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ANTI ΠρΟλΟΓΟύ

Τα θαυμαστά ναυτικά κατορθώματα που πραγματοποιήθηκαν στη 
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης κατά του οθωμανικού ζυγού, 
ακόμη και σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, εξακολουθούν κατά 
έναν τρόπο μυστηριώδη και θαυμαστό να παραμένουν πάντοτε στη 
μνήμη μας γοητευτικά και επίκαιρα.

Ο ναυτικός αγώνας του 1821 φαίνεται πράγματι ότι προσφέ-
ρεται, περισσότερο από τις λοιπές επαναστατικές δράσεις των 
Ελλήνων, για παρόμοιες παρελθοντικές αναδρομές: το βλέμμα μας 
στρέφει προς τα πίσω με την ελπίδα να ορίσουμε το παρόν και με 
προοπτική να σχεδιάσουμε, όσο καλύτερα μπορούμε, το μέλλον.

Η προσπάθεια αυτή, βίωμα αναγκαίο σήμερα περισσότερο παρά 
ποτέ, οφείλεται κυρίως σε μια τάση φυγής από τη χαλεπή και 
ανυπόφορη πλέον καθημερινότητα, μέσω της αναζήτησης προτύ-
πων από το παρελθόν, κατορθωμάτων ή και μορφών ηρωικών, με 
ειλικρινή αισθήματα αυτοθυσίας και αγάπης για το πατρογονικό 
ιδεώδες, μορφών αγωνιστών που με υπεράνθρωπες προσπάθειες, 
με πενιχρά μέσα και αυτοσχέδιες εν πολλοίς πολεμικές δράσεις, 
συνετέλεσαν τα μέγιστα στη σωτηρία του Γένους.

Ο τρινήσιος ελληνικός στόλος, η άτυπη αυτή και ουσιαστικά 
ανοργάνωτη θαλασσινή δύναμη της Επανάστασης, σχηματισμένη 
κατά κύριο λόγο από τα πλοία των τριών «πρώτων τη τάξει» ναυ-
τικών νησιών της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, υπήρξε, ως 
γνωστόν, ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων σε όλη τη διάρκεια του 
ναυτικού αγώνα κατά των Οθωμανών.

Τα πλοία αυτά, μικρά στην πλειονότητά τους και ευέλικτα, τα 
πρώην ελληνικά σιτοκάραβα (πραγματευτάδικα) του 18ου αιώνα, 
αξιοποιήθηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες του αγώνα με τη μετα-
τροπή τους σε πλοία πολεμικά (αρμαμέντα) των οποίων η επιτυχής 
και άμεση δράση οφειλόταν κατά βάση σε δύο πολύ σημαντικούς 
παράγοντες: αφενός στην αναγκαστική συμμετοχή των πληρωμά-
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των τους ως πρώην στρατολογημένων «μελλάχηδων» ή «σεφερλή-
δων» ναυτών για τις ανάγκες του οθωμανικού στόλου, γεγονός που 
καταφανώς τους προσέδωσε πολεμικές δυνατότητες και εμπειρία 
αξιοθαύμαστη, αφετέρου στις αναπόφευκτες πολεμικές συγκρού-
σεις των ναυτικών αυτών πληρωμάτων με πειρατικά σκάφη τα 
οποία επί αιώνες ολόκληρους λυμαίνονταν τις θάλασσες της Μεσο-
γείου ή, τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις και στην καταφυγή των 
ίδιων αυτών πλοίων στην πειρατεία και το κούρσος, γεγονότα που 
είχαν σταθερά σμιλέψει τη στρατηγική πολεμικών μεθόδων που στη 
συνέχεια εφαρμόστηκαν κατά περίπτωση από τα πληρώματά τους 
στις διάφορες ναυμαχίες.

Η προεπαναστατική πολεμική συμμετοχή λοιπόν του νησιωτικού 
αυτού στόλου και ιδιαίτερα των πλοίων της πανίσχυρης τότε και 
πλούσιας Ύδρας ενίσχυσε σημαντικά την Επανάσταση και την εφο-
δίασε με τις απαραίτητες για τη διεξαγωγή του Αγώνα δυνάμεις, 
αφού στα 1821 η Ύδρα διέθετε 115 εξοπλισμένα πλοία, οι Σπέτσες 
60, τα Ψαρά 40 και η Κάσος 15.

Οι νικηφόρες ναυμαχίες διαδέχονται η μία την άλλη και, με πρω-
τοστάτη την εξαιρετική ναυτοσύνη των ελληνικών πληρωμάτων υπό 
την ηγεσία ιδιοφυών ναυτικών ηγητόρων όπως ο Ανδρέας Μιαούλης, 
αναγνωρισμένος σιωπηρά ως primus inter pares στη ναυτική ηγεσία 
του ελληνικού στόλου, ενσπείρουν στους πλωτούς τουρκο-αιγυπτια-
κούς κολοσσούς πραγματικό φόβο και τρόμο. Η συνεχής επιθετική 
στρατηγική του ελληνικού τρινήσιου στόλου κατάφερε, τουλάχιστον 
κατά τα πρώτα έτη διεξαγωγής του αγώνα, όχι μόνον να κρατήσει 
άσβεστη τη φλόγα της Επανάστασης αλλά και να συμβάλει –με 
όσα διέθετε– στην επέκταση, την αναγνώριση και την εξωτερική 
της νομιμοποίηση.

Στη δύσκολη ωστόσο –και συχνά σκοτεινή σε πολλά σημεία– 
πορεία ιστορικής αναδρομής στις ναυτικές αυτές επιχειρήσεις,  
ο ιστορικός ερευνητής αλλά και ο απλός φιλίστορας διαθέτει έναν 
μοναδικό σύμμαχο-αρωγό και «οδοδείκτη» της μοναχικής του 
κατεύθυνσης: τα ναυτικά ημερολόγια πλοίων που έλαβαν μέρος 
στον αγώνα αυτόν. Όσα από αυτά μας έχουν διασωθεί –και είναι 
δυστυχώς πολύ λίγα σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων που έλα-
βαν μέρος στο πολεμικό «επιχειρείν»– αποτελούν μία από τις πιο 
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ενδιαφέρουσες πηγές πρωτογενούς τεκμηρίωσης και πληροφόρησης 
για γεγονότα και καταστάσεις της εποχής εκείνης. Τα ημερολόγια 
αυτά συνήθως τα «κρατούσε» –συνέγραφε– ο «μορφωμένος» του 
καραβιού, ο γραμματικός ή σκριβάς ή σκριβάνος, όπως λεγόταν, 
και τα προσυπέγραφε ο αρχηγός του πλοίου, ο καπετάνιος ή ρεΐζης.

Μέσω των πληροφοριών των ημερολογιακών αυτών αναφορών, 
οι περιγραφόμενες επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου, η αριθμη-
τική συμμετοχή πλοίων και πληρωμάτων ανά νησί, οι συνθήκες του 
πλου, η ζωή πάνω στο καράβι, οι ναυτικές συνήθειες, τα ναυτικά 
παραγγέλματα, οι αφίξεις-αναχωρήσεις, ακόμη και η περιγραφή 
των καιρικών συνθηκών ανά ημέρα και ώρα, αποτελούν ένα κράμα 
συγκινησιακής βήμα προς βήμα εξιστόρησης των ιστορικών στιγμών 
και μιας πλήρους –τις περισσότερες φορές– ιστορικής τεκμηρίω-
σης των γεγονότων των κατά τόπους ναυμαχιών. Χαρακτηριστική 
περίπτωση του είδους αποτελεί το ημερολόγιο του υδραίικου 
πλοίου-ιβρικίου «Κίμων», το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα 
έκδοση. Τις σελίδες του ημερολογίου αυτού, σύμφωνα με τις σχε-
τικές υπογραφές, συνέγραφε ο ύδραίος γραμματικός Δημήτριος 
Καρδαλίνος ενώ καπετάνιος του πλοίου ήταν ο ύδραίος Ιωάννης 
Μπίκος-Μπατσαξής.

Σύμφωνα με τις πρωτογενείς πηγές από το Αρχείο της Κοινό-
τητος Ύδρας το μπρίκι (πάρων) «Κίμων», πλοίο Β΄ τάξεως όπως 
χαρακτηρίζεται από τον Γενικό Κατάλογο πλοίων Α΄ και Β΄ Τάξεως 
του λιμένος Ύδρας του 1833, ήταν ιδιοκτησίας του ύδραίου προ-
κρίτου Αναστασίου Θεοδωράκη κατά τα 3/4 και των αδελφών 
Ιωάννη και Νικολάου Μπίκου ή Μπατσαξή ή Βατσαξή κατά το 1/4.

Ο «Κίμων» ναυπηγήθηκε στην Ύδρα, στο καρνάγιο του Μανδρα-
κιού, τον Σεπτέμβριο του 1812. Ήταν κατασκευασμένος από ξύλο 
πεύκου και είχε μήκος τρόπιδος (καρίνας) 34 πήχεις και βάρος 200 
τόνων. Η δαπάνη της ναυπήγησής του ανήλθε στα 27.840 δίστηλα 
ισπανικά τάλληρα και αρχικά ταξίδεψε ανά τη Μεσόγειο ως εμπο-
ρικό σιτοκάραβο για να μετατραπεί αργότερα σε πολεμικό για τις 
ανάγκες του Αγώνα.

Η εκλεκτή εκπαιδευτικός και ιστοριογράφος κ. Φούλα Πισπιρί-
γκου ανέλαβε το επίπονο έργο σχετικής έρευνας και ασχολήθηκε 
ενδελεχώς μέσω της διδακτορικής διατριβής της με το ημερολόγιο 
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του πλοίου «Κίμων» των Θεοδωράκη-Μπατσαξή συγκεντρώνοντας 
και παρουσιάζοντας όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες 
κατέστη δυνατόν να αντληθούν από τις σελίδες του και οι οποίες 
αφορούν την πολεμική δράση του κατά τη διάρκεια του Αγώνα.

Η κυρία Φ. Πισπιρίγκου, πρ. λυκειάρχης της Σχολής Μωραΐτη με 
37ετή πολύτιμη προσφορά στη σχολή και τους μαθητές της, με μετα-
πτυχιακές περγαμηνές από τις σπουδές της στο Παρίσι (Σορβόννη), 
με συμμετοχές μέσω εισηγήσεών της σε πανελλήνια και διεθνή 
forum, με συμμετοχή στη διευρυμένη έκδοση της εξαιρετικής His-
toire de l’ Europe από ομάδες δεκατεσσάρων ιστορικών των χωρών 
της Ευρώπης, με αξιόλογη συγγραφική δράση, εκτός των άλλων και 
ως διηγηματογράφος (Η Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, εικόνες 
και πρόσωπα εκδ. Desmos, Αθήνα 2002), έρχεται με το ημερολόγιο 
του «Κίμωνος» να προσθέσει ένα ακόμη σταθερό θεμέλιο συμβολής 
στην ιστορική επιστήμη και την έρευνα της περιόδου.

Πράγματι μέσα από τις 355 σελίδες της εξαιρετικά γλαφυ-
ρής και μεστής σχολίων, νοημάτων και ιστορικών επισημάνσεων 
συγγραφής της, μεταφερόμαστε νοερά στα χρόνια της δράσης του 
«Κίμωνος» ζώντας λεπτό προς λεπτό σχεδόν όλη την πολεμική 
ατμόσφαιρα της εποχής.

Δεν κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στον σχολιασμό της διατρι-
βής της κ. Φούλας Πισπιρίγκου, γιατί η παρούσα έκδοση αφορά 
το πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η μελέτη της, 
δηλαδή αυτό το ίδιο το χειρόγραφο ημερολόγιο του πλοίου-βρικίου 
«Κίμων».

Στις σελίδες του χειρογράφου περιγράφεται με κάθε λεπτομέ-
ρεια η συμμετοχή του «Κίμωνος» στις ναυτικές εκστρατείες του 
Αγώνα, τα ανδραγαθήματα αλλά και οι ήττες του, οι συνθήκες ζωής 
των ναυτών-πολεμιστών του, των ναυάρχων αλλά και ορισμένων 
οπλαρχηγών της ξηράς. Αντλούνται στοιχεία για τη μισθοδοσία 
των πληρωμάτων, την τροφοδοσία, τις ζημιές και τις επισκευές του 
πλοίου, τους θανάτους και τις διχόνοιες αλλά και τους συμβιβα-
σμούς μεταξύ των ναυτών: ο αναγνώστης γίνεται κοινωνός όλης της 
ζωής των ανθρώπων που πολεμούσαν κάτω από αντίξοες και συχνά 
άνισες συνθήκες. Διατρέχοντας τις σελίδες του χειρογράφου αυτού 
ο ειδικός μελετητής-ιστορικός θα διαπιστώσει, μέσα και έξω από 
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τον απλό –και συχνά απλοϊκό– τρόπο έκφρασης των «σκριβάνων» 
γραμματικών στοιχεία που διαφωτίζουν την περίοδο του Αγώνα 
(1821-1827). Το παρόν συγγραφικό πόνημα προάγει αναμφίβολα 
τις ειδικότερες ιστορικές γνώσεις μας και συμπληρώνει με τρόπο 
υποδειγματικό το παζλ των ελληνικών ναυτικών επιχειρήσεων που 
συνέβαλαν στην εν τέλει δημιουργία ενός αυτόνομου και ανεξάρ-
τητου ελληνικού κράτους στα 1827.

Θεωρώ, τέλος, απόλυτα αποδεδειγμένο και βέβαιο ότι οι μέρες 
και οι ώρες κάθε ταξιδιού-εκστρατείας αποτελούν συνάμα ένα 
μάθημα για όσους επιθυμούν να διδαχθούν από το χθες, μιμούμενοι 
τα σωστά και αποφεύγοντας τα λάθη…

Ντίνα Αδαμοπούλου
Αρχειονόμος-Ιστορικός
Προϊσταμένη ΓΑΚ/ Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας
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ΤΟ ΧΕΙρΟΓρΑΦΟ ΗΜΕρΟλΟΓΙΟ ΤΟύ «ΚΙΜΩΝΟΣ»  
(1821-1827)

Το χειρόγραφο ημερολόγιο του μπρικίου «Κίμων» καλύπτει τη 
χρονική περίοδο 1821-1827. Βρίσκεται στο Αρχείο της Κοινότητας 
της Ύδρας και συγκεκριμένα στον Φάκελο με τον αριθμό 21, που 
έχει τίτλο: «Τα ημερολόγια πλοίων του Αγώνα». Φωτογραφήθηκε 
το καλοκαίρι του 1975 από το Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Δικαίου 
της Ακαδημίας Αθηνών, όπου και βρίσκεται το μικροφίλμ.

Το χειρόγραφο είναι πρωτότυπο και ανέκδοτο1 στο σύνολό του.
Στην εισαγωγή του ημερολογίου «Μιλτιάδης» του Γεωργίου 

Σαχίνη (1824-1827) –δημοσιευμένο στη Ναυτική Επιθεώρηση του 
υπουργείου Ναυτικού το έτος 1949 από τον Αντώνιο λιγνό– ανα-
φέρεται ότι η ίδια η υπηρεσία είχε ενδιαφερθεί να δημοσιεύσει και 
το ημερολόγιο του «Κίμωνος», το οποίο όμως δεν εξέδωσε. Ακόμα 
ο ίδιος ο Αντ. λιγνός στην Ιστορία της Νήσου Ύδρας το 1953 εξα-
κολουθεί στη βιβλιογραφία του να το αναφέρει ως ανέκδοτο.

Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι ορισμένα τμήματα τα έχει 
μεταγράψει ο Αντ. λιγνός στον Β΄ τόμο της Ιστορίας του2, επειδή 
ήθελε να δώσει έμφαση σε κάποια γεγονότα. Για το ίδιο πάντα 
ημερολόγιο αντλούμε πληροφορίες –εκτός από τον Αντ. λιγνό3– και 
από άλλες πηγές4. Το χειρόγραφο διατηρείται σε καλή κατάσταση 
κα οι φθορές που έχει υποστεί είναι ελάχιστες.

1. «Κίμων», Α1, «Μιλτιάδης» Γ. Σαχίνη (1824-1827 δημοσιευμένο από τον Α. λιγνό, 
Αθήνα 1949, σ. 3, 4, Α. λιγνός ό.π., τόμ. Β΄, 1953, σ. 3.
2. Α. λιγνός, τόμ. Β΄, σ. 160, 170, 173, 174, 175, 176, 233. 
3. Α. λιγνός, τόμ. Β΄, σ. 121, 135 σημ. 1, 164, 170 σημ. 2, 4, 6, 171 σημ. 2, 202 σημ. 4, 6, 
229 σημ. 1, 4, 301 σημ. 4, 313 σημ. 1, 2, 407 σημ. 7, 408 σημ. 1, 409 σημ. 7, 409 σημ. 7, 442 
σημ. 2, 505 σημ. 3, 4, 511 σημ. 2, 539 σημ. 4, 5.
4. Αρχεία λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Γ´, Αθήναι 1922, σ. 70-71.

«Αθηνά» Γερ. Σαχτούρη, Αθήναι 1890, σ. 68.



18

Το ημερολογιο Του «Κιμωνος»

Η ΔΙΑΙρΕΣΗ ΤΟύ ΧΕΙρΟΓρΑΦΟύ

Το ημερολόγιο απαρτίζεται από 364 φύλλα. Ο γιος του πλοιάρ-
χου λάζαρος Ιων. Μπίκος-Μπατσαξής χώρισε το όλο σώμα σε έξι 
τετράδια, τα οποία αρίθμησε με τα γράμματα της αλφαβήτου Α, Β, 
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, ενώ τις σελίδες τις αρίθμησε με αραβικούς αριθμούς: 
1-364. Αυτό μας το πληροφορεί ο ίδιος σε δύο σημειώματά του5 
στην αρχή και στο τέλος του Α΄ τετραδίου6. Στη συνέχεια εξηγεί 
πώς η οικογένειά του έλαβε το όνομα «Μπατσαξής»77.

Στα εξώφυλλα των τετραδίων αναγράφονται: το έτος και το 
όνομα του πλοιάρχου και στη συνέχεια, με καλλιγραφικά μεγάλα 
γράμματα, υπάρχει η πληροφορία τού τι είναι το κείμενο που ακο-
λουθεί. Ειδικότερα τα έξι τετράδια έχουν ως εξής:

Τετράδιο Πρώτο (σ. 1-148): Καλύπτεται με εξώφυλλο από 
χοντρό χαρτί· ακολουθεί ένα δεύτερο φύλλο πάλι από χοντρό χαρτί 
και, τέλος, ένα τρίτο φύλλο, το οποίο διαφέρει από τα προηγού-
μενα ποιοτικά. Όλο το κείμενο του τετραδίου είναι γραμμένο σε 
φύλλα χαρτιού διπλωμένα στη μέση ώστε να αποτελούν τετράδιο. 
Οι διαστάσεις του τετραδίου αυτού είναι 32,2x22 εκ.μ. Στο πρώτο 
τετράδιο περιγράφονται τα γεγονότα των ετών 1821 και 1822 σε 
148 σελίδες. Έτσι λοιπόν έχουμε: τα χοντρά εξώφυλλα, ένα φύλλο 
με το ιστορικό της επωνυμίας του πλοιάρχου, ένα λευκό και 148 
σελίδες, όπου υπάρχει η καταγραφή των συμβάντων του αγώνα 
λεπτομερειακά. Στο ίδιο τετράδιο περιέχονται και οι Κατάλογοι-
Κατάστιχα δαπανών του συγκεκριμένου πλοίου στις εκστρατείες 
της περιόδου 1821-1822. Σ’ αυτούς τους καταλόγους αναγράφονται 
τα ονόματα των ανδρών του πληρώματος, οι δαπάνες μισθοδοσίας, 
τροφοδοσίας και επισκευών του πλοίου.

Τετράδιο Δεύτερο (σ. 149-164): Στο δεύτερο τετράδιο εξιστο-
ρούνται τα γεγονότα του έτους 1823. Έχει εξώφυλλο από χοντρό 
χαρτί, στο οποίο αναγράφεται η φράση: «τετράδιο β΄, 1923, Απριλίου 
16. Γιορνάλε της παρών εκστρατείας που φύγαμε απέ Ύδρα. Β΄».  

5. «Κίμων» Α΄, εξώφυλλο.
6. «Κίμων» Α΄, 1, 5, 7, 148 σημ.
7. «Κίμων» Α΄, 1.
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Οι διαστάσεις του είναι 34x22 εκ.μ. και είναι γραμμένο σε 10 
φύλλα. Στο επόμενο φύλλο –σελίδα 149– συνεχίζεται η καταγραφή 
των συμβάντων έως τη σελίδα 164.

Τετράδιο Τρίτο (σ. 165-196): Και σ’ αυτό το τετράδιο περι-
γράφονται τα γεγονότα του 1823. Αποτελείται επίσης από ένα 
εξώφυλλο, όπου αναγράφεται ο τίτλος, ο χρόνος, ο μήνας, το όνομα 
του πλοίου και του πλοιάρχου. Οι διαστάσεις του τετραδίου είναι 
34x22 εκ.μ. και το χαρτί του εξωφύλλου είναι σε ποιότητα το ίδιο 
με το χαρτί του κειμένου. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα εξώφυλλο και 
ακολουθεί το κείμενο, το οποίο έχει αρίθμηση 165 έως 196.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το τετράδιο αυτό αποτελείται από τρία 
τμήματα. Το πρώτο έχει έξι δίφυλλα διπλωμένα στη μέση με δια-
στάσεις 34x22 εκ.μ. Ακολουθεί ένα δεύτερο αποτελούμενο από 
οκτώ δίφυλλα διπλωμένα στη μέση με διαστάσεις 31,6x21,1 εκ.μ. 
και, τέλος, ένα τρίτο τμήμα αποτελούμενο από τρία δίφυλλα διπλω-
μένα στη μέση με διαστάσεις 31,6x21,1 εκ.μ. Και τα τρία αυτά 
τμήματα έχουν –όπως προαναφέρθηκε– ενιαία αρίθμηση και δεν 
υπάρχουν χρονικά κενά.

Τετράδιο Τέταρτο (σ. 197-260): Περιγράφονται τα γεγονότα 
του 1824. Αποτελείται από ένα εξώφυλλο από χοντρό χαρτί, όπου 
αναγράφεται ο τίτλος του τετραδίου, ο χρόνος, το όνομα του πλοίου 
και του πλοιάρχου. Οι διαστάσεις είναι 31,5x21,1 εκ.μ., ακολουθεί 
ένα άλλο φύλλο, στο οποίο επίσης υπάρχει ο τίτλος του τετραδίου, 
και κατόπιν συνεχίζεται η περιγραφή των γεγονότων. Το κείμενο 
αυτό είναι γραμμένο σε 31 δίφυλλα διπλωμένα στη μέση.

Τετράδιο Πέμπτο (σ. 261-346): Περιγράφονται τα γεγονότα 
του έτους 1825. Στο εξώφυλλο αναγράφεται ο τίτλος, η ονομασία 
του πλοίου και του πλοιάρχου, η χρονολογία και ο τόπος· επίσης 
υπάρχει ζωγραφισμένο ένα αγγείο, από τα πλάγια του οποίου ξεδι-
πλώνονται λουλούδια που σχηματίζουν στεφάνι, στο κέντρο του 
οποίου υπάρχει σύμπλεγμα γραμμάτων με τα αρχικά του ονόματος 
του πλοιάρχου Ιωάννη Μπίκου-Μπατσαξή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα 
εξώφυλλο από χοντρό χαρτί με διαστάσεις 32,5x21,5 εκ.μ., ακολου-
θεί ένα φύλλο με τον τίτλο «γιορνάλε…» και στη συνέχεια εξιστο-
ρούνται τα γεγονότα με την αρίθμηση 261-346. Αυτό το τετράδιο 
αποτελείται από δύο τμήματα, δηλαδή ένα τετράδιο δεμένο,  
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το οποίο έχει τριάντα έξι φύλλα διπλωμένα στη μέση, και ένα δεύ-
τερο, το οποίο έχει πέντε φύλλα διπλωμένα στη μέση. Και τα δύο 
τμήματα όμως αποτελούν το Πέμπτο Τετράδιο του ημερολογίου και 
καλύπτονται από το ίδιο εξώφυλλο. 

Τετράδιο Έκτο (σ. 347-364): Περιγράφονται τα γεγονότα του 
έτους 1827. Το τετράδιο αυτό έχει εξώφυλλο όπου αναγράφονται  
ο τίτλος, ο τόπος, ο χρόνος και τα ονόματα του πλοίου και του πλοι-
άρχου. Το χαρτί του εξωφύλλου είναι το ίδιο μ’ αυτό όπου ιστο-
ρούνται τα γεγονότα· το τετράδιο έχει διαστάσεις 27,9x19,4 εκ.μ. 
Έτσι έχουμε ένα εξώφυλλο με τίτλο και ακολουθεί η καταγραφή 
των συμβάντων με αρίθμηση 347-364, οπότε και σταματούν όλες 
οι πληροφορίες. Το τετράδιο αυτό αποτελείται από εννιά φύλλα 
διπλωμένα στη μέση.

ΚΕΝΑ ΤΟύ ΧΕΙρΟΓρΑΦΟύ

Στα τετράδια του ημερολογίου υπάρχουν λευκές σελίδες. Από το 
σύνολο των 364 σελίδων έχουμε τα εξής κενά:

Στο Α΄ τετράδιο οι σελίδες με τους αριθμούς 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 69, 70, 94, 95, 98, 108, 109, 110.

Στο Δ΄ τετράδιο η σελίδα 222.
Στο Ε΄ τετράδιο οι σελίδες 302, 303 και 304.

ΓρΑΦΗ ΚΑΙ ΓλΩΣΣΑ

Η γραφή του ημερολογίου είναι πλάγια, πυκνή, συνήθως ευανά-
γνωστη, χωρίς συντομογραφίες, εκτός από το σύμπλεγμά του (και 
όχι πάντα). Όλα τα τετράδια έχουν γραφτεί με μαύρο μελάνι και 
στην ίδια ποιότητα χαρτιού. Ο γραφικός χαρακτήρας αρχικά δεν 
φαινόταν να παρουσιάζει διαφορές, αν και θα ήταν επόμενο, γιατί 
ο γραμματικός άλλαξε λόγω θανάτου8. Μια λεπτομερής όμως 
σύγκριση των κειμένων τα οποία γράφτηκαν προ του θανάτου του 
γραμματικού και αυτών που γράφτηκαν μετέπειτα μας αποδει-

8. «Κίμων» Α΄, 149.
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κνύει ότι ο νέος γραμματικός μιμήθηκε τον γραφικό χαρακτήρα του 
προηγούμενου τόσο καλά, ώστε η διαφορά να μην είναι ευδιάκριτη. 
Ορισμένα όμως γράμματα φανερώνουν τον διαφορετικό γραφικό 
χαρακτήρα. Έτσι στις σελίδες αρ. 11, 105, 136 του Α΄ Τετραδίου 
τα γράμματα «λ» και «π» διαφέρουν από τα αντίστοιχά τους στις 
σελίδες αρ. 161 του Β΄ Τετραδίου και 169 του Γ΄ Τετραδίου. 

Ο νέος γραμματικός, όταν γράφει με άνεση, μιμείται τέλεια τον 
χαρακτήρα του προκατόχου του, όταν όμως βιάζεται, οι μικρές αυτές 
διαφορές γίνονται φανερές. Άλλης μορφής γραφή υπάρχει στα κεί-
μενα του πλοιάρχου, ο οποίος καταγράφει τα αποδεικτικά9 ασθε-
νείας ή θανάτου. Τα αποδεικτικά αυτά είναι μεταγενέστερα. Όπως 
δηλώνεται από τη χρονολογία και την υπογραφή του πλοιάρχου. 
Ορθογραφία δεν υπάρχει παρά μόνο συμπτωματικά· το ίδιο συμβαί-
νει και με τη στίξη. Ο τονισμός συνήθως γίνεται με οξεία, ενώ σπάνια 
χρησιμοποιούνται τα πνεύματα. Συχνά ο γραφικός χαρακτήρας,  
η φωνητική γραφή και η έλλειψη στίξεως σε μακρές περιόδους προ-
κάλεσαν ορισμένα προβλήματα στην κατανόηση και κατά συνέπεια 
στη μεταγραφή του κειμένου. Αυτό συμβαίνει στα ονόματα τόπων, 
στα οποία μπορεί να γίνει σύγχυση, με αποτέλεσμα να αναφερό-
μαστε σε τόπους που δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτούς που αναφέρει  
ο γραμματικός. Π.χ. Α137β «Κάβο Μολάνο» ή Κάβο Μιλάνο, ή Κάβο 
Μελανό ή Κάβο Μαντίλι· αλλού, Α141, «εις τον Αγιάμαντι» εννοεί 
τον «Άγιο Δύναμη» ή την Παναγιά της Χίου. Στο Β149 «Παρπόλη, 
Παράπολι, Παραπόλα ή Νήσο Καημένη». Στο ΣΤ355 «Κάβο Κόρα 
ή Κάβο Κόρακα». Στο Δ228 «Μπιντέζι» εννοεί το Πρίντεζι. Επίσης 
και τα ονόματα των προσώπων ήταν πιθανό να παραποιηθούν. Π.χ. 
στο τετράδιο Α37 ο κυραναστάσης, είναι ο Αναστάσιος Θεοδωρά-
κης· στο τετράδιο ΣΤ349 «ο λαλεκός» είναι ο λαλεχός· ακόμα στο 
ΣΤ351 «ο κυρ λάζαρος» είναι ο Κουντουριώτης. Επίσης συχνά το 
όνομα του πλοιάρχου Σταμάτη Φωκά γράφεται ως Σταμάτης Φόνος, 
ενώ είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε πλοίαρχος με το όνομα Φόνος.

Εδώ σημειώνω ότι οι σελίδες 268 και 286 δεν μεταγράφηκαν 
λόγω της μεγάλης κακογραφίας των.

9. «Κίμων» Α΄, 148.
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Το ημερολόγιο του «Κίμωνος» είναι γραμμένο σε απλή λαϊκή 
γλώσσα10, με πολλούς ιδιωματισμούς11, συχνά γίνεται χρήση λέξεων 
της αρχαΐζουσας12 καθώς και της Ανατολικής Μεσογείου13, της 
«λίγκουα φράνκα», επίσης χρησιμοποιούνται λέξεις με ιταλική 
ετυμολογία ή ιταλικές ελληνοποιημένες14.

Η ΜΕΤΑΓρΑΦΗ ΤΟύ ΚΕΙΜΕΝΟύ

Οι φθορές του χειρογράφου είναι ελάχιστες, ώστε να μη χρειάζεται 
ιδιαίτερη παρατήρηση. Δυσκολία προκύπτει για την πλήρη κατα-
νόηση του κειμένου –όπως προαναφέραμε– από την κακογραφία15 
ορισμένων σελίδων καθώς και τη φωνητική ορθογραφία. Παρ’ όλα 
αυτά η ανάγνωση του κειμένου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλή-
ματα. Η διήγηση είναι συνεχής και τα γεγονότα τα οποία καταγρά-
φονται δηλώνονται χρονολογικά. 

Και αν καμιά φορά υπάρχει αλλαγή ημερομηνίας16 ή ονομασίας 
ημέρας, η παραδρομή γίνεται φανερή.

Κατά τη μεταγραφή διατήρησα τη γλώσσα, όχι όμως και 
την ορθογραφία του χειρογράφου. Αποκατέστησα τη στίξη στα 
σημεία που θεώρησα ότι διευκόλυναν την κατανόηση του κειμέ-
νου, και αντικατέστησα τα μικρά γράμματα με κεφαλαίο στα 

10. «Κίμων» Α7, 9 «πουρνό», «εκείθες», «ήτουνε», «αρχίτερις», «χαμπέρι», Β164 «εκρά-
ξαμε», Β149 «Αξιάς (Νάξο)», Β161, «γλέπομε», ΣΤ361 «Στιπάλια» (Αστυπάλαια).
11. «Κίμων» Α1, «πήγανε να κάμει την κηρτζάρα του», Α2 «έπεσαν στο γιαλό» (προσά-
ραξαν σε άμμο), «εις το τράκο», Α4 «ρεπάγιο», «αταξία των πανιών», Δ220 «το ασκέρι 
κώλιασε», Δ259 «δώσαμε φρύδο στο πόρτο».
12. «Κίμων» Α9, 10, «συναγμένοι», «πράξομεν», Α16 «ηκούσαμεν», Β162 «επίλοιπα», 
Β161 «ακατάπαυστα», Δ208 «εις την επιφάνειαν του εχθρού», Δ228 «ομοίως», «και 
ευθύς εβάλθημεν εις τα πανιά», ΣΤ355 «ο αγέρας σφοδρότατος».
13. «Κίμων» Α5, 6, «απέ την σπιντιτζιόνε μας», «λίνια», «φλότα», Α10, 47 «παντιέρα», 
«φλοτέλες», Β163 «σενιάλα», «σκόντρα» «βιζιτάραμε», Β152 «Κούνσουλο».
14. «Κίμων» Α2, «να το ρεκουπεράρει», Α8 «εξαμινάρουμε», «αριβάρουμε», Α47 «παρλα-
μεντάριο», Β152 «επήρε κουσούλτινο», «έδοσε ρεπόρτο», «με το αρίβο», «προβεζιόνες».
15. «Κίμων» Α31, 33, 136, Γ168, 181, 185, 191, Δ198, 220, 224, 235, 240, 256, Ε262, 264, 
267, 268, 272, 277, 280, 297, ΣΤ351. Στις σελίδες αυτές μεμονωμένες λέξεις δεν μεταγρά-
φηκαν, δηλαδή σε κάθε σελίδα μία ή δύο λέξεις ήταν ακατανόητες ή μουντζουρωμένες.
16. «Κίμων» Β163, Δ206, ΣΤ363, 364.




