
Ο μυστηριώδης 
Ρώσος ναύαρχος στα 

Κύθηρα 

Ο μυστηριώδης Ρώσος ναύαρχος που παράτησε 
την καριέρα του για να γίνει φαροφύλακας στην 

Ελλάδα. Ο ίδιος αισθανόταν ναυαγός της ζωής, αλλά όταν 
συνταξιοδοτήθηκε παρέδιδε μαθήματα Γαλλικών και ασκούσε 
την Ιατρική στα Κύθηρα.

Τον Φεβρουάριο του 1908 το υπερωκεάνειο «Ιμπερατρίτσε» 
συνετρίβη σε ξέρες κοντά στο Ελαφονήσι της Κρήτης. Βοήθεια 
στη ναυτική τραγωδία προσέφερε το ρώσικο καταδρομικό 
«Χιβίντις», που έσπευσε από τα Χανιά για να περισυλλέξει 
τους ναυαγούς. Επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης 
ήταν ο κυβερνήτης του καταδρομικού, πλοίαρχος Νικόλαος 
Νικολάγιεβιτς Φιλοσοφόφ, ο οποίος παρασημοφορήθηκε για 
τη συμβολή του.

Το 1914 ο Φιλοσοφόφ τοποθετήθηκε Διευθυντής Υπηρεσίας 
Φάρων της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής.

Ο Φιλοσοφόφ καταγόταν από αστική οικογένεια, η οποία είχε 
σχέσεις με την τσαρική αυλή και ήταν άνθρωπος με ιδιαίτερες 
ικανότητες, παιδεία και καλλιέργεια. Προσωπικές τραγωδίες 
ωστόσο, τον ανάγκασαν σε ηλικία 52 ετών και με αποσκευές 
τρία βιβλία (το ένα από τα οποία ήταν ο παγκόσμιος άτλαντας 
του Διεθνούς Φαρικού Δικτύου) να εγκαταλείψει τη Ρωσία.

Η γυναίκα του είχε ήδη πεθάνει από τις κακουχίες , ο μεγάλος 
του γιος αυτοκτόνησε και ο άλλος σκοτώθηκε στο μέτωπο. Ο 
ίδιος καταδιωκόμενος από τη ρωσική νέα τάξη πραγμάτων, 
βρέθηκε το 1920 την Ελλάδα και βρήκε προσωρινό καταφύγιο 
στη βασιλική αυλή του Τατοΐου, όπου και έμαθε τα ελληνικά.

Παντρεύτηκε δεύτερη φορά την Μαρία Ιβάνοβα Τσούκαλο, 
που ήταν Ρωσίδα πρόσφυγας από την Οδησσό. Η γυναίκα 
όμως, δεν τα κατάφερε… Ο ξαφνικός θάνατός της βύθισε τον 
Φιλοσοφόφ στην απελπισία και επέσπευσε τις αποφάσεις του.

Η απραξία δεν του άρεσε, ούτε η νωθρότητα των ανακτόρων. 
Πήρε την ελληνική υπηκοότητα και την ίδια μέρα επισκέφθηκε 
τον Διευθυντή Φάρων Στυλιανό Λυκούδη και του ζήτησε να 
καταταγεί στο Σώμα Φαροφυλάκων.

Ο Λυκούδης δέχτηκε αμέσως και τον τοποθέτησε στον 
νεόκτιστο φάρο της Ελαφονήσου, ο οποίος είχε ανεγερθεί 
μετά το ναυάγιο του «Ιμπερατρίτσε».

O Φιλοσοφόφ κάτω, πρώτος αριστερά στα Κύθηρα. Υπήρξε 
ναύαρχος του ρωσικού ναυτικού, διέπρεψε για τις στρατιωτικές 
του ικανότητες και τις ανθρωπιστικές του πράξεις, με κορυφαία 
τη διάσωση των επιζώντων του ναυαγίου του 1908, το οποίο 
αφορούσε στο φημισμένο υπερωκεάνειο «Ιμπερατρίτσε», των 
αυστροουγγρικών Λόιδ

 Σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του Λυκούδη, ο Ν.Ν. 
Φιλοσοφόφ, όταν άκουσε για την Ελαφόνησο, είπε: «Εκεί 
που έσωσα τόσους ναυαγούς, σώζομαι και εγώ, ναυαγός της 
ζωής».

Δύο χρόνια αργότερα μετατέθηκε στον φάρο των 
Αντικυθήρων όπου συνυπηρέτησε με τον 17χρονο Παναγιώτη 
Μεγαλοοικονόμου.

«…Εγώ ήμουν φοβισμένος, αγριεμένος. Υπέφερα από τη 
μοναξιά. Όμως ο Φιλοσοφόφ ήταν πάντα γαλήνιος. Μόνος, 
αγνάντευε το πέλαγος με τις ώρες.

Δεν μίλαγε ποτέ για το παρελθόν. Διάβαζε και έπινε συνέχεια 
τσάι. Τσάι, κάργα τσάι. Κοντεύαμε να γίνουμε κι εμείς 
Ρώσοι…. Ήταν ψηλός, ομορφάντρας, με γυαλισμένες μπότες, 
κόκκινος κόκκινος, ωραίος…. Υπηρετούσαμε μαζί τότε που 
γέννησε η γυναίκα του. Σε βάρδια έμαθα και εγώ τη γέννηση 
του δικού μου παιδιού. Ένα βράδυ με βροχή πήρα σήμα τον 
οπτικό: επί αισίω τοκετώ, θερμά συγχαρητήρια…»
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Ο Ρώσος ναύαρχος πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του 
στο φάρο των Αντικυθήρων. Ο ίδιος αισθανόταν ναυαγός 
της ζωής. Η πρόσβαση στον φάρο γίνεται με βάρκα από τον 
Ποταμό Αντικυθήρων. Συχνά λόγων δυσμενών καιρικών 
συνθηκών η προσέγγιση στο φάρο είναι αδύνατη. Η περιοχή 
είναι εκτεθειμένη σε όλους τους καιρούς. Ο φάρος είναι 
εγκατεστημένος σε πέτρινο κυκλικό, πύργο. Δίπλα στον 
πύργο υπάρχει κατοικία. Είναι ορατός σε απόσταση 36 
ναυτικών μιλίων. Το ύψος του πύργου είναι 23 μέτρα και το 
εστιακό ύψος 45 μέτρα

Μετά τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε στα Κύθηρα, έως 
το τέλος της ζωής του, παραδίδοντας μαθήματα γαλλικών, 
επιστατώντας στο Γυμνάσιο και ασκώντας το επάγγελμα του 
ιατρού, καθώς είχε σχετικές γνώσεις.

Έζησε αθόρυβα και ασχολήθηκε με την ταξινόμηση του 
ιστορικού αρχείου των Κυθήρων. Λόγω του σεβασμού που 
έδειχναν στο πρόσωπό του οι Γερμανοί και Ιταλοί κατακτητές, 
ο Φιλοσοφώφ κατάφερε να διασώσει μεγάλο μέρος των 
ιστορικών αρχείων των δύο νησιών τα οποία γλύτωσαν την 
πυρά, σε αντίθεση με πολλά μέρη της Ελλάδας, όπου οι 
κατακτητές κατά την αποχώρησή τους, έκαψαν τα τοπικά 
αρχεία.

Όπως θαυμάσια έγραψε ο Νικόλας Ζηργάνος στην Καθημερινή, 
ο Φιλοσοφόφ έζησε σαν μοναχός και έμεινε πάντα σεμνός, 
απέναντι ακόμα και στους δικούς του ανθρώπους  και χωρίς 
ποτέ να μιλήσει για το παρελθόν του.

Τιμητικές εκδηλώσεις για τον Ρώσο ναύαρχο που έγινε 
φαροφύλακας στην Ελλάδα  θα πραγματοποιηθούν στα 
Κύθηρα στις 30 και 31 Ιουλίου στο πλαίσιο του αφιερωματικού 
έτους Ελλάδας – Ρωσίας.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τον δήμο Κυθήρων σε 
συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την πρεσβεία 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις θα 
τιμήσουν με την παρουσία τους ο αναπληρωτής υπουργός 
Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος, 
Ευάγγελος Αποστολάκης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος, 
Γεώργιος Γιακουμάκης.

πηγές: *Η ιστορία περιλαμβάνεται στην έκδοση Πετρόκτιστοι 
Φάροι – Ταίναρο και Μαλέας, του «Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη» και έχει βασιστεί σε στοιχεία από το άρθρο 
του δημοσιογράφου Νικόλα Ζηργάνου, «Νικόλαος Ν. 
Φιλοσοφόφ», Ελληνικοί Παραδοσιακοί Φάροι, Επτά Ημέρες, 
Εφημερίδα «Καθημερινή», Κυριακή 13 Αυγούστου 1995, σ. 28.

The Russian Admiral who became a Greek Lighthouse Keeper

The fáros (φάρος), 
the Greek word for 
lighthouse, was first 
developed by the Greeks 
to light the way for 
ancient mariners.   But 
lighthouses can also 
provide a haven of 
solitude and reflection 
from within.  

In August 2016 a 
poignant memorial 
service was held in 
Kythera to honour 
the memory of a 
lighthouse keeper and 
his tumultuous journey 
from Czarist Russia 
to the rocky shores of 
Antikythera. 

Nikolay Filosofof (also 
spelt Filosofov), the son 
of Nikolay and Sofia, was born in St Petersburg on 28 April 1867, into an aristocratic family. His father, an officer 
in the Imperial Navy, served as private secretary to Queen Olga of Greece who was of Russian descent while his 
grandfather had been a much decorated hero of the 1828-1829 Russo-Turkish War.
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Nikolay Filosofov graduated from the Imperial Russian 
Naval Academy in 1887.  In November 1890 the cruiser 
to which he had been posted sailed from Kronstandt on 
a cruise through the Mediterranean carrying the Russian 
Crown Prince and future Czar Nicholas.  In Piraeus, 
Greece the ship was welcomed by the Greek Royal 
family and Filosofof was presented to Queen Olga by his 
father.  Filosofof was to become a good acquaintance of 
the then young Princes Michael and George of Greece.

In 1900 his sister Olga became a lady in waiting to 
Princess Maria, daughter 
of Queen Olga of 
Greece, and in 1902 
Filosofof was appointed 
to the command of 
Russia’s Mediterranean 
Squadron, bringing him 
once again into contact 
with Prince George, then 
High Commissioner of 
Crete.  In time, Filosofof 
became fluent in Greek.

In 1907 a maritime 
tragedy occurred which 
would later come to 
remind Filosofof of the 
poignancy of shipwrecks.  
The Austro-Hungarian 
steamship Imperatrix 
(the Empress) sailing 
from Trieste to Calcultta 

ran aground near the 
islet of Elafonissi (or 
Deer Islet) in southern 
Crete during a severe 
winter storm and 
the Russian gunboat 
Khivinets went to the 
rescue and succeeded 
in rescuing 108 of 
the 182 shipwrecked 
passengers and crew.

Back in Russia Filosofof 
rose through the naval 
ranks and became 
an Admiral (although 
some say the rank was 
that of Major General) 
in the Russian Imperial 
Navy and in 1914 he 
was appointed director 
of the lighthouse and 
navigation service of 

the Black Sea and Sea of Azov.  The Bolshevik Revolution 
of 1917 found Filosofof fighting alongside the Czarists 
and he served with the White Fleet in the Black Sea. He 
managed to escape from Odessa in Russia and walked 
overland to Constantinople.  Unfortunately his wife and 
sons did not survive the revolution.

From Constantinople Filosofof made his way to Greece 
to seek refuge. Amongst the few personal possessions 
which he took with him were a Bible, a map of the Black 
Sea lighthouse system, a book of the genealogy of the 
Filosofof family and a handful of photographs. 
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Apolytares Lighthouse, Antikythera

In Athens, he was welcomed to 
the royal court of King George 
in Tatoi where he remained for 
a year. In 1922 he presented 
himself to Stylianos Lykoudis, 
the Founder and Director of 
Greece’s Lighthouse Service, 
seeking work as a lighthouse 
keeper.  Filosofof was initially 
appointed as the temporary 
overseer of the newly 
constructed lighthouse at 
Elafonissi after the wreck of 
the Imperatrix.  

At the lighthouse he was alone 
and isolated but comfortable, 
knowing that he was close to 
the wreck of the sunken vessel 
whose passengers he had 
helped to save.  Indeed, he is 
reported to have commented: 
“that island where Russians 
once saved so many lives now 
rescues me from the shipwreck 
of my life”.

In 1923 he married for a second time but sadly his wife 
died soon after from illness in Athens.

On 11 October 1924 Filosofof was transferred to the 
lighthouse at Cape Apolytares, in the remote and 
secluded 
southern part 
of Antikythera.  
In 1927 he met 
and married 
Zambia 
(Pipina) 
Charchalaki 
and they had 
a son named 
Nikitas.  

Nikolay 
Filosofof was 
always very 
modest and 
humble and 
never spoke 
about his past 
experiences.  
It was only 
after his death 
that his family 
would discover 

a trunk in the basement of the house containing the 
possessions he brought from Russia as a testimony to 
his past.

He died in 1946 at the age of 80.

The Kytherian September 2016 17



18 The Kytherian September 2016



And so it was that on 31 July 2016 the Greek Deputy Minister of Defence, Dimitris Vitsas, the Kytherian Mayor, 
Stavros Charchalakis, the Metropolitan of Kythera Seraphim and other dignitaries and locals gathered together 
with Filosofof’s descendants to remember and honour a brave but stoic man who had completed a life’s journey 
from St Petersburg to Kythera.

George Vardas
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