
Ο «Μηαμύιεξ», μ θαπεηάκημξ ημο  

θαη ε θόνε ημο θαπεηάκημο 

 

Αθηενςμέκμ ζηε Μκήμε ημο Πακαγή θαη ηεξ Δήμεηναξ Παπαδάημο 

 

Τμ θείμεκμ γνάθηεθε από ημκ Ακηώκε Λαδανή θαη δεμμζηεύηεθε ζημ 

πενημδηθό «ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ»      

 

Τμκ Οθηώβνε ημο 2016 είπα ηε πανά κα μηιήζς ζημ ηειέθςκμ με ηε 

Δήμεηνα Παπαδάημο, ηεκ θόνε ημο ζνοιηθμύ θαπεηάκημο ημο «Μηαμύιε».  

Μαξ μίιεζε με πανά γηα ημκ παηένα ηεξ, γηα ηα ηαλίδηα ημο, γηα ηεκ ίδηα. 

Γκήζηα Κεθαιιμκίηηζζα, γοκαίθα πεημαννώδεξ, άκζνςπμξ έλς θανδηά. 

Έκα πνόκμ μεηά ε Δήμεηνα έθογε βηαζηηθά από ηε δςή ζηα 53 ηεξ γηα 

κα ζοκακηήζεη ημκ παηένα ηεξ θαη κα ηαληδέρμοκ μαδί με ημκ «Μηαμύιε» 

θαη ηα άιια θανάβηα ζε πημ ήνεμεξ θαη γαιήκηεξ ζάιαζζεξ. 

Υπάνπμοκ άκζνςπμη πμο λεπςνίδμοκ γηα ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ λένμοκ 

κα δμοκ. Η Δήμεηνα ήηακ έκαξ ηέημημξ άκζνςπμξ, μμκαδηθόξ, ζακ κα 

ενπόηακ από άιιε επμπή.  Δοζηοπώξ γηα ηεκ ίδηα θαη γηα όιμοξ όζμοξ 

ηεκ αγάπεζακ «έθογε» πμιύ κςνίξ …. 

 

 



 

Μεηά ημκ πόιεμμ 

Μ Δεύηενμξ Ναγθόζμημξ Νόιεμμξ άθεζε πμιιέξ μεγάιεξ ακμηθηέξ πιεγέξ 

ζηεκ Γιιάδα. Πμ ηέιμξ ημο πμιέμμο βνήθε ηεκ Γιιάδα κηθήηνηα ζημ πεδίμ 

ηςκ μαπώκ. Μη οπμδμμέξ, όμςξ, ηεξ πώναξ ήηακ πιήνςξ θαηεζηναμμέκεξ. 

Ακ εζηηάζμομε μόκμ ζηηξ ζαιάζζηεξ ζογθμηκςκίεξ ζα δηαπηζηώζμομε όηη ε 

ζοκηνηπηηθή πιεημρεθία ηςκ ειιεκηθώκ πιμίςκ είπακ θαηαιήλεη ζημ βοζό ηςκ 

ζαιαζζώκ. Όια έπνεπε κα ανπίζμοκ θαη πάιη από ηεκ ανπή. 

Ε αγμνά πιμίςκ μεγάιεξ ειηθίαξ από ημ ελςηενηθό ζηάζεθε ε θηκεηήνημξ 

δύκαμε γηα ηεκ ακαγέκκεζε ηεξ ειιεκηθήξ αθημπιμΐαξ. Θαιαμεγμί, πμιεμηθά 

πιμία θαη παιηά πμζηάιηα μεηαζθεοάζηεθακ γηα κα θαιύρμοκ ηηξ ακάγθεξ ηςκ 

κεζηώκ ηεξ Γιιεκηθήξ Νμιοκεζίαξ, αιιά θαη ανθεηώκ παναζαιάζζηςκ πόιεςκ 

θαζώξ ημ μδηθό θαη ζηδενμδνμμηθό δίθηομ ήηακ πιήνςξ θαηεζηναμμέκμ. 

Τα πιμία ηςκ πμιεμηθώκ επακμνζώζεςκ 

Πμ 1952 ε Ζηαιία παναπςνεί ζηεκ Γιιάδα ηέζζενα κεόηεοθηα πιμία, ημ 

«Ιηαμύιεξ», ημ «Ηακάνεξ», ημ «Ηανασζθάθεξ» θαη ημ 

«Ημιμθμηνώκεξ»/»Γεώνγημξ Νμηαμηάκμξ». Πα πιμία ηςκ πμιεμηθώκ 

επακμνζώζεςκ ηεξ Ζηαιίαξ πνμξ ηεκ Γιιάδα. 

Θα αθμιμοζήζεη ημ 1953 ε πανάδμζε δύμ αθόμα πιμίςκ από ηεκ Ζηαιία, ημ 

«Απηιιεύξ» θαη ημ «Αγαμέμκςκ». 

Πα πιμία αοηά θάιορακ μεγάιμ μένμξ ηόζμ ηςκ εζςηενηθώκ όζμ θαη ηςκ 

δηεζκώκ ζαιάζζηςκ ζογθμηκςκηώκ ηεξ πώναξ πμο πάιεοε με θάζε ηνόπμ κα 

ζηαζεί θαη πάιη όνζηα. 

Τμ «Μηαμύιεξ» 

Από ηα έλη αοηά πιμία ζα ζηαζμύμε ζημ «Ιηαμύιεξ», ημ μπμίμ ήηακ θαη ημ 

πνώημ πιμίμ πμο θαζειθύζηεθε. 

Όηη θαη κα πεη θακείξ ζα είκαη ιίγμ. Ε ακαθμνά ημο μκόμαημξ «Μηαμύιεξ» 

λοπκά όμμνθεξ ακαμκήζεηξ ζε όζμοξ είπακ ηε πανά κα ημ ηαληδέρμοκ. 

Πμ πιμίμ αοηό όνγςζε ημ Αηγαίμ, ημ Ζόκημ, ηεκ Αδνηαηηθή γηα πενηζζόηενα 

από 30 πνόκηα. Νανμπιίζηεθε ημκ Απνίιημ ημο 1986. 



Από ηα ηεηνάδομα είκαη αοηό πμο μαθνμεμένεοζε πενηζζόηενμ από όια ηα 

άιια ζηεκ ειιεκηθή αθημπιμΐα. 

 

 

Τα εγθαίκηα ημο "Μηαμύιε" ημ 1952 

Φςημγναθείμ: Ανπείμ Μεγαιμθμκόμμο 

Πα πνώηα πνόκηα ηαλίδεοε ζηηξ γναμμέξ ηεξ Ηνήηεξ πνμζεγγίδμκηαξ 

δηαδμπηθά ζε θάζε ημο ηαλίδη ζηα Χακηά, ημ Ξέζομκμ θαη ημ Ενάθιεημ. 

Ούκημμα λεθίκεζε δνμμμιόγηα ζηε γναμμή από ημ Ιπνίκηηδη ηεξ Ζηαιίαξ γηα 

Ηένθονα, Ηεθαιμκηά, Δάθοκζμ, Νάηνα, Νεηναηά θαη Ξόδμ. 

Ήηακ ημ πιμίμ πμο μεηέθενε ημοξ καοηηθμύξ μαξ ζηεκ Ζηαιία, από όπμο 

έπαηνκακ ημ ηνέκμ γηα κα θηάζμοκ  μέπνη ηα ιημάκηα όπμο ζα μπάνθανακ ζηα 

πιμία ημοξ. 

Ήηακ ημ πιμίμ πμο μεηέθενε πηιηάδεξ μεηακάζηεξ-ενγάηεξ ζημ ηαλίδη 

ακαδήηεζεξ εκόξ θαιύηενμο μέιιμκημξ ζηε Γενμακία, ημ Βέιγημ θαη ζε άιιεξ 

εονςπασθέξ πώνεξ. 

Ιεηά ηε δνμμμιόγεζε ημο «Γγκαηία» θαη ημο «Αππία» μ «Ιηαμύιεξ» 

επηζηνέθεη θονίςξ ζε εζςηενηθέξ γναμμέξ. Δεκ άθεζε ιημάκη γηα ιημάκη. Όζμ 



πενκμύζακ ηα πνόκηα μιμέκα θαη άθεκε ηηξ θύνηεξ γναμμέξ θαη ενπόηακ πνμξ 

ηηξ απμθαιμύμεκεξ «άγμκεξ γναμμέξ». Γηα πνόκηα θαη πνόκηα απμηέιεζε ηε 

βαζηθή ζαιάζζηα γέθονα ακάμεζα ζημκ Νεηναηά θαη ηα κεζηά ηεξ άγμκεξ 

γναμμήξ ηςκ Ηοθιάδςκ θαη ηςκ Δςδεθακήζςκ. 

Οηε μεγάιε ημο θανηένα πέναζε από ηέζζενηξ εηαηνείεξ. 

Λεθίκεζε από ηε μεγάιε ζαιαζζμθνάηεηνα εηαηνεία ημο Μάνθμο ημο 

Νμμηθμύ. Ιε ηα ζηκηάια ηεξ έδεζε μένεξ δόλεξ ιαμπνέξ.  

Πμ 1973 πέναζε ζηεκ πιμημθηεζία ημο θ. Ιαγηάζε. Ε εηαηνεία ημο 

μκμμαδόηακ «Athenian Cruises”. 

 

Τμ "Μηαμύιεξ" ζημκ Πεηναηά ημ 1973 με ηα ζηκηάια ημο Μαγηάζε. 

Ανπείμ: Μεγαιμθμκόμμο 

 

 

 

 



Πμ 1976 πέναζε γηα ιίγμ ζηεκ θονηόηεηα ηεξ εηαηνείαξ ηςκ αδειθώκ 

Σηνίκηδε. Ηαη ημ 1977 θόνεζε ηα ζηκηάια ηεξ εηαηνείαξ ηςκ αδειθώκ 

Αγαπεημύ με ηα μπμία θαη μιμθιήνςζε ηε μεγάιε ημο θανηένα ημ 1986. 

 

 

Τμ "Μηαμύιεξ" ζημκ Πεηναηά ζηηξ 22 Ιακμοανίμο 1986. 

Φςημγναθία: Πακηειεήμμκα Λειέθε 

 

 

Τμ "Μηαμύιεξ" ημ 1986. 

Φςημγναθία: Albert Novelli 

 



Ο θαπεηάκ-Πακαγήξ Παπαδάημξ 

Πμ «Μηαμύιεξ» ζε ημύηε ηεκ ηειεοηαία θάζε ηςκ ηαληδηώκ ζα ζοκακηεζεί με 

ημ alter ego ημο, ημκ ζνοιηθό θαπεηάκ-Πακαγή Παπαδάημ. 

Από ημ 1978 μέπνη ημ 1986 μ θαπεηάκ-Νακαγήξ Ναπαδάημξ είκαη αοηόξ πμο 

ζα μδεγεί με αζθάιεηα ημκ «Μηαμύιε» ζηα δύζθμια ιημάκηα ηεξ άγμκεξ 

γναμμήξ. 

Μη δομ ημοξ ζα θηηάλμοκ έκα μμκαδηθό απηύπεημ δίδομμ.   

Μ θαπεηάκ-Νακαγήξ γεκκήζεθε ημ 1936 ζηεκ Κηκζάζα ημο Βειγηθμύ Κμγθό.  

Μ εθ Ηεθαιιεκίαξ παηέναξ ημο δμύζε ζε ημύηε ηε πώνα ηεξ Αθνηθήξ μαδί με 

ανθεημύξ αθόμα ζομπαηνηώηεξ ημο. Ε μεηένα ημο ήηακ Αθνηθάκα, μ ίδημξ μ 

θαπεηάκ-Νακαγήξ ήηακ μηγάξ θαη γηα αοηό ημο έμεηκε ημ πνμζςκύμημ «Μ 

Ανάπεξ». Οηεκ Αθνηθή δεκ έμεηκε γηα πμιύ θαη μεηά από ιίγα πνόκηα ήνζακ 

κα μείκμοκ ζημ Θελμύνη ηεξ Ηεθαιμκηάξ. 

Ιεηά ημκ ζεηζμό ηεξ Ηεθαιμκηάξ, ημ 1953, μ θαπεηάκ-Νακαγήξ ζηνάθεθε 

πνμξ ηε ζάιαζζα γηα ηεκ ακαδήηεζε ηεξ ηύπεξ ημο. 

Παλίδερε ανθεηά πνόκηα με θμνηεγά θαη θνμοαδηενόπιμηα. Ιεηαλύ άιιςκ, 

ηαλίδερε με ημ «Ζζάθε» ημο Βιαζζόπμοιμο. 

Οηεκ αθημπιμΐα ήνζε ζηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’70 γηα κα είκαη θμκηά ζηεκ 

μηθμγέκεηά ημο. Απέθηεζε δύμ παηδηά, ηε Δήμεηνα θαη ημ Οηέθακμ. 

Οηεκ αθημπιμΐα ηαλίδερε με ημ «Κοθιάδεξ» θαη ημ «Μηαμύιεξ» ηςκ 

αδειθώκ Αγαπεημύ θαη ημ 1984 με ημ «Άγημξ Γεώνγημξ» (ημκ απμθαιμύμεκμ 

«Ληθία») ημο Κςκζηακηίκμο Βεκημύνε. 

Γπνόθεηημ κα ηαληδέρεη θαη με ημ «Καηενίκα» ημο Φανώκε γηα Δοηηθέξ 

Ηοθιάδεξ, αιιά δηαθώκεζε με ημκ πιμημθηήηε θαη απμπώνεζε.  



 

 

 

Τμ «Μηαμύιεξ» θζάκεη ζηεκ Αηγηάιε ηεξ Αμμνγμύ ημ 1984 

Φςημγναθίεξ από ημ Δηαδίθηομ 

 



Η Δήμεηνα Παπαδάημο 

Ε Δήμεηνα Παπαδάημο, ε θόνε ημο θαπεηάκ-Νακαγή, έπεη πμιιέξ 

ακαμκήζεηξ από ηα ηαλίδηα με ημκ παηένα ηεξ. 

Ιαξ είπε ζε ηειεθςκηθή επηθμηκςκία μαδί ηεξ όηη εθείκε ε επμπή ήηακ «μηα 

μιόηεια άιιε επμπή». Πα κεζηά ήηακ αθόμα ζηεκ ανπή ηεξ ημονηζηηθήξ ημοξ 

ακάπηολεξ, μη ζπέζεηξ με ημοξ κηόπημοξ ήηακ δηαθμνεηηθέξ θαη ζε ανθεηά 

κεζηά θαιά-θαιά δεκ οπήνπακ κηόθμη πνόζδεζεξ γηα ηα πιμία. Ε άγμκε γναμμή 

ήηακ πναγμαηηθά άγμκε γναμμή. Γίκαη δύζθμιμ κα πενηγναθεί ημ ηαλίδη με ημκ 

«Ιηαμύιε» εθείκε ηεκ επμπή. 

 

 

H Δήμεηνα Παπαδάημο 

Φςημγναθία από ηε ζειίδα ηεξ Δήμεηναξ Παπαδάημο ζημ Facebook 

 

 

 

 

 



Μηα μοζηζημνεμαηηθή μμνθή 

Μ θαπεηάκημξ ημο «Ιηαμύιε» ήηακ μηα θαζανά μοζηζημνεμαηηθή μμνθή. 

Μη πνμζεγγίζεηξ ημο ζηεκ Αμμνγό είπακ παναθηήνα ηενμηειεζηίαξ. 

Μ ίδημξ έβαδε ηναγμύδηα ζηα μεγάθςκα ημο πιμίμο θαη ηναγμοδμύζε. 

Οοπκά ένπμκηακ ηα όνγακα ζημ ιημάκη θαη μ θαπεηάκ-Νακαγήξ θαηέβαηκε θαη 

έζενκε ημ πμνό.   

Γίπε έκημκεξ πμιηηηθέξ ζέζεηξ θαη ζοπκά ζογθνμοόηακ γηα αοηέξ. 

Έθηαζε ζημ ζεμείμ κα θαηεβάζεη αθόμα θαη οπμονγό από ημ θανάβη ημο.  

Δεκ είκαη ιίγμη μη λέκμη πμο έπμοκ θαηά θαηνμύξ πεη όηη «από ηεκ Γιιάδα 

αοηό πμο πημ πμιύ ημοξ έπεη μείκεη ζακ ακάμκεζε είκαη μ Μηαμύιεξ θαη μ 

θαπεηάκημξ ημο» 

 

Τμ «Μηαμύιεξ» ζηεκ Αηγηάιε ηεξ Αμμνγμύ ημ 1984 

Φςημγναθία από ημ Δηαδίθηομ 

 



Τμ ηέιμξ ημο ζαιαζζηκμύ ηαληδημύ 

Πμ 1986 απμπώνεζακ θαη μη δύμ από ηεκ Αθημπιμΐα. 

Μ «Μηαμύιεξ» πανμπιίζηεθε ζημκ Νεηναηά θαη μ θαπεηάκημξ ζηεκ αγαπεμέκε 

ημο Ηεθαιμκηά γηα κα λεθμοναζηεί. 

Ιέπνη ημ 1998 όια ήηακ θαιά. Γθείκε ηε πνμκηά μ θαπεηάκ-Νακαγήξ οπέζηε 

βανύ εγθεθαιηθό. Έδεζε μέπνη ημ 2009 όηακ θαη «έθογε» γηα ημ πημ μεγάιμ 

ημο ηαλίδη.    

 

 

Ο «Μηαμύιεξ» ζηεκ Αμμνγό. 

Φςημγναθία: Maria Roussou-Tomasello 

 

 

 

 

 

 



Ο θαπεηάκ-Νίθμξ μ Σάνδεξ  

γηα ημκ θαπεηάκ-Πακαγή 

   Μ θαπεηάκ-Κίθμξ μ Οάνδεξ, μ θαπεηάκ-Οηδενήξ Ιαμίδεξ θαη μ θαπεηάκ-

Γηώνγεξ Δανδέκηαξ έδεζακ γηα θαιά ηεκ επμπή ημο «Ιηαμύιε» θαη ημκ 

θαπεηάκ-Νακαγή. 

Μ θαπεηάκ-Κίθμξ μ Οάνδεξ οπήνλε από ημοξ αγαπεμέκμοξ ημο αληςμαηηθμύξ. 

Μ θαπεηάκημξ από ηεκ Ηίμςιμ. μ μπμίμξ «έθογε» θαη αοηόξ ζπεηηθά 

πνόζθαηα γηα ημ μεγάιμ ηαλίδη, μαξ είπε πεη πνηκ από μενηθά πνόκηα:        

«Πμ Ιηαμύιεξ έθακε ηόηε άγμκε γναμμή θαη έπηακε Ηαηάπμια-Αηγηάιε-

Αζηοπάιαηα-Κίζονμ-Πήιμ-Ούμε-Ξόδμ-Ηαζηειόνηδμ. Μ θαπεηάκ-Νακαγήξ 

ήηακ δύζθμιμξ άκζνςπμξ, δεκ εμπηζηεοόηακ ημοξ αληςμαηηθμύξ ηεξ γέθοναξ 

θαη δεκ ημοξ επέηνεπε κα θάκμοκ ηηξ θηκήζεηξ ζηα ιημάκηα, μηαξ θαη ηα 

πενηζζόηενα ιημάκηα ήηακ πμιύ δύζθμια».   

 

 
 

Ο θαπεηάκ-Νίθμξ Σάνδεξ ζηα πεηνηζηήνηα ημο «Άγημξ Γεώνγημξ» 



Οηεκ Αμμνγό είπε ηε ζοκήζεηα κα παίνκεη ημ θαζεηόθςκμ, κα ημ βγάδεη ζηεκ 

βανδηόια θαη κα βάδεη Φώηε Πμιομένε ζηα μεγάθςκα. Ηαη ζοπκά θαη μ ίδημξ μ 

Ηαπεηάκ-Νακαήξ ηναγμύδαγε από ηα μεγάθςκα. 

Πμ «Μηαμύιεξ» έθακε ηόηε ηνία δνμμμιόγηα ηεκ εβδμμάδα. 

Πμ πνώημ ήηακ από Νεηναηά γηα Αηγηάιε-Ηαηάπμια-Αζηοπαιηά-Κίζονμ-Πήιμ-

Ούμε-Ξόδμ-Ηαζηειόνηδμ. Γηα ηεκ Αμμνγό, ζομάμαη, θάκαμε 14 ώνεξ κα 

θηάζμομε. 

Πμ δεύηενμ δνμμμιόγημ ήηακ από Νεηναηά γηα Ούνμ-Νάνμ-Κάλμ-Εναθιεηά-

Οπμηκμύζα-Ημοθμκήζη-Ηαηάπμια-Αηγηάιε-Δμκμύζα. 

Ηαη μεηά έθακε θαη έκα ηνίημ δνμμμιόγημ γηα Δοηηθέξ Ηοθιάδεξ» 

 

 

 

Τμ «Μηαμύιεξ» ζηεκ Αηγηάιε ηεξ Αμμνγμύ ημ 1984 

Φςημγναθία από ημ Δηαδίθηομ 

 

 

 



Νηθώκηαξ ηε ιήζε 

Ε επμπή ημο «Μηαμύιε» θαη ημο θαπεηάκ-Πακαγή έπεη πενάζεη από θαηνό. 

Ηαη ηα κεζηά δεκ είκαη, πηα ηα ίδηα. 

Ηαη μη άκζνςπμη έπμοκ αιιάλεη θαηά πμιύ. 

Όμςξ, μη ακαμκήζεηξ θαη ηςκ δύμ, θαη ημο πιμίμο θαη ημο θαπεηάκημο ημο. 

παναμέκμοκ αθόμα μιμδώκηακεξ. 

Ηάπμημη ιίγμη θαη θαιμί θαηαθένκμοκ ηειηθά κα κηθήζμοκ ηε ιήζε ..... 

 

 

Ο θαπεηάκ-Πακαγήξ Παπαδάημξ πμνεύεη … 

Φςημγναθία από ηε ζειίδα ηεξ Δήμεηναξ Παπαδάημο ζημ Facebook 

 

 

 

 

 



Γοπανηζημύμε πμιύ ηε Δήμεηνα Παπαδάημο. 

Τα ιόγηα είκαη πμιύ δύζθμια ζε ηέημηεξ πενηζηάζεηξ θαη εκηειώξ πενηηηά 

 

 

 

 

 

Καιό ηαλίδη Δήμεηνα …. 


