
ΑΛΥΤΑ

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ενός Θεού!
του Γιάννη Ιερακίδη

αναζητώντας το σώμα

Σ
τις µέρες µας ο θρύλος του Αλε-
ξάνδρου ζει και βασιλεύει, όπως 
θέλει η γοργόνα της παράδοσης. 
Εκατοντάδες βιβλία έχουν γρα-

φτεί και γράφονται, ταινίες γίνονται µπλοκ-
µπάστερ, άπειρα ντοκιµαντέρ και ιστότο-
ποι αναλύουν κάθε κοµµάτι της ιστορίας 
και του θρύλου του, ενώ αρχαιολόγοι ψά-
χνουν σε τρεις ηπείρους για ευρήµατα που 
θα µας διαφωτίσουν. Μεγαλύτερο τρόπαιο; 
Ο χαµένος τάφος του βασιλιά. 

Επιχειρώντας σήµερα να διαχωρίσουµε 
την αλήθεια από το θρύλο, βρισκόµαστε 
συχνά µπροστά σε αντικειµενικές αδυναµί-
ες, αφού δε σώθηκαν οι πρωτογενείς πηγές 
-όπως τα έργα που συνέγραψαν ο Πτολε-
µαίος Α΄ ο Λάγου ή Σωτήρ, ο Αριστόβου-

λος, ο Καλλισθένης ή ο Νέαρχος-, αλλά και 
οι περίφηµες Βασιλικές Εφηµερίδες που 
µε σχολαστικότητα τηρούσε ο Ευµένης, o 
αρχιγραµµατέας του Αλεξάνδρου.

Οι καταστροφές του παλιού κόσµου κατά 
τα πρώτα χριστιανικά χρόνια µάς στέρησαν 
πολύτιµες πηγές - ο Αλέξανδρος ήταν ει-
δωλολατρικός θεός. Αναγκαστικά, λοιπόν, 
στηριζόµαστε σε δευτερογενείς πηγές, 
πολύ µεταγενέστερες, που βασίστηκαν σε 
µεγάλο βαθµό στις πρωτογενείς. Τέτοιες 
είναι η περίφηµη Αλεξάνδρου Ανάβασις 
του Αρριανού, γραµµένη στα ελληνικά 500 
χρόνια µετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η 
Ιστορική Βιβλιοθήκη του ελληνιστή Διόδω-
ρου του Σικελιώτη, γραµµένη τον 1ο αιώνα 
π.Χ., οι Ιστορίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι µία από τις πιο 

συγκλονιστικές αφηγήσεις στα χρονικά του πλανήτη μας. Η εικόνα του 

νεαρού βασιλιά που κατακτά αστραπιαία όλο τον κόσµο, µε σύµµαχο τον 

πιο φωτεινό πολιτισμό, χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική συνείδηση των 

λαών και έδωσε την αφορµή για τη συγγραφή άπειρων έργων σε δεκάδες 

γλώσσες. Μετά θάνατον το λείψανό του τοποθετήθηκε στο κέντρο της 

Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και αποτέλεσε παγκόσμιο προσκύνηµα 

για 700 χρόνια - ακόµη και για τους Ρωµαίους αυτοκράτορες.



του Ρωµαίου Κούρτιου Ρούφου, γραµµένες 
στα λατινικά τον 1ο αιώνα µ.Χ., ή η ιστόρηση 
του Πλούταρχου, στο έργο Βίοι Παράλληλοι, 
γραµµένη τον 1ο µε 2ο αιώνα µ.Χ. Επίσης, 
έχουν σωθεί πολλά ψήγµατα άλλων έργων 
που φωτίζουν µερικά σηµεία, ενώ βέβαια 
υπάρχει ένας µεγάλος όγκος µυθιστορηµα-
τικών γραφών σε πάµπολλες γλώσσες, µε 
το γενικό χαρακτηρισµό Ψευδο-Καλλισθένης. 
Πολλές από αυτές τις πηγές περιέχουν 
αντικρουόµενες πληροφορίες, ή ακόµη και 
στοιχεία που είναι προδήλως εσφαλµένα, 
γεγονός που θέτει αρκετά ερωτήµατα και 
αφήνει περιθώρια για πολλές θεωρίες και 
εκδοχές. Σε αυτό βοηθούν και οι θρύλοι, 
που αλλοιώνουν τα πάντα, ιδιαίτερα σε µια 
εποχή κατά την οποία όλα τα κείµενα ήταν 

χειρόγραφα, σπάνια και εύθραυστα. Ωστόσο, 
πέρα από την οµορφιά τους, οι θρύλοι ενίοτε 
κρύβουν µεγάλες αλήθειες που αποκα-
λύπτονται εκ των υστέρων, γι’ αυτό και η 
µελέτη τους είναι πάντα ενισχυτική.

Για τα γεγονότα αµέσως µετά το θάνατο 
του Αλεξάνδρου υπάρχουν µεγάλες αντιφά-
σεις και πολλά ερωτηµατικά, ωστόσο έχουµε 
πολλά στοιχεία από τα οποία µπορούν να 
προκύψουν λογικές επαγωγές και πιθανά ή 
λιγότερο πιθανά ενδεχόµενα. Στη συνέχεια 
θα δούµε τα γεγονότα µε το διερευνητικό 
και ενδεχοµενικό πνεύµα της Αποκαλυπτικής 
Ιστορίας, επισηµαίνοντας τις αµφιβολίες και 
τα ανοικτά ενδεχόµενα που ανακύπτουν από 
τις διαφορές µεταξύ των πηγών που έχουν 
σωθεί ως τις µέρες µας. 
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Επίσημο αρχείο του μακεδονι-
κού βασιλείου. 
Αρχιγραμματέας Ευμένης 
ο Καρδιανός.

ΕΥΜΕΝΗΣ
Βασιλικές Εφημερίδες

(336-323 π.Χ.)

Ναύαρχος του Αλεξάνδρου, συνέγραψε 
εξιστόρηση της εκστρατείας στην Ινδική ως 
αυτόπτης μάρτυρας.

Σύγχρονος του Αλεξάνδρου, δεν έλαβε μέ-
ρος στις εκστρατείες. Στηρίχτηκε σε μαρτυ-
ρίες ανώνυμων στρατιωτών και αξιωματικών. 
Έγραψε σε λαϊκό ύφος.

Επίσημος ιστοριογράφος του 
Αλεξάνδρου. Το 327 π.Χ., εν μέσω 
εκστρατείας, κατηγορήθηκε για 
συνωμοσία και εκτελέστηκε.

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
Αλεξάνδρου Πράξεις

(334-327 π.Χ.)

ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Μ Η  Σ Ω Ζ Ο Μ Ε Ν Α

ΧΡΟΝΟΣ

Στρατηγός του Αλεξάνδρου, μετέπειτα 
φαραώ της Αιγύπτου. Αυτόπτης μάρτυρας 
των γεγονότων με πρόσβαση στις Βασιλικές 
Εφημερίδες και στον Καλλισθένη.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α’
Ιστορίαι

(Τέλη 4ου αιώνα π.Χ.)

Φίλος του Φιλίππου, συνόδευσε τον Αλέ-
ξανδρο ως αρχιτέκτονας και στρατιωτικός 
μηχανικός. Έγραψε ως αυτόπτης μάρτυρας 
των γεγονότων.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
(Τέλη 4ου αιώνα π.Χ.)

ΝΕΑΡΧΟΣ
Ινδικά

(Τέλη 4ου αιώνα π.Χ.)

ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΣ
Αι περί Αλεξάνδρου Ιστορίαι

(Τέλη 4ου αιώνα π.Χ.)

Π Η Γ Ε Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
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Τ Ο  Σ Ω Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ

Ελληνιστής υψηλόβαθμος αξιωματούχος της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έγραψε ακόμη τα 
Μετά τον Αλέξανδρο, που δε σώθηκαν.

ΑΡΡΙΑΝΟΣ
Αλεξάνδρου Ανάβασις

(2ος αιώνας μ.Χ.)

Ένας από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους, 
με μεγάλη επίδραση στο Μεσαίωνα και 
στην Αναγέννηση. Έζησε στη Χαιρώνεια και 
ήταν πρεσβύτερος ιερέων στο Μαντείο των 
Δελφών. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Βίοι Παράλληλοι

(1ος-2ος αιώνας μ.Χ.)

Ο σημαντικότερς Λατίνος συγγραφέας περί τον 
Αλέξανδρο. Συνδύασε στοιχεία από τον Πτολε-
μαίο, τον Αριστόβουλο και τον Κλείταρχο.

ΚΟΥΡΤΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
Ιστορία Αλεξάνδρου Μακεδόνος

(1ος αιώνας μ.Χ.)

Συνθετικό έργο, μια Παγκόσμια Ιστορία της εποχής. 
Για τον Αλέξανδρο αναπαρήγαγε τον Κλείταρχο.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ
Ιστορική Βιβλιοθήκη

(1ος αιώνας π.Χ.)

Λαϊκά μυθιστορήματα χωρίς ιστορική βάση. 
Σε δεκάδες γλώσσες.

ΨΕΥΔΟ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
Αλεξάνδρου Βίος

(3ος-17ος αιώνας μ.Χ.)

Σ Ω Ζ Ο Μ Ε Ν Α

Π Η Γ Ε Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Ε Σ

Στον οριζόντιο άξονα οι 
πηγές είναι τοποθετημένες 
χρονολογικά από αριστερά 
προς τα δεξιά, ενώ 
στον κατακόρυφο είναι 
διευθετημένες σε δύο 
ομάδες, τις «επίσημες» 
και τις «λαϊκές». Όλες οι 
πρωτότυπες πηγές που 
γράφτηκαν από συγχρόνους 
του Αλεξάνδρου δεν 
σώζονται, ωστόσο μέχρι 
κάποια περίοδο υπήρχαν 
και αποτέλεσαν βάση των 
επόμενων, που σώθηκαν. 
Οι πηγές στις οποίες 
στηρίχτηκε καθένας 
από τους επόμενους 
συμβολίζονται με βέλη. 

Σ Τ Ο Ν  Π Ι Ν Α Κ Α  Ε Χ Ο Υ Ν  Α Π Ο Τ Υ Π Ω Θ Ε Ι  Ο Ι  Κ Υ Ρ Ι Ο Τ Ε Ρ Ε Σ  Π Η Γ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ 
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ Ε ΓΑ Λ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Κ Α Ι  Ο Ι  Σ Υ Σ Χ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Ο Υ Σ .
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✓

Ζήτησε ο Αλέξανδρος να ταφεί στην Αίγυπτο;

ναι
Γιατί ήθελε να προβάλει την παγκοσμιότητα του 
κράτους του. Γι’ αυτό έδειχνε μεγάλη ανοχή στους 
κατακτημένους, ενώ είχε κάνει ο ίδιος γάμους με  
ξένες και το ίδιο είχε προτρέψει να κάνουν όλοι  
οι Μακεδόνες.

Γιατί επιζητούσε την αποθέωση και εκεί είχε 
αναγνωριστεί ως παιδί του Δία.

Γιατί ήταν πιστός στα μακεδονικά ήθη που πρόβλεπαν 
ταφή στους βασιλικούς τάφους στις Αιγές. Υπήρχε 
μάλιστα η προφητεία του γενάρχη της δυναστείας των 
Αργεαδών ότι η δυναστεία θα εξαφανιζόταν όταν ένας 
βασιλιάς δεν θα ενταφιαζόταν στη Μακεδονία.

Γιατί ήταν λάτρης του Ομήρου και του Αχιλλέα και 
λίγους μήνες πριν από το θάνατό του είχε κηδεύσει με 
μακεδονικό τρόπο (πυρά) τον Ηφαιστίωνα.

Γιατί πηγή των ιστορικών αναφορών από 
μεταγενέστερους είναι η χαμένη ιστορία που 
συνέγραψε ο ίδιος ο Πτολεμαίος, ο οποίος ήθελε να 
δικαιολογήσει την κλοπή του σώματος.

Γιατί τις τελευταίες μέρες του δεν μπορούσε να μιλήσει 
και πιο πριν οργάνωνε νέες εκστρατείες και δεν 
περνούσε από το μυαλό του ότι θα πέθαινε.

όχι
✓ ✗

✗

✗

✗

✓

Έφτασε το σώμα του Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο;

ναι
Γιατί ο Περδίκκας έκανε πόλεμο για να το πάρει, γι’ 
αυτό έχασε τη ζωή του.

Γιατί ο Πτολεμαίος είχε στην κατοχή του τις Βασιλικές 
Εφημερίδες του Αλεξάνδρου, οι οποίες ακολουθούσαν 
το σώμα, τις οποίες χρησιμοποίησε για να γράψει την 
ιστορία του.

Γιατί υπάρχουν ευρήματα στη Μέμφιδα που 
παραπέμπουν στον πρώτο τάφο του Αλεξάνδρου, 
με αγάλματα των ανθρώπων που θαύμαζε.

Γιατί ο Πτολεμαίος ήταν πανούργος και, όταν έκλεψε 
το σώμα, είχε χρησιμοποιήσει ένα άλλο σώμα για 
παραπλάνηση.

Γιατί η Ρωξάνη και το νήπιο Αλέξανδρος Δ' 
ακολουθούσαν τη σορό όταν έφυγε από τη Βαβυλώνα 
με προορισμό τις Αιγές, ενώ μετά τη σύγκρουση με τον 
Πτολεμαίο κατέληξαν στην Αμφίπολη.

Γιατί ο Πτολεμαίος ενδιαφερόταν κυρίως για το 
θησαυρό και αντάλλαξε το σώμα με αυτόν.

όχι
✓ ✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
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Ο πόλεμος για το σώμα έγινε με οικονομικοπολιτικές  
επιδιώξεις και όχι για ηθικούς λόγους;

ναι
Γιατί ο Αλέξανδρος είχε θεοποιηθεί και το σώμα του ήταν σύμβολο.

Γιατί ο Περδίκκας έκανε εκστρατεία με όλο το στρατό εναντίον του 
Πτολεμαίου για να πάρει το σώμα και ενδεχομένως το θησαυρό που 
το ακολουθούσε.

Γιατί οι αξιωματικοί του Περδίκκα, οι οποίοι δεν είχαν τις δικές του 
πολιτικές επιδιώξεις, τον δολοφόνησαν και άφησαν τη σορό στον 
Πτολεμαίο.

Γιατί το σώμα, εντέλει, χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο πολιτικής 
ισχύος στους τρεις αιώνες των Πτολεμαίων και το προσκυνούσε 
όλος ο κόσμος για επτά αιώνες.

Γιατί υπήρχε προφητεία ότι η χώρα που θα είχε τη σορό του 
Αλεξάνδρου θα ευημερούσε για πολλούς αιώνες.

Γιατί η Ολυμπιάδα ήθελε το σώμα του Αλεξάνδρου, και ενδεχομένως 
και το θησαυρό που το ακολουθούσε, στη Μακεδονία προκειμένου 
να ισχυροποιήσει τη δική της θέση και τις προοπτικές του εγγονού 
της, Αλεξάνδρου Δ'.

Γιατί ο Πτολεμαίος ήταν κρυφός γιος του 
Φιλίππου και ετεροθαλής αδερφός του 
Αλεξάνδρου και είχε ηθική υποχρέωση να 
τηρήσει τις επιθυμίες του.

Γιατί ο Αλέξανδρος και ο Πτολεμαίος 
είχαν σώσει ο ένας τη ζωή του άλλου σε 
μάχες και υπήρχε χρέος τιμής από τον 
Πτολεμαίο να κάνει το σωστό για τον 
Αλέξανδρο.

Γιατί ο Περδίκκας ήταν παραδοσιακών 
αρχών και θεωρούσε ότι ο Αλέξανδρος 
έπρεπε να ταφεί στη Μακεδονία.

Γιατί το σύνολο του στρατού και της 
κοινωνίας της Μακεδονίας απαιτούσε να 
τηρηθούν οι παραδόσεις.

όχι
✓ ✗

✗

✗

✗

✓

Κάηκε το σώμα του Αλεξάνδρου στη Μέμφιδα;

ναι
Γιατί αυτό ήταν το μακεδονικό τυπικό και ο Πτολεμαίος δεν είχε 
λόγο να μην το σεβαστεί, αφού και στη διάρκεια της ζωής και για 
50 χρόνια δεν αναφέρεται πουθενά το ταριχευμένο σώμα του 
Αλεξάνδρου.

Γιατί ο Παυσανίας αναφέρει ότι η σορός τάφηκε στη Μέμφιδα 
σύμφωνα με το μακεδονικό τυπικό.

Γιατί υπάρχουν ευρήματα στη Μέμφιδα που παραπέμπουν στον 
πρώτο τάφο του Αλεξάνδρου, με αγάλματα των ανθρώπων που 
θαύμαζε.

Γιατί το σώμα εμφανίστηκε στην Αλεξάνδρεια 50 χρόνια μετά τη 
διακομιδή του στη Μέμφιδα και όχι από τον ίδιο τον Πτολεμαίο Α', 
αλλά από το διάδοχό του, Πτολεμαίο Β'.

Γιατί το σώμα ήταν σε δημόσια έκθεση 
επί επτά αιώνες και δεν υπήρξε καμία 
αναφορά για πλαστοπροσωπία.

Γιατί δεν αναφέρεται ρητά καύση σε καμία 
ιστορική πηγή, εκτός από την έμμεση μνεία 
του Παυσανία.

όχι
✓ ✗

✗
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Ιαπωνικός αιφνιδιασμός 
ή το ήξερε ο Ρούζβελτ;

ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ

Το πρωί της 7ης Δεκεµβρίου του 
1941, ηµέρα Κυριακή, οι Ιάπωνες 
εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική αεροπο-

ρική επίθεση κατά του αγκυροβοληµένου 
αµερικανικού στόλου του Ειρηνικού στη 
ναυτική βάση του Περλ Χάρµπορ, στο 
νησί Οάχου (O’ahu) της Χαβάης. Οι αµε-
ρικανικές απώλειες ήταν σηµαντικές, αλλά 
όχι ικανές τελικά να γείρουν την πλάστιγ-
γα υπέρ των Ιαπώνων. Αντίθετα, τεράστιο 
ήταν το σοκ στην αµερικανική κοινωνία, 
οδηγώντας τις Ηνωµένες Πολιτείες να 
µπουν στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ενάντια 
στον Άξονα. Στις 8 Δεκεµβρίου οι Αµερι-
κανοί κήρυξαν τον πόλεµο στην Ιαπωνία 

και στις 11 του ίδιου µήνα, οι άλλοι δύο 
σύµµαχοι του Άξονα, η Γερµανία και η Ιτα-
λία, κήρυξαν τον πόλεµο στις ΗΠΑ. Μέχρι 
τότε οι Αµερικανοί, µε συνεχή ψηφίσµατα 
του Κογκρέσου, ακολουθούσαν το δόγ-
µα των Πράξεων Ουδετερότητας παρά τη 
θέληση του ίδιου του Αµερικανού προέ-
δρου Φράνκλιν Ρούζβελτ (Franklin Delano 
Roosevelt, ή απλά FDR). Ήταν όµως η 
επίθεση αιφνιδιαστική ή κάποιοι στην 
αµερικανική κυβέρνηση, και ιδιαίτερα ο 
Ρούζβελτ, τη γνώριζαν αλλά την άφησαν 
να εξελιχθεί;

Πριν τελειώσει ο πόλεµος, αρκετοί  
συγγραφείς και στις δύο όχθες του  

Δέκα εξεταστικές επιτροπές της αµερικανικής κυβέρνησης, του ναυτικού 

και του Κογκρέσου διερεύνησαν την καταστροφή του Περλ Χάρµπορ. 

Καταλόγισαν ανικανότητα σε πρόσωπα, θεσµούς και υπηρεσίες. Ωστόσο, 

πολλοί, ανάµεσά τους και ένας αντιναύαρχος, υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος 

Ρούζβελτ γνώριζε για την επερχόµενη επίθεση και την συγκάλυπτε, 

µε στόχο την είσοδο της Αµερικής στον πόλεµο κατά του Άξονα.

της Κλειούς Πύρρωνος

αποκαλυπτική Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α60
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Για ταxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Η xxxxxxxxx
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Χάρτης του Ειρηνικού που δείχνει τη ραγδαία επέκταση των Ιαπώνων 
μετά την καταστροφή του αμερικανικού στόλου στο Περλ Χάρμπορ. 
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Με τον αμερικάνικο στόλο εξουδετερωμένο 
στο Περλ Χάρμπορ ο αυτοκρατορικός στόλος 
αναπτύχθηκε για την επίτευξη του πρωταρχικού 
στόχου της Ιαπωνίας, την κατάληψη της 
Ινδοκίνας και της Ινδονησίας. Ο στόλος χτύπησε 
διαδοχικά τις εγκαταστάσεις των Αμερικανών, 
Αυστραλών, Βρετανών και Ολλανδών σε όλο το 
δυτικό και νότιο Ειρηνικό φτάνοντας μέχρι τον 
Ινδικό και την κεϋλάνη. Έπιασαν στον ύπνο την 
αμερικανική αεροπορία και την κατέστρεψαν 
στο έδαφος των Φιλιππίνων λίγες ώρες μετά 
το Περλ Χάρμπορ και βύθισαν το βρετανικό 
θωρηκτό Πρίγκιπας της Ουαλίας (ΗΜS Ρrince 
of Wales) και το βαρύ καταδρομικό Ρεπάλς 
(ΗΜS Repulse). κατόπιν εκκαθάρισαν τις 
εναπομείνασες συμμαχικές δυνάμεις στις 
Ολλανδικές Ινδίες, κατέλαβαν τη Σιγκαπούρη και 
ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση των Φιλιππίνων 
και των άλλων νησιών της περιοχής. Μέχρι την 
άνοιξη του 1942, οι Ιάπωνες είχαν αποκτήσει 
το πετρέλαιο και το καουτσούκ που ήθελαν 
με εκπληκτική ταχύτητα και ευκολία, και με 
ελάχιστες απώλειες.
Έπειτα από αυτές τις επιτυχίες οι Ιάπωνες 
περίμεναν ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί 
θα ήθελαν μια εκεχειρία ή ειρήνευση, αλλά 
μάταια. Αντίθετα αυτό που δέχτηκαν ήταν μια 
αντεπίθεση διαρκείας.

Η ΙΑΠΩΝΙκΗ
κΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣτΟΝ ΕΙΡΗΝΙκΟ
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ΠΕΡλ ΧΑΡΜΠΟΡ: Η ΕΝδΕΧ ΟΜΕΝΙκΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ναι
Όλοι οι ιαπωνικοί κρυπτογραφικοί κώδικες είχαν 
σπάσει και οι Αμερικανοί ήξεραν για την επίθεση 
από πριν.

Ο ιαπωνικός στόλος στην πορεία προς τη Χαβάη 
έσπασε τη σιγή ασυρμάτου και τις εκπομπές του, 
που πρόδωσαν τη θέση του, εντόπισαν τόσο ο 
ασυρματιστής του εμπορικού ναυτικού όσο και οι 
βάσεις παρακολούθησης σε όλο τον Ειρηνικό. Ωστόσο 
η αμερικανική ηγεσία το απέκρυψε.

Η αμερικανική πολιτική στο θέμα της επικείμενης 
επίθεσης από τους Ιάπωνες βασιζόταν στην αναφορά- 
ανάλυση ενός πλωτάρχη αναλυτή στην υπηρεσία 
πληροφοριών του ναυτικού. Η αναφορά περιέγραφε 
οκτώ τρόπους για να παρασυρθούν οι Ιάπωνες 
να επιτεθούν πρώτοι, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα 
ήταν το καλύτερο σενάριο. το έγγραφο παρέμεινε 
χαρακτηρισμένο «Απόρρητο» μέχρι το 1995.

Η διοίκηση του στρατού και του ναυτικού ήξερε για 
την επίθεση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να θωρακίσει 
τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Χαβάη.

Πράγματι είχαν σπάσει οι παλαιότεροι κώδικες και ο 
διπλωματικός κώδικας Περπλ. Ο κώδικας ΑΝ-1 του 
ιαπωνικού αυτοκρατορικού ναυτικού με τον οποίο θα 
μάθαιναν για την επίθεση, δεν είχε σπάσει πλήρως 
ούτε ήταν σε θέση οι Αμερικανοί να καταλαβαίνουν τα 
μηνύματα.

Οι ασυρματιστές του ιαπωνικού στόλου είχαν μείνει 
στην Ιαπωνία για να εκπέμπουν ψεύτικα σήματα 
και οι πομποί στα πλοία και τα αεροπλάνα είχαν 
ουδετεροποιηθεί. Οι πραγματικές αναφορές των 
παράκτιων σταθμών παρακολούθησης έλεγαν ότι 
ο ιαπωνικός στόλος ήταν στα χωρικά ύδατα της 
Ιαπωνίας, παρασυρμένοι από τις ψεύτικες εκπομπές. 
Ο ασυρματιστής του εμπορικού ναυτικού είχε εντοπίσει 
τα σήματα του στόλου σε εντελώς διαφορετικό στίγμα 
από αυτό που πραγματικά ήταν.

δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη ότι το έγγραφο 
αυτό προοριζόταν ή ότι έφτασε ποτέ στον Ρούζβελτ 
ή στο επιτελείο. Εξάλλου κατά το συγγραφέα του 
ο σκοπός του ήταν να καθυστερήσει την είσοδο 
στον πόλεμο για να δώσει χρόνο στην Αμερική να 
ετοιμαστεί.

Στα τέλη Νοεμβρίου 1941 τόσο ο στρατός όσο και 
το ναυτικό είχαν εκδώσει πολλές και διαφορετικές 
προειδοποιήσεις που έλεγαν συγκεκριμένα ότι ο 
πόλεμος με την Ιαπωνία είναι επικείμενος και ότι οι 
ένοπλες δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται σε συναγερμό.

όχι
✓ ✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ΗτΑΝ 'Η δΕΝ ΗτΑΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ;
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ΠΕΡλ ΧΑΡΜΠΟΡ: Η ΕΝδΕΧ ΟΜΕΝΙκΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ναι
Ο Ρούζβελτ για να σώσει τα αεροπλανοφόρα 
Εντερπράιζ και λέξιγκτον, τα απομάκρυνε από το Περλ 
Χάρμπορ πριν από την επίθεση.

Ο Ρούζβελτ ήθελε με κάθε τρόπο να μπει στον 
πόλεμο εναντίον της Γερμανίας αλλά δεν μπορούσε, 
αφενός λόγω της απαιτούμενης έγκρισης του 
κογκρέσου και αφετέρου γιατί είχε υποσχεθεί 
προεκλογικά ότι δε θα οδηγούσε την Αμερική στον 
πόλεμο. Επιδίωξε την ιαπωνική επίθεση στο Περλ 
Χάρμπορ και μάλιστα με βαρύτατες απώλειες, για να 
εξαγριωθεί το κοινό αίσθημα κατά των Ιαπώνων και οι 
ΗΠΑ να μπουν στον πόλεμο αμυνόμενες.

Ο Ρούζβελτ έστειλε διαταγή στις διοικήσεις του 
Ειρηνικού να μην εμπλακούν πρώτες στον πόλεμο, 
αλλά να αφήσουν τους Ιάπωνες να επιτεθούν πρώτοι.

Ήταν πεποίθηση του ναυτικού –σε όλο τον κόσμο– την 
εποχή εκείνη ότι τα πιο πολύτιμα πλοία των στόλων 
ήταν τα θωρηκτά. τα αεροπλανοφόρα εκτελούσαν 
ρόλο ανίχνευσης και ήταν πιο αναλώσιμα. Επίσης δεν 
υπήρξε καμία κεντρική διαταγή να φύγουν από το 
Περλ Χάρμπορ και έφυγαν σε μια προγραμματισμένη 
από τον Αύγουστο αποστολή κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του τοπικού διοικητή. Η πορεία τους τα έθετε 
επικίνδυνα κοντά στον επερχόμενο ιαπωνικό στόλο, τον 
οποίο διατάχθηκαν να βρουν και να εμπλακούν μαζί 
του αμέσως μετά την επίθεση. 

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατέστρεψε τον 
αμερικανικό στόλο του Ειρηνικού και επέτρεψε στους 
Ιάπωνες να κυριαρχήσουν στον Ειρηνικό μέσα σε έξι 
μήνες με ελάχιστες απώλειες. κόστισε στην Αμερική 
τεράστιες θυσίες ανθρώπων και στρατιωτικού υλικού 
και καθυστέρησε πολύ τη νίκη επί των Γερμανών. 
Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος σαν τον Ρούζβελτ να 
έπαιρνε τέτοιες χονδροειδείς αποφάσεις, ενώ είχε 
τόσες άλλες εναλλακτικές επιλογές;

Η εντολή δόθηκε αλλά στην ίδια εντολή τονιζόταν 
πολύ έντονα ότι μια τέτοια πολιτική δεν έπρεπε με 
κανέναν τρόπο να θέσει στον παραμικρό κίνδυνο τις 
αμερικανικές δυνάμεις.

όχι
✓ ✗

✗

✗

✓

✓

ΗτΑΝ 'Η δΕΝ ΗτΑΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ;
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ΜΕΓΑΛΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Την 1η Δεκεµβρίου του 1893, ο 
τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Χαρίλαος Τρικούπης ανάγγειλε 

στη Βουλή ότι η Ελλάδα δεν µπορούσε να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απένα-
ντι στους δανειστές της. Ήξερε ότι αυτό 
θα ήταν και το τέλος της πολιτικής του 
καριέρας, παρότι δεν ήταν αυτός ο κύριος 
υπεύθυνος. Η δραµατική και εµβληµατική 
φράση του Δυστυχώς επτωχεύσαμεν ποτέ δεν 
καταγράφηκε στα πρακτικά της Βουλής και 
µάλλον δεν ειπώθηκε εκεί. Είναι όµως µια 
φράση που σφραγίζει την πολιτική ιστορία 
της Ελλάδας και σηµατοδοτεί το τέλος µιας 
εποχής εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης και 
την αρχή µιας εθνικής περιπέτειας για τους 
Έλληνες που λίγο έλειψε να τους στοιχίσει 
τη µισή έκταση της τότε επικράτειας. 

Ωστόσο, είκοσι χρόνια µετά, η Ελλάδα 
θα βρεθεί να έχει διπλασιάσει την αρχική 

της έκταση, µετά τους νικηφόρους πο-
λέµους των 1912-13. Η µελέτη αυτής της 
µεγάλης ανατροπής, που ουσιαστικά θε-
µελίωσε την Ελλάδα σχεδόν όπως την ξέ-
ρουµε σήµερα, είναι εξόχως συναρπαστική 
και γεµάτη διδάγµατα, µιας και η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Αρχικά θα διατρέξουµε 
επί τροχάδην τα γεγονότα, αρχίζοντας 
από την πτώχευση και καταλήγοντας στο 
τέλος των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέ-
µων. Στη συνέχεια θα δούµε αναλυτικά τα 
κρίσιµα σηµεία, ενώ στα άκρα των σελίδων 
υπάρχει σκιασµένο κείµενο µε τα συνοπτι-
κά ΟΡΟΣΗΜΑ της πορείας.

 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η είδηση της χρεοκοπίας του 1893 
δηµιούργησε τεράστιες αντιδράσεις στο 
εξωτερικό και οι απαιτήσεις των δανει-
στών έφτασαν σε παράλογα επίπεδα που 

Από τον εκσυγχρονισµό του 19ου αιώνα, στην πτώχευση.

Από την πτώχευση, στην παρ’ ολίγο διάλυση του νέου κράτους. 

Από την ταπείνωση του 1897, στο θρίαµβο του 1912-13.

στη Μεγάλη Ιδέα
από το Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν
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της Κλειους Πυρρωνος



Μxxxxxxx

Για ταxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Η xxxxxxxxxστη Μεγάλη Ιδέα
από το Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν

Ο χαρίλαος Τρικούπης γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1832. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Παρίσι. Το 
1872 ίδρυσε μαζί με άλλους το πέμπτο κόμμα (τα άλλα τέσσερα ήταν του Βούλγαρη, του Κουμουνδούρου, του 
Δεληγεώργη και του ζαΐμη). Την περίοδο αυτή επικράτησε έντονη πολιτική αστάθεια, την οποία ο Τρικούπης 
απέδωσε στον παρεμβατισμό του παλατιού στο σχηματισμό κυβερνήσεων.
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Ανάμεσα σε όλα τα προβλήματα και διλήμ-
ματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, 
υπήρχε και το γλωσσικό, το οποίο ταλάνιζε 
τη δημόσια ζωή. Τελικά η επίσημη γλώσσα 
θα ήταν η Αρχαία Αττική, η Αρχαΐζουσα, η 
Καθαρεύουσα ή η Δημοτική; 
Το ζήτημα είχε ξεκινήσει από τους αλεξαν-
δρινούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Οι λόγιοι 
της εποχής δεν αναγνώριζαν ότι η γλώσσα 
εξελίσσεται και έμειναν προσκολλημένοι 
στους αρχαίους τύπους λογοτεχνίας. Αγνό-
ησαν την σχεδόν παγκόσμια τότε ελληνι-
στική κοινή γλώσσα και προσδέθηκαν στην 
αττική διάλεκτο, στάση που ονομάστηκε 
αττικισμός. Η διάσταση αυτή διατηρήθηκε 
αργότερα και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
ιδίως στους κόλπους της εκκλησίας, που 
ήταν κυρίαρχη σε πολιτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο. Βεβαίως, ο αττικισμός δεν κατάφε-
ρε να σταματήσει την εξέλιξη της γλώσσας. 
Όμως στην Βυζαντινή εποχή επισημοποι-
είται η γλωσσική διάσπαση με την παγιο-
ποίηση και επισημοποίηση της διαφοράς 
γραπτού και προφορικού λόγου, επίσημης 
γλώσσας του κράτους και ανεπίσημης κα-
θομιλουμένης γλώσσας. Οι περισσότεροι 
λόγιοι μένουν πιστοί στον αττικισμό και 
δεν γράφουν σε ζωντανή γλώσσα μεγα-
λώνοντας το χάσμα. Κατά την Οθωμανική 

κυριαρχία συνεχίστηκε η ίδια κατάσταση, 
επιδεινούμενη από την έλλειψη σχολείων 
και παιδείας.
Πριν την επανάσταση του 1821 τέθηκε το 
ερώτημα ποια θα ήταν η γλώσσα του υπό 
σύσταση νεοελληνικού κράτους. Μια ομά-
δα λογίων υποστήριζαν ότι η μόνη γλώσσα 
που ταιριάζει στους Έλληνες είναι τα Ελλη-
νικά, εννοώντας τα αρχαία. Οι δημοτικιστές 
πιστεύουν ότι υπάρχει ήδη μια διαμορφω-
μένη γλώσσα του νέου έθνους, η οποία 
πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω και να 
εμπλουτιστεί. υπήρχαν και οι ενδιάμεσες 
φωνές οι οποίες ζητούσαν ένα συμβιβασμό 
δηλαδή πίστευαν στην καθομιλουμένη 
αλλά πίστευαν ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα 
εκβαρβαρισμού και όχι εξέλιξη. Οι τελευ-
ταίοι πρότειναν ένα ενδιάμεσο τύπο γλώσ-
σας, εκκαθαρισμένης και εξευγενισμένης, 
την καθαρεύουσα.
Την περίοδο αμέσως μετά την ίδρυση του 
πρώτου Βασιλείου της Ελλάδος, επίσημη 
γλώσσα του κράτους ήταν η Καθαρεύουσα 
του Κοραή, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει 
εκφραστεί στην επίσημη νομολογία.
Τη δεκαετία του 1830 υπήρξε η διαμάχη 
ανάμεσα στην υιοθέτηση και αναβίωση των 
Αρχαίων Ελληνικών ως επίσημης γλώσσας 
και της εκκαθαρισμένης καθομιλουμένης. 

ΤΟ ΓΛώΣΣΙΚΟ ζ ΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟχΗΣ
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Με τά την απελευθέρωση της Μακεδονίας η καταπίεση που δέχονταν οι ελληνικοί πληθυσμοί έπαψε να 
υφίσταται και, μολονότι υπήρχε μεγάλη φτώχεια, τα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία. 
Όμως το γλωσσικό που ταλάνιζε την Ελλάδα είχε αποτρέψει ήδη τη δυνατότητα να γίνει η ελληνική 
γλώσσα η γλώσσα όλων των κατοίκων.
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δηλαδή της καθαρεύουσας του Κοραή.
Το 1853 ο Παναγιώτης Σούτσος δη-
μοσιεύει το βιβλίο του Νέα σχολή του 
γραφόμενου λόγου, η ανάστασις της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης 
υπό πάντων, όπου πρεσβεύει την στροφή 
στα αρχαία ελληνικά. Παρόλη την άμεση 
αντίδραση άλλων ακαδημαϊκών υπέρ της 
Καθαρεύουσας, η ολίσθηση προς την 

αρχαία συνεχίστηκε. ώ στόσο, το 1864, η 
ένωση των Ιονίων Νησιών, δίνει μια μεγάλη 
ενίσχυση στη δημοτική γλώσσα από τους 
Επτανήσιους λόγιους που ακολουθούσαν 
το παράδειγμα του Διονυσίου Σολωμού. Ο 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, αναδεικνύεται 
εθνικός ποιητής γράφοντας στην Δημοτι-
κή, στον επίσημο λόγο του όμως χρησιμο-
ποιεί Καθαρεύουσα.

Παρ' όλο που ο γλωσσικός διχασμός ξεκίνησε πολλούς αιώνες πριν, επί βυζαντινής αυτοκρατορίας,  
η έκρηξη έγινε στην Αθήνα του 1901, με αιματηρές φοιτητικές διαδηλώσεις. Θρυαλλίδα υπήρξε 
η δημοσίευση σε συνέχεις από την εφημερίδα Ακρόπολις της μετάφρασης του Ιερού Ευαγγελίου 
από τον Αλέξανδρο Πάλλη, παρ' όλο που η συγκεκριμένη μετάφραση είχε την ευλογία του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Προκόπιου. 
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Αρχές της δεκαετίας 1880 έγινε φανερό 
ότι η αναβίωση των αρχαίων ελληνικών 
δεν θα πετύχαινε. Οι άνθρωποι στην 
καθημερινότητά τους συνέχιζαν να χρη-
σιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα όπως 
πριν την επανάσταση και τίποτα δεν 
έδειχνε ότι θα χρησιμοποιήσουν ούτε την 
Καθαρεύουσα.
Το 1881 άρχισε επίσημα να διδάσκεται 
κάτι άλλο πέρα από τα αρχαία ελληνικά 
στα δημοτικά σχολεία με λίγη διδασκα-
λία της Καθαρεύουσας. Στο Γυμνάσιο δεν 
επιτρεπόταν η διδασκαλία άλλης ελλη-
νικής γλώσσας πλην των αρχαίων μέχρι 
το 1909.
Σε όλη την περίοδο ανάμεσα στο 
Μαύρο ‘97 και την Ελλάδα μετά τους 
Βαλκανικούς πολέμους, οι ελληνόφωνοι 
ταλανίζονται με το γλωσσικό ζήτημα, το 
οποίο πολλές φορές φέρνει πίσω άλλες 
εθνικές επιδιώξεις. Έφτασε μάλιστα στο 
ακραίο σημείο της δίωξης δημοτικιστών 
από τον επίσκοπο Δημητριάδος,  ο οποί-
ος πίστευε ότι Δημοτικισμός, αναρχισμός, 
σοσιαλισμός, αθεϊσμός και μασονία ήταν 
ένα και το αυτό. Πάντως στο Σύνταγμα 
του 1911 μπήκε άρθρο το οποίο καθι-
έρωνε την Καθαρεύουσα ως επίσημη 
γλώσσα της Ελλάδας.
Το γλωσσικό έπαιξε ιδιαίτερο λόγο στο 
Μακεδονικό ζήτημα διότι η γλώσσα 
που μιλούσε κάποιος στο σπίτι του είχε 

μεγαλύτερη σημασία στον εθνοτικό 
καθορισμό του από το παλαιότερο οθω-
μανικό σύστημα διαχωρισμού με βάση τη 
θρησκεία. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα για το διαφαινόμενο μελλοντικό 
διαμοιρασμό της υπό Οθωμανική κατοχή 
Μακεδονίας και Θράκης με τις ευλογίες 
και επιρροή των Μεγάλων Δυνάμεων. Και 
ενώ η ελληνική Εκκλησία επέμενε στη 
χρήση των αρχαίων ελληνικών στη Θεία 
Λειτουργία, και την εκ τούτου αποκοπή 
και αποξένωση από το λαό που δεν 
την καταλάβαινε, οι άλλες χριστιανικές 
εθνότητες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι 
προώθησαν όσο γινόταν τις γλώσσες 
τους, τόσο στις εκκλησίες τους όσο και 
στο λαό ανοίγοντας δημοτικά σχολεία 
στις υπό Οθωμανική κυριαρχία περιοχές. 
Κι ενώ οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και 
οι Σέρβοι (αργότερα και οι Αλβανοί) 
μπορούσαν να στέλνουν τα παιδιά τους 
σε σχολεία να μαθαίνουν τη γλώσσα 
που μιλούσαν στο σπίτι, τα παιδιά των 
ελληνόφωνων μάθαιναν αντίστοιχα μια 
νεκρή ξένη για αυτούς γλώσσα που δεν 
καταλάβαιναν, τα αρχαία ελληνικά. Αυτή 
η κατάσταση θορύβησε ορισμένους 
Έλληνες λόγιους με τις προσπάθειες των 
οποίων άρχισε, πολύ διστακτικά, από 
το 1878 και μετά να αναπτύσσεται ένα 
ρεύμα υπέρ της Δημοτικής στα ελληνικά 
κρατικά πράγματα.



ΣΗΜΕΙΑ

ΚΑΜΠΗΣ

Ήταν δύο και έξι λεπτά τα ξηµε-
ρώµατα της 8ης Δεκεµβρίου 
του 1966, ηµέρα Πέµπτη, όταν 

ο παράκτιος σταθµός ασυρµάτου της Βά-
ρης έλαβε ένα σήµα κινδύνου: 
SOS από Ηράκλειον, στίγμα μας τριανταέξι 
μοίρες πενηνταδύο λεπτά Βόρειον, εικοσι-
τέσσερεις μοίρες μηδέν οκτώ Ανατολικόν. 
Βυθιζόμεθα.
Το σήµα επαναλήφθηκε άλλη µία φορά 
και µετά … σιγή. Μέσα στο πυκνό σκο-
τάδι, δαρµένο από µια καταιγίδα, στη 
µέση µια τεράστιας θαλασσοταραχής, τρία 
λεπτά µετά την εκποµπή του σήµατος 
κινδύνου, το οχηµαταγωγό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 

ανατρέπεται και βυθίζεται στο Μυρτώο 
Πέλαγος κοντά στη βραχονησίδα Φαλκο-
νέρα. Περνάνε σχεδόν δέκα ώρες µέχρι να 
φτάσει στον τόπο του ναυαγίου το πρώτο 
πλοίο βοήθειας. Στα παγωµένα νερά χά-
νονται 236 ψυχές, ενώ υπάρχουν µόνο 47 
διασωθέντες.

Στην αρχή επικράτησε θρήνος και οργή. 
Επακολούθησαν έρευνες, αναλύσεις και 
δίκες που έριξαν φως στα γεγονότα. Από 
όλα αυτά αποκαλύφθηκε η ανικανότητα 
της Ελλάδας να κάνει έρευνα και διάσωση 
στο Αιγαίο. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η 
πλοιοκτήτρια εταιρεία έδειξε εγκληµατική 
αµέλεια, τόσο στην εκπαίδευση των πλη-

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι θυσιάστηκαν τη νύχτα του ναυαγίου  

του πλοίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ στο βωµό της ανικανότητας, του ανταγωνισµού, 

της διαπλοκής και της κρατικής ανεπάρκειας. Όµως το σοκ  

της καταστροφής και οι µετέπειτα έρευνες και δίκες, ήταν καταλύτης 

εξελίξεων που άλλαξαν την ελληνική ακτοπλοΐα προς το καλύτερο. 

την ελληνικη
ναυσιπλοϊα

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

του Iωαννη Τζετζη



Μxxxxxxx

Για ταxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Η xxxxxxxxx
την ελληνικη
ναυσιπλοϊα

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ
Μxxxxxxx

Η xxxxxxxxx



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ 

ΕΣΤΙΕΣ

η υγρή κιβωτός
θάλασσα των Αντικυθήρων

Ο µεσογειακός βυθός είναι µια τεράστια αποθήκη ανθρώπινης ιστορίας, 

η µεγαλύτερη βιβλιοθήκη και η µεγαλύτερη γκαλερί του κόσµου! Σήµερα, 

χάρη στις νέες τεχνολογίες έχουµε πλέον το κλειδί των ανακαλύψεων. Αιχµή 

του δόρατος ο βυθός της θάλασσας των Αντικυθήρων, όπου, τα τελευταία 

συναρπαστικά ευρήµατα δείχνουν ότι µπορεί να έχουµε ένα τεράστιο πλοίο, 

πολύ µεγαλύτερο απ’ ότι σήµερα θεωρείται δυνατόν για τα δεδοµένα της 

εποχής, ή έχουµε να κάνουµε µε περισσότερα από ένα πλοία.

Το ιστορικό των ανακαλύψεων στη 
θάλασσα των Αντικυθήρων ξεκί-
νησε την Μεγάλη Τρίτη του 1900 

όταν µια οµάδα Συµίων σφουγγαράδων 
αποτελούµενη από 6 δύτες και 22 κω-
πηλάτες έπεσε σε κακοκαιρία σε σηµείο 
ανάµεσα στην Κρήτη και τα Κύθηρα. Έτσι 
αναγκάστηκαν να αράξουν στο όρµο του 
ποταµού στα Αντικύθηρα. Μόλις κόπασε 
η καταιγίδα, το ένα πλοίο µετακινήθηκε 
στην Γλυφαδιά στην βορειοανατολική 
πλευρά των Αντικυθήρων ψάχνοντας πι-

θανότατα για τροφή για τα δολώµατα.  
Ο Ηλίας Λυκοπάνδης βούτηξε σχετικά 
κοντά στη στεριά στο σηµείο Πινακάκια.  
Όταν έφτασε σε βάθος 35 µέτρων άρχισε 
να τραβάει παρατεταµένα το σχοινί του, 
το σινιάλο για άµεση ανέλκυση του δύτη. 
Ανεβαίνοντας στο πλεούµενο, ο Λυκο-
πάνδης είχε µαζί του ένα υπερµέγεθες 
δεξί µπράτσο. Ο δύτης είχε κυριολεκτικά 
σκοντάψει σε µια υποθαλάσσια συλλογή 
µαρµάρινων και µπρούτζινων αγαλµάτων 
καθώς και άλλων αρχαίων αντικειµένων, το 
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του Νικηφορου Σκουμα



η υγρή κιβωτός

αποτέλεσµα ενός εκ των σηµαντικότερων 
ναυαγίων της Ελληνικής Αρχαιολογίας. 

Μετά την ανακάλυψη η οµάδα συνέχι-
σε το ταξίδι της στις ακτές της Βορείου 
Αφρικής κατόπιν επέστρεψαν στη Σύµη 
χωρίς κάποιο αξιοµνηµόνευτο περιστατι-
κό. Αναζητώντας καθοδήγηση, έφτασαν 
στον Σύµιο Αντώνη Οικονόµου, καθηγητή 
αρχαιολογίας του πανεπιστηµίου Αθη-
νών, που τους συµβούλεψε να δηλώσουν 
τα ευρήµατα στην κυβέρνηση και να µην 
προβούν σε καµία άλλη ενέργεια χωρίς 

την άδεια των αρµόδιων αρχών. Στις 6 
Νοεµβρίου ο Δηµήτριος Κοντός και ο 
Ηλίας Λυκοπάνδης ταξιδεύουν στην 
Αθήνα και παρουσιάζουν το εύρηµά τους 
στον Υπουργό Παιδείας Σπύρο Στάη, ενώ 
την ίδια µέρα γίνεται και η πρώτη αναφο-
ρά του ναυαγίου στις εφηµερίδες. Άλλη 
εκδοχή θέλει το πλήρωµα να ενηµερώνει 
την Αθήνα άµεσα για τον αρχαιολογικό 
θησαυρό αλλά η πληροφορία δεν έτυχε 
σηµασίας µέχρις ότου συναντηθούν τα δύο 
µέλη µε τον υπουργό εκείνη την ηµέρα. 
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Ο ανδριάντας 
του «φ ιλοσόφου

των Αντικυθήρων». Ο έφηβος των Αντικυθήρων».
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Αρκεί να σκεφτούµε πως το 1901 οι 
δύτες είχαν 2-3 λεπτά αξιοποιήσιµα ανά 
απόπειρα. Την εποχή του Κουστό ήταν 
περίπου στα 10 λεπτά ο αξιοποιήσιµος 
χρόνος κάτω από το νερό, χάρη στην 
τεχνολογία scuba. Σήμερα με τους ανα-
πνευστήρες κλειστού κυκλώματος μπορούμε 
να αφιερώσουμε 90 λεπτά κάτω από το νερό 
χωρίς κανένα πρόβλημα». 

Ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα 
της τελευταίας επιχείρησης είναι ένα 
χάλκινο κοντάρι µήκους δυόµισι µέτρων, 
προφανώς συµπλήρωµα κάποιου αγάλµα-
τος. Αξίζει να αναφερθεί πως το ακόντιο 
αυτό βρέθηκε στο νότιο όριο της επιφά-
νειας εργασίας που είχαµε ορίσει, πράγµα 
που µας οδήγησε να αναθεωρήσουµε τη 
θέση του ναυαγίου και κυρίως την κλίση 
του πλοίου στον πυθµένα της θάλασ-
σας. «Τελικώς καταλήξαµε πως αντί να 
ερευνούµε το σηµείο των αποθηκών του 
πλοίου στην πραγµατικότητα ερευνού-
σαµε την επιβατηγό περιοχή του πλοίου. 
Συνεπώς θα δοκιµάσουµε µια άλλη προ-
σέγγιση την επόµενη φορά.» 

Στην ανασκαφική έρευνα του 2014 βρέ-
θηκαν κοµµάτια του ναυαγίου, άγκυρες, 
το δαχτυλίδια µιας άγκυρας, τµήµατα κρε-
βατιού το οποίο πρέπει να βρισκόταν στο 

χώρο των επιβατών. Την τελευταία µέρα 
της έρευνας που ήταν και η τελευταία 
των ανασκαφών το µάτι του Αλέξανδρου 
εντόπισε ένα αντικείµενο από µόλυβδο. 
Ήταν άλλο ένα δαχτυλίδι άγκυρας µή-
κους ενός µέτρου το οποίο συνιστά πως 
η άγκυρα ήταν τεράστια. Την ίδια µέρα 
εντοπίστηκαν πέντε άγκυρες, πράγµα που 
συρρικνώνει τις πιθανότητες υφαρπαγής 
αντικειµένων από τους σφουγγαράδες το 
1900. Αυτή η ανακάλυψη είναι ακόµα πιο 
σηµαντική για δυο λόγους: Πρώτον, µέσα 
από την ανάλυση του µολύβδου µπορεί να 
αναγνωριστεί η προέλευσή της άγκυρας, ο 
τόπος κατασκευής της. Δεν σηµαίνει κατ’ 
ανάγκη πως το ίδιο το πλοίο κατασκευ-
άστηκε στην ίδια τοποθεσία, εν τούτοις 
ο δρ. Φόλεϊ υποστηρίζει πως το σκαρί 
του πλοίου είχε επενδυθεί µε µια λεπτή 
κρούστα από µόλυβδο. Έτσι βρίσκοντας 
ίχνη µολύβδου από το σκαρί του πλοίου 
θα µπορεί να αποφανθεί κανείς µε σχετική 
ακρίβεια την προέλευση ή τον τόπο κατα-
σκευής του πλοίου. Δεύτερον, το πλήθος 
των αγκυρών, σύµφωνα µε το δρ. Φόλει, 
µας φέρνει προ δυο ενδεχόµενων και τα 
δυο εξ ίσου συναρπαστικά: 

Είτε πρόκειται για ένα τεράστιο πλοίο, πολύ 
μεγαλύτερο απ’ ότι η ιστορική μας γνώση 

Τα ναυάγια διασώζουν πράγματα που εξαλείφονται όταν είναι
εκτεθειμένα στην ατμόσφαιρα. Τα πιο καλοδιατηρημένα αγάλματα που
έχουμε στο αρχαιολογικό μουσείο των Αθηνών βρέθηκαν στο βυθό.
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θεωρεί δυνατόν για τα δεδομένα της εποχής, 
ή έχουμε να κάνουμε με περισσότερα από ένα 
πλοία. Συνεπώς η αποστολή που ναυάγησε στα 
Αντικύθηρα μπορεί κάλλιστα να αποτελούνταν 
από δύο ή και περισσότερα πλοία. 

Η σκέψη του δρ. Φόλεϊ πηγαίνει στις 
αναφορές του σοφιστή Λουκιανού και 
άλλων συγγραφέων οι οποίοι µαρτυρούν 
την ύπαρξη δυο τεραστίων µεταγωγικών 
πλοίων, σαφώς όχι µε τη µορφή που γνω-
ρίζουµε σήµερα. Οι γραφές αυτές θέλουν 
τα πλοία αυτά να έχουν µωσαϊκό πάτω-
µα, εκπληκτικές βιβλιοθήκες, πολυτελή 
κρεβάτια µέχρι και ενυδρεία µε φρέσκο 
νερό και ψάρια, ακόµα και στάβλους µε 21 
άλογα. Τέτοια πλοία δεν είδαµε µέχρι την 
εποχή του µεσαίωνα. Αυτά τα πλοία έκα-
ναν συχνά τα δροµολόγια από την Ρώµη 
στην Αλεξάνδρεια ή στη Μαύρη Θάλασσα 
µεταφέροντας τεράστια φορτία, πάνω από 
1000 τόνους σιταριού… Τοποθετείς λοι-
πόν αγάλµατα χάλκινα και µαρµάρινα στο 
αµπάρι, αλλά πως τα προστατεύεις, πως 
αποτρέπεις την µετακίνησή τους κατά την 
πλοήγηση; Κάποιοι ιστορικοί υποστήριξαν 
πως τα ακινητοποιούσαν γεµίζοντας το 
χώρο µε άµµο. Και αν τα γέµιζαν µε σιτάρι; 

Για να εξετάσει το ενδεχόµενο αυτό η 
οµάδα πήρε δείγµα από πέντε σηµεία του 
ναυαγίου για να διαπιστώσουν αν υπάρ-
χουν ίχνη σιταριού και σπόρων. Σύµφωνα 
µε το δρ. Φόλει είναι βέβαιο πως το πλοίο 
(ενδεχοµένως και πλοία) δεν είχε αράξει 
στο σηµείο που ναυάγησε. Η τεκµηρίω-
σή του είναι πως ακόµα και σήµερα, µε 
όλα τα σύγχρονα µέσα, είναι αδύνατον 

για πλοίο να αράξει στο συγκεκριµένο 
σηµείο. Η ερευνητική οµάδα το προσπά-
θησε ανεπιτυχώς εφτά φορές! Η εκτίµησή 
του είναι πως το πλοίο περνούσε από το 
συγκεκριµένο σηµείο τη νύχτα στη µέση 
µιας καταιγίδας λαµβάνοντας υπόψη την 
ύπαρξη ανθρώπινων µελών στο ναυάγιο. 
Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ήταν στις 
καµπίνες τους την ώρα του ναυαγίου και 
ως εκ τούτου βρέθηκαν εξ’ απροόπτου. 

Σαφώς ένα µόνο µέρος της έρευνας 
ολοκληρώθηκε και η εφορία ενάλιων 
αρχαιοτήτων µαζί µε την οµάδα του δρ. 
Φόλεϊ επέστρεψε στα Αντικύθηρα τον Αύ-
γουστο του 2015 χρονιάς για να συνεχίσει 
το ερευνητικό της έργο, τα αποτελέσµατα 
της οποίας αναµένεται να ανακοινωθούν 
αναλυτικά µέσα στο νέο έτος. 

Ο δρ. Φόλεϊ υποστηρίζει πως η βέλτιστη 
θέση των εκθεµάτων στην παρούσα φάση 
είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
των Αθηνών έχοντας επί νου πως η 
ιδανική τους έκθεση θα ήταν στα πλαίσια 
ενός µουσείου αφιερωµένου στις ενάλιες 
αρχαιότητες. «Θα περιοδεύσουν αρκετά 
σε εκθέσεις ανά τον κόσµο µέχρι να επι-
στρέψουν στην βάση τους… Ένα πράγµα 
µπορώ να πω µε βεβαιότητα, δεν θα κατα-
λήξουν στο Βρετανικό µουσείο…» 

Περιµένοντας τα νέα ευρήµατα, µπο-
ρούµε σήµερα να µελετήσουµε αυτά που 
έχουµε ήδη στα χέρια µας, τα οποία έχουν 
αποδειχθεί εξαιρετικής σηµασίας, τόσο 
σε καλλιτεχνικό, όσο και σε επιστηµονικό 
τεχνολογικό επίπεδο, ξεκινώντας από τον 
περίφηµο Μηχανισμό των Αντικυθήρων.



σηΜΕία

ΚαΜπησ

Την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου*1831, 
λίγο µετά τις 06:00 το πρωί, ο Κυ-
βερνήτης της νεοσύστατης τότε 

ανεξάρτητης Ελλάδας, αναχωρεί από το Κυ-
βερνείο στο Ναύπλιο, που βρίσκεται στην 
πλατεία Σιντριβανιού, και κατευθύνεται 
προς το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα , πολι-
ούχου αγίου της γενέτειράς του Κέρκυρας. 
Αυτό συµβαίνει σχεδόν κάθε Κυριακή και 
είναι γνωστό σε όλους στην πόλη. Φορά µια 
βαθιά γαλάζια ρεντιγκότα, λευκό παντελόνι 
και ηµίψηλο καπέλο, στο χρώµα σχεδόν της 
ρεντιγκότας. Τον συνοδεύουν δύο άτοµα, ο 
σωµατοφύλακάς του µονόχειρας Κοζώνης 

και ο στρατιώτης Λέοντας. Στο δρόµο συ-
ναντώνται µε τους Μαυροµιχαλαίους, τον 
Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο µε τους οποί-
ους ανταλλάσσει τυπικό χαιρετισµό. Αυτοί 
ακολουθούν άλλο, συντοµότερο, δρόµο για 
την εκκλησία και φθάνουν πριν από τον 
Κυβερνήτη και τη συνοδεία του. Ο καθένας 
πιάνει και µια πλευρά της εισόδου στο ναό. 
Απέναντι από την είσοδο στέκονται, έτοιµοι 
να επέµβουν, ο Καραγιάννης και ο Γεωργί-
ου, οι οποίοι υποτίθεται φρουρούν τους δύο 
αδελφούς. Ο Κυβερνήτης στις 06:35 φθάνει 
στην πόρτα του ναού και ετοιµάζεται να 
µπει, όταν ο Κωνσταντίνος Μαυροµιχάλης, 

Ήταν Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναµης Ρωσίας, µε µεγάλη επιρροή 

στα πολιτικά πράγµατα της Ευρώπης. 

Εκλέχθηκε ως Κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας. 

Προσπάθησε να κάνει τη νεοσύστατη Ελλάδα µια µοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα. 

Συνάντησε την οργανωµένη αντίσταση του κατεστηµένου. 

Το πρωί της 27ης Σεπτεµβρίου του 1831 έπεσε νεκρός, δολοφονηµένος από 

Έλληνες πολιτικούς του αντιπάλους.

του Καποδίστρια
η δολοφονία 

* σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο (ίουλιανό). σύμφωνα με το ισχύον (γρηγοριανό) ημερολόγιο ήταν 9 Οκτωβρίου. 
στο υπόλοιπο κείμενο όλες οι ημερομηνίες είναι σύμφωνες με το ίουλιανό ημερολόγιο.
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ΦΑΙΔΡΑ

 & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ

Είναι η νύχτα της 19ης προς 20η 
Μαΐου του 1910, η αποφράδα µέρα 
που πολλοί άνθρωποι περίµεναν 

το τέλος της Γης. Στον ουρανό το δαιµονικό 
σώµα, ανάποδο σε όλα του, έρχεται αντί-
στροφα από την τροχιά των πλανητών προς 
τη Γη µε πάνω από 250.000 χιλιόµετρα την 
ώρα. Η κόµη του είναι 8 φορές όση η Γη και 
η ουρά του, που προηγείται σαν την ουρά 
σκορπιού που αµύνεται, εκτείνεται 100 
εκατοµµύρια χιλιόµετρα, τα τρία τέταρτα 
της απόστασης του Ήλιου από το σπίτι 
µας. Ο πλανήτης µας περνάει µέσα από 
την τερατώδη ουρά του κοµήτη, τη γεµάτη 
δηλητηριώδες κυάνιο. Παρότι είναι ορα-
τός µόνο τη µέρα, πολλοί άνθρωποι έχουν 
κατατροµάξει. Άλλοι έχουν βρει καταφύγιο 
σε ναούς περιµένοντας το τέλος, άλλοι 
έχουν καταφύγει στην εξοχή, άλλοι έχουν 
αγοράσει αντικομητικά χάπια και ομπρέλες 
και άλλοι περιµένουν καρτερικά το τέλος. 

Μερικοί δεν µπορούν να περιµένουν το 
φρικτό θάνατο από δηλητηρίαση που τους 
περιµένει και αυτοκτονούν. Άλλοι δεν 
έχουν πιστέψει την ιστορία για το τέλος του 
κόσµου αλλά δεν κοιµούνται µε το και αν; 
σφηνωµένο στο µυαλό τους.

Όµως η µέρα ξηµερώνει χωρίς να συµβεί 
το παραµικρό. Μερικές µέρες αργότερα ο 
κοµήτης, που έχει περάσει 22,5 εκατοµµύ-
ρια χιλιόµετρα από τη Γη, σχεδόν εξήντα 
φορές µακρύτερα από τη Σελήνη, αποµα-
κρύνεται προς τα παγωµένα πέρατα του 
ηλιακού συστήµατος, όπου θα έφτανε µετά 
από µερικές δεκαετίες.

Όπως σε κάθε άλλη από τις εκατοντά-
δες ημέρες κρίσεως που έχουν προβλέψει 
διάφοροι και οι οποίες ήλθαν και παρήλθαν 
χωρίς να συµβεί το παραµικρό, οι µισοί 
έλεγαν πικρόχολα σας το λέγαμε κορόιδα και 
οι άλλοι µισοί σιγά μην το πιστέψαμε. Κάποιοι 
όµως ετοίµαζαν τους υπολογισµούς τους 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ 

της Ελλάδας
Ο κοµήτης του Χάλεϊ, µυστηριώδης και απειλητικός πλησιάζει τη Γη. 

Είναι δεδοµένο πια ότι ο πλανήτης µας θα συγκρουστεί µε την ουρά του 

διαπλανητικού αυτού σώµατος.
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ή  xxxxxxxxx

για να βρουν την επόµενη µέρα που θα 
έλθει το τέλος του κόσµου.

 Ε ν Α Σ  π Α λ Ι ΟΣ  γ ν ώ Ρ Ι μ ΟΣ
Ο κοµήτης που κατατρόµαξε τον κόσµο το 
1910, είναι ένας παλιός γνώριµος. Ενώ οι 
περισσότεροι κοµήτες εµφανίζονται από το 
πουθενά και µετά το πέρασµά τους κοντά 
από τον Ήλιο εξαφανίζονται επίσης στο 
πουθενά, υπάρχουν µερικοί που κινούνται 
σε κλειστές τροχιές γύρω από τον Ήλιο και 
εµφανίζονται περιοδικά. Ο συγκεκριµέ-
νος είχε καταγραφεί πολλές φορές στους 
ιστορικούς χρόνους από το 240 πΧ µέχρι 
σήµερα, από Ρωµαίους, Κινέζους, Βαβυ-
λώνιους και Ευρωπαίους του Μεσαίωνα 
αλλά κανένας δεν είχε υποψιαστεί ότι ήταν 
το ίδιο µετέωρο που επανεµφανιζόταν. 
Πρώτος που το κατάλαβε, και µάλιστα προ-
έβλεψε και µελλοντική του εµφάνιση, ήταν 
ο αστρονόµος Έντµοντ Χάλεϊ (Edmond 

Halley), βασισµένος στις τρεις προηγούµε-
νες εµφανίσεις κοµητών που υπήρχαν στα 
αστρονοµικά αρχεία της εποχής. Ο κοµήτης 
ήλθε στο ραντεβού του όπως προέβλεψε ο 
Χάλεϊ, ο οποίος είχε όµως πεθάνει µερικά 
χρόνια νωρίτερα. Ο κοµήτης πήρε το όνοµά 
του από αυτό τον άνθρωπο.

Η επανεµφάνιση του κοµήτη Χάλεϊ το 
1910 ήταν γνωστή και αναµενόµενη από την 
επιστηµονική κοινότητα των αστρονόµων. 
Η διαπλανητική του συµπεριφορά είχε 
µελετηθεί ήδη ικανοποιητικά και οι ειδικοί 
προετοιµάζονταν για το νέο ραντεβού Γης 
και κοµήτη το οποίο είχαν προσδιορίσει για 
τον Απρίλιο-Μάιο 1910. Ορθώς, όπως απο-
δείχτηκε. Ήταν η πρώτη φορά που ο κοµή-
της θα µπορούσε να µελετηθεί µε σχετικά 
καλά τηλεσκόπια, να φωτογραφηθεί και 
ν’ αναλυθεί φασµατοσκοπικά, δηλαδή να 
µελετηθεί η σύστασή του από την ανάλυση 
του φωτός που αντανακλά. 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ 

της Ελλάδας
Φωτογραφία του Χάλεϊ κατά τη διέλευσή του 1910, 
τραβηγμένη στις 29 μ αΐου, δέκα μέρες μετά τη 
διέλευση της γης από την ουρά του.
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κοµήτες κατέληξε στη διατύπωση της 
άποψής του για τη σύσταση των αερίων 
της ουράς. Ο σπουδαίος επιστήµονας είναι 
σαφής και καθησυχαστικός: 

Και τα δηλητηριώδη αέρια της μάζης των 
κομητών, περί των οποίων τόσος γίνεται λόγος 
από τινος; Τα αέρια ταύτα βεβαίως υπάρχουσιν 
εις τους κομήτας, αφού τα δεικνύει το φασμα-
τοσκόπιον· αλλά ποία η εν τω κομήτη ποσότης 
των, ποία η εν τη ουρά αναλογίαν των και πόσον 
μέρος εξ αυτών λαμβάνει κατά την διάβασιν η 
γήινη ατμόσφαιρα;[…] Αλλά, περί της χημικής 
των κομητών επδράσεως προκειμένου, αρκεί 
το γεγονός, ότι πολλάκις δια κομητικών μαζών 
διελθόντες, ουδέν ουδέποτε επάθομεν ή καν 
ησθάνθημεν, δια να πεισθώμεν, ότι αύται είναι 
όλως ακίνδυνοι υπό την έποψιν ταύτην και, συ-
νεπώς, ότι και τώρα ουδένα διατρέχομεν εκ των 
χημικών στοιχείων του κομήτου κίνδυνον…. 

Στο ΣΚΡΙΠ στο φύλλο 11 Απριλίου, ο 
συντάκτης Μιχαήλ Αιλιανός αναφέρεται 
σε παλιές προλήψεις και θεωρίες για τους 
κοµήτες που αποδείχτηκαν λάθος και στη 
συνέχεια απαριθµεί γεγονότα που συνέπε-

σαν µε την εµφάνιση ή την εξαφάνιση του 
κοµήτη Χάλεϊ, ενώ η ίδια εφηµερίδα στις 18 
Απριλίου δίνει πληροφορίες για τον κοµήτη 
και ενηµερώνει για την εµφάνισή του στον 
αττικό ουρανό από εκείνη την ηµέρα και 
µετά. 

Στα τέλη Απριλίου ο κοµήτης ήδη απο-
τελούσε για τους Αθηναίους της εποχής 
ένα εντυπωσιακό θέαµα. Εµφανιζόταν γύρω 
στις 3 το πρωί λίγο πιο αριστερά και ψηλά 
από την Αφροδίτη. 

Και είναι ωραίον και μεγαλοπρεπές το θέαμα 
του κομήτου, που ομοιάζει με έναν ηλεκτρικόν 
προβολέα ρίπτοντα την δέσμην των ακτίνων του 
εις τον ορίζοντα. Αυτά σηµειώνει ο ΧΡΟΝΟΣ 
της 29ης Απριλίου, ενώ στο ίδιο φύλλο 
γίνεται πλέον αναφορά και στους µεταµε-
σονύκτιους συντρόφους του προελαύνοντα 
εισβολέα:

Καθ’εσπέραν, οι κύκλοι των ξενύχτηδων 
ογκούνται και πληθύνονται διαρκώς. 

Στο φύλλο της 30 Απριλίου το ΣΚΡΙΠΤ- 
αναρωτιέται: ο κομήτης του Χάλεϊ θα βλάψη 
ή όχι την Γη;. Το άρθρο παρουσιάζει τις 

Ευτυχώς κρούσματα τρέλας εδώ εις την Ελλάδα δεν εσημειώσαμεν, 
όπως συνέβη εις πολλάς πόλεις της Ευρώπης. Τούτο δεν πρέπει να 
αποδοθή εις την ανδρείαν του νεωτέρου Έλληνος, αλλά μάλλον εις 
την πεποίθησιν την οποίαν έχει ο κόσμος ότι η ουρά του κομήτου, όσα 
δηλητήρια και αν περιέχη, ουδέποτε θα φθάση τα γλυκίσματα των 
αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων.        

Εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ, 3 Μαΐου 1910
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απόψεις για την κίνηση και τη σύσταση της 
ουράς του κοµήτη και στο τέλος διερωτά-
ται ο συντάκτης ποιου είδους επίδραση θα 
έχουν όλα αυτά πάνω στην Γη.

Την Πρωτοµαγιά ο ΧΡΟΝΟΣ δηµοσιεύει 
στο πρωτοσέλιδό του µια φωτογραφία του 
κοµήτη που τραβήχτηκε από το αστερο-
σκοπείο της Χαϊδελβέργης µε την εξής 
καθησυχαστική παρατήρηση: 

Ομού με το παράδοξον σχήμα της ουράς 
ελκύει ιδιαίτερως την προσοχήν ότι όπισθεν 
της ουράς του κομήτου διακρίνονται οι αστέρες, 
πράγμα το οποίον αποδεικνύει ότι η ουρά του 
είναι διαφανεστάτη. 

 Στο φύλλο της 2 Μαΐου ο συντάκτης Ε 
του ΣΚΡΙΠ µε αφορµή το διαστηµικό ρα-
ντεβού της 5ης του µήνα προχωράει σε µια 
σκωπτική αποτίµηση της κατάστασης και 
καταλήγει παροτρύνοντας τους αναγνώστες 
να µην εκτελέσουν τις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις για τις τρεις επόµενες ηµέρες 
και λέει:

ας απολαύσωμεν τας τελευταίας ημέρας εν 
οργίοις. 

Στις 3 Μαΐου ο ΧΡΟΝΟΣ συνεχίζει να 
είναι ψύχραιµος και να αντιµετωπίζει µε 
χιούµορ την όλη κατάσταση: 

Ευτυχώς κρούσματα τρέλας εδώ εις την 
Ελλάδα δεν εσημειώσαμεν, όπως συνέβη εις 
πολλάς πόλεις της Ευρώπης. Τούτο δεν πρέπει 
να αποδοθή εις την ανδρείαν του νεωτέρου 
Έλληνος, αλλά μάλλον εις την πεποίθησιν την 
οποίαν έχει ο κόσμος ότι η ουρά του κομήτου, 
όσα δηλητήρια και αν περιέχη, ουδέποτε θα 
φθάση τα γλυκίσματα των αθηναϊκών ζαχαρο-
πλαστείων. 

Όπως ήταν φυσικό τις επόµενες ηµέρες, 
πλησιάζοντας στις 5 Μαΐου, ο αριθµός των 
δηµοσιευµάτων αυξάνει. Αυτά είναι είτε 
ανταποκρίσεις από το εξωτερικό και δηλώ-
σεις, κυρίως καθησυχαστικές, Ελλήνων και 
ξένων επιστηµόνων, είτε σατιρικά κείµενα, 
είτε τέλος ρεπορτάζ από την Αθήνα και τις 
αντιδράσεις των Αθηναίων εκείνες τις γεµά-
τες αγωνία στιγµές. Ο Ε πάντως στο φύλλο 
του ΣΚΡΙΠ της 4ης Μαΐου, στη στήλη οι 
Εντυπώσεις ενός Αθηναίου, αφού αποκαλεί 
τον επερχόµενο κοµήτη ταραξία προχωρεί 
σε µια ενδιαφέρουσα διαπίστωση για τη 
συµπεριφορά του ανθρώπινου είδους όταν 
βρίσκεται υπό την επήρεια του πανικού:

Αδίκως χλευάζονται οι αστρονόμοι διά τας 
απαισιοδόξους προφητείας των […] Δεν είναι 

Καταγραφή της εμφάνισης του κομήτη του Χάλεϊ 
το 1066, από την ταπετσαρία μ παιγιό (Τapisserie 
de Βayeux) που περιγράφει ιστορικά γεγονότα της 
εποχής εκείνης.
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