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Περίληψη 
 

Η επίδραση των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα των δυσμενών, στην έκβαση μαχών είτε σε ξηρά είτε σε 

αέρα είτε σε θάλασσα, από την Αρχαιότητα έως σήμερα, αποτελεί μια σημαντική, απρόβλεπτη ως επί το 

πλείστον αλλά καθοριστική, πτυχή των ιστορικών εξελίξεων. Για παράδειγμα, πρόσφατη μελέτη του 

Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών υποστηρίζει την 

άριστα μελετημένη επιλογή του σημείου της σύγκρουσης των αρχαίων Ελλήνων με τους Πέρσες στη 

Ναυμαχία της Σαλαμίνας, καθώς οι Έλληνες προσάρμοσαν τον στρατηγικό σχεδιασμό τους με στόχο να 

αξιοποιήσουν την διακύμανση των ανέμων που έπνεαν στο στενό της Σαλαμίνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποια από τα ευρήματα που αφορούν στην Ελληνική Επανάσταση, από την 

έναρξη της στο Ιάσιο της Μολδαβίας έως την τελευταία Μάχη του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας. Στις 64 

περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά σε φαινόμενα ανέμων ενώ έπονται οι 

βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Έτσι, για επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως η πυρπόληση της ναυαρχίδας του 

Καρά Αλή στη Χίο (1822) και η μάχη της Αράχωβας (1826) δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα μοντέλα που 

προσομοιώνουν τις μετεωρολογικές διεργασίες που επικρατούσαν. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν 

χωρο-χρονικές προσομοιώσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων με χρήση μετεωρολογικών χαρτών, όπου 

καταγράφεται η διεύθυνση του ανέμου αλλά και η ένταση του με την αντίστοιχη χρωματική 

κατηγοριοποίηση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πυρπόλησης της ναυαρχίδας του Καρά Αλή, 

πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των στενών μεταξύ Τσεσμέ και Χίου όπου διαδραματίστηκαν τα ιστορικά 

γεγονότα και δόθηκαν οι σχετικές οριακές συνθήκες. Έπειτα, προσομοιώθηκαν οι τρεις μέρες που 

προηγήθηκαν της πυρπόλησης, όπου έγινε πλέον φανερό πως στην περιοχή επικρατούσε νηνεμία (άπνοια), 



 

2 

 

μια κατάσταση που δεν ευνοούσε την μετακίνηση των πυρπολητών ώστε να κρυφτούν στα στενά. Στη 

συνέχεια της προσομοίωσης, παρακολουθήθηκε η αλλαγή των συνθηκών με την επικράτηση αρκτικού 

ανέμου ο οποίος καθόρισε και την έκβαση της μάχης. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την μάχη 

της Αράχωβας, στην οποία επιπρόσθετα δόθηκε αναλυτική ερμηνεία τοπικών ακραίων κλιματικών 

φαινομένων. Μέσα από αυτές τις προσομοιώσεις μπορούμε να αντιληφθούμε την επίδραση, θετική ή 

αρνητική, των καιρικών φαινομένων στην έκβαση μαχών και ναυμαχιών και επομένως και της Ελληνικής 

Επανάστασης μέσα από μια ιδιαίτερη και καινοτόμα οπτική σκοπιά. 

Λέξεις κλειδιά:  

Ελληνική Επανάσταση, Καιρικά Φαινόμενα, Χωρο-χρονικές Προσομοιώσεις Μετεωρολογικών 

Φαινομένων, Έκβαση Μαχών και Ναυμαχιών 

1. Εισαγωγή 

Ο ελλαδικός χώρος, στο πέρασμα των αιώνων, διαμορφώθηκε καθοριστικά μέσα από 

πλήθος γεωφυσικών φαινομένων. Σεισμοί, ηφαίστεια και πλημμύρες καθόρισαν όχι μόνο το 

γεω-αναγλύφο του αλλά και τον ίδιο τον αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων. Από την αρχαιότητα 

έως σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να εντοπίζονται συχνά, προκαλώντας 

άλλοτε ανυπολόγιστες καταστροφές και άλλοτε διαμορφώνοντας την εμπειρία και τις 

ικανότητες των ίδιων των ανθρώπων αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας. Είναι χαρακτηριστική, 

άλλωστε, η εξοικείωση των Ελλήνων με τέτοια φαινόμενα καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι 

καταιγίδες συνοδεύονται τακτικά από πλημμύρες, οι οποίες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή 

φυσική καταστροφή στη χώρα (Πηγή:  https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres). 

Μέσα σε αυτό το απρόβλεπτο, και πολλές φορές επικίνδυνο, φυσικό περιβάλλον 

διαδραματίστηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, οδηγώντας τους 

επιστήμονες να διερευνήσουν τις συσχετίσεις. Την επιστημονική κοινότητα απασχόλησε και 

εξακολουθεί να απασχολεί η επίδραση των καιρικών συνθηκών, και ιδιαίτερα των δυσμενών, 

στην έκβαση μαχών είτε σε ξηρά είτε σε αέρα είτε σε θάλασσα. Περισσότερο από οποιοδήποτε 

άλλο φαινόμενο, ήδη από την αρχαιότητα, μελετήθηκαν οι άνεμοι και οι συνέπειες τους (Πηγή:  

http://www.hnms.gr/emy/el/meteorology/meteorologia_arxaia_ellada?pageno=3). Έτσι το 

αρχικό ερώτημα παραμένει, ζητώντας απάντηση για το βαθμό που επηρεάζουν τελικά τα 

καιρικά φαινόμενα την έκβαση ιστορικών γεγονότων. 

Ιστορικοί και συγγραφείς της αρχαιότητας αλλά και των νεώτερων χρόνων μελετούν και 

καταγράφουν την, πολλές φορές απρόσμενη, επίδραση του καιρού στις εκστρατευτικές 

επιχειρήσεις. Πολλές μάχες κρίθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα ενώ συνταρακτικά γεγονότα 

στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο συνδέθηκαν με αυτά. Ορισμένες φορές η σύνδεση ήταν 

αρκούντως απροσδόκητη ώστε να χαρακτηριστεί αξιοσημείωτη. Το δριμύ ψύχος, για 

παράδειγμα, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη γεγονότων, μαχών και 

καταστάσεων, όπως το 1854, στη Μπαλακλάβα, που αποδεκάτισε την Ελαφρά Ταξιαρχία, ή τον 

σχετικά πρόσφατο Δεκέμβριο του 1941, στη Μάχη της Μόσχας, όπου οι Γερμανοί κατέρρευσαν 

από το ρωσικό κρύο καταρρίπτοντας το μύθο ότι η Γερμανία ήταν ανίκητη.   

Έτσι, μετά τις πολεμικές συρράξεις του 19ου αιώνα στην Ευρώπη καθιερώνονται πια οι 

χάρτες καιρού και ιδρύονται Μετεωρολογικές Υπηρεσίες. Έναυσμα για την συχνή καταγραφή 

των μετεωρολογικών παρατηρήσεων από πολλές περιοχές και την άμεση αποστολή των 

στοιχείων στα ειδικά μετεωρολογικά κέντρα αποτέλεσε μια κακοκαιρία στον Εύξεινο Πόντο, το 

1854, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου. Ένα χρόνο αργότερα ιδρύεται 

Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Αστεροσκοπείο των Παρισίων, οι Η.Π.Α.  ακολουθούν το 1862 

ενώ η Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ιδρύεται το 1931. 

Η μελέτη των φυσικών και, δη, των καιρικών φαινομένων στη διάρκεια πολεμικών 

συρράξεων της Ιστορίας ως μια ιδιαίτερη οπτική προσέγγισης των διαθέσιμων ιστορικών 

πηγών, προσφέρει μια ακόμη παράμετρο στην ανάγνωση των ιστορικών γεγονότων. Επιχειρεί 

δε διεπιστημονικά να αναδείξει και να φωτίσει τον καιρό και τις καιρικές συνθήκες ως μια 
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ενδιαφέρουσα, απρόβλεπτη, ως επί το πλείστον, αλλά και καθοριστική πτυχή των ιστορικών 

εξελίξεων, έναν παράγοντα σημαντικό για την σφαιρικότερη αντίληψη και αξιολόγηση των 

ιστορικών γεγονότων, που συνεπικουρεί την Ιστορική αφήγηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποια από τα ευρήματα που αφορούν 

στην Ελληνική Επανάσταση. Μέσα από τη μελέτη περισσοτέρων από 80 περιπτώσεων 

επιλέχθηκαν η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο (1822) και η μάχη της 

Αράχωβας (1826) καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, παρουσιάζονται 

χωρο-χρονικές προσομοιώσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων με χρήση μετεωρολογικών 

χαρτών, όπου καταγράφεται η διεύθυνση του ανέμου αλλά και η ένταση του με την αντίστοιχη 

χρωματική κατηγοριοποίηση. Με αυτή την προσέγγιση είναι δυνατό να παρουσιαστούν οι 

μετεωρολογικές διεργασίες που επικρατούσαν, αποκαλύπτοντας την επίδραση, θετική ή 

αρνητική, των καιρικών φαινομένων στην έκβαση μαχών και ναυμαχιών και επομένως και της 

Ελληνικής Επανάστασης μέσα από μια ιδιαίτερη και καινοτόμα οπτική σκοπιά. 

2. Τα καιρικά φαινόμενα στην Επανάσταση  

Τα αρχικά χρονικά πλαίσια της παρούσας έρευνας περιελάμβαναν γεγονότα από την 

έναρξη της Επανάστασης στο Ιάσιο της Μολδαβίας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 

(Φεβρουάριος 1821) έως και την τελευταία Μάχη του Αγώνα, στην Πέτρα της Βοιωτίας 

(Σεπτέμβριος του 1829). Ήδη, από την πρώτη κιόλας προσέγγιση του θέματος, οι πρωτογενείς 

πηγές μοιάζουν αστείρευτες και το εύρος της βιβλιογραφίας ανεξάντλητο. Δέκα χιλιάδες 

έγγραφα περιλαμβάνουν μόνο τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, της Βιβλιοθήκης της 

Βουλής των Ελλήνων, όπου έχουν συγκεντρωθεί και ψηφιοποιηθεί έγγραφα που σχετίζονται με 

τις Εθνοσυνελεύσεις, τα συνταγματικά κείμενα του Αγώνα, πράξεις του Βουλευτικού και του 

Εκτελεστικού Σώματος, αλληλογραφία των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και έγγραφα 

ιδιωτών προς τη Διοίκηση. Την εικόνα συμπληρώνουν τα αντίστοιχα τεκμήρια στα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους, και ιδιαιτέρως τα χειρόγραφα από την συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, τα 

αρχεία των ίδιων των αγωνιστών, του ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο), του 

Μουσείου Μπενάκη, τα σχετικά φύλλα των Εφημερίδων, όπως τα Ελληνικά Χρονικά στο 

Μεσολόγγι, ο Φίλος του Νόμου στην Ύδρα, η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος στο Ναύπλιο. Σε 

αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα απομνημονεύματα των ίδιων των αγωνιστών αλλά και των 

ξένων φιλελλήνων, που είχαν προσωπική συμμετοχή στις εξελίξεις. (Βακαλόπουλος, 2016∙ 

Διακάκης, 2017∙ Κασομούλη, 1940∙ Κοντογιάννης, 2021∙ Μοίρας, 2020∙ Τρικούπη, 1860∙ 

Finlay, 2021∙ Φωτόπουλος, 1871∙ Μαραθωνίου, 1902). 

Εικόνα 1: Η κατανομή των περιπτώσεων αναφοράς ανά καιρικό φαινόμενο 

 

 

Μέσα από την πρώτη μελέτη των παραπάνω πηγών αποδελτιώθηκαν ογδόντα τρεις 

περιπτώσεις αναφοράς σε καιρικά φαινόμενα κατά την εξιστόρηση των γεγονότων στα εννέα 

χρόνια της διάρκειάς της Επανάστασης. Άνεμοι ευνοϊκοί, αντίθετοι, θυελλώδεις αλλά και 

άνεμοι απόντες συναντώνται σε πενήντα έξι περιπτώσεις και στην πλειονότητά τους αφορούν 
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στον ναυτικό αγώνα. Σε δύο από αυτές, το έργο τους συνδράμει και η ραγδαία βροχή. Δεκαεπτά 

περιπτώσεις σχετίζονται με την παρουσία έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρας ή υγρασίας. Εφτά 

φορές καταγράφονται περιπτώσεις κακοκαιρίας ή χιονόπτωσης ενώ καύσωνας και ανομβρία 

καταλαμβάνουν την τελευταία θέση, με τρεις μόλις αναφορές στο σύνολο των συμβάντων (βλ. 

Εικόνα 1). 

Η κατανομή αυτή φαίνεται πως αντικατοπτρίζει και τον χαρακτήρα των πολεμικών 

επιχειρήσεων της Επανάστασης καθώς η γεωγραφική θέση και το νησιωτικό ανάγλυφο της 

χώρας κατέστησε αναγκαία τόσο την ενεργή συμμετοχή των στόλων των νησιών στην 

Επανάσταση όσο και την διατήρηση της υπεροχής τους στη θάλασσα έναντι του εχθρικού 

στόλου. Από το πλήθος των γεγονότων ξεχωρίζουν ως προς την επίδραση των καιρικών 

φαινομένων τέσσερα γεγονότα, η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο (7 Ιουνίου 

1822), η καταστροφή των Ψαρών (Ιούνιος 1824), οι πολιορκίες και η έξοδος του Μεσολογγίου 

(1822-1826) και η μάχη της Αράχωβας (Νοέμβριος 1826). Από αυτά τα τέσσερα σημαντικά 

γεγονότα, επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες η πυρπόληση της 

ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο (1822) και η μάχη της Αράχωβας (1826). 

3. Η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο 

Ένα από τα γεγονότα που καθόρισαν την Ελληνική Επανάσταση ήταν η πυρπόληση της 

ναυαρχίδας του Καρά Αλή στη Χίο, τη νύχτα της 6ης προς την 7 Ιουνίου του 1822 

(Κοντογιάννης, 2021). Στο στενό μεταξύ Χίου και Τσεσμέ, την άνοιξη του 1822, έγιναν 

αξιομνημόνευτες επιθέσεις των δύο στόλων. Οι Έλληνες είχαν ορμητήριο το λιμάνι των 

Ψαρών, ενώ οι Τούρκοι δεν επιχειρούσαν επίθεση γιατί αν και είχαν πλοία και πυροβόλα 

μεγάλα, διέθεταν μη ικανούς αξιωματικούς, πληρώματα και πυροβολητές, καθώς και 

απερίγραπτο φόβο για τα πυρπολικά, που τους ανάγκαζε να περιμένουν τις αιγυπτιακές 

ενισχύσεις. Απεναντίας οι Έλληνες, είχαν στόχο να κάψουν τον εχθρικό στόλο καθώς, έχοντας 

μικρότερα πλοία, ήταν αδύνατον να τον αντιμετωπίσουν εκ παρατάξεως. 

Έτσι, την 1η Ιουνίου ανεχώρησαν 2 πυρπολικά και 4 πολεμικά προς τα Δυτικά της 

Μυτιλήνης. Έπλεαν εκεί μερικές μέρες λόγω της νηνεμίας, στο βόρειο στόμιο του στενού για 

να μην τους εντοπίσει η τουρκική προφυλακή. Και περίμεναν ούριο άνεμο, που φύσηξε τελικά 

στις 6 Ιουνίου. Τότε μπήκαν στο στενό με κατεύθυνση προς τη Σμύρνη μεταξύ των Οινουσών 

και του Καραμπουρνού. Όταν φύσηξε ευνοϊκός απόγειος άνεμος, την νύχτα της 6ης προς 7η 

Ιουνίου, (ΒΑ, γραίγος, γνωστός και συνήθης άνεμος κατά την θερινή εποχή των μελτεμιών, που 

κοπάζει μεν κατά την δύση του ηλίου, δυναμώνει όμως κατά το μεσονύχτιο) με δεξιωτάτους 

ελιγμούς κατευθύνθηκαν προς τη Χίο, με στόχο τα 2 δίκροτα, τη ναυαρχίδα και την 

υποναυαρχίδα του στόλου, που ήταν φωταγωγημένα με πολλά φανάρια λόγω της γιορτής του 

μπαϊραμιού που άρχιζε την επομένη. Το κατόρθωμα πανηγυρίστηκε σε όλο τον ελληνισμό και 

άφησε κατάπληκτα τα πληρώματα όλου του τουρκικού στόλου. Ο Άγγλος ιστορικός Γκόρντον 

γράφει πως η πυρπόληση της ναυαρχίδος ήταν ένα από τα πιο καταπληκτικά στρατιωτικά 

κατορθώματα που αναφέρει η Ιστορία, ενώ στην Ευρώπη το κατόρθωμα χαρακτηρίστηκε ως 

«κοσμοϊστορικό γεγονός». 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσομοιώσει αυτά τα ιστορικά δεδομένα με ένα σύγχρονο 

μοντέλο, εντοπίζοντας σε σύγχρονα δεδομένα όλες αυτές τις καιρικές συνθήκες που 

περιγράφονται στα ιστορικά κείμενα. Η προσπάθεια αποβλέπει τόσο στην καλύτερη κατανόηση  

των μεγάλων μαχών και ναυμαχιών της Επανάστασης όσο και της επαλήθευσης, εάν είναι 

δυνατό, της ιστορικής αλήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η έναρξη 

της προσομοίωσης, όπου εντοπίζονται δύο περιοχές. Η μεγάλη περιοχή (Grid 1), που είναι η 

Ανατολική Μεσόγειος, χρησιμοποιείται ως αναφορά για να δοθούν οι αρχικές οριακές 

συνθήκες στη μικρή περιοχή (Grid 2) όπου συνέβη το γεγονός της πυρπόλησης (στενά μεταξύ 

Τσεσμέ και Χίου). Σε αυτή τη μικρή περιοχή η ανάλυση είναι καλύτερη και η προσομοίωση 

λεπτομερέστερη, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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Εικόνα 2: Οι περιοχές προσομοίωσης για την πυρπόληση της ναυαρχίδας στη Χίο 

 

 

 Grid Space Timestep Vertical levels 

Grid 1 12×12 km 60 s 41 

Grid 2 3×3 km 15 s 41 

 

 

Όπως αναφέρουν οι ιστορικές πηγές και περιλαμβάνεται στην προσομοίωση, τρεις με 

τέσσερις ημέρες πριν την πυρπόληση υπήρχε μια άπνοια. Πράγματι όταν φυσά μελτέμι η 

ένταση είναι 7-8 Μποφόρ, όμως όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3 (Α και Β), όπου τα βέλη 

απεικονίζουν την διεύθυνση του ανέμου ενώ η χρωματική κλίμακα την ένταση του ανέμου, 

υπήρχε πράγματι νηνεμία, δηλαδή απουσία μελτεμιού. Σε αυτές τις συνθήκες, επομένως, 

επικρατούσε μια κατάσταση που δεν ευνοούσε την μετακίνηση των πυρπολητών να κρυφτούν 

στα στενά. 

Όπως πράγματι μας παραδίδει το χρονικό της υπόθεσης ο Κοντογιάννης (Κοντογιάννης, 

2021) στο στενό μεταξύ Χίου και Τσεσμέ για 40 μέρες, από το τέλος Απριλίου έως την 6η 

Ιουνίου, έγιναν αξιομνημόνευτες επιθέσεις των δύο στόλων. Οι Έλληνες είχαν ορμητήριο το 

λιμάνι των Ψαρών ενώ οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν επίθεση. Την 1η Ιουνίου ανέχωρησαν 2 

πυρπολικά και 4 πολεμικά προς τα Δυτικά της Μυτιλήνης, πλέοντας εκεί μερικές μέρες λόγω 

της νηνεμίας, σε μακρινή απόσταση της τουρκικής προφυλακής, στο βόρειο στόμιο του στενού 

για να μην τους εντοπίσουν. Σε αυτή την κατάσταση περίμεναν ούριο άνεμο, που φύσηξε 

τελικά στις 6 Ιουνίου.  

Πράγματι, την 6η Ιουνίου 1822 άρχισε να πνέει αρκτικός άνεμος και προς τη δύση του 

ήλιου τα 2 πυρπολικά μπήκαν στο στενό με κατεύθυνση προς τη Σμύρνη μεταξύ των Οινουσών 

και του Καραμπουρνού. Τόλμησαν δε να πλησιάσουν και τα εχθρικά πλοία που τους διέταξαν 

να απομακρυνθούν, όπως και έκαναν χωρίς να προβληματιστούν οι Τούρκοι, καθώς παρέπλεαν 

υπό ξένη σημαία (αυστριακή). Σε αυτό το πλαίσιο, στην συνέχεια της προσομοίωσης (Εικόνα 4) 

υπάρχει πλέον ο ΒΑ άνεμος εντάσεως 7-8 Μποφόρ (πορτοκαλί περιοχές), πρόκειται ουσιαστικά 

για το δυνατό μελτέμι στην περιοχή της Χίου που βοηθά τον ελληνικό στόλο να μετακινηθεί 

και να κρυφτεί. 
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Εικόνα 3: (Α) Στιγμιότυπο της προσομοίωσης των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στα στενά 

τις ημέρες πριν την πυρπόληση στη Χίο. (Β) Πλάνο μέσης κατάστασης των συνθηκών που επικρατούσαν 

κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. 

  

 

Εικόνα 4: (Α) Στιγμιότυπο της προσομοίωσης των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στα στενά 

την 6η Ιουνίου 1822. (Β) Πλάνο μέσης κατάστασης των συνθηκών που επικρατούσαν κατά το 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα και ειδικότερα περίπου κατά τα μεσάνυχτα. 

 

 

Ο ελληνικός στόλος κρυμμένος μεταξύ των Οινουσών και του Καραμπουρνού περιμένει 

πια να φυσήξει ευνοϊκός απόγειος άνεμος. Ο οποίος πράγματι φύσηξε μετά από 4 ώρες, την 

νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822, ΒΑ, γραίγος, γνωστός και συνήθης άνεμος κατά την 

θερινή εποχή των μελτεμιών, που κοπάζει μεν κατά την δύση του ηλίου, δυναμώνει όμως κατά 

το μεσονύχτιο. Τότε με δεξιωτάτους ελιγμούς κατευθύνθηκαν προς τη Χίο, αφού διέφυγαν την 

προσοχή 11 τουρκικών πλοίων που τους πέρασαν για τουρκικά. Ήταν και η νύχτα ασέληνη και 

σκοτεινή. Κατευθύνθηκαν στη θάλασσα μεταξύ 2 δικρότων που ήταν φωταγωγημένα με πολλά 
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φανάρια κρεμασμένα στα κατάρτια και τις κεραίες τους λόγω της γιορτής του μπαϊραμιού που 

άρχιζε την επομένη. Ήταν η ναυαρχίδα και η υποναυαρχίδα του στόλου. 

Εικόνα 5: (Α) Στιγμιότυπο της προσομοίωσης των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στα στενά 

την 6η προς 7η Ιουνίου 1822. (Β) Πλάνο μέσης κατάστασης των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούσαν 

κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και ειδικότερα περίπου κατά τα μεσάνυχτα. 

 

  

 

Κατά ομολογία των ιστορικών «το κατόρθωμα του Κανάρη ματαίωσε τα σχέδια του 

τουρκικού στόλου που δεν επέβλεπαν μόνο στην καταστροφή της Χίου, αλλά - με την 

σύμπραξη του αιγυπτιακού στόλου που αναμενόταν – και στην καθυπόταξη της Σάμου, των 

Ψαρών και των άλλων νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην τροφοδοσία των πολιορκημένων 

του Ναυπλίου» . Έτσι, ο αιγυπτιακός στόλος δεν ενώθηκε ποτέ με τον τουρκικό και το Ναύπλιο 

αναγκάστηκε να παραδοθεί στις 30 Νοέμβρη του 1822. Και αν η «ουριοδρομία», όπως έγινε 

φανερό, είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας πυρπόλησης, εύλογο παραμένει το ερώτημα 

πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν την κρίσιμη εκείνη ώρα είχαν φυσήξει 

άνεμοι αντίθετοι.  

Την απάντηση την δίνουν τα ίδια τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, όπου, για 

παράδειγμα, τον Ιούλιο του 1825, ο Κανάρης συλλαμβάνει το σχέδιο αιφνιδιαστικής επίθεσης 

στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες πως ο αιγυπτιακός στόλος 

ετοιμαζόταν να επιτεθεί στις Σπέτσες και την Ύδρα. Όταν όμως έφτασαν στο λιμάνι, ο 

Κανάρης μόνο τόλμησε να προχωρήσει ως το κέντρο του στόλου που βρισκόταν η ναυαρχίδα, 

έχοντας ούριο άνεμο. Και ενώ άρχισε να νομίζει βέβαιη την επιτυχία, φύσηξε απροσδόκητα 

ενάντιος άνεμος και οι ελπίδες του ματαιώθηκαν. Έτσι έσπρωξε το πυρπολικό του σε άλλα 

πλοία υψώνοντας την ελληνική σημαία. Άναψε πυρ ελπίζοντας ωθούμενο από τον άνεμο να 

έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν ευοδώθηκε και οι εχθρικές βάρκες πλησίασαν το 

πυρπολικό, το έδεσαν και το έσυραν μακριά. 

4. Η μάχη της Αράχωβας 

Μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Στερεά Ελλάδα έπεσε στα χέρια των εχθρών. 

Ο Καραϊσκάκης αναλαμβάνει την ηγεσία της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά και 

κατορθώνει να αντιστρέψει τις πολεμικές ισορροπίες. Στις 24 Νοεμβρίου 1826 ο Καραϊσκάκης 

κατανικά τα επίλεκτα τμήματα του Μουστάμπεη στην Αράχωβα. Πυκνοί χιονοστρόβιλοι και 

θυελλώδης τσουχτερός άνεμος έδωσαν την χαριστική βολή στους ήδη ηττημένους Τούρκους 

που βρήκαν τραγικό θάνατο στις πλαγιές του Παρνασσού. Η μάχη της Αράχωβας ανέδειξε την 
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στρατηγική δεινότητα του Καραϊσκάκη και εμψύχωσε τους Έλληνες να συνεχίσουν τον 

απελευθερωτικό τους αγώνα. 

Στα υψώματα του Παρνασσού, γύρω από την Αράχωβα, συναντήθηκαν, λίγο μετά τα μέσα 

του Νοέμβρη, τα στρατεύματα του Καραϊσκάκη και τα εχθρικά του Μουστάμπεη (2000 

διαλεκτοί Τουρκαλβανοί και 200 ιππείς).  Κατά τον ιστορικό Δ. Κόκκινο, ήταν μια ευχάριστα, 

μάλλον θερμή, φθινοπωρινή ημέρα, που επέτρεπε την διαμονή στην ύπαιθρο την νύχτα. Έτσι οι 

Τούρκοι δεν κλείστηκαν στα σπίτια της Αράχωβας μην βρεθούν μεταξύ πυρών και προτίμησαν 

να καταλάβουν το ύψωμα πλησίον του χωριού, από όπου νόμιζαν πως θα μπορούσαν να 

χτυπήσουν αποτελεσματικότερα τους Έλληνες. Κατά την πρώτη επίθεση των Τούρκων οι 

Έλληνες υποχώρησαν, κάποιοι μάλιστα τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Ωστόσο, η φρουρά των 

Ελλήνων που κατείχε τις μεσημβρινές πλαγιές του Παρνασσού παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά 

στα νώτα του Μουστάμπεη, τον ανάγκασε να οπισθοδρομήσει στην αφετηρία του και τον 

περιέκλεισε. 

Η νύχτα, που έπεσε, κατέβασε παγερό βοριά από τον Παρνασσό και ανυπόφορο κρύο στο 

εχθρικό στρατόπεδο. Με το στρατηγικό του σχέδιο ο Καραϊσκάκης προώθησε τους Έλληνες 

στα σπίτια της Αράχωβας που τους πρόσφεραν τροφή και προστασία από το παγερό κρύο. 

Ευελπιστώντας σε ενισχύσεις, που τελικά δεν ήρθαν, οι Τουρκαλβανοί δεν επιχείρησαν να 

διαφύγουν μέσα στη νύχτα και εξαντλημένοι από τις κακουχίες του καιρού, την πείνα και τη 

δίψα ζήτησαν να συνθηκολογήσουν. Αρνούμενοι τις απαιτήσεις των Ελλήνων, οι συζητήσεις 

σταμάτησαν και οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν. 

Εικόνα 6: Ατμοσφαιρικό μοντέλοWRF για την προσομοίωση των καιρικών συνθηκών κατά τη μάχη 

της Αράχωβας. 

 

 Grid Space Timestep Vertical levels 

Grid 1 12×12 km 40 s 41 

Grid 2 3×3 km 10 s 41 

Grid 3 1×1 km 1.66 s 41 

 

Ο συγκεκριμένος τύπος καιρού στην Αράχωβα είναι γνωστός ως «κατεβατός» και 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση της συνοπτικής ροής με την απότομη ορογραφία του 

Παρνασσού. Η περιοδικότητα του φαινομένου είναι περίπου 2-3 φορές το χρόνο και τα σταθερά 

χαρακτηριστικά του μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη 

μάχη της Αράχωβας μέσω της ανάλυσης ενός αντίστοιχου φαινομένου για το 2019. Σε αυτό το 

πλαίσιο, στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το ατμοσφαιρικό μοντέλοWRF, με τρία επάλληλα 

πλέγματα που χρησιμοποιήθηκε. Το εσωτερικό πλέγμα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 
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Παρνασσού, σε ανάλυση 1x1km ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για ακρίβεια της 

προσομοίωσης τέτοιων τοπικών φαινομένων. 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο της προσομοίωσης όπου απεικονίζεται (Α) θερμοκρασία και γεωδυναμικό 

ύψος στα 500 mb και (Β) Πίεση επιφανείας (mb) και 6ωρος υετός (mm). 

 

 

Στην Εικόνα 7 (Α) παρατηρούμε την βασική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που 

κινείται προς τα ανατολικά με ψυχρές αέριες μάζες να μετατοπίζονται πάνω από τον ευρύτερο 

Βαλκανικό χώρο και την Ελλάδα δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας και ψύχους στην περιοχή. 

Στην συνέχεια της προσομοίωσης, Εικόνα 7 (Β), παρατηρείται πλέον κάτω δεξιά ένα χαμηλό 

επιφανείας όπου η χρωματική κλίμακα αναπαριστά τον υετό και οι γραμμές την πίεση στην 

επιφάνεια της θάλασσας. 

Εικόνα 8: Στιγμιότυπο της προσομοίωσης όπου απεικονίζεται (Α) ταχύτητα ανέμου (m/s) στα 850 

mb (ΒA ρεύμα) και (Β) ταχύτητα ανέμου (m/s) στα 10 m (BA ρεύμα). 

 

Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός του χαμηλού με τις υψηλότερες πιέσεις είναι αυτός που 

δημιουργεί το λεγόμενο βορειοανατολικό ρεύμα που εντοπίζεται στα κατώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας (Εικόνα 8) και οδηγεί τελικά σε χιόνια καθώς οι αέριες μάζες που περνούν πάνω 

από το Αιγαίο εμπλουτίζονται σε υδρατμούς και την υγρασία αυτή την δίνουν σε υετό. Παρότι 

τα στοιχεία αντλήθηκαν από σχετικά πρόσφατες περιπτώσεις είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι 

παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και κατά τη χρονική περίοδο της μάχης της Αράχωβας το 

1826, καθώς πρόκειται για φαινόμενο περιοδικό που απαντάται στην περιοχή κατά το πέρασμα 

των αιώνων.  
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Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η προσομοίωση εστιάζει στον Παρνασσό και την 

Αράχωβα που βρίσκεται στις πλαγιές του. Ειδικότερα, η κόκκινη γραμμή (Εικόνα 9) 

απεικονίζει το σημείο στο οποίο πήραμε μια κατακόρυφη γραμμή του μοντέλου για τα 

διαγράμματα που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση 

1x1 km που μας επιτρέπει να δούμε τις τοπικές ροές που αναπτύσσονται εξαιτίας του 

συνοπτικού ρεύματος και της αλληλεπίδρασης με το εμπόδιο του ορεινού όγκου του 

Παρνασσού. 

Εικόνα 9: (Α) Μοντελοποίηση περιοχής ενδιαφέροντος, (Β) Αναλογία μείγματος υγρών (κόκκινα) 

και στερεών (μπλε) συσσωρευμάτων (g/kg) 

 

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές. η νύχτα, που έπεσε, κατέβασε παγερό βοριά από τον 

Παρνασσό και ανυπόφορο κρύο στο εχθρικό στρατόπεδο. Με το στρατηγικό του σχέδιο ο 

Καραϊσκάκης προώθησε τους Έλληνες στα σπίτια της Αράχωβας που τους πρόσφεραν τροφή 

και προστασία από το παγερό κρύο. Πράγματι στην προσομοίωση (Εικόνα 10) είναι φανερό ότι 

όσο περνά η νύχτα στην Αράχωβα εμφανίζονται θερμοκρασίας κάτω του μηδενός 

Εικόνα 10: Στιγμιότυπα της προσομοίωσης όπου με χρωματική παλέτα απεικονίζεται η θερμοκρασία 

(°C) στα 2m από την επιφάνεια. 

 

Σύντομα άρχισε να βρέχει και έπειτα να χιονίζει και να φυσά ένας τρελός παγωμένος 

βόρειος άνεμος, ο λεγόμενος κατεβατός (Εικόνα 11), ο οποίος στροβιλιζόμενος στις πλαγιές και 

τις χαράδρες του Παρνασσού σχημάτιζε σίφουνες από χιόνια. Όπως εξελίσσεται το φαινόμενο, 

παρατηρούνται οι υψηλότερες ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή της Αράχωβας, φτάνοντας 

πλέον σε ανέμους επιπέδου θύελλας. 
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Εικόνα 11: Στιγμιότυπα της προσομοίωσης της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου στα 10m 

(m/s), όπου με τα βέλη προσδιορίζεται ο κατεβατός. 

 

 

Οι 1200 και πλέον που σώθηκαν, όταν έφτασαν κατακουρασμένοι στις κορυφές του 

βουνού, μαστιγώνονταν από τις ριπές του παγερού αέρα με πυκνότερες και ψυχρότερες ολοένα 

νιφάδες (Εικόνα 12Α), που άρχισαν να τους σαβανώνουν εδώ κι εκεί. Πράγματι, ενώ από την 

προσήνεμη πλευρά υπάρχει ομαλή ροή, στην υπήνεμη πλαγιά του Παρνασσού (Εικόνα 12Β) 

αναπτύσσονται κύματα βαρύτητας ορέων. Ουσιαστικά, ο κατεβατός δημιουργείται καθώς η 

αέρια μάζα που έρχεται συμπιέζεται για να περάσει τον ορεινό όγκο και ξεκινά να 

ταλαντώνεται κατακόρυφα μόλις περάσει την κορυφή του Παρνασσού με αποτέλεσμα οι πολύ 

ψυχρές αέριες μάζες να κατεβαίνουν με ορμή. Έτσι, ο κατεβατός παρασέρνει βροχή και χιόνι 

προς την υπήνεμη πλαγιά (Αράχωβα). Η τραγωδία αυτή αποκαλύφθηκε σε όλη της την έκταση 

την άνοιξη του επόμενου χρόνου, όταν με το λιώσιμο των χιονιών οι Αραχωβίτες έβρισκαν 

σωρούς, τα κόκκαλα των εχθρών τους μαζί με τα καπνισμένα και ασημένια τους όπλα, καθώς 

και τα χρήματά τους.  

 

Εικόνα 12: (Α) Στιγμιότυπο της προσομοίωσης (κατακόρυφη τομή) της ταχύτητα ανέμου (m/s) και 

(Β) Δυνητική Θερμοκρασία (theta) (K). 

 

5. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, παρότι απροσδόκητες καιρικές αλλαγές μπορούσαν να αποβούν 

αρνητικά καθοριστικές, η γνώση από τον Κανάρη των τοπικών συνθηκών, του γραίγου, του ΒΑ 

ανέμου που εμφανίζεται μετά το μελτέμι αλλά και το ίδιο το μελτέμι, αποτέλεσε καθοριστικό 
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παράγοντα για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης κατά την περίπτωση της Χίου. Κατά 

αντιστοιχία στην μάχη της Αράχωβας, η στρατηγική του Καραϊσκάκη σε συνδυασμό με τις 

τοπικές ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στο τελειωτικό χτύπημα του τουρκικού στρατού. 

Τα καιρικά φαινόμενα λοιπόν, παρότι αναφέρονται με φειδώ στις ιστορικές πηγές, αποτέλεσαν 

έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία, την αποτυχία ή την αποτροπή 

επιχειρησιακής δράσης, διεκδικώντας τη θέση τους δίπλα σε αριστοτεχνικές στρατηγικές και 

ευφυή σχέδια ή ακόμα και σε λανθασμένες επιλογές, κακό συντονισμό ή ασυνεννοησία. Σε 

κάθε περίπτωση, η προσομοίωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν μπορεί αφενός να 

βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της μάχης ή της ναυμαχίας και αφετέρου να επιβεβαιώσει 

την ιστορική αλήθεια των γεγονότων, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο των σύγχρονων 

επιστημόνων. 
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