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Πώς εξηγείται η µακρόχρονη συµβίωση των δυο κοινωνικών άκρων σε λίγα στρέµµατα 
γη; Η σύγχρονη ιστορία του Τουρκολίµανου µαρτυρά πολλά γι' αυτό το µυστήριο που 
τείνει σήµερα να λυθεί µε τον πιο αποφασιστικό τρόπο). Με την εκτόπιση δηλαδή του 
ενός σκέλους της κοινωνικής αυτής δυσαρµονίας και την τελική επικράτηση του άλλου. 
Ακόµα όµως και σήµερα επιβιώνουν οι δυο µορφές, µόνο που µοιράζονται διαφορετικές 
ώρες και χωριστά στέκια του λιµανιού. 
 
Το λιµάνι των δυο κόσµων. 
Είναι γνωστή η σκηνή του θεάτρου σκιών που αντιπαραβάλλει το µεγαλόπρεπο σαράι 
του Πασά µε την ταπεινή καλύβα του Καραγκιόζη. Καλύτερη εικονογράφηση της 
σκηνικής αυτής διάταξης δεν θα µπορούσε να φανταστεί κανείς από την ιστορική 
διαµόρφωση του µικρού λιµανιού που χωρίζει το Φάληρο απ' τον Πειραιά, του 
Τουρκολίµανου. Από τη µια µεριά υψώνεται µεγαλοπρεπής ο (τέως Βασιλικός) Ναυτικός 
Οµιλος Ελλάδας µε τις πολυτελείς του αίθουσες και τις ιστορικές του δάφνες. Από την 
άλλη κάποια προσφυγικά σπιτόπουλα που επιχειρούν να ανανεωθούν κάπως για να 
µην ξεχωρίζουν τόσο πολύ από το νεόπλουτο περιβάλλον. Από τη µια οι κροίσοι που 
περιφέρονται µε τα κότερα, οι βασιλιάδες που αθλούνται στην ιστιοπλοϊα και οι πολιτικοί 
αρχηγοί που γεύονται τους ψαροµεζέδες. Από την άλλη, οι λιγοστοί ψαράδες, 
ενισχυµένοι από αιγύπτιους συναδέλφους τους, που επιχειρούν να βγάλουν το 
µεροκάµατο στον µολυσµένο Σαρωνικό. Η συνύπαρξη των δυο κόσµων σε τόσο µικρό 
χώρο είναι όµως το µυστικό αυτής της περιοχής. 
 
ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 
Από τον Πλούταρχο µαθαίνουµε ότι, παρατηρώντας το βράχο της Καστέλλας, ο µάντης 
Επιµενίδης είχε προβλέψει το 631 π.Χ. ότι "εάν οι Αθηναίοι γνώριζαν πόσες θλίψεις 
πρόκειται να φέρει στην πόλη ο λόφος αυτός, θα τον έτρωγαν µε τα δόντια". Ο µύθος 
υποστηρίζει ότι ο Επιµενίδης κοιµήθηκε 50 χρόνια όταν ήταν παιδί και ότι τελικά έζησε 
299 χρόνια. Η προφητεία του όµως επιβεβαιώθηκε. Δεν την έφαγαν βέβαια µε τα δόντια 
την Καστέλλα οι Αθηναίοι, αλλά µε τις αξίνες και τις µπουλντόζες. Το σύνθηµα δόθηκε 
από τον Γεώργιο Α', ο οποίος αποφάσισε το 1878 να µην κάνει καλοκαιρινές διακοπές 
στο εξωτερικό, όπως συνήθιζε, εξαιτίας των κρισίµων εθνικών περιστάσεων. Προτίµησε 
λοιπόν να εγκατασταθεί µ' όλη την οικογένεια και την ακολουθία του στις εξοχικές οικίες 
που είχε µόλις χτίσει στην Καστέλλα ο Τσίλερ. Οπως γράφει η εφηµερίδα 'Στοά', "η 
βασιλική οικογένεια εκφράζει ανεπιφυλάκτως άκραν ευαρέσκειαν επί τη θερινή εν 
Πειραιεί διατριβή. Οι βασιλόπαιδες δις της ηµέρας λούονται εν τω βασιλικώ λουτρώνι, 
µετά δε το πρωινόν λουτρόν από της 7ης ώρας ακολουθούσι µαθήµατα, κατερχοµένων 
εις Πειραιά πάντων των διδασκάλων". 
Αυτό ήταν. Από τότε, η µοίρα της περιοχής άλλαξε. "Εις την Καστέλλα κατοικούσαν 
εύποροι Πειραιείς και έµποροι, βιοµήχανοι, εφοπλισταί και διακεκριµένοι Αθηναίοι όπως 
άι οικογένειαι Σπυράκη, Βελλή, Ποταµιάνου, Σβορώνου, Καλλιµασιώτη, Μελάα 
Ζαχαρίου, Φραγκούλη, Σώµου, Τσάτσου, Γεωργούλη, Ντάβαρη, Βασιλόπουλου, 
Γαϊτάνου, Ριζιώτου, επίσης ο καθηγητής Μακκάς, πολλοί ιατροί, ο ζωγράφος Αλέξιος, ο 
Βασιλειάδης εις την οικίαν του οποίου παραθέριζε πολλές φορές ο βασιλεύς Γεώργιος Α' 
και έµπροσθεν της οποίας έπαιρνε το θαλάσσιο µπάνιο της η βασιλική οικογένεια, ο 
Σάββας Παπαπολίτης, ο Οριγκόνι. Εις την οικίαν Οριγκόνι έµεινε επί πολύ καιρό το 1914 
ο βασιλεύς Πέτρος της Σερβίας. Ως γνωστόν, µε την κήρυξιν του Α' Παγκοσµίου 
Πολέµου µε την αιτίαν της δολοφονίας εις το Σεράγεβον του Αρχιδουκός της Αυστρίας, ο 
βασιλεύς Πέτρος ηναγκάσθη να εγκαταλείψει το Βελιγράδι. Ηλθεν λοιπόν εις την Ελλάδα 
και εγκατεστάθη εις την Καστέλλα." ("Πειραιάς. Θρύλος και κληρονοµιά") 
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Δίπλα, όµως, στις νέες δραστηριότητες που συγκεντρώνονται στο µικρό λόφο προς 
νότον του Τουρκολίµανου και στην Καστέλλα, κατοικούν οι φτωχοί κάτοικοι και 
προβάλλουν οι πρώτες ταβερνούλες. Τις περιγράφει ο Καραγάτσης στο 'Γιούγκερµαν και 
τα στερνά του': "Το Τουρκολίµανο ήταν τότε αλλιώτικο. Ψαράδικος συνοικισµός και 
ρεµέτζο για τις βάρκες του νέου Φαλήρου, όταν έπιανε Σοροκάδα. Δυο καφενεδάκια, 
τρεις ταβερνούλες. Τις όµορφες βραδιές έβγαζαν τα τραπεζάκια πλάι στο νερό, κι οι 
ψαράδες κουτσόπιναν τη ρετσίνα τους µασουλώντας µαριδίτσες. Το ηλεκτρικό δεν είχε 
κατέβει καλά-καλά στο γιαλό του µικρού λιµανιού που βρισκόταν στην καρδιά του 
Πειραιώς και φάνταζε σα να 'ταν εκατό µίλια µακριά, στο µυχό κάποιου κυκλαδίτικου 
νησιού." 
 
Ο ΜΟΥΝΙΧΟΣ ΚΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
Η νέα δόξα της περιοχής έρχεται σε σύγκρουση µε την παλιά. Οταν αποφασίζεται να 
χτιστεί ο Βασιλικός Οµιλος, αυτό θα γίνει σε βάρος των τεκµηρίων της αρχαίας 
παράδοσης. "Στη θέση όπου άλλοτε ήταν χτισµένη η έπαυλη Κουµουνδούρου είχαν 
αποκαλυφθεί κατά το 1935 τα ερείπια του ναού της Μουνιχίας Αρτέµιδας, ο βωµός του 
ήρωα Μούνιχου, θεµέλια τείχους µ' ένα στρογγυλό πύργο, ένα ακέφαλο γυναικείο 
άγαλµα της Μουνιχίας ή της Φωσφόρου Αρτέµιδας κ.ά. Δυστυχώς, παρά τα σηµαντικά 
ευρήµατα, οι τότε κρατούντες, αντί να τα προστατεύσουν, για να έχει και ο Πειραιάς κάτι 
να επιδείξει, προτίµησαν να τα καταστρέψουν κτίζοντας πάνω σ' αυτά το κτίριο του 
Ναυτικού Οµίλου". ('Πειραϊκό Λεύκωµα') 
Η παράλληλη ανάπτυξη των "δύο κόσµων" του Τουρκολίµανου συνεχίζεται και µετά τον 
πόλεµο. Ο τοπικός Τύπος περιγράφει την παράξενη συνύπαρξη: "Το Τουρκολίµανο 
συγκεντρώνει κόσµο όλων των τάξεων, ακόµη και τις προσωπικότητες που βρίσκονται 
στην κορυφή της κρατικής λειτουργίας. Δικούς µας και ξένους επισήµους, διπλωµάτες, 
επιφανείς επισκέπτες, τουρίστες, κλπ. (...) Αυτή η επικράτησις του Τουρκολίµανου έχει 
την εξέλιξή της: Υπερέχει προ παντός σε 'κουλέρ λοκάλ', σε δικό του τοπικό χρώµα από 
το Παλιό Φάληρο και είναι και πιο προσιτό και στα µη αντέχοντα σε παχυλούς 
λογαριασµούς βαλάντια. Επειτα υπάρχει στον αέρα του κάποιος δηµοκρατισµός. Ο 
µέσος ταξικά, οικονοµικά, άνθρωπος, ο µικροεισοδηµατίας, ο µισθωτός που φθάνει στην 
περιοχή του µπορεί να κινηθεί ανάλογα µε τις περιορισµένες οικονοµικές του 
δυνατότητες. Το περιβάλλον δεν τον παρασύρει σε πράξεις για τις οποίες έπειτα θα 
αισθανθή στενοχώρια. Μπορεί να µη φάει µπαρµπούνια, ούτε να πιη ένα µπουκάλι 
µπύρα που µαζί µε το πουρµπουάρ θα ανεβάσουν το άθροισµα του λογαριασµού σε 
επίπεδα υπολογίσιµα για το βαλάντιό του, αλλά να περάση τη βραδυά του µε λίγες 
ζεστές µαριδούλες και ένα ποτήρι κρασί. Αυτό είναι το µυστικό της επικρατήσεως του 
Τουρκολίµανου, όσον αφορά τον κόσµο των µισθωτών και των µικροεισοδηµατιών, τις 
λαϊκές γενικά τάξεις." ('Η Φωνή του Πειραιά', 1.7.52) 
Αυτή την κυριαρχία της µικροαστικής αναψυχής που αποτελεί το συνεκτικό κρίκο των 
δυο κόσµων του Τουρκολίµανου έρχεται να διαταράξει η αυξανόµενη πίεση των 
"υψηλών επισκεπτών", αλλά και των τουριστικών πρακτόρων που επιθυµούν να 
περιστείλουν την παρουσία των φτωχών ψαράδων στα ασφαλή όρια της γραφικότητας. 
Η τάση αυτή εκδηλώνεται και µε ανοιχτά επιθετικές διαστάσεις στα οράµατα των 
παραγόντων της περιοχής. Τον Δεκέµβριο του 1959 υποβλήθηκε από τον Γεώργιο 
Ανδριανόπουλο στον Τουρισµό σχέδιο του αρχιτέκτονα Περ. Ζαννέτου "δι' αξιοποίησιν 
της νησίδος Κουµουνδούρου και ολοκλήρου της περιοχής του Τουρκολίµανου". 
Προβλεπόταν ανέγερση ξενοδοχείου στη νησίδα και υπόγεια διάβαση-τούνελ που θα 
συνέδεε τη νησίδα µε το λιµάνι. "Διά της διαβάσεως αυτής θα επικοινωνούν µε τον 
λιµενίσκο οι αφικνούµενοι ξένοι µε τα ιδιωτικά των σκάφη". Το σχέδιο πρότεινε και τη 
διαµόρφωση δύο εκ των υπαρχόντων κέντρων εις το Τουρκολίµανο "εις γραφικά και µε 
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τοπικό χρώµα εστιατόρια εις τα οποία θα εξυπηρετούνται οι ένοικοι του ξενοδοχείου της 
νησίδος". Για να είναι µάλιστα πιο δελεαστικό το πρόγραµµα, προτεινόταν και η 
µετονοµασία της νησίδας Κουµουνδούρου σε "Ροκ οφ Γκοντς" (Βράχο των Θεών) "προς 
δηµιουργίαν υποβλητικής εντυπώσεως εις τους κύκλους της υψηλής τουριστικής 
πελατείας, των ιδιοµόρφων και εκλεκτών κέντρων παραθερισµού και αναψυχής." 
Το σχέδιο Ζαννέτου-Ανδριανόπουλου έµεινε -ευτυχώς- στα χαρτιά. Οµως η εκτόπιση 
του ενός "κόσµου" από τον άλλο επιτυγχάνεται µε πιο µακροπρόθεσµα µέτρα. Ηδη ο 
συνεκτικός ιστός της µικροαστικής πελατείας των παραλιακών κέντρων εκτοπίζεται από 
τα οργανωµένα γκρουπ των τουριστών, και οι τιµές γίνονται σιγά-σιγά απαγορευτικές. Η 
αξία της γης εκτοξεύεται και όσοι απ' τους παλιούς κατοίκους δεν έχουν οικονοµική 
ευχέρεια αντικαθίστανται µε αθηναίους "έποικους". Η περιγραφή του 'Πειραϊκού 
ηµερολογίου' τον Ιανουάριο 1966 µεταβάλλεται σιγά-σιγά σε ανάµνηση: "Οι ψαράδες 
είναι τα πιο συµπαθητικά πρόσωπα στην πολυσύνθετη φιγούρα του Πειραιώς. Ζούνε 
πίσω ακριβώς από την ράχη της πολιτείας, στο χαµηλό στεριανό πέταλο του 
Τουρκολίµανου απ' όπου τίποτα δεν φαίνεται πια να θυµίζει την ύπαρξή του, και έχουν 
τη δική τους ζωή, τους δικούς τους παλµούς και την δική τους γλώσσα. (...) Μέρα και 
νύχτα κινούνται στην υγρή άµµο, πλάι στις ψαρόβαρκες τα παντοειδή πλεούµενα σαν 
φαντάσµατα και η ζωή τους είναι δεµένη µε τους ανέµους και το πέλαγος. Μερικοί 
µένουν σε χαµόσπιτα και παράγκες πλάι στην παραλία, άλλοι όµως έρηµοι και 
πεντάρφανοι στον κόσµο µέσα στις βάρκες και στα ψαροκάικα." 
 
Με τη γιάφκα στο πέλαγος 
Ειρωνεία της τύχης, αλλά και σηµείο των καιρών εκείνων. Σε λίγα µέτρα απόσταση από 
τα κότερα των βασιλιάδων και τις δεξιώσεις των εφοπλιστών, κρυβόταν και έκανε τα 
συνωµοτικά του ραντεβού ο υπ. αριθ. 1 καταζητούµενος του µετεµφυλιακού καθεστώτος: 
ο Νίκος Μπελογιάννης. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1950 ο ηγέτης του ΚΚΕ που 
έµεινε στην ιστορία ως "ο άνθρωπος µε το γαρίφαλο" συναντιόταν µε τους στενούς του 
συνεργάτες σε ένα µικρό σκάφος στις προβλήτες του Τουρκολίµανου. 
Μέχρι σήµερα, το αξιοπερίεργο γεγονός είναι απολύτως άγνωστο, διότι ο µοναδικός 
επιζών µάρτυρας αυτών των συναντήσεων αποφεύγει κάθε είδους δηµοσιότητα. Η 
σεµνότητά του τον εµποδίζει ακόµα και σήµερα να µιλήσει επωνύµως. "Αυτή η ιστορία 
δεν είναι δική µου περιουσία. Ανήκει στο κόµµα." Ο συνοµιλητής µας ήταν τότε νεαρό 
κοµµατικό στέλεχος, αλλά είχε κερδίσει την εµπιστοσύνη των ανωτέρων στελεχών, χάρη 
στην αφοσιωµένη και αποτελεσµατική του δράση από τον καιρό της εθνικής αντίστασης. 
Εκείνη την περίοδο ήταν το δεξί χέρι του Νίκου Βαβούδη, στελέχους του παράνοµου 
µηχανισµού και υπεύθυνου για την επικοινωνία µέσω ασυρµάτων µε την καθοδήγηση 
του κόµµατος. 
"Η σύλληψη του Μπελογιάννη έγινε ως γνωστόν τυχαία. Μπήκε σ' ένα σπίτι που το είχε 
χτυπήσει η Ασφάλεια και τον συνέλαβαν χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι. Δεν ξέρανε ότι 
είναι αυτός. Νοµίζανε ότι πρόκειται για κάποιο απλό µέλος." Ηταν 20 Δεκεµβρίου 1950. 
Ο Μπελογιάννης βρισκόταν ήδη από µήνες στην Ελλάδα και είχε επαφή µε το 
µηχανισµό του Νίκου Πλουµπίδη. Οταν τον συνέλαβαν επέδειξε µια πλαστή ταυτότητα 
πολιτικού µηχανικού, αλλά δεν έγινε πιστευτός. Τα δακτυλικά του αποτυπώµατα δεν 
ήταν καταχωρισµένα στην Ασφάλεια και χρειάστηκε η συνδροµή της Ιντερπόλ για να 
αποκαλυφθεί η αλήθεια. 
"Κουβέντιασα πολλές φορές µε τον Βαβούδη µετά τη σύλληψη του Μπελογιάννη. Οι 
σχέσεις των δυο στελεχών ήταν άριστες. Συνεργάζονταν πολύ καλά. Ο Μπελογιάννης 
ερχόταν στο Τουρκολίµανο όταν έπρεπε να συναντηθεί µε τον Βαβούδη. Ο Βαβούδης 
έµενε τότε στο Μοσχάτο και ήταν νόµιµος, κυκλοφορούσε δηλαδή µε το πραγµατικό του 
όνοµα. Είχε παλιότερα χρηµατίσει γραµµατέας της οργάνωσης του Πειραιά. Υπήρχε 
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λοιπόν το πρόβληµα να βρεθεί ένας χώρος για να συναντώνται τα δυο στελέχη µακριά 
από τ' αδιάκριτα βλέµµατα. Η λύση βρέθηκε στο Τουρκολίµανο." 
"Πολλά βράδια που χρειάστηκε να συναντήσει τον Βαβούδη, ο Μπελογιάννης κοιµήθηκε 
σ' ένα σκάφος που είχαµε στο Τουρκολίµανο. Μόνο που δεν ευδοκίµησε αυτή η 
κρυψώνα, γιατί ο Μπελογιάννης δεν άντεχε τη θάλασσα. Τον έπιανε αµέσως ναυτία. Το 
σκάφος λιµενιζόταν στον Ιστιοπλοϊκό Οµιλο Πειραιώς, στη νότια πλευρά του λιµανιού. 
Υπήρχε εκεί ένα κτίσµα που χρησίµευε σαν στέκι του οµίλου. Το σκάφος έµοιαζε µε κρις-
κραφτ, αλλά µε την πείρα που έχω σήµερα µπορώ να πω ότι ήταν της κακιάς συφοράς. 
Ηταν ξύλινο, παλιωµένο, µε µια µικρή µηχανή που µετά βίας το πήγαινε µε 5-6 µίλια την 
ώρα. Το σκάφος πήγαινε µόνο προς τα µπρος, δεν είχε ανάποδα! Είχε και µια µικρή 
καµπινούλα. Μέσα σ' αυτήν κουβέντιαζαν οι δυο τους. Εγώ δεν συµµετείχα στις 
κουβέντες τους. Βοηθούσα µόνο τις επαφές τους γιατί µου είχαν απόλυτη εµπιστοσύνη." 
"Το Τουρκολίµανο είχε τότε πολύ λίγα σκάφη, λίγα κότερα, αρκετά ψαράδικα βαρκάκια. 
Ο ΙΟΠ, αν και συνορεύει µε τον -τότε- Βασιλικό Οµιλο, ήταν κατάλληλο µέρος για 
παρόµοια ραντεβού, διότι η πρόσβαση ήταν διαφορετική και εγώ ήµουν γνωστός στο 
φύλακα." Η συγκινησιακή φόρτιση της έντονης ανάµνησης µετριάζεται από την τρυφερή 
χιουµοριστική σκηνή: "Αµα βγαίναµε έξω από το λιµάνι και είχε λίγο κυµατάκι 
αναγκαζόµουν σε λίγο να αποβιβάσω τον Μπελογιάννη στο Φάληρο, κάπου στο 
Τροκαντερό και να τον αφήσω. Τον πείραζα ότι θα του βάλω ένα πουρνάρι αντί για 
άλµπουρο. Ηταν στεριανός και δεν άντεχε. Μέσα στο Τουρκολίµανο κουτσά-στραβά τα 
βόλευε και κατόρθωνε να κοιµηθεί όποτε χρειαζόταν. Αλλά µόλις ερχόταν ο Βαβούδης 
και το σκάφος αποµακρυνόταν από το µόλο για να συζητήσουν µε ασφάλεια, αµέσως 
τον έπιανε η θάλασσα." 
Η µαρτυρία αυτή έχει µια ιδιαίτερη σηµασία γιατί επιβεβαιώνει, ύστερα από τόσα χρόνια, 
την πραγµατική σχέση των δυο στελεχών του ΚΚΕ και αποκαθιστά τη µνήµη ενός 
αγωνιστή που συκοφαντήθηκε άδικα. Ο Νίκος Βαβούδης υπήρξε πριν από τη δικτατορία 
Μεταξά γραµµατέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου στον Πειραιά. Δραπέτευσε από τις 
φυλακές της Αίγινας µαζί µε 7 άλλους συντρόφους του και πήγε στην Ισπανία να 
πολεµήσει στο πλευρό των Δηµοκρατών. Μετά την κατάρρευση του ισπανικού µετώπου 
κατέφυγε στη Σοβιετική Ενωση και πολέµησε µε τον Κόκκινο Στρατό. Το 1944 
επέστρεψε στην Ελλάδα µε τη σοβιετική αποστολή. Στις 15 Νοεµβρίου 1951 ο Βαβούδης 
βρισκόταν σε µυστική κρύπτη ενός σπιτιού στην Καλλιθέα, όπου έκρυβε έναν απ' τους 
ασυρµάτους του κόµµατος, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε περικυκλωθεί από αστυνοµικές 
δυνάµεις. Ηταν προετοιµασµένος γι' αυτό το ενδεχόµενο. Μόλις τον κάλεσαν να 
παραδοθεί, έβγαλε ένα µικρό πιστόλι και αυτοπυροβολήθηκε. Τις "αποκαλύψεις" που 
υποτίθεται ότι έκαναν στο κρησφύγετο του Βαβούδη χρησιµοποίησαν οι αρχές για να 
στηρίξουν τη δεύτερη δίκη κατά του Νίκου Μπελογιάννη, αυτή τη φορά µε την κατηγορία 
της κατασκοπείας. Το δράµα θα κορυφωθεί µε την εκτέλεση του Μπελογιάννη και των 
συντρόφων του στις 30 Μαρτίου 1952. 
Το όνοµα του Βαβούδη αναφέρεται στην τερατώδη απόφαση-καταγγελία του Πολιτικού 
Γραφείου του ΚΚΕ για τον Νίκο Πλουµπίδη: "Δέκατο Τρίτο: Ο Ν. Πλουµπίδης παρέδωσε 
στην ασφάλεια τον Ν. Βαβούδη και πρωτοστάτησε στο να περάσει (ο Βαβούδης) µε το 
µέρος της και το ΓΕΣ" (25.7.1952). Με την αυτοκτονία του ο Βαβούδης γλίτωσε τη µοίρα 
του Πλουµπίδη που έφτασε στο απόσπασµα σηµαδεµένος από τη βαριά κατηγορία. 
 
 
Η άλλη πλευρά του λόφου 
Από την εποχή που ο Γεώργιος Α' αποφάσισε να περάσει το καλοκαίρι του 1878 στην 
Καστέλα, η περιοχή ακολούθησε τα σκαµπανεβάσµατα της βασιλείας. Τελευταία 
"ένδοξη" περίοδος η σκοτεινή δεκαετία του 60 που προετοίµασε τη δικτατορία. Πατέρας 
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και γιος (Παύλος και Κωνσταντίνος) σύχναζαν στο Τουρκολίµανο και συµµετείχαν σε 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες που οργάνωνε ο Βασιλικός Οµιλος. Τους συνόδευε η δραστήρια 
Φρειδερίκη όσο κι αν η ίδια δεν πολυσυµπαθούσε το άθληµα. Επρεπε άλλωστε να γίνει 
η κατάλληλη εκµετάλλευση του "ολυµπιακού άθλου". Τα φωτογραφικά στιγµιότυπα που 
δηµοσιεύουµε είναι από έναν αγώνα του 1963 που κατέληξε άδοξα για τον Παύλο. 
Εσπασε το άλµπουρο του σκάφους του πριν ακόµα πάρει εκκίνηση. 
Τα χρόνια πέρασαν, η βασιλεία ξέφτισε, ο Ναυτικός Οµιλος έπαψε να ονοµάζεται 
"βασιλικός" και την εποχή αυτή εξακολουθούν να νοσταλγούν µόνο όσοι δια της 
προσκολλήσεως είχαν τότε κάποια οφέλη από τη βασιλική παρουσία. Πριν από δέκα 
χρόνια βρέθηκε στο λιµάνι ο Χουάν Κάρλος για να συµµετάσχει στο παγκόσµιο 
πρωτάθληµα σκαφών "3/4 τόνου". Η επίσκεψή του πέρασε εντελώς απαρατήρητη. 
 
Από τη Μουνιχία στο Μικρολίµανο 
Η ύπαρξη ενός τουρκολίµανου σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους προκαλεί αναπόφευκτη δυσφορία στους εθνικά ευαίσθητους καιρούς 
µας · η προβληµατική όµως αυτή ονοµασία έµελλε τελικά ν' αποδειχτεί πολύ πιο 
ανθεκτική στο χρόνο και ριζωµένη στη συλλογική συνείδηση απ' ό,τι προφανώς 
υπέθεταν οι οραµατιστές της αντικατάστασής της µε κάποιο πιο ελληνοπρεπές 
τοπωνύµιο... 
Για την ίδια την ονοµασία "Τουρκολίµανο", η εγχώρια λαογραφία έχει προτείνει δυο 
διαφορετικές ερµηνείες. Σύµφωνα µε την πρώτη, κατά τους δυο τελευταίους αιώνες της 
Τουρκοκρατίας στο συγκεκριµένο κολπίσκο επιτρεπόταν ο ελλιµενισµός µονάχα 
οθωµανικών πλοίων· κατά τη δεύτερη, άτυπος νονός ήταν ο τοπικός πειραιώτης πασάς 
που χρησιµοποιούσε την παραλία για τα µπάνια του χαρεµιού του - αποκλείοντάς την, 
εννοείται, από τα πονηρά βλέµµατα και τις βλέψεις του φιλοθεάµονος περίοικου κοινού. 
Οποια από τις δυο εκδοχές και να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, ένα είναι 
σίγουρο: η αντικατάσταση της επίµαχης ονοµασίας σαφώς ενέπιπτε στην αρµοδιότητα 
της εκστρατείας που δροµολογήθηκε το 1909 για τον εξελληνισµό των τοπωνυµίων 
εκείνων της Ελλάδας που "µολύνουσι και ασχηµίζουσι την όψιν της ωραίας ηµών 
πατρίδος, παρέχουσι δε και αφορµήν εις δυσµενή δια το ελληνικό έθνος εθνολογικά 
συµπεράσµατα, τα οποία οι αντίπαλοι λαοί µεταχειρίζονται εναντίον ηµών". Τόσο η 
µεσαιωνική ονοµασία "Φανάρι" όσο και η λαϊκή "του Κουµουνδούρου" ( από την 
οµώνυµη βίλα που δέσποζε στην περιοχή), διαδεδοµένη στη διάρκεια του περασµένου 
αιώνα, δεν ικανοποιούσαν τα αρχαιοπρεπή ανακλαστικά της εποχής. 
Η πρώτη λύση που προκρίθηκε έτσι ήταν η µετονοµασία του Τουρκολίµανου σε 
"Μουνιχία". Η απόφαση πάρθηκε το Μάιο του 1926 από την "Επιτροπεία προς 
διόρθωσιν της ονοµασίας των διαφόρων τµηµάτων και γεωγραφικών σηµείων του 
λιµένος Πειραιώς και των παρακειµένων λιµενίσκων, όρµων και ακτών, συµφώνως προς 
την αρχαίαν αυτών ονοµασίαν" που είχε συσταθεί το 1924 από το υπουργείο 
Συγκοινωνιών. Πρόκειται για αρχαίο τοπωνύµιο, που στη διάρκεια του ΙΘ' άι. 
χρησιµοποιούνταν για να υποδηλώνει το γειτονικό Πασαλιµάνι - που ταυτόχρονα 
αποκαλούνταν επίσης Ζέα, ονοµασία η οποία του αποδόθηκε οριστικά µε την απόφαση 
του 1926. Η ταύτιση όµως του Πασαλιµανιού µε την αρχαία Μουνιχία αµφισβητήθηκε 
έντονα από τους επιστήµονες της εποχής. "Το ζήτηµα τούτο ελύθη οριστικώς υπό του 
καθηγητού και εφόρου των αρχαιοτήτων εν Πειραιεί Ιακώβου Χ. Δραγάτση", 
πληροφορούµαστε από το βιβλίο του Δηµ.Σπηλιωτόπουλου, "κατά το έτος 1879 ή 1880, 
ότε εις τα θεµέλια µιας ανεγειροµένης οικοδοµής παρά το θέατρον Τσόχα ανεύρεν όρον, 
όστις εκανόνισεν οριστικώς πλέον ότι ο λιµήν Μουνιχίας είναι το Τουρκολίµανον ή ο 
λιµήν Κουµουνδούρου" ("Ο Πειραιεύς και οι Δήµαρχοι της Α' εκατονταετίας", 1939, 
σ.115-6). Φαίνεται πάντως ότι, γιά άγνωστους σ'εµάς λόγους, το όνοµα "Μουνιχία" δεν 
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ήταν ιδιαίτερα επιθυµητό από τους πολίτες της περιοχής, που συνέχισαν να αποκαλούν 
τον όρµο τους "Τουρκολίµανο". 
Ανάλογη ήταν και η τύχη της - µάλλον βραχύβιας - ονοµασίας "Λιµήν Κανάρη" που 
συναντάµε σε αγγλόγλωσσο τουριστικό φυλλάδιο της δεκαετίας του '60. Αντίθετα, η τοµή 
που επέβαλε το 1967 ο χουντικός δήµαρχος Πειραιά Αριστείδης Σκυλίτσης, µε τη 
µετονοµασία του Τουρκολίµανου σε Μικρολίµανο, αποδεικνύεται µάλλον ανθεκτικότερη 
στο χρόνο - τουλάχιστον σε επίσηµο επίπεδο. Μπορεί αυτό να πρέπει να αποδοθεί στα 
πατριωτικά ανακλαστικά που δηµιούργησε έκτοτε η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, ίσως πάλι η συνταγή της επιτυχίας να οφείλεται στην παρήχηση της ιστορικής 
ονοµασίας. Ούτως ή άλλως, η παλιά χουντική καραβάνα φρόντισε για την οµαλή 
µετάβαση από το παλιό στο νέο: "Εις το Μικρολίµανον (Τουρκολίµανον) διεµορφώθη 
χώρος προς ελευθέραν χρήσιν", διαβάζουµε σε έκθεση πεπραγµένων του Δήµου κατά 
την πρώτη χρονιά της "εθνικής αποκαταστάσεως".  
  
 
Α-Ω 
Από ρεπορτάζ για την πολυσυζητηµένη επίσκεψη του Ουµπέρτο Εκο στη χώρα µας τον 
περασµένο Μάρτιο: "Ο σηµειολόγος ήταν ήδη κεφάτος, αφού είχε φάει ψαράκι και είχε 
πιεί ρετσίνα σε ψαροταβέρνα του Τουρκολίµανου (...), όταν δε ρωτήθηκε τι θα µπορούσε 
να πεί για την Αθήνα, απάντησε: 'Ο,τι µπορούσα να πω, περιλαµβάνεται στον Επιτάφιο 
του Περικλή'". 
 
Επίκαιρη χιουµοριστική αναφορά στο γραφικό λιµανάκι και από έναν µαχητικό 
υπερασπιστή βραχονησίδων µεγαλοδηµοσιογράφο: "Ο Αδέσµευτος Τύπος, πάντως 
έστειλε από χθές οµάδα συντακτών του και φρουρούν αγρύπνως το Τουρκολίµανο, το 
Πασαλιµάνι και τα Τουρκοβούνια. Μην έλθουν τίποτα κοπρόσκυλα της Χουριέτ να 
καρφώσουν την τουρκική σηµαία στου ... Δουράµπεη" (Δηµήτρης Ρίζος, 31.1.96). 
 
Λαθραπόβαση στον ήσυχο κολπίσκο επιχείρησαν ουκρανοί "δουλέµποροι" (3. 6.94) µε 
αποτέλεσµα να ερεθιστούν τα ΜΜΕ και να επαναλάβουν τα γνωστά για "ξέφραγο 
αµπέλι". "Κάτω από τη µύτη των λιµενικών αρχών 17 λαθροµετανάστες χωρίς 
προφυλάξεις βγήκαν µέσα από το κότερο που τους µετέφερε στο γραφικό Μικρολίµανο, 
που εκείνη τη στιγµή ήταν γεµάτο από απογευµατινούς περιπατητές οι οποίοι έκπληκτοι 
αντίκρισαν τους 12 Πακιστανούς και τους 5 Ιρανούς να σουλατσάρουν ανενόχλητοι". 
 
‘Οταν το καλοκαίρι του 1959 ο Αντρέ Μαλρό συµµετείχε στην πανηγυρική έναρξη του 
θεάµατος "Ηχος και Φως" η αντιπολίτευση τον επέκρινε και τον ειρωνεύτηκε. Για να του 
απαλύνει τις εντυπώσεις, ο Καραµανλής του παρέθεσε γεύµα στο Τουρκολίµανο και του 
θύµισε ότι οι "Ελληνες έχουµε αυτή τη συνήθεια από παλιά. Ακόµα και τον Περικλή και 
τον Φειδία τους καταδικάσαµε". 
 
Πραγµατικός πόλεµος είχε ξεσπάσει την περίοδο 1991-94 στο δηµοτικό συµβούλιο του 
Δήµου Πειραιά για τις άδειες λειτουργίας των δεκάδων νέων κέντρων διασκέδασης στο 
Τουρκολίµανο. Οι διαφορές των απόψεων οδήγησαν στην διάσπαση της παράταξης του 
δηµάρχου Λογοθέτη και σοβαρή κρίση στα επιτελεία του Συνασπισµού. Από το 
περασµένο καλοκαίρι µια νέα κόντρα έχει ξεσπάσει στο Δήµο. Αυτή τη φορά το 
πρόβληµα είναι η απόφαση οικοδόµησης γκαράζ και εµπορικού κέντρου στο λιµανάκι. 
 
Ρίγη εθνικής συγκίνησης προκάλεσε -αν πιστέψουµε τον τύπο των ηµερών- η δίωρη 
παρουσία του Ράντοβαν Κάρατζιτς στο γραφικό πειραιώτικο λιµανάκι (16. 6.1993). Ενα 



Τα µυστήρια του Τουρκολίµανου 
	  

(Ελευθεροτυπία, 11/2/1996) 
	  

ουζάκι πήγε να πιεί ο άνθρωπος, πλήθη δηµοσιογράφων και ορθοδόξων αδελφών του 
τον πολιορκούσαν προσπαθώντας να του αποσπάσουν την υπόσχεση ότι "θα πεθάνουν 
οι κοινοί εχθροί µας". Εκείνος όµως, προτίµησε να κουβεντιάσει µε µια παρέα 
ψυχιάτρων, συναδέλφων του, που έτρωγαν στο διπλανό τραπέζι. 
 
Σε ένα σπιτάκι στην Καστέλα ξεκίνησε τα χρόνια της Κατοχής τη δραστηριότητά του ως 
υπεύθυνος της Κοµµατικής Οργάνωσης Πειραιά του ΚΚΕ ο Νίκανδρος Κεπέσης. Εκεί θα 
γνώριζε τη µεγαλύτερη έκπληξη της ζωής του: οι σύντροφοι που τον περίµεναν στην 
Καστέλα ήταν όλοι αστυνοµικοί, µέλη της Κ.Ο.Π. "Το µυαλό µου δυσκολευόταν να 
συλλάβει την εικόνα", αναφέρει χαρακτηριστικά. ("Ο Πειραιάς στην Εθνική Αντίσταση", 
χ.χ., σ.185). 
 
Ταβέρνα στο Τουρκολίµανο επέλεξε ο Μ. Γκορµπατσόφ στις 19.9.1993 για να εξηγήσει -
παρουσία του δηµάρχου Πειραιά Στ. Λογοθέτη- το ρόλο του στο τέλος της ΕΣΣΔ. 
Επηρεασµένος από την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία φρόντισε να πει µόνο καλές 
κουβέντες για όλους τους έλληνες πολιτικούς ηγέτες ακόµα και για την Αλέκα Παπαρήγα 
που, όπως είναι γνωστό, ούτε ζωγραφιστό δεν ήθελε να τον δει. "Είναι αξιόλογη 
συνοµιλήτρια, όµως αυτή τη φορά δεν έδειξε ενδιαφέρον να µε συναντήσει. Δεν πειράζει, 
εγώ πίνω στην υγειά της". 
 
Ως βιτρίνα του έργου του στον Πειραιά παρουσίαζε ο "πρότυπος" δήµαρχος της χούντας 
Αρ. Σκυλίτσης τις κούνιες στο Τουρκολίµανο. Την ίδια περίοδο νοµιµοποιούνταν από το 
δηµοτικό συµβούλιο τερατώδεις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες στην περιοχή της Καστέλας 
που ακόµη πληγώνουν την περιοχή. 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
Δηµήτρη Φερούση "Πειραιάς. Θρύλος και κληρονοµιά" (εκδ. "Αστήρ", Αθήνα 1990). 
Αναλυτική και διαχρονική αναφορά σε παραδόσεις και γεγονότα που σηµάδεψαν την 
ιστορία του Πειραιά, από έναν δηµοσιογράφο-συγγραφέα. 
 
Δηµητρίου Σπηλιωτόπουλου "Ο Πειραιεύς και οι Δήµαρχοι της Α' Εκατονταετηρίδος" 
(Πειραιεύς 1939). Μέσα από την εξιστόρηση του έργου της δηµοτικής αρχής, περνά η 
ιστορική διαµόρφωση της πόλης έναν αιώνα. 
 
Χάρης Κουτελάκης, Αµάντα Φωσκόλου "Πειραιάς και συνοικισµοί" (βιβλ. "Εστίας", Αθήνα 
1991). Μαρτυρίες και γεγονότα από τον 14ο αιώνα µέχρι σήµερα. 
 
Πρόδροµου Ματζάρογλου "Πειραϊκό Λεύκωµα" (Αθήνα 1977). Με ειδική παράγραφο για 
την ιστορία του Τουρκολίµανου και την εξέλιξη της περιοχής. 
 
"Πειραϊκόν Ηµερολόγιον" (τριµηνιαίο περιοδικό, διευθ. Νίκος Κατσικάρος). Λογοτεχνικές 
και χρονικογραφικές µαρτυρίες για το Τουρκολίµανο και την Καστέλλα. 
 
Τάσου Βουρνά "Υπόθεση Μπελογιάννη" (εκδόσεις Αφών Τολίδη, Αθήνα 1984). Μια από 
τις µεταπολιτευτικές σχετικές εκδόσεις, µε τα πρακτικά του Διαρκούς Στρατοδικείου. 
Στηριγµένη εν πολλοίς στα αδηµοσίευτα "αποµνηµονεύµατα" του Κώστα Μπασιάκου. 
 
"Πειραιάς 1900-1930" (Εκδόσεις Συλλέκτης 1995). Παλιές καρτποστάλ και φωτογραφίες 
που µαρτυρούν την εξέλιξη της περιοχής από τις αρχές του αιώνα. 
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Επιτροπής Λιµένος Πειραιώς "Περί αποκαταστάσεως των αρχαίων ονοµάτων και νέας 
ονοµατοθεσίας των λιµένων Πειραιώς και της περί τον Πειραιά ακτογραφίας" (Πειραιάς 
1926). Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την απόφαση µετονοµασίας του Τουρκολίµανου σε 
Λιµένα Μουνιχίας καθώς και το σκεπτικό του µειοψηφήσαντος µέλους της επιτροπής, 
Ηλία Αγγελόπουλου. 
 
 
ΔΕΙΤΕ 
Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιµο του Αλέκου Σακελλάριου (1955). Γυρισµένη στην 
Καστέλλα, µιά από τις βασικότερες φολκλορικές σκηνές της πασίγνωστης αυτής ταινίας 
έχει σα φόντο το Τουρκολίµανο. 
 
Ο άνθρωπος µε το γαρίφαλο του Νίκου Τζήµα (1981). Το µετεµφυλιακό 
αντικοµµουνιστικό πογκρόµ, οι δίκες και οι εκτελέσεις στελεχών του παράνοµου 
µηχανισµού του ΚΚΕ στις αρχές της δεκαετίας του '50. Ηρωικό µελό που αποδείχθηκε 
µεγάλη εµπορική επιτυχία. 
 
 


