ΤΟ ΣΑΜΙΩΤΙΚΟ ΠΕΥΚΟ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Εκδότης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Μail:
Επιμέλεια έκδοσης:
Φωτογραφία εξωφύλλου:
Διορθώσεις:
Συνεντεύξεις:
Απομαγνητοφωνήσεις:
Εκτύπωση:
Δράση:
Ημερομηνία έκδοσης:
ISΒN:

Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημητρίου»
83103, Πυθαγόρειο Σάμου
22730-62286
pnedim@otenet.gr
Βαγγέλης Δημητριάδης, Χρίστος Λάνδρος
Τηλαύγης Δημητρίου
Β. Δημητριάδης, Δ. Θρασυβούλου, Χ. Λάνδρος
Κ. Δαμιανίδης, Β. Δημητριάδης, Μ. Κτίστου,
Χ. Λάνδρος, Ε. Χίου
Β. Δημητριάδης, Χ. Λάνδρος, Β. Λεκάτη, Ε. Χίου
Γιώργος Κωστόπουλος
Ακομινάτου 69, 10439 Αθήνα
Πέλαγος Πολιτισμού
Νοέμβριος 2014
978-960-7813-29-9

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟ ΣΑΜΙΩΤΙΚΟ ΠΕΥΚΟ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗ ΣΑΜΟ
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Πρόλογος
ο έργο «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη
Σάμο» αποτέλεσε μια πρόταση του «Πνευματικού Ιδρύματος
Σάμου Νικόλαος Δημητρίου» στο πρόγραμμα «Πέλαγος Πολιτισμού» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκπονήθηκε στη Σάμο από
το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το Νοέμβριο του 2014. Σκοπός του ήταν
η διερεύνηση της τελευταίας περιόδου υλοτομίας στο νησί από πηγές
και προφορικές μαρτυρίες καθώς και η σύνδεση του δάσους και των
προϊόντων του με την οικονομία, την κοινωνία και το λαϊκό πολιτισμό.
Έμμεσοι στόχοι του υπήρξαν ο προβληματισμός των τελευταίων ανθρώπων του δάσους για το μέλλον και τις δυνατότητες της υλοτομίας καθώς
και η κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού για την υλοτομία στη Σάμο με
τη χρήση πρωτογενών γραπτών πηγών και μαρτυριών.
Εκτός από την αρχειακή έρευνα που εκπονήθηκε από τα μέλη της
επιστημονικής ομάδας Χρίστο Λάνδρο, Βαγγέλη Δημητριάδη και Δημήτρη Θρασυβούλου, πραγματοποιήθηκε σημαντική καταγραφή προφορικών μαρτυριών από επαγγελματίες του κλάδου της υλοτομίας με τη
συνδρομή και των συνεργατών Έλσας Χίου και Βίκης Λεκάτη. Την όλη
δράση συντόνισε η Ματρώνη Κτίστου. Την επιστημονική διεύθυνση είχε
ο αρχιτέκτονας Κώστας Δαμιανίδης.
Κατά τη διάρκεια του έργου διερευνήθηκαν όλες οι φάσεις της παραδοσιακής υλοτομίας. Η υλοτόμηση της τραχείας πεύκης –το ξύλο της
υπήρξε το κυριότερο εμπορεύσιμο και εξαγώγιμο προϊόν του σαμιώτικου δάσους– τροφοδότησε ανελλιπώς με ναυπηγήσιμη ξυλεία τους ταρσανάδες του νησιού στο Πυθαγόρειο, στο Μαραθόκαμπο, στο Καρλόβασι, στο Κοκκάρι, στον Άγιο Ισίδωρο και τελευταία στον Πύργο και τους
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Δρακαίους. Η αξιόλογη ναυπήγηση ξύλινων σκαφών επεκτάθηκε στην
αγορά όλης της Ελλάδας και κάλυψε ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης
κατά τον 20ό αιώνα. Παράλληλα η μαύρη πεύκη και το κυπαρίσσι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην κατασκευή της κατοικίας πριν από τη
χρήση του σκυροδέματος.
Το έργο ολοκληρώνεται με την έκδοση του παρόντος τόμου, στον
οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας και οι απόψεις
των ανθρώπων της εργασίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Από
μια πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι
προϊόντα συστηματικής δουλειάς, όπως εξελίχθηκε κατά τις διάφορες
φάσεις της δράσης.
Η έκδοση επίσης πιστεύουμε ότι αποτυπώνει την προσπάθεια της
επιστημονικής ομάδας και των εξωτερικών συνεργατών του έργου να
συγκεντρώσουν και να ταξινομήσουν σημαντικά γεγονότα, πληροφορίες,
μαρτυρίες, ονόματα, ανθρώπους, ορολογίες και λεπτομέρειες από την
ξεχασμένη ζωή των εργατών του δάσους, του ναυπηγείου ξύλινων σκαφών και τους τρόπους με τους οποίους τα δάση και η υλοτομία συνέβαλλαν στην εξασφάλιση πόρων διαβίωσης σε μια μερίδα του τοπικού
πληθυσμού.
Το πρώτο μέρος της έκδοσης περιέχει τις περισσότερες ανακοινώσεις
των δύο συναντήσεων, του Δεκεμβρίου 2013 και του Απριλίου 2014 και
όλες τις ανακοινώσεις της καταληκτικής ημερίδας του Ιουλίου 2014.
Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται οι είκοσι συνεντεύξεις που κατέγραψαν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας από υπαλλήλους της δασικής
υπηρεσίας, παλιούς υλοτόμους, αγωγιάτες-μεταφορείς ναυπηγήσιμης
και οικοδομικής ξυλείας, εμπόρους ξυλείας, ξυλοναυπηγούς, μαραγκούς
και γυναίκες ξυλοκόπων και μαραγκών. Το εικαστικό υλικό που εκτίθεται στις σελίδες του βιβλίου είναι ανέκδοτο και υπηρετεί δύο στόχους:
την επαφή του αναγνώστη με τα κείμενα και την αισθητική.
Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο» συνέβαλε στην καταγραφή και ανάδειξη
μιας παραδοσιακής επαγγελματικής δραστηριότητας του νησιού και
προσέφερε έναν γόνιμο προβληματισμό για το μέλλον της υλοτομίας,
και γενικότερα για το μέλλον των παραδοσιακών επαγγελμάτων του
τόπου, με την παραγωγή νέων προϊόντων από την ορθολογικότερη διαχείριση των δασών.
Η επιστημονική ομάδα του έργου

Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή
υλοτομία στη Σάμο
Πρώτη Συνάντηση
Δεκέμβριος 2013

Κώστας Δαμιανίδης
Θεματική και κατευθύνσεις του έργου
«Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή
υλοτομία στη Σάμο»
«Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο» αποτελεί έργο του «Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου Νικόλαος Δημητρίου»
ενταγμένο στο πρόγραμμα «Πέλαγος Πολιτισμού» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της τελευταίες περιόδου υλοτομίας στο νησί τόσο από ιστορικές πηγές όσο και από
προφορικές μαρτυρίες. Η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα είναι περιορισμένη, η ιστορική έρευνα έχει γίνει μόνο αποσπασματικά στα πλαίσια
έργων με άλλη θεματική, και οι ελάχιστες καταγεγραμμένες μαρτυρίες
δεν συγκροτούσαν μια συνολική επισκόπηση της υλοτομικής δραστηριότητας στο νησί. Σκοπός του έργου είναι η συμβολή του στην κάλυψη
του βιβλιογραφικού κενού για την υλοτομία στη Σάμο αλλά και στην
απαρχή ενός προβληματισμού σχετικά με το μέλλον και τις δυνατότητες
της υλοτομίας.
Η παραδοσιακή υλοτομία διερευνάται σε συνδυασμό με τις δύο βασικές χρήσεις που είχε το σαμιώτικο πεύκο: στη ναυπηγική και στην οικοδομική. Η ναυπηγήσιμη ξυλεία ήταν το κυριότερο εμπορεύσιμο και
εξαγώγιμο είδος της υλοτομίας, το οποίο ωστόσο τροφοδοτούσε και τα
ναυπηγεία του νησιού. Οι ναυπηγοί συγκροτούσαν παλαιότερα μια πολυάριθμη επαγγελματική ομάδα του νησιού με ιστορικές καταβολές που
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ανάγονται στο απώτερο παρελθόν. Η παραγωγή ξύλινων σκαφών ήταν
μεγάλη και η αγορά επεκτεινόταν σ’ όλη την Ελλάδα καλύπτοντας ένα
μεγάλο μέρος της ζήτησης τουλάχιστον στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
Η υλοτομία οικοδομικής ξυλείας, από την άλλη, απευθυνόταν κυρίως
στην αγορά του νησιού και, αν έφευγε από το νησί, αυτό θα ήταν σε
πολύ μικρότερες ποσότητες απ’ ό,τι η ναυπηγήσιμη ξυλεία. Συνήθως οι
ξυλουργοί του νησιού υλοτομούσαν για τα δικά τους εργαστήρια. Το
σαμιώτικο πεύκο (το βασικό είδος υλοτομίας) και το κυπαρίσσι (η υλοτομία του οποίου γινόταν σε πολύ περιορισμένη ποσότητα), χρησιμοποιούνταν κυρίως στις στέγες, στα μεσοπατώματα, στα εσωτερικά
χωρίσματα και στα κουφώματα των κτηρίων. Το νησί είχε πολλούς και
καλούς τεχνίτες ξύλου και ήταν ανέκαθεν αύταρκες σε κατασκευαστική
ξυλεία. Σήμερα, ωστόσο, γίνονται πολλές εισαγωγές και άλλων ειδών
ξυλείας για την οικοδομή και τις κατασκευές.
Στο έργο θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην καταγραφή προφορικών
μαρτυριών για την τελευταία, μεταπολεμική, περίοδο του νησιού. Η
ιστορική έρευνα στα αρχεία, στις υλικές μαρτυρίες και στις βιβλιογραφικές πηγές για τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους της Σάμου θα
πλαισιώσει την προσπάθεια.
Η καταγραφή προφορικών μαρτυριών θα πραγματοποιείται με ανοιχτές συζητήσεις-συνεντεύξεις βασισμένες σε προσχεδιασμένη θεματολογία, που θα αναπτύσσεται κατά περίπτωση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε συνομιλητή ως προς το επάγγελμα και τις εμπειρίες
του. Η καταγραφή θα γίνει αρχικά με τους υλοτόμους της Σάμου. Στη
συνέχεια οι συζητήσεις-συνεντεύξεις θα επεκταθούν σε εκπροσώπους
συναφών επαγγελμάτων, όπως ξυλουργούς, ξυλοναυπηγούς, μεταφορείς
ξυλείας και στελέχη της δασικής υπηρεσίας. Θα καταγράφονται επίσης
μαρτυρίες από γυναίκες, συζύγους υλοτόμων, που είχαν βιώσει την καθημερινότητα της υλοτομικής δραστηριότητας.
Η θεματολογία των συζητήσεων-συνεντεύξεων θα περιλαμβάνει αρχικά την καταγραφή του τόπου και του χρόνου των θεμάτων της αφήγησης, η οποία θα ξεκινά με την προετοιμασία της υλοτομίας ή των
άλλων συναφών δραστηριοτήτων και θα συνεχίζεται με την αναλυτική
περιγραφή του υλοτομικού έργου. Θα συμπεριλαμβάνει επίσης τεχνικές
πληροφορίες για την επεξεργασία και τη μεταφορά της ξυλείας. Ένα
από τα σημαντικά θέματα που θα διερευνηθεί είναι ο ετήσιος κύκλος
της περιόδου υλοτομίας και οι λόγοι που τον καθόρισαν, ακόμη τα είδη
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των δέντρων που υλοτομούνταν και οι διαφορετικές επεξεργασίες και
διαδικασίες μεταφοράς ανάλογα με την τελική τους χρήση. Θα καταγράφονται επίσης στοιχεία από τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων της υλοτομίας όπως και οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου της κοπής και εμπορίας των ξύλων.
Οι αφηγήσεις, όπου είναι δυνατόν, θέλουμε να επεκταθούν και στην
επεξεργασία και προετοιμασία του ξύλου πριν από την τελική του
χρήση στο ναυπηγείο ή το ξυλουργείο.
Μια ακόμη ενότητα των καταγραφών είναι τα εργαλεία και οι εγκαταστάσεις υλοτομίας, όπως και τα βοηθήματα και οι διαδικασίες για
τη μεταφορά και επεξεργασία της υλοτομημένης ξυλείας. Στόχος του
έργου είναι οι συζητήσεις-συνεντεύξεις να ολοκληρωθούν με την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και τις
προοπτικές που διαφαίνονται ή που θα πρέπει να επιδιωχθούν για το
μέλλον της υλοτομίας στη Σάμο.
Το έργο περιλαμβάνει δύο ανοιχτές συζητήσεις και μια ημερίδα σχετικά με τη θεματική του. Σ’ αυτές θα αναπτυχθεί αναλυτικά το πρωτογενές υλικό της έρευνας και των καταγραφών, θα διατυπωθούν τα
σταδιακά συμπεράσματα και θα επανεξεταστούν οι στόχοι. Στις εκδηλώσεις αυτές θέλουμε να εκφραστούν αρκετές απόψεις τόσο για την
παραδοσιακή υλοτομία όσο και για το μέλλον του κλάδου με προτάσεις
για τη συνέχεια της υλοτομίας στο νησί ή ακόμη και για την παραγωγή
νέων προϊόντων, που θα μπορούσαν να προκύψουν με τη σωστή διαχείριση των δασών.
Το έργο θα ολοκληρωθεί με την έντυπη έκδοση του υλικού της έρευνας. Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο» θα συμβάλει στην καταγραφή και ανάδειξη
μιας παραδοσιακής επαγγελματικής δραστηριότητας του νησιού και θα
προσφέρει έναν γόνιμο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου και
γενικότερα για το μέλλον των παραδοσιακών επαγγελμάτων του τόπου.
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Χρίστος Λάνδρος
Πευκοδάση της Σάμου και αρχειακή έρευνα
ταν ένα είδος τοπικής χλωρίδας, όπως είναι τα πεύκα της
Σάμου, γίνεται αντικείμενο μιας ιστορικής έρευνας, ο ορίζοντας
της τοπικής ιστορίας διευρύνεται, γιατί προβάλλεται το δένδρο
ως ιστορικό υποκείμενο. Παράξενο; Όχι, γιατί και σ’ αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής στη σχέση του με το φυσικό
περιβάλλον και την εξέλιξή του. Ορισμένοι, που πιστεύουν ότι ιστορία
είναι μόνον τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, ίσως να υποτιμήσουν τη σημασία μιας τέτοιας έρευνας και προβολής θεμάτων της ιστορίας, μπορεί να την αντιμετωπίσουν με δυσπιστία, αλλά στη σύγχρονη
εποχή πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με τις επιλογές, τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες, τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων
αποτελούν αντικείμενο της Ιστορίας.1
Το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα πεύκα το 19ο αιώνα και ειδικότερα κατά την ηγεμονική περίοδο της Σάμου (1834-1912) έχει ποικίλες όψεις που συνδέουν την ιστορία με άλλες επιστήμες, όπως η

Ό

1. Θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ποικιλίες θεμάτων που έχει καθιερώσει
η γαλλική σχολή ιστοριογραφίας π.χ. το καθαρό και το βρώμικο για την ιστορία
της καθαριότητας, πείνα και αφθονία στην Ευρώπη του Μάσιμο Μοντανάρι για
την ιστορία της τροφής, Ιστορία των ριγέ υφασμάτων, Ιστορία της πανούκλας,
Οι κουλτούρες της νύχτας, Ιστορία της παιδικής ηλικίας, του θανάτου, του
γάμου και πολλά άλλα.
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δασοπονία που είναι πιο κοντά στο θέμα, η οικονομία, οι φυσικές επιστήμες αλλά και με την τεχνολογία, το δίκαιο, τη διοίκηση, την παραβατικότητα και άλλα. Η αρχειακή έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής
δείχνει ότι η σχέση των κατοίκων της Σάμου με τα πεύκα σχετίζεται
και με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία, ακόμα και με
στρατιωτικά γεγονότα, για παράδειγμα εκείνα της επανάστασης του
’21.
Για να εξηγούμαστε, στο διάστημα που αναφέρομαι στη Σάμο δεν
υπάρχουν δρόμοι, ηλεκτρισμός, αυτοκίνητα και άλλα μέσα που συνήθως
για μας είναι αυτονόητα, ούτε και ειδικές υπηρεσίες, όπως τα δασαρχεία. Υπήρχαν όμως λιμάνια, άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα, για
ιστιοφόρα, τελωνειακές υπηρεσίες, λιμεναρχεία, χωροφυλακή και οπωσδήποτε σύστημα φορολόγησης παραγόμενων προϊόντων και εξαγόμενων
ή εισαγόμενων στη Σάμο.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Σάμου, όπου φυλάσσονται
έγγραφα από το 1619 μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικές με την ξυλεία, τα δάση και τα παράγωγά τους. Οι παλιότερες
μαρτυρίες αναφέρονται σε πλοίο «πολάκα», που μετέφερε εμπορεύματα μέχρι το Ταϊγάνι της Ρωσίας το 1804. Το 1825, κατά την επανάσταση δηλαδή, έχουμε πληροφορίες για ναυπήγηση μιας σκαμπαβίας
στο Μαραθόκαμπο και για υλοτόμηση πεύκων ύστερα από εντολή της
κεντρικής διοίκησης προκειμένου να κατασκευαστούν 4 μπουρλότα
(ναυπήγηση πυρπολικών). Για το έργο αυτό ενδιαφέρονταν κυρίως οι
Υδραίοι, που απειλούσαν πως θα εγκατέλειπαν τη Σάμο αν δεν έπαιρναν τάχιστα την ξυλεία που ήθελαν. Από την πλευρά τους οι Σαμιώτες
στο πνεύμα του τοπικού πολιτεύματος και με τάσεις αυτονόμησης
έναντι της κεντρικής κυβέρνησης καθυστερούσαν πολύ μέχρις ότου συνεδριάσουν οι κατά τόπους συνελεύσεις για να αποφασίσουν από πού
και πώς θα γίνονταν οι σχετικές εργασίες. Από τα συγκεκριμένα έγγραφα καταγράφεται η ορολογία της εποχής για τους εμπλεκόμενους
στην υλοτομία. Οι Υδραίοι απευθυνόμενοι στον καπετάν Νικόλαο Γεώργη Μωραΐτη του λένε μεταξύ άλλων
…συ όμως έλειψες από την παραγγελίαν μας και από το
χρέος σου… οπού σε είπαμεν διά να κάμης να εύγη ο κερεστές2
αποκοπή και όχι με ημεροδούλεια καθώς μας γράφεις, και
ακόμη χωρίς να μας εἰδοποιείς μήτε πόσους πριγιονιστάς, μήτε
2. κερεστές: kereste. Οικοδομήσιμη και ναυπηγήσιμη ξυλεία.
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πόσους παλτατζήδες έχεις διά να ηξεύρομεν.
Οι αρχειακές ενότητες που ερευνώνται είναι:
1. Τα αρχεία της επανάστασης (φάκ. Α1, Α2, Α3, Γ1, Δ, Ε) [18211834]
2. Τα ηγεμονικά αρχεία και ιδιαίτερα
2.1 Τα βιβλία Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (1834-1912)
2.2 Οι φάκελοι λυτών εγγράφων Γενικών Συνελεύσεων [1851-1912]
2.3 Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, σειρά 2/1 «Βιομηχανία
-Εμπόριο» [1851-1912]
2.4 Το Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, σειρά 1/3 «Αστυνομικά-Αγροτικά» [1851-1912]
2.5 Το Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, σειρά 3/1 «Γεωπονία και γεωργία» [1851-1912]
2.6 Το Αρχείο Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, σειρά 14/4 «Πυρκαγιές» [1851-1912]
2.6 Το Αρχείο Νόμων, Διαταγμάτων και εγκυκλίων της ηγεμονικής
διοίκησης [1851-1912]
2.7 Το Αρχείο Βουλής, δηλαδή της τοπικής κυβέρνησης της Σάμου
[1851-1912]
Στη διάρκεια της Ηγεμονίας, επειδή δεν είχε συγκροτηθεί ιδιαίτερη
δασονομική υπηρεσία, η διαχείριση και η προστασία του δασικού πλούτου της Σάμου ανήκε στους δημάρχους των κοινοτήτων, αργότερα και
στον επιθεωρητή της γεωργίας και των δασών και στην ηγεμονική κυβέρνηση.
Τα προϊόντα του πευκοδάσους που αναφέρονται στις γραπτές πηγές
ήταν η ξυλεία ναυπηγήσιμη και οικοδομήσιμη, ο πευκοφλοιός (πίτυκας)
και η ρητίνη. Και τα τρία προϊόντα ήταν εμπορεύσιμα και εξαγώγιμα,
εφόσον βέβαια το επέτρεπε η ηγεμονική διοίκηση. Εκτός από τα πευκοδάση, η γη της Σάμου παρήγε και παράγει και άλλα είδη ξυλείας, τα
οποία θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι κάτοικοί της. Ιδιαίτερα στη
δυτική νοτιοδυτική Σάμο κατά τον 19ο αιώνα παρατηρούνται μεγάλες
επιδόσεις στην κατασκευή και εμπορία ξυλανθράκων. Όμως, ήδη από
την περίοδο της επανάστασης και τα πρώτα χρόνια της Ηγεμονίας διαπιστώνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια των τοπικών αρχών, των προκρίτων ή των πληρεξουσίων των Γενικών Συνελεύσεων να θέσουν
κανόνες και φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση των δασών με απαγορεύσεις που αποσκοπούσαν στην προστασία τους. Συνήθως, οι τοπικές
αρχές της ηγεμονικής περιόδου προσανατολίζονταν σε τοπική κατανά-
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λωση των ανωτέρω προϊόντων του δάσους και κυρίως τη διάθεση των
ξυλοκάρβουνων στις πόλεις του νησιού σε χαμηλή τιμή που ζημίωνε
τους ανθρακοποιούς του Μαραθοκάμπου. Με αφορμή τους περιορισμούς διάθεσης ξυλανθράκων οι Μαραθοκαμπίτες με τις αναφορές τους
τόνιζαν την αντίθεση δυτικής και ανατολικής Σάμου ή του Μαραθοκάμπου προς τα δυο αστικά κέντρα, Βαθύ, Καρλόβασι, που ασκούσαν πιέσεις στις ασθενέστερες τάξεις μέσω των συνελεύσεων.
Το άλλο προϊόν του πευκοδάσους, ο πίτυκας, συνδέθηκε με τη βυρσοδεψία που είχε αναπτυχθεί περισσότερο στο Καρλόβασι. Η συλλογή
και εμπορία του πευκοφλοιού όταν έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις και
εκτεινόταν όχι μόνο στους κομμένους κορμούς πεύκων αλλά και σε
όσους δεν είχαν ακόμη υλοτομηθεί, συναντούσε τις ανάλογες απαγορεύσεις.
Το ίδιο συνέβαινε και με τη ρητινοσυλλογή. Η υπερβολική και χωρίς
μέτρο συλλογή ρητίνης υπήρχε περίπτωση να καταστρέψει πολυάριθμα
δένδρα, οπότε και πάλι χρειάζονταν περιορισμοί για να περισταλούν
οι καταχρήσεις.
Από την άλλη οι απαγορεύσεις της εκάστοτε ηγεμονικής κυβέρνησης
τόσο στην υλοτόμηση όσο και στην εξαγωγή προκάλεσαν και τις ανάλογες σε παρόμοιες περιπτώσεις παρενέργειες όπως ήταν το λαθρεμπόριο πευκοφλοιού, ξυλείας, κάρβουνων και ρητίνης.
Οι αρχειακές πηγές δεν μας πληροφορούν για τα πάντα. Υπάρχουν
περίοδοι κατά τις οποίες είναι λιγοστές έως ανύπαρκτες. Αυτό φυσικά
δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δραστηριότητες ή φροντίδα για τα δάση.
Μέχρι το 1851 οι πληροφορίες για τα πευκοδάση είναι φειδωλές. Αλλά
και οι πηγές που έχουν διασωθεί λιγοστές. Το 1834, η Α΄ Συνέλευση της
Ηγεμονίας με το Ζ΄ ψήφισμά της απαγόρευσε την εξαγωγή ναυπηγήσιμης ξυλείας και ξυλοκάρβουνων. Και σε άλλες συνελεύσεις λήφθηκαν
παρόμοιες αποφάσεις, όπως π.χ. το 1845 «περί ναυπηγησίμου ύλης»,3
το 1847 «περί εξαγωγής ναυπηγησίμου ξύλου» και «περί απαγορεύσεως της δενδροκοπίας, εμπρησμού και εκφλουδισμού πεύκων»,4 ενώ
το 1852 ο δήμαρχος Παγώνδα ζητούσε την άδεια της ηγεμονικής διοίκησης να ενοικιάσει δάσος του δήμου του για εξαγωγή ρητίνης.5
Πολύ περισσότερες πληροφορίες θα συναντήσει ο μελετητής από το
3. Πρακτικά ΓΣ 1845, φ. 126.
4. Πρακτικά ΓΣ 1846, φ. 168 και 169.
5. Πρακτικά ΓΣ 1852.
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1855 και μετά μέχρι τέλους της ηγεμονίας οι οποίες συγκροτούν ένα πολύ
ενδιαφέρον σώμα για την όλη θεματολογία σχετικά με τη διαχείριση των
δασών και την προστασία τους αλλά και την εξέλιξη και τις αλλαγές
στους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης εκ μέρους της διοίκησης
και των Σαμίων πολιτών των θεμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Πληρέστερη αρχειακή ενότητα είναι εκείνη που αφορά τις πυρκαγιές6
για τις οποίες υπάρχει ολόκληρη ειδική σειρά φακέλων αν και δεν
υπήρχε ειδικό πυροσβεστικό σώμα.
Το πρώτο συγκροτημένο νομικό πλαίσιο για τα δάση της Σάμου ήταν
η Διάταξις ΜΕ΄, «Νόμος περί εμφυτεύσεως και διατηρήσεως των δασών» του 1855. Ο νόμος εκείνος είχε δυο στόχους: α. την προφύλαξη
των δασών και β. την ενίσχυσή τους με δενδροφύτευση.
Κάθε δήμος (σημ. κοινότητα) υποχρεούνταν εντός ενός έτους να διατηρήσει ή να δημιουργήσει δάσος εκτάσεως περίπου 8000 εγχωρίων
στρεμμάτων (1 εγχώριο στρέμμα = 40 τ.μ. γαλλικά) με φύτευση διαφόρων δένδρων. Αν ο δήμος δεν είχε τέτοια έκταση, όφειλε να την αποκτήσει. Τα δένδρα που θα έπρεπε να φυτευθούν ήταν ανάλογα με τη
φύση του εδάφους: ελιές, συκαμινιές, αμυγδαλιές, χαρουπιές, δρυς κ.
ά. Σχετικά με την υλοτόμηση ο νόμος εκείνος όριζε ποια και πως θα
υλοτομούνταν, πώς θα πωλούνταν και ποια θα ήταν η ποσότητα της
ναυπηγήσιμης και καύσιμης ξυλείας. Τα δάση διακρίνονταν σε δημοτικά, ιδιωτικά και δημόσια. Ο προς υλοτομία χρόνος θα ήταν 20 έτη
εκτός από τα ρητινώδη για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο έδινε άδεια
υλοτόμησης λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και το πάχος του δένδρου.
Στον καιρό της υλοτομίας θα διατηρούνταν 50 δένδρα ανά εκατόστρεμμα «εις ακμήν εκκοπής». Ιδιαίτερο κεφάλαιο του νόμου αφορούσε
τη διατήρηση των δασών. Όποιος συλλαμβανόταν μέσα σε διατηρητέα
και υπό ανάπτυξη δάση με κλαδευτήρι, τραχά, αξίνα, τσεκούρι, πριόνι
ή άλλο εργαλείο θα τιμωρούνταν με πρόστιμο 50 γροσίων. Το ίδιο και
όσοι συλλαμβάνονταν να ξεριζώνουν δέντρα, να αποφλοιώνουν πεύκα,
να κόβουν τις κορυφές, να μαδούν φύλλα, να ανάβουν φωτιές για να
καλλιεργήσουν κλπ. Ακόμα ο πρώτος εκείνος νόμος απαγόρευε αυστηρά
τη βόσκηση ζώων σε δάση που βρίσκονταν σε κατάσταση νέας φυσικής
βλαστήσεως.
6. Νίκος Ανδριώτης, «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη Σάμο
το 19ο αιώνα», στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά συνεδρίου Β΄, έκδ. ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1998, σ. 271-286.
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Ακολούθησε πλήθος νομοσχεδίων, νόμων, εγκυκλίων και διαταγμάτων, σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Το 1864 ο νόμος ΣΙΕ΄ «Περί προφυλάξεως των δασών», εκτός από τις αυτονόητες απαγορεύσεις περί
κοπής δένδρων, πευκοφλοιού και ρητινοσυλλογής επισημοποίησε τη διάκριση των δασών ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και έθεσε τις
βάσεις για τη συγκρότηση σώματος δασοφυλακής με ειδικά διακριτικά.
Η φροντίδα της προστασίας ανήκε και πάλι στις δημοτικές αρχές και
στην ηγεμονική κυβέρνηση.
Μελετώντας κανείς τα ηγεμονικά αρχεία θα συναντήσει πλήθος παρόμοιων διατάξεων που τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις προηγούμενες
μέχρι τέλους του 19ου αιώνα. Το 1890 ένας άλλος νόμος ύστερα από τις
συχνές αναφορές του επιθεωρητή της γεωργίας και των δασών Α. Μανταφούνη, ενσωμάτωσε την εμπειρία του παρελθόντος και συνεπώς ήταν
πληρέστερος. Πρόκειται για τον νόμο 498 «Περί δασών και δασονομικής
υπηρεσίας» του 1890. Σ’ αυτόν περιγράφονται σαφέστερα α. η διαδικασία υλοτόμησης και β. το σώμα δασονόμων και δασοφυλάκων7 καθώς
και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αλλά και οι ποινές που θα τους
επιβάλλονταν σε περίπτωση παραμέλησης των υποχρεώσεών τους.
Από τη μελέτη των αρχείων προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα
στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες πευκοφλοιού και ξυλανθράκων όπου
και οσάκις καταγράφηκαν. Για παράδειγμα, το 1878 οι Σπαθαραίοι
είχαν 725 καντάρια ξυλοκάρβουνα για εξαγωγή και το 1879 τα χωριά
Πύργος, Αρβανίτες, Κουμαραδαίοι, Παγώνδας, Νεοχώριο, Σκουρέικα
58739 καντάρια πευκοφλοιού (2584516 οκάδες, δηλ. πάνω από 3000
τόνους). Ακόμα υπάρχουν πληροφορίες για ρητινοσυλλέκτες, για Μακεδόνες υλοτόμους που επιχειρούσαν στη Σάμο για παραγωγή και εξαγωγή ξυλείας, για αλλοδαπούς, δηλ. Έλληνες, ανθρακοποιούς, για
λαθραίες μεταφορές και εμπορία πίτυκα και φυσικά για τις καταστροφικές πυρκαγιές και τη συλλογική προσπάθεια κατάσβεσής τους και
άλλα. Τέλος για τις τεχνικές επεξεργασίας των κορμών των πεύκων και
για την παλιότερη μαρτυρία νεροπρίονου στη Σάμο. Για το τελευταίο
όμως υπάρχουν δυο πολύ καλές περιγραφές από νεότερους λογοτέχνες
τον Α. Σεβαστάκη και Κ. Καλατζή που δίνουν μια πλήρη εικόνα της
παραγωγής ξυλείας.
7. Οι δασοφύλακες του Ν ΣΙΕ΄ του 1864 έφεραν έλασμα με τα ηγεμονικά σήματα και τη λέξη δασοφύλαξ, ενώ οι δασονόμοι του 1890 είχαν στολή υπαξιωματικού χωροφυλακής και στο περιλαίμιό τους θα είχαν ως σήμα κλώνο πεύκου.

Βαγγέλης Δημητριάδης
Πευκοδάση, υλοτόμοι και ναυπηγοί στη Σάμο
επικείμενη έρευνά μου θα στηριχθεί στο αρχείο του Δασαρχείου
Σάμου, κυρίως στο Βιβλίο Χρονικών, το οποίο, μετά την άδεια
της διευθύντριάς του, ψηφιοποίησα την προηγούμενη βδομάδα.
Πολλά στοιχεία θα αντλήσω από το αρχείο του ναυπηγού Ραφαήλ Μελαχροινού, με το οποίο είχα ασχοληθεί την προηγούμενη δεκαετία. Ευελπιστώ επίσης να συμπληρώσω τις πληροφορίες μου για το σαμιώτικο
πεύκο και την υλοτόμησή του στον 20ό αιώνα από καταγραφές στον
τοπικό Τύπο της ίδιας περιόδου και από μαρτυρίες.
Η τήρηση βιβλίων χρονικών από τα δασαρχεία ορίσθηκε με εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας το 1921, αλλά μέχρι
το 1932 δεν καταρτίσθηκε ούτε τηρήθηκε κάποιο τέτοιο βιβλίο από τους
υπαλλήλους των δασαρχείων. Γι’ αυτό ο τότε υπουργός Γεωργίας με
εγκύκλιό του1 αξίωσε από τους δασάρχες να συμπληρώνουν ανελλιπώς
στο τέλος κάθε χρόνου το Βιβλίο Χρονικών, ώστε να καταγράφονται τα
σημαντικότερα γεγονότα του έτους και να δίδονται «διδακτικές» πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα που αφορούν τη
διοίκηση και τη διαχείριση των δασών κάθε δασαρχείου και για την ενημέρωση των νέων υπαλλήλων που θα διαδέχονταν στην υπηρεσία τους
παλιότερους.

Η

1. Εγκύκλιος Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθμόν 50179/173/20-4-1932.
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Στο Βιβλίο Χρονικών καταχωρίζονται οι οποιεσδήποτε πληροφορίες
σχετίζονται με το δάσος, τα προϊόντα του, τις συμπεριφορές του, τη
δραστηριότητα των ανθρώπων σε αυτό, τη λειτουργία της δασικής υπηρεσίας και του προσωπικού της.
Η διευκρινιστική εγκύκλιος του 1932 κατατάσσει τις ετήσιες απολογιστικές αναφορές σε 14 ενότητες, μερικές από τις οποίες παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο στους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και
στους ερευνητές και στο ευρύτερο κοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στο βιβλίο αυτό καταγράφονται:
- Τα πάσης φύσεως ιστορικά στοιχεία της περιοχής του Δασαρχείου
(έκταση δασαρχείου, δασών, χάρτες, διαμόρφωση εδάφους, είδη δέντρων, βλάστηση κτλ.).
- Οι μεταβολές του προσωπικού και οι συνθήκες εργασίας (ποιοτική
και ποσοτική επάρκεια προσωπικού).
- Ιδιοκτησίες δασών, δημόσιες και ιδιωτικές, μεταβολές ιδιοκτησιών,
εξασφάλιση ιδιοκτησιών Δημοσίου από καταπατητές.
- Δουλείες στα δάση, όπως καυσοξύλευση, είδη βοσκής και αριθμός
ζώων, απαγορευτικές διατάξεις για καυσοξύλευξη, υλοτόμηση κτλ.
- Συγκοινωνίες, μεταφορές, εγκαταστάσεις κατεργασίας των δασικών προϊόντων (δρόμοι αγροτικοί, ξυλόδρομοι, σύρτες, υδροπρίονα,
πριονιστήρια).
- Έργα σε χειμάρρους και ρεύματα.
- Οικοδομές μέσα στα δάση.
- Φθορές και ζημιές (παράνομες υλοτομίες, βοσκές, εκχερσώσεις
δασών, ζημιές από θύελλες, χαλαζόπτωση, παγετούς, ξηρασίες, έκταση
και αίτια πυρκαγιών).
- Αναδασώσεις φυσικές και τεχνικές, αποτελέσματα αναδάσωσης.
- Επιστημονικά πειράματα στο δάσος.
- Παραγωγή δασικών προϊόντων, ανάγκες περιοίκων σε καυσόξυλα
και ξυλεία.
- Συνθήκες εμπορίου δασικών προϊόντων, τιμές, εξαγωγές δασικών
προϊόντων.
- Ανάλυση εσόδων εξόδων δασαρχείου.
- Αξιοσημείωτα περιστατικά.
Η χλωρίδα και τα δάση της Σάμου είναι γνωστά από την αρχαιότητα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ιδίως είναι γνωστά τα δάση της πεύκης
για την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών τους που καθιστά την ξυ-
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λεία της τραχείας πεύκης μοναδική στην ξυλοναυπηγική.
Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) αναφέρει το 1997 ότι το
δάσος του Κέρκη είναι ένα από τα 7 στην Ελλάδα (στην Ευρώπη 100)
που δεν προστατεύεται από κανένα νομικό καθεστώς και κινδυνεύει να
εξαφανιστεί λόγω της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας. Το
ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, η λαθροϋλοτόμηση, η υπερβόσκηση και
οι πυρκαγιές είναι οι αιτίες του κινδύνου της εξαφάνισης.2
Πέρα από την πληροφορία που αποκομίζουμε από τα παραπάνω για
τη σημαντικότητα ενός από τα σαμιακά δάση μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι υπόλοιπες επισημάνσεις του παγκόσμιου οργανισμού για
τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση μας είναι διαχρονικές και η
οπτική που αντιμετωπίζεται το θέμα από τις κρατικές υπηρεσίες και
τους πολίτες είναι εντελώς υποκειμενική. Για να το τεκμηριώσω θα επικαλεσθώ μερικά παραδείγματα.
Παράδειγμα 1ο (η οπτική της υπηρεσίας): Στις 30 Απριλίου 1920 ο
δασάρχης Σάμου Ε. Ακτουδιαννάκης με εγκύκλιό του προς τις αστυνομικές και κοινοτικές αρχές αναφέρεται στις πυρκαγιές των δασών και
επισημαίνει ότι 3 στις 4 κατά τη διάρκεια του θέρους προέρχονται από
ακούσιους ή ηθελημένους εμπρησμούς. Γι’ αυτό συνιστά τρόπους αποφυγής του φαινομένου. Υπενθυμίζει το νόμο 343/1914 «Περί πυρκαγιών
των δασών» και τονίζει πόσο σημαντικές είναι η συλλογικότητα και η
αμεσότητα στην επέμβαση. Ακροθιγώς αναφέρει το κίνητρο της αμοιβής
όσων συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιών, και θίγει το πρόβλημα
της υπερβόσκησης των δασικών περιοχών.3
Παράδειγμα 2ο (η οπτική του πολίτη): Την ίδια ακριβώς περίοδο ο
πρόκριτος Καλαμπαχτασίων Καπανταής επισκέπτεται το Θεμιστοκλή
Σοφούλη στο γραφείο του και του εκθέτει την άποψή του για την έλλειψη νομοθεσίας ικανής να προστατεύσει τους μικροϊδιοκτήτες δασών,
τους υλοτόμους και τους δασοκτήμονες γεωργούς. Ισχυρίζεται ότι ο
νόμος πρέπει να εμφορείται από φιλελεύθερο πνεύμα ώστε να μην
«εκσπά» ο θυμός των κατοίκων κατά των οργάνων της δασικής υπηρεσίας και του κράτους.4
Παράδειγμα 3ο (η οπτική του σαμιακού Τύπου): Ο δημοσιογράφος
και εκδότης της εφημερίδας Αιγαίον Ιωάννης Βακιρτζής το καλοκαίρι
2. Εφημερίδα Τα Νέα, 8-10-1997.
3. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 848/2-5-1920.
4. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 892/3-10-1920.
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του 1921 παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πρόβλημα. Θεωρεί υπεύθυνη για τις φθορές των δασών τη δασική υπηρεσία και κατηγορεί τα
στελέχη της ότι εκτελούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους:
Δεν ενθυμούμεθα ποτέ να παρέλθη το θέρος χωρίς να συμβώσι πυρκαϊαί δασών εις όλην την νήσον. Είνε δε γνωστόν ότι
ούτε αι υλοτομίαι, ούτε ακόμη και αι αποφλοιώσεις συνετέλεσαν εις την καταστροφήν των δασών όσον αι πυρκαϊαί... Εις
τούτο έπρεπε και πρέπει να ασχοληθή η δασική υπηρεσία, της
οποίας έργον δεν έπρεπε να είνε μόνον η ενέργεια αυτοψιών
επί των αιτήσεων των υλοτομούντων, αλλ’ η εξέτασις όλων των
σχετιζομένων προς τα δάση ζητημάτων, η σύνταξις πινάκων των
δασών, καθώς προβλέπεται υπό των Νόμων και η μετάδοσις
όλων των αναγκαίων γνώσεων εις τους ιδιοκτήτας των δασών...
Αλλά τοιαύτα καθήκοντα ουδέποτε ήσκησε η δασική υπηρεσία...5
Παράδειγμα 4ο (η οπτική των συνεταιριστών και της κοινωνίας): Ενώ
το Γραφείο Γεωργικού Συνεταιρισμού Βαθέος καταγγέλλει ότι, εκτός
από την πυρκαγιά, η αποφλοίωση καταστρέφει τα δάση στους Αρβανίτες, στον Πύργο και στους Μαυρατζαίους,6 οι κάτοικοι της δυτικής
Σάμου που υπάγονται στο Δασαρχείο Καρλοβάσου διαμαρτύρονται δίκαια στις αρχές επειδή στα χωριά της περιφέρειας Χώρας επιτρέπονται
οι μεταφορές πευκοφλοιού και καυσοξύλων, ενώ στα δικά τους μέρη
απαγορεύονται και αναρωτιούνται πότε θα εφαρμοστεί η ισονομία.7
Παράδειγμα 5ο (η οπτική της υπερβολής;): Μάστιγα κατά της βιωσιμότητας των πευκοδασών στα 1920-1921 θεωρούνται επίσης οι ασβεστοποιοί,8 οι οποίοι ανεξέλεγκτα αποψιλώνουν τα δάση για να τροφοδοτήσουν τα καμίνια τους με πευκόκλαδα καθώς και οι συλλέκτες πευκοφλοιού που τον μεταφέρουν και τον πωλούν στο Καρλόβασι.9 Για να
τηρηθεί ο νόμος για την προστασία των δασών το ζήτημα ακροβατεί
περισσότερο και στρέφεται εναντίον των άστεγων προσφύγων της Μικράς Ασίας, στους οποίους παραγγέλλεται ότι δεν πρέπει να υλοτομούν

5. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 951/31-7-1921.
6. Εφημερίδα Αιγαίον, 22-9-1921.
7. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 934/29-5-1921.
8. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 948/21-7-1921.
9. Εφημερίδα Αιγαίον, φ. 936/5-6-1921.
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καυσόξυλα ή να ανάβουν φωτιές κοντά σε δάση.10 Η τύχη του δάσους
λοιπόν ενδιαφέρει τη σαμιακή κοινωνία και τις υπηρεσίες του κράτους
αλλά με διαφορετικό τρόπο την κάθε μια. Όλοι ωστόσο συμφωνούν ότι
η διατήρησή του είναι επωφελής για λόγους υγείας, οικονομικούς, αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς, παραδοσιακούς και αισθητικούς.
Αν προσεγγίσουμε το θέμα χρησιμοποιώντας το αρχείο ενός ναυπηγού και τη ναυπηγική παράδοση στο Πυθαγόρειο διαπιστώνουμε πως
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο μάστρο Γιαννάκης Πάχος και ο μάστρο
Ραφαλιάς Μελαχροινός, οι εμπειρότεροι ξυλοναυπηγοί που εργάστηκαν
στο Πυθαγόρειο τον 20ό αιώνα, δεν ήταν Πυθαγορίτες. Ο σημαντικότερος λόγος που τους οδήγησε να μετακινηθούν από τα νησιά τους Σύμη
και Ύδρα στη Σάμο, ο πρώτος το 1890 και ο δεύτερος το 1905 και να
εγκατασταθούν στο Πυθαγόρειο ιδρύοντας ταρσανάδες, ήταν η πλούσια,
φτηνή και άριστης ποιότητας ναυπηγήσιμη ξυλεία που βρισκόταν στο
νησί. Μάλιστα για το δεύτερο υπάρχει η μαγνητοφωνημένη μαρτυρία
της κόρης του Όλγας από την άνοιξη του 1991,11 που αναφέρει ότι το
1905 ο πατέρας της χρειάστηκε να αγοράσει ξυλεία για τον ταρσανά
του στην Ύδρα. Ήταν ήδη 33 ετών με οικογένεια και 4 παιδιά. Ναύλωσε
ένα καΐκι και ταξίδεψε μέχρι τη Σάμο. Στην προκυμαία και στους λιμενοβραχίονες του Πυθαγορείου είδε άφθονα ωραία και καθαρά ξύλα.
«Πόσο τα ’χετε αυτά;» ρώτησε. Του είπανε μια αστεία τιμή.
Τότε το Τηγάνι δεν είχε πολλά ναυπηγεία και η ξυλεία ήτανε
«πριστή»,12 οικοδομήσιμη που λέμε σήμερα. Κάθισε στο γωνιακό καφενείο του λιμανιού να πιει έναν καφέ. Έπιασε τη συζήτηση με τους ντόπιους. Κατατοπίστηκε. Πιάνει πελάτη
αμέσως το Στέφανο Χαστά από το Βαθύ, που μετέφερε το μούστο από το Ηραίον στο Μαλαγάρι με μαούνες. Συμφωνούνε να
του κάνει ένα καΐκι. Τότε ήταν ένας συμβολαιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, βρακάς. Όταν ήρθε η ώρα να υπογράψουν
το συμβόλαιο, ο πατέρα μου λέει: «θα βάλω το αποτύπωμα του
δακτύλου μου, γιατί δεν ξέρω να υπογράφω». «Αχ, καήκαμε»,
λέει ο συμβολαιογράφος. «Αυτός, τόσο έξυπνος άνθρωπος και
10. Εφημερίδα Αιγαίον, 942/26-6-1921.
11. Συλλογή Βαγγέλη Δημητριάδη.
12. Είναι η πριονισμένη ξυλεία που η επεξεργασία της έχει γίνει και στις
τέσσερις πλευρές στα πριστήρια, δηλαδή στα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλων.
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δεν ξέρει γράμματα; Ξένος είναι, θα είναι απατεώνας». «Καλά», λέει ο πατέρας μου «εγώ θα βάλω το αποτύπωμά μου εκεί και θα είναι καλύτερα από υπογραφή». Έτσι έγινε στην
αρχή και κάθισε ο πατέρας στη Σάμο. Σκέφτηκε ότι αντί να
κουβαλάει τα ξύλα στην Ύδρα, ήταν πιο καλό να τα έχει μπροστά του.
Η προμήθεια ξυλείας από τα δάση της Σάμου ήταν ίσως το σοβαρότερο μέλημα των ξυλοναυπηγών εκτός ναυπηγείων. Αφιέρωναν μεγάλο
μέρος από τις δραστηριότητες και το χρόνο τους για να εξασφαλίζουν
την επάρκεια αυτής της πολύτιμης πρώτης ύλης.
Επικεντρώνοντας στις μεθόδους που χρησιμοποίησε ο Ραφαλιάς Μελαχροινός, για να προμηθεύεται την απαραίτητη ξυλεία στον οικογενειακό ταρσανά, αναφέρουμε ότι μια από τις πρώτες αγορές του στη Σάμο
το 1920, πέρα από την αγορά οικοπέδου για την οικοδόμηση κατοικίας,
ήταν η απόκτηση πευκοδάσους εμβαδού έξι στρεμμάτων στη θέση
Αδριανού Λάκα Σπαθαραίων.13 Επίσης αναφέρουμε τη συμφωνία του
Υδραίου ναυπηγού με τον αγωγιάτη Δημήτριο Παρασκευά από το Νεοχώριο Σάμου, στον οποίο πώλησε το 1931 ημίονο με την υποχρέωση η
εξόφληση του ζώου να γίνεται σταδιακά με προσωπική εργασία του
αγοραστή και του ζώου στη μεταφορά ναυπηγήσιμης ξυλείας.14 Και
πρέπει τέλος να αναφέρουμε τα λόγια του υλοτόμου Κώστα Κατσίκα
από τους Σπαθαραίους Σάμου για το πώς έβλεπε τα πεύκα ο ναυπηγός.
Γράφει σε επιστολή του: «όπου δει πεύκια [ο μαστρο Ραφαλιάς], κολλά
η ψυχή του...»15
Η αξία της ναυπηγήσιμης ξυλείας καταφαίνεται και από το συνυπολογισμό των αποθεματικών της στους ετήσιους ισολογισμούς της επιχείρησης του ναυπηγείου Ρ. Μελαχροινού.16
Η συνέχεια όμως της ιστορίας με άλλη δομή και πιο ενδιαφέρουσες
αναφορές θα δοθεί στην ημερίδα του Ιουνίου...

13. Βλ. συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χώρας Σάμου Κ. Γιοκαρίνη με
αριθμό 4222/15-1-1920.
14. Βλ. φάκελο Ικαρίας, έγγραφο 10. Στο Βαγγέλης Δημητριάδης, Το Τηγάνι
της Σάμου. Αρχείο Ραφαήλ Δ. Μελαχροινού, έκδ. Βιβλιοπωλείο Ιωνία, Σάμος
2009, σ. 68 αναγράφεται κάθε ιδιοκτήτης των φακέλων του αρχείου Ραφαήλ.
Δ. Μελαχροινού.
15. Βαγγέλης Δημητριάδης, ό.π., σ. 164.
16. Βλ. Βιβλία Ταμείου Αρχείου Ραφαήλ Δ. Μελαχροινού.

Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή
υλοτομία στη Σάμο
Δεύτερη Συνάντηση
Απρίλιος 2014

Κώστας Δαμιανίδης
Το έργο «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή
υλοτομία στη Σάμο»1
ο έργο «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη
Σάμο» αποτελεί μια νέα προσπάθεια του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Ν. Δημητρίου» με έμφαση στη συλλογική και διεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος είναι να διερευνηθεί ο τομέας της
υλοτομίας, από την παραγωγή, τη διακίνηση μέχρι και τη χρήση του
ξύλου, τόσο από τη σκοπιά της ιστορίας, όσο και από τη σκοπιά της
λαογραφίας. Βασικές πηγές είναι τα αρχεία, οι γραπτές αναφορές και
οι προφορικές μαρτυρίες. Η καταγραφή της δασοπονικής διάστασης του
θέματος όπως και η τεχνολογία της παραδοσιακής υλοτομίας και χρήσης
του δασικού πλούτου της Σάμου είναι θέματα που επίσης διερευνώνται
στο πλαίσιο του έργου.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους βασικούς ερευνητές του έργου:
Βαγγέλη Δημητριάδη, Χρίστο Λάνδρο, Δημήτρη Θρασυβούλου και Έλσα
Χίου για την αγαστή συνεργασία και συλλογική προσέγγιση στο θέμα.
Την κυρία Ματρώνη Κτίστου για τον άψογο συντονισμό όλων των εργασιών. Την κυρία Βίκη Λεκάτη για την τεχνική υποστήριξη. Τους κυρίους Τηλαύγη Δημητρίου και Κώστα Σοφούλη για τη διοικητική τους

Τ

1. Θέματα που επισημάνθηκαν κατά την καταγραφή των προφορικών μαρτυριών.
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στήριξη και εμψύχωση, όπως και τους κυρίους Παναγιώτη Τουλιάτο,
ομότιμο καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, Απόστολο
Σκαλτσογιάννη, καθηγητή Δασικής Γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Ιωάννη Κακαρά, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τ.Ε.Ι. Λάρισας για
την εξ αποστάσεως επιστημονική τους υποστήριξη. Ευχαριστώ επίσης
το ΔΣ του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Ν. Δημητρίου» για τις πρωτοβουλίες του να υλοποιεί έργα όπως τα παρόν, που συμπληρώνουν και
εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για το λαϊκό πολιτισμό της Σάμου.
Φυσικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Δασαρχείου Σάμου, τη
Δασάρχη Ζωή Κινιαζοπούλου και τα στελέχη στο Καρλόβασι: το δασονόμο Στάθη Χονδρομάρα και τους δασοφύλακες Κώστα Κανιαρό, Ζαφείρη Παράσχο και Κυριάκο Παπαγεωργίου.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του δάσους και
του ξύλου που μας διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους και μας εμπιστεύθηκαν ανεπιφύλακτα τις γνώσεις και τα μυστικά του δάσους και του
ξύλου:
Τα αδέλφια Γιώργο και Ιωάννη Κιουλάφα, παλαίμαχους ξυλουργούς
και υλοτόμους από το Πάνδροσο. Το συνταξιούχο υλοτόμο Πολύδωρα
Παπαχονδρό από τον Πύργο. Τον ακούραστο οικοδόμο και υλοτόμο
Λάμπρο Ικαρίου από τους Γκιώνηδες στον κάμπο της Χώρας. Τον παλαίμαχο υλοτόμο Ιωάννη Λυμπέρη από την Άμπελο. Τον παλιό υλοτόμο
και τώρα υπάλληλο της ΕΟΣΣ Νικόλαο Μένεγα από τον Πλάτανο. Τον
παλιό υλοτόμο και ιδιοκτήτη νεροπρίονου Δημήτρη Ζαφείρη από τον
Πλάτανο. Τον πολυμήχανο εργολάβο και παλιό υλοτόμο Νικόλαο Ελευθερίου από την Υδρούσα. Τον μοναδικό αγωγιάτη και γνώστη του δάσους Ευάγγελο Σπύρου από το Μαραθόκαμπο. Τον τελευταίο ίσως
παραδοσιακό υλοτόμο ξυλείας Σωκράτη Ταμβακολόγο από τον Πύργο.
Τον παλαίμαχο ναυπηγό και ναυτικό Δημήτρη Παπαγεωργίου από τον
Όρμο Μαραθοκάμπου. Το «Νέστορα» των ναυπηγών του Αγίου Ισιδώρου Γεώργιο Ψιλοπάτη από την Καλλιθέα. Τη γυναίκα του εκλιπόντος
υλοτόμου και ξυλέμπορου Γιάννη Κεχαγιά κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά
από τον Πύργο. Το φημισμένο ναυπηγό Παναγιώτη Κοντάρα από το
Καρλόβασι. Τον συνταξιούχο δασονόμο Γιάννη Γεροντή. Τον ξυλουργό
Εμμανουήλ Ρήνα από τον Μαραθόκαμπο. Τον ξυλουργό Ιωάννη Γραμματικής από τους Γκιώνηδες στον κάμπο Χώρας. Τον καραβομαραγκό
Γιώργο Κιάσσο από τους Δρακαίους.
Πρέπει να προσθέσω ότι η έρευνα συνεχίζεται και άρα μέχρι την
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ολοκλήρωση του έργου θα συζητήσουμε και με άλλους γνώστες των θεμάτων, που μέχρι τώρα λόγω χρονικών περιορισμών δεν έχουμε ακόμη
καταφέρει με οργανωμένο τρόπο να τους προσεγγίσουμε. Όπως για παράδειγμα το Μανόλη Βαγιανό, παλιό υλοτόμο από το Πάνδροσο, τον
οποίο ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας βοήθησε στην αναπαράσταση με
το τεζιάκι και το σκίσιμο των ξύλων με τον καταρράχτη.
Μετά από όλες αυτές τις ευχαριστίες προς τη μεγάλη συντροφιά του
έργου και επειδή σήμερα είναι κυρίως μια ανοιχτή συζήτηση και όχι
μια ημερίδα με αυστηρούς χρόνους ανακοινώσεων και εισηγήσεων, θα
ήθελα στη συνέχεια να θέσω ορισμένες βασικές ενότητες θεμάτων προς
συζήτηση από τα διαφαινόμενα αποτελέσματα της καταγραφής των
προφορικών μαρτυριών που έχουν μέχρι τώρα συλλεγεί.
Το πρώτο θέμα είναι τα δασικά είδη που υλοτομούνται.
Στη Σάμο φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υλοτομούνται σχεδόν
αποκλειστικά η τραχεία πεύκη, το «πεύκιο», όπως χαρακτηριστικά ονομάζουν οι υλοτόμοι, και δευτερευόντως το κυπαρίσσι, τόσο το οριζοντιόκλαδο (το λεγόμενο θηλυκό), που θεωρείται δύσκολο στην
κατεργασία του, όσο και το πυραμιδοειδές (αρσενικό), που είναι πιο
εύχρηστο, και το οποίο υλοτομείται κυρίως από την περιοχή των Μυτιληνιών, όπως αναφέρουν οι Ν. Μένεγας και Ν. Ελευθερίου. Τα κυπαρίσσια τα χρησιμοποιούσαν με ιδιαίτερη προτίμηση κυρίως για τις
εσωτερικές σκάλες αναφέρει ο Μ. Ρήνας και προσθέτει ότι υλοτομούσαν
παλαιότερα και άλλα είδη σε μικρότερες ποσότητες όπως καρυδιές για
έπιπλα, τουλάχιστον από τα Σκουρέικα και το Νιοχώρι, καστανιές από
τους Βουρλιώτες και τους Μανωλάτες για κουφώματα, λεύκες για κρεβάτια και πλατάνια για να κατασκευαστούν σαμάρια και άλλα έπιπλα
αντοχής. Ο Ν. Ελευθερίου αναφέρει επίσης λίγες υλοτομήσεις σε καστανιές αν και επισημαίνει ότι «η Σάμος είναι φτιαγμένη όλη από καστανιές, αλλά είναι από τη Μικρά Ασία και από μαυροθαλασσίτικο
ξύλο». Ο Σ. Ταμβακολόγος συμπληρώνει ότι υλοτομούνται ελάχιστα
δέντρα από καστανιές και λεύκες που η ποσότητά τους όμως δεν είναι
άξια λόγου. Ο Ν. Μένεγας αναφέρει επίσης δάση με αργιούς που γινόταν υλοτομία κοντά στην Αγία Ειρήνη, πάνω από το Καρλόβασι. Επίσης
γινόταν υλοτομία και μαύρης πεύκης, του έλατου, όπως το αναφέρουν
οι υλοτόμοι στον Καρβούνη, το οποίο όμως θεωρούνταν υποδεέστερο,
ως προς την αντοχή του στο χρόνο, απ’ ό,τι η τραχεία πεύκη. Ο Σ. Ταμβακολόγος αναφέρει: «Η μαύρη πεύκη κάνει και για καδρόνια και για
μέσα στις στέγες. Γι’ αυτά τα πράγματα όλα. Αλλά θέλει επεξεργασία,
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δουλειά παραπάνω!»
Από όλα αυτά τα είδη, ωστόσο, η εξαγώγιμη ξυλεία, παλιότερα, φαίνεται ότι ήταν μόνο η τραχεία πεύκη και μόνο ως ναυπηγήσιμη ξυλεία
τουλάχιστον προς Πειραιά, Σύρο (και γενικότερα τις Κυκλάδες), Αργοσαρωνικό και Δωδεκάνησα.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι η τραχεία πεύκη στη Σάμο παρουσιάζει
σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Όπως μας αναφέρουν οι περισσότεροι υλοτόμοι, υπάρχει καταρχήν ο διαχωρισμός σε
χωραφίτικα πεύκα (που φύονται σε χωμάτινο έδαφος και θεωρούνται
ακατάλληλα για κατασκευές), και σε κουμαρίτικα, (που φύονται σε
βραχώδη εδάφη και θεωρούνται κατάλληλα για κατασκευές). Ο Μ.
Ρήνας αναφέρει: «Όσο πιο ορεινό είναι και πάνω σε βραχώδες έδαφος,
τόσο πιο μεγάλη αντοχή και τόσο πιο εύκολο είναι στην κατεργασία.
Οι χωραφίτες είναι μελανά μέσα ξύλα και δεν έχουν νερά, δηλαδή μπορεί να τα βάλεις πάνω στο πριόνι και να μη μπορείς να τα σκίσεις…»
Εκτός από αυτό τον διαχωρισμό φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες
τοπικές διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών τους, όπως τα πεύκα
από την περιοχή των Καλαμπακτασίων που τα θεωρούν πιο κατάλληλα
για ναυπηγήσεις απ’ ό,τι τα πεύκα από τον Καρβούνη, και τα κυπαρίσσια από τους Μυτιληνιούς που θεωρείται ότι αποτελούν την καλύτερη ποιότητα κυπαρισσιών στο νησί. Ο Γ. Κιάσσος από τους Δρακαίους
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πιο πάνω από τον Αϊ Δημήτρη, πάνω στο
Νίνταμ που λέγεται μια περιοχή, εκεί είναι ατσάλι. Είναι για σκαρμοί,
είναι για καρένες, αλλά είναι τζάμια! Δεν λυγάνε με τίποτα, δηλαδή
πας να τα γυρίσεις και κόβονται. Δεν κάνουν για πέτσωμα, αλλά για
σκελετό είναι πολύ καλά. Καρφώνεις την πρόκα απάνω και δεν βγαίνει
με τίποτα! Δεν καρφώνεται, δηλαδή έχει σημεία που δεν πάει η πρόκα,
άμα δεν το τρυπήσεις, δεν το βοηθήσεις λίγο!»
Ο Γ. Γραμματικής αναφέρεται στα μαύρα πεύκα από την περιοχή
του Μαράση πάνω από το χωριό Πάνδροσο, που θεωρεί ότι ήταν τα καλύτερα, όπως του είχε πει ο πατέρας του. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
«του Μαράσ’ ήταν το καλύτερο ξύλο, ασπρόδαδο…»
Ο Ν. Μένεγας προσθέτει: «Η περιφέρεια Πλατάνου δεν είχε καρίνες!
Είχε στραβόξυλα. Ο Πύργος με Μαλλίστρα σαπάν’, είχε τα πιο ψηλά
δέντρα [για καρίνες]». Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτελούν εμπειρική
γνώση των τοπικών ποικιλιών, που θα πρέπει να καταγραφούν, να επιβεβαιωθούν και να αποτελέσουν έναν πραγματικό υλοτομικό χάρτη του
νησιού.
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Το τρίτο θέμα είναι ότι έχουν καταγραφεί διάφορες απόψεις για το
πότε είναι σωστό να γίνονται υλοτομίες κατά τη διάρκεια του έτους. Ο
Γ. Κιάσσος αναφέρει ότι όπως του έχει πει ο Κώστας Μογιός, ένας από
τους παλαιότερους υλοτόμους του νησιού, «δεν πρέπει να κόβεις άλλη
εποχή από τον Οκτώβρη μέχρι τον Γενάρη, αλλά η καλύτερη εποχή είναι
ο Οκτώβρης». Ο Γ. Λυμπέρης λέει επίσης ότι η υλοτομία πρέπει να γίνεται από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Μάρτη. Ο Γ. Ψιλοπάτης επιβεβαιώνει την ίδια περίοδο αναφέροντας: «[Τα πεύκα] τα κόβαμε μέσα
Σεπτέμβρη με Οκτώβρη ή Νοέμβρη και μέχρι μέσα στο χειμώνα. Μετά
το Φλεβάρη δεν κόβαμε, γιατί από το Φλεβάρη και έπειτα πιάνουν και
φουσκώνουν τα δέντρα και δεν κάνει…». Ο Μ. Ρήνας συμπληρώνει:
«Όσο πιο τραβηγμένα ήταν τα ξύλα τόσο καλύτερα. Και συνήθως τα
κόβαμε χειμώνα για να μην έχουν υγρά, να ξεφλουδίζονται εύκολα…»
Ωστόσο, έχουν υποστηριχτεί και αντίθετες απόψεις. Ο Ν. Μένεγας
λέει ότι έκοβαν συνέχεια, δεν σταματούσαν και ήξεραν πώς να τα χειριστούν ανάλογα με την εποχή. Ο Ν. Ελευθερίου επισημαίνει ότι το
κάθε είδος είχε διαφορετική περίοδο υλοτομίας και για παράδειγμα
αναφέρει ότι τα κυπαρίσσια τα κόβουν την άνοιξη. Ο Σ. Ταμβακολόγος
λέει ότι και την άνοιξη μπορείς να υλοτομήσεις, αλλά θα πρέπει να κάνεις διαφορετική επεξεργασία στο ξύλο, αφού το κόψεις. Το χειμώνα
θα το κόψεις, θα το ξεφλουδίσεις και θα το «στείλεις». Την άνοιξη όμως
θα το ξεφλουδίσεις, αλλά θα το αφήσεις μερικές μέρες με τη φούντα επάνω (την κορυφή) για να τραβήξει όλη την υγρασία που έχει, αλλιώς
θα κρατήσει μέσα την υγρασία το ξύλο και θα μαυρίσει, θα σαπίσει. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις για την εποχή που πρέπει να κόβονται τα δέντρα και αυτό φαίνεται ότι συνδέεται με τον τρόπο που τα
επεξεργάζονται στη συνέχεια.
Ένα άλλο βασικό θέμα είναι οι εργασίες υλοτόμησης, επεξεργασίας
και μεταφοράς της ναυπηγήσιμης ξυλείας. Είχαν πολλές και μεγάλες
διαφορές, τουλάχιστον στο παρελθόν, από αυτές της οικοδομικής ξυλείας. Στην οικοδομή το τελικό προϊόν της υλοτομίας ήταν οι «πλάκες»,
κομμένες σε διάφορα πάχη για «σουβέδες», «πεντάβρες», «μακάσια»,
«πελαγαζιά» και «μισές» (μεσαίες) όπως μας εξηγεί ο Γ. Γραμματικής.
Αναφέρει μάλιστα ότι αυτά κόβονταν στο δάσος σαν «πακέτα» και μεταφέρονταν δεμένα πάνω στο μουλάρι και όχι να σέρνονται σαν τη ναυπηγήσιμη ξυλεία. Προσθέτει επίσης: «Τις μεσές βέβαια δεν τις
φορτώναν πάν’ στα ζα, τις φορτώνανε απάν’ στις ανθρώποι, τις μακριές,
γιατί δε στρίβανε. Ήταν πολύ μακριές οι μεσές και τις παίρνανε πάνω
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στον ώμο». Αντίθετα, στη ναυπηγήσιμη ξυλεία το τελικό προϊόν από το
δάσος ήταν τα βουβά. Αν είχαν πελεκηθεί, λέγονταν τετράγωνα ή τετραγωνισμένα και αν δεν είχαν πελεκηθεί, ονομάζονταν στρογγύλια. Τα
τετράγωνα τα θεωρούσαν πιο ολοκληρωμένα στην επεξεργασία τους,
αλλά ήταν και πιο ακριβά, γιατί είχαν περισσότερα μεροκάματα. Τα
ναυπηγήσιμα τα έζευαν πίσω από τα μουλάρια και τα κατέβαζαν ακολουθώντας τους σύρτες, τα μονοπάτια των υλοτόμων από το βουνό στη
θάλασσα, για να συνεχίσουν τον δρόμο τους διά θαλάσσης.
Επίσης, εκτός από την προσήμανση και την επιλογή των δέντρων
πριν από την υλοτομία, στις προφορικές μαρτυρίες δεν αναφέρεται άλλη
προετοιμασία ή προεπεξεργασία των δέντρων, όπως το κλάδεμα ή το
λύγισμα με μηχανικά μέσα, για να καθοριστεί το επιθυμητό σχήμα του
κορμού, που θα υλοτομηθεί μετά από κάποια χρόνια. Το αναφέρουμε,
γιατί τέτοιου είδους επεξεργασίες, χρόνια πριν από την υλοτόμηση των
δέντρων, έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές από παλιότερες εποχές,
όπως για παράδειγμα στα Σφακιά.2 Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η διαδικασία του δαδώματος ενός κορμού, που αποτελεί σημαντική προεργασία δύο ή τριών χρόνων πριν από την κοπή του ξύλου, μια παράδοση
που είχε επιβιώσει μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ο Ν. Ελευθερίου αναφέρει: «Λοιπόν για παλιά ταράτσα, όπως γινόταν με χώμα, το ξύλο, τον
πεύκο αυτόν, έπρεπε να τον επεξεργαστούνε όρθιο. Δηλαδή να τον ξεφλουδίσεις στην καρδιά του καλοκαιριού, για να πιάσει να ρίχνει αυτό
το ρετσίνι. Με τη ζέστη έβγαζε αυτό το ρετσίνι. Αυτό καιγόταν και
ήθελε να προφυλαχτεί. Αυτή η ρετσίνη που αμόλαγε, έφερνε και το δάδωνε τον πεύκο μέσα. Κρατούσε νέφτι». Ο Μ. Ρήνας προσθέτει ότι «…
δε σαπίζει, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι άμα πεις ότι θα το κάνεις
μια πόρτα, ένα παράθυρο, δεν βάφεται με τίποτα! Του κολλάει ο ήλιος
και βγάζει ρετσίνα και νέφτι και τα πετάει όλα…». Το δάδωμα λοιπόν
γινόταν για ξύλα που ήθελαν να έχουν μεγάλη αντοχή, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν καλή εμφάνιση. Γι’ αυτό και δεν το χρησιμοποιούσαν
στη ναυπηγήσιμη ξυλεία.
Μια άλλη μεγάλη ενότητα που καταγράφηκε από τις προφορικές
μαρτυρίες είναι τα χειροκίνητα εργαλεία υλοτομίας. Αυτά ήταν αρκετά
και με ιδιαίτερες χρήσεις, γι’ αυτό και σήμερα τα περισσότερα δεν είναι
γνωστά στις νέες γενιές, που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία. Κα2. Π. Γρίσπος (1968), «Το Σφακιανό κυπαρισσόδασος», Δασικά Χρονικά 111112, σ. 22-23.
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ταγράφηκαν τα ακόλουθα: μεγάλο τσεκούρι / μπαλτάς ή μανάρα ή
μανάρ’, μικρό τσεκούρι, γάντζος, καρμανιόλα ή σιγάτσα, στάφνη, πριόνι
ή καταρράχτης, μεταλλικές σφήνες, ξύλινες σφήνες, σφυρί για τις σφήνες, χαλκάδες, τραχάς, κότσες ή κόσες για καθαρισμό μονοπατιών, λοστοί / λοστάρια, παχύμετρο.
Εργαλεία μεταφοράς των κορμών: ζυγαριά με κρικέλες (βραχιόλια),
αλυσίδες από το κολάρο, αλυσίδες πάνω στο σαμάρι (ζέματα), γάντζοι
που έπιαναν από τα ζέματα στις αλυσίδες, κολάρο, χαλκάς με καρφί,
καρούμπα, μανέλα, παλάγκο.
Τα περισσότερα από τα εργαλεία τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι και μόνο
τα μεταλλικά μέρη τα έφτιαχναν οι σιδεράδες, οι «γύφτοι». Η χρήση
τους σε ορισμένα απ’ αυτά ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη και ορισμένοι
από τους πληροφορητές υποστηρίζουν ότι είναι οι τελευταίοι που γνωρίζουν τη σωστή τους χρήση. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που
εντάχθηκε στο έργο και μια αποστολή αναπαράστασης υλοτομίας με
παραδοσιακά χειροκίνητα εργαλεία σε ένα από τα δάση της Σάμου.
Στις προφορικές μαρτυρίες καταγράφηκαν, επίσης, οι θέσεις ορισμένων από τα νεροπρίονα που υπήρχαν παλιότερα, εγκατεστημένα μόνο
στον ορεινό όγκο της Αμπέλου. Ίσως η απουσία τους από τον Κέρκη,
να οφείλεται και στην υλοτομία, σχεδόν αποκλειστικά, ναυπηγικής ξυλείας, η οποία μεταφερόταν με τη μορφή «βουβών» για να σχιστούν
αργότερα επιτόπου στο ναυπηγείο. Σ’ ένα από αυτά, στο νεροπρίονο
της οικογένειας Ζαφείρη, κάτω από το λόφο της Αγίας Ειρήνης στον
Πλάτανο, έγινε αυτοψία και ο Δ. Ζαφείρης μας περιέγραψε το μηχανισμό του και τη λειτουργία του. Δυστυχώς δεν διασώζονται σημαντικά
τμήματα του μηχανισμού, γιατί στο μεγάλο τους μέρος ήταν ξύλινα τμήματα, τα οποία διαβρώθηκαν μετά από την παύση της λειτουργίας του
λίγα χρόνια πριν το 1970.
Ολοκληρώνοντας θέλουμε να επισημάνουμε τη διαπίστωσή μας ότι
η υλοτομία και η εξαγωγή ναυπηγήσιμης ξυλείας από τη Σάμο είναι
μια δραστηριότητα που έχει συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, σε βάρος και της σωστής διαχείρισης του δάσους. Οι λόγοι είναι
πολλοί και αναμφίβολα άπτονται πολλών θεμάτων.
Η ξυλοναυπηγική έχει μειωθεί δραματικά σ’ όλη της Ελλάδα και
αυτό φυσικά επηρεάζει και την υλοτομία στη Σάμο. Επιπλέον, τις δύο
τελευταίες δεκαετίες έχει δυσφημιστεί η ναυπηγήσιμη ξυλεία της
Σάμου, επειδή φαίνεται ότι έγιναν εξαγωγές ακατάλληλης ξυλείας που
χρησιμοποιήθηκε, λαθεμένα, στα ναυπηγεία.
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Μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα το κόστος της υλοτομίας με επιπλέον επιβαρύνσεις, λόγω του εξορθολογισμού
και της προσπάθειας ψηφιακής εποπτείας από το Δασαρχείο, εντείνει
το υφιστάμενο δυσμενές περιβάλλον για την επιβίωση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας.
Δημιουργείται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα, αν θέλουμε πραγματικά
να συνεχιστεί η υλοτομία στα πευκοδάση της Σάμου. Και φυσικά,
επειδή η απάντηση είναι νομίζω αυτονόητα θετική, οφείλουμε να βρούμε
τρόπους να υποστηρίξουμε και να εμψυχώσουμε αυτή την παραδοσιακή
δραστηριότητα του νησιού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νεροπρίονα
Η παλαιότερη αναφορά σε νεροπρίονο στη Σάμο γίνεται το 1878
(στον παρόντα τόμο: Χ. Λάνδρος, «Τα νεροπρίονα...»). Επίσης δύο λογοτεχνικές αναφορές σε νεροπρίονα επισημαίνονται στο ίδιο άρθρο. Η
πρώτη για ένα «πριονιστήριο» τα χρόνια της κατοχής, στο έργο του Α.
Σεβαστάκη Ο ύπνος έφευγε προς τον ουρανό, και η δεύτερη για το
νεροπρίονο του Ιωάννη Δρόσου από τη Λέσβο που ήρθε στη Σάμο, μετά
το 1890, για να κατασκευάσει νεροπρίονο στην περιοχή Νενέδων (Άμπελος), εκμεταλλευόμενος μια από τις αρχικές πηγές του Φουρνιώτικου
ρέματος.
Στην καταγραφή προφορικών μαρτυριών του παρόντος έργου συλλέχθηκαν πληροφορίες και για άλλα νεροπρίονα τα οποία παρουσιάζονται όλα γύρω από τον ορεινό όγκο της Αμπέλου (Καρβούνης). Ο
Νίκος Ελευθερίου από την Υδρούσα μας αναφέρει για ένα πλατανιώτικο
νεροπρίονο προς την Αγία Ειρήνη (1) και άλλο ένα ακόμη πιο υψηλά
(7) που ήταν παλαιότερο και το οποίο ο ίδιος δεν το πρόλαβε. Επίσης
αναφέρει ένα ακόμη πιο κοντά στην Υδρούσα του μαστρο Κώστα Μοσχογιάννη (2). Ο Γιάννης Λυμπέρης από την Άμπελο αναφέρει τρία νεροπρίονα στην περιοχή από τους Γκιναίους μέχρι τους Σοφούληδες, τα
οποία τα ονόμαζαν «τσάρκια». Του Νικόλα Χαζημανώλη (3), πρώτου
πριονιάτη στους Σταυρινήδες, πιο πάνω του Δανά (4) στις Λάκες, που
λέμε, και στα Υδρουσιώτικα μέσα στη ρεματιά ήταν μιανού Ψαριανού
(5). Ο Νικόλας Μένεγας αναφέρει το νεροπρίονο των Ζαφείρηδων (1),
κοντά στην Αγία Ειρήνη, με τους οποίους δούλευε μια εποχή και επίσης
άλλο ένα πάνω στον Καρβούνη στην Παναΐτσα (7) από κάτω και άλλο
ένα πιο κάτω από του Ζαφείρη, αλλά ο ίδιος δεν τα πρόλαβε να δουλεύουν και τώρα δεν σώζεται τίποτα. Ο αγωγιάτης από τον Μαραθόκαμπο Ευάγγελος Σπύρου αναφέρει ότι νεροπρίονα υπήρχαν μόνο στον
Καρβούνη (Άμπελος). Εκτός από των Ζαφείρηδων (1), αναφέρει επίσης
ένα νεροπρίονο πάνω από τα Κοντακέικα στο βουνό στην περιοχή Σαράφηδες στο επόμενο ρέμα από την Αγία Τριάδα που λέγεται Παναγίτσα, του Κώστα Μοσχογάννη (2), και πιο πάνω μέσα στην ίδια ρεματιά
ήταν άλλο ένα του Μανόλου, του οποίου ο ιδιοκτήτης ήταν ένας Μακρής
(6) από τους Νενέδες (Άμπελος). Είχε επίσης έξω από τον Πύργο ένα
πριόνι μέσα στη ρεματιά που πάει προς Νιχώρι και ήταν κάποιου Ορ-

Τα νεροπρίονα στη Σάμο όπως έχουν εντοπισθεί από τον Κώστα Δαμιανίδη.
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φανού (8). Ο Δημήτρης Ζαφείρης περιγράφει το νεροπρίονο που είχε ο
πατέρας του Κώστας και παλιότερα οι θείοι του Αλέκος και Γιάννης
(1). Από την περιοχή του Πύργου αναφέρει ο Πολύδωρας Παπαχονδρού
στην περιοχή του Κόκου και το νεροπρίονο του Φωτίου (9). Επίσης ο
Σωκράτης Ταμβακολόγος αναφέρει το νεροπρίονο του Σταμάτη Φωτίου
(9) που ήταν κάτω από τον Πύργο, του Μιχάλη Παντελόγλου (10) μέσα
στο μεγάλο ρέμα πάνω από το χωριό Πύργος, που δούλεψε μέχρι το
1965 και ακόμη ένα στην ίδια περιοχή που το είχε κάποιος Βαλάς (11)
από τους Μυτιληνιούς. Μια ακόμη μαρτυρία για νεροπρίονο προέρχεται
από τον Λάμπρο Ικαρίου από τους Αρβανίτες που αναφέρει ότι θυμάται
ένα νεροπρίονο πάνω από το Γεράνιο στη θέση Κριθαράκια.
Όλα τα νεροπρίονα που καταγράφηκαν βρίσκονται γύρω από τον
ορεινό όγκο της Αμπέλου και δεν υπάρχει καμία αναφορά για νεροπρίονο στην περιοχή του Κέρκη. Σύμφωνα πάντα με τις καταγραφές
προφορικών μαρτυριών στα νεροπρίονα γινόταν μόνο η κοπή ξύλων για
την οικοδομική ξυλεία, ενώ τα ναυπηγήσιμα τα κατέβαζαν πάντα
«βουβά» (τετραγωνισμένα) ή «στρογγύλια» (στρογγυλούς κορμούς).
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Χρίστος Λάνδρος
Τα νεροπρίονα, οι πρώτες μηχανές παραγωγής ξυλείας, ξυλεία και λογοτεχνία
ολονότι από την αρχειακή έρευνα που παρουσίασα τον περασμένο Δεκέμβρη προέκυψαν ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με
την παραγωγή και εξαγωγή ξυλείας, τη συλλογή, εμπορία
πευκοφλοιού και ρητίνης, τους αποφλοιωτές, τους ρητινοσυλλέκτες, τους
υλοτόμους και ανθρακοποιούς, την καταστροφή των δασών από υπερεκμετάλλευση και τις πυρκαγιές που τις έχουμε και εμείς βιώσει στις
μέρες με αποκορύφωμα τη μεγάλη του 2000, θα αναφερθώ σ’ ένα άλλο
θέμα που έχει σχέση με την παραγωγή ξυλείας και πιο συγκεκριμένα
σε έναν από τους τρόπους παραγωγής ξυλείας, στα νεροπρίονα, για τα
οποία, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στις αρχειακές πηγές.
Υπάρχουν όμως πληροφορίες και περιγραφές στη σύγχρονη λογοτεχνία
που σημαίνει ότι τα νεροπρίονα ήταν αρκετά διαδεδομένα στη Σάμο
και προκαλούσαν το θαυμασμό μέχρι σχεδόν και τις μέρες μας. Η λειτουργία τους έχει αποτυπωθεί και σε σχετικά τοπωνύμια τουλάχιστον
στην περιοχή του Καρβούνη.
Τα νεροπρίονα, όπως το εκφράζει η λέξη, ήταν πριονιστήρια δηλαδή
είδος μηχανής που λειτουργούσε με τη δύναμη του νερού, όπως και οι
υδρόμυλοι. Στις αρχειακές πηγές αναφέρεται για πρώτη φορά η λειτουργία ενός τέτοιου πριονιστήριου σε έγγραφο του 1878 σύμφωνα με
το οποίο Μακεδόνες υλοτόμοι το είχαν εγκαταστήσει άγνωστο σε ποια
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περιοχή και με αυτό παρήγαγαν ξυλεία, την οποίαν εμπορεύονταν πληρώνοντας και τους ανάλογους δασμούς. Επρόκειτο για δυο αδέλφια
από το Λιτόχωρο τους Ιωάννη και Βασίλειο Γιαννουλόπουλο οι οποίοι
υλοτομούσαν στη Σάμο για βιοπορισμό των οικογενειών τους.1 Η επιχείρησή τους όμως προσέκρουσε στη διά νόμου απαγόρευση εξαγωγής
ξυλείας.2 Αλλά και την επόμενη χρονιά, το 1879, η εμποδίστηκε η λειτουργία νεροπρίονου, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή μεταξύ Νενέδων
και Κοντακεΐκων. Το νεροπρίονο αυτό είχε σταματήσει τις εργασίες του
από καιρό με απόφαση του εισαγγελέα, αλλά φαίνεται πως ξαναλειτούργησε όπως ανέφερε ο πολιτάρχης Νέου Καρλοβασίου στον Ηγεμόνα.3 Πιθανόν εκείνο το νεροπρίονο να είχε σχέση με τη μηχανή των
Μακεδόνων υλοτόμων. Για ποιους λόγους απαγορεύθηκε η λειτουργία
μιας τέτοιας μηχανής δεν αναφέρεται στις ελάχιστες πηγές. Πάντως ο
Ηγεμόνας Κ. Αδοσίδης εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον πολιτάρχη που πήρε την πρωτοβουλία να παρεμποδίσει τη λειτουργία του
νεροπρίονου. Συνεπώς από τα διαθέσιμα έγγραφα δεν κατέστη δυνατόν
να βρεθούν άλλες πληροφορίες για τα νεροπρίονα στη Σάμο.
Αντίθετα υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στη σύγχρονη λογοτεχνία
και μάλιστα από τους δυο κορυφαίους Σαμιώτες πεζογράφους τον
Αλέξη Σεβαστάκη και τον Κώστα Καλατζή. Ο πρώτος στο μυθιστόρημά
του Ο ύπνος έφευγε προς τον ουρανό4 περιγράφει ένα πριονιστήριο
που το εντάσσει στο πλαίσιο της υπόθεσής του, της ενηλικίωσης του
έφηβου ήρωά του στη διάρκεια της Κατοχής. Η ενηλικίωση γίνεται στην
τραχιά και σκληρή πραγματικότητα της εργασίας των υλοτόμων σε κάποιο βουνό της Σάμου –που δεν κατονομάζεται αλλά υπονοείται–, όπου
ο έφηβος ασκείται και μεγαλώνει με τους θείους του, αδελφούς του πατέρα του, τους οποίους αποκαλεί Κένταυρους, όπως περίπου τους βλέπει, σχεδόν ένα σύνολο με τα άλογά τους. Στόχος του Σεβαστάκη δεν
είναι η περιγραφή αλλά η σκιαγράφηση των χαρακτήρων και της σκληρής πραγματικότητας. Το πριονιστήριο που λειτουργούσε από χρόνια
γίνεται θύμα προδοσίας και του πολέμου κι όταν χρειάζεται να ξαναστηθεί είναι υπερβολικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατο.
1. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 2/1 1878, έγγρ. 65.
2. ΓΑΚ Σάμου, Διάταγμα 94 του 1872 Περί απαγορεύσεως της εξαγωγής
ξυλείας, ανθράκων και του φλοιού πίτυος.
3. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 2/1 1878, έγγρ. 8.
4. Αλέξης Σεβαστάκης, Ο ύπνος έφευγε προς τον ουρανό, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1990.
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Το πριονιστήριο είναι θαύμα και μακάρι να σε αξίωνε η τύχη
να ιδείς τέτοιο πριονιστήριο. Μια φορά να το ιδείς, θα παραδώσεις ψυχή και σώμα. […] Το πριονιστήριο δουλεύει με κρεμαστό
νερό. Πώς δουλεύει δηλαδή; Εδώ είναι το θαύμα που σου ’λεγα.
Αρκετά ψηλά στο βουνό υπάρχει σπήλαιο. Μέσα από το χάος
του ορμάει μια αγκαλιά νερό, γκρεμίζεται στη χαράδρα, κατεβαίνει, και λίγο πάνω απ’ το κυρίως πριονιστήριο δένεται με αρχαίο τοίχο. Εκεί σφίγγεται, φουσκώνει, πετάει χαίτη και χώνεται
στο χτισμένο αυλάκι που, όρθιο, κρεμιέται ως την πίσω πλευρά
του πριονιστηρίου. Πατάει μια τεράστια φτερωτή και την περιστρέφει τόσο γρήγορα που χάνει το σχήμα της. Γίνεται η φτερωτή μια γκριζοπράσινη μάζα, τέτοια τρελή κίνηση. Η φτερωτή
συνδέεται με άλλα όρθια ή οριζόντια χοντρά ξύλα που ακόμα
δεν κατάφερα να συναρμολογήσω στο μυαλό μου. Πάντως,
Ελένη, στο τέλος, ανεβοκατεβαίνει ένα τεράστιο πριόνι, τα δόντια
του γυαλίζουν και σκούζουν μέσα στο κρέας των ορμών που στη
στιγμή γίνονται φρέσκες σανίδες. Το νερό ξεθυμαίνει σαν κουρασμένο έξω από το πριονιστήριο, ποτίζει κήπους, λεμονιές, πλατάνια, ελίτσες, ροδακινιές, μηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, πορτοκαλιές και ύστερα βουτάει με το κεφάλι στον από κάτω γκρεμνό,
το καταπίνουν βράχοι ή ίσως ξαναγυρίζει στην κοιλιά της γης.
Το πριονιστήριο μπορεί να ’χει εκεί στηθεί πριν διακόσια τρακόσια χρόνια, ο πατέρας μου ο αντίχριστος ξέρει πότε, αλλά δεν
μιλάει, τ’ αδέρφια του όταν τα ρώτησα, γέλασαν, «Αυτά είναι
παραμύθια, λεβέντη μας». (σ. 37-38).
Στη συνέχεια ο αφηγητής-ήρωας στις δουλειές που τον υποχρεώνουν
να κάνει οι θείοι του
Κουβαλώ σανίδες και οι πληγές στον ώμο έχουν κακοφορμίσει… Βέβαια στον ύπνο μου αντιστέκομαι και τ’ αδέρφια του
πατέρα χύνονται με σανίδες να με καταπλακώσουν, όμως είναι
σαν τρεχούμενο νερό και τους βγάζω τη γλώσσα περιπαιχτικά.
(σ. 38) […] Οι δουλειές ήταν καθιερωμένες από το χάραμα ως
την πρώτη νύχτα, τίποτα το καινούριο δεν μπορούσε να χαλάσει
την τάξη του πριονιστηρίου. Μόνο το απόβραδο, που η κούραση
μέλωνε τα κόκαλα κι όλα γίνονταν ασήκωτα, τ’ άλογα, ανήσυχα,
χρεμέτιζαν και χτυπούσαν τις οπλές. (σ. 40)
Μετά την παραγωγή ακολουθεί η εμπορία της ξυλείας και το κλείσιμο του πριονιστήριου
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Με τα πρωτοβρόχια πιάναμε τις παλιές θέσεις σαν κανονικά
στρατεύματα. (σ. 48)
Ακριβώς εκείνη την εποχή της θλίψης και των βροχών εμφανίστηκε στο πριονιστήριο ο στραβός άνθρωπος. (σ. 49)
Μέσα σε μια βδομάδα τέλειωσαν όλα. Ο Κουασιμόντο νίκησε
εν μέρει. Αγόρασε όλη την ξυλεία, χωρίς να μάθω πώς συμφώνησε με τ’ αδέρφια του πατέρα. Ανέβασε στη χαράδρα πάνω
από δέκα μουλαράδες που, σαν σιδερένιοι, φόρτωναν και κατηφόριζαν. Αυτούς τους μουλαράδες δεν μπόρεσα να τους πλησιάσω, γιατί οι θείοι στέκονταν άγρυπνοι φύλακες δίπλα στην
ξυλεία και τη μετρούσαν τραβώντας χαρακιές. Παραγωγή τόσου
καιρού και σε μια βδομάδα δεν έμεινε πελεκούδι. Το περίεργο
είναι ότι λυπήθηκα για την ξυλεία, ας ήμουνα ξένος και παραγιός. Οι σανίδες είχαν περάσει από την πλάτη μου κι είχαν οι
περισσότερες δικό μου αίμα και πετσί... Πάντως οι Κένταυροι
σταμάτησαν το πριονιστήριο και με θλίψη μπαινόβγαιναν σκουντώντας τους ώμους τους αμίλητοι. Νομίζω ότι, μετά το νεκροταφείο, το πιο πεθαμένο μέρος είναι το κλειστό πριονιστήριο.
Βέβαια ο καταρράχτης εξακολουθούσε να πέφτει, αλλά είχαν ξεκλειδώσει τη φτερωτή κι έτσι ο βρυχηθμός του νερού ήταν άσκοπος. Τότε συλλογίστηκα το κατακαημένο νερό που κουτούλαγε
από συνήθεια την ξεκλειδωμένη φτερωτή κι αυτή ασυγκίνητη σήκωνε στην πλάτη τόσο βάρος. Και το νερό και η φτερωτή ανεμογάμηδες. (σ. 55-56)
Μετά την πυρπόληση αυτής της εγκατάστασης και όταν τα πράγματα κάπως ομαλοποιούνται επιχειρήθηκε η επαναλειτουργία της μηχανής, αλλά η παραγωγή ξυλείας ήταν πια πολύ μειωμένη.
Με κόπο ψυχής, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, με παρηγορούσαν
και στο τέλος με βεβαίωναν ότι όλα θα φτιάξουν. Πώς να φτιάξουν; Οι ξυλοδεσιές, η φτερωτή, το πριόνι, οι πάγκοι, όλα ξεχαρβαλωμένα με τσεκούρια και λοστούς. Τα κτίσματα έχασκαν
μαυρισμένα, η φωτιά είχε γλείψει τους τοίχους και είχε φάει στέγες, πατώματα, στάβλους, παράσπιτα. Στην αυλή μόλις φύτρωνε
καινούριο χορτάρι ανάμεσα στις καύτρες και στις στάχτες. Οι
Κένταυροι όλη μέρα ανασκάλευαν τους σωρούς, διάλεγαν πρόκες
και μικροσίδερα ή φκιάριζαν αποκαΐδια και ισοπέδωναν. Με
υπομονή και δουλειά, χωρίς ξεκούραση, κατάφεραν σε δέκα
μέρες να ξαναταιριάσουν τη φτερωτή και το σκουριασμένο πριόνι
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που στρίγκλιζε και μάσαγε το πρώτο δοκιμαστικό παλιόξυλο...
Πάλι απ’ την αρχή. Ανακάλυπταν τη στραβή τοποθέτηση κάποιου
εξαρτήματος κι αμέσως έπεφταν σαν θηρία στις επιδιορθώσεις...
Η αναστύλωση του πριονιστηρίου ήταν έργο καθαρού πείσματος, αφού δεν είχαμε σκοπό να ξαναρχίσουμε τη δουλειά. Άλλωστε χωρίς άλογα, εργαλεία και κτίσματα δεν γινόταν
πριονιστήριο. Κι όμως οι Κένταυροι μ’ ενθουσίαζαν με τη μανία
τους, ώστε έπαιρνα πρωτοβουλίες προτείνοντας νέους τρόπους
για το δέσιμο των δοκαριών ή για την οριζόντια σκαλωσιά τους.
Αυτοί είχαν την ακίνητη πείρα των προγόνων μας και γω την περιέργεια για νέα πράγματα. Ενώσαμε αυτά τα δυο στοιχεία και
αφιερωθήκαμε σε τέτοια πειράματα, που στο τέλος καταλήξαμε
να προσθέσουμε στο κάθετο πριόνι δεύτερη κίνηση, εφεδρική,
ώστε να δουλεύει ταυτόχρονα, και μια σειρά οριζόντια πριόνια.
(σ. 169-170)
Περισσότερο αναλυτική και πιο κατατοπιστική όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία του νεροπρίονου είναι η αφήγηση του Κ.Ι. Καλατζή στο διήγημά του «Ο μάστρο Γιάννης».5 Σ’ αυτό ο συγγραφέας
μιλάει για τον Ιωάννη Δρόσο από τη Λέσβο, μαραγκό (ντουλγέρη), το
Μαστρογιάννη που ήρθε στη Σάμο μετά το 1890 και κατασκεύασε ένα
νεροπρίονο στην περιοχή Νενέδων. Ήταν μαραγκός, μηχανικός και χτίστης παράλληλα. Η περιγραφή που ακολουθεί φωτίζει, νομίζω, με κάθε
λεπτομέρεια τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας ενός νεροπρίονου,
καθώς και της παραγωγής της ξυλείας ναυπηγήσιμης και οικοδομήσιμης. Εκτός από αυτά η αφήγηση του Καλατζή περιλαμβάνει και τον
τρόπο παραγωγής και μεταφοράς της ξυλείας πριν από τα νεροπρίονα.
Κάποτε σκαρφίστηκε να φτιάξει ένα νεροπρίονο.
Συνεταιρίστηκε μ’ έναν άλλο που έβαλε τα λεφτά –εκείνος έβαλε την τέχνη– κι εγκαταστάθηκε ψηλά στο βουνό στην αριστερή όχθη μιας ρεματιάς πάν απ’ τ’ς Νενέδες. Πήρε εργάτες,
ξυλοκόπους, ενοικίασε ζώα, ταξίδεψε κι ως τη Σμύρνη και τον
Πειραιά να προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά. Η περιοχή ήταν
ιδανική: πευκοδάσος θρασεμένο με αιωνόβια ευθύκορμα δέντρα
πανύψηλα, θα έβγαζε ξυλεία, την περίφημη σαμιώτικη ξυλεία,
πρώτης ποιότητας. Η πρόσβαση για τα ζώα και τους ανθρώπους
5. Κ. Καλατζής, «Ο μαστρογιάννης», Απόπλους 33-34 Αφιέρωμα στον
Κώστα Καλατζή, Σάμος 2005, σ. 78-93.
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ήταν εύκολη και η κινητήρια δύναμη, το νερό –μια από τις αρχικές πηγές του Φουρνιώτικου ρέματος– ήταν μπόλικο και κοντά.
Και προπαντός δωρεάν.
Η ρεματιά είχε κλίση και το νερό κύλαγε αναπηδώντας αφριστά στα τροχάλια ίσαμε πιο κάτω όπου έκανε στροφή και ίσιωνε
και το νερό ησύχαζε. Το μέρος προσφερόταν εντελώς για στήσιμο
της όλης εγκατάστασης.
Η δουλειά ήταν καλή.
Εκεί επιτόπου θα τετραγωνίζονταν τα ξύλα με το μεγάλο
πριόνι κι ύστερα θα κόβονταν σε χοντρές σανίδες –πλάκες τις
λέγανε– και θα διαμορφώνονταν σε κερεστέ ναυπηγήσιμο ή οικοδομήσιμο. Κι έτσι θα μπορούσανε να φορτωθούνε στα μουλάρια και να κατέβουνε χωρίς μεγάλη φασαρία και παιδεμό.
Μέχρι τότε, αφού έπεφτε το δέντρο και κόβονταν τα κλαδιά
με τα τσεκούρια, ο καθαρός κορμός που έμενε, ξεφλουδιζόταν
με κάτι μακριά σκεπάρνια, κι έτσι όπως ήταν, οι δυνατοί αγωγιάτες μπήχνανε ένα χοντρό καρφί με ένα σιδερένιο χαλκά στη
μιαν άκρη, κι από κει με αλυσίδες το κοτσέρνανε στην εξάρτηση
ενός μουλαριού. Το μουλάρι έσερνε όλο εκείνο το ακατέργαστο
ξύλο που το λέγανε βουβό, γιατί ακριβώς ήτανε βουβό, αδρανές
και βαρύ, δύσκολο στο κουμαντάρισμα. Για να μην το πάρει ο
κατήφορος, ιδίως στον ντουσεμέ που γλίστραγε, ένας ή δυο οι
αγωγιάτες το κρατούσανε με σκοινιά από πίσω. Δεν ήταν σπάνιες οι φορές που τους έφευγε και έσπαζε τα πόδια του μουλαριού, ή γκρεμίζονταν μαζί του, αν ήταν εκεί δίπλα στον γκρεμνό.
Τελικά, ύστερα από χίλια δυο βάσανα σαλαγητά και σφυρίγματα, τα βουβά φτάνανε στο γιαλό όπου στοιβάζονταν άτακτα
και μοιάζανε με τεράστιες κοκάλες παλαιολιθικών θηρίων. Έτσι,
ίσαμε να ’ρθουν καΐκια ή βαποράκια να τα φορτώσουν ή να τα
ρυμουλκήσουν στους ταρσανάδες.
Όλο αυτό το παίδιο θα αποφεύγονταν. Τα ξύλα καλά κομμένα
και καλά δεμένα στα σαμάρια των μουλαριών, θα φτάνανε
όμορφα και καλά στις παραλίες, στον Αϊ Κωσταντίνο και στ’
Αυλάκια.
Ο Μαστρογιάννης καλά το σκέφτηκε. Κι έβαλε μπρος.
Διαμόρφωσε το χώρο και με γερούς ξεροτρόχαλους τοίχους
έφτιαξε τρεις φαρδιές πεζούλες.
Έφτιαξε ύστερα μια δέση ψηλά, ένα μικρό φράγμα δηλαδή,
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να κρατήσει το νερό και να γίνει πίσω του μια μικρή λίμνη. Το
φράγμα είχε μια σιδερένια έξοδο με δυο σκάλες. Μια μεγάλη
για την περίπτωση που η στάθμη του νερού στη λίμνη ήταν χαμηλή και η πίεση μικρή, κι έπρεπε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη
ροή, και μια μικρή για όταν η στάθμη ήταν ψηλή κι έπρεπε να
συγκρατηθεί η πίεση και να τρέξει τόσο νερό όσο χρειαζόταν και
άντεχε το σύστημα. Η ρύθμιση γινόταν με μια φάλπα που την
κίναγε ένας απλός μοχλός. Και το νερό ελευθερωμένο έπαιρνε
τον κατήφορο της πλαγιάς μέσα σε ένα επιτούτου πέτρινο αυλάκι.
Έφτιαξε ύστερα μια κρέμαση, ένα ξυλένιο δηλαδή εναέριο
αυλάκι, καλά στερεωμένο, που δέχονταν το νερό και το οδηγούσε
σ’ έναν ευρύ κάθετο σωλήνα φτιαγμένο από μεγάλες ντούγες δεμένες μεταξύ τους με καρφωτά σιδερένια τσέρκια, και ενισχυμένο με σταυρωτούς κορμούς: την κάναλη, και που κατέβαινε ως
κάτω στην πρώτη πεζούλα, όπου και διαπερνούσε σε ακρίβεια
την τραβάκα της κεντρικής κατασκευής. Από κάτω της εφάρμοσε
επιτηδείως μια μεγάλη ξυλένια φτερωτή. Το όλο έργο έμοιαζε μ’
ένα τεράστιο ορθογώνιο τρίγωνο, που την υποτείνουσά του αποτελούσε η πλαγιά, και τις δυο πλευρές η κρέμαση και η κάναλη
από όπου το νερό της λίμνης έπεφτε τελικά με πίεση καθέτως
και κινούσε τη φτερωτή.
Έφτιαξε ύστερα τις απαραίτητες χτιστές βάσεις για να συναρμολογηθούν απάνω τους όλα τα παρελκόμενα. Ένας σπουδαίος σιδηρουργός από τον Άγιο Κωσταντίνο του έφτιαξε τους
μηχανισμούς, ένα πλαίσιο με κύλιντρα, που με λουρί θα παίρνανε
κίνηση από τον άξονα της φτερωτής και που απάνω τους θα πλάγιαζαν και θα προχωρούσαν σταθερά οι ακατέργαστοι κορμοί.
Ταίριαξε το στρόφαλο που θα μετάτρεπε την κυκλική κίνηση της
φτερωτής σε παλινδρομική για τη λειτουργία των πριονιών,
έφτιαξε κι άλλο ένα πλαίσιο με σιδερένια κύλιντρα που θα υποδέχονταν τα όμορφα και ωραία κομμένα ξύλα.
Τα απαραίτητα γρανάζια, το στρόφαλο, τις τροχαλίες για τα
πολύσπαστα και τις κοφτερές μεγάλες σιγάτσες (πριόνια) τις
έφερε από την Ελλάδα, από τον Πειραιά.
Τέλειο πράμα. Απλό γερό και ευκολοδούλευτο. Μπορούσε να
κόβει με μια ή με δυο σιγάτσες συγχρόνως.
Για να είναι προφυλαγμένο απ’ τη βροχή και για να μη δια-
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κόπτεται, αν ήταν ανάγκη, η δουλειά, έκλεισε το συγκρότημα
μέσα σ’ ένα ευρύχωρο παράπηγμα με γερή και ωραία τραβάκα.
Στους δυο βιζαβί τοίχους του, άφησε μεγάλα ανοίγματα, μια είσοδο για να μπαίνουν τα βουβά και μια έξοδο για να βγαίνουν
οι πλάκες και οι έτοιμες σανίδες.
Έφτιαξε και δυο παράγκες με απλάνιστες σανίδες κι αυτές –
τέμπλες– και πισσόχαρτα. Μια για τα υλικά και τα εργαλεία και
μια για να μένουν οι ανθρώποι που θα δούλευαν το πριόνι.
Ξεβάτιασε καλά καλά τον τόπο, καθάρισε από τις άγριες φτέρες, έστρωσε με ντουσεμέ τα γύρω από το παράπηγμα, και τις
παράγκες, κι έφτιαξε ένα πέτρινο αυλάκι απορροής για να παίρνει το νερό που είχε κινήσει τη φτερωτή και να το οδηγάει κάτω
στο ρέμα.
Τέλος έφτιαξε ένα μουλαρόδρομο εύκολης προσπέλασης από
το δρόμο του βουνού ως την εγκατάσταση.
Το όλον έργο, αν και ήταν ξυλένιο, ήταν επιβλητικό, πρακτικό και ωραίο. Ο Μαστρογιάννης σ’ όλο του το μεγαλείο!
Τέλειωσε. Και βάλθηκε να κάνει Αγιασμό και εγκαίνια, να
ξεκινήσει την επιχείρηση εν επισήμω τελετή. [...]
Τα εγκαίνια ορίστηκαν για τις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα.
Προσκλήθηκε κόσμος πολύς, θα γινόταν πανηγύρι μεγάλο, μαζεύτηκαν,
θαύμασαν το έργο, έγινε ο αγιασμός, αλλά ένα λάθος του συνεταίρου
που άνοιξε την έξοδο της δέσης στην πάνω σκάλα έφερε την καταστροφή του όλου έργου με τρομακτικό θόρυβο εξαιτίας της δύναμης
του νερού. Η επιχείρηση μετά την αποτυχία της πρώτης κοπής εγκαταλείφθηκε αλλά υπάρχουν ακόμη τα απομεινάρια του έργου που βρίσκονται πάνω από το χωριό Άμπελος. Ο Καλατζής με το γλαφυρό του
ύφος μας προσκαλεί να επισκεφθούμε σε μια ωραία εκδρομή το νεροπρίονο του Μαστρογιάννη περιγράφοντας το δρομολόγιο και το τοπίο
και καταλήγο- ντας πως «Είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. Ο αέρας εκεί
πάνω είναι πεντακάθαρος». Η περιγραφή θυμίζει λίγο το εγχείρημα του
Ζορμπά στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη, αλλά ο Καλατζής
διευκρινίζει πως η ιστορία του Μαστρογιάννη είναι πέρα για πέρα αληθινή.6
6. Στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχα μαζί του στο τέλος της
ημερίδας του περασμένου Δεκεμβρίου μου είχε εξομολογηθεί ότι είχε μιλήσει
με μαστόρους, ή ίσως να είχε μαγνητοφωνήσει την περιγραφή και την απέδωσε

49

Και στις δυο αφηγήσεις Σεβαστάκη και Καλατζή φαίνεται πως η
λειτουργία νεροπρίονων διευκόλυνε κατά πολύ την παραγωγή και εμπορία ξυλείας. Το νερό που αποτελούσε την κινητήρια δύναμη, γνωστή
άλλωστε από παλιά με τους νερόμυλους, χρησιμοποιούνταν και για άρδευση καλλιεργειών που περιέβαλλαν το νεροπρίονο. Θα ήταν καλό να
γίνει μια χαρτογράφηση των νεροπρίονων στα βουνά της Σάμου ώστε
να διαπιστωθεί σε ποιες περιοχές λειτουργούσαν και σε ποια δάση γίνονταν συστηματικές υλοτομήσεις.
Πάντως από τις αρχειακές πηγές της Ηγεμονίας εύκολα διαπιστώνουμε ότι συστηματικές υλοτομήσεις και κατ’ επέκταση παραγωγή ξυλείας γίνονταν στα δάση της περιοχής Καλαμπακτασίων. Στην περιοχή
αυτή δεν εντόπισα στα έγγραφα λειτουργία νεροπρίονου, ενώ αφθονούν
οι πληροφορίες για τη μεταφορά ξυλείας στην παραλία όπου φορτώνονταν σε πλοία για εξαγωγή. Τα είδη της ξυλείας που παράγονταν
από τα δάση της περιοχής ήταν: στρογγύλια, βουβά, σουβέδες, μαδέρια,
πλάκες, στραβόξυλα, σανίδια, κολωνάκια, αντένες και άλλα (κούτλες,
σκλήπερα και τσούντες).7 Ως τόποι προορισμού αναφέρονται η γειτονική
Ικαρία, το Καστελόριζο, η Κάλυμνος και η Σύμη που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Αμοργός, η Νέα Έφεσος, αλλά και μέρη ακόμα
πιο μακρινά όπως η Βηρυτός και η Αλεξάνδρεια.
Εν κατακλείδι, η έρευνα στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στη νομική
και οικονομική διαχείριση των δασών της Σάμου κατά τον 19ο αιώνα
και στην πολιτική που ακολουθήθηκε από την ηγεμονική διοίκηση και
τις τοπικές κοινωνίες.8

με τόσες λεπτομέρειες.
7. Σε μια μόνο περίπτωση το 1894 εξήχθησαν από την περιοχή 3826 κομμάτια. Τα εντός παρενθέσεως είδη ξυλείας δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβώσω
τι ακριβώς σημαίνουν.
8. Σχετικά κείμενα από τη λογοτεχνία εκτός από το παράρτημα που ακολουθεί βλ. Κ. Ι. Καλατζής, Το ταμπάκικο, Αθήνα (Πιτσιλός) 1992 (1η έκδοση
1990), σ. 27-28, 39-40, 61, 88. Και Κ. Ι. Καλατζής, «Τα βαπόρια», Απόπλους
60, σ. 370-392.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα πριονιστήρια στη σαμιακή λογοτεχνία
Επιλογή-επιμέλεια κειμένων: Χ. Λάνδρος
Το νεροπρίονο του Σεβαστάκη
Α. Σεβαστάκης, Ο ύπνος έφευγε προς τον ουρανό, Αθήνα (Καστανιώτης) 1990
Το πριονιστήριο είναι θαύμα και μακάρι να σε αξίωνε η τύχη να ιδείς
τέτοιο πριονιστήριο. Μια φορά να το ιδείς, θα παραδώσεις ψυχή και
σώμα…
Το πριονιστήριο δουλεύει με κρεμαστό νερό. Πώς δουλεύει δηλαδή;
Εδώ είναι το θαύμα που σου ’λεγα. Αρκετά ψηλά στο βουνό υπάρχει
σπήλαιο. Μέσα από το χάος του ορμάει μια αγκαλιά νερό, γκρεμίζεται
στη χαράδρα, κατεβαίνει, και λίγο πάνω απ’ το κυρίως πριονιστήριο
δένεται με αρχαίο τοίχο. Εκεί σφίγγεται, φουσκώνει, πετάει χαίτη και
χώνεται στο χτισμένο αυλάκι που, όρθιο, κρεμιέται ως την πίσω πλευρά
του πριονιστηρίου. Πατάει μια τεράστια φτερωτή και την περιστρέφει
τόσο γρήγορα που χάνει το σχήμα της. Γίνεται η φτερωτή μια γκριζοπράσινη μάζα, τέτοια τρελή κίνηση. Η φτερωτή συνδέεται με άλλα όρθια
ή οριζόντια χοντρά ξύλα που ακόμα δεν κατάφερα να συναρμολογήσω
στο μυαλό μου. Πάντως, Ελένη, στο τέλος, ανεβοκατεβαίνει ένα τεράστιο πριόνι, τα δόντια του γυαλίζουν και σκούζουν μέσα στο κρέας των
ορμών που στη στιγμή γίνονται φρέσκες σανίδες. Το νερό ξεθυμαίνει
σαν κουρασμένο έξω από το πριονιστήριο, ποτίζει κήπους, λεμονιές,
πλατάνια, ελίτσες, ροδακινιές, μηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, πορτοκαλιές
και ύστερα βουτάει με το κεφάλι στον από κάτω γκρεμνό, το καταπίνουν βράχοι ή ίσως ξαναγυρίζει στην κοιλιά της γης. Το πριονιστήριο
μπορεί να ’χει εκεί στηθεί πριν διακόσια τρακόσια χρόνια, ο πατέρας
μου ο αντίχριστος ξέρει πότε, αλλά δεν μιλάει, τ’ αδέρφια του όταν τα
ρώτησα, γέλασαν, «Αυτά είναι παραμύθια, λεβέντη μας». [σ. 37-38]
Κουβαλώ σανίδες και οι πληγές στον ώμο έχουν κακοφορμίσει… Βέβαια στον ύπνο μου αντιστέκομαι και τ’ αδέρφια του πατέρα χύνονται
με σανίδες να με καταπλακώσουν, όμως είναι σαν τρεχούμενο νερό και
τους βγάζω τη γλώσσα περιπαιχτικά. [σ. 38]
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Οι δουλειές ήταν καθιερωμένες από το χάραμα ως την πρώτη νύχτα,
τίποτα το καινούριο δεν μπορούσε να χαλάσει την τάξη του πριονιστηρίου. Μόνο το απόβραδο, που η κούραση μέλωνε τα κόκαλα κι όλα γίνονταν ασήκωτα, τ’ άλογα, ανήσυχα, χρεμέτιζαν και χτυπούσαν τις
οπλές. [σ. 40]
Τροποποίησαν τους όρους μεταφοράς της ξυλείας. Αυτή την τροποποίηση την εκτέλεσε ο μεγάλος. Χωρίς εξηγήσεις και περιττά λόγια, άρπαξε το φορτίο μου κι όπως το έσυρε, μάτωσε πιο βαθιά ο πληγωμένος
ώμος μου. Έδεσε στον ώμο, μπρος πίσω, ένα τσουβάλι επίτηδες ραμμένο και παραγεμισμένο με πριονίδι. Αργότερα, ο άλλος, τα δέκα σανίδια της κάθε στράτας, τα κατέβασε στο οχτώ. Άλλη ανακούφιση! [σ.
41-42]
Το πριονιστήριο, καταλάβαινα, άνοιγε και για μένα την αγκαλιά του.
Αν η ισορροπία δεν ανατρεπόταν, μπορεί και να ‘μενα για πάντα, να
γινόμουν πριονιστής στο βάθος εκείνης της ερημιάς. [σ. 44]
Με τα πρωτοβρόχια πιάναμε τις παλιές θέσεις σαν κανονικά στρατεύματα. [σ. 48]
Ακριβώς εκείνη την εποχή της θλίψης και των βροχών εμφανίστηκε
στο πριονιστήριο ο στραβός άνθρωπος. [σ. 49]
Μέσα σε μια βδομάδα τέλειωσαν όλα. Ο Κουασιμόντο νίκησε εν
μέρει. Αγόρασε όλη την ξυλεία, χωρίς να μάθω πώς συμφώνησε με τ’
αδέρφια του πατέρα. Ανέβασε στη χαράδρα πάνω από δέκα μουλαράδες που, σαν σιδερένιοι, φόρτωνα και κατηφόριζαν. Αυτούς τους μουλαράδες δεν μπόρεσα να τους πλησιάσω, γιατί οι θείοι στέκονταν
άγρυπνοι φύλακες δίπλα στην ξυλεία και τη μετρούσαν τραβώντας χαρακιές. Παραγωγή τόσου καιρού και σε μια βδομάδα δεν έμεινε πελεκούδι. Το περίεργο είναι ότι λυπήθηκα για την ξυλεία, ας ήμουνα ξένος
και παραγιός. Οι σανίδες είχαν περάσει από την πλάτη μου κι είχαν οι
περισσότερες δικό μου αίμα και πετσί. … Πάντως οι Κένταυροι σταμάτησαν το πριονιστήριο και με θλίψη μπαινόβγαιναν σκουντώντας τους
ώμους τους αμίλητοι. Νομίζω ότι, μετά το νεκροταφείο, το πιο πεθαμένο
μέρος είναι το κλειστό πριονιστήριο. Βέβαια ο καταρράχτης εξακολουθούσε να πέφτει, αλλά είχαν ξεκλειδώσει τη φτερωτή κι έτσι ο βρυχηθμός του νερού ήταν άσκοπος. Τότε συλλογίστηκα το κατακαημένο νερό
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που κουτούλαγε από συνήθεια την ξεκλειδωμένη φτερωτή κι αυτή ασυγκίνητη σήκωνε στην πλάτη τόσο βάρος. Και το νερό και η φτερωτή ανεμογάμηδες. [σ. 55-56]
Το πριονιστήριο δουλεύει κανονικά, όχι βέβαια όπως παλαιότερα,
γιατί οι θείοι υλοτομούν μόνο στα κοντινά δάση. Λιγότερες ώρες, λιγότερη παραγωγή, και δε μας ξεθεώνει πια η κούραση. Ρεγουλάρουν τα
πράγματα έτσι, για να ‘χουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και να
ξαναζωντανέψουμε τις ποτιστικές καλλιέργειες. [σ. 83]
Ήθελα να κατέβω στο πριονιστήριο, αλλά για μέρες δεν το επέτρεπαν, χωρίς πολλές κουβέντες. … Με κόπο ψυχής, πότε ο ένας, πότε ο
άλλος, με παρηγορούσαν και στο τέλος με βεβαίωναν ότι όλα θα φτιάξουν. Πώς να φτιάξουν; Οι ξυλοδεσιές, η φτερωτή, το πριόνι, οι πάγκοι,
όλα ξεχαρβαλωμένα με τσεκούρια και λοστούς. Τα κτίσματα έχασκαν
μαυρισμένα, η φωτιά είχε γλείψει τους τοίχους και είχε φάει στέγες,
πατώματα, στάβλους, παράσπιτα. Στην αυλή μόλις φύτρωνε καινούριο
χορτάρι ανάμεσα στις καύτρες και στις στάχτες. Οι Κένταυροι όλη μέρα
ανασκάλευαν τους σωρούς, διάλεγαν πρόκες και μικροσίδερα ή φκιάριζαν αποκαΐδια και ισοπέδωναν. Με υπομονή και δουλειά, χωρίς ξεκούραση, κατάφεραν σε δέκα μέρες να ξαναταιριάσουν τη φτερωτή και
το σκουριασμένο πριόνι που στρίγκλιζε και μάσαγε το πρώτο δοκιμαστικό παλιόξυλο. …. Πάλι απ’ την αρχή. Ανακάλυπταν τη στραβή τοποθέτηση κάποιου εξαρτήματος κι αμέσως έπεφταν σαν θηρία στις
επιδιορθώσεις. …
Η αναστύλωση του πριονιστηρίου ήταν έργο καθαρού πείσματος,
αφού δεν είχαμε σκοπό να ξαναρχίσουμε τη δουλειά. Άλλωστε χωρίς
άλογα, εργαλεία και κτίσματα δεν γινόταν πριονιστήριο. Κι όμως οι
Κένταυροι μ’ ενθουσίαζαν με τη μανία τους, ώστε έπαιρνα πρωτοβουλίες προτείνοντας νέους τρόπους για το δέσιμο των δοκαριών ή για την
οριζόντια σκαλωσιά τους. Αυτοί είχαν την ακίνητη πείρα των προγόνων
μας και γω την περιέργεια για νέα πράγματα. Ενώσαμε αυτά τα δυο
στοιχεία και αφιερωθήκαμε σε τέτοια πειράματα, που στο τέλος καταλήξαμε να προσθέσουμε στο κάθετο πριόνι δεύτερη κίνηση, εφεδρική,
ώστε να δουλεύει ταυτόχρονα, και μια σειρά οριζόντια πριόνια. [σ. 169170]
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Το νεροπρίονο του Καλατζή
K. Ι. Καλατζής, «Ο μαστρογιάννης», Απόπλους 33-34 Αφιέρωμα
στον Κώστα Καλατζή, Σάμος 2005, σ. 78-93.
Το όλον έργο, αν και ήταν ξυλένιο, ήταν επιβλητικό, πρακτικό και
ωραίο.
Θα σας μιλήσω για το Μαστρογιάννη. Είναι ο Ιωάννης Δρόσος. … Ο
Μαστρογιάννης λοιπόν ήταν Μυτιληνιός (από τη Λέσβο). Από ποιο
χωριό δεν ξέρω. Πρέπει να γεννήθηκε γύρω στα 1870. … Η κυρίως τέχνη
του ήταν ντουλγκέρης, μαραγκός δηλαδή. … Ο Μαστρογιάννης έκανε
και το χτίστη και το μηχανικό. Και ήταν εξίσου σπουδαίος. …. [σ. 82]
Ήταν μάστορας ο Μαστρογιάννης. Μάστορας με όλα του και σε όλα
του. …
Κάποτε σκαρφίστηκε να φτιάξει ένα νεροπρίονο.
Συνεταιρίστηκε μ’ έναν άλλο που έβαλε τα λεφτά –εκείνος έβαλε
την τέχνη– κι εγκαταστάθηκε ψηλά στο βουνό στην αριστερή όχθη μιας
ρεματιάς πάν απ’ τ’ς Νενέδες. Πήρε εργάτες, ξυλοκόπους, ενοικίασε
ζώα, ταξίδεψε κι ως τη Σμύρνη και τον Πειραιά να προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά. Η περιοχή ήταν ιδανική: πευκοδάσος θρασεμένο με αιωνόβια ευθύκορμα δέντρα πανύψηλα, θα έβγαζε ξυλεία, την περίφημη
σαμιώτικη ξυλεία, πρώτης ποιότητας. Η πρόσβαση για τα ζώα και τους
ανθρώπους ήταν εύκολη και η κινητήρια δύναμη, το νερό –μια από τις
αρχικές πηγές του Φουρνιώτικου ρέματος– ήταν μπόλικο και κοντά. Και
προπαντός δωρεάν.
Η ρεματιά είχε κλίση και το νερό κύλαγε αναπηδώντας αφριστά στα
τροχάλια ίσαμε πιο κάτω όπου έκανε στροφή και ίσιωνε και το νερό
ησύχαζε. Το μέρος προσφερόταν εντελώς για στήσιμο της όλης εγκατάστασης.
Η δουλειά ήταν καλή.
Εκεί επιτόπου θα τετραγωνίζονταν τα ξύλα με το μεγάλο πριόνι κι
ύστερα θα κόβονταν σε χοντρές σανίδες –πλάκες τις λέγανε– και θα
διαμορφώνονταν σε κερεστέ ναυπηγήσιμο ή οικοδομήσιμο. Κι έτσι θα
μπορούσανε να φορτωθούνε στα μουλάρια και να κατέβουνε χωρίς μεγάλη φασαρία και παιδεμό.
Μέχρι τότε, αφού έπεφτε το δέντρο και κόβονταν τα κλαδιά με τα
τσεκούρια, ο καθαρός κορμός που έμενε, ξεφλουδιζόταν με κάτι μακριά
σκεπάρνια, κι έτσι όπως ήταν, οι δυνατοί αγωγιάτες μπήχνανε ένα χον-
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τρό καρφί με ένα σιδερένιο χαλκά στη μιαν άκρη, κι από κει με αλυσίδες το κοτσέρνανε στην εξάρτηση ενός μουλαριού. Το μουλάρι έσερνε
όλο εκείνο το ακατέργαστο ξύλο που το λέγανε βουβό γιατί ακριβώς
ήτανε βουβό, αδρανές και βαρύ, δύσκολο στο κουμαντάρισμα. Για να
μην το πάρει ο κατήφορος, ιδίως στον ντουσεμέ που γλίστραγε, ένας ή
δυο οι αγωγιάτες το κρατούσανε με σκοινιά από πίσω. Δεν ήταν σπάνιες οι φορές που τους έφευγε και έσπαζε τα πόδια του μουλαριού, ή
γκρεμίζονταν μαζί του, αν ήταν εκεί δίπλα στον γκρεμνό. Τελικά,
ύστερα από χίλια δυο βάσανα σαλαγητά και σφυρίγματα, τα βουβά
φτάνανε στο γιαλό όπου στοιβάζονταν άτακτα και μοιάζανε με τεράστιες κοκάλες παλαιολιθικών θηρίων. Έτσι, ίσαμε να ‘ρθουν καΐκια ή
βαποράκια να τα φορτώσουν ή να τα ρυμουλκήσουν στους ταρσανάδες.
Όλο αυτό το παίδιο θα αποφεύγονταν. Τα ξύλα καλά κομμένα και
καλά δεμένα στα σαμάρια των μουλαριών, θα φτάνανε όμορφα και
καλά στις παραλίες, στον Αϊ Κωσταντίνο και στ’ Αυλάκια.
Ο Μαστρογιάννης καλά το σκέφτηκε.
Κι έβαλε μπρος.
Διαμόρφωσε το χώρο και με γερούς ξεροτρόχαλους τοίχους έφτιαξε
τρεις φαρδιές πεζούλες.
Έφτιαξε ύστερα μια δέση ψηλά, ένα μικρό φράγμα δηλαδή, να κρατήσει το νερό και να γίνει πίσω του μια μικρή λίμνη. Το φράγμα είχε
μια σιδερένια έξοδο με δυο σκάλες. Μια μεγάλη για την περίπτωση που
η στάθμη του νερού στη λίμνη ήταν χαμηλή και η πίεση μικρή, κι έπρεπε
να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ροή, και μια μικρή για όταν η στάθμη
ήταν ψηλή κι έπρεπε να συγκρατηθεί η πίεση και να τρέξει τόσο νερό
όσο χρειαζόταν και άντεχε το σύστημα. Η ρύθμιση γινόταν με μια
φάλπα που την κίναγε ένας απλός μοχλός. Και το νερό ελευθερωμένο
έπαιρνε τον κατήφορο της πλαγιάς μέσα σε ένα επιτούτου πέτρινο αυλάκι.
Έφτιαξε ύστερα μια κρέμαση, ένα ξυλένιο δηλαδή εναέριο αυλάκι,
καλά στερεωμένο, που δέχονταν το νερό και το οδηγούσε σ’ έναν ευρύ
κάθετο σωλήνα φτιαγμένο από μεγάλες ντούγες δεμένες μεταξύ τους
με καρφωτά σιδερένια τσέρκια, και ενισχυμένο με σταυρωτούς κορμούς:
την κάναλη, και που κατέβαινε ως κάτω στην πρώτη πεζούλα, όπου και
διαπερνούσε σε ακρίβεια την τραβάκα της κεντρικής κατασκευής. Από
κάτω της εφάρμοσε επιτηδείως μια μεγάλη ξυλένια φτερωτή. Το όλο
έργο έμοιαζε μ’ ένα τεράστιο ορθογώνιο τρίγωνο, που την υποτείνουσά
του αποτελούσε η πλαγιά, και τις δυο πλευρές η κρέμαση και η κάναλη
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από όπου το νερό της λίμνης έπεφτε τελικά με πίεση καθέτως και κινούσε τη φτερωτή.
Έφτιαξε ύστερα τις απαραίτητες χτιστές βάσεις για να συναρμολογηθούν απάνω τους όλα τα παρελκόμενα. Ένας σπουδαίος σιδηρουργός
από τον Άγιο Κωσταντίνο του έφτιαξε τους μηχανισμούς, ένα πλαίσιο
με κύλιντρα, που με λουρί θα παίρνανε κίνηση από τον άξονα της φτερωτής και που απάνω τους θα πλάγιαζαν και θα προχωρούσαν σταθερά
οι ακατέργαστοι κορμοί. Ταίριαξε το στρόφαλο που θα μετάτρεπε την
κυκλική κίνηση της φτερωτής σε παλινδρομική για τη λειτουργία των
πριονιών, έφτιαξε κι άλλο ένα πλαίσιο με σιδερένια κύλιντρα που θα
υποδέχονταν τα όμορφα και ωραία κομμένα ξύλα.
Τα απαραίτητα γρανάζια, το στρόφαλο, τις τροχαλίες για τα πολύσπαστα και τις κοφτερές μεγάλες σιγάτσες (πριόνια) τις έφερε από την
Ελλάδα, από τον Πειραιά.
Τέλειο πράμα. Απλό γερό και ευκολοδούλευτο. Μπορούσε να κόβει
με μια ή με δυο σιγάτσες συγχρόνως.
Για να είναι προφυλαγμένο απ’ τη βροχή και για να μη διακόπτεται,
αν ήταν ανάγκη, η δουλειά, έκλεισε το συγκρότημα μέσα σ’ ένα ευρύχωρο παράπηγμα με γερή και ωραία τραβάκα. Στους δυο βιζαβί τοίχους
του, άφησε μεγάλα ανοίγματα, μια είσοδο για να μπαίνουν τα βουβά
και μια έξοδο για να βγαίνουν οι πλάκες και οι έτοιμες σανίδες.
Έφτιαξε και δυο παράγκες με απλάνιστες σανίδες κι αυτές –τέμπλες– και πισσόχαρτα. Μια για τα υλικά και τα εργαλεία και μια για
να μένουν οι ανθρώποι που θα δούλευαν το πριόνι.
Ξεβάτιασε καλά καλά τον τόπο, καθάρισε από τις άγριες φτέρες,
έστρωσε με ντουσεμέ τα γύρω από το παράπηγμα, και τις παράγκες,
κι έφτιαξε ένα πέτρινο αυλάκι απορροής για να παίρνει το νερό που
είχε κινήσει τη φτερωτή και να το οδηγάει κάτω στο ρέμα.
Τέλος έφτιαξε ένα μουλαρόδρομο εύκολης προσπέλασης από το
δρόμο του βουνού ως την εγκατάσταση.
Το όλον έργο, αν και ήταν ξυλένιο, ήταν επιβλητικό, πρακτικό και
ωραίο. Ο Μαστρογιάννης σ’ όλο του το μεγαλείο!
Τέλειωσε.
Και βάλθηκε να κάνει Αγιασμό και εγκαίνια, να ξεκινήσει την επιχείρηση εν επισήμω τελετή.
……………………………………………………………………………………………
[τα εγκαίνια ορίστηκαν για τις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα.
Προσκλήθηκε κόσμος πολύς, θα γινόταν πανηγύρι μεγάλο, μαζεύτηκαν,
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θαύμασαν το έργο, έγινε ο αγιασμός, αλλά ένα λάθος του συνεταίρου
που άνοιξε την έξοδο της δέσης στην πάνω σκάλα έφερε την καταστροφή του όλου έργου με τρομακτικό θόρυβο εξαιτίας της δύναμης
του νερού. Η επιχείρηση μετά την αποτυχία της πρώτης κοπής εγκαταλείφθηκε αλλά υπάρχουν ακόμη τα απομεινάρια του έργου που βρίσκονται πάνω από το χωριό Άμπελος]
… Τα απομεινάρια από την άτυχη εκείνη επιχείρηση του Μαστρογιάννη υπάρχουν ως τα σήμερα. Με μια ωραία εκδρομή μπορούμε να
τα βρούμε.
Από τ’ς Νενέδες, ακολουθώντας το σημερινό αμαξωτό δρόμο που
ανηφορίζει με μεγάλες βόλτες πάνω στον άξονα του παλιού ντουσεμένιου δρομου θ’ ανεβούμε ως τον γκρίζο βράχο, τον Κούκλο, θα περάσουμε απ’ τ’ Τραχανού του καλύβ’ και θα φτάσουμε στον Αϊ Παντελέμονα που ήταν να γίνει, και δεν έγινε, το εγκαινιαστικό γλέντι. Συνεχίζουμε ως την Κρυάβρυση. Εκεί ο δρόμος διχαλώνει, κι απ’ τη μια τραβάει νοτιοδυτικά προς Γαρ’φαλιάς τη Λάκα, Μαθά και Χατζημανόληδες, όπου στην εκεί ρεματιά υπήρχε ήδη επί Μαστρογιάννη ένα νεροπρίονο.
Εμείς θα πάμε από την άλλη: νοτιοανατολικά. Θα περάσουμε απ’ τ’
Καρυώτ’, πάνω απ’ την πλούσια πηγή Νεμπή, (τελευταία που πέρασα
λόγω της μεγάλης ανομβρίας είχε στερέψει) και θα φτάσουμε στο μικρό
οροπέδιο: το Ξεπαγιασμένο, όπου ο δρόμος ισιώνει από Δύση σε Ανατολή. Θα πάρουμε ένα δεξί παρακλάδι και θα κατηφορίσουμε τη δασωμένη πλαγιά των Σοφούληδων, θ’ ανταμώσουμε έναν τεράστιο
πλάτανο, όπου ήταν τα μαντριά των Σοφούληδων –εξ ού και το όνομα–
που τα έχουν σήμερα οι Χατζημ’χάληδις και θα συνεχίσουμε ως κάτω
στο βάθος της ρεματιάς.
Απέναντί μας θα έχουμε τον ορεινό όγκο των Γκιναίων. Και γύρω
μας το μεγάλο δάσος. Η πυκνότητά του, το ύψος των ευθύκορμων πεύκων και η βαθύφωνη βουή του ανέμου μέσα στις πευκοβελόνες, η ίδια
που ακούγονταν εκείνη τη γιορταστική μέρα, προκαλούν μια αίσθηση
εξαίσιας εκμηδένισης.
Το ρέμα έχει κατεύθυνση από ανατολή σε δύση. Σε ένα σημείο κάνει
μεγάλη στροφή, σχεδόν ενενήντα μοίρες, προς το βοριά. Κι εκεί, λίγο
πιο κάτω, και κοντά στην αριστερή όχθη θα συναντήσουμε ό,τι έμεινε
από το συντριμμένο όνειρο του Μαστρογιάννη. Οι τρεις φαρδιές ξεροτρόχαλες πεζούλες, όρθιες ακόμα –ό, τι έφτιαχνε ο Μαστρογιάννης δύσκολα χαλούσε– ίχνη του ντουσεμέ και του δρόμου προσπέλασης, μια
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υποψία του αυλακιού απορροής και κάτι χτιστές βάσεις σαν αρχαιολογικά ευρήματα, πνιγμένα όλα στα βάτα και στις ψηλές φτέρες, που γλιστράνε πάντα όπως και τότε που κάνανε τις άμαθες καμπίσιες γυναίκες
να σκληρίζουν. Παραπάνω λίγο, στο ρέμα, υπάρχει μια συλλογή νεράκι,
ίσως απομεινάρι κι αυτό της δέσης του Μαστρογιάννη.
Είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. Ο αέρας εκεί πάνω είναι πεντακάθαρος.
Οι τεχνίτες της ξύλευσης
Δημήτριος Γιουτλάκης, «Οι πριγιονιάτες», Απόπλους 6-7 (1991), σ.
275-276
Θα περιγράψω, όσο έχω την γνώσιν, την τέχνη του πριγιονιάτη, το
είδος και την κατασκευή του εργαλείου τους που έβγαινε την ξυλεία.
Το εργαλείο τους, το πριόνι, δεν ήταν σαν τη σημερινή κορδέλα που
κινείται με ξένη δύναμη. Έπρεπε να το κινήσουν δυο άνθρωποι που να
έχουν γνώσιν της δουλειάς.
Θα προσπαθήσω να ονομάσω τα μέρη του πριγιονιού. Κατ’ αρχήν
ήτο μια ατσάλινη λεπίδα, μάκρος περί το 1,30 μέτρα και περί τους 10
πόντους φάρδος, με μεγάλα δόντια και δυο μικρές τρύπες στα άκρα
της λεπίδας. Ο σκελετός, για να τοποθετηθεί η λεπίδα, ήτανε δυο καντρόνια στο ύψος της λεπίδας, το επάνω κεφαλάρι –ξύλινο κι αυτό– και
το κάτω κεφαλάρι. Στα κεφαλάρια αυτά στήριζαν τη λεπίδα, η οποία
ήταν στη μέση της μαγγανωσιάς, γιατί όλο αυτό το σύστημα το λέγανε
μαγγανωσιά. Τα δυο κεφαλάρια είχανε μια προεξοχή και τα πασούλια,
για να μπορούν οι πριγιονιάτες να τραβούν τη μαγγανωσιά.
Στην αρχή, η ομάδα αποτελείτο από 2-3 ή και περισσότερα άτομα.
Ο πρωτομάστορας έπρεπε να ξέρει να τρουχάει τη λεπίδα, το πριόνι.
Αφού διάλεγαν, σαν έβγαιναν στο βουνό, το μέρος, για να κάμουν το
τεζιάκι, επεσήμαιναν τον πεύκο που θα έκοβαν και αν τύχαινε μπροστά
τους κανένας αιωνόβιος, ε, τότες τον έπαιρνε και τον σήκωνε. Τον πολεμούσαν ώρες ολόκληρες με τους μπαλτάδες να τον ρίξουν κάτω. Ας
σημειωθεί πως οι μπαλτάδες, τα τσικούρια, ζύγιζαν γύρω στις πέντε
οκάδες. Αφού έπεφτε ο πεύκος κάτω, έκαναν τα κουριά. Πάλι άλλο κόψιμο με το τσικούρι.
Εντωμεταξύ ο πρωτομάστορας έπρεπε να τρουχίσει το πριόνι. Είχε
το τσαπράζι. Με αυτό έκανε τα μισά δόντια να γνέφουν αριστερά και
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τα άλλα προς τα δεξιά, εναλλάξ όμως. Είχε δυο λίμες, τη μυγδαλωτή
και την πλακερή. Με τη μυγδαλωτή προσπαθούσε να κάμει τα δόντια
λίγο γαμψά και μυτερά.
Αφού το κουρί εδέχθη τον ζυγόν απάνω στο τεζιάκι –προηγουμένως
το πετρώνανε με βαριές πέτρες να μη μπρουμυτάει– ο ένας πριγιονιάτης έβγαινε και πατούσε απάνω στο κουρί και ο άλλος ήταν κάτω στη
γη. Αν το πριγιόνι είχε πετύχει στην τρουχισιά, έχει καλώς. Ειδάλλως
δεν προχωρούσε μέσα στο ξύλο. Έπρεπε ο μάστορας πριγιονιάτης να
το σιλτέψει με την πλακερή λίμα, δηλ. να πιάσει από την κορυφή μέχρι
τα νύχια της λεπίδας έτσι λίγο απαλά, ούτως ώστε να γίνουν τα δόντια
όλα ίσια.
Τα κουριά συνήθως είχανε μάκρος 2,50 μέτρα και περισσότερο ανάλογα την χρήσιν. Τώρα ας έλθουμε στα τσασίτια. Ήτανε οι πεντάβρες,
τα σανίδια, τα μπόγια, οι κάσες, τα ταμπάνια, και άλλα. Πριν μερικά
χρόνια σε παλαιά σπίτια είχε σανίδια και 80 πόντους. Κάνανε τα αμπάρια αποθηκευτικούς χώρους.
Το κουρί, προτού μπει στο μάγγανο, έπρεπε να το σταφνίσουν ανάλογα με το τσασίτι. Το στάφνιζαν και από πάνω και από κάτω. Η
στάφνη ήτανε ένα νήμα από γιδότριχα, λεπτό. Βουτούσαν στο κουτί με
την μπογιά από κοκκινόχωμα ένα σφουγγαράκι και άλειβαν το νήμα.
Το κρατούσε ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη άκρη του
κουριού κι ένας από τους πριγιονιάτες το σήκωνε λίγο απάνω και το
άφηνε. Έτσι αποτυπωνόταν η γραμμή.
Για να προχωράει το πριγιόνι ίσα στη στάφνη, πάλι το λόγο τον είχε
το καλό τρούχισμα. Ώσπου να το αναλάβει εκ νέου ο πρωτομάστορας,
το πριόνι πότε προχωρούσε από τη μια μεριά της στάφνης και πότε
από την άλλη πάντα. Ο από πάνω και ο από κάτω ατσπατούσανε να
το φέρουν στην ευθεία.
Η εποχή εκείνη ήτανε πολύ άγονος για τους ανθρώπους αυτούς, τους
πριγιονιάτες, οι οποίοι αγογγύστως υπέφερον τις κακουχίες επάνω στις
πλαγιές των βουνών. Πολλές φορές ήταν χιονισμένες κι εκείνοι πάλευαν
με τους κορμούς των αιωνόβιων πεύκων νηστικοί, κακοντυμένοι και με
τσαρούχια στα πόδια τους. Τι θα θέλανε να τους πούνε αυτοί οι σημερινοί με τις πριονοκορδέλες και με τα αλυσοπρίονα και με τα πολλά
δικαιώματα και τις απολαβές;

Βαγγέλης Δημητριάδης
Τα δάση και η υλοτομία στη Σάμο
στην περίοδο 1940-49
ταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό, στα μέσα της δεκαετίας του
1950, παρακολουθούσα με ενδιαφέρον τις αφηγήσεις των ενηλίκων για τις καταστροφές των προηγούμενων χρόνων. Στην
εποχή τους είχαν συμβεί πράματα φοβερά: ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, η Κατοχή, η προσφυγιά, ο Εμφύλιος. Προσπαθούσα να διακρίνω
ανάμεσα σε κείνες τις κουβέντες πού ακριβώς βλάφτηκαν περισσότερο
οι άνθρωποι και πού το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Οι μαυροφορεμένες χήρες στη γειτονιά, οι ορφανοί συμμαθητές στην τάξη, το γκρεμισμένο Πυθαγόρειο από τους βομβαρδισμούς των Ιταλών και των
Γερμανών, και τα καμένα βουνά μέχρι απέναντι στις κορυφές του
Μπουρνιά και του Καρβούνη, μου έδιναν πολλά ερεθίσματα να νιώσω
το μέγεθος και το είδος της καταστροφής που είχε συντελεστεί. Δεν
μπορώ να εξηγήσω γιατί, αλλά το πιο ακατανόητο γεγονός, ακόμα κι
απ’ το θάνατο νέων ανθρώπων, ήταν η πληροφορία πως –για τις ανάγκες του πολέμου με τους κατακτητές και του άλλου του παράλογου
ανάμεσα στους δικούς μας– άνθρωποι έβαζαν φωτιές στα δάση για να
ξετρυπώσουν εκείνους που κυνηγούσαν ή για να τους εκδικηθούν. Μου
ήταν αδύνατο να κατανοήσω αυτή την πράξη σε αντιδιαστολή με την
έγνοια που έδειχνε στις μέρες μου η τοπική αυτοδιοίκηση και την αθρόα
συμμετοχή που εκδήλωναν οι απλοί πολίτες, όταν έπιαναν φωτιά τα
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γύρω βουνά. Σκεφτόμουν πώς, κάτω από ποια λογική πριν από μερικά
χρόνια έβαζαν φωτιές, γίνονταν εμπρηστές και μερικά χρόνια αργότερα
αγωνίζονταν με όλες τις δυνάμεις τους να σώσουν τα ίδια δάση από
νέες φωτιές. Κάτι δεν μου φαινόταν φυσιολογικό στις συγκρουόμενες
αυτές συμπεριφορές αλλά δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Το παιδικό
μου παρόν και το συγκεχυμένο παρελθόν των ακουσμάτων διασταυρώνονταν χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα θα έλεγα ότι τελικά ο άνθρωπος
συμπεριφέρεται και κατανοεί τον κόσμο και τη φύση απολύτως ανθρωποκεντρικά, με μεταλλαγμένη επιθετικά την παιδική του εγωκεντρικότητα. Και θα το υποστήριζα στα όσα αφορούν τη Σάμο προσθέτοντας
την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που έφτασε στα χρόνια μας σαν μύθος
ότι στην περίοδο της τουρκοκρατίας τα δάση του νησιού περιορίστηκαν
δραστικά από τις φωτιές. Μπορεί να θεωρηθεί παράξενο αλλά κι εκείνες οι πυρκαγιές, όπως λένε, δεν ήταν τυχαίες. Τις περισσότερες στα
δάση γύρω από το Βαθύ, στα Ταμπάκικα, στον Κουμαριώνα, στο Θιο,
στον Κουτσόμυλο και στου Βαρελά, τις έβαλαν οι ντόπιοι κάτοικοι για
να αποφύγουν την υλοτόμηση με υποχρεωτική προσωπική εργασία για
λογαριασμό των κατακτητών. Κατ’ αυτό τον τρόπο στην ανατολική
Σάμο εκτιμάται ότι πυρπολήθηκαν γύρω στις 30.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στο Αρχείο του Δασαρχείου χωρίς τεκμηρίωση.1
Για τις καταστροφές που υπέστησαν τα δάση της (ανατολικής)
Σάμου στα μέσα του 20ού αιώνα αναφέρεται σε αναλυτική έκθεσή του
ο δασάρχης Σάμου Αναστάσιος Μαυροδήμος όπου σημειώνει στα 1955
και τα εξής:2
Εδαφικώς η δασοπονία εις την Σάμον έχανε μέχρι σήμερον
διαρκώς έδαφος και υπεχώρει: Πρώτον ένεκα των εκχερσώσεων... Δεύτερον ένεκα των εντόνων και εν πολλοίς ληστρικών
υλοτομιών διά τεχνικήν ξυλείαν, καυσόξυλα και άσβεστον εν
συνδυασμώ με την ακολουθούσαν αυτήν αχαλίνωτον κατόπιν
αιγοβοσκήν. Τρίτον, ό και σπουδαιότερον, ένεκα των συχνών
πυρκαϊών δασών και δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων...
κατά μίαν στατιστικήν της Ηγεμονίας τα δάση της πεύκης άλλοτε εκάλυπτον τα 2/3 της επιφανείας του εδάφους ολοκλήρου
1. Βιβλίον Χρονικών Δασαρχείου Σάμου, από του έτους 1935 και εντεύθεν,
σ. 2 κ. έ.
2. Ό.π., σ. 8 κ. έ.

61

της νήσου, έχοντα ως υπόροφον τα αειθαλή πλατύφυλλα. [...]
Τα λυπηρά και αποκαρδιωτικά ταύτα φαινόμενα της αποψιλώσεως των δασών της νήσου εστάθησαν, ιδία κατά την κατοχικήν και ανώμαλον μεταπολεμικήν περίοδον, έτι περισσότερον
συνεπεία της κατοχής και του συμμοριτισμού. [...] Όλαι αι προσπάθειαι της υπηρεσίας μέχρι του 1952 εστρέφοντο περί τον
έλεγχον των προς εμπορίαν και κατόπιν εγγράφου αδείας...
καρπώσεων ξύλου διά σκοπούς μάλλον φορολογικούς. Αι επ’
αδεία όμως αύται υλοτομίαι τεχνικού ξύλου, ξυλανθράκων,
ασβέστου και καυσοξύλων προς εμπορίαν, μόλις κατά μέσον
όρον ανερχόμεναι εις 2.500 κ.μ. ξύλου ετησίως, δεν απετέλουν
παρά μικρόν πολλαστημόριον των άνευ αδείας καρπώσεων εις
καυσόξυλα δι’ ατομικάς ανάγκας των περί τα δάση πληθυσμών καθώς και του εις τας εκχερσώσεις καταστρεφομένου
ξύλου. [...] Μέχρι του 1951 αι σχετικαί υλοτομίαι προς εμπορίαν εις τα κηπευτά δάση της λαρικοειδούς και τραχείας πεύκης ενεργούντο ληστρικά: κατ’ αυτούς υλοτομούντο όλα τα
δένδρα της γηραιάς και μέσης κλάσεως τα κατάλληλα προς
παραγωγήν τεχνικού ξύλου εις τρόπον ώστε πολλαχού εις τας
κλιτύς του Καρβούνη κλπ. αποψιλώθησαν πολύτιμα δάση λαρικοειδούς και τραχείας πεύκης άνευ ελπίδος αναδασώσεων,
ενώ εις άλλα έχουν παραμείνει ανυλοτόμητα τα γεγηρακότα,
άτινα έχουν προσβληθή υπό των μηκύτων...
Τα ντοκουμέντα της εμφυλιακής περιόδου μαρτυρούν ότι το 1948 οι
κανονιοβολισμοί των κυβερνητικών δυνάμεων από θάλασσα και στεριά
εναντίον των ξεσηκωμένων κομμουνιστών προκαλούσαν στα βουνά της
Σάμου μικρής εμβέλειας πυρκαγιές. Μεγαλύτερες πυρκαγιές προκάλεσε
με τους εμπρησμούς του το ΕΤΑΞ Μακρονήσου στα 1949 σε δασικές
περιοχές των βουνών στην προσπάθειά του να απωθήσει, να εγκλωβίσει
και να εξοντώσει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου. Κάτι
αντίστοιχο δηλαδή με εκείνο που είχαν κάνει οι Ιταλοί και οι Γερμανοί
στην περίοδο της Κατοχής (1941-1944) για να αντιμετωπίσουν το ΕΑΜικό κίνημα των Σαμίων, ενώ υλοτομούσαν ανεξέλεγκτα τα δάση για
να εξοικονομήσουν ξυλεία για τις ανάγκες του ιταλικού και γερμανικού
στρατού στα γειτονικά νησιά και στις Κυκλάδες. Πάνω στο τελευταίο
η εφημερίδα Ελλάς γράφει τον Ιανουάριο του 1949 για την αποψίλωση
του νησιού και συγκεκριμένα για την καταστροφή του δάσους της Ζωοδόχου Πηγής:
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...Η καταστροφή του εν λόγω δάσους ήρχισεν από της κατοχής της Σάμου υπό των Ιταλών διαρκέσασα μέχρι της συνθηκολογήσεως κατά τον Σεπτέμβριον του 1943... Κατά την
περίοδον εκείνην ολόκληρος η τοποθεσία της Μουρτιάς απεψιλώθη, αργότερον δε ομοία τύχη επεφυλάσσετο εις την πλαγιάν
της ανόδου προς Ζωοδόχον Πηγήν... Μετά την αναχώρησιν των
Ιταλών η ξύλευσις και καταστροφή του δάσους συνεχίσθη...3
Οι καταστροφές των δασών κατά τη διάρκεια της κατοχικής και της
ανώμαλης εμφυλιακής περιόδου έφτασαν στο ακρότατο σημείο. «Οι
πάντες διά λόγους εκδικήσεως ή αντεκδικήσεως έκαιον αδιακρίτως τα
δάση».4 Φημολογείται μάλιστα ότι ειδικό συνεργείο λαθροϋλοτόμων
πυρπολούσε δάση για να καρπώνεται την ξυλεία τους χωρίς να το γνωρίζουν οι δασοκτήμονες και το Δασαρχείο.5 Ο δασάρχης εκτιμά ότι στην
εικοσαετία 1935-1954 στη Σάμο καταγράφηκαν 184 πυρκαγιές. Από
αυτές το 1948 αποτεφρώθηκε η μεγαλύτερη δασική έκταση (5.700 περίπου στρέμματα), αλλά «αι περισσότεραι εγένοντο το έτος 1941 και
έφθασαν εις το ζενίθ το έτος 1949.»6
Από το 1946 μέχρι το 1951 το Δασαρχείο Σάμου επιχείρησε την αναδάσωση ορισμένων περιοχών με ενδημικά φυτά. Τότε φυτεύτηκαν
15.742 δενδρύλλια, από τα οποία περίπου τα μισά τραχείας πεύκης και
τα υπόλοιπα κουκουναριάς, κυπαρίσσου, χαρουπιάς, ακακίας και ευκαλύπτου. Τα αποτελέσματα της δενδροφύτευσης δεν ήταν θετικά, σε
μεταγενέστερη καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι επέζησαν μόνο 1.813
δενδρύλλια.7 Ο αριθμός αυτός κρίθηκε από το Δασαρχείο ανεπαρκής,
αφού αντιπροσώπευε το 11,5% των φυτεύσεων και ως εκ τούτου η αναδάσωση δαπανηρότατη. Γενικώς, η δασοπονία στη Σάμο την περίοδο
1940-1949 δεν προόδευσε. Σοβαρότερες αιτίες για τη στάσιμη κατάστασή της ήταν οι εκτεταμένες πυρκαγιές, οι εκχερσώσεις και αποψιλώσεις δασικών περιοχών, η βόσκηση αιγοπροβάτων μέσα στα πευκοδάση,
η παράνομη υλοτόμηση για οικοδομές, ναυπηγεία και καυσόξυλα, η
οξυμμένη πολιτικο-στρατιωτική κατάσταση και η έλλειψη δασοφυλάκων

3. Εφ. Ελλάς, φ. 176, 28-1-1949: «Η αποψίλωσις της νήσου. Καταστρέφεται
και το δάσος της Ζωοδόχου Πηγής»
4. Βιβλίον..., σ. 27.
5. Ό.π., σ. 27.
6. Ό.π., σ. 31.
7. Ό.π., σ. 58-5.
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για την προστασία των δασών.8
Μετά από αυτή την περιγραφή εύλογα γεννιούνται μερικά ερωτήματα: πρώτο είναι το πώς λειτούργησε ο κλάδος της υλοτομίας στη Σάμο
στη δεκαετία του 1940, με τι ασχολήθηκε η εργατική τάξη των υλοτόμων
και πώς πορεύτηκαν επαγγελματικά οι μεταφορείς ξυλείας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς καλύφτηκαν οι ανάγκες του πληθυσμού σε οικοδομική ξυλεία, καυσόξυλα, ασβέστη κτλ. Τρίτο είναι αν λειτούργησαν
και με ποιο τρόπο τα ναυπηγεία του νησιού. Μήπως μετά την κήρυξη
το ελληνο-ιταλικού πολέμου το 1940 και κυρίως μετά την άφιξη των Ιταλών το Μάιο του 1941 ατόνησαν οι επαγγελματικές δραστηριότητες των
κατοίκων σε τέτοιο βαθμό που νεκρώθηκε ολοσχερώς η υλοτομία;
Η έκθεση του δασάρχη Σάμου δίνει μερικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα: τα δάση έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές, την παράνομη υλοτόμηση, τις ανεξέλεγκτες αποψιλώσεις, τη βόσκηση κοπαδιών. Από αυτό συνάγεται πως ο ντόπιος πληθυσμός είχε πολλά πάρε
δώσε με τα απροστάτευτα από το νόμο και τη συστηματική επιτήρηση
δάση, που «αποτελούνται από πολύτιμα δασοπονικά είδη των οποίων
την κυρίαν θέσιν κατέχει η λαρικοειδής πεύκη δι’ οικοδομήσιμον ξυλείαν
και η τραχεία πεύκη διά ναυπηγήσιμον τοιαύτην».9
Στη δεκαετία του 1940 οι περισσότεροι υλοτόμοι της Σάμου κατά
κύριο επάγγελμα ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Όντας ταυτόχρονα και
ιδιοκτήτες δασοτεμαχίων, κατά καιρούς ασχολούνταν με την υλοτομία
είτε για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους είτε για να καλύπτουν τις
οικογενειακές ανάγκες σε πριστή10 ξυλεία, καυσόξυλα, κάρβουνα και
ασβέστη. Τα προϊόντα του δάσους διέσωσαν το σαμιακό λαό από την
ασιτία. Χόρτα, μανιτάρια, κούμαρα, βολβοί, κάστανα, τσάι του βουνού,
θυμάρι, ρίγανη, φαρμακευτικά φυτά, ζωοτροφές, πλούσιο κυνήγι βοήθησαν τους Σαμιώτες να επιβιώσουν στις δύσκολες εκείνες εποχές.
Η χαλαρότητα των μέτρων επιτήρησης των δασικών εκτάσεων από τις
κρατικές υπηρεσίες (σε ορισμένες περιόδους ήταν ανύπαρκτες) τους επέτρεπε να αντλούν από τα δάση την επιθυμητή ξυλεία χωρίς το Δασαρχείο,
η Νομαρχία ή οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές να μεσολαβούν και
να χορηγούν σχετικές άδειες υλοτόμησης. Οπότε η υλοτομία συνεχίστηκε
στις έκρυθμες περιόδους αλλά με παράνομο τρόπο, «ληστρικά» όπως
8. Ό.π., σ. 11.
9. Ό.π., σ. 6.
10. Πριονιστή.
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αναφέρει ο δασάρχης της Σάμου. Τα κέρδη των υλοτόμων από πωλήσεις
και μεταφορές της ξυλείας ελαττώθηκαν: από την έλλειψη ζήτησης από
τους ξυλεμπόρους και τους ναυπηγούς και από το πληθωριστικό κατοχικό χρήμα με το οποίο οι αγοραστές εξοφλούσαν τα χρέη τους (πάντα
σε μεταγενέστερο χρόνο) σε εξευτελιστικές τιμές στις περιπτώσεις που
οι συμφωνίες δεν είχαν γίνει σε τρόφιμα, ζώα, ακίνητα ή χρυσό.
Μέσα στα δάση της Σάμου αναπτύχθηκε η εθνική αντίσταση, εκεί
κατέφυγαν και οργανώθηκαν οι επαναστάτες, οι φυγόδικοι, επέζησαν
οι φτωχοί. Τα δάση διευκόλυναν την εδραίωση και τη διατήρηση του
εμφυλίου στη Σάμο για περισσότερο από δυο χρόνια.
Όπως ανέφερα παραπάνω οι Σαμιώτες αντλούσαν από τα δάση, βασικά με παράνομο τρόπο, πολλά από τα πιο απαραίτητα υλικά για το
βιοπορισμό τους. Ξύλα για θέρμανση, ξύλα για μαγείρεμα, ξύλα για
την οικοδομή, ξύλα για ασβεστοκάμινα, ξύλα για έπιπλα. Παρά τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού σε καύσιμη ύλη, οι πηγές και οι μαρτυρίες μας διδάσκουν11 πως στην περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής
παρουσιάστηκαν μεγάλα αποθέματα στρογγυλής και τετράγωνης ξυλείας που διαφυλάχτηκε σε ορεινές περιοχές του νησιού, επειδή η ζήτηση ήταν περιορισμένη από τη μειωμένη εμπορική κίνηση (εξαγωγές)
και από την υπολειτουργία των ναυπηγείων. Οι επιτάξεις που έκαναν
οι κατακτητές σε ξυλεία και ετοιμοπαράδοτα πλοία και η βραδύτητα
που εκτελούνταν οι παραγγελίες για τη ναυπήγηση μεγάλων σκαφών
συντελούσαν στην καθίζηση της διακίνησης του ξύλου.12
Στο Πυθαγόρειο οι ταρσανάδες των Μελαχροινών, των Ωρολογάδων
και των Παχαίων είχαν αναστείλει εντελώς την ολοκλήρωση μεγάλων
σκαφών μέχρι το τέλος του πολέμου. Ένα σημαντικό μέρος του εργατικού προσωπικού των ναυπηγείων είχε αναχωρήσει για την Παλαιστίνη
και τη Βόρεια Αφρική από το Μάιο του 1941 για να καταταγεί στο συμμαχικό στρατό. Οι Παχαίοι μετά το βομβαρδισμό της 17ης Νοεμβρίου
1943 μετακινήθηκαν με τα πλοία τους στην Κύπρο. Εκεί ίδρυσαν ναυπηγείο μέχρι την επιστροφή τους στη Σάμο την άνοιξη του 1945 και την

11. Βαγγέλης Δημητριάδης, Το Τηγάνι της Σάμου, Αρχείο Ραφαήλ Μελαχροινού, εκδ. Απόπλους, Σάμος 2009.
12. Ο έμπορος ξυλείας Γεώργιος Καρανικολάου από τους Μύλους, μη μπορώντας να διαθέσει την ξυλεία που είχε συγκεντρώσει κατά την περίοδο της
Κατοχής, το 1945 ναυπήγησε στο Ηραίο για λογαριασμό του δυο μεγάλα εμπορικά πλοία.
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επαναλειτουργία του ταρσανά τους μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1950. Στην Κύπρο πέθανε και θάφτηκε ο μάστρο Γιαννάκης Πάχος,
ιδρυτής του πρώτου γνωστού οργανωμένου ταρσανά στο Πυθαγόρειο.
Οι Ωρολογάδες εργάστηκαν στη Ρίβα του λιμανιού μέχρι το βομβαρδισμό. Ταυτόχρονα ναυπηγούσαν στον Άγιο Κωνσταντίνο για λογαριασμό
του Μπάμπη Τυπάλδου. Μεταπολεμικά δεν συνέχισαν να εργάζονται
στο Πυθαγόρειο, οι εγκαταστάσεις του ναυπηγείου τους είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, και ο επικεφαλής του ναυπηγείου Επαμεινώνδας
Ωρολογάς δεν υπήρχε. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μετακόμισαν
στον Όρμο Μαραθοκάμπου απ’ όπου κατάγονταν. Οι Μελαχροινοί δεν
εγκατέλειψαν ποτέ το Πυθαγόρειο, μόνο μετά το μεγάλο βομβαρδισμό
μετακινήθηκαν σε γειτονικό χωριό μέχρι το τέλος του πολέμου. Από το
Δεκέμβριο του 1944 άρχισαν να δουλεύουν πυρετωδώς κατασκευάζοντας, μέχρι το 1950, μεγάλα εμπορικά πλοία.
Όσα ναυπηγεία λειτουργούσαν στην Κατοχή ασχολούνταν με συντήρηση, επισκευές και κατασκευή μικρών ψαροκάικων. Επίσης και με
ναυλώσεις ιδιόκτητων πλοιαρίων που ταξίδευαν σε γειτονικά νησιά,
στην Τουρκία και στα παράλια της Σάμου μεταφέροντας προμήθειες
και επιβάτες και ανταλλάσσοντας εμπορεύματα. Η τακτική των ναυπηγών του Πυθαγορείου να αφήνουν σκόπιμα μισοτελειωμένα σκαριά
στους ταρσανάδες τους, απέβη καταστρεπτική στο βομβαρδισμό των
Γερμανών. Στον ταρσανά της Ρίβας του λιμανιού, όπου είχαν τις εγκαταστάσεις τους οι Ωρολογάδες, κατακάηκαν ένα πέραμα συμφερόντων
των αδερφών Σολούνια, δυο άλλα μεγάλα σκαριά του Στέλιου Ν. Μάρκου και πολλά άλλα μικρότερα.13
Στον Άγιο Κωνσταντίνο, ωστόσο, μέσα στην Κατοχή, ο ξενόφερτος επιχειρηματίας Μπάμπης Τυπάλδος, διαθέτοντας τα πολιτικο-στρατιωτικά
και οικονομικά μέσα, τόλμησε να παραγγείλει στον Επαμεινώνδα Ωρολογά την κατασκευή ενός τεράστιου περάματος 500 περίπου τόνων. Στην
περίπτωση αυτή όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
Τυπάλδου, παρά την εκτέλεση του Πυθαγορίτη ναυπηγού από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ ως προδότη και δωσίλογου. Ταυτόχρονα με το τέλος
του πολέμου, το σκάφος ήταν έτοιμο για ταξίδια.14 Εναντίον του Μπάμπη
Τυπάλδου πνέει μένεα ο δασάρχης Σάμου δέκα χρόνια αργότερα από τη
13. Βαγγέλης Δημητριάδης, Το Τηγάνι της Σάμου, 1940-1955, εκδ. Απόπλους, Σάμος 2003, σελ. 86.
14. Κ. Ι. Καλατζής, «Τα βαπόρια», Απόπλους 60, σ. 370-392.
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ναυπήγηση του περάματος. Ισχυρίζεται ότι έγινε εφοπλιστής αγοράζοντας «αντί πινακίου φακής» εκατοντάδες τόνους ξυλείας που υλοτομήθηκε
στη βόρεια Σάμο χωρίς την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας. «Πλην του
ως άνω καϊκιού ούτος και πολλές χιλιάδες κυβικά μέτρα ξυλείας μετέφερεν αλλαχού προς εμπορίαν». Ωστόσο, η Δασική Υπηρεσία δεν μπορεί
να αρνηθεί ότι συνέπραξε στη διαδικασία της λαθροϋλοτόμησης εκείνης,
αφού εκ των υστέρων σφράγιζε την ξυλεία νομιμοποιώντας την παρανομία. Προφανώς ήταν αδύνατο να προβάλει αντίσταση επικαλούμενη τη
νομοθεσία περί υλοτόμησης δασικών περιοχών:
Η Δασική υπηρεσία του Δασαρχείου ενώ θα έδει να φροντίση
κατά την χρονικήν περίοδον 1942-1949 διά των αρμοδίων Στρατιωτικών και Αστυνομικών αρχών να περιορίση και καταστείλη
τας παρανόμους υλοτομίας τεχνικής ξυλείας διά των κατασχέσεων, έπραξεν το αντίθετον. Εσφράγιζεν την ξυλείαν εις Άγιον
Κωνσταντίνον και γενικώς εις όλους τους τόπους της συγκεντρώσεως της ξυλείας, εν αγνοία της πόθεν αύτη προήρχετο και
πώς εγένετο η υλοτομία της, επιλογικής ή αποψιλωτικής.15
Η συνεργία του Μπάμπη Τυπάλδου στην καταστροφή των δασών
της Σάμου είναι εντυπωσιακή, όπως εντυπωσιακός είναι ο συσχετισμός
του πλουτισμού του από την καταστροφή αυτή. Εκτιμάται ότι 10.000
στρέμματα δασών αραιώθηκαν «διά να κορεσθή η απληστία του», 7.000
στρέμματα πυρπολήθηκαν στον Εμφύλιο, 8.000 στρέμματα εξαφάνισαν
οι ποιμένες και οι υλοτόμοι, πέρα από τις έρπουσες πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη νεαρή βλάστηση των δασών.
Στο συγκεντρωτικό στατιστικό πίνακα «ανομημάτων» μπορούμε να
παρακολουθήσουμε σε αριθμούς τις παραβάσεις που έχει καταγράψει
το Δασαρχείο Σάμου την εικοσαετία 1935-1954 στην περιοχή του. Ο πίνακας στα όσα αφορούν την περίοδο 1940-1949 έχει εγγενείς αδυναμίες,
καταγράφει στοιχεία και παραμέτρους, που σε πολλές περιπτώσεις δεν
μπόρεσαν να μετρηθούν. Τέτοιες είναι οι παρανομίες στην ασβεστοποιία
και στις μεταφορές. Πάντως μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στον πίνακα ότι το 1945, πρώτη χρονιά μετά την Κατοχή και την επαναλειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, έγιναν 134 παράνομες υλοτομίες,
ένας αριθμός που είναι τριπλάσιος από το μέσο όρο της εικοσαετίας.
Επίσης ότι τη δεκαετία 1940-1949 έγιναν από μηδέν έως 20 συλλήψεις

15. Βιβλίον..., ό.π., σ. 28.
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κατ’ έτος για παράνομες βοσκές που φανερώνουν είτε την ανοχή της
δασικής υπηρεσίας στους κτηνοτρόφους είτε την ανεπάρκειά της να παρέμβει εναντίον της λαθραίας βόσκησης αιγοπροβάτων. Αντίθετα διαπιστώνουμε πως δεν έχουμε κρούσματα παράνομης ρητινοκαλλιέργειας
όλη τη δεκαετία του 1940, ενώ οι 49 ακατονόμαστες «φθορές δάσους»
το 1942 αποτελούν το 40% των φθορών ολόκληρης της εικοσαετίας.16
Συνοψίζοντας, πρέπει να τονίσω ότι η δεκαετία του ’40 περιλαμβάνει
μια σκληρή κατοχή και δυο πολέμους διαφορετικούς από τους προηγούμενους του 20ού αιώνα. Η ανατροπή που επήλθε στην κοινωνική και
οικονομική ζωή αλλοίωσε όσα θετικά είχαν παγιωθεί στο τέλος του Μεσοπολέμου στη Σάμο. Ορισμένοι τομείς εκμετάλλευσης των δασικών
προϊόντων δεν επανήλθαν ποτέ στα μεγέθη και την ποικιλία της προπολεμικής περιόδου. Ποτέ στο μέλλον δεν υλοτομήθηκαν με άδεια για
να προωθηθούν στο εμπόριο περισσότερα από 3.349 κ.μ. πεύκης όπως
έγινε από τις αρχές του 1940 μέχρι την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου ούτε ασχολήθηκε κανείς επαγγελματικά με τη συλλογή σχινόφυλλων (2.000 οκάδες το 1941) και δαφνόφυλλων (10.126 οκάδες το 1941).17
Γενικά οι παράπλευρες απώλειες των πολέμων έθιξαν σε πολύ μεγάλο
βαθμό τα δάση της Σάμου. Οι καταστροφές που πραγματοποιήθηκαν
άνοιξαν πληγές και αλλοίωσαν την προπολεμική τους εμφάνιση. Οι μεταβολές αυτές οφείλονταν στην έλλειψη επιτήρησης, στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού σε δασοκομικά είδη, στην επιθετική συμπεριφορά
των κατακτητών, στην αδυναμία της δασικής υπηρεσίας να εφαρμόσει
το νόμο, στην έλλειψη παιδείας του πληθυσμού, στις μετακινήσεις των
νέων στη Μέση Ανατολή, στον Εμφύλιο κ.ά. Όσον αφορά τους υλοτόμους
και την υλοτομία, κι εκεί υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από την
παραδοσιακό τρόπο εκμετάλλευσης των δασοκομικών προϊόντων. Παρατηρήθηκαν αύξηση της παραβατικότητας, ελάττωση των συναλλαγών εμπορίας ναυπηγήσιμου και οικοδομικού ξύλου και άλλων προϊόντων του
δάσους, αύξηση της κυκλοφορίας του πληθυσμού μέσα στα δάση για την
αποκομιδή ειδών θέρμανσης και διατροφής. Έτσι, ενώ οι άνθρωποι ευεργετήθηκαν από τα δάση και τα προϊόντα τους, τα δάση δεινοπάθησαν
από την άμετρη χρήση τους. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση δεν λειτούργησε αλληλέγγυα και αμφίδρομα για μια ακόμη φορά.

16. Βιβλίον..., σ. 32.
17. Βιβλίον..., σ. 64.
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Δημήτρης Θρασυβούλου
Παρατηρώντας τις απομαγνητοφωνήσεις
τα πλαίσια του παρόντος προγράμματος και βάσει ενός αρχικού
σχεδιασμού ανέλαβα να επεξεργαστώ τις προφορικές μαρτυρίες
που συνέλεξε κατά κύριο λόγο ο Κώστας Δαμιανίδης και απομαγνητοφώνησαν οι συνεργάτες του Ιδρύματος. Πρέπει να πω, πράγμα
που θα το πω εκτενέστερα στην τελική μας συνάντηση, ότι το γεγονός
αυτό με έφερε μπροστά στα προβλήματα που παρουσιάζει κάθε προφορική συνέντευξη, μπροστά στην προβληματική της προφορικής συνέντευξης, μου έθεσε δηλαδή τα θεωρητικά ζητήματα που έχουν τεθεί
ήδη από την επιστήμη της προφορικής ιστορίας, πράγμα που δεν ήταν
για μένα αναμενόμενο στην αρχή της όλης διαδικασίας. Θα το εξηγήσω
αυτό με ένα παράδειγμα. Παίρνοντας στα χέρια μου τη συνέντευξη που
είχε πάρει από τον εκάστοτε πληροφορητή ο αρχιτέκτονας και ειδικός
στον τομέα της ξυλοναυπηγικής Κώστας Δαμιανίδης, ήταν εμφανές ότι
και οι πληροφορητές ακολουθούσαν την πορεία στην οποία τους οδηγούσε εκείνος. Έτσι από τις συνεντεύξεις λείπουν ή τουλάχιστο είναι
ελάχιστες οι αναφορές στην ιστορική πραγματικότητα της υλοτομίας
και εκείνο που προέχει και σε σύνολο πληροφοριών είναι οι τεχνικές
πληροφορίες, η ονομασία των εργαλείων και άλλων τεχνικών όρων ή η
διαδικασία της υλοτομίας. Η παρατήρησή μου αυτή όχι μόνο δεν αναιρεί
την αξία των συνεντεύξεων, αλλά μάλλον επιβεβαιώνει τους στόχους
του παρόντος προγράμματος που αφορά κυρίως στις τεχνικές της παραδοσιακής υλοτομίας στη Σάμο.

Σ
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Αλλά επειδή το τεχνικό μέρος αφορά ούτως ή άλλως τον κύριο Δαμιανίδη, εγώ δεν θα μπορούσα παρά να αναζητήσω ακριβώς αυτή την
ιστορικότητα που ούτως ή άλλως αναδύεται, άλλοτε περισσότερο και
άλλοτε λιγότερο, από τις συνεντεύξεις.
Προς το παρόν έχουν καταγραφεί εφτά συνεντεύξεις, ενώ υπάρχουν
κι άλλες που θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο του Ιουλίου. Πρώτα
πρώτα η ταυτότητα των πληροφορητών. Πρόκειται για ανθρώπους που
γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1930. Έζησαν ως μικρά παιδιά την Ιταλική Κατοχή, απ’ την οποία έχουν συγκρατήσει στη μνήμη τους την
πείνα και την άνευ προηγουμένου ανέχεια. Ενηλικιώθηκαν στο τέλος
της δεκαετίας του 1950, σε μια περίοδο καθοριστική για την παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο. Νεότερος όλων είναι ο Πλατανιώτης την καταγωγή Νικόλας Μένεγας, γεννημένος το 1954. Όλοι είναι εμπειρικοί
υλοτόμοι, που έμαθαν την παραδοσιακή τέχνη από τον πατέρα τους και
τον παππού τους. Είναι άνθρωποι του βουνού, που γνωρίζουν τα μυστικά των δέντρων από την καθημερινή τους επαφή με αυτά. Είναι επίσης άνθρωποι που μάλλον δεν γνωρίζουν διοικητικές ή άλλες
λεπτομέρειες, δεν είναι άνθρωποι των γραφείων για να αναφέρουν ίντριγκες ή άλλα παρόμοια, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και το όριο της
σχέσης με τον ερευνητή, που ίσως να μην επέτρεψε τέτοιου τύπου αναφορές ή συζητήσεις.
Η υλοτομία σπάνια αποτελεί το μοναδικό τους επάγγελμα. Την ίδια
στιγμή είναι γεωργοί μικροκαλλιεργητές με στόχο την αυτονομία του
νοικοκυριού, και συνηθέστερα ξυλουργοί ή και έμποροι ξυλείας. Μέσα
από τις πληροφορίες, που αντλούμε από τις συνεντεύξεις, φαίνεται ότι
για τους υλοτόμους δεν διαχωρίζεται η ναυπηγική από την οικοδομική
ξυλεία, υπό την έννοια ότι οι ίδιοι ως επαγγελματίες δεν εξειδικεύονταν
στη μία ή στην άλλη ξυλεία. Ανάλογα με τις παραγγελίες μπορούσαν
τη μία φορά να κόψουν ξύλα για τα ναυπηγεία και άλλοτε για την οικοδομή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληροφορητές χρησιμοποιούσαν
με ευκολία την ορολογία των ξύλινων σκαφών, αφού με αυτή την ορολογία δέχονταν τις παραγγελίες. Κάποιοι από αυτούς την ίδια στιγμή
εξασκούσαν και το επάγγελμα του ξυλουργού στην κοινότητά τους. Ως
ξυλουργοί αναλάμβαναν τη διαμόρφωση της κατοικίας στο εσωτερικό
της. Οι χτίστες ήταν για τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, ενώ το
εσωτερικό τους το αναλάμβαναν οι ξυλουργοί, ντουλγκέρηδες, οι οποίοι
ήταν παράλληλα και υλοτόμοι.
Οι υλοτόμοι συμμετείχαν ενεργά σε ένα κύκλωμα, σε ένα συστημικό
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κύκλο κοπής και εμπορίας των δέντρων. Η γραμμή είχε συνήθως ως
εξής. Ο ναυπηγός, που μπορούσε να είναι Σαμιώτης ή κάτοικος άλλης
περιοχής, έδινε παραγγελία στον έμπορο για την κατασκευή ενός συγκεκριμένου τύπου πλοίου. Ο έμπορος κατέφευγε στον υλοτόμο και, όταν
βρίσκονταν τα κατάλληλα πεύκα, ερχόταν με τη σειρά του το δασαρχείο
το οποίο εσήμαινε τα δέντρα προς κοπή. Τα δέντρα, αφού κόβονταν,
παρέμεναν στο δάσος ή κοντά σε αυτό για την τελική άδεια από το δασαρχείο. Χωρίς την άδεια του δασαρχείου τα ξύλα δεν μπορούσαν να
μετακινηθούν. Τη μεταφορά του κομμένου ξύλου αναλάμβαναν οι ιδιοκτήτες μουλαριών, οι μουλαράδες, οι οποίοι μπορούσαν να κατάγονται
από όμορες κοινότητες. Οι μουλαράδες είχαν και αυτοί τα δικά τους
εργαλεία και κατείχαν τεχνικές για να διεκπεραιώσουν την υπερβολικά
δύσκολη μεταφορά της βαριάς ξυλείας από το βουνό στην πόλη και στο
λιμάνι. Μετά και από αυτή τη διαδικασία τα ξύλα μέσω των εμπόρων
ή και των υλοτόμων που κάποτε γίνονταν και οι ίδιοι έμποροι, έφευγαν
για τον τελικό τους προορισμό. Όταν η σχέση υλοτόμου-εμπόρου γινόταν πιο στενή με τους ιδιοκτήτες του ναυπηγείου, οι υλοτόμοι έστελναν
διάφορα ξύλα στο ναυπηγείο, πέρα από τις συγκεκριμένες παραγγελίες.
Είπα προηγουμένως ότι η εποχή κατά την οποία τοποθετούν τις αφηγήσεις τους οι πληροφορητές, η εποχή της μνήμης, είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την υλοτομία στη Σάμο. Ουσιαστικά οι αφηγητές
αφηγούνται το τέλος της παραδοσιακής υλοτομίας. Η περίοδος του τέλους, η οποία δεν θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν αυτόματη, αρχίζει το
1958 με 1960 τότε που η υλοτόμηση γινόταν ακόμα με τα τσεκούρια ή
τις καρμανιόλες. Στη δεκαετία του ’60 γίνεται προσπάθεια για την εισαγωγή νέων τεχνικών και εργαλείων μέχρι τη βίαιη είσοδο στα σαμιώτικα δάση των σύγχρονων μηχανημάτων κοπής, τα γνωστά αλυσοπρίονα, που επιταχύνουν και διευκολύνουν σε αφάνταστο βαθμό τη διαδικασία της υλοτόμησης στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Οι περισσότεροι πάντως φαίνεται να εγκαταλείπουν το επάγγελμα στη δεκαετία του
’90 και βέβαια το τέλος της υλοτομίας δεν είναι άσχετο με την κρίση ή
και το τέλος της κατασκευής ξύλινων σκαφών τουλάχιστο με τον τρόπο
ή για τους λόγους που την ξέραμε μέχρι σήμερα.
Όλοι, πάντως που δέχτηκαν να μιλήσουν για την τέχνη τους, είναι
άνθρωποι που έζησαν και ζυμώθηκαν στο βουνό. Όλοι μίλησαν για τη
δύσκολη διαδικασία κοπής των δέντρων με το τσεκούρι, μια διαδικασία
που έπρεπε να γίνει τη χειμερινή περίοδο, ενώ η επεξεργασία γινόταν
καλοκαίρι για να τραβήξει το ξύλο. Οι περισσότεροι από αυτούς δού-
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λευαν ομαδικά. Έφτιαχναν μια παρέα, μια κομπανία από συγγενείς
κατά κύριο λόγο ή τουλάχιστο συγχωριανούς και εξέδραμαν για το
βουνό, στο οποίο μπορούσαν να μείνουν αρκετές μέρες. Ένας από τους
αφηγητές μίλησε για εξάμηνη παραμονή στο βουνό. Η κοινότητα καταγωγής αποτελεί οπωσδήποτε ένα όριο για τους υλοτόμους της Σάμου.
Τα ξύλα αντλούνται πάντα από περιοχές που ανήκουν γεωγραφικά στο
χωριό ή τουλάχιστο στο διπλανό χωριό, με το οποίο κατά παράδοση
συνδέονται με αγχιστείες. Το αυστηρό όριο της κοινότητας μπορεί και
παραβιάζεται οριστικά και αμετάκλητα, όταν εμφανίζονται τα πρώτα
αγροτικά αυτοκίνητα στα βουνά της Σάμου και αρχίζει παράλληλα η
διάνοιξη αγροτικών δρόμων που επιτρέπουν στους υλοτόμους να αντλούν ξυλεία από διάφορα μέρη του νησιού.
Με πλήρη αναφορά στη διαδικασία, εκείνο πάντως που εντυπωσιάζει
είναι ότι για τους ανθρώπους αυτούς το δέντρο θεωρείται ζωντανός οργανισμός. Στις συνεντεύξεις κάποιος ανέφερε ότι προτιμά το καλοκαίρι
για να έχει ψοφήσει το ξύλο και ένας άλλος είπε ότι κατά τη διάρκεια
της κοπής, ο υλοτόμος δεν πρέπει να δειλιάσει και να φύγει, γιατί ο
πεύκος σε κυνηγάει και αλίμονο αν σε δει και φεύγεις. Για τους πιο
ηλικιωμένους, οι μνήμες της Κατοχής και του Εμφυλίου έχουν αποτυπωθεί με χαρακτηριστικό τρόπο στο δάσος. Ένας αφηγητής θυμάται
ότι τη δεκαετία του ’50 τα πριόνια μπορούσαν να καταστραφούν λόγω
των πολλών βλημάτων που είχαν ενσωματωθεί μέσα στον κορμό των
πεύκων, ενώ οι πυρκαγιές της Κατοχής και του Εμφυλίου αποτέλεσαν
και αυτές κομβικό σημείο στις συνεντεύξεις. Η μνήμη των πυρκαγιών
της Κατοχής συσχετίστηκε, όπως θα περίμενε κανείς, και με τις μεγάλες
πυρκαγιές των δικών μας χρόνων και ιδιαίτερα με την πυρκαγιά του
1981 και εκείνη του 2000. Φαίνεται πως αυτή η τελευταία καταστροφική πυρκαγιά του 2000 αποτέλεσε και ένα όριο χωρίς επιστροφή για
τους παραδοσιακούς υλοτόμους της Σάμου. Αν και οι ίδιοι στις συνεντεύξεις τους αναφέρουν ότι οι προηγούμενες πυρκαγιές μπορεί να έγιναν ακόμα και αντικείμενο εκμετάλλευσης για τους παλιότερους
υλοτόμους ή ότι το κλίμα της Σάμου μπορεί εύκολα να καλύψει την καταστροφή που μπορεί να επιφέρει μια τέτοιας έκτασης πυρκαγιά, την
ίδια στιγμή επιμένουν ότι η πυρκαγιά του 2000 αποτελεί μια από τις
κυριότερες αιτίες για το τέλος της υλοτομίας στη Σάμο. Είναι και αυτή
μια από τις παραμέτρους και τις αντοχές της προφορικής συνέντευξης
και εντέλει της προφορικής ιστορίας.
Οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κανείς από τις συνεντεύξεις
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είναι σαφώς περισσότερες από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Υπάρχουν
αναφορές για τα νεροπρίονα, που οι αφηγητές δίνουν την εντύπωση ότι
πρόκειται για μία κατά κάποιον τρόπο νεότερη τεχνική, ενώ η έλλειψη
δρόμων αποτελούσε σοβαρό απαγορευτικό παράγοντα για την προσέγγιση του ξύλου στο νεροπρίονο. Ως παράλληλη δραστηριότητα στα
πλαίσια της υλοτομίας αναφέρεται και η συλλογή του πευκοφλοιού, του
πίτυκα, για τις ανάγκες των καρλοβασίτικων βυρσοδεψείων. Και η δραστηριότητα αυτή, ενώ άνθισε κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, στο
τέλος του εξέλιπε οριστικά.
Με αυτά που είπα, νομίζω ότι περιέγραψα σε γενικές γραμμές το
υλικό που μας παρέχουν οι προφορικές συνεντεύξεις που έχουν ήδη
συγκεντρωθεί για να έχουμε μιαν ιδέα για τα όρια του υλικού μας. Τον
Ιούλιο οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν ένα συμπαγές κείμενο με
τη φιλοδοξία να γίνει ένα κείμενο αναφοράς για τις τελευταίες ζωντανές
μνήμες από την παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο.
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Έλσα Χίου
Ύλη του δάσους
τον ώμο ο μπαλτάς, στο χέρι το μανάρι, και το πριόνι παραμάσχαλα. Φράση από συνέντευξη. Η λέξη υλοτομία, δεν περιορίζεται
μόνο στην ύλη του δάσους, στην ξύλευση. Απλώνεται και στην ύλη
της πιο ταπεινής κλίμακας. Στο χώμα στις πέτρες στα σκαλοπάτια των
ριζών, στη λάσπη των χειμάρρων. Στον περιβάλλοντα χώρο του δάσους
που τον συγκατοίκησαν άνθρωποι και ζώα απ’ τους αρχέγονους αιώνες.
Θα σας μιλήσω για την εποχή των δεκαετιών ’50 και ’60. Κάποιοι από
μας ζήσαμε από κοντά αυτή τη φοβερή μάχη σώμα με σώμα ανθρώπων
ζώων και ξύλων του δάσους. Παίρνοντας συνεντεύξεις, αισθανόμουν ότι
δεν είμαι μια ερευνήτρια που ζητώ να περισώσω ένα θησαυρό πληροφοριών της υλοτομικής παράδοσης. Η περίπτωσή μου ήταν διαφορετική. Συνέλεγα ιστορίες και πληροφορίες, πασχίζοντας να θυμηθώ. Με τις
αφηγήσεις και την ευρύτερη έρευνα, δεν έκανα τίποτα άλλο, απ’ το να
επανασυνθέτω ένα παζλ αναμνήσεων και εντυπώσεων της παιδικής και
νεανικής ηλικίας. Τα στοιχεία που θα σας παραθέσω είναι αφ’ ενός βιωματικά, και αφ’ ετέρου αφηγηματικά της προφορικής μνήμης δασόβιων
ανθρώπων. Οι αφηγητές γυναίκες και άνδρες από τα χωριά Πύργος, Λέκα,
Καστανιά, Μαραθόκαμπος και Δρακαίοι. Περιοχή δραστηριότητας η Δ.
Σάμος με επίκεντρο τον Κέρκη και τα χωριά του στις πλαγιές και τις δασόφυτες πτυχώσεις των παρυφών του. Προπολεμικά τα χωριά παρουσίαζαν εικόνα προστατευμένη ολόγυρα από πυκνά σκούρα δάση. Μετά τον
πόλεμο και τις εμφύλιες πυρκαγιές, ο κόσμος συνέχισε την υλοτομική
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δραστηριότητα καθώς ξανακατοίκησε τα καλύβια του βουνού και τους
διάσπαρτους αραιούς οικισμούς. Στήλια, Σεβαστέικα, Αμπάρα, Μπραΐλα,
Κιούρκα κτλ. Απ’ την Άνοιξη ως τον Νοέμβριο πολλές οικογένειες ζούσαν
σε διάσπαρτα ορεινά σπιτοκάλυβα, μέσα στα ιδιόκτητα δάση τους. Γυναίκες και παιδιά, στα μετόπισθεν της φοβερής υλοτομίας, εργάζονταν
στην αποφλοίωση των κορμών, στο τσουβάλιασμα του πίτυκα, στο σχίσιμο
του δαδιού, στη συλλογή κουκουναριών και καυσόξυλων, τα λεγόμενα
τζακόκλαρα, γιατί αυτά έκαιγαν στα τζάκια και στο μαγείρεμα, καθώς
τα χοντρά καυσόξυλα τα εμπορεύονταν. Γυναικόπαιδα επίσης ασχολούνταν στα καμίνια, στη μεταφορά νερού, χώματος, και πευκοβελονών, συμμετείχαν στις βάρδιες του φυλάγματος των καμινιών, στο τσουβάλιασμα
των κάρβουνων, στη ρητινοσυλλογή. Αυτή την εποχή αγόρια 13-15 ετών
εργάζονταν σκληρά οδηγώντας μουλάρια ζεμένα με βουβά ξύλα, μαστορόπουλα επίσης 11-12 χρόνων ιδροκοπούσαν στους ταρσανάδες από ήλιο
σε ήλιο, έχοντας αναπτύξει απίστευτες δεξιότητες και αντοχές.
Τα βουβομούλαρα της υλοτομίας, αυτά δηλαδή που έσερναν τα
βουβά, είναι μια άλλη εντυπωσιακή ιστορία. Στις αφηγήσεις πρωταγωνιστούν με τα ονόματά τους, το χαρακτήρα τους, την αξιοσύνη τους, τη
νοημοσύνη τους, την άρνησή τους να ζευτούν στα ζέματα του ζυγού.
Και τώρα μικρές ιστορίες γυναικών. Στην πρώτη ο αφηγητής Σιδερής
Καλβίνος συναντιέται με μια δασόβια γυναίκα ιδιοκτήτρια μεγάλου δάσους στην Αμπάρα. Ανύπαντρη, μικροκαμωμένη και αεικίνητη. Ζούσε
στο πατρικό της σπιτοκάλυβο και ως τα 65 της δεν είχε ποτέ κατέβει
στο χωριό, στο Μαραθόκαμπο, στους συγγενείς της. Ακοίμητη φρουρός
της κληρονομιάς της και της δασικής περιοχής ολόγυρα, που την προστάτευε από λαθροϋλοτόμους, από παράνομους συλλογείς πευκοφλοιού, από κλέφτες ξύλων και ρητινοσυλλέκτες. Αυτή κι ο φοβερός της
σκύλος. Απόσπασμα από την αφήγηση:
Ψηλά στην Αμπάρα ήταν ένα πολύ δύσκολο μέρος και πήγαμε με τον Βαγγέλη της Γεωργιάδας το γαμπρό μου, να κατεβάσουμε ξύλα βουβά. Εγώ είχα ένα αχαμνό τηνιακό μουλάρι,
μια μονούρα, τράβαγε μόνο τα κοντά, τα πιο αλαφριά ξύλα.
Εκείνος είχε ένα καλό και δυνατό μουλάρι τον Μάρκο. Φτάσαμε
στην κρέμαση του νερού. Σ’ εκείνο το ρέμα που λέγανε για ανεράιδες και τέτοια. Πήγαμε πρωί πρωί, βρήκαμε τα ξύλα σε δυο
μεριές. Μεγάλα βουβά καθαρισμένα, τετραγωνισμένα, έτοιμα.
Ήμουνα μικρός 16-17 χρονών, και κοίταζα τα ξύλα. Τα κοίταζα
και βλέπω κάτι ζωγραφιές απάνω στα ξύλα σαν αυτές που κά-
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νουν με τις μπογίτσες τους τα μικρά παιδιά. Έβλεπα ζωγραφισμένα δεντράκια στη σειρά και λέω από μέσα μου. Βρε, γιάει
που έχει ανεράιδες εδώ μέσα. Βρε Βαγγέλη, λες να’ χει ανεράιδες εδώ μέσα; Βρε, λωλός είσαι; Που έχει ανεράιδες; Ε, τότε
ποιος έκανε τις ζωγραφιές; Τα δεντράκια; Έχει μικρά παιδιά
εδώ μέσα; Ένα ρέμα σκοτάδι ανήλιαγο απ’ τους ίσκιους. Τέλος
πάντων κάναμε τσιγάρο, χαλκώσαμε και κωλώσαμε τα ζώα για
να τα ζέψουμε. Αλλά την ώρα που χαλκώναμε, ήτανε το Δεσποίνι από πάνω και φώναζε. Το Δεσποίνι για να πει μια κουβέντα, έλεγε πρώτα λέου. Και φώναζε. Λέου, τα ξύλα δε θα τα
πάριτι. Τα ξύλα είνι θκάμ. Έρχεται κάτω φουριόζα. Λέου τα
ξύλα είνι θκάμ. Δε βλέπιτι; Που’ χου γραμμένου του όνουμάμ
απάν; Βρέ Δισπίν, πού είναι γραμμένο το όνομά σου; Να το.
Βρε τα δεντράκια; Λέου είνι του όνουμά μ. Δεν ήξερε γράμματα
κι έκανε δεντράκια. Δεν ήρθαμε για τα δικά σου, θα πάρουμε
τα άλλα δίπλα, του Γιάννη του Πίττα. Μας φίλεψε καρύδια κι
εξαφανίστηκε στο δάσος.
Ο αφηγητής, περιγράφοντας αυτή τη δασόβια γυναίκα γελούσε πνιχτά, αγνοώντας ο ίδιος ότι ο ρόλος του γέλιου και του αυτοσαρκασμού
μέσα σε κείνη την περίκλειστη κοινωνία του σκληροτράχηλου μόχθου,
αποδίδουν το σφυγμό της φυσικής ζωής που κάθε ιστορικός και κάθε
ερευνητής τη σεβάστηκε πάντα όπως και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά,
που της έμελλε να απαθανατισθεί στα αρχεία και στα κιτάπια της έρευνας. Μέσα από την πολυδιήγητη μνήμη του αφηγητή ξεπήδησαν άλλες
τρεις γυναίκες ιδιοκτήτριες δασών. Οι φοβερές και τρομερές Δημητριάδαινες. Τρεις αδελφές, οι δυο χήρες και η μια ανύπαντρη, με μεγάλα
δάση κι απέραντα κτήματα, με τρία καλύβια κι απέναντι στην πλαγιά,
τα είχανε κάνει όλα δικά τους. Μέχρι και τον Πριναριά με κάτι πρινάρια χοντρόκλαδα σαν ελιές. Κακές γυναίκες. Τριγύριζαν στο βουνό και
μόλις άκουγαν μπαλτά ή πριόνι, έτρεχαν αμέσως στο βαρδιάνο και στο
δασαρχείο. Δεν άφηναν ήσυχο τον κόσμο να βγάλει μεροκάματο. Αλλά
το γαϊδούρι που είχε η μία, είχε ένα κοντό βαρβάτο, μόλις ανέβαινε στο
λαιμό του βουνού, έπιανε το γκάρισμα. Μόλις ξάνταινε απ’ το λαιμό
εκεί κοντά στης Θανάσας το καλύβι, άρχιζε ένα γκάρισμα, μα τι. Η Δημητριάδαινα! φωνάζανε. Την παίρνανε χαμπάρι απ’ το γκάρισμα, κι
αμέσως κάτω οι μπαλτάδες και τα πριόνια, και τα τσεκούρια, και
δρόμο. Τί να κάνουν; Φτωχοί πάμφτωχοι ήτανε. Παρανομία-ξεπαρανομία πώς να ζήσουν, από μια μάντρα παιδιά ο καθένας.
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Στον αντίποδα της αφήγησης, στην άλλη όχθη, βρίσκονται οι τσιλιαδόρισσες γυναίκες, που ακολουθούν τους άντρες τους στα μετόπισθεν
της παράνομης ξύλευσης. Ελπίζω ότι δεν διολισθαίνω σε λαογραφικό
εξωτισμό, αφού μέσα απ’ αυτές τις χαρακτηριστικές μικροϊστορίες των
αφηγητών διασώζονται αυθεντικά τα ήθη, οι συμπεριφορές και οι ρόλοι
της κλειστής παραδασόβιας κοινωνίας. Οι τσιλιαδόρισσες γυναίκες με
ασκημένο μάτι και αφτί κράταγαν τσίλιες βιγλίζοντας από ψηλά τα μονοπάτια του βουνού. Όταν διέκριναν αγροφύλακα, δασάρχη ή αστυνόμο
ή ιδιοκτήτη, έβγαζαν απίστευτες συνθηματικές φωνές και σφυρίγματα
μιμούμενες τα πουλιά, τις βουρδολούπες, τους πετεινούς, ή φώναζαν
συνθηματικές λέξεις με διαπεραστικές στρίγλικες φωνές. Όταν κάποια
φώναζε τη λέξη ο Λειρίας, σήμαινε ότι ο δασάρχης ανηφόριζε στο βουνό.
Λειρίας απ’ το λειρί και καλά της εξουσίας. Ήταν αυτές που αναγνώριζαν από μακριά τα πεύκα αργανιάδες. Αργανιάδες ονομάζονταν τα
δαδωμένα πεύκα. Αναγνωρίζονταν απ’ το ξεκλώδωμα του δέντρου και
την αραίωση των πευκοτσίγγανων στα κλαδιά του. Το οικόσημο της δαδοσύνης του δέντρου ήταν ένα ειδικό μανιτάρι, που έμοιαζε με τη γνωστή μας ίσκα. Όσο περισσότερο μανιτάρι τέτοιο έχει το πεύκο, τόσο πιο
δαδωμένο είναι. Δεν σαπίζει ποτέ το δαδωμένο ξύλο. Από ένα δέντρο
δεν πήγαινε τίποτα χαμένο κατά τον αφηγητή.
Το ξετίναζες. Γυναίκες και μεγαλύτερα παιδιά σχίζανε το
δαδί και το πουλούσανε ματσάκια μέσα σε καλάθια. Το πιστεύεις; Ο διευθυντής του σχολείου στο Μαραθόκαμπο, πούλαγε μικρός δαδί με το καλαθάκι. Ο Αλεξαντρής.
Η αφηγήτρια κ. Καλλιόπη Κεχαγιά από τον Πύργο έζησε μισόν
αιώνα και βάλε δίπλα στον υλοτόμο άντρα της τον κυρ Γιάννη Κεχαγιά.
Στη μνήμη της δορυφορούν συγκλονιστικά γεγονότα που εξελίσσονται
στα βουνά στα καλύβια και στους σύρτες των βουβών. Οι αναμνήσεις
της, εικόνες σκληρές του παρελθόντος, γλυκαίνουν όταν θυμάται ιστορίες ευτράπελες σαν κι αυτή ενός Μαραθοκαμπίτη ξυλέμπορα. Μας
πληροφορεί η κ. Καλλιόπη:
Έμποροι ήτανε ο Ταμπακολόγος, ο Φούσας ο Καλατζής ο Ρίγλης, ο Μογιός, κι άλλοι πολλοί, παρακατιανοί, μεσάζοντες. Ο
άντρας μου είχε μεγάλα δάση. Και υλοτόμος ήτανε και μουλάρια είχε κι έσερνε ξύλα και εμπόριο έκανε, μέχρι και πίτυκα.
Έπαιρνε εργάτες πελεκάνους που κόβανε τα δέντρα και τα πελεκούσανε. Έπαιρνε πολλούς. Το Μάινα, τον Σουλιώτη, ήταν ο
Βιλανάς, ο Κρεμμυδάς, ο Νίκος της Στέλιας, παρατσούκλια όλα
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αυτά. Απ’ το Μαραθόκαμπο μας έρχονταν ο Αντιοσμαντάμς.
Αυτός ήτανε κουτοπόνηρος. Γλυκοψεύτης. Ήρθε και ήμουνα
πολύ νέα, κοριτσάκι. 25, 27 χρονών θα ήμουνα. Γύρευε τον
άντρα μου. Να του δώσει ξύλα. Εκείνος έλειπε στη δουλειά στο
βουνό. Κι άρχισε να μου λέει. Ο άντρας σου είναι καλό παιδί,
τίμιος, εργατικός, θα μου δώσει ξύλα. Πες του κι εσύ καμιά κουβέντα. Αν έλθει να του πεις τα καλύτερα λόγια για μένα. Να
δώσει και σε μένα ξύλα. Σηκώθηκε να φύγει κι έκανε υπόκλιση.
Αντίο μαντάμ!! Μου είπε. Κι έβαλε στα χέρια μου ένα κουτί συριανά λουκούμια. Κοριτσάκι ήμουνα και μου είπε αντίο μαντάμ!! Όταν γύρισε ο άντρας μου, η κόρη μου του είπε. Ε,
μπαμπά, ήρθε ο «Αντίος Μαντάμς» και μας έφερε λουκούμια.
Από τότε τον λέγαμε έτσι. Έμπορας μεσάζοντας. Κάτι τέτοιοι
τον τρώγανε τον άντρα μου. Αλλά άμα είδε ότι τον τρώγανε,
άρχισε να πηγαίνει μόνος του τα ξύλα στο Πέραμα και σε κάποια νησιά, με το καράβι. Και στο μέτρημα των βουβών έπαιρνε
και τα παιδιά μαζί πολλές φορές. Γιατί κι εκεί σε κλέβανε. Τα
κορίτσια μαθαίνανε γράμματα και ξέρανε. Και το βράδυ στο
τραπέζι του βγάζανε τα κυβικά και τα λογαριάζανε ολόσωστα.
Είχαν και οι ξυλέμποροι λοιπόν τα βάσανά τους, καθώς ήταν πολλοί
και ο ανταγωνισμός μεγάλος, ιδίως στους μικρότερους τους μεσάζοντες,
οι οποίοι μη μπορώντας να ανταγωνιστούν τους μεγαλέμπορους σαν
τον Μογιό τον Ρίγλη κτλ. ξέπεφταν σε συμπεριφορές και καμώματα,
χωρίς φυσικά να είναι αυτό ο κανόνας.
«Πότε ξεκουράζονταν οι υλοτόμοι;» Ρώτησα τις κ. Μαρία και Ευαγγελία Καπανταή στους Δρακαίους. Τις συνάντησα καθισμένες στα σκαλοπάτια ενός σπιτιού, με θέα το μπουγάζι.
Δεν ήξεραν γιορτή και σκόλη μου απάντησαν. Ούτε Κυριακή,
όταν έπεφτε δουλειά. Δούλευαν συνέχεια. Το βουνό αντηχούσε
απ’ τα πελέκια και τα σφυριά που χαλκώνανε. Όπως μπουμπούνιζε στον ουρανό προτού τη βροχή, έτσι βροντούσε και το
δάσος. Σειόταν το βουνό σα να γίνονταν σεισμός όταν γκρεμίζονταν πολλά ξύλα μαζί απ’ τους σύρτες στις ρεματιές. Βόγκαγε
ο τόπος. Οι υλοτόμοι ποτέ δεν ξεκουράζονταν. Μόνο κάτι προληπτικοί που πίστευαν πως όποιος κόψει δέντρα τις τρείς πρώτες μέρες του Μάρτη, και τις τρεις τελευταίες, τα ξύλα αυτά θα
τα έτρωγε το σαράκι. Θα τρίβονταν η σαπίλα τους στα δάχτυλα.
Εμείς καθαρίζαμε πίτυκα. Τον αδειάζαμε με τα τσουβάλια σ’
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ένα χωράφι, και τον καθαρίζαμε απ’ τα μαυράδια με μαχαίρια
και τραχάδες. Σωροί πίτυκα. Τον έπαιρναν τα καΐκια απ’ τον
Αη Σίδερη, απ’ το Βάλσαμο, απ’ τα Σαϊτάνια, και τον πήγαιναν
στο Καρλόβασι στα ταμπάκικα. Και στα νησιά τον πηγαίνανε.
Και δαδί σκίζαμε. Και δαδί.
Στο σημείο αυτό η Μαρία Καπανταή έφυγε φουριόζα.
Ατυχήματα είχατε; Ρώτησα την Ευαγγελία. «Είχαμε με τα μουλάρια.
Μια φορά ένας χωριανός μας, είχε Άγιο. Κόντεψε να σκοτωθεί σε γκρέμνο». Είχανε οι υλοτόμοι κάποιον άγιο προστάτη; ρώτησα. Η κυρία
Ευαγγελία δεν ήξερε. Έχω διαβάσει, της είπα, πως προστάτης άγιος
των υλοτόμων είναι ο όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ. «Μα αυτοί δεν σαρώνανε κόρη μου τα πεύκα, όπως σαρώνανε τις ελιές, ξύλα κόβανε και
πριονίζανε». Η κυρία Ευαγγελία είχε δίκιο. Η υλοτομία όπως και όλη
η παραδοσιακή μας κληρονομιά έρμαιο εξάρτησης της έξωθεν αρωγής
και βοηθείας, ακόμα και της Θείας. Δεν είμαστε άξιοι ούτε για έναν γηγενή άγιο προστάτη των δασών μας.
Η Μαρία Καπανταή επέστρεψε, κραδαίνοντας μια μπουμπουνιέρα
γάμου με λευκό λεπτό τούλι. «Ορίστε» μου είπε. «Σου τη χαρίζω. Δεν
έχει κουφέτα, μέσα, έχει κομματάκια φρέσκου δαδιού. Μοσχομυρίζει. Τα
βάζω στις ντουλάπες και τα συρτάρια μου και μυρίζουν δάσος και δεν
τα πιάνει τα ρούχα ο σκώρος». Η σημειολογία της κίνησης με πήγε στον
προσωπικό ψυχικό γάμο του καθενός μας με τη φύση και το δάσος. Όλοι
μας ερωτευμένοι μ’ αυτό και στην ουσία διαζευγμένοι απ’ αυτό.
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι όσο περίκλειστη κι αν είναι μια τοπική κοινωνία, 70 άνθρωποι μόνο ζούνε στους Δρακαίους, τόσο απεριόριστη αποδεικνύεται και αναδύεται από τη μνήμη και την ψυχή των
μελών της η μικρή κοινότητα. Το ξύλο του πεύκου, τροφοδοτώντας την
παραδοσιακή οικονομία της κάθε περιοχής, ταξιδεύει στην ιστορία με
αβέβαιο το ταξίδι του στο μέλλον. Όπως και η αλυσίδα των επαγγελμάτων που αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι της
νησιωτικής μας παράδοσης. Το τι μέλλει γενέσθαι μας απασχολεί και μας
πονάει. Ήταν μια φορά κι έναν καιρό όλο αυτό που ερευνάμε. Αλλά είναι
και τώρα και χρειάζεται επειγόντως μια νεκρανάσταση μέσα στην παγιωμένη αδιαφορία, όταν για τα δάση διατίθεται μόλις το 0,4% του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι λιγότερο από τρία ευρώ για κάθε στρέμμα
δάσους. Σε μια χώρα κι ένα νησί με ξηροθερμικά καλοκαίρια, που η σωτηρία των δασών εναπόκειται κατά μεγάλο μέρος στον πατριωτισμό εθελοντών πυροσβεστών. Εύχομαι κι ελπίζω απ’ τις συζητήσεις και την
περαιτέρω έρευνα να βγουν αποτελέσματα θετικά κι ελπιδοφόρα.

Υλοτομία, ξύλινες κατασκευές
και εμπόριο ξυλείας στη Σάμο
Ημερίδα
Ιούλιος 2014

Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους
αντιπεριφερειάρχης Σάμου
Χαιρετισμός
Κυρίες και Κύριοι, Καλημέρα σας. Καλωσορίζουμε του εκλεκτούς,
εκτός Σάμου, εισηγητές της σημερινής ημερίδας. Η εκδήλωση αποτελεί
μέρος συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΣΠΑ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Έχει δοθεί στο πρόγραμμα το ακρώνυμο «Πέλαγος Πολιτισμού»
που σκοπό έχει να αναδείξει την πολιτιστική δραστηριότητα των τοπικών φορέων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Για παράδειγμα χθες
πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση από θεατρική ομάδα της Μυτιλήνης στο νησί των Φούρνων, ενώ για τον μήνα Σεπτέμβριο έχει προγραμματισθεί η προβολή κινηματογραφικών ταινιών στην πόλη της
Σάμου, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Σάμου.
Η σημερινή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ημερίδα, είναι η τρίτη κατά
σειρά θεματική, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο», που
υλοποιεί το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου».
Με την ευκαιρία μάλιστα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια
στο Ίδρυμα Δημητρίου, που διαχρονικά χτίζει λιθάρι λιθάρι τον πολιτισμό
και αναδεικνύει τις πολιτισμικές αξίες του νησιού μας.
Εύχομαι καλά αποτελέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα από τη
σημερινή ημερίδα και καλή διαμονή στους φιλοξενουμένους μας.
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Δημήτρης Μηλίγκος
αντιδήμαρχος Σάμου
Χαιρετισμός
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι παρευρισκόμενοι.
Ο χαιρετισμός σε μια συγκέντρωση είναι θέμα αβρότητας, αλλά όχι
μόνο. Στην περίπτωσή μας είναι μια ειλικρινής πράξη επικοινωνίας σε
μια συγκέντρωση που υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων.
Οι ειδικοί, γνωστοί σχεδόν όλοι, που θα μας πουν ενδιαφέροντα
πράγματα αφενός, και εμείς οι ενδιαφερόμενοι που έχουμε όρεξη και
αγάπη για τον τόπο μας, ώστε να μάθουμε ενδιαφέρουσες, αλλά κατά
τα άλλα δυσεύρετες πληροφορίες για την ιστορία, τη φύση, αλλά και
τη ζωή των ανθρώπων, των προγόνων μας, στη Σάμο και αλλού.
Τα είδη τραχεία και μαύρη πεύκη στη Σάμο, ως επίκεντρο της ημερίδας, υπάρχουν φαίνεται από την προϊστορία. Αποτελούσαν για χιλιετίες πολύτιμο φυσικό πλούτο.
Με την τραχεία φτιάχνονταν κάθε είδους πλεούμενα (από μικρά
μέχρι τα τότε ποντοπόρα), άρα συνδέεται με τη ναυτική ιστορία του
τόπου και την εξάπλωση του πολιτισμού και της κοινωνικοοικονομικής
κουλτούρας.
Οι πληθυσμοί και οι συγκεντρώσεις των δένδρων αυτών συνδέονται
με τη διαμόρφωση του κλίματος και της χλωρίδας-πανίδας δυναμικά,
άρα με τη φυσική σύνθεση και την εξ αυτής επίδραση στην οργάνωση
της ζωής. Χρησιμοποιήθηκαν και για κατασκευές κτισμάτων, άλλων
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δομών (φράχτες, υπόστεγα κτλ.) καθώς και μηχανισμών και εργαλείων.
Η τραχεία πεύκη έγινε η αιτία να δημιουργηθούν παραγωγικές μονάδες
για τη θάλασσα, δηλαδή ναυπηγεία και εργαστήρια υποστήριξης (όπως
ξυλουργεία, σιδηρουργεία, σχοινοποιεία, εργαστήρια πανιών και αργότερα μηχανουργεία). Ως και μεταναστεύσεις τεχνιτών στη Σάμο προκάλεσαν. Συνδέονται λοιπόν και με την οικονομική ζωή αλλά και με τη
διαμόρφωση της καθημερινότητας, την οργάνωση των νοικοκυριών και
των οικισμών.
Όλα αυτά λίγο λίγο τα μαθαίνουμε. Βρισκόμαστε όμως εδώ για να
μάθουμε πολλά και χρήσιμα πράγματα (δηλαδή πεπραγμένα του παρελθόντος), υλικά (δημιουργήματα με την ύλη) και άυλα (δημιουργήματα του πνεύματος όπως οι συνήθειες), από καταξιωμένους ειδικούς,
σε πολύ λίγο χρόνο, και αν έχουμε απορίες να εκμαιεύσουμε ακόμη πιο
πολλή γνώση.
Εκφράζοντας αυτοκλήτως μεν ειλικρινώς δε τον μέσο ακροατή, είπα
όλα τα παραπάνω για να δείξω την εκτίμησή μου εκ των προτέρων στο
αναμενόμενο άριστο επίπεδο των εισηγήσεων και της διοργάνωσης της
ημερίδας.
Εκ μέρους του κ. δημάρχου και του Δήμου, χαιρετίζω τη δουλειά
όλων και την ομήγυρη.

Ζωή Κινιαζοπούλου
δασάρχης Σάμου
Χαιρετισμός
Κυρίες και κύριοι.
Ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα με θέμα: «Υλοτομία, ξύλινες κατασκευές και εμπόριο
ξυλείας στη Σάμο», μετά το πέρας της οποίας, θεωρώ ότι θα είμαστε
όλοι λίγο πλουσιότεροι σε γνώσεις σχετικές με την ιστορία, τη βιολογία,
την τεχνολογία του σαμιώτικου πεύκου. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν
στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία.
Η Σάμος είναι ένα νησί με μεγάλη δασοβρίθεια. Αυτό συνάγεται και
από τις διάφορες ονομασίες που της αποδοθήκαν κατά την αρχαιότητα,
όπως Δρυούσσα, Ανθεμούσα, κ.ά.
Κυρίαρχα δασοπονικά είδη είναι η τραχεία πεύκη (Pinus brutia), η
οποία σχηματίζει συστάδες στα όρη Άμπελος και Κερκετεύς μέχρι το
υψόμετρο περίπου των 800 μέτρων και καλύπτει έκταση 15.500 εκταρίων. Ακολουθεί η μαύρη πεύκη (pinus nigra), η οποία φύεται κυρίως
στο όρος Άμπελος σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και καταλαμβάνει
έκταση περίπου 1.250 εκταρίων. Στην περιοχή της δυτικής Σάμου, στο
όρος Κερκετεύς, απαντάται το οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι είτε σε μίξη
με την τραχεία πεύκη ή σε αμιγείς συστάδες. Οι υπόλοιπες δασικές
εκτάσεις καλύπτονται από διαπλάσεις αειφύλλων σκληροφύλλων θάμνων και μικρές συστάδες δρυός και πλατάνου.
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Το σαμιώτικο ξύλο είναι φημισμένο για τις ιδιότητές του από αρχαιοτάτων χρόνων, χρησιμοποιούμενο σε οικοδομικές κατασκευές, στη ναυπήγηση πλοίων (σάμαινες) και σε πλείστες άλλες χρήσεις.
Κλείνοντας το χαιρετισμό, θέλω να καλωσορίσω τους εκλεκτούς ομιλητές, να ευχηθώ καλή επιτυχία και να συγχαρώ ακόμη μια φορά τους
διοργανωτές και ιδιαίτερα το Πνευματικό Ίδρυμα «N. Δημητρίου».

Κωνσταντίνος Τσάκος
Τα ξύλινα της Σάμου
Τα ξύλινα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Ηραίο
της Σάμου είναι μοναδικά στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον ως προς το
πλήθος τους, επειδή, βέβαια, οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα
δεν επιτρέπουν τη μακρόχρονη διατήρηση του ξύλου. Στη διατήρησή
τους, ακριβώς, βοήθησαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο
υπέδαφος του Ιερού, με την ύπαρξη υπόγειων υδάτων που τα προστάτεψαν από τη φθορά και την καταστροφή μέσα σε ένα αεροστεγές
στρώμα λάσπης (εικ. 1).
Η συντήρηση και η στερέωση των ευρημάτων των παλαιότερων ανασκαφικών περιόδων έγινε με μια μέθοδο, στην οποία είχαν καταλήξει,
μετά από μελέτες, ο Guenter Kopcke με τη συντηρήτρια A. Gruenter με
Polyglykol (Polyaethylenglykol)·1 μια μέθοδο η οποία, όμως, εκτός από
τη σκλήρυνση του ξύλου, είχε και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως
απολεπίσεις, αλλά, κυρίως, την αύξηση του βάρους του και την αλλοίωση
της σύστασής του, ώστε να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η προέλευση
του ξύλου. Σήμερα, βέβαια, υπάρχουν ασφαλέστερες μέθοδοι συντήρησης, ώστε να μένει σκληρό αλλά ελαφρό το ξύλο, το οποίο gut zu kleben
oder zu ergaenzen ist und in seiner Zellstruktur nicht verunklaert, όπως

1. Guenter Kopcke, Neue Holzfunde aus dem Heraion von Samos, AM 82, 1967,
100 κ.ε.
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αναφέρει χαρακτηριστικά ο H. Kyrieleis σε σχετική μελέτη του.2
Τα ξύλινα ευρήματα από το Ηραίο ανήκουν σε πολλές κατηγορίες:
- αγαλματίδια, ειδώλια ανδρικών και γυναικείων μορφών, μερικά
από τα οποία, πιθανώς, παριστάνουν τη θεά του τόπου ή άλλες θεότητες
και αποτελούσαν αφιερώματα στο Ιερό.
- ομοιώματα πλοίων, αφιερώματα επίσης, τα οποία έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη συνάντηση αυτή.
- σκεύη (πιάτα και κύπελλα), αλλά και κομμάτια από έπιπλα, που
άλλοτε αποτελούν αφιερώματα, συνήθως, όμως, εξυπηρετούσαν θρησκευτικές και καθημερινές ανάγκες του Ιερού.
Για το περίφημο Ιερό Δένδρο (εικ. 2), το πολυσυζητημένο κομμάτι
ξύλου, που βρέθηκε στις ανασκαφές στην περιοχή του βωμού και είχε
θεωρηθεί από τον H. Walter3 λείψανο ενός πανάρχαιου, από την εποχή
του Χαλκού ήδη, δέντρου, ίσως μιας λυγαριάς (Lygos, agnus castus),
στην οποία είχε αποδοθεί θρησκευτική σημασία, δεν θα γίνει ιδιαίτερος
λόγος. Το ξύλο, μετά την εκ νέου αποκάλυψη και μελέτη του, αποδόθηκε
από τον Hermann Kienast,4 σε ένα είδος κέδρου (άρκευθος), ένα δέντρο
που είχε φυτρώσει μάλλον τυχαία στην περιοχή του βωμού κατά τους
Αρχαϊκούς χρόνους. Μετά την τρίτη αποκάλυψή του, ωστόσο, η θέση
του ξύλου κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρήθηκε, καθώς πιστεύτηκε ότι
αποτελούσε απόσπασμα ή ό, τι άλλο απόμεινε από ένα Ιερό ξόανο και
αποδόθηκε, μετά και από νέες μελέτες του ξύλου, σε δέντρο ηλικίας 60
περίπου ετών που χρονολογήθηκε στην εποχή γύρω στο 670 π. Χ.5 Μια
νέα μελέτη του μπορεί να δώσει άλλα στοιχεία θετικότερα!
Στα αφιερώματα ανήκουν έργα, όπως το γνωστό ως η Ήρα της
Σάμου ξύλινο αγαλμάτιο θεάς, με τον πόλο στην κεφαλή και τα πλούσια, πολυστόλιστα ενδύματα, το οποίo, παρά το μικρό του ύψος (28,7
εκ.), αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μνημειακής δαιδαλικής τέχνης
(εικ. 3). Παλαιότερα θεωρήθηκε ότι αποδίδει τον τύπο του λατρευτικού
αγάλματος του Ιερού,6 οι μελετητές, όμως, σχετίζουν πλέον το αριστουρ-

2. Archaische Holzfunde aus Samos, AM 95, 1980, 88, υποσ. 4.
3. Hans Walter, Das griechische Heiligtum 1990, 22.
4. H. J. Kienast, Zum Heiligen Baum der Hera auf Samos, AM 106, 1991, 71 κ.ε.
5. Wolf – Dietrich Niemeyer – Yannis Maniatis, “Der Heilige Baum” und Kult
kontinuitaet im Heraion von Samos, AM 125,. 2010, 99 κ.ε.
6. Απόηχος του λατρευτικού ξοάνου της Θεάς θεωρήθηκε από τον Hans Walter, Das Griechische Heiligtum, 1990, 86-87.
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γηματικό έργο με την κρητική τέχνη και το χρονολογούν γύρω στο
650/640 π.Χ. Έργο Κρητικού τεχνίτη, εξοικειωμένου με την ιωνική
τέχνη, θεωρείται και το σύμπλεγμα της Ιερογαμίας (625/600 π.Χ.), των
γάμων της Θεάς με τον Δία, τον υπομονετικό αδελφό της, που είχε το
κουράγιο να την πολιορκεί, κατά τον ποιητή, τριακόσια χρόνια ώσπου
να ενδώσει! (εικ. 4) Νεότερες μελέτες, πάντως, αμφισβητούν την ερμηνεία του έργου ως Ιερό Γάμο (λείπει το χαρτί του Ληξιαρχείου προφανώς) και προτείνουν άλλες ερμηνείες, που δεν μας ενδιαφέρουν, ακόμη
περισσότερο, που δεν έχουν γίνει γενικά αποδεκτές. Στην ίδια ομάδα
έργων, αναθηματικά −στον ίδιο τεχνοτροπικό ορίζοντα και με περισσότερες καλλιτεχνικές απαιτήσεις− ανήκουν και άλλα σημαντικά έργα,
όπως η όρθια γυναικεία μορφή με μακρύ χιτώνα, ζωσμένο στη μέση και
πέπλο στους ώμους, με την ωραία δαιδαλική κόμμωση (εικ. 5), μια
ακόμη όρθια μορφή (εικ. 6) και η γυμνή γονατιστή γυναίκα, ίσως διακοσμητικό στοιχείο από έπιπλο (εικ. 7), το άνω τμήμα του σώματος ανδρικής μορφής με τα τεράστια εντυπωσιακά μάτια (εικ. 8) και, τέλος,
η περίεργη δαιμονική μορφή του προγάστορος δαίμονος, με ομοίωμα
γυμνής ανδρικής μορφής στην αγκαλιά της που εμπνέεται από τον αιγυπτιακό Bes (εικ. 9), τη θεότητα η οποία έχει την ικανότητα να απομακρύνει το κακό και ιδίως τη βασκανία – όλα τους έργα του 7ου αι.
π.Χ. που παρουσιάζουν συγγένειες μεταξύ τους.7
Τέτοια έργα, βέβαια, δεν σχετίζονται με σαμιακό ξύλο και ιδιαίτερα
με το πεύκο, στο οποίο είναι αφιερωμένη η συνάντηση αυτή. Ως έργα
Κρητικού τεχνίτη θα έπρεπε κανονικά να έχουν κατασκευαστεί στην
Κρήτη και σε κρητικό ξύλο. Κατά την εποχή, όμως, στην οποία ανήκουν
τα συγκεκριμένα έργα (7ος αι. π.Χ.), κυκλοφορούσαν όχι μόνο τα προϊόντα από τόπο σε τόπο, αλλά και περιοδεύοντες τεχνίτες που δούλευαν
τα μικρά τους αριστουργήματα επί τόπου, εκεί όπου βρίσκονταν και σε
ντόπιο υλικό. Αλλά και εδώ υπάρχει επιφύλαξη, γιατί συχνά αυτοί οι
τεχνίτες έφερναν μαζί και τα υλικά τους π.χ. τον πηλό τους, πράγμα
7. Για τα πιο χαρακτηριστικά από τα έργα με «καλλιτεχνικές αξιώσεις βλ.
Κωνστ. Τσάκος − Μαρία Βιγλάκη-Σοφιανού, Σάμος, Τα Αρχαιολογικά Μουσεία, Αθήνα 2012, 91, εικ. 103-108. Για τα πλοιάρια και έπιπλα εικ. 109-111. Ως
υλικό για την κατασκευή του δαίμονα (Bes) ο Kopcke (ό.π. υποσ. 1) αναφέρει
ένα ξύλο μαλακό, που μοιάζει με το ξύλο της γερμανικής λεύκης ( Pappelholz).
Ενδιαφέρον έχει, πάντως, η πληροφορία ότι την ταύτιση του υλικού των πρώτων
ξύλινων που βρέθηκαν το 1966 έκαναν Σαμιώτες μαραγκοί που αναγνώρισαν
ξύλο δρυός, ελιάς και (σαμιακού;) πεύκου (Eichen- Oliven- und Fichtenholz).
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που έχει αποδειχθεί σίγουρα. Επομένως δεν μένει παρά να περιμένουμε
τις ειδικές μελέτες για αυτά τα συγκεκριμένα έργα, οι οποίες δεν έχουν,
από όσο ξέρω, δημοσιευτεί ακόμη.
Αντίθετα, σε ξύλο σαμιώτικο πρέπει να έχουν σκαλιστεί τα πιο ταπεινά έργα, τα αναθήματα των πιο φτωχών και απλοϊκών, αλλά εξίσου
πιστών στη θεά προσκυνητών (εικ. 10), καθώς και τα καραβάκια που
αφιέρωναν οι ναυτικοί, συχνά χειροποίητα, αλλά και τα περισσότερα
αφιερώματα και χρηστικά αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο Ηραίο.
Έπιπλα και σκεύη, τμήματα των οποίων σώθηκαν, αποσπασματικά
τα περισσότερα, από κιβωτιόσχημες κατασκευές, κασέλες και ό, τι άλλο,
με ενδιαφέρουσα εγχάρακτη υπογεωμετρική, συχνά, διακόσμηση (εικ.
11), περίεργα σκαμνάκια με τη μορφή αλόγου (εικ. 12) στα κάθετα στοιχεία, τα οποία ερμηνεύτηκαν ως στηρίγματα του ξοάνου της θεάς κατά
την περιφορά του σε τελετουργικές στάσεις, στις λιτανείες, τρίποδα
τραπεζάκια για στήριξη σκευών λατρείας, αλλά και πιάτα ξύλινα και
κούπες.
Οι αδημοσίευτες ακόμη εξετάσεις του ξύλου και έρευνες έδειξαν,
όσο μπορώ να γνωρίζω από πληροφορίες, ότι πολλά έχουν σκαλιστεί
σε ξύλο πεύκου, όπως π.χ. τα τοιχώματα κασελών – σε μια τουλάχιστον
περίπτωση από πεύκο το φύλλο και από άλλο ξύλο, πιο σκληρό, τα
πόδια (Pinus Sekt. Sylvestris και Pinus mediterranea). Κάποια σκεύη,
όπως ξύλινα πιάτα, που σώθηκαν αποσπασματικά, φαίνεται ότι σκαλίστηκαν σε πιο κατάλληλο ξύλο − ξύλο ελιάς (Olea), ή σκλήθρο (Alnus),
κυπαρισσόξυλο (Cupressaceae), πύξο (Buxus sempervivens).8 Στα έπιπλα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα είδη ξύλου: Rosacceae (τριανταφυλλόξυλο;), μελία (Fraximus), κέδρος, άρκευθος (Juniperus communis) ή
κυπαρίσσι. Πιο συχνά στα αντικείμενα που διατηρήθηκαν φαίνεται να
έχει χρησιμοποιηθεί πύξος, σκλήθρο και οξιά (Gagus). Από πεύκο έχει
κατασκευαστεί και το βάθρο από χάλκινο αγαλματίδιο (Η 200), του
οποίου σώθηκαν μόνο τα πόδια καρφωμένα στο ξύλο (εικ. 13).
Τα ξύλινα ομοιώματα πλοίων που σώθηκαν ξεπερνούν τις δύο δεκάδες, θα πρέπει όμως να ανέρχονταν σε πολλές εκατοντάδες, αν λάβει
κανείς υπόψη του την τεράστια ναυσιπλοΐα των Σαμίων της εποχής (εικ.
14), καθώς φαίνεται ότι αποτελούσαν συνηθισμένο και χαρακτηριστικό
8. Θάμνοι ή μικρά δέντρα με ξύλο σκληρό και συμπαγές, κατάλληλο για πυξίδες (από όπου και το όνομα του σκεύους) αλλά και μικρού μεγέθους αγαλματίδια.
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ανάθημα στη θεά Ήρα.9 Σκαλισμένα σε ξύλο, κάποτε με μεγαλύτερη
επιμέλεια, παρουσιάζουν εκτός από το σκαρί και εγχάρακτες λεπτομέρειες. Τα περισσότερα είναι εντελώς πρόχειρα δουλεμένα και αφαιρετικά, ως απλές και ταπεινές προσφορές φτωχών ναυτικών, μιμήσεις
ίσως των προσφορών των πλούσιων πλοιοκτητών και καπετανέων, που
αφιέρωναν ολόκληρα πλοία, όπως ο Κωλαίος, ο περίφημος θαλασσοπόρος του 7ου αι. π.Χ. Τα φτηνά και απλοϊκά, πρόχειρα σκαλισμένα καραβάκια μάλιστα, κατά τη γνώμη του H. Kyrieleis, ίσως να δηλώνουν
κάτι εφήμερο, περαστικό, αντικείμενα μιας χρήσης, που απορρίπτονταν
ως άχρηστα αμέσως μετά, σε μια συγκεκριμένη γιορτή προς τιμήν της
Ήρας. Κάτι παρόμοιο αναφέρεται στη λατρεία της Ήρας του Άργους
και της Ήρας Λιμενίας της Περαχώρας.10
Μερικά από τα καραβάκια πελεκήθηκαν σε ξύλο πεύκου (Pinus Sekt.
Sylvestris και Pinus mediterranea), σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να
έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα είδη ξύλου (Rosacceae, Fraximus (Μελία),
κέδρος ή κυπαρίσσι), περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες, όμως,
δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν με τις παρούσες συνθήκες.
Ταπεινά και απλοϊκά αφιερώματα απλών ανθρώπων, από πρωτόγονα αγαλματίδια, πρόχειρα σκαλισμένα σε ξύλο, μέχρι την αφιέρωση
απλών κουκουναριών πεύκου, τα οποία, βέβαια, με τους σπόρους τους
μπορεί συμβολικά να σχετίζονται με την ευφορία των καρπών της γης
και των ανθρώπων, ανήκουν ίσως σε άλλο κεφάλαιο.11 Τέτοια έργα,
όμως, ιδιαίτερα τα πιο πρωτόγονα αγαλματίδια, ως δημιουργίες ντόπιων αυτοδημιούργητων καλλιτεχνών ή απλοϊκών ξυλουργών ήταν φυσικό να λαξεύτηκαν σε εγχώριο ξύλο από τα πλούσια δάση του νησιού.
Οι έρευνες για το είδος της ξυλείας και την προέλευσή του δεν έχουν
κοινοποιηθεί ακόμη. Η σχετική μελέτη του υλικού έγινε από τον Σουηδό,
ειδικό στα θέματα του ξύλου, Reter Kuniholm, τα αποτελέσματα της
έρευνάς του, όμως, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη και μόνο προφορικές
και αποσπασματικές πληροφορίες μπορούμε να έχουμε. Όσα σας εξέθεσα είναι ό, τι μπόρεσα να συγκεντρώσω περιμένοντας τη δημοσίευση

9. H. Kyrieleis, Archaische Holzfunde aus dem Heraion von Samos, AM 95, 1980,
89 αρ. 1-10.
10. H. Payne, Perachora I (1940) 196 και 244, πίν. 110, αρ. 245.
11. H. Kyrieleis, Oﬀerings of the “Common Man” in the Heraion at Samos, Early
Greek Cult Practice, R. Haegg – N. Marinatos – N. Nordquist (Ed.) Stockholm 1988,
211 κ.ε.
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των αποτελεσμάτων της σημαντικής αυτής έρευνας.12
Για τη σημασία του πεύκου, πάντως, στην οικονομική και εμπορική
ιστορία της Σάμου, που αποτελεί και το θέμα της συνάντησης, θα πρέπει να αναφερθεί μια πολύτιμη πληροφορία που σώζεται σε αθηναϊκή
επιγραφή από την Ελευσίνα (IG II,2,1672, χρον. 329 π.Χ.) Στις τραγικές
στιγμές που έζησε το νησί με την κατάληψή του από τα στρατεύματα
του Αθηναίου στρατηγού Τιμόθεου, γιου του Κόνωνα (365 π.Χ.), παρά
την εγκατάσταση Αθηναίων κληρούχων στη Σάμο παραμένουν ακόμη
αυτόχθονες μόνιμοι κάτοικοι στο νησί, οι οποίοι μάλιστα εξακολουθούν
να ασχολούνται ζωηρά με το εμπόριο ξυλείας, όπως συμπεραίνει κανείς
από το κείμενο της επιγραφής που αναφέρει με το εθνικό του τον Σάμιο
Αρχία ο οποίος προμηθεύει το Ιερό της Ελευσίνας με σαμιακή ξυλεία,
προφανώς πεύκης, για τις ανάγκες του Τελεστηρίου.13

Εικ. 1. Άποψη ιερού Ήρας από αέρος.
12. Για πολύτιμες πληροφορίες και την ουσιαστική βοήθειά τους ευχαριστώ
θερμά τον φίλο αρχιτέκτονα H. Kienast και τη συνάδελφο Anja Fuchs.
13. Ιω. Τουράτσογλου – Κων. Τσάκος, «Οικονομία και δρόμοι εμπορίου στο
Αιγαίο: Η περίπτωση της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008) Αθήνα
2009, 22, υποσ. 39.
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Εικ. 13

Εικ. 14

Χρίστος Λάνδρος
Η διαχείριση του δασικού πλούτου της Σάμου
κατά τον 19ο αιώνα
χρονικός προσδιορισμός του τίτλου αφορά την περίοδο της επανάστασης και κυρίως την περίοδο της Ηγεμονίας (1834-1912),
δηλαδή τον μακρό 19ο αιώνα κατά τον ιστορικό Χομπσμπάουμ.
Η εισήγηση θα περιστραφεί στο νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε στη
Σάμο σχετικά με τα δάση και στις πρακτικές της διοίκησης και των κατοίκων. Συνεπώς θα γίνει αναφορά και στην εφαρμογή της νομοθεσίας
και στην παραγωγή προϊόντων του δάσους, όπου αυτό είναι δυνατόν
με βάση τις διαθέσιμες γραπτές πηγές.
Πριν από το 1851, χρονολογία από την οποία αρχίζει η τακτική συγκρότηση και τήρηση διοικητικών αρχείων της Ηγεμονίας, πολύ λίγες
πληροφορίες διαθέτουμε για τη διαχείριση των δασών της Σάμου. Πηγές
λίγες συναντούμε και στην περίοδο της επανάστασης από τις οποίες
διαπιστώνουμε ότι τα πευκοδάση χρησιμοποιούνταν για τη ναυπήγηση
πλοίων. Μάλιστα στην περίοδο της έκτακτης επιτροπείας του Ιωάννη
Κωλέττη, εκδόθηκαν αρκετά ναυτιλιακά έγγραφα με τα οποία πιστοποιούνταν τα πλοία που ναυπηγήθηκαν στη Σάμο.1 Εκτός της τοπικής
παραγωγής γνωρίζουμε ότι το 1824-25 οι Υδραίοι ζήτησαν με απαιτητικό μάλιστα τρόπο σαμιώτικη ξυλεία για κατασκευή μπουρλότων ή σε

Ο

1. Αρχείο Ι. Κωλέττη, φάκ. 121, 122 στην Ακαδημία Αθηνών (ψηφιακό αντίγραφο).
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άλλες περιπτώσεις αντενοκάταρτα.2 Η ξύλευση για οικιακή χρήση, δηλαδή για θέρμανση, και για τις ανάγκες του νοικοκυριού (καθημερινό
μαγείρεμα και πλύσιμο) ήταν δεδομένη και αυτονόητη μέχρι τις ημέρες
μας, πριν από τη χρήση πετρελαίου, πετρογκάζ και ηλεκτρισμού. Οι οικιακές αυτές ανάγκες και η ναυπηγική δεν επέτρεπαν την εξαγωγή σαμιακής ξυλείας σε άλλους τόπους.
Η απαγόρευση εξαγωγής ξυλείας υπήρξε ένα από τα πρώτα μέτρα
που έλαβε η ηγεμονική διοίκηση μέσω της Συνελεύσεως. Η Α´ Γενική
Συνέλευση του 1834 με το 7ο ψήφισμά της αποφάσισε να μην επιτρέψει
εξαγωγή ναυπηγήσιμης ξυλείας και κάρβουνων από τη Σάμο, επειδή
αυτό θα ήταν «επιζήμιον» στους κατοίκους της Σάμου:
Ψήφισμα Ζον3
Ἡ Αη Γενικὴ τῶν Σαμίων Συνέλευσις
Θεωροῦσα πόσον εἶναι ἐπιζήμιον εἰς τοὺς κατοίκους τῆς
Σάμου τὸ νὰ ἐξέρχωνται ἀπὸ τὴν Νῆσον τὰ κάρβουνα καὶ ἡ
ναυπηγήσιμος ξυλικὴ δι᾽ ἄλλους τόπους.
Ψηφίζει
Αον. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς
ἡ ἀπὸ τὴν Νῆσον ἐξαγωγὴ παντὸς εἴδους ξυλικῆς εἴτε καυσίμου, εἴτε ναυπηγησίμου, καθὼς καὶ τῶν ἀνθράκων.
Βον. Ὅστις ἤθελε φοραθῆ παραβάτης τῆς ἀπαγορεύσεως
ταύτης, θέλει παιδεύεσθαι αὐστηρῶς και μὲ δημόσιον φυλάκισιν καὶ μὲ βαρείαν χρηματικὴν ποινήν.
Γον. Τὸ παρὸν ψήφισμα θέλει καταχωρηθῆ κτλ.
Τὴν 27 Αὐγούστου 1834.
Ἐν Βαθεῖ Σάμου
Ὁ Πρόεδρος
Λάμπρος Ἰωαννίδης
Ὁ γραμματεὺς
Κ. Ἀντωνιάδης
Η επόμενη αναφορά σε θέματα προστασίας του δασικού πλούτου
της Σάμου βρίσκεται στα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως του 1840,4
Και αφορά απαγορεύσεις εξαγωγής «ξυλικής», αλλά και κοπής χωρίς

2. ΓΑΚ Σάμου, φάκ. Γ1.
3. ΓΑΚ Σάμου, Βιβλίο Πρακτικών της Αης Γενικής Συνελεύσεως του έτους
1834, «Ψηφίσματα». (Τηρείται η ορθογραφία του τεκμηρίου).
4. ΓΑΚ Σάμου, Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. 1835-1840, σ. 349- 350.
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την άδεια της δημαρχίας και της ανθρακοποιίας με στόχο την προστασία των δασών. Τα κάρβουνα θα πωλούνταν εντός της Σάμου και η ξυλεία θα χρησιμοποιούνταν για κατασκευή και επισκευή πλοίων και
οικημάτων:
ἄρθρον Στον. Ἐπροβλήθη καὶ ἐνεκρίθη, ὅτι ἡ Σ. Διοίκησις μετὰ τῆς συστηθησομένης ἐντίμου Βουλῆς, νὰ φροντίσῃ περὶ ἐξασφαλίσεως τῶν ἐπὶ τῆς Νήσου Δασῶν διατάττουσα ὅτι ἄνευ
τῆς ἀδείας τῆς ἁρμοδίου Δημαρχίας δὲν δύναται κανεὶς νὰ κόψῃ
ἀπ᾽ αὐτὰ ξυλικὴν ἀφορῶσαν τὴν ἀνάγκην τοῦ τόπου, ἀπαγορεύουσα σφοδρῶς τὴν ἐξαγωγὴν τῆς ξυλικῆς καὶ περιορίζουσα
τοὺς ἐργάτας τῶν καρβούνων, διὰ νὰ δίδωσιν ἀξιόχρεων ἐγγύησιν εἰς τὴν ἁρμόδιον Δημαρχίαν, ὅτι τὰ κάρβουνά των θέλουσι
τὰ πωλεῖ πρὸς χρῆσιν τῶν Σαμίων, χωρὶς νὰ τὰ πωλῶσιν εἰς
ξένον πλοῖον, ἤ νὰ ταξειδεύωσιν αὐτὰ εἰς ξένον τόπον, ὐποχρεούμενοι νὰ προσέχωσι διὰ νὰ μὴ κόπτουν δένδρα χρήσιμα δι᾽
ἐπισκευὴν πλοίων καὶ οἰκημάτων, καὶ νὰ μἠν ἀκολουθήσῃ ἐξ ἀμελείας των πυρκαϊά, ἡ ὁποία ἀφανίζει τὰ δάση. Μετὰ δὲ τὴν δημοσίευσιν τῆς Διαταγῆς τῆς Σ. Διοικήσεως ὁ φανεὶς ἀπειθής, νὰ
παιδεύηται μὲ φυλακισμόν, ῥαβδισμὸν καὶ χρηματικὴν ποινὴν
ἀνάλογον τοῦ πταίσματός του.
Και σε άλλες συνελεύσεις, λήφθηκαν παρόμοιες αποφάσεις, όπως
π.χ. το 1845 «περί ναυπηγησίμου ύλης»,5
ἄρθρον Ζον. Ἐπροβλήθη καὶ ἐνεκρίθη ὅτι οἱ ναυπηγοὶ καὶ μαραγκοὶ νὰ μὴ κόπτωσι δένδρα πρὸς ναυπηγίαν, ἀνήκοντα εἰς
ἰδιοκτησίαν τινός, ἄνευ προηγουμένης συμφωνίας καὶ ἀδείας τοῦ
ἰδιοκτήτου, οὐδὲ να δύνωνται νὰ πωλῶσι τὰς ὑπ᾽ αὐτῶν ναυπηγουμένας λέμβους εἰς ἀλλοδαπεῖς, ἀλλ᾽ εἰς Σαμίους μόνον καὶ
τοῦτο διὰ νὰ μήν ὀλιγοστεύει ἡ ναυπηγήσιμος ὕλη ἀπὸ τὸν Τόπον
καὶ στεροῦνται ἑπομένως τὸ χρήσιμον ταύτης οἱ αὐτόχθονες Σάμιοι. Ἡ δὲ ἐνέργεια τῆς παρούσης ἐγκρίσεως ἀνατίθεται εἰς τὴν
μέριμναν τῆς Σεβ. Διοικήσεως καὶ τῆς ἐντίμου Βουλῆς
το 1847 «περί εξαγωγής ναυπηγησίμου ξύλου» και «περί απαγορεύσεως της δενδροκοπίας, εμπρησμού και εκφλουδισμού πεύκων».6
Ἄρθ. Ιον. Ἐπροβλήθη καὶ ἐνεκρίθη ὅτι ἡ ἐξαγωγὴ τῆς ναυπηγησίμου ξυλικῆς ἐκτὸς τῆς Νήσου νὰ ᾖναι διὰ παντὸς ἀπηγορευ5. Πρακτικά ΓΣ 1845, φ. 126.
6. Πρακτικά ΓΣ 1846, φ. 168 και 169.
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μένη ὑπὸ ποινὴν βαρεῖαν, ὡσαύτως ἡ οἰκονομικῶς γενησομένη
τυχὸν μεταξὺ Σαμίου καὶ ξένου ναυπηγία ἐπὶ τῆς Σάμου, εἴτε
μεγάλου εἴτε μικροτέρου πλοίου, αφ᾽ οὗ αὕτη ἐξαλειφθῆ μετὰ
τρία ἔτη νὰ ὑπόκειται εἰς τὸν περὶ δασονομίας νόμον ὑποβαλλομένου τοῦ τὴν τοιαύτην οἰκονομικὴν ναυπηγίαν ἐπιχειρήσαντος
εἰς ποινὴν προστίμου πεντακοσίων ταλλήρων, ἅτινα θέλουσι χρησιμεύσει πρὸς ὄφελος τῶν σχολείων. Εἰς τὴν αὐτὴν δὲ τῆς καταδιώξεως καὶ προστιμήσεως κατηγορίαν ὑπόκειται καὶ ἕκαστος,
ὅστις ἤθελε τολμήσει νὰ ὑλοτομήσῃ ξυλικὴν διὰ ναυπηγίαν εἰς
ἰδιόκτητον δάσος ἄνευ τῆς εἰδήσεως καὶ ἀδείας τοῦ ἰδιοκτήτου.
Ἄρθ. Δον. Ἐπροβλήθη καὶ ἐνεκρίθη ὥστε ἡ δενδροκοπία τῶν
ἡμέρων καὶ ἀγρίων πλήν ευχρήστων δένδρων εἰς τὰ δάση νὰ ᾖναι
αὐστηρῶς ἀπηγορευμένη, ἐκτὸς τῆς πρὸς χρῆσιν φωτοξυλείας,
ὡσαύτως καὶ ὁ ἐμπρησμὸς τῶν δασῶν καὶ ὁ ἐκφλουδισμὸς τῶν
πεύκων, τὴν δὲ ἐνέργειαν τῆς παρούσης ἐγκρίσεως, ἀναθέτουσα
ἡ Συνέλευσις αὕτη εἰς τὴν φροντίδα τῆς Σ. Διοικήσεως, παρακαλεῖ νὰ λάβῃ τὰ πλέον δραστήρια μέτρα, διατάττουσα τὰς ἁρμοδίους Δημαρχίας, ἀστυνομίας καὶ Πολιταρχίας, διὰ νὰ
ἐπαγρυπνῶσιν αὗται ὑπευθύνως καὶ συλλαμβάνουσαι τὸν τυχὸν
φωραθέντα καταπατητὴν τοῦ θεσπίσματος τούτου νὰ παραπέμπουσιν αὐτὸν μὲ τὰς ἀναγκαίας Ἀστυνομικὰς ἐξετάσεις πρὸς τὴν
Διοίκησιν, διὰ να παιδεύηται κατὰ νόμον, ὑποχρεούμενος καὶ εἰς
τὴν δικαίαν τοῦ ζημιωθέντος ἀποζημίωσιν, καὶ εἰς πρόστιμον
γρωσίων διακοσίων ἕως πεντακοσίων καὶ τοῦτο πρὸς ὄφελος τῶν
Σχολείων.
Η συχνή αναφορά σε απαγορεύσεις εξαγωγής υποδηλώνει ότι αυτό
δεν τηρούνταν. Η απαγόρευση υπέθαλπε τη λαθρεμπορία.
Σε όλες τις περιπτώσεις η Συνέλευση εφιστούσε την προσοχή στους
πολίτες και στις αρμόδιες αρχές να προστατεύουν τα δάση του νησιού
1. από την υπερβολική και αλόγιστη ξύλευση, τον «εκφλουδισμό» των
πεύκων και άλλα που θα υποκινούσαν πιθανή κερδοφορία εξαγωγής
ξυλείας και κάρβουνου και 2. από τους κινδύνους των πυρκαγιών. Το
αντιπροσωπευτικό σώμα λοιπόν των κατοίκων είχε επίγνωση των κινδύνων που διέτρεχαν τα δάση της Σάμου και αυτή η αντίληψη όχι μόνο
δεν μεταβλήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αλλά θα προσδιόριζε ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα γινόταν η
διαχείριση του δασικού πλούτου της. Άλλες μαρτυρίες για τη σαμιώτικη
ξυλεία δεν έχουν εντοπισθεί μέχρι το 1851.
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Το νομοθετικό πλαίσιο της Ηγεμονίας
Το νομικό πλαίσιο που θα κανόνιζε τη διαχείριση των δασών απασχόλησε τις Γενικές Συνελεύσεις της Ηγεμονίας από την αρχή της δεκαετίας του 1850.7 Το 1855 δημοσιεύτηκε ειδικός νόμος ο ΜΕ΄ «περί
εμφυτεύσεως και διατηρήσεως των δασών». Ηγεμόνας τότε ήταν ο Ιωάννης Γκίκας.8 Ο νόμος είχε δυο στόχους: α. την προφύλαξη των δασών
και β. την ενίσχυσή τους με δενδροφύτευση. Προβλεπόταν ότι σε κάθε
χωριό ή κωμόπολη θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα δάσος διαφόρων δένδρων, όχι κατ’ ανάγκη πεύκων, με στόχο τη δημιουργία υγιεινού κλίματος για τους κατοίκους. Τέτοια δένδρα ήταν ελιές, συκαμινιές,
αμυγδαλιές, χαρουπιές, δρύες κ. ά, ανάλογα με τη φύση του εδάφους.9
Στο προοίμιο του νόμου επισημαινόταν ότι έως τότε δεν είχε ληφθεί
καμιά ουσιαστική μέριμνα για τα δάση και ότι μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε από συνεχείς πυρκαγιές και αυθαίρετη και ακανόνιστη υλοτομία, ενώ από την καλή διαχείρισή τους ήταν δυνατόν να προκύψει στο
μέλλον σημαντική ωφέλεια για τα δημοτικά και για το Γενικό Ταμείο.
Τα δάση διακρίνονταν σε δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά, μια μάλλον
θεωρητική διαίρεση, εφόσον δεν είχαν προσδιορισθεί τα όρια διαφόρων
ιδιοκτησιών ούτε υπήρχαν επικυρωμένοι τίτλοι σε συμβολαιογραφεία.
Ως προς την υλοτόμηση οριζόταν πώς και πότε μπορούσε να γίνεται και
σε ποια έκταση ώστε να μη εξασθενεί το δάσος, αλλά να αναζωογονείται.10 Επιπλέον ο νόμος κατέγραφε μέτρα προστασίας από πυρκαγιές,
βόσκηση ζώων σε περιοχές φυσικής αναβλαστήσεως, από καταχρήσεις
στην ξύλευση και αποφλοιώσεις των πεύκων.11
Ακολούθησε πλήθος νομοσχεδίων, εγκυκλίων, διαταγμάτων σχετικά
με το αντικείμενο αυτό. Από τη μετέπειτα νομοθεσία θεωρώ ότι θα ήταν
καλό να αναφερθούν οι νόμοι ΣΙΕ΄ του 1864, ο 498 του 1890 και ο 585
7. Πιο συγκεκριμένα από τη ΓΣ του 1852. Βλ. ΓΑΚ Σάμου, Πρακτικά ΓΣ
1852.
8. Ι. Δ. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου, ΓΑΚ Σάμου, Αθήνα
2005, σ.
9. Η έκταση του περιβάλλοντος δάσους σε κάθε χωριό οριζόταν στα 8000
εγχώρια στρέμματα ήτοι σε περίπου 300-320 στρέμματα σημερινά ( 1 εγχώριο
στρέμμα ήταν 40 τ.μ.).
10. Σε κάθε εκατόστρεμμα εγχώριο, δηλ. σε 4 σημερινά στρέμματα θα
έπρεπε να αφήνονται μετά την υλοτόμηση 50 ρητινώδη δένδρα.
11. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμοι 1851-58, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 1/3 1855,
και Έντυπα Μονόφυλλα του 1855.
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του 1891. Υπήρξαν όμως και άλλοι ενδιάμεσα και μεταγενέστερα με
ασήμαντες διαφοροποιήσεις. Ο νόμος ΣΙΕ΄ «Περί προφυλάξεως των
δασών», αναφερόταν πιο πολύ σε παραβάσεις και απαγορεύσεις με
στόχο την προστασία των δασών. Αποσαφηνίζονταν οι δραστηριότητες
σχετικά με τα πευκοδάση όπως η κοπή ξύλων, η ρητινοσυλλογή, η συλλογή και εμπορία πευκοφλοιού καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ο νόμος εκείνος έθεσε τις βάσεις για τη συγκρότηση σώματος δασοφυλακής με ειδικά διακριτικά. Η φροντίδα της προστασίας ανήκε, όπως
και στον προγενέστερό του, στις δημοτικές αρχές και στην ηγεμονική
κυβέρνηση.12 Ωστόσο, παρά τις αυστηρές διατάξεις, τα δάση της Σάμου
δεν κατέστη δυνατόν να προστατευθούν αποτελεσματικά. Για παράδειγμα το 1879 ο αρχηγός της Ηγεμονικής Χωροφυλακής ανέφερε ότι η
καταστροφή των πεύκων στην περιοχή Καλαμπακτασίων ήταν ανυπολόγιστη. Δεν είχε μείνει πεύκο απείραχτο από τους κατοίκους. Ο αρχηγός τόνιζε ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα προστασίας των δασών από
τα οποία τα περισσότερα ήταν ιδιωτικά και ελάχιστα δημόσια. Τα

12. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 1/3 1864, έγγρ. 41. Ο νόμος ΣΙΕ αποτελούνταν από 26 άρθρα. Αποτελείται από 26 άρθρα κατανεμημένα σε 4 κεφάλαια. Το 1ο είναι γενικό και αναφέρεται σε παραβάσεις και απαγορεύσεις.
Απαγορεύεται η κλοπή ξυλικής ή οι βλάβες των δασών (αυτονόητο), η κοπή
δένδρων, η συλλογή ρητίνης και πευκοφλοιού, οι φωτιές στα δάση και η καλλιέργεια των καμένων. Το κεφάλαιο Β´ αφορά την υλοτομία. Όποιος θέλει να
υλοτομήσει ναυπηγήσιμη ή οικοδομήσιμη ξυλεία παίρνει άδεια από το δήμαρχο
που αναφέρει τον τόπο ξύλευσης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Σάμου (δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό) το είδος της ξυλείας και τη διάρκεια της αδείας. Το
κεφ. Γ´ τιτλοφορείται «περί δασοφυλακής». Τα δάση δημόσια, δημοτικά ή ιδιωτικά θα είναι υπό την επαγρύπνηση του δήμου αλλά για το σκοπό αυτό θα διοριστούν δασοφύλακες μισθοδοτούμενοι από το δημόσιο ταμείο, προς όφελος
του οποίου θα εισπράττουν τα πρόστιμα. Στο δεξί χέρι θα φέρουν σήμα-ασπίδα
από ορειχάλκινο έλασμα λευκό που θα έχει τα ηγεμονικά παράσημα και την
επιγραφή δασοφύλαξ. Θα είναι οπλισμένοι με ρόπαλο και πυροβόλο. Οι δασοφύλακες θα περιέρχονται τα δάση αδιακόπως, θα επιτηρούν ποιμένες, βουκόλους, γεωργούς και οδοιπόρους, θα απαγορεύουν τις φωτιές και αν ανάψει
κάπου φωτιά θα φροντίζουν για την κατάσβεσή της. Ως προς τις παραβάσεις
σχετικά με τα δάση θα θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι υπό τον εισαγγελέα
πλημμελειοδικών. Με την ιδιότητα αυτή θα συντάσσουν εκθέσεις για τις παραβάσεις που θα στέλλονται στον εισαγγελέα. Τιμωρούνται οσάκις παραμελούν
τα καθήκοντά τους. Το Δ΄ κεφάλαιο αναφέρεται στην ευθύνη των δήμων «ένεκα
των εις τα δάση πραττομένων ανομημάτων».
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μέτρα θα βοηθούσαν και την τοπική οικονομία και τη βιομηχανία.13
Το 1885 με ειδικό διάταγμα θεσπίζεται θέση επόπτη της γεωργίας
και των δασών, θέση στην οποία διορίζεται ο Αριστοτέλης Μανταφούνης, με σπουδές στη Γαλλία και με μισθό 1000 γρόσια.14 Ο διορισμός
επόπτη είχε άμεσα αποτελέσματα. Το 1886 δημοσιεύτηκε ο νόμος 389
«περί δασών» και το 1887 ο 437 με τον ίδιο τίτλο, ενώ το 1888 συγκροτήθηκε επιτροπή για την εφαρμογή των νόμων.15
Το πιο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο θεσπίστηκε με τον νόμο 498
του 1890.16 Αποτελούνταν από 45 άρθρα και ίσως ήταν αποτέλεσμα
των συχνών αναφορών του επόπτη των δασών προς την ηγεμονική διοίκηση. Τα δάση, ιδιόκτητα είτε δημόσια, θα ήταν στο εξής υπό την
άμεση επιτήρηση της κυβερνήσεως δηλαδή του Ηγεμόνα και της Βουλής
που θα ασκούνταν διά του επόπτη, των δασονομικών υπαλλήλων και
των αγροφυλάκων. Στην περιοχή Καλαμπακτασίων μάλιστα προβλεπόταν μόνιμος δασοφύλακας. Αγροφύλακες και δασοφύλακες τους θερινούς μήνες θα διέμεναν σε ειδικά κατασκευασμένα φυλάκια σκοπιές
(φρετζάτα) για να επιτηρούν τα δάση και να εμποδίζουν όσους παρανομούν. Κάθε χρόνο όφειλαν να αποστέλλουν στον επόπτη τους 5 οκάδες σπόρων από δένδρα του δάσους για τις αναδασώσεις που θα ήταν
πλέον ευθύνη της επιθεώρησης δασών. Οι δασονόμοι θα ήταν εγγράμματοι θα τηρούσαν κατάλογο ανθρακοκαμίνων και ασβεστοκαμίνων,
ενώ γενικά οι εκθέσεις τους θα είχαν αποδεικτική δύναμη. Ξύλα για οικιακή χρήση κάθε δημότης θα έκοβε με άδεια του δημάρχου και θα
μπορούσε να κατασκευάσει κάρβουνα μέχρι 15 καντάρια. Η υλοτόμηση
ναυπηγήσιμης, οικοδομήσιμης ξυλείας καθώς και η ανθρακοποιία και
ασβεστοποιία χάριν εμπορίου θα γινόταν μόνο με άδεια από τον επόπτη
των δασών. Εξαγωγή ναυπηγήσιμης ξυλείας θα επιτρεπόταν μόνον για
13. ΓΑΚ Σάμου, ΗΔΓ, φάκ. 2/1 1879, έγγρ. 2.
14. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Διαταγμάτων 1885, Διατάγματα 241 και 253. Ο Α.
Μανταφούνης ήταν από το Μεσαίο Καρλόβασι και είχε σπουδάσει τη γεωπονική στο Μονπελιέ της Γαλλίας. Βλ. και Ε. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι Ιστορία της νήσου Σάμου, τ. 4ος, Σάμος 1886, σ. 586.
15. ΓΑΚ Σάμου, Αρχεία Νόμων, Νόμοι του έτους 1886 και 1887. Ο νόμος 389
έδινε έμφαση στην οργάνωση της δασονομικής υπηρεσίας και στην αναδάσωση,
ενώ ο 437 του 1887 στους τρόπους εκμετάλλευσης του δάσους. Παράλληλα εκδόθηκαν διατάγματα από τα οποία αξίζει να αναφερθούν το 139 του 1886 «περί
χρεών δασονόμων» και το 25 του 1888 περί διορισμού εξεταστικής επιτροπής.
16. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Νόμων, Νόμοι 1889-91 και Αρχείο Διαταγμάτων
Διάταγμα 181 του 1890.
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μεγάλα δάση με ειδική άδεια, ενώ η κυβέρνηση μπορούσε να συμβληθεί
και με εργολάβο για τακτική εκμετάλλευση μεγάλων δασών βάσει ειδικής μελέτης. Εκτός από τη ναυπηγήσιμη και οικοδομήσιμη ξυλεία ο
νόμος προέβλεψε και για τη διαχείριση άλλων προϊόντων του δάσους:
της ρητίνης για παράδειγμα και του πευκοφλοιού. Ρητίνη επιτρεπόταν
να συλλέγεται από μεγάλα δένδρα, διαμέτρου τουλάχιστον ενός μέτρου,
κατόπιν ειδικής άδειας της διοικήσεως και μόνον από ορισμένο ύψος
και για συγκεκριμένο πλάτος. Ο επόπτης των δασών με ειδική σφύρα
σημάδευε τα δένδρα απ’ όπου θα γινόταν η ρητινοσυλλογή. Η συλλογή
πευκοφλοιού επιτρεπόταν μόνον από κομμένους κορμούς, ενώ η εποχή
συλλογής, η μεταφορά και εμπορία θα ήταν υπό την επίβλεψη της δασονομικής υπηρεσίας και φορολογούνταν. Ο νόμος του 1890 περιελάμβανε και άλλες διατάξεις σχετικές με τη συντήρηση και προστασία των
δασών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς συστρατεύονταν δασικοί υπάλληλοι,
δήμαρχοι, πάρεδροι, αστυνόμοι και πολίτες για την κατάσβεσή της.
Συνοπτικά η νομοθεσία όριζε 1. Τις εργασίες που σχετίζονταν με τα
δάση δηλαδή υλοτομία, εκρίζωση δένδρων ή θάμνων, συλλογή ρητίνης
και πευκοφλοιού, κατασκευή ξυλανθράκων, ασβέστη και εμπορία των
προϊόντων των ανωτέρω εργασιών. 2. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας. 3. Μέτρα προστασίας και απαγορεύσεις
που εμπόδιζαν την παραβατικότητα των πολιτών.
Οι αναδασώσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η λογική των αναδασώσεων. Στη
σαμιακή νομοθεσία οι αναδασώσεις είχαν εξ αρχής, από το 1855, στόχο
να δημιουργήσουν δάση ακόμη και εκεί όπου δεν υπήρχαν, να καλυφθούν δηλαδή γυμνά εδάφη με σπόρους και δενδρύλλια, πρακτική που
καθιερώθηκε πιο δραστικά από τον επόπτη των δασών μετά το 1890.
Η διοίκηση μπορούσε να επιβάλει αναγκαστική αναδάσωση και να καταλάβει υπέρ του δημοσίου δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις που κάηκαν.
Τέτοιες αναδασώσεις αναφέρονται σε αρκετές περιοχές της Σάμου, ενδεικτικά όμως σημειώνω την περιοχή Σπηλιανής στο Τηγάνι, τον Άσπρο
Κάβο στην Κολώνα, τα Σκουρέικα, το Παλαιό Καρλόβασι. Η ηγεμονική
διοίκηση και οι δασικές της υπηρεσίες δεν άφηναν το έργο της αναδάσωσης στην τύχη ή στο φυσικό περιβάλλον αλλά είχαν τη διάθεση να
επέμβουν διορθωτικά, ώστε να καλυφθούν κενά ή να συμπληρωθεί το
έργο της φύσης.
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Παραγωγή και εμπορία ξυλείας και άλλων προϊόντων του δάσους
Τα προϊόντα από τα σαμιακά δάση αναφέρθηκαν ήδη παραπάνω.
Από αυτά μετρήσιμα ήταν όσα ήταν δυνατόν να εξαχθούν ή να πουληθούν με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Τέτοια, λοιπόν, ήταν ο πευκοφλοιός που χρησιμοποιούνταν στα βυρσοδεψεία, τα κάρβουνα μόνον σε
περίπτωση εξαγωγής και όχι επιτόπιας κατανάλωσης, και η ναυπηγήσιμη ξυλεία πάλι μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής. Η παραγωγή οικοδομήσιμης ξυλείας, και η ξυλεία για οικιακή χρήση δεν μπορούσε να
καταμετρηθεί, δεδομένου ότι δεν υπέκειτο σε φορολόγηση. Συνεπώς,
είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν ποσότητες παραγωγής και μόνο
κατά προσέγγιση είναι δυνατόν να σχηματισθεί κάποια εικόνα. Η ασάφεια ως προς την παραγωγή γίνεται εντονότερη από το γεγονός ότι
υπήρχε ένα πλέγμα νομικών απαγορεύσεων για εξαγωγές όλων των
ειδών, απαγορεύσεις που άλλοτε αίρονταν προσωρινά, επανέρχονταν
και πάλι ίσχυαν κατά καιρούς εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις ανάλογα
με τις οικονομικές συνθήκες. Συνήθως για την άρση των απαγορεύσεων
προβάλλονταν λόγοι ανέχειας των κατοίκων και αφορίας των κτημάτων
τους. Οι εξαιρέσεις αφορούσαν κυρίως τη δυτική Σάμο. Δηλαδή κατά
καιρούς επιτρέπονταν εξαγωγές στους κατοίκους Μαραθοκάμπου, Σπαθαραίων και Καλαμπακτασίων. Έτσι π.χ. το 1878 οι κάτοικοι του Μαραθοκάμπου δήλωσαν ότι έχουν 3000 καντάρια ξυλανθράκων για
εξαγωγή και οι των Σπαθαραίων άλλα 725 καντάρια, παραπονούμενοι
μάλιστα ότι η αυστηρότητα της απαγόρευσης εξαντλείται στη δική τους
περιοχή, ενώ άλλα παράλια μένουν αφρούρητα και από εκεί γίνεται λαθρεμπόριο. Επιπλέον θεωρούσαν ότι η απαγόρευση προήλθε από πολιτικούς παράγοντες του Βαθιού και του Καρλοβάσου για να πουληθούν
εκεί τα κάρβουνα σε εξευτελιστικές τιμές.17
Παρόμοια ασάφεια υπάρχει στις πηγές και για τις ποσότητες του
πευκοφλοιού. Ενδεικτικά αναφέρω ποσότητες από τα τμήματα Χώρας
και Μαραθοκάμπου όπου το 1879 καταγράφηκαν 58739 καντάρια συλλεγέντος πευκοφλοιού από «πιτυκάδες» Πύργου, Σκουρεΐκων, Νεοχωρίου, Αρβανιτών, Κουμαραδαίων, και Παγώνδα.18 Η συλλογή και

17. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 2/1 1878, έγγρ. 13, 18,25, 29. Αρχείο Διαταγμάτων, Διάταγμα 4 του 1878.
18. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 2/1 1879, έγγρ. 49.
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εμπορία πευκοφλοιού, λόγω των απαγορεύσεων από τη μια και των
αναγκών των εγχώριων βυρσοδεψείων από την άλλη εξέθρεψε το λαθρεμπόριο που στηρίχθηκε σε δίκτυα μεταξύ πιτυκάδων, βυρσοδεψών,
δασονόμων, δημοτικών και άλλων αρχών της Ηγεμονίας.
Όταν αίρονται οι απαγορεύσεις και γίνονται εξαγωγές, υπάρχει καλύτερη εικόνα παραγωγής ξυλείας ιδιαίτερα από τα δάση των Καλαμπακτασίων όπου γινόταν υλοτόμηση σε μεγαλύτερη έκταση. Σχετικά με
αυτά υπάρχουν διάφορες πηγές: από τις καταγραφές του δημάρχου
Μαραθοκάμπου, από το τελωνοσταθμαρχείο Καλαμπακτασίων, και από
τη νεοσύστατη στατιστική υπηρεσία της Ηγεμονίας. Θεωρώ περισσότερο αξιόπιστη την καταγραφή του Στατιστικού Γραφείου των ετών
1890-1894 για μια ενδεικτική εικόνα της παραγωγής όταν δόθηκε άδεια
για εξαγωγή και εμπορία ξυλείας την οποία χρησιμοποίησε κυρίως ο
επιχειρηματίας Ι. Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα εξαγωγής του Τελωνοσταθμαρχείου Καλαμπακτασίων από τον Μάρτιο 1890 έως τον Φεβρουάριο 1891 δηλαδή το οικονομικό έτος 1890-91 εξήχθησαν 1416
κομμάτια ξυλείας προς την Τουρκία, αξίας 17659 γρ. για τα οποία πληρώθηκαν 1412:28 γρ. τελωνειακά δικαιώματα, 481 κομμάτια μαδέρια
στην Τουρκία αξίας 634 γρ. (τελ. δικαιωμ. 50:30 γρ) και 465 κομμάτια
ξυλείας στην Ελλάδα αξίας 9200 γρ. (τελων δικ. 92 γρ.).19
Το επόμενο έτος από το ίδιο τελωνοσταθμαρχείο εξήχθησαν 1986
κομμάτια ξυλείας διαφόρων ειδών προς την Τουρκία αξίας 15344 γρ.
(τελων. δικαι. 1227:20 γρ.) και 278 κομμάτια ξυλείας προς την Ελλάδα
αξίας 5413 (τελ. δικαι. 54:05 γρ.)20 Από το Τελωνείο Μαραθοκάμπου
το οικονομικό έτος 1890 εξήχθησαν 208 κομμάτια ξυλείας προς την Ελλάδα (Πειραιά) αξίας 2424 γρ.21 Από το τελωνοσταθμαρχείο Σπαθαραίων ελεύθερα δεκάτης εξήχθησαν το οικον. έτος 1890 27 κομμάτια
19. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Στατιστικού Γραφείου, Πίνακες 1890-1894, «Πίναξ
ετήσιος περί εξαγωγής των τελωνισθέντων και δεκατισθέντων προϊόντων εκ του
τελωνοσταθμαρχίου τούτου, αρχόμενον από 1 Μαρτίου 1890 μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1891»… Εν Καλαμπάκτασι την 20 Μαρτίου 1891. Ο τελωνοσταθμάρχης Γ. Κυριακού.
20. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Στατιστικού Γραφείου, «Πίναξ ετήσιος… από 1
Μαρτίου 1891 μέχρι 29 Φεβρουαρίου έτους 1892».
21. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Στατιστικού Γραφείου, «Στατιστικοί πίνακες εξαγωγής του τελωνείου Μαραθοκάμπου του λήξαντος οικονομικού έτους 1890»
… Ο τελώνης Διαμ. Ι. Γιαουτής.
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πεντάβρες, 150 φορτώματα ξύλα της φωτιάς και 480 καντάρια κάρβουνα και 1452 καντάρια πίτυκα.22
Από άλλη πηγή, σύμφωνα με στατιστικούς πίνακες εξαγωγής του
σταθμού Καλαμπακτασίων εξήχθησαν το έτος 1890-91 κομμάτια ξυλείας 465, το έτος 1891-92: κομμάτια 2274, ενώ το έτος 1893 από Ιαν.
Μέχρι Ιούνιο: 5822 κομμάτια, (σύνολο: 8561) Τον Ιούνιο 1893: 6761
κομμάτια, τον Ιούλιο 1893: 4269, τον Αύγουστο 1893: 2119. (Σύνολο
13.149). Σημειώνεται ότι υπολείπεται η εξαγωγή 10 μηνών από 1 Μαρτίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1892. Ως κομμάτια θεωρούνται οι υποδιαιρέσεις των δένδρων.23
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι προτού επιτραπεί η εξαγωγή
ξυλείας από άλλα λιμάνια της Σάμου (π.χ. Τηγανιού και Αυλακίων) εισάγονταν κυρίως από τη Μικρά Ασία ξυλεία οικοδομήσιμη, αλλά και
πευκοφλοιός.
Υλοτομήσεις στα δάση των Καλαμπακτασίων και η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ι. Γεωργιάδη
Ο Ι. Γεωργιάδης, Έλληνας υπήκοος, το 1893 χρησιμοποίησε τα δάση
των Καλαμπακτασίων για να εμπορευθεί την ξυλεία τους, αφού είχε
εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και την άδεια υλοτόμησης
από τον επόπτη των δασών για κοπή 7500 πεύκων. Είχε ήδη προπωλήσει την ξυλεία στην Αίγυπτο και είχε πλοίο έτοιμο να φορτώσει στον
Όρμο Καλαμπακτασίων. Το εμπόδισε όμως ο βοηθός του επόπτη Α.
Μακκάς, ενώ είχε κόψει 4420 πεύκα.24 Αν και ο Γεωργιάδης υποστήριξε
22. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο Στατιστικού Γραφείου, Πίναξ των διά του σταθμαρχείου Σπαθαραίων Σάμου εξαχθέντων… κατά το λήξαν οικονομικόν έτος
1890.
23. «Σημειωτέον ότι τα αναφερόμενα κομμάτια δεν είναι δένδρα ολόκληρα,
αλλά τεμάχια δένδρων, εξ ων έν δύναται να διαιρεθή από 6-12 κομμάτια αναλόγως του μεγέθους του δένδρου. Ταύτα κατά τας πληροφορίας ξυλεμπόρου».
Βλ. ΓΑΚ Σάμου, ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, έγγρ. 71.
24. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, έγγρ. 71. Από πρόχειρο σημείωμα ανυπόγραφο και ανεπίσημο φαίνεται πως έγιναν οι εξής εξαγωγές τον
Ιούνιο ή από τα τέλη Ιουνίου 1893.
Ι. Αθ. Γεωργάκης 250 καντάρια κάρβουνα
Γολέτα «Άγιος Μερκούριος» 247 στρογγύλια
Βρίκιον «Άγιος Γεώργιος» 250 καντ. κάρβουνα
Βομβάρδα «Αχμέτ Καρήμ» Ι. Αθ. Γεωργάκης+σκούνα Αχμέτ Καρήμ Ι. Γε-
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πως έλαβε την απαιτούμενη άδεια, η ηγεμονική διοίκηση (Α. Καραθεοδωρή) δήλωνε άγνοια του γεγονότος όταν για τη διευκόλυνση του εμπόρου επενέβη το Προξενείο της Ελλάδας στη Σάμο.25 Από αναφορά
του Μακκά ο Γεωργιάδης είχε λάβει άδειες κατά καιρούς από τον επόπτη δασών και διά της δημαρχίας Μαραθοκάμπου για 7750 πεύκα.26
ωργιάδης (2170)
Βρατζέρα Νικολ. Μάρτυρος, Ι. Γεωργιάδης (100)
Τρεχαντήρι Χαραλ. Ικαρίου, Ι. Αθ. Γεωργάκης (261)
Αν. Γαβαλάς πλοίαρχος και έμπορος δι’Αμοργόν (59)
Πλοίαρχος Ανδρίκος Λάριος και έμπορος ( 208)
Τσερνίκιον «Αγ. Ονούφριος» Γ. Παπαδόπουλος (62)
Γολέττα Αγ. Μερκούριος Κ. Πιγκλής (1184)
Βρατσέρα «Αύρα», πλοίαρχος Π. Βακολέττος (150)
Πλοίαρχος Ν. Ι. Τσαντές (60)
Βρίκιον Απτούλ Αχμέτ Ι. Αθ. Γεωργάκης (2387)
Λοιπόν: Ι. Α. Γεωργάκης 3661, Ι. Γεωργιάδης 2270, άλλοι 1693
Η αναφορά του τελώνη Μαραθοκάμπου για την εξαγωγή ξυλείας από 1ης
Αυγούστου δίνει την εξής εικόνα
1 Αυγούστου: 362 κομμάτια διάφορα ξύλα στραβόξυλα και βουβά, για Νέα
Έφεσο, πλοίαρχος Πασχάλης Δ. Τσουρουνάκης για λογαριασμό Γεωργ. Παπαδόπουλου
1 Αυγούστου: 208 κομμάτια ξύλα ναυπηγήσιμα, πλοίαρχος Ανδρίκος Λάριος
για λογαριασμό Γεωργίου Ζαχαρίου
11 Αυγούστου: 60 κομμάτια κυπαρίσσια, πλοίαρχος Νικόλ. Τσαντές, για
Ικαρία.
18 Αυγούστου:1200 κομμάτια, πλοίαρχος Αποστόλης Βεγλής, για λογαριασμό Ι. Γεωργιάδη, για Αλεξάνδρεια.
19 Αυγούστου: 250 πλάκες ναυπηγήσιμη ξυλεία, πλοίαρχος Παναγής Βακολέττος για λογαριασμό Μανουήλ Γιαννή για Σύμη.
Εν όλω: 2080 κομμάτια αξίας 9269 γροσίων
25. ΓΑΚ Σάμου, ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, έγγρ. 72.
26. ΓΑΚ Σάμου, ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, έγγρ. 33. Ο Μακκάς αναφέρει ότι οι
άδειες που έχει ο έμπορος Ι. Γεωργιάδης από τον επόπτη για κοπή πεύκων
ανέρχονται στις 7.750 πεύκα ως εξής:
500 πεύκα με άδεια στις 19-8-1892
250 πεύκα, στις 2-10-1892
500, στις 2-4-1893
3000, στις 23-1-1893
1200, στις 15-2-1893
1500 διά της δημαρχίας Μαραθοκάμπου, στις 19-8-1892
800, στις 9-4-1893
Μέχρι την αναφορά του βοηθού επόπτη είχαν κοπεί 3500 δένδρα στις εξής
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Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατάφερε στο τέλος να εμπορευθεί αρκετή από την ποσότητα ξυλείας που είχε υλοτομήσει. Η σαμιώτικη ξυλεία, πριν απαγορευθεί εκ νέου η εξαγωγή της, ταξίδεψε
μέχρι τη Βηρυτό, την Αλεξάνδρεια, τη Σύμη, τη Ρόδο, την Αμοργό, τη
Νέα Έφεσο και τον Πειραιά.
Σύμφωνα με αναφορά του δημάρχου Μαραθοκάμπου στις 9-9-1893
από τα τέλη Ιουνίου 1893 η ξυλεία που εξήχθη από τα Καλαμπακτάσια
ήταν η εξής, όπως σημειώνεται στον επόμενο πίνακα.27
ποσότητα
ξυλείας

είδος
ξυλείας

1033

στρογγύλια

231
546
357
727
241
41
12
14
20
80
121

σουβέδες
στρογγύλια
στραβόξυλα
κούτλες
μικροί
σουβέδες
βωβά
κολωνάκια
αντένες
βωβά
στραβόξυλα
στραβόξυλα

50
90

πλάκες
πλάκες

13
46

βωβά
στραβόξυλα

179

πλάκες

29
28
300
10
24
1024
22
138

στραβόξυλα
στραβόξυλα
καπάκια
πευκών
βωβά
στραβόξυλα
σουβέδες
σκλήπερα
στρογγύλια

έμπορος

πλοίο

όνομα
πλοίου

πλοίαρχος

Ι. Α.
Γεωργάκης

βομβάρδα

Συζ Ραχμάν

Αχμέτ
Πάχαρη

Ι. Γεωργιάδης

σκούνα

Ρόδος

Αχμέτ
Καρήμ

Αλεξάνδρεια

Ν. Μάρτυρος

βρατσέρα

Νικόλαος
Μάρτυρος

Σύμη

Χαράλ.
Ικαρίου

Σύμη

Μεταμόρφωσις

Ι. Γεωργάκης
τρεχαντήρι Ευαγγελίστρια
Παν. Ψυλοπάτη
Βολάκης Μ.
Βολάκης

προορισμός

βρατσέρα

Άγιος
Νικόλαος

Αν. Γαβαλάς

Αμοργός

μαγούνα

Τριών
αδελφών

ανδρίκος
Λαρίου

Κάλυμνος

Ι. Γεωργιάδης
Γ. Μαρολύδης

τσερνίκι

Άγιος
Ονούφριος

Ι. Γεωργιάδης

γολέτα

Άγιος
Μερκούριος

Ι. Καραμαρούδης
Στ. Χριστοδούλου

Βασίλειος
Φαράκλας

Π.Καραμαρούδης

Γ.
Παπαδόπουλος

Κ. Πεγκλής

Νέα Έφεσος

Αλεξάνδρεια

περιοχές Καλαμπακτασίων: Άγιος Παντελεήμων (ιδιοκτ. Γεωργίου Κυριακού),
Χριστός (ιδιοκτ. Κικαντώνη), Μύλοι Δρακαίων (ιδιοκτ. Ι. Κυριακού, Γ. Χριστοδούλου κ.ά.) και Σοκίτσα (ιδιοκτ. Του εκ Λέκας παπαδημητρίου). Η έκταση
των θέσεων υπολογίζεται σε 2000 στρέμματα. Η συνολική έκταση των δασών
των Καλαμπακτασίων ανέρχεται σε 30-35.000 στρέμματα.
27. ΓΑΚ Σάμου, ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, δ. εγγρ. 71 Διάφορα έγγραφα της Βουλής για την εξαγωγή της ξυλείας.
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Ενόσω διαρκούσαν οι εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτησίες στα δάση δεν ήταν σταθερά οριοθετημένες με
αποτέλεσμα η μια ιδιοκτησία να εισέρχεται εντός της άλλης. Την επόμενη χρονιά, στην αιτιολογική έκθεση για το διάταγμα 313 «περί συλλογής και εκποιήσεως πευκοφλοιού Καλαμπακτασίων» αναφέρεται ότι
κατόπιν εισηγήσεων του επόπτη Α. Μανταφούνη και του βοηθού του
Αλ. Μακκά, το δημόσιο θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων του επί του
δάσους των Καλαμπακτασίων, αρκεί οι ιδιοκτήτες να ορίσουν τα σύνορα των κτημάτων τους και να συμπήξουν συνεταιρισμό εκμετάλλευσης του δάσους.28
Οι προτάσεις Α. Μακκά
Πολλά στοιχεία για τον βοηθό του επόπτη Αλέξανδρο Μακκά δεν
διαθέτουμε. Είχε διοριστεί βοηθός του επόπτη της γεωργίας και των
δασών και από το 1892 ανέλαβε τη διεύθυνση της νεοσύστατης Γεωργικής Σχολής Μυτιληνών.29 Από τις αναφορές του που σώζονται στο αρχείο του Ηγεμονικού Γραφείου διαπιστώνει κανείς ότι είχε έντονη
δραστηριότητα και αξιόλογες προτάσεις για την εκμετάλλευση, διατήρηση και προστασία των δασών της Σάμου.
Θα ήθελα να κλείσω την εισήγηση αυτή αναφέροντας τα κύρια σημεία μιας από τις αναφορές του Μακκά προς τον Ηγεμόνα το 1893, με
την οποία παρέκαμπτε τον προϊστάμενό του επόπτη, αλλά είχε μια συνολική πρόταση για τα δάση των Καλαμπακτασίων. Το Μάιο 1893 ο
Αλέξανδρος Μακκάς πήγε στο Καρλόβασι όπου έγινε παρουσία του
ίδιου και του τελώνη η πώληση διά δημοπρασίας του πευκοφλοιού Καλαμπακτασίων με πλειοδότη τον βυρσοδέψη Χουβαρδά. Ως προς την
υλοτομία στην περιοχή Καλαμπακτασίων παρατήρησε ότι υπήρχε μεγάλη αταξία, επειδή αλλοδαποί έμποροι και ντόπιοι δασοκτήμονες έχοντας τις σχετικές άδειες υπερβάλλουν για να ικανοποιήσουν τα
συμφέροντά τους διακατεχόμενοι από απληστία, ιδιαίτερα αφότου επιτράπηκε η εξαγωγή ξυλείας. Οι έμποροι δεν διστάζουν να κόψουν δένδρα οποιασδήποτε ηλικίας και μεγέθους και έτσι «η πλεονεξία θέλει

28. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1894, Διάταγμα 313 του 1894. Βλ.
και ΕΜΦ του 1894.
29. ΓΑΚ Σάμου, Διάταγμα 187 1892 και Διάταγμα 227 1893. Επίσης ΗΔΓ
3/1 1893.
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εξαφανίσει ό,τι η φύσις προς καλόν και ωραϊσμόν του τόπου προ πολλών ετών εδημιούργησε».30 Προτείνει λοιπόν ότι για να γίνει σωστή εκμετάλλευση αυτού του δασικού πλούτου που υπερβαίνει σε έκταση τα
30.000 στρέμματα θα πρέπει να γίνει συνεταιρισμός, μια εταιρία τοπική
η οποία θα αναλάβει την εκμετάλλευση όλης της δασικής έκτασης επί
30 χρόνια με τον όρο να υλοτομούνται 1000 στρέμματα κατ’ έτος. Στην
εταιρία θα γίνουν μέτοχοι υποχρεωτικά οι δασοκτήμονες. Υπολόγιζε ότι,
όταν θα υλοτομούνται τα τελευταία 1000 στρέμματα, στα πρώτα θα
υπάρχουν δένδρα 30 ετών κατάλληλα για οικοδομήσιμη και ναυπηγήσιμη ξυλεία. Επίσης, θεωρούσε πως αν σε κάθε στρέμμα υπάρχουν 40
πεύκα για κοπή η εταιρία θα υλοτομεί 40.000 πεύκα, τα οποία θα φέρουν εισόδημα 120.000 γροσίων. Χωριστά ο πευκοφλοιός που τον υπολόγιζε στις 160.000 οκάδες. Αυτού του είδους τη διαχείριση θεωρούσε
προσφορότερη για να εκλείψουν οι παντός είδους καταχρήσεις. Φυσικά
υπήρξε αντίλογος εκ μέρους του επόπτη που υποστήριζε ότι πεύκα ηλικίας 30 ετών δεν αποδίδουν κορμούς άνω των 20 εκατοστών διαμέτρου,
και επομένως δεν ήταν κατάλληλα για υλοτόμηση.
Επίλογος
Εν κατακλείδι, τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τη διαχείριση του
δασικού πλούτου της Σάμου τον 19ο αιώνα μας οδηγούν κυρίως στην
περιοχή Καλαμπακτασίων για την εξαγωγή ναυπηγήσιμης και οικοδομήσιμης ξυλείας και εμμέσως στην υπόλοιπη Σάμο λόγω πώλησης πευκοφλοιού. Ίσως στην περιοχή εκείνη ήταν ευκολότερη και η μεταφορά
της ξυλείας μέχρι τη θάλασσα. Πάντως η ξυλεία για οποιαδήποτε χρήση
εντός της Σάμου δεν επιβαρυνόταν με φορολογία. Από τη νομοθεσία
διαπιστώνουμε ότι η αυστηρότητα της εφαρμογής για την προστασία
του δάσους δεν ήταν αρκετή να περιστείλει τις καταχρήσεις, ενώ οι προτάσεις Μακκά για σύμπηξη συνεταιρισμού δεν πρέπει να εφαρμόστηκαν
για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους. Εκείνο που μένει από
το αρχειακό ταξίδι στα πευκοδάση της Σάμου το 19ο αιώνα είναι η
αγωνία για την προφύλαξή τους και η προσπάθεια μιας συνετής διαχείρισης.
Η έρευνα αυτή περιελάμβανε διάφορα: ναυπηγήσιμη, οικοδομήσιμη

30. ΓΑΚ Σάμου, Αρχείο ΗΔΓ, φάκ. 3/1 1893, έγγρ. 40.
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ξυλεία, εμπόριο πευκοφλοιού, ξυλανθράκων, αφορίες, απαγορεύσεις
εξαγωγής, λαθρεμπόρια προπάντων, νομοθεσία (νόμους, διατάγματα
και εγκυκλίους ένα σωρό) προτάσεις και αντιπροτάσεις για εκμετάλλευση και ανθρώπους παντού άπληστους, πλεονέκτες, φθονερούς, βιοπαλαιστές, πονηρούς, άγριους ξυλοκόπους, πιτυκάδες, μουλαράδες και
λοιπούς, εξαγωγές πού και πού προς Βηρυτό, Αλεξάνδρεια, Σύμη, Πειραιά και Τουρκία, αλλά και ανθρώπους ονειροπόλους με προοδευτικές
προτάσεις για συνεταιρισμούς, και αλλοδαπούς (Έλληνες) ανθρακείς
κτλ. κτλ κτλ. ιστορίες της πραγματικότητας αλλά και ιστορίες των προθέσεων και της ουτοπίας. Απουσιάζουν βέβαια οι γυναίκες αλλά είναι
σίγουρο πως είναι παρούσες σε όλα αυτά κι ας τις κρύβει η Ιστορία
όπως τόσους και τόσους. Ό,τι εκείνη αποσιωπά και περιφρονεί το φανερώνει η φαντασία και το συναίσθημα.

31. Τα στοιχεία από τις διαθέσιμες Επετηρίδες στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
Σάμου με τίτλο Επετηρίς της Ηγεμονίας Σάμου διά το έτος … υπό Επ. Ι.
Σταματιάδου, Εν Σάμω, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου 1879, 1880, 1886,
1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899.
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
– ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
1880-189931
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
– ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
1880-1899
!
Εισαγωγή

Εξαγωγή

έτος

είδος

προέλευση

ποσότητα

είδος

1879

ξυλεία

Αυστρία

ξυλάνθρακες

1880

ξυλεία

Αυστρία

ξυλάνθρακες

ποσότητα
3012
καντάρια
2905
καντάρια

ξυλεία
1886

ξυλεία

1887

ξυλεία

1888

ξυλεία

1890

ξυλεία

1891

ξυλεία

1892

ξυλεία

1893

ξυλεία
ξύλα καύσιμα
ξυλάνθρακες

1894

Τουρκία
Αυστρία
Τουρκία,
Αυστρία
Τουρκία
Αυστρία
Τουρκία
Αυστρία
Τουρκία
Αυστρία
Τουρκία
Αυστρία
Αυστρία

Αυστρία
Ελλάς
Τουρκία
Τουρκία
Ελλάς
Τουρκία

ξυλεία

Τουρκία
Τουρκία
--

ξυλεία

1896

ξυλεία

Τουρκία
Αυστρία

ξυλεία

ξυλεία

83
κομμάτια
2597
κομμάτια

Αυστρία

--

Τουρκία
Αυστρία

1899

Αυστρία
749
κομμάτια
364
κομμάτια

ξυλεία
ξυλεία

Αυστρία

ξυλεία

ξυλεία

ξυλεία

ξυλεία

Ελλάς

Τουρκία

1895

1898

ξυλεία

χώρα
αποστολής

ξυλάνθρακες
ξυλεία

Τουρκία
Αυστρία
Ρουμανία

ξυλάνθρακες

Τουρκία
Αυστρία
Ρουμανία

ξυλάνθρακες

ξυλεία

ξυλεία

6145
κομμάτια
2486
καντάρια
-16066
καντάρια
9087
κομμάτα
6744
καντάρια
84092
κομμάτια

Τουρκία
Αίγυπτος
Ελλάς
Τουρκία
Αίγυπτος
Τουρκία
Αίγυπτος
Τουρκία
Τουρκία
Γαλλία

!

Τμήμα διαβιβαστικού εγγράφου για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
1855 επί του νομοσχεδίου περί δασών !"
(ΓΑΚ Σάμου).
"

116

Βαγγέλης Δημητριάδης
Δάση και δασικά προϊόντα στη Σάμο
μετά τον Εμφύλιο
τις 7 Ιουνίου 1957 ο δασάρχης Σάμου Αναστάσιος Μαυροδήμος
περιέγραφε στον απολογισμό των προηγούμενων ετών την κατάσταση τω δασών του νησιού ως εξής:
Η μείωσις της δασικής παραγωγής των δασών Σάμου συμβαίνει εκ διαφόρων λόγων, κυριώτερος των οποίων είναι η
εξάντλησις του ωρίμου εκ των δασών ξυλώδους υλικού, η
οποία συνετελέσθη εις παλαιοτέρας εποχάς καθ’ ας αι παράνομοι και ληστρικαί υλοτομίαι ελυμαίνοντο τα δάση της Νήσου,
καθώς και κατά την περίοδον της Κατοχής και του Συμμοριτοπολέμου. Έτερος επίσης λόγος είναι ότι αι κατά τας εποχάς
ταύτας πυρκαϊαί Δασών έχουν εξαφανίσει το 1/3 σχεδόν της
όλης εκτάσεως των πευκοδασών της Νήσου.
Άλλοι λόγοι επίσης είναι αι δυσμενείς συνθήκαι εκμετάλλευσης πολλών δασοτεμαχίων λόγω της τοπογραφικής διαμορφώσεως της Νήσου, μη παρεχούσης ευκολίας μεταφοράς των
δασικών προϊόντων καθώς επίσης και το γεγονός ότι η δασική
ιδιοκτησία εν Σάμω είναι κατατετμημένη εις μικρά, πολλάκις
δε μικρότατα δασοτεμάχια, ανήκοντα εις διαφόρους ιδιώτας,
πολλοί των οποίων δεν δεικνύουν προθυμίαν εκμεταλλεύσεως
των δασοτεμαχίων των.1

Σ
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Στην έκθεση αυτή παρατηρούμε ότι πριν από 60 χρόνια οι διαπιστώσεις του υπεύθυνου για τις δασικές εκτάσεις της Σάμου που κάλυπταν το 30% του εδάφους της2 δεν ήταν θετικές για τέσσερις βασικούς
λόγους: α. Την παράνομη υλοτόμηση, β. τις πυρκαγιές, γ. το ανάγλυφο
του εδάφους και δ. το καθεστώς ιδιοκτησίας3 που περιελάμβανε κατά
κύριο λόγο μικρές ιδιοκτησίες δασοκτημόνων.
Οι αναφορές του δασάρχη μάλλον ήταν προφητικές έστω κι αν δεν
συνυπολόγιζε βασικές παραμέτρους που επέτειναν την εγκατάλειψη των
δασών και τη μείωση της δασικής παραγωγής τις επόμενες δεκαετίες.
Ανάμεσά τους αναφέρω ενδεικτικά τη μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με την αντίστοιχη εγκατάλειψη της υπαίθρου και την αραίωση των αγροτικών κέντρων, τη στροφή
της νέας γενιάς στις σπουδές, την «υπαλληλοποίηση» της ελληνικής κοινωνίας, τη γέννηση της τουριστικής περιόδου και των νέων επαγγελμάτων, το διαφορετικό τρόπο ζωής (επιβολή καταναλωτικού μοντέλου) με
τη σύμπραξη του εξηλεκτρισμού και την ελάττωση των οικιακών αναγκών από τη χρήση των δασικών και γεωργικών προϊόντων. Δηλαδή σημαντικές αιτίες που επηρέασαν την πατροπαράδοτη λειτουργία της
υπαίθρου, μείωσαν τον ενεργό αγροτικό πληθυσμό, απομάκρυναν τους
ανθρώπους από τη φύση και τις γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες
στη Σάμο από το 1950 μέχρι σήμερα ακολούθησαν φθίνουσα πορεία
όπως συνέβη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Τα στοιχεία που οδήγησαν το δασάρχη στην παραπάνω εκτίμηση
έχουν να κάνουν με την υλοτόμηση των δασών, τα παραγόμενα προϊόντα, τους τρόπους μεταφοράς της ξυλείας, την προσπάθεια αναδάσωσης, τη βόσκηση αιγοπροβάτων, τις φθορές, τις ζημιές και την παραβατικότητα. Όλα αυτά σε συνάρτηση με το Δασαρχείο και τη λειτουργία
του.

1. Βιβλίον Χρονικών Δασαρχείου Σάμου, σ. 80.
2. Ό.π., σ. 126.
3. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών της Σάμου βλ. Π. Σχίζα, «Τα
δάση της Σάμου από απόψεως ιδιοκτησίας» στο περιοδικό Μηνιαίον Δασικόν
Περιοδικόν, τεύχη 37 και 38, έτος Δ΄, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 1928, σ. 1-7
και 25-29 αντίστοιχα.
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Υλοτόμηση και υλοτόμοι
Η νόμιμη υλοτόμηση, με άδειες, την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία
πραγματοποιήθηκε σε δάση ιδιωτικά, διακατεχόμενα, δημόσια και σε
αγροκτήματα. Η ποσότητα της ξυλείας που υλοτομήθηκε από ιδιωτικά
δάση της Σάμου, ενώ καταρχήν παρουσίασε ύφεση συγκρινόμενη με την
προπολεμική περίοδο και ιδίως με τα τρία τελευταία χρόνια 1938 έως
1940, στις αρχές της δεκαετίας του 1950 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη
αύξηση, χωρίς ωστόσο η παραγωγή να υπερβεί τα προπολεμικά μεγέθη
παρά μόνο στην υλοτόμηση ξυλείας πλατάνου και βελανιδιάς. Τα έτη
1953 και 1954 πραγματοποιήθηκε σημαντική βελτίωση στην παραγωγή
πευκοφλοιού, καυσοξύλων και ξυλανθράκων σε τέτοιο βαθμό που προσεγγίσθηκε η προπολεμική παραγωγή.4
Η ξυλεία πεύκης που υλοτομήθηκε νόμιμα από αγροκτήματα ανήλθε
στο 20% της αντίστοιχης από τα ιδιωτικά δάση (295,5 κ.μ. έναντι 1581,4
το 1952). Η ανισότητα αυτή οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό δένδρων πεύκης που φύονταν σε αγροκτήματα και στο μεγάλο όγκο των
ιδιωτικών δασών. Την ίδια αναλογία παρουσιάζουν το 1952 ο πευκοφλοιός και η ξυλεία πλατάνου. Εκείνη την περίοδο καταγράφεται για
πρώτη φορά η υλοτόμηση της δρυός, παράγονται ξυλάνθρακες (1100 +
4.650 οκάδες το 1952) και η εκχέρσωση αγροκτημάτων αποδίδει 2.258
ζύγια5 θάμνων για την ασβεστοποιία.
Η εκμετάλλευση των δημόσιων δασών ήταν πενιχρή σε ποικιλότητα
ειδών. Αναφέρονται μόνο υλοτομήσεις πεύκης και αποκομιδή πευκοφλοιού. Αυτό καθορίζει και το είδος της χλωρίδας που κάλυπτε τα δημόσια δάση. Κατά την πενταετία 1950-1954 η ποσότητα υλοτόμησης
ξυλείας πεύκης από δημόσια δάση ανήλθε σε 52 περίπου κ.μ. έναντι
11.396 κ.μ. από τα ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση. Οι αριθμοί αυτοί
δικαιολογούν την ισχύουσα κατανομή των ιδιοκτησιών, αφού στις εκθέσεις του ο δασάρχης αναφέρει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν
δημόσιες δασικές εκτάσεις, ανέκαθεν τα δάση ανήκαν στις κοινότητες,
στα μοναστήρια, στην Εκκλησία και σε διάφορα φυσικά πρόσωπα και
ότι ακόμα κι εκείνα τα δάση που θεωρούνταν δημόσια, ήταν διεκδικούμενα από τους ιδιώτες και σταδιακά αναγνωρίζονταν από το υπουργείο
Γεωργίας ως ιδιωτικά.6 «Ούτω κατά το έτος τούτο [1958] ανεγνωρί4. Βλ. πίνακα παραρτήματος από Βιβλίο Χρονικών, ό.π., σ. 64.
5. Ζύγια = φορτώματα ή καντάρια ή κάτι άλλο (;)
6. Ό.π., σ. 72.
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σθησαν ως ιδιωτικά δέκα (10) δασοτεμάχια συνολικής εκτάσεως 808
στρεμμάτων.»7
Την ίδια πενταετία 1950-1954 υλοτομήθηκαν ατελώς από ιδιωτικά
δάση για τις προσωπικές ανάγκες των δασοκτημόνων περί τα 805 κ.μ.
ξυλείας πεύκης.8 Ανάλογη ήταν και η υλοτόμηση πεύκων από αγροκτήματα (630 κ.μ. την τριετία 1950-1952).9
Οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στο Δασαρχείο Σάμου αναφέρουν ότι το 1955 εργάζονταν στα δάση της Σάμου περί τα 300 άτομα.
Η απασχόλησή τους επιμεριζόταν σε 80 υλοτόμους πελεκητής και πριστής ξυλείας, 180 ανθρακοποιούς, 20 ασβεστοποιούς και 20 ρητινοκαλλιεργητές. Δεν αναφέρονται μεταφορείς και ανειδίκευτοι εργάτες
(σχίστες) ξυλείας. Ο αριθμός αυτός παρουσίασε μικρή κάμψη τα επόμενα χρόνια αρχής γενομένης από το 1956. Το 1957 η απογραφή των
εργατών δάσους δεν υπερέβαινε τα 240 άτομα.10
Η επεξεργασία της ξυλείας το 1955 γινόταν από 23 μηχανικά πριστήρια και 4 υδροπρίονα. Όλα ήταν ιδιωτικά. Τα μηχανοκίνητα λειτουργούσαν 6 στο Λ. Βαθέος, από 2 στο Πυθαγόρειο, Μυτιληνιούς, Παγώνδα,
Πύργο, Βουρλιώτες και Άγιο Κωνσταντίνο και από ένα στους Μαυρατζαίους, Κάτω Αρβανίτες, Χώρα, Μανωλάτες, και Νενέδες. Υδροπρίονα
υπήρχαν ένα στους Σοφούληδες των Νενέδων, ένα στα Κριθαράκια των
Κάτω Αρβανιτών και 2 στην περιφέρεια του Πύργου.11 Το 1956 τα μηχανοκίνητα πριστήρια αυξήθηκαν κατά δύο, ένα στο Πυθαγόρειο κι ένα
στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μέχρι το 1958 ο αριθμός τους ανήλθε στα 36.
Διέθεταν 82 άτομα προσωπικό και επεξεργάζονταν περί τα 1.000 κ.μ.
ξυλείας το χρόνο για τις τοπικές χρήσεις.12
Δασικά προϊόντα - τιμές
Τα παραγόμενα προϊόντα του δάσους και των αγροτικών κτημάτων
στη δεκαετία του 1950 ήταν η ναυπηγήσιμη και οικοδομική ξυλεία, τα
καυσόξυλα, οι ξυλάνθρακες, οι άνθρακες σιδηρουργίας, ο πευκοφλοιός,
η ρητίνη, το δαδί, ο ασβέστης, το κατράμι, τα αρωματικά φυτά, τα αφε7. Ό.π. σ. 97.
8. Ό.π. σ. 65.
9. Ό.π. σ. 66.
10. Ό.π., σ. 90. Βλ. και σχετικό πίνακα παραρτήματος.
11. Ό.π., σ. 76.
12. Ο αριθμός είναι αμφισβητήσιμος. Το επόμενο έτος δηλώνεται η επεξερ-
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ψήματα, ο δεψικός ρους, η μέλεγα κ.ά. Σημαντικότερο προϊόν ήταν η
ξυλεία τραχείας και μαύρης πεύκης από την οποία μόνο μία ποσότητα
παρέμενε στο νησί για τις επιχώριες ανάγκες, ο μεγαλύτερος όγκος της
φορτωνόταν σε πλοία και ταξίδευε σε αγορές εκτός Σάμου για να χρησιμοποιηθεί στη ναυπηγική. Γενικά τα δασικά προϊόντα πάντοτε κάλυπταν τις οικιακές ανάγκες των κατοίκων και των ναυπηγείων, οι
εισαγωγές ξυλείας αφορούσαν μικρές ποσότητες για την επιπλοποιία
και ειδικές κατασκευές. Το Δασαρχείο εκτιμούσε ότι κάθε χρόνο υλοτομούνταν περί τα 100 κ.μ. ξυλείας πεύκης, κυπαρισσιού και λεύκας
χωρίς άδεια για ατομικές ανάγκες και εμπόριο μέσα από αμπελώνες,
ελαιώνες και αγρούς. Οι ποσότητες αυτές δεν καταγράφονταν στους
πίνακες παραχθέντων προϊόντων.
Μεταφορά ξυλείας
Η χερσαία μεταφορά της ξυλείας γινόταν με φορτηγά αυτοκίνητα,
κάρα και ζώα μέσα από το αραιό εκείνη την εποχή επαρχιακό δίκτυο
συγκοινωνίας, τις ημιονικές οδούς, τα μονοπάτια και τους σύρτες. Λόγω
των δυσκολιών στη μεταφορά της εμπορεύσιμης ξυλείας κατά τη δεκαετία του 1960 η Αγροτική Τράπεζα επιδότησε την αγορά ειδικά εκπαιδευμένων ζώων.13 Αντίθετα δεν υπήρξε καμία βελτίωση στην
οδοποιία μέσα στα δάση ή στη διευθέτηση της κοίτης των χειμάρρων
απ’ όπου θα μπορούσε να μετακινηθεί ένα μέρος της υλοτομούμενης
ξυλείας. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950 έγινε μία διάνοιξη μήκους 4
χιλιομέτρων από τα Πλατανάκια Αγίου Κωνσταντίνου στους Μανωλάτες
και συνδέθηκαν οι Σταυρινήδες με την Άμπελο με δρόμο μήκους 3 περίπου χιλιομέτρων. Ως σταθμοί συγκέντρωσης και πρώτης αποθήκευσης
των δασικών προϊόντων στην ανατολική Σάμο για χερσαίες μεταφορές
χρησιμοποιήθηκαν τα εξής μέρη: Μυτιληνιοί, Παγώνδας, Πύργος, Κούτσι,
Θυμαριά Κάτω Αρβανιτών και Παπανικολάου Κουμαραδαίων.
Από τη θάλασσα η μεταφορά ξυλείας γινόταν με ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα σκάφη από Λιμένα Βαθέος, Κοκκάρι, Αυλάκια, Άγιο Κων-

γασία 400 κ.μ. ξυλείας, επειδή μία μεγάλη ποσότητα από αυτήν μεταφερόταν
εκτός Σάμου σε μεγάλα μεγέθη ως πελεκητή. Ό.π. σ. 104.
13. Μαρτυρία Ευρυβιάδη Δημητριάδη, συνταξιούχου υπαλλήλου της ΑΤΕ.
Ανέφερε το παράδειγμα του μεταφορέα Αποστόλου από τους Σπαθαραίους
Σάμου.
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σταντίνο, Κουρούντερε, Πυθαγόρειο, Ηραίον, Κυριακού, Τσόπελα και
Λιμνιωνάκι. Από τα σημεία αυτά η ξυλεία προωθούνταν στα κέντρα
κατανάλωσης του νησιού ή φορτωνόταν σε πλοία για να μεταφερθεί σε
άλλες αγορές. Το Δασαρχείο θεωρούσε βέβαιο ότι οι εξαγωγές ξυλείας
ξεπερνούσαν το 80% της παραγωγής και είχαν προορισμό τον Πειραιά,
τη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Η τραχεία πεύκη φορτωνόταν σε μεγάλα κορμοτεμάχια ως ναυπηγήσιμη και
η λαρικοειδής σε μικρότερα κορμοτεμάχια και σε πλάκες.14
Βόσκηση
Η βόσκηση αντιμετωπιζόταν από τη δασική υπηρεσία με σκεπτικισμό. Από τη μια η έλλειψη προσωπικού και δασοφυλάκων δεν επέτρεπε
την τήρηση των απαγορευτικών διατάξεων, από την άλλη η κατανόηση
και ελαστικότητα των παραγόντων στη βόσκηση μέσα σε δασικές περιοχές που δεν είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, επέτρεπαν στους νομάδες κτηνοτρόφους να βόσκουν τα ζώα τους χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον είχαν συνεννοηθεί με τους δασοκτήμονες
και κατέβαλαν κάποιο ενοίκιο σε είδος ή πιο σπάνια σε μετρητά. Κατά
τα έτη 1955-1957 στο νησί υπήρχαν συνολικά 21.500 αιγοπρόβατα από
τα οποία 5.350 ήταν οικόσιτα και νομαδικά πρόβατα.15 Τα επόμενα
χρόνια ο αριθμός τους δεν αυξήθηκε σημαντικά.16
Αναδάσωση
Η αποτυχημένη προσπάθεια αναδάσωσης από το Δασαρχείο Σάμου
με φύτευση και περιποίηση δενδρυλλίων (ποσοστό επιτυχίας 11,5%) την
περίοδο 1946-52, οδήγησε την υπηρεσία στο συμπέρασμα ότι τα μελλοντικά της σχέδια θα πρέπει να συνδεθούν με την απ’ ευθείας σπορά
στο αναδασωτέο έδαφος μετά από προκαλλιέργεια με αβαθές σκάλισμα. Γι’ αυτό το λόγο το 1952-53 η προσπάθεια αναδάσωσης πραγματοποιήθηκε με σπορά σε μικρές εκτάσεις από: την κοινότητα
Παλαιοκάστρου (855 τ.μ.), μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χώρας
(175 τμ.) και τη Μητρόπολη Σάμου (3.000 τ.μ.). Αλλά και αυτή η προ14. Ό.π., σ. 107.
15. Ό.π., σ. 74.
16. Το 1958 ήταν 22.785. Ό.π. σ. 97.
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σπάθεια παρά τις προσδοκίες δεν τελεσφόρησε, μόνο το 30% της σποράς στο καμένο Ραμπαϊδόνι από τη Μητρόπολη είχε επιτυχία, ενώ τα
άλλα δύο εγχειρήματα απέτυχαν.17
Το 1955 πραγματοποιήθηκε σπορά τραχείας πεύκης και πεύκης
τύπου marit(i)ma σε τρία στρέμματα δάσους της Ζωοδόχου Πηγής με
ποσοστό επιτυχίας 50%.
Σημαντικός θεωρήθηκε ο καθαρισμός της χαμηλής θαμνώδους βλάστησης σε 300 στρέμματα δημόσιου δάσους του Κουμαριώνα Λιμένος
Βαθέος όπου είχαν φυτρώσει νεαρά πεύκα και κυπαρίσσια.
Εναλλακτικά εκείνη την περίοδο η δασική υπηρεσία σχεδίασε να πειραματιστεί στην αναδάσωση με τεχνητές συστάδες, αλλά η εισήγησή
της δεν έγινε αποδεκτή από καμιά υπηρεσία ή κοινότητα, δεν υπήρχαν
οι απαραίτητες πιστώσεις. Έτσι το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Επισημάνθηκε ωστόσο ο ρόλος των ιδιωτών, οι οποίοι ενεργούσαν μεμονωμένες
φυτεύσεις στα κτήματά τους με κυπαρίσσια, λεύκες, καρποφόρα και
καλλωπιστικά δέντρα. Το 1957 φυτεύτηκαν λεύκες και κυπαρίσσια από
ιδιώτες σε αγροκτήματα περί τα 10.000 δενδρύλλια με άριστα αποτελέσματα. Επίσης η σπορά πεύκης κατά πινάκια σε 100 στρέμματα
στους Κάτω Αρβανίτες και την Άμπελο είχε επιτυχία 55%.
Στην ανανέωση των δασών απέβλεπαν τα μέτρα της υπηρεσίας για
την υλοτομία με την αφαίρεση ώριμων ατόμων πεύκης, την αραίωση μεσηλίκων συστάδων, καθαρισμούς-περιποίηση νεαρών δένδρων και θάμνεμα.
Η έλλειψη πόρων και οι ελλειμματικοί απολογισμοί ανέστειλαν τους
σχεδιασμούς του Δασαρχείου. Η έλλειψη οφειλόταν στην περιορισμένη
χορήγηση αδειών υλοτόμησης και θήρας σε συνδυασμό με τη ρητινοκαλλιέργεια την οποία δεν προτιμούσαν οι αγρότες, καθώς και με τις
μηδενικές ενοικιάσεις δημόσιων δασών, αφού οι επαγγελματίες εκμεταλλευτές και καρπωτές των δασικών προϊόντων ήταν δασοκτήμονες
και ιδιοκτήτες αγροκτημάτων. Ούτε οι κατασχέσεις ξυλείας18 και των
προϊόντων της κάλυπταν τα έξοδα του Δασαρχείου παρά τις συχνές εκποιήσεις.

17. Ό.π. σ. 59.
18. Στο συγκεντρωτικό «πίνακα Στ΄ Εκποιηθέντα κατασχεθέντα» του Βιβλίου Χρονικών του Δασαρχείου Σάμου, σ. 69, φαίνεται ότι κατά την πενταετία
1950-1954 κατασχέθηκαν και εκποιήθηκαν 97,612 κ.μ. ξυλείας πεύκης.
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Παραβατικότητα, φθορές και ζημίες
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν κατέστρεφαν τα δάση, παρατηρήθηκε όμως σε περιορισμένο αριθμό ατόμων πεύκης φθορά από μυκητίαση που πρόσβαλλε τα γερασμένα άτομα όταν δεν υλοτομούνταν
εγκαίρως.19 Τις πιο υπολογίσιμες φθορές προξενούσε στα δάση η παράνομη δραστηριότητα των ανθρώπων. Αιτίες που οδηγούσαν τον αγροτικό πληθυσμό στην παραβατικότητα ήταν η φτώχεια, η έλλειψη
δασοπροστασίας και ενημέρωσης, και η χρονοβόρα διαδικασία για τη
χορήγηση αδειών ή τίτλων ιδιοκτησίας δηλαδή η γραφειοκρατία. Τα κυριότερα δασικά ανομήματα ήταν η παράνομη υλοτομία, η παράνομη ανθρακοποιία, η παράνομη βόσκηση, το παράνομο κυνήγι και οι μικρής
έκτασης εμπρησμοί. Την τριετία 1955-1957 προξενήθηκαν 18 εμπρησμοί
και κάηκαν 472 στρέμματα με πεύκα, αείφυλλους θάμνους και πλατύφυλλα δέντρα. Οι περισσότερες πυρκαγιές προξενήθηκαν από ρογγίσματα20 κτημάτων από γεωργούς. Συνολικά το 1957 βεβαιώθηκαν 71
δασικές παραβάσεις, 4 από τις οποίες σε βαθμό πλημμελήματος. Από
αυτές 47 ήταν υλοτομίας, 3 ανθρακοποιίας, 5 βοσκής, 6 θήρας, 4 εμπρησμοί και 6 διάφορες παραβάσεις.21 Ο αριθμός των παραβάσεων της
δεκαετίας δεν παρουσίασε μεγάλη απόκλιση από χρόνο σε χρόνο, κινήθηκε ανάμεσα στις 50 με 85. Εξαίρεση στην πτωτική τάση των πυρκαγιών αποτελεί ο Αύγουστος του 1958 λόγω ελαιοπαραγωγικής χρονιάς
και υψηλού καύσωνος. Τότε στην Ελλάδα απανθρακώθηκαν μεγάλες
εκτάσεις και στη Σάμο κάηκαν 1.135 στρέμματα, τα περισσότερα πευκοδάση.22 Οι μικρής έκτασης φθορές αποδίδονταν στη διαφώτιση του
πληθυσμού με δημοσιεύσεις, ομιλίες, επαφές, έντυπες οδηγίες και από
την έλλειψη προσωπικού για τη διενέργεια πυκνών ελέγχων. Φυσικά

19. Ό.π., σ. 77.
20. Ρόγγισμα = καθάρισμα των ξερών χόρτων με φωτιά.
21. Ό.π., σ. 92.
22. Παρόλα ταύτα οι πυρκαγιές που προξενήθηκαν στα δάση της Σάμου
στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και το 1958 είναι κατά πολύ μικρότερες της
επόμενης εικοσαετίας όπου κατά την πενταετία 1983-1987 κατακάηκαν 30.000
στρέμματα δασών. Βλ. Αλέξιος Αναστασίου «Τα δάση τραχείας πεύκης της
Σάμου», στο Δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης (οικολογία, διαχείριση, αξιοποίηση). Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης που έγινε στη Χαλκίδα στις 30
Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1987, έκδ. Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 142.
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και από την περιποίηση των κτημάτων και τον καθαρισμό των δασών.
Το προσωπικό του Δασαρχείου προς το τέλος της δεκαετίας του 1950
(1958) είχε κατέλθει στο 1/3 του προβλεπομένου23 και δεν υπερέβαινε
τα τρία άτομα (δύο δασικοί υπάλληλοι και ένας δασοφύλακας, άρα η
παραβατικότητα, όπως παραδέχονταν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας κινούνταν σε πολύ υψηλά ποσοστά. Ωστόσο η πραγματική εκτίμηση της
παράνομης υλοτόμησης παρέμενε αδύνατη.
Επίλογος
Από όσα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι τα δάση της Σάμου κατά τη δεκαετία του 1950, όταν μόνο το 1/3 του πληθυσμού της χώρας ήταν αστικός, ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή των ανθρώπων και συνέβαλλαν, εκτός
από την υγεία και την ομορφιά, στην οικογενειακή και γενική οικονομία
του τόπου. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν τους
ξυλάνθρακες για μαγείρεμα και για θέρμανση, οι οινοπαραγωγοί τη ρητίνη για το κρασί, οι βυρσοδέψες τον πευκοφλοιό και το δεψικό ρου για
την επεξεργασία δερμάτων, οι ξυλουργοί και οι ναυπηγοί το ξύλο ως
πρώτη ύλη για την κατασκευή σκαφών και κατοικιών, οι σιδηρουργοί
τους άνθρακες σιδηρουργίας ως καύσιμη ύλη. Φυσικά, πιο ωφελημένοι
από τα δάση ήταν οι υλοτόμοι, οι πριονιστές, οι έμποροι ξυλείας, οι
ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων (αυτοκινητιστές, ημιονηγοί, πλοιοκτήτες), οι ιδιοκτήτες δασοτεμαχίων, οι ρητινοκαλλιεργητές, οι συλλέκτες
πευκοφλοιού, οι ανθρακοποιοί, οι ασβεστοποιοί, οι ανειδίκευτοι εργάτες,
δηλαδή ένας ολόκληρος κόσμος. Το δάσος υπήρξε μια σπουδαία πλουτοπαραγωγική πηγή, η οποία σήμερα έχει χάσει την αξίας της. Η αστικοποίηση και ο τουρισμός συνετέλεσαν ώστε τα πευκοδάση της Σάμου
να παραμένουν ανεκμετάλλευτα και, σύμφωνα τουλάχιστον με τους λιγοστούς που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους, η πολιτεία προβάλλει
νόμους και διατάξεις που λειτουργούν ως αντικίνητρα για την ανάπτυξη.24

23. Ό. π., σ. 96.
24. Βλ. συνέντευξη δασάρχη Σάμου Ζωής Κινιαζοπούλου σε Β. Δημητριάδη
και Χ. Λάνδρο το Μάρτιο του 2014, που δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο.

!
!
!
!
!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
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!
ΔΑΣΟΥΣ
!
ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΙ
ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΑΣΟΥΣ

ΕΤΟΣ

ΥΛΟΤΟΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

1955

80

180

20

20

300

1956

75

175

20

20

290

1957

60

140

17

15

232

1959

60

150

2025

15

245

!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡ0ΪΟΝΤΩΝ

!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡ0ΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΞΥΛΕΙΑ
ΠΕΥΚΗΣ
κυβικά μέτρα
ΞΥΛΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
κυβικά μέτρα
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ζύγια
ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ
οκάδες
ΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ
οκάδες
ΡΗΤΗΝΗ
οκάδες

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1.571

2.086

1.99426

1.697

1.559

2.098

35

39

22

11

15

22

845

73.454

72.420

96.850

186*27

102*

8.800

4.280

15.700

2.300
20.000

2,5*

600
14.000

26.730

24.260

21*

20*

ΔΑΔΙ
300
οκάδες
ΠΕΥΚΟΦΛΟΙΟΣ
7.080
16.750
18.850
29.600
16,5*
19*
οκάδες
!
!
ΚΕΡΑΤΙΑ
3.800
οκάδες
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΚΑΤΡΑΜΙ
;M!P!U/05+1RB!/)/IT+2$!C@$![3=5+1(3)888!3=2+U$=&50$($!/01(&(F62)($!62!@R)!/0%20@(=($'/)]8!<8!=8!08!":?!!
400
οκάδες
;>!c=(&(G'a()@/$!2=$=&T()!9:^"::!,868!V3&2'/!=2F,RB7!,3=/+'00(3!,/$!&2F,/B!=(3!3&(@(6AQR,/)!1W+'B!
5U2$/!G$/!26=C+$(!,/$!,5&3dR!/@(6$,-)!/)/G,-)!@W)!,/@(',W)8!
;N!bCGW!@RB!/&&/GAB!@W)!0@/Q6-)!@/!62GTQR!62!/0@2+'0,(!JeL!2,I+5a()@/$!02!@C)(3B8!

! Ο δασάρχης αναφέρει ότι «υπάρχουν... υπερδιπλάσιοι ασχολούμενοι με
25.
!
την ασβεστοποιίαν». Ό. π. σ. 103
!
26. Υπολογίζονται επιπλέον 80-100 κ.μ. ξυλείας πεύκης, κυπαρίσσου και
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
λεύκας
που υλοτομήθηκαν χωρίς άδεια για εμπόριο και κάλυψη ατομικών
;M!P!U/05+1RB!/)/IT+2$!C@$![3=5+1(3)888!3=2+U$=&50$($!/01(&(F62)($!62!@R)!/0%20@(=($'/)]8!<8!=8!08!":?!!
;>!c=(&(G'a()@/$!2=$=&T()!9:^"::!,868!V3&2'/!=2F,RB7!,3=/+'00(3!,/$!&2F,/B!=(3!3&(@(6AQR,/)!1W+'B!
αναγκών
των κατοίκων.
5U2$/!G$/!26=C+$(!,/$!,5&3dR!/@(6$,-)!/)/G,-)!@W)!,/@(',W)8
!
27. Λόγω της αλλαγής των σταθμών τα μεγέθη με αστερίσκο
(*) εκφράζονται
;N!bCGW!@RB!/&&/GAB!@W)!0@/Q6-)!@/!62GTQR!62!/0@2+'0,(!JeL!2,I+5a()@/$!02!@C)(3B8!
σε τόνους.
!
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ΠΙΝΑΚΑΣΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΤΟΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

1955

5

45

1956

9

226

1957

4

201

1958

9

1.135

Πεύκα 959 στρ.

1959

6

361

Πεύκα 11 στρ.

Αείφυλλα και
πλατύφυλλα δένδρα
Αείφυλλα και
πλατύφυλλα δένδρα
Πεύκα 91 στρέμ.,
αείφυλλα και
πλατύφυλλα δένδρα

1960

8

383

Πεύκα 83στρ.

ΣΥΝΟΛΟ

36

2.351

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ28
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ28
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1954

Κυβικό
μέτρο
Κυβικό
μέτρο
Κυβικό
μέτρο
Κυβικό
μέτρο

200
δρχ.
220
δρχ.
220
δρχ.
230
δρχ.

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Ζύγι

ΘΑΜΝΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ

Ζύγι

ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οκά

ΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ

Οκά

ΠΕΥΚΟΦΛΟΙΟΣ

Οκά

ΡΗΤΙΝΗ

Οκά

ΠΕΥΚΟ
ΔΡΥΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

1955

1956

250

290

260

300

270

300

280

320

4 δρχ.

5

6

1 δρχ.

1

1,5

0,35

0,60

0,25

0,50

0,10

0,15

0,40

0,50

0,35
δρχ.
0,25
δρχ.
0,10
δρχ.
0,40 δρχ

ΡΟΥΣ ΔΕΨΙΚΟΣ
Οκά
1 δρχ.
1
1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;9!X2@5!@(!"OM>!I/')2@/$!C@$!$01F2$!=2+$00C@2+(!(!)C6(B!@(3!2&2FQ2+(3!26=(+'(37!U2)!3=5+12$!U$/@'6R0R8!
Z)/IT+2@/$!6C)(!2)U2$,@$,5!R!@$6A!@(3!=2F,(3!C@$!,36/')2@/$!GF+W!0@$B!?::!U+/16TB!@(!,868!!
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28. Μετά το 1956 φαίνεται ότι ισχύει περισσότερο ο νόμος του ελεύθερου
εμπορίου, δεν υπάρχει αυστηρή διατίμηση. Αναφέρεται μόνο ενδεικτικά η τιμή
του πεύκου ότι κυμαίνεται γύρω στις 300 δραχμές το κ.μ.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟ 1964
ΕΙΔΟΣ
ΔΑΣΗ
ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ
ΒΟΣΚΕΣ
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ
ΒΟΣΚΕΣ
ΑΓΡΟΙ
ΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

!

!

!

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

139.000

29,5

81.350

17,3

10.000

2,1

16.000

3,4

130

0,3

470.228

100

Δημήτρης Θρασυβούλου
Το τέλος της παραδοσιακής υλοτομίας στη Σάμο.
Η βιωμένη μαρτυρία
ι σκέψεις και οι απόψεις που θα διατυπωθούν στην ακόλουθη
ανακοίνωση στηρίχθηκαν σε προφορικό υλικό που αντλήθηκε
μέσα από ένα σύνολο συνεντεύξεων που συγκέντρωσε ο κ. Κ.
Δαμιανίδης και η κ. Έλσα Χίου και απομαγνητοφωνήθηκαν από συνεργάτες του προγράμματος. Ήταν μέσα στους στόχους του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος, οι συνεντεύξεις να έχουν έναν συμπληρωματικό
μεταξύ τους χαρακτήρα, ώστε το σύνολο των πληροφοριών να καλύπτει
έναν κύκλο, τον κύκλο της σαμιώτικης υλοτομίας.
Από το υλικό αυτό, το οποίο εξ ορισμού έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης, αντλήθηκαν πληροφορίες για την κοινωνική συγκρότηση του κόσμου των υλοτόμων, για το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο κινήθηκε η τοπική υλοτομία, με τον απώτερο στόχο να κατασκευαστεί μια κοινωνιολογία της τοπικής υλοτομίας, συμπλήρωμα μιας
ιδεατής όσο και απαραίτητης κοινωνιολογίας του προνεωτερικού κόσμου της Σάμου. Στην παρούσα ανακοίνωση η προσοχή στράφηκε κυρίως προς τον εντοπισμό και τον ερμηνευτικό σχολιασμό της μεγάλης
τομής που αποτυπώνεται στις συνεντεύξεις, μιας κάθετης τομής στην
τοπική ιστορία, παράλληλη της μεγάλης τομής της παγκόσμιας ιστορίας
που χαρακτηρίζει τη μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και
ζωής προς τον κόσμο της νεωτερικότητας.

Ο
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Το σύνολο των συνεντεύξεων που συγκεντρώθηκαν αποτυπώνει με
σαφήνεια τον κύκλο της παραδοσιακής υλοτομίας της Σάμου. Ο κύκλος
αυτός αρχίζει από την ώρα που θα υπάρξει η παραγγελία ή η ανάγκη
προμήθειας της ξυλείας και ολοκληρώνεται με το τελικό προϊόν, που
μπορεί να είναι το καΐκι ή το έπιπλο, ή ακόμα και η τραβάκα, ή το τσατί
για την κατασκευή των εσωτερικών τοίχων του παραδοσιακού σπιτιού.
Οι συνεντεύξεις καλύπτουν όλα τα στάδια αυτού του κύκλου.
Ως προς την ηλικιακή ταυτότητα των ανθρώπων που έδωσαν τις συνεντεύξεις, οι περισσότεροι από αυτούς γεννήθηκαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ενώ υπάρχουν πολύτιμες μαρτυρίες υλοτόμων που
γεννήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’20 ή στη δεκαετία του ’30.
Είναι ευνόητο ότι τα κείμενα των συνεντεύξεων παρουσιάζουν πολλά
κοινά στοιχεία και προσφέρουν ποικίλες πληροφορίες για τον κόσμο
της υλοτομίας και κυρίως για τους ανθρώπους που την εξάσκησαν. Πληροφορίες για τις τεχνικές, για τα εργαλεία, για την ποιότητα των κατασκευών, για τις δυσκολίες και για τα μυστικά της δουλειάς, υλικό και
πληροφορίες που αναπτύσσονται σε άλλο σημείο του παρόντος τόμου.
Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ίσως στοιχείο που επανέρχεται σε όλες τις
συνεντεύξεις ανεξαιρέτως, και αποτελεί αντικείμενο του παρόντος κειμένου, είναι ότι όλοι οι πληροφορητές μιλούν για το τέλος μιας εποχής
και οι ίδιοι αισθάνονται ως φορείς ενός κόσμου που έχει πλέον τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να καταγράψουμε μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της σαμιώτικης υλοτομίας,
η οποία μπορεί και πρέπει να προσφέρει υλικό για κατανόηση και γόνιμο προβληματισμό.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή αυτή η τόσο σημαντική τομή, αυτή
η αλλαγή σελίδας, η σύγκριση ανάμεσα στο πριν και στο μετά είναι,
νομίζω, απαραίτητη. Στο ερώτημα: Ποιος είναι ο κόσμος των παραδοσιακών υλοτόμων της Σάμου, μπορεί σήμερα κάποιες απαντήσεις να
μοιάζουν αυτονόητες, αλλά για τις επόμενες γενιές δεν θα υπάρχει τίποτα το αυτονόητο.
Ο κόσμος των παραδοσιακών υλοτόμων της Σάμου πριν από όλα
είναι ένας κόσμος του βουνού, ένας αμιγώς αγροτικός κόσμος, που χρησιμοποιεί την υλοτομία συμπληρωματικά κατά τεκμήριο, όταν η κύρια
απασχόληση είναι η γεωργία. Οι γονείς όλων των υλοτόμων που αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους ήταν αγρότες, χωρίς καμιά εξαίρεση. Αγρότες ήταν και είναι και οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος ασχολήθηκαν με
το ξύλο και τη διακίνησή του. Στην ερώτηση ποιοι χωριανοί ασκούσαν
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το επάγγελμα του υλοτόμου στους Αρβανίτες, η απάντηση εκφράζει με
σαφήνεια το γενικότερο κλίμα. «Σχεδόν το πιο πολύ χωριό έκανε αυτή
τη δουλειά, γιατί εδώ είχαμε μόνο αμπέλια, ελιές και ξυλείες».1 Οπωσδήποτε υπήρξε εξειδίκευση, αλλά ακόμα και αυτή ήταν ενταγμένη στο
ευρύτερο πλαίσιο της αγροτικής ιδεολογίας.
Στη Σάμο η υλοτομία παρέμεινε μια τέχνη αποκλειστικά εμπειρική,
όπως και όλες οι άλλες τέχνες του παραδοσιακού κόσμου εξάλλου, από
τον πατέρα στο γιο, χωρίς άλλη επιλογή. Το σχολείο, ως θεσμός, αποτελεί πρόταση και κατάκτηση της νεωτερικότητας. Παράλληλα με τη
γεωργική απασχόληση, που ήταν ο απαράβατος κανόνας της ζωής, κάποιοι υλοτόμοι ήταν συγχρόνως και μαραγκοί, άλλοι μουλαράδες, καραβομαραγκοί, μυλωνάδες. Όλοι γύρω από τη γη και το νερό. Θα ισχύει
άραγε το ίδιο και για τους υλοτόμους του επόμενου αιώνα; Πιθανόν
ναι, το πιθανότερο όχι. Η βιωμένη πραγματικότητα, δηλαδή η ιστορία,
θα έχει τον τελικό λόγο.
Αυτή η τάξη του κόσμου των υλοτόμων, που καθορίζεται σε εμπειρική βάση και παραδίδεται από τις παλιότερες γενιές στις νεότερες,
έχει κι άλλες παραμέτρους, που εμφανίζονται πολύ καθαρά στις αφηγήσεις. Είμαστε ακόμα μπροστά σε μια κοινωνία αλληλογνωριμίας, με
κέντρο το χωριό, όπου η ντομπροσύνη και οι καθαρές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για
τη σύσταση αυτού του κόσμου των παραδοσιακών υλοτόμων. Ο εργολάβος συνήθιζε να παίρνει εργάτες από το χωριό του, ενώ τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντοτε, οι κομπανίες των υλοτόμων στήνονταν με
βάση τη συγγένεια ή την αγχιστεία. Σε αυτές τις κοινωνικές δομές, ο
καταμερισμός εργασίας είναι περιορισμένος έως και ανύπαρκτος, ενώ
είναι αυστηρός, καθόσον αφορά τον καταμερισμό μεταξύ των φύλων.
Στις περισσότερες συνεντεύξεις η παρουσία γυναικών δεν αναφέρεται
στον τόπο δουλειάς λόγω της σκληρότητας του επαγγέλματος. Όταν
κατ’ εξαίρεσιν η γυναίκα πηγαίνει στο βουνό, το κάνει για να συμμετάσχει επικουρικά στην εργασία του άντρα της και πάντα βραχυπρόθεσμα και ευκαιριακά, ποτέ μόνιμα και σε σταθερή βάση.
Σ’ αυτόν τον κόσμο της πατροπαράδοτης υλοτομίας, η τεχνολογία
παρέμεινε σε υποτυπώδη μορφή. Μέχρι τη δεκαετία του ’60 το τσεκούρι με το πριόνι και οι παραλλαγές τους ήταν τα μοναδικά εργαλεία
για τους υλοτόμους της Σάμου. Η εφευρετικότητα και η προσαρμογή
1. Συνέντευξη Γιάννη Κιουλάφα από το χωριό Αρβανίτες.
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στον κόσμο του βουνού έλυναν τις περισσότερες φορές το πρόβλημα
που προέκυπτε.
Στο πλαίσιο της παραδοσιακής σκέψης, το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας την καθιστούσε μυστήριο που δεν ταίριαζε με την
κανονικότητα και την προσδόκιμη επαναληπτικότητα του κύκλου της
γεωργικής ζωής. Σε μια από τις συνεντεύξεις, θα έλεγα σε μια ευτυχή
στιγμή του όλου προγράμματος, ένας από τους πληροφορητές, σπεύδει
να εκφράσει την άποψή του για το τσαπράζι, το εργαλείο που είχε την
δυνατότητα να μετατρέπει το παλιό πριόνι σε αιχμηρό και επομένως
δυναμικό εργαλείο.
Ήτανε δύο και σκίζανε ξύλα. Και τους είχε σφίξει το ξύλο
και δεν κοβότανε. Και πέρασε, λέει, ο διάολος από κει και τους
είδε και τους λυπήθηκε. «Βρε σεις τι κάνετε εδώ; Τι θέλετε;»
«Τι να θέλουμε, βρε μάστορα; Δεν κόβουν τα πριόνια μας». Τους
είδε τότε στενοχωρημένους ο διάολος και στράβωσε τα χείλια
του και το καταλάβανε αυτοί. «Α! είπανε, το ’να χείλι πάνω, τ’
άλλο κάτω, τσαπράζι θέλει η δουλειά».2
Αυτή την αντίληψη που συνδέει την τεχνολογία με τις τέχνες του διαβόλου τη συναντάμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου των γεωργών. Ειδικότερα ο γύφτος, ο σιδεράς και κοντά σ’ αυτούς ο τροχιστής
ή ο πελεκητής της μυλόπετρας και κατ’ επέκτασιν ο μυλωνάς επιβαρύνονται με τη βαριά κατηγορία της συνέργειας με το διάβολο, σε αντίθεση με τον χαρακτήρα του βοσκού, που εξ ορισμού είναι συνεργάτης
του αγαθού.
Αν μη τι άλλο, οι αντιλήψεις αυτές εκφράζουν βαθύτερες νοοτροπίες
ριζωμένες βαθιά στο χρόνο, σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και νοηματοδοτικό πλαίσιο στο οποίο είναι απολύτως ενταγμένη και η τέχνη της υλοτομίας.
Ακόμα και η τεχνολογία του νεροπρίονου, που οπωσδήποτε επιτάχυνε τη διαδικασία κοπής των δέντρων, αν και εκμεταλλευόταν με απλό
τρόπο τους φυσικούς πόρους, δεν λειτούργησε με μεγάλη αποτελεσματικότητα, καθώς προσέκρουσε, σε άλλες εγγενείς δυσκολίες, που είχαν
να κάνουν με τη μεταφορά του ξύλου στο χώρο του νεροπρίονου λόγω
της έλλειψης δρόμων.
Σε άλλες συνεντεύξεις, η τεχνολογία έρχεται από απέναντι, από τη
Μικρά Ασία, με πιο χαρακτηριστική μια αφήγηση για τον Μικρασιάτη
2. Συνέντευξη Πολύδωρου Παπαχονδρού από το χωριό Πύργος.
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μαραγκό και εμπειρικό γιατρό, τον Μαστρανέστη, που δίδαξε στους
Μαραθοκαμπίτες την τέχνη της τραβάκας και των μεγάλων ξύλινων κατασκευών, ένας άνθρωπος που είχε τη μοναδική –πέρα από τα ανθρώπινα όρια– ικανότητα να παραλύει ένα σκυλί και την ίδια στιγμή να το
επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.3
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η καθημερινότητα ακολουθούσε και αυτή το όριο
του ελάχιστου. Λίγο φαΐ, λίγα αγαθά, λίγο το παραγόμενο προϊόν, λίγες
οι απαιτήσεις.
Σ’ αυτόν λοιπόν τον κόσμο της σκληρής και στερημένης ζωής και της
καχυποψίας απέναντι στην τεχνολογία, σε έναν κόσμο όπου όλα αλλάζουν με ασύλληπτα αργούς ρυθμούς, τόσο ώστε κάθε αλλαγή να φαίνεται ότι εκπορεύεται εκ του πονηρού, σε έναν κόσμο όπου ο κύκλος του
χρόνου είναι η ιερή κανονικότητα και η σταθερή επιδίωξη κάθε συλλογικού υποκειμένου, η ιταλική κατοχή έφερε τα πρώτα σημάδια και τα
πρώτα μηνύματα ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν, είτε προς
το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο. Η εμφάνιση των κατακτητών στα
σαμιώτικα βουνά, η οικειοποίηση των φυσικών πόρων και κυρίως οι
πυρκαγιές του 1943 για την εκδίωξη των ανταρτών από το φυσικό τους
χώρο, ήταν αυτά τα πρώτα αλλά εμφανή σημάδια μιας κάθετης αλλαγής
ως προς την αργόσυρτη κανονικότητα της προπολεμικής ισορροπίας.
Η Απελευθέρωση υποσχέθηκε μια επιστροφή στην ομαλότητα, όταν
κάποιες παραγγελίες σκαφών εμφανίστηκαν πάλι στα σαμιώτικα ναυπηγεία, αλλά η συνέχεια δεν επέτρεψε τη σταθερότητα.
Ο Εμφύλιος άφησε χειροπιαστά τα σημάδια του στα σαμιώτικα
δάση, είτε με τις νέες πυρκαγιές για την εκδίωξη των συμμοριτών πλέον,
είτε με τα βλήματα που είχαν παραμείνει στους κορμούς των δέντρων
και κατέστρεφαν τα πριόνια.
Το τέλος της τραγικής αναστάτωσης δεν επανέφερε τα πράγματα
στην προηγούμενη κατάσταση, όπως όλοι περίμεναν, γιατί απλούστατα
από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη και στον κόσμο
γενικότερα είχε ξεκινήσει μια νέα εποχή, εποχή ραγδαίων αλλαγών,
όπου η τεχνολογία θα έπαιζε πλέον τον κυρίαρχο κανονιστικό ρόλο τόσο
στις κοινωνίες, όσο και στα μυαλά των ανθρώπων.
Το μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης θόλωσε τις μνήμες των υλοτόμων,
για να τις ξαναβρούμε στη δεκαετία του ’60, τότε που η πετρελαιοκίνηση πρόσφερε μια νέα ώθηση στον ενεργειακό τομέα των χωριών της
3. Συνέντευξη Μανόλη Ρήνα από το χωριό Μαραθόκαμπος.

134

Σάμου. Η πριονοκορδέλα ήταν η πρώτη μεγάλη αλλαγή στον κόσμο των
υλοτόμων. Οι ρυθμοί πλέον έγιναν ταχύτατοι και η υπόσχεση για βελτίωση των πάντων έγινε χειροπιαστή. Σε ελάχιστο χρόνο, στο τέλος της
δεκαετίας του ’70 ή λίγο αργότερα, η μοντέρνα πριονοκορδέλα αντικαταστάθηκε από τα αλυσοπρίονα της εταιρείας Stihl, παράλληλα με μια
νέα καινοτομία, εξίσου ρηξικέλευθη για την υλοτομία της Σάμου. Τη
διάνοιξη δρόμων ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία των σαμιώτικων
βουνών και τη συνακόλουθη εισβολή των αυτοκινήτων. Τώρα πια οι πολυήμερες παραμονές στο βουνό δεν είχαν κανένα νόημα, ούτε η σύσταση
κομπανίας υλοτόμων με όρους συγγένειας ή εντοπιότητας, όπως επίσης
και το γεωγραφικό όριο κοπής των δέντρων που οριζόταν από τα κοινοτικά δάση. Κατέρρευσε κι αυτό. Κυρίως κατέρρευσε, στα όρια της
εξαφάνισης, ο τόσο απαραίτητος κρίκος της παραδοσιακής υλοτομίας,
η μεταφορά των ξύλων με τα μουλάρια, οι σύρτες, τα σάλια και η σχέση
των μεταφορέων με τα ζώα, που έδινε μια άλλη διάσταση στις τοπικές
κοινωνίες, όχι απαραίτητα ειδυλλιακή.
Κι ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα, μια άλλη παράμετρος
εμφανίστηκε που έτεινε προς τη διατάραξη της νέας εύθραυστης ισορροπίας. Η εμφάνιση του πλαστικού και οι ραγδαίες αλλαγές στη μετακίνηση και τη μεταφορά προϊόντων με μεγάλα πλοία που ξεπερνούσαν
τις δυνατότητες της τοπικής ναυπηγικής.
Σ’ αυτήν την οριακά κρίσιμη στιγμή της πανάρχαιας τέχνης των υλοτόμων της Σάμου, η πυρκαγιά του 1981 σήμανε ένα τραγικό τέλος.
Η Σάμος άμα την έβλεπες το ’81 πώς ήτανε, καταπράσινη!
Πώς άμα προχωράς από δω από Κοντέικα και Πλάτανο κι όλα
αυτά έτσι ήτανε. Καταπράσινα. Αυτό που έμεινε, δεν το γνωρίζαμε μετά.4
Η πυρκαγιά του 2000 ήταν το τελικό ορόσημο. Η μείωση της ξυλείας
έφερε την αισθητή μείωση και του αριθμού των υλοτόμων, με άλλα
λόγια έκλεινε χαρακτηριστικά ο κύκλος της υλοτομίας στη Σάμο. Ο κύριος Σωκράτης Ταμβακολόγος έμελλε να είναι ένας από τους τελευταίους, για άλλους ο τελευταίος υλοτόμος της Σάμου.
Σήμερα τα εργαλεία των παλιών υλοτόμων μένουν στις αποθήκες, περιμένοντας τη μνήμη –και όχι τα χέρια– των νεότερων για να τα
επαναφέρουν στο προσκήνιο. Σε μια τυπική ερώτηση αν υπάρχουν
ακόμα τα παλιά εργαλεία, η απάντηση είναι εύγλωττη.
4. Συνέντευξη Νικόλα Μένεγα από το χωριό Πλάτανος.
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Δεν έχει στειλιάρι κανένα, αφού τα ’χουμε παρατήσει τόσα
χρόνια! Σαπίσαν όλα! Έχουν σκουριάσει αυτά που ’χουμε. Έχω
πολλά εγώ. Είναι σκουριασμένα όλα!
Και στην ίδια συνέντευξη, μια ακόμα διαπίστωση:
Δεν κάνουν! Έσβησε! Κι αυτή η τέχνη έσβησε! Τελείωσε! Εγώ
έκοψα καυσόξυλα του μπάρμπα μου προχθές και χάλασα ένα
ποδόσταμο. Λέω κρίμα στο ποδόσταμο!5
Οι συνεντεύξεις που μελετήθηκαν, σαφώς αναφέρονται σε ένα τέλος,
στο τέλος της παραδοσιακής υλοτομίας στη Σάμο, της υλοτομίας που
κατάγεται από έναν κόσμο τόσο κοντινό, αλλά και τόσο μακρινό από
τον δικό μας. Βεβαίως κανένας δεν θα περίμενε, μετά από τόσες αλλαγές, η υλοτομία να μείνει αμετάβλητη. Και δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Οι πληροφορητές μιλούν για το τέλος της παραδοσιακής υλοτομίας,
αλλά όχι για το τέλος της υλοτομίας, σε ένα νησί με το μοναδικό προνόμιο να παράγει τέτοιας ποιότητας ξύλο.
Η υλοτομία στη Σάμο έχει ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να αντιμετωπιστεί όχι πλέον ως ο φτωχός συγγενής του αγροτικού εισοδήματος,
αλλά ως ένα από τα πιο εκλεκτά δώρα της σαμιώτικης γης. Η διαφορετική αντιμετώπιση του προϊόντος από τους κρατικούς και τους τοπικούς φορείς εξουσίας είναι κατά την άποψή μου απαραίτητη. Η
σαμιώτικη υλοτομία έχει μέλλον, μόνο αν αντιμετωπιστεί διαφορετικά
από όλους. Κυρίως από όσους αγαπούν το νησί και επιμένουν να ζουν
μόνιμα σε αυτό. Διαφορετικά το τέλος της θα σημάνει ένα τέλος που
κανένας από μας τουλάχιστο δεν θα ’θελε να αντικρίσει.

5. Συνέντευξη Νικόλα Μένεγα από το χωριό Πλάτανος.

136

Έλσα Χίου
H υλοτομική παράδοση στη Σάμο.
Άνθρωποι και επαγγέλματα
από τη μετεμφυλιακή περίοδο ως σήμερα
ησιωτική παραδοσιακή υλοτομία, σημαίνει βουνό, δάσος και
σύρτες προς τη θάλασσα. Γύρω απ’ αυτά δραστηριοποιήθηκαν
οι προηγούμενες γενιές, μοιρασμένες σε μια αλυσίδα αλληλοεξαρτώμενων επαγγελμάτων. Το θέμα μου βασίζεται στη μετόπισθεν και
υποσυνείδητη ιστορία της υλοτομίας στη Δ. Σάμο. Στην ασταμάτητη
δηλαδή ροή της καθημερινής ζωής, στις ξεχασμένες λέξεις και πράξεις,
και στους αφηγητές που με τη ζώσα φωνή των μαρτυριών τους μας περιγράφουν το παρελθόν, φανερώνοντάς μας και τον αντίκτυπο της κοινωνικής αλλαγής. Οι παραδασόβιες κοινότητες της δυτικής Σάμου,
ερημωμένες σχεδόν στο τέλος του εμφυλίου, ανασυγκροτούνται μέσα
από αποκαΐδια και αφανισμούς. Εμπορεύτηκαν καψάλες, ξυλοκάρβουνα και καυσόξυλα, και ανέκαμψαν με την παράλληλη αναδιοργάνωση της ξυλοναυπηγικής στον Όρμο του Μαραθοκάμπου, στον Αϊ
Σίδερη των Καλαμπαχτασίων και στα ναυπηγεία του Καρλοβάσου. Από
κοντά και οι ανάγκες ξύλευσης οικοδομικής χρήσης, η απλή λιτή επίπλωση των αγροτικών νοικοκυριών και των σπιτοκάλυβων των αγροτοποιμενικών οικισμών, καθώς και η μικροτεχνία απ’ το γλυκό ξύλο του
σαμιώτικου πεύκου. Αυτή η περιορισμένη έστω δραστηριότητα των μικρών μας κοινοτήτων, συγκράτησε ένα σεβαστό μέρος των κατοίκων
της δυτικής Σάμου, απ’ τη μαζική μετεμφυλιακή μετανάστευση. Απ’ τις
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μαρτυρίες των συνεντεύξεων, διαπίστωσα επίσης, ότι είναι αδύνατο να
χαραμίσεις την παρουσία των γυναικών και των παιδιών, την παρουσία
ολόκληρης της οικογένειας σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες σημαντικές εργασίες της σκληρής υλοτομίας. Ακόμα κι αν η σκληρότητα του
επαγγέλματος της καθαυτού υλοτομίας κρατά μακριά τα γυναικόπαιδα,
οι ποικίλες εργασίες στο δάσος, είναι καθαρά οικογενειακή υπόθεση.
Χαρακτηριστικό το απόσπασμα απ’ τη συνέντευξη της κ. Καλλιόπης
Κεχαγιά, απ’ το χωριό Πύργος.
Ήμουνα φτωχιά. Ο άντρας μου ήταν καλό παιδί, αλλά η ζωή
μου μαρτύριο. Μ’ έφαγε αυτή η δουλειά. Είχαμε καλύβι στο
δάσος στα Προσήλια, στο βουνό. Ζύμωνα, τους πήγαινα φαγητό, κι έμενα μαζί τους. Δυο μουλάρια είχε ο άντρας μου. Τον
Αράπη και τον Κοκκίνη. Το ξύλο που τους έδινε, όταν δεν περπατούσαν να σύρουν, άλλο πράμα. Έπρεπε να βάλει εκείνος
τον ώμο του να το σηκώσει. Μια μέρα πήρα ψωμί, τυρί κι ανέβηκα πάλι στο βουνό. Άμα είδα το ξύλο που τους έδινε κι εκείνος πώς έκανε, δερνόταν κι αυτός. Πάει, λέω, θα τα λωλάνει
τα ζωντανά. Θα τα σκοτώσει τα μουλάρια. Αλλά κι αυτά όταν
μουλαρώνανε δεν τραβούσαν. Ήταν πολύ κουρασμένος άνθρωπος. Πολύ τυραγνισμένος. Το κορμί του γεμάτο μελανιές απ’
τα κουβαλήματα των ξύλων. Όταν είχε κόψει τα βουβά, ανέβαιναν και τα παιδιά μας, τα κορίτσια, και τα μετρούσαν. Και
του βγάζανε τα κυβικά. Ξέρανε, γιατί ήταν στα γράμματα. Μέναμε με τους εργάτες στο καλύβι, όλοι μαζί. Στρώναμε άλλος
εδώ άλλος εκεί. Ήτανε τόσο κουρασμένοι οι εργάτες, που δέρνονταν στον ύπνο τους. Μια φορά ξύπνησα γιατί το ποδάρι, η
πατούχα του Μάινα, ήταν πάνω στη μύτη μου.
Ερευνώντας και δημοσιεύοντας την υλοτομική ζωή, αισθάνομαι σα
να φωνάζω με το χωνί τα επαγγελματικά και προσωπικά μυστικά ενός
συντεχνιακού κοινόβιου. Οι περισσότεροι, βασανισμένοι απ’ το ασήκωτο
βάρος του μόχθου, την περιγράφουν ως τραύμα και μαθητεία στην
οδύνη της επιβίωσης.
Οι περιγραφές αυτές της δεκαετίας του ’60 δεν διαφέρουν απ’ αυτές
της προπολεμικής υλοτομίας και των υλοτομικών δραστηριοτήτων της
τελευταίας ηγεμονικής δεκαετίας. Ο αφηγητής Διαμαντής Νάνος απ’
τον Μαραθόκαμπο αναφέρει οικογενειακή εγκατάσταση στο μοναστήρι
της Ευαγγελίστριας του Κέρκη, απ’ το 1916 ως το 1919, με σκοπό την
υλοτόμηση στο δάσος της μονής. Σαράντα εργάτες με τον καραβομα-
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ραγκό και καραβοκαπετάνιο Αθανάσιο Νάνο, δούλευαν στο δάσος. Από
κοντά οι γυναίκες Μαρία Νάνου, Αργυρώ και Βιολέτα Σούμπαση και
κάποια τσοπάνισσα με το παρατσούκλι Κατσνάρα. Απ’ όλη αυτή την
πολυάνθρωπη δραστηριότητα προήλθε ένα ωραίο τριίστιο ιστιοφόρο
500 τόνων. Το ναυπήγησε ο πρωτομάστορας Γεώργιος Αφτιάς στον
Όρμο του Μαραθοκάμπου. Το περίφημο Ευαγγελία. Το μεσαίο του κατάρτι 28 μέτρα ύψος το φέρανε απ’ τη Ρουμανία, δεμένο στην πλευρά
άλλου σαμιώτικου ιστιοφόρου. Η μόνη γυναίκα που ταξίδευε συνεχώς
με τον άντρα της, μ’ αυτό το ιστιοφόρο, το Ευαγγελία, ήταν η γυναίκα
του καραβοκύρη Αθανάσιου Νάνου. Τα παιδιά τους μεγάλωναν στο
Μαραθόκαμπο με τις θείες τους, ως την εποχή που προσάραξε φορτωμένο σίδερα στο Δυρράχιο της Αλβανίας το 1939.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των γυναικών σε κάποιες υλοτομικές δραστηριότητες δεν είναι τυχαίος. Αυτές είναι ο παθητικός πληθυσμός που
εγκολπώνονται την καρτερία και βιώνουν σε βάθος την εντοπιότητα.
Είναι οι σιωπηλοί παρατηρητές της ντόπιας ζωής. Οι συνοδοιπόροι ενός
μόχθου και μιας θυσίας που γίνεται χωρίς ηρωισμό, απλά κι ευσυνείδητα με τη μορφή του χρέους.
Η αφηγήτρια Ευαγγελία Γραμματική περιγράφει απίστευτες σκηνές
στις οδοιπορίες των δασών.
Πηγαίναμε με τα ζώα. Εγώ βοηθούσα στα πριόνια από κάτω.
Ο σύζυγος ήταν από πάνω κι εγώ απ’ την κάτω μεριά και πριονίζαμε. Βγάζαμε σκόρτσα, πενταύρες σουβέδες. Πριονίζαμε
μέχρι αργά το βράδυ. Οι γυναίκες κάναμε κι άλλες δουλειές.
Παραμερίζαμε τα κομμένα κλαδιά, καθαρίζαμε τον τόπο να
μπορούν να δουλεύουν οι εργάτες. Τα σκόρτσα με τον πίτυκα
τα πελεκούσανε γυναίκες. Ήταν πιο αλαφριά δουλειά. Ο άντρας
μου πήγαινε στο δάσος από δέκα χρονώ. Δούλευε με τον πατέρα του στο πριόνι. Πριόνιζε από κάτω και κρέμονταν σα στάμνα. Το σταμνάκι λέγανε. Παιδάκι πράμα και δούλευε.
Γυναίκες και παιδιά δουλεύανε όλοι μαζί. Δεν είχε εκεί γυναίκες
κι άντρες, ο καθένας δούλευε σε ό,τι μπορούσε. Κι όλοι κάνανε
τα πάντα. Και στο ξυλουργείο δούλευα. Χειριζόμουν και τα μηχανήματα. Την πλάνη, την ξεκοντριστήρα, παντού έμπαινα.
Είναι φορές που οι αφηγήσεις δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι η παιδική ηλικία, όταν αντέξει στη μνήμη, γίνεται πανίσχυρο υλικό. Απ’ το
καραβάκι του πίτυκα ως το καραβόσκαρο των ναυπηγείων, υλοτόμοι
και ξυλοναυπηγοί διαθέτουν την εμπειρική μνήμη της δουλειάς, εξ απα-
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λών ονύχων. Απ’ τη μαρτυρία του Δημήτρη Παπαγεωργίου, μαθαίνουμε
ότι ο ίδιος δώδεκα χρονών με τη βοήθεια του αδελφού του έφτιαξε
βάρκα κλέβοντας την τέχνη με το μάτι.
Ο υλοτόμος πολλές φορές βλαστήμησε το γυμνό, βουβό, και ψόφιο
ξύλο που του αντιστάθηκε. Οι άκαμπτοι κορμοί τον πλήγωσαν, τον
έστειλαν στο χείλος του γκρεμού, τον συνέθλιψαν. Ο καραβομαραγκός
απ’ την άλλη θωπεύει το ξύλο, και συμπονά αυτό που μάλλιασε απ’ το
σύρσιμο στα γρίφια των μονοπατιών και τους σύρτες. Το τεμαχίζει, ονοματίζει με καλόηχες λέξεις τα μέλη του. Τουρέλο, καβαλάρης, κόντρα
καβαλάρης και παλάμης. Ποδόσταμο καρίνα πόστες, και άλλα 200 τόσα
ονόματα σε κάθε ξύλο και ξυλάκι του σκαριού. Το μεταλλάσει σε ζώσα
ύλη με ταυτότητα καταγωγής και με τελετουργική βάφτιση το ονοματίζει και το υιοθετεί. Τα βουβά βλαστημήθηκαν, τα σκαριά δοξάστηκαν
κι ευλογήθηκαν. Τα βουβά σέρνουν το βόγκο του ξεριζωμού.
«Βρε, το πεύκο κλαίει», τονίζει ο αφηγητής Ισίδωρος Καλβίνος.
Γλύφει τις πληγές του. Το ρετσίνι είναι το σάλιο και το
δάκρυ του. Καίγεται, και όσο η ρίζα του και ο υπόγειος κορμός
του το κούτσουρο, κρατάνε, μέχρι που αντέχει κλαίει, βγάζει
τη ρετσίνα έξω, και δαδώνει. Το ξεπατώνεις κι είναι όλο δαδωμένο. Ποτισμένο από σκούρο ρετσίνι. Από μαύρο δάκρυ δηλαδή.
Το πεύκο προσωποποιείται, κι ο άνθρωπος δεντροποιείται. Η μακρόβια ξερακιανή γερόντισσα χαρακτηρίζεται δαδωμένη στα χωριά.
Έγινε δαδί. Άσηπη και απρόσβλητη απ’ αρρώστιες.
Τα λένε βουβά, γιατί πριν θροΐζανε, κελαηδούσανε, τρίζανε
τα κουκουνάρια τους, βομβούσαν απ’ τις μέλισσες κι απ’ τα
τζιτζίκια κι ύστερα ησυχία βουβαμάρα. Έγιναν βουβά. Και παραΰστερα ψόφησαν. Στέγνωσαν οι χυμοί τους. Πολλές φορές
για να μη χασομερούν οι εργάτες όταν οι άλλοι κάτω ετοίμαζαν τα πριόνια, έκαναν τσαπράζι και ακόνιζαν τους μπαλτάδες,
οι πιο νέοι σκαρφάλωναν στο δέντρο και το έγδερναν ζωντανό,
και όρθιο. Του βγάζανε τον πίτυκα πριν ακόμα κοπεί. Για να
μη χασομεράνε.
Πληροφορίες από συνεντεύξεις της κ. Ευαγγελίας και του Χρυσόστομου Σιγουλάκη.
Απ’ τη δεκαετία του ’60 και μετά οι ρακένδυτοι ρητινοσυλλέκτες με
τα σκαφοειδή τενεκάκια τους είχαν αποσυρθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου
απ’ τα δάση. Το ρετσίνι πουλιόταν κανονικά στα μπακάλικα μέσα σε
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τενεκέδες. Αυτό το κυνηγημένο επάγγελμα του πενιχρότατου μεροκάματου, άφησε την ανάμνησή του κρεμασμένη στους πληγωμένους κορμούς των παλιών δέντρων. Ήταν εντυπωσιακό ένα νυχτερινό παιχνίδι
στο χωριό Λέκα που παίζονταν στις άκρες των χωματόδρομων, στις γειτονιές. Την εποχή που καθάριζαν τα κρασοβάρελα, τα παιδιά παίρναμε
βόλους ρετσίνης και τις κολλούσαμε πάνω σε μια όρθια πέτρα, φτηνάδα.
Βάζαμε φωτιά, και το ρετσίνι έλιωνε και κυλούσε σε καλούπια που
φτιάχναμε ζωγραφίζοντάς τα στο χώμα. Όταν στέγνωνε το ρετσίνι μαζεύαμε απ’ το χώμα τα μικρά μας έργα. Συνήθως καραβάκια και σπιτάκια. Σαν γυάλινα ανάγλυφα που μύριζαν πολύ όμορφα. Θεώρησα ότι
αυτό το παιχνίδι κατέβηκε απ’ τα βουνά, κάτι σαν αναπαράσταση μιας
παλιάς μνήμης που είχε να κάνει με την παιδική απασχόληση στη ρητινοσυλλογή.
Απ’ τις αφηγήσεις βγαίνει ολοκάθαρο το συμπέρασμα, ότι οι υλοτομικές συντεχνίες αποτελούνταν από ανθρώπους σκληροτράχηλους, ανθεκτικούς και ασκημένους σε κακουχίες και αντιξοότητες. Η φράση,
«βρε χειρότεροι απ’ τα μουλάρια καταντήσαμε», έκρυβε τον ψυχοσωματικό πόνο που νιώθει ένας άνθρωπος όταν εξομοιώνεται με το ζώο
του, που από υποζύγιο γίνεται ισότιμος μεταφορέας σε σύγκριση με τα
υπέρβαρα φορτία των βουβών στους ώμους των εργατών και των υλοτόμων.
«Ο πατέρας μου με τον θείο μου τον Αλέκο» περιγράφει σε άλλο
σημείο ο αφηγητής Σιδερής Καλβίνος,
σηκώνανε από ένα μπρατσόλι, ο καθένας, για ποδόσταμα στον
ώμο, και τα κουβαλούσανε απ’ το βουνό, να τα πάνε στον
Όρμο στο ναυπηγείο των Ωρολογάδων. Στο δρόμο καθίσανε
να ξεκουραστούν, και λέγανε μεταξύ τους. Βρε τι κάνουμε;
Ξεπεράσαμε και τα μουλάρια, και τους πήρε το παράπονο.
Και τι θα παίρνανε; Το πολύ 25 δραχμές μεροκάματο.
Οι οργανωμένες υλοτομικές συντεχνίες και οικογένειες θεωρούσαν
τα μουλάρια ισάξια μέλη τους. Ο κάθε ελεύθερος μουλαράς, στη μικροκοινωνία της περιοχής του ήταν ο καλύτερος γαμπρός. Είχες ζώο; Είχες
δουλειά. «Όταν είχες μουλάρι, δεν πείναγες ποτέ. Γι’ αυτό τα πρόσεχαν
τα μουλάρια», συνεχίζει ο αφηγητής.
Μπορούσαν εκείνοι στην οικογένεια να βάλουν μια χούφτα
κουκιά να φάνε, αλλά το μουλάρι έπρεπε να ταϊστεί απ’ τον
μπακάλη. Να του πάρει πίτουρα να φάει. Να προσέχει το πετάλωμα. Στα γυφταριά φτιάχνανε ειδικά πέταλα για τα μου-
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λάρια της υλοτομίας. Ήτανε πέταλα πλάκες, όπως τα κανονικά,
αλλά είχαν λίγο παραπάνω τακούνι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το
μουλάρι του γαμπρού μου, τον Μάρκο. Ήτανε ψηλό. Κεφάλι
σαν άλογο, λεβεντιά. Και τα ξύλα τα σβούριζε στο άψε σβήσε
επάνω μεριά. Να βλέπεις κάτι ποντίκια στα ποδάρια του κάτι
μυώνες, όταν ανέβαινε, δυνατό ζώο. Ανέβαινε, και το πέταλο
άρπαχνε χώμα και το πέταγε πίσω, ολόκληρη πιεσμένη φτυαριά. Να σου πω ιστορίες για μουλάρια, να κλαις. Εκτός απ’
τα παλιά τα μεγαλόσωμα εκείνα τα ουγγαρέζικα της ΟΥΝΤΡΑ,
είχαμε κι εμείς εδώ μουλάρια μπατάλικα, σαν τον Μπαμπάκο
του Αλέξη του Ανεστάση. Μεγάλο. Ο Σώκιας είχε ένα καλό
απ’ τη Χαλκίδα, αλλά ήτανε μια βαρθακούλα. Κοντό για τα
ξύλα. Όλο κοιλιά ήτανε. Βαρθακλάς, αλλά τα κοντόχοντρα
ξύλα τα έσερνε. Έμπαινε, ήταν δυνατό. Είχε και μουλάρια
άκαρδα. Δεν είχαν καρδιά να τραβήξουν. Δεν είχαν όρεξη γι’
αυτή τη δουλειά. Σαν τους ανθρώπους κι αυτά. Με τη φκιασά
τους και το χαρακτήρα τους.
Στις υλοτομικές οικογένειες εντάσσονται κι αυτές των καμινιών και
των ξυλοκάρβουνων. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τη δεκαετία του πενήντα καμίνια ψήνονταν και μέσα στο κέντρο στο χωριού. Στο Μαραθόκαμπο συγκεκριμένα, μόνιμος καμινότοπος υπήρχε κάτω απ’ το
σημερινό κτίριο του πολιτιστικού συλλόγου. Τα καμίνια θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, αφού απασχολούνταν ολόκληρη η οικογένεια, ακόμα και παιδιά από 7 ετών και πάνω.
Τα καμίνια αποτελούσαν τον πονοκέφαλο των δασαρχείων και της τοπικής αγροφυλακής, επειδή οι ακτήμονες και πάμφτωχες οικογένειες
των καρβουνιάρηδων στην πλειοψηφία τους καταγίνονταν με την παράνομη ξύλευση και την κλοπή ξύλων από τα δάση. Απ’ τον πολυδιήγητο Σιδερή Καλβίνο, μια τελευταία μαρτυρία.
Οι φτωχοί ζούσαν κι απ’ το κλέψιμο. Όταν δεν έχεις δικό
σου δάσος, τι θα κάνεις; Ξέρεις τι είναι να πεινάς εσύ και τα
παιδιά σου; Βγαίνεις στο βουνό, ρίχνεις ένα πεύκο, ένα πρινάρι
στον πριναριά, και κάνεις καμίνι. Και να είσαι νηστικός εκεί
πάνω, και χωρίς νερό. Στέλνανε ένα παιδί. Τον πατέρα μου,
κάτω στο ρέμα. Έβρισκε ένα βότσανο και γέμιζε ένα γκαζοντενεκέ. Τον έβαζε στον ώμο. Μικρό παιδί. Και μέχρι να το πάει
εκεί πάνω θερμός το νερό. Χτυπητό. Οι γυναίκες καθαρίζανε
και κόβανε τα λιανόξυλα με τον τραχά. Τα πευκίτικα ξύλα κά-
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νουν δεύτερης ποιότητας κάρβουνα, πιο φτηνά. Αλλά πουλιόταν στα γυφταριά. Και τα λέγανε γυφτοκάρβουνα. Στα σιδηρουργεία δηλαδή. Και στα νοικοκυριά για το μαγείρεμα με τη
σιδεροστιά και τη φυγού, και για το σιδέρωμα μ’ εκείνο το σίδερο το καραβάκι.
Η μόνη επαγγελματική απασχόληση της ξύλευσης που αντέχει ακόμα
στην περιοχή της δυτικής Σάμου, περισσότερο κι απ’ τη ναυπηγική μικρών σκαφών που κι αυτή ψυχορραγεί, είναι αυτή της καρβουνοποιίας,
που πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο της παραδοσιακής κατασκευής
των καμινιών.
Τα κληρονομημένα παραδοσιακά επαγγέλματα της υλοτομίας αποτελούν ένα παρελθόν που το αγγίζουμε μέσα απ’ τον βιωμένο λαϊκό
λόγο των αφηγητών. Μετά το ’60, οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές επιτάχυναν την παρακμή των παραδοσιακών επαγγελμάτων του
δάσους. Τα παλιά σχήματα της αλληλέγγυας οικογένειας του σπιτικού
κορβανά έχουν μεταλλαχτεί σε άλλες μορφές εντόπιας απασχόλησης, ή
αποδημίας. Οι μικροί παραδασόβιοι οικισμοί ερειπωμένοι, ανάμεσα στα
αποκαΐδια των μεγάλων πυρκαγιών του νησιού. Η παραδοσιακή ζωή
και η οικονομία στη νησιωτική μας πραγματικότητα, παλαμοδέρνουν
μεταξύ παλιού και καινούργιου, αναζητώντας γέφυρες βιώσιμες ενός
πολιτισμού κληρονομημένου με ιδρώτα και αίμα κι ενός τουριστοδίαιτου ονείρου, που επί χρήμασι αναπτύσσει και εξαρθρώνει τις τοπικές
κοινωνίες. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει ελπίδα για μας που
οι αξίες και η αυτάρκειά μας αποκόπηκαν βίαια απ’ τη συλλογική συνείδηση για να φτάσουμε ανέτοιμοι στην περιοχή της υπερκατανάλωσης,
και εν συνεχεία ανέτοιμοι στην περιοχή της κρίσης; Ποιος θα είναι τελικά στο μέλλον ο δείκτης εγχώριου πολιτισμού της μικρής νησιωτικής
πατρίδας;
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Τηλαύγης Δημητρίου*
Συλλογή πευκόσπορου και ρητίνης
Συλλογή πευκόσπορου
Θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που συνέβη πριν από τον πόλεμο του
1940. Ήμουν τότε στην ηλικία των 10-12 ετών. Έμενα με τους γονείς
μου τα καλοκαίρια σε ένα εξοχικό σπίτι, καλύβι το λέγαμε, που ήταν
κοντά στο χωριό μας, τους Μαυρατζαίους, λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού.
Στο διπλανό κτήμα έφτιαχναν τσαρδάκι κάθε καλοκαίρι τα αδέρφια
της μητέρας μου. Ήταν τρία αγόρια και τρία κορίτσια και ασχολούνταν
κυρίως με γεωργικές εργασίες. Οι δυο μικρότεροι αδελφοί πρέπει να
ήταν είκοσι έως τριάντα ετών.
Εκείνη την εποχή, το αρμόδιο υπουργείο ανέθεσε στο δασαρχείο της
Σάμου να συλλέξει 250 οκάδες πευκόσπορο.
Στην αρχή το δασαρχείο επιχείρησε με δικά του μέσα να βγάλει το
σπόρο. Παρέλαβε προσωπικό από εργάτες και εργάτριες για να κάνει
τη δουλειά αυτή. Πήγαιναν κάθε μέρα στα δάση και μάζευαν από τα
* Το βιωματικό αφήγημα του Τηλαύγη Δημητρίου ήταν προγραμματισμένο
να ανακοινωθεί στην ημερίδα της 12ης Ιουλίου 2014. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
δεν επέτρεψαν στον πρόεδρο του ΠΙΣΝΔ την ανάγνωσή του. Η δημοσίευσή του
με το σώμα των εισηγήσεων κρίθηκε αναγκαία για την πρωτοτυπία, την παραστατικότητα και την χρησιμότητα του περιεχομένου του.
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πεύκα τα πιο κατάλληλα κουκουνάρια και τα μετέφεραν σε ένα δημόσιο
χώρο και στη συνέχεια τα χτυπούσαν με πέτρες και άλλα εργαλεία για
να βγάλουν τον σπόρο. Όμως μάταια προσπαθούσαν, γιατί διαλύονταν
όλο το κουκουνάρι και δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να βγει ο σπόρος.
Μετά από αυτή την αποτυχία αναγκάστηκαν αν ζητήσουν από ιδιώτες τη δύσκολη αυτή εργασία.
Εγώ και ο αδελφός μου είχαμε παρατηρήσει πως μερικά κουκουνάρια που τυχαία βρέθηκαν στον υπαίθριο νεροχύτη του καλυβιού και που
είχαν βραχεί με νερό, όταν αργότερα βρέθηκαν κάτω από τον ζεστό καλοκαιρινό ήλιο, άρχισαν, τρίζοντας, να ανοίγουν το εξωτερικό τους κέλυφος και να αφήνουν ελεύθερο το σπόρο. Κάθε σπόρος περιβαλλόταν
περιμετρικά από μια λεπτή μεμβράνη, που προορισμός της είναι, με τη
βοήθεια του ανέμου, να απομακρύνει το σπόρο και να πέσει σε χώρους
μακριά από το δέντρο ώστε να γεννηθεί ένα καινούργιο δέντρο.
Όταν ο πατέρας μου «ανακάλυψε» τον τρόπο παραγωγής των σπόρων, έπεισε τους δυο μικρότερους κουνιάδους του να αναλάβουν αυτή
την εργασία. Άρχισαν λοιπόν κάθε πρωί να πηγαίνουν στα κοντινά δάση
για να μαζέψουν κουκουνάρια. Εδώ πρέπει να πούμε πως πάνω στα
πεύκα υπάρχουν τριών ειδών κουκουνάρια: τα παλιά που είναι ανοιγμένα και ξερά και που έχουν απορρίψει μόνα τους το σπόρο, τα καινούργια, της προηγούμενης χρονιάς, που είναι κατάλληλα για την
παραγωγή του σπόρου και τα πράσινα –πολύ νέα– που είναι ακατάλληλα τελείως για τη δουλειά αυτή.
Άρχισαν λοιπόν να κατεβάζουν τα συγκεκριμένα, μια δύσκολη δουλειά, τα φόρτωναν στο γαϊδουράκι μέσα σε τσουβάλια και τα μετέφεραν
στο καλύβι.
Εκεί ένα συνεργείο, που το αποτελούσαν οι δύο παππούδες μου και
κάποια γυναίκα της οικογένειας, άρχιζε να τοποθετεί τα κουκουνάρια
το ένα δίπλα στο άλλο στις μεγάλες οριζόντιες πεζούλες γύρω από το
καλύβι, με το κάτω μέρος –βάση κουκουναριού– προς το χώμα και τη
μύτη προς τα πάνω. Μετά απ' αυτό, με το ποτιστήρι τα κατέβρεχαν με
μπόλικο νερό και τα άφηναν στον ήλιο.
Σε λίγη ώρα, όταν ο ήλιος ήταν πια δυνατός, τα κουκουνάρια άρχιζαν
να τρίζουν (σαν μουσική τρικ, τρικ, τρικ) και να ανοίγουν το εξωτερικό
κέλυφος.
Η επόμενη εργασία ήταν: καθισμένοι σε σκαμνάκια να παίρνουν τα
κουκουνάρια δυο δυο και να χτυπούν το ένα με το άλλο, οπότε ο σπό-
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ρος έπεφτε μέσα σε ένα ταψί που είχαν τοποθετήσει από κάτω.
Όταν με την πρώτη φορά αντιλαμβανόταν ότι δεν είχε βγει όλος ο
σπόρος από το κουκουνάρι, έκαναν την ίδια δουλειά από την αρχή,
ώσπου να βγει όλος ο σπόρος.
Οι σπόροι που έπεφταν από τα κουκουνάρια είχαν ακόμη πάνω τους
τη μεμβράνη τους, έπρεπε λοιπόν και αυτή να αποκολληθεί από το
σπόρο. Με ανάλογο τρόπο γινόταν και η εργασία αυτή, δηλαδή έβαζαν
το σπόρο μέσα σε δοχεία, τα οποία τα γέμιζαν νερό και κατόπιν τα
έτριβαν και έφευγαν όλα τα πτερύγια και έμενε καθαρός ο σπόρος.
Τότε τον τοποθετούσαν σε μικρά τσουβάλια και τον παρέδιδαν στο
δασαρχείο, αφού πρώτα τον ζύγιζαν.
Το να βγάλει κανείς 250 οκάδες σπόρο ήθελε πολλή και κουραστική
δουλειά, όμως και η οικονομική αξία του ήταν πολύ ικανοποιητική για
εκείνη την εποχή.
Το δασαρχείο έκτοτε χρησιμοποιούσε την «ανακάλυψη» αυτή.
Συλλογή ρητίνης
Θυμάμαι πως κατά διαστήματα έρχονταν εργάτες ειδικοί που είχαν
αναλάβει το μάζεμα της ρητίνης από τα πεύκα. Αυτή χρησίμευε για την
παραγωγή διαφόρων άλλων προϊόντων, ακόμα και για την κατασκευή
της ρετσίνας.
Η εργασία γινόταν ως εξής: προηγούνταν βεβαίως πρώτα οι άδειες
από το δασαρχείο, κατόπιν το δασαρχείο σφράγιζε τα πεύκα, από τα
οποία θα έβγαινε η ρητίνη και που ήταν τα κατάλληλα γι' αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια με ειδικά σκεπάρνια και στο ύψος ενός ανθρώπου,
πελεκούσαν τον κορμό του δέντρου αφαιρώντας ένα κομμάτι πλάτους
είκοσι εκατοστών περίπου, βάθους τριών έως τεσσάρων εκατοστών και
ύψους περίπου ενός μέτρου. Στο κάτω μέρος του ανοίγματος αυτού τοποθετούσαν ένα δοχείο. Αυτό στεκόταν με καρφιά πάνω στο πεύκο.
Όταν τελείωνε η δουλειά αυτή άρχιζε να ρέει το ρετσίνι και με τη
βαρύτητα σιγά σιγά να γεμίζει το δοχείο. Από κει ειδικοί εργάτες με
σπάτουλες έπαιρναν τη ρητίνη από το δοχείο και την έβαζαν μέσα σε
δοχεία-τενεκέδες.
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Κώστας Δαμιανίδης
Η ναυπηγήσιμη ξυλεία και οι προφορικές
μαρτυρίες των υλοτόμων της Σάμου
α είδη της ελληνικής ξυλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα σε ναυπηγήσεις έχουν προσδιοριστεί τόσο από τις γραπτές
μαρτυρίες όσο και από τις μελέτες των αρχαίων ναυαγίων που
έχουν ανασκαφεί και μελετηθεί στη Μεσόγειο. O Θεόφραστος από τη
Λέσβο, όπως επισημάνθηκε σε άλλη παρουσίαση της ημερίδας, αναφέρεται αναλυτικά στην υλοτόμηση της ξυλείας για τις κατασκευές. Αρχαίοι συγγραφείς προσδιορίζουν ορισμένα από τα είδη της ναυπηγήσιμης ξυλείας, κυρίως το πεύκο, τη δρυ, το κυπαρίσσι και το έλατο. Οι
γνώσεις μας για την ξυλεία που είχε χρησιμοποιηθεί στη ναυπηγική και
ιδιαίτερα για τα είδη και τα υβρίδια της ναυπηγήσιμης ξυλείας εμπλουτίστηκαν κατά πολύ τις τελευταίες δεκαετίες με τις αναλύσεις των
ξύλων που έχουν βρεθεί σε αρχαία ναυάγια. Είναι σαφές ότι από την
αρχαιότητα γνώριζαν τις ιδιότητες που είχαν τα ξύλα, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές, και άρα αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένα είδη ή και υβρίδια ενός γενικότερου γένους. Τα ναυάγια λοιπόν
είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της ναυπηγήσιμης ξυλείας στην αρχαιότητα
όχι μόνο ως προς το γένος, αν είχε δηλαδή χρησιμοποιηθεί πεύκο ή κυπαρίσσι ή φτελιά, αλλά ακόμη και ως προς το είδος ή και το υβρίδιο
που προέρχεται από διαφορετικά γένη. Επίσης ο προσδιορισμός αυτός
δίνει πληροφορίες και για την προέλευση της ξυλείας και πιθανώς τον
τόπο ναυπήγησης των πλοίων.

Τ
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Ένα από τα αρχαιότερα ναυάγια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι αυτό που ανασκάφηκε ανοιχτά της νησίδας Uluburun, ανατολικά της πόλης Κας της Τουρκίας. Θεωρείται το
αρχαιότερο ναυάγιο στο οποίο έχουν βρεθεί υπολείμματα ξύλου και
χρονολογείται γύρω στο 1300 π.Χ. Η ανάλυση των ξύλων που βρέθηκαν
δείχνει ότι η καρίνα του πλοίου είχε κατασκευαστεί από κέδρο και οι
τένοντες που εφαρμόζονταν στους συνδέσμους από δρυ. Δυστυχώς δεν
αναφέρεται το είδος του ξύλου από τα άλλα ελάχιστα υπολείμματα
στοιχείων του ναυαγίου και έτσι δεν είναι γνωστή η ξυλεία των μαδεριών του πετσώματος, από την οποία βρέθηκαν επίσης ορισμένα υπολείμματα, ούτε φυσικά η ξυλεία των νομέων, από τους οποίους όμως
δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα. Η μελέτη των άλλων ευρημάτων του
ναυαγίου, ωστόσο, κατευθύνει τους ερευνητές να πιστεύουν ότι τόσο η
προέλευση του πλοίου όσο και ο τύπος της κατασκευής του ήταν η Συροπαλαιστίνη και όχι το Αιγαίο.1
Άλλα σημαντικά ναυάγια από την αρχαϊκή εποχή είναι τα ελληνικά
πλοία που βρέθηκαν στο λιμάνι της Μασσαλίας και τα οποία ήταν κατασκευασμένα με τη ραφτή τεχνική. Τα πλοία αυτά είχαν δρύινη καρίνα
και πέτσωμα απο χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά (πίτυς, pinus pinea)
ενώ οι καβίλιες που είχαν χρησιμοποιηθεί στους συνδέσμους ήταν από
αγριελιά. Αν και θεωρούνται ότι ανήκουν στην ελληνική ναυπηγική παράδοση, κατασκευασμένα τον 6ο π.Χ. αι., τα δύο αυτά σκάφη είναι κατασκευασμένα πιθανώς σε τοπικά ναυπηγεία της Μασσαλίας από τους
πρώτους Έλληνες ιδρυτές της πόλης που προέρχονταν από τη Φώκαια
της Μ. Ασίας. Άρα και η ξυλεία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από
την περιοχή της νότιας Γαλλίας και όχι από το Αιγαίο. Στα δύο ναυάγια
έχουν βρεθεί αρκετά τμήματα του ξύλινου σκαριού και δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής μελέτης μιας χαρακτηριστικής ναυπηγικής τεχνικής,
με ραφές από φυτικές ίνες, που εφάρμοζαν οι Έλληνες στους αρχαϊκούς
χρόνους2 (εικ. 1).
1. Για το ναυάγιο στο Uluburun βλ.: Pulak, C., “The Uluburun Hull Remains”
στο H. Tzalas (επ.) Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction
in Antiquity / Πύλος 1999, Αθήνα 2002: 615-636.
2. Για τα αρχαϊκά ναυάγια στη Μασσαλία βλ.: Pomey, P., “Mediterranean
sewn boats in Antiquity” στο Ed. S. McGrail and E. Kentley (επ.) Sewn Plank
Boats, Oxford, BAR International Series 276, 1985: 35-48, Pomey, P., “Les épaves
grecques archaiques du VIe siècle av. J.-C. à Marseille: épaves Jules-Verne 7 et 9
et César 1”, στο H. Tzalas (επιμ.) Tropis VI, 6th Inernational Symposium on Ships
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Ένα άλλο πλοίο που είχε ανασκαφεί κοντά στη Χάιφα στη θέση Maagan Mikchael, θεωρείται επίσης ελληνικό. Έχει διασωθεί ένα μεγάλο
μέρος του μικρού σκάφους, συμπεριλαμβάνοντας την καρίνα, τμήματα
των ποδοσταμάτων, ορισμένους νομείς, τμήματα του πετσώματος, τμήματα των ζωστήρων και άλλα μικρότερα στοιχεία. Όλο το σκάφος ήταν
κατασκευασμένο από τραχεία πεύκη εκτός από τις καβίλιες στους συνδέσμους που ήταν από πουρνάρι. Το είδος της τραχείας πεύκης ευδοκιμεί στο Ανατολικό Αιγαίο τόσο στα νησιά όσο και στα γειτονικά
μικρασιατικά παράλια. Αυτός ήταν και ένας απ’ τους λόγους για τους
οποίους θεωρήθηκε ότι το πλοίο από το Maagan Mikchael είχε ναυπηγηθεί στο Ανατολικό Αιγαίο ή σε κάποια κοντινή περιοχή όπου είχε μεταφερθεί η ξυλεία. Το ναυάγιο χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. και
είναι το παλαιότερο στο οποίο έχει εντοπιστεί τραχεία πεύκη, το ίδιο
είδος δηλαδή με τη ναυπηγήσιμη ξυλεία της Σάμου. Μάλιστα και άλλα
ευρήματα του ναυαγίου, όπως κατάλοιπα τροφών του πληρώματος,
προέρχονται από την περιοχή του νησιού3 (εικ. 2).
Σε ένα άλλο ναυάγιο, αυτό που ανασύρθηκε κοντά στο λιμάνι της
Κυρήνειας, το σκάφος ήταν όλο κατασκευασμένο από πεύκο. Αναφέρεται το είδος της χαλέπιου πεύκης, εκτός από την κόντρα καρίνα που
ήταν από δρυ. Το ναυάγιο της Κυρήνειας χρονολογείται στον ύστερο
4ο π.Χ. αι. και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον τόπο που κατασκευάστηκε το πλοίο. Διασώθηκε ένα μεγάλο μέρος του πλοίου, γύρω
στο 70% του σκαριού, και θεωρείται η επιτομή της αρχαίας κλασικής
ναυπηγικής, παρέχοντας σημαντικές λεπτομέρειες για την τεχνική των
ναυπηγήσεων με «τόρμους και εντορμίες» στην αρχαιότητα4 (εικ. 3).

Construction in Antiquity / Lamia 1996, Athens 2001: 425-437 και Pomey, P. “Les
épaves grecques du VI siècle av. J.-C. de la place Jules-Verne à Marseille, Construction navale maritime et ﬂuviale », 7th Inteenational Symposium on Boat
and Ship Archaeology, Παρίσι, Archaeonautica, 14, 1998: 147-154. Επίσης στην
Ελληνική βιβλιογραφία: Δαμιανίδης, K. και Κουτσουφλάκης, Γ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά της ναυπηγικής στην αρχαιότητα μέσα από επιλεγμένα τμήματα
δημοσιευμένων ναυαγίων», στο Κ. Δαμιανίδης, Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου
Σάμαινα, Πυθαγόρειο Σάμου 2008, σ. 86-90.
3. Για το πλοίο στο Μααγκάν Μικχαελ βλ.: Linder, E., Kahanov, Y., The
Ma’agan Mikhael ship - The Recovery of a 2400-Year-Old Merchantman - Final Report,
τόμος Ι, Χάιφα, 2003. Επίσης στην Ελληνική βιβλιογραφία: Δαμιανίδης και Κουτσουφλάκης, 2008, ό.π., σ. 90-94.
4. Για το πλοίο της Κυρήνειας δες Steﬀy, R.J., “The Kyrenia Ship: An Interim
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Μεταγενέστερα είναι τα ναυάγια που βρέθηκαν στη βραχονησίδα
Yassi Αda. Το παλαιότερο απ’ αυτά, χρονολογείται τον 4ο μ.Χ. αι., είχε
την τρόπιδα κατασκευασμένη από δρυ και το πέτσωμα όσο και τους
νομείς από κυπαρίσσι αειθαλές. Το επόμενο ναυάγιο από την ίδια βραχονησίδα ήταν του 7ου μ.Χ. αι. και είχε την τρόπιδα κατασκευασμένη
επίσης από κυπαρίσσι αειθαλές, το πέτσωμα από πεύκο, τους νομείς
από φτελιά και τους τένοντες στις συνδέσεις από δρυ5 (εικ. 4).
Φαίνεται λοιπόν ότι η ναυπηγήσιμη ξυλεία στην αρχαιότητα, τουλάχιστον για τα εμπορικά πλοία, μιας και μόνο πλοία αυτής της κατηγορίας έχουν βρεθεί, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή πολυσυλλεκτικότητα
ως προς τα είδη των ξύλων που είχαν χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε μια προτίμηση στη χρήση σκληρής ξυλείας (δρυς,
πουρνάρι, φτελιά, κέδρος και αγριελιά), στις περισσότερες εσωτερικές
ενισχύσεις, στις καρίνες των σκαφών και επιπλέον στους συνδέσμους.
Αντίθετα η χρήση μαλακής σχετικά ξυλείας (πεύκο και κυπαρίσσι) γινόταν κυρίως στην κατασκευή του εξωτερικού κελύφους (πέτσωμα) και
μερικές φορές στις εσωτερικές ενισχύσεις.
Από τη βυζαντινή εποχή, τα τριανταεπτά ναυάγια που έχουν ανασκαφθεί την περίοδο 2005-2009 στην Κωνσταντινούπολη αποτελούν ένα
μοναδικό σύνολο για τη μελέτη της βυζαντινής ναυπηγικής και της ναυπηγήσιμης ξυλείας. Η έρευνα πάνω στα ναυάγια από την περιοχή του
Yenikapi, το βυζαντινό λιμάνι του Θεοδοσίου Α΄, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει όμως μελέτες ιδιαίτερα για τα είδη των ξύλων που
είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα βυζαντινά πλοία που χρονολογούνται
από τον 5ο μέχρι και τον 11ο μ.Χ. αι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι είχαν
χρησιμοποιηθεί διαφορετικά είδη ξύλων στα μακρόστενα κωπήλατα (πιθανώς πολεμικά) πλοία απ’ ό,τι στα εμπορικά ιστιοφόρα πλοία που
βρέθηκαν στο λιμάνι του Θεοδοσίου. Στα κωπήλατα πολεμικά πλοία
χρησιμοποιούσαν κυρίως τη μαύρη πεύκη για το πέτσωμα και το πλαReport on its Hull Construction”, AJA 89, 1985, σελ. 71-101. Επίσης στην ελληνική βιβλιογραφία: Δαμιανίδης και Κουτσουφλάκης, 2008, ό.π., σ. 94-101.
5. Για τα ναυάγια στη νησίδα Yassi Ada βλ.: Bass, G.F., van Doorninck, Fr.,
‘A Fourth-Century Shipwreck at Yassi Ada’, AJA 75, 1971, σ. 27-37, van Doorninck, Fr., ‘The 4th century wreck at Yassi Ada. An interim report on the hull’,
IJNA 5.2, σ. 115-131 και Bass, G.F., van Doorninck, Fr., 1982, Yassi Ada. A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, Vol. I, Texas A&M University Press, College
Station, 1976. Επίσης στην Ελληνική βιβλιογραφία: Δαμιανίδης και Κουτσουφλάκης, 2008, ό.π., σ. 101-113.
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τάνι ή τη φτελιά για τους νομείς. Το πλατάνι το χρησιμοποιούσαν επίσης για τις καρίνες, ενώ για τις καβίλιες στις συνδέσεις του πετσώματος
χρησιμοποιούσαν ένα είδος θαμνώδους σπάρτου (spartium junceum).
Ίσως τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των ξύλων στα κωπήλατα πολεμικά πλοία να ήταν ο περιορισμός του βάρους της ξυλείας και η ελαστικότητα της κατασκευής. Με τα κριτήρια αυτά μπορεί να ερμηνευθεί
και η επιλογή των ελαφρύτερων και πιο ελαστικών από τα κατάλληλα
είδη ναυπηγήσιμης ξυλείας. Στα εμπορικά πλοία αντίθετα χρησιμοποιούσαν δρυ κηρρίς (Quercus cerris) γνωστή σήμερα με τις ονομασίες
«τσέρο» και «ρουπάκι», επίσης τραχεία πεύκη, κουκουναριά, καστανιά
και άλλα είδη σε μικρότερες ποσότητες.6 Η διαφοροποίηση της ναυπηγήσιμης ξυλείας μεταξύ των εμπορικών και των κωπήλατων πολεμικών
πλοίων ήταν σημαντική και θα πρέπει να γινόταν όχι μόνο κατά τη βυζαντινή εποχή, αλλά και σε όλες τις άλλες περιόδους που γίνονταν ναυπηγήσεις και από τις δύο κατηγορίες πλοίων. Η διαφοροποίηση, ως
προς τη ναυπηγήσιμη ξυλεία των δύο κατηγοριών, και η εξειδικευμένη
γνώση για την ξυλεία των κωπήλατων πολεμικών πλοίων, πιθανώς να
ξεχάστηκε στη συνέχεια, όταν καταργήθηκαν οι κατασκευές μεγάλων
κωπήλατων πλοίων (εικ. 5).
Στους νεότερους χρόνους οι ιστορικές μαρτυρίες πλέον προσθέτουν
σημαντικό υλικό για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία. Κατά την οθωμανική περίοδο στα κρατικά ναυπηγεία χρησιμοποιούσαν ξυλεία από δρυ, πεύκη,
οξιά, καστανιά και ελάτη. Η ξυλεία προέρχεται από διάφορα νησιά του
Αιγαίου, κυρίως του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρά Ασία και τη Συρία7 (εικ. 6).
6. Γενικά για το έργο και την ανασκαφή στο Yenikapi βλ.: Pulak, C., Ingram,
R., Jones, M., Galleys and Merchantmen: Shipwrecks of Portus Theodosiacus Yenikapi – Istanbul, TINA Maritime Archaeology Periodical, May no. 1, 2014, σ. 8-25
και Kocabas, U., Yenikapi: Shipwrecks Excavation and Studies, TINA Maritime
Archaeology Periodical, May no. 1, 2014, σ. 26-41. Ιδιαίτερα για τα είδη των ξύλων
που αναγνωρίστηκαν στα ναυάγια δες: Liphschitz, N. and Pulak, C., “Shipwrecks of Portus Theodosiacus: Types of Wood Used in Some Byzantine Roundships and Longships found at Yenikapi, Instanbul” στο Skyllis: Zeitschrift für
Unterwasserarchäologie 9, 2009, σ. 164-171, και Özsait Kocabaş, I., “Documentation:
Reading the timber” in U.Kocabaş (επ.), The ‘Old Ships’ of the ‘New Gate’ 1,
Yenikapı Shipwrecks, Vol. I / Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, Yenikapı Batıkları
Cilt I, 2008, 37-72. Ιστάμπουλ.
7. Μπεκιάρογλου – Εξαδακτύλου, Αικ., Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο, Π.Τ.Ι. – ΕΤΒΑ, 1994, σ. 31-38.
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Στην μετεπαναστατική περίοδο το σημαντικότερο ναυπηγικό κέντρο
είναι η Σύρος. Η ναυπηγική ξυλεία στο νησί προερχόταν από ξυλεμπορικούς οίκους της Τουρκίας και της Ρωσίας.8 Σε επιμέρους συμβόλαια
για την προμήθεια ναυπηγήσιμης ξυλείας δηλώνονται τόποι προέλευσης
διάφορες περιοχές τόσο από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όσο και
από την κυρίως Ελλάδα. Ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί εισαγωγές ξυλείας στη Σύρο από τη Σάμο την περίοδο 1830-18809 (κατά την ηγεμονική περίοδο). Τις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους φαίνεται ότι το εμπόριο ναυπηγήσιμης ξυλείας από τη Σάμο
προς την απελευθερωμένη Ελλάδα ήταν περιορισμένο.
Αργότερα, κατά τον 20ό αιώνα, η ναυπηγική ξυλεία του νησιού φαίνεται ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στα ναυπηγεία του Αιγαίου. Η Σύρος τροφοδοτείται πλέον με σημαντικές ποσότητες ναυπηγήσιμης ξυλείας από τη Σάμο. Κατά την ένωση του νησιού με την Ελλάδα άνοιξε το εμπόριο ξυλείας προς τα ναυπηγεία των άλλων περιοχών της Ελλάδας χωρίς περιορισμούς, δημιουργώντας νέες προοπτικές
στην υλοτομία της Σάμου. Η ναυπηγήσιμη ξυλεία του νησιού, κατά τη
νεότερη περίοδο, είναι αποκλειστικά η τραχεία πεύκη και κατά προτίμηση αυτή που φύεται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στη δυτική
Σάμο γύρω από τον Κέρκη και στην περιοχή του Πύργου. Δεν γνωρίζουμε αν η μαύρη πεύκη της Σάμου, που είναι ελαφρύτερη χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για τις ναυπηγήσεις πλοίων, ωστόσο στους
νεότερους χρόνους η μαύρη πεύκη, γνωστή και ως “έλατο” στη Σάμο,
δεν θεωρείται ναυπηγήσιμη ξυλεία.10
Σε διδακτορική διατριβή του 1969 διαβάζουμε το απόσπασμα:
Εκ του παρατεθέντος πίνακος εμφαίνεται ότι η ποιότης της
πεύκης της κατ’ εξοχήν ναυπηγικής ξυλείας εν Ελλάδι και ιδία
των εκλεκτών ποιοτήτων αυτής ως της Σάμου είναι αρκούντως
8. Καρδάσης, Β., Σύρος: Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1987 σ. 173
9. Για την προέλευση της ναυπηγήσιμης ξυλείας στη Σύρο την περίοδο 18301880 βλ.: Δελής, Απ., Ερμούπολης (Σύρος): το ναυπηγικό κέντρο της ιστιοφόρου ναυτιλίας (1830-1880), διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Τμήμα Ιστορίας, 2010.
10. Από τις συνεντεύξεις με τους Γιώργο Ψιλοπάτη, Νικόλαο Μένεγα, Σωκράτη Ταμπακολόγο, Παναγιώτη Κοντάρα, Γιώργο Κιάσσο, Ευάγγελο Σπύρου,
Δημήτιο Παπαγεωργίου, Πολύδωρα Παπαχονδρού, στο πλαίσιο του παρόντος
έργου.
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ικανοποιητική από απόψεως αντοχής. Επιπλέον η μεγάλη περιεκτικότης της πεύκης εις ρητίνην καθιστά αυτήν αρκούντως ισχυράν εις θαλασσίαν διάβρωσιν εξ ού και η προτίμησις των Ελλήνων
ναυπηγοξυλουργών προς αυτήν. Το πρόβλημα της ελληνικής ξυλείας είναι κυρίως μεγέθους και ποικιλίας φυσικού σχήματος καθόσον αμφότερα τα στοιχεία ταύτα είναι περιωρισμένης
εκτάσεως συνεπεία της ιδιομορφίας της ελληνικής βλαστήσεως.11
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που είχε προηγηθεί για την εκπόνηση
εκείνης της διδακτορικής διατριβής του καθηγητή Α. Αντωνίου, η ποιότητα της τραχείας πεύκης και ιδιαίτερα της Σάμου ήταν εκλεκτή και
«αρκούντως ικανοποιητική από απόψεως αντοχής». Αντίθετα υπήρχε
πρόβλημα στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας των κατάλληλων φυσικών σχημάτων τα οποία φαίνεται ότι ήταν δυσεύρετα. Βασικό ζητούμενο στο εμπόριο της ναυπηγήσιμης ξυλείας ήταν η επάρκεια σε ξύλα
με κατάλληλες φυσικές καμπυλότητες που εξασφάλιζαν μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη συμπεριφορά στην κατασκευή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φθορές. Τις επόμενες δεκαετίες και μέχρι το τέλος του 20ού
αιώνα, η ναυπηγήσιμη ξυλεία της Σάμου κυριαρχεί στην ελληνική αγορά (εικ. 7 και 8).
Σε άλλη διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε το 199012 αναφέρεται ότι τα περισσότερα ξυλοναυπηγεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας εισάγουν ναυπηγήσιμη ξυλεία από τη Σάμο, γιατί τη θεωρούν
πιο κατάλληλη από όλα τα διαθέσιμα εγχώρια ξύλα. Καταγράφονται
ναυπηγεία στη Σύρο, στις Σπέτσες, στη Σαντορίνη, στην Κάλυμνο, στη
Λήμνο, στο Πέραμα και φυσικά στη Σάμο τα οποία χρησιμοποιούσαν
κυρίως ή σχεδόν αποκλειστικά ξυλεία από τη Σάμο. Στο ίδιο έργο οι
ξυλοναυπηγοί, που είχαν συμμετάσχει στην έρευνα, αναφέρουν και ιεραρχούν τις σημαντικότερες ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι κορμοί,
σε μορφή βουβών, της ναυπηγήσιμης ξυλείας. Το βασικότερο χαρακτηριστικό που ιεραρχούσαν σχεδόν όλοι ως πρώτο ήταν οι φυσικές κα-

11. Απόσπασμα από τη διδακτορική διατριβή του Α. Αντωνίου με θέμα
Έρευνα επί ναυπηγικών δεδομένων των ελληνικού τύπου σκαφών, (ΕΜΠ,
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, 1969) σ. 94, όπου αναφέρεται σε
επισυναπτόμενο πίνακα, Π1 σ. 93, με τίτλο «Πίναξ χαρακτηριστικών ελληνικής
ναυπηγησίμου ξυλείας».
12. Δαμιανίδης Α., Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική, Π.Τ.Ι. – ΕΤΒΑ, 1996,
σ. 169-178.
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μπυλότητες που πρέπει να έχουν τα ξύλα για να εξασφαλίζουν μονοκόμ- ματα καμπυλωμένα στοιχεία, όπως τους νομείς, τα ποδοστάματα
και φυσικά τις φουρνιστές, τα μπρατσόλια κλπ. Φαίνεται ότι στο σημείο
αυτό η έρευνα της νεότερης διατριβής συμφωνεί με τη διαπίστωση που
είχε γίνει 20 χρόνια πριν στην προαναφερθείσα διδακτορική διατριβή.
Το δεύτερο στην ιεραρχία είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε ρετσίνη. Το
τρίτο η καθαρότητα του ξύλου από ρόζους, ρητινοθύλακες και άλλα
ελαττώματα. Το τέταρτο είναι η ξήρανση της ξυλείας για ένα χρόνο περίπου πριν μεταφερθεί στο ναυπηγείο και το πέμπτο η κατάλληλη
εποχή για την υλοτομία.
Αξίζει να παραβάλουμε τις απόψεις αυτές με τις καταγεγραμμένες
απόψεις των υλοτόμων, όπως εμφανίζονται πλέον στην παρούσα έρευνα
με θέμα «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο».
Στην ερώτησή μας σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ναυπηγήσιμης ξυλείας της Σάμου σε σύγκριση με την ξυλεία από άλλες περιοχές η καθολική απάντηση ήταν η υψηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη, που έχουν τα
σαμιώτικα ξύλα, ή έστω η χημική σύσταση της τραχείας πεύκης της
Σάμου που έχει διαφορές από την τραχεία πεύκη άλλων περιοχών. Οι
ναυπηγοί και οι υλοτόμοι της Σάμου παραδέχονται ότι υλοτομούσαν παλαιότερα με βάση τα επιθυμητά σχήματα για τη ναυπηγική. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημήτρη Παπαδημητρίου,
παλαιού ναυτικού και ναυπηγού από τον Όρμο, είναι το ακόλουθο:
...Τότε οι υλοτόμοι τα κόβανε και τα τετραγωνίζανε, τα πελεκούσανε με μπαλτάδες, και τα κάνανε ωραία τα ξύλα, τετράγωνα να πούμε. Πέντε μέτρα, έξι, εφτά, οκτώ μέτρα. Διάφορα
στραβά, γιατί τα πηγαίναμε στο Πέραμα κάνανε καΐκια, τις ανεμότρατες, και έπρεπε να έχει στραβά ξύλα μέσα.
- Τα ξέρανε οι υλοτόμοι τα στραβά ξύλα;
- Ε! πως δεν τα ξέρανε. Τους λέγαμε εμείς ότι θέλουμε
στραβά ξύλα και τα φέρνανε στραβά ξύλα, τα πελεκούσανε,
ήτανε ωραία τα... κάνανε.
Σε μια άλλη συνέντευξη του παλαιού υλοτόμου Πολύδωρα Παπαχονδρού, από τον Πύργο, αναφέρεται:
Τα στραβόξυλα μέσα, τα παΐδια που λέμε από μέσα, σχεδόν
να’ ναι μονοκόμματα, τα προτιμούσανε. Γιατί τα βάζανε αμπολιαστά επάνω, για να φτιάξουν τον άγκωνα. Και το βάζει
αμπολιαστό. Όταν είναι μονοκόμματο, είναι πιο αντοχής το καΐκι που θα κάνει. Αυτά, ήτανε πιο λεπτά τα στραβόξυλα και γι’
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αυτό τα προτιμούσανε. Για να το κάνει μονοκόμματο. Ήταν το
ποδόσταμο φέρ’ ειπείν. Αν έβρισκε ο καραβομαραγκός ποδόσταμο μονοκόμματο, ήταν όλη η χαρά δική του. Κι ο καραβοκύρης πάλι έλεγε. Έχω ποδόσταμο από μονοκόμματο. Έχω
πρύμη ποδόσταμο, έχω πλωριό ποδόσταμο από μονοκόμματο.
Γιατί τα κάνανε αμπολιαστά. Αν ήταν μονοκόμματο το ποδόσταμο, ήτανε Θεός! (εικ. 9)
Οι απαντήσεις ωστόσο στην ερώτηση, για τα πλεονεκτήματα σήμερα
της ναυπηγήσιμης ξυλείας από τη Σάμο, είναι διαφορετικές. Οι ναυπηγοί και οι υλοτόμοι επικεντρώνονται στην περιεκτικότητα σε ρετσίνι και
σε κανένα άλλο χαρακτηριστικό της ναυπηγήσιμης ξυλείας. Ενδεικτική
είναι η απάντηση του Γιώργου Ψιλοπάτη, παλαιού ναυπηγού από την
Καλλιθέα Σάμου:
- Ο λόγος ήτανε το ρετσίνι ή είχαν και κάποιον άλλο λόγο;
Γιατί, δηλαδή, προτιμούσανε το σαμιώτικο πεύκο οι καπεταναίοι;
- Μάλλον. Μάλλον το ρετσίνι και το ξύλο του Κέρκη. Γιατί,
ναι βέβαια, σαμιώτικο ζητούσαν ορισμένοι, αλλά περισσότερο
ζητούσαν από δω, από την περιφέρεια τη δική μας, εδώ στον
Κέρκη. Τώρα επειδή είναι πιο ξερό το μέρος εδώ και το ξύλο
είναι πιο στεγνό, δεν έχει υγρά μέσα, να σου δώσω να καταλάβεις. Και το ξύλο που έχει πολλά υγρά δεν είναι για τη θάλασσα.
Είναι το ξύλο εκείνο που έχει ρετσίνι. Το ρετσίνι είναι το ιώδιο
– ξέρω κι εγώ, πώς να το πω; Έτσι κι είναι πιο καλό.
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου επίσης προσθέτει:
Η Σάμος έβγαζε τα καλύτερα ξύλα. Δεν βγάζανε το ρετσίνι
από πάνω και το ξύλο, αν του τραβήξεις το ρετσίνι, γίνεται πώς
να στο πω. Γίνεται άρρωστο. Είναι αυτό. Άμα έχει ρετσίνι το
ξύλο μέσα μπορεί... Έχει εδώ καΐκια, 50 χρονών. Βαστάνε τα
πεύκα 50 χρόνια.
Η περιεκτικότητα λοιπόν σε ρετσίνι θεωρείται πλέον ότι είναι το βασικό πλεονέκτημα της ναυπηγήσιμης ξυλείας της Σάμου. Επίσης φρόντιζαν τα ξύλα να μην έχουν ελαττώματα και αυτό το θεωρούν φυσική
υποχρέωσή τους προς τους αγοραστές, χωρίς να αποτελεί κάποιο ξεχωριστό πλεονέκτημα της προσφερόμενης ναυπηγήσιμης ξυλείας.
Από τις απαντήσεις στην νέα έρευνα διαφαίνεται σαφής διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των παλαιότερων ερευνών με την παρούσα
καταγραφή. Η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτα
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η ζήτηση για ναυπηγήσιμη ξυλεία είναι πλέον πολύ μειωμένη λόγω της
γενικής κρίσης που έχει μειώσει δραματικά την παραγωγή των ναυπηγείων. Έτσι η κάλυψη των ιδιαίτερα περιορισμένων πλέον αναγκών σε
ειδικά σχήματα είναι πολύ εύκολη και δεν δημιουργούνται προβλήματα
τροφοδοσίας. Επιπλέον, η διαφορά των αποτελεσμάτων από τις δύο
ερευνητικές καταγραφές, ως προς τα πλεονεκτήματα της ναυπηγικής
ξυλείας στη Σάμο, αντανακλά τεχνικές διαφοροποιήσεις κατά την κατασκευή ενός ξύλινου σκάφους που έχουν καθιερωθεί περίπου τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν αλλάξει τις
ανάγκες και κατά συνέπεια τις παραγγελίες που γίνονται για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία. Φαίνεται ότι η σύγχρονη ξυλοναυπηγική απομακρύνεται από τις παραδοσιακές προδιαγραφές για την εκμετάλλευση των
καμπυλωμένων με φυσικό τρόπο ξύλων και βρίσκει λύσεις στη δημιουργία των ίδιων σχημάτων με τη χρήση περισσότερων τμημάτων (με
λιγότερες ή και καθόλου καμπυλότητες) που συνδέονται με ισχυρούς
μεταλλικούς συνδέσμους (ανοξείδωτες βίδες). Η εργασία γίνεται ευκολότερη, όχι κατ’ ανάγκη οικονομικότερη, και μπορεί να τυποποιηθεί
πολύ πιο εύκολα. Οι ανθρωποώρες που απαιτούνται περιορίζονται και
πολλές από τις εργασίες εφαρμογής μπορούν να γίνουν πλέον από
απλούς εργάτες χωρίς ειδικές γνώσεις.
Δημιουργείται ωστόσο ένα νέο πρόβλημα σχετικό με την αυθεντικότητα πλέον της ξυλοναυπηγικής ως προς τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, αφού οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι πιο κοντά σε μια
νέα αντίληψη για τη χρήση του ξύλου που το αντιμετωπίζει σαν ένα
σύγχρονο ομοιογενές υλικό. Η εξέλιξη αυτής της τάσης θα είναι ίσως,
ακόμη και στο άμεσο μέλλον, η αποκλειστική χρήση δευτερογενών προϊόντων ξυλείας χωρίς να χρησιμοποιείται πουθενά στην ξυλοναυπηγική
φυσικό ξύλο. Οι καμπυλότητες και η κατεύθυνση των ινών του φυσικού
ξύλου δεν θα θεωρούνται πια σημαντικά χαρακτηριστικά για την κατασκευή. Το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική ξυλοναυπηγική.
Η ναυπηγήσιμη ξυλεία, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ναυπηγεία, δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με παλιά, γιατί και η ξυλοναυπηγική σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι ίδια με αυτή
που εφαρμοζόταν πριν από μερικές δεκαετίες. Το θέμα ξεφεύγει φυσικά
από το πλαίσιο της υλοτομίας στη Σάμο και μπορεί να μας απασχολήσει
διεξοδικότερα σε μια άλλη ημερίδα για την παραδοσιακή ναυπηγική.
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1. Αντίγραφο τμήματος του ναυαγίου «Ιούλιος Βερν 9», ενός από τα δύο ελληνικά πλοία της αρχαϊκής εποχής (6ος π.Χ. αι.) που βρέθηκαν στο λιμάνι της
Μασσαλίας. Το αντίγραφο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα» από το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου
«Ν. Δημητρίου» για τον Δήμο Πυθαγορείου.
2. Αντίγραφο τμήματος του ναυαγίου «Ma’agan Mikchael», ενός ελληνικού
πλοίου που χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. και βρέθηκε στην περιοχή Ma’agan Mikchael νότια της Χάιφα. Το αντίγραφο κατασκευάστηκε επίσης στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα».
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3. Το σκάφος από το ναυάγιο της Κυρήνειας όπως εκτίθεται στο κάστρο της
πόλης στην κατεχόμενη Κύπρο. Χρονολογείται τον ύστερο 4ο π.Χ. αι.
4. Αντίγραφο τμήματος του ναυαγίου από το Yassi Αda, του 4ου μ.Χ. αι. που
βρέθηκε στην ομώνυμη νησίδα στα μικρασιατικά παράλια. Το αντίγραφο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου
Σάμαινα».
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5. Ένα από τα ναυάγια
στο βυζαντινό λιμάνι του
Θεοδοσίου του Α΄. Το ΥΚ
12, όπως ονομάζεται το
συγκεκριμένο
σκάφος,
χρονολογείται τον 9ο μ.Χ.
αι. και είναι ένα από τα
37 ναυάγια που βρέθηκαν
στην ίδια θέση. Το ΥΚ12
είναι κατασκευασμένο με
νομείς από ξύλο φτελιάς
και πέτσωμα από καστανιά.
6. Χαλκογραφία των ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης. A.I. Melling,
Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du
Bosphore, d’ apres les dessins
de M. Melling, τ. 2, Παρίσι
1819.
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7. α & β. Άνω και κάτω όψη του ξύλου με φυσική καμπυλότητα, χρησιμοποιημένο ως «φουρνιστή» στο σκάφος Μεταμόρφωση Σωτήρος, ναυπηγημένο το
1917 στο Πυθαγόρειο. Τα υπολείμματα του σκάφους διασώθηκαν από το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημητρίου».
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8. Όψη ξύλου με φυσική καμπυλότητα, χρησιμοποιημένο ως «μπρατσόλι» και
καρφωμένο πάνω σε σανίδες, επίσης στο σκάφος Μεταμόρφωση Σωτήρος.
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9. Ξεφλούδισμα τμήματος κορμού με φυσικό διχαλωτό σχήμα. Υλοτομημένο
τον Μάρτιο του 2014 από τους Ευάγγελο Σπύρου, Νικόλαο Ελευθερίου, Γιάννη
Γραμματική και Γιώργο Κιάσσο, κατά την αναπαράσταση υλοτόμησης, με παραδοσιακά χειροκίνητα εργαλεία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο».

Νίκος Βλαβιανός
Η Περί Φυτών Ιστορία του Θεόφραστου
και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο
Θεόφραστος γεννήθηκε το 372 π.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου.
Πατέρας του ήταν ο πλούσιος έμπορος Μέλαντας. Έλαβε τα
πρώτα του μαθήματα από το Λεύκιππο. Αργότερα στην Αθήνα
άρχισε να ασχολείται με τη φιλοσοφία ως μαθητής του Πλάτωνα. Μετά
το θάνατο του δασκάλου του, το 347 π.Χ., ακολούθησε τον Αριστοτέλη,
ο οποίος, διακρίνοντας τη φιλομάθεια και την ευφυΐα του, τον επονόμασε αρχικά Εύφραστο και αργότερα Θεόφραστο. Η εκτίμηση που
έτρεφε ο Αριστοτέλης στο Θεόφραστο αποδεικνύεται και από το γεγονός πως όταν το 323 π.Χ. ο Αριστοτέλης αναγκάστηκε να καταφύγει
στη Χαλκίδα, δώρισε στο Θεόφραστο τη βιβλιοθήκη του και του εμπιστεύτηκε τη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής. Ο Θεόφραστος παρέμεινε στη διεύθυνση της σχολής επί 25 χρόνια. Την περίοδο αυτή
λέγεται πως οι μαθητές της σχολής ξεπέρασαν τις δύο χιλιάδες. Μεταξύ
τους περιλαμβάνονταν ο Μένανδρος, οι βασιλείς της Μακεδονίας Φίλιππος και Κάσσανδρος και ο βασιλιάς της Αιγύπτου Πτολεμαίος Α΄. Ο
Θεόφραστος δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική. Αφοσιώθηκε στην
επιστήμη και τη Φιλοσοφία. Πέθανε περί το 287 π.Χ. και μέχρι το τέλος
της ζωής του δίδασκε και εργαζόταν. Το έργο του είναι πλούσιο. Εκτιμάται πως έγραψε περίπου 240 έργα, που πραγματεύονται την Ηθική,
τη Λογική, τη Ρητορική, την Ιστορία των επιστημών ή τη Μεταφυσική

Ο
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και κυρίως τη Βοτανική και τη Ζωολογία. Σήμερα σώζονται αποσπάσματα του έργου του αλλά και η Περί Φυτών Ιστορία (9 βιβλία), τα
Περί Φυτών Αιτιών (6 βιβλία) καθώς και το πιο γνωστό του έργο, οι
Χαρακτήρες. Τα δύο πρώτα έργα αποτελούν τα πρώτα συγγράμματα
στον τομέα της Βοτανικής την εποχή της αρχαιότητας μέχρι τον Μεσαίωνα. Μια σημαντική παρακαταθήκη του στη Βοτανική είναι ότι έχει βαφτιστεί σήμερα προς τιμήν του ο ενδημικός φοίνικας της νότιας
Ελλάδας, ως ο Φοίνικας του Θεοφράστου, καθώς εκείνος ήταν που αναφέρθηκε πρώτος στην ύπαρξη αυτού του φυτού στον ελλαδικό χώρο.
Το πεύκο
Ο μύθος αναφέρει ότι κάποτε ο Πάνας ερωτεύθηκε τη νύμφη Πίτυ που
αγαπούσε ο Βοριάς. Εκείνη προτίμησε τον Πάνα, διότι έκανε λιγότερο
θόρυβο. Ο Βοριάς για να την τιμωρήσει τη φύσηξε κάτω από ένα βράχο.
Εκεί τη βρήκε ο Πάνας ξεψυχισμένη και τη μεταμόρφωσε σε δένδρο.
Έτσι η Πίτυς, το αγαπημένο δένδρο της Μεγάλης Μητέρας Ρέας, έγινε
το ιερό δένδρο του Πάνα-Διονύσου. Από τότε κάθε φορά που φυσά Βοριάς, η πνοή του κόσμου, η Πίτυς κλαίει με δάκρυα κεχριμπαρένια.
Εφόσον το πεύκο (πίτυς) συμβολίζει την ένωση του ουρανού με τη
γη, θα πρέπει να είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή. Όντως είναι
αντισηπτικό, αποχρεμπτικό, διεγερτικό, διουρητικό, βάλσαμο, κατάλληλο σε καταρροές, βρογχίτιδα, άσθμα, κυστίτιδα και ρευματισμούς,
βοηθά στη δυσκαμψία των αρθρώσεων. Από τον κορμό του εκκρίνεται
το ρετσίνι (ήλεκτρον). Το ρετσίνι χρησιμοποιείται στην κατασκευή
της ρετσίνας, αλλά οι πιο σημαντικές του ιδιότητες, δυστυχώς, έχουν
ξεχαστεί. Σήμερα πιστεύουμε ότι το ρετσίνι συντηρεί το κρασί και δεν
υποψιαζόμαστε τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσθέτει στο κρασί.
Περί φυτών ιστορία (Μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά)
Ότι τα περισσότερα δέντρα, και ιδίως το έλατο και το πεύκο, οι ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά του ελάτου είναι κοινά με του πεύκου και των άλλων
κωνοφόρων έτσι σε ό,τι αφορά την υλοτόμησή τους ακολουθούμε κοινές διαδικασίες. Μας συμβουλεύει για τις εποχές και τις διαδικασίες ξήρανσης και
αποθήκευσής τους. Επίσης για τον τρόπο που πρέπει να επιλέγουμε για να
πελεκίσουμε ένα κορμό και τι είδους ξυλεία μπορούμε να πάρουμε από
αυτόν τον κορμό.
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Χαρακτηριστικά της ξυλείας
Αναφέρει ο Θεόφραστος ότι
ένα δένδρο μπορεί να είναι τετρασχιδές και ένα άλλο δισχιδές.
Τετρασχιδή ονομάζουμε αυτά που έχουν και από τις δυο πλευρές
της εντεριώνης (της καρδιάς) δυο αντίθετες σειρές ινών, σε αυτήν
την περίπτωση το πελέκημα ακολουθεί αυτές τις γραμμές με αντίθετα χτυπήματα στην κάθε σχισμή, όταν το πελέκημα εμποδίζεται από την κάθε πλευρά της εντεριώνης. Η φύση των σχισμών
επιβάλει στο πελέκημα να ακολουθεί αυτή την πορεία.
Τα έλατα και τα πεύκα έτσι τα ονομάζουν τετρασχιδή. Αυτά
είναι και τα πιο ωραία δένδρα για την ξυλουργική, διότι το ξύλο
τους είναι πιο πυκνό και είναι αυτά που έχουν την (αιγίδα) είναι
δηλαδή υπό την προστασία του τεχνίτη. Εκείνα που είναι δισχιδή
έχουν μια ρωγμή από κάθε πλευρά της εντεριώνης αντίθετα τη
μια από την άλλη, και έτσι το πελέκημα είναι διπλό ένα για κάθε
σχισμή με αντίθετα χτυπήματα. Λένε λοιπόν πως αυτού του είδους το ξύλο είναι πιο μαλακό και το χειρότερο για κάθε είδους
ξυλουργική εργασία και στραβώνει πολύ εύκολα... υπάρχουν
δένδρα, τα οποία έχουν μια μόνο συνεχιζόμενη ρωγμή και λέγονται μονοσχιδή, παρόλο που το κόψιμο γίνεται και από τις δυο
πλευρές της εντεριώνης λένε πως αυτό το ξύλο έχει πολύ αραιή
υφή και όμως δεν στραβώνει καθόλου.
Τα ξύλα αυτά τα οποία είναι σε θέση που κοιτάζουν τον βοριά
είναι μεγαλύτερα, πιο ίσια, με πιο ομαλή υφή, σκληρότερα και
γενικά πιο ωραία και άφθονα. Επιπλέον στο ίδιο δένδρο το ξύλο
που είναι από τη βορινή πλευρά είναι πιο πυκνό και εύρωστο.
Αλλά αν ένα δένδρο είναι λίγο εκτεθειμένο στο βοριά και γύρω
του σχηματίζεται ρεύμα, ο βοριάς άνεμος σιγά σιγά το στρίβει
και το παραμορφώνει. Η ξυλεία από ένα τέτοιο δένδρο, όταν
είναι ολόκληρη, έχει μεγάλη δύναμη, όταν κοπεί είναι αδύναμη.
Το ξύλο που προέρχεται λέει από υγρές, προφυλαγμένες, σκοτεινές, βαθυσκίαστες περιοχές είναι κατώτερο για την κάθε είδους ξυλουργική εργασία.
Ένα μεγάλο πρόβλημα στην επεξεργασία του ξύλου είναι και οι
σπείρες που οφείλονται στις κακοκαιρίες και στην κακή τροφή
στο έδαφος. Οι πολλές σπείρες παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα στην κατεργασία απ’ ό,τι οι ρόζοι.
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Μερικοί κάνουν ακόμα και διάκριση μεταξύ των περιοχών.
Το πεύκο της Μαύρης θάλασσας είναι Τραχεία Πεύκη, που ευδοκιμεί σε αυτά τα μέρη και το θεωρούσαν οι αρχαίοι ως το καλύτερο ξύλο.
Όπως μας μαρτυρούν επίσης και οι σημερινοί υλοτόμοι και λένε για
τα του νησιού διαφορετικής αντοχής ξύλα:
Ν. Ελευθερίου: Το μαυροθαλασσίτικο είναι σαν τον πεύκο τον
δικό μας αλλά πολλής αντοχής. Δεν το πιάνει σαράκι.
Π. Παπαχονδρού (ΠΠ): Είναι το έδαφος τέτοιο. Είναι πιο στέρεο. Πώς να το πω δηλαδή. Πιο πολλή αντοχή έχει στη θάλασσα. Είναι πιο γερό ξύλο. Ιδίως της περιφέρειας του Πύργου.
Κ. Δαμιανίδης (ΚΔ): Α! ιδίως εδώ.
ΠΠ: Το κυνηγούσαν πολύ οι καραβομαραγκοί. Είναι πιο στέρεο. Δεν είναι όπως τ’ άλλα.
Συνεχίζει και λέει:
Λένε ότι η σωστή εποχή για την υλοτόμηση είναι, όταν αρχίζουν
να αποφλοιώνονται εύκολα τα δένδρα. Είναι όταν αρχίζουν να
κάνουν νέους βλαστούς. Τότε μπορεί πιο εύκολα να αφαιρεθεί
ο φλοιός τους λόγω της μεγάλης ποσότητας χυμών και νερού
που έχει το δένδρο. Σε άλλη εποχή είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί ο φλοιός και η ξυλεία γίνεται μαύρη και άσχημη.
Β. Σπύρου (ΒΣ): Μέναμε μέσα στα δάση. Αυτές ήτανε δουλειές
το Καλοκαίρι. Όχι Χειμώνα βέβαια. Τότες δουλεύαμε και χειμώνα, κατεβαίναμε στα χωριά και μέναμε.
ΚΔ: Χειμώνα γινότανε υλοτομία έτσι δεν είναι;
ΒΣ: Όχι και καλοκαίρι. Τις άνοιξες επί το πλείστον, την άνοιξη.
Κόβανε πολλά ξύλα.
Ν. Μένεγας (ΝΜ): Συνέχεια κόβαμε, δεν σταματούσαμε.
ΚΔ: Και το καλοκαίρι;
ΝΜ: Και το καλοκαίρι και το χειμώνα.
ΚΔ: Γιατί λένε ότι είναι πιο καλά το χειμώνα από το καλοκαίρι.
ΝΜ: Συνέχεια, δε σταματούσαμε!
Γ. Ψιλοπάτης (ΓΨ): Τα κόβαμε μέσα, Σεπτέμβριο με ΟκτώβρηΝοέμβρη και μέχρι μες στο χειμώνα. Μετά το Φλεβάρη δεν κόβαμε, γιατί απ’ το Φλεβάρη κι έπειτα πιάνουν και φουσκώνουν
τα ξύλα. Να τώρα που ’ναι Μάρτης να πούμε είναι φουσκωμένα, δεν κάνει! Έκοψες τώρα αυτή την εποχή; Πάει νέτα! Γί-
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νεται κοπριά και ειδικά τώρα που έχουν γίνει έτσι, έχουνε αρρωστήσει τα ξύλα αυτά δεν κρατούν! Δεν κρατούν αυτά!
Εδώ διακρίνουμε μια αντιπαράθεση απόψεων. Ενώ ο κ. Ελευθερίου
μας λέει ότι
Όσον αφόρα την εποχή. Κοίτα, τα ξύλα όλες οι εποχές είναι
ίδιες. Το ξύλο είναι όλο το πράμα, άμα το κόψεις να πας να το
σκίσεις. Το άφησες; Βόδωσε. Εγώ έκοψα και σε θερινή περίοδο
και το ξεφλούδισα κιόλας κι επειδή άργησα να πάω να τα
σκίσω, γιατί κάτι είχα, κάτι κεραμοσκεπές και όταν πήγα και
τα βρήκα, ήταν φάβα μέσα. Μια σκόνη έγινε. Τα κυπαρίσσια
τα κόβω την άνοιξη, μέσα Γενάρη, Φλεβάρη, από το Μάρτη και
μετά. Μάρτη με Απρίλη έχει ανεβεί ο χυμός απάν’ και βγαίνει
η φλούδα 10 μέτρα. Και στραγγάει κιόλας.
Εδώ έχουμε σύμφωνη γνώμη με αυτήν του Θεόφραστου!
Άλλος ένας φίλος μου που έχω από τον Πύργο, καμιά φορά
άμα δεν μου ’φταναν, έπαιρνα κι από κει για κεραμοσκεπές,
μου λέει, εγώ τα κόβω χειμώνα. Λέω, λάθος επιλογή κάνεις,
διότι το χειμώνα δεν βγαίνει η φλούδα! Και όταν σου μείνει
τόσο δα πάνω, θα κάνει μύκητα μονομιάς! Το έπιασε η ζέστη
το ξύλο; Θα κάνει μύκητα, αν δεν φύγει μέχρι μέσα το φλούδι
να καθαρίσει.
Γενικά όμως όλα τα άλλα τα ξύλα τα καρποφόρα έχουν μεγαλύτερη αντοχή όταν υλοτομούνται τότε πια που έχουν ωριμάσει τους καρπούς τους. Για την εύκολη και άμεση αφαίρεση
του φλοιού καλύτερα είναι να υλοτομούνται πριν την ωρίμανση
των καρπών τους.
Εδώ βλέπουμε να αντιστρέφονται οι εποχές…
Επειδή όμως δεν αφαιρούμε το φλοιό από κανένα σχεδόν
άλλο δένδρο έκτος από το έλατο, το πεύκο και το κυπαρίσσι,
αυτά τα δένδρα πρέπει να τα κόβουμε την άνοιξη. Τότε παράγουν και την καλύτερη ποιότητα χυμού τους, το ρετσίνι. Τα
σκληρά και τα άγρια δένδρα, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ξύλο τους μέσα στο έδαφος, αυτά υλοτομούνται μερικές φορές μετά τον τρύγο και με την ανατολή του Αρκτούρου
(τέλος του καλοκαιριού). Όποιο από τα σκληρά δένδρα κοπεί
μετά την ωρίμανση του καρπού δεν σαπίζει και μένει ανέγγιχτο
από τα σκουλήκια, αν και αυτά ζουν κάτω από τον φλοιό μα
μόνο σημαδεύουν την εξωτερική επιφάνεια του κορμού κάτω
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από τον φλοιό. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και με τα κυπαρίσσια, ακόμα και αν δεν τους αφαιρέσουμε τον φλοιό. Σημαντικό είναι, λέει, και στις δυο περιπτώσεις η Σελήνη να είναι
στη χάση της και να έχει δύσει. Τότε το ξύλο είναι πιο σκληρό
και έχει ακόμα λιγότερες πιθανότητες να σαπίσει. Το πεύκο
λοιπόν είναι κατάλληλο για κόψιμο την άνοιξη, όταν έχουν ανθήσει τα τσαμπιά του (όπως αναφέρει συγκεκριμένα). Είναι
προφανές σε όλες τις περιπτώσεις ότι το ξύλο είναι καλύτερο
όταν το δένδρο είναι πάνω στην ακμή του, πάρα όταν είναι
πολύ νεαρό η πολύ γέρικο. Δεν θα έλεγα πως είναι άσχετη η
παρατήρησή του προς το σκοπό μας ότι το ξύλο που κόβεται
το χειμώνα, με βοριάδες, και αν είναι χλωρό, παρά ταύτα θα
καεί πολύ καλά, και χωρίς καπνό. Αιτία η οποία προφανώς
μας δείχνει ότι οι χυμοί του υπάρχουν, μα χωρίς να περιέχουν
υγρασία.
Ο Ησίοδος, ο Βιτρούβιος, ο Πλίνιος και όσοι αρχαίοι έχουν ασχοληθεί
με αυτό το θέμα υποστηρίζουν την ιδία άποψη. Και λένε ότι έχει μεγάλη
σημασία η σελήνη να βρίσκεται σε χάση όταν κόβονται τα δένδρα. Είναι
σκόπιμο να πούμε ότι πίστευαν πως τα δέντρα τα έκοβαν, τα ξεφλούδιζαν και τα πελεκούσαν όταν η σελήνη ήταν στο Ζυγό ή στον Καρκίνο,
όπου εδώ οι ημερομηνίες είναι κινητές κάθε χρόνο, ενώ είναι σε σταθερές ημερομηνίες όταν η σελήνη είναι στο Λέοντα ή στον Ταύρο και είναι
βέβαιο ότι, όταν κόβονται σε αυτές τις φάσεις της σελήνης, ποτέ δεν
πιάνουν σκουλήκια.
Ως εκ τούτου έχει παρατηρηθεί ότι τα φύλλα που έπεσαν κατ’ αυτές
τις φάσεις της Σελήνης δεν σαπίζουν. Λένε επίσης ότι καλύτερο ακόμα
είναι να κόβουν τα δένδρα για ξυλεία από την εικοστή έως την τριακοστή μέρα του κύκλου της Σελήνης. Ξύλα που έκοβαν σε αυτές τις μέρες
παρέμεναν άφθαρτα για πολλούς αιώνες.
Γι’ αυτό οι αρχαίοι λαοί έκαναν θρησκευτικές τελετές γιορτάζοντας
μυστήρια σχετικά με την αιωνιότητα.
Ο Πλίνιος αναφέρει ότι συμφωνεί με το Θεόφραστο και κρίνει κατάλληλη ώρα για να κοπούν τα δένδρα, όταν το άστρο του Κυνός (ο
γνωστός μας Σείριος) βασιλεύει και όταν η Σελήνη είναι σε σύνοδο με
τον Ήλιο, ημέρα που ονομάζεται συναστρία και λέει «καλό είναι να περιμένουμε να νυχτώσει μέχρι να δύσει το φεγγάρι».
Ο λόγος είναι ότι η επίδραση του μαγνητικού πεδίου της Σελήνης
βάζει όλα τα ρευστά σε κίνηση. Και ότι ως εκ τούτου οι χυμοί τραβι-
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ούνται από την ενέργεια της Σελήνης και παραμένουν κάτω στο χαμηλότερο σημείο του δένδρου, στις ρίζες, αφήνοντας το υπόλοιπο ξύλο του
κορμού καθαρότερο, με ομοιογενή πυκνότητα χυμών, με μεγάλη αντίσταση εναντίον των μικροοργανισμών, που βασική τους διατροφή είναι
το νερό το οποίο μεταφέρει σάκχαρα.
Αναφέρει επίσης ότι
Η ξυλεία θα είναι πολύ πιο καθαρή χωρίς ελαττώματα, δεν
θα δημιουργηθούν σκασίματα και θα είναι ευκολοδούλευτη, αν
αφαιρεθεί εκείνη τη μέρα ένα τμήμα περιμετρικά του κορμού
χαμηλά στη ρίζα και παραμείνει έτσι μέχρι να ξεραθεί. Ειδικά
το έλατο, το οποίο είναι από τα το πιο ευάλωτα ξύλα στη σήψη,
αν αποφλοιωθεί κατά τις πρώτες μέρες της χάσης δεν θα έχει
φόβο να σαπίσει ποτέ από το νερό.
Υποστηρίζει ότι
Εάν από τη δρυ, ξύλο που είναι τόσο βαρύ ώστε από τη φύση
του να βυθίζεται στο νερό, αφαιρέσουμε μια φλούδα και κάνουμε
μια μικρή τομή περιμετρικά όπως περιέγραψα παραπάνω στην
αρχή της Άνοιξης, και την κόψουμε όταν έχουν πέσει τα φύλλα
της, θα έχουμε καταφέρει να την κάνουμε να επιπλέει για διάστημα ενενήντα ημερών χωρίς να βυθιστεί.
Από συνεντεύξεις:
ΚΔ: Το πολύ ένα χρόνο βαστάει στο βουνό;
Σ. Ταμβακολόγος (ΣΤ): Άμα σκιστεί και γίνει μαδέρια, δεν παθαίνει τίποτα!
ΚΔ: Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο μπορεί να σκιστεί και να παραμείνει κι άλλο χωρίς να χρησιμοποιηθεί;
ΣΤ: Να μείνει συνέχεια! Δεν παθαίνει τίποτα!
ΚΔ: Άμα σκιστεί, σε τι μέρος πρέπει να μείνει;
ΣΤ: Σε στεγνό μέρος.
ΚΔ: Στον ήλιο;
ΣΤ: Να μην τ’ αφήσεις στον ήλιο! Βάλε κάτι, σκέπασέ τα!
ΚΔ: Μάλιστα.
ΣΤ: Άμα το βάλεις στον ήλιο θα το διαλύσει!
ΚΔ: Ούτε τον ήλιο ούτε υγρασία δηλαδή;
ΣΤ: Ούτε υγρασία! Να δες τα, όπως είναι εδώ πέρα...
Όλοι οι αρχαίοι συμφωνούν με το Θεόφραστο και συμβουλεύουν ότι,
όταν κοπούν τα δέντρα και αφεθούν σε δυνατό ήλιο πάνω στα πρέμνα
τους για μερικές μέρες, τότε όλη η κακή ενεργεία (τα διαφορά ζωύφια,
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κυρίως έντομα, που ζουν και επιβιώνουν κάτω από το φλοιό, λόγω της
μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, πάνω από 45 βαθμούς και,
η μη επαφή με το χώμα ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες υγρασίας κατάλληλες για να κουρνιάσουν, τα απωθούν ή τα εξοντώνουν) και οι
κακοί χυμοί (η υγρασία των χυμών) θα εξατμιστούν.
Εδώ έχουμε σύμπνοια απόψεων:
ΣΤ: Κοίτα να δεις, πρέπει τα ξύλα αυτά να κοπούν. Και το
Μάη να τα κόψεις δεν έχει σημασία! Σημασία έχει να τα κόψεις, να τα αφήσεις με τις φλούδες, να τραβήξουν τους χυμούς
για να μη μαυρίσουν και σαπίσουν. Αυτό είναι τέχνασμα δικό
μου.
ΚΔ: Κι αυτό το κάνετε μόνο στη μαύρη πεύκη; Δεν το κάνατε
στην τραχεία;
ΣΤ: Και στην τραχεία αναλόγως την εποχή! Αν κόψεις τώρα,
δεν έχεις πρόβλημα· Είναι κατεβασμένοι οι χυμοί.
ΚΔ: Αν κόψεις όμως, την άνοιξη;
ΣΤ: Θα κάνεις το ίδιο. Θα τα ρίξεις κάτω, θα ξεφλουδίσεις όσο
μπορείς, δεν θα πειράξεις τη φούντα καθόλου(!)· την πείραξες
τη φούντα; Είσαι άχρηστος! Αλλά έχει μεροκάματα πολλά!
ΚΔ: Τη φούντα του δέντρου, το απάνω μέρος δηλαδή;
ΣΤ: Ναι! Θα τα παρατήσεις, θα πας πιο πέρα και άντε πάνε,
άντε πάνε, σαπέρα σαπέρα! Αλλά θέλει πολλές μεταφορές
αυτό, ενώ αν είναι στην εποχή του, το έριξες κάτω, το καθάρισες, του έκοψες τη φούντα και πας στο άλλο.
ΚΔ: Τη φούντα γιατί δεν την κόβεις;
ΣΤ: Πότε;
ΚΔ: Όταν είναι να το ξεφλουδίσεις γιατί δεν την κόβεις;
ΣΤ: Θα τραβήξει την υγρασία όλη από μέσα που έχει!
ΚΔ: Μάλιστα. Θα τη βγάλει δηλαδή την υγρασία αν κόψεις τη
φούντα. Σωστά;
ΣΤ: Όχι! Θα μαυρίσει το ξύλο από μέσα αν την κόψεις τη
φούντα απευθείας.
Μας αναφέρει ο Θεόφραστος επίσης και είναι κοινά αποδεκτό ότι
Τα καρποφόρα δέντρα, τα οποία είναι για να τα επεξεργαστούν, να πριονιστούν και να πλανιστούν δεν πρέπει να κοπούν
μέχρι να ωριμάσουν τα φρούτα ή οι καρποί τους. Επίσης και
τα δέντρα που προορίζονται για καλλιτεχνικές κατασκευές.
Ιδίως αυτά θα πρέπει να ξεφλουδίζονται αμέσως, γιατί κατά
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την αποθήκευσή τους μικροοργανισμοί και μύκητες θα συγκεντρωθούν κάτω από τον φλοιό με τραγικές για την ξυλεία συνέπειες. Η διατήρηση της ξυλείας μετά την κοπή πρέπει να
γίνεται σε μέρος όπου θα είναι προστατευμένο από τις θερμές
ακτίνες του ήλιου και τα απότομα δυνατά φυσήματα των ανέμων. Για το λόγο αυτό οι αρχαίοι κάλυπταν τους κορμούς με
κοπριά από βοοειδή.
Οι συνεντεύξεις λένε:
ΚΔ: Άρα τα πάτε σε πιο στεγνά μέρη;
ΣΤ: Ναι σε πιο στεγνό μέρος.
ΚΔ: Και εκεί τα αφήνετε μέχρι να ζητηθούν;
ΣΤ: Ναι, μέχρι να έρθει η ώρα τους.
Ενώ ο κ. Ψιλοπάτης διαφωνεί:
Τότες κρατούσαν, κρατούσαν πολύ τα ξύλα αλλά τώρα δεν
ξέρω γιατί. Τα ’βαζα στον ήλιο, να είναι πάντα ξερά! Όταν πια
θέλαμε να πετσώσουμε ένα σκάφος, έπρεπε να είναι πάντα
ξερά τα ξύλα.
Εδώ παρατηρούμε μια αντίφαση με τα παρακάτω που ίσως να θέλει
να μας πει ότι, αν ήταν στρογγυλός ο κορμός και έμενε στον ήλιο, θα
έσκαγε και θα χαλούσε.
Σημαντικό είναι και ότι η κοπριά περιέχει μεθάνιο. Ξέρουμε ότι σε
πολλά μέρη της Ελλάδος τους κορμούς τους βούλιαζαν σε περιοχές με
βούρκο όπου υπάρχει μεθάνιο.
Με αυτήν τη διαδικασία σφραγίζονταν οι πόροι και έτσι κατόρθωναν
να απομακρύνουν σιγά σιγά την υγρασία τους και να στεγνώσει το ξύλο
ομοιόμορφα αλλά και να διατηρηθούν οι παχύρευστοι χυμοί μέσα στο
ξύλο για να μην σχιστεί. Έτσι μετά από κάποιο διάστημα κοντά στις
30 μέρες ανάλογα με το μέγεθος του ξύλου είχαν ένα ξύλο πολύ σκληρό
μα εύκολο στην επεξεργασία και με μεγάλη αντοχή στο σάπισμα και
σε άλλες αρρώστιες. Ο Θεόφραστος λέει:
Ήταν αποδεδειγμένο πως, όταν το άφηναν να στεγνώσει με
την κορυφή προς τα κάτω, θα στεγνώσει ακόμα καλύτερα.
Η εμβάπτιση σε λάδι της γης ή σε κατράμι προλαμβάνει την
καταστροφή του ξύλου από τα σκουλήκια και τη σήψη. Λέει
επίσης ότι το ξύλο που έχει μερικώς αποξηρανθεί και στη συνέχεια βυθιστεί για κάποιο χρόνο στη θάλασσα αποκτά μια
απίστευτη σκληρότητα. Γίνεται πιο στέρεο και άφθαρτο.
Ο Σ. Ταμβακολόγος αναφέρει:
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ΣΤ: Λοιπόν, κοίτα εδώ να στο πω κι αυτό το μυστικό! Τα ξύλα,
μόλις ξεραθούν και βγουν στο δρόμο, θέλουν ράντισμα! Γιατί
όσο και να το καθαρίσεις θα έχει κάπου ένα κομμάτι φλοιό!
Έχει φλοιό απάνω; Θα πιάσει σκουλήκι υποχρεωτικά! Άμα το
έχεις ραντισμένο με λάδι και έχει κι ένα ειδικό φάρμακο και
πετρέλαιο, δεν παθαίνει τίποτα!
Ο Θεόφραστος λέει:
Βλέπουμε ότι όλοι οι τεχνίτες βάζουν την ξυλεία τους κάτω
από την κοπριά και τη βυθίζουν στη θάλασσα ή σε στέρνες
ανάλογα τη χρήση πριν την επεξεργαστούν.
Υπάρχουν πολλοί που επιβεβαιώνουν τα γραφόμενα του Θεόφραστου
στον αρχαίο κόσμο και συμφωνούν ότι όταν ένα ξύλο σκεπαστεί η βυθιστεί σε νερό, ενώ είναι φρέσκο αυτό το ξύλο θα ζήσει για πάρα πολλά
χρόνια.
Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ένα είναι ο ναός της Άρτεμης στην
Έφεσο, όπου τα ξύλα του κυπαρισσιού, από τα οποία κατασκεύασαν
τις πόρτες του ναού, είχαν μείνει αποθηκευμένα για τέσσερις γενιές.
Είναι λοιπόν καθολική η άποψη ότι τα ξύλα που είναι για επεξεργασία πρέπει να κοπούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ακόμα και συγκεκριμένη ώρα. Να υποστούν αυτές τις διαδικασίες, να μην
χρησιμοποιηθούν, μα ούτε και να μετακινηθούν για τουλάχιστον τρεις
μήνες από τον ιδανικό χώρο ξήρανσης.
Σε πολλές περιπτώσεις για εξωτερική χρήση πρέπει να περάσουν
τουλάχιστον 28 χρόνια πριν το ξύλο να σκληρύνει και να έχει την πλήρη
αντοχή και δύναμη.
Μετά από αυτήν τη διαδικασία και όταν το ξύλο είναι έτοιμο δεν
πρέπει να εκτεθεί σε νότιους ανέμους σε υγρασία και ειδικά, η σελήνη
να είναι τότε στη χάση αμέσως μετά την πανσέληνο και ποτέ να μην το
βγάλουμε έξω από τον χώρο αποθήκευσης πριν το μεσημέρι.
Πρέπει λοιπόν να το επεξεργαστούμε όταν είναι τελείως ξερό και
αμέσως μετά την επεξεργασία του να εμποτιστεί με αυτά που μας έχει
αναφέρει σε προηγούμενες παραγράφους.
Ο Θεόφραστος πιστεύει ότι
Η ξυλεία δεν είναι αρκετά ξερή για την κατασκευή σανιδιών,
ιδιαίτερα για πόρτες για πατώματα και πλοία σε λιγότερο από
τρία χρόνια. Το έλατο, το πεύκο και το άγριο κυπαρίσσι είναι
γενικά χρήσιμα στη ναυπηγική, διότι και οι τριήρεις και τα πολεμικά πλοία κατασκευάζονται από έλατο, λόγω της ελαφρότη-
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τάς του και τα εμπορικά πλοία από πεύκο, επειδή δεν σαπίζει.
Μερικοί ναυπηγοί όμως φτιάχνουν και τριήρεις από πεύκο,
επειδή δεν βρίσκουν αρκετό έλατο. Τα στραβόξυλα στις τριήρεις,
μερικοί τα κατασκευάζουν από πεύκο, επειδή είναι ελαφριά, από
δρυς ή από άλλα σκληρά ξύλα.
Ο Π. Παπαχονδρού λέει στη συνέντευξη που δίνει στον Κ. Δαμιανίδη:
«Ναι, τα χρησιμοποιούσαμε. Αλλά πιο πολύ χρησιμοποιούσαμε το
πεύκο, επειδή άντεχε πιο καλά». Και ο Γ. Ψιλοπάτης: «Εμείς τα βάζαμε στη θάλασσα πρώτα. Μαλακώνανε. Τα βάζαμε 1-2 ώρες, να πούμε,
στη θάλασσα να μαλακώσουν. Οπότε είχαν, να πούμε, τη ρετσίνη που
είπα. Αυτή τα μαλάκωνε.»
Ο Θεόφραστος λέει ότι:
Για τη ναυπηγική όπου είναι απαραίτητο να καμφθεί το
ξύλο, πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς αυτό που περιέχει περισσότερη υγρασία. Αν και όπου πρόκειται να μπει κόλλα το πιο
ξερό είναι πιο κατάλληλο. Τα πλοία, που μόλις έχουν ναυπηγηθεί, πρέπει να μείνουν λίγο έξω και μετά να πέσουν στο
νερό. Τότε φουσκώνουν και γίνονται υδατοστεγή.
Μέσα από τις συνεντεύξεις που έχουμε από παλαιούς υλοτόμους της
Σάμου, μελετώντας το έργο του Θεόφραστου και μετά από μικρής κλίμακας προσωπικές δοκιμές, βγαίνει το συμπέρασμα ότι πολλές από τις
γνώσεις των αρχαίων έχουν παραμείνει σχεδόν αυτούσιες μέχρι σήμερα,
κάποιες έχουν εναρμονιστεί με τις σημερινές ανάγκες και πολλές έχουν
χαθεί στη λήθη των αιώνων. Από προσωπικούς μου πειραματισμούς,
αναλύοντας με μια μεθοδολογία ας πούμε μερικώς επιστημονική, χωρίς
να είμαι ο ειδικός, καταλήγω σε συμπεράσματα που πλησιάζουν πολύ
αυτά των αρχαίων. Ο μοντέρνος τρόπος σκέψης με τη συστηματικά αυξανομένη ζήτηση, που μεταφράζεται και σε υπερκατανάλωση, είναι η
αίτια που χάσαμε τόσες σημαντικές γνώσεις.
Εθνικό μας συμφέρον είναι να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους
της παραδοσιακής υλοτομίας βοηθώντας τις περιοχές εκείνες που μπορούν να έχουν μεγάλο όφελος από τα δασικά προϊόντα. Σήμερα, που οι
παραδοσιακές τέχνες, σε όλα τα επίπεδα επανέρχονται στο προσκήνιο
σαν βασικοί άξονες οικονομικής ευημερίας μικρών μη τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών.
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Ιωάννης Κακαράς
Το πεύκο και το κυπαρίσσι της Σάμου.
Εργασίες συγκομιδής.
Εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές
Εισαγωγή – ιστορική αναδρομή
Οι αρχαίοι ποιητές ονόμαζαν τη Σάμο και πιτυούσα, (από τα πολλά
πεύκα), και κυπαρισσία (λόγω των πολλών αυτοφυών κυπαρισσιών),
και δρυούσα (από τις πολλές δρυς). Όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη
χρήσεων γης της Νήσου Σάμου (Εικ. 1) και τον Πίν. 1, στο νησί κυριαρχεί η τραχεία πεύκη (Pinus brutia) σε ποσοστό 26% της συνολικής έκτασης (122.663 στρ.), και ακολουθεί η μαύρη πεύκη (Pinus nigra) στα
μεγάλη ύψη σε ποσοστό 4% (19.142 στρ.). Οι υπόλοιπες εκτάσεις είναι
λιβάδια 1,5-2%, θάμνοι 15% (70.330 στρ), άγονες εκτάσεις 14,9%
(14.933 στρ.) και γεωργικές εκτάσεις 49% (232.888 στρ.). Πολύ σημαντική είναι η επιβίωση σε μικρές δασοσυστάδες και σε μίξη με την τραχεία πεύκη του κυπαρισσιού (οριζοντιόκλαδου και πλαγιόκλαδου),
(Cupressus sempervirens var. orizontalis και var. pyramidalis). Τα είδη
που αναφέραμε άντεξαν την υπερβολική εκμετάλλευση των δασών μέσα
στους αιώνες. Η δρυς και το κυπαρίσσι που υπέστησαν εντονότερη εκμετάλλευση αντιπροσωπεύουν πολύ μικρά ποσοστά δασοκάλυψης.
Κατά τον Καρέτσο Γ. (1993), η Σάμος έχει εντυπωσιακή δασική βλάστηση και ιδιαίτερη χλωρίδα, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 26
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δασικά δένδρα και πολύ μεγάλος αριθμός ειδών υποβλάστησης. Η ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, στο
εδαφολογικό υπόβαθρο και το έντονο ανάγλυφο.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εντοπίσει την υψηλή ποιότητα του ξύλου
της τραχείας πεύκης και του κυπαρισσιού των δασών της Νήσου Σάμου.
Ειδικότερα τα δημόσια ή ιδιωτικά φυσικά δάση κυπαρισσιού της
Σάμου, της Κρήτης, Ρόδου, Κω, Σύμης, Μήλου αποτελούν τα μοναδικά
αυτοφυή δάση στη χώρα μας και ως εκ τούτου πρέπει να προστατεύονται, να διαχειρίζονται ως διατηρητέα και να επιδιώκεται η αύξηση της
δασοκάλυψης. Το αυτοφυές κυπαρίσσι καλύπτει ένα μεγάλο υψομετρικό εύρος από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα δασοόρια (1750 m
στα Λευκά όρη της Κρήτης). Το αρωματικό και με μεγάλη ανθεκτικότητα ξύλο του κυπαρισσιού είναι το σημαντικότερο είδος για δομικές
κατασκευές, όπως στέγες, πατώματα, κουφώματα και κατασκευές εξωτερικού χώρου. Ας μη ξεχνάμε ότι η στέγη του Παρθενώνα και των
άλλων αρχαίων ναών ήταν κατασκευασμένες από ξύλο κυπαρισσιού και
αρκεύθου (Juniperus sp.). Από τα ίδια αυτά είδη ξύλου κατασκευάζονταν και ο φέρων σκελετός όλων των κτιρίων της Μινωικής εποχής, όπως
τα ανάκτορα της Κνωσού, τα κτίρια του Μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου
έρευνας της Αρχαίας Ναυπηγικής και Τεχνολογίας «ΝΑΥΔΟΜΟΣ», το
κυπαρίσσι πρέπει να ήταν το βασικό είδος ξύλου για την κατασκευή
του μινωϊκού πλοίου (Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, ανακατασκευή μινωϊκού πλοίου, 2001-2004).
Στάδια κατασκευής παραδοσιακού καϊκιού
Η κατασκευή παραδοσιακών καϊκιών στη χώρα μας ακολουθεί τεχνικές που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. Σε αυτό το δεδομένο
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό το μεγαλείο της ναυτικής μας παράδοσης.
Βασικό χαρακτηριστικό των παραδοσιακών πλοίων είναι ότι σχεδόν όλα
τα στοιχεία του σκελετού είναι καμπύλα και παράγονται από δένδρα
πεύκου με φυσική καμπυλότητα (Εικ. 2) ή από καμπύλα κλαδιά οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού. Πρώτα στήνεται η καρίνα του πλοίου και η
προέκτασή της προς την πρύμνη και την πλώρη που είναι αντίστοιχα
το πρυμνιό ποδόσταμο και το πλωριό ποδόσταμο (Εικ. 3). Το ακπάρι
είναι καμπύλο στοιχείο που ενισχύει τη σύνδεση καρίνας με τα δύο ποδοστάματα (Εικ. 3). Ακολουθεί η στήριξη των καμπύλων εγκάρσιων
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στοιχείων του σκελετού, που είναι τα πλευρά του σκάφους ή νομείς ή
σκαρμοί (Εικ.4). Οι νομείς τοποθετούνται ανά δύο εκατέρωθεν της καρίνας. Το ένα άκρο κάθε νομέα στερεώνεται στην καρίνα του σκάφους
με την ενίσχυση της βάσης του νομέα, η οποία είναι γονατοειδές ξύλο
με δύο σκέλη σε γωνία 90ο (Εικ. 6). Το κάτω άκρο κάθε νομέα στερεώνεται στο ένα σκέλος της βάσης του νομέα και το άλλο σκέλος της
βάσης στερεώνεται επάνω στην καρίνα. Η βάση του νομέα προέρχεται
από διακλαδισμένο ή καμπυλωτό δένδρο πεύκου, το οποίο παραμορφώθηκε από την επίδραση του ανέμου ή από κλαδί και τμήμα κυπαρισσιού (Εικ. 6). Στο εξωτερικό άκρο του νομέα κάτω από την
κουπαστή στερεώνεται το μπρατσόλι, το οποίο είναι καμπύλο στοιχείο
του σκελετού με δύο σκέλη (μπράτσα) σε αμβλεία γωνία. Το ένα σκέλος
του μπρατσολιού προέρχεται από το κλαδί και το άλλο από το πρέμνο
κυπαρισσιού. Τα δύο σκέλη έχουν το καθένα μήκος 1,00m και σχηματίζουν υποτείνουσα μήκους 1,80m (Εικ.7). Το ένα σκέλος του μπρατσολιού (το πασούλι = τμήμα του κλαδιού) τοποθετείται από την κουπαστή
προς το εσωτερικό του σκάφους και το άλλο σκέλος του μπρατσολιού
(ρίζα του μπρατσολιού) διευθύνεται προς τα κάτω. Πάνω στο πασούλι
καρφώνεται ένα πριονιστό ξύλο που ονομάζεται καμάρι και πάνω στο
καμάρι στερεώνονται τα κουβερτοσάνιδα, δηλ. τα σανίδια του καταστρώματος. Η ρίζα του μπρατσολιού στερεώνεται επάνω στα στραβόξυλα (τους νομείς) και πάνω σ’ αυτά καρφώνονται τα σανίδια του
κελύφους του σκάφους (τα πετσώματα) (Εικ. 7).
Η πλώρη του σκάφους καταλήγει στο ποδόσταμο. Αν το σκάφος
είναι καραβόσχημο, ποδόσταμο υπάρχει μόνο στην πλώρη (πλωριό ποδόσταμο). Αν είναι καϊκόσχημο, ποδόσταμο υπάρχει και στην πρύμνη
(πρυμνιό ποδόσταμο). Στην εσωτερική πλευρά του πρυμνιού και του
πλωριού ποδόσταμου στερεώνονται οι φουρνιστές, οι οποίες είναι γονατοειδή ξύλα που τα δυο τους σκέλη μήκους 1,5 έως 2,00 m το καθένα
διασταυρώνονται υπό γωνία 60ο (Εικ. 8). Στερεώνονται με την κορυφή
της γωνίας κάθετα προς το ποδόσταμο και διαμορφώνουν τα μάγουλα
ή μάσκες του σκάφους. Το τμήμα αυτό της πρύμνης δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις από τα κύματα, γι’ αυτό και η επιλογή των φουρνιστών
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από το κατώτατο μέρος των κορμών των
πεύκων που έχουν σχηματίσει διχάλα ή που έχουν γονατίσει από την
επίδραση του ισχυρού ανέμου (Σχ. 8α). Η εικόνα 5 παρουσιάζει τα στάδια βαφής και συντήρησης των ξύλινων σκαφών. Στα υλικά συντήρησης
των αρχαίων Ελλήνων συγκαταλέγονταν και η επάλειψη με μίγμα ρη-
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τινών και βοδινού λίπους, με το κεδρέλαιο, το κατράμι, καθώς και η
επένδυση με φύλλα μολύβδου. Στα δεδομένα αυτά της ναυπηγικής τέχνης που αναπτύχθηκε επί χιλιάδες χρόνια ελληνικού πολιτισμού και
ναυτικής παράδοσης στηρίζεται το γεγονός ότι τα ξύλινα καΐκια έχουν
άριστη συμπεριφορά και πλοηγησιμότητα, με αποτέλεσμα να παρέχουν
υψηλή ασφάλεια ταξιδιού στις θάλασσες της Μεσογείου.
Ιδιότητες και εφαρμογές
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του
ξύλου των βασικότερων κωνοφόρων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα
(Σκαρβέλης Μ. και Ρουσόδημος Γ., 2008). Από τα δεδομένα του πίν. 2
είναι φανερό ότι τόσο η τραχεία πεύκη, όσο και η μαύρη πεύκη παράγουν ξύλο του οποίου η πυκνότητα και οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές στην ξυλοναυπηγική και
την οικοδομική. Εφάμιλλες ή και καλύτερες ιδιότητες έχει και το κυπαρίσσι (Σκαρβέλης 2014, αδημ. στοιχεία). Η μικροσκοπική δομή του
ξύλου, η μεγάλη αναλογία του εγκαρδίου ξύλου και η εκτεταμένη παρουσία ρητινοφόρων αγωγών και ρητίνης προσδίδουν στο ξύλο της τραχείας πεύκης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα αντοχής σε μύκητες και έντομα.
Τα πλεονεκτήματα αυτά ενισχύονται από τη φυσική καμπυλότητα των
κορμών των δένδρων και των κλαδιών της τραχείας πεύκης. Τα καμπύλα τμήματα του κυρίως κορμού και των κλαδιών αποδεικνύονται ως
ιδανικά για τα καμπύλα στοιχεία του σκελετού των ξύλινων σκαφών,
γιατί έχουν υψηλή μηχανική αντοχή και ελαστικότητα (Εικ. 2, 6, 8, 9).
Οι εφαρμογές των ειδών αυτών επεκτείνονται και σε δομικές κατασκευές, όπου καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος, όπως: στέγες, πατώματα,
κουφώματα, σκελετούς ξύλινων κατοικιών, σκάλες, μπαλκόνια, επενδύσεις, καθώς και εξωτερικές ξύλινες κατασκευές, όπως περιφράξεις, θερμοκήπια, πέργκολες, παιδικές χαρές, υποστυλώματα αμπελώνων και
οπωροφόρων δένδρων, αποθήκες, υπόστεγα, ποιμνιοστάσια, ορνιθώνες
κ.ά.
Ενδεικτικό της μη αξιοποίησης του ξύλου του κυπαρισσιού είναι ότι
εισάγουμε από την Ιταλία μεγάλες ποσότητες λεπτών κορμιδίων κυπαρισσιού εμποτισμένων με άλατα χαλκού-βορίου, τα οποία χρησιμοποιούμε ως ορθοστάτες στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις των παραλιών
μας (κιόσκια, στέγαστρα, παρατηρητήρια, κ.ά.). Αυτό οφείλεται στην
παντελή έλλειψη πολιτικής αναδασώσεων με κυπαρίσσι και πολιτικής
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αξιοποίησης του ξύλου του. Οι Αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την αξία του
ξύλου του κυπαρισσιού και το αξιοποιούσαν με τον πλέον σωστό τρόπο
τόσο στην ξυλοναυπηγική, όσο και στη δόμηση.
Πεύκο: Όλοι οι ξυλοναυπηγοί στο παρελθόν, με εξαίρεση τους ναυπηγούς από τα νησιά του Ιονίου χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά πεύκο
για το πέτσωμα και τα περισσότερα τμήματα του σκελετού των καϊκιών. Η μεγάλη περιεκτικότητα σε ρητίνη ήταν και είναι το σπουδαιότερο κριτήριο επιλογής του είδους πεύκου. Με βάση αυτό το
χαρακτηριστικό η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis) και η τραχεία
πεύκη (Pinus brutia) είναι τα καταλληλότερα είδη, ειδικά η τραχεία
πεύκη που προέρχεται από τη Σάμο. Τα καταλληλότερα δένδρα είναι
αυτά που ο κορμός τους έχει φυσική καμπυλότητα γιατί με κατάλληλη
πρίση και κατεργασία των καμπύλων κορμών (στραβόξυλα, Εικ.2) και
των καμπύλων κλαδιών παρήγαγαν καμπύλα πριστά, με τα οποία κατασκεύαζαν τα καμπύλα διαμήκη τμήματα του σκελετού (ποδοστάματα,
καρίνα, κουπαστές), αλλά και τα καμπύλα εγκάρσια στοιχεία σκελετού
του πλοίου (νομείς, μπρατσόλια, βάσεις νομέων, φουρνιστές κ.ά.), (Εικ.
3, 4,6,7,8,9). Πεύκα που αναπτύσσονται σε πλαγιές, με δυνατούς ανέμους, αποκτούν καμπύλους κορμούς (Εικ. 2).
Κυπαρίσσι: Στην Ελλάδα αναπτύσσονται δύο ποικιλίες κυπαρισσιού.
Η πρώτη ποικιλία είναι το πυραμιδοειδές, το οποίο έχει κλαδιά σχεδόν
κατακόρυφα (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) και η δεύτερη
ποικιλία είναι το οριζοντιόκλαδο, το οποίο έχει τα κλαδιά σχεδόν οριζόντια (Cupressus sempervirens var. horizontalis). Και τα δύο είδη παρέχουν σκληρή και ανθεκτική ξυλεία μέτριου βάρους. Από το πρώτο
είδος στη ναυπηγική τέχνη χρησιμοποιείται μόνο ο κορμός για κατασκευή καταρτιών και πριστής ξυλείας για πέτσωμα και το κατάστρωμα.
Από το δεύτερο είδος, εκτός από τον κορμό χρησιμοποιούνταν και τα
καμπύλα κλαδιά για τα καμπύλα στοιχεία του σκελετού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι σε αυτοφυή
δάση που σώζονται ακόμη στη Σάμο και τα Σφακιά της Κρήτης, στο
οποίο ο κορμός και τα οριζόντια κλαδιά είναι πολύ πλούσια σε εγκάρδιο ξύλο που περιέχει ελαιορητίνες, δομικά στοιχεία που καθιστούν το
κυπαρισσένιο ξύλο ιδιαίτερα ανθεκτικό στο σάπισμα και τα ξυλοφάγα
έντομα. Στα Σφακιά τα κυπαρίσσια σε ηλικία 18-20 χρόνων υλοτομούνταν σε ύψος 1 με 2 m από το έδαφος και παράγονταν ένας ιστός για
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βάρκα ή ένας στύλος μήκους 3,5-4 m για οικοδομική χρήση (Εικ. 9). Ο
κυπαρισσένιος στύλος των Σφακιών είναι μια πρωτόγονη μορφή του μινωϊκού κίονα.
Μετά την πρώτη κοπή στην ηλικία των 18-20 χρόνων, τα κλωνάρια
που βρίσκονταν κάτω από την τομή αναπτύσσονταν κατακόρυφα και
ύστερα από 5 με 10 χρόνια υλοτομούνταν τα δύο κλωνάρια που είχαν
κυριαρχήσει και παίρνονταν δύο νέοι στύλοι και σπάνια μια διχάλα σε
σχήμα σκάλας (Εικ. 3β).
Αν η πρώτη υλοτομία γινόταν όχι σε ηλικία 20 ετών αλλά στα 30
και 40 χρόνια τότε αντί για στύλο θα λαμβάνονταν τεμάχιο ξύλου μήκους 4m (γνωστό στην οικοδομική μετά από πελέκημα ως τράβα, κατάλληλο για στέγες) με διάμετρο 8 έως 10 cm στο λεπτό άκρο και
διατομή 14x8 cm στο χονδρό άκρο (Εικ. 9). Τα πλάγια κλωνάρια θα
πάρουν στη συνέχεια κατακόρυφη θέση και μετά από κάποια χρόνια
θα έχουν διαστάσεις κατάλληλες για να προκύψει από το καθένα στη
δεύτερη υλοτομική επέμβαση ένας σκαρμός (νομέας ή πλευρό του σκελετού του σκάφους) ύψους 1,70 έως 2,00 m (Εικ. 9γ).
Εργασίες συγκομιδής
Η υλοτομία του σαμιώτικου πεύκου επέβαλε συγκεκριμένες τεχνικές,
όταν η ξυλεία προοριζόταν για κατασκευή καϊκιών. Όλα τα διαμήκη και
εγκάρσια καμπύλα στοιχεία σκελετού των καϊκιών προέρχονταν (και
προέρχονται) από καμπύλους κορμούς και από καμπύλα κλαδιά, αφού
πρώτα γίνει η κατάλληλη μηχανική κατεργασία με ένα πλήθος ειδικών
εργαλείων του ξυλοναυπηγού (Εικ. 10). Η όλη διαδικασία αποτελεί ιεροτελεστία και εξέλιξη τεχνικών που χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο
τρόπο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η επιλογή των κατάλληλων
πεύκων με την επιθυμητή καμπυλότητα (των στραβόξυλων όπως τα λέγανε), γινόταν στο δάσος από τον δασικό υπάλληλο και τον καραβομαραγκό, ο οποίος ανάλογα με τη συγκεκριμένη παραγγελία καϊκιού που
είχε, έβρισκε τα κατάλληλα πεύκα και ο δασικός υπάλληλος –τηρώντας
τις αρχές της σωστής διαχείρισης που διασφαλίζει την αειφορία του δάσους– προέβαινε στην προσήμανση κάθε δένδρου χωριστά, κατά την
οποία σε κάθε δένδρο που θα υλοτομούνταν κοντά στη βάση του απομακρυνόταν ένα κομμάτι φλοιού και έμπαινε ανάγλυφη σφραγίδα με
ειδική αριθμοσφύρα. Η σφραγίδα παραμένει μετά την υλοτομία στο
πρέμνο για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εκτίμηση του λήμματος.
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Στο στηθιαίο ύψος του δένδρου (1,30m) τοποθετείται ένα σημάδι
(χρώμα ή απόξεση του φλοιού) για να αναγνωρίζεται από τους υλοτόμους ότι αυτό το δένδρο είναι για απομάκρυνση. Οι καμπύλοι κορμοί
μεταφέρονταν στον ταρσανά, εκεί όπου απομακρύνονταν άμεσα ο
φλοιός και ακολουθούσε η πρίση του καμπύλου κορμού σε πάχη, πλάτη
και μήκη ανάλογα με το στοιχείο του σκελετού για το οποίο θα προοριζόταν το κάθε τεμάχιο. Μετά την πρίση το κάθε τεμάχιο κατεργαζόταν με τα εργαλεία χειρός (σκεπάρνια, πλάνες, σκαρπέλα, αρίδες) και
έπαιρνε το επιθυμητό σχήμα.
Ενδεικτική και ζωντανή μαρτυρία της διαδικασίας υλοτομίας και κατεργασίας της ξυλείας αποτελεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο καραβομαραγκός Τάκης Μωράκης στις 30-3-2007 στον ταρσανά του στο
Κοντάρι Χίου: Για να σκαρωθούν τα καΐκια πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί η ξυλεία.
Το χειμώνα, με το φεγγάρι στο λίγος, πηγαίναμε στο δάσος,
στου Γιαννάκη, ή στη Βολισσό, και βλέπαμε ποια δένδρα είναι
να πέσουν κάτω. Όχι για να κάνουμε στοκ, αλλά για να εξυπηρετήσουμε τις συγκεκριμένες παραγγελίες που είχαμε… Βλέπεις
τα δένδρα και λες, αυτό μου βγάζει τους μεσαίους σκαρμούς,
αυτό μου βγάζει τις κουπαστές, δεν πάει τίποτα χαμένο. Ξέρεις
τι χρειάζεσαι, και δεν είναι ανάγκη να κόψεις 30 δένδρα ενώ
χρειάζεσαι 5. Είναι πολύ οικολογικά τα πράγματα. Όχι να τα
κάνουμε οικολογικά. Είναι από μόνα τους.
Σε άλλα μέρη όπως στη Σάμο ή στη Μυτιλήνη, που είχαν πολλά
δάση, τη δουλειά αυτή την έκαναν εξειδικευμένοι υλοτόμοι, και τα ξύλα
έρχονταν ως τακίμια. Τακίμι ονόμαζαν το σύνολο της ξυλείας για ένα
σκάφος και η παραγγελία του γινόταν ως εξής: «Βρε Σωκράτη, στείλε
μου ένα τακίμι για 15 μέτρα». Δεν υπήρχε περίπτωση να λείπει κάτι,
το παραμικρό. Είχε τους σκαρμούς τους μεσαίους, είχε το τουφέκι, τα
καμάρια, είχε τα πετσώματα.», ό,τι ξυλεία χρειάζεται για να φτιαχτεί
ένα καΐκι 15 μέτρων.
Οι κορμοί των πεύκων, αφού μεταφέρονταν στον ταρσανά, έπρεπε
να αποφλοιωθούν, να «ξεπετικωθούν», για να μην σκουληκιάσουν τα
ξύλα. Τη δουλειά αυτή την έκαναν οι πιτσιρικάδες από τις γειτονιές.
«Με σφηνάκια με πέτρες, με ό,τι φανταστείς» και τον «πουλούσαμε
τον πέτικα, για χαρτζιλίκι. Εκεί γινόταν και «τσαμπουκάδες», ποιος θα
προλάβει να ξεπετικιάσει. Γιατί όσο πιο πολύ ξεπετίκιαζες τόσο πιο
πολλά τσουβάλια γέμιζες. «Μας έδιναν 5-6 δεκάρες το κιλό τότε». Τον
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πουλούσαν στους μύλους, στα ταμπάκικα. Εκεί τον αλέθανε μέχρι να
γίνει σαν χοντρό αλάτι, τον έβραζαν, και φτιάχνανε ένα κεραμιδί χρώμα,
με το οποίο βάφανε τα πανιά και τα δίχτυα των καϊκιών, για να μη σαπίσουν από την υγρασία (πλήρης αξιοποίηση του ξύλου).
Η μέθοδος και η διαδικασία του σκαρώματος του καϊκιού, δεν έχει
αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Ακόμα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα,
είναι τα ίδια που χρησιμοποιούσανε και οι αρχαίοι. Αυτά που
αναφέρει ο Όμηρος ότι έδωσε η Καλυψώ στον Οδυσσέα. Σκεπάρνια, σκαρπέλα, ροκάνια που τα περισσότερα είναι ιδιοκατασκευές. Τα σύγχρονα εργαλεία δεν ταιριάζουνε εδώ, επειδή
πρόκειται για καμπύλες επιφάνειες και δεν είναι εύκολο να γίνουν τέτοια εργαλεία.
Το σαμιώτικο πεύκο και το οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι, όπως τονίσθηκε παραπάνω είναι καταγεγραμμένο και διαπιστωμένο από πλήθος
πηγών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Σκαρβέλης και Ρουσόδημος
2007, Παπαμιχαήλ 1970, Ρουσόδημος και Πετειναράκης 2004), ότι έχουν
ξύλο με πολύ καλές ιδιότητες (μηχανικές, φυσικές, χημικές) και εσωτερική μικροσκοπική δομή που το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές στην
ξυλοναυπηγική και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πλεονεκτήματα
αυτά εντοπίσθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι το κατέταξαν
στην πρώτη θα λέγαμε ποιότητα για ξυλοναυπηγική χρήση, με υψηλότερη τιμή αγοράς σε σύγκριση προς το προερχόμενο από άλλες περιοχές. Βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι προϋπόθεση το ξύλο να είναι
υγιές, να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, να μην έχει σφάλματα δομής
(μεγάλους και αποπίπτοντες ρόζους, στρεψοΐνια, προσβολές από μύκητες και έντομα, ρωγμές, έντονη κωνικομορφία).
Είναι χρήσιμο να υπάρξει ένα είδος πιστοποίησης για το σαμιώτικο
πεύκο (κάτι ανάλογο που θα έπρεπε να υπάρχει για τη μαύρη πεύκη
με προέλευση ορισμένα δάση περιοχής Γρεβενών ή την ελάτη Ασπροποτάμου και Περτουλίου). Για να σχεδιασθεί μια τέτοια διαδικασία
πρέπει πρώτα να καταγραφούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δομής
και οι ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, χημικές) που υπάρχουν στο ξύλο
τραχείας πεύκης Σάμου και βέβαια να θεσπισθεί ένα όργανο που θα
μπορεί να βεβαιώνει κάθε φορά ότι μια ποσότητα ξυλείας ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα δεδομένα. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι
απλή από επιστημονική άποψη. Για το λόγο ότι απαιτείται κατάλληλα
εξοπλισμένο εργαστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγχει
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και να βεβαιώνει. Ας μη ξεχνάμε ότι το ξύλο είναι υλικό με βιολογική
προέλευση, με πολύπλοκη χημική σύσταση που διαφέρει από είδος σε
είδος, αλλά και στο ίδιο είδος από τόπο σε τόπο, με πολύπλοκη μικροσκοπική δομή, ανισότροπο και ανομοιογενές. Είναι συνεπώς δεδομένο
ότι, σύμφωνα και με τους όρους της σύγχρονης αγοράς, θα πρέπει να
υπάρχει ένα είδος πιστοποίησης ότι το ξύλο που διατίθεται στην αγορά
είναι σαμιώτικη τραχεία πεύκη και έχει την απαιτούμενη ποιότητα για
χρήση στην ξυλοναυπηγική και μάλιστα σε συγκεκριμένη εφαρμογή, π.χ.
στο σκελετό του σκάφους, στο κέλυφος, ως κατάρτι, στο κατάστρωμα
κ.ο.κ.
Σε μια πρώτη προσέγγιση του θέματος, θα λέγαμε ότι η πιστοποίηση
αυτή μπορεί να παρέχεται από ένα κατάλληλο όργανο τοπικά στη
Σάμο, στο οποίο θα συμμετέχουν:
- Στέλεχος του Ναυτικού Μουσείου Σάμου με πείρα και ει δυνατόν
ειδικότητα στην ξυλοναυπηγική ή στην τεχνολογία ξύλου,
- Έμπειρος Δασολόγος ή Τεχνολόγος ξύλου του Δασαρχείου, με προϋπηρεσία στη συγκομιδή και διαχείριση του Σαμιώτικου πεύκου,
- Παλιός και αποδεκτός ως πετυχημένος καραβομαραγκός,
- Αντιπρόσωπος του συνδέσμου ξυλεμπόρων του Νησιού.
Στο Ναυτικό Μουσείο Σάμου θα μπορούσε να οργανωθεί μικρό εργαστήριο πιστοποίησης ξύλου, με πολύ βασικό εξοπλισμό για μέτρηση
πυκνότητας, για αναγνώριση είδους ξύλου, για καταγραφή των δεδομένων ποιότητας και μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του ξύλου
(σφάλματα δομής, ροζοβρίθεια, χρώμα, ρητινοφόροι αγωγοί, κ.ά.).
Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να συνδράμουν φορείς του Πανεπιστημίου και ΤΕΙ και Ιδρύματα Ερευνών, όπως το Εργαστήριο Υλοχρηστικής της Δασολογικής Σχολής του ΑΠΘ ή το εργαστήριο Δομής και
τεχνολογίας ξύλου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου
του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι ουσιαστική εγγύηση για την υιοθέτηση της πιστοποίησης ως
εργαλείου της αγοράς.
Σημερινή κατάσταση
Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση στη
χώρα μας. Το κυπαρίσσι δεν τυγχάνει καμίας αξιοποίησης, πέραν αυτής
ως καυσίμου σε τζάκια και ως δένδρου των κοιμητηρίων. Δεν γίνονται
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αναδασώσεις. Αλλά και τα δάση μας στο σύνολό τους δεν διαχειρίζονται
και κατά συνέπεια δεν προστατεύονται από πυρκαγιές, από μύκητες,
έντομα, τον καρκίνο του κυπαρισσιού, του πλάτανου, της φτελιάς, της
καστανιάς που, σύμφωνα με διαπιστώσεις ειδικών φυτοπαθολόγων,
προκαλούν σοβαρές ζημιές στα λίγα δάση που μας απομείνανε. Η ξυλοναυπηγική τέχνη παρέμεινε ζωντανή επί πέντε και πλέον χιλιετίες και
μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά μέχρι και τη δεκαετία του 1980, τότε
που σιγά σιγά εμφανίσθηκε μια ύποπτη πολιτική επιδότησης της καταστροφής των ξύλινων καϊκιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τέχνη, που
έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής της στην αρχαιότητα, κατέστησε
την Ελλάδα κοσμοκράτειρα δύναμη και δημιούργησε πολιτισμό και παράδοση, είναι στο στόχαστρο.
Ο τομέας της ξυλοναυπηγικής στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες
αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Στην Αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκε
η τεχνολογία ναυπήγησης ξύλινων πολεμικών και εμπορικών σκαφών,
με τα οποία οι Έλληνες έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών, κατέστησαν
υπερδύναμη και υπερασπίσθηκαν νικηφόρα ξένους κατακτητές. Στη
χώρα αυτή αισθάνεται κανείς ντροπή και απογοήτευση, όταν διαπιστώνει ότι από το 1990 και μετά, στα πλαίσια μιας πολιτικής που επιβάλλει
η Ε.Ε. και γίνεται αποδεκτή από τις ελληνικές κυβερνήσεις, ασκείται
μια απαράδεκτη πολιτική επιδότησης της εξευτελιστικής καταστροφής
των παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών καϊκιών με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και την
προστασία της παράκτιας αλιείας! Ξύλινα καΐκια (έργα τέχνης), των
οποίων η τεχνολογία ναυπήγησης παραπέμπει στις περιόδους πριν και
μετά τη Μινωική εποχή και θεμελιώνει μια περήφανη ναυτική ελληνική
παράδοση και ένα μοναδικό ελληνικό πολιτισμό, διαλύονται σε θρύψαλα
από μπουλντόζες ενώπιον επιτροπής, όπως ορίζει η σχετική Κοινοτική
Οδηγία, ως βασική προϋπόθεση για να καταβληθεί η επιδότηση στον
κάτοχο του καϊκιού. Εθνική ντροπή για την οποία ουδείς πολιτικός άνδρας αντέδρασε ή έκανε κάτι για να εξαλειφθεί. Η εικόνα 11 που ακολουθεί καταμαρτυρεί την εγκληματική ενέργεια και αποκαλύπτει τα
αίτια της οικονομικής, πολιτισμικής, κοινωνικής κρίσης και παρακμής
μέσω των επιδοτήσεων, της αύξησης των εισαγωγών και της μείωσης
της εγχώριας παραγωγής.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η συρρίκνωση μέχρις
εξαφάνισης του τομέα ναυπήγησης ξύλινων σκαφών σε ελληνικά ξυλοναυπηγεία. Σήμερα υπολειτουργούν ελάχιστα ξυλοναυπηγεία στον ελ-
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λαδικό χώρο, όταν τις δεκαετίες του 1980 και πριν σε όλη τη νησιωτική
Ελλάδα, στις παράκτιες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά λειτουργούσαν
εκατοντάδες καρνάγια και εργάζονταν χιλιάδες εξειδικευμένοι τεχνίτες
ξυλοναυπηγοί. Στο Πέραμα, στις τρείς μονάδες ξυλοναυπηγείων που
απέμειναν, εργάζονταν το 2011 έξι μόνιμοι καραβομαραγκοί και 15 εποχικοί. Τα περισσότερα ξυλοναυπηγεία μετατράπηκαν σε μονάδες παραγωγής πλαστικών και μεταλλικών σκαφών, ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα οι εισαγωγές. Κανένα από τα υπάρχοντα ξυλοναυπηγεία δεν εκσυγχρονίσθηκε, δεν γίνονται νέες παραγγελίες παρά ελάχιστες. Στα λιμανάκια των νησιών μας κυριαρχούν τα πλαστικά σκάφη και τα γιοτ πολυτελείας, όπου επενδύουν τα λεφτά τους οι έχοντες. Στα παράλια της
Τουρκίας η ξυλοναυπηγική δραστηριότητα είναι έντονη, με εφαρμογή
νέας τεχνολογίας, με παραγγελίες και εξαγωγές σε χώρες της Μεσογείου.
Αμείλικτα παραμένουν τα ερωτήματα:
- Γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν και δεν εφάρμοζαν καμία
πολιτική στο θέμα αυτό, αλλά υιοθετούσαν και υιοθετούν την πολιτική
της Ε.Ε. για καταστροφή των ξύλινων σκαφών με επιδότηση; Μπορούσαν να επιβάλουν τουλάχιστον την αλλαγή χρήσης των αλιευτικών σκαφών σε τουριστικά ή σε σκάφη αναψυχής, σε μεταφορικά σκάφη στα
νησιά της άγονης γραμμής.
- Γιατί η ξυλοναυπηγική τέχνη δεν διδάσκεται από κάποιο εκπαιδευτικό φορέα με αποτέλεσμα να σβήνει, να χάνεται και έτσι οι επόμενες γενιές να θεωρούν παρελθόν τη ναυπήγηση ξύλινων σκαφών;
- Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα μεγάλο ναυτικό μουσείο αντάξιο της ναυτικής μας ιστορίας, που να καλύπτει την όλη εξέλιξη της
ναυπηγικής τέχνης και της συμβολής της στην οικονομία, στον πολιτισμό,
στην αντιμετώπιση εισβολέων, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα;
- Γιατί δεν ασκείται μια πολιτική ενίσχυσης του τομέα της ναυπήγησης ξύλινων σκαφών, με εκσυγχρονισμό των λειτουργούντων ξυλοναυπηγείων και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων σε μαρίνες, οι οποίες να δέχονται ξύλινα τουριστικά σκάφη για
συντήρηση και ελλιμενισμό όλη την περίοδο του έτους και ειδικότερα
την τουριστική περίοδο; Τέτοιες εγκαταστάσεις βρίσκουν οι κάτοχοι ξύλινων σκαφών αναψυχής που επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά στις
τουρκικές ακτές.
- Ποια είναι τα αποτελέσματα της επιδοτούμενης καταστροφής των
ξύλινων σκαφών; Προστατεύθηκε η παράκτια αλιεία; Εκσυγχρονίσθηκε
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ο αλιευτικός στόλος; Πληροφορίες υπάρχουν για το αντίθετο. Ότι δηλαδή με τις νέες άδειες που δόθηκαν για αλιεία σε ανοικτές θάλασσες
ασκείται εντονότερη αλιεία σε Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος.
- Τι έχουν να πουν οι κυβερνώντες για την πολιτική που εφάρμοσαν
τα 30 τελευταία χρόνια, περίοδο που διαχειρίστηκαν τεράστια ποσά
δανείων, παροχών, σε επιδοτήσεις;
Επίλογος
Το ξύλο δεν πρόκειται να χάσει την αξία του ως πρώτη ύλη για
σκάφη, γιατί ως βιολογικό προϊόν είναι η ιδανικότερη ανανεώσιμη
πρώτη ύλη, συγκρινόμενη με το μέταλλο και τα πολυμερή, γιατί η δομή
του, οι φυσικές, μηχανικές και χημικές του ιδιότητες, του προσφέρουν
ασύγκριτα πλεονεκτήματα, όπως: προηγμένη πλοηγησιμότητα και
ασφάλεια στις δύσκολες συνθήκες, μεγάλη διάρκεια, γιατί υπερέχει αισθητικά και ποιοτικά, γιατί είναι δοκιμασμένο επί χιλιάδες χρόνια, γιατί
είναι προϊόν αειφορίας και δεν εξαντλείται, όπως τα ανταγωνιστικά του
προϊόντα. Η κρίση θα περάσει και όταν εφαρμοσθεί μια σωστή πολιτική
με παροχή παιδείας και με στήριξη του τομέα της ξυλοναυπηγικής, θα
ξαναδούμε τα ξύλινα σκάφη να κυριαρχούν. Μέχρι τότε όμως πρέπει
να πάμε κόντρα στα συμφέροντα όσων ασκούν την υφιστάμενη εγκληματική πολιτική και πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες και να πιέζουμε τους κρατούντες για αλλαγή πολιτικής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
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Εικ. 1. Χάρτης χρήσεων γης στη Νήσο Σάμο (Δασική Υπηρεσία. Δ/νση Χαρτογραφήσεων)
Εικ. 2. Δένδρα πεύκου με φυσική καμπυλότητα.

192

Εικ. 3. Πως στήνεται η καρίνα του πλοίου, το πρυμνιό και πλωριό ποδόσταμο
και το ακπάρι.
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Εικ. 4. Ολοκλήρωση σκελετού (στερέωση νομέων) και έναρξη πετσώματος.
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Εικ. 5. Συντήρηση καϊκιών (απομάκρυνση χρωμάτων, καλαφάτισμα, βαφή).
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Εικ. 6. Μέθοδος απόληψης βάσης νομέα από κλαδί και κορμό οριζοντιόκλαδου
κυπαρισσιού.
Εικ. 7. Τρόπος απόληψης μπρατσολιού και στερέωσή του στο εσωτερικό της
κουπαστής και του νομέα. (δεξιά): Πως στερεώνονται το καμάρι, κουβερτοσάνιδα και πετσώματα.
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Εικ. 8. Φουρνιστή, απόληψη από διχαλωτό πεύκο ή καμπυλωμένο από ισχυρό
άνεμο (αριστερά) και τρόπος στερέωσης στο ποδόσταμο (δεξιά).
Εικ. 9. Προϊόντα υλοτομίας οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού σε τρείς διαδοχικές
επεμβάσεις υλοτομίας (Ιστίο ή δομικός στύλος, σκάλα, δομική δοκός – τράβα,
δύο καμπύλοι νομείς).
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Εικ. 10. Παραδοσιακά εργαλεία ξυλοναυπηγικής: Διάφοροι τύποι χειροπλάνης,
ροκάνια, χειροπρίονα, σμίλες, τύποι σκεπαρνιών, τρυπάνια, σκαρπέλα, αρίδες.
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Εικ. 11. Καταστροφή καϊκιού ενώπιον επιτροπής με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απόστολος Σκαλτσογιάννης και
Μαρία Τσακτσίρα*
Διερεύνηση της γενετικής βάσης των φυσικών
πληθυσμών της τραχείας πεύκης (Pinus brutia)
και της μαύρης πεύκης (Pinus nigra) της νήσου
Σάμου. Δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης)

ο Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών
Ειδών, ιδρύθηκε το 1975 και λειτουργεί στα πλαίσια του Τομέα
Δασικής Παραγωγής –Προστασίας Δασών– Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η δασική γενετική (η επιστήμη της γενετικής που μελετά την κληρονομικότητα των
δασικών δέντρων) και η βελτίωση των δασοπονικών ειδών (η εφαρμογή
της δασικής γενετικής στους δασικούς πληθυσμούς με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, την προσαρμογή στο περιβάλλον
και τη δημιουργία ειδικών προϊόντων).
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Περίληψη
Οι φυσικοί πληθυσμοί της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) και της
μαύρης πεύκης (Pinus nigra) συγκροτούν τα κύρια παραγωγικά και οικονομικά δάση της νήσου Σάμου. Συγκεκριμένα, καταλαμβάνουν έκταση 11.050 και 1.650 εκταρίων, αντίστοιχα. Μελέτες της γενετικής
ποικιλότητας των ειδών, που βασίστηκαν σε αξιόπιστους γενετικούς δείκτες (βιοχημικούς), έδειξαν ότι και τα δύο είδη διαθέτουν υψηλά φορτία
γενετικών αποθεμάτων, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από το μέγεθος της
αναμενόμενης ετεροζυγωτίας τους (για την τραχεία πεύκη He = 0,221
και για τη μαύρη πεύκη He = 0,290). Αμφότερα τα είδη και ειδικότερα
η μαύρη πεύκη, έδειξαν τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με όλους τους
υπόλοιπους πληθυσμούς του είδους στη μεσογειακή λεκάνη. Η εξελικτική πορεία των πληθυσμών και κατ’ επέκταση του νησιού θεωρείται
υπεύθυνη για τη μοναδική γενετική συγκρότηση των υπό μελέτη πληθυσμών. Προτείνονται μέτρα διαχείρισης, προστασίας και διατήρησης
των γενετικών πόρων ιδιαίτερα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής.
Παρατίθενται δυνατότητες και αξιοποίηση των πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων των συγκεκριμένων ειδών (π.χ. ξύλο για τη ναυπηγική, ρητίνη υψηλής προστιθέμενης αξίας κτλ.) με τεχνικές κλωνικής
αναπαραγωγής.
Η ναυπηγική τέχνη, τόσο παλιά όσο κι ο κόσμος, άκμασε στη
Σάμο από τα αρχαία χρόνια. Οι περιοχές που οργανώθηκαν οι
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ταρσανάδες είναι μικρολίμανα θαλασσινών οικισμών ή προσήνεμοι κόρφοι κοντά σε δασωμένες περιοχές, για την ευκολία της ξύλευσης. Τα πεύκα της Σάμου με τις χοντρές διακλαδώσεις
παρείχαν έτοιμα τα στραβόξυλα για τις πόστες κι ένα ξύλο άσηπο, ποτισμένο με ρετσίνι, ανθεκτικό και υπάκουο. Το ρετσίνι
ανέβαζε την κατασκευαστική ποιότητα της τραχείας πεύκης της
Σάμου, που ήταν περιζήτητη και τροφοδοτούσε όλα σχεδόν τα
ναυπηγεία της Ελλάδας. Είναι ορατά ακόμα τα ίχνη από τους λεγόμενους «σύρτες», στα δάση. Ίχνη από γδαρμένα μονοπάτια παράλληλα με τις διευθύνσεις των χειμάρρων ή διασχίζοντα
απότομες κατηφοριές προς τη θάλασσα. Οι σύρτες ήταν οι δρόμοι
των βουνών. Των πευκίτικων κορμών, που εργάτες έμπειροι στην
τέχνη του μπαλτά «ξεγύριζαν» τους φρεσκοκομμένους κορμούς,
τετραγωνίζοντας το κοίλο σχήμα τους (Χίου Ε., 2012, 2014).
Σάμαινα
Τύπος πεντηκοντόρου πολεμικού πλοίου επιχωριάζον εν Σάμω επί
των ημερών του τυράννου Πολυκράτους. Κατά την περιγραφή του Ευσταθίου και συμφώνως προς παράστασιν επί σαμιακών νομισμάτων, η
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σάμαινα ήτο πολεμικόν πλοίον έχον το σκάφος πλατύτερον παντός
άλλου και φέρον κατά την πρώραν το έμβλημα κεφαλής συός εις ην
απέληγε.(Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δραμβάκη, τόμ. ΚΑ΄)
Οι δε Σάμιοι τους αιχμαλώτους των Αθηναίων ανθυβρίζοντες
έστιζον εις το μέτωπον γλαύκας και γαρ εκείνους οι Αθηναίοι σάμαιναν δηλαδή Και οι Σάμιοι, για να εξευτελίσουν κι αυτοί τους
Αθηναίους, τους στιγμάτιζαν στο μέτωπο με την εικόνα της κουκουβάγιας γιατί και οι Αθηναίοι τους είχαν στιγματίσει με τη σάμαινα... Σάμαινα, η: Πλοίον Σάμιον όπερ ετίθετο ως σημείον ή
τόπος επί νομισμάτων της Σάμου... Είχον δε τα πλοία ταύτα
πρώρας ομοίας προς το ρύγχος χοίρου. (Πλουτάρχου Περικλής,
26)
Ο Ηρόδοτος, 3,59 λέει: «και των νεών καπρίους εχουσέων τας πρώρας». Κατά τον Ησύχιο: «σάμαινα, είδος νεώς συός έχουσα προτομήν».
Η Νήσος Σάμος
Οι φυσικοί πληθυσμοί της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) και της μαύρης πεύκης (Pinus nigra) συγκροτούν τα κύρια παραγωγικά και οικονομικά δάση της νήσου Σάμου. Συγκεκριμένα, η τραχεία πεύκη εξαπλώνεται από τη θάλασσα έως και σε υψόμετρο 750 μ. στα όρη Κέρκης και
Καρβούνης (έκταση 11.050 εκταρίων), ενώ η μαύρη πεύκη εξαπλώνεται
από το υψόμετρο των 650 μ. και πάνω στο όρος Καρβούνης (έκταση
Η Σάμος από δορυφόρο.
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Γεωμορφολογικός χάρτης της Σάμου.

Συστάδες από τραχεία (αριστερά) και μαύρη (δεξιά) πεύκη.

1.650 εκταρίων). Έτσι, σε κάποιες περιοχές τα δύο είδη συνυπάρχουν.
Πληθυσμός είναι μια ομάδα από οργανισμούς φυτών ή ζώων του
αυτού είδους που ζουν στο ίδιο περιβάλλον και διασταυρώνονται ή μπορούν να διασταυρώνονται ελεύθερα μεταξύ τους. Τα χαρακτηριστικά
ενός πληθυσμού είναι α) το είδος των γονιδίων του - Γενετικό απόθεμα
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Παγκόσμια εξάπλωση της τραχείας (πάνω) και μαύρης πεύκης (κάτω) Critchﬁeld and Little, 1991,

(παραλλακτικότητα) και β) η συχνότητα των γονιδίων του.
Για να αναλυθούν γενετικά οι φυσικοί πληθυσμοί της τραχείας και της
μαύρης πεύκης, χρησιμοποιήθηκαν οι βιοχημικοί γενετικοί δείκτες (ισοενζυμικοί δείκτες).
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Ευκαρυωτικά κύτταρα (Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009).

Ποντίκι.

Άνθρωπος.

Μαύρη πεύκη.

Ένζυμο: Μηλική αφυδρογονάση (MDH)

Γενετικός δείκτης λέγεται κάθε ορατό γνώρισμα ή κάθε μετρήσιμος
φαινότυπος, για τον οποίο τα αλληλόμορφα μιας γονιδιακής θέσης διαχωρίζονται κατά τους μενδελικούς νόμους (δεν επηρεάζονται από το
περιβάλλον). Η ανάπτυξη του κλάδου της γενετικής δε θα ήταν δυνατή
χωρίς τους γενετικούς δείκτες, όπως είναι τα ορατά χαρακτηριστικά
στο μπιζέλι (Mendel) ή στα δροσόφιλα. Οι γενετικοί δείκτες βρήκαν
εφαρμογή στους δασικούς πληθυσμούς κατά την τελευταία 30ετία, σχεδόν στο σύνολο των κύριων δασοπονικών ειδών της χώρας μας (δάση
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τραχείας πεύκης, χαλεπίου πεύκης, μαύρης πεύκης, δασικής πεύκης,
πενταβέλονης πεύκης, κουκουναριάς, ελάτης, οξιάς, κυπαρισσιού, καστανιάς κτλ.).

Το μεγαγαμετόφυτο των κωνοφόρων είναι απλοειδές και γενετικά όμοιο με το
ωοκύτταρο (πάνω).
6-φωσφογλουκονική αφυδρογονάση (μέση).
μηλική αφυδρογονάση (κάτω).

Ισοενζυμικοί δείκτες στα κωνοφόρα (Pinus nigra)
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Ανάλυση γενετικής παραλλακτικότητας σε φυσικούς ελληνικούς
νησιωτικούς πληθυσμούς της τραχείας πεύκης (Pinus brutia)

Γενετική παραλλακτικότητα σε φυσικούς πληθυσμούς της τραχείας πεύκης από
5 διαφορετικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δενδρόγραμμα φυσικών πληθυσμών της τραχείας πεύκης από 5 διαφορετικά
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
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Ανάλυση γενετικής παραλλακτικότητας σε φυσικούς πληθυσμούς
από ολόκληρη τη φυσική εξάπλωση της μαύρης πεύκης (Pinus nigra)

Δενδρόγραμμα δεκαοχτώ φυσικών πληθυσμών της μαύρης πεύκης.
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Οι μελέτες της γενετικής ποικιλότητας των ειδών που βασίστηκαν σε
αξιόπιστους γενετικούς δείκτες (βιοχημικούς), έδειξαν ότι και τα δύο
είδη διαθέτουν υψηλά φορτία γενετικών αποθεμάτων. Η αναμενόμενη
ετεροζυγωτία για την τραχεία πεύκη ήταν He = 0,231 και για τη μαύρη
πεύκη He = 0,290. Αμφότερα τα είδη και ειδικότερα η μαύρη πεύκη,
έδειξαν τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς
του είδους στη Μεσογειακή λεκάνη.
Η εξελικτική πορεία του νησιού και κατ’ επέκταση των δασικών πληθυσμών, καθώς και η παρατεταμένη απομόνωση του νησιού κατά το
Τριτογενές (φυλακή γονιδίων), θεωρούνται υπεύθυνες για τη μοναδική
γενετική συγκρότηση των υπό μελέτη πληθυσμών. Απόδειξη των παρα,)3 7#+ %2 µ&,+B#1.
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6CO2 + 12H2O F C6H12O6 + 6H2O + 6O2

Φωτοσύνθεση.
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Στην περίπτωση της Σάμου εκτός του γνωρίσματος «ποιότητα ξύλου
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άκμασε στη Σάμο από τα αρχαία χρόνια. Τα πεύκα της Σάμου με τις
χοντρές διακλαδώσεις παρείχαν έτοιμα τα στραβόξυλα για τις πόστες
κι ένα ξύλο άσηπο, ποτισμένο με ρετσίνι, πολύ ανθεκτικό. Το ρετσίνι
ανέβαζε την κατασκευαστική ποιότητα της τραχείας πεύκης της Σάμου,
που ήταν περιζήτητη και τροφοδοτούσε όλα σχεδόν τα ναυπηγεία της
Ελλάδας.
Φυσικά δάση και πλεονεκτήματα
Παγκοσμίως, 3.4 δισεκατομμύρια εκτάρια δασών καταλαμβάνουν
σχεδόν το 30% της συνολικής έκτασης της στεριάς του πλανήτη, από το
οποίο το 50% βρίσκεται στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική, το 30%
στη Β. Αμερική και Ευρώπη και το 20% στην Αφρική και Ασία. Το συνολικό ξυλαπόθεμα της γης είναι 384 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με
σχεδόν το μισό αυτού του ποσού να βρίσκεται στα δάση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής.
Η απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων των φυσικών δασών είναι ανεξάντλητη. Ένα εξ αυτών θα μπορούσε να θεωρηθεί ζωτικής σημασίας
για τον πλανήτη μας. Το φυσικό δάσος αποτελεί μια ανεξάντλητη βιβλιοθήκη για τον άνθρωπο, μια «αστείρευτη δεξαμενή» πληροφοριών.
Τα επιτεύγματα της επιστήμης και η εξέλιξη των βιολογικών τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες, ανέδειξαν το φυσικό δάσος στην περίοπτη αυτή θέση.
Γενετική βελτίωση του σαμιώτικου πεύκου
1. Επιλογή των επιθυμητών δέντρων, π.χ. με χοντρές διακλαδώσεις,
για να δώσουν στραβόξυλα κατάλληλα για τις πόστες και με μεγάλη
περιεκτικότητα σε ρητίνη.
2. Κλωνοποίηση αυτών.
3. Ίδρυση φυτειών π.χ. για ναυπηγική.
1. Φαινοτυπική επιλογή. Η μαζική επιλογή (που λέγεται και φαινοτυπική επιλογή) σημαίνει επιλογή ατόμων με βάση μόνο τη φαινοτυπική
τους εμφάνιση, χωρίς καθόλου γνώση της απόδοσης των κλώνων, των
προγόνων, των απογόνων και των συγγενών τους.
Μπορεί στο σαμιώτικο πεύκο το γνώρισμα ρητινοπαραγωγή να βελτιωθεί γενετικά; Η μέχρι τώρα έρευνα διεθνώς, έδειξε ότι το γνώρισμα
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ρητινοπαραγωγή, ελέγχεται γενετικά σε μεγάλο βαθμό (h2>0,70) και
παρουσιάζει μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των ατόμων (0,5-10
κιλά/έτος).
2. Κλωνοποίηση πεύκων. Με τον όρο «κλωνοποίηση» εννοούμε το
οποιοδήποτε σύστημα αναπαραγωγής ενός οργανισμού που δεν προϋποθέτει τη συμμετοχή των γαμετών (γύρη και σπερμοβλάστη στα
φυτά, σπέρμα και ωάριο στα ζώα), δηλαδή εννοούμε οποιαδήποτε
μορφή αγενούς – βλαστικού πολλαπλασιασμού (μοσχεύματα, εμβόλια,
ιστοκαλλιέργεια, κυτταροκαλλιέργεια κτλ.). Το κύριο πλεονέκτημα της
κλωνοποίησης είναι η αναπαραγωγή σε μαζική κλίμακα επιλεγμένων
γενοτύπων (δέντρα με επιθυμητά χαρακτηριστικά).

Μοσχεύματα.
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Τραχεία πεύκη
Εμβόλια
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Ιστοκαλλιέργεια
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3. Φυτείες
Φυτείες και πλεονεκτήματα
Ως «φυτείες» ορίζονται όλα τα καθεστώτα φύτευσης που περιέχουν
δασικά δέντρα, περιλαμβάνοντας μεγάλης έκτασης εμπορικές φυτείες,
αγροτοδασικά συστήματα και μικρά τεχνητά δασοτεμάχια (τεχνητές
αναδασώσεις). Οι φυτείες έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
- Αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα από τα φυσικά δάση, ειδικά
όταν κάποιοι ταχυαυξείς γενότυποι διαχειρίζονται εντατικά και απαιτείται μικρότερη έκταση δάσωσης για την παραγωγή μιας δεδομένης
ποσότητας ξύλου.
- Απαιτούν μεγαλύτερη ελαστικότητα στον τύπο των εδαφών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Παράγουν δέντρα με πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια πράγμα που
σημαίνει χαμηλότερο κόστος συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης.
- Μπορούν να εξυπηρετήσουν περιβαλλοντικές λειτουργίες (μείωση
διάβρωσης εδάφους, βελτίωση ποιότητας νερού, προστασία από τον
άνεμο, αποκατάσταση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών θέσεων, επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με τη δέσμευση του CO2).
- Ικανοποιούν τις απαιτήσεις σε προϊόντα ξύλου μειώνοντας έτσι την
πίεση για υπερκάρπωση των φυσικών δασών (οικολογική διάσταση των
φυτειών).
Σήμερα, παγκοσμίως, οι φυτείες αποτελούν το 4% των συνολικά δασωμένων εκτάσεων της γης. Τα δάση από φυτείες παρέχουν, περίπου
το 10% των παγκόσμιων αναγκών σε κατανάλωση ξύλου και αυτό θα
αυξηθεί στο 50% μέσα στα επόμενα χρόνια, ανάλογα με τις παγκόσμιες
απαιτήσεις σε δασικά προϊόντα. Οι συνολικές εκτάσεις φυτειών που
χρειάζονται για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες σε προϊόντα
ξύλου, θα μπορούσε να είναι μόνο το 5% του συνόλου των ήδη δασωμένων εκτάσεων. Οι φυτείες καταλαμβάνουν το 1-3% στη Βραζιλία, Καναδά, Ινδονησία και πρώην Σοβιετική Ένωση, το 15-25% στη Χιλή, Κίνα,
Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική και Η.Π.Α. και το 45% στην Ιαπωνία.
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Ρητίνη
Παχύρρευστο, άχρωμο υγρό που εκκρίνεται από ορισμένα είδη κωνοφόρων δέντρων λόγω του τρόπου εξέλιξής τους (κυρίως πεύκων), όταν
πληγωθούν, θέτοντας στο σημείο τραυματισμού ένα εμπόδιο απέναντι
στην αποξήρανση του ιστού και στην επίθεση των εντόμων και των παθογόνων. Η ροή της ρητίνης γίνεται από ρητινοφόρους αγωγούς.
Η χημική πρώτη ύλη της ρητίνης είναι ένα μείγμα τερπενοειδών, πτητικών (τερεβινθέλαιο) και μη πτητικών (κολοφώνιο). Η βασική δομική
μονάδα όλων των τερπενίων είναι το ισοπρένιο (C5H8).

Ο πολυμερισμός πολλών ισοπρενικών μονάδων συνιστά τις διάφορες
τερπενικές κλάσεις ή τάξεις. Έτσι, τα μονοτερπένια αποτελούνται από
δύο ισοπρένια, τα σεσκιτερπένια από τρία ισοπρένια, τα διτερπένια από
τέσσερα ισοπρένια, τα τριτερπένια από έξι ισοπρένια κοκ.
Το τερεβινθέλαιο αποτελείται από δυο κλάσεις-τάξεις τερπενίων, τα
μονοτερπένια και τα σεσκιτερπένια που συνιστούν το 25-30% του βάρους της ρητίνης και αποτελούν την τουρπεντίνη. Το κολοφώνιο αποτε-
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λείται από τα διτερπένια και τα οξυγονωμένα προϊόντα αυτών, τα ρητινικά οξέα, συστατικά που αποτελούν το 70-75% του βάρους της ρητίνης. Εξαιτίας της χημικής της δομής (ύπαρξη ισοπρενίων), η ρητίνη
θεωρείται ως φυσικό πολυμερές (μίγμα υδρογονανθράκων).
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<C6( 92:$6-( %@/ %62"6/3@/ %0/ %6'68%+3+ "6/%+6%3+ *+- $96%-*: R-R'-&,2+A3+
Terpenes
Biofuels

Bohlmann & Keeling (2008)

Stored food industry
+) Listeria monocytogenes

D.S.R. Correa et al. (2012)

R) Salmonela enderica

Lu & Wu (2010), Ravishkar et al.
(2010)

,) Antimicrobials

Belletti et al. (2010)

B) Non-genotoxic

Bakkali et al. (2008)

Environmentally
products
e.g.
repelence

friendly
Valkova et al. (2008), Nerio et al.
insecticides,
(2010)

M "2%0,2 )0,+# 9-):D9,2 $) $2µ+,%#1E ;+DµE 7#+ %2, )J<-(@$2 -9"1+7#A, $%+ B<$2 1+%< %&93
Terpenes
D)"#,&:3 µ.,)3.
=0,+# (&#-E, ):F()1%& 9(#1E 1+# 7#+ %&, (E7& +9%E 9-<"5)# -"&&-%#1. +J#&-&02$.3
%23 @3 1+:$#µ& 9(#1E. M 1+:$2 %23 "2%0,23 B) B#+F'")# +-E +9%. %@, 9-E(&#-@, 9B"&7&,+,D"<1@,
%&93 &-&0&93Oleoresin
5"2$#µ&-&#&:µ)
$.µ)"+
7#+ %2, -+"+7@7. ),'"7)#+3
replacing
petroleum
CxHy + (x + y/4) O2 U xCO2 + y/2H2O + =,'"7)#+

+) 20% turpentine

Mahalakshmi & Karthikeya (2005)

<C6( 92:$6-( %@/ %62"6/3@/ (@( "2#$?6%& %@/ 8,2S/ *+8$3µ@/)

R) 30% turpentine

Anand et al. (2010)

Oleoresin replacing gasoline
+) 5-10% turpentine

Yumurtas et al. (2008)

Νέες χρήσεις των τερπενίων την τελευταία πενταετία και βιβλιογραφία (πάνω).
Νέες χρήσεις των τερπενίων ως πρόσθετο των υγρών καυσίμων (κάτω).

H+$7(97 ,7" 2+$/ ,7%("µ7

Η ρητίνη είναι υπεύθυνη σε σημαντικό βαθμό για την εξάπλωση πυρ-

M 97"+$0+καγιών
+-&%)()0
%&,δάση
19"#E%)"&
-+"<7&,%+
µ)0@$23
%23Είναι
-&#E%2%+3
97"A, 1+9$0µ@, 7#+
στα
κατά τους
θερινούς
μήνες.
λοιπόν%@,
εύφλεκτο
%&93 -+"+1<%@
(E7&93:
υλικό και για τον λόγο αυτό υπάρχει προοπτική αξιοποίησής της ως
καύσιμο υλικό. Η καύση της ρητίνης δε διαφέρει από αυτή των υπόλοι-

- B2µ#&9"70+ -<7&9 $) 5+µ2('3 D)"µ&1"+$0)3 1+# -+")µ-EB#$2 "&.3 1+9$0µ&9 B#+ µ'$@ %@,
πων υδρογονανθράκων, τους οποίους χρησιμοποιούμε σήμερα για την
$@(2,A$)@,
- 9K2(. B#+(9%E%2%+ +,E"7+,@, +1+D+"$#A, $%& ,)"E
- )1-&µ-. +'"#@, ":-@, (CO, C, CxHy)
- µ)#@µ',2 D)"µ&7E,&3 B:,+µ2 %&9 1+9$0µ&9
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H+$7(97 ,7" 2+$/ ,7%("µ7

παραγωγή ενέργειας
+ (x%&,
+ y/4)
O2 →-+"<7&,%+
xCO2 + y/2H2O
Ενέργεια
M 97"+$0+CxHy
+-&%)()0
19"#E%)"&
µ)0@$23+%23
-&#E%2%+3 %@, 97"A, 1+9$0µ@, 7#+
%&93 -+"+1<%@ (E7&93:
Υγρασία και υγρά καύσιμα
- B2µ#&9"70+ -<7&9 $) 5+µ2('3 D)"µ&1"+$0)3 1+# -+")µ-EB#$2 "&.3 1+9$0µ&9 B#+ µ'$@ %@,
$@(2,A$)@, Η υγρασία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα μείωσης της ποιότη- 9K2(. B#+(9%E%2%+
+,E"7+,@,
+1+D+"$#A,
$%& παρακάτω
,)"E
τας των υγρών
καυσίμων
για τους
λόγους:
- )1-&µ-. +'"#@,
":-@,
(CO,
C,
CxHy)
- δημιουργία πάγου σε χαμηλές θερμοκρασίες και παρεμπόδιση ροής
- µ)#@µ',2καυσίμου
D)"µ&7E,&3δια
B:,+µ2
%&9των
1+9$0µ&9
μέσου
σωληνώσεων
- υψηλή διαλυτότητα ανόργανων ακαθαρσιών στο νερό
- εκπομπή
αέριων ρύπων (CO, C, CxHy)
GLPEFMF@DC
CEGDNLGOID;K;
- μειωμένη θερμογόνος δύναμη του καυσίμου
I'5"# $.µ)"+ %+ -+"+-<,@ -"&;(.µ+%+ 97"+$0+3 $%+ 1+:$#µ+ +,%#µ)%@-0L&,%+, µ):
- /'"µ+,$2
%@, B)J+µ),A,
Τεχνολογία
αντιμετώπισης
- M()1%"&$%+%#1< F0(%"+
Μέχρι σήμερα τα παραπάνω προβλήματα υγρασίας στα καύσιμα αν- I)µ;"<,)3
τιμετωπίζονταν με:
- >+(+1%@µ+%&-&#2%'3
- Θέρμανση των δεξαμενών
- Ηλεκτροστατικά φίλτρα
H# )((2,#1'3--"&B#+7"+F'3
Μεμβράνες (),+"µ&,#$µ',)3 µ) %#3 )9"@-+G1'3 -"&B#+7"+F'3) %@, F9$#1&52µ#1A,
#B#&%.%@, 1+# µ)DEB@, -"&$B#&"#$µ&: +-E %& 1+:$#µ& ,%0L)(
- Γαλακτωματοποιητές

E8$-*&90µ-*C( -B-#%0%6(

J+=$-µ& /%3P6'

1C?&B&- "2&$B-&2-$µ&=

58*/#%0%+ 15oC, g/mL

0.820-0.845

ISO 3675/ASTM D 4052

J-/0µ+%-*# -DSB6(, (40oC) 2.00-4.50
mm2/s (cSt)

ISO 3104

!,@,-µ#%0%+, pS/m (oC)

-

ASTM D 2624

O,2+$3+ mg/kg

<200

ASTM D 1744

)0µ63& +/.A'6D0(, oC

>55

ASTM D 93

T62µ&,#/&( U=/+µ0, J/g

>42600

ASTM D 4809

Οι ελληνικές προδιαγραφές εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των
φυσικοχημικών ιδιοτήτων και μεθόδων προσδιορισμού από το καύσιμο ντίζελ.
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Νέα υπόθεση για τη μείωση της υγρασίας στα καύσιμα (Υδρόφιλη
δράση της ρητίνης) του Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Α.Π.Θ.
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!" #
#$%&#"'
$%&#"' ()*+'
()*+' ,*
,*($
($ #
#"&+-./$*("
"&+-./$*(" &*
&*/
/ 0(
0(1&"µ/
1&"µ/ &.2µ(*34/)$
&.2µ(*34/)$ 5#
5#&µ/1'
&µ/1'
)5-/6,$/)
7/8"09
µ,-"(
$#-/1.
µ/$/*#-7+$"(
*;$
)5-/6,$/) µ#
µ# *( 7
/8"09 µ
,-"( $#
-/1. :( µ
/$/*#-7+$"( 8,6;
8,6; *;
$
(*,µ;$
#$%
5"*#-7+$"(
7/8"0,*2*('
*2'
(*
,µ;$ H, #
$% *( 5"
*#-7+$"( 8,6;
8,6; *2'
*2' 7
/8"0,*2*(' *
2'
0(
-</=)8"0>' /µ95('
/µ95(' 7/)
7/) 7
#-"+./)$.
0(-</=)8"0>'
7#-"+./)$.

5+
5+
5-

5-

!+

5+

5-

5+
5+

5-

$%&, µ" µ'()*$%+ ,$)(-.$/µ+ )01µ)%.2*"3)$ '
.'34*' )0+ 31 %)2/$µ1 µ" )013 "/µ) 3' µ"4-/' 3'6
0".$"(+µ"*'6 78.)/4)6

Φυσικοχημικές ιδιότητες πριν και μετά τη χρήση της ρητίνης.
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<1()35%
<1()35%/µ)3"$
5%/
/µ)3"$ ));)8*/*#$
;)8*/*#$
321(.µ51
3
21(.µ51 ,*.?#0
,*.?#0

A&),
A
&), */
*/ %&'(/
%&'(/
&/*.,/$
(20 ml 321(.µ51)
321(.µ51)

@#*F
@
#*F **/
/ %%&'(/
&'(/
@"95;5)
@
"95;5)
&/*.,/$ (0.1 gr (#
&/*.,/$
-&5(;)5&)(µ5>
&5(;)5&)(µ5>
20 ml 3
321(.µ51)
21(.µ51)

A13,8*/*2
A
13,8*/*2 15oC,
15oC, g/mL
g/mL

0.833

0.827

ASTM
A
STM D 1298

=),/µ2*)38 )B:;#$,
=),/µ2*)38
)B:;#$, (40oC)
(40oC)
mm2/s (cSt)

3.176

3.216

ASTM
A
STM D 445

43 (27 o C
C))

11 (27 o C
C))

ASTM
A
STM D 2624

157.3

49.3

ASTM
A
STM D 1744

63

61

46126

46759

C6+6)µ8*/*2,
C
6+6)µ8*/*2, p
pS/m
S/m (oC)
(oC)
D6&2(.2
D
6&2(.2 mg
mg/kg
/kg
E/µ#.5
E
/µ#.5 2,F70#B/$,
2,F70#B/$, oC
G#&µ568,5$
G
#&µ568,5$ H>,2µ/,
H>,2µ/, J/
J/g
g

ASTM
A
STM D 93
ASTM
A
STM D 4809

Φυσικοχημικές ιδιότητες καυσίμου ντίζελ πριν από τη χρήση ρητίνης.

Δάση, ρητίνη και κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή είναι η μεταβολή των μέσων όρων των καιρικών
συνθηκών που επικρατούν σε μια ορισμένη περιοχή για μια μεγάλη χρονική περίοδο.
Το δάσος, ως οργανισμός (οικοσύστημα), επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα
τους δασικούς πόρους (παραγωγή ξύλου, νερό, έδαφος, πανίδα), τους
κλιματικούς παράγοντες, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, τη βιολογική
ποικιλότητα, το περιβάλλον σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου και αποτελεί, μαζί με τους ωκεανούς, το βασικό μηχανισμό ρύθμισης του παγκόσμιου κλίματος και της σύνθεσης του ατμοσφαιρικού
αέρα.
Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση
της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου και οξειδίου του αζώτου, τα
οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνουν
τη θερμοκρασία.
Τα δάση εξακολουθούν να διατηρούν μια μοναδικότητα στα κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά συστήματα του κόσμου, όχι μόνο λόγω
του μεγάλου μεγέθους τους αλλά και επειδή χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα και καλύπτουν το 30% της ξηράς. Το 1/3 του παγκόσμιου
άνθρακα είναι αποθηκευμένο στη βιομάζα των δασών. Ένα εκτάριο δάσους οξιάς, καταναλώνει ετησίως 4 tn CO2 και παράγει 2,5 tn O2.
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Είναι πλέον αποδεκτό από όλους τους επιστημονικούς φορείς ότι το
“ενισχυμένο” φαινόμενο του θερμοκηπίου, που αποδίδεται στην αυξημένη συγκέντρωση του CO2 καθώς και άλλων αερίων (μεθανίου, οξειδίων αζώτου κτλ.) στην ατμόσφαιρα, είναι υπεύθυνο για την αύξηση
της θερμοκρασίας της γης, το λιώσιμο των πάγων, την αύξηση του επιπέδου της θάλασσας αλλά και τη μεγάλη συχνότητα σπάνιων και καταστρεπτικών καιρικών φαινομένων. Τα παραπάνω συνηγορούν ότι το
“ενισχυμένο” φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο και για την
επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Ήδη η θερμοκρασία της γης αυξήθηκε
τα τελευταία 200 χρόνια κατά 0,8ο C, οι πάγοι λιώνουν με γρήγορο
ρυθμό και από το 1979 έχει μειωθεί η μάζα τους κατά 38%, τα δε έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. El Nino), αυξήθηκαν σε συχνότητα και
συμβαίνουν τουλάχιστον μία φορά στα τέσσερα χρόνια. Όλες οι μελέτες
καταλήγουν στο ότι το κύριο αίτιο της αύξησης των αέριων ρύπων είναι
οι ανθρωπογενείς επιδράσεις. Οι προβλέψεις όλων των επιστημονικών
φορέων είναι δυσοίωνες αφού οι ρυθμοί αύξησης της συγκέντρωσης του
CO2 αναμένονται ραγδαίοι αν συνεχίσουν οι άνθρωποι να ακολουθούν
τον ίδιο τρόπο δραστηριοτήτων (π.χ. χρήση ορυκτών καυσίμων).
Από την άλλη πλευρά, μια ανασκόπηση των γεωλογικών περιόδων
δείχνει ότι τα τελευταία τουλάχιστον 67.000.000 χρόνια (αρχή του Τριτογενούς), η γη δοκιμάστηκε από μεγάλες και εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις κλιματικών αλλαγών. Μόνο κατά την τελευταία γεωλογική
περίοδο (Τεταρτογενές) έχουν καταγραφεί 5-6 ευδιάκριτες περίοδοι
παγετώνων με ενδιάμεσες θερμές περιόδους. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή
(Καινοζωικός), αλλά και προγενέστερα (Μεσοζωικός, Παλαιοζωικός), οι
έμβιοι οργανισμοί, οι οποίοι επιβίωσαν επιτυχώς με τους μηχανισμούς
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προσαρμογής και μετανάστευσης που επέδειξαν, ήταν οι φυτικοί και
ιδιαίτερα αυτοί των δασικών οικοσυστημάτων. Οι οργανισμοί αυτοί ως
αυτότροφοι (ικανότητα φωτοσύνθεσης), επέτρεψαν την επιβίωση και
άλλων οργανισμών (π.χ. ζώα) της τροφικής αλυσίδας. Άρα, οι κοινωνίες
των φυτών, δηλαδή τα δάση, αποτελούν σήμερα τους καλύτερους ζωντανούς αντιπροσώπους του παρελθόντος, οι οποίοι επιβίωσαν λόγω της
μεγάλης ποικιλότητας που διαθέτουν. Επιπλέον, τα δάση και οι μονάδες
τους τα δέντρα, ως φωτοσυνθετικοί μηχανισμοί, δεσμεύουν το CO2 από
την ατμόσφαιρα και το μετατρέπουν σε οργανική ουσία (ένα εκτάριο
δάσους καταναλώνει ετησίων 4 τόνους CO2 και παράγει 2,5 τόνους Ο2).
Συνέπεια αυτού αλλά και της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν,
τα δάση είναι τα μόνα οικοσυστήματα που διαθέτουν μηχανισμούς να
αντεπεξέλθουν στις κλιματικές αλλαγές και μπορούν επιπλέον με τη
φωτοσυνθετική τους ιδιότητα να μειώσουν την ένταση των καταστρεπτικών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύοντας το CO2 από
Στην σελίδα 224: Μεταβολές του ατμοσφαιρικού CO2 και της θερμοκρασίας
κατά τα τελευταία 150.000 χρόνια στο σταθμό Vostok της Ανταρκτικής (πάνω).
Μεταβολές της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του CO2 στην επιφάνεια
της γης τα τελευταία 300.000 χρόνια (μέση).
Μεταβολές της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης τα τελευταία 1.000 χρόνια (κάτω).
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την ατμόσφαιρα. Οι κοινωνίες των δασικών δέντρων εξακολουθούν να
διατηρούν μια μοναδικότητα στα κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά
συστήματα του κόσμου, όχι μόνο λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (καλύπτουν το 30% της ξηράς), αλλά και επειδή χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα.
Τα δασικά οικοσυστήματα, ανάλογα με την αξία διατήρησης, την παραγωγική τους αξία και την ένταση της διαχείρισής τους διακρίνονται
σε 5 μεγάλες κατηγορίες.
Από τους 5 τύπους δασών που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήμα,
οι οριακοί τύποι, παρθένα δάση-εθνικοί δρυμοί και φυτείες, αποκτούν
ένα ιδιαίτερο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής για διαφορετικούς λόγους ο καθένας από αυτούς. Τα παρθένα
δάση και οι εθνικοί δρυμοί, λόγω της μοναδικής βιοποικιλότητας που
διαθέτουν, αποκτούν μεγάλη αξία όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία τους, ενώ από την άλλη μεριά, οι φυτείες, λόγω της μεγάλης παραγωγικής αξίας και της έντασης διαχείρισής τους, μπορούν να παίξουν
καταλυτικό ρόλο στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών μειώνοντας την πίεση στα φυσικά δάση συμβάλλοντας έτσι στη διατήρησή τους.
Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του αναγλύφου
της, του μακροκλίματος και του μικροκλίματος και του ρόλου της ως
ζωτικού χώρου εποικισμού και μετανάστευσης των ειδών της χλωρίδας
και της πανίδας κατά το παρελθόν, διαθέτει όλους τους παραπάνω τύπους φυσικών και διαχειριζόμενων δασών, που, αν και περιορισμένης
έκτασης, έχουν εξαιρετική σημασία όσον αφορά την ποιότητά τους.
Αν θεωρήσουμε ότι με την έννοια «τεχνολογία» περιγράφουμε τον
τομέα της γνώσης που ασχολείται με την εφαρμοσμένη επιστήμη και
συγκεκριμένα με την πρακτική αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων και
μεθόδων, στο δάσος μπορεί να εφαρμοστεί κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας
που αναφέρεται στους έμβιους οργανισμούς, λαμβάνοντας φυσικά
υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητές του, όπως αυτές περιγράφονται από την
επιστήμη της δασολογίας.
Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω, ο σημερινός δασολόγος,
μπροστά στο φάσμα της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να δράσει, αξιοποιώντας τις νέες βιολογικές τεχνολογίες προς δύο κατευθύνσεις:
Προστασία και διατήρηση των φυσικών δασών, ιδιαίτερα των εθνικών δρυμών και των παρθένων δασών και
Την επέκταση του δάσους, διαμέσου της ανόρθωσής του και της
ίδρυσης φυτειών (τεχνητά δάση).
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Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που προβλέπει το
Πρωτόκολλο του Κιότο και άλλες συμφωνίες, δεν αρκεί. Πρέπει, παράλληλα, να αποκατασταθεί και η ρυθμιστική ικανότητα των δασών με
την προστασία-διατήρηση, ανόρθωση και επέκτασή τους.
Ένα εκτάριο φυσικού δάσους που παράγει ρητίνη, όπως το σαμιώτικο πεύκο, καταναλώνει περίπου 10 tn CO2. Ένα εκτάριο τεχνητού δάσους μετά από βελτίωση για ρητίνη (επιδοτούμενη φυτεία από την
Ευρωπαϊκή Ένωση), καταναλώνει 60-70 tn CO2. Άρα, τα δάση πεύκης
που παράγουν ρητίνη λειτουργούν ως συσσωρευτές άνθρακα.
Ρητίνη - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Κλιματική αλλαγή
Πρωτόκολλο του Κιότο (Ελλάδα 2002). «Ο ρυπαίνων πληρώνει…»
(1-1-2013). Εμπορία Εκπομπών Ρύπων (Πρωτόκολλο του Κιότο). Ίδρυση
από τη ΔΕΗ φυτειών χαλεπίου πεύκης για ρητινοπαραγωγή (μείωση
του προστίμου-πολλαπλή η πρόσοδος από την αξιοποίηση της ρητίνης)
Προοπτικές – Δυνατότητες – Προτάσεις συνεργασίας
Τράπεζα γονιδίων για την τραχεία πεύκη
Τράπεζα γονιδίων για τη μαύρη πεύκη
Έρευνα ρητινοπαραγωγής τραχείας πεύκης
Ποιοτική ανάλυση της ρητίνης
Διάχυση αποτελεσμάτων με ημερίδες, συνέδρια και δημοσιεύσεις.
Επίλογος
Διαχρονικά, τα δάση της Σάμου παραμένουν δίπλα στον άνθρωπο,
στην οικονομία του και στον πολιτισμό του.
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Ζωή Κινιαζοπούλου
Η συνέντευξη της δασάρχη Σάμου Ζωής Κινιαζοπούλου στο Βαγγέλη
Δημητριάδη και το Χρίστο Λάνδρο έγινε στο γραφείο της,
στο Δασαρχείο Σάμου, στις 13 Δεκεμβρίου 2013.
Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε για τα δάση της Σάμου και
την υπηρεσία σας που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους. Θέλετε
στην αρχή να μας πείτε τα υπηρεσιακά στοιχεία σας;
Ονομάζομαι Ζωή Κινιαζοπούλου, είμαι δασολόγος, έχω τελειώσει τη Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι διορισμένη στη Διεύθυνση Δασών Σάμου
από το 1995 και τα τελευταία οχτώ χρόνια εκτελώ χρέη προϊσταμένης. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά μου στην υπηρεσία είναι να
οργανώνω, να επιβλέπω όλο το δασικό προσωπικό και να εφαρμόζω
τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δασών του νομού Σάμου.
Ποια είναι η δομή της υπηρεσίας σας στη Σάμο;
Η Διεύθυνση Δασών Σάμου έχει στη δικαιοδοσία της τις περιοχές της νήσου
Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Η Διεύθυνση Δασών Σάμου
είναι Νομοδασαρχείο. Δηλαδή είναι και δασαρχείο και διεύθυνση
δασών μαζί. Σε άλλους μεγαλύτερους νομούς στην υπόλοιπη Ελλάδα
μία διεύθυνση μπορεί να έχει και υφιστάμενα δασαρχεία. Εδώ στη
Σάμο το δασαρχείο είναι ένα, οπότε ταυτίζεται η διεύθυνση με το δασαρχείο. Η Διεύθυνση Δασών έχει υφιστάμενες μονάδες: το Δασονομείο Σάμου με έδρα τα γραφεία της διεύθυνσης εδώ, το Δασονομείο
Καρλοβάσου με έδρα το Καρλόβασι και περιοχή ευθύνης τη δυτική
Σάμο, από το Κουρούντερε και μετά –τους παλιότερους δήμους Καρ-
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λοβασίων και Μαραθοκάμπου– και το Δασονομείο Ικαρίας με περιοχή
αρμοδιότητάς του τη νήσο Ικαρία και τα νησιά των Φούρνων.
Το προσωπικό;
Όσον αφορά το προσωπικό, τα Δασονομεία Ικαρίας και Καρλοβασίων αυτή
τη στιγμή έχουν από πέντε άτομα, ένα δασοπόνο και τέσσερις δασοφύλακες αντίστοιχα. Εδώ, στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών, έχουμε
τρία τμήματα: το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, το Τμήμα
Προστασίας και Διαχείρισης και το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων.
Το προσωπικό εδώ στο Βαθύ είναι δεκατρία άτομα μαζί με τους δασολόγους, τέσσερις δασολόγοι μαζί με μένα, ένας δασοπόνος, τέσσερις
δασοφύλακες και μία γραμματέας. Ελλείψεις σε προσωπικό υπάρχουν, όπως παντού. Υπάρχουν και κάποιοι υπάλληλοι που είναι με
απόσπαση σε άλλες περιοχές και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ελλείψεις. Παρόλα αυτά είμαστε σε καλό επίπεδο σε σχέση με άλλες
διευθύνσεις δασών στο Βόρειο Αιγαίο.
Ποια είναι τα καθήκοντα του προσωπικού;
Τα καθήκοντα ενός δασοφύλακα είναι να εποπτεύει στην περιοχή ευθύνης
του τα δασικά και τα αγροτικά αδικήματα, διότι μετά τη διάλυση της
Αγροφυλακής και την υπαγωγή των περισσότερων αρμοδιοτήτων της
στη δική μας υπηρεσία, εποπτεύουμε πλέον πάνω από το 90% της
έκτασης της Ελλάδας. Εποπτεύουμε και τις δασικές εκτάσεις και τις
αγροτικές. Ουσιαστικά ο δασοφύλακας αστυνομεύει τις περιοχές
αυτές για δασικά και αγροτικά αδικήματα. Οπωσδήποτε και στο γραφείο χρειάζεται να εργάζεται, διότι η σύνταξη μηνύσεων, τα πρωτόκολλα μηνύσεων, οι καταθέσεις μαρτύρων γίνονται στα γραφεία μας.
Οι δασονόμοι είναι οι προϊστάμενοι των δασονομείων. Έχουμε τρεις,
έναν σε κάθε δασονομείο του νομού. Οι δασονόμοι είναι οι απόφοιτοι
των ΤΕΙ, δηλαδή τεχνολογικής εκπαίδευσης, και είναι υφιστάμενοι
των δασολόγων. Ως προϊστάμενοι των δασονομείων είναι προϊστάμενοι των δασοφυλάκων. Σε κάθε τμήμα διορίζεται δασολόγος. Κάθε
δασολόγος έχει τους δασονόμους, στη συγκεκριμένη περίπτωση
έχουμε λίγους, και τους δασοφύλακες. Ο όρος δασοκόμος δεν υφίσταται στην ιεραρχία, υφίσταται στην επιστήμη.
Θέλετε να μας μιλήσετε για την κατάσταση των δασών μας;
Παρά τις πολλές πυρκαγιές που έχουν πλήξει το νομό και κυρίως τα νησιά
της Σάμου και της Ικαρίας, τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των
δασών παραμένει σταθερή. Διότι μπορεί μεν να καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις, αλλά η αναγέννηση συντελείται σε πολύ ικανοποι-

235

ητικό βαθμό. Οι πληγείσες περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες, παρουσιάζουν μεγάλη αναγέννηση, δηλαδή έχουν φυτρώσει νέα
δασικά φυτά και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αποκατασταθούν σχεδόν στο σύνολό τους τα δάση. Σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια η
κατάσταση είναι σταθερή, διότι οι εκτάσεις που καίγονται κηρύσσονται αναδασωτέες. Απλά έχουν αλλάξει οι ηλικιακές κλάσεις των
φυτών. Δηλαδή εκεί που είχαμε δάση πενήντα ετών, τώρα έχουμε σε
κάποιες περιοχές δάση νεαρά. Επίσης, να πω για την ποιότητα των
δασών, δεν έχουν παρατηρηθεί ασθένειες, οι οποίες να βλάψουν το
δάσος και να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα. Εκτός από την ασθένεια του φοίνικα, έτσι κι αλλιώς φοινικοδάση δεν έχουμε εδώ, οι άλλες
ασθένειες είναι μέσα στα ελεγχόμενα πλαίσια. Η Σάμος και η Ικαρία
καλύπτονται από τραχεία πεύκη μέχρι το υψόμετρο 800 μέτρων, από
300 μέχρι 800 σε μίξη με την ελιά. Όταν λέω σε μίξη με την ελιά,
εννοώ ότι υπάρχουν και ελαιοκτήματα ανάμεσα στα δάση, είναι μία
κατάσταση μωσαϊκού στις περισσότερες των περιπτώσεων. Από τα
800 μέτρα περίπου υψόμετρο έως τα 1000 και κάτι φύεται η μαύρη
πεύκη, και πάλι στα όρια σε μίξη με την τραχεία πεύκη. Υπάρχει το
οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι, φύεται κυρίως στη δυτική Σάμο, δημιουργεί συστάδες. Στην Ικαρία εκτός από πεύκο και κυπαρίσσι έχουμε
και το δρυοδάσος του Ράντη, ένα αξιόλογο είδος που είναι προστατευόμενο. Αυτή τη στιγμή το έχουμε κηρύξει αναδασωτέο και είμαστε
στη διαδικασία ανακήρυξής του ως μνημείου της φύσης. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει για το κυπαρισσόδασος στη δυτική
Σάμο. Είναι και αυτό υπό μελέτη. Για τις μεμονωμένες βελανιδιές
της περιοχής Σπηλιανής, παλιότερα, η νομαρχία είχε κάνει κάποιες
ενέργειες και συνεργαστήκαμε μαζί τους. Θα μπορούσαν να κηρυχτούν κάποια από αυτά τα δέντρα ως μνημεία της φύσης. Ούτως ή
άλλως προστατεύεται η περιοχή του Πυθαγορείου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι αρχαιολογικός χώρος εκεί που βρίσκονται, όμως
εξετάζεται και αυτό. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις κατά βοσκών οι
οποίοι περιφέρονται στην περιοχή με τα ζώα τους παρανόμως, έχουμε
προβεί και σε αυτόφωρη διαδικασία.
Υπάρχουν διαφορές στην τραχεία πεύκη από μέρος σε μέρος;
Η τραχεία πεύκη ποικιλίας Σάμου έχει μικροδιαφορές από την τραχεία
πεύκη της Ικαρίας και της Μυτιλήνης στα γενετικά χαρακτηριστικά.
Η πεύκη της Σάμου, από τα λεγόμενα και των παλαιών ναυπηγών,
είναι το καλύτερο ξύλο για κατασκευή ναυπηγήσιμης ξυλείας και δεν
είναι τυχαίο.
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Κάποιοι ναυπηγοί αναφέρουν ότι συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην
αδειοδότηση να υλοτομήσουν τέτοια είδη πεύκων, να τα χρησιμοποιήσουν για τη ναυπηγική ή να τα εξαγάγουν ως ξυλεία.
Δεν νομίζω, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την υλοτόμηση των
δασών η οποία ακολουθείται. Όποιος έχει συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά του όλα μπορεί να υλοτομήσει. Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό
καθεστώς να σας πω πρώτα ότι η Σάμος πριν ενωθεί με την Ελλάδα
ήταν ηγεμονία. Υπάρχουν πάρα πολλά δασοτεμάχια, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες δασοκτήμονες, ανεγνωρισμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και υπάρχουν στα βιβλία μας καταχωρημένοι οι ιδιώτες
ιδιοκτήτες δασών, φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει επίσης η ιδιοκτησία της
Εκκλησίας, εκκλησιαστικά δάση και μοναστηριακά. Τα υπόλοιπα
εμείς θεωρούμε ότι είναι του Δημοσίου. Παρόλα αυτά είναι πιθανό
να υπάρχουν ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε νόμιμη διαδικασία για την αναγνώριση κυριότητας, ενώ εμείς τα θεωρούμε δημόσια. Αυτά είναι διεκδικούμενα, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να
εμφανιστεί ένας ιδιοκτήτης ή κληρονόμος ιδιοκτήτη με τίτλους που
να ανάγονται σε πολύ παλαιότερα έτη και να τα διεκδικήσουν ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.
Εάν υπάρχει κάποιος ιδιώτης κληρονόμος ενός αμπελώνα, ο οποίος είναι
εγκαταλελειμμένος και έγινε δάσος. Για να υλοτομήσει από αυτό
το δάσος που στο μεταξύ έχει γίνει 50 χρονών θα πρέπει να έχει
αναγνωριστεί ως δάσος αυτό, ενώ τα συμβόλαια το δείχνουν ως
αμπέλι;
Άπαξ δάσος, πάντα δάσος, λέει ο νομοθέτης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε
τη μορφή του πλέον εάν έχει γίνει δάσος. Με τη νομοθεσία που ισχύει
σήμερα ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αναγνώριση ιδιωτικού δασοτεμαχίου. Η αναγνώριση γίνεται από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν έχει δικαίωμα να
υλοτομήσει. Διότι, για να υλοτομήσει κάποιος, θα πρέπει να υπάρχει
έγκριση, να υπάρχει ο πίνακας υλοτομίας για τα δάση της Σάμου που
είναι μικρά. Για μεγαλύτερα δάση, άνω των εκατό (100) εκταρίων,
χρειάζεται διαχειριστική μελέτη.
Ποια είναι η διαδικασία της υλοτόμησης;
Η διαδικασία της υλοτόμησης γίνεται ως εξής: Ο δασοκτήμονας προσέρχεται στη Δασική Υπηρεσία με μία αίτηση συνοδευόμενη από πίνακες
υλοτομίας. Οι πίνακες υλοτομίας περιγράφουν το δάσος, τα όριά του,
τη σύνθεσή του, δηλαδή από ποια δασοπονικά είδη αποτελείται, ηλικίες των δένδρων, και γενικώς μια πλήρη περιγραφή, συνοδευόμενη
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και από τοπογραφικό εξαρτημένο στο εθνικό σύστημα ΕΓΣ ’87. Μας
υποβάλλει τους πίνακες υλοτομίας στους οποίους αναγράφει και το
ετήσιο λήμμα δηλαδή την ετήσια προσαύξηση του δάσους σε ξυλεία
και το αίτημά του για την ποσότητα που μπορεί να απολάβει. Αν παράδειγμα το λήμμα του δάσους είναι 200 κυβικά δεν μπορεί να θέλει
300.
Με ποιον τρόπο ορίζεται το λήμμα; μόνο από τη δική του εκτίμηση;
Από τη δική του εκτίμηση, εφόσον ο δασοκτήμονας ασχολείται και γνωρίζει. Επειδή μιλάμε για μικρά δάση, δύναται ο δασοκτήμονας να καταρτίσει τους πίνακες υλοτομίας. Κατόπιν χρεώνεται ένας δασολόγος
την υπόθεση. Εξετάζει από το Βιβλίο Αναγνώρισης των Δασών όλα
τα στοιχεία του αιτούντος και του δάσους, εκτιμάει τα δεδομένα και
εκδίδει μια εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του δάσους. Μας ενδιαφέρει η ποσότητα που θα καρπωθεί ο ενδιαφερόμενος να είναι λιγότερη ή ίση με το προβλεπόμενο λήμμα, να
μη γίνει ζημιά στο δάσος, να υπάρχει αειφορία, εξέλιξη. Η υλοτόμηση
θα πρέπει να γίνει σε τέτοιο ποσοστό, που να απομακρυνθούν τα
ξερά, τα στρεβλά δέντρα, κάποια ώριμα για την ανανέωση του δάσους, κάποια που μπορεί να είναι πολύ πυκνά μεταξύ τους. Δηλαδή
μπορεί να γίνει μια αραιωτική υλοτομία, σε ποσότητα που να μη δεχτεί το δάσος πλήγμα εις βάρος της ανάπτυξής του. Έχουμε πάντα
δηλαδή ως κριτήριο να εξυπηρετηθεί ο δασοκτήμονας, να πάρει αυτό
που πρέπει να πάρει, χωρίς το δάσος να συρρικνωθεί.
Κι αν λείπει ένα τοπογραφικό για παράδειγμα στο αίτημα του δασοκτήμονα τι γίνεται, δεν προχωράει η υπόθεση; Γιατί άμα έχει ένας
ένα δάσος 50 στρέμματα, για να διαθέτει τοπογραφικό του, πρέπει
να έχει πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ.
Το τοπογραφικό είναι απαραίτητο, διότι εάν έχεις ένα κτήμα οποιοδήποτε,
αν δεν έχεις τοπογραφικό, πού ξέρει κανείς πού είναι το κτήμα σου.
Μπορεί να μου δείξεις το δάσος του άλλου, του γείτονά του και να
πεις μέχρι εκεί κτλ. Ενώ όταν υπάρχει το τοπογραφικό, καθορίζονται
τα όρια. Δεν διασφαλίζονται τα όρια ούτε με το τοπογραφικό. Το τοπογραφικό το υποδεικνύει ο ιδιώτης στο μηχανικό. Άρα δείχνει τα
όρια που μπορεί να είναι πέρα από τα κανονικά. Πάντα σε συνεννόηση με τους γείτονες γίνονται τα τοπογραφικά. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε τα όρια του δάσους για να γνωρίζουμε την έκτασή του,
το εμβαδόν του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη μελέτη.
Ο ιδιώτης που υποδεικνύει τα όρια στο τοπογραφικό φέρει και την
ευθύνη.
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Το τοπογραφικό στοιχίζει πολύ;
Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν είναι δική μου δουλειά. Ο δασοκτήμονας, ως δασοκτήμονας ή οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, οφείλει
να έχει κι ένα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Εμείς αυτό ζητάμε.
Τι γίνεται μετά την έκθεση του υπαλλήλου σας;
Μετά την εισηγητική έκθεση του υπαλλήλου γίνεται η εγκατάσταση του
υλοτόμου στο δάσος με ένα πρωτόκολλο και ακολουθεί η προσήμανση. Ο υπάλληλος, ο δασολόγος, μεταβαίνει στο δάσος επιτόπου
μαζί με τον ιδιοκτήτη και προσημαίνει τα «άτομα», τα οποία θα υλοτομηθούν, με μία ειδική σφύρα που διαθέτει η υπηρεσία μας. Η σφράγιση γίνεται στη βάση κάθε δέντρου που πρόκειται να υλοτομηθεί.
Όταν ο υλοτόμος κόψει τα πεύκα, τα συλλέγει στη λεγόμενη κορμοπλατεία, αν υπάρχει, ή σε κάποιο ανοιχτό μέρος, όπου πριν από τη
μεταφορά τους ο δασολόγος κάνει την καταμέτρηση. Παράδειγμα, αν
έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας άδεια για 20 κυβικά, πρέπει να
καταμετρηθούν 20. Στο μεταξύ ο δασοφύλακας πηγαίνει και ελέγχει
αν κόπηκαν τα προσημασμένα ή αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία και
έκανε αυθαιρεσίες ο υλοτόμος, διότι θα πρέπει να κοπούν αυτά τα
«άτομα» που έχουν προσημανθεί. Μετά την τελική επιμέτρηση σφραγίζονται ξανά οι κορμοί των δέντρων με άλλη σφραγίδα – η διαδικασία λέγεται εξέλεγξη. Κατόπιν συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα
που θα πάρει ο ιδιοκτήτης και τα οποία θα συνοδεύουν την ξυλεία.
Όλα αυτά αποτελούν ένα συγκεκριμένο αρχείο της υλοτόμησης και
μπαίνουν στο φάκελο του δάσους. Θέλω να συμπληρώσω ότι δεν υλοτομούμε κάθε χρόνο στο ίδιο δάσος, διότι το δάσος δεν προορίζεται
για καλλιέργειες μονοετείς ή διετείς, συνήθως υπάρχει ένας περίτροπος χρόνος, μπορεί να είναι πέντε, δέκα χρόνια για τα πεύκα, αναλόγως, αυτό κρίνεται από την αύξηση του δάσους. Υπάρχουν δάση
σήμερα που έχουν να υλοτομηθούν 20-25 χρόνια.
Ποιος εκτιμά κάθε πότε μπορεί να υλοτομηθεί ένα δάσος;
Εμείς εκτιμούμε για το πότε μπορεί να υλοτομηθεί εκ νέου ένα δάσος.
Υπάρχει ο φάκελος του δάσους, ανέφερα συγκεκριμένη περίπτωση
δάσους που έχει να υλοτομηθεί από το 1989. Αυτό έχει πολλή ξυλεία
για να πάρει από μέσα ο δασοκτήμονας. Όλα αυτά είναι θεωρητικά,
γιατί γίνονται επί χάρτου, στην πράξη επισκεπτόμαστε το δάσος, το
περπατάμε, το βλέπουμε. Στην πράξη μπορεί να υπάρχει μια μικρή
απόκλιση από τη θεωρία αλλά, όταν έχει να υλοτομηθεί ένα πευκοδάσος 20 χρόνια, υπάρχει σίγουρα μέσα πολλή ξυλεία για να αποδώσει.
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Πού φυλάσσονται οι φάκελοι των δασών;
Οι φάκελοι των δασών φυλάσσονται στην υπηρεσία μας με όλο το ιστορικό,
πόσες υλοτομίες έγιναν, πώς έγιναν, όλα. Φυλάσσονται ανά κοινότητα,
όπως ήταν παλιότερα οι κοινότητες και αλφαβητικά οι ιδιοκτήτες.
Υπάρχει κι ένα ευρετήριο. Όλα τα δάση είναι στο ίδιο βιβλίο, και τα
εκκλησιαστικά, και τα ιδιωτικά. Είναι το Βιβλίο Ιδιοκτησίας Δασών.
Ό,τι υπάρχει ιστορικό βρίσκεται μέσα στο φάκελο, ο οποίος διατηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.
Η Εκκλησία πώς υλοτομεί;
Αν θέλει να υλοτομήσει, κάνει την αίτησή της και ακολουθεί την αυτή διαδικασία.
Ποια περίοδο γίνονται οι υλοτομήσεις συνήθως το χρόνο;
Οι υλοτομήσεις μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε. Βέβαια, να σας πω ότι
εδώ στη Σάμο πρακτικά προτιμούν το χειμώνα οι ιδιοκτήτες, από το
τέλος φθινοπώρου μέχρι την άνοιξη.
Δηλαδή την περίοδο του χειμώνα.
Από το τέλος του φθινοπώρου συνήθως. Βέβαια τις παγωμένες μέρες του
χειμώνα δεν γίνεται υλοτόμηση.
Γνωρίζετε για ποιο λόγο δεν γίνονται αιτήσεις για υλοτόμηση;
Σπάνια γίνονται σήμερα αιτήσεις για υλοτόμηση. Τελευταία έχει επιδειχθεί
κάποιο ενδιαφέρον, αλλά αιτήσεις έχουμε μόνο δύο. Υπήρξε περίπτωση που δεν είχαμε καθόλου αιτήσεις για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μικρό. Ίσως για κάποια ξυλεία ναυπηγήσιμη.
Για καυσόξυλα δεν κάνουν αιτήσεις;
Για να γίνει αίτηση για καυσόξυλα από ένα αναγνωρισμένο δασοτεμάχιο,
θα πρέπει να υπάρχουν πίνακες υλοτομίας. Μέσα στον πίνακα υλοτομίας στην εισηγητική έκθεση τη δική μας αναγράφουμε την ξυλεία
τη χρήσιμη και τα καυσόξυλα. Περίπου σας λέω εμπειρικά είναι 80
με 20, δηλαδή 80% τεχνικό ξύλο που θα βγει από την υλοτόμηση ενός
δάσους πεύκης και 20% καυσόξυλα. Να πω ότι και τα δέντρα που
προορίζονται για καυσόξυλα, σφραγίζονται κι αυτά.
Τα κλωνάρια και τα λεπτά ξύλα;
Αυτά είναι υπολείμματα, δεν κυβίζονται σαν καυσόξυλα, αλλά ο ιδιοκτήτης
οφείλει να τα απομακρύνει από το δάσος. Όπως και στο ελαιόκτημα,
όταν κλαδεύεται, τα ξερά και τα κλαδιά καίγονται και απομακρύνονται.
Το κάνει όμως ο υλοτόμος;
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Σας είπα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα δάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτε να τα τοπογραφήσουν ούτε να τα εκμεταλλευτούν. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Τα τελευταία δυο χρόνια
λόγω της μεγάλης ζήτησης της ξυλείας, λόγω της κρίσης, έχει γίνει μία
στροφή κι εδώ.
Από ποιες περιοχές γίνονται αιτήσεις;
Από όλες. Αφορούν τον Καρβούνη γιατί εκεί είναι τα περισσότερα αναγνωρισμένα δασοτεμάχια. Και στην περιοχή του Κέρκη είναι κάποια.
Στην περίοδο της Ηγεμονίας οι πιο πολλές υλοτομήσεις γίνονταν στην
περιοχή του Κέρκη κοντά στα ναυπηγεία.
Ναι, γιατί στον Καρβούνη υπήρχαν περισσότεροι αμπελώνες.
Υπάρχουν σήμερα αιτήσεις από την περιοχή Μαραθοκάμπου, Καλλιθέας, Δρακαίων;
Τα τελευταία χρόνια από εκεί έρχονταν κυρίως οι αιτήσεις. Δηλαδή σας
λέω τώρα για μία αίτηση το χρόνο, στα δυο χρόνια.
Στα ναυπηγεία του Αγίου Ισιδώρου, Πύργου, Καρλοβάσου χρησιμοποιούν σήμερα ντόπια ξυλεία ή φέρνουν απ’ έξω; Ακούστηκε ότι φέρνουν από τη Μυτιλήνη.
Χρησιμοποιούν ντόπια.
Από τη Σάμο γίνονται εξαγωγές ξυλείας;
Δεν το γνωρίζω.
Άρα δεν γίνονται εξαγωγές ξυλείας από τη Σάμο αυτή την περίοδο,
γιατί αν γίνονταν θα το ξέρατε.
Αν γίνονταν εξαγωγές ξυλείας λογικά θα το ξέραμε. Για να γίνει εξαγωγή
πρέπει να υλοτομηθεί το δάσος. Η ξυλεία που θα υλοτομηθεί θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα τα δικά μας.
Ποιες είναι οι σχέσεις που έχετε αποκτήσει με τον κόσμο του δάσους,
τους υλοτόμους πχ.
Τυπικές, υπηρεσιακές. Δεν υπάρχουν υλοτόμοι στη Σάμο κατ’ επάγγελμα.
Μπορεί κάποιος να έχει άλλο επάγγελμα και ως δασοκτήμονας να
κάνει και μια αίτηση μια φορά στα πέντε ή στα δέκα χρόνια. Οπότε
είναι η σχέση που είναι με όλους τους πολίτες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.
Μας κάνει εντύπωση πάντως ο λόγος που δεν γίνονται υλοτομήσεις στη
Σάμο, παρόλο που η Σάμος έχει πολύ καλό ξύλο τραχείας πεύκης
αλλά και κυπαρίσσι κτλ.
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Απ’ ό,τι είχα ακούσει και παλαιότερα δεν υπήρχε ζήτηση μεγάλη την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία. Κάθε χρόνο μειωνόταν η ζήτηση.
Μάλλον θα φταίει και το γεγονός των μεταφορικών, δηλαδή είναι
πολύ ακριβή η μεταφορά, κατά τα λεγόμενα ενός δυο ατόμων που
έτυχε να συζητήσουμε, και προτιμούσαν να παίρνουν ξυλεία από
αλλού.
Στη Σάμο έχουμε οικοδομήσιμη ξυλεία;
Η ξυλεία που βγαίνει από τα υλοτομούμενα δάση είναι κατά 80% για τεχνικό ξύλο. Το τεχνικό ξύλο συνήθως πάει στο εμπόριο, είτε για οικοδομήσιμο είτε για κάτι άλλο, είτε είναι στρογγυλή είτε πελεκητή η
ξυλεία. Δεν το γνωρίζω ακριβώς.
Η ρητινοσυλλογή, ο πευκοφλοιός;
Όσον αφορά τη ρητινοσυλλογή αυτή ανήκει πλέον στην ιστορία και η συλλογή πευκοφλοιού δεν υφίσταται.
Ξυλοκάρβουνα, ασβεστοκάμινα;
Εκείνο που προσέχουμε είναι αν η ξυλεία προέρχεται από δάσος και αν
είναι νόμιμα υλοτομημένη. Δεν δίνουμε ειδικές άδειες για αυτά.
Η προστασία των δασών;
Η προστασία των δασών ανήκει αποκλειστικά σε μας εκ του νόμου. Σας
είπα ότι σήμερα εκτός από τις δασικές προστατεύουμε και τις αγροτικές περιοχές, λόγω του ότι απορροφήσαμε τις αρμοδιότητες της
τέως Αγροφυλακής.
Ποιος έχει την ευθύνη όταν πιάσει φωτιά στο δάσος;
Το συντονισμό τον έχει ο επικεφαλής, που συνήθως είναι ο εκάστοτε διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Συνεργάζεστε;
Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, εφόσον μας ζητηθεί από τον επικεφαλής. Εμείς είμαστε εκεί. Συγκεκριμένα στη Σάμο πάντα συνεργαζόμαστε με τους διοικητές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει θέμα. Ούτε
περιμένουμε να μας καλέσουν για να πάμε, θεωρούμε ότι είναι η δουλειά μας αυτή, πρέπει να είμαστε εκεί για να έχουμε και μία άποψη
προσωπική πέρα από τις αναφερόμενες πληροφορίες.
Στο τέλος, μετά τη φωτιά, κάνετε κάποια έκθεση για το τι συνέβη, σε
συνεργασία ίσως με την πυροσβεστική υπηρεσία; Τι γίνεται συνήθως
όταν τελειώνει μια φωτιά;
Μετά την πυρκαγιά μάς αποστέλλει η Πυροσβεστική το Δελτίο Πυρκαγιάς
που γράφει πώς ξεκίνησε και τα λοιπά στοιχεία, την εκτίμησή της.
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Συνήθως μας συμβουλεύεται η Πυροσβεστική για την έκταση, το εμβαδόν της πυρκαγιάς. Εκείνο που κάνουμε εμείς είναι να μετρήσουμε
και να εισηγηθούμε για την κήρυξη της καμένης περιοχής ως αναδασωτέας. Αυτό είναι επιβεβλημένο εκ του νόμου ούτως ή άλλως, μέσα
σε ένα δίμηνο το αργότερο κηρύσσεται η έκταση αναδασωτέα για την
προστασία και την αναγέννηση της δασικής βλαστήσεως. Όταν λέμε
αναδασωτέα έκταση εννοούμε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα από τρίτους, βόσκηση, καλλιέργεια, υλοτόμηση, οτιδήποτε
θα εμποδίσει την αναγέννηση του δάσους.
Παράνομες υλοτομήσεις;
Γίνονται σε μικρή κλίμακα όπως σε όλη την Ελλάδα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν, εφαρμόζουμε διάφορα προγράμματα, λειτουργούμε
υπερωριακά, με περιπόλους και άλλα.
Λαθρεμπόριο ξυλείας;
Αυτό είναι σε συνάρτηση με τη λαθροϋλοτομία. Για να περιορίσουμε το
λαθρεμπόριο ξυλείας ή τη λαθραία εξαγωγή ξυλείας από το νησί, σε
συνεργασία με τις λιμενικές αρχές διενεργούμε ελέγχους στα οχήματα
στα μεγάλα λιμάνια του νησιού, προκειμένου να διαπιστωθεί η λαθραία διακίνηση ξύλων, που μπορεί να είναι και ελαιόδεντρα. Έχουμε
εντοπίσει μεταφορές ξύλων ελιάς, τα οποία ο άνθρωπος που τα διακινούσε δεν είχε ελαιώνα. Πάντως προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή
έχουμε και οδηγίες πρόσφατες, η νομοθεσία έχει γίνει πιο αυστηρή
πάνω σε αυτό το θέμα, εντείνουμε τους ελέγχους και τις περιπολίες
για να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι παραβαίνουν το νόμο.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δάση και τη δασική υπηρεσία είναι αυστηρό;
Ανέκαθεν ήταν αυστηρό. Ο βασικός νόμος είναι ο 998 του 1979. Από κει
και πέρα βγήκαν και άλλοι νόμοι που τροποποιούσαν κάποια άρθρα.
Προτελευταίος ήταν ο 3208 του 2003 κι έχουμε κι έναν τελευταίο.
Για την παράνομη υλοτομία υπάρχει ο 4138 του 2013 –βγήκε εφέτος– που ορίζει αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες για να παταχθεί το φαινόμενο πανελλαδικά.
Στις δασικές περιοχές επιτρέπεται η δόμηση;
Όχι, απαγορεύεται. Για να εκδοθεί πολεοδομική άδεια θα πρέπει να έχει
χαρακτηριστεί η έκταση από τη Διεύθυνση Δασών ως «μη δασική».
Ή εάν έχει χαρακτηριστεί κι έχει προσφύγει ο ενδιαφερόμενος σε κάποια από τις επιτροπές, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, και έχει δι-
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καιωθεί, τότε μπορεί να χτίσει. Περιπτώσεις να έχουνε χτιστεί σε δάση
δεν νομίζω να υπάρχουν.
Είναι λίγο παράλογο, μέσα σε μια συστάδα πεύκων και να χτίζει κάποιος και η περιοχή να θεωρείται μη δασική. Γιατί για να χτίσει και
να πάρει ρεύμα σημαίνει ότι δεν είναι δασική.
Πού έχει συμβεί αυτό;
Σε πολλά σημεία του δρόμου από το Βαθύ στο Κοκκάρι.
Είναι μη δασικές οι εκτάσεις.
Μας φαίνεται παράλογο μέσα στα πεύκα να είναι μη δασικές εκτάσεις.
Εκεί που χτίστηκε θα ήταν μη δασικό, προφανώς. Πιθανόν να υπήρχε
έκταση μη δασική και να γειτνιάζει με δάσος, κι έτσι δίνεται η εντύπωση στον παρατηρητή ότι υπάρχει κτίσμα εντός δάσους.
Να πούμε δυο λόγια για το κυνήγι;
Όχι μόνο τοπικά αλλά πανελλαδικά ορίζονται οι περιοχές προστασίας, όχι
οι περιοχές που θα θηρεύει ο κυνηγός αλλά οι περιοχές που είναι
προστατευόμενες, οι απαγορευμένες ζώνες.
Δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει πχ. ότι κοντά σε οικισμούς, κατοικίες δεν επιτρέπεται το κυνήγι;
Φυσικά υπάρχει. Ορίζεται από το νόμο πόσα μέτρα πρέπει να απέχει από
μεμονωμένες οικίες, από οικισμούς κτλ. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν
κάποιες ζώνες, περιοχές απαγόρευσης που ορίζει η Διεύθυνση Δασών.
Τα κριτήρια είναι προστασία των θηραμάτων. Μας υποβάλλονται αιτήματα και μελέτες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σάμου ή τους δυο
τρεις του νομού με προτάσεις. Προτείνουν συγκεκριμένες περιοχές να
προστατευθούν. Εμείς μελετάμε το αίτημα, συγκρίνουμε τα στοιχεία
που έχουμε με στοιχεία παλαιότερων ετών και αποφαινόμαστε, λέμε
ότι θα κηρύξουμε αυτή την περιοχή ως απαγορευμένη για ένα διάστημα ένα, δύο, πέντε χρόνων, ανάλογα. Είναι κάτι σαν τράπεζα του
θηράματος, δηλαδή εκεί θα μαζεύονται τα θηράματα για να αναπαράγονται, να προστατεύονται από τους κυνηγούς.
Υπάρχει κάποιο θήραμα που προστατεύεται ειδικά;
Όχι.
Ποιος το αποφασίζει αυτό, ας πούμε για το τσακάλι.
Το τσακάλι δεν είναι θήραμα.
Είναι μέρος της πανίδας της Σάμου.
Δεν επιτρέπεται το κυνήγι του.
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Κάποια εποχή ήταν επικηρυγμένο.
Ενδεχομένως, στα χρόνια που είμαι εγώ εδώ, όχι.
Οι κυνηγοί έφερναν στο Δασαρχείο το αυτί ή κάποιο άκρο του τσακαλιού κι έπαιρναν αμοιβή.
Αυτά είναι βάρβαρα κατά τη γνώμη μου, από το 1995 και μετά που είμαι
εδώ δεν γνωρίζω να υπάρχει ούτε έχει συμβεί να επικηρυχθεί το τσακάλι, ή να το έχουμε ως θήραμα ή κάτι αντίστοιχο.
Αυτή τη στιγμή είναι προστατευόμενο είδος το τσακάλι;
Πέραν τούτου, όλα αυτά είναι φήμες. Για να πεις ότι πολλαπλασιάζεται
πολύ κτλ. πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Και μελέτες δεν υπάρχουν,
υπάρχουν φήμες.
Ποιοι κάνουν αυτές τις μελέτες;
Ειδικοί επιστήμονες. Η μελέτη γίνεται με βάση μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Για να διαπιστωθεί εάν αυξήθηκε ο πληθυσμός του τσακαλιού,
θα πρέπει να υπάρχουν παρατηρήσεις πολλών ετών.
Αυτό θέλω να πω, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι εδώ ή κάποια υπηρεσία
να κάνει τέτοιου είδους μελέτες;
Αυτό θα μπορούσαμε κι εμείς να το κάνουμε, αν δεν ήμασταν επιφορτισμένοι με πολλά άλλα αντικείμενα, κι αν είχαμε περισσότερο επιστημονικό προσωπικό.
Είναι αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας αυτό; Μήπως είστε υπεύθυνοι
μόνον με ό,τι έχει να κάνει με τη χλωρίδα;
Και με την πανίδα, με τα πάντα που αφορούν το δάσος.
Μιλήσαμε για τον τόπο που γίνεται η θήρα. Για το χρόνο δεν είπαμε.
Ποιος ορίζει τις περιόδους θήρευσης;
Ο χρόνος που θα αρχίσει και θα τελειώσει το κυνήγι ορίζεται από το
Υπουργείο πανελλαδικά.
Εσείς δεν κάνετε προτάσεις πχ. να περιοριστεί ο χρόνος κυνηγιού της
πέρδικας επειδή γίνεται υπερθήρευση;
Ναι, εάν υπάρξει τέτοιο θέμα. Συνήθως οι κυνηγετικοί σύλλογοι φέρνουν
πέρδικες γι’ αυτό το σκοπό από εκτροφεία και τις απελευθερώνουν
στην έναρξη του κυνηγιού. Υπάρχει εκτροφείο θηραμάτων στη Μυτιλήνη, στην Καλλονή, όπου η Β΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους
εκτρέφει κάθε χρόνο περδικόπουλα και μετά στέλνει έναν αριθμό στη
Σάμο. Τα στέλνει ως νεαρά, τα απελευθερώνουν κάποια στιγμή μέσα
στο καλοκαίρι, για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, έως ότου αρ-
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χίσει η κυνηγετική περίοδος.
Τα σαλιγκάρια επιτρέπεται να τα μαζεύει κανείς, και αν ναι, ποια εποχή;
Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα σαλιγκάρια.
Τελευταία βγήκε μια φήμη για τα μανιτάρια, δεν επιτρέπεται η συλλογή
τους.
Επιτρέπεται η συλλογή τους μέχρι τρία κιλά κατ’ άτομο και κατά ημέρα.
Φημολογείται ότι το Δασαρχείο κάποιες φορές υπερβαίνει τα όρια.
Είναι φήμες, πραγματικά φήμες.
Εσείς προκειμένου να εφαρμόσετε το νόμο σκέφτεστε και τον αντίκτυπο
στην κοινωνία, στους αγρότες, στους υλοτόμους που θα έχουν οι
ενέργειές σας;
Εννοείτε αν λειτουργεί το συναίσθημα; Λειτουργεί, αλλά από κει και πέρα
θα πρέπει να αποφασίσω. Δηλαδή αν είναι κάτι νόμιμο δεν υπάρχει
θέμα. Όταν είναι κάτι παράνομο, θα πρέπει να αποφασίσω ή να γίνω
κι εγώ παράνομη ή να κάνω τη δουλειά μου. Όταν είσαι σε μια θέση
που αστυνομεύει το 90% του εδάφους, θα γίνεις μη αρεστός κάποιες
φορές. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του.
Το ίδιο θα πρέπει να σκεφτεί και ο άλλος που κάνει την παρανομία.
ας πει «κάνω την παρανομία, ας μην κατηγορήσω τη δασάρχη ή το
δασοφύλακα ή το δασολόγο που κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνονται για να την κάνουν, ας σκεφτώ ότι έχω κάνει κι εγώ κάποια
παράβαση που δεν θα ’πρεπε, ή την έκανα με το ρίσκο να με πιάσουν». Όταν μας πιάνουν, φταίμε εμείς, δεν φταίνε οι άλλοι που μας
πιάνουν.
Προ ημερών είχαμε μιλήσει με έναν παλιό υλοτόμο. Μιλώντας για την
παράνομη υλοτόμηση είπε ότι τον πιάσανε μια φορά και καλά κάνανε και τον τιμωρήσανε... Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που
παραλείψαμε να πούμε;
Όχι.
Εάν κάποιος παραπεμφθεί στο δικαστήριο, πόσο βαριά είναι τα πρόστιμα και ποιοι δικάζουνε; Και εισαγγελέας ποιος είναι;
Δικάζουν οι δικαστές. Από τη δασική υπηρεσία υπάρχει ο δημόσιος κατήγορος που είμαι εγώ και με αναπληρώνει ο κύριος Αριστείδου. Λέγατε για το τσακάλι και τις μελέτες, αλλά σκεφτείτε τώρα κι αυτά.
Το ιδανικό για μας θα ήταν να κάνουμε μελέτες για την ανάπτυξη
του δάσους, της πανίδας, θα ήταν το καλύτερο αντί να ασχολούμαστε
με τα ξύλα, το αν έκοψε ο άλλος το μανιτάρι κτλ. Θα προτιμούσαμε
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να επιτελούμε μόνο επιστημονικό έργο, αλλά η θεωρία από την πράξη
διαφέρει πολύ.
Ποιες δραστηριότητες κάνετε για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του
δάσους;
Μετά από κάθε πυρκαγιά, κάθε καταστροφή, κηρύσσουμε την έκταση αναδασωτέα και την προστατεύουμε. Οι νόμοι όσον αφορά, γιατί κάτι
ρωτήσατε για τις ποινές, την καλλιέργεια, όταν κάποιος προσπαθήσει
να αλλάξει τη χρήση αναδασωτέας έκτασης είναι πολύ αυστηρότεροι
απ’ ό,τι αν πάει σε μια δασική έκταση που δεν έχει καταστραφεί και
κάνει παράβαση. Προκειμένου να ενισχύσουμε την προσπάθεια της
φύσης, του δάσους να αναγεννηθεί, έχουμε κατασκευάσει το 2000 και
το 2010 έργα συγκράτησης των εδαφών. Ειδικά σε εκτεταμένες καταστροφές και στο Κοκκάρι και στον Πύργο έχουμε κατασκευάσει
κορμοδέματα, κορμοφράγματα από το ίδιο υλικό, τα καμένα. Έτσι
υποβοηθήθηκε η αναγέννηση του δάσους. Στην περιοχή Μυτιληνιών,
το 2000, έγιναν αναμοχλεύσεις του εδάφους για τον ίδιο σκοπό. Επίσης κατασκευάσαμε τσιμεντένια φράγματα στις κοίτες χειμάρρων για
την αντιπλημμυρική προστασία. Το τμήμα προγραμματισμού καταρτίζει μελέτες για αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμό δρόμων, δημιουργία
εστεγασμένων ζωνών (εκατέρωθεν του δρόμου), ώστε να γίνει μια
ζώνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια
δεν έχουμε, είναι πολύ πενιχρή, το άσχημο είναι ότι έχουμε χρηματοδότηση μόνο, όταν γίνεται κάποια καταστροφή.
Ρίχνετε και σπόρους σε αυτά τα μέρη;
Κάναμε σε μερικές περιπτώσεις τεχνητή αναδάσωση, αλλά στη Σάμο δεν
χρειάζεται. Το πεύκο έχει την ικανότητα να αναγεννάται. Υπάρχουν
τράπεζες σπέρματος και εναέριες και επίγειες, διότι κάθε πεύκο βγάζει περίπου 10.000 σπόρους. Η μαύρη πεύκη είναι λίγο πιο δύσκολη
στην αναγέννηση απ’ ό,τι η τραχεία. Αυτοί οι σπόροι υπό φυσιολογικές συνθήκες κάθε έτος διασκορπίζονται παντού. Γι’ αυτό βλέπετε
ότι υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του πεύκου. Όταν ένα χωράφι είναι
κοντά σε δάσος έτσι όπως είναι γόνιμο το έδαφος συνήθως δασώνεται
αν το παρατήσει ο ιδιοκτήτης. Η μαύρη πεύκη αναγεννάται πιο δύσκολα. Βέβαια και στη μαύρη είχαμε ικανοποιητική αναγέννηση μετά
την πυρκαγιά του 2000. Μετά από 10-11 χρόνια σε περιοχές που επισκεφτήκαμε βρήκαμε νεοφυτεία πολύ καλή σε αρκετές θέσεις. Υπάρχουν και κάποια μέρη όπου δεν έγινε αναγέννηση. Για αυτά τα μέρη
μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα πιλοτικό, κάτι συζητήθηκε πριν από
ένα χρόνο, το μελετούμε.
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Πριν από χρόνια τα πεύκα ήταν πιο αραιά; Γενικά το πεύκο είναι επιθετικό δέντρο και στα γειτονικά του δέντρα και κατακτάει περιοχές.
Η τραχεία πεύκη είναι φωτόφυλλο δέντρο. Η μαύρη θέλει περισσότερη
υγρασία, γι’ αυτό είναι και πιο ψηλά, από τα 800 μέτρα και πάνω.
Είναι πιο δύσκολη. Η τραχεία μπορεί να επιβιώσει οπουδήποτε, αυτό
το καλό έχει. Το πεύκο γενικά είναι το λιγότερο απαιτητικό δέντρο
του δάσους και το πιο εύκολα προσαρμόσιμο σε δυσμενείς κλιματοεδαφικές συνθήκες, δηλαδή και σε φτωχά εδάφη βγαίνει και αντέχει
σε δύσκολο κλίμα, ξηρό, με λιγότερο νερό.
Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
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Κώστας Καπετάνιος
Η συνέντευξη έγινε στο Αναγνωστήριο των ΓΑΚ Σάμου, στις 14
Απριλίου 2014. Συνομιλητής του Βαγγέλη Δημητριάδη και του
Χρίστου Λάνδρου ήταν ο Κώστας Καπετάνιος, συνταξιούχος
δασοπόνος, που υπηρέτησε στο Δασαρχείο Σάμου.
Πού και πότε υπηρέτησες;
Υπηρέτησα ως δασοπόνος στο Δασαρχείο Σάμου, στη Διεύθυνση Δασών
κατά καιρούς, στο Τμήμα Δασών και δεν συμμαζεύεται. Από το διορισμό μου και μέχρι τη συνταξιοδότηση μου –είχα μια διακοπή λόγω
μετάθεσης μου στο Δασαρχείο Σερρών– συνεχώς και ανελλιπώς υπηρέτησα στη Δασική Υπηρεσία της Σάμου και ασχολήθηκα με όλα τα
αντικείμενα της υπηρεσίας. Εδώ στο Βαθύ. Από τα τέλη του 1962
αρχές του ’63 μέχρι το 1974, έντεκα χρόνια. Μετά πήρα μετάθεση και
πήγα στο Δασαρχείο Σερρών, όπου κάθισα έξι και κάτι χρόνια. Μετά
επέστρεψα πάλι στη Σάμο. Συνταξιοδοτήθηκα το 1995-96, με πλήρη
τριακονταετία.
Με ποια αντικείμενα ασχολήθηκες στη διάρκεια της υπηρεσίας σου;
Ασχολήθηκα με διαχείριση και προστασία του δασικού πλούτου της Σάμου,
γραφείο θήρας, δημοσίου κατηγόρου, αντιπυρική προστασία και κατά
καιρούς με καθήκοντα προϊσταμένου δασαρχείου και λοιπά.
Ποια ήταν η δομή της υπηρεσίας σας;
Η δασική υπηρεσία από το 1964 που διορίστηκα στη Σάμο πέρασε από
διάφορα στάδια διοικητικής λειτουργίας. Το προσωπικό ήτανε στην
αρχή και για 15 με 20 χρόνια ελάχιστο, ελλιπές. Συνολικά με τον προϊστάμενο και το λοιπό προσωπικό, δασονόμοι, δασοφύλακες δεν υπε-

250

ρέβη τον αριθμό 6 με 7 συμπεριλαμβανομένης και της δύναμης των
δασονομείων Καρλαβάσου και Ικαρίας. Δασαρχείο-Δασονομείο στην
πόλη της Σάμου, κι ένα Δασονομείο στο Καρλόβασι. Τα περιφερειακά
δασονομεία ήτανε επιφορτισμένα με περισσότερη δουλειά. Το δασονομείο εδώ ήταν στην έδρα της διεύθυνσης του Δασαρχείου.
Ποιο ήταν το δυναμικό της υπηρεσίας; Πόσοι προβλέπονταν;
Προβλεπότανε ένας δασολόγος, –μετά γίνανε δυο– τρεις δασονόμοι, δασοπόνοι. Κατά καιρούς γινόντουσαν κάποιες διορθώσεις, τις οποίες
δεν τις θυμάμαι. Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας ήταν αρμοδιότητα του προϊσταμένου αλλά και των λοιπών μονάδων, των δασονομείων Σάμου, Ικαρίας, Καρλοβάσου. Να επισημανθεί ότι με το προαναφερόμενο προσωπικό αντιμετωπιζόταν όλες οι
υποχρεώσεις της υπηρεσίας: διαχείριση, υλοτομία και λοιπά. Η παραγωγή της επισήμου ξυλείας κατά μέσο όρο ετησίως ανερχόταν στο
ποσό των 2.500 και πλέον κυβικών μέτρων (m3).
Ποια ήταν τα καθήκοντα αυτού του προσωπικού;
Μέχρι και το 1977-78 το προσωπικό εκτός των κύριων καθηκόντων, που
προανέφερα, είχε κι άλλα διοικητικά καθήκοντα. Μισθοδοσία, γραφειοκρατία, προμήθειες κλπ. Αυτά όλα τα αναλαμβάναμε εμείς. Διοικητικό υπάλληλο αποκτήσαμε το 1978 και κάπως απαλλαχτήκαμε.
Τι εννοείς με τον όρο επίσημης ξυλείας; Αυτής που παραγόταν νομίμως
με άδειες;
Φυσικά. Η διαχείριση γινότανε νομίμως ύστερα από έκδοση αδειών. Οι
άδειες αυτές βγαίνανε μετά την εξέλεγξη, αφού είχε καταμετρηθεί η
χρήσιμη ξυλεία. Κι όταν λέμε χρήσιμη εννοούμε τη ναυπηγήσιμη ξυλεία. Βασικά η Σάμος παρήγε ναυπηγήσιμη ξυλεία. Δηλαδή η τραχεία
πεύκη της Σάμου ήταν μοναδική για τα ναυπηγεία. Ήταν ειδικό ξύλο.
Το ‘βαζες μέσα στο νερό χίλια χρόνια και δεν πάθαινε τίποτα. Το
’βγαζες στη στεριά και χάλαγε. Αυτή ήταν η ετήσια παραγωγή. Μπορεί να ήταν και τρεις χιλιάδες. Κατά μέσον όρο, απ’ ό,τι θυμάμαι.
Ανάλογη ήταν και η ποσότητα καυσόξυλων και όχι μόνο.
Τα καυσόξυλα τα εμπορεύονταν; Χορηγούνταν άδειες;
Σαφώς! Σαφώς. Τα καυσόξυλα είναι ένα προϊόν του δάσους, το οποίο
βγαίνει όταν κάνεις τη νόμιμη υλοτομία. Τα κλωνάρια και τα λοιπά,
αυτά που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν τεχνητή ξυλεία.
Είχε άλλη τιμή και άλλη φορολόγηση. Τα πουλούσαν στους φούρνους.
Δεν υπολογίζουμε το κλάρισμα των δέντρων που γινόταν πολύ σπάνια. Συνήθως στο πευκοδάσος της τραχείας αλλά και της μαύρης πεύ-
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κης που είναι πιο ψηλά, γινόταν φυσική αποκλάδωση. Φυσική αποκλάδωση τι θα πει; Καθώς μεγάλωνε το δέντρο ξεραίνονταν τα χαμηλά κλαδιά και πέφτανε. Πιο πολύ στη μαύρη πεύκη που εδώ τη
λένε και έλατο.
Αυτή που ονομάζεται λαρικοειδής;
Δεν είναι η λαρικοειδής. Εδώ είναι η μαύρη πεύκη. Κι εγώ τη βρήκα έτσι
γραμμένη, αλλά εν συνεχεία αποδείχτηκε ότι η πιο σωστή ονομασία
είναι μαύρη πεύκη. Τέλος πάντων είναι σχετικά αυτά. Η λαρικοειδής
με τη μαύρη περίπου είναι πρώτα ξαδέρφια, αδέρφια μπορούμε να
πούμε. Αυτή λοιπόν έκανε από μόνη της φυσική αποκλάδωση. Αυτή
η επέμβαση γινόταν στα πλατύφυλλα, στα πλατάνια για παράδειγμα,
που δεν παθαίνουν τίποτε άμα τα κλαδέψεις, ενώ τα κωνοφόρα μπορεί να υποστούν μεγάλες ζημιές.
Ας επανέλθουμε στα κύρια καθήκοντά σας.
Ήταν η διαχείριση των δασών και η υλοτομία τραχείας και μαύρης πεύκης
ή όπως την είπατε της λαρικοειδούς. Αυτή γινόταν από τους ιδιοκτήτες των δασοτεμαχίων με την εποπτεία της δασικής υπηρεσίας, λόγω
του ιδιόμορφου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Σάμου, που σημαίνει
ότι τα δάση στη Σάμο έχουν μικρή έκταση. Περίπου το 90% είναι
ιδιόκτητα έκτασης μέχρι 50 στρεμμάτων, και 10%, 100-150 στρεμμάτων, είναι κοινοτικά και κάποια μοναστηριακά.
Η Εκκλησία δεν έχει μεγάλα δάση;
Θα πούμε για τα μοναστηριακά. Αυτά είναι τα μεγάλα δάση και πέρασαν
στην ιδιοκτησία της εκκλησίας από δωρεές ανθρώπων. Αλλά τα περισσότερα δάση στη Σάμο είναι ιδιωτικά. Δεν έχει το δημόσιο καμιά
δουλειά. Αυτό συνέβη από την εποχή του Κιλίτζ Αλή και του εποικισμού, που έδωσε στους νέους εποίκους εκτάσεις δηλαδή ιδιοκτησία.
Το Δημόσιο δεν έχει καμιά έκταση δικιά του. Θέλω να επισημάνω ότι
λόγω της ιστορικής εξέλιξης στη Σάμο υπάρχουν μικροϊδιοκτησίες.
Τα κοινοτικά δεν υπάγονται στα δημόσια. Για τα δάση δεν υπήρχε
χαρτογράφηση, Κτηματολόγιο. Κι αν υπήρξε κάποτε αυτό ήταν
άτυπο. Στα μοναστήρια γίνονταν δωρεές. Έλεγε η εκκλησία ότι έχω
τόσα στρέμματα, υπήρχε μια βεβαίωση αλλά δεν υπάρχουν τίτλοι.
Δεν έκαναν ούτε τοπογράφηση. Γι’ αυτό και η δασική νομοθεσία για
τη Σάμο προβλέπει –αναφέρει και τη Λευκάδα νομίζω–, ότι το δημόσιο δεν έχει καμία ιδιοκτησία και γι’ αυτό δεν έχει δικαίωμα να κάνει
προσφυγή. Έτσι έχει μόνο το δικαίωμα της εποπτείας. Όταν έγινε μια
προσπάθεια από την υπηρεσία μας, επί χούντας θυμάμαι, να βοηθή-
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σουμε την Μητρόπολη στα ιδιοκτησιακά να καταγράψουμε αυτά τα
μοναστηριακά, να τα χαρτογραφήσουμε, τότε η κεφαλή της εκκλησίας
δεν δέχτηκε.
Ξεφύγαμε λίγο και αναφερόμαστε στο ιδιοκτησιακό που καθορίστηκε
την περίοδο της Ηγεμονίας.
Ναι στην Ηγεμονία υπάρχει νομοθεσία, δασικός κώδικας που τα περιγράφει όλα αυτά. Εμείς ξεκινήσαμε σχετικά με τη διαχείριση και πιστεύω
ότι η διαχείριση γινόταν έτσι, γιατί έτσι ήταν το ιδιοκτησιακό. Γενικά
στους χαρακτηρισμούς, όταν γίνονται μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί
εφόσον έχεις εσύ το δημόσιο ιδιοκτησία εδώ πέρα, γιατί δεν κάνεις
διαχείριση; Δεν ασκείς τις υπο,χρεώσεις και τα καθήκοντα σου! Δεν
μπορείς. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Ναι, δεν έχω ιδιοκτησία, έχω
όμως την εποπτεία. Την εποπτεία την έχει η δασική υπηρεσία στην
υλοτομία, στον καθαρισμό και τα λοιπά και στη δασοπροστασία.
Ας έρθουμε λοιπόν στη διαχείριση του δάσους και στις υλοτομίες.
Λοιπόν, πώς γίνονταν οι υλοτομίες; Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα δάση
ήταν μικροεκτάσεις των δυο, των πέντε, των δέκα, των είκοσι, των είκοσι πέντε μέχρι πενήντα στρεμμάτων και από κει και πέρα πολύ
ελάχιστα γινότανε, γιατί ο τρόπος διαχείρισης σε εκείνα ήθελε πίνακες
υλοτομίας. Υπήρχαν αναγνωριστικές αποφάσεις, πρέπει να υπάρχουν
από το 1930 τόσο. Κι εκεί κάναμε μια προσπάθεια με τους υλοτόμους
– ιδιοκτήτες να τους πούμε: «Ελάτε, κύριε, εδώ πέρα να κάνετε ένα
τοπογραφικό για να ξέρετε τι έχετε». Τέλος πάντων αυτό δεν περπάτησε για πολλούς λόγους. Το δάσος έπρεπε να είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Γεωργίας οπωσδήποτε. Άμα δεν είχε
αναγνώριση δεν μπορούσες να κάνεις διαχείριση. Πρώτο βήμα: Αναγνώριση του δάσους. Πώς γινόταν; Ιδιοκτησιακά με κάποιο συμβόλαιο. Υπήρχε μια διαδικασία. Εάν ήταν άνω των 20, 50 στρεμμάτων
πήγαινε στο Συμβούλιο Δασών κάτω στην Περιφέρεια και στη Μυτιλήνη και έβγαινε μια απόφαση αναγνώρισης. Όταν ήταν μικρά αγροτεμάχια μέχρι 20 στρεμμάτων, ο ιδιοκτήτης υπέβαλλε μια αίτηση, η
υπηρεσία έπαιρνε αυτή την αίτηση, έκανε μια αυτοψία και συνέτασσε
ένα πρακτικό, μια πρόταση κι έλεγε ότι το δάσος αυτό αποτελείται
κι έτσι κι αλλιώς και μπορεί από αυτό να εξαχθεί αυτό το ποσόν ξυλείας. Αίτηση ιδιοκτήτη και αυτοψία της υπηρεσίας.
Ο ιδιοκτήτης όριζε την ποσότητα και η υπηρεσία το λάμβανε υπόψη;
Όχι. Ο δασοκτήμονας δεν ανέφερε ποσότητα. Έλεγε, έχω στην τάδε περιοχή ένα δάσος και παρακαλώ να μου δώσετε έγκριση υλοτομίας. Η
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υπηρεσία έκανε αυτοψία και έλεγε ότι μπορεί να βγάλει 5, 20, 30
κομμάτια ξυλείας. Και δεν υπήρχε αντίρρηση.
Αυτό ίσχυε μέχρι τα 50 στρέμματα.
Ναι. Μετά τα 50 στρέμματα συντάσσονταν πίνακες υλοτομίας. Στην πράξη
συντάσσονταν από τον δασοκτήμονα. Στους πίνακες υλοτομίας γινόταν επαλήθευση από τον αρμόδιο ειδικό επιστήμονα/ δασοτέχνη της
υπηρεσίας. Με αυτοψία. Αυτός έκανε την πρότασή του, την οποία
έστελνε στην υπηρεσία. Η υπηρεσία τη διαβίβαζε στην αρμόδια υπηρεσία που ήταν η Επιθεώρηση, εν συνεχεία το Υπουργείο Γεωργίας
και τα λοιπά και δυνάμει αυτού εγκρίναμε τις υλοτομίες. Μετά γινόταν η προσήμανση. Οι πίνακες υλοτομίας, όπως είπα, γίνονταν με μέριμνα του ιδιοκτήτη από ειδικό δασονόμο, αλλά επειδή οι ποσότητες
δεν συνέφεραν, τους συνέτασσε και ο αρμόδιος υπάλληλος που έκανε
την αυτοψία με μια συνοπτική έκθεση. Τώρα πληροφορούμαι ότι και
για υλοτομία σε δάση κάτω των 50 στρεμμάτων ζητάνε να συνταχθεί
πίνακας υλοτομίας.
Αυτό είναι το παράπονο των υλοτόμων. Είναι εντελώς ασύμφορη η σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης.
Αυτό είναι, το ξέρω. Είναι ασύμφορο! Αλλά γιατί υποβαθμίζουμε την αυτοψία του ειδικού επιστήμονα, ο οποίος είναι υπάλληλος και θα το
κάνει χωρίς αμοιβή; Να κάνει την αυτοψία του, να κάνει την πρότασή
του και από κει και πέρα να πάρει την απόφαση να εγκριθεί ή όχι.
Ως προς το ποσό, αυτό δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο δασοκτήμονας,
διότι δεν μπορεί να ξέρει τις συνθήκες που θα βρει μέσα στο δάσος.
Ποια θα υλοτομηθούνε, ποια δεν θα υλοτομηθούνε, για να γίνει σωστή
διαχείριση, να έχουμε αναγέννηση, να έχουμε προστασία και τα λοιπά.
Στα χρόνια σου η πρόταση της υλοτομίας συντασσόταν από τον ιδιοκτήτη με τη βοήθεια κάποιου δασονόμου. Και μετά;
Γινόταν η αυτοψία στο δάσος και αναλόγως η εισηγητική πρόταση για το
ανάλογο λήμμα, έτσι το λέγαμε, το τι πρέπει να υλοτομηθεί. Μετά,
αφού ερχόταν η έγκριση από την υπηρεσία, το Υπουργείο και τα
λοιπά, γινόταν η προσήμανση ή επισήμανση και η καταβολή φόρου.
Πριν υποβληθεί η αίτηση, έπρεπε να κατατεθεί ειδικός φόρος υλοτομίας, ο οποίος πήγαινε υπέρ ενός ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
και Δασών, αν το έχετε ακούσει. Αυτό το ταμείο είχε την έδρα του
εδώ, είχε διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείτο από ένα γεωπόνο,
ένα κτηνίατρο, ένα δασολόγο και τα λοιπά, και τα έσοδα αυτά όλα
πήγαιναν σε αυτό το ταμείο. Καταλάβατε; Γι’ αυτό πλήρωναν φόρο
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υλοτομίας. Νομίζω υπάρχει και σήμερα ένας πίνακας διατιμήσεως
που καθορίζει πόσος πρέπει να είναι ο φόρος. Αυτό το φόρο στα δικά
μου τα χρόνια στις αρχές, που είχαμε κάτι μικρές πυρκαγιές, είχαμε
εκεί απόρριψη ξυλείας από τα δάση που καιγόντουσαν λίγο και πηγαίναμε να τα πάρουμε για να βοηθήσουμε. Γινόταν περισσότερο για
να φύγει από μέσα το καμένο και να γίνει μια υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης. Σ’ αυτά τα καμένα δάση καταβάλλονταν διπλός
φόρος. Υποχρεωτικά κάναμε επεμβάσεις στο δασοτεμάχιο που κάηκε
να υποβοηθήσουμε την αναβλάστηση.
Θα πρέπει να είχατε πολλή δουλειά με το λίγο προσωπικό που διαθέτατε.
Πολλή δουλειά! Όταν μιλάμε για 2.500-3.000 κυβικά με τρεις ανθρώπους
ήταν άθλος! Ήταν άθλος! Εμείς τότε δεν είχαμε ωράριο! Δεν είχαμε
ωράριο, πηγαίναμε έξω, για να μη πω για τα εκτός έδρας που ’διναν
τότε! Για να πάρεις τα εκτός έδρας το ½ έπρεπε να είναι 20-30 χιλιόμετρα και πάνω και τα λοιπά. Τώρα πάνε και γυρίζουν αυθημερόν.
Εμείς αναγκαστικά διανυκτερεύαμε! Και δρόμοι δεν υπήρχαν. Έτσι
ήταν οι συνθήκες. Αλλά με αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες και τα
λοιπά γινότανε έργο. Τουλάχιστον στη διαχείριση! Και όταν παίρναμε
αυτό το δεύτερο φόρο, που σας έλεγα, από τα δάση, αυτόν έπρεπε
υποχρεωτικά να τον βάλουμε στο δάσος. Να τον πάρουμε μέσω του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να τον τοποθετήσουμε στο
δάσος. Να κάνουμε κάποιες εργασίες σε αυτό το τμήμα που κάηκε
για να βοηθήσουμε στην αναγέννηση.
Γινόταν αυτό στην πράξη και σε ποιες περιοχές;
Στην αρχή, τουλάχιστον, ναι. Στους Μαυρατζαίους έχει γίνει, στον Πύργο,
στους Κουμαραδαίους και από την άλλη πλευρά στη δυτική Σάμο.
Δεν μπορούσες αυτά τα χρήματα να τα πας πουθενά!
Ας ξαναγυρίσουμε στη διαχείριση.
Λοιπόν, γινόταν η προσήμανση, η εξέλεγξη, η καταμέτρηση, αν υλοτομήθηκαν τα δένδρα που επισημάνθηκαν. Μετά την προσήμανση γινόταν η
εγκατάσταση του υλοτόμου, πλήρωνε το φόρο, έπαιρνε την άδεια και
τότε μπορούσε να αρχίσει την υλοτόμηση. Στα μεγάλα δάση γινόταν
μερική εξέλεγξη, στα μικρά γινόταν απευθείας η τελική. Στη μερική
συντασσόταν μερικό πρωτόκολλο και στη συνέχεια συντασσόταν το
τελικό πρωτόκολλο εξελέγξεως και γινόταν η επιθεώρηση. Αυτή ήταν
η διαδικασία. Έτσι κάναμε τέλος πάντων με τα μέσα που είχαμε.
Πότε γίνονταν οι υλοτομίες;
Η υλοτομία γινόταν σχεδόν όλο το χρόνο. Αλλά η πιο σωστή για την απο-
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φυγή ζημιών ήταν να μη γίνεται στη διάρκεια που τα δένδρα είχαν
τους χυμούς. Δηλαδή από την άνοιξη και μετά. Αλλιώς γίνεται ζημιά
στο ξύλο. Η παραγωγή από τις υλοτομίες ήταν η ναυπηγήσιμη και η
οικοδομική ξυλεία, η καύσιμος ύλη, τα κάρβουνα, παλαιοτέρα η καύσιμη ύλη για ασβεστοκάμινα και όλα αυτά. Όλα όμως γινόντουσαν
με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας. Η προσφορά όσων έκαναν
ασβεστοκάμινα ήταν μεγάλη γιατί καθάριζαν τα δάση.
Πώς τα καθάριζαν;
Τα καθάριζαν όλα! Τη νεκρή βλάστηση, ξεράδια και τα λοιπά και ’δίναν
και δουλειά και στους ίδιους και σε κάποιους άλλους που βοηθούσαν!
Καταργήθηκαν κι αυτά, όπως και οι καρβουνιάρηδες. Οι καρβουνιάρηδες, οι Ικαριώτες ειδικά, μάζευαν, καθάριζαν. Κάρβουνα έκαναν
από ελιά, πρίνους και τέτοια.
Ποια ήταν η σχέση της υπηρεσίας σας με τους υλοτόμους;
Ήταν μια σχέση –τότε τουλάχιστον– με κατανόηση. Μια σχέση συνεργασίας
με την έννοια της απασχόλησης των ανθρώπων του δάσους. Φυσικά
ήταν και επαγγελματική η σχέση. Το πίστευαν και ήταν πράγματι φύλακες του δάσους! Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το δάσος ζούσαν
από αυτό, το αγαπούσαν και θέλανε να το προστατέψουνε! Η συνεργασία, η κατανόηση και η ενημέρωση αυτών των ανθρώπων που είναι
κοντά στο δάσος, είτε δασοκτήμονες, υλοτόμοι, είτε κτηνοτρόφοι είναι,
ό,τι κι αν είναι, αν έχουν τη σωστή ενημέρωση το αγαπάνε σαν κτήμα
τους και το προστατεύουν.
Σα να νιώθουνε μια υπερηφάνεια γιατί ήταν υλοτόμοι και άνθρωποι του
δάσους. Κάτι διαφορετικό δηλαδή. Ορεσίβιοι.
Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να κουβεντιάζεις –εγώ είχα
αυτό το χόμπι να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους αυτούς– και μας
δινόταν κι η ευκαιρία, επειδή δεν είχαμε μέσα μετακίνησης τότε, κι
όταν πηγαίναμε, τους ζούσαμε από κοντά, το βράδυ καθόμασταν μαζί
στο καφενείο, πίναμε μια σούμα κι ερχόντουσαν οι άνθρωποι, ο καθένας είχε τα προβλήματά του, έδινες μια λύση και έδενε μια καλή
σχέση του εκπροσώπου της υπηρεσίας και του ιδιοκτήτη και όχι μόνο!
Υπήρχε μια καλή συνεργασία και καταλάβαινε ότι το δάσος για να
προστατευτεί και να υπάρχει ζωή δεν είναι να σώσεις το δέντρο, είναι
να σώσεις το δάσος.
Υπήρχε σύγκρουση με ιδιοκτήτες για παράδειγμα, οι οποίοι πολλές
φορές θεωρούσαν ότι η δασική υπηρεσία τους αδικούσε;
Σαφώς! Είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και ήθελα να την επισημάνω:

256

με ποιον τρόπο εσύ σαν υπηρεσία μπορούσες να μεταβιβάσεις το όχι,
αυτό δεν επιτρέπεται, χωρίς να βλάψεις την υπόθεση του δάσους. Να
μην το κάνεις να φαίνεται σαν άσκηση εξουσίας. Εκεί είναι η λεπτομέρεια. Έπρεπε να πας στο δικό του μυαλό, στη δική του προσωπικότητα, του αγρότη, του υλοτόμου και τα λοιπά κι εκεί πάνω με τη
συζήτηση να τον πείσεις. Το απαγορεύεται, ναι μεν πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχει νόμος και ασκείς και καθήκοντα αστυνομικά, αλλά
πρέπει να ξέρεις πώς να το πεις και πώς θα το μεταφέρεις σε αυτόν
τον άνθρωπο, ο οποίος ζει εκεί. Ο κτηνοτρόφος μέσα στο δάσος ζει,
δεν μπορείς να τον κυνηγάς. Εγώ προσωπικά και γενικά όλοι είχαμε
τέτοιο πνεύμα τότε. Τους κουβεντιάζαμε «παιδιά μη κάνετε αυτό,
κάντε εκείνο, προστατέψτε, κάντε και τα λοιπά». Είναι αυτό που είπα
προηγουμένως, πας να σώσεις το δέντρο και καταστρέφεις το δάσος!
Τους υλοτόμους μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε για την προστασία του δάσους. Αυτοί γίνονταν φύλακες που έτρεχαν με το παραμικρό στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.
Να μιλήσουμε λίγο για τη ναυπηγική ξυλεία της Σάμου η οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει δυσφημιστεί ότι είναι κατώτερης ποιότητας. Πώς είναι δυνατόν, όταν για 2500-3000 χρόνια ήταν η καλύτερη;
Και ιστορικά αλλά και από στοιχεία της υπηρεσίας διαπιστώνουμε ότι η
ναυπηγήσιμη ξυλεία της Σάμου είναι η καλύτερη στο Αιγαίο, για να
μη πω σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί και πώς έχει δυσφημιστεί.
Μη ξεχνάμε ότι τώρα η τεχνολογία δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα ξυλείας. Μόνο γι’ αυτά τα σκαριά τα πλεούμενα, τα ψαράδικα. Παρόλα
αυτά, η σαμιώτική ξυλεία, η τραχεία πεύκη είναι η καλύτερη, εύκολη
στην κατεργασία και μεγάλης αντοχής. Ρίξε τη στο νερό και άστη
1000 χρόνια, δεν θα πάθει τίποτα. Είναι εύκολη. Είναι μαλακό ξύλο
καταλάβατε; Και νομίζω ότι πιο αρμόδιοι είναι να μιλήσουν γι’ αυτό
οι καραβομαραγκοί. Έχουν απομείνει δυο-τρεις.
Είναι δυνατόν να φύγει ξυλεία προς τα ναυπηγεία χωρίς να είναι προσημασμένη από τη δασική Υπηρεσία ή να παραλάβει ένα ναυπηγείο
ξυλεία χωρίς να είναι νόμιμη;
Όχι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Στο παρελθόν όλα τα ναυπηγεία βάζανε παράνομα μέσα διάφορα είδη
ξυλείας! Μου έχει πει κόρη ναυπηγού ότι η καρδιά μας φλιτουρούσε
τις νύχτες που φέρναμε τα λαθραία στραβόξυλα στο Τηγάνι.
Ναι κι εδώ στη Σάμο. Και στον Άγιο Ισίδωρο. Επειδή θέλανε κάποια ει-
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δικά στραβόξυλα.
Τώρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα: λαθραία υλοτομία.
Λαθραία υλοτομία. Ακριβώς αυτό. Κοίταξε η λαθραία υπήρχε! Αν ζητούσε
ο ναυπηγός ένα στραβόξυλο, θα πήγαινε να κόψει ένα λαθραίο, να
κάνει το στραβόξυλο που ήθελε. Ήταν ας πούμε η εύκολη λύση και
για τον ναυπηγό. Εδώ ακριβώς επανέρχομαι στη σχέση της υπηρεσίας
και των ανθρώπων του δάσους.
Αυτή η σχέση ήταν προσωπική επιλογή ή την είχαν όλοι;
Εγώ την είχα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν την είχαν οι άλλοι ή και όλοι. Ήταν
θέμα καθαρά συνείδησης. Κάναμε υλοτομίες, κάναμε προσημάνσεις,
έλεγε ο υπεύθυνος που ερχόταν να τα πάρει «θέλω ένα στραβόξυλο».
Εκεί προσπαθούσες μέσα στη συστάδα να βρεις κάτι να τον εξυπηρετήσεις. Ε, αυτό μετρούσε αλλιώς! Και δεν το θεωρούσαμε παράνομο.
Ήταν διαφορετική η φορολόγηση για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία και διαφορετική για την οικιακή;
Για οικιακή χρήση ήταν ατελώς. Δεν πλήρωναν φόρο. Η ξυλεία που προοριζόταν για τις ατομικές ανάγκες, για να φτιάξει ένα καλύβι, ας
πούμε, σφραγιζόταν με μια ειδική σφραγίδα, όχι με την άλλη που
προοριζόταν για το εμπόριο. Είχε το Α ή το Υ.
Πόσες σφραγίδες είχατε στην Υπηρεσία;
Για τις προσημάνσεις; Μια-δυο. Το άλφα είναι ατομικών αναγκών. Ύψιλον
ήταν της προσημάνσεως για την υλοτομία.
Σχετικά με τις πυρκαγιές ποια η σχέση της δασικής υπηρεσίας με την
πυροσβεστική;
Ρωτάτε αν η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική ήταν
σωστή ή όχι; Εγώ είμαι κατηγορηματικός: όχι! Στην περίπτωση της
Σάμου, όταν έγινε η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της δασοπυρόσβεσης
στην πυροσβεστική, κάηκε ολόκληρη η Σάμος! Γιατί κάηκε; Γιατί οι
άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Είχαν άλλη αντιμετώπιση.
Δεν άφηναν τους ανθρώπους του δάσους, αυτούς που ήξεραν, που το
πονούσαν να βοηθήσουν. Περίμεναν λέει εντολή. Εδώ καίγεται το
σπίτι μου κι εσύ λες περιμένω εντολή. Η δική μας σχέση με τον άνθρωπο του δάσους, της εξοχής, ήταν διαφορετική. Είχαμε οικοδομήσει
σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Οι άλλοι δεν
ξέρανε τι είναι το δάσος.
Τώρα έχουν αποκτήσει εμπειρία ύστερα από τόσα χρόνια.
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Ναι, έχουν αποκτήσει, αλλά το δάσος δεν είναι μόνο εμπειρία είναι και
αγάπη είναι και επιστήμη. Του δάσους πρέπει να ξέρεις να του μιλάς!
Αν δεν του μιλάς, δεν κάνεις σπουδαία πράγματα! Καταλάβατε; Εγώ
πιστεύω ότι αν αφήνανε τη δασική υπηρεσία τότε να προχωρήσει –
γιατί ήμασταν έτοιμοι και έχω και το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, ήμουν και συνδικαλιστής τότε όταν ήμουν στην υπηρεσία–, στη
συγκρότηση φορέα δασοπυρόσβεσης θα ήταν καλύτερα. Αυτός ο φορέας θα είχε την ευθύνη της δασοπροστασίας από πάσης πλευράς:
υλοτομίες, πυρκαγιές και τα λοιπά και τα λοιπά και θα είχε εξοπλιστεί κατάλληλα αρμοδίως. Κάποιος υπουργός Δημοσίας Τάξεως μας
αιφνιδίασε σ’ αυτό το θέμα. Όταν ήμουν εγώ στην υπηρεσία ο μεγαλύτερος εξοπλισμός ήτανε δυο τρία πυροσβεστικά. Εδώ πέρα το ένα,
το άλλο στον Πύργο και το άλλο στο Καρλόβασι. Με αυτά τα τρία
κάναμε κατάσβεση, προστασία, πρόληψη και τα λοιπά. Δεν λέω ότι
ήμασταν τέλειοι, είχαμε κι εμείς ελαττώματα. Ήταν και οι πολιτικοί
που προσλάμβαναν κάποιους που δεν είχαν σχέση με το δάσος. Οι
έκτακτοι, πρόσληψη κατευθείαν. Τώρα οι εποχιακοί πυροσβέστες
είναι εντάξει, έχουν περάσει εκπαίδευση, δεν μπορώ να πω, αλλά το
ξεκίνημα της ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από την Πυροσβεστική
ήταν λάθος και έγινε εις βάρος του καημένου του δάσους. Στη μεγάλη
πυρκαγιά του 2000 πλακώσανε δεν ξέρω πόσα πυροσβεστικά και
ψάχνανε να βρούνε το τάδε μέρος, πηγαίνανε στο Λεπροκομείο στο
Καρλόβασι και ψάχνανε τον Καρβούνη. Το δάσος έχει ανάγκη από
αγάπη! Από ενημέρωση του πολίτη! Από επικοινωνία! Έχει ανάγκη
την αγάπη όλων μας! Δεν είναι δυνατόν ένας δασοφύλακας να το προστατέψει, όταν η πολιτεία δεν ακούει ή δεν θέλει ή δεν πλησιάζει ή
με τους τουρίστες! Δεν είναι εύκολο και γι’ αυτό δημιουργούνται ας
πούμε αυτές οι τριβές μεταξύ του δασοφύλακα και του τάδε που του
λέει ότι αυτό απαγορεύεται. Χρειάζεται μια καλή μόρφωση, μια καλή
εκπαίδευση. Γιατί το δάσος είναι η ζωή!
Παρά τη μεγάλη πυρκαγιά λέγεται ότι τα δάση στη Σάμο δεν μειώθηκαν, αυξήθηκαν!
Αυτό πρώτη φορά το ακούω!
Αυξήθηκαν γιατί δεν γίνονται εκχερσώσεις, διότι τώρα το δάσος προχωρεί μέσα στα καλλιεργημένα, όταν μείνουνε ακαλλιέργητα για μερικά χρόνια.
Καλά, είναι η αναγέννηση! Για μερικά χρόνια. Υπάρχουν όμως οι αεροφωτογραφίες. Είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία αυτή με τις αεροφωτογραφίες! Εγώ είχα πάντα το θάρρος της γνώμης και τα ’λεγα και τότε.
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Όταν αεροφωτογραφίζεις ένα κτήμα με ελαιόδεντρα 15-20 ετών βλέπεις από μια αεροφωτογραφία ότι κάποτε ήταν έτσι. Δεν ήταν όλες
οι περιοχές δάση. Υπήρχαν καλλιέργειες που χάθηκαν για μερικά χρόνια. Άμα είναι να βγάλουμε όλη τη Σάμο αναδασωτέα, χαιρέτα μας.
Χρειάζεται φιλοσοφία! Χρειάζεται ενημέρωση! Χρειάζεται συζήτηση
για τα δάση της Σάμου! Διότι είναι απ’ τις εξειδικευμένες περιπτώσεις. Δεν είναι συμπαγή όπως στην άλλη Ελλάδα! Εμένα με τρώνε
κάτω κάθε μέρα στην εξοχή τα τσακάλια, έρχονται έξω απ’ το σπίτι
μου. Τι να πω; Ήταν κάποτε επιβλαβή, τώρα χαιρόμαστε που τ’
ακούμε. Τραγουδώ μαζί τους! Τα αγριογούρουνα δεν είναι ο χώρος
τους να επιζήσουν εδώ. Δεν είναι με την έννοια ότι το αγριογούρουνο
θέλει δάσος αλλά δάσος συμπαγές. Όχι ανακατεμένο με ελιές, με κτήματα, με αμπέλια όπως είναι εδώ!
Για τη Δασική Υπηρεσία στην προστασία του δάσους ανήκουν όλα τα
δέντρα έτσι δεν είναι; Όχι μόνο τα πεύκα.
Ναι, όλα τα δασικά είδη. Όχι μόνο τα κωνοφόρα.
Με το δάσος και τη δασική υπηρεσία συνδέεται και η θήρα νόμιμη και
λαθραία.
Σας λέω το εξής: το κυνήγι λειτουργεί λανθασμένα. Αυτοί όλοι οι κυνηγετικοί σύλλογοι και η ομοσπονδία τους σαφώς και είχαν διάθεση να
προστατέψουν. Γινόταν κάποιες παρατυπίες, αλλά αυτά αντιμετωπίζονται με συνεννόηση. Βλέπω τους δασοφύλακες που γυρίζουν με τα
αυτοκίνητα και καλά κάνουν! Αλλά θα ήθελα να τους πω ότι η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι προσεκτική για την προστασία του
εαυτού τους, γιατί ο άλλος έχει όπλο και από κει και πέρα δεν ξέρεις
πώς θα λειτουργήσει. Ως προς τους χώρους των καταφυγίων θηραμάτων, απαγορευμένων περιοχών και δε συμμαζεύεται, είναι ανάγκη
να υπάρχουν για την αναπαραγωγή και για την αύξηση, γιατί καμιά
φορά κάποιο είδος μειώνεται επικίνδυνα. Για μένα ο κυνηγός, ο σωστός κυνηγός –γιατί κι εδώ όπως λέγαμε για τις υλοτομίες και τα
λοιπά υπάρχει κι ο σωστός υπάρχει κι ο μη σωστός–, είναι χρήσιμος
για το δάσος και για το περιβάλλον. Εκεί που πάει ο κυνηγός δεν
πάει εύκολα ανθρώπινο ποδάρι. Αν αυτός έχει συνείδηση, αν του καλλιεργηθεί η συνείδηση μέσα από τις συζητήσεις, τα σεμινάρια, τα συνέδρια κτλ. τότε θα είναι πολύ χρήσιμος! Ποτέ δεν είδα τον κυνηγό
σαν διώκτη! Τώρα για τη λαθροθηρία. Εντάξει, υπάρχει! Αλλά δεν
είναι σε βαθμό επικίνδυνο. Εκείνο που κάνει τη μεγάλη ζημιά στα θηράματα και στην πέρδικα και στο λαγό είναι τα φυτοφάρμακα.
Στα δικά σου τα χρόνια θυμάμαι είχαν επικηρυχθεί τα τσακάλια, γιατί
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είχαμε πολλά πριν από χρόνια.
Ναι. Φέρνανε και τα τσακάλια και τα κοράκια. Θεωρούσαν ότι είναι επιβλαβή. Η επικήρυξη σταμάτησε, γιατί ήταν απαίτηση της Ευρώπης.
Βέβαια εδώ έχουμε και το καλό και το άσχημο από τη μεγάλη αύξηση
του τσακαλιού. Ξέρετε το τσακάλι πολλαπλασιάζεται φοβερά! Είχαμε
ένα νομάρχη που ήθελε να βάλει λαγούς στους Φούρνους. Έπιαναν
εδώ λαγούς και τους άφηναν στους Φούρνους. Για μικρό διάστημα
πολλαπλασιάστηκαν, αλλά πολύ σύντομα εξοντώθηκαν. Επειδή είχαμε
και πολλά τσακάλια ο νομάρχης έδωσε στους αγροφύλακες στρυχνίνη
και με φόλες εξοντώθηκαν τα τσακάλια που τρώγανε ψοφίμια.
Δυο λόγια για τη δόμηση στις δασικές περιοχές.
Είναι κι αυτό ένα σοβαρό θέμα, της εποχής της τελευταίας 15ετίας20ετίας. που προέκυψε με την ανάπτυξη, όπως θέλουμε να τη λέμε.
Αυτή η ανάπτυξη χρειάζεται να γίνεται μέσα στα πλαίσια της λογικής.
Προσωπικά νομίζεις ότι μέσα στο δάσος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνεται
κάποια δόμηση;
Θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές που υπάρχουν
σήμερα είναι ότι μπορείς να οικοδομήσεις σε 4 στρέμματα ή και αν
είναι κοντά με ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία γενικότερα με ευαισθησία. Δεν μπορείς ας
πούμε στη Σάμο σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί natura να έχεις
8 στρέμματα για να οικοδομήσεις. Πού να τα βρει ο άλλος; Δεν γίνεται. Η Σάμος έχει ιδιαιτερότητες και χρειάζεται ειδική μεταχείριση.
Στη Σάμο υπήρξε ποτέ περίπτωση, ιδιαίτερα στην περιοχή Καλαμπακτασίων, να αναπτυχθεί η ιδέα ενός συνεταιρισμού για την εκμετάλλευση του δάσους;
Στην Καλλιθέα; Ναι, κάναν ένα σωματείο, υπήρξε μια σκέψη να γίνει σύλλογος. Θυμάμαι, έγινε εκεί μια προσπάθεια να συνεταιριστούν όλοι
αυτοί, αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν αποφασίζει να ενώσει τις δυνάμεις του. Πρέπει να ήταν πριν από το ’95, αλλά η προσπάθεια δεν
καρποφόρησε.
Σχετικά με τα δάση από κυπαρίσσια που υπάρχουν στον Κέρκη ποια
ήταν η μέριμνα της υπηρεσίας;
Στον Κέρκη δεν έχει τέτοια δάση. Έχει στη δυτική Σάμο χαμηλότερα.
Πάνω απ’ το Ποτάμι. Ναι στην περιοχή εκείνη υπάρχουν δάση κυπαρισσιών αναγνωρισμένα, τα οποία υλοτομούνται κανονικά με άδεια,
όπως γίνεται και με τα πεύκα.
Αυτά σε τι χρησιμεύουν;

261

Χρησιμοποιούνται και στην οικοδομή και παντού! Κυρίως στην οικοδομή.
Καταρχήν γίνονται κάτι πατόξυλα, σπουδαία. Αλλά και αυτά βάλε
τα μέσα σε εσωτερικό χώρο 50 χρόνια, 200, δεν παθαίνουν τίποτα.
Ευχαριστούμε θερμά για τις πολύ όμορφες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Πριν αποχαιρετισθούμε θα μπορούσες να μας αφηγηθείς
κάτι, ένα στιγμιότυπο που σου έκανε φοβερή εντύπωση; Μια δυσκολία ίσως, κάτι ευχάριστο;
Μια δυσκολία ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές, αλλά με πιάνεις εξαπίνης. Ευχάριστες στιγμές ήταν κάθε φορά που πηγαίναμε στο δάσος με το
συνεργείο και κάναμε προσημάνσεις. Αρκεί να φύγουμε να πάμε να
βρούμε το νεράκι που έτρεχε, να φάμε μια ντομάτα κτλ. Αυτά ήταν
ευχάριστες στιγμές πραγματικά!
Ο τομέας ευθύνης σου πού ήτανε; Στον Καρβούνη; Ή πήγαινες και
στον Κέρκη;
Για τον Κέρκη υπήρχε το Δασονομείο Καρλοβάσου αλλά πήγα και στο
Κέρκη. Το μόνο σημείο που δεν πήγα είναι εκεί που έπεσε το αεροπλάνο. Δεν έφτασα εκεί ψηλά. Σ’ εκείνη την πλευρά της Καλλιθέας
οι άνθρωποι είναι πολύ δεμένοι με το δάσος. Το ξέρουμε καλά. Και
έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις όταν πήγαινα καμιά φορά εκεί πάνω.
Σας λέω: Εγώ αγάπησα πολύ τη δουλειά αυτή!
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Πολύδωρος Παπαχονδρού
Η συνέντευξη δόθηκε στην κατοικία του υλοτόμου Πολύδωρου Παπαχονδρού, στον Πύργο Σάμου, στις 22 Οκτωβρίου 2013. Συμμετείχαν η Γεωργία Παπαχονδρού (ΓΠ), σύζυγος του Πολύδωρου και ο
Δημήτρης Μηλίγκος. Τις ερωτήσεις υπέβαλε ο Κώστας Δαμιανίδης.
Να συστηθούμε. Τ’ όνομά σας και πότε γεννηθήκατε;
Ονομάζομαι Πολύδωρος Παπαχονδρού του Νικολάου και της Ευπραξίας.
Γεννήθηκα το 1930.
Και δουλεύατε υλοτόμος; Πώς ξεκινήσατε;
Δούλεψα το 1949. Τότε άρχισα. Στην αρχή ξεκινήσαμε με τις καψάλες, που
είχανε γίνει με την ανταρσία, με τον Εμφύλιο τότε, και ξεφλουδίζαμε
πασσάλους για υποστυλώσεις.
Γιατί; Είχανε γίνει φωτιές με το αντάρτικο;
Ω! Πολλές. Είχανε πολλά πεύκα καταστραφεί. Γιατί, ξέρεις τι γινότανε;
Να βάλουνε φωτιά να φύγουν οι αντάρτες. Να βάλουνε φωτιά να φύγουν οι χωροφύλακες κι ο στρατός κι ο ένας έκαιγε τον άλλον.
Οπότε από κει κι εσείς ξεκινήσατε να δουλεύετε.
Από κει αρχίσαμε. Με τους πασσάλους. Ύστερα αρχίσανε να γίνονται σιγά
σιγά υλοτομίες, στρογγύλια, τετράγωνα στην Πρέβεζα.
Στην Πρέβεζα; Τι κάνανε στην Πρέβεζα;
Έβαζαν απ’ αυτά τα έλατα μέσα στα βάλτα.
Α! πασσαλοπήξεις ε;
Όχι πασσαλοπήξεις. Τετράγωνα ήτανε. Τα βάζανε για να περάσει από
πάνω δρόμος; Υποστυλώματα ήτανε πάντως.
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Μέσα στο νερό;
Ναι, μέσα στο νερό. Γιατί αυτά κρατάνε μέσα στο νερό.
Τι ξύλο ήταν;
Έλατα. Μαύρα πεύκα το πιο πολύ. Ήτανε μαύρη και τραχεία πεύκη.
Τα ψηλά ε;
Ναι τα ψηλά απάνω. Εδώ στο Βαθύ, το Ξενία που λένε, από κάτω ήτανε
πάσσαλοι. Όχι μαύρη πεύκη, αλλά από πεύκο άσπρο. Και το μπήξανε
κατευθείαν κάτω. Είχανε ένα ατμοσίδερο μεγάλο, κι αυτό όπου εύρισκε αντίσταση, χτύπαγε κάτω και μπήχνανε. Και ρίχνανε ύστερα
τσιμέντα και σίδερα και τα δένανε. Κι εκεί το στηρίζανε. Γιατί είχε
νερό από κάτω.
Προσχώσεις ε;
Ναι.
Υπήρχαν παλιότεροι που κάνανε υλοτομία εδώ; Για ποιους λόγους;
Για ναυπηγική πιο πολύ. Πιο παλιά για ναυπηγική και οικιακή χρήση.
Για οικοδομή δηλαδή.
Ναι, μ’ εκείνα τα πριόνια τα παλιά, τα χειροπρίονα που σκίζανε. Για ναυπηγική και οικιακή χρήση. Κι από κει άρχισαν μεγάλα εμπόρια που
κάνανε. Και τα πιο πολλά ξύλα, εκείνα τα πυρπολικά τα μεγάλα, που
είχαν –αν διαβάσεις ιστορία– οι πυρπολητές, ήταν σαμιώτικα ξύλα.
Γιατί είναι πιο γερά. Είναι πιο στέρεα.
Και γιατί θεωρούν ότι το σαμιώτικο ξύλο είναι πιο καλό για τα καΐκια;
Είναι το έδαφος τέτοιο. Είναι πιο στέρεο. Πολύ πιο αντοχή έχει στη θάλασσα. Είναι πιο γερό ξύλο. Ιδίως της περιφέρειας του Πύργου. Το
κυνηγούσαν πολύ οι καραβομαραγκοί. Είναι πιο στέρεο. Δεν είναι
όπως τ’ άλλα.
Εδώ τι πεύκη έχει; Για τη ναυπηγική τι έχει;
Είναι εδώ χαμηλά η τραχεία πεύκη.
Άλλο η μαύρη κι άλλο η τραχεία;
Τα κάτω, τα χαμηλά, τα πεύκια λέμε εμείς εδώ. Τα άλλα, τα λέμε έλατα,
αλλά δεν είναι έλατα. Τα χαμηλά τα πεύκια πηγαίνουν για ναυπηγική.
Τα άλλα, που λέμε έλατα πάνω ψηλά και που δεν είναι έλατα, δεν
είναι τόσο αντοχής όσο το πεύκο. Οπότε προτιμούσανε τα πεύκια για
τη ναυπηγική.
Οπότε πηγαίνατε απάνω και κόβατε καψάλες. Μετά;
Μετά ερχόταν το δασαρχείο, γίνονταν προσημάνσεις, το δασαρχείο ενέ-
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κρινε και κόβανε. Ερχόταν ο δασικός. Αυτό θα κόψεις, εκείνο θα κόψεις. Τόσα κυβικά από κάθε δάσος. Τα δεύτερα που ήταν εκεί, κοβότανε, πελεκιότανε, με τα τσεκούρια πάντα. Τώρα έχουνε πριόνια.
Τα κόβατε και με τα τσεκούρια;
Τα κόβαμε, τα πελεκούσαμε, πέρναγε ο δασικός. Πριν να βγούνε οι σιγάτσες, πιο παλιά οι μαστόροι βάζανε το τσεκούρι στο χέρι και λέγανε
–παροιμίες τώρα είναι αυτές–, λέγανε, όταν είναι ο πεύκος πιο χοντρός στη μέση, μην τον κόβεις. Γιατί είχε κόπο, άμα ήτανε χοντρός να
τον κόψεις με το τσεκούρι. Ήθελε πολλή ώρα να κοπεί και ιδρώτα.
Να ’ναι λεπτός κάτω και χοντρός πιο πάνω;
Όχι, να τραβάει ευθεία πάνω. Να’ ναι ψηλό. Αμοληταριές τα λέγαμε τότε.
Να’ ναι ψηλό, να φεύγει μακριά σα πέρα.
Αμοληταριές;
Έτσι λέγανε τα πολύ ψηλά.
Οπότε μετά τις καψάλες συνεχίζατε να κάνετε υλοτομία, και...
Και για το εμπόριο, το οποίο ήταν για ναυπηγική και ξυλεία για οικοδομική χρήση. Πόρτες, παράθυρα, ταβάνια μέσα κει.
Τα ίδια πεύκα χρησιμοποιούσατε για ναυπηγική και για οικοδομική; Απ’
ό,τι ξέρω στη ναυπηγική χρησιμοποιούσανε πεύκα για το πέτσωμα
απέξω και χρησιμοποιούσαν τα πεύκια για τα στραβά, τα στραβόξυλα, μέσα για τους σκαρμούς.
Τα στραβόξυλα μέσα, τα παΐδια που λέμε από μέσα, σχεδόν να ’ναι μονοκόμματα τα προτιμούσανε. Γιατί τα βάζανε αμπολιαστά επάνω,
για να φτιάξουν τον ανέγκωνα. Ενώ, όταν είναι μονοκόμματο, είναι
πιο αντοχής το καΐκι που θα κάνει. Αυτά ήτανε πιο λεπτά τα στραβόξυλα και γι’ αυτό τα προτιμούσανε. Για να το κάνει μονοκόμματο.
Ήταν το ποδόσταμο φέρ’ ειπείν. Αν έβρισκε ο καραβομαραγκός ποδόσταμο μονοκόμματο, ήταν όλη η χαρά δική του. Κι ο καραβοκύρης
πάλι έλεγε, έχω ποδόσταμο από μονοκόμματο. Έχω πρύμη ποδόσταμο, έχω πλωριό ποδόσταμο από μονοκόμματο. Γιατί τα κάνανε
αμπολιαστά. Αν ήταν μονοκόμματο το ποδόσταμο, ήτανε Θεός!
Εσείς αυτά τα σχήματα τα ξέρατε; Εάν βλέπατε ένα πεύκο που ήτανε
καμπυλωμένο κι έκανε για ποδόσταμο, το ξέρατε να το κόψετε,
γιατί θα ήταν χρήσιμο στο ναυπηγείο που θα έκανε τα καΐκια;
Ναι, θα έκανε αίτηση στο δασαρχείο. Θα έρχονταν ο δασικός. Θα το ενέκρινε, θα το σημάδευε, θα το προσήμαινε που λέμε μεις.
Η αίτηση θα έλεγε ότι θέλω ποδόσταμο, ας πούμε;
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Η αίτηση δεν θα έλεγε ποδόσταμο, όχι. Θα έλεγε ότι θέλει να κόψει ένα.
πεύκο. Είναι για μια ειδική χρήση…
Άρα ο ναυπηγός, για να βρει το μονοκόμματο ποδόσταμο ή τα μονοκόμματα στραβά ξύλα, πήγαινε ο ίδιος στο δάσος;
Όχι, ο έμπορος ξυλείας. Ο έμπορος είχε τα συνεργεία. Κι έλεγε ο καραβομαραγκός, φέρ’ ειπείν, Παιδιά! Θέλουμε ένα ποδόσταμο. Ένα μπρατσόλι, ένα σκαρμό, δύο τρυπητά, θέλω πάνω για την κουπαστή...
Άρα οι εργάτες που κόβανε τα ξύλα, ξέρανε.
Βέβαια, ξέρανε. Ήτανε ειδικοί. Ήξερε ο καθένας το ξύλο που έκοβε πού
θα πήγαινε πάνω στο καΐκι. Ήξερε ότι αν μαγκώσουν το ξύλο, ήτανε
στραβό στο τάδε μέρος. Αυτά τα εσωτερικά, ήταν οι φουρνιστές. Τη
φουρνιστή τη βάζανε μέσα εσωτερικά, για να ’ναι στέρεο. Ήτανε σαν
λάμδα. Αυτό, άμα το ’κοβε ειδικός, ήξερε. Αυτό μπαίνει εκεί. Το έδινε
στον έμπορο. Οι ναυπηγοί πηγαίνανε και διαλέγανε. Λέγανε, Θέλω
τόσα ξύλα, τόσα μέτρα μάκρος. Τα προτιμούσανε μονοκόμματα για
το πέτσωμα. Τα μόνα πεύκα που γυρίζανε. Είχαν ελαστικότητα.
Ποια ήταν τα πεύκα που γυρίζανε;
Αυτά τα ήμερα που λέμε μεις εδώ. Αλλά για να τα βρεις, όπως τα λένε
τώρα, είναι δύσκολο. Να λες τραχεία πεύκη και μαύρη πεύκη. Είναι
εδώ κοντά. Αν πεις έλατα, θα σου πουν να, πάνω στο βουνό είναι.
Είχε μπρατσόλια. Ήταν οι φουρνιστές, ήταν αυτά από πάνω μεριά
στις κουπαστές που βάζανε, που όπως ήτανε η κουπαστή που ανέβαινε επάνω η βάρκα και δενότανε το πέτσωμα, εκεί αφήνανε ένα
στόμιο κι εκείνα τα πελεκούσανε. Κι εκείνα πελεκητά πηγαίνανε.
Γιατί ο σκαρμός, σκαρμοί τα λέγανε αυτά που βάζανε από πάνω
μεριά και κατεβαίνανε κάτω τα εμπορεύματα, και βάζανε απάνω και
τη βαριόλα. Λέγανε, θέλουμε ένα σκαρμό. Και το ’ξερε ο καθένας τεχνίτης, άμα εύρισκε έναν. Και άμα εύρισκε, έλεγε, Άστο αυτό το ξύλο
στην άκρα. Κι έλεγε, Μέσα στην παρτίδα αυτή, έχουμε ένα ποδόσταμο, δύο μπρατσόλια, ένα σκαρμό, μία φουρνιστή. Και τα μάζευε
ο έμπορος τα ξύλα που θέλανε τα ναυπηγεία.
Άρα ήξερε κι ο έμπορας τα σχήματα που θέλανε στα ναυπηγεία. Γινόταν
μια παραγγελία από ένα ναυπηγείο για ένα ή δύο καΐκια. Κι έλεγε,
Θέλω δύο ποδοστάματα πλωριά, θέλω τρία πρυμνιά ποδοστάματα,
θέλω φουρνιστές, μπρατσόλια κτλ. Ο έμπορος ήξερε γιατί πράγμα
του μίλαγε ο ναυπηγός;
Βεβαίως ήξερε.
Τα σημείωνε κι ερχόταν σε σας που κόβατε τα ξύλα. Εσείς τα ξέρατε
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επίσης αυτά τα σχήματα; Και σας έλεγε. Θα πάτε στο τάδε κτήμα;
Όχι στο τάδε κτήμα. Θα κόψουμε πόσα; Που είχες κάνει την αίτηση εσύ,
που ήσουν δασοκτήμονας. Και θα σου πει, ότι μέσα στο δάσος αυτό…
Συγνώμη. Έχει γίνει η αίτηση από κάποιον άλλον; Απ’ τον ιδιοκτήτη
του δάσους;
Ο ιδιοκτήτης κάνει την αίτηση.
Άρα, ο έμπορος πώς φτάνει στον ιδιοκτήτη; Πάει ο έμπορος και βρίσκει
τον ιδιοκτήτη του δάσους;
Ναι. Και του λέει, Έχεις ένα δάσος στον Πύργο φέρ’ ειπείν, στην τάδε περιφέρεια...
Πριν έλθει σε σας.
Πριν. Τελευταία πάει στους εργάτες. Και του λέει, Θα μου δώσεις το δάσος
να υλοτομήσω μέσα; Ο ιδιοκτήτης κάνει παζάρι. Πόσα θα μας δώσεις
το κυβικό; Κάνανε και συμφωνητικά. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταργήσανε οι νέοι. Λοιπόν έπαιρνε την αίτηση και την πήγαινε στο δασαρχείο. Έχω αυτή την αίτηση από τον τάδε κύριο, πότε θα πάμε;
Έρχονταν οι δασικοί. Τώρα έχουν αυτοκίνητα κι αυτοί. Πριν δεν είχαν.
Ναι, αλλά δεν βγαίνει τόσα ξύλα που έχει μέσα, βγαίνουν πιο λίγα.
Και μάζευε από πολλά κτήματα διάφορα ποδοστάματα και τα ρέστα
και μάζευε ο έμπορος και τα είχε έτοιμα και άμα του έκανε παραγγελία ο μαραγκός για ο ιδιοκτήτης, πάντα οι καραβομαραγκοί τα κάνανε αυτά, ξέρανε τι θα τα κάνουν.
Άρα ήξερε πού είναι. Σε ποιες ιδιοκτησίες είναι αυτά που θέλει.
Μα, θα τα ’κοβε αυτά και θα τα μάζευε ο έμπορας, έτσι κι αλλιώς. Τα ’χε
στην αποθήκη. Αλλιώς αν δεν είχε, τα αποθήκευε στο ύπαιθρο. Και
πήγαινε αυτός κι έλεγε, Θέλω εκείνο κι εκείνο. Αυτά κι αυτά τα ξύλα
μου χρειάζονται. Για πετσώματα, για μέσα, για στραβόξυλα, για τέτοια. Και γινότανε η λοβιτούρα.
Πήγαινε λοιπόν το δασαρχείο και τα σημάδευε για να κοπούνε.
Ναι, τα σημάδευε. Ξωπίσω, περνούσανε οι εργάτες και κόβανε τα σημαδεμένα. Αν δεν ήτανε σημαδεμένο απ’ το δασαρχείο, δεν μπορούσε
να το κόψει. Θα ’πεφτε μήνυση. Ήτανε παρανομία.
Οπότε ερχόταν σε σας ο έμπορας κι έλεγε, να πάτε στο τάδε κτήμα.
Ναι. Κι αν βρείτε εκείνο το ξύλο, να το βάλετε εκεί. Το τάδε ξύλο, να το
βάλετε στην άκρη. Αλλά πριν να έρθουν σε μας, πήγαινε ο δασικός κι
έλεγε ο έμπορος, Θέλω να κόψω αυτό το δάσος μέσα. Αν έχει, θέλω
ένα ποδόσταμο, ένα μπρατσόλι, μια φουρνιστή, ένα τρυπητό.
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Τα ήξερε κι ο δασικός αυτά;
Βέβαια. Άκου να δεις. Τα πιο πολλά τα ξέρανε οι δασικοί. Αλλά όχι να
πας εσύ από μοναχός σου, επειδή σου κάνει και να πεις δεν πειράζει.
Όχι, θα πήγαινε κι ο δασικός. Ο κάθε δασικός ήξερε πόσα είχε.
Έγραφε. Μα δεν είχες δικαίωμα εσύ να αφήνεις το ένα και να κόβεις
το άλλο. Και πήγαινε νόμιμα η δουλειά.
Άρα ο δασικός πήγαινε μαζί με τον έμπορα. Εσείς τι συμφωνία κάνατε
με τον έμπορα;
Σύμφωνα με το κυβικό ή μεροκάματο. Άμα ήτανε και σε σύμφερνε μεροκάματο εσένα και τον έμπορα, γινότανε παζάρι. Αλλιώς τα παίρνανε
με το κυβικό.
Εσείς που πηγαίνατε και τα κόβατε ήσασταν μια παρέα;
Ναι, μια παρέα. Τρεις, πέντε, ξέρω εγώ;
Δεν είχατε δηλαδή κάποια μεγάλη ομάδα που συνήθως πήγαινε μαζί;
Όχι, δεν είχαμε μόνιμη ομάδα. Γιατί είχαμε και τα κτήματα. Ήμασταν και
γεωργοί. Δεν ήμασταν σκέτοι ξυλοκόποι. Δεν είχαμε σήμερα δουλειά;
Πάμε στο κτήμα. Δεν πάμε στο κτήμα; Πάμε στα ξύλα.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω. Εσείς μετά τις καψάλες συνεχίσατε να
δουλεύετε στα δάση. Να κόβετε ξύλα. Πώς μάθατε εσείς προσωπικά αυτά τα διαφορετικά ξύλα που χρειάζονται στα ναυπηγεία;
Μέσα στη δουλειά. Αφού δούλευες με το μάστορα, μάθαινες ότι αυτό το
ξύλο κάνει εκεί. Το ’βαζες στο μυαλό σου μέσα.
Όταν πηγαίνατε η ομάδα, μένατε εκεί το βράδυ; Ή γυρνάγατε σπίτι;
Ανάλογα την εποχή. Αν ήτανε καλοκαίρι, μέναμε εκεί. Μια μουσαμαδένια
σακούλα κι αν είχε μσίτσα…
Η μσίτσα τι είναι;
Κουνούπια. Άμα πηγαίναμε στο Καντηλάκι, που είχε βάλτα πολλά, εκεί
ήτανε, Παναγιά μου σώσε! Αν είχες κανένα σεντόνι από πάνω ή μια
κουνουπιέρα, τη γλίτωνες. Αλλιώς, θα σε φάνε.
Πόσες μέρες μπορούσατε να μείνετε εκεί;
Και καμιά βδομάδα. Παίρναμε κι από δω φαΐ, τρόφιμα, ούλα. Μαγειρεύαμε εκεί. Το Σάββατο θα κατέβεις κάτω. Είχε ωραία αφεντικά,
που κάθε Σάββατο πληρώνανε. Είχε κι άλλους που δεν πληρώνανε
το Σάββατο. Σου λέει, πιο πέρα. Ήτανε συνεννοημένοι να λένε το
Σάββατο, πόσα ξύλα έχετε; Τόσα έχουμε. Έφερνε το διαστασιολόγιο.
Πόσα κυβικά; Τόσα. Έπαιρνε ύστερα τα λεφτά ο καπετάνιος, να
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πούμε, ο αρχιμάστορας, κι έλεγε, Παιδιά, παίρνουμε λεφτά. Τόσα μεροκάματα έχουμε, από τόσα μας πέφτει κι έτσι γινότανε η μοιρασιά.
Ένας καλός υλοτόμος, μπορούμε να πούμε πόσα κυβικά ξυλεία μπορούσε να κόψει την ημέρα;
Ανάλογα το μέρος, ανάλογα το πεύκο, σαν είχε πολλά ροζάρια απάνω,
ήταν δύσκολο να βγάλεις κυβικό.
Δηλαδή από πόσο μέχρι πόσο μπορούσε να φτάσει;
Ανάλογα το πεύκο. Ανάλογα το έδαφος. Αν ήθελε πολλή δουλειά. Άμα δεν
σου πήγαινε καλά και ήθελε να το στρώσεις, να το φέρεις στην ευθεία,
να το ξεφλουδίσεις, να το πελεκήσεις, να το σταφνίσεις, ήτανε πολλά.
Εμείς τα παραδίναμε στο αφεντικό. Στον έμπορα που ήτανε να τα
πάρει. Ξεφλουδισμένα, πελεκημένα, γωνιασμένα, αν ήτανε να τα γωνιάσει, ήτανε έτοιμα. Αυτά πηγαίνανε κατευθείαν στο ναυπηγείο.
Και τα κάνατε όλα στο δάσος αυτά;
Ναι, στο δάσος. Από κει μπαίνανε με τα μουλάρια μέσα, τα τραβούσανε
έξω, τα βγαίνανε στους κεντρικούς δρόμους. Τώρα έχει πολλούς δρόμους πάνω το βουνό. Τότε δεν είχε. Κι από κει τα φορτώνανε στ’ αυτοκίνητα και τα πηγαίνανε στα καΐκια, στα καράβια...
Από εδώ συνήθως με τ’ αυτοκίνητα σε ποια λιμάνια τα πηγαίνανε;
Άλλα στο Καρλόβασι, στο Βαθύ λίγα, τα πιο πολλά απ’ το Καρλόβασι
μπαρκάρανε.
Πώς τα κυβίζατε;
Με το μέτρο και το παχύμετρο. Το μέτρο κατά το μάκρος και το πάχος με
το παχύμετρο. Είχε ειδικά παχύμετρα. Ήταν άλλα με 50 πόντους,
άλλα με 60 πόντους. Το ’βαζες, λοιπόν, κοίταζες από πάνω, έγραφε
25. Άρα 25 έχει απ’ το πάχος. Το γύριζες απ’ την άλλη. Δεν μπορούσε
να είναι ισόφαρδο, ήταν 24, 25 και 23. Κι έλεγες. Είναι 25Χ23.
Ύστερα είναι 6 μέτρα μάκρος. Γινότανε ο κυβισμός. Κι από κει και
πέρα ξέρανε πόσα κυβικά ήτανε. Το δασαρχείο τα ίδια έκανε. Είχανε
και βιβλία στο δασαρχείο.
Κι άμα ήτανε στραβό, πως το κυβίζανε;
Το στραβό τώρα αλλιώς το κυβίζανε. Έπαιρνες γύρω γύρω. Δεν ήτανε κορδέλες. Πάντα στο μέσον μετριότανε. Έβαζες το παχύμετρο στο μέσον.
Απ’ τη μία κι απ’ την άλλη το έβαζε στο μέσον. Ήτανε 25Χ22 ή 23.
Και γινότανε κυβισμός. Και το λογάριαζες κι έλεγες, τόσα κυβικά περίπου είναι το ξύλο.
Λοιπόν ο έμπορος έλεγε να πάτε, πηγαίνατε στο δάσος και κόβατε τα
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ξύλα. Πώς τα κόβατε; Υπήρχε κάποια τεχνική για να μη πέσουν
στα κεφάλια σας;
Βέβαια και υπήρχε τεχνική. Διότι όταν πήγαινε ο πεύκος, όλα τα δέντρα
έχουν κάποια κλίση ή προς το νότο ή απ’ το νότο στο βορρά ή έχουν
πιο πολλά κλαδιά από τη μία πλευρά. Κι έβλεπες, λοιπόν, αυτό το
δέντρο για να πάει εδώ, έπρεπε να δεις από πού γέρνει. Αλλά έλα
που δεν μας συμφέρει να το ρίξουμε εδώ και πρέπει να το ρίξουμε
από κει και πρέπει να γίνει κάποια διαδικασία εκεί. Πρέπει να το
δώσεις στο πλάγιο. Γιατί έχει ένα καλύβι φέρ’ ειπείν. Πρέπει να το
ρίξουμε δεξιά ή αριστερά. Αλλά για να το γυρίσεις πίσω, άμα ήτανε
γερτό, ήτανε πολύ δύσκολο. Έπρεπε να το δώσεις στο πλάγιο. Με τις
σιγάτσες τότε τα κάνανε. Κι έλεγε ο μάστορας, Κράτα τιμόνι. Δηλαδή
το απάνω μέρος που είσαι τώρα εσύ, που θα γυρίσει το ξύλο προς τα
δω, θα κρατάς από δω πιο πολύ ξύλο και θα κόβω εγώ από κάτω,
οπότε από κει ελευθερώνεται το ξύλο εκείνο. Είχε σφήνες. Έβαζες τη
σφήνα από δω, το χτύπαγες, σηκωνότανε το δέντρο ολόκληρο ε; Το
’βλεπες κι ερχόταν τάκα, τάκα, τάκα. Αλλά κοίταζε κι ο άλλος.
Τη σφήνα την έβαζες από κει που είχες κόψει;
Από κει που είχες κόψει. Ήτανε εκεί και η τομή εδώ μέσα, νάτο. Λοιπόν
έλεγε σε μένα φέρ’ ειπείν. Κράτα τιμόνι. Κράταγα εγώ από δω πάνω.
Από δω κάτω χωρίζαμε τέλεια ή θα κρατούσαμε λίγο.
Όταν σου έλεγε κράτα τιμόνι, τι έκανες εσύ;
Δεν έκοβα από δω.
Ήτανε δηλαδή ένας απ’ τη μια κι ένας απ’ την άλλη.
Ναι, με σιγάτσες. Λοιπόν ύστερα από κάτω. Αλλά δεν χώριζε κι εκείνος
από κάτω εντελώς, οπότε να μας στραπατσάρει. Κράταγε κι εκείνος.
Ήθελε να χωρίσουμε. Βάζαμε τη σφήνα εδώ. Χτύπα, ταπ! Σηκωνότανε, χτύπα. Κόβαμε λοιπόν σιγά σιγά και οοοπ! μπατάριζε.
Από κει που θέλατε να μπατάρει.
Ναι, εκεί που ήθελες να πάει. Εκεί τώρα, αν θα πήγαινε κι έπεφτε στη
βολή του, όπως λέμε εμείς, είχε καλώς. Αν δεν έπεφτε, έπρεπε να το
φέρεις εσύ. Να του κόψεις κλωνάρια, να το χωρίσεις, αν ήτανε και να
το βάλεις πάνω σε φαλάγγια, ή την καμπούρα του θα είχε ή την ισάδα
του. Λοιπόν θα πάρεις από τις δυο πλευρές. Θα γυρίσεις καλύτερα,
θα πάρεις την καμπούρα ή από μέσα την κοιλιά που λέγαμε κι απέξω
την καμπούρα. Είναι στραβόξυλο. Θα πάει στη θέση του.
Αφού το ρίχνατε το δέντρο, τα ξύλα μετά σε τι μήκη τα τεμαχίζατε;
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Α, όσο πάει, όσο έπαιρνε. Όσο σήκωνε. Γιατί εσύ, ήθελες να το βγάλεις 10
μέτρα και δεν έβγαινε…
Αλλά στη ναυπηγική θέλανε όσο γίνεται πιο μακριά.
Όσο γίνεται πιο μακριά και όσο γίνεται πιο στραβά για ν’ αποφεύγουν να
κάνουν τα στραβά οι ίδιοι. Να ’ναι μονοκόμματα, γιατί αντέχουν.
Ένα λεπτό. Αυτά τα μακριά τα θέλανε και στραβά;
Όχι, τα μακριά, ας ήτανε και ίσα, ας ήτανε και στραβά, δεν ενδιέφερνε. Τα
στραβά τα χρησιμοποιούσαν οι καραβομαραγκοί.
Τα μακριά τα θέλανε ίσια για το πέτσωμα;
Για το πέτσωμα.
Και τα στραβά τα θέλανε για τους σκαρμούς;
Ναι, για τα μέσα. Για το σκελετό. Για να μην κόβει κι αμπολιάζει. Γιατί
ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα κι έβαζε δύο και τα μάτιζε. Το καλό
να ’ναι μονοκόμματο που άντεχε πιο πολύ.
Αφού λοιπόν τα ’χατε κόψει και τα ’χατε ρίξει κάτω και όπου χρειαζότανε, τα τεμαχίζατε, μετά για να τα ξεφλουδίσετε...
Όχι, ξεφλουδιότανε και μετά τεμαχιάζονταν. Όταν ξεφλουδιότανε, ήτανε
έτοιμα. Πηγαίνανε στην άκρη. Δεν ξαναπέρναγες πια.
Το ξεφλούδισμα το κάνατε με το τσεκούρι;
Με το τσεκούρι. Όλα με το τσεκούρι τα κάναμε. Δεν είχε μηχανήματα τότε.
Πού τα φτιάχνατε τα τσεκούρια;
Ορισμένα φτιάχνονταν στο Καρλόβασι. Φτιάχναν κι άλλοι μαστόροι γύφτοι
στα Κοντέικα. Και στους Σπαθαραίους φτιάχνανε.
Θυμάστε καθόλου ονόματα απ’ αυτούς τους μαστόρους;
Στα Κοντέικα ήταν ένας, Κωστάκης λεγότανε.
Υπήρχε κάποιος μάστορας με φήμη πως έκανε καλά τσεκούρια;
Ήταν ο βουβός από το Καρλόβασι. Πώς τον λέγανε; Πώς λεγότανε...
ΓΠ: Κουμούλας.
Μπράβο. Ήτανε οι Κουμούληδες. Αυτοί δουλεύανε στο Καρλόβασι, στο
Λιμάνι. Αυτοί έφτιαχναν ωραία δουλειά.
Ξεφλούδιζαν λοιπόν με το…
Με τα τσεκούρια. Θα το ρίξεις κάτω και θα κάνεις τις χώρισες. Με τη σιγάτσα γινόταν μόνο οι χώρισες. Αν ήτανε στρογγύλια, τα κόβαμε. Θέλεις 2,5 να ’ναι το μάκρος; Θέλεις 5; Θέλεις 4; Ήταν ανάλογα την
παραγγελία των αφεντικών. Η σιγάτσα δεν είχε πλαίσιο γύρω γύρω.
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Είχε μόνο δύο στειλιάρια, δεξιά κι αριστερά.
ΓΠ: Είχε δόντια μέσα, τα οποία τα τροχούσανε.
Δυο στειλιάρια είχε. Ένα από δω κι ένα από κει. Λοιπόν έπιανε ο ένας
από δω κι ο άλλος από κει. Κι είχε δόντια μέσα, τα οποία τροχίζονταν
κι έκοβε. Άμα δεν έκοβε, το τρόχιζες με το τσαπράζι. Είχες τσαπράζι,
για να του κάνεις δόντια. Γιατί το τσαπράζι είναι του διαόλου.
Τσαπράζι;
Τσαπράζι. Το ένα δόντι πάει δεξιά. Και αριστερά το άλλο. Για να κόβει.
Ήτανε δύο και σκίζανε ξύλα. Και τους είχε σφίξει το ξύλο και δεν
κοβότανε. Ήθελε τσαπράζι. Και πέρασε, λέει, ο διάολος από κει και
τους είδε και τους λυπήθηκε. Βρε σεις, τι κάνετε εδώ; Τι θέλετε; Τι
να θέλουμε, βρε μάστορα; Κι αυτός τους στράβωσε τα χείλια. Δηλαδή
θέλει το ’να σαπάνω, τ’ άλλο σακάτω. Α! δεν ξέρεις τι θέλει; Τι θέλει;
Κι ο διάολος στράβωσε τα χείλια και το καταλάβανε αυτοί. Α! τσαπράζι θέλει.
Το τσαπράζι του διαόλου.
Ναι, διαόλου συνεργία. Γιατί άμα είναι ίσο, δεν κόβει. Τους είδε στεναχωρημένους ο διάολος και τους έκανε ιιι! Στράβωσε τα χείλια και καταλάβανε. Τσαπράζι θέλει.
Μιλήσαμε για τσεκούρια, για σιγάτσες, μου είπατε και για σφήνες.
Ναι, τις σφήνες τις βάζαμε από κει που θέλαμε να πέσει το δέντρο. Τις
βάζαμε απ’ την απέναντι πλευρά.
Οι σφήνες ήταν σιδερένιες;
Σιδερένιες. Βάζαμε και ξυλένιες. Αλλά οι ξυλένιες, επειδή χτυπούσανε, είχανε φθορές, και γινότανε ζημιά. Είχε σφυρί το συνεργείο και χτύπαγε. Άμα δεν είχε σφυρί, έβαζε το τσεκούρι απ’ την ανάποδη, το
χάλαγε κι ύστερα το έστελνε στο μάστορα.
Εκτός απ’ αυτά τα τρία, τι άλλα εργαλεία είχατε;
Το γάντζο, που γύριζε τα ξύλα. Είχε έναν γάτζο. Είχε μια μύτη εδώ κι ένα
βραχιόλι μεγάλο, που έβαζες μέσα μια μανέλα, το ’πιανες από δω
και το γύριζες το ξύλο. Ήθελες να πάει τούμπα; Τούμπα. Ήθελες να
το γυρίσεις πίσω; Πίσω. Πήγαινε. Το βοήθαγε.
Το γάντζο λοιπόν. Άλλο;
Είχαμε τις στάφνες. Ήτανε ένας σπάγκος, ο οποίος είχε σ’ ένα κουτί μπογιά λιωμένη, μ’ ένα σφουγγάρι, το βούταγες μέσα στο σφουγγάρι, και
το ’βαφες. Το χτύπαγες τσάκ! Και σημάδευε. Και πάνω σ’ εκείνο το
σημάδι, βάδιζες εσύ.
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Αυτό γιατί; Για το ξεφλούδισμα;
Όχι. Για το πελέκημα. Κι έπιανες και μέτραγες. 10 πόντους είναι αυτό;
Θα το κάνουμε 10 πόντους όλο. Και σημάδευες ίσα πέρα, ίσα πέρα,
γύριζες, το στάφνιζες. Δεν πήγαινες κουτουρού.
Ισόφαρδο.
Να το κάνει όπως το ήθελε. Έναν πόντο μπροστά, έναν πίσω, για να το
κάνει ισοκέφαλο. Αλλά το σημάδευες να μην πηγαίνεις κουτουρού.
Ισοκέφαλο το λέγατε;
Είναι 10 πόντοι εδώ. 10 πίσω. 5 εδώ, 5 πίσω. Είναι ισοκέφαλο αυτό.
Το άλλο που δεν είναι ισοκέφαλο πώς το λέγατε; Δεν είχε κάποιο ξεχωριστό όνομα;
Όχι, λεγόταν στραβόξυλο κι εκείνο. Θα το πάνε στο ναυπηγείο. Κι έβγαινε
ένα μαδέρι από πάνω, σκάρτο. Έβγαινε το δεύτερο κι ύστερα τα
άλλα, κανονικά.
Τσεκούρι, σιγάτσα, σφήνα, σφυρί, γάτζος, στάφνη.
Στάφνη λεγότανε. Και με μπογιά από μαύρο χώμα καμιά φορά για να
κάνει σημάδι.
Άλλα εργαλεία;
Για το πελέκημα; Δεν έχει άλλα. Ύστερα ήτανε τα ξύλα που τα τραβούσανε
με τα μουλάρια. Είχανε τους γιακάδες. Τα κολάρα, αυτά.
Τα εργαλεία τα κουβαλούσατε μαζί σας; Πάνω σε ζώα τα βάζατε;
Σε ζώα τα βάζαμε. Ο καθένας είχε το δικό του. Έβαζες το τσεκούρι σου.
Ήτανε και η σιγάτσα. Δεν είχε μία σιγάτσα ο καθένας, μία ήτανε η
σιγάτσα. Άλλος θα βάνει τις σφήνες, άλλος τις στάφνες, το γάτζο βάζανε απάνω μεριά, και μοιραζότανε τα εργαλεία.
Πηγαίνατε λοιπόν, κόβατε το δέντρο, το ρίχνατε, το βάζατε πάνω στα
φαλάγγια, το ξεφλουδίζατε, το πελεκούσατε, το σταφνίζατε, το
βάζατε στα φαλάγγια και ήταν έτοιμο για το πάρει ο έμπορος ή
να έλθει ο δασικός να τα σφραγίσει. Αυτά τα μαζεύατε σε κάποιο
σημείο ή τ’ αφήνατε εκεί που ήταν κομμένα;
Εμείς τ’ αφήναμε εκεί που ήτανε κομμένα. Και θα περάσει το δασαρχείο
να τα σφραγίσει και θα περνούσανε τα μεταγωγικά, οι μουλαράδες
να πούμε, και τα συνάζανε σ’ ένα σημείο, όπου μπορούσε να πάει το
αυτοκίνητο να φορτώσει. Εκεί πηγαίνανε και ήταν ορισμένα τα σημεία. Πήγαινε αυτοκίνητο; Θα τα μαζέψουν εκεί.
Ωραία. Τελειώνατε εσείς τη δουλειά σας κι έρχονταν ο δασικός...
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Πρώτα τα σημάδευε. Πριν κοπούνε γινόταν προσήμανση και μετά η σφράγιση, η οποία είναι ως εξής. Έχω 10 κυβικά στο δάσος αυτό. Μπαίνει
μέσα ο δασάρχης, και λέει. Σα δασικός υπάλληλος κόβει το μάτι του,
μετράει το ξύλο. Πόσο είναι; Το έχεις εσύ, 500. Μετράει εκείνος, το
βρίσκει 700. Λέει, Για σταμάτα ρε φίλε, μένει διαφορά. Για σταμάτα
να τα μετρήσουμε όλα απ’ την αρχή. Κι αν έκανε κατσικλιά, έπεφτε…
Κι αυτό θα το έκανε ο έμπορος; Ποιος θα την έκανε την κατσικλιά;
Ο έμπορος. Ποιος θα την έκανε, ο εργάτης; Κατσικλιά, ψεύτικη δουλειά.
Την κατσικλιά, την έκανε ο έμπορος. Εσείς, δεν είχατε καμία δουλειά;
Εμείς, 25 ήτανε, 25 θα είναι. 22 ήτανε, 22 θα είναι. Ο έμπορας, άμα κόψει
από δω κι από κει και η παρέα μέσα κει, άμα είχε κλεμμένα, γιατί
κλέβεις; Κλέβεις κι από το μεροκάματο του αλλουνού. Κατάλαβες;
Γιατί άμα το ’χεις με το κυβικό, λέει 25 πόντοι. Γιατί γράφεις 22; Οι
τρεις πόντοι πού πάνε;
Τα σφράγιζε λοιπόν ο δασικός και μετά ο έμπορος, κανόνιζε με άλλο
συνεργείο με τα μουλάρια. Αυτοί κάνανε μεταφορές; Μόνο αυτή
τη δουλειά κάνανε;
Μεταφορές, τα σέρνανε. Συρτά τα φέρνανε. Είχανε τα κολάρα με αλυσίδες,
να τα συνδέει από πίσω με το ζυγό, από πίσω τη ζυγαριά. Τα κάρφωνε, τα ’δενε, τράβαγε. Πού να τα πάει; Στο τάδε μέρος.
Πώς λέγονταν τα κολάρα;
Γιακάδες τα λέγαμε. Θα είχε αλυσίδες να τα συνδέει από πίσω με τον
ζυγό. Τα συνέδεε, τα κάρφωνε, τα ’δενε.
Πώς τα δένανε για να τα σύρουνε;
Τα καρφώνανε με χαλκάδες. Ήτανε κάτι κρικέλες μεγάλες σιδερένιες, που
είχαν μια τρύπα μέσα. Είχε μια κρικέλα να δένει, που τη λέγανε
στρίφνα. Έβαζε μια ξύλινη σφήνα, που λεγότανε καρούμπα. Έβαζε
την καρούμπα μέσα, τράβαγε και πήγαινε το ξύλο.
Τα σέρνανε λοιπόν σ’ ένα σημείο του δρόμου που μπορούσε να περάσει
αυτοκίνητο, για να τα φορτώσουνε.
Για να πάει φορτηγό να φορτώσει. Εκεί γινόταν η συνάθροιση. Μαζεύονταν
εκεί τα ξύλα κι από κει φεύγανε.
Έχετε ακούσει ιστορίες πριν από τα αυτοκίνητα, πώς τα μαζεύανε, πώς
τα κατεβάζανε κάτω στα λιμάνια;
Με τα ζώα πάλι τα κατεβάζανε. Μέχρι το Καρλόβασι. Στο Μαραθόκαμπο
με τα ζώα, στον Μπάλο με τα ζώα.
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Μήπως από δω ήταν πιο εύκολα κάπως, να τα πάνε στον Μπάλο μέσα
από τις ρεματιές;
Απ’ τις ρεματιές ήταν δύσκολα. Τα ζεύανε και σε ορισμένα σημεία είχε
πήδημα, που λέγανε, και τα ρίχνανε από κάτω. Κι από κει τα τραβούσανε και τα πηγαίνανε στον προορισμό τους. Να πάει το καΐκι να
φορτώσει.
Εσείς κάνατε και υλοτομία και για σπίτια, για τις οικοδομές. Εκεί, τι
είδους ξυλεία κόβατε; Πώς γινόταν η παραγγελία;
Πεντάβρες. Όταν γινότανε για ξύλα, έπρεπε να βγάλεις πεντάβρες, σανίδια,
σουβέδες, κάσες για τις πόρτες, για παράθυρα. Ήταν η διάμετρος που
είχε το καθένα, ήταν ξεχωριστά.
Πόσο ήταν οι πεντάβρες;
Περίπου 1,50 εκατοστά.
Εσείς το κάνατε αυτό;
Με το πριόνι το κάναμε.
Α! τα κόβατε αυτά δηλαδή.
Τα κόβανε κι έρχονταν οι άλλοι ύστερα και τα πριονίζανε, τα σκίζανε, πριν
να βγούνε οι κορδέλες.
Μέσα στο δάσος τα κόβανε αυτά;
Ναι. Τα πιο πολλά στο δάσος γινότανε.
Τα κόβατε τόσο λεπτά; Μέχρι και πεντάβρες κόβατε μέσα στο δάσος;
Ναι κόβανε και πεντάβρες. Κόβανε πεντάβρες και δεν το χωρίζανε το ξύλο
πέρα και πέρα, το αφήνανε μέχρι ένα σημείο εδώ, και κόβανε κι από
δω και μέσα καταμεσή, κράταγε. Κι ύστερα μ’ ένα πριόνι ο μαραγκός
τσάκα τσάκα την άνοιγε την πενταύρα.
Έξυπνο αυτό. Οπότε ερχόταν ένας ολόκληρος κορμός, κομμένος σε πεντάβρες, αλλά ήτανε όλες μαζί.
Ήτανε όλες μαζί, κι αν ήθελες να κόψεις, έκοβες.
Πεντάβρες λοιπόν, κάσες, σουβέδες. Σουβέδες τι ήτανε;
Αυτά που λένε λατάκια. Βάζουν εκεί και τα χοντρά κι από πάνω βάζει
την πεντάβρα.
Τα δοκαράκια δηλαδή για τη στέγη.
Ναι τα δοκαράκια τα μικρά για τη στέγη και από κάτω τα άλλα τα πάταρα, τα πιο χοντρά.
Άλλα;
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Ήτανε και για τις τραβάκες πάνω οι αμοργάδες, οι μεσές, αμοργάδες λέγανε, γιατί η τραβάκα έχει κλίση, αυτό που βάζανε από πάνω το λέγανε αμοργά. Τα μισά πέφτουν από δω, και τα άλλα μισά από κει.
Και σου λέει, Θέλω έναν αμοργά τόσα μέτρα και τόση τσούντα να
έχει πίσω. Αυτά, γινότανε πάντα από κυπαρίσσια.
Τσούντα;
Δηλαδή το τελευταίο άκρο, να έχει τόσους πόντους πάχος. Γιατί ακούμπαγε πάνω στο μπουμπάρι μέσα στον τοίχο.
Από κυπαρίσσια γινόταν όλα;
Σχεδόν όλα στην τραβάκα, γινόταν από κυπαρίσσι. Όταν σου λέει έχεις
κυπαρίσσι πάνω στο κεφάλι σου, στην τραβάκα, ζει αιώνια. Το κυπαρίσσι άμα δεν βρέχεται, κρατάει.
Απ’ τα πεύκα δεν κάναν καθόλου έπιπλα, δεν κάνανε σκάλες;
Όχι δεν κάνανε. Μόνο τραπέζια. Σκάλες κάνανε, αλλά δεν προτιμούσανε
εκείνα τα ξύλα, γιατί βγαίνανε 2,50 πόντοι χοντρές, εσωτερικές. Δεν
γίνονταν εξωτερικές, γιατί άμα βρέχονται δεν κρατάνε πολύ, σαπίζουνε αμέσως.
Για τι άλλο κόβατε ξύλα;
Για καυσόξυλα, για το τζάκι.
Το ίδιο πεύκο μπορούσες να το κόψεις για ξύλα;
Όταν ήταν άχρηστο. Η φούντα που απομένει, κάνει για καυσόξυλα.
ΓΠ: Τα λιανόξυλα.
Έτσι έκανε για δυο δουλειές. Στη ναυπηγική και για καύσιμη ύλη.
Το οποίο το ξεχωρίζατε στο δάσος;
Εκείνο που ξεχώριζαν ήταν άλλο. Πηγαίνανε άλλοι ύστερα. Μένανε στον
ιδιοκτήτη. Κι εκεί μπορούσε να γίνει λοβιτούρα. Ένα καλό αν είχε,
μπορούσε ο έμπορας να πάει να σε κλέψει εκεί μέσα. Το δάσος αν
ήτανε δικό σου, έβαζες εργάτη και σου ’κανε 10-20 φορτώματα για
δική σου χρήση.
Οπότε τα καυσόξυλα ήταν τα ρετάλια. Και η φλούδα;
Ο πίτκας; Τον αγοράζανε στο Καρλόβασι τα βυρσοδεψεία. Ύστερα τα βυρσοδεψεία κλείσανε. Ποιος ν’ αγοράσει τον πίτκα;
Άρα σ’ αυτό που κόβατε το πεύκο, ξεχωρίζατε και τον πίτκα.
Δεν τον ξεχώριζαν αυτοί που κόβανε. Άλλοι περνούσανε και παίρνανε τον
πίτκα, και κάνανε χαρτζιλίκι.
Εσείς που κόβατε αφήνατε εκεί τον πίτκα;
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Εμείς τον αφήναμε εκεί, γιατί δεν σύμφερνε να κάνεις αυτή τη δουλειά.
Να πελεκάς και ν’ αφήνεις το μεροκάματο, φέρ’ ειπείν, 100 δρχ. και
να κάνεις μια σακούλα πίτκα, που παίρνεις 10.
Πώς τον μαζεύατε;
Σε σακούλια. Μέσα σε τσουβάλια. Άλλοι τον καθαρίζανε να φύγει λίγο το
μαύρο. Άλλοι τον πηγαίνανε όπως τον γέννησε η μάνα του, που λένε.
Άρα, απ’ τον πεύκο κόβατε το σωστό ξύλο και το πηγαίνατε στα ναυπηγεία ή στις οικοδομές. Μετά κόβατε τα καυσόξυλα, που ήταν
τα ρετάλια που περισσεύανε. Και μετά ο πίτκας, που τον μάζευε
άλλος κόσμος. Ρετσίνι βγάζατε καθόλου από πεύκα;
Βγάζανε παλιά. Ύστερα σταματήσανε. Παλιά, μια εποχή είχανε βγάλει από
δω ρετσίνι.
Γιατί σταματήσανε;
Δεν ξέρω. Δεν σύμφερνε, νομίζω.
Αν βγάζανε ρετσίνι δεν αδυνάτιζε το πεύκο;
Αφού το ξεφλουδίζανε το πεύκο; Βάζανε ένα κασελάκι, υπάρχουν κάτι τέτοια ακόμα. Έβαζε το κασελάκι, έκανε μια τομή απάνω εκεί και πήγαινε μέσα το ρετσίνι. Αλλά δεν είχανε μεγάλη απόδοση. Ήρθανε
κάποτε, δουλέψανε, αλλά τα παρατήσανε. Δεν σύμφερνε λέει, γιατί
πάνω εκεί, της Ελευσίνας τα πεύκα, ήτανε πιο μεγάλα κι είχαν πιο
πολύ ρετσίνι.
Αυτό το βγάζανε άλλοι; Ξένοι;
Είχε και ξένους που είχανε έλθει εδώ, αλλά και ντόπιοι δουλεύανε.
ΓΠ: Βάζανε και στο κρασί.
Δεν βάζανε όλοι στο κρασί, και στο κρασί λίγη, για να παίρνει τη μυρωδιά
της ρετσίνας. Αλλά την πιο πολλή την εκμεταλλεύονταν οι έμποροι.
Και οι έμποροι βέβαια για εκτός Σάμου, στέλνανε κυρίως για ναυπηγική, όχι για οικοδομή. Φεύγανε και για οικοδομή έξω απ’ τη Σάμο;
Για οικοδομή, δε νομίζω. Αν στέλνανε, λίγα θα στέλνανε. Τα πιο πολλά
για ναυπηγική τα στέλνανε.
Εδώ είχατε και νεροπρίονα;
Ναι, είχε ένα εδώ κάτω στου Κόκου.
Στους Αρβανίτες;
Κι εκεί είχε. Ακόμα σώζεται ο σκελετός. Κι άλλο είχε παλιά πάνω στο
βουνό. Το είχε φτιάξει ένας μάστορας, ένας βορειοηπειρώτης, που κόβανε ξύλα και σχίζανε.
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Τα νεροπρίονα μόνο για ξύλα οικοδομής;
Για οικοδομή μονάχα. Κόβανε και για άλλα, αλλά δεν σύμφερνε να κουβαλάνε πάνω μακριά ξύλα για πεντάβρες. Κόβανε για μονοκόμματο.
Για οικοδομή κάνανε μονάχα.
Οι γυναίκες βοηθάγανε καθόλου σ’ αυτές τις δουλειές;
Όχι. Ήτανε βαριές δουλειές αυτές για τις γυναίκες.
Ούτε φέρνανε φαγητό, αν πηγαίνατε μακριά και μένατε;
Όχι. Μαγειρεύαμε εκεί. Πού να το φέρουνε, ήτανε μακριά. Τρεις ώρες
δρόμο για το βουνό. Θα ξίνιζε μέχρι να το φέρουν πάνω!
Τι μαγειρεύατε συνήθως;
Τα πάντα. Όσπρια, ζυμαρικά, τα πάντα.
Κουβαλούσατε μαζί και μαγειρεύατε.
Βέβαια. Κατσαρόλα δούλευε. Αν βρισκόταν παρέα εκεί και σκότωνε κανένα λαγό ή καμιά πέρδικα, γινότανε γλέντι.
Μαγείρευε ένας για όλους ή εναλλάξ κάποιος πάντα μαγείρευε;
Ω! Πάντα εγώ μαγείρευα.
Ήσασταν ο μάγειρας της παρέας.
Ήμουνα κι ο μικρότερος. Κι άμα ήτανε γκρούπ, άντε πήγαινε για νερό,
άντε από δω, άντε από κει. Όλοι επάνω μου ξεθυμαίνανε. Είχαμε ένα
γέρο. Κι άμα πελεκούσαμε, εγώ είχα ένα τσεκούρι βαρύ και μεγάλο
κι εκείνος μου ’λεγε. Έλα βρε, δώσε μια σαπέρα μ’ αυτήν τη χαμομήλω! Θα πιάσω εγώ λοιπόν τάκα, τάκα, του το ταλιάριζα. Έπιανε
εκείνος, το διαμόρφωνε πιο ξεκούραγα. Αλλά αυτός ήξερε καλά το
πριόνι. Δούλευε με τον πατέρα μου μαζί.
Για το σκίσιμο με το πριόνι βάζανε και σφήνες; Ή μόνο πριόνι;
Έβαζε μια σφήνα, όταν άνοιγε το ξύλο κι άρχιζε να σφίγγει, του έβαζε μια
μικρή σφήνα, ένα ελάχιστο που το κρατούσε μέσα, γιατί μπαίνει και
η ρετσίνα μέσα και το άλειβε πετρέλαιο.
Άλειβε το πριόνι ή το ξύλο;
Όχι. Το ξύλο άλειβε. Εδώ μέσα, δούλευε το πριόνι πάνω κάτω. Το ξύλο
τύχαινε να είναι στριφνό κι άρχιζε να κλείνει από πίσω. Έβαζε μια
σφήνα λεπτή, για να ανοίγει. Γιατί μπαίνει και η ρετσίνα και κολλάει
μέσα. Κι άλειβε και το πριόνι, για να μην κολλάει η ρετσίνα.
Άρα το πριόνι άλειβε πετρέλαιο.
Το πριόνι, για να μην κολλάει η ρετσίνα πάνω του.
Ωραία κ. Πολύδωρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λάμπρος Ικαρίου
Η συζήτηση του Κώστα Δαμιανίδη με τον υλοτόμο-οικοδόμο Λάμπρο Ικαρίου έγινε στους Γκιώνηδες του Κάμπου της Χώρας στις 5
Νοεμβρίου 2013. Συμμετείχαν η Ματρώνη Κτίστου (ΜΚ), η Βενετία
Ικαρίου (ΒΙ), ο Ιωάννης Γραμματικής (ΙΓ) και η Μαριγώ Γραμματική
(ΜΓ).
Πείτε μου το όνομά σας.
Ικαρίου Λάμπρος.
Έχετε γεννηθεί επάνω στο Πάνδροσο; Στους Πάνω Αρβανίτες;
Ναι, το ’37.
Πέστε μας πώς ξεκινήσατε με τα ξύλα, με την υλοτομία;
ΙΓ: Και με τον μπαμπά μου και με τον παππού μου.
Με τον πατέρα του έχουμε τρία χρόνια διαφορά –Θεός σχωρέστον– ήταν
πιο μικρός. Εκείνος το ’40, εγώ το ’37, αλλά μεγαλώσαμε μαζί σαν
αδερφάκια. Με πήρε ο γαμπρός μου μαζί με τον πιτσιρικά εκεί και
μας είχε στο ντουργκέρ’. Ντουργκέρκα τα λέγαμε, ντουρκέρδ’ις, δηλαδή μαραγκοί. Έτσι λέγονταν οι μαραγκοί.
ΙΓ: Ντουργκέρδες. Ντουργκέρ’ τον λέγαμε τον μαραγκό.
Όπως το λατάκι που λέμε, το λέγαμε σουβέ. Και το άλλο το λέγαμε πεντάβρα.
Τάβλα ήταν η πεντάβρα;
Ναι.
ΙΓ: Το σκουρέτο, ας πούμε.
Όχι, το σκουρέτο. Η πεντάβρα, αυτή που ήταν ενάμιση με δύο πόντοι. Το
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άλλο ήταν το μαδέρι, το λέγανε σανίδι.
ΙΓ: Μισόταυλα.
Και μετά λέγανε το σουβέ και το μπαγνταντί. Κάναμε μπαγνταντί για τα
ντουβάρια, γιατί τότε δε χτίζαμε. Αυτά βγάζανε! Το οποίο από αυτές
τις πεντάβρες, που λέγαμε, τις κόβαμε με το κοραστάρι. Το κοραστάρι
ήταν το πριόνι που είχαμε στον πάγκο, και μετά με τη μάγκενα, το
σφικτήρα και δώσ’ του! Τόσο φάρδος 2-3 πόντοι, το πολύ 2-2,5 πόντους έβγαινε και το καρφώναμε απάνω στις σουβέτες.
ΙΓ: Στις σουβέτες και γίνονταν χώρισες. Βάζανε μαλλιά από γίδια και σοβατίζανε μετά.
Με άχυρο, με μαλλί. Αλλά όταν έπαιρνε μια δουλειά, ένα σπίτι για να
φτιάξει, το παίρνανε οι μαραγκοί το σπίτι τότες, όχι οι χτιστάδες. Οι
χτιστάδες έκαναν τα εξωτερικά.
Μάλιστα, για τα εσωτερικά ήταν οι μαραγκοί;
Ναι, όλα τα χωρίσματα, τα πάντα, πατώματα, ταβάνια, τραβάκες.
ΙΓ: Πώς έκαναν αυτά τα πράγματα;
Έπρεπε, επειδή είχαν δικά τους δάση εκεί στο χωριό, τώρα δεν ξέρω, πιο
κάτω δεν πηγαίναμε, στο χωριό δουλεύαμε. Το λέγανε κιρεστέ, την
ξυλεία, να κάνουν τη δουλειά όλη. Ήταν όρθιος ο πεύκος στο ρουμάνι.
Δηλαδή, έπρεπε να τον κόψουνε. Γινότανε τάκος με το τσεκούρι και
ύστερα με τη σιγάτσα να το ρίξουμε κάτω. Και μετά κόβαμε τον
κορμό αναλόγως στα δυόμισι μέτρα. Εκεί δουλεύαμε.
ΙΓ: Αυτά πώς λέγονταν, μπάρμπα;
Κουριά.
Ο κορμός ολόκληρος λεγόταν κουριά;
ΙΓ: Όχι, το τμήμα, τα τεμάχια.
Χωρίς να είναι ξεφλουδισμένος ο κορμός; Κορμός ολόκληρος 2,5 μέτρα;
ΙΓ: Ναι, ήταν ένα κουρί.
Όπως ήταν ο κορμός, αφού έπεφτε, έπιανε πρώτα από τον κορφιά. Έτσι,
το πεύκο να πάρει, να το κόψουν εδώ που είναι το άχρηστο.
Ναι, η φούντα μπροστά.
Αυτό που δε γινόταν ξυλεία, δηλαδή είναι τα ξύλα για καύσιμα, και μετά
όπως ήταν ολόκληρο με το τσεκούρι καθαριζόντανε. Το καθαρίζεις
μια από δω, μια από εκεί.
Πριν το κόψετε;
Πριν το κόψουμε, βέβαια! Τα καθαρίζουμε από τη μια κι από την άλλη,
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μετά θα κοπεί στα μέτρα του, στα μέτρα που ήθελες ανά 2,5-3 μέτρα
το πολύ! Τρία μέτρα δεν τα βγάζαμε, δυόμισι μέτρα, γιατί ήταν μεγάλος ο όγκος. Τότε να κόψουμε, να τεμαχιστεί για να μπορούμε με
τις μανέλες να τουμπάρει αυτό, να πελεκηθεί κι από τις άλλες πλευρές, γιατί έπρεπε να το σημαδέψεις.
ΙΓ: Δηλαδή ο κορμός όπως ήταν έτσι, έπρεπε να γίνει μια επίπεδη από δω
και από δω για να σημαδέψεις τις τάπες μετά, για να μην είναι ίσιος.
Δηλαδή από τη μία πλευρά ήταν ίσιος, το οποίο πελεκούνταν, να πατήσει
και να σημαδέψεις, να πηγαίνει η πριονιά έτσι κάτω. Από την άλλη
ήταν κυκλικός ο κορμός, δεν πείραζε, βγάζαμε τη φλούδα μονάχα.
ΙΓ: Θα μας πεις και για τις πριονιές πώς τις έκαναν;
Η μια πλευρά του κορμού ήταν ίσια, όπως είπαμε, απ’ τη μια κι απ’ την
άλλη. Μετά η άλλη, άμα το γύρναγες και πάταγε πάνω-κάτω, ήταν
στρόγγυλη. Οι δύο πλευρές καθαριζότανε με το τσεκούρι για να ξεφεύγει. Οι άλλες δύο μόνο τη φλούδα. Αυτό που ήταν το επίπεδο,
ήταν για να ακουμπήσει στο τιζιάκι, που λέγαμε. Εδώ τώρα τι γινόταν; Έπρεπε εκεί που θα στήσεις για το πριόνι να το στήσεις και μετά
το αφήνανε και τράβαγε λιγάκι, δηλαδή δεν το βγάζανε αμέσως. Το
καλοκαίρι γίνονταν αυτά, αλλά όχι να βγάλει και ρετσίνι. Ημίξηρο.
Η υλοτόμηση γινόταν το χειμώνα, αλλά το σχίσιμο το καλοκαίρι;
Ναι, κόβανε το χειμώνα, το σχίσιμο μόνο καλοκαίρι, για να τραβήξει λιγάκι,
αλλιώς θα κόλλαγε το πριόνι. Λοιπόν, πώς γινόταν το τιζιάκι: έπρεπε
να βρουν έναν χώρο επίπεδο, για να μπορεί να πηγαίνει και το μουλάρι να τα τραβήξει, να τα πάει κοντά. Πώς να πάνε; Και εκεί αφού
ήταν επίπεδο να έχει και χώρο κάτω. Έπρεπε ο τοίχος αυτός να έχει
σηκωθεί στο ύψος του ανθρώπου που ήταν από κάτω για να μη χτυπάνε το κεφάλι τους. Εδώ απάνω – πίσω πλατφόρμα, γερός ο τοίχος.
Εδώ έμπαινε μετά από το χτίσιμο με φτηνάδες ένας κορμός, απάνω
εκεί, ο οποίος ήταν ίσιος κομμένος από πάνω κι από κάτω. Από το
πίσω μπαζωμένο κι αν ήταν 3 μέτρα ή 2,5, στο 1,20 με 1,30 ήταν το
κέντρο του. Εδώ που ακούμπαγε και κρέμαγε πίσω.
Το ξύλο, λέτε, ότι ήταν δυόμισι μέτρα;
Ναι. Το πίσω πάλι είχε κορμό, 1-2 κορμούς για να ακουμπήσει το ξύλο
απάνω.
ΙΓ: Αντίβαρα λοιπόν;
Ναι, πού θα το μαγκώσεις; Βάση ήταν!
Από δω πίσω πάλι βάζετε άλλον έναν κορμό;
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Ναι, από δω πίσω πιο χαμηλά, να έχει μια κλίση, ένα 15% περίπου.
ΙΓ: Α, ήθελε κλίση;
Τρεις κορμοί, ο ένας πάνω στο πεζούλι κι οι άλλοι δύο πάνω στο χώμα
πιο πίσω;
Τώρα, εδώ βάζουμε έναν κορμό τέτοιο που θα σκίσουμε μακρύ. Αυτός δεν
ήταν πολύ μακρύς, ήταν ενάμισι μέτρο.
Εδώ πάνω λοιπόν, βάζουμε τον κορμό που θέλουμε να σκίσουμε.
Κρεμάει γύρω στους 70-80 πόντους, σημαδεύεται με τη στάφνη. Εδώ έχει
κάτι γάντζους τέτοιους, από γύφτους [που] έκαναν τους γάντζους.
Μάλιστα. Σε σχήμα Π δηλαδή;
Και όπως ήταν αυτό πάνω καρφωνόταν εδώ και πάνω.
ΙΓ: Το ένα με το άλλο συνδεότανε. Και κράταγε αντίβαρο. Το ίδιο γινόταν
κι εδώ και στα 3. Πίσω βάζαμε και φορτίο ακόμα. Πέτρες και τέτοια.
Πέτρα. Τώρα τι γινόταν: Από κάτω βάζαμε τις πριονιές κάτω, πώς το λέμε;
Είχε ένα μέτρο κρέμαση; Κατεβάζαμε στους 80, όσο χωράει το χέρι
να δουλέψει από κάτω. Βλέπεις, από κάτω δουλεύανε δυο άτομα,
ένας απ’ τη μια, ένας απ’ την άλλη. Το οποίο, όπως κατέβαινε κάτω
το πριόνι, απάνω ήταν ο μάστορας, αυτός που είχε το πριόνι και το
κράταγε έτσι με κοντάρια. Το κάτω πριόνι, το κάτω μέρος του πριονιού, όπως κατέβαινε όλο το πριόνι, ας το κάνουμε έτσι τώρα… Λοιπόν, το πριόνι είχε και δω... Κατέβαινε το πριόνι εδώ μέσα.
Η λάμα;
Η λάμα. Αυτά ήταν τα στηρίγματα. Εδώ πάνω υπήρχε το πιάσιμο, που
είναι η λαβή. Ναι, εδώ η κάτω λαβή ήταν πιο μεγάλη, γιατί καθόταν
ένας άνθρωπος εδώ και δούλευε, δεξιά ένα ανθρωπάκι και ένα από
εκεί. Απάνω ήταν ένας. Αυτός τι έκανε; Αφού σημάδευε εδώ, κάτω
δεν είχε σημάδι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο οδηγός, ο από πάνω, και δεν
έδινε μεγάλες πιέσεις. Τι έκανε; Εννοώ, το πριόνι το τραβούσαν οι
δυο από κάτω και μετά έπρεπε να του δώσει προς τα έξω και να
κάνει πάλι από κάτω και πάλι απάνω το πριόνι και ξανά.
Άρα έκοβε μόνο προς τα κάτω;
ΙΓ: Μόνο προς τα κάτω και του το επιστρέφανε.
Άρα τα δόντια ήταν όλα προς τα κάτω;
Όλα κάτω. Όπως ήταν η λάμα αυτή, η από κάτω ήταν με τα δόντια και
απάνω ήταν ίσια, αλλά τα δόντια ήταν γαμψά. Έκοβε μόνο από την
μια πλευρά, όπως και το νεροπρίονο από τη μια πλευρά. Η τέχνη
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ήταν αυτή. Αυτός που ήταν απάνω έπρεπε να είναι πολύ εκπαιδευμένος, γιατί είχε τη μολυβιά, τη στάφνη, έπρεπε από πάνω να ακολουθεί, ενώ εμείς από κάτω τραβούσαμε μόνο!
Αυτός δηλαδή οδηγούσε από πάνω;
Άμα δεν οδηγούσε καλά το πριόνι αυτός, τους ξερήμαζε. Φαντάσου εμάς
τους δυο πιτσιρικάδες, ο παππούς του από πάνω – όχι και κανένας
μεγάλος άντρακλας… Αλλά ήταν τσακάλι! Βγάζαμε εμείς οι μικροί...
ΙΓ: Με τον πατέρα μου δηλαδή.
Μιάμιση πριονιά. Μια και μισή κι οι άλλοι άντρες βγάζανε μια, παρόλο
που εμείς ήμασταν πιο μικρά!
Αυτό γιατί; Επειδή είχατε καλό οδηγό πάνω;
ΙΓ: Ναι, και καλό τρόχισμα.
Τα πριόνια τα τρόχιζε ο παππούς σου.
ΙΓ: Α, και στους δυο; Σε όλους;
Τους είχε εκεί μεροκάματο.
ΙΓ: Τα τρόχιζε για όλους δηλαδή;
Ε, βέβαια ήταν δικά του τα πριόνια. Τι γινόταν τώρα; Αφού το ξύλο αυτό
κατεβαίναμε όλο, εβδομήντα πόντοι τον αέρα που είχαμε, να το ξεφορτώσουμε, με τις μανέλες να το φέρουμε πιο μπροστά, να το φέρουμε στο κέντρο.
Έφτανε μέχρι το κέντρο σ’ αυτόν τον κορμό; Που κοβόταν από πάνω;
Στο κέντρο, αφού το γυρίζαμε! Έτσι, γύριζε όλο από την άλλη πλευρά!
Α, μετά το γυρίζατε; Αφού το κόψετε;
Ναι, μέχρι εδώ. Κόβαμε όλη την άλλη πλευρά μέχρι εδώ και αφήναμε 2
πόντοι περίπου.
Στη μέση άκοπο;
Άκοπο, για να το πάμε πιο μέσα, να βάλουν τις σφήνες και ν’ ανοίξουν οι
τάβλες.
ΙΓ: Στην οικοδομή.
Απάνω στο τιζιάκι αυτά γίνονται.
ΙΓ: Αφού μου ’λέγε ο πατέρας μου ότι τα φορτώνουν στο ζώο όλα εκείνα
τα κουριά και τα ξεκλειδώνουν.
Αναλόγως τι κουρί ήτανε!
ΙΓ: Οπότε τα χοντρά τα ξεκλειδώνανε εκεί πάνω;
Ναι, τα άνοιγαν εκεί και μετά να φορτωθεί, όσο και να ήταν. Αυτή ήταν η
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δουλειά όλη, αλλά το τεζιάκι έπρεπε να ήταν σωστό!
Υπήρχαν μόνιμα τεζιάκια ή τα φτιάχνατε εσείς;
Τα φτιάχναμε εμείς. Χτίζαμε τον τοίχο, άμα είχε μια οικοδομή να κάνει
εκεί στο ρουμάνι αυτουνού που ήθελε να χτίσει, έπρεπε να βρούμε
ένα επίπεδο μέρος για να πάμε να το κάνουμε.
Δεν εκμεταλλευόσασταν, ας πούμε, πεζούλες που υπήρχαν;
Ναι, και τις πεζούλες!
ΙΓ: Τις κλίσεις του εδάφους.
Απάνω στην πεζούλα το χτίζατε;
Ναι, απάνω στην πεζούλα.
ΙΓ: Άμα δεν είχε εκεί πέτρες, κουβαλούσατε από αλλού;
Ε, πέτρες έχει παντού και είναι και το γαϊδούρι.
ΙΓ: Έχει ακόμα τέτοια τεζιάκια προς τα πάνω;
Πρέπει να έχει αυτό που δουλεύαμε εμείς, που το θυμάμαι καλά, στο ρουμάνι του οδηγού, του σοφέρ που λέγανε.
ΙΓ: Στου Μανόλη του Σεβαστή εκεί στην Ανάληψη. Εκεί δίπλα είχε μια
ρεματιά και είχε μέσα πεζούλες. Να υπάρχει το τεζιάκι ακόμα εκεί;
Δεν το χαλάγατε μετά, το αφήνατε;
Κοίτα το αφήναμε, άμα ήταν άλλος να κάνει, πήγαινε κι ύστερα και εμείς
εκεί πηγαίναμε. Αλλά εκεί από το χωριό πέρα κόψαμε έναν πεύκο
που έκανε μια οικοδομή ολόκληρη! Του Κανακάρη.
ΙΓ: Αυτός ο πεύκος έχει μείνει στην ιστορία ε; Ακούστηκε, λέει, σε όλο το
χωριό, άμα έπεσε κάτω!
Έπεσε σαν βόμβα κάτω! Αφού η σιγάτσα που κόβανε, είχε 10 πόντους
από τη μια, 10 πόντους από την άλλη. Δούλευε όλη η σιγάτσα.
ΙΓ: Πρέπει να είχε πάνω από 1,20 διάμετρο.
Αλλά είχε κι ένα κόλπο. Τα πριόνια πώς θα δουλέψουνε; Τότε δεν είχε πετρέλαιο, είχε γκάζι. Είχε λοιπόν, ένα κουβαδάκι γκάζι και ένα στουπί.
ΙΓ: Πετρέλαιο δηλαδή.
Πετρέλαιο. Και αλείφαμε τη βάνα για να περπατάει. Αυτή ήταν όλη η δουλειά…
Και γιατί διάλεξε αυτό το πεύκο; Ήταν δικό του;
ΙΓ: Ήταν δικό του αυτό το πεύκο και λέει, Εγώ γουστάρω κι αγαπάω να
το κόψω.
Εκεί στον Εμφύλιο, μετά μόλις τελείωσε ο Εμφύλιος, γίνονταν αυτά. Φο-
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βόνταν να βγουν έξω από το χωριό, γιατί γίνονταν μάχες συνέχεια.
ΙΓ: Λοιπόν, μου έλεγε ο πατέρας μου έσκιζαν τέτοια πεύκια και να βλέπεις
μέσα βλήματα από όπλα, από όλμο. Τα είχε θρέψει και πάει το
πριόνι!
Και τώρα να τροχίζουμε! Χαρά εμείς με το Δημητράκη, ξαπλώναμε στον
ήλιο. Μόνο καλοκαίρι αυτά γινότανε.
Το τρόχισμα πώς γινόταν;
ΙΓ: Α, είχε δύο λίμες! Είχε μια στρογγυλή, ημικύκλιο –τα θυμάμαι, μου τα
λέγε ο πατέρας μου– που έπαιρνε το κάτω μέρος της βούρτσας.
Αμυγδαλωτή λεγότανε. Έχω εγώ μια τέτοια!
ΙΓ: Ήταν ημικύκλιο από κάτω κι από πάνω ήταν ίσια.
ΜΚ: Ήταν ημικύκλια και από πάνω είχε δυο μύτες, με γωνία.
ΙΓ: Ναι, ήταν από το πάνω μέρος του δοντιού.
Αλλά είπαμε ότι μόνο από τη μια ήταν λιμαρισμένο ή και από την άλλη
ήταν λιμαρισμένο το πριόνι; Λέγαμε τώρα για τη σιγάτσα που είναι
ίση κι από τις δύο πλευρές;
Η σιγάτσα μπρος πίσω έκοβε.
ΙΓ: Αυτή μόνο έκανε τομή εγκάρσια.
Ναι, αλλά η σιγάτσα είχε το δόντι της από τη μια πλευρά καμπύλο κι
από την άλλη ευθεία;
Ευθεία, αλλά έκοβε κι από τις δυο πλευρές.
ΙΓ: Ενώ το πριόνι του σκισίματος ήταν Δ. Είχε ένα Δ και ένα έτσι. Ήταν
ένα Δ έτσι κι ένα έτσι.
Τι εννοείς ένα Δ και ένα έτσι;
ΙΓ: Ήταν ένα έτσι κι ένα αντίθετο. Κι είχε τέτοια δόντια έτσι.
Αυτή η σιγάτσα υπάρχει και στο μαγαζί. […]
ΜΚ: 13 χρονών;
Ναι, 12 χρονών, παιδιά ….
ΜΚ: Ήταν παιδιά τότε και έβγαζαν μεροκάματο.
Α, δεν παίρναμε μεροκάματο εμείς. Στο γαμπρό μου δούλευα.
ΜΚ: Τι σας έδινε;
Μου ’δίνε με το πριόνι μερικές. Αν θέλαμε να κάνουμε τώρα τα κουφώματα… Πώς γινόταν τα κουφώματα: Ήταν τα καρφωτά κουφώματα,
που κάνουμε μια πατούρα, που λέγαμε, για να πατήσει.
Για να πατήσει η μια τάβλα πάνω στην άλλη;
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Δηλαδή ήταν καρφωτά. Όχι η μια πάνω στην άλλη. Με πατούρα κάναμε
ένα έργο. Με το εργαλείο στην άκρη κάναμε μια πατούρα, ένα Γ δηλαδή, μοιάζει στο Γ η πατούρα.
ΙΓ: Πανωπόρτι, κατωπόρτι.
Για τα κουφώματα;
Τα κουφώματα. Τα άλλα ήταν όλο ταμπλάς. Τσερτσεβέδες και τέτοια, ήταν
όλα στο χέρι! Τσερτσεβές ήταν τα κουφώματα που ήταν το παράθυρο.
Αυτό ήταν το κέντρο και τα άλλα ήταν τσερτσεβέδες! Γινότανε όλο
στο χέρι αυτά! Ξετρύπημα με τη ματσόλα.
ΙΓ: Το εσωτερικό κούμπωμα, τα φύλλα του παραθυριού!
Το τζαμλίκι δηλαδή;
Ναι. Τσερτσεβέ το λέγανε, τούρκικο ήταν κι αυτό. Μέσα στην τρύπα τράβαγε ματσέλο.
Πού δουλεύατε;
Εκεί που είναι του Μαλαγάρη το σπίτι στους Αρβανίτες, εκεί ήταν το μαγαζί. Το από δω μαγαζί ντουργκέρικο το είχαμε, εκεί δουλεύαμε. Λοιπόν, τα εξωτερικά τα σκούρα, τα πατζούρια γινότανε στο χέρι όλα.
Ταμπλάδες;
Ταμπλάδες άλλα με το ροκάνι, με το ταμπλαδορόκανο. Οτιδήποτε κι αν
είχαμε να κάνουμε, στρόγγυλη τρύπα ή να κάνουμε ένα στρόγγυλο,
το σημαδεύαμε και πήγαινε στον πάγκο με το κουραστάρι, το ξεγυριστάρι, ένα λεπτό πριονάκι και γρίτσι γρίτσι γρίτσι σημαδεμένο και
τράβαγες να το γυρίσεις να το βγάλεις. Μάλιστα, αυτά ήταν! Είχε και
ιστορίες. Να δεις ένα σταυρό που κάναμε! Ήμασταν τρεις οι βοηθοί,
είχαμε και τον Πελοπίδα, Θεός σχωρέστον. Λοιπόν, πού ήταν το μαγαζί εκεί; Ο παππούς του, άμα έβρισκε παρέα και καθότανε, δεν ξεκολλούσε! Τώρα ήταν εκεί αυτό το μαγαζί του Μαλαγάρη. Απέναντι
είχε κι ένα άλλο, κοντεύει να γκρεμίσει, το μπακάλικο του Μπαρμπούνη. Είχε στο κάτω χωριό έναν Γιαγιά, τον Σπύρο, ο οποίος ήταν
επιπλοποιός. Παρήγγειλε λοιπόν, ο παπάς στο Πασαδάκι, το Γιάννη,
να του κάνει έναν σταυρό για την εκκλησία, αυτόν που τη Μεγάλη
Πέμπτη τον βγάζει χωρίς το Χριστό απάνω. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός
ήταν από λεύκα, από σιλβί. Στο φάρδος ήταν περίπου 14-15 πόντοι!
Ήταν φαρδύ, ήταν κι ο σταυρός έτσι όπως ήτανε. Τον φτιάξαμε, τον
ροκανίσαμε καλά με την πατούρα, γιατί ήταν και χοντρός! Δεν ήταν
καρφωτός, είχε τομή δηλαδή μέσα.
Είχε δόντι δηλαδή;
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Με δόντι και πήγε μέσα.
ΙΓ: Μισοχάραχτη δηλαδή.
Για να αντέχει και με την ψαρόκολλα κολλημένο! Λοιπόν, ήρθε πρωί πρωί
από το κάτω χωριό ο Γιαγιάς, πάνε από εκεί στο ούζο και πίνανε!
Μας βάζει τώρα, Τι θα κάνουμε, Γιάννη; Θα πάρετε το γυαλόχαρτο
και θα τρίψετε τον σταυρό. Τρίβαμε, τρίβαμε! Τρεις ήμασταν! Και
δώσ’ του! Του έλεγα εγώ του Πελοπίδα, ήμουν ο πιο μεγάλος από
τους πιτσιρικάδες, Πάρ’ τον και πήγαινέ τον από εκεί να δει αν είναι
καλός. Πήγαινε, έκανε έτσι από πάνω. Ξέρω κι εγώ, για δες και συ,
ρε Σπύρο, κουμπάρε, κουμπάροι λέγονταν, που είσαι και επιπλοποιός;
Έκανε ο Σπύρος, Τη λεύκα δεν πα να την τρίβεις; Θα βγάλει μαλλί.
Τι τρίψιμο! Από το πρωί μέχρι το απόγευμα τρίβαμε, μέχρι που ο
σταυρός από τόσο, 15 πόντους, έχει γίνει 7 πόντους! Κι από τόσο χοντρό που ήτανε, έχει γίνει πεντάβρα, τάβλα δηλαδή. Τον έχουνε ακόμα.
Άμα πάω και τον δω στην εκκλησία, τρέμω. Είχα γίνει τόσο σούρα,
τότε με τον σταυρό.
ΙΓ: Ήταν τόσο μεθυσμένος που έκανε έτσι, δώσ’ του ακόμα ρε γανουτζή!
Τρίβετε!
Σας έστειλε ο γανουτζής; Τρίβετε!
ΙΓ: Τζαναμπέτηδες οι γέροι ε;
Κάλος ήτανε, είχε καλή ψυχή!
ΙΓ: Πασάς ήταν!
Ήταν πολύ ψυχόπονος! Άμα έβλεπε έναν αυτό, τον βοήθαγε. Πάντως ήταν
κι ο Μανολάκης Βαγιανός καλός! Γαμπρός μου είναι. Μαζί τον είχαμε
… Ήταν ο Τσουκλούκης ο Γιάννης, ο Μανολάκης και ένας που είχε
γίνει χωροφύλακας και δεν άντεξε, ο Μανόλης Διακομανώλης, και να
τους κάνει ο Πασάς, μόλις εμείς γυρίζαμε το αυτό και κατεβάζαμε
πριονιές και αυτοί ακόμα δεν είχανε φτάσει.
ΙΓ: Γυρίσει.
Το γύρισμα. Ρε γανουτζήδες, θα σας πάρει ο διάβολος μόνο για το φαΐ
είστε! Γιατί τους τάιζε κιόλας.
ΙΓ: Σαν εργολάβος δηλαδή;
Είχε πάρει όλη την αποκοπή στο σπίτι. Από όρθιο τον πεύκο. Για ένα σπίτι
χρειαζόσουν 6 μήνες να τελειώσεις, ήθελε και δωμάτια!
ΙΓ: Ξεραίνονταν τα πεύκια έτσι δεν είναι;
Ναι, δυο χρόνια τράβαγε η δουλειά των πεύκων μέχρι να δουλευτούν.
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ΙΓ: Αργαλειοί;
Κάναμε κι αργαλειά.
ΙΓ: Έσπαγαν τα ξύλα, δηλαδή, να αερίζονται μέσα για να ξεραίνονται.
Μετά το κόψιμο τα κάνανε…
ΙΓ: Αργαλειοί.
Πρώτα τα κάνανε αυτά, πως τα λέγανε μωρέ;
Βουβά;
Όχι, αναλόγως τι εργασία ήθελε να κάνει τα…
ΙΓ: Τα ταξινομούσε δηλαδή;
Ναι. Είχε μια ονομασία, τώρα το ξεχνάω, πώς το λέγανε;
ΙΓ: Τα ταξινομούσαν σε δουλειές; Άλλα για σκεπή, άλλα για πατώματα,
άλλα για κουφώματα;
Ναι, κι αναλόγως σκιζότανε. Έχει μια ονομασία, δεν τη θυμάμαι πώς λεγότανε. Για να βάλουμε μια μεσά τόσο επί τόσο –τώρα έχει έτοιμα–
ή στα ταβάνια ή εμφανείς ή πέργκολες. Βάση αυτού δηλαδή γινόταν,
το σχίζανε… Τα κάναμε πλάκες. Πλάκες λεγότανε. Και αφού τα πλακιάζαμε, γίνονταν αργαλειό με φορτίο απάνω και στεγνώνανε με
αέρα. Κυκλοφορεί ο αέρας για να στεγνώσουν τα ξύλα.
ΙΓ: Δηλαδή ήθελε 7Χ5, δηλαδή κάνανε την πλάκα 7άρα. Τα πλακιάζανε,
δηλαδή τα κάνανε σε διαστάσεις. Και ύστερα…
Έτρωγαν και βροχή ένα χειμώνα. Και το καλοκαίρι που έχουνε στραγγίξει,
έχουν ξεραθεί απάνω.
ΙΓ: Πώς είναι η έτοιμη ξυλεία που παίρνουμε 5Χ13, ας πούμε;
Πλάκες τα λέγαμε τότε.
ΙΓ: Αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι, το πάχος βέβαια μονάχα.
Άμα ήταν για φαρδύ πράγμα, ήταν φαρδύ. Αν ήταν για κάτι στενό, τα κάναμε πιο στενά. Για τι δουλειά θα χρησιμοποιηθεί; Για κάσες; Για
τραβέρσες; Για σκελετούς; Είχε διαστάσεις, ανάλογες διαστάσεις.
Άρα η δουλειά του πατέρα του Γιάννη και του παππού του και εκεί που
δουλεύατε εσείς, ήταν ξυλουργοί βασικά που έκαναν και υλοτομία.
Όλο!
Τα δικά τους; Δεν κάνανε υλοτομία για άλλους;
Όχι. Υλοτομία των άλλων κάνανε οι υλοτόμοι. Οι υλοτόμοι ήταν άλλο
πράγμα πάλι!
ΙΓ: Για ναυπηγήσιμα ήταν εκείνα;
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Ναυπηγήσιμα, οτιδήποτε, ό,τι να ήταν!
ΙΓ: Τετράγωνα δηλαδή;
Στρογγυλά. Και τετράγωνα, άμα χρειάζονταν, ανάλογα με την παραγγελία. Το ξεφλούδισμα ή πελέκημα τετράγωνο, να το ρίξουνε κάτω, να
το ξεκλαρίσουνε, να το κάνουνε στις διαστάσεις που μπορούσε ένα
μουλάρι να το τραβήξει, να το βγάλει στο δρόμο κι αυτό ήταν. Δεν
είχε τίποτα άλλο.
Μάλιστα, αυτοί ήταν οι υλοτόμοι. Εσείς που ήσασταν και ξυλουργοί,
κάνατε και όλη τη δουλειά;
Και των υλοτόμων. Όλη!
Και των υλοτόμων, αλλά και την προετοιμασία;
Όρθιος ο πεύκος, αυτόν κι αυτόν θα κόψεις για να τα κάνεις αυτά που θέλεις. Και κάνεις σπίτι! Με ντόπια ξύλα.
ΙΓ: Μελαμίνες είχε τότε;
Ναι, είχε…
ΜΚ: Υπήρχαν στο χωριό υλοτόμοι, που έκαναν άλλη δουλειά, όχι τη δική
σας;
Βεβαίως! Κι αυτοί που έρχονταν για να βγάλουν μεροκάματο στο άλλο
τεζιάκι πιο πέρα από μας, δούλευαν υλοτομία. Εργάτες υλοτόμοι.
Ήταν ο εργολάβος που τα έπαιρνε. Τους έπαιρνε και τα έκοβαν και
τα πελεκούσαν.
ΙΓ: Ο Παντελόγλου ας πούμε;
Ο Παντελόγλου ήταν εκεί τότε ο αρχηγός! Από τον Πύργο ήταν κανονικά.
ΙΓ: Από εκεί καταγόταν και έμενε στο χωριό πάνω.
Είχε παντρευτεί του Δεμερτζή την κόρη, του Γιάννη που σκοτώσανε, την
αδερφή. Τον σκότωσαν στο δρόμο, τον εκτελέσανε, αυτός που ήταν
με ένα πόδι! Είχε πάει πάνω στον Πύργο και του την είχανε στήσει.
ΙΓ: Εμφύλιος λέμε;
Προτού τον Εμφύλιο, όταν πήγε να ξεκινήσει ο Εμφύλιος είχαν καθαρίσει
πολλούς ανθρώπους! Άσε μη ψάχνεις! Είχε πάει κάτω, αριστερός ήταν
ο άνθρωπος. Και στην επιστροφή… Μπορούσε από τον πόλεμο; Αυτός
ήταν ανάπηρος από το Αλβανικό. Ήταν ίσα με τον Πυθαγόρα και είχε
κοπεί το πόδι του.
ΙΓ: Άκου τώρα!
Όπως και του παππού σου ο αδερφός, ο Γιώργης.
ΙΓ: Που τον πλάκωσε το μπρι.
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Ναι, που ήταν ανάπηρος, που πέθανε. Αυτός κυκλοφορούσε με τις πατερίτσες. Είχε πάει στον Πύργο και του τη στήσανε αυτοί που ήταν σαν
τον Μπέτσο, η συμμορία που ήταν με τα γένια και γυρίζανε και δέρνανε, μετά τους Ιταλούς με τον νομάρχη, τον Κούσουλα. Λοιπόν, και
του στήσανε ενέδρα στον παλιό Αϊ Γιώργη και τον τουφεκίσανε! Τον
ανάπηρο! Το πρώτο θύμα ήτανε! Μετά συνεχίσανε πολλά!
Το πρώτο θύμα στο χωριό ή στη Σάμο ήταν;
Στο χωριό. Παρακάτω είχε κι άλλα! Και μετά ανεβαίνανε απάνω και δέρνανε! Αριστερός είχε φύγει στο βουνό κι ο Μαλαγάρης, μαζί πήρε όλα
τα παιδιά εδώ πάνω, όταν γυρίσανε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί
είχαν κάνει λέσχη απάνω από τη Μέση Ανατολή που ήρθανε. Α, ναι,
λέσχη με χορούς και με… την Πρωτομαγιά στις κερασιές, γλέντια, θέατρα. Εκεί στου Παρασκευά το μαγαζί τα κάνανε όλα αυτά, τη λέσχη.
Οι Μεσανατολίτες που ήρθανε από το Σύρμα. Ή μάγειρας θα γίνεις,
ή στο βουνό θα βγεις, δεν είχε μέσα, ενδιάμεσα. Ή στο βουνό ή στον
κάμπο. Στο βουνό παγαίνανε αυτοί που πίστευαν ότι κάτι θα γίνει
και στον κάμπο αυτοί που θέλαν να φάνε άσπρο ψωμί και να τους
δώσουνε παπούτσια.
ΜΚ: Χάσκο;
Χάσκο.
ΜΓ: Λάμπρο, εσύ το νεροπρίονο, την κορδέλα, το θυμάσαι στο βουνό;
Είχαμε τα γίδια εκεί εμείς. Είχε τα γίδια ο γέρος και είχε πάρει και ένα
κτήμα του Παπαδάμου ακριβώς στο Γεράνι από πάνω, στο οποίο το
έβαζε φασόλες και μέναμε εκεί πέρα.
ΙΓ: Πες για το νεροπρίονο.
Το νεροπρίονο ήταν άλλο! Καταρράκτης! Το νερό το δούλευε το πριόνι. Οι
Ιταλοί το είχανε τότε που ήμουν εγώ. Έκαναν επιτάξεις! Κάνανε υλοτομίες, ξυλείες και παίρνανε!
Σε ποια θέση ήταν αυτό; Σε ποιο μέρος;
Πάνω από το Γεράνιο – πώς το λένε; Μέσα στης Βαγγελιώς το κτήμα ήταν.
ΙΓ: Του Αλκιβιάδη;
Ναι
ΒΙ: Κριθαράκι;
Ναι, στα Κριθαράκια είναι το Γεράνι.
ΙΓ: Λοιπόν πώς ήταν αυτό;
Αυτό ήταν, ρε παιδάκι μου, όπως είναι ο νερόμυλος. Από πάνω κρέμαση

291

πάνω το νερό… κατεβαίνει το Κακόρεμα από πάνω, είχανε αυλάκι
από πάνω και κάνει νερό. Ήτανε ο μάστρο Χρήστος, ήτανε από ένα
νησί, δε θυμάμαι ποιο – ήταν και ο μάστρο Βασίλης.
ΙΓ: Κάρπαθο;
Κάρπαθο. Κι είχε παντρευτεί και δούλευε εδώ και το ’φτιάξε το νεροπρίονο στο χωριό.
ΙΓ: Ήταν μάστορας μεγάλος;
Ναι! Και τον είχαν επιτάξει οι Ιταλοί μετά.
ΙΓ: Και του έπαιρναν το προϊόν;
Ε, μπορεί να τον πλήρωναν, δεν ξέρω, να του έδιναν κάτι να τρώει. Άλλο
οι Γερμαναράδες, αυτοί ήταν άλλη δουλειά! Έτρωγες ξύλο! Να λέμε
και την αλήθεια, γιατί τα ζήσαμε! Πιτσιρικάς τα θυμάμαι. Λοιπόν από
πάνω βάζανε το νερό, ο καταρράκτης και γύριζε τη φτερωτή και δούλευε το πριόνι.
ΙΓ: Αυτός το είχε κατασκευάσει.
Και σκίζανε κουριά συνέχεια! Τα κάνανε πλάκες και τα παίρνανε.
ΙΓ: Μου ’λεγε ο πατέρας μου ότι έβαζε ένα κουρί πάνω από το άλλο και
καθόταν κι αυτός από πάνω και πήγαινε μοναχό του. Αυτόματα προχώραγε!
Ναι, είχε από κάτω αλυσίδα που τη χτύπαγε το νερό η φτερωτή και το
γύρναγε, κι αυτό ήταν.
Ήταν βαγονέτο δηλαδή;
Βαγονέτο.
Το οποίο το έσερνε, το τράβαγε η αλυσίδα;
ΙΓ: Ναι, και ήταν παλινδρομικό πιο πολύ.
Η δύναμη που είχε το νερό από πάνω. Όλα ξύλινα…
ΙΓ: Μου τα λέγε ο πατέρας μου. Ο στρόφαλος, η μπιέλα ήταν όλα πουρνάρια, ας πούμε. Τα θυμάμαι! Τα μόνα μεταλλικά μέρη ήταν τα στεφάνια που έσφιγγαν απάνω το πριόνι. Αυτά!
Ίσως οι άξονες δεν ήταν;
ΙΓ: Ξύλινα όλα.
Από πουρνάρια και τέτοια.
Εσείς δεν κόβατε καθόλου πουρνάρια;
Όχι.
Για σκληρό ξύλο, για καμπύλες, ας πούμε, για…
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ΙΓ: Μονάχα κόντρα καρίνες.
Καμπύλες με το ίδιο ξύλο κάναμε, είχε δαδιά από μέσα.
ΙΓ: Μαράς. Ο Μαράς είχε τα καλύτερα ξύλα απάνω στους Κοχύληδες.
Για το ήμερο πεύκο ήταν της Καδής, απάνω στα βράχια.
ΙΓ: Όχι το ήμερο, όχι της Καδής, λέμε για το έλατο… το μαύρο.
Α, αυτό δεν το ξέρω. Κάτι που δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω.
ΙΓ: Του Μαρά ήταν το καλύτερο ξύλο, ασπρόδαδο!
Είχε διαφορά δηλαδή από περιοχή σε περιοχή.
ΙΓ: Τρομαχτική. Εκεί έκανε άσπρο δαδί.
Αυτά ’δώ στου Σκοπού που δουλεύαμε, δεν κάναμε ποτέ κουφώματα από
έλατο ήμερο. Δεν άντεχε.
ΙΓ: Δεν άντεχε το έλατο. Μονάχα, σου λέω, κάνανε από του Μαρά.
Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να λέω, άλλο το δαδί που βγάζει για μεσές και τέτοια.
ΙΓ: Όχι για μεσές, λέμε για ασπρόδαδο. Αυτά δεν τα ξέρεις εσύ, γιατί δεν
είχε δουλέψει ο μπάρμπας σου, ξυλουργός. Σαν μικρός πήγαινα και
βοηθούσα τον παππού μου και τον πατέρα μου, εμένα μου τα ’λεγε
ο πατέρας μου αυτά. Μετά ο θείος πήγε στην Αθήνα, δεν ακολούθησε
το επάγγελμα του ξυλουργού, όπως ο πατέρας μου.
Ήταν τα πρώτα μαθήματα δηλαδή.
ΙΓ: Μου ’λεγε ότι τα καλύτερα και πιο γερά κουφώματα ήταν από του
Μαρά, επειδή είχε άσπρο δαδί. Έκανες κούφωμα, δεν το έβαφες ποτέ!
Το έλατο θέλει νερό για να κρατήσει. Γι’ αυτό και το έπαιρναν στα καράβια.
ΙΓ: Όχι, κάνεις λάθος, δεν θέλει! Δεν ήταν το έλατο το ψηλό, αυτό ήταν χαμηλό, ήταν τραχεία πεύκη αυτή που λες εσύ, η ναυπηγήσιμη τραχεία.
Η μαύρη ήταν το δικό μας, που δεν είναι έλατο, είναι ένα άλλο είδος
πεύκης. Δεν άντεχε αυτό.
Μέσα στις βροχές κι άμα ερχότανε μετά το καλοκαίρι θα έστριβε έτσι.
ΙΓ: Ναι, ήταν τζαναμπέτικο πράγμα! Αλλά αυτός ο πεύκος άμα έβρισκες
περιοχή που ήταν πετρώδης, έκανε άσπρο δαδί.
Το πεύκο το άλλο; Από το άλλο δεν σάπιζε τίποτα.
ΙΓ: Αυτό το ναυπηγήσιμο, που λέει ο θείος, άντεχε πιο καλά.
Εσείς στην οικοδομή δεν χρησιμοποιούσατε αυτό το πεύκο; Αυτό το πεύκο
χρησιμοποιούσατε; Το ναυπηγήσιμο;
ΙΓ: Το ναυπηγήσιμο χρησιμοποιούσανε, ναι.
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Όχι το μαύρο;
ΙΓ: Όχι. Το μαύρο είχε μόνη εξαίρεση του Μαρά, που ήταν πάνω σε πέτρες
και έβγαζε άσπρο δαδί και ήταν ανώτερο και από την τραχεία.
Μόνο ο Λόγγος είχε ήμερο. Στις Καμπάνες που λέγανε εκεί.
ΙΓ: Του Διακογιάννη.
Του Σκοπού, στα Σανίδια κ.τ.λ.
ΙΓ: Στα Σανίδια ήταν που άρχιζε να κάνει η μια πεύκη με την άλλη
τούμπα, δηλαδή ήταν τα σύνορα που γίνονταν και τα δυο. Και τα
δυο είδη, εκεί ακριβώς.
Στις Κοκορέτσες ήταν όλο πεύκο. Από εκεί και πάνω στο υψόμετρο μόνο.
ΙΓ: Στο υψόμετρο όμως από εκεί και πάνω δεν ήταν καλή πεύκη, ήταν
μαύρη, αλλά επειδή ήταν ψαχνό το έδαφος δεν έδινε καλής ποιότητας
ξύλο, δεν άντεχε. Σε αυτό που λέει ο θείος έχει δίκιο ότι δεν άντεχε.
Δεν το κάνανε ούτε κουφώματα, ούτε τίποτα! Το έπιανε σκουλήκι.
Τα σπίτια που έχουνε βγει πέρα πέρα από του Καδή είναι ακόμα έτσι.
ΙΓ: Από του Καδή ήταν ασπρόδαδα όλο. Αλλά θυμάμαι από του Μαρά
μια πόρτα, που είχε κάνει ο παππούς μου ο Γιάννης, του παππού μου
του Κώστα, προτού παντρευτεί ο πατέρας μου και ήταν έτσι ακόμα
άβαφτη και έχουμε και μια στο ξυλουργείο άβαφτη. Πόσα χρόνια
είναι; Έφυγε ο παππούς μου και ήταν μικρός ο πατέρας μου…
Ο παππούς σου ήταν …
ΙΓ: Μαραγκός. Ιωάννης Γραμματικής του Δημητρίου και το παρατσούκλι
ήταν Πασάς.
Ο πατέρας σου;
ΙΓ: Δημήτρης του Ιωάννη. Και ξανά πάλι εγώ Γιάννης πάλι Πασάς.
Στα χωριά απάνω έχουν μείνει καθόλου υλοτόμοι; Υπάρχει κανένας που
να ζει ως υλοτόμος;
Τώρα δεν υπάρχουν. Παλιά δούλευαν στον Πύργο, αλλά τώρα με τα αλυσοπρίονα και με αυτά δεν κρατάνε καθόλου τσεκούρι στα χέρια. Αν
έχουν, είναι διακοσμητικό.
ΙΓ: Ο Ταμβακολόγος από τον Πύργο πρέπει να είναι ο μόνος επαγγελματίας από τη Σάμο, δεν υπάρχει πια άλλος!
Καλός ο Ταμβακολόγος! Ήταν κι ο Σκαλιάρης.
ΙΓ: Τα παράτησαν από τη φωτιά και μετά. Τώρα για το νεροπρίονο μπορείς να του πεις καμία λεπτομέρεια;
Τι να του πω; 7 χρονών ήμουν, τι να θυμάμαι;
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Το νεροπρίονο και ο καταρράκτης είναι ένα, έτσι; Ο καταρράκτης δεν έχει
σχέση με το νεροπρίονο;
Ο καταρράκτης ήταν το νερό που έπεφτε, όπως έκαναν τον νερόμυλο. Η
κίνηση που είχε ήταν από το νερό.
ΙΓ: Ναι, αλλά καταρράκτης λεγόταν και το πριόνι που έσκιζαν. Καταρράκτης δεν λεγόταν κι αυτό;
Ναι. Καταρράκτη λέμε όμως και το νερόμυλο, που έχει τα αυλάκια που
έρχεται το νερό από αυλάκι ψηλά και μπαίνει μέσα στην κρέμαση
και πέφτει στη φτερωτή. Από κάτω είναι όλο το μηχάνημα και πετιέται το νερό από την άλλη από τη φτερωτή από την πίεση.
ΙΓ: Αυτή την κλίση πώς την … Δηλαδή, δεν πετιόταν αριστερά-δεξιά το
νερό; Δηλαδή πού εγκλωβίζονταν για να στείλει την ορμή;
ΜΚ: Μέσα στην πορσελάνη. Σε αυλάκι;
Ερχόταν φαρδύ το αυλάκι και εκεί το στενό έκανε την πίεση.
ΙΓ: Δεν τα είπες λεπτομερώς: ότι είχε σύρτη και τραβούσαν κι άλλοι και
ξεκίναγε το «παιδί». Αν ήθελες να κόψεις ιπποδύναμη, το έφραζες
λίγο, έκοβες δηλαδή το μπουτσινάρι, το άνοιγες με τον κόφτη αυτόν
και μείωνες την ιπποδύναμη. Αν ήθελες, του άνοιγες το γκάζι. Ήταν
το γκάζι αυτό.
ΜΚ: Το νερό, η ταχύτητα του νερού και η ποσότητα έτσι.
ΙΓ: Ήταν η οπή, δηλαδή μπροστά που φραζόταν με μια λάμα, όσο την άνοιγες, έδινε γκάζι, όσο την έκλεινες, έκοβε.
Σκοτώνει.
ΙΓ: Το είχαν δυναμομετρήσει και ήταν μεγάλη δύναμη. Κι ο εξαερισμός
έτσι είναι σε στάδια, μικραίνει και φαρδαίνει.
ΜΚ: Δηλαδή το πιο στενό προς πιο φαρδύ;
Πιο φαρδύ στο πιο στενό.
ΜΚ: Σαν καταληκτικός αγωγός δηλαδή;
ΙΓ: Ναι, αυξάνεται η πίεση.
Ξέρετε η διαφορά που έχουν είναι κανένα μέτρο, δεν έχουν πολύ μεγάλη
κλίση.
ΙΓ: Λοιπόν, πες μας τώρα, πριν τις σιγάτσες πώς τα έριχναν τα πεύκια
κάτω;
Με το τσεκούρι.
Τις είχατε προλάβει δηλαδή μόνο με το τσεκούρι;
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Εγώ, σιγάτσες.
Αλλά σας είχαν διηγηθεί πώς γινόταν;
Πολλοί ακόμα έκοβαν και τα ξύλα με το τσεκούρι.
ΙΓ: Και στην εποχή μου τα έκοβαν, δεν είχαν πριόνι.
Τακάδα και μετά από πάνω κοπανούσαν.
ΙΓ: Εκεί ήταν το μεγάλο γούστο ύστερα. Γίνονταν τα δάχτυλά τους τόσα!
Πότε ξεκίνησαν με τις σιγάτσες; Πότε ήρθε το πριόνι εδώ στη Σάμο;
Πρέπει να ήταν μετά ή εκεί στην Κατοχή, οι επαγγελματίες. Οι ερασιτέχνες
είχανε το τσεκούρι, αυτοί δηλαδή που ήθελαν να κόψουν ξύλα για να
ΙΓ: Ζεσταθούν!
Σιγάτσα είχαν οι μαραγκοί κι αυτοί που ήταν για υλοτομία. Δεν είχαν αλυσοπρίονα και τέτοια. Μετά ο παππούς του με τον πατέρα του έβαλε
με πετρέλαιο μηχανή και έκαναν…
ΙΓ: Πριονοκορδέλα, την έχω εκεί πάνω. Του μάστρο Χρήστου δεν ήταν η
πριονοκορδέλα αυτή στο βουνό; Μου ’λεγε ο πατέρας μου ότι την κατέβασαν. Το κορδελάκι που έχω, το είχε ο μάστρο Χρήστος στο βουνό!
Ποιος μάστρο Χρήστος;
ΙΓ: Που είχε το νεροπρίονο. Και έπαιρνε κίνηση από το νερό κι αυτή!
Η κίνηση ήταν με το νερό. Δεν είχε βάλει πετρέλαιο.
ΙΓ: Το κορδελάκι αυτό δούλευε με λουρί, από τον άξονα δούλευε. Μου τα
έλεγε ο πατέρας μου, σου λέω.
Μετά είχε βάλει με το φυτίλι που έπρεπε να πάρει μπροστά…
ΙΓ: Ναι, την έχω τη μηχανή, τα έχω εκεί πάνω όλα αυτά, το νερόμυλο!
Δεν ήταν νερόμυλος αυτό!
ΙΓ: Ναι, ήταν μηχανόμυλος.
Με λουρί τραβούσαν κάθε πρωί να βάλουνε μπροστά μανιβέλα!
Ποιοι πήγαιναν και ποιοι δεν πήγαιναν στο νεροπρίονο;
Εκεί ήταν για εμπορικό σκοπό, πήγαιναν οι έμποροι. Ξυλεία παραγγελίας.
ΙΓ: Πριστή, έτοιμη ξυλεία.
Δεν ήταν πριστή. Το άλλο ήταν οι μαραγκοί που έκαναν με τα χέρια για
οικιακή χρήση, όχι για εμπόριο. Δεν σύμφερε να κάνουν εμπόριο με
τα χέρια!
Γιατί δεν συνέφερε να τα πάτε και να τα κόψετε στο νεροπρίονο αντί
να τα κόβετε με τα χέρια;
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ΙΓ: Ήταν μακριά.
Με τι θα το πας; Δεν είναι όπως τώρα που πάμε με το αυτοκίνητο στον
Αϊ Λια.
Σε σας ήταν προτιμότερο να τα κάνετε πλάκες στο δάσος και μετά να
τα κόψετε το καλοκαίρι, παρά να τα σύρετε στο νεροπρίονο;
ΙΓ: Πού να τα πάει; Να τα πάρει από το χωριό, να τα πάει εκεί;
Και οι έμποροι πώς τα πήγαιναν;
Τα πήγαιναν γύρω γύρω. Από δω δεν έκαναν τέτοια ξυλεία.
ΙΓ: Δηλαδή ο ιδιοκτήτης που είχε το κτήμα έπαιρνε τους εργολάβους όλους
κι έκανε σπίτι στο κτήμα του. Ήταν ενδεχομένως πολύ μακριά για να
το πάει στο νεροπρίονο.
Και για εμπόριο. Δηλαδή πες για παράδειγμα: Γιάννη, θα κάνω το σπίτι
και θα πάρεις την εργολαβία. Θα πας να κόψεις τον πεύκο, γι’ αυτόν
τον πεύκο που λέμε…
Δηλαδή ήταν δικός του; Του σπιτιού, ας πούμε;
Ναι, του ιδιοκτήτη. Ιδιοκτησία, όχι να τον αγοράσεις.
Άμα δεν είχε πεύκο;
Άμα δεν είχε κι αγόραζε, πάλι το ίδιο έκανε.
ΙΓ: Έτσι ήταν το καθεστώς.
Λοιπόν να τελειώσουμε εδώ γιατί σας κουράσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Γιάννης Λυμπέρης
Ο Βαγγέλης Δημητριάδης και ο Χρίστος Λάνδρος συνομιλούν με το
συνταξιούχο υλοτόμο Γιάννη Λυμπέρη στο σπίτι του στο Κουρούντερε
(Πεταλίδες) Αμπέλου στις 5 Νοεμβρίου 2013.
Κυρ Γιάννη, καλησπέρα. Μπορείς ν’ αρχίσεις, να μας λες για σένα και
την οικογένειά σου.
Λέγομαι Γιάννης Λυμπέρης του Δημητρίου. Κατάγομαι από την Άμπελο
Σάμου. Γεννήθηκα το 1934. Παππού είχα το Νικόλα Λυμπέρη που
ήταν ο πρώτος υλοτόμος στη Σάμο. Είχε τρία αγόρια που και τα τρία
πήραν το επάγγελμα του παππού, εκτός ο μικρός που δεν πρόλαβε
γιατί σκοτώθηκε. Και η μάνα μου πήγαινε με τον παππού στο βουνό
και πριόνιζε και κουβάλαγε μια φοράδα κιρεστέ.
Από ποια περιοχή;
Απ’ όλες τις περιοχές του Καρβούνη. Να πιάσουμε από τον Αϊ Λια και να
καταλήξουμε στα Κοντακέικα. Όλα αυτά τα μέρη τα ’χουμε οργώσει
με τις υλοτομίες. Το ένα παιδί του παππού του Νικόλα, ο Δημήτρης,
εκτός από τις υλοτομίες, που ήταν κοντά στον παππού, είχε ζώα και
μετέφερνε τα βουβά, τις πλάκες και τέτοια. Είχε ένα ιταλικό ζώο
τότες. Οι Ιταλοί αφήκανε πολλά ζώα.
Για πες μας αυτή την ιστορία, πώς απέκτησε το ζώο.
Βέβαια, αυτοί, όταν χάσανε τον πόλεμο, είχανε ζώα εδώ στη Σάμο πολλά.
Μουλάρια. Λοιπόν, τα πουλούσανε στο Βαθύ. Και πήρανε πάρα πολλοί τέτοια ζώα. Στο χωριό μας είχε πολλά. Όχι μόνο ο θείος ο Μήτσος,
πολλοί. Ήτανε γερά τα ζώα που είχανε οι Ιταλοί. Σιγά σιγά συνεχίσαμε το επάγγελμα αυτό όλοι μας. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από την
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Κατοχή για τον παππού μου. Στην Κατοχή είχε έρθει εδώ στον Άγιο
Κωνσταντίνο κάποιος Τυπάλδος, εφοπλιστής. Πρέπει να τον έχετε
ακούσει. Αυτός τότε δεν είχε κανένα καράβι. Από δω ξεκίνησε κι
έκανε ένα καΐκι 500 τονού.
Ποιος του το έκανε αυτό;
Σε παρακαλώ, είχε μαστόροι και το έκαναν εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Θέλαμε να σου πούμε ότι το έκανε ο Επαμεινώνδας Ωρολογάς από το
Τηγάνι.
Δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί δεν τον εγνώρισα τον άνθρωπο. Όλη την ξυλεία
αυτή την έκανε ο παππούς μου ο Νικόλας και την παρέδινε στον Τυπάλδο. Μαζί δε με ένα Μανόλη Λυμπέρη, χωριανός κι αυτός, τον είχε
κοντά ο παππούς σα συνέταιρο και κάνανε μαζί τις υλοτομίες. Ο παππούς μου δεν ήξερε γράμματα, ήτανε αγράμματος καλά καλά.
Πώς ξέρανε τι ξύλα θα κόψουνε για τις ανάγκες;
Για τα καΐκια κόβαμε πάντα, από τότε μέχρι τώρα, όλα τα ήμερα πεύκια
που λέμε, αυτά που είναι εδώ σαμέσα. Αυτά τα πεύκια, πεύκια τα
λέμε εμείς, λέγονται λαρυγγοειδή. Και τα έλατα που λέμε στο βουνό,
έλατα δεν έχουμε εδώ στη Σάμο εμείς, είναι η μαύρη πεύκη. Κόβανε
και τετράγωνα πολλά, τότες είχε πέραση η ξυλεία στη Σάμο. Τώρα
πού τα πηγαίνανε; Πηγαίνανε και παρτίδες στην Κρήτη τετράγωνα
ξύλα από τη μαύρη πεύκη. Λοιπόν η δουλειά συνεχιζότανε όλα τα
χρόνια. Μια άλλη εμπειρία θα πω που έχω περάσει.
Μαζί με τον παππού σου;
Όχι, ο παππούς μου ήταν γέρος πια. Αυτό ήτανε το ’48 στην ανταρσία.
Γινόντανε υλοτομίες στο βουνό. Ο πατέρας μου μ’ ένα Μιχάλη Βελώνη
απ’ το χωριό μας σε μια δόση που ήτανε απάνω στους Γκιναίοι. Τότε
ο πρώτος λόχος της Εθνοφρουράς ήταν πάνω στο Ξεπαγιασμένο με
λοχαγό κάποιο Φωτεινόπουλο. Κι έλεγχε την περιοχή εκεί για ένα
διάστημα, όχι πάντα. Πώς το θυμάμαι αυτό; Το θυμάμαι που ήτανε
ο πατέρας μου με το Μιχάλη το Βελώνη και πηγαίνανε και κάνανε
υλοτομία από κάτω από τους Γκιναίοι, προς τους Σοφούληδες μέσα.
Σε μια δόση δεν ξέρανε κάτι στρατιώτες και τους πιάσανε στο τουφεκίδι, πώς και δεν τους σκοτώσανε κιόλας. Τέλος πάντων. Το ’48,
όταν μας εκκενώσανε από τα χωριά Μανωλάτες, Σταυρινήδες και Άμπελο, μας πήγανε Βουρλιώτες. Η δικιά μας οικογένεια πήγαμε στο
Καρλόβασι, δεν πήγαμε Βουρλιώτες. Στο Καρλόβασι τότες ήτανε τέσσερις εμποροϋλοτόμοι και είχανε κάμει εταιρία. Ήτανε ο Γιάννης ο
Μακρής από Άμπελο, ήτανε ένας γιατρός Παπαγεωργίου από το Καρ-
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λόβασι, οδοντίατρος, ήτανε ένας από τον Πλάτανο. Πώς λεγότανε
αυτός; Πατρώνης από τον Πλάτανο. Κι ήτανε κι ένας Γιάννης Χατζηδημητρίου από την Καστανιά. Αυτοί είχανε εταιρία και από τους μικροϋλοτόμοι που ήτανε πάνω στη Σάμο συγκεντρώνανε όλα τα ξύλα.
Αυτοί τ’ αγοράζανε και τα πηγαίνανε στο λιμάνι του Καρλοβάσου.
Άμα βλέπατε τα ξύλα που είχε τότες το λιμάνι, στοίβες κυβικά. Κορδέλες τότε δεν είχε, τα πριονίζαμε με κείνα τα [χειροκίνητα] πριόνια,
τα θυμάστε; Έχω ένα από κει [στην αποθήκη]. Με κείνα τα πριόνια.
Ήμασταν θυμάμαι 13 πριόνια στην αράδα και πριονίζαμε. Καστανιώτες, Σταυρινηδιώτες κι Αμπελιώτες, Νενεδιώτες. Τότε εγώ ήμουνα
14 χρονών και πριόνιζα μαζί με τον πατέρα μου. Ο Γιάννης ο Χατζηδημητρίου, που ήτανε της εταιρίας άνθρωπος, ήταν γνωστός με τον
πατέρα μου, γιατί κι αυτός ήταν παλιός πριονιάτης, ας το πούμε έτσι,
πριονιάτες μας λέγανε τότε. Έρχεται και λέει του πατέρα μου, βρε
συ Δημήτρη, δεν έχεις το θεό σου, έχεις το παιδί και πριονίζει; Εμένα.
Πριόνιζα από μικρός, τι να κάνω! Κάμαμε τρεις τέσσερις μήνες. Ήμασταν και πριονίζαμε κει.
Τι ξύλα βγάζατε;
Για τα καΐκια. Διάφορα ξύλα για τα καΐκια. Ήμασταν 13 πριόνια στην
αράδα, σου λέω. Λοιπόν, έληξε αυτό, φύγαμε, πήγαμε στα χωριά μας
αλλά το επάγγελμα επάγγελμα. Είχε πολλοί πριονιάτες τότε. Στο
χωριό μας ιδίως ήτανε οι περισσότεροι. Σταυρινήδες, Μανωλάτες και
Βουρλιώτες, πολλοί ανθρώποι, δηλαδή πέφτανε λεφτά, πώς να το πω.
Πολλοί μαστόροι.
Ναι, αλλά έπρεπε να ’χει και πεύκα πολλά.
Πεύκια είχε δάση σαπάνω, […] βγάζανε ξυλείες πολλές. Ο παππούς μου
έφερνε βουβατζήδες, που τραβούσανε βουβά, από το Μαραθόκαμπο.
Έφερνε του Πίττηδες. Ένας Πίττας.
Μπράβο, ένας Πίττας. Κανένας άλλος;
Πολλοί γνώρισα, θα σας τους πω. Ο Πίττας, ήτανε 4-5 αδέρφια, δεν ήταν
ένας. Πιάνανε πουλιά αυτοί που τραβούσανε τα βουβά. Τους είχε ο
παππούς μου στο βουνό, εδώ από πάνω από το χωριό που είχε ένα
κτήμα κι ένα καλύβι μεγάλο. Τους είχε με το μήνα εκεί. Τους τάιζε
εκείνους, τα ζώα τους. Τα ’χε όλα ο παππούς. Είχε ένα φούρνο και
χώραγε μέσα καμιά δεκαπενταριά ψωμιά διπλά. Ήρθε μέρα που η
γιαγιά μου ζύμωσε δυο φορές. Τους ταΐζανε τους αργάτες τότες. Τους
ταΐζανε.
Και κυρίως τους ταΐζανε ψωμί.
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Και ψωμί και φαΐ, γιατί αφού μένανε στο βουνό πού να πηγαίνανε αυτοί
οι ανθρώποι οι ξένοι. Στα χωριά δεν κατεβαίνανε.
Οι μεταφορείς παίρνανε εργολαβία τη μεταφορά, έτσι δεν είναι; Με το
κυβικό δεν πηγαίνανε;
Ανάλογα. Όχι όλες τις φορές εργολαβίες. Μπορεί εργολαβίες, μπορεί και
μεροκάματο. Όχι μπορεί, σίγουρα. Όπως κι εμείς που δουλεύαμε στα
ναυπηγήσιμα, στα τετράγωνα ή στο πριόνι ανάλογα με τη συμφωνία
που θα κάναμε με το αφεντικό.
Πόσων λογιών συμφωνίες υπήρχανε;
Ή εργολαβία, ή μεροκάματο. Δυο είχε, δεν είχε παραπάνω.
Την εργολαβία πώς την παίρνανε, με το κυβικό;
Ναι. Πόσα το κυβικό, και συμφωνούσαμε, να πούμε, και καταλήγαμε.
Ο παππούς σου και οι άλλοι που πηγαίνανε να κόψουνε πεύκα, παίρνανε από κάπου άδεια, τους καθοδηγούσε κάποιος ποια πεύκα θα
κόψουν;
Πάντα με άδειες δουλεύαμε πάνω στα δάση. Ερχόντανε οι δασικοί, προσημαίνανε τα πεύκια, τα σημαδεύανε με τη σφύρα που είχανε. Από
τη μια μεριά ήτανε σφραγίδα και από την άλλη τσεκουράκι. Για να
γδάρουνε κάτω κάτω τον πεύκο, να τον χτυπήσουνε με μπογιά, να
φαίνεται ότι ήτανε νόμιμος ο πεύκος που κόβαμε. Κατάλαβες;
Το χάραγμα στο δέντρο γινόταν χαμηλά;
Πιο χαμηλά από κει που κόβαμε για να φαίνεται το σημάδι. Αυτό λεγότανε
προσήμανση.
Στην Κατοχή κόβατε πεύκα, ποιος σας έδινε την άδεια;
Τα δασαρχεία, λειτουργούσανε οι υπηρεσίες.
Οι Ιταλοί δεν κόβανε πεύκα;
Θα σας πω γιατί θυμάμαι. Είχε κάμει ο παππούς μου μια υλοτομία σαπάνω στον Καρβούνη προς τους Σοφούληδες και είχε βγάλει πλάκες
πολλές. Δυο μέτρα, τρία μέτρα, δυόμισι μέτρα, τριάντα επί δώδεκα,
είκοσι πέντε επί δέκα, ανάλογα με το ξύλο βγάζαμε και τις πλάκες.
Αυτά τα κατασχέσανε οι Ιταλοί όλα. Θυμάμαι εγώ που κουβαλούσαμε
τα βράδια, για να μην τα βρουν οι Ιταλοί. Και δεν είχανε σαμάρια
[τα ζώα] για να τα βάλουνε από τη μια και από την άλλη και βάζανε
πανωσάμαρα [στο ζώο] μια πλάκα και πηγαίνανε τα μουλάρια σακάτω. Πολλά μουλάρια, δέκα, δεκαπέντε να τα βλέπεις στην ουρά,
από μια πλάκα απάνω και πηγαίνανε. Στην Κατοχή όλα αυτά. Γιατί
εκεί στου παππού μου το καλύβι, στον Άγιο Παντελέμονα, που είχε
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τους αργάτες και τους βουβατζήδες, είχανε φυλάκιο οι Ιταλοί το ’42
και μένανε εκεί. Τα κατασχέσανε όλα αυτά οι Ιταλοί.
Λοιπόν, είμαστε στην προσήμανση που κάνανε οι δασικοί, και πηγαίνανε
ο πατέρας σου, ο παππούς σου και οι άλλοι υλοτόμοι να τα κόψουνε. Πώς τα κόβανε;
Με τα τσεκούρια ή με τις καρμανιόλες, τις σιγάτσες που λέγανε. Τις λέγανε και καρμανιόλες και σιγάτσες. Σε άλλα χωριά έχω ακούσει τις
λέγανε καρμανιόλες. Μεις τις λέγαμε σιγάτσες. Πηγαίναμε και δούλευε ο ένας από τη μια κι άλλος από την άλλη και γινόταν αυτό. Και
εφόσον κάναμε από τη μια με το τσεκούρι τακάδα πού θα πέσει ο
πεύκος, στεκόμασταν από την άλλη με τη σιγάτσα και πριονίζαμε κι
έπεφτε ο πεύκος.
Μετά τι γινόταν;
Είπαμε στο βουνό τη μαύρη πεύκη την κάνανε πάντα τετράγωνα ή πλάκες.
Ναυπηγήσιμα κάναμε τα ήμερα πεύκα, τα λαρυγγοειδή, που είναι
εδώ χαμηλά.
Ας πιάσουμε λοιπόν από εδώ. Κόβατε ένα λαρικοειδές πεύκο...
Ναι και θέλαμε να το πελεκήσουμε με το τσεκούρι. Πρόσεξε να δεις,
έπρεπε να ήτανε μέρα να τα κάναμε να τα δείτε. Ας πούμε ότι αυτό
είναι πεύκο και πέφτει κάτω. Έχει κλαριά από δω έχει κι από κει.
Στεκόμασταν με το τσεκούρι και καθαρίζαμε τη μια πάντα από δω
και την άλλη από κει. Έχουμε στάφνη, μάλλινη στάφνη κάναμε και
βάζαμε κόκκινη μπογιά ή γαλάζα σα λουλάκι, δεν ήτανε λουλάκι.
Σταφνίζαμε από τη μια πάντα, μετρούσαμε με το μέτρο από δω να
το κάνουμε 30 πόντοι από δω τριάντα και από πάνω. Και στεκόμασταν ύστερα με το τσεκούρι και το καθαρίζαμε από τις δυο πάντες.
Το μπατέρναμε δίπλα, πάλι στάφνη από τη μια κι από την άλλη, παίρναμε τις πάντες και γινόταν ένα τετράγωνο ξύλο.
Βουβό μεν αλλά τετράγωνο, καθαρισμένο, γιατί είχε βουβά που τα ξεφλουδίζανε μονάχα.
Εκείνα τα λέγανε στρογγυλά. Βγαίνανε τα κλωνάρια μονάχα και τούμπες
κάτω.
Είχαμε λοιπόν τετράγωνα βουβά και στρογγυλά βουβά.
Α μπράβο! Είχανε και τις αντένες. Δέκα δεκαπέντε μέτρα πεύκα μικρά
μέσα σε δάση που ήτανε δασιά, πολύ δασωμένα, και γίνονταν ψηλά
τα πεύκια εκεί. Ό,τι είναι δασύ γίνεται ψηλό.
Δηλαδή οι αντένες δεν ήταν από κυπαρίσσια, ήταν από πεύκα.
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Πεύκα.
Κατάρτια τα κάνανε;
Δεν τα κάνανε κατάρτια, αλλά τι τα κάνανε δεν ξέρω. Και πασσάλοι. Πιο
μικρά πεύκα, τοσαδά [δείχνει διάμετρο 10-15 εκατοστά], από δυο
μέτρα μέχρι δέκα μέτρα, όσο έβγαινε το πεύκο. Μετά είπαμε βγάζαμε
και τις πλάκες με το ίδιο κόλπο που κάναμε το τετράγωνο βουβό. Το
χωρίζαμε βέβαια να φύγει το σόκορο, η φούντα να φύγει και να μείνει
το τετράγωνο. Ύστερα θέλαμε να τις κάνουμε πλάκες. Πόσο θέλαμε
να γίνουν, τριάρες; Χωρίζαμε τρία μέτρα από δω [τη μια πλευρά]
τρία μέτρα από κει. Το σταφνίζαμε κι αυτό κανονικά στις διαστάσεις
που θέλαμε και το κάναμε. Είχαμε τα τεζιάκια. Ξέρετε τι ήταν τα
τεζιάκια;
Όχι.
Δεν ξέρετε. Πες πως ήταν ο ένας [εργάτης του πριονιού] από κάτω κι άλλος
από πάνω. Βάζαμε το ξύλο εδώ έτσι. Μες στο δάσος πώς γινόταν
αυτό; Λοιπόν. Πάντα σε κατηφόρα βάζαμε ή ξύλο από κει δυο μέτρα,
ανάλογα για να κάνουμε το τεζιάκι. Τι ήτανε το τεζιάκι. Μια βάση
από δω, μια βάση από κει και βάζαμε από πάνω το ξύλο που θέλαμε
να σκίσουμε έτσι, από δω βάζαμε ένα άλλο ξύλο και το πλακώναμε
με πέτρες από πάνω για να μην μας κάνει αυτό [για να μην ανατραπεί το ξύλο], παίρναμε το πριόνι, ο ένας από πάνω ο άλλος από κάτω
και σκίζαμε μέχρις εδώ [μέχρι το μισό ξύλο σε μήκος]. Δυο πλάκες,
τρεις πλάκες, ανάλογα με το πάχος που είχε το ξύλο. Μετά βάζαμε
μια πέτρα από κάτω στο κέντρο και το μπατέρναμε κι αρχίζαμε και
το πριονίζαμε πάλι και βγάζαμε τις πλάκες. Έτσι γίνονταν οι πλάκες.
Με τη σιγάτσα το κόβατε;
Με το πριόνι, η σιγάτσα δεν έπιανε.
Ό,τι περίσσευε από αυτή τη δουλειά τι το κάνατε;
Σκόρτσες, καυσόξυλα και τα ρέστα.
Η σκόρτσα τι είναι;
Κοίτα να δεις. Όταν ήταν να βγάλουμε τις πλάκες, δεν το κάναμε τετράγωνο το ξύλο, παίρναμε τις δυο πάντες. Το μπατέρναμε έτσι, και από
δω ήτανε, δεν το είχαμε πελεκημένο. Για να μην το πελεκούμε και
κάνουμε διπλή δουλειά, το σταφνίζαμε και το βγάζαμε κι από τη μια
κι από την άλλη. Αυτές λεγότανε σκόρτσες. Ήταν τα υπολείμματα
αυτά. Τα πετούσαμε, έτσι τα αφήναμε, πηγαίνανε για καυσόξυλα, δεν
μας κάνανε αυτά τα ξύλα, δεν τα θέλαμε.
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Και για φράχτες θα κάνανε.
Πολλές χρήσεις. Καλύβες κάνανε τότες, πολλά. Όποιοι θέλανε, πηγαίνανε
και παίρνανε.
Μήπως θυμάσαι ποια περίοδο του χρόνου άρχιζε και ποια τέλειωνε η
υλοτόμηση;
Όλο το χρόνο.
Πότε λέγανε πως ήταν η καλύτερη εποχή;
Το χειμώνα από το Μάρτη μέχρι το Σεπτέμβριο.
Περίμενε, από το Μάρτη μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έχει χειμώνα.
Τέλος πάντων αυτά δεν τα πολυκοιτάζαμε, προ παντός στα έλατα εκεί
πάνω. Τα κοιτάζαμε πολλές φορές που κόβαμε ήμερα ξύλα: κυπαρίσσια, λεύκια, καρυδιές, κερασιές, γιατί όλα αυτά τα κάναμε υλοτομία τότε. Τα κόβαμε χειμώνα που είναι οι χυμοί κάτω. Είναι κάτω οι
χυμοί σε όλα τα δέντρα. Από δω κι ύστερα φέρ’ ειπείν [από το Νοέμβριο] οι χυμοί είναι κάτω δεν είναι πάνω. Το Μάρτιο που είναι
άνοιξη βγαίνουνε οι χυμοί απάνω.
Άρα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτιο ήθελες να πεις.
Ναι, και άμα οι χυμοί είναι μέσα, δεν κρατάει το ξύλο.
Ωραία, το καταλάβαμε. Αφού ρίχνατε κάτω ένα, δυο, δέκα πεύκα που
είχε προσημάνει η δασική υπηρεσία μετά από πόσο καιρό έπρεπε
να τα αποφλοιώσετε κτλ;
Πρόσεξε να δεις, ένας ένας πεύκος που έπεφτε κάτω τελείωνε. Δεν είχε
δεύτερη δουλειά πίσω. Το κάναμε ή ναυπηγήσιμο ή πλάκες ή τετράγωνο. Πήγαινε αυτό. Ύστερα πηγαίναμε στον άλλο πεύκο. Κόβαμε
τον άλλονε, τα ίδια. Τον άλλονε τα ίδια, αμέσως.
Και μεταφερόταν αμέσως ή έμενε εκεί για καιρό;
Προσέξτε. Θα τελειώσουμε την άδεια, πόσα κυβικά μας είχε προσημάνει;
Δέκα κυβικά, είκοσι κυβικά; Όσα κυβικά θέλαμε μεις να μας προσημάνει. Δεν έβγαινε η ποσότητα σε αυτά που μας είχε προσημάνει, ξαναερχότανε ο δασικός να μας κάνει συμπληρωματική άδεια για να
καλύψουμε τα κυβικά που θέλαμε.
Υποτίθεται ότι πληρώνατε για την άδεια προσήμανσης.
Ο φόρος ήτανε φόρος. Φυσικά, χωρίς φόρο;
Είτε ιδιωτικό ήταν το δάσος είτε δημόσιο;
Ό,τι και να ’τανε. Φόρο μονάχα δεν πληρώνανε οι ιδιώτες, ξέρεις πού; Είχανε δάση δικά τους. Τότε δεν είχε ξένες ξυλείες. Κι ήθελε να κάμει
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ένα σπίτι, να κάμει ένα παράθυρο, μια σκεπή, ξέρω γω. Φώναζε το
δασικό, θέλω να μου δώσεις δυο πεύκια, πέντε, για να κάνω αυτά τα
πράματα.
Ιδιόχρηση δηλαδή.
Ναι. Εκεί δεν πλήρωνε φόρο ο ιδιώτης. Αλλά η προσήμανση έπρεπε να
γίνει όπως είπα προηγουμένως.
Μαζευόντουσαν λοιπόν ένα δυο, πέντε δέκα κυβικά βουβά και αυτά
έπρεπε να τα μεταφέρετε από το βουνό. Έπρεπε να ξανάρθει πάλι
ο δασικός να δει αν έγινε σωστά η υλοτόμηση;
Πρόσεξε να δεις. Ερχότανε να τα ξαναχτυπήσει.
Με τι τα χτυπούσε;
Με το σφυράκι, άλλη σφύρα.
Πώς λεγότανε αυτή η διαδικασία;
Σήμανση κανονική νομίζω. Είχαμε δηλαδή προσήμανση και σήμανση.
Και πώς τα μεταφέρνατε;
Με τα ζώα από τα βουνά με σύρτες. Έχουμε πολλούς σύρτες.
Θυμάσαι;
Αφού έχω δουλέψει εκεί. Άι η μούλα κει δα πάνω [δείχνει φωτογραφία].
Ξέρεις πόσα ξύλα έχουμε μεταφέρει; Χρόνια το ’χα εκείνο το μουλάρι
και κατέβαζα ξύλα.
Για πες μας πώς μεταφερότανε ένα τέτοιο βουβό.
Έχω κι εργαλεία ακόμα. Λοιπόν, πες ότι είναι στην Κρυάβρυση. Είχαμε,
μας τα ’κανε, όλοι κάνανε οι σιδεράδες τότες, χαλκάδες τα λέγαμε.
Καρφώναμε στο ξύλο το χαλκά με ένα ματρακά στην άκρη, στο κεφάλι μπροστά. Είχαμε ζέματα, όπως κάνουμε στο ζευγάρι, με αλυσίδες, με ζυγαριά πίσω, με το κολάρο στο λαιμό, τα ίδια πράγματα
ήτανε, που ’τανε πιο γερά όμως. Η ζυγαριά πίσω είχε δυο κρικέλες
κι οι χαλκάδες τα ίδια. Περνούσαμε το ένα μέσα στο άλλο, περνούσαμε ένα ξύλο μέσα σφήνα για να μη βγαίνει, κι έπαιρνες το ζώο και
το τράβαγες.
Στις κατηφόρες;
Εμ, εκεί ήτανε η δουλειά! Εκεί ήτανε η τέχνη και για το ζώο και για τον
αγωγιάτη. Δεν είπαμε ότι η πείρα διδάσκει; Δεν διδάσκει μόνο τους
ανθρώπους, διδάσκει και τα ζώα. Είχε ένα ζώο από αυτά τα ιταλικά
που σας είπα προηγουμένως ένας θείος μου, ο οποίος είναι πεθαμένος
τώρα, ήτανε χρόνια βουβατζής, από το χωριό μας, ο Στέλιος Γεροχρι-
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στοδούλου. Αυτό το μουλάρι, με συγχωρείτε, πέταγε, δεν το ’πιανε
ξύλο ποτές, ούτε να το χτυπήσει, ούτε τίποτα. Ήξερε. Δεν ήταν όλα
έτσι, βέβαια. Θέλανε προσοχή. Γιατί στην κατηφόρα έσερνε το ξύλο,
έφευγε. Έπρεπε να πάει έτσι το μουλάρι [δείχνει κίνηση] για να μην
το χτυπήσει στα πόδια, κατάλαβες;
Τι γινόταν στις απότομες κατηφόρες;
Άμα ήτανε μια κατηφόρα εκατό μέτρα δεν μπορούσες να βάλεις το ζώο
εκεί. Εδώ απέναντι έχουμε κάτι σύρτες. Φέρνανε από πάνω οι βουβατζήδες τα ζώα. Αυτά τα λέγανε πηδήματα. Ξεζεύαμε εκεί, αμολούσαμε τα ξύλα μόνα τους και ερχόντανε μια απόσταση εκατό διακόσια
μέτρα στο γκρέμνο κάτω. Να πάνε πάλι κάτω κει [οι βουβατζήδες με
τα ζώα] για να τα ζέψουνε και να τα κατεβάσουνε παρακάτω. Έτσι
γινόταν η διαδικασία.
Τα πηγαίνανε στο δρόμο, όχι στη θάλασσα μέσα;
Εκεί που πήγαινε αυτοκίνητο για να φορτωθούνε.
Θυμάσαι καθόλου εκτός από αυτοκίνητο να τα κατεβάζουν στη θάλασσα;
Και στη θάλασσα. Θυμάμαι όταν κάνανε του Τυπάλδου το καΐκι δεν είχε
τότες δω πέρα φορτηγά αυτοκίνητα, ίσως είχανε αυτοί οι Καλησπέρηδες, δυο αδέρφια στο Καρλόβασι, δεν θυμάμαι να σας πω καλά.
Θυμάμαι όμως ότι τα ρίχνανε στη θάλασσα και τα τραβούσανε με
βάρκες και τα πηγαίνανε στον Άγιο.
Σε ποιο σημείο κάνανε αυτό το καΐκι;
Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πού είναι η φάμπρικα του Παπαγεωργίου; Όπως
πηγαίνουμε, λίγο παραπέρα εκεί. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό το
μέρος, έχουνε κάνει καφέδες, έχουνε κάνει διάφορα. Ακριβώς εκεί
που είναι του Θαλασσινού η ταβέρνα. Εκεί γίνηκε το καΐκι. Θυμάμαι
που το ρίξανε στη θάλασσα και το πήγανε στο Βαθύ. Δούλεψε και ο
πεθερός μου εκεί. Εκεί δουλεύανε πολλά πριόνια με μια οκά σιτάρι
μεροκάματο. Τους το έδινε ο Τυπάλδος. Λεφτά δεν θέλανε, ήτανε
στούκας.
Ο Τυπάλδος είχε φέρει ένα φορτίο σιτάρι από τον Πειραιά και με αυτό
πλήρωνε τους εργάτες να του κάνουνε το καΐκι.
Εκεί δούλευε ο πατέρας μου, οι μπαρμπάδες μου, ο παππούς μου. Όλοι
δουλεύανε, τα θυμάμαι αυτά τα πράματα.
Οι Ιταλοί βλέπανε, ε;
Με τους Γερμανούς νομίζω έγινε το καΐκι.
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Το ’44 το ’ριξαν στη θάλασσα.
Πάντως το ’42 αρχίσανε να το κάνουνε. Πότε τέλειωσε ακριβώς πού να
θυμάμαι. Αλλά για να γίνει ένα τέτοιο σκάφος ήθελε διάστημα, δεν
γινότανε σε μια βδομάδα.
Εσείς και στα ανταρτικά υλοτομούσατε...
Και στην Κατοχή δεν σταμάτησε το επάγγελμά μας.
Με την ίδια διαδικασία πάντα. Δεν σας εμπόδιζε κανείς, ούτε οι αντάρτες ούτε κανένας;
Όχι.
Εκτός από τη νόμιμη υλοτόμηση, πώς δρούσε η παρανομία, υπήρχε
κοινό μυστικό ότι θα κόψετε παράνομα πεύκα;
Εγώ έχω πάει στο δικαστήριο για λαθραία ξύλα.
Ποιος σε κατήγγειλε;
Πάντα να ξέρεις ότι υπάρχουνε και «καλοί» ανθρώποι. Με την κακιά έννοια εννοώ. Δηλαδή έχουμε και φίλοι έχουμε και εχθροί. Μια φορά
πήγαμε και κόψαμε ένα πεύκο εδώ παραπάνω με ένα φίλο μου να
βγάλουμε κάτι μαδέρια. Με το πριόνι.
Ποιανού ήτανε ο πεύκος αυτός;
Μοναστηριακά. Όχι δημόσια, μοναστηριακά, της Εκκλησίας. Δεν ήτανε σε
ιδιωτικό δάσος. Μας πρόδωσε κάποιος. Είχε η Εκκλησία, ο ΟΔΕΠ,
δυο δασοφύλακες από τους Βουρλιώτες. Ο Νίκος δεν θυμάμαι πώς
τονε λέγανε και Δημήτρης Τριπολιτσώτης. Αυτός ήρθε και μας έπιασε,
μας έκανε μήνυση και μας πήγε στο δικαστήριο.
Σας τιμώρησε ο δικαστής;
Μας τιμώρησε. Χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι πόσο. Η παρανομία πάντα τιμωρείται. Και πρέπει να τιμωρείται.
Στην περιοχή σας υπήρχε κρατικός υπάλληλος, δασοφύλακας; Ή επέβλεπε ο αγροφύλακας;
Ο αγροφύλακας με τα δάση τότε δεν είχε καμιά δουλειά. Μην κοιτάτε
τώρα που τα κάμανε αλλιώς τα πράματα. Καμιά δουλειά δεν είχε ο
αγροφύλακας με τα δάση. Ο αγροφύλακας κοίταζε μόνο τα αγροτικά.
Δασοφύλακες υπήρχανε. Όχι σαν και αυτουνούς που σεργιανάνε
εδωνά σαμέσα. Είχε Δασαρχείο στο Βαθύ, είχε Δασαρχείο στο Καρλόβασι. Και είχανε στον Άγιο τότες κάποιονε, είχανε και στον Πύργο.
Να επιβλέπουν. Αμέ!
Θυμάσαι ονόματα υλοτόμων από το χωριό ή την περιοχή σας;

307

Όσους θέλετε. Να ξεκινήσουμε από τον παππού μου και τα παιδιά του:
Νίκος Λυμπέρης, παππούς. Ο Κώστας ο Λυμπέρης, ο Δημήτρης ο Λυμπέρης και ο Χάρης ο Λυμπέρης, παιδιά του αυτά. Μετά Νίκος Πάσχαρης, Γιάννης Γεροχριστοδούλου, τον εαυτό μου δεν τον έχω ακόμα
βάλει, ήμουνα πιο μικρός, Νίκος Βούρος, Κώστας Ευσταθίου, Κώστας
Αγαπητός, Μανόλης Αγαπητός, αυτοί ήταν όλοι πριονιάτες, Μανόλης
Λυμπέρης, Νίκος Λυμπέρης, επαγγελματίες όλοι πριονιάτες.
Αυτοί κάνανε ένα σωματείο! Είχατε ποτέ σωματείο;
Ήμασταν πολλοί. Δεν είχαμε ποτέ σωματείο.
Πηγαίνατε ομαδικά να κόψετε σα συνεργείο;
Σα συνεργείο ναι, αλλά πάντα είχαμε αφεντικό, έναν πρόεδρο να τον
πούμε. Είχανε ένα συνεταιρισμό κάποτε οι πριονιάτες αλλά δεν κράτησε.
Ούτε έγινε επίσημος από το πρωτοδικείο;
Επίσημος ήτανε, αλλά δεν κράτησε. Τον χαλάσαμε εμείς οι ίδιοι.
Ποια περίοδο έγινε;
Δεν θυμάμαι ακριβώς, από το ’50 μέχρι το ’60, εκεί μέσα πρέπει να ’ναι.
Από τους Σταυρινήδες ποιοι ήτανε πριονιάτες;
Από Σταυρινήδες ήτανε ο Φώτης ο Χατζημανώλης, ο μπαρμπα Νικόλας,
α, αυτοί είχανε τα τσάρκια, να σας πω για τα τσάρκια.
Τι είναι τα τσάρκια;
Τα νεροπρίονα. Τα λέγανε τσάρκια. Είχαμε εδώ στη δικιά μας περιοχή
από τους Γκιναίοι μέχρι τους Σοφούληδες πιο κάτω, στου Χατζημανώλη που λέμε, είχαμε τρία τέτοια.
Αυτά ήτανε εγκατεστημένα σε σταθερό μέρος, δεν μπορούσαν να τα
μετακινήσουν;
Σε σταθερό μέρος.
Εκεί πηγαίνατε τα βουβά;
Ναι. Κοίταξε να δεις, πρώτα πρώτα το τσάρκι το ’χε ο Νικόλας ο Χατζημανώλης που είπα, που ήτανε κι αυτός γέρος τότες, πρώτος πριονιάτης στους Σταυρινήδες. Είχε τα παιδιά του το Μανόλη, το Φώτη, το
γαμπρό του ύστερα τον Κατσίκα τον Παναή, ο Κατσίκας ο Παναής
είχε τους γαμπρούς του...
Ο Κατσίκας από πού ήτανε;
Από τους Σταυρινήδες. Κι άλλοι ακόμα, δεν τους θυμάμαι όλους.
Πες μας για τα νεροπρίονα.
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Να σας πω. Αυτά δουλεύανε με νερό. Γινότανε πάντα μέσα σε ρεματιά
που είχε νερό πολύ. Πώς γινότανε; Ήτανε μεγάλη μαστοριά να το κάμεις αυτό το πράμα. Πώς να σας το παρουσιάσω τώρα, δεν ξέρω.
Πρώτα πρώτα είχε στέρνα από πάνω που χώραε πολλά κυβικά νερό
μέσα.
Ήθελε μεγάλη ποσότητα νερού την ώρα που δούλευε;
Ήθελε αρκετή. Και ανάλογα πώς θα το δούλευες εσύ. Κάνανε με ξύλα ένα
σωλήνα, να φανταστείτε τόσο [δείχνει μια αγκαλιά του] που ήτανε
δέκα-δώδεκα μέτρα μακρύς, ανάλογα και τον είχανε έτσι σε κατηφόρα. Ερχότανε από πάνω το αυλάκι το νερό και έπεφτε εδώ. Από
πάνω είχε μια μεγάλη τρύπα, ένα μεγάλο άνοιγμα, να πέφτει το νερό
μέσα σ’ αυτό που σας έδειξα τώρα, σαν το μπουκάλι ένα πράγμα
αλλά μεγάλο ε [δείχνει πάλι την αγκαλιά του]. Περνούσε το νερό
μέσα, κι αυτό ήτανε στενό όσο πήγαινε σακάτω, στένευε, στένευε,
στένευε για να αυξάνει πίεση και κάτω κάτω είχε φτερωτή, όπως
είναι η προπέλα στα καράβια, σαν το νερόμυλο, το ίδιο πράμα όπως
ήταν ο νερόμυλος που είχε τον καταρράχτη. Αλλά στα τσάρκια ήτανε
ξύλινα δεν ήτανε πέτρινα όπως τα κάνανε στους μύλους. Αυτό του
’χανε κάμει ένα μηχανισμό από κάτω και το συνδέανε με το πριόνι,
[σαν το χειροκίνητο], έχω κι απ’ αυτό ένα, θα ’τανε 1,20 μακρύ και
φαρδύ με μεγάλα δόντια και τα ρέστα. Κάνανε τη μαγκανωσιά όπως
είναι στ’ άλλο πριόνι, κάνανε βάσεις ολόγυρα για να στέκει και ν’
ανεβοκατεβαίνει στα ίσα και με τη δύναμη που έπεφτε το νερό στη
φτερωτή έπαιρνε κίνηση αυτό το πράμα και πήγαινε πάνω κάτω. Και
το ξύλο που σας είπα που κάναμε, είχανε πάτωμα και το βάζανε
κάτω με σχισμή δω πέρα σαν οδηγό, και το ξύλο πήγαινε μόνο του
σιγά σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, και το πριόνι δούλευε.
Σαν κορδέλα δηλαδή.
Σαν κορδέλα. Έτσι ήταν τα νεροπρίονα. Εν ολίγοις σας τα ’πα τώρα.
Έχεις κάποια εργαλεία;
Έχω το πριόνι που ’σχιζε, πώς το ’χω. Είχε ένας κουμπάρος μου, αυτός ο
Μανόλης Λυμπέρης που σας είπα, και είναι νονός του γιου μου, πέθανε στην Αυστραλία, αυτός είχε ένα πριόνι στους Γκιναίοι από κάτω.
Τώρα υπάρχουν ίχνη από αυτά τα νεροπρίονα;
Δεν υπάρχουν κι εγώ που πήγα μια φορά, είχα να πάω χρόνια, δεν γνώριζα
τίποτα. Πέσανε κάτω όλα από χρόνια.
Πού αλλού είχε πριόνια;
Πιο κάτω ήταν του μπαρμπα Νικόλα του Χατζημανώλη που σας είπα
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από τους Σταυρινήδες και πιο κάτω, στου Δανά τις Λάκες που λένε,
στα Υδρουσώτικα μέσα στη ρεματιά, ήτανε μιανού Ψαριανού.
Αυτά θυμάσαι ότι υπήρχαν τότε;
Τρία ήταν, δεν είχε άλλα. Σε αυτά τα νεροπρίονα, του Ψαριανού και στου
Μανόλου, είχα δουλέψει εγώ, ήταν κουμπάρος μου ο Μανόλος, ήμουν
μεγάλος τότε, είχα τα μουλάρια, κουβαλούσαμε πλάκες και τα ρέστα.
Γιατί είχε και ζώα αυτός ο Μανόλος που ’χε το τσάρκι. Δούλεψα μια
εποχή και σ’ αυτόνε. Και στον Ψαριανό που ’τανε το τελευταίο
τσάρκι, κάτω κάτω. Πώς τον είπα, Ψαριανός ήταν ο γαμπρός του, του
είχε δώσει την κόρη του, και το ’χε αυτός ο Ψαριανός, ήταν ένας λειψός άνθρωπος, αλλά ήτανε η γυναίκα του παλικάρι. Κάναμε συνεταιρισμό μια χρονιά μ’ αυτόνε. Το δούλευα εγώ το πριόνι, τα πεύκια
εγώ τα ’κοβα, εγώ τα τράβαγα, γω τα πάαινα κοντά, γω τα ’σχιζα,
εγώ κουβάλαγα με δυο μουλάρια τις πλάκες στα Κοντακέικα. Είμαι
τραβηγμένος πολύ. Τέλος πάντων. Και τα θυμάμαι κάργα αυτά τα
πράματα, γιατί τα ’χω δουλέψει.
Έβγαζε χρήματα αυτή η δουλειά;
Ε, είχε ένα μεροκάματο. Βέβαια κοίτα να δεις. Στα ξύλα αυτά, στα πελεκήματα και στο πριόνι ήτανε μαστοριά, ήτανε μια τέχνη. Δεν μπορούσε να δουλέψει ο καθένας, όταν δεν ήξερε. Παίρναν λιγάκι πιο
καλό μεροκάματο.
Η δουλειά ήταν δύσκολη. Φρέσκα ξύλα, βαριά, επικίνδυνες οι μετακινήσεις...
Βαριές δουλειές.
Ατυχήματα γίνονταν; Τραυματίζονταν ζώα, άνθρωποι;
Είχε, είχε. Ζώα έχουνε τραυματιστεί και σκοτωθεί. Εδώ στη δικιά μας περιοχή σκοτώθηκε μια χρονιά ένα μουλάρι ενός Μαραθοκαμπίτη. Ένας
θείος μου, αυτός που σας είπα πως είχε το καλό μουλάρι, που δεν το
’πιανε τίποτα. Αυτός είχε σπάσει τα πόδια του δυο τρεις φορές με
τα βουβά.
Από τον Άγιο Κωνσταντίνο είχε πριονιάτες;
Δεν είχε. Είχε εμποροϋλοτόμοι. Ήτανε ο Χατζηλούκας ο Μιχάλης, ο Γιάννης
ο Μαραγκός, που είχε πέρα πέρα την ταβέρνα. Ο Γιάννης ήτανε καλό
αφεντικό, ειλικρινής άνθρωπος.
Τι δουλειά έκανε ακριβώς;
Αγόραζε ξυλείες, όχι ότι πήγαινε και δούλευε, όπως δουλεύαμε μεις. Εμποροϋλοτόμος.
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Στους Βουρλιώτες ποιοι ήταν;
Στους Βουρλιώτες είχε μαστόροι καλοί. Είχε τους Καπλαντζήδες. Στους
Μανωλάτες ήτανε οι Μαυρολιάδες. Στους Σταυρινήδες οι Χατζημανωλαίοι. Και στην Άμπελο οι Λυμπέρηδες, έτσι χοντρά χοντρά.
Στους Αρβανίτες είχε;
Είχε στους Αρβανίτες, αλλά δεν τους ήξερα και πολύ. Είχε μαστόροι κι
εκεί. Ήξερα κανα δυο γέροι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Όχι Κιουλάφηδες, οι Κουλάφηδες είναι Βουρλιώτες και Μανωλατιώτες. Δεν τους
θυμάμαι τους Αρβανίτες, ένας Ταμπακολόγος νομίζω;
Αυτός ήτανε από τον Πύργο. Ναι, δεν τους ήξερες, ήτανε μακριά από
δω.
Ναι, ήτανε μακριά.
Να κάνω μια ερώτηση να μου διευκρινίσεις; Εσείς που ασχολούσασταν
με την υλοτομία ξέρατε όλη τη διαδικασία; Δηλαδή, μπορούσες εσύ
ή ο οποιοσδήποτε να ρίξει κάτω ένα πεύκο σωστά ή υπήρχε ο τεχνίτης που έκανε το κουμάντο;
Όλοι μας τα ξέραμε αυτά. Όλοι οι πριονιάτες όλη τη διαδικασία την ξέραμε. Είχε βέβαια και πιο τεχνίτες. Οι πιο γέροι ήτανε και πιο τεχνίτες. Πρώτα πρώτα, ένα ξύλο για να το κάμεις τετράγωνο, όσο είναι η
πάνω να είναι και η κάτω πάντα, αν ήτανε πάνω 30 φερειπείν, έπρεπε
να βγει και κάτω 30, να μην είναι 40 από κάτω. Εκεί είχε μαστοριά,
γιατί δεν το ’κανες με το πριόνι ή την κορδέλα, το ’κανες με το τσεκούρι, το δούλευες με το μάτι. Εκεί ήταν η μαστοριά, με το πελέκημα.
Και καλά το πελέκημα, αυτά τα ξύλα που προορίζονταν για τα καΐκια
πώς ξέρατε τι χρειάζονταν;
Αυτά ήτανε πάλι, πώς να στο πω, άλλη τέχνη. Η τέχνη αυτού πού ήτανε.
Ο κάθε πεύκος έχει και τη δική του τοποθεσία που θα πάει πάνω στο
καΐκι. Γιατί δεν μπορούμε φέρ’ ειπείν να ’ναι ένα ξύλο ίσιο, να μην
έχει καμπύλες και να το κάνουμε πέτσωμα σε καΐκι.
Ας πούμε στην πρύμη του καραβόσκαρου.
Ναι, δεν πάει, χαλάμε τα νερά. Πρέπει να ’ναι γυριστό [το ξύλο] για να
πάει σωστά, να μη σπάσουμε τα νεύρα του μέσα.
Αυτό δεν το ήξερε ο ναυπηγός;
Το ξέρανε οι ναυπηγοί αλλά και μεις όμως που ρίχναμε τα πεύκια κάτω,
ξέραμε το κάθε ξύλο πού θα πάει απάνω στο καΐκι.
Τώρα λες για τα στραβόξυλα;
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Βέβαια, τα στραβόξυλα ήτανε τα πρώτα που χρειάζονταν πάνω σε ένα
καΐκι.
Πεύκα ήτανε πάντα τα στραβόξυλα;
Ναι, από αυτά τα ήμερα. Έλατο σε καΐκι δεν έμπαινε. Και ήτανε η τέχνη
εδώ στο στάφνισμα. Γιατί άλλο είναι να είναι ίσο το ξύλο, να πιάσει
ένας από τη μια κι άλλος από την άλλη να τραβήξουνε μια στάφνη
έτσι [δείχνει ευθεία], κι άλλο είναι στο έτσι [δείχνει καμπύλη]. Εκεί
[στην καμπύλη] τη στάφνη τη βάζεις κομματάκι κομματάκι.
Πώς κόβεις το ξύλο καμπύλο.
Με το τσεκούρι το κάνεις.
Δεν κάνεις χνάρι πρώτα;
Το χνάρι γίνεται με τη στάφνη, όπως είπα.
Αλλά το πας σταδιακά;
Ναι, λίγο λίγο. Σταφνίζουμε αυτοδά [δείχνει περίπου 20 εκατοστά], πάμε
πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Κατάλαβες, για να μη χαλάσουμε τα
νερά του.
Αυτά πώς κυβίζονται;
Πώς κυβίζεται ένα τετράγωνο ξύλο, το ίδιο κυβίζεται και αυτό. Δεν έχει
σημασία. Τετράγωνο είναι κι αυτό.
Να πούμε για τον πίτυκα, τη ρετσίνη, όλα αυτά.
Τον πύτικα τον ξέρουνε οι Κοντακιώτες. Οι Κοντακιώτες ήταν πιτυκάδες.
Αυτοί μόνο μαζεύανε πίτυκα τότες. Και ζούσανε από αυτό το πράμα.
Πολλές οικογένειες.
Τι τον κάνανε;
Τον πήγαιναν στα βυρσοδεψεία. Στο Καρλόβασι. Τότε στα βυρσοδεψεία
δουλεύανε 300 ανθρώποι.
Από πού παίρνανε τον πύτικα, τον μαζεύανε από κάτω;
Από παντού, απ’ όπου βρίσκανε. Πηγαίνανε και γδέρνανε τα πεύκια όπως
ήτανε όρθια.
Δίνανε άδεια για να παίρνουνε νόμιμα πίτυκα;
Πρόσεξε να δεις. Στη γη δεν ήταν ο πίτυκας, γιατί αυτόνε που βγάζαμε
ήταν άχρηστος. Η κωλάτσα που έμενε από το πεύκο εδώ, κάτω κάτω,
είναι ο πιο χοντρός πύτικας. Αυτός την άλλη χρονιά έβγαινε εύκολα.
Την ίδια χρονιά ήταν λιγάκι δύσκολος, αλλά την άλλη χρονιά αυτός
πήγαινε με το τσεκουράκι, έκανε μια ετσιδά κι έβγαζε κάτι πάξες τέτοιες. Και γέμιζε τη σακούλα.
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Λαθραίο γινόταν αυτό ή δίναν άδεια;
Μάλλον δε δίνανε.
Και πώς δουλεύανε τα βυρσοδεψεία αν η προμήθεια ήταν παράνομη;
Δε δουλεύανε μόνο με πίτυκα. Δουλεύανε και με άλλα φάρμακα, με ρουζ,
που είναι σαν τον πίτυκα.
Επίσης υπήρχαν οι ρετσινάδες.
Ναι, τι κάνανε οι ρετσινάδες. Εκεί είχε άδεια.
Άδεια και φόρο;
Γι’ αυτό έβγαινε η άδεια, για το φόρο. Η άδεια ήτανε ο φόρος. Γιατί άμα
δεν έβγαζες άδεια, ήτανε λαθραίο το πράμα. Λοιπόν, όπως ήταν ο
πεύκος εδώ, με το τσεκουράκι τον ξεφλουδούσανε σ’ ένα μέρος κι
από κάτω...
Χαμηλά το κάνανε αυτό ή στο ένα μέτρο;
Πιο κάτω από το ένα μέτρο, για να μη χαλάει το ξύλο, κατάλαβες; Πρώτο
αυτό και δεύτερο βρίσκαμε πολλά ύστερα που κόβαμε εμείς πεύκα,
βρίσκαμε τις πρόκες, καρφώνανε τις πρόκες και τις βρίσκαμε. Κάνανε
κάτι κουτάκια έτσι, τέτοιο στιλ και τα καρφώνανε.
Τενεκεδένια ήταν τα κουτάκια;
Ναι. Κι από τη μια κλειστό, κι αφού το ξεφλουδούσανε από πάνω, η ρετσίνα σιγά σιγά έμπαινε μέσα και γέμιζε το κουτάκι. Έτσι μαζώνανε
τη ρετσίνα.
Καταστρεφότανε το πεύκο με το κόψιμο;
Δεν πάθαινε τίποτα. Κει κάτω τι να πάθει. Γι’ αυτό και το ξεφλουδούσανε
χαμηλά.
Πού τη χρησιμοποιούσανε αυτή;
Ξέρω μόνο για κρασί. Αν τη χρησιμοποιούσανε κι αλλού, δεν ξέρω.
Το δαδί πώς το βρίσκατε;
Τα μεγάλα έλατα που είναι πάνω στο βουνό, η μαύρη πεύκη κάνει δαδί.
Εδώ χαμηλά η λαρυγγοειδής δεν κάνει δαδί. Σπάνια σε κανένα παλιό
πεύκο να βρεις κάτω κάτω. Ενώ το μεγάλο πεύκο απάνω έχει δαδί
πολύ μέσα, δηλαδή στα 6 με 7 μέτρα [ύψος] αν είναι τόσο [δείχνει
πάχος μια αγκαλιά] έχει τόσο δαδί [δείχνει 15 με 20 εκατοστά διάμετρο]. Τότε βρίσκαμε σπάνια τέτοια πράματα, όχι σε όλα, και κάναμε μεσές σε καλύβια. Ένα καλύβι π’ όχουμε στο βουνό, ο πατέρας
μου, μαζί τα πριονίσαμε. Πορτοπαράθυρα και μεσές όλο δαδί. Τα
’χαμε βρει στους Γκιναίοι. Τίποτα δεν παθαίνουνε.
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Ακόμα και ύστερα από 100 χρόνια;
Από την Κατοχή είναι αυτά που σας λέω και πρέπει να βρίσκεται εδώ σαμέσα ένα παράθυρο που πήρα από κει πάνω.
Το μαύρο πεύκο το χρησιμοποιούσαν στην οικοδομή;
Ναι, το δαδί δεν σαπίζει ποτέ. Το σίδερο σαπίζει αυτό δεν παθαίνει τίποτα.
Δηλαδή οι μαραγκοί το χρησιμοποιούσαν το δαδωμένο πεύκο.
Δεν χρησιμοποιούνταν πολύ το δαδί στην οικοδομή, όχι. Είχε πολύ ρετσίνα.
Ξέρναγε;
Ξέρναγε, δεν μπορούσες να το βάψεις, δεν ήταν. Πιο πολύ το χρησιμοποιούσαμε για τη φωτιά και κάναμε σε καλύβια μεσές.
Το κατράμι από πού βγαίνει;
Είχα έναν πεθερό κι είχε γίδια δω παραπάνω ένα κοπάδι. Τότε είχε εφτά
κοπάδια. Τώρα δεν έχει ούτε ένα. Πώς βγάζανε το κατράμι: από δαδί
το βγάζανε και το κάνανε σαν καμίνι και του βάζανε φωτιά. Αλλά το
κάνανε με τέτοιο στιλ, το βάζανε από πιο ψηλά. Ξέρετε πώς κάνανε
τα καμίνια. Αφού βάζανε φωτιά από κάτω αφήνανε χώρο μέσα.
Και στο καμίνι των κάρβουνων αφήνουνε αεραγωγούς.
Όχι σε όλα τα καμίνια, έχω κάμει κι αυτή τη δουλειά. Και ασβεστοκάμινα
έχω κάμει και ξέρω. Αφήναμε μέσα κάτω κάτω ένα αυλακάκι με ένα
τενεκεδάκι και δω βάζανε τον γκαζοτενεκέ από κάτω. Καιγόταν το
δαδί κι έσταζε έσταζε μέσα στο αυλάκι και πάαινε μέσα στον τενεκέ.
Έτσι κάνανε το κατράμι.
Δηλαδή καιγότανε το δαδί...
Κι έβγαζε ένα χυμό μαύρονε. Αυτό λέγεται κατράμι. Το χρησιμοποιούσανε
για τα γίδια τότες, για τέτοια πράματα.
Όχι για τα καΐκια;
Όχι. Αυτό το βγάζανε οι τσοπάνηδες τότες. Το θέλανε για τα γίδια, για τις
πληγές, για πολλά πράματα. Ήτανε φάρμακο να πούμε. Επίσης βγάζανε το κυπαρισσόλαδο τότες, το ’χετε υπόψη σας;
Ακουστά.
Με αυτό ποτίζανε τα γίδια.
Βράζανε τα κυπαρισσόμηλα;
Όχι, με το ίδιο κόλπο σχεδόν που βγάζανε το κατράμι, βγάζανε και το κυπαρισσόλαδο.
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Από το ξύλο του κυπαρισσιού;
Ναι, μέσα από το δαδί του κυπαρισσιού. Γιατί τα χοντρά κυπαρίσσια
έχουνε δαδί μέσα. Ο τελευταίος που έβγαζε κυπαρισσόλαδο ήταν του
παππού μου του Νικόλα ο γιος ο πιο μεγάλος, ο Κώτσος. Κι έβγαζε
τέτοια πράματα. Του άρεσε. Δεν είχε ούτε ζώα ούτε τίποτα αλλά
γιατί ήτανε μέσα στα δάση πάντα με τις υλοτομίες, τα μάζενε, ήτανε
υπομονετικός άνθρωπος και το μοίραζε σε τσοπάνηδες έτσι, δεν το
πούλαε. Καλός άνθρωπος, αλλά πέθανε ο καημένος.
Ερχότανε να σας βρούνε καθόλου ναυπηγοί, άνθρωποι που κάνανε καΐκια, για να ζητήσουνε κανένα ειδικό ξύλο για τη δουλειά τους;
Λοιπόν, τους Κοντάρηδες που ’χουνε τον ταρσανά στο Καρλόβασι τους
ξέρεις; Τον Παναή και το Δημήτρη, ο Δημήτρης πέθανε βέβαια. Ημάστανε πολύ γνωστοί, γιατί είχα δουλέψει εκεί στον ταρσανά. Γιατί
ύστερα έσχιζα ξύλα με τα μηχανάκια, αυτά τα αλυσοπρίονα. Μου
’ρθε ο Δημήτρης μια φορά στο χωριό, είχα καφενείο. Ήρθε με ένα
άγνωστο άνθρωπο, ένα παλικάρι. Καθίσαμε, τα ’πιαμε λιγάκι. Τι είναι
Δημήτρη; Λέει, ήρθαμε να μας βρεις ένα ξύλο. Τι ξύλο; Αυτός ο άνθρωπος από δω, λέει, είναι Εγγλέζος. Έχει ένα κότερο, το χει φέρει
στο λιμάνι, εκεί σε μας, και θέλει να του βάλουμε ένα μπαστούνι
μπροστά, ξέρεις που βάζανε τα καΐκια.
Ναι, για να έχουνε μεγαλύτερο πανί.
Όχι το άλμπουρο σαπάνω, το μπροστινό.
Ναι, στην πλώρη.
Και πόσα μέτρα πρέπει να ’ναι αυτό; Λέει, 18 μέτρα. Μη με κοιτάζεις καθόλου. Θα βρούμε; Θα βρούμε. Το βρήκα. Βρήκα ένα κυπαρίσσι,
βγήκα πάνω, το μέτρησα, γιατί έπρεπε να ’ναι και η τσούντα απάνω
στις διαστάσεις που έπρεπε, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, 15 πόντοι
νομίζω. Να ξεκινάει από 30 και να καταλήγει 15, δεν θυμάμαι τώρα
ακριβώς τις διαστάσεις, είναι χρόνια. Τέλος πάντων βρήκα εγώ ένα,
αγριοκυπάρισσο μάλιστα, στο χωριό μας από κάτω, μέσα σε κάτι
ελιές, σε ένα άτιμο μέρος.
Στα Χάραυλα;
Όχι στα Χάραυλα, στην άλλη πάντα, στο δυτικό μέρος. Ήταν μιανού κουμπάρου μου. Το ζήτησα, μου το ’δωσε, το πλήρωσα του ανθρώπου, το
’κοψα, αλλά ήτανε πελώριο, ήτανε μπρος από κυβικό, στρογγυλό που
ήτανε. Δεν το ’θελα εγώ τόσο. Και δεν είχε ούτε σύρτη ούτε τίποτα,
να το περάσω μέσα σε ελιές, μέσα από ζημιές, μέσα από δρόμοι,
στροφές, μονοπάτια. Είχα δυο μουλάρια τότε. Είχα αυτό [δείχνει τη
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φωτογραφία μουλαριού στον τοίχο] κι είχα κι άλλο ένα. Τι το ’καμα;
Από τη μέση και κάτω το ’καμα τετράγωνο. Το μπατάρησα, πήρα τις
γωνιές. Το ξαναμπατέρνω, παίρνω τις άλλες γωνιές και ξανά και το
’κανα ολοστρόγγυλο.
Με το τσεκούρι;
Με το μηχανάκι, το αλυσοπρίονο. Και το ’κανα κοντύλι. Το κατέβασα στο
Λιβαδάκι εδώ παραπέρα, κι ήρθε ο Μήτσος και το πήρε με τον άνθρωπο αυτόνε και πλέρωσε κάργα και μου ’φερε θυμούμαι μια μπουκάλα ουίσκι τόση δώρο.
Στο Λιβαδάκι το κατέβασες, ε; Δύσκολο.
Δύσκολο μη συζητάς. Κι άλλη μια φορά βρήκα άλλα δυο δεκαοχτάρια. Τα
’θελε ο Νικόλας ο Γρίβας από τα Κοντακέικα που ήτανε εμποροϋλοτόμος. Δεν ξέρω αν τονε ξέρετε, Τριανταφύλλου, αλλά Γρίβας είναι
το παρατσούκλι του. Αυτός έκανε ξυλείες. Δούλεψα σ’ αυτόν 12 χρόνια. Και του τα βρήκα κι αυτά. Το ένα στα Κοντακέικα και τ’ άλλο
εδώ στα δικά μας.
Ιστορίες από αυτό το επάγγελμα, θυμάσαι καμιά ιστορία;
Κάναμε μια φορά μια υλοτομία στη Μεγάλη Παναγιά. Στους Κουμαραδαίοι. Αυτός ο Γρίβας μ’ έβαλε, γι’ αυτό τη θυμήθηκα τωραδά. Την
άδεια την είχε πάρει αυτός ο Γρίβας, ο Τριανταφύλλου. 150 κυβικά
ναυπηγήσιμα κάμαμε εκεί. Ξέρεις τι δάσος ήτανε στη Μεγάλη Παναγιά; Μην κοιτάς που πήρε φωτιά ύστερα και τα ’καψε όλα.
Το ζήσαμε εκείνο το δάσος.
Α, μπράβο. Τέσσερις μήνες ήμασταν εκεί. Μέναμε στο μοναστήρι. Ήτανε
ο παπά Συνέσιος, ποτήρι μη συζητάς.
Δηλαδή ένα συνεργείο από 3 με 4 άτομα τι παραγωγή μπορούσε να
κάνει μέσα σε μια βδομάδα.
Άκου να δεις. Ένας μάστορας όταν έκανε ένα κυβικό, ένα διακόσα ανάλογα μέχρι ανάμισι τη μέρα ήτανε μάστορας καλός.
Μόνος του ή με βοηθό;
Μόνος του. Δηλαδή ήμασταν συνεργείο 4 ανθρώποι. Έπρεπε να βγάλουμε
4 με 5 κυβικά ξύλα τετράγωνα.
Τι ιστορία ήταν αυτή με τη Μεγάλη Παναγία;
Ήθελα να πω ότι μέναμε στο μοναστήρι. Δεν είχαμε αυτοκίνητο κανένας
μας. Ήμασταν 4 ανθρώποι. Εγώ, ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Κώτσος που σας είπα προηγουμένως, που ’βγαζε το κατράμι και το κυπαρισσόλαδο, κι ένα άλλο παιδί, ο Γεροχριστοδούλου, φίλος μου, ο
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οποίος είναι πεθαμένος. Και δουλέψαμε εκεί. Εγώ κάθισα παραπάνω
με έναν άλλονε και κάναμε όλα τα καυσόξυλα.
Κάνατε καμίνια από τα πεύκα;
Όχι. Από τα καμίνια θυμάμαι ένα γέρο που είχαμε στο χωριό μας κι είχαμε
κι ένα σιδερά, τον μπαρμπα Μητσίνη που λέγαμε, κι έκανε τις φούντες, τα υπολείμματα που μένανε και τα ’κανε κάρβουνο για το καμίνι
του σιδηρουργού.
Μπα!
Πεύκο.
Δεν ήξερα ότι το πεύκο κάνει κάρβουνο.
Ναι. Κάνει για το σιδερά, αλλά καίγεται αμέσως. Δεν κρατάει όπως η ελιά
ή το άγριο ξύλο. Τι μου ’χει μείνει από την υλοτομία; Μια ιστορία.
Τότε αν θυμάσαι, υπήρχε ένας κλέφτης που λεγότανε Κουρσούνης.
Τον είχατε ακούσει;
Όχι.
Το επίθετό του ήταν Αλαφατζάνης. Αλλά τονε λέγανε «Κουρσούνη» γιατί
έφευγε σαν το κουρσούνι.
Από τους Βουρλιώτες ήτανε;
Από τους Βουρλιώτες. Αυτός ήτανε από την Κατοχή κλέφτης. Είχε έρθει
στο Κουρούντερε τότε και είχε κλέψει όλα τα καλύβια, πήγε στο
βουνό, μη συζητάς. Και τότε που ήμασταν... που λες αυτός υπήρχε
ακόμα. Έφευγε από δω, τονε βάζανε φυλακή, λάκαε πήγαινε στην
Τουρκία, από κει τονε διώχνανε ερχότανε από δω. Ήτανε τι να σας
πω, σαν κι αυτούς τους κλέφτες που τους βάζουν φυλακή και λακούνε
και τους κυνηγάνε, τα ίδια πράγματα είναι.
Τυχοδιώκτης.
Πίσω από τη μεγάλη αμπάρα, που λένε στα μοναστήρια, ο φίλος μου είχε
γράψει τα ονόματά μας, πιάσε τα μυαλά του τώρα. Βαγγέλης Γεροχριστοδούλου, Δημήτριος Λυμπέρης, Κώστας Λυμπέρης, Γιάννης Λυμπέρης. Τι έγινε μια φορά; Από τη δυτική πόρτα [του μοναστηριού]
μπήκε μέσα ο Κουρσούνης για να κλέψει εικόνες. Μπήκε βράδυ
οπωσδήποτε, πήγε ο παπάς ύστερα κλείδωσε την πόρτα, αυτός κλειδώθηκε μέσα. Στην άλλη πόρτα μπροστά ημάστανε μεις και μέναμε
σ’ ένα κελί, τα κλείναμε όλα, κλειδώθηκε μέσα. Έκανε τη δουλειά του
αυτός, άνοιξε την πόρτα κι έφυγε. Έκλεψε κάτι εικόνες. Σηκώνεται ο
παπάς το πρωί, πάει εκεί πέρα ν’ ανοίξει την πόρτα, τη βλέπει ανοιχτή. Μας ρωτάει εμάς, βρε παιδιά, μήπως πήγατε και κατεβάσατε
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την αμπάρα κι ανοίξατε την πόρτα; Τι να την κάνουμε την πόρτα
μεις; Πααίναμε καμιά φορά έξω, βγαίναμε από την άλλη πόρτα. Δεν
είχαμε καμιά δουλειά εκεί, κατάλαβες; Ψάχνει λοιπόν, λείπουνε και
εικόνες. Α, τι γένεται δω! Αλλά ο παπα Συνέσιος ήτανε έξυπνος άνθρωπος, τετραπέρατος ήτανε. Είχε γίδες, προβατίνες. Λέει, λες να
’ρθε αυτό το Κουρσούνι και μου ’κανε τη δουλειά; Εν πάση περιπτώσει ειδοποίησε τη Μητρόπολη και την Αστυνομία. Και ήρθε ο δεσπότης με παπάδες και αστυνομία. Βλέπει η αστυνομία τα ονόματα στην
αμπάρα της πόρτας, ρωτάει τον παπά, αυτά τα ονόματα ποιανού
είναι; Κάτι εργάτες έχω δω και κόβουνε ξύλα. Και γιατί γράψανε το
όνομά τους; Ποιος τα ’γραψε; Λέει ο Βαγγέλης, εγώ τα ’γραψα χτες
το βράδυ, τι έγινε, τα ονόματα τι είναι; Δεν μας κάνανε τίποτα, αλλά
μου έχει μείνει αυτό.
Δεν τον πιάσανε τον Κουρσούνη;
Τονε πιάσανε. Μα τότε τονε πιάνανε ολοένα. Πιο πολύ ήτανε μέσα παρά
έξω.
Να ρωτήσω ακόμα κάτι. Μήπως θυμάσαι να μας πεις κάτι περισσότερο
για τα συνεργεία που κάνανε τις μεταφορές, αυτούς τους Μαραθοκαμπίτες που ανέφερες;
Είχε πολλοί. Πίττηδες είχε, Γιάδες είχε. Τι συνεργεία, ερχότανε μια παρέα
με 4, 5, 6 ζώα, ξέρω γω, δουλεύανε όλοι μαζί, σα συνεργείο ήτανε.
Μένανε καιρό στο βουνό;
Μέχρι να τελειώσουνε τη δουλειά που είχανε.
Ήτανε φωνακλάδες όμως, έ; Φωνάζανε.
Ήπιοι ανθρώποι ήτανε. Κείνοι οι Πίττηδες ήτανε ήπιοι ανθρώποι.
Οι Πυργιώτες ήτανε φωνακλάδες.
Ήτανε καλοί. Άσε που και μεις εδωνά σαμέσα είχαμε πολλοί βουβατζήδες,
αλλά δεν προλαβαίνανε και φέρνανε από το Μαραθόκαμπο.
Εκείνα τα χρόνια, από το ’45 που θυμάσαι καλά, πού γινόταν μεγάλη
υλοτόμηση πάνω στο νησί;
Παντού γινότανε. Και στον Πύργο κάνανε πολλές ξυλείες, στους Αρβανίτες,
εδώ επί το πλείστον στον Καρβούνη γίνονταν οι πιο πολλές.
Από αυτά που κόβατε ποια ξύλα πηγαίνανε στα ξυλουργεία και όχι στα
ναυπηγεία;
Είπαμε, πάνω τα έλατα, η μαύρη πεύκη. Όχι όλα βέβαια, ό,τι ήθελε ο καθένας. Τα πολλά που τα κάναμε τετράγωνα ταξιδεύανε έξω. Η Κρήτη
τράβηξε πολλά ξύλα. Δεν ξέρω τι τα κάνανε μέσα στη θάλασσα.
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Στη θεμελίωση κτηρίων στο νερό με πασσάλους χρησιμοποιούσανε
πεύκα ή κυπαρίσσια;
Αυτά τα τετράγωνα που σου λέω [της μαύρης πεύκης] στην Κρήτη τέτοια
πράματα τα κάνανε. Το είχα ακούσει.
Στις τράπεζες στο Βαθύ, την Εθνική και την Ελλάδος, πεύκα βάλανε;
Ναι, ναι, πεύκα. Δεν μπορούνε να βάλουνε τίποτα άλλο. Τα κυπαρίσσια
θα σαπίσουνε αμέσως.
Στο ηγεμονικό μέγαρο πεύκα είχανε βάλει... Πέρασαν τα χρόνια βγήκαν
τ’ αλυσοπρίονα.
Όταν βγήκανε τα αλυσοπρίονα, τις σιγάτσες και τα πριόνια και τα τσεκούρια δεν τα χρησιμοποιούσαμε πια. Όταν είχαμε το συνεταιρισμό
το 1970, με τον Ψαριανό που είχε το τσάρκι κει πάνω...
Α το ’70 ήταν ο συνεταιρισμός.
Το ’70 και το ’71 κάναμε υλοτομία στη Μεγάλη Παναγιά.
Μα είπες το ’50 μέχρι το ’60 πριν ότι ήταν ο συνεταιρισμός.
Γινόντανε τότε οι πολλές υλοτομίες, από το ’50 μέχρι το ’60, δεν είπαμε;
Είπαμε κάτι άλλο και δεν το θυμάμαι;
Εντάξει. Νομίζω ότι είπαμε πως προσπαθήσανε να γίνει συνεταιρισμός
μεταξύ ’50 και ’60 αλλά δεν ευδοκίμησε.
Τότε που ημάστανε όλοι οι πριονιάτες. Λέω εγώ ότι κάναμε δύο άνθρωποι
«συνεταιρισμό» στο τσάρκι απάνω, στο νεροπρίονο με τον Ψαριανό
το 70. Ένα χρόνο το είχαμε αυτό το πράμα, ύστερα τα ξηλώσαμε,
γιατί δεν πάαινε στις συμφωνίες που είχαμε κάνει και για να μη μαλώσουμε σηκώθηκα κι έφυγα. Εν πάση περιπτώσει. Τότε πήραμε ένα
μηχανάκι εμείς εδώ. Δεν είχανε μηχανάκια στη Σάμο τότες. Ο Γιάννης
ο Πίττας, από τους βουβατζήδες ο πιο μικρός αδερφός, είχε φέρει από
την Αυστράλια ένα. Και δεύτερος πήγε στην Αθήνα αυτός ο Ψαριανός
και πήρε ένα και κόβαμε τα πεύκια εδώ σαπάνω. Κι άμα έφυγα πήγα
στην Αθήνα και πήρα ένα δικό μου και συνέχισα ύστερα εγώ. Επαγγελματικά 12 χρόνια δούλευα το μηχανάκι. Επαγγελματικά όχι να
κόβω καυσόξυλα μονάχα. Τις υλοτομίες τις έκανα εγώ ύστερα με το
μηχανάκι. Τετράγωνα, ναυπηγήσιμα, όλα αυτά τα έκανα με το μηχανάκι εγώ. Έβαζα τις σκόρτσες όπως είπα προηγουμένως και τα ρέστα,
πλάκες με το μηχανάκι.
Από πού έπαιρνες παραγγελίες τα τελευταία χρόνια όταν δούλευες το
μηχανάκι;
Κοίτα να δεις, στους ίδιοι εμποροϋλοτόμοι που ήτανε και πριν. Είχε πολ-
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λοί. Δεν ήτανε αυτοί οι 4 που σας είπα που κάνανε το ’48 μέχρι ύστερα ακόμα που κάνανε τη μεγάλη εμπορία. Τα αγοράζανε. Ειδάλλως μικροϋλοτόμοι είχε πολλοί. Ήτανε ο Μογιός μετά, ήταν ο Ρίγλης
ήταν ένας από την Υδρούσα, δεν θυμάμαι πώς τονε λέγανε, έχει πεθάνει, ο Γιώργος ο Βαλσαμίδης κι άλλοι πολλοί.
Στα Κοντακέικα έχει κανένα Άρη;
Στα Κοντακέικα ήταν μόνο αυτός ο Γρίβας. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας.
Ψυχή πουθενά, τίποτα. Ο μόνος από τους μαστόροι εγώ είμαι, δεν
υπάρχει κανένας, είναι όλοι πεθαμένοι.
Πώς τα κράτησες τα εργαλεία και δεν τα σφιτζούριξες;
Γιατί να τα σφιτζουρίξω; Τα κράτησα για ενθύμια. Σιγάτσες, πριόνι, όλα.
Να ’ρθουμε μια μέρα να τα φωτογραφήσουμε;
Ναι να ’ρθείτε.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για τη σούμα που ήπιαμε.
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Νικόλαος Μένεγας
Συνέντευξη του Κώστα Δαμιανίδη με τον υλοτόμο Νικόλαο Μένεγα
στο Καρλόβασι Σάμου στις 22 Νοεμβρίου 2014.
Πότε γεννηθήκατε κ. Μένεγα;
Το 1954. ’53 προτελευταία μέρα και μ’ έχει γραμμένο το ’54.
Και είσαστε από τον Πλάτανο έτσι; Συνέχεια στον Πλάτανο;
Από τον Πλάτανο. Κι ο παππούς μου κι ο θείος μου κι ο πατέρας μου
αυτή τη δουλειά κάνανε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από την οικογένεια τη μάθατε τη δουλειά αυτή;
Απ’ τον πατέρα μου. Εγώ πελέκαγα ξύλα προτού βγουν οι μηχανές, με το
τσεκούρι! Μικρό παιδάκι! Και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή
από αυτούς που ζούνε στη Σάμο δεν ξέρει κανένας να πελεκήσει με
τσεκούρι. Γιατί όλοι αυτοί πιάσανε τη δουλειά με τα μηχανάκια. Γιατί
εγώ ήμουνα από μικρό παιδί.
Μάλιστα. Κι ο παππούς έτσι;
Ναι κι ο παππούς. Μπορώ να σου πω ότι ο παππούς μου ήταν και ο πιο
καλός μάστορας, που ’χε περάσει. Αλλά τότε δεν κάνανε πολλά με
το τσεκούρι. Τότε με το τσεκούρι ένας μια μέρα μπορούσε να κάνει
ένα κυβικό ξύλα, αλλά δεν το πελεκούσε βαθιά, ενώ οι μηχανές μετά
τετραγώνιζαν τα ξύλα. Εγώ με τον πατέρα μου φτάναμε μέχρι τριάμισι κυβικά τη μέρα. Δηλαδή άνετα, κάθε μέρα! Αλλά ήταν η δουλειά
δύσκολη! Επικίνδυνη! Εγώ έχω κόψει χιλιάδες πεύκια.
Πότε ήταν η περίοδος που κάνατε υλοτομία;
Οι πιο δυνατές που κόβονταν στη Σάμο, οι πιο πολλές, ήταν το ’70 έως
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’80.
Τα έτη δηλαδή, έτσι;
Ναι, ναι. Και πριν πελεκούσανε, αλλά τι γίνεται; Δουλεύανε πιο πολλά
άτομα, αλλά δεν είχε μηχανές. Οι μηχανές ήρθανε, οι μεγάλες το ’73!
Οι μηχανές δηλαδή, όταν λέτε, για να κόβουν τα ξύλα;
Στιλ μεγάλες. Μεγάλες μηχανές, Στιλ είναι αυτές όλες!
Οι οποίες δούλευαν με πετρέλαιο αυτές;
Βενζίνα, 0,70 μεγάλες.
Και τις παίρνατε με το αυτοκίνητο μαζί σας;
Ναι, ναι! Εγώ είχα πολλά μηχανάκια!
Α, τότε ήρθαν αυτές και τότε έγινε η μεγάλη παραγωγή δηλαδή;
Ναι. Πιο μπροστά δεν είχε παραγωγή, γιατί με το τσεκούρι δεν μπορείς
να κάνεις μεγάλη παραγωγή. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς και μ’ έπαιρνε ο
πατέρας μου με την καρμανιόλα να κόψουμε τον πεύκο. Θυμάμαι είχαμε γραπτά και έγραφα τα κλάσματα, τα μάθαινα και μ’ είχε εκεί
δα και ρίχναμε το δέντρο και πελέκαγα με το τσεκούρι. Δεν είχε μηχανές, μετά βγήκανε.
Αλλά εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Μέσα στο χρόνο ποιες εποχές, ποια
εποχή, ποιοι είναι οι μήνες που πρέπει να γίνει η υλοτομία;
Συνέχεια κόβαμε, δεν σταματούσαμε. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα.
Κι όλα για ναυπηγική;
Ναι. Εγώ πρόλαβα και πιο μπροστά τον κιρεστέ – ήμουν πιτσιρικάκι όμως.
Πριονίζαμε με την πριόνα, αν έχεις δει.
Ναι, πώς τη λέγατε αυτή την πριόνα;
Πριόνι το λέγανε.
Αυτό δεν είναι η καρμανιόλα που έχει και πλαίσιο;
Πριόνι το λέγανε αυτό. Αυτό σταφνίζαμε το ξύλο απάνω σε μαδέρια, άμα
ήθελες να βγάλεις καντρόνια, ο ένας ήταν από κάτω κι ο άλλος από
πάνω. Κάνανε τη μούλα.
Δηλαδή;
Βάζανε ένα κορμό κάτω έτσι και από πάνω ο άλλος, για να κάνει ξέρες.
Σαν καβαλέτο;
Ναι, ναι για να ’ναι ψηλά και έκανε καμάρα αυτό πέρα κι ο ένας ήτανε
πάνω, πίσω βάζανε αντίβαρο άλλα ξύλα, φτάνανε μέχρι τη μισάδα
και το γύριζαν το ξύλο αλλιώς, για να σκίσουνε να βγάλουνε μαδέρια.
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Και γιατί το λέγανε μούλα αυτό;
Έτσι το βρήκα εγώ, μούλα. Να κάνουμε, λέει, τη μούλα.
Πηγαίνοντας για να υλοτομήσετε, υπήρχε κάποια προετοιμασία;
Ναι, ερχόταν το δασαρχείο και κάνανε προσήμανση. Δεν κόβαμε με τη
σειρά όποια θέλαμε, κόβανε τα γέρικα, όποια ήταν πολλά μαζί.
Έβγαζε δηλαδή το συνεργείο τα μεγάλα από μέσα, τα γέρικα.
Και άρα ένα οικόπεδο, μια δασική έκταση ιδιωτική υλοτομείτο μια φορά
έτσι; Μετά έπρεπε να περάσουν χρόνια;
Κάθε τέσσερα χρόνια ήτανε.
Και κάθε τέσσερα χρόνια άλλαζε τόσο πολύ;
Και τι γίνεται; Όταν έβγαινε η άδεια στα ορισμένα στρέμματα, είχε τόσα
κυβικά. Όταν έβγαινε η άδεια παραπάνω κυβικά, μας σταματούσανε.
Αφού έβγαινε άδεια όμως;
Πολλές φορές εκεί μας λέγαν αυτοί είναι για 100 κυβικά, άμα ξεπερνούσαμε τα 100, μας σταματούσαν. Τέρμα λέγανε.
Και τι; Υπήρχαν εκεί επί τόπου, ας πούμε, του δασαρχείου;
Όταν πηγαίναμε και κόβαμε, μετά έρχονταν και κάνανε την εξέλεγξη, τα
σφράγιζαν μέσα στο δάσος. Αν είχαμε κάνει ζημιά, μηνύσεις, τέτοια
πράγματα. Δεν είχα ποτέ, δε μου ’χαν κάνει ποτέ μήνυση! Πρόσεχα
πολύ. Γιατί όταν έσπαζες πεύκια, σου ’κάναν μήνυση το δασαρχείο.
Άλλα πεύκα υγιή, ας πούμε;
Ναι, γιατί την ώρα που πέφτει το δέντρο, θέλει να ξέρεις πού πάει, να μη
πας και το κρεμάσεις και σπάσεις άλλα. Και κάναν εξέλεγξη και
ύστερα τα σαλεύαμε. Όταν δεν έρχονται αυτοί, δεν μπορείς να τα
βγάλεις απ’ το δάσος.
Μάλιστα. Εκτός από αυτό, εκτός από τη σήμανση, εσείς όταν τα είχανε
σημάνει τα δέντρα, ξεκινάγατε να πάτε να κόψετε. Πιο πριν παίρνατε τα εργαλεία σας; Διανυκτερεύατε εκεί;
Στον Καρβούνη απάνω έχει εκκλησία που ’χω μείνει 6 μήνες μέσα. Συνέχεια, στρέιτ. Καλύβια.
Γιατί τόσο πολύ; Συνέχεια δουλειά, δηλαδή;
Πολλή δουλειά! Έφευγα τα Σάββατα. Φεύγαμε τα Σάββατα και πηγαίναμε
Κυριακή πρωί.
Μάλιστα. Και μένατε σε εκκλησία μέσα;
Ο Καρβούνης απάνω δεν έχει πολλά απ’ αυτά. Είναι 2-3 εκκλησίες, καλύβια δεν έχει, και κάτι μαντριά που βάζουνε τις γίδες. Το καλοκαίρι
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πολλές φορές μέναμε έξω, ύπαιθρο. Σε όλη τη Σάμο δούλεψα, Μυτιληνιοί, Βουρλιώτες, από τη μια άκρη στην άλλη μπόργε να πάμε!
Δηλαδή εσείς δεν υλοτομούσατε μόνο γύρω από τον Πλάτανο; Υλοτομούσατε και αλλού;
Παντού!
Πώς κι έτσι; Δεν είχε αλλού υλοτόμους; Ή ο Ζαφείρης, ας πούμε, προτιμούσε εσάς μόνιμα;
Δουλεύαμε με το Ζαφείρη και ύστερα δουλεύαμε και με τον μπάρμπα μου,
το Σωκράτη, ένα παιδί. Κι αυτός σταμάτησε.
Επίθετο;
Γεωργούλης.
Είχα πάει και σ’ έναν, δούλευα στο Λέφα, εδώ κάτω που ’χει πριστήριο
ξυλείας. Εδώ που κάνουνε τα καΐκια, έχω δουλέψει κι εδώ.
Εκτός από πεύκο, κάνατε άλλη υλοτομία;
Έλατα.
Έλατα. Όχι όμως για ναυπηγική;
Όχι, όχι. Αυτά τα κάναμε για άλλες δουλειές, για οικοδομές, τέτοια πράγματα. Αυτά κόβονταν, αυτά ήταν ίσα ως επί το πλείστον. Τα πεύκια
είναι στραβά. Τα έλατα είναι ίσα. Αυτά τα κόβαμε σε διαστάσεις μεγάλες, 10 μέτρα μπορεί να ’τανε, όσο έβγαινε, 15 και τα κόβαν αυτοί
όσο θέλαν μετά. Ενώ το ναυπηγήσιμο πήγαινε, το κόβαμε εκεί που
πήγαινε. Εκεί που πάει η στραβάδα.
Κυπαρίσσια;
Πολλά είχαν οι Μυτιληνιοί. Το χωριό. Καήκανε.
Κάνατε υλοτομία από κυπαρίσσια;
Ναι, ναι, ναι.
Από πουρνάρι κάνατε καθόλου;
Έχω κόψει καστανιές εδώ στη Σάμο και πλατάνια. Πλατάνια πολλά. Τώρα
νομίζω τα πλατάνια τα σταματήσανε. Απαγορεύονται. Τα πλατάνια
κάνανε σαμάρια! Επιπλοποιοί τα χρησιμοποιούσανε! Και λεύκες πολλές έχω κόψει. Οι λεύκες επί το πλείστον οι μαραγκοί για τα κρεβάτια, κρεβατοσάνιδα τα κάνανε. Επειδή είναι λαφριά ξύλα. Πουρνάρια
δεν είχε η Σάμος. Δέντρα έχει, τα οποία τα λέμε δέντρα, τα οποία
δεν κάνουν τίποτα! Αυτά είναι, δεν κάνουν για βαρέλια. Είναι οξιές
άγριες αυτές εδώ. Τα οποία, εμάς εδώ δεν είναι ίδιες με τις οξιές που
κάνουνε τα βαρέλια. Είναι πολύ άγρια εμάς αυτά τα ξύλα. Μόνο για
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σόμπα είναι καλά αυτά.
Για πέστε μου για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία, πώς επιλέγατε; Τι διαφορά
έχει η ναυπηγήσιμη ξυλεία από την οικοδομική ξυλεία;
Κοίτα, αυτά ήταν για καΐκια. Στο καΐκι πρέπει να είναι στραβό το ξύλο.
Έβλεπες τα ξύλα. Είναι ίσα από τη μια μεριά, άμα το γυρίσεις από
την άλλη είναι στραβό. Ή θα ’χει μεγάλη καμάρα ή πιο μικρή.
Αυτά είναι για τους σκαρμούς ή για τα πετσώματα;
Και πετσώματα. Σκαρμοί ας βάλουμε. Μπορεί να ’κανε αυτός, διάλεγε.
Έβλεπε ότι είναι πολύ στραβό, άγριο; Τα κάνει σκαρμοί. Ποδόσταμο
να σου βάλουμε; Το θέλει για από πάνω απ’ την καρένα. Μπρατσόλια
από πάνω απ’ την κουβέρτα, για να καρφώσει το πάτωμα.
Εσείς όταν πηγαίνατε να κόψετε ξύλα, ας πούμε, για τους Μαυρίκους,
σας είχαν παραγγείλει ότι θέλουν 5 μπρατσόλια, 5 ποδοστάματα;
Όχι, αμαξά ολόκληρη, μεγάλη, γιατί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλα εκεί
πέρα. Κάνανε μεγάλα σκάφη. Και ως επί το πλείστον τα μεγάλα ξύλα
τα στέλναμε εκεί, ενώ τα μικρά τα στέλναμε δω ίσα κάτω στα νησιά
που κάνανε βάρκες. Δηλαδή αυτός έπαιρνε μεγάλα ξύλα εκεί.
Αλλά δεν σας έλεγε πόσα στραβά και πόσα πιο ίσια ας πούμε;
Όχι, όχι!
Με τη ρετσίνη προσέχατε κάτι; Γιατί ξέρω ότι για το ναυπηγείο χρειάζεται ρετσίνη.
Ναι, έχουν ρετσίνα τα σαμιώτικα πολύ.
Έχουν; Όλα τα σαμιώτικα έχουν ρετσίνα;
Όλα, όλα! Στη Σάμο άμα θέλεις να κάνεις δαδί, βγαίνεις απάνω σε ένα
πεύκο, γδάρ’ τον από τη μια πάντα, ασ’ τον ένα χρόνο, πάνε από την
άλλη μεριά, ξύσε και την άλλη μεριά. Θα ιδείς σε 2 χρόνια θα γίνει
όλος δαδί! Θα ξεράσει αυτός και γίνεται όλος δαδί. Έτσι κάνανε
παλιά τα ξύλα στις σκεπές στη Σάμο και βλέπεις σήμερα σπίτια και
είναι γερά μέσα. Γιατί, όταν δεις απάνω στον Καρβούνη που έχει
αστροπελέκια, όπου είναι το αστροπελέκι είναι αφυδατωμένο όλο.
Όπου έχει χτυπηθεί με αστροπελέκι;
Ναι, ναι είναι δαδί. Όλο δαδί. Ναι επειδή το σέρνει κάτω, ξερνάει αυτό
ρετσίνι. Και τα έλατα το ίδιο, γίνεται δαδί.
Και είναι καλό ξύλο αυτό; Θεωρείται καλύτερο από το απλό ξύλο;
Δεν μπορείς να το δουλέψεις, άμα είναι δαδί σε ναυπηγείο. Στη στέγη
είναι καλό, βαστάει.
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Μάλιστα.
Το ξενοδοχείο στο Βαθύ, το Ξενία, ήταν ο παππούς μου με τον πατέρα
μου μικρό και βάζανε θεμέλια ξύλα, χλωρά. Γιατί δεν είχε τότε τσιμέντο, για να στηριχθεί κάτω η βάση. Επειδή είχε νερό, βάζανε ξύλα.
Τα βάζανε πασσαλόπηκτα δηλαδή; Ή οριζόντια;
Και οριζόντια και πασσαλόπηκτα.
Μάλιστα.
Και στο δάσος για να πελεκήσεις, άμα δεις, τα ξύλα είναι πολύ μυστήρια
δουλειά. Άμα δεν ξέρεις! Γιατί ρίχναμε κάτω τον πεύκο, όταν δεν
ήταν στη βουλή του –πώς το λέμε;– δεν τον πελεκούσαμε. Έπρεπε να
πέσει σε μια βουλή. Ή το ίσιο ή το στραβό θα πελεκήσεις!
Μάλιστα.
Κόβαμε κλωνάρι. Εάν δεν γύριζε με το κλωνάρι, το χωρίζαμε και κάναμε
σκαριά από κάτω και γύριζε μοναχό του απάνω. Έπρεπε να πάει.
Το σταφνίζατε δηλαδή;
Ναι, το σταφνίζαμε και πελεκούσαμε τη δεξιά και την αριστερά. Μετά το
σκαρώναμε και το γυρίζαμε.
Από κάτω σαν φαλάγγια;
Φαλάγγια, φαλάγγια κι έβλεπες, έστεκε από πάνω και να πατάς απάνω.
Και πελεκούσαμε τις άλλες μεριές μετά.
Το πελέκημα το κάνατε με το τσεκούρι;
Με το τσεκούρι. Βάσανο! Α μεγάλο!
Και βγάζατε τη φλούδα και βγάζατε και παραπάνω για να τετραγωνιστεί κάπως δηλαδή;
Βγάζαμε τη φλούδα, σταφνίζαμε και έβλεπες – γιατί αλλού το ξύλο ήτανε
φαρδύ, αλλού στενό, έπρεπε να γίνει ένα όμοιο. Δηλαδή, αν το κεφάλι
ήταν 25 πόντοι να μην ήταν και 25 η ουρά, ήτανε πιο λίγο. Ήτανε
23,5 η ουρά. Αυτοί μετά τα κόβανε σε κορδέλες – ξέρεις. Αυτό γινόταν
για να είναι πιο ελαφριά τα ξύλα, να μεταφέρονται πιο εύκολα. Γι’
αυτό τα πελεκούσαμε. Γιατί άμα ήτανε στρογγυλό, είναι δύσκολο
μέσα στο δάσος. Δεν σέρνει το στρογγυλό. Δεν σέρνει όχι, ενώ το τετράγωνο περπατάει.
Με τα ζώα δηλαδή;
Ναι, ναι. Τώρα τα σταματήσανε τελείως, τώρα είναι στρογγύλια. Αλλά δεν
έχει και μαστόροι τώρα. Σταμάτησε το πελέκημα, τελείωσε, έσβησε.
Μάλιστα. Είτε με το χέρι είτε με το εργαλείο;
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Ναι, τελείωσε αυτό. Τώρα έχει μηχανάκια, ξεφλουδάει τον πίτκα, φεύγει.
Εσείς γιατί το ξεφλουδάγατε; Δεν θα ήταν προτιμότερο να πάει στο
ναυπηγείο με τον πίτκα;
Ποιος θα το ’βγαζε από το δάσος έξω; Ενώ τώρα είναι βίντσα πάνω σε
τρακτέρια.
Ήταν δύσκολο να βγει δηλαδή;
Ήταν δύσκολο να βγει, γι’ αυτό γινόταν αυτή η δουλειά. Και αν είναι ο
πίτκας πολύ καιρό, θα πιάσει σκουλήκι.
Α! Ο πίτκας πιάνει σκουλήκι;
Ναι, ναι, ναι! Πρέπει να φύγει ο πίτκας.
Πρέπει να τα καθαρίσει κανονικά;
Ναι.
Εσείς τα αφήνατε στο δάσος να στεγνώσουν πρώτα;
Χλωρά πολλές φορές τελείως!
Το σωστό πάντως είναι να μείνουνε κάποιο χρονικό διάστημα!
Ε, για να ελαφρώσουνε! Ελαφρώνουνε και περπατάνε πιο καλά τα ξύλα.
Πόσο πρέπει να μείνουνε κανονικά;
Αυτό δεν είχε σχέση. Μπορούσε να τελειώναμε και την άλλη μέρα και τα
φορτώναμε. Παλιά τα φορτώναμε με τα χέρια στα αμάξια.
Πόσα άτομα δηλαδή;
Τρία άτομα.
Ολόκληρο δέντρο τρία άτομα;
Ναι. Σηκώναμε από τη μια μεριά πρώτα. Εγώ έχω φορτώσει πολλά ξύλα,
αλλά έχω ρημάξει και τα πόδια μου. Δύσκολη, πολύ δύσκολη δουλειά.
Γιατί, η δυσκολία ποια ήτανε; Το τσεκούρι; Το πελέκημα; Το στάφνισμα;
Το τσεκούρι άμα το κρατάς όλη τη μέρα, θέλει δουλειά! Εγώ έχω πολλά
τσεκούρια, αλλά δεν έχει στειλιάρι κανένα! Έχουν σαπίσει από τότε!
Κάνω, δεν είναι τίποτα. Κάνω ένα, αλλά πρέπει να κόβουνε πολύ!
Πρέπει να τα πλανίσει κανείς;
Ναι, γιατί αυτά που ’χουνε και ξεφλουδάνε, δεν πελεκάνε τώρα αυτά τα
τσεκούρια. Ήταν ειδικά τσεκούρια αυτά που πελεκούσαν, φαρδιά,
μεγάλα και κόβανε πολύ.
Πώς είχατε σμίξει εσείς; Δηλαδή, φαντάζομαι ήταν κι άλλοι άνθρωποι
που κάναν αυτή τη δουλειά. Πώς γινότανε η κομπανία;
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Εγώ ήμουν με τον κουμπάρο μου, ήταν του κουμπάρου μου τα ξύλα και
πήγαινα μεροκάματο εκεί. Όταν δεν είχε δουλειά, στις αρχές του Δεκέμβρη, πήγαινα στον κουμπάρο μου. Και στο Δημητρό τον Σαράντου,
κι αυτός πέθανε. Κι αυτουνού εγώ τα ’κοβα και του Βαλσαμή εγώ.
Μπορούσε να πάω σε 3-4 άτομα. Έπιανα 400-500 κυβικά το χρόνο
με τον πατέρα μου. Έκοβα πολλά εγώ!
Η αμοιβή που παίρνατε;
Τελευταία ήταν 4 χιλιάδες το κυβικό.
Πώς γινόταν η μοιρασιά μεταξύ σας;
Όλοι μαζί. Μεροκάματο. Εγώ έπαιρνα πολλά, γιατί δούλευα μηχανή όλη
μέρα.
Δουλεύατε τη μηχανή;
Ρίψεις. Έκανα ρίψεις στα δέντρα εγώ, τέτοια πράγματα. Και ξεσκόρτιζα
όλη την ημέρα. Ανάβανε οι μηχανές εκεί. Είχαμε πολλές μηχανές!
Μάλιστα. Μηχανές εσείς πότε; Μου είπατε ότι ξεκινήσατε πρώτα με το
τσεκούρι.
Ναι, οι μηχανές παρθήκανε το ’72. Εκεί σαμέσα. Κι όχι καλές. Στην αρχή
δεν παίρνανε καλές μηχανές, ύστερα φέρανε τις καλές κατά το ’75,
εκεί σαμέσα. Μεγάλες!
Και πώς ήταν η διαδικασία; Ας πούμε πηγαίνατε, βρίσκατε το δέντρο,
που ήταν προσημασμένο από το δασαρχείο. Πώς ξεκινάγατε να το
κόψετε, για να μην χτυπήσει τα άλλα δέντρα; Τι κάνατε ακριβώς;
Εκεί που γέρνει, αλλά… μπορεί να γέρνει. Όταν γέρνει ένα ξύλο εκεί
απάνω, μπορώ να το ρίξω εκεί κι εκεί. Σε τόσες μεριές θα το πάω.
Προς τη μεριά που γέρνει, αλλά και λίγο λοξά;
Ναι, μπορώ να το παίξω όπου θέλω.
Και πώς το κάνατε αυτό; Μπορείτε να το περιγράψετε;
Ε, αυτό θέλει τέχνη από κάτω! Θέλει τακάδα. Μπορεί να γέρνει ένα δέντρο
κάτω εκεί και να στο πάω εγώ εκεί.
Τι θέλει; Τακάδα;
Όταν γέρνει ένα δέντρο εκεί. Θέλει να το δεις στην πραγματικότητα αυτό
το πράγμα. Αυτό θέλει καμιά φορά, άμα κόψω ένα, θα πάμε σε ένα
πολύ δύσκολο για να δεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα!
Ναι. Με σκοινιά αυτό το κάνατε;
Όχι, όχι! Με σκοινιά ποτέ.
Αλλά; Με τάκους;
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Με το μηχανάκι από κάτω.
Με το μηχανάκι. Άμα ήταν με τσεκούρι παλιότερα;
Πολεμούσαμε με το τσεκούρι. Βάσανο αυτό το τσεκούρι!
Πάλι το ίδιο; Με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε;
Με τον ίδιο τρόπο, αλλά κάναν κι απ’ τις δυο μεριές τακάδα, αλλά πάντα
τι γίνεται; Κάναν τη μεγάλη από δω κάτω, η άλλη πιο πάνω. Ήταν
δύσκολο με το τσεκούρι! Μπορώ να σου πω ότι με το τσεκούρι δεν
πήγαινε ο πίτκας, ξέφευγε. Ενώ με τη μηχανή είναι πιο αυτό! Εξαρτάται τι κούφωμα θα κάνεις κάτω από την τακάδα, πώς θα το φέρεις
εκεί! Έχει πολλά κόλπα! Εγώ τελευταία χρησιμοποιούσα πολλά μέχρι
και γρύλο!
Γρύλο;
Ναι, γρύλο απ’ τ’ αυτοκίνητο. Πολλές φορές το έχω χρησιμοποιήσει, δεν
πήγαινε και έβαζα κόντρα το άλλο το δέντρο με καντρόνι και το πήγαινα εκεί που ’θελα. Έχει πολλά κόλπα μέσα το δάσος! Μα έκοβα
κάθε μέρα, είχε χορτάσει το μάτι μου εμένα!
Και το κόβατε έτσι, εντάξει, με τον τρόπο αυτό. Μετά; Τι κάνατε;
Το δύσκολο ήταν, άμα ήταν δύσκολο μέρος, να δεις πού γεφύρωνε καμιά
φορά το ξύλο και να πας να το κόψεις! Ήτανε βάσανο εκεί!
Γεφύρωνε;
Πολλές φορές, απάνω σε ρεματιά να περάσει. Κι έπρεπε να πας απέναντι,
να πας να το κόψεις σε ρεματιά. Επικίνδυνα πράγματα!
Δεν δενόσασταν καθόλου με σκοινί μη τυχόν και παραπατήσετε και πέσετε και τα λοιπά;
Όχι, ξέραμε πώς να τα ρίξουμε.
Ατυχήματα γινόντουσαν; Τι ατυχήματα; Θυμόσαστε;
Ναι. Σε μένα ήρθε μια φορά ένας και μου λέει, Ξέρω από δέντρα. Αυτός
ο πεύκος πάει εκεί. Δεν πάει, ρε άνθρωπε, του λέω. Ήμουνα πιτσιρικάς. Εκεί πάει, μου λέει, εγώ είμαι χρόνια επαγγελματίας! Τι επαγγελματίας; Πόσα έχεις κόψει; Εγώ δουλεύω από πιτσιρικάς! Έδεσε
με ένα σκοινί από ένα πεύκο τέτοιονε. Του λέω, Αυτό άμα κάνει κάτω,
εγώ θα στο κόψω. Θα τονε ξεπατώσει τον πεύκο αυτόν εκεί! Δεν τονε
ξεπατώνει, μου λέει. Εγώ δεν ξέρω; Θα κάνεις αυτό που σου λέω.
Πήγα μεροκάματο εγώ, δεν έπρεπε να πάω εκείνη την ημέρα. Θα
’μουνα 18 χρονών. Το ’βλεπα ότι με πάταγε με το μηχανάκι, αλλά
εμένα δεν μ’ έπιανε, γιατί ήμουνα από κει δα. Αφού ήμουν από μικρό
παιδάκι εγώ. Βλέπω ξαφνικά τον πεύκο και πατάει – το ’χα βγάλει
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εγώ το μηχανάκι. Θα το πάρω, μου λέει, θα το πάρω! Ξεπατώνει το
πεύκο κι όπως ακούμπαγε αυτός απάνω απ’ το αυτό, τον παίρνει κι
αυτόν μαζί από κάτω σ’ ένα γκρέμνο. Του ’σπασε τα παΐδια του! Νοσοκομείο πήγε. Και άλλη μια φορά σε μένα έφυγε ένα κλωνάρι από
πάνω και.. δυο ράμματα. Κείνη την ώρα βρήκε πάνω σε έναν άλλονε
κι έσπασε το κλωνάρι. Τα πρόσεχα αυτά, αλλά έφυγε. Δεν το πήρα
χαμπάρι. Γιατί δεν φεύγεις. Όταν κόβεις το δέντρο, πρέπει να είσαι
από κάτω από τη ρίζα. Όταν φύγεις, θα βαρέσεις!
Δεν κάνετε τίποτα δηλαδή; Πέφτουνε πιο πέρα;
Όταν φύγει, μπορεί να κλωτσήσει, να σπάσει άλλο πράγμα και να σου
’ρθει πέρα, ενώ εκεί, δε! Εκεί πρέπει να ’σαι. Άμα φύγεις, θα χτυπήσεις! Γιατί οι πιο πολλοί, βλέπω τώρα, κόβουνε καυσόξυλα, κόβουνε
και μόλις βλέπουν το δέντρο και πατεί, φεύγουνε, τρέχουνε πίσω!
Είναι λάθος αυτό το πράγμα!
Έχω διαβάσει παλαιότερα σε άλλα μέρη ότι για να φτιάξουνε στραβά
ξύλα, ποδοστάματα ή φουρνιστές ή μπρατσόλια, πηγαίνανε και λυγίζανε το δέντρο. Από πριν του βάζαν ένα βάρος, από τη μια μεριά
που έγερνε για να λυγίσει, να καμπουρωθεί περισσότερο και το κόβανε μετά από 2-3 χρόνια, που είχε ήδη πάρει αρκετά καμπύλο
σχήμα.
Τα πιο πολλά, ειδικά ποδόσταμα, έχουν γίνει από σπασίματα. Την ώρα
που πέφτει δέντρο άλλο, μπορεί να του πάρει την κορυφή και του
αφήνει ένα κλαδάκι και μεγαλώνει το κλαδάκι εκείνο και γίνεται αυτό
το γάμα, εκεί που γίνεται μεγάλο κι έτσι γίνονται τα πιο πολλά. Από
σπασίματα και από γίδες – μικρά όταν είναι τα πευκαρούνια, τους
κόβουν τη μύτη από πάνω.
Οπότε αναπτύσσεται μετά. Εσείς δεν κάνατε κάτι τέτοιο πράγμα τεχνητό,
για να το καμπυλώσετε;
Τώρα πια στα καΐκια μπορώ να σου πω ότι δεν χρησιμοποιούνε τίποτα!
Έχουνε βίδες.
Για παλιά μιλάω! Ναι τώρα τα κάνουνε όλα κομμάτι κομμάτι.
Όλο βίδα είναι τώρα. Άμα πας τώρα ειδικά στα δάση αυτά στον Πλάτανο
και δεις τι γίνεται! Είναι γεμάτος ο τόπος ποδόσταμα και μπρατσόλια. Αφού δεν κόβει κανένας! Εγώ έκοψα καυσόξυλα του μπάρμπα
μου προχθές και χάλασα ένα ποδόσταμο. Λέω κρίμα στο ποδόσταμο!
Μου λέει, κόψε με το λοιπό κι άστο. Αυτή η τέχνη έσβησε! Τελείωσε!
Πέστε μου λίγο για τη μεταφορά. Δηλαδή αν ήταν σε δυσπρόσιτο μέρος
κι έπρεπε να μεταφερθεί.
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Μπορεί να ’μπαιναν τρία μουλάρια και αν ήταν πολλή ανηφόρα τα μουλάρια να τραβάνε κάτω κατηφόρα και να ’χει μακαρά απάνω. Και
να τραβάνε κάτω τα μουλάρια για να μη ζορίζονται.
Για να τα σηκώσουν, να τ’ ανεβάσουν ε;
Ναι, για να τ’ ανεβάσουνε, κι έβλεπες, ανέβαιναν το ξύλο, κατέβαιναν κάτω
τα μουλάρια και τραβούσαν. Πολλές φορές. Με φαλάγγο.
Με φαλάγγο; Ένας κορμός δηλαδή, ήθελε τρία μουλάρια;
Ναι, ναι, ήθελε τρία μουλάρια.
Τρία μουλάρια για ένα κυβικό;
Ναι, ναι. Και από μέσα απ’ το δάσος, άμα ήτανε γκρέμνος πάλι, έπρεπε
από πίσω από το ξύλο να ’χεις καρφωμένο χαλκά με σκοινάκι. Γιατί
τι γίνεται; Εκεί που τράβαγε το μουλάρι μπορούσε το ξύλο να το
πάρει κάτι και να σκοτώσει και το μουλάρι! Να το βαστάς συ λίγο!
Να βαστάς στο πλάι εσύ δηλαδή;
Το ξύλο να μην κάνει αυτό το πράγμα, όταν πηγαίνει κάτω, να το βαστάς
από την ουρά το ξύλο.
Όταν είναι κατηφόρα ε; Δηλαδή σαν φρένο, ας πούμε;
Ναι, ναι, γιατί άμα πάρει τούμπες το ξύλο, το μουλάρι θα το χτυπήσει η
ουρά του ξύλου. Το κράταγες συ από πίσω. Θέλει κόλπα πολλά! Και
πολλές φορές και μανέλα έπρεπε να βάλεις. Να ’σαι πιο κάτω συ.
Να ’σαι από κάτω να περάσει, γιατί όταν δεν είχε δέντρα και ήταν
κατηφόρα θα πάρει τούμπες το ξύλο. Λοιπόν, καρφώνανε όπου είχε
γκρέμνο πασάκι και καθόσουνα και πολλές φορές από κάτω. Καρφώναμε πασάκι, γιατί είχε γκρέμνα. Όταν είχε γκρέμνα, δεν το πέρναγε έτσι το ξύλο στο μουλάρι. Θα το πάρει τούμπα το αυτό και θα
πάρει και το μουλάρι τούμπα. Πολλά μουλάρια έχουν σπάσει τα ποδάρια τους. Παλιοδουλειά κι αυτή. Οι πιο καλοί μουλαράδες που πέρασαν ήταν ο Πίττας. Αυτός, ο γιος του, νομίζω τον λένε Αλέξη, έχει
τραβήξει αυτός! Από τον Μαραθόκαμπο είναι.
Μάλιστα. Πίττας Αλέξης;
Όλοι αυτοί ήταν μουλαράδες οι Πίττηδες. Μόνο αυτός ο Γιάννης ο Πίττας
βγήκε υλοτόμος. Αυτός έκοβε και στην Αυστραλία ξύλα και ήρθε εδώ.
Οι πιο καλοί μουλαράδες έχουν πεθάνει. Το πιο καλό μουλάρι που
πέρασε ήταν στους Μυτιληνιούς, από το Νιχώρι. Ένα κυβικό ξύλο
στην ανηφόρα μοναχό του! Το πιο καλό μουλάρι που ’χει περάσει.
Ξεχώριζαν και τα μουλάρια δηλαδή σε καλά και κακά; Ένα κυβικό μόνο
του!
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Τον πιο μεγάλο πεύκο στη Σάμο τον έχει κόψει ο πατέρας μου. Στο μύλο
στον Πλάτανο 7 κυβικά και 2 κυβικά τα κλωνάρια. Ήταν απόξω από
ένα μύλο. Αυτό ήταν πριόνι εκεί, που σκίζανε ξύλα κι αυτό το δέντρο
ήταν απέξω. Κακώς το κόψε τότε ο πατέρας μου. Δεν έπρεπε να το
κόψετε, του λέω. Μιλάμε για τέρας! Ο κώλος ήταν μέχρι προτού μια
δεκαετία. Σάπιζε φυσικά, αλλά φαίνονταν ότι είναι ο πιο μεγάλος!
Αυτό το είχανε σημαδέψει ή ήτανε παράνομο;
Του δώσανε άδεια. Του δώσανε άδεια.
Ε κακώς δώσανε άδεια!
Ναι. Δεν έπρεπε να το δώκουνε! Ήτανε και γερό!
Μάλιστα. Νεροπρίονα πού υπήρχανε;
Εδώ στην Αγία Ειρήνη σώζονται τα ερείπια. Είναι ξύλα, άμα πας και δεις
είναι βουλιαγμένα τα ξύλα. Είχε ένα εδώ.
Σώζεται και ο μηχανισμός; Οι σκελετοί ας πούμε, σώζονται;
Έχει κάτι παλιοσίδερα εκεί. Κι αλλού είχε νεροπρίονο, στον Καρβούνη.
Αυτό δεν σώζεται. Αυτή η περιφέρεια είχε αυτό το νεροπρίονο κι είχε
άλλο ένα στον Καρβούνη, στην Παναΐτσα από κάτω. Δεν έχει τίποτα
ίχνη εκεί. Τότε που δούλευα παλιά φαίνονταν κάτι ξύλα. Τώρα δεν
έχει τίποτα. Γιατί εγώ έχω πάει προτού δυο χρόνια για μανίτες. Πήγαμε βόλτα με κάτι άλλα παιδιά και τους έλεγα ότι εδώ είναι το νεροπρίονο. Χάθηκε αυτό το πράγμα εκεί. Κι είχε και νεροπρίονο, λένε,
εδώ πιο κάτω, πιο κάτω από του Ζαφείρη. Αυτό το ’φτασα εγώ να
λειτουργάει το νεροπρίονο.
Του Ζαφείρη δηλαδή;
Ναι, ναι. Σκίζανε πλάκες και τις φορτώνανε σε μουλάρια, γιατί δεν είχε
γραμμές τότε εκεί και τις φορτώνανε σε μουλάρια. Μια πλάκα από
τη μια στο σαμάρι και μια απ’ την άλλη.
Όταν λες δεν είχε γραμμές, τι εννοείς;
Δρόμους. Δεν είχε δρόμους, ενώ τώρα πηγαίνουν οι δρόμοι εκεί. Τα φόρτωναν απάνω στα μουλάρια, μια πλάκα από τη μια μεριά, μια απ’
την άλλη και τα πήγαιναν στο χωριό, στον Πλάτανο.
Αυτά ήταν πάλι για ναυπηγεία ή για ξυλουργούς;
Αυτά ήταν για ξυλουργούς.
Στα ναυπηγεία δεν κόβανε, δεν τα πήγαιναν στο νεροπρίονο; Τα πηγαίνανε κατευθείαν βουβά;
Βουβά τα πηγαίνανε. Αυτά τα σκίζανε στο νεροπρίονο, μεγάλοι κορμοί για
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μαραγκοί. Τότε οι μαραγκοί δεν είχαν ξένα ξύλα, τα παίρναν από δω.
Ενώ τα ναυπηγεία είχαν καταρράκτες, ας πούμε, και τα σκίζανε;
Ναι. Αυτό εγώ το είχα δει. Ήταν μικρό πριόνι και έκανε αυτό το πράγμα
συνέχεια. Δούλευε με έμβολο μέσα.
Με έμβολο; Όχι, με νερό!
Με νερό και έμπαινε σ’ ένα έμβολο και κατέβαινε το πριόνι. Ήτανε ξύλινο
εκεί μέσα απάνω.
Δηλαδή μόνο η λάμα ήταν μεταλλική; Όλο το άλλο;
Όχι, το κτήριο ξύλινο. Και κεραμίδια είχε πάνω και ξύλα. Το θυμάμαι καλά
εγώ. Αυτό πρέπει να λειτουργούσε μέχρι το ’66, που ’βγαλα το δημοτικό σχολείο. Έσκιζε ξύλα ο Ζαφείρης συνέχεια. Όταν είχε μεγάλα
ξύλα από κει, τα ’σκιζε αυτός. Αυτό τον πεύκο το μεγάλο, τον σκίσανε
εκεί. Μέρες παλεύανε! Άλλη διάσταση! Και μετά στείλανε και ξανακόψανε το δέντρο 10 πόντοι και το στείλανε στη Θεσσαλονίκη στην
έκθεση. Έχω κόψει και δάσος με αργοί, εδώ στην Αγία Ειρήνη μια
φορά.
Τι είναι οι αργοί;
Είναι σκληρά ξύλα αυτά. Και τα κάνανε νομίζω κάπου για καμπίλιες. Μεγάλοι αργοί! Δηλαδή διαστάσεις 5-6 μέτρα.
Είναι σκληρό ξύλο;
Πολύ σκληρό. Τσαχτάει το μηχάνημα για να το βγάλει. Πετάει σπίθες, άμα
ιδείς, όταν το κόβεις.
Για καμπύλες στα ναυπηγεία ή αλλού;
Νομίζω σε βυρσοδεψεία τα ’χανε στείλει κάπου. Ήμουν πιτσιρικάς όταν
τα κόψανε.
Έχουνε άλλη ονομασία αυτά τα ξύλα; Αργοί είναι;
Αργοί, αργοί τα λένε.
Τα ξύλα που κάνατε για τα ναυπηγεία, τελικά, τα βουβά, ας πούμε, τι
διαστάσεις είχανε; Πόσο; Συνήθως τι πάχος είχανε;
Πιάνανε από 18 πόντοι, πενήντα επί πενήντα.
Τετραγωνισμένα κάπως;
Τετραγωνισμένα. Διαστάσεις λιγότερα πολλές φορές από αυτά. 10 μέτρα
μακρύ. Στο Γεωργούλη έχει μεγάλα ξύλα εκεί.
Μήκος 10 μέτρα;
Παραπάνω! Έχω φτάσει μέχρι 18 μέτρα, έχω βρει. Δεν το αφήκαμε μονο-
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κόμματο, γιατί ποιος θα το σαλέψει; Το κόβαμε. Το αφήναμε 9 μέτρα,
άμα ήτανε χοντρό πολύ. Μια φορά κόβαμε βάζα, τα κάναμε 10 μέτρα,
40Χ40. Άμα είναι 40Χ40Χ10 μέτρα, είναι 4Χ4, 16 επί 10, 1600 πόντοι.
Πολύ μεγάλο. Δεν σαλεύεται αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά για τα μεγάλα καΐκια τα χρειαζόντουσαν, για τα πετσώματα,
ας πούμε!
Ναι, αυτά τα 40Χ40Χ10 τα κάνανε βάζα. Βάζανε, ξέρεις, κάτω και βγαίναν
τα καΐκια απάνω. Τα ’χαν οι ναυπηγοί μόνιμα εκεί.
Τα βάζα συνήθως τα κάνανε με σκληρά ξύλα! Ίσως από κάτω βάζαν τα
σκληρά, τις σόλες. Τα πιο συνηθισμένα τι μήκος είχανε;
Οχτώ μέτρα, 7-8 μέτρα, τα πιο πολλά ξύλα. Προσπαθούσαμε πάντα να μη
εξέχουν από το φορτηγό έξω, γιατί, όταν εξέχαν από το φορτηγό, πληρώναμε περισσότερο στο καράβι. Αν ήταν κανένα μακρύ, το βάζαμε
απάνω απάνω τέρμα. Έμπαινε μπροστά, ουρανό απάνω και κατάλαβες; Να πηγαίνει πίσω. 2-3 μέτρα. Καμιά φορά θέλανε και μεγάλα
μέσα. Μακριά, παραγγελιά, 14-15 μέτρα.
Σας λέγαν από το ναυπηγείο για πόσα μέτρα καΐκι το θέλουνε;
Ναι, καμιά φορά μας λέγαν 15 μέτρα. Θέλαν και καρένες. Η καρένα θέλει
να ’ναι μονοκόμματη από κάτω.
Εσείς για καρένες βλέπατε ποια είναι ίσια;
Ναι, φαίνεται! Ποιο είναι το πιο καλό, μακρύ! Κοίτα, η περιφέρεια του
Πλατάνου δεν είχε καρίνες! Είναι στραβόξυλα. Ο Πύργος ήτανε γι’
αυτά. Ο Πύργος είχε τα πιο ψηλά δέντρα. Και ίσια. Εκείνη η μεριά,
ο Πύργος με Μαλλίστρα ίσα πάνω, είχε τα πιο απολυτά ξύλα. Προσήλια μέσα. Αυτά άμα τα ’βλεπες, προτού καούνε, το τι γινότανε! Να
βλέπεις δάσος σαν το τραπέζι, 20 μέτρα απάνω, κολόνες! Όλα καήκανε! Αυτή τη φωτιά τη μεγάλη ο Πλάτανος τη σταμάτησε. Έχουμε
δυνατή πυροσβεστική, παρόλο που είναι μικρό χωριό. Κι άμα ιδείς
πού τη σταματήσανε, σε δύσκολο μέρος. Μέσα σε κάτι γκρέμνα!
Εθελοντές έτσι;
Ο Πλάτανος δεν έχει καεί πουθενά. Η δικιά μας μεριά από δω στέκει. Απ’
την άλλη δε δίνουν σημασία.
Για τα εργαλεία. Τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε; Είπαμε για το τσεκούρι, είπαμε για τα μηχανάκια.
Παχύμετρο για να μετράμε τις διαστάσεις. Όταν το ξύλο το πελεκούσαμε
από τη μια, δεν γύριζε. Έπρεπε να βάλεις το γάντζο και με μοχλό να
το γυρίσεις. Κι ήθελε και δύναμη. Άμα είναι 10 μέτρα κι όταν είναι
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λίγο στραβό, δεν γυρίζει. Άμα είναι ίσιο, γυρίζει, άμα είναι στραβό,
δεν γυρίζει. Να ’ναι ποδόσταμο και να το πελεκήσεις από τη μια και
να σηκώσεις το κότσι, να… Πολύ δύσκολο!
Πώς το κάνατε αυτό;
Το σήκωνα απάνω. Τις πιο πολλές φορές απάνω. Γιατί, όταν το ’βαζες
κάτω το ποδάρι, θα σήκωνες χειρότερο, πιο πολύ. Πάντα απάνω το
πόδι, για να το πελεκήσεις.
Και πώς το στερεώνατε να είναι όρθιο; Να στέκεται προς τα πάνω;
Έχει κόλπα. Να ’χει άλλο δέντρο κοντά.
Το ακουμπάγατε κάπου δηλαδή;
Ναι, ναι. Πολλές φορές το ’δενα με σκοινί απ’ άλλο δέντρο, να μην μπατάρει. Έπρεπε να είναι σταθερό, γιατί θα σε χτύπαγε, άμα έφευγε.
Ε βέβαια! Άλλα; Είπαμε για τη στάφνη!
Στάφνη, παχύμετρο, γάντζο, τσεκούρι.
Πολλά τσεκούρια φαντάζομαι. Και μεγάλα και μικρά, αν χρειαζόντανε.
Και ελαφριά είχαμε. Τελευταία που βγήκαν οι μηχανές, είχαμε μικρά. Μονάχα για να βγάλουμε το φλούδι και να σταφνίσουμε!
Πριόνι δεν είχατε καθόλου εσείς μαζί; Είχατε πριόνι;
Και να ’σπαγε το μηχανάκι πουθενά, είχαμε άλλο μηχανάκι. Μηχανάκια!
Πριν τα μηχανάκια δεν κόβανε με πριόνια;
Κόβανε. Και σφυρί είχαμε μαζί μας και σφήνες. Καμιά φορά μπορούσε
να πιάσει το μηχανάκι και βάζαμε σφήνα μέσα.
Σφήνα ξύλινη ή μεταλλική;
Μεταλλικιά με μια βαριοπούλα που ’χαμε κι άνοιγε! Γιατί πολλές φορές
το δέντρο σφήνωνε απάνω, για να το μπατάρει.
Στο ξεφλούδισμα; Όχι στο ξεφλούδισμα μάλλον, όταν τα σταφνίζατε
και τα κόβατε –παλιά βέβαια γιατί τώρα με το μηχανάκι δεν!– ακολουθούσατε καθόλου τα νερά του ξύλου; Παλιά!
Σταφνίζαμε πρώτα από τη μια πάντα. Τη μια πάντα την παίρναμε περίπου
στο ίδιο μέρος, μετά βλέπαμε, ας πούμε 25 πόντοι ήταν περίπου; 25
πόντοι παντού. Προτού σταφνίσεις τη δεύτερη φορά, είχαμε το μέτρο
και περπατούσαμε και είχαμε σημαδάκι. Τακ 25 πόντοι, εκεί πέρα
25 πόντοι, για να μη βγαίνουμε έξω.
Αυτό από τις δύο μεριές που ήτανε το στραβό;
Ναι.
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Από τη μεριά που ήταν τα κοίλα και τα κυρτά πώς το κάνατε;
Ναι, δεν είναι τίποτα αυτό! Και με τη μηχανή πέρναγα αυτό, στρογγυλό
με τη μηχανή. Με τη μύτη. Δεν το ’χωνες βαριά το τσεκούρι. Μπορούσες να πάρεις το μισό με τη μύτη και ξανά πάλι. Και πέρναγες!
Όσο και απότομη να ’ταν η βόλτα, πέρναγε το τσεκούρι!
Και πιο εύκολο ήταν από την έξω μεριά ή από τη μέσα μεριά;
Μπορούσε από τη μια μεριά ο πεύκος να πελεκιέται πιο καλά και από
την άλλη να μην πελεκιέται. Από τη μια πάντα να ’ναι κουμαρίτης. Ο
κουμαρίτης πελεκιόταν πιο καλά. Τα πιο δύσκολα ήταν τα χωραφίτικα.
Τα οποία δεν είναι καλά, απ’ ό,τι λένε, τα χωραφίτικα για ναυπηγική.
Ναι, ναι τα κουμαρίτικα είναι καλά.
Λοιπόν, από το πεύκο χρησιμοποιούσανε και τον πίτκα.
Τον επρόλαβα κι αυτόν. Είχα κάνει πιτσιρικάς. Είχα μια μηχανή μικρή και
είχα κάνει 3 κιλά. Είχε εμπόρους και τονε παίρνανε.
Α, τον είχες μαζέψει εσύ δηλαδή;
Ναι, τονε μάζευα, ήμουνα πιτσιρικάς κι όταν κόβαμε το δέντρο, τον έβγαζα
εγώ τον πίτκα.
Είχε εμπόρους που παίρναν μόνο τον πίτκα; Δηλαδή, έρχονταν ειδικά
για τον πίτκα και τον μαζεύανε;
Ερχόταν πιο μεγάλος έμπορας και τα ’παιρνε αυτά που εμείς εδώ μαζεύαμε. Η φάση αυτή ήτανε μέχρι το ’67-’68.
Α! Μετά δεν χρησιμοποιούσαν;
Μετά όχι.
Και υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που μάζευαν τον πίτκα ή οι ίδιοι;
Στον Πλάτανο εγώ μονάχα τονε μάζευα. Δεν πήγαινε άλλος. Τον μάζευα,
γιατί εκεί που δούλευα, μόλις έκοβα τον πεύκο, τακ τον έβγαζα εύκολα.
Αυτό πόσο το πληρώνανε; Ήτανε φθηνό πράγμα;
Αυτό, θυμάμαι, έδωσα μια μηχανή, δεν θυμάμαι πόσα κιλά ήτανε, μια ρεμούλκα και μου δώσανε τότε 300 δραχμές, νομίζω. Σταματήσανε
ύστερα. Σταματήσανε όπως και τη ρετσίνη. Η ρετσίνη πιο καλά που
τηνε σταματήσανε, γιατί θα διαλούσανε τα δάση κάτω. Άμα κόβαμε
ξύλα, κάθε 2-3 μέρες έβαζα τη μηχανή με τις πρόκες. Τα κάσα. Τα
κασωμένα.
Α, μένανε οι πρόκες μέσα;
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Βέβαια, βγάζαμε τελευταίο το κουτί και μένανε οι πρόκες μέσα. Αλλά ξέραμε πού είναι. Τις πιο πολλές φορές το βλέπαμε. Ξέραμε πού ήτανε
οι πρόκες.
Αυτά παλιά όταν τα εκμεταλλευόντουσαν –εσείς ήσασταν μικρός βέβαια– ήτανε άνθρωποι από το χωριό ή ερχόντουσαν από αλλού;
Εταιρίες ερχόντανε, αλλά δουλεύανε από δω, ντόπιοι. Αυτοί πιο καλά που
σταματήσανε, θα τα ρημάζανε όλα!
Ναι, βέβαια.
Τώρα κοντεύει να φύγει αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω λίγα δάση
του χωριού έχουνε πρόκες ακόμα. Έφυγε, είναι όλα νέα. Πολλά ξύλα
έκανε ο Μογιός, αυτός που ’χει το λιοτρίβι εδώ. Αλλά αυτός ήταν έμπορος μεγάλος. Αυτός με τα δάση δεν είχε καμία επαφή. Αυτός τα
’παιρνε έτοιμα. Έπαιρνε από άλλους υλοτόμους από εδώ.
Απλώς έκανε το εμπόριο;
Εμπόριο έκανε, ναι. Οι πιο πολλοί έχουνε πεθάνει. Πιο μικροί από τη δικιά
μου ηλικία δεν θα βρεις. Οι πιο μικροί είμαστε.
Η τελευταία φουρνιά!
Τελευταία φουρνιά! Ε, ο Σκαλιάρης είναι πιο μικρός από μένα λίγα χρόνια!
Κατά τη γνώμη σου, γιατί το πεύκο της Σάμου ήτανε καλό για ναυπηγική; Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα;
Ρετσίνα. Η ρετσίνα το κρατάει. Δεν σαπίζει. Μέσα στο νερό δεν…
Στα άλλα νησιά δεν είχε ρετσίνα ας πούμε; Στη Μυτιλήνη; Στη Ρόδο;
Όχι, τα σαμιώτικα είναι πιο καλά. Η Θάσο έχει μεγάλους κορμούς, αλλά
δεν είναι σαν τα σαμιώτικα. Έχει ρετσίνα εδώ πολλή.
Κι όχι επειδή ήτανε στραβά, ας πούμε; Επειδή έβρισκες πολλά στραβά;
Όχι, και στη Μυτιλήνη έχει στραβά δέντρα, αλλά έχει ρετσίνη πολλή εδώ.
Ξέρεις γιατί έχει ρετσίνη εδώ περισσότερο από τ’ άλλα μέρη; Γιατί
υπήρχε περισσότερη ρετσίνη;
Ο τόπος. Στη Χίο είναι η μαστίχα, στη Σάμο δε γίνεται. Είναι η ρετσίνα.
(Γέλια)
Σωστά!
Είναι κάτι, είναι το έδαφος, κάτι! Δεν είδες όταν γδάρεις αυτόν τον πεύκο,
μέσα σ’ ένα χρόνο έχει κάνει ρετσίνα; Ενώ στη Μυτιλήνη δεν γίνεται.
Ξέρετε να κάνανε καμία επεξεργασία στον κορμό για το σκουλήκι για
να μη σαπίζει; Για να είναι πιο ανθεκτικό στη θάλασσα; Μου έχουν
πει ότι τα αλείβανε με πετρέλαιο.
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Τι; Οι ναυπηγοί τα αλείβουνε, κάτι κάνουνε με μπογιές, ειδικές μπογιές
για να μη τα πιάνει αυτό.
Γιατί τελευταία έχουν πει ότι το πεύκο της Σάμου μαζεύει σκουλήκι περισσότερο από παλιά;
Εγώ θα σου πω τι έχουνε πάθει. Βάζανε καμένα, νομίζω! Το ’81, 350 κυβικά έκοψα μέσα στα καμένα εγώ. Αυτοί τα στείλανε στην Αθήνα.
Τα αγοράσανε οι ναυπηγοί φτηνά. Γιατί το καμένο δεν κρατάει, το
καμένο έχει ξεράσει τη ρετσίνα. Εγώ νόμιζα ότι βάλανε καμένα που
έχουνε ξεράσει τη ρετσίνα και πάθανε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Και δεν το καταλαβαίνεις άμα το ξεφλουδίσεις;
Άμα το κάνεις κουρέλι, ο άλλος που τ’ αγοράζει απάνω τι ξέρει; Αλλά το
καμένο, άμα δεις, έχει ξεράσει τη ρετσίνα. Το βλέπεις το δέντρο, είναι
καμένο κι εκεί που ’χει μπουτάκια έχει ξεράσει τη ρετσίνα.
Ο ναυπηγός όμως, το καταλάβανε ότι ήτανε καμένο; Το ήξερε;
Μάλλον. Παίρνανε φτηνά αυτοί για κέρδος. Αυτό το πράγμα πρέπει να
έχει συμβεί. Ενώ τ’ άλλα δε σαπίζουν. Γιατί αυτό μου το ’χει πει κι
άλλος. Είχα πάει εκδρομή στους Λειψούς και καθόμουνα στο μαγαζί
κι είχαν μια συζήτηση. Ρε παιδιά, λέει, το τάδε καΐκι έχει σαπίσει!
Γιατί αυτό το πράγμα; Και του ’λεγε ο άλλος. Από τη Σάμο το ξύλο
είναι. Εγώ άκουγα, αλλά τι να πω εγώ; Εγώ είμαι της δουλειάς. Τα
’ξερα αυτά. Καμένα. Βάζανε καμένα τότε οι ναυπηγοί μέσα!
Κακό είναι αυτό όμως! Γιατί δυσφημίσανε και το πεύκο!
Ναι, κάτι τέτοιο κάμανε! Δεν σαπίζει το ξύλο το σαμιώτικο.
Και φταίνε τα ναυπηγεία δηλαδή; Γιατί οι έμποροι προφανώς θα τους
το λέγανε! Φτηνότερο, καμένο, αλλά φτηνότερο!
Ναι, κάτι τέτοιο έγινε. Γιατί το καμένο την ξερνάει τη ρετσίνα. Τώρα δεν
έχει καμένα.
Πότε; Το ’81 ήταν αυτή η χρονιά;
Αυτή που ’πιασε από δω από τον Πλάτανο κάτω μέχρι Σπαθαραίοι. Είχε
καεί μάλιστα ένα δάσος, εδώ κάτω από τον Πλάτανο, μεγάλο! Πολύ
μεγάλο! Δούλευα τρεις μήνες. Κάθε βράδυ μουτζούρα!
Από τα καμένα;
Από τα καμένα. Κι όλα αυτά πουληθήκανε! Όλα! Στην Αθήνα πήγανε τα
πιο πολλά. Αυτό το πράγμα έγινε. Παίρνανε από τα καμένα και βάζανε στα καΐκια. Τα βρίσκανε φτηνά.
Το δασαρχείο δεν έπρεπε να παρέμβει; Να κάνει κάτι;
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Όχι. Αφού πλήρωνε το φόρο ο άλλος, σου λέει κάνε ό,τι θέλεις!
Ναι, αλλά δεν ήταν σημαδεμένα αυτά; Πήγαιναν και σημάδευαν τα καμένα;
Όχι ερχόταν και σου ’λεγε, κόψ’ τα αυτά, αλλά μετά τα σφραγίζανε.
Παρότι ήταν καμένα, τα σφραγίζανε κανονικά;
Μετά. Κάνανε εξέλεγξη μετά, τα σφραγίζανε για να μπορείς να τα... Δεν
μπορείς να τα φορτώσεις σε καράβι ή σε φορτηγό, άμα δεν ήταν
σφραγισμένο! Ήταν λαθραία.
Επιτρέπεται να είναι καμένο και να το σφραγίσουνε για να φύγει;
Αφού ήτανε καθαρό. Έβγαζες τη φλούδα και φαίνονταν καθαρό από μέσα
ύστερα. Ήταν σαν τ’ άλλα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Πολλές χιλιάδες κυβικά κοπήκαν τότε. Αυτή η περιφέρεια, Κουμέικα εδώ, κει δα
στα Σκουρέικα κάτω, πολλά! Όλα τα πεύκια. Και στη Σάμο δεν αργεί,
ξέρεις; Έχω γω κάτι ελιές στην Αγία Ειρήνη, τις παράτησα –5 χρόνια
τώρα είναι;– κι έχει μέσα πεύκια 5 μέτρα! Δεν αργεί!
Μάλιστα. Καμιά ιστορία έτσι περίεργη με τα ξύλα, με την υλοτομία;
Ο πατέρας μου με τον αδερφό του πελεκούσανε ξύλα μια φορά. Ο θείος
μου πήγαινε έτσι με τον κώλο πίσω, φορούσανε καπέλα, ζέστη πολλή
μπροστά. Εκεί να δεις πώς γίνηκε! Με το τσεκούρι ο πατέρας μου
έσφαξε τον αδερφό του.
Πώς έγινε αυτό;
Πελέκαγε ο αδερφός του από αυτή την άκρη και έρχονταν πίσω, απάνω
από το ξύλο, πίσω πίσω. Με τον κώλο. Του πατέρα μου ήταν πολύ
δύσκολο εκεί που πελέκαγε και ήτανε σταθερός. Κι έρχονταν, έρχονταν πίσω, πήγε και κοπάνησε τη μέση του όπως πελέκαγε. Ζει κι
αυτός απάνω στον Πλάτανο. Κατά λάθος έγινε. Στα Σκουρέικα έγινε
αυτό το πράγμα.
Γίνονταν και τέτοια ατυχήματα;
Στον Πύργο τώρα τελευταία είχε σκοτωθεί ένας, στους Αρβανίτες από
πάνω!
Πάλι έτσι μεταξύ τους ας πούμε;
Έφυγε το ξύλο. Γίνονται στο δάσος, άμα δεν προσέχεις, γίνονται ατυχήματα. Εμένα μου ’χει φύγει ξύλο, να περάσει δρόμο άσφαλτο, ευτυχώς δεν πέρναγε κανένας, πέρασε και πήγε στην άλλη μεριά.
Κύλησε δηλαδή;
Ναι. Πήρε δρόμο την ώρα που το γύριζα. Αυτά ξέρεις, γλιστράνε! Γι’ αυτό
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πάντα τα ρίχναμε διπλαρωτά τα πεύκα. Πάντα προσπαθώ γι’ αυτό
το πράγμα, γιατί φεύγουνε. Και πέρασε το δρόμο κι άμα έβλεπες,
εκεί που πέρασε το δρόμο, όταν είχε λεωφορείο, δεν θα το κοπάναγε
χαμηλά! Στα παράθυρα! Από το παράθυρο θα έφευγε από το άλλο.
Είναι επικίνδυνη δουλειά αυτή! Βράχια. Να δεις να φεύγουνε βράχια!
Έκοψα μια φορά ένα δέντρο στη Μαλλίστρα και την ώρα που έπεφτε,
αυτό έκανε Π και από πίσω είχε ένα βράχο μεγάλο. Αυτός ο βράχος
θα ’τανε 10 φορές σαν το τραπέζι! Και να βλέπεις ένα πράγμα να
πετάει το βράχο απάνω. Μεγάλο δέντρο! Κι αυτό όπως έπεφτε κάτω,
τονε σήκωσε απάνω το βράχο. Βλέπεις κάτι περίεργα πράγματα!
Οι υλοτόμοι ήτανε καθόλου προληπτικοί; Είχανε σημάδια που, άμα συνέβαιναν, θα πήγαινε καλά η δουλειά; Ή που άμα δεν συμβεί, δεν
θα πήγαινε καλά; Υπήρχε τέτοιο πράγμα παλιά;
Α δεν! Τέτοια πράγματα δεν!
Είχατε Άγιο που θεωρούσατε ότι ήταν ο προστάτης των υλοτόμων;
Όχι. Αλλά προσέχαμε. Καμιά φορά βλέπαμε κατά δω, λέγαμε είναι δύσκολο δάσος αυτό! Είχε πολλές φορές κάτι γκρέμνια, φοβόσουνα να
πας να κόψεις τα δέντρα.
Ναι. Τώρα με τα αυτοκίνητα πηγαίνατε σε όλη τη Σάμο. Παλιά που δεν
είχε αυτοκίνητα;
Δεν πηγαίναμε μακριά.
Στην περιοχή τη δική σας γύρω γύρω;
Εγώ έφτανα Πλάτανο μέχρι απάνω στον Καρβούνη χαμηλά. Δεν πήγαινα
μακριά. Ύστερα με τα αυτοκίνητα πήγαινα μακριά.
Άρα τότε δηλαδή, το κάθε χωριό είχε τους δικούς του υλοτόμους, που
πηγαίνανε τριγύρω;
Ναι, ναι. Εμείς που ήμασταν σύνορο με τον Πύργο, ο Πλάτανος, μπαίναμε
μέχρι τα πυργιώτικα. Μέχρι έξω από τον Πύργο πηγαίναμε. Αλλά
τώρα μέχρι το Παλιόκαστρο πάμε με τ’ αμάξι.
Εσείς με τους Ζαφείρηδες κάνατε υλοτομία για ναυπηγική ξυλεία. Στον
Πλάτανο υπήρχαν άλλοι που κάνανε κυρίως για οικοδομική;
Όχι, όχι. Οικοδομικά όχι.
Για οικοδομική ξυλεία πού κόβανε, ας πούμε; Ποια ήταν;
Α, δεν κόβανε εδώ στη Σάμο οικοδομικά. Κόβανε βίντσι, αυτά τα έλατα
που κόβαμε, σχίζανε πολλοί και κάνανε οικοδομικά. Αλλά βαριά ξύλα.
Τα σαμιώτικα είναι βαριά. Άμα βγάλεις καντρόνι, δεν σηκώνεται! Και
μια εποχή κάνανε πασσάλοι εδώ στη Σάμο για τα ορυχεία. Παλιά
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κάνανε και εκχερσώσεις. Όταν ήθελε να καλλιεργήσει ένας κι ήταν
δίπλα δάσος, το κόβαμε όλο σειρά. Δίνανε άδειες, τώρα δεν δίνουν
πια. Κι είχε μικρά, αλλά δεν ήταν για ορυχεία! Για μικρές δουλειές!
Κόβαμε μικρές κορδέλες, ενώ εγώ δεν τα ’φτασα για ορυχεία. Γιατί
τότε βάζαμε μεσα στα ορυχεία πασσάλους. Πολλές χιλιάδες μέτρα
είχανε τότε στη Σάμο. Την είχανε ρημάξει τη Σάμο μια εποχή!
Ήτανε γερά ξύλα δηλαδή;
Ναι, ναι.
Αλλά αυτά ήτανε τα πεύκα ή τα έλατα;
Τα πεύκα. Η Σάμος άμα την έβλεπες το ’81 πώς ήτανε, καταπράσινη! Πώς
άμα προχωράς από δω από Κοντέικα και Πλάτανο κι όλα αυτά, έτσι
ήτανε. Άμα πιάσει φωτιά και δεις τι γίνεται, κόλαση! Αλλά η πιο μεγάλη, καταστροφική ήταν η τελευταία. Από Πύργο μέχρι Βουρλιώτες.
Όλη τη Σάμο είχε πιάσει.
Λοιπόν να τελειώσουμε εδώ, σας κούρασα… Θα τα ξαναπούμε όμως!
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Σωκράτης Ταμβακολόγος
Στις 27 Νοεμβρίου 2014 ο Κώστας Δαμιανίδης επισκέφτηκε το
ναυπηγείο του Γιώργου Πέτρου στον Πύργο Σάμου και συνομίλησε με
τον υλοτόμο και έμπορο ξυλείας Σωκράτη Ταμβακολόγο.
Στη συζήτηση συμμετείχε και o ναυπηγός Γιώργος Πέτρου.
Μιλάμε με τον κύριο Σωκράτη Ταμβακολόγο. Κύριε Σωκράτη πότε γεννηθήκατε;
Το 1933.
Πώς ξεκινήσατε τη δουλειά αυτή;
Εγώ ξεκίνησα από τον Γιώργη τον Καρανικόλα που ήταν η δουλειά του
αυτή.
Εδώ στο χωριό;
Όχι στους Μύλους ήταν αυτός. Έκανε ξυλεία σε όλη τη Σάμο.
Για πέστε μου τον πρώτο καιρό που πήγατε εκεί, δουλεύατε σαν υλοτόμος;
Ναι, σαν υλοτόμος.
Και μετά πώς;
Ξεκίνησα ύστερα μοναχός μου κι έκανα τη δουλειά.
Πότε; Για ποια εποχή μιλάμε; Θυμάστε ποια χρονιά περίπου;
Εγώ ήρθα το 1959 εδώ πάνω.
Δεν ήσασταν εδώ;
Όχι, δεν είμαι από τον Πύργο, είμαι από τους Μύλους.
Οπότε γι’ αυτό ήσασταν με τον Καρανικολάου;
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Ναι.
Εκεί στους Μύλους έχει μείνει κανένας που κάνει υλοτομία;
Κανένας! Αφού δεν έχει στη Σάμο ολόκληρη και θα έχει στους Μύλους;
Ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε;
Διάφορες δουλειές, γεωργικά.
Αγρότης δηλαδή; Εσείς καταρχήν κάνετε και ναυπηγήσιμη και οικοδομήσιμη ξυλεία;
Τα πάντα, τα πάντα!
Πώς γίνεται μια παραγγελία; Ένας ναυπηγός, για παράδειγμα, στην
Κάλυμνο σας παίρνει τηλέφωνο και τι σας λέει;
Λέει, θέλω να κάνω ένα σκάφος τέτοιο, πρέπει να έχει τσασίτια μέσα, να
έχει ποδοστάματα, να έχει καρένες, να έχει μαδέρια...
Αυτά τα ξέρετε εσείς, δεν σας τα λέει ο ναυπηγός δηλαδή πόσα ποδοστάματα θέλει;
Πρέπει να ξέρεις περίπου τι σκάφος θέλει να κάνει.
Μάλιστα. Αυτό πώς το έχετε μάθει;
Κοίτα να δεις, εγώ ακόμα και τώρα που γέρασα, όταν πάω σε ένα ναυπηγείο δεν πάω να καθίσω, γιατί τελείωσα. Στέκω και κοιτάζω κάθε
ξύλο πού πάει. Εκείνο το ξύλο τι κάνει. Κόβεις τα ξύλα και ύστερα
λες: αυτό το ξύλο είναι γι’ αυτή τη δουλειά, το άλλο ξύλο είναι για
κείνη τη δουλειά. Έτσι γίνεται, αλλιώς δεν μπορείς να τα μάθεις και
από κάθε τοποθεσία παίρνει και την ονομασία του το κάθε ξύλο. Άλλη
είναι η Καλύμνικη, άλλη η Συριανή, άλλη το Πέραμα, άλλη είναι η
Κοιλάδα. Κατάλαβες;
Ναι. Εσάς, ας πούμε, όταν σας λένε ότι θέλω να φτιάξω ένα τρεχαντήρι
δώδεκα μέτρα και θέλω ξύλα γι’ αυτό. Εσείς τι σκεφτόσαστε; Τι
ξύλα θέλει; Εσείς πώς κάνετε το σχεδιασμό του τι ξύλα θέλει; Λέτε
δηλαδή, θέλει μια καρίνα, εντάξει;
Τα πάντα, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται!
Τι άλλα υπολογίζετε ότι θα χρειαστεί;
Θέλει ποδοστάματα, θέλει τα πάντα μέσα!
Θέλει, ας πούμε, δύο ποδοστάματα, ένα πλωριό και ένα πρυμνιό (..)
Ε, βέβαια, καρίνα δεν θέλει; Σκαρμοί δεν θέλει;
Πώς τους υπολογίζετε; Ξέρετε να υπολογίσετε πόσους σκαρμούς θέλει
για ένα τρεχαντήρι δώδεκα μέτρα;
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Δεν μπορώ να πω ακριβώς, γιατί άλλοι μπορεί να τους βάλουν μονούς και
άλλοι διπλούς. Πώς θα το υπολογίσεις εσύ; Εσύ υπολογίζεις το μήκος
και τους βάζεις διπλούς. Ο Γιώργος τους βάζει διπλούς.
Δεν το ρωτάτε;
Όχι, δεν ρωτάς καθόλου!
Παλιότερα έτσι γινόταν; Ή όταν ξεκινήσατε τη δουλεία ήταν πιο αναλυτικά η παραγγελία;
Πιο μπροστά, που έπαιρναν παρτίδες μεγάλες, δεν ρώταγες τίποτα! Έκανες μια παρτίδα ξύλα 30, 50, 100 κυβικά ξύλα, αναλόγως τι ήταν
αυτή, φορτώνονταν και έφευγαν. Και τα κανόνιζαν αυτοί χωρίς να
ρωτάνε, χωρίς τίποτα.
Και εκεί πώς διάλεγες πόσα στραβά θα βάλεις και πόσα πετσώματα;
Υποχρεωτικά έπρεπε να βάλεις τα στραβόξυλα μέσα! Υποχρεωτικά!
Και ήξερες από την εμπειρία σου πόσα στραβά θα βάλεις;
Ναι! Πιο καλά να περισσέψουν πάρα να μη φτάσουν, λένε στο χωριό.
Σωστό! Τι είδη ξύλων κόβετε;
Αυτά για τα ναυπηγεία ήταν όλα πεύκια, τα μαύρα δεν κάνουν. Αλλά
αυτοί έμαθαν ότι τα μαύρα κάνουν. Και μια αναφορά που στείλαμε
στο υπουργείο μαύρα τα γράφουν!
Ποιοι το έκαναν αυτό;
Το έκανε ένας από το Βαθύ, που δεν ήξερε ο άνθρωπος, και με πήραν τηλέφωνο από το υπουργείο και μου λένε, αυτό κι αυτό συμβαίνει. Και
του λέω, όχι είναι λάθος αυτή η ονομασία! Η τραχεία πεύκη είναι, η
μαύρη πεύκη είναι για άλλη δουλειά! Ευχαριστώ πολύ, μου λέει.
Τι άλλα ξύλα κόβετε εκτός από την τραχεία πεύκη; Τι άλλο κόβετε;
Τη μαύρη πεύκη.
Για ποια χρήση είναι η μαύρη πεύκη;
Η μαύρη πεύκη κάνει και για καντρόνια και για μέσα στις στέγες· Για
αυτά τα πράγματα όλα. Αλλά τα μαύρα θέλουν επεξεργασία, θέλουν
δουλειά παραπάνω!
Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά θέλουν;
Κοίτα να δεις, πρέπει τα ξύλα αυτά να κοπούν –και το Μάη να τα κόψεις
δεν έχει σημασία! Σημασία έχει να τα κόψεις, να τα αφήσεις με τις
φλούδες, να τραβήξουν τους χυμούς για να μη μαυρίσουν και σαπίσουν. Αυτό είναι τέχνασμα δικό μου.
Κι αυτό το κάνετε μόνο στη μαύρη πεύκη; Δεν το κάνατε στην τραχεία
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δηλαδή;
Και στην τραχεία αναλόγως την εποχή! Αν κόψεις τώρα [Νοέμβρη], δεν
έχεις πρόβλημα· είναι κατεβασμένοι οι χυμοί.
Αν κόψεις όμως, την άνοιξη;
Το ίδιο θα κάνεις! Θα τα ρίξεις κάτω, θα ξεφλουδίσεις όσο μπορείς, δεν
θα πειράξεις τη φούντα καθόλου· Την πείραξες τη φούντα; Είσαι
άχρηστος! Αλλά έχει μεροκάματα πολλά!
Την φούντα του δέντρου, το απάνω μέρος δηλαδή;
Ναι! Θα τα παρατήσεις, θα πας πιο πέρα και άντε πάλι, άντε πάλι, ίσα
πέρα, ίσα πέρα! Αλλά θέλει πολλές μεταφορές αυτό, ενώ αν είναι
στην εποχή του, το έριξες κάτω, το καθάρισες, του έκοψες τη φούντα
και πας στο άλλο.
Τη φούντα γιατί δεν την κόβεις;
Θα τραβήξει την υγρασία όλη από μέσα που έχει!
Θα τη βγάλει την υγρασία, αν κόψεις τη φούντα, σωστά;
Όχι! Θα μαυρίσει το ξύλο από μέσα, αν την κόψεις τη φούντα απευθείας!
Θα μαζέψει υγρασία δηλαδή;
Θα μαζέψει βέβαια! Θα μαζέψει όλη την υγρασία που έχει μέσα και θα
αρχίσει το ξύλο να πλαντάζει! Αυτή είναι όλη η ουσία! Ύστερα από
τα μαύρα κάνουν τα βάζα!
Γιατί;
Είναι πιο φαρδιά ξύλα, πιο μακριά και πιάνουν τόπο. Να τετραγωνιστούν
αναλόγως με το πόσο τα θέλει αυτός που κάνει την παραγγελία.
Αλλά τα βάζα δεν έχουν ρετσίνι μέσα.
Ε, πώς δεν έχουν!
Τα μαύρα όμως έχουν ίδιο ρετσίνι με τα πεύκια;
Όχι τα πεύκια έχουν πιο πολύ!
Δεν πειράζει όμως για τα βάζα που έχουν λιγότερη ρετσίνι;
Όχι! Τα βάζα πρέπει να έχουν ρετσίνι!
Άρα πώς βάζουν μαύρη πεύκη στα βάζα;
Δεν έχει σημασία πόση ρετσίνα έχει. Αυτοί μόλις τα πάρουν, θα τα στιβιάσουν, θα τα τρυπήσουν, θα τα καρφώσουν εκεί απευθείας, θα τα λαδώσουν. Δεν έχει η ρετσίνα καμία διαφορά.
Αυτό λέω, στα βάζα δεν χρειάζεται ρετσίνα;
Την έχει τη ρετσίνα μέσα. Τα βάζα την έχουν.
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Μου λέτε τη διαδικασία που επιλέγετε, ποια δέντρα θα κοπούν και πώς
γίνεται το σημάδεμα με το δασαρχείο και τα λοιπά;
Το δασαρχείο έρχεται εκεί· κάνεις μια αίτηση, τότε τι έκαναν, ασ’ το. Τώρα
για να κάνουμε τέτοια πράγματα πρέπει να πάρουμε τον πολιτικό
μηχανικό. Σε ρωτώ εσένα: Αν, λοιπόν, πάρουμε έναν πολιτικό μηχανικό και τον πάμε στον Καρβούνη, πόσα θα πάρει;
Δεν ξέρω.
Πάνω-κάτω; Πόσα θα πάρει;
Υποτίθεται πως όλες οι δουλειές έχουν κοστολογηθεί, δηλαδή για αυτή
τη δουλειά μπορεί ο πολιτικός μηχανικός, είτε είναι από το Καρλόβασι είτε από τον Μαραθόκαμπο ή από το Βαθύ να πάρει 200-300
ευρώ. Ξέρω κι εγώ;
Τι να πάρει;
Λέω! Δεν ξέρω τι θα πάρει, πόση δουλειά χρειάζεται, εσείς ξέρετε!
150 ευρώ το στρέμμα ζητάει! Γιατί, δεν είναι μόνο να έρθει να τα μετρήσει,
πρέπει να κάνει κι αλλά χαρτιά, να πάει στο δασαρχείο, να πάει δω
να πάει κει. Κατάλαβες; Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά; Δεν
τα πληρώνει κανένας! Σου λέει, άστο θα ρημάξει!
Μάλιστα. Λοιπόν πριν από αυτό, θα μου πείτε τη διαδικασία που γινόταν
παλιά, πριν 30 χρόνια ας πούμε, τη διαδικασία για να υλοτομήσετε;
Έκανες μια αίτηση πρώτα. Ήταν δικό σου το δάσος.
Εσύ έβρισκες τον ιδιοκτήτη;
Όχι, ο ιδιοκτήτης έβρισκε εμένα. Έχω στο τάδε μέρος ένα δάσος, μπορούμε
να κόψουμε κανένα ξύλο, να πάρω κι εγώ καμιά δραχμή; Θα πάω να
κοιτάξω στο δασαρχείο τι χρειάζεται και θα σου πω! Πήγαινα εγώ
στο δασαρχείο –έχω κτηματολόγιο ολόκληρο. Κοίταζα εγώ, ε, μπορείς
να κόψεις. Υπέγραφε μια αίτηση, τη στέλναμε, την έπαιρνε ο δασονόμος– αν ήταν κάτω από 50 στρέμματα την έπαιρνε ο δασονόμος, αν
ήταν πάνω από 50, την έπαιρνε ο δασολόγος. Ερχόταν ο δασονόμος,
τα προσήμαινε, έβαζες μπρος μονομιάς και έκοβες. Δεν είχε καμία
διαδικασία! Θα στην στείλουμε την απόφαση. Δούλευε και θα στη
στείλουμε την απόφαση!
Πηγαίνατε λοιπόν στο δασαρχείο και λέγατε, έχω αυτή την ιδιοκτησία,
ο ιδιοκτήτης αυτός θέλει να κόψει, και πήγαινε το δασαρχείο κι
έβλεπε και προσημείωνε αυτά που έπρεπε…
Πόσα ήθελες να κόψεις.
Εσείς τους λέγατε πόσα θέλατε να κόψετε;
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Όχι! Το δασαρχείο. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά! Μέσα στο δάσος ήταν
ο δασονόμος και ο εργάτης που τα προσήμαινε.
Ωραία! Πήγαινε λοιπόν κι έλεγε ότι από τα 30 στρέμματα που είναι
αυτό το κομμάτι…
Θα κόψεις 20 κυβικά ξύλα, 50 κυβικά ξύλα, αναλόγως την αυτή που είχε
μέσα το δάσος.
20 κυβικά ξυλά, 50 κυβικά ξύλα, αλλά τα είχε προσημάνει ποια ξύλα;
Φυσικά, προσημασμένα τα ξύλα.
Ωραία, γινόταν αυτή η διαδικασία. Μετά τι κάνατε; Πώς συνεχίζατε τη
δουλειά; Δηλαδή πηγαίνατε και βρίσκατε κάποιους υλοτόμους που
τους πληρώνατε μεροκάματο… Πέστε μου ακριβώς πώς γίνεται;
Πρώτα ήμουν εγώ το αφεντικό, εγώ ο εργάτης, εγώ όλα τα έκανα! Εγώ θα
κάνω τις ρίψεις, εγώ θα τα κάνω όλα και πελεκούσαμε. Τότε πελεκούσαμε με το τσεκούρι, τώρα ήρθαν τα μηχανάκια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η διαδικασία όλη! Τα μουλάρια στο δρόμο και
φεύγανε!
Εσείς για να τα κόψετε, να τα ρίξετε κάτω, και να τα πελεκήσετε πόσους ανθρώπους παίρνατε μαζί σας;
Αναλόγως το δάσος που ήτανε! Άμα έχεις πολλή δουλειά βάζεις 4-5 ανθρώπους, άμα δεν έχεις δουλειά καθόλου, τι θα βάλεις; Θα πάνε δυο
άνθρωποι, τρεις άνθρωποι!
Δυο και σεις τρεις, ας πούμε;
Ναι ή τέσσερις, άμα δεν έχει πολλή δουλειά. Τώρα όπως είναι πάω εγώ κι
ένας άλλος και τι κάνουμε;
Πάτε στο δάσος εκεί, πώς ρίχνετε κάτω το δέντρο; Τι ακριβώς κάνετε
για να το ρίξετε;
Με το αλυσοπρίονο;
Όχι, πριν από το αλυσοπρίονο! Με τα τσεκούρια ή με τις μανάρες ή με
τις καρμανιόλες;
Ε πρώτα, παλιά, πριν το ’60, με τις καρμανιόλες. Και πιο μπροστά ακόμα
με τις καρμανιόλες! Από εκεί και ύστερα βγήκαν τα αλυσοπρίονα.
Πώς το κάνετε αυτό; Δηλαδή τι κόβετε ακριβώς; Πώς το κόβατε το
ξύλο για να πέσει;
Πρώτα πρώτα θα πάει εκείνος ο μάστορας που ξέρει να το ρίξει, να ιδεί
τι κλίση έχει, για να μη κάνει ζημιά στα πευκαρούνια από κάτω, αναλόγως την κλίση που είχε να το γυρίσει σαδώ, σακεί, να μη γίνει ζημιά
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μέσα, και απευθείας το ’ριχνες κάτω και γινόταν η δουλειά.
Πώς το έριχνες; Πού το έκοβες; Πώς το έκοβες;
Το κάνεις τακάδα! Την λέμε εμείς τακάδα. Μια τακάδα: όπως είναι στρογγυλό αυτό, γέρνει ο πεύκος τώρα εκεί και θα κάνει ζημιά από εκεί.
Θα το φέρουμε πιο δω, που είναι πιο ανοιχτά, θα κάνει λίγο την τακάδα έτσι, θα κόψουν πιο πολύ από δω να έρθει από δω το ξύλο!
Μάλιστα! Άρα κάνετε από τη μεριά που θέλετε να πέσει, κάνετε τακάδα; Και μετά από την άλλη μεριά το κόβετε πάλι;
Το κόβεις πάλι.
Στο ίδιο ύψος ή πιο ψηλά;
Όχι, όχι, δυο δάχτυλα πάνω από την πρώτη κοψιά!
Μάλιστα! Το κόβεις λοιπόν, πέφτει κάτω, μετά τι κάνεις;
Ε, αυτό που σου είπα, θα το καθαρίσεις.
Του καθαρίζεις πρώτα τα κλαριά;
Τα κλαριά μέχρι εκεί που το χρειάζεσαι το ξύλο, δηλαδή, είναι ένα ξύλο
που βγαίνει δέκα μέτρα, δώδεκα μέτρα· Μέχρι εκεί θα πας! Στοπ!
Θα μπει ο άλλος θα το καθαρίσει και ύστερα από 2-3 μέρες, κόψιμο
τη φούντα, να μπατάρει από κάτω, φαλάγγια από κάτω…
Να μπατάρει; Γιατί να μπατάρει;
Ε πώς; Το έχουμε καθαρισμένο αυτό το πράγμα.
Απ’ όλες τις μεριές;
Όχι απ’ όλες τις μεριές! Όσο φτάνεις, όσο μπορείς να καθαρίσεις! Θα το
βάλεις πρώτα 2-3 ξύλα ίσα πέρα, να στέκει στον αέρα, να το κόψεις,
να πέσει απάνω, να το μπατάρεις, να αρχίσεις να δουλεύεις.
Τα φαλάγγια λέτε τώρα, έτσι;
Τα φαλάγγια!
Τα φαλάγγια τα βάζετε την ημέρα που θα κόψετε ή την επόμενη;
Την επόμενη! Την επόμενη!
Πρώτα το καθαρίζετε εκεί επί τόπου και μετά τα βάζετε τα φαλάγγια;
Και το μπατάρετε από την άλλη μεριά και καθαρίζετε;
Το καθαρίζουμε ολόκληρο! Μόλις καθαριστεί, θα μπει ο αριθμός απάνω,
θα μετρηθεί…
Αυτό μετά από 2-3 μέρες λέτε;
Ναι, αλλά αυτή την εποχή όχι! Αυτή την εποχή είναι κατεβασμένοι οι χυμοί!
Δεν έχει χυμοί, άρα μπορείς να το κόψεις απευθείας, να το καθαρί-
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σεις.
Την ίδια ώρα να καθαρίσετε και από τη μια μεριά και από την άλλη,
όλες τις μεριές και να κόψετε και τη φούντα;
Ναι.
Ωραία! Ενώ αν είναι άνοιξη, καθαρίζετε μόνο τις δύο πλευρές, μετά από
2 μέρες το μπατάρετε το υπόλοιπο και τη φούντα; Πόσο καιρό το
αφήνετε στο δάσος, αφού καθαριστεί; Μετά από αυτές τις 2-3
μέρες;
Πρέπει να έρθουν να τα σφραγίσουν τα ξύλα ή θα σου πει ο δασονόμος ή
ο δασολόγος θα σου πει «βγάλ’ τα στο τάδε μέρος και θα τα σφραγίσουμε έξω τα ξύλα, να μη πάνε μέσα στο δάσος» Βάζουμε τα ζώα
ή τα βίντσα, τα αφήνουμε στο δρόμο και τα σφραγίζουν, κάνουν τα
πρωτόκολλα, δίνουν δελτία μεταφοράς, τιμολόγια και δρόμο! Αλλιώς
δεν μπορείς να το κινήσεις το ξύλο! Είναι σαν τις ταυτότητες τα ξύλα!
Το κάθε ξύλο που θα βγει πρέπει να μπει ένας αριθμός απάνω! Όπου
και να πάει ο αριθμός δεν σβήνει!
Μάλιστα! Ωστόσο, τα αφήνετε καθόλου να ξεραθούν στο δάσος;
Αναλόγως τη ζήτηση! Αν δεν έχεις ζήτηση, κόβεις άλλα πιο πέρα και όποτε
βρεθεί ο πελάτης, φεύγουνε!
Τα αφήνεις εκεί στο δάσος δηλαδή, δεν τα παίρνεις κάπου αλλού; Σε
κάποια αποθήκη ή σε κάποιο χώρο…
Όχι, όχι! Τώρα που είναι χειμώνας τα κατεβάζουμε από το βουνό πιο χαμηλά, γιατί τώρα εκεί χειμώνα, μέρα-νύχτα, είναι βρεγμένα τα ξύλα
και παθαίνουνε. Από κάτω όμως φυσάει, δες εδώ πώς φυσάει, το
βουνό όμως είναι μούσκεμα.
Άρα τα πάτε σε πιο στεγνά μέρη κι εκεί τα αφήνετε μέχρι να ζητηθούν;
Ναι, μέχρι να έρθει η ώρα τους.
Και μπορεί να μείνουν και 2 χρόνια δηλαδή;
Όχι, 2 χρόνια δεν μπορούν να βαστάξουν τα ξύλα!
Πόσο βαστάνε το περισσότερο;
Άμα το σκίσεις το ξύλο, άμα το δώσεις στο Γιώργο και το σκίσει και το
κάνει…
Δεν το έχετε σκίσει το ξύλο τώρα που λέμε, το έχετε κορμό, καθαρισμένο κορμό;
Στρογγυλό! Στρογγυλό κορμό! Αυτό ένα χρόνο βαστάει και από κει κι
ύστερα θα αρχίσει να ανάβει. Δε βαστάει!
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Το πολύ ένα χρόνο δηλαδή στο βουνό βαστάει;
Άμα σκιστεί και γίνει μαδέρια, δεν παθαίνει τίποτα!
Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο μπορεί να σκιστεί και να παραμείνει κι
άλλο, ας πούμε, χωρίς να χρησιμοποιηθεί;
Θα μείνει συνέχεια! Δεν παθαίνει τίποτα!
Άμα σκιστεί, σε τι μέρος πρέπει να μείνει;
Σε στεγνό μέρος.
Στον ήλιο;
Να μην τα αφήσεις μέσα στον ήλιο! Βάλε κάτι, τίποτα, σκέπασέ τα! Άμα
τα βάλεις στον ήλιο ό, τι και να βάλεις θα το διαλύσει!
Ούτε ήλιο, ούτε υγρασία δηλαδή;
Ούτε υγρασία! Να δες τα πώς είναι εδώ πέρα!
Ναι, μέσα στο ναυπηγείο, αλλά εδώ είναι τρία. Αν έχεις πολλά, ας
πούμε, πού τα βάζεις; Τα βάζεις έξω και τα σκεπάζεις;
Τα σκεπάζεις, αλλά θέλει πολλές διαδικασίες να τα ραντίσεις! Έχει εδώ
πολλά βάσανα!
Μου λέτε λίγο για αυτά; Πώς τα κάνετε;
Λοιπόν, κοίτα εδώ, να στο πω κι αυτό το μυστικό! Τα ξύλα μόλις ξεραθούν
και βγουν στο δρόμο, θέλουν ράντισμα! Γιατί όσο και να το καθαρίσεις θα έχει κάπου ένα κομμάτι φλοιό! Έχει φλοιό απάνω; Θα πιάσει
σκουλήκι υποχρεωτικά! Άμα το έχεις ραντισμένο με λάδι και έχει κι
ένα ειδικό φάρμακο και πετρέλαιο, δεν παθαίνει τίποτα! Αυτά είναι
τα μυστικά!
Το φάρμακο το παίρνεις από το γεωπόνο; Από πού το παίρνεις το φάρμακο;
Αυτοί που πουλάνε ξύλα έχουνε τέτοια, ένα λίτρο.
ΓΠ: Μυκητοκτόνο.
Μυκητοκτόνο, μάλιστα! Στο κόψιμο των ξύλων έχει διαφορά αν η παραγγελία είναι για ναυπηγείο ή αν είναι για οικοδομική ξυλεία;
Ε, πως δεν έχει διάφορα!
Τι διαφορετικό κάνετε στο κόψιμο ή στην επιλογή του ξύλου, άμα είναι
για το ένα ή το άλλο;
Κοίτα, δεν μπορείς να κόψεις το καλοκαίρι μαύρη πεύκη και να την κάνεις
για αυτή τη δουλειά! Δεν γίνεται. Απαράδεκτο!
Για στέγες, για τραβάκες δηλαδή δεν κόβετε;
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ΓΠ: Κοίτα να δεις, Κώστα, ο Σωκράτης τώρα τι κάνει: Πάει μέσα σε ένα
δάσος, θα κόψει τα ξύλα – αυτά που θα του δώσουνε. Λοιπόν, ο Σωκράτης θα κάνει μια παρτίδα ξύλα, που λέμε εμείς, και όταν θα πάω
εγώ, θα διαλέξω και τα στραβά του, δηλαδή από ένα ξύλο μπορείς
να βγάλεις 3 στραβόξυλα, 4 στραβόξυλα.
Ε, ναι αναλόγως!
ΓΠ: Κατάλαβες; Δηλαδή τα αφήνει μακριά, δεν τα κόβει ο Σωκράτης κοντά
τα στραβά.
Όχι! Ολόκληρα!
ΓΠ: Τα αφήνει ολόκληρα, 7-8 μετρά, 9 μέτρα και από κει…
Διαλέγει ο ναυπηγός αυτά που θέλει.
Ωραία! Μια τέτοια λεπτομέρεια θέλω να μου πείτε! Για παράδειγμα: τι
μήκος έχουν τα κομμάτια των κορμών για την ναυπηγική και τι
μήκος τα κόβετε για την οικοδομή; Έχουν διαφορά;
Ναι, έχουν διαφορά! Βέβαια! Αν είναι για την οικοδομή, σου λέει, κόψε
μου 3άρια, 3,5άρια, 4άρια, 5άρια. Αυτά είναι ίσα τα ξύλα, ενώ τα
ναυπηγήσιμα είναι όλα μακριά! Όσο βγαίνει!
Α, στα ναυπηγήσιμα, όσο βγαίνει;
Όσο βγαίνει! 10 μέτρα, 12 μέτρα, 100, όσο και να είναι· Είναι ολόκληρο το
ξύλο. Ο ναυπηγός ύστερα από εκεί θα το πάρει και θα πει: αυτό κάνει
αυτό, αυτό κάνει εκείνο και κάνει τη δουλειά του χωρίς να…
Μάλιστα. Κάποιους κορμούς τους τετραγωνίζουν, κάποιους δεν τους
τετραγωνίζουν, τους αφήνουν στρογγυλούς…
Αναλόγως, ο άνθρωπος λέει τώρα: «εγώ τα θέλω να μου τα κάνεις ναυπηγήσιμα, γιατί δεν έχω κορδέλα ή έχω μια κορδελίτσα μικρή» και θέλει
10 κυβικά ξύλα. Αυτά υποχρεωτικά θα τα του τα τετραγωνίσεις και
θα τους τραβήξεις μια στη μέση για να τα ελαφρώσεις και να μπορεί
να τα δουλέψει. Αυτό είναι.
Εσείς πριν από τα πριόνια τα πετρελαιοκίνητα, τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε; Είπαμε για την καρμανιόλα, τι άλλα;
Καρμανιόλα και τσεκούρι! Άλλο τίποτα!
Σφήνες;
Τι να τις κάνεις τις σφήνες;
Σφήνες, όταν κόβεις, για να διευκολύνεσαι από τη….
Τις σφήνες τις έχουνε οι ατζαμήδες.
Μάλιστα! Μόνο τσεκούρια και καρμανιόλα! Και δεν τα κρατάτε καθό-
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λου από πάνω με σκοινί;
Τίποτα! Καθόλου! Άμα είναι πια και κόβουμε κυπαρίσσια και είναι μέσα
σε ελιές ή μέσα σε περιβόλια, μέσα σε χωράφια, εκεί θέλει μαστοριά
μεγάλη! Θέλει πολλή μαστοριά, να μη φυσάει, να το πας εκεί που το
θες εσύ, γιατί, άμα φυσάει, μια τρίχα να κόψεις από τη μια μεριά παραπάνω, θα το φέρει σαδώ. Το έκοψες μπροστά παραπάνω, θα πάει
σακεί! Κατάλαβες;
Ναι.
Θέλει πολλή μαστοριά! Κι όλα τα ξύλα θέλουν μαστοριά! Θέλει να κοιτάξεις πρώτα πρώτα από κάτω τον πεύκο, τι έχει από την πάνω μεριά,
για να μη σε πλακώσει και κανένα κλωνάρι. Δεν είναι να κόψεις μοναχά, είναι να ελέγχεις! Εκεί που θα βαδίσεις ίσα πέρα να πας στον
άλλο πεύκο να επιλέξεις το πεύκο, τι έχει. Να πεις εκείνο το πράγμα,
άμα πέσει θα με βαρέσει, πώς θα το κάνω; Θα το κάνω έτσι! Αν πας
κουτουριάρικα, φεύγεις!
Σας είχα ρωτήσει προηγουμένως, τι είδος ξύλων κόβετε και τώρα μου
είπατε για το κυπαρίσσι –σωστά το είπατε– άλλα είδη κόβετε;
Άλλα ζητάνε;
Δεν έχουμε άλλα, κάτι ψευτοκαστανιές έχουμε από την πίσω μεριά. Αυτό
έχουμε, τίποτα άλλο! Στη Σάμο δεν έχει!
Λεύκες ας πούμε, δεν έχει;
Δεν έχει! Ελάχιστα, εδώ έχει κάτι λίγα ψευτίδια! Και ο λεύκας για να γίνει
για οικοδομή θέλει 6-7 χρόνια, διότι περπατάει το ξύλο αυτό!
Πρέπει να το αφήσεις, πριν το ξεφλουδίσεις δηλαδή, 6-7 χρόνια;
Βέβαια! Να ξεραθεί! Άμα δεν το αφήσεις, δεν κάνεις τίποτα, περπατάει!
Κι όποιος πει ότι δεν περπατάει, λέει ψέματα.
Δηλαδή πώς περπατάει;
Μοναχό του! Ζωντανεύει! Δεν πεθαίνει πρώτα πρώτα! 6-7 χρόνια, για να
είσαι σίγουρος 7 χρόνια, θέλει ο λεύκας! Μπορεί να είναι γερό ξύλο,
να γίνεται ωραία δουλειά, αλλά θέλει πολλή δουλειά! Πολλή δουλειά!
Από τα κυπαρίσσια που λέτε ότι κόβετε, κόβετε τα όρθια ή και τα οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια;
Δεν έχει! Όλα όρθια είναι! Από κλωνάρια;
Τα άγρια τα κυπαρίσσια, είναι και κάποια που είναι και οριζόντια…
Όχι, όχι! Αυτά δεν κάνουν τίποτα!
Δεν τα κόβετε αυτά;
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Όχι, όχι! Κι αγριοκυπάρισσο, όπως λες να είναι, θέλει να το δεις, είναι τσαμαδού; Δηλαδή να μην έχει μπουτάκια! Τώρα ορισμένοι που θα κάνουν παρκέ μέσα σε ένα σπίτι, αυτό θέλει να έχει μπουντάκια.
Τι είναι τα μπουντάκια;
ΓΠ: Οι ρόζοι, τα ροζάρια.
Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τα μουλάρια. Πώς γίνεται η μεταφορά; Πώς γινόταν παλιά με τα μουλάρια η μεταφορά;
Τα ζώα μπαίνουν μέσα. Με τα ζώα ήταν πιο εύκολη η μεταφορά! Το μουλάρι πάει παντού εκτός πια κι αν είναι γκρέμνο! Δεν θα το πάρεις
μέσα στο γκρέμνο! Θα του βγάλεις το χαλκά, το σφυρί, θα το ζέψεις
και δρόμο, θα το πάει στο δρόμο, εκεί που το ήθελες! Άσε που δεν
έχει τώρα ζώα, τώρα πέθαναν όλα! Εγώ είχα πάντοτε δυο μουλάρια.
Είχατε εσείς; Δεν παίρνατε από άλλον δηλαδή; Άλλος που να κάνει μεταφορά, την κάνατε εσείς;
Όχι, έπαιρνα κι άλλους που είχαν ζώα, αλλά αφού είχα τα δικά μου δούλευαν πρώτα, άμα είχα ανάγκη να φορτώσω, να φύγουνε πιο γρήγορα,
έπαιρνα κι άλλους.
Και πώς γινόταν αυτό; Ένα ένα κορμό τον κουβαλούσε ένα μουλάρι;
Ναι, ένα! Άμα ήταν μεγάλα τα ξύλα, τα βάζαμε δύο! Δύο μουλάρια, ένα
μπρος, ένα πίσω, και έπρεπε να είναι σύμφωνα. Άμα δεν ήταν σύμφωνα, δεν έκανες τίποτα!
Τα μουλάρια να είναι σύμφωνα;
Ναι.
Πώς ένα μπρος, άλλο πίσω; Δηλαδή τα ζεύατε το ένα μπροστά, το άλλο
πίσω κι από πίσω ο κορμός;
Όπως είναι δεμένο το ένα πίσω, ήταν δεμένο απάνω στον κορμό – το παλικαρεμένο μουλάρι. Το μπροστινό, αλυσίδες με διπλά ζέματα. Από
δω είχε αλυσίδες στο πίσω μέρος εδώ, κι έβαζες τους γάντζους και
τράβαγε το άλλο μουλάρι.
Η καρούμπα τι ήταν;
Η καρούμπα ήταν ένα ξύλο που το έβαζες στο χαλκά.
Η καρούμπα χρησιμεύει σαν κλειδί, για να μη φύγει ο άλλος κρίκος;
Την καρούμπα έπρεπε να ξέρεις να την κάνεις, γιατί στην κατηφόρα το
ξύλο πάει πιο μπροστά. Να μη φεύγει η καρούμπα και σπάζει τα
πόδια στα μουλάρια!
Να σφηνώσει δηλαδή;
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Να σφηνώσει. Έπρεπε να την κάνεις στο ένα μέρος να είναι χοντρή κι από
κει ίσα ίσα να μπαίνει και μέσα καταμεσή να βάλεις ένα, σαν το δάχτυλο μου, αυτό εκεί να κάθεται μέσα ο χαλκάς
Σαν λούκι δηλαδή;
Σαν λούκι ακριβώς! Αλλιώς δεν γίνονταν τίποτα.
Εδώ πού είχε νεροπρίονα;
Είχε εδώ από κάτω ο Φωτίου, ο Σταμάτης ο Φωτίου. Εδώ στο Μεγάλο
Ρέμα είχε άλλος ένας που ήταν από τους Μυτιληνιούς, πώς τον λένε
δεν τον θυμάμαι! Αλλά ήταν ψευτίδικα πράγματα. Είχε κι ο Μιχάλης
ο Παντελόγλου μέσα στο Μεγάλο Ρέμα προς τα πάνω.
Κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα πλεονεκτήματα του πεύκου στη Σάμο;
Γιατί όλα τα ναυπηγεία παίρνουν πεύκο από τη Σάμο και δεν παίρνουν από...;
Γιατί βαστάει. Μες στη θάλασσα, βάλτο μες στη θάλασσα! Όσα χρόνια και
να περάσουν είναι το ίδιο!
Γιατί βαστάει;
Είναι η ρετσίνα τέτοια! Και τα άλλα έχουν ρετσίνα και στο … πώς να σου
πω, και στη Μάντρα, σε αυτά όλα, παντού έχουν ρετσίνα, δεν έχουν;
Δεν βαστάνε στη θάλασσα!
Το είδος της ρετσίνας ή η ποσότητα;
Το ίδιο, το ίδιο! Η ποσότητα και αυτή η ποιότητα!
Η ποιότητα;
Ναι, αφού πήγαιναν στο Σκαλιστήρι τότε από δω και βάζανε. Δεν βάζανε
σίδερα τότε, βάζανε μπουντέλια, τα λέγανε τότε αυτοί, τέτοια ξύλα,
πάσσαλοι και πάνω βάζανε τις γαλαρίες. Γιατί στις γαλαρίες τότε
βάζανε τέτοια ξύλα, εάν το ξύλο κουνιόταν, ακούγονταν! Σου λέει:
«αυτό εδώ το μέρος είναι έτοιμο να γκρεμίσει! Προσοχή!» Στο σίδερο
δεν δίνει σημασία, τακ μια θα πέσει, γι’ αυτό βάζανε τα ξύλα αυτά!
Τους προειδοποιούσαν δηλαδή;
Βέβαια!
Είπαμε για τους μουλαράδες, τι άλλα επαγγέλματα σχετικά με το
πεύκο ή σχετικά με την υλοτομία;
Δεν είχε τίποτα. Ήταν οι υλοτόμοι, που αυτοί ήταν εργάτες που πελεκούσαν κι αυτοί που είχαν τα ζώα.
Τον πίτκα εσείς δεν τον μαζεύατε;
Βέβαια! Τόνοι είχα μαζέψει πίτκα! Τόνοι!
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Το κάνατε εσείς ο ίδιος ή ερχόταν κάποιος άλλος και το έκανε;
Όχι, εγώ τον μάζευα, μάζευαν τώρα οι εργάτες τη μέρα που πελεκούσαν,
που είχε πίτκα, πήγαιναν, τον έβγαζαν, τον φέρναν, τον πλήρωναν και
τον κάναμε αλεύρι! Αυτός ο μύλος ήταν όπως είναι το Μαλαγάρι πιο
πέρα έχει ένα κτίριο, και τον αλέθανε και πήγαινε στα ταμπάκικα.
Εδώ στο χωριό τον αλέθατε;
Όχι στο Βαθύ, στο Μαλαγάρι. Πού είναι το Μαλαγάρι, λίγο πιο πέρα ήτανε
αυτό. Το αλέθαμε λοιπόν και το παίρναμε στα σακιά και πήγαιναν ή
στο Καρλόβασι ή στον Πειραιά, φεύγανε.
Δηλαδή εσείς τα αλέθατε και τα στέλνατε; Δεν το στέλνατε σαν πίτκα;
Σαν αλεύρι το στέλνατε;
Όχι! Αλεύρι! Αλεύρι! Να είναι έτοιμο για δουλειά!
Αυτόν τον πίτκα τον μαζεύατε μόνο από ξύλα που είχατε κόψει ή και
από «ζωντανά»;
Κοίτα δω, κλέβανε! Τότε πείναγε ο κόσμος! Θα πάρει το ζώο του, όπως
έβρεχε σήμερα και προχτές, θα κάνει ίσα πάνω, θα κάνει δυο σακούλες πίτκα να αυτώσει! Τσιτώνανε οι δασικοί, τσιτώνανε! Είχαμε ένα
δασονόμο εδώ, σου λέει, τι να του κάνω; Να του κάνω μήνυση; Φουκαράς είναι, δεν έχει ψωμί να φάει! Ήταν λάθος όμως, αυτό! Γιατί,
όταν χτυπάς το φλοιό απέξω, τρέχει και γίνεται ρετσίνα και είσαι
υποχρεωμένος εσύ μετά σαν υλοτόμος να το κόψεις και να το πετάξεις! Γιατί σκίζει το δαδί! Κι ύστερα θέλει να κάνει μια δουλειά και
τρέχει! Τη ρετσίνα δεν μπορεί να τη βαστάξει κανένας κι όποιος πει
ότι θα τη βαστάξει, λέει ψέματα! Όσο να ’ναι τώρα, αυτό το ξύλο το
’βαλες στο σκάφος, θα τρέξει η ρετσίνα!
Το άλεσμα το κάνατε μόνο στο μύλο αυτό;
Ναι, αυτός ήταν στη Σάμο, δεν είχε άλλο!
Ποιανού ήταν αυτός ο μύλος;
Να, πού να θυμάμαι τώρα, τόσα χρόνια! Τόσα χρόνια, τώρα πρέπει να ψάξεις να βρεις!
Θυμάστε καθόλου τιμές; Δηλαδή είχε κέρδος αρκετό ο πίτκας ή ήταν
φτηνιάρικο πράγμα;
Όχι, φτηνιάρικο! Πολύ φτηνό πράγμα! Εγώ τον μάζευα για πελάτες, για
τους πελάτες! Από τη μια ήταν ο κόσμος με παράδες και από την
άλλη είχαμε εδώ τους πελάτες που δεν μπορούσαν να βρουν! Δεν είχε
τότε χημικά, όπως τώρα. Τα ταμπάκικα αυτά εκεί κάτω ήταν μεγάλα
βυρσοδεψεία, με πολλούς τόνους πίτκα. Και ζητούσαν και ξεκινήσαμε
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να το κάνουμε αυτό το πράγμα!
Άλλα προϊόντα; Κατράμι κάνατε καθόλου, ας πούμε;
Όχι, ρετσίνα!
Κάνατε εσείς ρετσίνα;
Όχι, εγώ δεν έκανα ρετσίνα! Στο αφεντικό, που ήμουνα εκεί κάτω που
ήμουνα στον Καρανικόλα, κάναμε τότε. Όλη τη Σάμο την είχαμε περικυκλώσει! Έρχονταν κι από έξω, από τη Μάντρα της Ελευσίνας.
Έρχονταν εδώ κάτω, ξέραν και πελεκούσαν κι αυτοί! Γιατί αυτό άμα
δεν ξέρεις να το πελεκήσεις, ο πεύκος δεν βγαίνει! Τώρα πελεκούνε
αυτοί ακόμα, μαζεύουν ρετσίνα ακόμα, αλλά μια φορά, άμα του κάνει
το πελέκι, ύστερα έχει ένα φάρμακο και το αλείφει αυτό με το πινέλο
και τρέχει η ρετσίνα μοναχή της.
Κανονικά έπρεπε να το κάνεις κι άλλη φορά για να τρέχει;
Συνέχεια να το κάνεις! Να το παίρνεις, σαν να είναι το τσιγάρο. Κάθε
φορά που θα το πελεκάς! Και ξεκίναγες μια πελεκιά από δω κι
απάνω απάνω, μέχρι εκεί που το ’φτανε! Είχε πεύκο που άμα ήταν
πάνω σε κοτρόνια και ήταν ανατολικά, είχε 4-5 κουτιά απάνω! Τον
ξεταμπανώνανε!
Αυτός ο πεύκος μετά δεν ήταν για υλοτομία;
Όχι, έπρεπε να τον κόψεις εκεί πάνω.
Δαδί κάνατε εσείς;
Πως δεν κάναμε!
Αυτό πού χρησίμευε;
Στις φωτιές και στα κατράμια!
Τα δαδιά ήταν για τα κατράμια; Αλλά τα κατράμια ποιος τα έκανε;
Δεν τα κάνατε εσείς;
Κατράμι κάνανε αυτοί για τα ζώα. Εγώ μια φορά έκανα για τα ζώα τα
δικά μου. Και κάναν, πολλοί κάναν. Βάζανε δυο κεραμίδια που στρώνανε μέσα, ζέσταιναν το δαδί, όπως ήταν το καμινάκι, όχι πολύ πράμα
–τόσο δα ήταν αυτό– βάζανε καλό δαδί μέσα, τ’ ανάβανε κι αυτό
έτρεχε από κάτω. Πόσα θα πάρεις 2 κιλά, 3κιλά; Πόσα θα χρειαστείς
το χρόνο;
Για ποιο πράγμα το χρειάζεσαι το κατράμι;
Για τα ποδάρια των μουλαριών. Ήταν μαλακά. Ξεραίνονταν τα πέλματά
τους εδώ, έπρεπε να τα αλείψεις!
Εκεί που είναι τα νύχια δηλαδή;
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Τα νύχια! Ακριβώς εκεί, όλο αυτό να το μουτζουρώσεις! Και το κατράμι
το άλλο, που είναι από κυπαρίσσια, είναι το κυπαρισσόλαδο. Εκείνο
τα έδιναν και στα ζώα ακόμα, στα ζώα το δίνανε, σε γίδια, πρόβατα
και είναι το καλύτερο φάρμακο αυτό! Ό,τι και να ’χει μέσα, το καθαρίζει!
Μαζί με την τροφή του δηλαδή του δίναν και…;
Όχι, σκέτο! Σκέτο!
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.

Νίκος Ελευθερίου
O Νίκος Ελευθερίου από την Υδρούσα Σάμου, υλοτόμος, ξυλέμπορος και εργολάβος οικοδομών, κουβεντιάζει με τον Κώστα Δαμιανίδη
το Νοέμβριο του 2013. Στη συζήτηση παρεμβαίνει άγνωστος κύριος
(ΑΚ).
Εδώ στην Υδρούσα, έτσι κ. Νίκο;
Εδώ, εδώ! Μια ζωή εδώ! Όλη τη Σάμο γυρίζω.
Και πότε γεννηθήκατε;
Το ’40. Παλιό κουτί!
Το επάγγελμά σας τώρα είναι εργολάβος, αλλά πώς ξεκινήσατε με τα
ξύλα; Ήταν ο πατέρας σας;
Τα ξύλα τα ξεκίνησα ενδιάμεσα, που είχε κίνηση απάνω στην Αθήνα, στο
Κερατσίνι, και έκανα συγχρόνως και τα δυο επαγγέλματα.
Και υλοτομία και εργολάβος;
Ναι, ναι. Όταν μου ’πεφταν λίγες οι δουλειές, κυνηγούσα περισσότερο την
υλοτομία. Έκοβα απάνω στον Καρβούνη και τα φόρτωνα. Πήγαινα
από διάφορα δάση, είχα και δικό μου και τα πήγαινα.
Στο Κερατσίνι συνεργαζόσασταν με κάποιον;
Στο Δακούρο. Δακούρος.
Αυτός ήταν για οικοδομική ξυλεία ή για ναυπηγική;
Για ναυπηγεία, αλλά πούλησα και για οικοδομικά. Πήραν κι από άλλα
νησιά. Τους γνώρισα εκεί και λένε, Μπορείτε να μας φέρετε; και λέω,
Όσα θέλεις, δώστε μου διαστάσεις, τι θέλετε; Λέει ό,τι διάσταση βρεις,
το παίρνουμε. Λοιπόν, αρχινάει, από 3 μέτρα μέχρι 10-12, μπορώ να
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σου φέρω ξύλα – έχω φτάσει και δώδεκα μέτρα.
Ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε;
Ο πατέρας μου είχε πολλά επαγγέλματα. Είχαμε και νερόμυλο εδώ από
κάτω στην Αγία Κατερίνα.
Δεν ήταν υλοτόμος πάντως; Δεν έκανε υλοτομία; Εσείς ξεκινήσατε;
Δούλεψα με παλιούς εδώ πέρα μαστόρους που υπήρχαν και ξεκίνησα τη
δουλειά. Ύστερα, αφού αναπτύχθηκε η δουλειά, είχα πάρει τέτοια,
είχα σπάσει τα ρεκόρ πια. Δεν χρειαζόμουν από κανέναν ούτε μάθημα, ούτε τίποτα. Ήξερα αν έπαιρνε από την Αθήνα, τι ξύλα χρειάζεται. Αν ήθελε στραβόξυλα, για καρινόξυλα, αν θέλει ίσια, ό,τι
ήθελε, έκοβα εγώ. Ως επί το πλείστον έκοβα σειρά, άμα έμπαινα μέσα
σε δάσος. Τότε σου ’δίναν να κόβεις, τώρα τα μετράνε!
Τότε δεν τα σημαδεύανε πιο πριν; Σου ’λέγαν πού κόβεις;
Ναι! Πόσο υπολογίζεις; Θέλω να κόψω, φέρ’ ειπείν 50-100 πεύκια. Έβλεπε.
Κόψε τα ενήλικα, όχι τα ανήλικα. Τώρα μέσα σε αυτά είχε πολλά που
κόβαμε κι ήτανε άχρηστα, γιατί άμα μεγαλώσει πολύ ο πεύκος, κουφαίνει μέσα. Γερνάει. Έκοβα πεύκο που ήταν 60-70 πόντοι και πάλι
15 μέτρα απάνω και μέσα έχωνες το μπουκάλι στην καρδιά. Ήταν
άχρηστος.
Το ξύλο απέξω δεν ήταν χρήσιμο δηλαδή;
Όχι, άμα η καρδιά βοδώσει, είναι νέκρα το ξύλο. Πολλά παρουσιάζουν μανιτάρι. Άμα δεις μανιτάρι, μην το πάρεις, καθόλου μην το κόψεις, είναι
άχρηστο μέσα! Αργανιάζει.
Όταν λες νεαρά πεύκα, τι ηλικίας εννοείς; Ξέρεις πόσα χρόνια πρέπει
να περάσουν για να είναι το πεύκο έτοιμο να κοπεί;
Από 30 και πάνω. Να έχει χοντρύνει, να είναι τουλάχιστον 25-30 πόντοι
και πάνω η διάμετρος, γιατί άμα το τετραγωνίσεις στην κορδέλα, τι
θα βγάλει; Θα πάρει τόσο δα καταμεσής, δεν αξίζει τον κόπο. Έχω
κόψει εγώ μέχρι 80 εκατοστά. Και σώζονται και έλατα απάνω, μαύρη
πεύκη που λένε αυτοί. Είναι στα 2 μέτρα πάχος και πάνε 20 μέτρα
και πάνω. Βέβαια αυτά είναι ελάχιστα που παραμένουν. Πέρασαν
πολλές φωτιές, αλλά δεν το ’πιασε απάνω η φωτιά, τ’ άλλα που τα
’πιασε από κάτω, τα βόδωσε. Αφού όλα τούτα τα δάση έχουν ξαναγίνει. Επί Ιταλών καήκανε, μετά ξανακαήκανε, αλλά η Σάμος είναι
αυτή η δροσιά που ’χει και η πάχνη της θάλασσας και αναπτύσσεται
γρήγορα. Έχει τώρα καμένα, άμα σε πάω σαμέσα θαρρείς πως τα
’σπειρες! Είναι αστούπα, κατάλαβες; Προχωράει.
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Αυτά τα 2 μέτρα διάμετρο, τι ηλικίας μπορεί να είναι τα πεύκα;
Ξεπερνούν τον αιώνα. Ε, βέβαια, αιωνόβια.
Καταρχήν εσείς κάνατε και εμπόριο; Δεν ήσασταν μόνο υλοτόμος, εσείς
τα στέλνατε και έξω;
Τα εμπορευόμουνα στην Αθήνα, με το δικό μου αμάξι τα ’στελνα. Έστελνα
το γιο μου με έναν άλλο οδηγό και πήγαιναν κατευθείαν, γιατί ξέραν
πού θα πάνε να ξεφορτώσουν. Προς τα δω βάζανε πέτρα Καρύστου,
βάζανε διάφορα πράγματα και μου ’ρχόντανε για να συμψηφίσουμε
το καραβιάτικο. Κατάλαβες; Γιατί δεν σύμφερνε μόνο με τα ξύλα να
πας και να ’ρθεις άδειος.
Η συμφωνία με τον πελάτη πώς ήταν για την ξυλεία που στέλνατε;
Με το κυβικό.
Κάνατε κάποιο συμφωνητικό; Ή με το τηλέφωνο απλώς μια παραγγελία;
Ήταν ανοιχτό. Ή εγώ θα κόψω, θα τηλεφωνηθούμε, ή φόρτωσε και φέρ’ τα.
Για να πάτε να υλοτομήσετε, κάνατε κάποια προετοιμασία από δω πριν
φύγετε; Με τον ιδιοκτήτη του δάσους;
Ναι συμφωνία, ασφαλώς! Με τον ιδιοκτήτη προφορική συμφωνία. Πόσο το
κυβικό θέλεις; Άμα με συμφέρει θα το κόψω, λέγε εσύ πόσα; Δίνω
εγώ τόσα. Εντάξει είμαστε.
Για πέστε μου λίγο για τιμές. Δηλαδή, όταν ήταν δραχμές, το 1990,
πόσο πήγαινε το κυβικό να το στείλετε;
Κοίτα, πλήρωνε 10-15 χιλιάδες. Εξαρτάται το ξύλο.
Ναι, δηλαδή τι εξαρτάται το ξύλο;
Δηλαδή να ’ναι καλά τα ξύλα και να ’ναι κι ένα ορισμένο πάχος. Για λεπτά,
άμα έβαζες κανένα λεπτό, αυτό πήγαινε κοψοχρονιάς.
Πες ότι ο πελάτης ήταν ένα ναυπηγείο, έτσι; Και σου έλεγε ότι θέλω να
μου στείλεις 50 κυβικά πεύκο, για να φτιάξω ένα καΐκι.
Κάθε αμαξιά μετριόνταν. Είχα διαστασολόγιο εγώ. Βέβαια τετράγωνα δεν
έκανα, εγώ τα άφηνα όλα στρογγύλια. Ούτε κι αυτοί θέλανε τετράγωνα. Άλλοι υλοτόμοι εδώ τα τετραγωνίζαν, γιατί τα θέλανε τετράγωνα να τα πάρουν.
Στρογγύλια, ξεφλουδισμένα ή χωρίς;
Ξεφλουδισμένα. Ναι, τώρα με τον πίτκα δεν άφηνα τίποτα απάνω. Μα
έχω ένα σωρό τσεκούρια μέσα και κόβω. Για να τα φορτώσω, ήταν
το διαστασολόγιο. Πιάσε όποιο θέλεις ξύλο από αυτά με τους αριθ-
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μούς απάνω ρυθμισμένα το ένα, το δυο, το τρία. Πιάσε όποιο θέλεις,
μέτρησε και θα ιδείς, άμα είναι οι πόντοι αυτοί που έχω γράψει στο
χαρτί ή μέτρησε κι άλλο. Λέει, Σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να
μου έχεις εμπιστοσύνη. Μέτρησε 2-5 ξύλα, πάρε από μέσα και άμα
βρεις ότι είναι εντάξει, είναι εντάξει. Κατάλαβες; Αλλά δεν είχαμε
ποτέ πρόβλημα, γιατί ήμουν καθαρός στο μέτρημα. Δεν μπορεί το
ξύλο αυτό να είναι 400 πόντοι κι εγώ να το βάλλω 450. Η μόνη παραγγελία ήτανε άμα ήτανε για καρινόξυλο. Να ξέρεις, θέλω δυο ξύλα
να ’ναι δεκάμετρα, να τα μαδήσω. Κείνα ήθελε να τα διαλέξω γω, να
’ναι κοντύλια, να ’ναι…
Να πάμε στην τιμή και μετά θα πάμε στο σχήμα. Του λέγατε εσείς 15
χιλιάδες το κυβικό; Αυτό το 15 χιλιάδες, μπορείτε να μου το αναλύσετε; Πόσο έπαιρνε ο ιδιοκτήτης; Πόσο έπαιρναν τα μεροκάματα; Πόσα έπαιρνε η μεταφορά, αν την έκανε άλλος, και πόσο
έμενε σε σας ως κέρδος;
Κοίταξε δω, τιμές σε αυτά αποκλείεται να βρεις σταθερές. Είχε μέρος δύσβατο; Μου στοίχιζε παραπάνω. Άντε να τα βγάλεις τώρα με βίντσες
απάνω. Άμα ήταν κάτω χαμηλά, είχα ένα φορτωτή.
Ο πελάτης δεν το ήξερε αυτό;
Όχι, ο πελάτης δεν ξέρει τίποτα. Ο πελάτης ξέρει, του ’πα 10 χιλιάρικα, με
10 χιλιάρικα θα του τα πάω εκεί. Είναι δεν είναι δύσκολα, είναι εύκολα! Μακάρι να ’ταν ευθύγραμμο για να κερδίζεις παραπάνω!
Ωραία. Όταν ένα μέρος ήταν εύκολο, πόσα δίνατε στον ιδιοκτήτη; Από
τις 15 χιλιάδες που έδινε ο πελάτης;
Έπαιρνε 2-2,5 χιλιάρικα το κυβικό, εξαρτάται.
Αν το μέρος ήταν δύσκολο; Άμα ήταν δυσπρόσιτο;
Κοίταξε δω, είμαι αναγκασμένος εγώ –τότε είχαμε πει μια λογική τιμή–
έπρεπε να τα πάρω για να συμπληρώσω εγώ την παρτίδα που θέλω
να στείλω. Κατάλαβες; Έπρεπε εγώ αυτή τη βδομάδα να στείλω φέρ’
ειπείν δυο φορτηγά, έπρεπε να βρω, να τα συμπληρώσω, να τα
στείλω, γιατί ο άλλος χρειαζόταν, δεν μπορούσε να καθίσει να περιμένει εμένα. Γιατί ήθελε να πει σε άλλον, μήπως έχετε εσείς ξύλα;
Να πάρει από άλλον. Εγώ κοίταζα πάντα να έχω ένα στόχο ορισμένα
ξύλα. Έκοβα συνέχεια και έκανα παρτίδα ξύλα και συνάμα φόρτωνα.
Ώσπου να πάει το αμάξι και να γυρίσει, είχα κι άλλα ξύλα κομμένα
και με το φορτωτή τα ’βγαζα. Αλλά σε μεριές που ’χε καλά ξύλα,
εκείνα μου στοίχιζαν πολύ ακριβά για να τα βγάλω.
Οπότε ο ιδιοκτήτης σε αυτές τις μεριές, δηλαδή από 2 χιλιάδες που
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έπαιρνε ο ένας που ήταν σε καλό μέρος, στο κακό πήγαινε πόσο;
Χίλια πεντακόσια. Εξαρτάται. Αν είχε ποσότητα, ήμουν αναγκασμένος κάτι
να του δώσω, γιατί με σύμφερε να κόψω πολλά.
Αν είχε μεγάλη ποσότητα;
Τώρα μου λες, πήγαινε σ’ εκείνο το δάσος εκεί, έχω να σου δώσω 10 πεύκια. Ναι, ο άλλος πέρα εκεί έχει να μου δώσει 50. Είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι 50! Με συμφέρει εκείνο εκεί που θα βγάλω
ποσότητα. Κατάλαβες; Δεν θα γυρίζω εγώ τους εργάτες όλη μέρα να
κόψουμε 5 πεύκια, ένα εδώ, ένα εκεί και τρία από την άλλη.
Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης έπαιρνε αυτό, 1.500-2.000. Μετά αν χρειαζόσασταν μουλάρια, ο μουλαράς πόσο έπαιρνε;
Αυτοί έπαιρναν μεροκάματο, αλλά το μεροκάματο σ’ αυτουνούς ήταν λιγάκι ακριβό, γιατί αναγκαζόμουνα να τους παίρνω και τροφές.
Δεν ήταν από εδώ; Από αυτά τα μέρη;
Όχι, Μαραθόκαμπο. Παλιά είχαμε εκείνους τους Πίττηδες. Μετά έπαιρνα
άλλον ένα από εδώ, πάνω ψηλά, έχει έξω εκεί κάτι φάρμες από τον
Μαραθόκαμπο. Κατηφορίζουμε προς τα κάτω. Δεν θυμάμαι τ’ όνομά
του απέξω. Αυτόν τον είχα μέχρι τώρα τελευταία. Τραβούσαμε πάνω
στον Καρβούνη. Είχε δυνατό άλογο.
Εσείς μέχρι πότε κάνατε υλοτομία;
Μέχρι προ 15 χρόνια!
Α! Το ’98 δηλαδή;
Ναι, μετά σταματήσαμε. Ασχολήθηκα περισσότερο με κάτι δημόσια έργα
που ’χε κίνηση και το ένα το άλλο! Απάνω δεν είχε τόσο κέρδος το
πράμα με το καραβιάτικο! Από 20 χιλιάρικα πήγε 40, οπότε δεν με
σύμφερε. Τα έδινα όλα στο καράβι.
Λοιπόν, τους μουλαράδες πόσο τους πληρώνατε; Ας πούμε, αυτό το
15 χιλιάδες, που λέμε το ’90 που έκανε το κυβικό. Από αυτό, πόσο
δίνατε στο μουλαρά σ’ ένα μέρος που δεν ήταν εύκολο, που έπρεπε
να δουλέψουν τα μουλάρια, για να το βγάλουνε;
Πάντως κάτω από το χιλιάρικο δεν έπεσε ποτέ! Αν έβλεπα ότι είχε τραβήξει περισσότερα, του έδινα 1.200. Είχε και νιστράβα για ορισμένα
ξύλα, κατάλαβες; Αλλά εκείνο που με σύμφερε ήταν ο φορτωτής περισσότερο. Έβαζα 8 ξύλα πίσω, τα πέταγε και τα πήγαινε. Δεν είχα
πρόβλημα. Και δύσκολο να ’ταν λίγο το βατό, έβαζα ένα πιο χοντρό
συρματόσκοινο και άμα το ’δενα, έπρεπε το ξύλο να βγει, ήθελε, δεν
ήθελε απάνω. Κατάλαβες;
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Μάλιστα. Άλλα έξοδα; Τι άλλα έξοδα είχατε τότε; Είχατε εργάτες που
τους πληρώνατε μεροκάματο; Υλοτόμοι-εργάτες;
Ναι. Από την Υδρούσα ήταν το περισσότερο! Είχε κι απ’ αλλού, αλλά εγώ
δεν έπαιρνα απ’ αλλού. Έπαιρνα τους χωριανούς μου, γιατί ο ίδιος
τα ’ριχνα κάτω. Δεν θαρρευόμουνα άλλον να πιάσει, να το ρίξει.
Ήθελα να ’χω κοντά μου ένα βοηθό. Αν ήταν λίγο δύσκολο, το ’δενα
με συρματόσκοινο και το κρατούσα και το τραβούσαμε. Κατάλαβες;
Κι έπεφτε. Δηλαδή, να μην πέσει τώρα κάτω απ’ το γκρεμό, να το ρίξουμε από πάνω. Μπορεί να ’χει κλίση εκεί το ξύλο, άρα άμα το δέσεις και το κρατήσεις με αυτό. Και τώρα έχω κόψει. Και σαν
εργολάβος που έφτιαξα, που έκοψα εδώ στο νεκροταφείο στους Αγίους Θεοδώρους, ήταν όλα έτσι από πάνω μεριά κι έκαμα σκαλωσιά,
τα ’δεσα και ένα ένα το τραβούσαμε από την πάνω πλευρά. Και δεν
έσκασε ούτε ένα μέσα. Όλοι λένε ότι το νεκροταφείο θα τελειώσει.
Μέχρι εδώ ήτανε. Δεν έσκασε ούτε ένα. Στους Σταυρινήδες, στους
Νενέδες κι εκεί τα ίδια. Πήγα γερανό, τα ’πιανα από πάνω τα σήκωνα
και ’βγαζα έξω. Είχα 11-12 αλυσοπρίονα. Είχα μέχρι ένα μέτρο λάμα.
Το χάρισα σ’ ένα φίλο μου στη Μυτιλήνη. Είχε έρθει εδώ πέρα, τα
είδε τα πριόνια, μου λέει, Να μου δώκεις έμενα ένα, να σου δώκω
εκείνο γιατί το βαρέθηκα. Πάρ’ το, λέω, εσύ αντέχεις παραπάνω. Πάρ’
το να κόβεις!
Και κόβατε όλο το χρόνο; Ή ήταν κάποιες εποχές που κόβατε;
Εκεί απ’ το καλοκαιράκι μοιραζόταν η δουλειά, γιατί είχα και βάρκα.
Αλλά για τα ξύλα πότε είναι καλύτερο; Πότε έπρεπε να κοπούνε;
Κοίτα, για τα ξύλα όλες οι εποχές είναι ίδιες. Το ξύλο είναι όλο το πράμα,
άμα το κόψεις, να πας να το σκίσεις. Το άφησες; Βόδωσε. Εγώ έκοψα
και σε θερινή περίοδο και το ξεφλούδισα κιόλας κι επειδή άργησα να
πάω να τα σκίσω, γιατί είχα κάτι κεραμοσκεπές, και όταν πήγα και
τα βρήκα, ήταν μαύρα μέσα. Μια σκόνη έγινε. Τα κυπαρίσσια τα
κόβω την άνοιξη, μέσα Γενάρη, Φλεβάρη, από τον Μάρτη και μετά.
Μάρτη με Απρίλη έχει ανεβεί ο χυμός απάνω και βγαίνει η φλούδα
10 μέτρα. Και στραγγίζει κιόλας. Άλλος ένας φίλος που έχω από τον
Πύργο, καμιά φορά άμα δεν μου ’φταναν, έπαιρνα κι από κει για κεραμοσκεπές, μου λέει, Εγώ τα κόβω χειμώνα. Λέω, Λάθος επιλογή
κάνεις, διότι το χειμώνα δεν βγαίνει η φλούδα! Και όταν σου μείνει
τόσο δα απάνω, θα κάνει μύκητα μονομιάς! Το έπιασε η ζέστη το
ξύλο; Θα κάνει μύκητα, αν δεν φύγει μέχρι μέσα το φλούδι να καθαρίσει. Άμα σ’ ανοίξω σκεπή εδώ στην Υδρούσα, που είναι από 40 χρόνια και, νομίζεις ότι έγινε χθες. Δεν μαύρισαν καθόλου τα ξύλα, δεν
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τα πήρε δροσιά, δεν τα πήρε νερό και είναι όπως τα ’χωσα.
Εσείς τι είδη δέντρων κόβατε; Μου είπατε για κυπαρίσσια, πεύκα, κόβατε έλατα; Τη μαύρη πεύκη που λέμε;
Δεν τα προτιμούσα αυτά, διότι δεν κάναν για σκαρίκωμα. Πιάναν σαράκι.
Δεν κάναν για σκαριά;
Για καΐκια. Ναι, δεν κάναν. Και για σπίτια ακόμα δεν είναι τόσο καλό το
ξύλο αυτό. Μπορεί να είναι λίγο σκληρό, άμα ξεραθεί, αλλά θα πιάσει
μονομιάς το σαράκι. Ενώ το άλλο έχει νέφτι. Ο ήμερος πεύκος ροκανίζεται σαν το σουηδικό. Δεν φεύγει το μπουντάκι. Ποτέ από πάνω
δεν βγαίνει, γι’ αυτό τα προτιμούνε. Εδώ βρήκανε στην Αμερική, προ
λίγα χρόνια, σκάφος βυθισμένο και, άμα το βάλανε στο κομπιούτερ,
βρήκανε προ 2.000 το σκάφος με σαμιώτικα ξύλα. Είναι το ανώτερο
του κόσμου. Δεν έχει πουθενά τέτοιο ξύλο. Να ’χει αυτή τη ρετσίνη
μέσα και να κρατάει, να δένει το μπουντάκι. Τα άλλα, πάρε το καλύτερο από αυτά τα ευρωπαϊκά, άμα ξεραθεί και το χτυπήσεις λίγο,
θα φύγει το μπουντάκι από πάνω! Δεν έχει κράτημα.
Το μπουντάκι ποιο είναι;
Είναι τα κλωνάρια που υπάρχουν.
Οι ρόζοι αυτοί;
Ναι. Στα ευρωπαϊκά ξύλα φεύγουνε, δεν στέκεται καθόλου, ενώ στο ντόπιο
δεν φεύγει και έχει και την ελαστικότητα λόγω του νέφτι, που ’χει το
πολύ μέσα, τη ρετσίνη. Έχει και το σπάσιμό του αυτό, ενώ το άλλο
έστριψε λιγάκι, έσπασε κιόλας!
Άλλα είδη ξύλου κόβατε, εκτός από κυπαρίσσι και πεύκο;
Δεν παράχει άλλα ξύλα η Σάμος. Βελανιδιές, δεν έχει. Έχω κόψει και καστανιές, αλλά ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει ποσότητα. Η Σάμος είναι
φτιαγμένη όλη από καστανιά, αλλά είναι από τη Μικρά Ασία και μαυροθαλασσίτικο ξύλο. Άμα σε πάω στο Πάνω Βαθύ –να, προχθές τελείωσα δυο σκεπές– μέσα τα δοκάρια, από κάτω στα πατώματα,
είναι καστανιές και πάτωμα μαυροθαλασσίτικο.
Το μαυροθαλασσίτικο πώς είναι δηλαδή;
Σαν τον πεύκο τον δικό μας, αλλά πολλής αντοχής. Δεν το πιάνει σαράκι.
Αυτά πότε τα φέρνανε δηλαδή;
Αυτά είναι από το 1900 και πιο μπροστά. Αυτά περπατούσανε μέχρι τον
πόλεμο. Από τον πόλεμο κι ύστερα σταμάτησαν. Κοπήκανε οι εμπορικές συναλλαγές, κοπήκανε όλα. Τα βυρσοδεψεία ’φέρναν από το
Άγιον Όρος. Είναι κι αυτό γερό ξύλο.
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Καστανιά;
Όχι, πεύκος. Είναι μαύρος πεύκος, αλλά είναι πολύ γερό. Όλα τα βυρσοδεψεία είναι με (πεύκο) από το Άγιον Όρος. Εδώ το καλύτερο για
σκεπές ήταν το κυπαρίσσι. Είναι και η λεύκα. Είναι πιο ελαφρύ ξύλο
αυτό, αλλά δεν θέλει να το πάρει καθόλου βροχή. Το πήρε βροχή; Βόδωσε. Ή απάνω στον τοίχο που θα τα ακουμπήσεις, δεν το πισσάρισες
λιγάκι και πήρε υγρασία, θα πιάσει αυτό. Στο σχολείο ήταν 85 χρονών
η σκεπή που ’κανα, είχε και ημερομηνία απάνω. Δεν είχε τίποτα η
μεσά, στον τοίχο ήτανε σάπια. Τράβαγε απ’ τα λούκια υγρασία. Και
το κυπαρίσσι άμα βρέχεται, θα σαπίσει, αλλά είπαμε, επειδή κλείνεται
μέσα στη σκεπή, δεν έχει πρόβλημα.
Το κυπαρίσσι εσείς λέτε και για τα ζεστά και για το πέτσωμα; Ή μόνο
για τα χοντρά, για τα ζεστά;
Εγώ βάζω μεσές, ψαλίδια, αμοργάδες, πελαγαζά, τέτοια. Κι από πάνω
βάζω σουηδικό λατάκι στις σκεπές. Τα πετρελαιώνω όλα αυτά και
τη μεσά, όταν τη βάζω, την πετρελαιώνω και βάζω από πάνω το μαυράκι και καρφώνω το κεραμίδι.
Όταν πηγαίνατε για να κάνετε υλοτομία, για να κόψετε, πόσοι άνθρωποι
πηγαίνατε συνήθως; Πόσα άτομα ήτανε η ομάδα σας;
Πέντε, έξι, επτά. Ένα συνεργείο κανονικό.
Από δω από το χωριό;
Ναι, από δω.
Ζουν αυτοί οι άνθρωποι;
Έχει ορισμένοι που ζούνε ακόμα.
Ονόματα; Δηλαδή κάποιους καλούς;
Είναι ο Θανάσης ο Σιδηρουργός. Αυτός ήταν και καλός πελεκάνος! Τα πελεκούσε τα ξύλα. Να φανταστείς το τσεκούρι που δούλευε στο πελέκημα ήταν 5 οκάδες! Την ώρα που το κατέβαζες, έπρεπε να φύγει η
πάξα. Κάνανε τακάκια. Σταφνίζανε και κάνανε τακάκια και στεκότανε τάκα τάκα και τα πέταγε! Κατάλαβες; Αλλά αυτοί οι άνθρωποι
ήταν πολύ δουλεμένοι. Ιδίως στο τσεκούρι δεν έμεινε κανένας! Ξεκάμανε οι πιο πολλοί! Τώρα τελευταία είχε έναν Μαυρολιά, ο οποίος
πέθανε. Ένας άλλος, ο Μαύρος απ’ τα Κοντέικα κι αυτός πέθανε.
Κάνανε του Μογιού ξυλεία αυτοί.
Οπότε στην ομάδα που πηγαίνατε υπήρχε κάποιος, ο οποίος ήτανε πελεκάνος, έτσι; Κάποιος έκανε συγκεκριμένες δουλειές ή όλοι κάνανε
όλες τις δουλειές;
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Κοίταξε, όταν έριχνα κάτω το πεύκο, δυο ήθελε να τον πιάσουνε να τον
ξεκλαρίσουνε. Να τον χωρίσω εγώ, να διαλέξω το ξύλο πόσο θέλω.
Δίπλα είχα τους γάντζους, τα πιάνανε, τα γυρίζανε, το σκαρώνανε το
ξύλο κι πιάνανε ύστερα με τα τσεκούρια και τα ξεφλουδούσανε.
Άλλοι δυο πιάναν, ξεφλουδούσαν, μπορεί τρεις να ξεφλουδούνε, δυο
να πάρουν τούτο δω ή ένας το καθένα να ξεφλουδάει. Δηλαδή όλοι
είχαν τη σειρά τους. Κανένας δεν περίμενε πότε θα μπορέσω να του
δώσω δουλειά. Γιατί ο ένας πεύκος ακολούθαγε τον άλλο.
Και τα μεροκάματα πώς καθοριζόντανε; Άλλα μεροκάματα δίνατε στον
καλό τεχνίτη και άλλα στο βοηθό;
Εγώ τα περισσότερα μεροκάματα τα είχα ένα. Είχαν απόδοση. Κατάλαβες; Είχαν απόδοση και δεν έκανα τη διάκριση αυτή, γιατί ήθελε να
πιάσει να χαλάσει και το πράμα μετά. Καλά εκεινού του δίνεις πιο
πολλά και μένα μου δίνεις πιο λίγα, δηλαδή θα πιάσει η γκρίνια. Πολλές φορές τους έπαιρνα κρασάκι, έπαιρνα κονσερβίτσες, κανένα μεζεδάκι να φάνε, στο κολατσιό ή στο μεσημεριανό. Δηλαδή ήτανε
οικογένεια, δεν ξεχώριζα εγώ αφεντικό και εργάτη. Και είχα και πρόοδο στη δουλειά μου.
Ποιος έκανε το φαγητό;
Λοιπόν, πότε ο γιος μου, πότε από αυτουνούς κανένας. Το βραδάκι, άμα
σχολούσαμε, είχε κατσαρόλα! Άλλο το πρόχειρο κι άλλο η κατσαρόλα!
Αλλά το πρωί 6 η ώρα ήμασταν απάνω. Εξίμισι ήμασταν μέσα στη
δουλειά. Είχε απόδοση, γιατί ήταν ξεκούραστος. Έντεκα η ώρα τώρα
και να σηκώνεις πράματα, να πας μέσα στην αργιά να δουλέψεις. Τι
όρεξη να κάμεις να δουλέψεις; Κατάλαβες; Ενώ με αυτό το σύστημα,
δυο φορές που ’κανα απάνω στον Καρβούνη από 45 μέρες το κάθε
κομμάτι, είχα μεγάλη πρόοδο. Παρόλο η κούραση και τα ρέστα μας,
άμα σου πω ότι είχαμε πάρει και κιλά δεν θα το πιστέψεις!
Ο γιος ήταν με τις προμήθειες και με το φαγητό, δεν έκανε υλοτομία ή
έκανε και υλοτομία;
Όχι, εκείνος ήταν στο καράβι, άμα φόρτωνα, τους είχα πάρει με τον άλλο
τον οδηγό να πάνε Κερατσίνι να ξεφορτώσουν. Ξέραν πού θα πάνε
να φορτώσουν πέτρα Καρύστου ή άλλα πράγματα και να ’ρθουν εδώ.
Μόλις θα έρθουν δω, τους είχα κανονίσει, τους είχα πιάσει τον φορτωτή να τραβήξουμε ξύλα. Να πιάσει με τη δαγκάνα να τα φορτώνει
απάνω μεριά, κατάλαβες; Στα δημόσια έργα είχαμε αυτό το σύστημα
και τελείωσα και δεν το πιστεύανε μέσα και η νομαρχία. Ήμουνα όλο
εμπρόθεσμος στα έργα, ποτέ εκπρόθεσμος! Μέχρι σήμερα ήμουνα
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πάντα εμπρόθεσμος.
Τα έργα που κάνατε είχαν σχέση με τα βουνά, με τα κυπαρίσσια;
Με τα βουνά, γιατί εδώ σκάψαμε τα βουνά, με τα χέρια τα κατεβάσαμε.
Οδοποιία κάνατε δηλαδή;
Όχι, ύδρευση.
Α, ύδρευση.
Λοιπόν, είχα όλα τα εργαλεία μου πλούσια. Ποτέ δε λέω να πάρω δυο
γκασμάδες, να πάρουμε δέκα γκασμάδες, άμα σπάσει το ένα φτυάρι,
να υπάρχει άλλο. Να πάρουμε ξινάρια γι’ αυτό εδώ το χαντάκι, να
πάρουμε λοστοί. Άμα σε πάω θα δεις τέτοιο λοστό! Και θα μου πεις
ποιος τον εσήκωνε; Εμ, ποιος τον εσήκωνε; Εγώ τον πρωτοσήκωνα!
Έχω τέτοια 3-4 λοστάρια και άσε άλλα!
Να γυρίσουμε πάλι στην υλοτομία. Σε ποιες περιοχές κυρίως υλοτομούσατε; Εδώ τριγύρω στο χωριό ή και παραπέρα;
Εδώ προς τα Κοντιώτικα έχω κόψει, απάνω στον Καρβούνη, εδώ μέσα
έχω κομμένα. Η περιφέρειά μας έχει μπόλικα ξύλα.
Δεν πηγαίνατε σε άλλη περιφέρεια;
Από κυπαρίσσια έχω κόψει προς τα πέρα. Και προς Μυτιληνιοί έχω φτάσει, αλλά κυπαρίσσια! Εκεί ήτανε το νούμερο 1 το κυπαρίσσι! Δηλαδή
κοντύλι, μπορούσες να βρεις 20 μέτρα!
Στους Μυτιληνιούς;
Ναι, και ελαφρύ! Πολύ ελαφρύ! Εμάς εδώ –επειδή υπάρχουν ακόμα τα
νερά– είναι πιο μολυβωμένο. Είναι πολύ βαρύ. Όσο και να τ’ αφήκεις
να ξεραθεί, είναι βαρύ το κυπαρίσσι. Εκεί, έχω σηκώσει μεσιά εγώ
15 μέτρα εκεί πέρα και εδώ 7 μέτρα το σηκώσαμε τέσσερις!
Τόσο μεγάλη διαφορά;
Ναι, πολύ βαρύ!
Τι σχέση έχει; Με το έδαφος;
Το έδαφος είναι. Και γίνεται κι όλο ίσα εκεί, δεν είναι απάνω. Ενώ εμάς
εδώ επηρεάζονται από αυτά τα δάση. Εδώ στους Νικολούδες που
έκοψα, είχαν όλα μια κλίση έτσι. Είναι πυκνό και αυτό κοίταζε να
ξεφύγει, να πάρει τον αέρα. Κι όλα είχαν πάρει μια κλίση, ενώ το
’βλεπες μέχρι εκεί στα κοντύλια, έκανε αυτό το πράγμα απάνω μεριά!
Το μισό το πέταγα! Έχω κόψει πολλά εδώ μέσα στους Νικολούδες.
Στα δέντρα, στα πεύκα ή στα κυπαρίσσια, θυμάστε ή είχατε ακούσει
εσείς να γινόταν κάποια επεξεργασία πιο πριν; Πριν τα κόψουνε,
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δηλαδή για να τα στραβώσουνε, αν χρειαζόταν για τη ναυπηγική,
ας πούμε, στραβά;
Όχι, όχι, τίποτα. […]
Για πέστε μου τώρα, πηγαίνατε στο δάσος για να κόψετε. Πώς ξεκινάγατε το κόψιμο; Τι κάνατε για το κόψιμο ενός δέντρου;
Κοίταξε εδώ. Πρώτα θα ειδοποιήσουμε το δασαρχείο να ’ρθει να ρίξει μια
ματιά. Ποιανού είναι το δάσος; Όλα αυτά. Πόσα σκέφτεσαι να κόψεις;
Σκέφτομαι να κόψω 50 πεύκα. Είναι το δάσος μεγάλο, κόψε. Και περισσότερα να θέλεις να κόψεις, αρκεί να μου το πεις! Ερχότανε και
τα σφράγιζε. Γιατί δίχως σφράγισμα δεν μπορείς να τα πάρεις από
το δάσος. Λοιπόν κι εδώ στο καράβι είχε ένα μπλοκάκι μόνιμο ο
Θωμάς και τα τσεκάριζε. Ξέρεις ότι φύγανε τάδε του μηνός τόσα κυβικά για την Αθήνα.
Ο Θωμάς ποιος είναι;
Ο Κόγιας, που ήταν πρώην δασάρχης εδώ στην περιφέρεια. Κατάλαβες;
Λοιπόν, κι έτσι δεν είχα ποτέ μπλέξιμο πουθενά. Αν σταματούσανε
το αμάξι στην Αθήνα, Πού τα πάτε αυτά; Ορίστε κύριε, εδώ πέρα
αυτό το κουπόνι, πάνε στο τάδε μέρος. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
Λοιπόν, μετά; Ερχότανε το δασαρχείο και τα σημάδευε. Στη συνέχεια,
μετά εσείς πώς ξεκινάγατε να ρίξετε ένα δέντρο; Τι κάνατε ακριβώς; Ποια ήταν η διαδικασία; Πού το κόβατε; Πώς το στηρίζατε;
Πώς το – που είπατε για το συρματόσκοινο πιο πριν;
Ναι. Τα πεύκα που είναι ίσωμα και δεν έχουν πρόβλημα όπου και να πέσουν. Αλλά εγώ κοίταζα περισσότερο, αν θέλω να το ρίξω από δω,
έκανα πιο βαθιά την τακάδα.
Ναι, την τακάδα από τη μεριά που θα το ρίχνατε;
Ναι, από τη μεριά που θα το ρίχναμε για να ’χει τραβήξει προς τα δω το
ξύλο. Κατάλαβες; Από κει το ’κοβα πιο ψηλά. Άμα έβλεπα τον αέρα
και τ’ άλλα, έβαζα σφήνα. Άμα σε πάω στην αποθήκη, θα δεις ένα
σωρό σφήνες έχω, από τόση δα μέχρι τέτοια σφήνα. Κι έβαζα και
σκοινί και δέσιμο. Έπαιρνα το συρματόσκοινο να το δέσω, να το κρατήσω, είχα και σκοινιά και άμα τους έλεγα βίρα, πέφταν μοναχοί τους.
Γιατί ο πεύκος λίγο θέλει να μπατάρει, άμα είναι πολύ κομμένο από
κάτω μεριά. Κι έτσι πάντοτε ερχότανε. Με κακοκαιρία απέφευγα να
κόψω πεύκα, γιατί ήταν και επικίνδυνο. Δηλαδή αλλού το πας κι
αλλού στο γυρίζει ο αέρας. Άμα φυσάει δυνατός αέρας, θέλει να είσαι
αντίθετα. Να, δω κάτω χαμηλά, αυτό που βλέπεις, αυτό το δάσος έχει
βαθούλωμα κάτω. Εκεί πήγα να κόψω μια χρονιά και αντί να πέσει
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κάτω, μπατάριζε ο πεύκος και τον γύρισε απ’ το πάνω μέρος. Βέβαια!
Αλλά είχα εγώ διέξοδο να φύγω. Κι ο πεύκος σε κυνηγάει, θέλει προσοχή. Μην πάρεις απόφαση προτού μπατάρει λίγο ο πεύκος να φύγεις, γιατί μπορεί να πέσει απάνω σου, να σε πατήσει. Και στο
Μαραθόκαμπο νομίζω, απ’ αυτούς τους Πίττηδες σ’ έναν μπήκε από
δω το ξύλο και βγήκε από την άλλη μεριά. Πρέπει να τον αφήκεις να
πάρει την κλίση του. Να ’χει ένα κράτημα και δέσιμο με το συρματόσκοινο. Κατάλαβες; Να τον πάω εκεί που θέλω εγώ. Γιατί άμα πάει
και πέσει σε κανένα γκρεμό, ούτε που μπορείς να το ξεπελεκήσεις,
ούτε πίτκα να βγάλεις, ούτε τίποτα και είναι δύσκολο να το βγάλεις.
Λοιπόν, ή θα το πας κάτω χαμηλά να βρεις κάπου μονοπάτι να το
τραβήξεις ή θα τ’ αφήσεις εκεί. Δεν σε συμφέρει αυτό το πράγμα, να
παιδεύεσαι τώρα όλη μέρα να βγάλεις ένα ξύλο απάνω! Άστο να
φύγει! Πλήρωσέ το κι άστο να φύγει.
Είπατε ότι από τη μεριά που θα το ρίχνατε, κάνετε τακάδα. Η τακάδα
τι είναι;
Λοιπόν, κάναμε μια ίσια πριονιά μέχρι τη μισάδα του ξύλου, ίσως και περισσότερο, και ύστερα την κόβουμε έτσι και αφαιρούμε […]
Από πάνω μια λοξή δηλαδή και από κάτω μια ίσια;
Ναι, μια ίσια […]
Και γίνεται μια σφήνα και φεύγει αυτή η σφήνα;
Φεύγει. Τώρα αυτό το ξύλο το πετάξαμε, για να έχει κρέμασμα να μπατάρει, το άλλο το κόβουμε εδώ ψηλά 20-30 εκατοστά πιο ψηλά.
Όχι τακάδα από την άλλη μεριά;
Όχι! Πριονιά. Αν έβλεπα ο πεύκος ότι δεν πήγαινε εύκολα προς τα εκεί,
έκοβα κατευθείαν τη σφήνα με τη βαριά. Η σφήνα τόσο που το σήκωνε, είχε πάρει την κλίση ο πεύκος πια. Αποκλειόταν να έρθει από
δω! Εκτός, είπαμε, με μεγάλο αέρα. Έχω βρει αέρα να το σηκώνει
γύρω στα 15 εκατοστά από κάτω από την μπουνάτσα και να το ξανακατεβάζει ο αέρας, να το ισορροπεί. Ούτε δω να πάει, ούτε ’κει!
Το έκανε μια έτσι απάνω και το ξανακατέβαζε κάτω. Κατάλαβες;
Μάλιστα. Οπότε μετά, αφού κάνατε την τακάδα, κάνατε και το κόψιμο
από την άλλη μεριά;
Ναι, ναι. Μετά το κόβουμε ισοκέφαλο, το κόβουμε ίσα.
Όταν έχει κοπεί πια, όταν έχει πέσει;
Ναι, άμα έχει πέσει κάτω το κόβουμε ίσα και το ξεκαθαρίζουμε το ξύλο
αυτό. Είχαμε παλιά καρμανιόλες.
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Εσείς είχατε κόψει με καρμανιόλα;
Είχα κόψει παλιά και σώζεται κιόλας η καρμανιόλα. Είχα κι άλλη πιο μεγάλη και την έδωσα σ’ έναν φίλο έτσι, σουβενίρ. Ύστερα χειριστήκαμε
τα πριόνια. Είχα πριόνι πάνω από 40 χρόνια. Στιλ και τα περισσότερα Στιλ είναι που έχω. Πήρα και θαμνοκοπτικά Στιλ, πήρα για θάμνους και για χορτάρια, είναι η λάμα επαναδρομική. Βέβαια είχα
κόσες εγώ και με μακρύ κοτσάνι. Ό,τι επάγγελμα, έχω τα εργαλεία
του! Για καθαρισμό τα μονοπάτια, είχα τα αλυσοπρίονα, είχα αυτό
το επαναδρομικό, είχα τις κόσες, είχα τους τραχάδες, είχα κόσες με
μακρύ κοτσάνι! Άμα δεν έχεις τα εργαλεία, δεν κάνεις τίποτα ό,τι και
δουλειά να κάνεις!
Αφού το κόβατε και ρίχνατε τον κορμό κάτω, μετά τον μεταφέρατε
κάπου για να τον ξεφλουδίσετε; Εκεί επί τόπου το ξεφλουδίζατε;
Περισσότερες φορές εκεί επί τόπου.
Πώς το κάνατε αυτό;
Άμα ήταν δύσβατο το σημείο, ήθελε να το σύρω, να το πάω παρακάτω
που είναι πιο καθαρό, πιο άνετο να μπορούμε να το γυρίσουμε, μπαίνει το ξύλο κι έρχεται ο γάντζος έτσι και κλείνει. Λοιπόν, μόλις το
’πιανα εγώ το ξύλο, του τράβαγα μια έτσι και το γύριζα. Γιατί πρέπει
να το γυρίζεις βόλτα βόλτα το ξύλο για να το ξεφλουδίσεις, αλλιώς
δεν γίνεται. Και το άλλο πάλι για να το τετραγωνίσεις, θέλει να το
φέρεις βόλτα, για να το σκαρώσεις απάνω το ξύλο για να αυτώσει.
Μονάχα εγώ δεν έφτασα τα πριόνια που σκίζανε. Έφερνα, αλλά εγώ
δεν δούλεψα πριόνι τέτοιο.
Πώς τα λένε αυτά; Τα πισκιά, τους καταρράκτες;
Ναι, καταρράκτες, πριόνια. Αυτοί ήταν ζευγάρια πάντοτε. Έπαιρνα έναν
τύπο που κρατούσε από την Καστανιά. Λοιπόν, αυτός ήξερε να το
τροχίζει το πριόνι κι άμα έκανε μια έτσι προς τα κάτω έβγαζε 5 πόντοι ξύλο! Κατάλαβες; Ο Μοσχογιάννης εκεί πάνω –φίλος και αυτός–
έκανε ξυλεία έτοιμη, τα ’πιασε ο γαμπρός του, πήγαινα και μου ’σκιζε
καντρόνια για σκεπές, γιατί το ευρωπαϊκό τότε δεν ήτανε τόσο, δεν
είχε κίνηση εδώ. Είχαμε πολλά ξύλα στη Σάμο και προτιμούσαμε τα
ντόπια, γιατί ήταν και πιο οικονομικά! Και πήγαινα πάνω στον
μπάρμπα Κώστα, είχε επαναδρομικό πριόνι με νερό. Έβαζε 10 μέτρα
ξύλο κι αυτός, έβγαινε και σκάλιζε τον κήπο του και με τον ήχο το
αυτί του ήξερε ότι τελείωσε η πριονιά. Έπαιρνε δρόμο το πριόνι και
πήγαινε και τ’ άλλαζε πάλι πίσω. Αυτό πήγα να το ξεσηκώσω εγώ,
αλλά είχαν βουλιάξει μια εποχή, γιατί σκεφτόμουν να κάνω ένα τέ-
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τοιο, επαναδρομικό, αλλά όχι με νερό, να βάλω μηχανή και η μηχανή
όπως είναι τώρα εδώ [...] Το μύλο αυτόν τον είχε ο γέρος μου 35-40
χρόνια εδώ κάτω. Τα λυσάρια τα ’χω φυλάξει εδώ μέσα. Σκέφτομαι
καμιά φορά κάτι να τα αξιοποιήσω εκεί, να τα βρείτε σαν ενθύμιο.
Αυτός άλεθε με νερό. Ερχότανε βέβαια, από πάνω απ’ τα Κοντέικα,
από κάτω από τα Πλατανιώτικα το ρέμα και το παίρναμε από κει,
όλο αυλάκια ήτανε, και τ’ ανοίγαμε κάθε χρόνο μια ώρα, περπατάς
σαπάνω κι ήταν όλο αυλάκια. Λοιπόν, ο μύλος αυτός άλεθε πολύ! Είχαμε πολλή πελατεία, γιατί η πέτρα αυτή ήταν φωκιανή. Είναι μια
ξάσπρη πέτρα με φυσαλίδες μέσα, η οποία το βγαίνει κρύο το αλεύρι
κι όταν βγαίνει κρύο το αλεύρι, σηκώνει νερό το ψωμί και το φουσκώνει! Ενώ οι άλλοι που είχαν τσακμάκες, ούτε νερό σήκωνε και γινόταν έτσι πλακουτσωτό. Κι είχαμε πολλή πελατεία και το χειμώνα.
Τα Κοντέικα ερχότανε πολλοί, γιατί τότε είχε στάρια! Έφτασε να αλέθει όλη την εβδομάδα. Όλο το 24ωρο άλεθε ο μύλος, αφού κατάντησε
να τονε χαράζουμε και 2 φορές το μήνα. Έχει μονοκόπια, κάτι σφυράκια, πλακουτσωτά έτσι, το οποίο λέγεται μονοκόπι. Και τονε γυρίζαμε και τονε χαράζαμε το μύλο, γιατί έρχεται και γυαλώνει. Κι άμα
γυαλώσει, δεν το πιάνει μετά. Αλλά άμα σου πω τι έχει αλέσει αυτός
ο μύλος στην Κατοχή, δεν θα το πιστεύεις. Από πάνω ο Γερολιός,
αυτός ήταν Μικρασιάτης, κι ο μπάρμπα Λευτέρης ο παπλωματάς,
έφτιαχνε παπλώματα. Λοιπόν, ο ένας μας έφερε κληματσίδες του αμπελιού, τόσες δα κομμένες, φουρνισμένες για να τις κάνει αλεύρι. Ρε
φίλε, του λέει, θα φύγουν τα λυσάρια, άμα τον εσηκώσουμε! Του λέει:
«Μυλωνά, θα πεθάνουν τα παιδιά μου! Να κοσκινίσεις κι ό,τι βγάλω
απ’ αυτό το ξύλο!». Τι να κάνουμε; Ο Γερολιός έφερε αγριάδα! Την
είχε πλύνει καλά καλά, την έκοψε, τη φούρνισε!
Νεροπρίονα είχε εδώ πέρα καθόλου στο χωριό;
Νεροπρίονα είχε εδώ προς την Αγία Ειρήνη. Κι αυτό το άλλο απάνω του
Μοσχογιάννη.
Αυτά τα δύο νεροπρίονα ποιανών ήτανε; Ποιοι τα είχανε;
Ο ένας ήταν ο Μοσχογιάννης, ο μπάρμπα Κώστας.
Αυτό εδώ στην Αγία Ειρήνη ή το άλλο;
Ναι, ναι. Το άλλο θαρρώ πως το ’χανε από τον Πλάτανο. Α, είχε άλλο ένα
απάνω ψηλά! Ψηλά είχε άλλο ένα πριόνι, πιο παλιό ακόμα! Μάλλον
πλατανιώτικο πρέπει να ’ταν εκείνο εκεί. Τούτο σώζεται το οίκημα
ακόμα, εδώ στην Αγία Ειρήνη. Εκείνα εκεί ήταν όλα ξύλινα και βοδώσανε. Μπορεί να βρεθεί η τροχαλία κομμένη που ’τανε σιδερένια
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και δούλευε το πριόνι.
Να ξαναγυρίσουμε στο θέμα με τα ξύλα. Τα ξύλα που κόβατε για τα
ναυπηγεία, τι διαφορά είχαν από τα ξύλα που έπρεπε να κοπούν
για την οικοδομή; Είπατε προηγουμένως για τις καρίνες, κόβατε
καθόλου στραβά για τα ποδοστάματα;
Ε κοίταξε, χρειαζόταν και στραβά, γιατί έχει το γύρισμα.
Ναι. Αυτά πώς τα επιλέγατε για να τα κόψετε;
Οτιδήποτε στραβό ξύλο, να είναι και χοντρό για να μπορεί να σκίσει, να
βγάλει, γιατί άμα το σκίσεις και μείνει ένα τόσο δα, δεν συμφέρει
ούτε εκείνον, ούτε εμένα να το πάω. Λοιπόν κοίταζα να είναι χοντρό.
Μου έτυχε και πεύκο να κάνει δυο στραβάδες. Αυτό το κόβεις μονοκόμματο και το κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Κατάλαβες; Μπορεί και να
βγάλει για βάρκα το μικρό και το μεγάλο για καΐκι. Αυτός τα ρύθμιζε
ύστερα τα ξύλα του εκεί. Τα ’σκιζε, τα ’χε στη σειρά και ό,τι ευνοούσε
το κάθε σκαρί που ήθελε να κάνει, έβαζε το ξύλο αυτό. Βέβαια, λίγο
δύσκολα αυτά τα στραβά να τα βρεις. Επί το πλείστον σε απόκρημνα
που κάνει ο πεύκος και δίνει ίσα πέρα και άμα βαρύνει, πιάνει και
στραβώνει, δεν σηκώνει το φορτίο του κι αρχινάει και ρίχνει σιγά
σιγά. Στα απόκρημνα ήταν περισσότερα.
Ναι, πέστε μου εσείς γιατί θεωρείτε ότι τα πεύκα της Σάμου είναι καλά
για τη ναυπηγική;
Το ρετσίνι που έχει και την ευλυγισία. Δηλαδή λυγάει και επανέρχεται,
ενώ αυτά τα ευρωπαϊκά τα ξύλα, τα λύγισες; Έσπασαν. Νέτα.
Για πέστε τώρα κυρ Νίκο για τη σκεπή!
Λοιπόν, για παλιά ταράτσα, όπως γινόταν με χώμα, το ξύλο, τον πεύκο
αυτόν, έπρεπε να τον επεξεργαστούνε όρθιο. Δηλαδή να τον ξεφλουδίσεις μες στην καρδιά του καλοκαιριού, για να πιάσει να ρίχνει αυτό
το ρετσίνι. Με τη ζέστη έβγαζε αυτό το ρετσίνι. Αυτό καιγότανε και
ήθελε να προφυλαχτεί. Αυτή η ρετσίνη που αμόλαγε, έφερνε και τον
δάδωνε τον πεύκο μέσα. Κρατούσε νέφτι. Λοιπόν, δεν μπορούσε ούτε
μύκητας, ούτε τίποτα να δουλέψει, γιατί το νέφτι αυτό που βγαίνει
καταστρέφει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα να πάει απάνω να κολλήσει. Ο πεύκος αυτός μπορούσε να κρατήσει και 2 χρόνια όρθιος μέχρι
να δαδώσει. Και να κάνουν λίγο τακάδα αυτοί από κάτω να ιδούνε,
έχει πιάσει δαδί καλά μέσα; Άμα ήταν, μπορεί να το αφήνανε και 3
χρόνια κι άμα τα κόβανε αυτά και τα βάζανε πάνω σε ταράτσα […]
Αυτόν τον πεύκο δηλαδή, δεν τον είχανε κόψει από το δάσος;
Όχι δεν τον κόβει από κάτω! Δουλεύει. Ούτε τα κλαδιά του να κόψουνε.
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Μόνο το φλοιό βγάζανε για να πιάνει ν’ αμολάει το ρετσίνι. Κοιτάζει
να προφυλαχτεί αυτό, να σωθεί κι αμολάει το ρετσίνι να προφυλαχτεί,
για να ζήσει. Κι έτσι αναγκαζόταν αυτό, όπως ήταν όρθιο, να ’ρθει
να δαδώσει κι έχει 10 φορές –να μην πω 100– αντοχή από το σίδερο.
Το σίδερο οξειδώνεται, αυτό δεν παθαίνει τίποτα! Έχει ταράτσες που
χρονολογούνται και 200 χρόνια!
Αυτό μετά πώς το κάνανε; Στις ταράτσες τα κάνανε για δοκάρια;
Δοκάρια τα βάζανε. Το πετσώναν πάνω πάλι με τάβλα και προσπαθούσαν
να ’ναι κι αυτό λίγο δαδωμένο το ξύλο. Δηλαδή, μπορεί να ξεφλουδίσει απ’ αυτόνε το χοντρό πεύκο, να τον σκίσουνε μετά, να έχει κρατήσει μέσα ρετσίνη περισσότερη, να έχει δαδώσει και δεν παθαίνει
τίποτα. Το ταβανώναν αυτό από πάνω, βάζαν φύκια της θάλασσας,
το χώμα που βάζει να μην έρχεται σε επαφή με το ξύλο και από πάνω
βάζαν το χώμα, το οποίο το λαδουρίζαν και το κοπανούσαν με κόπανο-ξύλο.
Μάλιστα. Τι το κάνανε; Το λαδορίζανε; Πώς το είπατε;
Λαδορίζανε νερό. Ναι, το χώμα το λιάζανε αυτό, πρώτα! Να λιαστεί καλά
και μετά το χτυπούσαν με τον κόπανο, το ξύλινο κόπανο, ερχόταν και
γινόταν σαν τσιμέντο. Δεν απορροφούσε με τίποτα νερό. Όσο και
πλημμύρα να ’κανε, δεν απορροφούσε. Πάντοτε στο τέλος του καλοκαιριού την επιχωματίζανε πάλι, ένα ψιλό απάνω την ταράτσα και
την κοπανούσαν, για να ’χει το χειμώνα σφίξει καλά, γιατί λίγο με τη
ζέστη αφραταίνει αυτό. Κατάλαβες; Του ρίχναν λίγο νεράκι και το
χτυπούσαν. Πέρναγε δηλαδή όλος ο χειμώνας χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα! Πλάκα να ρίξεις τώρα, ξυλιάζει! Ενώ αυτό κρατούσε
θερμοκρασία το φύκι!
Σ’ αυτά τα δώματα, γιατί δαδώνανε τα δοκάρια;
Γιατί δεν ’θελαν να σαπίσουνε.
Και γιατί δεν το κάνανε αυτό και στις στέγες; Δεν χρειαζότανε;
Έχω βρει και σε στέγες δαδωμένα τέτοια ξύλα. Σκίζανε κι απ’ αυτά και
βάζανε στα ψαλίδια, τα ζευτά που λέμε, κατάλαβες; Βάζανε μεσές.
Έχω βρει και σ’ εκκλησιές τέτοια, ματισμένα. Αυτά στις εκκλησίες,
πάνω από 100 χρόνια, 150, πρέπει να ’τανε η σκεπή.
Άρα γι’ αυτά τα δαδωμένα, πηγαίνανε πιο πριν στο δάσος, 2-3 χρόνια.
Ναι ναι! Να πιάσει να βγάλει το φλοιό του και να πιάσει να το κόψει, όταν
δαδώσει, να κάνει τη σκεπή ή την ταράτσα.
Στη ναυπηγική τα χρησιμοποιούσαν αυτά; Στα ναυπηγεία;
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Όχι, τα ναυπηγεία δεν χρησιμοποιούσαν τέτοιο δαδωμένο.
Ναι, γιατί;
Δεν φουσκώνει. Και είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό το έβαλες έτσι, έχει ένα
κλάσμα χιλιοστού, αυτό θα το έχει αιωνίως. Δεν κλείνει αυτό το
πράγμα με τίποτα, δεν φουσκώνει! Δεν το πιάνει ούτε νερό, ούτε τίποτα! Γι’ αυτό και κρατάει κιόλας αυτό.
Να ρωτήσω κάτι; Έχετε στάφνη μήπως;
Στάφνη τώρα! Είχα βάλει εδώ στάφνες. Βάζω χρώμα. Η παλιά στάφνη
ήτανε με ξύλο, τυλιγότανε ο σπάγκος κι είχαμε ένα πήλινο με κοκκινόχωμα, αλλά πολύ βαθύ κοκκινόχωμα. Το κάναμε σα γλήνα. Το βάζαμε μέσα και το βουτούσαμε αυτό κι έπιανε. Κι έπιανε ο άλλος πέρα
την άκρη και μετρούσαμε πόσο θέλουμε το ξύλο αυτό. Λοιπόν, όπως
ήταν το ζευγάρι πεταρισμένο, το ’κανα μια, άφηνα άφηνα κι είχε χτυπήσει όλο το ξύλο. Ακρίβεια. Ούτε χιλιοστό δεν άφηνε. Κι εκεί απάνω
πάγαινε. Έτσι κάνω τώρα αυτά τα κυπαρίσσια που τετραγωνίζω.
Άμα είναι πολύ χοντρό, τι να το βάλω αυτό; Πάει τσάμπα να το βάλω.
Δεν βγαίνει κιόλας το ύψος αυτό απάνω σε σκεπή. Το τετραγωνίζω
και το βάζω και παίρνω το ξύλο 18 πόντοι, 20 μισά και 10 μέτρα να
’ναι, δε λυγάει. Κατάλαβες;
Εσείς για το στάφνισμα δεν χρησιμοποιούσατε μίνιο που χρησιμοποιούσαν οι καραβομαραγκοί; Οι καραβομαραγκοί στο στάφνισμα, νομίζω, χρησιμοποιούσαν χρώμα μίνιο.
Μίνιο είναι αυτό που βάφουμε. Έχει για ξύλο μίνιο.
Εγώ λέω το παλιό το μίνιο που ήταν χώμα και το […]
Αυτό το κοκκινόχωμα ήταν που κάναμε τη στάφνη. Κατάλαβες;
Μάλιστα.
Εδώ έχει χίλια δυο! Έχω πικούνια για πελέκημα, για πέτρα, δραπίνες! Για
πέτρα είναι αυτό, κατάλαβες; Κι ακόμα σώζονται για ψιλοδουλειές.
Από λοστάρια, δω κάτω χαμηλά να ιδείς.
Τα λοστάρια για τι πράγμα πάλι;
Οι λοστοί ήταν για πάσα εργασία. Δηλαδή και για πέτρα να βγάλεις στο
νταμάρι και στα βουβά, σ’ αυτά τα μεγάλα βάζαμε και βοηθούσαμε
και τονε γυρίζαμε. Βαριές είχα όλα τα μεγέθη. Έχω και 8άρι εδώ. Άι
δω, αυτή την έχω δουλέψει πολλές φορές. Τούτη εδώ είναι πιο μεσαία
κι ύστερα οι άλλες. Αυτή κάνει και για ξύλα, είναι σαν τσεκούρι, τα
σκίζει τα ξύλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος.
Αυτός ήταν ο λοστός και για τα ξύλα δηλαδή;
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Για όλα! Αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτοί δω είναι πιο συνηθισμένοι,
πιο ελαφροί. Άι αυτό έχει το γονάτισμα εκείνο εκεί. Υπάρχει ένας λοστός ακόμα, τον έχει ένας φίλος μου, τον εκληρονόμησε από τον
μπάρμπα του, τον οποίο τον έχω λυγίσει 2 φορές. Είναι άλλος ένας
εκεί πέρα και ύστερα αρχινάμε κι έχουμε διάφοροι άλλοι λοστοί εδώ.
Οι παραμίνες, είναι τούτα εδώ, είναι κι αυτή. Ήτανε καλά φτιαγμένη
και τηνε χτυπούσαμε μέσα στην τρύπα, άμα κατεβάζαμε τόσο χτύπαγε κι άνοιγε. Την έκοβες την πέτρα και την έβγαζες. Και τα κουτάλια εδώ θα σώζονται. Ψαλίδια για τα σίδερα έχω, πρώτο μπόι!
Κόβει 20άρι σίδερο αυτό δα (=εδώ). Με το που κάνω μια, το ’χω
κομμένο. Κατάλαβες;
Να τραβήξουμε φωτογραφία εδώ πέρα αυτά τα εργαλεία για την υλοτομία και θα τα ξαναπούμε.

Σιδερής Καλβίνος
Στην τοποθεσία Κιούρκα Μαραθοκάμπου τον Απρίλιο του 2014 η
Έλσα Χίου συζήτησε με τον υλοτόμο και καμινιάρη Σιδερή Καλβίνο.
Ονομάζεσαι;
Στην ταυτότητα Ισίδωρος Καλβίνος του Δημητρίου και της Δέσποινας.
Πότε και πού γεννήθηκες;
Το 1962 στο Μαραθόκαμπο.
Πότε άρχισες ν’ ασχολείσαι με την υλοτομία και τη μεταφορά ξυλείας
με τα ζώα;
Από δεκαπέντε χρονών. Πήγαινα με τον γαμπρό μου το Βαγγέλη και
βγάζαμε απ’ τα δάση βουβά ξύλα, με τα μουλάρια.
Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή;
Όλα τα δύσκολα και όλα τα παράξενα. Ήμουνα μικρός και όλα μου έκαναν εντύπωση.
Μπορείς να περιγράψεις μια δύσκολη μέρα;
Μια δύσκολη μέρα... ήταν ένα πολύ δύσβατο μέρος στον Κέρκη, στην
περιοχή της Αμπάρας. Μου λέει ο γαμπρός μου, βρε Σιδερή, δεν
έρχεσαι μαζί μου, γιατί αυτό το μέρος είναι δύσκολο και μπορεί να
σκοτωθώ και να μη με βρούνε κιόλας; Πήγα. Πιο δύσκολο μέρος
απ’ αυτό δεν υπήρχε. Γκρεμίστηκε το μουλάρι ζεμένο με τα ξύλα,
και πάει ο χαλκάς που ζεύαμε τα βουβά, και του κολλάει ο χαλκάς
στα σκέλια και το έσκισε από κάτω μεριά το μουλάρι, το άνοιξε το
ζώο και σταμάτησε σ’ ένα σπάρτο. Περπάταγε ύστερα, αλλά με
δυσκολία, γιατί εκεί που πληγώθηκε δεν έθρεφε εύκολα το σκίσιμο
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της πληγής. Άλλη φορά ξαναπήγαμε στου Σαρδελά. Πηγαίναμε με
τα ζώα ως ένα σημείο, ξεχαλκώναμε τα ξύλα, κι όπως τα είχαμε,
τα γκρεμνούσαμε στους βουντάδες. Έτσι λέγαμε τους γκρεμούς,
τους σύρτες εκεί από κάτω που πήγαιναν στο ρέμα. Πηγαίναμε και
τα πιάναμε μαζί τα ξύλα για να τα πάμε κοντά. Ξύλα, που για να
τα κινήσουνε αυτοί οι άντρες που κυκλοφορούνε τώρα εδώ, δεν θα
μπορούσανε, ούτε να τα κουνήσουνε. Και σμίγαμε τα κεφάλια μας
εμείς οι δυο, και σμίγαμε τα κεφάλια μας μ’ όλη μας τη δύναμη κι
έπιανε ο ένας απ’ τη μια και ο άλλος απ’ την άλλη το βουβό και το
τραβούσαμε, για να το μετακινήσουμε και να το πάμε κοντά στο
χείλος του βουντά, του γκρεμού, και να το γκρεμίσουμε στη ρεματιά. Πότε με τις μανέλες και πότε με τα χέρια. Και ρίχναμε τα ξύλα
και κατέβαιναν εδώ κάτω στο ρέμα κάτω απ’ τη Σαραντασκαλιώτισσα. Αγώνας! Και τι να πάρεις; Ένα ψευτομεροκάματο. Το μουλάρι να φάει; Εμείς να φάμε; Τα ζέματα να πληρώνεις όλη την ώρα;
Χαλκάδες να πάρεις και να φτιάξεις; Στον Πλάτανο φτάναμε για
να φτιάξουμε τους χαλκάδες. Γιατί στο Μαραθόκαμπο τα μαγαζά
σιγά σιγά τα κλείνανε, και πηγαίναμε στον Πλάτανο.
Μαγαζιά τα λέγανε ή γυφταριά;
Ναι, γυφταριά. Ήταν ο Μήτσος ο «Γύφτος», ο Γιάννης ο Θάνος και ο
Κυπραίος.
Είχανε ειδικά πέταλα τα μουλάρια της υλοτομίας;
Πέταλα είχανε τις πλάκες. Δεν βάζανε άλλα πέταλα. Δεν μπορούσες να
βάλεις άλλα πέταλα σ’ αυτή τη δουλειά. Αυτά τα κανονικά. Με τη
διαφορά ότι είχαν πίσω λίγο παραπάνω τακούνι τα πέταλα αυτά.
Και να βλέπεις τώρα το ζώο να τραβάει και να πετιούνται κάτι
ποντίκια στα πόδια του, να φουσκώνουν και να πετιούνται εδώ
δίπλα οι μυς κι εκεί που άρπαχνε χώμα κάτω το πέταλο και το πέταγε πίσω, πέταγε μια φτυαριά ολόκληρη χώμα. Πιεσμένη φτυαριά.
Πέταγε μακριά τα χώματα. Ειδικά στα ταμπάνια.
Ειδική ράτσα μουλαριών, διαλέγανε για το τράβηγμα των βουβών;
Όχι. Έπρεπε μόνο να είναι μπρατσωμένο το ζώο, δυνατό. Δεν μπορούσες
να πας με μια μονούρα, με ένα φλέτσουρο, που λέμε, και να τραβήξεις ξύλα, έπρεπε το ζώο να έχει μπράτσα, να έχει δύναμη. Ο
γαμπρός μου ο Βαγγέλης είχε τραβήξει πολλά. Είχε ένα μουλάρι
που το έλεγαν Μάρκο. Θα σου πω τώρα μια ιστορία. Ο Βαγγέλης
είχε το Μάρκο κι εγώ ένα μουλάρι από την Τήνο, που δεν ήταν για
ξύλα, αλλά έπιανε τα πιο αλαφριά. Τα έσερνε. Δεν σε άφηνε. Και
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πάμε μέσα στην κρέμαση του νερού, σ’ εκείνο το ρέμα που από
πάνω ήταν γκρέμια και παραπάνω το καλύβι του Σακυρούλη και
πιο πέρα του Δεσποινιού. Στην Αμπάρα. Μέσα σ’ εκείνο το ρέμα
που λέγανε για ανεράιδες και τέτοια. Πήγαμε πρωί πρωί, είχαμε
φέρει τα ζώα απ’ το Μαραθόκαμπο, τους βάλαμε να φάνε με τον
τρουβά, καθίσαμε να ξεκουραστούνε τα ζώα, να κάνουμε κι εμείς
τσιγάρο. Εγώ εκεί που κοίταζα τα ξύλα, τα κοίταζα, τα κοίταζα κι
έβλεπα κάτι ζωγραφιές πάνω στα ξύλα με μπογίτσα, που ζωγραφίζουν τα μικρά. Έβλεπα δεντράκια ζωγραφισμένα στη σειρά, και
λέω μέσα μου, βρε κοίτα που έχει ανεράιδες εδώ μέσα. Γυρίζω και
λέω στο Βαγγέλη. Βρε Βαγγέλη, κοίτα εδώ. Το ξέρεις πως έχει ανεράιδες; Βρε, λωλός, μου λέει, είσαι που έχει ανεράιδες; Να τα βρε.
Ποιος ήλθε εδώ μέσα κι έκανε τις ζωγραφιές; Έχει μικρά παιδιά
εδώ; Ένα ρέμα ανήλιαγο, σκοτάδι μέσα κει. Τέλος πάντων κάναμε
τσιγάρο, χαλκώσαμε, κωλώσαμε τα ζώα για να ζέψουμε. Αλλά την
ώρα που χαλκώναμε, ακούστηκε μια φωνή από πάνω. Ήτανε το Δεσποίνι και φώναζε. Το Δεσποίνι για να πει μια κουβέντα, έλεγε
πρώτα λέου. Και ήλθε φουριόζα κι αναψοκοκκινισμένη, και μας
είπε: Λέου, τα ξύλα δεν θα τα πάρετε. Λέου, τα ξύλα είναι δικά
μου. Γράφω τ’ όνομά μου, λέου, απάνω. Καμιά φορά εμείς γελούσαμε κι εκείνη ήλθε προς τα κάτω κι άρχισε. Λέου, δε βλέπετε τ’
όνομά μου που είναι γραμμένο πάνω στα ξύλα; Βρε Δεσποίνι, πού
είναι γραμμένο τ’ όνομά σου; Τα δεντράκια; Ναι τα δεντράκια. Τ’
όνομά μου είναι. Δεν ήξερε γράμματα κι έκανε πάνω στα ξύλα δεντράκια. Εντάξει, της λέμε δεν σου τα παίρνουμε. Θα πάρουμε τα
άλλα του Γιάννη του Πίττα. Ύστερα μας έφερε και καρύδια και μας
φίλεψε. Άλλες περιπτώσεις πολλές με τα μουλάρια, είναι εντυπωσιακές. Θέλω να σου πω για το μουλάρι το Μάρκο. Αυτό το μουλάρι ήτανε ψηλό, είχε ένα κεφάλι σαν άλογο, λεβεντιά, και τα ξύλα
τα σβούριζε πάνω. Εγώ είχα ένα μουλάρι πιο ζαβό και πήγαινα όλο
πιο πίσω. Και ο Βαγγέλης καθότανε μαζί μου και με βοηθούσε
πίσω. Μανελιάζαμε τα ξύλα, για να γλιστράνε καμιά φορά σε σκαλοπάτια. Για να τραβήξει, να φύγει, βάζεις μανέλες από κάτω. Ανασηκώνεις λίγο, και τραβάει το μουλάρι. Ο Μάρκος πήγαινε
μπροστά. Και όπως πήγαινε σταμάτησε σε ένα σημείο και το ξύλο
του έφυγε. Του έφυγε, και όπως πηγαίναμε πάνω στο βουντά, τον
σύρτη δηλαδή, είχε πεύκα. Και πήγε το μουλάρι με το ξύλο κι αγκάλιασε ένα πεύκο. Αυτό το θυμάμαι και σηκώνεται η τρίχα μου.
Γύρισε ο Μάρκος το μουλάρι και κοίταξε. Και μόλις κατάλαβε ότι
ήταν μπλεγμένος, γυρίζει, δεν το άφησε όμως μπόσκο το ξύλο, γύ-
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ρισε, γύρισε όσο έπρεπε, και κάνει μια από το πάνω μέρος, έδωσε
ένα σάλτο, πήδηξε τόσο επιδέξια, που ξέμπλεξε το ξύλο, και το
έσυρε πάλι κανονικά, και πήγε και ταμπάνιασε σ’ ένα ίσωμα, και
στάθηκε και μας περίμενε, ν’ ανεβούμε κι εμείς. Τέτοιο φοβερό και
έξυπνο ζώο δεν ξανάγινε. Άκου και άλλη ιστορία με μουλάρια και
μουλαράδες που σέρνανε ξύλα. Αποβραδίς μαζεύονταν στα καφενεία στο Μαραθόκαμπο. Ο Αλέξης του Ανεστάση είχε πάρει ένα
μεγάλο μπατάλικο μουλάρι, έναν μπαμπάκο, που τον είχε αγοράσει
απ’ το Γιάννη τον Φαμαίο. Ο Θανάσης του Σώκια είχε φέρει ένα
μουλάρι από τη Χαλκίδα. Γερό, αλλά ήτανε μια βαρθακούλα. Κι
έλεγε ο Θανάσης στον Αλέξη. Α! Αύριο θα τους ξεζέψουμε αυτούς.
Θα τους αφήσουμε μίλια πίσω. Εννοούσε το Βαγγέλη και τον Μανόλη, που είχαν κάτι μουλάρια, ταύρους στη δύναμη. Αυτούς, Αλέξη,
θα τους ξεζέψουμε. Θα τους κάνουμε και θα φύγουνε. Ναι, ναι Θανάση. Έλεγε ο Αλέξης. Εμένα ο Γρίγος είναι μουλάρι. Όχι αστεία.
Εμένα ο Γρίγος, όσο βαρύ και να ’ναι, θα το τραβήξει το ξύλο. Πάνε
λοιπόν την άλλη μέρα στο βουνό κι αυτοί, ο Βαγγέλης με τον Μανόλη, πήγανε και κοτσάρανε δυο μεγάλα ξύλα, για να γελάσουνε.
Κάνανε και τέτοια. Γιατί γινόντανε παρέες δυο δυο ξέρεις. Ο ένας
μ’ αυτόν κι ο άλλος με τον άλλον. Ζέψανε λοιπόν ο Βαγγέλης με το
Μανόλη δυο μεγάλα βαριά ξύλα, μέσα απ’ το ρέμα, και τα βγάλανε
πάνω απ’ τον Άγιο Ονούφριο και ταμπανιάσανε εκεί πάνω. Και καθίσανε για τσιγάρο. Οι άλλοι, ο Αλέξης με τον Θανάση, πήρανε πιο
μικρά, και κακήν κακώς τα βγάλανε κι αυτοί πάνω και βρήκανε
τους άλλους. Όταν είσαι παρέα, και η μια δυάδα έχει πιο βαριά
ξύλα και η άλλη πιο ελαφριά, σταματάς σ’ ένα σημείο και τα αλλάζεις, για να ξαλαφρώσουν λίγο τα ζώα. Παιδιά, τους λένε οι πρώτοι. Να αλλάξουμε ξύλα, να βγούμε παραπάνω, κι όταν τα βρείτε
δύσκολα και δεν μπορείτε, τα ξαναλλάζουμε. Ναι, ναι, έκανε ο Θανάσης. Εγώ θα πάρω του Βαγγέλη. Εντάξει, λέει ο Αλέξης, εγώ θα
πάρω του Μανόλη. Ζεύουνε οι πρώτοι τα αλαφριά ξύλα, ξαναμπαίνουνε μπροστά, πήγανε παραπάνω και περιμένανε. Ζεύει ο Θανάσης το ένα, ζεύει και ο Αλέξης το άλλο, πήρανε βήμα τα μουλάρια
τους κι ύστερα ντουκ και ντουκ κι εκεί. Δεν παίρνανε βήμα. Ο Αλέξης φώναζε. Άντε μούλα, άντε μούλα, ήτανε και τοσοσδά κοντούλης,
και φώναζε, άντε βρε Γρίγο, άντε Γρίγο, τίποτα, ούτε βήμα. Ο Γρίγος έκανε έτσι το κεφάλι του στον αγέρα, είχε ένα κεφάλι μικρό
αλογίσιο αυτό το μουλάρι, μεγαλόσωμο και δυνατό, αλλά δεν τράβαγε ούτε πόντο. Δεν είχε καρδιά να τραβήξει. Άψυχο ζωντανό. Του
Θανάση του φουκαρά, είχε καρδιά το μουλάρι του, αλλά ήταν ένας
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βαρθακλάς. Ένα κοντό. Για τα ξύλα ήταν κοντό μουλάρι, όλο κοιλιά.
Τίποτα. Ούτε ο Γρίγος, ούτε ο Βαρθακλάς. Ο Μανόλης γελούσε,
από πιο ψηλά, και του λέει ο Βαγγέλης. Βρε Μανόλη, αυτό το
αστείο είναι εις βάρος μας. Τώρα θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε
πίσω να πάρουμε τα δικά μας ξύλα και να βγάλουμε και τα δικά
τους πάνω. Και τους φώναξε. Βρε παιδιά, τι θα γίνει; Θα τα σύρετε
πάνω; Να! δεν κουνιόνται, μουλαρώσανε. Δε σέρνουν, είπε ο Αλέξης. Καλά, εσείς στο καφενείο λέγατε χθες βράδυ πως θα μας ξεζέψετε και τώρα δεν μπορείτε να σύρετε λίγο πιο πάνω; Όχι. Δεν
μπορούμε. Δεν παλεύονται αυτά τα ξύλα. Τι να κάνουνε; Γυρίσανε
ο Βαγγέλης με το Μανόλη, πήρανε τα δικά τους ξύλα και τα πήγανε
πάνω στο σύρτη. Πάνω εκεί που έχει η Βαγγελιώ τα μαντριά, καθίσανε για τσιγάρο, και οι άλλοι κάτω παλεύανε ακόμα με τα αλαφριά τα πιο μικρά ξύλα. Και πήγανε ύστερα από δυο μέρες στο
Γιάννη τον Πίττα, και του είπανε πως δεν μπορούνε να δουλέψουνε
μ’ αυτά τα ξύλα σε τέτοιο δύσκολο μέρος.
Γιατί δεν έσερναν εκείνη τη μέρα, συνέβαινε κάτι; Πώς αναλάμβαναν
να ζέψουν μουλάρια που αδυνατούσαν να σύρουν;
Δεν είχανε τις δυνάμεις. Δεν είχαν καρδιά. Του Αλέξη το μουλάρι ήταν
θηρίο. Στα ισώματα και τα ταμπάνια έσερνε πολύ μεγάλα ξύλα.
Όταν είχε σκαλοπάτια ή ανηφόρες στο βουνό, κώλωνε. Δεν τράβαγε.
Φοβόταν. Το άλλο ήτανε όλο κοιλιά. Έκανε για βαριά φορτία στο
σαμάρι, αλλά δεν ήταν για να σέρνει βουβά. Και για να μη χάσουν
το μεροκάματο, πήγαιναν κι όταν δεν μπορούσαν τα παράταγαν.
Όλο και κάτι έπαιρναν, και στη μισή δουλειά.
Παράνομη ξύλευση γίνονταν αυτή την εποχή;
Παράνομες ξυλείες τα τελευταία χρόνια δε γίνονταν. Παλιά γίνονταν.
Παλιά τα σήκωναν οι άνθρωποι στον ώμο τα ξύλα και τα πηγαίνανε
στον Όρμο. Στα ναυπηγεία. Στους Ωρολογάδες. Ο πατέρας μου με
τον θείο μου τον Αλέκο, σήκωναν από ένα μπρατσόλι. Κι απ’ αυτά
που έκαναν τα ποδοστάματα. Κλεμμένα αυτά ε; Από ένα ρουμάνι
ξένο. Σταθήκανε στο δρόμο να ξεκουραστούνε, να κάνουνε τσιγάρο.
Και ψιλόβρεχε. Τι αγώνας! Να τα σηκώνουνε στον ώμο, να τα πάνε
στο Γιαλό. Κι έλεγε ο ένας του αλλουνού. Για κοίτα, βρε, τι τραβάμε! Και τι να πάρουν; Από 25 δραχμές ο ένας θα παίρνανε. Και
με το φόβο να μην τους πιάσουνε. Το ρουμάνι που κλέψανε τα ξύλα
ήταν του Κουρουπτσή. Χουχούλαξε ο Κουρουπτσής. Τις κλάρες του
πεύκου δεν πήγανε να τις κρύψουνε. Περάσανε κάμποσες μέρες,
τις είδε αυτός, ο ιδιοκτήτης του ρουμανιού, ο Κουρουπτσής και χου-
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χούλαξε. Πήγε στον αγροφύλακα, το Στέλιο του Κασόλη. Αυτός,
πήγε και βρήκε τον πατέρα μου. Και του λέει. Βρε συ, κάνατε που
κάνατε αυτή τη δουλειά. Δεν κρύβατε τουλάχιστον τις κλάρες; Εγώ;
Λάθος κάνεις, του είπε ο πατέρας μου. Έλα βρε Μήτσο, του λέει,
εγώ την ώρα που κάνατε τσιγάρο, ήμουνα πίσω απ’ τη πεζούλα, κι
άκουγα και τι λέγατε. Αλλά δεν θα σας κάνω τίποτα. Αλλά να προσέχετε μη σας πάρουνε χαμπάρι αυτοί που έχουν τα ρουμάνια, γιατί
δε γλιτώνετε. Όλα τα ρουμάνια τότε ήταν ιδιοκτησίες.
Έχω ακούσει ότι κάποιος έκανε τον τσιλιαδόρο στις παράνομες υλοτομίες.
Όχι κάποιος, ο ένας απ’ τους δύο στην περίπτωση που ξέρω απ’ τον
πατέρα μου.
Έχεις ακούσει για γυναίκες που κρατούσαν τσίλιες στο βουνό;
Άκου να σου πω. Αυτά όμως ήταν πιο παλιά. Τα έχω ακούσει απ’ το
πατέρα μου και τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας μου έκανε αυτή τη
δουλειά. Και πήγανε με τον μπάρμπα μου τον Νικολάκη μια μέρα,
που είχε μια ομίχλη, μια αντάρα, κι αυτοί δεν είχανε ούτε ψωμί να
φάνε. Φύσαγε ένα κουφονότι και κοιτάζανε τους δρόμους. Πού να
πάνε; Ψιλόβρεχε. Πήγανε μπροστά σ’ ένα μαντρί που είχε ένα
πεύκο. Κι έκανε για ποδοστάματα. Εσύ θα φυλάς να μη μας τσακώσει ο Αλέξης, και θα μας πάει να μας δικάσει, είπε ο πατέρας
μου στο Νικολάκη. Πήγε ο Νικολάκης καρσί να κοιτάζει τους δρόμους, και σε λίγο εκεί που καθόταν αποκοιμήθηκε. Ο πατέρας μου
έκοβε τον πεύκο μπροστά στην ποδιά του μαντριού. Καμιά φορά,
να ο Αλέξης. Τι κάνεις βρε Μήτσο εδώ; Δεν βλέπεις; Δεν έχω ψωμί,
σήμερα, κι ήρθα να κόψω τον πεύκο. Μέσα στην ποδιά του μαντριού, βρε; Κι εσύ την ίδια δουλειά δεν κάνεις; Έτυχε τώρα να μην
έχω ούτε ψωμί και ήλθα να κόψω τον πεύκο. Ο Νικολάκης δεν τον
είχε πάρει χαμπάρι. Τέτοιες τσίλιες κράταγε. Θα σου πω άλλη περίπτωση. Τότε δουλεύανε τα μανάρια στον Πριναριά. Τον κόσμο
τον κυνηγούσανε. Τα πρινάρια στον Πριναριά ήταν χοντρά σα λιόδεντρα. Κόβανε οι άνθρωποι που ήταν πάμπτωχοι. Κόβανε να κάνουν ένα καμινάκι να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και εδώ κάτω στο
λαιμό του βουνού φύλαγε τσίλιες μια γυναίκα, που δε θυμάμαι πώς
την έλεγαν. Αυτή, μόλις έβλεπε αγροφύλακα ή τον δασικό, άρχιζε
να φωνάζει. Ο Λειρίας! Ου, Ου! Ο Λειρίας! Αυτός ο δασικός περπάταγε καμαρωτός, ήταν ψηλός κι αδύνατος, και τον έλεγε έτσι.
Σε άλλη περίπτωση τους έσωζε ένας βαρβάτος γάιδαρος. Ήτανε οι
Δημητριάδαινες. Με το που ακούγανε μανάρι στον Πριναριά, θα
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τρέξουνε αμέσως στο Δασαρχείο. Κακές γυναίκες. Είχανε μεγάλα
κτήματα με τρία καλύβια. Και απέναντι τα είχανε πάρει και τα είχανε κάνει δικά τους όλα, όλα. Μέχρι και τον Πριναριά λέγανε πως
ήταν δικός τους. Η μια Δημητριάδαινα είχε ένα κοντό βαρβάτο γαϊδουράκι, που μόλις έπιανε το λαιμό του βουνού εκεί πάνω στης Θανάσας το καλύβι, άρχιζε ένα γκάρισμα! Κι αμέσως στοπ τα
μανάρια. Απ’ το γάιδαρο παίρνανε χαμπάρι πως έρχονταν και κρύβονταν.
Έχω ακούσει επίσης, ότι οι γυναίκες μιμούνταν φωνές πουλιών, κουκουβάγιες, βουρδουλούπες, κτλ. Μόλις έβλεπαν αγροφύλακα ν’
ανεβαίνει στο βουνό, έβαζαν τέτοιες εξασκημένες ας πούμε
φωνές.
Ναι. Είχανε και συνθήματα, όπως ο Λειρίας και άλλα.
Κατέβαζαν πίτυκα από τα δάση;
Πίτυκα, ναι. Τον πήγαιναν στον Άγιο Θεόδωρο. Κι αυτός απαγορευόταν.
Τον πήγαιναν κρυφά από ψηλά απ’ τους Αγίους Πάντες, και δεν
μπαίνανε στο δρόμο καθόλου, τον πήγαιναν μέσα απ’ τα ρουμάνια.
Και ο πατέρας μου μου έλεγε πως είχε ένα γαιδουράκι και φόρτωνε
τσουβάλια μεγάλα απ’ τη μια και την άλλη και πέταγε στο δρόμο
το γαϊδουράκι του. Καθαρισμένο πίτυκα κουβάλαγε. Αλλά από εκεί
που περνούσαν ήταν ένας γέρος τσοπάνης ο Καούδας που τους
έλεγε, καλώς τα παιδιά, από μένα να μη φοβόσαστε τίποτα, δεν
μαρτυράω. Αλλά αυτός μόλις περνούσανε, αμέσως έτρεχε στον
αγροφύλακα. Κι όταν τον έβλεπαν οι φτωχοί που περνούσανε με
τα γαϊδουράκια φορτωμένα πίτυκα, τον τρέμανε. Φοβότανε πως θα
τους πρόδινε στο Δασαρχείο. Κάποτε ο πατέρας μου με άλλους δύο
έκαναν ένα πολύ μεγάλο καμίνι. Τα πετάξανε κάτω τα ξύλα απ’
τον Πριναριά, απ’ τη Σιδερένια Πόρτα κάτω. Από εκείνο τον γκρέμνο. Πρινάρια. Κάτι τεράστια κτούκια κι έπεφταν από κάτω και
γίνονταν πάξες. Τέλος πάντων τα συγκεντρώσανε κι έστησαν το καμίνι. Οι άλλοι δύο, στο μεταξύ, τους ειδοποίησαν κι έφυγαν για τη
Γερμανία κι έμεινε μόνος του ο πατέρας μου να ψήσει το καμίνι.
Αλλά κάποιος τον πρόδωσε και πάει εκεί πάνω ένας χωροφύλακας
και βάσταγε το όπλο του. Μαζί κι ο δασικός ο Γιάννης η Φωκαίνα.
Τι είναι μάστορα; λέει ο πατέρας μου στο χωροφύλακα. Πού πας
με το τουφέκι; στο λαγό; Όχι για σένα ήρθα. Τι; θα με σκοτώσετε;
Όχι. Κατάσχεση στο καμίνι. Αν κάνετε κατάσχεση στο καμίνι, θα
γίνει φονικό σήμερα εδώ πέρα, του είπε αγριεμένος ο πατέρας μου.
Εκείνη τη μέρα ήταν και η μάνα μου εκεί, τους είχε πάει λίγο φα-
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γητό. Τι φαγητό; Καμιά κουκιόφαβα. Ο χωροφύλακας είδε την κατάσταση και λέει στο Φωκαίνα. Άντε να φύγουμε, δεν βλέπεις τον
αγώνα τους να κουβαλήσουν τόσα ξύλα; Φτωχοί άνθρωποι είναι.
Ήτανε μεγάλο καμίνι μέχρι 1500 οκάδες κάρβουνα. Ο Φωκαίνας τίποτα. Επέμενε να μετρήσει το καμίνι. Γράψε, του λέει ο πατέρας
μου, ότι το μέτρησες και ήτανε 200 οκάδες τουλάχιστο, ότι ήτανε
ένα μικρό καμινάκι, γράψε κάτι μηδαμινό. Εκείνος τίποτα. Έβγαλε
τη μεζούρα να μετρήσει το καμίνι. Είχανε μεζούρες τότε. Μετρούσανε το ύψος, και το φάρδος, για να υπολογίσουνε τα κάρβουνα
που θα βγάλει. Τις οκάδες. Ο πατέρας μου μόλις τον είδε να πλησιάζει με τη μεζούρα, άρπαξε το φτυάρι, να τον χτυπήσει. Όρμησε
η μάνα μου να του πιάσει τα χέρια, κι εκείνος νόμισε ότι ήταν ο
χωροφύλακας πίσω του και της έδωσε μια με τον αγκώνα και την
έφαγε η μάνα μου και πάει από κάτω απ’ την πεζούλα η μάνα μου,
καταρτάκια. Εκεί, ο πατέρας μου φοβήθηκε. Νόμισε ότι τη σκότωσε. Ο πατέρας μου δικάστηκε. Τέτοια υπήρχανε. Τότε ο κόσμος
τράβαγε το διάολό του.
Καμίνια από πευκίτικα ξύλα κάνατε;
Κάνανε και πευκίτικα, αλλά από λμάκια. Από κλωνάρια δηλαδή. Από
τις τσούντες των πεύκων. Τα λμάκια κάνουν καλό κάρβουνο. Δεν
βάζανε τα χοντρά πεύκια στο καμίνι. Κοίταξε εδώ. Πηγαίνανε
πρώτα οι υλοτόμοι να πάρουνε τη χοντρή ξυλεία. Ή στο κλέψιμο.
Άλλοι παίρνανε τα χοντρά, άλλοι τον πίτυκα, άλλοι παίρνανε τις
τσούντες, τα πίσω των κλαδιών. Τα πηγαίνανε στους φούρνους
γιατί οι φούρνοι δουλεύανε με ξύλα. Ή θα τα κάνανε κάρβουνα.
Και τα κουκουνάρια για τη φωτιά του τζακιού. Ξύλα δεν βάζανε
στο τζάκι, τα ξύλα τα εκμεταλλεύονταν. Καίγανε ξυλόκλαρα. Τις
κλάρες δηλαδή. Γιατί οι γυναίκες δουλεύανε. Ήταν αναγκασμένες
να πηγαίνουν στα μεροκάματα στις ελιές και να γυρίζουν το βράδυ
μ’ ένα δεμάτι ξυλόκλαρα στο κεφάλι, για να μαγειρέψουν. Δεν είχε
τότε γυναίκα να κάθεται και άντρας να δουλεύει. Δουλεύανε και οι
δυο. Τα παιδιά τα δένανε απ’ τα σεντούκια που είχανε στο σπίτι,
απ’ τη μέση, και δεν μπορούσαν να πάνε στη φωτιά να καούν, ούτε
έξω να βγούνε να γκρεμίσουν.
Δαδί εμπορεύονταν;
Το δαδί το έφτασα κι εγώ. Το πουλούσανε. Θα το πιστέψεις; Ο Αλεξαντρής πούλαγε δαδί μικρός. Ο δάσκαλος. Το κατέβαζε ο πατέρας
του ο Μητσουλιός απ’ τη Βαγγελίστρα, το έσκιζε το έκανε ματσάκια και το πουλούσαν τα παιδιά, μέσα σε καλάθια. Ναι. Δεν πή-

385

γαινε τίποτα τσάμπα απ’ τον πεύκο. Τα παίρνανε όλα. Άλλος
έπαιρνε το πίτυκα. Γιατί όταν θα κόψεις έναν πεύκο για να πάρεις
το ξύλο, τον εξεπίτιαζες. Έβγαζες τον πίτυκα. Έπρεπε να φύγει ο
πίτυκας από πάνω. Αυτό το κάνανε και οι γυναίκες. Τον βγάζανε
τον πίτυκα με τους τραχάδες και τον καθαρίζανε. Ήτανε και οι ρετσινάδες. Μαζεύανε τη ρετσίνα με τα τενεκάκια. Πληγώνανε τα
πεύκα με τα τενεκάκια κι έκλαιγε ο πεύκος. Κι αυτό απαγορεύονταν. Στην Ευαγγελίστρια, στο δάσος, είχα δει πολλά τενεκάκια.
Αυτά τα πεύκα γίνονταν αργανιάδες. Γιατί δάκρυζε ο πεύκος,
έβγαζε ρετσίνα απ’ την πληγή του και δάδωνε. Όπου κόψεις, ακόμα
και στα καμένα, βλέπεις πως όπου έτρεχε η ρετσίνα το ξύλο γίνεται
δαδί. Ακόμα και να κόψεις τον πεύκο, η ρίζα που μένει στο χώμα
δουλεύει από κάτω και το κούτσουρο που μένει γίνεται δαδί. Μέχρι
που αντέχει η ρίζα, κλαίει και γίνεται δαδί.
Εσύ συμμετείχες στις υλοτομίες στα τελευταία χρόνια;
Ναι. Εγώ δεν έφτασα πιο παλιά τις κλοπές και τα παράνομα ξύλα που
τα κατεβάζανε στο γιαλό, στον Όρμο. Στραβόξυλα, ποδοστάματα,
μπρατσόλια κτλ. Αυτά ήταν όλα κρυφά. Παράνομα φεύγανε από
δω. Τα καΐκια τα φορτώνανε στη στεριά νύχτα και τα ρίχνανε στη
θάλασσα φορτωμένα, για να μην τους πάρουνε χαμπάρι οι λιμενικοί. Γιατί είχε τελωνείο τότε στον Όρμο. Δεν τα φορτώνανε τα καΐκια όταν ήταν στη θάλασσα. Πέφτανε φορτωμένα απ’ τη στεριά και
ταξιδεύανε κατευθείαν στα νησιά. Αυτοί στα νησιά έχουν σπίτια
από κέδρα. Και πού τα βρήκαν αυτοί τα κέδρα και τα κυπαρίσσια
και τα πεύκα; Απ’ τη Σάμο τα φέρνανε όλα. Ό,τι ξύλο και να πήγαινες στα νησιά, θα τα πουλούσες αμέσως στους νησιώτες. Ο
φόβος κι ο τρόμος ήταν το τελωνείο και οι Δημητριάδαινες. Αυτές
είχανε κάψει τον κόσμο που κλέβανε τα ξύλα. Κι όλο βλαστημούσανε. Κλεφταράδες! Ε, π’ να στραβωθείτε! Ε, π’ να στραβωθείτε!
Κι είχανε απέραντα κτήματα και λιοτρίβια. Ήταν τρεις αδελφές,
αλλά στραβωθήκανε και οι τρεις στο τέλος απ’ τη βαρυγκώμια που
τους έκανε ο κόσμος. Ξέρεις τι είναι να πεινάς, μεροκάματο πουθενά, να μην έχεις ψωμί για τα παιδιά σου, να είσαι νηστικός, να
κόβεις στον Πριναριά και να μην έχεις ούτε νερό; Δεν είχαν ούτε
νερό. Στέλνανε ένα παιδί, τον πατέρα μου, μέσα στο ρέμα και γέμιζε από ένα βότσανο τον γκαζοτενεκέ, να τον κουβαλήσει επάνω
στο βουνό στον Πριναριά, να πιούνε όλοι. Ποιοι να πρωτοπιούνε;
Και μέχρι να το πάει απάνω το παιδί, θερμός το νερό. Χτυπητό.
Αλλά όπως λέγανε οι παλιοί στραβωθήκανε και οι τρεις Δημητριά-
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δαινες που κάρφωναν το φτωχό κοσμάκη στο Δασαρχείο συνέχεια.
Αυτό το αχ! του κοσμάκη, ξέρεις τι είναι; Αυτό το αχ! είναι κακό
πράγμα.
Είπες ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν στο δάσος τον τραχά, για να
βγάζουν τον πίτυκα απ’ τους κορμούς. Πώς ήταν αυτό το εργαλείο;
Με τον τραχά κόβανε κιόλας οι γυναίκες, γιατί ήταν πιο ελαφρύ κι εύκολο εργαλείο και δεν χτυπούσες. Το μανάρι μπορούσε να ξεφύγει
γιατί ήταν πιο στενό κι έπρεπε να ματιάσεις καλά.
Τι διαφορά έχει το μανάρι απ’ το τσεκούρι κι ο τραχάς απ’ τον
μπαλτά.
Τσεκούρια είναι όλα. Άλλοι το λένε μανάρι. Άλλοι τσεκούρι. Ο τραχάς
είναι μακρύς, κι έχει μπροστά κατσούνι. Άλλοι τον λένε μπαλτά τον
τραχά. Μπαλτά λένε και το μεγάλο τσεκούρι. Ήταν οι μανάρες οι
μεγάλες για πελέκημα κι άλλες ήτανε για κόψιμο. Κόβανε τον
κορμό. Ήτανε τα μανάρια και τα τσεκούρια. Και ύστερα τα πριόνια, που είχανε εκείνα τα χρόνια. Οι καρμανιόλες. Ο ένας τράβαγε
απ’ τη μια και ο άλλος απ’ την άλλη. Ο μπάρμπας μου ο Αλέκος
έβγαζαν με τον πατέρα μου κερεστέ στο βουνό. Δουλεύανε το
πριόνι και βγάζανε κερεστέδες. Κάσες για τις πόρτες, καντρόνια
για τις τραβάκες, διάφορα. Μια φορά ο πατέρας μου είχε ένα παλιογάιδαρο, και τον φόρτωσαν κάσες. Μελίχλωρα ξύλα, δαδωμένες
κάσες. Φορτώσανε το γάιδαρο, τα έφερε ο φουκαράς στο χωριό,
αλλά το πρωί τον βρήκανε ψόφιο. Κόπηκε η καρδιά του από την
κούραση. Δεν είχαν ζώο καλό. Για ν’ αγοράσεις καλό ζώο τότε,
έπρεπε να έχεις παράδες. Αφού όποιος είχε μουλάρι ήταν ο πιο
καλός γαμπρός. Πάρτονε κόρη μου, λέγανε, γιατί έχει σειρά στα
χέρια του. Έχει μουλάρι. Όπως ήτανε ύστερα οι φορτηγατζήδες,
ήταν τότε οι μουλαράδες. Όλες οι δουλειές γίνονταν με τα μουλάρια. Άμμο να κουβαλήσεις; Ξύλα, ελιές, στα λιοτρίβια, στα ζέματα;
Όταν είχες μουλάρι είχες δουλειά. Έπαιρνες παράδες. Γι’ αυτό τ’
αγαπούσανε τα μουλάρια. Πιο πολύ πρόσεχαν τα ζώα παρά την οικογένειά τους. Μπορούσαν εκείνοι να βάλουν μια χούφτα κουκιά
να φάνε, στο μουλάρι έπρεπε να δώσουν να φάει απ’ τον μπακάλη.
Πίτουρα και καρούμπες.
Εκτός απ’ τις γυναίκες που ανέφερες, υπήρχαν άλλες δασόβιες που
προστάτευαν τα δάση απ’ τις κλοπές και την παράνομη ξύλευση;
Ναι. Ήταν η Πανώρια του Κασόλη. Τα ρούχα της ήτανε κουρέλια. Μπα-
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λωμένα από πάνω μέχρι κάτω. Ζούσε σε καλύβι του δάσους. Ξέρεις
τι κακιά ήτανε; Όταν πήγαινε ο πατέρας μου στο δάσος με το μουλάρι και τον έβλεπε να περνάει καβάλα, φώναζε. Βρε συ κλέφτη,
που πας; Ξύλα πας να κλέψεις; Θα σε καταδώσω. Κι εκείνος της
έλεγε. Σώπα, κόρη μου, μη φωνάζεις, κι εγώ θα σε παντρέψω. Θα
σου βρω γαμπρό. Μη στεναχωριέσαι. Τον κακό σου τον καιρό, ούρλιαζε εκείνη. Κλέφταρε, θα σε πάω στο δασάρχη. Αλλά δεν τον πρόδωσε ποτέ. Μόνο φώναζε.
Ο πατέρας σου ασχολούνταν πιο πολύ με τα καμίνια. Κι εσύ επίσης.
Τι θυμάσαι για τα καμίνια, την τεχνική και τους ανθρώπους που
ασχολούνταν με την καρβουνοποιία.
Θυμάμαι έναν Κοσμαδιώτη γέρο, τον μπάρμπα Νικολή. Είχε αμπέλια,
μουλάρι, εργαλεία, απ’ όλα είχε. Εγώ το κάνω το καμίνι, μου έλεγε,
και δεν πάω καθόλου προς τα κει. Κάθομαι και πίνω τη ρετσίνα
μου και το αφήνω μοναχό του. Ε! κάτσε καλά, μπάρμπα Νικόλα.
Πώς δεν πας καθόλου; Όλοι που κάνουμε καμίνια, καθόμαστε και
τα ξενυχτούμε. Εσύ γιατί; Εγώ μου λέει έχω κάνει μια πατέντα,
γιατί δεν έχω μεγάλο καμινότοπο. Είναι μου λέει πεζούλια, και
πάνε έτσι, πάνε κι έτσι, πάνε κι έτσι. Θα το δεις το καμίνι που
κάνω. Θα ξεκινήσω απ’ τη μια πεζούλα και θα το πάω έτσι κι έτσι,
σα σαλίγκαρο. Αλλά, δεν θα κάνεις ποτέ ψηλά καμίνια. Πάνω από
ένα μέτρο μην το βγάλεις ποτέ. Κι έρχομαι εδώ μου λέει, στην Άννα,
ήτανε μια που είχε μαγαζί στο Μεσαίο. Καφενείο και μπακάλικο
μαζί, και του μάζευε τα πλαστικά απ’ τις φυτίνες, τα βούτυρα. Και
τα έπαιρνε ο γέρος αυτός, τα μάζευε και τα κούφωνε από τη μια
πλευρά. Από πάνω ήτανε ανοιχτό το πλαστικό απ’ το βούτυρο, από
την κάτω μεριά το κούφωνε, το τρυπούσε, και τι τα έκανε αυτά;
Τα έκανε ανεμολόγους. Γι ’αυτό μου έλεγε δεν πάω κοντά καθόλου.
Θα βάλω το πλαστικάκι, θα βάλω τα τσιγκανάκια απάνω μεριά, κι
όταν φτάσει η φωτιά εκεί κοντά, γιε μου, καίγεται το πευκοτσιγκανάκι, λιώνει το πλαστικό, πέφτει το χώμα και βουλώνει μοναχός
του ο ανεμολόγος. Και κοιμάμαι στο σπιτάκι μου, και πάω και στον
Πανάρη και πίνω τη σούμα μου, και το πρωί πάω στο καμίνι, και
το βλέπω και είναι και ψημένο και καβαντισμένο. Ακούς, έξυπνος
ο Κοσμαδιώτης; Καθόμασταν κι εμείς όλη νύχτα να φυλάμε τα
ψηλά τα όρθια καμίνια που κάναμε, ξενυχτούσαμε, τουφεκούσανε
καμιά φορά, να δεις τουφεκίδια που κάνανε, και να πετιούνται
ξύλα και τσίγκανα από πάνω, ξύλα γερά να φεύγουνε από πάνω.
Μια φορά είχα ένα μεγάλο καμίνι εδώ μοναχός μου. Και μου ήρθε
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η λωλάδα να πάρω το τουφέκι να πάω στα κοτσύφια στο βουνό,
πάνω στις ρεματιές. Το ρέμα μέσα είναι όλο στροφές και χάνεσαι
και δεν ακούς. Κι ο πατέρας μου με τον αδελφό μου μού φωνάζανε
ότι τουφέκισε το καμίνι, αλλά δεν άκουγα. Και σταθήκανε με τις
φτυαριές το χώμα πάνω να το κλείσουνε. Το καμίνι δεν σώνεται με
το χώμα, γιατί έχουν καεί τα τσίγκανα μέσα. Και όταν κατέβηκα,
είδα το καμίνι και κάπνιζε πάλι όλο. Μεγάλο καμίνι. Στεναχωρέθηκα. Για να το σώσω να μη χωνέψει, έβαζα τσίγκανα παντού. Σκεφτόμουν ότι η κάτω κάτω στρώση θα έμενε άψητη. Γιατί πήγε πολύ
χώμα μέσα. Μου λέει ο πατέρας μου. Μη στεναχωριέσαι. Τα καμίνια που τουφεκάνε, ψήνονται τα ξύλα μέχρι μέσα. Θα ψηθεί και το
χώμα ακόμα μέχρι μέσα. Εγώ δεν το πίστευα. Καμιά φορά κατεβήκανε οι φωτιές κανονικά, δούλεψε κανονικά το καμίνι, κι όταν το
ξεφόριζα, είχαν ψηθεί τα ξύλα μέχρι μέσα στο χώμα. Κάρβουνα.
Σώθηκε το καμίνι κι όλα καλά. Άλλη φορά είχαμε με τον πατέρα
μου ένα μεγάλο καμίνι. Κοιμηθήκαμε λίγο. Εμένα με ξύπνησε η
φωνή του. Άκουσα απέξω από την πόρτα. Άντε βρε, πάμε. Πάω στο
καμίνι, βλέπω φωτιά από πάνω. Βλέπω μια τρύπα στο καμίνι. Ωχ
λέω πάει το καμίνι. Πιάνω πετώ κάμποσα μολώματα μέσα, βρεγμένα τσίγκανα, το μάζεψα. Ανάβω τσιγάρο, και λέω πού είναι ο
πατέρας μου; Δεν ήταν πουθενά. Άφαντος. Γυρίζω πίσω στο καλύβι,
και κοιμόταν ακόμα και ροχάλιζε. Κοιμάσαι; Του λέω. Εσύ δεν
ήσουν που με φώναξες; Όχι μου λέει. Κοιμόμουνα. Ίσα ίσα το πρόλαβα το καμίνι, του λέω. Ποιος με φώναξε; Μυστήριο. Αποβραδίς,
εσείς που δεν πιστεύετε, εγώ είχα παρακαλέσει. Παναγία μου, εγώ
μπορεί και να μη ξυπνήσω. Ξύπνησέ με εσύ, να μη χαθεί ο κόπος
μου. Το λέω στον πατέρα μου. Άντε βρε, σώπα. Το καμίνι σε ξύπνησε. Το καμίνι με ξύπνησε ή η πίστη; Και το έχω πάθει πολλές
φορές στα καμίνια. Άλλη μια φορά, σηκώθηκα απ’ τον ύπνο, κι
έφεγγε όλη η Κιούρκα. Τρέχω στο καμίνι και τι ήτανε; Από μια
τρυπίτσα είχε κάνει ένα μύλο κι έβγαινε μια φωτιά, φεγγοβόλαγε
ο τόπος. Και κάτι γαλάζιες γλώσσες φωτιάς και καίγονταν το χώμα
απέξω. Πιάνω το φτυάρι. Δεν θέλει νερό από πάνω. Έριξα χώμα
και το συνέφερα. Γιατί το χώμα καρβουνιάζει. Κι αυτοί οι χυμοί,
τα υγρά που βγάζει το καμίνι απέξω, ο ατμός, χοχλάζει. Τρελάθηκα.
Λέω πάει ο κόπος μου, καταστράφηκα. Το καμίνι με το που θα
κάνει τρύπα, το χώμα παίρνει φωτιά. Ιδίως το δικό μου χώμα, που
είναι από καμινότοπο 70 χρόνων και σέρνει ψιλό καρβουνάκι. Κανονικά θέλει κοσκίνισμα. Καλό χώμα είναι η ρεματίσια άμμος. Όταν
τη ρίξεις γίνεται όταν στεγνώσει άχνη σαν τη ζάχαρη που έχουν τα
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λουκούμια. Σκεπάζει τα πάντα και καπνούς και αρμούς και όλα.
Δεν κάνω το μάστορα. Τα καμίνια είναι τυφλά πράγματα. Και μάστορας να είσαι μπορεί να πάθεις ζημιά. Να σου γίνει στάχτη.
Έχουμε τραβήξει πολλά μέσα στους καμινότοπους. Ήταν μια γυναίκα που έψηνε με τον άντρα της καμίνια. Μικρά καμίνια και
φτιάχνανε κάθε τόσο κι από ένα. Ήταν συνεχώς μέσα στη μουτζούρα όλη την εβδομάδα. Της λέγανε, βρε Γραμματικιώ, γιατί δεν
πας να πλυθείς ν’ αλλάξεις; Να! γιατί να πάω, αφού αύριο θα ξεφορίσουμε πάλι και θα γίνω τα ίδια και χειρότερα; Τέτοια ζωή κάνανε οι καρβουνιάρηδες στους καμινότοπους. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ζούσανε απ’ τα καμίνια στο χωριό. Καμινότοπος υπήρχε και
μέσα στην καρδιά του χωριού στο Μαραθόκαμπο. Κάτω απ’ το
κτήριο του παλιού κινηματογράφου, που το έχει τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος, υπήρχε καμινότοπος. Έκανε κι ο πατέρας μου καμίνια εκεί μέσα στο χωριό. Κι ακόμα κάνουμε καμίνια κάποιοι
Μαραθοκαμπίτες. Παλιά τα στέλνανε στα νησιά με τα καΐκια τα
κάρβουνα, τώρα ξοδεύονται στις ταβέρνες.
Σιδερή, σ’ ευχαριστώ πολύ.
Δεν τα είπαμε όλα. Έχει πολλά ακόμα να πούμε.
Το ξέρω. Θα τα ξαναπούμε.

390

Δημήτρης Ζαφείρης
Η συζήτηση του Κώστα Δαμιανίδη με το Δημήτρη Ζαφείρη έγινε
στο νεροπρίονο στην Αγία Ειρήνη Πλατάνου, στις 23 Νοεμβρίου 2013.
Συμμετείχε και ο Σιδερής Παπαγεωργίου.
Δημήτρης Ζαφείρης. Έτσι; Από τον Πλάτανο. Πότε γεννήθηκες;
Το 1953.
Κι ο πατέρας σου έκανε εμπόριο; Ήταν έμπορος ξυλείας;
Ο πατέρας μου αγόραζε, πήγαινε σε ιδιώτες. Έβρισκε τον ιδιώτη που είχε
το ρουμάνι. Του έλεγε, Να κόψω τα ξύλα; Κόψε τα. Πήγαινε στο δασαρχείο, έβγαζε άδεια, πήγαινε ο δασάρχης, προσημείωνε τα πεύκα,
τούτο, τούτο, εκείνο, μετά έβαζε και τα κόβανε τα ξύλα και τα πελεκούσανε.
Έβαζε άλλους;
Ναι. Έβαζε ανθρώπους που ξέρανε.
Πώς τους λέγανε; Δεν τους λέγανε υλοτόμους;
Πελεκούσανε.
Ούτε πελεκάνους τους λέγανε;
Όχι, όχι. Τίποτα. Πελεκούσανε τα ξύλα.
Πελεκούσανε τα ξύλα. Δεν τα κόβανε;
Κόβανε τα πεύκα.
Ναι, θέλω να πω. Δεν λέγανε, ας πούμε, ότι πάνε για να κόψουν τα
ξύλα. Έλεγαν ότι πάνε να πελεκήσουνε.
Ναι, ναι, αυτοί πελεκούσανε τα ξύλα, γιατί τα ξύλα τα κάνανε σαν τετρά-
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γωνα, δεν τα πουλούσανε στρογγυλά. Ναυπηγήσιμα. Αυτά τα λέγανε
ναυπηγήσιμα. Όλα τα ναυπηγήσιμα γίνονταν περίπου τετράγωνα.
Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των ναυπηγήσιμων και των οικοδομικών;
Τα στρογγύλια δεν τα παραγοράζανε. Προτιμούσανε να αγοράζουν τα
ναυπηγήσιμα. Δηλαδή αυτοί που κάνανε καΐκια, δεν θέλανε να πάρουν ένα στρογγυλό πεύκο έτσι...
Το νεροπρίονο τα έφερνε εδώ ή ήταν άλλη επιχείρηση, άλλη δουλειά;
Εδώ αυτό δεν ήταν του πατέρα μου, ήταν του θείου μου του Αλέκου και
του θείου μου του Γιάννη. Αυτοί το είχανε, επειδή το μέρος εδώ πέρα
έχει πολλά βουνά γύρω, γύρω, αυτοί θεωρούσανε πως είναι καλό να
κόβουν εδώ τα πεύκα, να τα κόβουνε στο νεροπρίονο, αντί να τα πελεκάνε, να βάζουνε μαστόρους να τα πελεκάνε, εδώ έβγαινε πριστή
ξυλεία. Βγαίνανε τα ναυπηγήσιμα, τα οποία τα λέγαμε βουβά.
Άρα αυτό ήταν του θείου, ποιανού θείου;
Του θείου του Αλέκου και του θείου του Γιάννη. Είχανε κάνει συνεταιρισμό. Εταιρία.
Το δουλεύατε κι εσείς;
Ω! οι θείοι μου κάπου χρεοκοπήσανε. Αυτό μάλλον το πράγμα το ξεκινήσανε το ’57. Μετά είχανε φέρει εδώ κι είχαν εγκαταστήσει δίπλα μια
μηχανή ντίζελ.
Α, πάλι για να κόβει. Καταρράχτης δηλαδή, αλλά ντίζελ.
Ναι, ντίζελ μηχανή. Ενώ εδώ χρησιμοποιούσανε το νεροπρίονο που ήταν
αργό, αλλά το νεροπρίονο δεν είχε άλλα έξοδα. Δούλευε μόνο του,
δεν ήθελε άλλα λεφτά. Ενώ η αντλία ήθελε πετρέλαια.
Το δουλεύατε με ξύλα που φέρνατε ή ήταν από δω κομμένα; Με ζώα;
Με ζώα. Εμένα βασικά η δουλειά μου ήταν να σέρνω ξύλα. Ο πατέρας
μου έβαζε εργάτες, τα έκοβε, δεν είχα εγώ καμιά σχέση με το νεροπρίονο, στο νεροπρίονο κάποια καλοκαίρια είχαμε βάλει κι είχαμε
κόψει ξύλα πιο πολύ για να δούμε πώς λειτουργεί, ήταν εντυπωσιακό.
Κάνα δυο, τρία καλοκαίρια το είχε χρησιμοποιήσει ο πατέρας μου το
νεροπρίονο, αλλά δε νομίζω να είχε κέρδος απ’ αυτό. Και το παράτησε μετά, κι όπως ήταν έτσι ανοιχτό, ποτέ δεν είχε πόρτες, ήταν ελεύθερα να πηγαίνει ο καθένας κάτω με το γάιδαρο να μη βρέχεται, κι
όλα αυτά ήταν ελεύθερα και μετά μπήκανε, άμα το αφήσαμε τελείως,
άλλος έκλεβε, άλλος έσπαζε.
Εσύ είπες ότι η δουλειά σου ήταν να σέρνεις τα βουβά, έτσι;
Ναι, ο πατέρας μου έβαζε εργάτες, έπαιρνε τα ρουμάνια, έβαζε εργάτες,
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πλήρωνε τους εργάτες κι έκανε ξυλεία ναυπηγήσιμη. Κυρίως πεύκα
και κυπαρίσσια, άλμπουρα και τέτοια. Είχαμε δύο μουλάρια. Εγώ
ήμουνα δεκαπέντε χρονών κι έπιασα και κουβάλαγα ξύλα.
Μάλιστα. Στα δεκαπέντε σου.
Από δω στην Αγία Ειρήνη. Από δω στον Πλάτανο. Μια ώρα να πας. Και
μια εποχή έζευα δυο μουλάρια ταυτοχρόνως. Δηλαδή πηγαίνανε δυο
μουλάρια μαζί. Πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά και δύσκολη και κόντεψα να σκοτωθώ πολλές φορές. Αλλά ευτυχώς που το ένα μουλάρι
ήταν άγιο. Τέτοιο ζώο δεν ξανάχω δει. Το βλέπω στον ύπνο μου. Πολύ
το αγαπούσα. Γιατί με πρόσεχε φοβερά, ένα μουλάρι δηλαδή και με
πρόσεχε πιο πολύ κι από άνθρωπο. Ένα πανύψηλο ζώο, αλλά είχε τέτοια αίσθηση και μ’ άκουγε με το παραμικρό, γύριζε τ’ αφτιά του να
δει πού είμαι, τι συμβαίνει, μήπως έπεσα, μήπως χτύπησα, τρομερό
ζώο. Πού να σου λέω τώρα ιστορίες για το μουλάρι.
Και πώς έζευες σ’ ένα μουλάρι ένα ξύλο;
Ένα ξύλο. Καμιά φορά και δύο.
Και πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πώς γινότανε τα ζύγια, ας πούμε;
Το μουλάρι είχε στο λαιμό ένα κολάρο. Απ’ το κολάρο περνούσανε αλυσίδες. Δύο, δύο αλυσίδες. Στο σαμάρι πάνω κρεμότανε δύο άλλες
αλυσίδες με κρικέλες, μέσα απ’ τις άλλες αλυσίδες ζύγιαζαν οι προηγούμενες, δηλαδή απ’ το λαιμό ερχότανε πίσω, μετά η ζυγαριά,
ήτανε πίσω οι πισινές αλυσίδες, χρησιμοποιούταν από κει που είναι
ίσες, να κατηφορίσουνε μετά. Σα γωνία εκεί.
Α, έκαναν γωνία εκεί.
Ναι. Μια γωνία. Αλλά δεν ήταν σταθερή, γιατί το μουλάρι έτρεχε, ανέβαινε,
κατέβαινε, ανηφόρες, κατηφόρες. Μετά είχε μια ζυγαριά. Η ζυγαριά
είχε τρεις κρικέλες.
Η ζυγαριά ήταν ένα ξύλο οριζόντιο;
Οριζόντιο, περίπου 80 πόντοι. Στη μέση ήταν ένα σίδερο. Εδώ στις άκρες
προσαρμόζονταν οι αλυσίδες, η μια και η άλλη.
Απ’ τη μια μεριά λοιπόν οι αλυσίδες με κρίκους.
Με κρίκους, ναι, με κρίκους. Στη μέση ακριβώς της ζυγαριάς, γι’ αυτό τη
λέγανε ζυγαριά, ζύγιαζε να μη τραβάει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
Να μην κουράζεται το ζώο, να πηγαίνει όλο το σύστημα. Εδώ στη
μέση της ζυγαριάς ήτανε σε σειρές οι κρίκοι.
Κρίκοι, ο ένας ενωμένος με τον άλλον δηλαδή.
Ναι, ο ένας με τον άλλον. Τρεις. Αυτό ήταν το σύστημα. Μετά είχαμε τους
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χαλκάδες. Κάρφωνες το χαλκά στο βουβό. Ανάμεσα. Α! ο χαλκάς, είχε
δυο κρίκους. Ο ένας μέσα κρίκος κι ο άλλος ήτανε περιστρεφόμενος
με ένα ζύγι. Α! Πέρναγες τους κρίκους της ζυγαριάς μέσα στον κρίκο
το δεύτερο το μεγάλο, τον εξωτερικό του χαλκά, κι εκεί έβαζες ένα
ξύλο που το λέγανε καρούμπα, ήτανε ένα ξύλο που ήτανε κάπως
στραβό, και έπιανε η καρούμπα το ξύλο εκεί πέρα. Η καρούμπα
ήτανε ένα ξύλο πιο μικρό, περίπου δέκα δεκαπέντε πόντους, που έμπαινε ανάμεσα στους δύο κρίκους απ’ τον χαλκά που ήταν καρφωμένος στο ξύλο. Τα ξύλα τα καρφώναμε με τους χαλκάδες.
Χαλκώναμε τα ξύλα με ένα σφυρί ντούκου, ντούκου, ντούκου, και
βούιζε ο τόπος. Μ’ ένα τρομερό κι ωραίο ήχο.
Μάλιστα. Στο σόκορο δηλαδή, στο...
Στο ξύλο μπροστά, στο κεφάλι. Και ξεκίναγε λοιπόν το μουλάρι και πήγαινε. Ή εγώ ήμουνα μπροστά και το έσερνα ή το μουλάρι, άμα ήτανε
καλό, πήγαινε μόνο του. Ήξερε το δρόμο, τα πήγαινε όλα. Και του
έλεγες: Έ! σταμάτα και σταματούσε. Ή καμιά φορά όπως πήγαινε
δεν ήτανε ο δρόμος, έβρισκε πάνω σε βράχια. Οπότε αυτό ήξερε.
Ήξερε να σταματήσει. Ήτανε πολύ εκπαιδευμένα ορισμένα απ’ αυτά.
Κι άμα πήγαινε σε κανένα μέρος, που ήτανε...
Γκρέμνο; Α! στα γκρέμνια. Να βλέπεις να φεύγει το μουλάρι, να φεύγουν
τα ξύλα, να φεύγω κι εγώ μαζί. Πολλές φορές είχαμε γκρεμιστεί.
Και τι έκανες εκεί; Λένε ότι βάζατε σφήνες.
Στα γκρέμνια; Ε, όλα αυτά θέλανε προσοχή και τέχνη. Ήξερα εγώ ανθρώπους που πήγαιναν πάνω στο ζώο. Συνήθως ο γκρέμνος πήγαινε
μπροστά, τραβούσα εγώ το ζώο, πήγαινα σιγά, σιγά, σιγά, και αν
έβλεπα πως κυλάει το ξύλο, ίσως σε ορισμένες μεριές, έπαιρνα κι
άλλον άνθρωπο μαζί μου. Κι έβαζε κάποιες μανέλες να μη κυλίσει το
ξύλο. Αλλά αυτό το μουλάρι ήτανε και πονηρό, ήτανε και πολύ καλό,
και τι έκανε; Προτιμούσε να πάει από κάτω από το γκρεμνό. Καμιά
φορά είχε κάτι γκρέμνια όχι πολύ μεγάλα, αλλά αυτός έβλεπε λίγο
πού έπεφτε αυτό το ξύλο από κάτω κι αντί να τραβήξει να φύγει μαζί
με το ξύλο, σου λέει γιατί να μην πάμε σιγά, σιγά, να πάμε από κάτω,
να μπλέξουμε εδώ πέρα; Πίσω, πίσω, πίσω, και κώλωνε κι έβλεπες
να φεύγουν τα ξύλα κι αντί να του λες, φύγε βρε, να μην πέσεις από
κάτω, αυτός έκανε κώλο σιγά, σιγά, πήγαινε κάτω κι έφερνε καμιά
τούμπα καμιά φορά, από κάτω ήτανε και το μουλάρι, κι έτσι ώσπου
να ξεμπλέξεις τα ξύλα και τα μουλάρια, πήγαινε η μέρα. Σου λέει,
πάει κι αυτή η μέρα, καλά τη βγάλαμε σήμερα. Έκανε και τέτοια ο
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Άσπαρης. Άσπαρη τον λέγαμε. Το είχαμε πάρει από έναν Τούρκο από
την Κω, τον λέγανε Άσπαρη, και λέγαμε και το μουλάρι Άσπαρη. Και
όχι μόνο αυτό, μετά είχαμε πάρει κι άλλο μουλάρι, πάλι Άσπαρης κι
αυτός. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Παλιά, είχαμε ένα άλλο και το
λέγαμε Μπαή. Κι αυτό τούρκικο όνομα. Έ;
Και τα πηγαίνατε στο χωριό; Ή τα πηγαίνατε κάπου που τα...
Όχι στο χωριό. Όπου είχε δρόμο να φορτώσουμε τα ξύλα. Το πιο κοντινό
δρόμο που πήγαινε αυτοκίνητο. Καμιά φορά αναγκαζόσουν να πας
κοντά στο χωριό, ανάλογα όπου έβγαινε το μονοπάτι, που πήγαινε
αυτοκίνητο. Μετά ερχότανε, έπαιρνε ανθρώπους να τα φορτώσουμε
τα ξύλα πάνω στο αυτοκίνητο κι εκεί ήθελε προσοχή, γιατί ήτανε δύσκολο, αλλά έπρεπε να ξέρει κι ο άλλος, γιατί μπορούσε να σε χτυπήσει. Δηλαδή έπρεπε όλοι μαζί να φορτώνουμε το ξύλο, γιατί άμα
έσπρωχνε ο ένας κι ο άλλος δεν έσπρωχνε ή δεν είχε το νου του, μπορούσε να του πιάσει τα χέρια και τέτοια διάφορα.
Μιας κι είμαστε εδώ τώρα στο νεροπρίονο, μπορείς να μου πεις πώς
λειτουργούσε;
Λοιπόν. Εδώ πάνω από παλιά ήταν νερόμυλος. Οπότε ήταν ιδανικό μέρος.
Είχαμε το νερό πανωκέφαλα. Αλλά όταν έκαναν το νεροπρίονο, έκαναν και μια στέρνα μετά. Την είδαμε. Τεράστια. Εκεί μαζεύανε το
νερό, γιατί είχε μια μεγάλη φλέβα, σε μια βραδιά γέμιζε η στέρνα.
Τόσο πολύ νερό είχε. Λοιπόν το πρωί ήτανε γεμάτη η στέρνα. Εδώ
κατέβαινε το νερό, όπως είπαμε, εκεί ήτανε μια φτερωτή, είχε έναν
μοχλό, τράβαγες προς τα πάνω το μοχλό.
Δηλαδή κατέβαινε το κανάλι μέχρι κει πέρα;
Μπροστά στη φτερωτή.
Με το βαρέλι αυτό, τη βαρέλα, η οποία έκλεινε.
Έκλεινε. Ναι. Γιατί θα άδειαζε το νερό της στέρνας. Όταν ήθελες, λοιπόν,
να βάλεις μπροστά το νεροπρίονο, έβαζες το ξύλο πάνω σε μια σκάρα,
κάτι ήταν εδώ πέρα το σύστημα, το οποίο το στάφνιζες το ξύλο, πόσο
θέλεις να κόψεις, πιο χοντρό, πιο λίγο, καμιά φορά ήθελες να το κόψεις στη μέση. Το έβαζες στη μέση. Όταν ήθελες να κόψεις ένα μαδέρι,
έκοβες ένα μαδέρι. Μετά το γύριζες απ’ την άλλη.
Μου έλεγες ότι το κάρφωνες κι όλας. Για να είναι σταθερό;
Ναι, το κάρφωνες, γιατί προχώραγε. Λοιπόν. Άνοιγες το νερό, γύριζε η
φτερωτή. Με το να γυρίζει η φτερωτή, η πριόνα ανεβοκατέβαινε
πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αλλά το κόλπο ήταν πως το ξύλο προχώραγε, οπότε υπήρχε ένα σύστημα, το οποίο προχώραγε σιγά σιγά,
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σιγά, για να κόβεται. Ούτε αργά, ούτε γρήγορα. Κι έτσι προχωρούσε
το ξύλο και κοβότανε σιγά, σιγά. Μαζί μ’ ένα σύστημα που ήταν
απάνω. Ήτανε πλατφόρμα. Αλλά τι είναι; Σίγουρα πίσω ήτανε καρφωμένο.
Το ξύλο;
Όχι η πλατφόρμα. Σίγουρα ήταν σε πλατφόρμα πάνω.
Θέλω να πω ότι το ξύλο ήταν καρφωμένο πάνω στην πλατφόρμα;
Α! Πώς γινόταν, βρε παιδάκι μου; Τέλος πάντων, μια φορά όλο αυτό το
σύστημα προχωρούσε και το ξύλο κοβότανε.
Και όταν κοβότανε, μετά ξαναγυρίζατε με το χέρι πίσω την πλατφόρμα;
Η πλατφόρμα, ενώ προχωρούσε προς τα πίσω, προς τα μπροστά πήγαινε
μόνη της. Σιγά, σιγά. Μετά πίσω, είχαμε κρικέλα κι είχαμε εδώ πέρα
ένα χειροκίνητο που... Γύριζε πάνω γύρω, γύρω, γύρω, γύρω σαν...
πως το λένε αυτό; μαγγανοπήγαδο, κάπως έτσι το λένε αυτό.
Εργάτης.
Εργάτης και τράβαγες την αυτή πίσω κι ερχότανε το σχοινί. Αλλά ερχότανε
πίσω, θυμάμαι, δεν ήταν κουραστικά, όσο βαρύ και να ήταν το ξύλο,
γιατί όλο αυτό το σύστημα πήγαινε.
Πότε το κλείνατε το νερό για να μη...
Μόλις το ξύλο έφτανε στο τέρμα, έκλεινες το νερό. Ήταν κομμένο το ξύλο.
Το ξανατραβούσες πίσω, το ξανάβαζες στην άλλη πλευρά και το έκοβες.
Και αυτό που μου έλεγες με τις τροχαλίες και αυτό το σύστημα από
κάτω, πώς ήταν δηλαδή; Οι τροχαλίες ήτανε για να κάνουν το σύστημα αυτό να κινείται το ξύλο;
Βασικά το ένα σύστημα έδινε κίνηση στο πριόνι, το οποίο μόνο ανεβοκατέβαινε. Αλλά το ξύλο πλησίαζε το πριόνι. Και υπήρχε ένα άλλο σύστημα, μια άλλη τροχαλία δίπλα, με ένα λουρί, η οποία ήταν με δέρμα
γύρω, γύρω. Κι εκεί ακουμπούσε ένα ξύλο κάπως έτσι, ένα ξύλο πάλι
με δέρμα, και όπως γύρναγε η άλλη, το έσκιζε σιγά, σιγά. Και συνδεόταν μια άλλη τροχαλία, η οποία τράβαγε με το σχοινί κι έτσι γινόταν το σύστημα.
Και εδώ κόβανε ναυπηγήσιμη ξυλεία ή εδώ κόβανε μόνο;
Αυτά τα λέγανε πλάκες. Γιατί θεωρούσανε πως ήταν πιο καλά να κόβουνε
εδώ πλάκες και να φορτώνουνε στα ζώα.
Αλλά οι πλάκες πηγαίνανε στα ξυλουργεία.
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Ναι, είναι και πιο ακριβές.
Ο πατέρας σου σε ποια νησιά έδινε;
Βασικά σε όλους εδώ πέρα τους ναυπηγούς της Σάμου. Τον Γκιουλμπαξιώτη, τον άλλον που είχε στο Καρλόβασι το καρενάγιο μέχρι τελευταία, τον Κοντάρα, τον Τζοάνο, που είχε καΐκι και πήγαινε και τα
πωλούσε στα νησιά, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Ο πατέρας μου εν τω
μεταξύ γνώριζε τον Μαυρίκο απ’ τη Σύρο, γιατί είχε κάνει εξορία στη
Σύρο, στη Γυάρο... ναι. Άμα δεις τα χαρτιά τώρα μέσα, θα δεις και
το όνομα του Μαυρίκου Α! έδινε στον Γκιουλμπαξιώτη, που έκανε τα
καΐκια στον Όρμο, σ’ όλους αυτούς. Στον άλλον τον Ψιλοπάτη μέσα,
που είχε στον Αϊ Σίδερη, σ’ όλους, σ’ όλους.
Ναι; Και στον Αϊ Σίδερη; Πώς τα πηγαίνατε μέσα στον Αϊ Σίδερη;
Ερχότανε εκείνοι και τα παίρνανε. Ή τους τα πηγαίναμε ή τα φορτώναμε
στο φορτηγό, είχε ο πατέρας μου το διαστασολόγιο, του έλεγε αυτά
είναι τα ξύλα και τόσο, τόσο. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ
τίμιος, δεν είχε γελάσει ποτέ κανέναν, όσα ήταν στο διαστασολόγιο,
τόσα ακριβώς ήταν, ούτε απ’ αυτόν που έπαιρνε τα ξύλα στο δάσος
έκανε άλλο διαστασολόγιο, γιατί έκαναν κι αυτά τα κόλπα. Σ’ αυτόν
που αγόραζες τα ξύλα, του έκανες άλλο διαστασολόγιο, στον άλλον
που τα πούλαγες του έκανες άλλο και τα έβγαζες πολλά. Αλλά ο πατέρας μου δεν έκανε τέτοια. Ούτε μεροκάματο έφαγε από κανέναν,
ήταν φοβερά τίμιος σ’ αυτό. Πάρα πολύ. Άμα πας και βρεις τον Τζοάνο στο Καρλόβασι, θα σου δείξει το καΐκι. Αυτός έκανε συνεργασία
με τον πατέρα μου. Πήγαινε πάρα πολλά ξύλα στα νησιά.
Δηλαδή αγόραζε απ’ τον πατέρα σου ναυπηγήσιμα;
Ναυπηγήσιμα. Και καμιά φορά παράγγελνε. Θέλω στραβόξυλα, θέλω πετσόξυλα, θέλω ποδόσταμα. Θέλω ένα στραβόξυλο μ’ αυτές τις διαστάσεις. Και το έπαιρνε ο πατέρας μου και το πελεκούσαν οι εργάτες,
ανάλογα.
Δηλαδή οι παραγγελίες στα ναυπηγεία γινότανε και για καρίνες, για
ποδοστάματα, για...
Τα πάντα, τα πάντα. Σου παραγγέλνανε εσένα. Ε, πώς θα κάνει το καΐκι
ο άλλος; Άμα δεν του ’φτιαχνες τα ξύλα.
Και πώς ήξερες εσύ πώς ακριβώς θέλανε το ποδόσταμο, σου λέγανε;
Σου έλεγε ο Γκιουλμπαξιώτης, θέλω ένα ποδόσταμο, το οποίο να είναι
3Χ4. Ήθελε να κάνει ένα μεγάλο καΐκι. Αλλά αν ήτανε για βάρκα, θα
σου έλεγε 1,5Χ1,5. Είχε και ποδόσταμα πολύ μικρά. Αυτά είναι τα
στραβόξυλα. Από κει θα έκανες ποδόσταμο. Πελεκούσανε, ξέρανε να
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το ξεχωρίσουνε, να κάνουνε ποδόσταμο. Κι από κει τα βγαίνανε, γιατί
ήθελε κι ο άλλος να κάνει τη δουλειά του. Στραβόξυλα, πετσόξυλα.
Ήτανε τα ποδοστάματα, ήτανε στραβόξυλα, πετσόξυλα που λες, καρίνες πιθανόν να χρειαζότανε χωριστά.
Σου λέει, θέλω ένα κυπαρίσσι 10, 15 μέτρα, υπήρχαν κυπαρίσσια 20 μέτρα
τρομερά. Αφού μου έλεγε, παλιά είχανε κάνει ένα του Σουρλάγκα το
καΐκι τεράστιο. Κάτι άλμπουρα τεράστια. Κι έψαχνε, αλλά αυτός είχε
μπανίσει, γιατί ήξερε όλα τα δάση της περιοχής, κι άμα έβλεπε κανένα
καλό κυπαρίσσι στο τάδε ρουμάνι, σου λέει, άμα καμιά φορά χρειαστώ άλμπουρο, θα πάω σ’ αυτόν που έχει το δάσος, να του πω να
το κόψω. Αλλά εν τω μεταξύ, έπρεπε να δώσει άδεια και ο δασάρχης.
Είχανε και το δασαρχείο εκεί πέρα. Έπρεπε να λαδώνουν το δασαρχείο. Άλλες φορές κόβανε πασσάλους παράνομα, λαθραία, γιατί τους
κυνηγούσανε, γινότανε χαμός. Αλλά τι να κάνουν, έπρεπε να ζήσουν.
Λαθραία, ξελαθραία, έπρεπε να πάνε να κόψουν κανένα δέντρο ...Κι
έκανε ο άνθρωπος τα στραβά μάτια και...
Εσύ, Δημήτρη, μέχρι τι ηλικία δούλευες;
Περίπου τριάντα χρονών. Μπορεί και παραπάνω.
Ζούσε ο πατέρας σου;
Ε, βέβαια. Ο πατέρας μου πέθανε το 2005. Εγώ είμαι το ’53. Ο πατέρας
μου έφτασε 93 χρονών. Δηλαδή άμα τα παράτησε ο πατέρας μου,
μετά εγώ είχα φύγει και είχα πάει με τα καράβια μια εποχή. Μετά
αυτή η δουλειά δεν έβγαινε.
Α, δεν δούλευε όμως ο πατέρας σου ως το 2005; Πότε τα παράτησε;
Το ’89.
Είχε αρχείο;
Ναι. Πόσα έδωσε στο ρουμάνι, πόσα στον Γκιουλμπαξιώτη, πόσα έδωσε
στους εργάτες. Αυτά γίνονταν το ’80-’85. Άρα εγώ ίσως να ήμουν και
μεγαλύτερος, όταν κουβάλαγα ξύλα. Πάνω από τριάντα.
Α, μέχρι τότε κουβάλαγες με τα ζώο έτσι;
Ναι, με ένα ζώο, με δύο ζώα, να σου πω για τα ζώα, θα πάθεις πλάκα.
Αυτά τα ζώα ήταν φοβερά. Να δεις τι διαίσθηση είχαν. Μια φορά
είχα πάει να ζέψω ξύλα. Έτσι τα λέγαμε. Τα ζεύαμε και τα σέρνανε.
Είχα πάει πρώτη φορά δηλαδή. Σα να ξεκινούσα εκείνη τη μέρα. Είχαμε κόψει δέκα, δεκαπέντε, είκοσι βουβά, αυτό ήταν στον ΄Ορμο.
Εκεί ανοίγανε το δρόμο κι από πάνω βάζανε μακαπιές. Για τις πέτρες. Πήγα εγώ πρωί πρωί, πέρασα από κάτω από ένα δρομάκι,
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απάνω πιο ψηλά ήταν ο δρόμος. Καμιά φορά, όπως τράβηξα το μουλάρι και πήγαινα εκεί, φωνάξανε αυτοί. Ε! θα ρίξουμε μακαπιά. Κάτι
φωνάξανε. Εγώ λέω, ε, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μακριά. Κι εδώ
θα ερχόντανε τα βράχια. Και τι να γίνει. Να σταματήσει το μουλάρι
μόνο του. Να στυλώσει τ’ αφτιά να φρουμάζει, να κλωτσάει τις αλυσίδες, προτού να φτάσουμε στο σημείο που θα πέφτανε τα βράχια.
Αυτοί μου φωνάξανε ένα ε! αλλά εγώ άκουσα ου, ούτε καν συνεννοηθήκαμε. Εγώ προχώραγα κανονικά και σταματάει το μουλάρι περίπου 200 μέτρα πριν, στυλώνει τ’ αφτιά και φρούμαζε, κοίταζε προς
τα πάνω, γύριζε, ξέρω γω, τι έκανε; Και κλώτσαγε στον αέρα, πετάει
και τις καρούμπες και τις αλυσίδες όλες κι έτρεχε προς τα κάτω προς
το ρουμάνι. Εν τω μεταξύ εγώ, για να μη φύγουν οι χαλκάδες και να
μη χάσω τις αλυσίδες, έτρεχα πιο πολύ για να βρω το μουλάρι. Το
μουλάρι σταμάτησε 200 μέτρα πιο κάτω σ’ ένα ξέφωτο και κοίταζε
σαπάνω και φούρμαζε και κοίταζε ακόμα. Σκάζανε οι μακαπιές, εκεί
που είχαν μείνει τα ξύλα ξεχαλκωμένα, είχε να κάτι βράχια απάνω.
Θα μας σκοτώνανε κι εμένα και το μουλάρι. Ακούς; Είναι μυστήρια
πράγματα ή δεν είναι; Καλά, πώς το κατάλαβε το μουλάρι; Δηλαδή
τέτοιο θαύμα δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά. Μια φορά κόντεψε να
με σκοτώσει. Ξέρεις τι είχα πάθει μια φορά; Να σου το πω κι αυτό;
Ναι, ναι.
Είχαμε ένα άλλο μουλάρι που ήταν τρελό, θεότρελο. Ένα κερατούκλα. Νέο
ζώο, το είχαμε πάρει από ένα γύφτο, ένα πολύ όμορφο ζώο. Πιο κοντό
από τ’ άλλο το μεγάλο, το ψηλό, που ήτανε πάρα πολύ καλό. Αυτό
με είχε σώσει χίλιες φορές. Το άλλο ήθελε να με σκοτώσει. Πραγματικά ήθελε να με σκοτώσει. Ναι. Ξέρεις τι θα πει κακό μουλάρι; Αυτό
έπρεπε να βρει ευκαιρία να την κοπανήσει. Να μην το ζέψεις. Αυτό
μπορούσε να την κοπάναγε από δω να πάει στον Πλάτανο. Για να μη
δουλέψει. Και ήτανε φοβερά δυνατό, ατίθασο. Έβαλε, λοιπόν, να κατέβει μια κατηφόρα. Στα Καμίνια, απέναντι από του Τσακουμάγκου
το νταμάρι. Μια κατηφόρα μεγάλη. Γιατί είχαμε και κατηφόρες και
ανηφόρες αλλά μέσα στα ρουμάνια. Φαντάσου. Το ένα μουλάρι, λοιπόν, πήγαινε μπροστά το μεγάλο, το καλό, ζεμένο τα σχοινιά πάνω
στο σαμάρι, μόνο του πήγαινε στην κατηφόρα, ήξερε το δρόμο και
πήγαινε. Όταν το καταλάβαινε πως έρχεται πίσω του το βουβό, έτρεχε
και το μουλάρι. Οπότε δεν το προλάβαινε, ξέρανε τα ζώα μόνα τους.
Δηλαδή το μάθαινες εσύ. Γιατί βασικά έπρεπε να τρέχεις εσύ μπροστά, ξοπίσω το μουλάρι, ξοπίσω τα βουβά, και να κατεβαίνουν όλα
αυτά προς τα κάτω. Τρία τέσσερα αυτά και σηκώνανε κουρνιαχτό,
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γιατί σκάβανε και φύσαγε. Χαμός. Και να ’ναι τώρα δυο μουλάρια,
που λες, στα Καμίνια ήτανε μια κατηφόρα 100 μέτρα και δύσκολη.
Αυτό το άλλο, το κερατομούλαρο, ήθελε να λακάει. Κι εγώ το κράταγα απ’ το καπίστρι. Το άλλο πήγαινε μόνο του μπροστά. Άκου να
δεις. Όταν φτάσαμε, λοιπόν, στην κατηφόρα, ξεκίνησε το καλό μουλάρι, τούκου τούκου, τούκου τούκου, στην κατηφόρα. Πήγαινε έξω
προσεχτικό, πού να τρέξει, πού να μη τρέξει, να μην το προλάβουν τα
βουβά και του σπάσουν τα ποδάρια. Εγώ ήμουνα δίπλα με το άλλο
το μουλάρι το ελεεινό. Όπως κρατούσα το σχοινί, δεν ξέρω πώς κάνει
μια κίνηση και μου πιάνει κόμπο το πόδι ε; Το πόδι. Θηλιά στο πόδι.
Το ίδιο το σχοινί που κρατούσες;
Ναι. Κρεμόταν ένα κομμάτι σχοινί κι είχε έναν κόμπο, κάνει μια και μου
δένει το πόδι. Σαν τον οξαποδώ, παίρνει μια φόρα το μουλάρι, με
προσπερνάει εμένα το μουλάρι, γιατί ήμουνα μπροστά του. Σάμπως
και το ήξερε.
Απόπειρα δολοφονίας.
Δολοφονίας; Άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν με προσπερνάει το παλιομούλαρο, γιατί πήγαινα μπροστά. Εν τω μεταξύ όταν με προσπέρασε,
εγώ έκανα κουτσό στην κατηφόρα, να ξελυθώ. Στην κατηφόρα τώρα.
Δεν ξελύθηκα. Με προσπερνάει λοιπόν και με ρίχνει κάτω. Με τραβάει με το σχοινί, οπότε όσο με τράβαγε, έσφιγγε το σχοινί και να με
σέρνει μαζί με τα βουβά δίπλα, στην κατηφόρα. Και να έχω τα βουβά
δίπλα και να φεύγω σφαίρα προς τα κάτω. Αν είχε κανένα τσαλπάκι,
θα μ’ έκανε κομμάτια. Ξέρεις ε; φοβερό πράγμα.
Κανένα;
Τσαλπάκι. Κανένα ξύλο. Θα με μαχαίρωνε. Θα με σκότωνε. Δεν υπήρχε
περίπτωση. Λέω τώρα, πάει θα με σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση,
γιατί αυτό θα έτρεχε μέχρι τον Πλάτανο, δεν σταμάταγε.
Το άλλο τι έκανε;
Άμα! το άλλο μ’ έσωσε. Τώρα θα σου πω τι έγινε. Αν δεν ήτανε το άλλο,
θα με είχε διαλύσει. Μπορεί να με έσερνε μια ώρα, θα με έκανε κομμάτια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ λέω, Παναγία μου. Το μόνο που
πήγε ο νους μου, στο κάτω μέρος, όπως τελειώνει ο δρόμος, είχε μια
στροφή. Λέω, εάν τώρα το μουλάρι σταματήσει και του έχει φράξει
το δρόμο, θα αναγκαστεί το γαμημένο να σταματήσει κι αυτό. Κι ευτυχώς ο καημένος, είχε πάρει χαμπάρι ο άλλος. Γιατί φώναζα εγώ.
Άκουσε, γύρισε και τ’ αφτιά του και ο άλλος δεν είχε τόπο να φύγει.
Και πήγε λοιπόν μπάαπ! τα μουλάρια. Το ένα πάνω στ’ άλλο. Το ένα
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πάνω στο άλλο, τα ξύλα χτυπήσανε όλα μαζί κι όλα αυτά κι ευτυχώς
εγώ φρενάρισα μέσα στα ξύλα. Μ’ έσερνε περίπου 30 μέτρα απ’ το
πόδι εδώ, αλλιώς θα με σκότωνε. Και δεν είχε και άνθρωπο εκεί. Πού
να βρεις άνθρωπο; Έχει πάει άνθρωπος ζεμένος απ’ το κτήμα ως το
χωριό πίσω απ’ το μουλάρι και πήγε στο σπίτι κομμάτια. Άλλη μια
φορά μ’ έμπλεξε με τις αλυσίδες το μουλάρι. Αλλά όχι με το σίδερο,
με το σχοινί είναι χειρότερο. Με τις αλυσίδες καρφώθηκε ο γάντζος
μέσα στο παντελόνι και μέσα στο κρέας, αλλά ευτυχώς και δεν με
πόνεσε, ξεμπλέχτηκα μόνος μου. Δεύτερη φορά που με είχε μπλέξει.
Πώς το λέγατε αυτό το μουλάρι;
Άσπαρης ο δεύτερος. Ο ένας ήτανε ο πρώτος κι ο άλλος ο Άσπαρης ο μικρός. Το άλλο ήταν φοβερό ζώο, τεράστιο, πανύψηλο. Αλλά το μικρό
ήταν πιο δυνατό. Ήταν πιο νέο.
Και που τα βρίσκατε τα μουλάρια;
Τα αγοράζαμε. Αυτό το παλιό, όταν είχε γυρίσει ο πατέρας μου από την
εξορία, το ’67, το αγόρασε από έναν απ’ τους Μύλους. Ενώ το άλλο,
αυτό το κερατομούλαρο, το είχαμε πάρει από ένα γύφτο, ανάθεμά
τον. Αλλά ένα μουλάρι, σα χέλι να πούμε.
Και πότε γύρισε απ’ την εξορία ο πατέρας σου;
Το ’68. Είχε κάνει ένα χρόνο εξορία Στη Γυάρο.
Το ’68. Με τη χούντα δηλαδή.
Με τη χούντα τον πιάσανε. Το ’67... Επικίνδυνα πράγματα. Είχε σκοτωθεί
στα Κουμέικα ένας, ο Καλμούκος. Αυτός τι είχε κάνει; Είχε πάει τα
ξύλα κοντά σ’ έναν γκρεμό, και μετά απ’ τον γκρεμό σταματούσανε
τα ζώα και τα κυλούσαν στο γκρεμό και πηγαίνανε κάτω τα ξύλα
και τα παίρνανε από άλλο μονοπάτι πιο κάτω. Αυτός πήγε να τραβήξει το ξύλο με τον χαλκά και φεύγει ο χαλκάς και πήγε από κάτω.
Είχανε ιστορίες τα μουλάρια. Λέγανε σε συζητήσεις, το πιο καλό μουλάρι ήτανε του Μυτηλή. Ένας γέρος, γιατί εξαρτάται κι από τον αγωγιάτη, δηλαδή ο αγωγιάτης διαπαιδαγωγούσε, μάθαινε το ζώο. Κι
αυτός ήτανε καλός στα ζώα. Ενώ είχε άλλους αγωγιάτες, που ήτανε
τα μουλάρια μια καπάντα. Δηλαδή ο τάδε αγωγιάτης είχε πάντα τσινιάρικο μουλάρι. Το μουλάρι έφταιγε; Εμένα τα μουλάρια ήτανε
καλά. Ήρεμα ήτανε. Εκτός αυτό το μικρό. Μπορούσε να σε σκοτώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν άντε πάμε, και συνεχίζουμε αλλού.
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Βαγγέλης Σπύρου
Η συνέντευξη του Βαγγέλη Σπύρου στον Κώστα Δαμιανίδη δόθηκε
σε σουβλατζίδικο στο Μαραθόκαμπο Σάμου, στις 27 Νοεμβρίου 2013.
Πληροφορητής ήταν ο μεταφορέας Βαγγέλης Σπύρου. Συμμετείχαν η
Ματρώνη Κτίστου (ΜΚ), ο Γιώργος Κτίστου
και ο Σιδερής Παπαγεωργίου.
... Κυρ Βαγγέλη Σπύρου, πότε έχετε γεννηθεί;
Το 1948.
Και ο πατέρας σας έκανε αυτή τη δουλειά επίσης;
Σχεδόν. Ναι, με τα ξύλα. Μ’ αυτή τη δουλειά πάλευε. Καμίνια, κάρβουνα
και τέτοια.
Εσείς πώς ξεκινήσατε να κάνετε τις μεταφορές με τα μουλάρια;
Παλιά υπήρχε, επειδή είχαμε ζώα και υπήρχε δουλειά στα δάση και πηγαίναμε και δουλεύαμε για το μεροκάματο. Και τραβούσαμε την ξυλεία από μέσα απ’ τα δάση…
Μέχρι πότε το κάνατε αυτό; Μέχρι πότε πηγαίνατε με ζώα;
Πέντε χρόνια περίπου έχω σταματήσει να κάνω τη δουλειά. Γιατί δεν κόβουν ξύλα, γίνανε δρόμοι απάνω στα βουνά, πηγαίνουν με τρακτέρια,
με βίντσια, με άλλα μέσα, με φορτωτές και τα βγάζουν απ’ τα δάση.
Τα ζώα όμως τα κρατάτε. Κάνετε μεταφορές με ζώα, αν χρειαστεί;
Ναι. Τα ζώα τα έχω.
Ο πατέρας σας είχε ζώα; Έκανε την ίδια δουλειά παλιά κι εσείς τη συνεχίσατε;
Εγώ τη συνέχισα.
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Είχε κι άλλους μουλαράδες εδώ; Θυμάστε ονόματα;
Εδώ άλλο τίποτα. Σχεδόν έχουν πεθάνει αυτοί που δουλεύαμε παρέες.
Ήτανε οι Πίττηδες. Ήτανε 5-6 αδέρφια. Ήτανε ένας Κουτσοδόντης
Νικόλαος, πολλοί, πολλοί. Πού να τους θυμάμαι τώρα. Πολλοί.
Και πώς γινότανε; Ερχόταν και σας έβρισκε ο έμπορας;
Ο υλοτόμος.
Πώς γινόταν η συμφωνία;
Ε, κοίταξε. Ανάλογα τις τοποθεσίες. Πότε τα παίρναμε εργολαβία, με το
κυβικό πληρωνόμασταν. Όταν βγάζαμε τα ξύλα, ερχόταν και τα μέτραγε το δασαρχείο και με βάση τα κυβικά που βγάζαμε, τη συμφωνία που είχαμε, μας πλήρωνε. Άλλες φορές σε μεροκάματο, ανάλογα
τι συμφωνία κάναμε.
Είχε διαφορά το πόσο εύκολο ήταν ή πόσο δυσπρόσιτο ήταν το μέρος;
Ε, βέβαια. Είχε διαφορά. Ήτανε η απόσταση. Οι αποστάσεις που τα πηγαίναμε. Παλιά τα ξύλα τα ξεκινούσαμε από πάνω απ’ το βουνό τον
Κέρκη, απ’ τον Μπουγά, και κατεβαίνανε στο χωριό. Εδώ. Πιο παλιά
κατεβαίνανε στην άμμο, στη θάλασσα. Είχε σύρτες και τραβούσανε
και τα πηγαίναμε θάλασσα. Κι από κει τα κάνανε σάλια, τα πηγαίνανε στον Όρμο, από πίσω απ’ τις βάρκες είχε ταρσανάδες...
Οι σύρτες πού καταλήγανε; Καταλήγανε στη θάλασσα;
Στη θάλασσα, στην άμμο, στο τέρμα.
Υπάρχουνε τώρα σύρτες, μπορούμε να τους δούμε;
Σύρτες υπάρχουν, αλλά έχουνε κλείσει.
Δεν φαίνεται τίποτα; Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι σαν μονοπάτι;
Βέβαια φαίνεται. Ο συρμός φαίνεται. Άλλους τους έχουν κόψει, έχουν χτίσει, τους έχουν καταργήσει, αλλά υπάρχουν.
Σε ποια μέρη καταλήγανε; Σε ποιο σημείο απ’ τη δυτική πλευρά;
Είχε πολλές μεριές. Ήτανε μέσα απ’ τα Βοτσαλάκια, σε μια τοποθεσία
που τη λένε Κουκουνάρα. Είχε από μέσα στο Στενό, ήτανε οι Πούντες
δω κάτω. Από κει πάλι, απ’ την άλλη μεριά, ήτανε στα Καμίνια, στη
Βελανιδιά, πέρα στον Αϊ Γιάννη, πιο πέρα ήτανε στον Πεύκο. Πηγαίνανε σε μια τοποθεσία μετά τα Κουμέικα. Έχει σε πολλές μεριές.
Εσείς το προλάβατε αυτό; Δηλαδή με τους σύρτες και με τα σάλια;
Βέβαια. Αφού βίωσα στα ξύλα. Αυτή ήτανε η δουλειά μου από δεκαπέντε
χρονών, με το που σκάμπασα, αυτή τη δουλειά έκανα.
Αυτό από πότε γινότανε, μέχρι ποια περίοδο, ποια χρονιά, ποια χρονο-
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λογία περίπου, με τα σάλια και με τους σύρτες;
Τα σάλια φύγανε γρήγορα. Γιατί γίνανε δρόμοι και κοπήκανε οι αποστάσεις. Φέρ’ ειπείν, όπως από δω πηγαίνανε κάτω Βοτσαλάκια, στη θάλασσα, μετά κόπηκε. Γίνανε γραμμές προς τα πέρα, τ’ αφήναμε εδώ,
και με τα μουλάρια...
Στο δρόμο δηλαδή.
Ναι, στο δρόμο τον αμαξωτό τα βγαίναμε, όπου υπήρχε δρόμος αμαξωτός,
και γινότανε με τα φορτηγά η μεταφορά. Είχανε βίντσια τ’ αυτοκίνητα, χειροκίνητα απάνω και τα φορτώναμε.
Όταν είχε κοπεί ο κορμός, εσείς πώς τους δένατε πίσω από το ζώο;
Είχαμε χαλκάδες. Καρφιά. Είχαμε καρφιά μεγάλα με στρίφτες, τα οποία
το ζώο είχε από πίσω ένα ξύλο με βραχιόλια σιδερένια και καταμεσή
είχε ένα βραχιόλι φαρδύ για να μην το σπάζουν τα μουλάρια με το
τράβηγμα του ξύλου και είχε τρεις κρικέλες από πίσω μεγάλες, το
οποίο αυτό έμπαινε μέσα στο χαλκά σ’ αυτόν το στρίφτη, είχε μια
μεγάλη κρικέλα ο στρίφτης κι έμπαινε μέσα και βάζαμε ένα ξύλο από
πάνω, μια καβίλια, σαν καβίλια από πίσω, και το τράβαγε το ζώο.
Αυτή είναι η καρούμπα που λένε;
Η καρούμπα, έτσι τη λένε. Αλλά εγώ στη λέω καβίλια για να καταλάβεις.
Και άμα πήγαινε σε κάποιο μονοπάτι που είχε σάρες και μπορούσε να
φύγει, τι κάνατε;
Το δέναμε κει το ξύλο. Παλουκώναμε το σύρτη, βάζαμε παλούκια, όταν
ήτανε γκρεμός, να πάρει τούμπα το ξύλο, παλουκώναμε, κόβαμε τέτοια ξύλα χοντρά και τα μπήχναμε μέσα και βάζαμε φράχτη ένα ξύλο
δίπλα. Οπότε το ξύλο το έβαζε το μουλάρι μέσα και τράβαγες ελεύθερα εσύ.
Και δεν έφευγε δηλαδή;
Δεν έβγαινε έξω στο γκρεμό, να πάει. Άλλα πάλι μέσα στο δάσος που δεν
μπορούσαμε, κατά που ήτανε γκρεμός, να βάλουμε παλούκια και τέτοια, βάζαμε ένα σχοινί πρυμάτσα. Εμπρός-πίσω καρφί, εμπρός είχαμε το μουλάρι κι από πίσω μ’ ένα σχοινί γερό παίρναμε σοκάρο
από έναν πεύκο άλλο, τραβούσαμε μέχρι εκεί που είχε άλτρο το σχοινί
το μουλάρι και πήγαινε το ξύλο κι από κει, όταν πια ερχότανε σε ορισμένο σημείο που δεν είχε γκρεμό και τέτοια, από κει συνέχιζε το
μουλάρι, δίχως να το έχουμε δεμένο. Όταν πάλι ήτανε σε ανηφοριές,
γιατί ο σύρτης έκανε τούμπες, σκάβανε τα ξύλα και γινότανε τούμπες.
Και βγαίνανε απάνω εκεί, έπρεπε να βγάλουμε το ξύλο με τις μανέλες
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έξω, να βάλουμε φαλάγγια από κάτω.
Να το βγάλετε έξω απ’ το σύρτη δηλαδή.
Απ’ το σύρτη να του βγάλουμε τη μούρη, το πρόσωπό του να πούμε, αυτό
που έδειχνε από πίσω απ’ τα μουλάρια κι από κάτω του βάζαμε φαλάγγια.
Πάνω στο σύρτη βάζατε φαλάγγια;
Φαλάγγια και τραβούσαμε το μουλάρι, γύριζε το ξύλο απάνω στα φαλάγγια και διευκόλυνε το μουλάρι, άμα ήτανε βαρύ το ξύλο, να το βγάλει.
Οπότε τα φαλάγγια αυτά τα πηγαίνατε πάλι μπροστά, όταν τελείωνε;
Όταν συνεχούσε. Ναι. Όταν συνεχούσε η δουλειά, ναι. Βάζαμε δυο-τρία
και με το που θα φύγει το τελευταίο, το πετούσαμε μπροστά πάλι.
Και έτσι πηγαίναμε. Βάζαμε και τρία μουλάρια απάνω σε ένα ξύλο
και σέρνανε, ένα μέσα μέσα, ένα στη μέση κι ένα μπροστά.
Απ’ το πλάι δηλαδή του ξύλου;
Όχι απ’ το πλάι. Όπως ήτανε το ένα, έσερνε το ξύλο από μπροστά άλλο.
Κι από μπροστά κι άλλο.
Μπροστά έπιανε με ζέματα. Είχαμε ζέματα κοντά κι έπιανε στο πισινό
μουλάρι, είχαμε κρικέλες απάνω στα ζέματα χοντρές, γερές, και βάζαμε γάντζους και πιάνανε του αλλουνού οι γάντζοι πάλι πάνω σ’
αυτό και πάλι το μπροστινό, η ίδια δουλειά.
Αυτό για να το κάνετε με τρία ζώα, πόσα κυβικά πρέπει να ’ναι το
ξύλο, πόσους τόνους… Προφανώς μιλάμε για μεγάλα ξύλα.
Μεγάλα ξύλα. Λέμε για ένα κυβικό και 200 πόντοι, και τόσα. Oπότε, αυτό
πάει, πόντος και οκά τότες πήγαινε. Όταν ήτανε χλωρό, ήτανε χίλιοι
πόντοι, ένα κυβικό, χίλιες οκάδες περίπου το ξύλο. Όταν ήτανε χλωρό.
Τώρα άμα ήτανε ξερό, είναι σχεδόν το μισό. Και ταξιδεύει κιόλας το
ξερό ξύλο, γιατί δεν βγάζει μαλλί με το σύρσιμο, ενώ το χλωρό μαλλιάζει. Σέρνει απάνω στις πέτρες.
Αυτά ήτανε και ξεφλουδισμένα ή όχι;
Είχε και στρογγυλή ξυλεία, είχε και πελεκητή.
Αλλά ξεφλουδισμένη η στρογγυλή ή μαζί με τον πίτυκα;
Ξεφλουδισμένη. Στρογγυλή. Γιατί χαλάει το ξύλο, άμα μείνει με τον πίτκα,
σε λίγο καιρό. Πιάνει σκουλήκι μέσα και χαλάει το ξύλο. Κι έπρεπε
να ξεφλουδιστεί. Τα άλλα τα πελεκούσανε. Είχαν στάφνη.
Ποιο ήτανε πιο εύκολο να κουβαληθεί; Το πελεκητό;
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Το πελεκητό, το τετράγωνο. Γιατί γλιστρούσε.
Με τη στάφνη το σημαδεύανε και το κόβανε;
Ναι, με τη στάφνη, γιατί ένας πεύκος μπορούσε να βγάλει τριών λογιών
ξύλα. Να βγάλει ένα ίσιο, να βγάλει ένα στραβόξυλο και να έχει και
μια φουρνιστή. Τσατάλα μπροστά να είναι.
Κι αυτά τα κουβαλάγατε με τον ίδιο τρόπο;
Με τον ίδιο τρόπο, ναι.
Γιατί αυτά είναι και πιο δύσκολα; Είναι στραβά, είναι διχάλες;
Δύσκολα. Βέβαια. Γιατί άμα είναι στραβό, είναι έτσι, άγκωνας γίνεται.
Κι αυτά πώς τα κουβαλάγατε;
Το καρφώναμε σ’ ένα σημείο και όπου έπιανε, του καθίζαμε ένα χαλκά
και το σηκώναμε όρθιο. Άμα αγκάλιαζε στο δρόμο κάτι, το σηκώναμε
απάνω και ξεπερνούσαμε και άντε πάλι.
Με σχοινιά, με τα χέρια δηλαδή.
Με σχοινιά, με τα χέρια, με μανέλες, με τέτοια.
Είχατε και μανέλες. Τι άλλα εργαλεία είχατε;
Ε... τη μανέλα είχαμε, τους χαλκάδες αυτούς.
Παλάγκα χρησιμοποιούσατε καθόλου;
Ναι αμέ, όταν ήτανε το ξύλο σε δύσκολο μέρος και δεν μπορούσε να πάει
ζώο κοντά και τέτοια, βάζαμε παλάγκα. Βάζαμε το παλάγκο και από
πάνω το μουλάρι τράβαγε εμπρός στον κατήφορο κι έβγαινε το ξύλο
σε ανήφορο για σε ίσωμα και ξέφευγε από ένα μέρος από εκεί που
δεν μπορούσε να το πιάσει το ζώο.
Άρα εσείς, όταν πηγαίνατε να κουβαλήσετε, κουβαλάγατε μαζί σας και
μανέλες και παλάγκα και σχοινιά κι απ’ όλα;
Ε... τα πάντα είχαμε. Αυτά ήταν εργαλεία. Ήταν απαραίτητα.
Εσείς προσωπικά, πόσα ζώα είχατε;
Ε… Από ένα είχαμε και τα τραβούσαμε.
Ένα ζώο μόνο;
Ένα ζώο, γιατί δεν μπορούσες να δουλέψεις, είναι δύσβατο το μέρος. Κι
έπρεπε να το κρατάς το ζώο, να το προσέχεις. Εκεί που θα κατεβεί,
γιατί είναι γκρεμοί, κυλάει το ξύλο, δεν είναι κάμπος να το αφήσεις
να τραβάει μόνο του, είναι οριακές καταστάσεις...
Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα ζώο.
Ένα ζώο, ναι.
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Κι άμα χρειαζόταν τρία ζώα να κουβαλήσουνε έναν μεγάλο κορμό;
Πηγαίναμε παρέες. Ο ένας με τον άλλον, γιατί ποτέ δεν δούλευε ένας σε
μια παρτίδα μόνος του. Πηγαίναμε τρεις, τέσσερις αγωγιάτες τότες
και ταιριάζαμε τα ζώα. Κι ήτανε κι ορισμένα ζώα που πιάνανε για
να βάλεις τρία. Μόνο μπορούσε να τραβάει. Άμα το έβαζες διπλό,
δεν ήθελε, ήτανε μερικά που δε θέλανε να πιάσουν, να τραβήξουν.
Έπρεπε να είναι το ζώο μαθημένο και να το θέλει, για να πιάσει
μπροστά, για το άλλο που το χτύπαγε από πίσω, γιατί φοβούνται.
ΜΚ: Απ’ το βουνό μέχρι τη θάλασσα, πόση ώρα κάνατε για να σύρετε ένα
ξύλο;
Α! Κάναμε ένα δρομολόγιο τη μέρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει απάνω στο
βουνό, στο Κακοπέρατο, από κει, βγαίναμε ένα ξύλο το πρωί, ένα μεγάλο μέχρι το μεσημέρι απάνω, που ήτανε ανηφοριά και θα γυρίσουμε να πάρουμε άλλο ένα πιο ελαφρύ, τέλος πάντων, να ’ναι 1000
1200 πόντοι περίπου. Και τα βάζαμε και τα δύο από πίσω απ’ το
ζώο και τραβούσαμε στον κατήφορο. Όπου ανηφόριζε λίγο για ήτανε
ταμπάνι και δεν μπορούσε το ζώο, αφήναμε το ένα, πηγαίναμε πάλι
το άλλο στο σημείο που κατηφορίζει, γυρνούσαμε, παίρναμε το άλλο,
το κολλούσαμε πάλι απάνω, συνεχούσαμε εκεί το…
Όταν λέτε ότι τα παίρνατε στην κατηφόρα δύο δύο τα ξύλα, τα βάζατε
δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα πίσω απ’ τ’ άλλο;
Όχι. Το ένα δίπλα στ’ άλλο.
Και πού βάζατε τους χαλκάδες;
Μπροστά στο κούτελο, στο ξύλο. Και στα δύο.
Α! Δηλαδή, βάζατε δύο.
Ναι, δύο χαλκάδες.
Δύο χαλκάδες και μετά δενότανε και τα δύο.
Πέρναγε η κρικέλα, γι’ αυτό είχες και τρεις κρικέλες για να έχεις να βάζεις.
Και τρία και τέσσερα μπορούσαμε να κολλήσουμε, άμα ήτανε μικρά.
Ήτανε ξεχωριστές μεταξύ τους; Δεν κάνανε αλυσίδα οι τρεις κρικέλες;
Αλυσίδα κάνανε. Αλλά ήτανε μακριές και μπορούσες να βάλεις απ’ τον
ένα χαλκά στον άλλονε. Κατάλαβες;
Τους σύρτες τους φτιάχνατε; Πώς γινότανε οι σύρτες;
Α! Φτιάχνονταν από μόνοι τους. Τραβούσανε τα μουλάρια εκεί πέτρες.
Πώς επιλέγατε τη διαδρομή δηλαδή;
Ήτανε χρονών αυτά τα πράγματα, από παλιά. Τα είχανε επιλεγμένα οι
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παλιοί. Εμείς τα βρήκαμε.
Ανοιγότανε ποτέ κανένας καινούριος σύρτης, δηλαδή, αν τυχόν και
κάπου γινότανε υλοτόμηση…
Βέβαια ανοιγότανε.
Αυτό πώς γινότανε;
Όπου κοβότανε το ξύλο, είχες δικαίωμα να το περάσεις, αλλά ν’ αποζημιώσεις τη ζημιά που θα κάνεις μέσα. Από ένα κτήμα, ναι. Να αποζημιωθεί η ζημιά που θα γίνει, να την αποζημιώσει ο υλοτόμος ή αυτός
ο κάτοχος που έχει τα ξύλα. Εάν δεν υπήρχε τρόπος απ’ αλλού. Γιατί
κοβόταν τότες άλμπουρα, μεγάλα ξύλα. 2500 κυβ. εκ. ξύλο κι αυτό
δεν μπορείς να το πας εκεί που θέλεις.
Κι αυτό με ένα ζώο το κουβαλούσατε;
Αυτά θέλανε και τρία και βάζαμε και παλάγκα. Κι εδώ χρειάζονται τα
παλάγκα.
Στα άλμπουρα;
Ναι. Όταν ήτανε νωρίς, οι καρένες που βάζουνε στα καΐκια από κάτω, το
άλμπουρο μπορεί να έχει ένα ξύλο αναλόγως με τα μέτρα που είχε
το καΐκι. Εδώ φτιάχνονταν τότε σκάφη μεγάλα.
Εδώ τα κατεβάζατε κάτω στη θάλασσα. Τα σάλια ποιος τα έφτιαχνε.
Οι καραβομαραγκοί, αυτοί πηγαίνανε εκεί.
Δηλαδή εσάς η δουλειά σας τελείωνε μέχρι να τα πάτε στη θάλασσα;
Ναι. Για σε αυτοκινητόδρομο, για στη θάλασσα. Από κει και πέρα, τα πηγαίνανε αυτοί. Κι άμα ερχότανε και το καραβάκι μόνο, πηγαίναμε
και κάναμε φόρτωση. Τα πηγαίναμε μέχρι εκεί, για με αυτοκίνητο τα
πηγαίνανε, για με σάλια. Με το σάλι τα πηγαίνανε δίπλα και τα
έπαιρνε απάνω, τα παίρνανε με το το βιντς του καραβιού. Ήτανε ένας
στη θάλασσα και τα σαμπάνιαζε και τα έβγαινε απάνω, αλλά όταν
ήτανε στη στεριά, πηγαίναμε με τα μουλάρια και κάναμε φόρτωση.
Τα πηγαίναμε απάνω στους μόλους, όπως στο Καρλόβασι, εδώ, Πυθαγόρειο, και τα κουβαλούσαμε κοντά, οπότε τα βάζανε μέσα.
Υπάρχει κανείς εδώ που να ξέρει να μας πει πώς κάνανε το σάλι;
Μα δεν είναι τίποτα το σάλι. Ρίχνεις τα ξύλα στη θάλασσα και βάλε αυτό
τον τρόπο, για με σχοινιά τα δένανε, για με χαλκάδες, όταν είχανε,
και τα περνούσανε μέσα, τα δένανε από πίσω απ’ τη βάρκα και με
κουπιά τα σέρνανε από πίσω και τα πηγαίνανε.
Έχω ακούσει ότι κάνανε κύκλο με τους κορμούς που τους είχανε δέσει
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με χαλκάδες και μέσα είχανε και κορμούς που ήτανε χύμα. Δεν
ήτανε δεμένοι, αλλά επειδή ήτανε μέσα στον κύκλο, δε φεύγανε.
Έπρεπε να είναι μπουνάτσα, άπνοια, για να σταθεί αυτό το πράγμα. Για
τα δένανε κι από πίσω.
Ειδάλλως τα δένανε όλα ε;
Ναι. Όλα έπρεπε να δεθούνε, γιατί θα φύγει το ξύλο. Κάπου έκανε η θάλασσα ένα κύμα, θα φύγει το ξύλο. Γιατί αλλού θα ανοίξουν, αλλού
θα κλείσουν, αλλά γενικώς έτσι γινότανε, τα δένανε από μέσα με σχοινιά. Κι όταν ήτανε χλωρό και πάτωνε το ξύλο, έπρεπε να του βάλουν
καρφί, για να επιπλεύσει.
Δηλαδή;
Όταν είναι χλωρό το ξύλο, πατώνει. Ο πεύκος, όταν τον κόψεις εκείνη την
ώρα, πατώνει στη θάλασσα. Όταν του βάλεις μια πρόκα ή ένα καρφί,
θα βγει απάνω.
Πώς γίνεται αυτό;
Δεν ξέρω. Γίνεται.
Το βάζουν το καρφί πάνω στο ξύλο. Στο πλάι ή στο κεφάλι;
Όπου και να το βάλεις. Και αν του προσθέτεις βάρος, σηκώνεται από μέσα,
από τη θάλασσα.
Πήγαινες καθόλου ξύλα σε νεροπρίονα;
Ναι, αμέ, πάνω στον Καρβούνη.
Μπορούμε να βρούμε πού ήτανε στο χάρτη και να τα σημειώσουμε;
Ναι.
Εδώ πίτυκα μαζεύανε;
Ναι.
Εσείς κουβαλάγατε πίτκα; Πώς γινότατανε αυτό;
Πίτκα εγώ έφτασα στο τέλος.
Τον κουβαλάγανε με τα ζώα τον πίτκα;
Με τα ζώα. Κουβαλιότανε και νύχτα, γιατί ήτανε λαθραίος και σε κυνηγούσανε.
Με τσουβάλια; Πώς;
Με τσουβάλια.
Και πού τον πηγαίνατε;
Αυτό το παίρνανε, είχε αποθήκες τότες, και το αγοράζανε και το χρησιμοποιούσανε για βάψιμο στα δίχτυα, στα βυρσοδεψεία κάτω, τέτοια.
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Δεν υπήρχε κανένας μύλος που τον αλέθανε τον πίτκα;
Θα είχε, οπωσδήποτε.
Αλλά εσείς δεν τον πηγαίνατε εκεί;
Όχι, όχι. Άλλοι τον κοπανίζανε, γιατί παίρνανε και κοπανιστόν πίτκα.
Μάλιστα. Τι άλλο κουβαλάγατε απ’ το δάσος;
Τα καυσόξυλα μετά, ό,τι μένανε. Κάρβουνα γινότανε, τέτοια.
Κουβαλάγατε και κάρβουνα;
Α! Κάρβουνα. Σήμερα κάρβουνα ξεφόριζα.
Από καμίνι δηλαδή;
Ναι, από καμίνι.
Με τσουβάλια αυτά; Πώς;
Ναι. Τα σακιάζεις, είχε τότες εμπόρους με καΐκια κάτω στον Όρμο, και
πηγαίνανε στα νησιά κάτω και φορτώνανε σκέτο κάρβουνο από δω
και πηγαίνανε.
Υπάρχουν εδώ καθόλου πελεκάνοι στο χωριό ή σε άλλα χωριά τριγύρω;
Ζει κανένας που να έκανε αυτή τη δουλειά;
Ο Σωκράτης Ταμβακολόγος, μόνο αυτός πιάνει και πελεκάει. Στον Πλάτανο έχει κάτι παιδιά.
Από δω μέσα στα χωριά πηγαίνατε καθόλου, στην Καλλιθέα, στο…
Παντού πηγαίναμε σε όλη τη Σάμο. Όπου κόβανε ξύλα.
Και πώς μένατε εκεί; Πώς γινότανε;
Μέναμε μέσα στα δάση. Αυτές ήτανε δουλειές για το καλοκαίρι. Όχι χειμώνα βέβαια. Τότες δουλεύαμε και χειμώνα, κατεβαίναμε στα χωριά
και μέναμε.
Χειμώνα γινότανε υλοτομία, έτσι δεν είναι;
Επί το πλείστον την άνοιξη. Κόβανε πολλά ξύλα. Ήτανε ο Μογιός, αυτός
είναι μεγάλος ξυλέμπορος. Αυτός έκοβε 2000 κυβικά, 3000 το χρόνο.
Τώρα δεν κάνουν αυτή τη δουλειά αυτοί;
Ήτανε κι ο πατέρας του υλοτόμος. Αυτός ήταν οργανωμένος, είχε τα
πάντα. Ήτανε ο μεγαλύτερος ξυλέμπορος στη Σάμο, να το πούμε έτσι.
Εγώ δούλευα σ’ αυτόν, έχω δουλέψει χρόνια. Κι είναι κι η καταγωγή
του από το Μαραθόκαμπο. Αλλά μένει στο Καρλόβασι.
Εσείς είπατε ότι πληρωνόσαστε με το κυβικό ή με το μεροκάματο. Πόσο
παίρνατε;
Ε… Κοίτα. Αυτό ήτανε κατά εποχές. Ακριβαίνανε τα πράγματα, μεγάλωνε
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το μεροκάματο.
Ζούσατε από αυτή τη δουλειά; Κάνατε κάποια άλλη δουλειά μαζί; Κάνατε και αγροτικά, αγροτικές δουλειές;
Το χειμώνα δουλεύαμε σε άλλες δουλειές. Προτιμούσαμε εδώ, γιατί είχαμε
δουλειές, δουλεύαμε στα εργοστάσια, εκεί κάναμε τις μεταφορές με
τα ζώα τότες μέσα στο χωριό, να πάμε λάδια, να πάρουμε τις ελιές,
μετά αρχινούσαμε τα οργώματα και περίπου της Αγίας Τριάδας, αφήναμε και περνούσε, τραβούσαμε για Καρβούνη απάνω και γυρίζαμε
άμα πιάνανε οι βροχές. Βγαίναμε έξω, μας έβγαζαν έξω στο τσαντίρι
ή μέναμε έξω μέσα στις εξοχές. Μέναμε στα βουνά.
Είπατε προηγουμένως ότι είχατε ζώα που ήταν πιο συνεργάσιμα και
ζώα που ήταν πιο ατίθασα.
Ναι. Ναι.
Αυτό πώς γινότανε; Τα εκπαιδεύατε ή…
Εκπαιδεύονταν κιόλας, αλλά έπρεπε να το θέλει και το ζώο να ’χει όρεξη,
να πηγαίνει στη δουλειά. Είχε ζώα που δεν το θέλανε καθόλου. Δεν
σέρνανε ούτε το ξύλο, αυτό που σου λέω που πας να ζέψεις το ξύλο
από πίσω, ούτε τις αλυσίδες. Κλώτσαγε και δεν πήγαινε πουθενά.
Τα ζώα από πού τα παίρνατε;
Τα ζώα αυτά τότες είχανε μείνει από τους Ιταλούς, απ’ τον πόλεμο και
μετά αυτά που είχε πάρει από δω, είχε επιτάξει ο στρατός, έστειλε
μια βοήθεια η U.N.R.R.A. Και μας έστειλε εδώ ζώα τέτοια, μουλάρια.
Πελώρια μουλάρια. Ένα μουλάρι μπορούσε να προλάβει να ζυγίζει
ένα τόνο. Θηρία. Θηρία πράγματα. Αλλά τώρα έχει χαθεί η ράτσα,
δεν έχει. Άσε, δεν έχει κανένας τώρα ζώα. Δυο, τρία. Εγώ έχω δύο
και όχι μουλάρια, άλογα. Έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν.
Εσείς τότε την καλή εποχή, τη δεκαετία του ’60-’70, πόσα ζώα είχατε;
Έτυχε φορά να έχω και έξι και εφτά, αναλόγως τη δουλειά που είχαμε,
όπου χρησιμεύανε. Τότε που κουβαλούσα υλικά πάνω στο μοναστήρι,
στην Ευαγγελίστρια, έφτασα να έχω έξι. Απάνω στον προφήτη Ηλία,
πάλι τα ίδια. Στο Κακοπέρατο πάλι τα ίδια. Γιατί κουβαλούσα τα
υλικά από μακριά κι είχε διαδρομή.
Αλλά μου είπατε ότι για την ξυλεία έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος μ’
ένα μουλάρι.
Ένα. Ένα.
Άρα παίρνατε ένα απ’ αυτά μαζί σας; Ή τα παίρνανε άλλοι άνθρωποι;
Ένα, ένα, παίρναμε. Δεν μπορούσες να δουλέψεις, γιατί έπρεπε να το κρα-
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τάς, να το προστατέψεις το ζώο, να δεις πού θα πάει, γιατί άμα τ’
αφήσεις έτσι, θα σκοτωθεί. Θα το πάρει το ξύλο μπροστά, θα σκοτωθεί, πού θα πάει. Τώρα άμα ήτανε όπως τραβούσαμε από δω και κατεβαίναμε στις Λάκες και πιάναμε το ίσωμα ταμπάνια εκεί και τα
βάζαμε μπροστά, και ένας μπορούσε να τα πάει. Δεν είχε φόβο να
πάθει τίποτα, ακολούθαγε το ένα το άλλο.
Ακόμα και για τα ξύλα το κάνατε αυτό; Αν είχατε εδώ πέρα να κόψετε,
να κάνετε υλοτομία εδώ κοντά, παίρνατε και περισσότερα ζώα;
Όχι στην υλοτομία, για άλλες δουλειές τα παίρναμε. Στις μεταφορές. Αλλά
σε ορισμένα σημεία, που ήμασταν δυο-τρεις φέρ’ ειπείν και που μπορούσε ένας να προστατέψει τρία-τέσσερα μουλάρια, τα έβαζε μπροστά και πηγαίνανε μπροστά. Για να μη περπατούνε και οι άλλοι, τα
πήγαινε ο ένας στο κάθε δρομολόγιο.
Θυμόσαστε κάτι που σας έχει μείνει στη μνήμη, κανένα ατύχημα;
Α! Ατυχήματα πολλά στα ζώα.
Στα ζώα ή σε σας τους ανθρώπους;
Ή σε μας, ναι. Έχουν σπάσει πόδια άνθρωποι έχουνε πάθει πολλά.
Πώς γινότανε αυτό δηλαδή;
Ε... κοίτα. Σ’ ένα δύσκολο μέρος πήγαινε να βάλει ένας μια μανέλα σ’ ένα
στρογγύλι, γιατί αυτά ήταν τα επικίνδυνα ξύλα. Τα στρογγύλια. Κι
άμα θέλαμε να περάσει από ένα μονοπάτι, βάζαμε μανέλα από κάτω.
Αντί να βάλετε πασάλους, βάζατε μανέλα.
Ναι, γιατί για ένα ξύλο δεν σύμφερνε να πας να κόβεις εκεί ξύλα και να
καρφώνεις και να παλουκώνεις και βάζαμε μανέλα για να περάσει.
Τράβαγε ο ένας το μουλάρι σιγά σιγά, ο άλλος κρατούσε τη μανέλα.
Τύχαινε να μην είναι κομμένος ο ρόζος στο ξύλο μέσα βαθιά στο
στρογγύλι, και κει που τράβαγε, άρπαχνε τη μανέλα, την έκανε ρόταλο μέσα στα χέρια σου, τράβαγε το μουλάρι, σου έφευγε η μανέλα,
γύριζε το ξύλο απάνω σου, έσπαζε, όπου σε άρπαχνε μπορούσε και
να σε σκοτώσει. Αναλόγως. Κατάλαβες; Πολλές απ’ αυτές. Είναι παλιοδουλειά αυτή. Πάλι μέσα, γιατί σε όλα τα μέρη τα γκρεμνούσαμε
κιόλας τα ξύλα, δεν πηγαίνανε μουλάρια παντού. Φερειπείν όπως εδώ
που πάτε προς τον Άγιο Νικόλαο, στα Κοντακέικα από κει που έχει
ένα εκκλησάκι τον Άγιο Νικόλαο, άμα κοιτάξεις προς τα πάνω, φαίνεται ο σύρτης που κατεβαίνει. Και κει έχει μια τοποθεσία, τη λέγανε
στου Χασάν Αγά. Εκεί τραβούσαμε τα ξύλα και τα πηγαίναμε κοντά.
Τα λέγαμε πηδήματα αυτά που σταματούσανε εκεί τα ξύλα. Και τα
διώχναμε με τις μανέλες, άλλο ξεκινούσε από πάνω σχεδόν ένα χιλιό-
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μετρο και παραπάνω και το σπρώχναμε, έκανε τον κατήφορο και πήγαινε κάτω.
Μέσα στο σύρτη δηλαδή;
Μέσα στο σύρτη. Ναι. Αλλά ήτανε έτσι, γκρεμός. Άλλα πάλι πηγαίνανε
και σκαλώνανε. Φρακέρνανε. Και στεκότανε κι έπρεπε να πάει άνθρωπος εκεί, πάλι με τη μανέλα, να τα ανασηκώσει για να πάνε εκεί
που θα πάει το μουλάρι πάλι, να τα πιάσει από κάτω. Υπήρχανε
πολλά τέτοια στη Σάμο. Έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος σ’ ένα τέτοιο.
Ναι; Σε ποια περιοχή;
Στα Κουμέικα, εδώ πιο πέρα στη Βελανιδιά από πάνω, ο Καλμούκος. Είχε
ένα ξύλο στο μουλάρι και το πήγε κοντά να του βγάλει το χαλκά για
να το γκρεμίσει από κάτω απ’ τον γκρεμνό να πάει ν’ απογυρίσει, να
πάει να το πάρει αποκάτω με το ζώο. Έπιασε το σφυρί και λασκάρισε
τον χαλκά αυτόν, μέσα η σφήνα, και μετά θυμήθηκε πως έπρεπε να
το πιάσει για να το πάει. Σου λέει, σίγουρος είναι ο χαλκάς. Πιάνει
τον χαλκά να τραβήξει μήπως έρθει το ξύλο κοντά, με το τράβηγμα
που έκανε βγαίνει ο χαλκάς, στέκει στις τούμπες, πήγε από κάτω,
σκοτώθηκε. Α! έχει πολλές τέτοιες ιστορίες. Θέλει να έχεις μάτια δέκα
στα ξύλα. Για θα τα πιάσεις, για θα σε πιάσουν και πρέπει να κόβει
και το μυαλό κάθε κίνηση που θα κάνεις, να σκέφτεσαι και τι κίνηση
θα κάνει το ξύλο. Πρώτα να σκέφτεσαι τι κίνηση μπορεί να κάνει το
ξύλο με το τράβηγμα που θα κάνεις και μετά θα το βάλεις μπροστά.
[…]
Μάλιστα. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ.

Καλλιόπη Κεχαγιά
Συνέντευξη της Έλσας Χίου με την Καλλιόπη Κεχαγιά και την
κόρη της Γιασεμώ Κεχαγιά (ΓΚ) στον Πύργο της Σάμου τον Απρίλιο
του 2014.
Κυρία Καλλιόπη, ζήσατε με τον άντρα σας, το Γιάννη Κεχαγιά, από
κοντά όλες τις υλοτομικές δραστηριότητες στο δάσος. Πώς ήταν η
ζωή με τους υλοτόμους;
Ήμουν από οικογένεια με οχτώ παιδιά. Φτωχιά. Αλλά μου έκαναν προξενιό. Μου λέγανε πως θα έπαιρνα τον πιο καλό γαμπρό. Ήταν πολύ
καλό παιδί. Τον πήρα, αλλά η ζωή μου από κει και πέρα, ήτανε μαρτύριο. Ήταν πολύ προκομμένος. Μ’ έφαγε. Δε μ’ έφαγε εκείνος, αλλά
αυτή η δουλειά.
Πήγαινες στα δάση κι εσύ;
Όχι, δεν πήγαινα στα δάση, αλλά αφού θα πήγαινε στο βουνό να κόψει
ξύλα, είχαμε καλύβι εκεί, μένανε οι εργάτες, έπρεπε να πάω κι εγώ,
να μείνω εκεί και να σηκωθώ το πρωί, για να τους μαγειρέψω. Να
φάνε και να φύγουν στη δουλειά. Είχαμε ένα καλύβι εκεί και κοιμόμασταν όλοι χάμω, στη σειρά. Κι εγώ ήμουνα κοπέλα, 27-28 χρονών.
Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Δυο μουλάρια είχε. Αυτά τα ζώα, το ξύλο που
τους έδινε! Είχε ζέψει, ας πούμε, ένα μεγάλο ξύλο βουβό. Γιατί για
να πέσουν έτσι, να τραβήξουν το ξύλο, δεν τραβούσανε, δεν περπατούσανε, και έσκυβε εκείνος κι έβαζε τον ώμο του από κάτω, για να
σηκώσει πάνω το ξύλο, να το τραβήξει άμα καθότανε, να το τραβήξει
το ξύλο. Πολύ, πολύ ταλαιπωρήθηκε. Ύστερα έπαιρνε και πίτυκα. Πίτυκα μας κουβαλούσαν τόνους. Μας τον κουβαλούσανε εδώ μέσα στο
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σπίτι. Είχαμε αποθήκη. Και τον φέρνανε χωρίς άδεια οι καημένοι.
Αλλά εμείς τον πουλούσαμε με άδεια. Αφού πιάναμε 10 τόνους πίτυκα.
ΓΚ: Γιατί, απαγορευόταν δηλαδή;
Βέβαια απαγορευόταν, γιατί χαλούσανε τα πεύκια.
Δηλαδή εσείς τον εμπορευόσασταν. Τον δίνατε σε εμπόρους;
Τον δίναμε στο Καρλόβασι, εκεί που κατεργάζονταν τα δέρματα για να
κάνουν παπούτσια.
Στα βυρσοδεψεία.
Ναι. Πρώτα ήταν εργάτης, ο καημένος, και δούλευε. Και είχαμε έναν στο
χωριό μας, που για να μη χάσει τον καλό τον εργάτη, τον άντρα μου,
δεν τον άφησε να πάει στην Αυστράλια. Και τον είχαν και δούλευε.
Και του έλεγα: βρε Γιαννάκη, παιδί ήταν κι εκείνος, 27 χρονών. Πρόσεχε! Τι είναι; μου έλεγε. Έρχονταν το βράδυ, κι έβγαζε τη φανέλα
του και τα πλευρά του μαύρα, όλο μελανιές. Παναγία μου, τι είναι;
Σήκωσα ένα ξύλο, μου έλεγε. Μια φορά πήγα στα Προσήλια, να πάω
εκεί που ήξερα πως κατεβαίνουν τα μουλάρια. Τους έβαλα λίγο ψωμί
και τυράκι κι όταν είδα το ξύλο που τους έδινε κι εκείνον πως έκανε,
έλεγα πως θα τα σκοτώσει τα ζώα, είπα δεν θα αντέξει να έρθει κάτω
στο χωριό. Δεν του ζήτησα ποτέ μια δραχμή να κάνουμε κάτι, από
την ταλαιπωρία που έβλεπα.
Δερνότανε και κείνος και τα ζώα απ’ την αγωνία της δουλειάς.
Ναι. Εκείνος ήτανε σαν άγριος. Λέω θα τον σκοτώσει κανένα μουλάρι. Του
είχανε πάρει και συνέντευξη. Τον πήρανε σ’ ένα κανάλι, όταν έκοβε
τα ξύλα. Δεν το βρήκαμε όμως αυτό το κανάλι.
Έκοβε ξύλα. Ήταν υλοτόμος και τα μετέφερε με τα ζώα ο ίδιος;
Τα έκοβε, πηγαίνανε και τα μετρούσανε, τα τετραγώνιζε.
ΓΚ: Εκείνος δεν τα μέτραγε, μαζί μας τα μετρούσε. Μας έπαιρνε και πηγαίναμε κι εμείς και τα μετρούσαμε. Και το βράδυ καθόμασταν με
την αδελφή μου και τα λογαριάζαμε.
Ναι, αλλά οι δασικοί τα σφραγίζανε πριν.
ΓΚ: Ναι. Τα σφραγίζανε στο δάσος για να τα κόψει. Τα προσημειώνανε.
Τα έκανε τετράγωνα, τα μετρούσανε, η Γιασεμώ πηγαίνανε με την Άννα
και τα μετρούσανε, βγάζανε τα κυβικά, και τα πήγαινε στη Σύρα και
αλλού, σε νησιά. Τα έχω τα βιβλιαράκια που λογαριάζανε τα κυβικά.
Προχθές βρήκα ένα που έγραφε και για τα μελίσσα. Όταν γέρασε και
άφησε τα ξύλα, έπιασε τα μελίσσα. Η βασίλισσα τρώει, και άλλα
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πολλά γράφει μέσα. Τελευταία, που ήταν ανήμπορος, έπαιρνε τη μέλισσα και τη φιλούσε. Τέτοια αγάπη είχε. Ό, τι έκανε, ό, τι έπιανε, το
αγαπούσε πολύ, με την καρδιά του.
Είχατε δικά σας δάση εσείς;
Πολλά. Κι αγορασμένα είχαμε. Στην Ντούκα τη Λάκκα, κι αλλού. Είχαμε
ένα καλό δάσος σ’ ένα κτήμα 80 στρέμματα. Μας κάηκε στη μεγάλη
φωτιά. Κι ό,τι απόμεινε γερό, το κόβανε και τα πουλούσανε τα ξύλα.
Από κει πιάστηκε κι έκανε συρμαγιές. Γιατί πριν ήτανε εργάτης ο
καημένος και τον εκμεταλλεύονταν. Δυο χρονών ορφάνεψε και στα
δεκάξι πήγε να μάθει το πελέκι. Αλλά σ’ αυτό ήτανε πρώτος, δεν τον
έφτανε κανένας.
Το όνομά του ήταν Γιάννης Κεχαγιάς. Πότε είχε γεννηθεί;
Το 1929.
Και έκανε τα πάντα στο δάσος. ήταν ιδιοκτήτης, υλοτόμος, πελεκάνος,
έμπορος ξυλείας και είχε και ζώα. μουλάρια για τη μεταφορά.
Ήταν ο καλύτερος πελεκάνος. Όταν τον έβλεπες και πελεκούσε, τρόμαζες.
Θα πάρει ένα έλατο, ένα άλλο πεύκο, έβγαινε πάνω και το ξεκόρφιζε
για να το κόψει. Ήτανε πολύ κουρασμένος. Στο χέρι του είχε βγάλει
να ένα πρισκάρι. Απ’ τον μπαλτά και τα τσεκούρια. Πολύ κουρασμένος.
Τα ξύλα τα κατέβαζε ο ίδιος κάτω με τα μουλάρια; Πού τα κατέβαζε;
Ναι, με τα μουλάρια στο δημόσιο δρόμο. Τότε δεν είχε αγροτικά αυτοκίνητα και δρόμους αγροτικούς στο βουνό. Ερχόταν φορτηγό και τα
φόρτωνε, και τα πήγαινε στα ναυπηγεία. Στον Κοντάρα τα πήγαινε.
Στο Καρλόβασι. Πήγαινε πολλά και στον Πειραιά. Μαζί πήγαινε κι
εκείνος.
Τα φόρτωνε στο καράβι και τα συνόδευε ο ίδιος; Ταξίδευε μαζί τους
και τα παρέδινε στον Πειραιά;
Ε, βέβαια. Πήγαινε παντού το ξύλο της Σάμου. Ήταν καλό, πολύ καλό. Είχαμε και τον πίτυκα. Τον παίρναμε και τον βάζαμε αποκάτω στην
αποθήκη. Τον φέρνανε νύχτα απ’ τους Αρβανίτες. Τον ζυγίζαμε και
τον αδειάζαμε μέσα. Και ύστερα εμείς για να τον σακιάσουμε οι δυο
μας, μέρες υποφέραμε. Γυρεύαμε να σκάσουμε απ’ τη σκόνη. Οι δυο
μας τον καθαρίζαμε, τον σακιάζαμε, τον βγάζαμε έξω, αλλά εδώ δεν
έρχονταν αυτοκίνητο. Έρχονταν μοτοσυκλέτες. Τον φορτώνανε στις
μοτοσυκλέτες, και τον πηγαίνανε στο Καρλόβασι.
Ασχολούνταν και γυναίκες με τον πίτυκα;
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Όχι. Τον φέρνανε. Και με τους άντρες τους τον βγάζανε.
Δηλαδή και οι γυναίκες με τους άντρες τους στα δάση βγάζανε πίτυκα;
Ναι, αλλά αυτό ήτανε κακό. Απαγορευόταν. Εκτός κι αν ήταν κομμένα τα
δέντρα κι έπρεπε να βγάλεις άδεια για τα δέντρα, έπαιρνες και τον
πίτυκα. Αλλά αυτοί μου φέρνανε πέντε γαϊδούρια. Μου έρχονταν τη
νύχτα, φορτωμένα πίτυκα.
Δηλαδή αυτόν που τον έφερναν λαθραία, κρυφά, τον ξεκολλούσαν κατευθείαν απ’ τα πεύκα; Τα αποφλοίωναν στο δάσος νύχτα; Δεν
ήταν πίτυκας απ’ τα κομμένα πεύκα;
Όχι. Γι’ αυτό ήτανε λαθραία. Τον έβγαζαν απ’ τα δέντρα. Τον φέρνανε
εδώ και κατέβαινα εγώ με ένα καντάρι και τους έλεγα πάρτε το κι
εσείς να ζυγίσετε. Ζυγίζαμε, τον έπαιρνα, τους τον πλήρωνα, και φεύγανε. Μέσα στη νύχτα πάλι. Γιατί φοβότανε. Είχαμε και δασάρχη κι
αν σε πιάνανε, σε δικάζανε.
Πότε σταμάτησε ο άντρας σας την υλοτομία;
Δούλεψε πολλά χρόνια. Πολλά. Είχε και δυο κορίτσια να σπουδάσει. Απ’
αυτή τη δουλειά τα σπούδασε. Εγώ πήγαινα μαζί, αλλά έκανα κι
άλλα. Είχα και δυο γίδες. Είχα τις ελιές. Όλα τα κτήματα τα μάζευα
εγώ. Έσκαβα. Είχαμε βάλει 180 δέντρα ελιές. Πήγαινα κάθε δευτερομέρα, περπατώντας μιάμιση ώρα ανηφόρα. Δώδεκα τα μεσάνυχτα
ζύμωνα το ψωμί. Δεν πέρασα και ρόδινα, δεν τον πήρα από αγάπη,
προξενιό μου τον κάνανε. Αλλά ήτανε καλός. Και εμείς καλά ήμασταν. Τα βγάλαμε πέρα. Μας βοήθησε ο Θεός. Τον είχα 55 χρόνια.
Τα μουλάρια από πού τα φέρνατε;
Και οι τσιγγάνοι φέρνανε. Είχαμε ένα ήμερο. Είχε μείνει απ’ τους Ιταλούς.
Γέρικο, αλλά υπάκουο. Είχε κι ένα τσινιάρικο, το Τουρκάκι. Είχαμε
κατώι και τα βάζαμε μέσα. Και το μουλάρι τούκου τούκου ακούγονταν τη νύχτα. Και άμα έφευγε εκείνος, το είχε μπδικλωμένο, (= δεμένο με ειδικό τρόπο στα πόδια.) Και το βράδυ όταν πήγαινε να το
ταΐσει, έπρεπε να το βγάλει έξω και να κλωτσήσει, να κλωτσήσει, να
κλωτσήσει. Άλλα το είχε λωλαμένο στο ξύλο. Το έδερνε.
Το χτύπαγε;
Ναι. Άμα μουλάρωνε και δεν έσερνε. Το άλλο, τον Κοκκίνη, δεν τον έδερνε.
ΓΚ: Το άλλο πώς το έλεγε;
Αράπη.
Αράπη τον λέγανε; Ο Αράπης κι ο Κοκκίνης.
Τον Αράπη τον έπαιρνα κι εγώ, και πήγαινα. Αλλά ήτανε τόσο σίγουρο
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ζώο, πήγαινε σιγά σιγά, και τις σκάλες τις κατέβαινε, καθόταν ήρεμος
να τον φορτώσω, και καβαλίκευα πανωσάμαρα.
ΓΚ: Και τι φόρτωνες;
Φακή.
Πού τη σπέρνατε τη φακή;
Στα Προσήλια.
ΓΚ: Κι εκείνος πού ήτανε;
Εκείνος ήτανε πάνω στο βουνό, στα ξύλα. Πήγαινε και στους Αρβανίτες.
Παντού πήγαινε. Τα καλύτερα ρουμάνια έπαιρνε.
Έμενε στην εξοχή;
Μόνο στα Προσήλια. Μια βραδιά παίρνω τη Γιασεμώ και τις γίδες. Πάμε,
της λέω. Αναβαίναμε έναν ανήφορο, δύσκολο πάνω.
ΓΚ: Πολύ δύσβατο μέρος.
Περπατούσαμε μέσα απ’ τα ρουμάνια. Κι αντί να φέξει, νύχτωνε.
ΓΚ: Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει τόσο πρωί, νύχτα, που αντί να ξημερώνει μας
φαίνονταν ότι νύχτωνε.
Φτάσαμε καμιά φορά απάνω, κι από μακριά από ένα δρόμο, φώναξα.
Γιάννη! Μόλις είχε σηκωθεί, τόσο πρωί σηκωνότανε. Και μου λέει.
Βρε το λωλό, τι ώρα σηκώθηκες; Ακούς; Με είπε και λωλό, το καημένο. Κι εγώ πήγα τόσο πρωί για να τους μαγειρέψω. Κι έμενα εκεί.
ΓΚ: Εκείνη τη φορά μείναμε απάνω. Έμεινα κι εγώ, θυμάμαι. Και στρώνανε όλοι μαζί και κοιμόντανε.
Εκείνος ξάπλωνε απάνω, του είχαμε ντιβάνι, γιατί είχε τη μέση του. Εγώ
έπεφτα κάτω και ο βοηθός του ήτανε έτσι. Και οι άλλοι στη σειρά
προς τα κάτω. Κι ο Μάινας είχε το ποδάρι του μέσα στη μύτη μου.
Απ’ την κούραση που είχαν τα καημένα, δέρνονταν και στον ύπνο
τους. Οι άντρες, όταν δουλεύουν τόσο πολύ, δεν είναι καλό. Απ’ την
πολλή δουλειά δεν ξέρουν τίποτα. Μόνο δουλειά. Τίποτα άλλο. Γι’
αυτό τα πλευρά του και οι ώμοι του ήταν μαύρα, απ’ τα ξύλα και τη
μανέλα. Έβαζε στον ώμο τη μανέλα, έσκυβε και σήκωνε τα ξύλα.
ΓΚ: Είχε κάτσει όλη η σπονδυλική του στήλη και είχε κάνει συμφύσεις
από τα βάρη. Ήτανε δηλαδή σαν τα ζώα. Κι εκείνος μαζί και σήκωνε
τα ίδια βάρη, όπως τα ζώα. Όταν ερχόταν σπίτι, δε μιλούσε. Απ’ την
κούραση.
Ο ώμος του μαύρος απ’ τη μανέλα. Γιασεμώ, πρέπει να πάρουμε το καντάρι που ζύγιζα, να το φυλάξουμε.
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Το καντάρι που ζυγίζατε τον πίτυκα;
Ναι.
Τον βάζατε σε σακούλες και μετά τον πουλούσατε;
Ερχόντανε εδώ μοτοσυκλέτες και τον παίρνανε. Τον πήγαιναν στο σταθμό,
κι έρχονταν φορτηγό και τον φόρτωνε και τον πήγαινε στα βυρσοδεψεία.
Και πόσο σας τον παίρνανε τον πίτυκα σε δραχμές;
Ε, πού να θυμάμαι τώρα πόσο τον παίρνανε. Παίρνανε κυβικά ολόκληρα.
Από εμάς τον παίρνανε χονδρικώς.
Συνέφερνε τους υλοτόμους να βγάζουν και να πωλούν οι ίδιοι τον πίτυκα;
Δεν έβγαζε ο Γιάννης πίτυκα. Δεν τον βγάζανε οι υλοτόμοι. Εγώ δεν ήξερα
να βγάλω πίτυκα ποτέ. Τον έπαιρνε από εργάτες. Του τον έφερναν.
Τον κλέβανε αυτοί από πάνω απ’ το βουνό, απ’ τα ρουμάνια. Αυτοί
ξεφλούδιζαν τον πίτυκα λαθραία. Εκείνον τον εσύμφερνε.
ΓΚ: Ο κόσμος τον κουβάλαγε, όχι οι υλοτόμοι. Και οι γυναίκες των υλοτόμων. Οι υλοτόμοι, επειδή είχαν εμπορικές σχέσεις με το Καρλόβασι
που πήγαιναν ξυλεία, εμπορεύονταν και πίτυκα με τα βυρσοδεψεία.
Ναι, γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να τον πηγαίνει γομάρι γομάρι στο Καρλόβασι, τον φέρνανε σε μας. Τον αγοράζαμε εμείς.
Και τον τσουβαλιάζατε εσείς στην αποθήκη;
Α, Τι τραβούσαμε εμείς. Από κάτω. Εμείς τον αγοράζαμε και δίναμε τις
σακούλες πίσω. Και ύστερα εμείς με κείνον μέρες τσουβαλιάζαμε, τις
ράβαμε και τον δίναμε.
Τον φέρνανε, τον αδειάζατε χύμα στο κατώι και μετά τον ξανατσουβαλιάζατε για να τον παραδώσετε;
ΓΚ: Τον βάζανε μέσα στα κατώγια, γιατί δεν υπήρχαν πολλές σακούλες
και τις παίρνανε πίσω, για να τις ξαναφέρουν γεμάτες.
Και μεις, μέρες φτύναμε σάλιο μαύρο. Από τη σκόνη του πίτυκα που καθόταν στο λαιμό μας.
Εκτός από πίτυκα, τί άλλο εμπορεύονταν απ’ το δάσος; Δαδί παίρνατε;
Όχι, μόνο για το σπίτι. Κάτι άλλο που κάνανε, ήταν να παίρνουνε το ρετσίνι
με τα τενεκάκια που κάρφωναν στα δέντρα. Εμείς δεν παίρναμε.
Μόνο πίτυκα. Το ρετσίνι το πουλούσαν για τα κρασιά. Έβαζαν ρετσίνι
μέσα στα βαρέλια. Αλλά το ρετσίνι ήτανε κακό να το παίρνεις. Χαλούσανε τα πεύκα. Εκείνος έπαιρνε ξύλα από άλλους. Έπαιρνε από
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τους Αρβανίτες, από τους Σπαθαραίους. Τα αγόραζε ύστερα. Δεν
επαρκούσαν τα δικά του.
ΓΚ: Μετά πήγαινε και αγόραζε το ρουμάνι, να υλοτομήσει.
Πήγαινε στους Σπαθαραίους, στους Αρβανίτες. Έπαιρνε πολλά ξύλα.
Πήγαινε σε ιδιοκτήτες άλλων δασών, έβγαζε άδεια και υλοτομούσε.
Ναι. Τώρα δεν έχει υλοτόμους. Τότε είχε πολλούς. Κι έπρεπε να είσαι νόμιμος. Δεν μπορούσες ούτε έναν πόντο να πάρεις παραπάνω. Κι ήταν
και πανάκριβα. Κι έπρεπε να τους παρακαλάς. Ερχόντανε κι απ’ τον
Πλάτανο, από τους Σπαθαραίους, τους Αρβανίτες, απ’ τις γύρω περιοχές. Κι έπρεπε να τους καλοπιάσεις για να σου δώσουν, να πάρεις
ξύλα.
ΓΚ: Υπήρχε ανταγωνισμός παλιά.
Είχε και συνεργείο. Είχε κάποιους που ξέρανε, κι είχε μάθει και πολλούς
να κόβουν και να πελεκούν.
ΓΚ: Πελέκαγε. Χρειαζότανε εργάτες μαστόρους. Γιατί όλα τα κάνανε με
το χέρι. Δεν είχε ακόμα μηχανές.
Την πρώτη μηχανή την έφερε εκείνος μέσα στον Πύργο. Τη σιγάτσα τη
δώσαμε στους φαντάρους. Ήταν απάνω και τραβούσανε, τραβούσε ο
ένας απ’ τη μια κι ο άλλος απ’ την άλλη. Και στο καλύβι είχε και
μικρό πριόνι. Τραβούσε ο ένας, τραβούσε και ο άλλος. Αλλά το πήρανε.
Δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά δεν είχε ούτε πριόνια. Όλα γίνονταν με τα τσεκούρια.
Ναι με το τσεκούρι. Ύστερα βγήκαν τα πριόνια, κι ύστερα σιγά σιγά βγήκε
η πρώτη μηχανή και πήρε. Και ύστερα πήρε κι άλλες 4 μηχανές, τις
έχει αποκάτω ακόμα.
Τι μηχανές είναι αυτές;
Ξυλοκοπτικές όλες. Δεν σηκώνονται. Πολύ βαριές. Είχε και τα άλλα, που
τράβαγε τα ξύλα. Τα ζέματα.
Τα τσουβάλια με τον πίτυκα που πηγαίνατε στα βυρσοδεψεία, πόσα
σας δίνανε για το καθένα; Πόσα χρήματα;
Δε θυμάμαι. Τελευταία είχε δώσει στο βυρσοδεψείο 5 τόνους. Αλλά δεν
μου έλεγε πόσο τον έδινε. Ούτε και πόσα έδινε το κυβικό τα ξύλα.
Ήτανε ο άντρας. Δεν σου έδινε λογαριασμό, δεν μαρτύραγε τι έπαιρνε,
τι τα έκανε.
ΓΚ: Ακούς; Δεν της έλεγε. Ο άντρας δεν έδινε λογαριασμό στη γυναίκα
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του.
Ούτε το βιβλιαράκι γράφει τίποτα;
ΓΚ: Όχι δεν λέει τίποτα γι’ αυτά. Τι ώρα έφευγε ο μπαμπάς;
Πολύ πρωί. Δεν είχε βγει ο ήλιος. Κι έρχονταν, όταν είχε βασιλέψει. Το
πρωί έτρωγε δυο αβγά, έπινε και ρετσίνα για να αντέξει. Έπαιρνε
και φαΐ σε μια ιταλική καραβάνα. Ψωμί, τυρί, διάφορα. Κι αν δεν
πήγαινα εγώ απάνω να μαγειρέψω, όταν έμενε στο βουνό στα Προσήλια, τρώγανε ρέγκες και ξινά φαγιά.
ΓΚ: Και τα έκανες όλα εσύ όταν έφευγε. Κτήματα, ζύμωμα, όλα.
Όλα εγώ. Και πάθαινα κι ατυχήματα. Και μου έλεγε ο γιατρός πως εκείνες
που κάθονται, δεν παθαίνουν τίποτα. Εγώ θέριζα. Και τραβώ και
κόβω το χέρι μου με το δρεπάνι. Και άρμεγα με το δεμένο χέρι.
ΓΚ: Τις αργίες, τις Κυριακές κάθονταν; Δεν κάθονταν. Πηγαίνατε πουθενά,
καμιά βόλτα;
Να! Τίποτα. Ήτανε Φώτα και περίμενα. Και αφουγκράζομουν ν’ ακούσω
τα μουλάρια, και τ’ άκουσα τακα τάκα κι έρχονταν. Και μόλις φάνηκε, βγήκα έξω και τον είδα. Ήτανε σαν αγρίμι. Αξούριστος, βρώμικος, αναμαλλιασμένος. Και δεν υπήρχανε και μπάνια τότε. Και
πλενότανε στο πλυσταριό. Όσο μπορούσε. Πολύ δύσκολα χρόνια. Τα
χαρτιά με τα κυβικά τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τολμούσα να
τα αγγίξω. Μια φορά που μπήκα στο αυτοκίνητο, μου έβαλε τις
φωνές. Μην πειράζεις τίποτα, θα τα κάνεις άνω κάτω. Τι γυρεύεις;
Θέλεις να γίνεις σοφερίνα; Τότε εμείς δε δουλεύαμε αλλού να έχουμε
λεφτά, έπρεπε να βγάλουμε χούφτα να του ζητήσουμε. Να πας στην
εκκλησία, έπρεπε να του γυρέψεις και για το κερί.
Γλέντια κάνατε;
Να! Γλέντια. Ούτε σε γάμο. Μια φορά πέσαμε, κι άκουγα τα όργανα απ’
το πανηγύρι. Ακούς, Γιάννη, τα όργανα; Α, είπε. Ευτυχώς και δεν τ’
άκουσες πιο μπροστά και να θέλεις να πάμε. Σε γάμους να μας καλούσανε, δεν ήθελε να πάμε.
Καμίνια κάνατε;
Εμείς δεν κάναμε.
Είχε δηλαδή μόνο συνεργείο. Εργάτες για την υλοτομία.
Ναι. Για τα ξύλα. Είχε πολλούς. Είχε τον Νίκο της Στέλιας. Είχε τον
Μάινα. Το Βελανά, τον Σουλιώτη. Τον Κρεμμυδά απ’ τους Σπαθαραίους. Όλα παρατσούκλια αυτά.
Έρχονταν εδώ για να του παραγγείλουν ξυλεία ναυπηγοί, ή οικοδόμοι;
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Θυμάσαι κάποιους που έρχονταν εδώ;
Έρχονταν πολλοί. Ένας απ’ τον Μαραθόκαμπο ο Μαντάμς.
Ποιος;
Τον λέγανε Χιώτου, εμείς τον λέγαμε ο Μαντάμς. Μας ερχότανε εδώ. Ήλθε
μια μέρα και μας έφερε λουκούμια. Ήτανε στην Αθήνα και ήρθε και
μου έλεγε: Ο Γιάννης, που είναι καλό παιδί, θα μου δώσει ξύλα; Και
φεύγοντας μου λέει: Αντίο Μαντάμ, κι εγώ ήμουνα κοριτσάκι. Σε δυο
μέρες ήλθε ο Γιάννης. Και η Γιασεμώ του λέει: Μπαμπά, ήρθε ο Αντίος Μαντάμς και μας έφερε λουκούμια. Κι από τότε τον λέγαμε έτσι.
ΓΚ: Και ο Ρίγλης έπαιρνε ξύλα και ο Μογιός απ’ το Καρλόβασι.
Του παραγγέλνανε δηλαδή. Θέλουμε ένα φορτηγό, τόσα κυβικά, κλπ.
Μαθαίνανε πως ο Κεχαγιάς έκοψε σ’ ένα καλό ρουμάνι κι ερχότανε στο
σπίτι και τα συμφωνούσανε.
Εσείς μιλούσατε με τους εμπόρους;
Μόνο με τον Αντίο Μαντάμ μίλησα. Και μου έλεγε: Να πεις στο Γιάννη τα
καλύτερα λόγια, να μου δώσει και μένα ξύλα. Γιατί και ο Γιάννης δεν
έδινε εύκολα ξύλα τελευταία. Έχανε απ’ τους μεσάζοντες εμπόρους.
Κι αποφάσισε να τα πηγαίνει εκείνος.
ΓΚ: Όταν είδε ότι τον τρώγανε οι μεσάζοντες, έκανε την απόπειρα να πάει
ο ίδιος ξύλα στο Πέραμα.
Πολλές φορές πήγε. Και πήγε και σ’ ένα νησί που είχε ναυπηγεία, και τον
πήρανε επειδή πελέκαγε ωραία και δούλεψε σε καΐκι που φτιάχνανε.
Πελέκαγε μέσα.
Πήγε δηλαδή σε καρνάγιο, ίσως στη Σύρο.
Όχι δεν ήτανε Σύρο, γιατί σ’ εκείνο το νησί δεν είχε και νερό. Το φέρνανε
απ’ έξω. Δεν το θυμάμαι ποιο ήτανε.
Τα δικά σας δάση, ήταν εδώ στην περιοχή του Πύργου ολόγυρα;
ΚΚ: Ναι. Είχαμε και στην Ντούκα τη λάκκα κατά τις Μαλλίστρες εκεί
πάνω. Εμείς είχαμε και ψηλά εκεί πάνω ρουμάνια με έλατα.
ΓΚ: Μαύρη πεύκη ήτανε.
Μαύρη πεύκη ήτανε, αλλά τα λέγανε έλατα.
Τα λέγαμε έλατα. Δεν ξέρω για μαύρη πεύκη. Και τα άλλα τα χαμηλά, τα
ήμερα, ήτανε πιο ακριβά. Τούτα τα πελεκούσανε τετράγωνα για τα
ναυπηγεία. Τα άλλα πάνω τα έλατα γινότανε στρογγύλια.
Για οικοδομές δεν έδινε;
Όχι δεν παραπαίρνανε πεύκα. Έδινε κυπαρίσσια και σιλβιά, λεύκες. Εδώ
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στους Κουμαραδαίους είχε πιο πολλά. Το σπίτι μας εδώ είναι από
κυπαρίσσια η σκεπή. Όλα απ’ τα δικά μας. Και το παλιό μας σπίτι
από δικά μας κυπαρίσσια ήταν οι μεσές και η σκεπή.
Ατυχήματα είχατε στα δάση;
ΓΚ: Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεχτικός. Δεν είχε ατυχήματα.
Το μόνο, μια μέρα έκοβε ξύλα, είχε έναν εργάτη και έκοψε το χέρι του.
Πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν πολύ σοβαρό το τραύμα. Ο ίδιος ο
εργάτης χτύπησε με το τσεκούρι το χέρι του. Ο Γιάννης, ο άντρας μου,
έλεγε: Εδώ θα πέσει το ξύλο, εκεί ακριβώς έπεφτε. Ήξερε. Έκοβε το
μάτι του. Να δεις πώς ανέβαινε στα πεύκα, πόσο ήξερε που να πατήσει, τι θα κάνει. Ήταν πολύ προσεκτικός. Τα έδενε, τα μάτια του
παίζανε παντού. Πρόσεχε πολύ. Ήξερε όλους τους κινδύνους και φυλαγότανε.
Απ’ τα δάση που είχατε, έχουν διασωθεί κάποια απ’ τη φωτιά;
Κάτι μικρά ρουμάνια.
ΓΚ: Μεγάλο ατύχημα θανατηφόρο έγινε σε κάποιο παλικάρι νιόπαντρο
απ’ τον Πύργο, το Βαρνάβα. Κόβανε ξύλα με τον πεθερό του κι έναν
ακόμα εργάτη κι έπεσε το δέντρο επάνω του, όταν το κόβανε, και τον
σκότωσε.
Γυναίκες άλλες πηγαίνανε στα δάση στις υλοτομίες;
Δεν ήτανε και πολλές. Αλλά δεν πηγαίνανε στα δύσκολα.
ΓΚ: Μόνο βοηθητικά. Δεν πηγαίνανε στα ζώα που έσερναν ξύλα. Τα ζώα
ήταν άγρια.
Ούτε του Καλατζή η γυναίκα πήγαινε, ούτε του Ταμπακολόγου. Ούτε εγώ
πήγαινα κοντά, όταν ζεύανε τα βουβά στα μουλάρια. Φοβόμουνα. Τα
είχε λωλαμένα στο ξύλο.
Άλλα ζώα είχατε;
Όχι αυτά μόνο. Αν δεν του φτάνανε τα δικά του, έπαιρνε κι άλλους μουλαράδες που σέρνανε ξύλα. Έπαιρνε τον κουμπάρο μας, τον Βιλανά,
κι ο Καλατζής έσερνε πρώτα. Είχε μουλάρια. Μεροκάματο πήγαινε.
Τράβαγε ξύλα απ’ το δάσος. Ύστερα έγινε και έμπορας. Τώρα έχουν
άλλα εργαλεία, άλλα μηχανήματα.
Στο δάσος με το καλύβι πηγαίνατε συχνά;
Ναι, γιατί εκεί ήταν δικό μας το ρουμάνι. Οι εργάτες μένανε εκεί πάνω
από μια βδομάδα. Εγώ ανέβαινα Δευτέρα και κατέβαινα Παρασκευή.
Ζύμωνα, μαγείρευα και τους πήγαινα τα χρειαζούμενα. Είχα κι ένα
γαϊδουράκι κι ένα μουλάρι ήμερο μικρό για τα σταφύλια, για τις ελιές,
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και το φόρτωνα κι ανέβαινα.
Υπήρχαν γυναίκες ιδιοκτήτριες δασών;
Ναι, μια χήρα απ’ τους Αρβανίτες. Μαρία τη λέγανε. Μαρίτσα. Χωριανή
μας ήτανε, παντρεμένη στους Αρβανίτες. Είχε πολύ μεγάλο και καλό
δάσος. Ο άντρας μου ήταν τίμιος άνθρωπος. Δεν έτρωγε κανέναν ούτε
πόντο. Ήθελε τίμια πράγματα. Δεν θα ξεγελούσε ποτέ κανένα. Πόσο
μάλλον μια χήρα γυναίκα με παιδί, που το σπούδαζε μοναχή της. Και
οι δασικοί ακόμα ξέρανε την τιμιότητά του και τον αγαπούσανε. Τον
εκτιμούσανε πολύ. Αυτή έδινε πολλά ξύλα στον άντρα μου. Τα μετρούσανε και της τα πλήρωνε. Τίμια πράγματα. Ήταν καλός άνθρωπος.
Εσείς Γιασεμώ, τα κορίτσια τι μετρούσατε, πώς τα μετρούσατε;
ΓΚ: Τα μέτραγε εκείνος με το παχύμετρο, ο πατέρας μου. Κι εμείς γράφαμε. Τόσο επί τόσο, επί τόσο. Ήθελε τρεις αριθμούς. Αν ήτανε
στρογγυλό, έπρεπε να βάλεις και το 3,14. Για να κάνεις κυβισμό. Η
διάμετρος επί 3,14 έβγαζες τα κυβικά. Και εκείνη την ώρα, δεν είχαμε
κομπιουτεράκια, γράφαμε μόνο τις διαστάσεις, και το βράδυ καθόμασταν με την αδελφή μου και κάναμε τους πολλαπλασιασμούς, για
να βγάλουμε και τα κυβικά.
Η συμβολή της οικογένειας στην υλοτομία, θα είναι ο τίτλος της δικής
σας συνέντευξης. Βλέπεις καμιά δοσοληψία στο βιβλιαράκι; Κάποιο
όνομα; Τι λέει εκεί;
ΓΚ: Να. Κώστας Μανδραγός. Νεώριον Πέραμα. Εκεί συνόδευε τα ξύλα
και τα παρέδιδε στο ναυπηγείο. Και όταν γύριζε, μας έφερνε κανένα
δωράκι. Κι απ’ το Καρλόβασι μας έφερνε ψάρια. Του τα έδινε ο Κοντάρας. Ο πατέρας μου ούτε διάβαζε, ούτε έγραφε σημειώσεις. Μόνο
αριθμούς. Και ούτε μιλούσε πολύ. Ήταν λιγομίλητος.
Αυτά τα τενεκάκια της ρετσίνης, που βλέπατε στο δάσος, τι τα κάνατε;
Παίρνατε εσείς τη ρετσίνη, όταν ήταν παρατημένα εκεί; Ξέρατε
ποιος τα έβαζε;
Όχι. Ήτανε λαθραία. Τα πετούσαμε. Τα βγάζαμε, γιατί κατέστρεφαν τα
πεύκια. Η ρετσίνα που δάκρυζε απ’ την κοκορετζά κι απ’ τα μαύρα
τα άγρια πεύκα ήταν φάρμακο για όλα. Για πληγές, για μολύνσεις,
για το στομάχι, για όλα. Τώρα τελευταία περνούσαμε καλά. Ύστερα
αρρώστησε. Πόναγε παντού. Πέθανε 83 χρόνων. Όλη η σπονδυλική
στήλη είχε πάθει καθίζηση από τα βάρη και την υπερκόπωση.
Θυμάσαι κάτι σημαντικό απ’ τη δουλειά στα δάση, κάποιο γεγονός που
σε εντυπωσίασε ιδιαίτερα;
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ΚΚ: Εγώ ρωτούσα να μου πει αν συνέβηκε κάτι κι αυτός δε μιλούσε. Με
το τσιμπίδι να του πάρεις κουβέντα.
Εργαλεία μείνανε;
ΚΚ: Το παχύμετρο έχουμε. Την πριόνα την έδωσε ο Γιάννης στους φαντάρους να κόβουνε ξύλα. Έχουμε και τις μηχανές. Αλυσοπρίονα και τσεκούρια.
Πήγατε ποτέ σε κάποιο ταξίδι μαζί του;
Στα Προσήλια ήταν το γαμήλιο ταξίδι. Στο βουνό. Έκανε καβάλα στο μουλάρι, εκείνος στο σαμάρι, κι εγώ από πίσω. Θα πηγαίναμε στα κεράσια. Μάης μήνας. Ένα μήνα παντρεμένοι. Ήταν η εποχή τους. Αυτός
έβγαινε στα δέντρα, λύγιζε τα κλωνάρια και τα έκανε σαν σκάλα και
ανέβαινε στην κορφή. Στην κερασιά έβγαινε πάνω σα γάτος. Ανέβα
κι εσύ, μου είπε. Ανέβηκα πρώτο, δεύτερο κλωνάρι, κρεμάστηκα κι
έπεσα. Χαμηλά ήτανε. Γυρίζει και μου λέει: Μπράβο, σαν κουράδα
κρεμάστηκες. Ακούς γλυκόλογο; Τέτοια ευγένεια είχαν οι άντρες
τότες. Δεν του μίλαγα όλη μέρα. Γιατί δε μιλάς; μου είπε. Στεναχωρέθηκες; Ε, να. Μου ξέφυγε. Θεός σχωρέστονε. Ήτανε καλός άνθρωπος, αλλά όλοι στο χωριό ήταν έτσι. Όσοι φεύγανε στο εξωτερικό
έρχονταν αλλαγμένοι. Εδώ οι άντρες δεν ξέρανε τίποτα. Μόνο δουλειά. Ξύλα απελέκητα. Περάσανε τα χρόνια. Τελευταία ήτανε περίεργος. Ο καημός του να τον αγαπάνε τα παιδιά, τα κορίτσια του.
Ένιωθε ότι του λείπανε. Δεν είχε καιρό, μια ζωή ολόκληρη, ν’ ασχοληθεί μαζί τους. Μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτή ήταν η ζωή
του. Σκληρή και τυραγνισμένη. Πρώτη φορά μίλησα έτσι. Θεός σχωρέστον.
Ευχαριστώ πολύ κ. Καλλιόπη. Θα τα ξαναπούμε.
Κι εγώ ευχαριστώ, όποτε θέλεις.

Ευαγγελία Γραμματική
Συνέντευξη της Έλσας Χίου με την Ευαγγελία Γραμματική, στο
Πυθαγόρειο (ΠΙΣΝΔ) το Mάιο του 2014.
Θα μου πείτε τ’ όνομά σας και πότε γεννηθήκατε;
Ευαγγελία Γραμματική. Γεννήθηκα το 1945.
Έχω πληροφορίες ότι ο άντρας σας ήταν υλοτόμος και ξυλουργός και
ότι συμμετείχατε κι εσείς σ’ αυτό. Θέλω να μου περιγράψετε μια
μέρα στο βουνό μαζί του. Τι ακριβώς κάνατε εσείς και τι βλέπατε
να γίνεται σ’ αυτό το εργοτάξιο του δάσους;
Όταν πηγαίναμε εκεί, ανεβαίναμε με τα ζώα. Είχανε φορτώσει επάνω τα
πριόνια, τις σιγάτσες, τα πάντα. Μηχανάκια δεν είχε πιο παλιά, και
όταν πηγαίναμε εκεί, ξεφορτώνανε τα ζώα κι αρχίζανε να κόβουν τα
πεύκα. Όταν τα κόβανε με τη σιγάτσα, τα ρίχνανε κάτω κι από κει κι
ύστερα με τα τσεκούρια, τα πελεκούσανε, για να τα καθαρίσουν και
να τα κάνουν τετράγωνα. Όταν τα κάνανε τετράγωνα, τα βάζανε
επάνω στο τεζιάκι, έτσι το λέγανε, κοντά σε ύψος. Τα βάζανε πάνω
σε πεζούλα, σε ύψος, για να έχει κρέμαση από κάτω το ξύλο το μισό
και το άλλο μισό να είναι επάνω στην πεζούλα. Και μετά εκεί, αφού
τα είχανε κάνει τετράγωνα, ύστερα, είχαν έναν σπάγκο μέσα σε ένα
κουτάκι που είχε μέσα μπογιά. Βουτούσανε τον σπάγκο μέσα στο
κουτάκι και πιάνανε ο ένας απ’ τη μια άκρη κι ο άλλος απ’ την άλλη
και αυτό λεγότανε στάφνη. Και το κάνανε έτσι, το τέντωναν, το έπιαναν με τα δάχτυλα και τακ το άφηναν κι έβαφε σημάδι, ευθεία
γραμμή. Ήτανε ακριβώς αλφαδιά, εκεί που έπρεπε να το κόψουν. Και
πιάνανε μετά με τα πριόνια. Βοήθαγα κι εγώ από κάτω. Ο σύζυγος
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ήταν από πάνω κι εγώ από κάτω και πριονίζαμε αυτό. Κατ’ αρχάς
βγαίνανε τα σκόρτσα, έτσι τα λέγανε, και μετά βγαίνανε πεντάβρες,
βγαίνανε σουβέδες, βγαίνανε τέτοια πράγματα. Μέχρι αργά το βράδυ.
Αυτή ήταν η δουλειά όλη. Καθόμασταν κατά τις έντεκα-δώδεκα το
μεσημέρι να πιούμε το καφεδάκι μας, το απογευματάκι να φάμε το
φαγητό μας κι έτσι περνούσε όλη η μέρα.
Μένατε εκεί τα βράδια; Είχατε κάποιο κατάλυμα;
Όχι, όχι... Μόνο στους Μαυρατζαίους. Εκεί έμενε μόνος ο σύζυγος και γυρνούσε κάτω στο χωριό, που είχαμε το εργοστάσιο, το ξυλουργείο. Είχαμε καλυβάκι, σαν σπίτι ήτανε, κι έμενε εκεί στους Μαυρατζαίους,
όταν είχε δουλειά στο δάσος. Εγώ δεν πήγαινα εκεί, γιατί είχα τα
παιδιά και ήταν μακριά.
Εκτός από το πριόνισμα, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει μια γυναίκα
στο δάσος με τους υλοτόμους;
Να παραμεράει τα ξύλα από κει, όσα βγαίνανε εκεί που δεν χρειάζονταν,
τα παίρναμε εμείς οι γυναίκες, αν είχε κι άλλες, και τα πετούσαμε
στην άκρη, για να μη χασομερούνε οι άντρες κι οι εργάτες, και κάναμε
τη δουλειά αυτή. Αυτό κάναμε εμείς.
Με τον πίτκα είχατε ασχοληθεί καθόλου;
Όχι. Πιο παλιά ο πατέρας μου και ο πεθερός μου, ναι. Πηγαίνανε στο
δάσος και κατεβάζανε πίτκα και είχανε κάτι τενεκεδάκια μικρά, τα
οποία τα βάζανε πάνω στα πεύκα, τα καρφώνανε, κι έπεφτε η ρητίνη
από κει και τη μαζεύανε και μετά τη βάζανε, όταν πατούσανε τα σταφύλια, στα βαρέλια.
Στα δικά σας χρόνια δεν μαζεύατε ρητίνη;
Όχι, μόνο για το σπίτι. Όχι για να πουλάμε. Μόνο για τα κρασιά.
Θυμάστε κάποιο γεγονός που συνέβηκε στο δάσος, κάποιο ατύχημα,
κάτι που σας έμεινε στη μνήμη;
Ναι, πολλές φορές. Ο σύζυγος μια δυο φορές είχε χτυπήσει το πόδι του
πάρα πολύ άσχημα. Εκεί που έκοβε με το τσεκούρι. Έπρεπε να το
κάνουν καβάλα το ξύλο, να πατάνε πάνω στο ξύλο και να το πελεκάνε
δίπλα με τα τσεκούρια τα μεγάλα που είχανε. Κι εκεί μια δυο φορές
είχε χτυπήσει το πόδι και τον κατεβάσαμε καβάλα με το γαϊδουράκι
και τον επήγαμε στο χωριό κι από κει στο νοσοκομείο. Και για πρώτη
φορά, όταν χτύπαγε κανείς εκεί, είχαμε κάτι για πρώτες βοήθειες. Είχαμε το λευκοπλάστ, επίδεσμο για το ατύχημα μέσα στο βουνό, και
πρώτη φορά χωρίς προετοιμασία κόβαμε όχι απ’ τον πεύκο, από κοκορετζά, έτσι το λέγαμε εκείνο το δέντρο, και βγάζαμε τη φλούδα
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εκεί, το φλοιό, κι αν ήτανε μικρό το τραύμα το καθαρίζαμε και βάζαμε
πάνω στην πληγή τη φλούδα, το δέναμε και σταματούσε η αιμορραγία
κι έθρεφε γρήγορα το τραύμα μ’ αυτό.
Ρετσίνι χρησιμοποιούσατε στις πληγές;
Όχι.
Έχω ακούσει ότι βάζανε τριμμένο ρετσίνι στις πληγές.
Ρετσίνι βάζανε παλιά, με συγχωρείς, όταν παίρνανε γουρουνάκια, που
ήτανε μικρά, και μερικά ήταν αρσενικά, τα μουνουχούσανε, έτσι το
λέγανε, και εκεί βάζανε ρετσίνι πάνω στις πληγές. Και ήτανε ασφαλή
έτσι. Ούτε μόλυνση, ούτε τίποτα. Στα ζώα δηλαδή. Ενώ σε άνθρωπο
όχι. Αλλά ρητίνη ήταν κι αυτό που έβγαινε από την κοκορετζά, αλλά
ήτανε πιο υγρό και μαλακό το ρετσίνι της κοκορετζάς.
Τι δέντρο είναι αυτό;
Κάνει τα κοκορέτζα, που τα τρώμε ξερά. Στην αρχή γίνεται ανθός. Σαν
λουλούδι. Γίνονται μετά κόκκινα, και μετά όταν είναι έτοιμα, γίνονταν
γαλάζια. Είναι καρπός μικρός και στρογγυλός σαν φακή. Τα γαλάζια
τα παίρναμε, τα αποξεραίναμε και τα τρώγαμε πολύ τον χειμώνα.
Τα τρώγαμε ξερά με αλάτι.
Ζώα είχατε εσείς; Μουλάρια που σέρνανε ξύλα;
Όχι, δεν είχαμε μείς. Είχανε άλλοι, που ήτανε στο χωριό, που ήταν εκεί,
και μας τα φέρνανε. Τα τραβούσανε με τα ζώα, γιατί είχαμε ξυλουργείο στο χωριό και τα πηγαίνανε εκεί και τα φτιάχνανε. Κάνανε ντουλάπες, πατώματα σκεπές. Τέτοια πράγματα.
Είχατε δικά σας δάση;
Είχαμε, αλλά πηγαίνανε μεροκάματο και σε άλλα. Ήτανε κάποιος Καρανικόλας, ο οποίος ήτανε από τους Μύλους. Αυτός έπαιρνε και υλοτομούσε και πηγαίνανε ο σύζυγος και οι άλλοι και δουλεύανε εκεί στο
δάσος και σ’ εκείνον, όταν δεν είχανε άλλη δική τους δουλειά.
Πηγαίνατε συχνά και βοηθούσατε τον σύζυγο στα πριόνια και οπουδήποτε αλλού;
Ναι, στα κτήματα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα μόνη μου στα κτήματα,
για να μη χασομερά εκείνος και χάνει το μεροκάματο. Είχαμε αμπέλια, είχαμε ελιές, και πήγαινα μόνη μου εγώ εκεί. Ο σύζυγος πήγαινε
σε άλλη δουλειά, στα ξύλα εκείνος.
Η επίσημη δουλειά του συζύγου ήτανε η υλοτομία;
Ναι, υλοτόμος και ξυλουργός. Και στο μαγαζί, στο εργοστάσιο που είχανε
στο ξυλουργείο, εκεί φτιάχνανε σκεπές και τα πάντα.
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Το όνομα του συζύγου;
Δημήτριος Γραμματικής και Ιωάννης Γραμματικής ο πατέρας του.
Είχε κι άλλες γυναίκες που ακολουθούσανε τους άντρες τους στα δάση;
Είχε πολλές πιο παλιά.
Δηλαδή οι γυναίκες δουλεύανε και στα δάση;
Και βέβαια δουλεύανε. Ναι. Τη δουλειά που ήτανε να κάνουν οι άντρες,
που ήτανε πιο αλαφριά και μπορούσανε να την κάνουν οι γυναίκες,
την κάνανε. Πελεκούσανε τα σκόρτσα που βγάζανε, τα πρώτα πρώτα
ξύλα, που ήταν με τον πίτκα, τα πελεκούσανε, τα καθαρίζανε, τα κλαριά που κόβανε απ’ τους κορμούς, αυτά τα παίρναμε και τα πετούσαμε στην άκρη, για να μπορούνε εκείνοι να δουλεύουνε πιο
ελεύθερα, να δουλεύουνε και να μη χασομερούνε εκείνοι. Κάναμε δηλαδή πιο ελαφριά δουλειά εμείς.
Μικρά παιδιά και έφηβοι συμμετείχανε σ’ αυτή τη δουλειά;
Ναι. Ο άντρας μου πήγαινε σχολείο ακόμα και τον έπαιρνε ο πατέρας του
εκεί. Πήγαινε και δούλευε στο πριόνι. Και λέγανε μάλιστα ότι ήταν
τόσο πολύ μικρός που κρεμόταν σαν στάμνα από κάτω απ’ το πριόνι.
Γιατί το πριόνι ήτανε μεγάλο και τράβαγε ο ένας επάνω και ο άλλος
από κάτω μεριά.
Σε τι ηλικία ήτανε και ήταν τόσο κοντούλης, σα σταμνάκι, να πριονίζει
στην κάτω μεριά στο πριόνι;
Ήτανε 10-11 χρονών και δούλευε εκεί. Από μικρά τα παίρνανε τα παιδιά
στη δουλειά.
Συμπερασματικά δηλαδή στην υλοτομία δούλευαν και γυναίκες και άντρες και παιδιά. Δουλεύανε όλοι μαζί στο δάσος.
Βέβαια και γυναίκες και άντρες και παιδιά ήτανε και δουλεύανε όλοι μαζί.
Δεν ήταν δηλαδή αυτή η δουλειά είναι για τον άντρα κι αυτή για τη
γυναίκα. Όπου μπορούσε ο καθένας δούλευε. Όλοι μαζί. Και στο ξυλουργείο που είχε και δούλευε ο άντρας μου κι εκεί πήγαινα και δούλευα. Μόνο στην κορδέλα δεν δούλευα, γιατί εκεί φοβόμουνα. Ενώ
στην πλάνη και στην ξεκοντριστήρα δούλευα κι εγώ.
Ξέρατε δηλαδή να χειριστείτε και τις μηχανές;
Ναι, ναι. Μόνο στην κορδέλα που σχίζανε τα μεγάλα τα βουβά εκεί δεν
πήγαινα. Ενώ στην πλάνη, που είναι το μηχάνημα που βάζεις το ξύλο
και το κάνει ίσιο, πήγαινα. Το βάζεις από τη μια και το παίρνεις από
την άλλη. Και η ξεκοντριστήρα το ίδιο. Το έβαζες από τη μία μεριά
και το έπαιρνες απ’ την άλλη. Και έβγαινε το ξύλο ίσιο.
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Τι διαφορά είχε η πλάνη απ’ την ξεκοντριστήρα;
Η πλάνη είναι από πάνω ίσα, σαν τραπέζι. Από εκεί περνούσανε τα ξύλα,
που ήθελαν λίγο πάρσιμο να γίνουν. Ενώ η ξεκοντριστήρα από κάτω
το έπαιρνε το ξύλο. Εκεί έβαζες άλλα. Τετράγωνα ξύλα, πιο χοντρά.
Έκοβε πιο χοντρά και ανώμαλα κομμάτια και τα έκανε ίσια.
Τώρα; Διαδοχή υπάρχει;
Ναι. Είναι ο γιος μου τώρα και η νύφη μου. Η Μαριγούλα δουλεύει και
στις σκεπές και στο ξυλουργείο και παντού.
Καμιά ιστορία, κανένα συμβάν στο δάσος, κάποια παράνομη ξύλευση
υπάρχει;
Ναι. Και παράνομα καμιά φορά υλοτομούσανε. Και είχαμε τον δασοφύλακα, που όταν έρχονταν, πω, πω, πω! τρέμανε. Και μια φορά κάποιος έσκιζε ξύλα, ο καημένος ήθελε να κάνει μια πόρτα στο χωριό,
και πήγε άλλος που είχανε διαφωνήσει μ’ αυτόν και τον πρόδωσε στο
δασάρχη. Και ο δασάρχης πήρε τηλέφωνο εκεί τον άντρα μου και του
λέει. Έμαθα, Γραμματική, ότι σκίζεις λαθραία ξύλα. Είναι γεγονός;
Όχι, λέει εκείνος, δεν είναι γεγονός. Εγώ σε μισή ώρα θα έλθω, να
κάνω έλεγχο, του είπε ο δασάρχης. Το είπε επίτηδες αυτό ο δασάρχης,
για να μας διευκολύνει. Και πήρανε τα ξύλα αυτά, δεν ήτανε πολλά,
για μια πόρτα μόνο, και τα πήρανε και τα πήγαν μακριά και τα κρύψανε τα ξύλα. Κι όταν ήρθε ο δασάρχης εκεί και φώναξε τον άνθρωπο
αυτόν, ο οποίος είχε προδώσει για την ξυλεία που σκίζανε, του λέει:
Θέλω να μου δείξεις τα ξύλα αυτά, τα οποία σκίζουν. Τα λαθραία.
Του λέει αυτός, θα τα πήρανε από δω. Πρωτύτερα τα κόβανε. Και
του λέει ο δασάρχης: Και που τα πήγανε; Δεν ξέρω. Ε, τι θα πει, του
λέει, δεν ξέρεις; Προδίδεις και δεν ξέρεις τι γίνεται; Και τον έβρισε
ύστερα ο δασάρχης, αν και είχε δίκιο ο άνθρωπος.
Οπότε ο δασάρχης έκανε έκπτωση στο καθήκον του, για να βοηθήσει
καταστάσεις.
Ναι, για να βοηθήσει ο άνθρωπος, γιατί τότε ήτανε φτωχοί οι άνθρωποι
στο χωριό. Δεν είχανε λεφτά για να φτιάξουν τίποτα. Δεν υπήρχαν
και τα ξύλα αυτά τα έτοιμα που παίρνει ο κόσμος απ’ το εμπόριο.
Παλιά έπρεπε να τα πάρεις απ’ το δάσος. Ο δασάρχης έδινε άδεια
για οικιακή χρήση, να πάρεις ξύλα 2-3 κυβικά. Όχι παραπάνω. Όταν
είχε παραπάνω, σου έκανε μήνυση και σε δικάζανε. Κι αυτά οι καημένοι τα παίρνανε, για να φτιάξουνε μια πόρτα, ένα παράθυρο, τότε
δεν είχε αλουμίνια, δεν είχε τέτοια πράγματα.
Να συντηρήσουν το σπιτάκι τους δηλαδή και τους κυνηγούσανε.
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Ναι, τους καημένους. Πάρα πολύ. Τους κυνηγούσανε. Πάρα πολύ.
Με καμίνια ασχολούνταν στο χωριό σας;
Ναι. Στο χωριό πάρα πολύ. Κι εκεί έπρεπε άδεια να βγάλεις. Αν δεν είχες
άδεια κι ερχότανε και βρίσκανε το καμίνι, κάνανε κατάσχεση στα
κάρβουνα, τα παίρνανε και μετά τους δικάζανε κιόλας. Δεν χάνανε
μόνο τον κόπο αλλά και τα κάρβουνα.
Αυτά γίνονταν στο χωριό σας, το Πάνδροσο. Τους παλιούς Άνω Αρβανίτες.
Ναι.
Τώρα ασχολούνται με το οικογενειακό επάγγελμα ο γιος σας, ο Γιάννης
και η νύφη σας, η Μαριγώ. Τα δάση σας ζούνε και προοδεύουν;
Προοδεύουν, ναι. Και τα παιδιά παίρνουν άδειες και υλοτομούνε. Και πέρυσι πήρανε και εφέτος. Αλλά για οικιακή χρήση. Για καυσόξυλα.
Ήτανε καλή εκείνη η ζωή; Ήτανε προσοδοφόρα, κουραστική; Πως βιώνατε εκείνη την εποχή;
Ήτανε πάρα πολύ κουραστική, αλλά τότε πιο παλιά, δεν είχαμε άγχος.
Ξέραμε ότι θα σηκωθούμε το πρωί, θα φάμε, θα πάρουμε το γαϊδουράκι και θα πάμε στην εξοχή. Ούτε πετρέλαια είχαμε, ούτε κινητά είχαμε, ούτε τίποτα. Ήμασταν μια χαρά. Τώρα ο κόσμος είναι πιο
ξεκούραστος, αλλά τον έχει φάει το άγχος. Το άγχος κι αυτή η οικονομική κρίση, που δεν έχουν να πάρουν βενζίνη οι άνθρωποι. Με τις
ελιές, ας πούμε, δεν βγάζεις τίποτα. Παλιά με τις ελιές που είχαμε
κάναμε αγορές. Με τ’ αμπέλια και τις ελιές είχαμε εισόδημα. Τώρα
πρέπει να βάλεις από την τσέπη σου. Δεν βγάζει ο κόσμος τίποτα.
Πολύ πιο καλά ήμασταν. Πάρα πολύ πιο καλά.
Και η υπερβολική κούραση, δεν σας εξουθένωνε;
Η κούραση ξεχνιότανε το βράδυ. Γιατί πηγαίναμε ξεκινώντας απ’ το χωριό
εδώ τους Αρβανίτες κι ερχόμασταν Μαυρατζαίοι. Με τα πόδια και
τα γαϊδουράκια. Λοιπόν στο δρόμο προς τα πάνω, στην επιστροφή,
βρίσκαμε πολλές παρέες. Κουβεντιάζαμε στο δρόμο, πηγαίναμε
άνετα. Όταν δεν έβρεχε. Όταν έβρεχε, μην τα συζητάτε τι γινότανε.
Περιγράψτε μας μια βροχερή ημέρα.
Είχα έλθει εδώ και μάζευα ελιές. Ο σύζυγος έμεινε στο καλύβι, στο σπιτάκι
που είχαμε. Εγώ έπρεπε να πάω στο χωριό, γιατί τα παιδιά είχανε
σχολείο κι έπρεπε να τα φροντίσω. Απ’ του Παπανικολάου μ’ έπιασε
το νερό. Με το γαϊδουράκι. Με βροχή πήγαινα απ’ το μονοπάτι. Τα
μονοπάτια ήτανε πάρα πολύ στενά και με τη βροχή γινότανε ρέματα
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μέσα. Ούτε το γαϊδουράκι μπορούσε να περπατήσει, ούτε κι εγώ.
Υποφέραμε. Αστραπές, βροντές. Ερχόντανε άλλοι από πίσω με μουλάρια, με άλογα, με προσπερνούσανε, το γαϊδουράκι δεν περπατούσε
γρήγορα. Φτάσαμε μέχρι του Κορίτου. Εκεί είχε ένα γεφύρι. Το γεφύρι απ’ τα νερά που έρχονταν κι απ’ το δρόμο κι απ’ την άλλη,
ήτανε σαν ποτάμι. Εκεί το ζώο δεν πήγαινε με τίποτα. Αναγκάστηκα
να ξεκαβαλικέψω και κατέβηκα κάτω κι έσερνα το γαϊδουράκι απ’
το καπίστρι. Όταν μπήκα μέσα εκεί απ’ τη λάσπη και το νερό τα
έχασα τα παπούτσια μου και περπατούσα ξυπόλητη και πήγα στο
χωριό. Στο μεταξύ απ’ το αστραποβρόντι και το κακό που έκανε νόμιζες ότι μύριζε θειάφι. Είπα πως θα σκοτωθώ κι αναρωτιόμουν, θα
πάω στα παιδιά μου; δεν θα πάω στα παιδιά μου; Σ’ όλη μου τη ζωή
δεν θα το ξεχάσω.
Και πού να ήσασταν και σε δάσος; Θα κινδυνεύατε κι από κεραυνούς.
Είχε και δάσος, πέρασα κι από δάσος. Πέφτανε οι κεραυνοί και μύριζε
θειάφι σκέτο. Κι έλεγα, στο κεφάλι μου θα πέσει, στο ζώο θα πέσει;
Είχα και παρασόλι, αλλά δεν το άνοιγα, γιατί είχε πάνω σίδερο και
το σίδερο τραβάει τους κεραυνούς. Αλλά και ο γάιδαρος είχε σίδερα
στο σαμάρι. Κι εκείνος είχε. Ε, με τη δύναμη του Θεού, έφτασα. Άγιος
με φύλαξε. Ο Αϊ Νικόλας και ο Αϊ Δημήτρης.
Είναι οι άγιοι του χωριού;
Ναι, του χωριού μας.
Οι υλοτόμοι έχουν κάποιον άγιο προστάτη;
Δεν ξέρω αν έχουνε.
Άλλη περιπέτεια θυμάστε;
Παραμικρές. Αλλά αυτή ήταν πολύ έντονη. Μέχρι να πεθάνω δεν θα τη
ξεχάσω. Γιατί αυτός ο δρόμος, ήταν γύρω στις δυο ώρες. Από δω,
απ’ τον κάμπο να ανέβεις μέχρι πάνω στους Μαυρατζαίους, κι από
κει μέχρι τους Αρβανίτες. Και παλιόδρομος και δεν περπατούσε γρήγορα το ζώο. Και να ήθελε, δεν μπορούσε, ήταν ρέμα μέσα. Πού να
περπατήσει; Πού να πατήσει;
Τα χρόνια που δουλεύατε κι εσείς στο δάσος, πώς τα μεταφέρνατε τα
ξύλα κάτω; Με μουλάρια;
Ναι, είχανε αγωγιάτες και τα σέρνανε τα ξύλα και τα φορτώνανε, αν δεν
μπορούσανε να τα σύρουν, τα κάνανε πλάκες πολύ χοντρά, και τα
φορτώνανε απ’ τη μια κι απ’ την άλλη στα πλευρά του ζώου.
Στο βουνό τα κόβανε επί τόπου;
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Ναι, στο βουνό τα κόβανε. Είχε νεροπρίονο παλιά εκεί. Είχε και νεροπρίονο, αλλά κόβανε και με τα χέρια, με τα πριόνια. Τώρα έχουν τα
αλυσοπρίονα, έχουν μηχανές που δουλεύουν με ηλεκτρισμό, τώρα πια
δεν κουράζεται ο κόσμος. Ενώ παλιά υπέφερε.
Παρόλα αυτά την προτιμάτε εκείνη την εποχή.
Ναι, πολύ πιο ωραία ήτανε. Πολύ πιο ωραία. Κάναμε νυχτέρια, είχαμε παρέες, ήτανε πολύ πιο ωραία. Τώρα κάθομαι μόνη μου μέσα στο σπίτι
και το χωριό είναι ερημωμένο, δεν έχει κόσμο, μείναμε πολύ λίγοι.
Άδεια σπίτια και τίποτα άλλο τώρα. Μόνο την Κυριακή που θα πάμε
στην εκκλησία. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
Δεν θα μπορούσε να επιβιώσει τώρα πια μια οικογένεια από την ξύλευση
στο δάσος; Δεν ζητιέται πλέον ξυλεία για σπίτια;
Ε, είναι τα έτοιμα τώρα πια. Δεν συμφέρει να κάνουν τη δουλειά αυτή.
Είναι και τα αλουμίνια. Κάνουν τα αλουμίνια και δεν παραδουλεύουν
τα ξύλα.
Έπιπλα από ξύλο του πεύκου γινότανε παλιά;
Όχι. Μόνο από κερασιά και καρυδιά.
Στα απλά νοικοκυριά, τα φτωχικά, τα αγροτοποιμενικά, που είχανε το
σοφρά, να τώρα βλέπω εκεί το σκαφίδι της ζύμης, που είναι από
πεύκο.
Από πεύκο είναι. Ναι κάνανε. Φτιάχνανε. Κάνανε μπαούλα, πιατοθήκες
παλιές, πριν. Τώρα έχουμε τα ντουλάπια εμείς. Φτιάχνανε πινακωτές
για τα ψωμιά. Κάνανε.
Με τα άλλα ξύλα φτιάχνανε τα πιο πολυτελείας έπιπλα. Αλλά και με το
ξύλο του πεύκου φτιάχνανε σκεύη και κάποια απλά έπιπλα. Θυμάστε κάποια;
Ο πεύκος δεν έφτιαχνε έπιπλα καλά. Τα πιο ωραία έπιπλα γίνονταν από
κερασιά. Με καρυδιά, με μουριές, αυτά είχανε πολύ ωραίο χρώμα,
όταν τα φτιάχνανε. Ο πεύκος συνήθως ήτανε για σκεπές, για ταβάνια,
για πατώματα, τέτοια πράγματα.
Ο παππούς μου ήτανε καραβομαραγκός και θυμάμαι ότι όλα τα έπιπλα
στο σπίτι ήταν από τα ξύλα του ταρσανά. Δηλαδή είχαμε τραπέζια
από κει, πάγκους, σκάμνες, σκαμνιά, σκαφίδι. Δηλαδή είχαμε κάποια χρηστικά αντικείμενα από πεύκο στο σπίτι.
Ήτανε άλλος ο πεύκος που κάνανε και τέτοια. Εδώ πάνω έχομε μια τοποθεσία που λέγεται του Μαράσ’. Εκεί υπάρχει μια ξυλεία, η οποία
δεν υπάρχει αλλού πουθενά. Αυτό το ξύλο δεν σαπίζει με τίποτα.

435

Άβαφτο να βρέχεται, δεν παθαίνει τίποτα.
Αυτό το ξύλο έχει ειδική ονομασία; Ήταν πεύκο;
Πεύκο είναι. Ο Γιάννης το ξέρει καλύτερα. Ήταν η μαλακή… δεν θυμάμαι
ακριβώς, ήταν από μέσα δαδί, άσπρο δαδί, όχι απ’ αυτό το έντονο,
το κόκκινο που βγαίνει απέξω, αυτό δεν βγαίνει, αλλά ήταν πιο γερό
το ξύλο. Πάρα πολύ γερό.
Θυμάστε στο σπίτι του παππού σας, στο νοικοκυριό της γιαγιάς σας,
έπιπλα από πεύκο;
Ναι εκείνοι είχανε. Πιο παλιά. Ύστερα οι πιο νέοι από μας κάνανε από
κερασιές και καρυδιές. Ενώ πιο παλιά κάνανε κι από πεύκο.
Όταν ήσασταν παιδί και πηγαίνατε στου παππού το καλύβι ή το σπίτι,
τι βλέπατε από έπιπλα εκεί μέσα;
Έπιπλα είχαν παλιά τον πάγκο, παγκέτες τα λέγανε, ήτανε μακριά όπως
τα σεντούκια, αλλά πολύ μακριά, και βάζανε μέσα μαγεριές, βάζανε
το σιτάρι, το ψωμί, το αλεύρι, αυτά τα πράγματα. Είχανε πιατοθήκες,
κάνανε σοφράδες, τραπέζια μικρά χαμηλά, σκαμνάκια, αυτά.
Σκεύη κουζίνας είχανε ξύλινα; Κουτάλια, γαβάθες κτλ.
Κουτάλια και κουτάλες είχανε.
Παγκάκια για τις αυλές;
Ναι. Και παγκάκια γινόντανε και τραπέζια, για να κάθονται έξω στις αυλές.
Τρίποδα κρεβάτια από πεύκο φτιάχνανε;
Φτιάχνανε και τα τρίποδα για τα κρεβάτια από πεύκο. Κόβανε πεύκια
και βάζανε σανίδια χοντρά κι από πάνω βάζανε το στρώμα και τις
μαξιλάρες τις μεγάλες που είχανε και τα στρώματα ήτανε με μαλλιά,
από πρόβατα τότε. Τα παίρνανε, τα πλένανε καλά καλά, τα ξαίνανε
και κάνανε τα στρώματα και τα μαξιλάρια κι έτσι παντρεύονταν τότε
ο κόσμος. Αυτές ήτανε οι προίκες που παίρνανε τα κορίτσια.
Κάτι άλλο για το δάσος έχετε να μας πείτε; Γιατί τα ξύλα τα λέγανε
βουβά;
Τα λέγανε βουβά, γιατί ήταν στρογγυλά και μακριά τα ξύλα αυτά.
Ναι, δηλαδή βουβά λέμε τα αμίλητα. Αυτά που δεν έχουν φωνή. Τι
σχέση έχει αυτό με τα ξύλα;
Ε, Κοίτα τα να δεις. Όταν είναι ζωντανό το πεύκο, και το πουλάκι και το
κλαράκι και τα πάντα όλα, όταν φυσάει, δεν έχει μια μουρμούρα, τι
ωραίο που είναι ε; τι ωραίο, όταν κάθεσαι στο δάσος κι ακούς εκείνο
το ελαφρύ αγεράκι, τι ωραίο! Και κείνο το οξυγόνο και κείνο το
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άρωμα του πεύκου, που μυρίζει η βελόνα αυτή απ’ το πεύκο, εκείνη
η ωραία μυρωδιά, που δεν τη βρίσκεις αλλού πουθενά.
Το λένε και ψόφιο το ξύλο.
Όταν πέσει κάτω, βέβαια. Ψοφάει.
Οπότε έχει σχέση το βουβό και το ψόφιο ξύλο, με τη ζωή που είχε το
δέντρο, πριν κοπεί.
Και το πεύκο το κομμένο, όταν το αφήσουν λίγο καιρό, πιάνει σκουλήκι
μέσα απ’ τον φλοιό. Γι’ αυτό, η πρώτη δουλειά που θα κάνουν, είναι
αυτό. Να ξεφλουδίσουν το πεύκο.
Πώς βλέπετε το μέλλον σ’ αυτή τη δουλειά του δάσους, την ξύλευση
και την υλοτομία;
Δεν υπάρχει μέλλον για τους μαραγκούς και τους ξυλουργούς. Αυτά που
κάνανε οι παλιοί, δεν γίνονται τώρα. Γιατί τώρα δεν έχουν ούτε ζώα
να τα μεταφέρουν. Τα πριόνια τώρα δεν τα πιάνουν οι νέοι, γιατί
έχουν μάθει στην ευκολία. Σου λέει ποιος ο λόγος να ταλαιπωριέμαι
με αυτά τα πράγματα;
Δηλαδή οι λόγοι είναι οικονομικοί πιο πολύ και η δυσκολία του παραδοσιακού τρόπου της κοπής των ξύλων.
Ναι. Τώρα όπου υπάρχει δρόμος, πηγαίνουν με τα φορτηγά και τα φορτώνουν απάνω. Ενώ παλιά δεν είχε ούτε δρόμους, γιατί δεν είχε αυτοκίνητα. Στο χωριό μας είχε ένα αυτοκίνητο μονάχα παλιά και μια
μηχανή.
Και μια τελευταία ερώτηση. Θυμάστε ξύλινα ιερά σκεύη στην εκκλησία;
Στην εκκλησία είχανε ξύλινες μεγάλες κούπες για τον αγιασμό.
Ξύλινες κούπες αγιασμού; Από πεύκο;
Από πεύκο. Ναι. Είχε.
Και ήταν από πεύκο;
Ναι. Και εξαπτέρυγα είχε από ξύλο και μανουάλια και κηροπήγια από
ξύλο και πολυελαίους και τραπεζάκια και εικόνες. Ξύλινα ήταν και
τα τέμπλα παλιά, οι καρέκλες. Δεν υπήρχαν παλιά σουηδικά. Κι αυτά
με πεύκο.
Κυρία Ευαγγελία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Δημήτρης Παπαγεωργίου
Η συνάντηση έγινε στο σπίτι της αδελφής του Δημήτρη Παπαγεωργίου, κυρίας Καλλιόπης Παπαγεωργίου, στον Όρμο Μαραθοκάμπου,
στις 19 Δεκεμβρίου 2013. Ερωτήσεις υπέβαλλε ο Κώστας Δαμιανίδης.
Συμμετείχαν τα ανίψια Μαρία Παπαγεωργίου και Γιάννης Παστρικός.
Πέστε μας κ. Δημήτρη το όνομα σας και πότε γεννηθήκατε;
Δημήτριος Παπαγεωργίου του Αργυρίου. Γεννήθηκα το 1928, 20 Απριλίου.
Μάλιστα. Πώς ξεκινήσατε στην τέχνη;
Εγώ πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Ο πατέρας μου ήτανε ναυπηγός, έκανε
βάρκες, καϊκάκια, όχι πολύ μεγάλα, να πούμε μέχρι 20-40 τόνοι. Εγώ
στο σχολείο που πήγαινα, είχα μανία να μάθω την τέχνη. Και την
έμαθα βέβαια καλά. Τα γράμματα δεν τα ήθελα καθόλου. Έκανα
βάρκα 12 χρονών μόνος μου. Μετά βέβαια έγινε ο πόλεμος, 13 χρονών.
Μόλις βγήκα απ’ το σχολείο, έγινε ο πόλεμος. Το ’39-’40. Δεν είχε
ούτε Γυμνάσιο, ούτε τίποτα, και έμεινα στον ταρσανά από δώδεκα
χρονών, δούλευα την τέχνη στον ταρσανά εκεί, τέλος πάντων μια δουλειά πολύ βαριά, και φτωχιά δουλειά ήτανε δηλαδή, μεροκάματο
παίρναμε 30 δραχμές και δουλεύαμε 20 ώρες το εικοσιτετράωρο. Δεν
είχε ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα. Άμα έφεγγε το πρωί έπρεπε να είσαι
στη δουλειά, και άμα νύχτωνε, έπρεπε να φεύγουμε, αλλά και τη
νύχτα καμιά φορά, όταν σχολνούσαμε απ’ τον ταρσανά, πηγαίναμε
να φέρουμε ξύλα. Κουβαλούσαμε ξύλα. Απ’ τον Αϊ Γιάννη απ’ τα
Κουμέικα κι απ’ αλλού.
Τα ξύλα τα κόβατε εσείς, ή τα κόβανε οι υλοτόμοι.
Όχι. Μας τα φέρνανε οι υλοτόμοι τα ξύλα, κι εμείς πηγαίναμε και τα παίρ-
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ναμε. Αλλά μια δουλειά τι να πούμε, δεν υπήρχε πιο βάρβαρη δουλειά
απ’ αυτήν. Ερχόμασταν τα μεσάνυχτα, θα βγάλουμε τα ξύλα, το πρωί
έπρεπε κάπου έξι η ώρα να είσαι στη δουλειά. Δηλαδή τέσσερις πέντε
ώρες να κοιμηθούμε. Ήμουνα δεκαοχτώ χρονών παιδί και δεν είχαμε
ούτε παπούτσια να βάλουμε. Δουλεύαμε, τα παντελόνια μας ήτανε
όλο μπαλώματα, που λέει ο λόγος. Ήτανε φτωχά τα χρόνια τότε.
Πολλή φτώχεια.
Τα ξύλα πώς τα κουβαλούσατε;
Τα ξύλα τα κουβαλούσαμε με βάρκες, τα κάναμε σάλια στη θάλασσα, τα
ρίχναμε στη θάλασσα, τα καρφώναμε, τα δέναμε, και τα τραβούσαμε
με τη βάρκα, άμα είχε άμμο, τα τραβούσανε γιντέκι1 απόξω απ’ την
άμμο.
Για πέστε μου. Τα σάλια πώς τα φτιάχνατε; Με λεπτομέρεια δηλαδή.
Πώς τα κάνατε;
Τα βουβά άμα τα ρίχνανε στη θάλασσα, τα δένανε με σχοινιά, φαλαγγόδεμα μπροστά και πίσω. Παίρναμε σκόρτσα, μαδέρια και πρόκες, και
καρφώναμε κι όλας απάνω. Ε, βάζαμε οκτώ-δέκα κομμάτια ξύλα, δεν
παίρναμε και πενήντα κομμάτια, δέκα κομμάτια ξύλα, δεκαπέντε.
Βουβά ήτανε; Τι ήτανε.
Βουβά. 6, 8, 10 μέτρα ξύλα. Ναι.
Και τα σέρνατε μετά με...
Τα βγαίναμε έξω, με τα χέρια τα βγαίναμε. Αλλά ήμασταν τότε άνθρωποι,
τι να λέμε. Και τα κουβαλούσαμε με τον ώμο. Σηκώνανε τρεις κι έμπαινες από κάτω, έβαζε τον ώμο του, και φεύγανε οι άλλοι, και πή1. Σημείωση απομαγνητοφώνησης: Το γιντέκι, το σχοινί αυτό είχε κόμπους
στο σημείο που δένονταν πάνω σε ένα χοντρό πανί, ή σε μια πλατιά λωρίδα ειδικής ζώνης, καμωμένης από το ίδιο υλικό, που φτιαχνόταν το εσωτερικό των
σαμαριών των ζώων. Αυτή τη ζώνη, τη ζεύονταν οι άνθρωποι απ' τους
ώμους χιαστί στο θώρακα και την πλάτη. Οι κόμποι βοηθούσαν καθώς μπλέκονταν μεταξύ τους στο δέσιμο, να μη γλιστράει το σχοινί απ' τη ζωστήρα αυτή.
Οι άνθρωποι που τράβαγαν ζωμένοι γιντέκι ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες
μπροστά και πίσω. Η πίσω ομάδα φρενάριζε να ξύλα όταν κάποιες φορές λόγω
κυματισμού προχωρούσαν περισσότερο απ' ό,τι έπρεπε, με κίνδυνο να παρασυρθούν και οι ζεμένοι μπροστά εργάτες. Σχοινί γιντέκι χρησιμοποιούσαν
ακόμα και στις νυχτερινές παράνομες εξορμήσεις τους οι ψαράδες, που τραβούσαν δίχτυα απ' έξω απ' την παραλία, τον γρύπο, μικρό τρατόδιχτο, ή και
τράτα. Τη δραστηριότητα αυτή την προσδιόριζαν και με τη λέξη κρόκο, στο
ψάρεμα, που σήμαινε κατ' επέκταση το τράβηγμα των διχτυών με γιντέκι.

439

γαινες με τον άλλον. Έμενε ένας μονάχα στο ξύλο απάνω. Δηλαδή
ξύλα άμα λέμε, 5, 6, 7, 10 μέτρα και μένανε ένας, δύο άνθρωποι. Μια
δουλειά που δεν μπορεί να τη βάνει το μυαλό μου. Γι’ αυτό ξέφυγα
από 18 χρονών. Ο πατέρας μου ήθελε, επέμενε, να μείνω στον ταρσανά. Γιατί τι να σου πω; Είχα μανία κι έγινα μάστορας καλός. Αφού
έκανα τον πρωτομάστορα ύστερα. Διόρθωνα τον πατέρα μου! Μου
άρεσε πολύ η δουλειά, αλλά ήτανε φτωχιά. Δεν είχαμε. Δηλαδή, σου
λέω, 18 χρονών άνθρωπος δούλευα και δεν είχα παπούτσια και παντελόνι. Λοιπόν μετά, κάναμε ένα δικό μας, 45 τόνοι, ένα καϊκάκι,
μόνοι μας, δουλεύαμε μεροκάματο σε ξένα καΐκια, τότες του Σουρλάγκα που κάνανε, έχω δουλέψει εκεί καμιά εικοσαριά μεροκάματα.
Και μετά άμα σχολάγαμε, το βράδυ, δουλεύαμε στο δικό μας. Και
δουλεύαμε και Κυριακές. Και κάναμε ένα καΐκι 40 τόνους με τον
αδελφό μου και τον πατέρα μου. Κι αφού το ετοιμάσαμε, δεν είχαμε,
που λέει ο λόγος, ούτε μηχανή, ούτε πανιά. Και μας έστειλε ένας θείος
μου, που ήταν με τα βαπόρια, και πήραμε πανιά και τα ράψαμε εδώ
και το κάναμε ιστιοφόρο και φύγαμε από δω με τα πανιά και πήγαμε
στον Πειραιά με τα πανιά.
Τι καΐκι ήταν αυτό;
Βαρκαλάς ήτανε. Μπροστά ήτανε καραβόσκαρο και πίσω παπαδιά.
Και τι πανιά του είχατε βάλει;
Το ένα ήτανε ψάθα μπροστά και το άλλο μπούμα με ράντα. Κάναμε οκτώ
μερόνυχτα να πάμε και είχαμε 50 κιλά νερό, τέσσερις άνθρωποι ήμαστε. Με αυτό πήγαμε οκτώ μερόνυχτα. Φύγαμε αποβραδίς από δω
και πήγαμε μέχρι τα Βοτσαλάκια, μας πήγε ο καιρός. Αλλά όταν τα
ρέματα γυρίσανε, μας έφερε εδώ στον κάμπο παρά δω στα κτήματα.
Και μας λέει ένας θείος καπετάνιος που είχαμε: βρε τι κάθεστε, δεν
μπαίνετε σε βάρκα; Και μπήκαμε μέσα στη βάρκα και τραβούσαμε
κουπιά με τον Ανυφαντή, του Δημήτρη τον πατέρα. Και τραβούσαμε
ένα καΐκι 45 τόνοι και το πήγαμε στο Μπουγάζι κι από κει πήραμε
αέρα, τέλος πάντων, αλλά φτάσαμε στον Πειραιά, οκτώ μερόνυχτα
κάναμε. Εδώ στις Φλέβες μείναμε και πήγαμε από έξω απ’ τον Πειραιά και τα ρέματα το πρωί μας ξαναβγάλανε, το τραβούσαμε πάνω
απ’ τις Φλέβες και πήγαμε στο Πέραμα με τα κουπιά.
Και μετά του βάλατε μηχανή;
Ναι, βάλαμε μηχανή μετά. Μια ελληνικιά του Αξελού. Μια μηχανή 40
άλογα και κάναμε ταξίδια μ’ αυτό. Αλλά ε, τέλος πάντων, τότες δεν
είχε βαπόρια εδώ η Σάμος και κάναμε δρομολόγια Σάμο-Πειραιά,
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φέρναμε εμπορεύματα, πηγαίναμε κάρβουνα, ξύλα ναυπηγήσιμα στον
Πειραιά και σαδώ φέρναμε εμπόρευμα. Μετά κάναμε ένα 75 τόνοι,
ένα κορβετάκι και μ’ αυτό είχα πάει στη Λιβύη σφουγγάρια. Έξι
μήνες ουρανό και θάλασσα και πίναμε ζεματιστό νερό από βαρέλια
σκουριασμένα με σκουριά. Βάζαμε την τρούμπα και τραβούσαμε και
δεν μπορούσες να πατήσεις απάνω, φορούσαμε σαγιονάρα, γιατί ζεματούσανε και πίναμε απ’ αυτό το νερό, αλλά ήτανε μισό μισό με τη
σκουριά. Είχαμε και γαλέτα μέσα, η γαλέτα σκουλήκιασε σε τρειςτέσσερις μήνες, τη χτυπούσαμε και πέφτανε τα σκουλήκια και τρώγαμε τη γαλέτα. Τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα που λέμε, είναι
πραγματικά, αλλά δεν τα πιστεύουν οι ανθρώποι. Μετά άμα ήρθαμε
από τη Λιβύη, με τον αδελφό μου, πιάσαμε και κάναμε ένα πέραμα
και βάλαμε μηχανή του Αξελού, αλλά το κάναμε μόνοι μας, εγώ ο
αδελφός μου κι ο πατέρας μας, είχαμε και δύο μαστόρους, κι ο πατέρας της Μαρίας. Δούλεψε κι ο πατέρας της, όχι πολύ, και το κάναμε
σε έξι μήνες μόνοι μας, το αρματώσαμε, περάσαμε τη μηχανή, και
άμα πήγα ναύτης, πήρα ένα δίπλωμα κυβερνητικό, μέχρι 150 τόνοι.
Κι αρχίσαμε. Από 25 χρονών έκανα τον καπετάνιο. Αλλά ήμουν γερός
και ταξίδευα με φουρτούνες. Μετά απ’ αυτό κάναμε το άλλο, το
Ανάργυροι. Ο πατέρας σου έμεινε έξω, εγώ ταξίδευα, ήμουν καπετάνιος...
Ο πατέρας της Μαρίας;
Ο αδερφός μου, ο πατέρας της Μαρίας. Κάθισε εδώ και κάνανε ένα 420
τόνοι. Άγιοι Ανάργυροι, ένα πέραμα. Μ’ αυτό πήγα να πάρω τη μηχανή εγώ στο Βόλο, την κάνανε τη δουλειά. Κι εδώ πήρανε φωτιά,
και τσουρουφλίστηκε απέξω, αλλά δεν κάηκε το καΐκι. Τέλος πάντων,
το ξύσαμε πάλι, το ’56 ήτανε αυτή η δουλειά. Μετά κάνανε το μεγάλο
το πέραμα, αλλά δεν δούλεψα εγώ, καμιά δεκαπενταριά μέρες δούλεψα, ήτανε ο Γιάννης, ήτανε νιόπαντρος, τότε παντρεύτηκε, αυτή η
δουλειά ήτανε το ’59. Αλλά το πιο σπουδαίο ήτανε ότι ήταν όλα χειροποίητα. Δεν είχαμε εργαλεία, ούτε κορδέλες καλές, ούτε αυτά. Το
πριόνι το είχαμε, αλλά τα ξύλα, ένας από πάνω, ένας από κάτω, σκίζαμε ξύλα 8 με 10 μέτρα με το πριόνι αυτό.
Πώς το λέγατε το πριόνι αυτό;
Το μικρό που ξεγυρίζαμε το λέγαμε ξεγυριστάρι, αλλά το πριόνι το μεγάλο
το λέγαμε πριόνι.
Μου είπατε προηγουμένως ότι με το πρώτο καΐκι μεταφέρατε ξύλα ναυπηγήσιμα. Αυτά πώς τα μεταφέρατε πάνω στο καΐκι; Πώς τα τοποθετούσατε;
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Τι να σου πω, είχαμε παλάγγα, τα μικρά καΐκια ούτε βίντσι δεν είχανε, με
τα χέρια τα φορτώναμε. Με τα παλάγγα τα δέναμε και τα βγαίναμε
πάνω στο καΐκι. Ξύλο 200 κιλά…
Στο κατάστρωμα επάνω;
Στο κατάστρωμα και στο αμπάρι. Όσα χωρούσανε στο αμπάρι, τα βάζαμε
στ’ αμπάρι. Τα βαριά. Ήτανε τρία τέσσερα μέτρα αμπάρι, αλλά όσα
μπαίνανε μέσα, γεμίζαμε τ’ αμπάρι κι ύστερα βάζαμε στην κουβέρτα.
Και στην κουβέρτα πού τα βάζατε, ξεπερνούσανε τα παραπέτα;
Ναι, ξεπερνούσανε τα παραπέτα.
Και τι κάνατε για να τα συγκρατήσετε;
Βάζαμε και ξύλα όρθια, όρθια ξύλα, μετά τα δέναμε κι όλας με σχοινιά.
Επικίνδυνο ήταν αυτό.
Ε, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτά τα καΐκια ήτανε έτσι φαρδιά, και δεν
υπήρχε φόβος να μπατάρουνε.
Τους βάζατε και σαβούρα μέσα;
Όχι. Άμα φορτώναμε ξύλα, δεν βάζαμε σαβούρα.
Αλλά γεμίζατε το αμπάρι με ξύλα όμως.
Γεμίζαμε το αμπάρι, όσα χωρούσαν βέβαια μέσα, και μετά γεμίζαμε και
την κουβέρτα. Αν αυτό το καΐκι ήταν το σαραντάρι, το σαραπέντε
τόνοι, βάζαμε 50 κυβικά ξύλα μέσα, ναι. Κάρβουνα βάζαμε βέβαια,
δίπλα αυτά, και τα κάναμε χαβαλέ, ενάμισι μέτρο, δυο μέτρα χαβαλέ,
κάρβουνα, ξυλοκάρβουνα, χύμα αυτά βέβαια, και στο αμπάρι χύμα.
Ύστερα μ’ αυτό το μικρό καϊκάκι δεν είχαμε δουλειά και πηγαίναμε
μέχρι τη Σαμοθράκη επάνω. Και φορτώναμε κάρβουνα και τα φέρναμε στον Πειραιά. Απ’ τη Σαμοθράκη στον Πειραιά πηγαίναμε. Και
πήγα και στην Πόλη, κουβαλούσαμε ψάρια απ’ την Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά. Με σαράντα άλογα μηχανή να κουβαλάς ψάρια
στον Πειραιά απ’ την Κωνσταντινούπολη 420 μίλια, να πας με το
καΐκι, πεντέξι μίλια πηγαίναμε.
Από δω κουβαλάγατε πεύκα έτσι;
Ναι, ναι. Ναυπηγήσιμα ξύλα αυτά, τα πεύκα. Τότε οι υλοτόμοι τα κόβανε
και τα τετραγωνίζανε, τα πελεκούσανε με μπαλτάδες και τα κάνανε
ωραία, τετράγωνα. Πέντε μέτρα, έξι, εφτά, οκτώ μέτρα. Διάφορα
στραβά, γιατί τα πηγαίναμε στο Πέραμα και κάνανε καΐκια, τις ανεμότρατες, και έπρεπε να έχει στραβά ξύλα μέσα.
Τα ξέρανε οι υλοτόμοι τα στραβά ξύλα;
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Ε! πώς δεν τα ξέρανε; Τους λέγαμε εμείς ότι θέλουμε στραβά ξύλα και τα
φέρνανε στραβά ξύλα, τα πελεκούσανε, ήτανε ωραία.
Όταν τα παίρνατε εσείς στο δικό σας το καρνάγιο τα ξύλα και τα χρησιμοποιούσατε για τα καΐκια, τι άλλη επεξεργασία τους κάνατε;
Τα κόβατε κατ’ αρχήν.
Τα σχίζαμε, γιατί ένας ήθελε να πούμε 30 πόντοι, 20 πόντοι, τα σχίζαμε
ανάλογα το χόντρος που θέλανε, και τα σχίζαμε όλα με το πριόνι.
Μετά τ’ αφήνατε να στεγνώσουνε;
Τα μαδέρια, τα μαδέρια κανονικά, τ’ αφήναμε να στεγνώσουνε, γιατί άμα
τους έδινε ο ήλιος, ξερομαχούσανε, πώς να το πω, ενώ τώρα οι σκαρμοί, τα χοντρά αυτά, γιατί αυτό το μεγάλο που κάναμε ήταν 15Χ1530 πόντοι σκαρμοί. Τέτοιοι. Γιατί ήτανε δυο μαδερωμένα. Κατάλαβες; Ένα έπιανε από κάτω, το λέμε βαθικό. Το κάτω κάτω, μπαίνει
στην καρένα. Το άλλο το λέμε ποδάρι, το παραπάνω στραβόξυλο, παραπάνω άλλο στραβόξυλο και παραπάνω το μακρύ αυτό, από πάνω
στο παραπέτο, το λέμε μάνταλο. Αυτό μπορεί να ήτανε και 4 μέτρα.
3-4 μέτρα. Αναλόγως το καΐκι.
Τα σχίζατε και μετά τ’ αφήνατε να ξεραθούν στον ήλιο;
Στον ήλιο, ναι.
Πόσον καιρό τ’ αφήνατε; Πόσες μέρες;
Αναλόγως, δεκαπέντε μέρες, είκοσι μέρες. Όταν βρίσκαμε μεγάλα ξύλα 7
-8 μέτρα, τα σχίζαμε και τ’ αφήναμε και ένα μήνα. Μέχρι να γίνει το
καΐκι, ήταν μαδέρια κομμένα. Μπορεί να ήταν κι ένα μήνα και δυο.
Τα ρίχνατε καθόλου μέσα στη θάλασσα;
Άμα ήτανε να τα καρφώσουμε απάνω και ήτανε ξερά πολύ, τα ρίχναμε
στη θάλασσα, για να λυγάνε να μη σπάζουν, το κατάλαβες; Είχε ξύλα
στραβά μαδέρια, που άμα ήτανε πολύ ξερά, τα βάζαμε στους γρύλους
και μπορούσε να σπάσει και τότε τα βάζαμε κάνα δυο, τρεις ώρες,
πέντε ώρες στη θάλασσα, ήτανε πιο μαλακά και δουλεύονταν καλύτερα.
Μετά όταν τα τοποθετούσατε πάνω στο σκελετό, τα ζεσταίνατε καθόλου; Για να λυγίσουν;
Όχι δεν τα ζεσταίναμε. Μόνο στη θάλασσα. Δεν τα ζεσταίναμε. Δεν είχαμε
καμίνια, ούτε φωτιά.
Μίνιο τα περνάγατε;
Τα μεγάλα καΐκια τα χοντρά, τα μαδέρια, 6 πόντοι μαδέρι και τέτοια, δεν
τα περνούσαμε. Καμιά φορά τα περνούσαμε ή πυρηνέλαιο ή μπλακ,
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παίρναμε και τα περνούσαμε από μέσα.
Γιατί, ήταν καλύτερα;
Ε, για να βαστάνε. Το λάδι ή το πετρέλαιο το βαστάει το ξύλο. Η Σάμος
έβγαζε τα καλύτερα ξύλα. Δεν βγάζανε τη ρετσίνη από πάνω και το
ξύλο, αν του τραβήξεις τη ρετσίνη, γίνεται, πώς να στο πω, γίνεται
άρρωστο. Άμα έχει ρετσίνη το ξύλο μέσα μπορεί... Έχει εδώ καΐκια,
50 χρονών. Βαστάνε τα πεύκα 50 χρόνια.
Η διαφορά δηλαδή του πεύκου της Σάμου με το πεύκο απ’ τη Μυτιλήνη
ή από τη Θάσο ήτανε η ρετσίνη;
Είναι καλύτερα τα ξύλα της Σάμου.
Γιατί είναι καλύτερα;
Γιατί, σου είπα. Δεν τραβούσανε τη ρετσίνη από μέσα.
Ένα είναι η ρετσίνη, άλλο τίποτα; Έχει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για τα ξύλα της Σάμου;
Τι να σου πω; Ότι τα καλύτερα ξύλα και στον Πειραιά που πηγαίναμε και
κάνανε καΐκια ήτανε σαμιώτικα; Κι ακόμα σαμιώτικα βάζουνε. Πάνε
κάτω στην Κοιλάδα, σαμιώτικα ξύλα. Μετά το καϊκάκι στη Σύρα, πηγαίναμε πολλές φορές εκεί, που κάνανε καΐκια, τα πηγαίναμε εμείς
από τη Σάμο.
Τα πετσώματα, μου είπατε, ότι τ’ αφήνατε να στεγνώσουν και μετά τα
βρέχατε.
Ναι, αν είχε το ξύλο, πώς να σου πω, από κάτω τα λέγαμε τουρέλα, καβαλάρηδες, τέλος πάντων, ή από πάνω αν ήτανε στραβό, άμα ήτανε
σε ίσο μέρος, δεν ήτανε ανάγκη να το... κατάλαβες. Αν ήτανε στραβό
στην πλώρη ή στην πρύμη το βάζαμε στη θάλασσα δυο τρεις ώρες
και πέντε ώρες αναλόγως και μαλακώνανε λίγο και λυγούσανε καλύτερα.
Με τους σκαρμούς κάνατε κάτι αντίστοιχο; Τι κάνατε; Τους σκαρμούς,
όταν τους κόβατε, μετά τους κάνατε κάποια επεξεργασία;
Τίποτα. Τους σχίζαμε, τους βάζαμε απάνω, το πολύ πολύ τ’ αλείβαμε ή
κατράμι μπλακ ή αυτά, εμείς τ’ αλείβαμε πυρηνέλαιο, που λέει ο
λόγος.
Πυρηνέλαιο, ε;
Ναι. Τα μικρά καΐκια τ’ αλείβαμε μπογιά, τα πιο πολλά ήταν αροκάνιστα.
Και ήτανε ξύλο χωρίς ροκάνι, που λέει ο λόγος, οι σκαρμοί αυτοί. Και
τα μαδέρια για τα μεγάλα καΐκια δεν τα ροκανίζαμε, έτσι μπαίνανε.
Απ’ το πριόνι τα βάζαμε απάνω σκέτα.
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Μάλιστα. Και τα πλανίζατε μετά, τα ροκανίζατε;
Όχι, τίποτα. Τα από κάτω ναι. Από πάνω τα ροκανίζαμε για να βαφτούνε,
τα ροκανίζαμε απάνω, τα πελεκούσαμε, τα ροκανίζαμε, τα κάναμε
καλά τα πάνω.
Άλλα ξύλα χρησιμοποιούσατε εκτός από πεύκο;
Εμείς στη Σάμο δεν χρησιμοποιούσαμε.
Ούτε για καρίνα, ούτε για ποδοστάματα, ούτε για μπρατσόλια, ούτε
για φουρνιστές, όλα ήτανε πεύκο;
Όλα πεύκο ήτανε. Καμιά φορά σε μικρά καΐκια, μπορεί να παίρναμε μερικά πρινάρια, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, κάνανε τσίτες από
κάτω, πώς να σου πω, κάνανε κόντρα καρένα, βάζανε πρινάρι, που
λέει ο λόγος, αλλά τέτοια η Σάμος δεν έχει πολλά. Σπανίως να βρεις
τέτοια.
Στο καρενάγιο όταν ξεκινάγατε ένα καΐκι, εσείς κάνατε σάλα. Δεν δουλεύατε μονόχναρο;
Μονόχναρο. Τα μικρά, 10-15 τόνοι δουλεύανε μονόχναρο. Εκείνα τα χρόνια
οι παλιοί δεν ξέρανε. Ο παππούς μου ήταν ναυπηγός. Κι έκανε καΐκι
200 τόνοι με μονόχναρο. Τότε στη δουλειά πριν 100 χρόνια, κάνανε
τα καΐκια με μονόχναρα. Δεν ξέρανε σάλα να ρίξουν.
Εσείς κάνατε καθόλου με μονόχναρο, είχατε δουλέψει μονόχναρο;
Μικρά σκάφη.
Είχατε φτιάξει μονόχναρο ή ήτανε τα μονόχναρα που είχε το ναυπηγείο;
Η αλήθεια ότι δεν κάναμε, το μονόχναρο κάναμε, ας πούμε, έξι-οκτώ πόστες μόνο και μετά το φουρμώναμε. Βάζαμε φούρμες. Κατάλαβες;
Κι απ’ τη φούρμα βγάζαμε το χνάρι και κάναμε τις υπόλοιπες φόρμες. Τώρα μετά εγώ, παρακολουθούσα στο Πέραμα, αυτοί κάνανε
σκάφη πολλά μικρά και βγάζανε χνάρια για 15 πόστες, είκοσι. Αλλά
εμείς δεν δουλέψαμε τέτοιο μονόχναρο. Κάναμε 7-8 πόστες, το ξέραμε
να πούμε, αφαιρούσαμε και στο φάρδος και στη στέλα κάτω. Βάζαμε
πινακίδι και στη στέλα και… αυτό. Αλλά κάναμε μέχρι 7-8 πόστες το
ένα καΐκι και μετά φουρμώναμε και βγάζαμε χνάρια απ’ τις φούρμες.
Τη σάλα πού τη ρίχνατε για τα μεγάλα καΐκια;
Σάλα, ...σάλα ρίχναμε. Ένα καΐκι, ας πούμε, που ήτανε 25-30 μέτρα, δεν
κάναμε όλο το μήκος, κάναμε το μισό, πιο λίγο. Βάζαμε στα μεγάλα
καΐκια, κάναμε κι οκτώ πόστες καμιά φορά και δέκα, σχεδόν ίδιες.
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Και μετά μετρούσαμε και βγαίναμε. Σάλα κάναμε δέκα μέτρα. Δεν
κάναμε 15 μέτρα. Κατάλαβες;
Την κάνατε έξω;
Απάνω εδώ είχαμε μπλόκια, σχίζαμε μαδέρια και στρώναμε κάτω μαδέρια,
τιρίζα (τερίζια), απάνω κάναμε εδώ ένα πράγμα.
Δίπλα στα μπλόκια.
Απάνω στα μπλόκια. Ναι. Βάζαμε ξύλα αποκάτω, τραβέρσες, κι από πάνω
μαδέρια και κάναμε ένα πάτωμα, σαν το σπίτι εκεί. Και κάναμε
σάλα.
Τι καΐκια κάνατε με σάλα;
Ε, απ’ όλα τα καΐκια κάναμε. Εμείς εδώ κάναμε βαρκαλάδες και κάναμε
και περάματα πολλά. Και λίμπερτι ύστερα και τέτοια κάναμε. Όλα
τα σκάφη τα κάναμε.
Εσείς τι κάνατε; Δηλαδή ο πατέρας σας κι εσείς τι κάνατε;
Κάναμε ένα βαρκαλά, κάναμε δυο μεγάλα περάματα. Αλλά ο πατέρας
μου έκανε και πιο μικρά και τρεχαντήρια έκανε, διάφορα. Με την
Κατοχή εδώ, με τον πόλεμο, κάναμε τέσσερα μυκονιάτικα καΐκια, μας
φέρανε αντάλλαγμα όσπρια. Πεντακόσια κιλά φασόλια για να κάνουμε ένα καΐκι.
Τι καΐκια ήτανε αυτά; Τα μυκονιάτικα;
Τρεχαντήρια ήτανε, κάποια τσερνίκια, μου φαίνεται. Το μεροκάματο ήτανε
ένα κιλό όσπρια. Λέμε το ’42-’43, τότε ήτανε. Ο κόσμος πεινούσε
εδώ. Και ξύλα να μας φέρνανε, τους δίναμε όσπρια. Τα λεφτά δεν
περνούσανε τότε.
Τα περάματα τα θυμάστε εσείς; Είχανε κάποιο χαρακτηριστικό τα περάματα εδώ τα μαραθοκαμπίτικα, τα σαμιώτικα; Δηλαδή αν βλέπατε σ’ ένα λιμάνι ένα πλωμαρίτικο πέραμα κι ένα μαραθοκαμπίτικο, τα ξεχωρίζατε ποιο είναι τι;
Ναι. Οι Πλωμαρίτες τα κάνανε πιο ψηλοκέφαλα, που λένε. Είχα δει καΐκια
Μυτιληνιά που ήταν πιο ψηλά τα κεφάλια. Εμείς τα κάναμε πιο
στρωτά.
Δηλαδή;
Πιο ισοκέφαλα, που λέμε.
Μάλιστα. Τα συριανά;
Τα Συριανά τα ίδια με τα σαμιώτικα ήτανε. Εγώ κι αυτοί οι Μαυρικαίοι
και ο μάστρο Γιώργης, που ήτανε φίλος μου. Του πήγαινα ξύλα κι
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επειδή είχαμε κι εμείς καρενάγιο και δουλεύαμε, ήτανε πολύ φίλοι
μου αυτοί. Ήτανε τρία αδέλφια. Οι Μαυρικαίοι.
Ποιο είδος καϊκιού σας άρεσε περισσότερο. Δηλαδή αν τώρα φτιάχνατε
ένα καΐκι, τι θα φτιάχνατε;
Κοίταξε. Τα καραβόσκαρα τώρα, μπορεί να είναι πιο καλά, είναι πιο δύσκολα. Έχει πιο πολλά στραβά πίσω, εμπρός, αυτό. Ενώ τα περάματα
είναι πιο εύκολα καΐκια. Κατάλαβες; Πίσω να κάνεις αϊνά κι αυτά,
είναι τα πιο δύσκολα. Τα περάματα είναι πιο εύκολα. Μπορεί να
είναι πιο όμορφα τα καραβόσκαρα, τα λίμπερτι, αλλά για τους ναυπηγούς είναι πιο δύσκολα.
Ε, τα περάματα έχουν τη δυσκολία τους εκεί στον κάτσουλα, στην
πλώρη. Πώς το λέτε αυτό εσείς;
Ε, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο κάτσουλας, η πλώρη. Είναι έτσι, ένα πράγμα
τόσο, δεν είναι σπουδαίο αυτό. Ενώ στα καραβόσκαρα οι πρίμες ήταν
λίγο πιο δύσκολες. Ήθελε πιο πολλά στραβά.
Κάνατε εσείς καραβόσκαρα;
Όχι. Δεν είχαμε κάνει εμείς.
Εδώ κάνανε στο Μαραθόκαμπο;
Κάνανε του Σουρλάγκα ένα, τριακόσιοι πενήντα τόνοι, τετρακόσιοι ήτανε,
οι Κασδαγλαίοι κάνανε ένα λίμπερτι κι αυτό ήτανε τετρακόσιοι τόνοι
καΐκι. Ανεμότρατες κάνανε εδώ, ο Σταύρος ο Ωρολογάς, έκανε δυο,
τρεις ανεμότρατες, καλές, ωραίες.
Αυτά για πού τα κάνανε, για ποια νησιά;
Αυτά τα κάνανε για τον Πειραιά. Κάνανε τέτοια δυο τρία και τα κάνανε
ανεμότρατες και τραβούσανε για ψάρια.
Πότε έγιναν αυτά;
Mετά τον πόλεμο με το σχέδιο Μάρσαλ. Τους έδωσε λεφτά και κάνανε
τέτοια καΐκια.
Να ξαναγυρίσουμε πάλι στα ξύλα. Εσείς παραγγέλνατε στον έμπορα
τα ξύλα έτσι;
Στον έμπορα. Είχε υλοτόμους που κόβανε ξύλα, παραγγέλνανε. Αλλά εμείς
τα μεγάλα καΐκια, εδώ που τα λέμε, τα παραγγέλναμε, ήτανε σαν έμπορας ένας, ο Ρίγλης. Κι αυτός είχε από τη Σάμο τους υλοτόμους που
κόβανε ξύλα, ήτανε πολύ γνωστοί του κι αυτός χρηματοδοτούσε και
του λέγαμε τι ξύλα να μας φέρει.
Τι του λέγατε δηλαδή;
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Ε, του λέγαμε θέλουμε μαδέρια για πετσώματα, εξάρια, εφτάρια, οκτάρια,
ή θέλουμε στραβά. Να μας φέρει στραβά ξύλα. Ή θέλουμε στραβά,
για σκαρμούς μέσα, πώς θα το κάνουμε. Ή θέλουμε μεγάλα ξύλα για
καρένα. 10 μέτρα επί 25, 30, ίσιο, να μην είναι στραβό, ή τις βάσεις
που κάναμε στις μηχανές, τις βάζαμε, ας πούμε, 30 πόντους, σαράντα,
μεγάλα ξύλα θέλαμε. Ή τα ποδοστάματα πίσω, που ήταν να βάλουμε
τη μηχανή, θέλαμε ένα ποδόσταμο να έχει τριάντα πόντους πίσω.
Αυτά τα κατεβάζανε στη θάλασσα με ζώα;
Πολλά μας φέρνανε με τα αυτοκίνητα. Φέρνανε απ’ τον Πύργο από πάνω,
αυτοί τα πηγαίνανε στη γραμμή με τα ζώα, τα φορτώνανε άνθρωποι
μέσα στα αυτοκίνητα και τα φέρνανε εδώ και τα κατεβάζανε.
Πριν από τ’ αυτοκίνητα που τα φέρνατε με σάλια, πώς γινόταν αυτό,
τα κατεβάζατε με ζώα;
Τα κατεβάζανε τα ζώα στην παραλία. Είχε σύρτες που λέμε απ’ τα ρέματα. Τα ζώα τα κατεβάζανε στην παραλία, εκεί τα πηγαίνανε κοντά
στη θάλασσα, δυο τρία μέτρα, πηγαίναμε εμείς, τα ρίχναμε στη θάλασσα, τρεις τέσσερις άνθρωποι, τα δέναμε, τα τραβούσαμε με τις
βάρκες.
Με τις βάρκες τα τραβούσατε ή με τα καΐκια;
Όχι, με βάρκα. Δεν είχε μηχανές τότε. Με τα κουπιά.
Μάλιστα. Και μετά τα φέρνατε εδώ και τα βγάζατε ή τα κρατάγατε
μέσα στη θάλασσα;
Στην παραλία, τα τραβούσαμε έξω εκεί, τρία, τέσσερα μέτρα απ’ τη θάλασσα, μετά άμα θέλαμε να τα σκίσουμε, τα βάζαμε στον ώμο, τρεις
άνθρωποι, μη συζητάς, τα σηκώναμε όλα. Ξύλα 200 κιλά.
Απ’ τη θάλασσα δεν ήταν πολύ βαριά τα βουβά;
Ε, βέβαια. Τα τραβούσαμε, ήταν και φρέσκα. Τα βουβά είναι βαριά. Άμα
είναι ξερά, είναι πιο αλαφριά.
Θέλω να πούμε πολλά πράγματα για τη σάλα, αλλά να μη σας κουράσω.
Αυτό το κατέχω το θέμα και κανείς άλλος δεν ξέρει, μονάχα εγώ και το
παιδάκι αυτό ξέρει. Άμα κάνεις ένα ξύλινο σκάφος, θα κάνεις την
πλευρά του. Κατάλαβες; Θα κάνεις την πλευρά του. Και χωρίς καρένα, μόνο με τα μαδέρια, θα κάνεις την πλευρά του. Αυτό μετά, άμα
το σκίσεις, το κάνεις μαδέρια και το βάλεις κάτω και το αυτόνεις
κάθε ξύλο, θα βγει το σκάφος αυτό.
Μοντέλο λέτε τώρα;
Ναι, το μοντέλο, ναι.
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Κάνανε εδώ μοντέλο μισομόντελο;
Είχα δει ένα, το είχε ο παππούς μου. Αλλά εμάς, αυτά που κάναμε στη
σάλα ήτανε μεγάλα. Αυτό που σου λέω το πέραμα ήτανε μεγάλο,
ήτανε 9,5 μέτρα φαρδύ, μου φαίνεται. Ήτανε 4,5 μέτρα ή 4,70 κι αυτό
το χνάρι, ήτανε περίπου 5 μέτρα ύψος, το κάναμε με μαδεράκι ψιλό.
Μαδέρι, όπως ήτανε αυτό, το βγαίναμε επάνω το χνάρι, και μετά σημαδεύαμε μ’ αυτό τα ξύλα. Αλλά ξύλα, γινότανε ο κάθε σκαρμός, γινότανε επτά, οκτώ ξύλα, και οκτώ η άλλη πάντα. 16 ξύλα γινότανε
για μια πόστα. Και τα τζαβετώναμε αυτά τα πράγματα.
Βάζατε καβίλιες καθόλου ή μόνο τσαβέτες;
Βάζαμε και καβίλιες. Εκείνα τα χρόνια βάζανε καβίλιες, τώρα τελευταία
δεν βάζανε, βάζαμε πρινάρια. Τρυπούσανε και βάζανε πρινάρια.
Εκείνα τα χρόνια είχε γαλβανισμένα. Είχανε γαλβανιζέ. Χαλάσανε
κάτι καράβες στον Πειραιά τότε αυτοί και βγάζανε σίδερα, που ήτανε
δηλαδή και είκοσι χρόνια, δεν παθαίνανε τίποτα. Ήτανε γαλβανιζέ,
καλό γαλβάνισμα. Και τα καρφιά, μας τα κάνανε στον Πειραιά, έρχονταν στο Πέραμα και τα γανώνανε εκεί.
Ανοίγατε τρύπα πιο πριν για το καρφί;
Βέβαια δεν πάει, ανοίγαμε το μισό και παραπάνω καμιά φορά, γιατί το
καρφί ήτανε και τέτοιο χοντρό. Αφήνανε τόσο να καρφωθεί μέσα στο
ξύλο. Αλλά ήτανε και το τρυπάνι πιο λεπτό. Δεν ήτανε τρυπάνι μπόσκο, κατάλαβες; Εκεί που ήτανε 10 χιλιοστά το σίδερο, το βάζαμε 8
χιλιοστά το τρυπάνι, 9 χιλιοστά. Να πηγαίνει κι αυτό μέσα.
Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση, καλό βράδυ.

Παναγιώτης Κοντάρας
Η συνάντηση έγινε στο σπίτι του ναυπηγού Παναγιώτη Κοντάρα,
στο Καρλόβασι, στις 28 Μαρτίου 2014. Ερωτήσεις υπέβαλλε ο Κώστας Δαμιανίδης. Η συζήτηση βιντεοσκοπήθηκε από το Γιάννη
Κολόζη.
Λέγομαι Παναγιώτης Κοντάρας του Ιωάννου. Έβγαλα το δημοτικό σχολείο
και μετά πέσαμε στη δουλειά με τον πατέρα μου. Κι εκεί συνεχίσαμε
την τέχνη μέχρι που γεράσαμε, αλλά μάθαμε την τέχνη. Ο πατέρας
μου δεν ήταν μάστορας. Ήταν Μικρασιάτης, ήταν μυλωνάς.
Από πού; Από ποια περιοχή;
Από το Σιβρισάρι. Εδώ, όταν ήρθε, έπεσε στο ναυπηγείο. Εκεί τον είδε ο
μπάρμπας μου, τον έκανε γαμπρό του και εν συνεχεία έμαθε την
τέχνη και κάναμε δικιά μας δουλειά.
Ο μπάρμπας σας ποιος ήτανε;
Ο Νικόλαος Ψιλαπάτης, ο γέρος, γιατί έχει και εγγονό. Και η μάνα μου
είναι Ψιλοπάτισσα. Λοιπόν, κι εκεί μάθαμε. Ανοίξαμε τη δικιά μας
δουλειά και συνεχίσαμε μέχρι τώρα που τα παρατήσαμε. Θα συνεχίζαμε ακόμα, αλλά τα παιδιά μας δεν θέλουνε να συνεχίσουν. Είναι κι
ο ανιψιός μου εδώ ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά αυτή.
Εντάξει. Τι φτιάχνατε; Τι καΐκια φτιάχνατε;
Επί το πλείστον τρεχαντήρια. Έχουμε φτιάξει και κότερα! Ένα στη Γαλλία,
το οποίο το ’χω μέσα φωτογραφία. Έχουμε κάνει ένα λίμπερτι στη
Σύρο. Στη Σαντορίνη βγάλαμε ένα λίμπερτι, το οποίο δουλεύει μέχρι
σήμερα τουριστικό κι άλλη μια ανεμότρατα μεγάλη στη Θεσσαλονίκη,
27 μέτρα, τόσο. Εν συνεχεία και στην Κρήτη κάναμε, στην Κύπρο ένα
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-δύο σκάφη και σε Μυτιληνιούς τα πιο πολλά τρεχαντήρια ψαράδικα,
μεγάλα, μικρά, διάφορα. Πολλά! Σε όλη την Ελλάδα έχουμε στείλει
σκάφη και βαρκαλάδες κι απ’ όλα!
Τα ξύλα που χρησιμοποιούσατε;
Σαμιώτικα! Τα καλύτερα ξύλα είναι της Σάμου! Τα οποία κρατούσανε,
είναι η ρετσίνη μέσα που κρατάει, που ’ναι αντοχής για το σκουλήκι
της θάλασσας.
Το πλεονέκτημα ήταν η ρετσίνη δηλαδή;
Η ρετσίνη, η ρετσίνη, η ρετσίνη!
Εσείς πηγαίνατε καθόλου και υλοτομούσατε ή τα παίρνατε από έμπορο;
Από ξυλέμπορους. Από ξυλέμπορους.
Από ποιους;
Κάποιος Χατζηδημητρίου. Κάποιος Ρίγλης. Απ’ τον Πύργο, δεν θυμάμαι
τ’ όνομα τώρα, πολλοί!
Δεν είχατε κάποιο μόνιμο έμπορο;
Όχι! Όπου βρίσκαμε, παίρναμε. Μας έφερνε. Θα πάω να διαλέξω τα ξύλα
που θέλαμε ’μεις. Το Μογιό εδώ, τον Κώστα τον Μογιό και τον πατέρα του, το Μανόλη πιο μπροστά.
Όταν κάνατε μια παραγγελία για ξυλεία, τους λέγατε πόσες καρίνες
θέλετε, πόσα ποδοστάματα; Τι τους λέγατε;
Ποικιλία. Τα στραβόξυλα, επί το πλείστον μπρατσόλια, τα οποία είναι δυσεύρετα και η καρίνα είναι το μόνο ξύλο που υπάρχει. Είναι ίσο. Τ’
άλλα που δεν …, τα καμάρια, τα ποδοστάματα, τα μπρατσόλια μέσα,
οι φουρνιστές, αυτά όλα που δένει το σκάφος. Τέτοια.
Τους λέγατε λοιπόν θέλω 3 φουρνιστές; Θέλω μέσα στην παρτίδα να
έχει ξύλα με κάποια συγκεκριμένα σχήματα;
Ναι, προτού να σκαρώσεις ένα σκάφος θέλει τα στραβόξυλα, τη σκαρμολόγηση.
Τους δίνατε κάποιο χνάρι ή κάποιο σχέδιο;
Όχι, τους έδειχνα ένα χνάρι, τέτοιο είδος πρέπει να γίνει περίπου και πιο
στραβό και πιο στο ίσο. Θέλει διάφορα στραβόξυλα για να βγάλει τη
σκαρμολόγηση σ’ ένα σκάφος. Θέλει τα βαθικά κάτω, θέλει, θέλει,
θέλει πολλά και διάφορα!
Τα παραγγέλνατε όλα με τη μια; Δηλαδή και τα στραβόξυλα; Και τις
φουρνιστές; Και τα μπρατσόλια;
Πιο πολύ τα στραβόξυλα για να ξεκινήσουμε. Και τα ποδοστάματα, την
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καρίνα και πολλές φορές πήγαινα στο βουνό εγώ και διάλεγα. Εν τω
μεταξύ φέρναν και ξύλα δω κάτω που μπάρκαραν, Πειραιά, Σπέτσες,
εδώ-εκεί, σαμιώτικα ξύλα και όταν πήγαινα εκεί για να διαλέξω, μου
φωνάζανε, Μας ξεβρακώνεις τα ξύλα. (Γέλια). Στο έτσι.
Α, τους παίρνατε από κει κάποια ξύλα που σας έκαναν;
Ναι, διάλεγα αυτά που ήθελα! Να φύγει από τον τόπο μου το καλό ξύλο
και να το στέλνεις στον άλλον; του λέω. Εμείς θέλουμε να... (Γέλια).
Τέλος πάντων. Πήγαινα πολλές φορές στο βουνό. Την τάδε ώρα στο
βουνό, απάνω στα Μουζάκια, εδώ-εκεί, στον Καρβούνη. Πήγαινα και
διαλέγαμε.
Τα ξύλα που σας φέρνανε ήταν τετραγωνισμένα; Ήτανε βουβά;
Βουβά. Και στρογγύλια και βουβά και σκέτα, τετράγωνα.
Εσείς τι προτιμούσατε;
Τα πάντα. Τετράγωνα καλύτερα αλλά ήταν πιο ακριβά βέβαια! Πιο ακριβά,
γιατί δουλεύει το τσεκούρι να τα τετραγωνίσει, αλλά μερικά ξύλα φοβόμουνα μην τα χαλάσει. Και τα πρόσεχα, δεν άφηνα να βάλει τσεκούρι απάνω, τίποτα! Όπως ήτανε. Μια δόση θέλαμε να κάνουμε την
ανεμότρατα, αυτή που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε μεγάλο ποδόσταμο πίσω στην πρύμνη. Λοιπόν, πήγα και βρήκα εκεί που κόβανε
τα ξύλα, το βρήκα. Ωραία πράγματα.
Αυτό ήτανε λίμπερτι ή;
Λίμπερτι. Και πήγα και του ’πα, δεν θα κάνεις τίποτα. Το στάφνισα εγώ,
του ’βγαλα τα πολλά πολλά για να φύγει ο όγκος, το ’φερα δω κάτω
και το φτιάξαμε εμείς και το βάλαμε πάνω. Ε, αυτά είναι. Το κυνηγούσαμε πάντα. Τέλος πάντων. Ο πατέρας μου ήταν τόσο φιλότιμος,
το οποίο το ’μαθα και γω, του ’μοιασα, δεν φέρναμε σκάρτη δουλειά.
Άμα έβλέπε ο Ψαρός τα καΐκια τα δικά μας, είχε τρελαθεί ο μάστρο
Γιώργης. Δεμένα ωραία καϊκάκια. Τώρα δεν θέλω να καυχηθώ για τη
δουλειά μας, αλλά εντάξει ήτανε πολύ καλά!
Παλιά δουλεύατε καθόλου χειροκίνητα εργαλεία;
Αμέ. Τα πάντα. Χειροκίνητα δούλευε το ροκάνι. Κείνες τις κουβέρτες από
πάνω να τις ροκανίσεις με τα χέρια, που ’χε δίπλα το ροκάνι κι
αγάντα! Τα γόνατα! Το κουραστάρι να ξεγυρίσεις τους σκαρμούς με
τη στραβάδα, όπως πάει με το πέτσικο, επειδή δεν είναι στα ίσα ποτέ.
Τα στραβά τα δικά μας ξύλα είναι όλα με τη στραβάδα, με την κλίση.
Όπως πάει το σκάφος. Λέγαμε το μισόκομμα παράστεμα. Στο έτσι
και στο έτσι, για να ταιριάζει το ένα με τ’ άλλο.
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Το κάνατε δηλαδή αυτό στο πέτσωμα; Τα μισοκόβατε και τα παραστέκατε;
Ε, βέβαια! Η σκαρμολόγηση. Τα πετσώματα για να βάλεις ένα, για να πετσώσεις ένα μαδέρι από πίσω πρέπει να βγάλεις τις στέλες –που λέγαμε τη στέλα– να μετρήσεις τη στέλα πώς πάει το μαδέρι, αυτό που
’ναι καρφωμένο και να φτιάξεις το άλλο που να ’ναι ομοιόμορφο, να
φυλάει μέσα έξω. Η επαφή που θα γίνει η εφαρμογή αυτή είναι το
γάιδεμα. Μετά θα το παραδώσει ο καλαφάτης λίγο και θα βάλει το
στουπί και γίνεται σώμα.
Ποια περίοδο του χρόνου ήταν προτιμότερο να κόψουν τα ξύλα; Δηλαδή, ποιους μήνες θέλατε εσείς τα ξύλα να ’ναι κομμένα;
Μετά τον Οκτώβρη. Να σφίγγει το ξύλο. Το καλοκαίρι όχι, είναι άρρωστα.
Μέχρι πότε δηλαδή;
Ε, να σφίξουνε, να σιγουράρει ο καιρός. Χειμώνα ως επί το πλείστον. Αλλά
αυτοί βρίσκανε ευκαιρίες, κόβανε, τώρα τελευταία τα κάνανε! Αφού
κι ο δασάρχης δεν τους επιτρέπει! Θυμάμαι παλιά, γιατί δεν είμαι
παιδάκι, είμαι 82 χρονών, λοιπόν, θυμάμαι το δασάρχη, ένα δασάρχη
που ’χαμε εδώ πέρα, ωραίο άνθρωπο, να λέει, εμείς στη Σάμο για να
κόβουμε 2 χιλιάδες κυβικά το χρόνο δεν φαίνεται πως λείπει ξύλο.
Τόση ανάπτυξη έχει η Σάμος. Και δεν άφηνε τους ξυλεμπόρους να
κόψουνε καλοκαίρι. Κόβαμε τον Οκτώβρη κι ύστερα.
Πόσο αφήνατε να ξεραθούν στο ναυπηγείο τα ξύλα;
Το πέτσωμα θέλει να ξεραίνεται τελείως. Τα σκίζαμε, τα ξαπλώναμε στο
έτσι, τα μπατέρναμε στον ήλιο –τα παιδιά που είχαμε ως προσωπικό
τα μπατέρνανε– κι όταν ξεραίνονταν, τα πιάναμε και τα πετσώναμε.
Στο πέτσωμα έπρεπε να ’ναι ξερό.
Πόσο καιρό δηλαδή;
Ε, μπορούσε να πάρει και 2 μήνες και παραπάνω. Γιατί όταν κάναμε εμείς
τη σκαρμολόγηση στο σκάφος, σκίζαμε και το πέτσωμα, συνέχεια τα
παιδιά σκίζανε και ξαπλώνανε. Και το κάθε ξύλο σε μια πλευρά.
Ήθελα με το μάτι με το που θα πάω να το βρω, αυτό κάνει εκεί, τ’
άλλο κάνει εκεί. Ένα νοικοκυριό να πει κανένας. Τέλος πάντων.
Και μετά όταν είχανε ξεραθεί αρκετά, τα βρέχατε για να τα πετσώσετε,
ας πούμε; Τα ζεσταίνατε; Τι κάνατε;
Όπου υπήρχε ανάγκη, όπου υπήρχε πολύ πέτσικο, όπως το να βάλουμε το
πρώτο μαδέρι στην καρίνα, το τουρέλο. Μετά είναι ο καβαλάρης.
Πρώτα καβαλάρης και συνέχεια οι αράδες. Όταν είναι φέρ’ ειπείν στο
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λίμπερτι, που ’σαι στην πρύμνη, ο αϊνάς που ’ναι το στρογγυλό, εκεί
θέλει δουλειά πολλή. Είναι να το βγάλεις και με τη στραβάδα οπωσδήποτε και με την πιτσικάδα στο έτσι. Όταν το φέρνεις από τη μια,
να γυρίζει απ’ την άλλη, να φιλάει. Αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις
ακριβώς! Το πιο πολύ. Μετά με τους γρύλους το πας κοντά και πολλές φορές δούλευε και φασίνα με φωτιά.
Δεν τα βρέχατε στη θάλασσα;
Αμέ. Πότε θες τώρα στη θάλασσα αυτά τα συγκεκριμένα, στη θάλασσα σε
καμιά ώρα θα τα πάρουμε και θα τα βάλουμε πάνω. Με τη φασίνα
εκεί το βρέχει λίγο και με τη φωτιά, το ταχύφλεκτο, το πυρώνεις και
με το γρύλο λίγο λίγο πάει και φιλάει.
Αυτή τη στραβάδα τη βγάζατε από τη σάλα ή τη βγάζατε με άλλο τρόπο;
Όχι. Με το μασταρί και τη στατζόλα. Εκεί μετράει πολύ, όταν καρφώνεις
τη στατζόλα να το βγάλεις με το μασταρί και να πάει ακρίβεια πάνω,
εφόσον με τη φόρα θα πας να βρεις το καλούπι του να μπαίνει
απάνω. Και τα τρυπητά, αυτά που μπαίνουν τρυπητά, όλα με τη
σταντζόλα τα βγάζεις, αλλά πρέπει να ’σαι πολύ… Και με τη μολυβιά
ακόμα. Πολλές φορές λέμε η μολυβιά να ζει. Μεγάλη υπόθεση αυτό,
η μολυβιά που σημαδεύει με το μαστάλι να ζει. Για να το βρεις ακριβώς να πάει να φιλήσει μέσα στο σκαρμό.
Όταν λέτε να ζει, εννοείται να φαίνεται;
Όταν το παίρνει το πριόνι για να το βγάλει, να το χαϊδεύει η μολυβιά.
Μάλιστα. Να μη τη σβήνει;
Να μη τη σβήνει. Έχει κάτι λεπτομέρειες! Γιατί, άμα δεν το προσέξεις και
πάει φιλακούρα μέσα, δεν είναι ωραίο. Και νερά θα κάνει και δεν θα
σταματάει ποτέ. Κι όταν παλιώνει πιο πολύ, χειρότερα.
Άλλα ξύλα χρησιμοποιούσατε εκτός από πεύκο;
Ιρόκο. Κουβέρτες.
Κυπαρίσι;
Όχι ποτέ. Έχω φτιάξει επισκευή με κυπαρίσσι σε κάτι παλιά, κάτι μαούνες
που ’χε απέξω, από πού τα ’χανε πάρει δεν θυμάμαι, και μοσχομύριζε
ο τόπος, όταν δουλεύει το σκεπάρνι μέσα εκεί. Αλλά είναι ειδικά,
είναι το είδος τέτοια κυπαρίσσια αλλού, εμάς τα δικά μας ξύλα, εδώ
τα κυπαρίσσια δεν λυγάνε εύκολα, σπάνε τα δικά μας κυπαρίσσια.
Τα δικά μας κυπαρίσσια είναι για να κάνεις επισκευές, σκεπές και
τέτοια. Και το κυπαρίσσι το δικό μας –δεν ξέρω αλλού– όταν δεν
βρέχεται, δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ.
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Είτε με γλυκό νερό, είτε με τη θάλασσα δηλαδή;
Ναι. Ούτε το ’να, ούτε τ’ άλλο. Δεν σαπίζει. Να μην έχει φλοιό απάνω.
Όταν έχει φλοιό θα δουλεύεις πολύ εκεί.
Τα καΐκια πώς τα σχεδιάζατε; Κάνατε μονόχναρο;
Δεν ξέραμε μονόχναρο. Ο πατέρας μου δεν ήξερε μονόχναρο. Άλλοι ξέρανε,
εμείς δεν ξέραμε. Μόνο σάλα.
Τη σάλα τη μάθατε από τον πατέρα σας;
Ναι.
Κι εκείνος από τον Ψιλοπάτη την είχε μάθει; Από πού την είχε μάθει;
Ναι από κει. Γιατί ο μπάρμπας μου με σάλα δούλευε.
Τη θυμάμαι τη σάλα που είχατε. Ήταν πίσω από το μαγαζί σας. Δεν τη
χρησιμοποιούσατε πια, την είχατε παρατήσει.
Ε, ναι. Ορισμένα χνάρια τα κρατάμε, γιατί να στρώνεις πάλι σάλα; Ένα
φέρ’ ειπείν σκάφος, 15 μέτρα ας πούμε, και το κάνεις 16, το αυξομειώνεις.
Να μας πείτε λίγο πώς ξεκινάγατε τη σάλα; Δηλαδή για ένα καΐκι 15
μέτρα, πώς ξεκινάγατε να φτιάξετε τη σάλα;
Πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρεις τις αναλογίες που θα βάλεις, τα ύψη, τα
φάρδιτα, τα ποδοστάματα, τα πάντα. Κι από κει ξεκινάει. Θα κάνεις
τη σάλα. Θα πάρεις το ύψος του καϊκιού, να σημαδέψεις τα αραλίκια
που λέμε εμείς. Ανάλογα το σκάφος πρέπει να βάλεις και ανάλογα
την απόσταση.
Αραλίκια είναι οι αποστάσεις [..]
Πόσο απέχει ο ένας σκαρμός από τον άλλον. Τα λέγαμε αραλίκια.
Το αραλίκι είναι η καθαρή απόσταση;
Ναι. Μολυβιά σε μολυβιά. Κι από κει πιάνει, φέρ’ ειπείν, είναι 25 πόντοι(;),
μείον έξι που πάει το άλλο, μένει το υπόλοιπο μέσα στο κενό.
Σημειώνατε λοιπόν τις θέσεις από τις πόστες;
Ναι. Μετά, αφού βάλεις αυτά, θα βάλεις το μεσιακό χνάρι πρώτα. Θα κάνεις μεσιακό χνάρι και μετά θα πάρεις τα ρεμπίδια, πρύμα-πλώρα.
Θα πάρεις μια απόσταση. Πρώτα πρώτα βγάζεις την πρώτη φούρμα
της τσάπας και εν συνεχεία θα πάρεις τ’ αραλίκια και θα πάρεις αποστάσεις και θα βάλεις την άλλη παρακάτω. Τέσσερις-πέντε φούρμες.
Κι εκεί αυξομειώνεις, βλέπεις και το δουλεύεις. Πρέπει να δουλεύει
το μάτι πολύ. Τώρα οι ναυπηγοί έχουνε ορισμένες λεπτομέρειες. Εμείς
πηγαίναμε με παραδοσιακή τέχνη.
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Τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε πάνω στη σάλα για να σχεδιάσετε;
Τίποτα. Τα τιρίζα που λέμε. Αυτά και τα χνάρια μας.
Κουμπάσο;
Το κουμπάσο, πάντα! Ναι.
Άλλο; Κάποιο άλλο εργαλείο; Δηλαδή, βοήθημα, ας πούμε; Πήχες είχατε;
Ε, τίποτα! Τα χνάρια, θα βγάλεις το πρώτο χνάρι. Ύστερα θα βάλεις δίπλα
το άλλο που ξεγυρίζει, που είναι περίπου έτσι, θα το σημαδέψεις
πάνω πάνω, γύρω γύρω με τις αποστάσεις, το πας στη γραμμή μέσα
στη μολυβιά, το βλέπεις, το βάζεις στη σάλα και συνέχεια. Είναι όταν
βγάλεις το πρώτο χνάρι, μετά σε βοηθάει το ένα τ’ άλλο.
Βγάζατε το μεσαίο χνάρι, το πρώτο. Μετά το επόμενο που κάνατε ποιο
ήταν;
Το δεύτερο. Το δεύτερο. Δύο, τρία τέτοια.
Με τη σειρά δηλαδή τα κάνατε;
Συνέχεια.
Δεν κάνατε αρχικά σε κάποια απόσταση και μετά;
Όχι. Γιατί να το κάνεις αυτό; Αφού ολοκληρώνεται η σάλα και είναι εντάξει. Βλέπεις ότι σου πάει σωστά, όλα αυτά, βγάζεις τα χνάρια συνέχεια, γραμμή.
Μου είπατε προηγουμένως ότι σχεδιάζατε και τις φούρμες.
Ναι.
Αυτές τις σχεδιάζατε πριν σχεδιάσετε τα υπόλοιπα χνάρια; Τις υπόλοιπες πόστες;
Ναι, βάζεις κι άλλο χνάρι, ένα δω, ένα κει –τα ριπίδια που λέμε– για να
πάρεις τις αποστάσεις, δηλαδή να βάλεις τις φούρμες ανάλογα. Βάζεις κι ενδιάμεσα μετά.
Αυτό λέω βάζατε πρώτα τα ριπίδια;
Ναι, και μετά βάζεις και ενδιάμεσα για να ολοκληρώσεις, να δεις ότι πάει
σωστά η φούρμα.
Μπορείτε να μας το πείτε αυτό με τη σειρά; Δηλαδή κάθε βήμα με τη
σειρά του από την αρχή; Πού κάνατε το μεσαίο σκαρμό, μετά τι
κάνατε; Πιο αναλυτικά πέστε το μας.
Βγαίνεις την πρώτη φούρμα της μάσκας, την τσάπα – πώς να το πω; Τη
φούρμα της τσάπας. Μετά είναι το από κάτω, η δεύτερη παρακάτω.
Δεν κάνατε πρώτα τα ριπίδια;
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Όχι. Τα ριπίδια είναι τελευταίο. Τελευταία τα ριπίδια. Τα ριπίδια που λέω,
που θα πάρεις την απόσταση, για να δεις τη μάσκα πού πάει, να τη
φουσκώσεις λίγο, να τηνε φέρεις, να δεις, να την ισοδιαβατίσουμε, να
είναι σωστά και να πάρεις κι άλλο ένα από δω μεριά, να το βάλεις
εδώ πέρα για να δεις ότι πάει σωστά. Κι ύστερα θα ρίξεις την άλλη
φούρμα. Εν τω μεταξύ θα πάρεις κι άλλες αποστάσεις, κάθε 2-3
σκαρμοί θα παίρνεις αποστάσεις για να βάλεις τη φούρμα σου, αν
είναι σωστά. Παίρνεις από δω και βάζεις κι εκεί και κανονίζεις να
πηγαίνουν σωστά οι φούρμες σου.
Μάλιστα. Οπότε ολοκληρώνεις τις φούρμες έτσι;
Βέβαια. Όσο ολοκληρωθούν οι φούρμες, πιάνεις και βάζεις τα χνάρια.
Παίρνεις τις αποστάσεις από δω και βάζεις το χνάρι σου. Και το χνάρι
ακόμα θα σου δείξει ότι δεν πάει σωστά. Μειώνουμε λίγο, λίγο κατ’
αποστάσεις που θέλει, με το μάτι το βλέπεις ότι δεν πάει σωστά.
Κάπου φταίει. Και πιάσε και φτιάξε τη φούρμα σου.
Ρίχνατε και φούρμες ανάποδες, όπως λέγονται; Πώς τις λέγατε;
Ξανάστροφες. Ναι. Αυτές δεν τις ξέραμε. Είχε πέσει εκείνο τον καιρό, είχε
γυρίσει μια –το ’χε πει ο ανιψιός μου– που αγκαλιάζει το σκάφος στο
έτσι και βλέπεις τις διαφορές. Αλλά δεν… Είχε τόση πείρα ο πατέρας
μου, σιγά σιγά αποκτήσαμε κι εμείς. Εντάξει. Δεν βγάζαμε σκάρτα
σκάφη. Το πολύ πολύ καμιά φορά τα τελευταία ριπίδια δεν τα βάζαμε καθόλου. Βγάζεις τη φούρμα σου, το ολοκληρώνεις και με το
μάτι σου βλέπεις πώς πάει και είναι λουκούμι!
Μάλιστα. Μου ’πατε ότι όλα τα σχεδιάζατε με σάλα.
Όλα, όλα!
Δηλαδή και μια βάρκα, ας πούμε;
Κι η βάρκα ακόμα. Κι οι βάρκες.
Όταν τελειώνατε μια ναυπήγηση, πώς σβήνατε το σχέδιο πάνω από τη
σάλα;
Με το σφουγγάρι της στάφνης και απάνω στη στάφνη φαίνεται και η
γραμμή που βάζεις την υπόλοιπη, την άλλη, και νερό κόκκινο. Έχουμε
χώμα εδώ πάνω στον Πλάτανο για τέτοια πράγματα.
Κοκκινόχωμα;
Κοκκινόχωμα. Το οποίο δεν σβήνει εύκολα αυτό.
Εννοώ πώς τη γράφατε. Με μολύβι την κάνατε τη σάλα;
Με το μολύβι το μαραγκούδικο.
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Μάλιστα. Και κρατάγατε αν θέλατε τα χνάρια δηλαδή, για ένα επόμενο
σκάφος;
Ναι. Αν ήταν μεγάλο σκάφος κρατούσαμε τα κυριότερα: το μεσακό, ενδιάμεσα, δυο-τρία χνάρια. Λίγα παραπάνω. Του βάζεις τα χνάρια,
του βάζεις τις φούρμες και πάει τροχάδην η σάλα, γιατί είναι πολλά
τα ξύλα για να βγάλεις μια σάλα. Και εκτός των άλλων, αυτά τα
πράγματα τα μεγάλα πετσικάρουν, χαλάνε.
Από τη σάλα τα χνάρια που βγάζατε, ήταν οι πόστες;
Τα ποδοστάματα κι οι πόστες.
Αυτά; Δεν βγάζατε καθόλου κουπαστές; Παραπέτα;
Όχι, ποτέ!
Ούτε φούρμες;
Ούτε. Φούρμα να βγάλουμε σ’ ένα λίμπερτι, να βγάλουμε τον αϊνά πίσω,
την πρύμνη. Απ’ τη σάλα να βγάλεις τον κύκλο αυτό, να πας να βγάλεις το πρώτο τα κουρζετάκια, εμείς έτσι τα λέγαμε. Αυτά χαρακτά
απάνω και μετά μπαίνει η κουπαστή.
Μάλιστα.
Το δουλεύεις το σημείο. Το φτιάχνεις. Ειδέ τ’ άλλα, φουρμώναμε, φτιάχναμε τις μετρήσεις, το κόβαμε στη μέση το σκάφος με τις αποστάσεις, να δεις τη μάσκα σου μην είναι έξω απ’ την άλλη, να ’ναι
ακριβώς. Και θυμάμαι από τον πατέρα μου, μετρήσαμε ένα σκάφος
κι ήθελε τρεισήμισι πόντους η μια πάντα παραπάνω. Τραβάμε το
κουρζετάκι, ας βάλουμε το κουρζετάκι λίγο πιο μέσα. Όχι, λέει, φτιάχνεται; Του λέω, φτιάχνεται. Να το φτιάξεις, μου λέει. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Κι όμως μου ’μεινε αυτό κι εγώ τα ίδια τα ’κανα μέχρι
τέλος. Αλλά βγαίνανε διαμάντια. Όταν το κόβεις και το καπακιάσεις,
ερχότανε ακριβώς τα ίδια. Εμείς κουπαστές θα μετρήσουμε από μια
μεριά, από την άλλη μεριά θα πάει το ίδιο, το καπακιάζει, καπάκι
που λέμε. Οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ας πούμε στραβό, το οποίο να το
σηκώσεις με τη στατζόλα, να το βάλεις κάτω μεριά είναι διάνα, ακρίβεια. Γιατί κοίτα να δεις, εγώ δεν θέλω πολλά πράγματα απάνω. Την
τέχνη την είχα αγαπήσει πολύ και μέχρι σήμερα κλαίω και θυμάμαι
ότι δουλεύω τη νύχτα, τη νύχτα δουλεύω στο φως μου. Σκαρώνω, δουλεύω, κάνω, δείχνω! Η γυναίκα μου καμιά φορά με παρεξηγεί. Χαρά
μου, της λέω το πρωί. Την είχα αγαπήσει πολύ τη δουλειά αυτή. Αν
τα παιδιά μου θέλανε, εγώ θα δούλευα ακόμα! Μ’ αρέσει η τέχνη
αυτή πάρα πολύ.
Βαριά δουλειά όμως;
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Δεν με νοιάζει. Ήμουνα –δεν θα πω πολλά πράγματα– ήμουνα πολύ δυνατός στα χέρια μου. Τέλος πάντων.
Ας να ξαναγυρίσουμε πάλι στα χνάρια, στη σάλα. Προφανώς δεν είχατε
ένα χνάρι για όλη την πόστα. Είχατε πρώτα τις στρώσεις. Πόσα
χνάρια έβγαινε η πόστα;
Το χνάρι είναι ένα! Οι σκαρμοί είναι πολλοί. Για να ολοκληρώσεις μια
πόστα –που λες εσύ– όπως φέρ’ ειπείν το λίμπερτι, για να ολοκληρώσεις την πόστα, ήθελε 11 κομμάτια. Για να γίνει μια πόστα. Τ’
άλλα καΐκια θέλουνε 9 κομμάτια.
Ποια ήταν αυτά τα 11;
Άκου να δεις. Πρώτα βγάζεις, έτσι λέγονται οι σκαρμοί από πάνω, μέχρι
ένα σημείο που σε παίρνει το ξύλο.
Τα μαντάλια ας πούμε;
Όχι! Όχι! Για να βγάλεις μια πόστα, ο σκαρμός που είναι όλο γύρω γύρω
που λέγεται πόστα, θα βγάλουμε το σκαρμό που βγαίνει απάνω μέχρι
την κλίση που παίρνει τη στραβάδα. Μέχρι εκεί που σε καλεί το ξύλο.
Εκεί σημαδεύεις το χνάρι σου, μια μολυβιά εκεί και εν συνεχεία σημαδεύεις από κει και κάτω. Πας στα βαθικά, βγάζεις πρώτα κάτω το
βαθικό. Λοιπόν, μέχρι εκεί που πάει αφήνει ένα κενό εδώ πέρα. Αυτό
το κενό ήδη σημαδεύει εδώ. Με το άλλο χνάρι πάλι τα ίδια. Αυτή την
απόσταση, φέρνεις ένα άλλο κομμάτι που συμπληρώνει η πόστα σου.
Αυτά είναι, το άλλο από την άλλη μεριά, γιατί δεν γίνονται αυτά
διπλά μέχρι το τρυπητό, είναι όλα διπλά και μαντάλι γίνεται από την
κουβέρτα και πάνω. Έντεκα κομμάτια για να ολοκληρώσεις.
Μάλιστα.
Ειδέ το χνάρι είναι ένα. Αλλά το χνάρι αυτό που σημαδεύεις πρέπει να
προσέξεις αυτό που σημαδεύει να προσέχει. Αυτό που σημαδεύει πού
πάει και πού θα ’ρθει, θα ταιριάσει να διπλώσει. Θα διπλώσει τόσο
παραπάνω, που μπαίνουν δυο βίδες, τρεις βίδες, ανάλογα περαστές.
Κι ολοκληρώνεται η απόσταση. Ειδέ το χνάρι είναι ένα! Είναι το μεγάλο, έρχεται ένα παιδί σε βοηθάει να το μπατάρεις κι από δω κι
από κει για να πας να σημαδέψεις.
Έντεκα κομμάτια λέτε είναι όλο μαζί; Και τα συμμετρικά δηλαδή από
την άλλη μεριά;
Ναι.
Είναι ένα το βαθικό, η έδρα; Και μετά είναι άλλα πέντε από τη μια και
πέντε από την άλλη;
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Ναι.
Είπατε τώρα για περαστές βίδες. Πριν από τις περαστές βίδες, τι βάζατε για να συνδέσετε τα κομμάτια μεταξύ τους;
Ή καρφιά που ’χε ή θα κάναμε στο γύφτο γαλβανιζέ και τα βάζαμε μέσα
χωρίς κεφάλι. Μονάχα από τη μια μεριά το κάναμε και το καρφώναμε. Έχει άλλα που βάζαμε στα πιο μεγάλα. Χτύπαγες να κάνεις
κεφάλι απ’ τη μια μεριά και απ’ την άλλη το κάρφωνες. Έβγαινε απ’
την άλλη μεριά. Πηγαίναμε, λοιπόν, βάζαμε ροδέλες –τα λέγαμε πούλια– και χαλούσες το πρόσωπο με το σφυράκι μέσα με τη μπίλια, το
’κανες κι αυτό κεφάλι και γινότανε. Και βάζαμε και πολλές καβίλιες.
Πηγαίνανε τα παιδιά, τα στέλναμε και βρίσκανε σκίνια έξω, που ’ναι
σκληρός ο σκίνος και με τα σκεπαρνάκια κάνανε καβίλιες. Κι ανάλογα
την τρύπα, με το τρυπάνι τρυπούσαμε με το τουρκοτρύπανο –το
παλιό λέμε, παλιά! Εκείνο το τουρκοτρύπανο μας έβγαζε την Παναγία! Τέλος πάντων.
Πώς το λέγατε το τρυπάνι αυτό;
Τουρκοτρύπανο. Μ’ ένα φτερό μπροστά μονάχα. Άντε μια μπροστά και
άντε ξανά, άντε ξανά. Τέλος πάντων. Τώρα βγήκανε οι μαραβίλιες
αυτές, μια κι όξω τραβάει. Τώρα με τα εργαλεία είναι παιχνίδι η δουλειά. Εντάξει δεν είναι ότι δεν κουράζεσαι, κουράζεσαι. Αλλά δεν
είναι κείνο το πράγμα το παλιό που ’χαμε εμείς.
Όταν δούλευε ο πατέρας σας πόσοι άνθρωποι δούλευαν στο ναυπηγείο;
Εμείς φτάσαμε μέχρι 18 άτομα εδώ κάτω. Στην αρχή δουλεύαμε εμείς οι
δυο, τα παιδιά του και ο πατέρας μου. Μετά σιγά σιγά μας μάθανε,
δεν μας ξέρανε που ανοίξαμε καινούριο μαγαζί, σιγά σιγά αποκτήσαμε δουλειά. Εντάξει, είχαμε πάντα. Και μέχρι σήμερα μπορώ να
σου πω. Την άλλη φορά με πήραν τηλέφωνο και μου λέν’ απ’ τα χέρια
σου ένα καΐκι; Του λέω τώρα; Με έχασες! Γεράσαμε, δεν μπορώ άλλο.
Εκτός από τον πατέρα σας, την εποχή εκείνη που ήσασταν παιδί, ποιοι
άλλοι είχαν ναυπηγεία εδώ στο Καρλόβασι;
Στο Καρλόβασι, που ήρθαμε εμείς, δεν είχε κανένας. Μονάχα πιο παλιά
ήταν οι Φλαμουράκηδες από κάτω, που κάνανε τα περάματα.
Εκεί που ήσασταν εσείς δηλαδή δεν είχε καρνάγιο; Εσείς το κάνατε
πρώτα το καρνάγιο;
Εμείς το κάναμε. Ήμασταν εδώ, πιο πέρα είχαμε αποθήκη, είχαμε τα εργαλεία μέσα και πηγαίναμε απόξω σκαρώναμε κανένα μικροκάικο.
Μετά πήγαμε πέρα, ανοίξαμε και το ανέλκυο, για να παίρνουμε ανελκύσεις-καθελκύσεις για επισκευές και τέτοια. Εκεί τινάξαμε δουλειά
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πολλή. Δούλευε η βαριά, για να σπάσουμε πέτρες. Και αγανακτήσαμε
να πάρουμε την ανέλκυση, 2,5 χρόνια πολεμούσαμε να πάρουμε την
ανέλκυση εμείς στο Πεντάγωνο. Και ευτυχώς είχαμε εδώ πέρα ένα
χωριανό μας, κάποιος Ιγγλέσης και μας βοήθησε!
Δηλαδή πότε πήγατε σ’ αυτό το μέρος;
Το ’48.
Α τόσο παλιά;
Ναι. Και το ’57 ανοίξαμε τη δουλειά εκεί πέρα.
Οι Φλαμουράκηδες μέχρι πότε ήταν εδώ πέρα;
Προτού τον πόλεμο, είχαν τελειώσει.
Αν ένας νέος ήθελε τώρα να ξεκινήσει καραβομαραγκός, τι θα τον συμβουλεύατε; Τι θα έπρεπε να προσέξει; Τι να κάνει;
Κοίτα να δεις, αυτή η δουλειά έχει πεθάνει και ο Μαυρίκος στη Σύρα κι
ένας άλλος έξω που είδα παραπονιούνται κι αυτοί οι φουκαράδες.
Δεν έχει δουλειές. Δεν πληρώνεσαι σ’ αυτή την τέχνη. Η τέχνη αυτή,
η δουλειά αυτή, θέλει πολλά μεροκάματα και δεν πληρώνεσαι. Για
να βγάλεις μια βάρκα, θέλει 25 μεροκάματα, σίγουρα! 25 μεροκάματα
από πού θα τα βγάλεις; Τι πρέπει να πάρεις για τη βάρκα; Για δεν
πληρώνεις ξύλα; Μεροκάματο τι να πάρεις; Δεν έχει! Γι’ αυτό κι εγώ
τα παιδιά μου δεν τα πίεσα να καθίσουν στην τέχνη. Γιατί έχω δύο
παλικάρια, που πήγαν σε άλλες δουλειές.
Αν κάποιος από μεράκι ή από γούστο ήθελε να το κάνει παρότι ξέρει
ότι δεν πρόκειται να πλουτίσει από αυτό;
Αυτό είναι μεράκι από κει και πέρα.
Τι θα έπρεπε να προσέξει;
Πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρει τη δουλειά. Άμα δεν ξέρει τη δουλειά πώς
θα γίνει; Μου ’ρθε ένα παιδί απ’ τη σχολή. Έμαθα λέει, μαραγκός, να
φτιάχνω βάρκες. Του λέω, αγοράκι μου, αφού είσαι από δω, κοίτα
εδώ ξύλα, υπολείμματα και τέτοια, διάλεξε, βάζε λοιπόν στην κορδέλα
και βγάλε να κάνεις τη βάρκα σου. Λέει, πώς γίνεται; Μπορείς να
βγάλεις ένα χνάρι από τη βάρκα σου; Όχι λέει. Από κει και πέρα το
παιδί σηκώθηκε κι έφυγε. Από τη σχολή του να βγάλει τι;
Όχι δεν λέω από τη σχολή, κάποιος ο οποίος έρχεται σε έναν μάστορα
ας πούμε και κάθεται δίπλα του πέντε χρόνια και μαθαίνει. Τι;
Κοίτα να δεις, όταν είναι ξύπνιος και τ’ αρέσει η τέχνη στα 3 χρόνια θα
βγει μάστορας! Όχι τέλειος, θα ξέρει να δουλεύει. Να ξέρει να δουλεύει το μάτι. Αυτή η τέχνη θέλει να δουλεύει το μάτι πολύ. Όταν ένα
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σκάφος το ολοκληρώνεις και πας να το κουρέψεις από πάνω για να
κόψεις τους σκαρμούς, δεν είχε πάνω από τη σάλα σημάδια. Έχει σημάδια, δεν ταιριάζει κανένα. Δεν ταιριάζει στο ύψος, το βιράρισμα
που κάνουμε, να βάλεις τη λέτζα, το σκοινί για να βιράρεις το σκάφος.
Κάθεσαι μακριά και το βλέπεις. Πού πονάει, πού θέλει πάνω-κάτω,
το ένα τ’ άλλο. Θα βάλεις τα ύψη στη μέση και στην πρύμα-πλώρα
και από κει και πέρα το δουλεύει το μάτι σου. Εκεί πρέπει να κόβει
το μάτι. Άμα δεν κόβει το μάτι, δεν βγάζεις καλό πράγμα. Παίζει
ρόλο μεγάλο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο: στη σάλα κάνατε πιο πριν κάποιο σχέδιο; Προσχέδιο; Κάνατε κανα μοντέλο; Κάνατε κάτι πιο πριν ή κατευθείαν;
Κατευθείαν.
Δεν κάνατε καθόλου ας πούμε κάποιο σκίτσο;
Όχι, όχι. Κάναμε μοντέλο ωραίο εκεί. Μας έστειλε ένας Γάλλος, που του
κάναμε ένα κότερο, έναν τύπο καραβάκι με φύλλα κάτω κάτω στο
έτσι. Το πήρε ο πατέρας μου με το κουμπάσο κι έβγαλε το χνάρι.
Ακριβώς το ίδιο.
Περάματα δεν κάνατε εσείς;
Όχι δεν ταίριαξε.
Δεν παραγγέλνανε δηλαδή;
Όχι.
Είχε περάσει μάλλον η εποχή τους.
Ε, μάλλον ναι. Βαρκαλάδες, λίμπερτι, κάνα κότερο, αυτά κάναμε! Στη Γαλλία πήγε ένα κότερο. Έχει τρεις τόνοι μαντέμι στην καρίνα. Με πανιά
πήγε. Και μια μηχανή στην πρύμνη με υδραυλικά, ε... πίεση. Αλλά
αυτός έφυγε και άλειψε την καρίνα από κάτω με ένα ειδικό που μονώνει την ηλεκτρόλυση και κοντά στην Ιταλία τηνε πάτησε. Έμεινε
χωρίς προπέλα. Και με φουρτούνα πήγε στη Γαλλία και πήρε τηλέφωνο και λέει παλικάρι, λέει, το καΐκι! (Γέλια). Και Αμερική μας
πήραν τηλέφωνο να τους κάνουμε 100 κομμάτια, αλλά πού; Να κάνουμε και να στέλνουμε. Δεν δώσαμε καμιά προσφορά, δεν.. Να κλείσεις το μαγαζί δεν μπορείς! Εδώ είχαμε μερικούς πελάτες, ήμασταν
πάντα φορτωμένοι. Τότες που ήταν γριγριά τα ψαράδικα, καμαρώναμε εδώ μέσα, άμα ’βγαίναν έξω το χειμώνα.
Μου είπατε ότι φτιάχνατε ψαράδικα τρεχαντήρια. Άμα σας παράγγελναν εμπορικό τρεχαντήρι, τι διαφορά θα είχε από το ψαράδικο;
Είναι αλλαγή στο φάρδος και στο ύψος, στο ύψος πιο πολύ. Γιατί, όταν
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ένα τρεχαντήρι είναι ψαράδικο, το τρίτο πάει στην τσάπα και το μειώνεις ακόμα λίγο, γιατί όταν βγει το παραπέτο πάει πιο πολύ, τα
μειώνουμε λίγο, γιατί στην τσάπα θα πάει το τρίτο. Το 1/3 από το
μάκρος. Από όλο το μάκρος. Από πάνω πάντα πεταμένο. Από κοράκι
σε κοράκι. Ναι. Λοιπόν, το τρίτο πάει φάρδος, το οποίο πάει στα ψαράδικα. Ειδέ στο εμπορικό πάει ακριβώς η τσάπα. Το ψαράδικο το
μειώνεις. Πάει πολύ. Στο εμπορικό θα πάει στην τσάπα ακριβώς.
Στο ψαράδικο πόσο το μειώνεις δηλαδή;
Στα 15 μέτρα; Στα 5 μέτρα με βάση του 20-25 πόντους φάρδος.
Το μέτρημα σας ήταν στην τσάπα;
Στην τσάπα. Το εμπορικό πάει στην τσάπα ακριβώς.
Το 1/3 στην τσάπα πάει;
Το 1/3 στην τσάπα και ύστερα βγαίνει το παραπέτο, πάει 3 πόντους το
μάκρος, το παραπέτο.
Τρεις πόντους;
Ανά μέτρο, τρεις πόντους πάει παραπέτο.
Άρα το μάκρος ας πούμε 15 μέτρα, το παραπέτο…
Τρεις πέντε δεκαπέντε πιάνει… σαράντα πέντε, ναι.
Κάθε ένα μέτρο μήκος, τρεις πόντοι παραπέτο.
Ναι. Πάει στο παραπέτο από την τσάπα πάνω.
Το ύψος από κάτω από την τσάπα;
Το ύψος είναι αυτό. Από την τσάπα;
Ναι είπαμε για το παραπέτο τώρα. Κάτω από το παραπέτο πόσο ύψος
είναι στο εμπορικό και πόσο είναι στο ψαράδικο, από την τσάπα
μέχρι τον ασσό της καρίνας;
Το 3 πόντοι που λέω, είναι επί του μάκρους και βγαίνει το παραπέτο.
Τρεις δεκαπέντε, σαράντα πέντε (3Χ15=45), σαράντα πέντε πόντους,
αλλά το ψαράδικο το μειώνεις λίγο. Είναι πιο αμπάσα. Το εμπορικό
πάει ακριβώς και μπορώ να σου πω και παραπάνω, γιατί βάζει
πράμα μέσα στην κουβέρτα.
Εγώ ρωτάω το ύψος κάτω από το παραπέτο.
Είναι το τρίτο, το τρίτο του φάρδος, το μάκρος. Έβγαινε τρεις [...]
Ένα λεπτό. Το τρίτο του μάκρους είναι το πλάτος.
Το πλάτος, μπράβο.
Το ύψος;
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Το τρίτο του φάρδους πάει ύψος.
Το τρίτο του μάκρους πάει φάρδος και το τρίτο του φάρδους πάει ύψος.
Αυτό στο εμπορικό ή στο ψαράδικο;
Ψαράδικο.
Στο εμπορικό; Είχε διαφορά;
Μικρές οι διαφορές. Κοίταξε να δεις, εφόσον μειώνουμε το άλλο, μειώνει
κι αυτό το ύψος πάλι του ψαράδικου. Ειδέ τ’ άλλα είναι ολόκληρα.
Το χνάρι είχε διαφορά στο ψαράδικο απ’ το εμπορικό;
Όχι! Α! Όχι [..]
Ο κόμπος ήταν ο ίδιος;
Το εμπορικό είναι πιο στρωσάδο. Είχαμε κάνει ένα σκάφος στην Κάλυμνο
και λέει «να βάζω πράμα» – οι Καλύμνιοι πώς το λένε. Το ’χαμε για
σαράντα-πενήντα τόνοι και έβαζε εβδομήντα ο κερατάς! Ένα σκάφος
γερό, ωραίο! Το ’χε εμπορικό, πά(γ)αινε απ’ την Αλεξανδρούπολη,
φόρτωνε εμπορεύματα, πά(γ)αινε μέχρι την Κρήτη και γύριζε. Αυτά.
Σβήσαν κι αυτά. Τώρα βγήκαν τα λίμπερτι, Γι’ αυτό πέφτουνε ένα
ένα, πάνε στην άκρη!
Φτιάχνατε λοιπόν, τρεχαντήρια, φτιάχνατε λίμπερτι [..]
Ναι
[..] φτιάχνατε καραβόσκαρα, τι άλλο φτιάχνατε;
Κοίτα να δεις, οτιδήποτε σκάφος!
Εσείς τι έχετε φτιάξει; Από βάρκες;
Πολλές! Και βαρκαλάδες και βάρκες μικρές και μεγάλες!
Τι είδους βάρκες φτιάχνατε;
Λάντσες. Πώς το λέμε; Για μεταφορές που κάνανε όπως Ικαρία, όπως
κάτω, στην Αίγινα. Στην Κούλουρη είχαμε κάνει ανεμότρατα.
Μποτάκια φτιάχνετε;
Και μπότες, ναι. Αμέ.
Αυτά γιατί τα κάνανε; Γιατί τα προτιμούσανε;
Αυτά για ψαράδικα.
Μεγάλους μπότες θυμάστε καθόλου;
Όχι, όχι! Πέντε μέτρα, τέσσερα-πέντε μέτρα, εκεί πάνω ήμασταν περίπου.
Κι αυτά που κάνανε τα γριγριά που τα ‘χανε για λάμπες. Μπότες
δεν είναι;
Τα τσερνίκια τα θυμάστε καθόλου; Πώς ήταν;
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Πέραμα. Το τσερνίκι είναι πέραμα. Τα οποία είναι στενά, πιο στενά και
βγαίνει απάνω η πλώρη, δεν είναι όπως είναι μπροστά το πέραμα
που έχει το καθρέφτη μπροστά. Έχει κι αυτό ένα μικρό, αλλά τα τσερνίκια έτσι λέγονται. Έχει ένα στο Αγαθονήσι, ένα τσερνίκι. Τώρα τι
το κάναν. Το ζητούσαν να το πάνε σ’ ένα μουσείο. Ένα μικρό ήτανε,
δέκα-δώδεκα μέτρα ήτανε! Ήταν μικρό. Παλιό.
Εσείς είχατε φτιάξει καθόλου τσερνίκια;
Όχι, όχι! Δεν ταίριασε! Αυτά πού περπατούσανε; Πέραμα ποιος θα κάνει;
Να το κάνει τι; Περάματα φτιάξαμε επισκευές και τέτοια, πολλές!
Αυτά που ’χανε τα παλιά. Τα κρατούσαν ακόμα! Κι από την Αθήνα
με πήραν τηλέφωνο για ένα πέραμα και δω πέρα να του κάνουμε
επισκευή και διάφορα τέτοια, πολλά και διάφορα. Δεν δέχτηκα. Πού
ν’ ανακατώνεσαι με τέτοια πράγματα!
Στα μουσεία;
Στα μουσεία. Ένα τέτοιο. Ένα πέραμα. Με πήρε τηλέφωνο να το φέρει
εδώ πέρα, να μας πει τι να κάνουμε και θα πάρετε τα λεφτά σας, ό,τι
θέλετε, ό,τι πάει ο κόπος σας. Δεν δέχτηκα. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με υπηρεσίες, πού να βρεις άκρη εκεί μέσα;
Μου είπατε ότι έχετε κρατήσει χνάρια από τη σάλα ή όχι;
Α, τώρα αυτά διαλύθηκαν όλα!
Τα εργαλεία τα παλιά;
Τα ’χει ο ανιψιός μου. Υπάρχουν. Τα εργαλεία όλα υπάρχουν.
Εννοώ κουραστάρια, πριόνια, τέτοια χειροκίνητα υπάρχουν;
Το κουραστάρι το παλιό το ’χω εδώ πέρα. Για να μπορέσω να δείξω πώς
σκίζαμε τα σκαρμουδάκια. Το κουραστάρι το πήρα, το ’χω μες στην
αποθήκη μου. Το πήρα έτσι για ενθύμιο! Μ’ αυτά ξεκινήσαμε!
Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πολύ μάστρο Παναγιώτη.

Γεώργιος Ψιλοπάτης
Η συνέντευξη του Κώστα Δαμιανίδη με τον εμπειροτέχνη ναυπηγό
Γεώργιο Ψιλοπάτη έγινε στο ναυπηγείο του Αγίου Ισιδώρου Σάμου,
στις 28 Μαρτίου 2014.
Μάστρο Γιώργο, να μου πείτε το όνομα σας, πού και πότε γεννηθήκατε;
Είμαι το ’35, το 1935 γεννημένος. Ψιλοπάτης Γεώργιος του Σταματίου.
Και την τέχνη πώς τη μάθατε; Από πού τη μάθατε;
Από τον πατέρα μου.
Για πέστε μας λίγο για την οικογένεια, πώς ξεκίνησε ας πούμε; Ο μπαμπάς σας από πού την έμαθε την τέχνη;
Ο μπαμπάς την είχε μάθει κι εκείνος από τον πατέρα του, από τον παππού
μου δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όπως μας είχε πει ο πατέρας μου, η καταγωγή τους ήταν απ’ τη Σύμη, αλλά εγώ καμιά αυτή δεν έχω από
τη Σύμη. Δεν ξέρω!
Πότε είχαν έρθει από τη Σύμη δηλαδή;
Χρονολογίες δεν γνωρίζω να πω, πότε είχαν έρθει από τη Σύμη. Αυτό
ήξερα μόνο. Μας είχε πει ότι η καταγωγή μας ήταν από τη Σύμη,
γιατί ο πατέρας του πατέρα μου καταγόταν από κει πέρα κι ήρθε
εδώ και παντρεύτηκε στο χωριό, δω στην Καλλιθέα, και έκανε οικογένεια και βγήκαν τα παιδιά, αυτοί. Κι ήταν όλοι αυτό το επάγγελμα,
ναυπηγοί. Είχε τρεις γιους ο παππούς μου, ο μάστρο Παναγιώτης,
έτσι τον ελέγανε! Είχε το Νικόλα, το Σταμάτη, τον πατέρα μου και
το Γιώργη, ο οποίος Γιώργης είχε πάει τότες με τον πόλεμο, πριν τον
πόλεμο βέβαια, είχε φύγει, είχε πάει στον Πειραιά και δούλευε εκεί
πέρα.
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Εδώ με τι ξύλα κατασκευάζετε τα καΐκια;
Συνήθως με πεύκου! Πεύκου! Δεν έχουμε άλλο ξύλο εμείς εδώ πέρα! Και
είναι και το μοναδικό ξύλο εδώ στον Κέρκη. Του Κέρκη τα πεύκα
είναι τα μοναδικά ξύλα που είναι ειδικά για τη θάλασσα, γιατί έχουν
πολύ ρετσίνι μέσα και κρατάνε! Έτσι; Το ’βλεπα κι εγώ, αλλά το ’χα
ακούσει κι από άλλους πιο πολύ. Κρατούνε τα σκάφη δηλαδή.
Για τα ξύλα λέτε ότι ήταν βασικό το ρετσίνι που είχανε μέσα; Υπήρχε
κάποιο άλλο χαρακτηριστικό των ξύλων από τη Σάμο που τα έκανε
πιο ξεχωριστά για τη ναυπηγική;
Ναι η ρετσίνη, το ρετσίνι ήτανε που τα ξεχώριζε τα ξύλα αυτά! Κρατούσανε πολύ στη θάλασσα.
Πηγαίνατε εσείς και τα κόβατε τα ξύλα ή συνεργαζόσασταν με υλοτόμο
που πήγαινε και τα έκοβε;
Όταν θέλαμε ένα-δυο ξύλα να κόψουμε, πήγαινα εγώ, μονάχος μου και –
με συγχωρείς– μ’ ένα γαϊδουράκι από πάνω απ’ τον Κέρκη τα τραβούσα και μέχρι να ’ρθουν εδώ κάτω, μου ’βγαινε η Παναγία να τα
φέρω! Κι ύστερα τα βάζαμε στο πριόνι απάνω, δεν είχαμε μηχανές,
ούτε ρεύμα υπήρχε, ούτε και μηχανήματα και τα σκίζαμε με τα πριόνια. Μετά που βγήκαν μηχανήματα κι αυτά, πήγαιναν κι οι υλοτόμοι
και παίρναμε κι από τους υλοτόμους. Αλλά πάλι πήγαινα εγώ, πήγαινα στο βουνό και τα κόβαμε τα ξύλα. Τι να σου πω δηλαδή; Αυτό
ήτανε μαρτύριο! Μεγάλο μαρτύριο! Γιατί με τόσο κορεσμό το μέρος
εδώ και τόσο δύσβατο, δεν μπορούσες αν δεν ήσουν ντόπιος. Εσύ
μπορεί να σκοτωνόσουνα κιόλας. Τι να κάνουμε όμως; Μας έκανε η
ανάγκη και πηγαίναμε και κόβαμε.
Όταν τα παραγγέλνατε στους υλοτόμους, τους λέγατε αν θέλετε ποδόσταμα, αν θέλετε φουρνιστές, τι άλλα σχήματα θέλατε; Τους λέγατε για κάποιο συγκεκριμένο καΐκι;
Εγώ συγκεκριμένα πήγαινα μαζί και διάλεγα εκείνα που ’θελα τα ποδοστάματα για καρένες, σωτρόπια που είναι μαγκιόρα ξύλα, για βάσεις
ας υποθέσουμε, τέτοια.
Πότε τα κόβατε; Ποια εποχή τα κόβατε;
Τα κόβαμε μέσα Σεπτέμβριο με Οκτώβρη-Νοέμβρη και μέχρι μες στο χειμώνα. Μετά το Φλεβάρη δεν κόβαμε, γιατί απ’ το Φλεβάρη κι έπειτα
πιάνουν και φουσκώνουν τα ξύλα. Να, τώρα που ’ναι Μάρτης είναι
φουσκωμένα, δεν κάνει! Έκοψες τώρα αυτή την εποχή; Πάει νέτα! Γίνεται κοπριά και ειδικά τώρα που έχουν γίνει έτσι, έχουνε αρρωστήσει
τα ξύλα, αυτά δεν κρατούν! Τότες κρατούσαν, κρατούσαν πολύ τα
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ξύλα.
Αφού τα κόβατε στο δάσος, μετά τι επεξεργασία τους κάνατε;
Κόβονταν τα ξύλα, έπρεπε να ’ρθουν οι δασικοί να τα σφραγίσουν κι αφού
θα ήταν έτοιμα, θα πιάσουνε με τα μουλάρια να τα κουβαλάνε τα
ξύλα κι αν είχε δρόμο –πιο ύστερα που γίνανε οι δρόμοι– να πάει
αμάξι να τα φορτώσουν και με τ’ αμάξι να τα φέρουμε κάτω δω.
Όταν έρχονταν κάτω, έτρεχα αμέσως όταν είχα μια δουλειά, μια παραγγελία ας υποθέσουμε, να πιάσεις να τα κόψεις τα ξύλα. Να τα
κόψεις τα ξύλα, να τα σκίσεις στην πριονοκορδέλα, να βγάλω εκείνα
που χρειαζόμουνα. Τα ’βαζα στον ήλιο, να είναι πάντα ξερά! Όταν
πια θέλαμε να πετσώσουμε ένα σκάφος, έπρεπε να είναι πάντα ξερά
τα ξύλα.
Τα κόβατε χλωρά δηλαδή; Τα σκίζατε;
Χλωρά, ε βέβαια, χλωρά, χλωρά! Γιατί άμα το κόψεις χλωρό, κρατάει περισσότερο. Γιατί όταν τ’ αφήναμε και ήτανε πολύ καιρό στον ήλιο,
σκάει. Φρέσκο όμως ήτανε καλύτερο. Ήτανε, γινόταν πιο καλή δουλειά το φρέσκο ξύλο. Το ’ψηνε ο ήλιος και γινόταν. Αν το ’σκιζες το
ξύλο όμως, σκισμένο από τον ήλιο, είχε σκάσει μέχρι απάνω και δεν!
Μετά στο σκάφος σου ’κανε ζημιά. Τραβούσαν νερά μέσα και τέτοια.
Προσέχατε καθόλου για τους ρόζους;
Ασφαλώς και τους ρόζους διαλέγαμε, όσο μπορούσα, αλλά ήταν κι ορισμένα που ήταν αναπόφευκτα. Πάντως τους ρόζους τους προσέχαμε.
Πώς τα επιλέγατε με τους ρόζους;
Όταν ήτανε ο ρόζος, είχε κάποια –πώς να στο πω τώρα;– διακριτικά μέσα,
το βλέπαμε. Δεν το βάζαμε το ξύλο καθόλου.
Τι διακριτικά;
Να ’τανε σκασμένο ή να ’χε κάτι τρυπούλες, τέτοιο μέσα. Ο ρόζος εκείνος
που ήτανε συμπαγής με το ίδιο το ξύλο το άλλο, ήτανε γερό. Δεν είχε
ανάγκη! Δεν πάθαινε τίποτα. Αλλά κι αυτά που ’χανε περισσότερο
ρόζο προσπαθούσαμε και τα βάζαμε πάν’ στο σκάφος σε ορισμένα
μέρη, να μην έχουνε ξεστρίμματα –που λέμε εμείς– εκεί, να ’χουνε
ζόρι. Τα βάζαμε κουβέρτες, που ήταν ίση η κουβέρτα, εκεί στα από
κάτω στα βρεχάμενα, από κάτω που δεν έχει μεγάλα ζόρια.
Προσέχατε τα ξύλα τα νερά τους να είναι ισόβενα; Κάνατε κάποια επιλογή;
Ε, καλά και βέβαια κι αυτό το προσέχαμε, γιατί βλέπαμε τα νερά του
ξύλου κι όταν ήτανε τα νερά έτσι αντίθετα ή ξέρω γω, δεν έπρεπε να
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το βάλουμε σε σημείο που ’χε καργάρισμα. Δηλαδή που έπρεπε να
ξεστρίψει το ξύλο. Το βάζαμε σε ίσο μέρος απάνω.
Πώς έπρεπε να ’ναι τα νερά για να τα βάλετε σε σημείο που να καργαριστούνε;
Έπρεπε τελικά να δεις, όταν είναι σκισμένο το ξύλο έτοιμο, για να το βάλεις απάνω, σου δείχνει. Κείνο που ’ναι για να σπάσει το βλέπεις κι
είναι σκέτο κι έχει και κάτι νερά μέσα. Αυτά κάτω, που άμα το καργάρεις λίγο, θα σου κοπεί. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό, εξαρτάται από
το πού θα το βάλεις απάνω στο σκάφος. Δηλαδή από την τοποθεσία
που θα μπει κι έχει πολύ καργάρισμα, όταν δεν το προσέξεις. Αλλά
είχαμε και κάτι καμινέτα με φωτιά, το πυρώναμε και όταν το πυρώσεις, μαλακώνει και γυρίζει. Κάνει την αλευρισά που λέμε εμείς
απάνω και τα πηγαίναμε. Πάντως ήτανε πολύ, τα πετσώματα ήτανε
πολύ δύσκολα! Και διαλέγαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, τα ξύλα
τα διαλέγαμε. Εκείνα που ήταν για πετσώματα, έπρεπε να διαλεχτούνε! Να είναι καθαρά! Όσο μπορούσαμε να μην έχουνε ρόζους, να
είναι πιο καθαρά! Ξέραμε, δηλαδή εγώ ήξερα ποιο ξύλο είναι. Έπρεπε
εκεί που τα ’χα τα ξύλα αυτά, έλεγα ότι αυτό, ας υποθέσουμε, θα το
αφήσω για να το κάνω καβαλάρη.
Μου είπατε ότι τα πυρώνατε για το πέτσωμα.
Όχι πολύ. Μπορεί να λάχει. Εμείς τα βάζαμε στη θάλασσα πρώτα πρώτα.
Μαλακώνανε! Τα βάζαμε 1-2 ώρες στη θάλασσα να μαλακώσουν.
Οπότε είχαν τη ρετσίνη που σου είπα. Αυτή το μαλάκωνε το ξύλο.
Το βάζατε 1-2 ώρες πριν το καργάρετε πάνω στο καΐκι;
Το φυτρώναμε μέσα στη θάλασσα και μαλάκωνε.
Και πώς ξέρατε ότι είναι έτοιμο;
Δεν μπορείς να τ’ αφήσεις και πολύ, γιατί όταν μαλακώσει και πάρα πολύ,
ύστερα που θα το βάλεις ανοίγει. Ανοίγει και σ’ αφήνει μεγάλο αρμό.
Ε, καλά η δουλειά μας ήτανε! Η ίδια η δουλειά σου δείχνει τι πρέπει
να κάνεις. Δεν ξέρω τώρα ο άλλος πώς τα βλέπει, για μένα η ίδια η
δουλειά με δίδασκε και με μάθαινε τι έπρεπε να κάνω!
Άλλα ξύλα χρησιμοποιούσατε εκτός από πεύκο;
Δεν είχαμε άλλα ξύλα να βάλουμε. Συνήθως βάζαμε πεύκα εδώ. Τώρα
αλλού βάζανε και κυπαρίσσια. Αλλά τα κυπαρίσσια, πρόσεξε να δεις,
δεν μπορούσες να τα βάλεις στα πετσώματα απέξω, απέξω στο σκάφος, διότι δεν πάνε, σπάνε. Τα κυπαρίσσια τα βάζουνε σε κουβέρτες
από πάνω, από κάτω μες στα χοντρώματα, εκεί και είναι και καλό το
κυπαρίσσι, διότι η μυρωδιά που έχει σκοτώνει το μικρόβιο κι απ’ το
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πεύκο.
Εσείς δεν βάζατε κυπαρίσσι παρόλα αυτά; Δεν βάζατε ούτε στα καταστρώματα; Δεν το χρησιμοποιούσατε;
Τώρα τελευταία, που ’χα κάνει ένα-δυο σκαφάκια, είχα βάλει. Καθαρά
όμως κυπαρίσσια είχα βάλει στις κουβέρτες απάνω κι από κάτω στα
καμάρια για πικεριές μέσα και σωτρόπι είχα βάλει. Σε ένα δυο σκαφάκια, όχι σε πολλούς.
Εδώ στην περιοχή στην Καλλιθέα κόβανε δέντρα, έτσι; Υπήρχε υλοτομία;
Ναι, είχε.
Κόβανε και για τα ναυπηγεία και για τις οικοδομές;
Μπα, για οικοδομή όχι. Κόβανε για εμπόριο και πηγαίναν στη Σύρα, στον
Πειραιά. Τα ξύλα φεύγαν από δω, τα ναυπηγήσιμα ξύλα, φεύγαν,
φορτώνονταν εκεί, πηγαίνανε γι’ αλλού εκτός από αυτά που ξοδεύαμε
εμείς εδώ. Από την άλλη Σάμο από κει, από τον Πύργο που κάνανε
και πολλή ξυλεία, έτσι, τα περισσότερα τα πηγαίνανε στο Πειραιά,
στη Σύρα. Τα ξύλα τα ζητούσανε, γιατί οι ίδιοι οι καπεταναίοι θέλανε
σαμιώτικο ξύλο, για να κάνουνε σκάφος. Πολλοί ερχότανε και μας
λέγανε, μας τα ζητούσανε. Εγώ είχα κάνει το ’62 στα Μέθανα, ένα
15 μέτρα κι ο άνθρωπος που ήρθε ζητούσε αποκλειστικά τον πατέρα
μου, τον Σταμάτη τον Ψιλοπάτη. Είχε ακούσει, λέει, ότι είναι τίμιος
άνθρωπος. Να του κάνουμε σκάφος. Και το μόνο που ζήτησε, Κύριε
Ψιλοπάτη, λέει, θέλω να μου βάλεις όλο πεύκα, σαμιώτικο ξύλο. Λέω,
Είπαμε, μ’ αυτά δουλεύουμε!
Μάλιστα. Και ο λόγος ήτανε το ρετσίνι ή είχαν και κάποιον άλλο λόγο;
Γιατί προτιμούσανε το σαμιώτικο πεύκο οι καπεταναίοι;
Μάλλον. Μάλλον το ρετσίνι. Ναι δεν πρέπει να ’χει άλλη επιλογή απάνω
σε αυτό το ζήτημα, το ξύλο του Κέρκη. Γιατί ναι, βέβαια, σαμιώτικο
ζητούσαν ορισμένοι, αλλά περισσότερο ζητούσαν από δω, από την περιφέρεια τη δική μας, εδώ στον Κέρκη. Τώρα ίσως επειδή είναι πιο
ξερό το μέρος εδώ και το ξύλο είναι πιο στεγνό, δεν έχει υγρά μέσα.
Και το ξύλο που έχει πολλά υγρά δεν είναι για τη θάλασσα. Είναι το
ξύλο εκείνο που έχει ρετσίνι. Η ρετσίνη αυτή είναι το ιώδιο – ξέρω κι
εγώ, πώς να το πω; Έτσι κι είναι πιο καλό.
Εδώ στα χωριά επάνω, στην Καλλιθέα και στους Δρακαίους, υπήρχαν
και έμποροι ξυλείας;
Πολλοί! Πολλοί υπήρχανε και τότε τα πελεκούσανε με τσεκούρια. Τα κάναν
τετράγωνα τα ξύλα. Τώρα μάθαν και τα κόβουν έτσι, στρογγυλά και
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με τη φλούδα, τον πίτκα που λέμε, και τα εμπορεύουν. Ενώ πριν θα
πελεκιόνταν τα ξύλα, έπρεπε να τα τετραγωνιάζουνε με στάφνα. Πριστή ξυλεία που λέμε.
Γιατί ήταν πιο καλό αυτό; Γιατί έπρεπε να έρθουν εδώ πέρα τετραγωνισμένα κι όχι ξεφλουδισμένα, στρογγυλά; Γιατί εσείς θέλατε να
είναι τετραγωνισμένα;
Μας βόλευε καλύτερα στη δουλειά.
Γιατί;
Κοίταξε να δεις, γιατί τότε δεν υπήρχαν μηχανήματα και τα σκίζαμε όσο
και να ’ναι το στρογγυλό βόλευε, ενώ αυτό που είχε πατούρα έμπαινε
απάνω.
Είναι πιο ακριβό το πριστό;
Πολύ πιο ακριβό. Τώρα δεν έχει κανέναν. Δεν ξέρουνε. Τώρα να βάλεις
άνθρωπο να πάει να πελεκήσει ξύλο με στάφνη και τέτοια, δεν φαντάζομαι! Εκτός κι αν έχει κανέναν ακόμα στην ηλικία τη δική μου,
ναι! Αλλά δεν μπορούμε εμείς τώρα, γεράσαμε!
Εδώ στα χωριά επάνω ζει κανένας από τους παλιούς υλοτόμους; Ή
τους εμπόρους ξυλείας;
Είναι ένας ακόμα, ο οποίος εκτός που έκοβε τα ξύλα και τα έκανε τετράγωνα, όπως λέμε, τα κουβαλούσε και με τα ζώα. Είχε μουλάρι. Είναι
κάποιος Μανόλης Παπαγεωργίου.
Νεροπρίονα υπήρχαν καθόλου στην περιοχή εδώ;
Όχι τέτοιο πράγμα δεν το ξέρω.
Πόσοι άνθρωποι δουλεύανε εδώ πέρα, στον Άγιο Ισίδωρο τότε;
Είχε! Εγώ έφτασα εδώ πέρα τότε που ήταν τα ξαδέλφια μου κι ο μπάρμπας μου, ο μάστρο Νικόλας. Ασχολιόνταν και πενήντα άνθρωποι. Έρχονταν κι από τον Μαραθόκαμπο κι απ’ τα Κουμέικα. Ερχότανε
τεχνίτες και δουλεύανε την τέχνη, γιατί κάναμε μαούνες πολλές.
Για τα βαπόρια για να ξεφορτώνουν;
Για να ξεφορτώνουν. Οι μαούνες αυτές πήγαιναν στα βαπόρια και ξεφόρτωναν. Δεν είχε λιμάνια τότε, θυμάσαι;
Μάλιστα. Εδώ για τη μεταφορά των ξύλων με τα ζώα, με τα μουλάρια
ή με τ’ άλογα είχατε σύρτες;
Ναι, είχε ένα σύρτη που πηγαίναμε μέσα εκεί. Δεν μπόραγες να πας απ’
όλες τις πλευρές. Ξέραμε και το σύρτη αυτόνε πού θα πάμε τα ξύλα!
Και δω πού κατεβαίνανε οι σύρτες; Πού καταλήγανε δηλαδή;
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Ερχόντανε κι από απέναντι, απέναντι εδώ που ’ναι η άμμο, κατεβαίνανε.
Από πάνω απ’ το βουνό ήτανε μια λάκκα, λέγαμε στου Μπαμπούρ’
τη λάκκα. Και κατεβαίναμε με το σύρτη και πηγαίναμε απέναντι στην
άμμο. Το απέναντι μέρος το λέγαμε Στ’ Λισφάκ’, κάποιος ήτανε εκεί.
Αλλά ερχόντανε κι εδώ, ερχόντανε κι από πάνω με τα μουλάρια.
Δρόμο δρόμο.
Και μετά απ’ το σύρτη απέναντι τα ρίχνανε στη θάλασσα;
Στη θάλασσα και τα φέρναμε στις βάρκες από δω. Και στο Βάλσαμο πηγαίνανε, αλλά ήταν άλλος σύρτης εκείνος. Ήταν από κει που κατέβαινες στο Βάλσαμο. Είχε κι άλλο σύρτη από δω μεριά, που
κατέβαινε από Δρακαίοι, που πήγαινε από κει στην Αλυκή, που λέμε,
ένα άλλο μέρος. Ξύλα φέρναμε κι απ’ το Καράβι –μια τοποθεσία που
λέγεται Καράβι εδώ– από κει από του Τερκένη. Τα ξύλα αυτά κόβονταν από πάνω από το βουνό και κατεβαίνανε και κει τα ρίχναμε
στη θάλασσα. Πέφτανε στη θάλασσα και στη θάλασσα ένα ένα τα
παίρναμε και τα κάναμε σάλια, 30, 40, 50 κομμάτια, και τα δέναμε
πίσω στις βάρκες και με κουπιά τα φέρναμε από δω.
Τα προλάβατε εσείς τα σάλια;
Τα πρόλαβα και θυμάμαι και μια φορά συγκεκριμένα, που είχαμε δέσει
μπρος από πενήντα κομμάτια ξύλα και τραβούσα πενήντα κουπιές,
εκατό κουπιές να πω, για να πάει ένα πόντο η βάρκα μπροστά. Ένα
πόντο! Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα; Εκατό κουπιές μετρούσα για
να πάει η βάρκα ένα πόντο μπρος, αλλά ξέρεις πόσα κομμάτια ξύλα
γίναν πίσω σάλι; Ήταν μπρος από πενήντα κομμάτια!
Και πώς τα δένατε αυτά μεταξύ τους στο σάλι;
Τα βάζαμε έτσι και τα παίρναμε φαλαγγόδεμα που λέμε, το ένα με τ’
άλλο κοντά όλα και γίνονταν ένα σάλι που μπόραγες απάνω να περπατήσεις!
Μπορείτε να το περιγράψετε λίγο περισσότερο το φαλαγγόδεμα και
πώς τα δένατε μετά όλα μαζί;
Παίρναμε το πρώτο ξύλο και μ’ ένα σκοινί το δέναμε. Παίρναμε το δεύτερο
ξύλο, το βάζαμε κοντά, το παίρναμε ένα φαλογγόδεμα κι ούτω καθεξής ίσα πέρα, ίσα πέρα. Κι ήταν μαζί όλα δεμένα το ένα κοντά στο
άλλο, γιατί άμα δεν τα δέναμε κοντά το ένα με τ’ άλλο, καταλαβαίνεις
τι γινότανε! Θα τραβάει το ένα από δω, το άλλο από κει, οπότε δεν
γινότανε τίποτα! Τώρα μαζί όλα και είχαν μια ύστατη δύναμη, σβαρνίζαν τη θάλασσα και πηγαίναν μια χαρά.
Το φαλαγγόδεμα το κάνατε μόνο από τη μια μεριά;
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Ναι, μόνο από τη μια μεριά. Δεν τα δέναμε πίσω.
Τα άλλα ήταν λυτά από πίσω;
Τα άλλα πίσω ήτανε ελεύθερα. Γιατί κοίταξε να δεις, πρόσεξε: Δεν ήταν
όλα τα ξύλα ένα μάκρος να τα δέσεις και πίσω. Είχε ξύλο δέκα μέτρα,
είχε ξύλο πέντε, είχε τρία, δύο! Οπότε οι ρίζες, οι ρίζες που λέγαμε,
τις βάζαμε κοντά. Έτσι όλες κοντά, τις βάζαμε και δένονταν η μια με
την άλλη. Απελπισία ήτανε! Τα βάζει το μυαλό μου καμιά φορά και
λέω: «Μα, αυτά τα πράγματα, τα ’κανα;» Τι να κάνω;
Και στην περίπτωση με τους πενήντα κορμούς, κάνατε δυο και τρεις
φορές το ίδιο πράγμα και βάζατε τη μια αρμαθιά πίσω από την
άλλη;
Όχι, όχι! Γινόταν ένα σάλι. Και το φάρδος, πόσο να σου πω; Δέκα μέτρα.
Κι αυτά, άντε η ρίζα να είχε περίμετρο σαράντα πόντους.
Και μετά από πού τα τραβάγατε όλα αυτά; Αφού τα δένατε όλα μαζί
με το φαλαγγόδεμα;
Στη μέση βάζαμε το σκοινί, τα δέναμε πίσω απ’ τη βάρκα και τα τραβούσαμε!
Στη μέση με άλλο σκοινί δηλαδή;
Ε οπωσδήποτε, όχι με το ίδιο! Γιατί μπορούσαμε να βάλουμε απάνω και
τρία-τέσσερα σκοινιά, για να τα δέσουμε, αλλά με τη διαφορά ότι
έπρεπε να είναι κοντά! Να μην τα έχουμε ανοιχτά και τραβάει η θάλασσα περισσότερο. Άμα τύχαινε τότε που είχε και κάτι καΐκια, καμιά
φορά θυμάμαι, με κάτι δικύλινδρες μηχανές μέσα και περνούσαν, μας
τα ’δεναν από πίσω και τα ’φερναν πιο πολλά.
Αυτό θέλω να ρωτήσω: Γιατί με τα κουπιά και όχι με μηχανή;
Γιατί δεν είχαμε. Ποιος; Ποιος είχε μέσο να πάει με μηχανή να τα τραβήξει.
Με τα πανιά;
Ούτε! Με τα πανιά δεν γινόταν τέτοιο πράγμα! Δεν γινόταν, όχι! Μόνο με
τα κουπιά! Με τα κουπιά θα βάλουμε, μέσα σε μια βάρκα να βάλουμε
τέσσερα κουπιά εκεί, να μπούνε μέσα να τραβούνε σιγά σιγά. Άμα
ήτανε λίγα τα ξύλα, τρία-τέσσερα, δεν υπήρχε πρόβλημα, πά(γ)αινε.
Αλλά αυτά που σου ’πα εγώ, ότι μια δόση είχαμε τόσα πολλά ξύλα
εκεί, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτά αφού
πέσαν όλα μαζεμένα, πού θα τα πάμε ύστερα μέσα στη θάλασσα; Τα
δέσαμε ένα σάλι και τα τραβούσαμε. Δεν δεθήκαν ένα σάλι μόνο. Δυο,
γίνεται με δυο βάρκες, πενήντα η μια, πενήντα η άλλη, πίσω εκεί και
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τα φέραμε.
Πόση ώρα κάνατε δηλαδή;
Πολεμούσαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ! Μέχρι το βράδυ, να ’ρθουμε
από δω, να τα φέρουμε. Εγώ από πίσω από το Βάλσαμο, από κει,
θυμάμαι, πολλές φορές πήγα κολυμπώντας κι έφερα ξύλο. Το ’ριχνα
στη θάλασσα, το ’πιανα από πίσω έτσι και κλωτσούσα τα πόδια μου
και το φερνα από δω.
Τώρα τι γίνεται με την τέχνη αυτή; Με τα καρνάγια, με τα ξύλινα καΐκια
και τα λοιπά; Πώς τα βλέπετε τα πράγματα;
Όπως βλέπω τώρα κι ακούω από τα παιδιά, αυτά που δουλεύουν ακόμα
εκεί, απελπισία! Απελπισία! Δεν μπορώ να σου λέω παραπάνω τίποτα! Δεν έχουν τίποτα τα παιδιά να κάνουν. Η κρίση αυτή! Δεν δίνουν λεφτά, δάνεια, να κάνει ο άλλος ένα σκάφος. Αν έχει κανένας
κάτι από την τσέπη του και θέλει, μπορεί να πάει να κάνει. Κι αυτός
κοιτάζει να ιδεί πού θα πάει να βρει τσάμπα. Έτσι μου λένε τα παιδιά! Εγώ έχω τώρα πόσα χρόνια να δουλέψω.
Τώρα υπάρχουν μάστορες εδώ πέρα;
Είναι αυτός ο Μανωλιάδης, είναι με το γιο του. Είναι κι αυτά τα παιδιά
του Κοζώνη. Ξέρουνε κι αυτοί τη δουλειά. Άλλοι προς το παρόν δεν
είναι. Είπαμε ο Κιάσσος είναι απάνω, κάτι επισκευές, κάτι τέτοια
πρέπει να κάνει.
Άλλα παιδιά που δεν δουλεύουν, αλλά που ξέρουνε την τέχνη υπάρχουνε;
Αμέ!
Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε.

474

Γιώργος Κιάσσος
Η συνάντηση έγινε στο εργαστήριο του Γιώργου Κιάσσου στους
Δρακαίους Σάμου, στις 14 Ιουλίου 2014. Ερωτήσεις υπέβαλλε ο Κώστας Δαμιανίδης. Συμμετείχαν ο Νικόλας Βλαβιανός (ΝΒ) και η Στυλιανή Κιάσσου, σύζυγος του Γιώργου.
Γιώργο, πότε και που είσαι γεννημένος;
Το 1973 εδώ στους Δρακαίους.
Για πες μας, πότε τα κόβεις τα πεύκα; Πότε πρέπει να κόβονται;
Εγώ, απ’ ό,τι ξέρω κι από τους πιο παλιούς και το ’χω τσεκάρει, από τον
Οκτώβρη το πολύ μέχρι Γενάρη. Αυτό το διάστημα. Από το Γενάρη
και μετά, ειδικά τώρα την άνοιξη, είναι η χειρότερη εποχή.
Ποιος το είχε πει αυτό;
Αυτό μου το ’χε πει ο Κώστας ο Μογιός. Αυτός είναι παλιός υλοτόμος, ζει
ακόμα ο άνθρωπος, είναι μεγάλος τώρα. Μου ’χε πει, δεν θα κόβεις
άλλη εποχή από Οκτώβρη μέχρι Γενάρη, αλλά η καλύτερη εποχή, λέει,
είναι ο Οκτώβρης. Να ’χει φύγει ο Σεπτέμβρης και να ’χει μπει ο
Οκτώβρης. Και πραγματικά το ’χω τεστάρει κι εγώ αυτό το πράγμα.
Σου ’χει πει και το γιατί; Υπήρχε κάποια εξήγηση;
Ναι, είναι γιατί έχουνε κατέβει οι χυμοί και είναι το ξύλο πιο στιβαρό. Το
βλέπεις και ποιοτικά και στην κορδέλα που το κόβεις, βλέπεις ότι έχει
άλλη συμπεριφορά εκείνης της εποχής το ξύλο με ένα πού έχει κοπεί
τώρα το καλοκαίρι.
ΝΒ: Έχει λοιπόν λιγότερη υγρασία, όχι χυμούς, γιατί οι χυμοί παραμένουν
οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε όλη τη διάρκεια της εποχής.
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Νερό έχει.
Ναι, δεν το ξέρω τι ακριβώς! Γιατί και τώρα, άμα κόψεις, για παράδειγμα,
αυτό που παίρνουμε τα φουντόξυλα, βλέπεις ότι το κόβεις και κάνεις
έτσι πάνω στο φλοιό και φεύγει. Από μέσα είναι μούσκεμα, πολλή
υγρασία, ενώ αυτή την εποχή που λέω, κόβεται, το ξεφλουδάω –με
το μηχανάκι τα καθαρίζω– αλλά έχει σημεία που τα καθαρίζω και με
το τσεκούρι, αν κάποιο είναι βαρύ και δεν μπορώ να το γυρίσω μοναχός μου, βλέπεις ότι το ξύλο είναι στυφό. Ο πίτυκας δεν έχει πολλή
υγρασία μέσα, είναι πιο στεγνός. Ενώ τώρα του κάνεις έτσι με το μανάρι και βγάζει κάτι πάξες τέτοιες.
Μπορείς να μας μιλήσεις για το πρόβλημα με το σκουλήκι;
Αυτό το πράγμα, όταν τα ξύλα είναι κομμένα σ’ αυτή την εποχή, πολύ
σπάνια να παρουσιαστεί. Εγώ τουλάχιστον σε καΐκια, που ’χω κάνει,
σπάνια μπορεί να εμφανιστεί σε ένα-δυο σημεία. Γιατί έχει άλλες περιπτώσεις που το χτυπάει όλο. Το αχρηστεύει. Το κάνει κόσκινο και
οφείλεται σε αυτό.
ΝΒ: Εσύ όταν κόψεις το ξεφλουδίζεις αμέσως;
Ναι αμέσως. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα ξεφλουδιστεί τόσο
πιο καλά. Βέβαια το Γενάρη, και να μείνει λίγες μέρες με το φλοιό,
δεν παθαίνει τίποτα, επειδή είναι το κρύο.
ΝΒ: Τελικά δεν έχει σχέση η εποχή, ρωτάω, εάν δεν το έχεις διαχειριστεί
καλά το ξύλο κατά την υλοτόμησή του μέχρι να το φέρεις στη βάση
που τα κόβεις;
Βέβαια παίζει κι αυτό πολύ μεγάλο ρόλο! Είναι πολλοί που τα κόβουνε,
εγώ βλέπω ότι τα κόβουνε και τ’ αφήνουνε με τον πίτυκα, με τα κλαριά πολλές φορές, λέει, τραβάει η φούντα. Όντως τραβάει η φούντα
την υγρασία, αλλά όταν μείνει ο κορμός αξεφλούδιστος, πάει και το
χτυπάει το σκουλήκι, μπορεί και να μην το δεις. Άσε που φαίνεται
στο ξεφλούδισμα. Άμα ξέρεις, το βλέπεις. Πηγαίνει αμέσως το σκουλήκι. Εγώ έχω προσέξει το εξής: κόπηκε; Θέλει την ίδια μέρα να καθαριστεί. Αν όχι την ίδια, την επόμενη οπωσδήποτε!
ΝΒ: Εφόσον θα πάει να τρυπήσει μέσα δεν βρίσκει νερό στον πίτυκα, αλλά
μέσα υπάρχει και το ρετσίνι. Άμα είναι ζωντανό και το δέντρο θέλει
να βγάλει το ρετσίνι εκεί, που θα τρυπήσει για να βγάλει τα αυγά
του, αμέσως θα επέμβει το ρετσίνι για να σώσει το ξύλο, οπότε όσο
είναι ζωντανό, δεν θα επέμβει. Αν δεν το βγάλεις, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
Ναι, ναι θέλει προσοχή! Εγώ δηλαδή το έχω παρατηρήσει. Αλλά προλη-
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πτικά τα περνάω και φάρμακο, γιατί είναι πρόβλημα, άμα διώξεις
και παραδώσεις ένα καΐκι και παρουσιάσεις τέτοια πράγματα, είναι
πρόβλημα και γι’ αυτόν που θα το πάρει, αλλά πιο πολύ για μένα!
Φάρμακο πότε το περνάς;
Όπως είναι τα ξύλα πριν μπούνε μίνια και τέτοια, αφού του διαμορφώσω
τα πλαϊνά, είναι έτοιμο για να το περνάω, το αφήνω να στεγνώσει
και μετά βάφω μίνια και τέτοια.
Όταν λες φάρμακο;
Είναι ένα φάρμακο, μέσα το ’χω. Από τη ΔΕΗ μου το ’χε δώσει ένας φίλος
που δούλευε μέσα εκεί και το αραιώνω με πετρέλαιο. Είναι σαν
πίσσα. Βλέπεις εκείνα τα μαυράδια εκεί στις καρένες; Είναι μαύρο
και είναι τοξικό πολύ! Θέλει δηλαδή γάντια, είναι καταστροφή.
ΝΒ: Μυρίζει σαν τις κολόνες της ΔΕΗ;
Ναι.
ΝΒ: Θεόδοτο. Είναι αυτό που εμβαπτίζουν τις κολόνες της ΔΕΗ, αλλά όχι
ότι κάνει τίποτα, το πετρέλαιο μόνο κάνει. Το καθαρίζεις με πίεση
και να ’ναι θερμό και κρύο, δηλαδή πρέπει να το ’χεις βραστό.
Το ξέρω κι αυτό. Το κάνω στο πετρέλαιο με το λινέλαιο. Κάνω και τέτοιες
πατέντες. Βάζω λινέλαιο και πετρέλαιο και το βράζω, έχω ένα καυστηράκι, το βράζω και το περνάω όσο πιο γρήγορα γίνεται και το
βλέπεις ότι ποτίζει μέσα το ξύλο. Έτσι το κάνουμε. Δεν ξέρω πόσο
αποτελεσματικό είναι, αλλά απ’ ό,τι έχω τσεκάρει δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα. Δηλαδή σε κάτι καϊκάκια και δω κι αλλού, γιατί
συζητάω και με άλλους, δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοια προβλήματα.
Τα αφήνεις καθόλου πάνω στο βουνό πριν τα κατεβάσεις τα βουβά;
Πώς τα μεταφέρεις;
Ε, μένουνε. Αναλόγως πότε θα ’ρθουνε να κάνουνε την εξέλεγξη από το
Δασαρχείο. Αν έρθουν σύντομα, μόλις τα σφραγίσουνε το Δασαρχείο
και τα κατεβάζουμε, τα φέρνω δω. Τα βάζω στις σκάρες έτσι, έχω
άλλα παλιά ξύλα και τα λοιπά.
Έχεις χώρο εδώ;
Ναι και μες στο δρόμο το χειμώνα δεν με ενοχλεί κανένας, τα βάζω στην
άκρη, τα σηκώνω με το γερανάκι να αερίζονται όσο γίνεται. Προσπαθώ να μην τ’ αφήνω πάρα πολύ μεγάλο διάστημα με κορμό. Δηλαδή προσπαθώ να τα κόψω, άλλα για καρένες, άλλα για σκαρμοί,
μαδέρια, αναλόγως τι χρειάζεται.
Γιώργο, πάντα εσύ έκανες υλοτομία ή έπαιρνες παλαιότερα και από
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άλλους;
Παλαιότερα ναι. Παλαιότερα παίρναμε, από το Σωκράτη Ταμβακολόγο ως
επί το πλείστον. Παλιά παίρναμε. Μετά που αυξήθηκε το πρόβλημα
αυτό με τις μυγιές και με αυτά, μετά άρχισα και τα ’κοβα εγώ.
Κι έπαιρνες δηλαδή από τον Σωκράτη από τον Πύργο και τα έφερνες
εδώ πέρα;
Ναι, ναι.
Στην Καλλιθέα δεν είχε ανθρώπους που υλοτομούσαν;
Ναι, είχε τον Κλεάνθη. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Αυτός έκανε τότε. Ήτανε
ο Παπαγεωργίου ο Κυριάκος.
Δεν υπήρχε Καπανταής στην Καλλιθέα;
Ο Καπάνταης ήταν πολύ πιο παλιά, δεν τον επρόλαβα αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτόν που πρόλαβα ήταν ο Ψιλοπάτης ο Γιώργος, αυτοί οι παλιοί.
Ήτανε ο Παπαγεωργίου που είναι τώρα στο Δασαρχείο. Κι αυτοί κάνανε τότε ξύλα, κόβανε ξύλα. Κι αυτούς τους πρόλαβα. Βέβαια τότε
δεν αγόραζα εγώ. Τότε δούλευα με το Γιώργο εκεί κάτω, ο Γιώργος
έβγαζε ξύλα, ο Ψιλοπάτης. Και πιο παλιά με το θείο μου.
ΝΒ: Διαφορές από τα βορινά ή από περιοχές που είναι βορινές;
Υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εδώ στη δική μας περιοχή είναι πιο
σκληρά τα ξύλα. Όχι βέβαια σε όλα τα σημεία. Δηλαδή μπορεί να κόψεις εδώ στον Αϊ Δημήτρη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, Φλέβες
που λέμε, είναι πετσόξυλα. Είναι λάστιχα.
ΝΒ: Βλέπουνε το βοριά τα ξύλα αυτά; Δεν λέω να είναι από τη βορινή
πλευρά του νησιού!
Όχι, βλέπουνε πιο πολύ το νοτιά αυτά.
ΝΒ: Τα βορινά είναι πιο σκληρά.
Πιο πάνω από τον Αϊ Δημήτρη, από πάνω στο Νίνταμ, που λέγεται μια
περιοχή, εκεί είναι ατσάλι. Είναι για σκαρμοί, είναι για καρένες, αλλά
είναι τζάμια! Δεν λυγάνε με τίποτα, δηλαδή πας να το γυρίσεις και
κόβεται. Δεν κάνουνε για πέτσωμα, αλλά για σκελετό είναι πολύ
καλά. Καρφώνεις την πρόκα απάνω και δεν βγαίνει με τίποτα! Δεν
καρφώνεται, δηλαδή έχει σημεία που δεν πάει πρόκα, άμα δεν το
τρυπήσεις, άμα δεν το βοηθήσεις λίγο!
Θεωρείς ότι τα πεύκα από δω είναι καλύτερα απ’ ό,τι τα πεύκα από
τον Πύργο;
Κοίτα, στον Πύργο απ’ ό,τι θυμάμαι, παλιά που παίρναμε, ήταν λίγο πιο
αφράτα, έρχονταν προς το σουηδικό κάπως τα ξύλα εκείνα, άλλα όχι
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ότι δεν ήτανε καλά. Πιστεύω ότι ήταν εξίσου καλά, απλά ήταν πιο
ευκολοδούλευτα εκείνα, απ’ ό,τι θυμάμαι δηλαδή που παίρναμε από
το Σωκράτη και το Σκαλιάρη. Είχε πολλούς από κει που κάνανε. Ο
Καλατζής ήτανε, ο άλλος ο Βαρδίκος. Είχε 6-7 άτομα που κάνανε ποσότητες. Πολλά κυβικά ξύλα! Στέλνανε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο
σε μας.
Και τώρα τι γίνεται με την τέχνη, με τη ναυπηγική; Λέγαμε ότι δεν έχει
παραγγελίες, έτσι;
Ναι. Τα βλέπω δύσκολα πολύ! Δεν βλέπω να περπατάει, δηλαδή αν συνεχίσει έτσι, είναι πίκρα!
Φέτος δεν είχες καμία παραγγελία;
Τίποτα! Το χειμώνα πήγαινα κι έκανα κάτι επισκευές στο Πυθαγόρειο.
Δούλεψα κανένα μήνα. Μπορεί και πάνω από μήνα. Έφευγα από δω
και πήγαινα Πυθαγόρειο. Και στο Καρλόβασι χάλια! Και δεν με πληρώσανε κιόλας! Είχα και αυτό το θέμα! Παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο,
ψάχνω τον ένα, ψάχνω τον άλλο, και μιλάμε τώρα για ποσά της πλάκας! Πέντε μεροκάματα ο ένας, έξι ο άλλος. Τέτοια πράγματα! Χάλια
είναι! Τώρα να φεύγω από δω, να πάω Πυθαγόρειο και να γυρίσω,
ήθελα ένα εικοσάρικο βενζίνα μόνο. Και έφευγα νύχτα, για να ’μαι
κει στις 8, έφευγα απ’ τις 6 από δω. Τα βλέπω πολύ χάλια τα πράγματα. Και στεναχωριέμαι! Δηλαδή πιο παλιά ανοργάνωτοι ήμασταν
τελείως – εγώ όταν ξεκίνησα π.χ. βρήκα στο θείο μου αυτό το κορδελάκι και αυτό ήταν σακατεμένο και το πήγα στην Αθήνα στο Μαντά
και το ’φτιαξα και μια πλανίτσα που ’χε εκείνος.
Το όνομα του θείου σου πώς ήτανε;
Αγγελίνας λεγόταν, Παναγιώτης. Πέθανε 34 χρονών από καρδιά. Ήμουνα
16 εγώ τότε. Με είχε κοντά του, είχα μανία και γω, μ’ άρεσε, και ξέρεις σιγά σιγά να κάνεις το ένα, να πάρεις το άλλο, κι όλα με πίκρα!
Πάντα λίγα τα λεφτά! Χρειαζόμαστε κι εκείνο και τώρα κάπως που
τα φέραμε, δεν έχει.
Μάλιστα.
Κούραση, ταλαιπωρία, έχω σακατευτεί, η μέση μου είναι άχρηστη! Δεν
μπορώ να σηκώσω βάρος από τα κούτσουρα, τότε στα χέρια τα φορτώναμε. Στα χέρια τα κόβαμε. Δεν είχαμε τίποτα εργαλεία, μια κορδέλα ήτανε κι αυτή… Αλλά τότε τουλάχιστον είχε δουλειά, έπαιρνες
ένα μεροκάματο! Τώρα τα βλέπω πολύ... Αν συνεχίσει δηλαδή έτσι,
δεν ξέρω τι θα κάνουμε!
ΝΒ: Δεν έχετε σκεφτεί να φτιάξετε μια εταιρεία όλοι μαζί; Να κάνετε ένα
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σοβαρό ναυπηγείο;
Το ’χαμε, το ’χαμε αλλά δε συμφωνούσαμε. Ο ένας έλεγε έτσι, ο άλλος
αλλιώς και αυτό είναι το άσχημο! Και το άσχημο είναι ότι δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και με τις τιμές. Άλλος λέει δέκα, άλλος
λέει πέντε και άλλος δεκαπέντε. Κατάλαβες; Αυτό είναι το άσχημο.
Χρόνια! Και έχουμε μείνει πόσοι; Εγώ είμαι, ο Γιάννης με το γιο του
το Βαγγέλη, ο Αντρέας κι ο Γιώργος. Είναι και ο Καπανταής εδώ,
αυτός είναι συνταξιούχος άνθρωπος, για το χαβαλέ ας πούμε κάνει
κανένα βαρκάκι. Δεν βγαίνει πλέον το μεροκάματο μ’ αυτή τη δουλειά.
ΝΒ: Άμα βγάλεις λιγότερη δουλειά, βγαίνει! Πόσα μαδέρια έχεις σ’ αυτό;
(Γέλια) Έχει κάμποσα! Κάτσε να σου πω: Έχει πέντε αράδες, δέκα και
δέκα είκοσι, άλλες έξι από κάτω, δώδεκα και δώδεκα είκοσι τέσσερα
άρα σαράντα τέσσερα.
ΝΒ: Δεν το βγάζεις και με είκοσι;
Ε ναι, άμα τα κοπανάς! (Γέλια)
ΝΒ: Ε λοιπόν; Δεν έχεις τη μισή δουλειά;
Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το κάνω. Άλλοι δεν βάζουν
πρόκες, άλλοι δεν βάζουνε τζαβέτες! Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω!
Δηλαδή προτιμώ να χάσω παρά να το δώσω έτσι. Θέλω να το κάνω
σωστό όσο γίνεται. Θα μου πεις, εντάξει, όσο μπορώ τέλος πάντων!
Αλλά και η αρπακολιά δεν πιστεύω ότι περπατάει. Κάποια στιγμή…
αλλά απέξω όπως λες άμα το βλέπεις είναι και βαμμένο κι αυτό και
δεν ξέρει ο καθένας! Μου ’χε κάνει εντύπωση, μια δόση είχε έρθει
από την Ικαρία ένας άνθρωπος. Πολύ ψείρας! Είχε ένα καθρεφτάκι
και το ’χωνε όπως ήταν η τσάπα –δεν ήτανε πετσωμένο– να δει από
κάτω τα καμάρια, αν τα ’χω με δόντια. Εγώ τα καμάρια πάντα τα
κάνω όλα με δόντια και τα κοντά και τα μακριά. Που λες, και βάζει
το καθρεφτάκι ο καπετάν Γιώργης –καλή του ώρα, καλός άνθρωπος–
και λέω, τι κάνει αυτός τώρα; Εγώ υπέθεσα ότι το κάνει για να δει
αν είναι βαμμένο. Γιατί για το βάψιμο το κάνουνε. Γιατί και στον Αϊ
Σίδωρο, θυμάμαι παλιά, δεν βάφονταν όλο, βαφόταν εκεί που φαινόταν μονάχα. Οι πιο πολλοί το κάνανε. Και λέω, κοιτάει να δει αν τα
’χω μινιαρισμένα. Δεν του ’πα τίποτα κι έρχεται κοντά και μου λέει,
φίλε, μ’ αρέσεις! Κάνεις σωστή δουλειά! Λέω, είναι βαμμένο παντού
ε; Δεν είναι μόνο βαμμένο, έχεις και δόντια στα καμάρια! Και λέω,
γι’ αυτό το ’κανε! Πονηρός ο καπετάν Γιώργης! (Γέλια)
Μάλιστα. Γιώργο ευχαριστούμε.

Γιάννης Κιουλάφας
Η συνομιλία έγινε στο καφενείο της πλατείας Πανδρόσου, (Πάνω
Αρβανίτες) στις 20 Οκτωβρίου 2013 από τον Κώστα Δαμιανίδη και τη
Ματρώνη Κτίστου. Πληροφορητές ήταν οι Μανόλης Βαγιανός (ΜΒ),
και τα αδέρφια Γιάννης Κιουλάφας και Γιώργος Κιουλάφας (ΓΚ).
Συμμετείχαν οι: Ιωάννης Γραμματικής, Μαριγώ Γραμματική, Έλσα
Χίου, Καλλιόπη Κιουλάφα (ΚΚ) και θαμώνες καφενείου (ΘΚ).
Το επάγγελμά σας κ. Μανόλη, υλοτόμος;
Μανόλης Βαγιανός (ΜΒ): Όχι, γεωργός, αλλά αν δεν είχε δουλειά κάναμε
και κάνα μεροκάματο. Επαγγελματίας ήταν ο Γιάννης. Ήτανε ξυλουργός κι είναι και ξυλουργός, πορτοπαράθυρα.
Πώς πηγαίνατε; Σας οργάνωνε ο κ. Γιάννης;
ΜΒ: Ναι με τον αδελφό του. Πριονίζανε οι δυο τους. Θέλαμε, ας πούμε,
για ένα σπίτι, τόσο κερεστέ.
Κερεστέ το λέγατε ε;
ΜΒ: Ναι, δεν είχε πριν εδώ κορδέλες, πάγαιναν και σχίζανε τα ξύλα,
ύστερα πήραν. Βγάζανε πεντάβρες, βγάζανε τις τραβάκες, βγάζανε
τις κάσες για πόρτες.
Ο κυρ Γιάννης. Το επώνυμό σας;
Κιουλάφας.
Και κόβατε πεύκα ή κι άλλα;
ΜΒ: Και σιλβιά και κυπαρίσια.
Τα σιλβιά τι είναι; Ποια είναι;
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ΜΒ: Η λεύκα. Οι λεύκες που είναι σε ρεματιές. Νερό θέλουν αυτά.
Και κυπαρίσσια; Και πηγαίνατε πώς; Ο κυρ Γιάννης σας έπαιρνε κάθε
φορά που πηγαίνατε;
ΜΒ: Ναι. Με το κυβικό, με πόντους, όσο έβγαινε.
ΓΚ: Με το μεροκάματο, όχι κυβικό.
ΜΒ: Και με το μεροκάματο. Ήτανε τεχνικό μεροκάματο. Ήτανε λίγο πιο
ακριβό. Όχι όπως ο εργάτης.
ΓΚ: Κόβαμε τον πεύκο. Να τον κόψουμε, να τον κάνουμε πλάκες, να φέρουμε όση ξυλεία είχε μέσα, όλα. Δεν τα φέρναμε με τα ζώα μόνο, τα
φέρναμε και με τα ζώα τα δικά μας και με τον ώμο.
ΜΒ: Τεζιάκι λεγόταν, στο τεζιάκι θα τα έβαζαν. Ο αρχιμάστορας ήταν ο
παππούς του (αναφέρεται στο Γιάννη Γραμματική με το παρωνύμιο
Πασάς). Από τον παππού του έχουν ξυπνήσει όλοι. Στη λίμα δεν τον
έφτανε κανένας.
Η λίμα πού χρησίμευε;
ΜΒ: Τροχούσε το πριόνι. Έπρεπε να τροχίζεις το πριόνι για να αποδώσεις
στη δουλειά. Έπρεπε να έχεις ρέγουλα. Αλλιώς δεν αποδίδεις στη
δουλειά. Ένα κοντό ανθρωπάκι ήτανε, αλλά τα θαύματά του μεγάλα.
Κι άμα έπινε και ούζο...!
ΜΚ: Τι εγκατάσταση είχατε για να μπορείτε να υλοτομήσετε; Τι πράγματα
είχατε; Ήταν ένα δέντρο. Το κόβατε, πώς;
ΜΒ: Το ρίχναμε κάτω κι όπως ήταν η πλαγιά, σκάβαμε μέσα. Απάνω δω
βάζαμε ένα ξύλο έτσι μακρύ, το άλλο που θα σκίζαμε, έμπαινε έτσι.
Και βάζαμε ένα ξύλο έτσι και το άλλο εδώ. Σκίζαμε μέχρι εκεί που
έπαιρνε.
ΜΚ: Χτίζατε κάποιο τοίχο;
ΜΒ: Κοίταζε δω. Αυτό είναι πλαγιά. Το χτίζαμε έτσι. Σκίζαμε μέχρι κει
που έφτανε το πριόνι... Κι εδώ, έμπαινε μια πέτρα. Κι εδώ πίσω, βάζαμε και φορτίο και γυρίζαμε ο ένας από πάνω κι ο άλλος από κάτω.
Θα μιλήσουμε λίγο με τον κυρ Γιάννη, γιατί θα φύγει.
Το επάγγελμά μου ήτανε ξυλουργός. Η κυρία από δω είναι γυναίκα μου.
Όταν δεν είχα δουλειά στο μαγαζί, ήμουν στο βουνό. Είχα συνεργείο
και σχίζαμε ξύλα. Λοιπόν, τα ξύλα αυτά που σχίζαμε, γινόταν μια οικοδομή; Εγώ έπρεπε να πάω στο βουνό, να κόψω τον πεύκο.
ΓΚ: Χοντρή δουλειά.
Είχα πριόνι που σχίζαμε τα ξύλα. Ακόμα και μέχρι τώρα το’ χω. Είχα
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πριόνι τέτοιο και σχίζαμε ξύλα. Πήγαινα και κοίταζα που χτίζονταν.
Τι ξυλεία ήθελε. Ήξερα, γιατί ήμουν ξυλουργός, επαγγελματίας. Τα
ξύλα αυτά, τα ’σχιζα όλα εγώ, πάνω στο βουνό. Τα φέρναμε δω πέρα
κι είχαμε άλλο πριόνι ύστερα και τα σχίζαμε. Τι ήθελα να κάνω; Κουφώματα; Ήθελα αυτά τα ξύλα. Τι ήθελα να κάνω; Πατώματα; Ήθελα
αυτά τα ξύλα. Τι ήθελα να κάνω; Σκεπές; Ήθελα αυτά τα ξύλα. Και
τα ’σχιζα όλα αυτά τα ξύλα, με συνεργείο δικό μου. Ύστερα την άλλη
χρονιά, αφού ξεραθήκανε τα ξύλα…
Δηλαδή τα σχίζατε και τ’ αφήνατε να ξεραθούνε;
ΓΚ: Να ψοφήσει το ξύλο.
Τ’ αφήναμε να ξεραθούνε μια χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά, να κάνω ένα τεζιάκι μέσα στο οίκημα αυτό.
ΜΚ: Τι ήταν το τεζιάκι;
Το τεζιάκι ήταν ένας πάγκος και πάνω στον πάγκο είχα τα εργαλεία και
τα ξύλα που δούλευα για να φτιάξω κουφώματα.
ΜΒ: Σαν τραπέζι μεγάλο ήτανε.
Και το κάνατε μέσα στο κτήριο;
Ναι, εκεί τα φτιάχναμε τα ξύλα.
Το σπίτι αυτό το είχατε δει εσείς μια χρονιά πιο πριν;
Πιο πριν. Όταν ήταν ο σκελετός.
Και σας περιμένανε μια χρονιά να ξεραθούν τα ξύλα και να δουλέψετε;
Ναι, μια χρονιά για να ξεραθούν τα ξύλα και να τα φτιάξουμε... Λοιπόν.
Θα φτιάξω παράθυρα. Θα φτιάξω κουφώματα, ό,τι χρειάζονταν το
σπίτι μέσα. Και τραβάκα. Ό,τι ήθελε το οίκημα μέσα. Και θα παραδώσω ένα κλειδί στον ιδιοκτήτη. Και πρώτα την τραβάκα.
Μου είπατε για το πριόνι. Κι ο κυρ Μανόλης μου είπε για το πριόνι. Είχατε διαφόρων ειδών πριόνια; Και πώς το λέγατε το πριόνι;
Πριόνι, που σχίζαμε ξυλείες. Είναι ένα τέτοιο πράγμα στο μέσον. Εκεί
είναι το πριόνι. Απάνω είχε βίδα και βιδώναμε κι ήταν στερεωμένο
το πριόνι. Κι από κάτω είχε ένα ξύλο και το κρατούσες.
Σα χερούλι δηλαδή;
Ναι. Κι από πάνω είχε πάλι άλλο τέτοιο ένα τετράγωνο κι είχε βίδα και
το σφίγγαμε. Να μην παίζει δεξιά κι αριστερά. Να ’ναι σίγουρο. Και
με κείνο το πράγμα σκίζαμε τα ξύλα.
Αυτό το πριόνι πόσο ψηλό ήταν;
Ήτανε γύρω στο 1,50-1,70. Εκεί μέσα.
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Αυτό ήταν το ίδιο που είχαν οι καραβομαραγκοί για να σχίζουν τα ξύλα;
Ναι, το ίδιο.
Αυτό το λέγανε κουραστάρι;
Όχι. Κουραστάρι λέγαμε αυτό που είχαμε στο μαγαζί και σκίζαμε τα ξύλα,
τα λεπτά. Εκείνα που μας χρειάζονταν. Ήτανε το ίδιο σχέδιο κι αυτό
το κουραστάρι και το πιάναμε και πριονίζαμε.
Τι ύψος είχε το κουραστάρι;
Γύρω στα 60-70 εκατοστά.
Τα εργαλεία αυτά τα φτιάχνατε εσείς ο ίδιος;
Άλλα φτιάχναμε εμείς και άλλα τα αγοράζαμε.
ΜΚ: Ο καταρράχτης τι πριόνι ήταν;
Ο καταρράχτης είναι πάνω στο βουνό και δουλεύει με νερό.
Λέμε για το μηχανικό πριόνι. Όχι το νεροπρίονο.
Ε, αυτό λέμε. Αυτό ήταν ο καταρράχτης, το νεροπρίονο.
Το άλλο πριόνι που κόβατε τον κορμό κάθετα, πώς το λέγατε;
Πρώτα δεν υπήρχε. Τα ρίχναμε τα δέντρα με το τσεκούρι. Μετά, γύρω στο
’58-’60, βγήκαν οι σιγάτσες. Κι ύστερα από κει και πέρα βγήκαν τα
ξυλοκοπτικά.
Τις σιγάτσες εσείς τις λέγατε καρμανιόλες;
Άλλοι τη λέγανε καρμανιόλα, άλλοι σιγάτσα.
Το τσαπράζι;
Το τσαπράζι, είχαμε τσαπραζολόγο. Κι ήτανε όπως είναι η πένσα. Κι ανέβαινε μ’ ένα πραγματάκι από πίσω που ρύθμιζες εσύ, τι φάρδος να
κάνεις το κάθε δόντι. Το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά.
Το τσαπράζι ήταν το ίδιο και στο ένα πριόνι και στο άλλο;
Ναι. Ακόμα και στο χειροπρίονο που κόβαμε τα καντρόνια και τέτοια.
Με την ίδια κλίση; Ή το ένα είχε μεγαλύτερη και το άλλο μικρότερη;
Όταν ήτανε να κόψουμε χοντρά ξύλα, κάναμε περισσότερο τσαπράζι. Κι
όταν θέλαμε να κάνουμε εφαρμογές, ένα πολύ λίγο στο τσαπράζι.
Το πριόνι με το πλαίσιο, όταν δεν το δουλεύατε, το αφήνατε έτσι με τη
λάμα τεντωμένη;
Όχι. Στο πάνω μέρος είχε μια βίδα και είχαμε ένα γάντζο, ένα σίδερο. Και
βάζαμε μέσα στη βίδα τον γάντζο και το ξεσφίγγαμε. Και το αφήναμε
ελεύθερο, όταν δε δουλεύαμε.
Άλλα εργαλεία;
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Είχαμε πολλά και διάφορα εργαλεία στο μαγαζί. Για να φτιάξεις ένα παράθυρο, είχε πολλά εργαλεία. Να πούμε πώς σκίζαμε τα ξύλα;
Ναι, πέστε μας πώς σχίζατε τα ξύλα.
Ήτανε μια δίπλα. Μια πλαγιά. Για να σκίσουμε το ξύλο αυτό, είχαμε 2,50
μέτρα ξύλο; Λοιπόν θα σκάψουμε εδώ πέρα λίγο κι άλλο τόσο γύρω
12 μέτρα. Όπως ήταν η πλαγιά, σκάβαμε ένα μέρος εκεί και το χτίζαμε αυτό με πέτρες. Στα 2 μέτρα σκάβαμε άλλο.
Όταν το κόβατε, τι κάνατε;
Τίποτα. Το κόβαμε με το εργαλείο και το ρίχναμε κάτω.
Πού επιλέγατε να το κόψετε; Χαμηλά, ψηλά;
Κάτω, αφήναμε καμιά τριανταριά, σαρανταριά εκατοστά. Δεν μπορούσαμε
τελείως κάτω να το κόψουμε. Ήτανε πλαγιά. Αν το κόψεις πιο ψηλά
ή πιο χαμηλά, θα βρεις από πάνω χώμα. Και κανονίζαμε τι κλίση είχε
και το κόβαμε.
Τι εποχή το κόβατε;
Επί το πλείστον χειμώνα. Οκτώβριος μέχρι τον Φεβρουάριο.
Δεν κόβονται μετά;
Όταν ανέβουν οι χυμοί, δεν κόβονται μετά τα ξύλα.
Ποια ώρα της ημέρας; Είχε σημασία;
Όχι, δεν είχε σημασία. Όλη μέρα μπαίναμε και κόβαμε.
Ο καιρός; Αν ήτανε στεγνός ή βροχερός, δεν είχε σημασία;
Δεν είχαμε τέτοιες επιλογές, όλη μέρα πηγαίναμε και κόβαμε ξύλα.
Ωραία. Τον κόβατε τον κορμό. Μετά;
Όπως είναι η πλαγιά, θα σκάψουμε λίγο εδώ κι εδώ. Τα κόβαμε τα ξύλα,
όσο ήταν κάτω. Τα κόβαμε εδώ. Κουριά τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν.
Εδώ θα χτίσουμε ένα τοιχάκι με μια τσάπα και δίπλα θα χτίσουμε
άλλο ένα τοιχάκι, πάνω θα βάλουμε ένα ξύλο, το οποίο το είχαμε πελεκήσει από τη μια και την άλλη, για να ’ναι στρωτό. Να μην είναι
στρογγυλό απάνω. Από κάτω θα σκάψω ύστερα, για να κάνουμε μπόι,
που λέγαμε. Κι από πάνω θα βάλουμε το ξύλο αυτό εδώ. Βάζαμε κι
άλλο από πίσω για να βρίσκει ευθεία μέσα αυτό που βάλαμε. Μετά,
αφού βάλαμε αυτό, θα φέρουμε κοντά άλλα ξύλα για να σκίσουμε,
κάνουμε μια πατουρίτσα, για να στρώνει το ξύλο απ’ τη μια κι απ’
την άλλη. Το ένα πήγαινε έτσι και το άλλο έτσι.
Κόντρα στα δυο που είχατε βάλει;
Κόντρα. Το ένα πήγαινε έτσι και το άλλο έτσι. Για να πατάει το πίσω
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μέρος το ξύλο, για να ’χει κάποιο βάρος, γιατί θ’ ανέβει απάνω για
να το σκίσει αυτό το πράγμα, βάζαμε πέτρες και το πατούσαμε με
φορτίο πίσω για να μην μπατέρνει. Κι αρχίζαμε και το σκίζαμε με το
πριόνι. Έξεχε τόσο; Ένα μέτρο έξω; Αφού θα το φτάσουμε μέχρι το
σημείο που ήτανε το άλλο, το πέρα ξύλο, μετά θα βάλουμε μια πετρούλα από πάνω και θα το μπατάρουμε το ξύλο, για να πατήσει
πάνω στην πετρίτσα και θα το φέρουμε στροφή στροφή και το πίσω
μέρος θα έρθει μπροστά. Το σχισμένο να είναι πίσω και το άλλο το
άσκιστο θα είναι μπροστά. Και το άλλο από πίσω θα το πετρώσουμε
για να έχουμε απόβαρο και θα το σκίσουμε και από την άλλη.
Και το μεσαίο κομμάτι ανάμεσα στα ξύλα, πού πατάει;
Δεν το πειράζουμε εκείνο από κάτω. Ήταν ένα ξύλο. Ένα ξύλο έτσι και το
άλλο από δω που το σκίζαμε.
Σε τι πάχος τα σχίζατε τα σανίδια, τα μαδέρια κτλ.
Τα μαδέρια αφού ήμασταν μαραγκοί, ξυλοκόποι να πούμε, ό,τι τσασίδι
θέλαμε, το βγάζαμε. Τσασίδι το λέγαμε. Εν τω μεταξύ, πελεκούσαμε
και ξύλα για υλοτομίες, για τετράγωνα ξύλα. Αυτά που κάνανε καΐκια. Ναυπηγήσιμα ξύλα. Τα πελεκούσαμε εκείνα με το τσεκούρι.
Τα βουβά εκείνα τα πελεκούσατε για να τα καθαρίσετε απ’ το φλοιό;
Ναι, τα πελεκούσαμε.
Αυτά τα ναυπηγήσιμα τα στέλνατε εσείς στα ναυπηγεία;
Είχε εμπόρους, υλοτόμους. Παίρναμε από τους υλοτόμους τη δουλειά.
Άρα ήσασταν εσείς που τα κόβατε. Υπήρχαν και οι υλοτόμοι που τα
προμήθευαν στους εμπόρους;
Οι έμποροι τα πήγαιναν στα καρενάγια, που γίνονταν τα καΐκια, οι βάρκες,
και τέτοια.
Εκεί δεν τα πηγαίνανε οι υλοτόμοι; Τα πηγαίνανε οι έμποροι;
Οι έμποροι. Ο υλοτόμος μάς έδινε τη δουλειά εμάς που πελεκούσαμε. Κι
ο έμπορος τα ’δινε στο συνεργείο που τα έφτιαχναν αυτά.
Ο υλοτόμος τι δουλειά έκανε; Γιατί δεν ερχόταν κατευθείαν σε σας;
Ο έμπορας ερχόταν σε σας που είχατε το δάσος. Και έλεγε: Παίρνω απ’
το δάσος αυτά που θέλω. Ο έμπορος συμφωνούσε με τον ιδιοκτήτη
του δάσους. Ύστερα ερχόταν σ’ εμάς που φτιάχναμε αυτά τα πράγματα. Και μας έλεγε, Θέλω να κάνω ναυπηγήσιμη ξυλεία. Το κυβικό
έχει τόσα. Συμφωνείτε; Συμφωνούμε. Να τα κόψουμε, να τα πελεκήσουμε και να τα κάνουμε έτοιμα, να τα παραδώσουμε στον έμπορα.
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Ο υλοτόμος πού παρεμβάλλεται τώρα, γιατί μου μιλήσατε για έναν υλοτόμο ανάμεσα στον έμπορα κι εσάς.
Οι υλοτόμοι ήταν αυτοί που τα φτιάχνανε. Που τα κατασκευάζανε τα ξύλα.
Τα πελεκούσανε. Εγώ, ας το πούμε, εγώ ήμουνα υλοτόμος που έφτιαχνα και το αφεντικό αυτός που τα παρέδιδε σε μας.
ΜΚ: Υλοτόμος ήτανε αυτός που έπαιρνε την εργολαβία.
Όχι. Υλοτόμος ήτανε ο εργάτης που τα ’φτιαχνε τα ξύλα. Ο εργολάβος
ήταν άλλος, που τα έπαιρνε. Εμείς τα παίρναμε απ’ τον εργολάβο.
Όχι ο έμπορος.
Ένα λεπτό. Ο υλοτόμος έπαιρνε μια παραγγελία απ’ το καρενάγιο. Του
’λεγε το καρενάγιο, θέλω να μου φέρεις 50 κυβικά ναυπηγήσιμη
ξυλεία. Πήγαινε στον ιδιοκτήτη του δάσους, επέλεγε πού θα βρει
αυτή τη, ξυλεία και του έλεγε, Θέλω ν’ αγοράσω από σένανε τόσα
κυβικά ξύλα, και γινόταν η συμφωνία με το ποσό. Ερχόταν ο έμπορος σε σας που ήσασταν οι υλοτόμοι και σας έλεγε, Θέλω να
μου κόψετε και να μου φτιάξετε ναυπηγήσιμη ξυλεία 50 κυβικά από
εκείνο το δάσος που έχω συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη.
Ωραία. Εν τω μεταξύ ο αυτός θα κάνει αίτηση στο δασαρχείο. Ότι απ’ το
τάδε κτήμα θέλω να κόψω αυτά τα κυβικά.
Αυτό το έκανε ο έμπορος;
Ο έμπορας. Και μετά θα έρθει ο δασικός στο δάσος και είχε τη σφύρα,
που είχε γράμματα εκεί απάνω, μια σφραγίδα, κι έκοβε λίγο το φλοιό
και τα χτύπαγε τα ξύλα αυτά. Και μετά, θα πάμε εμείς στο δάσος
και τα χτυπημένα τα κόβαμε.
Τα κόβατε, τα επεξεργαζόσασταν και τα δίνατε στον έμπορα;
Όταν τελειώναμε ένα δάσος, θα πούμε στον έμπορα, είναι τελειωμένο το
δάσος αυτό. Να ’ρθούνε με το δασικό, να τα χτυπήσουνε τα ξύλα
αυτά, να τα σφραγίσουνε. Κι από κει και πέρα, τελειώσαμε εμείς. Θα
έρθει το αφεντικό.
Ποιος είναι το αφεντικό;
Ο έμπορας. Να μας πληρώσει σύμφωνα με τα κυβικά.
Τη μεταφορά απ’ το δάσος;
Είχε ζώα. Όταν δεν ήτανε πλαγιά το δάσος και δεν μπορούσαν να σύρουν
τα ξύλα, πηγαίνανε και φτιάχνανε δρομάκια με τσάπες. Αυτά τα δρομάκια τα λέγανε σύρτες. Και τα ζώα αυτά πηγαίνανε μέσα στα ξύλα
τα έτοιμα. Είχε κάτι κρικέλες, έτσι τις λέγανε αυτές. Τα ζεύανε τα
ξύλα, τα μάγκωναν και τα σέρνανε τα ζώα απ’ τους σύρτες που κά-
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νανε.
Κρικέλες; Οι κρικέλες είχανε γάτζους που γατζώνονταν πάνω στα ξύλα;
Ναι, ναι.
Αυτό το κάνατε πριν τα καθαρίσετε και τα πελεκήσετε;
Όχι, τα πελεκούσαμε και μετά το πελέκημα που κάναμε εμείς τα σέρνανε.
Αυτή ήταν δουλειά αυτωνών που είχανε τα ζώα.
Δηλαδή, όταν πλέον τα ξύλα σερνόντανε, για να πάνε στον τόπο που
θα φορτωνόντουσαν, εσείς είχατε τελειώσει τη δουλειά σας;
Εμείς είχαμε τελειώσει. Από κει και πέρα θα τα παραδώσουμε στον έμπορα. Ο έμπορας κανόνιζε τη μεταφορά.
Οι μεταφορείς ήταν από δω;
Από δω κι απ’ άλλα χωριά.
Με τι ζώα κατά προτίμηση;
Είχαν μουλάρια. Μεγάλα, γερά ζώα.
Να ξαναγυρίσουμε λιγάκι πίσω. Εσείς κόβατε ξύλα για το ξυλουργείο
το δικό σας ή και για άλλα ξυλουργεία, για κερεστέ, για σπίτια;
Κόβατε και ξύλα για τα ναυπηγεία; Ναυπηγική ξυλεία;
Ήμασταν επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη δουλειά. Όπου βρισκόταν.
Τα ξύλα που κόβατε για την οικοδομή τι διαφορά είχαν απ’ τα ξύλα
που κόβατε για τα ναυπηγεία;
Τα ξύλα που κόβαμε για την οικοδομή ήταν επιλογή του μαραγκού. Του
ξυλουργού. Κι ήταν ιδιωτική δουλειά. Ενώ η άλλη ήταν εμπορεύσιμη
δουλειά.
Δηλαδή στα ξύλα για την οικοδομή ερχότανε κι ο μαραγκός; Κάποια
ξύλα τα φτιάχνατε εσείς; Κόβατε και για άλλους μαραγκούς;
Για όποιον ερχότανε. Για όλον τον κόσμο.
Όταν γινόταν υλοτόμηση για το μαραγκό, ερχόταν ο ίδιος ο μαραγκός
στο δάσος μαζί σας και σας έλεγε ποια θέλει να του κόψετε;
Μας έλεγε. Θέλω να σκίσεις τόσα καντρόνια. Θέλω να σκίσεις τόσα σκουρέτα. Θέλω τόσα ταμπάνια, τόσα σανίδια.
Κι εσείς ξέρατε το καθένα.
Ναι, ξέραμε τι διαστάσεις είχε το κάθε ξύλο. Κι από κει και πέρα τα παραλάμβανε το αφεντικό που είχε την οικοδομή.
ΜΚ: Απ’ τα ίδια πεύκα που κόβατε για τα σπίτια, απ’ τα ίδια κόβατε για
να φτιάξετε και ξυλεία για τα σκάφη;

489

Ό,τι είχε το αφεντικό που είχε το σπίτι. Μπορεί να είχε κυπαρίσσια, μπορεί
να είχε λεύκα, μπορεί πεύκα, ό,τι μας έδινε το αφεντικό.
ΜΚ: Όχι. Εγώ μιλάω για άλλο. Ήτανε να κόψετε ξύλα, για τα καρενάγια.
Για τον ταρσανά. Ήταν τα ίδια ξύλα μ’ αυτά για το σπίτι;
Τα ίδια, τα ίδια. Αλλά επιλέγαμε. Γιατί σε ορισμένες τοποθεσίες τα ξύλα
ήτανε πιο γερά. Πρώτα πρώτα πριν πολλά χρόνια δεν γινότανε πολλές
υλοτομίες και τα ξύλα σέρνανε μέσα δαδί, ασπρόδαδο, εκείνα επιλέγαμε για οικοδομή. Ήταν πολύ γερά τα ξύλα. Είχε τοποθεσίες που
ήτανε πολύ γερά. Κρατούσανε πολύ. Ήτανε το μέταλλο της γης τέτοιο. Για το εμπόριο ό,τι ξύλο βρίσκαμε.
Όταν λέτε για εμπόριο, εννοείτε για τα ναυπηγεία.
Ναι.
Να μας πείτε για την οικοδομή, τα μεγέθη των ξύλων που σαν παραγγέλνανε. Μπορείτε να τα πείτε όλα ένα ένα για να καταγραφούν;
Είπαμε. Ήταν τα σκουρέτα 1,5 πάχος, επί 18 φάρδος.
Το μήκος του όσο έπιανε;
Το μήκος του, ανάλογα πόσο έπρεπε να κοπεί στην οικοδομή.
ΜΚ: Το σκουρέτο πού το χρησιμοποιούσανε;
Επάνω στη σκεπή, στην τραβάκα. Ήτανε το καντρόνι. Το σχίζαμε 6,50 επί
6,50, τετράγωνο. Ήτανε το σανίδι. Ανάλογα πόσο το ήθελε το αφεντικό. Στενό ή φαρδύ. 13 εκ. φάρδος επί 2,5 πάχος το στενό. 22 πόντους φάρδος επί 2,5 πάχος, για σανίδα ολόκληρη. Το μήκος, όσο
χρειαζόταν. Ύστερα τα μπόγια τα κάναμε για πόρτες και παράθυρα.
Αυτά είναι οι λαμπάδες;
Όχι, Αυτά τα πλαϊνά τα όρθια. Γύρω στους 13 πόντους φάρδος επί 4 πόντους πάχος. Και τα σχίζαμε στη μέση και τα βγάζαμε 25 πόντους
φάρδος επί 4 πόντους πάχος.
Για την τραβάκα βάζατε καντρόνια;
Τα καντρόνια και τα σκουρέτα, που είπαμε.
Για τα ζευκά, όλα καντρόνια ήτανε;
Ναι. Μεσές τα λέγαμε. Είτε από κυπαρίσσια είτε από λεύκα.
Τι διάσταση είχανε;
Το πάχος; Εδώ δεν είναι ισοκέφαλα μπρος και πίσω. Μπορεί μπρος να
είναι 20-25 και πίσω 15-18. Τα ξύλα αυτά τα στρογγυλά δεν είναι
ισοκέφαλα.
Για σκάλες;

490

Για σκάλες χρησιμοποιούσαμε αυτά τα πεντάρια. Κατ’ αρχήν 5 πόντους
το πάχος με 25-30 τα διπλανά, φάρδος.
Για τα μεριά δηλαδή;
Ναι, στο κέντρο πηγαίνανε τα σανίδια, που λέγαμε.
Για την οικοδόμηση τι άλλο ξύλο είχατε;
Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ύστερα βγήκανε οι κορδέλες, μηχανήματα. Το μεγάλο πριόνι το ’χω ακόμα.
Μήπως μπορούμε να το δούμε;
Έχω παρατήσει τη δουλειά απ’ το 1990 περίπου. Έχω παρατήσει τη δουλειά κι ό,τι εργαλεία είχα, έχω εδώ τον Δήμαρχο του χωριού, που θέλει
να κάνει κάποιο μουσείο και του τα ’δωσα όλα, μαζί και το πριόνι
αυτό. Αλλά μπορούμε να τα δούμε.
Αντίστοιχα για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία, όταν σας παραγγέλνανε, σας
λέγανε τι είδους σχήματα ξύλων θέλανε;
Όχι, το ναυπηγήσιμο το πελεκούσαμε με τσεκούρια, μπαλτάδες, σύμφωνα
με την κλίση του ξύλου. Ερχόταν στρογγυλό, το πελεκούσαμε στρογγυλό, ερχόταν τσαταλωτό, το αφήναμε τσαταλωτό, έτσι διχάλα. Εκεί
που βρίσκαμε ξύλο τσαταλωτό, το αφήναμε. Το ξύλο στο ναυπηγήσιμο ήταν δέκα μέτρα, ας πούμε, ο πεύκος; Η διαφορά απ’ το μπροστινό μέχρι το τελευταίο μπορεί να ήτανε 3-4 εκατοστά μπροστά.
Ήταν 30 πόντοι; Πίσω έπρεπε να είναι 26. Πιο κάτω όμως όχι.
Μετά ήταν άχρηστο το κομμάτι;
Μετά ήταν άχρηστο. Εκείνα τα κάναμε καυσόξυλα. Τη φούντα που λέγαμε. Το δε τετράγωνο, είναι αυτά τα έλατα που λέμε εδώ.
Το μαύρο πεύκο δηλαδή. Αυτό είναι;
Ναι. Αυτό το χρησιμοποιούν οι οικοδόμοι στις οικοδομές. Αυτό έπρεπε να
πελεκηθεί τετράγωνο ισοκέφαλο και ευθεία. Όχι καμπυλωτό.
Οπότε σας παραγγέλνανε ξεχωριστά.
Ναι, ξεχωριστά τα τετράγωνα και ξεχωριστά η στρογγύλη.
Τι διαφορά είχε η στρογγύλη;
Ήταν πιο λίγα τα έξοδα σ’ αυτόν που τ’ αγόραζε. Πιο φτηνά για να τα
ετοιμάσουν οι υλοτόμοι. Ήταν πιο φτηνά απ’ ό,τι ήταν να τα πελεκήσουμε.
Η στρογγύλη δηλαδή ήταν το ίδιο ξύλο, μόνο που δεν ήταν πελεκημένο;
Ναι, μόνο τον φλοιό βγάζαμε.
Μόνο τον φλοιό;

491

Ναι μόνο τον φλοιό κι ύστερα τα ναυπηγεία τα κανονίζανε. Είχαν ταρσανάδες εκεί πέρα.
Στο βουνό μετά από πόσες μέρες που το κόβατε βγάζατε τον φλοιό;
Την ίδια ώρα που το ρίχναμε κάτω. Ήμασταν συνεργεία μεγάλα, 5-6
άτομα. Άλλοι τα ρίχνανε τα ξύλα, άλλοι χωρίζανε σύμφωνα με τις
διαστάσεις που χρειάζονταν και άλλοι τα ξεφλουδούσανε.
Μετά πόσο κάνατε να τα κόψετε σ’ αυτά που σας είχαν παραγγελθεί;
Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα που κάναμε αυτή τη δουλειά.
Δηλαδή έναν κορμό ξεχωριστά τον ξεφλουδίζατε και μετά τον κόβατε ή
αφού κάνατε όλη την υλοτόμηση και μετά;
Αυτό το ξεφλούδισμα που λένε, όποτε ήθελε ο εργολάβος, ερχόταν και το
’παιρνε. Αλλ’ ως επί το πλείστον το αφήνανε και ξεραινόταν λίγο,
γιατί όταν θα το σέρνανε το ξύλο κι ήτανε χλωρό, έβγαζε αγκίδες.
Ενώ το ξερό δεν βγάζει αγκίδες. Γλιστράει και φεύγει.
Δηλαδή εσείς τα κόβατε τα ξύλα και τα επεξεργαζόσαστε εκεί πέρα, τις
ίδιες μέρες, και μετά;
Για να τα πάρει ο έμπορος, όταν τελειώναμε εμείς, έπρεπε να έλθει η δασική υπηρεσία να τα σφραγίσει.
Τα είχατε όμως κόψει εσείς. Τα είχατε κόψει, τα είχατε ξεφλουδίσει.
Ήταν έτοιμα.
Και σφράγιζε τα καντρόνια, τα σκουρέτα, καθένα ξεχωριστά; Πώς γινόταν αυτό ή μετά το κάνατε εσείς;
Αυτά που λέω εγώ ήταν για το εμπόριο. Αυτά που ήταν για το σπίτι, θα
έλθει ο δασικός και θα πει, Θα κόψεις αυτά και αυτά τα ξύλα. Τα
υπέδειχνε η δασική υπηρεσία. Αφού τα ’κοβες, κομμένα τα ξύλα, έρχονταν η δασική υπηρεσία να τα χτυπήσει και μετά τα μεταφέρνανε.
Είχατε κόψει τα σκουρέτα;
Πριν. Έρχονταν δύο φορές. Προτού να τα κόψεις και όταν τα ’κοβες, τα
ετοίμαζες μετά να τα χτυπήσει.
Ήταν ο κορμός κάτω. Ξεφλουδισμένος. Ο έμπορας ή εσείς πόσον καιρό
τ’ αφήνατε στο δάσος πριν τα σύρετε;
Είπαμε. Δεν τα σέρναμε εμείς. Αυτά εμείς τα κόβαμε, τα πελεκούσαμε
και τα παραδίδαμε έτοιμα. Μετά οι μεταφορείς...
Τα δικά σας τα σέρνατε εσείς. Άμα ήταν για το ξυλουργείο, εσείς δεν
τα σέρνατε;
Όταν ήταν για το ξυλουργείο, θα τα κόψουμε κομμάτια εκείνα που χρει-

492

αζόντανε. Θα πάρουμε τα ζώα να τα μεταφέρουμε στην οικοδομή.
Αμέσως; Δεν τ’ αφήνατε να ξεραθούν καθόλου;
Μπορεί να τ’ αφήσεις να ξεραθούνε, μπορείς να τα πάρεις και την ίδια
ώρα. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσεις κανένα χρόνο να ξεραθούνε.
Όχι στο δάσος;
Όχι. Μεταφορά στο οικόπεδο.
Ο έμπορος πόσο καιρό τ’ άφηνε στο δάσος πριν τα πάρει;
Εξαρτιόταν απ’ τη δασική υπηρεσία, πότε θα πάει να τα χτυπήσει.
Εντάξει. Μετά τη δασική υπηρεσία τα έπαιρνε αμέσως;
Αμέσως ή μπορούσε να τα μεταφέρει σ’ ένα σημείο όλα αυτά ο έμπορας
και να πάει να τα χτυπήσει εκεί η δασική υπηρεσία. Και μετά θα τα
μεταφέρει στο δρόμο, να τα πάρουν τ’ αυτοκίνητα, να φύγουνε.
Επειδή είπατε ότι πρέπει να να ξεραθούνε πριν τα μεταφέρουν.
Ναι. Να τ’ αφήσουν λίγο να ξεραθούν.
Το λίγο πόσο είναι, πόσος καιρός;
Ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Αν είναι καλοκαίρι, ξεραίνονται γρήγορα.
Αν είναι χειμώνας, δεν ξεραίνονται γρήγορα.
Εσείς τα κόβατε χειμώνα;
Όχι. Ολογυρίς τον χρόνο.
Τον χειμώνα πόσο τ’ αφήνατε να ξεραθούνε πριν τα σύρουνε;
Αυτό ήταν στην κρίση του εργολάβου.
Τα δικά σας ξύλα, που τα θέλατε για το ξυλουργείο σας. Τα φέρνατε
στο ξυλουργείο και τ’ αφήνατε ένα χρόνο για να ξεραθούν;
Τα κάναμε αργαλειό. Έτσι το λέγαμε. Τα βάζαμε στη σειρά έτσι κι άλλα
σταυρωτά από πάνω για να μη πιτσικάρουν. Αργαλειό το λέγαμε. Τ’
αφήναμε ένα χρόνο εκεί. Για ν’ αερίζονται. Να ξεραίνονται εύκολα.
Στη σκιά ή στον ήλιο; Είχε σημασία;
Στη σκιά είναι πιο καλά. Δε σκίζουν. Στον ήλιο μπορεί να σκίσουν ή και
να πετσικάρουνε.
Αυτά που ήταν στο χώμα δεν είχαν πρόβλημα; Η πρώτη στρώση;
Όχι δεν είχε, γιατί είχαν βάλει μια πέτρα εκεί κι άλλη μια στο μέσον. Και
μετά από πάνω άλλα κι εδώ ύστερα από πάνω, το ίδιο. Και δεν χρειάζονταν τίποτα. Είχαν βάλει ένα ξύλο από κάτω άχρηστο. Δεν πατάγανε στο χώμα.
Και τ’ αφήνατε ένα χρόνο ολόκληρο δηλαδή; Να κυλήσει ένας χρόνος;
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Μπορεί και ενάμιση, μπορεί και δύο. Ανάλογα το αφεντικό, ανάλογα με
τα λεφτά που είχε.
Α! περιμένατε πότε θα έχει το αφεντικό λεφτά για να το ξεκινήσετε.
Αλλά το ελάχιστο που το αφήνατε ήταν ένας χρόνος;
ΘΚ: Γιάννη, δε λες στον κ. Κώστα, πώς τα σημαδεύαμε, πού σημαδεύαμε
το ξύλο; Το στάφνισμα.
Ε! Αυτό ήτανε στη δουλειά επάνω. Για να πελεκηθεί ένα ξύλο ίσο, θα το
σταφνίσουμε. Είχαμε μια στάφνη.
Είναι στάφνη; Όχι στάθμη;
Άλλο η στάφνη, άλλο η στάθμη. Στάφνη το λέγαμε. Θα πιάσει ο ένας απ’
τη μια κι ο άλλος απ’ την άλλη. Θα το σηκώσουν ψηλά και θα το παρατήσει κάτω, να κάνει ευθεία γραμμή.
Αυτό το κάνανε για να το κάνουν ίσιο. Αλλά και μετά, όταν ήτανε να
κόψουν σκουρέτα, πάλι έπρεπε να το σταφνίσετε;
Φυσικά! Άμα δε το σταφνίσεις, να το πελεκήσεις ίσο το ξύλο, πώς θα το
σημαδέψεις, όταν δεν έχεις στάφνη να το πελεκήσεις ίσιο. Και η
στάφνη ήτανε από μαλλί, ο σπάγκος αυτός, για να’ χει ελαστικότητα.
Μαλλί προβάτου δηλαδή και το βουτάγατε μέσα σε χρώμα;
Είχαμε ένα κουτάκι με χρώμα ειδικό. Κόκκινο. Το διαλύαμε με νερό, μέσα
στο κουτάκι. Κι είχαμε ένα σφουγγαράκι, το βουτούσαμε μέσα και
βαστούσε ένας απ’ τη μια κι ένας απ’ την άλλη, το περνούσαμε πέρα
με το σφουγγαράκι και βρεχούντανε η στάφνη με το χρώμα. Και μετά
σταφνίζαμε. Τακ!
Πέστε μου κάτι. Είχατε νεροπρίονα. Έτσι;
Αυτά ήτανε στο βουνό. Όπου υπήρχε νερό. Δουλεύανε με νερό αυτά. Καταρράχτες τα λέγανε.
Αυτά ήτανε ιδιοκτησίες;
Ναι ήτανε κάποιος που είχε κι εμπορευότανε αυτή τη δουλειά.
Τι εννοείτε εμπορευότανε; Εσείς πηγαίνατε και δουλεύατε σε καταρράχτη; Θέλω να πω, αυτός που είχε τον καταρράχτη, έκανε και το
κόψιμο των ξύλων; Ή πηγαίνανε οι ξυλοκόποι σ’ αυτόν που είχε
τον καταρράχτη και κόβανε;
Όχι. Άλλος είχε τον καταρράχτη και τα έσκιζε και πληρωνότανε.
Τα πήγαινε βουβά, στρογγυλά δηλαδή, και τα έσκιζε; Εσείς δεν τα σχίζατε σε καταρράχτη;
Όχι. Εμείς είχαμε πριονοκορδέλα.
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Πότε πήρατε πριονοκορδέλα;
Το ’65-’66, κει μέσα.
Με βαγόνι; Δηλαδή καταρράχτη;
Είχαμε βαγόνι. Βάζαμε το ξύλο απάνω στην κορδέλα και το σχίζαμε.
Και δούλευε με ρεύμα ή με πετρέλαιο;
Τότες δεν είχε ρεύμα εδώ και πήρα με πετρέλαιο. Μηχανή Μαλκότσι.
Ίδια μ’ αυτή που βάζουν στα καΐκια;
Ναι, μεγάλη μηχανή. Ήτανε 12 ίπποι. Έβαλα πριονοκορδέλα κι έσκιζα
ξύλα. Ύστερα πήρα τα ξυλουργικά μηχανήματα που ήτανε για τη δουλειά μου και τα ’σκιζα και τα επεξεργαζόμουν μετά.
Τι άλλα μηχανήματα είχατε;
Είχα πλάνη, είχα σβούρα, τρυπάνι, αυτά που χρειάζεται η ξυλουργική.
Τρυπάνι, τι τρυπάνι. Τόρνο δηλαδή;
Άλλο ο τόρνος.
Με το τρυπάνι τι κάνατε;
Όταν κάναμε τα παράθυρα απ’ τη μια και την άλλη, στο μέσον αυτό, ανοίγαμε τρύπες και βγάζαμε μόρσα. Τα λέγαμε μόρσα και τα περνούσαμε μέσα στα μπόγια. Τρυπούσαμε τα μπόγια μ’ αυτά.
Αυτό ήταν μηχάνημα ή εργαλείο;
Μηχάνημα. Όλα μηχανήματα ύστερα ήτανε.
Όχι φορητό. Ήτανε σαν την κορδέλα ή ήτανε φορητό μηχάνημα;
Όχι. Μεγάλα εργαλεία ήταν αυτά. Μηχανήματα ήτανε, σύνθετα τα λέγαμε.
Τα είχανε όλα πάνω. Σβούρα, τρυπάνι.
Τα έχετε τώρα αυτά; Είναι εδώ;
Όχι. Εγώ τα εγκατέλειψα αυτά. Τα ’δωσα. Απ’ το ’90 που σταμάτησα τη
δουλειά, τα έδωσα, γιατί σκουριάζανε. Να, ο Γιάννης τα έχει.
Και τη μηχανή τη Μαλκότσι τη δώσατε;
Κι εκείνη. Εγώ τότε δεν είχα ρεύμα και πάνω στη μηχανή είχα βάλει μεγάλη γεννήτρια, είχα ηλεκτροφωτίσει κάτω το χωριό, είχα κάνει κατεψυγμένα, εμπορευόμουν καταψυγμένα ψάρια και τέτοια. Τα
δούλευε η μηχανή όλα με τη γεννήτρια τη δική μου.
Εδώ, ήσασταν εσείς, ο παππούς του Γιάννη [Πασάς], και μετά το
Γιάννη, ήταν ο Δημητράκης, ο πατέρας του Γιάννη. Και μετά το
Γιάννη, η Μαριγώ η γυναίκα του! Άλλος δεν υπήρχε;
Οι δυο μας ήμασταν.
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Στον Πύργο ο Ταμβακολόγος ήταν έμπορος. Δεν έκανε υλοτομίες αυτός;
Αυτός έπαιρνε τις παραγγελίες και πήγαινε στα δάση κι έκανε τις παραγγελίες.
Πήγαινε στα δάση για παραγγελίες. Εδώ στη Σάμο πού γινότανε υλοτομία; Πού κόβανε και δίνανε στο εμπόριο;
Σ’ όλα τα χωριά σχεδόν, όπου υπήρχαν δάση. Βαθύ και Μυτιληνιούς δεν
έχουν δάση. Όλα τα ορεινά χωριά από κει, Καρλόβασι, Μαραθόκαμπος, έχουν.
Υπήρχε κάποιο εθιμοτυπικό που κάνατε; Είχατε κάποια γιορτή υλοτόμων, κάποιον Άγιο που σας προστάτευε, είχατε κάποια δοξασία
σε σχέση με το δάσος; Πότε θεωρούσατε ότι ήταν αργίες για την
υλοτομία;
Εμείς όλες τις μέρες δουλεύαμε. Δεν είχαμε απαγορευμένες μέρες. Όποτε
είχε δουλειά, δουλεύαμε.
Και πηγαίνατε το πρωί εκεί και γυρίζατε το βράδυ ή μένατε εκεί;
Όχι. Γυρίζαμε το βράδυ.
Δεν μένατε εκεί το βράδυ;
Όχι, όχι.
ΚΚ: Τότε που πηγαίνατε, Γιάννη, με το χιόνι;
Κόβαμε τα ξύλα, τα ρίχναμε κάτω, τα σταφνίζαμε και το πρωί πηγαίναμε
να τα βρούμε και δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, γιατί τα είχε χωμένα
το χιόνι. Γι’ αυτό είμαστε σ’ αυτές τις καταστάσεις.
ΚΚ: Κοιτάξτε τα χέρια του πώς είναι από την τυραγνίλα! Αχ αχ!
Εσείς αυτή την τέχνη, το επάγγελμα, πώς το μάθατε; Πού το μάθατε;
Είχα ένα νονό. Τον λέγανε Θεμιστοκλή. Καναπτσάς ήτανε το παρατσούκλι.
Επίθετο δεν θυμάμαι. Από τους Κουμαραδαίους ήτανε.
Αυτός ήτανε υλοτόμος;
Όχι. Ξυλουργός. Και αυτός έφυγε. Πήγε στην Αθήνα. Μετά πήγα με τον
παππού του Γιάννη. Κάθισα πέντε χρόνια με τον παππού του Γιάννη.
Εκείνη την εποχή με τον παππού του Γιάννη και τότε που ήσασταν νέος
υπήρχαν άλλοι που εμπορευότανε ξύλα εδώ πέρα;
Ω! Αυτό γινόταν πολλά χρόνια, πολλά προτού από μας. Πολλά χρόνια.
Ονόματα;
Σχεδόν, το πιο πολύ χωριό εδώ, κάνανε αυτή τη δουλειά, γιατί εδώ είχαμε
αμπέλια, ελιές και ξυλείες.
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Ο πατέρας σας δεν είχε σχέση με αυτό το επάγγελμα;
Όχι, όχι. Άσε που πέθανε ο πατέρας μου στα 48 χρόνια.
Ήσασταν μικρός εσείς;
Πολύ μικρός.
Ήτανε αγρότης; Τι δουλειά έκανε;
Αγρότης.
Υπήρχε κάποια ασθένεια που να ήταν εκτεθειμένοι οι υλοτόμοι;
Κοίταξε να δεις. Του Γιάννη ο αδελφός, Αγγελή τον λέγανε. Δουλεύαμε
μαζί. Κάναμε μ’ αυτόν πολλές δουλειές. Πολλές φορές, για να κάνουμε αυτό το τεζιάκι που είχαμε πει, το κάναμε μέσα σε ρεματιές,
γιατί το ρέμα ήταν κατηφορικό κι όπου βρίσκαμε μέρος ψηλό, βάζαμε
το ξύλο και το σκίζαμε. Το πριονίζαμε. Και εν τω μεταξύ, εκεί από
κάτω, εκεί που έπεφτε το νερό σε καταρράχτη μικρόν, από κάτω
ήτανε γεμάτο νερό. Λοιπόν όποιος ήτανε από κάτω, απ’ το πρωί μέχρι
το βράδυ, ήταν μέσα στο νερό τα πόδια του ως το γόνα.
Με τα γόνατα ε; Υγρασία.
Ναι. Με τα γόνατα. Δύσκολη δουλειά αυτή. Ωχ! Παναγία μου!
Ωραία κυρ Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Ιωάννης Γραμματικής
Η συνάντηση έγινε στο σπίτι του μαραγκού Ιωάννη Γραμματική,
στην περιοχή Γκιώνηδες, στις 14 Ιουνίου 2014. Ερωτήσεις υπέβαλλε ο
Κώστας Δαμιανίδης. Συμμετείχαν ο Τηλαύγης Δημητρίου (ΤΔ),
η Λουκία Δημητρίου (ΛΔ), ο Αλέκος Λεπενιώτης (ΑΛ) και η
Ματρώνη Κτίστου (ΜΚ).
Το όνομα σου;
Γραμματικής Γιάννης λέγομαι, ξέρω γω!
Μάλιστα.
Μαραγκός είμαι.
Η καταγωγή σου είναι από το;
Πάνδροσο!
Από το Πάνδροσο και ο πατέρας σου;
Μαραγκός. Και ο παππούς μου. Κι ο προπαππούς. Λοιπόν, ο προπαππούς
μου ήταν μαραγκός και πέθανε 35 χρονών!
ΤΔ: Τόσο νέος;
Ναι. Είχε έξι παιδιά, τώρα ε! 35 χρονού έκανε κάθε χρόνο κι από ένα μάλλον, όποτε γένναγε πρέπει να ξανασκάρωνε κι άλλο. Το πιο μεγάλο
ήτανε ο παππούς μου ο Γιάννης, ας πούμε, αλλά ήταν μικρός, όταν
πέθανε. Εκείνος δεν πρόλαβε να μάθει τίποτα και πήγε σ’ ένα μάστορα στον Πλάτανο κι έμαθε την τέχνη, αλλά έμαθε να πίνει κιόλα.
Ναι. Ο παππούς πήγε στο μάστορα, γιατί τ’ άρεσε, ας πούμε, αυτό
το πράγμα και πήγε να τον μάθει. Πήγε στον Πλάτανο λοιπόν κι όταν
σχολνούσανε πααίνανε και πίνανε ούζο! Κάθε μέρα στο σχόλασμα
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τάκα! Μέχρι που το ’μαθε ο παππούς μου και τον έφαγε κιόλα αυτό.
Πέθανε από κίρρωση του ήπατος 72 χρονών. Όταν σχόλναγε πήγαινε,
έπρεπε κάθε μέρα να πάει να πιει. Τέλος πάντων, εντάξει! Ύστερα ο
πατέρας μου, τον έμαθε ο παππούς μου. Κι εμένα μ’ έμαθε ο πατέρας
μου. Τώρα εγώ στοπ. Τέλος. Έχω κάνει δυο κόρες, αλλά πιο καλά,
γιατί με το ΤΕΒΕ, δε θα κάνανε! Και γιοι να ’τανε, δε θα κάνανε
αυτό το επάγγελμα!
ΤΔ: Έκανες τη Μαριγώ!
Έκανα τη Μαριγώ, αλλά στοπ!
Οπότε παλιότερα, και παλιότερα και τώρα, απ’ ό,τι κατάλαβα πάτε
και κάνετε και υλοτομία έτσι; Δηλαδή εκτός από ξυλουργός.
Ναι, και ο πατέρας μου έκανε κι ο παππούς μου έκανε, γιατί κόβανε εκείνοι την πρώτη ύλη και τηνε δουλεύανε, ναι. Και τηνε δουλεύανε το
ερχόμενο λέγανε πάντα. Δεν τη δουλεύανε φρέσκια! Τ’ αφήνανε, ξεραίνονταν και το ερχόμενο λέγανε να τη δουλέψουνε!
Το οποίο πόσο διαρκούσε;
Ε, ήταν την άλλη χρονιά, το καλοκαίρι!
ΤΔ: Χρόνο με το χρόνο.
Ένα χρόνο! Ναι, το ερχόμενο αυτό ήτανε! Ένα χρόνο για να τραβήξει, να
’χει ένα χειμώνα κι ένα καλοκαίρι και ξανά πάλι! Τα κόβανε δηλαδή
Γενάρη, ξέρω γω, Δεκέμβριο;
Οι εποχές ήταν Γενάρης-Δεκέμβρης ας πούμε που κόβανε; Οπότε τα
φέρνατε τα ξύλα στο μαγαζί και τα αφήνατε για ένα χρόνο και τα
δουλεύατε μετά την άλλη χρόνια;
Ναι.
Και πώς ξέρατε πόσο πρέπει να υλοτομήσετε; Δηλαδή είχατε παραγγελίες από την προηγούμενη χρονιά ας πούμε και;
Κοιτάζαν τι σπίτια θα κάναν οι ανθρώποι, τι δουλειές είχες κι συ πάαινες.
Μάλιστα. Και παίρνατε κανονικά άδεια από το Δασαρχείο;
Ναι, προσήμανση γινόταν.
Ναι, δεν είχε διαφορά από τους υλοτόμους; Δηλαδή την ίδια διαδικασία
κάνατε και σεις;
Λοιπόν, αυτά ήταν, απ’ τη σκεπή, αν πιάσουμε τώρα, μετά το χτίσιμο πάαινε η σκεπή. Έπρεπε να βγάλεις τα καντρόνια τα σημερινά, τα λέγανε σουβέδες. Τα πετσώματα τα σημερινά τα λέγανε πεντάβρες.
Αυτά τα σκουρέτα, δηλαδή η ονομασία τους ήταν πεντάβρες. Τώρα,
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οι μισές ήτανε τα μακάσα, τα πελαγαζά. Αυτά ήταν όλα μισά.
ΤΔ: Πώς λέμε αυτά που κάνουμε στις σκεπές;
Τα ζευκτά ήτανε, το ζευκτό ήταν μακάσι λεγόντανε το ψαλίδι, τα δυο τμήματα.
Το ψαλίδι;
Ναι λεγότανε μακάσι, μπουμπάς καταμεσή και μακάσι. Τα πελαγαζά ήταν
που συνδέαν, που μπαίναν από κάτω για να μη λυγίσουν, δηλαδή από
ζευκτό σε ζευκτό να μη λυγίσει ο σουβές. Ήταν το μπέλα-γαζί, μπέλαγαζί, πήγαινε δηλαδή, το γάζωνε! Για να μη λυγίσουν από διάστημα
σε διάστημα στο ζευκτό. Δηλαδή γεφύρωνε ας πούμε και το ζευκτό
και ακουμπούσανε κι από πάνω μεριά, κόβανε τις αποστάσεις για
τους σουβέδες, για να μη λυγίσουν. Η κορφή ήτανε πάνω πάνω, οι
αμοργάδες στα τετράφυλλα, στα δίφυλλα δεν υπήρχαν αμοργάδες,
ήταν κορφή μονάχα και τα ζευκτά με τις μεσές ας πούμε.
Κι αν δεν είχες ζευκτό κι είχες μόνο –ξέρεις– δύο σκέλη;
Α! τα παλιά λες, τα σαμάρια; Αυτά ήτανε ο παλιός τρόπος που τα κάνανε
δαγκωτά το ένα μέσα στο άλλο. Τα ξέρει ο κ. Τηλαύγης τώρα που
λέμε. Ήταν μισοχαραχτό.
ΤΔ: Εντορμίως.
Ναι, εντορμίες, και πήγαινε το ’να μες στ’ άλλο χωρίς μπουμπά, δηλαδή
έπιανε το γεφύρωμα ας το πούμε, κι έτσι γινότανε μόνο του.
Και χωρίς από κάτω ελκυστήρα, πώς το λέγατε;
Ναι, ναι. Μισά υπήρχε έτσι κι αλλιώς!
Α! μισά υπήρχε;
Ναι, όπως γύρναγε ήταν η μισά, υπήρχε γιατί γινόταν το δάγκωμα στην
άκρη. Το γεφύρωμα, δηλαδή τα φορτία, μεταφερόταν στην άκρη όπως
και στην άλλη περίπτωση. Αλλά αυτό ήταν ο παλιός τρόπος!
ΤΔ: Αλλά αυτό ήταν για πιο μικρά σπίτια, σε μεγάλα δεν χωρίζονταν στη
μέση.
Ναι, ναι, δεν μπορούσες να κάνεις μεγάλα ανοίγματα μ’ αυτό, ήταν πιο
αδύνατη κατασκευή. Η πιο σωστή κατασκευή πάντως ήτανε το ζευκτό
με τον μπουμπά. Αυτό ήταν το καλό το γεφύρωμα.
Τα λέγανε μακάσα κι αυτά;
Μακάσα. Έτσι κι αλλιώς έτσι λεγότανε αυτά, μακάσα.
Μάλιστα. Κι όλα αυτά σαν διατομές τα προετοιμάζατε στο δάσος ή τα
φέρνατε; Πώς γίνονταν παλιά;
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Στο δάσος γινόντανε ούλα! Οι σουβέδες κόβονταν πακέτο μέχρι… Δηλαδή
γύριζε το δέντρο απ’ τη μια, γύριζε κι απ’ την άλλη και καταμεσή
απόμεινε άκοφτος ο κορμός, τον εβάζανε απάνω από το ζώο για να
’ναι πακέτο να πάει, να μη διαλύεται στο δρόμο. Υστέρα στην τραβάκα απάνω το κατεβάζανε απ’ το ζώο, πααίνανε με καλέμια ή σκαρπέλα, τα μεγάλα, τακ κοπανούσανε καταμεσή, άνοιγε και παίρνανε
κομμάτι κομμάτι. Και φαίνεται, στα παλιά, φαίνεται σαπάνω καταμεσή εκεί που ενωνόντανε. Τώρα η μαγκιά ήταν να ενώσεις τη μια
πριονιά με την άλλη!
Ε, βέβαια!
Και να τα κάνεις πακέτο, να τα βάλεις πάνω από το ζώο, να τα πάει ο
αγωγιάτης να τα κατεβάσει.
Αυτά δηλαδή δεν τα σέρνανε με τα ζώα;
Όχι αυτά! Όχι! Αυτή την πριστή ξυλεία τη φορτώνανε. Αυτά που σέρνανε
ήταν πιο πολύ ναυπηγήσιμα και τέτοια, ας πούμε.
Τα βουβά;
Ναι τα βουβά σέρναν, ναι. Γιατί ξανά…, εκεί στο τόπο που καναν τα καρνάγια τα δουλεύανε κει, ας πούμε. Οι καραβομαραγκοί τα δουλεύαν
κει αυτά. Τα κόβαν όπως, θέλανε, ας πούμε. Αλλά ήταν στάνταρ στην
οικοδομή οι διατομές, ήταν στάνταρ εκτός κι αν είχε μεγάλα ανοίγματα, τα οποία ήταν και πιο μεγάλες διατομές και στις σουβέδες και
παντού και στα μακάσα! Δηλαδή στις ταβέρνες παλιά που κάναν τις
αποθήκες, κάνανε ανοίγματα μεγάλα, κάνανε μεγαλύτερες διατομές
στα ξύλα. Λογικό, ας πούμε.
ΤΔ: Κοίταξε να δεις και μεις τώρα σα μηχανικοί τα υπολογίζουμε.
Ακριβώς. Υπήρχε κάποιος κώδικας σε σας έτσι δεν είναι; Κάποια στάνταρ;
Υπάρχουν υπολογισμοί, ναι.
Υπολογισμοί, έτσι δεν είναι; Σε τόσο άνοιγμα τόση διατομή.
ΤΔ: Όχι.
Τύπος υπάρχει; Κάποιος τύπος; Ξέρω γω!
Ναι.
Αυτά πήγαιναν εμπειρικά τότε! Με την εμπειρία!
Πρόλαβες καθόλου τέτοια μεταφορά;
Ναι, ναι τηνε πρόλαβα, μικρός ήμουνα, βέβαια. Τα σέρνανε.
ΤΔ: Τα βουβά;
Όχι τα βουβά, το άλλο!
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Τ’ άλλα όχι! Τα βουβά με τις καρούμπες και τέτοια τα πρόλαβα. Τ’ άλλα
που τα φορτώνανε, δηλαδή τα πακέτα, δεν τα πρόλαβα.
Δεν τα πρόλαβες.
Τις μισές βέβαια δεν τις φορτώναν πάνω στα ζα, τις φορτώνανε απάνω
στις ανθρώποι, τις μακριές, γιατί δε στρίβανε. Ήτανε πολύ μακριές
οι μισές και τις παίρνανε στον ώμο.
Πώς γινόταν αυτό; Δηλαδή από το δάσος επάνω στον ώμο;
ΤΔ: Ναι, στον ώμο. Ή γαϊδούρια που ζεύανε ένα απ’ τη μια κι απ’ την
άλλη ή άλλο ζώο ή δύο άνθρωποι. Έχω και φωτογραφίες!
Εσείς τι είδη πεύκων χρησιμοποιούσατε στην οικοδομική;
ΤΔ: Ό,τι ήτανε μπροστά! (Γέλια)
Πιο πολύ όμως μαύρη πεύκη, δηλαδή ήταν κάποια επιλεγμένα σε κάποια
βραχώδη μέρη ας πούμε και πααίνανε και τα διαλέγανε. Ήταν πιο
ευκολοδούλευτη η μαύρη. Η τραχεία ήταν για ναυπηγήσιμη και πιο
τζαναμπέτικο πράμα/ξύλο εκείνο, πιο ζόρικο, αλλά είναι κορυφή για
ναυπηγήσιμη. Για τα ξύλα πάντως προτιμούσανε μαύρη πεύκη.
Από συγκεκριμένα μέρη; Από πετρώδη;
Ναι, γιατί αν δεν πας από συγκεκριμένο μέρος, δεν κρατάει ούτε από τα
σύκα μέχρι τα καρύδια. Θα το φάει το σκουλήκι. Από βραχώδη όμως
κρατάει πολύ. Πάρα πολύ. Έχει και εξήντα και εβδομήντα χρόνια
άβαφτο ξύλο απέξω! Και παραπάνω! Να μην πάθουν τίποτα! Άσπρο
δαδί είχε μέσα, ας πούμε, ήτανε ασπρόδαδο.
Είχατε και σεις τη διαφορά σε χωραφίτικα και σε κουμαρίτικα ή όχι;
Αυτοί οι κουμαρίτες δεν κάναν τίποτα, ήταν άχρηστα ξύλα, παλιοπράματα!
Οι κουμαρίτες;
Ναι. Δηλαδή αυτά με τα σκληρά νεύρα, ήταν τζαναμπέτικο, δύστροπο,
ούτε στέκονταν ούτε... για κουφώματα, έτσι;
Γιατί στη ναυπηγική προτιμούσαν τους κουμαρίτες από τα χωραφίτικα;
Εκείνο ήτανε τραχεία πεύκη, τ’ άλλο ήταν τζαναμπέτης πολύ! Δεν συμμορφωνόταν!
Άρα στη μαύρη πεύκη ήταν προτιμότερο τι; Πώς τα λέγατε; Υπήρχε
ονομασία γι’ αυτά που ήταν σε βραχώδες έδαφος;
Κοίταξε, αυτά τα λέγανε ασπρόδαδα. Έτσι τα λέγανε, δηλαδή είχε ένα
είδος δαδιού μέσα που δεν ήταν κόκκινο, ήτανε [..]
Άσπρο.
[..] Διασπαρμένο σε όλο το ξύλο και ήτανε… Αυτό ήταν και πιο αφράτο
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ξύλο και δε σάπιζε κιόλας και δουλευόταν κι όμορφα και στεκόταν
και ίσα, ας πούμε, και ήτανε καλό, καλό ξύλο!
Δεν κάνανε καμιά προετοιμασία πιο πριν; Δηλαδή όπως το δάδωμα που
κάνανε ορισμένες φορές;
Αυτό ήτανε μονάχα αν βάζανε χατίλια, πααίνανε και τα ξεφλουδούσανε
βίδα, έτσι.
Το χατίλι τι είναι;
Τα χατίλια τα βάζανε από πάνω στο χτίσιμο αντί για δέντρο, ας πούμε,
αντί για πρέκι να το πούμε κι έτσι. Χατιλώματα, αντί για πρέκι τσιμεντένιο, βάζανε ελιές, δέντρα και τέτοια δαδιά. Βάζανε τέτοια
άσχετα ξύλα. Ή δέντρο, το δρυς δηλαδή το ντόπιο ή ελιά. Και ελιά
βάζανε! Μαύρη μουριά βάζανε.
ΤΔ: Ήταν συνηθισμένο απάνω απ’ τα παράθυρα.
Απάνω από τα παράθυρα ναι. Απάνω από τις πόρτες. Ξύλινα πρέκια να
το πούμε κι έτσι.
ΤΔ: Τα βάζανε το ένα δίπλα στο άλλο, έχω φωτογραφίες πολλές απ’ αυτά.
Κι έχουν φοβερές αντοχές αυτά τα ξύλα, όλα αυτά τα ξύλα και δαδί μάλιστα, έτσι;
Σ’ αυτά κάναν και τεχνητό δάδωμα;
Αμέ! Κάναν βέβαια, βέβαια!
Πώς γινόταν, ξέρεις;
Ελικοειδώς το κάναν αυτό. Το ξεφλουδούσανε και το αφήνανε κι έτρεχε
ρετσίνες. Τώρα πάαινε να θρέψει το καημένο μέσα και σήκωνε για
να σηκώσει σάρκα. Έκανε μια άμυνα το δέντρο –ας το πούμε– αφού
το ’χες πληγώσει, για να σηκώσει σάρκα, ξέρω γω, κι έκανε δαδί.
Όταν λες «ελικοειδώς» τι εννοείς; Δηλαδή δεν το ξεφλουδίζαν όλο;
Όχι, όχι! Έτσι. Και πήγαινε έτσι προς τα πάνω. Αυτό δω τώρα, κάνανε
διασπορά μάλλον στους χυμούς, γι’ αυτό το πηγαίναν ελικοειδώς.
Κάνανε –είδες ο χυμός πώς βγαίνει απ’ τη φλούδα προς τα πάνω–
όταν στρίβει όμως, πάει και διασπείρει σε όλο το ξύλο το δαδί. Και
δεν νεκρώνονταν κιόλα, ας πούμε, ενώ άμα του το πας, το κάνεις εγκάρσια, του τα κόψεις τα νεύρα, ας πούμε, και σταματήσεις την πορεία στις χυμοί, είναι καταδικασμένο, θα πεθάνει το δέντρο, δεν
υπάρχει! Δηλαδή άμα του το κόψεις έτσι, το χαράξεις γύρω γύρω έτσι,
έκοψες την πορεία στις χυμοί δεν ανεβαίνει απάνω! Το ’σφαξες με
λίγα λόγια, πάει το δέντρο, πέθανε!
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ΤΔ: Γι’ αυτό και τα πεύκα δεν τα κλαδεύανε.
Ενώ άμα το πας έτσι, το πααίνανε έτσι. Άι δω, έτσι το κόβανε κι ανέβαινε
προς τα πάνω. Τα κάνανε οι πρωτινοί ανθρώποι αυτά. Τώρα…
Ξέρεις πόσο χρόνο πριν το κάνανε;
Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πάντως πρέπει να ’ταν ένα χρονικό διάστημα
πάνω από χρόνο και μπορεί και δυο χρόνια και μπορεί και τρία! Δεν
το ξέρω ακριβώς. Πάντως για να προλάβει να σηκώσει σάρκα.
ΤΔ: Αν κατάλαβα καλά εννοεί….
Πόσος χρόνος πέρναγε από το χάραγμα...
Πόσος χρόνος προηγείτο το χάραγμα αυτό το ελικοειδές.
Για να το πάρεις δαδί μετά. Πρέπει να ’χει αρκετό. Του κάνανε προεργασία για να σηκώσει σάρκα. Έτσι να κάνει και την άμυνα αυτή, πρέπει
να χρειαζόταν κάποιο χρόνο λογικά το δέντρο! Δυο-τρία χρόνια...
Ακριβώς όμως δεν ξέρω.
Τόσο πολύ λες; Φαντάζομαι κανένα χρόνο. Και δυο-τρία χρόνια;
Δεν το ξέρω σίγουρα. Μπορεί να ’ναι κι ένας χρόνος. Δεν το ξέρω σίγουρα,
αλλά ήξερα ότι τα χαράσσαν έτσι. Τα κάναν μ’ αυτή την τεχνική.
Και το κάνανε σε όλα όχι μόνο στα πεύκα; Όχι μόνο στη μαύρη πεύκη
το κάναν σε όλα τα ξύλα;
Στα πεύκια, έτσι; Όχι στ’ άλλα. Όχι στ’ άλλα γιατί δεν έχει ρετσίνη.
Δηλαδή την ελιά την κόβανε και τη βάζαν κατευθείαν, ας πούμε;
Κανονικά. Ναι κατευθείαν ναι! Και τη μαύρη μουριά, αυτή είναι στα άσεπτα έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα ξύλα είναι στ’ άσεπτα. Ή καστανιές βάζανε ας πούμε, τέτοια ξύλα. Τώρα βέβαια, όλα αυτά έπρεπε να τα
ξεφλουδίσεις εννοείται, έτσι; Δεν θα τ’ αφήσεις με τις φλούδες.
Αυτό πες μου. Κόβανε το ξύλο έτσι; Μετά το αφήνανε καθόλου αξεφλούδιστο; Ή κατευθείαν;
Κατευθείαν! Μου ’λεγε χαρακτηριστικά ο πατέρας μου, έπεφτε κάτω πεύκος κι έβαζες τ’ αυτί σου πρώτα, όταν ήταν όρθιος δεν ακουγόταν τίποτα, ρε παιδάκι μου! Επίτηδες το κάναν έτσι, έβαζες τ’ αυτί σου να
ακούσεις! Μόλις έπεφτε κάτω ο πεύκος άκουγες κχχχχχ, έβαζε μπρος
κατευθείαν, δηλαδή να φύγει, να ξεπαγγίσει. Έβαζε μπρος ο τάρλας,
έτσι λεγόταν το σκουλήκι αυτό. Αυτό ήταν μέσα, περίμενε μέσα στη
φλούδα. Σου λέει, δε θα πεθάνεις; Δεν θα πέσεις κάτω; Μόλις έπεφτε,
κατευθείαν έπιανε δουλειά!
Το σκουλήκι ε;
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Ναι ο τάρλας. Τάρλας λεγόταν. Και το θυμάμαι, το ’λεγε χαρακτηριστικά,
μόλις έπεφτε κάτω κι έβαζες τ’ αυτί σου έβαζε κατευθείαν δουλειά
μπροστά! Έπιανε δουλειά το σκουλήκι. Ήτανε κάτω, περίμενε ανάμεσα στη φλούδα και στο ξύλο. Περίμενε! Έκανε πολύ μεγάλη υπομονή!
ΛΔ: Πού ζει δηλαδή; Ανάμεσα στη φλούδα και στο ξύλο;
Ναι, ναι, ναι.
ΤΔ: Από το δέντρο.
Το δημιουργεί το ίδιο το δέντρο τώρα αυτό!
Οπότε το ξεφλουδίζανε μόλις το ρίχνανε;
Ναι.
Μετά, πότε το κόβανε;
Αλλά δεν ήτανε λέει αυτές σ’ όλες τις εποχές. Αυτό δε συνέβαινε ούλες τις
εποχές. Μου ’χε πει τώρα πότε; Αν δεν ήταν στην εποχή του, νομίζω,
έκανε αυτή τη δουλειά. Το χειμώνα ας πούμε δεν την έκανε. Έπεφτε
κάτω το δέντρο και δεν έβαζε μπρος κατευθείαν ο τάρλας.
Το χειμώνα παρόλα αυτά το ξεφλουδίζανε μόλις το ρίχνανε;
Ναι.
Μετά πότε το κόβανε; Πότε το κάναμε ας πούμε πεντάβρες και καντρόνια και τέτοια; Περιμένανε να τραβήξουν οι χυμοί και μετά, ή;
Πεντάβρες και καντρόνια, κοίταξε, τα κάνανε… Κανονικά αυτά μου ’χε
πει ο πατέρας μου ότι τα κάνανε στο ρουμάνι, μόλις τονε κόβανε,
γιατί τις πεντάβρες και τέτοια τα κάνανε, τα κόβανε κατευθείαν. Για
τα κουφώματα, δηλαδή στις σκεπές δεν σε ένοιαζε αν θα παραμερίσουνε, αφού το κάρφωνες απάνω σ’ αυτό. Δε σ’ ένοιαζε να σταθεί σε
ευθυτένια, ξέρω γω. Για κουφώματα, πατώματα, ταβάνια και τέτοια
περιμένανε και τα κάνανε πλάκες. Ας πούμε κάποιες διατομές και
μετά τα κάνανε το ερχόμενο να τραβήξουν οι χυμοί, να φύγουν οι
υγρασίες τέλεια, για να μπορεί να σταθεί το κούφωμα.
ΑΛ: Θα κάναν αργαλειό που λέγανε.
Τα κάναν και ξεραίνονταν, ναι! Έτσι ας πούμε, για να τραβήξουνε.
Αφού τα ’χουνε κάνει πλάκες όμως;
Ναι πλάκες! Πλακιασμένα έτσι; Δηλαδή φεύγανε τα σκόδρα [..] κι ήθελες
το πάτωμα να το κάνεις, ας πούμε, πόσο; Οχτώ πόντοι; Δέκα φάρδος;
Έβγαζες την πλάκα δεκάρα ξέρω γω, επί πόσο σ’ έβγαζε; Είκοσι πόντοι; Τριάντα; Τα κανες, ας πούμε… Η βάση ήταν δέκα πόντοι πάχος,
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το φάρδος δεν σ’ ένοιαζε. Κι ύστερα έσκιζες τα σανίδια ανά δυο-δυόμισι πόντοι κι βγαίνανε ούλα δεκάρια προς τα πέρα.
Μάλιστα.
Το ίδιο πάλι στις χανούτες που βάζανε στα ταβάνια τα πρωτινά. Ήτανε
τα καπάκια κι οι χανούτες. Τα φαρδιά δηλαδή, τα κοσάρια που βγάζανε.
Στα ταβάνια έτσι; Οι ψευδοροφές;
Ναι, η ψευδοροφή ήτανε μια τάβλα εικοσάρα επί ανάμιση με δέκα οχτώ
χιλιοστά. Την επλανιέρνανε κάτω, με τα χέρια βέβαια αυτά.
Και τη λέγανε χανούτα;
Χανούτα ήταν αυτή. Και το άλλο ήτανε το καπάκι. Ήτανε το μισό ή και
πιο στενό. Δυο είδη, ας πούμε, είχε και με στενό.
ΤΔ: Βάζεις δυο αυτό και ενδιάμεσα…
Ναι και ύστερα το καπάκι από πάνω. Ναι, και κορδόνι τραβιόταν γύρω
γύρω περιμετρικά.
Αυτό δηλαδή ουσιαστικά ήταν αρμοκάλυπτρο;
Αρμοκάλυπτρο, ναι. Καπάκι το λέγανε. Καπάκι χανούτα λέγανε, δηλαδή
δε λέγανε παραδοσιακό ταβάνι, λέγανε θα κάνουμε καπάκι χανούτα.
Αυτά ήταν στα σπίτια τα παλιά: τοίχοι, σκεπή, ταβάνι, πάτωμα.
Σκάλα;
Σκάλα ναι, άμα ήτανε διώροφο και αυτό. Κουζίνες και τέτοια δεν είχε
κουφώματα. Κουζίνες, ξέχασέ το. Κάνανε κανένα τσανακλίκι.
ΑΛ: Νεροχύτης τσιμεντένιος.
Και τζάκια. Δεν ξέρω βάζανε καθόλου ξύλο στα τζάκια;
Ε, τζακόραφα μονάχα. Τζακόραφα. Και κάναν και καμιά φορά μπροστά
και ξεγυρίζανε έτσι. Λυγούσανε μάλλον κανένα ξύλο μπροστά στην
παραστιά.
Στην παραστιά;
Από κάτω; Η βάση δηλαδή;
Ναι, ναι. Αν γινόταν στρογγυλό ή όπως και να ’τανε, αλλά στρογγυλά τα
κάνανε αυτά τα πρωτινά.
Εκεί βάζανε και ξύλο δηλαδή;
Ναι εκεί βάζανε, γυρίζανε το ξύλο [...]
Το περιθώριο γύρω γύρω;
[..] το βρέχανε εκείνο. Ναι. Ήτανε σαν ένα μεγάλο περβάζι, σοβατεπί μάλ-
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λον πατώματος, μα πιο φαρδύ. Όσο πάχος είχε ας πούμε η ψαλμόγια
που βάζανε κάτω. Γιατί το στρώνανε με ψαλμόγιες κάτω το τζάκι.
Λοιπόν, γιατί άντεχε στη φωτιά, δεν έσπαζε, ήταν η μόνη πέτρα που
δεν σπάζει η ψαλμόγια. Αυτό κάναν και στα καζάνια στις σούμες που
βγάζανε, πυρόμαχη δηλαδή. Είναι η μόνη πέτρα που αντέχει! Δεν τηνε
σπάζει η φωτιά. Τέλος πάντων, στρώνανε τέτοια και το ξεγυρίζανε
αυτό το ξύλο, όχι το ξεγυρίζανε, το λυγούσανε με νερό κι ύστερα το
ζεσταίνανε με φωτιά να μείνει εκεί. Καμπύλη. Δεν ήταν ξεγυριστό,
ήταν λυγιστό το ξύλο αυτό.
Τα εργαλεία ποια ήτανε Γιάννη; Θυμάσαι τα χειροκίνητα εργαλεία;
Για την υλοτομία το τσεκούρι ήταν το πρώτο εκεί –οι καημένοι, αχ τι τραβούσανε!– ύστερα ανακαλύψανε και τη σιγάτσα, να τα ρίχνουνε κάτω,
αλλά πάνε πακέτο αυτά. Το ένα έκανε τομή και τ’ άλλο τακάδα, το
τσεκούρι δηλαδή. Ύστερα ήταν ο καταρράκτης, αυτό το πριόνι που
τα σκίζανε εκεί, ας πούμε. Κανένας τραχάς για ξεκλάρισμα, παίρνανε
μαζί τους κανένα μπλέμα, ξέρω γω; Στάφνες με τα κοκκινοχώματα
που βάζανε και σταφνίζανε. Τι άλλα εργαλεία; Δεν είχε και άλλα! Τι
νομίζεις; Αυτά ήταν τα εργαλεία της υλοτομίας.
Του ξυλουργείου;
Τώρα του ξυλουργείου! Εδώ θέλει κατεβατά! Εδώ είχε πολλά εργαλεία!
ΤΔ: Τα ’χουμε στο μουσείο όλα αυτά!
Ναι, όλα και αναλυτικά ε; Ήτανε από σγρόμπιες, από ματσόλες, από πριόνια, κουραστάρια.
Τα πριόνια δηλαδή ήτανε, εκτός από τον καταρράχτη ας πούμε;
Όχι ήτανε άλλο! Εκείνο ήτανε ξεγυριστάρι.
Είχε ξεγυριστάρι;
Ξεγυριστάρι. Ήταν το ίδιο με τάνυση πίσω έτσι; Είχανε δηλαδή αυτά τα
κουραστάρια [...]
Είχε το ξύλο κι από πίσω είχε ταντήρα;
Ναι. Τάνυση, ταντήρα ναι. Όλα έτσι δουλεύανε, με σκοινί, ναι. Και το τανούσανε, ας πούμε, αυτό και μπροστά αλλάζανε τώρα λεπίδια στο
ίδιο μηχάνημα. Θέλανε να ξεγυρίσουνε, το λέγανε ξεγυριστάρι. Θέλανε να κόψουνε, το λέγανε κουραστάρι. Με πιο φαρδιά λάμα να πηγαίνουν οι τομές πιο ευθείες.
Μάλιστα. Αυτό έκοβε και λοξά άμα θέλανε;
Ναι, ναι, ναι. Το γυρίζανε από πάνω μεριά, το στρίβανε και κόβανε και
λοξά. Τώρα από άλλα εργαλεία είχανε τα τρυπάνια με το χέρι.
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Άλλα πριόνια;
Άλλα πριόνια είχανε τα κλειδαροτρύπανα που ήτανε στενά για να ανοίγουνε τις κλειδαρότρυπες. Ας πούμε ένα είδος μικρούτσικο, κοντό και
μυτερό.
Είχανε σβανάδες;
Όχι σβανά δεν είχε ο Μάρκος. Ευθείο πριόνι με ψηλό δόντι.
Ούτε σμίλη;
Σμιλάραμε. Βέβαια! Τις γρόμπιες, τα σμιλάρια, αυτά, αλλά τώρα είχανε
πολλά με κορδόνια έτσι (;) εργαλεία του χεριού.
Όχι, η σμίλη πριόνι δεν ήτανε;
Όχι! Σμιλάρι ήτανε αυτό που ανοίγανε τις μορσότρυπες, δηλαδή στα μπόγια βάζανε μαζί και σημαδεύανε κι ανοίγανε τις τρύπες που θα
’μπαινε μέσα το μόρσο ας πούμε.
Μάλιστα.
ΑΛ: Να, αυτό δω πέρα.
Σμιλάρι να, κείνο κει.
ΑΛ: Αυτό εδώ, που ’ρχεται η τραβέρσα...
Η τραβέρσα και μπαίνει το ’να μέσα στο άλλο, ας πούμε, ναι. Ένα από τα
εργαλεία, γιατί ο μαραγκός τώρα είχε πολλά! Πολύ πράμα ε! Ταμπλαδορόκανα, πλάνες, σκέτες πλάνες, μεγάλες, κουφουρόκανα που
κάνανε τα προκαλάνια. Ήτανε έτσι, καμπύλη, τα ροκάνια αυτά.
ΤΔ: Αυτά τα ’βαζαν στα βαρέλια.
Στα βαρέλια χρησιμοποιούνταν. Δηλαδή ό,τι είχε καμπύλη, ας πούμε, ξύλο,
κάνανε τέτοιο.
Τρυπάνια;
Τρυπάνια είχανε του χεριού!
Πώς τα λέγανε, θυμάσαι;
Τρυπάνια τα λέγανε αυτά! Δεν είχε… Αρίδες
ΤΔ: Αρίδες;
Ναι αρίδα τα λέγαν αυτά. Αρίδα, αρίδα! Είσαι μικρός ακόμα, θα τα μάθεις! (Γέλια)
Δεν θυμάσαι άλλη ονομασία από τρυπάνια;
Από τρυπάνια όχι, θυμάμαι όμως αυτό, αρίδα. Τις λέγανε αρίδες.
Σαλίγκαρο δεν είχατε;
Όχι! Πρώτη φορά τ’ ακούω.
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Μαραβέγια;
Όχι! Επώνυμο είναι αυτό.
ΑΛ: Μαραβέγια το ξανάχω ακούσει αυτό, δεν θυμάμαι πού!
Αυτά τα ’χανε οι καραβομαραγκοί. Μάλιστα. Κι από εργαλεία σημαδέματος;
Α, ήτανε η σημαδούρα που είχε δυο... ήτανε ρυθμισμένος ένας τάκος με
δυο στρογγυλά κι είχε δυο ακίδες το καθένα, το οποίο σημάδευες τα
πάχη, στα μόρσα αυτό, έτσι; Δηλαδή είχες δεκάρι διάστημα από
ακίδα σε ακίδα και δωδεκάρι κι από την άλλη είχε δεκαεξάρι, δεκαοχτάρι, αναλόγως.
Α, είχε δυο ακίδες δηλαδή;
Δυο ακίδες ναι, δυο ακίδες. Κι αναλόγως τι μόρφο πάχους, αναλόγως δηλαδή, αν έχεις μεγάλη πόρτα να κάνεις μεγάλωνε και το πάχος στο
μόρσο, οπότε άλλαζες και τις ακίδες. Έπαιρνες άλλο…
ΤΔ: Νομίζω πώς είχανε διάφορες τέτοιες.
Είχε, είχε πολλά τέτοια.
ΤΔ: Όχι ενός τύπου μόνο!
Όχι, είχε σημαδαρούρες! Το κουμπάσο ήταν ο διαβήτης δηλαδή – σημαντικό
κι αυτό! Τ’ αλφάδια, γωνιές!
Τι γωνιές; Είχατε ορθές γωνιές;
Ορθές γωνιές.
Είχατε στέλες;
Στέλες, ε βέβαια! Στέλες, γωνιές, ρυθμιζόμενες δηλαδή ξέρω. Χνάρια, εντάξει, ο καθένας τα χρησιμοποιούσε.
Ναι.
Ταμπλαδορόκανα για τους ταμπλάδες κι αυτό πολύ σημαντικό!
ΤΔ: Υπήρχαν και διάφορα είδη ροκανιών που κάναν τα σχέδια.
Ναι τα κορδόνια. Τα κορδόνια τα ’χω όλα αυτά μέσα.
ΤΔ: Τα κορδόνια.
Τα εργαλεία δηλαδή;
Τα ’χω αυτά. Να εδώ μέσα είναι αυτά. Αλλά δεν μπορεί να τα ιδεί αυτό
[το μαγνητόφωνο! (Γέλια). Έτσι δεν είναι;
Όχι δεν μπορεί! Γιάννη, με τι άλλα επαγγέλματα συνεργαζόταν ο ξυλουργός;
Με το χτίστη. Με το χτίστη οπωσδήποτε. Έχτιζε ας πούμε, έπρεπε πρώτα
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να φωνάξει να βάλει τα χατίλια κι ύστερα να προχωρήσει εκείνος.
Σιδερά;
Με το σιδερά, ε βέβαια! Με το σιδερά βέβαια! Αυτός με το καμίνι, με το
φτερό, τέτοιο σιδερά!
ΜΚ: Α! το γύφτο;
Όχι αυτοί που ρίχνουνε πλάκες.
Λοιπόν καταρχήν φαίνεται ότι μόνο ο Καρβούνης είχε νεροπρίονα, δεν
είχε ο Κέρκης.
Ο Κέρκης είναι δύσβατος! Αυτό το πράμα δε ζυγώνεται!
Και στους Αρβανίτες από πάνω μας είχανε πει τότε…
Πώς στην είπανε την περιοχή στους Αρβανίτες από πάνω; Μ’ζάκια; Κριθαράκι; Ή όχι; Στα Κριθαράκια; Στου Κοχύλη; Έχεις σημειώσει
όνομα;
Ναι. Έχω σημειώσει αλλά δεν το βρίσκω τώρα! Λοιπόν, κάτω από τον
Πύργο, μας είχανε πει για το νεροπρίονο του Ορφανού.
ΑΛ: Εγώ ήξερα του Φωτίου.
Υπήρχαν δυο εκεί πέρα. Του Ορφανού και του Φωτίου.
Και δυο μάλιστα; Τι λέτε ρε παιδιά;
Από το Πάνδροσο επάνω του Παντελόγλου;
Του Παντελόγλου του Γιώργη, ναι.
Αλλά πού; Εγώ το έχω σημαδέψει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστά
η θέση; Ξέρεις πού ήτανε;
Άμα μου πεις, κάτι θα θυμηθώ! Για πες!
Μάλλον στη χαράδρα που είναι στον Κοχύλη;
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Μανόλης Π. Ρήνας
Ο Μανόλης Ρήνας είναι ξυλουργός. Ο Κώστας Δαμιανίδης τον επισκέφτηκε στο εργαστήριό του στο Μαραθόκαμπο Σάμου στις 28
Μαρτίου 2014 και συζήτησαν για τον ίδιο και για τις ιδιαιτερότητες
του επαγγέλματος σήμερα και παλιότερα.
Είμαι ο Ρήνας Μανόλης του Πέτρου. Γιατί είμαστε πολλά ξαδέρφια. Εγώ
είμαι το ’69 γεννημένος.
Και γεννήθηκες εδώ στο Μαραθόκαμπο;
Ναι, ναι.
Ο πατέρας σου ήτανε ξυλουργός;
Βεβαίως, ο πατέρας μου ήτανε ξυλουργός, είχε μάθει από παραδοσιακούς
τεχνίτες εδώ και μάλιστα από αυτούς που είχαν έρθει από Μικρά
Ασία. Και μετά ήταν ο πρώτος που έκανε έπιπλα στο Μαραθόκαμπο.
Είχε έρθει κάποιος από την Αμερική, Μπουρνέλη τον λέγαν αυτόν,
δεν ξέρω αν αυτό είναι επώνυμο ή παρατσούκλι. Και ήταν ο πρώτος
που έπιασε κι έκανε έπιπλα. Αγόρασε απ’ αυτόν ένα φιγουρίνι, μου
είχε πει 400 δραχμές. Κι από αυτό το φιγουρίνι έμαθε κι όλα αυτά.
Έκανε και σκαλιστά!
Με τι ξύλο τα έκανε αυτά;
Κοίτα να δεις, δουλεύανε ντόπια καρυδιά. Δουλεύανε κυπαρίσσι. Πεύκο
δουλεύανε μερικές φορές. Και μετά, όταν ερχόντανε επιφάνειες, δουλεύανε κάτι κόντρα πλακέ κίτρινα Φινλανδίας, τα οποία μπορούσαν
και κάνανε κουρμπαριστά με αυτά. Δηλαδή κάναν κάτι σερβάν παράξενα και κάτι τέτοια.
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Αυτά λυγίζανε;
Ναι λυγίζαν. Κάνανε καλούπια από γύψο και τα πλασάρανε.
Υλοτομία έκανε καθόλου ο πατέρας σου;
Υλοτομία κάναμε εμείς, όταν θέλαμε να κάνουμε καμιά στέγη. Όταν θέλαμε να κάνουμε δικά μας πράγματα, κόβαμε, πιο πολύ κυπαρίσσια
βέβαια. Τα πεύκα τα χρησιμοποιούσαμε για πετσώματα στις στέγες,
αλλά έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη εποχή και να μην είναι χωραφίτες που λέμε, δηλαδή να μην είναι πεύκα πεδινά. Όσο πιο ορεινό είναι
και πάνω σε βραχώδες έδαφος τόσο πιο μεγάλη αντοχή έχει και τόσο
πιο εύκολο είναι στην κατεργασία. Οι χωραφίτες μέσα είναι μελανά
ξύλα και δεν έχουν νερά, δηλαδή μπορεί να το βάλεις πάνω στο πριόνι
και να μην μπορείς να το σκίσεις.
Γεννήθηκες το ’69. Θυμάσαι από υλοτομία;
Όπως σου είπα λίγα, πολύ λίγα πεύκα που κόψαμε για δική μας χρήση.
Και κυπαρίσσια. Κόβαμε και για πελάτες. Μας δείχναν οι πελάτες
τα ξύλα. Μας λέγαν ότι θα κάνουμε μια στέγη του χρόνου. Είχανε
κτήματα αυτοί, πηγαίναμε, κόβαμε τα κυπαρίσσια.
Το κόβατε ένα χρόνο πιο πριν δηλαδή;
Ναι όσο πιο τραβηγμένα ήταν τα ξύλα, τόσο καλύτερα. Και συνήθως τα
κόβαμε χειμώνα για να μην έχουνε υγρά, να ξεφλουδίζονται τα ξύλα.
Και είχε να κάνει και κάτι με τις φάσεις της σελήνης ακόμη. Νομίζω
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της καινούριας σελήνης. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος όμως.
Μάλιστα. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον πατέρα σου. Μου είπες ότι είχε
μάθει κι από Μικρασιάτες.
Ναι, ναι.
Τι ακριβώς; Τι σου έλεγε;
Στέγες έμαθε από κάποιο Μαστρανέστη. Αυτός ο Μαστρανέστης έκανε
όλες τις στέγες στα βυρσοδεψεία στο Καρλόβασι. Αυτός ήταν Μικρασιάτης και εκτός από μάστορας ήτανε μαραγκός και πρακτικός γιατρός. Ήξερε να κάνει σπασίματα και τέτοια πράγματα, του οποίου
του είχανε κάνει δικαστήριο αυτουνού.
Γιατί;
Τον πήγανε, επειδή έκανε τον ψευτογιατρό. Και είχε πάρει κι ένα κατσίκι
μαζί του στο δικαστήριο και το ξεκλείδωσε και τ’ άφησε κάτω. Και
λέει, αυτοί που είναι γιατροί εδώ πέρα, ας έρθουν να το φτιάξουνε!
Και το έπιασε και το φτιαξε και ξανασηκώθηκε το κατσίκι στα πόδια
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του. Ναι, ναι, κι έτσι αθωώθηκε. Αυτό μου το ’χε πει ο πατέρας μου.
Τώρα για άλλους Μικρασιάτες μαστόρους και τα λοιπά, εδώ ο Βασίλης ο Κρασούλης νομίζω ότι είχε κι αυτός ρίζες από κει. Αυτός του
Δημήτρη ο πατέρας. Το επώνυμό του είναι κάπως διαφορετικό, Παπαβασιλείου νομίζω.
Μάλιστα. Αλήθεια τι φτιάχνανε οι παλιοί;
Φτιάχναν ολόκληρο το γιαπί. Δηλαδή μπαίνανε μέσα. Μετά τους χτιστάδες
ήταν οι μαραγκοί. Οι μαραγκοί ήταν αυτοί που θα κάνουν μεσοπατώματα, θα κάνουν στέγη, μεσοπατώματα, χωρίσματα, σκάλες, ντουλάπες, ντουλάπια [...] Όλα!
Ο Μαραθόκαμπος είχε παράδοση σε τέτοια; Σε ξυλουργικά;
Ε βέβαια! Και μου λεγε ο πατέρας μου ότι φεύγανε και πηγαίνανε μαστόροι, κομβόι δηλαδή, και πηγαίνανε σε άλλα χωριά και δουλεύανε.
Και ιδίως καλοκαίρι, γιατί μένανε μες στα γιαπιά. Μαγειρεύανε εκεί
και τα λοιπά. Τον άμβωνα μέσα στον Άγιο Αντώνιο τον έχει κάνει ο
πατέρας μου απ’ ό,τι θυμάμαι και μου ’χει πει.
Από πεύκο τι κάνατε; Ποιες ήταν οι κατασκευές που γινόντουσαν;
Κοίταξε να δεις, το πεύκο δεν ξέρω γιατί, το φοβόντουσαν. Λένε ότι σαπίζει, όταν δεν βρέχεται από θάλασσα και τα λοιπά. Τώρα εγώ έχω
ξηλώσει αρκετές φορές στέγες από πεύκα –μπορεί να είναι και 50
χρονών στέγες αυτές– και δεν μπορώ να πω ότι ήταν σάπια τα ξύλα.
Μερικά όμως –μου έκανε εντύπωση– γιατί, ενώ φαίνονταν ότι είναι
ατόφια, μέσα δεν ήταν.
Δηλαδή είχε χτυπηθεί από σκουλήκι;
Είχε χτυπηθεί. Μου ’κανε εντύπωση αυτό το πράγμα! Να φαίνεται ότι
είναι ατόφιο το μαδέρι και όταν πας να το ξεκαρφώσεις, αυτό να
φεύγει, να σπάει, να γίνεται κομμάτια!
Μάλιστα. Άρα τα χρησιμοποιούσαν στα πετσώματα στις στέγες, αλλού;
Ε τώρα αλλού! Κοίτα, καμιά φορά και κατασκευές κάναν και μέσα στα
σπίτια, κανένα τραπέζι, κανα τέτοιο! Αλλά πιο πρόχειρο, δηλαδή δεν
κάναν προίκα κοριτσιού έτσι!
Ναι.
Γιατί η προίκα τότε συνοδευόταν με έπιπλα. Με ειδικά έπιπλα, τα οποία
έπιπλα έπρεπε να είναι από καρυδιά, από τέτοια πράγματα, πιο καλή
ξυλεία!
Το κυπαρίσσι για τις στέγες έτσι;
Και για κουφώματα.
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Κάναν υλοτομία κυπαρίσσι;
Βέβαια, κάνανε.
Και τα δυο είδη; Ή περισσότερο το ένα από τα δυο; Και το όρθιο ή
και το οριζοντιόκλαδο;
Ναι, αυτό εμείς το λέμε άγριο. Και το οριζοντιόκλαδο το κόβανε και το
κάνανε πιο πολύ για δοκάρια σε πατώματα και τέτοια πράγματα και
όχι στο μεσοπάτωμα. Γιατί κάτω καμιά φορά ήταν ντάμια, βάζανε
τα ζωντανά από κάτω στα σπίτια. Το βάζανε δηλαδή όπου δεν φαινότανε πολύ, γιατί και η κατεργασία του ακόμα δύσκολη είναι. Το
κόβανε, το κάνανε πρόσωπο από πάνω μόνο. Μόνο για να καρφωθεί
το πέτσωμά του. Επίσης κάνανε πατώματα από κυπαρίσσι. Κι ακόμα
το σανίδωμα. Πολύ αξιόλογο, γιατί είναι κι η αντοχή καλή και η σκληρότητα και είναι πάρα πολύ καλό! Κι όταν δεν βρέχεται είναι αιώνιο
ξύλο! Συν το ότι έχει ένα άλλο. Κάνει πολύ καλή επιφάνεια στο βερνίκι το κυπαρίσσι. Τώρα με πεύκα κάναν και διάφορες άλλες κατασκευές. Κάναν κάτι ράφια, στα τζάκια, κάτι ράφια που βάζανε ψηλά,
κάνανε σκάμνες, κάνανε κάτι σοφράδες, σκαμνάκια, βοηθητικά δηλαδή μέσα στα σπίτια. Βάζαν και πάτωμα καμιά φορά από πεύκο.
Στους Αγίους Θεοδώρους έχει ένα καφενείο, το οποίο είναι με πεύκο
πετσωμένο χρόνια! Κι έχει 3 πατώματα, λέει, το ένα πάνω από το
άλλο. Και το τελευταίο το κάνανε, όπως ήταν. Το κόψανε στη μέση
και το κάνανε από τη μια μεριά και από την άλλη, για να μη χασομεράει το μαγαζί! Γιατί δεν έπρεπε να είναι κλειστό το μαγαζί. Και
φαίνεται η ματεσιά μες στη μέση. Εν τω μεταξύ το έκανε ένας πολύ
αξιόλογος μάστορας. Ο Σεβαστάκης ο Κώστας. Πολύ φοβερός μάστορας! Και λέω, ποιος το ’χει κάνει αυτό το πάτωμα; Λέει, Ο Σεβαστάκης ο Κώστας. Μα γιατί το ’κανε έτσι; Αυτός ήταν καλός
μάστορας! Να μην σταυρώνει τις ματεσιές. Ε, μου λέει ο γέρος, αυτός
ο Κυριακός που ’χει το μαγαζί, δεν έπρεπε να χασομεράει το μαγαζί!
Τι άλλη υλοτομία κάνανε εδώ πέρα, εκτός από πεύκα, κυπαρίσσια;
Όπως σου είπα, καρυδιά ντόπια, καστανιές κόβανε. Πάνω στους Βουρλιώτες, στους Μανωλάτες και πάνω στον Καρβούνη έχει πολλές καστανιές! Και είναι πάρα πολύ καλό ξύλο! Κάτω του Αλέκου του Τεμπέλη
ένα κτίριο στα Βοτσαλάκια, είχε κόψει ο πατέρας μου από τους Βουρλιώτες καστανιές κι έκανε τα κουφώματα. Ακόμα σώζονται! Το ’70.
Δεν έχουνε πάθει τίποτα. Το πάνω μέρος έχει μια πόρτα και έχει σκαλίσει και τον ταμπλά μάλιστα από κάτω. Πάρα πολύ καλό ξύλο! Βέβαια έχει αυτό το μελάνωμα! Αλλά δε σαπίζει ποτέ! Καλά αυτός
ήθελε να κάνει κουφώματα από καστανιά, γιατί έχει μεγάλη αντοχή,
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αλλά απ’ ό,τι ξέρω και απ’ ό,τι έχω δει σε παλιές αποθήκες και τα
λοιπά, την καστανιά τη χρησιμοποιούσαν σε στέγες πιο πολύ. Και κυκλοφορεί και αγιορείτικη εδώ πέρα τώρα.
Σκάλες;
Οι σκάλες ήταν ως επί το πλείστον από κυπαρίσσι.
Και τα σκαλιά και τα σκαλομέρια κι όλα δηλαδή;
Όλα. Όλα!
Εσύ θυμάσαι να κάνατε παλιά υλοτομία. Στη συνέχεια έπαιρνες από
έμπορο ξυλεία;
Εγώ είχα πάρει πάρα πολλές φορές ξυλεία από έμπορο. Και τώρα έχω
έξω ξυλεία, έχω να φτιάξω ένα σπίτι, αυτό το συγκεκριμένο στους
Αγίους Θεοδώρους, ενός γιατρού είναι, το οποίο θα φτιάξω τώρα μεσοπατώματα, πατώματα κάτω, σκάλα κυπαρίσσι. Τα θέλει έτσι. Και
το παίρνω και το επεξεργάζομαι.
Από ποιον έμπορο;
Κοίτα να δεις, έμπορος; Υπάρχει ένας στο Πύργο που είναι ο αυτός…
Ο Ταμπακολόγος.
Ο Ταμπακολόγος, ο μάστρο Σωκράτης. Τώρα υπάρχει και η Samoxyl που
κάνει κι αυτή δικές της υλοτομήσεις. Έχει και πριστήριο. Να, κάτι
κυπαρίσσια που ’χω έξω, τώρα τελευταία τα πήρα απ’ αυτούς. Και
γενικά όπου δω και σε κανένα χωράφι ολόγυρα που θέλουνε... Αλλά
τώρα ξέρεις δεν μπορείς να κόψεις! Ενώ παλιά γίνονταν και παράνομα τέτοια πράγματα. Δηλαδή ένα κυπαρισσάκι το κόβαμε, το κάναμε, ενώ τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Και καλό είναι που δεν
υπάρχει αυτό, γιατί γινότανε και κατάχρηση και είναι πιο καλά να
είναι, πιστεύω, ελεγχόμενη η κατάσταση.
Όταν ο πατέρας σου έκανε υλοτομία, έκοβε στην περιοχή εδώ; Δηλαδή,
μπορούσαν να τον καλέσουν και από κάποιο άλλο χωριό, από αλλού;
Ναι. Πηγαίναμε. Πηγαίναμε στην Καστανιά, ας πούμε, ποιος έχει στην Καστανιά κυπαρίσσια; Έχει αυτός. Πηγαίναμε εκεί να δούμε τα κυπαρίσσια που ’χει, τα κόβαμε. Τώρα εγώ δεν πρόφτασα τέτοια
πράγματα. Γιατί παλιά υπήρχαν πριονιστάδες. Ήταν το επάγγελμά
τους αυτό. Πελεκητές και πριονιστάδες. Πήγαιναν και πελεκούσαν
και πηγαίναν με τα πριόνια επί τόπου και τα ’καναν πλάκες! Και
μου ’χε πει ο πατέρας μου ότι πιο παλιά που πήγαινε και αγόραζε
καρυδιές από Σκουρέικα, από Νιοχώρι, τα κατεβάζαν και τα σέρναν
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στη θάλασσα και του τα φέρναν τα ξύλα στον Όρμο και από τον Όρμο
τα φέρναμε ζωντανά στο Μαραθόκαμπο, που ’χε εδώ πέρα το επιπλοποιείο.
Οπότε τα μεταφέρανε διά θαλάσσης, ε;
Ναι, ναι. Από αυτά τα χωριά τα ’χανε φέρει 2-3 φορές διά θαλάσσης, μου
είχε πει ο πατέρας μου.
Οπότε, εκεί τα κόβανε πλάκες και τα μεταφέρανε σαν πλάκες;
Ναι, ναι.
Και αν το σπίτι που ήθελαν να φτιάξουν ήταν εκεί; Δηλαδή αν έλεγε
κάποιος από τα Κοντέικα, ότι θέλει να φτιάξει ένα σπίτι εκεί και
δίπλα είναι το χωράφι με τα κυπαρίσσια, τα κόβανε από κει, τα
φέρνανε εδώ, τα επεξεργαζόντουσαν και τα ξαναπηγαίνανε εκεί;
Όχι, όχι! Κοίτα να δεις, δεν υπήρχαν μηχανήματα και τέτοια πράγματα
και τα παράθυρα ακόμα μπορούσαν να γίνουν μέσα στην οικοδομή.
Αλλά τι γίνεται; Έπρεπε το ξύλο να παλιώσει. Το κόβανε το ξύλο,
πηγαίνανε πριονιστάδες, το σκίζανε, το κάνανε αργαλειό με πηχάκι
και τα λοιπά, το βάζανε σε μέρος που να ’ναι σκιερό και να μην είναι
υγρό και τα λοιπά και τ’ αφήνανε να τραβήξει το ξύλο. Άμα δεν τραβήξει, πώς; Δεν γινότανε. Εν τω μεταξύ το κυπαρίσσι φυραίνει υπερβολικά.
Όταν λες φυραίνει τι εννοείς; Μειώνεται το μέγεθός του;
Ναι, βέβαια! Δεν μπορείς να το κόψεις τώρα το κυπαρίσσι και να το δουλέψεις, να το κάνεις κούφωμα σε 2-3 μήνες! Θα τ’ αφήσεις ένα χρόνο
το λιγότερο πλακιασμένο και να αερίζεται και πάλι...
Έχεις από τον πατέρα σου καθόλου εργαλεία; Χειροκίνητα εργαλεία,
τέτοια;
Όλα. Μπορώ να δουλέψω να κάνω ένα κούφωμα εγώ, όπου βρεθώ! Και
ξέρω κιόλας να το κάνω με τα χέρια! Και το ρεύμα να κοπεί, εγώ θα
κάνω παράθυρο στο σπίτι.
Ο πατέρας σου είχε βοηθούς; Πώς έφτιαχνε την παρέα που πηγαίνανε
για να υλοτομήσουνε;
Ναι είχε. Κοίτα, πήγαινε ο μάστορας, πήγαινε το αφεντικό πάντα, γιατί
τότε κοίταζε να συνεισφέρει κι αυτός για να γλιτώσει μεροκάματα
και πηγαίναν κι αυτοί που είχανε τα ζώα, που τα ζεύανε. Αυτοί όλοι
βοηθούσανε, δηλαδή τα κόβανε, να τα ξεφλουδίσουνε. Ένα άλλο πολύ
σημαντικό, ότι το κυπαρίσσι άμα το ’κοβες κι έπεφτε κάτω, ζωντανό
τώρα το ξύλο, του ’κοβες τα κλαδιά τα κάτω κι άφηνες τη φούντα,
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πάνω πάνω δεν το ’κοβες, γιατί αυτό τώρα ήθελε να ζήσει και τράβαγε πιο νωρίς τα υγρά του κορμού. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή
με αυτό τον τρόπο έχεις μια αφύγρανση γρηγορότερη.
Πόσο καιρό χρειαζόταν να το αφήσουνε έτσι;
Τ’ αφήνανε 10-15 μέρες έτσι, μέχρι που να ξεφλουδίζεται και το κόβανε
μετά. Τ’ αφήνανε δηλαδή πάνω, για να ζήσει αυτό, να τραβήξει χυμούς! Είναι ένα μυστικό που δεν το ξέραν κι όλοι, μου ’χε πει ο πατέρας μου αυτό το πράγμα.
Εσύ θεωρείς ότι το σαμιώτικο ξύλο έχει κάποια πλεονεκτήματα; Δηλαδή
στην οικοδομική, στην ξυλουργική, ας πούμε;
Εγώ θεωρώ ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα το σαμιώτικο. Καταρχήν είναι
πάρα πολύ ωραίο ξύλο.
Στην μορφή του; Στην υφή του, ας πούμε;
Ναι, ναι. Είναι ωραίο ξύλο! Πάρα πολύ ωραίο ξύλο! Τώρα δεν ξέρω για
κούφωμα και τέτοια πράγματα, τι γίνεται!
Ας πούμε εκτός από την ομορφιά, τι άλλο έχεις σκεφτεί; Έχεις εντοπίσει
κάποιο άλλο ή έχεις ακούσει από τον πατέρα σου κάποιο άλλο χαρακτηριστικό για το οποίο ήτανε καλά τα πεύκα ή τα κυπαρίσσια
της Σάμου, σε σχέση με κυπαρίσσια και πεύκα που ερχόντουσαν
από άλλα μέρη; Κάναν καθόλου εισαγωγή πεύκου από αλλού;
Όχι, όχι! Μάλλον εξαγωγή κάνανε. Μάλλον εξαγωγή. Όχι, δεν έχω ακούσει
κάτι, πάντως τα πλεονεκτήματα που είχε το πεύκο εδώ πέρα ήταν
ότι καταρχήν βόλευε τους μαστόρους στην κατασκευή, γιατί ήταν
άμεσο υλικό, κοντά τους. Και το βασικότερο ότι εξυπηρετούσε στη
ναυπηγική πολύ, γιατί υπήρχαν στραβά κομμάτια, τα στραβόξυλα.
Ναι στην ναυπηγική, ναι. Σε σας όμως δεν ήταν χρήσιμα τα στραβά;
Όχι.
Σε σχέση με το σουηδικό;
Το σουηδικό, όπως είναι τώρα, δεν είναι ξύλο. Το πρώτο σουηδικό ήταν
καλό, ήταν κόκκινο ξύλο. Ήταν αλλιώς! Έχει σουηδικά που τα ’χανε
δουλέψει τότε οι μαστόροι σε ακριβά κομμάτια, δηλαδή σε αφεντικά,
τα οποία μπορούσαν να τα πληρώσουν και ζουν ακόμα. Και τώρα το
σουηδικό πάνω από 15 χρόνια δεν κρατάει. Πρέπει να είναι πολύ
καλό, αλλιώς δεν κρατάει, δεν κάνει τίποτα!
Δηλαδή τα σουηδικά, τότε, πριν από 30-40 χρόνια θεωρούνταν καλύτερα
ξύλα από το πεύκο το σαμιώτικο; Ήταν πιο ακριβά;
Ήταν πολύ πιο ακριβά και πιστεύω ότι σε εξωτερικό χώρο ή για κούφωμα,
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αντί για πεύκο ήταν καλύτερο το σουηδικό. Γιατί ήταν ισόβενο. Αλλά
στη θάλασσα δεν είχε καμία σχέση, έτσι; Καμία σχέση! Παρόλο που
έχουμε δει και βάρκες που πετσώνονταν με σουηδικό ξύλο! Έχω δει
εγώ! Πολλές! Τους βόλευε καμιά φορά. Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Κι όταν θέλαν πολύ στενό μαδεράκι, παίρναν 9Χ13 και το σκίζανε φέτες να ’ναι ίσα η βένα, να φαίνεται πάντα. Γιατί αλλιώς
φαίνεται η πλατιά βένα, άμα το σκίσεις στο 13.
Το πεύκο δεν ήταν ισόβενο δηλαδή;
Κοίταξε να δεις, όλα τα ξύλα είναι ισόβενα και πλατύβενα, αρκεί πώς θα
τα κόψεις.
Θυμάσαι καθόλου άλλα επαγγέλματα συναφή με την υλοτομία; Δηλαδή
μου είπες τώρα για αυτούς που μεταφέρανε. Μεταφέρανε με τα
μουλάρια έτσι;
Ναι, ναι. Όχι φόρτωμα. Σπάνια φόρτωμα. Φόρτωναν, για παράδειγμα, στα
ναυπηγικά, φόρτωναν τα στραβόξυλα, μικρά κομμάτια. Τα ζεύανε με
χαλκάδες. Καρφώναν με χαλκάδες και τα ζεύανε.
Υπάρχει κανείς εδώ που έκανε αυτή τη δουλειά;
Βαγγέλης Γεωργιάδης, υπάρχει ένας. Άνθρωπος ο οποίος – να, και μένα
μου ’χε βγάλει κάτι κυπαρίσσια σε ένα δύσκολο μέρος πριν από χρόνια, που ’χα κόψει για να κάνω κάτι δικές μου δουλειές.
Άλλους; Ας πούμε υπήρχαν άλλοι που μάζευαν τον πίτυκα;
Όχι, δεν μαζεύουν. Α, ένα άλλο που ξέχασα να σου πω με τα πεύκα πολύ
βασικό: Σε υγρά μέρη τα πεύκα τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν
θεμέλια. Τα ρίχνανε μέσα. Αλλά πώς τα κάνανε; Πήγαιναν πριν από
κάνα δυο χρόνια και τα ξεφλουδίζανε ολόγυρα χαμηλά και δάδωνε
το ξύλο.
Μάλιστα. Δηλαδή ζωντανό το ξύλο;
Ζωντανό, όπως ήταν το δέντρο, το ξεφλούδιζαν κάτω χαμηλά ολόγυρα κι
αυτό το ξύλο δάδωνε και το κόβανε μετά και το χρησιμοποιούσανε.
Όταν λες δάδωνε, τι εννοείς;
Γίνεται δαδί μέσα. Αυτό δεν σαπίζει μετά. Αλλά τι μειονέκτημα έχει αυτό.
άμα πεις ότι θα το κάνεις μια πόρτα, ένα παράθυρο; Δεν βάφεται.
Με τίποτα! Του κολλάει ο ήλιος και βγάζει ρετσίνα και νέφτι και τα
πετάει όλα. Και το χρησιμοποιούσαν πολύ αυτό. Καμιά φορά το
κάναν και δοκάρια πάλι μέσα σε πατώματα, αλλά όχι αυτά για την…
Για πασσαλοπήξεις;
Ναι, ναι. Τα βάζαν μέσα στα θεμέλια, γιατί εδώ πέρα έχει μερικά σημεία
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που περπατάει το μέρος. Κατάλαβες; Δηλαδή φεύγει, παθαίνει καθιζήσεις. Και τα βάζαν μέσα στα θεμέλια. Τα βάζανε έτσι από κάτω
και χτίζαν από την πάνω μεριά. Ο πατέρας μου ασχολούνταν με όλα.
Σου λέω ήταν ο πρώτος που έφτιαξε έπιπλο και το έπιπλο ήταν λεπτοδουλειά, δηλαδή έπρεπε να… Μαζί με το θείο μου το Χαράλαμπο,
γιατί κι ο θείος μου ήταν μαραγκός μαζί. Αλλά τον θείο μου τον παίρναν, γιατί έδινε λύσεις σε σκάλες και σε στέγες. Ήταν και τα αγαπημένα του αυτά. Έφτιαχνε βέβαια και κουφώματα και του άρεσε πολύ!
Συνάδελφος και ο Αλέκος ο Κουκουβάνος και τη σκάλα μέσα την έχει
κάνει ο πατέρας μου. Είναι μισή στροφή αυτή η σκάλα, η οποία είχε
συγκεκριμένο, δηλαδή τότε… Αυτό ήταν κάποιου Τριπιντή, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν το σπίτι, μου ’χε πει ο πατέρας μου. Και τον φώναξε να κάνει τη σκάλα, γιατί είχε μια πόρτα το κάτω μέρος, και του
λέει, θέλω να ξεκινάει από δω η σκάλα και πάνω να είναι ο διάδρομος
και θέλω να βγαίνει ακριβώς σε αυτό το σημείο και τα λοιπά. Λέει,
γίνεται; Γίνεται. Και όταν την έφτιαξε, ήταν πολύ ικανοποιημένος,
γιατί είχανε οριοθετήσει και πήγε ακριβώς, λέει, πάνω στα σημάδια
και είχε και πολύ καλό ανέβασμα. Γιατί η σκάλα έχει ένα μυστήριο,
έχει τεχνική. Μια σκάλα μπορεί να γίνεται με 500 τρόπους, με 500
σημαδέματα. Από τα 500 σημαδέματα, τα δυο θα έχουν καλή κουπαστή.
Πάντα μιλάς για τις στρογγυλές σκάλες, έτσι;
Ναι, πάντα με φανάρι.
Δηλαδή οι ευθύγραμμες είναι πιο απλές;
Οι ευθύγραμμες τι είναι; Τίποτα!
Μάλιστα. Και τα μετρήματα, πώς τα έκανε ο πατέρας σου σε σχέση με
τις στρογγυλές σκάλες; Έβαζε καλούπι; Έβγαζε χνάρι;
Σάλα.
Σάλα; Πώς την έριχνε τη σάλα;
Α, και γω ρίχνω εδώ πέρα σάλες. Έχω εδώ να σου δείξω!
Τις ρίχνεις σε ένα προς ένα; Σε κλίμακα ένα προς ένα δηλαδή;
Κοίτα να δεις τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Σχεδιάζω μια σκάλα ένα προς δέκα.
Ένα πάτημα. Με έντεκα πατήματα. Ύψος σκαλοπατιού 21,2.
Ναι, είναι λίγο ψηλή. Ενώ, στη σκάλα υπάρχει ο κανονισμός που λέει, ότι
δυο ύψη και ένα πλάτος πρέπει να είναι εξήντα τρία. Είναι το βήμα
ενός μέσου ανθρώπου.
Ναι. Αλλά μετά από δω, λες ότι ρίχνεις σάλα σε κάποιο δάπεδο σαν τη
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ναυπηγική σάλα;
Ναι, στρώνω κάτω κόντρα πλακέ, ό,τι χρειάζομαι την επιφάνεια αυτή πάνω
στα καβαλέτα, γιατί τα κατασκευάζω κιόλας. Αλλά εκεί είναι όλα! Τι
πάχος έχει το σκαλομέρι; Πόσο χωνεύει μέσα; Πόσο γίνεται το σκαλοπάτι; Το ανάπτυγμα που θα δώσω κανονικά στη σκάλα!
Θυμάσαι σε τι διαστάσεις κόβανε τα ξύλα και τα παίρνανε μετά;
Ναι, ναι μου ’χε πει ο πατέρας μου, δυομισάρες πλάκες. Δηλαδή δυόμισι
στο μάκρος, γιατί τα σπίτια τότε ήταν πιο ψηλά! Δύο πενήντα (2,50)
κόβανε και τις κάνανε δωδεκάρες τις πλάκες.
Αυτό γιατί;
Είχανε τη δυνατότητα μετά να το σκίσουνε στη μέση, έξι. Το έξι γιατί καθαρίζανε τεσσεράμισι-πέντε (4,5-5) εκατοστά, αλλά παίρναν, μπορούσαν να στραβώσουν κιόλας, να ’χουνε περιθώρια. Όπως επίσης
μπορούσαν να το δουλέψουν και φέτα μετά το δωδεκάρι. Το κάνανε
μπόγια και τέτοια πράγματα. Και τους βόλευε πολύ.
Να κρατήσουν το δώδεκα και να το κόψουν;
Ναι, ναι. Και μαδέρια ας πούμε, το κόβανε δυόμισι-τρεις (2,5-3) πόντους
και το δουλεύανε.
Και το δυόμισι μέτρα; Δηλαδή αν θέλαν να κάνουνε δοκάρια, πιο μακριά
από δυόμισι;
Άλλο τα δοκάρια. Τα δοκάρια ήτανε! Τα δοκάρια γινότανε…
Δεν ήτανε πλάκες; Ήταν άλλο;
Ναι, τα μπανίζανε. Αυτό κάνει για εκεί, αυτό για εκεί. Αυτές εδώ, που ’χω
κάνει μια στέγη εγώ, κάτι μεσές που ’χω βάλει εδώ, πήγαμε σε ένα
κτήμα και ψάχναμε μια μεσά εδώ, μια εκεί. Μετά θα κόψουμε μακάσα. Θέλουμε λίγο πιο λεπτά τα μακάσα.
Αυτό όμως αν γίνεται, ξέρεις, από υλοτομία που είναι προσημασμένα,
ας πούμε, τα πεύκα, δεν ξέρεις ποια είναι! Δηλαδή πρέπει να ξέρεις, πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση.
Ε, βέβαια, πρέπει να γίνεται, γιατί, κοίτα να δεις... Δεν είναι να σου πει
κόψε αυτό, μην κόβεις εκείνο, κόψε εκείνο. Ή θα σου πει, ξέρεις κάτι;
Σε αυτή την πεζούλα εδώ πέρα μπορείς να κόψεις δέκα ξύλα.
Γιατί εγώ απ’ ό,τι ξέρω συνήθως τα μαρκάρουνε, τους βάζουνε μια
σφραγίδα.
Ναι, λέει, θα κόψεις πενήντα και θα ’ρθω να στα σφραγίσω. Κόβεις πενήντα και έρχεται και τα χτυπάει.
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Υπήρχε, λέγαμε για το Μαραθόκαμπο, υπήρχαν χωριά που είχανε φήμη
ότι είχανε καλούς ξυλουργούς;
Ε, ο Μαραθόκαμπος φημιζόταν για τους μαραγκούς του, η Καστανιά φημιζόταν για τους χτίστες. Κατάλαβες; Εδώ είχε πάρα πολύ καλούς
μαραγκούς! Ο Βασίλης του Κρασούλη, ο Αλέξης του Νικολαρά που
λέγανε, πάρα πολύ καλοί! Ο Βασίλης του Κρασούλη δεν ξέρω ακριβώς
τώρα το επώνυμό του, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να λεγόταν κι έτσι! Ο
οποίος ήταν κι ο αγαπημένος του πατέρα μου, αυτός τον έμαθε τέχνη,
και μου ’λεγε ότι τον έμαθε να κάνει περαστά καντρέτα στις πόρτες
και τέτοια πράγματα για να μην ανοίγουνε τα φάλτσα.
Να κάνει τι;
Περαστά καντρέτα σε παραδοσιακές πόρτες, γιατί αυτά γυρίζουνε φαλτσογωνιά [..], πολλά κορδόνια και το 90% των μαραγκών τα κάνουν
φαλτσογωνιά. Τα κόβουν και τα βάζουν κοντά. Αυτό όμως έχει την
ιδιότητα, όταν βάλεις το ένα στο μπόι και το άλλο στην τραβέρσα,
όταν φυράνει λίγο, το τραβάει κι ανοίγει. Ο σωστός τρόπος είναι να
γίνει περαστό.
Να γίνει μόρσο δηλαδή;
Μόρσο βέβαια, και να γίνει φαλτσογωνιά. Γίνεται με δύο τρόπους: να κάνεις φαλτσογωνιά μέσα έξω και μόρσο ή να κάνεις μισοχαραχτό με
μόρσο ή να κάνεις ίσιο μέτωπο από μέσα, λοξό απέξω με μόρσο πάλι.
Μάλιστα. Θέλει καλό μέτρημα βέβαια, για να έρθουν και να θηλυκώσουν
σωστά μέσα.
Όχι μόνο καλό μέτρημα, θέλει να γνωρίζεις την τεχνική. Πώς θα το σημαδέψεις και πώς θα το κάνεις. Γιατί έχει και στη μέση γκινησιά, που
θα πέσει ο ταμπλάς μέσα, έχει απέξω άλλη γκινησιά, που θα περαστεί
το καντρέτο. Βέβαια.
Μάλιστα. Ο Κρασούλης, αυτός ο Βασίλης, ήταν Μικρασιάτης έτσι;
Δεν ξέρω αν ήταν από κει, αλλά μου ’χε πει ο πατέρας μου ότι η τεχνοτροπία του ήταν από κει. Πιθανότατα να ’ταν κι από κει. Πιθανότατα.
Δεν ξέρω. Ή να ’χε δουλέψει από κει. Εμένα μου ’χει δείξει τώρα
σάλα ένας γέρος στον Όρμο, ο Κατσαμανώλης. Έχω ρίξει μια βάρκα,
σάλα εκεί, και θα την κάνω. Την κατάλαβα τη σάλα, ο γέρος έτσι
όπως μου την έδειξε. Φέτες φέτες τις λεγόμενες και κατάλαβα τέλος
πάντων, πώς λειτουργεί το σημάδι, ας πούμε, το ένα σε σχέση με το
άλλο σε κάθε σημείο, όπως ανεβαίνει, η φέτα πού είναι. Και το φορμάρισμα με λίγα λόγια, γιατί εγώ με το γέρο αυτόν είχαμε καρφώσει
5.000 προκάκια και τα βγάζαμε, γιατί είχαμε τα τερίσσα. Ο πατέρας
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μου είχε δουλέψει πολύ στους ταρσανάδες και είχε κάνει αρκετά.
Σε κοτεράκια;
Ναι, μέσα σε κάτι άλλα που κάνανε κοτεράκια, κάνανε κάτι καμπινούλες,
κάτι τέτοια πράγματα.
Δύσκολα είναι αυτά, γιατί πρέπει να τα προσαρμόσεις πάνω σε καμπύλες! Η σύνδεσή τους με το σκαρί είναι το ζήτημα! Μάλιστα. Μανόλη, σ’ ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.

Κώστας Δαμιανίδης
Αναπαράσταση υλοτομίας
με χειροκίνητα, παραδοσιακά εργαλεία
Μια από τις εργασίες-αποστολές του προγράμματος «Το σαμιώτικο
πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο» ήταν η αναπαράσταση
της υλοτόμησης και επεξεργασίας ενός ή δύο κορμών πεύκου από τα
δάση της Σάμου με χειροκίνητα παραδοσιακά εργαλεία. Η εργασία
πραγματοποιήθηκε με την άδεια και σε συνεργασία με το Δασαρχείο
Σάμου. Η αποστολή έγινε στις 26, 27 και 28 Μαρτίου 2014. Πραγματοποιήθηκε τις δύο πρώτες μέρες στην περιοχή του Κακοπέρατου, πολύ
κοντά στο μετόχι της Ζωοδόχου Πηγής, στο όρος Κέρκη σε δημοτικό
δάσος του Δ.Δ. Μαραθοκάμπου και την τρίτη μέρα σε περιοχή κοντά
στη Χώρα. Περιελάμβανε την προσήμανση, την κοπή του δέντρου, τη μεταφορά, το ξεφλούδισμα, τον κυβισμό, τη σήμανση, την πελέκηση, την
τοποθέτηση σε τιζιάκι, το στάφνισμα και το κόψιμο του κορμού σε πλάκες. Όλες οι εργασίες φωτογραφήθηκαν και μια επιλογή τους παρουσιάζεται στη συνέχεια. Οι φωτογραφίες είναι των Γ. Κολόζη και Κ.
Δαμιανίδη.
Λεζάντες φωτογραφιών
1. Πριν από την υλοτόμηση προσημαίνονται τα πεύκα, για να υλοτομηθούν.
Η προσήμανση γίνεται από τους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετά από αυτοψία σφραγίζουν με ειδικό σφυρί τον κορμό σε ένα εμφανές σημείο, σε χαμηλό
ύψος. Οι υλοτόμοι είναι υποχρεωμένοι να κόψουν μόνο τα δέντρα που έχουν
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προσημανθεί με την ειδική σφραγίδα.
2. Η αναπαράσταση της υλοτομίας ξεκίνησε στο ένα από τα δύο σφραγισμένα πεύκα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η σιγάτσα ή καρμανιόλα, για να γίνει η
πρώτη τομή από την πλευρά που προβλεπόταν ότι θα πέσει το πεύκο. Το κόψιμο ξεκίνησαν ο παλαιός υλοτόμος Νίκος Ελευθερίου και ο ξυλουργός Γιάννης
Γραμματικής.
3. Μετά την πρώτη τομή στον κορμό, συνέχισαν με τη δημιουργία της τακάδας με το τσεκούρι. Η τακάδα είναι η διεύρυνση της τομής προς τα πάνω με το
τσεκούρι. Την τακάδα στην αναπαράσταση της υλοτομίας την ξεκίνησε ο αγωγιάτης Βαγγέλης Σπύρου.
4. Μετά την ολοκλήρωση της τακάδας, η οποία διακρίνεται πάνω στον κορμό,
ξεκίνησαν τη δημιουργία μιας νέα τομής με τη σιγάτσα από την άλλη πλευρά
του κορμού και σε ύψος περίπου 20-30 εκ. υψηλότερα από την πρώτη τομή. Το
κόψιμο της νέας τομής έγινε επίσης από τους Ν. Ελευθερίου και Γ. Γραμματική.
5. Όταν η τομή προχώρησε αρκετά, πάρθηκαν οι αναγκαίες προφυλάξεις για
να μη γίνει κάποιο ατύχημα με την πτώση του κορμού, η οποία πλέον μπορούσε
να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Στην ολοκλήρωση του κοψίματος δούλεψαν ο
Γ. Γραμματικής και ο ξυλοναυπηγός Γιώργος Κιάσσος.
6. Τελικά η πτώση του δέντρου έγινε πολύ γρήγορα, γιατί ο κορμός είχε από
τη δημιουργία του μια κλίση προς την πλευρά που είχε γίνει η τακάδα και η
τομή που έγινε από την αντίθετη πλευρά δεν χρειάστηκε να προχωρήσει πολύ.
7. Στη συνέχεια έγινε ο τεμαχισμός του κορμού, επίσης με τη σιγάτσα, από
τους Β. Σπύρου και Ν. Ελευθερίου.
8. Το τεμαχισμένο πεύκο μεταφέρθηκε με ζώο από το σημείο που κόπηκε
στο σημείο που θα ξεφλουδιζόταν. Έπρεπε να παραμείνει στην περιοχή μέχρι
να ελεγχθεί από το δασαρχείο και να σφραγιστεί, βεβαιώνοντας ότι είναι προϊόν
νόμιμης υλοτομίας. Ο Β. Σπύρου κάρφωσε το χαλκά πάνω στο κούτελο του πεύκου για να το μεταφέρει.
9. Στη συνέχεια ο Β. Σπύρου συνέδεσε τον χαλκά που είχε καρφώσει πάνω
στο κούτελο του ξύλου με την κρικέλα, που βρίσκεται πίσω από το ζύγι που
σέρνει το ζώο. Η εργασία γινόταν με μια ξύλινη καβίλια, που την λένε καρούμπα
και χρησίμευε ως ασφάλεια της σύνδεσης.
10. Μετά τη σύνδεση του ξύλου με το ζύγι και το ζώο, ο Β. Σπύρου μετέφερε
το ξύλο στο σημείο όπου θα γινόταν η σφράγιση και το ξεφλούδισμα. Τα μουλάρια παλιότερα ακολουθούσαν ειδικά μονοπάτια, που ονομάζονταν σύρτες. Οι
περισσότεροι από τους σύρτες οδηγούσαν από τα δάση στις παραλίες, όπου θα
συνέχιζε η μεταφορά των ξύλων διά θαλάσσης με τα σάλια.
11. Το ξεφλούδισμα του φλοιού από το ξύλο γινόταν με το τσεκούρι. Ο Ν.
Ελευθερίου ξεκίνησε το ξεφλούδισμα, το οποίο γινόταν αμέσως μετά την κοπή
του ξύλου. Όπως ανέφεραν οι υλοτόμοι, το ξεφλούδισμα πρέπει να γίνει την
ίδια μέρα με την υλοτόμηση.
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12. Το ξεφλούδισμα συνεχίστηκε από όλο το συνεργείο της αναπαράστασης
με μεγάλα ή μικρά τσεκούρια. Συμμετείχαν οι Β. Σπύρου, Ν. Ελευθερίου, Γ.
Κιάσσος και Γ. Γραμματικής.
13. Η δασική υπηρεσία κυβίζει τους κορμούς με ένα μεγάλο παχύμετρο. Στην
αναπαράσταση ο δασονόμος του Καρλοβάσου Στάθης Χονδρομάρας κάνει τον
κυβισμό του αποφλοιωμένου κορμού.
14. Το σφράγισμα γίνεται στο κούτελο του ξύλου με το ειδικό σφυρί. Ο δασοφύλακας Κώστας Κανιαρός σφραγίζει τον καθαρισμένο κορμό, ο οποίος είναι
πλέον έτοιμος για να μεταφερθεί στο χώρο που θα παραμείνει για την ξήρανση.
15. Η δεύτερη αναπαράσταση έγινε σε ένα ευθυτενές πεύκο, το οποίο επίσης
υποδείχθηκε και σφραγίστηκε από τη δασική υπηρεσία. Ο ένας από τους λόγους
της επιλογής των δέντρων που θα υλοτομηθούν ήταν η μεγάλη πυκνότητα των
πεύκων στην περιοχή, τα οποία, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν σωστά και
με ασφάλεια, έπρεπε να αραιώσουν. Την υλοτόμηση με τη σιγάτσα, στο δεύτερο
πεύκο, ξεκίνησαν οι Ν. Ελευθερίου και Γ. Γραμματικής.
16. Στη συνέχεια ο Ν. Ελευθερίου έκοψε το τακάδο με το τσεκούρι από την
πλευρά που είχε επιλεγεί για να πέσει το δέντρο.
17. Με το τακάδο διαμορφωμένο πάνω στον κορμό ξεκίνησε η τομή του
ξύλου με το πριόνι από την αντιδιαμετρική περιοχή του κορμού και περίπου
20-30 εκατοστά πάνω από την αρχική τομή για το τακάδο.
18. Συχνά για να προχωρήσει η τομή περισσότερο προς τα μέσα πρέπει να
μπουν σφήνες, που θα κρατήσουν ανοιχτή την ήδη δημιουργημένη τομή. Στην
αναπαράσταση ο Γ. Κιάσσος τοποθέτησε ξύλινες σφήνες μέσα στην τομή που
είχε δημιουργηθεί με το πριόνι.
19. Ακολούθως, συνεχίστηκε η κοπή του δέντρου με μεγαλύτερη άνεση πλέον,
αφού οι σφήνες είχαν δημιουργήσει περισσότερο χώρο για να κινείται το πριόνι.
20. Τελικά το δέντρο έπεσε μετά από λίγο με ένα ελαφρύ σπρώξιμο από το
Γ. Κιάσσο.
21. Ο κορμός, αφού τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε σε πιο ασφαλές μέρος με μανέλες και γάντζους. Ο Ν. Ελευθερίου χρησιμοποιεί ένα γάντζο για να γυρίσει
τον κορμό. Τον βοηθούν οι Γ. Κιάσσος και ο Β. Σπύρου.
22. Ο Β. Σπύρου κάρφωσε το χαλκά πάνω στο κούτελο του πεύκου, για να
το συνδέσει με το ζύγι που ήταν αναρτημένο από το μουλάρι.
23. Στη συνέχεια συνέδεσε το καρφί με το χαλκά πάνω στην κρικέλα, που
βρίσκεται πίσω από το ζύγι, χρησιμοποιώντας την καρούμπα, τον ξύλινο πίρο
ασφαλείας.
24. Κατά τη μεταφορά του ξύλου ο Ν. Ελευθερίου βοηθούσε με μια μανέλα
για να υπερπηδήσει το ξύλο ορισμένα εμπόδια ή για να μη ξεστρατίσει σε
γκρεμό και παρασύρει μαζί του το ζώο.
25. Το ξύλο ξεφλουδίστηκε με τα τσεκούρια από τους Γ. Γραμματική και Γ.
Κιάσσο.
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26. Μετά την ολοκλήρωση του ξεφλουδίσματος το ξύλο πελεκιέται επίσης
με το τσεκούρι, για να του δοθεί η ελαφρώς τετραγωνισμένη διατομή. Γίνεται
δηλαδή πελεκητή ξυλεία αντί για στρογγύλη. Η πελεκητή ήταν πιο σωστά επεξεργασμένη ξυλεία, γιατί είχε λιγότερη φύρα και μεταφερόταν πιο εύκολα. Το
πελέκημα έγινε από το Γ. Γραμματική.
27. Μετά τη σφράγιση και το ξεφλούδισμα των κορμών η ναυπηγήσιμη ξυλεία, πελεκητή ή στρογγύλη, μεταφερόταν στα ναυπηγεία (η τελική ξήρανση
πριν από τη χρήση της μπορούσε να γίνει είτε στο δάσος είτε στο ναυπηγείο).
Στην οικοδομήσιμη ξυλεία όμως συχνά συνεχιζόταν η επεξεργασία της στο
δάσος, μετά την ξήρανση, που διαρκούσε ορισμένους μήνες. Τα κουριά, τεμάχια
κορμών ξεφλουδισμένων, περίπου 2,5 μ. μήκους, έπρεπε να κοπούν σε πλάκες.
Για τη δουλειά αυτή κατασκεύαζαν ένα τιζιάκι, ένα πεζούλι, στο οποίο δούλευαν
δύο άνθρωποι ένας στο κάτω επίπεδο και ένας στο πάνω. Στην αναπαράσταση
χρησιμοποιήθηκε μια ήδη κατασκευασμένη πεζούλα στην περιοχή της Χώρας με
παρόμοιο ύψος όπως τα τιζιάκια που έκαναν στο δάσος. Ο Μανόλης Βαγιανός,
παλαιός υλοτόμος, διόρθωσε την πελεκημένη επιφάνεια του κουριού, για να
μπορέσει να πατήσει πιο σταθερά πάνω στο τιζιάκι.
28. Το ξύλο στήθηκε στη θέση που έπρεπε και στερεώθηκε από τη μια άκρη
με αρκετά βάρη για να δημιουργηθεί αντίβαρο. Ο Μ. Βαγιανός γνώριζε καλά
τη διαδικασία που είχε κάνει πολλές φορές στο βουνό, όταν υλοτομούσε, και γι’
αυτό πρόσθεσε αρκετό βάρος στο εσωτερικό άκρο του κουριού.
29. Για να κοπεί το κουρί σε ευθεία και με τα σωστά πάχη έπρεπε στη συνέχεια να σταφνιστεί. Χρησιμοποιώντας ένα μάλλινο νήμα, τη στάφνη, ποτισμένο
με νερόχρωμα, αποτύπωσαν πάνω στο ξύλο μια ευθεία γραμμή που θα αποτελούσε τον οδηγό για το κόψιμο. Το στάφνισμα έγινε από τους Μ. Βαγιανό και
Γ. Γραμματική στη ράχη του ξύλου.
30. Στη συνέχεια το στάφνισμα συνεχίστηκε και στο κούτελο του ξύλου, για
να γίνει σωστά το ξεκίνημα της πρώτης πριονιάς.
31. Το κόψιμο στο τιζιάκι γινόταν με έναν άνθρωπο από κάτω που κράταγε
το μεγάλο πριόνι (κουραστάσι), και έναν από πάνω, που το τράβαγε και επέβλεπε τη σωστή πορεία της τομής ως προς τη γραμμή που είχε αποτυπωθεί με
τη στάφνη. Ο Γ. Γραμματικής από πάνω και ο Μ. Βαγιανός από κάτω έκοψαν
το κουρί κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης.
32. Όταν η τομή προχωρούσε και το πριόνισμα γινόταν πιο δύσκολο, χρησιμοποιούσαν ξύλινες σφήνες για να κρατιέται ανοιχτή η τομή και να προχωράει
πιο εύκολα το κόψιμο του ξύλου.
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Γλωσσάρι*
αϊνάς, ο = το καμπύλο σχήμα της πρύμνης στα καραβόσκαρα, που προεξέχει
πίσω και πάνω από το ποδόσταμα της πρύμνης σχηματίζοντας ένα είδος
στρογγυλής βεράντας
ακράπι, το = εσωτερικό διάμηκες στοιχείο, συχνά καμπύλο, που ενισχύει το
ποδόσταμα στην πλώρη ή στη πρύμνη και συνήθως καλύπτει την ένωση
ανάμεσα στην καρίνα και το ποδόσταμα. Στην πρύμνη ονομάζεται επίσης σκορπιός ή αγκώνας
αλευρισά, αλευρισάδα, η = ελαστικότητα του ξύλινου μαδεριού, που επιτυγχάνεται με το ζέσταμά του με καμινέτο
άλτρο = το μέγιστο μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού
αμουργάς, αμοργάς, ο = διαγώνιο δοκάρι σε γωνία της στέγης, στο ίδιο επίπεδο
με τα μακάσα (αμείβοντες). Μια τετράριχτη στέγη έχει τέσσερις αμοργάδες, έναν σε κάθε γωνία.
αμπάσος, ο = ο αργός, ο βραδύς, χαμηλός. Ένα καΐκι λέγεται αμπάσο, όταν
δεν έχει πολύ βύθισμα και το κατάστρωμά δεν εξέχει πολύ από την επιφάνεια της θάλασσας.
αντένα, η = μακρύ δοράτιο που χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των πανιών.
Η αντένα συνήθως αναρτάται κεκλιμένη από τον ιστό του σκάφους
αραλίκι, το = η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών νομέων (σκαρμών) ενός σκάφους
αργανιάδα, η = δαδωμένο πεύκο που αναγνωρίζεται απ’ το ξεκλάρισμα του
δέντρου και την αραίωση των πευκοτσίγγανων στα κλαδιά του
αργανιάζω = κομματιάζω τον αργανιά, δηλ. το δαδωμένο πεύκο και παίρνω
το δαδί, επεξεργάζομαι
αρίδα, η = μακρύ τρυπάνι. Με τις αρίδες τρυπούσαν την τρόπιδα και το σω* Το γλωσσάρι είναι ενδεικτικό. Προέρχεται από λέξεις του βιβλίου. Η ερμηνεία τους κατά βάση εξυπηρετεί την κατανόηση των συγκεκριμένων κειμένων
από τα οποία αποθησαυρίζονται.
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τρόπι για να περάσουν τις τζαβέτες σύνδεσης
ασσός, ο = το λούκι επάνω στην τρόπιδα (καρίνα) και στα ποδοστάματα, μέσα
στο οποίο εισχωρεί περίπου ένα εκατοστό το πρώτο μαδέρι του πετσώματος όπως και οι απολήξεις των υπόλοιπων μαδεριών προς την πλώρη
και την πρύμνη
αστούπα, η = στουπί βουτηγμένο σε πετρέλαιο για κάψιμο της γάστρας των
καΐκιών, αλλιώς μαλαστούπα
βάζα, τα = ζευγάρι από ξύλινους δοκούς μεγάλης και σύνθετης διατομής, που
τοποθετούνται κατά μήκος και αμφίπλευρα της καρίνας για να στηριχτεί
(να πατήσει) το σκάφος. Τα βάζα χρησιμοποιούνται κατά την καθέλκυση
ή ανέλκυση ενός σκάφους
βαθικό, το = το κατώτερο ξύλο από αυτά που συνθέτουν ένα νομέα του σκάφους. Στο μεσαίο τμήμα του σκάφους τα βαθικά ονομάζονται και έδρες.
Βαθικά ονομάζονται και τα κατώτερα τμήματα της συνολικής κατασκευής ενός σκάφους
βιράρω = σηκώνω, τραβάω βαρούλκο ή άγκυρα ή γενικά βάρος
βουβατζής, ο = μεταφορέας βουβής ξυλείας από το δάσος
βουβό (ξύλο), το = ο κορμός ή τμήμα κορμού που έχει ξεφλουδιστεί αλλά δεν
έχει σχιστεί. Υπάρχουν στρογγυλά βουβά (στρογγύλια) που έχουν απλώς
ξεφλουδιστεί και τετράγωνα βουβά που έχουν ξεφλουδιστεί και τετραγωνιστεί με το σκεπάρνι. Τα τετραγωνισμένα βουβά ήταν πιο βολικά στο
σχίσιμο τους στη συνέχεια και επίσης μεταφέρονταν πιο εύκολα
βουντάς, ο = γκρεμός
βραχιόλι, το = βλ. λ. κρικέλα
γάιδεμα, το = το σημείο που εφαρμόζει το μαδέρι με το σκαρμό
γαΐτα, η = τύπος μικρής αλιευτικής βάρκας με παρόμοια μορφή στην πλώρη
και στην πρύμνη και σχετικά λεπτή γάστρα
γάντζος, ο = σίδερο καμπυλωτό και μυτερό στην άκρη που χρησιμοποιείται
για την μετακίνηση ή την κύληση κορμών και βουβών (φωτ. 1)
γκινισιά, η = είδος ροκανιού των ξυλουργών και επιπλοποιών
γονατοειδές (ξύλο), το = ξύλο με φυσική καμπύλωση σε σχήμα γωνιάς
γρίφι ή γκρίφι, το = ανώμαλη αγκαθωτή πέτρα
γρόμπια, η = κυκλικό κοπίδι με το οποίο ανοίγουν τρύπες σε ξύλο, καραβόπανο
ή δέρμα
γρύλος, ο = είδος μεταλλικού μοχλού με τον οποίο ανυψώνουν βάρη
δαδώνω = με ειδική διαδικασία μετατρέπω τον πεύκο σε δαδί
δραπίνα, η = οδοντωτό σφυρί, εργαλείο του μαρμαρά ή του πετρά, με το οποίο
πελεκάει την επιφάνεια της πέτρας, εξομαλύνοντάς την ειδικά για τις
μυλόπετρες. Η δραπίνα αγριεύει τις επιφάνειες των λιθαριών για να αλέθουν καλύτερα το σιτάρι
εξέλεγξη, η = έλεγχος της εγκεκριμένης ξυλείας από το Δασαρχείο με ειδική
σφραγίδα πάνω στο ξύλο
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ζέματα, τα = ζευγάρι από αλυσίδες που αναρτώνται από το κολάρο και το σαμάρι του μουλαριού και συνδέονται με τα δύο άκρα της ζυγαριάς για το
σύρσιμο και την μεταφορά των κορμών (φωτ. 2)
ζευκτό, το = σύνθετη ξύλινη κατασκευή που αποτελεί βασικό επαναλαμβανόμενο δομικό στοιχείο κατά μήκος του σκελετού μιας στέγης. Τα ζευκτά
υποστηρίζουν το πέτσωμα και όλα τα στοιχεία επικάλυψης μιας στέγης
ζυγαριά, η = οριζόντιο ξύλινο στοιχείο, μήκους περίπου 50 εκ., που αναρτάται
στα άκρα του με αλυσίδες, τα ζέματα, από το μουλάρι. Εξάρτημα του
ζευγαριού των ζώων που συνδέει το λαιμό των ζώων με το σιδεράλετρο,
το πουλούκι
ισόβενο, το = ξύλο που κόβεται έτσι ώστε η κατεύθυνση των ινών του (τα νερά)
να είναι ομαλή και παράλληλη στο μήκος του
ισοδιαβατίζω = η ομαλή επιφάνεια ενός ξύλου, χωρίς εξάρσεις, κόμπους. Κατ’
επέκταση μπορεί να αναφέρεται σε τμήμα της γάστρας ενός σκάφους
καβαλάρης, ο = η δεύτερη σειρά μαδεριών πάνω από την καρίνα. Πρώτα είναι
το τουρέλο, μετά είναι ο καβαλάρης και τρίτη σειρά είναι ο κόντρα καβαλάρης. Επίσης η μεσαία δοκός στέγης
καλαφάτης, ο = ειδικός τεχνίτης που στεγανοποιεί τα ξύλινα σκάφη βάζοντας
στουπί ή φυτίλι στους αρμούς των μαδεριών
καμάρι, το = μια από τις δοκούς (ζυγά) που διαμορφώνουν τον σκελετό του
καταστρώματος (κουβέρτα) σε ένα σκάφος
καμπίλια, η = καβίλια, κυλινδρικός μικρός πείρος που τοποθετείται σε αντίστοιχες τρύπες δύο διαφορετικών εξαρτημάτων για να τα συνδέσει
καντρέτα, η = πλαίσο από δοκάρια για οικοδομικές εφαρμογές
καντρόνι, το = ξύλινο τετράπλευρο δοκάρι
καπάκι, το = σανίδι-αρμοκάλυπτρο που καλύπτει τους αρμούς ανάμεσα στις
σανίδες της οροφής, τις χανούτες. Η οροφή (ταβάνι) ονομαζόταν καπάκιχανούτα. Επίσης τα πάνω κεραμίδια της στέγης και συνεκδοχικά ό,τι
μπαίνει από πάνω
καραβόσκαρο, το = τύπος ξύλινου σκάφους με ελλειψοειδή πρύμνη στο ύψος
του παραπέτου και πλωριό ποδόσταμα με δύο καμπυλότητες, στο σχήμα
του φάλκη (σαν τελικό «ς»)
καρμανιόλα, η = αλλιώς σιγάτσα, το μεγάλο πριόνι των υλοτόμων, ιταλ. Carmagnole (φωτ. 11)
καρούμπα, η = μοχλός (ιταλ. caruba), ξύλινο παρέμβλημα, σε σχήμα μεγάλης
καβίλιας, που τοποθετείται μέσα στη μία από τις τρεις κρικέλες της ζυγαριάς που αναρτάται πίσω από το μουλάρι. Η καρούμπα τοποθετείται
μέσα στην κρικέλα η οποία έχει περάσει μέσα από τον στρίφτη του
χαλκά. Έχει ιδιαίτερο σχήμα που σταθεροποιεί με ασφάλεια την θέση
της κρικέλας μέσα στον στρίφτη και συνδέει τον καρφωμένο πάνω στο
κορμό χαλκά με την ζυγαριά που κρέμεται πίσω από το μουλάρι (φωτ. 3)
κάσα, η = ξύλινο πλαίσιο των κουφωμάτων
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κασώνω = φτιάχνω τα πλαίσια των κουφωμάτων
καταρράχτης, ο = μεγάλο πριόνι με ξύλινο πλαίσιο για το διάμηκες σχίσιμο
των κορμών που δουλεύεται από δυο ανθρώπους (φωτ. 4). Καταρράχτης
ονομαζόταν επίσης και η εγκατάσταση του νεροπρίονου
κατράμι, το = υγρό που παρασκευάζεται κυρίως με την απόσταξη τεμαχίων
ξυλείας πεύκου και χρησιμοποιείται στην προστασία των κρυφών τμημάτων της ξυλείας ενός σκάφους, για προστασία από την σήψη
κάτσουλας, ο = η επάνω απόληξη του πλωριού ποδοστάματος στα σκάφη
τύπου πέραμα
καψάλα, η = έκταση που κάηκε από πυρκαγιά
κιρεστές ή κερεστές, ο = οικοδομήσιμη και ναυπηγική ξυλεία
κνούκλα, η = αρωματικός αυτοφυής θάμνος, αλλιώς λαδανιά, λάδανο ή κίστος
κολάρο, το = τοποθετείται στο λαιμό του μουλαριού και έχει μεταλλικές υποδοχές για να αναρτηθούν οι αλυσίδες, τα ζέματα, που συνδέονται με τη
ζυγαριά για το σύρσιμο και την μεταφορά των κορμών (φωτ. 2)
κορφιάς, ο = το δοκάρι στο πάνω μέρος της στέγης, που ενώνει τις κορυφές
των ζευκτών
κόσα ή κότσα, η = εργαλείο για καθαρισμό μονοπατιών
κότσι, το = ξεχωριστό ξύλο ή το κάτω τμήμα του πλωριού ποδοστάματος στο
οποίο διαμορφώνεται απότομη κύρτωση προς τα πάνω για να ακολουθήσει το κεκλιμένο ποδόσταμα
κουβερτοσάνιδο, το = ένα από τα σανίδια του καταστρώματος (της κουβέρτας)
κουμαρίτικο πεύκο, το = το πεύκο που φύεται σε βραχώδη εδάφη και θεωρείται κατάλληλο για κατασκευές
κουμπάσο, το = μεγάλος διαβήτης που χρησιμοποιείται για το μέτρημα ή το
σημάδεμα ευθύγραμμων τμημάτων κατά την κατασκευή ενός σκάφους
ή για τη μέτρηση αποστάσεων στο ναυτικό χάρτη
κουράκι ή κοράκι, το = το επάνω άκρο του πλωριού ή του πρυμιού ποδοστάματος σε ένα σκάφος. Επίσης το ξύλινο μάνταλο
κουραστάρι, το = είδος χειροκίνητου πριονιού, τεντωμένου με ειδικό πλαίσιο
που διαθέτει σχοινένιο εντατήρα. Το χρησιμοποιούσαν για να κόβουν
καμπύλα σχήματα, όπως τα στραβόξυλα για τους νομείς
κουρζετάκι, το = τάβλα ή μαδέρι στο ύψος του καταστρώματος και του παραπέτου που συνδέεται με τους νομείς, συνήθως με εγκοπές
κουρί, το = κορμός κομμένου δένδρου
κουρμπαριστός, ο = γυριστός, καμπύλος
κούτλας, ο = αλλιώς καρύδι. Ημισφαιρικό κασάκι κουφωμένο από μονοκόμματο ξύλο. Χρησιμοπουούνταν στους νερόμυλους.
κουφορόκανο, το = ειδικό καμπύλο ροκάνι του ξυλουργού με το οποίο κατασκευάζονταν προκαλάνια
κρέμαση, η = απότομη κλίση στο ρεύμα του νερού πάνω από το νερόμυλο ή το
νεροπρίονο

547
κρικέλα, η = ένας από τους τρεις κρίκους που σχηματίζουν αλυσίδα και είναι
αναρτημένοι από το κεντρικό πίσω μέρος της ζυγαριάς. Η κρικέλα τοποθετείται μέσα στο χαλκά που έχει καρφωθεί στο κούτελο του κορμού
και σταθεροποιείται με την καρούμπα. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η
ζυγαριά που είναι αναρτημένη από το μουλάρι με το χαλκά που έχει
καρφωθεί στον κορμό (φωτ. 3)
λαδορίζω ή λαδουρίζω (το χώμα) = επεξεργάζομαι το χώμα στα δώματα των
σπιτιών με καλό στέγνωμα στον ήλιο και στη συνέχεια ισχυρή συμπίεση
με διαβροχή. Με την επεξεργασία αυτή το χωμάτινο δώμα παρέμενε
αδιάβροχο καθ’ όλη τη διάρκεια μιας χειμερινής περιόδου. Η επεξεργασία επαναλαμβανόταν στο τέλος κάθε καλοκαιριού
λάμα, η = κοφτερό έλασμα σιδήρου
λάντσα, η = φορτηγίδα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών σε/από
αγκυροβολημένο αρόδου πλοίο
λατάκι, το = μικρό έλατο
λέτζα ή λέντζα, η = ειδικά διαμορφωμένο σχοινί με κόμπους ή χαραγμένο με
διαφορετικά χρώματα
λίμα, η = μεταλλικό ακονιστήρι
λίμπερτι, το = τύπος σκάφους με έντονη κυρτότητα στη πρύμνη, που συγκλίνει
στο ποδόσταμα. Τα λίμπερτι φτιάχτηκαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
κυρίως για ψάρεμα με μεγάλα συρόμενα δίχτυα (μηχανότρατες)
λοστάρι, το = μικρός μοχλός
λοστός, ο = μοχλός
μαγγανωσιά, η = ειδικό πριόνι με ξύλινο πλαίσιο, που το χειρίζονταν δύο άνθρωποι, για να σχίζουν κορμούς δέντρων
μάγκενα η = σφιγκτήρας, μέγγενη
μαδέρι, το = κομμάτι ξύλου με μεγάλο πάχος σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου
μακάπι, το = το μεταλλικό άκρο της σφύρας, μακρόστενο εργαλείο σα λεπίδα,
χρησιμοποιείται για σκίσιμο πέτρας και με κατάλληλη μετατροπή για
σκίσιμο ξύλου
μακαράς, ο = η τροχαλία για την έλξη βαρών με σχοινιά ή συρματόσχοινα
μακάσι, το = λοξό ξύλο (ο αμείβων) του ψαλιδιού (ζευκτού) της στέγης
μαλλίστρα, η = μέρος με λεπτό χορτάρι (τοπων. Μαλλίστρες)
μανάρα, η = μεγάλο τσεκούρι και αιχμηρό για το πελέκημα και ξεφλούδισμα
των κορμών της ναυπηγικής (πελεκητής) ξυλείας (φωτ. 6)
μανάρι, το = στειλιάρι και συνεκδοχικά μεγάλο τσεκούρι
μανέλα, η = κοντάρι, μεγάλος μεταλλικός μοχλός
μαντάλι, το = το μάνταλο. Επίσης το επάνω ανώτερο από τα τεμάχια που
απαρτίζεται ένας νομέας σε ένα σκάφος
μάνταλο, το = μεταλλικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να ασφαλίζει
δίφυλλες πόρτες και παράθυρα
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μαραβίλια η = μεγάλο τρυπάνι, μάκρους 0,80 - 1,00 μ. που με αυτό ο καραβομαραγκός προάνοιγε την πρώτη τρύπα, που τελικά θα γινόταν η χοάνη
για την προπέλα του σκάφους
μάσκα, η = μάγουλο πλώρης του πλοίου
ματεσιά, η = συγκόλληση, ένωση
ματρακάς, ο = είδος σφυριού με σιδερένια παραλληλόγραμμη κεφαλή και ξύλινη λαβή, με το οποίο χτυπούσαν τα μακάπια και άνοιγαν το φουρνέλο,
είδος βαριοπούλας
ματσέλο, το = ειδικό ναυπηγικό ροκάνι για λεπτοδουλειές
ματσόλα, η = ξύλινο σφυρί των βαρελοποιών, των φαναρτζήδων, των καραβομαραγκών και των καλαφάτηδων, διαφόρων μεγεθών αναλόγως της χρήσης.
μεσά, η = μεσαία δοκός, η σπονδυλική της στήλη της στέγης, ο ελκυστήρας στο
ζευκτό μιας στέγης
μισά, η = βλ. μεσά
μονοκόπι, το = πλακουτσωτό μικρό σφυρί
μονούρα, η = αδύναμο ζώο, φλέτσουρο
μονόχναρο, το = ειδικό χνάρι που αποτελείται από δύο έως πέντε ξεχωριστά
κομμάτια τα οποία προσαρμόζονται κατάλληλα μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν τα σχήματα διαδοχικών νομέων στο μεσαίο τμήμα του σκάφους
μόρσο, το = προεξοχή πάνω σε ξύλο που χρησιμοποιείται για να εισχωρήσει
μέσα σε εγκοπή διαμορφωμένη σε άλλο ξύλο και με τον τρόπο αυτό να
επιτευχθεί η σύνδεση μεταξύ τους
μούλα, η = το μουλάρι, επίσης: η συνεργασία δύο εργατών στο κόψιμο μαδεριών με το πριόνι ένας από πάνω κι άλλος από κάτω
μπαγνταντί, το = μεσότοιχος από ξύλινες πήχες ή καλάμια, αλλιώς τσατί
μπαλτάς, ο = το μανάρι, βλ. λέξη
μπλέμα, το = εμπόδιο
μπόγι, το = μπόι
μπότης, ο = τύπος μικρού σκάφους παρόμοιου με τη γαΐτα και το τρεχαντήρι.
Το πρωραίο ποδόσταμα του μπότη είναι περισσότερο ευθύγραμμο απ’
ό,τι της γαΐτας
μπουμπάς, ο = ο ορθοστάσης στη μέση του ζευκτού
μπουντάκι, το = όζος (ρόζος) ξύλου (τουρκ. Budak)
μπουντέλι, το = λεπτό υποστύλωμα συνήθως ξύλινο και πρόχειρο
μπρατσόλι, το = ξύλο με φυσικό γονατοειδές σχήμα που χρησιμοποιείται για
να υποστηρίξει την κάθετη σύνδεση μεταξύ δυο στοιχείων του σκελετού
του σκάφους. Συνήθως χρησιμοποιείται στη στήριξη ορισμένων από τα
καμάρια (ζυγά) του καταστρώματος (κουβέρτας)
μυγιά, η = η τρύπα από σαράκι στα ξύλα
νομέας, ο = καμπύλο ξύλινο στοιχείο που χρησιμοποιείται για το βασικό στή-

549
σιμο και δέσιμο (σκελετό) του σκάφους και καθορίζει την αντοχή του.
Οι νομείς είναι διατεταγμένοι σε όλο το μήκος του σκάφους ανά τακτά
διαστήματα. Αποτελούνται συνήθως από τις έδρες, τους σκαρμούς και
τα μαντάλια. κν. εγκοίλια, στραβόξυλα ή πόστες
ντουργκέρης, ο = μαραγκός (τουρκ. Dulger)
ξεγυριστάρι, το = είδος πριονιού του οποίου η λάμα είναι στερεωμένη σε τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο. Το ξεγυριστάρι δουλεύεται με το ξύλο, που
είναι για να κοπεί, τοποθετημένο πάνω σε πάγκο εργασίας
ξεπαγγίζω = ξεκαθαρίζω, ξεριζώνω, αφανίζω
ξεπιτυκώνω = αφαιρώ το φλοιό του πεύκου, τον πίτυκα
ξεσκορτσίζω = αφαιρώ τα σκόρτσα, βλ. λ.
ξυλόδρομος, ο = βλ. σύρτης
παγκέτα, η = μακρόστενο σεντούκι (πάγκος) για την αποθήκευση ξηρών τροφίμων
παλάγκο, το = σύστημα δύο ή περισσότερων τροχαλιών, πολύσπαστο που χρησιμοποιείται στην έλξη ενός μεγάλου βάρους
πάξα, η = σκίζα δαδιού, πελεκούδα ξύλου
παπαδιά, η = το εξωτερικό επίπεδο μέρος της πρύμνης του πλοίου πάνω στο
οποίο γράφεται το όνομα του σκάφους. Επίσης μικρή βάρκα με ξύλινη
επιφάνεια στη πρύμνη κάθετη στο διαμήκη άξονα του σκάφους, που ονομάζεται καθρέφτης ή άβακας
παραμίνα, η = μακρύ σιδερένιο στέλεχος περίπου 2 μ. και κάπως χοντρό (λεπτότερο απ’ το λοστό) πλατυσμένο και τροχισμένο μπροστά, για να τρίβει την πέτρα και να ανοίγει την τρύπα του φουρνέλου (μακαπιάς). Η
τρύπα στην πέτρα ανοιγόταν με το δυνατό ανεβοκατέβασμα και χτύπημα της παραμίνας με τα δυο χέρια
παραπέτο, το = στηθαίο, το κιγκλίδωμα δρόμου, παραθυριού, γιοφυριού, κουβέρτας πλοίου
παραστιά, η = το υπερυψωμένο ελαφρώς μπροστινό μέρος του τζακιού
πασούλι, το = τμήμα κλαδιού. Επίσης: πασαλίσκος που χρησιμεύει ως πείρος
πατούρα, η = σημείο της δοκού που στηρίζεται το σανίδι
παχύμετρο, το = όργανο μέτρησης του πάχους διατομής και με τους κατάλληλους υπολογισμούς του όγκου των υλοτομημένων κορμών
πελαγαζά, τα = οι τεγίδες σε μια στέγη. Οριζόντια καδρόνια (δοκάρια ξύλινα)
που καρφώνονται στα μακάσα (βλ. λ.) και συνδέουν τα ψαλίδια της στέγης μεταξύ τους, αλλά και αποτελούν μέρος του σκελετού της στέγης
πελεκάνος, ο = πελεκητής ξύλου ή πέτρας
πεντάβρα, η = το λεπτό σανίδι που χρησιμοποιούν για πετσώματα (σκουρέτα)
στην επικάλυψη των στεγών
πέτσικο, το = στραβό από σκέβρωμα
πέτσωμα, το = σανίδωμα πατώματος, στέγης. Επίσης η επικάλυψη του ξύλινου
σκάφους στη γάστρα και στο κατάστρωμα, το μαδέρωμα
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πετσώνω = επικαλύπτω τον σκελετό με μαδέρια, προβαίνω στη διαδικασία του
πετσώματος
πικεριά, η = μακρόστενο δοκάρι που τοποθετείται κάτω από τα ζυγά (καμάρια) για να τα υποστηρίξει και να τα συνδέσει μεταξύ τους. Επίσης ο
σχηματισμός των κόντρα νερών στο ξύλο που κόβεται κόντρα στα νερά του
πικούνι, το = εργαλείο για πελέκημα πέτρας
πινακίδι, το = μικρό ξύλινο στοιχείο που ανήκει σε ένα σύστημα μονόχναρου
με προσαρμοζόμενα στοιχεία και αντιστοιχεί στη θέση της καρίνας
πισκί, το = είδος πριονιού του καραβομαραγκού, μικρογραφία του καταρράχτη
(βλ. λ.)
πίτυκας ή πίτκας = ο πευκοφλοιός
πλάκα, η = μαδέρι από τεμαχισμένο κορμό πεύκου
πλακιάζω = κόβω το βουβό σε πλάκες
πλάνη, η = εργαλείο λείανσης ξύλου
ποδάρι, το = στα ιστιοφόρα ποδάρι είναι συρματόσχοινο που κρατάει τη μάτσα
ποδόσταμα, το = καμπυλωμένη ή ευθύγραμμη προέκταση της καρίνας προς
την πλώρη (πλωριό ποδόσταμα ή στείρα) ή προς την πρύμνη (πρυμιό
ποδόσταμα). Συνήθως έχει την ίδια ή παρόμοια διατομή με την τρόπιδα.
πολάκα, η = τύπος ιστιοφόρου με μονοκόμματους ιστούς (χωρίς επιστύλιο) και
τετράγωνα πανιά.
πόστα, η = νομέας βλ. λ.
πούλι, το = ροδέλα
πριγιονιάτης, ο = πριονιστής, ο χειριστής πριονιού υλοτομίας
πριστή (ξυλεία), η = πριονιστή (ξυλεία)
προσήμανση, η = η διαδικασία σφράγισης με ειδική σφύρα από το δασαρχείο
των δένδρων που πρόκειται να υλοτομηθούν
ρεμπίδι, το = ο σκαρμός (νομέας ή στραβόξυλο) του πλωριού και του πρυμνιού
μέρους του πλοίου, ο οποίος δεν φτάνει χαμηλά μέχρι την καρίνα του
σκάφους (όπως φτάνουν οι υπόλοιποι σκαρμοί του κορμού του), αλλά
είναι μεταβλητής διατομής, μικραίνοντας όσο προχωρούμε απ’ τον κορμό
προς πλώρη ή πρύμη. Στερεώνονται με δυο ξύλα (ένα πλώρη, ένα
πρύμη), τα τφέκια
ρετσίνι, ρετσίνα και ρετσίνη, το, η = ο κολλώδης χυμός του πεύκου
ριπίδι, το = ένας από τους τελευταίους νομείς προς την πλώρη και την πρύμη
ρόταλο, το = στρογγυλό ξύλο μήκους ενός μέτρου και διαμέτρου 40-50 εκ. με
εσοχή στο μέσον για να τυλίγεται συρματόσχοινο (χρήση σε ταρσανά)
ρουμάνι, το = η δασική έκταση με αυτοφυή φυτά
ρουπάκι, το = ποικιλία βελανιδιάς
σάλα, η = το δάπεδο ναυπηγικής σχεδίασης σε κλίμακα 1:1 (φυσικό μέγεθος)
και κατ’ επέκταση το σχέδιο ναυπηγικών γραμμών υπό κλίμακα
σάλι, το = η ρυμούλκηση ομάδας κορμών ναυπηγικής ξυλείας διά θαλάσσης
σαμπανιάζω = δένω το φορτίο με σκοινί για να το ανυψώσω με βίντσι
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(saban=σχοινί για τη ζύγιση με στατήρα)
σήμανση, η = διαδικασία σφράγισης με σφύρα του δασαρχείου των κομμένων
κορμών πεύκων
σιγάτσα, η = μεγάλο πριόνι παρόμοιο με την καρμανιόλα αλλά με μια λαβή
αντί για δύο (φωτ. 7)
σιλτεύω = λιμάρω, ακονίζω με τη λίμα
σκαμπαβία, η = μικρή βοηθητική βάρκα που μεταφέρεται πάνω σε πλοίο
σκαρίκωμα, το = χτίσιμο σκαριού, ναυπήγηση (σκαρί)
σκαρμολόγηση, η = κατασκευή και τοποθέτηση των νομέων ή σκαρμών
σκαρπέλο, το = εργαλείο του ξυλουργού και του καραβομαραγκού, που δουλεύεται με το χέρι, κοπίδι
σκόρτσα, η = άχρηστο εξωτερικό σανίδι του κορμού, αλλιώς ξιφάρι, η πρώτη
σανίδα που κόβεται από κορμό δένδρου με πριόνι της οποίας η μία
πλευρά είναι κυρτή
σκουρέτο, το = λεπτή τάβλα για πετσώματα
σμιλάρι, το = χειροκίνητο εργαλείο που ανοίγανε τις μορσότρυπες, δηλαδή στα
μπόγια σημαδεύανε κι ανοίγανε τις τρύπες που θα ’μπαινε μέσα το
μόρσο
σοκάρο, το = χοντρό σχοινί για ανελκύσεις και καθελκύσεις σκαφών καθώς και
για το τράβηγμα ξύλων με μουλάρια
σόκορο, το = ο αρμός μεταξύ δύο διαδοχικών μαδεριών ή σανιδιών της ίδιας
σειράς ή αράδας του πετσώματος
σόλα, η = πρόσθετο σκληρό ξύλο στο κάτω μέρος των βάζων
σουβές, ο = καντρόνι, το λατάκι, οι επιτεγίδες (καδρόνια) στις στέγες, πάνω
από πελαγαζά (τεγίδες) και κάτω από τις πεντάβρες (σκουρέτα)
στατζόλα, η = αυτοσχέδιο μικρό ξύλινο εργαλείο για την μεταφορά σχημάτων
από την κατασκευή πάνω σε ξύλο που έπρεπε να κοπεί στο αντίστοιχο
σχήμα. Την στατζόλα την χρησιμοποιούσαν συνήθως μαζί με ένα μακρύ
και λεπτό σανίδι, το μασταρί, πάνω στο οποίο σημάδευαν μέρος του περιγράμματος της στατζόλας σε κατάλληλες θέσεις
στάφνη, η = λεπτός μάλλινος συνήθως σπάγγος των ξυλουργών για να σημειώνουν, αφού το εμποτίσουν σε χρώμα, ευθείες γραμμές σε ξύλα ή σανίδες που πρόκειται να κοπούν ή να πελεκηθούν (φωτ. 8)
σταφνίζω = σημειώνω γραμμές πάνω σε ξύλο με τη στάφνη
στειλιάρι, το = ξύλινη κυλινδρική λαβή εργαλείων
στέλα, η = ο βραχίονας, το στέλεχος στήριξης. Ξύλινη ή μεταλλική αρθρωτή
γωνία, αποτελούμενη από δυο ευθύγραμμα στελέχη, αρθρωτά, ώστε η
μεταξύ τους σχηματιζόμενη γωνία να μπορεί να μεταβάλλεται αλλά και
να σταθεροποιείται με ειδικό σφιγκτήρα. Έτσι γινόταν δυνατό το μέτρημα της γωνίας και η μεταφορά του μέτρου της. Χρησιμοποιείται από
καραβομαραγκούς συχνά προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ειδικό ξύλινο
κομμάτι για το κατασκευαζόμενο καΐκι
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στραβόξυλο, το = καμπύλο ξύλο κατάλληλο στην κατασκευή κυρτών μερών του
σκελετού του σκάφους, βλ. νομέας
στρογγύλι, το = κορμός υλοτομημένος και ξεφλουδισμένος χωρίς να έχει τετραγωνιστεί
στρογγυλό (ξύλο), το = βλ. λ. στρογγύλι
σύρτης, ο = λείο μέρος του βουνού απ’ όπου σύρονται με ζώα τα ναυπηγήσιμα
ξύλα προς τους αμαξιτούς δρόμους και τις παραλίες
σφήνα, η = κομμάτι σιδερένιο ή ξύλινο, πελεκημένο από τη μια μεριά, που χρησιμοποιείται στο κόψιμο ή στο σχίσιμο των ξύλων (φωτ. 9)
σφράγισμα, το = η σήμανση των υλοτομημένων κορμών από τη δασική αρχή
σωτρόπι, το = ισχυρό ξύλινο δοκάρι που επικαλύπτει εσωτερικά τις συνδέσεις
ανάμεσα στους νομείς και την καρίνα, εσωτρόπιον
τάβλα, η = χοντρή σανίδα
τακάδα, η = η σφηνοειδής αρχική τομή που γίνεται στον κορμό του δέντρου
κατά την υλοτόμηση του. Επίσης το χοντρό ξύλο με εγκοπές –πατήθρες–
για να πατήσει πάνω του άλλο ξύλο. Χρησιμοποιείται σε ξυλουργικές
εφαρμογές
τακίμι, το = το σύνολο της ξυλείας για ένα σκάφος
ταμπάνι, το = έδαφος επίπεδο
τάρλας, ο = σκουλήκι που τρώει τον κορμό των δένδρων μετά την υλοτόμηση
τετράγωνο (ξύλο), το = κορμός που έχει υλοτομηθεί, αποφλοιωθεί και τετραγωνιστεί
τζαβέτα, η = μεταλλικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για την σύνδεση μεγάλων ξύλινων διατομών
τζαβετώνω = τοποθετώ τζαβέτες, βλ. λέξη
τιζιάκι, το = είδος ξύλινου ή πέτρινου πάγκου για κοπή κορμών δένδρων. Επίσης: μακρύς ξύλινος πάγκος με ράφια, για τοποθέτηση εργαλείων και
αντικειμένων
τιρίζι, το = ευλύγιστος πήχης (ρίγλα) που χρησιμοποιείται στη ναυπηγική, για
να σχηματιστεί το ίχνος κάποιας καμπύλης του σχεδιαζόμενου σκαριού
όταν γίνεται η σάλα
τουρέλο, το = το πρώτο μαδέρι που εφάπτεται στην καρίνα
τραχάς, ο = μεταλλικό εργαλείο χεριού για να κόβονται τα βάτα και να ανοίγονται μονοπάτια (φωτ. 5)
τσαλπάκι, το = ξύλο
τσαμαδού, η = αποψιλωμένη γης, (τσαμαδό χωράφι)
τσανακλίκι, το = πιατοθήκη
τσαπράζι, το = τσαπραζολόγος, λίμα για το τρόχισμα του πριονιού, ώστε τα
δόντια του να γίνουν σουβλερά, με ταυτόχρονη κάμψη τους αριστερά δεξιά εναλλάξ. Επίσης η ελαφριά στρέβλωση που έχουν τα δόντια σε
ένα πριόνι, εναλλάξ το ένα από την μια και το επόμενο από την άλλη
πλευρά
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τσάρκι, το = το νεροπρίονο
τσασίτι, το = δείγμα, είδος
τσερτσεβές, ο = πλαίσιο παραθύρου, τζαμιλίκι
τσούντα, η = άκρο ενός αντικειμένου, σύσπαστο για ανύψωση. Επίσης: τα ξεκλαδίσματα του πεύκου που δίνουν λεπτότερα ξύλα κατάλληλα στην
καρβουνοποιία
φαλάγγι, το = στρογγυλό ξύλινο δοκάρι. Τα φαλάγγια κυλώντας μεταφέρουν
αντικείμενα ή κατασκευές μεγάλου βάρους, όπως τα σκάφη
φάλπα, η = τα αποσπώμενα ξεκάρφωτα σανίδια του πατώματος που οδηγούν
με σκάλα σε υπόγειο ή αμπάρι πλοίου
φλέτσουρο, το = αδύναμο, το λεπτό, το ελαφρύ ζώο
φούρμα, η = ευέλικτο σανίδι που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί το αρχικό σχήμα του σκάφους κατά την κατασκευή του
φουρμάζω και φρουμάζω = (για άλογα) φυσώ δυνατά τα ρουθούνια από ανυπομονησία ή οργή
φουρμώνω = χρησιμοποιώ φούρμες για να προσδιορίσω το σχήμα ορισμένων
από τους νομείς ενός σκάφους.
φουρνιστή, η = ξύλο σαν μπρατσόλι που δένει τις δυο πλευρές της πλώρης και
της πρύμνης εσωτερικά
φτερωτή, η = ξύλινος ή μεταλλικός δίσκος με φτερά που περιστρέφεται με τη
δύναμη του αέρα, του νερού ή του ηλεκτρικού ρεύματος
χαλκάς ο = μεταλλικός κρίκος (φωτ. 10). Αποτελείται από μια σιδερένια σφήνα
που ονομάζεται καρφί και καρφώνεται πάνω στο κούτελο του κορμού
και τρεις μεταλλικούς συνδέσμους από τους οποίους ο τελευταίος έχει
το σχήμα ελλειψοειδούς δακτύλιου που μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον άξονα του καρφιού και ονομάζεται στρίφτης. Ο χαλκάς συνδέει τον κομμένο κορμό με τη ζυγαριά που είναι αναρτημένη με
τα ζέματα από το μουλάρι. Πρώτα καρφώνεται το καρφί του χαλκά
πάνω στο κούτελο του κορμού και μετά μια από τις κρικέλες που είναι
συνδεδεμένες με τη ζυγαριά περνά μέσα από τον στρίφτη και σταθεροποιείται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας την καρούμπα
χανούτα, η = τα σανίδια που χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσουν την εσωτερική οροφή (το ταβάνι). Συνήθως η ένωση από δύο τέτοια σανίδια (χανούτες) καλύπτονταν από ένα πιο στενό σανίδι που ονομαζόταν καπάκι
(αρμοκάλυπτρο) και στην περίπτωση αυτή η οροφή ονομαζόταν καπάκιχανούτα
χατίλι, το = ξυλόδεσμος οικοδομής, ξύλινο πρέκι πάνω από ανοίγματα (πόρτες
και παράθυρα)
χωραφίτικος (πεύκος), ο = το πεύκο που φύεται σε χωμάτινο έδαφος και θεωρείται ακατάλληλο για κατασκευές
ψαλίδι, το = δίχαλο ξύλο στο σκελετό της στέγης ή στην πλώρη σκαφών
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1. Γάντζος
2. Άλογο με ζέματα με τα οποία σέρνονται η ζυγαριά και ο κορμός δέντρου
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3. Ζυγαριά συνδεδεμένη με
τον χαλκά και με περασμένη
την καρούμπα μέσα στην κρικέλα
4. Καταρράχτης
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5. Τραχάδες
6. Μανάρα
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7. Σιγάτσα
8. Στάφνη
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9. Σφήνες
10. Χαλκάς
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11. Καρμανιόλα
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Ματρώνη Κτίστου
Αντί επιλόγου
δώ και αρκετά χρόνια, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος
Δημητρίου» έβαλε ως στόχο την έρευνα πάνω στις καλλιέργειες
και τα αγροτικά προϊόντα που στήριξαν την οικονομία του νησιού, από τον εποικισμό του, στα τέλη του 16ου αιώνα, μέχρι τις μέρες
μας: το αμπέλι, τον καπνό, το λάδι και το ξύλο.
Πριν από χρόνια ολοκληρώθηκε η έρευνα για το αμπέλι. Απόρροια της
εργασίας αυτής ήταν η έκδοση ενός τόμου με τίτλο Σάμος η κυρά των
αμπελιών και ενός ντοκιμαντέρ με θέμα Σάμος από χώμα και νερό.
Δεύτερη προσπάθεια ήταν η έρευνα για τον καπνό. Μετά τη φυλλοξήρα των αμπελώνων του νησιού στα τέλη του 19ου αιώνα, έκανε τη δυναμική της παρουσία στη Σάμο η καλλιέργεια, επεξεργασία, βιομηχανία
και εμπορία του καπνού. Το νησί για 100 περίπου χρόνια ενίσχυσε την
οικονομία του από τον καπνό. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει ολοκληρωθεί.
Κατά ευτυχή συγκυρία στα πλαίσια του έργου «Πολιτιστικές διαδρομές στο Βόρειο Αιγαίο» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δημιουργήθηκε
ο πολυθεματικός θεσμός «Πέλαγος Πολιτισμού», όπου το Ίδρυμα «Ν. Δημητρίου» ανέλαβε την υλοποίηση ενός προγράμματος με θέμα: «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία της Σάμου». Φορέας υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου. Με αυτό τον τρόπο
δόθηκε η δυνατότητα στο Ίδρυμα να πραγματοποιήσει την έρευνα για το
ξύλο, βασικότατο κι αυτό προϊόν της αγροτικής οικονομίας της Σάμου.
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Η υλοτομία και η εκμετάλλευση του σαμιώτικου πεύκου ήταν μια
παράλληλη δραστηριότητα των αγροτών, που έθρεψε γενιές και γενιές
Σαμιωτών – και όχι μόνο. Τα πευκόφυτα δάση της Σάμου στήριξαν την
οικονομία της από την αρχαιότητα μέχρι τη δεκαετία του ’80. Σήμερα
η υλοτομία κινδυνεύει να περάσει στη σφαίρα του παρελθόντος, καθώς
η υλοτόμηση έχει καταστεί δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη όχι μόνο
λόγω των νομοθεσιών και της γραφειοκρατίας, αλλά και εξαιτίας της
εδαφικής κατανομής των δασών που την καθιστούν δαπανηρότερη από
άλλες περιοχές.
Το Ίδρυμά μας ανέλαβε την εκτέλεση του έργου το Σεπτέμβριο του
2013 με σκοπό να φωτίσει μια ακόμα πλευρά των προϊόντων της σαμιακής γης. Τελικά κατέληξε σε μια προσπάθεια –ίσως ρομαντική για
κάποιους αλλά απτή για μας– να βοηθήσει να ανακάμψει και πάλι η
δραστηριότητα αυτή στο νησί. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγινε φανερό πως τα πευκοδάση
της Σάμου προσφέρουν μοναδικής ποιότητας ξυλεία, τόσο οικοδομική
όσο και ναυπηγήσιμη. Χρόνια η κατασκευή των παραδοσιακών σπιτιών
του νησιού “από τσατί και μπαγνταντί” στηριζόταν στην ξυλεία. Παράλληλα οι καραβομαραγκοί σκάρωναν πλοία με το μοναδικό σαμιώτικο
πεύκο. Η περιεκτικότητα σε ρετσίνι της σαμιώτικης τραχείας πεύκης, η
ομαλή δομή του ξύλου, οι φυσικές καμπυλότητες των κορμών ήταν πλεονεκτήματα για τη χρήση της στη ναυπηγική. Η Σάμος έχει κατακτήσει
έναν κορυφαίο ρόλο στην ελληνική ναυπηγική παράδοση και ναυσιπλοΐα.
Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα το νησί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στη ναυπηγική δραστηριότητα του Αιγαίου. Ωστόσο, –όπως προκύπτει
από την έρευνα– ένα επιπλέον στοιχείο ήταν και η εμπειρία των υλοτόμων στην κοπή και την ξήρανση του πεύκου, με τρόπο που ανταποκρινόταν απόλυτα στις ανάγκες της ναυπήγησης και της οικοδομής.
Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι παραγόμενες ποσότητες ξύλου
έχουν μειωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα οι κατ’ επάγγελμα υλοτόμοι
να έχουν σχεδόν εκλείψει από το νησί και οι καραβομαραγκοί να είναι
στα πρόθυρα της εξαφάνισης.
Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
έρευνα και στη συλλογή υλικού για τον παραδοσιακό τρόπο της υλοτόμησης στη Σάμο. Οι συνεργάτες μας συναντήθηκαν με παλιούς υλοτόμους, ξυλοναυπηγούς, εμπόρους ξυλείας, υπηρεσιακούς παράγοντες και
συζήτησαν για τον παραδοσιακό τρόπο υλοτόμησης και εμπορίας του
πεύκου. Συνολικά πάρθηκαν 20 συνεντεύξεις. Μέσα στις συνεντεύξεις
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αυτές αποτυπώθηκαν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι του δάσους στην καθημερινότητά τους.
Στα πλαίσια της δράσης αυτής μας δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να
αναπαραστήσουμε τη διαδικασία της παραδοσιακής υλοτομίας με τα
χειροκίνητα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι πελεκάνοι-υλοτόμοι της
εποχής. Η αναπαράσταση έγινε στην περιοχή του Κακοπέρατου στις 27
και 29 Μαρτίου 2014 με τη βοήθεια των παλιών υλοτόμων και τη συναίνεση του Δασαρχείου Σάμου. Η αναπαράσταση περιλάμβανε τη
σφράγιση των δένδρων, την υλοτόμηση μιας τραχείας και μιας μαύρης
πεύκης, την κοπή τους με χειροκίνητα παραδοσιακά εργαλεία, τη μεταφορά των βουβών με ζώα, το ξεφλούδισμα και την κοπή των κορμών.
Για την ολόπλευρη παρουσίαση του θέματος ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αρχειακή έρευνα για την υλοτομία και το εμπόριο ξυλείας. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε στα ΓΑΚ Σάμου και στα αρχεία του Δασαρχείου Σάμου και του Δασονομείου Καρλοβάσου.
Στις δυο ανοιχτές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη στην
αίθουσα Σίβυλλα του ξενοδοχείου Δόρυσσα στις 4 Δεκεμβρίου του 2013
και η δεύτερη στο Αναγνωστήριο των ΓΑΚ στις 12 Απριλίου 2014 διατυπώθηκε ο προβληματισμός των συνεργατών μας και παρουσιάστηκαν
τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών τους. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία
να καταθέσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (υλοτόμοι, ναυπηγοί, δασοκτήμονες) τις απόψεις τους και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους
για την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την υλοτομία του νησιού.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2014 και το παραδοτέο υλικό παρουσιάστηκε από τους συνεργάτες μας στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σίβυλλα του
ξενοδοχείου Δόρυσσα στις 12 Ιουλίου, με θέμα «Υλοτομία, ξύλινες κατασκευές και εμπόριο ξυλείας στη Σάμο». Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με επιστημονική τεκμηρίωση και με συγκριτικά
στοιχεία οι ιδιαιτερότητες και η μοναδικότητα της πεύκης της Σάμου.
Η δημοσίευση σε αυτόν τον τόμο των επιστημονικών κειμένων και
προφορικών μαρτυριών, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μιας οικονομίας που έφυγε
και μιας οικονομίας που περιμένει να στηρίξει το νησί σε δύσκολες στιγμές και θα είναι το σημείο αναφοράς σε όσους θελήσουν μελλοντικά να
ερευνήσουν περισσότερο το πεύκο και την παραδοσιακή υλοτομία στη
Σάμο είτε για να εμπλουτίσουν τη σχετική βιβλιογραφία είτε για να σχεδιάσουν το μέλλον με γνώμονα τη γνώση του παρελθόντος.
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