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Θάλασσα- μοίρα των Ελλήνων 

Τούτη η λόγχη γης που σπαθίζει την 

Ανατολική Μεσόγειο, τούτη η αλυσίδα 

από βουνά γύρω σε φτενούς κάμπους 

σπρώχνει αναπότρεπτα τους Έλληνες 

στη θάλασσα. Λιγοστοί λαοί έχουν θηλά

σει, βιώσει, αγαπήσει, παλέψει με τη θά

λασσα, απ' τη θάλασσα, για τη θάλασσα, 

όσο οι Έλληνες. 

Μιας χώρας αφρογεννημένης και 

αφροτυλιγμένης, όπως η Ελλάδα, η ιστο

ρία και η καθημερινότητά της, οι πόθοι και 

τα πάθη της, το βιός της και η ποίησή της, 

η πράξη και το όραμά της, είναι, πάνω απ' 

όλα, η θάλασσα. Τη νιώθουμε τροφό μας 

αλλά κι ερωμένη μας, γόησσα αλλά και Σει

ρήνα, στοργική πρόκληση αλλά και μυστη

ριάκή πρόκληση - τόσο οικεία και «δική» 
όσο και άπιαστη και άπιστη. Στις φλέβες 

μας κυλάει θαλασσινό νερό, στα μάτια μας 

καθρεφτίζονται κύματα, στο νου μας χο

ρεύουν πόντοι και ωκεανοί. 

Όσο μακριά και να γυρίσει η 

μνήμη,Έλληνες και θάλασσα ταξιδεύουν 

ζευγαρωμένοι στους αιώνες. Η μυθολογία 

της Ελλάδας είναι κατάσπαρτη από θα

λασσινούς θεούς .... οι πιο παλιοί πολιτι

σμοί της ήταν θαλασσόθρεφτοι... τα 

πρώτα έπη της, θαλασσόβρεχτα ... η Αργο
ναυτική και η Τρωική εκστρατεία, μεγάλα 

θαλασσινά εγχειρήματα ... η Οδύσσεια, μια 
μοναδική ποντοπόρα περιπέτεια.. ποιη

τές και σοφοί πιστεύουν πως ο κόσμος 

γεννήθηκε απ' το νερό (Ησίοδος), πως το 

νερό είναι το πρώτο στοιχείο της δημιουρ

γίας (Θαλής), το «άριστον ύδωρ, του Πιν· 

δάρου'. 

Από την εποχή του Ομήρου, οι Έλλη-
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νες τραγουδάνε τον «Οίνοπα πόντον», 

την κρασάτη θάλασσα 2 το «ποντίων κυμά

των ανήριθμον γέλασμα», το aπειράριθμο 

γέλιο των θαλασσινών κυμάτων 3 • Και της 

δίνουν επίθετα αμέτρητα, τη λένε αφρό

εσσα,αφροστεφή,αφροκυματούσα,βαθύ

κολπη, βαθύρροη, ηχήεσσα (βουερή), 

ιχθυόεσσα (ψαρομάνα), πολυκύμαντη, πο

λύφλοισβη (πολυτάραχη) κι άλλα κι άλλα ... 

Η Μεσόγειος ήταν πάντα ••η καθ' 

ημάς», η «παρ. ημίν θάλασσα» - προπά
ντων το Αιγαίο, η γέφυρα με την Ασία, κα

τάσπαρτο από χλωρά, μοσχοβολούντα 

νησία4 », •<ρήγισσες των παλμών και των 

φτερών» του5, ένα πέλαγος πλουμισμένο 

με πετράδια·· όπως και το Ιόνιο, άλλωστε 

- που γεννάνε πνεύμα και ποίηση και 

δράμα. 

Όμως, για τους Ελλήνες, η θάλασσα 

δεν ήταν και δεν είναι (μόνο) θέα απ' τη 

στεριά, δεν είναι για να «Κοιμάται στη γης 

την αγκαλιά». Είναι, προπάντων, ταξίδι -
ταξίδι για επιβίωση, περιπέτεια, γνώση, 

κοινωνία με τον πέρα κόσμο. Η ίδια η λέξη 

«ταξίδι» - το μεσαιωνικό ••ταξίδιον» ρίζα 

της έχει την «Τάξη" και σημαίνει 

«εκστρατεία». Και ποια εκστρατεία χρειά

ζεται περισσότερη «Τάξη» απ' το θαλασσι

νό ταξίδι, όπου όλα και όλοι πρέπει να βρί

σκονται απόλυτα στη θέση τους κό.θε 

σηγμή, για να τα βγάλουν πέρα με τα προ

βλεπόμενα και τ'απρόβλετα; 

Ο αισχυλικός Προμηθέας καυχιέται 

πως αυτός επινόησε τα καράβια, τα 

«θαλασσοπλόνητα λινόφτερα του ναύτη 
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αμάξια» ( «θαλασσόπληγκτα λινόπτερα 

ναυτίλων οχημάτα6a. Και τόσους αιώνες 

αργότερα, θα τους aντιλαλήσει ο Σεφέ

ρης: Το πρώτο πράγμα που έκανε ο θεός 

είναι η αγάπη ... « τ ο πρώτο πράγμα που 
έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδιν7. Κι 

από τότε «η Ελλάδα ταξιδεύει, ολοένα τα

ξιδεύει>>Β, πλεούμενα ελληνικά και έλλη

νες ναυτίλοι- οι «θαλασσινοί ταξιάρχες,,9 

-δεν σταματάνε το λάτρεμα των κοντινών 

και μακρισμένων ταξιδιών και των γαλά

ζιων πόντων10, «την κυρίαρχη τέχνη κερ

δίζοντας I να σε υπακούει ένα καράβι•• 11. 

Κι ίσα - ίσα, την Ελλάδα όλη την παρο

μοιάζει ο Ελύτης, μ' ενα <<τρελοβάπορο••, 

που είναι <<από μαύρη πέτρα και απ' όνει

ρο» .. «χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιά
ξαμε Ι χίλιους καπεταναίους τους αλλάξα

με Ι Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε Ι 

μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε» 12 ... 

Αλλά και ποιος ποιητής, πεζογρά

φος, συνθέτης μας, απ' τους αρχαιότα

τους ως τους νεότατους, δεν έχει ισπορή

σει, υμνήσει, θρηνrΊσει τις χάρες, τις 

χάρες και τους καημούς, τους θησαυρούς 

και τα βάσανα της θάλασσας και των ταξι

δευτών της; Και στη θάλασσα λούζονται 

ασταμάτητα η ελληνική ζωγραφική και 

γλυπτική - απ' τις παμπάλαιες τοιχογρα

φίες της Σαντορίνης ως τον μεγαλόπρε

πο Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, απ' τη 

θριαμβική Νίκη της Σαμοθράκης ως τα βυ

ζαντικά μωσαικά και τους νεότερους θα

λασσογράφους μας. 

Αλλά η θάλασσα και τα ταξίδια δεν 

είναι μόνο τροφrι μαγεία, μυθικι'"ι περιπέ

τεια. Είναι πόσο καλά το ξέρουμε! - και 

μόχθος aπέραντος και παγίδα και όλε

θρος ... θάλασσα-μάνα, που γίνεται μητριά 
και φόνισσα. Θαλασσόλουστος ο Όμηρος, 

λέει, ωστόσο, με το στόμα του Λαομέδο-
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ντα, του γιου του Αλκίνοου: <<Ου γαρ εγώ τι 

φημί I κακώτερον άλλο θαλάσσης Ι άνδρα 
γε συγχεύσαι, ει και μάλα κρατερός είη»: 

(<<Εγώ δεν ξέρω άλλο κακό χειρότερο απ' 

τη θάλασσα, Ι μπορεί να καταλύσει τον κα

θένα, ακόμη κι όταν Ι περισσεύει η αντοχή 

του>> 13. Και πάμπολλοι άλλοι κατόπι του, 

θα θρηνήσουν για τ' ανθρωποβόρα έργα 

της. Οι «γνωστικοί•• τραβιούνται μακριά 

της, δένονταιμε τη σίγουρη, ήμερη στεριά. 

«Πιστόν γη, άπιστο ν θάλασσα••, γκρινιάζει 

ο Θαλής, και ο Μένανδρος θα πει το περι

βόητο: <<Θάλασσα και πυρ και γυνή- κακόν 

τρίτον», θεωρώντας συμφορές τρία στοι

χεία που είναι ωστόσο πηγές ζωής: Κι ένας 

γέρος ναυτικός (στο διήγημα του Καρκαβί

τσα που έχει ακριβώς τίτλο «Η θάλασσα» 

αφήνει ευχή και κατάρα στον γιο του: 

«Μακριά, μακριά, παιδί μου, από τ' άτιμο το 

στοχιό. Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος: Λά

τρεψε την όσο θες δόξασέ την - εκείνη το 
σκοπό της ... Είπες θάλασσα, είπες γυναί
κα, το ίδιο κάνει» 14. 

<<Πικροθάλασσα και πικροκυματού

σα» τη βρίζει η μάνα του ναυτόπουλου και 

την πετροβολάει που της έπνιξε τον γιο 

της, σ' ένα απ' τα ωραιότερα δημοτικά τρα

γούδια μας. <<Του κυρ. Βοριά••. Ωστόσο 

ηθάλασσα έχει «άλλοθι», ρίχνει το φταίξι

μο στον πρωτομάρτυρα, που «φτιάνει τα 

καράβια φτενά» κι έτσι- λέει- «χάνω τα κα

ράβια φτενά», κι έτσι- λέει- «χάνω τα κα

ράβια μου που είναι δικά μ' στολίδια I χάνω 
τα παλικάρια μου, οπού με τραγουδάνε» ... 

Όμως, η σαγήνη της θάλασσας είναι 

πιο τρανιcι απ' τη σύνεση και την πείρα, τον 

φόβο και τα πένθη. Στο ίδιο διήγημα του 

Καρκαβίτσα, ο γιος του γέρο-ναυτικού, 

ύστερ' από θαλασσοπνιγμούς και θαλασ

σοβάσανα, γίνεται στεριανός, παντρεύε

ται, νοικοκυρεύεται - μα τελικά, δραπετεύ-



ει και ξαναμπαρκάρει, με την αναφωνή, 

«Με κράζει η θάλασσα!». Έτσι πάντα, κρά

ζει η θάλασσα τους Έλληνες. Ό,τι κι αν 

τους κάνει, όσα κι αν τους πάρει. «Δεν 

έχει σύνορα η καρδιά μας που αγάπησε τη 

θάλασσα, 15. Γι' αυτή τη θαλασσολάτρισσα 
απέραντη καρδιά, αγαλλίαση και μέθη και 

προσδοκία μένει το ξάνοιγμα στα πελάγη. 

«Ποιαν άπλα εδέρναν τα κουπιά, τα ουρά

νια που δεχόνταν; I Χαρά μας πως αφήσα
με ξοπίσω τους γιαλούς», τραγουδάνε οι 

Αργοναύτες του Σικελιανού, φωνάζοντας 

aψήφιστα: «Χαίρε μαι;, άγιε κίνδυνε!,16. 

Για του Σεφέρη τους Αργοναύτες, «δεν 

τελειώνουν τα ταξίδια Ι Οι ψυχές μας έγι

ναν με τα κουπιά και τους σκαρμούς I με το 
σοβαρό, πρόσωπό της πλώρης I με τ' αυ
λάκι του τιμονιού Ι με το νερό που έσκιαζε 

τη μορφή μας, 17. 

Ακόμα κι οι χαροκαμένες μανάδες 

των ναυτικών κι οι «λυγερές» που τους λα

χταράνε, καμαρώνουν την αξία τους. 

«Ομορφος που' ναι ο γεμιτζής (θαλασσό

λυκος) όταν βραχεί κι αλλάξει I και βάλει τ' 
άσπρα ρούχα του και στο τιμόνι κάτσει, .. 

Όσο βρίσκονται μακριά, γεμιτζήδες 

και ναυτόπουλα, παλέβοντας με τον 

«θυμωμένο Ποσειδώνα, τους Λαιστρυγό

νες και τους Κύκλωπες, 18, ποθούν συχνά 
και πονούν για τον «γλυκερόν•• νόστον••, 

για τον γλυκό γυρισμό, «νοσταλγούν•• τη 

γενέτειρα γη, οραματίζονται το «νόστιμον 

ήμαρ•>, τη μέρα της επιστροφής. Έστω για 

να πεθάνουν εκεί - γιατί «είναι γλυκύς ο 

θάνατος Ι μόνον όταν κοιμώμεθα I εις την 
πατρίδα•• 19. 

Οι πιο «σοφοί», ωστόσο- κι οι πιο εί-

ρωνες - έχουν μάθει ,,οι Ιθάκες τι σημαί
νουν••, 'ηως η Ιθάκη δεν είναι παρά ••τ' 

ωραίο ταξίδι». Έτσι,σοφοί και άσοφοι, 
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«ξαναμπαρκάρουμε με τα σπασμένα μας 

κουπιά,,21, ξέροντας πως δεν υπάρχει 

απάντηση στο μετέωρο ερώτημα: «Τη θά

λασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να 

την εξαντλήσει;,22. 

Κοντινή ή μακρινή, φιλική, ή τρομερή, 

η θάλασσα είναι η Μεγάλη του Γένους μας 

Σχολή. Η απεραντοσύνη 1ης διδάσκει τη 

μηδαμινότητα του ανθρώπου ... ο μόχθος 
για να τη διαβείς και να τη δαμάσεις, δεί

χνει τη μπόρεση του ανθρ(ί)ηου ... οι aπρό
σμενες παλιμβουλίες της σπηρουνίζουν 

την ετοιμότητα του ανθρώπου προς στα 

αινιγματικά στοιχεία της φύσης και της 

ζωής. Η θάλασσα χαρίζει γνώση και δύνα

μη, σοφία και ταπεινοσύνη, ασκεί στον ατο

μικό και ομαδικό αγώνα, διαμορφώνει ήθη 

και ήθος, είναι το αλφαβητάρι του έλλογου 

ανθρώπου. «Έχοντας ερωτευθεί και κατοι

κήσει αιώνες μες' στη θάλασσα, έμαθα 

γραφή και ανάγνωση••, θα πει ο Ελlηης23 

που «τη γλώσσα του έδωσαν ελληνική στις 

αμμουδιές του Ομηρου ,24. 

Δάσκαλος ακριβός η θάλασσα, είναι 

και «νούσων ιητρός", γιατρος σωματικών, 

ψυχικών, ηθικών νόσων. •·Θάλασσα κλύζει 

πάντα τ' ανθρώπων κακά, («Η θάλασσα ξε

πλένει κάθε ανθρώπινο κακό»), θα πει η ευ

ριπιδική Ιφιγένεια25. Καθαρτήριο λογάρια

ζαν και λογαριάζουν το θαλασσινό νερό οι 

Έλληνες, απ' τα παλαιότατα χρόνω - και 

ονόμαζαν το αλάτι, το γέννημα της θάλασ

σας, «θείκό•• («θείον <Ίλας») και το είχαν 

πολλαπλό σύμβολο καθαρότητας, φιλίας 

(«ψωμί κι αλάτι», δε λέμε;), δικαιοσύνης, 

αλλά καί πνεύματος κι ευστροφίας 

(••aττικόν άλας») ... Κι ο Ιησούς, άλλω

στε,ονομάζει τους μαθητές του ,,άλας της 

γης» ... 

Μα περισσότερο ατι' όλα, η θάλασσα 
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είναι, για τους Έλληνες, πύλη ελευθερίας 

και πηγή δύναμης. Γεννημένοι σ' έναν 

«Τόπο στενό, κλειστόν, όλο βουνά,.26, 

αλλά περίβλεπτο και πολυπόθητο για τη 

θέση του, aπειλούμενοι αδιάκοπα από 

ντόπιους και ξένους εχθρούς, οι Έλληνες 

βρήκαν στη θάλασσα φυγή, κατα<fυγή, 

ελεύθερη ανάσα. Η κραυγή των Μυρίων 

του Ξενοφώντα, όταν, ύστερ' από τόdες 
περιπέτειες, αντικρίζουν τον Εύξ_εινο 

Πόντο, <<θάλαττα, θάλαττα!», είνα'c η 
αγαλλίαση του βασανισμένου ανθρώπου 

που αγναντεύει επιτέλους το πιο γνώριμό 

του στοιχείο, και τον δρόμο προς τη σωτη

ρία και την ελευθερία. 

Για να ξεφύγουν απ' τη στενότητα 

του χώρου του πατρικού, τη 

••στενοχωρία», για να ξεφίJγουν απ' την 

τυρρανία της φτώχειας, μπάρκαραν οι Έλ

ληνες σ' αναζήτηση πιο εύφορης γης. Για 

να ξεφύγουν απ' την τυραννία πολιτικών 

αντιπάλων, σφετεριστών, δυναστών, ξα

νοίγονταν στην αδέσμευτη θάλασσα, να 

στήσουν αλλού τις ελεύθερες εστίες 

τους. Αλλά πάντα, •<με την πατρίδα τouc; 

δεμένη στα πανιά». Σ πς αηοικlες nou 
έσπειραν σ' όλα τα πέρατα του κόσμου, 

κουβαλούσαν γλώσσα και θεούς και ήθη 

ελληνικά. Έτσι που, απ' τη μικρή, τραχιά 

Ελλάδα, ξεπήδησαν μύριες Ελλάδες, 

πλούσιες, πλατειές, μεγάλες ή μικρές, μα 

Ελλάδες πάντα, μεταλαμπαδεύοντας τον 

απαρόμοιαστο πολιτισμό της ελλαδικής 

μήτρας, γονιμοποιώντας πλήθος κόσμων 

με ό,τι το ••ελληνικόν». 

Αλλά κι όταν μένανε στη γη τους, οι 

Ελλήνες απ' τη θάλασσα αντλούσαν δύνα

μη κι ελευθερία. Τα πελάγη που τους τρι

γύριζαν έγιναν το δόρυ κι η ασπίδα τους: 

πολύ νωρίς κατάλαβαν πόσο είναι •<μέγα 

το της θάλασσης κράτος,, η κυριαρχία 
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στη θάλασσα29. Με τα καράβια τους φτά

νουν στις Κολχίδες και στις Τ ροίες, αναζη

τώντας «χρυσόμαλλα δέρατα,. Με τα κα

ράβια τους, τα ξύλινα τείχη, αμύνονται 

κατά των επιδρομέων, Περσών και άλλων. 

••Εκείνος ο πόλεμος (ο μηδικός), έσωσε 

τότε την Ελλάδα, επειδή ανάγκασε τους 

Αθηναίους να γίνουν ναυτικοί» ( ••Ούτος ο 
πόλεμος συστάς, έσωσε τότε την Ελλάδα, 

αναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι τους 

Αθηναίους)3Ο. Με τα καράβια του το Βυζά

ντιο φτάνει τα σύνορά του ως τις Ηρά

κλειες Στήλες και, αιώνες αργότερα, αφα

νίζεται όταν χάνει την κυριαρχία της 

θάλασσας... Στη δουλωμένη από Φρά

γκους και Τούρκους Ελλάδα, η θάλασσα 

είναι το μόνο ελεύθερο «αλώνι» των ΕλλιΊ

νων το μόνο μέσο ελεύθερης επικοινωνίας 

κι επιβίωσης ... Τα καράβια θα γίνουν το 
εφαλτήριο της Επανάστασης του 21, οικο
νομικός αιμοδότης της, και πρωτομαχηηΊς 

της ... Τα καράβια θα πρωτοστατήσουν 

στους ΒαλακανικοιJς πολέμους και στους 

δuο μεγάλους πολέμους ηου ακολούθη

σαν ... Και τιίJρα και πcJνπι, τα καράβια είναι 
«ΠJ μέγα πλούτος» μας, και καραβοκύρη

οεc; καί ναυτικοί ι:':στησαν την ελληνική 

ναυτιλία στις κορφές του διεθνούς αντα

γωvίσμού ... 

Η θάλασσα φέρνει ελπίδες, όπως ο 

ύπνος όνειρα», έγραφε ο Χριστόφορος 

ΚοΜμβος. Κι έτσι στάθηκε πάντα η θάλασ

σα γω τouc; μοίρα Κί όνειρο κι ελ

πίδα, κι επαλήθευση J του 

Μπωvτλuίρ: 

αγαπάς τη θάλασσα, (<<l-lorηme iibre, 
tOLΙJOUΓS tu cr1eris la mer)31. Κι όχι μόνο Ίη 
θάλασσα αλλά και τους άλλους λαούς που, 

χάρη σ' αυτήν, προσεγγίζουμε. Οι θό.λuσ

σες δεν χωρίζουν, ενώνουν, γίνονται 

φυρες γνωριμίας, φιλίας, αλληλεγγίιης με 

τους άλλους, που παύουν να είναι «άλλοι,. 




