
Πρόγραμμα 

1. Πρόλογος  

2. Θεσσαλονίκη (Ταξίμι) 

3. Συνέντευξη Θάνου Μικρούτσικου  

4. Το φως γεννιέται από παντού 

5. Πρώτο ταξίδι 

6. Μαχαίρι (Ταξίμι) 

7. Μαραμπού 

8. Σταυρός του Νότου (Ταξίμι) 

9. Το γράμμα ενός αρρώστου  
 
10. Κραυγή πολέμου 

11. Συνέντευξη Φίλιππου Φιλίππου 

12. Διάλειμμα  

13. Πούσι 

14. Λυπήσου εκείνους που δεν ονειρεύονται 
 
15. Θεσσαλονίκη 2 (Οι Εραστές της Τέχνης) 
 
16. Federico Garcia Lorca (Οι Εραστές της Τέχνης) 
 
17. Η Βάρδια  

18. Υπό Κρίσιν  

19. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε 

20. Πικρία (Οι Εραστές της Τέχνης) 

21. Γράμμα σ'έναν ποιητή (Οι Εραστές της Τέχνης) 

22. Τραβέρσο  

23. Ιδανικός κι ανάξιος εραστής (Οι Εραστές της Τέχνης) 

24. Μαραμπου  

 

 



Γλωσσάρι  

ἀνάστροφη, ἡ : ἀλλαγὴ πορείας τοῦ σκάφους μὲ τὴν πλώρη στὸν ἄνεμο, βόλτα 

ἀντέννα, ἡ : ἰταλ. antenna : κεραία 

ἀράκ, τὸ : εἶδος ρακῆς τῶν ἀραβικῶν χωρῶν τῆς Ἄν. Μεσογείου 

Ἀρμίδα, ἡ : ἀστεροειδὴς ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 1903 

ἄροδο, τὸ : ἰταλ. a rota : πλοῖο ποὺ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀκτὴ καὶ σὲ ἀναμονὴ γιὰ 

ἀναχώρηση 

ἄστρο τῆς Ἀνατολῆς : ἡ Πούλια, ἡ Ἀφροδίτη 

ἄστρο τῆς τραμουντάνας : ὁ πολικὸς ἀστέρας 

ἄστρο τοῦ Ἀλμποράν : φάρος στὸ ΝΔ ἄκρο τῆς νήσου Ἀλμποράν, Α τοῦ Γιβραλτάρ, ποὺ 

ταυτίζεται μὲ τὴ μυθικὴ Ὠγυγία τοῦ Ὁμήρου 

ἄστρο τοῦ Βορρᾶ : ὁ πολικὸς ἀστέρας 

βάρδια, ἡ : βεν. vardia : σκοπιά, φρουρὰ / ὁ λοστρόμος τῆς βάρδιας : ὁ ναύκληρος 

βελόνι, τὸ : 1. ὁ βελονοειδὴς μαγνήτης τῆς πυξίδας. 2. ἡ κεραία τοῦ γερανοῦ, ἡ μπίγα. 3. 

σύνδεσμοι τοῦ πηδαλίου μὲ τὸ ποδόστρωμα 

βιράρω : ἰταλ . virare : στρέφω τὸ βαροῦλκο γιὰ νὰ σηκώσω τὴν ἄγκυρα, φεύγω 

βουτσί, τὸ : βυτίο, βαρέλι 

βρεχάμενα, τὰ : τὰ ὕφαλα, τὰ μέρη τοῦ πλοίου κάτω ἀπὸ τὴν ἴσαλο γραμμή. 

γαλέτα, ἡ : βεν. galeta : ξύλινος δίσκος στὴν κορφὴ τῶν καταρτιῶν καὶ τοῦ ἱστοῦ τῆς 

σημαίας, τὸ ἐπίμηλο τῆς ἠλακάτης τοῦ ἱστοῦ / εἶδος παξιμαδιοῦ 

γάσσα, ἡ : ἰταλ. gassa : ναυτικὸς κόμπος, κομποθηλειὰ μὲ τὴν ὁποία γίνεται ἡ πρόσθεση 

ἢ ἡ σύνδεση μὲ ἄλλο σκοινὶ ἢ κεραία 

γκρὸς : ἀγγλ. gross : διεθνὴς ὅρος μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζεται ὁ κυβισμὸς ὅλων τῶν 

κλειστῶν χώρων τῶν ἐμπορικῶν πλοίων. 1 γκρὸς= 2,8317 μ³. 

γραμματικός, ὁ : ὑποπλοίαρχος, ἐνίοτε κι ὁ λογιστής 

διάκι, τὸ : τιμόνι 

ἑξάντας, ὁ : ὄργανο γωνιομετρικὸ ποὺ προσδιορίζει μὲ ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις τὶς 

γεωγραφικὲς συντεταγμένες τῆς θέσης στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ πλοῖο κατὰ τὸν πλοῦ. Τὸ 

ὄνομά του ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι διαθέτει βαθμολογικὴ κλίμακα ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸ 

1/6 τοῦ κύκλου 



Ἑωσφόρος, ὁ : ἄλλο ὄνομα τοῦ πλανήτη Ἀφροδίτη 

ἱστός, ὁ : τὸ κατάρτι τῆς πλώρης 

καβατζάρω : βεν. cavetzar : παρακάμπτω ἀκρωτήρι 

κάβος, ὁ : ἰταλ. cavo : ἀπόκρημνο ἀκρωτήρι / χοντρὸ σκοινὶ / παίρνω κάβο : καταλαβαίνω 

καλαφατίζω : ἰταλ. calafatare : πισσάρω τὰ κενὰ / βατεύω, πηδάω 

καμπούνι, τὸ : ὑπόστεγο τῆς πλώρης γιὰ τὴ στέγαση τῶν ἀνδρῶν τοῦ πληρώματος σὲ 

κακοκαιρία 

καραμοσόλι, τὸ : ἐκ τοῦ τούρκου ναυάρχου τοῦ 14ου αἰ. Καρὰ Μουσέλ : βαρὺ ἀντικείμενο 

ποντισμένο μὲ πλωτήρα στὴν ἐπιφάνεια γιὰ τὴν εὐχερῆ ἀγκυρόδεση τοῦ ἐφολκίου / εἶδος 

ἱστιοφόρου ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὸ 1821 / ὁ σύνδεσμος τῶν ἀγκυρῶν, ὁ ἀμφιδέτης 

καραντί, τὸ : σκαμπανέβασμα τοῦ καραβιοῦ ἐξαιτίας θαλασσοταραχῆς ποὺ συνεχίζεται 

καὶ μετὰ τὴν παύση τοῦ ἀνέμου, φουσκοθαλασσιά 

λαμαρίνα, ἡ : βεν. lamarin : λεπτὸ μεταλλικὸ ἔλασμα / ἀρρώστεια ποὺ προσβάλλει καὶ 

τρελαίνει τὶς γάτες στὰ φορτηγὰ πλοῖα 

λοστρόμος, ὁ : ἰταλ. nostromo : ὁ πρῶτος ὑπαξιωματικὸς τοῦ πληρώματος, ὁ ναύκληρος 

τῶν ἐμπορικῶν πλοίων 

μαλαφράντζα, ἡ : ἰταλ. mal di Francia : ἡ γαλλικὴ ἀρρώστεια, ἡ σύφιλη 

μανούβρα, ἡ : βεν. manovra : χειρισμὸς διεύθυνσης τοῦ σκάφους 

μετζαρόλι, τὸ : βεν. mezzaruola : φιαλίδιο μὲ ἄμμο γιὰ τὸν κανονισμὸ τῶν ὡρῶν τῶν 

δυτῶν, εἶδος κλεψύδρας 

μοράβια, ἡ : ἰταλ. moravia : ἐκλεκτὴ βαφή, χρῶμα ἐξαιρετικῆς ἀντοχῆς ποὺ 

χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ βαφὴ τῶν ὑφάλων τοῦ πλοίου 

μουράγιο, τὸ : βεν. muragia : ἡ προκυμαία 

ναῦλος, ὁ : φορτίο πληρωμένο γιὰ μεταφορά / τὸ ἀντίτιμο φόρτωσης ἢ μεταφορᾶς 

ξενερίζω : χάνω τὰ νερά μου, βγαίνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας / ἀλλάζω τὸ νερὸ 

γιὰ νὰ φύγει ἡ ἁρμύρα κι ἡ πικρίλα / συνέρχομαι ἀπὸ μεθύσι / οὐρῶ 

ὄρτσα : ἰταλ. orza : στρέψε τὴν πλώρη πρὸς τὸν ἄνεμο 

παλινώριο, τὸ : ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο βρισκόταν παλιότερα τὸ ἀζιμούθιο τοῦ ἥλιου, μὲ  

ράδα, ἡ : ἰταλ. rada : ἀνοικτὸ κι εὐρύχωρο ἀγκυροβόλι, ἀνοικτὸς προλιμένας 

σημαδούρα, ἡ : κάθε εἴδους ὄργανο σήμανσης 



σκαντζάρω : βεν. scansar : ἀλλάζω (φρουροὺς ἢ πόδες πανιῶν) 

σταβέντο, τὸ : ἰταλ. sottovento : ἀπάνεμος, πλεύση σὲ ἀπάνεμη πλευρά 

σταντάρδο, τὸ : ἀγγλ. standard : τὸ κοντάρι τῆς σημαίας 

τελώνια, τὰ : οἱ φωσφορισμοὶ ποὺ ἐμφανίζονται σὲ καιρὸ θύελλας στὰ ἄκρα σκοινιῶν καὶ 

κεραιῶν / ἀερικά, στοιχειά 

Τρίτος, ὁ : ὁ ἀνθυποπλοίαρχος 

τσοῦρμο, τὸ : ἰταλ. ciurma : κωπηλάτες στὶς γαλέρες, κατάδικοι / πλήρωμα πλοίου 

φανάρι, τὸ : φάρος, φανὸς / κόμπος ποὺ κατασκευάζεται γιὰ τὰ σφοντύλια τῶν 

χειραγωγῶν, γιὰ τὴ συγκράτηση τῶν σχοινένιων λαβῶν τῶν κάδων 

Φάτα Μοργκάνα, ἡ : βρετ. μυθ. Morgan LeFay, ἰταλ. Fata Morgana : ἡ διεστραμμένη 

μάγισσα ἀδελφὴ τοῦ βασιληᾶ Ἀρθούρου, στὴν ἱστορία τῶν Ἱπποτῶν τῆς στρογγυλῆς 

τραπέζης / μτφ. ἀντικατοπτρισμὸς στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, ὅταν τὸ στρῶμα τοῦ 

ἀέρα πάνω ἀπὸ τὸ νερὸ εἶναι πιὸ ψυχρὸ ἀπ᾿ ὅτι στὰ ψηλότερα στρώματα.  

Ὁ ἴδιος ὁ Ν. Καββαδίας λέει «.... συμβαίνει στῆς Σικελίας τὸ στενὸ ἢ στὴ Νάπολη ἀπ᾿ 

ἔξω, νύχτα τρεῖς ἡ ὥρα, καὶ παρουσιάζει τρεῖς γυναῖκες ποὺ χορεύουν στὸν ὁρίζοντα. 

Βαστάει ἕνα δύο λεπτὰ κι ὕστερα χάνεται ...» 

χαμσίνι, τὸ : ἀραβ. chamsin (=πενήντα) : ριπὲς ὁρμητικοῦ βορείου ἀνέμου ποὺ πνέει ὧρες 

μεταφέροντας σύννεφα σκόνης 

Τοπωνύμια 

Fernando Po : τὸ νησὶ Μπιόκο στὸν κόλπο τῆς Γουϊνέας 

Ραγκοῦν : πρωτεύουσα τῆς Μπούρμα 

Μαρκίζες : νησιὰ στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανὸ (Marquesas) 

Port Pegassu : κόλπος στὰ Ν τοῦ νησιοῦ Στιούαρτ στὴ Ν. Ζηλανδία 

Τοκοπίλλα : λιμάνι στὴ Χιλή 

Ἐβρίδες : ἀρχιπέλαγος Δ τῆς Σκωτίας 

Cambay : ὁ κόλπος τῆς Βομβάης 

Μαζόρ : περιοχὴ τῆς Ν. Ἰνδίας 

Nossi Be : νησάκι στὴ Μαδαγασκάρη (Ἰνδικὸς Ὠκεανὸς) 

Μαρακές : πόλη τοῦ Μαρόκου 

Παραμέ : μικρὴ παραλιακὴ πόλη κοντὰ στὴ θάλασσα τῆς Μάγχης 


