IDI

8-03-06

15:25

Σελίδα2

∏ Ô‰ﬁ˜ ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ
·Ú·ÏÈ·Îﬁ ‰ÚﬁÌÔ ÙÔ˘ Tarpon Springs
Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ﬁÔ˘
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Â‰Ò Î·È 100 ¯ÚﬁÓÈ· ﬁÏË Ë
ÂÌÔÚÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙË˜ ﬁÏË˜. ™ÙÈ˜
Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ÌÂ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ, ·ÏÈﬁÙÂÚ·
ÌÂ ÙÔ ÂÌﬁÚÈÔ ÙˆÓ ÛÊÔ˘ÁÁ·ÚÈÒÓ.

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎﬁ
∫∂πª∂¡√: ª¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÌÈÒÙË˜
ºø∆√°ƒ∞ºI∞: YMS

ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·
ÂÏÏËÓÈÎﬁ ¯ˆÚÈﬁ ·ÎÌ¿˙ÂÈ
Â‰Ò Î·È ÂÎ·Ùﬁ ¯ÚﬁÓÈ·
ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·ÎÙ¤˜ ÙË˜
ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙË˜ ºÏﬁÚÈÓÙ·.
ªÂ ¿ÚˆÌ· Î·È ÁÂ‡ÛË
ªÂÛÔÁÂ›Ô˘, Ë ÎÔÈÓﬁÙËÙ·
ÙÔ˘ Tarpon Springs,
Ì¤Û· ·ﬁ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜
‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
‰ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹
Ù·ÈÓ›· «∫¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔÓ
‡Ê·ÏÔ ÙˆÓ 12 ÌÈÏ›ˆÓ»,
Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË
ÌÂ ÙË Ó·˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È ÙÔ
Ìﬁ¯ıÔ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

√ ÎÔÏ›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ Spring Bayou Â›Ó·È ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ﬁÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÙËÛ›ˆ˜
Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ.

√π ™º√À°°∞ƒ∞¢∂™ ∆∏™ º§√ƒπ¡∆∞

ªÈÎÚ‹ ∂ÏÏ¿‰·
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√ ÌﬁÏÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜
·ﬁ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Î·˝ÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È
ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·Ù·‰˘ÙÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, Ô˘
ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜
Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÔÓﬁÌ·Ù·.

∞ÊÔ˘ÁÎÚ·˙ﬁÌÂÓÔÈ...
Η επίσκεψη στην κοινότητα, που γεωγραφικά ανήκει
στα περίχωρα της πόλης St. Petersburg της Φλόριντα
και απέχει περίπου δύο ώρες µε αυτοκίνητο από το δηµοφιλές Orlando της Disneyland, των στούντιο της
Universal και του ακρωτηρίου Κανάβεραλ της NASA,
αποτελεί µια έκπληξη για τα µάτια και τα αυτιά, από διαφορετικές εικόνες και ήχους που προσφέρει η επίσκε-

ψη στην αµερικανική ήπειρο. Πινακίδες καταστηµάτων
στα ελληνικά που διαφηµίζουν ελληνική σαλάτα, το καλύτερο σουβλάκι και µουσακά, µουσική που περιλαµβάνει ολίγον από συρτάκι µέχρι τις τελευταίες επιτυχίες
δηµοφιλών Ελλήνων αοιδών και βιτρίνες καταστηµάτων µε παραδοσιακά σουβενίρ σε κάνουν να ταξιδεύεις
µαζί µε τη θαλασσινή αύρα σε κάποιο από τα ελληνικά
νησιά, µέχρι να παρατηρήσεις ότι η ελληνική σηµαία
κυµατίζει δίπλα σ’ αυτήν των Ηνωµένων Πολιτειών, ότι
τα διαφορετικά απ’ αυτά που συναντάµε στα µέρη µας
αυτοκίνητα έχουν ξένες πινακίδες. Εικόνες ωστόσο οικείες, µε το σποραδικό άκουσµα ανθρώπων που µιλούν
τη µητρική σου γλώσσα να δηµιουργεί την εντύπωση της
επίσκεψης σε µέρος δικό σου, τόπο που δικαιωµατικά
αισθάνεσαι µέλος της κοινότητας των ανθρώπων που
συναντάς. Στο µόλο δεκάδες σκάφη, είτε πραγµατικά
παραδοσιακά καΐκια είτε µοντέρνα αλιευτικά σκάφη,

πÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹
Η πόλη του Tarpon Springs αναπτύχθηκε κατά µήκος
των εκβολών του ποταµού Anclote, όπου ο τελευταίος
συναντά τον κόλπο του Μεξικού. Το όνοµα της πόλης
προέρχεται από το tarpon, ένα ψάρι που ζει στα νερά
της περιοχής. Αν και οι λεπτοµέρειες για την καθιέρωση αυτού του ονόµατος είναι αβέβαιες, διάφοροι απολογισµοί το αποδίδουν στους πρώτους αποίκους που

έφθασαν στην περιοχή µεταξύ του 1860 και του 1870.
Επισήµως, η ίδρυση της πόλης στη χερσόνησο
Pinellas τοποθετείται στις 12 Φεβρουαρίου 1887.
Εκείνο το έτος, ο σιδηρόδροµος έφθασε στην πόλη και
η πρόοδος στις µετακινήσεις άλλαξε το πρόσωπο του
Tarpon Springs, ενώ η κατασκευή του φάρου Anclote
προώθησε τις θαλάσσιες µεταφορές και το εµπόριο.
Έτσι, η περιοχή έγινε ένα δηµοφιλές χειµερινό θέρετρο για πλούσιους Αµερικανούς προς το τέλος του 18ου
και στις αρχές του 19ου αιώνα. Τα σφουγγάρια ανακαλύφθηκαν στη πολιτεία της Φλόριντα κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1820, ενώ το ίδιο συνέβη µε το
Tarpon Springs το 1873 τυχαία, όταν τα σφουγγάρια
από τις εκβολές του ποταµού Anclote µπλέχθηκαν στα
δίχτυα ψαράδων. Το 1890, ο επιχειρηµατίας John
Cheyney άνοιξε στην περιοχή την πρώτη επιχείρηση
σφουγγαριών και εταιρείες εκµετάλλευσης, εµπορίας
και συσκευασίας χτίστηκαν στην πόλη, που στη συνέχεια και ως σήµερα καθιερώθηκε ως ο µεγαλύτερος
λιµένας σφουγγαριών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι
Έλληνες µετανάστες επέκτειναν τις δραστηριότητές
τους και τελικά κυριάρχησαν στην αλιεία και το εµπόριο σφουγγαριών. Η ιστορία τους είναι ένα από τα παιχνίδια της τύχης, καθώς ο ελληνικής καταγωγής John
Cocoris έφθασε το 1896 στο Tarpon Springs ως αγο-
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Οι εικόνες των Ελλήνων σφουγγαράδων και των καϊκιών
τους σε νερά µακριά από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο ίσως
για κάποιους να µην αποτελούν παρά µια λεπτοµέρεια
του ευρύτερου πεδίου γνώσης που έχουν για τους µετανάστες. Σε όσους όµως η ταινία δηµιούργησε την υποψία της ύπαρξης µιας κοινότητας στα νερά της Αµερικής µε έντονο θαλασσινό χαρακτήρα, η επίσκεψη στο
Tarpon Springs θα επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές.

φέρουν ελληνικά ονόµατα και διαλαλούν τις προσφερόµενες υπηρεσίες, που αφορούν σε sport fishing
ανοικτής θαλάσσης ή αναπαράσταση της σπογγαλιείας, στην οποία επιδίδονται εδώ και έναν αιώνα οι ∆ωδεκανήσιοι βουτηχτές. Πιο κάτω, το µνηµείο των δυτών
που χάθηκαν κατά την άσκηση ενός από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλµατα του κόσµου, µε τις αφιερώσεις των
δεκάδων οικογενειών που κάποιο µέλος τους χάθηκε
για πάντα στο απέραντο γαλάζιο, αλλά και ο µεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Νικολάου, που η κατασκευή του
χρηµατοδοτήθηκε από το µερίδιο που κρατούσαν σε
κάθε ψαριά τους τα µέλη των ελληνικών σκαφών. Λίγο
πιο µέσα στην πόλη δε λείπει το παραδοσιακό καφενείο, ο φούρνος µε τις ευωδιές των ελληνικών γλυκών
και του ψωµιού, η βιοτεχνία για τις πίτες που χρησιµοποιούνται για το γύρο και το σουβλάκι.
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ρακτηρίζει τον πολιτισµό που κυριαρχεί ακόµα στην
πόλη. Πολλά από τα καταστήµατα ανήκουν στους απογόνους των πρώτων µεταναστών της πόλης από την
Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι η βιοµηχανία σφουγγαριών
φέρνει 2 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως στην τοπική
οικονοµία, ενώ η τουριστική βιοµηχανία περίπου 20
εκατοµµύρια δολάρια.
Με ένα µίγµα παλαιών καταστηµάτων για αντικείµενα-αντίκες, κέντρα τέχνης και εστιατόρια, η κοινότητα προσφέρει τη δυνατότητα για ποικιλία δραστηριοτήτων, που ευνοείται από τις κλιµατολογικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Από τις ιδιαίτερες στιγµές της πόλης είναι ο εορτασµός των Θεοφανίων (Epiphany ή Cross Day) στις 6 Ιανουαρίου, ο
οποίος είναι ο µεγαλύτερος τέτοιος εορτασµός στις
ΗΠΑ και προσελκύει πιστούς αλλά και θεατές από όλη
τη χώρα. Μάλιστα, φέτος, η ήδη λαµπρή γιορτή θα λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της συµπλήρωσης
των 100 χρόνων της ελληνικής κοινότητας και την προγραµµατισµένη παρουσία του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου. Η τελετή πραγµατοποιείται στον ιερό ναό του προστάτη των ναυτικών Αγίου Νικολάου,
που αποτελεί αντίγραφο -σε µικρότερες διαστάσειςτης Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ στη
συνέχεια ο αγιασµός των υδάτων πραγµατοποιείται µε
το παραδοσιακό τελετουργικό και δεκάδες νέους που
πέφτουν στα προστατευµένα νερά του κολπίσκου
Spring Bayou προκειµένου να πιάσουν το σταυρό και
να εξασφαλίσουν την ευλογία για την επόµενη χρονιά.

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎﬁ

∏ Î·Ù·‰˘ÙÈÎ‹ ÛÙÔÏ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È
·ﬁ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ŒÏÏËÓÂ˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜. ∆Ô ÛÒÌ· ÙË˜ ÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È
ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ Ê˘ÛÈÎﬁ ÂÏ·ÛÙÈÎﬁ ÂÓÒ ÙÔ
ÛÎ¿Ê·Ó‰ÚÔ ·ﬁ ¯·ÏÎﬁ Ô˘ ‚È‰ÒÓÂÙ·È ‹
ÎÔ˘ÌÒÓÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚¿ÛË ÙË˜
ÛÙÔÏ‹˜. µ¿ÚË ·ﬁ ÌÔÏ‡‚È ÊÚﬁÓÙÈ˙·Ó
ÁÈ· ÙË ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ ‰‡ÙË, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ
Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ· ﬁ‰È· ÙÔ˘ ˘ﬁ
ÌÔÚÊ‹Ó ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ ¤Ó·
ÎÚÂÌ·ÛÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜.
√ ÈÂÚﬁ˜ Ó·ﬁ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
·ÔÙÂÏÂ› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ -ÛÂ ÌÈÎÚﬁÙÂÚË
ÎÏ›Ì·Î·- ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÙË˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜. ∆Ô ·Ú¯ÈÎﬁ ÎÙ›ÛÌ·
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ·ﬁ Í‡ÏÔ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ÊÚﬁÓÙÈ˙·Ó
Ó· «Îﬁ‚Ô˘Ó» ÌÂÚÙÈÎﬁ ·ﬁ Î¿ıÂ «„·ÚÈ¿»
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.
∞˘Ù‹ Î¿ËÎÂ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜
ÙÔ˘ 1940, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ›
·ﬁ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÒÚ·
Ï·ÌÚﬁ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
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∆Ô Spongeorama Â›Ó·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎﬁ
ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜
·Ï·ÈﬁÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÈ˜
ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ.
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¢ÂÍÈ¿: ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙˆÓ Â·‡ÏÂˆÓ
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·
Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ë
ÔÔ›·, ÏﬁÁˆ ÙˆÓ Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ
ÙË˜ Û˘ÓıËÎÒÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎﬁ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ
ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ‰È·Û‹ÌˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜,
ÂÓÒ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÂ›
‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙﬁÔ Î·ÙÔÈÎ›·˜
ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

ραστής σφουγγαριών από µια εταιρεία
της Νέας Υόρκης. O John Cheyney προσέλαβε τον John Cocoris και χρηµατοδότησε τις προσπάθειές του να καταστήσει τη βιοµηχανία αποδοτικότερη. Το 1905,
ο Cocoris εισήγαγε το «Ελπίδα», το πρώτο
µηχανοποιηµένο αλιευτικό σκάφος σφουγγαριών στην περιοχή µε τη βοήθεια του Αιγινήτη εµπόρου Σπύρου Βουτέρη και έφερε
στην περιοχή 500 Έλληνες δύτες από την Κάλυµνο, τη Χάλκη, τη Σύµη, την Ύδρα, τις Σπέτσες,
την Αίγινα και άλλα νησιά, προκειµένου να εργαστούν. Περισσότεροι µετανάστες ακολούθησαν
σύντοµα και δεκάδες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν
για να εξυπηρετήσουν την ελληνική κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των εστιατορίων, των καφενείων, των εµπορικών καταστηµάτων και των παντοπωλείων. Η παρουσία τους βοήθησε στη δηµιουργία µιας
καλά εδραιωµένης βιοµηχανίας, καθώς δάνεισαν
χρήµατα ώστε να ναυπηγηθούν σκάφη και παρείχαν
τα εργαλεία και τον εξοπλισµό σε ολόκληρο το στόλο
των σφουγγαράδων. Το 1906 ιδρύθηκε η τράπεζα
ανταλλαγής σφουγγαριών και το 1908 η «ανταλλαγή
σφουγγαριών». Η ανταλλαγή σφουγγαριών ήταν ένα
οργανωµένο σύστηµα που καθιερώθηκε από τους δύτες, τους ναυπηγούς σκαφών και τους εµπορικούς
αντιπροσώπους για την αγορά και την κατηγοριοποίηση των σφουγγαριών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν
παρέλειψε να επισκεφθεί το Tarpon Springs, στις 30
Ιανουαρίου 1922, και να τιµήσει έτσι το δαιµόνιο του
Έλληνα, που µετέφερε τις ρίζες του και έδινε καθηµερινά το «παρών» για ένα καλύτερο αύριο. Παρά την
ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας τη δεκαετία του
’20, η βιοµηχανία σφουγγαριών κατόρθωσε να ευηµερήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά η
κακοτυχία χτύπησε τη βιοµηχανία το 1938, όταν άγνωστη ασθένεια µόλυνε τις αποικίες σφουγγαριών και
πολλά από τα σφουγγάρια πέθαναν. Εντούτοις, η βιοµηχανία συνέχισε να αυξάνεται, µε τα σκάφη να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον κόλπο του Μεξικού, φτάνοντας και ως τα νησιά Keys ή την Κούβα, ενώ ο στόλος έφθασε στον αριθµό-ρεκόρ των 180 σκαφών, πριν

¶ÚﬁÛˆ·
∆ε θέλει πολλή προσπάθεια για να έρθεις σε επαφή
µε το ελληνικό στοιχείο, που µε χαρά και ντοµπροσύνη σού σφίγγει το χέρι. «...Και δε λες, βρε παιδί µου,
µια καληµέρα, να καταλάβουµε ότι είσαι από τα µέρη
µια κόκκινη παλίρροια δηλητηριώδους άλγης το 1948
να προκαλέσει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Τα
σφουγγάρια άρχισαν αργά να αναπτύσσονται το 1959,
µε τις αποικίες τους να αποκαθίστανται στη δεκαετία
του ’70. Ευτυχώς, σήµερα τα σφουγγάρια έχουν επιζήσει και η βιοµηχανία έχει δει µια µέτρια αναγέννηση
τα τελευταία χρόνια, παρά την καθιέρωση των οικονοµικότερων, βιοµηχανικών συνθετικών ή τεχνητών
αναλόγων. Οι δύτες ψάχνουν ακόµα τα νερά του Tarpon
Springs και της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του
Μεξικού σε βάθη µέχρι και 150 πόδια για σφουγγάρια. Οι περισσότερες από τις βάρκες για τη σπογγαλιεία ανήκουν και χρησιµοποιούνται από ανθρώπους
ελληνικής καταγωγής, ενώ τα σφουγγάρια που συλλέγουν πωλούνται σε όλο τον κόσµο.
To Tarpon Springs Û‹ÌÂÚ·
Ο τουρισµός έχει αντικαταστήσει τη σπογγαλιεία ως
σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε έτος έρχονται στην
πόλη προκειµένου να επισκεφτούν τις αποβάθρες
σφουγγαριών, να δουν τους δύτες σε δράση και να δοκιµάσουν γεύσεις από την ελληνική κουζίνα, που χα-

µας...», η αντίδραση του Ηρακλή Υψηλάντη µε καταγωγή από τη Χάλκη, που στην κινηµατογραφική ταινία υποδυόταν το νεαρό που πιάνει το σταυρό κατά τον
αγιασµό των υδάτων. Μαζί µε τον καπετάν-Γιάννη Γεωργίου έχουν στήσει το δικό τους µουσείο θηραµάτων από το ψάρεµα ανοικτής θαλάσσης µέσα στο µαγαζί που πωλούν σφουγγάρια και άλλα αναµνηστικά
µιας εποχής που πέρασε, αλλά δεν έσβησε από τα
πρόσωπά τους την αγάπη για τη θάλασσα. Η νεότερη
γενιά έχει αναλάβει πια το σκάφος τους, το Two
Georges, που καθηµερινά βγάζει κόσµο για ψάρεµα.
Μου λένε για τις οικογένειές τους και µοιράζονται τις
λεπτοµέρειες µιας ζωής «χαριτωµένης» αλλά και
σκληρής µαζί. Λίγο πιο κάτω, ο κ. Μπιλίρης θα µε
βγάλει βόλτα µε το «Αϊ-Νικόλας VΙΙ», το νεότερο από
τα σκάφη µε αυτό το όνοµα, που καθηµερινά από το
1924 βγαίνει για σφουγγάρια. Μόνο που τώρα πια το
ταξίδι διαρκεί µισή ώρα και το κατάστρωµα αντί για
κλούβες µε σφουγγάρια έχει καθίσµατα για τον κόσµο που θα ζήσει ζωντανά την εµπειρία της κατάδυσης. Η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθούν
οι βουτηχτές, οι ποικιλίες και η κατηγοριοποίηση των
σφουγγαριών, η ιστορία του σκάφους και ο τρόπος του
χωρισµού των µερτικών του κάθε µέλους του πληρώµατος µαζί µε άφθονο χιούµορ για να διασκεδάσει τις
πίκρες του επαγγέλµατος προηγούνται της επίδειξης,
που θα έχει ως ψαριά ένα πραγµατικό σφουγγάρι από
το βυθό, για να ακολουθήσει, πριν επιστρέψουµε στο
µόλο, η περιγραφή της διαδικασίας για την επεξεργασία και προετοιµασία του προϊόντος πριν την πώληση. Λίγο πιο δίπλα, στο Spongeorama, το µουσείο
για τους σφουγγαράδες που έχει δηµιουργήσει η οικογένεια του κ. Μπιλίρη -από τις παλιότερες στο
Tarpon Springs-, θα παρακολουθήσω ένα αναλυτικό
ηµίωρο ντοκιµαντέρ για την ιστορία και τη δουλειά,

∏ ‚ﬁÏÙ· Î·È Ë Â›‰ÂÈÍË ÙË˜ Î·Ù¿‰˘ÛË˜
ÙˆÓ ÛÔÁÁ·ÏÈ¤ˆÓ ‰È·ÚÎÂ› ÂÚ›Ô˘
ÌÈÛ‹ ÒÚ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙË˜
ÂÍËÁÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÈ· ÙÔ
ÓÙ‡ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ ÊﬁÚÙˆÌ· ÙÔ˘ ‰‡ÙË ÌÂ
‚¿ÚË, Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚˘ıﬁ ÁÈ·
ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ· Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ ÒÛÙÂ
Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ¯ÚËÛÙÈÎﬁ
ÚÔÛˆÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
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∆Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ Ê¤ÚÂÈ ‰ÂÎ¿‰Â˜
·ÊÈÂÚÒÛÂÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ
Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·. ø˜ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ıÂˆÚÂ›Ù·È
·ﬁ Ù· Ï¤ÔÓ ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹
Î·È Ë ÓﬁÛÔ˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÒÓ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Û¿ÓÈ· Â¤ÙÚÂÂ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ·
ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜.

∆·ÍÈ‰¤„·ÌÂ
√È ÙÔÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ÁﬁÚ·Û·Ó ¤Ó·
·ﬁ Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÛÎ¿ÊË ÙË˜
ÛÔÁÁ·ÏÈÂ›·˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
ÛÂ Tarpon Springs ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ﬁÏË
ÛÂ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.

∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ·ﬁ Ù· ÓÂÚ¿
ÙÔ˘ ÎﬁÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ
·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜
°ÂˆÚÁ›Ô˘. ∞ÏÈÂ‡ıËÎÂ ÙÔ 1979
Î·È Ë ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ¿ ÙÔ˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 10
ﬁ‰È· ‹ Ù· 3 Ì¤ÙÚ·.

✽

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

°È· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ∏¶∞ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ VISA.
°È· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ
ÛÙËÓ ÚÂÛ‚Â›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ: 210-7202.442 ‹ ÛÙÔ
Internet:
http://athens.usembassy.gov/co
nsular/nonimm.htm
H ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÛÂ ﬁÏÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·
‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¤˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›Â˜ Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ù·Í›
Â›Ó·È ˘„ËÏﬁ. ™˘ÌÊ¤ÚÂÈ Ë ÂÓÔÈÎ›·ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÙÂ ¢ÈÂıÓ¤˜
¢›ÏˆÌ· √‰‹ÁËÛË˜, Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ∂§¶∞ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· 3 ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ÎﬁÛÙÔ˜ 73 Â˘ÚÒ.
°È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ë Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛË˜
Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘. ∆Ô Tarpon
Springs ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 30 Ì›ÏÈ·
·ﬁ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ St. Petersburg
Î·È ÂÚ›Ô˘ 120 Ì›ÏÈ· ·ﬁ ÙÔ
Orlando. ∆· ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈ· Â›Ó·È ÛÙÔ St. Petersburg Î·È
ÙËÓ Tampa.

∆Ô Tarpon Spings Sponge Exchange,
ﬁÔ˘ ·ÏÈﬁÙÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó
Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ‰ËÌÔÚ·Û›Â˜ ÙˆÓ
ÛÊÔ˘ÁÁ·ÚÈÒÓ, ¤¯ÂÈ Ï¤ÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ·Â›
ÛÂ ÂÌÔÚÈÎﬁ / ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘
ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.

πριν ξεναγηθώ
σε αίθουσες που κούκλες σε φυσικό µέγεθος αναπαριστούν την καθηµερινότητα µιας
εποχής και ενός επαγγέλµατος που σβήνει, όσο πικρό κι αν ακούγεται αυτό σε πολλούς. Ακολουθεί η
συνάντηση µε το ∆ηµήτρη Λεκάκη, ο οποίος µου περιγράφει τις διαφορές από τη σπογγαλιεία της περιοχής µε την αντίστοιχη που πραγµατοποιούσε στα
ανοικτά της Καλύµνου µέχρι και τα παράλια της Λιβύης. Εδώ τα νερά είναι ρηχά και σπάνια οι δύτες
κατεβαίνουν περισσότερο από 150 πόδια, συνήθως
µόλις στα 20, σε αντίθεση µε τα 300 ή τις 40 οργιές
των ελληνικών θαλασσών. Στη σύνταξη πια, ο κ. Λεκάκης επιστρέφει κάθε τόσο στη Ρόδο που έχει σπίτι, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο περνά τις µέρες του πάνω στον Αϊ-Νικόλα, βοηθώντας και επιβλέποντας
τους νέους βουτηχτές στις επιδείξεις που πραγµατοποιούν για τους τουρίστες.
°ˆÓ›· ∞ıËÓÒÓ Î·È ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘
Η ώρα έχει περάσει και η επιλογή του εστιατορίου
για το γεύµα είναι, όπως πάντα, µια κρίσιµη υπόθεση! Οι µεσογειακοί επισκέπτες, και ιδιαίτερα οι
Έλληνες, δε χρειάζεται παρά λίγες µέρες για να αναζητήσουν το ελαιόλαδο, που λείπει από την αµερικάνικη κουζίνα, και έτσι η ελληνική σαλάτα είναι η
πρώτη και αναγκαία επιλογή. Το λάδι, το κρεµµύδι
και η φέτα υπάρχουν στη σαλάτα, που όµως εκτός
από αγγούρι και ντοµάτα διαθέτει επαρκείς ποσότητες µαρουλιού αλλά και µια βάση πατατοσαλάτας. Η
αιτία θα αποκαλυφθεί αργότερα, όταν θα συναντήσουµε άλλους µόνιµους κατοίκους της περιοχής, οι
οποίοι θα µας εκµυστηρευτούν ότι ο ανταγωνισµός
µεταξύ των εστιατορίων της περιοχής ευθύνεται για
την παρέκκλιση της αυθεντικής συνταγής. Ο γύρος

Beneath the 12 mile reef

σε πίτα µα και άλλα τυπικά ελληνικά εδέσµατα δεν
απέχουν πολύ από τις παραδοσιακές γεύσεις, που
συνοδεύονται από την απαραίτητη ρετσίνα αλλά και
επιλογές µπίρας µε ελληνόφωνες ονοµασίες. Σειρά
έχει η επίσκεψη στο ανταλλακτήριο σφουγγαριών,
που έχει µετατραπεί σε εµπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Εκεί, όταν ακόµη ανθούσε η βιοµηχανία εµπορίας σφουγγαριών, πραγµατοποιούνταν σε καθηµερινή βάση οι δηµοπρασίες για την πώληση των
σφουγγαριών. Πρόκειται για ένα κτίριο µε περιµετρικούς χώρους οι οποίοι λειτουργούσαν ως αποθήκες για τη φύλαξη και επεξεργασία πριν την τελική
πώληση των σφουγγαριών στο κέντρο της αυλής, µε
τη λογική της διάθεσης σε τιµές που όριζε η προσφορά και η ζήτηση. Υπαίθριο µουσείο µε ένα καΐκι
και τον εξοπλισµό των δυτών εξηγεί τον τρόπο µε τον
οποίο γινόταν η συγκοµιδή, ενώ δεκάδες µικρές παραδοσιακές βάρκες µε ελληνικά ονόµατα κοσµούν
το περιστύλιο. Οι ίδιες αυτές βάρκες χρησιµεύουν
για την τελετή των Θεοφανίων.

∆ÚÈÁ‡Úˆ
∆ε δυσκολευτήκαµε να ανακαλύψουµε το παραδοσιακό καφενείο της περιοχής, τα µπακάλικα όπου
ψωνίζουν ακόµη όσοι ξέρουν αλλά και όσοι επισκέπτες ψάχνουν το διαφορετικό, όπως και να τριγυρίσουµε στα δεκάδες καταστήµατα αναµνηστικών. Σε
λίγο έχεις µπει κι εσύ στην κουλτούρα των ντόπιων,
που χαιρετούν κάθε άνθρωπο µπροστά τους µε ένα
σύµπλεγµα ελληνικών και αγγλικών µαζί, αµέσως κατανοητών, που δεν προβληµατίζουν και δε δηµιουργούν εντυπώσεις. Λίγο ψάξιµο τριγύρω -πάντα µε το
αυτοκίνητο καθώς οι αποστάσεις είναι µεγάλες- θα
αποκαλύψει δεκάδες εταιρείες µε ελληνικά ονόµατα, αλλά σίγουρα και την αµερικανική κουλτούρα, που
έχει εντρυφήσει και παραλλάξει την ελληνική - γεγονός απόλυτα λογικό, καθώς η µικρή αυτή κοινωνία
έχει εξελιχθεί ξεφεύγοντας από το συχνό πρόβληµα
των παροικιών, όπου οι αντιλήψεις εγκλωβίζονται
χρονικά στο σηµείο της αναχώρησης των µεταναστών
από τη µητρική χώρα. Από τις εικόνες που µας προ-

κάλεσαν εντύπωση ήταν ο γάµος µε τα παρανυφάκια
στα λευκά και τις παράνυφες στα ροζ στην ατελείωτη
σειρά της ποµπής των υπερµεγεθών λιµουζινών που
ωστόσο δεν κορνάριζαν, η απόλυτη καθαριότητα σε
κάθε σηµείο της πόλης, η ανάπτυξη υποδοµών για την
τουριστική αναβάθµιση, στην οποία στοχεύουν οι αρχές και οι επαγγελµατίες της περιοχής.
§¤ÁÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›Ô
Η µέρα που περάσαµε στο Tarpon Springs άφησε µια
γλυκιά ανάµνηση που κυριαρχείται από τη ζεστασιά
των ανθρώπων που συναντήσαµε. Η ευγένεια του λόγου και των πράξεών τους σίγουρα πηγάζει από την
ελληνικότητα της ψυχής τους και των χαρακτηριστικών που αυτή κουβαλάει: της φιλοτιµίας, της φιλοξενίας και της προσαρµοστικότητας σε κάθε περιβάλλον και σε κάθε συνθήκη που, σε συνδυασµό µε την
αχαλίνωτη εφευρετικότητα, της επιτρέπει να ξεχωρίζει. Ήταν χαρά µας να τους γνωρίσουµε και ελπίζουµε µια µέρα να βρεθούµε και πάλι κοντά τους. 2

∏ Ù·ÈÓ›· ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∫¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔÓ
‡Ê·ÏÔ ÙˆÓ 12 ÌÈÏ›ˆÓ» ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË ÛÔÁÁ·ÏÈÂ›·, ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Tarpon Springs ÙË˜
ºÏﬁÚÈÓÙ·. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙË˜ Twentieth Century-Fox ÙÔ˘ 1953
ÛÂ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Robert D. Webb
Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù·ÈÓ›· Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËÎÂ ÛÂ Û‡ÛÙËÌ· CinemaScop. ∏
Ù·ÈÓ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÏËÎÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È
ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ‚Ú·‚Â›Ô
ŸÛÎ·Ú ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿. ∆Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Â¤Ó‰˘ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Bernard Herrmann, ÁÓˆÛÙﬁÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜
Vertigo ÙÔ˘ Hitchcock. ™Â ·˘Ù‹Ó
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó Ô ÓÂ·Úﬁ˜ ÙﬁÙÂ
Robert Wagner Î·È Ë Terry Moore,
ÛÂ ¤Ó· ÂÈ‰‡ÏÏÈÔ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰ˆÓ.

