
ΜΕΤΑΦΟΡΑ     ΤΡΟΦΙΜΩΝ     ΣΤΟΝ

     ΜΕΤΑΦΟΡΑ     ΤΡΟΦΙΜΩΝ     ΣΤΟΝ  ΠΟΡΟ     ΜΕ ΤΗ  
ΣΥΝΟΔΕΙΑ  ΤΩΝ ΣΤΟΥΚΑΣ
Μια  ακόμη  ιστορική   σελίδα   του  Πόρου   φέρνει   στην  επικαιρότητα  με τη σελίδα 
του  στο face book,   ο  Ποριώτης  σεφ Γιάννης Καπασάκης  (εγγονός του Ιωάννη και της

Κλειώς Καπασάκη - το πατρικό τους είναι στην κάτω γωνία του
Αγ. Κωνσταντίνου , στα σκαλάκια -  βαφτισιμιός  της  Πελαγίας
Καπασάκη  των  χρόνων μας,  πατέρας του ήταν ο Σταμάτης
Καπασάκης. Είναι μια ακόμη  ιστορία του Β΄Παγκοσμίου πολέμου
που αφορά στο νησί του Πόρου …

Είναι  η μεταφορά τροφίμων    στον  Πόρο    με  το  φορτηγό 
πλοίο……….. κάτω   από τις  ριπές    από των  γερμανικών
στούκας.

Το   περιστατικό   συνέβη  τον Οκτώβριο του 1944 ..... λίγο   πριν  φθάσουν    στον  όρμο
του  Μοστηρίου    τα  Ελληνικά   πολεμικά  πλοία  με  επικεφαλής  τον  ΑΒΕΡΩΦ  και 
παρελάσει   στην  παραλία  του   Πόρου  ο  Ιερός  Λόχος. Και  το άκουσε  από τον  παππού 
του.  Πριν  από  κάποιο   καιρό   το  είχε  δημοσιεύσει    το    περιοδικό  ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ του  ΠΝ.

Ο Πειραιάς και η Αθήνα απελευθερώνονται από τους Γερμανούς   αλλά οι κάτοικοι είναι σε
εξαθλίωση και υπάρχει απίστευτη πείνα ..Το ίδιο  και  στον  Πόρο.

Οι σύμμαχοι στέλνουν ένα φορτηγό πλοίο γεμάτο με μακαρόνια, δημητριακά, αλεύρι και
όσπρια για βοήθεια των κατοίκων ...

       Καθώς το πλοίο  έπλεε ανοιχτά από το Μόδι  εντοπίζεται από Γερμανικά στούκας που
   εξακολουθούν  να  περιπολούν  αρχίζουν να το βομβαρδίζουν ...

Ο καπετάνιος του   για να προστατεύσει  το πλοίο  να μην  το   βουλιάξουν, πλέει
παράλληλα και  πολύ κοντά    στις  βόρειες  ακτές    του Πόρου ,   ψάχνοντας για ένα
ασφαλές λιμάνι ...

                                                       

                                                 Το λιμάνι    της Βαγιονιάς                        Το   σπιτάκι      του  Ιω.
Καπασάκη

Βλέπει την μπούκα του φυσικού "λιμανιού" της Βαγιωνιάς και το τοποθετεί στο κέντρο του
κολπίσκου  (φοβούμενος για ρηχά νερά και ενδεχόμενες ξέρες ) .

Τα στούκας όμως επιστρέφουν και αρχίζουν να το  χτυπούν και μεσα   στον κόλπο ...
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Τα στούκας όμως επιστρέφουν και αρχίζουν να το  χτυπούν και μεσα   στον κόλπο ...

Ο καπετάνιος φοβήθηκε για την ασφάλεια του πληρώματος και έδωσε άδεια να
αποβιβαστούν όλοι στην παραλία   με την  πρώτη  ευκαιρία ...

Εκεί ζήτησε από τον παππού   του  Ιωάννη Καπασάκη πλωτάρχη Εα Υ. του  ΠΝ σύμφωνα 
με  πληροφορίες ως  αρχικελευστής     Ήταν   στο πλήρωμα του
πρώτου Ελληνικού υποβρύχιου , ΔΕΛΦΙΝ  αδελφού του ΞΙΦΙΑ     
    να του διαθέσει το σπιτάκι του,  ένα δωμάτιο όλο  κι όλο (που
ήταν  ο  χώρος  διανυκτέρευσής" του   αφού βρίσκεται 7 χλμ
μακριά από την πόλη του Πόρου      [όπου ήταν το πατρικό και
πήγαινε   εκεί με την γαιδούρα του  για  να περιποιηθεί το αμπέλι
του ], αλλά δεν του έφτανε μια ημέρα .....) για να μείνουν όλοι 
μέσα και να μην κινδυνεύσει η ζωή  από  τις   επιθέσεις  των
στούκας   που συνεχίστηκαν για ένα διήμερο τουλάχιστον...

(Μάλιστα ο πατέρας μου ,του  Σταμάτης-   αντιπλοίαρχος ε.α
 Ήταν τότε 20 ετών –αφηγείται  ο  σεφ Καπασάκης, μου
αφηγήθηκε ότι τα στούκας έριχναν τις οβίδες στα τριγύρω βουνά
και ούτε μια δεν βρήκε το πλοίο .....ίσως γιατί οι Γερμανοί πιλότοι

ήταν μικροί σε ηλικία και άπειροι , λόγω των απωλειών που είχαν σόλη την διάρκεια του
πολέμου σε έμπειρους πιλότους ..) ή    τους  εμπόδιζε    ο   περιβάλλον   χώρος.

Το πλήρωμα έμεινε τουλάχιστον 4-5 μέρες στο σπιτάκι , μέχρι που οι Γερμανοί πια δεν
ερχόντουσαν πια να βομβαρδίσουν το πλοίο τους ....

Ο παππούς Ιωάννης   συνεχίζει , είχε έρθει σε συνεννόηση με τον καπετάνιο , ότι αφού
μεταφέρει φαγώσιμα είδη και επειδή η οικογένεια έμενε στην πόλη του Πόρου , να του έδινε
μικρή  ποσότητα για να τους την πάει .....

Ο καπετάνιος του είπε επί λέξη : "Ανθρωπέ μου ,σ  εσένα δεν θα περιποιηθούμε και δεν θα
αφήσουμε πράγματα , που μας φιλοξενείς ?? Θα σου γεμίσω το σπίτι με μακαρόνια , αλεύρι
, δημητριακά και όσπρια , όχι μόνο για την οικογένειά σου , αλλά και όλους τους συγγενείς
σου ...μην ανησυχείς καθόλου..."

Και ο παππούς μου , άνθρωπος που εμπιστευότανε απόλυτα τον λόγο του άλλου , πήγε  
ήσυχος στην πόλη του Πόρου ....

Και αφού σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί από τα στούκας και ηρέμησαν λίγο τα πράγματα
στην Βαγιωνιά έγινε το εξής καταπληκτικό , αλλά και φυσιολογικό για εκείνες τις μέρες ....

Το νέο ότι ένα φορτηγό πλοίο γεμάτο από μακαρόνια, δημητριακά, αλευρι και όσπρια
,βοήθεια των συμμάχων , έχει αράξει στην Βαγιωνιά και δεν μπορεί να φύγει  για να  τους
 τα δώσει, είχε  ήδη φτάσει   στην πόλη του Πόρου και έγινε κύρια  είδηση για όλους τους
πεινασμένους και εξαθλιωμένους από την κατοχή κατοίκους ....

Εκείνη την εποχή δεν  υπήρχε αμαξιτός  δρόμος για την περιοχή και έπρεπε να κάνει κάποιος
7 χλμ ποδαρόδρομο μέσα από πευκοδάσος για να φτάσει    εκεί..)

Αμέσως ξεκίνησαν ΟΛΟΙ οι κάτοικοι με ότι μέσο διέθεταν (γαιδούρια -μουλάρια-βάρκες
κωπήλατες [  ήταν 7,5 ναυτικά μίλια ...!!!] και με τα πόδια ) για την  Βαγιωνιά ....

Ο παππούς Γιάννης σίγουρος για την υπόσχεση του καπετάνιου   ότι θα άφηνε το σπιτάκι
γεμάτο με τρόφιμα δεν ανησύχησε καθόλου ...

Οι Ποριώτες που έφτασαν  εκεί   έπεσαν σαν τις ακρίδες πάνω στο πλοίο (κατά  περιγραφήPage 2
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Οι Ποριώτες που έφτασαν  εκεί   έπεσαν σαν τις ακρίδες πάνω στο πλοίο (κατά  περιγραφή
του περιοδικού "Ναυτική Επιθεώρηση ): "Κρεμιόντουσαν όλοι σαν τσαμπιά από σταφύλι
από τα πλευρά του πλοίου και άλλοι μέσα σ΄αυτό τους έδιναν τα τρόφιμα .....όλοι μαζί ,
σαν τα μυρμήγκια που κουβαλούν την τροφή τους στην φωλιά , είχαν κάνει μια σειρά μέχρι
και την πόλη του Πόρου , παίρνοντας μέσα από το πλοίο και το τελευταίο σπυρί φακής .."

 ΣΎΜΦΩΝΑ  την νοοτροπία εκείνης της εποχής ,Ο λόγος κάποιου   ΉΤΑΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ και
σαυτό  πίστευε   ο   παππούς   Γιάννης.  

Ο καπετάνιος αφού νόμισε ότι το πλοίο του δεν κινδυνεύει και είναι και άδειο  από  φορτίο ,
θεώρησε ότι πρέπει να αποπλεύσει για τον  Πειραιά.

Ο παππούς   μαθαίνοντας  ότι το πλοίο έφυγε,  πήγε πίσω στο "σπιτάκι " , γεμάτος χαρά ότι
τώρα που έφυγε το πλήρωμα μέσα από το σπίτι , θα του το έχουν γεμίσει με τρόφιμα ,
όπως του είχε υποσχεθεί με το λόγο του ο καπετάνιος ...!!!!

Όμως  τα στούκας   περιπολούσαν.  Βρήκαν το πλοίο  κοντά  στη νησίδα  Πλατειά   το
γάζωσαν και το βύθισαν.

Φτάνοντας ο παππούς, βρήκε το σπιτάκι τελείως άδειο και το μόνο που υπήρχε ήταν 2
πακέτα μακαρόνια , που μάλλον ξέμειναν από το φαγητό του πληρώματος .....!!!

Εκεί έπαθε   πρώτο του έμφραγμα από την στεναχώρια που πήρε , ξέροντας ότι ΟΛΟΣ ο
Πόρος είχε  γεμίσει με φαγητά και ο ΜΟΝΟΣ που δεν πήρε τίποτα , ήταν ο ίδιος που είχε
φιλοξενήσει το πλήρωμα στο σπίτι του ....

Αυτή ήταν και η αρχή για του τέλους του , που ήρθε μετά από λίγο καιρό με ανακοπή της
καρδιάς του .......!!!

                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ   Π. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
                                                                                                Δημοσιογράφος  Ιστορικός  Ερευνητής
                                                                                      20-1-2018

©   KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή www.koutouzis.gr .

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Page 3


