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Το βιβλίο αυτό είναι καρπός του διαλόγου που ξεκίνησε με αφορμή το ευ-
ρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PERICLES, που χρηματοδότησε τις δράσεις 
μας. Κάναμε την ερώτηση: «Τι είναι για σένα αλιευτική πολιτιστική κληρο-
νομιά;» σε πολλούς ανθρώπους, που ο καθένας είχε διαφορετική ιδιότητα, 
καταγωγή, επάγγελμα, ηλικία, φύλο κ.ά. αλλά όλοι κάποια σχέση, άμεση ή 
έμμεση, με τη θάλασσα και το ψάρεμα. Η ανταπόκριση που συναντήσαμε 
ήταν πολύ ενθαρρυντική και έκανε τη δουλειά μας όχι μόνο αποδοτική, 
αλλά και πολύ ευχάριστη. Συναντήσαμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, δημι-
ουργικούς, φιλόπονους, με αγάπη και πάθος για τη θάλασσα και τις παρα-
δόσεις της, ανθρώπους με έντονη την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς. 
Όλοι μας, τα μέλη της ομάδας PERICLES, μάθαμε πολλά και κατανοήσαμε 
σε βάθος τη σύνθετη σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα, καθώς και το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της σχέσης αυτής. Οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Οι συνάδελφοι, μέλη της ευρύτερης ομάδας PERICLES σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης (https://www.pericles-heritage.eu/consortium/), υπήρξαν 

Ευχαριστίες
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με τις συζητήσεις και τις γνώσεις τους σταθερή πηγή έμπνευσης. Η Τούλα 
Τσελεκτσίδου, υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. νομού Καβάλας, καθώς και δάσκα-
λοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
αγκάλιασαν την πρωτοβουλία της δράσης «To PERICLES πάει στο σχολείο», 
ενέταξαν το θέμα της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο μάθημα της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εκπαιδεύτηκαν οι ίδιοι στις τεχνικές της 
εθνογραφικής έρευνας, για να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους. Οι μαθη-
τές με ενθουσιασμό έγιναν ερευνητές και εργάστηκαν γύρω από το θέμα 
της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας αφίσες, βίντεο, 
κόμικς, ηχητικά αρχεία και εργασίες γύρω από το θέμα, που μας έκαναν 
όλους περήφανους.

Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του, το PERICLES διαλεγόταν συστηματικά 
με ένα παράλληλο πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας, το «CHERISH», και 
με τους  συντελεστές του, ειδικά την Ιώ Χατζηβαρύτη και την Ευφροσύνη 
Μπόσκου, καθώς και με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη και τη 
σύμβουλο σε θέματα αστικής ανάπτυξης Έλενα Σαμουρκασίδου. Οι συζη-
τήσεις και οι κοινές δράσεις μας υπήρξαν πηγή έμπνευσης και ελπίζουμε να 
συνεχιστούν πρωτοβουλίες για την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά στην 
πόλη της Καβάλας. 

Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Άγιος Νικόλαος» στη Βιστωνίδα, ειδικά ο πρό-
εδρός του Γιώργος Γκίλης και ο λογιστής Χρήστος Ντερεμίδης, όπως και 
πολλά μέλη του συνεταιρισμού, παρείχαν μεγάλη βοήθεια εξηγώντας μας 
τον τρόπο λειτουργίας του νταλιανιού της Βιστωνίδας, δίνοντάς μας πρό-
σβαση σε αρχειακό υλικό και επιτρέποντάς μας την κινηματογράφηση του 
χώρου. Μέλη του συνεταιρισμού, όπως ο Θύμιος Αρβανίτης, ο γιος του 
Ζαχαρίας (Ρούλης) και ο εγγονός του Ανδρέας, μας εισήγαγαν στην τέχνη 
της αλιείας των σωλήνων με το καΐκι τους, τη «Μεταμόρφωση», και μαζί με 
τις γυναίκες της οικογένειάς τους, Μαρίκα, Χρυσούλα και Ελένη, μας φιλο-
ξένησαν και μας έδειξαν την ψαράδικη κουζίνα.

Άλλοι ψαράδες, επίσης, μας μίλησαν για την εμπειρία τους, για τις χαρές 
και τις αγωνίες του επαγγέλματός τους. Ο Θοδωρής Σαρίκας από την Αλε-
ξανδρούπολη, ο Γιάννης Αλμπάνης στο Κρυονέρι, ο Θοδωρής Παρίσης στο 
λιμανάκι του Άγιου Χαράλαμπου Μαρώνειας και ο Νικόλας Ντίνας στον 
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Ίμερο, μαζί με τον τέως δήμαρχο Μαρώνειας και Σαπών Γιάννη Σταυρίδη, 
μας εξήγησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς της 
περιοχής και την ασυμβατότητα πολλών προγραμματισμένων έργων ανά-
πτυξης με την αλιεία, ενώ ο Παναγιώτης Καρανικόλας μας μίλησε για το 
παράκτιο ψάρεμα στο παρελθόν και μας έδωσε πρόσβαση στο φωτογραφι-
κό αρχείο του Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας. Η διοίκηση της 
Ιχθυόσκαλας Καβάλας, ιδιαίτερα ο κ. Χαράλαμπος Μαντάς, μας επέτρεψε 
την πρόσβαση και τη φωτογράφιση στις εγκαταστάσεις της την ώρα αιχμής 
των συναλλαγών, μια εμπειρία που όλοι θα θυμόμαστε.

Ο δημοσιογράφος και υπεύθυνος του αρχείου του Δήμου Καβάλας Κων-
σταντίνος Παπακοσμάς μας έδωσε πρόσβαση στο αρχείο του και σε πλήθος 
στοιχείων και φωτογραφιών για θέματα θάλασσας και αλιείας στην Καβά-
λα. Φωτογραφίες μας παραχώρησε κι ο φωτογράφος Σώτος Μποντρότσος 
από την Κομοτηνή. Ο Χρήστος Τζανάκος, πρόεδρος του Δημοτικού Ναυτι-
κού Μουσείου Καβάλας, και ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, μέλος του διοικη-
τικού συμβούλιου, κατασκευαστής ομοιωμάτων καραβιών και συγγραφέας, 
μας μίλησαν για το Μουσείο και για τις προσπάθειές τους να αναδείξουν τη 
θαλασσινή πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Η Έλενα Ζαχαροπούλου και ο Μανώλης Ζαχαρόπουλος μας καλοδέχτηκαν 
στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στην Καβάλα, μας έδωσαν πρό-
σβαση στο αρχείο του Μουσείου και μας έφεραν σε επαφή με μέλη της 
κοινότητας των Μικρασιατών προσφύγων της πόλης που σχετίζονται με 
την αλιεία. Το Μουσείο παρείχε φιλόξενη στέγη για τη βιντεοσκόπηση συνε-
ντεύξεων. Ο Φίλιππος Σωτηρόπουλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που 
συναντήσαμε εκεί, γόνος προσφυγικής αλιευτικής οικογένειας, που, αν και 
δεν είναι ψαράς ο ίδιος, μας διηγήθηκε την οικογενειακή του ιστορία. Ο Κώ-
στας Χατζηγεωργίου και η σύζυγός του Ελένη Καρδάρα υπήρξαν αστείρευ-
τη πηγή πληροφοριών για την αλιεία στο παρελθόν, για το εμπόριο ψαριών 
και θαλασσινών αλλά και για την κοινότητα των Μικρασιατών ψαράδων 
από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ στη Μικρά Ασία, από όπου κατάγονται 
πολλές ψαράδικες οικογένειες του ΒΑ Αιγαίου. Ο Κώστας Χατζηγεωργίου 
συνέβαλε επιπλέον στην έρευνα του PERICLES, εντοπίζοντας και καταγρά-PERICLES, εντοπίζοντας και καταγρά-, εντοπίζοντας και καταγρά-
φοντας στοιχεία αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στον κύκλο των 
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φίλων και συγγενών του.

Ο ιστορικός Κυριάκος Λυκουρίνος, που ερευνά και αρθρογραφεί εδώ και 
πολλά χρόνια για τους Μικρασιάτες ψαράδες της Καβάλας και την αλιευτι-
κή ιστορία της πόλης, ήταν άλλη μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για μας, 
όπως και η Έλενα Ατσάλου-Καλαφάτη, απόγονος θαλασσινής οικογένειας 
και συγγραφέας. Η Ευγενία και ο Κώστας Μυλωνάς μας έδειξαν πώς πα-
στώνεται ο γαύρος και γίνονται οι αντζούγιες και μας μίλησαν για το πώς η 
τέχνη αυτή είναι μέρος της οικογενειακής ιστορίας τους. Τη διαδικασία την 
καταγράψαμε σε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό βίντεο, που μαζί με ορισμένα 
ακόμη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://
www.pericles-heritage.eu/case-region-aegean-sea/). Τέλος, ο Γιώργος 
Λαχουβάρης και ο Αντώνιος Φραντζής συμπλήρωσαν την έρευνά μας στο 
θέμα της μεταποίησης των ψαριών, μιλώντας μας για την εμπειρία τους ως 
βιοτέχνες σε αυτόν τον τομέα στο παρελθόν και τώρα. Εππλέον βιβλιο-
γραφικά στοιχεία για την παραδοσιακή αλιεία και μεταποίηση ψαριών στην 
περιοχή συνέλλεξαν οι Λουκάς Νικολακάκης και Έρση Γιαννακάκη από το 
Εργαστήριο «Οπτική Ανθρωπολογία. εικόνα, μουσική, κείμενο» του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

Η προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Ν. Καβάλας, Χρυ-
σούλα Χαραλάμπους, παρείχε μεγάλη βοήθεια στην έρευνά μας, εντοπίζο-
ντας και διευκολύνοντας την πρόσβασή μας σε σπάνιο και εξαιρετικό υλικό. 
Ανάλογη προθυμία και αποτελεσματικότητα επέδειξαν η προϊσταμένη στα 
ΓΑΚ Ν. Ξάνθης Άννα Σουπιάδου, ο προϊστάμενος των ΓΑΚ Ν. Ροδόπης Πα-
ναγιώτης Κροκίδας και η προϊσταμένη των ΓΑΚ Ν. Έβρου Εύη Βλυσίδου.

Η έρευνα για την ιστορία της αλιείας στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου ξεκίνησε 
με τον εντοπισμό και ανάλυση αρχαιολογικών οστών ψαριών και θαλάσ-
σιων μαλακίων. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στην πολύ γενναιόδωρη βοήθεια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, της προϊσταμένης της Κωνσταντίνας 
Καλλιντζή και του προσωπικού του Μουσείου Αβδήρων (για το υλικό από 
τα Άβδηρα), της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και της προϊσταμένης της 
Δήμητρας Μαλαμίδου (για το υλικό από το αρχαίο Κρυονέρι), του Κανα-
δικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του διευθυντή της ανασκαφής στην 
Αρχαία Άργιλο �ac�ues Perreault, καθώς και του υπεύθυνου ζωοαρχαιο-�ac�ues Perreault, καθώς και του υπεύθυνου ζωοαρχαιο- Perreault, καθώς και του υπεύθυνου ζωοαρχαιο-Perreault, καθώς και του υπεύθυνου ζωοαρχαιο-, καθώς και του υπεύθυνου ζωοαρχαιο-
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λόγου Άγγελου Γκοτσίνα (για το υλικό της Αργίλου). Και για τις δυο αυτές 
περιπτώσεις, το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και του 
Μουσείου Αμφίπολης υπήρξε πολύ εξυπηρετικό. Για τη γενετική ανάλυση 
κάποιων οστών ψαριών δεχτήκαμε γενναιόδωρη βοήθεια από το GLOBE 
Institute, Section for Evolutionary Genomics, στη Δανία και τους Matthew 
Collins, Alberto Taurozzi, Max Ramsøe,Tom Gilbert, Ashot Margaryan και 
Maya Lunn. 

Η έρευνά μας ωφελήθηκε πολύ από συζητήσεις και τη συνεισφορά πολύ 
έμπειρων επιστημόνων της ιχθυολογίας και της θάλασσας, του καθηγητή 
Παναγιώτη Οικονομίδη, που δεν είναι πια μαζί μας, και του Αργύρη Καλλια-
νιώτη, πρώην διευθυντή του ΙΝΑΛΕ, με τη βαθιά του γνώση της αλιευτικής 
έρευνας. Νεότεροι επιστήμονες, μέλη του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως ο Άρης Χρηστίδης κι ο Φώτης Αράπογλου, αλλά 
και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γρηγόρης Κρέη, έδωσαν ένα χέρι βοήθει-
ας και την επιστημονική τους γνώμη, όπου χρειάστηκε, ενώ το διοικητικό 
προσωπικό του ιδρύματος έπαιξε καίριο ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή του 
προγράμματος. Ο Αδάμ Φιλιππίδης φρόντισε την ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος. Παράλληλα, το προσωπικό του Κέντρου Ερευνών και Μελετών και 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
διευκόλυναν την εκτέλεση του προγράμματος από την πλευρά του Πανε-
πιστημίου.

Το βιβλίο αυτό δεν θα μπορούσε να γεννηθεί χωρίς την ενθουσιώδη συμ-
μετοχή των συγγραφέων του κάθε κεφαλαίου, την επιμελή φροντίδα των 
κειμένων από την Αναστασία Δημουλά και την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
Νικολέτας Τσιλιγκίρη, που φρόντισε επίσης το έντυπο υλικό ολόκληρου του 
προγράμματος.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους παραπάνω και τους είμαστε ευγνώ-
μονες.

       

       Η ομάδα του PERICLES
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Πεζότρατα, άπλωμα του διχτυού κοντά στην ακτή, τη δεκαετία του 1950 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).

1. Τι είναι για σένα αλιευτική 
πολιτιστική κληρονομιά;

Δήμητρα Μυλωνά



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

2

Η πολιτιστική κληρονομιά, υλικά και άυλα στοιχεία του πολιτισμού που μας 
άφησαν οι προηγούμενες γενιές, μας δίνει μια βαθιά σύνδεση με τον τόπο 
μας. Δημιουργεί δεσμούς μεταξύ μας και με το παρελθόν και μας καθοδη-
γεί προς το μέλλον. Μας δίνει την αίσθηση, τη θαλπωρή και την ασφάλεια 
του ανήκειν. Η απώλεια της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αποδυνα-
μώσει τους κοινωνικούς δεσμούς με τον τόπο και μεταξύ των μελών μιας 
κοινωνίας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι συγκρούσεις και η ανομία, να 
μειωθεί η συνεργασία και να χαθεί η αίσθηση της ταυτότητας. Διαπιστώ-
σεις σαν τις παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη αξία τώρα, που οι ραγδαίες και 
συχνά ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής αφήνουν πολλούς από 
μας με κομμένη ανάσα και μια βαθιά αίσθηση ανησυχίας και ανασφάλειας. 
Η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, αλλά κι εκείνη που μοιραζόμα-
στε με άλλους, με γείτονες, με φίλους, με συμμάχους και με ολόκληρη την 
ανθρωπότητα, μας βοηθά να βρίσκουμε εκ νέου τον προσανατολισμό μας.

Κάποια στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παρά-
δειγμα οι αρχαιότητες, χαίρουν προστασίας ήδη από τις πρώτες δεκαετίες 
ζωής του ελληνικού κράτους, ενώ ο παραδοσιακός βίος των Ελλήνων (ή 
ακριβέστερα κάποιες όψεις του) υπήρξε από νωρίς αντικείμενο μελέτης, κα-
ταγραφής και διάσωσης, μέσω της λαογραφίας. Σταδιακά, όλο και περισσό-
τερα στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς καταγράφονται και 
εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας. Το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα 
και το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί, για παράδειγμα, αναγνωρίζουν τη 
σημασία των καπνών και του μεταξιού, τόσο για την οικονομία όσο και 
για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοινοτήτων που εμπλέκονταν στην 
παραγωγή τους. Γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η πολιτιστική 
κληρονομιά δεν περιλαμβάνει μόνο μνημεία και υλικά κατάλοιπα του πα-
ρελθόντος, αλλά και γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες και αντιλήψεις. Νέες τεχνο-
λογίες επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή αυτών των όψεων της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, αλλά επίσης την κάνουν κατανοητή και προσιτή στο κοινό 
με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν στις μέρες μας σοβαρά διλήμματα. Πώς μπορεί κανείς να 
διατηρήσει την πολιτιστική του κληρονομιά, όταν όλα γύρω αλλάζουν; Αξί-
ζουν όλα τα στοιχεία αυτής της κληρονομιάς να διατηρηθούν και να περά-
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σουν στις επόμενες γενιές; Πώς μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες 
του σήμερα και να παραμείνουν επίκαιρα; Μήπως η διαδικασία αυτή στερεί 
την πολιτιστική κληρονομιά από το περιεχόμενό της και τη μετατρέπει σε 
κενό κέλυφος; Ποιος είναι αρμόδιος να δώσει αυτές τις απαντήσεις; Ποιος 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς; Έχουν οι 
τοπικές κοινότητες τη δύναμη να ορίσουν τι θεωρούν αυτές σημαντική πο-
λιτιστική κληρονομιά και τι όχι και να δράσουν αναλόγως; Ή, μήπως, είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα 
μέσω των μηχανισμών του; Όλα τα παραπάνω αποτελούν πεδίο έρευνας 
και ζυμώσεων σε επίπεδο κράτους, ομάδων κρατών, οργανισμών, όπως η 
UNESCO, και ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον 
κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υποστήριξη της ενό-
τητας των λαών που συμμετέχουν σε αυτήν και εκτιμώντας τα οφέλη από 
την ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα ζητή-
ματα που τις αφορούν, χρηματοδοτεί και στηρίζει έρευνες και δράσεις γύρω 
από θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το βιβλίο είναι προϊόν ενός τέ-
τοιου ερευνητικού προγράμματος, μέρος του χρηματοδοτικού μέσου ���������-
ZON 2020, που έγινε γνωστό με το αρκτικόλεξο PE��CLES.1 To αντικείμενο 
του προγράμματος εκφράζεται στον μακρόσυρτο αλλά περιεκτικό τίτλο του 
«Διατήρηση και αειφορική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
πολιτιστικών τοπίων των ευρωπαϊκών παράκτιων και θαλάσσιων περιο-
χών». Το πρόγραμμα εστίασε τις δράσεις του στις ακτές και τις θάλασσες 
της Ευρώπης. Με τη συνεργασία οκτώ κρατών και δώδεκα ερευνητικών 
φορέων τους, επιχείρησε να ερευνήσει το πώς βλέπουν οι τοπικές κοινωνί-
ες την παράκτια και θαλάσσια πολιτιστική τους κληρονομιά, τι σκέφτονται 
για το μέλλον της και τι κάνουν για αυτό. Πληροφορίες για το πρόγραμμα 
PE��CLES, για τις θεωρητικές του αρχές και για τις πλούσιες δράσεις του 
στις χώρες που συμμετέχουν, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στην ιστοσελί-
δα του προγράμματος https://www.pericles�heritage.eu/. Για το ελληνικό 
σκέλος του στο https://pericles.inale.gr/.

1 PERICLES: PrEseRvIng and sustainably governing Cultural heritage and Landscapes in 
European coastal and maritime regions (Grant Agreement No. 770504).

Τι είναι για σένα αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά;
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Σε περιοχές όπως η Ελλάδα, όπου κυριαρχεί η παρουσία της θάλασσας, η 
θαλασσινή πολιτιστική κληρονομιά είναι ιδιαίτερα σημαντική και πολύπλευ-
ρη. Λιμάνια, παράκτιοι οικισμοί, βιομηχανίες και βιοτεχνίες της θάλασσας, 
καρνάγια και σκάφη, είναι παραδείγματα της υλικής υπόστασης αυτής της 
κληρονομιάς. Τα θαλασσινά επαγγέλματα, ο τρόπος ζωής των παράκτιων 
κοινοτήτων, οι γνώσεις γύρω από τη θάλασσα και τις τεχνολογίες της, τα 
έθιμα και η κοσμοθεωρία τους, είναι μερικές από τις πιο φευγαλέες αλλά 
εξίσου σημαντικές άυλες όψεις. Η ελληνική συμμετοχή στο PE��CLES επέ�PE��CLES επέ� επέ-
λεξε να εστιάσει την έρευνα στην αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά, και μά-
λιστα στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου, με τις πλούσιες θάλασσες, την υψηλή 
αλιευτική παραγωγή και έναν πολιτισμό της αλιείας που τον νιώθει κανείς 
αβίαστα όπου κι αν βρεθεί στις ακτές αυτού του τόπου.

Παρόλο που αυτή η κληρονομιά στο ΒΑ Αιγαίο έχει πολύ βαθιές ρίζες στον 
χρόνο, η ιστορικότητά της, η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία της είναι 
ελάχιστα γνωστές. Με εξαίρεση τη δουλειά ορισμένων τοπικών ιστορικών 
και κάποιων φορέων, που έχουν ξεκινήσει την καταγραφή/διάσωση της αλι-
ευτικής ιστορίας στην περιοχή με εξαιρετικά αποτελέσματα, το μεγαλύτερο 
μέρος του χώρου παραμένει ακατάγραφο και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. 
Η αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής γίνεται κυρίως αντιληπτή 
ως αλιευτική παράδοση και ως τέτοια την περιγράφουν οι άνθρωποι με 
τους οποίους μιλήσαμε.

Βασικός άξονας των εργασιών στο πλαίσιο του PE��CLES ήταν μια πρώτη 
καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς που σώζεται ως τις 
μέρες μας. Πρόκειται για αρχική χαρτογράφηση, που διευκολύνει τη μελ-
λοντική ενασχόληση με το θέμα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και έχουν τη 
μορφή βίντεο, φωτογραφιών, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, βιβλιογρα-
φικών καταγραφών κ.ά. συγκεντρώθηκαν σε μια βάση δεδομένων, τη δια-
χείριση της οποίας έχει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισμού � ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ � ΔΗΜΗΤΡΑ) και το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης � Εργαστήριο «Οπτική Ανθρωπολογία. Εικόνα, μουσική, κείμενο».

Στην διάρκεια της έρευνας του PE��CLES μιλήσαμε με πολλούς ανθρώ�PE��CLES μιλήσαμε με πολλούς ανθρώ� μιλήσαμε με πολλούς ανθρώ-
πους, που σχετίζονται με την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά με διάφο-
ρες ιδιότητες, από ψαράδες και ιχθυεμπόρους, ως θαλάσσιους βιολόγους, 
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τοπική αυτοδιοίκηση και οικογένει-
ες που βάζουν το ψάρι τακτικά στο 
τραπέζι τους. Κάναμε σε όλους μια 
βασική ερώτηση, που είναι και ο 
τίτλος αυτού του βιβλίου: «Τι είναι 
για σένα αλιευτική πολιτιστική 
κληρονομιά;». Οι απαντήσεις που 
πήραμε ήταν ποικίλες και συχνά 
απρόσμενες. Πολλές είχαν μια νότα 
μελαγχολίας για όσα χάθηκαν, μια 
γερή δόση ανησυχίας για όσα αλλά-
ζουν ταχύτατα, αλλά και με εμφανές 
το πείσμα να κρατηθεί όσο γίνεται 
η αλιευτική παράδοση της περιο-
χής. Οι άνθρωποι με τους οποίους 
μιλήσαμε αντιλαμβάνονται ότι κάτι 
πρέπει να γίνει, χωρίς να ξέρουν τις 
περισσότερες φορές τι μπορεί να 
είναι αυτό. Μέρος της αλιευτικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΑ 
Αιγαίου έχει τη μορφή υλικών απο-
τυπωμάτων στον χώρο, όπως κτή-
ρια, αντικείμενα, αρχεία κ.ά. Τα διβά-
ρια (νταλιάνια) στις λιμνοθάλασσες 
κατά μήκος των ακτών της περιοχής, 
για παράδειγμα, είναι στοιχεία αυτής 
της αλιευτικής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, όπως και τα εκθέματα του 
Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου Κα-
βάλας. Η διατήρηση ή ο εκσυγχρο-
νισμός τέτοιων στοιχείων γίνονται 
αντιληπτά ως κάτι εφικτό. Όμως, το 
άλλο κομμάτι της αλιευτικής πολι-
τιστικής κληρονομιάς, το φευγαλέο, 

άυλο, και παρόλα αυτά πολύ διακρι-
τό, παρουσιάζει μεγαλύτερες προ-
κλήσεις. Πρόκειται για τη μη υλική 
πλευρά της εμπειρίας αυτών που βι-
ώνουν την αλιευτική παράδοση της 
περιοχής˙ για τις πλούσιες και σύν-
θετες γνώσεις που απαιτούνται για 
να εντοπιστούν τα ψάρια, να πετύχει 
το ψάρεμα, να αρματωθεί (συναρμο-
λογηθεί) ένα δίχτυ, να παστωθούν 
σωστά οι σαρδέλες ή να πετύχει το 
κάπνισμα του λυκουρίνου, αλλά και 
για δεξιότητες που καταγράφονται 
στις κινήσεις του σώματος. Η κίνη-
ση του καρπού όταν τινάζει τη σω-
ληνόβερνα και πιάνει τις σωλήνες ή 
η κίνηση του σώματος των ψαρά-
δων που τραβούσαν την πεζότρατα, 
μαθαίνεται με την εμπειρία και τη 
συμμετοχή, μεταδίδεται από γενιά 
σε γενιά με την εξάσκηση, σχεδόν 
ασυνείδητα. Η θρησκευτικότητα των 
ψαράδων, οι ιστορίες που διηγού-
νταν για πραγματικά και φανταστικά 
πλάσματα και γεγονότα, οι προφορι-
κές γενεαλογίες που φτάνουν πολύ 
πίσω στο χρόνο, είναι μέρος αυτού 
του φευγαλέου, αλλά πολύ ανθεκτι-
κού άυλου αλιευτικού πολιτισμού. 
Είναι αυτά που χάνονται πιο εύκολα 
όταν οι άνθρωποι σταματήσουν να 
τα ασκούν, να τα θυμούνται, να τα 
διηγούνται. Είναι αυτά που χάνονται 
όταν φεύγουν οι τελευταίοι παλιοί 

Τι είναι για σένα αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά;
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ψαράδες ή όταν κανείς δεν μαθητεύει πια μαζί τους.

Αυτό το βιβλίο αποτίνει φόρο τιμής σε αυτούς τους παλιούς, στους ανθρώ-
πους που διαφύλαξαν την άυλη αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά του ΒΑ 
Αιγαίου για αμέτρητες γενιές, που τη διαμόρφωσαν και την εμπλούτισαν. 
Καταγράφει ιστορίες της αλιείας έτσι όπως τις ξέρουν, τις καταλαβαίνουν 
ή τις θυμούνται οι άνθρωποι που διεκδικούν την αλιευτική πολιτιστική κλη-
ρονομιά τους, που είναι ζωντανοί φορείς της και τη θέλουν ως στοιχείο του 
μέλλοντός τους.

Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου

Η άυλη αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά είναι οι μνήμες αυτών που την 
έζησαν ή αυτών που άκουσαν τις διηγήσεις ή μελέτησαν την ιστορία της. 
Στο κεφάλαιο Η καθημερινότητα ενός παράκτιου ψαρά στη Σαμοθράκη τη δε-
καετία του 1950, ο γιος ενός ψαρά καταγράφει όσα του είπε και του έδειξε 
ο πατέρας του για τεχνικές και τρόπους ψαρέματος στα παράκτια νερά, ενώ 
στο κεφάλαιο Τότε με τις φρίσσες…. Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού 
τρατάρη, ένας άλλος γιος ψαρά περιγράφει πώς έβλεπε αυτή την εμπειρία 
με τα παιδικά του μάτια. Οι αναμνήσεις του μας ταξιδεύουν από το κατά-
στρωμα των καϊκιών που ψάρευαν ως το οικογενειακό τραπέζι και τις νο-
στιμιές της θάλασσας. Στο κεφάλαιο Ο πατέρας και τα παραγάδια, ο γιος και 
η κόρη ενός ψαρά αφηγούνται τις παράλληλες εμπειρίες τους, δείχνοντάς 
μας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους δύο παιδιά διαφορετι-
κού φύλλου βίωσαν την ψαράδικη ταυτότητα του πατέρα τους. Την ολο-
ζώντανη φωνή ενός παράκτιου ψαρά, που όργωνε τη θάλασσα γύρω από 
τη Σαμοθράκη και έζησε πολλές περιπέτειες, την ακούμε στο κεφάλαιο Το 
μπουρίνι και άλλοι κίνδυνοι της ψαρικής, που αποτελεί απομαγνητοφώνηση 
μιας συνέντευξης που έδωσε ο ίδιος στα παιδιά του το 2000. Η κυρά Ζωή 
και τα μεταξωτά δίχτυα μας ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο, σε αυτόν των 
τεχνολογιών της θάλασσας, ειδικά στην κατασκευή των διχτυών, και μας 
εισάγει στο θέμα του ρόλου των γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες. Το 
επόμενο κεφάλαιο Τσιπουράκι με μεζέ αντζούγα και τα παστωτζίδικα της Κα-
βάλας, μέσα από τη ζωντανή μαρτυρία ενός βιοτέχνη παστωτζή, ζωντανεύει 
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τον χώρο της μεταποίησης των ψαριών και των παστωτζίδικων, βιοτεχνιών 
με μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία μερικές δεκαετίες πριν.

Το κεφάλαιο Η αξία της παράδοσης και οι ψαράδες μοναχοί στο Άγιο Όρος: 
Φώτης Κόντογλου σχολιάζει την έννοια της παράδοσης, όπως την αντιλαμ-
βανόταν ο Φώτης Κόντογλου και άλλοι διανοούμενοι της εποχής του, και 
αναπαράγει μια γοητευτική περιγραφή της ζωής καλόγερων ψαράδων στο 
Άγιο Όρος στη δεκαετία του 1930, ενώ το επόμενο κεφάλαιο Ψαρεύοντας 
στις αρχαίες ακτές του ΒΑ Αιγαίου μας μεταφέρει ακόμη πιο πίσω στον χρό-
νο και περιγράφει την αλιεία στις ακτές του ΒΑ Αιγαίου χιλιάδες χρόνια πριν. 
Αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι οι μνήμες, συνειδητές ή 
όχι, της αλιείας στη περιοχή έχουν βαθιές ρίζες.

Ο τρόπος που βλέπουν οι ψαράδες τον εαυτό τους, τους άλλους και τον 
κόσμο της αλιείας, διακρίνεται στα λόγια τους, που ζωντανεύουν στο κε-
φάλαιο Αφηγήσεις περί αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί παρατίθε-
νται αποσπάσματα από συνεντεύξεις, που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος PE��CLES. Το επόμενο κεφάλαιο Οι μνήμες και η ψαράδικη 
ταυτότητα στη σύγχρονη Καβάλα αξιοποιεί το ίδιο υλικό για να διερευνήσει 
ένα βασικό θέμα, που επανέρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλα 
σχεδόν τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου, τη μνήμη, και πιο συγκεκριμένα 
αυτή που σχετίζεται με την Μικρασιατική Καταστροφή και την προσφυγιά. 
Η τεχνολογικά αναπτυγμένη αλιεία στην περιοχή του Τσεσμέ της Μικράς 
Ασίας στις αρχές του 20ου αιώνα, που ασκούνταν από Έλληνες ψαράδες, 
μεταφέρθηκε στο ΒΑ Αιγαίο και στις ακτές του με τους πρόσφυγες κατά 
την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Αυτή υπήρξε κομβική στιγμή στην 
ιστορία της ελληνικής αλιείας και παρέχει το κυρίαρχο πλαίσιο μέσα στο 
οποίο διαμορφώνεται η ταυτότητα των ψαράδων της περιοχής. Αυτή η ενό-
τητα κεφαλαίων συμπληρώνεται με ένα ακόμη, με τίτλο Ομιλούντα αρχεία: 
η αλιεία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό γίνεται μια περιγραφή 
της αλιείας στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης με βάση αρχειακό, γραπτό 
και φωτογραφικό υλικό. Τα αρχεία συμπληρώνουν και στηρίζουν τη μνήμη.

Η επόμενη ενότητα εστιάζει στη διατήρηση, ανάδειξη και διαχείριση της 
αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινά με το κεφάλαιο Ένα μουσείο 
της θάλασσας στην Καβάλα, που παρουσιάζει και περιγράφει το Δημοτικό 

Τι είναι για σένα αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά;
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Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, τους θησαυρούς του, αλλά και τις προκλήσεις 
που συνδέονται με τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού. Ακολουθεί ένα κε-
φάλαιο αφιερωμένο στον ντόπιο λαϊκό ζωγράφο Διαμαντή Κέφη, χαρακτη-
ριστική φιγούρα του λιμανιού της Καβάλας, που με το πινέλο του απα-
θανάτισε σκάφη, δράσεις και πρόσωπα της εποχής του, και που έργα του 
εκτίθενται στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια εστιάζουν στο πώς ο φυσικός κόσμος, τα 
θαλάσσια τοπία, τα ψάρια και τα θαλασσινά, γίνονται το υπόβαθρο αλλά 
και οι πρωταγωνιστές στη δημιουργία της αλιευτικής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του τόπου. Το πρώτο από αυτά τα κεφάλαια περιγράφει το Φυσικό 
κόσμο των ψαράδων του ΒΑ Αιγαίου και σχολιάζει το πώς αυτός εμπλέκεται 
στον πολιτισμό της αλιείας. Τα κεφάλαια Καρχαρίες: τρομαχτικοί, ευαίσθητοι 
και άκρως γοητευτικοί, Κέφαλοι: το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο και Ο νό-
στος των χελιών της Βιστωνίδας: μια ιστορία αντοχής και μεταμορφώσεων 
εστιάζουν σε ένα ψάρι το καθένα. Τα ψάρια αυτά έχουν αφήσει ένα έντονο 
πολιτισμικό αποτύπωμα και απασχόλησαν, το καθένα με τον τρόπο του, την 
οικονομία, την επιστήμη, την τέχνη και το φαντασιακό των ανθρώπων από 
την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Το κεφάλαιο Τα γνωμικά της θάλασσας περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό 
παροιμιών και εκφράσεων, που έχουν θέμα τους το ψάρεμα και τη θά-
λασσα. Συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου από ολόκληρη την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη. Όλα είναι μέρος του καθημερινού μας λόγου και 
αντανακλούν τον πλούτο και το βάθος της αλιευτικής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του ΒΑ Αιγαίου. Ακόμη κι όταν δεν το σκεφτόμαστε, ακόμη κι όταν 
δεν ταυτιζόμαστε με τον κόσμο της αλιείας, η αλιευτική πολιτιστική μας 
παράδοση είναι κομμάτι όλων μας. 

Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα φωτογραφικό επίλογο. Παλιές φω-
τογραφίες εικονογραφούν όψεις της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
του ΒΑ Αιγαίου και αποτελούν ένα οπτικο αρχείο για μια σειρά θεμάτων 
που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα κεφάλαια.



2. Η καθημερινότητα ενός 
παράκτιου ψαρά στη 
Σαμοθράκη 
τη δεκαετία του 1950
από αφήγηση του ψαρά Θεόδωρου 
Κουτράκη 
– γράφει ο Μάνος Κουτράκης

9

Στη Σαμοθράκη φτάσαμε το ’23 με την καταστροφή. Ήρθαμε από τα 
Μοσχονήσια στο Αϊβαλί με την τσερνίκα1, ψαράδες για γενιές ολόκληρες. 
Εμείς είχαμε φύγει ήδη από το 1919 και πήγαμε στην Τένεδο, όπου 
γεννήθηκα. Άλλα αδέρφια και ξαδέρφια πήγαν Μυτιλήνη, Λήμνο και Θάσο, 
αλλά ο πατέρας μου με τον αδερφό του τον Λευτέρη διάλεξαν τη Σαμοθράκη. 
Δεν υπήρχαν τότε ψαράδες στο νησί, δεν ξέραν από ψάρια, γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι ήταν οι πιο πολλοί, με τα κατσίκια. Φτιάξαμε μια παράγκα 
και ξεκινήσαμε ξανά τη ζωή μας, μάθαμε τα νερά και φτιάξαμε εργαλεία. 
Τα καταφέραμε όμως, γιατί είχε πολλά ψάρια τότε. Εμένα με σταμάτησε 
από το δημοτικό ο πατέρας μου τρεις μήνες πριν το τελειώσω, για να τον 
βοηθάω στο καΐκι. Τότε η δουλειά του ψαρά ήταν πολύ δύσκολη, επίπονη 
και χωρίς κέρδος, αλλά αυτό ξέραμε. Σε κάθε βάρκα δούλευαν δύο άτομα, 
που ο καθένας είχε τα δικά του δίχτυα, συνήθως μόνο απλάδια. Λίγα βέβαια, 
10-20 δίχτυα ο καθένας, γιατί ήταν ακριβά και δύσκολο να δουλευτούν, 
αφού όλες οι εργασίες γίνονταν με τα χέρια. Λίγο πριν τη δύση του ήλιου 

1 Τσερνίκα ή Τσερνίκι: παραδοσιακό μικρό ιστιοφόρο μήκους 8-10 μ., με δύο πανιά, το οποίο 
χρησιμοποιούνταν συχνότερα στα ανατολικά παράλια του Αιγαίου.

Ο Θόδωρος Κουτράκης ρίχνει τα δίχτυα 
(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).
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οι βάρκες ξεκινούσαν με το πανί για το μέρος που θα δούλευαν, συνήθως 
πολύ κοντά στην ακτή, στο κατάγιαλο. Φτάνοντας στο επιλεγμένο σημείο 
μια ντάνα (ομάδα) διχτυών χρησιμοποιούνταν για το καρτέρι ή αποστατό. 

Τέσσερα συνήθως δίχτυα, 30 οργιές το καθένα (50 μ. περίπου), καλάρονταν 
κάθετα στην ακτή, ξεκινώντας από τα ρηχά. Ο ένας από τους δύο ψαράδες 
έμπαινε στο γαβούνι, τη μικρή τρύπα που έχουν στην πλώρη οι βάρκες, και 

Ξεψάρισμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 11 Ιουνίου 
1968 (φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).
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Η καθημερινότητα ενός παράκτιου ψαρά στη Σαμοθράκη τη δεκαετία του 1950

έριχνε τα δίχτυα, που ήταν ήδη λεντισμένα, απλωμένα δηλαδή 
στην κουπαστή και βρεγμένα για να μη μπλέκονται μεταξύ 
τους στη θάλασσα, πρώτα το κάτω άκρο, δεμένο στην αρχή με 
τα μολύβια σε μια πέτρα, και μετά την πάνω μεριά με τα φελλά. 
Η βάρκα έκανε σιγά σιγά σία με τα κουπιά, πήγαινε δηλαδή 
πίσω, αφήνοντας λίγο λίγο το δίχτυ να πέφτει στο νερό, σύμ- λίγο το δίχτυ να πέφτει στο νερό, σύμ-λίγο το δίχτυ να πέφτει στο νερό, σύμ-, σύμ-
φωνα με τα κουμάντα του ψαρά που το άφηνε, μόλα, λάσκα, 
μάινα. Με τις τελευταίες 50 οργιές των διχτυών (1,5 δίχτυ), 
σχηματιζόταν η γκατζούνα, ένα κυκλικό ρίξιμο του διχτυού για 
1,5 στροφή (σχήμα σαλιγκαριού) πάντα προς την ανατολή, 
γιατί «τα ψάρια τρέχουν προς την ανατολή». Στο τέλος έμπαινε 
η σημαδούρα ή κορύφι, ένα κλειστό δοχείο, συνήθως από ξερή 
κολοκύθα, που στο επάνω μέρος του είχε δεμένο ένα κοντάρι 
με σημαία, με τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο κάθε ψαράς 
για να αναγνωρίζει τα δίχτυα του. Πιο κάτω στήνονταν κι άλλα 
καρτέρια, ανάλογα με τα δίχτυα που υπήρχαν διαθέσιμα. Με 
τα καρτέρια πιάνονταν γόπες, σαφρίδια, μελανούρια, μένουλες 
και άλλα ψάρια. Κατόπιν, σε άλλο σημείο, θα ξεκινούσαν οι 
βολές. 

Στη βολή, που γινόταν το βράδυ, τα δίχτυα ξεκινούσαν να 
ρίχνονται πάλι από τα ρηχά και μετά από ένα δίχτυ (50 μ.) η 
βάρκα έστριβε κάνοντας κάθετη γωνιά και τα υπόλοιπα δίχτυα 
ρίχνονταν παράλληλα με την ακτή. Στο τέλος πάλι έφτιαχναν 
γκατζούνα. Μετά, η βάρκα έμπαινε ανάμεσα στα δίχτυα και την 
ακτή και ξεκινούσε το βόλασμα, το χτύπημα δηλαδή του νερού 
σε όλο το μήκος του διχτυού μέχρι το αρχικό σημείο, με το 
βολαχτήρα, ξύλινο εργαλείο που μοιάζει με μεγάλο γουδοχέ-οχέ-
ρι. Παράλληλα, κρεμιόταν ψηλά το φανάρι, που μέχρι εκείνη 
τη στιγμή ήταν μέσα στη βάρκα. Τα ψάρια, τρομαγμένα από 
τον θόρυβο και από το ξαφνικό φως, έφευγαν προς όλες τις 
κατευθύνσεις και έπεφταν έτσι στα δίχτυα. Τα δίχτυα, στη 
συνέχεια, σηκώνονταν γεμάτα ψάρια, κυρίως στη γκατζούνα, 
γιατί το ψάρι δε μπορεί να αλλάξει την πορεία του γρήγορα και 
κυκλικά. Έτσι πιάνονταν γόπες, σαφρίδια, μελανούρια, αλλά 
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και κέφαλοι, μουρμούρια κ.ά. Οι βολές συνεχίζονταν μέχρι να κουραστούν 
οι ψαράδες, συνήθως μέχρι τις 12-2 το πρωί. 

Πολλές φορές συνεργάζονταν 4-5 βάρκες μαζί κάνοντας τη λεντησιά, 
ενώνοντας δηλαδή στη σειρά τα δίχτυα τους, για να κλείσουν μεγαλύτερο 
μέρος της ακτής, μιας και δεν είχαν πολλά δίχτυα. Μετά έμπαιναν όλες 
οι βάρκες στο κλεισμένο τμήμα και προχωρούσαν παράλληλα, σιγά σιγά, 
και έδιωχναν τα ψάρια προς τα δίχτυα ανεβοκατεβάζοντας το σκαντήλι, το 
αριθμημένο σχοινί με μια δεμένη πέτρα ή κομμάτι άσπρο μάρμαρο στην 
άκρη, που χρησιμοποιούνταν για να μετριέται το βάθος.

Στη συνέχεια, τα ίδια δίχτυα στήνονταν για καρτέρι και οι ψαράδες έπεφταν 
για ύπνο για 2-3 ώρες μέσα στη βάρκα. Με το χάραμα μαζεύονταν τα 
δίχτυα από τα καρτέρια και με το πανί επέστρεφαν στο λιμάνι. Εκεί 

Λεντησιά: πώς έμπαιναν τα δίχτυα και οι βάρκες 
σε σχέση με την ακτογραμμή 

(σχέδιο: Μ. Κουτράκης και Δ. Μυλωνά).
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έπρεπε να ξεψαριστούν τα δίχτυα, 
με τη βοήθεια των γυναικών που 
ήδη περίμεναν, με μεγάλη όμως 
προσοχή για να μη γίνει ζημιά στο 
δίχτυ. Οι επιδιορθώσεις στις ζημιές, 
δηλαδή στα σκισίματα, κυρίως από 
τα δελφίνια που μαζί με τα ψάρια 
έκοβαν και μεγάλα κομμάτια διχτυού, 
γίνονταν με την ξύλινη σαίτα, που 
ο κάθε ψαράς κατασκεύαζε μόνος 
του (οι καλύτερες ήταν από ξύλο 
αγριελιάς), χρησιμοποιώντας απλή 
βαμβακερή κλωστή ραψίματος. Οι 
μεγάλες τρύπες χρειάζονταν και 
μπάλωμα με κομμάτια από δίχτυ. 
Μετά το ξεψάρισμα τα δίχτυα 
έπρεπε να πλυθούν με νερό, για να 
μη σαπίσουν και να απλωθούν για 
να στεγνώσουν στα παλούκια που 

«Ενθύμιον της Καβάλας, η πρωτεύουσα», 1944. 
Ο Θόδωρος Κουτράκης στέκεται δεξιά 

(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).

Η καθημερινότητα ενός παράκτιου ψαρά στη Σαμοθράκη τη δεκαετία του 1950

είχε ο κάθε ψαράς τοποθετημένα στην παραλία. Το απόγευμα τα δίχτυα 
μαζεύονταν και λεντίζονταν πάνω στη βάρκα, ώστε να είναι έτοιμα για να 
ριχτούν και πάλι στη θάλασσα.

Δουλεύαμε κυρίως με μπουνάτσα, δεν ήταν εύκολο να δουλέψεις με καιρό. Αν 
σε έπιανε καιρός στα ανοιχτά, χάθηκες.  Έτσι μας έπιασε μια φορά μπουρίνι 
στη βάρκα με τον αδερφό μου και καρφώσαμε το αμπάρι, δεθήκαμε στη 
λαγουδέρα2 και μας πήρε ο καιρός και ξωριάσαμε στην Ίμβρο. Κάναμε μια 
βδομάδα να γυρίσουμε, μας βοήθησαν και οι ντόπιοι, Έλληνες όλοι τότε, 
μόνο μια φρουρά είχε Τούρκους. Στο νησί μας είχαν για πνιγμένους, πώς 
σωθήκαμε μόνο ο Άι Νικόλας το ξέρει.

Όταν το καλοκαίρι είχε νοτιά, ήταν καλές μέρες για ψάρεμα, γιατί με τη θο-, γιατί με τη θο-
λούρα που είχε δημιουργηθεί στα νερά ήταν εύκολο να πιαστούν ψάρια ή 
γαρίδες ακόμη και τη μέρα. Έτσι, όταν ησύχαζε κάπως η θάλασσα, οι βάρκες 

2 Λαγουδέρα: ξύλινο στέλεχος του πηδαλίου μιας βάρκας.
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ξεκινούσαν και έριχναν τα δίχτυα, 
σχηματίζοντας γκατζούνα στο τέλος. 
Μετά από λίγο, τα σήκωναν γεμάτα 
γαρίδες, τα πήγαιναν πίσω στο λιμάνι, 
όπου οι γυναίκες των ψαράδων 
περίμεναν στον μόλο. Άφηναν τα 
γεμάτα δίχτυα για να τα ξεψαρίσουν 
οι γυναίκες και αυτοί γυρνούσαν στη 
θάλασσα για να ρίξουν άλλη ομάδα 
διχτυών. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι το 
σούρουπο.

Τα δίχτυα άντεχαν αυτήν τη χρήση 
για μία χρονιά, αν δεν τα χαλού-, αν δεν τα χαλού-
σαν τα δελφίνια. Πριν τα Χριστού-
γεννα το ψάρεμα σταματούσε, το 
καΐκι τραβιόταν στο καρνάγιο για 
καλαφάτισμα, να καθαριστεί και να 
βαφτεί, ώστε να είναι έτοιμο για 
τον Φλεβάρη, όταν θα σταματούσαν 
οι κακοκαιρίες, για να ξαναριχτεί 
στη θάλασσα. Καρνάγιο είχε 
στην Αλεξανδρούπολη και στη 
Θάσο, όπου φτιάχνονταν καΐκια 
παραδοσιακά. Εκεί έφτιαξα και εγώ 
το δικό μου σκαρί, τον «Ταξιάρχη», 
όπως η βυζαντινή εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, η μητρόπολη του 
Μοσχονησιού. Τότε φτάναμε μέχρι 
την Καβάλα για να δώσουμε ψάρια. 

Τους χειμερινούς μήνες, εκτός από 
την προετοιμασία του σκάφους, 
γινόταν και το αρμάτωμα των 
διχτυών. Αγοράζαμε τα πανιά, το 
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Καλαφάτισμα της ψαρόβαρκας στο καρνάγιο της Αλεξανδρούπολης, 1 Ιουλίου 1970 
(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).

βαμβακερό δίχτυ δηλαδή, τα καννάβινα σκοινιά (ανθεκτικά σχοινιά από 
κάνναβη), τα μολύβια, που ήταν σε μικρές πλάκες και τα διπλώναμε γύρω 
από το σκοινί, και τα φελλά, που ήταν φτιαγμένα από φλοιό πεύκου. Στη 
συνέχεια στο σπίτι, συνήθως οι γυναίκες, με τη σαΐτα, που ήταν τυλιγμένη η 
κλωστή και το μέτρο, κομμάτι λεπτού καλαμιού με το οποίο υπολογίζονταν 
κάθε πότε θα μπει μολύβι ή φελλός πάνω στο σχοινί, ένωναν τα διάφορα 

Η καθημερινότητα ενός παράκτιου ψαρά στη Σαμοθράκη τη δεκαετία του 1950
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μέρη, δίνοντας τη σωστή χάρη, δηλαδή χαλαρότητα, στο δίχτυ. Κάθε ψαράς 
είχε τα δικά του μέτρα, που τα προσάρμοζε ανάλογα με την εμπειρία του 
για διαφορετικά είδη ψαριών. Στα απλάδια, στο πάνω μέρος του διχτυού 
έμπαινε το σχοινί με τα φελλά, όπου ενωνόταν το δίχτυ, και στο κάτω 
μέρος το σχοινί με τα μολύβια, έτσι ώστε το δίχτυ να μένει κάθετα στο νερό 
πιάνοντας τα ψάρια που περνάνε. Στα μανωμένα, που φτιάχναμε αργότερα, 
έμπαινε και ο μανός, διπλό στρώμα διχτυού μπρος και πίσω, που έκανε το 
δίχτυ να λειτουργεί σαν παγίδα. Την επόμενη χρονιά κοβόταν η κλωστή και 
χωριζόταν το δίχτυ από τα σχοινιά και με την ίδια διαδικασία αρματωνόταν 
νέο δίχτυ στα παλιά σχοινιά που αντέχανε για χρόνια. Στο τέλος βάφαμε 
καφέ τα δίχτυα, με βαφή που φτιάχναμε από τη φλούδα καρυδιού. Στο 
ζουμί από τη φλούδα βουτούσαμε και τα χέρια μας για να σκληρύνουν, να 
αντέχουν στο ξεψάρισμα και να μη ματώνουν.

Μετά από χρόνια πήγα στην Αλεξανδρούπολη, όπου ήταν πιο εύκολη η 
ζωή αλλά πιο μακριά οι ψαρότοποι. Βάλαμε και μηχανή, προσαρμόσαμε 
από μια παλιά Μερσεντές και το κάναμε μοτόρι, βγήκαν και τα νάιλον, τα 
γιαπωνέζικα δίχτυα που άντεχαν πιο πολύ και δεν θέλαν πλύσιμο. Ρίχναμε 
τα δίχτυα το απόγευμα και πηγαίναμε πριν το χάραμα να τα σηκώσουμε. 
Έπρεπε με το φως να είμαστε στο λιμάνι που περίμεναν οι γυναίκες για το 
ξεψάρισμα και να τελειώσουμε πριν σηκωθεί ο ήλιος και χαλάσει τα ψάρια. 
Μέσα στη νύχτα βρίσκαμε τα δίχτυα με τα σημάδια στην ξηρά και με το 
βάθος που μετρούσαμε με το σκαντήλι. Τότε δουλεύαμε και με καιρούς 
και πηγαίναμε και μακριά, φτάναμε στην Τουρκία. Αλλά οι Τούρκοι μας την 
είχαν φυλαγμένη, μια φορά κάναμε έναν μήνα φυλακή και κοντέψαμε να 
χάσουμε και το καΐκι, αλλά μετά μας άφησαν.

Ο χειμώνας ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για τους ψαράδες, γιατί δεν είχαν 
καθόλου έσοδα, αναγκάζονταν λοιπόν να δανείζονται από τους μανάβηδες, 
τους χοντρέμπορους δηλαδή των ψαριών, με τον όρο ότι θα δίνουν μόνο 
σε αυτούς την παραγωγή τους και σε συγκεκριμένες τιμές. Έτσι το εμπόριο 
ήταν στα χέρια των εμπόρων, καθώς αυτοί καθόριζαν τις τιμές πώλησης 
και καρπώνονταν την υπερβολική, συνήθως, διαφορά από την τιμή που τα 
πουλούσαν οι ψαράδες. Αργότερα κάναμε συνεταιρισμό και καταφέραμε να 
παίρνουμε τα λεφτά που άξιζε η ψαριά μας.
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Η έκδοση αυτού του βιβλίου ήταν για μένα και για τα αδέλφια μου, 
τον Αποστόλη και τη Φιλίτσα, μια καλή αφορμή να θυμηθούμε τα 
παιδικά και νεανικά μας χρόνια. Ως παιδιά ψαράδικης οικογένειας, η 
καθημερινότητά μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είχε να κάνει με 
τα ψάρια και το ψάρεμα! Αυτό που ακολουθεί είναι μερικές από τις 
αναμνήσεις μας για έναν ψαράδικο κόσμο που πια δεν υπάρχει.

Η βιντζότρατα “Δελφίν”, οι τράτες και οι καλάδες

Ο παππούς Κυριάκος, γνωστός στην κοινωνία των ψαράδων ως Παρασχά-
ρας, και στη συνέχεια ο πατέρας Τάκης (Αναστάσιος) βιοπορίστηκαν σε όλη 
τη ζωή τους με το οικογενειακό καΐκι, την τράτα (βιντζότρατα) «Δελφίν». 
Συνέχισαν κι αυτοί, όπως κι άλλοι ψαράδες στην Καβάλα, την οικογενειακή 
παράδοση που κρατούσε από τη Μικρά Ασία, και συγκεκριμένα από την 
Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. Το Δελφίνι μας, εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο 
Καβάλας με α/α 537, ήταν ένα τρεχαντήρι μήκους ένδεκα (11) μέτρων και 
χωρητικότητας τρεισήμισι (3,5) κόρων, που κατασκευάστηκε στη δεκαετία 
του 1930. Εκείνα τα χρόνια αποσύρονταν οι στενές κωπήλατες τράτες με 
τις οποίες ήρθαν στην Καβάλα οι οικογένειες των τρατάρηδων προσφύγων 
από τον Τσεσμέ κι άρχισαν να μπαίνουν στα καΐκια οι μηχανές και να χτίζο-
νται τα αλιευτικά σε διαφορετικού τύπου σκαριά. 

Οι βιντζότρατες ψάρευαν κοντά στην ακτή, με συρόμενο σάκο πάνω από 

3. Τότε με τις φρίσσες... 
Αναμνήσεις των παιδιών 
ενός παλιού τρατάρη

Κυριάκος Λυκουρίνος
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τον βυθό. Αφού κύκλωναν μια περιοχή με τα δίχτυα, στη συνέχεια το καΐκι 
φουντάριζε στα 50-100 μέτρα από την ακτή και τραβούσαν τα δίχτυα προς 
τα έξω. Παλιά, το τράβηγμα των διχτυών γινόταν με τα χέρια, είτε μέσα από 
το καΐκι είτε από τη στεριά (πεζότρατες). Μετά τον πόλεμο, όμως, μπήκαν 
στα καΐκια τα βίντζια (εξού και ο όρος βιντζότρατα) και έτσι το τράβηγμα των 
διχτυών της τράτας με τα χέρια έγινε παρελθόν.

Ο πατέρας δούλεψε μέσα στο «Δελφίν» για περισσότερα από 60 χρόνια 
και τα ψάρια ήταν το επίκεντρο της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
και -χωρίς υπερβολή- της ζωής του. Ψάρευε και με την τράτα και με τα 
δίχτυα, ανάλογα με την εποχή του χρόνου (βλ. παρακάτω). Ανώτερη, όμως, 
θεωρούσε τη δουλειά του τρατάρη. Έλεγε ότι απαιτεί μεγάλη εμπειρία και 
πολλές ικανότητες, ότι δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Μάλλον είχε 
δίκιο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το δίχτυ της τράτας -από τη μάτσα και τις 
μπάντες μέχρι και τον σάκο- έπρεπε να το συναρμολογήσει ο ίδιος ο τρατά-

Η τράτα “Δελφίν” περίπου στα 1950, με τον παππού Παρασχάρα στο τιμόνι 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Λυκουρίνου).



Ξεφόρτωμα και δημοπρασία ψαριών στην προκυμαία, περίπου 1960, πριν από την ανέγερση της 
ιχθυόσκαλας στα τέλη της ίδιας δεκαετίας (φωτογραφία: ΓΑΚ Ν. Καβάλας). 
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ρης, και μάλιστα με πολλή μαστοριά 
για να μη στρίψουν τα σκοινιά, να 
μπουν με σωστό τρόπο τα φελλά και 
οι βαγιόλες (οι φελλοί και τα μολύ-
βια) κλπ. Όσο για τις συνθήκες δου-
λειάς, θεωρούσε την τράτα ασυγκρί-
τως πιο κοπιαστική, ενώ έλεγε ότι τα 
καλοκαίρια με τα δίχτυα η δουλειά 
ήταν πολύ πιο ανθρώπινη. Δεν είναι 
ίσως τυχαίο ότι εκτός από τις τράτες 
της Καβάλας, που στο σύνολό τους 
ανήκαν σε οικογένειες από την Αγία 
Παρασκευή του Τσεσμέ, τράτες δεν 
υπήρχαν στην περιοχή παρά ελάχι-
στες (στην Καλλιράχη και στην Πο-
ταμιά της Θάσου).

Οι καλύτεροι μήνες για την τράτα, 
δηλαδή οι μήνες με τις πιο αποδο-
τικές ψαριές, ήταν ο Οκτώβριος και 

ο Μάιος. Τότε η τράτα καλάριζε 4-5 
μέχρι και 7 φορές τη μέρα, συνή-
θως σε κοντινά μέρη. Σε περίπτωση 
που υπήρχαν ψάρια στην περιοχή, 
η δεύτερη καλάδα άρχιζε από εκεί 
που τελείωνε η πρώτη κ.ο.κ. Ανάμε-
σα στις καλάδες οι ψαράδες έκαναν 
τη διαλογή των ψαριών, ενώ μετά 
την τελευταία καλάδα έκαναν το 
σκουλάρισμα του σάκου, δηλαδή τον 
κρεμούσαν και τον τίναζαν για να 
πέσουν τα ψιλά ψάρια και να είναι 
καθαρός και έτοιμος για την επόμε-
νη μέρα. 

Το καΐκι έβγαινε από το λιμάνι αξη-
μέρωτα και γυρνούσε το απόγευμα, 
για να παραδώσει τα ψάρια στην 
ιχθυόσκαλα. Μέχρι και τη δεκαετία 
του 1960, πριν να κατασκευαστεί η 

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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ιχθυόσκαλα, οι τράτες βιάζονταν να 
πιάσουν λιμάνι για να προλάβουν το 
σχόλασμα των καπνεργοστασίων. Χι-
λιάδες καπνεργάτες περνούσαν τότε 
μπροστά από καΐκια της προκυμαίας, 
για να προμηθευτούν το ολόφρεσκο 
και φθηνό ψαράκι, το φαγητό του 
βραδινού ή της επόμενης μέρας. 

Στην ίδια εκείνη προκυμαία, απένα-
ντι από τα παλιά ψαράδικα και την 
παλιά Εμπορική Τράπεζα, γίνονταν 
και οι αγοραπωλησίες των ψαριών. 
Κάθε πρωί τα καΐκια ξεφόρτωναν τις 

Δημοπρασία ψαριών στη προκυμαία, περίπου 1960 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Κώστα).

ξύλινες κάσες και άρχιζε η δημοπρα-
σία ενώπιον των ψαράδων και των 
εμπόρων. Τα ψάρια που προορίζο-
νταν για τοπική κατανάλωση έπαιρ-
ναν τη θέση τους στους πάγκους των 
ιχθυοπωλείων, στα είκοσι δύο μικρά 
μαγαζάκια, παρατεταγμένα το ένα 
δίπλα στο άλλο, στα γραφικά παλιά 
ψαράδικα, που τώρα μας λείπουν.

Για τα παιδικά μας μάτια οι πιο γοη-
τευτικές και ανεξίτηλες στον χρόνο 
εικόνες ήταν το άδειασμα του σάκου 
στην κουβέρτα του καϊκιού και η δι-
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αλογή των ψαριών που αμέσως ακολουθούσε. Τις περισσότερες φορές ο 
σάκος είχε μια ποικιλία θαλάσσιας ζωής: ψάρια, μαλάκια, οστρακόδερμα, 
μέδουσες κλπ. σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και χρώματα, που όλα σπαρ-
ταρούσαν μπροστά μας. Το να τα ξεχωρίσεις και να τα τοποθετήσεις σε 
ξύλινες κάσες δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά (αρκεί να υπήρχαν δι-
αθέσιμα χέρια), όμως πάντα υπήρχε ο φόβος για τα αγκάθια των ψαριών, 
κυρίως της δράκαινας και του σκορπιού. Κίνδυνος ήταν και οι σαλούφες 
(μέδουσες), γιατί, καθώς τα ψάρια χοροπηδούσαν γύρω, σκορπούσαν στον 
αέρα υγρά από τις τσούχτρες. Οι ψαράδες φορούσαν μάσκα για να προ-
φυλαχθούν, όμως τα μάτια του πατέρα (μια φορά και του αδελφού μου) τα 
θυμάμαι συχνά κατακόκκινα.

Όμως, και το ανέβασμα των διχτυών είχε τη γοητεία του. Θυμάμαι πόσο 
όμορφες φαίνονταν οι κόκκινες σκορπιομάνες πριν να φτάσουν στην επι-
φάνεια της θάλασσας και με πόση λαχτάρα και περιέργεια περιμέναμε τα 
μεγάλα ψάρια, που ο όγκος τους διακρινόταν από πολύ βαθιά στην κρυ-
στάλλινη θάλασσα. Μια καλοκαιριάτικη μέρα, ανοιχτά από του Σωτήρος 
στα δίχτυα πιάστηκε ένα μεγάλο Κελέρι, που το μήκος του ξεπερνούσε το 
ανθρώπινο μπόι. Καθώς ήταν μια από τις λίγες φορές που ο πατέρας μας 
είχε πάρει μαζί του, είχαμε τη σπάνια ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες της 
σκληρής αναμέτρησης των δύο ψαράδων με το σκυλόψαρο… 

Τα ψάρια στο τραπέζι μιας ψαράδικης οικογένειας

Το ψάρι δεν έλειπε ποτέ από το σπίτι μας. Τις εποχές μάλιστα που δού-
λευαν οι τράτες, υπήρχε μόνιμα στο καθημερινό μας τραπέζι, έστω και για 
μεζέ. Ψαράκια συνηθισμένα και άφθονα, που δεν έπιαναν μεγάλη τιμή στις 
δημοπρασίες των εμπόρων, στους πάγκους των ιχθυοπωλείων και στο με-
νού των εστιατορίων και της ταβέρνας: σαρδέλες, κολιοί και σκουμπράκια, 
σαβρίδια και κοκκάλια, γόπες, αθερίνες και ζαργάνες, πού και πού κανένας 
λούτσος, καμιά μαρίδα, σπανιότερα και καμιά παλαμίδα. Επίσης, μικρά και 
φθηνά ψάρια του βυθού, τακτικοί επισκέπτες στον σάκο της τράτας και στο 
τηγάνι μας: σπάροι κυρίως και όλα τα συναφή, σαργοί και κακαρέλοι, χιόνες 
και σκαθάρια, σάλπες και τσέρουλες, μουρμούρες και κουτσομούρες, λυ-

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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θρινάκια και ψαλίδια (συναγριδάκια). Ωραιότερο απ’ όλα φαινόταν στα μά-
τια μας το λεγόμενο πετράγγουρο, ένα λαδοπράσινο ψάρι, μικρό μαγιάτικο. 
Όμως ακόμη και σήμερα έχω να λέω ότι μέσα στην τεράστια ποικιλία της 
ψαράδικης κουζίνας μας δεν υπήρχε ψάρι που να ξεπερνάει σε γλύκα και 
νοστιμιά τους ολόφρεσκους καλοτηγανισμένους σπάρους, που μόλις έπε-
φταν στο καυτό λάδι αμέσως γύριζαν την ουρά τους προς τα πάνω! Θα μου 
πείτε έχουν πολλά κόκαλα. Ε! Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή… 

Οι μεγάλοι του σπιτιού είχαν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα ψάρια που γίνονταν 
αχνιστά, με λίγο ζουμάκι, λαδάκι και μπόλικο λεμόνι, κατά προτίμηση τα 
σκυλάκια (γαλέους) και τους βάτους (σαλάχια). Φυσικά και τα ψάρια της 
σούπας: χριστόψαρα (ρέτουλες) και δράκαινες, χελιδονόψαρα και πέρκες, 
σκορπιούς και χάνους, λύχνους (τσιγαράδες) και φανάρια, που τα τελευ-
ταία χρόνια μάθαμε από την τηλεόραση ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα τα λένε 
πεσκανδρίτσες. Την κακαβιά συχνά την έφτιαχνε ο ίδιος ο πατέρας με την 
κλασική ψαράδικη συνταγή. Απ’ ό,τι θυμάμαι ήταν η δεύτερη σπεσιαλιτέ 
του. Πρώτη και αξεπέραστη ήταν το κρασάτο χταπόδι, που όσο και να παι-
δεύομαι δεν μπορώ να το πλησιάσω και τσατίζομαι! Θα προσθέσω όμως 
και τα αλμυρά που έφτιαχνε στο σπίτι. Όχι μόνο παστούς γαύρους και σαρ-
δέλες, αλλά κατά καιρούς και κολιούς, μέλουνες, σπάρους, μπαρμπουνάκια, 
σαβρίδια κ.ά., γενικά τα ψάρια που έβγαζε η τράτα.

Τα λεγόμενα καθαρά ψάρια, ας πούμε οι συναγρίδες, τα μεγάλα μπαρμπού-
νια και λυθρίνια, ακόμη και οι τσιπούρες και τα φαγκριά, που τώρα τελευ-
ταία έγιναν προσιτά στον πολύ κόσμο χάρη στα ιχθυοτροφεία, δεν ήταν 
πολύ συνηθισμένα στο καθημερινό τραπέζι της οικογένειας. Αυτά δεν ανή-
κουν στα άφθονα ψάρια της τράτας, δε βρίσκονταν συχνά μέσα στον σάκο 
της. Τέτοια ακριβά ψάρια τα είχαν για πούλημα, αυτά ήταν που έπιαναν τιμή 
και ανέβαζαν το μερτικό του καϊκιού και όσων δούλευαν σε αυτό. Δεν μπο-
ρούσε, λοιπόν, ο πατέρας μας να τα πάρει για το σπίτι και να τα αφαιρέσει 
από το μερίδιο του πληρώματος.

Το μερτικό των ψαριών που έπαιρναν καθημερινά οι αλιεργάτες του καϊκιού 
δεν ήταν καθόλου τσιγκούνικο· τα ψάρια έφταναν όχι μόνο για την οικο-
γένειά τους, αλλά περίσσευαν και για συγγενείς, γείτονες και φίλους. Κά-
ποιοι μας εξομολογήθηκαν μετά από πολλά χρόνια ότι τα πουλούσαν κι έτσι 



Οι γονείς μας αρραβωνιασμένοι 
στο “Δελφίν”, 1954-1955 
(φωτογραφία: αρχείο 
οικογένειας Λυκουρίνου).
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έβγαζαν ένα καλό χαρτζιλίκι. Δικαί-
ωμα στα ψαράκια είχαν πάντα και οι 
φίλοι του πατέρα, που μετά από μια 
ζημιά βοηθούσαν στο μπάλωμα και 
στο αρμάτωμα της τράτας. 

Ο πατέρας, πάντα λιγόλογος, δε μι-
λούσε για τις συνηθισμένες ψαριές, 
ακόμη και για τις μεγάλες ποσότη-
τες, με εξαίρεση την καθημερινή 
αναλυτική αναφορά που έδινε στον 
παππού. Απαριθμούσε όμως τα ξε-
χωριστά ψάρια («σήμερα είχαμε δυο 
κάσες καλαμαράκια, μια κάσα μπαρ-
μπούνια, σκουμπριά, συναγριδάκια 
κλπ.»), αφού αυτά ήταν η ανταμοιβή 
για την καθημερινή δούλεψη. Πολ-
λές φορές αναφερόταν στην ψα-
ριά απλώς με ένα «Δόξα τω Θεώ» 
ή μιλούσε για μαλάτσα, εννοώντας 
ότι έβγαλαν πολλά κοινά ψάρια, τα 
οποία όμως λόγω της μεγάλης πο-
σότητας πουλήθηκαν σε πολύ χαμη-
λή τιμή.

Τα καλά ψάρια που έφερνε στο σπίτι 
προορίζονταν κυρίως για τα μικρά 
της οικογένειας, τα παιδιά και αρ-
γότερα τα εγγόνια, όμως κοντά στο 
βασιλικό ποτίζονταν κι οι γλάστρες… 
Τα περισσότερα ψάρια και θαλασσι-
νά αυτής της κατηγορίας -γλώσσες 
και λυθρίνια, καλαμαράκια, αστακοί, 
γαρίδες κ.ά.- τα έφαγα ως νέος γο-
νιός, αφού οι κορούλες μου δεν τα 

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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τιμούσαν ιδιαίτερα... 

Πέρασαν κάπου τριάντα χρόνια από 
τότε, όμως δεν ξεχνάω εκείνο τον 
εντυπωσιακό αστακό, σχεδόν τρία 
κιλά, που ο πατέρας τον είχε ψαρέ-
ψει καλοκαίρι στη Σαμοθράκη και 
τον έφερε για τα κορίτσια. Τα μικρά 
τρόμαξαν στη θέα του αστακού, η 
σύζυγος ήταν ακόμη προσηλωμέ-
νη στη γαστρονομική παράδοση 
του γενέθλιου τόπου των Γρεβενών, 
έτσι κατέληξα να τον απολαμβάνω 
μόνος μου και να αναρωτιέμαι αν ο 
Ωνάσης είχε να περιγράψει τέτοιο 
γαστριμαργικό βίωμα!

Μίλησα για τη Σαμοθράκη και θα 
πρέπει να διευκρινίσω ότι οι τράτες 
δεν ανοίγονταν τόσο μακριά· πε-
ριορίζονταν σε ημερήσιες εξόδους 
μέσα στον κόλπο της Καβάλας, στις 
παράκτιες περιοχές ανάμεσα στον 
Νέστο και τον Στρυμόνα. Ακόμη και 
η Θάσος έπεφτε αρκετά μακριά για 
τα αργοκίνητα καΐκια, έτσι δεν απο-
τελούσε συνηθισμένο προορισμό, 
τουλάχιστον το νότιο μέρος της. Οι 
τράτες δε δούλευαν όλον τον χρό-
νο. Παλιά, όταν ήμουν παιδί, σταμα-
τούσαν μόνο τους τρεις μήνες του 
καλοκαιριού, στη συνέχεια και τον 
Σεπτέμβριο. Αποτελούσε όμως από 
τότε κοινό μυστικό (το παραδεχό-
ταν και ο πατέρας) ότι ο συρόμενος 
σάκος καταστρέφει τον βυθό της 
θάλασσας και τον γόνο των ψα-
ριών. Έτσι η αλιευτική περίοδος της 
τράτας συνεχώς μειωνόταν, φτάνο-
ντας στο τέλος τους έξι μήνες, από 
Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Εδώ και μια 
δεκαετία το εργαλείο έχει στην πρά-
ξη απαγορευτεί, αφού δε δίνονται 
πια άδειες αλιείας, ενώ παράλληλα 
προσφέρονται στους ψαράδες απο-

Το “Δελφίν” στο καρνάγιο για την ετήσια συντή-
ρησή του πριν την έναρξη της αλιευτικής περιό-
δου την 1η του Οκτώβρη (φωτογραφία: αρχείο 
οικογένειας Λυκουρίνου).

24
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ζημιώσεις για την απόσυρσή του. Πολλοί τρατάρηδες έχουν μετατρέψει 
τα καΐκια τους σε διχτυάρικα. Ο πατέρας ποτέ δεν έμπαινε στον πειρασμό 
να καλάρει το καλοκαίρι με τα δίχτυα της τράτας, παρά τις προτροπές των 
φίλων και τις παρακλήσεις των παιδιών. Υπήρχε, βέβαια, και ο φόβος της 
περίφημης Πιστόλας, της καταδίωξης του Λιμενικού!

Η 1η Οκτωβρίου ήταν ξεχωριστή μέρα για τους τρατάρηδες και τις οικο-
γένειές τους, αφού, μετά από μήνες αναγκαστικής διακοπής, άρχιζε πάλι η 
βασική αλιευτική δραστηριότητα των καϊκιών. Ήταν σημαντική μέρα όμως 
και για την πόλη της Καβάλας, που παλιά γιόρταζε την έξοδο των καϊκιών 
με μια λαϊκή εκδήλωση στην προκυμαία. Την παραμονή συγκεντρώνονταν 
εκεί όλοι οι ψαράδες με τις οικογένειές τους, οι Αρχές του τόπου, ο Δεσπό-
της που ευλογούσε τα καΐκια και πλήθος κόσμου. 

Ψαροκάικα στο λιμάνι της Καβάλας, περίπου 
1930, σε καρτ ποστάλ της εποχής 

(φωτογραφία: ΓΑΚ Ν. Καβάλας).

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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Στο «Δελφίν» μας όλα ήταν έτοιμα. Μέσα στον Σεπτέμβριο το καΐκι είχε πε-
ράσει από το καρνάγιο για την ετήσια συντήρησή του, τα δίχτυα της τράτας 
είχαν δεχτεί όλες τις αναγκαίες εργασίες επιδιόρθωσης από τα επιδέξια 
χέρια του πατέρα και τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει ο καθιερωμένος 
αγιασμός στο καΐκι από τον ιερέα του Αγίου Νικολάου. «Αύριο βγαίνουμε» 
έλεγε ο μπαμπάς και εμείς τα παιδιά περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσμα-
τα της πρώτης ψαριάς, φυσικά και τα μπαρμπουνάκια! Μαζί μας περίμεναν 
και μερικοί καλοφαγάδες φίλοι του πατέρα, που έδιναν τις παραγγελίες 
τους για το ψιλομπάρμπουνο, το καλαμαράκι, το τσερλάκι και το μαριδάκι, 
αναντικατάστατους μεζέδες για τα ουζάκια του Οκτωβρίου. Οι πρώτοι μή-
νες, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, ήταν για την τράτα η περίοδος 
των παχέων αγελάδων. Αντίθετα, γύρω στις γιορτές, όταν άρχιζαν τα μεγά-
λα κρύα, ο σάκος συχνά ανέβαινε άδειος.

Κατά την περίοδο της απαγόρευσης (από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμ-
βριο) οι τρατάρηδες έπρεπε να βιοποριστούν με άλλον τρόπο. Πολλοί δού-
λευαν στα γρι γρι ή στα παραγαδιάρικα, οι περισσότεροι όμως καραβοκύ-
ρηδες διέθεταν δίχτυα, μανωμένα και απλάδια για τα καλοκαίρια. Μ’ αυτά 
έπιαναν ψάρια μεγάλα και εκλεκτά, συχνά σε μακρινές ξέρες και άλλους 
ψαρότοπους, στο πίσω μέρος της Θάσου, στη Λήμνο, στο Όρος, στη Σα-
μοθράκη κ.ά. Εκείνες ήταν οι εποχές που απολαμβάναμε τα σπανιότερα 
θαλασσινά εδέσματα. Τα δίχτυα ο πατέρας τα φύλαγε στο υπόγειο του σπι-
τιού και κατά καιρούς κατέβαινε και τα διόρθωνε, συνήθως τις μέρες της 
κακοκαιρίας. Κοντά του μαθήτευε και ο αδελφός μου, που σιγά σιγά έγινε 
άσος στο αρμάτωμα των διχτυών. Τις εξόδους όμως προς τη Σαμοθράκη ο 
πατέρας σταδιακά τις περιόρισε. Είχαν αρχίσει οι παρενοχλήσεις από τους 
γείτονες, λ.χ. στη Λαδόξερα, και δεν ήθελε να μπει σε κίνδυνο.

Γεωγραφία του ψαρέματος

Εκείνα τα χρόνια ο κόλπος της Καβάλας ήταν ένας ευλογημένος ψαρότο-
πος, γι’ αυτό αποτελούσε πόλο έλξης και για πολλά ξένα καΐκια, ανεμότρα-
τες και γρι γρι, που έρχονταν από τη Μηχανιώνα, τον Πειραιά, τη Χαλκίδα κι 
αλλού. Πριν ακόμη μάθω τη γεωγραφία της περιοχής, μάλλον και πριν από 
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τα πρώτα μαθήματα της πατριδο-
γνωσίας, ήξερα αρκετά από τα το-
πωνύμια της παράκτιας αλιείας μας, 
μέσα από τις καλάδες της πατρικής 
τράτας και από τις θέσεις που ψά-
ρευε το καΐκι με τα καλοκαιρινά δί-
χτυα. Θα απαριθμήσω όσα έχει κρα-
τήσει η μνήμη: από την πόλη προς 
τα ανατολικά, η τράτα καλάριζε 
στη Ραψάνη (κάποτε απαγορεύτηκε 
αυτή η καλάδα), στο Καρά Ορμάν, 
στην Άσπρη Άμμο (στα Σπαθιά), σε 
όλη την παράκτια περιοχή από την 
Καρβάλη μέχρι και την Κεραμωτή 
(Βάσοβα, Καράσο, Κούμπουρνο κ.ά.), 
σπανιότερα και πέρα από τον Νέστο, 
στην Μπουλούστρα. Προς τα δυτικά, 
ήταν η Καλαμίτσα (απαγορεύτηκε κι 
αυτή κάποτε), ο Μπάτης και η Τόσκα 
και όλη η ακτή του Παλιού, από τις 
Γλάστρες μέχρι το τέρμα, το Ακρω-
τήρι και τον Τσάκαλο. Επίσης, όλη η 
Ηρακλείτσα, από την Εστέλα μέχρι 
το Αμπρί, απέναντι από το λιμανάκι, 
στη συνέχεια τα Κόκκινα και το Καρ-
τάλι (Πετράδες) και όλος ο κόλπος 
της Περάμου, που κάποια εποχή κι 
αυτός μπήκε σε απαγόρευση για τις 
τράτες. Άφθονες και καλές καλάδες 
υπήρχαν και έξω από τον κάβο του 
Βρασίδα, στους Αμμόλοφους, στο 
Καντήλι, στον Βουδά (λίγο μετά το 
ξενοδοχείο ����� ����), στον Πύρ-����� ����), στον Πύρ- ����), στον Πύρ-����), στον Πύρ-), στον Πύρ-
γο, στο Τσάγιεζι...

Η επιλογή της θέσης εξαρτιόταν κυ-
ρίως από την εποχικότητα των αλι-
ευμάτων και τις καιρικές συνθήκες. 
Για παράδειγμα, όταν φυσούσαν 
ισχυροί βόρειοι άνεμοι, το καΐκι δεν 
ψάρευε στα δυτικά μέρη, από την Κα-
λαμίτσα μέχρι τον Πύργο. Όταν είχε 
μαΐστρο (βορειοδυτικό), απέφευγε 
τη Θάσο, ενώ στους νοτιάδες ψά-
ρευε μόνο στον κόλπο της Περάμου. 
Τα αυγουστιάτικα μπουρίνια πάντα 
τα υπολόγιζαν οι ψαράδες, όχι όμως 
και τα μαγιάτικα («Μαγιού βροντές, 
λαγού κλανιές», έλεγαν). Υπήρχαν, 
βέβαια, και ημέρες απαγορευτικές 
για ψάρεμα. Όταν φυσούσαν δυνα-
τοί νοτιάδες, ο πατέρας κατέβαινε 
στο λιμάνι για να προφυλάξει το κα-
ΐκι, να μη χτυπήσει στην προκυμαία ή 
και στα διπλανά καΐκια. Το τραβούσε 
πιο ανοιχτά στο λιμάνι, έριχνε διπλή 
άγκυρα και πολλές φορές κοιμόταν 
μέσα, ακόμη και βραδιές Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς. 

Θυμάμαι πως ο πατέρας είχε από 
καιρό προγραμματισμένες τις κα-
λάδες ή τα δίχτυα για κάποια περι-
οχή, επειδή ο συγκεκριμένος τόπος 
μάζευε εκείνες τις εποχές μεγάλες 
γόπες, κοπάδια με σκουμπριά κ.ο.κ. 
Ο Βουδάς, για παράδειγμα, φημι-
ζόταν ως σκουμπρότοπος και έχει 
μείνει στη μνήμη μας για ένα μεγάλο 
κοπάδι σκουμπριά που είχε πιάσει ο 

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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πατέρας κάποια 29η Μαΐου. Οι ανεμότρατες εί-
χαν σταματήσει, τα γρι γρι είχαν μπαϊντός (ήταν 
πανσέληνος), έτσι τα σκουμπριά ήταν από τα λίγα 
ψάρια που έφτασαν εκείνη τη μέρα στην ιχθυ-
όσκαλα της Καβάλας και φυσικά έπιασαν πολύ 
καλή τιμή. 

Στη μνήμη της παιδικής μας ηλικίας κάποια μέρη 
είχαν ταυτιστεί σχεδόν με αντίστοιχα είδη ψαριών, 
ίσως και λόγω συμπτώσεων. Για παράδειγμα, η 
Καλλιράχη με τις μαρίδες, ο Πύργος και τα Κοίνυ-
ρα με τα καλαμάρια και τα μπαρμπούνια (τα Κοί-
νυρα ήταν, όμως, πολύ μακρινός προορισμός για 
την τράτα του πατέρα), ο Κούραδος (Αστρίς) με 
τους αστακούς, η Κεραμωτή με τις σάλπες, ίσως 
γιατί πριν από πολλά χρόνια μια καλάδα του πα-
τέρα είχε δώσει 500 κιλά σάλπες. Τα Λιμενάρια 
τα είχαμε συνδέσει με τους μπακαλιάρους, τα 
μπαρμπούνια και τις γόπες, την Ηρακλείτσα και 
τον Κάβο του Σαλονικιού με τις χιόνες, το Παλιό 
με τις σαρδέλες, την Αρετούσα με τις παλαμίδες.

Στη νοτιοδυτική Θάσο τα μανωμένα δίχτυα έβγα-
ζαν κατά καιρούς σαλούβαρδους και τρομακτικά 
ψάρια, μουγκριά, σμέρνες κ.ά. Στο Κλίσμα, στην 
Καλλιράχη, έφερναν σφυρίδες και ροφούς, αστα-
κούς και μεγάλα σκαθάρια. Ανοιχτά από τις Μαρι-
ές, στο σημερινό Αέριο, τα απλάδια έδιναν πλού-
σιες ψαριές από σκουμπριά και γόπες. Επίσης, 
στη Θάσο, από το Ραχώνι μέχρι τις Μαριές, ο πα-
τέρας έκανε διήμερα με τα δίχτυα για σκορπιούς 
και σκύλους (γαλέους). Εκείνες τις περιόδους, με 
τη μεσολάβηση φίλου ιχθυεμπόρου, κάθε δυο μέ-
ρες το καΐκι έστελνε 150 κιλά σκορπιούς σε ιχθυ-
οπωλείο της Αθήνας. Έναν έναν τους έβγαζε από 
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τα δίχτυα ο πατέρας και τα σημάδια από τα τσιμπήματά τους ήταν ορατά 
στα χέρια του.

Υπήρχαν όμως και οι περιοχές παντός καιρού. Πρόσφορα για όλα τα είδη 
αλιευμάτων, από σαρδέλα μέχρι καλαμάρια, χιόνες, συναγρίδες και τσιπού-
ρες, θεωρούνταν τα τρία νταλιάνια προς την περιοχή του Νέστου: η Βάσοβα, 
το Καράσο και το Κούμπουρνο. Οι ψαράδες περίμεναν πώς και πώς να 
κλείσουν οι μπούκες των νταλιανιών, για να επωφεληθούν από τα πλούσια 

Νέοι ψαράδες (ο πατέρας πάνω με το μουστάκι), περίπου στα 1950 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Λυκουρίνου).

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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αλιεύματα της περιοχής (όσο ήταν ανοιχτές οι μπούκες, απαγορευόταν το 
ψάρεμα εκεί μπροστά). Στα τρία νταλιάνια (λιμνοθάλασσες), όπως και στην 
Τόσκα, τον Οκτώβριο κυρίως, έβγαιναν μεγάλες σφυράτσες (είδος σαλαχιού, 
πιο γνωστό με το όνομα αετός), που ζύγιζαν 50 ή και 70 κιλά. Σε κάποια πε-
ρίπτωση μία από αυτές τις σφυράτσες γέννησε πάνω στο κατάστρωμα του 
καϊκιού μας πέντε μικρά. Στη θάλασσα των νταλιανιών, από το Ποντολίβαδο 
μέχρι την Κεραμωτή, συχνά ο σάκος έπιανε και θαλάσσιες χελώνες, μικρές 
και μεγάλες, που αμέσως τις ξανάριχναν στο νερό. 

Η ψαρική του τότε και οι δυσκολίες της

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν όλα αυτά διαπιστώνονται και σήμερα. 
Άλλωστε και στη διάρκεια των εξήντα χρόνων που πέρασε ο πατέρας μέσα 
στο καΐκι και στη θάλασσα, παρατηρούνταν συνεχείς αλλαγές. Η πιο βασική 
ήταν βέβαια η μείωση των ψαριών, αποτέλεσμα του συνεχούς εκσυγχρονι-
σμού των μέσων (μηχανές, βίντσια, ραντάρ, βυθόμετρα κ.ά.) και της υπερα-
λίευσης των παράκτιων περιοχών. 

Ο πατέρας ανέτρεχε συχνά στη δική του παιδική και νεανική ηλικία για να 
μας περιγράψει τα πέτρινα χρόνια της τράτας: τότε η θάλασσα ήταν πολύ 
πλούσια, όμως οι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα με τα χέρια και τα σκαντί-
λια (τρίχινες ζώνες, που τις περνούσαν διαγώνια στο στήθος, γνωστές και 
ως φουρνέλια), αφού τα καΐκια δε διέθεταν βίντσια. Γι’ αυτόν τον λόγο μια 
τράτα χρειαζόταν πολλά χέρια, πλήρωμα τουλάχιστον πέντε ή και έξι ατό-
μων. Επιπλέον, οι τιμές των ψαριών ήταν τότε πολύ χαμηλές και οι ψαράδες 
τα έφερναν πέρα δύσκολα κλπ. Τον θυμάμαι να λέει ότι αν είχαμε τότε τα 
σημερινά μέσα και τις σημερινές τιμές των ψαριών, θα είμαστε πλούσιοι.

Υπήρχαν όμως και άλλες αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, σε σχέση με το 
κλίμα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο πατέρας έλεγε ότι παλιά περίμεναν 
τα κρύα για να βγάλουν καλαμάρια, αργότερα όμως τα καλαμάρια ψαρεύ-
ονταν και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θυμάμαι την αντίδρασή του, όταν 
σε κάποια καλάδα η τράτα έβγαλε λούτσους. Μου εξηγούσε ότι το ψάρι 
αυτό είχε εξαφανιστεί για πολλά χρόνια από την περιοχή και θεωρούσε την 
επανεμφάνισή του ως σημάδι εξυγίανσης της θάλασσας. Σήμερα, μετά από 
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πενήντα και πλέον χρόνια, η γενική 
εικόνα είναι διαφορετική και μάλλον 
απογοητευτική, αφού πολλοί από 
τους περίφημους ψαρότοπους που 
μνημονεύσαμε έχουν μετατραπεί σε 
σχεδόν άγονες περιοχές. 

Εκείνες τις εποχές τα καΐκια, οι τρά-
τες τουλάχιστον, δε διέθεταν ραντάρ 
και βυθόμετρα, γενικά τον εξοπλισμό 
της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνο-
λογίας. Οι ψαράδες προσανατολί-
ζονταν μόνο με τον μπούσουλα (τον 
δικό μας τον δωρίσαμε στο Ναυτικό 
Μουσείο μετά την αποχώρηση του 
πατέρα) και για τα υπόλοιπα έπρε-
πε να βασιστούν στις γνώσεις, την 
παρατηρητικότητα και την εμπειρία 
τους. Ένας έμπειρος ψαράς (όπως ο 
πατέρας, που δούλευε στο καΐκι από 
τα έντεκα χρόνια του) ήξερε όλα τα 
μυστικά του κόλπου της Καβάλας, 
διάβαζε τα σημάδια στον ορίζοντα, 
στην ακτογραμμή και στον ουρανό, 
και εύρισκε εύκολα τις θέσεις με τις 
ξέρες και τους ψαρότοπους. Μπο-
ρούσε επίσης, στο μέτρο του δυνα-
τού, να προβλέπει και να αποφεύγει 
τους κινδύνους του καιρού και να 
αντιμετωπίζει με γνώση και υπομο-
νή τις αντιξοότητες της δουλειάς: 
τις καταστροφές των διχτυών από 
τα δελφίνια, το σκάλωμα της τρά-
τας στον βυθό, τα ισχυρά ρέματα 
που μπορούσαν να παρασύρουν τα 

δίχτυα («ποτάμι» τα έλεγαν οι τρα-
τάρηδες), την τραγάνα, το πλαγκτόν 
κ.ά. Σε κάποιες στιγμές μεγάλης 
απογοήτευσης («πάλι μας έφαγαν 
τα δελφίνια»), ο πατέρας μνημόνευε 
την εποχή που στις τράτες επέβαιναν 
και οπλισμένοι φαντάροι, με σκοπό 
να πυροβολούν τα δελφίνια στον 
Κόλπο της Καβάλας! 

Σκέφτομαι όμως πόσο μεγαλύτερες 
δυσκολίες θα αντιμετώπισαν οι νε-
οφερμένοι πρόσφυγες ψαράδες, με 
τις τράτες και τις ανεμότρατες από 
την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, με 
τα γρι γρι από την Προποντίδα και 
αλλού. Έπρεπε να εργαστούν σε 
τόπους εν πολλοίς άγνωστους και 
δεν μπορούσαν να βασιστούν σε τε-
χνογνωσία των ντόπιων ψαράδων, 
αφού οι μέθοδοι και οι τεχνικές αλι-
είας των προσφυγικών πληθυσμών 
(όπως με τον συρόμενο σάκο της 
τράτας και της ανεμότρατας) δεν 
ήταν διαδεδομένες στην περιοχή.

Οι φρίσσες 

Ως επίλογο κράτησα μια ιδιαίτερη 
αναφορά για τις φρίσσες, ένα ψάρι 
που εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι 
ποτέ στο τραπέζι μας. Η φρίσσα εί-
ναι νόστιμο ψάρι, διπλάσιο σε μέγε-
θος από τη σαρδέλα, έχει όμως πολ-

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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λά ψιλά κόκκαλα και γι’ αυτό ίσως δεν πουλιέται 
στα ιχθυοπωλεία. Περισσότερο χρησιμοποιείται 
ως δόλωμα για ξιφίες και άλλα μεγάλα ψάρια. Η 
γνωριμία μου μ’ αυτό το ψάρι έγινε στην περιο-
χή του Μύλου, σε ένα από τα πολλά παιδικά μας 
ψαρέματα με πετονιά. Είχα κατέβει στο ύψος της 
θάλασσας, στα σκαλάκια, όταν καμιά δεκαπεντα-
ριά φρίσσες βγήκαν από το νερό και πετάχτηκαν 
πάνω μου, προφανώς κυνηγημένες από σκου-
μπριά ή άλλα αφρόψαρα.

Η ιστορία με τις φρίσσες τοποθετείται πριν από 
πενήντα και πλέον χρόνια, το δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1960, μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα 
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στη θάλασσα της Νέας Καρβάλης. Πριν ακόμη 
από την πρώτη καλάδα, ο πατέρας είχε αντιλη-
φθεί ένα μεγάλο κοπάδι παγωμένες και ακινη-
τοποιημένες φρίσσες κοντά στο εργοστάσιο. Ο 
σάκος της τράτας αποδείχτηκε πολύ μικρός για 
το μέγεθος του κοπαδιού, το παλιό μονό βίντσι 
του καϊκιού ζοριζόταν να τραβήξει το ασυνήθιστο 
βάρος των ψαριών, ενώ το κατάστρωμα δεν μπο-
ρούσε να χωρέσει παρά μόνο ένα μικρό μέρος της 
ψαριάς. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν και άλλα 
καΐκια, που με συνεχή δρομολόγια φόρτωναν από 
τον ακινητοποιημένο σάκο και ξεφόρτωναν στην 
ιχθυόσκαλα. Εμείς στο σπίτι κάτι είχαμε πληρο-
φορηθεί από διάφορους φίλους και κατεβήκαμε 
στην ιχθυόσκαλα για να δώσουμε στεγνά ρού-
χα στον πατέρα. Είδαμε το καΐκι να ξεφορτώνει 
(με μεγάλα φτυάρια!), αλλά δεν μπορούσαμε να 
έχουμε ακριβή εικόνα.

Με δυο λόγια, αν ισχύει η γνωστή παροιμία «του 
κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είν’ 
αδειανό και μια φορά γεμάτο», τότε στην περί-
πτωση με τις φρίσσες το πιάτο γέμισε… μέχρι τα 
μπούνια (που λένε οι ναυτικοί). Τόσο, ώστε με 
εκείνες τις φρίσσες χτίσαμε το σπίτι μας και ο πα-
τέρας άλλαξε μηχανή στο καΐκι! 

Τα «ψαράδικα» της Καβάλας προπολεμικά 
(φωτογραφία: ΓΑΚ Ν. Καβάλας).

Τότε με τις φρίσσες... Αναμνήσεις των παιδιών ενός παλιού τρατάρη
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Για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες

Για τους Μικρασιάτες ψαράδες της Καβάλας (τρατάρηδες και ανεμοτρα-
τάρηδες): Κυριάκος Λυκουρίνος, «Μια προσφυγική κοινότητα θαλασσινών 
στην Καβάλα: Οι ψαράδες από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ», εισήγηση 
στο ΙΑ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων Ελλάδος, Καβάλα 
9-10 Ιουνίου 2018, πρακτικά υπό έκδοση. Διαθέσιμο και στο ιστολόγιό μου 
στο https://lykour��os-k�v�l�.blogspot.�om/2020/06/blog-post_8.html. 

Για τη βιντζότρατα και τον τρόπο αλιείας με σάκο: «Αλιεία με τράτα», στο 
https://���.youtub�.�om/��t�h?v=11Juy4MZD2U (8λεπτο βίντεο της 
Εθνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιείας «Η Μεσόγειος»). 

Για την παραδοσιακή τράτα και την τεχνολογία του ψαρέματος στην πατρίδα 
και προπολεμικά στην Καβάλα: Κυριάκος Λυκουρίνος, «Οι τρατάρηδες της 
Καβάλας από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ», https://lykour��os-k�v�l�.
blogspot.�om/2016/12/blog-post_20.html.
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Ο καπετάν Χρήστος στο τιμόνι 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Μπόσκου).

Ο καπετάν Χρήστος Μπόσκος είχε όνομα στην Καβάλα για την ικα-
νότητά του στα παραγάδια. Στα δύο κείμενα που ακολουθούν τον 
γνωρίζουμε μέσα από τις αναμνήσεις των δύο από τα έξι παιδιά του, 
του πρωτότοκου γιού του Δημήτρη, που έγινε επίσης ψαράς, και της 
μικρότερης κόρης του Ευφροσύνης, που θυμάται τις ιστορίες του πα-
τέρα της όταν ήταν μικρό κορίτσι.

Η κόρη

Ο πατέρας μου, γέννημα θρέμμα της Καβάλας (γεν. 15.4.1928), ήταν γιος 
του Δημητρίου Μπόσκου, από τον Βόλακα της Δράμας και της Αθανασίας 
Μπόσκου, το γένος Μπαντέ, από προσφυγική οικογένεια από την Κεσσάνη 
της Ανατολικής Θράκης.
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Ως πρωτότοκος γιος πολύτεκνης οικογένειας, άρχισε να εργάζεται από μι-
κρή ηλικία, ιδιαίτερα στις πολύ δύσκολες μέρες που έζησε η Καβάλα κατά 
την τρίτη βουλγαρική κατοχή. Αν και ήταν καλός μαθητής, έβγαλε μόνο 
το δημοτικό σχολείο του Αγίου Ιωάννη, αλλά σαν μεγάλος αδελφός που 
ήταν, βοήθησε τις δύο μικρότερες αδελφές του να τελειώσουν το εξατάξιο 
γυμνάσιο της εποχής τους. Όμως, η αγάπη του για τη μάθηση ήταν μεγά-
λη. Λάτρευε την ιστορία και τα μαθηματικά και μεταλαμπάδευσε αυτή την 
αγάπη και σε μένα. 

Στη μνήμη του είχε χαραχτεί η πείνα που έζησε στην Κατοχή και που τη 
διηγούνταν σε μας τα παιδιά. Μία τέτοια ιστορία είναι και η παρακάτω, που 
συνδέεται και με τη θάλασσα. Ο πατέρας μου κι ο παππούς μου πήγαιναν 
με τη βάρκα και ψάρευαν. Μια μέρα, στον αφρό της θάλασσας είδαν να 
επιπλέει μια κότα, προφανώς πνιγμένη και τουμπανιασμένη. Η χαρά του 
πατέρα μου ήταν απερίγραπτη. Μπορεί η κότα να ήταν τουμπανιασμένη, 
μπορεί να μην ήταν πολύ φρέσκια, αλλά την τράβηξε με το καμάκι του 
πάνω στη βάρκα και βγήκε γρήγορα στη στεριά, για την πάει στη μάνα του 
να τη μαγειρέψει. Αυτή τη μαγείρεψε έχοντας κλειστά τα παράθυρα, για να 
μη βγαίνει παραέξω η μυρωδιά και δίνουν στόχο στη γειτονιά. Το άρωμα 
εκείνης της κοτόσουπας το θυμόταν και το ανέφερε για χρόνια.

Ο πατέρας μου μεγαλώνοντας έγινε, σύμφωνα με τα λεγόμενα όσων τον 
ήξεραν, ο καλύτερος παραγαδιάρης της Βόρειας Ελλάδας. Η φήμη του 
απλωνόταν πέρα από την Καβάλα, σε όλα τα μέρη που πήγαινε για ψά-
ρεμα, Θάσο, Θασοπούλα, Άγιον Όρος, Σαμοθράκη, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, 
Μυτιλήνη. Μπορεί να μη σπούδασε, αλλά η παιδεία που πήρε στο δημοτικό 
και η ευστροφία του τον έκαναν να ξεχωρίζει ως αλιέας. Ήταν κάτι σαν 
επιστήμονας ψαράς. Είχε ένα τετράδιο με χοντρό εξώφυλλο, όπου σημείω-
νε διάφορα πράγματα για το ψάρεμα με καλλιγραφικά γράμματα. Σε αυτό 
κατέγραφε σημάδια από ψαρότοπους και ξέρες, πού πήγαινε και έβγαζε 
αρκετά και καλά ψάρια, αλλά και τις ποσότητες των ψαριών που έβγαζε 
από εκεί και τις τιμές που έπιαναν. Με βοηθούς του, τα τελευταία χρόνια, 
το ραντάρ και το βυθόμετρο, οδηγούσε το καΐκι του ακριβώς στα μέρη που 
ήλπιζε ότι θα πιάσει ψάρια. Παρατηρούσε μάλιστα και μας διηγούνταν για 
τις μεταβολές του βυθού, δηλαδή κάποια μέρη που το ανάγλυφο του βυθού 
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τους άλλαζε, λόγω των σεισμικών δονήσεων και των θαλάσσιων ρευμάτων. 

Αρκετές φορές συνάδελφοί του ψαράδες τον ακολουθούσαν, για να ανα-
καλύψουν τα μέρη που έριχνε τα παραγάδια και τα δίχτυα του και έπια-
νε τόσα πολλά και μεγάλα ψάρια. Αυτός, βέβαια, προσπαθούσε να τους 
αποφύγει. Ακόμη και όταν ήταν συνταξιούχος, αρκετοί επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες ψαράδες ζητούσαν να τον πάρουν μαζί τους στο ψάρεμα, για 
να τους πάει σε μέρη που ήξερε και να τους μυήσει στα μυστικά του ψαρέ-
ματος. Το 1997 δούλεψα ως συμβασιούχος υπάλληλος στο υποκατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Δοϊράνης και θυμάμαι ότι ο διευθυντής 
του υποκαταστήματος με κάλεσε στο γραφείο του, με ρώτησε για τον πατέ-
ρα μου και μου ζήτησε να τον παρακαλέσω και να τον πείσω να τον πάρει 
μαζί του κάποια μέρα για ψάρεμα, για να του δείξει διάφορα!

Το ταξίδι του για ψάρεμα διαρκούσε συνήθως από τρεις έως πέντε ημέρες 
και η αλιευτική περίοδος ήταν συνήθως από την άνοιξη μέχρι και το φθι-
νόπωρο. Ο χειμώνας ήταν μια δύσκολη εποχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες 
ήταν συχνά απαγορευτικές για ψάρεμα με παραγάδια. Τον χειμώνα τραβού-
σε το ψαροκάικο στο καρνάγιο της Καβάλας για τις απαραίτητες εργασίες 

Το καΐκι «Αιμιλία» στο καρνάγιο για εργασίες συντήρησης. Αριστερά ο καπετάν Χρήστος 
και δίπλα του μάλλον ο Αργύρης Αλετράς (φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Μπόσκου).
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συντήρησης. Γύρω στα τέλη Φλεβάρη το έριχνε ξανά στη θάλασσα.

Η μητέρα μου, Αιμιλία Μπόσκου το γένος Δημητροπούλου, κρατούσε, με τη 
βοήθεια της μητέρας της Στυλιανής, και αργότερα μόνη, την πολυμελή οι-
κογένειά της. Ήταν μητέρα και πατέρας μαζί για όσες ημέρες ο πατέρας μου 
έλειπε για ψάρεμα. Θυμάμαι την αγωνία της να μάθει, όταν είχε κακοκαιρία, 
ότι ήτανε καλά, το καντηλάκι στο εικονοστάσι που έκαιγε και τις προσευχές 
της στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ψαράδων και των ναυτικών για να 
γυρίσει πίσω σώος.

Από τότε που ήμουν παιδάκι ένιωθα μεγάλη χαρά όταν επέστρεφε ο πατέ-
ρας μου από το ψάρεμα. Ήταν κάτι σαν γιορτή για μένα. Όταν γύριζε πολύ 
αργά το βράδυ και έφευγε πολύ νωρίς το πρωί για να πουλήσει τα ψάρια 
στην ιχθυόσκαλα και δεν προλάβαινα να τον δω -ήταν και η αδυναμία μου, 
η συνήθης ιδιαίτερη σχέση πατέρα και κόρης τότε- αν ήταν Σάββατο η μέρα 
που ξημέρωνε και δεν είχα σχολείο, κατέβαινα στο λιμάνι και τον έβρισκα 
στην προκυμαία. Με υποδέχονταν με αγκαλιές, χαρά και κεράσματα. Πάντα 
με πήγαινε για μπουγάτσα με κρέμα και γάλα κακάο στον Αντρεάδη. Αν πάλι 
ήταν καθημερινή, περίμενα πότε θα γυρίσω από το σχολείο για να τον συ-
ναντήσω και να ακούσω τις ιστορίες του. Αν πήγε καλά η ψαριά, αν έπιασαν 
τιμή τα ψάρια, τις ζημιές που μπορεί να είχε πάθει και πώς τις αντιμετώπισε, 
αστείες ιστορίες με τους συναδέλφους του στο καΐκι και διάφορα άλλα. 

Φυσικά, έφερνε πολλά ψάρια και στο σπίτι. Αυτά συχνά ήταν τόσο φρέσκα 
που σπαρταρούσαν μέσα στον νεροχύτη της κουζίνας και θυμάμαι να κρα-
τώ από φόβο απόσταση ασφαλείας, μην τυχόν και πεταχτούν έξω. Πολλές 
φορές το μεσημεριανό ήταν ψαρόσουπα. Θυμάμαι πόσο νόστιμη ήταν! Η 
μητέρα μου ήταν δεινή μαγείρισσα και τα ψάρια ολόφρεσκα και ποικίλα. 
Μπακαλιάρος, σκορπιομάνα, χελιδονόψαρο και χριστόψαρο ήτανε τα σί-
γουρα ψάρια της σούπας. Άλλες φορές το γεύμα περιλάμβανε ψητό ψάρι 
(φαγκρί, ξιφία κ.ά.), που είχε κόψει σε φέτες ο ίδιος, ή βάτο και γαλέο τη-
γανητό με σκορδαλιά. 

Όταν τον ρωτούσα «μπαμπά, ποιο είναι το πιο νόστιμο ψάρι;», εκείνος απα-
ντούσε «το φρέσκο» και συνέχιζα «και πιο νόστιμο;», «το πιο φρέσκο» επέ-
μενε εκείνος. Κι ο πατέρας μου ήτανε ικανός μάγειρας. Στα αλιευτικά του 
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ταξίδια αυτός ήταν, εκτός από καπετάνιος, διαχειριστής των οικονομικών, 
υπεύθυνος τροφοδοσίας, και μάγειρας, ενώ το πλήρωμά του είχε να λέει 
για τα νόστιμα φαγητά που μαγείρευε.

Εκτός από δεινός μάγειρας ήτανε και φιλότιμος, σε βαθμό που νομίζω ότι 
αυτοί που μιλήσανε για το ελληνικό φιλότιμο είχανε στον νου τους έναν 
άνθρωπο σαν τον πατέρα μου. Είχε πράγματι έντονο το αίσθημα της τιμής 
και της αξιοπρέπειας και ήταν εργατικός και φιλόπονος. Ήταν, επίσης, πολύ 
γενναιόδωρος. Κάθε φορά που γύριζε από το ψάρεμα, μοίραζε ψάρια σε 
γείτονες, γνωστούς, φίλους και συγγενείς. Η γενναιοδωρία του, παρόλες 
τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ως αρχηγός πολυμελούς οικογένει-
ας, δεν σταματούσε εκεί. Ήταν γενναιόδωρος και στην ψυχή. Μου έκανε 
τρομερή εντύπωση ότι ήταν πάντα δίπλα στους συνανθρώπους του που 
είχαν ανάγκη. Δεν πήγαινε σε γλέντια και πανηγύρια, τα απέφευγε. Ήταν, 
όμως, δίπλα σε κάθε άρρωστο και ανήμπορο, για να του παρασταθεί, όπως 
μπορούσε. Ήταν και βαθιά θρησκευόμενος. Κάποτε του είχε δοθεί ένα χρη-
ματικό ποσό ως βραβείο για τις αλιευτικές του επιδόσεις -δεν θυμάμαι πα-
ραπάνω λεπτομέρειες γι’ αυτό- και με το ποσό αυτό έφτιαξε μια εικόνα στη 
νεόδμητη τότε εκκλησία του Αγίου Λουκά, κι ας τον κυνηγούσαν οι οικονο-
μικές υποχρεώσεις του!

Επιστρέφοντας από το ψάρεμα 
(φωτογραφία: αρχείο 

οικογένειας Μπόσκου).
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Ο πατέρας μου αγαπούσε την τέχνη. Ήταν, μάλιστα, και ένας από τους ψα-
ράδες που έδωσαν δουλειά στον λαϊκό ζωγράφο της Καβάλας Διαμαντή 
Κέφη. Ο Κέφης ζωγράφισε, κατόπιν παραγγελίας του πατέρα μου, δύο έργα, 
τα καΐκια του «Αθανασία» και «Αιμιλία», το πρώτο με το όνομα της μητέρας 
του και το δεύτερο της συζύγου του.

Όταν επέστρεφε από το ψάρεμα, συνήθως πουλούσε τα ψάρια του στον 
κουμπάρο του και έμπορο ψαριών Ιωαννίδη Ιωάννη, έναν από τους με-
τέπειτα μετόχους της γνωστής εταιρίας μεταποίησης αλιευμάτων με την 
επωνυμία «Ξιφίας». Εκτός από τους εμπόρους ψαριών, πουλούσε τα ψάρια 
του και σε ψαροταβέρνες της Καβάλας. Πριν φύγει για το επόμενο ψάρεμα, 
προμηθευόταν πάγο, δολώματα και τρόφιμα, για το πολυήμερο ταξίδι.

Τις λίγες μέρες που περνούσε μαζί μας, τον θυμάμαι ακούραστο να εργάζε-
ται και στο σπίτι. Ήταν απίστευτα νοικοκύρης και βοηθούσε όσο και όπως 
μπορούσε σε όλες τις οικιακές εργασίες, αλλά και στον κήπο. Η αγάπη του 
για τα λουλούδια έκανε όλους τους γείτονες και περαστικούς να σταματούν 
και να χαζεύουν τις πανέμορφες ντάλιες του. Συχνά στο σπίτι τον θυμάμαι 
να κάθεται με τις ώρες πάνω σε ένα μαξιλάρι κάτω στο χαλί του σαλονιού 
και να πλέκει δίχτυα ή παραγάδια γι’ αυτόν και, μετά τη συνταξιοδότησή 
του, και για άλλους. 

Τα σύνεργά του για το αρμάτωμα των διχτυών ήταν οι σαΐτες διαφόρων 
μεγεθών, οι κλωστές, τα μολύβια για βαρίδια και οι φελλοί διαφόρων χρω-
μάτων και μεγεθών, αυτοσχέδια μεταλλικά μετρίδια σε σχήμα Γ, με τα οποία 
μετρούσε το σημείο στο οποίο έπρεπε να πατήσει με τη σαΐτα του, ανάλογα 
με το είδος των ψαριών για τα οποία προορίζονταν το δίχτυ, και φυσικά 
τα δίχτυα και τα σκοινιά. Όταν αρμάτωνε δίχτυα είχε το αριστερό του πόδι 
τεντωμένο και στερέωνε στα δάχτυλα των ποδιών του (ή στο πέλμα) το 
σκοινί, ώστε να το τεντώνει και να πλέκει το τμήμα που ήτανε μπροστά του. 
Για τα παραγάδια του είχε το παραδοσιακό καλάθι, το οποίο κάποια στιγμή 
αντικαταστάθηκε από πλαστικό, έναν φελλό που τον τοποθετούσε και τον 
στερέωνε περιμετρικά στο πάνω μέρος, στο χείλος του καλαθιού, αγκίστρια 
και διάφανες μισινέζες. Τον θυμάμαι να παίρνει τα αγκίστρια, να περνάει 
τη μισινέζα και να τη στερεώνει επιδέξια τριγύρω, κάνοντας τον κόμπο που 
ήξερε και αφού τη σάλιωνε και έπαιρνε και τα τελευταία μπόσικα, γάντζω-



Ο πατέρας και τα παραγάδια

41

νε το αγκίστρι πάνω στον φελλό 
περιμετρικά, τοποθετώντας το ένα 
αγκίστρι δίπλα στο άλλο, συνεχίζο-
ντας την ίδια διαδικασία μέχρι να το 
γεμίσει. Τόσο το αρμάτωμα των δι-
χτυών όσο και η κατασκευή παραγα-
διών ήταν επίπονες και χρονοβόρες 
διαδικασίες, τις οποίες εκτελούσε 
με μεράκι, ταχύτητα, ευστροφία και 
επιδεξιότητα, πάντα συντροφιά με 
το ραδιόφωνο, ενώ κάποιες φορές 
του κρατούσε συντροφιά η μητέρα 
μου, κουβεντιάζοντας παράλληλα 
για διάφορα θέματα της δουλειάς ή 
της οικογένειας.

Ο γιος

Καλοκαίρι του 1969. Πρώτη μου 
επαφή με το τρεχαντήρι του πατέρα 
μου, του καπετάν Χρήστου Μπό-
σκου. Σε ηλικία περίπου οκτώ ετών 
γνώρισα το νησί της Σαμοθράκης. Ο 
πατέρας μου άρχισε να με παίρνει 
στα αλιευτικά του ταξίδια το καλο-
καίρι, με το κλείσιμο του δημοτικού 
σχολείου για τις καλοκαιρινές διακο-
πές, για να τον βοηθάω, αλλά και να 
«σκληραγωγηθώ», όπως έλεγε.

Το αλιευτικό μας τότε ήταν το «Αθα-
νασία», ένα σκαρί μαύρου χρώμα-

Το παραγάδι του καπετάν Χρή-
στου σώζεται σήμερα στο γρα-
φείο του συλλόγου παράκτιων 
αλιέων στο λιμάνι της Καβάλας 
(φωτογραφία: PERICLES-
ΙΝΑΛΕ, Συλλόγος Παράκτιων 
Αλιέων Καβάλας).
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τος με μια μηχανή, που για να πάρει μπροστά, ζεσταινόταν με 
υγραέριο. Ήταν πολύ αργό σκάφος. Για να πιάσουμε από το 
λιμάνι της Καβάλας την Καμαριώτισσα (Σαμοθράκη), κάναμε 
γύρω στις δώδεκα ώρες, περνώντας ανατολικά από τη Θάσο. 
Τα ταξίδια αυτά -οι βαρκάδες- διαρκούσαν συνήθως τρεις με 
πέντε μέρες. Το πλήρωμα του σκάφους ήταν τρία με τέσσερα 

Το λιμανάκι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη, όπου έδενε παλιότερα ο καπετάν 
Χρήστος το καΐκι του «Αθανασία» (επεξεργασμένη φωτογραφία από το https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Samothraki_-_Kamariotissa_-_panoramio.jpg).
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άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα μου.

Πριν ξεκινήσουμε από το λιμάνι της Καβάλας, νωρίς το πρωί, ο 
πατέρας μου αγόραζε δόλωμα -κάσες με σαρδέλα και γαύρο- 
για τα παραγάδια και πάγο θρυμματισμένο για το πάγωμα των 
ψαριών που πιάνονταν με τα παραγάδια. Το αλιευτικό δού-
λευε κυρίως τα παραγάδια και περιστασιακά έριχνε και δίχτυα. 
Φτάνοντας κοντά στη Σαμοθράκη, την ίδια ημέρα, ρίχνονταν 
τα παραγάδια στη θάλασσα, αφού πρώτα δολώνονταν κατά 
τη διάρκεια της πορείας από την Καβάλα. Κάθε παραγάδι είχε 
εξακόσια περίπου αγκίστρια και ρίχνονταν συνολικά περίπου 
δεκαπέντε παραγάδια τη φορά.

Βράδυ πια, βγαίναμε στην Καμαριώτισσα (Σαμοθράκη) και, 
αφού τρώγαμε βραδινό, πέφταμε για ύπνο μέσα στο καΐκι, το 
οποίο είχε κουκέτες. Πολύ νωρίς το πρωί την άλλη μέρα ξεκι-
νούσαμε να σηκώσουμε τα παραγάδια, τα οποία είχαμε ρίξει 
την προηγούμενη.

Εκείνα τα χρόνια τα ψάρια ήταν πολλά, αλλά δεν είχαν καλές 
τιμές. Ήταν κυρίως μπακαλιάροι, σκορπιοί, σκαθάρια, σαλάχια, 
σκυλάκια, γαλέοι, φαγκριά και συναγρίδες. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο καπετάν Χρήστος Μπό-
σκος κατασκεύασε στο καρνάγιο της Καβάλας ένα νέο αλιευ-
τικό, λευκού χρώματος, συνολικού μήκους 12,60 μ., το «Αι-
μιλία», από το όνομα της γυναίκας του. Αυτό ήταν το πέμπτο 
κατά σειρά καΐκι που είχε αλλάξει ο πατέρας μου.

Συνέχισε να με παίρνει -πάντα τα καλοκαίρια- στις βαρκάδες, 
εναλλάξ πλέον με τον μικρότερο κατά δύο χρόνια αδελφό μου, 
και έτσι γνώρισα και άλλες περιοχές, όπως η Λήμνος, ο Άγι-
ος Ευστράτιος, το Άγιον Όρος, η Θάσος ολόγυρα, αλλά και η 
Αλεξανδρούπολη, όταν λόγω θαλασσοταραχής αναγκαστήκα-
με να πιάσουμε το λιμάνι της, που είναι πολύ πιο κοντά στη 
Σαμοθράκη από το λιμάνι της Καβάλας. 
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Θυμάμαι ένα μοναδικό γεγονός που μας ανέφερε κατά καιρούς. Συνέβη 
αρχές της δεκαετίας του 1960. Βρισκόταν με το «Αθανασία» πολύ κοντά 
σε μια ακτή, έχοντας φουντάρει (ρίξει άγκυρα) και τρώγανε μεσημεριανό. 

Το σκάφος «Αιμιλία Κ. 27», όπως το ζωγράφισε ο Διαμαντής Κέφης, 
Υδατογραφία 9 (φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Μπόσκου).

Άκουσαν ξαφνικά φωνές, γαυγίσματα και πυροβολισμούς, από την ξηρά. 
Εμφανίστηκαν κάποια άτομα, τα οποία κυνηγούσαν έναν λύκο. Το ζώο, για 
να γλυτώσει, έπεσε στη θάλασσα. Επειδή δεν είχε κάπου να βγει, τράβηξε 
στο αγκυροβολημένο καΐκι και προσπαθούσε να γαντζωθεί στο σκάφος. Οι 
ψαράδες ρίξανε σκοινί και το ανέβασαν στο σκάφος αναίσθητο. Ο πατέρας 
μου σκέφτηκε τότε να το δέσουνε, για σιγουριά. Ευτυχώς που το έκαναν, 
γιατί ο λύκος, που ήταν αναίσθητος και όχι πνιγμένος, όπως τελικά αποδεί-
χτηκε, συνήλθε μετά από λίγη ώρα και αγρίεψε. Τελικά, το ζώο το παραδώ-
σανε στην Καβάλα και το δέρμα του το πήρε για δώρο ο τότε Λιμενάρχης.



5. Το μπουρίνι και άλλοι 
κίνδυνοι της ψαρικής

Συνέντευξη του 
Θόδωρου Κουτράκη 
στην Τάνια Λαμπροπούλου, 
απομαγνητοφώνηση 
Θοδωρής Κουτράκης
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Ο Θόδωρος Κουτράκης στο καΐκι σηκώνει τα δίχτυα 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Κουτράκη).

Ο Θόδωρος Κουτράκης, παράκτιος ψαράς, που όλη του τη ζωή ψά-
ρευε στα νερά μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, είχε πολλές 
ιστορίες να πει στα παιδιά του για όσα παράξενα, τρομαχτικά, αστεία 
ή συγκλονιστικά είχε δει και βιώσει στη θάλασσα. Συνταξιούχος πια, 
το 2000, διηγούνταν πάλι κάποιες τέτοιες ιστορίες, αλλά αυτή τη 
φορά τα παιδιά του τον κατέγραψαν και συνέλαβαν με την κάμερα 
όλη τη ζωηράδα και την παραστατικότητα του λόγου του. Η απλή 
αφήγηση εναλλάσσεται με διαλόγους, με σχόλια και με περιγραφές, 
δημιουργώντας φουρτούνες και νηνεμίες στον λόγο του, κάνοντάς 
μας να βιώνουμε, μαζί με αυτόν, τα όσα θαυμαστά του είχαν συμβεί. 

-κ. Θόδωρε, για πείτε μας τώρα τι μας λέγατε πριν για τα ψάρια.

-Ποια ψάρια θες να πούμε; Τα μπαρμπούνια; Το μπαρμπούνι το κόκκινο με-
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γαλώνει στην τραγάνα. Ενώ η κουτσομούρα στην άμμο…

-Τι είναι η τραγάνα;

-Η τραγάνα είναι στον βυθό της θάλασσας, κάτω έχει πέτρα και πάνω στην 
πέτρα έχει κάτι, της φύσης είναι, που λέγεται τραγάνα και το μπαρμπούνι 
εκεί τρώει, εκεί μένει και εκεί μεγαλώνει. Ενώ η κουτσομούρα μεγαλώνει 
στην άμμο, ζει εκεί, κοπάδια πηγαίνουν μαζί, μισός τόνος, ένας τόνος ψάρια, 
και εμείς το πρωί (την ψαρεύουμε), την αυγή προπαντός, όταν η κουτσο-
μούρα κατεβαίνει στον γιαλό και τρώει. Ύστερα, μόλις βγει ο ήλιος ανοί-
γεται, για να μην την πειράξουν τα άλλα ψάρια. Εμείς πηγαίναμε την αυγή, 
τέσσερις η ώρα, βάζαμε τα δίχτυα και κάναμε έναν γύρο και σε μια ώρα τα 
σηκώναμε και παίρναμε 10, 20, 50 κιλά κουτσομούρα. Αυτή κρύβεται στην 
άμμο μέσα όταν φάει, ύστερα χτυπάει την ουρά της τακ-τακ-τακ, σηκώνε-
ται η άμμος πάνω και αυτή μπαίνει μέσα στη λακκούβα που ανοίγει. Μόλις 
κρυφτεί, αφήνει το κεφάλι μόνο έξω και εκείνη η άμμος που έχει σηκωθεί 
πέφτει, τη σκεπάζει και δεν φαίνεται καθόλου και έχει μόνο το μάτι της και 
βλέπει. Φοβάται μην περάσει κανένας κάβουρας και τη δαγκάσει και βλέπει 
προς τα πάνω ενώ κάθεται. Κοίτα τι έξυπνο ψάρι που είναι η κουτσομούρα!

Η γόπα ζει μαζί με το σαφρίδι στα βαθιά, αυτά λέγονται αφρόψαρα. Το γρι-
γρι έχει τα βαρκάκια που ανάβουν τις λάμπες και τα βλέπεις τα ψάρια να 
μαζεύονται από κάτω με το φως και, μόλις μαζευτούν ψάρια πολλά, κάθε 
βάρκα παίρνει τη μπουρού και μπουου!!! Ακούει το καΐκι και πάει και καλέρ-
νει γύρω γύρω το δίχτυ και έχει κάτω τη στίγκα και στιγκαίρνει και μαζεύουν 
το δίχτυ και το παίρνουν ένα κουβάρι μπροστά τους: έναν τόνο, δύο τόνους, 
τρεις τόνους, μισό τόνο, και με την απόχη γεμίζει σιγά σιγά τα τελάρα με 
ψάρια και, όταν τελειώσει από τη μια βάρκα, πάει στην άλλη. Τα ίδια και 
εκεί, μόλις τελειώσει, πάει στην άλλη και πάλι τα ίδια. Καλέρνει γύρω γύρω, 
στιγκαίρνει, κλείνει το δίχτυ, το μαζεύουνε και γεμίζουν τα τελάρα.

Τι άλλο θες να σου πω τώρα; Να σε πω μια ιστορία με τον αδελφό μου, που 
γλιτώσαμε από βέβαιο πνιγμό;

Εγώ ελεύθερος ήμουν. Ο αδερφός μου παντρεμένος. Και ήρθαμε στη Σα-
μοθράκη και φύγαμε απόγευμα, τέσσερις η ώρα, για να πάμε στην Τουρκία, 
εδώ στην άκρη.
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Είμαστε στη Σαμοθράκη με το μο-
τόρι το δικό μου, μαζί με τον αδερ-
φό μου το Νικόλα. Λοιπόν, ήμαστε 
Σαμοθράκη και πήραμε δόλωμα 
από τα γρι γρι που ήταν αναμμένα, 
πήραμε δύο τελάρα σαρδέλα και 
φύγαμε απόγευμα, τέσσερις η ώρα, 
να ‘ρθούμε εδώ στην Τουρκία στην 
άκρη, που έχει μια ξέρα, να βάλουμε 
παραγάδια για να πιάσουμε ψάρια. 
Στον δρόμο που ερχόμασταν, από-
γευμα, κάνει ένα μπουρίνι από τον 
βοριά, μαύρισε ο ουρανός! Άστρα-
φτε, μπουμπούνισε, αμάν αμάν, θέ-
λαμε ίσα με μια ώρα για να φτάσου-
με γιαλό στην Τουρκία εκεί. 

Οκτώβριος μήνας, βγάζει εκείνο το 
μπουρίνι, έναν αέρα, ένα χαλάζι, μια 
βροχή, κατακλυσμός! Το μοτόρι δεν 
πάει μπροστά! Σταματάει. Μας γυ-
ρίζει δίπλα, να μας βουλιάξει! Εγώ 
τετραπέρατος, λέω τον αδερφό μου: 
«πιάσε το τιμόνι». Πάω μέσα, παίρ-
νω καρφιά και σκεπάρνι και καρφώ-
νω τα καπάκια, ήταν με καπάκια το 
αμπάρι, καρφώνω τα καπάκια και 
μπροστά είχαμε μια τρύπα, γαβούνι 
λεγόταν, που βάζαμε τα χταπόδια. 
Το καρφώνω και εκείνο εκεί και πάω 
πίσω και κάθομαι στο τιμόνι, πιάνω 
τον αδερφό μου με ένα σκοινί και 
τον δένω από τη μέση σε ένα ξύλο 
ψηλό που έχει το καΐκι και λέγεται 
πίντα, τον δένω λοιπόν στην πίντα 

από τη μέση και κρατιέται. Εντω-
μεταξύ, σβήνω τη μηχανή και βάζω 
το πανί, τον στάτζο, και μας πήγαινε 
όπου ήθελε η θάλασσα και ο αέρας, 
εννιά μποφόρ αέρα. Εννέα μποφόρ 
αέρα δεν ταξίδευε καράβι. Και το 
μοτόρι μας πήγαινε, πως πάει ένα 
καρυδότσουφλο, τα ίδια πήγαινε και 
το μοτόρι πάνω στα κύματα. 

Νύχτωσε. Και μας πηγαίνει και μας 
πηγαίνει και μας πηγαίνει… «Τι να 
κάνουμε τώρα; Που θα πάμε; Θα 
γλιτώσουμε, δεν θα γλιτώσουμε;», 
προσευχή στον Άγιο Νικόλα˙ τον 
Άγιο Νικόλα γι’ αυτό τον θυμιά-
ζω. Ο Αϊ Νικόλας, αυτός μας έσω-
σε από βέβαιο πνιγμό! Φτάνουμε 
στο ύψος της Σαμοθράκης, φεγγάρι, 
πανσέληνος και έφεγγε και βλέπαμε 
τα βουνά. Περνάμε τη Σαμοθράκη. 
Περνούσαμε, βλέπαμε μήπως πάμε 
κάτω από τη Σαμοθράκη, ο βοριάς 
από πίσω. «Πίσω από το βουνό κό-
βει, να μπούμε μέσα από εκεί, όποτε 
μπορούμε, να κόψουμε να μπούμε 
μέσα» έλεγα. Δεν μπορούσαμε όμως 
να πιάσουμε. Τη διπλαρώναμε λιγάκι 
τη βάρκα για να περάσουμε τη Σα-
μοθράκη, διπλαρώναμε, με κανέναν 
τρόπο. Να μας γυρίσει τούμπα! Πρί-
μα! Μια όρτσα, μια πρίμα. Φύγαμε 
από τη Σαμοθράκη, την ξεπερνάμε, 
πηγαίναμε. Που θα πηγαίναμε δεν 
ξέραμε. Άγνωστο! Και μια φορά έτσι 
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που πηγαίναμε, μας πήγαινε, μας πήγαινε το κύμα μαζί με τον αδερφό μου 
και κρατάω το τιμόνι τώρα, να μη γυρίσει στο δεξί, γιατί έτσι και γυρίσει 
δίπλα μας παίρνει τούμπα. Ήτανε μοτόρι 6 μέτρα και 6 άλογα μηχανή εκείνα 
τα χρόνια, γύρω στο 1952 αυτή η δουλειά γίνεται. Καμιά φορά, έτσι όπως 
πηγαίναμε, βλέπω ένα πράγμα μαύρο, βουνό! Τι βουνό είναι αυτό; 

«Η Ίμβρος» λέει ο αδερφός μου! «Η Ίμβρος είναι, η Ίμβρος είναι!». 

«Τι να κάνουμε τώρα;». Μας πήγαινε, μας πήγαινε να μας ρίξει πάνω στα 
βράχια! «Να είναι αμμουδιά» λέω «να μας ρίξει όξω να προλάβουμε να 
πεταχτούμε να γλιτώσουμε. Άμα όμως είναι σκέτο βουνό με θάλασσα, θα 
μας σκοτώσει πάνω στα βράχια». Και λέω: «Αδερφέ πρόσεχε, μόλις έχει 
λίγο φουσκοθαλασσιά να κόψεις λίγο δεξιά, να κόψεις δεξιά, μόλις έρθει 
η θάλασσα, πάτα στη στεριά, μόλις έρθει αριστερά να κόψεις αριστερά, να 
κόψεις» και κοιτάξαμε προχωρώντας σιγά σιγά, λίγο θέλαμε να μας πάρει 
να τουμπάρουμε. Και μια φορά το βλέπω και λέω τελειώνει! «Άντε αγόρι 
μου, άντε προχώρα, προχώρα!». Έβαλα μπρος τη μηχανή για να γυρίσουμε 
να στρώσουμε πορεία, να πάμε προς τα πάνω. Είχα λίγο πετρέλαιο μέσα, 
ένα μπιτόνι πήρα από τη Σαμοθράκη, να πάμε για ψάρεμα και να ‘ρθούμε το 
βράδυ. Μόλις είδα ότι πλησιάζουμε, βάζω μπρος το μοτόρι και διπλώναμε, 
και «άντε έτσι, άντε έτσι, ωπ», φύγαμε από το βουνό, το περάσαμε και πάμε 
από κάτω. Που πάμε δεν ξέραμε. Πίσω από το βουνό, γιατί άντε από εδώ 
είναι ο βοριάς και εκεί θάλασσα. Και από εκείνη τη μεριά καλοσύνη, ησυχία! 
Πάμε από κάτω, προχωρήσαμε και βλέπουμε μια αγκάλη. Μπαίνουμε μέσα, 
λιμανάκι! Πάμε με το μοτόρι, μπαίνουμε μέσα γιαλό, κοντάρουμε τη βάρκα, 
βγαίνουμε έξω. Μαζέψαμε ξύλα, μούσκεμα όλα μέσα! Ούτε ψωμί, ούτε φαΐ, 
τίποτα! Είχαμε ένα ψωμί, το φάγαμε στο δρόμο. Βγαίνουμε έξω, ανάβουμε 
φωτιά, παίρνουμε κάτι κουβέρτες, σκεπαστήκαμε εκεί. Ξημέρωσε ο Θεός τη 
μέρα, εν τω μεταξύ…

-Που ήσασταν τελικά; Σε ένα ξερονήσι;

-Στην Ίμβρο!

-Το ξέρατε δηλαδή; Το είχατε αναγνωρίσει το νησί;

-Ναι, το ξέραμε! Από τη Σαμοθράκη δίπλα, κοντά είναι. Η Ίμβρος και η Λή-
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μνος δίπλα είναι. Το ξέραμε το νησί. Γιατί, έτσι όπως φύγαμε από τη Σαμο-
θράκη, εγώ έλεγα, αν μας πάει προς την Ίμβρο θα γλιτώσουμε. Γιατί από 
‘κει αν φύγεις ύστερα πας κάτω, πας σε ανοιχτή θάλασσα, στα νησιά. Δεν 
γλιτώνεις. Περάσαμε από κάτω λοιπόν, βγήκαμε στην Ίμβρο και κάτσαμε 
εκεί. Εντωμεταξύ, όταν φύγαμε από τη Σαμοθράκη έφυγε και το καΐκι της 
συγκοινωνίας. Ο μπαμπάς μου καθόταν στο λιμάνι και μας περίμενε. Όταν 
ήρθε το καΐκι από τη Σαμοθράκη ρώτησε: 

- Καπετάνιε, τα παιδιά μου εκεί στη Σαμοθράκη είναι;

- Όχι, λέει, φύγανε για εδώ.

- Πότε;

- Το μεσημέρι.

- Που ΄ντα, δεν είναι εδώ.

Πάει στον γαμπρό μου, έχουν ένα μαγαζί, μανάβικο. Πάει στον γαμπρό μου 
και λέει:

- Σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνα, τα παιδιά φύγανε από Σαμοθράκη, που 
είναι δεν ξέρουμε.

Πιάνουν όλα τα λιμεναρχεία και ρωτάνε παντού, πουθενά δεν ήμαστε. Δες 
τι έγινε τώρα, πουθενά δεν ήμαστε. «Πνίγηκαν τα παιδιά, πνίγηκαν τα παι-
διά», τρίτη μέρα, «πνιγήκαν τα παιδιά, πνιγήκαν τα παιδιά», να μαυροφοράει 
ο μπαμπάς μου, να μαυροφοράει η μαμά μου, να μαυροφοράνε οι αδερφές 
μου, μες στα μαύρα! «Πνιγήκανε, πέρασε και μια βδομάδα!». 

Εντωμεταξύ, τη δεύτερη μέρα εγώ λέω: «αδερφέ θα πάω να βρω ψωμί». 
«Που θα το βρεις το ψωμί;», «τι σε νοιάζει εσένα;». Και πήγα καταπάνω στα 
χωράφια. Βλέπω ένα κατσικόδρομο, κάπου θα βγάζει. Παίρνω τον δρόμο 
και προχωράω και προχωράω και πηγαίνω. Ελιές μαζεύαν τότε, Οκτώβρης 
μήνας. Βγαίνω και βλέπω να κατεβαίνει ένα μουλάρι από πάνω με έναν 
καβαλάρη. «Τούρκος είναι αυτός, τι θα με κάνει, τίποτα». Μόλις περπατάω 
λίγο πιο κοντά λέει «πτους!». Στα ελληνικά «πτους», όπως και στα νησιά, 
λένε «πτους» στα μουλάρια για να σταματάνε. Τότε λέω «Έλληνας μωρέ 
είσαι εσύ;». «Ναι», λέει. Μη χειρότερα, το σταυρό μου κάνω. «Τι είναι εδώ;», 
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ρωτάω. «Ίμβρος», λέει, «πάνω είναι το χωριό». «Θέλω να πάω αγόρι μου 
να βρω ένα κομμάτι ψωμί να φάμε μέρα που είναι τώρα και μετά να φύ-
γουμε». «Παρ’ τον δρόμο, τράβα, προχώρα. Βλέπεις το χωριό είναι καμιά 
ώρα μακριά». Εγώ σε μισή ώρα ήμουν εκεί. Βλέπω σε ένα σπίτι απ’ όξω κα-
μιά δεκαριά παιδιά, παίζανε. Παίζανε τα παιδιά, βλέπω τον μεγάλο και τον 
φωνάζω. Έρχεται και τον ρωτάω: «Έλληνες είστε;». «Ναι», λέει, «Έλληνες 
είμαστε». «Τούρκους δεν έχει εδώ;». «Όχι, μόνο η αστυνομία είναι Τούρκοι». 
Μετά λέω: «Θέλω μία χάρη από εσένα». «Τι θέλεις θείο;». «Λίγο ψωμάκι 
αγόρι μου και καμιά ελιά, να κόψει ο καιρός, να φάμε και να φύγουμε». 
«‘Ελα εδώ», μου λέει. Πάει σπίτι του, ελιές, ψωμί, τυρί, σε άλλο σπίτι, ελιές, 
ψωμί, τυρί, σε άλλο σπίτι το ίδιο. Μισό τσουβάλι στο τέλος! Μες στη χαρά 
παίρνω τον δρόμο και τρεχάτος γυρνάω, πάω κάτω, βρίσκω τον αδερφό 
μου με το τσουβάλι στον ώμο. «Τι είναι αυτά;» μου λέει, «που τα βρήκες;». 
«Τι σε νοιάζει εσένα, αγόρι μου;» 

Ύστερα από τρεις μέρες, έκοψε ο καιρός και φύγαμε, αλλά πετρέλαιο δεν εί-
χαμε. Ζήτησα εγώ από το χωριό και με έδωσαν λίγο καθαρό πετρέλαιο, είχε 
και λίγο το μπιτόνι ακάθαρτο και το έριξα μέσα. Είχε αέρα 4 με 5 μποφόρ. 
«Θα πάμε με τα πανιά Σαμοθράκη, γιατί και ο αδερφός μου είναι παντρε-
μένος, έχει και παιδί. Να πάμε Σαμοθράκη και μετά τρίτη μέρα να γυρίσω 
Αλεξανδρούπολη». Πήγαμε. Κάτω από το βουνό, έκοψε ο αέρας, μαζεύω 
τα πανιά. Ύστερα που έπεσε ο καιρός, βάζω μπρος τη μηχανή για να πάμε 
στο χωριό. Είχε εκεί πέρα ένα χωριό, το Λάκκωμα και είχε βάρκες. Λέω: «Το 
πρωί που θα ξημερώσει, πριν φύγουμε, να γυρέψουμε λίγο πετρέλαιο για 
να πάμε μέσα στο λιμάνι, μέσα στις καμάρες, εκεί που είναι το σπίτι μας, 
όπου είναι ο αδερφός μου, η γυναίκα του, το παιδί του». Εντωμεταξύ, φτά-
ναμε. Ξημερώνοντας ακούμε μια μηχανή. Εμείς τότε τα ξέραμε τα καΐκια, 
είχε δυο η Σαμοθράκη, ο Χαΐνης και ο Καλπάκης. Του Καλπάκη η μηχανή 
του έκανε «τούκου τούκου τούκου», και του Χαΐνη έκανε «βου βου βου». 
Και γνώρισα τη μηχανή! Κοιμόμασταν και φωνάζει αυτός «Βάρκα, βάρκα, 
βάρκα!». Λέω: «Ο Χαΐνης είναι». Μας φωνάζει να βγούμε έξω. Σηκώνομαι, 
ανοίγω το καπάκι και τον βλέπω τον Χαΐνη με το μοτόρι. Ήτανε ένα μοτόρι 
με μια μικρή μηχανή, που έδιωχνε το νερό. Αυτά ήτανε τότε τα δυο στη Σα-
μοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη. Φωνάζει «Βάρκα, βάρκα», σηκώνομαι, 
παίρνω την άγκυρα και πάω πάνω. 
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-Βρε Κουτράκη! Ζωντανοί είναι! Να ‘τος! Εδώ σας θεωρούσαμε για πνιγμέ-
νους! Που είστε ρε παιδιά;

-Στην Ίμβρο ήμασταν.

-Σοβαρά; Η Αλεξανδρούπολη μαυροφόρεσε, η Σαμοθράκη μαυροφόρεσε, 
έχετε μια βδομάδα χαμένοι, τα λιμεναρχεία λένε δεν υπάρχουν πουθενά, 
χαμένοι είσαστε, άρα πνιγήκαν, τέτοια φουρτούνα! Τι θέλετε;

-Να μας βγάλετε όξω. Δώσε μου λίγο πετρέλαιο.

- Έλα, πάρε ένα μπιτόνι. 

Μου δίνει το ένα μπιτόνι πετρέλαιο, βάζω μπρος τη μηχανή. Η μηχανή μου 
δεν είχε εξάτμιση, δεν είχε σιωπητήρα και έκανε «πατ πατ πατ». Η νύφη μου 
γνώρισε τη μηχανή! Θα το πιστέψεις αυτό το πράγμα; Λέει: «Αυτή η μηχανή 
είναι δικιά μας, του Θόδωρου!». Σηκώνεται χαράματα και κατεβαίνει στη 
θάλασσα και ενώ μπαίναμε στο λιμάνι εμείς -πήγαμε στην ακροθαλασσιά, 
εκεί που τραβούσαμε το καΐκι έξω- κατεβαίνει κάτω και με τα ρούχα, με τα 
φουστάνια πέφτει μες στη θάλασσα και μπαίνει μέσα (στη βάρκα) και αγκα-
λιαζόμαστε και φιλιόμαστε! 

-Είστε ζωντανοί!

-Ζωντανοί είμαστε! Αχ Παναγία μου, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα! Ζωντα-
νοί είμαστε! 

Ξημέρωσε και μια φορά την άλλη μέρα, πάω στο τηλέφωνο, τηλεφωνάω 
που λες, δεν ξέρω που παίρνω, τον μπαμπά μου παίρνω, τον γαμπρό μου 
παίρνω, σε όλους παίρνω τηλέφωνο. «Είμαστε στη Σαμοθράκη, είμαστε 
καλά, ζωντανοί, αύριο θα ‘ρθούμε». Εγώ δεύτερη μέρα δεν πήγα, ήθελε να 
φύγουμε ο αδερφός μου, λέω: «όχι δεν θέλω». Όλη μέρα είχα αγκαζέ το 
καφενείο και τα πιοτά όλων δικά μου, για να ξεχάσω εκείνο το ντέρτι με το 
πνιγμό.

-Πόσο χρονών είσασταν τότε;

-Παλικαράκι, θα ήμουν ίσα με 27-28 χρονών, τόσο θα ήμουνα, παλικάρι. 
Ο αδερφός μου παντρεμένος, είχε και παιδί, τον Μανώλη. Τρίτη μέρα του 
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λέω: «Άντε να φύγουμε» και μου λέει: «πάρε το μοτόρι, φύγε». Και ήρθα εδώ 
μονάχος μου από τη Σαμοθράκη. Και κάτσαμε μια βδομάδα, ξεκουράστηκα, 
έκανα παραγάδια ύστερα και πήγαινα συνέχεια Τουρκία μοναχός μου και 
δούλευα. Δούλεψα τέσσερα, πέντε χρόνια μες στην Τουρκία, μονάχος μου 
με ένα ναύτη που πήρα και μέρα παρά μέρα ερχόμουν φορτωμένος ψάρια. 
Δούλευα στα βαθιά νερά.

-Ας πούμε τώρα που σας φυλακίσανε στην Τουρκία.

-Ήμασταν δυο μοτόρια εδώ με έναν φίλο μου, αυτός ήταν από τη Μάκρη. 
Πάμε να βάλουμε τα παραγάδια στο ποτάμι, τον Έβρο εδώ. Το μισό ποτάμι 
είναι Τουρκία και το άλλο μισό είναι Ελλάδα, και εκεί την άνοιξη ερχόντου-
σαν ψάρια ξένα και γεννούσαν μέσα στο ποτάμι. Ακρανοί και μυλοκόπια, 
αυτά τα δυο ψάρια, ήταν από δέκα κιλά και πάνω, επτά, οκτώ, δέκα, δε-
καπέντε κιλά, τέτοια ψάρια, μεγάλα. Έρχονταν Ιούλιο μέσα στο ποτάμι και 
όταν γεννούσανε βγαίνανε έξω στα ρηχά, για να φύγουνε ύστερα. Εντω-
μεταξύ, βάζαμε παραγάδια εμείς με σαρδέλα δόλωμα, ξέραμε ποια εποχή 
είναι και βάζαμε σαρδέλα για να πιάσουμε τέτοια ψάρια. Πιάναμε δυο, τρία, 
τέσσερα, κάθε μέρα. Και εκείνη την ήμερα βάλαμε τα παραγάδια και ήταν 
ηλιοβασίλεμα. Τα βάζαμε αργά, για να νυχτώσει, να μην μας βλέπουν από 
την Αίνο πάνω οι Τούρκοι. Tα αφήναμε καμιά ώρα μέσα στην Τουρκία, και 
γυρνούσαμε, και τα μαζεύαμε και από εκεί, γιατί αυτά (τα ψάρια) το ξέρανε 
ότι τα πιάναμε από εδώ και καθόντουσαν μέσα στην Τουρκία, δεν ερχό-
ντουσαν από εδώ. Μέσα στην Τουρκία βάζαμε δίχτυα˙ βάζαμε δίχτυα για 
γλώσσες˙ στην Ελλάδα δέκα κιλά, και μόλις περνούσαμε από την Τουρκία 
πιάναμε πενήντα κιλά. Τέτοια ήταν τα ψάρια. Ξέραν ότι δεν τα πειράζα-
νε εκεί και πηγαίνανε στην Τουρκία και κρυβότανε σε εκείνα τα μέρη. Και 
εκείνη την ημέρα πήγαμε για παραγάδια όταν βράδιασε. Εκεί που βάζαμε 
παραγάδια ακούω τουφεκιά! 

«Βρε, οι Τούρκοι! Μας κυνηγάν οι Τούρκοι. Νύχτωσε! Τι να κάνουμε;». Ο 
άλλος ήταν πιο βαθιά, πρόλαβε να γυρίσει και έφυγε! Είδανε εμένα και με 
κυνηγάει (ο Τούρκος) από πίσω και «μπαμ μπουμ»! Εγώ πιάνω το τιμόνι, το 
δένω με ένα σκοινί και κατεβαίνω στη μηχανή από πίσω, για να μη φάω 
καμιά σφαίρα. Τον ναύτη μου του λέω: «Πέσε μέσα στ’ αμπάρι». Έπεσε μέσα 
στ’ αμπάρι, έκλεισε και το καπάκι και προχωράμε και πηγαίναμε. Πηγαίναμε 
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τώρα να φύγουμε ανοιχτά, να φύγουμε, να περάσουμε στην Ελλάδα. Δεν 
προλάβαμε να περάσουμε στην Ελλάδα και μια φορά σταματάνε οι τουφε-
κιές. Λέω: «Ρε Θανάση, ακούς τουφεκιές;». «Όχι». 

Αυτός (ο Τούρκος), εντωμεταξύ, ήρθε, έκατσε δίπλα και μας βαστούσε! 
Αυτός είχε βενζινομηχανή και έτρεχε πολύ! Εμείς με την πετρελαιομηχανή, 
στο ένα μίλι μας έπιασε. Λέω (του ναύτη): «Άνοιξε το καπάκι, βγες απάνω, 
μας χάσανε». Ανοίγει το καπάκι. «Μας βαστάνε!» λέει. Φωνάζει ο Τούρκος 
«Γκιαούρ, Γκιαούρ!». Βγαίνω πάνω και εγώ, μας πιάνουν που λες, δένουν 
τον άλλο (τον ναύτη), εμένα δεν με έδεσαν, με κρατούσαν με το όπλο. Μου 
λένε: «Πιάσε το τιμόνι να πας Τουρκία». Εντωμεταξύ, εκείνος (ο Τούρκος) 
λέει να πάμε στο ποτάμι, εγώ όμως δεν ήθελα να πάω και λέω, άμα τους 
γελάσω και περάσω στην Ελλάδα, να τους δώσω καμιά κλοτσιά, να τους 
πετάξω μες στη θάλασσα να φύγουμε. Εντωμεταξύ, αυτοί κατάλαβαν ότι 
από εκείνη τη μεριά δεν θα περνούσα το ποτάμι και μου λέει (ο Τούρκος) 
«Γκίτ, από εδώ!», μου πιάνει το τιμόνι, με περνάει και γυρίζει, κόντρα το 
νερό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο ποτάμι. 

Του λέω: «Φύγε από εκεί, να το βάλω μέσα! Φύγε να το βάλω μέσα στο πο-
τάμι!». Τον έδιωξα από εκεί, πήρα το τιμόνι. Είχα κάτι σημάδια από το βουνό, 
νύχτα. Βγαίνουμε στο ποτάμι, πάμε εκεί μπροστά, ήταν η Αίνος, ένα χωριό 
είναι. Από την Αίνο ήταν αυτοί. Πήγαμε εκεί, μας βγάλανε έξω, μας πήραν, 
μας δέσανε, μας πήγανε στη φυλακή, το μοτόρι το δέσανε εκεί. Περιμένα-
με, περιμέναμε, δεν μας κάνανε κάτι. Τρώγαμε˙ τρώγανε οι φυλακισμένοι 
Τούρκοι, τρώγαμε και εμείς! 

-Πόσες μέρες έτσι;

-Δεκαπέντε μέρες. Δεκαπέντε μέρες ήταν μέχρι να παρθεί η απόφαση να πε-
ράσουμε στο δικαστήριο. Περάσαμε δικαστήριο και δικαστήκαμε ένα μήνα. 
Είχαμε δεκαπέντε μέρες κάνει, ύστερα από δεκαπέντε μέρες λένε: «Άντε 
φύγετε από εδώ πέρα». Τους λέω: «Πετρέλαιο δεν έχω να φύγω». Μας 
δώσαν και πετρέλαιο, πήγαμε κάτω στο μοτόρι, μπήκαμε μέσα και φύγα-
με για Αλεξανδρούπολη. Εντωμεταξύ, λέω έναν Τούρκο πριν φύγουμε για 
Αλεξανδρούπολη να μας φέρουν ρούχα για να αλλάξουμε. Δεν ήθελε. Έτσι 
ήμασταν για ένα μήνα. Και ο εισαγγελέας να ξέρει φαρσί Ελληνικά! Και 

Το μπουρίνι και άλλοι κίνδυνοι της ψαρικής
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μιλούσαμε Ελληνικά! Λέει «Άντε, είναι τώρα πρώτη φορά, επειδή δε σας 
πιάσανε με ψάρια». Γιατί, αν πιάνανε ψάρια, θα δικαζόμασταν για τρείς 
μήνες! Δεν είχαμε ψάρια εκείνη την ώρα, εμείς βάλαμε τα παραγάδια, αλλά 
ψάρια δεν πιάσαμε. Λέει: «Τι κάνετε στην Τουρκία και μπήκατε μέσα;». «Χά-
λασε η μηχανή και μας πήρανε τα ρέματα μέσα». Έτσι κατηγορηθήκαμε ότι 
χάλασε η μηχανή και μας πήραν τα ρεύματα μέχρι την Τουρκία. Δεν είπαμε 
ότι βάζαμε παραγάδια. Λέει: «Άντε, ένας μήνας σας φτάνει, άντε, διώξτε τα 
παιδιά».

- Πότε έγινε αυτό;

- Αυτό έγινε… το ‘59.

-Να σας πω τώρα για την Τουρκία. Πήγαινα μέσα στην Τουρκία και ήμασταν 
στα βαθιά. Έβαζα και εδώ (παραγάδια) γιατί φοβόμουν, με κυνηγούσαν οι 
Τούρκοι και πήγαινα και έβαζα βαθιά παραγάδια, 40 οργιές, 50 οργιές, έβαζα 
παραγάδια. Και όπως ήταν αυτά τα παραγάδια έπιανα σκυλόψαρα, έπιανα 
διάφορα ψάρια. Βρίσκω μια ξέρα και πέφτει ένα παραγάδι πάνω, παρθένα 
ξέρα! Κάτω βράζανε τα ψάρια στην ξέρα! Πολλά ψάρια! Έτσι όπως έβαζα 
παραγάδια, μια φορά χτυπάει ένα ψάρι. Βλάχος, 15 κιλά! Άλλο από κάτω, 
άλλο από κάτω, άλλο από κάτω. Εντωμεταξύ, στα βαθιά νερά τα ψάρια, το 
στομάχι τους βγαίνει μέσα στο στόμα τους και αυτά βγαίνουν μονάχα τους 
έξω και τραβάνε το ένα το άλλο και βγαίνουν μαζί μαζί. Όσο το ανεβάζω 
βλέπω τα ψάρια στον αφρό, όπως είναι τα καρπούζια στο χωράφι, έτσι 
ήταν και τα ψάρια. Ένα πίσω απ’ τ’ άλλο τα ψάρια: ένας ροφός, ένας βλά-
χος, ένα φαγκρί, απ’ όλα. Γέμισε που λες το αμπάρι ψάρια με ένα παραγάδι. 
Εντωμεταξύ, γλυκάθηκα εγώ και πήγαινα εκεί όλο και περισσότερο. 

Μια μέρα, έτσι όπως σήκωνα τα παραγάδια, βλέπω το βαπόρι, την (τούρκι-
κη) καταδίωξη, και έρχεται. Είχα κιάλια μέσα. Λέω: «Αμάν Χρήστο, καήκαμε, 
το καράβι έρχεται, πως θα γλιτώσουμε τώρα; Τι θα κάνουμε;».

Είχαμε, εντωμεταξύ, ένα παραγάδι βγαλμένο και είχαμε ένα μπαούλο, ένα 
μεγάλο μπαούλο, έβαζε καμιά εκατό-πενηνταριά κιλά ψάρια μέσα- και ήτα-
νε γεμάτο ψάρια. Και επάνω στην κουβέρτα της βάρκας ήταν ένα σαλάχι 
μεγάλο, απ’ αυτά που έχουν τη μύξα πάνω, αυτά που έχουν το κόκκαλο 
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(κεντρί).1 Για να μην το πετάξω, ολόκληρο ψάρι, αξία, πουλιόταν τότε, το 
έκοψα κομμάτια και το είχα απάνω στην κουβέρτα. Το είχα το μισό από εδώ, 
το μισό από εκεί, και σκεπασμένο με μια κουρελού. «Το καράβι μας ζυγώνει 
τώρα, σε δέκα λεπτά μας πιάνει, τι να κάνουμε; Να πετάξουμε τα ψάρια, 
γιατί άμα έχεις ψάρια σε βάζουν τρεις μήνες φυλακή». Τότε έρχονταν τα 
μοτόρια από τη Μυτιλήνη και δουλεύαν εδώ στη γαρίδα, οικογενειακώς, με 
τα παιδιά, με τις γυναίκες. Έρχονταν εδώ κάνα μήνα, κατά τον Μάη και τον 
Ιούνιο, δυο μήνες καθόταν εδώ και ψάρευαν στη γαρίδα. Και τα βλέπανε 
οι Τούρκοι που περνούσαν τα σύνορα. Λέω: «Εδώ τώρα θα μας πιάσουνε 
σίγουρα, γιατί θα μας περάσουν για Μυτιληνιούς. Τι να κάνω εγώ τώρα; Να 
πετάξω τα ψάρια». «Άντε βρε, τόση δουλειά και θα πετάξεις τα ψάρια μας!» 
λέει ο Χρήστος. 

«Κάτσε στο τιμόνι», του λέω (του Χρήστου), κάθεται στο τιμόνι και προχω-
ράμε τώρα για τη Σαμοθράκη. Πιάνω εγώ, ανοίγω τα καπάκια, τα βάζω από 
εδώ που ερχόταν το καράβι να μην βλέπει και από την άλλη μεριά πετούσα 
τα ψάρια, το μοτόρι προχωρούσε, τα ψάρια μείναν πίσω. Τα πέταξα, τα 
άδειασα όλα. «Ωπ!». Ήρθε πάνω μας το καράβι. 

Το σαλάχι δεν πρόλαβα να το πετάξω! Ρίχνει σκοινί για να πιάσουμε! Τώρα 
εγώ, η εξυπνάδα μου δούλεψε. Δεν το πιάνω το σκοινί και, όπως προχω-
ρούσε το μοτόρι σιγά σιγά, πέφτει το σκοινί στη θάλασσα. «Γκιαούρ, Γκια-
ούρ!», με το όπλο να με σκοτώσει. «Πιάσε το σκοινί!». Δεν το ‘πιανα εγώ. 
Κάνω στροφή και φέρνω βόλτα το καράβι, για να πάω να πιάσω το σκοινί, 
έκανα πως γλίστρησα και το πέταξα έξω! «Τακ, τακ!». Το πέταξα το ψάρι 
και έμειναν μόνο τα αίματα και τα σάλια. Μετά να δεις! Πάω πάνω, πάω 
διπλαρώνω, πετάει το σκοινί, το έπιασα. Έρχεται στη βάρκα ο Τούρκος, 1,50 
μέτρο ήταν, ένας κοντοπαπάς! Γεμάτος όμως ήτανε. Εγώ ήμουν πίσω, ο ναύ-
της μου μπροστά, ο Χρήστος. Έπιασε ο Τούρκος και του φώναζε, του ‘χωσε 
και έναν μπάτσο. Δυο στροφές έφερε ο Χρήστος. Εγώ την προηγούμενη 
μέρα είχα βγάλει ένα δόντι από εδώ, λέω αν με δώσει από εδώ θα με πιά-
σει αιμορραγία, να γυρίσω από την άλλη! Πηδάει το σπηράγιο του καϊκιού, 
έρχεται και σε ‘μένα.

1 Πρόκειται μάλλον για σαλάχι με κεντρί ή τρυγόνα ή βατοτρυγόνα (Dasyatis spp.).

Το μπουρίνι και άλλοι κίνδυνοι της ψαρικής
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«Τι θέλετε στην Τουρκία;» έλεγε εκεί τούρκικα. Μου τραβάει έναν μπάτσο, 
γύρισα από την άλλη! Εν τέλει μου την έδωσε από εδώ, ζαλίστηκα, έπεσα 
κάτω. Πιάνει, ανοίγει το καπάκι και μπαίνει μέσα. Μέσα είχα το μεγάλο το 
μπαούλο, που είχα τον πάγο και τα ψάρια, γεμάτο αίματα. Ψάρια δεν είχε, 
τα ‘χα πετάξει όλα. Ψάχνει τώρα αυτός να βρει λαθραία, τίποτα. Πάει κάτω 
στο αμπάρι, έψαχνε, έψαχνε, έψαχνε… «Τι κάνει τόση ώρα και δεν βγαίνει 
από κάτω;». 

Εντωμεταξύ, εμείς τότε πηγαίναμε στη δουλειά και είχαμε ένα παντελόνι 
καλό, που βγαίναμε έξω και το βάζαμε στο αμπάρι. Είχε ένα πατάρι και είχε 
πάνω εκεί το παντελόνι του ο Χρήστος. Είδε (ο Τούρκος) πάνω στο παντε-
λόνι μια ζωστήρα, είδε ζωστήρα λαστέξ και ήθελε να την πάρει, αλλά δεν 
μπορούσε να τη βγάλει. Τραβούσε, τραβούσε και δεν έβγαινε. Έκοψε κάνα 
δυο θηλύκια και την έβγαλε και την πήρε, την έβαλε στην τσέπη, βγήκε 
πάνω. «Άντε γκίτ, φύγετε!». Μας έδιωξε. 

Ερχόμαστε στο λιμάνι, φτάσαμε κατά τις δύο η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, 
πήγαμε φουντάραμε, πάει ο Χρήστος, βάζει το παντελόνι του. «Να σου πω 
γιατί άργησε ο Τούρκος να βγει από κάτω». Λέω: «Γιατί;». «Με έκλεψε την 
ζωστήρα!», και πιάσαμε και γελούσαμε, «Εεε» λέω, «Το παλιόμουτρο κατα-
δέχτηκε να κλέψει τη ζωστήρα» και είχε ο Χρήστος παντελόνι δίχως ζωστή-
ρα και τελείωσε η ιστορία.

Δεύτερη μέρα, έκανα άλλα παραγάδια, την άλλη βδομάδα πάλι πήγα! Δυο 
φορές μας έπιασε το καράβι (της τούρκικης ακτοφυλακής) και μας έδει-
ρε, και μια φορά μας έπιασε εδώ στην Αίνο και έκανα φυλακή ένα μήνα! 
Αλλά στην Τουρκία πέντε χρόνια δούλεψα έτσι συνέχεια. Συνέχεια, κάθε 
δυο τρεις μέρες φορτωμένος ψάρια ερχόμουνα. Δεν είχε τίποτα, ερημιά 
ήτανε, μόνο το καράβι για καταδίωξη περνούσε. Αυτό περνούσε, έβλεπε και 
έφευγε, δεν είχε τίποτα! 

           Αλεξανδρούπολη, καλοκαίρι 2001
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Η ιστορία ξεκινά πριν από 95 χρόνια, σε εποχές πόνου και ξεριζωμού. Με-
ταξύ των 45.000 Ελλήνων προσφύγων, που ήρθαν στην Καβάλα το 1922, 
ήταν και ο Θεόφιλος Παπαγιαννάκης, από το Καλαμωτί στο Μυριόφυτο της 
Ανατολικής Θράκης, με τα ορφανά παιδιά του, τη Ζωή, τον Κοσμά και την 
Αικατερίνη. Τους είπαν ότι φεύγουν προσωρινά από το σπίτι τους και τα 
μόνα πράγματα που πήραν μαζί τους στο καράβι που τους έφερε ήταν ένα 

Γυναίκες επιδιορθώνουν τα δίχτυα στο λιμάνι της Καβάλας, δεκαετία του 1970 
(φωτογραφία: ΓΑΚ Ν. Καβάλας).

από συνέντευξη του Μ. Καλαϊτζή στον Ε. Κ. Παπαγιαννάκη1 

1 Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί περίληψη από το αντίστοιχο κεφάλαιο του υπό έκδοση βιβλίου 
του κ. Παπαγιαννάκη με τίτλο «Ψηφίδες της Ναυτικής Ιστορίας του Τόπου μας». Ευχαριστούμε 
θερμά τον κύριο Ε. Τζανάκο, που επιμελήθηκε τη σύνοψη αυτή και μας χάρισε ένα τόσο ζωντα-
νό κείμενο. 

6. Η κυρά Ζωή και τα μεταξωτά δίχτυα
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μεγάλο πάπλωμα και ένα μικρό κα-
ζάνι για όλες τις χρήσεις, μαγείρεμα, 
ζεστό νερό κ.ά. Ούτε τη σοδειά δεν 
πρόλαβαν να μαζέψουν! Στοιβάχτη-
καν οι πρόσφυγες στις καπναποθή-
κες της Καβάλας και προσπάθησε ο 
καθένας να στήσει πάλι τη ζωή του.

Από κει αλίευσε τη Ζωή ο Θανάσης 
Καλαϊτζής, μικροέμπορος. Παντρεύ-
τηκαν και έκαναν πέντε παιδία, τον 
Μιχάλη, την Παναγιώτα, τη Βενετία, 
τον Γιώργο και τον Γιάννη. Το 1936 
η Ζωή έμεινε χήρα. Μοναδικοί προ-
στάτες εκείνης και των παιδιών της 
ο θείος Κοσμάς και ο υπερήλικας 
παππούς Θεόφιλος. 

Σύντομα η κυρά Ζωή, όπως έγινε 
γνωστή στην αγορά της θάλασσας 
και όχι μόνο, οργάνωσε μια μικρή 
οικοτεχνία πλεξίματος διχτυών στο 
σπίτι της. Παράλληλα, γνωρίζοντας 
τις επιδέξιες πρόσφυγες γυναίκες, 
έδινε δουλειά στα σπίτια τους, όπου 
έπλεκαν στις ώρες της σχόλης δί-
χτυα διαφόρων ειδών. Έφθασε να 
απασχολεί, προπολεμικά ακόμη, και 
35 γυναίκες!

Η κυρά Ζωή, ήξερε από σηροτροφία. 
Βρήκε καλό σπόρο κι έτρεφε τους 
μεταξοσκώληκες με φύλλα από τις 
μουριές στην αυλή και γύρω από το 
σπίτι τους. Οι αδηφάγοι μεταξοσκώ-

Ξεκλάδωμα κουκουλιών στο Σουφλί, καλοκαίρι 1948 
(φωτογραφία: Ζ. Φυλλαρίδης, Η Μεταξένια Πολιτεία, 

http://soufli-gr.blogspot.com/2010/12/blog-post_06.html).
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ληκες ξυπνούσαν κάθε πρωί όλη την 
οικογένεια, ζητώντας φρέσκα φύλ-
λα. Όταν γίνονταν τα κουκούλια, τα 
έβαζε σε βραστό νερό και, με ένα ει-
δικό εργαλείο που μοιάζει με σκου-
πάκι, έβγαζε την άκρη της ίνας για 
να φτιάξει νήμα. Μία ίνα είχε μήκος 
1.800-2.800 μέτρα και 28 ίνες στριμ-
μένες έκαναν μία μεταξωτή κλωστή, 
με την οποία έπλεκαν δίχτυα. Τα με-
ταξωτά δίχτυα ήταν πολύτιμα στο 
ψάρεμα λόγω απόχρωσης, μεγάλης 
αντοχής και αποτελεσματικότητας.

Όσους μεταξοσκώληκες δεν ήταν 
ζωηροί, τους έβαζε για λίγη ώρα σε 
έναν κουβά με κάποιο μίγμα υγρών, 
άνοιγε την κοιλιά τους, αφαιρού-
σε τους δύο λαμπυρίζοντες, από 
υδράργυρο, μεταξογόνους αδένες, 
τους οποίους τέντωνε και, όταν στέ-
γνωναν, γίνονταν το λευκό παρά-
μαλλο της πετονιάς. Αυτή η τεχνική 
ήταν δική της εφεύρεση. Στο συνη-
θισμένο μαύρο, από αλογότριχα, πα-
ράμαλλο, όπου έδεναν το αγκίστρι, 
δεν πλησίαζε εύκολα το ψάρι!

Όμως το νήμα από αλογότριχα ήταν 
το πιο συνηθισμένο υλικό. Με ειδικό 
στριφτάρι έστριβαν τις δεμένες στη 
σειρά αλογότριχες, για να κάνουν 
νήμα 100 μέτρα μήκος. Στην συνέ-
χεια, ανάλογα με τη χρήση, έστριβαν 
2, 3, 4 ή και 9 νήματα, για να κάνουν 

Η μεταλική πένσα χρησίμευε για τη χύτευση των 
μολύβδινων βαριδίων των διχτυών 

(φωτογραφία: Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο 
Καβάλας).

πετονιές ή καζίλι, σχοινάκι για τα δί-
χτυα. Την αλογότριχα την έφερναν 
από τη Μεσορόπη, ενώ καλύτερης 
ποιότητας ήταν η αλογότριχα από 
την Ιρλανδία. 

Για βαρίδια, εκτός από τους δύο σι-
δηρουργούς, έλιωναν και οι ίδιοι 
στο σπίτι μέταλλο μολύβι και το έχυ-
ναν στις ειδικές πένσες, τα καλούπια.

Κατά τη βουλγαρική κατοχή, την 
άνοιξη του 1942, αποφάσισαν οι 
Βούλγαροι να οργανώσουν την 
αλιεία, για να ελέγχουν την παρα-
γωγή. Ο υπεύθυνος αλιείας, ένας 
ελληνομαθής Βούλγαρος ονόματι 
Κολάρωφ, συνοδευόμενος από έναν 

Η κυρά Ζωή και τα μεταξωτά δίχτυα



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

60

δικό μας ιχθυοπώλη, επισκέφθη-
καν το μαγαζί της κυρά Ζωής, στην 
οδό Κουντουριώτου 8, και ζήτησαν 
να αγοράσουν δίχτυα! Είχαν σκοπό 
να οργανώσουν δύο αλιευτικά συ-
γκροτήματα γρι γρι. Συμφώνησαν, 
λοιπόν, και παρέλαβαν 890 οκάδες 
έτοιμα δίχτυα (1 οκά=1,280 κιλά). 
Πήραν τα παραστατικά, υπέγραψαν 
την παραλαβή του εμπορεύματος 
και υποσχέθηκαν ότι, αφού τα τιμο-
λογήσουν στη Σόφια, θα έφερναν 
την πληρωμή. Πέρασαν βδομάδες 
και μήνες χωρίς καμία ανταπόκριση, 
παρά μόνον υποσχέσεις.

Στην αγορά επικρατούσε ένας φό-
βος από φήμες για υπεξαιρέσεις και 
καταπατήσεις περιουσιών εμπόρων 
από Βούλγαρους, εν ονόματι της 
βουλγαρικής ταυτότητας. Γίνονταν 
δηλαδή αναγκαστικά συνέταιροι με 
μόνο κεφάλαιο την ταυτότητά τους 
και μετά από λίγο καιρό ο έμπορος 
ήταν στον δρόμο!

Η κυρά Ζωή θορυβήθηκε και ξεκίνη-
σε τα βράδια, με απόλυτη μυστικό-
τητα, να μεταφέρει εμπόρευμα στο 
πατρικό της. Εκεί, στο στενόμακρο 
υπόγειο, στο βάθος, ο παππούς ο 
Θεόφιλος, αφού στοίβαξε με προ-
σοχή τα δίχτυα σε μια πλευρά, έβαλε 
τα πολύτιμα μεταξωτά και τα πολύ 
λεπτά από κλωστή DMC νο. 150 σε 
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μια ντουλάπα και τα έκρυψε με έναν τοίχο που 
έχτισε εμπρός τους. Τον τοίχο τον πασάλειψε με 
λάσπη, για να φαίνεται παλιός.

Μετά από λίγο καιρό, ξαναπήγαν στο μαγαζί ο 
Βούλγαρος Κολάρωφ με τον δικό μας ιχθυοπώ-
λη και απαίτησαν να αγοράσουν δίχτυα, χωρίς να 

Ο Μιχάλης Καλαϊτζής, γιος της κυρά Ζωής, αειθαλής, ενήμερος και 
ανήσυχος για το μέλλον της αλιείας, εμπρός στα ενθυμήματα της 

οικογενειακής του δραστηριότητας, που δώρισε 
στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 

(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Καλαϊτζή, 3-6-2016).

Η κυρά Ζωή και τα μεταξωτά δίχτυα
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έχουν πληρώσει τα προηγούμενα. Δε βρήκαν παρά ελάχιστα. Οι Βούλγαροι, 
σπάζοντας την εξώπορτα, εισέβαλαν στο πατρικό συνολικά τρεις φορές και 
κατέστρεψαν τις μηχανές με το πρόσχημα της έρευνας για όπλα. Στο τέλος, 
το επίταξαν και τους πέταξαν στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν βρήκαν τα πολύ-
τιμα δίχτυα, τα οποία σήμερα στην ειδική προθήκη όχι μόνον κοσμούν το 
Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας αλλά είναι και αδιάψευστοι μάρτυρες 
ενός κομματιού της αλιευτικής μας ιστορίας.
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Γιώργος Λαχουβάρης

7. Τσιπουράκι με μεζέ αντζούγα και 
τα παστωτζίδικα της Καβάλας

Εργάτριες στη βιοτεχνία αλίπαστων Α. Μυστακίδη και Κ. Λαχουβάρη. 
Ο Κοσμάς Λαχουβάρης, δεύτερος απο αριστερά, και ο Ανάργυρος Μυστακίδης, πρώτος απο δεξιά 

(φωτογραφία: αρχείο Χρήστου Μυστακίδη και Γιώργου Λαχουβάρη).

 Τσιπουράκι (2 €) με τον παραδοσιακό
συνοδευτικό μεζέ αντσούγα (48 € το κιλό!!)...
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Τα παστωτζίδικα υπήρξαν για μερικές δεκαετίες μια από τις πιο ζωηρές βιο-
τεχνικές δραστηριότητες της Καβάλας, αλλά και άλλων πόλεων με μεγάλη 
αλιευτική δραστηριότητα, όπως ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη και η Μυτιλήνη. 
Ο Γιώργος Λαχουβάρης, γιος του βιοτέχνη παστωτζή Κοσμά Λαχουβάρη, 
περιγράφει εικόνες από την εποχή που οι βιοτεχνίες αλίπαστων ανθούσαν. 

Άντε να ξεσκάσεις και να ηρεμήσεις σήμερα μετά απ’ αυτό το λαϊκό μεζεδά-
κι, που απρόσεχτα, όταν παρήγγειλα αντσούγα Καβάλας και ο σερβιτόρος 
μου είπε: «δεν έχω Καβάλας», απάντησα: «φέρε, βρε αδερφέ, καραφάκι 
με αντσούγες, τέλος πάντων». Και ο εξυπνούλης σερβιτόρος μας σέρβιρε 
αντσούγες Ισπανίας με τιμή αγοράς 48€, όπως μας εξήγησε μετά! Προσοχή! 
Μη μπερδευτούμε και ενοχοποιήσουμε τον «αγιασμό», το τσιπουράκι, που 
κρατήθηκε σε σωστή τιμή και προσθέτει, έστω και πρόσκαιρα, ευχάριστες 
πινελιές στον καθημερινό μόχθο χιλιάδων ανθρώπων.

Η μια κουβέντα, όμως, φέρνει την άλλη, γι’ αυτό ας ξαναγυρίσω στ’ αλίπα-
στα. Κάποτε άνθιζαν, δίνοντας την ευκαιρία σε βιοπαλαιστές -κυρίως πρό-
σφυγες- να δίνουν αίγλη ανάπτυξης στον νομό και αρκετά μεροκάματα σε 
εργαζόμενες, ιδίως γυναίκες από τη Θάσο, που εποχιακά, μετά το Πάσχα 
που τέλειωναν τις αγροτικές εργασίες στο νησί, συμπλήρωναν με μεροκά-
ματα πόνου το εισόδημα, κυρίως τα ένσημα που τους ήταν απαραίτητα.

Και ο πατέρας μου ήρθε στα 11 του χρόνια από την Κωνσταντινούπολη και 
πρόλαβε να δουλέψει στα αλίπαστα εκεί για λίγα χρόνια, που καταγράφη-
καν στο υποσυνείδητό του. Όταν δόθηκε η ευκαιρία, με παραχώρηση έκτα-
σης στην περιοχή της ιχθυόσκαλας για αξιοποίηση των αλιευμάτων, που 
ήταν άφθονα στην Καβάλα τότε, πήρε το ρίσκο να μεταλλαχθεί σε βιοτέ-
χνη αλίπαστων φτιάχνοντας την εταιρία Ανάργυρος Μυστακίδης & Κοσμάς 
Λαχουβάρης. Λίντερ στον κλάδο τους ήταν ο Μαρίνος, ο Πετρόπουλος, ο 
Ζουμπουλάκης και αρκετοί, κυρίως πρόσφυγες: Βασιλειάδης, Βελησάρης, 
Μεσιτίδης, Ζαρζαβατσάκης, Τρυφωνίδης. Οι τελευταίοι είναι αδέρφια που, 
αν δε κάνω λάθος, κατάφεραν, οι μόνοι, να συνεχίζουν και σήμερα να πα-
ράγουν αλίπαστα σε άριστη, θα έλεγα, ποιότητα, δίνοντας το προβάδισμα 
σε άλλους πλέον νομούς, στη Μυτιλήνη, στον Βόλο κ.ά., και αφήνοντας την 
Καβάλα να συνεχίζει με τις μνήμες μιας περιόδου, που και αυτές ξεθωριά-
ζουν και σβήνουν ήδη στις ημέρες μας. 
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Δουλειά δύσκολη [το πάστωμα] 
αλλά με περιοδική διάρκεια. Πολλές 
φορές δεν έφτανε ο χειμώνας να 
εξαλείψει τη μυρωδιά της ψαρίλας 
από τους ανθρώπους, μέχρι και ολό-
κληρη την περιοχή δυτικά της πόλης 
μας. Το γυναικαριό, οι εργάτριες, 
κουβαλούσαν αυτή τη μυρωδιά στο 
κορμί τους μέχρι την άλλη μέρα, κα-
θώς η ανάγκη για μεροκάματο την 
ανανέωνε και την άφηνε σαν στίγμα 
επάνω τους.

Βέβαια, κάτι παρόμοιο γινότανε και 
με τα αφεντικά, που παρά τις καλές 
αποδοχές τους είχαν κι αυτά τα κου-
σούρια όλο το καλοκαίρι. Άσε που το 
δυσκολότερο, όσο μπορώ να θυμη-
θώ, ήταν το μπέρδεμα-ψευδαίσθηση 
που είχαν μερικοί από αυτούς να μη 
συνειδητοποιούν αν είναι μικροβιο-
τέχνες βιοπαλαιστές ή βιομήχανοι 
που τους ονομάτιζαν κάποιοι, γιατί 
τους μπέρδευαν με τους καπνέμπο-
ρους της περιόδου εκείνης. 

Θυμάμαι τα μελίσσια των γυναικών 
εργατριών, που κάθε Παρασκευή 
που πληρωνόντουσαν γέμιζαν ζω-
ντάνια όλη την πόλη και τα μικρομά-
γαζά της, μέχρι και τα στενοσόκακα 
στις γειτονιές. Βούιζαν τα δρομάκια 
και οι αυλές των σπιτιών από τις 
παιδικές φωνές, που ανυπόμονα 
περίμεναν το κάτι άλλο, που ήταν 

συνήθως κάποιο δωράκι παιχνίδι, 
κάποιο γλυκό ή κρέας ή οτιδήποτε 
άλλο διαφορετικό για το σπίτι...

Ξεκίνησα να γράφω λίγα βιώματα 
του κλάδου, παρόλο που τότε τα 
γνώρισα σαν μαθητής Γυμνασίου, 
σαν επισκέπτης περισσότερο... αλλά 
οι μνήμες έρχονται μόνες και πρέπει 
να είναι και αληθινές. Σαν τέτοια θα 
αναφέρω ότι ο πατέρας μου δούλε-
ψε το εργοστάσιο, πιο σωστά ψαρα-
ποθήκη αλίπαστων, πηγαίνοντας στη 
δουλειά με το λεωφορείο κάθε πρωί 
με το πρώτο δρομολόγιο, και γυρνώ-
ντας αργά το απόγευμα… Και ο συ-
νέταιρος, που είχε στην ευθύνη του 
τις πωλήσεις, ξεσπιτωνότανε και αυ-
τός για ημέρες… να προφτάσει μέχρι 
Αθήνα, Πελοπόννησο… με λεωφο-
ρείο κι αυτός, να πάρει παραγγελίες. 
Μερικοί άλλοι είχαν αυτοκίνητο - με 
καρότσα για τη δουλειά πρώτα - και 
μερικοί είχαν και το Ι.Χ. τους. Με τις 
βλέψεις και τα όνειρά τους έσπρω-
χναν στο εξωτερικό την πρώτη ύλη: 
γαύρο, σαρδέλα, σκουμπρί, νωπά 
μέσα σε βαρέλια. Η φρίσσα ήταν η 
χαρά των νότιο-Ιταλών.

Κάπως έτσι, με τα καλά αλλά και τις 
δυσκολίες και τα απρόβλεπτα, το 
επάγγελμα σβήνει. Εξάλλου, ουδέν 
κακόν αμιγές καλού. Βελτιώθηκαν 
τα προβλήματα των αλιευτών των 

Τσιπουράκι με μεζέ αντζούγα και τα παστωτζίδικα της Καβάλας
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αφρόψαρων του καλοκαιριού, γιατί δεν ήταν λίγες οι φορές που όταν πε-
τύχαιναν ψαροσύνη, τα πολλά ψάρια στη μια ιχθυόσκαλα δε μπορούσαν να 
απορροφηθούν, γιατί μηδενιζόταν σχεδόν η τιμή, με αποτέλεσμα να ξανα-
βγαίνουν στον κόλπο της Καβάλας και να πετάνε τα ψάρια στη θάλασσα. 
Άντε να φανταστείς, σαν τρίτος, την τρελή χαρά μιας καλής ψαριάς να 
μετατρέπεται σε πόνο.

Το αρχείο της βιοτεχνίας Λαχουβάρη παρουσιάζει γλαφυρά την επαγγελματική κίνηση της επιχείρησης 
αλλά και τις αγωνίες του ιδιοκτήτη Λαχουβάρη (φωτογραφία: ΓΑΚ Ν. Καβάλας, ΙΝΑΛΕ-PERICLES).

Αυτό που μπορώ να περιγράψω, όμως, είναι και ένα άλλο μεγάλο βάσανο, 
που ήταν πολύ συχνό και οδυνηρό (και από την κοινωνική του πλευρά), για-
τί αφορούσε όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα ανθρώπινα συναισθήματα 
που βίωναν οι εργάτριες, δυστυχώς όχι μόνο στα αλίπαστα αλλά και στην 
καπνοεπεξεργασία και όχι μόνο. Γιατί και σήμερα ακόμη βλέπουμε το ίδιο 
κοινωνικό πρόβλημα, κυρίως σε περιόδους συγκομιδής αγροτικών προϊό-
ντων, να πηγαίνουν εργαζόμενοι στον τόπο δουλειάς και να παρακαλούν να 
είναι αυτοί που θα επιλέξει ο εργοδότης να γράψουν μεροκάματο!!
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Έτσι γινότανε ακριβώς και στις ψαραποθήκες, όπου οι εργάτριες, με τα ρού-
χα της δουλειάς από τα ξημερώματα, βρισκόντουσαν να περιμένουν μήπως 
περισσέψει μια θέση εργασίας για την καθεμιά, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να 
επιστρέψουν στο σπίτι άπραγες. Μοναδική παρηγοριά ήταν η ελπίδα ότι 
την επόμενη ημέρα θα έβγαινε ψαριά που θα κάλυπτε θέσεις εργασίας για 
περισσότερες.

Αυτή τη συζήτηση έκανα συχνά με τον πατέρα μου και η σταθερή απάντηση 
του ήταν: «και εγώ δεν το αντέχω». Καταλάβαινα ότι δε θα βρισκόταν λύση 
στο πρόβλημα αυτό της αγοράς, αν δεν υπήρχε ένα σωματείο που θα έβαζε 
τάξη με εναλλακτικές προσλήψεις με βάση τις ανάγκες, πράγμα δύσκολο 
ακόμη και σήμερα, που αντί για σωματεία ξεφυτρώνουν οι εργολάβοι ερ-
γατών, που ξεπλένουν παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις. Εγώ, κλέβοντας 
φράση από παλιό ρεμπέτη, προσθέτω: «Όλα εδώ πλερώνονται».

Και για να σταματήσω την κατηφόρα που πήρα στο ξεδίπλωμα των ανα-
μνήσεων, θα τελειώσω με μια άλλη πίκρα του πατέρα μου, που κατανοούσα 
απόλυτα [και] που ήταν η μαγκιά κάποιων από τους βιοτέχνες. Δεν καταλά-
βαιναν την ιχθυόσκαλα σαν τόπο αγοραπωλησίας της ψαριάς, αλλά νόμιζαν 
ότι βρίσκονται σε χρηματιστήριο και χτυπούσαν τις τιμές αγοράς ψαριών, 
όχι με βάση τις καθημερινές ανάγκες τους αλλά με στόχο να πάρουν όλα 
τα ψάρια, για να αφήσουν έξω από την αναγκαία πρώτη ύλη μικρότερους 
βιοτέχνες, αναγκάζοντάς τους να διώχνουν το προσωπικό τους, που στην 
ουσία ήταν οι συνεργάτες τους!

Κλείνω με το «τι ‘χες Γιάννη, τι ‘χα πάντα», αφού παρόμοια συμβαίνουν και 
σήμερα, μάλιστα μέχρις σημείου διεθνώς να γίνονται πλειοδοσίες για ολό-
κληρες γεωγραφικές περιοχές, ολόκληρα κράτη, ή τεμαχισμό τους, ώστε να 
μη μαλώνουν στη μοιρασιά.

Ζητώ την κατανόησή σας αν ξέφυγα σε, λίγες πιστεύω, υποκειμενικές σκέ-
ψεις, αλλά δηλώνω ότι δεν ήτανε αυτό στις προθέσεις μου.

            Καβάλα 2020

Τσιπουράκι με μεζέ αντζούγα και τα παστωτζίδικα της Καβάλας
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Τα αλίπαστα είναι σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού της θάλασσας καθώς, μαζί με το ούζο ή το 
τσίπουρο, σημαδεύουν την ώρα της ξεκούρασης ή τη σύναξη φίλων και οικογένειας 

(φωτογραφία: αρχείο Δ. Μυλωνά).
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8. Η αξία της 
παράδοσης και οι 
ψαράδες μοναχοί 
στο Άγιο Όρος: 
Φώτης Κόντογλου

Μαρία Μιχελάκη1 

1 Αυτό το κεφάλαιο βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακού 
σεμιναρίου στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον επόπτη καθηγητή μου 
σε αυτό το σεμινάριο Ευγένιο Δ. Ματθιόπουλο για την καθοδήγηση και τις επισημάνσεις του, 
στη Δήμητρα Μυλωνά και στον Άρη Τσαντηρόπουλο, για την ακούραστη υποστήριξη και την 
εμπιστοσύνη τους. 

«Οι παλιοί οι θαλασσινοί βλέπανε τ’ άστρο της τραμουντάνας (τον 
Πολικόν Αστέρα) και βρίσκανε τον δρόμο τους. Κι’ ο άνθρωπος, 
μέσα στο ατελείωτο πέλαγος του καιρού, για να ξέρει πού πηγαί-
νει, είχε την παράδοση που τον οδηγούσε. […] Ένας λαός που έχει 
χάσει την παράδοσή του, είναι σαν τον άνθρωπο που έχει χαμένο 
το μνημονικό του, που έχει πάθει αμνησία. Το σήμερα και το αύριο 
είναι δεμένα με τα περασμένα. […] Με την παράδοση ο άνθρωπος 
δυναμώνει τη συνείδησή του, νοιώθοντας κοντά του και μέσα του 
τους προγόνους του, χαιρόμενος και λυπούμενος μαζί τους, βλέ-
ποντας σ’ αυτούς τα ίδια αισθήματα, τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες 
αδυναμίες, τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους στοχασμούς, που βρί-
σκει μέσα στον εαυτό του» («Πάλιν και πολλάκις. Η δύναμη της 
παράδοσης», Ελευθερία, 2/10/1960, σελ. 5). 

(φωτογραφία: https://www.ert.gr/ert-arxeio/fotis-kontogloy-13-ioylioy-1965/).
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Αυτά είναι τα λόγια του Φώτη Κόντογλου, από άρθρο του στην εφημερίδα 
Ελευθερία το 1960. Ο Κόντογλου, ζωγράφος και λογοτέχνης, ήταν ένας 
από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ελληνικής παράδοσης. Ο κόσμος 
των θαλασσινών, μάλιστα, περιγράφεται συχνά στα έργα του και φαίνεται 
πως ήταν για ‘κείνον γεμάτος γοητεία. 

Ο Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε με το επώνυμο Αποστολέλης το 1896 στο 
Αϊβαλί της Μικράς Ασίας και παρέμεινε εκεί έως το 1912. Φοίτησε στο Σχο-
λαρχείο και στο Γυμνάσιο και αμέσως μετά πήγε στην Αθήνα και ξεκίνησε 
σπουδές στη ζωγραφική. Οι σπουδές του διακόπηκαν το 1915 με το ξέσπα-
σμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου 
και έζησε για τέσσερα χρόνια. Έκανε διάφορα επαγγέλματα, για να βγάζει 
τα προς το ζην κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Επέστρεψε στην πα-
τρίδα του το 1919, το 1920 δημοσιεύθηκε το πρώτο του διήγημα, το 1921 
επιστρατεύτηκε για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το 1922 εγκατέλειψε 
το Αϊβαλί πρόσφυγας μ’ ένα καΐκι. 

Το 1923 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, με σκοπό να καλογερέψει, πράγμα που 
δεν έγινε στο τέλος. Αργότερα, το 1963, δημοσίευσε τις εντυπώσεις του 
απ’ αυτό το ταξίδι και μας παρέδωσε μια λεπτομερή και πολύ γοητευτική 
περιγραφή της μοναστικής ψαρικής τέχνης (βλ. παρακάτω). Τελικά, εγκατα-
στάθηκε μαζί με την οικογένειά του στην Αθήνα. 

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, 
τέθηκε για τους Έλληνες διανοούμενους επιτακτικά το θέμα του προσδιορι-
σμού και της ανασύστασης της ελληνικότητας. Οι υποστηρικτές της έψαξαν 
να ορίσουν τι συνιστά την ελληνική εθνική ταυτότητα και, παράλληλα, προ-
σπάθησαν να προασπίσουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας αυτής από 
τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, που θεωρούσαν διαβρωτικά.

Σε μια δημοσίευσή του ο Κόντογλου υποστηρίζει την αξία της ελληνικής 
παράδοσης ως βασικό στοιχείο ελληνικότητας, με τα εξής λόγια:

«Κ’ είμαι κ’ εγώ κατά τύχη ένας από τους “εξ Εσπερίας” φωστήρας, 
μάλιστα από τους “επί μακρά έτη διαμείναντας εις τα μεγάλα κέ-
ντρα της Ευρώπης”. [...] Για να είμαι όμως σε θέση να το κάνω αυτό 
(να κρίνω και να μιλώ έτσι), πέταξα από πολλά χρόνια στο καλάθι 
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τα χάρτινα πιστοποιητικά της σοφίας μου, μόλις κατάλαβα πως το 
καλύτερο σχολειό είναι η πατρίδα μας κ’ η καλύτερη σπουδή μπο-
ρεί να γίνει απάνω σε όσα αφήσανε χιλιάδες χρόνια δουλειά και 
πείρα, φθάνει να νιώσεις πόσο σπουδαίοι είναι αυτοί οι θησαυροί 
και να μην έρχεσαι “εξ Εσπερίας” σαν διορθωτής και σαν προφέ-
σορας, αλλά σαν μαθητής που ποθεί να μάθει»(«Περί ξενομανίας: 
οι καλλιτέχνες και η πολιτεία», Ελευθερία, 3/5/1953, σελ. 3).

Η προάσπιση ιδανικών και συνηθειών του παρελθόντος ήταν σημαντική 
για τη διατήρηση της ελληνικότητας. Συγκεκριμένα, ο Κόντογλου εξιδανι-
κεύει μια εποχή, κατά την οποία θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν επιδίωκαν την 
κοινωνική καταξίωση και την απόκτηση χρημάτων. Αντίθετα, ζούσαν από 
πρωτογενείς μορφές εργασίας σε χωριά, που τους επέτρεπαν την άμεση 
επαφή με τη φύση, και τελούσαν τα θρησκευτικά μυστήρια με ευλάβεια και 
λιτότητα. Ο απόηχος της σύνδεσής του με τη θάλασσα και την αλιεία, χώροι 
τέτοιων αγνών δραστηριοτήτων, εμφανίζεται σε αρκετές από τις δημοσιεύ-
σεις του Κόντογλου στον περιοδικό και ημερήσιο Τύπο. Η θάλασσα, αλλά 
και γενικότερα η φύση, παρουσιάζεται ως ένα στοιχείο που εξηγεί τόσο την 

Βάρκες στην παραλία της Σμύρνης, αρχές 20ου αιώνα
(φωτογραφία: http://levantineheritage.com/smyrna.htm).
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πνευματικότητα των ανθρώπων όσο και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τους:

«Στο λιμάνι της Σμύρνης η βάρκα του φτωχού καϊκτσή είναι αρι-
στούργημα τέχνης, κομψότατη και γεροσκαρωμένη. […] Ο σημερι-
νός Έλληνας είναι θαλασσινός, ταξιδευτής, όπως και στα χρόνια 
του Ηρόδοτου». (Η Πονεμένη Ρωμιοσύνη, εκδ. Άγκυρα, σελ. 386. 
Εκδόσεις Αστήρ, 1963).

Ο τρόπος και ρυθμός της σύγχρονης ζωής είναι φανερό πως προβληματίζει 
ιδιαίτερα τον καλλιτέχνη. Το επίπεδο της ζωής βελτιώνεται, ωστόσο υπο-
βαθμίζονται οι αξίες των ανθρώπων, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με την 
επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Ο Κόντογλου αναδεικνύει ορισμένες χα-
ρακτηριστικές ποιότητες της φύσης και τις ιδιότητές της, που διασφαλίζουν 
έναν αγνό τρόπο ζωής:

«Η φτώχεια μας έκανε να ζούμε απλή ζωή, με λιγοστά πράγματα, 
και δεν μας άφησε να ξεμακρύνουμε από τη φυσική ζωή, αλλά 
μας έκανε να βυζαίνουμε ολοένα από την καθαρή βρυσούλα που 
θρέφει μ’ αληθινή θροφή την καρδιά τ’ ανθρώπου. Σ’ αυτό συνέρ-
γησε και το καλό αγέρι που έχει η πατρίδα μας, κι η ημεράδα που 
έχουνε τα βουνά κι οι θάλασσές της, ώστε να μας φαίνεται σαν 
μάνα πονετικιά, που μας βαστά ολοένα στην αγκαλιά». (Η Πονε-
μένη Ρωμιοσύνη, εκδ. Άγκυρα, σελ. 401. Εκδόσεις Αστήρ, 1963)

Μέσα από τις δημοσιεύσεις του Κόντογλου υποστηρίζεται πως η αισθητική 
κάθε τόπου μεταφέρει τις αξίες που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα ενός 
λαού. Η παράδοση δημιουργείται με πολύ αργές διαδικασίες και επισφρα-
γίζει τα ιδανικά των ανθρώπων, που πέρασαν από έναν τόπο ανά τους αι-
ώνες:

«Όλες οι μεγάλες εκφράσεις των ανθρώπων είναι ομαδικές, κι 
αλλάζουνε πολύ αργά με μια κίνηση ανεπαίσθητη και παροδική, 
όπως μετατοπίζεται η Πούλια, η Άρκτος, ο ήλιος, το φεγγάρι. Έτσι 
γίνουνται και υπάρχουνε η γλώσσα, οι συνήθειες, οι κάθε λογής 
παραδόσεις κ’ οι τέχνες της κάθε φυλής. […] Γι’ αυτό υπάρχει στην 
παράδοση μια βάση αιώνια και αναλλοίωτη, όπως γίνεται και στο 
αδιάκοπο γύρισμα της μέρας και της νύχτας […] Αυτό το αιώνιο 
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γύρισμα είναι ο βαθύς ρυθμός του παντός […]» («Η παράδοση κι 
η ελεύθερη τέχνη: τα προβλήματα της ζωγραφικής», Ελευθερία, 
22/10/1950, σελ. 3).

Νεαρός άνδρας ο Κόντογλου, στο Άγιο Όρος, γνώρισε τον ψαρά καλόγερο 
Νείλο και πέρασε μερικές μέρες μαζί του και με τους άλλους ψαράδες μο-
ναχούς, βιώνοντας την ψαράδικη εμπειρία, την αγνότητα και την ευσέβειά 
τους.

 «Είχε έρθει μια μέρα στα Καψοκαλύβια ένας καλόγερος από κά-
ποιο ψαραδόσπιτο, που ήταν ανάμεσα στον κάβο Σμέρνα και στα 
Καψοκαλύβια, και τον φιλοξένησε ο πάτερ Ισίδωρος και γνωρι-
σθήκαμε. Τον λέγανε Νείλο κ΄ ήτανε Μυτιληνιός. Φεύγοντας με 
προσκάλεσε να πάγω στο κελί του. Σε δύο τρεις μέρες, πήγα. Στο 
Όρος βλέπει κανείς πολλά ασυνήθιστα πράγματα και χτίρια, πλην 
το κελί του πάτερ Νείλου ήτανε από τα πιο παράξενα. Σε αυτό το 
μέρος κατεβαίνανε δύο ραχοκοκαλιές από βράχια και κάνανε δύο 
κάβους που τραβούσανε βαθιά στη θάλασσα, ο ένας πολύ κοντά 
στον άλλον, τόσο, που έλεγες πως το νερό που βρισκότανε ανά-
μεσα τους ήτανε ποτάμι κι όχι θάλασσα. Εκεί που έσμιγε ο ένας 
κάβος με τον άλλον, σηκωνόντανε δυο ράχες από βράχια κι ήτανε 
τόσο κοντά, που σκοτείνιαζε εκείνο το μέρος, ας έλαμπε ο ήλιος 
το καλοκαίρι. Σ΄ αυτό το μέρος, μέσα σ’ αυτή την τρύπα, ήτανε 
χτισμένος ο αρσανάς του πάτερ Νείλου. Τα νερά ήτανε άπατα και 
σκοτεινά μέσα σε κείνο το κανάλι. Το σπίτι το ‘χανε χτισμένο λίγο 
παραπάνω από τη θάλασσα, θεμελιωμένο στον βράχο, με χαγιάτια 
και με καμάρες, όπως συνηθίζεται στο Όρος από τα παλιά χρό-
νια, με μαύρες πλάκες αντί για κεραμίδια. Λίγο παραπάνω ήτανε 
χτισμένη η εκκλησιά, μικρή, με σκαλιστό τέμπλο και με όλα τα 
καθέκαστα. Από πάνω κρεμότανε ένα βουνό δασωμένο και στην 
κορφή είχε ένα βράχο απότομο, μ’ ένα σπήλαιο. Σ΄ αυτό το σπή-
λαιο ασκήτευε προ λίγα χρόνια ένας γέροντας, που στάθηκε στα 
νιάτα του οπλαρχηγός στη Μακεδονία. Τώρα είχανε φωλιάσει όρ-
νια μέσα στη σπηλιά και τα ‘βλεπα που πέρνανε βόλτες γύρω στη 
ράχη.
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Μοναχός ψαράς στο Άγιο Όρος
(φωτογραφία: https://www.
pentapostagma.gr/ekklisia/
pneymatika-ofelima/981763_
foti-kontogloy-kalokairi-sto-
oros).
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Ο Νείλος και η συνοδεία του είχανε δυο τράτες και δυο βάρκες. 
Ήτανε εφτά-οχτώ νοματέοι, πέντε μεγάλοι και δυο τρία καλογέρια. 
Όλοι τους ήτανε ηλιοκαμένοι, μαύροι σαν αραπάδες. Ο πάτερ Νεί-
λος είχε απάνω του μια ησυχία και μιαν απλότητα που σε έκανε να 
τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς. Λιγόλογος, μα ολοένα ήτα-
νε χαμογελαστό το πρόσωπο του, με κάτι χείλια χοντρά σαν του 
αράπη, με μαύρα και πυκνά γένια, που φυτρώνανε κάτω από τα 
μάτια του και σκεπάζανε τα μάγουλά του. Με τη σκούφια που φο-
ρούσε ήτανε ίδιος βαβυλώνιος. Ξυπόλητος, όπως δα ήτανε όλοι 
τους, φορούσε απάνω ένα σκούρο πουκάμισο και κάτω ένα βρακί 
ανατολίτικο ίσαμε τα γόνατα. Τις μέρες που κάθησα εκεί πέρα, ο 
Νείλος κ’ ένας δόκιμος δεν πηγαίνανε με την τράτα για να μου 
κρατήσουνε συντροφιά. Ήτανε κ’ ένας γέρος, πάτερ Αθανάσιος, 
που φύλαγε πάντα το σπίτι. Σαν γυρίζανε από το ψάρεμα, βγάζανε 
τα ψάρια έξω και αφού διαλέγανε λίγα χοντρά για να φάμε, κι 
άλλα για πάστωμα, τα ψιλά τα κάνανε έναν σωρό και τα αφήνανε 
να σιτέψουνε για να τα αλατίσουνε. Από τα χοντρά παστώνανε 
πολλούς ροφούς, να ‘χουνε τον χειμώνα. Ψιλά, μαρίδα και σαρ-
δέλα, παστώνανε πολλά βαρέλια και τα στέλνανε στη Σαλονίκη. 
Καθόντανε σταυροπόδι γύρω στον σωρό και παστώνανε. Όλο το 
σπίτι μύριζε μια τέτοια ψαρίλα, που στην αρχή γυρίζανε άνω κάτω 
τα στομάχια μου. Μα σιγά σιγά συνήθισα και δεν καταλάβαινα 
την ψαρίλα σχεδόν ολότελα. Συλλογιζόμουνα κιόλας πως έτσι θα 
μυρίζανε κι ο Χριστός κ’ οι Απόστολοι. Οι άνθρωποι κ’ ό,τι έπιανες, 
όλα μυρίζανε ψαρίλα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησιά ένοιωθες 
αυτή τη μυρουδιά.

Τις ώρες που λείπανε οι άλλοι στο ψάρεμα, κουβεντιάζαμε με τον 
πάτερ Νείλο για θρησκευτικά και για τα ιστορικά του σπιτιού του, 
τί φουρτούνες περάσανε, τί θεριόψαρα συναντήσανε, τί καΐκια 
βουλιάξανε από τότες που κάθησε σ’ αυτό το μέρος κι άλλα λο-
γιώ-λογιών. Άλλη φορά πάλι, εκεί που καλαφάτιζε μια βάρκα τρα-
βηγμένη έξω, έψελνε με τη γλυκειά φωνή του, κ’ έκανε τον δεξιό 
ψάλτη κι εγώ τον αριστερόν. Λέγαμε τις Καταβασίες της Μετα-
μορφώσεως (γιατί ήτανε εκείνες οι μέρες του Αυγούστου) «Χοροί 
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Ισραήλ αήκμοις ποσί, πόντον ερυθρόν και υγρόν βυθόν διελάσα-
ντες», τα Πασαπνοάρια με το δοξαστικό «Παρέλαβεν ο Χριστός 
τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην», κι ύστερα λέγαμε αργώς 
και μετά μέλους το Κοινωνικό «Εν τω φωτί της δόξης του προσώ-
που σου, Κύριε, πορευόμεθα εις τον αιώνα». Στο τέλος όμως ψέλ-
ναμε πάντα το «Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους 
τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το άγιον, και 
δι΄ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι». 

Δεν μπορώ να παραστήσω το πόσο συγκινημένη ήτανε η καρδιά 
μου σαν άκουγα να ψέλνει ο ψαράς ο πάτερ Νείλος, ξυπόλητος, 
με το κατραμωμένο βρακί, με τα φύκια κολλημένα πάνω στα γυ-
μνά ποδάρια του, να ψέλνει με κείνη την αρχαία μελωδία και να 
λέγει στίχους ιαμβικούς, και παραπέρα ν’ αφρίζουνε τα παμπάλαια 
ελληνικά κύματα κι ο αγέρας να βουίζει πανηγυρικά απάνω στα 
θεόχτιστα βράχια και στα δέντρα! Μα η πιο βαθειά κι η πιο παρά-
ξενη συγκίνηση μ’ έπιανε την Κυριακή και τις άλλες γιορτινές μέ-
ρες που λειτουργούσε ο πάτερ Νείλος ο ψαράς και γινότανε ιερέ-
ας του Υψίστου, αυτός που τον έβλεπα τις άλλες μέρες ν’ αλατίζει 
ψάρια, να καλαφατίζει βάρκες, να ματίζει σκοινιά, να γραντολογά 
καραβόπανα, να βολεύει άγκουρες, να μπαλώνει δίχτυα, μαζί με 
τη συνοδεία του!

Και στη λειτουργία γινότανε σαν πατριάρχης, με το επανωκαλύμ-
μαυχο, με το χρυσό φελόνι, με τα επιμάνικα, με το επιγονάτιο, και 
δεότανε μυστικώς μπροστά στην αγία Τράπεζα «υπέρ των του 
λαού αγνοημάτων», «ως ενδυόμενος την της ιερατείας χάριν». Ω! 
Τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει η ταπεινή Ορθοδοξία μας! Μα 
η καρδιά μου δάκρυζε αληθινά από άγια χαρά κι από κατάνυξη, 
σαν στρώνανε για να φάμε και ευλογούσε την τράπεζα ο πάτερ 
Νείλος με τα θαλασσοψημένα δάχτυλά του, ενώ γύρω στεκότα-
νε με σταυρωμένα χέρια εκείνοι οι απλοί ψαράδες, κουρασμένοι, 
θαλασσοδαρμένοι, ξεχασμένοι από τον κόσμο μέσα σε κείνη την 
καταβόθρα. Κι έλεγε με την ταπεινή φωνή του ο πάτερ Νείλος 
«Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων 
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σου, ότι άγιος ει πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώ-
νων», ενώ μας απόσκιαζε η πλώρη του τρεχαντηριού κ΄ η αρμύρα 
ερχότανε από το βουερό το πέλαγο» («Καλοκαίρι στο Άγιο Όρος», 
Νέα Εστία, τεύχος 875, 1963).
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Περισσότερα για τον Κόντογλου και το έργο του:

Τα άρθρα είναι αναρτημένα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Πε-
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στην ψηφιοθήκη της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου της Εθνικής Πινακοθή-
κης: https://www.nationalgallery.gr/library/anazitisi_ar8ron_efimeridon/
index.html,4316. [πρόσβαση 16/6/2020].
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9. Ψαρεύοντας στις αρχαίες ακτές 
του ΒΑ Αιγαίου

Δήμητρα Μυλωνά

Τα πλούσια νερά του ΒΑ Αιγαίου, οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λιμνοθά-
λασσες, τρέφουν τους ανθρώπους της περιοχής για χιλιετίες. Δεν είναι δυ-
νατόν, ακόμη, να παρακολουθήσουμε την ιστορία της αλιείας και της ιχθυ-
οφαγίας στο ΒΑ Αιγαίο με λεπτομέρειες για κάθε ιστορική εποχή. Ωστόσο, 
ο συνδυασμός αρχαιολογικών ευρημάτων και πληροφοριών από αρχαίες 
γραπτές πηγές δημιουργεί μια εικόνα διαχρονικής αφθονίας και πλούσιας 
ποικιλίας ψαριών και άλλων θαλασσινών.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στις ακτές του ΒΑ Αιγαίου φέρνουν στο φως 
αμέτρητα κελύφη θαλάσσιων οργανισμών και χιλιάδες οστά ψαριών, όλα 
απορρίμματα αρχαίων γευμάτων. Πολλά από τα ειδή αυτών των ψαριών 
και των μαλακίων εξακολουθούν να είναι αγαπητά και να φτάνουν στο 
τραπέζι μας και σήμερα. Τσιπούρες, κέφαλοι, γλώσσες, φαγκριά, σκουμπριά, 
τόνοι και τονάκια, αλλά και στρείδια, χάβαρα, μύδια, σωλήνες, χτένια και 
πίνες, είναι μόνο μερικά. Κάποια από αυτά δεν τα τρώμε πια ή δεν τα βρί-
σκουμε συχνά στα νερά της περιοχής, όπως το ποταμίσιο μύδι, τα χέλια, 
τους τεράστιους γουλιανούς και τους διάφορους καρχαρίες. 

Οι πρώτες ενδείξεις αφθονίας αλιευμάτων, ψαριών αλλά και υδρόβιων μα-
λακίων, στο ΒΑ Αιγαίο συναντάται στο τέλος της Νεολιθικής εποχής και 
στην αρχή της Εποχής του Χαλκού (ενδεικτικά στην 4η-3η χιλιετία π.Χ.). Στο 
μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου την εποχή εκείνη φαίνεται ότι το 
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ενδιαφέρον για ψάρια και θαλασσινά είχε μειωθεί σε μεγάλο 
βαθμό, σε σχέση με το παρελθόν, και στράφηκε στο κρέας των 
κτηνοτροφικών ζώων. Στο ΒΑ Αιγαίο, ωστόσο, το ψάρεμα συ-
νέχισε δυναμικά να παρέχει τροφή, αλλά και πρώτες ύλες και 
στολίδια. Για παράδειγμα, την περίοδο αυτή στη Σαμοθράκη 
κυνηγούσαν καρχαρίες και σελάχια, στη Θάσο έπιαναν μετα-
ναστευτικά μαγιάτικα, τονάκια και σκουμπριά, και στις όχθες 
του Στρυμόνα, κοντά στην αρχαία Αμφίπολη, έπιαναν τεράστι-
ους γουλιανούς, χέλια, κυπρίνους και άλλα ποταμίσια είδη. Οι 
ψαράδες της εποχής ζούσαν είτε κοντά στην ακτή της θάλασ-

Οστά ψαριών που συλλέγονται κατά την ανασκαφή αρχαίων οικισμών μαρτυρούν 
τον χαρακτήρα της αρχαίας αλιείας και ψαροφαγίας 
(φωτογραφία: αρχείο Δ. Μυλωνά).
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σας είτε στις όχθες ποταμών, ενώ φαίνεται ότι τα 
πλούσια νερά, τα λεγόμενα «ιχθυοτρόφα ύδατα», 
στις εκβολές των ποταμών και στις λιμνοθάλασ-
σες της περιοχής προκαλούσαν το ενδιαφέρον 
τους. Τσιπούρες, κέφαλοι, λαβράκια, αλλά και 
αχιβάδες των λιμνοθαλασσών και στρείδια, βρί-
σκονται συχνά σε οικισμούς αυτής της εποχής. Τα 
θαλασσινά παράκτια ψάρια, φαγκριά, φανάρια, 
λύχνοι, σαργοί, σκαθάρια, μπακαλιαράκια και ρο-
φοί, ήταν πάντα δημοφιλή.

Αιώνες αργότερα, όταν στα παράλια του ΒΑ Αι-
γαίου εγκαταστάθηκαν κι άνθησαν αποικίες διά-
φορων πόλεων-κρατών του ελληνικού κόσμου, 
συνεχιζόταν η έμφαση στην αλιεία, καθώς ο 
πλούτος των νερών ήταν αξιοσημείωτος. Ο Ηρό-
δοτος, στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., διηγείται μια εκ-
πληκτική ιστορία για έναν λιμνόβιο λαό Θρακών, 
που ζούσε σε πασσαλόπηκτες καλύβες στη λίμνη 
Πρασιάδα. Πιθανολογείται ότι η Πρασιάδα είναι 
η σημερινή Βιστωνίδα. Οι καλύβες τους είχαν μια 
καταπακτή, από την οποία έριχναν ένα καλάθι 
στο νερό. Όταν το τραβούσαν ξανά, ήταν γεμάτο 
ψάρια. Τα ψάρια ήταν τόσο άφθονα που με αυτά 
τάιζαν και τα ζώα τους. Όλα αυτά συνέβαιναν 
όταν λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα ανθούσαν τα 
Άβδηρα, μια μοντέρνα πόλη, αποικία της ιωνικής 
Τέω, και περίπου την εποχή που γεννήθηκε εκεί ο 
Δημόκριτος!

Ψαράδες από τα Άβδηρα είχαν σίγουρα πρόσβα-
ση στα πλούσια νερά των θαλάσσιων ακτών και 
των λιμνοθαλασσών της περιοχής. Στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Αβδήρων εκτίθεται μια πλούσια 
συλλογή αλιευτικών εργαλείων, που μαρτυρούν 
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τη σημασία της αλιείας για την πόλη. Αγκίστρια, βαρίδια για 
πετονιές και δίχτυα, αλλά και βελόνες για την επιδιόρθωση 
διχτυών, μπερδεύουν προς στιγμή τους επισκέπτες. Το υλικό 
τους (μέταλλο), το σχήμα και η άριστη διατήρησή τους, δίνουν 
την εντύπωση ότι τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να ανήκουν 
και σε παππούδες των σημερινών ψαράδων των Αβδήρων, όχι 
σε ψαράδες 2.500 χρόνια πριν. Την ίδια εντύπωση δίνουν τα 
εργαλεία του ψαρά που βρέθηκαν στην αγορά της αρχαίας 
Θάσου, τα οποία χρονολογούνται στην Ύστερη Αρχαιότητα, 
εποχή που ο Χριστιανισμός είχε ήδη διαδοθεί στην περιοχή. 

Η έμφαση στην αλιεία στο ΒΑ Αιγαίο μαρτυρείται σχεδόν σε 
κάθε ανασκαμμένο παράκτιο οικισμό, από την αρχαία Στρύμη 
κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι και την αρχαία Άργιλο στις 

Τα κελύφη των στρειδιών αφθονούν σε αρχαίους οικισμούς των ακτών του ΒΑ 
Αιγαίου (φωτογραφία: αρχείο Δ. Μυλωνά).
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όχθες του Στρυμόνα. Οστά ψαριών και κελύφη θαλάσσιων και 
ποτάμιων μαλακίων βρίσκονται κατά χιλιάδες, ενώ αλιευτικά 
εργαλεία είναι διάσπαρτα παντού. Όλα αυτά δείχνουν ότι το 
ψάρεμα ήταν μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Ωστό-
σο, η μαρτυρία του Αιλιανού, τον 2ο-3ο αι. μ.Χ., υποδηλώνει ότι 
η εντατική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων είχε κάποιες 
φορές δυσάρεστες συνέπειες. Στη λιμνοθάλασσα της Πύρρας 
στη Λέσβο, τον 4ο αι. π.Χ., τα φημισμένα χτένια που πιάνονταν 
εκεί κινδύνεψαν να εξαφανιστούν λόγω υπεραλίευσης, όταν 
μερικές χρονιές ξηρασίας πίεσαν τον πληθυσμό των χτενιών 
ακόμη περισσότερο!

Τα προϊόντα της αλιείας του ΒΑ Αιγαίου ήταν φημισμένα στον 
αρχαίο κόσμο. Ο Αρχέστρατος, ταξιδιώτης, καλοφαγάς και 
ποιητής του 4ου αι. π.Χ., ξεχωρίζει και μνημονεύει τις σάλπες 
της Λέσβου, τους κέφαλους των Αβδήρων, τα χέλια του Στρυ-
μόνα και τα μπαρμπούνια της Θάσου. Μάλιστα, στη Θάσο πα-
ρασκευάζονταν ένα προϊόν, παρόμοιο με τη σημερινή σάλτσα 
ψαριού της ανατολίτικης κουζίνας, το οποίο έφτανε να πωλεί-
ται μέχρι και στην αγορά της Αθήνας.

Τα χτένια της λιμνοθάλασσας 
της Πύρρας στη Λέσβο, τον 4ο 
αι. π.Χ, έμοιαζαν με αυτά της 
εικόνας (φωτογραφία: αρχείο 
Δ. Μυλωνά).
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Η ενασχόληση των ανθρώπων του ΒΑ Αιγαίου με το ψάρεμα και τα επαγ-
γέλματα της θάλασσας, ακόμα και με τα απρόβλεπτα κι επικίνδυνα στοιχεία 
της, τους οδήγησε, όπως και τους σύγχρονους ψαράδες, να αναζητήσουν 
προστασία στο θείο και να δημιουργήσουν έναν υπερβατικό κόσμο θαλάσ-
σιων πλασμάτων. Οι μαρτυρίες που έχουμε είναι διάσπαρτες, αλλά ενδεικτι-
κές του πλούτου αυτού του κόσμου. Στη Λέσβο διηγούνταν την ιστορία του 
ήρωα Έναλου, που συνδεόταν με τον πρώτο αποικισμό του νησιού. Ένας 
χρησμός όρισε, μεταξύ άλλων, τη θυσία της κόρης ενός από τους αποικιστές 
στην Αμφιτρίτη και τις Νηρηίδες, όλες θαλάσσιες θεότητες. Η κόρη ρίχτηκε 
στη θάλασσα και μαζί της έπεσε για να τη βοηθήσει ο Έναλος. Εκείνη σώ-
θηκε από ένα δελφίνι και ο Έναλος βγήκε από τη θάλασσα κρατώντας ένα 
χρυσό κύπελλο, που βρήκε στο βυθό! Μεταξύ των θεοτήτων που τιμούνταν 
στη Σαμοθράκη αναφέρεται και ο ιερός κολαούζος (κολησσόψαρο), που δε-
χόταν ξεχωριστές τιμές, ενώ στη Χίο, σε μια φυσική λιμνούλα στο Ιερό των 
Γερόντων, στόλιζαν τα χέλια που ζούσαν εκεί με κοσμήματα, ένα φαινόμενο 
που είναι γνωστό και από άλλα μέρη του αρχαίου κόσμου.

Η γνώση μας για την αλιεία στην αρχαιότητα αυξάνεται συνεχώς, και οι 
λεπτομέρειες για τη φυσιογνωμία της σε διαφορετικά σημεία στον τόπο και 
στον χρόνο θα γίνονται όλο και πιο σαφείς, περιγράφοντας εύγλωττα τις 
βαθιές ρίζες της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του ΒΑ Αιγαίου!

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, και 
πολλά ακόμη, μπορεί να τα βρει ο αναγνώστης στα παρακάτω:

Μυλωνά Δ., 2013. «Αλιεία και αλιευτικά προϊόντα στο προϊστορικό Αιγαίο», 
στο Υδάτινα Οικοσυστήματα: χρήσεις, συνέπειες και διαχείριση, Πρακτικά του 
15ου Συνεδρίου Ελλήνων Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη 10–13 Οκτωβρίου 2013, 
σελ. 1–4.

Mylona D., 2008. Eating Fish in Greece from 500 BC to AD 700. A story of 
impoverished fishermen or lavish fish banquets? BAR International Series 
1754, Oxford: Archaeopress. 
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Οι περισσότεροι ψαράδες και ναυτικοί, που γνώρισαν τη θάλασσα πριν τις 
μεγάλες αλλαγές που έφερε η τεχνολογία, η σύγχρονη νομοθεσία και η 
κλιματική αλλαγή, έχουν πια φύγει. Μαθαίνουμε για τη ζωή τους και τις 
εμπειρίες τους από τα παιδιά τους, που ανακαλούν αφηγήσεις των γονιών. 
Η Ελένη Άτσαλου-Καλαφάτη είναι μια τέτοια περίπτωση1. Στη συνέντευξη 

1 Η Ελένη Άτσαλου-Καλαφάτη εξέδωσε το 2016 ένα βιβλίο με τίτλο Αθεράπευτα Ναυτικός 
(έκδοση Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, 2016), στο οποίο παραθέτει μνήμες του πατέρα της, 

Παράκτιος αλιέας ξεψαρίζει τα δίχτυα του στο λιμανάκι της Κεραμωτής ενώ φίλοι 
και συνάδελφοι τον βοηθούν (φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).

Άρης Τσαντηρόπουλος

10. Αφηγήσεις περί αλιευτικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς
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που είχαμε μαζί της, στο ερώτημα ποια μεταφέρει την παρακάτω2: 

Ο μπαμπάς μου διηγείται ένα γεγονός στο Τηγάνι. Εκεί έβγαιναν 
με το σκάφος το αλιευτικό που είχαν και ψαρεύανε πολλές φορές 
στα τούρκικα ύδατα. Κάποτε τους καταδίωξε η τούρκικη ακτοφυ-
λακή και τους πήγε σε κάποιο λιμεναρχείο απέναντυ από τη Σάμο. 
Εκεί έγιναν ανακρίσεις και τους είπαν: «Θα μπορούσαμε να σας 
σκοτώσουμε, αλλά δεν το κάναμε». Από κουβέντα σε κουβέντα, 
έγιναν φίλοι με τους Τούρκους που ήταν πλήρωμα του σκάφους. 
Και ο Τούρκος (αξιωματικός) τους παρακάλεσε να τους μάθουν να 
αρματώνουν τις τράτες και τα δίχτυα. Και τους είπαν: «Αν εσείς 
μας το μάθετε αυτό, θα είμαστε φίλοι, θα αρματώσουμε κι εμείς 
τα δικά μας καΐκια». Έτσι τους έμαθαν…

Η αφήγηση, αν και λιτή, είναι πολύ περιεκτική. Οι  Έλληνες αντάλλαξαν 
την ποινή τους με την προσφορά γνώσεων ψαρικής. Πρόκειται για γνώσεις 
που είχαν αποκτηθεί με τη μαθητεία και την εμπειρία, δεν προέρχονται από 
φοίτηση σε σχολές, ούτε από βιβλία, γι’ αυτό οι Τούρκοι δεν μπορούσαν 
να τις αποκτήσουν, παρά από άλλους ψαράδες, που ήταν φορείς αυτών 
των γνώσεων. Ο Γιάννης Άτσαλος, πατέρας της Ελένης, ήταν φορέας της 
μακρόχρονης αλιευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου του και του 
παρελθόντος του. Αυτή πρόσφερε στη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε 
και έγινε αποδεκτή. Οι Τούρκοι αλιείς, από τη μεριά τους, σε εκείνη την 
περίπτωση, όχι μόνο απέσυραν το αίτημά τους για ποινική δίωξη των Ελλή-
νων αλιέων, αλλά έδωσαν κι ένα επιπλέον αντάλλαγμα για τη γνώση που 
πήραν. Τους πρόσφεραν θάλασσα για αλίευση: «Από τότε έγιναν φίλοι και 
κάπου κάπου ψάρευαν και στα τουρκικά νερά» (Αθεράπευτα Ναυτικός, σελ. 
143). Η θάλασσα, ως τροφός και χωρίς τους στεριανούς νόμους περί ατο-
μικής ιδιοκτησίας, ενώνει τους λαούς με γέφυρα το ψάρεμα. 

Η παραπάνω αφήγηση αναφέρεται σε γεγονότα και καταστάσεις πριν από 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Ιούλιο του 2019, στην επιτόπια εθνογραφική 
έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος �������� (βλ. εισαγωγι-�������� (βλ. εισαγωγι- (βλ. εισαγωγι-

που κατέφυγε στην αθανασία της γραφής ως μέσο να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές μια 
παρακαταθήκη βιωμάτων και εμπειριών.
2 Το γεγονός περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο της, σελ. 141-3.
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κό κεφάλαιο), από τις συνεντεύξεις με αλιείς στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου 
διαπιστώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση έχει αλλάξει. Η σύγχρονη αλιευ-
τική τεχνολογία έχει διαμορφώσει μια νέα κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας σχετικά με την εκμετάλλευση του αλιευτικού πλούτου. Σε τοπικό 
επίπεδο μπορεί να υπάρχει κάποια κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών 
και ψαράδες και από τις δύο πλευρές των συνόρων βοηθούν ο ένας τον 
άλλο όταν υπάρχει κίνδυνος -και η θάλασσα κρύβει πολλούς. Ωστόσο, τα 
περιστατικά διενέξεων μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ψαράδων στα διεθνή 
κυρίως ύδατα, τα οποία συχνά προβάλλονται με δραματικό τρόπο στα μέσα 
ενημέρωσης, αντανακλούν τις τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Εκτός 
από τη μακρόχρονη διαμάχη για τον προσδιορισμό των χωρικών υδάτων 
και τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, ένας επιπλέον λόγος είναι 
η διαφορετική νομοθεσία που διέπει τους δυο στόλους. Η υποχρέωση των 
Ελλήνων ψαράδων να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων οδηγεί σε περιορισμούς (εποχή, τό-
πος και εργαλεία αλιείας), που σε ορισμένες περιπτώσεις (αλλά όχι πάντα) 
δίνουν ένα προβάδισμα στους Τούρκους συναδέλφους τους. Αυτοί ακο-
λουθούν την εθνική τους νομοθεσία, που επίσης επιβάλει περιορισμούς, 
που όμως δεν ταυτίζονται με τους ευρωπαϊκούς. Όταν και οι δύο πλευρές 
ψαρεύουν στα διεθνή ύδατα δημιουργείται μια αίσθηση αδικίας στους Έλ-
ληνες ψαράδες. Οι αλιείς του ΒΑ Αιγαίου θεωρούν ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σχετίζονται με τους διαφορετικούς κανόνες αλιείας μεταξύ 
γειτόνων: 

[οι Τούρκοι με τα γρι γρι] δε δουλεύουν με την ισχύ και τους πε-
ριορισμούς που έχουμε ως ευρωπαϊκό κράτος. Σε εμάς υπάρχει 
maximum και στο μήκος των διχτυών και στην ισχύ των γεννητρι-
ών, εμείς δουλεύουμε με μπαταρίες, αυτοί με γεννήτριες, και κάθε 
γεννήτρια έχει ισχύ όσο ένα μικρό χωριουδάκι. Αν έρθετε τα Χρι-
στούγεννα και δείτε, είναι μια μικρή πολιτεία. Πέρυσι μετρήσαμε 
50-60. Αυτό γίνεται από τα Χριστούγεννα και μετά, μέχρι 13-14 
Απριλίου. Κάποια στιγμή πέσανε και στα ελληνικά χωρικά ύδατα, 
πήγαν καταδιώξεις και λιμεναρχεία.

[…]

Αφηγήσεις περί αλιευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς
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Τα ψάρια, ευτυχώς, δεν είχαν καλές τιμές στην Τουρκία και έρ-
χονταν εδώ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η κατάσταση ισοφάριζε, τα 
ψάρια τα παίρναμε εμείς. Όταν άρχισε να ανεβαίνει το βιοτικό 
επίπεδο της Τουρκίας και να ανεβαίνει η ζήτηση για αλιεύματα, 
εκεί άλλαξε η κατάσταση. Άρχισαν να φέρνουν καραβιές που δεν 
τις είχαν δει τα μάτια τους, άρχισαν να τρώνε ψάρια που δεν τα 
είχαν δοκιμάσει, τα κόκκινα ψάρια, τα οποία εδώ στην Ελλάδα 
τα εκτιμάμε ιδιαίτερα. Σε εμάς άρχισαν να φέρνουν δεύτερα ή 
υπομεγέθη, τα οποία δεν ξέρω πως περνάγαν τα τελωνεία, για-
τί υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, άσχετο τι κάνει η 
Τουρκία. Εμείς, καθώς εφαρμόζουμε το Κοινοτικό Δίκαιο, έπρεπε 
να τα αποφεύγουμε. Και όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπο-
μεγέθη έρχονται.

[…]

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλά, να ισχύσουν για 
όλους. Η προστασία της αλιείας αφορά και στις επόμενες γενιές. 

Από τη μια, η πίεση που ασκείται στους πληθυσμούς των ψαριών από αλι-
ευτικούς στόλους γειτονικών χωρών (Τουρκία, Ιταλία) και, από την άλλη, 
η εντατική αλιεία, που ασκεί και ο ντόπιος στόλος, έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στην κατάσταση ορισμένων ιχθυοαποθεμάτων. Μπαίνουν ζητήματα προτε-
ραιότητας, δίκαιης πρόσβασης στα ψάρια, και τελικά του δικαιώματος όλων 
να βγάζουν τίμια τα προς τον ζην, διατηρώντας τη θάλασσα υγιή για τις 
μελλοντικές γενιές. Τα παρακάτω αναφέρονται από έναν αλιέα της περιο-
χής, ο οποίος δουλεύει στη μέση αλλά και στην παράκτια αλιεία:

Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ παράκτιας και μέσης αλιείας. Τα 
τελευταία χρόνια έχει εξισορροπηθεί το θέμα, είναι πιο ήπια τα 
πράγματα. Δεν μπορεί ο παράκτιος να ανταγωνιστεί ένα αλιευτικό 
συγκρότημα. Ο παράκτιος δεν κάνει ζημιά στη μηχανότρατα ή στο 
γρι-γρι. Το αντίθετο, όμως, συμβαίνει. Είναι όπως ένα μπακάλι-
κο της γειτονιάς και ένα σούπερ μάρκετ, άνισα πράγματα. Εμείς 
είμαστε οικογένεια, που ασκούμε και την παράκτια και τη μέση 
αλιεία, είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Με την προϋπόθεση 
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ότι η μέση αλιεία είναι πολύ πιο βαριά, θέλει νέους ανθρώπους...

Η συμπληρωματικότητα παράκτιας και μέσης αλιείας, στην οποία αναφέ-
ρεται ο πληροφορητής μας, σήμερα είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς 
η μείωση ορισμένων αποθεμάτων έχει διαταράξει τη συνολική ισορροπία 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Πάγια προβλήματα των ψαράδων, όπως 
η δράση των δελφινιών και των θαλάσσιων χελωνών, γίνονται δύσκολα 
στην αντιμετώπισή τους και δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ παράκτιων 
ψαράδων και φορέων προστασίας της άγριας ζωής. Τα δελφίνια αναζητούν 
τροφή κοντά στις ακτές και, πολύ συχνά, τρώνε τα ψάρια που είναι ήδη πια-
σμένα στα δίχτυα των παράκτιων ψαράδων, καταστρέφοντάς τα. Κρατικές 
αποζημιώσεις στους ψαράδες για τα κατεστραμμένα από δελφίνια δίχτυα 
είναι ανύπαρκτες, πράγμα που επιτείνει τη σύγκρουση μεταξύ αυτών και 
των δελφινιών.

Υπάρχει μια αύξηση των δελφινιών άνευ προηγουμένου. Μπορεί 
να ρίχνεις 5 φορές τα δίχτυα και όλες τις φορές να καταστραφούν 
ολοσχερώς. Δεν αποζημιωνόμαστε για αυτό, αν και το έχουμε ζη-
τήσει από τον ΕΛ.Γ.Α3.  […]. Το δελφίνι κάνει πάρα πολύ μεγάλη 
ζημιά στην παράκτια αλιεία. Μιλάμε για καταστροφή. Μαζί με το 
ψάρι, που τρώει το δελφίνι, σκίζει και το δίχτυ. Πολλές φορές τα 
δελφίνια μπαίνουν εδώ στο λιμάνι [ενν. του Αγίου Χαράλαμπου, 
στη Μαρώνεια]. Κάποτε πιάσαμε και ένα δελφίνι με τα χέρια, είχε 
χάσει τον προσανατολισμό του, και το πήγαμε μέσα. Και χελώνες 
έχει, όχι στον βαθμό που είναι τα δελφίνια, τα οποία είναι κοπάδι. 

Στις αφηγήσεις των ψαράδων γίνεται πολύ σαφής ο ρόλος της τεχνολογί-
ας στην υπεραλίευση. Τα πολύ μεγάλα καΐκια της μέσης αλιείας διαθέτουν 
σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (ραντάρ, σύγχρονα βυθόμετρα, υποβρύχια σό-
ναρ, κλπ.) για τον εντοπισμό των ψαριών και ισχυρό μηχανολογικό εξοπλι-
σμό για την αλίευση πολύ μεγάλων ποσοτήτων ψαριών, με συνέπεια να 
αναφέρονται συχνά ως το κύριο πρόβλημα της αλιείας στη Μεσόγειο και 
την Ελλάδα. Όμως, για κάθε τεχνική ή τεχνολογία που αξιοποιεί ο άνθρω-
πος για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την ευθύνη έχει ο χρήστης, 

3 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
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ο οποίος μπορεί να τις χρησιμοποιεί συνετά ή να τις καταχραστεί, καθώς και 
η πολιτεία, που μπορεί να θέσει κανόνες.

Η παρατήρηση αυτή φέρνει στον νου τα λόγια του γάλλου εθνολόγου 
�erge �olet (1950-2016), που μελέτησε από τη δεκαετία του 1980, και 
για πολλά χρόνια, τη ζωή στα ψαροχώρια της νότιας Ιταλίας. Ο �olet μι-�olet μι- μι-
λούσε για την προαιώνια «ηθική4 της αλιείας». Διαπίστωσε ότι αυτή η ηθική 
εκφραζόταν σε μορφές εργασιακής αλληλεγγύης, στον καταμερισμό της 
εργασίας σε ηλικίες, σε άντρες και γυναίκες, σε γιορτές και τελετές προς 
τιμή των προστατών αγίων, σε κοινά ήθη, έθιμα και αντιλήψεις, ακόμα και 
στη συνύπαρξη σε κοινούς χώρους (στέκια) για ξεκούραση ή διασκέδαση. 
Η ηθική ήταν ένα συμβολικό κεφάλαιο μιας συλλογικής ταυτότητας των 
ψαράδικων κοινοτήτων και λειτουργούσε ως κανόνες συμπεριφορών και 

πράξεων. Με λίγα λόγια, πρόκειται για όλα αυτά που σήμερα αποκαλούμε 
«αλιευτική πολιτισμική κληρονομιά», όψεις της οποίας έχουν υποβαθμιστεί 
ή εξαφανιστεί στη σύγχρονη κατάσταση της συσσώρευσης κέρδους από 
την άπληστη εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου. Αυτά εκφράζει γλαφυ-
ρά και ο πληροφορητής μας, παράκτιος ψαράς του Βορείου Αιγαίου:

4 Ο Serge Collet χρησιμοποιεί την ελληνικής προέλευσης λέξη ethics, η οποία στην αρχική 
αρχαιοελληνική της έννοια έχει το νόημα της ηθικής δεοντολογίας.

Βόλτα με ψαροκάϊκο, Καβάλα, 
καλοκαίρι 1956 (φωτογραφία: 
ΓΑΚ Ν. Καβάλας).
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Οι ψαράδες αυτοί ήταν πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ καλοί 
χαρακτήρες, και το πρώτο προσόν που είχαν ήταν ο συναγωνι-
σμός αξιοπρέπειας που είχαν μεταξύ τους. Ποιος θα ήταν πιο αξι-
οπρεπής από τον άλλο. Η καταγωγή, η οικογένεια και το περιβάλ-
λον διαπλάθουν τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Αυτό πιστεύω 
ως ψαράς. 

Ήρθα 12 χρονών στην Καβάλα το 1967. Η μητέρα μου είχε πε-
θάνει, με τον πατέρα μου ήρθα. Δεν είχαμε συγγενείς. Εδώ πήγα 
στο σχολείο και εδώ μεγάλωσα και γνώρισα τη ζωή. Η δουλειά 
του ψαρά είναι μια αξιοπρεπής δουλειά, δεν υποχρεώνεσαι σε κα-
νέναν και είσαι ανεξάρτητος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ψαρική είναι θέμα πολιτικής. Το επέλεξα να γίνω ψαράς. Προσω-
πικά και άλλοι που κατάγονταν από ψαράδικες κοινότητες, αυτό 
το είχαμε μέσα μας. Δεν ήταν κάτι που μας το επέβαλε κάποιος. 
Είναι ένας τρόπος ζωής όλο αυτό. Εξωγενή στοιχεία που μπήκαν 
στην αλιεία υπήρξαν. Αλλά ψαράς είναι αυτός που το έχει μέσα 
του. Εννοώ ότι ψαράς είναι τρόπος ζωής, είναι πρώτα από όλα το 
θέμα της αξιοπρέπειας, σεβασμού και αλληλεγγύης. Αυτός που 
δεν έχει ψαράδικες καταβολές φαίνεται από μακριά. Παίζει ρόλο η 
καταγωγή, η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον που διαμορ-
φώνεται ένας χαρακτήρας. Σήμερα αυτό δεν έχει χαθεί, αλλά έχει 
επηρεαστεί, κυρίως επηρεάζεται από τον τρόπο δουλειάς. 

1η Οκτωβρίου έβγαιναν οι μηχανότρατες, όπως βγαίνουν και σή-
μερα. Αυτό που θυμάμαι σαν εικόνα και μου έκανε φοβερή εντύ-
πωση για ένα παιδί από το χωριό που ήρθε στην Καβάλα, ήταν 
ότι την παραμονή που έβγαιναν οι μηχανότρατες στη δουλειά όλη 
η παραλία της Καβάλας ήταν γεμάτη κόσμο, με οικογένειες των 
πλοιοκτητών αλλά και των πληρωμάτων, παπάδες, ψαλτάδες και 
αγιασμό. Για το ξεκίνημα. Μιλάμε να ήταν στην παραλία 2000-
4000 κόσμος. Ο παπάς με την αγιαστούρα ευλογούσε τον κα-
πετάνιο, τα πληρώματα κλπ. Έφευγαν για τη δουλειά τους από 
τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά, την 1η Οκτωβρίου. Στο κλείσιμο 
της αλιευτικής περιόδου δε θυμάμαι να γινόταν κάτι ανάλογο. 

Αφηγήσεις περί αλιευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς
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Ένας δήμαρχος Καβάλας, πριν από μερικά χρόνια, δοκίμασε να το 
αναβιώσει, αλλά δεν πέτυχε, γιατί οι συνθήκες ήταν τελείως δια-
φορετικές. Δεν συμμετείχε κανένας από τους πλοιοκτήτες. Έγινε 
η γιορτή, αλλά δεν συμμετείχαν. Όλα έχουν γίνει εμπόρευμα και 
χρήμα. Σου λέει ο άλλος: «θα ασχολούμαι τώρα με τις γιορτές και 
τα πανηγύρια, τώρα που έχουμε το χρήμα στα χέρια;».

Η ψαράδικη νοοτροπία, που πηγάζει από ψαράδικες καταβολές, 
ήταν «κι αν είμαστε λίγοι να ξεχωρίζουμε». Οι ψαράδικες κοινό-
τητες έπαιζαν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Τα τελευταία 50-60 χρόνια 
έχει γίνει μια βιομηχανική επανάσταση. Η τεχνολογία καλπάζει με 
ρυθμούς τεράστιους, που έχει μπει και στην αλιεία. Δεν έχει καμιά 
σχέση με την τεχνολογία που υπήρχε στην αλιεία πριν από 50-
60 χρόνια. Σήμερα όλα λειτουργούν με wi-fi, τεράστιες αλλαγές. 
Στην παράκτια αλιεία ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Βέβαια 
έχουμε πιο καλές μηχανές, έχουμε καλύτερα όργανα να μετράμε 
τα βάθη κλπ., αλλά οι τρόποι αλιείας στην παράκτια αλιεία δεν 
έχουν αλλάξει και πολύ. Είναι οι ίδιοι οι παραδοσιακοί, όπως και 
παλαιότερα. Στη μέση αλιεία έχει γίνει τεράστια πρόοδος και εκεί 
οφείλεται, κατά την άποψή μου, και η υπεραλίευση. Αλλά αυτό 
είναι θέμα πολιτικής.



Άρης Τσαντηρόπουλος και Δήμητρα Μυλωνά

11. Οι μνήμες και η ψαράδικη 
ταυτότητα στη σύγχρονη Καβάλα 

Το καΐκι «Ζωή» που δούλευε ως μηχανότρατα, αραγμένο στο λιμάνι της Καβάλας το καλοκαίρι του 
1982, με πλήρωμα συγγενείς και φίλους με κοινές αναμνήσεις και ιστορίες από τη χαμένη πατρίδα 

στον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας (φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Χατζηγεωργίου).
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Οι συζητήσεις με ψαράδες της Καβάλας είναι γεμάτες μνήμες και διηγήσεις 
για τη ζωή στις χαμένες πατρίδες, για τους προγόνους, για τα παλιά και 
τα νεότερα καΐκια, για μεγάλες ψαριές, για παρ’ ολίγον καταστροφές και 
ναυάγια, για θαύματα στη θάλασσα, για εξαιρετικές ψαρομαγειριές και για 
ιστορίες προκοπής και προόδου. Οι μνήμες αυτές χτίζουν τη βιογραφία και 
την ταυτότητα των ψαράδων, των οικογενειών τους, και διαμορφώνουν 
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μια συλλογική ζωή. Είναι μνήμες ατομικές αλλά και συλλογικές. Ο Άγγλος 
ιστορικός ���� ��������, ονόμασε τις μνήμες αυτές �φωνές από το πα����� ��������, ονόμασε τις μνήμες αυτές �φωνές από το πα� ��������, ονόμασε τις μνήμες αυτές �φωνές από το πα���������, ονόμασε τις μνήμες αυτές �φωνές από το πα�, ονόμασε τις μνήμες αυτές �φωνές από το πα�
ρελθόν». Οι φωνές αυτές δε μιλάνε μόνο για την επίσημη ιστορία των πο�
λιτικών γεγονότων και των ισχυρών θεσμών, και για την άλλη ιστορία, αυτή 
των καθημερινών ανθρώπων και των γεγονότων, όπως τα βίωσαν οι ίδιοι. 
Αυτή η ιστορία δίνει νόημα στη ζωή του παρόντος.

Για την ψαράδικη κοινότητα της Καβάλας, όπως κι άλλων τόπων με αλιευ�
τική παράδοση, οι περισσότερες μνήμες έχουν ως αφετηρία ένα τραυματι�
κό γεγονός, τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η αναφορά των ψαράδων στις 
ρίζες τους, στις χαμένες πατρίδες, τους ενώνει και τους δίνει τη δύναμη 
για την επιβίωση και την προκοπή στη νέα πατρίδα. Όταν ρωτήσαμε έναν 
ιχθυοπώλη της Καβάλας, απόγονο Μικρασιατών προσφύγων, �τι είναι για 
σένα η αλιευτική πολιτισμική κληρονομιά», η απάντηση ήταν αφοπλιστική:

[Αλιευτική πολιτισμική κληρονομιά] είναι η οικογένειά μου! Εμείς 
γνωρίζουμε περίπου μέχρι το 1850 πώς δραστηριοποιούνταν 
επαγγελματικά η οικογένεια του πατέρα μου. Ξέρουμε, δηλαδή, 
για τον παππού του πατέρα μου, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά 
στο χωριό μας την Αγία Παρασκευή, στη χερσόνησο της Ερυθραί-
ας, απέναντι από τη Χίο… Από εκεί ξεκινά η ιστορία μας. …Από τις 
κουβέντες του πατέρα μου με τους θείους μου και από τους γνω-
στούς και φίλους του πατέρα μου, με τους οποίους έχω κουβε-
ντιάσει, που ήταν χωριανοί όλοι, ξέρω τον αγώνα που κάνανε τότε, 
σε σχέση με το σήμερα, με τα πρωτόγονα μέσα ψαρέματος. Με 
τους γρίπους, που τραβούσαν στην ακτή για να βγάλουν τα ψάρια, 
μετά με τις τράτες που πήγαιναν πιο βαθιά και ψαρεύανε και τις 
ανεμότρατες… δεν ήταν μηχανικά μέσα στο καΐκι, όλα εξαρτιόνταν 
από τα χέρια τους και γι’ αυτό ήταν πιο μικρά τα καΐκια και πιο 
μικρά τα εργαλεία, γιατί όλα έπρεπε να τα παίρνουν με τα χέρια. 
Η τεχνογνωσία τους, η ναυτοσύνη τους, ήταν πολύ μεγάλη, γιατί 
έπρεπε να ταξιδεύουν νύχτα και μέρα στα πέλαγα μόνο με μια πυ-
ξίδα, μόνο με τον μπούσουλα, όπως έλεγαν. Και από εκεί και πέρα 
ήταν η ικανότητά τους να ταξιδεύουν τη θάλασσα. Και κάνανε με-
γάλα ταξίδια, δεν κάνανε μόνο μικρά ταξίδια, γύρω γύρω από το 



95

χωριό. Αυτό σημαίνει για μένα αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά. 

Η ιστορία του ψαράδικου επαγγέλματος στην Καβάλα σήμερα φαίνεται να 
ταυτίζεται με την ιστορία των ψαράδικων οικογενειών και τις μνήμες τους. 
Η ιστορία αυτή λειτουργεί σαν πιστοποίηση επαγγελματισμού και γνώσεων 
της θάλασσας. Γιατί τη γνώση της θάλασσας, των ψαριών, και της ψαρικής 
τέχνης, τα κατακτά κανείς μέσω της μαθητείας. Σχολές αλιείας, αντίστοιχες 
με τις γεωργικές σχολές, δεν υπήρξαν ποτέ στην Ελλάδα. Ένας γόνος ψα�
ράδικης οικογένειας, που δεν ακολούθησε το επάγγελμα, αλλά το μελετά 
από τη θέση του ιστορικού, αφηγείται:

Ο πατέρας μου από εννιά χρονών ήταν μέσα στο καΐκι. Έμαθε από 
τον πατέρα του, και ο παππούς και ο προπάππους ψαράδες ήτανε. 
Ο πατέρας μου ήταν υιοθετημένος από έναν ψαρά και ουσιαστικά 
μεγάλωσε μέσα στο καΐκι. Το σόι από την πλευρά της μητέρας μου, 
που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, ήταν και ψαράδες και άλλα στε-
ριανά επαγγέλματα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ, το 1929, και 
παντρεύτηκε προσφυγοπούλα από το ίδιο χωριό. Και οι τέσσερις 
παππούδες μου είναι από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. Ο πα-
τέρας μου είχε τράτα. Ήταν γύρω στα 15 μέτρα και είχε πλήρωμα 
2-3 άτομα. Σταμάτησε να ασχολείται με την αλιεία το 2000. Μέσα 
στο καΐκι έζησε 70 χρόνια. Πέθανε 81 ετών. Ήταν γνώστης τις αλι-
είας, ήξερε τις καλάδες, τις οργιές βάθους που έχει κάθε σημείο, 
οριοθετούσε τη θάλασσα με σημάδια κλπ. Ο πατέρας μου δεν ήθε-
λε εμάς να μας βάλει στη θάλασσα και στο καΐκι. Θεωρούσε ότι 
είναι δύσκολη και βασανιστική δουλειά. Ακόμα και ο αδελφός μου, 
που ήθελε να γίνει ψαράς και «δεν έπαιρνε τα γράμματα», ακόμα 
και αυτόν ήθελε να μη τον φέρει στη θάλασσα.

Η αλιευτική παράδοση στην Καβάλα έχει το όνομα των ψαράδικων οικογε�
νειών από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Γράφει ο Κ. Λυκουρίνος σε άρθρο 
του:

Καραβοκύρηδες, τρατάρηδες και ανεμοτρατάρηδες ήταν οι χω-
ριανές οικογένειες Αγγελιδάκη, Αθηνιώτη, Ανδρεαδάκη, Αξιώτη 
(«Μπουγιέτα»), Ασλάνη, Βαζάκα, Βαρδάκα, Γιαγκουδάκη (ή Καδή), 
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Γούπα, Καραμπουρνιώτη, Καρασταμάτη («Τσουβάλα»), Καρδιόλα-
κα, Κάψα, Κισσουρά, Κουκιά, Κουλαξίζη, Λυκουρίνου (ή Παρασχά-
ρα), Μπάφα, Μπιτάδου (ή Κοντονικολή), Μπουσέ, Μυλωναδάκη, 
Πουλή, Τζούμα και Χατζηγεωργίου. Γρι-γρι είχαν οι οικογένειες 
Κοκοκύρη και Σωτηρόπουλου. Με το εμπόριο αλιευμάτων ασχο-
λήθηκαν οι οικογένειες Αθηνιώτη, Βουτσή, Καραμπουρνιώτη, Κοϊ-
δάκη, Κώστα, Σωτηρόπουλου, Τζούμα, Τηγανίτα και Χατζηγεωργί-
ου, ενώ καραβομαραγκοί ήταν οι οικογένειες Βαζάκα και Τσουρού. 
Τα προαναφερόμενα οικογενειακά ονόματα των ψαράδων μπορεί 
να αντιστοιχούν σε ένα σόι, σε οικογένειες αδελφών ή ξαδέλφων, 
άρα και σε πολλά καΐκια (Κ. Λυκουρίνος, Μια προσφυγική κοινότη-
τα θαλασσινών στην Καβάλα, https://lykourinos-kavala.blogspot.
com/2020/06/blogpost_8.html).

Η συνεισφορά των Μικρασιατών προσφύγων υπήρξε καθοριστική για την 
οικονομική ανάπτυξη της Καβάλας, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τη Μι�
κρασιατική Καταστροφή. Η συμβολή τους υπήρξε μεγάλη, όχι μόνο στην 
αλιεία αλλά και στη μεταποίηση των ψαριών.  Ένας από τους πληροφορη�
τές μας θυμάται:

Σε όλη την περιοχή γύρω από την ιχθυόσκαλα ήταν εργοστάσια 
και παστώνανε. Θυμάμαι μικρός που πήγαινα στη θάλασσα και 
όλη η περιοχή μύριζε το παστό. Και παλαιότεροι και εμείς, ακό-
μα έρχεται στο μυαλό μας εκείνη η μυρωδιά, όταν περνάμε από 
εκείνο το σημείο. Δεν υπάρχουν πλέον βιοτεχνίες που παστώνουν. 
Τώρα κάποιοι παστώνουν ιδιωτικά.

Τόσο η κατασκευή όσο και η επιδιόρθωση των σκαφών ήταν, επίσης, υπό�
θεση προσφύγων:

Ο ταρσανάς της Καβάλας είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική άδεια 
που υπάρχει στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης ονομάζεται Παναγιώτης 
Καραμπάς. Είναι ο γιος, ευτυχώς υπάρχει και ο γιος του, οπότε θα 
είναι η τρίτη γενιά.

Στην Καβάλα του Μεσοπολέμου, λόγω των θαλασσινών εργασιών εμφα�
νίστηκαν νέες και δυναμικές κοινωνικές ομάδες: καραβοκύρηδες, αλιείς, 



97

έμποροι αλιευμάτων και αλιευτικών εργαλείων, καραβομαραγκοί, βιομήχα�
νοι. Κάποιες από αυτές συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να δραστηριοποιού�
νται στην περιοχή. Ήταν, όμως, πολύ περισσότερες μέχρι και κάποιες δεκα�
ετίες πριν. 

Οι μνήμες των ψαράδων δεν αφορούν μονό στο επάγγελμα της οικογένει�
ας αλλά και στη θρησκευτική πίστη, ως στήριγμα στην πορεία της ζωής. Σε 
μια διήγηση λέει ένας πληροφορητής μας: 

 …..Φέραν τις εικόνες τους [ενν. στη νέα πατρίδα], αφήσαν τα σπί-
τια τους, αλλά φέραν τις εικόνες τους εδώ πέρα. Ήρθαν με τα 
καΐκια τους, αλλά και με τις εικόνες τους.

Στον συνοικισμό της Αγίας Παρασκευής στην Καβάλα υπήρχε από το 1905, 
ίσως και παλαιότερα, ένα μικρό προσκύνημα στον βράχο, κάτω από τον 
οποίο ήταν και το αγίασμα της Αγίας. Στο σημείο αυτό άρχισε το 1924 η 
ανέγερση του Ιερού Ναού, που εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες 
των προσφυγικών συνοικισμών Χιλίων και Βύρωνος ή Κιρτζή, τουλάχιστον 
μέχρι τη δεκαετία του 1950. Στον προϋπάρχοντα ιερό τόπο οι πρόσφυγες, 
Αγιοπαρασκιώτες και άλλοι, ένωσαν το παρελθόν τους με το παρόν. Όπως 
οι εικόνες έφυγαν από τον τόπο του ιερού, την εκκλησία, και έγιναν συστα�
τικό στοιχείο της οικογενειακής ιστορίας, έτσι και η θρησκευτική λατρεία 
βρήκε μια συνέχεια στη νέα πατρίδα. 

Η ζωή στήθηκε ξανά και οι γιορτές, με φαγητό, τραγούδι, χορό, όλα οικεία 
και με άρωμα των χαμένων πατρίδων, έγιναν η κόλλα που συγκρατούσε την 
κοινότητα των ψαράδων της Καβάλας. Απόγονος μιας από τις ψαράδικες 
οικογένειες διηγείται:

Στις γιορτές και στις οικογενειακές μαζώξεις (γενέθλια, ονομα-
στικές εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ.) των προσφύγων [στην 
Καβάλα], το κύριο όργανο ήταν η κιθάρα. Θυμάμαι τον πατέρα 
να τραγουδά εκπληκτικά τραγούδια, τα μεθυσμένα τραγούδια, τα 
οποία μιλούσαν για τον έρωτα, το κρασί, τη θάλασσα. Η γιαγιά 
κι ο παππούς συμμετείχαν κι αυτοί. Η γιαγιά της μάνας μου ήταν 
τραγουδιστού. Εκτός από τα τραγούδια που είχαν φέρει από την 
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πατρίδα τους, τραγουδούσαν τραγούδια που έφεραν την ευθυ-
μία, π.χ. «Ακόμα ένα ποτηράκι», «Σαν το κρασί δεν είσαι εσύ»... 
Ο παππούς μου ήξερε πολύ λίγα τούρκικα, γιατί δεν είχαν Τούρ-
κους στον τόπο τους. Ήταν ένας ή δύο, με τους οποίους συνυ-
πήρχαν και ζούσαν πάρα πολύ ειρηνικά και έκαναν και δουλειές 
μαζί. Το πρώτο καΐκι του παππού μου, το «Σαντούρι», ήταν με τον 
Αμπντουλάχ Μπέη, ήταν συνέταιρος του παππού του Χρήστου του 
Άτσαλου. Το «Σαντούρι» ήταν μια μπομπάρδα εξαιρετική και βομ-
βαρδίστηκε μέσα στο λιμάνι της Ραιδεστού, από τους Βουλγάρους. 
Μόνο κιθάρα θυμάμαι να παίζει κάποιος που ήξερε μουσική.

Τέλος, μια από τις πιο ισχυρές μνήμες που συνοδεύουν τις �φωνές από το 
παρελθόν» των ψαράδων της Καβάλας είναι αυτή που σχετίζεται με το φα�
γητό, την προετοιμασία του, τη γεύση αλλά και τις περιστάσεις στις οποίες 
το χαίρονταν. Η αφήγηση μιας από τις πληροφορήτριές μας απηχεί πολλές 
τέτοιες αναμνήσεις:

Οι ίδιοι οι ναύτες πάστωναν τα ψάρια. Καπνιστά δεν θυμάμαι. 
Αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι από τα σκουμπριά έβγαζαν τα σπλά-
χνα τους και ένα συγκεκριμένο χαβιάρι, το αρσενικό, που δεν έχει 
κόκκους. Αυτό το παστώνανε με αλάτι, το κρατούσαν 1-2 μέρες 
με το αλάτι και μετά το βγάζανε από το αλάτι, το ξεπλύνανε, το 
πολτοποιούσανε. Ήταν ο γάρος.

Παίρνανε το συμπαγές που έχει στην κοιλιά του το σκουμπρί 
το αρσενικό, αυτό είναι διπλό, και μόνο αυτό χρησιμοποιούσαν 
για να κάνουν το γάρο. Μετά το πάστωμα, το πολτοποιούσαν με 
ένα πιρούνι και βάζανε λεμόνι και λάδι. Ο γάρος ήταν ένας πολύ 
σπουδαίος μεζές, όπως και τα κρίταμα. Θυμάμαι που είχε γάρο ο 
παππούς και η γιαγιά. Θυμάμαι που έτρωγες γάρο στο σπίτι του 
παππού και της γιαγιάς, ήταν ένας εξαίσιος ουζομεζές. 

Τα κρίταμα είναι ένα φυτό που βγαίνει παραλιακά. Αυτά τα έκαναν 
τουρσί, αλλά τα ζεματούσαν κιόλας και τα έτρωγαν με λάδι και λε-
μόνι. Τα έτρωγαν και ωμά με αλάτι, ξύδι ή λεμόνι, και συνόδευαν 
το γάρο σαν ουζομεζέδες. Η μια πλευρά μου ήταν από Ανατολική 
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Θράκη και η άλλη Μικρασιάτες. Έφεραν συνταγές από εκεί.

Θυμάμαι πολύ καλά ότι αγαπούσαμε πάρα πολύ τα ψάρια. Το ψάρι 
που παίρνανε την πρώτη μέρα και το τηγάνιζαν, την άλλη μέρα το 
κάνανε μαρινάτο. Και στης δεύτερης μέρας το ψάρι έβαζε η γιαγιά 
η θρακιώτισσα νεράκι, λαδάκι, ξυδάκι και δυο σκελίδες σκόρδο. 
Όλο αυτό το μείγμα έβραζε και, μόλις έπαιρνε βράση, έριχνε μέσα 
τα ψαράκια της προηγούμενης ημέρας και, αν υπήρχε πολύ νερό, 
έβαζε μια κουταλιά νισεστέ και ήταν ένα έδεσμα. Τα μικρά ψά-
ρια μαγείρευαν έτσι, και κυρίως το γαύρο. Αλλά πολλές φορές 
το κάνανε και με το σαφρίδι και με το κολιαρδάκι (μικροί κολιοί). 
Τα μικρά τα κολιαρδιάκια τα ξεραίναν κιόλας. Τα δέναν από τις 
ουρές αρμαθιά και τα έκαναν ξερά. Συνήθως τα βάζανε δετά ένα 
ένα σε ένα κορδόνι και μετά τα άπλωναν στον ήλιο, και για να μην 
πάνε μύγες τα άλειφαν με λάδι. Ήταν οι τσίροι. Επίσης, αγαπού-
σαν πολύ το μικρό ψάρι, όπως τα σπαράκια και τους κολιούς, του 
οποίους έκαναν και πλακί στον φούρνο ή στη φουφού. Όλα αυτά 
είναι της εποχής της γιαγιάς μου.

Τις ψαρόσουπες τις βάζαμε πολύ στο τραπέζι. Τις κάναμε με ποι-
κιλία ψαριών, μικρά και μεγάλα. Για να γίνει η ψαρόσουπα καλή 
θέλει διαφορετικά ψάρια, μπόλικο κρεμμύδι, καρότα και πατάτα, 
και μετά έπεφτε ρυζάκι στο ζουμάκι και γινόταν σούπα. Όσον αφο-
ρά στη μαγειρική του μπαμπά μου, ξέρω ότι μαγείρευε καλά, αλλά 
δεν είχε τον χρόνο να το κάνει. Ήταν πάντα ναυτικός σε ένα τιμόνι. 
Η γιαγιά μας φρόντιζε πολύ όλους, ήταν Μικρασιάτισσα. Και μα-
γείρευε.

Στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι, ότι δυο φορές την εβδομάδα θα 
μας έκαναν ψαράκι, τηγανητό ή στο φούρνο. Θυμάμαι πολύ καλά 
τα πεντανόστιμα σπαράκια, τηγανητά. Μου άρεσε η ψαρόσουπα 
-ακόμα το θυμάμαι- να τη φάω κρύα, το απόγευμα. Και έβαζαν 
μέσα και αυγολέμονο. 

Ο ���� �������� έχει πει ότι στις αφηγήσεις των καθημερινών ανθρώπων, 
στις �φωνές από το παρελθόν» μπορεί να αναδεικνύεται μια ιστορία, που 
άλλοτε φιλτράρει και άλλοτε ωραιοποιεί όψεις του παρελθόντος. Όμως, η 
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ιστορία αυτή είναι σημαντική στο παρόν, από τη στιγμή που δίνει νόημα στη 
ζωή των σημερινών ανθρώπων, στήριγμα στον αγώνα της ζωής και σημείο 
αναφοράς των επιλογών τους.

Για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες:

Για τις �φωνές από το παρελθόν» μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης στο: 
�������� �., 2009. Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, μτφ. Ρίκη 
Βαν Μπουσχότεν, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. 

Για τις προσφυγικές ψαράδικες οικογένειες της Καβάλας έχει γράψει εκτε�
νώς ο Κυριάκος Λυκουρίνος (βλ. �Τότε με τις φρίσσες….» στον παρόντα 
τόμο).



Ανδρομάχη Οικονόμου

12. Ομιλούντα αρχεία: η αλιεία στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης1 

1 Η φωτογραφική συλλογή (δεκαετίες 1910-1990) του Γεωργίου Παναγιώτου φυλάσσεται στα 
ΓΑΚ του Ν. Έβρου. Μας παραχωρήθηκε για τις ανάγκες τεκμηρίωσης του ερευνητικού προ-
γράμματος PERICLES. ‘Ολες οι φωτογραφίες του κειμένου προέρχονται από αυτή τη συλλογή.
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 «...η θάλασσα είναι πολύ μεγάλη, οι κόσμοι της αμέτρητοι σε αριθμό και ποικι-
λία, κι ανυπολόγιστο το κέρδος όσων φρόνιμα τη δουλεύουνε...Γιατί δεν έχου-
νε μικρό κι ασήμαντο πλούτο σε ψάρια, σε τέχνες και σε τεχνίτες...» (Κωστής 
Μπαστιάς, 1935, Τ’ Αλιευτικά, σελ. 162). 
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Τα λόγια ετούτα του Κωστή Μπαστιά έρχονται 
στον νου όσων αγναντεύουν τη θάλασσα να 
απλώνεται σε όλη τη γαλάζια απεραντοσύνη της 
στα πόδια της Αλεξανδρούπολης, της νύμφης του 
Θρακικού Πελάγους. Από τους πιο σημαντικούς 
ψαρότοπους της Θράκης –μαζί με το Φανάρι, το 
Πόρτο Λάγος και τη Σαμοθράκη- είναι σήμερα 
σημαντικό λιμάνι του βορειοανατολικού ελλαδι-
κού χώρου. Παλαιότερα, μετά το 1922, ελλιμε-
νίζονταν περίπου 100 παράκτια αλιευτικά σκάφη, 
τα οποία σταδιακά μειώθηκαν. Τα παράκτια αλι-
ευτικά στην Αλεξανδρούπολη σήμερα είναι πολύ 
περισσότερα.

Στην άλλοτε ενιαία Θράκη η αλιεία είχε διακρι-
τή θέση. Παρήγαγε μεγάλες ποσότητες χελιών 
και μουρούνας (δηλ. Ευρωπαϊκού οξύρρυγχου – 
Acipenser sturio), από την οποία εξαγόταν εξαι-
ρετικής ποιότητας μαύρο χαβιάρι, εφάμιλλο του 
ρωσικού, μέχρι τις πρώτες μεταπολεμικές δεκα-
ετίες. Επίσης, ονομαστοί ήταν οι λυκουρίνοι, οι 
αλίπαστοι καπνιστοί κέφαλοι που αλιεύονταν σε 
μεγάλες ποσότητες στο Δέλτα του Έβρου και πω-
λούνταν στην Τουρκία και την Ευρώπη στις αρχές 
του 20ου αι. Οι λυκουρίνοι συνεχίζουν να παρά-
γονται, σε μικρές ποσότητες, στο Φανάρι.

Από το 1922, η έλευση προσφύγων από τη Μικρά 
Ασία έδωσε νέα ώθηση στην αλιεία του βορει-
οελλαδικού χώρου, αν και σχετικά μικρός αριθ-
μός τους εγκαταστάθηκε στην περιοχή του νότι-
ου Έβρου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, 
στην έκταση δίπλα στο Φάρο, που ονομάζεται 
Απολλωνιάδα, εγκαταστάθηκαν σταδιακά από το 
1912-13 Αινίτες, οι οποίοι ασκούσαν παραδοσι-
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ακά τα επαγγέλματα του αλιέα και του ιχθυοπώλη. Η νεότερη γενιά των 
Αινιτών έκτισε την εκκλησία του Αγίου Εύπλοου (του Αγίου των καλών θα-
λασσινών ταξιδιών), που ήταν προστάτης τους στην Αίνο.

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1950, 
επεκτάθηκαν οι τεχνολογικές αλλαγές στον εργαλειακό εξοπλισμό, με την 
προσθήκη της μηχανοκίνησης στα σκάφη, την αντικατάσταση των διχτυών 
από βαμβακερά ή μεταξωτά σε νάιλον κ.ά., που άλλαξαν τα δεδομένα της 
αλιείας.

Την περίοδο του Μεσοπολέμου, στην Αλεξανδρούπολη δύσκολα διέκρι-
νε κανείς τον επιβλητικό της φάρο και τα μεγαλόπρεπα δημόσια κτήρια, 
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ανάμεσα στα κατάρτια των πλοίων, 
όπως διασώζεται μέσα από τον φω-
τογραφικό φακό του ντόπιου φωτο-
γράφου Γ. Παναγιώτου.

Το λιμάνι με τον φάρο είναι το το-
πόσημο της Αλεξανδρούπολης και 
σφύζει από ζωή. Σήμερα είναι πε-
ρισσότερο εμπορικό λιμάνι, αλλά 
και αλιευτικό, με μικρό συγκριτι-
κά αλιευτικό στόλο. Με την αλιεία 
ασχολούνταν οι κάτοικοι και πριν 
την έλευση των προσφύγων από την 
Ανατολική Θράκη, αλλά και από τη 
Μ. Ασία. Τα αλιεύματα ήταν κυρίως 
κέφαλοι, μυλοκόπια (ή κρανόπουλα), 
γαρίδες και τόνοι, τσιπούρες, λαυ-
ράκια κ.ά.

Κάθε είδους και μεγέθους ξύλινα 
σκάφη όργωναν, όταν οι καιρικές 
συνθήκες το επέτρεπαν, το Θρακικό 
Πέλαγος, για να εξασφαλίσουν την 
καθημερινή ψαριά, που αντιστοιχού-
σε στον επιούσιο. Το ψάρεμα ήταν 
οικογενειακή υπόθεση: άντρες, γυ-
ναίκες κάθε ηλικίας και παιδιά ήταν 
στο πόδι όταν είχε ψαριά, είτε στη 
θάλασσα είτε στη στεριά. Να ξεψα-
ρίσουν, να νετάρουν (καθαρίσουν) 
και να μπαλώσουν τα δίχτυα, να τε-
λαρώσουν τα ψάρια στις ψαροκασέ-
λες για να τα πουλήσουν. Από αυτά 
ξεχώριζαν, όταν περίσσευε, και το 
φαΐ τους, μαγειρεύοντάς το με τον 

δικό τους τρόπο και συνήθειες.

Η εικόνα της ακτής με τα στημένα 
δίχτυα μοιάζει σαν ένα αλλόκοτο 
σήμερα θεατρικό σκηνικό, με τους 
ψαράδες να κινούνται ανάμεσά τους 
υποδυόμενοι την καθημερινή τους 
σχόλη και τον μόχθο και τη θάλασ-
σα να απλώνεται δίπλα τους, άλλες 
φορές γαληνεμένη, άλλες ανταρια-
σμένη, προ(σ)καλώντας τους να αλι-
εύσουν τον πλούτο και τη ζωή που 
κρύβει στο υδάτινο σώμα της.

Ξύλινα σκαριά καμωμένα με με-
ράκι και τέχνη από ντόπιους ή άλ-
λους ξυλοναυπηγούς στο καρνάγιο 
της Αλεξανδρούπολης ή σε άλλους 
ταρσανάδες, όπως της Θάσου, είναι 
σήμερα ξεχασμένα σαν κούφια σκα-
ριά, μετά την αναγκαστική μαζική 
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καταστροφή τους, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, και την 
αντικατάστασή τους από πλαστικά και σιδερένια.

Η αλιεία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης δεν περιορίζεται, 
όμως, μόνο στη θάλασσα, αλλά περιλαμβάνει και το ψάρεμα 
στο Δέλτα και στις λιμνοθάλασσες του ποταμού  Έβρου, πριν 
αυτός ενώσει τα νερά του και πλουτίσει με την ιλύ του το Θρα-
κικό Πέλαγος.

Άλλες τεχνικές, άλλα σκαριά, άλλα αλιεύματα (χέλια, μουρού-
νες κ.ά.) και άλλες νοοτροπίες και πολιτισμικές συνήθειες συ-
γκεντρώνει ετούτος ο ιδιαίτερος τόπος, όπου το χερσαίο με το 
υδάτινο στοιχείο, το χώμα με το νερό, είναι ένα. Και η επαφή 
με τον άλλο, τον αλλοεθνή και ετερόδοξο γείτονα, δε χωράει 
μισαλλοδοξίες και διενέξεις. Η καθημερινή ζωή και ο μόχθος 
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είναι κοινός, όπως και οι επιθυμίες για μια ειρηνική και δημιουργική συμβί-
ωση, γιατί τα νερά δεν έχουν σύνορα. 

Καλαμωτές περιφράξεις στα νταλιάνια (τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστά-
σεις) στις λιμνοθάλασσες του Έβρου, καλύβες και πασαλόπηκτα καταλύ-
ματα για τους ψαράδες στο Δέλτα (Γκιαούραντα, όπως αποκαλούσαν την 
περιοχή, και που σημαίνει νησί των άπιστων), όλα καμωμένα από ντόπια 
υλικά: καλάμι, πηλό, χόρτα.
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Τι να συλλογιούνται άραγε αγναντεύοντας τη θάλασσα; Ποιες ιστορίες γλυ-
κόπικρες, ποια ταξίδια μακρινά, ποιες ζωές χαμένες και κερδισμένες, θα 
μπορούσε να τους διηγηθεί η θάλασσα αν είχε φωνή; 

Όμως «...η θάλασσα ολάκερη είναι μια φωνή. Η πιο καλόηχη κ’ ευγενικιά. Κ’ η 
πιο πανάρχαια απ’ όλες. Και τώρα, στις ώρες της απόλυτης νυχτερινής μονα-
ξιάς, κάτω από τ’ αστεράκια τ’ ουρανού, αυτή και μόνη του μίλησε και του μιλά, 
για τα μεγάλα μυστικά της πλάσης, για τα μυστήρια όπου κρύβουνε οι άπατοι 
βυθοί της. Αυτή ξέρει να ξεπλανεύει τον νου για στράτες αλαργινές και να 
ταξιδεύει τη φαντασία...» (Κωστής Μπαστιάς, 1935, Τ’ Αλιευτικά, σελ. 162). 
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Για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες: 

Πληροφορίες για την αλιεία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του 
Δέλτα του Έβρου, καθώς και αποσπάσματα, που παρατίθενται εδώ, προέρ-
χονται από τις παρακάτω δημοσιεύσεις:

Κωστή Μπαστιά, Τ’ Αλιευτικά, Αθήνα 1935.

Έκθεσις Περί Εμπορίας, Γεωργίας και Βιομηχανίας εν τω Νομώ Αδριανουπό-
λεως Κατά το Έτος 1911, Δελτίον του επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείου, εν 
Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 1912, σελ. 41-42.

Βασίλης Χρηστάκης, «Άγιος Εύπλους. Το τερπνόν της Αίνου παρεκκλήσι-
ον. Η απόπειρα επαναδόμησής του», στο http://ainites.gr/wp-content/
uploads/.pdf

Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αλεξανδρουπόλεως, Συνοπτική 
Ανασκόπησις της Οικονομίας του Νομού Έβρου Κατά το Έτος 1959, κεφ. Αλι-
εία, σελ. 10-12. 

Ψαράδες και Ψαρέματα στον Ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του, ��� 43, Εθνο-��� 43, Εθνο- 43, Εθνο-
λογικό Μουσείο Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου, 2008.
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Η πρόσοψη του Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου Καβάλας στην περιοχή Ραψάνης 
(φωτογραφία: αρχείο Χ. Τζανάκος).

Η ίδρυση του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας

Η θάλασσα και η Καβάλα είναι τόσο στενά δεμένες, που δε μπορεί να φα-
νταστεί κανείς την πόλη χωρίς να φέρει στον νου του την ομορφιά των 
γαλάζιων νερών της, αλλά και τη σημασία της θάλασσας για την ιστορία 
της περιοχής. Για πάνω από 40 αιώνες, η θάλασσα καθορίζει την μοίρα των 
ανθρώπων.

Χρήστος Τζανάκος

13. Ένα Μουσείο της θάλασσας 
στην Καβάλα
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Δεκαέξι χρόνια πριν, το 2005, μια παρέα φίλων, όλοι με μεράκι για τη ναυ-
τική ιστορία και παράδοση της πόλης ίδρυσαν το Ναυτικό Μουσείο Καβά-
λας. Θέλησαν να καλύψουν ένα σημαντικό πολιτιστικό κενό, να φέρουν στο 
προσκήνιο την ιστορία της ναυτοσύνης, που για κάποιον λόγο ήταν ξεχα-
σμένη από τους Καβαλιώτες. Για πολλά χρόνια συλλέγονταν συστηματικά 
αντικείμενα που σχετίζονται με τον ναυτικό βίο και αποτελούν την καρδιά 
του μουσείου.

Το 2017 παραδόθηκε η κυριότητα, χρήση και λειτουργία όλης της πλούσιας 
συλλογής του Μουσείου στον Δήμο Καβάλας και βρίσκεται σε διαδικασία 

Άποψη του εκθεσιακού χώρου στον όροφο του Μουσείου 
(φωτογραφία: αρχείο Χ. Τζανάκος).
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χαρακτηρισμού ως Δημοτικό Μουσείο (Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβά-
λας – Δ.Ν.Μ.Κ.1 ). Βρίσκεται στη Ραψάνη, όπου, από τον Ιούνιο του 2018, 
στεγάζεται σε ένα πολύ όμορφο κτήριο, πάνω ακριβώς από τη θάλασσα, 
που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καβάλας. Εκεί φιλοξενείται η συλλο-
γή του Μουσείου, που προέρχεται από δωρεές και συνεχώς εμπλουτίζεται. 
Στον χώρο αυτό πραγματοποιήθηκε, επίσης, με μεγάλη επιτυχία και το 12ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος. 

Το Δ.Ν.Μ.Κ. είναι μοναδικό στο είδος του στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, και είναι μέλος του ICOMOS2. Στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 

1 Πρόταση του PERICLES είναι να συμπληρωθεί η ονομασία ως «Ναυτικό και Αλιευτικό Μου-

σείο Καβάλας».
2 International Council on Monuments and Sites.

Μοντέλο ημιτελούς ξύλινου 
σκάφους, μέρος της συλλογής 

του Μουσείου, που ενημερώνει 
τους επισκέπτες για τεχνικά 

ζητήματα της τέχνης του 
καραβομαραγκού 

(φωτογραφία: αρχείο 
ΙΝΑΛΕ-PERICLES). 

Ένα Μουσείο της θάλασσας στην Καβάλα
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2016 έως και τον Μάρτιο του 2020, υποδέχθηκε και ξενάγησε 9.500 μαθη-
τές από όλη την Ελλάδα και πλήθος επισκεπτών, ποτίζοντας τον σπόρο της 
ναυτικής και αλιευτικής μας ιστορίας.

Το Δ.Ν.Μ.Κ. χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: «Ναυτιλία», «Παρα-
δοσιακή Ναυπηγική», «Εκθέματα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού» και 
«Αλιεία». Η πλούσια και, συχνά, αναπάντεχη έκθεση περιλαμβάνει εξαιρετι-
κά μικρογραφικά αντίγραφα διάφορων τύπων σκαφών, εξαρτήματα σκα-
φών και όργανα πλοήγησης, αλιευτικά εργαλεία και πίνακες ζωγραφικής με 
θαλασσινά θέματα.

Η αλιευτική παράδοση στο Μουσείο

Η αλιεία στην Καβάλα αποτελεί αναμφίβολα έναν σημαντικό κλάδο της 
τοπικής πρωτογενούς παραγωγής και συμβάλει σε μεγάλο ποσοστό στην 
οικονομία της περιοχής. Η σημασία της αλιείας υπήρξε διαχρονική. 

Τα αλιευτικά δίχτυα και η κατασκευή τους έχουν εξέχουσα θέση στο Δημοτικό 
Ναυτικό Μουσείο Καβάλας (φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).



115

Το Μουσείο τιμά την αλιευτική παράδοση του τόπου με εκθέματα που ξε-
χωρίζουν για τη σπανιότητά τους. Σε περίοπτη θέση, ο επισκέπτης αντικρίζει 
μια συλλογή από εργαλεία της επαγγελματικής αλιείας, που φυλάσσονται 
σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες: στριφτήριο αλογότριχας για πετονιές 
και μεταξόνημα για το πλέξιμο των διχτυών, πακέτο αχρησιμοποίητου μετα-
ξωτού διχτυού, ένα σπανιότατο μεταξωτό δίχτυ, που σώθηκε από τη μανία 

Μεταξωτή κλωστή για το πλέξιμο του διχτυού, η πένσα-καλούπι για τη χύτευση των 
μολυβιών-βαριδιών και το στριφτάρι της αλογότριχας (Συλλογή Μ. Καλαϊτζή, 

φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).

των βούλγαρων κατακτητών, μαζί με ένα τσιλέ μεταξωτού νήματος που 
ακόμη λάμπει, ένα πλήρως αρματωμένο πεζόβολο και τα άκρα από ένα 
νταούλι, δίχτυ-παγίδα. 

Τα περισσότερα αλιευτικά εκθέματα προέρχονται από δωρεά του Μιχάλη 
Καλαϊτζή που, εκπροσωπώντας την οικογένεια και την επιχείρηση «Καλα-
ϊτζής-είδη αλιείας», με πολύ αγάπη, προσέφερε αυτά τα ιστορικά κειμήλια. 
Ελπίζουμε ότι η αλιευτική συλλογή θα αυξηθεί με δωρεές συμπολιτών μας, 
ώστε να αντανακλά τον πλούτο και τη σπουδαιότητα της αλιευτικής παρά-
δοσης για την Καβάλα.

Ένα Μουσείο της θάλασσας στην Καβάλα
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Περισσότερες πληροφορίες: 

Για να επισκεφθείτε το μουσείο, τηλεφωνήστε πριν στα παρακάτω νούμερα:

2510240668, 6977391605

E-mail: info@nmkav.gr

Website: www.nmkav.gr

Η τοιχογραφία είναι έργο του Δημήτρη Μέτσικα, δωρεά στο Δημοτικό Ναυτικό Μου-
σείο Καβάλας, κι ένα μόνο από τα εξαιρετικά έργα τέχνης που φιλοξενούνται εκεί 

(φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).



14. Διαμαντής Κέφης: 
ο λαϊκός ζωγράφος της θάλασσας

Ευφροσύνη Μπόσκου

Διαμαντής Κέφης, «Μέρη», υδατογραφία
(συλλογή Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου Καβάλας).
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Μια επίσκεψη στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας ανοίγει ένα παρά-
θυρο στη θαλασσινή Καβάλα του παρελθόντος. Καράβια, τράτες, παραγα-
διάρικα καΐκια, καταγάλανα νερά, γνωστά τοπόσημα της πόλης, ψαρότοποι 
και τοπωνύμια του Αιγαίου, και πολλά άλλα στοιχεία και πληροφορίες, ανα-
δύονται μέσα από τους πίνακες του Διαμαντή Κέφη, του λαϊκού ζωγράφου 
που έζησε στην Καβάλα.



Ο Διαμαντής Κέφης με τη σύζυγό του Κατίνα 
(φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Κέφη).
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Η ζωή του ζωγράφου 

(~1901-1977) 

Γύρω στα 1901, στο παραλιακό Αρ-
βανιτοχώρι, κοντά στα Μουδανιά 
της Μικράς Ασίας, ο Γεώργιος και 
η Δόμνα Κέφη απέκτησαν έναν γιο, 
τον Διαμαντή, που η ζωή του έμελλε 
να έχει πολλές περιπέτειες και που 
αγάπησε τη θάλασσα πολύ. Ο Δια-
μαντής δεν έμαθε γράμματα και το 
1922 ήρθε, όπως και πολλοί άλλοι, 
πρόσφυγας με την οικογένειά του 
στην Ελλάδα. Το 1943 παντρεύτη-
κε την Κατίνα Ιωακειμίδη του Απο-
στόλου, με την οποία απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά, τον Απόστολο, τον 
Βασίλειο, τον Γεώργιο και τον Ελευ-
θέριο. Ο Κέφης έζησε το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ζωής του στην πόλη 
της Καβάλας. Στην αρχή έμεινε στην 
προσφυγική συνοικία των Πεντακο-
σίων, κι αργότερα μετακόμισε στην 
Κηπούπολη, όπου και έζησε μέχρι το 
τέλος της ζωής του, στις 30 Νοεμ-
βρίου του 1977.

Η ζωή του ήταν συνυφασμένη με τη 
θάλασσα. Ο πατέρας του είχε κα-
ΐκι στο Αρβανιτοχώρι, με το οποίο 
εμπορευόταν διάφορα προϊόντα από 
την Κωνσταντινούπολη, και με αυτό 
το καΐκι έφερε την οικογένειά του 
στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με την 

αλιεία. Ο Διαμαντής δεν έγινε ψα-
ράς αλλά ναυτικός, ταξιδεύοντας σε 
αρκετά λιμάνια της Ελλάδας. Όπου 
βρισκόταν, ζωγράφιζε τη θάλασ-
σα και τα πλεούμενά της. Δούλε-
ψε για αρκετά χρόνια σε ξυλάδικα 
και απέκτησε μεγάλη εμπειρία. Δεν 
πλούτισε ποτέ, αλλά όσοι τον γνώ-
ριζαν μαρτυρούν ότι ήταν άνθρω-
πος απλός, καλόκαρδος, μερακλής 
και γλεντζές- του άρεσε να χορεύει 
καρσιλαμά. 



Διαμαντής Κέφης, «Ιωακείμ Λαμπρινός1 – Ν Καβάλας 82», υδατογραφία
(συλλογή Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου Καβάλας).

1 Το «Ιωακείμ Λαμπρινός» ήταν ξυλάδικο, μετέφερε ξυλεία από το Άγιο Όρος στην Καβάλα την 
περίοδο 1955-1965.
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Η θάλασσα με πινέλα και 
χρώματα 

Όλα τα ζωγραφικά έργα του Διαμα-
ντή Κέφη αφορούν στον κόσμο της 
θάλασσας. Αυτή είναι η μόνιμη και 
σχεδόν αποκλειστική πηγή έμπνευ-
σής του. Παρόλο που δεν έλαβε 
ακαδημαϊκή καλλιτεχνική εκπαίδευ-
ση, πέτυχε να αποτυπώσει με το πι-
νέλο του, συχνά φωτογραφικά και 
με κάποιου είδους προοπτική, κάθε 
μικρό ή μεγάλο πλεούμενο: επιβατι-

κά, εμπορικά και πολεμικά, σε ήσυ-
χα λιμάνια ή σε φουρτουνιασμένες 
θάλασσες, αλλά και πολλά αλιευτι-
κά, από ανεμότρατες, τράτες και γρι 
γρι, μέχρι ψαρόβαρκες και παραγα-
διάρικα. Σπανιότερα ζωγράφιζε και 
γυναικείες μορφές.

Ο Κέφης ζωγράφιζε για να κερδίσει 
τα προς το ζην. Πλησίαζε τους ψα-
ράδες και τους καπετάνιους και τους 
ζητούσε να ζωγραφίσει το σκάφος 
τους. Αυτοί του έδιναν ως αμοιβή 

Διαμαντής Κέφης: ο λαϊκός ζωγράφος της θάλασσας



Ανεμολόγιο μαγνητικής πυξίδας 
φιλοτεχνημένο από τον Διαμα-
ντή Κέφη (συλλογή Δημοτικού 
Ναυτικού Μουσείου Καβάλας).
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λίγα χρήματα ή και ψάρια, τα οποία πουλούσε για να ζήσει την πολύτεκνη 
οικογένειά του. Συχνά στεκόταν στην παραλία ή στο καρνάγιο, παρατηρού-
σε τα καΐκια που έρχονταν στο λιμάνι και έφτιαχνε τα σκίτσα τους. Έπειτα, 
πήγαινε στο μικρό υποτυπώδες εργαστήριό του, που διατηρούσε αρχικά 
επί της Κουντουριώτου και αργότερα επί της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 
Καβάλα, και τα ζωγράφιζε.

Τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούσε στη ζωγραφική του ήταν απλά. 
Ζωγράφιζε κυρίως με υδροχρώματα σε κάθε είδους χαρτί και χαρτόνι που 
έβρισκε, αλλά και σε μεγάλα καβούρια και βότσαλα της θάλασσας. Ζωγρά-
φιζε, επίσης, επιγραφές καϊκιών και καταστημάτων με λαδομπογιές, αλλά 
και όργανα, όπως το ανεμολόγιο μαγνητικής πυξίδας που εικονίζεται εδώ.  

Η τεχνική που χρησιμοποιούσε στα έργα του ήταν αυτή του λαϊκού, ανεπι-
τήδευτου ζωγράφου. Τη θάλασσα και τα πλεούμενα τα ήξερε καλά και γι’ 
αυτό τα απεικόνιζε με αυθορμητισμό και, συχνά, με μεγάλη λεπτομέρεια, 
προσπαθώντας να αποδώσει κυρίως τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότη-
τά τους. Ο Κέφης χρησιμοποιούσε την προοπτική (σχεδιαστική και χρωματι-
κή) με έναν δικό του απλοϊκό τρόπο, χωρίς όμως να γνωρίζει τους κανόνες 
της. Δικαιωματικά, λοιπόν, του ανήκει ο τίτλος του «λαϊκού ζωγράφου».



Ο Διαμαντής Κέφης ζωγραφί-
ζει στην παραλία της Καβάλας 

(φωτογραφία: αρχείο 
οικογένειας Κέφη).
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Ο Διαμαντής Κέφης και η θαλασσινή πολιτιστική 
κληρονομιά της Καβάλας 

Το ζωγραφικό έργο του Διαμαντή Κέφη δεν έχει 
μόνο καλλιτεχνική και αισθητική αξία, αλλά, επί-
σης, ιστορική και λαογραφική. Αποτύπωσε με το 
πινέλο του και διέσωσε μέχρι τις μέρες μας πο-
λύτιμες πληροφορίες για μια σειρά από στοιχεία, 
όπως είναι η τυπολογία, το είδος και η εξέλιξη 
των θαλάσσιων σκαφών της Καβάλας, αλλά και 
της Ελλάδας εν γένει, η χρήση τους, το νηολόγιό 
τους, τα πολεμικά πλοία και τα όπλα τους, ο πα-
ραδοσιακός τρόπος, οι τεχνικές και τα μέσα αλι-
είας, το εμπόριο, οι μεταφορές, η ονοματολογία 
των διάφορων σκαφών και η ιστορία τους. 

Το έργο του «Ταξιάρχης», είναι ένα παράδειγ-
μα τέτοιας προσφοράς. Ο «Ταξιάρχης» ήταν ένα 
εμπορικό πλοίο, που, σύμφωνα με στοιχεία από το 
Γερμανικό Αρχείο του Λιμεναρχείου της Καβάλας 
και πληροφορίες από τον Πασχάλη Παλαβούζη 
και τον Ελευθέριο Παπαγιαννάκη, ήταν από τα 
πρώτα σκάφη που επιτάχθηκαν κατά τη διάρκεια 
της τρίτης βουλγαρικής κατοχής (1941-1944) 
στην πόλη μας. Ο Κέφης σκιαγραφεί με τον δικό 
του τρόπο την ιστορία του εν λόγω σκάφους, ζω-
γραφίζοντας τις δύο σημαίες, τη βουλγαρική και 
τη ναζιστική με τη σβάστικα, να κυματίζουν στο 
κατάρτι του πλοίου.

Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός των έργων του, 
που προήλθαν από δωρεές ιδιωτών, φυλάσσεται 
στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, ενώ 
υπάρχουν και αρκετά άλλα στην κατοχή ιδιωτών.

Διαμαντής Κέφης: ο λαϊκός ζωγράφος της θάλασσας



Διαμαντής Κέφης, «Ταξιάρχης», υδατογραφία 
(συλλογή Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου Καβάλας).
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15. Ο φυσικός κόσμος των ψαράδων 
του ΒΑ Αιγαίου 
Άρης Χρηστίδης 

Το ΒΑ Αιγαίο, με πλούσια νερά και άφθονα ψάρια, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι 
πεδίο εντατικής αλιείας (επεξεργασία αεροφωτογραφίας από Google Earth, 

πρόσβαση 27/7/2021, Σ.Τριανταφυλλίδης).
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Το ΒΑ Αιγαίο, από τη Χαλκιδική μέχρι τον Έβρο και ακόμη πιο ανατολικά, 
φημίζεται για την αφθονία των ψαριών και την αξιοσύνη των ψαράδων 
του. Τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα, η αλιεία χαρακτηρίζει την περιοχή 
και η ενασχόληση με το ψάρεμα γέννησε μια μακρά αλιευτική παράδοση σε 
αυτόν τον τόπο. Το ψάρεμα, τα επαγγέλματα της θάλασσας, οι κοινωνικές 
σχέσεις, η θαλασσινή  κουζίνα, αλλά και οι νοοτροπίες και οι συνήθειες των 
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ανθρώπων, όλα αυτά που συνιστούν την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά 
της περιοχής, διαμορφώθηκαν εδώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αναμφίβολα, 
ο τόπος, η γεωγραφία και η οικολογία του, έπαιξαν τον ρόλο τους στο να 
γεννηθεί, να διαμορφωθεί και να διατηρηθεί η αλιευτική πολιτιστική κλη-
ρονομιά του ΒΑ Αιγαίου. 

Τη θαλάσσια περιοχή στο βορειότερο κομμάτι του Αιγαίου την ονομάζουμε 
Θρακικό Πέλαγος. Βλέποντας έναν χάρτη θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
πρόκειται για μια θαλάσσια περιοχή ενιαία με το υπόλοιπο Αιγαίο, στην 
πραγματικότητα όμως διαχωρίζεται από αυτό, χάρη στα ιδιαίτερα φυσικά 
χαρακτηριστικά της ως προς τη μορφολογία του βυθού, την ποιότητα του 
νερού και τα είδη των ψαριών που ζουν σε αυτό. Πρόκειται για μια θαλάσ-
σια περιοχή που έχει έντονα επηρεαστεί από τα ποτάμια που διατρέχουν 
την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Στρυμόνας, Νέστος και ο Έβρος 
είναι τα μεγαλύτερα από αυτά, αλλά υπάρχουν και αρκετά άλλα, όπως ο 
Μαρμαράς, ο Λασπίας και ο Λίσσος, ενώ πολλοί είναι και οι χείμαρροι που 
καταλήγουν στο Θρακικό Πέλαγος. 

Τα ποτάμια εμπλουτίζουν με φερτά υλικά, θρεπτικά συστατικά και γλυκό 
νερό, τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και να συντηρείται μια 
τεράστια και πολύπλοκη αλυσίδα ζωής. Η θάλασσα είναι ρηχή και ο πυθ-
μένας αμμώδης σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή κοντά στη στεριά, που 
έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των ποταμών. Το περιβάλλον αυτό 
είναι ιδανικό για την Ποσειδωνία (είδος θαλάσσιου φυτού, που μοιάζει με 
πράσινες κορδέλες) και άλλα θαλάσσια φυτά, που δημιουργούν μεγάλα 
λιβάδια, από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Τα περισσότερα είδη ψαριών 
της μεσογειακής ιχθυοπανίδας, στα πρώιμα στάδια της ζωής τους, βρίσκουν 
καταφύγιο στα λιβάδια αυτά, αλλά και πολλά ψάρια, ως ενήλικα, αναπα-
ράγονται και τρέφονται εδώ. Υπάρχουν ακόμα σημεία στον βυθό, κυρίως 
κοντά στις εκβολές των ποταμών, που καλύπτονται από τραγάνα (ζωντανό 
οργανικό υπόστρωμα), που έχει δημιουργηθεί από συσσωματώματα φυτι-
κών οργανισμών (φύκια) και ασπόνδυλους ζωικούς οργανισμούς. Η τραγά-
να αποτελεί εξίσου σημαντικό και πλούσιο ενδιαίτημα για τα ψάρια. Όλα 
αυτά τα οικοσυστήματα είναι εύθραυστα και σήμερα προστατεύονται από 
τη νομοθεσία.



Η Ποσειδωνία καλύπτει μεγάλες εκτάσεις του ΒΑ Αιγαίου δίνοντας 
καταφύγιο και τροφή σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς 

(φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).
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Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ΒΑ Αιγαίου καθορίζουν και το είδος 
των ψαριών που ευδοκιμούν εδώ. Η Σαρδέλα κι ο Γαύρος είναι τα δύο ψά-
ρια που χαρακτηρίζουν τη θαλάσσια αλιεία στο Θρακικό Πέλαγος, που σή-
μερα έχει τη μεγαλύτερη αλιευτική παραγωγή των ειδών αυτών στη χώρα. 
Μάλιστα, όντας άφθονα ψάρια και φθηνά, έτρεφαν εδώ και αιώνες τους 
παράκτιους πληθυσμούς και στήριζαν τον τομέα της μεταποίησης των αλι-
ευμάτων. 

Κοντά στις εκβολές των ποταμών, από τις χρόνιες συσσωρεύσεις φερτών 
υλικών, έχουν σχηματιστεί μεγάλες πεδινές εύφορες εκτάσεις με χαμηλό 
υψόμετρο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι λιμνοθάλασσες, που στην πραγματικό-
τητα είναι κυρίως πλημμυρισμένες εκτάσεις στεριάς, που επικοινωνούν με 
τη θάλασσα. Οι λιμνοθάλασσες είναι μεγάλες και αβαθείς και έχουν στο 
μεγαλύτερό τους μέρος υφάλμυρο νερό, επειδή από τη μια τροφοδοτού-

Ο φυσικός κόσμος των ψαράδων του ΒΑ Αιγαίου 



Οι λιμνοθάλασσες είναι τόποι ευμετάβλητοι και πλούσιοι σε τροφή, 
προσελκύοντας έτσι ανθρώπους, πουλιά, ψάρια και άλλα ζώα 
(φωτογραφία: αρχείο Α. Χρηστίδης).
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νται από τα γλυκά νερά των ποταμών και από την άλλη επικοινωνούν με 
τη θάλασσα. Οι πλημμυρισμένες εκτάσεις τους δε μένουν σταθερές, αφού 
αυξάνονται με την παλίρροια ή με πλημμυρικές παροχές, μειώνονται με την 
άμπωτη και επηρεάζονται από τον άνεμο, ανάλογα με το που βρίσκεται η 
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είσοδός τους σε σχέση με τη θάλασσα. 

Στις βόρειες ακτές του Θρακικού Πελάγους υπάρ-
χουν πολλές λιμνοθάλασσες. Σε τέτοια ευμετά-
βλητα και πλούσια περιβάλλοντα ζουν πλήθος 
φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, που αποτελούν 
τροφή και γίνονται αιτία για να προσελκύονται 
πολλά είδη ψαριών, θηλαστικών και πουλιών. 
Αυτό κάνει τις λιμνοθάλασσες σημαντικά οικοσυ-
στήματα και θύλακες βιοποικιλότητας. Σε αυτές 
ασκείται, εδώ και αιώνες, ένα σύστημα αλιείας, 
που είναι γνωστό στη Βόρεια Ελλάδα ως νταλιάνι. 
Οι ψαράδες, με ένα σύστημα σταθερών και κινη-
τών φραχτών, ελέγχουν τις εξόδους της λιμνοθά-
λασσας και πιάνουν τα ψάρια που βγαίνουν εκτε-
λώντας τις ετήσιες μετακινήσεις τους για ανα-
παραγωγή ή ανάπτυξη. Οι ψαριές είναι πλούσιες 
και, στο παρελθόν, όχι μόνο τροφοδοτούσαν την 
τοπική αγορά, αλλά στήριζαν και τον τομέα της 
μεταποίησης ψαριών. Γνωστός είναι ο ιδιαίτερος 
λυκουρίνος, παστός και καπνιστός κέφαλος, απα-
ράμιλλης νοστιμιάς μεζές. 

Για την ορθή διαχείριση των λιμνοθαλασσών 
διατηρήθηκε το σύστημα εκμετάλλευσής τους 
από συνεταιρισμούς ψαράδων, ακολουθώντας 
μια μακραίωνη και επιτυχημένη πρακτική. Παρά 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας, των μηχανικών 
και κατασκευαστικών μέσων, η λειτουργία των 
νταλιανιών εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή, 
αν και πλέον είναι κατασκευασμένα με σύγχρο-
να υλικά, αντί ξύλων και καλαμιών. Η αλιεία με 
νταλιάνια υποστηρίζει την ύπαρξη και σταθερή 
λειτουργία των λιμνοθαλασσών ως φυσικά και 
σχετικά αδιατάρακτα οικοσυστήματα. Οι αλιευτικοί 

Ο φυσικός κόσμος των ψαράδων του ΒΑ Αιγαίου 



Τα σημεία που οι λιμνοθάλασσες ενώνονται με τη θάλασσα έχουν διαμορφωθεί 
από τους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να ελέγξουν και να εκμεταλλευτούν τα 
περάσματα των ψαριών. Νταλιάνι στην έξοδο της Βιστωνίδας (φωτογραφία: αρχείο 
ΙΝΑΛΕ-PERICLES).
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συνεταιρισμοί της Βιστωνίδας και των λιμνοθαλασσών της 
Κεραμωτής υπάρχουν -λίγο πολύ με την τωρινή τους μορφή- 
τουλάχιστον από τα μέσα του 20ου αιώνα, με εξαιρετικές 
επιδόσεις παραγωγικότητας και απασχολώντας πολλούς 
ψαράδες.

Τα μικρά ψάρια, που γεννιούνται στη θάλασσα, μπαίνουν με 
φυσικό τρόπο στη λιμνοθάλασσα, για να εκμεταλλευτούν την 
αφθονία τροφής που παρέχεται και αλιεύονται όταν μεγαλώ-
σουν και φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος. Στις λιμνοθάλασ-
σες αλιεύονται κυρίως Τσιπούρες, Λαβράκια, Χέλια και όλα τα 
είδη των Κέφαλων. Από το χαβιάρι του θηλυκού κέφαλου, που 
στην περιοχή λέγεται μπάφα, παρασκευάζεται το αυγοτάραχο, 
ένα ιδιαίτερο και πανάκριβο έδεσμα. Στην περιοχή του ΒΑ Αι-
γαίου, ωστόσο, η παραγωγή του δε γίνεται επαγγελματικά.

Στο Θρακικό Πέλαγος εντοπίζονται μόνιμα έξι είδη θαλάσσι-
ων θηλαστικών. Τα είδη αυτά είναι τα κητώδη, όπως το Ρι-
νοδέλφινο, το απειλούμενο Κοινό Δελφίνι, το Ζωνοδέλφινο, 
το Σταχτοδέλφινο, η σπάνια Φώκαινα αλλά και η Μεσογειακή 
Φώκια. Περιστασιακά εμφανίζεται ο Φυσητήρας, οι περαστι-
κές Πτεροφάλαινα και Ψευδόρκα, ενώ που και που κάνει την 



Τα ρινοδέλφινα, που πηδούν έξω από το νερό, είναι κοινό θέαμα για όσους
 ταξιδεύουν στο ΒΑ Αιγαίο (φωτογραφία: αρχείο Α. Χρηστίδης).
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εμφάνισή του και ο βαθύβιος Ζιφιός, αλλά ως κρυπτικό είδος, δύσκολα 
γίνεται αντιληπτός. 

Παρόλη την αφθονία τροφής στο Θρακικό Πέλαγος, τα δελφίνια έρχονται 
αναπόφευκτα αντιμέτωπα με τα αλιευτικά εργαλεία. Η αλιεία στην περιοχή 
γίνεται ολοένα και πιο εντατική και δίχτυα και παραγάδια μεγαλύτερα, κα-
ταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ζωτικού χώρου των δελφινιών.  
Έτσι, κάποια απ’ αυτά, όντας έξυπνα και επινοητικά, προτιμούν να τραφούν 
από ένα «έτοιμο τραπέζι», από τα δίχτυα των ψαράδων, και έχουν ειδικευτεί 
να το κάνουν συστηματικά, προκαλώντας ζημιές τόσο στα δίχτυα όσο και 
στα αλιεύματά τους. Παράλληλα, θέτουν και τους εαυτούς τους σε κίνδυνο, 

καθώς συχνά μπλέκονται στα δίχτυα και πεθαίνουν. Σήμερα, τα θαλάσσια 
θηλαστικά προστατεύονται από τη νομοθεσία, λίγες δεκαετίες παλιότερα 
όμως ήταν επικηρυγμένοι εχθροί της αλιεία (600 δραχμές αμοιβή για κάθε 

Ο φυσικός κόσμος των ψαράδων του ΒΑ Αιγαίου 



Θαλασσοκόρακες φωλιάζουν σε βραχονησίδες του ΒΑ Αιγαίου, δημιουργώντας 
συχνά μεγάλες αποικίες (φωτογραφία: αρχείο Α. Χρηστίδης).
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ουρά δελφινιού τη δεκαετία του 1970).

Στην περιοχή μπορεί να συναντήσει κανείς και τα τρία είδη θαλάσσιων χε-
λωνών που ζουν στη Μεσόγειο. Την Καρέτα και τη Δερματοχελώνα, που 
ζουν εδώ όλον τον χρόνο, και την Πρασινοχελώνα, που ως πιο θερμόφιλο 
είδος, εμφανίζεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Σε ένα τόσο πλούσιο μέρος τα θαλασσοπούλια είναι άφθονα, με κύριο και 
χαρακτηριστικό εκπρόσωπό τους το Μεσογειακό Θαλασσοκόρακα, που 

φωλιάζει σε ακατοίκητες βραχονησίδες και σχηματίζει εδώ τις μεγαλύτερες 
αποικίες του είδους στη Μεσόγειο. Στην περιοχή εμφανίζονται και οι Μύχοι. 
Αυτοί έρχονται μαζικά την άνοιξη σε μεγάλους αριθμούς,1 μαζί με τους Αρ-
τέμηδες, τα Άλμπατρος της Μεσογείου, προκειμένου να υπερτραφούν στα 
πλούσια αυτά νερά. Προτιμούν τα μικρά πελαγικά ψάρια, που βρίσκονται 
σε αφθονία. Τρώνε μεγάλες ποσότητες, ώστε να ανακτήσουν τις δυνάμεις 

1 Κάποιες φορές οι Μύχοι ξεχειμωνιάζουν στην περιοχή.



Παράκτιος ψαράς που σηκώνει τα δίχτυα στη περιοχή της Θάσου 
(φωτογραφία: αρχείο Α. Χρηστίδης).
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τους μετά τις κακουχίες του χειμώνα και τις εποχικές τους μετακινήσεις και 
να αποθηκεύσουν επιπλέον ενέργεια, που θα τους εξασφαλίσει μια επιτυχή 
αναπαραγωγή στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. 

Η παρουσία των απειλούμενων κητωδών, των θαλασσοπουλιών και των 
λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και οι απειλές και πιέσεις που δέχονται από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδήγησε τα τελευταία χρόνια στη λήψη 
μέτρων προστασίας για ένα μεγάλο μέρος του Θρακικού Πελάγους, ώστε 
να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του σε καλή κατάσταση και να προστα-
τευθεί η βιοποικιλότητά του. Για τον σκοπό αυτό έχει ενταχθεί στο δίκτυο 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Το Θρακικό Πέλαγος είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παραγωγικότερα αλι-
ευτικά πεδία της Ελλάδας σε ποσότητα και ποιότητα ψαριών. Συμβάλει δια-
χρονικά, με μεγάλο ποσοστό, στην τοπική και την εθνική οικονομία. Η ιχθυ-

Ο φυσικός κόσμος των ψαράδων του ΒΑ Αιγαίου 



Αλιεία σε νταλιάνι στις εκβολές 
του Έβρου στη δεκαετία του 
1950 ή του 1960 (φωτογραφία:  
Ιστορικό Φωτογραφικό Αρχείο 
Γ.Α. Παναγιώτου, ΓΑΚ Ν. Έβρου).
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όσκαλα της Καβάλας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος ιχθυόσκαλα 
της χώρας, όσον αφορά στη διακίνηση αλιευμάτων. Εκτός από την κάλυψη 
των εγχώριων αναγκών σε αλιεύματα, οργανώνονται εξαγωγές στην Τουρ-
κία, στις χώρες της ΕΕ, στις Βαλκανικές χώρες και την Ιαπωνία. Τα βασικά 
αλιεύματα, που τροφοδοτούν όλη την Ελλάδα, είναι ο Γαύρος, η Σαρδέλα 
και η Μαύρη Γαρίδα, ενώ δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας επιστημο-
νικός οργανισμός, που ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία, βρίσκεται 
εδώ και είναι το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού «Δήμητρα», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η έντονη παραγωγικότητα της θάλασσας του ΒΑ Αιγαίου ήταν ο λόγος που 
εγκαταστάθηκαν στη γύρω περιοχή, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τη 
Θάσο και τη Σαμοθράκη, ψαράδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, μεταφέ-
ροντας από τις πάτριες περιοχές τους τις προηγμένες και πρωτόγνωρες, για 
τους ντόπιους κατοίκους, τεχνικές αλιείας που διέθεταν, εμπλουτίζοντας και 
διαμορφώνοντας την αλιευτική παράδοση της σύγχρονης Ελλάδας. 



16. Καρχαρίες: τρομαχτικοί, 
ευαίσθητοι και άκρως γοητευτικοί 
Χρυσούλα Γκουμπίλη 

Ο Λευκός καρχαρίας, ένα από τα πιο τρομαχτικά και παρεξηγημένα ψάρια 
(φωτογραφία: αρχείο Alison Towner).
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Οι Χονδριχθύες, Καρχαρίες, Σαλάχια/Ράτζες και Χίμαιρες, διαφέρουν από 
τα υπόλοιπα ψάρια εξαιτίας του χόνδρινου -και όχι οστέινου- σκελετού 
τους (ετυμολογία: χόνδρος και ιχθύς, σημαίνει χόνδρινο ψάρι). Όλα, εκτός 
από τις Χίμαιρες, είναι γνωστά κι ως Ελασμοβράγχια. Πρωτοεμφανίστηκαν 
πριν από περίπου 450 εκ. χρόνια, κυριάρχησαν στις θάλασσες ως θηρευτές, 
αλλά τις τελευταίες δεκαετίες οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί πάρα πολύ. 
Το γεγονός αυτό έχει στρέψει πάνω τους την προσοχή της επιστημονικής 
κοινότητας.
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Στους χονδριχθύες ανήκουν είδη τα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει 
εύκολα, όπως το μεγαλύτερο ψάρι των ωκεανών, ο γνωστός Φαλαινοκαρ-
χαρίας, αλλά και ο τρομερός θηρευτής, ο Λευκός καρχαρίας. Τα βιολογικά 
τους χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα και παρουσιάζουν πολλά κοινά με τον 
άνθρωπο: καθυστερημένη γεννητική ωρίμανση, παρατεταμένη περίοδος 
κύησης, χαμηλή γονιμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, όμως, καθιστούν τους χονδριχθύες ιδιαίτερα ευαίσθητους στην αλι-
ευτική πίεση και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα συναντά κανείς πολλά 
είδη χονδριχθύων και σε μεγάλους αριθμούς. Δυστυχώς, όμως, τα τελευ-
ταία χρόνια πολλά από αυτά τα μεσογειακά είδη κινδυνεύουν να εξαφανι-
στούν, παρόλο που έχουν σχετικά μικρή εμπορική αξία και δεν αποτελούν 
στόχο των ευρωπαϊκών αλιευτικών σκαφών. Επιπλέον, η αφαίρεση και το 
εμπόριο των πτερυγίων καρχαρία δεν είναι κοινές πρακτικές στον ελληνικό 
αλιευτικό στόλο, καθώς δεν καταναλώνονται στη χώρα μας, σε αντίθεση 
με άλλες χώρες, κυρίως της Ασίας (σούπα γνωστή ως � � ����). �στό-�� ����). �στό- ����). �στό-����). �στό-). �στό-
σο, διάφορα είδη χονδριχθύων ψαρεύονται και πωλούνται ως παρεμπίπτο-
ντα αλιεύματα, δηλαδή αλιεύματα που πιάστηκαν κατά λάθος στα δίχτυα. 
Η ποσότητα των ελασμοβραγχίων που αλιεύθηκε στην Ελλάδα το 2017 
ήταν 642 τόνοι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Στην 
πραγματικότητα η ποσότητα αυτή είναι μάλλον μεγαλύτερη, αν λάβουμε 
υπόψη την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία.  

Τα ελασμοβράγχια μπορεί να είναι ευάλωτα σε επικίνδυνες και παράνομες 
πρακτικές, παραμένουν όμως κορυφαίοι θηρευτές του θαλάσσιου οικοσυ-
στήματος. Η συμπεριφορά τους είναι συχνά παρεξηγημένη και παρουσι-
άζονται ως αρπακτικά επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Σε αυτό συνέβαλαν 
ταινίες όπως «Τα σαγόνια του καρχαρία», που αγγίζουν τους βαθύτερους, 
ενστικτώδεις φόβους μας. Επιθέσεις καρχαριών σε ανθρώπους στη Μεσό-
γειο, ωστόσο, είναι σπάνιες. Ο Διονύσιος Σολωμός στο ποίημά του «Ο Πόρ-
φυρας» περιγράφει ένα τέτοιο σπάνιο επεισόδιο που συνέβη στην Κέρκυρα       
τον Ιούλιο του 1847 (βλ. παρακάτω). 

Τα ζώα αυτά, όμως, δεν είναι τα αιμοδιψή πλάσματα που συνήθως πα-
ρουσιάζονται στις ταινίες. Η παρουσία τους είναι ζωτικής σημασίας για το 



Έμβρυα του είδους Squalus blainville (Γκριζο-
κεντρόνι ή Κοκκαλάς) συνδεδεμένα με τη λέκιθο 

του αυγού. Το είδος αυτό ανήκει στα ωοζωοτόκα 
(φωτογραφία: αρχείο Χ. Γκουμπίλη).
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θαλάσσιο οικοσύστημα. Βρίσκονται 
στην κορυφή της θαλάσσιας τροφι-
κής αλυσίδας και διασφαλίζουν την 
ύπαρξη μιας φυσικής ισορροπίας 
μεταξύ των πληθυσμών των ψαριών 
και του περιβάλλοντός τους. Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο μεγα-
λύτεροι σε μέγεθος και πιο επιβλητι-
κοί καρχαρίες (ο Φαλαινοκαρχαρίας 
μήκους 18 μέτρων και ο καρχαρί-
ας Προσκυνητής μήκους 8 μέτρων) 
τρέφονται με τα πιο μικρά πλάσματα 
που κατοικούν στη θάλασσα, το ζω-
οπλαγκτόν.

Το δέος και η περιέργεια που προ-
καλούν οι καρχαρίες δεν είναι φαι-
νόμενο μόνο της εποχής μας. Ήδη 
τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοτέλης 
αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο 
του έργου του «Περί τα ζώα ιστορίαι» 
στην αναπαραγωγή τους. Ιστορίες 
για την παράξενη αναπαραγωγική 
συμπεριφορά των ζώων αυτών επα-
ναλαμβάνονταν μέσα στους αιώνες, 
αλλά το μυστήριο λύθηκε μόλις πρό-
σφατα. Ανάλογα με το είδος τους, 
οι καρχαρίες είναι ζώα ζωο τόκα 
(γεννούν μικρά) ή ωοτόκα (γεν νούν 
αυγά). Σε ορισμένα είδη τα αυγά 
εκκολάπτονται μέσα στο σώμα του 
καρχαρία και τα μικρά γεννιούνται 
πλήρως ανεπτυγμένα. Αυτού του εί-
δους τις γεννήσεις είχε παρατηρήσει 
ο Αριστοτέλης και περιέγραψε με 

Καρχαρίες: τρομαχτικοί, ευαίσθητοι και άκρως γοητευτικοί
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οξυδέρκεια, ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς τις ερμήνευσαν με ευφάνταστο 
τρόπο. 

Μοναδικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ζευγαρώνουν οι καρχαρίες. Εί-
ναι γνωστό ότι γονιμοποιούνται εσωτερικά, σε αντίθεση με τα περισσότερα 
ψάρια (εξωτερική γονιμοποίηση). Το ζευγάρωμά τους είναι συχνά βίαιο. Τα 
αρσενικά πρωτοτυπούν γιατί διαθέτουν δύο αναπαραγωγικά όργανα (γο-
νοπόδια), σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς που διαθέτουν μόνο ένα. 
Είναι ψάρια πολυγαμικά. Τα θηλυκά, στα περισσότερα είδη, μπορεί να ζευ-
γαρώνουν με πάνω από ένα αρσενικό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγι-
κής περιόδου (πολυανδρία).

Η κατανάλωση των καρχαριών στην Ελλάδα καλύπτεται από ένα πέπλο πα-
ρανοήσεων και πλάνης. Το πολύ δημοφιλές πιάτο «γαλέος με σκορδαλιά» 
φέρνει στην πραγματικότητα έναν καρχαρία στο τραπέζι μας. Σύμφωνα με 
τον νόμο, μόνο τρία από τα 36 είδη καρχαριών της Ελλάδας επιτρέπεται 
να πωλούνται με το εμπορικό όνομα γαλέος. Πρόκειται για τρία είδη του 
γένους Mustelus, γνωστά και ως Δροσίτες (M. mustelus «Γκριζογαλέος», M. 
punctulatus «Στικτογαλέος» και M. asterias «Αστρογαλέος»).1 Αυτά όχι μόνο 
πωλούνται στην αγορά παρότι οι πληθυσμοί τους απειλούνται,2 αλλά με το 
όνομα γαλέος πωλούνται παρανόμως και άλλα είδη, όπως για παράδειγμα 
το Galeorhinus galeus (επίσης με κοινό όνομα Δροσίτης) στο Ιόνιο. Οι κα-
ταναλωτές δύσκολα μπορούν να αναγνωρίσουν τι καρχαρία τρώνε. Κατά 
τη μεταποίηση των ψαριών σε φιλέτα, όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, 
όπως δέρμα, κεφάλι και πτερύγια, απορρίπτονται. Περίπου το 56% των 
πωλούμενων χονδριχθύων φέρει λανθασμένη σήμανση, δηλαδή δεν είναι 
αυτό που λέει η πινακίδα τους. Αρκετοί από αυτούς είναι απειλούμενα είδη.

Οι καρχαρίες, με τη μεγάλη ποικιλία τους και τα ανάμεικτα συναισθήματα 
φόβου και γοητείας που γεννούν στους ανθρώπους, συνδέονται με έναν 
μεγάλο πλούτο ονομάτων, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται εδώ:

1 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί τροφίμων και ασφάλειας: ΦΕΚ 475/ Τεύχος Β ‘/ 
27-3-2015, αρ. 1750/32219 της ΕΕ 1379/2013.
2 Κατατάσσονται ως «Τρωτά» στον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών της Διεθνούς 
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).



Οι Δροσίτες είναι μικρόσωμοι καρχαρίες. Στην αγορά φτάνουν χωρίς δέρμα, κεφάλι και πτερύγια, 
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αναγνώρισή τους από τους καταναλωτές 

(φωτογραφίες: αρχείο Α. Χατζησπύρου, Χ. Γκουμπίλη).
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Κοινά ονόματα καρχαριών των ελληνικών θαλασσών

Ζύγαινα, Κεντρόνι, Κοκκαλάς, Σαπουνάς ή Προσκυνητής, Δροσίτης ή Γα-
λέος, Κοκκαγκαθίτης, Σκυμνοσκυλόψαρο, Λάμια, Αλωπίας μεγαλόματος, 
Καρχαρίας αλεπού, Κοντόφτερος, Λευκός, Γκρίζος, Μελανόστομος, Γα-
λάζιος, Λαίμαργος, Επταβράγχιος, Μεγαλόματος εξαβράγχιος, Μαυρο-
αγκαθίτης, Καρχαρίνος βραχύουρος, Μελανόακρος, Μακροχέρης, Καρ-
χαρίνος σκοτεινόχρωμος, Στακτοκαρχαρίας, Ταυροκαρχαρίας, Ρυγχο-
καρχαρίας, Αγριοκαρχαρίας, Πριονοδοντοκαρχαρίας, Αχινοσκυλόψαρο, 
Σκυλοψαράκι, Γατοψαράκι, Αχινόγατος, Αγγελόψαρο

Αρχαιοελληνικά κοινά καρχαριών των ελληνικών 
θαλασσών

Αετός, Ακανθίας, Αλώπηξ, Άμια, Αστερίας, Δαρτά, Γαλέος, Καρχαρίας, 
Κεντρίτης, Κεντρόφρυς, Κέστρα, Κύων, Λάμια, Λάμνα, Λείος, Λεόβατος, 
Νάρκη, Νεβρύας, Νοτιδιανός, Ποικίλος, Ρίνη, Σκύλα, Σκύλιον, Σκύμνος, 
Τρώκτις, Βασιλίσκος, Βατίς, Βους, Ζύγαινα

Καρχαρίες: τρομαχτικοί, ευαίσθητοι και άκρως γοητευτικοί



 Ένας άνθρωπος μάχεται με θαλάσσιο κήτος κάτω από το νερό. Τα μεγάλα 
δόντια και το μέγεθος του κήτους παραπέμπουν σε καρχαρία. Υδρία, πιθανά 
από την Ετρουσκική Καιρέα, 520-510 π.Χ. Συλλογή Ιδρύματος Σ. Νιάρχου
(φωτογραφία: https://www.sukellushistoriallinenyhdistys.fi/ancient-diving/).
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Διονύσιος Σολωμός «Ο Πόρφυρας»

Το ποίημα περιγράφει πώς ένας Πόρφυρας (καρχαρίας) επιτέθηκε και κα-
τασπάραξε έναν νεαρό Άγγλο στρατιώτη, που κολυμπούσε στην Κέρκυρα 
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τον Ιούλιο του 1847. Το ποίημα δεν ολοκληρώθηκε από τον 
ποιητή.

Η Κόλαση πάντ’ άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρου·
αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακριά και πέρα
μακριά ’πό την Παράδεισο, και συ σ’ εσέ ’χεις μέρος·
μέσα στα στήθια σου τ’ ακούς, Καλέ, να λαχταρίζει;

Κοιτάς του ρόδου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου,
ναι πρώτη, αλλ’ όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου!

«Χιλιάδες άστρα στο λουτρό μ’ εμέ να στείλ’ η νύχτα!»

«Γελάς και συ στα λούλουδα, χάσμα του βράχου μαύρο.»

«Κοντά ’ναι το χρυσόφτερο και καταδώ γειρμένο,
π’ άφησε ξάφνου το κλαδί για του γιαλού την πέτρα,
και κει γρικά της θάλασσας και τ’ ουρανού τα κάλλη,
και κει τραβά τον ήχο του μ’ όλα τα μάγια πόχει.
Γλυκά ’δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου,
και τ’ άστρο κράζει πάρωρα, και πρέπει να προβάλει.
Πουλί, πουλάκι, που σκορπάς τα θαύμα της φωνής σου,
ευτυχισμός α δέν ειναι το θαύμα της φωνής σου,
καλό στη γη δεν άνθισε, στον ουρανό, κανένα.
Αλλ’ αχ! να δώσω μία πλεξιά, και να ’μαι και φθασμένος,
ακόμ’, αφρέ μου, να βαστάς, και να ’μαι γυρισμένος,
με δύο φιλιά της μάνας μου, με φούχτα γη της γης μου.»
«Φιλώ τα χέρια μ’ και γλυκά το στήθος μ’ αγκαλιάζω.
Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.
Ποιά πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωμένη βρύση;»

Φύση, χαμόγελ’ άστραψες κι εγίνηκες δική του·
ελπίδα, τὄδεσες το νου μ’ όλα τα μάγια πὄχεις·
νιος κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλοσύνης.
Γύρου κοιτά να τον ιδεί……
κοντά ’ναι κει στον νιον ομπρός ο τίγρης του πελάγου.

Καρχαρίες: τρομαχτικοί, ευαίσθητοι και άκρως γοητευτικοί
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Κι αλιά! μακριά ’ναι το σπαθί, μακριά ’ναι το τουφέκι!
Αλλ’ όπως έσχισ’ εύκολα βάθος τρανό κι εβγήκε,
κι όρμησε……
κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει ωσάν τον κύκνο,
κατά το στήθος το πλατύ και το ξανθό κεφάλι,
κατά τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιότης,
έτσι κι ο νιος……
της φύσης από τσ’ όμορφες και δυνατές αγκάλες,
οπού τον εγλυκόσφιγγε και του γλυκομιλούσε,—
κι ευθύς ξυπνά στ’ ελεύθερο γυμνό κορμί π’ αστράφτει,
την τέχνη του κολυμπιστή μ’ αυτήν του πολεμάρχου.

Πριν πάψ’ η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γεμίζει·
άστραψε φως κι εγνώρισεν ο νιος τον εαυτό του·
οι κόσμοι γύρου ν’ άνοιγαν κορόνες να του ρίξουν,
……..
Απομεινάρι θαυμαστό ερμιάς και μεγαλείου,
όμορφε ξένε και καλέ, και στον ανθό της νιότης,
άμε και δέξου στο γιαλό του δυνατού την κλάψα.

Πηγή: htt��://www.greek-la�g�age.gr/digitalRe���rce�/literat�re/t��l�/
c��c�rda�ce/br�w�e.html?c�d_id=10&text_id=3463



17. Κέφαλοι: το μεγάλο 
πολιτιστικό κεφάλαιο 
Μάνος Κουτράκης

Οι κέφαλοι πιάνονται στις λιμνοθάλασσες σε μεγάλες ποσότητες σε συγκεκριμένες 
εποχές του χρόνου (φωτογραφία: αρχείο ΙΝΑΛΕ-PERICLES).
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Οι Κέφαλοι είναι θαλασσινά ευρύαλα ψάρια, που μπορούν να προσαρμόζο-
νται σε νερά με κυμαινόμενη αλατότητα. Πρόκειται για ψάρια με παγκόσμια 
εξάπλωση. Στη Μεσόγειο είναι γνωστά επτά είδη, έξι από τα οποία ζουν 
και στις ελληνικές ακτές. Από αυτά, τα πέντε περνούν μέρος της ζωής τους 
στις λιμνοθάλασσες, ενώ το έκτο είναι αποκλειστικά θαλασσινό. Οι νεα-
ροί κέφαλοι μπαίνουν στις λιμνοθάλασσες, όπου βρίσκουν άφθονη τροφή 
και μεγαλώνουν προστατευμένοι από θηρευτές. Αφού μείνουν εκεί μερικά 
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χρόνια και αναπτυχθούν, τα ώριμα άτομα, σπρωγμένα από το ένστικτο της 
αναπαραγωγής, ξεκινούν κάποιο φθινόπωρο το ταξίδι της επιστροφής στη 
θάλασσα, όπου γεννούν τα αυγά τους. Τα νεαρά κεφαλόπουλα που γεν-
νιούνται εκεί επιστρέφουν στις λιμνοθάλασσες και ξεκινούν εκ νέου τον 
κύκλο της μετακίνησης, ανάπτυξης και αναπαραγωγής. 

Τα είδη κέφαλων που βρίσκουμε στην Ελλάδα είναι γνωστά με πολλά ονό-
ματα το καθένα:

1. Κέφαλος ή Νιάκι (Mugil cephalus). Σε μερικές περιοχές το θη-
λυκό λέγεται Μπάφα και το αρσενικό Στειράδι, ενώ τα μικρά 
αποκαλούνται κεφαλόπουλα ή νιακόπουλα.

2. Χειλονάρι (Chelon labrosus). Έχει αυτό το όνομα στη Βόρεια Ελ-
λάδα, γιατί έχει μεγάλα χείλη ενώ στη Δυτική Ελλάδα αποκα-
λείται Βελάνισα ή και Πλαταρίδα.

3. Τζιμπρίδα ή Χεράνι στη Βόρεια Ελλάδα, Λαγιάδα στη Χαλκίδα 
(Liza ramada). Σε άλλες περιοχές λέγεται Μαυράκι ή Λαυκίνος.

4. Μυξινάρι, Μυξίνος ή Ξιφάκι (Liza aurata). Θεωρείται το πιο νό-
στιμο από όλα τα είδη κέφαλων. 

5. Ψωμώνι στη Βόρεια Ελλάδα (Liza saliens). Σε άλλες περιοχές 
λέγεται Γάστρος. 

6. Γρέντζος (Oedalechilus labeo). Ζει κυρίως στη θάλασσα και δεν 
μπαίνει στις λιμνοθάλασσες.

Οι κέφαλοι που αγαπούσε ο Αριστοτέλης

Οι κέφαλοι αποτελούν σημείο αναφοράς στην ιστορία του πολιτισμού των 
ακτών της Μεσογείου και της Ελλάδας. Στοιχεία της φυσιολογίας και της 
βιολογίας τους προκάλεσαν την περιέργεια ή τον θαυμασμό των ανθρώ-
πων στην αρχαιότητα. Για τον λόγο αυτό η αρχαία ελληνική και λατινική 
γραμματεία περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών για αυτούς, κάποιες φα-
νταστικές αλλά οι περισσότερες πραγματικές. 

Βρίσκουμε παραστάσεις κέφαλων σε ιχθυοπινάκια και ψηφιδωτά, ενώ 
αναφέρονται σε γραπτά κείμενα του Αριστοτέλη (από τον οποίο προέρ-



Τα ιχθυοπινάκια του 4ου αιώνα π.Χ. εικονίζουν 
διάφορα ψάρια και θαλασσινά. Μεταξύ αυτών 

οι κέφαλοι εμφανίζονται πολύ συχνά (φωτο-
γραφία: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Scorpion_Fish_Painter,_piatti_da_pesce_a_
figure_rosse,_380-75_ac._ca._02.JPG).
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χονται οι περισσότερες αναφορές), 
του Αθήναιου, του Πλίνιου, του Γα-
ληνού, του Οππιανού, του Αιλιανού 
Κλαύδιου και άλλων. Τα πρωτότυπα 
κείμενα αυτών των συγγραφέων, 
που αναφέρονται στα θέματα που 
παρουσιάζονται παρακάτω, μπορεί 
να τα βρει ο αναγνώστης στο τέλος 
αυτού του κεφαλαίου.

Τα αρχαία ονόματα με τα οποία ανα-
φέρονται είναι πολλά: άδωνις, βάκ-
χος, βωρεύς, γομφάριον, δακτυ-
λεύς, κεστρεύς, κεστρίνος, κέφα-
λος, κεφαλίνος, λευκίσκος (χρησι-
μοποιούνταν συχνά για όλα τα είδη 
των κέφαλων), μύξων ή μυξίνος, 
νήστις, περαίας, πλώτα, χελλών, 
φεραίος. Τα περισσότερα από αυτά 
φαίνεται πως είναι επίθετα, που χα-
ρακτηρίζουν κάποια γνωρίσματα 
των κέφαλων. 

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν αρ-
κετά για τους κέφαλους, για την 
ανατομία και τη βιολογία τους. Στο 
έργο του Αθήναιου Δειπνοσοφισταί 
του 3ου-2ου αι. π.Χ., όπου αναλύο-
νται λογοτεχνικά όλες οι απολαύ-
σεις ενός συμποσίου, σχολιάζεται η 
νοστιμιά τους ως εξής: οι λευκίσκοι, 
οι κέφαλοι, οι κεστρείς, οι μυξίνοι, οι 
χελλώνες είναι παρόμοιοι στη γεύση, 
ο κεστρεύς είναι κατώτερος του κέ-
φαλου, ο μυξίνος υποδεέστερος και 

τελευταίος ο χελλών (Αθήν., 356b). 
Οι κέφαλοι της περιοχής των Αβδή-
ρων και του Πόρτο Λάγος ήταν ξα-
κουστοί στην αρχαιότητα και η φήμη 
τους παραμένει ζωντανή.

Ένας λόγος που οι αρχαίοι Έλληνες 
πίστευαν ότι οι κέφαλοι ήταν ευγε-
νή ψάρια ήταν γιατί δεν έτρωγαν 
σάρκα (π.χ. Αριστ. Ι.Ζ., 621 b 6 και 
Aθήν., 307 c). Θεωρούσαν επίσης, 
όπως και σήμερα, ότι οι κέφαλοι εί-
ναι τρυφερώτεροι, τροφιμώτεροι (πιο 
τρυφεροί και τροφαντοί) κατά το 
φθινόπωρο, πριν την αναπαραγωγή, 
ενώ κατά τη διάρκεια της κύησης, 
της ωρίμασης δηλαδή των γονάδων, 

Κέφαλοι: το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο
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η σάρκα τους, όπως και όλων των ψαριών με λέπια, είναι άνοστη (Αριστ. 
ΙΖ., 607 � 25). Βέβαια, ακόμη και εκείνη την εποχή, γνώριζαν ότι νοστιμό�� 25). Βέβαια, ακόμη και εκείνη την εποχή, γνώριζαν ότι νοστιμό� 25). Βέβαια, ακόμη και εκείνη την εποχή, γνώριζαν ότι νοστιμό-
τερα ήταν τα ψάρια που ζούσαν κοντά σε εκβολές ποταμών, ενώ τα ψάρια 
που πιάνονταν σε ποτάμια που περνούν μέσα από μεγάλες πόλεις όχι μόνο 
δεν ήταν εύγευστα, αλλά αλλοιώνονταν γρήγορα και μύριζαν πολύ άσχημα 
(Γαλ. ��., 70��13). Θεωρούσαν ότι η τροφή των κέφαλων επηρέαζε τη γεύ���., 70��13). Θεωρούσαν ότι η τροφή των κέφαλων επηρέαζε τη γεύ�., 70��13). Θεωρούσαν ότι η τροφή των κέφαλων επηρέαζε τη γεύ-
ση τους και γι’ αυτό, κατά τον Αριστοτέλη, όταν πιάνονταν με γεμάτο στο-
μάχι δεν ήταν νόστιμοι (Αριστ. ΙΖ., 591 b 2). Ακόμη και σήμερα, οι ψαράδες 
στις λιμνοθάλασσες αφήνουν τους κέφαλους στις ιχθυοπαγίδες μέχρι να 
αδειάσει το στομάχι τους, γιατί έτσι θεωρούνται πιο νόστιμοι. 

Τα αυγά τους, όμως, που σήμερα είναι ακριβός μεζές (αυγοτάραχο), φαίνεται 
πως τότε δεν τα εκτιμούσαν, παρότι κάποιοι τα έτρωγαν. Στους Δειπνοσο-
φιστές του Αθήναιου διαβάζουμε ότι τα παστά αυγά των ψαριών ήταν δύ-
σπεπτα (Αθήν., 121 c). Οι κέφαλοι μεταποιούνταν και μάλιστα η ονομασία 
λυκουρίνος, που σήμερα δίνουμε στους καπνιστούς κέφαλους, είναι αρκετά 
παλιά και τη βρίσκουμε στο έργο του Γαληνού, τον 2ο αι. μ.Χ. (Γαλ., ��. �9). 

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι οι κέφαλοι τυφλώνονται όταν ψαρευτούν 
τον χειμώνα, καθώς ένα λευκό πέπλο σκεπάζει τα μάτια τους (Αριστ., 602 
a 3). Το ίδιο πιστεύουν κάποιοι ψαράδες ακόμη και σήμερα για τον λιπώδη 
ιστό που περιβάλλει τα μάτια του κέφαλου του είδους Mugil cephalus (Νιά-
κι). Αυτός είναι τόσο μοναδικός που αποτελεί συστηματικό χαρακτηριστικό 
του είδους, με αυτό δηλαδή μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ψάρι. Όταν η 
σύλληψη των ψαριών γίνει χειμώνα, ο ιστός αυτός, που καλύπτει εντελώς 
το μάτι, παγώνει και παίρνει ένα άσπρο γαλακτώδες χρώμα, δίνοντας την 
εντύπωση ότι το ψάρι έχει τυφλωθεί. 

Στα Βυζαντινά χρόνια η αγάπη για τους κέφαλους παρέμεινε αναλλοίωτη. 
Διαβάζουμε, για παράδειγμα, στο ποίημα του Πτωχοπρόδρομου, του σα-
τυρικού ποιητή του 12ου αιώνα, για κέφαλους τριπίθαμους αυγάτους από το 
Ρήγιον, από το πρώτο λιμάνι στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, έξω από 
τα τείχη της πόλης, στις ακτές του Μαρμαρά.



Το καλαμωτό στήθηκε για να 
πιάσει κέφαλους στη λιμνο-
θάλασσα της Κεραμωτής 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεται-
ρισμού Αλιεών Λιμνοθάλασσών 
Νέστου).
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Πως πιάνονται οι κέφαλοι

Σήμερα η αλιεία των κέφαλων γίνεται κυρίως στα νταλιάνια ή διβάρια, τις 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών, όταν αυτοί μετακι-
νούνται προς τη θάλασσα. Οι περισσότερες από αυτές τις λιμνοθάλασσες 
βρίσκονται στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα. Στη θάλασσα δεν είναι εύ-
κολη η αλιεία των κέφαλων, γιατί διακρίνουν τα δίχτυα που βρίσκονται 
στο νερό και τα υπερπηδούν. Οι παλιότεροι ψαράδες, που είχαν καταλάβει 
αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούσαν ειδικά δίχτυα για να τους πιάνουν. 
Αυτά λέγονταν καλαμωτά. Όταν οι κέφαλοι συναντούσαν το κανονικό δίχτυ, 
πηδούσαν από πάνω του, αλλά έπεφταν πάνω σε ένα δεύτερο δίχτυ, πίσω 
από το πρώτο, που επέπλεε ανοιχτό στην επιφάνεια της θάλασσας με μια 
σειρά καλάμια.

Αυτή την τάση των κέφαλων να υπερπηδούν τα εμπόδια που συναντούν 
αξιοποιούσαν και οι αρχαίοι ψαράδες. Μαθαίνουμε από τον Ρωμαίο Αιλια-
νό Κλαύδιο, τον 2ο αι. μ.Χ., ότι οδηγούσαν τους κέφαλους κοντά στην ακτή, 
σε ένα μέρος περίκλειστο, όπου είχε τοποθετηθεί μια βάρκα γερμένη με τη 
μια πλευρά της κοντά στην επιφάνεια του νερού. Μόλις τα ψάρια έφταναν 
κοντά στο εμπόδιο, πηδούσαν για να αποφύγουν το εμπόδιο και κατέληγαν 
μέσα στη βάρκα (Αιλ., x���. 19). Παρόμοια μέθοδος χρησιμοποιούνταν μέχρι 
πριν μερικές δεκαετίες στην Ιταλία.

Οι κέφαλοι μπορούσαν να πιαστούν με καμάκι, κυρίως όμως το βράδυ, όταν 
τα ψάρια ήταν κοιμισμένα, αφού, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, δεν ήταν 
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δυνατό να ψαρευτούν με καμάκι άλλες ώρες της ημέρας (Αριστ. I.Z., 537 a 
19). Ο Αριστοτέλης πίστευε σωστά ότι τα ψάρια κοιμούνται (Αριστ. Ι.Ζ., 537 
a 12�17), όπως έχουν διαπιστώσει οι σύγχρονοι επιστήμονες.

Ένας τρόπος αλιείας που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά 
και στη σύγχρονη Ελλάδα και Νότια Ιταλία, είναι με τη χρήση δολωμάτων. 
Επειδή οι κέφαλοι δεν τρώνε σάρκα και αυτό φαίνεται, όπως αναφέρει ο 
Αριστοτέλης, από το ότι ποτέ δεν βρέθηκε στο στομαχικό τους περιεχόμενο 
ίχνος άλλου ψαριού, έφτιαχναν ένα ειδικό δόλωμα, τη μάζα (Αριστ. ΙΖ., 591 
a 1��25). Η μάζα, σύμφωνα με τον Οππιανό, ήταν μια δηλητηριώδης πά-
στα φτιαγμένη από κονδύλους κυκλάμινων (Oππ., H. ��. 647). Το ίδιο υλικό 
χρησιμοποιούσαν και νεότεροι ψαράδες, μερικές δεκαετίες πριν.  Ένα άλλο 
μίγμα που προτεινόταν για την προσέλκυση των κέφαλων ήταν φτιαγμένο 
από αλεύρι, τυρί και ασβέστη (Πλιν. xx. 41). Το καλύτερο, όμως, δόλωμα για 
ψάρεμα των κέφαλων με καλάμι θεωρούνταν το ζυμάρι, που ήταν ζυμωμέ-
νο με γάλα και τυρί και αρωματισμένο με θυμάρι, αν και όπως αναφέρει ο 
Οππιανός, οι κέφαλοι τσιμπολογούν το δόλωμα με μεγάλη προσοχή (Oππ., 
H. ��. 4�2�52�). Παρόμοιο δόλωμα χρησιμοποιείται και σήμερα από ερασι�. ��. 4�2�52�). Παρόμοιο δόλωμα χρησιμοποιείται και σήμερα από ερασι���. 4�2�52�). Παρόμοιο δόλωμα χρησιμοποιείται και σήμερα από ερασι�. 4�2�52�). Παρόμοιο δόλωμα χρησιμοποιείται και σήμερα από ερασι-
τέχνες ψαράδες με ψωμί ζυμωμένο με τυρί. 

Στον κόλπο της Αχαΐας χρησιμοποιούσαν μια άλλη, αρκετά παράξενη μέ-
θοδο για τη σύλληψη των κέφαλων. Ένα θηλυκό δενόταν και έκανε τον 
κράχτη για να προσελκυστούν αρσενικά άτομα, τα οποία στη συνέχεια πιά-
νονταν εύκολα (�ππ., H. ��. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη��ππ., H. ��. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη�ππ., H. ��. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη�H. ��. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη�. ��. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη���. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη�. 127�46). �ταν μάλιστα πολύ σημαντικό το θη-
λυκό άτομο να είναι μεγάλο και ευτραφές (Αιλ., x���. 19). Την ίδια μέθοδο 
αναφέρει και ο Πλίνιος (Πλιν., �x. 59) και ο Αριστοτέλης, ο οποίος μάλιστα 
αναφέρει ότι οι Φοίνικες χρησιμοποιούσαν και αρσενικά άτομα για να προ-
σελκύσουν τα θηλυκά (Αριστ. ΙΖ, 541 a 20). Σύλληψη κέφαλων με την ίδια 
μέθοδο γίνεται ακόμα και σήμερα στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

Ο λυκουρίνος, το αυγοτάραχο και το πετάλι

Λυκουρίνος είναι ο παστός καπνιστός κέφαλος. Σήμερα αποτελεί εκλεκτό 
μεζέ της περιοχής της Βιστωνίδας και της Θράκης, αλλά έχει την καταγωγή 
του από την Αίνο της Ανατολικής Θράκης. Τα νεαρά κεφαλόπουλα και ει-



Λυκουρίνος ο εξαιρετικός, ο 
νοσταλγικός, ο σπάνιος!

(φωτογραφία: αρχείο 
Μ. Κουτράκης-PERICLES).
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δικά τα Μυξινάρια που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του, αλιεύονται στη Βιστωνίδα, στην 
Ισμαρίδα και στις λιμνοθάλασσες της Θράκης και 
του Νέστου. 

Η διαδικασία επεξεργασίας ξεκινάει κάθε Σεπτέμ-
βριο, όταν η σάρκα των κεφαλόπουλων είναι 
όσο λιπαρή πρέπει για να παστωθεί με επιτυχία, 
και διαρκεί περίπου 45 ημέρες. Για περίπου έναν 
μήνα τα κεφαλόπουλα μπαίνουν στο αλάτι και 
στη συνέχεια στα καπνιστήρια. Το τελικό προϊόν, 
ο λυκουρίνος, χωρίς συντηρητικά και χημικά πρό-
σθετα, βγαίνοντας από το καπνιστήριο διατίθεται 
για κατανάλωση. Η γεύση του είναι ξεχωριστή, 
γεγονός το οποίο κάνει τον λυκουρίνο δημοφι-
λή μεζέ σε ουζερί και τσιπουράδικα, με συνοδεία 
λεμονιού και ελαιόλαδου. Το μοναδικό πλέον ερ-
γαστήριο παραγωγής λυκουρίνου βρίσκεται στο 
Φανάρι Ροδόπης και τα αποθέματά του τελειώ-
νουν νωρίς.

Το αυγοτάραχο, οι αλατισμένες και κερωμένες γο-
νάδες της μπάφας, του θηλυκού κέφαλου, είναι 

το πιο γνωστό προϊόν παραδοσιακής μεταποίησης των κέφαλων. Αν και 
σήμερα το αυγοτάραχο Μεσολογγίου είναι το πιο γνωστό, στο παρελθόν, 
αυγοτάραχο παραγόταν και από τους ψαράδες της Βιστωνίδας και των λι-
μνοθαλασσών Νέστου και Έβρου. Προϊόν σπάνιο και εκλεκτό, συναγωνίζε-
ται σε ποιότητα αντίστοιχα προϊόντα της Ιταλίας (bottarga) και της Ιαπωνί-
ας (kasumi). 

Ο τρόπος παρασκευής του αυγοτάραχου δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες 
και οι νέοι ψαράδες τον μαθαίνουν από τους παλαιότερους. Η διαδικασία 
ξεκινάει με την αφαίρεση των γονάδων (ξάβγωμα), που στη συνέχεια αλατί-
ζονται. Ακολουθεί το στέγνωμα, η πιο δύσκολη διαδικασία, που γίνεται από 
έμπειρους ψαράδες και διαρκεί μερικές ημέρες. Όταν το στέγνωμα είναι 
πετυχημένο, τα αυγά αποκτούν μαλακή υφή κι ένα όμορφο χρυσόξανθο 

Κέφαλοι: το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο



Οι γονάδες της μπάφας, τα όργανα που περι-
έχουν τα αυγά της, αλατίζονται, στεγνώνουν 

και κερώνονται. Το αυγοτάραχο είναι θρεπτικό, 
νόστιμο και ένα από τα πιο δυναμικά προϊόντα 

μεταποίησης των κέφαλων 
(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).

Κέφαλοι πετάλι στα κάρβουνα. Αυτός ο τρόπος 
μαγειρέματος αναδεικνύει τη γεύση του φρέσκου 

κέφαλου με τον καλύτερο τρόπο 
(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).
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χρώμα με κοκκινωπές ανταύγειες. 
Τέλος, γίνεται το κέρωμα, όπου το 
αυγοτάραχο εμβαπτίζεται σε υγρό 
φυσικό κερί μέλισσας για να σφρα-
γιστεί, ώστε να διατηρηθεί περισ-
σότερο χρόνο. Το σωστά φτιαγμένο 
αυγοτάραχο διατηρεί σχεδόν ατόφια 
τα θρεπτικά του χαρακτηριστικά για 
τουλάχιστον έναν χρόνο. Σύμφωνα 
με τους καλοφαγάδες, που αγαπούν 
το αυγοτάραχο, αφήνοντας μια λε-
πτή φέτα να λειώσει στο στόμα μπο-
ρεί να απολαύσει κανείς γεύσεις από 
το αλμυρό μέχρι το πικρό με νότες 
ιωδίου, ξηρών καρπών, φυκιών και 
μια πολύπλοκη γλυκάλμυρη επίγευ-
ση. Παράλληλα, βέβαια, έχει εξαιρε-
τικά θρεπτικά χαρακτηριστικά, κα-
θώς είναι πλούσιο σε σελήνιο, βιτα-
μίνες C, B12, A, Ω3 λιπαρά κ.ά.

Το αυγοτάραχο και ο λυκουρίνος εί-
ναι προϊόντα δυσεύρετα, όμως, οι 
κέφαλοι μπορούν να χαρίσουν από-
λαυση σε όλους μας, αν τους φάμε 
ως κέφαλους πετάλι. Πρόκειται για 
μια πολύ γνωστή παραδοσιακή συ-
νταγή στη Δυτική Ελλάδα, που τη 
βρίσκουμε όλο και πιο συχνά και σε 
άλλες περιοχές. Ο κέφαλος ανοίγε-
ται στη μέση από την πλάτη, αλατί-
ζεται, στεγνώνει ελαφρά και στη συ-
νέχεια ψήνεται στα κάρβουνα.
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Αποσπάσματα αρχαίων κειμένων που αναφέρονται μέσα στο 
κεφάλαιο

(Aθήν., 7.7�)  «η δέ λεγομένη παροιμία ‘κεστρεύς νηστεύει’ επί τών 
δικαιοπραγούντων ακούεται επειδή ού σαρκοφαγεί ο κεστρεύς»

(Αθήν., 121 c) «τά μέντοι τών ιχθύων καί τών ταρίχων ωά πάντα 
δύσπεπτα» 

(Αιλ., x���. 19) «δεί δέ τώ πρώτω θηρατή την αιρεθείσαν ωραίαν τε 
είναι καί εύ ήκουσαν σαρκών, ίνα και πλείους επ’ αυτήν ορμήσω-
σιν, το της ώρας εφολκόν δέλεαρ λαβόντες» 

(Αιλ., x���. 19) «οι κέφαλοι δέ, καί οι τούτοις ομοειδείς κεστρείς 
... φεύγοντες δέ τήν γήν, καί υποστρέφοντες άνευ δικτύων είς τό 
επικλινές τής ακάτου σφάς αυτούς υπωθούσι, καί είσω παρελθό-
ντες εαλώκασι» 

(Αριστ. I.Z., 537 a 19) «λαμβάνονται δε καί λάβραξ καί χρύσο-
φρυς καί κεστρεύς καί όσοι τοιούτοι τριώδοντι ημέρας πολλάκις 
διά τό καθεύδειν. ει δέ μή, ουδέν δοκεί τών τοιούτων ληφθήναι άν 
τριώδοντι» 

(Αριστ. Ι.Ζ., 537 a 12�17) «άλλ’ εν τών τοιώνδε μάλλον έστι τεκ-
μήρασθαι ότι καθεύδουσιν ... καί κινούσιν ουδέν πλήν ηρέμα τό 
ουραίο» 

(Αριστ. Ι.Ζ., 591 a 1�) «ό δέ κέφαλος καί ό κεστρεύς όλως μόνοι 
ού σαρκοφαγούσιν» 

(Αριστ. Ι.Ζ., 621 b 6)  «πάντα δέ σχεδόν έστι σαρκοφάγα πλήν 
ολίγων, οίον κεστρέως καί σάλπης καί τρίγλης καί χαλκίδος»

(Αριστ. ΙΖ., 591 a 1��25) «ό δέ κέφαλος καί ό κεστρεύς όλως 
μόνοι ού σαρκοφαγούσιν.σημείον δε ούτε γαρ εν τη κοιλία πώ-
ποτ’ έχοντες ειλημμένοι εισί τοιούτον ουδέν, ούτε δελέατι χρώνται 
πρός αυτούς ζώων σαρξίν, αλλά μάζη» 

(Αριστ. ΙΖ., 591 b 2)  «κεστρεύς ... όταν η μή νήστις, φαύλος» 

Κέφαλοι: το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο
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(Αριστ. ΙΖ., 607 b 25) «κεστρεύς δέ καί λάβραξ καί οι λεπιδωτοί 
φαύλοι κύοντες σχεδόν πάντες» 

(Αριστ., ΙΖ., 602 a 3) «ειώθασι γάρ πάσχειν αυτό οι κέφαλοι εν 
τοίς χειμώσι μάλλον. γίγνεται γάρ αυτών τά όμματα λευκά» 

(Γαλ. ��. 70��13) «όσοι κατά ποταμούς διαιτώνται μεγάλην δι-
αρρέοντας πόλιν, αποπατήματ’ ανθρώπων καί μοχθηράς τροφάς 
τοιαύτας προσφερόμενοι χείριστοι πάντων εισίν, ώστε κάν βραχύ 
πλείονι χρόνω διαμείνωσι νεκροί, σήπονταί τε παραχρήμα, καί μο-
χθηρότατον όζουσιν» 

(Γαλ., ��. �9) «λυκουρίνια παρ’ ημίν καλούνται, ως άν τίς φαίη 
λευκορρίνια, ταριχευθέντα δέ βούροι» 

(Oππ., H. ��. 127�46. «κέφαλος γάρ θήλυς παρά τώ αιγιαλώ 
προσδεθείς ποιεί τούς άρρενας πελαγίζοντας πλησιάζειν εκείσε 
καί οίον τή θηλεία περισκαίρειν» και επίσης «τοίην δ’αύ κεφάλοι-
σιν έρως περιβάλλεται άτην. καί γάρ τούς θήλεια παρήπαφεν εν 
ροθίοισιν ελκόμενη» 

(Oππ., H. ��. 4�2�52�) «μήπου τίς ενί χροϊ θέρμετ’ αυτμή. ζώου 
γαρ κεστρεύσιν απώμοτον εστι πάσασθαι» 

(Oππ., H. ��. 647) «ρίζαν θ’, ήν κυκλάμινον εφήμισαν ιητήρες, μί-
ξας έν παλάμησι δυοίν φυρήσατο μάζας» 

(Πλιν. xx. 41) «άρτον τυρίτην καί γυρόν αίγειον καί άσβεστον μί-
ξας ομού, κόπτε καί επίχεε θαλάσση» 

(Πλιν., �x. 59) «περί δέ τήν Φοινίκην καί θήραν ποιούνται δι’ ‘αλλή-
λων. άρρενας μέν γάρ υπάγοντες κεστρέας τάς θηλείας περιβάλ-
λονται συνάγοντες, θηλείας δέ τούς άρρενας» 



151

18. Ο νόστος των χελιών της 
Βιστωνίδας: μια ιστορία 
αντοχής και μεταμορφώσεων

Αργύρης Σαπουνίδης και Παρακευή Παπαδοπούλου

Το Ευρωπαϊκό Χέλι, χαρακτηρισμένο ως «Κρισίμως Κινδυνεύον», περνά μεγάλο μέρος της ζωής του 
σε γλυκά νερά, σε ποτάμια ή λίμνες. Η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε τέτοια περιβάλλοντα, μέσω 

φραγμάτων και άλλων εμποδίων, επηρεάζει αρνητικά την επιβίωση του είδους 
(φωτογραφία: αρχείο Α. Σαπουνίδης).
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Το Ευρωπαϊκό Χέλι (Anguilla anguilla) είναι ένα από τα σημαντικότερα ψά-
ρια της Ευρώπης. Το 2008 χαρακτηρίστηκε ως «Κρισίμως Κινδυνεύον»,1 
πράγμα που σημαίνει ότι κινδυνεύει με εξαφάνιση. Η κατάσταση του πλη-
θυσμού του είδους στην Ευρώπη παραμένει κρίσιμη μέχρι σήμερα. Για την 
προστασία και την ανασύσταση του πληθυσμού του έχουν ληφθεί μέτρα, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,2 που αφορούν την εμπορεία και τη μεταφορά 
του. 

Το είδος εμφανίζει ευρεία εξάπλωση. Το συναντάμε σε όλες τις ακτές του 
Βόρειου Ατλαντικού, από τη Σκανδιναβία έως τη Βόρεια Αφρική, αλλά και 
τη Μεσόγειο. Στις περιοχές αυτές, το Ευρωπαϊκό Χέλι ζει τόσο στα ποτάμια 
και στις λίμνες όσο και στα μεταβατικά ή υφάλμυρα συστήματα, δηλαδή τις 
λιμνοθάλασσες και τις εκβολές ποταμών.

Το Ευρωπαϊκό Χέλι είναι ανάδρομο είδος, δηλαδή μεγαλώνει και αναπτύσ-
σεται σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοθάλασσες, αλλά αναπαράγεται στη θά-
λασσα. 

Οι μεταμορφώσεις και το «Μεγάλο Ταξίδι»

Ο κύκλος της ζωής των χελιών είναι αξιοσημείωτος. Η αναπαραγωγή τους 
λαμβάνει χώρα στη Θάλασσα των Σαργασσών στην Καραϊβική, κοντά στον 
Κόλπο του Μεξικού. Από εκεί, ο γόνος των χελιών, οι Λεπτοκέφαλοι, μόλις 
γεννηθούν, με τη βοήθεια των θαλάσσιων ρευμάτων του Κόλπου του Μεξι-
κού και του Βόρειου Ατλαντικού, ξεκινούν το μεγάλο ταξίδι. Κινούνται προς 
τις ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης, όπου έζησαν οι πρόγονοι τους. Το 
ταξίδι αυτό κρατά δύο εως τρία χρόνια, ανάλογα με την απόσταση που πρέ-
πει να διανύσουν. Πλησιάζοντας στις ακτές μεταμορφώνονται σε Γυαλόχελα 
(από το χαρακτηριστικό διάφανο σώμα τους, που μοιάζει με γυάλινο). Στην 
παράκτια ζώνη μπορεί να παραμείνουν από έξι μήνες έως δυο χρόνια. 

1 Βρίσκεται στην Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (IUCN: International Union 
for Conservation of Nature). Κρισίμως Κινδυνεύον: Critically Endangered.
2 Τα μέτρα αυτά περιγράφονται στα Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια. Τα χέλια εντάσσονται και στη 
λίστα των ειδών του Παραρτήματος 2 του κανονισμού CITES.
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Στην συνέχεια, μπαίνουν στα εσω-
τερικά νερά (λιμνοθάλασσες, λίμνες 
και ποτάμια), όπου μεταμορφώνο-
νται σταδιακά σε Κιτρινόχελα, απο-
κτώντας ένα χαρακτηριστικό κιτρι-
νωπό χρώμα στην κοιλιά. Διατηρούν 
τη μορφή αυτή μέχρι να φτάσουν στις 
περιοχές όπου θα μεγαλώσουν και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους, που διαρκεί έως και 10 χρόνια, 
αλλά μπορεί να ξεπεράσει και τα 25 
ή και τα 50 χρόνια στις βορειότερες 
περιοχές της Ευρώπης. Όταν φτά-
σουν, όμως, στην κατάλληλη ηλικία 
και ωριμότητα, το σώμα των κιτρι-
νόχελων αλλάζει ριζικά και σηματο-
δοτεί την αναπαραγωγική περίοδο 
της ζωής τους. Αλλάζουν μορφή και 
αποχτούν ένα ασημί υδροδυναμικό 
σώμα. Μεταμορφώνονται σε Ασημό-

χελα. Όταν είναι έτοιμα για μετανά-
στευση σταματούν να τρέφονται. 

Τα Ασημόχελα, έχουν έναν μόνο 
στόχο, να επιστρέψουν στην περι-
οχή όπου γεννήθηκαν, μαζί με όλα 
τα χέλια της Ευρώπης και της Βό-
ρειας Αμερικής, στη Θάλασσα των 
Σαργασσών. Οι ορατές και άλλες 
αλλαγές που έγιναν στο σώμα τους 
δίνουν τη δυνατότητα στα ώριμα χέ-
λια να διασχίσουν την τεράστια από-
σταση που τα χωρίζει από την περιο-
χή αναπαραγωγής χωρίς να τρέφο-
νται. Η διάρκεια του ταξιδιού αυτού 
εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης 
και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 
δύο χρόνια. Όταν ολοκληρωθεί η 
αναπαραγωγή, δηλαδή όταν γεννη-
θούν τα αυγά τους και γονιμοποιη-
θούν, τα χέλια πεθαίνουν και η νέα 

Μεταναστευτική πορεία του Ευρωπαϊκού Χελιού. Με κόκκινο βέλος παριστάνεται η πορεία των Λεπτο-
κέφαλων προς τις ακτές του Βόρειου Αιγαίου, ενώ με μπλε η μεταναστευτική πορεία των Ασημόχελων 

από τη Λίμνη Βιστωνίδα προς τη θάλασσα των Σαργασσών (χάρτης:  Χ. Γκουμπίλη).
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γενιά ξεκινά το ταξίδι από την αρχή. Ο θαυμαστός αυτός κύκλος ταξιδιών 
και μεταμορφώσεων εξακολουθεί να κρύβει μυστικά, καθώς ακόμη και σή-
μερα κάποια θέματα παραμένουν μυστήριο.

Τα χέλια στην Ελλάδα και στη Βιστωνίδα

Χέλια βρίσκει κανείς στις λίμνες, τα ποτάμια και τις λιμνοθάλασσες της Δυ-
τικής Ελλάδας, της Δυτικής Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν έχει κατα-
γραφεί η παρουσία τους. Στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστα-
σης του πληθυσμού, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει, με την έγκριση της Ε.Ε., και 
εφαρμόζει, ειδικό διαχειριστικό σχέδιο, το Ελληνικό Διαχειριστικό Σχέδιο 
για το Χέλι3.

Στην Ελλάδα η αλιεία του χελιού είναι αυστηρά καθορισμένη. Επιτρέπεται 
μόνο στις λιμνοθάλασσες, από τους τοπικούς αλιευτικούς συνεταιρισμούς 
που είναι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση της κάθε λιμνοθάλασσας, και 

3 ΕΔΣΧ ή Hellenic Eel Management Plan.

Το χέλι αλλάζει πολλές μορφές στη 
διάρκεια της ζωής του, προσαρ-
μόζοντας με θαυμαστό τρόπο το 
σώμα του στο απαιτητικό ταξίδι που 
πραγματοποιεί (φωτογραφία: David 
Fenwick, https://www.marlin.ac.uk/
assets/images/marlin/species/web/o_
dfenwick20060202_3.jpg).
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μόνο για όσο διαρκεί η αναπαραγωγική μετανάστευσή τους, από την 1η 
Νοεμβρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Μάλιστα, οι ψαράδες της Βιστωνίδας 
μιλάνε για τις χελοβραδυές, «που είναι σκοτάδι (ενν. χωρίς φεγγάρι), να 
βρέχει, να έχει τέσσερις μέρες νοτιά με 7-8 μποφόρ, να σταματήσει ο νο-
τιάς»… Τότε είναι κατάλληλη ώρα να πιάσεις χέλια!

Στις λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα παραδοσιακοί 
τρόποι αλιείας του χελιού, ειδικά τα νταλιάνια ή ιβάρια ή διβάρια. Πρόκειται 
για εγκαταστάσεις/παγίδες στα κανάλια επικοινωνίας των λιμνοθαλασσών 
με τη θάλασσα, που λειτουργούν όταν τα χέλια μετακινούνται μαζικά προς 
τα ανοιχτά, για να ξεκινήσουν το ταξίδι της αναπαραγωγής. Αποτελούνται 
από σταθερά και κινητά μέρη, με τα οποία τα χέλια οδηγούνται στα σημεία 
σύλληψής τους. 

Ψάρεμα χελιών στη Βιστωνίδα, 2018 
(φωτογραφία: αρχείο Μ. Κουτράκη).
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Τα χέλια αλιεύονταν παραδοσιακά 
και με βολκούς. Αυτοί είναι διχτυω-
τά σταθερά εργαλεία σε σχήμα κώ-
νου (σάκοι), τα οποία διατηρούν το 
σχήμα τους με μεταλλικούς κρίκους. 
Χωρίζονται σε τρία συνήθως διαμε-
ρίσματα, που επικοινωνούν μεταξύ 
τους με ένα μικρό άνοιγμα. Οι βολ-
κοί στερεώνονται στον πυθμένα της 
λιμνοθάλασσας, έτσι ώστε τα χέλια 
που εισέρχονται να παγιδεύονται 
μέσα στον σάκο. Στην ίδια αρχή βα-
σιζόταν και η λειτουργία ενός ακόμη 
παραδοσιακού εργαλείου, της κα-
λαμένιας κυλινδρικής παγίδας. Αυ-
τές τοποθετούνταν στον ρου των 
ποταμών ή, κατά τη μετανάστευση 
των χελιών, στα διβάρια των λιμνο-
θαλασσών. Σήμερα έχουν αντικατα-
σταθεί από τους βολκούς.

Παραδοσιακά, στην Ελλάδα το χέλι 
μαγειρεύεται ψητό στα κάρβουνα 
και στην κεραμίδα ή στην κατσαρό-
λα, αρωματισμένο με κρασί και διά-
φορα βότανα και λαχανικά (μαϊντα-
νός, μαντζουράνα, δενδρολίβανο, 
φρέσκα κρεμμυδάκια, σπανάκι κ.ά.). 
Η λιπαρή σάρκα των χελιών τα κάνει 

Παραδοσιακή καλαμένια παγίδα για δίχτυα
(φωτογραφία: https://docplayer.gr/107437322-

E-o-m-m-e-h-dieythynsi-ekpaideysis-kai-
enimerosis-tmima-ekdoseon.html).
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ιδανικά για κάπνισμα και πάστωμα. Σε αυτή τη μορφή θεωρούνται ιδανικός 
μεζές για τσίπουρο και ούζο. Στις μέρες μας, η κατανάλωση των χελιών έχει 
ξεχαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά παραμένει ζωντανή στη 
Δυτική Ελλάδα, που φιλοξενεί και μονάδες καλλιέργειας χελιού. Πρόσφατα, 
έχει αυξηθεί και η κατανάλωσή τους στα αστικά κέντρα, καθώς χρησιμοποι-
είται καπνιστό στο ιαπωνικής έμπνευσης σούσι.

Το μυστήριο των χελιών είναι μια παλιά ιστορία

Στις ιχθυαγορές των πόλεων της αρχαίας Ελλάδας, τα χέλια ήταν ένα από 
τα πιο ακριβά ψάρια, μαζί με τους τόνους και τα μπαρμπούνια. Στην Αθήνα 
εισάγονταν από τη λίμνη Κωπαΐδα στη Βοιωτία, τυλιγμένα σε παντζαρό-
φυλλα. Φημισμένα ήταν και τα χέλια του Στρυμόνα, λόγω του μεγέθους και 
της νοστιμιάς τους.

Σύγχρονος βολκός φτιαγμένος από δίχτυ και μεταλλικούς κρίκους στη Βιστωνίδα
(φωτογραφία: αρχείο Π. Παπαδοπούλου).
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Παρόλο που τα ψάρια γενικά δε θυ-
σιάζονταν στους θεούς, στη Βοιωτία, 
που τα χέλια αφθονούσαν λόγω της 
λίμνης Κωπαΐδας, τα θυσίαζαν στους 
Παλιούς Θεούς. Ο Αριστοτέλης, στο 
βιβλίο «Περί τα Ζώα Ιστορίαι», μας 
δίνει μια ιδέα για το μέγεθος του 
μυστηρίου της αναπαραγωγής των 
χελιών. Αναφέρει ότι τα χέλια δεν 
γεννιούνται ούτε με κύηση, ούτε από 
αυγά, ούτε έχει αλιευθεί ποτέ χέλι με 
γονιμοποιητικό υγρό, ή με αυγά, ή με 
έμβρυα μέσα του και δεν πιάστηκε 
κανένα που να έχει όργανα αναπα-
ραγωγής. Λόγω όλων αυτών των 
παρατηρήσεων, κατέληξε ότι τα χέ-
λια γεννιούνται από τη λάσπη, από 
τα «έντερα της γης».

Τα χέλια στην αγορά της Αθήνας

O αριστοφανικός χαρακτήρας Τρυγαίος,  απευθυνόμενος στην 
Ειρήνη  λέει:

« Και κάνε, ω θεά, να δούμε τους Βοιωτούς να φέρνουν χήνες 
και πάπιες, και τροχίλους και φάσες και χέλια παχιά Κωπαΐδας, 
και να τρέχουμε εμείς πατείς με πατώ σε να παίρνουμε» (Ειρήνη, 
στ. 1003-1007).

Ψαράς που βγάζει τους βολκούς από τα νερά της 
Βιστωνίδας (φωτογραφία: αρχείο 

Π. Παπαδοπούλου).
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19. Τα γνωμικά της θάλασσας

Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δήμητρα Μυλωνά 
και Άρης Τσαντηρόπουλος

Το μπάλωμα των διχτυών από παράκτιο ψαρά και τη σύζυγό του στο Τρίκερι Μαγνησίας 
(φωτογραφία: Ημερολόγιο 2006 - Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Τρικέρων, αρχείο ΙΝΑΛΕ-MESFIDE).
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Η καθημερινή λαϊκή εμπειρία και γνώση αποτυπώνεται εύγλωττα και λιτά 
σε είδη προφορικής παράδοσης, όπως γνωμικά, παροιμίες, ξόρκια, ευχές, 
κατάρες κλπ. Πρόκειται για ένα απόσταγμα, που αποκτά μεγαλύτερη αξία 
καθώς προέρχεται από απλούς και καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι δε 
διαθέτουν ιδιαίτερη μόρφωση, όμως έχουν πλούσια θαλασσινά βιώματα 
και εμπειρίες. Αποτελούν μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας 
και συχνά εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμο-
ποιούνται ευρέως για να αποδώσουν με απλό, όμορφο, επιγραμματικό και 
συνήθως αλληγορικό ή μεταφορικό τρόπο παραδοχές, κρίσεις ή προτροπές. 

Η Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές 
δυνάμεις παγκοσμίως, ενώ διαθέτει καπετάνιους και ναυτικούς που αντα-
ποκρίνονται στις πιο αντίξοες συνθήκες που επικρατούν γιατί «έχουν φάει 
τη θάλασσα με το κουτάλι». «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα 
φαίνεται», ενώ «ο καπετάνιος του γλυκού νερού πλούσιο ταξίδι δεν 
κάνει». Η θάλασσα, ως δρόμος επικοινωνίας και τοπίο, έχει αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης: Ο Περικλής τον 5ο αιώνα π.Χ. μίλησε για το «μέγα το 
της θαλάσσης κράτος» (Θουκυδίδης Ι 143, 5), φράση που αναγράφεται 
στο έμβλημα του σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Παρόλο που 
«σκορπά σε κάθε σπίτι πόνους, λύπη, συμφορά» (Η θάλασσα, ρεμπέτι-
κο, Ελευθέριος Μενεμενλής, 1911), όλοι καταφεύγουμε στη θάλασσα για 
να λυτρωθούμε. Όπως αναφέρει η Δανέζα συγγραφέας Karen Blixen: «Η 
θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό: ιδρώτας, δάκρυα, ή η θάλασ-
σα» (The Deluge at Norderney, διήγημα στο Seven Gothic Tales, 1934).

Παρόλο που «το πιάτο του ψαρά δέκα φορές είναι αδειανό και μια 
φορά γεμάτο», η θάλασσα είναι για τον άνθρωπο τροφός. Το ψάρεμα (η 
ψαρική) μπορεί να αποτελεί ριψοκίνδυνη ενασχόληση, όμως οι περισσότε-
ροι σύγχρονοι Έλληνες αλιείς παραμένουν στον χώρο από επιλογή, διατη-
ρώντας παραδόσεις πολλών γενεών. Σε κάθε μεγάλη πόλη τα «ψαράδικα» 
είναι τμήμα της αγοράς και το ψάρι έδεσμα στο τραπέζι και συντροφιά στο 
ουζάκι με την παρέα. 

Ο κόσμος της θάλασσας επικοινωνεί με τη στεριά μέσα από «γλωσσικά παι-
γνίδια», όπως θα έλεγε και ο Γερμανός φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein, 
ανανεώνοντας, εμπλουτίζοντας, δίνοντας προτροπές ή νέα νοήματα -ακόμα 
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και ανατροπές- στη στεριανή ζωή. Αναφωνήσεις θαυμασμού, όπως «γορ-
γόνα» και «ζαργάνα», απευθύνονται σε γυναίκες που μπορούν να «τυλί-
ξουν τους άνδρες στα δίχτυα τους», «μελανούρια» είναι οι μελαχρινές, 
«σουπιές» οι πονηρές, «τσούχτρες» οι κακές, ενώ οι περισσότερο ευτρα-
φείς είναι «φάλαινες» ή «φώκιες». Η παρουσία της γυναίκας είναι ισχυρή 
και με τη δύναμη που διαθέτει μπορεί «να σύρει και καράβι». Όλα τα πα-
ραπάνω αποτυπώνονται καλύτερα στα τρία μεγαλύτερα κακά του κόσμου: 
«Πυρ, γυνή και θάλασσα», κατά τον Μένανδρο τον 4ο π.Χ. (Μονόστιχα 
231).

Ερευνώντας την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά μας στα παράλια και 
την ενδοχώρα των νομών Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του προγράμματος «PERICLES – 
Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων πε-
ριοχών», συλλέξαμε τα παρακάτω γλωσσικά παιχνίδια:

Ψαρική:

•	 Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι

•	 Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

•	 Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο

•	 Όποιος ξυπνάει αργά, δεν πιάνει ψάρια

•	 Να δω τι ψάρια πιάνεις

•	 Κρέας ωμό, ψάρι ψημένο

•	 Το ψάρι ψήνεται κι απ’ τις δυο μεριές

•	 Ο μουσαφίρης και το ψάρι βρωμάνε την τρίτη μέρα

•	 Κάλλιο χόρτα με ομόνοια παρά ψάρι με διχόνοια

•	 Το τηγάνι στη φωτιά και τα ψάρια στον γιαλό

•	 Έφαγε και τα ψάρια, φτύνει και τα γένια του

•	 Του έψησε το ψάρι στα χείλη

•	 Της θάλασσας τα ψάρια μόνα τους δε μπαίνουν στον ταβά

•	 Ο καλόγερος είπε το ψάρι φακή και το ’φαγε Σαρακοστή

Τα γνωμικά της θάλασσας
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•	 Αν δε βρέξεις κώλο, ψάρι δεν τρως

•	 Χωρίς δόλωμα ψάρι δεν πιάνεται

•	 Τα μεγάλα ψάρια πιάνονται με μικρά δολώματα

•	 Και το μικρό το δόλωμα μεγάλο ψάρι πιάνει

•	 Το ψάρι βλέπει το δόλωμα και όχι το αγκίστρι.

•	 Το ψάρεμα θέλει υπομονή και το κυνήγι τέχνη

•	 Ψαρεύει σε θολά νερά

•	 Έριξε άδεια να πιάσει γεμάτα

•	 Τον τύλιξε στα δίχτυα της

•	 Ο πρωινός ψαράς πιάνει το ψάρι

•	 Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο δέκα φορές είναι αδειανό και 
μια φορά γεμάτο

•	 Αυτό είναι απ’ τον καιρό που βγήκαν τα καβούρια

•	 Περνά σαν τον κάβουρα στον τέντζερη

•	 Ο κάβουρας στην τρύπα του μεγάλος άρχοντας είναι

•	 Ο κάβουρας στο σπίτι του κανέναν δε φοβάται

•	 Ο κάβουρας στο σπίτι του μεγάλος νοικοκύρης

•	 Εδώ σε θέλω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα

•	 Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του

•	 Έχει καβούρια στις τσέπες

•	 Αγάλια αγάλια κάβουρα, να ’ρθει το καλοκαίρι, να ξεραθούν οι ποτα-
μοί να πιάσεις άλλα μέρη

•	 Βρήκες χάνο, κάτσε πάνω

•	 Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο

•	 Τον έστειλε για πράσινο χαβιάρι

•	 Σα χορεύουν τα δελφίνια, προκαλούνε τη φουρτούνα

•	 Πιάσε τον αστακό και κούρεψε το μαλλί του

•	 Έπιασε το χέλι από την ουρά
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•	 Πούθε να πιάσεις αχινό να μη σε αγκυλώσει;

•	 Η γαρίδα κι η γυναίκα με το χέρι τρώγονται

•	 Τον βουτηχτή μην τον κοιτάς όταν βουτά αλλά όταν βγαίνει

•	 Οι φελλοί επιπλέουν

•	 Το ψάρι θέλει υπομονή και το μ**** κυνήγι

•	 Το μ**** και το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνει

•	 Τρέμει σαν τον ψάρι

•	 Σπαρταράει σαν το ψάρι

•	 Σαν το ψάρι έξω από το νερό

•	 Γλιστράει σαν χέλι

•	 Τον χτύπησε σαν χταπόδι

•	 Περπατά σαν κάβουρας

•	 Κόλλησε σαν χταπόδι

•	 Είναι σκέτη τσούχτρα

•	 Περπατά σαν φώκια

•	 Ξέφυγε σαν σουπιά

•	 Το μάτι του είναι σαν της γαρίδας

•	 Τσιμπά σαν αχινός

•	 Πάχυνε σαν φάλαινα

•	 Κολυμπάει σαν δελφίνι

•	 Τρώει λαίμαργα σαν καρχαρίας

•	 Ρουφάει ό,τι ακούει σαν σφουγγάρι

•	 Οπλισμένος σαν αστακός

•	 Κόλλησε σαν στρείδι

•	 Στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες

•	 Μελανούρι, μελαχρινή γυναίκα

•	 Ζαργάνα, καλλίγραμμη χαριτωμένη γυναίκα

Τα γνωμικά της θάλασσας
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•	 Καρχαρίας/μεγαλοκαρχαρίας, άπληστος και αδίστακτος άνδρας

•	 Χοντρή σαν φώκια

•	 Γοργόνα, όμορφη γυναίκα

•	 Έχει μάτι γαρίδα

•	 Έπιασε λαβράκι

•	 Έβγαλε λέπια

•	 Έχουμε γλαρόσουπα σήμερα

•	 Πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες

•	 Έχω κάτι που πόδια δεν έχει και περπατά, φτερά δεν έχει και όμως 
πετά. Τι είναι; (Το ψάρι)

Θάλασσα:

•	 Δύο καπεταναίοι στο ίδιο καράβι το βουλιάζουν

•	 Οι πολλές γνώμες (ή οι πολλοί καραβοκύρηδες) βουλιάζουν το κα-
ράβι

•	 Τ’ αμπέλι θέλει αμπελουργό και τα καράβια ναύτες

•	 Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν

•	 Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο ένα ταξίδι

•	 Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες

•	 Μικρή τρύπα βουλιάζει μεγάλο καράβι

•	 Μικρό καράβι παίνευε, μεγάλο καβαλίκευε

•	 Πολλά καράβια φεύγουνε, πολλά λιμάνια μένουν

•	 Στα ρηχά δεν πλέει το καράβι

•	 Το απελπισμένο καράβι σε καλό λιμάνι αράζει

•	 Το παλιό καράβι κάνει νερά

•	 Τ’ αγγεία γενήκαν θυμιατά κι οι κοπριές λιβάνι. Των μασκαράδων τα 
παιδιά γενήκαν καπετάνιοι

•	 Πολλά καράβια στον γιαλό χωρίς καραβοκύρη, πολλά σπιτάκια στο 



165

χωριό χωρίς τον νοικοκύρη

•	 Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται

•	 Είναι καπετάνιος του γλυκού νερού

•	 Φτωχός καπετάνιος πλούσιο ταξίδι δεν κάνει

•	 Τι ωφελεί ο καλός καραβοκύρης, σαν δεν έχει καλούς ναύτες;

•	 Όρθιο το φεγγάρι, ξαπλωτός ο βαρκάρης

•	 Στην ήσυχη θάλασσα όλοι είναι κυβερνήτες

•	 Στην ήρεμη τη θάλασσα όλοι είναι καπετάνιοι

•	 Όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα το βρει στο αλάτι

•	 Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια

•	 Η θάλασσα και ο αχάριστος ποτέ τους δε χορταίνουν

•	 Τα έκανες θάλασσα

•	 Και στη θάλασσα δε βρίσκει άμμο

•	 Και στη θάλασσα να σε στείλουν αλάτι ή νερό δε θα βρεις

•	 Και στη θάλασσα να σε ρίξουν νερό δε θα βρεις

•	 Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω 
του κουκιά του μαγειρεύει

•	 Ήπιε τη θάλασσα με το κουτάλι

•	 Αν δεν κάτσει η πέτρα στη θάλασσα, δε μαλλιάζει.

•	 Η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται

•	 Η θάλασσα έχει πολλά φαρμάκια

•	 Η θάλασσά ’ναι γαλανή μα ο αέρας τη μαυρίζει

•	 Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα

•	 Να μη σ’ ήξερα κυρα-θάλασσα, θα ’ρχόμουν κολυμπώντας

•	 Παίνευε τη θάλασσα, αλλά περπάτα στην ξηρά

•	 Γιά στραβά αρμενίζουμε γιά στραβά είναι η πλώρη μας

•	 Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε

•	 Κάνε το καλό και ρίχτο στον γιαλό

Τα γνωμικά της θάλασσας
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•	 Πνίγηκε σε μια κουταλιά νερό

•	 Στο πέλαγος αλωνίζει

•	 Καράβι που αργεί, σκ*** είναι φορτωμένο

•	 Τρίχα από μ**** τραβάει καράβι

•	 Σαν δεις καράβι στο βουνό, μ**** θα το ‘χει σύρει

•	 Σαν την άμμο της θάλασσας

•	 Τρώει σαν γλάρος 

•	 Χέρια σαν κουπιά

•	 Τον έκανε βαπόρι

•	 Την κάτσαμε τη βάρκα

•	 Τραβάμε κουπί

•	 Δέσαμε για τα καλά

•	 Τι φρεγάτα είσαι εσύ!

•	 Είναι ολόκληρο θωρηκτό

•	 Θολώνει τα νερά

•	 Τα ‘κανες θάλασσα

•	 Τα θαλάσσωσες

•	 Έρχονται κατά κύματα

•	 Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό

•	 Έπιασε πάτο

•	 Χτίζει παλάτια στην άμμο

•	 Είναι στα σκαριά

•	 Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι; (Η θά-
λασσα)



20. Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική 
Κληρονομιά σε εικόνες

Ξεψάρισμα μανωμένων δι-
χτυών στο λιμάνι της Καβάλας 
με φόντο τα καπνομάγαζα της 

πόλης, 1961. Στη βάρκα διακρί-
νονται, από αριστερά, ο Κώστας 
Παπακωνσταντίνου και ο Σίμος 

Ντόλος, ενώ με το ναυτικό 
καπέλο στο μόλο ο πατέρας 
Σπύρος Παπακωνσταντίνου 
(φωτογραφία: αρχείο Συνε-

ταιρισμού Παράκτιων Αλιέων 
Καβάλας).

167

Ως επίλογο αυτού του βιβλίου επιλέξαμε μια συλλογή από εικόνες παλιών 
ψαράδων και της ζωής τους. Οι φωτογραφίες, συχνά θολές και ξεθωρια-
σμένες, ζωντανεύουν έναν ψαράδικο κόσμο που λίγοι πια θυμούνται. Οι 
άνθρωποι, τα καΐκια και τα εργαλεία τους, είναι μέρος της ιστορίας πολλών 
οικογενειών ψαράδων στις ακτές του ΒΑ Αιγαίου.

Η συλλογή συμπληρώνει τις φωτογραφίες που εικονογραφούν τα κείμενα 
αυτού του τόμου. Οι περισσότερες προέρχονται από το αρχείο του Συλλό-
γου Παράκτιων Αλιέων Καβάλας. Ο Παναγιώτης Καρανικόλας, πρόεδρος 
του συνεταιρισμού κι ένας από τους λίγους εν ενεργεία ψαράδες που θυ-
μούνται τους παλιούς τρόπους αλιείας, έδωσε την περιγραφή των δραστη-
ριοτήτων. Σε μερικές φωτογραφίες είναι γνωστά τα ονόματα των ατόμων 
που εικονίζονται, ο χρόνος λήψης και η τοποθεσία, ενώ σε άλλες όχι. Η 
συλλογή περιλαμβάνει, επίσης, φωτογραφίες από το αρχείο του Γεωργί-
ου Παναγιώτου, που φυλάσσεται στα ΓΑΚ του Ν. Έβρου, και από ιδιωτικά 
αρχεία.



Ξεψάρισμα σαρδέλας από μπατιρμά (ειδικό δίχτυ για σαρδέλα) τη 
δεκαετία του 1960 (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτι-
ων Αλιέων Καβάλας).
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Παράκτιοι αλιείς δολώνουν παραγάδια με χταπόδι στο λιμάνι της Καβάλας στα τέλη της δεκαετίας του 
1960. Από αριστερά, ο Νίκος Κλεόβουλος, ο Σταμάτης Τζούμας και ο Γιώργος Πυργιώτης 

(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Ψάρεμα με καλάθι (ιχθυοπαγίδα) τη δεκαετία του 
1950. Ο ψαράς στην πλώρη (αριστερά) εντοπίζει 
με το γυαλί, ένα φαρδύ δοχείο που έχει γυάλινο 
πάτο, το κατάλληλο σημείο που θα ποντιστεί το 
καλάθι. Το καλύτερο δόλωμα για τις Χιόνες (Μυ-
τάκια) που πιάνονται με αυτήν τη μέθοδο είναι το 
αρκέλι, ένα είδος σφουγγαριού (φωτογραφία: αρ-
χείο Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Παράκτιοι αλιείς στην Καβάλα, δεκαετία του 
1940 (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού 

Παράκτιων Αλιέων Καβάλας). 
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Βαμβακερά δίχτυα απλωμένα στην παραλία για 
να στεγνώσουν, ενώ η βάρκα έχει τραβηχτεί στη 
ξηρά, δεκαετία του 1950 (φωτογραφία: αρχείο 
Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας). 
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Ξεψάρισμα διχτυών στη βάρκα. Στο πίσω μέρος 
της βάρκας ο Μανώλης Ταμπάκης και στη μέση ο 
γιος του, Κώστας Ταμπάκης (φωτογραφία: αρχείο 

Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Ζευγάρι ψαράδων καθαρίζουν τα δίχτυα τους στην 
ακτή, περιοχή Αλεξανδρούπολης (φωτογραφία: 
αρχείο Γ. Παναγιώτου, ΓΑΚ Ν. Έβρου).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

174



Ο νεαρός Αντρέας Ταμπάκης, παράκτιος ψαράς τη δεκαετία του 
1960. Άπλωμα βαμβακερού διχτυού (φωτογραφία: αρχείο 

Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας) .
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Επισκευή βαμβακερών διχτυών με τη σαΐτα στη 
σκιά της αυλής του σπιτιού, δεκαετία του 1950 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων 
Αλιέων Καβάλας).
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Ο μπάρμπα-Μιχάλης, παράκτιος ψαράς, με τη βάρκα του στα μέσα 
της δεκαετίας του 1960. Στη βάρκα φαίνεται ένα από τα πρώτα 

βίντσια που μπήκαν σε καΐκι στην περιοχή 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας). 
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Ο μπάρμπα-Λάζαρος, παράκτιος ψαράς τη 
δεκαετία του 1960, στην περιοχή των Σφαγείων 
Καβάλας (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού 
Παράκτιων Αλιέων Καβάλας). 
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Το αρμάτωμα διχτυών ήταν συχνά εργασία των γυναικών των ψα-
ράδων και γινόταν στο σπίτι. Τα υλικά αγοράζονταν ή φτιάχνονταν 
χωριστά και οι γυναίκες ένωναν το δίχτυ με τα σχοινιά, που είχαν 

περασμένα φελλά στο πάνω μέρος και μολύβια στο κάτω, έτσι 
ώστε το δίχτυ να στέκεται σωστά κάθετα στο νερό, δεκαετία του 

1960 ή του 1970 (φωτογραφία: αρχείο Σώτου Μποντρότσου).

179

Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Η οικογένεια του Γιάννη Ψαρού στο Μόλυβο Λέ-
σβου. Πρόκειται για τον γνωστό Ψαρόγιαννο με 
τα 14 παιδιά, η ζωή του οποίου γυρίστηκε ταινία 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων 
Αλιέων Καβάλας). 
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Άπλωμα διχτυού γρι γρι στην ακτή για στέγνωμα 
(φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων 

Αλιέων Καβάλας).

181

Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Οι άνδρες μιας ψαράδικης οικογένειας στο καΐκι. Οι 
νέοι ήταν πιο εύκολο να ανεβαίνουν στα ξάρτια για 
να δουλεύουν τα πανιά (φωτογραφία: αρχείο 
Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας). 
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Ξεφόρτωμα των ψαριών μέσα 
σε μεγάλες ψαροκασέλες στον 
μόλο (φωτογραφία: αρχείο 
Συνεταιρισμού Παράκτιων 
Αλιέων Καβάλας).

Τσούρμο γρι γρι μπροστά από 
το δίχτυ που έχει καθαριστεί και 
έχει ετοιμαστεί. Χωρίς μηχανική 
βοήθεια όλες οι εργασίες γίνο-
νταν με τα χέρια (φωτογραφία: 
αρχείο Συνεταιρισμού 
Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Μπάλωμα διχτυού μηχανότρατας με τη σαΐτα, για 
να είναι έτοιμο για ψάρεμα (φωτογραφία: αρχείο 
Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Ψάρεμα με γρι γρι τη δεκαετία του 1950. Οι φελλοί του διχτυού είναι φυσικοί. Η φωτογραφία είναι 
τραβηγμένη από το κυρίως καΐκι και φαίνεται το δευτεροκάικο και οι βάρκες με τις λάμπες που 

ακολουθούν (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).

Μπάλωμα διχτυού γρι γρι, πιθανόν στην παραλία Πόρτο Λάγος (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού 
Παράκτιων Αλιέων Καβάλας).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Μπάλωμα διχτυού γρι γρι. Η εργασία αυτή έδινε σε γυναίκες τη δυνατότητα να κερδίζουν χρήματα, 
καθώς δούλευαν με ημερομίσθιο. Το δίχτυ τεντωνόταν με τα δάχτυλα του ποδιού 
(φωτογραφία: αρχείο Σώτου Μποντρότσου).
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Λέντισμα και άπλωμα βαμ-
βακερού διχτυού γρι γρι για 
στέγνωμα στην Αλεξανδρού-

πολη τη δεκαετία του 1940. Τα 
δίχτυα, μετά από κάθε ημέρα 
αλιείας, πλένονταν και απλώ-

νονταν να στεγνώσουν, για να 
μη μουχλιάσουν (φωτογραφία: 
αρχείο Συνεταιρισμού Παράκτι-

ων Αλιέων Καβάλας).

Δευτεροκάικο (πριμιό) του γρι 
γρι με το τσούρμο του τη δεκα-

ετία του 1950. Δεν υπήρχε 
βίντσι ή άλλος μηχανικός 

τρόπος μαζέματος του διχτυού, 
οπότε χρειάζονταν πολλά 

εργατικά χέρια. Ο τύπος του 
σκάφους είναι Μπουγιαντές 
(φωτογραφία: αρχείο Συνε-

ταιρισμού Παράκτιων Αλιέων 
Καβάλας).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Λέντισμα διχτυού γρι γρι στην παραλία, ώστε να είναι έτοιμο για ψάρεμα, σε περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης (φωτογραφία: αρχείο Σώτου Μποντρότσου).
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Απλωμένα βαμβακερά δίχτυα για στέγνωμα δίπλα στις βάρκες, 
στην παραλία της Αλεξανδρούπολης πριν την κατασκευή του 
λιμανιού, πιθανόν στη δεκαετία του 1950 (φωτογραφία: αρχείο Γ. 
Παναγιώτου, ΓΑΚ Ν. Έβρου).

Συντήρηση στα νταλιάνια (ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις) 
στον Γκιαούραντα (Δέλτα Έβρου). Τα ξύλα και τα καλάμια, από τα 
οποία ήταν φτιαγμένοι οι ιχθυοφραγμοί, έπρεπε να διορθωθούν ή 
να αντικατασταθούν πριν την έλευση του χειμώνα (φωτογραφία: 

αρχείο Γ. Παναγιώτου, ΓΑΚ Ν. Έβρου).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Οι ψαρόβαρκες, κάποιες με διπλές λάμπες που ανήκαν σε γρι γρι, 
έδεναν στην αμμουδιά χωρίς υποδομές όταν η ακτή ήταν κατάλλη-
λη, περιοχή Αλεξανδρούπολης (φωτογραφία: αρχείο Γ. Παναγιώ-
του, ΓΑΚ Ν. Έβρου).
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Τα χέλια, μετά τη σύλληψή τους στα νταλιάνια των λιμνοθαλασ-
σών, μεταφέρονταν σε μεγάλα ξύλινα κιβώτια που γέμιζαν με 

θαλασσινό νερό, περιμένοντας την πώληση τους σε εμπόρους για 
εξαγωγή. Κεραμωτή, 1963 (φωτογραφία: αρχείο Συνεταιρισμού 

Αλιέων Λιμνοθαλασσών Νέστου).
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Επίλογος. Η Αλιευτική Πολιτιστική Κληρονομιά σε εικόνες



Η μηχανότρατα «Ζωή» στο λιμάνι της Καβάλας, γύρω στα 1975. Μικρό καΐκι με τα σημερινά δεδομένα, 
αλλά μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής (φωτογραφία: αρχείο οικογένειας Χατζηγεωργίου).
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Ρωτήσαμε κατοίκους της παράκτιας 

ζώνης του Βορειοανατολικού Αιγαίου 

τι σημαίνει γι’ αυτούς αλιευτική 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μερικές 

από τις απαντήσεις που λάβαμε. 

Αναμνήσεις ψαράδων και των 

οικογενειών τους, απόψεις και γνώμες 

για θέματα αλιείας και αλιευτικής 

ταυτότητας, αρχαίες και σύγχρονες 

γνώσεις γύρω από τη θάλασσα και τα 

πλάσματά της είναι μερικά από τα 

θέματα που καλύπτονται στα είκοσι 

κεφάλαια αυτού του τόμου.
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