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(384-322 π.Χ.)

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΙ
Το ταξίδι συνεχίζεται		 11
Μια ευρύτερη εικόνα των νησιών του Αιγαίου		 13
Αιγαίο: Μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του πολιτισμού		 14
Το παλίμψηστο στο οποίο μεγαλουργεί η ελληνική ναυτοσύνη		 15
Αγαίο: Ένα μεγάλο χωνευτήρι		 16
Έργο που απελευθερώνει τις αισθήσεις από τους αριθμούς		 17

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ-ΤΣΑΚΟΥ
Εργοβιογραφικό σημείωμα		 18

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Ο ΤΟΠΟΣ		 20
Το Αιγαίο στο χώρο		 22
Μια ταραγμένη γεωλογική ιστορία		 26
Οριζόντιος και κάθετος διαμελισμός		 34
Τα νησιά		 39
Η χλωρίδα του Αιγαίου		 44
Η πανίδα του Αρχιπελάγους		 50
Οι αεροδιάδρομοι των πουλιών		 54
Η ζωή στα νερά του Αιγαίου		 57

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ		 62
Μύθοι του Αιγαίου και της θάλασσας		 64
Ιστορική περιήγηση		 74
Οι μεγάλες ναυμαχίες στο Αιγαίο		108
Πρόσωπα ανάμεσα στο θρύλο και την ιστορία		133
Το Αιγαίο με τα μάτια των περιηγητών		151

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ		180
Αρχαιολογικοί χώροι		182
Κάστρα του Αιγαίου		196
Τα κτήρια της Ιταλοκρατίας		218

Πρόλογοι
Το ταξίδι συνεχίζεται
Και το ταξίδι της «Τετραλογίας» συνεχίζεται… Παλινδρομεί, ίσως, στο χρόνο, αλλά έχει σταθερή πυξίδα, σταθερή
ρότα προς την Ιθάκη της γνώσης του αιγαιακού πολιτισμού και των ανθρώπων που τον δημιούργησαν. Έτσι κάθε
του εκδοτικό βήμα είναι μια μικρή περιπέτεια αλλά και μια μεγάλη ανακάλυψη -ή μήπως αποκάλυψη-, προσφέρει
ικανοποίηση αλλά και δυναμώνει το αίσθημα του ανικανοποίητου, αποζητά το επόμενο βήμα, τον επόμενο στόχο.
Μέσα από αυτήν την πορεία καταδυόμαστε στο χρόνο, αναψηλαφούμε την ιστορία, αποκτούμε αυτογνωσία,
συνδέουμε τους ανθρώπους και τον πολιτισμό τους με τον τόπο και το ιστορικό-κοινωνικό γίγνεσθαι, διδασκόμαστε
αλλά και αντλούμε δυνάμεις σε καιρούς που «έχει πολύ ξηρασία», όπως λέει ο ποιητής, αλλά και που η ναυτιλία
μας -όπως κάνει πάντα σε δύσκολες εποχές για τον τόπο μας- βρίσκει τον τρόπο να πρωτοπορεί και να προοδεύει.
Φτάσαμε, λοιπόν, έχοντας σταθερή γραμμή πλεύσης, στον τέταρτο τόμο της «Τετραλογίας», που λόγω όγκου
είναι χωρισμένος σε δύο βιβλία. Σε αυτόν επιλέξαμε να συμπληρώσουμε τις ψηφίδες που έλειπαν από το εκδοτικό
μας εγχείρημα.
Πρώτα απ’ όλα θελήσαμε να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τον τόπο. Δεν μπορεί, κάπως αυτός ο τόπος θα
επηρέασε τους ανθρώπους που έζησαν και δημιούργησαν εδώ. Αυτή η σκέψη ήταν το ερέθισμα. Πολύ περισσότερο
που μιλάμε για έναν τόπο ξεχωριστό, συναρπαστικό, γοητευτικό. Σε αυτόν τον τόπο είναι αφιερωμένη η πρώτη
ενότητα του τέταρτου τόμου. Κι επιχειρεί να αποτυπώσει -με το πνεύμα ενός ερασιτέχνη φυσιοδίφη και όχι ενός
ειδικού, γεωλόγου, γεωγράφου, ωκεανολόγου, βιολόγου ή ό,τι άλλο- όλα τα χαρακτηριστικά του, από το γεωλογικό
του παρελθόν έως τη ζωή στη θάλασσα κι από τις πολυσχιδείς ακτογραμμές και τα δεκάδες νησιά έως τη σπάνια
χλωρίδα και ορνιθοπανίδα.
Στη συνέχεια, κινηθήκαμε στο εκκρεμές του ιστορικού χρόνου από την Προϊστορία και την εποχή που στα
νησιά κατοικούσαν τροφοσυλλέκτες, κυνηγοί και ψαράδες, έως τους Βυζαντινούς χρόνους, την Τουρκοκρατία και
τη σύγχρονη εποχή. Το ταξίδι αυτό είχε ως εφαλτήριο τους θαλασσινούς μύθους που δημιούργησαν οι άνθρωποι
της αρχαιότητας, της εποχής που μην μπορώντας να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα, τα απέδιδαν σε θεϊκή
παρέμβαση. Στη συνέχεια κάλυψε τις εποχές που διαδέχτηκαν εκείνες που περιγράφουν οι τρεις προηγούμενοι
τόμοι της «Τετραλογίας».

Πρόλογοι
Αλλά δεν έμεινε εκεί. Αυτό θα ταίριαζε σε έναν ιστορικό. Αλλά ο ερασιτέχνης συγκινείται και από άλλα πράγματα. Από εδώ και η παρόρμηση να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με τις μεγάλες ναυμαχίες που έλαβαν χώρα στο
Αρχιπέλαγος, αλλά και με τις μεγάλες προσωπικότητες που σφράγισαν με την παρουσία τους το χώρο. Από εδώ,
επίσης, το κίνητρο να δούμε κι εμείς το Αιγαίο και τους ανθρώπους του με τα μάτια που το είδαν οι ξένοι περιηγητές
από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα αλλά και να καταγράψουμε τα μνημεία που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή
του Αιγαίου –αρχαιοελληνικά και βυζαντινά, των Ενετών ή των Ιωαννιτών Ιπποτών, ακόμη και της περιόδου της
Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται ο πρώτος τόμος. Στο επόμενο βιβλίο θα έχουν την… «τιμητική» τους οι τέχνες, ο
πολιτισμός, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, η λαϊκή αρχιτεκτονική, τα έθιμα και οι εκφράσεις του υψηλού θρησκευτικού φρονήματος των νησιωτών. Λίγους μήνες υπομονή και το ταξίδι της «Τετραλογίας του Αιγαίου» θα φτάσει
στον τελικό προορισμό του.
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

Μια ευρύτερη εικόνα των νησιών του Αιγαίου
Με τη συγγραφή του τέταρτου βιβλίου της «Τετραλογίας», Αιγαίο - Άνθρωποι και πολιτισμός, η παρουσίαση των διάφορων περιοχών του Αιγαίου –Κρήτη, Μυκήνες/μυκηναϊκή ηπειρωτική Ελλάδα, Κυκλάδες
και, πλέον, τα υπόλοιπα, μεγάλα και μικρά, νησιά– ολοκληρώνεται.
Η προσέγγιση του υλικού στον τόμο αυτό είναι, εκ των πραγμάτων, διαφορετική. Δεν εξετάζεται μόνον,
και κυρίως, η πολιτισμική συνέχεια, δεν προβάλλονται αποκλειστικά τα μνημεία, κινητά και μη, αλλά
παρατίθενται, διεξοδικά, τα δεδομένα που συνθέτουν ευρύτερη την εικόνα των τόπων αυτών, από την εποχή
του Λίθου μέχρι και την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου - ενίοτε και αργότερα. Προσφέρεται πλήθος
πληροφοριών, κατανεμημένων σε τρεις ενότητες, που αφορούν στο περιβάλλον -φυσικό και ανθρωπογενές,
καθώς και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται σε αυτό, όπως η χλωρίδα και η πανίδα-, στους μύθους και στις παραδόσεις, όπου εμπεριέχονται διηγήσεις και εμπειρίες περιηγητών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις έδρασαν και ως αρχαιοκάπηλοι, παρέδωσαν όμως σημαντικά στοιχεία που διαφορετικά δεν θα είχαν διασωθεί,
στις μεγάλες ιστορικές στιγμές του κάθε μέρους, αλλά και στις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων,
παρελθούσες και σύγχρονες, στην ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων και πολλές άλλες ακόμη.
Είναι γεγονός ότι δεν αφήνονται κενά στο ιστορικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να εντοπίσει ποικίλα δεδομένα.
Επίσης, η εικονογράφηση είναι όχι μόνον ενδιαφέρουσα και καίρια για την πραγμάτωση του σκοπού που
έχει τεθεί να πληρώσει η συγγραφή του βιβλίου αυτού, αλλά παρουσιάζονται και εικόνες που προέρχονται
από δύσκολα προσβάσιμες πηγές.
Παράλληλα, ο εύληπτος τρόπος γραφής και ο ζωηρός λόγος αποτελούν επιπλέον θετικά στοιχεία στο
νέο κείμενο που ολοκληρώνει τη σειρά.
Επομένως, παρά το ότι με αυτό τον τόμο κλείνει η «Τετραλογία του Αιγαίου», το ενδιαφέρον που
παρουσιάζει δημιουργεί αναμονή για κάτι ακόμη. Για ένα νέο βιβλίο; Για τον Τόμο Β‘; Με τι περιεχόμενο;
Ευχή και προσμονή.
Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα,
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόλογοι
Αιγαίο: Μια ιδιαίτερη περίπτωση
στην ιστορία του πολιτισμού

Το παλίμψηστο στο οποίο μεγαλουργεί
η ελληνική ναυτοσύνη

Το Αιγαίο, αυτή η μικρή γωνιά στο χάρτη των παγκόσμιων θαλασσών, είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του πολιτισμού. Γεννημένο μέσα από τις παράξενες συμπεριφορές της γης στο απώτερο
παρελθόν, αναδείχθηκε κατά τους Ιστορικούς χρόνους σε κοιτίδα ενός πολιτισμού, που με το μικρό του,
ανθρώπινο, μέγεθος, τις ήπιες καιρικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διήρκεσε για χιλιετίες
και, παρά τις αλλαγές των εποχών, των θρησκειών και των πολιτισμών, ανανεώνεται συνεχώς έως τις μέρες
μας, προσφέροντας με τη γλυκύτητά του στους ανθρώπους γειτονία, επικοινωνία και ευκαιρίες επαφής με
το μικρό και όμορφο.
Εν αρχή ήταν ο τόπος, μικρά κομμάτια στεριάς μέσα στο πέλαγος, με παρόμοιες λίγο-πολύ μορφές, που
λες και τάσπειρε τυχαία ο δημιουργός της φύσης. Μετά ήλθαν οι άνθρωποι, που έδωσαν τα ονόματα και τα
τοπωνύμια, ανάλογα με τις μορφές που είχε η φύση αλλά και με τις μορφές που οι ίδιοι ήθελαν να βλέπουν
σ’ αυτήν. Για να εξηγήσουν τα παράξενα φαινόμενα έπλασαν μύθους, δημιούργησαν γοητευτικές ιστορίες
και ενέταξαν τον κόσμο τους στη δημιουργική πνοή των θεών και των ηρώων.
Κι ακόμα πιο μετά, έφτασαν στο Αιγαίο πολλοί για να το διεκδικήσουν: αρχαίοι Έλληνες, Φοίνικες,
Πέρσες, Ρωμαίοι, Αλεξανδρινοί, Βυζαντινοί, Άραβες, Ενετοί, Οθωμανοί, Ιταλοί και πολύ συχνά πειρατές,
που ήθελαν να κατέχουν, να νέμονται και να χαίρονται την όμορφη θάλασσα και τα νησιά της. Σε όλες τις
εποχές πάνω στην ξερή γη δημιούργησαν λιμάνια, έχτισαν μικρούς οικισμούς και μεγάλα κάστρα, φάρους
και μοναστήρια. Τη θάλασσά του τη διέσχισαν όλων των ειδών τα πλοία: από τα πρωτοκυκλαδικά πλοιάρια
και τις αθηναϊκές τριήρεις έως τους βυζαντινούς δρόμωνες και τα αντιτορπιλικά του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Μέσα του γίνηκαν συγκρούσεις και ναυμαχίες, πνίγηκαν άνθρωποι, χύθηκε αίμα. Από την
εκστρατεία στην Τροία και τη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ως τον τορπιλισμό της «Έλλης» το Αιγαίο
είναι γεμάτο με σπουδαία γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία.
Όλα αυτά τα έργα, ειρηνικά και πολεμικά, έργα δημιουργίας και καταστροφής μένουν εκεί, επάνω και γύρω
στα νησιά ή στο βυθό κάτω από τις θάλασσες, ολόρθα και ζωντανά ή ερείπια και ναυάγια, συμμετέχοντας στο
παρόν και στη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης. Έργα γεμάτα από δόξες και θριάμβους, από στερήσεις και
μόχθο, από πίστη και προσευχές, από καταστροφή και δημιουργία. Μέσα στα μικρά νησιά του Αιγαίου και
μέσα σ’ αυτό το βιβλίο, βρίσκεται συμπυκνωμένο ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, που δίνει πάντα
ενέργεια σ’ αυτά τα μικρά κομμάτια της στεριάς για να περιπλανώνται στο πέλαγος της ιστορίας.

Το Αιγαίο με τους βραχώδεις σχηματισμούς και τους απόκρημνους ημιορεινούς και ορεινούς όγκους, την
πολύπλοκη ακτογραμμή, με τις δυσπρόσιτες πλευρές και τους ευλίμενους κόλπους, με τα μεταλλεύματα και
τα πετρώματα, τη χλωρίδα με τα περισσότερα ενδημικά είδη στην Ελλάδα και τον εντυπωσιακό ζωικό πλούτο ,
παρουσιάζεται μπροστά μας και μας αφηγείται πώς η ανθρώπινη παρουσία, σε μια μακρά, αδιάλειπτη ιστορική
διαδρομή, αξιοποίησε όλα του τα «χαρίσματα».
Φορείς της μνήμης και μάρτυρες της δραστηριότητας στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, στο πέρασμα των αιώνων
από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους, τα ιερά, οι χριστιανικού ναοί, τα κάστρα της Λατινοκρατίας,
τα αγγεία και τα σκεύη, τα ειδώλια και τα αγάλματα , τα κείμενα και οι πίνακες των περιηγητών, όλα μνημεία
σημαντικών γεγονότων, των οποίων οι απόηχοι συχνά συμπλέχθηκαν με θρύλους και σηματοδότησαν τη ζωή
των ανθρώπων...
Τα νησιά του Αιγαίου με τις αλλεπάλληλες φάσεις της ανθρώπινης διαβίωσης –τόποι που οι κάτοικοί τους
από τους παλαίτατους χρόνους καλλιεργούν, κτηνοτροφούν, εμπορεύονται, πολεμούν, προοδεύουν– συνθέτουν ένα παλίμψηστο από το οποίο συστάθηκε, αναπτύχθηκε και εξακολουθεί να μεγαλουργεί η ελληνική
ναυτοσύνη.

Πάνος Βαλαβάνης,
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελένη Κώτσου,
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόλογοι
Αγαίο: Ένα μεγάλο χωνευτήρι

Έργο που απελευθερώνει
τις αισθήσεις από τους αριθμούς

Ο ανατολικός χώρος της Μεσογείου, του κέντρου της τότε γης για τον δυτικό πολιτισμό, κυριαρχείται από
τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου πελάγους και τα πολλά νησιά του. Μια περιοχή στην οποία γεννήθηκε ο
Κυκλαδικός και αναπτύχθηκε ο Αιγαιακός πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που έχει καταστεί σημαντικός για
πλήθος επιστημονικών πεδίων, ακόμα κι όταν αυτά στηρίζονται σε μύθους και παραδόσεις.
Αυτός «ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας», κατά τον ποιητή του Αιγαίου, είναι αυτός που ως μεγάλο χωνευτήρι,
ανέμειξε τις ιδέες, τις θρησκευτικές δοξασίες, τις ανθρώπινες ανάγκες, τις τέχνες και τον πολιτισμό τριών ηπείρων. Τα νησιά του από τόποι κοινωνικής συντήρησης και ανασφάλειας έγιναν –με τη ναυτοσύνη των κατοίκων
τους– πόλοι επεξεργασίας του καινούργιου, το οποίο και εξήγαγαν μέσα από νέους θαλάσσιους δρόμους σε
κόσμους κοντινούς και μακρινούς. Οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου, αφού ξεπέρασαν το φόβο της απέραντης θάλασσας και των στοιχείων της φύσης, χάρη στη ναυτοσύνη, τη ναυτιλία και τη ναυτική τεχνολογία,
κι αφού πρώτα επικοινώνησαν μεταξύ τους, διασκόρπισαν στους ανέμους το φως που έμελλε διαχρονικά να
φωτίσει τη δημιουργηκότητα των ελεύθερων λαών και ανθρώπων. Αυτή η ανάμειξη και απελευθέρωση δημιούργησαν έναν πολυπολιτισμό, που οι γεωλογικές ανακατατάξεις δεν μπόρεσαν να αφανίσουν.
Κάθε φορά εδημιουργείτο και κάτι καινούργιο, αφού στις ακτές των νησιών μας, οι Αιγαιοπελαγίτες δεν
καταμετρούσαν ναυάγια, αλλά πώς θα χτίσουν ακόμα μεγαλύτερα πλοία για να μεταφέρουν τις προσδοκίες
τους ακόμα πιο μακριά, δημιουργώντας με ιδέες, σκέψεις και νέες τέχνες έναν Αιγαιακό πολιτισμό. Εξάλλου,
διαχρονικά το καινούργιο προκύπτει πάντα από συγκρούσεις, είτε με ανθρώπινες παρεμβάσεις είτε από την
ίδια τη φύση. Το όμορφο είναι αποτέλεσμα κατακλυσμών και ηφαιστείων, η ενοχή του νερού, έσπρωξε τα
καράβια μας από το κουπί στο ιστίο, στο κατάρτι, στην τρόπιδα και με οδηγό τη γνώση των άστρων στο λιθόστρωτο Σύμπαν.
Το βιβλίο της γιατρού κ. Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, καταξιωμένης άλλωστε με τις ιδέες και προτάσεις
της για τη «ναυτική ιατρική» στο χώρο των ανθρώπων της θάλασσας και της ιατρικής επιστήμης, καταγράφει
με πληρέστατο και κατανοητό τρόπο την ιστορική διαδρομή των ανθρώπων και του πολιτισμού του Αιγαίου,
στο πλαίσιο της σημαντικής «Τετραλογίας» της.
Γιώργος Ανωμερίτης,
Αιγαιοπελαγίτης

Η παθολόγος-καρδιολόγος κ. Ειρήνη-Σαρόγλου Τσάκου, παρά την αναπόφευκτη συμμετοχή της στις δραστηριότητες και την όλη παρουσία, σε διεθνή κλίμακα, του μεγάλου ναυτιλιακού ομίλου του Παναγιώτη
Ν. Τσάκου, διατήρησε την επιστημονική της υπόσταση όχι μόνο ως ενεργός ιατρός αλλά και ως συγγραφεύς,
αφήνοντας τη δική της επιτυχημένη σφραγίδα.
Η ιατρός συγγραφεύς κ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου μας εκπλήσσει για μία ακόμη φορά με το τεράστιο
αυτό έργο της, που αφορά το Αιγαίο, τους ανθρώπους του και τον πολιτισμό τους – δηλαδή ένα σημαντικό
κεφάλαιο στην ιστορία του τόπου μας.
Είναι μια έκδοση που διαφωτίζει απόλυτα για τον πολιτισμό του Αιγαίου. Όχι μόνο για την ιστορική του
διαδρομή -που είναι τόσο μακρινή όσο και χαρακτηριστική ως προς τις ρίζες το πολιτισμού μας- αλλά και για
το γιατί ο γεωγραφικός αυτός χώρος καταργεί τη συμβατικότητα και ανοίγει ένα παράθυρο με θέαση προς την
ακριβή στιγμή που δεν είναι παρά μια συνεχής αναγωγή στο απλούστευτο «είναι» μας, όπως λέει ο Οδυσσέας
Ελύτης.
Στην έκδοση «Τετραλογία του Αιγαίου» γενικά αλλά και στον τόμο με τίτλο Αιγαίο – Άνθρωποι και
πολιτισμός της κ. Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, οι αισθήσεις απελευθερώνονται από τους αριθμούς, καθώς
δίνεται χώρος στα υπέροχα κείμενα και τις φωτογραφίες που συναρπάζουν κάθε αναγνώστη.
Ειλικρινά, ως Έλληνας θαλασσινός και ως πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, θέλω να συγχαρώ την ιατρό και συγγραφέα κ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, ευχαριστώντας την
θερμά για όσα προσφέρει όχι μόνο στον ιατρικό τομέα αλλά και για τις τεράστιες γνώσεις της, που αποτυπώνονται στις μέχρι σήμερα εντυπωσιακές της εκδόσεις.
Κυρία Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, παρακαλώ δεχτείτε ταπεινά τα πλέον θερμά μου συγχαρητήρια για τα
όσα έχετε προσφέρει στον απανταχού Ελληνισμού και όχι μόνο…
Καπτ. Γεώργιος Βλάχος

Δρ Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Παθολόγος – Καρδιολόγος
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου γεννήθηκε στον Πειραιά. Προέρχεται από στρατιωτική οικογένεια.
Μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο του Πειραιά, εισήλθε εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέσα στην πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων.
Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή, έλαβε κατ’ αρχήν την ειδικότητα της Παθολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κον Γεώργιο Δάικο. Στη συνέχεια, έλαβε και την ειδικότητα
της Καρδιολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μουλόπουλο.
Η Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, παράλληλα με τα ενδιαφέροντά της για την οικογένεια και την ιατρική επιστήμη, επιδόθηκε με πάθος στη συγγραφή βιβλίων, στρέφοντας κυρίως την προσοχή της σε ιατρικά θέματα,
συνδυάζοντάς τα πάντα, με τη φροντίδα και την αγάπη της για τη ναυτιλία και τους ανθρώπους που την
υπηρετούν σε στεριά και θάλασσα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκδοθέντων βιβλίων της πραγματεύεται
ιατρικά θέματα των ναυτικών. Τα βιβλία αυτά αποστέλλονται ως βοηθήματα προληπτικής Ιατρικής στις
ναυτιλιακές εταιρείες.
Τα εκδοθέντα βιβλία της συγγραφέως –πέραν αυτών της «Τετραλογίας του Αιγαίου»– είναι τα ακόλουθα:
• Το Καρδαμυλίτικο Εμπορικό Ναυτικό 1850-1950 – Η Καρδαμυλίτισσα (1997)
Ένα μικρό χρονικό της περιόδου 1850-1950 με χρώματα, μνήμες και αρώματα από τους παλαιούς Καρδαμυλίτες,
τον τρόπο ζωής τους, τη δημιουργικότητά τους, τον αγώνα και το πείσμα τους να πραγματώσουν τα όνειρά τους.
• Μνήμες Ιατρού (1999)
Περιλαμβάνει το ξεκίνημά της, τα πρώτα περιστατικά που αντιμετώπισε και τη θέλησή της να πετύχει στο
δύσκολο αυτό ξεκίνημα, δίδοντας το παράδειγμα της ανθρωπιάς που απαιτεί το λειτούργημα του Ιατρού.
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Α΄ έκδοση (2001, ελληνικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Β΄ έκδοση (2001, ελληνικά και αγγλικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Γ΄ έκδοση, βελτιωμένη (2008, ελληνικά και αγγλικά)
Τα θέματα που αναπτύσσονται στις ιατρικές εκδόσεις της ιατρού είναι πολλαπλά και αγγίζουν όλους τους
τομείς της Ιατρικής. Αναπτύσσονται δε με κατανοητό τρόπο, προσιτό στους ναυτιλλόμενους και τους μη ειδικούς. Όπως σχολιάζει μάλιστα σε πρόλογό του ο καθηγητής Καρδιολογίας κος Παύλος Τούτουζας, «σπάνια
κυκλοφορούν κείμενα εύληπτα, στα οποία σε λίγες γραμμές αντιλαμβάνεται και ο ανειδίκευτος την προέλευση
του συμπτώματος, ώστε να προσεγγίζει τελικά στη σωστή διάγνωση και θεραπεία». Ένα βιβλίο οδηγός για τους
ανθρώπους της θάλασσας και όχι μόνο.
• Σεμινάρια 2001-2002: Πρόληψη – Θεραπεία καρδιολογικών νοσημάτων
• Σεμινάρια 2002-2003
Πρόκειται για έντυπη μορφή σειράς σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του Ομίλου Τσάκος και
απευθύνονται στους υπαλλήλους γραφείου, στους ναυτικούς, στις οικογένειές τους και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Μια πρωτοβουλία της ιατρού, η οποία, με το φυσικό της χάρισμα να απλουστεύει και να διατυπώνει
έννοιες, ενημερώνει και συμβουλεύει σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς. Με μέριμνά της, τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και προωθούνται στα πλοία του στόλου.

Εργοβιογραφία
• Υγεία εν Πλω (2011)
Ένα ακόμα εξαιρετικό πόνημα της ιατρού, συνδυασμός Ιατρικής και Ιστορίας, στο οποίο συμπυκνώνεται η πλουσιότατη εμπειρία της, που αποκτήθηκε μέσα από την αδιάλειπτη και μακρόχρονη ενασχόλησή της με την υγεία των
Ελλήνων ναυτικών. Μοναδικές πληροφορίες –γνωστές και άγνωστες– και ιατρικές ιστορίες, ξεχασμένες ασθένειες
από την πρώιμη εποχή των αδάμαστων ναυτικών του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού έως τη σύγχρονη εποχή
των υπερδεξαμενόπλοιων. Για πρώτη φορά όλα συγκεντρωμένα και δοσμένα με τον τρόπο που ο τίτλος καθορίζει.
• Απανθίσματα και Στοχασμοί (2012)
Το τελευταίο –προ της «Τετραλογίας»– βιβλίο της συγγραφέως είναι το μόνο που παρεκκλίνει από τα ιατρικά
θέματα και σταχυολογεί δημοσιεύματα διακεκριμένων Ελλήνων αλλά και ξένων διανοητών, που συνέδεσαν
τη σκέψη τους με την Ελλάδα και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
Εκδηλώνοντας την αγάπη της προς όλους τους ναυτικούς, αλλά κυρίως το σεβασμό και τη συμπάθεια προς
τις μητέρες, συζύγους, αδελφές και γυναίκες των ναυτικών, συνέβαλε με κάθε μέσο στη φιλοτέχνηση του
αγάλματος της «Καρδαμυλίτισσας», που σε περίοπτη θέση κοσμεί τον ναυτότοπο των Καρδαμύλων της Χίου
και κατευοδώνει, καλωσορίζει και υποδέχεται τους ναυτικούς, συμβολίζοντας και αναδεικνύοντας διαχρονικά
την ουσιαστική συμβολή της γυναίκας στη ναυτιλία.
Πέραν των πολλαπλών και ποικίλων τομέων δραστηριότητας της Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, ίσως η μεγαλύτερη
συμβολή της μπορεί να συνοψιστεί στην επί δεκαετίες ανιδιοτελή προσφορά της στον Έλληνα ναυτικό. Από το
ξεκίνημα του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος, η ιατρός παρέχει δωρεάν ιατρική βοήθεια σε όλα τα στελέχη των πλοίων
και των γραφείων, στηρίζει τις οικογένειές τους, προσφέρει ιατρικά σεμινάρια σε όλους τους συνεργάτες στη στεριά και στη θάλασσα, καθώς και υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια εν πλω. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, με πρωτοβουλία της, όλα τα πλοία του ομίλου έχουν εφοδιαστεί με απινιδωτές εδώ και χρόνια.
Ολόκληρος ο βίος της ιατρού διακρίνεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σεμνότητα, αγάπη για το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της θάλασσας.
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου συνεχίζει αδιάλειπτα το επιστημονικό και συγγραφικό της έργο με υπευθυνότητα, έχοντας στραμμένη πάντα την προσοχή της στην οικογένεια, τον άνθρωπο, το ναυτικό και τη ναυτιλία.
Για το έργο της και την κοινωνική της προσφορά έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς και συλλόγους, όπως
από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, τον Ιανουάριο του 2009, για τη συνολική
επιστημονική και κοινωνική προσφορά της στη ναυτιλία. Επίσης, για το βιβλίο της Υγεία εν Πλω και για
το συνολικότερο συγγραφικό της έργο, της απονεμήθηκε εύφημος μνεία, στις 28 Δεκεμβρίου 2012, στην
Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Ενότητα Πρώτη

ο τοποσ

Κως. Ο χώρος των παλαιοχριστιανικών
βασιλικών του Αγίου Στεφάνου
(κάτω αριστερά) και απέναντι το γραφικό
νησάκι Καστρί, με τη μικρή εκκλησία
του Αγίου Νικολάου.
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ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Περιστεριώνας της Τήνου
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσου)

Κόρη της Χίου, έργο του J. B. van Mour,
σε επιχρωματισμένη χαλκογραφία
του 18ου αιώνα (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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Αιγαίο πέλαγος. Σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Πεδίο σημαντικών ιστορικών γεγονότων.
Κοιτίδα μεγάλων πολιτισμών. Μια σχεδόν «κλειστή» θαλάσσια περιοχή στην ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου, ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, που σήμερα είναι ενταγμένη στην Τουρκία.
Σπαρμένη με χιλιάδες μεγάλα και μικρά νησιά αλλά και βραχονησίδες, υποδιαιρείται σε μικρότερα
πελάγη, γι’ αυτό αποκαλείται και Αρχιπέλαγος.
Το μήκος του Αιγαίου πελάγους από τις θρακικές
ακτές μέχρι την Κρήτη ξεπερνά τα 600 χλμ., ενώ το πλάτος του από τις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας μέχρι τα
μικρασιατικά παράλια φτάνει τα 300 χλμ. Η συνολική
του έκταση είναι 240.000 τ.χλμ., ενώ το μέγιστο βάθος
του φτάνει τα 2.561 μ. έξω από τις ακτές της Καρπάθου,
στη λεγόμενη κρητική τάφρο.
Το Αιγαίο επικοινωνεί με τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη
Θάλασσα) μέσω των Στενών των Δαρδανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου. Επικοινωνεί, επίσης,
με το Ιόνιο πέλαγος μέσω της Διώρυγας της Κορίνθου και
του Κορινθιακού κόλπου. Στα νοτιοδυτικά επικοινωνεί με τη δυτική
Μεσόγειο, όπως και με τη Θάλασσα της Λεβαντίνης στα νοτιοανατολικά.
Τα μικρότερα πελάγη που
συναποτελούν το Αιγαίο είχαν
ξεχωριστά ονόματα ήδη από
την αρχαιότητα: Θρακικό
πέλαγος, ανάμεσα στις
ακτές της Θράκης,
τη Θάσο και τη
Σαμοθράκη·
Ικάριο πέλαγος, ανάμεσα στη Χίο και την Κω· Ευβοϊκή θάλασσα, η οποία
περιβρέχει την Εύβοια· Καρπάθιο πέλαγος, ανάμεσα στην
Κάρπαθο και τις ακτές της Μικράς Ασίας· Δωδεκανησιακή
θάλασσα, που περιβάλλει τα Δωδεκάνησα· Κρητικό πέλαγος, στα
βόρεια της Κρήτης και, τέλος, Μυρτώο πέλαγος, ανάμεσα στις Κυκλάδες και την
Πελοπόννησο.
Τα νότια σύνορα του Αιγαίου καθορίστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο του
Λονδίνου, το 1919. Παρά το πέρασμα πολλών λαών και αυτοκρατοριών, η
περιοχή του Αιγαίου διατήρησε τον ελληνικό χαρακτήρα της μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
Όμως, πώς διαμορφώθηκε το Αιγαίο μέσα στη διαδρομή του χρόνου;

Χάρτης της αρχαίας Ελλάδας σε αντιπαραβολή
με την Ελλάδα του 1683. Ασπρόμαυρη
χαλκογραφία με επιχρωματίσεις, Giacomo
Cantelli da Vignola, Giorgio Widman, Gio.
Giacomo Rossi, Ρώμη, 1683 (Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα).
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ΜΥΘΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Η προέλευση του ονόματος του Αιγαίου αναφέρεται σε πολλές υποθέσεις. Σύμφωνα με το λεξικό
του Σουίδα, η ονομασία οφείλεται στην ορμητικότητα των θαλάσσιων ρευμάτων του. Τα τοπωνύμια
που παράγονται από το θέμα αιγ- δηλώνουν
μέρη κοντά σε θάλασσα, πηγές ή ποταμούς.
Οι νεότεροι γλωσσολόγοι αναφέρουν ότι το
θέμα αιγ- βρίσκεται στο αρχαίο ινδικό εγιάτι,
που σημαίνει γρήγορη κίνηση. Από την άλλη
πλευρά, ο Πλίνιος αναφέρει ότι πήρε την
ονομασία του από τον ύφαλο Αίγα, κάτι που
δεν θεωρείται ορθό. Ο λεξικογράφος Ησύχιος
και ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός την αποδίδουν στη λέξη αίγα, δηλαδή κατσίκα, αφού οι
αρχαίοι παρομοίαζαν τα μεγάλα κύματα της
θάλασσας με λευκές κατσίκες που έτρεχαν
προς την ακτή.
Η επικρατέστερη εκδοχή σχετίζεται με
τον Αιγέα, μυθικό βασιλιά της αρχαίας Αθήνας και πατέρα του Θησέα. Μετά την ήττα του
Αιγέα από τον βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, η
Αθήνα υποχρεώθηκε να στέλνει κάθε χρόνο
στην Κρήτη εφτά κοπέλες και εφτά νέους από
τις καλύτερες οικογένειες της πόλης για να
παραδίδονται ως τροφή σε ένα φοβερό θηρίο,
τον Μινώταυρο. Ο Θησέας αποφάσισε να
απαλλάξει τους Αθηναίους από το φόρο αίματος σκοτώνοντας τον Μινώταυρο. Ταξίδεψε
στην Κρήτη με το καράβι που μετέφερε τους
νέους και τις νέες, το οποίο είχε μαύρα πανιά.
Ο Αιγέας είπε στον γιο του πως, αν εξοντώσει
το θηρίο κι επιστρέψει ζωντανός, να σηκώσει
στο γυρισμό άσπρα πανιά. Ο Θησέας πέτυχε
στην αποστολή του, αλλά ξέχασε να αλλάξει
τα πανιά. Όταν ο Αιγέας είδε από το Σούνιο να επιστρέφει το καράβι έχοντας μαύρα
πανιά, πίστεψε ότι ο Θησέας σκοτώθηκε και,
απελπισμένος, αυτοκτόνησε πέφτοντας στη
θάλασσα. Οι Αθηναίοι, για να τον τιμήσουν, έδωσαν το όνομά του στο πέλαγος. Όπως σημειώνει ο
καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Χρίστος Ντούμας, ίσως αυτή η προέλευση του ονόματος
ενισχύθηκε σκόπιμα από τους αρχαίους Αθηναίους. Η νίκη του Θησέα επί του Μινώταυρου υποδηλώνει την προσπάθεια της αρχαίας Αθήνας να εδραιώσει την κυριαρχία της στο Αιγαίο, έναντι
της πρώτης θαλασσοκράτειρας στην ιστορία της ανθρωπότητας, της μινωικής Κρήτης.

Ο Αιγέας (αριστερά) και η Αίθρα (πίσω του)
υποδέχονται τον Θησέα στην Αθήνα.
Λεπτομέρεια ερυθρόμορφου αμφορέα
(περ. 470-460 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο,
Λονδίνο).
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Μυθική προέλευση έχουν, επίσης, τα ονόματα σε δύο
επιμέρους πελάγη του Αιγαίου. Το Ικάριο πήρε το όνομά
του από τον Ίκαρο, γιο του Δαίδαλου και της Ναυκράτης.
Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, πετώντας με τεχνητά φτερά, προσπάθησαν να δραπετεύσουν από την Κρήτη. Όμως ο Ίκαρος
πέταξε κοντά στον ήλιο, έτσι τα κέρινα φτερά του έλιωσαν κι
αυτός πέφτοντας στο πέλαγος πνίγηκε. Το Μυρτώο πήρε το
όνομά του από τον γιο του θεού Ερμή και ηνίοχο του Οινομάου,
τον Μυρτίλο, ο οποίος πνίγηκε στα νερά του ριγμένος από τον
Πέλοπα.
Τρεις μυθικοί πνιγμοί, τρία μυθικά ονόματα.

Ετρουσκικό ανάγλυφο
που απεικονίζει το θάνατο
του Μύρτιλου (Museo Guamacci).

Κάρλο Σαρατσένι, Η πτώση του Ίκαρου
(1606-07, Μουσείο και Πινακοθήκη
Καποντιμόντε, Νάπολη). Το έργο ανήκει
σε μια ενότητα που περιείχε έξι επεισόδια
από την ελληνική μυθολογία.
Τρία απ’ αυτά αφηγούνται την ιστορία
του Ίκαρου (πέταγμα, πτώση, ταφή),
ενώ τα άλλα τρία παρουσιάζουν την Αριάδνη
στη Νάξο, τη Σαλμακίδα και τον Ερμαφρόδιτο
και την Απαγωγή του Γανυμήδη. Τα έξι έργα,
που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο τοπίο,
είχαν φιλοτεχνηθεί πιθανότατα για το Παλάτσο
Φαρνέζε της Ρώμης ή εκείνο της Πάρμας.
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ΜΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ανύψωση και η καταβύθιση της Αιγηίδας ξηράς
Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα
και είδα και θαύμασα.
και στην μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ εικόνα
και ομοίωσή μου.
Οδυσσέας Ελύτης,
Άξιον εστί
Από τη θάλασσα στη στεριά και πάλι στη θάλασσα. Αυτή είναι η γεωλογική διαδρομή του Αιγαίου. Πριν από
200 εκατομμύρια χρόνια, την περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Μεσόγειος κάλυπτε μια πανάρχαια θάλασσα,
ο ωκεανός της Τηθύος, ο οποίος εκτεινόταν μεταξύ της Ευρασίας (του ενιαίου ηπειρωτικού χώρου της Ευρώπης και της Ασίας στο βορρά), και της Γκοντουάνα (της ενιαίας ηπείρου που περιλάμβανε την Αφρική, την
Ινδία και την Αυστραλία στο νότο). Πριν από 30 έως 20 εκατομμύρια χρόνια περίπου, από το Ολιγόκαινο έως
το Μειόκαινο, μέσα από τα νερά της Τηθύος αναδύθηκε η Αιγηίδα ξηρά. Αυτή η ανύψωση συνδεόταν με τη

Γράφημα που απεικονίζει
τις γεωλογικές μεταβολές
στον κόσμο και στην Ελλάδα.

γενικότερη αλπική ορογένεση στη νότια Ευρώπη. Η Αιγηίδα κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο τον σημερινό ελληνικό χώρο, από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία και την Κρήτη. Το Αιγαίο πέλαγος ήταν τότε μια τεράστια πεδιάδα.
Πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η θάλασσα διείσδυσε από το νότο, έφτασε στην Κρήτη και προχώρησε
προς το βορρά, ανάμεσα στα χαμηλότερα τμήματα της ξηράς, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν πολυάριθμες
χερσόνησοι και ίσως στη συνέχεια νησιά.
Πριν από 6 περίπου εκατομμύρια χρόνια, έκλεισε ο δίαυλος που μέχρι τότε συνέδεε τη Μεσόγειο με τον
Ατλαντικό ωκεανό. Η Μεσόγειος, αποκομμένη από τον Ατλαντικό, ξεράθηκε και έγινε μια άνυδρη, ερημική
περιοχή.
Πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, το άνοιγμα των στενών του Γιβραλτάρ άλλαξε ξανά την κατάσταση. Η
θάλασσα εισέβαλε στο Αιγαίο και εισχώρησε βαθιά στην ξηρά. Στην περιοχή των Κυκλάδων σχηματίστηκε
μια μεγαλόνησος αποκομμένη από τις γύρω ηπειρωτικές περιοχές. Κόπηκαν οι χερσαίες γέφυρες του
κεντρικού Αιγαίου με τα νησιά και τη στεριά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και με την Πελοπόννησο.
Η διείσδυση της θάλασσας οδήγησε, επίσης, και στον οριστικό αποχωρισμό της περιοχής που σήμερα
αποτελεί την Κρήτη.
Στα τέλη του Μειόκαινου και κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου, πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια
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περίπου, σταδιακά και ως αποτέλεσμα των μετατοπίσεων και συγκρούσεων των τεκτονικών πλακών της
Ευρασίας και της Αφρικής, η Αιγηίδα ξηρά κατακερματίστηκε σε πολλά μικρότερα νησιά, μεγάλα τμήματά της καταποντίστηκαν, ενώ σχηματίστηκαν τεράστιες λίμνες. Οι κορυφές των υψηλότερων βουνών της
Αιγηίδας έμειναν πάνω από την επιφάνειά των νερών
και σχημάτισαν τα νησιωτικά συμπλέγματα. Οι κοιλάδες καταβυθίστηκαν και σχηματίστηκαν οι κόλποι,
ενώ μερικές οροσειρές έγιναν ακρωτήρια. Έτσι σχηματίστηκε το Αιγαίο πέλαγος.
Από εκείνο το χρονικό σημείο –πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια– και μέχρι σήμερα, οι συγκρούσεις
των λιθοσφαιρικών πλακών προκάλεσαν ανύψωση της
Πελοποννήσου και της Κρήτης και βύθιση του πελάγους και ιδιαίτερα των Κυκλάδων. Έτσι φτάσαμε στη
σημερινή μορφή του Αιγαίου.
Εντυπωσιακοί βράχοι στη Μήλο

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
Τα απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών που έχουν ανακαλυφθεί
στις κορυφές των βουνών του Αιγαίου αποδεικνύουν τις διαδικασίες ανύψωσης και βύθισης της Αιγηίδας. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, τα θαλάσσια ιζήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη πολλών
μικρότερων νησιών, στη διάρκεια του Πλειόκαινου, τα οποία αντιστοιχούσαν στα σημερινά βουνά της μεγαλονήσου. Στην αρχή
του Πλειστόκαινου, οι διαδικασίες ανύψωσης συνένωσαν αυτά τα
νησιά, με αποτέλεσμα το σχηματισμό της Κρήτης, περίπου με τη
μορφή και την έκταση που έχει σήμερα.
Η ύπαρξη της Αιγηίδας ξηράς, η οποία συνέδεε την ηπειρωτική Ελλάδα
με τη Μικρά Ασία έως το πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, ήταν αυτή που επέτρεψε τη μετανάστευση των θηλαστικών. Στην Αιγηίδα έζησαν κατά καιρούς
προβοσκιδωτά ζώα, όπως ελέφαντες και δεινοθήρια, αλλά και αντιΑπολίθωμα φύλλων σχίνου
λόπες, γαζέλες,
που βρέθηκε στη Σαντορίνη.
καμηλοπαρδάλεις, ιπποπόταμοι, ρινόκεροι, ιππάρια κ.ά.
Γι’ αυτό και σήμερα βρίσκουμε στα νησιά του
Αιγαίου διάφορα λείψανά τους: μια κοντόλαιμη
καμηλοπάρδαλη στη Χίο, έναν νάνο ελέφαντα στην
Τήλο, ένα κρανίο αντιλόπης στη Σάμο κ.ά.

Νάνος ιπποπόταμος της Κρήτης, σε σύγκριση
με τους σημερινούς της Αφρικής

Σχηματική αναπαράσταση νάνου ελέφαντα,
που το μέγιστο ύψος του έφτανε το 1,5 μέτρο.
Στο σπήλαιο Χαρκαδιό της Τήλου βρέθηκαν
15.000 οστά που προέρχονται από 40 και πλέον
ελέφαντες του είδους, οι οποίοι κατοίκησαν
στο νησί έως και πριν 4.000 χρόνια.
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Xλμ.

Σχηματική απεικόνιση του μαγματικού
θαλάμου και του ηφαιστείου της Θήρας

Χάρτης των ζωνών σεισμικής
επικινδυνότητας στον ελλαδικό χώρο
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Oι συγκρούσεις των τεκτονικών πλακών

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οι γεωλογικές μεταβολές σχετίζονται με την κίνηση μεγάλων κομματιών
του γήινου φλοιού που ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες. Η λιθοσφαιρική
πλάκα του Αιγαίου, που καταλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο,
το Αιγαίο πέλαγος και τη δυτική Μικρά Ασία, αποτελεί το νότιο τμήμα της
ευρασιατικής πλάκας. Η πλάκα του Αιγαίου ακουμπά πάνω στην πλάκα της
ανατολικής Μεσογείου, η οποία είναι τμήμα της αφρικανικής πλάκας. Η
ευρασιατική και η αφρικανική πλάκα συγκλίνουν με ταχύτητα 2,5-4 εκ. το
χρόνο, με αποτέλεσμα η πλάκα της Μεσογείου να βυθίζεται κάτω από την
πλάκα του Αιγαίου. Στη σύγκρουση αυτών των πλακών οφείλεται η σεισμική
δραστηριότητα που παρατηρείται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.
Από τις συγκρούσεις των πλακών έχουν δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια μεγάλα τεκτονικά ρήγματα, στα οποία βρίσκονται τα εστιακά
κέντρα των σεισμών. Τα περισσότερα από αυτά τα ρήγματα έχουν μήκος 10
έως 15 χιλιόμετρα· έτσι, οι πιο μεγάλοι από τους σεισμούς που προκαλούν
δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 6 με 7 Ρίχτερ. Οι σεισμικές εστίες στον υποθαλάσσιο χώρο βρίσκονται είτε σε μεγάλο βάθος (60-180 χλμ.) είτε κοντά στην επιφάνεια (σε βάθος
μικρότερο των 60 χλμ.).
Τα ρήγματα του Αιγαίου, με τη συνεχή τους δράση στο πέρασμα του χρόνου, στάθηκαν η αιτία
για να αποκτήσουν τη μορφή που έχουν σήμερα τόσο η θάλασσα όσο και η ξηρά στη χώρα μας. Στα
ανατολικά της Κρήτης υπάρχει
ένα ρήγμα ή μια ομάδα ρηγμάτων
που προκάλεσε το 365 μ.Χ. έναν
μεγάλο σεισμό, με εκτιμώμενο
μέγεθος 8,3 Ρίχτερ, αποτέλεσμα
του οποίου ήταν η απότομη ανύψωση της δυτικής Κρήτης κατά
8 με 10 μέτρα. Η ανύψωση αυτή
διακρίνεται πολύ χαρακτηριστικά
στο αρχαίο λιμάνι της Φαλάσαρνας. Σημαντικά ρήγματα υπάρχουν και στην υποθαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και τις
Κυκλάδες, αλλά και γύρω από την
Εύβοια. Μεγάλοι σεισμοί προκαλούνται επίσης και στην περιοχή
της τάφρου του βόρειου Αιγαίου, όπου καταλήγει το ρήγμα της
βόρειας Ανατολίας, διερχόμενο
από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η περιοχή του νότιου Αιγαίου απειλείται περισσότερο από κάθε
άλλη από μετασεισμικά θαλάσσια κύματα (τσουνάμι). Τα τελευταία
50 χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά τέτοια τσουνάμι, με σημαντικότερο αυτό που ακολούθησε το σεισμό της Αμοργού στις 9 Ιουλίου
1956, το οποίο έφτασε σε ύψος τα 30 μέτρα στις ακτές της Πάρου και
της Σαντορίνης και τα 25 μέτρα στις εικονιζόμενες νοτιοανατολικές
ακτές της Αμοργού. Το παλαιότερο γνωστό τσουνάμι στον ελλαδικό
χώρο είναι αυτό του 449 π.Χ., το οποίο συνδέεται με την καταστροφή
του περσικού στόλου στη Χαλκιδική, ενώ το μεγαλύτερο παρατηρήθηκε το 365 μ.Χ. και προκλήθηκε από σεισμό με επίκεντρο νότια της
Κρήτης.

Ένα πέλαγος γεμάτο ηφαίστεια
Την περίοδο του κατακερματισμού της Αιγηίδας εκδηλώθηκε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα
στον ελλαδικό χώρο. Τα βαθιά ρήγματα έδωσαν διέξοδο στο μάγμα από τα έγκατα της γης. Έτσι
δημιουργήθηκαν τα κυριότερα ελληνικά ηφαίστεια (Αίγινα, Μέθανα, Πόρος, Μήλος, Σαντορίνη,
Νίσυρος, Κως κ.ά.). Σχηματίστηκε ένα ηφαιστειακό τόξο μήκους 200 χιλιομέτρων περίπου, το
οποίο εκτεινόταν στα νότια όρια της καταποντισμένης πλέον Αιγηίδας ξηράς. Στο βόρειο Αιγαίο
το αντίστοιχο ηφαιστειακό τόξο αποτελούνταν από ηφαίστεια στις Βόρειες Σποράδες, τη Λήμνο, τη
Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Σε αυτά τα ηφαίστεια παράχθηκαν πολύτιμα ορυκτά, τα οποία χρησιμοΣχεδιαστική απεικόνιση
του σχηματισμού της Σαντορίνης
ύστερα από τη δράση του ηφαιστείου
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Βράχοι με εντυπωσιακούς χρωματισμούς,
προϊόν της ηφαιστειακής έκρηξης
στη Σαντορίνη στο τέλος του 17ου αι. π.Χ.

Ο ηφαιστειακός κρατήρας
Στέφανος, στη Νίσυρο
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ποιήθηκαν ως πρώτες ύλες από τους κατοίκους
του ελλαδικού χώρου ήδη από την Προϊστορία.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Αιγαίο
σχετίζεται και με τον μεγάλο αριθμό θερμών
πηγών, τόσο στο βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Σαμοθράκη), όσο και στις Κυκλάδες (Κύθνος, Μήλος)
αλλά και στα Μέθανα και τα Δωδεκάνησα (Κως,
Ρόδος).
Σήμερα, ως ενεργά ηφαίστεια χαρακτηρίζονται αυτά της Σαντορίνης (Θήρας), της
Νισύρου και των Μεθάνων. Η Σαντορίνη,
καθώς και τα νησιά Θηρασία και Ασπρονήσι, είναι απομεινάρια του ηφαιστειογενούς
νησιού Στρογγύλη. Η Στρογγύλη ήταν ένας
ηφαιστειακός κώνος που ανατινάχτηκε μαζί
με τον κρατήρα του ηφαιστείου πιθανότατα
το 1613 π.Χ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία
της σημερινής καλδέρας της Σαντορίνης και
την καταστροφή του προϊστορικού πολιτισμού
του νησιού, που είχε ως κέντρο το Ακρωτήρι. Στο θαλάσσιο χάσμα που σχηματίστηκε
μεταξύ Θήρας και Θηρασίας (με βάθος 1.500
μέτρων), κατά καιρούς αναδύθηκαν στην επιφάνεια της θάλασσας ηφαιστειακοί κώνοι που
σχημάτισαν την Παλαιά Καμένη (δημιουργήθηκε το 46-47 μ.Χ.), τη Νέα Καμένη (1707-1711), το ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο
(1650) αλλά και τις νησίδες Χριστιανά. Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου έγινε το 1950.
Η Νίσυρος είναι ηφαίστειο που βρίσκεται στην άκρη του τόξου του Αιγαίου. Στο κέντρο του νησιού
υπάρχει μια καλδέρα διαμέτρου 4 χλμ., από τον πυθμένα και μέχρι την επιφάνεια της οποίας υπάρχει
θείο. Μέσα στην καλδέρα βρίσκεται ο μεγαλύτερος υδροθερμικός κρατήρας στον κόσμο, ο Στέφανος, ο οποίος έχει διάμετρο 300 μέτρα. Συνολικά
η Νίσυρος έχει 5 κρατήρες.
Οι πρώτες υποθαλάσσιες εκρήξεις έγιναν
πριν από 150.000 χρόνια, ενώ η κύρια δραστηριότητα συνέβη 40 με 10 χιλιάδες χρόνια πριν.
Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου έγινε το
1888. Σήμερα παρατηρούνται υδροθερμικές
εκρήξεις.
Στη χερσόνησο των Μεθάνων υπάρχουν ίχνη
περισσότερων από 30 ηφαίστεια, ενώ η τελευταία
ηφαιστειακή δραστηριότητα συνέβη το 1700 και
ήταν υποθαλάσσια.
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ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ: ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΤΡΩΣΑΝ
Στη δυτική Λέσβο βρίσκεται ένα από τα δύο μεγαλύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο. Απολιθωμένοι
κορμοί βρίσκονται διάσπαρτοι σε μια έκταση 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Ο σχηματισμός του σχετίζεται με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που συνέβη στο νησί πριν
από 20 εκατομμύρια χρόνια. Η ηφαιστειακή στάχτη κάλυψε τα δάση της περιοχής, και μάλιστα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Τα δέντρα απολιθώθηκαν, καθώς η οργανική ύλη των κορμών τους
σταδιακά αντικαταστάθηκε από το διοξείδιο του πυριτίου. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κορμών,
όπως οι ετήσιοι δακτύλιοι και η υφή του εξωτερικού φλοιού διατηρήθηκαν σε άριστη κατάσταση. Εκτός
από τους απολιθωμένους κορμούς διατηρούνται σε καλή κατάσταση ρίζες, καρποί, φύλλα κ.λπ.
Στο Απολιθωμένο Δάσος καταγράφονται πληροφορίες για τα είδη των φυτών που αποτελούσαν τη
χλωρίδα του νησιού, για τα ευρήματα του Δεινοθήριου, του παλαιότερου θηλαστικού που εμφανίστηκε
στην Ελλάδα, και τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Αιγαίο πριν από 20 εκατομμύρια
χρόνια.
Το 2004 το Απολιθωμένο Δάσος στο Σίγρι εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της
UNESCO και είναι Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

Κορμός δένδρου από το Απολιθωμένο Δάσος
στο Σίγρι της Λέσβου

Ηφαιστειακός χάρτης της Ελλάδας
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Αεροφωτογραφία της Μήλου. Το έδαφός
της από ψηλά θυμίζει πολύχρωμη παλέτα
ζωγράφου.

Οι τάφροι του Αιγαίου
Το Αιγαίο αποτελεί μια σχετικά ρηχή θάλασσα, όμως ο βυθός του παρουσιάζει μεγάλη μορφολογική ποικιλία, εξαιτίας των γεωλογικών μεταβολών. Η λεκάνη του Αιγαίου χωρίζεται σε τρία τμήματα: τη λεκάνη του βόρειου Αιγαίου, με μέγιστο βάθος τα
1.500 μ., τη λεκάνη της Χίου, με μέγιστο βάθος τα 1.000 μ., και τη μεγαλύτερη και
βαθύτερη κρητική τάφρο, που φτάνει τα 2.249 μ.
Η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, δηλαδή οι υποθαλάσσιες περιοχές όπου το βάθος
δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα, είναι μάλλον περιορισμένη, αφού καλύπτει περίπου
15.000 τ.χλμ. Το βόρειο και το νότιο τμήμα της λεκάνης του Αιγαίου χωρίζεται από
το ύβωμα των Κυκλάδων, με βάθος που δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα. Αυτό το υποθαλάσσιο ύψωμα δεν επιτρέπει την κυκλοφορία των βαθιών νερών του Αιγαίου.
Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, τα τελευταία 6.000 χρόνια, το ύβωμα
(υποθαλάσσιο ύψωμα) πάνω στο οποίο βρίσκονται τα Κυκλαδονήσια υποχωρεί προς
τα κάτω με ρυθμό μισό χιλιοστό το χρόνο. Κατά την αιχμή της τελευταίας παγετώδους περιόδου, πριν από 20.000 χρόνια, όταν η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν
120 με 130 μέτρα χαμηλότερα απ’ ό,τι είναι σήμερα, τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούσαν ένα ενιαίο, τεράστιο νησί που είχε μήκος 160 χιλιόμετρα και πλάτος 70
χιλιόμετρα.
J. B. B. D’ Anville, Χάρτης των Κυκλάδων,
σε χαλκογραφία του 1790 (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

Πετρώματα και ορυκτός πλούτος

Εξόρυξη λημνιακής γης. Ξυλογραφία του 1575.
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Η γεωλογική δραστηριότητα στην περιοχή του Αιγαίου μέσα στην πορεία του χρόνου
συνέβαλε στη δημιουργία πολλών ειδών πετρωμάτων και τεράστιου ορυκτού πλούτου,
αν και σε πολλές περιπτώσεις τεχνικοί και οικονομικοί όροι δεν επέτρεψαν την πλήρη
αξιοποίησή τους. Τα κυριότερα πετρώματα στις Κυκλάδες, τη Σάμο και την Ικαρία
είναι οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, οι σχιστόλιθοι, οι γνεύσιοι και τα μάρμαρα. Στα
Δωδεκάνησα είναι οι ασβεστόλιθοι και ο φλύσχης, ενώ ηφαιστειογενή πετρώματα
παρατηρούνται στη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Σαντορίνη, την Κίμωλο και τη Μήλο.
Ο οψιδιανός της Μήλου χρησιμοποιήθηκε, εξαιτίας της σκληρότητάς του, από
τους κατοίκους του Αιγαίου στην Εποχή του Λίθου και την Εποχή του Χαλκού για
την κατασκευή εργαλείων και όπλων (αιχμές βελών). Στη Μήλο εξορύσσονται επίσης βαρυτίνη, περλίτης, μπετονίτης, καολίνης και θείο. Μεταλλεύματα σιδήρου
υπάρχουν στην Κέα, την Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σύρο, τη Σκύρο, τη Θάσο, τη Λέσβο
και την Κρήτη. Στη Σαντορίνη εξορύσσεται θηραϊκή γη, ενώ μάρμαρα εξορύσσονται
στην Τήνο, την Πάρο και τη Νάξο. Κοιτάσματα λιγνίτη και γύψου έχουν βρεθεί στην
Κρήτη.
Οι έρευνες για την ανεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο ξεκίνησαν
το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ανακαλύφθηκαν πετρελαιοφόροι ορίζοντες, από
τους οποίους ο μόνος που αξιοποιήθηκε ήταν αυτός ανοιχτά της Θάσου, όπου η
εκμετάλλευση πετρελαίου ξεκίνησε το 1981. Η αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων
έχει προκαλέσει διαρκή ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φημισμένα ήταν ήδη από την αρχαιότητα τα μάρμαρα των νησιών του Αιγαίου. Το
μάρμαρο της Πάρου ήταν γνωστό στους αρχαίους ως Παρία λίθος ή λυχνίτης, γιατί η
εξόρυξή του γινόταν σε υπόγειες στοές με το φως των λυχναριών. Από παριανό μάρμαρο
έχουν κατασκευαστεί μερικά από τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής
(η Νίκη του Παιωνίου, ο Ερμής του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη της Μήλου κ.ά.).
Το μάρμαρο της Νάξου συναγωνιζόταν σε ποιότητα αυτό της γειτονικής Πάρου. Χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στα οικοδομήματα και τα γλυπτά των ιερών χώρων της
Δήλου και των Δελφών, ενώ και το φημισμένο Άνδηρο των Λεόντων στη Δήλο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο Νάξου.
Η συστηματική εκμετάλλευση του λευκού μάρμαρου της Θάσου ξεκίνησε στις αρχές
του 7ου αι. π.Χ. από Πάριους αποίκους. Ακόμα και σήμερα, τα μάρμαρα του νησιού είναι
περιζήτητα.
Η μαρμαρογλυπτική άνθησε τους νεότερους χρόνους στην Τήνο, απ’ όπου ξεκίνησαν,
μεταξύ άλλων, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Δημήτρης Φιλιππότης, ο Γεώργιος Βιτάλης, ο
Λάζαρος και ο Αντώνιος Σώχος κ.ά.
Στην εικόνα αριστερά, το πρόπλασμα του Θεριστή, του Δ. Φιλιππότη (Μουσείο Πανορμιτών Καλλιτεχνών). Στην τελική του μορφή ο Θεριστής, όπως και
ο Ψαράς, κοσμούν εδώ και πολλά χρόνια τον κήπο του Ζαππείου στην Αθήνα.

Ο διάσημος Ερμής του Πραξιτέλη, έργο
φιλοτεχνημένο σε μάρμαρο Πάρου
(περ. 330 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ
Δαντελωτές ακτές και ονομαστά ακρωτήρια
Οι ακτές που βρέχει το Αιγαίο πέλαγος, τόσο στα νησιά όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας
και της Μικράς Ασίας, παρουσιάζουν εντυπωσιακή ποικιλομορφία, που σχετίζεται με τον τεμαχισμό και
καταποντισμό της Αιγηίδας. Τα χαμηλότερα σημεία της ξηράς πλημμύρισαν και σχημάτισαν κόλπους και
διαύλους, ενώ τα υψηλότερα μετατράπηκαν σε χερσονήσους, ακρωτήρια, παράκτια υψώματα και νησιά.
Το Αιγαίο έχει περίπου 30 μεγάλους και αρκετούς μικρότερους κόλπους. Κυριότεροι από αυτούς
είναι ο Αργολικός στην Αργολίδα, ο Σαρωνικός στην Αττική, ο Μαλλιακός στη Στερεά, ο Ευβοϊκός μεταξύ
Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, ο Παγασητικός στη Μαγνησία. Στη Βόρεια Ελλάδα πιο σημαντικοί είναι
ο Θερμαϊκός ανάμεσα στη Χαλκιδική και την Πιερία, στα «πόδια» της Χαλκιδικής οι κόλποι Τορρωναίος
και Σιγγιτικός, στην ανατολική Μακεδονία οι κόλποι Στρυμονικός και Καβάλας. Στην ανατολική Θράκη
ο κόλπος Ξηρού ή Μέλανας κόλπος. Στα νησιά του Αιγαίου οι πιο σημαντικοί είναι οι κόλποι Κισσάμου,
Σούδας και Μιραμπέλου στην Κρήτη, οι κόλποι Καλλονής και Γέρας στη Λέσβο και ο κόλπος του Μούδρου στη Λήμνο.
Από τα περίπου 75 ακρωτήρια τα πιο μεγάλα είναι το ακρωτήριο Μαλέας (Κάβο Μαλιάς) στη χερσόνησο Επιδαύρου Λιμηράς στη Λακωνία, το Σκύλλαιο (Κάβο Σκυλί) στην αργολική χερσόνησο, το Σούνιο
(Κάβο Κολόνες) στην Αττική, ο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο) στη νότια Εύβοια, το Αρτεμίσιο στη Βόρεια
Εύβοια, το Τρίκερι (αρχαίο Αιάντειον) στη χερσόνησο του Πηλίου. Στη Χαλκιδική είναι το Παλιούρι (Κασσάνδρα) στη χερσόνησο της Παλλήνης, το Δρέπανο στη χερσόνησο της Σιθωνίας και ο Άγιος
Γεώργιος ή Σταυρός ή Φονιάς (αρχαίο Νυμφαίον) στη χερσόνησο του Άθω. Στην ανατολική Θράκη το
ακρωτήριο Έλλη στη χερσόνησο της Καλλίπολης.

Η ακτογραμμή του Θερμαϊκού κόλπου
τροποποιήθηκε αρκετά στο πέρασμα
του χρόνου από τις προσχώσεις τεσσάρων
ποταμών: του Αλιάκμονα, του Αξιού,
του Λουδία και του Γαλλικού.
Στο σχήμα φαίνεται η ακτογραμμή του
κατά τους Προϊστορικούς χρόνους (1),
κατά την Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα (2),
κατά το τέλος των Ρωμαϊκών χρόνων (3)
και στις αρχές του 20ού αιώνα (4).

Το ακρωτήριο Σούνιο με το ναό του Ποσειδώνα
(Étienne Rey, Voyage pittoresque en Grèce
et dans le Levant fait en 1843-1844),
έκδοση του 1867 (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Κάβο Μαλιάς είναι ακόμη και σήμερα ένα
επικίνδυνο πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα εξαιτίας
των σφοδρών τοπικών ανέμων. Στην Οδύσσεια ο
Όμηρος αναφέρει πως ο βοριάς και τα ρεύματα
έσπρωξαν το καράβι του Οδυσσέα, καθώς επιχειρούσε να περάσει τον Μαλέα στο ταξίδι της
επιστροφής από την Τροία στην Ιθάκη: «ἀλλά με
κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων». Επίσης,
όπως αναφέρει ο Στράβων, οι αρχαίοι Έλληνες
ναυτικοί έλεγαν: «Μαλέαν δε κάμψας, επιλάθου των οίκαδε» (= αν αποφασίσεις να περάσεις
τον Μαλέα, ξέχνα πως έχεις οικογένεια).
Επικίνδυνο πέρασμα είναι και ο Καφηρέας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Αίας ο
Λοκρός, κατά την επιστροφή του από την
Τροία, ναυάγησε στον Καφηρέα. Κατά τη
διάρκεια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου, οι
Πέρσες θέλοντας να κυκλώσουν το στόλο των
Ελλήνων, περιέπλευσαν τον Καφηρέα, όμως
ξέσπασε καταιγίδα με αποτέλεσμα να βυθιστούν πολλά πλοία τους. Η άλλη ονομασία
του ακρωτηρίου προέρχεται από Ιταλούς ναυτικούς του 14ου και 15ου αιώνα. Εικάζεται ότι
η αρχική ονομασία που του έδωσαν ήταν Cavo duro, που σημαίνει σκληρό ή δύσκολο πέρασμα, όμως
με την παραφθορά, λόγω της αντιγραφής από χάρτη σε χάρτη, το u γράφτηκε ως o και έτσι προήλθε η
λέξη Cavo d’oro.

Ο φάρος του Κάβο Μαλιά

Τμήμα χάρτη του 1552,
όπου εικονίζεται το ακρωτήριο
Καφηρέας (Κάβο Ντόρο),
το οποίο σημειώνεται
ως «Caphareus».
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Το λιμάνι στο Βαθύ της Σάμου όπως
το αποτύπωσε ο Luigi Mayer το 1792
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα).

Πορθμοί, στενά και διώρυγες
Οι σημαντικότεροι ναυτικοί δίαυλοι στο Αιγαίο είναι το στενό των Αντικυθήρων μεταξύ Αντικυθήρων και
Κρήτης, ο πορθμός του Ευρίπου στη Χαλκίδα, το στενό του Καφηρέα μεταξύ νότιας Εύβοιας και Άνδρου,
το στενό της Σκιάθου μεταξύ Σκιάθου και Μαγνησίας, τα Στενά των Δαρδανελίων μεταξύ Θράκης και
Μικράς Ασίας, το στενό Μουζελίμ μεταξύ Λέσβου και τρωαδικής χερσονήσου και το στενό της Μυκάλης
μεταξύ Σάμου και μικρασιατικής ακτής. Δεκάδες είναι και τα στενά ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων,
των Δωδεκανήσων και των Σποράδων.

Ο ΠΝΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, «Ο Φρίξος επί του
χρυσόμαλλου κριού και η Έλλη»

Το αρχαίο όνομα των Στενών των Δαρδανελίων
ήταν Ελλήσποντος. Ονομάστηκε έτσι από την
Έλλη, κόρη του Αθάμαντα, βασιλιά του Ορχομενού. Καθώς η Έλλη μαζί με τον αδελφό της
Φρίξο ταξίδευαν στην πλάτη του χρυσόμαλλου
κριαριού, η Έλλη ζαλίστηκε, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ξέρξη στην Ελλάδα, και ενώ προσπαθούσε να περάσει τα στρατεύματά του από τον
Ελλήσποντο, οι γέφυρες κατέρρευσαν ύστερα
από τρικυμία. Τότε ο Ξέρξης αποκεφάλισε τους
μηχανικούς του και διέταξε να μαστιγώσουν τη
θάλασσα γιατί δεν υπάκουσε στις διαταγές του,
ενώ έριξε και αλυσίδες για να τη δέσουν.

Εκτός από τους φυσικούς διαύλους αξίζει να αναφέρουμε
και την τεχνητή διώρυγα στον Ισθμό της Κορίνθου, που διανοίχτηκε το 1893. Η ιδέα της διώρυγας υπήρχε ήδη από την
εποχή του τύραννου Περίανδρου, κατά τον 7ο αι. π.Χ. Στη
Ρωμαϊκή εποχή έγιναν απόπειρες διάνοιξης από τον Νέρωνα
και στη συνέχεια από τον Ηρώδη τον Αττικό, οι οποίες δεν
τελεσφόρησαν.
Στην αρχαιότητα τα πλοία μεταφέρονταν από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό κόλπο (και αντίστροφα) μέσα από τη
δίολκο, για να αποφευχθεί ο περίπλους της Πελοποννήσου.
Επίσης, στη Χαλκιδική υπάρχει η διώρυγα της Ποτίδαιας στη χερσόνησο της Παλλήνης, η οποία αναφέρεται
σε πηγές του 1ου αι. π.Χ. Κάποιες από αυτές σημειώνουν
ότι ανοίχτηκε από τον Κάσσανδρο, όταν αυτός έχτισε την
Κασσάνδρεια (315 π.Χ.). Τη σημερινή της μορφή την πήρε
τη διετία 1935-1937.

Το στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου
όπως απεικονίζεται σε χάρτη του 1870.
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Λιμάνια και αγκυροβόλια

Άποψη του Τελωνείου και των Αποθηκών
Διαμετακόμισης (Τράνζιτο) στο λιμάνι
της Ερμούπολης, στη Σύρο

Στο Αιγαίο πέλαγος υπάρχουν περίπου 180 λιμάνια, όρμοι και αγκυροβόλια. Στην ηπειρωτική Ελλάδα τα
σημαντικότερα είναι αυτά του Πειραιά, του Ναυπλίου, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της
Αλεξανδρούπολης. Στη Μικρά Ασία συναντάμε τα λιμάνια του Αϊβαλί, της Σμύρνης, της Αλικαρνασσού,
του Κουσάντασι. Στην Κρήτη υπάρχουν το λιμάνι του Ηρακλείου και της Σούδας, ενώ στα υπόλοιπα
νησιά είναι αυτά της Μυτιλήνης, της Χίου, του Βαθύ (Σάμου), της Ρόδου, της Άνδρου, της Ερμούπολης
(Σύρου), του Αθηνιού (Σαντορίνη) κ.ά.

ΑΚΟΙΜΗΤΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Χτισμένοι σε ακρωτήρια, σε βραχονησίδες ή στο άνοιγμα των λιμανιών, οι φάροι
σκορπούν τις φωτεινές δέσμες τους για
να δείχνουν το δρόμο σε κάθε λογής πλεούμενα, ακόμη και σήμερα στην εποχή
των δορυφορικών πλοηγήσεων. Ο πρώτος
φάρος στην Ελλάδα λειτούργησε στην
Αίγινα, το 1829, με απόφαση του πρώτου
κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1831 λειτούργησαν δύο ακόμη
φάροι, στο λιμάνι των Σπετσών και τον
Άγιο Νικόλαο Κέας, το παλιό ορμητήριο
του Λάμπρου Κατσώνη. Στην εικόνα, ο
φάρος του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο σε
γκραβούρα εποχής.
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Θαλάσσια ρεύματα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ

Η κυκλοφορία των νερών του Αιγαίου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την αλατότητά τους στα βαθιά
νερά, αλλά και από τους ανέμους και την παρουσία πολλών νησιών στα επιφανειακά. Τα θαλάσσια ρεύματα είναι γενικά κυκλικά και αριστερόστροφα, ενώ είναι πιο έντονα στην επιφάνεια απ’ ό,τι στα βαθιά νερά.
Την κίνηση των ρευμάτων του Αιγαίου επηρεάζουν, επίσης, η είσοδος των πιο ψυχρών και υφάλμυρων
νερών της Μαύρης Θάλασσας από τα Στενά των Δαρδανελίων, αλλά και η έξοδος των ρευμάτων από την
κρητική τάφρο προς την ανατολική και δυτική Μεσόγειο.

Στο Αιγαίο είναι σπαρμένα 7.582 νησιά
και βραχονησίδες. Από αυτά κατοικούνται σήμερα περίπου 100, ενώ περίπου 70
έχουν πληθυσμό πάνω από 50 κατοίκους.
Τα περισσότερα είναι μικρές και μεγαλύτερες βραχονησίδες, με ιδιαίτερα
δύσκολη πρόσβαση. Το μεγαλύτερο
νησί του Αιγαίου είναι η Κρήτη, με
έκταση 8.261 τ.χλμ. Ακολουθεί η
Εύβοια, με 3.622 τ.χλμ. Μόνο δύο
ακόμα νησιά ξεπερνούν σε έκταση τα 1.000 τ.χλμ., η Λέσβος και η
Ρόδος, ενώ ακολουθεί η Χίος με
έκταση περίπου 841 τ. χλμ.
Στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου,
στις λεγόμενες θρακικές Σποράδες,
Χάρτης της Λήμνου και της χερσονήσου
συναντάμε τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο, τον
του Άθω σε επιχρωματισμένη λιθογραφία
Άγιο Ευστράτιο, καθώς και την Ίμβρο και την Τένεδο, οι οποίες ανήκουν στην Τουρκία. Λίγο πιο νότια και ανατολικά, απέναντι από τις μικρασιατικές
ακτές, βρίσκονται η Λέσβος, η Χίος, οι Οινούσσες και τα Ψαρά. Έξω από τις ακτές της Θεσσαλίας συναντάμε τις θεσσαλικές ή Βόρειες Σποράδες (στην αρχαιότητα Μαγνήτων νήσοι): τη Σκιάθο, τη Σκόπελο,
την Αλόννησο, τη Σκύρο καθώς και 15 ακόμη μικρότερα νησιά. Νοτιοανατολικά της Αττικής βρίσκονται
τα νησιά των Κυκλάδων, από τα οποία τα μεγαλύτερα είναι η Νάξος, η Άνδρος, η Πάρος, η Τήνος, η
Μήλος, η Κέα, η Αμοργός, η Ίος, η Κύθνος, η Μύκονος, η Σύρος, η Σαντορίνη, η Σέριφος και η Σίφνος.
Στον Σαρωνικό κόλπο βρίσκονται η Σαλαμίνα, η Αίγινα, το Αγκίστρι και ο Πόρος, ενώ έξω από τις ακτές
της Αργολίδας βρίσκονται η Ύδρα και οι Σπέτσες (όλα αυτά μαζί ονομάζονται νησιά του Αργοσαρωνικού). Ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόνησσο είναι τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και η Ελαφόνησος.
Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βρίσκονται
τα Δωδεκάνησα, με μεγαλύτερα νησιά τη
Ρόδο, την Κω, την Κάρπαθο, την Κάλυμνο,
την Αστυπάλαια, την Κάσο, την Τήλο, τη
Σύμη, τη Λέρο, τη Νίσυρο και την Πάτμο.
Βορειότερα των Δωδεκανήσων και κοντά
στις μικρασιατικές ακτές βρίσκονται οι
λεγόμενες νότιες Σποράδες: Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι.
Να θυμίσουμε εδώ ότι, κατά την αρχαιότητα, Σποράδες αποκαλούνταν όλα τα
διάσπαρτα νησιά του Αιγαίου εκτός των
Κυκλάδων, οι οποίες περιέβαλαν το ιερό
Η προκυμαία της Σκιάθου σε καρτ ποστάλ των αρχών του 20ού αιώνα
νησί της Δήλου.

Giusepe Rosaccio, χάρτης της Χαλκίδας
και του πορθμού του Ευρίππου
(1598, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Χαλκογραφία που εικονίζει το επιθαλάσσιο
φρούριο στη γέφυρα του πορθμού
του Ευρίππου, το οποίο κατασκευάστηκε
στα χρόνια των Ενετών.
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Τα παλιρροϊκά ρεύματα στο
Αιγαίο είναι ασθενικά και το εύρος
τους κυμαίνεται από 12 έως 50 εκ.
Εξαίρεση αποτελούν τα «τρελά νερά»
της Χαλκίδας, η παλίρροια στον πορθμό του Ευρίπου. Η παρακολούθηση
του φαινομένου έδειξε ότι παρουσιάζει μια κανονικότητα αλλαγής φοράς
ανά 6 ώρες περίπου στις 22-23 ημέρες
του μήνα, αλλά στις υπόλοιπες 6-7
ημέρες το ρεύμα γίνεται τόσο ακανόνιστο που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση ακόμη και 14 φορές μέσα στο
ίδιο 24ωρο!

Μαρμάρινο υπέρθυρο από την Τήνο
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Το ανάγλυφο και το φυσικό τοπίο των νησιών

Χάρτης της Καρπάθου σε επιχρωματισμένη
χαλκογραφία του O. Dapper, 1688,
(Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης).
Όλοι οι χάρτες των ξένων περιηγητών
σημειώνουν τις πολυσχιδείς ακτές
και το ανάγλυφο των νησιών.

Το φαράγγι της Σαμαριάς
και στο βάθος τα Λευκά όρη
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Τα νησιά του Αιγαίου ανήκουν σε διαφορετικές
γεωλογικές ενότητες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αντίστοιχα η μορφολογία του εδάφους τους,
το δίκτυο των υδάτων και η χλωρίδα τους. Το ανάγλυφο των νησιών παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση και ενδιαφέρουσα εναλλαγή μεταξύ των
πεδινών εκτάσεων και των ορεινών όγκων. Υπάρχουν ψηλά βουνά με δασωμένες εκτάσεις, γυμνοί
βραχώδεις λόφοι, εύφορες αλλά και ημιάνυδρες
πεδιάδες, καθώς και κατάφυτες αλλά και ξηρές
κοιλάδες. Στα μικρότερα νησιά κυριαρχεί το ημιορεινό τοπίο, ενώ στα μεγαλύτερα οι λόφοι και τα
βουνά εναλλάσσονται με μικρές ή μεγαλύτερες
πεδιάδες.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νησιών –αλλά
και των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας–
είναι η πολύπλοκη ακτογραμμή τους. Υπάρχουν
απόκρημνες ακτές με μεγάλο μήκος στην άκρη
των ορεινών όγκων αλλά και ομαλές ακτές είτε
στην άκρη των πεδινών εκτάσεων είτε εκεί που
καταλήγουν οι μικρές κοιλάδες με τις εκβολές των
χειμάρρων. Οι ακτές καλύπτονται από κροκάλες,
βότσαλα ή άμμο. Σε πολλές ομαλές ακτές εμφανίζονται αμμόλοφοι που αλλάζουν διαρκώς σχήμα από την επίδραση του νερού και του ανέμου ή
αμμόλοφοι με σταθερό σχήμα και βλάστηση.
Τα πιο ψηλά βουνά των νησιών του Αιγαίου
βρίσκονται στην Κρήτη: ο Ψηλορείτης (2.456 μ.)
και τα Λευκά Όρη (2.453 μ.). Στην Εύβοια η Δίρφυς (1.743 μ.), στη Σαμοθράκη ο Σάος (1.663 μ.),
στη Σάμο ο Κερκετέας (1.433 μ.). Στις Κυκλάδες,
το ψηλότερο βουνό είναι ο Ζας στη Νάξο (1.003
μ.). Στα Δωδεκάνησα, το ψηλότερο βουνό είναι ο
Λάστος στην Κάρπαθο (1.215 μ.).
Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη πολλών, στενών
και βαθιών φαραγγιών στα βουνά της Κρήτης, με
εντυπωσιακότερο αυτό της Σαμαριάς στα Λευκά
Όρη, το οποίο έχει μήκος 17 χλμ. Στο όρος Σάος της
Σαμοθράκης τα ορμητικά νερά των χειμάρρων σχηματίζουν μικρούς καταρράκτες και φυσικές πισίνες
στις πλαγιές του βουνού, τις λεγόμενες βάθρες.

Ο ΤΟΠΟΣ

Ξεχωριστή σημασία
έχουν και τα σπήλαια
στην περιοχή του Αιγαίου,
όχι μόνο από γεωλογική
άποψη αλλά και ως χώροι
που φιλοξένησαν τους
πρώτους κατοίκους του.
Ξεκινώντας από το βορρά
προς το νότο, στα νησιά
συναντάμε το σπήλαιο
του Κύκλωπα στα Γιούρα
των Σποράδων, το σπήλαιο
του Αγίου Βαρθολομαίου
στη Λέσβο και τα δύο σπήλαια στο Άγιο Γάλας της
Χίου. Στην Εύβοια έχουμε
το σπήλαιο της Σκοτεινής
και στις Κυκλάδες το σπήλαιο του Ζα στη Νάξο, το
σπήλαιο της Αντιπάρου,
τα σπήλαια Άγιος Νικόλαος και Καλαμπάκι
στην Πάρο και το Καταφύκι στην Κύθνο.
Στα Δωδεκάνησα ξεχωρίζει το σπήλαιο στο
Χαρκαδιό της Τήλου, όπου εντοπίστηκαν
οστά νάνων ελεφάντων και ελαφιών, το
σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στις Καλυθιές και το σπήλαιο Κούμελο στην περιοχή
Αρχαγγέλου στη Ρόδο, ενώ στην Κω ανασκάφηκε το σπήλαιο της Άσπρης Πέτρας.
Στην Κρήτη τα πιο σημαντικά σπήλαια
είναι αυτά του Ιδαίου Άντρου, του Δικταίου
Άντρου, του Μελιδονιού και του Σφενδόνη. Στην ηπειρωτική Ελλάδα ξεχωρίζει το
σπήλαιο Φράγχθι, που βρίσκεται στην Κοιλάδα Ερμιονίδας της Αργολίδας, ένα από
τα σημαντικότερα σπήλαια της ανατολικής
Μεσογείου και μία από τις σημαντικότερες
προϊστορικές θέσεις του ελλαδικού χώρου.
Στη βόρεια Ελλάδα σημαντικό είναι το
σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική, στο
οποίο έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά ευρήματα, ανάμεσα στα οποία ένα ανθρώπινο
κρανίο ηλικίας εκατοντάδων χιλιάδων ετών.

Από τα πιο γνωστά σπήλαια του Αιγαίου είναι
το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο.
Σε αυτό, κατά την παράδοση, ο Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος οραματίστηκε την Αποκάλυψη
και κατόπιν Θείας Εμπνεύσεως υπαγόρευσε
στον μαθητή του Πρόχορο το ομώνυμο βιβλίο
και το Ευαγγέλιό του. Στις εικόνες, πάνω
ο Ιωάννης και ο Πρόχορος σε μικρογραφία
από χειρόγραφο τετραευαγγέλιο του 1334/5
(Βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου) και αριστερά το Σπήλαιο
της Αποκάλυψης με το παρεκκλήσι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου σε χαρακτικό
των J. B. Hilaire και J. L. Delignon (1782).

Καταρράκτης στον Κάσπακα της Λήμνου
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ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΗ

Οι ανεμόμυλοι αποτελούν σήμα κατατεθέν
της Μυκόνου (κάτω) και της Χίου (πάνω),
αλλά και όλων σχεδόν των αιγαιοπελαγίτικων
νησιών. Οι κάτοικοι των περισσότερων νησιών
χρησιμοποιούσαν τον άνεμο ως κινητήρια
δύναμη για να αλέσουν τα δημητριακά, ώστε
να παράγουν αλεύρι και να καλύψουν
τις διατροφικές τους ανάγκες. Οι ανεμόμυλοι
στα Ταμπάκικα της Χίου χρησιμοποιούνταν
για την κατεργασία του δέρματος.

Στο σπήλαιο της Αντιπάρου υπάρχει ένας χαρακτηριστικός σταλαγμίτης
σε σχήμα κόλουρου κώνου. Έχει διάμετρο 7-8 μέτρα και ύψος 8 μέτρα
και ονομάζεται από τους ντόπιους «Αγία Τράπεζα». Κι αυτό γιατί πάνω
στον εν λόγω σταλαγμίτη τέλεσε λειτουργία ο μαρκήσιος Ντε Νουαντέλ,
πρεσβευτής της Γαλλίας στη Κωνσταντινούπολη, όταν επισκέφτηκε την
Αντίπαρο το 1673.
Το σπήλαιο γνώρισε μεγάλες καταστροφές την περίοδο της ρωσικής
κατοχής του νησιού (1770-1774), όταν Ρώσοι ναύτες που το επισκέφθηκαν, θαμπωμένοι από την εντυπωσιακή ομορφιά των έργων τέχνης που
δημιούργησε η ίδια η φύση, αφαίρεσαν πολλούς σταλακτίτες προκειμένου να τους μεταφέρουν στο αυτοκρατορικό μουσείο Ερμιτάζ.
Το σπήλαιο της Αντιπάρου σε επιχρωματισμένη λιθογραφία του 18ου αιώνα

To κλίμα

Ο Βορέας, χαλκογραφία του J. Stuart σε χάραξη
του J. Basire βασισμένη στην ανάγλυφη
παράσταση στον Πύργο των Αέρηδων
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Το κλίμα στο Αιγαίο πέλαγος είναι μεσογειακό, αλλά παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις από το βορρά προς το νότο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 15,5 έως 19,5° C. Περισσότερο κρύο κάνει
στο βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή προς τα Δαρδανέλια, και λιγότερο στο νότιο Αιγαίο και ειδικότερα στα
Δωδεκάνησα. Η ηλιοφάνεια, κυρίως στο νότιο Αιγαίο, είναι
από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το μήνα Νοέμβριο, αν εξαιρεθεί το βορειανατολικό τμήμα
του Αιγαίου, η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι το
Μάιο. Αιτία είναι οι άνεμοι του φθινοπώρου, που είναι θερμοί και υγροί, και το ότι η θάλασσα κρυώνει πιο αργά από
ό,τι θερμαίνεται. Γενικότερα, οι πιο θερμές περιοχές είναι
στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά, γιατί επηρεάζονται
λιγότερα από τα μελτέμια.
Τα μελτέμια, οι Ετησίες των αρχαίων Ελλήνων, είναι
τοπικοί ημερήσιοι άνεμοι που εκδηλώνονται τους θερινούς μήνες στο Αιγαίο. Η διεύθυνσή τους είναι από τα
βορειοδυτικά στο βόρειο Αιγαίο, από τα βόρεια και βορειοανατολικά στο κεντρικό, από τα βορειοδυτικά στο νότιο
Αιγαίο και στο Κρητικό πέλαγος, ενώ έχουν δυτική διεύθυνση κυρίως στα Δωδεκάνησα. Η έντασή τους κορυφώνεται τον Αύγουστο, οπότε μπορεί και να ξεπερνά τα
7 μποφόρ. Τα μελτέμια δημιουργούνται από ένα μεγάλο
σύστημα υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδας, και ένα μεγάλο σύστημα χαμηλών
πιέσεων στη Μικρά Ασία και την ανατολική Μεσόγειο.

Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο οι άνεμοι είναι πιο ασθενείς, αλλά το χειμώνα, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, η ένταση των βόρειων ανέμων ξεπερνά ακόμη και τα 8 μποφόρ.
Τη μεγαλύτερη ένταση την εμφανίζουν στα στενά του Καφηρέα και στις Κυκλάδες. Στις
νότιες και δυτικές περιοχές του Αιγαίου, το χειμώνα, πνέει ο Σιρόκος, υγρός άνεμος
νοτιοδυτικής διεύθυνσης, που συνοδεύεται από χαμηλά σύννεφα και βροχές.
Οι υψηλότερες τιμές βροχόπτωσης παρατηρούνται στο βόρειο τμήμα και οι
χαμηλότερες στην περιοχή των Κυκλάδων, ενώ η μέση ετήσια σχετική υγρασία
κυμαίνεται από 65 έως 75%.
Σύμφωνα με την αναθεώρηση της κλιματικής κατάταξης Κoppen, η Σαντορίνη
και η Ανάφη έχουν εύκρατο ερημικό κλίμα, αποτελώντας τις μοναδικές περιοχές
στην Ευρώπη με αυτού του είδους το κλίμα.

Στον Τσικνιά ή Γύρα, το υψηλότερο βουνό της Τήνου, κατοικούσε, κατά τον μύθο, ο Αίολος, ο θεός των Ανέμων,
και θάφτηκαν τα παιδιά του Βορέα, Ζήτης και Κάλαις, που θανατώθηκαν από τον Ηρακλή. Στην εικόνα, ο Ζήτης
και ο Κάλαις καταδιώκονται από τις Άρπυιες, στο εσωτερικό λακωνικής κύλικας (560-550 π.Χ., Villa Giulia, Ρώμη).
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Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Τουλίπα του Μπέικερ,
ενδημικό της Κρήτης

Ο ΤΟΠΟΣ

ΤΑ «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΑΚΡΥΑ» ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ
Οι σχίνοι ευδοκιμούν σε πολλά νησιά, μόνο
όμως οι σχίνοι της νότιας Χίου «δακρύζουν»
και δίνουν τη μοναδικά αρωματική ρητίνη, τη
μαστίχα, λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της
συγκεκριμένης περιοχής και της σύστασης
του εδάφους. Ο σχίνος είναι αειθαλής θάμνος
που ζει πάνω από εκατό χρόνια και το ύψος του
δεν ξεπερνάει τα δύο με τρία μέτρα. Ιστορικές
πηγές αναφέρουν ότι από τον 1o αι. μ.Χ. καλλιεργούνταν στη Χίο για φαρμακευτική χρήση.
Στις εικόνες, συγκομιδή μαστίχας σε χαρακτικό του 1878 (δεξιά) και το κόμμι που ρέει σαν
«δάκρυ» από το κέντημα του κορμού του σχίνου (αριστερά).

Το Αιγαίο είναι το μοναδικό νησιωτικό αρχιπέλαγος στον κόσμο
που δέχεται επιρροές από τρία διαφορετικά φυτικά βασίλεια,
αφού βρίσκεται στο χώρο που τέμνονται το ευρωπαϊκό με το ασιατικό και το αφρικανικό βιογεωγραφικό βασίλειο.
Στα Προϊστορικά χρόνια τα νησιά του Αιγαίου ήταν σκεπασμένα με πυκνά δάση. Ακόμα και στην περίοδο της Λατινοκρατίας (1204-1566) πολλά Κυκλαδονήσια ήταν δασωμένα. Σήμερα,
η εικόνα που παρουσιάζει η χλωρίδα τους δεν οφείλεται κυρίως
στις κλιματικές συνθήκες, αλλά στην παρέμβαση του ανθρώπου,
ο οποίος με τη φωτιά, την υλοτομία και την υπερβολική βόσκηση μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους σε χωράφια και βοσκότοπους. Τα αγροτικά τοπία των
νησιών του Αιγαίου, που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από χρόνια αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το
φυσικό περιβάλλον, έχουν μεγάλη οικολογική αξία.

Χαμηλή βλάστηση
Τα περισσότερα νησιά –εκτός από την Κρήτη, την
Εύβοια, τη Λέσβο, τη Σαμοθράκη και τη Σάμο- δεν
έχουν περιοχές με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Η
βλάστηση που αναπτύσσεται κυρίως στα μικρά νησιά
είναι συνήθως χαμηλή, θαμνώδης και μεταβάλλεται
ανάλογα με το έδαφος και το κλίμα, από τα εύφορα
πεδινά έως τις βραχώδεις άνυδρες και ξηρές περιοχές. Στα μεγαλύτερα νησιά και σε λίγα μικρά υπάρχουν
δάση με διάφορα είδη δέντρων. Στην πλειονότητά της η
χλωρίδα των νησιών του Αιγαίου αποτελείται από είδη
που αντέχουν στην έλλειψη νερού και τις ψηλές θερΣαρκοποτήριο το ακανθώδες (Sarcopoterium
spinosum), κοινώς αφάνα. Σύμφωνα με το μύθο,
μοκρασίες του καλοκαιριού. Υπάρχουν είδη μεσογειαόταν ο Άρης κυνηγούσε τον Άδωνη και η θεά Αφροδίτη
κά, ευρωπαϊκά αλλά και αφρικανικά και ασιατικά που
τον προστάτευε, πάτησε πάνω στο θάμνο και το αίμα
εμφανίζονται μόνο στο Αιγαίο.
που έτρεξε από το πόδι της έβαψε τους καρπούς
του φυτού κόκκινους. Θεωρείται φυτό με διουρητικές,
Τα φρύγανα, μικροί θάμνοι με αγκαθωτά φύλλα
τονωτικές και αφροδισιακές ιδιότητες. Το αφέψημα
και όμορφα λουλούδια, έχουν πλατιά εξάπλωση και
της ρίζας του θεωρείται ισχυρό αντιδιαβητικό.
σχηματίζουν μεγάλους φρυγανότοπους στα χαμηλά
υψόμετρα. Τα περισσότερα είδη φρυγάνων είναι αρωματικά και πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται
στην πρακτική Ιατρική από την αρχαιότητα λόγω των φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους. Χαρακτηριστικά
είδη φρυγάνων είναι η αφάνα και η ξυλαφάνα, η λαδανιά, η αστιβιά και η γαλατοστιβιά, η γαλατσίδα,
ο αλίφονας και αρωματικά φυτά όπως το θυμάρι και το φασκόμηλο. Στη χαμηλή βλάστηση των νησιών
του Αιγαίου συγκαταλέγονται, επίσης, το πουρνάρι, ο σχίνος, η χαρουπιά, η κουμαριά, ο ασπάλαθος,
η μυρτιά, η πικροδάφνη, το σπάρτο, η φραγκοσυκιά, το ρείκι και άλλοι ξηρόφιλοι θάμνοι. Η χαμηλή
μεσογειακή βλάστηση ονομάζεται μακία, λέξη που προέρχεται από την ονομασία της λαδανιάς στην
Κορσική.
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Λιόδεντρα, πλατάνια και πεύκα
Χαρακτηριστικό δέντρο πολλών νησιών του Αιγαίου είναι η ελιά, είτε σε
άγρια κατάσταση (αγριελιά) είτε εξημερωμένη και καλλιεργήσιμη. Η ελιά
θεωρείται το αρχαιότερο και σπουδαιότερο καλλιεργούμενο φυτό του Αιγαίου και είναι στενά συνδεδεμένη με τους κατοίκους του και τους πολιτισμούς
που γεννήθηκαν στα νησιά και τα παράλιά του. Σήμερα τεράστιοι ελαιώνες
υπάρχουν στην Κρήτη και τη Λέσβο.
Στα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο και τη Σάμο, στη Ρόδο, αλλά και τις μεγαλύτερες από τις
Βόρειες Σποράδες, υπάρχει πυκνή βλάστηση από πλατάνια, κυπαρίσσια,
Μαύρη και Τραχεία πεύκη, καστανιές, καρυδιές, λεύκες, μουριές, συκιές
και βελανιδιές. Η Τραχεία πεύκη, που είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη ξηρασία, το κρύο και τους ανέμους, απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας
μέχρι τα 1.200 μέτρα υψόμετρο στις πιο νότιες περιοχές. Στις βουνοπλαγιές, κάτω από δάση πεύκης και αειθαλή δέντρα, δημιουργείται κατάλληλο
περιβάλλον για τα άγρια μανιτάρια.

Το περίφημο δάσος στις Κουκουναριές
της Σκιάθου, που πήρε το όνομά του
από τα δέντρα που αφθονούν εκεί.

Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη
Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κω και, σύμφωνα με την παράδοση, επιζεί από την αρχαία εποχή και στη σκιά του δίδασκε ο Ιπποκράτης τους μαθητές του. Στην πραγματικότητα,
το σημερινό δέντρο έχει ηλικία περίπου 500 ετών και είναι, πιθανώς, απόγονος του αρχικού δέντρου.
Δίπλα στον πλάτανο υπάρχουν δύο κρήνες από την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης της Κω και μια
επιγραφή στα αραβικά ότι το νερό τους είναι από την πηγή του Ιπποκράτη. Η μία από τις μουσουλμανικές
κρήνες στηρίζεται σε κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.
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Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη στην πόλη της Κω

Η Λέσβος είναι γεωλογικά κομμένη στα δύο: η δυτική θυμίζει Κυκλάδες, ενώ η ανατολική είναι κατάφυτη. Στη δυτική Λέσβο υπάρχει η μοναδική παρουσία στη χώρα μας του
κίτρινου ροδόδεντρου, ενώ στις πλαγιές του όρους Όλυμπος του νησιού φυτρώνουν άγριες
τουλίπες.
Στην Κέα (Κυκλάδες) υπάρχουν επίσης συστάδες από αιωνόβιες βελανιδιές, που
διατηρήθηκαν επειδή το βελανίδι χρησιμοποιούνταν στα βυρσοδεψεία για την επεξεργασία των δερμάτων. Πυκνή βλάστηση συναντάται επίσης στη Ρόδο, με αυτοφυή δάση
από αιωνόβια πλατάνια και κυπαρίσσια. Το δάσος κυπαρισσιών στον Έμπωνα της Ρόδου
έχει ανακηρυχθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, όπως επίσης και ο Πλάτανος του
Ιπποκράτη στην Κω.

Ο Φοίνικας του Θεόφραστου
Στο Βάι της Κρήτης υπάρχει το μεγαλύτερο φοινικόδασος της Ευρώπης, όπου ευδοκιμεί ο Φοίνικας του Θεόφραστου ή Κρητικός φοίνικας ή Κρητική χουρμαδιά. Μικρότερα φοινικόδαση
υπάρχουν στην Πρέβελη, τον Άγιο Νικήτα Αστερουσίων και το φαράγγι του Μάρτσαλου. Σπάνιο ενδημικό
είδος του Αιγαίου αυτός ο φοίνικας απαντάται επίσης σε
μικρές συστάδες στα Δωδεκάνησα (Κάρπαθος, Χάλκη,
Νίσυρος) και την Αμοργό. Φυτρώνει σε αμμώδεις υγρές κοιλάδες ή βραχώδεις περιοχές,
κοντά στη θάλασσα. Στην αρχαία Ελλάδα ο φοίνικας, όπου εμφανιζόταν, συμβόλιζε τον πλούτο. Σύμφωνα με τον
Όμηρο, ο Απόλλωνας γεννήθηκε από
τη Λητώ κάτω από ένα φοίνικα, στη
Δήλο. Ο Κρητικός φοίνικας διαχωρίστηκε από τη χουρμαδιά, της οποίας
θεωρούνταν υποείδος, μόλις το 1967,
από τον Ελβετό βοτανολόγο Greuter.
Ο Greuter τον «βάφτισε» με το όνομα του πατέρα της Βοτανικής, Θεόφραστου (372287 π.Χ.), ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέφερε
την ύπαρξη του φοίνικα στην Κρήτη. Ο φιλόσοφος
Θεόφραστος γεννήθηκε στη Λέσβο και υπήρξε συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη, τον οποίο διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής.
Μεγάλο μέρος των συγγραμμάτων του αφορούν τη
Βοτανική και τη Ζωολογία. Ο Θεόφραστος «βάφτισε»
πολλά φυτά της ελληνικής χλωρίδας και σε αυτόν
οφείλεται το όνομα φρύγανα.
Ο πατέρας της Βοτανικής Θεόφραστος (372 - 287 π.Χ.)

Το φοινικόδασος στο Βάι της Κρήτης
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Λουλούδια στην άμμο και στου βράχου τη σχισμάδα
Σημαντικά οικοσυστήματα αποτελούν οι ακτές. Υπάρχουν αμμώδεις ακτές
στις οποίες κυριαρχούν θάμνοι ή πόες, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών
θερμοκρασίας, υγρασίας και αλατότητας. Στις αμμώδεις ακτές ξεχωρίζoυν
ο κρίνος της θάλασσας με τα λευκά του λουλούδια, η αγριοβιολέτα της
άμμου, η μαργαρίτα της άμμου κ.ά. Ο κρίνος της θάλασσας απεικονίζεται στις
τοιχογραφίες των ανακτόρων της Kνωσσού και των προϊστορικών σπιτιών στο
Ακρωτήρι της Θήρας. Σε ορισμένες αμμώδεις ακτές συναντάμε παράκτιους
αμμόλοφους (θίνες) με κέδρους ή άρκευθους, όπως για παράδειγμα στη Νάξο.
Στην ενδοχώρα των νησιών φυτρώνουν παπαρούνες, σιληνές, μαργαρίτες,
κυκλάμινα, έχιες, υάκινθοι, ανεμώνες, τουλίπες, παιωνίες, ορχιδέες αλλά και
λούπινα. Ο καρπός των λούπινων χρησιμοποιούνταν ως τροφή των ανθρώπων, ιδίως κατά τις περιόδους των νηστειών του χριστιανικού εορτολογίου. Η
καλλιέργεια του λούπινου στη χώρα μας έχει εγκαταλειφθεί, αφού θεωρείται
ευτελές προϊόν, αν και σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Μάνη και την Κρήτη,
αξιοποιείται μέχρι και σήμερα.

Κρίνος της θάλασσας,
σε τοιχογραφία
από τον προϊστορικό
οικισμό του Ακρωτηρίου
της Θήρας

ΟΙ ΛΑΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Στη Χίο ευδοκιμούν τέσσερα είδη άγριας τουλίπας, από τα οποία τα τρία φύονται αποκλειστικά στο νησί.
Οι ντόπιοι τις ονομάζουν «λαλάδες». Την άνοιξη, ένα κατακόκκινο «χαλί» από λαλάδες «στρώνει» τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις του κεντρικού τμήματος του νησιού. Τα άνθη τους δεν διατηρούνται πάνω από
7 με 10 μέρες. Η τουλίπα προέρχεται από την κεντρική Ασία και από εκεί η καλλιέργειά της εξαπλώθηκε
σε όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Λέγεται ότι η τουλίπα πήρε το όνομά της από το τουρμπάνι (toliban
στα λατινικά), το κάλυμμα του κεφαλιού που φορούσαν οι άντρες στη Μέση Ανατολή.

ΤΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ
Συχνή παρουσία στις παραλίες των νησιών έχει και το αρμυρίκι, ένα δενδρύλλιο εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία και
την αλατότητα του εδάφους, που καλλιεργείται κατά μήκος
των ακτών ως καλλωπιστικό, αλλά και για τη σκιά του.
Στην αρχαία Ελλάδα το αρμυρίκι με τα όμορφα ροζ λουλούδια
του συμβόλιζε τη νιότη και την ομορφιά και ήταν αφιερωμένο στη
θεά Αφροδίτη.
Ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Κ 314-457) αφηγείται πως ο Οδυσσέας κρέμασε σε ένα αρμυρίκι την πανοπλία του Δόλωνα, για
να αποδώσει τιμές στον νεαρό Τρωαδίτη που σκότωσε ο Διομήδης. Στην εικόνα, αρμυρίκια στην παραλία Παπικινού της
Μήλου.
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Κρίταμος ο θαλασσινός
(Crithmum maritimum)

Στις βραχώδεις απόκρημνες ακτές που υψώνονται αρκετά μέτρα πάνω από τη θάλασσα, η
έλλειψη χώματος, η υψηλή αλατότητα και η απομόνωση δημιουργούν ξεχωριστές συνθήκες για τα
φυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πολλές βραχονησίδες του Αιγαίου. Εκεί, επιβιώνουν
μόνον χασμόφυτα, δηλαδή φυτά που ριζώνουν
στις σχισμές και τις κοιλότητες των βράχων, όπου
συγκρατείται ελάχιστο χώμα. Οι βραχώδεις ακτές
με τον ερχομό της άνοιξης «χρωματίζονται» από
τις ανεμώνες, τις ίριδες, τις ευφορβίες, τις παπαρούνες, την κάπαρη και τον κρίταμο.
Ο κρίταμος φυτρώνει πάνω στα βράχια, όπου
υπάρχει λίγη άμμος, αντέχει στη δύναμη του ανέμου και ποτίζεται με την αλμύρα της θάλασσας. Τα φύλλα
του είναι πλούσια σε βιταμίνη C, διουρητικά και αντιμικροβιακά. Ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος τον είχαν σε
μεγάλη εκτίμηση, γιατί περιέχει αιθέρια έλαια, μεταλλικά άλατα, ιώδιο και βιταμίνες. Στην αρχαία ελληνική
κουζίνα, τον χρησιμοποιούσαν ευρέως στις σαλάτες και τον διατηρούσαν στην άλμη ως τουρσί (αλμύρα).

Ενδημική χλωρίδα
Το Αιγαίο αποτελεί ένα εντυπωσιακό «εργαστήρι» βιοποικιλότητας, αφού παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό
ενδημικής χλωρίδας. Ενδημικό είναι ένα είδος που ευδοκιμεί σε έναν λίγο-πολύ οριοθετημένο (ή και
απομονωμένο) γεωγραφικό χώρο, στον οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει εξελιχτεί.
Στα νησιά του Αιγαίου, λόγω της διαφοράς μεγέθους, υψομέτρου και πετρωμάτων, της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και της μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας, δημιουργήθηκαν πάμπολλα οικολογικά
συστήματα που συνέβαλαν στη δημιουργία ενδημικών ειδών και την ανάπτυξη πλούσιας σε βιοποικιλότητα
τοπικής χλωρίδας. Από τα σχεδόν 1.000 ενδημικά είδη της Ελλάδας́ περίπου 380 ευδοκιμού́ν αποκλειστικά στα νησιά του Αιγαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Κυκλαδονήσια, που έχουν έκταση μικρότερη από
3.000 τ. χλμ., έχουν βρεθεί περίπου 1.400 είδη φυτών, από τα οποία τα 83 είναι ενδημικά, ενώ περίπου 2.200
είδη απαντώνται στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, από τα οποία τα 86 είναι ενδημικά. Η Κρήτη,
σε σχέση με τα άλλα νησιά του Αιγαίου, παρουσιάζει μεγάλη διαφορά στην ποικιλομορφία του τοπίου και
τις κλιματολογικές συνθήκες. Είναι η περιοχή με τα περισσότερα ενδημικά είδη (165) στην Ελλάδα, εξαιτίας της μακροχρόνιας απομόνωσής της από την ηπειρωτική ξηρά. Η Εύβοια, είναι πολύ κοντά στη Στερεά,
θεωρείται ότι γεωγραφικά ανήκει στην ηπειρωτική Ελλάδα και έχει μολις 34 τοπικά ενδημικά είδη. Στα
Δωδεκάνησα, ενδημικά και σπάνια είδη φυτών υπάρχουν στη Ρόδο, την Κω, την Κάρπαθο και τη Σαρία. Στη
Ρόδο, στις ασβεστολιθικές βραχώδεις πλαγιές του όρους Αττάβυρος, φυτρώνει η εντυπωσιακή Κενταύρια
η θριδακόφυλλη. Εκεί υπάρχει και ένα σπάνιο είδος καμπανούλας, το γιγάντιο Ασύνευμα, που ανθίζει μία
μόνο φορά στην πολύχρονη ζωή του και είναι απειλούμενο είδος λόγω της βόσκησης και επειδή ευδοκιμεί
σε λίγα νησιά (Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος). Στα δάση κυπαρισσιού της Ρόδου και μόνο εκεί φύεται η σπάνια
και απειλούμενη Παιώνια της Ρόδου ή φλασκανούρα για τους ντόπιους. Το λευκό, ανοιξιάτικο κυκλάμινο
της Ρόδου φυτρώνει επίσης σε δάση και θαμνώνες στη Ρόδο και την Κω. Άλλα σπάνια και ενδημικά φυτά
είναι η σταιχελίνα η θαμνοειδής (Αστυπάλαια, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Σύμη), ένα μεγάλο είδος αγριοσέληνου, σπάνιο στο νότιο Αιγαίο, καθώς και το θαμνώδες Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου.

Lupinus graecus, ένα από τα πιο κοινά
αγριολούλουδα των Κυκλάδων
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Μελάνθιον το ήμερο ή Νιγέλα
η εδώδιμος (Nigela sativa),
γνωστή ως μαυροκούκι
ή μαυροσούσαμο.
Οι Άγγλοι την αποκαλούν
«αγάπη στην ομίχλη»
ή «διάβολο στο θάμνο», ενώ
ο Μωάμεθ φέρεται να έχει πει
πως «το μαυροκούκι θεραπεύει
όλες τις ασθένειες, εκτός από το
θάνατο». Οι σπόροι της έχουν
χρησιμοποιηθεί ευρέως ως
φάρμακο από την αρχαιότητα.
Συγκεκριμένα, ο Διοσκουρίδης
χρησιμοποιούσε τους
σπόρους της για να θεραπεύει
πονοκεφάλους
και πονόδοντους.
Σιληνή του Χόλτσμαν

Allium brulloi

Στα νησιά των Κυκλάδων αποκλειστικά ενδημικά είναι μερικά υποείδη του φυτού ερύσιμο, που είναι
ποώδες φυτό ύψους 20-50 εκ. και ζει από 4 έως 6 χρόνια, η Πιμπινέλα του Πρετεντέρη, ένα ποώδες, πολυετές φυτό με όρθιους βλαστούς, που φύεται αποκλειστικά σε σχισμές βράχων, το Σύμφυτο του Ντέιβις, το
κεφαλόχορτο (Ορίγανο το πληκτροφόρο) και ορισμένα είδη φριτιλάριας ή καλογριάς, ενός πολύ όμορφου
φυτού που ξεπροβάλλει μέσα από βραχώδεις τοποθεσίες και φρυγανότοπους στις αρχές της άνοιξης.
Μερικά ενδημικά είδη άγριων σκόρδων του γένους Άλλιο φύονται επίσης στην περιοχή του Αιγαίου.
Ένα από αυτά (Allium brulloi) φυτρώνει μόνο σε σχισμές βράχων στην Αστυπάλαια, ενώ ένα δεύτερο
είδος, το Άλλιο το κιτρινωπό, ευδοκιμεί στα πετρώδη εδάφη της Αμοργού, της Ανάφης, των Κουφονησίων, της Νάξου και της Αντιπάρου.
Στα ενδημικά φυτά που φυτρώνουν σε αμμώδεις περιοχές ανήκουν δύο είδη σιληνής, το ένα που
συναντάται συχνά́ στις Κυκλάδες και πιο σπάνια στα παράλια της Αττικής και της Αργολίδας, και το άλλο,
η Σιληνή η αμμόφιλη, που σήμερα επιβιώνει σε λίγες ακτές της Κρήτης και είναι σπάνια και απειλούμενη.
Στα νησιά του Αιγαίου ζουν και μερικά νεοενδημικά είδη, δηλαδή είδη που έχουν διαφοροποιηθεί σχετικά πρόσφατα και δεν έχουν προλάβει να εξαπλωθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατων ενδημικών
ειδών αποτελούν οι καμπανούλες, με περίπου 30 ενδημικά είδη στο Αιγαίο. Μερικές βρίσκονται μόνο
σε ένα νησί, όπως η Καμπανούλα της Καρπάθου και η Καμπανούλα της Ρόδου. Άλλες φύονται σε πολλά
νησιά, αλλά σε μικρούς πληθυσμούς. Νεοενδημικά είδη του νότιου Αιγαίου είναι επίσης αρκετά υποείδη
του φυτού Νιγέλα η εδώδιμος, ενός ποώδους φυτού που είναι γνωστό́ με τα ονόματα μαυροκούκι ή άγριο
κύμινο. Ορισμένα από τα υποείδη του φυτού που φυτρώνουν στην Κάσο, την Κάρπαθο, τα Αντικύθηρα, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη προέρχονται από προγόνους που απομονώθηκαν από τον κύριο κλάδο του φυτού
πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Νιγέλα της Ικαρίας αποτελεί ένδειξη του χωρισμού της Ικαρίας από τη Σάμο και τη Μικρά Ασία κατά τη μεταπαγετώδη περίοδο (125–75.000 χρόνια πριν).
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ενδημικά είδη που φύονται στις βραχονησίδες του Αιγαίου
και βρίσκονται συνήθως λίγο πιο πίσω από την ακτογραμμή, αλλά τα φτάνει το ράντισμα από τα κύματα
της θάλασσας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ένα είδος σιληνής, η Σιληνή του Χόλτσμαν, που έχει
βρεθεί σε 34 νησίδες, αλλά και η μαργαρίτα των νησίδων που έχει βρεθεί σε 4 νησίδες.

Το τοπικό ενδημικό της Ρόδου
Paeonia rhodia (Σχέδιο: Γιώργος Σφήκας)
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Ο ΤΟΠΟΣ

Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

Το ελάφι της Ρόδου

Όπως η χλωρίδα, έτσι και η πανίδα του Αιγαίου επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση, το κλίμα και τη
μεγάλη ποικιλία βιότοπων. Ο ζωικός πλούτος των νησιών του είναι εντυπωσιακός και αποτελεί μείγμα
ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικανικών ειδών, μαζί με διάφορα ενδημικά είδη.
Στα νησιά του Αιγαίου ζουν πολλά χερσαία θηλαστικά. Ανάμεσά τους είναι αρκετά σαρκοφάγα όπως
η Αλεπού, το Κουνάβι, η Νυφίτσα, ο Ασβός, η Βίδρα κ.ά. Εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, το μόνο
νησί στο οποίο συνεχίζουν να υπάρχουν τσακάλια είναι η Σάμος.
Στα νησιά ζουν επίσης ελάφια, αγριόγιδα, αγριοκάτσικα, αγριόχοιροι, αλλά και εντομοφάγα όπως
σκαντζόχοιροι, μυγαλές, ασπάλακες. Δεν λείπουν τα κουνέλια, οι λαγοί, τα κουνάβια, οι νυφίτσες, αλλά
και τα τρωκτικά όπως οι σκίουροι, τα ποντίκια, οι αρουραίοι, οι τυφλοπόντικες κ.ά. Στα πολυάριθμα σπήλαια των νησιών του Αιγαίου κρύβονται πολλά είδη νυχτερίδων. Ο Στεποποντικός είναι ένα από τα τρωκτικά που έχει ανάγκη προστασίας, όπως και η Ασιατική τρανονυχτερίδα στη Ρόδο.
Σπάνια είδη χερσαίων θηλαστικών που ζουν στο χώρο του Αιγαίου είναι ο Ασιατικός σκίουρος ή
γαλιά, που ζει μόνο στη Λέσβο, η Κηπομυγάλη της Λέσβου, ο Ασβός της Ρόδου, ο Κρητικός δασομυωξός,
ο Ασβός της Κρήτης, το Κρητικό αγριοκούνελο και ο πολύ σπάνιος Κρητικός αγριόγατος ή φουρόγατος.
Το ζώο αυτό θεωρούνταν για πολλά χρόνια εξαφανισμένο είδος, αλλά το 1996 αιχμαλωτίστηκε ένα άτομο.

Στα δάση της Ρόδου ζει
το πλατώνι, γνωστό και
ως ροδίτικο ελάφι. Είναι
μέτριου μεγέθους ζώο. Το
μήκος του είναι 1,5 μέτρο
περίπου και το ύψος του
φτάνει τα 90 περίπου εκατοστά, ενώ ζυγίζει γύρω
στα 100 κιλά. Στη μεσογειακή Ευρώπη τα εισήγαγαν αρχικά οι Φοίνικες
και αργότερα οι Ρωμαίοι.
Σήμερα υπάρχουν λιγότερα από 50 ζώα και το
είδος συμπεριλαμβάνεται
στην κατηγορία «τρωτά»
του Kόκκινου Bιβλίου των
Aπειλουμένων Σπονδυλόζωων της Eλλάδας. Θεωρείται σύμβολο του νησιού. Δύο αγάλματα ελαφιών, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό,
τοποθετημένα πάνω σε κίονες, στολίζουν τις δύο πλευρές της εισόδου του παλιού λιμανιού της πόλης.

Το Πλατώνι της Ρόδου ( Dama dama), σύμβολο
του νησιού εδώ και πολλά χρόνια (Σχέδιο:
Μαρίνα Ρούσσου). Το αποδεικνύουν και τα δύο
χάλκινα ελάφια στην είσοδο του Μανδρακίου,
του στρατιωτικού λιμανιού της αρχαίας και
μεσαιωνικής Ρόδου. Ορισμένοι θεωρούν
ότι το έφεραν στο νησί οι Σταυροφόροι, για να
προστατευτούν από τα φίδια ή από τους Ενετούς.
Πιο πιθανή, όμως, είναι η άποψη που υποστηρίζει
ότι το Πλατώνι απομονώθηκε στη Ρόδο όταν
τα νερά της Μεσογείου κατέκλυσαν το Αιγαίο και
δημιουργήθηκαν τα νησιά. Υπέρ αυτής συνηγορεί
και το γεγονός ότι η Ρόδος είχε το προσωνύμιο
«Ελαφούσα» κατά την αρχαιότητα.

Τα αγριοκάτσικα του Αιγαίου

Ασιατικός σκίουρος (Sciurus anomalus) ή γαλιά. Από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό και ελλαδικό χώρο, ζει μόνο στη Λέσβο,
η οποία είναι το δυτικότερο άκρο εξάπλωσής του.
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Το κρι-κρι (Capra aegagrus creticus), γνωστό και ως κρητική αίγα, αγρίμι
ή κρητικό αγριοκάτσικο ζει στην Κρήτη και σε ορισμένα μικρά νησιά όπου
έχει μεταφερθεί. Το κρι-κρι δεν είναι ιθαγενές της Κρήτης, αλλά εισήχθη
εκεί κατά τη Μινωική εποχή. Το τελευταίο του καταφύγιο είναι οι κορυφές
των Λευκών Ορέων στη δυτική Κρήτη, ιδιαίτερα οι κατακόρυφοι βράχοι
του φαραγγιού της Σαμαριάς. Το φαράγγι έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός για να προστατευτεί η σπάνια πανίδα και χλωρίδα του, αφού φιλοξενεί
άλλα 14 ενδημικά ζωικά είδη και περίπου 80 ενδημικά φυτά.
Ένα είδος αγριοκάτσικου που είναι πιθανώς αρχαίας προέλευσης
ζει σε απόκρημνους βράχους στην Aντίμηλο των Kυκλάδων. Επίσης,
στα Γιούρα των Βόρειων Σποράδων ζει ένα ενδημικό αγριοκάτσικο που
φαίνεται ότι είναι απόγονος ημιάγριων αιγών που έφεραν οι πρώτοι κτηνοτρόφοι στη νεολιθική Ευρώπη. Κατά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε
εισαγωγή ήμερων αιγών στο νησί, με αποτέλεσμα να ζευγαρώσουν με
αυτές τα αγριοκάτσικα. Η ανάμειξη του αγριοκάτσικου με την ήμερη αίγα
(κατσίκα) φανερώνεται στην ποικιλόμορφη όψη του, που σήμερα περιλαμβάνει δύο τύπους.

Το Αγριοκάτσικο της Αντιμήλου, το οποίο ζει
αποκλειστικά σε αυτό το απόκρημνο νησί.
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Το αλογάκι
της Σκύρου
Το σκυριανό αλογάκι (Equus caballus
skyriano) είναι μία από τις πιο σπάνιες φυλές αλόγων του κόσμου.
Σήμερα έχουν καταγραφεί 260
καθαρόαιμα σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία περίπου 190
ζουν στη Σκύρο. Το ύψος τους
φτάνει τα 116 εκατοστά. Θεωρείται μία από τις μικρότερες
φυλές του κόσμου, γι’ αυτό
διεθνώς κατατάσσεται στα πόνι,
αν και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, εκτός του ύψους, είναι κοινά με εκείνα των αλόγων. Το αλογάκι
της Σκύρου είναι μια φυλή αλόγων
που στην αρχαιότητα ήταν διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Ο μύθος το θεωρεί απόγονο των αλόγων που ο
Αχιλλέας είχε μαζί του όταν εκστράτευσε στην Τροία. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα
άλογα τα έφεραν στο νησί οι Αθηναίοι τον 5ο αι. π.Χ., ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα άλογα που απεικονίζονται στη ζωοφόρο του Παρθενώνα ανήκουν σε αυτή τη φυλή. Επίσης, πολλοί τα συνδέουν με τα άλογα που
χρησιμοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος στις εκστρατείες του.

Πήλινο αγαλματίδιο στο οποίο
η μορφή του αλόγου παραπέμπει
στο αλογάκι της Σκύρου.

Ερπετά και αμφίβια

Ο ΤΟΠΟΣ

Στις Κυκλάδες υπάρχουν δύο ενδημικά είδη ερπετών, η Γουστέρα της Μήλου (ζει στη Μήλο, την
Κίμωλο, την Πολύαιγο και μερικές ακόμα βραχονησίδες όπως η Βελοπούλα και η Φαλκονέρα) και η Οχιά
της Μήλου (ζει στη Μήλο, τη Σίφνο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο).
Στα θαλάσσια ερπετά που έχουν σημαντική παρουσία στο Αιγαίο και απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση ανήκουν τρία είδη θαλάσσιων χελωνών: η Καρέττα καρέττα, η Πράσινη χελώνα και η μεγαλύτερη
Δερματοχελώνα. Και τα τρία είδη περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην ανοιχτή θάλασσα
και σε ρηχά παράκτια ύδατα. Σπάνια βγαίνουν στην ξηρά, εκτός από τις σύντομες επισκέψεις των θηλυκών για την κατασκευή φωλιάς και την απόθεση των αυγών την περίοδο του καλοκαιριού. Γι΄ αυτό και οι
παραλίες ωοτοκίας των χελωνών είναι προστατευόμενες περιοχές.
Πολλά κοινά αμφίβια ζουν στα νησιά του Αιγαίου, τα περισσότερα στα μεγαλύτερα και πιο υγρά
νησιά: ο Πράσινος βάτραχος, ο Πράσινος φρύνος, ο Δενδροβάτραχος και η Μπράσκα. Στο Αιγαίο ζουν
και δύο από τα τρία ενδημικά είδη αμφιβίων της Ελλάδας: ο Βάτραχος της Καρπάθου και η Σαλαμάνδρα
της Καρπάθου ή κουρκούταβλος ή σκουκούταβλος ή κοχυλίνα στην Κάρπαθο, στην Κάσο και τη Σαρία.

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Στη δυτική Ρόδο, στη μικρή κοιλάδα Πελεκάνος, την περίοδο του καλοκαιριού, συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός από νυχτοπεταλούδες του είδους Όμορφη η Τετραγωνόστικτη (Panaxia quadripunctaria).
Οι πεταλούδες καταλαμβάνουν τους κορμούς και τα φύλλα ενός είδους πλατάνου, της ζηδιάς. Το δέντρο
εκκρίνει ένα είδος ρητίνης που ελκύει τις πεταλούδες. Αφού ζευγαρώσουν, γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου,
αφήνουν την κοιλάδα και πετούν προς το εσωτερικό του νησιού, σε μια απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων,
όπου γεννούν τα αυγά τους. Την επόμενη χρονιά, στις αρχές Ιουνίου, ξαναγυρίζουν μαζικά στην κοιλάδα, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο από πεταλούδες. Μεγάλοι πληθυσμοί πεταλούδων αυτού του
είδους ζουν και στην περιοχή Πεταλούδες της Πάρου.

Panaxia quadripunctaria

Εξαιτίας του θερμού κλίματος του Αιγαίου, υπάρχει μεγάλη ποικιλία φιδιών, σαυρών και χελωνών. Μάλιστα,
για κάποια είδη ερπετών, τα νησιά του νότιου Αιγαίου αποτελούν το όριο εξάπλωσής τους. Πολλά από τα είδη
που ζουν στα Δωδεκάνησα και τα νησιά που βρίσκονται κοντά στη μικρασιατική ακτή δεν υπάρχουν στην
ηπειρωτική Eλλάδα. Η Τουρκική σαύρα βρίσκεται σε ορισμένα από τα Δωδεκάνησα. Άλλα είδη που ζουν μόνο
στο ανατολικό Aιγαίο είναι η Χρυσόσαυρα, ο Μαύρος ζαμενής, ο Ζαμενής της Pόδου ή
Λεβαντόφιδο, το Θαμνόφιδο, η Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα, η Οθωμανική οχιά,
και ο Οφίσωψ. Tο κροκοδειλάκι, μια αγκαθωτή αβλαβής σαύρα, βρίσκεται στα
νησιά Δήλος, Nάξος, Πάρος και Aντίπαρος. Ακόμη, το Φίδι της Γυάρου, ένα
σχετικά άγνωστο είδος που θεωρείται ενδημικό του νησιού. Στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου έχουν σημαντική παρουσία η Αιγαιόσαυρα και
ο Κυρτοδάκτυλος, όπως και ενδημικά άλλων ερπετών: ο Αβλέφαρος, η
Σαύρα της Ικαρίας, η Τρανόσαυρα, το Σιλβούτι, η Γουστέρα του Ταύρου, η Δενδρογαλιά, η Σαΐτα, ο Λαφίτης, το Νερόφιδο, το Αγιόφιδο, η
Κοινή οχιά, η Γραμμωτή και η Στικτή νεροχελώνα.
Αργυρό νόμισμα της Σερίφου. Ο βάτραχος που απεικονίζεται στον εμπροσθότυπό του
σχετίζεται με τη λατρεία του Περσέα (περ. 530 π.Χ., Νομισματικό Μουσείο Αθήνα).
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ΟΙ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ

Γλάροι, αρπακτικά και τσοπανάκοι

Τον ουρανό του Αιγαίου «οργώνει» πλήθος πουλιών, αφού τα νησιά του φιλοξενούν είδη πτηνών και από την ηπειρωτική Ελλάδα και από τη Μικρά Ασία.
Επίσης, το Αιγαίο αποτελεί χώρο διέλευσης εκατομμυρίων μεταναστευτικών
πουλιών που μετακινούνται από και προς την Αφρική κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Ιδιαίτερα την άνοιξη, το Αιγαίο αποτελεί σημαντικό τόπο όπου τα
πουλιά ξεκουράζονται και τρέφονται, καθώς φτάνουν κατάκοπα, πεινασμένα
και αφυδατωμένα, έχοντας διασχίσει τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο.
Ο περίεργος και επιβλητικός βράχος της Καλλικατσούς στην Πάτμο. Ο ύψους 10 μέτρων
βράχος ονομάζεται Πέτρα, επειδή αποτελείται από συμπαγή βράχο. Το δεύτερο συνθετικό
της ονομασίας του οφείλεται στο ότι εκεί φωλιάζει ένα είδος κορμοράνου που λέγεται
καλλικατσού ή καλλικατσούδα. Τον ίδιο βράχο επέλεξαν ως ασκητήριο πολλοί μοναχοί
ήδη από τον 11ο αιώνα.

Υγρότοποι στο πέλαγος
Σημαντικοί σταθμοί για τα αποδημητικά πουλιά
και όχι μόνο είναι οι υγρότοποι των νησιών του
Aιγαίου. To WWF Ελλάς έχει καταγράψει πάνω
από 700 μικρούς ή μεγάλους υγρότοπους σε 67
νησιά του Αρχιπελάγους. Ανάμεσά τους η Αλυκή και η Χορταρολίμνη στη Λήμνο, οι υγρότοποι
στον κόλπο Καλλονής και η Αλυκή Πολυχνίτου
στη Λέσβο, οι υγρότοποι στις Βόρειες Σποράδες,
οι αλυκές της Mήλου, οι υγρότοποι της Πάρου
και της Aντιπάρου, η Aλυκή στη Nάξο, ο υγρότοπος της Σερίφου, οι μικροί υγρότοποι της Tήνου,
η λίμνη Ψαλίδι και η Aλυκή Τιγκακίου στην Kω,
καθώς και το έλος Καταβιάς στη Ρόδο.
Ακόμη, σε πολλά νησιά, έρημες νησίδες και
βραχονησίδες σχηματίζονται πολυάριθμοι μικροί
Ο υγρότοπος της Αλυκής στη Λήμνο
εποχικοί υγρότοποι. Στους χερσαίους υγρότοπους
των νησιών (χείμαρροι, ποτάμια, λίμνες, έλη),
ανάμεσα στις αρμυρήθρες, τα καλάμια, τα βούρλα, τα αρμυρίκια και τις ιτιές ζουν έντομα, σκώληκες
και όστρακα, καβούρια και γαρίδες, ψάρια, ερπετά και μικρά θηλαστικά. Στους υγρότοπους ζουν πολλά
υδρόβια πουλιά, όπως πάπιες, αλκυόνες, καλαμοκανάδες, νερόκοτες και στρειδοφάγοι, ενώ βρίσκουν
καταφύγιο οι ερωδιοί και τα φοινικόπτερα.
Το νερό 40 υγροτόπων αξιοποιείται άμεσα για ύδρευση, ενώ πάνω από 100 χρησιμοποιούνται για
άρδευση. Σε περισσότερους από 100 βόσκουν αγροτικά ζώα και τουλάχιστον 80 είναι κυνηγότοποι. Σε
πολλούς γίνεται ακόμη παραγωγή αλατιού είτε με βιομηχανικό ή με παραδοσιακό τρόπο.

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus).
Αρκετά απ’ αυτά τα πουλιά ξεχειμωνιάζουν
στους υδροβιότοπους της Λέσβου, της Κω
και της Σάμου (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου).
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Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii). Η ονομασία Larus προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη λάρος,
που αναφέρεται συχνά στον Όμηρο και τον Αριστοφάνη. Η λέξη μεταφορικά χρησιμοποιήθηκε
για να χαρακτηρίσει τους άπληστους δημαγωγούς και τους ανόητους ανθρώπους. Κυριολεκτικά,
ανήκει σε μια κατηγορία λέξεων που σχετίζονται με τη φωνή. Έτσι, η συσχέτιση με το πτηνό προκύπτει
από τη χαρακτηριστική δυνατή φωνή του.

Εκτός από τα αποδημητικά πουλιά, στα νησιά του Αιγαίου φωλιάζουν περίπου 80 είδη πουλιών. Ανάμεσά
τους θαλασσοπούλια όπως ο Αρτέμης, ο Μύχος, ο Υδροβάτης, ο Ασημόγλαρος, ο Θαλασσοκόρακας και ο
Αιγαιόγλαρος. Αυτά τα πουλιά τρέφονται, ζευγαρώνουν και κοιμούνται στο ανοιχτό πέλαγος, ενώ φωλιάζουν σε απομονωμένες βραχονησίδες, που τους προσφέρουν ασφάλεια από τα αρπακτικά της στεριάς.
Ο Αιγαιόγλαρος, με το χαρακτηριστικό κόκκινο ράμφος και τα σκούρα πόδια, είναι ο μόνος γλάρος
που ζει αποκλειστικά στη Μεσόγειο και απειλείται περισσότερο από κάθε άλλο θαλασσοπούλι της Ελλάδας. Οι περισσότερες αποικίες του βρίσκονται στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες αλλά και τις
Βόρειες Σποράδες. Φωλιάζει στις αρχές του καλοκαιριού σε τοποθεσίες που προσεγγίζονται εύκολα από
τους ανθρώπους ή από αρπακτικά ζώα. Η ενόχληση των πουλιών από την παρουσία του ανθρώπου πάνω
στις νησίδες, η ρύπανση των θαλασσών, το κυνήγι και ο ανταγωνισμός του με τον Ασημόγλαρο για τις
φωλιές και την τροφή είναι οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει.
Στις βραχονησίδες του Αιγαίου, εκτός από τα θαλασσοπούλια, ζει κι ένα σπάνιο αρπακτικό, ο
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Μαυροπετρίτης ή Βαρβάκι, όπως τον αποκαλούν οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου. Φωλιάζει
σε αποικίες σε βραχονησίδες ή σε απότομες βραχώδεις ακτές. Κάθε πρωί ανοίγεται στο πέλαγος
για να βρει τροφή για τον ίδιο και τα μικρά του. Ο Μαυροπετρίτης είναι το μόνο αρπακτικό που
κυνηγά αποκλειστικά μεταναστευτικά πουλιά πάνω από τη θάλασσα. Είναι σπάνιο είδος, καθώς
σε όλο τον κόσμο ζουν λιγότερα από 20.000 άτομα. Το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού του
ζει στα νησιά του Αιγαίου, γιατί βρίσκει άφθονη τροφή και απομονωμένες βραχονησίδες χωρίς
χερσαία αρπακτικά για να φωλιάσει.
Άλλα είδη αρπακτικών που ζουν στο Αιγαίο είναι ο Σπιζαετός, ο Φιδαετός, ο Πετρίτης, το
Κιρκινέζι, καθώς και νυκτόβια αρπακτικά όπως η Κουκουβάγια, ο Νανόμπουφος και ο Γκιώνης.
Η χαμηλή μεσογειακή βλάστηση είναι ο βιότοπος πολλών μικρών πουλιών όπως ο Τσιροβάκος, ο Κεφαλάς, ο Κατσουλιέρης, ο Καλόγερος, το Αγριοπερίστερο, ο Σπουργίτης, η νησιώτικη
Πέρδικα. Στις βραχώδεις ακτές φωλιάζουν ο Γαλαζοκότσυφας, η Ασπροκώλα, ο Βραχοτσοπανάκος, το Σμυρνοτσίχλονο, ο Σταχτοπετρόκλης, η Λευκοσουσουράδα κ.ά. Τα πευκοδάση της
Λέσβου είναι το μόνο μέρος στην Ευρώπη όπου φωλιάζει ο Τουρκοτσοπανάκος. Στους υγρότοπους της Κω φωλιάζει η Καστανόπαπια, μία από τις πιο σπάνιες πάπιες της Ελλάδας.
Άλλα ασιατικά είδη που εμφανίζονται πιο σπάνια στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι το
Φοινικοπερίστερο, το Τρυγονοπερίστερο και ο Κήρυλος.

Ο ΤΟΠΟΣ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στα νερά του Αιγαίου ζουν είδη ψαριών τόσο της Μεσογείου όσο και της Μαύρης Θάλασσας, της Ερυθράς Θάλασσας
και του Ινδικού ωκεανού. Έχουν καταγραφεί πάνω από 400
είδη ψαριών και χιλιάδες είδη άλλων οργανισμών, όπως βρυόζωα, υδρόζωα, θαλάσσιοι σκώληκες, μέδουσες, χταπόδια,
καλαμάρια, σουπιές, αστακοί, γαρίδες, κάβουρες, καραβίδες,
αστερίες, αχινοί, αχιβάδες, μύδια και στρείδια. Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) περιέγραψε και ονόμασε 24 είδη καρκινοειδών και σκουληκιών, 40 είδη μαλακίων και εχινόδερμων
και 116 είδη ψαριών, τα οποία προέρχονται όλα από το Αιγαίο
πέλαγος.
Οι ανασκαφές στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας και το σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα έφεραν στο φως μεγάλες ποσότητες από οστά ψαριών σε στρώματα που χρονολογούνται στην 8η
χιλιετία π.Χ. και μας έδωσαν πληροφορίες για τη διατροφή των
κατοίκων της εποχής, που στηριζόταν στην κατανάλωση ψαριών,
οστρακοειδών και μαλακίων.
Τα ψάρια του Αιγαίου ξεχωρίζουν για τη νοστιμιά τους, κι
αυτό γιατί η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα φτωχή σε πλαγκτόν και
άλλες θρεπτικές ουσίες, που είναι η βασική τροφή των ψαριών, σε
αντίθεση με τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα ή τη Βαλτική, που είναι πλούσιες σε τροφές. Λιγότερη
τροφή, λιγότερο λιπαρά ψάρια, άρα και πιο νόστιμα.
Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα μοιράζονται τα νερά τoυ πελάγους: μαρίδα, αθερίνα,
γάβρος, σαρδέλα, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, μελανούρι, ούγενα, μουρμούρα, τσιπούρα, σάλπα,
καλογρίτσα, σκουμπρί, χάνος, δράκαινα, σκορπίνα, πεσκανδρίτσα, φαγκρί, σαργός, σφυρίδα, σκάρος,
λαβράκι, λυθρίνι, γλώσσα, μουρμούρα, μαγιάτικο, βλάχος, ζαργάνα, στήρα, συναγρίδα. κέφαλος, μπακαλιάρος, γόπα, γοφάρι, κολιός, μπαλάς, μυλοκόπι, λούτσος, τόνος, ροφός, ξιφίας. Αλλά και χέλια,
σμέρνες και σελάχια.

Γάβρος (Engraulis encrasicolus), από τα πιο
κοινά ψάρια του Αιγαίου. Κατά την αρχαιότητα
το ψάρι ονομαζόταν «αφύη», ενώ το επίθετο
γαύρος αναφερόταν σε αυτόν που επαίρεται,
είναι ανδρείος, αγέρωχος.

Τοιχογραφία από το πέμπτο δωμάτιο
της Οικίας Δ στον προϊστορικό οικισμό
στο Ακρωτήρι της Θήρας, που απεικονίζει
ψαρά να κρατά με καμάρι τα ψάρια που έπιασε
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

ΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). Η ονομασία του προέρχεται από την Ελεονόρα ντε Μπας, δικαστίνα της Σαρδηνίας
(1347-1404), η οποία αγαπούσε πολύ τα γεράκια και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο είδος.

Θαλασσοκόρακας (Σχέδιο: Γιώργος Σφήκας)
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Ο ιππόκαμπος ονομάζεται και αλογάκι της θάλασσας, αφού δεν έχει σχήμα ψαριού, ενώ το κεφάλι και
ο λαιμός του θυμίζουν έντονα κεφάλι αλόγου. Ζει κοντά στις ακτές, ανάμεσα στα φύκια ή κολλημένος
πάνω στα βράχια. Οι κινήσεις του όταν κολυμπάει είναι άγαρμπες και αργές· έτσι, για να διασχίσει μια
απόσταση τριάντα εκατοστών χρειάζεται τουλάχιστον ένα με δύο λεπτά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του είναι το ότι η εκκόλαψη των αυγών γίνεται από τον αρσενικό ιππόκαμπο και όχι από τον θηλυκό.
Μόλις γονιμοποιηθούν τα αυγά, ο θηλυκός τα τοποθετεί σε έναν ειδικό σάκο στην κοιλιά του αρσενικού,
από όπου γεννιούνται οι μικροί ιππόκαμποι. Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Πλίνιος, ο Διοσκουρίδης κ.ά.,
απέδιδαν στον ιππόκαμπο θεραπευτικές ιδιότητες. Αντιθέτως, ο Αιλιανός θεωρεί το κρέας του ιππόκαμπου δηλητηριώδες. Στην εικόνα, το σιντριβάνι με τους ιππόκαμπους, στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων,
στην πόλη της Ρόδου.
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Δελφίνια, φάλαινες και φώκιες

Ο ΤΟΠΟΣ

Καρχαρίες στο Αιγαίο
Γαλέος (Galeorhinus galeus),
το πιο κοινό καρχαριοειδές του Αιγαίου

Στα νερά του Αιγαίου ζουν θαλάσσια θηλαστικά, όπως το Κοινό Δελφίνι, το Ρινοδέλφινο, το Ζωνοδέλφινο,
η Πτεροφάλαινα, ο Φυσητήρας, ο Ζιφιός, αλλά και Φώκαινες. Στο Μυρτώο πέλαγος μπορεί κανείς να
συναντήσει τα σταχτοδέλφινα, που είναι τα μεγαλύτερα δελφίνια των ελληνικών θαλασσών. Κολυμπούν
με ταχύτητα 37 χλμ./ώρα, οι καταδύσεις τους μπορεί να φτάσουν σε διάρκεια τα 30 λεπτά και τα 500 μέτρα
σε βάθος. Τρέφονται κυρίως με καλαμάρια και περιστασιακά με ψάρια.

Μεσογειακή φώκια
(Μonachus monachus)

Το πιο διάσημο θαλάσσιο θηλαστικό που ζει στο Αιγαίο είναι η Μεσογειακή φώκια (Μonachus
monachus). Στις ελληνικές θάλασσες επιβιώνει ο μισός, περίπου, παγκόσμιος πληθυσμός του – γύρω
στα 250-300 άτομα. Προτιμά απομονωμένες και δυσπρόσιτες βραχώδεις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Ζει κυρίως στις Σποράδες, καθώς και στη Γυάρο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο των Κυκλάδων, ενώ
κάποιες μικρές ομάδες επιβιώνουν στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη βόρεια Κάρπαθο. Οι αρχαίοι Έλληνες
τη θεωρούσαν ιερό ζώο, υπό την προστασία του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα, ενώ την ανέφεραν στα
έργα τους ο Όμηρος, ο Αριστοτέλης και ο Αριστοφάνης.

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Οι αρχαίοι Έλληνες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δελφίνια, κάτι που αποδεικνύεται και από
τις τοιχογραφίες της μινωικής Κρήτης και του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας, καθώς
και από τα ψηφιδωτά δάπεδα της Δήλου. Αρκετοί ολύμπιοι θεοί, όπως ο Απόλλωνας, η Δήμητρα, η
Αφροδίτη και ο Διόνυσος συνδέονται με τα δελφίνια. Σύμφωνα με το μύθο, ο Απόλλωνας πάλεψε με
τον Πύθωνα για να εγκαταστήσει το ναό του. Αφού τον νίκησε, πήρε τη μορφή ενός κοπαδιού δελφινιών
και οδήγησε ένα πλοίο που κινδύνευε από την τρικυμία από την Κρήτη στον Κορινθιακό κόλπο, κοντά
στον Παρνασσό. Οι ναύτες, έκπληκτοι από το ρόλο των δελφινιών στη διάσωσή τους, ορκίστηκαν να
υπηρετούν το ναό του Απόλλωνα και μετονόμασαν την περιοχή σε Δελφούς. Στην εικόνα, δελφίνια σε
λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία του Στόλου, στο Ακρωτήρι της Θήρας.
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Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όταν ο περσικός στόλος καταστράφηκε από κακοκαιρία ανοιχτά της χερσονήσου του Άθω, οι ναυαγοί κατασπαράχτηκαν από πολυάριθμους καρχαρίες και άλλα κήτη. Σήμερα στη
Μεσόγειο ζουν 47 είδη καρχαριών, από τους οποίους περίπου 35 στα ελληνικά πελάγη. Κολυμπούν κατά
κύριο λόγο στις ανοιχτές θάλασσες, πολλοί από αυτούς όμως εισέρχονται και σε κλειστούς κόλπους,
όπως ο Σαρωνικός ή ο Παγασητικός, για να αναπαραχθούν. Οι μεγάλοι πελαγικοί καρχαρίες, όπως ο λευκός καρχαρίας, είναι σπάνιοι στο Αιγαίο είτε λόγω της εντατικότερης αλιείας είτε γιατί αποφεύγουν τις
κλειστές θάλασσες. Αντιθέτως, μικρότεροι καρχαρίες κολυμπούν στα νερά του Αρχιπελάγους: ο γαλέος,
το πιο κοινό σκυλόψαρο των θαλασσών μας, η ζύγαινα ή πατερίτσα (σφυροκέφαλος καρχαρίας), ο σαπουνάς, ο αλεπόσκυλος, ο γλαυκοκαρχαρίας, ο γάτος, η λάμια, ο μούστελος, το κεντρόνι, ο κοκκαλάς κ.ά.
Σε 19 υγροτόπους έχουν καταγραφεί ψάρια του γλυκού νερού. Το μόνο ενδημικό ψάρι του γλυκού
νερού είναι το γκιζάνι, που ζει στα ρέματα, τους χειμμάρους και τις λίμνες της Pόδου. Κινδυνεύει να
εξαφανιστεί από τα τεχνικά έργα που γίνονται κυρίως για αρδεύσεις, αποξηράνσεις και υδροδοτήσεις.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΟΣΤΡΑΚΑ
Η πορφύρα είναι μια χρωστική ουσία που παράγεται με την επεξεργασία του αδένα διάφορων σαρκοφάγων οστράκων (Murex brandaris, Purpura haemastoma, Murex trunculus). Τα δύο πρώτα
είδη έδιναν ανεξίτηλη κόκκινη βαφή, ενώ το τρίτο ιώδη, και ήταν αυτή που κατέγραψε ο Αριστοτέλης. Σε κάθε κοχύλι μέτριου μεγέθους η βαφή είναι ελάχιστη και απαιτούνταν δεκάδες
χιλιάδες όστρακα για τη βαφή ενός χιτώνα.
Στο Αιγαίο τα εργαστήρια παρασκευής και χρήσης της βαφής ήταν αρκετά: Κρήτη, Ρόδος, Κως,
Αμοργός, Νίσυρος (που είχε και το αρχαίο όνομα Πορφυρίς), Χίος, παράλια της Μικράς Ασίας.
Σύμφωνα με τo μύθο, ο σκύλος του Ηρακλή έφαγε κοχύλια και το στόμα του βάφτηκε
κόκκινο. Ο Θησέας, όταν προκλήθηκε από τον Μίνωα να αποδείξει τη θεϊκή καταγωγή του,
βυθίστηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια αναδύθηκε φορώντας πορφυρό ένδυμα, που του
είχε δώσει η Αμφιτρίτη.
Η πορφύρα ήταν πολύτιμη λόγω της δυσκολίας παρασκευής και της σπανιότητας των
οστράκων από τα οποία παράγεται· έτσι η χρήση ενδυμάτων βαμμένων με πορφύρα ήταν από
την αρχαιότητα προνόμιο των πλούσιων και των ισχυρών. Με το χρώμα της πορφύρας βάφονταν, μεταξύ άλλων, ορισμένα ενδύματα ευγενών και αυτοκρατόρων στη Ρώμη και το Βυζάντιο.

Το όστρακο Murex trunculus. Η ιώδης βαφή
που έδινε καταγράφηκε από τον Αριστοτέλη.
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Σφουγγάρια

Διαφημιστική χρωμολιθογραφία του 1880,
όπου αναπαριστώνται οι φάσεις και
τα μέσα αλιείας των σφουγγαριών, καθώς
και οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν οι δύτες.

Στο βυθό του Αιγαίου ζουν και
οι σπόγγοι, τα φυσικά σφουγγάρια, ένα είδος κοιλεντερωτού
ζώου, η μάζα του οποίου έχει
μεγάλη απορροφητική ικανότητα
και χρησιμοποιείται σε διάφορες
χρήσεις, αφού αλιευτεί από τους
σφουγγαράδες. Ο Αριστοτέλης
ήταν αυτός που πρώτος κατέταξε το παράξενο αυτό πλάσμα στα
ζώα. Το σφουγγάρι τρέφεται φιλτράροντας το νερό της θάλασσας
με τους πόρους του, οι οποίοι
κατακρατούν τις θρεπτικές ουσίες. Πολλές περιοχές του Αιγαίου,
από τις Σποράδες, τη Σαμοθράκη
και την Τένεδο μέχρι την Κάσο, την Κάρπαθο και την Κρήτη, παρέχουν θαυμάσια είδη σπόγγων.
Αναφορά στα θαλάσσια σφουγγάρια βρίσκουμε ήδη από τα ομηρικά έπη. Εκεί, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Ήφαιστο να πλένεται με σφουγγάρι πριν φορέσει το χιτώνα του, ενώ οι υπηρέτες στο ανάκτορο
του Οδυσσέα καθαρίζουν με σφουγγάρια τα τραπέζια μετά τα γεύματα των μνηστήρων της Πηνελόπης.
Οι πιο ονομαστοί σφουγγαράδες του Αιγαίοι ήταν οι Καλύμνιοι.

Ο ΤΟΠΟΣ

άλλο. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται τα λεγόμενα «λιβάδια», δηλαδή πολλές δεσμίδες φύλλων η μία κοντά
στην άλλη σε μια μεγάλη έκταση του βυθού. Τα λιβάδια ποσειδωνίας ή φυκιάδες αποτελούν σημαντική πηγή
οξυγόνου και χώρο όπου κατοικούν και τρέφονται πολλά ψάρια.

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΥΦΑΛΟΙ
Ένα από τα ξεχωριστά φαινόμενα
του Αιγαίου είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι που σχηματίζονται από τα ροδοφύκη Corallina
elongata, κόκκινα φύκη της οικογένειας Corallinaceae. Αυτά τα
φύκη παράγουν ανθρακικό ασβέστιο που σχηματίζει τη βασική
δομή του υφάλου. Αναπτύσσονται σε βάθος 5 έως 170 μέτρων,
σε κάθετους βραχώδεις βυθούς.
Μια πρόσφατη έρευνα ανακάλυψε τέτοιους υφάλους με ηλικία
μεγαλύτερη των 700 ετών σε μεγάλα βάθη. Αυτός ο θησαυρός κινδυνεύει με εξαφάνιση, καθώς αρκετοί
ύφαλοι ασβεστολιθικών ροδοφύκων έχουν καταστραφεί από τις μηχανότρατες.

Τα λειβάδια του Ποσειδώνα

Ποσειδωνία (Posidonia oceanica)
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Στο υποθαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου ζουν πολλά είδη φυτικών ειδών, όπως τα φωτόφιλα χλωροφύκη, ροδοφύκη, φαιοφύκη αλλά και θαλάσσια αγγειόσπερμα φυτά. Στο βυθό κοντά στην παραλία ξεχωρίζουν τα εκτεταμένα λιβάδια ποσειδωνίας, που δημιουργούν εξαιρετικά εντυπωσιακές εικόνες.
Η Ποσειδωνία (Posidonia oceanica)
είναι ενδημικό είδος της Μεσογείου που
επιβιώνει και προσαρμόζεται εύκολα στο
θαλάσσιο περιβάλλον. Θεωρείται από
τους αρχαιότερους θαλάσσιους οργανισμούς στη Γη, στην οποία ζει πάνω από
100.000 χρόνια. Συναντάται στους αμμώδεις βυθούς της παράκτιας ζώνης, σε
βάθη από 1-60 μέτρα. Κάθε φυτό ποσειδωνίας διαθέτει 6-8 φύλλα τα οποία είναι
μακριά και λεπτά σαν ταινίες και μπορεί
να φτάσουν το 1 μέτρο σε μήκος. Οι ρίζες
τους επεκτείνονται οριζόντια· έτσι δημιουργούνται νέα φυτά το ένα δίπλα στο

ΦΥΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ομπρελίτσα της θάλασσας, όπως
λέγεται το Acetabularia acetabulum,
είναι ένα χλωρόφυκο που φυτρώνει
κοντά σε βραχώδεις ή πετρώδεις
βυθούς. Είναι πανάρχαιο είδος,
αφού επιβιώνει στις θάλασσές μας
από την εποχή της Τηθύος. Πρόκειται για έναν μονοκύτταρο οργανισμό γιγαντιαίων διαστάσεων, αφού
φτάνει σε ύψος τα 8 εκ. Η παρουσία
του σε μια ακτή σημαίνει ότι τα νερά
της είναι πεντακάθαρα. Αντιθέτως,
η πυκνή παρουσία σε μια ακτή του
Μαρουλιού της θάλασσας (Ulva rigida) υποδηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα υπερτροφισμού και ρύπανσης.
Παρ’ όλα αυτά, συλλέγεται σε πολλά μέρη του κόσμου είτε για λίπασμα είτε για μαγείρεμα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Στο ειδικό τεύχος των «Επτά Ημερών» της εφημερίδας Η Καθημερινή που ήταν αφιερωμένο στη μυθολογία
της θάλασσας, διαβάζουμε στο κείμενο της Σεμέλης Πινγιάτογλου, καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας
στο ΑΠΘ: «Η θάλασσα, με την ποικιλία και τις συνεχείς εναλλαγές στις διαθέσεις, τις εικόνες και
τα χρώματά της, διέγειρε ανέκαθεν τη φαντασία των ανθρώπων, κυρίως των θαλασσοπόρων και
των ποιητών. Οι αμέτρητες διαβαθμίσεις της γαλήνης και της ταραχής της προσωποποιήθηκαν
αναλόγως, με πρόσωπα άλλοτε φιλικά και άλλοτε εχθρικά για τους ανθρώπους. Δαίμονες
αρσενικοί και θηλυκοί, καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι στοίχειωναν τα πελάγη και τις
ανοιχτές θάλασσες, τους κόλπους και τα λιμάνια. Όλοι τους είχαν την ικανότητα να προβλέπουν τον καιρό και να μαντεύουν το μέλλον, τη μαγική δύναμη να μεταμορφώνονται
σε ζώα, φυτά ή φυσικά στοιχεία, όπως ο αέρας, το νερό, η φωτιά. Επειδή διέθεταν αυτές
τις δυνάμεις και γνώριζαν τον σκοτεινό βυθό της θάλασσας και τα μυστικά του προξενούσαν δέος στους ναυτικούς, οι οποίοι επιζητούσαν τη βοήθειά τους στα ποντοπόρα
ταξίδια τους. Η μυθοπλαστική φαντασία προσπάθησε να αιτιολογήσει την παρουσία
όλων αυτών των δαιμόνων στη θάλασσα. Έτσι, για μερικούς από αυτούς διηγούνταν
ιστορίες ότι κάποτε ήταν άνθρωποι που ζούσαν στη στεριά, ώσπου βίαιο τέλος τους έριξε
στη θάλασσα, όπου οι θεοί τους δέχτηκαν και τους έκαναν αθάνατους».
Την άποψη αυτή συμπληρώνει η πολύτομη Ελληνική Μυθολογία (τόμ. 2, σσ. 244-245),
που επιμελήθηκε ο Ι. Θ. Κακριδής. «Καθώς έλειπαν τότε οι επιστημονικές γνώσεις για τη
ναυσιπλοΐα, οι ναυτικοί επιζητούσαν με παρακλήσεις, με πονηρά τεχνάσματα και μαγικές
πράξεις, ακόμα και με τη βία, να εξαναγκάσουν αυτά τα πνεύματα, όταν δεν το ήθελαν μόνα τους,
Ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα,
για να τον αναγκάσει να του πει τα μελλούμενα,
ενώ οι Νηρηίδες έχουν στήσει γύρω τους χορό.
Εσωτερικό μελανόμορφης κύλικας από
την Ταρκυνία (περ. 550 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Νάπολη).

Ο Ποσειδώνας καταδιώκει τον γίγαντα
Πολυβώτη. Δεξιά παρακολουθεί τη σκηνή
ανακεκλιμένη η γη. Παράσταση σε ψηφιδωτό
δάπεδο 3ου αι. μ.Χ. από οικία της Κω.
Σήμερα βρίσκεται στο Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου στη Ρόδο.

να τους φανερώσουν τη σοφία και τη μαντική τους ικανότητα, για να μπορέσουν να προβλέψουν τους
καιρούς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις άλλες θάλασσες και στις άλλες χώρες και να αποφύγουν
κινδύνους και άλλα δυσάρεστα ενδεχόμενα του ταξιδιού, ακόμα και για να μάθουν κάτι σχετικό με την
τύχη συντρόφων τους που βρίσκονταν μακριά τους πολύ καιρό».
Απ’ όλες αυτές τις θαλασσινές θεότητες και τους δαίμονες του αλμυρού νερού, θα επιλέξουμε να
παρουσιάσουμε εδώ κατά κύριο λόγο αυτούς που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα
των μύθων της θάλασσας και εκείνους που αναφέρονται, επίσης, κατά κύριο λόγο στο Αιγαίο. Δεν θα
ασχοληθούμε με μύθους που περιγράφηκαν σε άλλους τόμους της «Τετραλογίας» (π.χ. μύθοι της Κρήτης) ή σε μύθους (π.χ. Σκύλλα και Χάρυβδη) που τοποθετούνται γεωγραφικά πέραν του Αιγαίου.

Τηθύς και Πόντος

Πήλινο ανάγλυφο στο οποίο εικονίζεται Τρίτων
που μεταφέρει νεαρό άντρα (περ. 480 π.Χ.,
Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα).
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Η Τηθύς είναι μία από τις πρωταρχικές θεότητες της ελληνικής θεογονίας. Προσωποποιεί τη «θηλυκή»
γονιμότητα της θάλασσας. Γεννήθηκε από τους έρωτες του Ουρανού και της Γαίας, και παντρεύτηκε τον
Ωκεανό, έναν από τους αδερφούς της.
Αρσενική προσωποποίηση της θάλασσας θεωρείται ο Πόντος, που ήταν παιδί της Γαίας και του Αιθέρα. Ενώθηκε, ωστόσο, με τη Γαία και απέκτησε, μεταξύ άλλων, τον Νηρέα, τον Φόρκη και την Κητώ.
Στον Φόρκη αποδίδουν μερικές φορές την πατρότητα της Σκύλλας και θεωρούν ότι κατοικεί στις
ακτές της Αχαΐας ή και της Κεφαλονιάς.
Κόρες του Φόρκη και της Κητώς ήταν οι τρεις Γοργόνες, η Σθενώ, η Ευρυάλη και η Μέδουσα – η πιο
γνωστή από τις τρεις, την οποία σκότωσε ο Περσέας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Νηρέας
Ο Νηρέας είναι ένας από τους λεγόμενους «θαλασσινούς γέροντες» (αλίους γέροντες), γιος του Πόντου
και της Γαίας και πατέρας των Νηρηίδων. Αρχαιότερος από τον Ποσειδώνα, που ανήκε στους ολύμπιους θεούς, ο Νηρέας θεωρείται ένας από τους θεούς των στοιχείων της φύσης. Όπως οι περισσότερες
θαλασσινές θεότητες, έτσι και ο Νηρέας έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε κάθε είδους ζώο και σε
διάφορα άλλα πλάσματα. Θεωρείται θεός που ευεργετεί και προστατεύει τους ναυτικούς και εικονίζεται
με γενειάδα, πολλές φορές άσπρη, καβάλα σε Τρίτωνα και οπλισμένος με τρίαινα.
Ο Τρίτωνας ζεμένος στο άρμα του Ποσειδώνα,
κατά τη διάρκεια του γάμου του θεού
της θάλασσας με την Αμφιτρίτη. Ανάγλυφη
παράσταση από από βωμό στη Ρώμη
(70 π.Χ., Γλυπτοθήκη του Μονάχου).

Walter Crane, «Τα άλογα του θεού
της θάλασσας» (1892, Νέα Πινακοθήκη,
Μόναχο)

Ποσειδώνας

Ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του στηριγμένη
στη γη. Μελανόμορφος αμφορέας,
περ. 540-530 π.Χ. (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι).
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Κυρίαρχη θεότητα της θάλασσας στο Δωδεκάθεο, ο Ποσειδώνας ενσωμάτωσε πολλά χαρακτηριστικά των
προολύμπιων θεοτήτων και αναδείχτηκε σε έναν από τους σπουδαιότερους θεούς της αρχαίας ελληνικής
θρησκείας.
Ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδερφός του Δία, του Άδη, της Ήρας, της Δήμητρας και της Εστίας
και πατέρας πολλών θεών και ηρώων (π.χ. Θησέας) που γεννήθηκαν από την ένωσή του με διάφορες θνητές
ή αθάνατες γυναίκες. Παιδιά του θεωρούνταν επίσης γιγαντιαίες οντότητες όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος,
τον οποίο τύφλωσε ο Οδυσσέας, και ο Ανταίος. Διαμένει κυρίως στη θάλασσα, περιστοιχιζόμενος από Τρίτωνες και άλλες θαλάσσιες θεότητες, αλλά και στον Όλυμπο. Αν και θεός της θάλασσας, δεν περιορίζεται
σε αυτήν, όπως δείχνουν οι απεικονίσεις που τον εμφανίζουν πάνω σε άρμα που σέρνουν άλογα.
Η κύρια αρμοδιότητα του Ποσειδώνα που κυριαρχεί στους Ιστορικούς χρόνους είναι αυτή του θεού
της θάλασσας. Εξ ου και τα προσωνύμια πόντιος, άναξ θαλάσσης, αιγαίος, άλιος, εινάλιος κ.λπ. Εμφανίζεται να έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ταύρο αλλά και με το άλογο. Έχει ομοιότητες με τον Δία, είναι ωστόσο
φορτισμένος με περισσότερες αιγαιακές παραστάσεις απ’ ό,τι ο κυρίαρχος των θεών και των ανθρώ-

πων. Η οργή του είναι κυρίαρχη παράσταση
στην Οδύσσεια, ενώ στην Ιλιάδα εμφανίζεται
να παίρνει το μέρος των Αχαιών στον Τρωικό
Πόλεμο. Συχνές είναι και οι φιλονικίες του
με άλλους θεούς: με τον Ήλιο για την κυριότητα του Ακροκορίνθου, με την Ήρα για το
Άργος, με τον Απόλλωνα για τους Δελφούς
και με την Αθηνά για την Τροιζήνα και κυρίως για την Αθήνα.
Από τους πιο γνωστούς μύθους του
Ποσειδώνα –πέρα από τη φιλονικία του με την
Αθηνά για την Αθήνα και την κατάκτηση της
Αμφιτρίτης– είναι η σωτηρία από έναν Σάτυρο της Αμυμώνης, με την οποία στη συνέχεια
ενώθηκε και απέκτησε τον Ναύπλιο. Γνωστός
είναι επίσης ο μύθος που τον θέλει να απονέμει στους Διόσκουρους την αρμοδιότητα να σώζουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Περισσότερο από θεός της θάλασσας είναι θεός της θύελλας, που τη γνωρίζει ιδίως ο Οδυσσέας.
Καθώς, όμως, η θύελλα βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τα πλοία, αναφέρεται και η αρμοδιότητα του Ποσειδώνα
ως προστάτη τους (σωσίνεος ή σωτήρ νεών).

Τζόρτζο ντε Κίρικο, «Οι καρποί του Ποσειδώνα»
(1929, Ιδιωτική Συλλογή)

Πρωτέας
Θαλασσινός θεός που ως κύριο καθήκον έχει να τρέφει τις φώκιες και άλλα πλάσματα της θάλασσας που
ανήκουν στον Ποσειδώνα. Είναι μια θαλάσσια μορφή θεμελιακή, όπως δείχνει και το όνομά της, προικισμένη με την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε επιθυμήσει. Μπορεί να γίνει όχι μόνο ζώο,
αλλά και νερό ή φωτιά. Ιδιαίτερα χρησιμοποιεί την ικανότητά του αυτή ο Πρωτέας όταν θέλει να αποφύγει
όσους του θέτουν ερωτήσεις. Κατέχει το χάρισμα της προφητείας, αλλά αρνείται να δώσει πληροφορίες
στους θνητούς που τον ρωτούν.
Στους αρχαίους συγγραφείς αναφέρεται άλλοτε ως στοιχείο της θάλασσας και άλλοτε ως βασιλιάς

67

Α Ι ΓΑ Ι Ο – Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι & Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

της απόμακρης Ανατολής, με το βασίλειό του να βρίσκεται είτε στη Χαλκιδική είτε στο νησάκι Φάρος,
στις εκβολές του Νείλου.
Η άποψη που θέλει τον Πρωτέα να μην οφείλει την ύπαρξή του σε άλλα προγενέστερα όντα σχετίζεται με την κοσμογονική αντίληψη που αναγνωρίζει τη γεννητική δύναμη του νερού. Όσο για τη σχέση
του με τον Ποσειδώνα, πιστεύεται ότι οι σχετικοί μύθοι πλάστηκαν εκ των υστέρων, για να συνδέσουν το
πανάρχαιο πνεύμα με την επίσημη θρησκεία του Δωδεκάθεου.

αιτία της μεταμόρφωσης της νέας κοπέλας σε τέρας, με τις μαγείες της Κίρκης. Παρ’ όλα αυτά, δεν
μπόρεσε να νικήσει την αγάπη του γι’ αυτή και την έκανε θεά. Αργότερα προσπάθησε να κατακτήσει την Αριάδνη, την οποία ο Θησέας εγκατέλειψε στη Νάξο. Κι όταν εκείνη έσμιξε με τον
Διόνυσο, ο Γλαύκος εντάχτηκε στη συνοδεία του θεού του κρασιού και της διασκέδασης.

Τρίτωνας

Είναι πενήντα θαλασσινές θεότητες που ζουν σε μια ασημένια σπηλιά, κοντά στον πατέρα τους, τον Νηρέα. Μητέρα τους είναι η Δωρίδα, κόρη του Ωκεανού. Από τους καλλιτέχνες της αρχαιότητας, οι φημισμένες για την ομορφιά τους νύμφες της θάλασσας
εικονίζονται με ανθρώπινες μορφές που φορούν ωραία ρούχα, ενώ μετά τον 4ο αι. π.Χ.
εικονίζονται ελαφρά ντυμένες ή και γυμνές.
Οι Νηρηίδες ζουν στο βυθό της θάλασσας, στο παλάτι του πατέρα τους, υφαίνοντας,
τραγουδώντας και χορεύοντας· κάθονται σε χρυσούς θρόνους και παίζουν μουσική με τον
Τρίτωνα, γιο της Αμφιτρίτης – μιας απ’ αυτές· γλιστρούν στα κύματα καβάλα σε δελφίνια, ιππόκαμπους κι άλλα θαλάσσια πλάσματα· ξεκουράζονται στις ακρογιαλιές και, όταν υπάρχει λιακάδα
ή φεγγαρόφωτο, κάθονται στη στεριά, τις ακρογιαλιές ή τις εκβολές των ποταμών και στεγνώνουν
τα μαλλιά τους. Τα ονόματά τους παραπέμπουν σε ιδιότητες της θάλασσας, όπως το χρώμα, η λάμψη,
η ηρεμία, η τρικυμία ή ο κυματισμός της, ενώ κάποια από αυτά υποδηλώνουν φροντίδα για τους ναυτικούς
και καλά ταξίδια (Πρωθώ = προωθεί τα πλοία, Πλωτώ = καλός πλους, Ευπόμπη, Φέρουσα = που φέρνει με τον
αέρα και το νερό τα καράβια μακριά, Σαώ = που σώζει όσους κινδυνεύουν στη θάλασσα).

Θαλασσινός θεός, γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, που κατοικούσε σε όλες της θάλασσας – αν
και κάποια παράδοση τον θέλει να
ζει στη λίμνη Τριτωνίδα της Λιβύης.
Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση,
παρενέβη και στην Αργοναυτική
Εκστρατεία. Εμφανίζεται ως Ευρύπυλος και δίνει ένα σβώλο γης στον
Εύφημο, ως δώρο φιλοξενίας. Αυτός
έδειξε στους ναυτικούς την πορεία
που έπρεπε να ακολουθήσουν για να
φτάσουν στη Μεσόγειο.
Το όνομα του Τρίτωνα αποδίδεται συχνά όχι μόνο σε μια θεότητα,
αλλά σε ολόκληρη σειρά όντων που
Ο Τρίτωνας αναγγέλλει στη Δωρίδα την αρπαγή της κόρης της, Αμφιτρίτης,
ανήκαν στην ακολουθία του Ποσειαπό τον κυρίαρχο των θαλασσών Ποσειδώνα. Ερυθρόμορφη πυξίδα,
δώνα. Το επάνω μέρος του κορμιού
περ. 480 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
τους είναι ίδιο με το αντρικό, αλλά το
κάτω έχει μορφή ψαριού. Συνήθως εικονίζονται να φυσούν μέσα σε κοχύλια, που τα χρησιμοποιούν ως
σάλπιγγες.

Άντριαν Φρις, «Τρίτων» (1615-17, Κρατικό
Μουσείο, Άμστερνταμ). Το έργο ήταν τμήμα
μνημειακού συντριβανιού, που είχε αρχικά
παραγγελθεί από τον βασιλιά της Δανίας
Χριστιανό Δ΄ για τον κήπο του Πύργου
του Frederiksborg.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Νηρηίδες

Ινώ και Μελικέρτης στη ράχη ιχθυοκένταυρου
(ή Γλαύκου ή Τρίτωνα). Αργυρό πινάκιο
με επιχρύσωση κατά τόπους
(6ος αι. μ.Χ., Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)

Γλαύκος
Υπήρχε, λέγεται, ένας ψαράς στην πόλη Ανθηδόνα της Βοιωτίας που γεννήθηκε θνητός, αλλά δοκίμασε
κατά τύχη ένα χόρτο που έδινε την αθανασία, κι από τότε έγινε θαλασσινός θεός. Οι θεές της θάλασσας
τον εξάγνισαν από καθετί θνητό που έμεινε πάνω του και έτσι πήρε νέα μορφή: οι ώμοι του αναπτύχθηκαν,
το κάτω μέρος του σώματός του έγινε δυνατή ουρά ψαριού και τα μάγουλά του τα σκέπασε μια γενειάδα
με πράσινες ανταύγειες, που μοιάζουν με τη σκουριά του χαλκού. Επιπλέον, πήρε το χάρισμα της προφητείας, που το χρησιμοποιούσε όταν ήθελε, με ιδιόρρυθμο τρόπο.
Ο Γλαύκος εμφανίστηκε στον Μενέλαο τη στιγμή που, επιστρέφοντας από την Τροία, περνούσε από
τον Κάβο Μαλιά. Συνόδευσε ακόμη την Αργώ, της οποίας θεωρείται ο κατασκευαστής σε ορισμένες
παραλλαγές του μύθου.
Διάσημοι είναι και οι έρωτες του Γλαύκου. Πολιόρκησε τη Σκύλλα, αλλά μάταια. Έγινε μάλιστα η
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Οι Νηρηίδες Θέτις, Κυμοθέα, Νεοπτολέμη
και Πανόπη παραδίδουν στον Αχιλέα
τα όπλα που έφτιαξε γι’ αυτόν ο Ήφαιστος.
Μελανόμορφος αμφορέας, περ. 570-560 π.Χ.
(Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη).
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Στους μύθους εμφανίζονται δίπλα στην αδελφή τους Θέτιδα, σύζυγο του Πηλέα και μητέρα του
Αχιλλέα, τόσο στις χαρές όσο και στις λύπες: και στο γάμο της με τον Πηλέα, όπου εμφανίζονται να
χορεύουν τον όμορφο χορό τους, αλλά και όταν εκείνη θρηνεί για το θάνατο του Πάτροκλου και, ιδίως,
του Αχιλλέα.
Τη βοήθειά τους προσφέρουν με προθυμία, επίσης, σε θεούς, ήρωες και θνητούς: βοηθούν και
σώζουν τους ναυτικούς, ηρεμούν τους ανέμους, σταματούν την τρικυμία, κάνουν τα θαλασσινά
ταξίδια πιο γρήγορα. Κι ακόμα, σώζουν τον Ήφαιστο, όταν τον πέταξε η Ήρα από τον ουρανό,
αλλά και τον Διόνυσο, όταν βούτηξε στη θάλασσα από το φόβο του· συνοδεύουν την Ευρώπη στο
ταξίδι της πάνω στον ταύρο/Δία στην Κρήτη και βοηθούν τους Αργοναύτες να περάσουν με την
Αργώ από τις Πλαγκτές Πέτρες.
Στις Νηρηίδες περιλαμβάνεται από κάποιους και η Λευκοθέα, ενώ άλλοι τη θεωρούν θαλάσσιο
δαίμονα. Πριν μεταμορφωθεί σε θαλασσινή θεότητα λεγόταν Ινώ και είχε παντρευτεί τον Αθάμαντα,
βασιλιά του βοιωτικού Ορχομενού. Επειδή έπεισε τον Αθάμαντα να μεγαλώσουν μαζί με τα παιδιά
τους, τον Λέαρχο και τον Μελικέρτη, και τον Διόνυσο, καρπό της αδελφής της Σεμέλης και του Δία,
η Ήρα τούς πήρε τα λογικά και τους έκανε να θανατώσουν τα παιδιά τους. Καταλυπημένη η Ινώ
ρίχτηκε στη θάλασσα, οι θαλασσινές θεές όμως τη μεταμόρφωσαν σε Νηρηίδα, που πήρε το όνομα
Λευκοθέα, δηλαδή θεά του αφρού των κυμάτων. Αυτή και ο γιος της Παλαίμονας (ο Μελικέρτης, στον
οποίο είχαν ξαναδώσει ζωή οι θαλασσινές θεές) βοηθούσαν τους ναυτικούς και τους καθοδηγούσαν
σε ώρα θύελλας.
Είναι γνωστό από την Οδύσσεια ότι, όταν ο Οδυσσέας, λίγο πριν φτάσει στο νησί των Φαιάκων, κινδύνεψε για τελευταία φορά, μόνος πια με την κατεστραμμένη σχεδία του, η Λευκοθέα τού φανερώθηκε, του
έριξε το μαντίλι της και τον βεβαίωσε ότι με αυτό μπορούσε να φτάσει ασφαλής στη στεριά.

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

Οι γάμοι του Ποσειδώνα με την Αμφιτρίτη.
Μωσαϊκό της Ρωμαϊκής εποχής
από την Κίρτα με ιδιαίτερα θριαμβευτικό
χαρακτήρα: τέθριππο άρμα οδηγεί
το ευτυχισμένο ζευγάρι πάνω από τα κύματα,
ενώ ερωτιδείς, δελφίνια, ψάρια και ψαράδες
συμπληρώνουν τη χαρούμενη σύνθεση
(τέλος 3ου αι. μ.Χ., Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
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Η Αμφιτρίτη ήταν μία από τις πιο γνωστές Νηρηίδες και αυτή που οδηγούσε το χορό των αδελφών της. Πίστευαν πως είναι βασίλισσα της
θάλασσας που περιβάλλει τον κόσμο και προστάτιδα του θαλάσσιου
ζωικού κόσμου. Μια μέρα, καθώς χόρευε με τις αδελφές της κοντά στη
Νάξο, την είδε ο Ποσειδώνας και την άρπαξε. Λέγεται, μάλιστα, ότι ο
Ποσειδώνας την αγαπούσε από πριν, αλλά εκείνη από ντροπή δεν ενέδωσε και κρύφτηκε στα βάθη του Ωκεανού, πέρα από τις Ηράκλειες
Στήλες. Την ξαναβρήκαν, όμως, τα δελφίνια και με μεγάλη πομπή την
οδήγησαν στον Ποσειδώνα, ο οποίος την παντρεύτηκε. Είχε δίπλα στον
θεό της θάλασσας τον ίδιο ρόλο που είχε η Ήρα δίπλα στον Δία. Στην
τέχνη παριστάνεται καθιστή πάνω σε δελφίνι ή να είναι πάνω σε αχιβάδα που τη σέρνουν δελφίνια και τη συνοδεύουν Τρίτωνες και Νηρηίδες.
Λατρευόταν μαζί με τον Ποσειδώνα ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και τη Λέσβο.
Στην εικόνα, η Αμφιτρίτη με ένα δελφίνι στο χέρι στρέφεται προς τον
Ποσειδώνα, που βρίσκεται δίπλα της (δεν φαίνεται στην εικόνα). Αριστερά στέκονται ο Δίας και ο Διόνυσος (ερυθρόμορφος σκύφος, περ.
480 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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Ωκεανίδες

Ο Ωκεανός. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού
από το «Σπίτι του Ημερολογίου», κοντά
στην Αντιόχεια της Συρίας (αρχές 2ου αι. μ.Χ.)

«Η αρπαγή της Ευρώπης», πίνακας
του Francesco Albani (1578-1660)
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Οι τρεις χιλιάδες Ωκεανίδες, που υπήρχαν παντού –σε θάλασσες και στεριές–
είχαν πατέρα τον Ωκεανό, ενώ μητέρα
τους ήταν η Τηθύς. Μαζί με τους τρεις
χιλιάδες αδερφούς τους είχαν επιφορτιστεί από τον Δία το έργο να φροντίζουν το μεγάλωμα των παιδιών των
ανθρώπων.
Η μεγαλύτερη απ’ όλες ήταν η
φοβερή Στύγα, που στα νερά της ορκίζονταν όρκο που ήταν και αδύνατον να
πατηθεί όχι μόνο οι θνητοί αλλά και
οι θεοί. Από τις υπόλοιπες Ωκεανίδες,
πιο γνωστές είναι η Ευρώπη, η Καλυψώ, η Τύχη, η Πειθώ, η Διώνη (μητέρα
της Αφροδίτης) και η Μήτις, η πρώτη
σύζυγος του Δία, την οποία ο πατέρας
των θεών κατάπιε και πήρε όλη της την
εξυπνάδα.

Μπροντζίνο, «Προσωπογραφία
του Αντρέα Ντόρια ως Ποσειδώνα»
(1546-48, Πινακοθήκη Μπρέρα,
Μιλάνο). Ο Αντρέα Ντόρια ήταν
ονομαστός Γενουάτης ναύαρχος.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Από τη Εποχή του Λίθου στην Εποχή του Χαλκού

Αγγείο της Νεολιθικής εποχής,
αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού Γιούρων –
Κυρα-Παναγιάς που αναπτύχθηκε στις Βόρειες
Σποράδες (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου).

Πήλινο καθιστό γυναικείο ειδώλιο
από το Κάτω Χωριό της Ιεράπετρας
(5900-4500 π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου)

Το Αιγαίο κατοικήθηκε πριν χιλιάδες χρόνια, ήδη από την Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή. Βέβαια,
οι περισσότερες κατοικίσιμες θέσεις αυτής της εποχής πρέπει να βρίσκονται σήμερα στο βυθό, αφού η
θαλάσσια στάθμη τότε ήταν πολύ χαμηλότερα.
Κατά την Παλαιολιθική εποχή, τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, εκτός από τη Μήλο, την
Κύθνο και μερικά άλλα, αποτελούσαν ένα τεράστιο νησί, στο οποίο ήταν δυνατόν να συντηρηθεί μια πλούσια πανίδα και χλωρίδα για κατοίκους κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες.
Από τη Μεσολιθική εποχή τα νησιά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου αποτελούσαν
φυσικές γέφυρες για την επικοινωνία της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Η
Αστυπάλαια, η Μύκονος, η Ικαρία και η Σάμος περιλαμβάνονται σε αυτές τις γέφυρες.
Στη Σπηλιά του Κύκλωπα στα Γιούρα, το μικρό νησάκι των Βόρειων Σποράδων,
έχουν εντοπιστεί άγκιστρα από οστό ζώου, που πιστοποιούν κατοίκηση από την 9η
μέχρι την 7η χιλιετία π.Χ. και μακρά εμπειρία εξειδίκευσης στον τομέα της αλιείας. Στο
νησί βρέθηκαν, επίσης, σκελετοί μεγάλων ψαριών και μεσολιθικά εργαλεία από οψιανό
της Μήλου, στοιχεία που δείχνουν ότι οι ψαράδες της εποχής είχαν φτάσει σε προηγμένες
τεχνικές ναυσιπλοΐας. Κάποια εργαλεία που εντοπίστηκαν εδώ μοιάζουν με εργαλεία που
βρέθηκαν σε μεσολιθικά σπήλαια στην Αττάλεια της Μικράς Ασίας, μαρτυρώντας επικοινωνία των δύο περιοχών από τότε, ενώ άλλα ευρήματα από τη Σπηλιά του
Κύκλωπα δείχνουν ότι ήδη από την 9η και 8η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο
είχαν εξημερωθεί ο χοίρος και τα αιγοπρόβατα. Στην Κρήτη (Κνωσός),
η εξημέρωση των αιγοειδών και η καλλιέργεια των δημητριακών χρονολογούνται από το 7000 π.Χ.
Παραπλήσια ευρήματα έχουν εντοπιστεί στη θέση Μαρουλάς των
Λουτρών της Κύθνου, έναν οικισμό που χρονολογείται στην Κατώτερη Μεσολιθική περίοδο (8600-7800 π.Χ.), αλλά και στο σπήλαιο
Φράγχθι της Ερμιονίδας, το οποίο κατοικήθηκε κατά την Κατώτερη
και Ανώτερη Μεσολιθική περίοδο (8600-6500 π.Χ.).
Η Νεολιθική εποχή (6500-3200/3000 π.Χ.) παρουσιάζει πιο
πλούσια ευρήματα. Στην Αρχαιότερη Νεολιθική εποχή (65005800) χρονολογούνται ευρήματα από τις Βόρειες Σποράδες
(σπήλαιο Κύκλωπα, Άγιος Πέτρος της Κυρα-Παναγιάς, Σκύρος),
τη Χίο (Άγιο Γάλας), την Εύβοια και την Κρήτη (Κνωσός),
ενώ στη Νεότερη Νεολιθική (5300-3200 π.Χ.) ευρήματα
στις Βόρειες Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσος,
Σαμοθράκη, Λήμνος, Χίος, Λέσβος, Σάμος), τις Κυκλάδες, τα
Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Η λεγόμενη «Κυρία της Φτελιάς», ειδώλιο γυναικείας μορφής
που βρέθηκε στη Φτελιά της Μυκόνου και χρονολογείται
μεταξύ 5100 και 4600 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου).
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Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά είναι τα ευρήματα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στη Νεολιθική εποχή (την περίοδο 6300-4000 π.Χ.) στη Σπηλιά του
Κύκλωπα, του τειχισμένου οικισμού που άκμασε κατά το πρώτο μισό της 5ης
χιλιετίας στη νησίδα Σάλιαγκος της Αντιπάρου και του οικισμού που άκμασε
την περίοδο 5100-4600 π.Χ. στη Φτελιά της Μυκόνου. Τα ευρήματα στη Φτελιά έχουν ομοιότητες με εκείνα που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο των Θαρρουνίων
στην Εύβοια, στοιχείο που δείχνει ότι οι κάτοικοι των νησιών προέρχονταν από την
ηπειρωτική Ελλάδα.
Στα Δωδεκάνησα, στη Νεότερη Νεολιθική εποχή χρονολογούνται ευρήματα από δύο
σπήλαια στη Ρόδο, από τη Λέρο και από το μικρό νησί Αλιμνιά. Μάλιστα, η κεραμική από το
σπήλαιο των Καλυθιών θυμίζει αντίστοιχη μικρασιατική. Σημαντικά ευρήματα εντοπίστηκαν επίσης
στο νησί Γυαλί, μεταξύ Κω και Νισύρου, με κοιτάσματα οψιανού. Τα ευρήματα (ένα κτήριο στην κορυφή
του βουνού, μέσα στο δάσος, κι ένα νεκροταφείο) αντανακλούν μια κοινωνία γεωργών και κτηνοτρόφων.
Στα τέλη της Νεολιθικής εποχής χρονολογείται η θέση Στρόφιλος της Άνδρου, όπου έχουν εντοπιστεί οχύρωση και παραστάσεις πάνω στην πέτρα, ενώ στη μεταβατική φάση μεταξύ Εποχής του Λίθου
και Εποχής του Χαλκού χρονολογούνται τα ευρήματα από τον οικισμό και το νεκροταφείο στην Κεφάλα
της Κέας (τέλη 4ης χιλιετίας π.Χ.) και στο σπήλαιο του Ζα στη Νάξο.

Τυροδοχείο από αγροτική εγκατάσταση
της Νεότερης Νεολιθικής εποχής στο λόφο
του Κάστρου στο Τηγάνι της Σάμου
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου)

Το Αιγαίο γέφυρα επικοινωνίας και μεγάλων πολιτισμών
Κατά την Εποχή του Χαλκού, η πρόοδος της ναυσιπλοΐας μετέτρεψε το Αιγαίο σε γέφυρα επικοινωνίας
λαών και πολιτισμών, σε θάλασσα που μάλλον ενώνει παρά χωρίζει. Ήδη από την Πρώιμη Εποχή του
Χαλκού (3000/2800-1900 π.Χ.) δημιουργούνται αστικά κέντρα και κοινωνικές ιεραρχήσεις, αναπτύσσονται η μεταλλοτεχνία και η τεχνική εξειδίκευση, γνωρίζουν νέα ώθηση η ναυσιπλοΐα και το εμπόριο. Τη
Μέση (1900-1700/1650 π.Χ.) και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1700/1650-1100/1050 π.Χ.) εμφανίζονται
οι ανακτορικές κοινωνίες: αρχικά στην Κρήτη (από το 2000/1900 π.Χ.) και αργότερα στη μυκηναϊκή
Ελλάδα (από τον 16ο/15ο αι. π.Χ.). Αναπτύσσονται θρησκευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί, διευρύνεται το
«διεθνές» εμπόριο, προοδεύει ο πολιτισμός και –το σπουδαιότερο,
ίσως– εμφανίζεται η γραφή, αρχικά η Γραμμική Α και
στη συνέχεια η Γραμμική Β, η οποία σημάδεψε το πέρασμα από την Προϊστορία στην
Πρωτοϊστορία.
Στα χρόνια εκείνα (μέσα 2ης χιλιετίας π.Χ.) οι Μινωίτες εμφανίζονται
σε αιγυπτιακά κείμενα ως Keftiu και
–μαζί με τους άλλους Αιγαιοπελαγίτες– ως κάτοικοι των νησιών στο
μέσον της Μεγάλης Πράσινης Θάλασσας. Σε αυτά μνημονεύονται θέσεις
όπως η Κνωσός, η Αμνισός, η Κυδωνία,
οι Μυκήνες και τα Κύθηρα. Λίγο αργότερα
(14ος-13ος αι. π.Χ.), οι Μυκηναίοι εμφανίζονται
στα αρχεία των Χετταίων ως Ahhiyawa. Ενδιάμεσα,

Το χρυσό σφραγιστικό «δαχτυλίδι του Μίνωα»
από τους Γυψάδες, νότια του ανακτόρου
της Κνωσού (15ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου)
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Πήλινο ομοίωμα χορού με άνδρες χορευτές.
Χρονολογείται στο όριο Μεσομινωικής
και Υστερομινωκής περιόδου και προέρχεται
από τον θολωτό τάφο Καμηλαρίου
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

Τμήμα λιθόπλακας με παράσταση πλοίου
και πληρώματος από την Κορφή
τ’ Αρωνιού της Νάξου (τέλος 3ης χιλιετίας π.Χ.,
Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου)
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γύρω στα 1613 π.Χ. σύμφωνα με τις σύγχρονες χρονολογήσεις, η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας θα θάψει κάτω από τα ηφαιστειακά υλικά τον ακμαίο οικισμό που
είχε αναπτυχθεί στο Ακρωτήρι, συνδυάζοντας κυκλαδικά και μινωικά στοιχεία.
Οι περισσότεροι από τους πρώτους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού είχαν
αναπτυχθεί κοντά στη θάλασσα, σε θέσεις που αποτελούσαν ασφαλή αγκυροβόλια
και είχαν κοντά τους εκτάσεις που ευνοούσαν τις αγροτικές καλλιέργειες και την
κτηνοτροφία (άρα και το ανταλλακτικό εμπόριο με προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής). Τέτοιες θέσεις ήταν η Πολιόχνη, η Μύρινα και το Κουκονήσι στη Λήμνο, η
Θερμή στη Λέσβο, η Κολόνα στην Αίγινα, η Αγία Ειρήνη στην Κέα, η Φυλακωπή στη
Μήλο, ο Σκάρκος στην Ίο, το Ακρωτήρι στη Θήρα, η Ψείρα και ο Μόχλος στην Κρήτη, τα Πευκάκια στον Βόλο, το Ασκηταριό και ο Άγιος Κοσμάς στην Αττική. Ένας
επιπλέον παράγοντας που καθόρισε την εξέλιξη πολλών από αυτούς τους οικισμούς ήταν η ευνοϊκή τους θέση στους θαλάσσιους δρόμους της εποχής. Βέβαια,
δεν έλλειπαν και οι κίνδυνοι των επιδρομών κυρίως από τη θάλασσα, όπως δείχνει
η ανάπτυξη οχυρώσεων ήδη από την περίοδο εκείνη.
Η μελέτη των πολιτιστικών στοιχείων της εποχής καταδεικνύει ότι στο Αιγαίο αναπτύχθηκαν τρεις κύριες πολιτιστικές ενότητες: του βορειοανατολικού Αιγαίου (όπου
εμφανίστηκε το σημαντικότερο πρωτοαστικό κέντρο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού,
η Πολιόχνη της Λήμνου), των Κυκλάδων (που περιγράφηκε στο τρίτο βιβλίο της «Τετραλογίας») και της Κρήτης (που περιγράφηκε στο πρώτο βιβλίο της). Καθεμιά απ’ αυτές
(όπως και κάθε νησί που περιλαμβάνεται σε αυτές) έχει τη δική της ιδιαίτερη ταυτότητα,
που αποτυπώθηκε στα κτήρια, την κεραμική, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία, τα ταφικά έθιμα
και τη σχετική αρχιτεκτονική, τα θρησκευτικά πιστεύω κ.λπ. Ωστόσο, υπήρχαν και αρκετά κοινά
στοιχεία που αφορούσαν όλους τους τότε πολιτισμούς του Αιγαίου. Βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη
αυτών των κοινών στοιχείων ήταν η ευρεία θαλάσσια επικοινωνία μεταξύ των νησιών
και των ακτών του Αιγαίου. Τα ευρήματα που την πιστοποιούν ανάγονται ήδη στην 7η
χιλιετία π.Χ. (οψιανός από τη Μήλο στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας ή αλλού).
Το πέρασμα από την 3η στη 2η χιλιετία π.Χ. συμπίπτει με τη μετάβαση από
την Πρώιμη στη Μέση Εποχή του Χαλκού και με την
έλευση των ελληνικών φύλων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη Μέση Εποχή του Χαλκού θα
γνωρίσουν άνθηση οικισμοί όπως η Φυλακωπή στη Μήλο, η Κολόνα στην Αίγινα, το
Εμποριό στη Χίο, το Κουκονήσι στη Λήμνο
και το Ακρωτήρι στη Θήρα. Στο ίδιο ιστορικό μεταίχμιο, θα εμφανιστούν στην
Κρήτη τα ανακτορικά μορφώματα.

Αιγινήτικος πίθος του 18ου αι. π.Χ.
από τον προϊστορικό οικισμό
της Κολόνας, με παράσταση τεσσάρων
πλοίων και των πληρωμάτων τους
(Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας)
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Στα μέσα περίπου της 2ης χιλιετίας θα συμβούν διάφορες αλλαγές, με κυριότερες
την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (τέλη 17ου αι. π.Χ.), την καταστροφή των μινωικών
ανακτόρων (1450 π.Χ. και της Κνωσού το 1370 π.Χ.) και την ηγεμονική από τα μέσα του
15ου αι. π.Χ. παρουσία στο αιγαιακό προσκήνιο των Μυκηναίων (ο πολιτισμός τους περιγράφηκε στον δεύτερο τόμο της «Τετραλογίας»). Στην ύστερη εποχή των Μυκηναίων
τοποθετείται και ο Τρωικός Πόλεμος, ο οποίος εξυμνήθηκε αιώνες μετά από
τον Όμηρο στην Ιλιάδα.
Γύρω στα 1200 π.Χ. θα καταρρεύσουν τα ανακτορικά συστήματα
ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός συνόλου παραγόντων
(μια παρουσίασή τους υπάρχει στις Πολύχρυσες Μυκήνες της
«Τετραλογίας»), στους οποίους περιλαμβάνεται και η επιδρομή των λεγόμενων «Λαών της Θάλασσας». Θα ακολουθήσει ένας αιώνας (12ος αι. π.Χ.) σημαντικών πληθυσμιακών
μετακινήσεων στο Αιγαίο και ίδρυσης νέων οικισμών, συχνά
σε δυσπρόσιτες και φυσικά οχυρές θέσεις (π.Χ. Κουκουναριές στην Πάρο, Εξώμπουργο στην Τήνο, Καβούσι στην
ανατολική Κρήτη, Σαλαμίνα).
Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών θα αναπτυχθούν
ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα, θα καταστραφούν οικισμοί από
ανθρώπινες επεμβάσεις ή φυσικά φαινόμενα (π.χ. Φυλακωπή
Μήλου, Γρόττα Νάξου) και θα σημειωθεί η βραχύβια αναλαμπή
της «Αιγαιακής Κοινής».
Ο επόμενος αιώνας (11ος αι. π.Χ.) είναι ιδιαίτερα «ανήσυχος»·
κατά τη διάρκειά του και στη συνέχειά του, θα περιοριστούν οι θαλάσσιες επικοινωνίες και θα εξαφανιστεί η συλλαβογράμματη γραφή (λόγω της
διάλυσης του ανακτορικού μυκηναϊκού κόσμου), γεγονός που και συμβολικά
θα σηματοδοτήσει την είσοδο στους λεγόμενους «Σκοτεινούς Αιώνες».

Ψευδόστομος αμφορέας
από το Καμίνι της Νάξου
(μέσα 12ου αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου)

Από τους «Σκοτεινούς Αιώνες»
στους Περσικούς Πολέμους
Η Γεωμετρική (1050-700 π.Χ.) και η Αρχαϊκή εποχή (700-480 π.Χ.) μεσολαβούν ανάμεσα στην Ύστερη
Εποχή του Χαλκού και την Κλασική εποχή. Κατά την πρώτη, η κατάσταση στο Αιγαίο παραμένει λίγο
πολύ όπως κληροδοτήθηκε από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις των Δωδεκανήσων και της Κρήτης με την Κύπρο θα διατηρηθούν, ενώ παράλληλα θα εμφανιστεί δυναμικά στο
εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου και ο οικισμός στο Λευκαντί της Εύβοιας.
Στα τέλη του 9ου και στο πρώτο μισό του 8ου αι. π.Χ. οι θαλάσσιες επικοινωνίες και συναλλαγές
μεταξύ των νησιών και των ακτών του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου θα ανακάμψουν, ενώ
παράλληλα θα αυξηθούν οι μετακινήσεις τεχνιτών (κυρίως μεταλλουργών). Η παραγωγή αντικειμένων
από σίδηρο θα επηρεάσει τον πολιτισμό και τις κοινωνίες του Αιγαίου, ενώ ορισμένα νησιά που διέθεταν
κοιτάσματα σιδήρου (π.χ. Κρήτη) θα διαδραματίσουν αυξημένο ρόλο. Αναπτύσσονται, ιδρύοντας ενίοτε αποικίες ή εμπορικούς σταθμούς, νησιά όπως η Νάξος, η Πάρος, η Άνδρος, η Θήρα, η Σάμος και η
Ρόδος. Κάποια από αυτά θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις αντιπαραθέσεις της εποχής (π.χ. πόλεμος
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ευρύτερη σημασία και ένα (αυτό της Δήλου) θα αποκτήσει πανελλήνια. Πάντως, η οικοδόμηση ναών
αφιερωμένων στην τοπική θεότητα συνέβαλε στις περισσότερες περιπτώσεις στη δημιουργία πόλεων.
Γύρω στα 700 π.Χ. ή και στο πρώτο μισό του 7ου αι. π.Χ. πολλοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν για να
συνοικιστούν με άλλους και να δημιουργηθούν μεγαλύτερες πόλεις (π.χ. ίδρυση Παλαιόπολης στην
Άνδρο από το συνοικισμό Υψηλής και Ζαγοράς). Σταδιακά εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των πόλεωνκρατών, ενώ την ίδια περίοδο (τέλη Γεωμετρικής-αρχές Αρχαϊκής εποχής) οι ναοί από ιερά οικήματα
για πολλαπλές χρήσεις αλλάζουν λειτουργία (καθώς γίνονται πλέον μόνο οίκος της θεότητας), αλλά και
αρχιτεκτονική μορφή. Παράλληλα, ιδρύονται άλλα οικήματα (θησαυροί, εστιατόρια, πρυτανεία) για να
στεγάσουν τελετουργίες και λειτουργίες που μέχρι τότε εξυπηρετούσε ο ναός.
Παράσταση πλοίου από αγγείο της Γεωμετρικής
εποχής που βρέθηκε στη Νεκρόπολη
των Τύμβων, στη Σάμο. Με μελανές γραμμές
αποδίδονται το κατάστρωμα του σκάφους,
τα κουπιά, το έμβολο, το κατάρτι και τα ιστία,
ενώ η πλώρη και η πρύμνη κοσμούνται
με κέρατα (Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου).

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ: ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

για το Ληλάντιο πεδίο, στον οποίο η Πάρος θα συνταχθεί με την Ερέτρια ενώ η Σάμος και η Νάξος με τη
Χαλκίδα), και κάποια θα συγκρουστούν μεταξύ τους για τον έλεγχο του θαλάσσιου εμπορίου (η Νάξος
με την Πάρο ή η Σάμος με την Αίγινα). Κατά τον 9ο αι. π.Χ. εμφανίζεται και ο αφηρωισμός των νεκρών,
που εδραιώνεται κατά τον 8ο αι. π.Χ. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη γέννηση των πόλεων και τη
διάδοση, στη συνέχεια, των ομηρικών επών.
Στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. χτίζονται οι πρώτοι αστικοί ναοί, οι οποίοι αντικαθιστούν τα ως τότε υπαίθρια ιερά, ενώ από τα ταφικά έθιμα και τα κτερίσματα, καθώς και από την οργάνωση των οικισμών, διαφαίνεται ο διαχωρισμός των κατοίκων σε δύο κοινωνικές τάξεις. Παράλληλα με αυτούς τους ναούς λειτουργούν και άλλα ιερά, έξω από τους οικισμούς. Κάποια από αυτά (π.χ. Ηραίο Σάμου) θα αποκτήσουν

Λεπτομέρεια από τη σκηνή πρόθεσης νεκρού
στο λαιμό αμφορέα της Γεωμετρικής εποχής
από το «πολυάνδριο» της αρχαίας Πάρου.
Εικονίζεται πιθανώς πολεμιστής που έπεσε
στο πεδίο της μάχης μάλλον από βέλος,
όπως υποδηλώνει η όρθια μορφή που
σκύβει προς τον νεκρό κρατώντας βέλος
(Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου).
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Σχεδιαστική αποκατάσταση του εξωαστικού ιερού στα Ύρια της Νάξου από τον αρχιτέκτονα Μανόλη Κορέ (περ. 580-570 π.Χ.).
Πρόκειται για τρίκλιτο πρόστυλο ναό, με αμφικλινή μαρμάρινη στέγη.

Την αρμονική συνύπαρξη στο Αιγαίο Ελλήνων και Φοινίκων ήδη από τον 9ο αι. π.Χ. επιβεβαιώνουν διάφορα ευρήματα. Πρώτα απ’ όλα ένα χαρακτηριστικό ιερό στον Κομμό της Κρήτης: στο κέντρο
του ναού των Γεωμετρικών χρόνων βρέθηκε ασυνήθιστος τρίστυλος βωμός φοινικικού τύπου, ενώ σε
αποθέτη έξω από το ναό βρέθηκαν και θραύσματα από φοινικικά αγγεία του 9ου αι. π.Χ. Φοινικικά
ευρήματα εντοπίστηκαν επίσης στην Ελεύθερνα, την Κνωσό και το Γαβαλοχώρι Κισσάμου (ταφικές
στήλες, κτερίσματα σε τάφους, ενεπίγραφη φιάλη). Άλλα νησιά στα οποία μαρτυρείται φοινικική
παρουσία είναι η Ρόδος, τα Κύθηρα, η Αντίπαρος, η Κύθνος κ.ά. Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτουν
αρκετά στενές σχέσεις και εξηγούν τη μετάδοση του φοινικικού αλφαβήτου –με αλλαγές, βέβαια–
στον ελλαδικό χώρο. Στην εικόνα, χάλκινο αγαλμάτιο δεόμενης ανδρικής μορφής με σκύλο που
προέρχεται από τη Βαβυλώνα και αφιερώθηκε στο Ηραίο (8ος-7ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου).

Στο δεύτερο μισό του 8ου και στο πρώτο μισό του 7ου αι. π.Χ. –δηλαδή την ίδια περίπου περίοδο– διαδίδεται το αλφάβητο, όπως μαρτυρούν επιγραφές που εντοπίστηκαν στην Αίγινα, τη Νάξο, την
Άνδρο, τη Θήρα, την Αμοργό, τη Σάμο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάλυμνο κ.α. Το αλφάβητο οι Έλληνες
το δανείστηκαν από τους Φοίνικες, με τους οποίους συνυπήρχαν μάλλον αρμονικά στο Αιγαίο. Ενδιάμεσος σταθμό στη διάδοση του αλφαβήτου ήταν μάλλον η Εύβοια, αν και ορισμένοι θεωρούν πως ήταν
τα δωρικά νησιά (Κρήτη, Θήρα, Ρόδος).
Ο 7ος αι. π.Χ. έχει ονομαστεί από αρκετούς «ανατολίζουσα περίοδος», λόγω των πυκνών σχέσεων
των κατοίκων του Αιγαίου με την Ανατολή. Οι κοινωνίες μετασχηματίζονται, αποστασιοποιούμενες από
το μυκηναϊκό παρελθόν. Διαδίδονται τα ομηρικά έπη και αναπτύσσεται η λυρική ποίηση. Οι τεχνίτες της
Νάξου, της Πάρου και της Τήνου, οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους τα εξαιρετικά μάρμαρα του τόπου
τους, φιλοτεχνούν κολοσσικά λίθινα αναθήματα. Η λεγόμενη «Κόρη της Αuxerre», έργο κρητικού εργαστηρίου, αλλά και το αφιέρωμα της Νικάνδρης και οι κούροι της Δήλου, έργο ναξιακού εργαστηρίου,
είναι χαρακτηριστικά.
Κατά τον 7ο αι. π.Χ. θα αναπτυχθεί και η μνημειώδης αρχιτεκτονική, η οποία λειτούργησε και ως
μέσο προβολής των πόλεων-κρατών. Ο Οίκος των Ναξίων στη Δήλο, ο μνημειακός ναός στο ιερό των
Υρίων στη Νάξο και τη Ηραίο στη Σάμο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η προβολή και ο
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ανταγωνισμός των νησιών –ιδιαίτερα της Πάρου και της
Νάξου– θα οδηγήσουν στη δημιουργία και άλλων σημαντικών καλλιτεχνικών έργων και αρχιτεκτονημάτων,
όπως ο Θησαυρός των Σιφνίων στους Δελφούς.
Παράλληλα θα υλοποιηθούν και σημαντικά
τεχνικά έργα, όπως το Ευπαλίνειο υδραγωγείο στη Σάμο.
Ο 6ος και οι αρχές του 5ου αι. π.Χ.
θα κινηθούν στο ίδιο πλαίσιο. Αξίζει,
βέβαια, να αναφερθεί η ανάπτυξη
μιας σειράς νησιών (Θάσος, Λέσβος,
Ρόδος, Χίος, Αίγινα), η οποία στηρίχτηκε στην κρίσιμη γεωγραφικά
θέση τους, το εμπόριο, τις επαφές
με την Ανατολή και τις γεωργικές καλλιέργειες (οι τρεις
τελευταίες) ή στο ονομαστό μάρμαρο, τη θέση, τον πλούτο του εδάφους και
του υπεδάφους και τη συνεισφορά των αποίκων
από την Πάρο (Θάσος).

Ανάθημα από τον αρχαϊκό ναό
στην περιοχή Ηρακλής της Κω
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κω)

Η «Κόρη της Αuxerre», έργο κρητικού εργαστηρίου (μάλλον
της Ελεύθερνας) το οποίο αποκαλύφθηκε πιθανώς τον 19ο αιώνα, κατά
τις πρώιμες ανασκαφές στην Κρήτη (640-630 π.Χ., Μουσείο Λούβρου,
Παρίσι). Θεωρείται αριστούργημα της λεγόμενης δαιδαλικής τέχνης.
Ο όρος «δαιδαλική» συνδέεται με την παράδοση που εμφανίζει τον
Δαίδαλο πρωτοπόρο της γλυπτκής και χρησιμοποιείται για μια ομάδα
γυναικείων κυρίως ειδωλίων του 7ου αι. π.Χ. που προέρχονται
από δωρικά κέντρα και έχουν κοινά στοιχεία: τετράγωνη δομή,
σαφή διάκριση των μερών, αφαίρεση των δευτερευόντων
χαρακτηριστικών, αυστηρή μετωπικότητα, ένδυμα χωρίς
πτυχώσεις και μαλλιά χτενισμένα σε οριζόντιες γραμμές.

Αργυρός στατήρας της Αίγινας,
με θαλάσσια χελώνα στον εμπροσθότυπο
(περ. 550 π.Χ., Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ο ΟΝΟΜΑΣΤΟΣ ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Στην αυγή του 5ου αι. π.Χ. οι κάτοικοι της Χίου θεωρούνταν από τον
Θουκυδίδη «οι πλουσιότεροι των Ελλήνων», γεγονός που οφειλόταν
στις επιδόσεις τους στο εμπόριο και τη ναυτιλία, και στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού στην απέναντί τους μικρασιατική
ακτή. Οι εμπορικές επιδόσεις τους μνημονεύονται και από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά. Η ναυτική δραστηριότητα της Χίου αφορούσε
τη διακίνηση προϊόντων –μεταξύ αυτών και του φημισμένου αριούσιου οίνου, που διακρινόταν σε αυστηρόν, γλυκάζοντα και αυτόκρατον–
κυρίως από και προς την Ανατολή και τον Εύξεινο Πόντο. Επιπλέον, η
Χίος διέθετε, μετά τη Σπάρτη, τον μεγαλύτερο αριθμό δούλων στην Ελλάδα
της εποχής. Στην εικόνα αριστερά, αργυρός στατήρας Χίου. Στον εμπροσθότυπο
εικονίζονται η Σφίγγα, έμβλημα της πόλης, και οξυπύθμενος αμφορέας, σύμβολο του
οίνου, που αποτελούσε το κύριο εμπορεύσιμο προϊόν του νησιού, το οποίο έφτανε από την Αθήνα και την
Κόρινθο έως τη Δύση και τον Εύξεινο Πόντο (478-431 π.Χ., Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα). Οι Χιώτες
ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να σφραγίζουν τους αμφορείς τους στη βάση της μίας λαβής, με σφραγίδα
που έφερε παράσταση όμοια με των σύγχρονων νομισμάτων τους. Δεξιά, αμφορέας από τη Χίο.

Όλα τα νησιά του Αιγαίου, πάντως, κατά τους Κλασικούς χρόνους (480-323 π.Χ.) είχαν σημαντική ναυτική
και εμπορική παρουσία, εκμεταλλευόμενα τη θέση τους στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο της εποχής. Αυτός ήταν
και ο κυριότερος λόγος που τα ενέπλεξε στη δίνη της αντιπαράθεσης των «Μεγάλων Δυνάμεων» της περιόδου
εκείνης, της Αθήνας και της Σπάρτης, για την ηγεμονία στον ελλαδικό και –προφανώς– τον αιγαιακό χώρο.
Ο 5ος αι. π.Χ., βέβαια, άνοιξε με την πρώτη εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδας. Κατά τη
διάρκειά της, τα περισσότερα νησιά καταλήφθηκαν από τους Πέρσες ή αναγκάστηκαν να συνταχθούν

Ανάγλυφο Απόλλωνα και Νυμφών
από την πόλη της Θάσου (περ. 480-470 π.Χ.,
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι). Το μαρμάρινο
ανάγλυφο κοσμούσε –όπως και άλλα–
τη λεγόμενη Δίοδο των Θεωρών, ένα μνημειακά
διαμορφωμένο πέρασμα στη νοτιοανατολική
είσοδο της αγοράς της πόλης, που τον 4ο
αι. π.Χ. επενδύθηκε με επιγραφές όπου
αναγράφονταν οι θεωροί (οι άρχοντες)
που σχετίζονταν με τις λατρείες της πόλης.
Η Δίοδος των Θεωρών βρισκόταν
στον κεντρικό άξονα της πόλης.
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Ερυθρόμορφη υδρία με παράσταση
ιπποδρομίας, από τη νεκρόπολη της Καμείρου
(460-450 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου)

Στα νησιά και τις ακτές του Αιγαίου
αναπτύχθηκε τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η Ιατρική.
Οι σχολές της Κω, της Κνίδου και της Ρόδου
(για την οποία δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία)
ήταν οι πλέον ονομαστές. Η πρώτη είναι η πιο
γνωστή, λόγω της δράσης του Ιπποκράτη,
πατέρα της επιστημονικής Ιατρικής.
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μαζί τους. Η Θάσος, η οποία παραδόθηκε το 492 π.Χ.,
ήταν το νησί που «βίωσε» πιο δραματικά αυτή την
εκστρατεία. Ακολούθησε η εκστρατεία του
Ξέρξη (480 π.Χ.), κατά τη διάρκεια της
οποίας τα περισσότερα νησιά πήραν
και πάλι το μέρος των Περσών.
Μετά το τέλος των Περσικών
Πολέμων τα περισσότερα νησιά εντάχθηκαν στην Α' Αθηναϊκή-Δηλιακή
Συμμαχία (478/77 π.Χ.), η οποία
σταδιακά εξελίχθηκε σε ηγεμονία των
Αθηνών επί των εταίρων τους. Ιδιαίτερο
ήταν το καθεστώς της Δήλου, που ορίστηκε
κέντρο της συμμαχίας, λόγω του ιερού του Απόλλωνα, αν και από το 454 π.Χ. το ταμείο της συμμαχίας
μεταφέρθηκε από τον Περικλή στην Αθήνα. Κάποια από
τα νησιά του Αιγαίου αντέδρασαν στην αθηναϊκή επικυριαρχία: η Νάξος το 469 π.Χ., η Θάσος το 465 π.Χ., η Σάμος το
440 π.Χ., η Αίγινα το 431 π.Χ., η Μυτιλήνη το 428 π.Χ., και
πάλι το 412 π.Χ. η Λέσβος και η Χίος.
Η Αθήνα κατέστειλε αυτές τις αντιδράσεις με αποφασιστικό τρόπο και με βαριές για τους «αποστάτες» συνέπειες. Σε ορισμένα νησιά, για να εδραιώσει την ηγεμονία
της εγκατέστησε Αθηναίους κληρούχους – τακτική που
άρχισε το 474/3 π.Χ. από τη Σκύρο, επεκτάθηκε στη Σάμο,
την Άνδρο, τη Νάξο, τη Λήμνο κ.α. και επαναλήφθηκε
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου (Αίγινα, Λέσβος, Μήλος).
Το 404 π.Χ. οι Αθηναίοι θα ηττηθούν στους Αιγός
ποταμούς, οπότε θα τερματιστεί ο Πελοποννησιακός
Πόλεμος (431-404 π.Χ.) και τα νησιά του Αιγαίου θα περιέλθουν στην επιρροή της Σπάρτης. Δέκα χρόνια αργότερα
οι Σπαρτιάτες θα ηττηθούν από τον Κόνωνα στην Κνίδο
(394 π.Χ.) και δύο δεκαετίες αργότερα (376 π.Χ.) η κυριαρχία τους στο Αιγαίο θα τερματιστεί οριστικά. Τα νησιά
θα ενταχθούν έκτοτε στη Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία (378/77

Η Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας,
και η Ήρα, προστάτιδα της Σάμου, «δίνουν
τα χέρια». Ανάγλυφη απεικόνιση που
συμβολίζει τη συνθήκη μεταξύ Αθήνας
και Σάμου (403-402 π.Χ.,
Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα).
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π.Χ.). Υπήρξαν και σε αυτή την περίοδο, ωστόσο, νησιά που αμφισβήτησαν την αθηναϊκή
κυριαρχία (Πάρος, Νάξος, Κως, Ρόδος, Σάμος).
Την περίοδο αυτή θα συνοικιστούν μικρότεροι οικισμοί για το σχηματισμό μεγαλύτερων και ανθηρών πόλεων (Ρόδος το 408/7 π.Χ., Κως το 366 π.Χ.), θα ιδρυθούν αποικίες
από πολλά νησιά (Πάρος, Θάσος κ.ά.) και θα χτιστούν μια σειρά πύργοι στην ύπαιθρο
( Ίος, Κέα, Κύθνος, Θάσος, Σκόπελος κ.α.) – άλλοι για να προστατεύσουν γεωργικές
καλλιέργειες ή μεταλλεία και κάποιοι για να λειτουργήσουν ως φάροι ή φρυκτωρίες.
Από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ωστόσο, θα εμφανιστεί στο προσκήνιο το μακεδονικό
βασίλειο, το οποίο θα αλλάξει τις ισορροπίες, αρχικά στο βόρειο και στη συνέχεια σε
όλο το Αιγαίο. Η Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία θα διαλυθεί το 338/7 π.Χ., σχεδόν είκοσι χρόνια
μετά το (προσωρινό σε ορισμένες περιπτώσεις) τέλος της αθηναϊκής κυριαρχίας σε νησιά
όπως η Χίος, η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος. Το 332 π.Χ. ο αθηναϊκός στόλος θα ηττηθεί
στην Αμοργό, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της ναυτικής ισχύος της Αθήνας.

Από τα ελληνιστικά βασίλεια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξέσπασαν διαμάχες για τον έλεγχο των νησιών
του Αιγαίου ανάμεσα στα ελληνιστικά βασίλεια της Μακεδονίας, της πτολεμαϊκής Αιγύπτου και της Περγάμου. Το 313 π.Χ. ο Αντίγονος Α΄ ο Μονόφθαλμος κατόρθωσε να επικρατήσει και οργάνωσε το Κοινό των Νησιωτών. Αργότερα, μερικά νησιά (όπως η Κρήτη) πέρασαν στον
έλεγχο των Πτολεμαίων και άλλα στο βασίλειο της Περγάμου.
Αρκετά νησιωτικά αλλά και ηπειρωτικά κράτη προσπάθησαν να κυριαρχήσουν σε άλλα, όπως έγινε με
τη Σάμο, την Κω, τη Ρόδο και τη Δήλο. Αποκορύφωμα των συγκρούσεων αποτέλεσε η πολιορκία της Ρόδου
(305-304 π.Χ.) από τον Δημήτριο Α΄ τον
Πολιορκητή, γιο του Αντίγονου
του Μονόφθαλμου. Ο Δημήτριος, παρά τη χρήση πολλών πολιορκητικών μηχανών, δεν κατάφερε να καταλάβει την πόλη. Οι δύο
πλευρές σύναψαν ειρήνη
με την οποία συμφωνήθηκε
να παραμείνει η Ρόδος αυτόνομη, χωρίς φρουρά του Αντίγονου, και να διαχειρίζεται όπως
θέλει τους πόρους της. Επιπλέον,
όφειλε να συντάσσεται με τον Αντίγονο σε όλους τους πολέμους που θα
έκανε στο μέλλον εκτός από εκείνους εναντίον του Πτολεμαίου, ο οποίος είχε στηρίξει
Πήλινη μήτρα από εργαστήριο της αρχαίας
αγοράς της Σάμου με χαραγμένη παράσταση
τους Ρόδιους. Παρά τις συνέπειες αυτών των διενέξεπλοίου. Απεικονίζονται 21 κουπιά, το έμβολο
ων, πολλά νησιά του Αιγαίου γνώρισαν ιδιαίτερη οικονομική
και το κέρας με ακροστόλιο στην πλώρη
και πολιτιστική άνθηση αυτή την περίοδο.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου).

Επιστολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς
το Δήμο των Χίων, που χρονολογείται
στα 332 π.Χ. Με την επιστολή αυτή
ο Μακεδόνας βασιλιάς απαιτεί την επάνοδο
των πολιτικών εξόριστων, ορίζει το χρόνο
επίλυσης των ζητημάτων που θα προκύψουν
από την επιστροφή τους και ορίζει πολεμική
φρουρά στη Χίο (Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου).

Ο Δημήτριος Α΄ Πολιορκητής
θεοποιημένος ως Ποσειδώνας
στον εμπροσθότυπο αργυρού
τετράδραχμου του 289-288 π.Χ.
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
O Κολοσσός, ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, ήταν
ένα κολοσσιαίο μπρούντζινο άγαλμα του θεού Ήλιου, προστάτη του νησιού, που στήθηκε μετά την πολιορκία της Ρόδου.
Ήταν έργο του Χάρη του Λίνδιου. Λέγεται ότι στοίχισε 300
τάλαντα και είχε ύψος 32 μέτρα, ενώ η κατασκευή του κράτησε
12 χρόνια (302-290 π.Χ.). Ο θρύλος τον ήθελε τοποθετημένο
στην είσοδο του λιμανιού με ανοιχτά τα σκέλη για να πλέουν
από κάτω τα πλοία.
Το 227-6 π.Χ. γκρεμίστηκε στη θάλασσα πιθανότατα εξαιτίας ενός μεγάλου σεισμού. Το 657 μ.Χ. οι Σαρακηνοί κατέλαβαν
τη Ρόδο και ανέλκυσαν τα κομμάτια του για να τα πουλήσουν
στην Αφρική. Σύμφωνα με τον ιστορικό Πολύβιο, ο Πτολεμαίος είχε υποσχεθεί στους Ρόδιους ότι θα αναστηλώσει το
άγαλμα, όμως, σύμφωνα με τον Στράβωνα, το έργο δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας κάποιου χρησμού.

ΤΟ «ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ»
Βρέθηκε στο νησί της Πάρου το 1627 πάνω σε μια κολοβωμένη στήλη και μεταφέρθηκε από τον κόμη
του Αρουντέλ στη Σμύρνη και μετά στο Λονδίνο, για να καταλήξει τελικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πρόκειται για μια ελληνική επιγραφή, γραμμένη στην αττική διάλεκτο από άγνωστο συγγραφέα, κατά την εποχή του άρχοντα Διόδμητου στην Αθήνα, το 264 ή 263 π.Χ. Είναι ένας χρονολογικός
πίνακας των πιο σημαντικών ιστορικών γεγονότων από την εποχή του Κέκροπα, του μυθικού πρώτου
βασιλιά της πόλης των Αθηνών.
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η αυτονομία τους περιορίστηκε αισθητά, αφού σε πολλά από
αυτά εγκαταστάθηκε ρωμαϊκή φρουρά.
Το 88 π.Χ. πολλά νησιά του Αιγαίου αναμείχθηκαν στους
πολέμους των Ρωμαίων με τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη,
παίρνοντας το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς. Μετά τη νίκη
των Ρωμαίων και την άφιξη του Σύλλα στο Αιγαίο (86 π.Χ.), αρκετά νησιά υπέστησαν βαριές κυρώσεις επειδή πήραν το μέρος του
Μιθριδάτη, ενώ όσα συμμάχησαν με τη
Ρώμη κέρδισαν προνόμια.
Εκείνη την εποχή το Αιγαίο, όπως
και όλη η Μεσόγειος, μαστιζόταν από
τις επιθέσεις των πειρατών. Το 63 π.Χ., ο
Πομπήιος, χρησιμοποιώντας 500 πλοία, 120.000 στρατιώτες και 6.000
τάλαντα, ποσό τεράστιο για την εποχή, κατάφερε να
καταστρέψει 120 πειρατικές βάσεις και 500 πλοία
και να εξοντώσει περίπου 10.000 πειρατές.
Βέβαια, αυτή η επιχείρηση είχε και παράπλευρες απώλειες: σε μια επιδρομή του Πομπήιου
για την καταστροφή των πειρατικών λημεριών στην
Ικαρία, ο Ρωμαίος ανθύπατος έσφαξε τους περισσότερους κατοίκους του νησιού και πούλησε τους υπόλοιπους για δούλους.
Με την εξάλειψη της πειρατείας, αναπτύχθηκαν
και πάλι οι θαλάσσιες εμπορικές επικοινωνίες. Έτσι, τα
νησιά του Αιγαίου αποτέλεσαν και πάλι γέφυρα μεταξύ
της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, από τη
μια, και της Μέσης Ανατολής, από την άλλη, ενώ διευκόλυναν την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα μέσω της ΠροΑφροδίτη σε δελφίνι, στην ουρά
ποντίδας.
Είχαν πάψει όμως να βρίσκονται στο επίκεντρο των
του οποίου είναι πιασμένος ο Έρωτας.
Ανάθημα από το ιερό του Ποσειδώνα
θαλάσσιων οδών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Χάλκινο άγαλμα αλόγου
σε καλπασμό με μικρό αναβάτη.
Βρέθηκε στο βυθό της θάλασσας,
κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο
της Εύβοιας (140 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

στη Θάσο (2ος-1ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου).

ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ

Από τις αρχές του 2ου αι. π.Χ., ξεκινούν η ανάμειξη και οι παρεμβάσεις της ανερχόμενης δύναμης
της εποχής, της Ρώμης, στις διενέξεις των ελληνιστικών πόλεων και βασιλείων. Οι ήττες των Μακεδόνων
βασιλέων το 197 και το 168 π.Χ. από τους Ρωμαίους έφεραν την κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου
και των υπόλοιπων κρατών της ηπειρωτικής Ελλάδας, η οποία το 146 π.Χ. γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Από
την ίδια περίπου εποχή και μετά τα νησιά του Αιγαίου πέρασαν σταδιακά στον έλεγχο της Ρώμης και
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Ο Πλούταρχος αποδίδει την επιτυχία του εικονιζόμενου δεξιά Πομπήιου όχι μόνο στην ισχύ του στρατού και του στόλου του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ανέλυσε τις αιτίες της πειρατείας.
Αναφέρει πως ο Πομπήιος πίστευε ότι «ο άνθρωπος δεν γεννιέται άγριος ή αντικοινωνικός, αλλά
γίνεται έτσι από τις κακές συνθήκες (...) και γίνεται πολιτισμένος και ευγενής εάν αλλάξει τόπο,
απασχόληση και τρόπο ζωής».
Χρησιμοποιώντας και τη διπλωματία εκτός από τη δύναμη, έπεισε πολλούς πειρατές να εγκαταλείψουν τους αρχηγούς τους, με αντάλλαγμα την παραχώρηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Μικρά
Ασία και την επαρχία της Αχαΐας για να ζήσουν ειρηνικά.

Προτομή του Γάιου Πομπηίου (106-48 π.Χ.),
(Garlsberg Glyptotel, Κοπεγχάγη)
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Ο ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ο Μιθριδάτης Στ΄ Ευπάτωρ, βασιλιάς του Πόντου, κατέλαβε τη Χίο το 86 π.Χ. και επέβαλε στους Χιώτες
πρόστιμο 2.000 ταλάντων εξαιτίας της φιλορωμαϊκής στάσης τους. Για να συγκεντρωθεί αυτό το υπέρογκο ποσό, οι κάτοικοι του νησιού παρέδωσαν τα κοσμήματα των γυναικών και απογύμνωσαν τους
ναούς. Στη συνέχεια, ο Μιθριδάτης εκτόπισε τους κατοίκους της πόλης στην Κολχίδα του Εύξεινου
Πόντου, και στη θέση τους εγκατέστησε αποίκους από τον Πόντο. Μετονόμασε την πρωτεύουσα του
νησιού σε Βερενίκη, προς τιμήν της τρίτης του συζύγου Βερενίκης, η οποία καταγόταν από τη Χίο.
Ένα χρόνο αργότερα, το 85 π.Χ., ο ρωμαϊκός στόλος με επικεφαλής τον Λεύκιο Λούκουλλο έδιωξε από
τη Χίο το στρατό του Μιθριδάτη και με τη συνθήκη του Δαρδάνου ελευθερώθηκαν όλοι οι Χιώτες και
επέστρεψαν στο νησί. Φαίνεται πως η νέα ελληνιστική ονομασία τερματίστηκε την εποχή της ρωμαϊκής
κατοχής της Χίου. Οι Χιώτες συμμάχησαν με τους Ρωμαίους και για μια περίοδο απολάμβαναν αρκετά
προνόμια. Στην εικόνα, αργυρό τετράδραχμο με την ιδεαλιστική κεφαλή του Μιθριδάτη στον εμπροσθότυπο (Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

Σημαντικό ρόλο κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο διαδραμάτισε η Δήλος. Οι Ρωμαίοι την είχαν ανακηρύξει ελεύθερο λιμάνι, έτσι συγκέντρωσε εμπόρους και πλοιοκτήτες, ενώ
μετατράπηκε επίσης σε κέντρο δουλεμπορίου. Υπολογίζεται πως εκείνη την περίοδο κατοικούσαν στη Δήλο 30.000 άνθρωποι. Επίσης,
η Δήλος δεν αντιμετώπιζε κινδύνους επιδρομών λόγω του ιερού
της χαρακτήρα· παρ’ όλα αυτά, λεηλατήθηκε και αυτή από τον
Μιθριδάτη.
Με τους Ρωμαίους είχε συμμαχήσει και η Ρόδος,
η οποία μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ. κράτησε την αυτονομία
της και αναδείχτηκε σε ένα από τα σημαντικότερα
κέντρα των επιστημών και των τεχνών, ενώ είχε
υπό τον έλεγχό της και άλλα νησιά. Στη Ρόδο
ήρθαν ως μαθητές ο μετέπειτα αυτοκράτορας
Τιβέριος Γράκχος (165-161 π.Χ.) κι επίσης ο
Κικέρων (78 π.Χ.), ο ποιητής Λουκρήτιος, ο Ιούλιος Καίσαρας (75 π.Χ.) και ο Μάρκος Αντώνιος
(40 π.Χ.)
Με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Οκταβιανού
Αύγουστου (43 π.Χ.), τα νησιά εντάχθηκαν στην Επαρχία της
Ασίας. Κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή αρχαιότητα, τα νησιά του
Χάλκινο άγαλμα του
Αιγαίου πελάγους αποτελούσαν τμήματα των επαρχιών Αχαΐας
αυτοκράτορα Οκταβιανού
και Νήσων (Provincia Insularum). Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες
Αύγουστου που τον παρίστανε
τα χρησιμοποίησαν ως τόπο εξορίας πολιτικών αντιπάλων.
έφιππο σε ώριμη ηλικία.
Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή
Έγιναν όμως και τόπος εξερεύνησης από τους φιλομαθείς
μεταξύ Αγίου Ευστρατίου και
ταξιδιώτες της εποχής. Οι ιαματικές ιδιότητες των θερΕύβοιας (περ. 10 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
μών πηγών αρκετών νησιών αποτέλεσαν έναν πρόσθετο

Ο εικονιζόμενος Έφηβος
των Αντικυθήρων, μαζί με
τον φημισμένο Μηχανισμό
–τον αναλογικό υπολογιστή
της αρχαιότητας– προέρχεται
από πλοίο που ναυάγησε γύρω
στο 70 π.Χ. και μετέφερε έργα
τέχνης πιθανότατα από
τη Δήλο στη Ρώμη. Το χάλκινο
κομψοτέχνημα χρονολογείται
στα 340-330 π.Χ. και ανελκύστηκε
από τη θαλάσσια περιοχή
των Αντικυθήρων στα 1901
(Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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λόγο προσέλκυσης επισκεπτών. Μάλιστα, ο Πλίνιος εκθειάζει
τις θερμές πηγές της Μήλου, οι οποίες είχαν γλυκιά γεύση.
Σε πολλά νησιά βρέθηκαν ερείπια ρωμαϊκών επαύλεων και ρωμαϊκά νομίσματα. Στην αυτοκρατορική εποχή, αρκετοί εύποροι πολίτες των νησιών κατόρθωσαν
να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Ήδη, από τον 1ο αι. μ.Χ. επιφανείς άρχοντες
ελληνικής καταγωγής ανέρχονται στα ανώτατα
κρατικά αξιώματα, όπως ο Αχιλλεύς Ρωμαίος
από τη Δήλο, ο Γάιος Σερτίνιος Ξενοφών
(ιατρός του αυτοκράτορα Κλαύδιου) από
την Κω, οι Πομπήιοι Μάρκοι από τη Μυτιλήνη. Στο βόρειο Αιγαίο, στη Λήμνο, εμφανίζεται τον 2ο και 3ο αι. μ.Χ. η οικογένεια
των Φιλόστρατων, σοφιστών, ρητόρων και
διδασκάλων. Ένας από αυτούς, ο σοφιστής
Πορτρέτο του ποιητή Μένανδρου. Ψηφιδωτό
από τη λεγόμενη «Οικία του Μένανδρου»
Φλάβιος Φιλόστρατος, δίδαξε στην Αθήνα και
(τέλη 3ου-αρχές 4ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό
τη Ρώμη, όπου διετέλεσε παιδαγωγός των τέκνων
Μουσείο Μυτιλήνης)
του αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου (193-211).
Tον 3ο αι. μ.Χ., την εποχή της παρακμής της Ρώμης,
οι περισσότεροι αξιωματούχοι προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ήταν
συχνά απελεύθεροι.

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος
Η μεταφορά από τον Μέγα Κωνσταντίνο, της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, το 324 μ.Χ., αναβάθμισε τη σημασία του Αιγαίου.
Η θαλάσσια περιοχή του βρισκόταν πλέον στο κέντρο της αυτοκρατορίας και είχε μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της πρωτεύουσας και την οικονομία του κράτους, αφού οι
θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές από και προς τη νέα πρωτεύουσα θα περνούσαν στο
εξής μέσα από το Αιγαίο. Ο χωρισμός της Αυτοκρατορίας σε Δυτική και Ανατολική και
η μετεξέλιξη του ανατολικού τμήματος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δίνει καθοριστικό
ρόλο στο Αιγαίο. Ο ιστοριογράφος Ιωάννης Σκυλίτζης, μιλώντας μεταφορικά για το «σώμα»
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, παρομοιάζει τη Μικρά Ασία με την κεφαλή, τα ευρωπαϊκά τμήματα με
την ουρά και τα νησιά του Αιγαίου με τη μέση ενός σώματος. Τα 60 κατοικημένα νησιά του Αιγαίου
εκείνη την εποχή πρόσφεραν ένα σχετικά ασφαλές δίκτυο θαλάσσιων εμπορικών οδών. Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος έλεγε ότι την πραγματική εξουσία κατέχει μόνο ο αυτοκράτορας που
ελέγχει πλήρως τη θάλασσα.
Η σπουδαιότερη εμπορική οδός ήταν αυτή που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τις παράλιες
πόλεις της Μέσης Ανατολής, την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο, την πλουσιότερη επαρχία του βυζαντινού κράτους. Τα πλοία, για λόγους ασφάλειας, έπλεαν ανάμεσα στις μικρασιατικές ακτές και τα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα λιμάνια της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κω και της Ρόδου
αποτελούσαν τους κυριότερους σταθμούς στη θαλάσσια μεταφορά των εμπορευμάτων και αποκόμι-

Μαρμάρινο σύμπλεγμα με αγαλμάτιο γυμνής
Αφροδίτης στον προσφιλή, κατά τους
Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους, τύπο
της σανδαλίδουσας. Στηρίζεται με το αριστερό
χέρι σε στήλη του Πρίαππου, προστάτη
των αγρών, των αμπελιών, των κήπων,
των κοπαδιών και των μελισσών, ενώ
ο φτερωτός Έρωτας γονατιστός βοηθά
τη θεά να βγάλει το σανδάλι της
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου).
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Εγχάρακτη παράσταση δρόμωνα
σε πίθο της Βυζαντινής εποχής
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

ζαν μεγάλα οικονομικά οφέλη. Εκτός από τη ναυτιλία και το εμπόριο, η άνθηση αρκετών νησιών στηρίχτηκε στον πλούτο που παραγόταν από τη γεωργία, την κτηνοτροφία
και τις εξορύξεις.
Έτσι, η Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αι.) αποτέλεσε εποχή οικονομικής
ανάπτυξης και γενικότερης ακμής για τα νησιά του Αιγαίου. Η κυριαρχία του ναυτικού
της αυτοκρατορίας και η ασφάλεια που πρόσφερε στη ναυσιπλοΐα συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την ευημερία. Η διοικητική οργάνωση του Αιγαίου από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία γινόταν σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και δεν αντιμετώπιζε το
Αρχιπέλαγος ως ενιαίο γεωγραφικό σύνολο. Στην Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, τα νησιά
που βρίσκονταν κοντά στα ευρωπαϊκά παράλια ανήκαν στην επαρχία του Ιλλυρικού,
ενώ εκείνα που γειτόνευαν με τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα περισσότερα από
τα νησιά των Κυκλάδων ανήκαν στην επαρχία του Ανατολικού.
Ο Χριστιανισμός διαδόθηκε στα νησιά του Αιγαίου και στα γύρω παράλια ήδη από
τα πρώτα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου. Στη Μήλο, η πρώιμη παρουσία του Χριστιανισμού στο νησί μαρτυρείται από τις παλαιοχριστιανικές κατακόμβες οι οποίες,
σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, είναι οι μοναδικές κατακόμβες στον ελληνικό χώρο.
Οι κατακόμβες είναι ένα υπόγειο νεκροταφείο σκαλισμένο στα μαλακά πετρώματα της
περιοχής, που χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ. αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται έως
τα τέλη του 5ου αιώνα. Θεωρείται το νεκροταφείο της πρώτης χριστιανικής κοινότητας
του νησιού.
Με την επίσημη αναγνώριση της νέας θρησκείας, στα νησιά ιδρύθηκαν οι πρώτες
επισκοπές. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας (325) έλαβαν μέρος οι επίσκοποι
της Ρόδου και της Κω. Η πόλη της Ρόδου ήταν επισκοπική έδρα και είχε σημαντικό
αριθμό εκκλησιών, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν κάποιες βασιλικές εντυπωσιακών
διαστάσεων. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές έχουν εντοπιστεί από τα μεγαλύτερα μέχρι
και στα πλέον απομακρυσμένα μικρά νησιά, στοιχείο που αποδεικνύει την πλατιά

Στην Α’ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας
(εδώ σε φορητή εικόνα από το Πρωτάτο
του Αγίου Όρους), συμμετείχαν οι επίσκοποι
της Ρόδου και της Κω.
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Λείψανα από τις παλαιοχριστιανικές
βασιλικές του Αγίου Στεφάνου στην Κω (πάνω)
και τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου
από την παλαιοχριστιανική βασιλική
του Αγίου Ισιδώρου στη Χίο (κάτω)
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εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και την ευημερία των νησιών του Αιγαίου κατά τους πρώτους
αιώνες του Βυζαντίου. Αρκετές βασιλικές είχαν μεγάλες διαστάσεις, πολυτελή μάρμαρα, πλούσια
ανάγλυφο διάκοσμο και ψηφιδωτά δάπεδα, ενώ είναι σαφής η επίδραση από τα μεγάλα κέντρα της
αυτοκρατορίας και τις μικρασιατικές πόλεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Βυζαντινοί και Άραβες

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ταξιδεύοντας για τη διάδοση
του Χριστιανισμού, ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε και
την Ελλάδα. Σύμφωνα με την
παράδοση, στη δεύτερη αποστολική περιοδεία, ο Απόστολος Παύλος προσορμίστηκε
στη Σαμοθράκη, στο λιμάνι της
αρχαίας πόλης, τη σημερινή
Παλιάπολη. Ο Ευαγγελιστής
Λουκάς στο 16ο κεφάλαιο των
Πράξεων των Αποστόλων διηγείται: «Ἀφοῦ δὲ ἀνοιχτήκαμε μὲ τὸ
πλοῖο στὴν θάλασσα, πλεύσαμε
κατ’ εὐθείαν στὴν Σαμοθράκη καὶ
τὴν ἑπομένη στὴν Νεάπολη, ἀπὸ
ἐκεῖ στοὺς Φιλίππους τὴν ὀνομαστὴ πόλη τῆς Μακεδονίας».

Σε ανάμνηση του γεγονότος
αυτού, οικοδομήθηκε αργότερα στο σημείο εκείνο τρίκλιτη
παλαιοχριστιανική βασιλική,
στην κατασκευή της οποίας
έχουν χρησιμοποιηθεί και
κομμάτια από αρχιτεκτονικά
μέλη κτηρίων της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια της τρίτης αποστολικής περιοδείας,
ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τη Λέσβο, τη Σάμο και
την Κω. Πριν φυλακιστεί και
αποκεφαλιστεί στη Ρώμη, κατά
τη διάρκεια της τελευταίας του
περιοδείας, πέρασε και από
την Κρήτη.
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Βυζαντινό πολεμικό πλοίο του 8ου αι. π.Χ.,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις επιχειρήσεις
κατά των Αράβων (Σχέδιο: Αντ. Μιλάνος,
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς).

Οι επιδρομές των Σλάβων και των Αβάρων στην ηπειρωτική Ελλάδα, στις αρχές του 7ου αιώνα, δεν
άφησαν ανεπηρέαστο το Αιγαίο. Τα νησιά παρείχαν καταφύγιο για τους κατοίκους των ηπειρωτικών
περιοχών που απειλήθηκαν από τους επιδρομείς, αν και κάποια δέχτηκαν επιθέσεις. Όμως, ήταν οι
επιδρομές των Αράβων, την ίδια περίπου εποχή, αυτές που αμφισβήτησαν την κυριαρχία του Βυζαντίου
στο Αιγαίο και έβαλαν τέλος στην ευημερία των νησιών κατά την Πρώιμη Βυζαντινή εποχή.
Η επέκταση του Χαλιφάτου στη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο στέρησε οριστικά το Βυζάντιο από
τις εν λόγω πλούσιες επαρχίες. Αυτό το γεγονός είχε αντίκτυπο και στη θαλάσσια κυριαρχία. Ο αραβικός
στόλος του Μωαβία, πρώτου χαλίφη των Ομεϋαδών, λεηλάτησε το 654 τη Ρόδο και στη συνέχεια την
Κω και τη Χίο. Τους επόμενους δύο αιώνες τα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου υπέστησαν συνεχείς
επιδρομές από το ναυτικό των Αράβων. Αργότερα, σε αυτούς προστέθηκαν και οι Σαρακηνοί πειρατές,
οι οποίοι το 824 κατέλαβαν την Κρήτη, ίδρυσαν την πόλη Αλ-Χαντάκ (το σημερινό Ηράκλειο) και τη
χρησιμοποίησαν ως ορμητήριό τους για περίπου 130 χρόνια. Σε πολλά νησιά οι παράκτιοι οικισμοί
λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν από τις επιδρομές, ενώ αρκετοί εγκαταλείφθηκαν.
Οι αιματηρές πολεμικές συγκρούσεις είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων, οι οποίοι
κατέφυγαν στην ενδοχώρα, βρίσκοντας ασφάλεια σε οχυρωμένους οικισμούς. Η ναυσιπλοΐα έγινε επικίνδυνη και γνώρισε ύφεση –ειδικά μετά την απώλεια της Αιγύπτου–, αλλά δεν σταμάτησε. Η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίστηκε παρά τις αντίξοες συνθήκες. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κράτησε τον
έλεγχο των περισσότερων νησιών. Αυτά που μέχρι τότε ανήκαν εκκλησιαστικά στον πάπα της Ρώμης
πέρασαν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι διαμάχες της Εικονομαχίας (726-843)
άφησαν τα ίχνη τους στον ανεικονικό διάκοσμο ναών της Νάξου, της Αμοργού και της Ρόδου. Η λιτή
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Ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος ανακατέλαβε
την Κρήτη από τους Άραβες το 961.
Υπήρξε αυτοκράτορας την περίοδο 963-969.

κατασκευή αυτών των ναών φανερώνει τη
φτώχεια και την παρακμή των νησιών αυτή
την εποχή.
Κατά τα τέλη του 9ου και τις αρχές
του 10ου αιώνα οι αραβικές επιθέσεις στο
Αιγαίο γνώρισαν νέα έξαρση. Η ανακατάληψη της Κρήτης από τον μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά (961) οδήγησε
στην οριστική απαλλαγή του Αιγαίου από
τους Άραβες. Έτσι, από τον 10ο έως τον 12ο
αιώνα τα νησιά του Αιγαίου γνώρισαν νέα
εποχή ακμής. Οι θαλάσσιες οδοί έγιναν
και πάλι ασφαλείς, ενώ η εμπορική κίνηση
αναπτύχθηκε ξανά. Στα κυριότερα λιμάνια
έγιναν οχυρωματικά έργα, ενώ δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο σύστημα επικοινωνίας μέσω φωτεινών σημάτων (φρυκτωρίες).
Σε διάφορα νησιά ιδρύονται νέες μονές,
όλες με αυτοκρατορικές χορηγίες: η Νέα
Μονή στη Χίο (1042) και η μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο
(1088), καθώς και η μονή Χοζοβιώτισσας
στην Αμοργό και η Επισκοπή Σαντορίνης.
Οι ναοί που χτίστηκαν τότε ανήκαν κυρίως στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου, στοιχείο που
φανερώνει την αναζωπύρωση των σχέσεων με τα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας.
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ΥΓΡΟ ΠΥΡ
Tο υγρό πυρ ήταν ένα εμπρηστικό όπλο των Βυζαντινών που εφευρέθηκε στα τέλη του 7ου αι. μ.Χ.
και εξαπολυόταν με διαφόρους μηχανισμούς: από καταπέλτες ή από πεπιεσμένους σίφωνες που
είχαν στηθεί πάνω στα πλοία. Είχε την ιδιότητα να μη σβήνει στο νερό. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
απόκρουση των πολιορκιών της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες και σε αρκετές ναυμαχίες των
Βυζαντινών με τους Άραβες. Η παρασκευή του περιβαλλόταν με άκρα μυστικότητα, με αποτέλεσμα
να μην είναι γνωστή η ακριβής σύστασή του. Στις εικόνες, σκηνή ναυμαχίας που εικονίζει βυζαντινό
πλοίο να εκτοξεύει υγρό πυρ (πάνω, μικρογραφία από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη) και χειροσίφων υγρού πυρός (κάτω).

Η Νέα Μονή Χίου (εδώ σε γκραβούρα
του Th. Weber), η οποία ιδρύθηκε το 1042
με αυτοκρατορική χορηγία.
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Τα νησιώτικα θέματα
Στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των θεμάτων Οψικίου, Θρακησίων,
Ανατολικών και Αρμενιακών, ιδρύθηκε το θέμα Καραβησιάνων που περιλάμβανε τη νοτιοδυτική Μικρά
Ασία και τα νησιά του Αιγαίου. Στα τέλη του 7ου αιώνα, δημιουργήθηκε το θέμα Ελλάδας, στο οποίο
ανήκαν τα κοντινά στην ηπειρωτική χώρα νησιά. Στις αρχές του 8ου αιώνα ιδρύθηκε το θέμα Κιβυρραιωτών, που περιελάμβανε τη νοτιοδυτική Μικρά Ασία και τα γειτονικά νησιά.

Απόβαση του ενετικού στόλου στη Χίο.
Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό του 13ου αιώνα
(Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Βενετία).

Σκηνή από τη διεκπεραίωση βυζαντινών
ναυτικών δυνάμεων σε εκστρατεία
του Νικηφόρου Φωκά, από το Χρονικό του
Ιωάννη Σκυλίτση (Εθνική Βιβλιοθήκη, Μαδρίτη).
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Η προσπάθεια αναχαίτισης των Αράβων οδήγησε στην ανασυγκρότηση του στόλου. Σε τοπικό επίπεδο υπεύθυνοι για την άμυνα ήταν οι δρουγγάριοι: «του Κόλπου και του Βόρειου Αιγαίου» (θάλασσα
Μαρμαρά και Βόρειο Αιγαίο), «των Δωδεκανήσων» (Κυκλάδες, Σάμος και Χίος) και «της Κω» (η περιοχή
από τη Κω έως τη Ρόδο). Το 842 δημιουργήθηκε το θέμα Αιγαίου πελάγους και το θέμα Κρήτης. Κάτω
από τις διαταγές του «σπαθάριου και στρατηγού Αιγαίου πελάγους» ήταν όλο το Αιγαίο, εκτός από τα
Δωδεκάνησα που υπάγονταν στο θέμα Κιβυρραιωτών. Από τον 10ο έως τον 12ο αιώνα, τα παλαιά μεγάλα
θέματα κατακερματίστηκαν σε μικρότερες περιφέρειες και θεσμοθετήθηκε το αξίωμα του δούκα (Ρόδος,
Κάρπαθος, Κρήτη, Σάμος, Κω, Δωδεκάνησα –αφορά τις Κυκλάδες–, Χίος, Μυτιλήνη).
Στα τέλη του 11ου αιώνα, μια νέα δύναμη εμφανίστηκε στο Αιγαίο: η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της
Βενετίας. Με τις συνθήκες που άρχισαν να συνάπτουν από το 1082 με το βυζαντινό κράτος, οι Ενετοί
εμπορεύονταν προϊόντα σε όλα τα λιμάνια της αυτοκρατορίας χωρίς να καταβάλουν φόρους. Γύρω στο
1100 πύκνωσαν τα ταξίδια τους στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Η κατάρρευση του βυζαντινού

ναυτικού διευκόλυνε τα σχέδιά τους. Έτσι, ο έλεγχος του εμπορίου πέρασε σιγά σιγά στα χέρια τους.
Το 1118, όταν ο Ιωάννης Β΄ Κομνηνός αρνήθηκε να ανανεώσει τα προνόμιά τους, λεηλάτησαν τα νησιά
του Αιγαίου, ώσπου να πείσουν τον αυτοκράτορα να αλλάξει γνώμη. Στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα,
ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143-1180) παραχώρησε σημαντικά εμπορικά προνόμια και
στην άλλη ιταλική ναυτική δύναμη, τη Γένοβα, προσπαθώντας να περιορίσει τη δύναμη της Βενετίας.
Την ίδια εποχή, η κεντρική διοίκηση της αυτοκρατορίας άρχισε να χάνει τον έλεγχο των επαρχιών, ο
οποίος πέρασε σταδιακά σε τοπικούς άρχοντες. Έτσι, κατά τον 12ο αιώνα τα νησιά του Αιγαίου οργανώνονται σε πολλές μικρές διοικητικές ενότητες. Οι τοπικοί άρχοντες παίρνουν τη θέση του αυτοκράτορα
στις χορηγίες, όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Μοναστηριώτης, που χτίζει το 1158 την εκκλησία
του Ταξιάρχη στη Μεσαριά της Άνδρου.

Το Δουκάτο του Αρχιπελάγους και το ύστερο Βυζάντιο
Η Δ΄ Σταυροφορία και η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 είχαν
καθοριστικές συνέπειες στην ιστορία των νησιών του Αιγαίου, ορισμένες από τις οποίες παραμένουν
ζωντανές μέχρι σήμερα, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη χριστιανών καθολικών στις Κυκλάδες. Με τη
συνθήκη διαμοιρασμού των εδαφών μεταξύ των Σταυροφόρων, την περίφημη Partitio Terrarum Imperii
Romaniae, έγινε η διανομή των νησιών του Αιγαίου ανάμεσα στους κατακτητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης κατέλαβε κυρίως νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου (Λήμνος, Σκύρος, Χίος, Σάμος, Κως, Σαμοθράκη και Τήνος), οι Σταυροφόροι τα Δωδεκάνησα
εκτός από τη Ρόδο, και το μεγαλύτερο μέρος των Κυκλάδων και των Σποράδων, ενώ η Βενετία την Κρήτη
και αρκετά νησιά των Κυκλάδων και του Σαρωνικού.
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O δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολο

Domenico Tintoretto,
«H Άλωση της Κωνσταντινούπολης»,
το 1204 (περ. 1580-1605,
Παλάτι των Δόγηδων, Βενετία)
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Οι Ενετοί σκόπευαν να εγκαταστήσουν ναυτικές βάσεις ώστε να ελέγχουν τις θαλάσσιες οδούς
προς την Κωνσταντινούπολη και τον Εύξεινο Πόντο, καθώς και προς την ανατολική Μεσόγειο.
Έτσι, έθεσαν την Κρήτη στον άμεσο έλεγχό τους, ενώ στις Κυκλάδες κυριάρχησαν μέσω
διάφoρων υπηκόων τους.
Ο στρατιωτικός Μάρκος Σανούδος, ανιψιός του δόγη της Βενετίας Ερρίκου Δάνδολο,
ο οποίος είχε λάβει μέρος στη Δ΄ Σταυροφορία, κατέλαβε μεταξύ του 1204 και του 1207
τη Νάξο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Ο Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, Ερρίκος της Φλάνδρας (1206-1216), τον ονόμασε δούκα του Αιγαίου και τον έθεσε επικεφαλής του ομώνυμου δουκάτου. Η επικυριαρχία
του Λατίνου αυτοκράτορα διήρκεσε μέχρι το 1248, οπότε το Αιγαίο πέρασε στους
Φράγκους ηγεμόνες της Πελοποννήσου Βιλεαρδουίνους και στη συνέχεια στους
Ανδεγαυούς της Σικελίας (1278), που είχαν αποκτήσει τον έλεγχο της φραγκοκρατούμενης Πελοποννήσου. Παρ’ όλα αυτά, τα νησιά βρίσκονταν κάτω από την άμεση
επιρροή και προστασία της Βενετίας, η οποία κατά καιρούς καταλάμβανε προσωρινά
κάποια από αυτά, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνησή τους. Η δυναστεία που ίδρυσε
ο Μάρκος Σανούδος διήρκεσε έως το 1383, οπότε την ηγεσία του δουκάτου ανέλαβε ο
οίκος των Κρίσπι, ο οποίος τη διατήρησε μέχρι το 1566, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν
τα νησιά του δουκάτου. Τα νησιά του Αιγαίου βρέθηκαν επί τέσσερις σχεδόν αιώνες υπό
λατινική κυριαρχία.
Ο Μάρκος Σανούδος χώρισε τις κτήσεις του σε φέουδα, τα οποία μοίρασε στους άρχοντες των νησιών έναντι στρατιωτικών υπηρεσιών ή φόρων. Ο θεσμός της φεουδαρχίας υπήρξε
δυσβάσταχτος για την πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού. Ο Σανούδος ίδρυσε, επίσης, λατινική
αρχιεπισκοπή στη Νάξο, ενώ οι διάδοχοί του επιδίωξαν να επιβάλουν στους ντόπιους το καθολικό
δόγμα παραγκωνίζοντας τον ορθόδοξο κλήρο. Από την άλλη πλευρά, η αρχιτεκτονική και η εικονογραφία των ναών της Φραγκοκρατίας ακολουθούν τη βυζαντινή παράδοση και φανερώνουν την αντίδραση του γηγενούς πληθυσμού στους
Λατίνους και την προσπάθειά του να
διαφυλάξει το ορθόδοξο δόγμα. Έτσι, η
πολιτιστική ακτινοβολία του Βυζαντίου
όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά γνώρισε
πλατιά διάδοση.
Ο έλεγχος της σημαντικής γεωστρατηγικής θέσης του δουκάτου του Αιγαίου προκαλούσε διαρκείς συγκρούσεις
ανάμεσα στους Βυζαντινούς, τους Φράγκους, τους Ενετούς, τους Γενουάτες,
τους Καταλανούς και τους Οθωμανούς.
Η βυζαντινή Αυτοκρατορία της Νικαίας
θα ανακτήσει την κυριαρχία της Λέσβου,
της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας και της
Ρόδου. Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης (1261) από τους Βυζαντινούς
και η εδραίωση της δυναστείας των
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Παλαιολόγων υπό το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο επανέφερε για
ένα διάστημα την ισχύ του Βυζαντίου στο Αιγαίο. Στα τέλη
του 13ου αιώνα, ο βυζαντινός στόλος, με ναύαρχο τον Βερονέζο κουρσάρο Λικάριο, κατέλαβε ορισμένα από τα νησιά των
Κυκλάδων, την Εύβοια και έναν μεγάλο αριθμό νησιών του
βορειοανατολικού Αιγαίου. Η Βενετία αντέδρασε άμεσα και
η βυζαντινή κυριαρχία στις Κυκλάδες έληξε οριστικά με τη
συνθήκη του 1310.
Η Ρόδος, που ανήκε τυπικά στους Βυζαντινούς, καταλήφθηκε το 1309 από τους Ιωαννίτες Iππότες, οι οποίοι έθεσαν
υπό τον έλεγχό τους πολλά από τα γύρω νησιά. Από το 1354
έως το 1414 η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Θάσος περιήλθαν στους Γενουάτες, ενώ το 1376 η Τένεδος πέρασε στους
Ενετούς. Στο Βυζάντιο απέμειναν σχεδόν μέχρι τέλους η
Λήμνος και οι Σποράδες.

Το οικόσημο του τάγματος
των Ιωαννιτών Ιπποτών

ΟΙΚΟΣΗΜΑ
Στα τείχη ή τις πύλες των κάστρων
και των εκκλησιών αρκετών νησιών
του Αιγαίου σώζονται θυρεοί και
οικόσημα πολλών αριστοκρατικών
οίκων. Έχουν σωθεί οικόσημα βυζαντινών αρχοντικών οικογενειών,
αλλά τα περισσότερα προέρχονται
από την περίοδο της Λατινοκρατίας
(1204-1566) και ανήκουν σε ενετικές, γενουάτικες ή φράγκικες
οικογένειες ή σε καθολικούς επισκόπους. Τα οικόσημα συνήθως
φέρουν σύμβολα και χρώματα που
χαρακτηρίζουν την ιστορία και τα
επιτεύγματα του εκάστοτε οίκου.
Για παράδειγμα, οι εξοχές στο
στέμμα δηλώνουν το βαθμό ευγενείας, το κόκκινο χρώμα δηλώνει ανδρεία στη μάχη, το γαλάζιο
αγνότητα και ήθος. Στις εικόνες,
οικόσημο στην είσοδο του καθολικού της μονής Φραγκισκανών στην
Τήνο και οικόσημο από σπίτι στο
Πυργί της Χίου.
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Εξεγέρσεις στην Κρήτη

Χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
με τα γενεαλογικά δέντρα των Βυζαντινών
αυτοκρατόρων και των σουλτάνων.
Χαρτογράφος: Gottring Rogg
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς).

Χαρακτικό με τη μορφή
του Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπούς
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Κατά τη διάρκεια της ενετικής κυριαρχίας
στην Κρήτη, από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα,
σημειώθηκαν αρκετές εξεγέρσεις των ντόπιων κατά των Ενετών. Το ξεκίνημα έγινε το
1282 υπό τον άρχοντα Αλέξη Καλλέργη. Οι
τελευταίες αντιστάσεις σημειώθηκαν το 1527
και πνίγηκαν στο αίμα, αλλά οι Ενετοί υποχρεώθηκαν σε πολλές παραχωρήσεις. Τον 16ο
αιώνα επικράτησε ειρήνη που βοήθησε στην
οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην καλλιτεχνική δημιουργία.
Από τα μέσα του 14ου αιώνα, οι Οθωμανοί έκαναν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο. Το 1341 ο στόλος τους
λεηλάτησε για πρώτη φορά πολλά νησιά.
Το 1354 οι κατέκτησαν την Καλλίπολη και
τη μετέτρεψαν σε έδρα του ναυτικού τους,
κάνοντας πιο συχνές τις επιδρομές τους στο
Αιγαίο. Οι Καταλανοί πειρατές του Ρογήρου
Ντελούρια λεηλάτησαν επίσης τα νησιά και
αποκόμισαν μεγάλα κέρδη, κυρίως από το
δουλεμπόριο. Η κατάσταση αυτή ευνόησε την ανάπτυξη της πειρατείας. Την ίδια περίπου περίοδο οι
Οθωμανοί επέβαλαν φόρο υποτέλειας στους τοπικούς άρχοντες των νησιών.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από
τον Μωάμεθ Β΄ το 1453, την πτώση του Μυστρά το
1460, της Λέσβου το 1462 και της Εύβοιας το 1470,
η κατάληψη των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου από
τους Οθωμανούς ήταν απλώς θέμα χρόνου. Το 1479
η Θάσος και η Λήμνος ενσωματώθηκαν οριστικά στο
οθωμανικό κράτος. Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής
(1520-1566) κατέλαβε τη Ρόδο το 1522 και επέκτεινε
την οθωμανική κυριαρχία στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και την Ικαρία. Μόνη εξαίρεση ήταν η Πάτμος,
που είχε αποδεχτεί την οθωμανική κυριαρχία ήδη
από το 1453, καταβάλλοντας φόρο υποτέλειας με
πρωτοβουλία των μοναχών της μονής του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου.
Το 1537-1538 εκδηλώθηκαν σε όλο το Αιγαίο
επιδρομές του οθωμανικού στόλου, υπό την αρχη-
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γία του ναυάρχου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, οι οποίες είχαν ως
στόχο την αποδυνάμωση της δυτικής στρατιωτικής παρουσίας.
Στη συνέχεια, κατακτήθηκαν οι Βόρειες Σποράδες το 1538, η
Χίος και το δουκάτο της Νάξου το 1566. Ο σουλτάνος Σελίμ Β΄
παραχώρησε τη διοίκηση των νησιών του δουκάτου στον Εβραίο
τραπεζίτη Ιωσήφ Νάζι, ενώ μετά το θάνατό του, το 1579, τα νησιά
ενσωματώθηκαν πλήρως στο οθωμανικό κράτος. Το 1617 καταλαμβάνονται τα λατινοκρατούμενα νησιά των δυτικών Κυκλάδων
(Σίφνος, Σίκινος, Κύθνος και Φολέγανδρος), που ανήκαν στην
οικογένεια Γκοτζαντίνι από την Μπολόνια. Παρά τις προσπάθειες των Ενετών, η οθωμανική κυριαρχία στο Αιγαίο ολοκληρώνεται
με την κατάκτηση των τελευταίων ενετικών κτήσεων, της Κρήτης
το 1669, με την πτώση του Χάνδακα, έπειτα από είκοσι και πλέον
χρόνια πολεμικών συγκρούσεων, και της Τήνου το 1715.

Χάρτης της Ελλάδας, από την έκδοση
της Γεωγραφίας του Πτολεμαίου
ή Κοσμογραφίας (Ουλμ, 1482)

Χάλκινο οπισθογεμές πυροβόλο πλοίου
του 15ου αιώνα (Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος, Πειραιάς)

ΟΙ ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
Το 1346 η Χίος καταλήφθηκε από τους Γενουάτες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική κρίση
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των Παλαιολόγων και των Καντακουζηνών. Όλο το νησί δόθηκε σε εμπόρους και πλοιοκτήτες της πανίσχυρης γενοβέζικης εταιρείας
«Μαόνα». Αυτοί οργάνωσαν συστηματικά την καλλιέργεια και το εμπόριο της μαστίχας, εισήγαγαν την
καλλιέργεια εσπεριδοειδών και εγκαθίδρυσαν τη βιοτεχνία μεταξιού. Οι Γενουάτες διοίκησαν καταπιεστικά το νησί, οχυρώνοντας ειδικά τα Μαστιχοχώρια με κάστρα και βίγλες (πύργοι-παρατηρητήρια),
που ακόμη και σήμερα αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της
περιόδου. Στα τέλη του 14ου αιώνα, οι γενουάτικες οικογένειες της «Μαόνα» εγκατέλειψαν τα αρχικά
επίθετά τους και υιοθέτησαν το επίθετο Ιουστινιάνι, από το ιουστινιάνειο ανάκτορο της Γένοβας, όπου
ήταν η έδρα της εταιρείας. Στην οικογένεια αυτή ανήκε ο Ιωάννης Λόγγος Ιουστινιάνης, ένας από τους
υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης κατά την Άλωση από τους Οθωμανούς το 1453, ως επικεφαλής
ένοπλου τμήματος 700 Γενουατών. Ο Ιουστινιάνης, μαζί με τους άντρες του, κατάφεραν να διαφύγουν
με πλοία προς τη Χίο, όμως πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων του την 1η Ιουνίου 1453. Ο τάφος του διασώζεται μέχρι σήμερα στη Χίο.
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Η καθολική μονή
των Φραγκισκανών στον οικισμό
της Μέσης, στην Τήνο
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Η οθωμανική διοίκηση
Μετά την οθωμανική κατάκτηση, τη διοίκηση του Αιγαίου είχε ο ναύαρχος του οθωμανικού στόλου
(καπουδάν πασάς), με έδρα την Καλλίπολη. Το 1534 δημιουργήθηκε το βιλαέτι των νήσων της Άσπρης
Θάλασσας, τα διοικητικά όρια του οποίου άλλαξαν αρκετές φορές μέχρι τον 19ο αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας κατά καιρούς μέχρι και την Κύπρο –ποτέ όμως την Κρήτη. Τα έσοδά του προέρχονταν από τους
φόρους των υποτελών περιοχών. Αυτός που είχε το δικαίωμα της είσπραξης των φόρων από τα νησιά

Έγχρωμη λιθογραφία της πόλης του Χάνδακα,
του σημερινού Ηρακλείου (Εθνική Βιβλιοθήκη,
Παρίσι)

(ο ναύαρχος του στόλου, το δημόσιο ταμείο, ο ίδιος ο σουλτάνος ή τα βακούφια) νοίκιαζε την είσπραξή
τους σε διάφορους αξιωματούχους έπειτα από διαγωνισμό. Οι εν λόγω αξιωματούχοι-φοροεισπράκτορες
(βοεβόδες, σουμπάσηδες) είχαν και κάποιες διοικητικές ευθύνες, όπως η τήρηση της τάξης. Στα νησιά
που υπάγονταν απευθείας στον καπουδάν πασά, από τις αρχές του 18ου αιώνα σημαντικό ρόλο είχε ο
δραγουμάνος του στόλου, Φαναριώτης που λειτουργούσε ως μεσολαβητής και εισέπραττε τους φόρους
για λογαριασμό του καπουδάν πασά.
Την ευθύνη για την τήρηση των νόμων και την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων είχε ο καδής, ο
Οθωμανός ιεροδίκης, ο οποίος δίκαζε με βάση τον ισλαμικό νόμο και το κοσμικό οθωμανικό δίκαιο. Ο
καδής δρούσε επίσης ως μεσολαβητής μεταξύ των κατοίκων και του σουλτάνου, είτε δημοσιοποιώντας τα
σουλτανικά διατάγματα είτε γνωστοποιώντας στην Υψηλή Πύλη τα αιτήματα των νησιωτών για τη βαριά
φορολογία ή τις αυθαιρεσίες των τοπικών αξιωματούχων.
Παράλληλα, οι Οθωμανοί παραχώρησαν σε αρκετά νησιά προνομιακό καθεστώς, στο πλαίσιο μιας
«αφομοιωτικής» πολιτικής απέναντι στους υποτελείς πληθυσμούς, αλλά και με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας των νησιών. Έτσι, το 1567, εξαιτίας της μεγάλης μαστιχοπαραγωγής, παραχωρήθηκαν προνόμια στους κατοίκους της Χίου: μέτρια φορολόγηση και απαλλαγή από
τους τελωνειακούς δασμούς για προϊόντα που κινούνταν από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, ελευθερία
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Η εικονιζόμενη μονή του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στην Πάτμο είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα μονής που κατείχε
μεγάλες εκτάσεις του νησιού και έλεγχε μεγάλο
τμήμα της οικονομικής του δραστηριότητας.

Πυξίδα του 17ου-18ου αιώνα
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)
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συναλλαγών των εμπόρων του νησιού, ελευθερία στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, απαγόρευση ακόμα και της διενέργειας
παιδομαζώματος κ.ά. Παρόμοια προνόμια
δόθηκαν το 1580 στα νησιά των Κυκλάδων,
ενώ προσδιορίστηκε ότι θα πληρώνουν μόνο
τη δεκάτη και τον κεφαλικό φόρο. Τα προνόμια των Κυκλάδων ανανεώθηκαν δύο φορές
τον 17ο αιώνα με έκδοση ειδικού σουλτανικού διατάγματος.
Προνομιακό καθεστώς είχε και η Ρόδος,
εξαιτίας των βακουφίων που ίδρυσε μετά την
κατάκτησή της ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής.
Τα βακούφια ήταν μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα που χρηματοδοτούνταν από έσοδα που
προέρχονταν από τη Ρόδο και από τα γειτονικά νησιά, τα οποία ήταν «ελεύθερα» από τις
παρεμβάσεις των υπόλοιπων Οθωμανών αξιωματούχων. Παρόμοιο καθεστώς «ελεύθερου»
βακουφίου είχε από τα τέλη του 16ου αιώνα και
η Σάμος, όταν ο καπουδάν πασάς που είχε την
κυριότητα του νησιού τη μετέτρεψε σε βακούφι. Μάλιστα, στην περίπτωση της Σάμου απαγορεύτηκε και η εγκατάσταση μουσουλμάνων.
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναπτύχθηκε και το κοινοτικό σύστημα. Οι «επίτροποι» ή «προεστοί» εκλέγονταν από τους μόνιμους, ντόπιους κατοίκους των νησιών. Μεσολαβούσαν στον καπουδάν
πασά ή τον σουλτάνο, και συχνά αναλάμβαναν οι ίδιοι την είσπραξη των φόρων ως φοροενοικιαστές.
Αναλάμβαναν το ρόλο του επιδιαιτητή στις διαφορές που δεν είχαν να κάνουν με το ποινικό δίκαιο,
ενώ όφειλαν να αποτρέπουν κάθε αμφισβήτηση της εξουσίας του σουλτάνου.
Κέντρο εξουσίας ήταν και ο ανώτερος κλήρος, αφού η Εκκλησία αποτελούσε το μεγαλύτερο ή έναν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στα νησιά,
επομένως έλεγχε μεγάλο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Η
απονομή δικαιοσύνης για θέματα που αφορούσαν την εκκλησία
(γάμοι, διαζύγια, προικοδοσίες) γινόταν από το «Επισκοπικό Δικαστήριο», στο οποίο συμμετείχαν οι κοινοτικοί άρχοντες και ο επίσκοπος του νησιού.
Η οικονομία των περισσότερων νησιών στηριζόταν στη γεωργία, την
κτηνοτροφία και την αλιεία-σπογγαλιεία. Κάθε νησί παρήγαγε και εμπορευόταν συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα: η Λέσβος λάδι, η Σάμος κρασί,
η Ρόδος και η Κως φρούτα και σταφίδα και η Χίος μαστίχα και μετάξι. Στα
μικρότερα και πιο άγονα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, οι
κάτοικοι στράφηκαν προς το εμπόριο και τη ναυτιλία. Μάλιστα, από την εποχή των ναπολεόντειων πολέμων οι νησιώτες άρχισαν να δραστηριοποιούνται
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πιο συστηματικά. Τα πλοία τους έκαναν διαμετακομιστικό εμπόριο στα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, του
Αιγαίου και της βόρειας Αφρικής,
αλλά και κάποια ασκούσαν την επικερδή πειρατεία. Το λαθρεμπόριο
αρκετών προϊόντων (σιτηρά, καπνός,
πυρίτιδα, κάρβουνα κ.ά) απέφερε
σημαντικά κέρδη σε όσους το αποτολμούσαν, ενώ ήταν πολύ δύσκολο
να το ελέγξει η οθωμανική διοίκηση.
Η κυριαρχία των Οθωμανών στο
Αιγαίο δέχτηκε ένα μικρό πλήγμα
κατά τον ρωσο-τουρκικό πόλεμο
του 1768-1774, όταν με το στόλο των
Ορλώφ οι Ρώσοι απέκτησαν τον
έλεγχο αρκετών νησιών. Μετά την
αποτυχία της εξέγερσης των Ορλωφικών, τη συνθήκη του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή και την αποχώρηση του
ρωσικού στόλου, οι κάτοικοι περίμεναν την εκδίκηση των Τούρκων.
Πολλοί Οθωμανοί αξιωματούχοι
πρότειναν τη γενική σφαγή των Ελλήνων, αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, ο καπουδάν πασάς Χασάν Τζεζαϊρλή, οποίος είχε άμεσα συμφέροντα στα νησιά, κατόρθωσε τελικά
να επιβάλει την άποψή του με το ακαταμάχητο
επιχείρημα: «Αν φονευθούν όλοι οι Έλληνες,
ποιος θα πληρώνει το χαράτσι;». Ο Χασάν φέρθηκε ήπια, επηρεασμένος ίσως και από τον
δραγουμάνο του στόλου, Νικόλαο Μαυρογένη. Κατά τον Ρωσο-τουρκικό πόλεμο του 17871792 έδρασε στο Αιγαίο και ο θαλασσομάχος
Λάμπρος Κατσώνης.

Αλή Μπέη, Καπουδάν Πασάς.
Ο καταστροφέας της Χίου.
Επιζωγραφισμένη λιθογραφία, εκδ. A. Friedel,
Λονδίνο-Παρίσι 1827 (Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα).

Έγγραφο ελεύθερης ναυσιπλοΐας (πασαβάντι)
για την πολάκα «Η Παναγία της Ύδρας»
από τον Λατίνο πατριάρχη της Ιερουσαλήμ,
με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1794
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)
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Στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821

Ο Αντώνης Οικονόμου κηρύσσει
την έναρξη της επανάστασης στην Ύδρα,
σύνθεση του Peter von Hess (αντίγραφο,
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα).

Ο περίφημος πίνακας του Ευγένιου
Ντελακρουά για τη σφαγή της Χίου
(Μουσείο Λούβρου, Παρίσι)
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Τα νησιά του Αιγαίου συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821, όχι όμως όλα στον ίδιο βαθμό. Καπετάνιοι
και μπουρλοτιέρηδες από τις Σπέτσες (Μπουμπουλίνα, Μέξης, Μπαρμπάτσης), την Ύδρα (Μιαούλης,
Τομπάζης, Κουντουριώτης, Τσαμαδός, Σαχίνης), τα Ψαρά (Κανάρης, Παπανικολής), την Άνδρο (Καΐρης,
Γιαννούλης), τη Μύκονο (Μαντώ Μαυρογένους), τη Σάμο (Λυκούργος Λογοθέτης), την Κάλυμνο, την
Κάσο (Ν. Γιούλος ή Μπουρέκας), πρωτοστάτησαν στον ναυτικό πόλεμο. Ανάμεσα στον οθωμανικό στόλο
και τα καράβια των επαναστατημένων Ελλήνων έγιναν σημαντικές ναυμαχίες.
Όμως, τα νησιά έζησαν και τραγικά γεγονότα: το 1822 η αποτυχημένη απόπειρα ξεσηκωμού της Χίου
οδήγησε στη σφαγή του πληθυσμού της. Περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού σφαγιάστηκαν ή
αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Η σφαγή της Χίου (που αποτυπώθηκε στον διάσημο πίνακα του Ντελακρουά, ο οποίος εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, και στο ποίημα του Βίκτωρος
Ουγκώ «Το Ελληνόπαιδο») και η κατοπινή ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη είχαν
μεγάλη επίδραση στην κοινή γνώμη της Ευρώπης και στην ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος. Το
Μάιο του 1824 ακολούθησε η σφαγή στη Κάσου, μετά την επίθεση του αιγυπτιακού στόλου, και τον Ιούνιο
του 1824 η καταστροφή των Ψαρών, που σημαδεύτηκαν από το σφαγιασμό χιλιάδων κατοίκων. Το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης των Ψαρών στις 22 Ιουνίου 1824, που απαθανάτισε ο Σολωμός, παραμένει έως
σήμερα σύμβολο θυσίας και ολοκληρωτικής προσφοράς στην υπόθεση της ελευθερίας.
Μετά το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και τη συγκρότηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, δεν
συμπεριλήφθηκαν όλα τα νησιά στην
ελληνική επικράτεια. Το 1832 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος μόνο οι
Κυκλάδες και η Εύβοια, ενώ τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βόρειου και
ανατολικού Αιγαίου παρέμειναν στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σάμος
ανακηρύχθηκε αυτόνομη Ηγεμονία,
ενώ τα υπόλοιπα νησιά εντάχθηκαν
πλήρως στην οθωμανική διοίκηση. Στα
νησιά που παρέμειναν υπό οθωμανική
κατοχή αναπτύχθηκαν βιοτεχνικές ή
ακόμη και βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η ελαιουργία και η σαπωνοποιία στη Λέσβο ή η βυρσοδεψία και η
οινοποιία στη Σάμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον 18ο αιώνα υπήρχε ένα
κύμα μετανάστευσης, εποχικό ή μόνιμο, προς τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα
προς τη Σμύρνη, αλλά και προς την
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η Επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908,
κατάργησε τα προνόμια στα νησιά και
επέβαλε την υποχρεωτική θητεία.

Μπουμπουλίνα,
η ξακουστή ηρωίδα
από τις Σπέτσες.
Τυπ. Dean Munday.
Επιζωγραφισμένη
λιθογραφία, εκδ. A. Friedel,
Λονδίνο-Παρίσι 1830
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη –
Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα).
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Το τροχήλατο ατμόπλοιο «Ένωσις»,
το οποίο έγινε διάσημο κατά την περίοδο
της Κρητικής Επανάστασης του 1866-1869
για τις καταδρομικές επιχειρήσεις
και τον ανεφοδιασμό των Κρητικών
(ομοίωμα, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Χανιά).

«Η Μυτιλήνη ελληνική», πίνακας
του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ μετά
την απελευθέρωση της Λέσβου
και την ένταξή της στο ελληνικό κράτος
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Από την άλλη πλευρά, σε πολλά νησιά του ελληνικού κράτους, έγινε από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι
τις αρχές του 20ού, παράγοντας μεγάλου πλούτου η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας. Τα λιμάνια των
νησιών γνώρισαν μεγάλη ακμή, όμως με το τέλος των ιστιοφόρων και την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας ήρθε η
παρακμή τους και η σειρά του Πειραιά να γίνει το πρώτο εμπορικό λιμάνι της χώρας. Πολλοί νησιώτες του
Αιγαίου διακρίθηκαν ως πλοίαρχοι και μηχανικοί στην εμπορική ναυτιλία. Αρκετά νησιά επωφελήθηκαν
επίσης από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και την εξαγωγή ορυκτών (Μήλος, Σέριφος, Σαντορίνη κ.ά.).
Στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια του τουρκικού
ζυγού, σημειώθηκαν πολλές εξεγέρσεις: το 1841,
το 1858, το 1866-1869 και το 1897-1898. Τελικά,
το 1897, μετά τη δολοφονία του Βρετανού πρόξενου στα Χανιά από τις τουρκικές αρχές, οι στόλοι
της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της
Ιταλίας κατέπλευσαν στην Κρήτη θέτοντας τέλος
στην οθωμανική κυριαρχία και ανακηρύσσοντας
το νησί αυτόνομο κράτος με το όνομα «Κρητική
Πολιτεία». Η επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης
της Κρήτης με την Ελλάδα έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 1913.
Μετά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο, το 1913, τα
νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου ενώθηκαν με το ελληνικό κράτος, εκτός από την Ίμβρο
και την Τένεδο, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής
τους θέσης δίπλα στα Δαρδανέλια, παρέμειναν
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1920, με τη
Συνθήκη των Σεβρών, τα δυο νησιά παραχωρήθη-
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καν στην Ελλάδα, όμως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, με τη Συνθήκη της Λωζάνης, επιστράφηκαν
στην Τουρκία, διάδοχο πλέον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες κάτοικοι των νησιών εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθησε, όμως η κατάργηση των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων και η ανοιχτή τρομοκρατία των Τούρκων τούς ώθησαν στη μετανάστευση.
Το 1922, έπειτα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αρκετά νησιά του ανατολικού Αιγαίου δέχτηκαν
μεγάλο αριθμό προσφύγων. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου αλλά και στη μετεμφυλιακή Ελλάδα
και την περίοδο της Δικτατορίας 1967-74, αρκετά νησιά χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως τόποι εξορίας
πολιτικών κρατουμένων.
Τα Δωδεκάνησα πέρασαν στην κυριαρχία των Ιταλών το 1911-1912. Το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι από το 1937 απαγόρευσε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, εξόρισε πολλούς
δασκάλους, έκανε υποχρεωτική την εκμάθηση των ιταλικών, ενώ προσπάθησε να ποδηγετήσει την ορθόδοξη εκκλησία, στο πλαίσιο της πολιτικής εξιταλισμού των Δωδεκανήσων. Η ένωσή τους με την Ελλάδα
έγινε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, αφού είχε προηγηθεί μια σύντομη περίοδο βρετανικής
κατοχής.
Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στα νησιά είναι ο τορπιλισμός
του αντιτορπιλικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο στις 15 Αυγούστου 1940, η μάχη της Κρήτης το Μάιο
του 1940, καθώς και η μάχη της Λέρου το 1943. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής αναπτύσσεται σε αρκετά
νησιά η αντίσταση κατά των κατακτητών, ενώ δημιουργούνται δίοδοι για τη μετάβαση προς τη Μέση
Ανατολή, όπου οι πολεμιστές κατατάσσονται στα συμμαχικά στρατεύματα.
Στην πρόσφατη εποχή, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη λεγόμενη «Κρίση των Ιμίων», όταν με αφορμή
την παρουσία Τούρκων στρατιωτών στις ελληνικές βραχονησίδες Ίμια, οι δύο χώρες έφτασαν κοντά
στην ένοπλη σύρραξη. Τελικά η κρίση εκτονώθηκε, όμως κόστισε τη ζωή τριών Ελλήνων αξιωματικών
του Πολεμικού Ναυτικού.
Από τη δεκαετία του 1970, σε όλο σχεδόν το Αιγαίο οι κάτοικοι στράφηκαν προς τον τουρισμό, αφού
λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους, του ήπιου κλίματος αλλά και των αρχαιολογικών και ιστορικών θησαυρών τους τα νησιά αποτελούν δημοφιλή προορισμό.

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» σε έγχρωμη χρωμολιθογραφία της εποχής και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ασύρματος
που αναγγέλλει το δραματικό γεγονός με πηχιαίους τίτλους και εκτεταμένο ρεπορτάζ.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Η πρώτη μεγάλη ναυτική αποβατική εκστρατεία στην ιστορία πραγματοποιήθηκε στο
Αιγαίο πέλαγος. Ήταν ο Τρωικός Πόλεμος, τον οποίο έχουμε περιγράψει στο δεύτερο
βιβλίο της «Τετραλογίας», το οποίο αφορά τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η εκστρατεία
αυτή έδειξε από πολύ νωρίς τη σημασία του στρατιωτικού ελέγχου των ακτών του Αιγαίου αλλά και του ναυτικού ελέγχου των θαλάσσιων οδών του. Τα τρεις χιλιάδες χρόνια
που ακολούθησαν, πάμπολλες ναυτικές μάχες δόθηκαν στα νερά του Αιγαίου.

Περσικοί Πόλεμοι

Θραύσματα από το χείλος πήλινου πινακίου
με παράσταση πολεμικού πλοίου.
Προέρχεται από την Ακρόπολη των Αθηνών
(530-510 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Χάλκινη λύχνος σε μορφή πολεμικού πλοίου
(τέλη 5ου αι. π.Χ., Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα)
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Οι σημαντικότερες ναυμαχίες της αρχαιότητας στο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν την εποχή των Περσικών
Πολέμων, και κυρίως κατά την τρίτη περσική εκστρατεία (480-479 π.Χ.). Η πρώτη εκστρατεία έγινε το
492 π.Χ., με επικεφαλής τον Μαρδόνιο, πολυάριθμο στρατό και τεράστιο στόλο. Ο περσικός στόλος,
αφού κατέλαβε τη Θάσο, διαλύθηκε λόγω θαλασσοταραχής έξω από τη χερσόνησο του Άθω – σύμφωνα
με τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες έχασαν τριακόσια πλοία και είκοσι χιλιάδες άνδρες.
Το 490 π.Χ., η εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη κατέληξε στην ήττα των Περσών στη μάχη του
Μαραθώνα. Δέκα χρόνια μετά τον Μαραθώνα, ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης συγκέντρωσε μια τεράστια
στρατιά και έναν πανίσχυρο στόλο για να κατακτήσει την Ελλάδα. Αφού «μαστίγωσε» και «αλυσόδεσε»
τη θάλασσα στα Στενά του Ελλήσποντου για την «ανυπακοή» της (καθώς μια τρικυμία διέλυσε τις πλωτές
του γέφυρες), ο Ξέρξης πέρασε το στρατό του στην Ευρώπη ξαναστήνοντας τις γέφυρες. Στη συνέχεια,
μέσω της Θράκης και της Μακεδονίας βάδισε προς τη Στερεά Ελλάδα και τα στενά των Θερμοπυλών.
Την ώρα που ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς μάχονταν στις Θερμοπύλες, ο
στόλος των Ελλήνων αντιμετώπισε τον περσικό στόλο κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο της βόρειας Εύβοιας. Οι Πέρσες υπερτερούσαν αριθμητικά, παρότι μεγάλος αριθμός των πλοίων τους είχε ναυαγήσει λόγω
των άσχημων καιρικών συνθηκών στη Χαλκιδική και τη Μαγνησία. Τα περσικά πλοία ήταν τριπλάσια από
τα ελληνικά, τα οποία προέρχονταν κυρίως από την Αθήνα, την Κόρινθο, τα Μέγαρα, την Αίγινα και τη
Χαλκίδα. Βασικός στόχος του ελληνικού στόλου ήταν να προστατεύσει τα στρατεύματα στις Θερμοπύλες
από την πλευρά της θάλασσας και να καθυστερήσει τη ναυτική προέλαση των Περσών. Βασικός στόχος
των Περσών ήταν η προστασία της χερσαίας στρατιάς τους και η περικύκλωση του ελληνικού στόλου.
Πριν από τη ναυμαχία, ένας λιποτάκτης του περσικού στόλου, ο Σκυλλίης Σκιωναίος, έφτασε στο
ελληνικό στρατόπεδο και πληροφόρησε τους Έλληνες ότι οι Πέρσες έστειλαν διακόσια πλοία γύρω από
την Εύβοια, με σκοπό να εμποδίσουν τη διαφυγή τους. Οι επικεφαλείς των Ελλήνων αποφάσισαν να
εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός και να προκαλέσουν όσο το δυνατό περισσότερες φθορές στους Πέρσες.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Η ναυμαχία διήρκεσε τρεις ημέρες και κάθε
πλευρά ήταν προσεκτική και επιφυλακτική
στις κινήσεις της. Τα ελληνικά πλοία παρατάχτηκαν σε κύκλο. Όταν ένα περσικό
πολεμικό εφορμούσε κατά ενός ελληνικού, αυτό υποχωρούσε, ώστε το περσικό
να βρεθεί μέσα στον κύκλο των ελληνικών πολεμικών. Τότε επιτίθονταν
άλλα δύο ή και περισσότερα ελληνικά
και με ρεσάλτο εξόντωναν το πλήρωμα του περσικού. Με αυτό τον τρόπο,
την πρώτη ημέρα, ο ελληνικός στόλος
κατάφερε να εξοντώσει περίπου τριάντα εχθρικά πλοία. Τη δεύτερη ημέρα,
οι Έλληνες επιτέθηκαν στα πλοία των
Κιλίκων (συμμάχων των Περσών), χωρίς
να τους προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα. Την
επόμενη ημέρα, επιτέθηκαν οι Πέρσες και κατά
τη διάρκεια της μάχης οι δύο πλευρές υπέστησαν
περίπου ίσες απώλειες.
Στη συνέχεια, και αφού οι Έλληνες πληροφορήθηκαν για τη
νίκη των Περσών στις Θερμοπύλες, αποφάσισαν να υποχωρήσουν
βάζοντας πλώρη προς τη Σαλαμίνα, έτσι ώστε να παρασύρουν τον
περσικό στόλο στο θαλάσσιο στενό ανάμεσα στο νησί και τα
παράλια της Αττικής. Ένας μεγάλος αριθμός των περσικών
πλοίων που έπλεαν προς τη Σαλαμίνα χάθηκε από τρικυμία
έξω από το ακρωτήριο Καφηρέας.
Στη ναυμαχία του Αρτεμισίου ούτε οι Έλληνες κατάφεραν να σταματήσουν τον περσικό στόλο, αλλά ούτε
οι Πέρσες κατάφεραν να καταστρέψουν τον ελληνικό.
Όμως, για τα ελληνικά πληρώματα η μάχη αποτέλεσε μια
πολύτιμη εμπειρία, αφού έμαθαν στην πράξη τις τακτικές των Περσών και δοκίμασαν τις δικές τους. Το στοιχείο
αυτό μέτρησε αποφασιστικά λίγο αργότερα, στη ναυμαχία
της Σαλαμίνας. Όπως σημειώνει ο Πλούταρχος στο έργο Βίοι
Παράλληλοι, αναφερόμενος στον Θεμιστοκλή: «Οι ναυμαχίες
που διεξήχθησαν τότε κατά του βαρβαρικού στόλου στα στενά,
δεν άσκησαν μεγάλη επιρροή στη γενική κατάσταση, αλλά έδωσαν
στους Έλληνες τη μέγιστη πείρα, επειδή από τους κινδύνους έμαθαν ότι
ούτε τα πλήθη των πλοίων ούτε οι λαμπρότητες των επισήμων ούτε οι πομπώδεις κραυγές και
οι παιάνες των βαρβάρων προκαλούν φόβο σε άνδρες οι οποίοι ξέρουν να μάχονται και είναι
τολμηροί, αλλά πρέπει, καταφρονώντας όλα αυτά, να ορμούν εναντίον των εχθρών και να τους
ανταγωνίζονται».

Αθηναίος οπλίτης καταβάλει Πέρση πολεμιστή.
Παράσταση από το εσωτερικό αττικής κύλικας
(5ος αι. π.Χ., Βασιλικό Μουσείο Εδιμβούργου).

Αργυρό δεκάδραχμο της Αθήνας, γνωστό
ως «δεκάδραχμο του Μαραθώνα».
Στον εμπροσθότυπο, κεφαλή Αθηνάς
(περ. 467 π.Χ., Κρατικό Μουσείο/Νομισματική
Συλλογή, Βερολίνο).
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Ομοίωμα αθηναϊκής τριήρους
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Η ΤΡΙΗΡΗΣ

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.)

Το πιο διάσημο πολεμικό πλοίο της αρχαιότητας και
το κυριότερο ναυτικό όπλο των αρχαίων Ελλήνων στις
θαλάσσιες αναμετρήσεις τους με τους Πέρσες ήταν η
τριήρης. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η εφεύρεση της
τριήρους ανήκει στον Κορίνθιο ναυπηγό Αμινοκλή
και χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Η τριήρης
ήταν μακρόστενο και χαμηλό πλοίο, με μήκος 33-43
μέτρα και πλάτος 3,5-4,5 μέτρα. Η κατασκευή της ήταν
απλή και ελαφριά. Είχε ρηχή καρίνα, με ύψος 2-2,5
μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ενώ το βύθισμά της
έφτανε το 1 μέτρο. Πήρε το όνομά της από τις τρεις
σειρές κουπιών που είχε, με έναν κωπηλάτη ανά κουπί. Συνολικά είχε 170 κωπηλάτες. Επέβαιναν επίσης
στο πλοίο, εκτός του τριηράρχη, περίπου 15 ναύτες και 10-20 οπλίτες. Ήταν γρήγορο πλοίο, με μέγιστη
ταχύτητα περίπου 8 κόμβους μόνο με τα κουπιά και 10 κόμβους με ταυτόχρονη χρήση του πανιού. Μπορούσε να καλύψει απόσταση 100 χιλιόμετρων την ημέρα πλέοντας με ούριο άνεμο. Στην πλώρη υπήρχε
ένα έμβολο μήκους έως 2 μέτρων, επενδυμένο με ορείχαλκο. Χρησίμευε για τον εμβολισμό των εχθρικών
πλοίων σε ναυμαχίες. Τα έμβολα είχαν διαφορετικό σχήμα και μπορεί να έφεραν δυο-τρεις οδοντώσεις
ή να είχαν μορφή ζώου ή θαλάσσιου τέρατος. Παρά την ταχύτητα και την ευελιξία της, η τριήρης είχε και
μειονεκτήματα, με κυριότερα τη μικρή διάρκεια ζωής (σε 3 χρόνια θεωρούνταν «γέρικο πλοίο») και το
σχετικά μεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησής της, που έπρεπε να είναι συνεχής.

Μετά τη νίκη τους στις Θερμοπύλες, οι Πέρσες ισοπέδωσαν τις Πλαταιές και τις Θεσπιές, ενώ κινήθηκαν για να καταλάβουν την εγκαταλελειμμένη Αθήνα, την οποία και έκαψαν. O στόλος των Ελλήνων
κατευθύνθηκε από το Αρτεμίσιο προς τη Σαλαμίνα, με σκοπό να βοηθήσει την εκκένωση της Αττικής. Ο
Θεμιστοκλής, επικεφαλής του αθηναϊκού στόλου, γνωρίζοντας ότι ο περσικός στόλος ήταν αριθμητικά
υπέρτερος, θέλησε να τον αντιμετωπίσει σε στενό θαλάσσιο χώρο για να περιορίσει την ισχύ του. Γι’ αυτό
είχε επιλέξει το στενό της Σαλαμίνας. Αντιθέτως, ο αρχηγός του ελληνικού στόλου, ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης, καθώς και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι επέμεναν ότι ο στόλος τους έπρεπε να αντιμετωπίσει τους
Πέρσες κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, τον οποίο θα οχύρωναν με τείχος, καταστρέφοντας, παράλληλα,
τον μοναδικό δρόμο που οδηγούσε εκεί.

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΣΑΛΤΟ
Δύο ήταν οι πιο κοινές τακτικές στις ναυμαχίες εκείνη την εποχή. H πρώτη ήταν o εμβολισμός: τα πολεμικά σκάφη εμβόλιζαν τα εχθρικά με το έμβολο της πλώρης. Για να επιτύχουν τον εμβολισμό χρησιμοποιούσαν δύο μεθόδους, τον «διέκπλου» και τον «περίπλου». Στον «διέκπλου», τα πλοία εισχωρούσαν
ανάμεσα σε αυτά της εχθρικής παράταξης και έστριβαν απότομα, εμβολίζοντας τα εχθρικά πλοία λοξά
στα πλευρά ή στην πρύμνη. Οι Πέρσες είχαν αρκετά έμπειρους ναυτικούς για τον ελιγμό αυτό, αλλά οι
Έλληνες είχαν σχεδιάσει μια τακτική για να τον εξουδετερώσουν. Στον «περίπλου», τα πλοία κινούνταν γύρω από τον εχθρικό σχηματισμό, μέχρις ότου τα αντίπαλα πλοία να συμπτύσσονται τόσο ώστε
να συγκρούονται μεταξύ τους ή να αποδιοργανώνονται και να γίνονται εύκολοι στόχοι. Ο εμβολισμός
απαιτούσε μεγάλη εμπειρία και ικανότητα ελιγμών, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο σημείο προσβολής του
αντίπαλου πλοίου, αλλά και να μην «κολλήσουν» τα δύο πλοία.
Η δεύτερη τακτική ήταν το ρεσάλτο, η έφοδος των οπλιτών στο εχθρικό πλοίο ώστε να το καταλάβουν εξοντώνοντας το αντίπαλο πλήρωμα. Γινόταν αφού το επιτιθέμενο πλοίο πλεύριζε το εχθρικό.
Έτσι οι ναυμαχίες έμοιαζαν με τις μάχες της ξηράς μπροστά στα τείχη. Συμμετείχαν όλα τα μέλη του
πληρώματος, οπλισμένα με τόξα αλλά και ξίφη και ακόντια. Το «ναυμάχον δόρυ» ήταν μακρύτερο του
συνηθισμένου για ευνόητους λόγους. Οι πεζοναύτες ή επιβάτες όπως ονομάζονταν οι οπλίτες των
πλοίων ήταν εξοπλισμένοι με μακρά δόρατα, μήκους τουλάχιστον 3,5 μέτρων. Πολλές φορές το ρεσάλτο
ακολουθούσε τον εμβολισμό.

Νόμισμα της φοινικικής Σιδώνας
με παράσταση τριήρους (384-370 π.Χ.,
Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)
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Η διάταξη του ελληνικού (με λευκό)
και του περσικού (με κόκκινο) στόλου
πριν από τη ναυμαχία Ελλήνων και Περσών
στο στενό της Σαλαμίνας (Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος, Πειραιάς)

Ενώ οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν να αναχωρήσουν για τον Ισθμό, ο Θεμιστοκλής προσπάθησε να εξαπατήσει τους Πέρσες. Έστειλε στον Ξέρξη έναν έμπιστο άνθρωπό του, τον
περσικής καταγωγής μέτοικο Σίκιννο, να υποκριθεί τον αποστάτη και να του πει ότι οι Έλληνες σκόπευαν να φύγουν από τη Σαλαμίνα την επόμενη ημέρα, οπότε ο περσικός στόλος θα μπορούσε να τους
περικυκλώσει μέσα στη νύχτα. Ο Ξέρξης πίστεψε την είδηση που του έφερε ο Σίκιννος και διέταξε να
παραταχθούν τα περσικά πολεμικά γύρω από το στενό της Σαλαμίνας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο
περσικός στόλος, που αριθμούσε σε 600-800 πλοία, σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες πηγές, παρατάχτηκε
σε τρεις σειρές. Ο τραγικός ποιητής Αισχύλος, ο οποίος συμμετείχε στη ναυμαχία, ανέφερε ότι ο ελληνικός στόλος είχε 310 τριήρεις.
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Κεφαλή από χάλκινο άγαλμα που παρίστανε
γενειοφόρο οπλίτη (490-480 π.Χ., Μουσείο
Ακρόπολης, Αθήνα)

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, την αυγή, όταν οι Έλληνες ανέβηκαν στα πλοία τους, οι Πέρσες
άρχισαν να κινούνται προς το μέρος τους. Αν και οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ναυμαχίας
δεν είναι ξεκάθαρες, τα ελληνικά πλοία, βλέποντας τα περσικά πολεμικά να πλησιάζουν, άρχισαν
να οπισθοχωρούν, μάλλον για να κερδίσουν χρόνο. Αυτή η οπισθοχώρηση παρέσυρε τους Πέρσες σε
επίθεση, η οποία προκάλεσε αποδιοργάνωση των γραμμών τους. Τότε τα ελληνικά πλοία αντεπιτέθηκαν και άρχισε η σύγκρουση, η οποία ήταν σφοδρή, αφού πρώτα εμβόλιζαν τα περσικά πλοία και,
στη συνέχεια, οι οπλίτες έκαναν ρεσάλτο. Οι Έλληνες οπλίτες είχαν βαρύ οπλισμό, ενώ οι Πέρσες
ήταν ελαφρύτερα οπλισμένοι. Ο ελληνικός στόλος κατάφερε να σπάσει στα δύο την παράταξη των
Περσών. Η πρώτη σειρά των πλοίων τους απωθήθηκε από τους Έλληνες, εμποδίζοντας την προώθηση της δεύτερης και της τρίτης σειράς. Όταν τα πρώτα περσικά πολεμικά άρχισαν να βυθίζονται,
ο υπόλοιπος στόλος παρέμεινε αδρανής, αφού το στενό θαλάσσιο πέρασμα δεν επέτρεπε πολλούς
ελιγμούς. Ακολούθησε η καταδίωξη και η καταστροφή του περσικού στόλου. Όσα περσικά πλοία
σώθηκαν τράπηκαν σε φυγή μπροστά στα μάτια του Ξέρξη, ο οποίος παρακολουθούσε τη ναυμαχία
από την κορυφή του όρους Αιγάλεω.
Οι απώλειες των Ελλήνων ανήλθαν σε 40 τριήρεις, ενώ των Περσών σε περισσότερα από 200 πλοία.
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. και θεωρείται από τις πιο σημαντικές
μάχες στην ιστορία, ενώ μελετάται ακόμα και σήμερα στις σχολές ναυτικού πολέμου.

στόλος μετέβη στον Ελλήσποντο για να καταστρέψει τις περίφημες
πλωτές γέφυρες του Ξέρξη, οι οποίες είχαν ήδη διαλυθεί. Από το
479 π.Χ και μετά, τα μέλη της Δηλιακής (Α΄Αθηναϊκής)
Συμμαχίας που είχε συγκροτηθεί μεταξύ της Αθήνας
και πόλεων-κρατών του Αιγαίου, υπό την ηγεσία του
Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού Κίμωνα, οργάνωναν επιθέσεις στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, για να
απομακρύνουν τις περσικές φρουρές. Το 476 π.Χ., ο
Κίμων έπλευσε στη Σκύρο, εκδίωξε τους Δόλοπες πειρατές και εγκατέστησε Αθηναίους εποίκους.
Μαζί του, έφερε πίσω στην Αθήνα τα οστά του Θησέα,
ο οποίος, σύμφωνα με το θρύλο, είχε δολοφονηθεί στο νησί
οχτακόσια χρόνια πριν. Το 466 π.Χ., στη μάχη του Ευρυμέδοντα ποταμού στη Μικρά Ασία, ο αθηναϊκός και ο συμμαχικός
στόλος πέτυχαν διπλή νίκη, καταστρέφοντας τον περσικό στόλο και τον περσικό στρατό.

Η ΛΑΔΗ, ΕΝΑΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη και στους
εκατέρωθεν συμμάχους τους
(431-404 π.Χ.) ήταν αυτή
που σημάδεψε τον ελληνικό
κόσμο στο τέλος του 5ου αι.
π.Χ. Οι στρατιωτικές συγκρούσεις περιελάμβαναν και τον ναυτικό πόλεμο. Στην πρώτη φάση,
τον Αρχιδάμειο πόλεμο, είχαμε τις λεηλασίες των παραλίων της Πελοποννήσου από τις αθηναϊκές δυνάμεις, τις σποραδικές ναυμαχίες μεταξύ Κορινθίων
και Αθηναίων και την επέμβαση των Αθηναίων στο
νησί της Μήλου.
Η Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.) ήταν
η επόμενη φάση του πολέμου. Ήταν μια μεγάλη
ναυτική αποβατική επιχείρηση, κατά την οποία τα
πλοία των Αθηναίων ταξίδεψαν προς τη Σικελία, σε
πολύ μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που είχαν
διανύσει οι Αχαιοί πλέοντας προς την Τρωάδα.
Η εκστρατεία αυτή κατέληξε με τη συντριβή του
αθηναϊκού ναυτικού, αλλά και την απώλεια χιλιάδων μάχιμων Αθηναίων. Οι νικητές οδήγησαν τους
αιχμάλωτους Αθηναίους στα ορυχεία της Σικελίας
για καταναγκαστικά έργα. Εκεί, οι περισσότεροι
πέθαναν από τις κακουχίες.

Η θέση του νησιού Λάδη, στα ανοιχτά της Μιλήτου, είχε στρατηγική σημασία για την υπεράσπιση
της πόλης. Γι΄αυτό εκεί έγιναν πολλές ναυμαχίες. Το 494 π.Χ., κατά τη διάρκεια της ιωνικής εξέγερσης, οι Πέρσες ναυμάχησαν με τους Ίωνες στη Λάδη. Ο Πέρσες είχαν 600 φοινικικά πλοία,
ενώ οι Έλληνες είχαν 350. Τα πλοία της Χίου κατατρόπωσαν τον εχθρό και η ναυμαχία θα είχε
γείρει με το μέρος των Ιώνων· όμως, όταν 50 πλοία από τη Σάμο και 70 από τη Λέσβο αποχώρησαν
με δόλο, η μάχη χάθηκε. Ο Φοίνικες, εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής τους, αναδείχτηκαν
νικητές. Στη συνέχεια, η Μίλητος πολιορκήθηκε από στεριά και θάλασσα, καταλήφθηκε και
καταστράφηκε ολοσχερώς. Στην εικόνα, ασημένιος στατήρας της Φασηλίδος, πόλης της Λυκίας,
με παράσταση πρύμνης πλοίου (400-330 π.Χ., Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, Μύκονος).

Από τη Μυκάλη στον Ευρυμέδοντα
Στις 27 Αυγούστου 479 π.Χ, οι Έλληνες αντιμετώπισαν τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου
στις Πλαταιές, όπου πέτυχαν αποφασιστική νίκη. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο
ελληνικός στόλος επιτέθηκε στον περσικό στη Μυκάλη, στις ακτές της Μικράς Ασίας, απέναντι
από τη Σάμο. Ο περσικός στόλος είχε υποχωρήσει εκεί, αποφεύγοντας να εμπλακεί σε ναυμαχία με τους Έλληνες. Ο στρατός του Ξέρξη στη Μυκάλη αριθμούσε περίπου 60.000 άντρες και
είχε ενωθεί με το στόλο. Οι Έλληνες, με επικεφαλής τον Σπαρτιάτη Λεωτυχίδα και τον Αθηναίο
Ξάνθιππο, πατέρα του Περικλή, παρά την αριθμητική υπεροχή των Περσών, επιτέθηκαν και
κατέστρεψαν το στόλο τους και, αργότερα, το πεζικό τους.
Έβαλαν έτσι τέλος στη δεύτερη περσική εισβολή στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο ελληνικός
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Μαρμάρινη προτομή
του Κίμωνα στη Λάρνακα
της Κύπρου

Πελοποννησιακός πόλεμος

Τμήμα ταφικού μνημείου υπέρ των πεσόντων
Αθηναίων στρατιωτών στο πεδίο της μάχης
(390 π.Χ., Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,
Νέα Υόρκη)
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Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ
Ο Θουκυδίδης στο 5ο βιβλίο της Ιστορίας του αφηγείται ένα από τα δραματικότερα επεισόδια του Πελοποννησιακού πολέμου. Το 416 π.Χ. οι Αθηναίοι εκστράτευσαν εναντίον της Μήλου, για να την αναγκάσουν να ενταχτεί στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Το νησί κατοικούνταν από Δωριείς προερχόμενους από τη
Λακωνία, γι’ αυτό και οι Μήλιοι είχαν φιλικά αισθήματα προς τους Σπαρτιάτες. Έτσι, ζήτησαν να γίνει
σεβαστό το δικαίωμά τους να μείνουν ουδέτεροι. Οι Αθηναίοι, εκμεταλλευόμενοι την τεράστια στρατιωτική τους υπεροχή, κατέλαβαν τη Μήλο, εκτέλεσαν όλους τους ενήλικους άνδρες, πούλησαν τις γυναίκες
και τα παιδιά για δούλους και εγκατέστησαν στο νησί Αθηναίους εποίκους. Με αυτή τους την πράξη οι
Αθηναίοι διέπραξαν ένα μεγάλο έγκλημα, γεγονός αποτρόπαιο ακόμα και για εκείνη την εποχή. Η αλαζονεία, η Ύβρις σύμφωνα με την αρχαία τραγωδία, έφερε την τιμωρία, τη Νέμεση, λίγα χρόνια αργότερα,
με τη μεγάλη καταστροφή στη Σικελία. Ο διάλογος Αθηναίων και Μηλίων έχει μείνει στην ιστορία ως
η αντιπαράθεση του δικαίου έναντι της ισχύος αλλά και ως μοναδικό δείγμα πολιτικού ρεαλισμού και
κυνισμού. Στην εικόνα, άγαλμα του Θουκυδίδη, ιστορικού του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Λεπτομέρεια αττικής λευκής ληκύθου
που εικονίζει αποχαιρετισμό Αθηναίου
πολεμιστή και της γυναίκας του (περ. 440 π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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H τρίτη φάση του πολέμου, o Δεκελεικός
πόλεμος, τελείωσε με την ήττα και τη συνθηκολόγηση των Αθηναίων. Το 406 π.Χ. πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ναυμαχία στα νησιά
Αργινούσες, κοντά στα παράλια της Μικράς
Ασίας, απέναντι από τη Λέσβο. Οι Αθηναίοι,
με 155 τριήρεις, νίκησαν τον Σπαρτιάτη Καλλικρατίδα, ο οποίος διέθετε 120 πλοία. Παρά
τη νίκη τους, οι Αθηναίοι στρατηγοί κατηγορήθηκαν από την Εκκλησία του Δήμου επειδή
δεν διέσωσαν τους ναυαγούς και δεν περισυνέλεξαν τις σορούς περίπου 5.000 συμπολεμιστών τους. Οι στρατηγοί καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν, με βασικό
κατήγορο τον Θηραμένη, τριήραρχο που είχε
αναλάβει την περισυλλογή των ναυαγών και
των νεκρών, αλλά απέτυχε να το κάνει επειδή
ξέσπασε καταιγίδα. Η Σπάρτη έκανε πρόταση
συνθηκολόγησης, η οποία όμως απορρίφθηκε
από την Αθήνα, γιατί προϋπόθετε να παραμείνουν στην Πελοποννησιακή Συμμαχία πολλά
νησιά του Αιγαίου και πόλεις της Ιωνίας που
είχαν εν τω μεταξύ αλλάξει στρατόπεδο.
Όμως, στη συνέχεια ακολούθησε η συντριπτική ήττα της Αθήνας από τους Σπαρτιάτες
στη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς, το 405
π.Χ., η οποία σήμανε το τέλος του Πελοποννη-
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σιακού πολέμου. Οι δύο στόλοι συναντήθηκαν κοντά στο Στενό
των Δαρδανελίων. Παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις των Αθηναίων, ο Σπαρτιάτης αρχηγός Λύσανδρος δεν απαντούσε. Οι Αθηναίοι αποβιβάστηκαν στη θέση Αιγός Ποταμοί, στην ευρωπαϊκή
ακτή των Στενών, για να προμηθευτούν τρόφιμα και εφόδια. Τότε
ο Λύσανδρος βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί αιφνιδιαστικά και
να καταλάβει σχεδόν όλα τα αφύλαχτα πλοία. Η αντίδραση των
Αθηναίων ήταν αργή, έτσι κατάφεραν να ξεφύγουν μόνο εννέα ή
δώδεκα πλοία. Οι οπλίτες τους προσπάθησαν να ξεφύγουν, αλλά
καταδιώχτηκαν ανηλεώς από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι εκτέλεσαν όλους τους αιχμαλώτους εκτός από τον Αθηναίο στρατηγό
Αδείμαντο. Με την καταστροφή του στόλου της, την απώλεια της
ναυτικής υπεροχής και την εγκατάλειψη από τους συμμάχους
της, η Αθήνα, πολιορκημένη από ξηρά και θάλασσα, αναγκάστηκε
να συνθηκολογήσει. Οι Σπαρτιάτες κατάργησαν το δημοκρατικό
πολίτευμα και εγκαθίδρυσαν για περίπου οκτώ μήνες την ολιγαρχική διακυβέρνηση των Τριάκοντα Τυράννων, ένας από τους
οποίους ήταν ο Θηραμένης.
Η σπαρτιατική κυριαρχία στο Αιγαίο μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο δεν κράτησε πολύ. Το 394 π.Χ., έξω από την
Κνίδο της Ιωνίας, απέναντι από την Κω, ναυμάχησε ο στόλος
των Σπαρτιατών με τον αθηναϊκό στόλο που είχε αρχηγό τον
Κόνωνα, αλλά και την υποστήριξη του περσικού στόλου υπό
το σατράπη Φαρνάβαζο. Η νίκη των Αθηναίων και των Περσών ήταν συντριπτική, αφού οι Σπαρτιάτες
έχασαν 50 από τα 85 πλοία τους. Λίγα χρόνια μετά τη ναυμαχία της Κνίδου, το 387
π.Χ., συνήφθη η Ανταλκίδειος ειρήνη, μια συνθήκη ατιμωτική για τους Έλληνες που
είχαν νικήσει τους Πέρσες τον προηγούμενο αιώνα. Με τη συνθήκη αυτή συμφωνήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, να παραδοθούν στον Πέρση βασιλιά οι ελληνικές πόλεις της
Μικράς Ασίας και η Κύπρος.

Επιτύμβια στήλη του Χαιρέδημου
και του Λυκέα, δύο νέων πολεμιστών
που θεωρείται ότι σκοτώθηκαν σε μάχη
κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο (β’ μισό
5ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά).

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Οι κατηγορίες κατά των στρατηγών, μετά τη ναυμαχία των Αργινουσών, αρχικά απασχόλησαν την πρυτανεία, δηλαδή το σώμα των πενήντα αντρών που εκλέγονταν κάθε
36 ημέρες από μια διαφορετική φυλή και αποτελούσαν ένα προβουλευτικό σώμα,
το οποίο καθόριζε ποια πρόταση θα έμπαινε για ψηφοφορία. Οι πρυτάνεις αντέδρασαν, λέγοντας ότι η πρόταση για μαζική δίκη ήταν παράνομη και ότι θα έπρεπε κάθε
στρατηγός να δικαστεί χωριστά. Ανάμεσα στους πρυτάνεις εκείνο το μήνα ήταν και ο
Σωκράτης, ο οποίος επέμεινε μέχρι τέλους ότι δεν θα παρανομούσε προωθώντας για
ψήφιση κάτι παράνομο. Το 404 π.Χ., με την ίδια τόλμη, εναντιώθηκε στους Τριάκοντα
Τυράννους, όταν αρνήθηκε να συλλάβει έναν δημοκρατικό πολίτη, τον Λέοντα τον
Σαλαμίνιο.
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Ναυτικές επιχειρήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Αιγαίο
Στην πρώτη φάση της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, το 334 π.Χ., οι ναυτικές δυνάμεις
έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Αρχικά, τα μεταγωγικά πλοία μετέφεραν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την
ευρωπαϊκή στην ασιατική πλευρά του Ελλήσποντου. Στη συνέχεια, ο στόλος βοήθησε στην πολιορκία και
κατάληψη της Μιλήτου. Το 333 π.Χ., ο περσικός στόλος στο Αιγαίο, με επικεφαλής τον Ρόδιο Μέμνονα,
προσπάθησε να αντιδράσει. Έπλευσε σε διάφορα νησιά, με στόχο να πείσει τους κατοίκους τους να
αποσκιρτήσουν από το πλευρό του Αλέξανδρου. Αν και αρχικά σημείωσαν κάποιες επιτυχίες, ο στόλος
του Αλέξανδρου κατάφερε να χτυπήσει τα περσικά πλοία σε διάφορα σημεία του Αιγαίου και να απελευθερώσει και πάλι τα νησιά που είχαν περάσει στην περσική επιρροή. Η είδηση της νίκης του Αλέξανδρου
στην Ισσό έβαλε τέλος στα περσικά σχέδια. Όσοι νησιώτες άρχοντες συντάχθηκαν με τους Πέρσες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Αλέξανδρο. Αυτός τους έστειλε να δικαστούν στις ιδιαίτερες πατρίδες
τους, εκτός από τους Χιώτες, τους οποίους εξόρισε στην Ελεφαντίνη, τη νοτιότερη πόλη της Αιγύπτου.
Χάλκινο αγαλμάτιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
ρωμαϊκό αντίγραφο έργου του Λύσιππου
(1ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας)

Η προσωποποίηση της Αλεξάνδρειας.
Ψηφιδωτό δάπεδο που απεικονίζει την πόλη
με γυναικεία μορφή που κρατάει ιστό
και ακροκέραιο και στέφεται με διάδημα
σε σχήμα πλοίου (2ος αι. π.Χ., Ελληνορωμαϊκό
Μουσείο, Αλεξάνδρεια).
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Το τέλος της αθηναϊκής ναυτικής δύναμης
Το καλοκαίρι του 323 π.Χ., όταν έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, αρκετές πόλεις-κράτη
της νότιας Ελλάδας, υπό την ηγεσία της Αθήνας, εξεγέρθηκαν κατά των Μακεδόνων. Οι μάχες του Λαμιακού Πολέμου, όπως ονομάστηκε, κράτησαν έναν περίπου χρόνο και έληξαν με νίκη των Μακεδόνων, οι
οποίοι επικράτησαν πλήρως στη θάλασσα. Ο στόλος των Αθηναίων αριθμούσε εκείνη την εποχή πάνω από
τριακόσια πλοία. Μια μοίρα του αθηναϊκού στόλου επιτηρούσε το στόλο του Μακεδόνα Αντίπατρου στον
Μαλιακό κόλπο, ενώ μια άλλη μοίρα έπλευσε προς τον Ελλήσποντο, για να εμποδίσει την επιστροφή του
μακεδονικού στρατού στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο ναύαρχος των Μακεδόνων, Κλείτος ο Λευκός, νίκησε τους
Αθηναίους στην Άβυδο της Τρωάδας και οι Μακεδόνες πέρασαν. Στη συνέχεια, ο Κλείτος αναχώρησε
από τον Ελλήσποντο, διέσχισε το Αιγαίο και σε ναυμαχία στα νησιά Λιχάδες, στη βορειοδυτική Εύβοια,
νίκησε και την άλλη αθηναϊκή μοίρα.
Μια τρίτη ναυμαχία έγινε νοτιοανατολικά της Αμοργού, το 322 π.Χ., κατά την οποία ο αθηναϊκός
στόλος υπέστη συντριπτική ήττα. Η τακτική
του εμβολισμού ήταν μονόδρομος για τους
Αθηναίους, γιατί τα μεγαλύτερα πλοία των
Μακεδόνων πλεονεκτούσαν πολύ σε οπλίτες (επιβάτες). Όμως δεν κατάφεραν να
πετύχουν μαζικούς εμβολισμούς και αναγκάστηκαν να δώσουν μάχη καταστρώματος,
γι’ αυτό και ηττήθηκαν. Η ήττα αυτή σήμανε
το τέλος της αθηναϊκής ναυτικής δύναμης,
αλλά και το τέλος της πολιτικής ανεξαρτησίας της Αθήνας. Οι Μακεδόνες κατάργησαν
το δημοκρατικό πολίτευμα και επέβαλαν το
τιμοκρατικό (πολιτικά δικαιώματα θα είχαν
μόνο αυτοί που η περιουσία τους ξεπερνούσε τις 2.000 αθηναϊκές δραχμές). Αρκετοί
αντιμακεδόνες ρήτορες εκτελέστηκαν, ενώ ο
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Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ρήτορας της αρχαιότητας, κυνηγημένος από τους Μακεδόνες,
αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει.
Η ναυμαχία της Αμοργού ήταν η τελευταία γνωστή ναυμαχία στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
τριήρεις. Στην Ελληνιστική περίοδο, ανάμεσα στους διαδόχους, επιγόνους και κυβερνήτες της
τεράστιας αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου, αναπτύχθηκε έντονος ανταγωνισμός που αφορούσε
τη ναυπήγηση τεράστιων πολεμικών αλλά και μεταφορικών πλοίων μεγάλης χωρητικότητας, που
ήταν κυρίως τετρήρεις και πεντήρεις. Τα πλοία αυτά των Μακεδόνων, και κυρίως του Δημήτριου
του Πολιορκητή, αντέγραψαν στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, για να τους συναγωνιστούν αλλά και για
να τους κατακτήσουν.

Οι Έλληνες ναυμαχούν, οι Ρωμαίοι υπερισχύουν
Οι ναυτικές διαμάχες των ελληνιστικών βασιλείων για τον έλεγχο του Αιγαίου κορυφώθηκε το
201 π.Χ. με τις ναυμαχίες της Χίου και της Λάδης. Αντίπαλοι στις δύο αυτές συγκρούσεις ήταν
από τη μια πλευρά ο στόλος του Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππου Ε' και από την άλλη οι στόλοι
της Περγάμου και της Ρόδου. Τα μακεδονικά πλοία, ήδη από το 203 π.Χ., πραγματοποιούσαν
επιθέσεις στις Κυκλάδες και στις κτήσεις της Περγάμου στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Ρόδιοι και
οι Περγαμηνοί προσπάθησαν να τα αντιμετωπίσουν αρχικά στη Χίο, στο στενό ανάμεσα στο νησί και τη
μικρασιατική χερσόνησο της Ερυθραίας, και στη συνέχεια στη Λάδη. Οι ναυμαχίες υπήρξαν αιματηρές
και οι δύο αντίπαλοι στόλοι υπέστησαν σημαντικές καταστροφές και πολλές ανθρώπινες απώλειες. Η
κατάληξή τους ευνόησε τους Ρωμαίους, οι οποίοι λίγα χρόνια αργότερα βρήκαν την Ελλάδα χωρίς ναυτικό ικανό να την υπερασπιστεί. Μάλιστα, αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, ήξεραν πώς να εκμεταλλεύονται τις αντιθέσεις των Ελλήνων και να στρέφουν τη μία πόλη-κράτος εναντίον της άλλης.

Ασημένιο τετράδραχμο του Αντίγονου Δώσωνα
(229-221 π.Χ.) με παράσταση Απόλλωνα
καθισμένου σε πλώρη πλοίου (Νομισματικό
Μουσείο, Αθήνα)

Οι Ρωμαίοι στο Αιγαίο
Την εποχή των πολέμων των Ρωμαίων με τους Μακεδόνες και τα ελληνιστικά βασίλεια της Ασίας, οι
στόλοι των αντιμαχόμενων πλευρών συναντήθηκαν σε αρκετές ναυμαχίες στο Αιγαίο. Στις περισσότερες νικητές αναδείχτηκαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους το ναυτικό της Ρόδου και
της Περγάμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Μακεδόνες είχαν στο πλευρό τους πλοία της Καρχηδόνας. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν και λεηλάτησαν
αρκετά νησιά (Αίγινα 210 π.Χ., Άνδρο 209
π.Χ. κ.ά.). Νικητές αναδείχτηκαν οι Ρωμαίοι και στις ναυτικές συγκρούσεις τους με το
στόλο του Σελευκίδη βασιλιά Αντίοχου Γ΄
(192-189 π.Χ.).
Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν έναν
ιδιαίτερο τρόπο στη μάχη: αγκίστρωναν τα
εχθρικά πλοία με γάντζους που πετούσαν
και στη συνέχεια τα τραβούσαν κοντά τους
και ορμούσαν πάνω σε αυτά. Η μοναδική
μεγάλη ήττα των Ρωμαίων σημειώθηκε το 74
π.Χ., όταν ο κρητικός στόλος, με αρχηγό τον

Μαρμάρινο ανάγλυφο ρωμαϊκού
πολεμικού πλοίου (β’ μισό του 1ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Πίο-Κλεμεντίνο, Βατικανό)
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Λασθένη, συνέτριψε το στόλο που διοικούσε ο Μάρκος Αντώνιος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο
Ηράκλειο και τη νησίδα Δίας, συλλαμβάνοντας τα ρωμαϊκά πληρώματα και υποχρεώνοντας τον αρχηγό
τους να υπογράψει συνθήκη με επαχθείς όρους για τη Ρώμη. Ωστόσο, οι Ρωμαίοι δεν εφάρμοσαν τη
συνθήκη και επιτέθηκαν ξανά στην Κρήτη, την οποία κατέλαβαν το 67 π.Χ. Η νίκη των Ρωμαίων επί
των Καρχηδονίων και των Ελλήνων, καθώς και η εξολόθρευση των πειρατών από τον Πομπήιο, έκανε τη
Μεσόγειο, άρα και το Αιγαίο, μια «ρωμαϊκή θάλασσα», γεγονός που αντανακλάται στην απουσία σοβαρών
ναυτικών συγκρούσεων από τον 1ο έως τον 4ο αι. μ.Χ.

Οι βυζαντινοί δρόμωνες στο Αιγαίο
Ο δρόμων υπήρξε το πολεμικό πλοίο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η ναυτική δύναμη της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Πρωτοεμφανίστηκε στη δεύτερη εκστρατεία κατά των Βανδάλων της Αφρικής (533). Ο
ιστορικός Προκόπιος, γραμματέας του στρατηγού Βελισσάριου, αρχηγού της επιχείρησης, περιέγραψε
τους δρόμωνες ως γρήγορα πλοία με μία σειρά κωπηλατών, καθώς και με κατάστρωμα πάνω από τους
κωπηλάτες, ώστε να προστατεύονται από τα εχθρικά βλήματα. Ήταν επανδρωμένα με πεζοναύτες, ενώ
στο κατάστρωμα ή σε ειδικό πυργίσκο υπήρχαν, προσαρμοσμένες κατάλληλα, βλητικές μηχανές (καταπέλτες, πετροβαλίστρες κ.ά.).

Οι Ανδαλουσιανοί Άραβες καταλαμβάνουν
την Κρήτη. Μικρογραφία από το Χρονικό του
Ιωάννη Σκυλίτζη (Εθνική Βιβλιοθήκη, Μαδρίτη).

Από τον 7ο αιώνα οι δρόμωνες εξοπλίστηκαν με το υγρό πυρ, την επαναστατική καινοτομία για την
καταστροφή των εχθρικών πλοίων που ευφηύρε ο Έλληνας μηχανικός Καλλινίκος. Οι περισσότεροι
δρόμωνες είχαν τουλάχιστον έναν σιφώνα εκτόξευσης στην πλώρη και μερικοί περισσότερους. Η χρήση
του πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Πιο ασφαλής πρέπει να ήταν η χρήση πήλινων και
γυάλινων χειροβομβίδων με υγρό πυρ, καθώς και οι φορητοί χειροσίφωνες. Οι δρόμωνες συνέβαλαν
αποφασιστικά στην κυριαρχία των Βυζαντινών στη Μεσόγειο και το Αιγαίο από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα,
και στην απόκρουση των Αβάρων και των Περσών.
Η κυριαρχία των Βυζαντινών στο Αιγαίο αμφισβητήθηκε από τους Άραβες κατά το δεύτερο μισό
του 7ου αιώνα. Μετά τη ναυμαχία του Φοίνικα ή Μάχη των Καταρτιών, έξω από τις ακτές της Λυκίας,
και την ολοκληρωτική καταστροφή του βυζαντινού στόλου, το 655, οι Άραβες λεηλατούσαν διαρκώς
τα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου. Το 678 οι Βυζαντινοί παίρνουν εκδίκηση, καθώς συντρίβουν
το στόλο του Μωαβία στη ναυμαχία του Σύλλειου, έξω από τις ακτές της Παμφυλίας. Το 824, όμως,
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ο στόλος των Σαρακηνών, Αράβων της Ανδαλουσίας,
με 40 πλοία και 3.000 πολεμιστές, καταλαμβάνει την
Κρήτη.
Η συνεχής πειρατική δραστηριότητα των Σαρακηνών, που λυμαίνονταν τα νησιά και τις ακτές του
Αιγαίου έχοντας μετατρέψει τον Χάνδακα (Rabdh-elKhandak = φρούριο της τάφρου) σε κέντρο δουλεμπορίου, ανάγκασε τους Βυζαντινούς να επικεντρώσουν
το ενδιαφέρον τους στην ανακατάληψη του νησιού. Ο
βυζαντινός στόλος αναδιοργανώθηκε, ενώ εμφανίστηκαν μια σειρά έργων για την οργάνωση και διαχείριση
του πολεμικού ναυτικού. Ανάμεσά τους, τα Ναυμαχικά
του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ' του Σοφού (886-912),
τμήμα ενός ευρύτερου πολεμικού εγχειριδίου με
τίτλο Τακτικά, καθώς και το Περί Θαλασσομαχίας, που
συμπεριλαμβάνεται στα Τακτικά του ναύαρχου Νικηφόρου Ουρανού (τέλη 10ου αι.). Η ανακατάληψη της
Κρήτης έγινε περίπου ενάμισι αιώνα μετά την κατάληψή της από τους Σαρακηνούς, το 961, από τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος είχε στη διάθεσή του
3.307 πλοία και 77.000 πολεμιστές (72.000 πεζούς και 5.000 ιππείς).
Η παραμέληση του ναυτικού κατά τον 11ο και 12ο αιώνα υπήρξε παράγοντας για την εξασθένηση
της στρατιωτικής υπεροχής της αυτοκρατορίας. Η παραχώρηση εμπορικών προνομίων και φοροαπαλλαγών στη Βενετία και τη Γένοβα μετέτρεψε τον βυζαντινό στόλο σε απλό θεατή του ανταγωνισμού των
δύο ιταλικών πόλεων για την κυριαρχία στο Αιγαίο. Ο Ιωάννης Κομνηνός κατάργησε το Ταμείο για την
ενίσχυση του στόλου και έτσι, ελλείψει χρημάτων, τα πλοία σάπισαν στα καρνάγια. Τη χαριστική βολή
έδωσε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ' Άγγελος (1195-1203), με την πώληση όλου του υλικού συντήρησης των
πλοίων (ξυλεία, σχοινιά, άγκυρες, κατάρτια, άρμενα). Τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου (13ος-15ος
αι.), η συστηματικά οργανωμένη πειρατεία από Τούρκους και δυτικούς έφερε το τέλος της
κυριαρχίας των Βυζαντινών στη θάλασσα.

Ομοίωμα βυζαντινού δρόμωνα
(Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Χανιά)

Οι Τούρκοι στο Αιγαίο
Τουρκικός στόλος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Αιγαίο το 1081, στη Σμύρνη, με τα πλοία
του Σελτζούκου Τζαχά μπέη, ο οποίος ήταν στην υπηρεσία των Βυζαντινών και αποστάτησε.
Ο στόλος του εισέβαλε στη Λέσβο το 1089 και στη Χίο το 1090, ενώ νίκησε τον βυζαντινό
στόλο κοντά στις Οινούσσες στις 19 Μαΐου 1090. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη των Τούρκων
της Ανατολίας σε ναυμαχία. Το 1091 εισέβαλε στη Σάμο και τη Ρόδο, αλλά στη συνέχεια
ηττήθηκε από τους βυζαντινούς ναυάρχους Κωνσταντίνο Δαλασσηνό και Ιωάννη Δούκα.
Η πρώτη οθωμανική ναυτική νίκη ήταν η κατάκτηση του νησιού Καλόλιμνος στη Θάλασσα του Μαρμαρά το 1308. Το 1352 κατακτήθηκαν από τον οθωμανικό στόλο και οι δύο, στρατηγικής σημασίας, ακτές του Ελλήσποντου. Το 1373 σημειώθηκαν οι πρώτες κατακτήσεις στο
Αιγαίο και τις ακτές της Μακεδονίας, ενώ ακολούθησε η πρώτη οθωμανική πολιορκία της

Χάλκινη προτομή
του Τζαχά μπέη
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Ο διαβόητης πειρατής
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα

Θεσσαλονίκης το 1374. Από το 1453 μέχρι το 1500 ο οθωμανικός στόλος είχε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση των νησιών
του Αιγαίου και των ηπειρωτικών ακτών της Ελλάδας, ενώ στη
συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη τη Μεσόγειο.
Σημαντικό ρόλο στην επέκταση της ισχύος του οθωμανικού ναυτικού έπαιξε ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα (1478-1546).
Η μητέρα του Μπαρμπαρόσα (Κοκκινογένη) ήταν Ελληνίδα
από τη Λέσβο. Αρκετοί ιστορικοί θεωρούν πιθανό ότι και ο
πατέρας του ήταν Έλληνας γενίτσαρος και καταγόταν από
τα Γιαννιτσά. Θεωρείται ο κατεξοχήν οργανωτής του οθωμανικού στόλου. Έγινε σουλτάνος του Αλγερίου και τελικά
Μπεϊλέρ μπέης (διοικητής) του Αιγαίου, ένα από τα μεγαλύτερα οθωμανικά αξιώματα. Ο Χαϊρεντίν και ο αδελφός του
Αρούτζ, κατά τη διάρκεια των επιδρομών με τους Τούρκους
και Αλγερινούς πειρατές τους, λεηλάτησαν και ερήμωσαν
πολλά νησιά του Αιγαίου, και πούλησαν για σκλάβους χιλιάδες κατοίκους τους.
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σε οριστικά την κυρίαρχη θέση της
στη Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά, ο Κρητικός Πόλεμος αποτέλεσε,
σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς,
τη βασική αιτία της παρακμής της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία
ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα. Τα
οφέλη των Οθωμανών από την κατάκτηση της Κρήτης ήταν ανύπαρκτα,
μιας και, λόγω ιδιοσυγκρασίας, δεν
εκμεταλλεύονταν τους θαλάσσιους
δρόμους, ενώ οι πόροι του νησιού δεν
απέδιδαν, καθώς αποτελούσε εστία
συνεχών αναταραχών.

Σκηνή από τη μακρόχρονη και πολυαίμακτη
πολιορκία του Χάνδακα. Εικονογράφηση
Ιστορίας της Βενετίας, του 19ου αιώνα.

NAYMAXIA THΣ XIOY (1319)
Τον Ιούλιο του 1319 ο στόλος του εμίρη του Αϊδινίου Μεχμέτ Μπεγκ
με 18 γαλέρες συναντήθηκε έξω από τη Χίο με το στόλο των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου, που είχαν επικεφαλής τον μεγάλο μάγιστρο
Αλβέρτο του Σβάρτσμπουργκ. Οι Ιωαννίτες είχαν 24 πλοία, στα οποία
προστέθηκαν ακόμα 7 πλοία του Μαρτίνου Ζακαρία της Χίου. Η ναυμαχία έληξε με συντριπτική νίκη των Χριστιανιών: μόνο 6 τουρκικά σκάφη
κατάφεραν να διαφύγουν τη σύλληψη ή την καταστροφή. Τη ναυμαχία
ακολούθησε η απελευθέρωση της Λέρου, και μία ακόμα ναυτική ήττα των
Οθωμανών την επόμενη χρονιά έξω από τη Ρόδο. Παρ’ όλα αυτά, η ήττα
στη Χίο δεν ήταν ικανή να αναχαιτίσει την προέλαση του οθωμανικού
στόλου στον αιγαιακό χώρο και τα νησιά του.

Ιωαννίτης Ιππότης

Οθωμανοί εναντίον Ενετών
Πεδίο ναυτικών συγκρούσεων έγινε το Αιγαίο και κατά τους ενετοτουρκικούς πολέμους, μια σειρά
συγκρούσεων ανάμεσα στους Ενετούς και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο διάστημα μεταξύ 1460 και
1718. Αποτέλεσμα αυτών των πολέμων ήταν να περάσει σταδιακά ο πλήρης έλεγχος του Αιγαίου στους
Οθωμανούς, ξεκινώντας από την κατάληψη της Λήμνου το 1479 και φτάνοντας μέχρι την κατάληψη της
Κρήτης το 1669 και της Τήνου το 1718.
Ο Κρητικός Πόλεμος του 1645-1669 διεξήχθη κυρίως έξω από τα τείχη του Χάνδακα, αλλά και
σε ολόκληρο το νησί και τις θάλασσες γύρω από την Κρήτη. Έληξε με την κατάληψη του Χάνδακα,
η πολιορκία του οποίου κράτησε πάνω από 20 χρόνια. Με την απώλεια της Κρήτης, η Βενετία έχα-
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Φανταστική άποψη του Χάνδακα,
έδρας του «Βασιλείου της Κρήτης»
κατά την Ενετοκρατία (1204-1669),
σε επιχρωματισμένη χαλκογραφία
του 17ου αιώνα

Ρώσοι εναντίον Τούρκων
Σημαντικές ναυμαχίες πραγματοποιήθηκαν στο Αιγαίο και κατά τους ρωσοτουρκικούς πολέμους, στα
τέλη του 18ου αιώνα. Το 1770, στο πλαίσιο του πολέμου του 1768-1774, ο ναύαρχος Ορλώφ, μετά από
συστηματική καταδίωξη του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο, νίκησε τους Τούρκους στη ναυμαχία του Τσεσμέ (4 Ιουλίου 1770), μεταξύ Χίου και μικρασιατικών παραλίων. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές
καταστροφές των Οθωμανών. Ωστόσο, ο στόλος των αδελφών Ορλώφ δεν κατόρθωσε να μπει στα Δαρδανέλια, εξαιτίας των ισχυρών οχυρωματικών έργων των Τούρκων. Έτσι εγκαταστάθηκε στο λιμάνι της
Νάουσας στην Πάρο, όπου έμεινε άπρακτος έως την υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή
(1774), η οποία αποκατέστησε την ειρήνη στο Αιγαίο.
Πολεμικά γεγονότα στο Αιγαίο προκλήθηκαν από μικρούς στολίσκους που δημιούργησαν οι Ρώσοι
και κατά τον επόμενο πόλεμο του 1787-1792, αλλά κυρίως από τη δράση του Λάμπρου Κατσώνη. Ο Κατσώνης, με ορμητήριο την Κέα, έκανε επιθέσεις στον τουρκικό στόλο και σημείωσε νίκες στην Κυκλάδες και
την Κάρπαθο το 1789. Όμως το Μάιο του 1790, μετά από μεγάλη επίθεση του τουρκικού στόλου στο στενό
του Κάβο Ντόρο, αναγκάστηκε να αποσυρθεί.
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Ο Γιάννης του Σταθά, Έλληνας ναυτικός
που είχε τεθεί στην υπηρεσία του Σενιάβιν
και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε
από τους Ρώσους. Τα καράβια του είχαν
μαύρο χρώμα και η σημαία του δεν ήταν
ρωσική (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1806-1812, ο
ρωσικός στόλος, με διοικητή τον Ντμίτρι Σενιάβιν,
απέκλεισε τα Δαρδανέλια κατακτώντας την Τένεδο
το 1807, ενώ νίκησε τον οθωμανικό στόλο στις ναυμαχίες των Δαρδανελίων και του Άθω. Η πρώτη έγινε στις 10 και 11 Μαΐου του 1807. Οι Οθωμανοί ηττήθηκαν και γλίτωσαν την πλήρη καταστροφή καθώς
πρόλαβαν να μπουν στα Στενά. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 1807,
και κατά τη διάρκειά της τρία θωρηκτά και τέσσερις
φρεγάτες των Τούρκων, περίπου το ένα τρίτο του στόλου τους, βυθίστηκαν ή υποχρεώθηκαν να προσαράξουν. Ο Σενιάβιν στόχευε τη ναυαρχίδα των Τούρκων,
η βύθιση της οποίας προκάλεσε την αποδιοργάνωση
του στόλου τους και την πλήρη καταστροφή.

Ναυτικός αγώνας του 1821 στο Αιγαίο
Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, οι ναυτικές δυνάμεις
των Ελλήνων ήταν έτοιμες να συμβάλουν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα εμπορικά καράβια των νησιών του Αιγαίου ήταν εξοπλισμένα με κανόνια, αφού έπρεπε να αντιμετωπίζουν τους πειρατές
της Μεσογείου. Πολλοί καπεταναίοι και ναύτες ήταν εμπειροπόλεμοι, καθώς αρκετοί απ’ αυτούς είχαν υπάρξει πειρατές κατά
καιρούς. Οι καραβοκύρηδες των Σπετσών, της Ύδρας, των Ψαρών,
της Σάμου και των Κυκλάδων διέθεταν περίπου 350 μπρίκια και
γολέτες, στα οποία υπηρετούσαν πάνω από 12.000 ναύτες. Αυτό το
δυναμικό, άψυχο και έμψυχο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
του ναυτικού αγώνα, ο οποίος είχε τρεις αντικειμενικούς σκοπούς:
να παρεμποδίσει την ενίσχυση των οθωμανικών στρατευμάτων στις
επαναστατημένες περιοχές, να υπερασπίσει τα ελληνικά νησιά
που είχαν εξεγερθεί και, τέλος, να αποκλείσει ή να καταλάβει τα
παράκτια τουρκικά φρούρια. Μερικές από τις πιο σπουδαίες ναυμαχίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 διεξήχθησαν
στο Αιγαίο, αφού ο έλεγχος των θαλάσσιων δρόμων και των νησιών
του ήταν σημαντικός και για τις δύο πλευρές.

Νησιώτικη ανδρική ενδυμασία του 19ου αιώνα.
Ανήκε στον Σπετσιώτη αγωνιστή της Επανάστασης
Δημήτριο Γουδή (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΔΕΣ
Τα πυρπολικά υπήρξαν τα πιο αποτελεσματικά όπλα στις θαλάσσιες πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων κατά των Τούρκων στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.
Ομοίωμα πυρπολικού με σκαμπαβία
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

Η διαφορά της δύναμης πυρός ανάμεσα στα μικρά εξοπλισμένα ελληνικά εμπορικά πλοία και τις
τουρκικές φρεγάτες και κορβέτες ήταν μεγάλη, έτσι οι Έλληνες μειονεκτούσαν σε μια κατά μέτωπο ναυμαχία κλασικού τύπου. Η χρήση των πυρπολικών βοήθησε να κλείσει αυτή η ψαλίδα. Τα πυρπολικά ήταν
παλιά ιστιοφόρα πλοία ή πλοία πολύ φτηνής κατασκευής, τα οποία ήταν φορτωμένα με εύφλεκτα υλικά
και εκρηκτικά. Χρησιμοποιούνταν για να πυρπολήσουν τα πλοία του οθωμανικού στόλου, έτσι ώστε ή να
τα βυθίσουν ή να προκαλέσουν πανικό στο πλήρωμά τους. Με κατάλληλους ελιγμούς και τεχνάσματα
παραπλάνησης, αγκιστρώνονταν με γάντζους πάνω στα εχθρικά πλοία και, στη συνέχεια, το πλήρωμα
έβαζε φωτιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη ή μεγάλη πυρκαγιά. Οι μπουρλοτιέρηδες, το πλήρωμα του πυρπολικού, εγκατέλειπαν το σκάφος λίγο πριν αυτό εκραγεί.
Οι επιθέσεις των πυρπολικών γίνονταν συνδυασμένα, με τη χρήση πολλών σκαφών, προσπαθώντας
να χτυπήσουν το εχθρικό πλοίο από πολλές πλευρές. Τα πυρπολικά δεν στόχευαν μόνο αγκυροβολημένα
πλοία αλλά και μεγάλα πλοία που έπλεαν μεσοπέλαγα, επειδή ήταν ταχύτερα και πιο ευέλικτα.
Κατά τη διάρκεια του ναυτικού αγώνα
του 1821 έγιναν 59 επιθέσεις με πυρπολικά,
από τις οποίες οι 39 ήταν επιτυχείς.
Ανάμεσα στους μπουρλοτιέρηδες που
διακρίθηκαν ήταν οι Βατικιώτης, Βρατσάνος, Βώκος, Δημαμάς, Κανάρης, Ματρώζος,
Μουσούς, Μπούτος, Μπαρμπάτσης, Νικόδημος, Παπανικολής, Πιπίνος, Πολίτης,
Τσάπελης κ.ά.

Η πυρπόληση του τουρκικού στόλου όπως την είδε
Γάλλος λαϊκός καλλιτέχνης (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι).

Ο Κωνσταντίνος Νικόδημος, από τους πιο
ονομαστούς μπουρλοτιέρηδες του 1821
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

Ο Ψαριανός μπουρλοτιέρης Δημήτριος
Παπανικολής (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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Η πυρπόληση του τουρκικού δίκροτου
στο λιμάνι της Ερεσού, το Μάιο του 1821,
από τον Παπανικολή (Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα)

Η πρώτη κατά μέτωπο ναυτική μάχη των Ελλήνων μπουρλοτιέρηδων με ένα δίκροτο του οθωμανικού
στόλου έγινε στην Ερεσό της Λέσβου. Στις 27 Μαΐου 1821, ο Ψαριανός Δημήτριος Παπανικολής πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή πυρπόληση με χρήση «καυστικού», όπως λεγόταν αρχικά το πυρπολικό, με
αποτέλεσμα να ανατινάξει το εχθρικό πλοίο.
Στις 6 Ιουνίου 1822, λίγο μετά τη σφαγή της Χίου, ο Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης παίρνει εκδίκηση με την πυρπόληση της ναυαρχίδας του τουρκικού στόλου μέσα στο λιμάνι του νησιού. Οι Τούρκοι
γιόρταζαν το Μπαϊράμι και ο ναύαρχος Καρά Αλή είχε καλέσει στη ναυαρχίδα τους αξιωματικούς του
στόλου για ολονύχτιο γλέντι. Η παράτολμη επιχείρηση, στην οποία μετείχε και ο Πιπίνος, προκάλεσε το
θάνατο του Καρά Αλή και άλλων 2.286 Τούρκων.
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Η ναυμαχία στο Στενό Ύδρας-Σπετσών
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

Από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 1822 πραγματοποιήθηκε η ναυμαχία των Σπετσών ή του Αργολικού
κόλπου. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1822, ο οθωμανικός στόλος προσπάθησε να ανεφοδιάσει το φρούριο Παλαμήδι στο Ναύπλιο, το οποίο πολιορκούσαν από την ξηρά ο Δημήτριος Υψηλάντης και από τη θάλασσα
η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Τα 94 πλοία του στόλου των Οθωμανών υπό τον ναύαρχο Μεχμέτ Αλή
έφτασαν στον Αργολικό κόλπο και βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα 50 πλοία του στόλου των Ελλήνων υπό
τον Ανδρέα Μιαούλη. Ο Μιαούλης έδωσε διαταγή να κινηθεί ο στόλος προς το εσωτερικό του Αργολικού
κόλπου και κοντά στις ακτές, για να εγκλωβίσει εκεί τους Τούρκους. Όμως, οι Σπετσιώτες και Υδραίοι
πλοίαρχοι δεν θέλησαν να αφήσουν τις Σπέτσες και την Ύδρα ανυπεράσπιστες, έτσι αγνόησαν το σήμα
του Μιαούλη και, αντί να τον ακολουθήσουν, επιτέθηκαν εναντίον του οθωμανικού στόλου, αιφνιδιά-
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Η ναυμαχία της Τενέδου, έργο Γάλλου λαϊκού
καλλιτέχνη (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)

Σελίδα από το σηματολόγιο του πολεμικού
πλοίου «Λεωνίδας», που ανήκε στον Ψαριανό
ναύαρχο Νικολή Αποστόλη (Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα).
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ζοντάς τον. Η σφοδρότητα της ναυμαχίας ήταν μεγάλη. Στην
πιο κρίσιμη φάση της, ο πυρπολητής Κοσμάς Μπαρμπάτσης
εφόρμησε με το πυρπολικό του κατά της οθωμανικής ναυαρχίδας. Η προσπάθεια του Μπαρμπάτση ήταν καθοριστική για
την έκβαση της μάχης, γιατί η ναυαρχίδα μαζί με τον υπόλοιπο
στόλο τράπηκαν σε φυγή προς την Κρήτη. Μετά τη ναυμαχία
των Σπετσών, η τουρκική αρμάδα βρήκε καταφύγιο στη Σούδα
της Κρήτης.
Στις 8 Οκτωβρίου η αρμάδα έβαλε πλώρη για τα Στενά των
Δαρδανελίων και στις 16 Οκτωβρίου αγκυροβόλησε ανοιχτά
της Τενέδου. Οι Ψαριανοί έστειλαν δύο πυρπολικά: το ένα με
κυβερνήτη τον Βρατσάνο και το δεύτερο με τον Κανάρη. Το
τέχνασμα των Ψαριανών ήταν πανούργο: τα πυρπολικά είχαν
σηκώσει τουρκική σημαία, ενώ τα πληρώματα φορούσαν τουρκικές φορεσιές. Δύο ακόμη ψαριανά πλοία παρίσταναν ότι τα
κυνηγούσαν. Έτσι, τα πυρπολικά μπήκαν στο αγκυροβόλιο του
τουρκικού στόλου έξω από το λιμάνι της Τενέδου. Τη νύχτα της
28ης Οκτωβρίου 1822, κι ενώ η ναυαρχίδα των Οθωμανών είχε μπει στα Στενά, ο Κανάρης επιτέθηκε
στην υποναυαρχίδα και την πυρπόλησε. Από τα 800 άτομα του πληρώματος ελάχιστοι σώθηκαν. Ο Βρατσάνος απέτυχε, αλλά ο πανικός που ξέσπασε στην τουρκική αρμάδα είχε ως αποτέλεσμα πολλά πλοία
να πέσουν σε υφάλους.
Το 1823 πραγματοποιήθηκαν αμφίρροπες ναυμαχίες στη Μυτιλήνη (16 Απριλίου 1823), τη Λήμνο (15
Σεπτεμβρίου 1823) και τον Παγασητικό κόλπο (11-12
Οκτωβρίου 1823).
Τον Ιούνιο του 1824, μετά την καταστροφή της
Κάσου και των Ψαρών, ο οθωμανικός στόλος υπό
τον Χοσρέφ Πασά, αποτελούμενος από 300 πλοία,
έπλευσε κατά της Σάμου. Μια μοίρα του ελληνικού στόλου και οι Σαμιώτες απέκρουσαν αρχικά με
επιτυχία τις αποβατικές επιχειρήσεις των Τούρκων.
Έπειτα από αρκετές αψιμαχίες μεταξύ τουρκικών και
ελληνικών πλοίων, στις 5 Αυγούστου 1824, πραγματοποιήθηκε η κύρια αναμέτρηση, η ναυμαχία της Σάμου
ή Μυκάλης. Ο οθωμανικός στόλος επιτέθηκε κατά του
ελληνικού. Δεκαεπτά ελληνικά πλοία με επικεφαλής
τον Σαχτούρη, καθώς και τον Κανάρη με το πυρπολικό του ναυμάχησαν επί ώρες με τους Τούρκους, μέχρι
που τους ανάγκασαν να απομακρυνθούν.

Ο Υδραίος Γεώργιος Σαχτούρης, επικεφαλής των ελληνικών πλοίων
στη ναυμαχία της Μυκάλης (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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Η μεγαλύτερη ναυτική μάχη της Επανάστασης του 1821 ήταν αυτή που
έγινε στον κόλπο του Γέροντα, απέναντι από τη Λέρο, στις 29 Αυγούστου
1824. Συγκρούστηκαν 100 τουρκικά, αιγυπτιακά, αλγερινά και τυνησιακά
πλοία με 75 περίπου ελληνικά πλοία υπό τις διαταγές του Μιαούλη και του
Σαχτούρη. Ο οθωμανικός στόλος συνετρίβη και μάλιστα συνελήφθη αιχμάλωτος ο Τυνήσιος ναύαρχος. Πολλά τουρκικά πλοία βυθίστηκαν, καθώς τα
πυρπόλησαν οι Μουσούς, Βατικιώτης, Παπαντωνίου και Θεοχάρης. Ο εχθρικός στόλος διασπάστηκε, ενώ μετά την πυρπόληση τολμηροί ψαράδες πλησίασαν με τα καΐκια τους και λαφυραγώγησαν τα τουρκικά πλοία. Η έκβαση
της ναυμαχίας δημιούργησε κλίμα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη στιγμή για
τον Αγώνα, γιατί ο αιγυπτιακός και ο τουρκικός στόλος περιορίστηκαν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρήτη και τα Δαρδανέλια αντίστοιχα.
Στις 29 Απριλίου 1825, μια μοίρα του ελληνικού στόλου που αποτελούνταν
από είκοσι πολεμικά πλοία και οκτώ πυρπολικά, υπό τις διαταγές του Σαχτούρη και του Αποστόλη, ναυμάχησαν ανάμεσα στο στενό του Καφηρέα και την
Άνδρο με τον τουρκικό στόλο, ο οποίος αποτελούνταν από 3 φρεγάτες, 10 κορβέτες και 38 μπρίκια και γολέτες, υπό τον Χοσρέφ πασά. Τα δύο πυρπολικά
του Ματρόζου και του Μουσού έκαψαν την εχθρική ναυαρχίδα, μια φρεγάτα
66 κανονιών, ενώ ο Μπούτος με το πυρπολικό του έκαψε μια κορβέτα 34 κανονιών. Σκοτώθηκαν πάνω από 1.100
Τούρκοι, από τους οποίους 150 πυροβολητές. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν 3 νεκροί και 4 τραυματίες.
Ο οθωμανικός στόλος υποχώρησε στη Σούδα για να σωθεί. Στην πορεία προς το νότο, μια τουρκική κορβέτα αιχμαλωτίστηκε στη Σύρο, ενώ καταλήφθηκαν και 5 φορτηγά πλοία αυστριακής προέλευσης με πολεμοφόδια για την πολιορκία του Μεσολογγίου. Μια μοίρα των Ελλήνων με τον Σαχτούρη
κυνήγησε τους Τούρκους μέχρι τον Κάβο Μαλιά. Στη
συνέχεια, την καταδίωξη ανέλαβε ο Μιαούλης με τη
δική του ναυτική μοίρα. Η συνάντηση του Μιαούλη
με την ισχυρή εχθρική δύναμη έγινε έξω από τη Σούδα, στις 31 Μαΐου 1825. Οι πυρπολητές Θεοφάνης και
Δημαμάς κατάφεραν να πυρπολήσουν μια αιγυπτιακή
κορβέτα.
Η ναυμαχία του Κάβο Μπαμπά ήταν το τελευταίο
ναυτικό επίτευγμα στην Επανάσταση του 1821. Το Μάιο
του 1828 ο Καποδίστριας έστειλε μια μοίρα του στόλου
να προστατέψει τη Σάμο από επίθεση των Τούρκων, οι
οποίοι, έπειτα από την καταστροφή του στόλου τους στο
Ναβαρίνο, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν καινούργια πλοία. Στις 30 Μαΐου, ο Μιαούλης επιτέθηκε σε μια
φρεγάτα και μια κορβέτα των Τούρκων έξω από τον Κάβο
Μπαμπά. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Κανάρης προσπάθησε να πυρπολήσει τα τουρκικά πολεμικά. Τελικά,
ο Μιαούλης με απανωτές ομοβροντίες από τη φρεγάτα
«Ελλάς» κατάφερε να προξενήσει ζημιές και στη συνέχεια να βυθίσει την τουρκική φρεγάτα.

Η ναυμαχία του Γέροντα σε πίνακα του
Γ. Κ. Μιχαήλ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

Ανδρέας Μιαούλης. Ναύαρχος του ελληνικού
στόλου. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία,
εκδ. A. Friedel, Λονδίνο-Παρίσι 1827
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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Το ναυτικό στους Βαλκανικούς Πολέμους
Ο στόλος του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού έπαιξε σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια του A΄ Βαλκανικού
Πολέμου (30 Σεπτεμβρίου 1912-30 Μαΐου 1913), όταν, υπό τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, κατάφερε να νικήσει τον τουρκικό στόλο στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου και να τον αποκλείσει στα
Στενά των Δαρδανελίων.

Λουκάς Γεραλής, «Η Ναυμαχία της Λήμνου,
στις 8 Ιανουαρίου 1913» (Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος, Πειραιάς)

Η ναυμαχία της Σούδας, στις 31 Μαΐου 1825
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

«Άρης», το θρυλικό μπρίκι του Τσαμαδού,
το οποίο κατάφερε να διασπάσει τον κλοιό
του αιγυπτιακού στόλου με ηρωική έξοδο
από τον όρμο του Ναβαρίνου το 1825
(Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα).
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Δύο περίπου μήνες μετά την κήρυξη του πολέμου, και ενώ είχαν
απελευθερωθεί όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός από τη Σάμο, έγινε
η πρώτη θαλάσσια σύγκρουση. Ο ελληνικός στόλος, με τα θωρηκτά
«Γ. Αβέρωφ», «Σπέτσαι», «Ύδρα» και «Ψαρά» και 6-10 αντιτορπιλικά,
συνάντησε κοντά στο ακρωτήριο Έλλη τον τουρκικό στόλο, που τον
αποτελούσαν τα θωρηκτά «Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα», «ΤουργκούτΡέις», «Ασάρ-Τεφήκ» και «Μεσουδιέ», το καταδρομικό «Μετζητιέ»
και 5 αντιτορπιλικά. Ο ελληνικός στόλος δεν έβαλε πρώτος για να
κάνει οικονομία πυρομαχικών. Ο τουρκικός στόλος άνοιξε πρώτος
πυρ από μεγάλη απόσταση, κυρίως κατά του «Γ. Αβέρωφ», αλλά
χωρίς επιτυχία, ενώ και το «Γ. Αβέρωφ» δεν έκανε ακριβείς βολές.
Ο ναύαρχος Κουντουριώτης θέλησε να εκτελέσει τον ελιγμό «Τ», ο
οποίος είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία από τους Ιάπωνες κατά
τον ρωσοϊαπωνικό πόλεμο το 1905. Το «Γ. Αβέρωφ», αξιοποιώντας
την ταχύτητα και το μεγάλο βεληνεκές των πυροβόλων του, αποσπάστηκε από τον υπόλοιπο στόλο με σκοπό να υπερφαλαγγίσει
τα τουρκικά θωρηκτά και να τα βάλει μεταξύ των δικών του πυρών
και των πυρών των υπόλοιπων ελληνικών πλοίων. Οι Τούρκοι, όταν
κατάλαβαν ότι ο ελιγμός θα ήταν επιτυχής, έκαναν στροφή και μπήκαν ξανά στα Στενά, κάτω από
την κάλυψη των παράκτιων πυροβόλων.

Χρωμολιθογραφία λαϊκού καλλιτέχνη
για τη ναυμαχία των Δαρδανελίων (Έλλης),
στις 3 Δεκεμβρίου 1912 (Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα)
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ
Στις 24 Ιανουαρίου 1913, ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο σημαιοφόρος Αριστείδης
Μωραϊτίνης πέταξαν με υδροπλάνο τύπου «Μωρίς Φαρμάν» πάνω από την τουρκική ναυτική
βάση στα Στενά των Δαρδανελίων. Κατά τη διάρκεια της πτήσης τους σχεδίασαν ένα ακριβές
διάγραμμα των θέσεων του οθωμανικού στόλου, εναντίον του οποίου έριξαν τέσσερις βομβίδες.
Κατά την επιστροφή τους, μια μηχανική βλάβη τούς ανάγκασε να προσθαλασσωθούν. Τους περισυνέλεξε το αντιτορπιλικό «Βέλος». Ήταν η πρώτη αεροπορική αποστολή ναυτικής συνεργασίας
στην παγκόσμια ιστορία. Η συνολική διαδρομή της πτήσης ήταν πάνω από 180 χιλιόμετρα και
κράτησε 2 ώρες και 20 λεπτά. Το γεγονός είχε ευρεία αναφορά τόσο στον ελληνικό όσο και στον
διεθνή Τύπο.
Δεν ήταν η πρώτη παράτολμη επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 18 Οκτωβρίου 1912 ο υποπλοίαρχος Ν. Βότσης με το τορπιλοβόλο 11 είχε μπει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου τορπίλισε και
βύθισε το τουρκικό θωρηκτό́ «Φετχί Μπουλέντ». Στις 9 Δεκεμβρίου 1912, το υποβρύχιο «Δελφίν», με
κυβερνήτη τον πλωτάρχη Στέφανο Παπαρηγόπουλο, πραγματοποίησε την πρώτη στον κόσμο βολή τορπίλης από υποβρύχιο σε κατάδυση εναντίον του τουρκικού καταδρομικού «Μετζητιέ». Ο τορπιλοβλητικός
σωλήνας, όμως, έπαθε αφλογιστία και η τορπίλη έπεσε στο βυθό, δίπλα στο υποβρύχιο, χωρίς να εκραγεί.

Σχεδιάγραμμα ναυμαχιών του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου σε λιθογραφία του Γ. Στάγγελ, έκδοση
1914 (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

Ο υποπλοίαρχος Νίκος Βότσης, ο οποίος
τορπίλισε το βράδυ της 18ης προς 19η
Οκτωβρίου 1912 στον Θερμαϊκό κόλπο, στη
Θεσσαλονίκη, το τουρκικό θωρηκτό
«Φετχί Μπουλέντ». Λαϊκή λιθογραφία
του Σωτ. Χρηστίδη (Ελληνικό Λογοτεχνικό
και Ιστορικό Αρχείο / ΕΛΙΑ).
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Στις 17 Ιανουαρίου 1913, οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να
ξαναβγούν από τα Δαρδανέλια και να επιτεθούν στον ελληνικό
στόλο, που ήταν αγκυροβολημένος στον κόλπο του Μούδρου,
στη Λήμνο. Το πρωί της επόμενης ημέρας, τα 4 θωρηκτά και
τα 8 αντιτορπιλικά του ελληνικού στόλου απέπλευσαν από τον
Μούδρο. Ο τουρκικός στόλος, με τα 3 θωρηκτά του, το καταδρομικό «Μετζητιέ» και 5-8 αντιτορπιλικά, άρχισε να βάλει
εναντίον των Ελλήνων.
Τα πυροβόλα των ελληνικών πλοίων απάντησαν αμέσως
με καταιγιστικά πυρά εναντίον των τουρκικών. Δέχτηκαν
ισχυρά πλήγματα το «Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα», το «Μεσουδιέ» και στη συνέχεια, μετά από καταδίωξη, το «ΤουργκούτΡέις». Οι μεγάλες αυτές νίκες έφεραν την κυριαρχία της
Ελλάδας στο Αιγαίο, αφού τα σχέδια της τουρκικής πλευράς για τον έλεγχό του είχαν πλέον ναυαγήσει. Οι τουρκικές
δυνάμεις δεν θα επιχειρούσαν νέα έξοδο στο Αιγαίο για την
επόμενη δεκαετία.

Λαϊκή χρωμολιθογραφία που παρομοιάζει
τον άθλο του Ν. Βότση με τις πυρπολήσεις
του Κανάρη (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Στις 15 Αυγούστου του 1940 το πρωί, λίγο πριν τη λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας της Τήνου, και ενώ στην προκυμαία υπήρχε ήδη πολύς
κόσμος, το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» πλησίασε σε κατάδυση το λιμάνι
του νησιού και εξαπέλυσε τρεις τορπίλες κατά του αντιτορπιλικού «Έλλη».
Η μία έπληξε το πλοίο, προκαλώντας έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Σκοτώθηκαν 9 άντρες και τραυματίστηκαν 24. Οι άλλες δύο τορπίλες αστόχησαν και
εξερράγησαν στη προκυμαία χωρίς να προκαλέσουν θύματα.
Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου (Οκτώβριος 1940-Απρίλιος 1941), οι κύριες ναυτικές επιχειρήσεις διεξήχθησαν στο Ιόνιο πέλαγος.
Οι επιχειρήσεις των Γερμανών εναντίον της Ελλάδας (Απρίλιος-Μάιος
1941) έδειξαν ότι πλέον η μάχη της θάλασσας ήταν στενά συνδεμένη με τη
μάχη του αέρα. Ο ελληνικός στόλος είχε μεγάλες απώλειες από τις γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις τον Απρίλιο του 1941. Στη Μάχη της Κρήτης
φάνηκε, επίσης, ότι η αεροπορική υπεροχή μπορούσε να επιτρέψει στον
επιτιθέμενο να κυριεύσει το νησί παρόλο που ο βρετανικός στόλος διατηρούσε τον θαλάσσιο έλεγχο γύρω από αυτό.
Στις 22 Οκτωβρίου 1943 το αντιτορπιλικό «Αδρίας» έπλεε κοντά στην Κάλυμνο μαζί με ένα βρετανικό
αντιτορπιλικό. Και τα δύο πλοία προσέκρουσαν σε νάρκη. Το βρετανικό πλοίο βυθίστηκε, ενώ ο «Αδρίας»
έχασε την πλώρη του. Παρά τις ζημιές κατόρθωσε να φτάσει αρχικά στην κοντινή τουρκική ακτή. Την 1η
Δεκεμβρίου 1943, μετά από μικρές επισκευές, αλλά χωρίς πλώρη, απέπλευσε για την Αλεξάνδρεια. Ο
«Αδρίας» έφτασε εκεί στις 6 Δεκεμβρίου, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό.

Ο τορπιλισμός της «Έλλης» σε λαϊκή
χρωμολιθογραφία του Σωτ. Χρηστίδη
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

Η φωτογραφία του αντιτορπιλικού «Αδρίας»
με κομμένη την πλώρη δημοσιευμένη
στο εξώφυλλο του περιοδικού Αγγλία, Ελλάδα,
Ρωσία, Αμερική, το Μάρτιο του 1944
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)
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Ομοίωμα του αντιτορπιλικού «Αδρίας»
(Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Χανιά)

ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΘΡΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η μακραίωνη ιστορία του Αιγαίου σφραγίστηκε από την παρουσία ορισμένων ξεχωριστών ανθρώπων που
άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Κάποιοι από αυτούς διέπρεψαν σε ναυμαχίες και πολέμους, άλλοι στην
εμπορική ναυτιλία. Από αυτόν τον φωτεινό γαλαξία είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς – κι αν το κάνει θα
έχει κάποιο βαθμό αυθαιρεσίας και υποκειμενικότητας. Με αυτή την αρχική επισήμανση, ας σταθούμε
σε μερικούς από αυτούς τους ναυτικούς θρύλους του Αιγαίου.

Ο εφευρέτης των πανιών
Το αρχαίο ελληνικό ρήμα «δαιδάλω», που σημαίνει «εργάζομαι με τέχνη», δηλώνει την προέλευση του
ονόματος του μυθικού εφευρέτη της αρχαιότητας, Δαίδαλου. Το μεγαλύτερο μέρος των μύθων για τη ζωή
του εκτυλίσσεται στην Κρήτη, όμως ο Δαίδαλος γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν απόγονος του μυθικού
βασιλιά Ερεχθέα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Δαίδαλος κατάγεται από τον Ήφαιστο, απ’ τον οποίο
κληρονόμησε τα χαρίσματα του τεχνίτη και του εφευρέτη. Ο Δαίδαλος έγινε ο σπουδαιότερος αρχιτέκτονας και γλύπτης της Αθήνας. Ήταν ο πρώτος που έδωσε ελεύθερη κίνηση στα μέλη του αγάλματος.
Επιπλέον, πρόσθεσε τα χαρακτηριστικά των ματιών, δίνοντας μεγάλη εκφραστικότητα στο πρόσωπο. Ο
μύθος λέει ότι όταν ο Ηρακλής είδε στο εργαστήριο του Δαίδαλου το άγαλμα ενός άντρα σε θέση μάχης,
νόμισε ότι κάποιος του επιτίθεται και αντέδρασε ενστικτωδώς καταστρέφοντάς το. Όταν κατάλαβε ότι
είχε κάνει κομμάτια ένα αριστοτεχνικό άγαλμα που παρίστανε τον ίδιο, ένιωσε ντροπή και ζήτησε συγνώμη από τον Δαίδαλο.
Ο βασιλιάς Μίνωας είχε καλέσει τον Δαίδαλο στην Κρήτη για να τον υπηρετήσει. Εκεί έφτιαξε την
πρώτη «πίστα» χορού, το χοροστάσι της πριγκίπισσας Αριάδνης, ευφηύρε το ακρόπρωρο του πλοίου και
διάφορα εργαλεία όπως το πριόνι, το τσεκούρι κ.ά. Κατασκεύασε ακόμα τον Λαβύρινθο.
Λέγεται επίσης ότι είχε εφεύρει τα κατάρτια και τα πανιά των πλοίων, στην προσπάθειά του να διαφύγει από την Κρήτη. Ο Δαίδαλος και ο γιος του Ίκαρος είχαν φυλακιστεί στον Λαβύρινθο από τον
Μίνωα, που έτσι θέλησε να τους τιμωρήσει για τη βοήθεια που πρόσφερε
ο Δαίδαλος στη βασίλισσα Πασιφάη
και την Αριάδνη. Η επικρατέστερη
εκδοχή του μύθου για την απόδραση
από την Κρήτη είναι αυτή των κέρινων φτερών, με τα οποία ο Δαίδαλος
και ο Ίκαρος πέταξαν και έφυγαν από
τον Λαβύρινθο. Σύμφωνα με μια άλλη
ερμηνεία του μύθου, το πέταγμα θα
μπορούσε να συμβολίζει τη μεγάλη
ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει
ένα ιστιοφόρο πλοίο, το οποίο θεωρείται εφεύρεση του Δαίδαλου. Αυτή την
εκδοχή του μύθου διασώζει ο Παυσα-

Ο Δαίδαλος, εφευρέτης των πανιών, διά χειρός
Νίκου Εγγονόπουλου (1949)

Ομοίωμα πλοίου της Μινωικής εποχής
(Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Χανιά)
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νίας, ο μεγάλος περιηγητής της αρχαιότητας, στο έργο του Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά: «Ο Δαίδαλος,
λέγεται, για να φύγει από την Κρήτη κατασκεύασε δυο μικρά πλοία για τον ίδιο και το γιο του τον Ίκαρο,
και πρόσθεσε σ’ αυτά πανιά (ιστία) που δεν είχαν ακόμη επινοηθεί, ώστε εξαιτίας του ευνοϊκού ανέμου
να ξεπεράσουν το ναυτικό του Μίνωα που έπλεε με κουπιά. Ο ίδιος ο Δαίδαλος σώθηκε τότε. Το πλοίο
όμως του Ικάρου, που ήταν λιγότερο έμπειρος στη διακυβέρνησή του, ανατράπηκε. Αυτός πνίγηκε
και το κύμα τον έβγαλε στο νησί πέρα από τη Σάμο, που τότε ήταν ανώνυμο. Ο Ηρακλής, όταν βρήκε τον νεκρό, τον αναγνώρισε και τον έθαψε εκεί όπου και τώρα σώζεται μικρός σωρός χώματα σε
ακρωτήριο που προβάλει ατό Αιγαίο. Από τον Ίκαρο πήρε το όνομα και το νησί και η γύρω απ΄ αυτό
θάλασσα».

Ο ναύαρχος των «ξύλινων τειχών»

Ο Δαίδαλος ναυπηγός, ρωμαϊκός εγχάρακτος
υαλοπίνακας του 4ου αι. π.Χ.

Μακέτα αθηναϊκής τριήρους
(Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Χανιά)
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Το 483 π.Χ., επτά χρόνια μετά τη μάχη του Μαραθώνα, είχε οξυνθεί και πάλι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αθήνα και την Αίγινα. Σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση, και παρά την κορινθιακή βοήθεια,
οι Αθηναίοι έχασαν μια ναυμαχία. Το ναυτικό των Αιγινητών ήταν πιο έμπειρο και με μακροχρόνια
παράδοση. Ο Θεμιστοκλής εκμεταλλεύτηκε την ήττα. Ο ιδιοφυής στρατηγός εκτιμούσε ότι η περσική
απειλή δεν είχε εκλείψει μετά τη νίκη του Μαραθώνα και ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για τις επόμενες συγκρούσεις. Και η καλύτερη προετοιμασία ήταν
η ναυπήγηση ενός ισχυρού στόλου. Μιλώντας στην
Εκκλησία του Δήμου, έπεισε τους Αθηναίους, ιδιαίτερα τη μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών πολιτών,
να διαθέσουν τα έσοδα από τα ορυχεία αργύρου στο
Λαύριο για την κατασκευή μεγάλου στόλου. Έτσι, η
Αθήνα μεταβλήθηκε σε απέραντο ναυπηγείο και οι
νέες τριήρεις κατασκευάστηκαν ώστε να πολεμήσουν
αποτελεσματικά στο είδος της ναυμαχίας που είχε
επιλέξει ο Θεμιστοκλής: αφού ο ελληνικός στόλος θα
υστερούσε αριθμητικά από τον περσικό, θα έπρεπε να
διαλέξει κλειστές θάλασσες για ναυμαχία, όπου οι Πέρσες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να υπερκεράσουν
και να κυκλώσουν τους Έλληνες, όπως θα μπορούσαν να κάνουν σε ανοιχτή θάλασσα. Η επιλογή του
Αρτεμίσιου και της Σαλαμίνας προέκυψε από αυτή τη λογική. Στα εν λόγω στενά η υπεροχή των φοινικικών πλοίων σε ελιγμούς θα εκμηδενιζόταν. Ο Ηρόδοτος αναφέρει χαρακτηριστικά στην 8η Ιστορία, κεφ.
60α ότι ο Θεμιστοκλής είπε στους Έλληνες πως αν «έχουμε πλοία βαρύτερα και λιγότερα στον αριθμό,
δεν συμφέρει να ναυμαχήσουμε σε ανοιχτό πέλαγος».
Για να πείσει για τις απόψεις του, ο Θεμιστοκλής αξιοποίησε και το χρησμό του Μαντείου των Δελφών. Οι Αθηναίοι είχαν ζητήσει το χρησμό της Πυθίας. Το Μαντείο, που είχε φιλομηδικές τάσεις, έδωσε
έναν πρώτο χρησμό που προμήνυε την καταστροφή της Αθήνας. Οι απεσταλμένοι, ακολουθώντας οδηγίες
του Θεμιστοκλή, απέρριψαν αυτό το χρησμό και χρησιμοποίησαν διπλωματικά μέσα για να μεταφέρουν
στην Αθήνα ένα χρησμό που θα έκανε τους θεοσεβούμενους και προληπτικούς Αθηναίους να δεχτούν
την ερμηνεία που ο Θεμιστοκλής σκόπευε να δώσει. Οι απεσταλμένοι βρήκαν τον Τίμωνα, έναν από τους
άρχοντες των Δελφών, και εκείνος μεσολάβησε στο ιερατείο και την Πυθία Αριστονίκη, που πείστηκε
να δώσει έναν δεύτερο χρησμό, πιο ευνοϊκό για την Αθήνα: «Ο παντεπόπτης Ζευς δίνει την άδεια στην
Τριτογενή να μείνει απόρθητο μόνο το ξύλινο τείχος που θα προστατέψει εσένα και τα παιδιά σου». Ο
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χρησμός καταλήγει: «Ω θεία Σαλαμίς, πολλά παλικάρια εσύ θα φας, είτε όταν σπέρνεται το σιτάρι είτε
όταν θερίζεται». Ήταν αυτό που ήθελε ο Θεμιστοκλής: το «ξύλινο τείχος», δηλαδή τα πλοία, και τη Σαλαμίνα, που θα ήταν θεϊκή για τους Έλληνες αν τα παλικάρια που θα χάνονταν θα ήταν όχι οι ίδιοι αλλά οι
Πέρσες εχθροί τους.
Οι επιλογές του τον δικαίωσαν. Ο Θεμιστοκλής αναγνωρίστηκε και δοξάστηκε απ’ όλους ως ο σοφότερος Έλληνας. Ακόμα και οι Σπαρτιάτες τον βράβευσαν με στεφάνι ελιάς για τη σωφροσύνη του. Ο
Θεμιστοκλής υπήρξε ένας διορατικός και μεγαλοφυής πολιτικός ηγέτης που ενίσχυσε το δημοκρατικό
πολίτευμα της Αθήνας, την κατέστησε κορυφαία ναυτική δύναμη και απάλλαξε την Ελλάδα από την περσική απειλή, παρότι συναντούσε διαρκώς αντιδράσεις στην εφαρμογή των σχεδίων του.
Όταν στην Αθήνα επικράτησε η φιλοσπαρτιατική αριστοκρατική μερίδα, ο Θεμιστοκλής παραμερίστηκε και το 471 π.Χ. εξοστρακίστηκε. Προς το τέλος της ζωής του κατέφυγε στην αυλή του βασιλιά
της Περσίας Αρταξέρξη, ο οποίος δέχτηκε με ευγένεια τον ήρωα της Σαλαμίνας λέγοντας: «Μακάρι οι
Έλληνες να διώχνουν πάντα έτσι τους καλύτερους ανθρώπους τους».
Ρωμαϊκό αντίγραφο
προτομής του Θεμιστοκλή
(Μουσείο Όστιας)

Ο «Ωχρός Θάνατος των Σαρακηνών»
Το 960 ο αυτοκράτορας Ρωμανός Β΄ και ο παρακοιμώμενος Ιωσήφ Βρίγγας ανέθεσαν στον Νικηφόρο
Φωκά, δομέστιχο των σχολών της Ανατολής (ο τίτλος του αρχιστράτηγου του βυζαντινού στρατού), την
ανακατάληψη της Κρήτης από τους Σαρακηνούς. O Νικηφόρος καταγόταν από τη μεγάλη στρατιωτική
οικογένεια των Φωκάδων της Καππαδοκίας. Από νεαρή ηλικία εντάχτηκε στο στράτευμα και απέκτησε μεγάλη εμπειρία από τους πολέμους εναντίον των Αράβων. Αρχικά είχε αποτυχίες, αλλά
στη συνέχεια τους νίκησε σε πολλές μάχες και γι’ αυτό του αποδόθηκε το προσωνύμιο
«Ωχρός Θάνατος των Σαρακηνών».
Ο Φωκάς προετοίμασε τις βυζαντινές δυνάμεις και στη συνέχεια εκστράτευσε κατά της Κρήτης, η οποία ήταν στην κατοχή των Σαρακηνών από το 824.
Στη διάρκεια αυτών των 130 περίπου χρόνων και άλλοι Βυζαντινοί στρατιωτικοί, όπως ο Νικήτας Ωορύφας (828), οι Θεόκτιστος και Σέργιος Νικητιάτης (843), ο Ιμέριος (911) και ο Κωνσταντίνος Γογγύλος (956), είχαν
αποπειραθεί να ανακαταλάβουν την Κρήτη, όμως απέτυχαν. Σύμφωνα
με τις πηγές, ο Φωκάς έπλευσε προς την Κρήτη με στόλο 3.307 πλοίων,
μεταφέροντας 72.000 πεζούς και 5.000 ιππείς, καθώς και πολεμικό
υλικό. Τα μισά πλοία ήταν εφοδιασμένα με μηχανισμούς εκτόξευσης
υγρού πυρός. Οι νεότεροι ερευνητές θεωρούν ότι καθοριστική συμβολή
στην προετοιμασία και εξέλιξη της εκστρατείας είχε ο Ιωσήφ Βρίγγας,
ο οποίος αργότερα συγκρούστηκε με τον Φωκά.
Ο στόλος έφτασε στον Χάνδακα στις 13 Ιουλίου 960, αποβίβασε τα
στρατεύματα και, υπό τον δρουγγάριο Μιχαήλ, απέκλεισε από τη θάλασσα
την πόλη. Ο Φωκάς εκκαθάρισε τις γύρω περιοχές από τους Σαρακηνούς. Μια
προσπάθεια των Αράβων να σπάσουν τον αποκλεισμό απέτυχε παταγωδώς. Οι
Βυζαντινοί αποκεφάλισαν τους αιχμαλώτους και ύψωσαν σε ξύλο τα κεφάλια τους
γύρω από το κάστρο του Χάνδακα, για να κάμψουν το ηθικό των πολιορκημένων. Ύστερα από εννέα μήνες δραματικής πολιορκίας, στις 7 Μαρτίου 961, ο Φωκάς κατέλαβε την πόλη,
βάζοντας τέλος στην κυριαρχία των Αράβων στη μεγαλόνησο και αποκαθιστώντας τη βυζαντινή κυριαρχία

Χρυσό νόμισμα με τις μορφές του Νικηφόρου
Φωκά και της Παναγίας (Νομισματικό
Μουσείο, Αθήνα)
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Ο θαλασσοκράτωρ κατά των Σελτζούκων

Η πολιορκία του αραβοκρατούμενου Χάνδακα
από τις δυνάμεις του Νικηφόρου Φωκά.
Μικρογραφία από το Χρονικό
του Ιωάννη Σκυλίτζη (Εθνική
Βιβλιοθήκη, Μαδρίτη).

Ομοίωμα βυζαντινού δρόμωνα του 10ου αιώνα
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

Η θριαμβευτική είσοδος του Νικηφόρου Φωκά
στην Κωνσταντινούπολη το 963. Μικρογραφία
από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη
(Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη).
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στην ανατολική Μεσόγειο. Περίπου 200.000 Άραβες υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν κατά την πολιορκία
και την άλωση του Χάνδακα, ενώ άλλοι τόσοι αιχμαλωτίστηκαν. Ο Χάνδακας κατεδαφίστηκε εκ θεμελίων
και χτίστηκε μια νέα πόλη σε κοντινή θέση, το Τέμενος, η οποία όμως δεν κατάφερε
να επιβληθεί. Ο Χάνδακας αναβίωσε και έγινε έπειτα από λίγο το διοικητικό και
εκκλησιαστικό κέντρο της Κρήτης. Το νησί ενσωματώθηκε και πάλι στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία, ενώ εγκαταστάθηκαν νέοι πληθυσμοί (κυρίως Έλληνες και Αρμένιοι).
Ο Φωκάς παραχώρησε μέρος από τα λάφυρα στον φίλο του Αθανάσιο Αθωνίτη, ο οποίος
τον είχε ακολουθήσει στην εκστρατεία της Κρήτης, για να ιδρύσει τη μονή Μεγίστης
Λαύρας στο Άγιον Όρος. Ο Φωκάς οργάνωσε διοικητικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά
το νησί, ανέθεσε μάλιστα τον επανεκχριστιανισμό του στον Νίκωνα τον «Μετανοείτε»,
και άφησε ισχυρή φρουρά για την προστασία του από νέες αραβικές επιδρομές.
Τον Αύγουστο του 963 ο Νικηφόρος Φωκάς στέφθηκε αυτοκράτορας, αφού πρώτα
παντρεύτηκε τη Θεοφανώ, χήρα του Ρωμανού Β'. Για να στηρίξει τις πολεμικές εκστρατείς του, αύξησε τους φόρους, υποτίμησε το νόμισμα και περιέκοψε τις χορηγίες στους
συγκλητικούς, την εκκλησία και τα μοναστήρια. Έγινε αντιδημοφιλής σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις, ενώ η ασκητική ζωή του και οι συχνές απουσίες του από την Κωνσταντινούπολη οδήγησαν τη Θεοφανώ στην
αγκαλιά του ανιψιού
του Ιωάννη Τσιμισκή.
Οι δυο τους συνωμότησαν και τον δολοφόνησαν το 969. Το επίγραμμα στον τάφο του
έγραφε: «Κατέκτησε τα
πάντα, εκτός από μία
γυναίκα».

Στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής αναφέρονται περιστατικά από τη ζωή του Κωνσταντίνου Δαλασσηνού,
ενός φημισμένου Βυζαντινού στρατιωτικού ηγέτη στην ξηρά και τη θάλασσα. Σύμφωνα με την Αλεξιάδα, ο
Κωνσταντίνος Δαλασσηνός ήταν συγγενής του Αλέξιου Α΄ μέσω της μητέρας του, της Άννας Δαλασσηνής,
αν και η ακριβής σχέση είναι άγνωστη. Καταγόταν από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια, τα μέλη
της οποίας κατείχαν εξέχουσα θέση στη βυζαντινή στρατιωτική ιεραρχία.
Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1086, ως κυβερνήτης της Σινώπης του Πόντου. Την άνοιξη του 1090, ο
Δαλασσηνός ονομάστηκε δούκας του στόλου και έλαβε εντολή να στραφεί εναντίον του Σελτζούκου εμίρη
της Σμύρνης Τζαχά, πρώην υποτελή των Βυζαντινών,
ο οποίος είχε καταλάβει πολλά νησιά του Αιγαίου.
Ο Τζαχάς, αφού κατέλαβε τη Λέσβο (εκτός από το
φρούριο της Μήθυμνας) και τη Χίο, νίκησε μια μοίρα
του βυζαντινού στόλου υπό τον Νικήτα Κασταμονίτη.
Εκμεταλλευόμενος την απουσία του Τζαχά στη Σμύρνη, ο Δαλασσηνός αποβίβασε τα στρατεύματά του στη
Χίο και επιτέθηκε στην οχυρωμένη πρωτεύουσα του
νησιού. Οι Βυζαντινοί κατέλαβαν το λιμάνι, αλλά δεν
κατάφεραν να μπουν στο κάστρο της πόλης. Στο μεταξύ, ο Τζαχάς συγκέντρωσε στρατό και στόλο και προσπάθησε να αντεπιτεθεί. Οι δύο στρατοί άρχισαν τις
αψιμαχίες, αλλά σύντομα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Την ώρα που ο Τζαχάς επέστρεφε στη Σμύρνη,
ίσως για να συγκεντρώσει περισσότερες δυνάμεις, ο
Δαλασσηνός κατέλαβε το κάστρο της Χίου με μια αιφνιδιαστική επίθεση.
Το 1092, έχοντας τον τίτλο του θαλασσοκράτορα,
αντιμετώπισε και πάλι τον Τζαχά μαζί με τον μέγα δούκα, Ιωάννη Δούκα. Οι δύο Βυζαντινοί αξιωματούχοι
επιτέθηκαν στη Μυτιλήνη, την οποία εξακολουθούσε
να κατέχει ο Τζαχάς. Ο Δούκας, επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων, έφτασε πρώτος και επιτέθηκε στην
πόλη. Η πολιορκία διήρκεσε τρεις μήνες, πριν ο Τζαχάς δεχτεί να παραδώσει την πόλη με αντάλλαγμα την
ασφαλή επιστροφή του στη Σμύρνη. Ο Δούκας συμφώνησε, αλλά ο Δαλασσηνός επιτέθηκε στον τουρκικό
στόλο, κατέλαβε πολλά εχθρικά πλοία και διέταξε να
εκτελεστούν οι αιχμάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων των
κωπηλατών. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Την άνοιξη του 1093, όταν ο Τζαχάς επιτέθηκε στο λιμάνι της Αβύδου στη Θάλασσα του Μαρμαρά,

Πλωτός κινητός πύργος βολής
που χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντινούς
(Βιβλιοθήκη Βατικανού, Ρώμη).
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Η ναυμαχία του Κατσώνη στο Πόρτο Κάγιο της Μάνης
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
Βυζαντινός δρόμωνας σε ελαιογραφία
του Νικόλαου Καλογερόπουλου
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

ο Αλέξιος τον έστειλε και πάλι εναντίον του εμίρη. Τίποτα περισσότερο δεν είναι γνωστό για τον Δαλασσηνό μετά από αυτό το επεισόδιο.

Ο κουρσάρος του Αιγαίου
Ο Λάμπρος Κατσώνης (1752-1804) γεννήθηκε στη Λιβαδειά. Από τα 17 του μπάρκαρε στα καράβια ως
ναυτικός και το 1774 κατατάχτηκε ως αξιωματικός στο ελληνικό τάγμα του ρωσικού στρατού, φτάνοντας μέχρι το βαθμό του λοχαγού. Το 1787, όταν ξεκίνησε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, παρέλαβε στην
Τεργέστη δέκα πλοία που είχαν ναυπηγηθεί με χρήματα Ελλήνων ομογενών της πόλης. Ξεκίνησε
επιδρομές και επιθέσεις κατά των Τούρκων στο Ιόνιο πέλαγος και, στη συνέχεια, και στο Αιγαίο. Στις
31 Αυγούστου 1788 νίκησε τον τουρκικό στόλο στην Κάρπαθο. Τον Αύγουστο του 1789 οι Τούρκοι τον
περικύκλωσαν στη Τζια, όπου είχε καταφύγει για ανεφοδιασμό. Τον εγκλώβισαν με 26 πλοία στο Στενό
της Κόκκας, απέναντι από το Βουρκάρι. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Κατσώνης έσυρε με τη βοήθεια των
αντρών του το πλοίο του πάνω από τη στενή λωρίδα γης χρησιμοποιώντας κορμούς δέντρων αλειμμένους με χοιρινό λίπος και απέδρασε στην ανοιχτή θάλασσα! Όταν ξημέρωσε, οι Τούρκοι έμειναν
έκπληκτοι βλέποντας ότι ο Κατσώνης είχε ξεφύγει και, για να εκδικηθούν, πυρπόλησαν το λιμάνι της
Τζιας και έσφαξαν εκατοντάδες κατοίκους.
Το 1790 συγκρούστηκε για μία ακόμη φορά με τον τουρκικό στόλο στη ναυμαχία της Άνδρου, αλλά
ηττήθηκε χάνοντας τα περισσότερα πλοία του. Στο πλευρό των Τούρκων στη ναυμαχία αυτή έλαβαν μέρος
και Έλληνες, όπως ο Σπετσιώτης Ανάργυρος του Παύλου, αλλά και Τουρκοκρητικοί, που αποτελούσαν
τότε την πλειοψηφία των τουρκικών πληρωμάτων. Είναι πιθανό ότι τα ελληνικά πληρώματα στα τουρκικά
πλοία σκάρωσαν το παραδοσιακό δίστιχο: «Σαν σ’ αρέσει μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρν’ από την Άνδρο!»
Ο Κατσώνης τραυματίστηκε και κατέφυγε στα Κύθηρα, όπου η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ τον προήγαγε
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Υποταγή Τούρκων αιχμαλώτων στον Λάμπρο Κατσώνη. Ελαιογραφία
προερχόμενη από έπαυλη στην Κριμαία (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

σε χιλίαρχο και τον διέταξε να συντονίσει τη δράση του με τον ρωσικό αυτοκρατορικό στόλο στη
Μεσόγειο.
Όμως μετά την ανακωχή μεταξύ Ρώσων και Οθωμανών, τον Αύγουστο του 1791, έλαβε εντολή να
αναστείλει κάθε δραστηριότητα. Ο Κατσώνης δεν υπάκουσε και κατέφυγε στη Μάνη, όπου άρχισε
να οργανώνει επαναστατικό κίνημα. Μετά τη Συνθήκη του Ιασίου (1792) ανάμεσα στην Τουρκία
και τη Ρωσία, ο Κατσώνης εξέδωσε το μανιφέστο «Φανέρωσις του εξοχότατου χιλίαρχου και ιππέος
Λάμπρου Κατσώνη», με το οποίο διαμαρτυρόταν για τη ρωσοτουρκική ειρήνη, κατηγορώντας τη
ρωσική πολιτική ότι αγνόησε τους Έλληνες και τον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Τότε η Μεγάλη
Αικατερίνη τού αφαίρεσε το βαθμό και του απαγόρευσε να κάνει χρήση της ρωσικής σημαίας. Το
1798 εγκαταστάθηκε στην Κριμαία, σε κτήμα έκτασης 22.000 εκταρίων, που του δώρισε η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ και το οποίο είχε ονομάσει «Λιβαδειά».

Ο αμετακίνητος βράχος
Ο Ανδρέας Μιαούλης ή Βώκος (1769-1835) διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ναυτικό αγώνα του 1821 ως ναύαρχος του ελληνικού στόλου. Ήταν γιος του Υδραίου πλοιοκτήτη και προεστού
Δημήτριου Βώκου. Σχεδόν αγράμματος, σύμφωνα με τον ιστορικό Καρλ Μέντελσον-Μπαρτόλντι,
ήταν ωστόσο ιδιαίτερα ευφυής. Ασχολήθηκε με τη ναυτιλία από την εφηβεία του, με αποτέλεσμα να γίνει
εξαίρετος ναυτικός. Σε ηλικία 16 ετών ανέλαβε πλοίαρχος στο οικογενειακό πλοίο και παρέδωσε ένα
φορτίο σιταριού στη Νίκαια της Γαλλίας. Κέρδισε πολλά χρήματα, πούλησε το πλοίο της οικογένειας και
αγόρασε από έναν Χιώτη Οθωμανό το εμπορικό πλοίο «Μιαούλ» (μικρή βάρκα), παίρνοντας από τότε το
προσωνύμιο Μιαούλης. Πλούτισε κατά τη διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων, όταν διασπούσε τον
ναυτικό αποκλεισμό των Άγγλων και ανεφοδίαζε τις ισπανικές πόλεις. Μάλιστα, συνελήφθη από τους
Άγγλους, ωστόσο ο ναύαρχος Νέλσον, ύστερα από την ειλικρινή ομολογία του και θαυμάζοντας την τόλμη
του, τον άφησε ελεύθερο. Το 1816 ο Ανδρέας Μιαούλης παρέδωσε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στον γιο
του Δημήτριο και ο ίδιος ασχολήθηκε με το εμπόριο.

Πειρατικά τσεκούρια του 18ου αιώνα
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)
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Ανδρέας Μιαούλης. Ναύαρχος του ελληνικού
στόλου. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία,
εκδ. A. Friedel. Τυπ. Dean Munday. ΛονδίνοΠαρίσι 1829 (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).

Τρομπόνι του Ανδρέα Μιαούλη
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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Ο Μιαούλης αρχικά ήταν αντίθετος με
την εξέγερση, θεωρώντας ότι οι Έλληνες
δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον
τουρκικό στρατό. Όμως, μετά την κήρυξη της Επανάστασης στην Ύδρα από τον
Ανδρέα Οικονόμου, στις 28 Απριλίου 1821,
ο Μιαούλης μαζί με άλλους πλοιοκτήτες
διέθεσαν τα πλοία τους στις ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα. Το φθινόπωρο του
1821 ανέλαβε ναύαρχος του υδραίικου
στόλου και στις 28 Σεπτεμβρίου αντιμετώπισε για πρώτη φορά μια τουρκική ναυτική
μοίρα στην Πύλο. Το Φεβρουάριο του 1822,
στη ναυμαχία της Πάτρας, κατέστρεψε μια
τουρκική φρεγάτα και προξένησε ζημιές σε
άλλα πλοία. Τον Οκτώβριο του 1823, επικεφαλής του ελληνικού στόλου, νίκησε τους
Τούρκους στο Αρτεμίσιο και τους Ωρεούς.
Στις 29 Αυγούστου 1824, ο Μιαούλης ήταν
επικεφαλής του ελληνικού στόλου στη
νικηφόρα ναυμαχία του κόλπου του Γέροντα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, το 1826, με τα
πλοία του κατάφερε να ανεφοδιάσει τους
πολιορκημένους, ωστόσο, τις παραμονές
της Εξόδου, δεν κατάφερε να διασπάσει
τον αποκλεισμό της πόλης και να βοηθήσει
τους κατοίκους από τη θάλασσα. Το 1827,
όταν με απόφαση της Γ' Εθνοσυνέλευσης,
η αρχηγία του στόλου ανατέθηκε στον Άγγλο λόρδο Κόχραν, ο Μιαούλης υποβιβάστηκε σε πλοίαρχο. Ο
Κόχραν, στο βιβλίο του Wanderings in Greece, το 1837, έγραψε για τον Μιαούλη: «H όψη του ήταν ανοικτή και
αξιοπρεπής και τόσο ήρεμη που έμοιαζε με βράχο τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να μετακινήσει». Είχε
υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του και μεγάλο πείσμα, ενώ πολλές φορές η αίσθηση του καθήκοντος
τον οδηγούσε σε σκληρή συμπεριφορά απέναντι στους υφισταμένους του.
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας του ανέθεσε την αρχηγία του Στόλου του
Αιγαίου, όμως τον Αύγουστο του 1829 οι δύο άντρες συγκρούστηκαν,
γιατί ο Καποδίστριας δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις των Υδραίων πλοιοκτητών που ζητούσαν προνομιακή μεταχείριση σε αντάλλαγμα της
συμβολής τους στον Αγώνα. Το 1831 ο Μιαούλης ηγήθηκε της αντικαποδιστριακής παράταξης και, καθώς ο Καποδίστριας προχώρησε στον
ναυτικό αποκλεισμό της Ύδρας, κατέλαβε τη φρεγάτα «Ελλάς». Όταν
ο πιστός στον Καποδίστρια στόλος επιχείρησε να καταστείλει την εξέγερση, ο Μιαούλης ανατίναξε τη φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέτα
«Ύδρα», γεγονός που προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή. Ήταν μέλος
της τριμελούς επιτροπής που πρόσφερε το στέμμα στον νεαρό Βαυαρό
πρίγκιπα Όθωνα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα, ο Μιαούλης ανέλαβε αρχηγός του Ναυτικού Διευθυντηρίου με το βαθμό του
ναυάρχου, ενώ το 1834 διορίστηκε Σύμβουλος Επικρατείας και γενικός
επιθεωρητής του Στόλου.

Ο ατρόμητος μπουρλοτιέρης
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης (1793-1877), ηγετική μορφή του 1821, ο
κορυφαίος των μπουρλοτιέρηδων, γεννήθηκε στα Ψαρά, από οικογένεια με μεγάλη ναυτική παράδοση. Έμεινε ορφανός από μικρός και
δούλεψε ως μούτσος στο μπρίκι του θείου του, Δημήτρη Μπουρέκα,
μαθαίνοντας τα μυστικά της θάλασσας. Τότε, γύρω στο 1807, ανέλαβε
να μεταφέρει Σουλιώτες και άλλους Ηπειρώτες κυνηγημένους από
τον Αλή πασά των Ιωαννίνων στη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Μετά το
Το ξυλόγλυπτο ακρόπρωρο
από το υδραίικο μπρίκι «Άρης»
θάνατο του θείου, ανέλαβε καπετάνιος του πλοίου, πραγματοποιώντας
του Ανδρέα Μιαούλη. Η μορφή του
πολλά ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αν και δεν είχε
παραπέμπει σε χαλκογραφία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, ήταν από τους πρώτους που έλαβαν μέρος
που εξέδωσε το 1797 ο Ρήγας
στον Αγώνα με το ξέσπασμα της Επανάστασης. Κατατάχτηκε ως απλός
Βελεστινλής (Εθνικό Ιστορικό
ναύτης στο στόλο των Ψαριανών που συγκρότησε ο Νικολής ΑποστόΜουσείο, Αθήνα).
λης. Εξειδικεύτηκε στα πυρπολικά και έγινε ο φόβος και ο τρόμος του
οθωμανικού στόλου. Το πρώτο μεγάλο κατόρθωμά του ήταν η πυρπόληση της ναυαρχίδας του καπουδάν
πασά Καρά Αλή στη Χίο, τον Ιούνιο του 1822, μαζί με τον Πιπίνο. Στη συνέχεια, τον Οκτωβρίο του 1822,
ανατίναξε ένα τουρκικό δίκροτο στο στενό μεταξύ Τενέδου και Τρωάδας. Τον Αύγουστο του 1824, εκδικούμενος την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών, πυρπόλησε μια τουρκική φρεγάτα κοντά στη Σάμο

Ορειχάλκινη προτομή του Ανδρέα Μιαούλη,
έργο του Λεωνίδα Τόρση ή Δόρση
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)

Σπάθα του Κωνσταντίνου Κανάρη
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)
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από το Αιγαίο. Το 1831, στα θλιβερά γεγονότα της ανταρσίας του Πόρου εναντίον του Καποδίστρια, ως αρχηγός επιχειρήσεων του στόλου, δεν κατόρθωσε να ματαιώσει την καταστροφή
του, στην οποία είχε πρωτοστατήσει ο Α. Μιαούλης. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια
αποσύρθηκε για λίγο από τα κοινά. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα έφτασε
μέχρι το βαθμό του ναυάρχου, ενώ στη συνέχεια αναμείχθηκε στην πολιτική με το Ρωσικό
Κόμμα και διορίστηκε γερουσιαστής. Συμμετείχε στο κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 για
την παραχώρηση Συντάγματος. Το 1862 ήταν ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της
αντιοθωνικής κίνησης. Διετέλεσε υπουργός Ναυτικών και πρωθυπουργός.

Η καπετάνισσα του Αγώνα με το άδοξο τέλος

Φανταστική αναπαράσταση της πυρπόλησης
της τουρκικής ναυαρχίδας του καπουδάν πασά
Καρά Αλή στη Χίο από τον Κανάρη, τον Ιούνιο
του 1822 (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)

Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο αφοσιωμένος ήρωας
από τα Ψαρά. Ο κυβερνήτης των πυρπολικών.
Επιζωγραφισμένη λιθογραφία,
εκδ. A. Friedel, Λονδίνο-Παρίσι 1827
(Συλλογή Ιω. Κ. Μαζαράκη-Αινιάνος).
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και το Σεπτέμβριο του 1824 μια τουρκική κορβέτα στα
ανοιχτά της Μυτιλήνης. Η πιο παράτολμη ενέργειά
του ήταν η απόπειρα εμπρησμού του αιγυπτιακού
στόλου μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, τον Ιούλιο
του 1825, μαζί με τους πυρπολητές Βώκο και Μπούτη. Μια απρόοπτη μεταβολή του ανέμου οδήγησε την
επιχείρηση σε αποτυχία.
Η φήμη του Κανάρη διαδόθηκε μέσα στους
κύκλους των Ευρωπαίων φιλελλήνων· έτσι έγραψαν
γι’ αυτόν ο λόρδος Μπάιρον, ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Νταβίντ ντ’ Ανζέρ και ο Δουμάς, ενώ ο Άγγλος ιστορικός
Τόμας Γκόρντον σημείωνε πως «είναι ο πιο έξοχος
εκπρόσωπος του ηρωισμού, που η Ελλάδα όλων των
εποχών μπορεί να υπερηφανεύεται». Ο Κανάρης είχε
μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους συναγωνιστές του
για τον ήπιο χαρακτήρα του, το ήθος, την τόλμη αλλά
και τη σωφροσύνη του.
Το 1827 αντιπροσώπευσε τα Ψαρά στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και ήταν θερμός υποστηρικτής του Καποδίστρια, ο οποίος του ανέθεσε την
αρχηγία στολίσκου πυρπολικών, υπό τις εντολές του
Α. Μιαούλη, με σκοπό την εξάλειψη της πειρατείας

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1771-1825) γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης,
στις 11 Μαΐου του 1771, όταν η μητέρα της Σκεύω επισκέφτηκε το σύζυγό της, Σταυριανό
Πινότση, ο οποίος ήταν φυλακισμένος για τη συμμετοχή του στα Ορλωφικά (1769-1770).
Παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα τον Σπετσιώτη Δημήτριο Γιάννουζα και μετά τον Σπετσιώτη πλοιοκτήτη Δημήτριο Μπούμπουλη. Και οι δύο σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές,
αφήνοντάς της, ωστόσο, τεράστια περιουσία.
Το 1816 οι Οθωμανοί επιχείρησαν να κατάσχουν την περιουσία της, επειδή τα πλοία του
Μπούμπουλη μετείχαν υπό ρωσική σημαία στον ρωσοτουρκικό πόλεμο. Με τη μεσολάβηση
του Ρώσου πρεσβευτή Στρογκάνωφ και της Βαλιδέ Σουλτάν, μητέρας του σουλτάνου, κατόρθωσε να διασώσει την περιουσία της. Λέγεται ότι έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας στον κατώτερο βαθμό μύησης, αφού
οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές· γι’ αυτό
το γεγονός αμφισβητείται από μερικούς
ιστορικούς. Αξιοποιώντας την περιουσία
της προς όφελος της εξέγερσης, αγόρασε
μυστικά όπλα και πολεμοφόδια, και ναυπήγησε το πλοίο «Αγαμέμνων».
Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, σχημάτισε δικό της εκστρατευτικό σώμα από Σπετσιώτες. Πρωτοστάτησε στην πολιορκία των
τουρκικών φρουρίων της Μονεμβασιάς, του
Ναυπλίου και της Τρίπολης, μετά την κατάληψη της οποίας διέσωσε το χαρέμι του
Χουρσίτ πασά από την εκδικητική μανία των
πολιορκητών και τη σφαγή που ακολούθησε.
Λέγεται ότι με την πράξη της αυτή, η Μπουμπουλίνα κράτησε την υπόσχεση που είχε
δώσει το 1816 στη Βαλιδέ Σουλτάν, ότι εάν
ποτέ κάποια Τουρκάλα ζητούσε τη βοήθειά
της, θα έκανε κι αυτή ό,τι καλύτερο μπορούσε. Στα δύο πρώτα χρόνια του Αγώνα ξόδεψε
όλη της την περιουσία.

Φανταστική απεικόνιση της Μπουμπουλίνας
από Ρώσο λαϊκό καλλιτέχνη (Ιστορικό
Μουσείο Μόσχας)

Μπουμπουλίνα, η ξακουστή ηρωίδα
από τις Σπέτσες. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία,
εκδ. A. Friedel, Λονδίνο-Παρίσι 1827
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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Το 1822 εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο απ’ όπου εκδιώχτηκε όταν, κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, πήρε το μέρος του έγκλειστου στο Παλαμήδι Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον γιο του οποίου, Πάνο, είχε
παντρευτεί η κόρη της, Ελένη. Οι κυβερνητικοί σκότωσαν τον γαμπρό της, φυλάκισαν την ίδια, ενώ της
αφαίρεσαν και τον κλήρο που της είχε παραχωρηθεί για τις υπηρεσίες της στον Αγώνα. Η Μπουμπουλίνα
επέστρεψε πικραμένη στις Σπέτσες, όπου λίγο αργότερα σκοτώθηκε άδοξα σε μια οικογενειακή συμπλοκή.

Η απόλυτη αυτοθυσία και ο ανεκπλήρωτος έρωτας

Μαντώ. Η κόρη του Νικολάου Μαυρογένη.
Η ηρωίδα από τη Μύκονο. Επιζωγραφισμένη
λιθογραφία, εκδ. A. Friedel, Λονδίνο-Παρίσι
1829 (πάνω) και 1827 (κάτω, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, Αθήνα).

Η Μαντώ Μαυρογένους (1796-1840) καταγόταν από την ονομαστή φαναριώτικη οικογένεια των Μαυρογένηδων, που είχε προέλευση από την Πάρο. Γεννήθηκε στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της Νικόλαος
δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο. Ο θείος του πατέρα της, Νικόλαος Μαυρογένης, ήταν δραγουμάνος
του οθωμανικού στόλου και ηγεμόνας της Βλαχίας.
Μορφωμένη, πολύγλωσση και κοσμοπολίτισσα, στρατεύτηκε στην υπόθεση της απελευθέρωσης της
Ελλάδας. Με την έναρξη της Επανάστασης, πήγε στη Μύκονο και πρωτοστάτησε στην εξέγερση των κατοίκων της. Διέθεσε την περιουσία της για την επάνδρωση πλοίων και έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των
Τούρκων στην Κάρυστο, το Πήλιο και τη Φθιώτιδα (1823), ενώ καταδίωξε τους πειρατές που λυμαίνονταν το
Αιγαίο. Οι επιστολές της προς τις γυναίκες της Γαλλίας και της Αγγλίας για την ανάγκη συμπαράστασης στους
αγωνιζόμενους Έλληνες έκαναν γνωστό το όνομά της στους ευρωπαϊκούς φιλελληνικούς κύκλους.
Η οικονομική ενίσχυση της Μαυρογένους στις ανάγκες του αγώνα ήταν τεράστια, αφού υπολογίζεται
στα 700.000 γρόσια! Το 1826 εκποίησε τα κοσμήματά της για την περίθαλψη δύο χιλάδων Μεσολογγιτών
που σώθηκαν από την Έξοδο.
Ο έρωτάς της για τον Δημήτριο Υψηλάντη (1794-1832) και η άρνησή του να την παντρευτεί προκάλεσε σκάνδαλο και πολλά αρνητικά σχόλια στο Ναύπλιο όπου ζούσε. Το 1826 εκδιώχτηκε από το Ναύπλιο
με διαταγή του Ιωάννη Κωλέττη, αλλά αργότερα ο Καποδίστριας της απένειμε το τιμητικό αξίωμα του
αντιστρατήγου, ενώ της παραχώρησε και κατοικία στο Ναύπλιο, ως δείγμα αναγνώρισης της συμβολής
της στον Αγώνα. Μετά από οικογενειακές διαμάχες εγκαταστάθηκε στην Πάρο, όπου τον Ιούλιο του 1840,
χτυπημένη από τυφοειδή πυρετό, πέθανε λησμονημένη και πάμπτωχη.
Ο Γάλλος Ρεμπό την περιγράφει ως ευγενική προσωπικότητα με φλογερό πατριωτισμό. Συγκρίνοντάς
την με την Μπουμπουλίνα αναφέρει: «Από τη μια μεριά [Μπουμπουλίνα] το θάρρος, σπάνιο σε γυναίκες,
που συνοδεύεται όμως από τη βουλιμία για το κέρδος... Κι’ από την άλλη [Μαντώ] η φιλοπατρία σε όλη
της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική απρονοησία για
το προσωπικό μέλλον».
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στημα του Μάντσεστερ, ο Ζαννής αρχικά του Λιβόρνου και μετά
της Οδησσού, ο Τομαζής της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας, ο Αυγουστής της Μασσαλίας και ο Παντιάς του Λονδίνου.
Ο Παντιάς Ράλλης από το 1826, όταν έφτασε στο Λονδίνο,
αποτέλεσε την ηγετική μορφή του οίκου, τον εγκέφαλο των
επιχειρήσεών του. Μετέτρεψε τον οίκο Ράλλη σε επιχείρηση
παγκόσμιας εμβέλειας, που μπορούσε να προσαρμόζεται κάθε
φορά στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Η επιχειρηματική
του νοοτροπία, με την επέκταση σε υπερπόντιες αγορές που
ξέφευγαν από τη συνήθη ενασχόληση με το εμπόριο σιτηρών
και τη συγκυριακή κερδοσκοπία, ήταν αυτή που τον ξεχώρισε
από τους υπόλοιπους Έλληνες επιχειρηματίες· γι’ αυτό και είχε
το προσωνύμιο «Ζευς» ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα του
Λονδίνου. Ήταν ο πρώτος πρόξενος του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στο Λονδίνο. Από το 1854 ήταν μέλος της 24μελούς
επιτροπής του Baltic House, του σημαντικότερου οικονομικού
θεσμού της παγκόσμιας αγοράς σιτηρών και άλλων προϊόντων
εκείνης της εποχής. Το 1837 ο οίκος Ράλλη άνοιξε καταστήματα
στην Περσία, το 1851 στην Καλκούτα, το 1861 στη Βομβάη, ενώ το 1871 επεκτάθηκε στις ΗΠΑ, ανοίγοντας
καταστήματα στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Ορλεάνη. Το εμπόριο σιτηρών, βαμβακιού, μεταξιού, υφασμάτων
και ζωικού λίπους απέδωσε τεράστια κέρδη στον οίκο Ράλλη. Εκτός από το εμπόριο, ο οίκος δραστηριοποιήθηκε στον τραπεζικό τομέα και τη ναυτιλία. Ο θάνατος του Παντιά Ράλλη, το 1863, οδήγησε σε
διοικητικές αλλαγές και αναπροσαρμογή των στόχων της εταιρείας. Το 1865 αποχώρησε από το εμπόριο
σιτηρών της νότιας Ρωσίας και το 1870 αποσύρθηκε από τις αγορές της Περσίας και της Τουρκίας.
Η εσωτερική οργάνωση της εταιρείας βασιζόταν στους συγγενικούς δεσμούς και την κοινή καταγωγή, ενώ διακρινόταν από την αυστηρή πειθαρχεία και τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι
Ράλληδες συνδέθηκαν μέσω γάμων με άλλες αρχοντικές Χιώτικες οικογένειες: Σκαραμαγκά, Αργέντη,
Πετροκόκκινου, Ζιζίνια, Σκυλίτση, Μαυροκορδάτου, Ροδοκανάκη, Αγέλαστου κ.ά. Στο απόγειό του, ο
οίκος Ράλλη απασχολούσε πάνω από 20.000 άτομα. Τον 20ό αιώνα η εταιρεία επεκτάθηκε στην Κίνα, την
Ιαπωνία, την Αίγυπτο και τη νότια Αφρική. Η σημαντικότερη περίοδός της στη ναυτιλία ήταν το διάστημα
1942-1961. Το 1961 ο οίκος εξαγοράστηκε από τον Ισαάκ Γούλφσον και τα μέλη της οικογένειας Ράλλη
αποσύρθηκαν από την εταιρεία.

Το οικόσημο της οικογένειας Ράλλη,
με την επιγραφή «Βάδιζε την ευθείαν»,
στον οικογενειακό τάφο στο νεκροταφείο
της Μασσαλίας

Παντιάς Ράλλης, εγκέφαλος του δικτύου
του οίκου Ράλλη

Ο εγκέφαλος του «χιώτικου δικτύου»
Στα τέλη του 18ου αιώνα, η άνθηση του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Έλληνες εμπόρους να εξαπλώσουν τις δραστηριότητές τους στη δυτική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική
Μεσόγειο. Το παράδειγμα της χιώτικης οικογένειας Ράλλη είναι χαρακτηριστικό. Ο εμπορικός οίκος της
οικογένειας, η οποία είχε ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, περιλαμβανόταν στις ισχυρές οικογένειες της
Χίου κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας. Η εξάπλωση του οίκου στις εμπορικές αγορές της Ευρώπης
και της Ανατολής ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα, με τη δημιουργία καταστήματος στη Σμύρνη, σημαντικό
εμπορικό κόμβο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Δύση. Από εκεί, τα αδέλφια Ράλλη εξαπλώνουν το δίκτυό τους σε όλα τα εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα της Ευρώπης. Ο Στρατής ανέλαβε το κατά-
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Άποψη της Οδησσού, ενός από τα ορμητήρια
των αδελφών Ράλλη, στις αρχές του 19ου
αιώνα, την εποχή που ο εμπορικός τους οίκος
μεγαλουργούσε (1832, Μουσείο Φιλικής
Εταιρείας, Οδησσός).
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Ο βασιλιάς των καπνών, ευεργέτης των Σπετσών
Μεταλλικό πακέτο τσιγάρων
της φίρμας «Σ. Ανάργυρος»

Ο Σωτήριος Ανάργυρος σε ηλικία 50 ετών,
αμέσως μετά την παλιννόστησή του

Ο Σωτήριος Ανάργυρος γεννήθηκε στις Σπέτσες το 1849.
Από νεαρή ηλικία, αναζητώντας την επιτυχία, περιπλανήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τη Ρουμανία, την Αίγυπτο,
τη Γαλλία και την Αγγλία, όπου ασχολήθηκε για πρώτη
φορά με τα καπνά. Με εφόδιο αυτή την εμπειρία, το 1883
μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη, όπου προσλήφθηκε στη
καπνοβιομηχανία «Τόμπσον», την οποία και κληρονόμησε,
αφού υιοθετήθηκε από τον Αμερικανοεβραίο βιομήχανο.
Ο Ανάργυρος επέκτεινε την επιχείρησή του και οικοδόμησε μια αυτοκρατορία στο χώρο των καπνών, κυριαρχώντας
στην αμερικανική αγορά.
Το 1895 παντρεύτηκε στις Σπέτσες τη δεύτερη ξαδέλφη
του, Ευγενία Αναργύρου. Αφού έζησαν για λίγο στις ΗΠΑ,
η νοσταλγία της συζύγου του για την πατρίδα τον ανάγκασε να πουλήσει τα πάντα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο
νησί του. Η πώληση της καπνοβιομηχανίας τού απέδωσε το
αστρονομικό για την εποχή ποσό των 650.000 δολαρίων. Ο
Ανάργυρος ξεκίνησε την εμπορική του δραστηριότητα στην
Ελλάδα, με τις Σπέτσες να είναι το επίκεντρο των ενεργειών
του. Το 1904 έχτισε ένα αρχοντικό νεοκλασικού ρυθμού στο κέντρο της πόλης. Το 1907 κατασκεύασε με
δικά του έξοδα το πρώτο υδραγωγείο του νησιού, ενώ τη διετία 1913-1914 αναδάσωσε μια μεγάλη έκταση
δημιουργώντας το πευκοδάσος των Σπετσών, άνοιξε περιφερειακούς δρόμους και έχτισε το «Ποσειδώνιο».
Το «Ποσειδώνιο», το πρώτο ξενοδοχείο στην ελληνική επαρχία –με εξαίρεση ίσως την Κέρκυρα– που είχε
ζεστό νερό και λουτρά συνέβαλε στην τουριστική ανάπτυξη των Σπετσών, κάνοντας το νησί παραθεριστικό
θέρετρο αριστοκρατικών οικογενειών. Εξέχουσες προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν τις
Σπέτσες χάρη στο υπέροχο αυτό οικοδόμημα, που θύμιζε μεγάλα ξενοδοχεία της γαλλικής Κυανής Ακτής.
Το 1927 χρηματοδότησε τη λειτουργία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής, ενός από τα υποδειγματικότερα ελληνικά οικοτροφεία του 20ού
αιώνα. Η σχολή διαπαιδαγώγησε πλήθος λογίων, καλλιτεχνών, επιστημόνων και πολιτικών,
υπήρξε ένα από τα καλύτερα πρότυπα κολέγια
των Βαλκανίων και λειτούργησε μέχρι το 1983
με Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς μαθητές. Ο
Ανάργυρος, προσωπικός φίλος του Ελ. Βενιζέλου, έκανε το 1912 σημαντικές δωρεές προς το
ελληνικό κράτος, αρχικά για την αγορά αεροπλάνων και στη συνέχεια υπέρ των αναπήρων
των Βαλκανικών Πολέμων.
Το πολυτελέστατο «Ποσειδώνιο» στις Σπέτσες.
Μπροστά του το άγαλμα της Μπουμουλίνας.

Ο Σωτ. Ανάργυρος με τον Ελ. Βενιζέλο
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Ο απελευθερωτής
του βόρειου Αιγαίου
Ο Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935), γόνος της υδραίικης
ναυτικής οικογένειας των Κουντουριώτηδων από την πλευρά του πατέρα του και της χιώτικης οικογένειας Νεγρεπόντη
από τη μητέρα του, αναδείχτηκε σε κορυφαίο ναυμάχο κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και συνέβαλε στην
απελευθέρωση των νησιών του βόρειου Αιγαίου από τον
τουρκικό ζυγό. Ήταν εγγονός του Γεώργιου Κουντουριώτη,
πλοιοκτήτη και πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ακολουθώντας
τη ναυτική παράδοση της οικογένειας, το 1875 κατατάχτηκε στο Βασιλικό Ναυτικό. Αναδείχτηκε στην ιεραρχία του
Πολεμικού Ναυτικού, συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις
του από το 1886 στο Ιόνιο πέλαγος έως το 1897 στην Κρήτη
και το βόρειο Αιγαίο, κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Τον
Ιούνιο του 1911 ανέλαβε τη θέση του κυβερνήτη στο νεότευκτο θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ». Με την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ως αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου, κατέλαβε διαδοχικά όλα τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και κατανίκησε τον τουρκικό στόλο στις ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και της
Λήμνου (18 Ιανουαρίου 1913). Η τελευταία ναυμαχία έγειρε προς την πλευρά των Ελλήνων χάρη σε έναν
παράτολμο ελιγμό που εφάρμοσε ο Κουντουριώτης με το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», ενέργεια που ορισμένοι
επέκριναν ως απερίσκεπτο ηρωισμό. Οι δύο αυτές νίκες υποχρέωσαν τον τουρκικό στόλο να αποσυρθεί
στα Δαρδανέλια. Μετά από χρόνια, ο ναύαρχος Κουντουριώτης έλεγε σε κάποιους φίλους του για τη
ναυμαχία της Έλλης: «Είδα εκείνη την ώρα σαν όραμα πάνω στους δύο κάβους των Στενών τον παππού
μου και τον Μιαούλη, να μου κάνουν νόημα και να με καλούν. Και όρμησα πάνω τους».
Το 1916 υπήρξε μέλος της τριανδρίας της Κυβέρνησης
Εθνικής Άμυνας (Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δαγκλής)
στη Θεσσαλονίκη, της προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης που πήρε το μέρος των Συμμάχων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κουντουριώτης ενέπνεε εμπιστοσύνη,
ενώ η σύνεση και ο πατριωτισμός του τον ανύψωσαν πάνω
από τις πολιτικές σκοπιμότητες, τις έριδες, τους διχασμούς και τα αλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήματα της
εποχής. Διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών σε διάφορες
κυβερνήσεις, ενώ ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέα δύο
φορές. Με την ανακήρυξη της Δημοκρατίας, το Μάρτιο
του 1924, εκλέχτηκε προσωρινά πρώτος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1926,
όταν και παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τη δικτατορία
του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. Στις 4 Ιουνίου 1929
επανεκλέχτηκε στο αξίωμα του Προέδρου, αλλά παραιτήθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, για λόγους υγείας,

Ο Παύλος Κουντουριώτης σε λαϊκή λιθογραφία
της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων,
(Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο / ΕΛΙΑ)

Στολή και ξίφος του ναύαρχου Παύλου
Κουντουριώτη (Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος,
Πειραιάς)

Η κατάληψη της Λήμνου σε λαϊκή
χρωμολιθογραφία της εποχής των Βαλκανικών
Πολέμων (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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καθώς προσβλήθηκε από νόσο του Πάρκινσον. Έστειλε μάλιστα το παρακάτω μήνυμα στον Ελευθέριο
Βενιζέλο: «Παραιτήθηκα γιατί αυτό επέβαλε το εθνικό συμφέρον. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Όταν
θα ήρχοντο να μα επισκέπτονται οι ξένοι πρέσβεις θα το αντιλαμβάνοντο. Οι σκέψεις και οι κρίσεις τους
θα ήσαν δυσμενείς διά την πατρίδα».

Ο πατριάρχης της ελληνικής ναυτιλίας

Εμμανουήλ Κουλουκουντής

Αναμνηστική φωτογραφία των πρωτεργατών
της αγορά των πρώτων πλοίων τύπου «Liberty».
Δεύτερος από δεξιά όρθιος ο Μανώλης
Κουλουκουντής.
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Ο Εμμανουήλ Κουλουκουντής γεννήθηκε στην Κάσο το 1898.
Η οικογένειά του δραστηριοποιούνταν στη ναυτιλία για πάνω
από τρεις γενιές. Τον ίδιο μήνα που γεννήθηκε ο πατέρας του,
Ηλίας, πούλησε το τελευταίο του ιστιοφόρο, ένα μπάρκο 900
τόνων, και αγόρασε το πρώτο του ατμόπλοιο, ένα φορτηγό 3.800
τόνων. «Ανήκω, ως εκ τούτου, στην εποχή του ατμού», έγραψε
αργότερα ο ίδιος.
Από μαθητής ακόμα ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις του
πατέρα του. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο πήγε στο Λονδίνο
και έμαθε περισσότερα σχετικά με τη ναυτιλία ως εκπαιδευόμενος σε ένα μεσιτικό γραφείο στο City. Το 1921, μαζί με τον
συμπατριώτη και παιδικό του φίλο Μηνά Ρεθύμνη, ίδρυσαν μια
εταιρεία που σταδιακά έγινε το μεγαλύτερο ναυτιλιακό γραφείο
του Λονδίνου. Αντιπροσώπευε όχι μόνο τους συμπατριώτες του
αλλά και πολλούς εφοπλιστές από τη Χίο και άλλα νησιά. Ο
Ωνάσης και ο Νιάρχος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που εξυπηρέτησε στο ξεκίνημά τους. Αξιοποίησε την πώληση ενός μεγάλου αριθμού γερμανικών πλοίων στο πλαίσιο
των πολεμικών αποζημιώσεων και απέκτησε πλοία σε φθηνή τιμή. Στη συνέχεια, διέπρεψε στις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων, αλλά συμμετείχε και στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων από
Έλληνες εφοπλιστές στη δεκαετία του 1930. Συνέβαλε στη συμφωνία ανάμεσα σε εφοπλιστές διάφορων
εθνικοτήτων ώστε από το 1935 να αποκατασταθούν σε ανεκτά επίπεδα οι τιμές των ναύλων στο εμπόριο
σιτηρών της Ευρώπης από την Αργεντινή.
Ως πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών της Νέας Υόρκης συντόνιζε τα
θέματα του ελληνικού εμπορικού στόλου κατά
τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κατάφερε να πείσει τις ΗΠΑ να διαθέσουν 15 νεότευκτα πλοία τύπου «Liberty» στην Ελλάδα υπό
το καθεστώς της Πράξης Δανείου-Μίσθωσης του
1941, καθώς και στη διάθεση 100 ακόμη πλοίων
το 1946, μετά το τέλος του πολέμου. Παρέλαβε 11
πλοία, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πλοίων
από κάθε άλλον Έλληνα εφοπλιστή. Τα πλοία
διατέθηκαν ως πολεμικές αποζημιώσεις, αφού
η εταιρεία του είχε υποστεί σοβαρές απώλειες,
χάνοντας το μισό της στόλο. Αργότερα προχώρη-

Το υπερωκεάνιο «Πατρίς» σε υδατογραφία
του Μανώλη Κουλουκουντή (Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος, Πειραιάς)

σε στην αγορά δεξαμενόπλοιων, ενώ βρέθηκε στη δίνη πολλών αντιπαραθέσεων στη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του ’60. Τα πλοία του εφοδίαζαν την Κούβα με πετρέλαιο από τη Σοβιετική
Ένωση, ενώ μετέφεραν ζάχαρη στην αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που ενοχλούσε τους Αμερικανούς. Ο
Μανώλης Κουλουκουντής έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στην ελληνική εφοπλιστική κοινότητα του 20ού
αιώνα και αποκαλούνταν «πατριάρχης» ή «πρύτανης» στους ναυτιλιακούς κύκλους.

Ο Έλληνας «Κροίσος» του 20ού αιώνα
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, γιος εύπορου καπνέμπορου, γεννήθηκε το 1906 στη Σμύρνη. Η οικογένειά του
αναγκάστηκε να φύγει από τη Σμύρνη εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922. Έμεινε για λίγο ως πρόσφυγας στην Ελλάδα και το 1923 μετανάστευσε στην Αργεντινή. Εκεί έκανε διάφορες δουλειές, από λαντζέρης
και νυχτοφύλακας μέχρι τηλεφωνητής στη Βρετανική Τηλεφωνική Εταιρεία.
Αργότερα, ίδρυσε μια μικρή επιχείρηση εισαγωγής καπνού και κατασκευής
τσιγάρων, την οποία διαφήμιζε πετώντας άδεια πακέτα στους πολυσύχναστους δρόμους της Μπουένος Άιρες.
Το 1932 αγόρασε το πρώτο του πλοίο. Πολύ γρήγορα, φανερώνοντας ένα
εξαιρετικό επιχειρηματικό ταλέντο, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές του κόσμου, κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων. Παρήγγειλε το
πρώτο τάνκερ στον κόσμο, 15.000 τόνων, και το ονόμασε «Άριστον». Η άνοδος
της ναυτιλίας ήταν αλματώδης και ο Ωνάσης αγόραζε διαρκώς νέα μεγαλύτερα τάνκερ. Το 1946 παντρεύτηκε την κόρη του μεγάλου Έλληνα εφοπλιστή
Σταύρου Λιβανού, Αθηνά. Αυτή την εποχή επέλεξε το Μόντε Κάρλο ως έδρα
των επιχειρήσεών του.
Το 1956, ο Ωνάσης αγόρασε από το ελληνικό Δημόσιο τη μικρή επιζήμια αεροπορική εταιρία Τ.Α.Ε. και τη μετέτρεψε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία πολύ γρήγορα

Αριστοτέλης Ωνάσης
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Από την καθέλκυση του υπερδεξαμενόπλοιου
«Τina Onassis» το 1953

Ο Ωνάσης στη σκάλα αεροπλάνου
της Ολυμπιακής, την εταιρείας που
καταξιώθηκε στις διεθνείς αερομεταφορές.
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αναδείχτηκε σε μία από τις ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Μετά το θάνατό
του, η Ολυμπιακή Αεροπορία μεταβιβάστηκε στο
ελληνικό Δημόσιο. Το 1963, ο Ωνάσης αγόρασε τον
Σκορπιό, ένα μικρό νησί δίπλα στη Λευκάδα, και το
μεταμόρφωσε σε μικρό επίγειο παράδεισο, όπου
συνήθιζε να περνά τις διακοπές του φιλοξενώντας
διάσημους φίλους του απ’ όλο τον κόσμο.
Η γεμάτη πάθος, πλούτη και τραγωδίες ζωή
του έγινε μύθος. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του
πλούτου όχι μόνο στους παγκόσμιους οικονομικούς κύκλους αλλά και μεταξύ των απλών ανθρώπων. Ζάπλουτος και γοητευτικός είχε πολλές ερωτικές περιπέτειες. Το 1957 γνώρισε τη διάσημη
ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, με την οποία
είχε μια θυελλώδη σχέση. Το 1968 παντρεύτηκε
τη Ζακλίν Μπουβιέ, χήρα του δολοφονηθέντος
προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Kένεντι. Το 1973
σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο γιος του
Αλέξανδρος, σε ηλικία μόλις 25 ετών, γεγονός που
στοίχισε ακριβά στον Ωνάση, ο οποίος πέθανε δύο
χρόνια αργότερα, στις 15 Μαρτίου 1975.
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ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
Τα ταξίδια των περιηγητών κατά την αρχαιότητα, τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την περίοδο
της οθωμανικής κατοχής (15ος-19ος αιώνας) αλλά και στην ελεύθερη Ελλάδα, μας προσφέρουν πλούσιες
πληροφορίες και εικονογραφικό υλικό για το Αιγαίο και τα νησιά του σε όλες αυτές τις περιόδους. Η θέση
του Αρχιπελάγους στους θαλάσσιους δρόμους κάθε εποχής αποτέλεσε βασικό λόγο για την επίσκεψη
πολλών ταξιδιωτών. Χαρτογράφοι και γεωγράφοι, προσκυνητές των Αγίων Τόπων, ιεραπόστολοι, έμποροι,
φυσιοδίφες, γιατροί, ιστορικοί, αρχαιογνώστες, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, κατάσκοποι, συγγραφείς πέρασαν από τα νησιά του Αιγαίου, ωθούμενοι από επιστημονικά, εμπορικά, πολιτικά ή ακόμη και πολιτισμικά
κίνητρα, που σχετίζονταν τόσο με το παρελθόν του τόπου όσο και με τις αναζητήσεις τους.
Η γεωμορφολογία και το φυσικό τοπίο, το ιστορικό παρελθόν και τα αρχαία μνημεία, η καθημερινή ζωή, τα
ήθη και τα έθιμα, οι καλλιέργειες, τα προϊόντα και η οικονομική δραστηριότητα, προκαλούσαν το ενδιαφέρον
των περιηγητών. Μάλιστα, ορισμένα περιηγητικά έργα αναφέρονται αποκλειστικά στο Αιγαίο και επηρέασαν
καταλυτικά τους μεταγενέστερους ταξιδιώτες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το Νησολόγιο του Κριστόφορο
Μπουοντελμόντι (1420), το Αρχιπέλαγος του Όλφ. Ντάπερ (1688), το ταξιδιωτικό χρονικό του Ζοζέφ Πιτόν
ντε Τουρνεφόρ (1717), το έργο του κόμη Σουαζέλ-Γκουφιέ (1782) και οι φωτογραφίες του Φρ. Μπουασονά.
Άντρας και γυναίκα από την Κίμωλο (1825,
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Francesco Basilicata, Το φρούριο και ο οικισμός στο Εξώμβουργο της Τήνου (1618, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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Αρχαίοι συγγραφείς και περιηγητές
Τα έργα των αρχαίων συγγραφέων, ιστορικών και γεωγράφων που αναφέρονται στα νησιά του Αιγαίου
αποτέλεσαν βασική πηγή πληροφοριών για τους κατοπινούς περιηγητές. Ο πατέρας της Ιστορίας, Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.), επισκέφτηκε και περιέγραψε αρκετά νησιά: τη Σκιάθο, τη Δήλο, την Πάρο, την Εύβοια,
τη Σαλαμίνα, την Αίγινα και τα Κύθηρα. Για τη συμμετοχή των νησιών του Αιγαίου στον Πελοποννησιακό Πόλεμο έγραψε ο Θουκυδίδης (τέλη 5ου αι.π.Χ.). Ανάμεσα στα έργα του Πολέμωνα του Περιηγητή
(220-160 π.Χ.) είναι η Περιήγησις Χίου. Ακολούθησαν ο Αρτεμίδωρος ο Εφέσιος (1ος αι. π.Χ.) με τα Γεωγραφούμενα, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.) με τη Νησιωτική, ο Στράβων (64 π.Χ.-23 μ.Χ.) με τα
Γεωγραφικά, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) με τη Φυσική Ιστορία, ο Πλούταρχος (45-127 μ.Χ.) με
το έργο Βίοι Παράλληλοι κ.ά.
Ο Στράβων, ο μεγάλος γεωγράφος της αρχαιότητας, περιηγήθηκε τα νησιά του Αιγαίου ξεκινώντας
από την Εύβοια, περνώντας στην Κρανάη, τη σημερινή Μακρόνησο, συνεχίζοντας στις Κυκλάδες και τα
Δωδεκάνησα, καθώς και στις ακτές της Μικράς Ασίας. Στο Ι' και το ΙΔ' βιβλίο του έργου του Γεωγραφικά
καταγράφει την ιστορία και τη μυθολογία των νησιών και δίνει πληροφορίες για όσα είδε στο ταξίδι του.
Ο Στράβων πέρασε ακόμα από τη Γυάρο, στην οποία είδε ένα μικρό χωριό ψαράδων που ζούσαν κυρίως
από την αλιεία πορφύρας, τη Νίσυρο, την οποία περιέγραψε ως «στρογγύλη, υψηλή και πετρώδη», αλλά
και τη Χάλκη, με το ιερό του Απόλλωνα και το λιμάνι της. Στα αξιοπερίεργα των αφηγήσεών του είναι
η αναφορά στους φαλακρούς και άτριχους κατοίκους της Μυκόνου. Ο Πλίνιος εκθείασε τις ιαματικές
ιδιότητες των θερμών νερών της Μήλου, τα οποία είχαν γλυκιά γεύση, ενώ αναφέρθηκε στα χρήσιμα για
την Ιατρική ορυκτά του νησιού.

Στράβων (64 π.Χ.-23 μ.Χ.), ο μεγάλος
γεωγράφος της αρχαιότητας

Ταξιδιώτες του Μεσαίωνα: θρύλοι με δράκους και λείψανα αγίων

John Carne, Το λιμάνι της Σύρου
(1636-1638, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)
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Το 1103 ταξίδεψε στα νησιά του Αιγαίου ο Άγγλος έμπορος και προσκυνητής Σάεγουλφ, ο οποίος
είδε τους κατοίκους της Άνδρου να κατασκευάζουν μεταξωτά υφάσματα. Μια απλή καταγραφή των
νησιών του Αιγαίου έκανε το 1113 ο ηγούμενος Δανιήλ, ο αρχαιότερος Ρώσος χρονογράφος. Εντύπωση βέβαια του έκανε στην Τήλο η «θειαφένια
ουσία σαν αλεύρι, που οι ντόπιοι την πουλάνε για
καύσιμη ύλη».
Τα ιερά λείψανα προσέλκυαν το ενδιαφέρον των περιηγητών. Το 1123 ο Ενετός μοναχός
Τσερμπάνι βρέθηκε στη Χίο όπου, μαζί με άλλους
συμπατριώτες του, έκλεψαν το σκήνωμα του Αγίου
Ισίδωρου και το μετέφεραν στη Βενετία. Περιέγραψε, μάλιστα, αναλυτικά το «κατόρθωμά» του
στην έκθεση που έκανε προς τον επίσκοπό του.
Δύο περιηγητές που επισκέφτηκαν τη Ρόδο, ο
Γάλλος ευγενής Ντ’ Ανγκλούρ (1395) και ο μοναχός Φάμπερ (1482), αναφέρουν πως είδαν ένα
σταυρό καμωμένο από τη λεκάνη στην οποία ο
Χριστός έπλενε τα πόδια των μαθητών Του, αλλά και δύο αγκάθια από το στεφάνι του μαρτυρίου Του.
Το 1159, ο Εβραίος έμπορος Βενιαμίν από την Τουδέλα της Ισπανίας περιηγήθηκε τα αιγαιοπελαγίτι-

Ενδυμασίες Εβραίων από τη Ρόδο
με τις οποίες ντύθηκαν ο Jacob Breuning
και ο συνταξιδιώτης του Jean Carlier de
Pinon. Στα αριστερά της εικόνας, ο Εβραίος
οδηγός τους (1612, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη –
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
στην Αθήνα).

κα νησιά, όπου κατέγραψε αναλυτικά στοιχεία για τις εβραϊκές κοινότητες αλλά και τις οικονομικές και
εμπορικές συναλλαγές. To 1329, o Άραβας Ισραήλ Αμπουλφέντα ταξίδεψε στα ελληνικά νησιά και έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στα μαστιχόδεντρα της Χίου.
Ο Άγγλος ιππότης και καθηγητής της Ιατρικής Τζον Μάντεβιλ, βρέθηκε στην Κω κατά τη
δεκαετία του 1320. Στο χρονικό του ταξιδιού
του αφηγείται έναν διαδεδομένο μεσαιωνικό
θρύλο για το νησί: Σ’ ένα κάστρο της Κω ζούσε η κόρη του Ιπποκράτη, η οποία ήταν μαγεμένη και τρεις φορές το χρόνο μεταμορφωνόταν σε πελώριο δράκοντα. Ωστόσο, δεν έκανε
κακό σε κανέναν και οι ντόπιοι τη θεωρούσαν
κυρά του νησιού. Τα μάγια θα λύνονταν όταν
θα τη φιλούσε στο στόμα ένας γενναίος ιππότης. Όμως οι ιππότες που την αντίκριζαν με τη
μορφή του δράκου τρόμαζαν και το έβαζαν στα
πόδια. Το μύθο αυτό αναπαρήγαγαν αργότερα οι Μπουοντελμόντι και Πορσάτσι, αλλά μετά τον 16ο αιώνα
ο θρύλος ξεθώριασε και ξεχάστηκε.

Tomaso Porcacci, Χάρτης της Λήμνου
(1620, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

Χαρτογράφοι, ναυτικοί και εκδότες της Αναγέννησης
Ο ιερωμένος και γεωγράφος Κριστόφορο Μπουοντελμόντι (Cristoforo Buondelmonti), γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Φλωρεντίας, έμαθε ελληνικά και εγκαταστάθηκε στη Ρόδο το 1406.
Από το 1414 ταξίδεψε για έξι χρόνια στο Αιγαίο και συνέταξε διάφορες περιγραφές των εκεί ενετικών κτήσεων, καθώς και το πρώτο νησολόγιο, που περιείχε 79 χάρτες των νησιών και των ακτών
του Αιγαίου, ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες, εκτιμήσεις για την προέλαση των Οθωμανών
και την παρακμή του Βυζαντίου, στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα και τους κατοίκους των νησιών κ.ά.
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Jacob Ludwig Salomo Bartholdy,
Έλληνες ναυτικοί ξεκουράζονται στη βάρκα
τους (1807, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη).
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Νήσων, μια συλλογή με ναυτικούς νησιωτικούς χάρτες. Ακολουθώντας τα ίχνη του Μπουοντελμόντι, πραγματοποίησε περίπου δεκαπέντε ταξίδια στο Αιγαίο, ενώ το έργο του προοριζόταν κυρίως για πρακτική χρήση από τους ναυτικούς. Οι χάρτες συνοδεύονταν από σχόλια
γεωγραφικού, ιστορικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα με μορφή σονέτων – μια συνηθισμένη
πρακτική αυτή την εποχή. Το έργο των Μπουντελμόντι και Σονέτι αποτέλεσε πηγή για πολλούς
χαρτογράφους, χρονικογράφους και εκδότες του επόμενου αιώνα.
Ένας ελληνικής καταγωγής καπετάνιος και χαρτογράφος, ο Αντόνιο Μίλο (Antonio Milo),
σχεδίασε πολλούς ναυτικούς χάρτες και νησολόγια στα τέλη του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Μήλο
γύρω στο 1540 και έζησε στη Βενετία. Οι χάρτες του έχουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες και αναλυτικές
πληροφορίες για τα επικίνδυνα σημεία πλεύσης, αποτέλεσμα της προσωπικής του εμπειρίας. Σε
ένα νησολόγιο του 1587 περιέχονται και βυθομετρικές πληροφορίες.

Η ΡΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
H Ρόδος ήταν από νωρίς σταθμός των ταξιδιωτών-προσκυνητών, λόγω της παρουσίας των Ιωαννιτών
Ιπποτών, της γεωγραφικής της θέσης στον θαλάσσιο δρόμο προς την Αλεξάνδρεια και τη Μέση Ανατολή
και του ασφαλούς λιμανιού της. Οι περιγραφές τους έως το 1522 επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σχέση με το
Τάγμα των Ιπποτών και τα κτήριά του, ενώ μετά την κατάληψη της νήσου από τους Τούρκους αναφέρονται
στους κατοίκους, τις αγορές και το φρούριο.

Cristoforo Buondelmonti, Χάρτης της Χίου
(1420, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

Antonio Milo, Χάρτης της Μήλου
(Ιδιωτική Συλλογή)
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Ιδιαίτερες αναφορές έκανε στα τριαντάφυλλα
της Ρόδου, τα μεταλλεία της Χάλκης, τις θερμές
πηγές της Νισύρου, τις γυναίκες της Σίφνου, την
ευημερία της Κύθνου, το άγαλμα του Απόλλωνα
στη Δήλο, τις Παριανές που «τεκνοποιούν μέχρι
τα πενήντα τους», το κρασί της Ικαρίας κ.ά. Ο
Μπουοντελμόντι ταξίδευε υπό την προστασία
του ναυτικού της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας
της Βενετίας· έτσι, στους χάρτες του αποτύπωσε
λιμάνια, φρούρια, διοικητικά κτήρια, καθώς και
οικισμούς και ναούς – στοιχεία που είχαν ειδικό ενδιαφέρον για τους Ενετούς. Θα μπορούσε,
δηλαδή, να χαρακτηριστεί και ως «κατάσκοπος»
του Δόγη.
Την ίδια εποχή ταξίδεψε στο Αιγαίο ο Κυριακός Αγκωνίτης, Ιταλός έμπορος και ουμανιστής, ο
σημαντικότερος αρχαιοδίφης της Αναγέννησης. Το
ενδιαφέρον του εστιάστηκε στις αρχαιότητες, έτσι
έκανε λεπτομερή καταγραφή και σχέδια των αρχαίων μνημείων, συνέλεξε νομίσματα, αγαλματίδια και
χειρόγραφα, ενώ αντέγραψε και αρχαίες επιγραφές.
Το 1485, ένας Ενετός ναυτικός, ο Μπαρτολομέο Ντάλι Σονέτι, δημοσίευσε τον Περίπλου

Το 1483, πέρασε από τη Ρόδο ο Γερμανός ευγενής Μπέρναρντ φον Μπράιντενμπαχ (Bernhard von
Breydenbach), ταξιδεύοντας προς τους Αγίους Τόπους, και μας έδωσε περιγραφές του μεσαιωνικού
κάστρου της και της πολιορκίας του από τους Οθωμανούς. Το έργο του ήταν το πρώτο που παρείχε εικόνες
από τις πόλεις-λιμάνια στο θαλάσσιο δρόμο από τη Βενετία προς τα Ιεροσόλυμα.
Προσκυνηματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους πραγματοποίησαν, επίσης, ο Ιταλός μοναχός Κασόλα
το 1494 και ο Φραγκισκανός μοναχός Νώε Μπιάνκο το 1527. Ο πρώτος έκανε αναφορά στη μακροβιότητα
των Ροδιτών, τους πολυάριθμους Εβραίους του νησιού και τους Ιωαννίτες Ιππότες.

Bernhard von Breydenbach, Πανοραμική
άποψη της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου
(1502, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)
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Pierre Belon, Επίσημες οθωμανικές σφραγίδες
με τις οποίες σφράγιζαν τη «Λημνία γη»,
έναν θεραπευτικό πηλό που εξορυσσόταν
μόνο στη Λήμνο (1554, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη).
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Σεισμοί στην Κρήτη

Γάλλοι διπλωμάτες του 16ου αιώνα

Οι αφηγήσεις των περιηγητών
Τεβέ, Κασόλα και Τρεβισάν
αναφέρονται σε δύο μεγάλους
σεισμούς, μεγέθους 7,2 ρίχτερ,
που συγκλόνισαν την Κρήτη
το 1494 και το 1508 και προξένησαν μεγάλες καταστροφές.
Ο Κασόλα σημείωσε ότι ο σεισμός του 1494 ήταν τόσο ισχυρός ώστε τον έριξε στο έδαφος.
Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές,
ιδιαίτερα στα κωδωνοστάσια
των εκκλησιών και τα σπίτια,
ενώ στο λιμάνι τα κύματα προξένησαν συγκρούσεις των αγκυροβολημένων πλοίων.
Ο Ενετός διπλωμάτης Τρεβισάν, ο οποίος πήγε στην
Κρήτη το 1512, έγραψε για το σεισμό του 1508 πως μετά
από αυτόν στο Ηράκλειο μόνο 4 ή 5 σπίτια ήταν κατοικήσιμα, ενώ καταστράφηκαν η Ιεράπετρα και η Σητεία.
Το Ρέθυμνο και τα Χανιά
σείστηκαν έντονα, αλλά
χωρίς μεγάλες ζημιές. Ο
σεισμός έγινε αισθητός
μέχρι την Εύβοια και τη
Μικρά Ασία. Τις μεγάλες
καταστροφές ο Τρεβισάν
τις απέδωσε στην κακή
κατασκευή των σπιτιών
και στα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι.
Βέβαια, σημείωνε ότι το
1512 η ζωή είχε ξαναβρεί
το ρυθμό της, παρά τα ερειπωμένα σπίτια, και ότι το
βασικό εξαγωγικό προϊόν του νησιού ήταν το κρασί, με
συνολική παραγωγή 100.000 βαρέλια.
Περιγραφή του μετασεισμικού Χάνδακα έκανε
το 1518 και ο Γάλλος Λε Σεζ, όπου εκτός από τα ερείπια, παρατήρησε τους Εβραίους της πόλης, οι οποίοι
φορούσαν κίτρινο σκούφο για να ξεχωρίζουν, τους
πολλούς αγιογράφους και τους τοξότες που φύλαγαν
τα αμπέλια.

Το 1546, σε ηλικία τριάντα ετών, ο Γάλλος γιατρός
και φυσιοδίφης Πιερ Μπελόν (Pieere Belon) πήρε
μέρος στη διπλωματική αποστολή του Ζαν ντ’ Αραμόν, πρέσβη του Γάλλου βασιλιά Eρρίκου Β΄ στον
«Mεγάλο Aυθέντη» Σουλεϊμάν. Οι έρευνες του
Μπελόν είχαν σκοπό να καταφέρει η Γαλλία να
ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τη Βενετία. Tην
άνοιξη του 1547 έφτασε στην Kρήτη, όπου φιλοξενήθηκε από τον άρχοντα Kαλλέργη, ενώ περιηγήθηκε στον Ψηλορείτη, το Pέθυμνο και τα Σφακιά, παρατηρώντας τη χλωρίδα και την πανίδα του
νησιού. Περιέγραψε τα ήθη και έθιμα των κατοίκων,
μεταξύ άλλων και τους χορούς τους.
Μετά την Κρήτη ο Μπελόν πήγε στη Λήμνο,
με σκοπό να βρει τη «λημνία γη», τη θεραπευτική
λάσπη που εξορυσσόταν ακόμη τον 16ο αιώνα στο
νησί. Εκεί κατέγραψε την ιδιαίτερη πανίδα του
νησιού, αλλά και πληροφορίες για τις καλλιέργειες,
τα προϊόντα, τα ήθη και τις συνήθειες, το κάστρο, τα
χωριά, τις αρχαιότητες και την ιστορία του νησιού,
και πρόσφερε ιατρικές υπηρεσίες στους ντόπιους.
Τελικά κατέφερε να φτάσει στην περιοχή εξόρυξης
της «λημνίας γης», η οποία, ωστόσο, εξορυσσόταν
μόνο μία φορά το χρόνο, στις 6 Aυγούστου, ημέρα
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.
Στη συνέχεια επισκέφτηκε τη Θάσο και το Άγιον Όρος. Τα κείμενά του αποτελούν βασική πηγή για την κοινωνική και πολιτική κατάσταση πολλών
ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας του 16ου αιώνα.
Ο Νικολά ντε Νικολέ (Nicolas de Nicolay) ήταν επίσης μέλος της ακολουθίας του Ντ’ Αραμόν. Έκανε
εξήντα σχέδια με ενδυμασίες της Aνατολής (ανάμεσά τους και δύο γυναικών από τη Χίο και μιας από την
Πάρο), που παραμένουν πολύτιμη πηγή για τους ανθρώπινους τύπους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του
16ου αιώνα. Σημείωσε, μάλιστα, για τις Χιώτισσες ότι «τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν σε όλη την Ανατολή». Το 1552, ο Τσεσνό, ένα ακόμη μέλος της αποστολής, έγραψε ότι στη Χίο οι παντρεμένες γυναίκες
φορούσαν χρωματιστά φορέματα και κεφαλόδεσμο, οι ανύπαντρες και τα κορίτσια μεταξωτά σκουφιά και
λουλούδια, ενώ οι χήρες ήταν μαυροφορεμένες
Ο Γάλλος Φραγκισκανός ιερέας, γεωγράφος και συγγραφέας Αντρέ Τεβέ, μετά από μια αποστολή
στη Βραζιλία, ταξίδεψε το 1549 στην Ανατολή, επιφορτισμένος με διάφορα καθήκοντα από τον Γάλλο
βασιλιά Φραγκίσκο Α΄, του οποίου ήταν προστατευόμενος. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, δημοσίευσε την
Κοσμογραφία της Ανατολής, το χρονικό του ταξιδιού του. Ο Τεβέ επισκέφτηκε την Κρήτη, όπου κατέκρινε
έντονα τους ορθόδοξους ιερείς, ενώ κατέγραψε τους σεισμούς που έπλητταν το νησί. Μας έδωσε, επίσης,
πληροφορίες για τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, καθώς και για τα Στενά των Δαρδανελίων.

Francesco Basilicata,
Το λιμάνι των Χανίων (1618, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Nicolas de Nicolay, Ενδυμασία ανύπαντρης
γυναίκας στη Χίο (1568, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

Eugène Peytier, Νησιώτης
(Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)
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Ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αριστερά: Eugène Peytier, Νεαρή νησιώτισσα
(Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)
Γυναίκες της Σαντορίνης και των Κυθήρων
(1825, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Οι απεικονίσεις των γυναικών των νησιών σε σημαντικές εικονογραφημένες εκδόσεις είναι εντυπωσιακές. Οι γυναίκες περιγράφονται από τους περιηγητές ως εξαιρετικά δραστήριες, καθώς είχαν επωμιστεί
όλες τις ευθύνες, λόγω της απουσίας των αντρών στα ναυτικά ταξίδια. Αναφέρεται, επίσης, ότι ήταν γοητευτικές, ζωηρές, φιλικές, ευχάριστες κι ευγενικές, ενώ η ομιλία τους ήταν πολύ εκφραστική. Έντονη
περιέργεια προκαλούσε στους ταξιδιώτες η εμφάνιση και η ενδυμασία των γυναικών του Αιγαίου. Έτσι
εικονογραφήθηκαν με λεπτομέρειες η πλούσια φορεσιά τους και ο περίτεχνος κεφαλόδεσμος.
Αρκετοί περιηγητές, όπως ο Γάλλος προσκυνητής Λε Σεζ (1518) και ο επίσης Γάλλος ιερέας Ρισάρ
(1650), σκανδαλίζονταν από τις γυναίκες της Κρήτης, της Μήλου, της Κιμώλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Χίου, λόγω της κοντής φούστας ή του μεγάλου ντεκολτέ, και τις χαρακτήριζαν ανήθικες. Το
1537, ο Γάλλος αξιωματικός και ποιητής Λα Μπροντερί περιγράφει την ομορφιά των γυναικών της Άνδρου
και τις ικανότητές τους στο τραγούδι, ενώ το 1609 ο Άγγλος Λάιτγκοου μνημόνευσε την ελευθεριότητα
των γυναικών της Χίου, ισχυριζόμενος ότι οι άντρες τους εμπορεύονταν τα θέλγητρά τους. Η άποψη περί
ανηθικότητας αποδόθηκε στη μακρόχρονη παρουσία των πειρατών στο Αιγαίο, όμως αυτοί οι ισχυρισμοί
καταρρίφθηκαν από τους μεταγενέστερους ταξιδιώτες της Δύσης. Το 1776 ο κόμης Σουαζέλ-Γκουφιέ
(Choiseul-Gouffier) σχολίασε ότι «τα μεσοφόρια στη Νιο ( Ίο) είναι κοντά, κάτι που δεν αφαιρεί τίποτα
από τη σεμνότητα των γυναικών που φημίζονται για το ήθος τους».
Πολλοί σημείωναν ότι οι Ελληνίδες δεν ήταν τόσο όμορφες, ενώ παρατηρούσαν πως ήταν πιο παχιές
από τις γυναίκες της Δύσης. Έγραφαν πως είχαν γεράσει πρόωρα, θεωρώντας ως κύρια αιτία, ιδίως για
τις γυναίκες των λαϊκών τάξεων, τις σκληρές συνθήκες ζωής, την κοπιαστική εργασία όχι μόνο για τις
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Δεξιά: Vincenzo Maria Coronelli, Ιερόδουλη
της Ρόδου (1688, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Otto Magnus von Stackelberg, Γυναίκα από τη Μύκονο
(1828, Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές Ίδρυμα
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

ανάγκες του νοικοκυριού τους, αλλά και για βιοποριστικούς λόγους, την κακή διατροφή και τις παρατεταμένες νηστείες. Η τοπική οικοτεχνία των νησιών, όπου οι γυναίκες κατασκεύαζαν βαμβακερά και
μεταξωτά ρούχα και αντικείμενα, αποτελούσε σημαντικό συμπλήρωμα στο εισόδημα της οικογένειας.
Οι περιηγητές σχολιάζουν ότι τα κορίτσια προετοιμάζονταν από πολύ μικρά για το ρόλο της νοικοκυράς, έτσι η εκπαίδευση δεν ήταν απαραίτητη. Χρήσιμες ήταν οι γνώσεις που θα τα βοηθούσαν στις
δουλειές του σπιτιού, το γνέσιμο και το κέντημα. Ήξεραν να λένε πολλά τραγούδια και
να αφηγούνται ιστορίες. Ο Σουαζέλ-Γκουφιέ, αναφερόμενος στις γυναίκες της Τήνου,
έγραψε μεταξύ άλλων: «Μόλις γείρει ο ήλιος, βγαίνουν από τα σπίτια τους, κάθονται
μπροστά στις πόρτες και γνέθουν μετάξι. Άλλες πλέκουν ή ετοιμάζουν τα μουρόφυλλα, ενώ η γιαγιά διηγείται παραμύθια που διακόπτονται συχνά από τα τραγούδια των
κοριτσιών».
Ιδιαίτερη θέση στα ταξιδιωτικά κείμενα έχουν οι πληροφορίες για το γάμο, την
προίκα και άλλα τοπικά έθιμα, όπως αυτές που διέσωσαν ο Γάλλος Πιέρ Γκι το 1748
και ο Άγγλος Χόκινς το 1794.
Αναφορές υπάρχουν και για τους χορούς. Όπως σημειώνει ο Τζ. Μανάτ, το 1913,
παρατηρώντας ένα πανηγύρι στην Άνδρο: «Οι νέες xόρευαν μαζί με τους νέους, με γρήγορα βήματα πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και με σοβαρό ύφος σαν να προσεύχονταν
[...] Από τα κορίτσια που χόρευαν στο πανηγύρι διαλέξαμε ένα ωραίο και συνεσταλμένο
και το πήραμε ως οικιακή βοηθό».

Γυναίκες της Σίφνου, έγχρωμη λιθογραφία
βασισμένη σε χαλκογραφία του ChoiseulGouffier, σχέδιο του J. B. Hilaire, χάραξη
A. J. Duclos (1782, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)
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Εκδοτικές επιτυχίες του 17ου αιώνα
Το ταξιδιωτικό χρονικό του Άγγλου Τζ. Σάντις ήταν το πιο πολυδιαβασμένο περιηγητικό κείμενο του
17ου αιώνα, πιο περιζήτητο μάλιστα και από τα έργα του Σαίξπηρ. Στο πέρασμά του από το Αιγαίο έκανε
αναφορές στις ικανότητες των Κρητικών στο χορό, στην ειρηνική και εύθυμη ζωή της Χίου, καθώς και
στους σφουγγαράδες της Καλλονής στη Λέσβο.

Schweiger Lerchenfeld, Σφουγγαράδες (1887)

A.L. Castellan, Γυναικείες ενδυμασίες
από τη Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο
(1812, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

160

Το χρονικό της θρησκευτικής του αποστολής στο Αιγαίο δημοσίευσε το 1657 στο Παρίσι ο Γάλλος
ιερέας Ρισάρ. Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή που έκανε για τους σεισμούς του 1650 στη Σαντορίνη, των
οποίων υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας: «Η θάλασσα μούγκριζε, η γη έτρεμε κι ο αέρας είχε πάρει φωτιά,
το νησί σάλευε και οι στάχτες από το ηφαίστειο έφταναν μέχρι τη Μικρά Ασία». Ιδιαίτερο κεφάλαιο
αφιέρωσε στις δοξασίες περί βρικολάκων που άκουσε στο νησί, με τρομακτικές περιγραφές για εκταφές
νεκρών και εξορκισμούς πάνω από πτώματα. Θρύλους για βρικόλακες στα νησιά του Αιγαίου ανέφερε
αργότερα και ο Τουρνεφόρ. Από τα στοιχεία του Ρισάρ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στην Ίο
και στο καλό λιμάνι της, το ερειπωμένο κάστρο, το εξαιρετικό σιτάρι που παράγει και τη γενναιότητα των
κατοίκων της, αρβανίτικης καταγωγής, που αντιμετωπίζουν με θάρρος τους κουρσάρους.
Στη Σαντορίνη, αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων πολλοί περιηγητές σημείωναν την έλλειψη
νερού. Ο Τουρνεφόρ έγραφε χαρακτηριστικά για την Κίμωλο ότι πίνουν νερό από στέρνες, επειδή δεν
υπάρχει ούτε μία πηγή σ’ όλο το νησί εκτός από μερικά άχρηστα πηγάδια. Από την άλλη, ο Σουαζέλ-
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Η κεντρική πλατεία στην Κω με τον Πλάτανο του
Ιπποκράτη. Λιθογραφία του Choiseul-Gouffier,
αρχικό σχέδιο J. B. Hilaire (1782, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη).

Vincenzo Maria Coronelli, Άποψη της Κω (1688,
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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Γκουφιέ σημείωνε για τη Νάξο ότι «τόσα πολλά είναι τα πλεονεκτήματα
της εύφορης γης, που οι αρχαίοι ονόμαζαν το νησί Μικρή Σικελία».
Ο πρώτος από τους πέντε τόμους του ταξιδιωτικού χρονικού του
Γάλλου ευγενή Τεβενό, που κυκλοφόρησε το 1653, αναφέρεται στα
νησιά του Αιγαίου. Ο Τεβενό έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, για την ερήμωση και τη δυστυχία στην Τζια, για την εύφορη γη και τη μεταξοβιοτεχνία
στην Άνδρο, για τη Νέα Μονή και τα μαστιχοχώρια της Χίου και για το
πάθος των κατοίκων της με το χορό και το τραγούδι. Στη Νάξο παρατήρησε τα πυκνά δάση και τα ελάφια που κυνηγούσαν οι άρχοντες του
νησιού, ενώ στην Κύθνο ξεχώρισε τις ιαματικές πηγές. Αξιοσημείωτη
είναι η αναφορά του σε ένα πελώριο δέντρο στην Κω που μπορούσε
να δώσει σκιά σε 2.000 ανθρώπους – προφανώς είχε δει τον Πλάτανο
του Ιπποκράτη. Εντύπωση έκαναν στον Γάλλο ευγενή και τα έθιμα του
γάμου –ιδιαίτερα η παρουσία κουμπάρων–, μετά από μια τελετή που
παρακολούθησε στη Ρόδο. Αναλυτικά στοιχεία για τα έθιμα του γάμου
έδωσε και ο Γάλλος Γκρελό (1671), ο οποίος παρατήρησε τα αυστηρά
ήθη στα περισσότερα νησιά, εκτός από τη Χίο, όπου επικρατεί κάποια ελευθερία στις σχέσεις των νέων.
Ο Ιταλός Φραγκισκανός μοναχός, χαρτογράφος, κοσμογράφος και εγκυκλοπαιδιστής Βιτσέντσο
Κορονέλι (Vincenzo Maria Coroneli, 1650-1718) ίδρυσε την πρώτη γεωγραφική εταιρεία, τη «Γεωγραφική
Ακαδημία των Αργοναυτών», και ταξίδεψε σε πολλές χώρες, όπου επιδόθηκε σε γεωγραφικές μελέτες
και χαρτογραφήσεις. Υπό την εποπτεία του χαρτογραφήθηκαν πολλές περιοχές και πόλεις, μεταξύ των
οποίων και περιοχές του Αιγαίου. Ο Κορονέλι ήταν υπεύθυνος για την απεικόνιση των μαχών των Ενετών
κατά τον ενετοτουρκικό πόλεμο του 1684-87. Μέχρι το 1707 παρήγαγε πλούσιες χαρτογραφικές εκδόσεις
που επηρέασαν την εξέλιξη των έντυπων γεωγραφικών εκδόσεων. Ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνονται η Ιστορία του βασιλείου της Ευβοίας και των γειτονικών νησιών (1685) και Το νησί της Ρόδου, γεωγραφικά,
ιστορικά, αρχαιολογικά και σήμερα (1688).
Οι Περίεργες παρατηρήσεις
του Φλαμανδού Στόχοφ, που
εκδόθηκαν το 1668, αναφέρονται στο ταξίδι που έκανε
στο Αιγαίο την τριετία 16301633. Ξεχωρίζουν οι περιγραφές ενός μεγάλου μοναστηριού στη Λέσβο με 600
μοναχούς, των μικροσκοπικών αλόγων που ζουν στο
νησί, των μαυροφορεμένων
γυναικών ενός χωριού στη
βόρεια Χίο, του αγάλματος
της Άρτεμης στη Δήλο, των
περιβολιών της Κω, της ευημερίας της Πάτμου και των
σφουγγαράδων της Σύμης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Ο Άγγλος έμπορος Μπέρναρντ Ράντολφ ταξίδεψε για
εννέα περίπου χρόνια στην Aνατολή και πέρασε από τα νησιά
του Aιγαίου, την Kρήτη και τη
Pόδο. Το 1687 δημοσίευσε το
χρονικό του ταξιδιού του με
περιγραφές οι οποίες αν και δεν
είναι λεπτομερείς, είναι ακριβείς και στηρίζονται στη δική
του περιήγηση, χωρίς δάνεια
από προγενέστερα παρεμφερή
έργα. Το ενδιαφέρον του στρεφόταν περισσότερο στη σύγχρονη ζωή και όχι στις αρχαιότητες
κάθε περιοχής. Χαρακτήρισε τη
Μήλο και τη Μύκονο βασίλεια των πειρατών και εντυπωσιάστηκε από τους απρόσιτους γκρεμούς της Ικαρίας, τα ελάφια της Λέσβου και τα κρασιά της Σκύρου και της Σκοπέλου.

Johann Laurenberg, Άγαλμα της θεάς Άρτεμης
στο Αρτεμίσιο της Δήλου (1661, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα)

ΤΟ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» ΤΟΥ ΝΤΑΠΕΡ

Olfert Dapper, Χάρτης της Καρπάθου (1688, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη –
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

O Φλαμανδός γιατρός και λόγιος
Όλφερτ Ντάπερ (1636-1689) δεν
ταξίδεψε ποτέ έξω από την Ολλανδία, αλλά αφιερώθηκε στη συστηματική μελέτη της παγκόσμιας ιστορίας και γεωγραφίας. Ως πηγές για τα
έργα του χρησιμοποίησε τις αναφορές και περιγραφές εγκυκλοπαιδειών της εποχής του, καθώς και
αναφορές λόγιων, ιεραπόστολων,
της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών και άλλων εξερευνητών. Η έκδοση για τη νησιωτική ανατολική
Μεσόγειο περιέχει χάρτες και χαρακτικά σπάνιας καλαισθησίας και βασίστηκε
κυρίως σε πηγές της αρχαίας ελληνικής
και λατινικής γραμματείας, στα νησολόγια
των Ιταλών χαρτογράφων, σε περιηγητικές
μαρτυρίες, σε έγκυρους χάρτες της εποχής
του, καθώς και σε πληροφορίες Ολλανδών
εμπόρων.

Αίγαγροι σε χαλκογραφία του Olfert Dapper
(Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)
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Η περιγραφή της Χίου

«GRAND TOUR»

Σε μια έκδοση του 1694, που αναφέρεται στη ιστορία και τη γεωγραφία της Χίου, περιγράφονται
τα κάστρα και τα χωριά του νησιού, τα προϊόντα της και ειδικότερα η καλλιέργεια της μαστίχας,
ο εύφορος Κάμπος με τα περιβόλια του, το μετάξι και το κρασί, η Νέα Μονή, η Δασκαλόπετρα (το

Η άνοδος του ουμανισμού στα τέλη
του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα έφερε όλο και πιο συχνά ταξιδιώτες
στην Eλλάδα. Ωστόσο, όπως σημειώνει
ο Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Eρευνών
στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών,
«το κοινωνικό φαινόμενο είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το λεγόμενο
“Grand Tour” του 18ου αιώνα και αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των μελών
της αριστοκρατίας που, τελειώνοντας το
Πανεπιστήμιο, κάνουν για ένα χρόνο
έναν “μεγάλο γύρο”, ο οποίος αν και
σταματά συνήθως στην Ιταλία, από τα
τέλη του 18ου αιώνα αρχίζει να συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία».
Σημαντικές πληροφορίες για τα νησιά του Αιγαίου έδωσε στις αρχές του 18ου αιώνα ο Άγγλος Άαρον
Χιλ (1703), ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι αναφορές στους σφουγγαράδες της Σύμης, αλλά και προς
το τέλος του αιώνα ο Πρώσος Βαν Κρίνεν (1771), ο οποίος εκτός από τις αρχαιολογικές παρατηρήσεις
συγκέντρωσε πολλά στοιχεία για την οικονομική ζωή και την αγροτική παραγωγή. Ο Βαν Κρίνεν αναζήτησε στοιχεία για τον τάφο του Ομήρου στην Ίο, προσπαθώντας να τεκμηριώσει την άποψη ότι εκεί
θάφτηκε ο μεγάλος ποιητής.

Francesco Piacenza – Girolamo Albrizzi,
Χάρτης του λιμανιού και της πόλης της Χίου
(1694, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

Jacob Enderlin, Μαστιχόδεντρο
(1686, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

164

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

θεωρούμενο σχολείο του Ομήρου), οι ακτές, τα ακρωτήρια και οι βραχονησίδες, τα αρχαία ερείπια,
οι γυναίκες και οι φορεσιές τους. Για τις περιγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν υλικό από προγενέστερα νησολόγια και γεωγραφικά εγχειρίδια, αποσπάσματα από τα ταξιδιωτικά έργα των Μπελόν,
Φαβόλιο, Ντέλα Βάλε, Τεβενό, καθώς και τα κείμενα που συνόδευαν τον χάρτη του Ν. Σοφιανού.
O πίνακας στην έκδοση αυτή αποδίδεται στον Φρανσέσκο Πιασέντσα (Francesco Piacenza). Το
έργο κυκλοφόρησε με αφορμή την κατάληψη της Χίου από τους Ενετούς, το Σεπτέμβριο του 1694.
Η ενετική κυριαρχία κράτησε μέχρι το Φεβρουάριο του 1695, οπότε το νησί ξαναπέρασε στους
Οθωμανούς.
Η Χίος, σημαντικός σταθμός στη θαλάσσια διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη έως τη Ρόδο
και την Αλεξάνδρεια ή την Κύπρο και τους Άγιους Τόπους, κατέχει ξεχωριστή θέση στα ταξιδιωτικά
κείμενα, ήδη από την εποχή του Κυριακού Αγκωνίτη, ο οποίος το 1402 έμεινε εκεί και ανέπτυξε
στενές σχέσεις με τον Γενουάτη κυβερνήτη του νησιού Α. Ιουστινιάνι. Για τη γενουάτικη περίοδο
γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές αναφορές από πολλούς περιηγητές. Η καλλιέργεια της μαστίχας
αποτελεί θέμα που περιγράφεται λεπτομερώς από πολλούς περιηγητές. Ο Παλέρν (1582) έγραψε ότι
είδε τις γυναίκες στην εκκλησία να μασούν μαστίχα για να έχουν αρωματισμένη αναπνοή. Ως τον πιο
ευχάριστο τόπο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, χάρη στο κλίμα, τη γόνιμη γη και τη φιλοφροσύνη
των κατοίκων, αναφέρει τη Χίο ο Γάλλος βαρόνος Ντεσαγιέ το 1623. Αργότερα, η σφαγή της Χίου το
1822 αποτέλεσε γεγονός που σημάδεψε τα κείμενα των περιηγητών, όπως του Μακ Φαρλέιν (1827)
και του Τάουνσεντ (1870).

Γυναίκες της Σαντορίνης επιχρωματισμένη
λιθογραφία βασισμένη σε χαλκογραφία
του Choiseul-Gouffier, αρχικό σχέδιο
J.B. Hilaire (1782, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)

Η διεισδυτική ματιά του Τουρνεφόρ
Στις 23 Απριλίου 1700, ο Γάλλος βοτανολόγος Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ (1656-1708) αναχώρησε
από το λιμάνι της Μασσαλίας με το πλοίο «Άγιο Πνεύμα» και με προορισμό τις χώρες της Εγγύς
Ανατολής. Καθηγητής Βοτανολογίας στον Βασιλικό Κήπο του Παρισιού και μέλος της Βασιλικής
Ακαδημίας Επιστημών, είχε αποστολή να μελετήσει τη φυσική ιστορία και την αρχαία και σύγχρονη
γεωγραφία των περιοχών αυτών, να εντοπίσει αρχαιότητες και να συλλέξει πληροφορίες για την
οικονομική, κοινωνική και θρησκευτική κατάσταση των κατοίκων τους. Η αποστολή ξεκίνησε μετά
από εντολή του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ'. Ο Τουρνεφόρ είχε μαζί του τον καλλιτέχνη Κλοντ Ομπριέ
και τον Γερμανό γιατρό και βοτανολόγο Αντρέας φον Γκουντελσχάιμερ. Περιηγήθηκε τριάντα οκτώ
νησιά του Αρχιπελάγους, από τη Σαντορίνη έως την Τένεδο και τη Λέσβο και από τη Σκύρο και τη
Μακρόνησο έως τη Σάμο και την Πάτμο. Συνέχισε το ταξίδι του στη βόρεια Μικρά Aσία, φτάνοντας
μέχρι τον Πόντο και την Aρμενία.
Στο έργο του Αφήγηση ενός ταξιδιού στην Ανατολή, ο Τουρνεφόρ περιέγραψε αναλυτικά την επίσκεψή
του και κατέγραψε τις τοποθεσίες και τα γεγονότα που συνέβησαν με γλαφυρές περιγραφές που προέκυψαν από τις επαφές του με νησιώτες Έλληνες, Τούρκους, Λατίνους αλλά και κουρσάρους. Αναφέρθηκε στην ιστορία κάθε νησιού από την αρχαιότητα έως την εποχή του, καθώς και στους αντίστοιχους
μύθους. Κατέγραψε όλα σχεδόν τα χωριά, τη διοικητική διαίρεση και την εθνολογική τους σύνθεση.

Ο Γάλλος βοτανολόγος
Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ
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Το ταξίδι του νέου Ανάχαρση
Το 1757, ο Γάλλος θεολόγος, αρχαιολόγος και συγγραφέας Ζαν-Ζακ Μπαρτέλεμι (1716-1795), μετά
από ταξίδι στην Ιταλία, εμπνεύστηκε ένα μυθιστόρημα με ήρωα τον Ανάχαρση, έναν νεαρό Σκύθη
που ταξιδεύει στην αρχαία Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ. Ο Ανάχαρσης φτάνει στην Αθήνα το 363 π.Χ.
και περιπλανάται στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Μικρά
Ασία και το Αιγαίο πέλαγος. Στο κείμενο παρεμβάλλονται αναφορές στον δημόσιο βίο των αρχαίων Ελλήνων. Ο συγγραφέας δημοσίευε το τετράτομο έργο του το 1788, τονίζοντας ότι συνέθεσε
«ένα ταξίδι στην ιστορία». Το έργο, εμπλουτισμένο με χάρτες και σχέδια του χαρτογράφου ΖανΝτενίς Μπαρμπί ντε Μποκάζ, έγινε μεγάλη εκδοτική επιτυχία της εποχής και αναζωογόνησε το
ενδιαφέρον του κοινού για την αρχαία Ελλάδα, ενώ ενέπνευσε τη συμπάθεια των Ευρωπαίων για
τους Έλληνες και τον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Τη μετάφραση του έργου στα ελληνικά έκανε
ο Ρήγας Φεραίος (Βελεστινλής) μαζί με τον γιατρό Γεώργιο Σακελλάριο, στη Βιέννη το 1797.

Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Joseph Pitton de Tournefort, Άποψη
του λιμανιού της Μυτιλήνης (1717, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Περιέγραψε τις καλλιέργειες, τα προϊόντα, τα ορυχεία, την οικονομική και
εμπορική δραστηριότητα. Διανυκτέρευσε σε μοναστήρια και έκανε λεπτομερή καταγραφή των εκκλησιών, ενώ αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην
ελληνική εκκλησία. Έγραψε για τις αρχαιολογικές τοποθεσίες, την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα αγκυροβόλια και τα σπήλαια.
Αναφέρθηκε στα έθιμα, τα ήθη και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής,
τις φορεσιές και τις ασχολίες των κατοίκων. Ιδιαίτερη εντύπωση του έκαναν
τα πανηγύρια, στα οποία οι πυροβολισμοί έδιναν και έπαιρναν, ενώ όποιος
θορυβούσε περισσότερο ήταν ο γενναιότερος. Παρατήρησε επίσης ότι οι
κηδείες ήταν μεγάλο κοινωνικό γεγονός και λαϊκό θέαμα, ξεχωρίζοντας τις
μισθωμένες μοιρολογίστρες που οδύρονταν για τον νεκρό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιγραφές για τα φρούρια και τα αγκυροβόλια,
καθώς και οι πληροφορίες για τη σύνταξη χαρτών.
Ο Τουρνεφόρ χρησιμοποίησε για τις τεκμηριώσεις του κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, καθώς και Βυζαντινών, ουμανιστών
αλλά και προγενέστερων περιηγητών. Στο έργο υπάρχουν 78 χαρακτικά του
Ομπριέ με απεικονίσεις πόλεων, τοποθεσιών, μνημείων, φυτών, εργαλείων
και ενδυμασιών.

Joseph Pitton de
Tournefort, Η πύλη
του Ναού του Απόλλωνα
στη Χώρα της Νάξου
ή Πορτάρα (1717,
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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O Άγγλος περιηγητής και έμπορος Ρίτσαρντ Πόκοκ (Richard Pococke, 1704-1765) ταξίδεψε το 1737 στην
Κρήτη, τα νησιά του Αρχιπελάγους και τη Μικρά Ασία. Στο σύγγραμμά του, το οποίο ο Εδ. Γίββων χαρακτήρισε «πομπώδες», παρά την έλλειψη λογοτεχνικού ύφους, έκανε ενδιαφέρουσες καταγραφές για την
οικονομία, την παραγωγή, το εμπόριο, τον πληθυσμό, τη διοίκηση και την καθημερινή ζωή στους τόπους
που επισκέφτηκε. Εξαιρετική ήταν και η εικονογράφηαη στο έργο του με πολύ καλές αναπαραστάσεις
αρχαιολογικών τοποθεσιών στη Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο. Στην εικόνα, το ιερό της Κυβέλης στη θέση
Δασκαλόπετρα ή Πέτρα του Ομήρου στη Χίο, όπως το σχεδίασε ο Πόκοκ: A και D: Κάτοψη του ιερού και η
θέση του βράχου. Σήμερα στη διαβρωμένη αυτή πέτρα διαγράφεται αμυδρά το ανάγλυφο με την καθιστή
θεά Κυβέλη και τους δύο λέοντες που πλαισίωναν το θρόνο. B και C: Αναπαράσταση του ανάγλυφου με τον
Όμηρο και τις Μούσες (1745, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη).

Ένα γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα
Ο κόμης Σουαζέλ-Γκουφιέ (1752-1817), Γάλλος ευγενής, περιηγητής και διπλωμάτης,
ξεκίνησε σε ηλικία 24 ετών, το 1776, το πρώτο
του ταξίδι στην Ελλάδα. Στόχος του ήταν όχι
τόσο η αποτύπωση των αρχαίων μνημείων, όσο
η περιγραφή του τρόπου ζωής των νεότερων
Ελλήνων. Το 1782 δημοσιεύει τον πρώτο τόμο
του έργου του Voyage pittoresque de la Grèce,
το οποίο περιλαμβάνει τριακόσιες έντεκα
χαλκογραφίες με επεξηγηματικά κείμενα. Ο
πρόλογος του έργου είχε θερμό φιλελληνικό χαρακτήρα – άλλωστε ο συγγραφέας είχε
υπάρξει μαθητής του Ζαν-Ζακ Μπαρτέλεμι.

Κήπος στη Χίο, χαλκογραφία του ChoiseulGouffier, σχέδιο J.B. Hilaire, χάραξη Dambrum
(1782, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)
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Σκηνή από τον τοκετό Eλληνίδας
του Αρχιπελάγους, χαλκογραφία του Sonnini
de Manoncourt από το βιβλίο
Voyage en Grece et en Turquie...,
Παρίσι 1801.

O Σουαζέλ-Γκουφιέ επικέντρωνε, εκτός
από τις αρχαιολογικές αναζητήσεις, στις
ανθρωπολογικές παρατηρήσεις. Οι ανθρώπινοι τύποι που κατέγραφε, κυρίως οι γυναίκες των νησιών, αποκάλυψαν στο ευρωπαϊκό
κοινό μια νέα εντυπωσιακή και γοητευτική
εικόνα του Αρχιπελάγους.
Το 1784 διορίστηκε από τον Λουδοβίκο
ΙΣΤ' πρέσβης της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι
συνοδευόμενος από αρχαιολόγους, ζωγράφους, σχεδιαστές, αστρονόμους, χαράκτες
και άλλους επιστήμονες. Η κοπιαστική αναζήτηση του Σουαζέλ-Γκουφιέ στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα κράτησε χρόνια. Ωστόσο, ως πρέσβης πια της Γαλλίας στην Υψηλή Πύλη,
ίσως για διπλωματικούς λόγους, μετέβαλε τις απόψεις του για τους Έλληνες, προβάλλοντας μια
έντονα φιλοτουρκική στάση. Όπως σημειώνει ο Κ. Σιμόπουλος: «Ο ενθουσιασμός του περιηγητή για
κάθε τι που αφορά την αρχαία Ελλάδα είναι απεριόριστος. Ωστόσο, για τους σύγχρονους Έλληνες
δείχνει επιφυλακτικότητα ή συγκαταβατική αδιαφορία. Καμιά εκδήλωση συμπάθειας στο κείμενο για τη σκληρή μοίρα του υπόδουλου Ελληνισμού αφού δεν θεωρεί τους σύγχρονους Έλληνες
αντάξιους των προγόνων τους». Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε μέλος του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου»,
μιας οργάνωσης που θεωρήθηκε πρόδρομος της Φιλικής Εταιρείας και ιδρύθηκε στο Παρίσι το
1809 με σκοπό την πνευματική αναγέννηση του Ελληνισμού. Το έργο του Σουαζέλ-Γκουφιέ υπήρξε
σταθμός στην εξέλιξη των περιηγητικών κειμένων και επηρέασε όλες τις μετέπειτα εκδόσεις. Τα
χαρακτικά του, κυρίως αυτά με θέματα από τη νησιωτική Ελλάδα, αντιγράφηκαν πολλές φορές τις
επόμενες δεκαετίες, γιατί αναπαριστούν εξαιρετικά το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο κάθε νησιού και
τους ανθρώπους του.

Ο απεσταλμένος της Γαλλικής Δημοκρατίας

Guillaume Antoine Olivier,
Γυναίκες της Κιμώλου (1801, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

168

O Γάλλος φυσιοδίφης, βοτανολόγος και εντομολόγος Γκιγιόμ-Αντουάν Ολιβιέ (1756-1814)
ταξίδεψε από το 1792 έως το 1799 μαζί με τον
Μ. Μπριγκιέρ, ως απεσταλμένος της Πρώτης
Γαλλικής Δημοκρατίας, στην Kωνσταντινούπολη, τα νησιά του Aρχιπελάγους, την Kρήτη,
την Aίγυπτο, τη Συρία, τη Mεσοποταμία και
την Περσία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
συγκέντρωσε μια πλούσια συλλογή, η οποία
σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας του Παρισιού. Στο εξάτομο χρονικό
των ταξιδιών του έδωσε πληροφορίες για τη
γεωγραφία, τη γεωλογία, τη χλωρίδα και την
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πανίδα, την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα και
τις καλλιέργειες. Το έργο του περιέχει σχεδόν αποκλειστικά χάρτες και πίνακες φυσικής ιστορίας.
Όμως δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ήθη, τον πολιτισμό
και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που συνάντησε. Ταξιδεύοντας στη Λέσβο, στις 12 Φεβρουαρίου 1794, φιλοξενήθηκε στο σπίτι κάποιου μουσουλμάνου στον Μόλυβο. Περιμένοντας το δείπνο, άκουσε «ένα νέο άνδρα Έλληνα, τον Πετράκη
Τάγκρο, ο οποίος εθεωρείτο δικαίως ο πιο επιδέξιος τραγουδιστής και ο πιο σπουδαίος μουσικός της Λέσβου. Εάν μάλιστα
είχε λάβει καλύτερη μόρφωση, η φήμη του θα είχε εξαπλωθεί περισσότερο». Ο Τάγκρος είχε επιδείξει πολλές φορές το
ταλέντο του στην ποίηση και τη μουσική στην πρωτεύουσα
του νησιού και επρόκειτο σε λίγες ημέρες να φύγει πάλι για
τη Σμύρνη, σημειώνει ο Ολιβιέ, χωρίς άλλες λεπτομέρειες για
τον απόγονο του Αρίωνα, όπως τον αποκάλεσε με θαυμασμό.
Εντύπωση προκάλεσαν στον Ολιβιέ και οι κατακόμβες της
Μήλου, σημειώνοντας ότι ήταν ο πρώτος περιηγητής που τις
επισκέφτηκε.

Guillaume Antoine Olivier, Όψεις φιδιού
του είδους Έρυξ (Eryx jaculus), υποείδους
Eryx jaculus turcica, από το νησί Πολύαιγος
στις Κυκλάδες. Στο κέντρο, σαύρα του είδους
Λιακόνι ή Χαλκίδης ο οσελοτωτός
(Chalcides ocellatus).

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ο Άγγλος βοτανολόγος Τζ. Σίμπθορπ συγκέντρωσε απέραντο
υλικό για τη χλωρίδα και την πανίδα των νησιών του Αιγαίου,
σημειώνοντας ανάμεσα σε άλλα ότι τον βοήθησαν μερικοί μορφωμένοι ιερείς στην Πάτμο και τη Λήμνο. Εξαντλημένος από
το ταξίδι του, πέθανε από φυματίωση το 1796 σε ηλικία 38 ετών,
έξι μήνες αφότου γύρισε στην πατρίδα του, πριν ακόμα προλάβει να ολοκληρώσει την έκδοση του έργου του Flora Greca
(Ελληνική Χλωρίδα). Ο Γάλλος ευγενής Τεβενό, μετά από 12
χρόνια ταξιδιών, οι δύσκολες συνθήκες των οποίων έφθειραν
την υγεία του, πέθανε στην Αρμενία το 1667, χωρίς να προλάβει
να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Οι συνθήκες των ταξιδιών δεν ήταν καθόλου εύκολες. Οι
τρικυμίες και οι πειρατές ταλαιπωρούσαν τους επιβάτες των
πλοίων, ενώ στην ξηρά οι δρόμοι ήταν ανύπαρκτοι, τα πανδοχεία σπάνια, το φαγητό φτωχό. Ακόμα οι θανατηφόρες επιδημίες, οι πόλεμοι και οι ληστές αποτελούσαν σοβαρά προβλήματα. Οι Έλληνες που τους υποδέχτηκαν δεν ήταν αυτοί που
είχαν εξιδανικεύσει οι ταξιδιώτες μέσα από τις αναγνώσεις
των αρχαίων κείμενων και την αναβίωση ενός ρομαντικού
οριενταλισμού.

Jacques Grasset de Saint-Sauveur,
Κάτοικος της Πάτμου, επιχρωματισμένη
χαλκογραφία (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)
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Αρχαιοκάπηλοι

George Wheler, Άποψη του όρους Κύνθος
στη Δήλο (1682, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

Λόγιοι, αρχαιογνώστες, ή μέλη επιστημονικών ακαδημιών, αρκετοί περιηγητές ήταν κυρίως κυνηγοί
αρχαιοτήτων. Εταιρείες αρχαιόφιλων, όπως η Εταιρεία των Ντιλετάντι, οργάνωναν αποστολές στην Ελλάδα με σκοπό την ανακάλυψη αρχαιολογικών θησαυρών και τη μεταφορά τους στις πρωτεύουσες της
Δύσης για τον εμπλουτισμό ιδιωτικών συλλογών ηγεμόνων. Πολλοί περιηγητές προσπαθούσαν να ταυτίσουν αρχαίες θέσεις, έσκαβαν και έβρισκαν επιγραφές, τις οποίες αντέγραφαν, ή ανακάλυπταν
νομίσματα και σπασμένα αγάλματα, τα οποία
έπαιρναν μαζί τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ήταν η αρχαιολογική περιήγηση, η πρώτη στην
Ελλάδα, του Γάλλου γιατρού Γιάκομπ Σπον και
του Άγγλου Τζορτζ Γουίλερ (1675-6), οι οποίοι θα
αποκτήσουν στην Τήνο δύο νομίσματα, το ένα με
την κεφαλή του Άμμωνα Δία και το άλλο με την
κεφαλή του Ποσειδώνα.
O Πολ Λούκας (1664-1737), Γάλλος έμπορος,
φυσιοδίφης και γιατρός, υπήρξε κυνηγός αρχαιοτήτων του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ'. Από
το 1705 έως το 1708 περιηγήθηκε τα νησιά του
Αιγαίου, τη Μικρά Ασία και τους Άγιους Τόπους, πάντοτε σε αναζήτηση αρχαιοτήτων και επιγραφών.
Μετά το ταξίδι, επέστρεψε στη Γαλλία με 1.800 αρχαία νομίσματα, 22 αρχαία χειρόγραφα και 52 επιγραφές, όλα για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Bασιλιά Ήλιου και του ίδιου.
Ακόμη και ο ελληνολάτρης Σουαζέλ-Γκουφιέ, παθιασμένος με τις αρχαιότητες, είχε αναγάγει την
αρχαιοκαπηλία σε κύρια δραστηριότητά του. Το 1785, ως πρεσβευτής της Γαλλίας στην Υψηλή Πύλη,
απέσπασε από τον σουλτάνο φιρμάνι με άδεια συλλογής αρχιτεκτονικών τμημάτων μνημείων και άλλων
αρχαιοτήτων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ομόλογος του Έλγιν, ο οποίος τον αναγνώριζε μάλιστα
ως δάσκαλό του. Είναι γεγονός ότι ο Γκουφιέ απέσπασε πρώτος τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα. Μετά
το θάνατό του, η μεγάλη συλλογή του πουλήθηκε σε μουσεία και ιδιώτες συλλέκτες.

Στη Δήλο για ανασκαφές

Olfert Dapper, Ερείπια
στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
(Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)
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Από τον 7ο αι. μ.Χ. το ιερό νησί της Δήλου εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του, ερημώθηκε και αποτελούσε κρησφύγετο πειρατών. Στη Λατινοκρατία, πολλά
από τα μνημεία του χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό
υλικό για την ανέγερση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων από τους Ενετούς άρχοντες των γύρω νησιών, ιδίως
της Μυκόνου και της Τήνου.
Πολλοί κυνηγοί αρχαιοτήτων την επισκέφτηκαν
έκτοτε. Ο Τουρνεφόρ σχολίαζε ότι «οι χτίστες από γειτονικά νησιά καταφεύγουν εδώ, όπως σε ένα λατομείο,
για να διαλέξουν τα κομμάτια που επιθυμούν. Θα γκρε-

Αριστερά, ο διάσημος «Υδραίος» του Λουί
Ντυπρέ (Louis Duprè) επιχρωματισμένος
(Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές Ίδρυμα
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) και, δεξιά, επιτραπέζιο
ρολόι με εκκρεμές, από επιχρυσωμένο
ορείχαλκο (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
Το θέμα της διακόσμησης του ρολογιού
βασίζεται στην περίφημη λιθογραφία
του Ντυπρέ.

μίσουν και θα κομματιάσουν έναν υπέροχο κίονα για να φτιάξουν τα σκαλοπάτια μιας σκάλας ή τους
παραστάδες για παράθυρα και πόρτες».
Ο Πρώσος περιηγητής Βαν Κρίνεν ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές στη Δήλο, το 1772, εποχή
ρωσικής κατοχής των Κυκλάδων. Τα ευρήματα αυτών των ανασκαφών μεταφέρθηκαν στην Αγία Πετρούπολη και το Βουκουρέστι. Οι Βρετανοί αρχιτέκτονες και σχεδιαστές Τζέιμς Στιούαρτ και Νίκολας Ριβέτ
συμμετείχαν σε αρχαιολογικές αποστολές των Ντιλετάντι στα μέσα του 18ου αιώνα και σχεδίασαν τα
αρχαία μνημεία της Δήλου, αλλά και της Πάρου, της Μυκόνου και της Άνδρου. Στις αρχές του 19ου αιώνα,
ο Άγγλος Τσαρλς Κοκερέλ αφηγείται ότι έσκαψε στη Δήλο αλλά δεν βρήκε αξιόλογα αντικείμενα κι έτσι
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την ανασκαφή. Γράφει, μάλιστα, ότι έσφαξαν ένα κατσίκι και το έψησαν
στο ναό του Απόλλωνα.
Στην ομάδα του Κοκερέλ ήταν και ο Γάλλος ζωγράφος Λουί Ντυπρέ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές
εικονογραφήσεις ανθρώπινων τύπων όπως αυτή του Υδραίου ναυτικού.

Για την ορθόδοξη εκκλησία και τους ιερείς
Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν πολλοί ταξιδιώτες στην εκκλησία και τις θρησκευτικές συνήθειες των κατοίκων των νησιών. Επισκέφτηκαν ναούς και μοναστήρια, παρακολούθησαν λειτουργίες, μίλησαν με ιερείς
και πιστούς. Καθολικοί ή προτεστάντες, οι περισσότεροι περιηγητές τοποθετήθηκαν επικριτικά για τον
ορθόδοξο κλήρο. Άλλωστε, σε πολλά νησιά του Αιγαίου υπήρχε ανταγωνισμός για την κυριαρχία του
καθολικού δόγματος απέναντι στους ορθόδοξους. Χαρακτήριζαν τους ιερείς αμόρφωτους και ιδιοτελείς,
γράφοντας ότι υιοθετούν ειδωλολατρικές πρακτικές. Ο Τσαρλς Ρόμπσον αναφέρει ότι όταν διάβασε σε
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Ιερέας και επίσκοπος που αγιάζει τα νερά,
χαλκογραφία του Pitton de Tournefort, σχέδιο
Audriet (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

J. B. Van Mour, Έλληνας ιερέας,
επιχρωματισμένη λιθογραφία
(Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)

Jakob Ludwig Salomo Bartholdy, Γυναίκες,
καθολικές από τη Χίο (1807, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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έναν μοναχό την Αγία Γραφή, εκείνος δεν
κατάλαβε τίποτε, γιατί μιλούσε μόνο νέα
ελληνικά και δεν μπορούσε να εξηγήσει
τι έλεγε το Ευαγγέλιο.
Ο Τουρνεφόρ σημείωνε για το κήρυγμα από τον άμβωνα ότι «είναι ντροπή να
ακούς από αυτούς τους ιερείς να μεταδίδουν, που λέει ο λόγος, μια εικοσάδα
λέξεων ασύντακτων, για μισή ώρα, χωρίς
συνήθως ούτε ο παπάς ούτε οι ενορίτες να
καταλαβαίνουν το παραμικρό». Σχολίαζε,
επίσης, ότι «οι παπάδες δεν λειτουργούν
κάθε μέρα, επειδή δεν τους επιτρέπεται να
πλαγιάζουν με τις γυναίκες τους την προηγουμένη». Βέβαια, οι πληροφορίες που δίνει ο Τουρνεφόρ σχετικά με την «κοινή λατρεία» στους καθεδρικούς ναούς των νησιών δεν είναι σωστές, γιατί διαψεύδονται
από άλλα έγγραφα εκείνης της εποχής, ακόμα και καθολικών επισκόπων. Από την άλλη, δεν λείπουν οι
καταγγελίες προτεσταντών κατά της διαφθοράς των καθολικών ιερέων των νησιών,
όπως αυτές που κάνει ο Άγγλος Λάιτγκοου
το 1609. Ο Γάλλος Σπον (1675) σημείωνε
ότι, παρά τη θρησκευτική ευλάβεια και
τις πολλές ημέρες νηστείας, οι Έλληνες
«ξεπερνούν όλα τα έθνη του κόσμου στις
βλαστήμιες».
Παρ’ όλες τις προκαταλήψεις του για
την Ορθοδοξία, ο Ιησουίτης περιηγητής
Ρισάρ (1650) επισήμανε τη λατρεία των
Κυκλαδιτών προς την Παναγία, ενώ δεν
έκρυψε το θαυμασμό του για την αντίσταση των Ελλήνων στους Οθωμανούς και
την επιμονή τους στη χριστιανική πίστη.
Ωστόσο, ο Πρώσος, εβραϊκής καταγωγής,
προτεστάντης περιηγητής Γιάκομπ Μπαρτόλντι (Jakob Ludwig Salomo Bartholdy)
σχολίαζε ως ιδιαίτερα αρνητικό το ρόλο
των μοναχών. «Αυτοί οι καλόγεροι καλλιεργούν κάθε δεισιδαιμονία, επιτρέπουν
κάθε δολιότητα, καταδιώκουν τους φωτισμένους ανθρώπους. Όσες φορές βρέθηκα πλάι σε καλόγερους διαπίστωσα, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, πως είναι ιδιοτελείς, φιλοχρήματοι, μοχθηροί, απελέκητοι και απίθανα ρυπαροί. Είναι βδέλλες
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H. Wallis, Χωρικός της Νάξου παρουσιάζει
σε μοναχούς αρχαίο ελληνικό άγαλμα
που ανακάλυψε (1870, Ιδιωτική Συλλογή).

που απομυζούν το αίμα του λαού και βρίσκουν πάντοτε τον τρόπο να αρπάζουν για λογαριασμό τους το
καλύτερο». O ίδιος επισκέφτηκε ένα μοναστήρι της Χίου, όπου βρήκε τα βιβλία στην αποθήκη, ανάμεσα
σε λάδια, τυριά και άλλα τρόφιμα, πνιγμένα στη σκόνη. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου στην Πάτμο,
ρώτησε τον ηγούμενο αν υπήρχαν στη μονή χειρόγραφα και πήρε την εξής απάντηση: «Θεός φυλάξοι!
Εμείς είμαστε ορθόδοξοι και όσα έγραψαν αυτοί οι Ελληνοβριοί, όλο αιρετικά πράγματα, τα κάψαμε». Στο
έργο του Μπαρτόλντι, που κατηγορούσε τους Έλληνες, απάντησαν με πολλά επιχειρήματα οι βαθύτεροι
στοχαστές του Ελληνισμού εκείνης της εποχής.

Η ΠΑΤΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
Η Πάτμος ξεχώριζε ως ταξιδιωτικός προορισμός και αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα χρονικά, τις περισσότερες φορές χωρίς να την έχουν επισκεφτεί οι χρονικογράφοι. Οφείλει
τη φήμη της στον ευαγγελιστή Ιωάννη, συγγραφέα της Αποκάλυψης· έτσι η ιερότητα του
χώρου, κοινή για ορθόδοξους και καθολικούς χριστιανούς, κυριαρχεί σε όλα τα κείμενα.
Ξεχωρίζει το λεπτομερές κείμενο του Ρώσου μοναχού Βασίλι Γρηγόροβιτς Mπάρσκι
(1723-1747), όπου καταγράφονται πληροφορίες για τη μονή αλλά και την εμπορική και
ναυτιλιακή δραστηριότητα στο νησί. Η βιβλιοθήκη της μονής αποτελούσε πόλο έλξης για
τα όχι πάντα ανιδιοτελή ενδιαφέροντα των περιηγητών. Η Πάτμος παρέμεινε ελκυστικός
προορισμός για όσους ταξιδιώτες αναζητούσαν στο δρομολόγιό τους τους επτά ναούς της
Αποκάλυψης, ειδικά τον 19ο αιώνα. Στην εικόνα, B. Barskij, Η μονή του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου στην Πάτμο (Αγιορειτική Φωτοθήκη).
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Οι ρομαντικοί ταξιδιώτες του 19ου αιώνα

Otto Magnus von Stackelberg, Γυναίκα
της Κύθνου (1828, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

Ο Κάσιος κυβερνήτης του καϊκιού με το οποίο
ταξίδεψε ο Edward Daniel Clarke στην Αίγινα.
Σχέδιο εκ του φυσικού του Θεόδωρου
του Καλμούχου (1813, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης).
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Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα έχει χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη περίοδος των ρομαντικών οδοιπορικών στην Ανατολή. Εκδότες, εθνολόγοι, κοινωνιολόγοι, φιλόλογοι και ιστορικοί αρχίζουν να επισκέπτονται την Ελλάδα και το Αιγαίο, με κυριότερους εκπροσώπους τον Άγγλο αρχαιολόγο σερ Ουίλιαμ
Τζελ, που μελέτησε τις αρχαιότητες της Αίγινας, τον Άγγλο αντισυνταγματάρχη Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ,
τοπογράφο, αρχαιόφιλο και μέλος των Ντιλετάντι, ο οποίος θεωρείται από τους πιο συστηματικούς μελετητές του ελληνικού χώρου, τον Γερμανό ζωγράφο Ότο φον Στάκελμπεργκ, καθώς και τους Γάλλους
ζωγράφους Αντουάν Καστελάν και Ετιέν Ρεΐ. Τα σχέδια με τους ανθρώπινους τύπους του Στάκελμπεργκ
(1787-1837), όπως οι γυναίκες των νησιών του Αιγαίου, είχαν μεγάλη απήχηση, αντιγράφηκαν και επανεκδόθηκαν επανειλημμένως για να κοσμήσουν άλλα περιηγητικά έργα. Ο Καστελάν (1772-1838) κατέγραψε
με ευαισθησία και αντικειμενικότητα την εικόνα των νησιών, δίνοντας βάρος στις παραδόσεις του τόπου,
τη μουσική και την ελληνορθόδοξη θρησκευτική τέχνη.
Ο Γουίλιαμ Τέρνερ (1792-1867), γραμματέας της αγγλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Παλαιστίνη και περιηγήθηκε στη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, τη Σάμο, τη Σμύρνη,
τη Λέσβο και την Τρωάδα. Οι πληροφορίες του για τον οικονομικό βίο των Ελλήνων, την εκκλησιαστική
ιεραρχία και τη διοίκηση έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όταν το 1816 επισκέφτηκε τη Λέσβο, σημείωνε
χαρακτηριστικά: «Το κύριο προϊόν του νησιού είναι το λάδι, του οποίου η ποιότητα είναι πολύ αξιόλογη
και πωλείται όλη στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από μια πολύ μικρή ποσότητα που εξάγεται λαθραία
στην Ευρώπη».
Εντυπωσιακή καταγραφή του εμπορικού στόλου των νησιών του Αιγαίου έκανε
το 1816 και ο Γάλλος διπλωμάτης Πουκεβίλ, καταμετρώντας 530 εμπορικά πλοία
οπλισμένα με 1.935 κανόνια. Στους ταξιδιώτες αυτής της εποχής ξεχωρίζει και ο
ελληνομαθής Γερμανός γιατρός και βοτανολόγος Ζίμπερ, που επισκέφτηκε την
Κρήτη το 1817 καταρτίζοντας μια πλούσια συλλογή φυτών και αρχαιοτήτων, ενώ
συγκέντρωσε πληροφορίες για το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των κατοίκων. Σε μια
κρίσιμη εποχή, ο Ζίμπερ απέκρουσε τους
ισχυρισμούς μερικών Ευρωπαίων ότι οι
σύγχρονοι Έλληνες ήταν εκφυλισμένος
λαός.
Ωστόσο αυτή την εποχή δεν έλειψαν και οι αρχαιοκάπηλοι, όπως ο Δανός
Μπρένστεντ, που ανέσκαψε αρχαιότητες στην Τζια, και οι Γάλλοι Βουτιέ και
Μαρσέλους, που άρπαξαν την Αφροδίτη
της Μήλου το 1820. Αξιοσημείωτη είναι
η επίσκεψη Αμερικανών προτεσταντών
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ιεραποστόλων στη Χίο και σε άλλα νησιά το 1820 με σκοπό τον προσηλυτισμό. Ένας
απ’ αυτούς αναφέρει ότι μοίρασαν στη Χίο πάνω από 2.000 προπαγανδιστικά φυλλάδια της «Βιβλικής Εταιρείας», ενώ συνάντησαν και τον μεγάλο δάσκαλο του Γένους
Νεόφυτο Βάμβα.
Σταδιακά, από τα μέσα του 19ου αιώνα, με τα μαζικά οργανωμένα ταξίδια, ο χαρακτήρας των ταξιδιών αρχίζει ν’ αλλάζει. H ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η ύφεση της πειρατείας και η χρήση των ατμόπλοιων βοηθούν στην ανάπτυξη
των λιμανιών ορισμένων νησιών, όπως αυτού της Σύρου.
Η ζωή στο αναπτυσσόμενο λιμάνι της Ερμούπολης καταγράφεται με αρκετές
λεπτομέρειες σε διάφορους χρόνους και από αρκετούς ταξιδιώτες, όπως ο Βερνέ
το 1839-40, ο Γκοτιέ το 1852, ο Μπεντ το 1885 κ.ά. Τα ταξιδιωτικά χρονικά αντικαθίστανται από τους τουριστικούς οδηγούς με εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες,
πρακτικές οδηγίες καθώς και φωτογραφίας. Ένας από τους ταξιδιώτες αυτής της
εποχής ήταν ο Αυστριακός αξιωματικός και συγγραφέας Λέρχενφελντ (Schweiger
Lerchenfeld, 1846-1910), ο οποίος επισκέφτηκε τις Σποράδες, την Εύβοια, τις
Κυκλάδες και τα νησιά του Σαρωνικού το 1875.
Εκτός από τα ταξιδιωτικά έργα του, συνέταξε το 1890 και έναν Οδηγό για την Ελλάδα, με περίπου 200 χαρακτικά. Τα κείμενά του για τους τόπους και τους ανθρώπους
αναφέρονται σε ιστορικά αλλά και σύγχρονα γεγονότα και χαρακτηρίζονται είτε από
ρομαντισμό είτε από κριτική διάθεση.
Schweiger Lerchenfeld, Άντρας και γυναίκα με
παραδοσιακή ενδυμασία της Σκοπέλου (1887)

Ελληνικός χορός στην Πάρο, χαλκογραφία
του Choiseul-Gouffier, σχέδιο J. B. Hilaire
και χάραξη P. Partini (1872, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα)
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Στην Τήνο των προσκυνητών
Λίγο μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, χτίστηκε στην Τήνο η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας. Ο
Αμερικανός φιλέλληνας Χένρι Ποστ (1827) μας έδωσε μία από τις πρώτες περιγραφές της. Χαρακτήρισε
το ναό ειλικρινές ίσως μνημείο ευλάβειας αλλά ατυχή
επένδυση χρημάτων σε μια στιγμή μεγάλης δυστυχίας,
όπου η φιλανθρωπία θα μπορούσε να αποδώσει σημαντικά για να χορτάσουν οι πεινασμένοι, να ντυθούν οι
γυμνοί και να ιδρυθούν σχολεία για να διαφωτιστεί η
άγνοια του λαού.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Αμερικανός καθηγητής
Ελληνικής Ιστορίας Τζέιμς Ίρβινγκ Μανάτ έγραψε για το
ταξίδι του τις ημέρες του προσκυνήματος στην Τήνο, όπου
για τους δέκα χιλιάδες προσκυνητές αντιστοιχούσαν πανδοχεία με 100 κρεβάτια. Σημείωνε ότι τις ημέρες αυτές ο
επισκέπτης αναγκάζεται να πληρώσει το μηνιάτικο ενός
σπιτιού για μία νύχτα κι ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να δώσει στους βαρκάρηδες 3-4 φορές πάνω από το
ναύλο των προσκυνητών, αλλά αυτοί του ζητούσαν περισσότερα. Εντύπωση του έκανε το ότι περπάταγε
ανάμεσα σε ξαπλωμένους ανθρώπους και άλλους που έκαναν άγαρμπες μετάνοιες. Σχολίαζε επίσης ότι
η εκκλησία έχει χτίσει αρκετά οικοδομήματα και συντηρεί την πόλη. Έχει φτιάξει τους μόλους, έχει
στρώσει τους δρόμους και έχει κατασκευάσει δίκτυο ύδρευσης.

Άποψη από τα δυτικά της πολίχνης
Άη Νικόλας στην Τήνο, λιθογραφία
του Choiseul-Gouffier αρχικό σχέδιο
του J. B. Hilaire (1782, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Άποψη της Παναγίας της Τήνου
(Ιανουάριος 1850, Ιδιωτική Συλλογή)
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Η απρόσιτη Ικαρία και το Ηραίο στη Σάμο
Νησί χωρίς σημαντικές αρχαιότητες και ασφαλή λιμάνια, η Ικαρία δεν αποτέλεσε σταθμό των περιηγητών· έτσι όσοι τη μνημονεύουν δεν αποβιβάστηκαν πιθανότατα σ’ αυτήν. Στο 17ο και 18ο αιώνα η Ικαρία
έχει αναφορές σε μερικά περιηγητικά έργα: στο χρονικό του Γάλλου Τεβενό, στο έργο του αρχιεπισκόπου
Benedetto Bordone, Χάρτης της Ικαρίας (1547,
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)

Σάμου Ιωσήφ Γεωργειρήνη, στο ταξιδιωτικό χρονικό του Άγγλου εμπόρου
Μπ. Ράντολφ και στο έργο του Πιτόν ντε Τουρνεφόρ. Ο Γεωργειρήνης (1677)
παρατήρησε ότι οι Ικαριώτες «έχουν λίγα, και δεν τους λείπει τίποτε. Είναι
οι φτωχότεροι αλλά και οι ευτυχέστεροι σ’ όλο το Αιγαίο. Η περιουσία τους
είναι ελάχιστη, αλλά η ελευθερία και η ασφάλεια τους μεγάλη». Ο Τεβενό
έγραψε πως αν κάποιος προύχοντας του νησιού ήθελε να παντρέψει την
κόρη του, διάλεγε για γαμπρό τον καλύτερο σφουγγαρά.
Η γειτονική Σάμος αναφέρεται από τους περισσότερους περιηγητές κατά
τον 16ο και 17ο αιώνα, παρότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς απλώς περιέπλευσαν
το νησί χωρίς να το επισκεφτούν. Το 1702 ο Τουρνεφόρ επισκέφτηκε τα ερείπια του ναού της Ήρας, και τον ακολούθησαν πολλοί άλλοι περιηγητές τον
18ο και τον 19ο αιώνα, μερικοί από τους οποίους έκαναν σχέδια των ερειπίων
του ναού. Το 1879 ο Γάλλος περιηγητής Πολ Ζιράρ ανακάλυψε το άγαλμα της
Ήρας του Χηραμύη, μιας «κόρης» που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του
Λούβρου. Πολλοί περιηγητές που επισκέφτηκαν το νησί τον 18ο και 19ο αιώνα αναφέρθηκαν στο κρασί της
Σάμου και παράθεσαν πολλά στοιχεία για την παραγωγή του. Το 1850 ο Βίκτορ Γκερέν έγραψε ότι τα κρασί
που παράγεται φέρεται να είναι από τα καλύτερα του Αρχιπελάγους.

Ερείπια του Ηραίου στη Σάμο, χαλκογραφία του
Choiseul-Gouffier, σχέδιο του J. B. Hilaire (1872,
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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Ο «κήπος της αυτοκρατορίας» και το γυμνό τοπίο

Otto Magnus von Stackelberg, Γυναίκα
από τη Μυτιλήνη (1828, Ελληνική Βιβλιοθήκη –
Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Λέσβο έδωσαν περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα. Η πόλη και το λιμάνι
της Μυτιλήνης, η καλλιέργεια της ελιάς, ο Μόλυβος
και η ζωή των κατοίκων σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του νησιού περιγράφονται στα μεστά κείμενα πολλών ταξιδιωτών. Με μεγάλες λεπτομέρειες μας
δίνεται η εικόνα του νησιού τον 19ο αιώνα: χωριά,
αρχαιότητες, καλλιέργειες και προϊόντα, ήθη και έθιμα των κατοίκων, καθημερινή ζωή, εμπορική δραστηριότητα και αρκετές αναφορές στη Σαπφώ και άλλα
πρόσωπα της αρχαιότητας. Ο Τόζερ, μιλώντας για τη
Λέσβο παρατηρεί την αφοσίωση των κατοίκων στην
καλλιέργεια της ελιάς, τα ελαιουργεία, καθώς και ότι
«οι Τούρκοι την ονομάζουν “κήπο της αυτοκρατορίας”, γιατί οι κάτοικοί της φροντίζουν ιδιαίτερα τα
δέντρα». Αντιθέτως, για τη γειτονική Λήμνο, ο Λουί
ντε Λονέ, το 1894, σημειώνει ιδιαίτερα την εκδάσωση
του νησιού λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι βοσκοί είναι ικανοί
να κάψουν ένα θάμνο για να ζεσταθούν και να βάλουν φωτιά σε ένα αιωνόβιο πεύκο για να έχουν λίγα
κάρβουνα».

Θήρα, 1907: Μεγαλειώδες τρομακτικό τοπίο...
αλλά χωρίς ξενοδοχείο

Σκηνή από τον τοκετό Ελληνίδας
του Αρχιπελάγους, χαλκογραφία του Sonnini
de Manoncourt (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι)
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Το 1907, όταν ο Φίλιπ Μάρντεν αντίκρισε την καλδέρα
του ηφαιστείου της Σαντορίνης σημείωσε στο έργο του
Greece and the Aegean islands:
«Η δυσκολία στην περιγραφή της ομορφιάς της έγκειται
στην αδυναμία να αποδοθούν
με λέξεις οι εκπληκτικές αντιθέσεις των βράχων, της πόλης
και του ουρανού, για να μην
αναφέρω και τη θάλασσα. Ο
μύθος δεν έχει τιμήσει ανάλογα το νησί, η ποίηση δεν το
έχει τραγουδήσει. Κανένας
Μπάιρον δεν έχει γεμίσει το
ποτήρι του με σαντορινιό κρα-

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης
το Φεβρουάριο του 1866. Διακρίνονται
η Θηρασιά, η Παλαιά και η Νέα Καμένη.

σί. Καμιά θερμή ποιήτρια δεν έζησε και δεν τραγούδησε στα ελικοειδή δρομάκια του. Κανένας θεός του
Ολύμπου δεν ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε εκεί. Αλλά από ομορφιά κάθε είδους, από το βουκολικό μέχρι
το μεγαλειώδες τρομακτικό, η Θήρα δεν έχει ταίρι στο Αιγαίο…». Ο Μάρντεν παρατήρησε επίσης «τις
παράξενες σπηλιές που είχαν κλειστεί με πόρτες και παράθυρα και χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες»,
ενώ σχολίαζε ότι στο νησί «δεν υπήρχαν κατάλληλα καταλύματα, ούτε ένα ξενοδοχείο», κάτι για το οποίο
δεν μπορούν να παραπονεθούν οι σημερινοί ταξιδιώτες.

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΑΣΟΝΑ
Ο Γαλλοελβετός φωτογράφος Φρεντερίκ Μπουασονά (1858-1946), φανατικός ταξιδευτής και πεζοπόρος, επισκέφτηκε αρκετές φορές την Ελλάδα,
από το 1903 έως το 1920, και φωτογράφισε παντού, από την Ήπειρο μέχρι
την Πελοπόννησο και την Κρήτη, και από την Ιθάκη μέχρι τον Όλυμπο και
το Άγιον Όρος. Αποτύπωσε τα τοπία της Ελλάδας αλλά και όψεις της ελληνικής κοινωνίας. Στα ταξίδια του συνοδευόταν από τον ελληνιστή Ντανιέλ
Μπο-Μποβί, πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης, αλλά και
από τον ελληνιστή Βικτόρ Μπεράρ. Στην εικόνα, η χώρα της Αμοργού και
το κάστρο της, όπως απαθανατίστηκαν από το φακό του Μπουασονά.
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Αρχαιολογικοί χώροι
Τα ευρήματα που έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη στα νησιά του Αιγαίου είναι εντυπωσιακά.
Δεκάδες είναι οι νεολιθικές και οι προϊστορικές αρχαιολογικές θέσεις, αλλά και αυτές που αφορούν
στις ιστορικές περιόδους. Αγροικίες, περίβολοι, δρόμοι, οικισμοί, νεκροπόλεις, ιερά, λατομεία, συστήματα ύδρευσης έχουν ανακαλυφθεί σε όλα σχεδόν τα νησιά. Έχοντας ήδη ασχοληθεί με τον Μινωικό,
τον Μυκηναϊκό και τον Κυκλαδικό πολιτισμό στους προηγούμενους τόμους της «Τετραλογίας», εδώ θα
αναφερθούμε –επιλεκτικά και συνοπτικά, εκ των πραγμάτων–, σε μερικούς ακόμη σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών
Στην αρχαία πόλη της Σαμοθράκης, τη σημερινή Παλιάπολη, βρίσκεται το Ιερό των Μεγάλων Θεών, ένα
θρησκευτικό συγκρότημα στο οποίο τελούνταν μυστηριακές τελετές που χρονολογούνται από τον 7ο
αι. π.Χ. Οι θεότητες που λατρεύονταν στο ιερό δεν ήταν οι ολύμπιοι θεοί του Δωδεκάθεου, αλλά οι
χθόνιες θεότητες των Καβείρων.
Οι Κάβειροι ήταν θεότητες αρχαίας ελληνικής μυστηριακής λατρείας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Θεωρούνταν γενικώς κακοποιά πνεύματα, κακοί δαίμονες
που από τα βάθη της γης και από το βυθό της μητέρας τους της θάλασσας εξακόντιζαν φωτιά και
τράνταζαν τη γη. Βέβαια, στο Iερό των Μεγάλων Θεών, οι «Θεοί Μεγάλοι» ή «Θεοί» δεν αναφέρονται ποτέ ως Κάβειροι.
Μια σειρά από κτίσματα μαρτυρούν τη θρησκευτική δραστηριότητα στο χώρο. Οι μόνιμες
κατασκευές χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. και κυρίως στον 3ο αι. π.Χ.
Σε αυτές περιλαμβάνονται το ανάκτορο, ο ιερός κύκλος, η θόλος της Αρσινόης, το τέμενος,
το ιερό, η αρχαϊστική κόγχη, ο μαρμάρινος βωμός, το ελληνιστικό κτήριο, η στοά και η κρήνη
όπου βρισκόταν η περίφημη Νίκη της Σαμοθράκης,
το πρόπυλο του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου και
το τετράγωνο κτίσμα, προσφορά του Φίλιππου του
Αριδαίου και του Αλέξανδρου Δ'.
Οι εορτασμοί πιθανώς πραγματοποιούνταν στα
μέσα Ιουλίου, και κατά τη διάρκειά τους το ιερό δεχόταν αποστολές πρεσβευτών από άλλες πόλεις-κράτη

Γύψινο ομοίωμα του τύπου των ειδωλίωνκιθαρωδών από τη Μύρινα της Λήμνου
(8ος-6ος αι. π.Χ.)

Άποψη του Ιερού των Μεγάλων Θεών
στη Σαμοθράκη με το αναστηλωμένο τμήμα
της κιονοστοιχίας της πρόσοψης
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Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό άγνωστου καλλιτέχνη
που παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη. Χρονολογείται μεταξύ 220 και
190 π.Χ., δηλαδή στην Ελληνιστική εποχή. Έχει ύψος 3,28 μ.
(με τα φτερά) και 5,58 μ. με τη μαρμάρινη πλώρη πλοίου πάνω
στην οποία είναι τοποθετημένο. Σύμφωνα με μια εκδοχή, την είχε
αφιερώσει στο ιερό ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, όταν νίκησε το στόλο
του Πτολεμαίου στα ανοιχτά της Κύπρου, γύρω στο 290 π.Χ. Σήμερα
πιστεύεται ότι την αφιέρωσαν οι Ρόδιοι όταν νίκησαν τον Αντίοχο Γ΄
της Συρίας στη ναυμαχία της Σίδης, το 191 π.Χ. Το γλυπτό εκτίθεται
στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, από το 1884.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

της Ελλάδας. Το ιερό ήταν ανοιχτό σε όσους επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη λατρεία των Μεγάλων
Θεών, αλλά η πρόσβαση στους χώρους τέλεσης των
μυστηρίων επιτρεπόταν μόνο στους μυημένους. Η
αρχιέρεια των μυστηριακών τελετών αποκαλούνταν
με τον τίτλο Σίβυλλα ή Κυβέλη. Το ιερό δεχόταν
μεγάλο αριθμό αναθημάτων, τα οποία τοποθετούνταν
σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κτίριο δίπλα από τον
μεγάλο βωμό.
Διάσημες προσωπικότητες συμμετείχαν στα
μυστήρια αυτά, όπως ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο Σπαρτιάτης Λύσανδρος και πολλοί Αθηναίοι, ενώ αναφορές στο ιερό κάνουν ο Πλάτωνας και ο Αριστοφάνης. Ο ναός αποτέλεσε ιερό των Μακεδόνων από
την περίοδο του Φίλιππου Β' και του Μεγάλου Αλέξανδρου έως την περίοδο των διαδόχων του.

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Φίλιππος Β' γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του, Ολυμπιάδα, στα μυστήρια της Σαμοθράκης.
Ο χώρος διατήρησε τη θρησκευτική σημασία
του και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός επισκέφτηκε το ιερό, ενώ ο συγγραφέας Μάρκος Τερέντιος Βάρρωνας περιέγραψε τα μυστήρια. Πέρασε στην αφάνεια κατά την
ύστερη αρχαιότητα.
Ο χώρος εξερευνήθηκε για πρώτη φορά το
1444, ωστόσο η πραγματική αρχαιολογική
έρευνα ξεκίνησε μετά την ανακάλυψη του
αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης,
το 1863, από τον Γάλλο πρόξενο Σαρλ
Σαμπουαζό. Το 1866 μια γαλλική αρχαιολογική αποστολή ξεκίνησε ανασκαφές
στο χώρο και ακολούθησαν αποστολές
από την Αυστρία το 1873 και 1876.

Τεφροδόχος μελανόμορφη πελίκη
που αποδίδεται στον «Ζωγράφο του Ευχαρίδη»,
με σκηνή τρύγου, παρουσία θεών (αριστερά
ο Ηρακλής, στο κέντρο ο Διόνυσος).
Προέρχεται από τη νότια νεκρόπολη
και χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης).

Πήλινα ειδώλια καθιστών γυμνών γυναικών
χωρίς χέρια, με θρησκευτική σημασία,
σχετική με τη λατρεία μιας Μεγάλης Θεάς
και τη γονιμότητα (τέλος 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης)
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Η προϊστορική Πολιόχνη
Στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού αναπτύχθηκε
στην ανατολική ακτή της Λήμνου ο προϊστορικός οικισμός της Πολιόχνης, ο οποίος γνώρισε πολλές φάσεις αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η Πολιόχνη ανήκει στον
πολιτισμό του βορειοανατολικού Αιγαίου μαζί
με την Τροία, τη Θερμή στη Λέσβο, το Εμποριό
στη Χίο και το Ηραίο στη Σάμο. Είχε κομβική
θέση στο βόρειο Αιγαίο και εξυπηρετούσε
τη διακίνηση των μεταλλευμάτων και
γενικότερα το θαλάσσιο εμπόριο. Ο λόφος
όπου οικοδομήθηκε ο οικισμός είχε άφθονο
πόσιμο νερό, γη κατάλληλη για καλλιέργεια και
ασφαλές αγκυροβόλιο· έτσι κατοικήθηκε από τα
μέσα περίπου της 5ης έως το τέλος της 2ης χιλιετίας
π.Χ. Οι οικοδομικές φάσεις του οικισμού καλύπτουν
χωρίς διακοπή όλη την 3η χιλιετία π.Χ. Η πόλη καταστράφηκε από φυσικά αίτια, ίσως σεισμό, στο τέλος της
3ης χιλιετίας π.Χ., εγκαταλείφθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξανακατοικήθηκε για λίγο κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.

Τριποδική φιάλη από τη λεγόμενη
Κόκκινη περίοδο της Πολιόχνης
(Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, Μύρινα)

Η πόλη του Ήφαιστου

Ο Ήφαιστος στο εργαστήριό του μαζί
με τη Θέτιδα, μητέρα του Αχιλλέα.
Αττική ερυθρόμορφη κύλικα, 5ος αι. π.Χ.
(Μουσείο Κρατικών Αρχαιοτήτων, Βερολίνο).
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Αμφορέας από την Πολιόχνη. Έχει περίεργο
διπλό ζεύγος λαβών, που πιθανώς σχετίζονται
με το αν το δοχείο ήταν γεμάτο ή όχι
(Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, Μύρινα).

Η Ηφαιστία ήταν μία από τις δύο πόλεις-κράτη της αρχαίας Λήμνου και άκμασε από τον 7ο έως τον 1ο αι.
π.Χ. Πήρε το όνομά της από τον θεό Ήφαιστο, που ήταν ο προστάτης της, όπως φανερώνουν νομίσματα
που βρέθηκαν και παριστάνουν έναν αναμμένο δαυλό στη μία τους όψη. Αποτελούσε την έδρα της
αρχαιοελληνικής θρησκείας στο νησί, καθώς εκεί τελούνταν γιορτές προς τιμή του Ήφαιστου, τα
λεγόμενα «Ηφαίστεια».
Η αρχαία πόλη, χτισμένη από τους Πελασγούς πάνω στη χερσόνησο της Παλαιόπολης, είχε
δύο φυσικά λιμάνια που χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τον καιρό. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, μετά
την κατάκτηση του νησιού από τους Αθηναίους ο πληθυσμός της ελαττώθηκε, κάτι που φανερώνουν και οι πολυάριθμοι τάφοι με αττικά αγγεία που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 5ου αι.
π.Χ. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ιερό αφιερωμένο στη Μεγάλη Θεά Λήμνο, λουτρά, ένα μεγάλο
οικοδόμημα-ανάκτορο, το οποίο μάλλον ήταν ο λαβύρινθος της Λήμνου που αναφέρει ο Πλίνιος,
και κατασκευάστηκε πιθανώς στην Ελληνιστική περίοδο, αλλά τροποποιήθηκε κατά τη Ρωμαϊκή.
Επίσης, έχουν βρεθεί πολλές κατοικίες, ένα ακόμη ιερό και μια μεγάλη νεκρόπολη, που ανήκαν σε
ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος κατοίκησε στο νησί από τον 8ο μέχρι τον 6ο αι. π.Χ. Το ιερό μοιάζει να
καταστράφηκε στα τελευταία χρόνια του 6ου αι. π.Χ. Βρέθηκαν πολλά όπλα, χρυσά αντικείμενα, πήλινα
ειδώλια και αγγεία τοπικής τεχνοτροπίας.
Οι χριστιανικές εκκλησίες που βρέθηκαν δηλώνουν τη σπουδαιότητα της πόλης και κατά τη Βυζαντινή περίοδο, αφού από τον 4ο αι. μ.Χ. αποτελούσε έδρα επισκόπου. Μάλιστα, ο επίσκοπος Ηφαιστίας

Στρατήγιος πήρε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας.
Η πόλη υπήρξε το οικονομικό κέντρο
του νησιού μέχρι και τον 11ο αιώνα, όταν
το λιμάνι της σταδιακά επιχώθηκε και
άρχισε η εγκατάσταση των Ενετών στον
γειτονικό Κότσινο.
Κοντά στην Ηφαιστία βρίσκεται το
Καβείριο ή Ιερό των Καβείρων. Στο χώρο
του ιερού, το οποίο γνώρισε περίοδο
ακμής από τον 8ο αι. π.Χ. έως την ύστερη
αρχαιότητα, υπήρχαν μεγάλες αίθουσες
μύησης (τελεστήρια), μέσα στις οποίες
φανερώνονταν στους μύστες τα «ιερά»,
τα Καβείρια Μυστήρια. Το αρχαϊκό τελε- Ερυθρόμορφος ασκός με παράσταση κύκνου και γρύπα
από το Καβείριο, που χρονολογείται στους Ελληνιστικούς
στήριο ίσως είναι το αρχαιότερο γνωστό χρόνους (Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, Μύρινα).
τελεστήριο στον ελληνικό χώρο, παλαιότερο και από το Σολώνειο Τελεστήριο της Ελευσίνας. Καταστράφηκε από πυρκαγιά μάλλον με την
εισβολή των Περσών το 512 π.Χ. Ακολούθησε το τελεστήριο των Ελληνιστικών χρόνων και το τελευταίο,
των Ύστερων Ρωμαϊκών, η λεγόμενη «βασιλική», που είναι χτισμένο πάνω στο αρχαϊκό. Οι ανασκαφές
έφεραν στο φως πολλά αναθήματα, όπως λύχνους για τις νυχτερινές τελετές, κεραμικά για τα συμπόσια,
θραύσματα γλυπτών, επιγραφές κ.ά.

Πήλινα αγαλμάτια σειρήνων από το Ιερό της
Μεγάλης Θεάς στην Ηφαιστία (7ος-6ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, Μύρινα)

Πρωτολημνιακοί κάνθαροι από το Καβείριο
(8ος-6ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Λήμνου, Μύρινα)

Κάτοψη του ιερού
των Καβείρων στη Λήμνο
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Η αρχαία Μήθυμνα
Η πόλη της Μήθυμνας (σημερινός Μόλυβος), στη βόρεια ακτή της Λέσβου, ιδρύθηκε στο τέλος της Εποχής του Χαλκού πιθανότατα μετά την άφιξη των Αιολέων. Το όνομα Μήθυμνα έχει προελληνική ρίζα,
πελασγική, και διατηρήθηκε από την αρχαιότητα μέχρι τον 14ο αιώνα.
Στην Ιλιάδα ο Όμηρος αναφέρει ότι η Μήθυμνα, με απόφαση του αρχηγού των Πελασγών, Πυλαίου,
συμμάχησε με τους Τρώες. Έτσι έγινε στόχος επιδρομών των Αχαιών και ο Αχιλλέας την πολιόρκησε
στενά και κατάφερε να την καταλάβει μετά την προδοσία της βασιλοπούλας της Μήθυμνας, Πεισιδίκης.
Η αρχαία Μήθυμνα είχε αντιπαλότητα με τη Μυτιλήνη και
τις υπόλοιπες πόλεις της Λέσβου ως η μόνη σύμμαχος της Αθήνας. Η πόλη γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθησή της κατά την Αρχαϊκή
περίοδο. Από τον 4ο αι. π.Χ. περιορίστηκε στην ακρόπολη και την
Ντάπια, όπου σώζεται σε μεγάλο ύψος ένα τμήμα του αμυντικού
τείχους της Ελληνιστικής εποχής, το οποίο ενσωματώθηκε στο
σημερινό μεσαιωνικό κάστρο. Σώζονται λείψανα από το μώλο του
αρχαίου λιμανιού, καθώς και τμήματα του υδραγωγείου της Ρωμαϊκής εποχής που μετέφερε το νερό από τον Λεπέτυμνο στη Μήθυμνα. Στη θέση Ντάπια εντοπίστηκε το αρχαϊκό νεκροταφείο της
πόλης, ενώ η νεκρόπολη των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων
αποκαλύφθηκε κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από τη Μήθυμνα στη Πέτρα.
Η Μήθυμνα υπήρξε πατρίδα του λυρικού ποιητή Αρίωνα.
Σήμερα πάνω στα λείψανα της αρχαίας οχύρωσης, στην κορυφή
του λόφου, είναι χτισμένο το κάστρο της Μήθυμνας.
Στην περιοχή της Μόριας, 6 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης, σώζεται ένα τμήμα του ρωμαϊκού υδραγωγείου της πόλης.
Είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία της Λέσβου και οι ντόπιοι το ονομάζουν «καμάρες».
Σώζονται 17 τόξα μήκους 170 μέτρων. Οι πεσσοί και οι θόλοι των τόξων κατασκευάστηκαν με γκρίζο μάρμαρο του νησιού. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο κατασκευάστηκε στα τέλη του 2ου ή στις αρχές
του 3ου αι. μ.Χ. για να μεταφέρει νερό από τις πηγές του όρους Όλυμπος στη Μυτιλήνη. Το συνολικό του μήκος ήταν 26 χιλιόμετρα. Υπολογίζεται ότι προμήθευε την πόλη με 127.000 κυβικά μέτρα
νερού την ημέρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών Ρωμαίων συγγραφέων αλλά και με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, η ρωμαϊκή Μυτιλήνη ήταν μια ακμάζουσα πόλη με μεγαλοπρεπή δημόσια κτήρια
και πολυτελείς ιδιωτικές επαύλεις.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο στη Μόρια,
σε επιχρωματισμένη λιθογραφία
του 19ου αιώνα

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

δικό χώρο. Καταστράφηκε τον 3ο-4ο αι. μ.Χ., όταν τα αρχιτεκτονικά μέλη του θρυμματίστηκαν
από τους χριστιανούς και έγιναν ασβέστης σε καμίνια που λειτούργησαν γύρω του. Πάνω
στο δάπεδο του υστεροκλασικού ναού οικοδομήθηκε η βασιλική των Παλαιοχριστιανικών
χρόνων, της οποίας διακρίνεται εμφανώς η κόγχη του ιερού. Ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος
γράφει πως στο χώρο διεξάγονταν αγώνας και καλλιστεία προς τιμήν της Ήρας, στα
οποία έπαιρναν μέρος τα κορίτσια του νησιού, οι «Λεσβιάδες Ελκεσίπεπλοι».

Η Δασκαλόπετρα
Ο βράχος της Δασκαλόπετρας βρίσκεται πάνω από την ομώνυμη παραλία του Βροντάδου και, σύμφωνα με την παράδοση, έχει συνδεθεί με τον Όμηρο, αφού θεωρείται το
«Σχολείο» του μεγάλου επικού ποιητή.
Ο βράχος της Δασκαλόπετρας αποτελούσε πόλο έλξης για τους περιηγητές και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ποικίλες ερμηνείες. Πολλοί τον συνέδεσαν με τον Όμηρο, ενώ
άλλοι εκτίμησαν ότι είναι βωμός ειδωλολατρικής θεότητας. Το 1764 ο Ρίτσαρντ Τσάντλερ
ονόμασε το βράχο ιερό της Κυβέλης, η οποία με το όνομα Μεγάλη Μήτηρ λατρευόταν σε
ναό που υπήρχε πιθανόν στην περιοχή του Βροντάδου. Έχουν βρεθεί εκεί πολλά ανάγλυφα και αγάλματα, καθώς και αναθηματική επιγραφή. Στα Αρχαϊκά χρόνια η θεά παριστανόταν καθισμένη μέσα σε ναΐσκο, έτσι ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.
Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο πεπλατυσμένος βράχος με το ναό της θεάς Κυβέλης, σε συνδυασμό με τα νερά της γειτονικής πηγής, ήταν αφιέρωμα στη θεά και αποτελούσε ιερό που εξυπηρετούσε τη λατρεία της. Πιθανόν στο χώρο αυτό υπήρχε και
βωμός του ποιητή, όπου τελούνταν ποιητικοί αγώνες, την οργάνωση των οποίων είχαν
οι Ομηρίδες Ραψωδοί.
Σήμερα ο βράχος είναι διαβρωμένος και το ιερό έχει υποστεί μεγάλη φθορά, ώστε
μόλις που διακρίνονται από το ανάγλυφο η καθιστή στο θρόνο θεά Κυβέλη και οι δύο
λέοντες που τον πλαισίωναν.

Μαρμάρινη προτομή
του Ομήρου που
χρονολογείται
στη Ρωμαϊκή
περίοδο (Μουσείο
Λούβρου, Παρίσι).

Tο Iερό των Μέσων
Tο Iερό των Μέσων βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Λέσβου, στο κέντρο του νησιού, από
όπου η περιοχή πήρε το όνομά της, «Μέσον», από τον αιολικό τύπο της λέξης. Το ιερό ήταν αφιερωμένο στη
λεσβιακή Τριάδα (Ζευς, Διόνυσος, Ήρα), αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν αφιερωμένο στην Αφροδίτη.
Από τον αρχαίο ιωνικό ψευδοδίπτερο ναό του 4ου αι. π.Χ. σώζονται μόνο το δάπεδο και τμήματα των κιόνων.
Ο ναός, διαστάσεων 45x26 μ., με 112 ψηλούς κίονες, ήταν το μοναδικό μνημείο αυτού του τύπου στον ελλα-
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Η πέτρα του Ομήρου
σε καρτ ποστάλ εποχής
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Ο τάφος του Στάφυλου
Στην παραλία της Σταφύλου στη Σκόπελο έχει βρεθεί ένας μυκηναϊκός τάφος
που αποδόθηκε στον μυθικό ήρωα Στάφυλο. Το ξίφος του Στάφυλου με τη χρυσή
λαβή, μήκους 32 εκ., βρέθηκε μαζί με άλλα κρητομυκηναϊκά ευρήματα από τον
αρχαιολόγο Ν. Πλάτωνα σε ανασκαφή του 1936.
Ο Στάφυλος, γιος της Αριάδνης και του θεού Διόνυσου, κατά μία εκδοχή, ή
του Θησέα, κατά μία άλλη, ήταν αρχηγός των Κρητών που κατοίκησαν το νησί
και εισήγαγαν την καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς. Σύμφωνα με την
πρώτη εκδοχή, ο Στάφυλος γεννήθηκε στη Λήμνο και, με βάση κάποιες παραδόσεις, πήρε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Ο μύθος ίσως προσπαθεί
να εξηγήσει την καταγωγή του κρασιού στη Σκόπελο, τους δεσμούς της με την
Αθήνα, αλλά και την ύπαρξη πόλης στο νησί με το όνομα Κνωσός. Επίσης, επιβεβαιώνει την ανατολική προέλευση της διονυσιακής λατρείας, που συμπίπτει
με την αρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο.
Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Πεπάρηθος, από το όνομα του αδερφού
του Στάφυλου. Το κρασί του (Πεπαρήθιος οίνος) ήταν φημισμένο κατά την
αρχαιότητα. Η μετονομασία του νησιού στο σημερινό του όνομα, Σκόπελος,
έγινε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους.

Η Σαμία Ήρα

Το ξίφος του Στάφυλου (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Η περιοχή του Ηραίου στη Σάμο ήταν αρχαιότατος τόπος θρησκευτικής λατρείας, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι
υπάρχουν εκεί ερείπια από τουλάχιστον
τέσσερις ναούς (του 8ου αι. π.Χ., του 7ου
αι. π.Χ., ο ναός των Ροίκου και Θεόδωρου
του 6ου αι. π.Χ. και ο ναός με τη μορφή που
σώζεται σήμερα, της εποχής του τύραννου
Πολυκράτη, 538-522 π.Χ.).
Σύμφωνα με την παράδοση εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η θεά Ήρα, ενώ,
όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο ναός της
«Ιμβρασίας Ήρας», από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, ήταν
δίπτερος ιωνικού ρυθμού με 155 γιγάντιες
κολώνες. Από αυτές μόνο μία παραμένει
όρθια. Χαρακτηριστικό δείγμα της αρτιότητας της κατασκευής είναι η ύπαρξη δικτύου
πήλινων αγωγών για την αποχέτευση των υδάτων της βροχής.
Περιρραντήριο από το ιερό
Τα αναθήματα που έχουν βρεθεί μαρτυτης Ήρας στη Σάμο (περ. 650 π.Χ.,
ρούν ότι η θρησκευτική επιρροή του Ηραίου
Μουσείο Περγάμου, Βερολίνο)
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Άποψη από τον αρχαιολογικό χώρο
του Ηραίου

Το Ηραίο το 1810 σε επιχρωματισμένη
λιθογραφία του Luigi Mayer (Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα)

και η λατρεία της Σαμίας Ήρας εκτεινόταν σε όλη την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Αίγυπτο
και της Μέση Ανατολή, ενώ συγκρινόταν με την επιρροή του Μαντείου των Δελφών. Από το ναό ξεκινούσε η Ιερά Οδός που είχε μήκος 4.880 μ. και ήταν στρωμένη με πέτρα, η οποία οδηγούσε στην αρχαία
πρωτεύουσα της Σάμου (το σημερινό Πυθαγόρειο).
Οι ανασκαφές στο Ηραίο άρχισαν πριν από 125 χρόνια και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σχεδόν ολόκληρη η έκταση του ιερού ήρθε στο φως. Ο μεγάλος ναός, οι βωμοί, μικρότεροι ναοί, σπίτια και αναρίθμητα ευρήματα αποκαλύπτουν έναν μεγάλο πολιτισμό που έλαμψε στην περιοχή.
Στο Πυθαγόρειο υπάρχουν ερείπια από το πολυκράτειο τείχος, το αρχαίο θέατρο, τα ρωμαϊκά λουτρά
και το περίφημο Όρυγμα του Ευπαλίνου.

Ο κολοσσιαίος Κούρος της Σάμου
που βρέθηκε το 1980 ανατολικά του Ηραίου
και χρονολογείται γύρω στο 580 π.Χ.
Το αρχικό του ύψος ήταν 5 μέτρα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου).

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ
Τον 6ο αι. π.Χ. με εντολή του τύραννου Πολυκράτη κατασκευάστηκε
κοντά στο Πυθαγόρειο το Ευπαλίνειο όρυγμα, μια σήραγγα με μήκος
1.036 μ. και άνοιγμα περίπου 1,80x1,80 μ. με σκοπό να χρησιμεύσει ως
υδραγωγείο. Σχεδιαστής και μηχανικός του έργου ήταν ο Ευπαλίνος από
τα Μέγαρα.
Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, το όρυγμα αυτό ήταν αμφίστομο,
δηλαδή ανοίχτηκε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του βουνού.
Οι δύο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο μέσον με αξιοθαύμαστη
ακρίβεια. Επρόκειτο για ένα σημαντικό επίτευγμα για τα τεχνολογικά
δεδομένα της εποχής. Η κατασκευή του ορύγματος εκτιμάται ότι κράτησε 10 χρόνια. Μερικά μέτρα κάτω από την κύρια σήραγγα έχει σκαφτεί
μια μικρότερη, από την οποία περνούσε το νερό.
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ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Οι κόγχες στον αναλημματικό τοίχο
που συγκρατεί το δεύτερο άνδηρο
του Ασκληπιείου της Κω. Η μεγαλύτερη
φέρει κρήνη και απεικόνιση του Πάνα.

Το ιερό αμπέλι του Διόνυσου

Στην Ικαρία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Κάμπου, πάνω στο λόφο
όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, η Οινόη. Η πόλη ιδρύθηκε το 750 π.Χ. από Μιλήσιους και συνέχισε να κατοικείται μέχρι και τα
πρώτα Βυζαντινά χρόνια, οπότε εμφάνισε νέα ανάπτυξη και μετονομάστηκε
σε Δολίχη. Η Οινόη όφειλε το όνομά της στην αμπελουργία και την παραγωγή του κρασιού, που ήταν αναπτυγμένη στο νησί. Ο Ικαριώτης ιστορικός
Παμφίλης υποστηρίζει ότι στην Οινόη υπήρχε η Πράμνη πέτρα, κοντά στην
οποία βλάστησε η Διονυσιάς άμπελος, το ιερό αμπέλι του Διόνυσου από το
οποίο παράχθηκε το πρώτο κρασί, ο Πράμνιος οίνος. Λόγω της λατρείας των
κατοίκων προς τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, η πόλη ονομαζόταν και
Διονυσιάς. Στον αρχαιολογικό χώρο σώζονται τα υπολείμματα των τειχών του
αρχαίου οικισμού, ο βυζαντινός ναός της Αγίας Ειρήνης, ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο και ένα βυζαντινό κτίσμα, γνωστό ως «Παλάτια». Σώζεται, επίσης, το
ρωμαϊκό ωδείο με τα χαρακτηριστικά τόξα, καθώς και υπολείμματα λουτρών
και αγωγών που χρησίμευαν για την τροφοδότηση της πόλης με νερό.
Διάσπαρτα αγγεία στον αρχαιολογικό χώρο
του Κάμπου της Ικαρίας

Οι αναστηλωμένοι κορινθιακοί κίονες
του ναού του Απόλλωνα στο μεσαίο (δεύτερο)
άνδηρο του Ασκληπιείου

Ασκληπιείο: Τομή από ανατολικά
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Το «επιστημονικό» Ασκληπιείο
Βορειοδυτικά της σύγχρονης
πόλης της Κω, στην πλαγιά
ενός λόφου που βλέπει προς
τις ακτές της Μικράς Ασίας,
βρίσκεται το συγκρότημα του
Ασκληπιείου, ενός από τα πιο
φημισμένα ασκληπιεία της
αρχαιότητας. Στην εποχή αυτή
αποτελούσε χώρο λατρείας
του θεού Ασκληπιού και χώρο
θεραπείας αλλά και διδασκαλίας της Ιατρικής. Ο Ιπποκράτης ο Κώος, που θεωρείται ο
πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής, δίδαξε στη σχολή που είχε
ιδρύσει ο ίδιος στο Ασκληπιείο.

Σε αντίθεση με το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, σε αυτό της Κω αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η
επιστημονική Ιατρική, αφού φαίνεται πως υπήρχαν εκεί επαγγελματίες γιατροί, που θεράπευαν τους πιστούς χρησιμοποιώντας περισσότερο επιστημονικές μεθόδους και όχι απλώς
την παραδοσιακή θεραπεία που βασιζόταν στη «θαυματουργή επέμβαση» του θεού.
Ο χώρος χρησιμοποιούνταν ήδη από τη Μυκηναϊκή και τη Γεωμετρική εποχή, αφού
εκεί λατρεύονταν ο θεραπευτής δαίμονας Παιήονας και ο Απόλλωνας, πατέρας του Ασκληπιού. Τα ερείπια του Ασκληπιείου που σώζονται σήμερα χρονολογούνται μετά τον 4ο αι.
π.Χ, στην Ελληνιστική εποχή, κάτι που φανερώνουν και τα τρία αλλεπάλληλα επίπεδα
οικοδόμησής του, δείγμα ανατολίτικης αρχιτεκτονικής που εισχώρησε στην ελληνική με
τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο χώρο υπήρχαν πολλά αναθήματα, έργα
φημισμένων καλλιτεχνών, όπως περιγράφουν ο Κώος ποιητής Ηρώνδας τον 3ο αι. π.Χ.
και ο Στράβων αργότερα.
Το Ασκληπιείο άκμασε ιδιαίτερα κατά τους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους,
αποκτώντας πανελλήνια φήμη. Το 242 π.Χ. οι Κώοι εξασφάλισαν την αναγνώριση της
ασυλίας, δηλαδή της προστασίας του ιερού από πολεμικές ή άλλες εχθρικές ενέργειες,
και καθιέρωσαν τα Μεγάλα Ασκληπιεία, εορτή κατά την οποία διεξάγονταν μουσικοί και
γυμνικοί αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις. Ο χώρος εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι την ύστερη αρχαιότητα και εγκαταλείφθηκε μετά τους σεισμούς
που έγιναν το 469 και το 554 μ.Χ. Mεγάλα τμήματα του Ασκληπιείου λιθολογήθηκαν από
τους Ιωαννίτες Iππότες για να χτιστεί το μεσαιωνικό κάστρο της Κω.

Ακέφαλο άγαλμα του Ασκληπιού
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κω)
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Η ακρόπολη της Λίνδου

Κλεόβουλος ο Ρόδιος

Στην ανατολική Ρόδο, σε μια φυσικά οχυρή θέση στην
κορυφή βράχου, δεσπόζει η ακρόπολη της Λίνδου. Ο Όμηρος λέει πως ο πρώτος της οικιστής ήταν ο Κέρκαφος, ένας
από τους εφτά γιους του Ήλιου και της νύμφης Ρόδου.
Ο Πίνδαρος και ο Στράβων ως πρώτο οικιστή αναφέρουν
τον Λίνδο, γιο του Κέρκαφου. Ευρήματα από τη Νεολιθική
περίοδο, την Εποχή του Χαλκού και τους Μυκηναϊκούς
χρόνους μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Κατά την Αρχαϊκή περίοδο πρωτοστάτησε στην αποικιακή κίνηση στη Μεσόγειο. Η Λίνδος ήταν
μέλος της Δωρικής Εξάπολης, της συνομοσπονδίας που
ίδρυσαν οι Δωριείς κάτοικοι έξι σημαντικών πόλεων της
Ρόδου, της Κω και της νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας. Το
700 π.Χ. εξελίχτηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο και
είχε σημαντική ναυτική δύναμη.
Η πόλη άκμασε υπό τη διακυβέρνηση του μετριοπαθούς τυράννου Κλεόβουλου (6ος αι. π.Χ.), ενός από τους
επτά σοφούς της αρχαιότητας, στον οποίο αποδίδεται το ρητό «παν μέτρον άριστον». Νομοθέτης και
ποιητής, ο Κλεόβουλος, ως τύραννος της Λίνδου σηματοδότησε το πέρασμα από τη βασιλεία και το αριστοκρατικό πολίτευμα στη δημοκρατία, αφού στην εποχή του το πολίτευμα της πόλης απέκτησε φιλελεύθερες και δημοκρατικές βάσεις.
Τον 5ο αι. π.Χ. η Λίνδος συμμετείχε στη Συμμαχία της Δήλου (Α' Αθηναϊκή Συμμαχία), παρότι δωρική πόλη, αλλά στον Πελοποννησιακό Πόλεμο πήρε το μέρος της Σπάρτης. Η σημασία της σταδιακά
μειώθηκε μετά την ίδρυση της Ρόδου, το 408 π.Χ.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η οχυρή ακρόπολή της αξιοποιήθηκε από τους Ρωμαίους,
τους Βυζαντινούς, τους Ιωαννίτες Ιππότες και Τούρκους. Στην
ακρόπολη σώζονται ερείπια από τον δωρικό ναό της Αθηνάς
Λινδίας, που οικοδομήθηκε το 300 π.Χ. στη θέση αρχαιότερου
ναού, την ελληνιστική στοά, που χρονολογείται στο 200 π.Χ., το
αρχαίο θέατρο, τον ρωμαϊκό ναό που ήταν αφιερωμένος πιθανόν στον Διοκλητιανό (300 μ.Χ.), το ελληνιστικό τείχος που
περιβάλλει την ακρόπολη (ίδιας εποχής με τα Προπύλαια) κ.ά.
Δίπλα στο μεσαιωνικό διοικητήριο υπάρχουν λείψανα της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη (13ος αι.), η οποία οικοδομήθηκε στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που πρέπει να είχε
χτιστεί εκεί γύρω στο 500.
Οι Ιωαννίτες κατέλαβαν τη Λίνδο το 1307 και επισκεύασαν τα
οχυρωματικά έργα της ακρόπολης, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό
τις βυζαντινές οχυρώσεις με νέους πύργους. Το 1522 η ακρόπολη
πέρασε στα χέρια των Οθωμανών, οι οποίοι με τη σειρά τροποποίησαν την οχύρωση κατασκευάζοντας γωνιακούς προμαχώνες.

Η ανηφορική πέτρινη σκάλα
προς την ακρόπολη της Λίνδου
σε γκραβούρα εποχής

Η ακρόπολη της Λίνδου από αέρος

Η λευκή Κάμειρος και η πατρίδα του Διαγόρα
Αναπαράσταση της ακρόπολης
της Λίνδου, όπως ήταν κατά τα Ρωμαϊκά
χρόνια (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου,
από τον οδηγό Ρόδος, των εκδόσεων Explorer).
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Στη βορειοδυτική ακτή της Ρόδου βρίσκονται τα ερείπια της Καμείρου, μίας από τις τρεις αρχαίες πόλεις
του νησιού, μαζί με την Ιαλυσό και τη Λίνδο. Η περιοχή είχε πρωτοκατοικηθεί από τους Μυκηναίους, ενώ
η πόλη ιδρύθηκε από τους Δωριείς γύρω στον 8ο αι. π.Χ. στην πλαγιά λόφου με επίπεδη κορυφή. Εκεί βρισκόταν η ακρόπολη, που περιελάμβανε το συγκρότημα του ναού της Αθηνάς Καμειρίας και τη στοά. Υπήρχε δεξαμενή νερού χωρητικότητας 600 κυβικών νερού που μπορούσε να υδροδοτήσει 400 οικογένειες
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και κατασκευάστηκε τον 6ο αι. π.Χ. Ο κύριος οικισμός, που αποτελούνταν από παράλληλους δρόμους
και συγκροτήματα κατοικιών, βρισκόταν στο μεσαίο
επίπεδο. Στο κάτω επίπεδο υπήρχε ένας δωρικός
ναός, πιθανόν του Πύθιου Απόλλωνα, η κρήνη και
η αγορά με τον περίβολο με τους βωμούς, ο οποίος
περιείχε αφιερώματα σε διάφορες θεότητες.
Η πόλη άκμασε τον 6ο αι. π.Χ. και η ανάπτυξή
της στηρίχτηκε κυρίως στην αγροτική παραγωγή
λόγω του εύφορου αργιλώδους εδάφους της περιοχής, στο οποίο αναφέρεται και ο Όμηρος αποκαλώντας την αργινόεντα (λευκή).
Η Kάμειρος συμμετείχε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, όπως και οι δύο άλλες πόλεις-κράτη του
νησιού. Το 412 π.Χ., κατά τη διάρκεια του ΠελοΆποψη από τον αρχαιολογικό χώρο της Καμείρου
ποννησιακού Πολέμου, έφτασε στο νησί, μαζί με το
στόλο της Σπάρτης, ο Δωριέας από την Ιαλυσό, γιος του περίφημου ολυμπιονίκη Διαγόρα. Έπεισε τους
κατοίκους να ενωθούν σε ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα τη Pόδο, μια νέα πόλη που ιδρύθηκε με συνοικισμό κατοίκων από τις τρεις παλαιές πόλεις-κράτη. Η Κάμειρος καταστράφηκε από σεισμό το 226 π.Χ.,
όταν κατέρρευσε και ο περίφημος Κολοσσός της Ρόδου, ενώ επλήγη από σεισμό για δεύτερη φορά το 142
π.Χ., οπότε και εξαφανίστηκε σταδιακά ως πόλη.
Στις ανασκαφές της Καμείρου βρέθηκαν πολλά πήλινα αγγεία και πιάτα. Ένα από αυτά, το «πιάτο
της Καμείρου», με ένα μεγάλο ψάρι ζωγραφισμένο στο κέντρο του, εκτίθεται στο Λούβρο.
Στο νησί σώζονται επίσης τα ερείπια της ακρόπολης της Ιαλυσού, πατρίδας του ολυμπιονίκη Διαγόρα, στο λόφο του Φιλέρημου, μπροστά από το μοναστήρι της Κυράς του Φιλέρημου. Ελάχιστα από τα
μνημεία της ακρόπολης σώζονται σήμερα, όπως ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς, του 2ου ή 3ου αι. π.Χ., που
χτίστηκε στη θέση παλαιότερου ναού του 5ου αι. π.Χ. Σώζεται, επίσης, η δωρική κρήνη του 4ου αι. π.Χ.,
με κρουνούς σε σχήμα κεφαλής λιονταριού, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του λόφου.

Ο πυγμάχος Διαγόρας ο Ρόδιος στα χέρια
των δύο γιων του. Σύμπλεγμα που κοσμεί
την πλατεία Ψαροπούλας, στη Ρόδο.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο δωρικός ναός της Λινδίας Αθηνάς

ΤΟ «ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ» ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ
Στο λόφο του Μόντε Σμιθ, πάνω από την πόλη της Ρόδου, σώζονται τα
ερείπια της αρχαίας ακρόπολης. Η ακρόπολη της Ρόδου δεν είχε οχυρωματικό χαρακτήρα, αλλά περιελάμβανε ναούς, υπόγειους χώρους λατρείας, άλση, στάδια, γυμναστήρια και ωδεία. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως
τον δωρικό ναό του Πύθιου Απόλλωνα, το αρχαίο στάδιο, που κατασκευάστηκε τον 2o αι. π.Χ. και βρίσκεται κάτω από το ναό του Απόλλωνα, και
το ρωμαϊκό ωδείο, με κερκίδες χωρητικότητας 800 ατόμων. Μπροστά από
το ωδείο σώζονται τα ερείπια του γυμνασίου, ενώ βορειότερα βρέθηκαν τα
υπολείμματα του δωρικού ναού του Δία Πολιέα και της Αθηνάς Πολιάδος.
Από εκεί έκανε τις παρατηρήσεις του στον έναστρο ουρανό ο αρχαίος
αστρονόμος Ίππαρχος.
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Στην είσοδο της ακρόπολης της Λίνδου, λαξευμένη πάνω σε
βράχο, σώζεται ανάγλυφη απεικόνιση της «τριημιολίας»,
του χαρακτηριστικού τύπου ροδιακού πολεμικού πλοίου
των Ελληνιστικών χρόνων. Το ανάγλυφο, έργο του γλύπτη
Πυθόκριτου, είναι ανάθημα των Λινδίων προς τιμή
του Αγήσανδρου, γιου του Μικκίωνος, ο οποίος πιθανόν
ήταν ναύαρχος. Στον Πυθόκριτο αποδίδεται
και η περίφημη Νίκη της Σαμοθράκης.
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ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η επιβλητική πύλη D’ Amboise
στο μεσαιωνικό κάστρο της Ρόδου

Το κάστρο του Εξώμβουργου στην Τήνο
σε επιχρωματισμένο χαρακτικό της εποχής
της Ενετοκρατίας

Την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας αλλά και τους πρώτους αιώνες της
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επικρατούσε ασφάλεια στο Αιγαίο.
Έτσι δεν υπήρχε ανάγκη οχύρωσης
των νησιών του, ούτε των καίριων
παραθαλάσσιων πόλεων και των λιμανιών. Οι παλιότερες οχυρωμένες ακροπόλεις των νησιών είχαν παρακμάσει.
Όμως, οι αραβικές επιδρομές κατά τον
7ο αιώνα επέβαλαν τη δημιουργία, στο
εσωτερικό πολλών νησιών, οχυρωμένων οικισμών και κάστρων, ορισμένα από τα οποία διατηρούνται μέχρι
σήμερα.
Το 961, μετά την ανακατάληψη
της Κρήτης και την αποκατάσταση
της κυριαρχίας τους στο Αιγαίο, οι
Βυζαντινοί οχύρωσαν τα κυριότερα
λιμάνια καθώς και άλλες σημαντικές στρατιωτικές θέσεις. Στη Λατινοκρατία, η οχύρωση των οικισμών
και των στρατηγικών θέσεων είχε
ζωτική σημασία τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων από τις επιδρομές πειρατών και Οθωμανών, όσο και για την προστασία των πολιτικών και εμπορικών συμφερόντων
των Λατίνων ηγεμόνων. Πολλά παλαιά βυζαντινά κάστρα ενισχύθηκαν με ριζικές επισκευές και
προσθήκες, ενώ χτίστηκαν πολυάριθμα νέα φρούρια· αυτά αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα
των μεσαιωνικών κάστρων που σώζονται σήμερα στα νησιά του Αιγαίου. Φρούρια, κάστρα, καστέλια,
πύργοι, οχυρά, φυλάκια, οχυρωμένοι οικισμοί και μοναστήρια κ.ά., πάμπολλα οχυρωματικά έργα
υπάρχουν στην ενδοχώρα των νησιών, σε απόκρημνα μέρη, αλλά και στη παράκτια ζώνη, ακόμα και
σε μικρά ξερονήσια από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κρήτη.

Σαμοθράκη, Λήμνος
Το κάστρο στη Χώρα της Σαμοθράκης βρίσκεται σε ένα ύψωμα το οποίο κατοικήθηκε από τη Νεολιθική
εποχή, όπως μαρτυρούν μεγαλιθικά ευρήματα, και δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται από τότε. Το μεσαιωνικό οχυρό χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα. Σήμερα σώζονται ένας ισχυρός κυκλικός πύργος στη
νοτιοανατολική γωνία του περιβόλου και ένας ορθογώνιος επιμήκης πύργος στη βορειοδυτική γωνία του
περιβόλου, ο οποίος είναι καμαροσκέπαστος στον πρώτο όροφο και χρησίμευε πιθανότατα για δεξαμενή,
εξασφαλίζοντας νερό στους αμυνόμενους σε περίοδο πολιορκίας.

Η ιδρυτική επιγραφή της Μεσαίας Πύλης
του κάστρου της Μυτιλήνης
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Η πόλη της Χίου
σε απεικόνιση
των G. BraunF. Hohenberg (1573,
Συλλογή Αργέντη,
Βιβλιοθήκη Κοραή,
Χίος). Διακρίνονται
το κάστρο με τους
πύργους, οι γέφυρες
που οδηγούσαν
στις πύλες,
η αποβάθρα
του λιμανιού
και η τάφρος.

Ο Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός

Οι Γενουάτες Γατελούζοι ενίσχυσαν την οχύρωση του κάστρου της Χώρας κι επιπλέον
έχτισαν τρεις πύργους για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Στην εκβολή του ποταμού
Φονιά σώζεται ο αποκαλούμενος Πύργος του Φονιά, ο οποίος έχει χτιστεί πιθανότατα μετά
το 1431.
Στη Λήμνο σώζεται ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα του Αιγαίου, το κάστρο
της Μύρινας ή «Παλιόκαστρο», στο οποίο διακρίνονται στοιχεία από πολλές περιόδους
της ιστορίας του νησιού. Στο σημείο όπου κατασκευάστηκε το κάστρο υπήρχε πιθανότατα
από τον 13ο αι. π.Χ. αρχαία ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη, τμήμα των οποίων διατηρείται
στα νότια της πρώτης πύλης του κάστρου.
Το 1186, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α' Κομνηνού, οι Βυζαντινοί έχτισαν ένα μικρό αλλά ισχυρό κάστρο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ό,τι υλικό
είχε απομείνει από την κλασική ακρόπολη της πόλης, η οποία έτσι εξαφανίστηκε. Τη
σημερινή του μορφή το κάστρο απέκτησε στα χρόνια της Ενετοκρατίας από τον Φιλόκαλο
Ναβιγκαγιόζι (1207-14) και τον γιο του Λεονάρδο (1214-60). Το κάστρο αναδιαμορφώθηκε
και επισκευάστηκε από τους Γενουάτες στα μέσα του 15ου αιώνα και στη συνέχεια από
τους Οθωμανούς. Έχει συνολικά 14 πύργους και τριπλό τείχος, το οποίο προστάτευε
βαθιά τάφρος στα ανατολικά, που σήμερα έχει επιχωματωθεί. Το 1780, έπειτα από τις
επισκευές του καπουδάν πασά Χασάν Τζεζαϊρλή, ήταν εξοπλισμένο με 150 κανόνια.
Σήμερα διακρίνονται ερείπια από κτήρια διοίκησης και διαμονής της οθωμανικής φρουράς, συγκροτήματα δεξαμενών, στοές κ.ά., ενώ στο εσωτερικό του ζει ένας
αριθμός ελαφιών.
Στη Λήμνο σώζονται τα ερείπια δύο ακόμα κάστρων της περιόδου της Φραγκοκρατίας, του Μούδρου και του Κότσινου.

Ο Πύργος του Φονιά στη Σαμοθράκη

Άποψη του κάστρου και της πόλης
της Μύρινας Λήμνου από ψηλά

197

Α Ι ΓΑ Ι Ο – Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι & Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Λέσβος

Απεικόνιση της μεσαιωνικής Μυτιλήνης
με την οχύρωσή της. Χαλκογραφία
του Giacobo-Filippo da Bergamo, περ. 1450.

Άποψη του μεγάλου περιβόλου του κάστρου
της Μυτιλήνης με την πυριτιδαποθήκη
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Στη Λέσβο, το κάστρο της Μυτιλήνης είναι χτισμένο στην κορυφή
ενός πευκόφυτου λόφου. Η οικοδόμησή του άρχισε κατά την πρώιμη
Βυζαντινή περίοδο (483-565) και πιστεύεται ότι έχει κατασκευαστεί
πάνω σε αρχαία ακρόπολη. Η σημερινή μορφή του οφείλεται στους
Γατελούζους (1355-1462) και τους Οθωμανούς (1462-1912), ενώ από
τη Βυζαντινή περίοδο σώζονται σήμερα μόνο τρία τμήματα.
Διαιρείται στο Άνω Κάστρο, που είναι και η κύρια ακρόπολη
του φρουρίου, το Μεσαίο Κάστρο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου
κατασκευάστηκε από τους Γατελούζους, και το Κάτω Κάστρο, που το
έχτισαν οι Τούρκοι. Στην εξωτερική πύλη υπάρχει πλάκα με το οικόσημο των Παλαιολόγων. Διασώζεται το παλάτι των Γατελούζων, ένας
τετράγωνος πέτρινος πύργος με το οικόσημό τους.
Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα στο Μεσαίο Κάστρο ο ναύαρχος
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα χτίζει τον Μεντρεσέ του Βελή Πασά, ο
οποίος σώζεται μέχρι σήμερα και είναι από τα παλαιότερα οθωμανικά κτήρια του κάστρου. Οι Τούρκοι, για να ενισχύσουν την οχύρωση,
χρησιμοποίησαν ως οικοδομικό υλικό τμήματα του αρχαίου θεάτρου
της Μυτιλήνης. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, το 1912,
το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας.
Στη βόρεια Λέσβο, βρίσκεται το κάστρο του Μολύβου, στη θέση της
αρχαίας Μήθυμνας. Χτίστηκε κατά τη Βυζαντινή εποχή στα απομεινάρια αρχαίων τειχών. Ανακατασκευάστηκε το 1373 από τον Γενουάτη
Φραγκίσκο Α΄ Γατελούζο και ενισχύθηκε από τους Τούρκους το 1462.
Κατείχε στρατηγικής σημασίας θέση, αφού επόπτευε το βόρειο πέρασμα προς τον Αδραμυττινό κόλπο.
Χωρίζεται σε δύο μέρη με εσωτερικό τείχος. Αποτελείται από 10 πύργους, 2 προπύργια που συνδέονται μ’ ένα μεταπύργιο, την «ακρόπολη»
στο βορειοανατολικό τμήμα του, πέντε κτήρια στο εσωτερικό του κάστρου
και δύο προτειχίσματα για ενίσχυση των ευπρόσβλητων σημείων.
Στο δυτικότερο άκρο της Λέσβου βρίσκεται το κάστρο του Σιγρίου. Χτίστηκε το 1757 από τον αρχιναύαρχο του οθωμανικού στόλου
Σουλεϊμάν πασά για να προστατευτεί η περιοχή από τις επιδρομές
των πειρατών και να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση των εμπορευμάτων. Διατηρείται στην αρχική του μορφή και σώζεται σε αρκετά
καλή κατάσταση. Στην κεντρική πύλη υπάρχει ένα χαρακτηριστικό
αραβικό τόξο με κόκκινες και λευκές πέτρες. Τμήματα των τειχών
του κατέρρευσαν στο σεισμό του 1889 που έπληξε τη δυτική Λέσβο.
Πέρασε στα χέρια των Ελλήνων με την απελευθέρωση του νησιού,
στις 17 Δεκεμβρίου του 1912. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, το καλοκαίρι του 1915, αποτέλεσε βάση ανεφοδιασμού και
ορμητήριο της Αντάντ.

Το κάστρο του Μολύβου,
στη Λέσβο

Κάτοψη του κάστρου της Μυτιλήνης,
στη Λέσβο
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Χίος
Το κάστρο της Χίου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της πόλης. Το μεσαιωνικό κάστρο
χτίστηκε τον 9ο αιώνα, αλλά οι ανασκαφές ανάγουν την ύπαρξη οχυρώσεων στην περιοχή από την
Ελληνιστική περίοδο, ενώ υπάρχουν στοιχεία και αρχαιότερων εποχών. Παρόλο που το κάστρο δεν
εγκαταλείφθηκε ποτέ, η μορφή του άλλαζε διαρκώς λόγω των πολλαπλών επιθέσεων που δεχόταν από
διάφορους επιδρομείς. Η σημερινή του μορφή διαμορφώθηκε κατά την εποχή της Γενουατών (13461566), τη σύντομη κατάληψη του κάστρου από τους Ενετούς (1694-1695), αλλά και την οθωμανική
περίοδο που ακολούθησε.
Το κάστρο αποτελούσε το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του νησιού και γνώρισε την ενδοξότερη εποχή του την περίοδο των Γενουατών. Έχει σχήμα ακανόνιστου πενταγώνου, ενώ τα τείχη του
χωρίζονται σε χερσαία και επιθαλάσσια. Τα χερσαία τα περιέβαλλε τάφρος, δημιουργώντας ένα τεχνητό
νησί και συμβάλλοντας στην καλύτερη άμυνα του κάστρου. Σήμερα η τάφρος έχει αποστραγγιστεί και
επιχωματωθεί.
Το κάστρο είχε τρεις εισόδους, την κύρια πύλη («Πόρτα Μαγγιόρε»), τη δυτική πύλη («Επάνω Πορτέλλο») και τη Θαλασσινή Πύλη, η οποία σήμερα δεν σώζεται. Σώζονται οκτώ από τους εννέα ισχυρούς
προμαχώνες που υπήρχαν κατά μήκος των τειχών.
Ο οικισμός στο εσωτερικό του κάστρου έχει αδιάσπαστη συνέχεια μέσα στους αιώνες, ενώ σώζονται
μνημεία διαφορετικών εποχών.

Κάτοψη του κάστρου της Χίου
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου, στον οδηγό Χίος,
των εκδόσεων Explorer)
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Σε απόσταση 16 χιλιομέτρων από την πόλη της Χίου, στο κέντρο του νησιού, το μεσαιωνικό βυζαντινό χωριό Ανάβατος, αν και έρημο σήμερα, είναι εξαιρετικό μνημείο της εποχής και αποκαλείται ο
«Μυστράς» του Αιγαίου.
Στη βορειοδυτική Χίο βρίσκεται το κάστρο της Βολισσού, στην κορυφή ενός λόφου. Χτίστηκε από
τους Βυζαντινούς κατά τον 11ο αιώνα, αν και η παράδοση θέλει να είναι έργο του στρατηγού Βελισσάριου
(6ος αι.), χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις γι΄αυτό. Τον 15ο αιώνα το κάστρο ανοικοδομήθηκε και
πήρε την τελική του μορφή από τους Γενουάτες. Έχει τραπεζοειδές σχήμα και διέθετε έξι κυκλικούς
προμαχώνες, ενώ στο εσωτερικό του υπήρχαν διάφορα κτίσματα από τα οποία σήμερα δεν σώζεται κανένα. Προστάτευε το βορειοδυτικό τμήμα της Χίου και είχε επαφή με τις βίγλες της περιοχής, οι οποίες
προειδοποιούσαν σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής.
Πάνω από τα Καρδάμυλα, στη βορειοανατολική Χίο, είναι κτισμένο το κάστρο της Γριάς σε περίοπτη
θέση. Πρόκειται για μεσαιωνική οχύρωση αποτελούμενη από δύο πύργους ενωμένους με ισχυρό τείχος,
η οποία αποτελούσε τμήμα ενός γενικότερου οργανωμένου αμυντικού σχεδιασμού που είχε διαμορφωθεί
στο νησί την περίοδο των Γενουατών. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι το όνομα του κάστρου οφείλεται
σε κάποια γριά που σκαρφάλωσε από τα Καρδάμυλα, μέσω των απότομων βράχων, ως εκεί για να σωθεί
από τους πειρατές. Κατά τις μάχες της απελευθέρωσης του νησιού, το 1912, υπήρχαν εκεί οι οχυρωματικές
θέσεις των μαχητών του Καρδαμυλίτικου Εθελοντικού Σώματος.
Κοντά στα Καρδάμυλα, πάνω από το κατάφυτο φαράγγι του χωριού Καμπιά, βρίσκεται το κάστρο της
Ωριάς, που χρονολογείται στα Βυζαντινά χρόνια, χωρίς ωστόσο αρχαιολογική τεκμηρίωση.

Ο μεγάλος κυκλικός προμαχώνας
του κάστρου της Χίου
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ΟΙ ΟΧΥΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Ικαρία, Σάμος, Σκύρος

Στα χρόνια της γενουάτικης κυριαρχίας της Χίου (1346-1566), τα χωριά
της νότιας Χίου όπου παράγεται η μαστίχα (Μαστιχοχώρια) πήραν τη μορφή οχυρών οικισμών, έτσι ώστε να αμύνονται στις επιδρομές, αλλά και να
ελέγχονται οι κάτοικοι. Οι οχυρωμένοι μεσαιωνικοί οικισμοί ήταν κυρίως
το Πυργί, τα Μεστά, οι Ολύμποι, η Καλαμωτή, τα Αρμόλια και η Βέσσα.
Τα σπίτια των χωριών, μικρά και πέτρινα, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο,
σχηματίζουν στην εξωτερική περίμετρο του οικισμού ένα ισχυρό προστατευτικό τείχος. Οι δρόμοι στο εσωτερικό των χωριών ήταν στενοί και οφιοειδείς,
ώστε να δυσχεραίνουν τις κινήσεις των όποιων εισβολέων. Στο κέντρο των
χωριών δεσπόζει ένας πύργος με ισχυρό τετραγωνικό τείχος με επάλξεις (στα
Μεστά είχε κυκλικό σχήμα). Σήμερα σε κανένα χωριό δεν σώζεται ακέραιος
ο πύργος. Το Πυργί περιβαλλόταν από ψηλό τείχος με δύο μόνο εξόδους, στα
ανατολικά και στα δυτικά, που έκλειναν με σιδερένιες πύλες.
Στα βορειοδυτικά του χωριού Αρμόλια, πάνω στην κορυφή του λόφου
του Λυκουριού βρίσκεται το βυζαντινό οχυρό των Απολίχνων, στο οποίο
ο Γενουάτης Νικόλαο Μπάνκα Ιουστινιάνι έχτισε το διοικητικό μέγαρο
των Μαστιχοχωρίων το 1446.
Το χωριό Ολύμποι από ψηλά. Διακρίνεται
ο ανακαινισμένος σήμερα ενετικός πύργος

6
1
3
Ο οχυρωμένος οικισμός των Μεστών
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου, στον οδηγό Χίος,
των εκδόσεων Explorer).
1. Το χωριό είχε αρχικά μία μόνο πύλη.
2. Οι τοίχοι των εξωτερικών σπιτιών
σχηματίζουν τείχος.
3. Οι στέγες αξιοποιούνται για την
κυκλοφορία των κατοίκων.
4. Οι λιγοστοί εσωτερικοί δρόμοι
δημιουργούν έναν δεύτερο αμυντικό
περίβολο.
5. Πύργοι στις γωνίες ενισχύουν το τείχος.
6. Ο ναός των Ταξιαρχών, χτισμένος στη θέση
του κεντρικού πύργου.
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Το Κάστρο του Κοσκινά ή Κάστρο της Νικαριάς ή Κάστρο
της Μεσαριάς βρίσκεται στην κορυφή του όρους Κοσκινάς,
κοντά στον Εύδηλο, στο μέσο περίπου της Ικαρίας. Αποτελούσε το ισχυρότερο οχυρό της βυζαντινής πόλης Δολίχη,
κατασκευάστηκε τον 10ο αιώνα και επόπτευε ολόκληρη την
περιοχή και τους θαλάσσιους δρόμους.
Ενισχύθηκε κατά την περίοδο των Γενουατών (13621481), εγκαταλείφθηκε όμως όταν αυτοί έφυγαν από την
Ικαρία και αποσύρθηκαν στη Χίο.
Κοντά στο Καρλόβασι της Σάμου υπάρχει ένα μικρό
οχυρό που χτίστηκε από τους Γενουάτες τον 13ο αιώνα
και παρείχε προστασία από τις πειρατικές επιδρομές.
Στο νησί υπάρχουν ερείπια από δύο βυζαντινά οχυρά
του 7-8ου αιώνα και δύο πύργοι κοντά στο Πυθαγόρειο.
Ο πρώτος, ο πύργος του Σαρακίνη, χτίστηκε το 1577 από
τον Νικολάο Σαρακίνη, πηδαλιούχο του Κιλίτζ Άλι, ναυάρχου του σουλτάνου, ο οποίος προώθησε τον επανεποικισμό
του νησιού. Ο δεύτερος είναι ο πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη, που χτίστηκε μετά το 1824 από τον ηγέτη των εξεγερμένων Ελλήνων του νησιού.

Πάνω, ο πύργος του Σαρακίνη
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου,
στον οδηγό Σάμος, των εκδόσεων Explorer)
και, αριστερά, το Κάστρο του Λυκούργου
Λογοθέτη, στο Πυθαγόρειο της Σάμου

Μαρμάρινο λιοντάρι που χρονολογείται
πιθανώς στην Κλασική εποχή, εντοιχισμένο
στην οχύρωση της πύλης του κάστρου
της Σκύρου.
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Το κάστρο της Σκύρου βρίσκεται σε έναν απόκρημνο βράχο πάνω από τη Χώρα. Η θέση ήταν οχυρωμένη
από την Κλασική περίοδο και ενισχύθηκε αργότερα, στους Ρωμαϊκούς και τους Βυζαντινούς χρόνους. Από την
ακρόπολη της κλασικής περιόδου υπάρχουν ελάχιστα ίχνη, κυρίως στα θεμέλια των κατοπινών οχυρώσεων.
Τα ερείπια που σώζονται σήμερα είναι κατά βάση απομεινάρια του βυζαντινού κάστρου. Στο κάστρο υπάρχει το μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Επανωτού, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Νικηφόρο Φωκά (μετά
από αίτημα του φίλου του, οσίου Αθανάσιου του Αθωνίτη) και ανακαινίστηκε εκ βάθρων μεταξύ 1599-1602.

Κυκλάδες
Το κάστρο της Χώρας της Άνδρου, αν και είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο, ήταν ένα από τα
πιο σημαντικά κάστρα των Κυκλάδων. Βρισκόταν σε μια μικρή χερσόνησο και στο γειτονικό της
νησάκι, με το οποίο επικοινωνούσε με κινητή γέφυρα. Χτίστηκε από τον Μαρίνο Δάνδολο λίγο μετά
την έλευση των Ενετών, το 1207. Στο τμήμα του κάστρου που ήταν στη χερσόνησο δημιουργήθηκε
ένας οικισμός που γνώρισε εμπορική και οικονομική ευμάρεια, ενώ στη νησίδα βρισκόταν η ακρό-
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Το κάστρο της Τήνου ή κάστρο της Αγίας Ελένης χτίστηκε από τον Ενετούς αδελφούς Γκίζι, το 1207, στη θέση
Εξώμβουργο, σε έναν βραχώδη κωνικό λόφο που δεσπόζει
στη νότια Τήνο. Ο λόφος είχε κατοικηθεί και οχυρωθεί από
την Εποχή του Χαλκού. Στις νοτιοδυτικές παρυφές του, κάτω
από τις μεταγενέστερες οχυρώσεις, διακρίνονται τα ερείπια
κυκλώπειων τειχών, που ανάγονται γύρω στο 1100 π.Χ. Τον
4ο αι. π.Χ. η πρωτεύουσα της Τήνου μεταφέρθηκε στο παραλιακό Άστυ (τη σημερινή Χώρα). Από τον 4ο έως τον 11ο αι.
μ.Χ. ο οχυρός οικισμός του λόφου έγινε ξανά το κέντρο του
νησιού. Οι Ενετοί ενίσχυσαν την οχύρωση και κατασκεύασαν
ένα ισχυρό κάστρο. Οι Οθωμανοί, τον 16ο και 17ο αιώνα, προσπάθησαν να το καταλάβουν χωρίς επιτυχία. Μόνο το 1537 ο
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα κατάφερε πρόσκαιρα να το κυριεύσει, αλλά σύντομα αποχώρησε. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το
νησί και το κάστρο το 1715, οπότε και το ανατίναξαν. Μετά την
καταστροφή του η περιοχή ονομάστηκε Εξώμβουργο.
Στο βόρειο τμήμα της Κύθνου βρίσκεται το κάστρο
Κατακεφάλου ή Κάστρο της Ωριάς. Ήταν η μεσαιωνική
πρωτεύουσα του νησιού από τον 7ο έως τον 16ο αιώνα.
Αποτελούσε την έδρα της ιταλικής οικογένειας Γκοζαδίνι,
η οποία κυριάρχησε στο νησί από το 1337 έως το 1617 ως
υποτελής του Δουκάτου της Νάξου. Το κάστρο καταστράφηκε από το στόλο του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα το 1537
και εγκαταλείφθηκε οριστικά το 1570. Σήμερα σώζονται
ερείπια τειχών και κατοικιών, ενώ από τις 100 εκκλησίες
που υπήρχαν στην περίοδο της ακμής του σώζονται μόνο
δύο, οι εκκλησίες της Κεραλεούσας και της Αγίας Τριάδας.

Ό,τι απέμεινε από το ενετικό κάστρο
στη Χώρα της Άνδρου.

Το λιμάνι της Άνδρού με τις οχυρώσεις του
σε χαλκογραφία του Pitton de Tournefort
(1717, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα)

πολη του κάστρου και η έδρα της ενετικής διοίκησης. Το κάστρο καταστράφηκε το 1943, μετά από
βομβαρδισμό από τους Γερμανούς.
Οι Ενετοί έχτισαν ακόμα δύο κάστρα στο νησί, το Πάνω Κάστρο ή της Φανερωμένης ή της Γριάς το
Κάστρο, και το κάστρο του Μακροτάνταλου ή της Οστοδωσιάς στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού. Το
Πάνω Κάστρο ήταν η μεγαλύτερη μεσαιωνική πολιτεία του νησιού και θεωρείτο απόρθητο λόγω των απότομων βράχων που το περιβάλλουν και του ισχυρού του τείχους. Σήμερα υπάρχουν εκεί ερείπια σπιτιών,
εκκλησιών, δεξαμενών νερού και η εκκλησία της Φανερωμένης.
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Τήνος: Ο απόκρημνος λόφος του Εξώμβουργου με το κάστρο
και στους πρόποδές του ο οικισμός Τριπόταμα

Οlfert Dapper, Το κάστρο του Εξώμβουργου στην Τήνο
(1688, Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης)
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ΟΧΥΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Οχυροί οικισμοί (καστέλια) δημιουργήθηκαν σε πολλά νησιά του Αιγαίου (Μύκονος, Σέριφος, Σίφνος,
Κίμωλος, Αντίπαρος, Αμοργός, Σαντορίνη) κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας, συνήθως πάνω σε
οχυρές θέσεις της αρχαιότητας ή της Βυζαντινής περιόδου. Ο παράγοντας που υπαγόρευε
τη δημιουργία και ανάπτυξη των καστελιών ήταν βασικά ο κίνδυνος των πειρατών.
Τα σπίτια χτίζονταν σε σειρά, κολλητά το ένα στο άλλο, σε περιμετρική
διάταξη, με παράθυρα και εισόδους από την εσωτερική πλευρά του
οικισμού. Στους περισσότερους από αυτούς οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών της περιμέτρου αποτελούσαν τον οχυρωματικό
περίβολο, ενώ στο κέντρο τους υψωνόταν πύργος. Η είσοδος
στο καστέλι γινόταν από μία ή δύο πύλες, τις καστελόπορτες ή
λότζιες.
Οι οχυρώσεις σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν πια, όμως
πολλά στοιχεία τους διασώζονται διάσπαρτα μέσα στον οικισμό,
ενώ είναι χαρακτηριστική η μεσαιωνική αρχιτεκτονική και η
αμυντικού χαρακτήρα ρυμοτομία τους, ένας μικρός λαβύρινθος

Αναπαράσταση του οχυρωμένου
μεσαιωνικού πυρήνα του κάστρου
της Αντιπάρου (Σχέδιο: Μ. Φίλιππα-Αποστόλου)

με σοκάκια, σκαλιά που ανεβαίνουν
σχεδόν κάθετα, μικροσκοπικές πόρτες στη σειρά και ακόμα μικρότερα
παράθυρα, καμάρες, υπέργειες γέφυρες ανάμεσα στα σπίτια και θόλους.
Διακρίνονται, επίσης, σε πολλούς από
αυτούς αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη
(λάρνακες, κίονες κ.λπ.), που έχουν
ενσωματωθεί στα νεότερα κτήρια.
Μεταγενέστερα, μετά το τέλος
των πειρατικών επιδρομών, οι οικισμοί επεκτάθηκαν έξω από τον οχυρωματικό περίβολο.

Στο κάστρο
της Αντιπάρου
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ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Στην Πάρο, το κάστρο της Παροικιάς ή Φραγκοκάστελο κατασκευάστηκε τον 1260 από τους Ενετούς, όταν το νησί ανήκε στο
Δουκάτο της Νάξου. Χτίστηκε στη θέση της αρχαίας ακρόπολης της
Πάρου, στο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου σώζονται τα θεμέλια αρχαίων ναών και μέρος ενός πύργου από το ενετικό κάστρο. Για
την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό της αρχαίας
ακρόπολης και αρχαίων ναών. Γύρω από το κάστρο αναπτύχθηκε
ένας μεσαιωνικός οικισμός, το «ξώπυργο». Στα τέλη του 15ου αιώνα,
εξαιτίας των επιθέσεων των κουρσάρων και των Τούρκων, ο Νικολό
Σομαρίπα μετέφερε το διοικητικό του κέντρο στο κάστρο του Κεφάλου, το οποίο έπεσε στα χέρια του Μπαρμπαρόσα το 1537.
Στη Νάουσα της Πάρου οι Ενετοί έχτισαν ένα μικρό κάστρο
για να προστατεύει το λιμάνι γύρω στις αρχές του 14ου αιώνα. Το
κάστρο ανακαινίστηκε από την οικογένεια Σομαρίπα, Γάλλων ηγεμόνων του νησιού, στα τέλη του 15ου αιώνα, ενώ ο κυκλικός πύργος
προστέθηκε στην είσοδο του λιμανιού γύρω στο 1500.
Το κάστρο του Σανούδου, η μεσαιωνική καστροπολιτεία της
Νάξου, χτίστηκε το 1207 από τον Ενετό στρατιωτικό Μάρκο Σανούδο, ο οποίος ίδρυσε το Δουκάτο του Αιγαίου, με έδρα τη Νάξο. Το
κάστρο χτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης της Νάξου, μετά την κατάληψη του βυζαντινού
κάστρου της Απαλίρου. Οι Ενετοί χρησιμοποίησαν υλικά από την αρχαία ακρόπολη που είχε καταστραφεί
από πειρατικές επιδρομές. Γύρω από το κάστρο χτίστηκαν δώδεκα μεγάλοι πύργοι. Σήμερα σώζεται μόνο
ένας, ο κυκλικός πύργος των Κρίσπι, που μετονομάστηκε σε πύργο του Γλέζου.
Στο κέντρο της τειχισμένης πόλης βρίσκεται η κεντρική πλατεία με την καθολική μητρόπολη και τα
ερείπια του κεντρικού πύργου που η παράδοση θέλει να είναι το παλάτι του Σανούδου. Τα σπίτια της καστροπολιτείας χρονολογούνται στον 14ο και 15ο αιώνα και τα περισσότερα έχουν οικόσημα Λατίνων ευγενών.
Το κάστρο της Απαλίρου, στην κεντρική Νάξο, είχε εξαιρετικά οχυρή θέση, αφού βρίσκεται σε απρόσιτο βράχο με σχετικά μεγάλο υψόμετρο, και αποτελούσε το κέντρο της βυζαντινής Νάξου. Στο νησί
σώζονται, επίσης, τα ερείπια του Απάνου Κάστρου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιόδους της
ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι την Ενετοκρατία, εποχή που ήταν το ισχυρότερο κάστρο στη Νάξο και
από εκεί οι Ενετοί έλεγχαν την ενδοχώρα.

Χάρτης του κόλπου της Νάουσας στην Πάρο,
σε επιχρωματισμένη χαλκογραφία
του Choiseul-Gouffier (σχέδιο του 1776
από τον F. Kauffier και χάραξη του 1782
από τον J. Perrier). Στο χάρτη απεικονίζονται
οι στρατηγικές θέσεις του ρωσικού στόλου
στη Νάουσα την περόδο 1771-74 (Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη).

Το οικόσημο των Σομαρίπα,
Γάλλων ηγεμόνων της Πάρου

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Στο νησί υπάρχουν αρκετοί πύργοι που χτίστηκαν στην περίοδο της Λατινοκρατίας: o πύργος του Μπαζαίου, ο πύργος του Όσκελου, ο πύργος του Χειμμάρου, ο πύργος της Αγιάς, ο πύργος της Υψηλοτέρας. Οι
περισσότεροι πύργοι ήταν μια απλή τετράγωνη κατασκευή που χρησιμοποιούνταν κυρίως ως καταφύγιο
ασφαλείας, ωστόσο φαίνεται να είχαν και άλλες χρήσεις. Η παρουσία τους σε αγροτικές περιοχές, όπως
στη Νάξο, φανερώνει τη σχετική ευμάρεια του τόπου, αφού προστάτευαν τον πληθυσμό και την αγροτική
παραγωγή. Οι πύργοι που βρίσκονται σε παράκτιες και στρατηγικές θέσεις, όπως στη Σαμοθράκη, αποτελούσαν τμήμα του αμυντικού δικτύου και λειτουργούσαν και ως βίγλες (παρατηρητήρια), που ειδοποιούσαν με οπτικά σήματα για την εμφάνιση εχθρικών πλοίων.
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ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Στην ανατολική Ίο, σε ένα ύψωμα που έχει απέραντη θέα προς την Πάρο, τη Νάξο, την Αμοργό και τις
Μικρές Κυκλάδες, βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, το οποίο χτίστηκε από τον Ενετό Μάρκο Κρίσπι, το 1397.
Στην ίδια θέση, πιθανότατα προϋπήρχε βυζαντινό οχυρό, που ανήκε σε ένα ευρύτερο δίκτυο «έγκαιρης προειδοποίησης» της Κωνσταντινούπολης σε περιπτώσεις επιδρομής εχθρικών στόλων.
Στη νοτιοδυτική Αμοργό, σε έναν βραχώδη λόφο πάνω από τη θάλασσα, βρίσκεται η αρχαία ακρόπολη της
Αρκεσίνης. Η μορφή της οφείλεται στη λάξευση του φυσικού βράχου από τους κατοίκους της εποχής, ώστε
να δημιουργήσουν μια ισχυρή αμυντική θέση. Στην Αρκεσίνη έχουν εντοπιστεί ίχνη μεσοκυκλαδικής εγκατάστασης καθώς και επιγραφές, γλυπτά και κεραμικά από τη Γεωμετρική μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή. Δείγμα της
συνέχειάς της και κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο είναι, μεταξύ άλλων, ο λεγόμενος «θησαυρός της Αρκεσίνης» με βυζαντινά νομίσματα που βρέθηκε εκεί. Σώζονται, επίσης, κατάλοιπα ενετικών οχυρώσεων, αφού στη
Λατινοκρατία η ακρόπολη χρησιμοποιούνταν για την προφύλαξη των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών.

Δωδεκάνησα

Το κάστρο του Σανούδου, πάνω από τον οικισμό της Χώρας της Νάξου. Στα αριστερά
ο κυκλικός Πύργος του Γλέζου (ή των Κρίσπι).

Η περίφημη Τρανή Πόρτα, μία από τις τρεις πύλες του κάστρου στη Χώρα της Νάξου.
Στη μαρμάρινη παραστάδα της υπάρχει μια κάθετη χαρακιά, ο περίφημος
βενετσιάνικος πήχης, όπου μετρούσαν οι έμποροι τα υφάσματα
που πουλούσαν στις αρχόντισσες του κάστρου.

O πύργος του Μπαζαίου, στη Νάξο
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Στην Αστυπάλαια βρίσκεται το κάστρο της Αστροπαλιάς ή κάστρο των Κουιρίνι, που
χτίστηκε από την ομώνυμη οικογένεια τον 14ο αιώνα πάνω στην αρχαία ακρόπολη του
νησιού. Είναι ένα ξεχωριστό αιγαιοπελαγίτικο καστέλι, με έντονα φρουριακό χαρακτήρα, που έχει ορατότητα στα δύο φυσικά λιμάνια του νησιού. Κατασκευάστηκε με παραδοσιακή τοπική σκούρα πέτρα και οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών δημιουργούν ένα
πραγματικό τείχος, με μικρά παράθυρα για πολεμίστρες. Στο νοτιοανατολικό άκρο του
βρίσκεται το «Σεράι», ένας τετράγωνος πύργος με περίμετρο 18 μ. που ήταν ο ακρόπυργος του κάστρου. Στο εσωτερικό του, εκτός από κατοικίες, υπήρχαν και πολλά σιδηρουργεία, ξυλουργεία και εργαστήρια κεραμικής. Η ύδρευση των σπιτιών γινόταν από στέρνες, ενώ τα σπίτια που ήταν κοντά στο «Σεράι» είχαν εξαιρετικό αποχετευτικό σύστημα.
Στην κορυφή ενός λόφου, στη βορειοανατολική πλευρά της Λέρου, δεσπόζει το
κάστρο της Λέρου ή κάστρο της Παναγιάς ή Κάστρο του Παντελιού. Χτίστηκε τον 10ο
αιώνα πάνω σε παλαιότερη οχύρωση. Σημαντικές εργασίες ενίσχυσης του κάστρου έγιναν από τους Ιωαννίτες
ιππότες τον 14ο αιώνα και από τον Φαντίνο Κουερίνι στα μέσα του 15ου αιώνα. Αυτό φανερώνουν τα τέσσερα
οικόσημα σε διάφορες θέσεις των οχυρώσεων. Μετά από δύο αποτυχημένες πολιορκίες, το 1505 και το 1508,
έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1522. Λίγο πιο κάτω από το κάστρο, στην Αγία Μαρίνα, δεσπόζει το Μπούρτζι,
ρωμαϊκό φρούριο που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε και
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.
Σε έναν απόκρημνο βράχο βρίσκεται το Μεγάλο
Κάστρο της Χώρας της Καλύμνου. Χτίστηκε τον 10ο
αιώνα, κατά την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας.
Πήρε την οριστική του μορφή το 1495, μετά την ενίσχυση της οχύρωσης από τους Ιωαννίτες Ιππότες. Τα τείχη
του φτάνουν τα 6-7 μέτρα ύψος, εκτός από τις απόκρημνες πλευρές που είναι περίπου 3 μέτρα· σε διάφορα
σημεία τους επίσης υπάρχουν επάλξεις. Στη μέση του
ανατολικού τείχους σώζεται ένας πύργος που στην οθωμανική περίοδο ήταν εξοπλισμένος με κανόνια. Η κύρια
είσοδος έκλεινε με κινητή θύρα-γέφυρα, η οποία ανεβοΤο κάστρο της Χρυσοχεριάς στην Κάλυμνο

Το κάστρο της Αστροπαλιάς
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου, από τον οδηγό
Δωδεκάνησα των εκδόσεων Explorer)

Τοπογραφικό της Καλύμνου σε χαλκογραφία
από βιβλίο του Alessandro Locatelli,
που εκδόθηκε το 1691 στην Κολονία.
Διακρίνεται το κάστρο, κάτω αριστερά.
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κατέβαινε με τη βοήθεια αλυσίδας. Η καστροπολιτεία κατοικούνταν συνεχώς έως τις αρχές του 18ου αιώνα,
αποτελώντας την πρωτεύουσα του νησιού.
Στην Κάλυμνο βρίσκονται επίσης το Πέρα Κάστρο ή Κάστρο της Χρυσοχεριάς, το κάστρο της Γαλατιανής,
ένα οχυρωματικό έργο των Βυζαντινών χρόνων, και το Καστέλλι, ένα παραθαλάσσιο βυζαντινό κάστρο στη
βορειοδυτική Κάλυμνο, απέναντι από το βυζαντινό κάστρο του Αγίου Κωνσταντίνου της Τελένδου.

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Ο Μεγάλος Μάγιστρος Πιέρ Ντ’ Ωμπουσόν
δίνει οδηγίες για την επισκευή οχύρωσης.

Οικόσημο των Ιωαννιτών στον νοτιοανατολικό
προμαχώνα του εσωτερικού περιβόλου
του κάστρου της Νερατζιάς, στην πόλη της Κω
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Την περίοδο κατά την οποία οι Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη είχαν τον έλεγχο των
Δωδεκανήσων οργάνωσαν ένα πολύ καλό αμυντικό σύστημα για την προστασία του πληθυσμού και
τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων. Στα 10 ιπποτοκρατούμενα νησιά είναι γνωστά 56 κάστρα, συμπεριλαμβανομένων και των οχυρωμένων μονών.
Δύο κάστρα έχτισαν οι Ιωαννίτες και στη
Νίσυρο, όταν κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα, το 1315.
Το ένα βρίσκεται στο Μανδράκι και το άλλο στον
Εμπορειό. Στο νησί βρίσκεται επίσης το κάστρο
του Άργους, ένας αρχαίος οχυρωμένος οικισμός
που υπήρχε μέχρι τον 15ο αιώνα. Είναι ένα από τα
φρούρια του νησιού που αναφέρει ο περιηγητής
Το κάστρο της Αντιμάχειας στην Κω
Μπουοντελμόντι στο Νησολόγιό του του 1420.
Στην Τήλο οι Ιωαννίτες έχτισαν το κάστρο του Μεγάλου Χωριού γύρω στο 1350. Στη θέση όπου κατασκευάστηκε υπήρχε βυζαντινό κάστρο και πιο πριν οχυρή ακρόπολη της Ελληνιστικής περιόδου. Ανάμεσα στα κάστρα που χτίστηκαν την ίδια εποχή ήταν το κάστρο της Αγριοσυκιάς, το κάστρο του Λάμπρου
ή κάστρο του Σταυρού και το κάστρο της Μισαριάς ή Μεσαριάς.
Το κάστρο της Χάλκης χτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα από τους Ιωαννίτες Ιππότες, πάνω στα
ερείπια ελληνιστικής ακρόπολης. Κοντά στην είσοδο υπάρχει εντοιχισμένο το οικόσημο του Μεγάλου Μάγιστρου Πιέρ Ντ’ Ωμπουσόν (1476-1503).
Μεσαιωνικό κάστρο χτίστηκε από τους Ιωαννίτες
ακόμα και στο μικρό νησί Αλιμιά, πάνω σε προϋπάρχον ελληνιστικό κάστρο, αφού το νησί κατά
τη Ελληνιστική περίοδο χρησίμευε ως ναύσταθμος του ροδιακού στόλου. Στη Σύμη τα κάστρο
βρίσκεται στην Άνω Χώρα και χτίστηκε το 1407
από τους Ιωαννίτες πάνω στα τείχη μιας αρχαίας
ακρόπολης.
Στην Κάρπαθο το κάστρο χτίστηκε τον 14ο
αιώνα από την ενετική οικογένεια των Κορνάρων,
πιθανότατα στη θέση όπου βρισκόταν η αρχαία
ακρόπολη του νησιού.
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Κως
Στην ανατολική πλευρά του λιμανιού της πόλης της Κω βρίσκεται το κάστρο της Νερατζιάς ή των Ιπποτών.
Κατασκευάστηκε από τους Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη ανάμεσα στο 1436 και το 1514. Στην
περιοχή που είναι χτισμένο το κάστρο έχουν βρεθεί ίχνη κατοίκησης από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Οι
Ιωαννίτες λεηλάτησαν συστηματικά την αρχαία πόλη της Κω και τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου
για να χρησιμοποιήσουν τα αρχιτεκτονικά του μέλη ως οικοδομικό υλικό.
Το κάστρο αποτελείται από δύο οχυρωματικούς περιβόλους, οι οποίοι χωρίζονται με πλατιά τάφρο
και επικοινωνούν με επικλινή γέφυρα. O εσωτερικός περίβολος είναι προγενέστερος και έχει τέσσερις
κυκλικούς πύργους στις γωνίες, από τους οποίους ο νοτιοανατολικός έχει ενσωματωθεί στο τείχος του
εξωτερικού περιβόλου. O εξωτερικός περιβάλλει τον εσωτερικό και έχει ογκώδεις προμαχώνες στις τέσσερις γωνίες, επάλξεις και κανονιοθυρίδες. Πάνω από την κεντρική πύλη υπάρχει ελληνιστική ζωφόρος
με προσωπεία και γιρλάντες. Σε πολλά σημεία του είναι εντοιχισμένα ιπποτικά οικόσημα.

Το κάστρο της Νερατζιάς από ψηλά
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Ρόδος
Το κάστρο της Ρόδου είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα του κόσμου. Πρόκειται για ολόκληρη μεσαιωνική πόλη που περιβάλλεται από τείχη. Η σημερινή μορφή του οφείλεται κατά μεγάλο μέρος
στους Iππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη, που κατείχαν το νησί από το 1309 έως το 1522.
Η πρώτη οχύρωση της Ρόδου, με τείχος μήκους 15 χλμ., έγινε κατά την ίδρυσή της, στα τέλη του 5ο
αι. π.Χ. Κατά την Ελληνιστική περίοδο, η πόλη διέθετε ισχυρά τείχη που της επέτρεψαν να αντέξει την
πολιορκία του Δημήτριου του Πολιορκητή (305 π.Χ.), αλλά στην ύστερη αρχαιότητα παρήκμασε. Με
την εμφάνιση των Αράβων, την έναρξη των ναυτικών επιδρομών τους και την κατάληψη της Ρόδου το
654, οι Βυζαντινοί ενίσχυσαν τα τείχη όταν την ανακατέλαβαν, στα τέλη του 7ου αιώνα. Ανακατασκευή
και ενίσχυση των τειχών είχαμε και στα μέσα του 12ου αιώνα, όταν η Ρόδος έγινε εμπορικός σταθμός
των Ενετών.

Η γέφυρα της λεωφόρου των Φοινίκων
με την οποία το κάστρο της Νερατζιάς
επικοινωνούσε με την πόλη.

Η πύλη του κάστρου της Αντιμάχειας

212

Ο Μεγάλος Μάγιστρος
Πιέρ Ντ’ Ωμπουσόν

Στην Κω σημαντικά είναι,
επίσης, τα κάστρα της Αντιμάχειας και του Κέφαλου. Σύμφωνα με τα χρονικά των Ιωαννιτών,
το πρώτο χτίστηκε μεταξύ 1322
και 1346 από τον Χελιόν ντε
Βιλνέβ. Ανάμεσα στο 1513 και το
1521 ο Μάγιστρος Ντελ Καρέτο
έχτισε έναν ογκώδη ημικυκλικό
προμαχώνα γύρω από την κυρία Ο Μεγάλος Μάγιστρος
Ντελ Καρέτο
πύλη, η οποία έκλεινε με ανασηκωνόμενη γεφυρόπορτα. Το
κάστρο του Κέφαλου υπήρχε ήδη κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ενώ μετά την κατάκτηση του νησιού από
τους Ιωαννίτες Ιππότες ενισχύθηκε η οχύρωσή του.
Κοντά στο χωριό Πυλί υπάρχουν τα ερείπια του
οχυρού μεσαιωνικού οικισμού «Παλαιό Πυλί», που
χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Είναι χτισμένος σε
φυσικά οχυρή θέση, στην κορυφή ενός απόκρημνου
υψώματος, και προστατεύεται από ισχυρό κάστρο.
Εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του στις αρχές
του 19ου αιώνα μετά από επιδημία. Είναι γνωστό ως ο
«Μυστράς των Δωδεκανήσων».

Ο Μεγάλος Μάγιστρος Φ. Ζακόστα
μαζί με τον πάπα Παύλο ΙΙ

Σχεδιαστική αναπαράσταση του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου (από τον οδηγό
Δωδεκάνησα των εκδόσεων Explorer)
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Η κεντρική πύλη του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου

Έτσι, στις αρχές του 14ου αιώνα, όταν οι Ιωαννίτες
πολιόρκησαν τη Ρόδο, είχαν να αντιμετωπίσουν ένα ισχυρό φρούριο. Αφού το κατέλαβαν, ενίσχυσαν ιδιαίτερα την
οχύρωσή του. Τα τείχη προστατεύονταν από παρακείμενους ισχυρούς πύργους και μεγάλους προμαχώνες.
Η περιτειχισμένη πόλη διαιρέθηκε σε τρεις τομείς,
την ακρόπολη, το εσωτερικό κάστρο (Κολλάκιο) και τη
χώρα (Burgus).
Στη βορειοδυτική πλευρά της μεσαιωνικής πόλης,
στο ψηλότερο σημείο του κάστρου, βρίσκεται το Παλάτι
του Μεγάλου Μαγίστρου ή Καστέλο, το σημαντικότερο
ίσως μνημείο της περιόδου των ιπποτών. Είναι κτίσμα του
14ου αιώνα και κατασκευάστηκε στη θέση παλαιότερης
βυζαντινής ακρόπολης του 7ου αιώνα. Εκτός από κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου και διοικητικό κέντρο του
Τάγματος, ήταν επίσης έδρα της άρχουσας κοινωνικής
και πνευματικής τάξης της Ρόδου.
Στην είσοδό του καταλήγει η Οδός των Ιπποτών, που
ακολουθεί τα ίχνη του αρχαίου δρόμου προς το κάστρο.
Η είσοδος του παλατιού είναι εντυπωσιακή και την κοσμούν δύο επιβλητικοί ημικυκλικοί πύργοι με
επάλξεις καθώς και ο θυρεός του Μεγάλου Μαγίστρου.

Αναπαράσταση της πολιορκίας του 1522. Διακρίνονται οι πύργοι του Αγίου Νικολάου και του Ναϊγιάκ.
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Στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της Ρόδου, στο μόλο του Μανδρακίου, βρίσκεται το φρούριο του
Aγίου Νικολάου, που χτίστηκε από τον Μεγάλο Μάγιστρο του τάγματος του Αγίου Ιωάννη Ζακόστα γύρω
στα 1464-67, και αποτελούσε «κλειδί» για την άμυνα της πόλης.
Στη δυτική Ρόδο βρίσκεται το φρούριο της Κρητηνίας, που κατασκευάστηκε το 1472 από τον Τζόρτζιο
Ορσίνι για την προστασία των κατοίκων από τις επιθέσεις του οθωμανικού στόλου και των πειρατών. Πιο
νότια, στον Μονόλιθο, σε ένα βράχο όπου κατά τους Κλασικούς χρόνους υπήρχε φρυκτωρία, οι Βυζαντινοί έχτισαν κάστρο, το οποίο ανακαίνισαν εκ βάθρων οι Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη γύρω
στο 1476. Ακόμα ένα κάστρο κατασκεύασαν τον 15ο αιώνα οι Ιωαννίτες Ιππότες πάνω σε ένα λόφο στην
περιοχή του χωριού Ασκληπιείο.

Τα κάστρα της Κρήτης
Στις ακτές της βόρειας Κρήτης που βλέπουν προς το Αιγαίο αρκετά σημαντικά κάστρα (Γραμβούσα,
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σπιναλόγκα, Σητεία κ.ά) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του νησιού.
Στα Χανιά η ενετική οχύρωση χρονολογείται μεταξύ του 13ου και 16ου αιώνα. Η πρώτη οχύρωση της
αρχαίας Κυδωνίας, που βρισκόταν στη σημερινή θέση της πόλης, ανάγεται στους Ελληνιστικούς χρόνους, και περιέβαλλε το λόφο του
Καστελλίου. Η βυζαντινή οχύρωση
ακολούθησε την αρχαία χάραξη και
έγινε με οικοδομικά υλικά από την
αρχαία Κυδωνία. Οι Ενετοί ενίσχυσαν τις βυζαντινές οχυρώσεις δίνοντας στα Χανιά τη σημερινή τους
μορφή, ειδικά με την κατασκευή
νέων τειχών, μεταξύ των ετών 15381549. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την
πόλη το 1645 ύστερα από δίμηνη
πολιορκία.
Στην ανατολική Κρήτη, στο
νησί Γραμβούσα, υπάρχει ένα
επιβλητικό ενετικό κάστρο που
χτίστηκε το 1579-84 πάνω από το
φυσικό λιμάνι του νησιού. Το φρούριο έχει ακανόνιστο τρίπλευρο σχήμα με τείχη και προμαχώνες από τις
τρεις πλευρές, ενώ από τη βόρεια προστατεύεται από τα απόκρημνα βράχια. Το 1588 το φρούριο καταστράφηκε από έναν κεραυνό που κτύπησε την μπαρουταποθήκη, αλλά οι Ενετοί το ξαναέχτισαν το 1630. Το
φρούριο παραδόθηκε στους Τούρκους το 1692, μετά τη δωροδοκία του Ενετού φρούραρχου. Το 1825, κατά τη
διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, το φρούριο κατελήφθη από Κρήτες επαναστάτες και έγινε έδρα της
Επαναστατικής Επιτροπής Κρήτης. Οι επαναστάτες, για να εξασφαλίζουν τρόφιμα και εφόδια, επιδόθηκαν
στην πειρατεία με εξαιρετική επιτυχία, έχτισαν οικισμό και την εκκλησία της Παναγίας της Κλεφτρίνας,
ενώ ίδρυσαν και σχολείο. Το 1830 το φρούριο επιστράφηκε και πάλι στους Τούρκους και εγκαταλείφθηκε.
Στην είσοδο του κόλπου της Σούδας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, τα οποία αξιοποιούσαν κατά
τον 15ο και 16ο αιώνα οι πειρατές που δρούσαν στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Έτσι, όταν
οι Ενετοί κατέλαβαν την Κρήτη, οχύρωσαν το μεγαλύτερο από τα δύο νησιά την περίοδο 1572-83, που

Η πολιορκία των Χανίων από τους Τούρκους
το 1645, όπως την αποτύπωσε ο Matthaeus
Merian, στην πολύτομη έκδοση Theatrum
Europaeum που πρωτοκυκλοφόρησε το 1617.
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Το φρούριο της Γραμβούσας, επιχρωματισμένη
λιθογραφία του P. Coronelli (1696) από σχέδιο
του A. Oddi (1601)

Ο λέων του Αγίου Μάρκου, στη βόρεια πύλη
του Κούλε (φρούριο του λιμανιού),
στο Ηράκλειο

Σχέδιο των οχυρώσεων της Σούδας
από τον F. Basilicata (1618, Βιβλιοθήκη
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
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έκτοτε ονομάστηκε Σούδα. Αν και δεν απέτρεψε τις εχθρικές επιθέσεις,
το κάστρο της Σούδας παρέμεινε στα χέρια των Ενετών αρκετές δεκαετίες
μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους (1669), στους οποίους
παραδόθηκε τελικά το 1715. Μετά την ενσωμάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος, χρησιμοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό. Το τείχος του
κάστρου περιέτρεχε όλη τη νησίδα και ενισχυόταν από τέσσερις μεγάλους
προμαχώνες. Η είσοδός του βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά και προστατευόταν από τον προμαχώνα Ορσίνο.
Η Φορτέτζα, το ενετικό κάστρο του Ρεθύμνου, δεσπόζει στο λόφο του
Παλαιόκαστρου. Στον ίδιο χώρο πιθανώς υπήρχε η ακρόπολη της αρχαίας
πόλης Ρίθυμνα. Η τουρκική απειλή ήταν αυτή που οδήγησε τους Ενετούς
στην ανέγερση της Φορτέτζας, που ξεκίνησε το 1573 και ολοκληρώθηκε το
1580. Για να χτιστεί το κάστρο εργάστηκαν αναγκαστικά πάνω από 100.000
κάτοικοι και 40.000 επιταγμένα ζώα. Το Ρέθυμνο κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1646. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η οχύρωση της Φορτέτζας δεν υπέστη σημαντικές αλλαγές.
Στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, η πρώτη σημαντική οχύρωση έγινε από τους Σαρακηνούς
όταν κατέλαβαν το νησί, το 824. Οι Βυζαντινοί, μετά την ανακατάληψη της Κρήτης το 961, ενίσχυσαν την
οχύρωση. Όταν οι Ενετοί απέκτησαν την κατοχή του νησιού, επισκεύασαν τα τείχη και τα προσάρμοσαν
στις απαιτήσεις της πολεμικής τέχνης της εποχής, αφού η ανακάλυψη της πυρίτιδας και η χρήση της
στα τηλεβόλα όπλα τον 15ο αιώνα επέβαλε την κατασκευή ισχυρότερου κάστρου. Η πραγματικά άριστη
οχύρωσή του από τους Ενετούς ήταν η αιτία που ο Χάνδακας ονομάστηκε Μεγάλο Κάστρο. Οι Οθωμανοί
κατέλαβαν τελικά το φρούριο το 1669, μετά από πολιορκία 21 ετών. Καθοριστικό ρόλο στην άλωση της
πόλης έπαιξε η προδοτική στάση του συνταγματάρχη του μηχανικού Αντρέα Μπαρότσι, ο οποίος αποκάλυψε στον εχθρό τα αδύνατα σημεία των οχυρώσεων.
Τα τείχη του κάστρου είχαν τριγωνικό σχήμα με βάση την παραθαλάσσια πλευρά και συνολικό
μήκος 3 χλμ. Στο χερσαίο τμήμα του περιβάλλονταν από τάφρο και εφτά προμαχώνες, ενώ είχε τέσσερις πύλες. Ο μεγαλύτερος προμαχώνας ήταν αυτός του Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται σήμερα
ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη.
Σε αντίθεση με τον Χάνδακα, η Σητεία, που οχυρώθηκε
μάλλον από τους Βυζαντινούς
μετά την ανακατάληψη της
Κρήτης το 961, δεν θεωρήθηκε
από τους Ενετούς σημαντική
θέση από στρατηγική σκοπιά.
Η πόλη και το κάστρο της λεηλατήθηκαν κατ’ επανάληψη από
πειρατές ανάμεσα στο 1460 και
το 1538, και γι΄ αυτό οι Ενετοί
πρότειναν στους κατοίκους τους
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να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Εκείνοι αρνήθηκα αρχικά, αλλά το 1648, στα χρόνια του Κρητικού
Πολέμου (1645-1669), αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν στο Ηράκλειο. Στο φρούριο παρέμεινε
ενετική φρουρά έως το 1651.

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
Η Σπιναλόγκα, το μικρό νησάκι που βρίσκεται στον κόλπο της
Ελούντας, αξιοποιήθηκε ως φρούριο ήδη από την αρχαιότητα.
Το 1579 οι Ενετοί, εκτιμώντας τη σημασία της για την προστασία της ανατολικής Κρήτης, ξεκίνησαν οχυρωματικές εργασίας. Ήταν το τρίτο –μετά τη Γραμβούσα και τη Σούδα– ενετικό
κάστρο που παραδόθηκε στους Τούρκους το 1715. Στα χρόνια
που ακολούθησαν, αποτέλεσε χώρο διαμονής Τούρκων ψαράδων, καταφύγιο Τούρκων από τις γύρω περιοχές κατά την επανάσταση του 1866 και λεπροκομείο από το 1903. Η είσοδος αλλά
και ο οικισμός του κάστρου, ο οποίος διασώζει αρκετά κτίσματα,
βρίσκονται στη δυτική πλευρά. Στην εικόνα, ο κυκλικός επιπρομαχώνας Μπαρμπαρίγκα.

Η είσοδος του λιμανιού του Ηρακλείου προστατευόταν από δύο μικρά
φρούρια. Δεξιά βρισκόταν ο Μικρός Κούλες, που έχει κατεδαφιστεί, και
αριστερά ο Μεγάλος Κούλες ή Πύργος του Λέοντος, που διατηρείται σχεδόν
ανέπαφος. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1523-40 και είχε δύο ορόφους.
Στον πρώτο όροφο έμενε η φρουρά, ενώ στο ισόγειο, όπου υπήρχαν
διαμερίσματα, στεγάζονταν αποθήκες και φυλακές. Στην εικόνα ο Κούλες
στο λιμάνι του Χάνδακα (Ηρακλείου) σε λιθογραφία του Olt. Dapper
(1688, Ελληνική Βιβλιοθήκη – Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης).

Εξωτερική όψη της κύριας, ανατολικής όψης
της Φορτέτζας του Ρεθύμνου με την πύλη,
κοντά στον προμαχώνα του Αγίου Παύλου
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ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΚΤΡΑΤΙΑΣ*
Μετά τον νικηφόρο Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τα Δωδεκάνησα, αντί να ενσωματωθούν στο ελληνικό κράτος,
γνώρισαν μια τριαντάχροντη περίοδο ιταλικής κατοχής, η οποία τελείωσε το 1943 και άφησε έντονα ίχνη
σε πολλά νησιά – κυρίως στη Ρόδο, την Κω και τη Λέρο.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ιταλοτουρκικού πολέμου, οι Ιταλοί κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα το
Μάιο του 1912, για να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό στις εχθρικές δυνάμεις και να εμποδίσουν την
αποστολή ενισχύσεων από τις μικρασιατικές ακτές. Η κατάληψη αυτή, που παρουσιάστηκε από τους
Ιταλούς ως προσωρινή, είχε στόχο την αποφυγή αναταραχών εκ μέρους του τοπικού πληθυσμού, που
κυρίως αποτελούνταν από Έλληνες. Ωστόσο και μετά από αρκετές παλινωδίες, το 1923 αναγνωρίστηκαν
από τη διεθνή κοινότητα η ιταλική κατοχή στα Δωδεκάνησα και η προσάρτησή τους στο ιταλικό βασίλειο.

Το έμβλημα της Ρόδου, της Κω και της Λέρου
από ταχυδρομική κάρτα. Στη ζώνη κάτω
αναφέρεται: «Ιταλικά Νησιά του Αιγαίου».

Η πρώτη περίοδος της Ιταλοκρατίας (1912-23) είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τη στρατιωτική διοίκηση
των νησιών, παρεμβάσεις των δυνάμεων κατοχής σε ό,τι αφορούσε την εφαρμογή των προνομίων που
είχαν εξασφαλίσει από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και την ισχυρή αντίσταση των Δωδεκανησίων και
της ελληνικής διασποράς για αποτροπή της ιταλικής κατοχής και ένωση με την Ελλάδα.
Στη διάρκεια της δεύτερης φάσης της Ιταλοκρατίας (1923-1943), που ταυτίζεται σε γενικές γραμμές
με την περίοδο του φασισμού στην Ιταλία, η στρατιωτική διοίκηση αντικαθίσταται από την πολιτική και
εδραιώνεται η προσάρτηση των νησιών στην Ιταλία. Επιχειρείται πλήρης εξιταλισμός της δημόσιας ζωής
και αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού, με παράλληλες παρεμβάσεις στην παιδεία, την
οικονομία και τη φορολογία. Αυτές οι ενέργειες, που είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση του ελληνικού
στοιχείου και τη δημιουργία αγροτικών κέντρων με Ιταλούς εποίκους, ξεσήκωσαν ισχυρές αντιδράσεις
των Δωδεκανησίων έναντι των Ιταλών.
Στα χρόνια που ήταν διοικητές οι Mario Lago (1924-1936) και Maria de Vecchi (1936-1941) καταργήθηκαν
όλα τα προνόμια που απολάμβαναν οι κάτοικοι των νησιών από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι ντόπιοι έπαψαν
να συμμετέχουν στη διοικητική ή δικαστική εξουσία, η ιταλική ορίστηκε ως επίσημη γλώσσα, ενώ από το 1937 οι
* Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο βιβλίο του Βασίλη Κολώνα, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 1912-1943, Εκδόσεις Ολκός, 2002
και στο ένθετο «Επτά Ημέρες» της εφημερίδας Η Καθημερινή (30/11/1997), με θέμα «Δωδεκάνησα: Ιταλοκρατία – Ενσωμάτωση».
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δήμαρχοι έπαψαν να εκλέγονται από τον λαό. Ο ελληνικός πληθυσμός των νησιών μειώνεται (στη Ρόδο, για
παράδειγμα, από 38.000 το 1912 σε 25.000 το 1937), ενώ αντιθέτως αυξάνονται οι Ιταλοί κάτοικοί τους (από
6.000 το 1931 θα φτάσουν το 1936 τους 16.700). Ειδικά στη Λέρο, λόγω της δημιουργίας αεροναυτικής βάσης
και της νέας πόλης Porto Lago, οι Ιταλοί κάτοικοι θα ανέλθουν στο 36% του πληθυσμού του νησιού.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ PORTO LAGO
Η μεγαλύτερη πολεοδομική παρέμβαση
των Ιταλών έγινε στη Λέρο, όπου το 1932
ιδρύθηκε εξαρχής μια νέα πόλη, το Porto
Lago. Ήδη από το 1923, στην κρίσιμη –λόγω
της φυσικής της θέσης– περιοχή Λέπιδα,
είχε δημιουργηθεί αεροναυτική βάση, η
οποία εξελίχτηκε αργότερα στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της ανατολικής Μεσογείου.
Ο σχεδιασμός της βάσης ανατέθηκε στον
Florestano di Fausto, ο οποίος χώρισε την
περιοχή στη νοτιοδυτική ζώνη (που περιλάμβανε στρατιωτικές και τεχνικές εγκαταστάσεις) και στη βορειοανατολική, που περιλάμβανε διώροφες και μονώροφες κατοικίες,
σε έναν ιδιαίτερα φροντισμένο χώρο, με δενδροφυτευμένες αλέες, κήπους και ξεχωριστό
φυλάκιο εισόδου.
Καθώς, όμως, οι ανάγκες για χώρους
κατοικίας των αξιωματικών και των οικογενειών τους μεγάλωναν, οι Ιταλοί δημιούργησαν στην απέναντι ακτή μια νέα πόλη, το
Porto Lago (το σημερινό Λακκί).
Το 1936, η νέα πόλη αριθμούσε 7.500
κατοίκους και περιλάμβανε, εκτός από
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όλες τις απαραίτητες σε μια πόλη διοικητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, αυτές διακρίνονταν σε ζώνες όπου κατοικούσαν οι
αξιωματικοί και περιλάμβαναν μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, σε διώροφα
συγκροτήματα τεσσάρων κατοικιών για
τους υπαξιωματικούς και σε διώροφα κτήρια διαμερισμάτων για τους εργάτες.

Το δημοτικό σχολείο στο Λακκί

Το συγκρότημα της Αγοράς στο Λακκί

Αεροφωτογραφία της νέα πόλης
του Porto Lago (σήμερα Λακκί)

Ιταλικά πολεμικά αεροπλάνα σε κάρτα που τύπωσαν οι Ιταλοί για τη Λέρο.
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Το κτηριακό συγκρότημα της εκκλησίας και των διοικητικών υπηρεσιών του οικισμού San Marco στη Ρόδο
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Στο πλαίσιο της αποικιακής τους πολιτικής, οι Ιταλοί θα παρέμβουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (διοίκηση, οικονομική
δραστηριότητα, θεσμοί, δικαστική εξουσία κ.λπ.) και θα προωθήσουν μια σειρά μέτρων που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό των αστικών κέντρων, καθώς και στη δημιουργία
νέων οικισμών στην ύπαιθρο. Οι παρεμβάσεις τους στους τομείς
της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών άλλαξαν
την όψη αρκετών πόλεων και «κληρονόμησαν» στα Δωδεκάνησα
μερικά από τα πιο σημαντικά μνημεία τους.
Οι ιταλικές επεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό των πόλεων
αφορούν την αναδιαμόρφωση των ιστορικών κέντρων, τη χάραξη
και διάνοιξη οδικών αρτηριών, τη δημιουργία δικτύων υποδομής
και αστικών εξυπηρετήσεων και, τέλος, τις επεκτάσεις και τον επανασχεδιασμό του ιστού αυτού.
Όσον αφορά τους τύπους των κτηρίων –ιδιαίτερα των δημόσιων–, οι Ιταλοί πραγματοποίησαν μια ριζική αλλαγή, καθώς εγκατέλειψαν τα προγενέστερα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα και διαμόρφωσαν μια νέα σχέση μεγέθους, κλίμακας και ένταξης στον
αστικό χώρο. Τα νέα δημόσια κτήρια στεγάζουν πλήθος υπηρεσιών
και οργανισμών, αναγνωρίζονται άμεσα, συμβολίζουν ευδιάκριτα το
πνεύμα της κυρίαρχης μητροπολιτικής δύναμης (Ιταλία) και δημιουργούν τομή στην εικόνα των πόλεων, ορίζοντας παράλληλα νέα σημεία αναφοράς.
Στις πρωτοβουλίες που πήραν οι Ιταλοί εντασσόταν και η δημιουργία αγροτικών χωριών με την εγκατάσταση Ιταλών εποίκων και την αποξένωση του ελληνικού στοιχείου από τη γη του. Έτσι δημιουργήθηκαν καθαρά ιταλικά χωριά, όπως το San Benedetto (Κολύμπια), το San Marco (Άγιος Παύλος), το
Peveragno (Καλαμών) και το Campochiaro (Αγία Ελεούσα) στη Ρόδο και τα Torre in Lambi (Λάμπη) και
Anguillara (Λινοπότης) στην Κω – με διαφορετική εξειδίκευση ως προς το παραγόμενο προϊόν το καθένα από αυτά. Με την εγκατάσταση εποίκων σε πεδινές
εκτάσεις, για την αξιοποίηση
των οποίων κατασκευάστηκαν τα αναγκαία εγγειοβελτιωτικά έργα, και τη δημιουργία
αυτών των καθαρά ιταλικών
χωριών, που παρεμβλήθηκαν
ανάμεσα στα ελληνικά, οι
Ιταλοί επιδίωκαν τον οικονομικό μαρασμό των ελληνικών αγροτικών οικισμών.
Ωστόσο, οι ιταλικοί αγροτικοί
οικισμοί παρέμειναν εξαρχής ξένα σώματα στο τοπίο
των νησιών.

Ιταλική αγροικία στα Κολύμπια της Ρόδου

Το παλιό Διοικητήριο της Ρόδου,
στο βόρειο τμήμα του Μανδρακίου
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1. Το «Ξενοδοχείο των Ρόδων», που μετά την πρόσφατη αποκατάστασή του
στεγάζει το Καζίνο της Ρόδου.
2. Το κτήριο που στεγάζει το Υδροβιολογικό Ινστιτούτο, το Ιχθυολογικό
Μουσείο και το Ενυδρείο της Ρόδου.
3. Το θέατρο Puccini, που σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου.
4. Το Διοικητήριο της Κω.
5. Το κτήριο «Ακταίον», πρώην ξενοδοχείο «L’ Albergo Gelsomino», στην Κω.
6. Η Εβραϊκή Συναγωγή (Χάβρα) στην Κω.
7. Το σχέδιο των Ιταλών αρχιτεκτόνων για το Διοικητήριο της Κω.
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Και το ταξίδι της «Τετραλογίας» συνεχίζεται… Παλινδρομεί, ίσως, στο χρόνο, αλλά έχει σταθερή πυξίδα, σταθερή ρότα προς την
Ιθάκη της γνώσης του αιγαιακού πολιτισμού και των ανθρώπων που τον δημιούργησαν. Έτσι κάθε του εκδοτικό βήμα είναι μια μικρή
περιπέτεια αλλά και μια μεγάλη ανακάλυψη -ή μήπως αποκάλυψη-, προσφέρει ικανοποίηση αλλά και δυναμώνει το αίσθημα του
ανικανοποίητου, αποζητά το επόμενο βήμα, τον επόμενο στόχο.
Μέσα από αυτήν την πορεία καταδυόμαστε στο χρόνο, αναψηλαφούμε την ιστορία, αποκτούμε αυτογνωσία, συνδέουμε τους
ανθρώπους και τον πολιτισμό τους με τον τόπο και το ιστορικό-κοινωνικό γίγνεσθαι, διδασκόμαστε αλλά και αντλούμε δυνάμεις σε
καιρούς που «έχει πολύ ξηρασία», όπως λέει ο ποιητής, αλλά και που η ναυτιλία μας -όπως κάνει πάντα σε δύσκολες εποχές για
τον τόπο μας- βρίσκει τον τρόπο να πρωτοπορεί και να προοδεύει.
Φτάσαμε, λοιπόν, έχοντας σταθερή γραμμή πλεύσης, στον τέταρτο τόμο της «Τετραλογίας», που λόγω όγκου είναι χωρισμένος
σε δύο βιβλία. Σε αυτόν επιλέξαμε να συμπληρώσουμε τις ψηφίδες που έλειπαν από το εκδοτικό μας εγχείρημα.
Πρώτα απ’ όλα θελήσαμε να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τον τόπο. Δεν μπορεί, κάπως αυτός ο τόπος θα επηρέασε τους
ανθρώπους που έζησαν και δημιούργησαν εδώ. Αυτή η σκέψη ήταν το ερέθισμα. Πολύ περισσότερο που μιλάμε για έναν τόπο
ξεχωριστό, συναρπαστικό, γοητευτικό.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται ο πρώτος τόμος. Στο επόμενο βιβλίο θα έχουν την… «τιμητική» τους οι τέχνες, ο πολιτισμός, τα
παραδοσιακά επαγγέλματα, η λαϊκή αρχιτεκτονική, τα έθιμα και οι εκφράσεις του υψηλού θρησκευτικού φρονήματος των νησιωτών.
Λίγους μήνες υπομονή και το ταξίδι της «Τετραλογίας του Αιγαίου» θα φτάσει στον τελικό προορισμό του.
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

