ανταποκρίσεις 

τοποθετήθηκαν σε επιτραπέζια βιτρίνα που φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό. 

Ειδική παρουσίαση του υλικού έγινε με παρουσίαση, που έγινε σε ειδική 

διημερίδα για τη ναυτική παράδοση στη Χίο. 

Τελευταίο απόκτημα του Μουσείου είναι και το μοντέλο που 

φιλοτεχνήθηκε από το μοντελίστα κ. Σιμωνίδη, ύστερα από παραγγελία 

της οικογένειας* Αλεξάνδρου Λυγνού, για να στολίσει μια γωνιά του 

εκθεσιακού χώρου, μπροστά από τον αντίστοιχο πίνακα του Αριστείδη 

Γλύκα. 

Το Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών οργανώνει εκδηλώσεις ή 

συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Το καλοκαίρι του 2007 

προσκάλεσε Αθηναϊκό θίασο, για να παρουσιάσει στο Αμφιθέατρο 

Οινουσσών την εξαιρετική θεατρική παράσταση «Με ένα καράβι 

φορτηγό». Συμμετείχε στο αφιέρωμα του Γυμνασίου και Λυκείου 

Οινουσσών στην εορτή της θάλασσας και του Αγίου Νικολάου, κατά την 

οποία έγινε συναυλία με τραγούδια της θάλασσας και δεξίωση. 
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        Είμαι ο αρχιπλοίαρχος Ευάγγελος Γαβαλάς Π.Ν διευθυντής/ 

κυβερνήτης του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου (Π.Ν.Μ.) Θ/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΒΕΡΩΦ και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ Άλσους Ελληνικής 

Ναυτικής Παράδοσης και θεωρώ ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά 

σας .  

 Τα επόμενα δέκα λεπτά θα αναφερθώ εν συντομία στα πεπραγμένα 

της διετίας και την παρούσα κατάσταση του ΘΚ ΑΒΕΡΩΦ και των 

λοιπών πλοίων μουσείων του ΠΝ.  

 

 Το περίγραμμα της παρουσίασής μου περιλαμβάνει επιγραμματικά 

αναφορά στα πάγια λειτουργικά έξοδα και το πρόγραμμα συντήρησης 

και αναπαλαίωσης του μουσειακού υλικού, Στο νέο εκπαιδευτικό υλικό 

(DVD-ROM) πλοίου και τις τρέχουσες δραστηριότητες που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

 

 Στην παρελθούσα διετία, αλλα και στην παρούσα περίοδο η 

προστασία, η σταθεροποίηση και η βασισμένη σε εξακριβωμένα στοιχεία 

αποκατάσταση είναι τα στάδια των εργασιών συντήρησης και 

αναπαλαίωσης του πλοίου, που τηρούνται με απόλυτο σεβασμό στην 

ιστορική, τεχνολογική και πολιτιστική σπουδαιότητα του πλοίου. Με το 

τρόπο αυτό και με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

λειτουργούν και αναβαθμίζονται όπως θα μνημονεύσω παρακάτω 

στοχεύει στην εκπλήρωση της  εκπαιδευτικής  αποστολής προς την νέα 

γενιά και το ευρύ κοινό, ώστε να μεταλαμπαδεύσει την ιστορική μνήμη 

και να αναπτύξει το Ναυτικό πνεύμα και την αγάπη προς την θάλασσα 

και τις παραδόσεις στους νέους μας. 

 

 Τα πάγια λειτουργικά έξοδα του μουσείου, που βλέπετε στην 

διαφάνεια, περιλαμβάνουν:  

 Συνδρομές σε σχολικούς οδηγούς στο world ship trust review kai 

στο historic naval ships association οπού το πλοίο είναι μέλος.  

 Έξοδα για την ιστοσελίδα του πλοίου και την απαραίτητη 

ασφάλεια στο διαδίχτυο. 

 Εργασίες και υλικά συντήρησης του μουσειακού υλικού με ένα 

σύνολο της τάξεως των 45.000 ευρώ ετησίως.  

 

 Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες ως πλωτό μουσείο, υπάρχουν 

και εργασίες συντήρησης ως πλοίο με δαπάνες του ΠΝ ενώ ενδεικτικά η 
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επισκευή του ξύλινου καταστρώματος και η αποκατάσταση / 

αναπαλαίωση θα απαιτήσουν συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου.  

 

 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα για τις επιπτώσεις της έλλειψης 

οικονομικών πόρων για την λειτουργιά των ναυτικών μας μουσείων, η 

αντίστοιχη οικονομική στενότητα δεν επέτρεψε την υλοποίηση 

εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης των μη αναπαλαιωμένων χώρων 

του πλοίου. Έτσι μόνο το 70% του πλοίου είναι επισκέψιμοι χώροι. 

Επιδίωξη μας είναι, ανάλογα με την διαθεσιμότητα κονδυλίων, οι 

εργασίες να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τριετία ώστε το πλοίο-

μουσείο να αποδοθεί πλήρως επισκέψιμο στο κοινό με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης των 100 ετών απο την ένταξη του θρυλικού θωρηκτού μας 

στον ελληνικό στόλο το 2011.    

 

 Ο αριθμός των επισκεπτών του πλοίου ξεπέρασε τους 15 χιλιάδες 

το 2007 και αναμένεται να υπερβεί τις 20 χιλιάδες το 2008, γεγονός που 

μας επιτρέπει να πιστεύουμε οτι το μουσείο μας εξακολουθεί να αποτελεί 

πόλο έλξης για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό 

(ελληνικό και ξένο). Στόχος μας είναι το ορόσημο 25 χιλιάδων 

επισκεπτών του πλοίου την ολυμπιακή χρονιά του 2004.  

 

 Με αφετηρία τη θεματική ενότητα “ναυτικά μουσεία και νέες 

τεχνολογίες” του τρίτου συνεδρίου του 2000 στο θ/κ Αβέρωφ και με 

ιστορικά και τεχνολογικά τεκμηριωμένη προετοιμασία βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο εξέλιξης και εφαρμογής ένα νέο DVD-rom του μουσειου 

μας. Επιδίωξή μας είναι να καλύψουμε τους τρεις παραδοσιακούς 

στόχους στο χώρο των μουσείων ήτοι την μάθηση/ εκπαίδευση κυρίως 

για την μερίδα του μαθητικού κοινού που επισκέπτεται το πλοίο, την 

αισθητική απόλαυση αλλα και την επικοινωνία απο την επαφή του 

επισκέπτη με το μουσείο. Η δημιουργία της ολοκληρωμένης εφαρμογής 

DVD-rom πολλαπλών ενοτήτων (chapters) θα καλύπτει τόσο τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των μαθητών  δημοτικού/ γυμνασίου/λυκείου 

όσο και τις ιστορικές διαλέξεις στις ξεναγήσεις των λοιπών επισκεπτών 

με πολύγλωσση και υποτιτλισμό. 

 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές θα είναι δομημένο 

υπο μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού μέσω αλλού DVD-rom με υψηλό 
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επίπεδο τρισδιάστατων γραφικών, εκτεταμένη δραστηριότητα και 

προσομοίωση (δηλαδή κίνηση του ήρωα/παίκτη μαθητή στο πλοίο αλλα 

και βασικές κινήσεις του πλοίου δίνοντας έτσι στο μαθητή να επέμβει σε 

όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, τηρώντας υψηλό το ενδιαφέρον του κατα 

την επίσκεψη και επιβραβεύοντας την επιτυχία του στα διάφορα στάδια 

προσομοίωσης.  

 

 Επίσης μελλοντικά θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης  των 

ενημερωτικών ενοτήτων για επισκέπτες με συστήματα αυτόματης 

ξενάγησης σε επιλεγμένους χώρους και στο απώτερο μέλλον σε όλους 

τους επισκέψιμους χώρους, σε συνάρτηση με την οικονομική μας 

δυνατότητα λήγω του κόστους. Η όλη εφαρμογή θα συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της παρερχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές και 

διαδραστική ποιότητα ξενάγησης στους λοιπούς επισκέπτες μας. 

 

Διάφορες εκδηλώσεις                  

 

Το θωρηκτό Αβέρωφ υπήρξε κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων για τη 

ναυτική εβδομάδα 06 και τη ναυτική εβδομάδα 08 και εν μέσω άλλων 

φιλοξένησε τις επίσημες δεξιώσεις τελετών έναρξης, μια σειρά 

παρουσιάσεων / εκθέσεων καθώς και τελετές απονομών στους νικητές 

ιστιοπλοϊκών αγώνων. 

 

Στον προβλήτα μεταξύ Αβέρωφ και τριήρους ολυμπιάς απο όπου στη 

φωτογραφία βλέπετε η αυτού εξοχότης Προεδρος της Ελλ. Δημοκρατιας 

και ο κυριος ΥΠΕΘΑ επιβιβάστηκαν για τις επιθεωρήσεις του στόλου 

στο Φαληρικό όρμο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 08 Οκτ και η 

επίσημη δεξίωση του κυρίου ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια της διεθνούς 

εκθέσεως αμυντικού υλικού defendory 2008. Το γεγονός αυτό μας τιμά 

για την επιλογή του χώρου και αναδεικνύει τις ευρύτερες δυνατότητες 

του πλοίου και μελλοντικά του συνολικού χερσαίου και θαλασσίου 

χώρου και των πλοίων του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής παράδοσης.  

 

Η τριήρης Ολυμπιάς παραμένει ως έκθεμα σε στέγαστρο μετά τους 

ολυμπιακούς. Αγώνες 2004 και συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον 

μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Εξετάζεται την παρούσα περίοδο η 

διάθεση της απο το Π.Ν. για μεταφορά της στις Η.Π.Α. (Νέα Υόρκη) το 
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2010 για επίσκεψη καλής θέλησης και εκπροσώπηση της αρχαίας 

Ελληνικής Ναυτικής παράδοσης. 

 

Α/Τ Βέλος Μ.Α.Α. 

 

Παραμένει ελλιμενισμένο στην περιοχή για επίσκεψη κοινού. Ετησίως το 

μηνά Μάϊο λαμβάνει χώρα η ημέρα μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα. 

 

Ι/Φ Ευγένιος Ευγενίδης 

 

Το Ι/Φ βρίσκεται ακόμη στο ναύσταθμο Σαλαμίνας για ολοκλήρωση της 

επισκευής του και την τοποθέτηση ιστών και ιστίων με πανελλήνιο 

μειοδοτικό διαγωνισμό για ανάδειξη εργολάβου και αναμένεται να 

επανέλθει στην θέση του στο Τροκαντερό προσεχώς μόλις 

ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης/επισκευής (αρχές 2010).  

 

Τρέχοντα θέματα    

 

Συνοψίζοντας την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη: 

 Η οργάνωση της εκδήλωσης για την defendory 2008 . 

 Ο σχεδιασμός των εργασιών αναπαλαίωσης με ορίζοντα την 

ολοκλήρωση στην 100ετια του πλοίου. 

 Η προετοιμασία της τριήρους για μεταφορά στις Η.Π.Α. Εδω 

θέλω να επισημάνω τις ενέργειες για κάλυψη του κενού 

ενημέρωσης επισκεπτών της με τοποθέτηση ομοιώματος σε 

εκθεσιακό μας χώρο.  

 

Η διεύθυνση μας για επικοινωνία 

 

 

  Πλωτό Ναυτικό Μoέσεια  

Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ  

Μαρίνα Τροκαντερό, 17510 

Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 

Ε-mail: abervf@otenet.gr 

Web site: www.bsaverof.com 

 

Επισημάνσεις 

mailto:abervf@otenet.gr
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 Προμήθεια συντήρησης του μουσειακού υλικού και αναβάθμιση 

της εκπαιδευτικής μας αποστολής παρά τα περιορισμένα 

οικονομικά εφόδια. 

 Συντονισμός και συνεργασία μαζί σας και τα ναυτικά μουσεία που 

εκπροσωπείτε για ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης και 

διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομίας. 

 

Επίλογος 

 

Μπορεί ένα μουσείο να προβάλλει σχεδόν πάντοτε κάποιο παρελθόν 

αλλα η προβολή αύτη πρέπει να γίνεται με το βλέμμα στραμμένο στο 

μέλλον. 

 

Και κλείνω με το όραμα για το μέλλον που δεν είναι άλλο απο τη 

διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης στη νέα γενιά. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Την τελευταία διετία το μουσείο μας δεν έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερη 

δραστηριότητα κι αυτό απο έλλειψη πόρων ουσιαστικής λειτουργίας μας. 

Βέβαια κατόρθωσε να ψηφιοποιήσει το περιεχόμενό του, καθώς και την 

παράδοση της ναυτοσύνης της πόλης μας και σε παράπλευρους χώρους 

του να παρουσιάσει ένα κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων,(παρουσιάσεις 

βιβλίων, εικαστικών εκθέσεων, θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων) 

βοηθώντας και μ’ αυτό το τρόπο τη δημοσιοποίησή του, ωστόσο δεν 

μπορούμε να πούμε οτι στο αυστηρά μουσειακό επίπεδο παρουσιάστηκε 

μια κάποια πρόοδος. Για το λόγο αυτό θα μου επιτρέψετε να εκθέσω 

συνοπτικά κάποιες μου σκέψεις σχετικά με τη σχέση Τ.Α. και ναυτικού 

μουσείου. 

Τα ναυτικά μουσεία, όπως και μία σειρά άλλων κύρια τοπικού 

χαρακτήρα, λαογραφικά, εργασιακά, βιομηχανικά κ.α. υπάγονται στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία στις αρμοδιότητες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και πιό ειδικά στους Δήμους της χώρας μας. Ακόμη και 

σε μουσεία ΝΠΔΔ οι Δήμοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη 

λειτουργία τους. Όπως και σε άλλες όμως περιπτώσεις(παιδικοί σταθμοί, 

σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 

εκχωρούνται μόνο αρμοδιότητες χωρίς και τους ανάλογους, 

απαραίτητους για την ομαλή λειτουργία τους πόρους και καλείται η 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε να συρρικνώσει υπηρεσίες και κοινωνικές 

παροχές, είτε να μεταβιβάσει το κόστος τους στους κοινωνικούς αυτών 

των αρμοδιοτήτων, τους πολίτες. Τα μουσεία μας ακολουθούν αυτή τη 

λογική πορεία και καταλήγουν να φυτοζωούν, αν δεν αδρανοποιούνται ή 

κλείνουν. Έτσι μια παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας που περιέχει όλα 

τα στοιχεία μιας θετικής αποκέντρωσης να καταλήγει σε τροχοπέδη της 

ανάπτυξης, του εμπλουτισμού και του παιδαγωγικού ρόλου τους στις 

τοπικές κοινωνίες. Γιατί πράγματι οι τοπικές κοινωνίες είναι απο τη φύση 

τους οι πλέον αρμόδιοι φορείς για την οργάνωση, την ανάπτυξη και την 

ομαλή λειτουργία των μουσείων. Χωρίς όμως την εξασφάλιση ευνοϊκών 

όρων, η όποια προσπάθεια να παραμένει ημιτελής. 

Αποτέλεσμα : 1) Ελλιπής στελέχωση των μουσείων με τοπικούς 

παράγοντες ή υπαλλήλους μη ειδικευμένους για το δύσκολο έργο της 

λειτουργίας τους, που αλλάζουν ακολουθώντας τις αλλαγές των τοπικών 

αρχών. 

2) Φτωχός ή μη κατάλληλος εξοπλισμός απαραίτητος για την απόδοση 

ακόμη και ειδικευμένου προσωπικού. 

3) Δυσχέρεια διαμουσειακών επαφών και ανταλλαγής προγραμμάτων και 

εμπειριών, τόσο αναγκαίων για την επίτευξη του κοινού στόχου, την 

ανάδειξη δηλαδή της μακραίωνης παράδοσης, της ναυτοσύνης του 

Ελληνικού Έθνους. 

4) Παντελής, πολλές φορές, έλλειψη εποπτικού υλικού, αλλα και 

δημοσιεύσεις, προβολές, εκθέσεις του περιεχομένου των μουσείων με 

αποδεκτές βέβαια πάντα τις τοπικές κοινωνίες , αλλα και την ευρύτερη 

περιφέρεια. 

Αυτή η στενότητα πόρων και αντιλήψεων κάνει τις όποιες προθέσεις 

ανενεργές και αναξιόπιστες, έτσι που τα μουσεία μεταβάλλονται σε άδεια 

κοχύλια. Βέβαια γίνονται προσπάθειες, μέσω ειδικών προγραμμάτων και 

χορηγών έστω τα μουσεία να επιβιώνουν, χωρίς όμως την άνεση που 

απαιτεί ο ρόλος τους ώς κιβωτών του ναυτικού πλούτου του λαού μας. 

Ας ελπίσουμε πως με ειδικές τοπικές ρυθμίσεις κι εδώ το συνέδριό μας 

μπορεί να αποτελέσει ωθητικό παράγοντα, ώστε τα μουσεία να μήν 

έχουν την τύχη άλλων δημοτικών και νομαρχιακών υπηρεσιών. Ίσως μια 

θεματική ημερίδα ή συμπόσιο, στα πλαίσια του προσεχούς συνεδρίου 

μας με θέμα Κεντρική εξουσία «Τ.Α. και ναυτικά μουσεία», ν’ 

αποτελούσε κίνητρο για την περεταίρω ευαισθητοποίηση των τοπικών 

αρχόντων και της κεντρικής εξουσίας.                
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ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΟΝΙΟΥ 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

ΣΤΟ Ζ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ  

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ε.Ν. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ 

 

Σεβαστό Προεδρείο 

Αξιότιμοι κύριοι Σύνεδροι 

Κύριοι Εκπρόσωποι των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών  

Κύριε Δήμαρχε Λιτοχώρου 

Κυρίες και κύριοι 

 

Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τους οργανωτές του Ζ΄ Πανελληνίου 

Συνεδρίου των Ναυτικών Μουσείων Ελλάδος εδώ στο Λιτόχωρο για την 

πρόσκληση του να παρευρεθώ ώς πρόεδρος του Δ.Σ. του Ναυτικού 

Μουσείου Ιονίου με έδρα το Δ.Δ. Φαρσών του Δήμου Αργοστολίου. 

Αγαπητοί Σύνεδροι το 2006 στο Γαλαξίδι για όσους είσαστε εκεί θα 

θυμάστε οτι στην αρχή της ομιλίας μου σας είχα πει ότι το 
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Κεφαλλονίτικο κρασί και τα Κεφαλλονίτικα γλυκά που είχατε βρει στα 

δωμάτια των ξενοδοχείων σας τα είχε φέρει για να γιορτάσουμε το τότε 

νεογέννητο στην οικογένεια των Ναυτικών Μουσείων, το Ναυτικό 

Μουσείο Ιονίου. 

Σήμερα μετά απο δύο χρόνια έφερα μαζί μου απο την Κεφαλλονιά την 

ΑΓΩΝΙΑ ΜΟΥ την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥ και φυσικά την ΛΥΠΗ 

ΜΟΥ γιατί το τότε νεογέννητο Ναυτικό Μουσείο έχει μείνει ακόμη στην 

θερμοκοιτίδα του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς να έχει μεγαλώσει όσο 

θα έπρεπε απο το 2005 μέσα στο πανέμορφο Αρχιτεκτονικά κτήριο του. 

Ένα κτήριο τριώροφο ολικού εμβαδού 890 τ.μ. και εξωτερικού 

εκθεσιακού χώρου περίπου 500 τ.μ. που κατασκευάστηκε μετά απο 

Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 32 

Αρχιτεκτονικά γραφεία απο όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μας. 

Δέν υπάρχουν χρήματα η συνήθης δικαιολογία των αρμοδίων. 

Είναι όμως άδικο αγαπητοί Σύνεδροι τα τόσα και τόσα Ναυτικά 

αντικείμενα που καθημερινά συγκεντρώνονται για το Ναυτικό μας 

Μουσείο να μην έχουν βρει μέχρι σήμερα το κατάλληλο βήμα για να 

διηγηθούν τις ιστορίες εκατοντάδων- χιλιάδων Ναυτικών και ζήσανε 

κοντά τους και όχι μόνο. 

Να μήν μπορούμε ακόμη να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε την 

μεγάλη μας Ναυτική παράδοση και κληρονομιά. 

Θεωρώ αγαπητοί Σύνεδροι και σεβαστό Προεδρείο οτι το ποσό που 

χρειάζεται ακόμη για να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει, περίπου 

450.000 €, είναι τόσο λίγο απο όσα θα προσφέρει στον πολιτισμό και 

στον τουρισμό της Κεφαλλονιάς και του Ιονίου γενικότερα. 

Πιστεύω οτι αυτή η παρέμβασή μου απο αυτό εδώ το βήμα του Ζ΄ 

Πανελληνίου Συνεδρίου  των Ναυτικών Μουσείων της χώρας μας να 

φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων του Υπουργείου Πολιτισμού και του 

Περιφερειάρχη των Ιονίων Νήσων και να δοθούν τα χρήματα ώστε το 

ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο μας να πραγματοποιηθεί το 2010 στα Φάρσα 

της Κεφαλλονιάς. 

Για το λόγο αυτό θέτω την υποψηφιότητα μας για το επόμενο Συνέδριο 

γιατί πιστεύω οτι οι Κεφαλλονίτες και οι Ιονησιώτες το θέλουμε γιατί 

έχουμε την δυναμική να προλάβουμε και το 2010 να σας υποδεχθούμε 

όλους σας στα Φάρσα της Κεφαλλονιάς. 

Σας ευχαριστώ. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ  

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

             Ζ΄  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

                                                 22-09-2008 

 

 

Αγαπητές κυρίες αγαπητοί κύριοι 

 

 Πέρασαν ήδη δύο χρόνια που το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας έκανε 

την πρώτη του παρουσία στο ΣΤ΄ πανελλήνιο συνέδριο στο Γαλαξίδι 

όπου με ενθουσιασμό και αγάπη μας δεχθήκατε στην παρέα σας . 

 Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια οι προσπάθειες , η παρουσία  και η 

φωνή μας ήταν αρκετά αισθητή. 

 Μετά την συμμετοχή μας στο πανελλήνιο συνέδριο, τον Ιούνιο του 

2006 και κατά την διάρκεια της ναυτικής εβδομάδας πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία η πρώτη μας έκθεση με θέματα δωρητών ( ναυτικά 

όργανα, ναυτικά εργαλεία , ναυτιλιακά έγγραφα, θαλασσογραφίες 

Καβαλιωτών ζωγράφων, μοντέλα παραδοσιακών σκαριών, είδη αλιείας 

κ.λ.π. 
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 Κεντρικός ομιλητής ο φίλτατος κ. Χάρης Τζάλας πρόεδρος του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Παράδοσης με θέμα “τα Ναυτικά 

Μουσεία θεματοφύλακες της Ναυτοσύνης”. 

 Στην συνέχεια και ενώ ήδη με εισήγηση του ΟΛΚ και έγκριση του 

ΥΕΝ υπεγράφη μισθωτήριο διάρκειας 25 ετών για την παραχώρηση του 

Απεντομοτηρίου μέσα στον χώρο του Λιμένος έναντι συμβολικού 

μισθώματος και ενώ εμείς προχωρήσαμε σε οικονομοτεχνικές μελέτες οι 

οποίες και παρεδόθησαν τον Αύγουστο του 2006 ( ένα θαύμα 

αρχιτεκτονικής στο κέντρο της Καβάλας ), δυστυχώς ο νέος Πρόεδρος 

του ΟΛΚ ήταν αρνητικός και μάλιστα δεν συμπεριέλαβε στο σχέδιο 

αναμόρφωσης του Λιμένος το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. 

 Φυσικά η αντίδραση τόσο η δική μας όσο και του κόσμου της 

Καβάλας ήταν άμεση και έντονη και παρόλο που ο πρόεδρος του ΟΛΚ 

ανέκρουσε πρίμα που λέμε εμείς οι ναυτικοί , το κακό είχε γίνει με την 

εμπλοκή μας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και φυσικά την 

καθυστέρηση υλοποίησης του έργου που είχαμε υποσχεθεί στους 

Καβαλιώτες. 

 Γι αυτό τον λόγο ξεκινήσαμε επαφές με τον Δήμο Καβάλας ο 

οποίος προτίθεται να μας παραχωρήσει ιδιόκτητες αποθήκες στον χώρο 

του καρνάγιου στα πλαίσια αναμόρφωσης της ιστορικής περιοχής γύρω 

από το παλιό υδραγωγείο της πόλης, γνωστό ως Καμάρες. 

 Μάλιστα σε μία επίσκεψη μας στον Δήμαρχο παρευρέθη και η 

Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος κ. Αναγνωστοπούλου με τον 

σύζυγο της Ναύαρχο κ Παλούμπη. Και στην επαφή μας αυτή ο δήμαρχος 

κ. Σιμιτσής επιβεβαίωσε την πρόθεση του για την παραχώρηση των 

αποθηκών του καρνάγιου στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. 

 Με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου προσπαθούμε και 

πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και το κτηματολόγιο των αποθηκών για την παραχώρηση τους 

στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. 

 Πιστεύουμε δε ότι το καρνάγιο είναι ο φυσικός χώρος του 

Μουσείου θεωρώντας ότι και το σημερινό ναυπηγείο είναι μέρος της 

ναυτικής παράδοσης και επομένως μπορεί να αποτελέσει τμήμα του 

Ναυτικού Μουσείου, άλλωστε διαθέτει μια από τις λίγες εναπομένουσες 

Σάλες στα ελάχιστα παραδοσιακά καρνάγια της Ελλάδας. Αν δεν τεθεί 

υπό την προστασία του Ναυτικού Μουσείου σε πολύ λίγα χρόνια ένα από 

τα παλαιότερα καρνάγια θα είναι μια όμορφη παλιά ανάμνηση. 
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 Στο μεταξύ ο Δήμαρχος Καβάλας μας υποσχέθηκε κάποιο χώρο 

στην Δημοτική Καπναποθήκη για προσωρινή στέγαση του Μουσείου η 

οποία ανακαινίζεται λόγω πυρκαγιάς στο κτίριο από πέρυσι. 

 

Επειδή υπάρχουν αρκετά  τεχνικά και γραφειοκρατικά  προβλήματα στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των αποθηκών και οπωσδήποτε χρονοβόρα  όπως επίσης και για την 

αποκατάσταση της Δημοτικής καπναποθήκης από την πυρκαγιά εκπονήσαμε και 

δεύτερη οικονομοτεχνική  μελέτη καταφέρνοντας να εξοικονομήσουμε  χρήματα για 

την αποκατάσταση του απεντομωτηρίου πιστεύοντας ότι η στέγαση του Ναυτικού 

Μουσείου στο απεντομωτήριο είναι ιδανική γρήγορη λύση και η άμεση ικανοποίηση 

των Καβαλιωτών ώστε να πραγματοποιηθεί η  επιθυμία τους. 

Ελπίζουμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα δημοπράτηση κ.λ.π.  
Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα προχωρήσουμε στη 

δημοπράτηση του έργου και μέχρι το επόμενο φθινόπωρο θα έχουμε 

πλέον τη δική μας στέγη. 

Στην συνέχεια των δραστηριοτήτων μας: 

 τον Σεπτέμβριο του 2007 δημιουργήσαμε ιστοσελίδα με μεγάλη 

επισκεψιμότητα από όλο τα ον κόσμο. 

 Τον Δεκέμβριο του 2007 εκδώσαμε το πρώτο Ημερολόγιο του 

Ναυτικού Μουσείου Καβάλας με θέματα θαλασσογραφίες δωρητών. Με 

απόφαση του Δ.Σ. μεγάλος αριθμός Ημερολογίων 2008 διανεμήθηκε 

στους μαθητές Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων. 

 Από τις 11 έως 26 Ιανουαρίου 2008 έγινε η δεύτερη έκθεση σε 

συνεργασία με το ΥΕΝ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα < 

Ναυτική παράδοση- Ταρσανάδες και  σκαριά >.  Κεντρικός ομιλητής 

ήταν ο κ. Λευθέρης Παπαγιαννάκης Οικονομολόγος –μοντελιστής. Την 

έκθεση επισκέφθηκαν Δημοτικά σχολεία , Γυμνάσια και Λύκεια 

σύσσωμος δε ο τοπικός τύπος έγραψε με τα ποιο κολακευτικά λόγια.  

 Τέλος τον Ιούνιο του 2008 συμμετείχαμε στον εορτασμό της 

Ναυτικής εβδομάδας με θέματα δωρητών (μοντέλα πλοίων, Ναυτικά 

όργανα κ.λ.π. ) και από 1
ης

 έως κα 30 Αυγούστου στο Λαογραφικό 

Μουσείο Καλλιράχης Θάσου πραγματοποιήθηκε έκθεση ναυτικών 

φωτογραφιών και πινάκων ζωγραφικής του Ναυτικού Μουσείου 

Καβάλας. 

 Θεωρούμε ότι η Καβάλα είναι ένα κομμάτι της Ναυτικής 

παράδοσης του Αιγαίου με τους παραδοσιακούς της ταρσανάδες και με 

την ιστορία της ακόμη και από τις εποχές που το Αιγαίο κυριαρχείται από 

Οθωμανούς και Βενετούς και ακόμη ποιο βαθιά στην Ιστορία της 

εμφάνισης αυτού του τόπου . 



155 

 

 Κλείνοντας σας μεταφέρω την επιθυμία τόσο του Διοικ. 

Συμβουλίου του Ν.Μ.Κ. όσο και του Νομάρχη Καβάλας κ. Θόδωρου 

Καλλιοντζή όσο και του Δημάρχου Καβάλας κ. Κωστή Σιμιτζή ώστε το 

επόμενο πανελλήνιο συνέδριο των ναυτικών μουσείων πραγματοποιηθεί 

στην Καβάλα, που θα είναι έτοιμη να σας δεχθεί με το νέο ναυτικό της 

μουσείο. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ  

 

Στο ακριτικό νησί της Λήμνου λειτουργεί από το 2006 ένα νέο θεματικό 

ναυτικό μουσείο τοπικής κλίμακας
2
. Στην έκθεσή του παρουσιάζεται η 

ναυτική παράδοση των Κουταλιανών και ιδιαίτερα η σπογγαλιεία τους, 

μαζί με αρχαία αντικείμενα που ανέσυραν οι σφουγγαράδες από τους 

βυθούς των ελληνικών θαλασσών.   

Η Νέα Κούταλη δημιουργήθηκε στη δυτική πλευρά του κόλπου του 

Μούδρου
3
 από Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η προέλευση τους ήταν κυρίως 

απο το μικρό νησί Κούταλη στην Προποντίδα και γι’ αυτό έδωσαν και το 

όνομα Νέα Κούταλη στο καινούριο τους χωριό.  

                                                           
2
 Σχετικά με τη ταξινόμηση των ναυτικών μουσείων σε γενικά και θεματικά όπως και σε εθνικά και 

τοπικά βλ. Δαμιανίδης (2001
α
: 27-28). 

3
 Για τη ναυτική παράδοση στα χωριά της Λήμνου βλ. Δαμιανίδης (2001

β
: 4-16) 
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Η Κούταλη ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του Μαρμαρά που 

βρίσκεται βορειοδυτικά της Κυζικικής χερσονήσου. Τα μόνα 

κατοικημένα νησιά του συμπλέγματος είναι ο Μαρμαράς, η Αλώνη, η 

Aφυσιά και η Κούταλη
4
. Το σημερινό τουρκικό όνομα του νησιού είναι 

Εκινλίκ. Η Κούταλη είναι πολύ μικρό νησί, με δύο μόλις μίλια μήκος και 

μισό μίλι περίπου πλάτος. Ο μοναδικός λόφος του νησιού, ο προφήτης 

Ηλίας, με ύψος 150 μ. περίπου, έχει τέτοια διαμόρφωση που όλο το νησί 

μοιάζει από μακριά σαν ένα αναποδογυρισμένο κουτάλι ακουμπισμένο 

στη θάλασσα
5
. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση κατά τους χρόνους της 

ελληνικής επανάστασης έγινε εκτεταμένος εποικισμός του νησιού από 

πρόσφυγες διαφόρων νησιών του Αιγαίου, όπως την Άνδρο, τα Ψαρά, τη 

Σκόπελο και τη Χίο. Η ακμή της ναυτιλίας της Κούταλης έχει συνδεθεί 

με αυτόν τον εποικισμό του νησιού από τους Αιγαιοπελαγίτες
6
. Το νησί 

είχε ένα μόνον χωριό και αναφέρονται 2.685 κάτοικοι, όλοι Έλληνες
7
. 

Σημείωσε ιδιαίτερη ακμή στα μέσα του 19ου αιώνα όταν ανθούσε η 

εμπορική ναυτιλία των Κουταλιανών. Εκτός από τα καλοχτισμένα 

αρχοντικά, υπήρχαν αρκετά δημόσια κτίρια, όπως το Αρρεναγωγείο και 

το Παρθεναγωγείο, καθώς και τέσσερις εκκλησίες, της Κοίμησης της 

Θεοτόκου, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας της Φανερωμένης (ο 

Γεδεών την αναφέρει ως «Ρόδον το Αμάραντον») και του Αγίου Ιωάννη 

                                                           
4
 Μήλλας (1992: 26-33) 

5
 Βαλσάμη – Λαμπαδαρίδου (1940: 143) και Μακρής (1952: 216). 

Στα πρακτικά της Αδελφότητας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» που βρίσκονται στο Μουσείο Ναυτικής 

Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης, στο πρώτο τόμο, σελίδα 12, ο Ιωάννης Μ. Γλαράκης, 

«ο ρήτωρ της ημέρας», όπως αναγράφεται, προσκεκλημένος στη Συνεδρίαση ΙΕ’ την Κυριακή 2 

Αυγούστου 1870 έκανε μια ομιλία για την Κούταλη. Αντιγράφουμε: «… καίτοι μικρά και δίκην 

κεφαλής καρφίδος έντισι των Γεωγραφικών χαρτών εικονιζόμενη, προς δε άγονος και ακαλλιέργητος και 

χέρσος ανέδειξεν όμως πλείστως μεγάλους άντρας επί εμπορία ναυτηλία και δεδοκιμασμένη ικανότητα 

διαπρέψαντας ενάριθμους δε κοσμοπολίτας, οίτινες δια της πεφωτισμένης αυτών διάνοιας την μικράν 

αυτών πατρίδα έκλεισαν την μεγάλην αυτής φήμην πανταχού διατρανόσαντες… είπε ο Ιωάννης Γλαράκης 

περί παραγωγής του ονόματος αυτής, όπερ αποδίδει εις το σχήμα αυτής παρεμφερούς όντος κοχλιαρίω, 

όπερ εν αυτή κουτάλιον κοινώς καλείται…». 
6
 Μακρής (1952: 222). 

7
 Λαμπαδαρίδης (1971: 276). 
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του Προδρόμου
8
. Οι Κουταλιανοί την περίοδο αυτή είχαν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, με αρκετούς επιστήμονες, επιχειρηματίες και 

διανοούμενους, οι οποίοι είχαν διαπρέψει στην Κωνσταντινούπολη και 

σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης το ιδιαίτερα 

δραστήριο σωματείο των Κουταλιανών, ο «Ευαγγελισμός», τα πρακτικά 

του οποίου από το 1870 έως το 1922 σώζονται στη συλλογή του 

Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας της Νέας Κούταλης
9
. 

Κυριότερες δραστηριότητες των κατοίκων ήταν η εμπορική ναυτιλία, η 

αλιεία και από το 1885 περίπου η σπογγαλιεία
10

. Το νησί, όπως και τα 

άλλα νησιά του συμπλέγματος, διέθετε τα δικά του ναυπηγεία
11

, στα 

οποία σκαρώνονταν τουλάχιστον τα μικρά καράβια του στόλου των 

Κουταλιανών. Μνημονεύονται τα ονόματα του μαστρο-Σταύρου
12

 και 

του μαστρο-Γιώργη
13

 που ήταν καραβομαραγκοί στο νησί. Τα σκάφη των 

                                                           
8
 Βαλσάμη – Λαμπαδαρίδου (1940: 153-154) και Μακρής (1952: 224). Επίσης στις ανέκδοτες 

σημειώσεις της Φωτεινής Λ. Λυμπεριάδου (1898 - 1992) με τίτλο «Η ζωή στο νησί μας, την όμορφη 

Κούταλη» στο Αρχείο Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης και στη 

συνέντευξη του Σωκράτη Πανταζόγλου στο Αρχείο συνεντεύξεων του Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών, μικροφίλμ Β77 Βιθυνία περ. Κων/πόλεως (Η συνέντευξη δόθηκε στο Χαράλαμπο 

Νικηφορίδη από το Σωκράτη Πανταζόπουλο, 19-1-1960). 
9
 Τα βιβλία των πρακτικών της Αδελφότητας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 4 τόμοι. Στο πρώτο πρακτικό 

που είναι γραμμένο με ημερομηνία 14 Απριλίου 1870 αναγράφεται στην πρώτη σελίδα μεταξύ των 

άλλων και ο σκοπός της Αδελφότητας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: «… η ενίσχυσις των ελληνικών 

γραμμάτων εν Κούταλη, η διανοητική ανάπτυξις των παίδων …». 
10

 Ο Σωκράτης Πανταζόπουλος στη μαρτυρία του στο Κ.Μ.Σ. αναφέρει ότι: «…Η Κούταλις ήταν το 

μόνο μέρος στη Προποντίδα που από το 1885 έβγαζε σφουγγάρια… Υπήρχαν 32 σπογγαλιευτικά με 8 

νομάτους πλήρωμα το κάθ’ ένα, με ανάλογα ντεπόζιτα. Κάθε 2-3 σπογγαλιευτικά αναλογούσε ένα 

ντεπόζιτο, δηλαδή καράβι των 30 τόνων, σας πλοίο εφοδιασμού και εναποθήκευσης…». 
11

 Από το Σωκράτη Πανταζόπουλο (Κ. Μ. Σ.) αναφέρεται ακόμη ότι: «…Στο γιαλό ήταν η πλατεία και 

η μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, εκεί ήταν και το ναυπηγείο, εκεί σκάρωναν τα καΐκια: εμπορικά, 

μηχανοκάικα, εκεί τα τραβούσαν και γίνονταν οι επισκευές μέχρι 45 τόνους, γιατί είχαμε και 70 τόνους». 

Στα ναυπηγεία της Κούταλης αναφέρεται και ο Κωνσταντίνος Ψάρρας (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 

1/08/1994) 
12

 Στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς, υπάρχει η μαρτυρία της 

Ευδοξίας Στεφάνου με κωδικό ΜΑ 73 (συνέντευξη και ιδιόχειρες σημειώσεις), όπου αναφέρεται η 

ύπαρξη καρνάγιου στην Κούταλη και ναυπηγείο του Μαστρο-Σταύρου που έφτιαχναν καΐκια 

σφουγγαράδικα. Αναφορά για τον Μαστρο-Σταύρο (χωρίς να αναφέρεται το επώνυμο) υπάρχει και στο 

Νεστορίδης (1992: 209). 
13

 Επίσης στην συνέντευξη που δόθηκε στο Χαράλαμπο Νικηφορίδη από το Σωκράτη Πανταζόπουλο 

(Κ. Μ. Σ.) αναφέρεται ότι: «…Ο παππούς των Κονιορδαίων, μαστρο-Γιώργος, καραβομαραγκός από τη 

Σκόπελο, ήρθε επίσης στη Κούταλη και έκανε την ίδια δουλειά…». 
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Κουταλιανών ήταν κυρίως σαντάλες, πένες, αλαμάνες, γολέτες, μπρίκια 

και μπουμπάρδες
14

.  

Αναφέρεται ότι η εμπορική ναυτιλία της Κούταλης υπέστη τεράστιο 

πλήγμα τον Ιανουάριο του 1862, όταν σε μια χιονοθύελλα βυθίστηκε 

αύτανδρο το καράβι του Μπούμπα στο ταξίδι του από την Κούταλη στην 

Κωνσταντινούπολη. Στο ναυάγιο χάθηκαν οι περισσότεροι από τους πιο 

έμπειρους Kουταλιανούς καπεταναίους που πήγαιναν να βρουν τα 

αγκυροβολημένα καράβια τους στην Κωνσταντινούπολη
15

. Το τραγικό 

γεγονός στέρησε το νησί από ανθρώπους που θα μπορούσαν να 

προσαρμόσουν τη ναυτιλία του στη νέα τεχνολογία της ατμοκίνησης
16

. 

Το εμπορικό ναυτικό του νησιού δεν μπόρεσε να αναλάβει και η 

ποντοπόρα ναυτιλία της Κούταλης χάθηκε μαζί με τα ιστιοφόρα.   

Oι Κουταλιανοί μετά την παρακμή του εμπορικού τους στόλου 

επιδόθηκαν κυρίως στη σπογγαλιεία και την αλιεία που εξασκούσαν ήδη 

από παλιά. Το σκάφανδρο χρησιμοποιήθηκε στη σπογγαλιεία του 

Αιγαίου από την δεκαετία 1960-1970
17

. Αναφέρεται ότι οι Κουταλιανοί 

υιοθέτησαν τη σπογγαλιεία με σκάφανδρο στα τέλη του 19
ου

 αιώνα
18

. Δεν 

γνωρίζουμε αν οι Κουταλιανοί επιδίδονταν στη σπογγαλιεία και πριν από 

την γνωριμία τους με το σκάφανδρο, πάντως στις αρχές του 20
ού

 αιώνα η 

Κούταλη είχε πλέον καθιερωθεί ως ένας από  τους τόπους της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σημαντικό σπογγαλιευτικό στόλο
19

. Ο 

                                                           
14

 Ιδιόχειρο σημείωμα της Ευδοξίας Στεφάνου με κωδικό ΜΑ 73 (Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού 

Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς). 
15

 Βαλσάμη – Λαμπαδαρίδου (1940: 146), Μακρής (1952: 222) και Ψάρρας (1987: 16-17). Επίσης στις 

ανέκδοτες  
16

 Την παρακμή της ιστιοφόρου ναυτιλία των Κουταλιανών ως συνέπεια του ανταγωνισμού με την 

ατμοπλοΐα άλλων περιοχών υποστηρίζεται και στο Βαλσάμη – Λαμπαδαρίδης (1940: 146). 
17

 Η πρώτη γνωστή χρήση σκάφανδρου στη σπογγαλιεία αναφέρεται στη Σύμη το 1863 (Δαμιανίδης 

1998
α
: 14). 

18
 καταδυτικές αεραντλίες καθώς και θώρακες και περικεφαλαίες. Το 1902 η Κούταλη είχε ξεκινήσει 

31 σπογγαλιευτικά…». Ψάρρας (1987: 26) 
19

 Στις προφορικές μαρτυρίες από τους: Σωκράτη Πανταζόπουλο (Κ. Μ. Σ.) αναφέρεται ότι: η 

Κούταλη ήταν το μόνο μέρος στη Προποντίδα που από το 1885 έβγαζε σφουγγάρια. Συνεχίζοντας 

αναφέρει ότι: Υπήρχαν 32 σπογγαλιευτικά σκάφη με οκτώ άτομα πλήρωμα το κάθε ένα, με ανάλογα 

«ντεπόζιτα». Σε κάθε δύο με τρία σπογγαλιευτικά αναλογούσε ένα ντεπόζιτο, δηλαδή καράβι 30 
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αριθμός των σπογγαλιευτικών πλοίων πριν από το 1922 ήταν περίπου 

τριάντα, με χωρητικότητα τεσσάρων τόνων το καθένα και με πλήρωμα 

οκτώ ανδρών. Το κάθε σκάφος μάζευε πεντακόσιες οκάδες σφουγγάρια 

περίπου κάθε αλιευτική περίοδο. Αναφέρεται μάλιστα ότι την περίοδο 

αυτή οι Κουταλιανοί εισέπρατταν μέχρι και 25.000 χρυσές τουρκικές 

λίρες κάθε χρόνο μόνο από τα σφουγγάρια, δείγμα της ακμής του 

επαγγέλματος και της οικονομικής άνθισης του μικρού αυτού νησιού
20

. 

Είναι γνωστό επίσης ότι η Κούταλη αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγορά 

νωπών ψαριών στην Προποντίδα, αφού συγκέντρωνε και τα αλιεύματα 

των γειτονικών περιοχών. Καθημερινά διακινούνταν από εκεί μεγάλες 

ποσότητες ψαριών προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλα αστικά 

κέντρα της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας. Στο νησί υπήρχαν επίσης 

βιοτεχνίες για το πάστωμα ψαριών, τα οποία επίσης εξάγονταν. Ο 

κυριότερος τρόπος ψαρέματος των Κουταλιανών ήταν με το γρίπο και με 

συγκροτήματα σκαφών που αποτελούνταν από τη σαντάλα, το 

μεγαλύτερο σκάφος και τα μικρότερα κατά σειρά, το μπο(υ)γιαντέ, το 

κούντελο και τη βάρκα. Οι σαντάλες ήταν χαρακτηριστικά μακρόστενα 

σκάφη που η αναλογία του πλάτους προς το μήκος έφτανε το 1/6. Με 

ιδιαίτερες διακοσμήσεις στην πλώρη και την πρύμνη, οι μεγάλες 

σαντάλες έφταναν στο μήκος και τα 17 μέτρα και κινούνταν με εφτά 

ζεύγη κουπιών και είκοσι ανθρώπους πλήρωμα, τον καραβοκύρη ή 

τιμονιέρη, τον στρωσατζή, τον θελωτζή, τους 14 κωπηλάτες, τον 

μπαλατζή και τους δύο ραμποτζήδες
21

. Με τα συγκροτήματα των γρίπων 

οι Κουταλιανοί ψάρευαν κυρίως παλαμίδες, τσίρους, κολιούς, σκουμπριά 

και σαρδέλες. Την αλιεία οι Κουταλιανοί την εξασκούσαν στα πλούσια 

                                                                                                                                                                      
τόνων, σαν πλοίο ανεφοδιασμού και αποθήκευσης των σφουγγαριών. Για να επανδρωθούν όλα αυτά 

τα σκάφη χρησιμοποιούσαν και πληρώματα από τα άλλα χωριά όπως το Πασαλιμάνι και την Αφισιά.  
20

 Βαλσάμη - Λαμπαδαρίδου (1940: 145) και Μακρής (1952: 222-223). 
21

 Μαρμαρινός (1984: 11), Μακρής (1952: 222) και Δαμιανίδης (2010: 164-165, 171).  
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σε αλιεύματα περάσματα της Προποντίδας, ενώ για τη σπογγαλιεία 

κατέβαιναν συχνά στο Αιγαίο
22

. 

Το νησί της Kούταλης είχε εκείνα τα χρόνια μια εύρωστη ελληνική 

κοινότητα. Αναφέρεται
23

 ότι το 1922 ο πληθυσμός του νησιού ήταν 1400 

- 1450 κάτοικοι, όλοι Έλληνες. Οι  Κουταλιανοί αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν για πάντα την πατρίδα τους το φθινόπωρο του 1922 μετά 

τη μικρασιατική καταστροφή, με τη συνθήκη της Λωζάνης που 

υπογράφτηκε το 1923. Η άφιξη των Κουταλιανών στη Λήμνο δεν ήταν 

τυχαία. Οι σφουγγαράδες από την Kούταλη βουτούσαν κάθε χρόνο στις 

ξέρες γύρω από το νησί και είχαν αποκτήσει σχέσεις με τους Λημνιούς 

πριν από το 1922. Όταν έφτασαν στη Λήμνο έμειναν σε προσφυγικούς 

οικισμούς, κυρίως γύρω από τα χωριά Ρωμανού, Mούδρος, Πλάκα, 

Πεσπέραγο και Πορτιανού
24

. Μετά το 1926 στη θέση όπου ήταν το μικρό 

ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας δημιουργήθηκε η Νέα Κούταλη, στην οποία 

κατοίκησαν οι περισσότεροι από τους Κουταλιανούς πρόσφυγες. 

Στη Νέα Κούταλη, όπως και σε άλλα χωριά της Λήμνου, μαζί με τους 

Κουταλιανούς εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από άλλα μέρη της 

Μικράς Ασίας, όπως τα Μοσχονήσια, το Ρεΐς Ντερέ, τα Δαρδανέλια, την 

Kαλλίπολη, τη Μάδυτο, τα χωριά Γαλιμή και Παλάτια του Mαρμαρά, 

την Aφυσιά, το Tσεσμέ και αργότερα από την Ίμβρο και την Τένεδο. 

Αρκετοί από τους Mικρασιάτες ήταν ναυτικοί και έτσι στη νέα τους 

πατρίδα ασχολήθηκαν με διάφορα επαγγέλματα της θάλασσας μαζί ή 

ξέχωρα από τους Κουταλιανούς. 

Οι Κουταλιανοί στη Λήμνο συνέχισαν να ασχολούνται κυρίως με τη 

σπογγαλιεία. Kαταδύονταν αποκλειστικά με σκάφανδρο, μέχρι τη 

                                                           
22

 Μακρής (1952: 222), Ψάρρας (1987: 25-27) Μαρμαρινός (1984: 11). Επίσης στις προφορικές 

μαρτυρίες από τους: Σωκράτη Πανταζόπουλο (Κ. Μ. Σ.), Βασίλειο Ψάρρα (συνέντευξη στον Κ. 

Δαμιανίδη 19/5/2000), Ευδοξία Στεφάνου (Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου 

Καλαμαριάς), Κωνσταντίνο Ψάρρα (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 1/08/1994), Αντώνιο Μαρμαρινό 

(συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη τον Απρίλιο του 2000). 
23

 Προφορικές μαρτυρίες από τον Σωκράτη Πανταζόπουλο (Κ. Μ. Σ.). 
24

 Ψάρρας (1987: 65). 
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διάδοση της τεχνικής του «ναργιλέ»
25

. Xρησιμοποιούσαν ένα ιδιαίτερο 

είδος βάρκας τον «μπότη» ή «κούντουλο» ή «γούτσο», ένα οξύπρυμνο 

σκάφος που ταξίδευε με πανιά (σακολέβα και φλόκο ή στάτζο) αλλά και 

με κουπιά. Είχε μήκος 8 μ. περίπου και στο μικρό αμπάρι, στη μέση του 

σκάφους, ήταν στερεωμένη η καταδυτική μηχανή. Την ώρα της 

κατάδυσης ο μπότης ακολουθούσε με τα τέσσερα κουπιά του το δύτη και 

τον τροφοδοτούσε με αέρα από τη χειροκίνητη καταδυτική μηχανή
26

. Οι 

Κουταλιανοί έφυγαν από την παλιά τους πατρίδα μαζί με κάποιους από 

τους μπότηδες που είχαν εκεί. Με τα μικρά αυτά σκάφη έφτασαν στη 

Λήμνο και ξανάρχισαν τις καταδύσεις για σφουγγάρια, όχι μόνο στα 

γνώριμα νερά γύρω από το νησί, αλλά και σε όλο το Αιγαίο. Το 1938 

υπήρχαν στη Νέα Κούταλη 15 σπογγαλιευτικά, 50 δύτες και εξάγονταν 

700 οκάδες σφουγγάρια ετησίως, αξίας 4 εκατομμυρίων δραχμών
27

. Οι 

μπότηδες, αντικαταστάθηκαν σταδιακά με έναν άλλο τύπο 

σφουγγαράδικου καϊκιού που ονομαζόταν «μηχανοκάικο» ή «αχταρμάς». 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι Κουταλιανοί είχαν περίπου τριάντα 

πέντε σφουγγαράδικα που ήταν όλα «αχταρμάδες», κατασκευασμένα 

στην Ύδρα, στη Σύμη, στην Κάλυμνο και στον Πειραιά
28

. 

Τα «μηχανοκάικα» ή «αχταρμάδες» ήταν μια παραλλαγή του 

τρεχαντηριού, με έντονες κλίσεις στο κατάστρωμα, έντονη σιμότητα 

(«βιάρισμα») και μεγάλη καμπυλότητα στο πλωριό μέρος της γάστρας 

(«μάγουλα»). Το  μήκος τους ήταν από 9 έως 15μ. και στα μακρινά 

ταξίδια τους για σφουγγάρια ζούσαν στο καθένα από αυτά τουλάχιστον 

δέκα άνθρωποι (πέντε δύτες και πέντε πλήρωμα). Οι αχταρμάδες 

σκαρώνονταν αποκλειστικά για τους σφουγγαράδες που καταδύονταν με 

                                                           
25

 Για τις μεθόδους κατάδυσης των σφουγγαράδων βλ. Δαμιανίδης (1998
α
: 13-15). 

26
 Προφορικές μαρτυρίες από τους: Βασίλειο Ψάρρα (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 19/05/2000), 

Ευδοξία Στεφάνου (Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς), Κωνσταντίνο 

Ψάρρα (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 1/08/1994). 
27

 Μπελίτσος, (2007). 
28

 Προφορικές μαρτυρίες από τον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 

23/04/2003). 
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σκάφανδρο
29

. Γι' αυτό, όταν ο τρόπος κατάδυσης για σφουγγάρια 

άλλαξε, σταμάτησε και η παραγωγή τέτοιων καϊκιών
30

. 

Oι Κουταλιανοί ξεκινούσαν το ταξίδι τους για σφουγγάρια τον Απρίλιο 

και επέστρεφαν τον Οκτώβριο, πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. 

Συνήθως βουτούσαν στις ελληνικές θάλασσες, με ιδιαίτερη προτίμηση 

την Κρήτη, τις ακτές της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες και τα 

Δωδεκάνησα. Παλιότερα και μόνο για λίγες χρονιές, μερικά κουταλιανά 

καΐκια είχαν κατέβει στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Τα έξοδα, ωστόσο, 

ήταν πολλά και η συγκομιδή σφουγγαριών δεν ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη ώστε να συνεχίσουν τα τόσο μακρινά ταξίδια. Έτσι 

περιορίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες, όπου είχαν και τη δυνατότητα 

να πουλούν τα σφουγγάρια σε εμπόρους διαφόρων νησιών (Κάλυμνος, 

Αίγινα, Ύδρα κ.α.). Οι Κουταλιανοί σφουγγαράδες συνέχισαν περίπου 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄80 να βουτούν για σφουγγάρια.  

Στη Νέα Κούταλη λειτούργησε κρατική σχολή δυτών από το 1963 έως το 

1970 που έδινε διπλώματα δύτη, επιτηρητή για τις καταδύσεις και 

αναδύσεις των δυτών (κολαουζέρη) και καπετάνιου σπογγαλιευτικού 

σκάφους
31

. 

Στη Νέα Κούταλη υπήρχαν επίσης και έμποροι σφουγγαριών που 

έστελναν σχεδόν κάθε χρόνο σφουγγάρια στο εξωτερικό. Κυριότερες 

χώρες εξαγωγής ήταν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η 

Ιαπωνία
32

. 

Η σπογγαλιεία της Νέας Κούταλης όπως και των άλλων 

σπογγαλιευτικών κέντρων της Ελλάδας συρρικνώθηκε περίπου το 1980 

και μέχρι το 1990 είχε εγκαταλειφθεί. Οι δύο κυριότερες αιτίες ήταν η 

                                                           
29

 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα σπογγαλιευτικά σκάφη βλ. Δαμιανίδης (1999: 253-282) 
30

 Δαμιανίδης (1996: 102-106) και Δαμιανίδης (1998
β
: 18-19). 

31
 Ψάρρας (1987: 70-71) και επίσης στις προφορικές μαρτυρίες από τους: Βασίλειο Ψάρρα 

(συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 19/5/2000) και Κωνσταντίνο Ψάρρα (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 

1/08/1994). 
32

 Προφορικές μαρτυρίες από τον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη 

23/04/2003). 
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αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους της αγοράς του φυσικού 

σφουγγαριού με τα συνθετικά σφουγγάρια και επίσης η εξάπλωση μιας 

ασθένειας στα σφουγγάρια της Μεσογείου που κατέστρεφε το σώμα 

τους. Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα η σπογγαλιεία αποτελούσε πλέον 

παρελθόν για τη Νέα Κούταλη. Η συμβολή της ωστόσο στη δημιουργία 

και εξέλιξη αυτού του χωριού ήταν καθοριστική και παραμένει ανεξίτηλη 

στη μνήμη των Κουταλιανών.  

Η συναρπαστική ιστορία των Κουταλιανών και της σπογγαλιείας τους 

αποτελεί σήμερα το βασικό θέμα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 

και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης.  

Στη Νέα Κούταλη το 1952
33

 άρχισε από το δάσκαλο του χωριού, Ιορδάνη 

Αλευρόπουλο, η δημιουργία μιας αρχαιολογικής συλλογής από 

αντικείμενα που ανέσυραν οι σφουγγαράδες από το βυθό
34

. Με το τέλος 

της σπογγαλιείας στο νησί η κοινότητα Νέας Κούταλης άρχισε να 

μαζεύει επίσης αντικείμενα λαογραφικού ή τεχνικού χαρακτήρα, σχετικά 

με τη σπογγαλιεία. Έτσι το 1997 ξεκίνησαν οι εργασίες δημιουργίας ενός 

Μουσείου, σε κοινοτικό κτίριο που το χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε ως 

δημοτικό ιατρείο. Το κτίριο επεκτάθηκε και αναμορφώθηκε για να 

στεγάσει την αρχαιολογική και τη νεότερη συλλογή της Νέας Κούταλης.  

Η έκθεση του Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας 

Κούταλης δομείται  σε τρεις θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται με 

τρόπο αφηγηματικό για το ευρύτερο κοινό. Οι ενότητες αυτές 

παρουσιάζουν μια λογική αλληλουχία που διέπεται αφενός από την 

ιστορική εξέλιξη του θέματος και αφετέρου από τη σταδιακή μύηση του 

επισκέπτη σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παραδοσιακά επαγγέλματα 

των Ελλήνων, τη σπογγαλιεία. Οι θεματικές ενότητες και οι επιμέρους 

πινακίδες της έκθεσης είναι: 

                                                           
33

 Προφορική μαρτυρία του Ιορδάνη Αλευρόπουλου (συνέντευξη στον Κ. Δαμιανίδη το 1995). 
34

 Χαριτωνίδης (1964: 395). 
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1. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΟΥΤΑΛΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 

 Η παλιά Κούταλη στη Θάλασσα του Μαρμαρά. 

 Οι Κουταλιανοί πριν από το διωγμό. 

 Η ναυτιλία στο νησί Κούταλη. 

2. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ ΚΑΙ Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ  

 Η δημιουργία της Νέας Κούταλης στη Λήμνο. 

 Η εμπορική ναυτιλία των Κουταλιανών.  

 Η αλιευτική βιοτεχνία των Κουταλιανών. 

 Η σπογγαλιεία των Κουταλιανών. 

 Η ανάπτυξη της σπογγαλιείας στη Λήμνο. 

 Τα ταξίδια των σφουγγαράδων. 

 Το καθάρισμα των σφουγγαριών πάνω στο καΐκι. 

 Οι καταδύσεις για τα σφουγγάρια. 

 Τα σφουγγαράδικα καΐκια. 

 Η επεξεργασία των σφουγγαριών στις αποθήκες. 

 Τα κουταλιανά καΐκια. 

 Τα είδη των σφουγγαριών. 

 Το εμπόριο των σφουγγαριών. 

3. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΩΝ 

 Η δημιουργία της αρχαιολογικής συλλογής. 

 Τα σχήματα των αμφορέων. 

 Οι αμφορείς. 

 

Η μελέτη – τεκμηρίωση και οργάνωση των αντικειμένων της  

αρχαιολογικής συλλογής έγινε από την αρχαιολόγο της Εφορείας 
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Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.) Δρ. Αγγελική Σίμωσι
35

, η συντήρηση 

όλων των εκθεμάτων έγινε από τη συντηρήτρια της Ε.Ε.Α. κ. Σμαράγδα  

Συμεωνίδου, ενώ η τεκμηρίωση των νεότερων εκθεμάτων όπως και η 

συνολική επιμέλεια της έκθεσης έγινε από τον αρχιτέκτονα Δρ. Κώστα 

Δαμιανίδη. Η αρχαιολογική συλλογή εποπτεύεται από την Eφορεία 

Eναλίων Aρχαιοτήτων και την Κ΄ Eφορεία Kλασικών Aρχαιοτήτων.  

Η χρηματοδότηση της δημιουργίας του Μουσείου έγινε από την 

Kοινοτική πρωτοβουλία Leader+, τον Δήμο Nέας Kούταλης, και το 

Kληροδότημα Γεωργίου Πετρίδη.  

Το 2008 η εκπαιδευτικός Μαρία Κολόζη σχεδίασε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τμήματα δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται την 

έκθεση του Μουσείου. Η σχεδίαση του προγράμματος εκπονήθηκε ως 

διπλωματική εργασία στο μεταπτυχιακό τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών, 

κατεύθυνση διδακτική της ιστορίας, του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με επιβλέποντα τον καθηγητή Γ. Λεοντσίνη.  

Στο μουσείο διατίθεται συνοπτικός κατάλογος της έκθεσης και αφίσα του 

Μουσείου. Επίσης υπάρχει πωλητήριο με αντίγραφα επιλεγμένων 

εκθεμάτων. Οι ώρες λειτουργίας του είναι καθημερινά 10.00’ έως 14.00’ 

εκτός Τρίτης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Νέας 

Κούταλης, Λήμνος 81 400, τηλ: 22540 51790, φαξ: 22540 51763, e-mail: 

dimkout@otenet.gr  

 

Κώστας Α. Δαμιανίδης 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βαλσάμη, Ε.Ε., - Λαμπαδαρίδης Ν.Σ., 1940, Προκοννησιακά Ιστορικά, 

Αθήνα,  

                                                           
35

 Σίμωσι – Δαμιανίδης (2008: 107-112). 

mailto:dimkout@otenet.gr
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10-11. 

- 2001
β
, Λήμνος. Ναυτικό και ναυπηγικό κέντρο του Βόρειου Αιγαίου, 

ειδική έκδοση του Δήμου Μούδρου για την παρουσίαση της 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΛΟΥΜΠΗ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΕΤΙΑΣ 2006-2008. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη.  

Πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος 

 

Αγαπητοί σύνεδροι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 

Όπως είθισται στο δεύτερο μέρος των συναντήσεων μας, το περιεχόμενο 

της ανακοίνωσης μου θα είναι η παρουσίαση του απολογισμού των 

πεπραγμένων αυτής της διετίας για το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και 

ο προσδιορισμός των βασικών γραμμών κατεύθυνσης της νέας που 

αρχίζει.  

Θεωρούμε ότι η παράθεση των ενεργειών και των στόχων της διοίκησής 

του κάθε Μουσείου στα πλαίσια αυτών των Συνεδρίων συμβάλλει στην 

γενικότερη ενημέρωση για μουσειακά θέματα που μας απασχολούν 

όλους και πιθανόν αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις-ιδέες για 

εξεύρεση λύσεων στα κοινά λίγο έως πολύ προβλήματα μας, αλλά και 
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αφορμές για την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων ή ακόμα και 

συζητήσεων για συνεργασίες. 

 

Εδώ και πέντε χρόνια οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης του Μουσείου 

είναι: 

α) Η αναβάθμιση του Μουσείου με το άνοιγμα του στην 

κοινωνία ώστε να καταστεί γνωστό και να αναγνωρισθεί ο ρόλος 

και η θέση του στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. 

β) Η επίτευξη οικονομικής αυτάρκειας που να διασφαλίζει την 

επιβίωσή του και αναβάθμισή του. 

Κινούμενοι με γνώμονα τους παραπάνω στόχους και την βασική αρχή ότι 

ένα Μουσείο πρέπει να είναι ενεργό κύτταρο της κοινωνίας και να 

παράγει πολιτιστικό έργο, αναπτύξαμε ένα πολύπτυχο εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων με τα λιγοστά έως ελάχιστα οικονομικά μέσα που 

είχαμε διάθεσή μας. Σε αυτές θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά, καθώς θα 

πρέπει να σας είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από τα 

δημοσιεύματα του Περίπλου αλλά και τις σχετικές προσκλήσεις που σας 

έχουν αποσταλεί. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 Την 22α Νοεμβρίου 2006 παρουσιάστηκε στην αίθουσα των 

εκδηλώσεων του Ν.Μ.Ε. το συλλεκτικό ημερολόγιο του Μουσείου 

για το έτος 2007 με τίτλο «Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό. Το 

τέταρτο όπλο». Το ημερολόγιο βασίστηκε στο και αρχειακό υλικό 

του Μουσείου και παρουσίασε τη συμμετοχή της εμπορικής μας 

ναυτιλίας στους 2 Παγκοσμίους Πολέμους, αναδεικνύοντας τη 

θυσία των ναυτικών μας, που παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό 

και αδικαίωτη στην κοινωνική συνείδηση. Τα κείμενα του 

ημερολογίου έγραψε εθελοντικά ο Ναύαρχος Π.Ν. κος Ιωάννης 

Παλούμπης. 

 Συμμετοχή του Ν.Μ.Ε. στην έκθεση «Αριστοτέλης Ωνάσης: Πέρα 

από το μύθο του.» , η οποία οργανώθηκε από το Κοινωφελές 

Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και πραγματοποιήθηκε στο 

Μουσείο Μπενάκη από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 

2006. Η συνεργασία είχε θετικά αποτελέσματα. 

 Από 17 έως 22 Μαΐου 2007, στο πλαίσιο των εορταστικών 

εκδηλώσεων με τίτλο «ΑΝΔΡΟΣ, Φιλοξενία, Θάλασσα, 

Πολιτισμός» που διοργάνωσε ο ναυτικός όμιλος «Αδρίας», το 

Ν.Μ.Ε. πραγματοποίησε έκθεση στην Άνδρο. Εκτέθηκαν κειμήλια 
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του ιστορικού αντιτορπιλικού «Αδρίας» καθώς και προσωπικά 

αντικείμενα του Κυβερνήτη του, Ναυάρχου Ιωάννη Τούμπα και 

άλλα.  

 Από 18 έως 30 Ιουλίου 2007, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, 

στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«Δίκτυο των Φορέων και των Μουσείων για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου», φιλοξένησε την διεθνή 

περιοδική έκθεση «Οι Δρόμοι της θάλασσας».  

 Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με γενικό θέμα: «Οικίες 

ιστορίες», πραγματοποιήθηκε έκθεση με τίτλο «Οικίες Ιστορίες και 

οι Πλωτές Κατοικίες» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 

Μουσείου.  

 Από 25 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007, το Ν.Μ.Ε. συμμετείχε στις 

εκδηλώσεις του Ν.Ο.Ε. για τα 75 χρόνια από την ίδρυσή του, με 

ειδικό περίπτερο στο οποίο παρουσίαζε τις εκδόσεις του. 

 Από 25 Οκτωβρίου 2007 έως 15 Φεβρουαρίου 2008, το Ν.Μ.Ε. 

συμμετείχε με δανεισμό κειμηλίων και φωτογραφικού υλικού στην 

έκθεση «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Ο τορπιλισμός στον 

Θερμαϊκό από τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση» που διοργάνωσε 

το Πολεμικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη.  

 Τον Δεκέμβριο του 2007 το Ν.Μ.Ε. εξέδωσε ημερολόγιο για το 

έτος 2008. Το ημερολόγιο περιελάμβανε 12 από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά έργα της εικαστικής συλλογής του Μουσείου, 

που δημιουργήθηκαν από τον χρωστήρα μεγάλων Ελλήνων και 

ξένων καλλιτεχνών του 19
ου

 και 20ού αιώνα, με θετικό οικονομικό 

αποτέλεσμα για το Μουσείο. 

 Την 1η Δεκεμβρίου 2007 για τρίτη συνεχή χρονιά 

πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη αγορά του Ναυτικού 

Μουσείου που διήρκεσε μέχρι το τέλος των εορτών. Διατέθηκαν 

είδη του πωλητηρίου του Μουσείου καθώς και πίνακες 

ζωγραφικής σε χαμηλές τιμές. Ήταν μια ευχάριστη γιορτή 

κοινωνικής συναναστροφής με θετικό επίσης οικονομικό 

αποτέλεσμα.  

 Από της 12 έως της 22 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 

έκθεση ζωγραφικής της κας Μαρίνας Ζωγραφάκη με τίτλο 

«Κατάθεση Ψυχής» στο νέο δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου και ήταν συνδιαργάνωση του Μουσείου, του 

Δήμου Π.Φαλήρου και των «Γιατρών του Κόσμου». Τα έσοδα από 

τις πωλήσεις των έργων διατέθηκαν για τους σκοπούς και την 

ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της ανθρωπιστικής, μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης. 
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 Από την Παρασκευή 9 έως 11 Μαΐου 2008 το Μουσείο συμμετείχε 

στην πανελλήνια εορτή που οργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού 

με θέμα «Πολιτισμός και Περιβάλλον: το δέντρο της ζωής σε 

τέσσερις εποχές.» Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση 

του κοινού για την διάσωση των δασών μας. 

 Από της 17 έως της 20 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 13
η
 

Έκθεση Τουρισμού στο εκθεσιακό κέντρο EXPOATHENS υπό 

την αιγίδα του Υπουργείυ Τουριστικής Ανάπτυξης. Στην έκθεση 

συμμετείχε με δικό του περίπτερο ο Δήμος Πειραιά, με κεντρικό 

έκθεμα το μοντέλο της τριήρους του Ναυτικού Μουσείου, το οποίο 

ήταν πλαισιωμένο από σχετικό πληροφοριακό κείμενο.  

 Από τις 6 έως τις 22 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 22
η
 έκθεση 

Βιβλίου του Πειραιά. Το Ν.Μ.Ε. συμμετείχε για πρώτη φορά στην 

έκθεση βιβλίου με δικό του περίπτερο κάνοντας γνωστό στο 

ευρύτερο κοινό το πλούσιο εκδοτικό του έργο.  

 Συμμετοχή στον εορτασμό των Ποσειδωνίων 2004 με την έκδοση 

τεύχους του περιοδικού του μουσείου ειδικά αφιερωμένου στο 

εορτασμό, το οποίο διετίθετο δωρεάν στους επισκέπτες της 

μεγάλης ναυτιλιακής έκθεσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο 

συγκεκριμένο τεύχος που εξεδόθη σε 5.000 αντίτυπα για αυτό το 

σκοπό, περιελήφθησαν χαιρετισμοί των Υπουργών Εθνικής 

Αμύνης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Υφυπουργού Αθλητισμού. 

Άρθρα σχετικά με την Εμπορική Ναυτιλία και τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, 

Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τεσσάρων Βουλευτών του 

Πειραιά, επικεφαλής συνδικαλιστικών φορέων όπως του Γεν. 

Γραμματέα της ΠΝΟ και Προέδρων ΠΕΠΕΝ και ΠΕΜΕΝ, του 

εφοπλιστή κ. Λασκαρίδη, μέλους του μουσείου, του Γερουσιαστή 

των ΗΠΑ κ. Ραπτάκη, του Πρέσβυ της Κίνας και του κ. Δαυΐδ 

Αντωνίου. Παράλληλα εκείνες τις ημέρες συνεργείο του 

Δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ επισκέφθηκε το Μουσείο για τη 

λήψη πλάνων και συνέντευξης που εντάχθηκαν σε ειδική εκπομπή-

αφιέρωμα στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία. Ανάλογες 

επισκέψεις και λήψεις από το Μουσείο έκαναν τηλεοπτικά 

συνεργεία διαφόρων χωρών όπως της Κορέας, Κροατίας κ.άλλων. 

 Αξίζει να αναφερθεί, ότι ύστερα από αίτημα του Υπουργείου 

Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Αρχηγών 

Κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις 13 Ιουνίου 2008, 

εκτέθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο, χώρο πραγματοποίησης της 

Συνόδου, τα δύο μεγάλα μοντέλα των τριήρεων της μόνιμης 

έκθεσης του Μουσείου, μαζί με σχετικά πληροφοριακά κείμενα. 

Σκοπός ήταν να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός και μας κάνει 

ιδιαίτερα υπερήφανους το γεγονός ότι επιλέχθηκαν ως 
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εμβληματικά εκθέματα, αντικείμενα σχετικά με την ελληνική 

ναυτική ιστορία και παράδοση. Επίσης, τα δώρα που εδόθηκαν 

στους Αρχηγούς των κρατών προέρχονταν από το πωλητήριο του 

Μουσείου. 

 Την φετινή χρονιά, όπως όλοι γνωρίζετε πραγματοποιήθηκε και ο 

εορτασμός της Ναυτικής Εβδομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάχθηκαν 2 εκθέσεις: 

1. Η 1
η
 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού 

Φαλήρου στο διατηρητέο κτίριο του Φλοίσβου και είχε τίτλο 

«Περίπλους Νήσων». Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την 

ευκαιρία να δουν από κοντά ένα μεγάλο μέρος του αρχείου 

σπανίων χαρτών του ΝΜΕ δωρεά των απογόνων του 

Ναυάρχου Παπαλεξόπουλου και να γνωρίσουν 

χαρακτηριστικά δείγματα της χαρτογράφησης της ελληνικής 

νησιωτικής χώρας κατά τις περιόδους του 17
ου

 έως 19
ου

 αι. 

καθώς και σημαντικές χαλκογραφίες και λιθογραφίες 

πόλεων και λιμανιών της εποχής. Την έκθεση εγκαινίασε ο 

Αρχηγός του Γ.Ε.Ν., Αντιναύαρχος Π.Ν. κ. Γ. 

Καραμαλίκης. 

2.  Η 2
η
 πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο, είχε τίτλο 

«Από τα μεγάλα στα μικρά ναυπηγήματα. Έκθεση μοντέλων 

ελληνικών παραδοσιακών σκαριών.» και διήρκεσε από τις 

29 Ιουνίου έως τις 2 Αυγούστου 2008. Έχει καθιερωθεί από 

το 2004 να διοργανώνεται από το Μουσείο ανά διετία η εν 

λόγω έκθεση. Ήταν λοιπόν η τρίτη φορά που 

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο μας αυτή η έκθεση και 

πάλι με μεγάλη επιτυχία. Έλαβαν μέρος 24 μοντελιστές από 

όλη την Ελλάδα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και 

παρουσίασαν στο κοινό 36 ομοιώματα υπό κλίμακα ξύλινων 

παραδοσιακών σκαριών. 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

- Η αναβάθμιση του περιοδικού μας, του “Περίπλου”. Αυξήσαμε και 

βελτιώσαμε την ύλη ώστε να διαβάζεται ευχάριστα και να έχει 

κάτι να προσφέρει στον αναγνώστη σε ιστορική ή καλλιτεχνική 

γνώση και περιβαλλοντική επικαιρότητα. Σας διαβεβαιώ πως αυτή 

η αναβάθμιση του «Περιοδικού» προσέλκυσε διαφημίσεις, οι 

οποίες πλέον καλύπτουν το βάρος της δαπάνης έκδοσης του 

περιοδικού.  Με την ευκαιρία που μου δίδεται θα επιθυμούσα να 

προσκαλέσω όλους τους φορείς ναυτικής παράδοσης που είναι 

σήμερα εδώ παρόντες να μας αποστέλλουν ύλη που θεωρούν 
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κατάλληλη προς δημοσίευση στο περιοδικό. Θα είναι για μας 

ιδιαίτερη η χαρά της φιλοξενίας στον «Περίπλου». 

- Επανέκδοση της ιστορίας του ναυαγίου του βρετανικού 

υποβρυχίου «Περσεύς» στα ανοιχτά της Κεφαλλονιάς, το χειμώνα 

του 1941, εμπλουτισμένης με νέο φωτογραφικό υλικό και κείμενα.  

- Επανέκδοση των βιβλίου «Βαλκανικοί Πόλεμοι. Ο Ναυτικός 

Αγώνας (1912-1913)». Η πρώτη έκδοση (2005), εξαντλήθηκε πολύ 

σύντομα και ύστερα από πολλά σχετικά αιτήματα προχωρήσαμε 

στην 2
η
 έκδοση του ιστορικού λευκώματος με τις φωτογραφίες, το 

αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Ναυτικού Μουσείου, και τα 

κείμενα του Ναυάρχου Π.Ν. Ιωάννη Παλούμπη.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

- Κατά τη διάρκεια της παρελθούσης διετίας, συνέχιστηκε απρόσκοπτα η 

εκπαιδευτική προσφορά του Μουσείου με προγράμματα απευθυνόμενα 

σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που ξεπέρασαν τις 

14.000 συμμετοχές, καθώς και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις. Παράλληλα 

σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ 

συνεχώς αναζητούνται χορηγίες για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

εκδόσεων. 

Επίσης τον Μάιο του 2007 ανακοινώθηκε σε σχολεία καθώς και σε 

γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο μαθητικός 

διαγωνισμός ζωγραφικής, κατασκευών και πρωτότυπων ιστοριών 

«Τρίτωνας», ο οποίος έληξε τον Μάιο του 2008 με βράβευση των μικρών 

καλλιτεχνών και έκθεση των έργων τους. 

Τέλος το Μουσείο εκπροσωπήθηκε με ανακοινώσεις στις εργασίες της 

ομάδας εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μουσείων (International Committee for Museums) καθώς και με ειδικό 

περίπτερο στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μουσεία και Σχολεία» το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, τον Νοέμβριο 2007. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρά τη σχετική 

καθυστέρησή του, βρίσκεται στο στάδιο της τελικής ολοκλήρωσής του. 

Ως σημαντικότερα ωφελήματα από αυτό το πρόγραμμα για το Ναυτικό 

Μουσείο της Ελλάδος μπορούν να αναφερθούν: 
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Α. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των 2.500 περίπου εκθεμάτων του 

Μουσείου σε μία σύγχρονη βάση δεδομένων, λειτουργική και 

επεκτάσιμη ανάλογα με τις ανάγκες. 

Β. Η απόκτηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και προσφέρει στους 

επισκέπτες της δυνατότητα πλοήγησης στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη 

μας, καθώς και ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες του 

Μουσείου. 

Γ. Η δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών εκδόσεων με επιλεγμένα θέματα 

που προβάλλουν τη ναυτική παράδοση του γένους των Ελλήνων, τα 

οποία πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

αποστείλουμε. 

 

 Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των καρπών που απέδωσαν οι 

προαναφερόμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, θα λέγαμε πως ο 

βασικός στόχος της προώθηση της αναγνωρισιμότητας του Μουσείου σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο σε μεγάλο ποσοστό έχει επιτευχθεί. Όλη αυτή 

η δραστηριότητα προκάλεσε το ενδιαφέρον του τύπου και των ΜΜΕ. 

Γράφηκαν πολλά αφιερώματα για το Μουσείο σε περιοδικά και 

εφημερίδες, δόθηκαν ραδιοφωνικές συνεντεύξεις ακόμα και σε 

τηλεοπτικές εκπομπές. Όλη αυτή η προβολή εξαργυρώνεται με την 

εγγραφή των νέων μελών στο Μουσείο, που πλέον ξεπερνούν τα 1.600 

άτομα. Δηλαδή ένα μεγάλο άνοιγμα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και 

φορείς. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι εκδηλώσεις του Μουσείου μας 

έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, που προσελκύουν 

πάντα εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας της χώρας καθώς και των 

τοπικών αρχών. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως όλες οι προαναφερόμενες 

εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ξεναγήσεις, η έκδοση του 

περιοδικού Περίπλους και πολλά άλλα υλοποιούνται από το τετραμελές 

επιστημονικό προσωπικό και φυσικά από εθελοντές στους οποίους 

οφείλουμε ευγνωμοσύνη. 

Στην πρωινή μου παρέμβαση σας εξέθεσα και δεν θα το επαναλάβω 

τώρα, τις προσπάθειες που κατέβαλε το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 

για να προωθήσει τα αιτήματα της ΣΤ’ Πανελληνίας Συνάντησης 

Ναυτικών Μουσείων στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, καθώς και τα όποια θετικά επιτεύγματα αυτών των 

προσπαθειών. 
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Έτσι πορευόμενοι το 2009 το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 

συμπληρώνει το 60
ο
 έτος λειτουργίας του, εν μέσω τρικυμιώδους 

οικονομικής δυσπραγίας. 

Για τα 60ά γενέθλια έχουμε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις για τις 

οποίες όλοι θα ενημερωθείτε εγκαίρως και φυσικά θα προσκληθείτε. 

Μία απ’ αυτές θα είναι η παρουσίαση μιάς έκδοσης που θα 

πραγματεύεται την ιστορία της Ναυτικής Αεροπορίας. Ένα κομμάτι της 

ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού που έχει παραμείνει στην αφάνεια 

παρά την διακεκριμένη συμμετοχή ηρωικών ανδρών σε τρεις πολέμους 

των αρχών του 20ού αιώνα και της σημαντικής συμβολής τους στην 

ίδρυση και άνδρωση της Πολεμικής Αεροπορίας ως ξεχωριστού κλάδου 

των Ενόπλων Δυνάμεων. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Ζάππειο 

Μέγαρο σε μία, ευελπιστούμε, λαμπρή εκδήλωση, επιστέγασμα της 

εξηκονταετούς διαδρομής του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος στην 

πρωτοπορία της ανάδειξης της ναυτικής ιστορίας. 

Επίσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδου πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος αναδρομική 

έκθεση του μεγάλου Έλληνα θαλασσογράφου Κωνσταντίνου Βολανάκη. 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

Δεν θα πάψουμε ποτέ και ας θεωρούμεθα αιθεροβάμονες, να υπηρετούμε 

εθελοντικά και να προωθούμε την υπόθεση της μεγαλειώδους ναυτικής 

παράδοσης του λαού μας, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο. Είναι μία υπόθεση που μας έχει συνεπάρει εδώ και πολλά 

χρόνια, είναι μία υπόθεση που την υπηρέτησαν μεγάλοι άνδρες στο 

παρελθόν και από τους δύο θαλασσινούς κλάδους της πατρίδος μας, είναι 

τέλος μία υπόθεση στην οποία έχουμε αφιερώσει τις προσπάθειες μας, με 

στόχο να πείσουμε πως είναι εθνικό χρέος να υποστηριχθεί. 

 

 

Σας ευχαριστώ. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Ζ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 

Λιτόχωρο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2008. 

 

Την 20
ή 
και 21

η  
Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο η 

Ζ΄ Πανελλήνια Σύνοδος των Ναυτικών Μουσείων παράλληλα με 

επιστημονικό Συνέδριο που είχε ειδική θεματική «Η ναυτική παράδοση 

του Μακεδονικού χώρου και η εξέλιξή της διαμέσου των αιώνων.». 

 

Στο επιστημονικό Συνέδριο παρουσίασαν εισηγήσεις οι: 

 

Δημήτριος Παντερμαλής, Καθηγητής Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

«Οι αρχαίοι Μακεδόνες και η θάλασσα». 

Ελένη Γλυκατζή –Ahrweiller, Καθηγήτρια Βυζαντινής 

Ιστορίας και πρώην πρύτανις του Πανεπιστημίου της 

Σορβώνης των Παρισίων. 

«Τα ναυτικά κέντρα της Μακεδονίας κατα τη Βυζαντινή περίοδο». 

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

«Εμπόριο και Ναυτιλία στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία. Μία 

συνολική αποτίμηση.» 

 Ιωάννης Παλούμπης, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. 

«Οι αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας κατα τους 19
ο
 και 

20
ο
 αιώνες.» 

Γεώργιος Παπαστάμκος, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής 

Ευρωπαϊκών Εξωτερικών σχέσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

«Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή διακυβέρνηση.» 

Παναγιώτης Καμηλάκης, Ερευνητής Λαογραφίας Ακαδημίας 

Αθηνών. 

 (Εκτάκτως) «Η ναυτική ιστορία και παράδοση του Λιτοχώρου.» 

 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα ακόλουθα θέματα: 
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Α. Στην απόλυτη ανυπαρξία κρατικής υποστήριξης των Ναυτικών 

Μουσείων γεγονός που υποδηλώνει την έλλειψη πολιτικής του 

Υπουργείου Πολιτισμού σ’ αυτόν τον τομέα. 

 

Β. Κατα τις εργασίες παρατηρήθηκε οτι τα Ναυτικά Μουσεία για να 

ανταποκριθούν στον σύγχρονο κοινωνικό τους ρόλο απαιτείται να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξειδικευμένου επιστημονικού 

προσωπικού. 

 

Γ. Παρατηρήθηκε οτι απ’ όλους τους ναυτότοπους της χώρας υπάρχει 

ζήλος και έφεση ανάδειξης της Ναυτικής παράδοσης. Η τάση αυτή 

αποτελεί έκφραση της ανάγκης των τοπικών κοινωνιών να προβάλλουν 

και να αναδείξουν τον τοπικό ναυτικό πολιτισμό. Εκφράστηκαν 

ανησυχίες οτι η συχνή έλλειψη υποστήριξης θα εξανεμίσει το ενδιαφέρον 

και θα απογοητεύσει τους εθελοντές που αναλαμβάνουν να εκφράσουν  

με την πρωτοβουλία τους την κοινωνική αυτή δυναμική. 

 

Δ. Η υποστήριξη δεν σημαίνει απαραίτητα χρηματικές επιχορηγήσεις 

προς Ναυτικά Μουσεία. Η παντελής  έλλειψη ενδιαφέροντος, μέχρι 

αγνοίας, απο τους αρμόδιους παράγοντες περι της υπάρξεως των 

εθελοντικών προσπαθειών που καταβάλλονται σε όλους τους Ναυτικούς 

τόπους της χώρας, αποδεικνύεται περισσότερο απογοητευτική απο την 

απουσία χρηματικών επιχορηγήσεων. 

 

Ε. Αποφασίσθηκε να υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού η ακόλουθη 

πρόταση: Τα Ναυτικά Μουσεία δεν ζητούν αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες 

επιχορηγήσεις αλλα και υλική υποστήριξη που θα στηρίζεται σε κριτήρια 

αποδεδειγμένης δραστηριότητας και προσφερόμενου κοινωνικού 

πολιτιστικού έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση η Σύνοδος των 

Μουσείων είναι διατεθειμένη να εργασθεί για την διατύπωση μιας σειράς 

τέτοιων κριτηρίων και να την θέσει υπο την έγκριση του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατύπωση ανάλογης 

επιθυμίας του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αναμένεται απο τους 

Συνέδρους. 

 

ΣΤ. Η Σύνοδος έκανε δεκτή την πρόταση να εξετασθεί ώς ειδική 

θεματική η σχέση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Ναυτικών Μουσείων. Η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλλει εν καιρώ 

σχετική πρόταση για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 

Ζ. Οι πρόεδροι των Ναυτικών Μουσείων προβληματίσθηκαν για την 

διάρκεια του προγράμματος των Συνόδων σε σχέση με τις παροχές προς 

τους Συνέδρους που μπορεί να εξασφαλίσει το εκάστοτε φιλοξενούν 
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Ναυτικό Μουσείο. Η Συντονιστική Επιτροπή θα επεξεργασθεί σχετική 

πρόταση την οποία θα ανακοινώσει εν καιρώ σε όλους τους Προέδρους. 

 

Η. Τα συναρμόδια Υπουργεία απέστειλαν αντιπροσώπους στην Σύνοδο 

 

1. ΥΠ.ΠΟ. τις κυρίες: ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ( απο εφορία νεωτέρων μνημείων) 

2. ΥΕΘΑ τον Πλωτάρχη Π.Ν. κ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

3. ΥΕΝ τον Πλοίαρχο Λ.Σ. κ. ΠΑΠΑΖΑΡΙΑ 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΪΑΣ        

 

Ελπίζεται οτι οι αντιπρόσωποι θα ενημερώσουν τους αρμόδιους 

παράγοντες των Υπουργείων επι των ιδεών και ανησυχιών που 

εκφράσθηκαν στη Σύνοδο. Τέλος θα ήταν επιθυμητό οι αποσταλμένοι 

στις Συνόδους εκπρόσωποι να λαμβάνουν το λόγο και να παρουσιάζουν 

την επεξεργασμένη πολιτική των αρμοδίων Υπουργείων ώς προς τα 

Ναυτικά Μουσεία. 

 

Μετά το πέρας απεφασίσθη ομόφωνα το ακόλουθο: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 

1. Σε εκπλήρωση του αιτήματος που τέθηκε με το ψήφισμα της Ε΄ 

Πανελλήνιας Συνάντησης Ναυτικών Μουσείων αποφασίστηκε και 

συστάθηκε η Πανελλήνια Συνάντηση Ναυτικών Μουσείων της 

Ελλάδος, αποτελούμενη απο όλους τους Προέδρους των Ναυτικών 

Μουσείων της χώρας, η οποία θα συνέρχεται ανα διετία με σκοπό 

την διερεύνηση προβλημάτων λειτουργίας των Ναυτικών 

Μουσείων, επιλογή της προσφορότερης δυνατότητας για την 

επίλυση τους και προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κρατικών 

φορέων, ιδιαίτερα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

2. Πρωτεύον σκοπός της Πανελλήνιας Συνάντησης είναι η     

προβολή της ιδέας οτι τα Ναυτικά Μουσεία δεν αποτελούν απλά 

αποθετήρια Ιστορικών κειμηλίων, αλλα ζωντανούς οργανισμούς 

που μέσα απο την κοινωνική δυναμική τους διαφυλάσσουν ενεργή 

την Εθνική μνήμη και προβάλλουν στον κοινωνικό τους περίγυρο 

τις παραδόσεις τις Φυλής. 

 

3. Η Σύνοδος των Προέδρων των Ναυτικών Μουσείων της χώρας 

άκουσε με ικανοποίηση τις παρουσιάσεις για την πρόοδο των 

ενεργειών ίδρυσης των: 
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 Άλσους Ελληνικής Ναυτικής παράδοσης 

 Ναυτικού Μουσείου Ιονίου 

 Ναυτικού Μουσείου Καβάλας 

 

4. Έγινε δεκτή η πρόταση, την επόμενη Πανελλήνια Σύνοδο 

Ναυτικών Μουσείων να φιλοξενήσει το Ναυτικό Μουσείο Ιονίου. 

Το θέμα του Συνεδρίου, ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του και οι 

εισηγητές θα καθοριστούν εντός εξαμήνου, μετά απο σχετική 

συνεδρίαση της νέας Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

5. Η νέα συντονιστική επιτροπή συνετέθη απο τους κάτωθι: 

 Την Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, κα 

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη 

 Τον Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, 

Αντιναύαρχο Π.Ν. ε.α. κ. Κωνσταντίνο Μανιουδάκη 

 Τον Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Ιονίου, κο Άγγελο 

Μπενετάτο 

 

6. Η Πανελλήνια Σύνοδος των Ναυτικών Μουσείων εξουσιοδοτεί 

την Συντονιστική επιτροπή να παρουσιάσει τα θέματα που 

αναδείχθησαν κατα τη συνάντηση, όπως αυτά διατυπώνονται στο 

προοίμιο 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: 

 

 Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος  

 Ναυτικό Μουσείο Κρήτης  

 Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας  

 Πλοίο-Μουσείο Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ»  

 Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών  

 Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης 

 Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης 

 Μουσείο Αλιείας και Αλιευτικών Σκαφών στο Πέραμα 

 Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας 

Κούταλης Λήμνος 

 Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου 

 Ναυτικό Μουσείο Ιονίου 

 Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 
 

                                                                               

 

 



181 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

1. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  

3. ΠΑΡΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

4. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕΛΟΣ 

6. ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΕΛΟΣ 

7. ΚΑΡΠΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
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Επίλογος 

  

 

Το Δ.Σ του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου 

ευχαριστεί τον Δήμο Λιτοχώρου για την κάλυψη των 

εξόδων διεξαγωγής του Ζ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου 

Ναυτικών Μουσείων που έγινε στο Λιτόχωρο 19 – 20 

– 21 Σεπτεμβρίου 2008.  

Επίσης ευχαριστεί όλους όσους με οποιονδήποτε 

τρόπο συνέβαλαν στην άριστη διεξαγωγή του. 


