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Το σκάφος «Γεώργιος» τύπου τρεχαντήρι αποκτήθηκε από το Πνευµατικό
Ίδρυµα Σάµου «Νικόλαος ∆ηµητρίου» το 2003 µέσα από το πρόγραµµα
διάσωσης αλιευτικών σκαφών που αποσύρονται από την αλιεία. Το
«Γεώργιος» είναι κατασκευασµένο στη Σάµο το 1949 και έχει ολικό µήκος
10,45µ. Χρησιµοποιείτο µέχρι το 2002 ως αλιευτικό στους Φούρνους µε
ιδιοκτήτη τον Ιωάννη Μύτικα.
Μετά την παραχώρησή του στο Ίδρυµα «∆ηµητρίου» στο σκάφος
πραγµατοποιήθηκε ολική επισκευή και µετασκευή του καταστρώµατός του,
αφού του αφαιρέθηκε η µηχανή και όλα τα όργανα και εργαλεία αλιείας.
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών για την
δηµιουργία του «Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου»
για τον ∆ήµο Σάµου. Το σκάφος προβλέπεται να αποκατασταθεί και να
ενταχθεί στο χώρο του Μουσείου.
Την οµάδα µελέτης του έργου αποτελούσαν οι: Κ. ∆αµιανίδης, Ε. Σγουρίδου,
Γ. Τζαβάρας αρχιτέκτονες µηχανικοί, ο Σπυρίδων Τζαµτζής ναυπηγός
µηχανολόγος µηχανικός και ο Νικόλαος Βλαβιανός από τον Σύλλογο για τη
∆ιατήρηση της Ναυτικής και Ναυπηγικής Κληρονοµιάς «Πρωτέας»

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η καρίνα, τα ποδοστάµατα και το εξωτερικό πέτσωµα του σκάφους έχουν
αντικατασταθεί κατά την εργασίες επισκευής του σκάφους µετά το 2003.
Παρουσιάζουν περιορισµένες φθορές κυρίως λόγω της εφαρµογής σε
ορισµένα σηµεία -κακή ποιότητα σανιδιών πετσώµατος- και κυρίως λόγο
χαλάρωσης των ήλων σε ορισµένες περιοχές του πετσώµατος. Σωστά στο

σκάφος είχε γίνει επάλειψη µε µίγµα λινελαίου µε σκόνη µίνιου χωρίς να
καλαφατιστεί ούτε να βαφτεί στη συνέχεια. Η εργασία αυτή ωστόσο κακώς δεν
επαναλήφθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Θα πρέπει άµεσα να
επαναληφθεί το συντοµότερο δυνατό για να επιτευχθεί η στοιχειώδης
προστασία των ξύλων.
Στο εσωτερικό του σκάφος έχουν επίσης αντικατασταθεί, σε µεγάλο βαθµό, τα
στοιχεία του σκελετού µε καινούργια ξύλα. Συγκεκριµένα έχουν αντικατασταθεί
όλοι οι νοµείς και το σωτρόπι. Φαίνεται ότι έχουν παραµείνει τα παλιά ξύλα
στη φουρνιστή και στα ντουφέκια της πρύµνης, στη φουρνιστή της πλώρης,
στην επάνω στραγαλία και από τις δύο πλευρές και στους λούρους. Έχουν
διατηρηθεί επίσης ορισµένα από τα µισοκάµαρα και πιθανώς δύο ή τρία από
τα καµάρια. Έχει καινούργιο φόδροµα (εσωτερικό πέτσωµα) και κάτω
στραγαλίες. Στο εσωτερικό του σκάφους έχει τοποθετηθεί αρακλαµάς, µε
στραβή εφαρµογή, αλλά δεν γνωρίζουµε αν το στοιχείο αυτό υπήρχε και στην
παλιότερη κατασκευή του σκάφους. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν φωτογραφίες
από την µορφή που είχε το σκάφος κατά την χρονιά της απόσυρση του από
την αλιεία και της διάσωσης του από το Ίδρυµα ∆ηµητρίου. Επίσης δεν έχει
εντοπιστεί κάποιο αρχείο των εργασιών που εκπονήθηκαν κατά την ολική
επισκευή του σκάφους.
Φαίνεται ότι οι εργασίες στην κουβέρτα του σκάφους κατά την επισκευή του
είναι οι πιο πληµµελείς γι’ αυτό και παρουσιάζονται µεγάλες φθορές. Πολλά
από τα νέα καµάρια πρέπει να αντικατασταθούν, Εµφανές είναι ότι και η
επισκευή της κουβέρτας έγινε αποσπασµατικά µε προσθήκες τµηµάτων
καµαριών παρά ολοκληρωµένα στοιχεία που να γεφυρώνουν τις δύο πλευρές
του σκάφους. Επίσης το σανίδωµα της κουβέρτας παρουσιάζει φθορές και
χρειάζεται εκτεταµένη αντικατάσταση.
Αναµφίβολα το κατάστρωµα και οι κατασκευές στα παραπέτα έχουν τις
µεγαλύτερες
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αντικατασταθούν σε µεγάλο βαθµό στις εργασίες αποκατάστασης του
σκάφους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εργασίες στη γάστρα του σκάφους
Το τρεχαντήρι «Γεώργιος» αποκαθίσταται στη µορφή που είχαν τα αλιευτικά
σκάφη την δεκαετία 1950 – 1960, µηχανοκίνητο µε βοηθητική ιστιοφορία µιας
µπούµας και ενός στάντζου χωρίς µπαστούνι. Λόγω της σχεδόν καθολικής
αντικατάστασης των στοιχείων που είχε το σκάφος κατά τις εργασίες
αποκατάστασης της γάστρας από το Πνευµατικό Ίδρυµα Σάµου Νικόλαος
∆ηµητρίου, τα στοιχεία που έχει το σκάφος από την αρχική του ή τις
παλιότερες µορφές του είναι ελάχιστα. Συγκεκριµένα έχουν διασωθεί µόνο οι
φουρνιστές και τα ντουφέκια της πρύµνης, µια φουρνιστή της πλώρης, οι
επάνω στραγαλιές και από τις δύο πλευρές και ορισµένα τµήµατα από τους
λούρους. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται και συντηρούνται µε εµποτισµό
εποξειδικής ρητίνης Paraloid B72 και συµπληρώσεις όπου απαιτείται µε µίγµα
πριονιδιού και εποξειδικής ρητίνης.
Αρχικά γίνεται επιµεληµένη και εκτεταµένη στήριξη του σκάφους σε όλο το
µήκος του. Κατασκευάζεται ξύλινος περιµετρικός νάρθηκας και τοποθετείται
στο µέσον περίπου των πλευρών του σκάφους (περίπου 20 εκ. πάνω από
τον «κόµπο» του µεσαίου νοµέα). Ο νάρθηκας στηρίζεται περιµετρικά µε
ορθοστάτες που τοποθετούνται περίπου ανά δύο µέτρα. Επιπλέον στηρίξεις
τοποθετούνται κάτω ακριβώς από το τρυπητό. (1)
Γίνονται στη συνέχεια προσεκτικές καθαιρέσεις του παραπέτου, του τρυπητού
και του καταστρώµατος (πέτσωµα, καµάρια και πικεργιές). Τµήµατα του
παραπέτου που είναι σε καλή κατάσταση («κατινή κουπαστή», «µπαστιγάγιο»
κ.α.) πρέπει να καθαιρεθούν µε προσοχή και µετά τις εργασίες να
επανατοποθετηθούν. (2)
Ελέγχονται οι νοµείς και αν απαιτείται ενισχύονται τοπικά ή αντικαθίστανται
στη περίπτωση που δεν µπορούν να ενισχυθούν. Στη φάση αυτή (χωρίς το
κατάστρωµα) συντηρούνται και ενισχύονται όλα τα εσωτερικά στοιχεία που
υπάρχουν στο σκάφος. (3)
Αντικαθίστανται ο «αρακλαµάς» και επεκτείνεται το «φόδροµα» προς την
πρύµνη µέχρι και την περιοχή της σκάλας που κατεβαίνει στο εσωτερικό του
σκάφους από το σπιράγιου (4)

Γίνεται έλεγχος της κατασκευής στη πλώρη και στη πρύµνη για τις απολήξεις
του παραπέτου πάνω στα ποδοστάµατα και επίσης για τις «µπίντες» και τους
«µπαµπάδες». Ότι στοιχείο απ αυτά είναι διαβρωµένο θα πρέπει να
αντικατασταθεί. (5)
Μετά την καθαίρεση του παραπέτου και του καταστρώµατος καθαιρούνται
επίσης όλα τα καµάρια και οι «πικεργιές». Στη φάση αυτή γίνεται προσεκτικός
καθαρισµός του εσωτερικού του σκάφους και ελέγχονται τα ξύλινα στοιχεία
πάνω στα οποία στηρίζεται το κατάστρωµα: λούροι, µπρατσόνια και
ορθοστάτες.
Μετά τον έλεγχο, την ενίσχυση ή και την αντικατάσταση των εσωτερικών
στοιχείων, τοποθετούνται τα νέα καµάρια, «µεριά» και µισοκάµαρα σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη διάταξη της µελέτης. (6)
Όλες οι συνδέσεις των καµαριών µε τα υπόλοιπα στοιχεία του σκάφους
γίνονται µε κατάλληλες εγκοπές πάνω στα ξύλα. Στις περιοχές που
τελειώνουν τα σανίδια της κουβέρτας προς την πλώρη και την πρύµνη
τοποθετούνται ξύλινα παρεµβλήµατα για την υποστήριξη των απολήξεων των
µαδεριών της κουβέρτας. Οι απολήξεις αυτές δεν τελειώνουν σε µύτες αλλά
κόβονται στην άκρη τους, δηµιουργώντας κάθετα σόκορα περίπου δύο
εκατοστών. Στη συνέχεια τοποθετείται το τρυπητό σε όλο το µήκος του
σκάφους µε προσεκτική σχεδίαση και εφαρµογή πάνω στους νοµείς. (7)
Ανάµεσα στο τρυπητό και τα µαδέρια της κουβέρτας παραµένει ένα καινό
φάρδους περίπου 8 εκ., το οποίο από την έξω πλευρά ακολουθεί την
καµπύλη του τρυπητού και από µέσα τις βαθµιδωτές απολήξεις των µαδεριών
της κουβέρτας. Το καινό αυτό τοποθετείται το «κουρζέτο» που διαµορφώνει
και τις βαθµιδωτές εγκοπές για να τελειώσουν τα µαδέρια της κουβέρτας. (8)
Κάτω από τα καµάρια του καταστρώµατος τοποθετούνται τρεις «πικεργιές»,
µία στη µέση και από µια κάτω από τα «µεριά» του σπιράγιου. (6)
Στη συνέχεια κατασκευάζεται το νέο παραπέτο στο ίδιο ύψος και µε τις ίδιες
διατοµές που είχε το παλιότερο. (9)
Μετά την ολοκλήρωση του καταστρώµατος και του παραπέτου γίνεται
επανέλεγχος των µαδεριών του πετσώµατος. Όσα µαδέρια κριθούν
διαβρωµένα αντικαθίστανται ενώ το σύνολο του πετσώµατος κατακαρφώνεται
και επαλείφεται µε διάλυµα µίνιου. (10)

Κατασκευάζεται υποδοχή για το κατάρτι (σκάτζα). (11)
Κατασκευάζεται η χαµηλή υπερκατασκευή που υπάρχει στο µέσο περίπου
του σκάφους, το άνοιγµα για την εγκατάσταση της µηχανής και το άνοιγµα στη
πλώρη, σύµφωνα µε τη νέα διάταξη του καταστρώµατος. (12)
Κατασκευάζεται επίσης ιστοδόκι σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχέδια για
την στήριξη του ιστού στο κατάστρωµα (13)
Κατά τις φάσεις της κατασκευής και µετά την ολοκλήρωση της γίνονται
διαδοχικές επαλείψεις µε µίγµα λινελαίου, κατραµιού, πετρελαίου, σκόνης
µίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού. (14)
Επίσης γίνεται η ασφαλής µεταφορά του σκάφους στο χώρο έκθεσης του στο
νέο µουσείο (15), και όλες οι εργασίες βιντεοσκοπούνται για να µπορούν να
ελεγχθούν και να τεκµηριωθούν. (16)

Εργασίες κατασκευής ιστών, ιστίων και αρµατώµατος
Το σκάφος θα αρµατωθεί όπως ένα µηχανοκίνητο αλιευτικό της δεκαετίας
1950-1960 µε ένα κατάρτι, ένα πανί µπούµα και ένα φλόκο (στάντζο) από το
κοράκι του ποδοστάµατος µέχρι το κατάρτι (χωρίς µπαστούνι).
Ο ιστός της µπούµας κατασκευάζεται από κυπαρίσσι υλοτοµηµένο στη Σάµο.
(17) Ο κορµός από τον οποίο θα γίνει ο ιστός θα πρέπει να έχει υλοτοµηθεί
την άνοιξη, να έχει ξεφλουδιστεί την ίδια µέρα της υλοτόµησης και να έχει
µείνει στη θάλασσα για ένα µήνα ή µέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το µισό
του κορµού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει ο ιστός δεν πρέπει να έχουν
διάµετρο µεγαλύτερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι οµογενοποιηµένοι
(«θρεµµένοι») µε το υπόλοιπο ξύλο. Στην κορυφή του ιστού τοποθετείται
«λόγχη» από ξεχωριστό ξύλο κυπαρισσιού. Ο ιστός στο κάτω µέρος έχει
διάµετρο είναι 24 και στο σταυρό 18εκ.
Το πίκι της µπούµας θα έχει µήκος 4.80 µ. και διάµετρο στο σηµείο ανάρτησής
της 12 εκ. και στα άκρα 8 εκ. Θα κατασκευαστεί από µονοκόµµατο ξύλο
κυπαρισσιού και θα µπουν επάνω της δύο στεφάνια µε µάπες για τη στήριξη
του πανιού και του σχοινιού από όπου θα αναρτώνται, ο αϊτάντης, το παλάγκο
ανάρτησης του πικιού. Η γάσα του µακαρά του αιτάντη σταθεροποιείται µε
µικρές σφήνες. Το πίκι µετακινείται πάνω στο κατάρτι µε διχάλα και βαρελάκια

σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο. Η αβαρία στο πίκι της µπούµας είναι
30 εκ. και βαµµένη άσπρη. (18)
Η ράντα (µάτσα) της µπούµας θα έχει µήκος 6.20 εκ. και διάµετρο στο άκρο
προς τον ιστό 18 εκ. και στο άλλο άκρο 14 εκ. (19) Θα κατασκευαστεί από
µονοκόµµατο ξύλο κυπαρισσιού και θα µπουν επάνω της δύο στεφάνια µε
µάπες για τη στήριξη του πανιού και του σχοινιού από όπου θα αναρτώνται τα
παλάγκα της σκότας. Το δεύτερο στεφάνη θα είναι για την σκότα της ράντας.
Η ράντα θα είναι ευθεία από την κάτω της πλευρά και στην επάνω καµπύλη
πλευρά υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατοµών της. Η αβαρία στη ράντα
της µπούµας είναι 30 εκ και βαµµένη άσπρη.
Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα κατασκευάζονται από µαύρο χάλυβα ο οποίος
µετά την τελική επεξεργασία του και µορφοποίηση του (µε οπές και
συγκολλήσεις) γαλβανίζεται πλήρως µε επιµέλεια. Κατασκευάζονται τρεις
ξαρτόρριζες από την κάθε πλευρά του σκάφους για τα ξάρτια του καταρτιού.
Οι ξαρτόρριζες θα είναι από γαλβανισµένο σίδερο, βαµµένες µαύρες
διαµέτρου 16 χιλ. και µήκος 50 –60 εκ. Κάθε µια θα περνά µε διάτρηση µέσα
από το ξύλο της κουπαστής, της κατινής κουπαστής και του τρυπητού.
Ανάµεσα στη κουπαστή και στο τρυπητό η διατοµή της ξαρτόριζας είναι
πεπλατυσµένη µε δύο οπές, σε απόσταση 20εκ., από τις οποίες περνούν
τζαβετάκια τα οποία σφηνώνουν στους γειτονικούς νοµείς. Οι ξαρτόριζες
βγαίνουν από την µέσα παρειά του παστιγάγιου καταλήγοντας σε µια µάπα
(κρίκος). (20)
Υπάρχουν οκτώ µικροί µονοί µακαράδες ύψους 10 εκ., για τον αγιουτάντες,
για τις µπελατσίνες, για το µαντάρι και τη σκότα του φλόκου, ένα µονός ύψους
15 εκ. και δύο διπλοί ύψους 15 εκ. µε ξενοθύλια για τη σκότα της µπούµας,
ένας µονός απλός και ένας µονός µε ξενοθύλη και ουρά, ύψους 20 εκ. για το
µαντάρι της µπούµας. Όλοι θα είναι κατασκευασµένοι από ξύλο µουριάς
(συκαµνιά ή σκαµνιά) ή φράξος (δεσποτάκι), υλοτοµηµένα το φθινόπωρο.
(23)
Θα χρειαστούν δώδεκα καρπουζάκια (τριόπες) 12 εκ. διαµέτρου για τα ξάρτια
του ιστού. Τα καρπουζάκια θα είναι από ξύλο δρυός και θα έχουν σιδερένιο
στεφάνι το οποίο θα καταλήγει σε «µάτι» για να δένονται πάνω στη ξαρτόριζα
ή στο ξάρτι. (24)

Ο σταθερός εξαρτισµός είναι µε σχοινί συνθετικό πάχους 10 χιλ. για τον
στάντζο και τα ξάρτια της µπούµες. (22) Τα σχοινιά καλύπτονται µε
παραδοσιακό πατρονάρισµα: Αρχικά τεντώνονται µε ένα απλό παλάγκο και τη
δύναµη ενός ανθρώπου. Στη συνέχεια περνάµε µε κατράµι ή µε ρευστή
ανθρακόπισα τα έµβολα ή έµπολα του σχοινιού και µετά τοποθετούµε τα
σφιλάτσα ανάµεσα στα έµπολα και ακολουθώντας τη πλέξη του σχοινιού. Στη
συνέχεια τυλίγουµε το πλεγµένο σχοινί µε τα σφιλάτσα µε λωρίδες υφάσµατος
(καραβόπανο 75gr) εµποτισµένου µε κατράµι και ακολουθώντας τη φορά του
πλεξίµατος του σχοινιού («φαλίδωµα»). Στη συνέχεια γίνεται το πατρονάρισµα
µε το τρισίλιο (2,2 χιλ.), χρησιµοποιώντας τη µατζόλα. Το τρισίλιο είναι
εµποτισµένο µε κατράµι και τυλίγεται µε φορά αντίθετη απ’ ότι η στρέψη του
σχοινιού. Όπου προβλέπετε από την µελέτη (ξάρτια, στάντζος) πρέπει να
κατασκευαστούν γάσες πατροναρισµένες όπως τα σχοινιά, καλυµµένες µε
δέρµα πάχους 1,6 χιλ. και µε απόληξη του πλεξίµατος της γάσας σε
«ποντικοουράς». (25)
Σχοινιά κινητού εξαρτισµού
Θα µπουν σχοινιά συνθετικά τύπου Manila. Οι διάµετροι τους θα είναι από 4
µέχρι 10 χιλ. ανά δύο χιλιοστά, ανάλογα τη θέση τους στη κινητή ιστιοφορία.
(23)
Θα γίνει σκαλιέρα από σχοινί µόνο από την αριστερή πλευρά του σκάφους,
εκτός από την κάτω σκαλιέρα (αρµαδούρα) που θα γίνει ξύλινη (καβιλιέρα) και
θα έχει υποδοχές για πέντε καβίλιες και από τις δύο πλευρές του σκάφους.
Επίσης στη θέση της δεύτερης σκαλιέρας προς τα πάνω θα µπουν τα κουτιά
των φανών (φαναριέρες), χάλκινες, όπως φαίνονται στα επισυναπτόµενα
σχέδια. Επίσης θα τοποθετηθούν κοντάρια πάνω τα παραπέτα, στηριγµένα
σε σφυρήλατους ορθοστάτες, για να τοποθετηθούν µουσαµάδες σαν
προέκταση των παραπέτων. (26)
Κατασκευή πανιών.
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των

προβλεπόµενων
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στις

διαστάσεις

που

προβλέπονται στην τεχνική έκθεση. Όλα τα ιστία θα κατασκευαστούν και θα
ραφτούν µε ίσιο γαζί µε φύλλα πλάτους 60 εκ., γραντολογηµένα στο χέρι και
από παραδοσιακό ύφασµα για πανιά, βαµβακερό καραβόπανο. Αριθµός

νήµατος 32/2Χ15 και πυκνότητα:94Χ48. Το βάρος του υφάσµατος για το κάθε
πανί είναι: για την µπούµα νo.6 (13 oz) και για το στάντζο νο.8 (11 oz).
Επίσης τα πορτούζια και τα ξενοθύλια είναι ραφτά στο χέρι, όπως
περιγράφονται στα σχέδια λεπτοµερειών. Αναλυτικότερα για το κάθε ένα πανί
πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
Η µπούµα είναι τετράπλευρο πανί και κατασκευάζεται για παραδοσιακά
ιστιοφόρα. Τα φύλλα του πανιού θα πρέπει να είναι δύο πόδια (60 εκ.)
φάρδος και τα γαζιά θα καταλαµβάνουν 2 εκ. από κάθε φύλλο σε κάθε µία
από τις δύο µεριές του. Το πανί θα αποτελείται από 9 φύλλα πλάτους 60εκ.
και οι διαστάσεις του αναφέρονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. Οι τρις
πλευρές των πανιών ράβονται (γραντολογούνται) πάνω στο πανί µε σχοινί
πάχους 1,2 χιλ. τρίκλωνο. Το γραντί αφήνει θηλιές (γάσες) στις γωνίες του
πανιού για να δεθούν τα αντίστοιχα σχοινιά του εξαρτισµού. Στο επάνω και
στο κάτω µέρος του πανιού ανοίγονται τρύπες (πορτούζια) για να περάσει το
σχοινί της ανάρτησης. Όλες οι γωνίες των πανιών ενισχύονται µε
καπλαµάδες. Ράβονται επίσης δύο σειρές από µούδες στο κάτω τµήµα του
πανιού. Ο φλόκος ή σταντζιέρα είναι τριγωνικό πανί µπροστά από το πλωριό
άλµπουρο. Η πλευρά του προς το άλµπουρο είναι 4.32 µ., η πλευρά του στο
στράλιο έχει µήκος 5.30 µ. και στρογγύλι µε βέλος 13 εκ. και το σκοτάµι έχει
µήκος 3,66 µ. και στρογγύλι µε βέλος 18 εκ. Ο φλόκος θα κατασκευαστεί από
4 φύλλα πανιού πλάτους 60 εκ. (27)
Στα πλάγια του σκάφους θα µπουν άσπροι µουσαµάδες, που θα δεθούν
πάνω στο κοντάρι του µουσαµά και θα καρφωθούν πάνω στο παστιγάγιο.
Επάνω στη κουπαστή ή στην εσωτερική παρειά του παραπέτου (κάτω από το
µπακαλάρι) και σε σηµείο που θα οριστεί µετά την τοποθέτηση της εξάρτησης
θα βιδωθούν ξύλινα κοτσανέλα για τις σκότες. (28)

Όλα τα ξύλινα στοιχεία και τα παλιά επαλείφονται µε δύο χέρια χειροποίητο
µίνιο πριν την τοποθέτηση τους και πριν από τη σύνδεση τους µε τα άλλα
στοιχεία. (20)

