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Ακρόπρωρα του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία
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Ακρόπρωρα του
Γαλαξιδίου

Θ

εοί, δαίµονες, νύµφες και ήρωες, δράκοντες και µορφές θηριώδεις, αποτρεπτικές, κοσµούσαν άλλοτε τα πλοία, τα
«ξύλινα τείχη» του δελφικού χρησµού, για να
προξενήσουν τρόµο στον εχθρό, να εµψυχώσουν τα πληρώµατα των πλοίων στην ανάµνηση
προγονικών ηρωικών κατορθωµάτων ή να καταπραΰνουν την οργή της θάλασσας. «Ανασταίνεται άξαφνα στις πρύµνες η ελληνική ιστορία
ολάκερη» έγραφε ο Σπύρος Μελάς («Ο Ναύαρχος Μιαούλης»). «Στις φιγούρες της πλώρης ζωντανεύουν οι συµβολικές µορφές των
παλιών µας: Βλέπεις αρχαίους χιτώνες, τις περικεφαλαίες και τις αιγίδες της Αθηνάς, ως και
οι βαρκίτσες που κρέµονται στα καπόνια θυµίζουν στον ναύτη τ' αρχαία µεγαλεία των Ελλήνων. “Μόλις βγήκαµε από τη Μαρσίλια” γράφει
ο ακαδηµαϊκός Πέτρος Λεµπρέν, που ταξίδεψε τούτους τους καιρούς µε τον “Θεµιστοκλή”
του Τοµπάζη, “βρέθηκα, σαν από δύναµη µαγική, στην καρδιά της Ελλάδας. Για µένα, µοναχό
Γάλλο, µέσα σ' εκατό ναύτες Υδραίους, γλώσσα, ήθη, τρόποι, όλα και µονοµιάς καινούργια. Η
Ελλάδα είχε τυπώσει τη βούλα της και στα παραµικρότερα καθέκαστα του καραβιού. Μ' άρεσε
που ξανάβρισκα τη µεγαλοφυΐα της και τα όµορφα ονόµατά της, ως και στα πράγµατα που 'χαν
την πιο κοινή και πεζή χρήση. Τις βάρκες του
“Θεµιστοκλή” τις έχουν βαφτίσει µε τα ονόµατα που 'χαν πραγµατικά τα παιδιά του Θεµιστοκλή του ίδιου: τις λένε “Λυσίµαχο”, “Νικοκλή” κι
“Ασπασία”».
Ακρόπρωρα ιστορικά, σπάνια έργα λαϊκής
τέχνης µε έντονα χρώµατα ικανών πρωτοµαϊστόρων και καραβοµαραγκών που κοσµούσαν θρυλικά πλοία των Ελλήνων ναυτικών
στην περίοδο του αγώνα για την απελευθέρωση από την οθωµανική κυριαρχία, συγκεντρώνει υποδειγµατικά και περιγράφει ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέµελης στο βιβλίο «Καραβοκύρηδες και Ακρόπρωρα του 1821» (εκδόσεις
Καπόν). Ενα µοναδικό αφιέρωµα και µια ευαίσθητη ιστορική διαδροµή µε την ευκαιρία των
εορτασµών της δισεκατονταετηρίδας, πρωτότυπη µελέτη και παρουσίαση των -ελάχιστων
πλέον, εντυπωσιακών ωστόσο- ακρόπρωρων,
καταλοίπων του λαϊκού πολιτισµού και της θαλασσινής παράδοσης, που επέζησαν και εξιστορούν τα λαµπρά ηρωικά κατορθώµατα

και ανακαλούν µυθικά έπη. Ιστορική διαδροµή, αφού, όπως σηµειώνει ο συγγραφέας, «η
ιστορία του ακρόπρωρου είναι άρρηκτα δεµένη µε την ιστορία της ίδιας της ναυσιπλοΐας. Οι
ρίζες του χάνονται στα βάθη της Προϊστορίας
και προχωρούν παράλληλα µε εκείνες των πρώτων “θαλάσσιων ξύλων”, που έφεραν σε επαφή
τους στεριανούς µε το υγρό στοιχείο, τους µεγάλους πλωτούς ποταµούς αρχικά και την ανοιχτή θάλασσα στη συνέχεια». Ηδη από το 2700
π.Χ., περίπου, «σε αιγυπτιακό χαρακτό πλοίο διακρίνεται κερασφόρο κεφάλι ζώου στην πλώρη

αραβοκύρηδες
Π. Θέµελης, «Κ
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και Ακρόπρωρα

χε παραγγείλει το πλοίο. Και έδιναν στα πλοία
τους ιερά ονόµατα της ελληνικής Ιστορίας - Θεµιστοκλής, Αρης και Σόλων, Αγαµέµνων, Επαµεινώνδας και Λεωνίδας, Αλκιβιάδης, Πλάτων
και Αγαµέµνων της Μπουµπουλίνας, η οποία είχε ως στολίδι δαιµονική γυναικεία µορφή «που
ξεχωρίζει ανάµεσα σε όλα τα έργα του σπετσιώτικου εργαστηρίου µε την πρωτοτυπία της, την
ήρεµη δαιµονικότητα και την ποιότητά της» επισηµαίνει ο Θέµελης.
«Οι καλοί πρωτοµαΐστορες ήταν περιζήτητοι, όπως ο Υδραίος Μαστροθοδωρής. Ο
“Αρης” του Μιαούλη ναυπηγήθηκε το 1801 στη
Βενετία, µε σχέδια και επιστασία του Υδραίου
καραβοµαραγκού Μαστρογιώργη, γιου του
Μαστραναγνώστη, καθώς και δύο
ακόµη καράβια των Υδραίων Γεωργίου Κιβωτού και ∆ηµήτριου ∆ρίτσα. Ο ίδιος ο Μαστρογιώργης πρέπει να
σκάλισε και το ακρόπρωρο µε την προτοµή του κρανοφόρου
θεού του πολέµου
Αρη, από τα παλαιότερα ακρόπρωρα που µας
σώζονται. Στο γνήσια ελληνικό και πηγαίο αυτό ξυλόγλυπτο
σµίγουν ο Μεγαλέξανδρος του νεοελληνικού θρύλου µε τον “ήρωα” του αγώνα,
τον εκπρόσωπο της νεοελληνικής λεβεντιάς µε
την αγνή και την αγέρωχη έκφραση. Η γνωστή
από το Μονόφυλλο του Ρήγα Βελεστινλή µορφή του νεαρού Μεγαλέξανδρου, που κυκλοφόρησε στη Βιέννη το 1797, µεταφέρεται στο
ακρόπρωρο ως Αρης. Ο Αλέξανδρος υψώνεται σε σύµβολο της απελευθέρωσης των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό» γράφει ο Πέτρος
Θέµελης, καθώς υπογραµµίζει τη συνέχεια του
Γένους από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη
εποχή, που είναι εµφανής ακόµη και στα ονόµατα, στις µορφές και στα σύµβολα των πλοίων
του αγώνα, που ανακαλούν µνήµες και ηρωικές
πράξεις των προγόνων και προτάσσουν πρόσωπα οικεία στον λαό, πρόσωπα που παρέµειναν
ζωντανά, όπως οι θρύλοι, οι ιστορίες και οι αφηγήσεις µέσα από άσµατα και θρήνους και παραδόσεις: «Ο Αρης, ο Μεγαλέξανδρος και ο Νεοέλληνας αγωνιστής συνδέονται και επενεργούν
ως µια ενότητα, συµβολίζοντας τη συνέχεια του
Ελληνισµού από την αρχαιότητα ως τα χρόνια
του αγώνα». Αλλωστε, συµπληρώνει ο συγγραφέας, «ο µύθος του Μεγαλέξανδρου εξυπηρετούσε εθνικούς σκοπούς, σχετίζεται µε το ξύπνηµα της ελληνικής συνείδησης αυτήν ακριβώς την εποχή, που αποζητά σύνδεση µε την
αρχαία Ελλάδα. Ενδεικτικό του ίδιου φαινοµένου είναι και το γεγονός ότι τα νεογέννητα βα-
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και κερασφόρα κεφάλια από ελάφια, αντιλόπες
και ταύρους κοσµούν τις πλώρες και τις πρύµνες µιας σειράς από χάλκινα οµοιώµατα πλοίων του 8ου-7ου π.Χ. αιώνα», ως «την παρουσία
οφθαλµών στις παρειές της πλώρης σε πλεούµενα της προδυναστικής Αιγύπτου, που δείχνει
ότι το πλοίο είναι ζωντανό ον και σε πολλές περιπτώσεις ενσάρκωση της θεότητας στην οποία
και αφιερώνεται κατά την καθέλκυσή του».
«Το νεοελληνικό ακρόπρωρο» γράφει ο Θέµελης «είναι παρακλάδι του ευρωπαϊκού, εµφανίζεται γύρω στα µέσα του 18ου µε αρχές του
19ου αιώνα, γέννηµα του νέου πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος που δηµιουργήθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, µε τα
πλοία των Φράγκων, των Ελλήνων, των Βενετών και των Γενουατών να αλωνίζουν το Αιγαίο».
Τις παραµονές της Επανάστασης
του 1821 συνήθιζαν να διακοσµούν τα
ελληνικά πλοία µε ακρόπρωρα στην
πλώρη και µε συµβολικές παραστάσεις στην πρύµνη, που κατασκευάζονταν µαζί µε το πλοίο συνήθως από το
ίδιο ξύλο και από τους ίδιους τεχνίτες,
σύµφωνα πάντοτε µε την επιθυµία και
την αισθητική του καραβοκύρη που εί-

Η πίστη των ναυτικών είναι αυτή
που διέσωσε ορισµένα από την
καταστροφή και την ολοκληρωτική εξαφάνιση, άσχετα από οποιαδήποτε καλλιτεχνική τους αξία
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φτίζονται µε αρχαιοελληνικά ονόµατα (ανάµεσα σε αυτά είναι και το “Αλέξανδρος”), ιδιαίτερα σε περιοχές της Μικρασίας και του ∆ούναβη.
Ο Ρήγας, τυπώνοντας την εικόνα του Μεγαλέξανδρου της “Φυλλάδας”, “χάριν των Ελλήνων
και Φιλελλήνων” το 1797, επεδίωκε συγκεκριµένους εθνικούς στόχους. Ο πυρπολητής Κανάρης διάβαζε γοητευµένος στα παιδικά του χρόνια τη “Φυλλάδα”, όπως µας διηγείται ο ίδιος,
καθισµένος στα βράχια του νησιού του».
Εναν ολόσωµο Ρωµαίο πολεµιστή εικονίζει το ακρόπρωρο της «Καρτερίας», στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, «µε κράνος,
θώρακα και χλαµύδα που ανεµίζει πίσω, στερεωµένη στην πλάτη του. Είναι έργο ακαδηµαϊκό»
σηµειώνει ο Θέµελης, «ψυχρό και απρόσωπο,
χωρίς σωστές αναλογίες και ιδιαίτερη πνοή. Στο
προτεταµένο αριστερό του χέρι, ο θωρακοφόρος πολεµιστής κρατούσε αδιάγνωστο αντικείµενο (δεν σώζεται), όπως δείχνουν ζωγραφικοί
πίνακες της εποχής».
«Τα ακρόπρωρα επέζησαν για ένα διάστηµα ως και τις αρχές του 20ού αιώνα. Τα πρώτα σιδερένια ατµόπλοια, πολεµικά ή επιβατικά,
κυρίως φρεγάτες και κορβέτες που κατασκευάζονταν στην Αγγλία, στη Γερµανία, στη ∆ανία
και στις Ηνωµένες Πολιτείες, έφεραν ακόµα
ακρόπρωρο, ώστε να απαλύνεται κάπως ο φόβος που προκαλούσαν οι σιδερένιες µηχανές.
Οπωσδήποτε, όµως, τα πανάρχαια ξύλινα σύµβολα ήταν πια ξένα προς το νέο, σιδερένιο περιβάλλον και ανήµπορα να επιβιώσουν. Η πίστη
των ναυτικών είναι αυτή που διέσωσε ορισµένα από την καταστροφή και την ολοκληρωτική
εξαφάνιση, άσχετα από οποιαδήποτε καλλιτεχνική τους αξία».
Αριστος γνώστης και της θαλασσινής ιστορίας, ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέµελης, ανασκαφέας της αρχαίας Μεσσήνης, συλλέκτης επίσης µιας ποικιλίας µορφών γοργόνας που κοσµούσαν τα πλοία άλλων εποχών, ανάµεσα σε
αναµνήσεις και όνειρα παιδικών χρόνων, ανάµεσα σε θαλασσινές εικόνες διακοπών και σε
«βουτιές στα γαλανά βαθιά νερά του Αιγαίου,
στον Αγιο Σίδερο του Ευδήλου και στη φουρτουνιασµένη θάλασσα στο Φύτεµα», ένα ακρόπρωρο κράτησε στη µνήµη του, όταν συνάντησε «Καριώτες καραβοκυραίους που έρχονταν
κατά καιρούς στο σπίτι µας στη Σαλονίκη, όταν
ξεφόρτωναν τα τρεχαντήρια τους µε προϊόντα
στην παραλία του Θερµαϊκού. Και ένα από αυτά διατηρούσε µια µικρή ξυλόγλυπτη φιγούρα
καρφωµένη στην πλώρη σαν ακρόπρωρο, µια
γυναίκα δηλαδή µε γιλέκο εφαρµοστό και φαρδιά φούστα, µε το 'να χέρι τεντωµένο ίσια µπρος,
σαν να έδειχνε το πέλαγος, ενώ η µούρη της
ήταν φθαρµένη από την πολυκαιρία, την αρµύρα και τον άνεµο».

