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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 Γής 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 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
δασοσυσάδες και σε µίξη µε την τραχεία πεύκη του κυπαρισσιού (οριζοντιόκλαδου
και πλαγιόκλαδου), (Cupressus sempervirens var. Orizontalis, και var. piramidalis).
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 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, Κώ, 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 µ. 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 κέδρου.
Από τα ίδια αυτά είδη ξύλου κατασκευάζονταν και ο φέρον 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).

Εικ.1. Χάρτης χρήσεων Γής στη Νήσο Σάµο (Δασική Υπηρεσία. Δ/νση
Χαρτογρaφήσεων)
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Στάδια κατασκευής παραδοσιακού καϊκιού
Η κατασκευή παραδοσιακών καϊκιών στη χώρα µας ακολουθεί τεχνικές που έχουν τις
ρίζες τους στην αρχαιότητα. Σ 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 κυπαρισιού. 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 διαµήκες στοιχείο που
ενισχύει τη σύνδεση καρίνας µε τα δύο ποδοστάµατα (Εικ.3). Ακολουθεί η στήριξη
των καµπύλων εγκάρσιων 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 δυό 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 Εικ. 5. Παρουσιάζει τα στάδια βαφής και
συντήρησης των ξύλινων σκαφών. Στα υλικά συντήρησης των αρχαίων Ελλήνων
συγκαταλέγονταν και η επάλειψη µε µίγµα ρητινών και βαδινού 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.

Εικ. 2. Δένδρα πεύκου µε φυσική καµπυλότητα.

Εικ.3. Πως στήνεται η καρίνα του πλοίου, το πρυµνιό και πλωριό ποδόσταµο και το
ακπάρι.

Εικ. 4. Ολοκλήρωση σκελετού (στερέωση νοµέων) και έναρξη πετσώµατος

Εικ. 5. Συντήρηση καϊκιών (αποµάκρυνση χρωµάτων, καλαφάτισµα, βαφή)

Εικ. 6. Μέθοδος απόληψης βάσης νοµέα από κλαδί και κορµό οριζοντιόκλαδου
κυπαρισσιού

Εικ. 7. (αριστερά): Τρόπος απόληψης µπρατσολιού και στερέωση του στο εσωτερικό
της κουπαστής και του νοµέα.
(δεξιά): Πως στερεώνονται το καµάρι, κουβερτοσάνιδα και πετσώµατα.

Εικ. 8. Σχήµα φουρνιστή (στο µέσο), απόληψη από διχαλωτό πεύκο ή καµπυλωµένο
από ισχυρό άνεµο (αριστερά) και τρόπος στερέωσης
στο ποδόσταµ (δεξιά).

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. 2007). Από τα δεδοµένα του Πίν. 2 είναι φανερό ότι τόσο η τραχεία
πεύκη, όσο και το κυπαρίσσι παράγουν ξύλο του οποίου, η πυκνότητα και οι φυσικές
και µηχανικές ιδιότητες το καθιστούν κατάλληλο για εφαρµογές στην ξυλοναυπηγική
και την οικοδοµική. 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 τρήµατα 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 σε δοµικές κατασκευές καλύπτουν ένα τεράστιο
εύρος όπως: στέγες, πατώµατα, κουφώµατα, σκελετοί 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.α.
Ενδεικτικό της µη αξιοποίησης του ξύλου του κυπαρισσιού είναι ότι εισάγουµε από
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.α.). Αυτό
οφείλεται στην παντελή έλλειψη πολιτικής αναδασώσεων µε κυπαρίσσι και πολιτικής

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.α.), (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 υλοτοµούταν σε ύψος 1 µε 2 µέτρα από το έδαφος και παράγονταν ένας ιστός
για 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 γίνονταν όχι σε ηλικία 20 ετών αλλά στα 30 και 40 χρόνια τότε
αντί για στύλο θα λαµβάλονταν 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 14x8cm 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).

Εικ. 9. Προϊόντα υλοτοµίας οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού σε τρείς διαδοχικές
επεµβάσεις υλοτοµίας (Ιστίο ή δοµικός στύλος, σκάλα, δοµική δοκός – τράβα, δύο
καµπύλοι νοµείς.

Εργασίες συγκοµιδής
Η υλοτοµία του Σαµιώτικου πεύκου επέβαλε συγκεκριµένες τεχνικές, όταν η ξυλεία
προορίζονταν 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
ιεροτελεστία αποτελεί εξέλιξη τεχνικών που χρησιµοποιούνταν µε τον ίδιο τρόπο από
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Η επιλογή των κατάλληλων πεύκων µε την επιθυµητή
καµπυλότητα (των στροβόξυλων όπως τα λέγανε), γινότανε στο δάσος από τον
δασικό υπάλληλο και τον καραβοµαραγκό, ο οποίος ανάλογα µε την 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 υλοτοµούταν κοντά στη βάση του αποµακρύνοταν 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. Στο στηθιαίο ύψος του δένδρου 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
προορίζονταν το κάθε τεµάχιο. Μετά την πρίση το κάθε τεµάχιο κατεργάζονταν µε τα
εργαλεία χειρός (σκεπάρνια, πλάνες, σκαρπέζα, 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: Για να σκαρωθούν τα
καΐκια πρέπει πρώτα να διαµορφωθεί η ξυλεία.
«Τον χειµώνα, µε το φεγγάρι στο λίγος, πηγαίναµε στο δάσος, στου Γιαννάκη, ή
στη Βολισσό, και βλέπαµε πια 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 την Μυτιλήνη, που είχαν πολλά δάση, την δουλειά
αυτή την έκαναν εξειδικευµένοι υλοτόµοι, και τα ξύλα ερχότανε 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.» ότι 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.». Την δουλειά αυτή την
έκαναν οι πιτσιρικάδες από τις γειτονιές. «Με σφηνάκια µε πέτρες µε ότι
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 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 δίκτυα 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.»

Εικ. 10. Παραδοσιακά εργαλεία ξυλοναυπηγικής: Διάφοροι τύποι χειροπλάνης,
ροκάνια, χειροπρίονα, σµίλες, τύποι σκεπαρνιών, τρυπάνια, σκαρπέλλα, αρίδες.

Πιστοποίηση σαµιώτικου πεύκου για ξυλοναυπηγική χρήση
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, Ρουσοδηµος
και Πειτηναράκις 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, έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, να µη έχει
σφάλµατα δοµής (µεγάλους και αποπίπτοντες ρόζους, στρεψοϊνια, 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 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. στον 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 εάν δυνατόν
ειδικότητα στην ξυλοναυπηγική ή την τεχνολογία ξύλου,
Έµπειρος Δασολόγος ή Τεχνολόγος ξύλου του Δασαρχείου µε προϋπηρεσία
στην 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.α.).

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 Λ. 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 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 µεταδίδονταν από γενιά σε
γενιά µέχρι και την 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 πληρωθεί η επιδότηση στον κάτοχο του καϊκιού. Εθνική ντροπή για την οποία
ουδείς πολιτικός άνδρας αντέδρασε ή έκανε κάτι για να εξαλειφθεί. Η Εικ.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 ελλαδικό 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 γιώτ
πολυτελείας, όπου επενδύουν τα λεπτά 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 επιβάλλουν 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
την 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 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;

Εικ.11. Καταστροφή καϊκιού ενώπιον επιοτροπής µε επιδότηση από την Ε.Ε.

Επίλογος
Το ξύλο δεν πρόκειται να χάσει την αξία του ως πρώτη ύλη για σκάφη, γιατί ως
βιολογικό προϊόν είναι η ιδανικότερη 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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