1

Η σελιδοποίηση, το εξώφυλλο και η εκτύπωση έγιναν από τον συγγραφέα.
Οι φωτογραφίες είναι του συγγραφέα και της Ε. Χασιακού.
Η βιβλιοδεσία έγινε από τον συγγραφέα και τον Ν. Μελισσσάρη.
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ΕΛ.Α.Λ (ελεύθερο ανοικτό λογισμικό).
Εκδόθηκαν 50 αντίτυπα στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ το 2020.
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“Με τα ξύλα και με τα κύματα”
Το χρονικό μιας τριαντάχρονης περιπέτειας.
Η κατασκευή ενός εννιάμετρου ιστιοπλοϊκού, η συμμετοχή του σε αγώνες
Ανοικτής Θαλάσσης και τα ταξίδια του στο Αιγαίο.
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“... όποιος κερνάει τη ζωή, αυτός την σεργιανάει...”
από ένα τραγούδι των “Ενδελέχεια”

Πρόλογος
Την εποχή της καραντίνας ήταν μονόδρομος, η περισυλλογή και η
αναμόχλευση της μνήμης. Ήταν ευκαιρία να ξαναζήσω στιγμές φορτισμένες συναισθηματικά, στιγμές δράσης και περιπέτειας από το κοντινό ή
μακρινό παρελθόν.
Κάπως έτσι, άνοιξα παλιά κιτρινισμένα σημειωματάρια, ξετρύπωσα
σχέδια και φωτογραφίες από σκονισμένους φακέλους, ξεφύλλισα το ημερολόγιο του σκάφους, και προσπάθησα κάποια απ’ αυτά να τα περάσω
στην οθόνη του υπολογιστή. Δεν μου ήταν εύκολο.
Οι αράδες που ακολουθούν δεν είναι τεχνικό εγχειρίδιο, δεν είναι
ναυτικός ή ταξιδιωτικός οδηγός και βέβαια, πολύ περισσότερο, δεν είναι
λογοτεχνικό κείμενο. Είναι απλά μια σύντομη καταγραφή αναμνήσεων από
την προσπάθεια που έκανα για να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο:

“να φτιάξω ένα καράβι, να ταξιδέψω και να γυρίσω τον κόσμο”!

Το πιο πιθανό είναι, αυτό το κείμενο, να ενδιαφέρει λίγους. Εξάλλου
γράφτηκε για προσωπική ικανοποίηση. Θα ήθελα όμως να το μοιραστώ
με κάποιους φίλους (γνωστούς ή άγνωστους) που τους αρέσει η ενασχόληση “με τα ξύλα και με τα κύματα”.
Ευχαριστώ τον Νίκο, φίλο από τα παλιά, ιδιοκατασκευαστή και βαρκάρη,
που είχε την καλοσύνη να γράψει δυο αράδες προλογίζοντας, με τον δικό
του μοναδικό τρόπο, το βιβλιαράκι αυτό.
Ανάβυσσος Μάιος 2020
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ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΑΤΖΑΒΟΥΝΤΟΥ
Την, εν μέσω καραντίνας, γέννηση του κειμένου που μας έφτιαξε ο Λεωνίδας, είχα την τύχη και την τιμή να την παρακολουθήσω από το ξεκίνημά της. Εξ αποστάσεως βέβαια, αφού η τεχνολογία τα επιτρέπει πια αυτά.
Και δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά όταν μου έδωσε την σχεδόν τελική,
έντυπη πλέον εκδοχή του κειμένου, πάντα προς τιμή μου, για να ρίξω μια
ματιά και να πω την γνώμη μου, μου φάνηκε πως με προσκάλεσε "αν
θέλω να γράψω κάτι τις μιας και υπάρχει χώρος". Αν κατάλαβα λάθος, δεν
έγινε και τίποτα, απλά θα το διαβάσει μόνον αυτός, και θα την γλυτώσουν
οι υπόλοιποι. Ο Λεωνίδας τα είπε όλα, και με τον πλέον γλαφυρό τρόπο.
Ας έρθω όμως στο θέμα. Ποιο είναι το θέμα; Νομίζω πως είναι οι βάρκες. Οι βάρκες με τον τρόπο όμως που εμείς (νομίζω πως σε σημαντικό
βαθμό υπάρχει σύμπνοια ως προς αυτό) τις εννοούμε και τις ζούμε. Γιατί οι
βάρκες ευτυχώς μπορούν να είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Για άλλους είναι μέσο αθλητικής άσκησης, κάτι σαν αθλητικά παπούτσια ας πούμε. Για άλλους μέσο κοινωνικής προβολής (μακριά από εμάς, άλλωστε δεν
θα είχαμε αυτές τις βάρκες αν μας αφορούσε αυτή η οπτική). Για άλλους
μέσο και τρόπος διακοπών. Για άλλους είναι ησυχαστήριο και τόπος φυγής, μέσο στενής επαφής με την φύση, την θάλασσα, την ακτή, τον αέρα,
τον ήλιο, τα κύματα, τ' αστέρια..., κάτι σαν την καλύβα του Henry David
Thoreau. Τέλος γι' άλλους όχημα μεταφοράς ονείρων, ή πολλά μαζί απ'
αυτά και πολλά ίσως ακόμα. Για τον Λεωνίδα όμως τι είναι; Νομίζω πως θα
ήταν προσβλητικό να πω πως είναι το χόμπι του. Δεν θα πω πως είναι η
ζωή του, αλλά σίγουρα πως είναι ένα σημαντικό κομμάτι της. Και η
"ΑΣΤΑΡΤΗ" είναι φορτωμένη με όνειρα. Όνειρα που ακόμη και αν δεν
πραγματοποιηθούν σίγουρα θα προσεγγιστούν.
Ένας φίλος, βαρκάρης κι αυτός, μου διηγήθηκε την εξής ιστορία: Όταν
ήταν πιτσιρικάς, στην γειτονιά του, σ' ένα χωράφι ήταν πεταμένο ένα καταμαράν. Όχι βέβαια απ' αυτά τα σούπερ λουξ που είναι τόσο άσχημα και
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που έχουν γεμίσει τις θάλασσες στις μέρες μας. Υποθέτω κάτι μικρό, ίσως
περισσότερο θαλάσσιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, το έβλεπαν εκεί οι πιτσιρικάδες και καταστρώνανε σχέδια, να το πάρουν και να το φτιάξουν. Ώσπου
ένας από την παρέα είπε: "και τί θα το κάνουμε μόλις το φτιάξουμε;". Όλοι
πάγωσαν. Ένας άλλος πιτσιρικάς όμως τους έβγαλε από την δύσκολη
θέση: "θα πάμε στο Ματζαβουντού". Αυτό ήτανε. Το Ματζαβουντού έγινε
ο στόχος τους. Ο προορισμός τους.
Όταν άκουσα την ιστορία αυτή, κατάλαβα πως όλα αυτά τα χρόνια δεν
κάνουμε άλλο από το να πηγαίνουμε προς το Ματζαβουντού! Και για
όποιον ρωτήσει που βρίσκεται, θα απαντήσω με τα λόγια του Melville για
το που βρίσκεται το Κοκοβόκο, το νησί που γεννήθηκε ο Κουικουέγκ:
"Είναι νησί πολύ μακρινό, στα νοτιοδυτικά. Δεν υπάρχει σε κανένα χάρτη. Οι αληθινοί τόποι δεν υπάρχουν ποτέ".
Τώρα για τα σχέδια, τα υλικά, την συχνά επίπονη διαδικασία απόκτησης
των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την κατασκευή, για τους αγώνες, τα ταξίδια, αλλά και την ικανοποίηση που αποκτήθηκε από την διαδικασία αυτή,
δεν έχω να προσθέσω κάτι. Τα είπε ο Λεωνίδας.
Θα ήθελα μόνο να σταθώ στις ατέλειωτες και ανεπανάληπτες ώρες "ταξιδιού" κάτω από τις αναποδογυρισμένες ακόμα γάστρες. Παρέα με τους
Slocum, Moitessier, Dumas, Annie Hill, και τόσους άλλους που τότε ανακαλύπταμε, και μαζί με καπνό και αλκοόλ, μεθούσαμε από τις αναθυμιάσεις
των όσων μαθαίναμε για τις ζωές τους και τα ταξίδια τους. Και νομίζω πως
επειδή απ' αυτές τις αναθυμιάσεις "κορέστηκαν" και τα ξύλα της αναποδογυρισμένης "ΑΣΤΑΡΤΗΣ", γι' αυτό έγινε τόσο όμορφη. Και όχι μόνο χάριν
των σχεδίων του VAN DE STADT και στις αναμφισβήτητες καραβομαραγκούδικες δεξιότητες του καραβοκύρη της.
Λοιπόν Λεωνίδα, θα τα (ξανά)πούμε στην περατζάδα προς το ΜΑΤΖΑΒΟΥΝΤΟΥ!
“ΚΥΜΟΘΟΗ” 9/2020
Ο φίλος από το Σιθρού
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Μέρος Πρώτο : “TRIPIA” (η δοκιμή)TRIPIA” (η δοκιμή)” (η δοκιμή)
Θα πρέπει να ήταν μέσα της δεκαετίας του 80, και όλα ξεκίνησαν, ως συνήθως, με ένα τηλεφώνημα:
-- Έλα στο “Σι Θρού” να γνωρίσεις έναν τύπο που του αρέσουν οι βάρκες και
λέει ότι θα φτιάξει ένα ιστιοπλοϊκό μόνος του...
Πήγα, ο παράξενος τύπος καθόταν σε μια γωνιά με αναμμένη την πίπα του
και με ένα μισοάδειο ποτήρι ουίσκι, ο δε “Ψάριας”, αριστερός τότε, ρόκαρε
στα πλατό με τα βινύλια. Αυτό ήταν. Απ ότι θυμάμαι, εμείς κλείσαμε το μαγαζί. Πολλές ήταν οι συναντήσεις που ακολούθησαν, ατέλειωτες συζητήσεις,
κουβέντες τεχνικές, φιλοσοφικές, ταξιδιάρικες, θαλασσινές. Κάναμε όνειρα,
καταστρώναμε σχέδια, βάζαμε στόχους, προϋποθέσεις, προτεραιότητες .
Περνάγαμε ωραία και ανέμελα. Βλέπεις τα φανταστικά ταξίδια είναι εύκολα
και φτηνά, δεν χρειάζεται παρά μόνο καπνός, λίγο αλκοόλ, ένας καναπές και
μπόλικος χρόνος.
Ενίοτε όμως υπάρχουν και άνθρωποι που εννοούν αυτά που λένε και σχεδιάζουν, και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Έτυχε να είμαστε και οι δύο απ αυτούς.
Το πρώτο που έπρεπε να απαντηθεί ήταν, “τί την θέλουμε την βάρκα;”. Συμφωνήσαμε αμέσως, ήταν εύκολο, “θα γυρίσουμε μ’ αυτή τον κόσμο”! Τα κατασκευαστικά σχέδια; Θα τα κάνουμε εμείς ή θα τα αγοράσουμε έτοιμα;
Συμφωνήσαμε ότι θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με την Ναυπηγική, εξ άλλου το κόστος αγοράς ήταν σχετικά μικρό και οι επιλογές σχεδίων ήταν αρκετές. Άρχισε λοιπόν το ψάξιμο. Έχοντας αυτός μεγαλύτερη ευχέρεια με τα αγγλικά και όντας πιο διαβασμένος, μου έδειξε έναν κατάλογο
του Ολλανδού VAN DE STADT , στον οποίο υπήρχε μια μεγάλη γκάμα σχεδίων ιστιοπλοϊκών σκαφών ανοικτής θαλάσσης από 6 μέχρι 15 μέτρα. Φάνηκε από νωρίς ότι καλοέβλεπε ένα 8μετρο “ολόφρεσκο” σχέδιο με μοντέρνο
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τρόπο κατασκευής. Ήταν πράγματι πανέμορφο. Οι επόμενες μέρες για μένα
ήταν μέρες μελέτης. Με τα λιγοστά μου αγγλικά μάθαινα μεθόδους κατασκευής, μυστικά ναυπηγοξυλουργικής, αλλά και την σημασία του τύπου
ιστιοφορίας, τον ρόλο του μεγέθους του σκάφους για την διαβίωση μέσα σ’
αυτό, και άλλα. Καθώς προχωρούσαν οι συζητήσεις, και ενώ ο φίλος μου
φαινόταν να έχει κάνει την επιλογή του, ένιωθα ότι τα “νερά ήταν βαθιά”, η
απόφαση μεγάλη, το έξοδο απροσδιόριστο, και το αποτέλεσμα αμφίβολο.
Με άλλα λόγια, πιο λαϊκά, άρχισα να “κωλώνω”.
Εκείνη την εποχή, σε κάποιο ναυτικό σαλόνι, συνάντησα το ναυπηγό Σ. Ψαθέρη ο οποίος διέθετε σχέδια για βάρκες. Έτσι μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω
πρώτα μια μικρή βάρκα με πανί. Σκέφτηκα δηλαδή να κάνω μια δοκιμή,
διότι αφ’ ενός αν κάτι πήγαινε στραβά οι
απώλειες σε χρήμα, κόπο και χρόνο θα
ήταν

ασύγκριτα

μικρότερες,

και

αφ’

ετέρου αν όλα πήγαιναν καλά θα είχα
πλεούμενο για αναψυχή όσο διάστημα θα
έφτιαχνα το μεγάλο σκάφος. Μετά από
ένα γρήγορο οικογενειακό συμβούλιο η
απόφαση ελήφθη.
Οι αγορές των σχεδίων, και από τους δυο
μας, έγιναν στο τέλος της δεκαετίας του 80
σχεδόν ταυτόχρονα. Εκείνος ολλανδικά
σχέδια 8μετρου “ιστιοπλοϊκού ανοικτής
θαλάσσης”, και εγώ ελληνικά σχέδια
4μετρης “βάρκας με κουπιά και πανί”.
Το γλέντι άρχισε... Μελέτη των σχεδίων,
διερεύνηση

και

προμήθεια

ξυλείας

(Ιρόκο), κόλας (Πολυουρεθάνης), κόντρα
πλακέ (εξωτερικής χρήσης Οκουμέ) και
βίδες (ανοξείδωτες). Η κατασκευή των
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νομέων και των μπουλμέδων ήταν εύκολη δουλειά, έγινε στο σπίτι και γι
αυτό τελείωσε γρήγορα. Το επόμενο βήμα ήταν να στηθεί το σκαρί πάνω σε
μια πρόχειρη βάση, δουλειά που δύσκολα γίνεται μέσα στο διαμέρισμα.
Αναγκαστικά το στήσιμο έπρεπε να γίνει στο εξοχικό. Εκεί υπήρχε άφθονος
χώρος αλλά ΔΕΝ υπήρχε ρεύμα και επίσης, δυστυχώς, θα δούλευα μόνο
Σαββατοκύριακα. Δεν υπήρχε άλλη λύση, προμηθεύτηκα λοιπόν τα
απαραίτητα εργαλεία χειρός (τρυπάνι, ράσπα, σκαρπέλα, κατσαβίδια,
πριόνια και πατόχαρτα) και ξεκίνησα. Το στήσιμο του σκελετού, σύμφωνα
με τα βιβλία, ήθελε προσοχή και μεγάλη ακρίβεια. Όλα πήγαν καλά. Αφού
τοποθετήθηκαν οι νομείς ,το κοράκι και η παπαδιά, κολλήθηκαν πάνω τους
οι διαμήκεις ενισχύσεις και το σοτρόπι. Είναι ωραία αυτή η στιγμή, τα
δισδιάστατα αντικείμενα γίνονται τρισδιάστατα και παίρνουν μορφή
βάρκας έστω και ανεστραμμένης.
Σειρά είχε το πέτσωμα. Το κόντρα πλακέ, και ειδικά αυτό που είναι καλής
ποιότητας, είναι ένα πολύ καλό υλικό για τους ιδιοκατασκευαστές. Με σωστά κατασκευαστικά σχέδια, εύκολα το υλικό αυτό παίρνει τη φόρμα, σημαδεύεται, κόβεται και προετοιμάζεται για την μόνιμη τοποθέτηση. Αυτό όμως
που δεν είχα υπολογίσει ήταν η δουλειά που χρειαζόταν, χωρίς ρεύμα ξαναλέω, για τις πεντακόσιες περίπου βίδες που έπρεπε να βάλω. Να σημειωθεί
ότι για κάθε βίδα απαιτούντο τρία διαφορετικά τρυπάνια: ένα μικρής διαμέτρου για τρύπημα στο ξύλο, ένα μεγαλύτερης διαμέτρου στο κόντρα πλακέ για να περνά η βίδα ελεύθερα, και ένα πολύ μεγάλης διαμέτρου για φρεζάρισμα. Με άλλα λόγια, 500*3 = 1500 τρυπήματα με δράπανο χειρός, αυτόν
με την μανιβέλα!
Με αρκετή υπομονή και επιμονή, σε μερικά Σαββατοκύριακα, η δουλειά τελείωσε και το αποτέλεσμα έδειχνε πολύ ικανοποιητικό.
Σειρά είχε η πλαστικοποίηση, δηλαδή πολυεστέρας, υαλοΰφασμα, στοκάρισμα, τρίψιμο και όλα αυτά έχοντας στο νου μου τη φράση: “το αποτέλεσμα
είναι ανάλογο της προσπάθειας”. Η ενασχόληση με χημικές ουσίες είναι ότι
χειρότερο για μένα, φαντάζομαι και για άλλους, αλλά αναγκαία.
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Τελικά, όταν νιώσεις ικανοποιημένος ή όταν βαρεθείς το τρίψε – στόκαρε
(συνήθως το δεύτερο έρχεται πρώτα), φτάνει η στιγμή της αναστροφής. Για
αυτή την δουλειά χρειάστηκα μια μικρή βοήθεια φίλου.
Με την πείρα που έχω σήμερα, τέσσερεις είναι οι καλύτερες στιγμές στη
κατασκευή ενός σκάφους: η αγορά των σχεδίων, το σκάρωμα, η αναστροφή
και η καθέλκυση αν βέβαια κάτσει καλά στο νερό.
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Μετά την αναστροφή άρχισε η δουλειά εσωτερικά: προετοιμασία για ένα μικρό πλωριό κατάστρωμα, κουπαστές, πάγκους, θήκη καρένας, πανιόλα,
αστάρι και τελικά βάψιμο με χρώμα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. Αυτά
τα υλικά είναι δύσκολα στη χρήση τους αλλά είναι αναντικατάστατα για
επιφάνειες εκτεθειμένες στο νερό και στον ήλιο.
Νιώθοντας ότι πλησιάζει η στιγμή της καθέλκυσης, και βρισκόμενος σε καλοκαιρινές διακοπές με άφθονο χρόνο, η δουλειά προχώρησε γρήγορα. Με
την βοήθεια φίλου φτιάξαμε με κοιλοδοκό ένα τρέιλερ, έβαλα κοτσαδόρο
στο TRABANT και... φύγαμε.
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Θυμάμαι ότι ήταν το μεγάλο γεγονός όχι μόνο της οικογένειας αλλά όλης της
γειτονιάς, για όλους αυτούς που παρακολουθούσαν την δουλειά επί ένα
χρόνο τώρα, με αρκετή δυσπιστία στην αρχή αλλά με ειλικρινή χαρά και
προσφορά βοήθειας στη συνέχεια. Η αγωνία του ιδιοκατασκευαστή κατά
την πρώτη καθέλκυση του σκάφους δεν περιγράφεται εύκολα. Μέσα σε
δευτερόλεπτα κρίνεται η μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε , σωματική και
πνευματική, αλλά και ο χρόνος και το χρήμα που διέθεσε για αυτό τον σκοπό. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς έχεις την αγωνία: “αν μπει στο νερό,
θα επιπλεύσει; θα σταθεί ίσια ή θα κουπαστάρει;” Και βέβαια όσο πλησιάζει
η στιγμή “της αλήθειας” η αγωνία μεγαλώνει.

Για οικονομικούς και άλλους λόγους η αρματωσιά της βάρκας και η ιστιοφορία καθυστέρησε για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά έγινε, και τα
άρμενα την έκαναν πανέμορφη. Με την πρώτη ευκαιρία έγιναν και κάποιες
τελικές επεμβάσεις αισθητικής υφής, χρησιμοποιώντας περισσευούμενο
ιρόκο.
Μετά από αρκετές δοκιμαστικές βαρκάδες έγιναν και δύο ταξιδάκια (12 και
13 ναυτικά μίλια).
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Μετά από αρκετές δοκιμαστικές βαρκάδες έγιναν και δύο ταξιδάκια (12 και 13 ν. μίλια)

Το πρώτο αρμένισμα με πανί με ενθουσίασε.
Τι να πρωτοθυμηθώ, εκείνη τη βραδινή βαρκάδα με την λάμπα θυέλλης
δεμένη στο παταράτσο, τη διανυκτέρευση (στα πανιόλα) αρόδο στο κόλπο
της Ανάβυσσου, το σπρέι που φάγαμε σε εκείνα τα όρτσα που τελειωμό δεν
είχαν (είχα και τον μικρό μαζί μου)…

"...δίπλα στα κύματα, εδώ είναι ωραία μίστερ...”
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Παραλειπόμενα:

-- Δυο λόγια για το όνομα. Η πρώτη αντίδραση συμπαθούς γείτονα αλλά
γρουσούζη, όταν άκουσε ότι θα φτιάξω μόνος μου βάρκα ήταν “...θα βου-

λιάξει!”. Πέρασε καιρός, με επισκεπτόταν στο χώρο που δούλευα, μάλλον
από περιέργεια και δυσπιστία. Σιγά σιγά άρχισε να μαλακώνει, “μπορεί και να

μη βουλιάξει” έμοιαζε τώρα να σκεφτόταν. Το τελικό σοκ όμως το έπαθε όταν,
ενώ πια η βάρκα είχε πάρει μορφή, με είδε να ανοίγω τρύπα στη σεντίνα
προκειμένου να βάλω την θήκη της ανασυρόμενης καρένας Δεν μου το
συγχώρεσε ποτέ. Αυτό που έβλεπε τον... προσπερνούσε! Έκτοτε όποτε
αναφερόταν σ' αυτήν, την αποκαλούσε «η τρύπια». Αυτός ο επιθετικός
προσδιορισμός μου έμεινε στο μυαλό.
Αρκετό καιρό μετά, αφού την είχα καθελκύσει, σε μια όμορφη νυχτερινή
βαρκάδα με κουπιά, μια φίλη από την παρέα, βρισκόμενη σε ευφορία την
αποκάλεσε «τρύπια»! Θυμήθηκα τον γείτονα από τα παλιά. Όταν την κοίταξα
με απορία, μας διευκρίνισε «trip-ια δηλαδή ταξιδιάρα»! Δεν τον είχα ξανά
ακούσει αυτόν τον νεολογισμό αλλά μου άρεσε. Από τότε το όνομα αυτής
καθιερώθηκε «TRIPIA” (η δοκιμή)».
-- Δυστυχώς, αν και κάναμε αρκετά μίλια και με έμαθε τα πρώτα μυστικά της
ιστιοπλοΐας, το τέλος της δεν ήταν ηρωικό.
Ένα καλοκαίρι την άφησα μόνη αρόδο και έλειψα μία βδομάδα στη Κρήτη.
Κάποιος κακοήθης κομπλεξικός έκοψε, με μαχαίρι, το αγκυρόσχοινο και η
βάρκα παρασύρθηκε στην ακτή, χτυπήθηκε σε πέτρες και έκανε νερά. Την
έφερα σπίτι την επιδιόρθωσα πρόχειρα, αλλά ασχολούμενος με το μεγάλο
σκάφος που έφτιαχνα τότε, δεν ασχολήθηκα ξανά μαζί της....
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Μέρος Δεύτερο :

“ΑΣΤΑΡΤΗ” (η κατασκευή)

2.1 Η επιλογή των σχεδίων
Μετά την πετυχημένη δοκιμή με την κατασκευή της μικρής βάρκας,
πήρα την μεγάλη απόφαση. Ξεκινώ την κατασκευή μεγάλου ιστιοπλοϊκού
Ανοικτής Θαλάσσης. Το όνειρο που είχα θα το κάνω πραγματικότητα.
Άρχισε λοιπόν προσεκτικά η αναζήτηση των κατάλληλων κατασκευαστικών
σχεδίων. Η επιλογή αυτή καταλάβαινα ότι είναι σημαντική, πρώτον διότι δεν
θα έχει «γυρισμό», δεν γίνεται αργότερα να το μετανιώσεις, και δεύτερον,
απ' αυτή θα εξαρτώταν η ψυχική και οικονομική μου υγεία τα επόμενα
χρόνια.
Η επιλογή του ναυπηγού, το μέγεθος του σκάφους και η μέθοδος κατασκευής, ήταν τα βασικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν πρώτα. Παρατη-
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ρώντας τα σχέδια που είχε αγοράσει πριν τρία χρόνια ο φίλος μου, από τον
Ολλανδό VAN DE STADT, διαπίστωσα ότι ήταν πλήρη και πολύ αναλυτικά για
το επίπεδο των γνώσεών μου. Επιπροσθέτως, υπήρχε και Έλληνας ναυπηγός - αντιπρόσωπος στον οποίο μπορούσα να αποταθώ ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το θεωρούσα πολύ σημαντικό και τελικά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο
στη τελική επιλογή. Η αναζήτηση σχεδίων από άλλους δύο - τρεις ναυπηγούς δεν άλλαξε την αρχική μου προτίμηση.
Το μέγεθος του σκάφους ήταν η δεύτερη παράμετρος που με απασχόλησε.
Γενικά, σε τέτοιου είδους διλήμματα έχω την άποψη ότι όσο πιο μικρά είναι
τα σκάφη τόσο πιο καλά. Βέβαια το μέγεθος εξαρτάται, εκτός από τον οικονομικό παράγοντα, και από την χρήση για την οποία προορίζεται. Για ημερήσιες βαρκάδες π.χ. ένα 6μετρο είναι μια χαρά, για μακροχρόνια όμως
διαβίωση θα πρέπει να είναι πιο μεγάλο. Επίσης σημασία έχει ο αριθμός των
ανθρώπων καθώς και ο χρόνος που έχουν σκοπό να διαβιώνουν.
Μ' όλα αυτά στο μυαλό, ξεφυλλίζοντας τον κατάλογο των σχεδίων του
Ολλανδού, απέκλισα σκάφη μικρότερα από 7 και μεγαλύτερα από 10 μέτρα.
Σ΄ αυτό το εύρος υπήρχαν τέσσερα σχέδια, ένα 7μετρο, ένα 8μετρο (αυτό
του φίλου μου), ένα 9μετρο και ένα 10μετρο.
Η μέθοδος κατασκευής ήταν η τρίτη και τελευταία παράμετρος που έπρεπε
να διερευνηθεί. Οι πιθανοί τρόποι κατασκευής ξύλινου σκάφους από ερασιτέχνη ιδιοκατασκευαστή ήταν: α) η κλασική μέθοδος (με φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 12mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδοςmm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια), μέθοδος
η οποία δίνει γάστρες με τσακίσματα, και β) η πιο σύγχρονη μέθοδος, αυτή
της «ψυχρής κόλλησης» με χρήση εποξικής κόλας, κατά την οποία η γάστρα
καλύπτεται από τρεις διαδοχικές στρώσεις από λωρίδες λεπτού (4 ή 5mm)mm)
κόντρα πλακέ και δίνει γάστρα σφαιρική, δίχως τσακίσματα.
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Κατασκευαστική τομή
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Επέλεξα τον πρώτο, τον κλασικό τρόπο κατασκευής, διότι έχοντας εμπειρία
από την κατασκευή της μικρής βάρκας, τον θεωρούσα πιο εύκολο, πιο
γρήγορο, και πιο οικονομικό. Επιπροσθέτως η χρήση εποξικών υλικών με
τρόμαζε διότι τα βιβλία έλεγαν, ότι απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας τις οποίες δεν μπορούσα να εξασφαλίσω, μη
έχοντας κλειστό κλιματιζόμενο χώρο εργασίας.
Τελικά η επιλογή περιορίστηκε σε δύο σκάφη, στο 7μετρο “SEA TON” και τοSEA TON” και το
9μετρο “SEA TON” και τοSEA STAR”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προ”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προτιμούσα. Το ερώτημα τώρα ήταν, πιο από τα δύο; Κάθε ένα είχε τα πλεονεκτήματά του, ήταν δε και τα δύο πανέμορφα. Η προσοχή μου είχε στραφεί
προς το μικρότερο έως ότου αγαπημένο μου πρόσωπο, σε σχετική συζήτηση που είχαμε, μου δήλωσε: “...αν δεν μπορώ να σταθώ όρθια μέσα στην
καμπίνα, δεν μπαίνω στη βάρκα σου!”.
Αυτό ήταν, η απόφαση πάρθηκε, το 9μετρο SEA STAR 30' σχεδιασμένο από
τον μακαρίτη πλέον Ολλανδό VAN DE STADT (με εσωτερικό ύψος καμπίνας
1,90m !) ήταν μια καλή επιλογή.
2.2 Οι πρώτες εργασίες
Τα σχέδια παραγγέλθηκαν τον Δεκέμβρη του 1993 και τα παρέλαβα το
Γενάρη του 1994. Ήταν η δεύτερη φορά που έπιανα κατασκευαστικά σχέδια
σκάφους στα χέρια μου, αλλά αυτή τη φορά το πακέτο ήταν μεγάλο. (18
φύλλα εκ των οποίων τα περισσότερα μεγέθους Α1). Ευτυχώς οι νύχτες του
χειμώνα είναι ατέλειωτες και μου παρείχαν αρκετό χρόνο για μελέτη.
Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που δειλά δειλά κατασκεύασα ήταν η λαγουδέρα, με συγκολλητή ξυλεία και με ελαφριά καμπύλη.
Σε αρκετές απορίες βρήκα βοήθεια από βιβλία, σε άλλες από τον φίλο μου,
αλλά και από τον αντιπρόσωπο ναυπηγό. Παρόλα αυτά, ένιωθα λες και ένα
τεράστιο δάσος απλώθηκε μπρος στα μάτια μου και μου έκρυψε όλη τη
θέα. Από που να ξεκινήσω και που να τελειώσω; Σε τέτοιες περιπτώσεις με-
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γάλο όπλο είναι η κοινή λογική (η οποία μάλλον δεν είναι και τόσο κοινή,
αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα).
Τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσω τα ήξερα (κατασκευή νομέων, τοποθέτησή τους ανάποδα σε πρόχειρη σκάρα, πέτσωμα γάστρας, αναστροφή,
ξυλοδουλειά στο εσωτερικό, κατάστρωμα, καρένα και... έτοιμο!). Η κατάσταση θύμιζε μια περιγραφή του MER”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προSIN για το πώς νιώθει ένας κλέφτης
στην πρώτη του μπούκα: “ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν ξέρει πώς να
το κάνει...”.
Γρήγορα κατάλαβα ότι επειδή το έργο ήταν πολύ μεγάλο, αν δεν ελέγξω τη
σκέψη μου, εύκολα θα χαθώ και δεν θα κάνω τίποτα. Έπρεπε δηλαδή να ξεχάσω τα πάντα και να επικεντρωθώ μόνο στο πρώτο βήμα που είχα να διαβώ. Και το πρώτο βήμα ήταν η κατασκευή των 11 μπουλμέδων (εγκάρσιες
τομές του σκάφους) οι οποίοι κατόπιν θα τοποθετηθούν πάνω σε πρόχειρη
σκάρα, με κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλο, και θα ορίσουν το σχήμα
της γάστρας.
Αφού κατανόησα τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, έφτιαξα τη λίστα των
υλικών που θα χρειαστούν. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η ξυλεία έπρεπε να είναι Σίπο (μαόνι), το κόντρα πλακέ Φαινόλ Σαπέλι (δυσεύρετο, πανάκριβο
και... αρωματικό), η κόλα εποξική δύο συστατικών (μπελαλίδικη στη χρήση
αλλά πολύ ισχυρή) και οι βίδες ανοξείδωτες. Η προμήθεια αυτών των υλικών δεν ήταν εύκολη, απαιτούσε ένα ταξίδι 100 χιλιομέτρων, και βέβαια ό,τι
σημαίνει αυτό σε χρήμα και χρόνο. Για να λιγοστέψουν οι διαδρομές προσπαθούσα, όσο γινόταν, να κάνω μια προεργασία και για τα χρειαζούμενα
υλικά της επόμενης εργασίας, συνήθως όμως κάτι θα ξέχναγα.
Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε και που δεν είχα φανταστεί το μέγεθός
του, ήταν ο τρόπος ασφαλούς μεταφοράς των μεγάλων αντικειμένων. Για
παράδειγμα ένα φύλλο κόντρα πλακέ έχει διαστάσεις 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος,5mm) Χ 1,2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος5mm) μέτρα ή ένα
μαδέρι ξύλου μπορεί να έχει μήκος 3 ή 4 μέτρα. Στις πρώτες μεταφορές δυσκολεύτηκα αρκετά αλλά με την πάροδο του χρόνου έμαθα να τα ασφαλίζω
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και να τα μεταφέρω στη σκάρα του TR”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προABANT. Ευτυχώς δεν έγινε ποτέ κανένα ατύχημα.
Μετά την προμήθεια των υλικών ξεκίνησε η δουλειά μέσα στο σπίτι. Πρώτα
έγινε το Λόφτινκ, δηλαδή σχεδιάστηκαν, με μεγάλη ακρίβεια, οι νομείς
πάνω σε φτηνό νοβοπάν, και κατόπιν με οδηγό το σχέδιο του κάθε μπουλμέ,
έγινε η συναρμολόγησή τους από μέρη ξύλου και κομματιών κόντρα πλακέ,

Χάραξη των “γραμμών” πάνω σε νοβοπάν

που είχα

Κατασκευή μπουλμέδων Νο1, Νο2, Νο3

διαμορφώσει πριν, με την χρήση εποξικής κόλας. Η δουλειά

τελείωσε με το πέρασμα των μπουλμέδων με εποξική ρητίνη και με ένα ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα. Όλη η κατασκευή διήρκησε λίγους μήνες.
Στο τέλος κάθε προσπάθειας συνηθίζω καθώς ξεκουράζομαι, να αποστασιοποιούμαι από το δημιούργημα και να στοχάζομαι. Θυμάμαι ότι έστησα και
τους 11 μπουλμέδες στον τοίχο όρθιους, διαδοχικά τον ένα πίσω από τον
άλλο, και κοιτάζοντάς τους από κάποια απόσταση προσπαθούσα να ''δω'' το
σκάφος. Με μισόκλειστα τα μάτια, σαν να μου θύμιζε λίγο σκάφος, όμως πιο
πολύ θύμιζε ακορντεόν συμπιεσμένο. Ήταν νωρίς, μου ήταν δύσκολο ακόμη
να ''ταξιδέψω'' μαζί του.
Ερχόμενος στη πεζή πραγματικότητα διαπίστωσα ότι αυτή η βάρκα ήταν μεγάλη. Ήταν αδύνατο να συνεχίσω μέσα στο σπίτι. Σύντομα έπρεπε να αποφασίσω, ή το σκάφος (μπουλμέδες, ξύλα, κόντρα πλακέ, κόλες, ροκανίδια
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και εργαλεία) μέσα στο σπίτι και εγώ απ' έξω, ή εγώ στο σπίτι και το σκάφος
έξω. Αποφάσισα το δεύτερο. Με άλλα λόγια έπρεπε να φτιάξω ένα μικρό
χώρο για εργαστήριο και αποθήκη και ένα στοιχειώδες υπόστεγο κάτω από
το οποίο θα σκάρωνα το σκάφος.

2.3 Το σκάρωμα και το πέτσωμα
Το ότι θα χρειαζόταν να αποκτήσω διάφορες ειδικότητες (ξυλουργός,
υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ηλεκτροσυγκολλητής...) το είχα φανταστεί, αλλά
και χτίστης; Ευτυχώς, εδώ είχα βοηθό! Τελικά το εργαστήριο - αποθήκη και
το υπόστεγο τα φτιάξαμε, αλλά το χρονοδιάγραμμα πήγε περίπατο.

Το συνεργείο σε δράση!

Όταν ξεκινάς μια τέτοια δουλειά το χρονοδιάγραμμα που κάνεις στην αρχή,
λέει ότι, στη χειρότερη, σε 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος χρόνια θα έχεις τελειώσει. Δεν φαντάζεσαι τι
σε περιμένει. Ίσως έτσι είναι καλύτερα, διότι αν ήξερα ότι θα τέλειωνα π.χ.
σε 8 χρόνια ίσως να μην άρχιζα ποτέ. Υπάρχουν ένα σωρό λεπτομέρειες και
απρόοπτα που δεν έχεις συνυπολογίσει, τα οποία εμφανίζονται σταδιακά,
και αναγκάζεσαι κάθε χρόνο να δίνεις παράταση για άλλον ένα χρόνο...
Κάποια στιγμή, με μεγάλη καθυστέρηση, ξεκίνησε η κατασκευή της σκάρας
με φτηνό ασπρόξυλο. Ήταν άνοιξη, λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα, και
ήθελα να εκμεταλλευθώ τις σχολικές διακοπές και να το “SEA TON” και τοτρέξω” μήπως
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προλάβω το καλοκαίρι και πετσώσω. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που έχω
άφθονο χρόνο και οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τα χημικά που
χρησιμοποιούμε. Σ’ αυτή την βιασύνη, αλλά και στο ότι τη δουλειά την
έκανα μόνος μου, οφείλεται η έλλειψη δυστυχώς, φωτογραφικού υλικού
αυτής της φάσης κατασκευής. Το στήσιμο των 11 μπουλμέδων είναι εργασία που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια, πολλές μετρήσεις και αρκετή υπομονή.
Ένας - ένας στήθηκαν οι μπουλμέδες στις κατάλληλες θέσεις, ευθυγραμμιστήκαν, στερεώθηκαν και τέλος τοποθετήθηκε το κοράκι και η παπαδιά. Το
συμπιεσμένο ακορντεόν άνοιξε. Σειρά είχε η τοποθέτηση της ξυλείας κατά
το διάμηκες. Ένα μαδέρι περίπου 7μετρο (το σοτρόπι) στο κέντρο ψηλά (θυμίζω ότι η γάστρα στήθηκε ανάποδα), δύο πηχάκια σε κάθε πλευρά (οι διαμήκεις ενισχύσεις) και οι κουπαστές, κωλυθήκαν και βιδώθηκαν στους
μπουλμέδες, στη παπαδιά και στο κοράκι. Οι σχολικές διακοπές του Πάσχα
βοήθησαν και το στήσιμο του σκελετού τελείωσε γρήγορα.
Στον καθιερωμένο στοχασμό, κοιτώντας το σκαρί από μακριά, με ανοιχτά
(και όχι μισόκλειστα) αυτή τη φορά τα μάτια, συλλογιζόμουνα ότι αυτή είναι
μια εξαιρετική στιγμή. Είναι κάποιες στιγμές σ’ όλη αυτή την περιπέτεια που
δεν περιγράφονται εύκολα. Είναι στιγμές αλλαγής, μεταμόρφωσης. Είναι
γέννα. Η εγκυμοσύνη κρατά μήνες, η γέννα όμως γίνεται σε μια στιγμή.
Να μερικές τέτοιες στιγμές:
- η αγορά των σχεδίων (το σκάφος στο χαρτί)
- το στήσιμο του σκαριού (οι δισδιάστατοι μπουλμέδες γίνονται τρισδιάστατη γάστρα)
- η αναστροφή (τα πάνω κάτω)
- η τοποθέτηση του σκάφους ψηλά στο καβαλέτο (για την τοποθέτηση της
καρένας)
- και φυσικά, η καθέλκυση (αν όλα πάνε καλά).

26

Το καλοκαίρι ήρθε, οι ζέστες έσφιξαν, ό,τι πρέπει δηλαδή για τα εποξικά,
διότι ο πολυμερισμός γίνεται γρήγορα και πετυχημένα. Όλα λοιπόν έτοιμα
για το πέτσωμα, ξεκινάμε.
Στην αρχή έγινε η καθιερωμένη προετοιμασία της λίστας υλικών. Έχουμε και
λέμε: “SEA TON” και τοένα κιβώτιο κόλα “SEA TON” και τοepoxini N” (12mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος κιλά) από την NEOKEM στο Κορωπί,
μερικές εκατοντάδες (πάνω από χίλιες) ανοξείδωτες ξυλόβιδες από την
MAR”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προINOX στον Άλιμο και 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος0 φύλα κόντρα πλακέ 12mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδοςmm Φενόλ Σαπέλι από
τον κ. Σαχλό στην Ν. Φιλαδέλφεια (εκεί το βρήκα)”. Αλλά τί είπα, 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος0 φύλλα;
Αυτά θα ζυγίζουν πάνω από 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος00 κιλά, πώς θα τα μεταφέρω; Αναγκάστηκα
και νοίκιασα φορτηγό.
Όλα πήγαν καλά. Λίγο ο καιρός που ήταν ιδανικός και είχα άφθονο χρόνο,
λίγο που αυτή η δουλειά μου άρεσε, το πέτσωμα έγινε σε χρόνο ρεκόρ, περίπου σε 1,5mm) μήνα. Απέμεναν μερικές ακόμη μικροδουλειές για να είναι έτοιμη η γάστρα για να περαστεί υαλοΰφασμα και εποξική ρητίνη, όπως η διαμόρφωση της περιοχής που θα δεχτεί αργότερα την καρένα, η τοποθέτηση
του “SEA TON” και τοχωνιού” μέσα από το οποίο θα περάσει ο άξονας της προπέλας, ένα
γρήγορο στοκάρισμα όπου απαιτείται και το τελικό καθιερωμένο γρήγορο
τρίψιμο.
Οι δουλειές μεν έγιναν, αλλά το καλοκαίρι είχε περάσει. Δεν το ρίσκαρα, οι
καιρικές συνθήκες δεν ήταν
κατάλληλες για εποξικά. “SEA TON” και τοΤο
υαλοΰφασμα θα το βάλω το
επόμενο καλοκαίρι” σκέφτηκα, εξ άλλου είχα δουλειά να
κάνω στο εσωτερικό. Κάλυψα λοιπόν τη γάστρα με ένα
καλό πλαστικό κάλυμμα για
ξεχειμώνιασμα

και...

πάμε
Τα πάνω .................................. κάτω

πάρα κάτω.
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Τον χειμώνα ασχολήθηκα με τα εσωτερικά και με ονειροπόληση. Έμπαινα
στη γάστρα υπογείως και βρισκόμουν μέσα σε ένα ανάποδο σκάφος, τα
πάνω κάτω. Πώς να ονειροπολήσεις; Προσπαθούσα να το φανταστώ
ανάποδα αλλά

ήταν δύσκολο. Με βοήθησε σ’ αυτό το πρόβλημα η

φωτογράφηση. Την τυπωμένη φωτογραφία που κρατάς στα χέρια σου εύκολα την γυρνάς ανάποδα. Η εσωτερική δουλειά που μπορεί να γίνει σε
αυτή τη φάση είναι βασικά δύο πράγματα, πέρασμα με “SEA TON” και τοδάκτυλο” εποξική
κόλλα σε όλες τις διαμήκης ενισχύσεις και κάλυψη με καπλαμά τα σόκορα,
όπου υπάρχουν, του κόντρα πλακέ των μπουλμέδων. Οι εργασίες αυτές δεν
ήταν χρονοβόρες και σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια του χειμώνα,
υπήρχε άφθονος χρόνος για ονειροπόληση, για προγραμματισμό αλλά και
διερεύνηση της αγοράς για μηχανή, άλμπουρο, καρένα.... Όλα αυτά, περιμένοντας τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την πλαστικοποίηση.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ήρθε η άνοιξη και άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Φτιάχτηκε, ως συνήθως, η λίστα των υλικών που αυτή τη φορά ήταν μικρή,
υαλοΰφασμα, εποξική ρητίνη και διαλύτης (ασετόν), όλα βέβαια σε μεγάλες
ποσότητες.
Η δουλειά ξεκίνησε με τις πρώτες ζέστες. Ένα γρήγορο τρίψιμο καθαριότητας και το συνεργείο ξεκίνησε. Να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την δουλειά
χρειάζονται τουλάχιστον τρία άτομα, ένας να φτιάχνει τα εποξικά “SEA TON” και τοζουμιά”
(είναι δύο συστατικών), ένας να στρώνει το υαλοΰφασμα πάνω στη γάστρα
και ο τρίτος να περνά με το ρολό την εποξική ρητίνη. Η δουλειά πρέπει να γίνεται συντονισμένα και σβέλτα γιατί το υλικό

σύντομα πολυμερίζεται

(σκληραίνει). Με την βοήθεια δύο καλών φίλων και με καλή μουσική στο
ράδιο, η δουλειά τέλειωσε νωρίς και έδειχνε πολύ καλή. Στο τέλος ήπιαμε
τις πιο ωραίες μπύρες του καλοκαιριού. Την επόμενη μέρα πέρασα μερικά
ακόμη χέρια ρητίνης (γιατί έτσι έπρεπε) και τέλος, αμέσως μετά, στόκαρα
όλη τη γάστρα με εποξικό στόκο (πάλι γιατί έτσι έπρεπε). Μετά από δύο –
τρεις μέρες, σύμφωνα με τα βιβλία, που θα έχει στεγνώσει το υλικό, χωρίς
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να έχει γίνει ακόμη “SEA TON” και τοπέτρα”, έπρεπε να τριφτεί. Ξεκινώντας το τρίψιμο, την
αποφράδα εκείνη μέρα, θυμάμαι ήταν μέσα καλοκαιριού, διαπίστωσα έκπληκτος ότι πολύ εύκολα τραβώντας ελαφρά το υαλοΰφασμα, με το χέρι,
αυτό έβγαινε, ξεκολλούσε από τη γάστρα!
Με έκοψε κρύος ιδρώτας. Τα παράτησα.
Έπεσαν τηλέφωνα, έγιναν διαβουλεύσεις και μετά από πολλά βγήκε το πόρισμα: “SEA TON” και τοΤο υαλοΰφασμα που αγόρασα και τοποθέτησα ήταν κατάλληλο για
πολυεστερική ρητίνη και όχι για εποξική”. Καταραμένα χημικά! Ίσως να ήταν
και δικό μου λάθος, δεν ήξερα, αλλά νομίζω ότι ο επαγγελματίας πωλητής
έπρεπε να με ρωτήσει αφού υπήρχαν δύο είδη υφάσματος. Ίσως να έχει
κάποια ευθύνη και ο ναυπηγός αντιπρόσωπος που δεν με ενημέρωσε. Η
ουσία είναι ότι τώρα έπρεπε να γίνει αλλαγή, να ξηλωθεί όλο το ύφασμα και
να μπει καινούργιο. Δηλαδή κόλαση.
Αυτή η αναποδιά με εκνεύρισε. Τα παράτησα όλα όπως ήταν και πήγα διακοπές για ένα μήνα σε ένα φίλο στη Σκιάθο. Ζούσα στο σκάφος του, ένα τρεχαλιάρικο 5mm)3 πόδια, και παρέα με βιβλία και μουσική προσπάθησα να ηρεμήσω. Δεύτερη φορά που το χρονοδιάγραμμα πήγε περίπατο.
Το νέο ύφασμα μου δόθηκε ευτυχώς δωρεάν (αναγνώρισε εν μέρει ο
πωλητής το λάθος του), εγώ επιβαρύνθηκα με την νέα ρητίνη, με τον κόπο
(βγάλε, ξανά πέρνα) και με την καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου, διότι
όπως είπαμε η δουλειά αυτή
γίνεται μόνο καλοκαίρι. Για ένα
περίπου

χρόνο

δεν

έκανα

τίποτα, όλο σχεδόν τον Χειμώνα, έμπαινα κάτω από τη
γάστρα μόνο για να πιω καφέ,
να ακούσω μουσική και να
“SEA TON” και τοταξιδέψω”. Θυμάμαι τότε μου
Η πλαστικοποίηση τελείωσε

είχε κολλήσει η Παταγονία. Τα
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στενά του Μαγγελάνου και το Ακρωτήριο Χορν έβαζαν φωτιά στα όνειρά
μου! Βέβαια όταν είσαι μέσα σε ένα ατελείωτο σκάφος το οποίο μάλιστα
είναι ανάποδα, δυσκολεύεσαι λίγο να “SEA TON” και τοταξιδέψεις”.
Το επόμενο καλοκαίρι ήρθε. Γνωρίζοντας τη δουλειά, βλέπεις την έκανα
δεύτερη φορά, έγινε η καλύτερη πλαστικοποίηση. Στη συνέχεια οι εργασίες
τρέξανε, στοκάρισμα όλη η γάστρα, τρίψιμο, προεργασία για τη βαφή,
πέρασμα αστάρι, χάραγμα της ισάλου γραμμής, και ένα “SEA TON” και τοζουμί” σαν συντηρητικό για προστασία έως ότου γίνει η τελική βαφή λίγο πριν την καθέλκυση.
2.4 Η αναστροφή (τα πάνω, κάτω)
Το καλοκαίρι τελείωνε και η στιγμή που φοβόμουν πλησίαζε. Έπρεπε
να γίνει πριν χειμωνιάσει. Από την πρώτη στιγμή που σκάρωσα το σκάφος
ανάποδα είχα μια κρυφή αγωνία για τον τρόπο που θα γίνει η αναστροφή.
Παρ’ ότι όλοι με καθησύχαζαν ότι είναι μια εύκολη δουλειά, εγώ αγωνιούσα.
Μέχρι και εφιάλτες είχα δει, ότι και καλά, καθώς το γύριζα μου έφευγε από
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τα χέρια, έπαιρνε φόρα, έσκαγε κάτω και άνοιγε σαν καρπούζι! Όταν ήρθε η
στιγμή όμως, αναγκαστικά έκανα την καρδιά μου πέτρα, προετοιμάστηκα
όσο καλύτερα μπορούσα, πήρα καλή πρόγνωση καιρού (δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρέξει μόλις το έχεις γυρίσει διότι θα γινόταν μια τεράστια πισίνα), και κάλεσα δυο καλούς φίλους για βοήθεια. Τελικά όλα πήγαν καλά, το αναποδογυρίσαμε σιγά σιγά δίχως να σκάσει σαν καρπούζι.
Λίγο μετά την εκκίνηση της επιχείρησης (πρώτη εικόνα πάνω αριστερά), και
αφού είχα πάρει καλή μετεωρολογική πρόγνωση, το μοναδικό συννεφάκι
πάνω στον φθινοπωρινό ουρανό, άρχισε να βρέχει. Μου θύμισε αυτό που
είχα ακούσει παλιά από ένα καλό μάστορα: “σε μια δουλειά ό,τι μπορεί να
πάει στραβά, θα πάει στραβά”! Αναγκαστικά έμεινε το σκάφος έτσι
πλαγιασμένο για μία ολόκληρη μέρα και η δουλειά ολοκληρώθηκε την
επομένη.
Στη συνέχεια, μετά την αναστροφή, μεταφέρθηκε σβέλτα, με την χρήση μοχλών, κάτω από το υπόστεγο και προφυλάχτηκε από τις καιρικές συνθήκες.
Έγινε η αφαίρεση της σκάρας και κάθε περιττού αντικειμένου από το εσωτερικό του σκάφους για να αρχίσει η όμορφη ξυλοδουλειά της διαμόρφωσης
του εσωτερικού χώρου. Κρεβάτια, ράφια, συρτάρια, ντουλάπια, νεροχύτης,
τουαλέτα, κουζίνα, λαζαρέτο, αλλά και υδραυλικά, ηλεκτρικά και ένα σωρό
άλλες λεπτομέρειες πήραν τη σειρά τους για κατασκευή.
Στη συνέχεια έπρεπε να διαμορφωθούν, κατάστρωμα, στρίτσο, σπιράγιο,
χαβούζα, μηχανοστάσιο, δεξαμενές
πετρελαίου και νερού κλπ. Τέλος όλη
η υπερκατασκευή του σκάφους εξωτερικά πρέπει να

καλυφθεί με υα-

λοΰφασμα και ρητίνη, να περαστεί με
αστάρι και τέλος να βαφτεί. Αλλά
προς το παρών προκειμένου να είναι
φιλόξενα μέσα στη γάστρα, διαμορ-

31

Μεταφορά στο υπόστεγο

φώθηκαν καλές συνθήκες εργασίας (αερόθερμο, φως, ραδιόφωνο,
ηλεκτρική σκούπα...) και το παιχνίδι ξεκίνησε.
2.5 Εσωτερικά και άλλα.
Ίσως αυτή η φάση ήταν ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς, χρειάστηκαν
πάνω από δύο χρόνια με καθημερινή απογευματινή δουλειά ενός ανθρώπου. Η δουλειά γινόταν βέβαια με διαλείμματα, διότι τώρα που άρχιζε
σιγά σιγά το σκάφος να παίρνει μορφή, και δεν ήταν πια ανάποδα, πιο συχνά
μου ερχόταν στο μυαλό η... Γη του Πυρός. Πολύ αργότερα ανακάλυψα γιατί
συνέχεια, στις θαλασσινές μου φαντασιώσεις, βρισκόμουν στη Παταγονία
και στο Ακρωτήριο Χορν. Ήταν εκείνη την εποχή που μόλις είχα τελειώσει τη
σχολή κυβερνητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης με δάσκαλο τον
Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Κώστα Κρητικό. Στα πρώτα μαθήματα , ο
καπετάν Οδυσσέας μαθαίνοντάς μας πια πλευρά του σκάφους είναι η Σοφράνο (προσήνεμη) και πια η Σταβέντο (υπήνεμη), καθώς και πια πρέπει να
είναι η συμπεριφορά μας στο σκάφος, είπε το εξής: “ έχει δικαίωμα να
φτύσει, να κατουρήσει ή να ξεράσει στη Σοφράνο πλευρά του σκάφους,
μόνο όποιος έχει περάσει το Ακρωτήριο Χορν!”. Έκτοτε έμαθα καλά πια
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πλευρά του σκάφους είναι η Σοφράνο πια η Σταβέντο, αλλά και πόσο
σεβασμό οφείλουμε σε όποιον έχει καβατζάρει το ανεμοδαρμένο
Ακρωτήριο Χορν. Εκεί ήθελα να πάω!
Παράλληλα με τις εσωτερικές εργασίες, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν (ή
όταν οι καταστάσεις το επέβαλαν), άρχισε η προετοιμασία για το καλούπι
της καρένας, τη κατασκευή του τιμονιού, και η διερεύνηση για την αγορά
μηχανής. Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν, την μηχανή να την αγοράσω νωρίς για
να έχω έναν μπούσουλα για την κατασκευή του μηχανοστάσιου, δεδομένου
ότι τα σχέδια σ’ αυτό το σημείο δεν ήταν πολύ σαφή. Γρήγορα διαπίστωσα
ότι τα διαθέσιμα χρήματα δεν έφταναν παρά μόνο για αγορά μεταχειρισμένης μηχανής. Για παρηγοριά σκεφτόμουν: “αργότερα βλέπουμε...”. Μετά
από, δυστυχώς, λίγο ψάξιμο βρήκα και αγόρασα μια VOLVO PENTA 18hp δικύλινδρη, αλμυρού νερού, βαριά και “SEA TON” και τοαθάνατη” όπως μου υποσχέθηκε ο
μάστορας – πωλητής. Αργότερα έμαθα ότι το παρατσούκλι του μάστορα
στη πιάτσα, ήταν “SEA TON” και τοψεύτης”! Η μηχανή απ’ έξω ήταν φρεσκοβαμμένη αλλά
από μέσα, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ήταν πολύ γερασμένη.
Στην κατασκευή του καλουπιού της καρένας ξεδίπλωσα τις ηλεκτροσυγκολλητικές μου... αδεξιότητες. Οι κωλύσεις ήταν επιεικώς της συμφοράς, όμως
μικρή σημασία είχε, αφού το καλούπι θα ήταν μιας χρήσεως. Θα πήγαινε
στο χυτήριο και η μόνη του αποστολή θα ήταν να δώσει το σωστό σχήμα σε

Κατασκευή καλουπιού καρένας

Κατασκευή τιμονιού
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Στήσιμο άλμπουρου

1400 κιλά μολύβι. Η δουλειά που έγινε τελικά στο χυτήριο ήταν μέτρια, η
καρένα βγήκε υπέρβαρη κατά 100 περίπου κιλά, το δε υλικό (κράμα
μολύβδου) δεν ήταν το καλύτερο.
Η κατασκευή του τιμονιού έχει δύο σκέλη, το μέρος με τα ανοξείδωτα το
έκανε επαγγελματίας, ενώ την ξυλοδουλειά (πτερύγιο) την έκανα μόνος μου.
Η τόρνευση του ανοξείδωτου άξονα του τιμονιού, η συγκόλληση του με τις
ανοξείδωτες λάμες, καθώς και τα κάγκελα του σκάφους τα έφτιαξε ειδικός
τεχνίτης παρακείμενης βιοτεχνίας, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά.
Παράλληλα παραγγέλθηκε το άλμπουρο (Z SPAR”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προ) στον αντιπρόσωπο της
εταιρίας στον Άλιμο.
Αυτά τα τελευταία “SEA TON” και τοστολίδια” έχουν δύο άσχημα χαρακτηριστικά, πρώτον
είναι μια αρκετά δαπανηρή υπόθεση που συνήθως σε αναγκάζει να αναζητάς την συνδρομή κάποιου χορηγού ή την συνάντηση με κάποιον γιάπη τραπεζίτη, και δεύτερον επειδή αναγκάζεσαι να καταφύγεις σε επαγγελματίες
δεν έχεις τον έλεγχο της δουλειάς, με αποτέλεσμα, στη περίπτωσή μας, 3
από τις 4 εργασίες έγιναν επιεικώς μέτριες.
Με την πάροδο του χρόνου τα εσωτερικά τελείωσαν (στη πραγματικότητα
δεν τελειώνουν ποτέ), ακολούθησε το κατάστρωμα, το μηχανοστάσιο, τα
λαζαρέτα και τέλος η υπερκατασκευή. Κάθε μέρος που τελείωνε περνιόταν
εσωτερικά με εποξική ρητίνη (χωρίς υαλοΰφασμα) και τριβόταν ελαφρά
ώστε να είναι έτοιμο για το τελικό πέρασμα αργότερα με χρώμα ή βερνίκι.
Αφού “SEA TON” και τοέκλεισε” το σκάφος και προστατεύτηκε, ετοιμάστηκε για την έξοδο
από το υπόστεγο προκειμένου να τοποθετηθεί η καρένα, το τιμόνι, τα
κάγκελα, η μηχανή, το άλμπουρο και φυσικά για να γίνει το τελικό εξωτερικό βάψιμο και να περαστεί η μοράβια.
Αξίζει να πούμε δυο λόγια για την κατασκευή του καταστρώματος και της
υπερκατασκευής. Για την κατασκευή του καταστρώματος απαιτείται η
δημιουργία των ζυγών. Τα ζυγά είναι εγκάρσιες ενισχύσεις από την μία κουπαστή στην άλλη, ανά μισό μέτρο περίπου, πάνω στις οποίες στερεώνεται
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το κόντρα πλακέ του καταστρώματος. Η κατασκευή των ζυγών γίνεται από
συγκολλητή ξυλεία και απαιτεί μια ιδιαίτερη καμπυλότητα, το CAMPER”, για τα οποία η μέθοδος κατασκευής ήταν αυτή που προ, δουλειά που δεν είναι εύκολη. Με λίγα λόγια η κατασκευή του καταστρώματος
απαιτεί πνευματική προσπάθεια και χειρονακτική επιδεξιότητα. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, όλα πήγαν πολύ καλά. Η υπερκατασκευή (σπιράγιο)
ολοκληρώθηκε με την δημιουργία τεσσάρων φινιστρινιών σε κάθε πλευρά
σε σχήμα έλλειψης, και με την τοποθέτηση έτοιμου αλουμινένιου HATS.
2.6 Στο καβαλέτο.
Αφού τελείωσαν τα εσωτερικά (τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ, ξανά
λέω), το κατάστρωμα και η υπερκατασκευή, έφτασε επιτέλους η ώρα, μετά
από αρκετά χρόνια, να βγει το σκάφος από το υπόστεγο και να στηθεί σε
καβαλέτο για να “SEA TON” και τοφορεθεί” η καρένα και να τοποθετηθεί το τιμόνι. Το
καβαλέτο έγινε σε δύο απογεύματα από κοιλοδοκό και οι κωλύσεις αυτή τη
φορά ήταν αρκετά καλούτσικες (είχα πάρει πλέον το κολάι). Την καρένα την
έφερε, φυσικά, γερανός από το χυτήριο, την ακούμπησε στο καβαλέτο και
επί τόπου σήκωσε το σκάφος από την χαμηλή πρόχειρη βάση και το
ακούμπησε σιγά – σιγά πάνω στη καρένα, αφού πριν είχαμε αδειάσει 7 μασούρια SICAFLEX στην ένωση της καρένας με τη γάστρα. Περάσαμε τις
οκτώ τσαβέτες, τις έσφιξα από το εσωτερικό της γάστρας, κατόπιν

Τοποθέτηση καρένας

Οκτώ τσαβέτες και μπόλικο Sikaflex
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ασφάλισα το σκάφος με τις βίδες του καβαλέτου, και αφού έφυγαν όλοι,
ήρθε η γνωστή στιγμή της... περισυλλογής.
Άλλη μια στιγμή από εκείνες τις σπάνιες που λέγαμε πιο πριν. Ξαφνικά το
σκάφος έγινε μεγάλο, τεράστιο. Εκεί που τόσο καιρό (για χρόνια), όταν ήταν
στη χαμηλή πρόχειρη βάση, η κουπαστή ήταν στο ύψος των ματιών μου,
μέσα σε μια στιγμή βρέθηκε σε ύψος 4 μέτρων περίπου.
Αργότερα, όταν θα έμπαινε στο νερό, το σκάφος θα ξαναμίκραινε αλλά
αυτό το έμαθα μετά.
Αν και υπήρχαν αρκετές δουλειές ακόμη, όλα έδειχναν, το ένιωθες, ότι
φτάνουμε στο τέλος. Τα τελευταία βαψίματα και η προετοιμασία για τη μοράβια προχώρησε γρήγορα. Αυτό που απρόβλεπτα καθυστέρησε ήταν το
γραφειοκρατικό μέρος. Η έκδοση του ΠΓΕ (πιστοποιητικού γενικής επιθεώρησης) και η καταμέτρηση του σκάφους από την ΕΙΟ (εθνική ιστιοπλοϊκή
ομοσπονδία) ήταν δουλειές που ολοκληρώθηκαν σχετικά γρήγορα. Εκεί που
εμφανίστηκε ο κρατικός σουρεαλισμός ήταν στο λιμεναρχείο. Πάνω από
τρεις μήνες ήταν η καθυστέρηση, διότι λέει, είχαν πρόβλημα με μια στραβοτυπωμένη φωτοτυπία αίτησης που μου έδωσαν να συμπληρώσω (ξανά λέω
αυτοί μου την έδωσαν). Ήταν στραβό το πρωτότυπο, έλεγαν, και τώρα;
“Ισιώστε, ρε παιδιά, το στραβό πρωτότυπο πάνω στο φωτοτυπικό και θα βγει η
φωτοτυπία ίσια και επί πλέον θα κρατήσετε αυτήν για πρωτότυπο”, τους έλεγα
εγώ. Τίποτα αυτοί. Η γαμημένη η φωτοτυπία με είχε εκνευρίσει. Προσπαθούσα να είμαι ευγενικός διότι “SEA TON” και τογαλονάδες είναι, δεν ξέρεις πόσο καιρό
ακόμα θα σου αφήσουν το σκάφος στο χωράφι”. Στην αρχή το διασκέδαζα,
αλλά κάποια στιγμή είπα, ως εδώ. Μετά από διαβούλευση με τον φίλο μου,
μας ήρθε μια ιδέα: “ρε μήπως θέλουν λάδωμα;”

Αυτό ήταν, πήγα στο

λιμεναρχείο ζήτησα συνάντηση με τον Υπολιμενάρχη και του είπα ευγενικά,
εκτός των άλλων, ότι αν χρειάζεται κάτι να “SEA TON” και τοπληρώσω”, να μου πουν το
ποσό για να κάνω τα κουμάντα μου... Μάλλον η ένταση της φωνής μου ήταν
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μεγάλη διότι αμέσως πετάχτηκε από την καρέκλα φωνάζοντας “όχι όχι
όχι...” και βιαστικά έκλεισε την πόρτα για να μην ακουγόμαστε. Με ρώτησε
τις λεπτομέρειες της περίπτωσής μου, κάλεσε τον υπάλληλο που καιρό
τώρα με ταλαιπωρούσε και την άλλη μέρα το ακριβοθώρητο έγγραφο
εθνικότητας ήταν έτοιμο.

2.7 Η καθέλκυση.
Παράλληλα με τα γραφειοκρατικά τρεχάματα, έβαζα τις τελευταίες πινελιές στο κατάστρωμα. Κοτσανέλα, όκια, βιντζιρέλα, σιδηρόδρομοι,
φρένα, πυξίδα, τοποθετηθήκαν και άρχισαν να κάνουν το σκάφος ετοιμοπόλεμο. Οι τελευταίες αγορές του ναυτιλιακού εξοπλισμού (άγκυρες, αλυσίδες, πρυμάτσες, σωσίβια, μπαλόνια κλπ) έδωσαν το σήμα για το μεγάλο ραντεβού με τον Γερανό. Κάνοντας, δυο μέρες πριν την καθέλκυση, την τελευταία ξυλοδουλειά, που ήταν η σκάλα εισόδου στην καμπίνα (από άσπρο
σκληρό Δεσποτάκι), θυμήθηκα την πρώτη μου ξυλοκατασκευή, που ήταν η
λαγουδέρα, πριν από 7 χρόνια και 10 μήνες!
Να που η στιγμή έφτασε. Άρχισε να φαίνεται
αυτό που χρόνια τώρα
το είχα χάσει από τα
μάτια μου, η καθέλκυση!
Ο ορισμός ημερομηνίας για την μεταφορά
στη θάλασσα σήμανε
συναγερμό στους φί-

Η καθέλκυση.
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λους και συγγενείς οι οποίοι χρόνια τώρα παρακολουθούσαν και συμπαρίσταντο στην προσπάθεια, λες και ήταν και δικό τους στοίχημα.
Ξημέρωσε μια ηλιόλουστη ημέρα και το ημερολόγιο έδειχνε 11 Νοέμβρη
2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος001. Το σήμα είχε πέσει και οι καλοί μου φίλοι ήταν παρόντες. Περιμένοντας τον γερανό μονολογούσα σαν να μην το πίστευα: “7 χρόνια και 10 μήνες, μια ολόκληρη ζωή!”.
Ο γερανός ήρθε. Φορτώσαμε το σκάφος και το κομβόι, μπρος ο γερανός και
πίσω τρία ΙΧ, έβαλε ρότα για τη θάλασσα στο Λαύριο. Η αγωνία μου, μέχρι
να κάτσει στο νερό, ήταν τόσο μεγάλη που με είχε παραλύσει. Στεκόμουν
αλάργα και κοίταγα σαν ένας ανήμπορος ηλίθιος. Να είναι καλά οι
σύντροφοι, πήραν την δουλειά πάνω τους...
Όλα πήγαν καλά. Την πρώτη νύχτα, φυσικά, κοιμήθηκα στη πλωριά κουκέτα.
Το είχα ξανακάνει αλλά τώρα ήταν αλλιώς , κούναγε!

H “ΑΣΤΑΡΤΗ” στο λιμάνι του Λαυρίου
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Παραλειπόμενα:
Μετά την καθέλκυση πολλές ήταν οι ερωτήσεις και οι συζητήσεις με φίλους
και γνωστούς.
-Μετάνιωσες; Όχι δεν μετάνιωσα. Ίσα ίσα ήταν ένα έργο πρόκληση. Για ένα
μεγάλο διάστημα υπήρχε ένας στόχος που τον πλησίαζα σιγά σιγά, βήμα
βήμα, και κάθε τόσο έβλεπα το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Είναι μοναδική αίσθηση αυτό, τουλάχιστον για μένα. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και ο «πηγαιμός για την Ιθάκη» και η «Ιθάκη». Επίσης η κατασκευή αυτή, που διήρκησε όσο... δύο διδακτορικά, σε κάνει, είτε το θες είτε όχι, πολυδιάστατο.
Απαιτούσε επιδεξιότητα στα Μαθηματικά, στην Οικονομία, στις Δημόσιες
Σχέσεις, στη Χημεία αλλά και σε τεχνικές ειδικότητες όπως Ξυλουργικά,
Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Μηχανολογικά. Ήταν μια όμορφη περιπέτεια.
-Αν το ξαναέκανες, θα έκανες κάτι διαφορετικά; Γενικά όχι. Η επιλογή του σχεδίου ήταν εξαιρετική. Ακολούθησα σχεδόν κατά γράμμα τα σχέδια εκτός
από δύο επεμβάσεις - τροποποιήσεις που έκανα με άδεια βέβαια του ναυπηγού. Για την μία μετάνιωσα. Γενικά δεν πρέπει να επεμβαίνουμε στα κατασκευαστικά σχέδια. Ακόμη, θα έπρεπε να είμαι πιο αυστηρός με τους επαγγελματίες που αναγκάστηκα να καταφύγω για ορισμένες εργασίες.
-Ήταν συμφέρουσα οικονομικά αυτή η προσπάθεια; Όποιος ξεκινά να φτιάξει
βάρκα έχοντας στο μυαλό του ότι θα του κοστίσει πιο φτηνά, απ’ ότι αν την
αγόραζε έτοιμη, κάνει ΛΑΘΟΣ. Το τελικό κόστος (υλικά και εργασία) είναι
σχεδόν ίδιο με την αγορά καινούργιας. Το μόνο θετικό είναι ότι τα χρήματα
τα δίνεις λίγα λίγα και όποτε εσύ μπορείς ή θέλεις. Για παράδειγμα με τα
χρήματα που έδωσα μόνο τον τελευταίο χρόνο πριν την καθέλκυση, για άλμπουρο, πανιά, μεταχειρισμένη μηχανή,καρένα, κάγκελα και εξοπλισμό καταστρώματος, θα μπορούσα, με λίγο ψάξιμο και υπομονή, να βρω ένα αντίστοιχο σκάφος καλοσυντηρημένο και ετοιμοπόλεμο.
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Και γιατί δεν το έκανα; Γιατί εκτός από την «Ιθάκη» με ενδιέφερε και ο
«πηγαιμός στην Ιθάκη»! Σίγουρα κάποιοι καταλαβαίνουν τι εννοώ.
-Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; Ο εξοπλισμός ήταν αρκετά λιτός. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρησιμοποίησα ήταν: Δισκοπρίονο χειρός (όλα τα μαδέρια
σχίστηκαν με αυτό), Σέγα, Δράπανο, Τριβεία, ένα μικρό Γωνιακό τροχό και
ηλεκτροσυγκόλληση. Και βέβαια τα κλασικά εργαλεία χειρός: κατσαβίδι (με
πολλές εναλλασσόμενες μύτες), σκαρπέλα, σπάτουλες, πινέλα και... πατόχαρτο (πολύ πατόχαρτο!).
-Υπήρχαν εργασίες που σε δυσκόλεψαν; Τις εργασίες τις χωρίζω σε τρία είδη,
αυτές που απαιτούν πνευματική εγρήγορση, αυτές που χρειάζονται μυική
δύναμη και στις “SEA TON” και τοβρώμικες”. Για κάθε μία προετοιμάζεσαι κατάλληλα και την
αντιμετωπίζεις, μα ποιο δύσκολη για μένα είναι η εργασία που ανήκει σε
δύο ή σπάνια και στις τρεις κατηγορίες ταυτόχρονα. Μια τέτοια ας πούμε
ήταν η τοποθέτηση του σοτροπιού στους μπουλμέδες από έναν άνθρωπο.
-Τί θα έλεγες σε κάποιον που θα ήθελε να φτιάξει σκάφος; Θα του έλεγα το αυτονόητο, να το σκεφτεί πολύ καλά πριν ξεκινήσει. Είναι μεγάλο το έργο. Επίσης να ξέρει ότι είναι απαραίτητες ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να αγαπά τη ξυλοδουλειά, να του δίνει χαρά η δημιουργία και συγχρόνως να έχει
μεγάλο “SEA TON” και τοντέρτι” με τη θάλασσα. Με λίγα λόγια πρέπει να το θέλει πολύ, να
“SEA TON” και τογυαλίζει το μάτι του” που λέμε. Ακόμα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για
αναποδιές, να εξασκηθεί ώστε να ανακαλύπτει την ομορφιά και στα πιο
άσχημα. Αν δεν φροντίσεις να περνάς καλά δεν προχωράει το έργο, είναι
μεγάλος ο όγκος της δουλειάς.
Στο πρακτικό μέρος τώρα, είναι πολύ βασικό να έχεις διαθέσιμο χρόνο και ο
χώρος κατασκευής να είναι κοντά στο σπίτι που διαμένεις.
-Θα το ξαναέκανες; Αν ήμουν 2mm τα οποία τοποθετούντο πάνω σε ξύλινα πλαίσια),  μέθοδος0 χρόνια νεότερος, πιθανότατα....
Στην ηλικία μου, απλά σκέφτομαι σύντομα να “SEA TON” και τοχτίσω” μια βαρκούλα 3,5mm)
μέτρα με κουπιά και πανί. Αυτή τη στιγμή ψάχνω σχέδια, για τρίτη φορά!
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Μέρος Τρίτο :

Η “ΑΣΤΑΡΤΗ” (στη θάλασσα)

3.1 Οι πρώτες ημέρες
Ένας εκκωφαντικός κρότος με πέταξε από την κουκέτα. Μετά από μια
εξουθενωτική μέρα, μόλις θα είχα αποκοιμηθεί. Ήταν η πρώτη μου νύχτα με
το σκάφος στη θάλασσα, πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Λαυρίου. Εκείνα τα
λίγα δευτερόλεπτα που χρειάζονται για να επανέλθει η συνείδηση, πανικοβλήθηκα. Έσπασε κάποια τζαβέτα της καρένας, σκέφτηκα! Μέσα στο
σκοτάδι έψαχνα απεγνωσμένα για φακό, ήθελα να ελέγξω τα παξιμάδια
που κρατούν την καρένα. Μετά από λίγο, ηρέμησα. Είδα το ραδιοφωνάκι
που είχα αφήσει στο τραπέζι να έχει πέσει στα πανιόλα. Προφανώς κάτι
μπήκε στο λιμάνι και τα απόνερα, όπως το έχουν συνήθειο, κουνάνε τις
βάρκες. Τόσα χρόνια με το σκάφος στη στεριά δεν υπήρχε κούνημα, έπρεπε
από δω και πέρα να μάθω αλλιώς. Θα πρέπει, ας πούμε, κάθε αντικείμενο
να είναι καλά στερεωμένο, ή να υπάρχει πάντα εύκαιρος φακός...
Αργότερα έμαθα κι άλλα, όπως για παράδειγμα την μεγάλη σημασία των
ήχων στη θάλασσα. Ο άνθρωπος είναι ζώο της στεριάς, άντε και της ακτής,
γι αυτό στη θάλασσα, για να την βγάλεις “καθαρή”, πρέπει να λειτουργούν
στο έπακρο όλες οι αισθήσεις. Όταν είσαι στο νερό, αλλιώς πρέπει να
βλέπεις, άλλα πρέπει να ακούς, με άλλα ερεθίσματα να χαίρεσαι και με άλλα
να ανησυχείς. Ο μόνος τρόπος για να τα μάθεις είναι “γράφοντας” μίλια.
Πριν ακόμη από την καθέλκυση, είχα γίνει μέλος στον τοπικό ναυτικό
όμιλο (ΝΑΟΛ) ο οποίος μου πρόσφερε προσωρινή θέση ελλιμενισμού. Σαν
μέλος του ομίλου είχα την υποχρέωση, όπως μου είπαν, να συμμετέχω
στους τέσσερις αγώνες το χρόνο που διοργάνωνε, δύο την Άνοιξη και δύο
το Φθινόπωρο. Αν και εντελώς άπειρος ιστιοπλόος, είδα θετικά αυτή την
προοπτική. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήμουν ούτε είχα σκοπό να γίνω αθλητής,
είχα όμως πειστεί από παλιό μου φίλο πολυταξιδεμένο και έμπειρο, ότι οι
αγώνες (αν τους προσεγγίσεις σωστά) είναι το καλύτερο σχολείο για την
ιστιοπλοΐα και την ναυτοσύνη. Στους αγώνες αναγκάζεσαι να ταξιδέψεις με
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όλους τους καιρούς, και μάλιστα να το κάνεις όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό γίνεται με σχετική ασφάλεια αφού, αν συμβεί κάτι, αφ’ ενός βρίσκεσαι ανάμεσα σε άλλα σκάφη και αφ’ ετέρου κάπου κοντά βρίσκεται (ή θα πρέπει να
βρίσκεται) και το σκάφος της επιτροπής αγώνα. Αποκτάς δηλαδή, με σχετική ασφάλεια, μεγάλη εμπειρία και είσαι προετοιμασμένος για κάθε απρόοπτο αργότερα στο ταξίδι αναψυχής. Μετά από είκοσι χρόνια ενασχόλησης,
συλλογιέμαι πόσο δίκιο είχε, ο μακαρίτης πια, φίλος μου.
Τους πρώτους μήνες, αν και καταχείμωνο, τους αφιέρωσα στη βελτίωση
του χώρου ενδιαίτησης, έπρεπε να μπορώ

να

διαβιώνω

με

στοιχειώδης

ανέσεις. Το στήσιμο της κουζίνας (κατσαρολικά), η λύση της θέρμανσης (σόμπα
οινοπνεύματος) και η ευθυγράμμιση της
μηχανής ήταν οι πρώτες εργασίες που
έκανα. Αργότερα, όταν έφτιαξε ο καιρός,
άρχισα να ασχολούμαι και με το κατάστρωμα. Κούρντισα το άλμπουρο (την
πρώτη φάση, αυτή που γίνεται στο λιμάνι), πέρασα τα καινούργια μαντάρια,
έβαλα τη σκότα της μαΐστρας, ανέβασα
τα πανιά και τα καμάρωσα. Όλα έδειχναν έτοιμα για τις πρώτες δοκιμαστικές
βόλτες. Μετά από αρκετό καιρό κατάλαβα ότι όσο έτοιμα και αν δείχνουν όλα,
πάντα θα έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι
να αλλάξεις κάτι να βελτιώσεις. Είναι
αυτό που λένε οι πιο έμπειροι “με την
ναυτοσύνη δεν ξεμπερδεύεις ποτέ, πάντα
έχεις κάτι να μάθεις”. Οι πρώτες βόλτες
έγιναν, όπως ήταν φυσικό στο δίαυλο
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του Λαυρίου. Η βαρκάδα σ’ αυτές τις θάλασσες είναι και ένα ταξίδι στην
ιστορία. Αν βγαίνοντας από το λιμάνι πας Νότια θα συναντήσεις τις καβοκολώνες στο Σούνιο και ίσως διακρίνεις να έρχεται ο Θησέας με σηκωμένα
μαύρα πανιά. Αν πας Ανατολικά θα πέσεις πάνω στη Μακρόνησο την “κολυμπήθρα του έθνους” και με λίγη προσπάθεια μπορεί να διακρίνεις κάποιο
συγγενή με στρατιωτικό αμπέχονο να τον “αναμορφώνουν”. Αν πας Βόρια
οι τσιμινιέρες του εργοστασίου της ΔΕΗ σε προσγειώνουν στο παρόν, εκτός
και αν η ματιά σου στραφεί προς τον Μαΐστρο οπότε θα διακρίνεις το αρχαίο θέατρο του Θορικού, το αρχαιότερο θέατρο της Ευρώπης!
Ποτέ στις θάλασσες του Λαυρίου δεν κάνεις μια απλή βαρκάδα.
3.2 Οι αγώνες
Οι πρώτοι αγώνες, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν
απογοητευτικοί. Το κακό “στήσιμο” του σκάφους, ο δύσκολος στίβος του Νότιου Ευβοϊκού, η έλλειψη μόνιμου πληρώματος αλλά κυρίως η απειρία η δική μου, ήταν οι κύριοι λόγοι της κακής
επίδοσης σε εκείνες τις πρώτες προσπάθειες. Ποτέ όμως δεν εγκαταλείψαμε και ποτέ δεν τερματίσαμε τελευταίοι. Κάτι ήταν κι αυτό. Επιβεβαιώθηκε
ότι το να κινηθεί ένα ιστιοπλοϊκό είναι εύκολο, “και ένα σώβρακο να σηκώσεις θα προχωρήσεις”, τα δύσκολα αρχίζουν όταν θέλεις να πας γρήγορα.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη που λέει “και ποιος βιάζεται;”. Την ταχύτητα
όμως μερικές φορές την χρειάζεσαι, όχι μόνο για τα κύπελα, αλλά και στην
κρουαζιέρα για λόγους ασφάλειας.

Εκκίνηση του αγώνα "ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ 2017"

Όρτσα για τον τερματισμό "ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ 2019"
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Χρειάστηκαν περίπου τρεις αγωνιστικές σεζόν για να αρχίσω να νιώθω
ικανοποιημένος και να τερματίζουμε με τον μισό στόλο πίσω μας, και άλλες
τόσες περίπου για να πάρουμε την πρώτη μας κούπα.
Μετά από πολλά χρόνια αγώνων φάνηκε ότι η ΑΣΤΑΡΤΗ ήταν το πιο γρήγορο από τα αργά σκάφη του στόλου ή το πιο αργό από τα γρήγορα. Ο τερματισμός στη τέταρτη ή σπάνια στη τρίτη θέση είχε γίνει ρουτίνα. Αυτή η σταθερά μέτρια επίδοση, μου έδινε ικανοποίηση, διότι πιστεύω (ή θέλω να πιστεύω) ότι η μέτρια επίδοση σε μια δραστηριότητα δηλώνει ότι ενδεχομένως ασχολείσαι με πολλά διαφορετικά αντικείμενα, και το να είσαι πολυδιάστατος είναι για μένα το μεγάλο ζητούμενο.
Τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν μερικές αλλαγές που έδωσαν άλλο αέρα
στις αγωνιστικές μας επιδόσεις. Πρώτα τοποθετήθηκε αναδιπλούμενη προπέλα (GORI), μετά φτιάξαμε πανιά  στον κ. Κακίτση (πρώτα τη Μαΐστρα και), μετά φτιάξαμε πανιά στον κ. Κακίτση (πρώτα τη Μαΐστρα και
κατόπι τη Τζένοα). Το αποτέλεσμα ήταν να βελτιωθούν πολύ, και η ταχύτητα
και τα είδη καλά όρτσα του σκάφους. Μια άλλη αλλαγή ήταν η καθιέρωση
μόνιμου και ενημερωμένου πληρώματος, ο ένας εκ των οποίων ήταν καλός
τιμονιέρης, και ο άλλος έφτιαχνε καλούς καφέδες και σκορπούσε... αισιοδοξία. Παρ΄ ότι ο μέσος όρος ηλικίας των τριών μας είναι 70 έτη(!), αυτή η σύνθεση μας έδωσε την δυνατότητα καλύτερου και πιο ξεκούραστου τριμαρίσματος ειδικά σε δύσκολους καιρούς. Κι αυτό βέβαια φάνηκε και στα αποτελέσματα. Στα 19 χρόνια που είμαι στον όμιλο προκηρύχθηκαν περίπου 75

Λασκάδα με “πεταλούδα”.
"ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ 2019"

Ο τιμονιέρης ο καπετάνιος και ο... αισιόδοξος
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Όρτσα . “ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 2012"

αγώνες από τους οποίους έγιναν περίπου 60. Η “ΑΣΤΑΡΤΗ” έχει πάρει 12 κύπελα εκ των οποίων τα 6, στα τρία τελευταία χρόνια. Δεν το λες και άσχημα.
Στους διήμερους αγώνες στη Τζιά, πολλές ήταν οι φορές που όλα τα πληρώματα έφτιαχναν μία παρέα και οι θαλασσινές ιστορίες και τα πειράγματα
δεν είχαν τελειωμό μέχρι αργά το βράδυ. Υπήρχαν όμως και άσχημες καταστάσεις, όπως η πρόσκρουση σκάφους στη Μακρόνησο(!), η απώλεια τιμονιού από σκάφος (ρυμουλκήθηκε από την “ΑΣΤΑΡΤΗ” με “φορτωμένο” πουνέντε), άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς ευτυχώς συνέπιες (δύο φορές απ’
όσο θυμάμαι,), “επαφή” μάτσας με κεφάλι, και βέβαια πολλές φορές υπήρχαν υλικές ζημιές.
Στα είκοσι περίπου χρόνια ενασχόλησης με τους αγώνες, πολλά είναι αυτά
που δεν έμειναν στην μνήμη. Υπάρχουν όμως και αγώνες που δεν θα τους
ξεχάσω ποτέ. Ένας τέτοιος ήταν ο διήμερος αγώνας “Ν. ΓΚΡΑΝΙΑΣ 2017”
του οποίου την περιγραφή παραθέτω ως έχει:
____________________________________________________________________
“Ν. ΓΚΡΑΝΙΑΣ

2017”

1η μέρα
Τέλη Μαΐου έδειχνε
το ημερολόγιο αλλά ο
καιρός θύμιζε Γενάρη!
Αν και οι συμμετοχές θα
μπορούσαν να ήταν περισσότερες, έγινε ένας εξαιρετικός αγώνας. Ο όμιλός
μας εν τέλει ξέρει να οργανώνει αγώνες Ανοικτής
Θαλάσσης , έχουμε ίσως
Η ορατότητα λιγότερο από μισό μίλι.
τον καλύτερο στίβο στη
περιοχή, και ένα στόλο ο οποίος, παρά την οικονομική
κατάσταση στη χώρα μας, βελτιώνεται συνεχώς.
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Η εκκίνηση δόθηκε με βαριά συννεφιά, μέτρια σοροκάδα, και
πρόβλεψη για επικείμενη καταιγίδα. Δεν πέρασε ένα τέταρτο
και ...άνοιξε ο ουρανός. Με την συνοδεία κεραυνών, και το
πούσι πυκνό μπροστά μας, προσπαθούσαμε να μαντέψουμε που
βρίσκεται η άκρη Αγκάλιστρος. Τελικά με ..πλυμένα τα πανιά, τα σχοινιά και το κατάστρωμα, με αρκετό νερό να χει
περάσει από την νιτσεράδα, καβατζάραμε την Μακρόνησο και
με ελάχιστη πλέον βροχή και ένα μέτριο Γρέγο, βάλαμε ρότα
μονόμπρατσα για το Βουρκάρι.
2η μέρα
Τα σύννεφα ακουμπάγανε στους γύρο λόφους της Κορησίας, ο Βοριάς είχε φρεσκάρει και ο κυματισμός ήταν έντονος. Όλα έδειχναν ότι
θα ακολουθούσαν “κουτρουβάλες” μέχρι την
Μακρόνησο και
μετά ...”ανήφορος”.
Και έτσι έγινε. Με
ανοιχτά όρτσα και με
αρκετό αέρα (κάποιοι
είδαν 34 κόμβους στο
όργανο), τα μεγάλα
σκάφη άπλωσαν την ίσαλό τους και τα δυνατά Λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση από την Τζιά, η ΑΣΤΑΡΤΗ σε δράση.
πληρώματα κάναν την διαφορά. Τα μικρά σκάφη “χτυπήθηκαν”
αρκετά, αλλά το πάλεψαν αξιοπρεπώς. Στο τελευταίο σκέλος
με τον αέρα κατάπλωρα, άρχισαν τα τακ και το Λαύριο πλησίαζε αργά αλλά σταθερά.
Όλα τέλειωσαν χωρίς ευτυχώς μεγάλες ζημιές, και με τα
πληρώματα, ειδικά εκείνα μιας κάποιας ηλικίας, κατάκοπα
αλλά πλήρως ευχαριστημένα!
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Σχόλια:
--ανακλαστήρας radar οπωσδήποτε αναρτημένος
--ιμάντες δεξιά αριστερά (life line) σε κάθε περίπτωση
--ζώνη ασφαλείας και σωσίβιο για κάθε ναύτη
--στο καιρό ευκολότερα λασκάρουμε την “άγια” μούδα παρά
την παίρνουμε
--το καλύτερο σχολείο για την κρουαζιέρα είναι η συμμετοχή σε σωστά οργανωμένους αγώνες

3.3 Το πρώτο ταξίδι.
Η πρώτη φορά, σε κάθε δραστηριότητα, μένει για πάντα χαραγμένη
στη μνήμη.
(2002) Λαύριο – Σκιάθος – Λαύριο (370 ν.μ.)
α) Λαύριο – Σκιάθος. Το καλοκαίρι του 2002 πλησίαζε , η ΑΣΤΑΡΤΗ είχε
μόλις 6 μήνες στο νερό, και το πρώτο ταξίδι που είχε αποφασιστεί, πριν
ακόμη από την καθέλκυση, άρχισε να προετοιμάζεται. Ο ενθουσιασμός και
η λαχτάρα ήταν τόσο μεγάλη που μάλλον υποτίμησα την απειρία μου, και τα
μίλια που σκοπεύαμε να καλύψουμε. Είχα ξεχάσει, ως φαίνεται αυτό που
έλεγε ο δάσκαλός μου: “Η θάλασσα θέλει σεβασμό, τα παλικάρια πάνε στο
βυθό”.
Τέσσερα άτομα το πλήρωμα, και προορισμός η Σκιάθος από τον Κάβο
Ντόρο. Αυτό το ταξίδι το είχα ξανά κάνει με σκάφος 53 πόδια και με κυβερνήτη έμπειρο, τώρα όμως θα ήταν διαφορετικά.
Ο εφοδιασμός με τρόφιμα έγινε προσεκτικά, γεμίσαμε πετρέλαιο, αρκετά
νερά και δώσαμε ραντεβού την παραμονή το βράδυ στο Λαύριο, στο
σκάφος, για να ξεκινήσουμε την επομένη πρωί.
Για την ναυτιλία είχαμε τον πλοηγό – χάρτη για τις Σποράδες του κ. Ν. Ηλία ,
ένα GPS magellan και ένα βυθόμετρο NASA cliper. Για τις μεταφορές μας
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από το αγκυροβόλιο στη στεριά είχαμε για ντίνκι, την “Πουμφίκα”, μια
πράσινη φουσκωτή οξύπρυμη φουσκωτή βαρκούλα με ένα διπλό κουπί.
Γνώριζα ότι στη κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό, για να το ευχαριστηθείς, δεν
πρέπει να βιάζεσαι. Είναι δραστηριότητα που απαιτεί χρόνο. Φροντίσαμε
λοιπόν να έχουμε μπόλικο απ’ αυτόν.
Στο πρώτο σκέλος είχαμε προγραμματίσει να πάμε Κάρυστο από όπου,
παίρνοντας φρέσκια πρόγνωση καιρού, να περάσουμε τον Κάβο Ντόρο με
προορισμό την Σκύρο. Δεν θυμάμαι όμως τίνος ιδέα ήταν, πάντως συμφωνήσαμε όλοι, να κάνουμε μία ενδιάμεση στάση στο Πόρτο Ράφτη, να δούμε
φίλους και ίσως να πάρουμε μέρος, την επόμενη, σε αγώνα που διοργάνωνε
ο όμιλός τους. Ο αγώνας τελικά δεν έγινε λόγω άπνοιας και έτσι, αφού τους
χαιρετήσαμε, φύγαμε, μέσα στο λιοπύρι, μηχανάδα για Κάρυστο.
Περίπου ένα μίλι πριν φτάσουμε στο αγκυροβόλιο, άσπρος καπνός άρχισε
να βγαίνει από τη φάλκα. “Αρχίσαμε...!” σκέφτηκα. Έσβησα αμέσως την
μηχανή και σιγά σιγά, με το πανί, αγκυροβολήσαμε έξω από το λιμάνι. Η
διάγνωση ήταν εύκολη, χαλάρωσε η βίδα που κρατά το αλτενέητορ, αυτό
μετακινήθηκε, ακούμπησε στο χιτώνιο της μηχανής και... σιγοψήθηκε! Την
επόμενη μέρα μεταφέρθηκε το αλτενέητορ σε μάστορα στην Κάρυστο και
μέχρι το απόγευμα είχε επιδιορθωθεί με καινούργια περιέλιξη. Δύο ημέρες
ξεκούραση, μπάνιο και αναμονή για καλή πρόγνωση καιρού.
Τα 65 ναυτικά μίλια που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε επέβαλαν πολύ
πρωινό ξύπνημα, τουλάχιστον του καπετάνιου. Αναχωρήσαμε για Σκύρο
γύρο στις 5 το πρωί έχοντας σκοπό να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ιστιοπλοΐα. Η μηχανάδα δεν μας άρεσε καθόλου, είναι θορυβώδης, είναι
πολυέξοδη, ρυπαίνει, άσε που καμιά φορά βγαίνουν και καπνοί από την
φάλκα.
Μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας, όποτε χρειάζεται να χρησιμοποιήσω
μηχανή νιώθω ανασφάλεια. Σχεδόν όλες οι δυσκολίες που έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια οφείλονταν, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, στη μηχα-
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νή. Για αυτό, καιρό τώρα, το πρώτο που κάνω πάντα όταν ξεκινώ είναι να βιράρω την μαΐστρα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Την απόσταση από Κάρυστο στο βραχονήσι Ντόρος, 20νμ, την κάναμε σε 7
ώρες(!), κι αυτό γιατί δεν είχε αέρα. Με εκείνο τον πρώτο ενθουσιασμό για
ιστιοπλοΐα είχα βάλει όριο ταχύτητας τους 2κόμβους, δηλαδή ίσα που να
έχω τιμόνι, πριν βάλω μπρος μηχανή. Είχε πάει σχεδόν μεσημέρι και είχαμε
άλλα 40 μίλια. Μάλλον ο θεός Αίολος γνώριζε ότι δεν μου αρέσει καθόλου
να φτάνω νύχτα σε άγνωστο λιμάνι, και έστειλε την μπουκαδούρα την
στιγμή που έπρεπε. Δευτερόπρυμα και 5κόμβοι στο δρομόμετρο είναι λόγος
για... ευδαιμονία.
Λίγο μετά το βραχονήσι Ντόρος η πετονιά που σέρναμε τέντωσε επικίνδυνα.
Σύντομα ένα τονοειδές τρίκιλο “κύτος” σπαρταρούσε στο κόκπιτ. Παλεύαμε
τέσσερα άτομα, όλοι εντελώς άσχετοι ψαράδες, με το θηρίο. Γέμισε ο τόπος
με αίμα, για κάποια στιγμή το λυπήθηκα. Τις υπόλοιπες ώρες του ταξιδιού το
πλήρωμα ασχολιόταν με την προετοιμασία του βραδινού φαγητού. Σ’ αυτή
την περατζάδα για μία – δύο ώρες δεν βλέπεις πουθενά στον ορίζοντα
στεριά. Δεν το είχα
ξανά ζήσει. Η αλήθεια
είναι πως ένοιωσα
λίγο... άβολα. Έτσι συμβαίνει με τους ακτοπλόους, σε αντίθεση
με τους ωκεανοπλόους
οι οποίοι άβολα
νιώθουν όταν δουν
στον ορίζοντα στεριά!
Σουρούπωνε όταν
μπήκαμε στον κόλπο
της Καλαμίτσας και
πριν νυχτώσει είχαμε

(2002) Λαύριο - Σκιάθος - Λαύριο 370νμ
49

πλαγιοδετήσει στο λιμάνι Λιναριά. Το τονοειδές μαγειρεύτηκε και μαζί με το
αναγκαίο αλκοόλ βόηθησαν να ξαποστάσουμε μετά από μια γεμάτη μέρα.
Στη Σκύρο κάτσαμε μόνο δύο μέρες διότι ο προορισμός ήταν άλλος. Φεύγοντας, προγραμματίσαμε να ξαναπεράσουμε από την Σκύρο στο γυρισμό.
Στην ρότα για Σκιάθο και σε απόσταση 30νμ περίπου από την Σκύρο, είναι
ένα ακατοίκητο νησάκι, η Σκάτζουρα, για το οποίο ο πλοηγός έλεγε ότι είναι
καταφύγιο ψαράδων και έχει πανέμορφα καθαρά νερά. Δεν ήθελε πολύ, με
ένα νεύμα συμφωνήσαμε όλοι, εξάλλου τα 30νμ είναι ό,τι πρέπει για ημερήσιο ταξίδι όταν είσαι σε κρουαζιέρα. Με καλό άνεμο και πλαγιοδρομία,
φτάσαμε νωρίς και εύκολα αγκυροβολήσαμε. Τα νερά ήταν πράγματι παραμυθένια, δεν ήθελες να βγεις από τη θάλασσα. Σιγά σιγά νύχτωσε και βγήκε
το φεγγάρι. “Ίντα ομορφιά είναι ετούτη;” όπως θα έλεγε ένας Κρητικός. Πώς
να πας για ύπνο; Είχαμε αγκυροβολήσει σε 9 μέτρα βάθος και με το φέγγος
του φεγγαριού έβλεπα από την κουπαστή την άγκυρα στο βυθό! Δεν θα το
ξεχάσω ποτέ.
Το πρωί, με καλή πρόγνωση καιρού και ξεκούραστοι, ξεκινήσαμε για
Σκιάθο. Μετά από 17νμ παραπλέαμε, από τη νότια πλευρά της, τη Σκόπελο.
Ρίχνοντας μια ματιά στον πλοηγό αποφασίσαμε να αγκυροβολήσουμε σε
έναν ωραίο κόλπο, στο Στάφυλο, καλά προστατευμένο, για μπάνιο και διανυκτέρευση. Είχαμε αρχίσει να χαλαρώνουμε και τέσσερις πέντε ώρες
ταξίδι μας φαινότανε αρκετό. Το αγκυροβόλιο ήταν καλό , τα νερά πεντακάθαρα, αλλά ήταν πολύ το σουέλ. Όλο το βράδυ, χωρίς εμφανή λόγο, τα
πάντα κουνιόντουσαν ασταμάτητα.
Νωρίς το πρωί βιράραμε στα γρήγορα την άγκυρα και βάλαμε ρότα για τον
τελικό προορισμό, την Σκιάθο. Δεν θα είχε περάσει μια ώρα και άρχισε να
φρεσκάρει. “Να πάρω μούδα;” αναρωτήθηκα. Θυμήθηκα τότε τον δάσκαλό
μου, όταν στην ερώτηση που του είχα κάνει “πότε παίρνουμε μούδα;”, αντί να
μου πει κάποια ταχύτητα ανέμου όπως περίμενα, μου απάντησε: “...μούδα
παίρνουμε μόλις το σκεφθούμε...”! Αυτό ήταν, η απόφαση πάρθηκε. Ήταν
η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πλήρωμα θα έκανε κάτι τέτοιο. Έδωσα
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τις σχετικές οδηγίες, άφησα στο τιμόνι την “υποπλοίαρχο”, φέρμαρα το μπαλατζίνι και αφού λάσκαρα όσο έπρεπε το μαντάρι της μαΐστρας, πήγα στο
άλμπουρο για να περάσω το μπουντούζι της πρώτης μούδας στο γάντζο.
Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη δουλειά και έγινε η στραβοτιμονιά. Ευτυχώς
καθόντουσαν όλοι κάτω και την μάτσα την είχα φέρει στο κέντρο. Έπεσε
ένας ψιλοπανικός, κάναμε μια περιστροφή 360 μοίρες, έβαλα κάποιες φωνές και μετά από λίγο όλα διορθώθηκαν. Με μουδαρισμένα τώρα τα πανιά,
η “ΑΣΤΑΡΤΗ” ξελάφρωσε και με τον φρέσκο άνεμο πέταγε όρτσα πάνω από
τα κύματα γραμμή για την Σκιάθο. Τα 15νμ τα διανύσαμε σε τρεις ώρες περίπου.
Η Σκιάθος είναι ένα πανέμορφο νησί με πολύ, δυστυχώς, τουρισμό το καλοκαίρι. Τις θάλασσές και τις ακτές της όλοι θα τις έχουμε “γνωρίσει” μέσα από
τα διηγήματα του αγαπημένου Παπαδιαμάντη. Δέκα μέρες που κάτσαμε
αρόδο στον μεγάλο κόλπο του λιμανιού, μας δόθηκε η ευκαιρία να γυρίσουμε όλο το νησί δια στεριάς.
β) Σκιάθος -- Περιστέρα – Σκιάθος.
Μετά από αρκετές μέρες στη Σκιάθο και αφού αφήσαμε το μισό πλήρωμα
στο νησί, βάλαμε πλώρη για την Αλόννησο. Ο καιρός στις Σποράδες είναι
ιδανικός για ιστιοπλοΐα, “...ο αέρας είναι πάντα 2 μποφόρ λιγότερο από το
μανιασμένο μελτέμι των Κυκλάδων...” μου έλεγε συχνά ο μακαρίτης καπετάν Ζάγκος, ο οποίος είχε επιλέξει να μείνει μόνιμα στη Σκιάθο όταν θα ήταν
σε σύνταξη. Είχε όμως παραλείψει να μου πει για τα μπουρίνια. Είχα διαβάσει γι αυτά στα βιβλία, έμελε όμως, αυτή την βδομάδα, να τα μάθω καλά.
Με ωραίο καιρό και πανάδα φτάσαμε στον

γνωστό μας Στάφυλο στη

Σκόπελο, όπου και διανυκτερεύσαμε. Δεν κοιμηθήκαμε καλά, το σουέλ μας
έβγαλε τα συκώτια. Το Πατητήρι (λιμάνι της Αλόννησου) απείχε από τον
Στάφυλο μόνο 7νμ, σκέφτηκα λοιπόν να μην σηκώσω πανί, και ότι η μιάμιση
ώρα μηχανάδα θα ήταν ο,τι έπρεπε για να φορτίσουν οι μπαταρίες. Με λιακάδα, και άπνοια, ξεκινήσαμε χαλαρά και με τα μαγιό(!), γιαλό γιαλό για την
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Αλόννησο. Κάποια στιγμή κοιτώντας πίσω, προς τον Γαρμπή, παρατήρησα
μια άσπρη “κουρτίνα” να περιορίζει πολύ την ορατότητα. Δεν έδωσα σημασία. Μετά από δέκα λεπτά... ήρθε. Μαύρισε ο ουρανός, η βροχή και το αερίδι έρχονταν απ’ όλες τις κατευθύνσεις. Με μιας, η χαλαρότητα έφυγε και
ήρθε ο πανικός. Η θάλασσα άρχισε να αφρίζει, τα μαντάρια και οι σκότες να
χτυπούν δαιμονισμένα, τα κατσαρολικά να κοπανιούνται στα πανιόλα, κόλαση. Ήταν το πρώτο μου μπουρίνι.
Απ’ ότι έμαθα αργότερα, αυτά τα καθούρια είναι συνηθισμένα στο Β. Αιγαίο
το καλοκαίρι, έχουν δε δύο θετικά, πρώτον φαίνονται όταν πλησιάζουν,
έχεις δηλαδή κάποιο χρόνο να προετοιμαστείς (πχ να κατεβάσεις τα πανιά,
να κλείσεις τα φινιστρίνια, να βάλεις νιτσεράδα κλπ), και δεύτερον διαρκούν
λίγο, 15 έως 30 λεπτά συνήθως. Έχουν όμως και ένα αρνητικό, είναι τρομακτικά, ειδικά εάν είσαι πρωτόμπαρκος.
Σύντομα η βροχή σταμάτησε, ο αέρας έστρωσε και έγινε Μαΐστρος με
ένταση περίπου 5 μποφόρ. Εντωμεταξύ ήμουν γδυτός, είχα βραχεί, φύσαγε
και, αν και κατακαλόκαιρο, άρχισα να κρυώνω. Σιγά σιγά ο κυματισμός
μεγάλωνε και επειδή τον είχα κατάπλωρα σκέφτηκα να γκαζώσω λίγο τη
μηχανή μήπως και φτάσουμε μια ώρα αρχύτερα. Και, ναι, η μηχανή έσβησε!
Δύο άκαρπες προσπάθειες με έκαναν να πάρω απόφαση ότι δεν έχω μηχανή. Αυτό που με ανησύχησε περισσότερο εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τόσο ότι
δεν προχώραγα αλλά το ότι δεν είχα τιμόνι. Η αίσθηση αυτή δεν περιγράφεται εύκολα. Είσαι ξυλάρμενος, νιώθεις έρμαιο των κυμάτων. Το καλό (υπήρχε και τέτοιο!) ήταν ότι ο καιρός μας έσπρωχνε στο πέλαγο και όχι σε ξέρα.
Το να σηκώσω την Μαΐστρα ήταν δύσκολο, ήμουν μόνος (η “υποπλοίαρχος”
είχε παραδοθεί στη κουκέτα) και ο κυματισμός μεγάλος. Άνοιξα λοιπόν λίγη
Τζένοα και αμέσως είχα πάλι τιμόνι. Τώρα το πρόβλημα άλλαξε. Πώς θα
ανέβω στο καιρό, με μια μικρή Τζένοα (σαν να λέμε φλόκο θυέλλης) και με
ένα γεμάτο πεντάρι κατακέφαλα; Και, άντε και έφτασα στην Αλόννησο, πώς
θα δέσω σε άγνωστο λιμάνι χωρίς μηχανή; Αυτά σκεφτόμουν όσο έκανα κοντοβόλτια και λύση δεν έβρισκα. Είναι κάτι στιγμές που θα έδινες τα πάντα
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για να είσαι στο καναπέ, στο σπίτι σου. Ως φαίνεται ήταν τόσο δύσκολος ο
γρίφος, που προς στιγμή πέρασε από το μυαλό μου να βάλουμε πλώρη,
όπως είμαστε, για... Λαύριο, σε γνωστές θάλασσες.
Αφού πέρασε καμιά ώρα και έκαψα μερικά τσιγάρα, έκανα μια ακόμη προσπάθεια και, ω του θαύματος, η μηχανή πήρε εμπρός. Είναι από τις περιπτώσεις που είναι άσκοπη η ερώτηση “γιατί και πώς”, διότι απλά δεν υπάρχει απάντηση.
Η Αλόννησος είναι ένα πανέμορφο νησί με μία καταπληκτική χώρα, όλα τα
σπίτια της οποίας, δυστυχώς, είναι ιδιοκτησίες Γερμανών. Μετά από τρεις
μέρες, και αφού περιηγηθήκαμε το νησί δια στεριάς, φύγαμε από το Πατητήρι για την Περιστέρα, ένα μικρό νησάκι 6νμ ανατολικά από την Αλόννησο.
Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο αλλά εκεί που αγκυροβολήσαμε ήταν και δύο
σκαφάκια (το ένα ήταν DROMOR 26) από Θεσσαλονίκη με κεφάτα και φιλόμουσα πληρώματα.
Το βράδυ τηγανίσαμε τους σπάρους που πιάσαμε (με δόλωμα το κλασικό
ψωμοτύρι), ελαφρύναμε την πεντάλιτρη μποτίλια του ούζου και αράξαμε
στο κόκπιτ ακούγοντας την κιθάρα των Σαλονικιών από πάρα δίπλα. Η
θάλασσα ήταν λάδι και όλα έδειχναν ότι σε λίγο θα ρίχναμε τις τούφες της
ζωής μας. Σε κάτι αστραπές στον ουρανό εκεί στο νότο δεν έδωσα σημασία,
θεώρησα ότι είναι μακρυά. Και βέβαια έκανα λάθος. Αργότερα, όταν άρχισαν να βαραίνουν τα βλέφαρα και να τραυλίζει η γλώσσα, αποτραβηχτήκαμε στα ενδότερα. Μου είναι αδύνατον να υπολογίσω πόση ώρα πέρασε και
ένας δυνατός επαναλαμβανόμενος κρότος πάνω στο σπιράγιο με πέταξε
από την κουκέτα. Αμέσως κατάλαβα ότι φυσάει πολύ, το σκάφος πήγαινε
πέρα δώθε και το αγκυρόσχοινο έτριζε. Άνοιξα τη φάλκα να δω τι γίνεται
αλλά η βροχή ήταν καταρρακτώδης. Μόνο το ένα χέρι κατάφερα να βγάλω
για να κρατάω την άκρη της τέντας της οποίας το μπουντούζι κοπάναγε στο
σπιράγιο. Ήταν ένα δεκάλεπτο που έμοιαζε αιώνας. Αν υπάρχει κόλαση
κάπως έτσι θα είναι, σκέφθηκα. Δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Εί-
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ναι η στιγμή που λες “ο θεός να βάλει το χέρι του” και ας είσαι άθεος. Το δεύτερο μπουρίνι σ’ αυτό το ταξίδι , και μάλιστα νυχτερινό, ήταν σε εξέλιξη.
Δεν άργησε να κοπάσει ο αέρας και η βροχή. Δειλά δειλά βγήκαμε στο κατάστρωμα με φακούς στο χέρι για να δούμε τι έγινε. Σε όλα τα γειτονικά
σκάφη έβλεπες μια ανησυχία. Φωτάκια πηγαινοέρχονταν πάνω στα καταστρώματα και γινόταν επιθεώρηση σε αγκυρόσχοινα και άρμενα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, σκέφτηκα, και αυτό μου έδωσε κουράγιο. Απέναντι στην
Αλόννησο, από ένα μικρό λιμάνι, τη Στενή Βάλα, φανήκαν πλοηγά φώτα να
έρχονται προς εμάς. Μετά από 15 λεπτά περίπου, τέσσερα μεγάλα σκάφη
αγκυροβολούσαν μέσα στο σκοτάδι, τριγύρω μας. Θα πρέπει να πέρασαν
μεγάλη τρομάρα, ίσως να έγιναν και ζημιές, καθώς θα ήταν δεμένοι
στριμωχτά σ’ εκείνο το μικρό λιμάνι.
Πρωί πρωί τα μαζέψαμε και παραπλέοντας τα Βόρεια παράλια της Σκοπέλου, αργά το μεσημέρι, φτάσαμε ξανά στους φίλους μας, στη φιλόξενη
Σκιάθο.
γ) Σκιάθος – Λαύριο.
Μετά την παραμονή μας για μία ακόμη εβδομάδα στο νησί του Παπαδιαμάντη, ετοιμαστήκαμε για τον γυρισμό. Το πρώτο σκέλος Σκιάθος – Στάφυλος (15νμ) το είχαμε μάθει πια καλά. Διανυκτερεύσαμε στο Στάφυλο με την
γνωστή ρεστία να είναι αυτή τη φορά ήπια. Την επόμενη μέρα είχαμε

ΣΚΥΡΟΣ

Στενό Βαλάχα

κόλπος Καλαμίτσας
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λιμάνι Λιναριά

προγραμματίσει ρότα για την Σκύρο (περίπου 40νμ). Μεγάλο το σκέλος, είχαμε ξεσυνηθίσει τόσες μέρες, αλλά, αν όλα πάνε καλά, είναι όμορφα να αρμενίζεις. Το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού έγινε με πανιά γι αυτό και η
διάθεση ήταν στα ύψη. Περνώντας προσεχτικά από το πέρασμα Βαλάχα με
τα αβαθή, μπήκαμε στο κόλπο της Καλαμίτσας και μετά από εννέα συνολικά
ώρες ταξιδιού πλαγιοδετήσαμε στο λιμάνι Λιναριά. Κάτσαμε τρεις μέρες στο
νησί και με ένα νοικιάρικο μηχανάκι (εντελώς σούργιελο, περισσότερη ώρα
το πηγαίναμε απ’ ότι μας πήγαινε) επισκεφθήκαμε την πανέμορφη χώρα και
γευτήκαμε τα ωραία ντόπια γλυκά.
Έχοντας πάρει μια μικρή γεύση από την Σκύρο, ετοιμαστήκαμε για αναχώρηση μιας και η πρόγνωση καιρού ήταν καλή. Ένας “ψόφιος” Σορόκος θα
μας ταξίδευε. Έπρεπε όμως να αποφασίσουμε ένα από τα δύο σενάρια, ή
μονορούφι Κάρυστο (περίπου 65νμ), ή το σπάμε στα δύο, πρώτα Πετριές
(30νμ) και την άλλη μέρα Κάρυστο (άλλα 45νμ). Ήμασταν σε ταξίδι αναψυχής, είχαμε χρόνο, και με τον προβλεπόμενο καιρό, στη ρότα για Πετριές, θα
είχαμε μια μονόμπρατση όρτσα πλεύση. Χωρίς πολύ σκέψη αποφασίστηκε
το δεύτερο σενάριο, ευκαιρία εξάλλου να γνωρίσουμε αυτό το ψαροχώρι
της Εύβοιας (αλιευτικό καταφύγιο έλεγε ο πλοηγός) που βρίσκεται περίπου
16νμ νότια της Κύμης.
Φτάσαμε απόγευμα και όπως το έχω συνήθειο, όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν, φούνταρα αρόδο έξω από το λιμάνι. Από τον Νοτιά ήμασταν προστατευμένοι, ο βυθός ήταν ανοιχτόχρωμος αμμώδης και η πρόβλεψη έδινε
ανεβασμένο μεν Νοτιά , αλλά τίποτε το ιδιαίτερο. Λίγο όμως

που η

πρόγνωση έπεσε έξω, λίγο η απερισκεψία η δική μου (στη σταβέντο πλευρά
των νησιών ο άνεμος είναι ένα με δύο μποφόρ δυνατότερος), το αποτέλεσμα ήταν να μην κοιμηθώ όλη τη νύχτα. Ήταν πολύ το αερίδι. Αυτό το τρίξιμο του αγκυρόσχοινου, ειδικά όταν είσαι στη κουκέτα, είναι εφιαλτικό.
Κάποια στιγμή ξημέρωσε και με συνοπτικές διαδικασίες, αν και ήμουν “κομμάτια”, πήραμε την απόφαση να χωθούμε στο λιμάνι να ησυχάσουμε. Πλαγιοδετήσαμε σε ένα εγκαταλειμμένο σιδερένιο αλιευτικό και πέσαμε για
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ύπνο. Το απόγευμα βγήκαμε βόλτα στο γραφικό αυτό ψαροχώρι και κάτσαμε στο μοναδικό καφενείο – ταβέρνα για να φάμε. Μετά το φαΐ, ένας
ηλιοκαμένος ξερακιανός μεσήλικας από το διπλανό τραπέζι, με ρώτησε: “τί
άγκυρα έχεις;”. Δεν περίμενα αυτή την ερώτηση. Του απάντησα ότι έχω
DELTA. Το απορημένο μάλλον ύφος μου τον έκανε να συνεχίσει: “εχθές το
βράδυ στοιχηματίζαμε εδώ μέσα για το αν θα ξεσύρεις ή όχι, και το έχασα το στοίχημα. Για αυτό ρωτάω”. Χωρίς να το θέλουμε, η άγκυρά μας είχε
γίνει το θέμα της βραδιάς χθες στο καφενείο, και αυτός ο τύπος, ευτυχώς,
είχε χάσει τα λεφτά του.
Στις Πετριές μείναμε τρεις μέρες. Κάθε πρωί στις 6 άνοιγα το ραδιόφωνο
στο Πρώτο πρόγραμμα στα μεσαία (ΑΜ), όπου μετά τον εθνικό ύμνο, είχε
την πρόγνωση καιρού και θαλασσών για τους ναυτιλλομένους. Όσο κράταγε ο Νοτιάς δεν είχα σκοπό να το κουνήσω. Σκεφτόμουν τι θα συναντούσα
αν ξεμύτιζα στο Κάβο Ντόρο με 6 μποφόρ Νοτιά και μάλιστα σε ακτές εντελώς αλίμενες, και δεν το ήθελα καθόλου. Στη διαδρομή από Πετριές για
Κάρυστο (45νμ) όλα τα μέρη είναι αλίμενα, δεν έχει πουθενά να κρυφτής,
δηλαδή με το που θα ξεκινήσεις πρέπει να φτάσεις Κάρυστο ή... να γυρίσεις
πίσω.
Η “υποπλοίαρχος” είχε αρχίσει να βαριέται και μη βλέποντας κυματισμό έξω
από το λιμάνι, απορούσε και ενίοτε γκρίνιαζε ή λοιδορούσε. Εγώ όμως περίμενα να γυρίσει ο καιρός σε Πουνέντε ή ακόμα καλύτερα σε Μαΐστρο, είναι
νομοτέλεια στο Αιγαίο αυτή η αλλαγή, το λέγανε και τα βιβλία, για να ταξιδέψω πρίμα να το ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Και βέβαια γύρισε, “...περιοχή Καφηρέα, Βορειοδυτικός 5 και γρήγορα 6...” είπε η εκφωνήτρια, “φύγαμε” σκέφτηκα εγώ.
Ξυπνήσαμε πρωί, λύσαμε, έβαλα δεύτερη μούδα, διότι στα πρίμα με καιρό,
ότι και να σηκώσεις πας “αέρα”, και η “ΑΣΤΑΡΤΗ” πήρε δρόμο. Τα δευτερόπρυμα είναι η πλεύση που της αρέσει και σ’ αυτό με βρίσκει απολύτως
σύμφωνο.
Αυτή η διαδρομή έχει τρία σκέλη:
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α) από Πετριές μέχρι τη βραχονησίδα Ντόρος (25νμ)
β) το στενό Καφηρέα, από Ντόρο μέχρι την βραχονησίδα Μαντήλι(15νμ),
και τέλος
γ) από Μαντήλι μέχρι την Κάρυστο (6νμ).
Στο πρώτο σκέλος,
με γεμάτο Μαΐστρο
και τον αέρα στον
αριστερό γοφό, πετάγαμε ανέμελα και
...χαμογελαστά. Σε
τρεισήμισι ώρες
φτάσαμε στο Ντόρο. Σύντομα θα
έπρεπε να κάνουμε
τσίμα, την οποία
ήδη την είχα στο
μυαλό μου, μιας
που θα αλλάζαμε
πορεία και θα στρέ-

Πετριές - ν. Ντόρος - ν. Μαντήλι - Κάρυστος

φαμε στο Νοτιά. Γι αυτή την μανούβρα, την τσίμα (ή μπότζα), είχα ακούσει
άγριες περιγραφές για ζημιές και ατυχήματα από τον δάσκαλό μου, και είχα
μια σχετική αγωνία σαν πρωτάρης.
Με έντονο κυματισμό, μέτριο σχετικά αέρα, αλλά με δύο μόνο χέρια και
χωρίς αυτόματο πιλότο, η τσίμα ήθελε καλό σχεδιασμό, υπομονή και
βέβαια την κατάλληλη στιγμή αποφασιστικότητα. Μια “λαμαρίνα” που
ανέβαινε στο καιρό, μας καθυστέρησε λίγο αλλά τελικά, αφού την παραλλάξαμε, τύλιξα την τζένοα, έφερα την μαΐστρα όσο γινόταν στο
κέντρο και όλα έγιναν όπως σχεδιάστηκαν.
Επιτέλους μπήκαμε στο ανταριασμένο στενό του Καφηρέα. Ο αέρας τώρα,
μετά την τσίμα, ήρθε στον δεξή γοφό και το κύμα, όπως το περίμενα, το εί57

χαμε κατάπρυμα. Αυτό όμως που δεν περίμενα ήταν το μέγεθος των κυμάτων. Έδεσα με πριβέντερ την μάτσα μη τυχόν γίνει καμιά μαλακία και
προσπάθησα να το ευχαριστηθώ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είχα διαβάσει
στα βιβλία, “κινούμε απαλά το τιμόνι και δεν... κοιτάμε πίσω”. Αυτή την εντολή έδωσα και στην υποπλοίαρχο: “μη κοιτάς πίσω”, φοβόμουν μην τρομάξει
και έχουμε άλλα... Βέβαια στα κλεφτά έριχνα καμιά ματιά προς τα πίσω. Τα
κύματα ήταν επιβλητικά, έμοιαζαν με γορίλες έτοιμους για επίθεση. Εικόνες
πρωτόγνωρες για μένα.
Όταν ανέβαινε η πρύμη στο κύμα κόβαμε ταχύτητα αλλά όταν το σκάφος
έφθανε στο ψηλότερο σημείο και άρχιζε να κατεβαίνει έπαιρνε φόρα
(διάβασα 11κόμβους στο GPS), πλάναρε, και διώχνοντας θορυβωδώς αφρισμένη θάλασσα δεξιά και αριστερά ετοιμαζόταν για το επόμενο κύμα.
Μ’ αυτό τον τρόπο ταξιδεύαμε σε εκείνη τη περιοχή και είναι αλήθεια ότι, αν
το συνηθίσεις, το ευχαριστιέσαι κιόλας. Αργότερα, αφού μπήκα στο ρυθμό,
άρχισα να χαλαρώνω και να παρατηρώ τριγύρω. Δεξιά ήταν οι αφιλόξενες
ακτές της Εύβοιας ενώ αριστερά ένας επαγγελματίας ψαράς με ένα δεκάμετρο ψαροκάικο ανεβοκατέβαινε στον Καφηρέα, με γεμάτο εξάρι, για να
βγάλει το μεροκάματο. “Δουλειά κι αυτή!” συλλογίστηκα.
Λίγο το θαλάσσιο ρεύμα, λίγο τα πλαναρίσματα, φτάσαμε στη νησίδα Μαντήλι χωρίς να το καταλάβουμε. Ο καιρός είχε μαλακώσει τα δύσκολα είχαν
περάσει, τα 6νμ μέχρι την Κάρυστο και χωρίς κυματισμό έμοιαζαν σαν... επιδόρπιο.
Αγκυροβολήσαμε αρόδο έξω από το λιμάνι της Καρύστου, μαγειρέψαμε και
διώχνοντας την αδρεναλίνη με την βοήθεια του αλκοόλ, κάτω από τον έναστρο ουρανό αναλογιζόμασταν “τι μέρα ήταν κι αυτή!”.
Το πρωί μετά τον καφέ, σηκώσαμε άγκυρα ανοίξαμε πανιά και μετά από
25νμ ιστιοπλοΐας, το απόγευμα δέσαμε στο λιμάνι του Λαυρίου, στο σπίτι
μας.
Ήταν το πρώτο μας ταξίδι, 46 αξέχαστες μέρες!

58

3.4 Από το ημερολόγιο καταστρώματος
Το επόμενο καλοκαίρι, το 2003, και για αρκετά χρόνια μετά όπως αποδείχτηκε, έκλεψαν την καρδιά μας οι Κυκλάδες και το μελτέμι. Αυτό το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας δεν πρέπει να έχει όμοιό του στο πλανήτη, είναι ένα μοναδικό ψυχοφάρμακο. Οι Χώρες των κυκλαδίτικων νησιών λες και συναγωνίζονται σε γραφικότητα η μία την άλλη έτσι όπως είναι
σκαρφαλωμένες, λιτές, ανθρώπινες, απέριττες. Εδώ ήταν που πρωτοπαρουσιάστηκε ο αρχαιότερος πολιτισμός (Κυκλαδικός) πριν από 5000 χρόνια. Την
περιοχή αυτή την ύμνησαν καλλιτέχνες, ποιητές και τραγουδοποιοί.
Αλλά το Αιγαίο , ειδικά οι Κυκλάδες, είναι και η χαρά του ιστιοπλόου. Κοντινοί, πανέμορφοι και αμέτρητοι προορισμοί, πολλά σημεία για να κρυφτείς
όταν χρειαστεί, φιλόξενοι κάτοικοι, καθαρές θάλασσες και αρκετός αέρας.
Το μελτέμι ίσως μερικούς να τους ενοχλεί. Έχει όμως μερικά καλά, είναι
προβλέψιμο από την ΕΜΥ (σε αντίθεση με τα μπουρίνια των Σποράδων), η
διεύθυνση του ανέμου είναι συγκεκριμένη (πολλοί βγάζουν κάβο έξω) και
συνήθως τα βράδια καλμάρει και ταξιδεύεται ευκολότερα. Παρ’ όλα αυτά
αν τα μελτέμια σε κουράσουν και
θέλεις να τα αποφύγεις, διαλέγεις να
μην ταξιδέψεις Ιούλιο – Αύγουστο, ειδικά αν είσαι συνταξιούχος και μπορείς.
(2003) Λαύριο – Σίφνος – Λαύριο
130νμ (ο Αγ. Στέφανος της Κύθνου, το
Μεγάλο Λιβάδι της Σερίφου και το
Βαθύ της Σίφνου είναι προορισμοί αλησμόνητοι).
(2004) Λαύριο – Φολέγανδρος – Λαύριο 240νμ (στην Φολέγανδρο μάλλον
δεν

θα

ξαναπάμε

κατακαλόκαιρο...
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(2004) Λαύριο - Φολέγανδρος - Λαύριο 240νμ

Αντίθετα η Κίμωλος και η Αντίπαρος, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία,
μας έκλεψαν τη καρδιά και μάλλον θα τις ξανά επισκεφθούμε.)
(2005) Λαύριο – Σύρος (Φοίνικας) – Λαύριο 150νμ (με καινούργιο φουσκωτό, καινούργια εξωλέμβια και καινούργιο αυτόματο πιλότο, χλιδή!)
(2006) Λαύριο – Σίφνος (Βαθύ) – Λαύριο 130νμ (η πρώτη μου νυχτερινή
βαρκάδα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Όταν ταξιδεύεις βράδυ στη θάλασσα,
είναι “άλλος” ο κόσμος εκεί έξω. Τα αστέρια και οι φάροι αποκτούν άλλη
σημασία, ενώ το σκοτάδι βοηθά την φαντασία και τα... οράματα.
(2007) Λαύριο – Κύθηρα – Λαύριο 190νμ.
Μετά από 4 συνεχόμενα καλοκαίρια είπαμε να αφήσουμε τις
Κυκλάδες και βάλαμε ρότα για
Αργολικό κόλπο, Μονεμβάσια,
κάβο Μαλέα, Ελαφόνησο και
Τσιρίγο.
Οι συνθήκες άλλαξαν, οι
άπνοιες, η απογευματινή σοροκάδα και η μεγάλη κίνηση (πολύ
μεγάλη σε κάποιες περιοχές)
ήταν το νέο χαρακτηριστικό.
Την περιοχή του Πόρου και της
Ερμιόνης μάλλον δεν θα την

(2007) Λαύριο - Κύθηρα - Λαύριο 290νμ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
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ξανά επισκεφθούμε, αλλά την καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας ιδωμένη
από την θάλασσα λίγο μετά το ξημέρωμα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ο επιβλητικός κάβο Μαλέας (τον παραπλεύσαμε με άπνοια), τα μοναδικά και απίστευτα νερά της Ελαφονήσου καθώς και η ενδοχώρα των Κυθήρων (το νησί
των πειρατών) θα μας μείνουν αλησμόνητα από αυτό το ταξίδι.
(2008), (2009 με καινούργια μηχανή!), (2010) Λαύριο – Σίφνος – Λαύριο
130νμ. Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές, παρατηρώντας τις χρονολογίες και
τους προορισμούς, διαπιστώνω ότι για κάθε ταξίδι εκτός Κυκλάδων,
αμέσως μετά, χρειάζεται να περάσω τρία με τέσσερα καλοκαίρια στις Κυκλάδες μέχρι να αναζητήσω άλλους προορισμούς. Για το Βαθύ της Σίφνου
(όπως και για τον Αγ. Στέφανο της Κύθνου) μου είχε πρωτομιλήσει ο φίλος
μου ο Ζάγκος και το επισκέφθηκα το 2003 στο πρώτο μου ταξίδι στις Κυκλάδες.
Έκτοτε, λίγες ήταν οι χρονιές
που δεν αγκυροβόλησα έστω
και για λίγο σ΄ αυτόν τον πανέμορφο κόλπο. Κατ’ αρχήν είναι ένα ασφαλέστατο αγκυροβόλιο. Αν και έχω φάει πολύ αεΜαγειρέματα...

ΣΙΦΝΟΣ

Βαθύ, ένα πανέμορφο και ασφαλές αγκυροβόλιο.
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ρίδι (μελτέμια με σπιλιάδες 40kn) δεν έχω ξεσύρει ποτέ, ο βυθός είναι αμ) δεν έχω ξεσύρει ποτέ, ο βυθός είναι αμμώδης και η θάλασσα πεντακάθαρη. Υπάρχουν δυο τρεις ταβέρνες για το
μοναδικό γεύμα μας το απόγευμα, αλλά και μπακάλικο (ο “Ξυπόλητος”) για
προμήθειες μαγειρέματος αν αυτή είναι η επιλογή της ημέρας. Σε μια μικρή
προβλήτα υπάρχει βρύση με νερό, και η σύνδεση με την Χώρα, με αστικό
λεωφορείο, είναι τακτική και φτηνή. Ακόμα, η απόσταση από το Λαύριο
είναι ιδανική (60νμ), δηλαδή έχεις ένα δωδεκάωρο ταξίδι για να το ευχαριστηθείς. Τέλος, αν το επιθυμείς, υπάρχουν αρκετοί κοντινοί προορισμοί για
περιπλάνηση (Μίλος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Σέριφος). Είναι το νησί μου.
(2011) Λαύριο – Κως – Λαύριο 390νμ Στην αρχή η ιδέα έπεσε για πλάκα.
Είπα, σε αγαπημένο μου πρόσωπο που έφευγε για μόνιμη διαμονή στη Κω,
“θα έρθω να σε βρω με την ΑΣΤΑΡΤΗ”. Αφού γελάσαμε και αφού έφυγε, άρχισε η ιδέα να μου αρέσει και σύντομα να στριφογυρίζει στο μυαλό μου.
Χωρίς χρονοτριβή, απλώθηκαν οι ναυτικοί χάρτες πάνω στο τραπέζι και
έπιασα το κουμπάσο…
Αποφασίστηκε το πρώτο σκέλος, μιας που θα είμαστε ξεκούραστοι, να είναι
μεγάλο γιατί ήταν πολλά τα μίλια. Σκέφθηκα ότι από το Λαύριο στη Δονούσα (90νμ) είναι μια χαρά. Για να φτάσω μεσημέρι εκεί (σε όλους τους υπο-

(2011) Λαύριο - Κως - Λαύριο 390νμ
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λογισμούς θεωρώ μέση ταχύτητα 5κόμβους και προσπαθώ να φτάνω μέρα
σε άγνωστα λιμάνια), πρέπει να φύγω αργά το απόγευμα από το Λαύριο,
δηλαδή θα έκανα μια μεγάλη νυχτερινή βαρκάδα. Μια χαρά.
Το ταξίδεμα με βάρκα βράδυ έχει πολλές ομορφιές, το είχα κάνει τρεις τέσσερις φορές και μου είχε κλέψει την καρδιά. Ο καιρός είναι πιο ήπιος, ο έναστρος ουρανός όταν είσαι μεσοπέλαγα είναι απερίγραπτος ή αν έχει φεγγάρι σε συνοδεύει το “ποτάμι” του, και βέβαια δεν σου αφυδατώνει τα κύτταρα ο καυτός μεσημεριανός ήλιος. Πολλοί φοβούνται ότι στο σκοτάδι δε
θα βλέπουν και το αποφεύγουν. Όμως, αφού προσαρμοστούν τα μάτια διαπιστώνεις ότι όσο πιο σκοτεινά είναι στη θάλασσα τόσο πιο καλά βλέπεις!
Το σχέδιο εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Δυστυχώς το μεγαλύτερο σκέλος αυτής της διαδρομής έγινε με μηχανή λόγω άπνοιας, ενώ το πλήρωμα, δύο φίλοι που πρόθημα με ακολούθησαν στο ταξίδι, όλο το βράδυ είχαν ραντεβού
με τον... Ορφέα.
Μόνος λοιπόν στο κόκπιτ, παρέα με τον ασέληνο έναστρο ουρανό, με τις
σκέψεις μου αλλά και με την φασαρία της μηχανής, έγραφα μίλια. Καβατζάροντας το Βόρειο άκρο της Τζιάς νύχτωσε εντελώς. Έπρεπε τώρα να έχω
το νου μου τη Γυάρο, διότι δεν έχει φάρο και θα την παραλλάξω περνώντας
κοντά της. Κάποια στιγμή “ένοιωσα” ένα μαύρο όγκο εμπρός αριστερά μου,
“νάτην” σκέφθηκα. Αν και μου είναι γνώριμο, πάντα εντυπωσιάζομαι με το
πόσο καλά φαίνονται οι μαύροι όγκοι μέσα στο κατάμαυρο σκοτάδι.
Αργότερα συνάντησα ένα απίστευτο τράφικ νυχτιάτικα, από ποστάλια,
ανάμεσα Σύρο - Μύκονο και, όπως ήταν φυσικό, ήμουν σε εγρήγορση. Το ξημέρωμα δεν άργησε πολύ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όσοι το έχουν ζήσει, ότι το ξημέρωμα είναι από τις ωραιότερες στιγμές στη θάλασσα. Ο
Ηλιάτορας, αργά αλλά σταθερά, ξεπρόβαλε εκεί μπροστά αριστερά πάνω
από τα ιερά νησιά, την Ρήνια και την Δήλο, και έδωσε στα χρώματα το
χρώμα τους.
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Είχε ζεστάνει αρκετά όταν παραπλέαμε την Νάξο, και τελικά φτάσαμε (είχε
ξυπνήσει το πλήρωμα!) το μεσημέρι στη Δονούσα. Πλαγιοδετήσαμε στο
ντόκο κατά τις 3 το μεσημέρι, μετά από περίπου 20 ώρες ταξίδι.
Μετά από μερικές ώρες απογευματινού ύπνου, ελέγχοντας τα καύσιμα, διαπίστωσα ότι αν εξακολουθούσε η άπνοια, οριακά έφτανε το πετρέλαιο για
το επόμενο νησί, την Κάλυμνο. Αναζητώντας πετρέλαιο στο λιμάνι, με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν καύσιμα στο νησί και αν ήθελα να
εξυπηρετηθώ έπρεπε να πάω στο Κουφονήσι! Στην γρήγορη διαβούλευση
με το πλήρωμα αποφασίσαμε, αν και βγαίναμε από την πορεία μας, να μη το
ρισκάρουμε. Έτσι την άλλη μέρα βάλαμε ρότα για το γειτονικό νησί (14νμ).
Μην έχοντας χρόνο για περιήγηση, μιας και ο προορισμός μας ήταν ακόμη
μακριά, αποφασίσαμε να περάσουμε και να γνωρίσουμε το Κουφονήσι στο
γυρισμό που θα είμαστε πιο χαλαροί. Την επομένη, γεμάτοι με πετρέλαιο,
ξεκινήσαμε πολύ πρωί να διασχίσουμε το Ικάριο με προορισμό την Κάλυμνο
(65νμ).
Ο λίγος αέρας και η μεγάλη απόσταση που είχαμε να διανύσουμε μας
ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής να το κάνουμε με μηχανή.
Αργά το απόγευμα αντικρίσαμε επιτέλους την Κάλυμνο και μη θέλοντας να
πάμε στο λιμάνι, αγκυροβολήσαμε για διανυκτέρευση σε ένα μικρό
κόλπο στη Βλυχάδα.
Το

τελευταίο

σκέλος

ήταν μικρό (18νμ) και
επιτέλους ο Αίολος μας
έκανε τη χάρη. Με μέτριο άνεμο, χωρίς κυματισμό και πλαγιοδρομώντας, σε τέσσερις ώρες μπαίναμε στο λιμάνι

Κως, στριμωγμένοι ανάμεσα σε δύο ταχύπλοα.
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της Κω το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Δέσαμε προσωρινά κοντά στην
είσοδο του λιμανιού, σε ένα μέρος που δεν στεκόσουν από τον κυματισμό
των διερχομένων σκαφών. Οι πρυμάτσες και η διάθεσή μας για δύο μέρες
δεινοπάθησαν. Κάποια στιγμή βρήκαμε καλύτερη θέση και στριμωχτήκαμε
ανάμεσα σε δύο ταχύπλοα δένοντας με την πλώρη. Αμάν αυτά τα λιμάνια.
Η Κως είναι προορισμός που δεν θα ήθελα να ξανά επισκεφθώ. Οι κάτοικοι
στην πλειονότητά τους είναι αλλοτριωμένοι. Οι περισσότεροι είναι από εκείνο το είδος των ανθρώπων που έχουν συνηθίσει να σε κοιτούν στη τσέπη
και όχι στα μάτια. Ορδές τουριστών με τα πλαστικά βραχιόλια των ξενοδοχείων στο χέρι μεθοκοπάνε και θορυβούν. Γρήγορα αναρωτιέσαι “τί γυρεύω
εγώ εδώ;”
Αφού έγινε η σχετική περιήγηση στο νησί του Ιπποκράτη και διαπιστώσαμε
άλλη μια φορά ότι τον 5ο πΧ αιώνα στην Ελλάδα έγιναν “μαγικά” πράγματα,
ήρθε η μέρα της επιστροφής.
Μάλλον επειδή η επιστροφή σημαίνει το τέλος των διακοπών συνήθως το
τρενάρεις. Κάπως έτσι έγινε και με εμάς. Τα σκέλη γίνονταν όσο το δυνατό
πιο μικρά. Την πρώτη μέρα διανύσαμε 11 ολόκληρα μίλια και στο πρώτο
νησί που συναντήσαμε, πηγαίνοντας Δυτικά, νιώσαμε κουρασμένοι(!) και
αποφασίσαμε να διανυκτερεύσουμε. Η Ψέριμος είναι ένα πολύ όμορφο και
ήσυχο νησί με εμφανή την παρουσία στρατού που σου υπενθύμιζε ότι είσαι
στα σύνορα. Δέσαμε εύκολα σε ένα μικρό ντόκο αλλά το έντονο σουέλ ταλαιπωρούσε όλο το βράδυ τις πρυμάτσες και την διάθεσή μας.
Η Κάλυμνος, μόλις 6νμ μακριά, είχαμε προγραμματίσει ότι θα ήταν ο τελευταίος μας σταθμός στα Δωδεκάνησα. Αυτή τη φορά δέσαμε στο λιμάνι και
αφιερώσαμε δύο μέρες περιφερόμενοι στη πόλη. Σε αντίθεση με την Κω, η
Κάλυμνος είχε έντονο το τοπικό στοιχείο και λιγοστό σχετικά τουρισμό,
πράγμα το οποίο μας άρεσε πολύ. Πολλά όμορφα παλιά κτήρια δήλωναν ότι
σε άλλες εποχές το νησί των σφουγγαράδων είχε αρκετό πλούτο.
Επόμενος προορισμός, σύμφωνα με το πλάνο, ήταν η Αιγιάλη της Αμοργού
(55νμ). Πήραμε φρέσκια πρόγνωση, ξυπνήσαμε πρωί και αφού ξεμπλέξαμε
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την άγκυρα (αυτά έχουν τα λιμάνια) βάλαμε ρότα προς την Δύση. Ο αέρας
δεν ήταν πολύς, με το ζόρι 4μπ., η πλεύση όρτσα και ο κυματισμός σχετικά
μεγάλος και ενοχλητικός. Θα είχαν περάσει 7 ώρες περίπου και παραπλέαμε
ένα μικρό νησί, τη Λέβιθα, στη μέση του πουθενά. Ο πλοηγός έλεγε ότι κατοικείτε από μία οικογένεια κτηνοτρόφων και είναι σταθμός ιστιοπλόων
όταν περνούν το Ικάριο. Χωρίς πολύ σκέψη αποφασίσαμε να διανυκτερεύσουμε εκεί. Μπήκαμε σε ένα στενόμακρο κόλπο, σαν μικρό φιόρδ, και αντικρίσαμε δυο τρία σκάφη αγκυροβολημένα. Πλησιάζοντας διακρίναμε
διάφορες σημαδούρες ρεμέντζων σε κάποιες από τις οποίες είχαν δέσει
αυτά τα σκάφη. Σε μία ελεύθερη σημαδούρα δέσαμε και εμείς. Δεν προλάβαμε να μαζέψουμε τα πανιά και μια βάρκα μας πλησίασε, “η διανυκτέρευση σε ρεμέντζο κοστίζει 5 ευρώ” μας φώναξε ο βαρκάρης. Αφού
του δώσαμε να καταλάβει ότι συμφωνούμε, παίρνοντας θάρρος αυτός, μας
ενημέρωσε ότι λειτουργεί ταβέρνα στην ενδοχώρα και μας υπέδειξε και το
μονοπάτι για να την βρούμε. Ταβέρνα ήταν η αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Στα τραπέζια υπήρχαν τρεις παρέες ταξιδευτών, η εξυπηρέτηση
ήταν της υπομονής ενώ το κατσίκι που μας σέρβιραν είχε βγει πολύ νωρίς
από την φωτιά. Αργότερα, προσπαθώντας να επικοινωνήσω με το κινητό με
Αθήνα, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε σήμα.
Ρώτησα τον ταβερνιάρη με την αφέλεια του

Αμοργός, το επιβλητικό Βόριο άκρο.

Κάλυμνος Λιμάνι

Η φωτό τραβήχτηκε στον πηγαιμό
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πρωτευουσιάνου αν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο

γιατί δεν έχω σήμα.

Χαμογελώντας αυτός απάντησε: “αν ανέβεις σε εκείνο τον βράχο θα έχεις
σήμα”. Κάτι ήξερε, η δουλειά έγινε.
Νωρίς το πρωί λύσαμε το ρεμέντζο, βιράραμε την μαΐστρα και μέχρι να σηκώσει αέρα βάλαμε μηχανή. Περιμένοντας τον αέρα κοντεύαμε να φτάσουμε στην Αμοργό. Ο συνδυασμός κυματισμού με λίγο αέρα δημιουργεί μια
κατάσταση πολύ ενοχλητική για ταξίδι με ιστιοπλοϊκό. Μη μπορώντας ο
ασθενής άνεμος να κρατήσει την μαΐστρα σταθερή, σε κάθε μπότζι, το πανί
χτυπάει μια δεξιά και μια αριστερά, και αν αυτό κρατήσει ώρες, γίνεται πολύ
κουραστικό.
Πλησιάζοντας την επιβλητική Βόρια άκρη της Αμοργού, και έχοντας διαβάσει τον πλοηγό για αυτή την περιοχή, περίμενα έντονο αντιμάμαλο. Τα βιβλία σ’ αυτή την περίπτωση λένε ότι απομακρυνόμαστε 1 με 2 μίλια από την
στεριά. Εμείς καβατζάραμε το νησί στο μισό μίλι περίπου και πράγματι για
δύο τρεις ώρες η θάλασσα έμοιαζε σαν νερό που βράζει μέσα σε κατσαρόλα. Το ήξερα από τα βιβλία αλλά είναι άλλο πράμα να το ζεις. Τα κύματα
ερχόντουσαν από παντού, δεν ήξερες που να κοιτάξεις και πως να τα αποφύγεις. Ο αυτόματος πιλότος δεν μπορούσε με τίποτα να κρατήσει πορεία.
Πάνω από τέσσερις ώρες ήμουν στη λαγουδέρα, μια δουλειά που ποτέ δεν
με ενθουσίαζε πολύ, για αυτό εξάλλου τον αυτόματο πιλότο τον προσέχω
σαν τα μάτια μου.
Κάποια στιγμή έστρωσε η θάλασσα, φρέσκαρε και λίγο, σβήσαμε την μηχανή και σκεφθήκαμε να εκμεταλλευτούμε τον καιρό και να πάμε μέχρι τον
κόλπο Πορί στο Κουφονήσι. Άλλωστε καλό είναι να αφήνεις ενδιαφέροντες
προορισμούς, στην περίπτωσή μας την Αμοργό, για να έχεις την δικαιολογία
να ξανά ταξιδέψεις, όπως συμβούλευε και ένας μεγάλος ωκεανοπλόος.
Φτάσαμε αργά το απόγευμα στο Πορί, σ’ ένα πανέμορφο καλά προστατευμένο κόλπο, κατάκοποι και ηλιοκαμένοι. Καταγάλανα κυκλαδίτικα νερά και
μια πλούσια αμμουδιά σχεδόν έρημη απλωνόταν τριγύρω. Μας φάνηκε σαν
παράδεισος. Μετά την καθιερωμένη βουτιά της άφιξης, ξεκουραστήκαμε
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και ετοιμαστήκαμε να πάμε για αναζήτηση φαγητού. Οι επιλογές δεν ήταν
πολλές, για την ακρίβεια υπήρχε ένα και μοναδικό μπαρ – ταβέρνα στο
κέντρο της παραλίας, αδιάκριτο και εναρμονισμένο στο περιβάλλον. Το
μαγαζί διέθετε μόνο ένα πιάτο, ρεβιθάδα, αλλά ήταν πεντανόστιμη. Είναι
γνωστή η επίδοση των Κυκλαδιτών σ’ αυτό το φαΐ.
Αφού νύχτωσε για τα καλά, μας περίμενε μια έκπληξη. Λίγο πριν φύγουμε
εμφανίστηκαν δύο γενειοφόροι, μια κιθάρα και ένα σαξόφωνο! Η ζωντανή
τζαζ μουσική, που απευθυνόταν σε τρεις μόνο παρέες, συνόδεψε την
ανατολή του φεγγαριού και η βραδιά εξελίχθηκε απρόσμενα όμορφη και
αλησμόνητη. Αργά το βράδυ, παρά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τσίπουρου, (κερνάγανε συνέχεια, πώς να πεις όχι;), βρήκαμε και το φουσκωτό
και την “ΑΣΤΑΡΤΗ”. “Σ’ αυτό το μέρος θα ξανάρθω”, υποσχέθηκα στον εαυτό
μου.
Την άλλη μέρα παραπλέοντας το νησί, και μετά από ένα μίλι, δέσαμε στο λιμάνι για να συναντήσουμε τον γνωστό μας βενζινοπώλη και να εφοδιαστούμε πετρέλαιο. Το λιμάνι στο Κουφονήσι δεν μας ενθουσίασε, έτσι αφιερώσαμε τον περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και προετοιμασία για την
συνέχεια.
Το Δεσποτικό απέχει κάτι λιγότερο από 30νμ, είναι ένα νησάκι νότια της
Αντιπάρου, ακατοίκητο σήμερα αλλά με μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον
όπως αποδείχτηκε από ανασκαφές που γίνονται τελευταία. Ο καιρός ήταν
ιδανικός για ιστιοπλοΐα και σχεδόν όλο το σκέλος το κάναμε με πανιά, ανοιχτά όρτσα και αρκετά κουπασταρισμένοι. Εξάλλου είναι γνωστό ότι το στενό Πάρου - Νάξου είναι ιδανικό για ιστιοπλοΐα. Το Δεσποτικό και η Αντίπαρος σχηματίζουν έναν μεγάλο, ασφαλή και καλά προστατευμένο κόλπο, ο
οποίος σου εγγυάται έναν ήσυχο και βαθύ ύπνο. Στον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο ήταν ναύσταθμος του Βρετανικού ναυτικού.
Το πλάνο έλεγε ότι επόμενος και τελευταίος προορισμός (πριν το Λαύριο) θα
ήταν η Κύθνος. Ο καιρός ήταν καλός. Ταξιδεύαμε όρτσα με πανιά, αλλά όσο
πέρναγε η ώρα παίρναμε φάτσες και δεν μας έβγαζε για Κύθνο. Δεν είχαμε
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καμία όρεξη να αρχίσουμε τακ, εξάλλου τι έγινε αν αντί Κύθνο πάμε Σέριφο;
Αυτά είναι τα καλά της κρουαζιέρας, όποτε θέλεις αλλάζεις τον προορισμό.
Σε αντίθεση βέβαια με τους αγώνες! Ποδίσαμε λίγο και ξεκούραστα,
φτάσαμε στο Λιβάδι της Σερίφου έχοντας διανύσει περίπου 30νμ.
Όποτε φουντάρω στο Λιβάδι της Σερίφου για διανυκτέρευση έχω ανασφάλεια. Είναι το μόνο μέρος που μου έχει ξεσύρει η άγκυρα και μάλιστα
δύο φορές. Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν φύσαγε. Φτάνοντας στη Σέριφο άρχισα να αισθάνομαι ότι ήρθα σε γνωστά νερά, ότι το ταξίδι τελειώνει.
Το σκέλος Σέριφος - Λαύριο (50νμ) με άπνοια και μηχανάδα και όντας το
τελευταίο του ταξιδιού ήταν λίγο βαρετό, αυτό ήξερα από πριν.
(2012) Λαύριο – Αντίπαρος – Λαύριο 160νμ. Όπως το είχα υποσχεθεί στον
εαυτό μου, ξανά επισκέφθηκα το Δεσποτικό και την Αντίπαρο. Ο κόλπος του
Δεσποτικού είναι ασφαλές αγκυροβόλιο, ήσυχο, ιδανικό καταφύγιο για ξεκούραση. Στη δύση του ο Ήλιος πέφτει πάνω στη Σίφνο και φτιάχνει εικόνες
παραμυθένιες. Αντίθετα η Αντίπαρος, το λιμάνι της οποίας επισκεφθήκαμε

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ (στο βάθος η Σίφνος)
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μετά από λίγες μέρες, είναι ένα νησί με αρκετό, αλλά καλό σχετικά τουρισμό
(και με αμέτρητα σουβλατζίδικα!). Οι αλλοδαποί επισκέπτες, βόριο Ευρωπαίοι οι περισσότεροι, μου έδιναν την εντύπωση μεσήλικων οικογενειαρχών, πρώην χίπηδων, που αγαπούσαν το νησί των εφηβικών τους χρόνων και
επέστρεφαν ξανά με την οικογένεια για να θυμηθούν τα παλιά.
Για την επιστροφή επέλεξα να περάσω από τα ρηχά, τον δίαυλο Πάρου Αντιπάρου. Αυτό έγινε για δύο λόγους, ο ένας ήταν η ναυτιλιακή πρόκληση
με τις διοπτεύσεις που χρειαζόταν να πάρουμε για την ασφαλή διέλευση. Ο
δε άλλος λόγος ήταν πιο πεζός, συντόμευε η διαδρομή αρκετά μίλια.

Το πέρασμα Πάρου - Αντιπάρου
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Παρ΄ όλα αυτά, όταν περνάς από βάθη 2 μέτρων, και η ΑΣΤΑΡΤΗ φορτωμένη έχει βύθισμα 1,70 μέτρα, έχεις, όπως και να το κάνουμε, μια σχετική
αγωνία. Τελικά ακολουθώντας επακριβώς τις οδηγίες του πορτολάνου όλα
πήγαν καλά.
(2013) έως (2016). Δυστυχώς αυτά τα χρόνια, για οικογενειακούς λόγους,
δεν είχα την δυνατότητα να ταξιδέψω. Αρκέστηκα σε ολιγοήμερες αποδράσεις στη Μακρόνησο και στους όμορους κόλπους.
(2017) Λαύριο – Τζιά – Λαύριο 15νμ. Μετά από 4 χρόνια στέρησης, δέκα
μέρες στο πανέμορφο (αλλά θορυβώδες) Βουρκάρι, ειδικά όταν είσαι
αγκυροβολημένος αρόδο στη Κόκα, δεν είναι και άσχημα.

ΤΖΙΑ Αγκυροβολημένοι στην Κόκα.

(2018) Λαύριο – Σίφνος – Λαύριο 130νμ. Όλα ήταν φυσιολογικά.
Αγκυροβολημένος στο Βαθύ της Σίφνου, μπουνάτσες, μόνος και μικροπρο-
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βλήματα με την μηχανή. Είχα παραγγείλει ιμπέλερ από Πειραιά και περίμενα. Ευτυχώς είχα μαζί μου καλά βιβλία και αρκετή μουσική.
Κάποια στιγμή παρατήρησα κάτι παράξενο, η πρόγνωση καιρού έλεγε ότι:
σε δύο μέρες, το απόγευμα και για τρεις ώρες θα έχει ένα δυνατό πουνεντογαρμπή περίπου 7 μποφόρ, και μετά πάλι μπουνάτσα. Μ’ άλλα λόγια, σε δύο
μέρες και για τρεις τουλάχιστον ώρες ΔΕΝ θα έπρεπε να είμαι στο Βαθύ
διότι είναι ο μόνος αέρας που το πιάνει. Αφού ξεμπέρδεψα με την μηχανή,
έφυγα. Σκέφτηκα ότι, ανεβαίνοντας για Λαύριο, το καλύτερο μέρος για να
κρυφτώ από τον δυνατό δυτικό άνεμο είναι η Φυκιάδα της Κύθνου. Αν και
το όνομα του κόλπου δεν σε εμπνέει για αγκυροβολία, τελικά πήγα εκεί.
Είχα ξανά πάει, είναι ωραίο μέρος αλλά πολύ “στριμώκωλο”. Μικρός ο κόλπος και μεγάλα τα... καταμαράν (είναι πολύ της μόδας τελευταία, Νέα Ζηλανδία γίναμε).
Έφτασα μεσημέρι και χρειάστηκε να φουντάρω δύο φορές διότι η πρώτη
δεν με ικανοποίησε. Αφού έφαγα, έφτιαξα καφέ και περίμενα τον πουνέντε.
Ο περίγυρος ήταν μέσα στη καλή χαρά. Διερωτόμουν, υπάρχουν καπετάνιοι
που δεν ενημερώνονται για τον καιρό ή εγώ έχω θορυβηθεί χωρίς λόγω;
Παρατηρούσα και απορούσα. Ακόμη και στην Κολώνα, απέναντι, φάτσα
στον Πουνέντε, ήταν αγκυροβολημένα δύο καταμαράν σαν να μην έτρεχε τίποτα.
Ήταν αργά το απόγευμα όταν άρχισε να φρεσκάρει. Έρχεται, σκέφθηκα. Η
ατμόσφαιρα είχε μια παράξενη μυρωδιά και σωματίδια στάχτης διέκρινες
παντού. Η πληροφόρηση από Αθήνα έλεγε πως η Πεντέλη και ειδικά το Μάτι
καίγεται. Δεν είχε σκοτεινιάσει ακόμη και το αερίδι ήρθε. Το τι έγινε στον περίγυρο δεν περιγράφεται, “έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα”. Άνθρωποι έτρεχαν από την παρακείμενη ταβέρνα προς την παραλία αλαλάζοντας και κάνοντας έντονες χειρονομίες, φουσκωτά ταξίδευαν μόνα τους ή
άλλα αναποδογύριζαν δίνοντας μια παράξενη εικόνα με την εξωλέμβια μέσα
στο νερό και την προπέλα στον αέρα(!), σκάφη ξέσερναν, ένας πανικός. Καθόμουν στο κάγκελο της πλώρης και είχα το νου μου συνέχεια στην άγκυρα,
72

λάσκαρα μερικά μέτρα αγκυρόσχοινου και περίμενα. Απέναντι στη Κολώνα
ο κυματισμός μεγάλωνε και τα δύο εγκλωβισμένα σκάφη άρχισαν επιτέλους την προσπάθεια να βγουν από τον φουρτουνιασμένο πλέον κόλπο.
Εντωμεταξύ νύχτωσε. Η άγκυρα κράταγε, αλλά βλέποντας ότι όλα σχεδόν
τα σκάφη είχαν ξεσύρει, άρχισα να φτιάχνω στο μυαλό μου διάφορα σενάρια για παν ενδεχόμενο. Βλέπεις αν δεν έχεις χέρια (ήμουν μόνος), χωρίς
εργάτη, νύχτα, σε μικρό κόλπο με μεγάλο συνωστισμό, αν αρχίσεις να ξεσέρνεις θέλει να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις φαντασία, επιδεξιότητα
και τον... Άι Νικόλα φίλο.
Ήξερα ότι όσο περνούσε η ώρα μίκραιναν οι πιθανότητες να ξεσύρω, το
πώς θα βίραρα την θαμμένη άγκυρα την άλλη μέρα, ήταν ένα άλλο θέμα.
Άρχισε όμως η ανησυχία από τα περιφερόμενα σκάφη που προσπαθούσαν
μέσα στο σκοτάδι να φουντάρουν ξανά και ξανά. Κάποιος σε νοικιάρικο
ιστιοπλοϊκό, με γυναίκα και μικρό παιδί μέσα, αφού έκανε μερικές αποτυχημένες προσπάθειες για αγκυροβολία, το πήρε απόφαση και έφερνε γύρω
γύρω τον κόλπο με την μηχανή (σέρνοντας το φουσκωτό του ανάποδα) για
ώρες, ίσως μέχρι να ξημερώσει. Ήταν κι αυτό μια λύση. Κατά τις 12 η ώρα,
όπως είχε πει η πρόγνωση πριν από τρεις μέρες(!), το αερίδι κόπασε.
Χρειάστηκε λίγος ακόμη χρόνος για να φύγει η αδρεναλίνη και να μπορέσω
τελικά να αποκοιμηθώ.
Το πρωί μετά τον καφέ, σήκωσα άγκυρα, (η οποία, επειδή ήταν θαμμένη
στην άμμο, χρειάστηκε να μείνω απίκο περίπου μισή ώρα μέχρι να ξεκολλήσει), κοιταχτήκαμε με νόημα με κάποιους γείτονες σε παρακείμενο ιστιοπλοϊκό, χαιρετηθήκαμε, και ρυμουλκώντας το φουσκωτό έβαλα ρότα, με
πανιά, για Λαύριο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θεωρώ ότι πρέπει να μνημονεύσω κάποιους φίλους που με βοήθησαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σ΄ αυτή την μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 35 χρόνια.
--Ο μακαρίτης Κώστας Κρητικός, δάσκαλός μου στη σχολή ιστιοπλοΐας του
Οδυσσέα Εσκιτζόγλου, με μύησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη ναυτοσύνη. Μετά από τόσα χρόνια και αφού έχω διαβάσει αρκετά βιβλία ιστιοπλοΐας, θεωρώ ότι το βιβλίο του ''ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ'' είναι «ευαγγέλιο» για
κάποιον που πρωτομπαίνει στο χώρο.
--Ο φίλος μου Νίκος Μελισσάρης (Ντιπόν) με βόηθησε αποφασιστικά σε
κάθε δυσκολία κατά τη μακρά περίοδο της κατασκευής, και της μικρής και
της μεγάλης βάρκας. Ήταν δε συνοδοιπόρος στα όνειρα που κάναμε εκείνες
τις ατέλειωτες μέρες κατά την διάρκεια της κατασκευής.
--Ο μακαρίτης Κώστας Ζάγκος μου έμαθε τα πρώτα μυστικά της αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας, και με παρότρυνε “να πέσω στα βαθιά”. Μου εμπιστεύθηκε
το σκάφος του (BENETEAU 53 F3), αν και ήμουν πρωτόμπαρκος, να του το
ταξιδέψω από το Λαύριο στη Σκιάθο!
--Οι φίλοι κυβερνήτες στον ΝΑΟΛ, ο καθένας με τον τρόπο του, εμπλούτισαν
τις γνώσεις μου στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα και ενίσχυσαν την αγάπη μου
στη θάλασσα.
--Τέλος, νιώθω ιδιαίτερα τυχερός που γνώρισα και συνεργάστηκα, για τρία
χρόνια στη σχολή ιστιοπλοΐας του ΝΑΟΛ, με τον μακαρίτη ωκεανοπλόο
Πιέρο Πιερόνι. Όταν το πρωτοάκουσα, νόμιζα ότι ήταν λογοπαίγνιο, όμως
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Λαύριο 23/6/2005
Τα σκάφη του ΝΑΟΛ υποδέχονται το QVO VANDIS κατά τον κατάπλου του στο Λαύριο, μετά
από ταξίδι 3 χρόνων, έχοντας διανύσει 50.000 ναυτικά μίλια στους ωκεανούς του πλανήτη!
Στην ένθετη φωτογραφία, ο κάπτεν PIERO PIERONI, την ημέρα της άφιξής του, διηγείται σε
δημοσιογράφο τις περιπέτειές του από τον μοναχικό γύρο του κόσμου.
τώρα πια έχω νιώσει πολύ καλά αυτό που έλεγε ο γέροντας: “στη θάλασσα
νιώθεις έντονα τα συναισθήματα, όταν χαίρεσαι, χαίρεσαι πολύ και όταν
φοβάσαι, φοβάσαι πολύ! ”
--Τον ωκεανοπλόο Μάριο Μπονόμι τον γνώρισα μέσω του Πιέρο. Η μικρή
βοήθειά μου στην έκδοση του βιβλίο του, «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ο γύρος του κόσμου
με πανιά», με ''ταξίδεψε'' σε τόπους και θάλασσες που πάντα ονειρευόμουν.
Ένα απόσπασμα, από αυτό το βιβλίο, έρχεται πάντα στο μυαλό μου όταν
βρίσκομε σε δύσκολη κατάσταση με το σκάφος και μου δίνει κουράγιο:
“... αφού περνούν οι όμορφες στιγμές θα περάσουν και οι άσχημες. Όλα
περνούν, ο καιρός στρώνει, βγαίνει ο ήλιος και στεγνώνει τις νιτσεράδες,
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το εσωτερικό του σκάφους, τα ρούχα μας και τα εσώψυχά μας... και στο
τέλος διώχνει και τα φαντάσματα που μέσα στο σκοτάδι έχουν κυριεύσει
το σκάφος: τον άνεμο που σφυρίζει στα ξάρτια και τα κύματα που σπάνε
αγριεμένα....”

Τελικά;
---Πριν 35 χρόνια είχα ένα όνειρο: Να φτιάξω ένα σκάφος να ταξιδέψω και
να γυρίσω τον κόσμο.
---Το πρώτο μισό έγινε πραγματικότητα, το δεύτερο παραμένει μέχρι στιγμής όνειρο....
Ή, όπως λέει ο Νίκος, είναι μακριά ακόμη το Ματζαβουντού!
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