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Σαν Πρόλογος 

Περιδιαβαίνοντας στις διάφορες κοινότητες ψαρευτικού ενδιαφέ-
ροντος στο διαδίκτυο και διανέµοντας δωρεάν τα δυο βιβλία µου µε 
τίτλους «Η Τέχνη του Παραγαδιού» και «Η Τέχνη της Συρτής» σε 
όποιον ενδιαφέρεται να τα διαβάσει, διαπίστωσα συντοµότατα ότι 
χωρίς καν να το καταλάβω, δηµιούργησα έναν πολύ µεγάλο κύκλο 
γνωριµιών, στην πλειοψηφία τους «ψηφιακών», µερικές των οποίων 
θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ακόµη και ως καλές «φιλίες». 

Αρκετοί από αυτούς που γνώρισα µε αυτόν τον τρόπο, µου υπέβα-
λαν πολλές ερωτήσεις για θέµατα που είτε δεν αναφέρονταν καν στα 
δυο βιβλία µου, είτε η ανάλυση που γινόταν εκεί δεν τους κάλυπτε 
γνωστικά. Έτσι µπήκα στην διαδικασία να επικοινωνώ σε καθηµερινή 
σχεδόν βάση µε πολλούς ανθρώπους, είτε δηµόσια, είτε ιδιωτικά, 
προκειµένου να τους ξεδιαλύνω τις απορίες και τα ερωτήµατά τους, 
όσο βέβαια αυτό µου ήταν δυνατόν, γιατί ποτέ µου δεν ισχυρίστηκα 
ότι είµαι παντογνώστης. 

Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα ενός Έλληνα µετανάστη, 
ο οποίος κάθε χρόνο επισκέπτεται την πατρίδα για δυο περίπου µήνες 
και ψαρεύει µανιωδώς από τη στεριά. Ο άνθρωπος αυτός, ονειρεύε-
ται συνεχώς την ηµέρα που θα επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα και 
θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε το ψάρεµα, πολύ πιθανόν µάλιστα και 
σε επαγγελµατικό επίπεδο. Η αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί µε-
ταξύ µας, προκειµένου να του απαντήσω στις αµέτρητες ερωτήσεις 
που µου κάνει για να κατατοπιστεί για τα διάφορα ψαρευτικής φύσης 
θέµατα που τον απασχολούν, ξεπέρασε τις 200 σελίδες. 

Μέχρι σήµερα έχω απαντήσει µε πραγµατική ευχαρίστηση σε πάρα 
πολλές ερωτήσεις, είτε δηµόσια, είτε ιδιωτικά και βέβαια θα συνεχί-
σω να το κάνω όσο µου το επιτρέπουν οι δυνάµεις και η ηλικία µου. 
Το µόνο πρόβληµα που µου δηµιουργήθηκε σε αυτή την πορεία και µε 
οδήγησε να συγγράψω και αυτό το βιβλίο, είναι το εξής απλούστατο: 

Πολλές φορές τυχαίνει ακόµη και την ίδια µέρα να απαντάω δυο 
και τρεις φορές στην ίδια ερώτηση, πράγµα που όπως είναι φυσικό µε 
προβληµάτισε αρκετά, γιατί είναι ένας περιττός πλεονασµός. Αυτός 
είναι και ο λόγος που αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βιβλίο. 
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Σε αυτό θα βρεις καταχωρηµένες πολλές από τις ερωτήσεις που 
δέχθηκα µέχρι σήµερα και καλά διατυπωµένες και τεκµηριωµένες τις 
απαντήσεις που έδωσα στους ερωτώντες. ∆εν έχω όµως συµπεριλάβει 
µόνο αυτό αλλά και διάφορους πολύ ενδιαφέροντες διαλόγους, µέσω 
των οποίων περιγράφονται λεπτοµέρειες ψαρευτικών τεχνικών, που 
θεώρησα ότι µπορεί να ενδιαφέρουν. 

Προσπαθώντας να οργανώσω ακόµη καλύτερα αυτό το εγχείρηµα, 
κατέταξα τις ερωτήσεις και τους διαλόγους σε θεµατικές ενότητες και 
τα έχω απαριθµήσει όλα κατάλληλα, ώστε να µπορώ να παραπέµπω 
όσους ρωτούν για κάτι το οποίο έχει ήδη απαντηθεί, στην κατάλληλη 
απάντηση σύντοµα και ολοκληρωµένα. 

Φυσικά κάθε φορά που θα δέχοµαι µια καινούργια ερώτηση ή θα 
αλιεύω κάτι ενδιαφέρον σε συζητήσεις στο διαδίκτυο ή και αλλού, θα 
φροντίζω ώστε και αυτό να καταχωρείται στην κατάλληλη ενότητα, 
έτσι ώστε σιγά - σιγά να φτιάξω κάποιου είδους «Ερµηνευτικό Ευ-
ρετήριο Ψαρευτικής Τέχνης», που πιστεύω ότι θα βοηθήσει τους 
νέους κυρίως ανθρώπους, που θέλουν να ασχοληθούν µε τη θάλασσα 
και το ψάρεµα. 

Με την προσδοκία αυτή, καταθέτω και αυτό το µικρό πόνηµα στην 
κρίση των φίλων της θάλασσας. Και επειδή κάποιος µπορεί να ρωτή-
σει γιατί το κάνω αυτό, η απάντηση που έχω να του δώσω είναι η πα-
ρακάτω: 

«… όταν κάνεις κάτι που έχει να κάνει µε τη θάλασσα και το 
ψάρεµα, όπως το κάνεις και όπου το κάνεις, είναι κι αυτό ψάρε-
µα…» 

Αρχές Καλοκαιριού του 2017 
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Εισαγωγή 

Η πιο συχνή ερώτηση που δέχοµαι στο διαδίκτυο και γι’ αυτό την 
παραθέτω πρώτη - πρώτη και εκτός «Θεµατικών Ενοτήτων» είναι 
η παρακάτω: 

Ερώτηση: 
Σε πολλές αναρτήσεις σου προτρέπεις διάφορους φίλους να «κατε-

βάσουν» µια βιβλιογραφία σου. Επειδή µε ενδιαφέρει, αν θες πες µου 
πώς γίνεται αυτό. 

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. 

Απάντηση: 
Είναι πολύ εύκολο. ∆υο είναι οι τρόποι για να κατεβάσεις τα βι-

βλία µου, οι παρακάτω: 

1ος τρόπος: 
Αν είσαι µέλος κάποιας από τις παρακάτω οµάδες: 
– «Εσείς ρωτάτε … Εµείς απαντάµε» 
– «Παραγάδια και Παραγαδιάρηδες» 
– «Μην Ενοχλείτε … Ψαρεύω!» 
– «Technava S.A. Lowrance Fishing Club» 
Θα κάνεις το εξής: 
∆ίπλα στο εξώφυλλο των οµάδων αυτών υπάρχει η λέξη «Αρχεί-

α». Αν κάνεις «κλικ» εκεί θα σου ανοίξει ένας φάκελος όπου θα 
δεις καταχωρηµένα διάφορα αρχεία, µεταξύ των οποίων αρκετά εί-
ναι δικά µου. 

Κάνοντας «κλικ» στο κουτί µε τις τρεις τελίτσες που βρίσκεται 
στα δεξιά του αρχείου, µπορείς να κάνεις «Λήψη», δηλαδή κατέβα-
σµα του αρχείου στον υπολογιστή σου ή «Προεπισκόπηση», µέσω 
της οποίας το αρχείο θα ανοίξει για να το διαβάσεις επί τόπου. 

2ος τρόπος: 
Αν δεν είσαι µέλος κάποιας από τις οµάδες που ανέφερα ήδη, 

µπορείς να κάνεις το εξής: 
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Να µου στείλεις ένα µήνυµα µέσω Messenger στο Face Book ή 
στο προσωπικό µου email που είναι politis6@Yahoo.gr, διαβιβάζο-
ντάς µου το προσωπικό σου email για να σου στείλω εγώ απευθείας 
στο email σου, όποια αρχεία επιθυµείς να διαβάσεις. 

3ος Τρόπος: 
Εάν µου κάνεις αίτηµα φιλίας στο Face Book µπορώ να σου 

στείλω όλα τα αρχεία των βιβλίων µου µέσω Messenger. 
Σηµείωση: Τα βιβλία µου είναι αρχεία pdf και για να τα ανοίξεις 

και να τα διαβάσεις πρέπει να έχεις το ανάλογο πρόγραµµα, το ο-
ποίο υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές αλλά όχι σε όλα τα smart 
phon. 

Φυσικά τα βιβλία µου παρέχονται «απολύτως δωρεάν» σε ό-
ποιον θέλει να τα διαβάσει, στο περιεχόµενό τους δεν συµπεριλαµ-
βάνεται κανενός είδους διαφηµιστικό ή κερδοσκοπικού περιεχοµέ-
νου µήνυµα αλλά µόνο τα κείµενα, τα σκίτσα και οι φωτογραφίες 
που αφορούν το αντικείµενο που πραγµατεύονται και µπορείς να τα 
δώσεις ελεύθερα σε οποιονδήποτε φίλο σου, δεν σου συστήνω όµως 
να τα τυπώσεις, όπως κάνουν αρκετοί που προτιµούν το «χαρτί» 
από την «οθόνη», γιατί συνεχώς ανανεώνονται µε καινούργια πράγ-
µατα. 
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Ενότητα 1η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε το Παραγάδι 

Ερώτηση 1.1. 
Επιτρέπεται το ψάρεµα µε παραγάδι τον µήνα Μάιο; 

Απάντηση: 
Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία µε παραγάδια και η υποβρύ-

χια αλιεία τον µήνα Μάιο. (Π.∆. 373/85). 

Ερώτηση 1.2. 
Το παραγάδι από την ακτή επιτρέπεται; Βλέπω αρκετά βιντεάκια 

στο ιντερνέτ µε αυτή την τεχνική (άλλα µε ηλεκτρικά βαρκάκια και 
άλλα µε πανί). Αν επιτρέπεται, θα µε ενδιέφερε να φτιάξω ένα, το πο-
λύ 25 - 30 αγκίστρια για αµµώδη βυθό, οπότε κάθε πληροφορία (πε-
τονιές, µήκος παράµαλλου, αγκίστρια κ.λ.π.) είναι καλοδεχούµενη! 

Απάντηση: 
∆εν επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από την ακτή, καθώς και η 

ρίψη αγκιστριών του παραγαδιού µε τηλεκατευθυνόµενο µέσο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 πργ. 1. β(1) του Π.∆. 
373/1985 (όπως ισχύει). 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις απαγορεύσεις και τους περιο-
ρισµούς µπορείς να δεις και µόνος σου στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: 

http://www.hcg.gr/alieia/ 

Ερώτηση 1.3. 
Ακούω ότι υπάρχουν περιορισµοί στο ψάρεµα του παραγαδιού από 

την νοµοθεσία, αλλά δεν γνωρίζω ούτε ποιοι είναι αυτοί ούτε που 
µπορώ να ενηµερωθώ σχετικά. 

Απάντηση: 
Ο βασικός περιορισµός που αφορά το παραγάδι αφορά τον αριθ-
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µό των αγκιστριών που µπορούµε να καλάρουµε σε κάθε µας εξόρ-
µηση. Αυτός είναι 150 αγκίστρια για κάθε άτοµο που επιβαίνει στη 
βάρκα, µε µέγιστο όριο τα 300 αγκίστρια, ανεξαρτήτως του αριθµού 
των επιβαινόντων. ∆ηλαδή, αν στη βάρκα µας βρίσκονται περισσό-
τερα από ένα άτοµο, ο αριθµός των αγκιστριών που θα καλάρουµε 
ως παρέα δεν µπορεί να υπερβεί τα 300. 

Για άλλους περιορισµούς και απαγορεύσεις διάβασε τις διατάξεις 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.hcg.gr/alieia/ 

Ερώτηση 1.4. 
Συχνά στις περιγραφές των φίλων της οµάδας για τα παραγάδια 

αναγράφεται το εξής: 
«Παραγάδι 100 αγκίστρια µε δόλωµα καραβιδάκι 60-35-14». 
Το «60-35-14» τι σηµαίνει; 

Απάντηση: 
Είναι ένας σύντοµος τρόπος (κωδικοποιηµένος θα έλεγα) για να 

περιγράφεις τα βασικά χαρακτηριστικά του παραγαδιού. ∆ηλαδή 
όταν κάποιος γράφει ότι έριξε ένα παραγάδι 100 αγκιστριών µε δό-
λωµα καραβιδάκι 60-35-14, αυτό σηµαίνει ότι αυτό το παραγάδι εί-
χε για µάνα µεσηνέζα Νο 0,60, για παράµαλλα µεσηνέζα Νο 0,35 
και τα αγκίστριά του ήταν Νο 14. 

Θα ήθελα να σηµειώσω ότι εγώ είµαι ένας από αυτούς που έχουν 
ζητήσει επίµονα όσοι γράφουν στις ιστοσελίδες ψαρευτικού ενδια-
φέροντος να µην περιορίζονται απλά να µας δείχνουν τις φωτογρα-
φίες των ψαριών που πιάνουν, αλλά να µας περιγράφουν, έστω συ-
νοπτικά, και τον τρόπο που το έκαναν αυτό, ώστε να µαθαίνουµε 
και κάτι. 

Κατά τα φαινόµενα αρκετοί το έχουν καθιερώσει, ενώ µερικοί ε-
πιµένουν µόνο να «δείχνουν» και να µην «αποκαλύπτουν», πράγµα 
που εµένα δεν µε βρίσκει καθόλου σύµφωνο και γι’ αυτό ποτέ δεν 
βάζω «like» (ελληνικά «επιδοκιµασία») σε αυτούς. 

Πρέπει όµως από αυτόν τον κανόνα να εξαιρέσουµε τους επαγ-
γελµατίες που ζουν από το ψάρεµα και τα «µυστικά» τους αποτε-
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λούν την «ακίνητη περιουσία τους», κατά κάποιον τρόπο, οπότε η 
διαφύλαξή τους, όχι µόνο επιβάλλεται αλλά είναι και προϋπόθεση 
επιβίωσης. 

Ερώτηση 1.5. 
Μήπως γνωρίζεις κάποιο τρόπο να µαλακώσει µια σκληρή πετονιά 

που προορίζεται για κατασκευή παραγαδιού; 

Απάντηση: 
∆εν το έχω κάνει ο ίδιος ποτέ αυτό που θα συστήσω, αλλά το έχω 

ακούσει από πολλούς να το κάνουν. 
Βάζουν για λίγο (για 5 - 10 λεπτά) την µεσηνέζα µέσα σε νερό 

που βράζει και µε αυτό τον τρόπο µαλακώνει και επίσης διορθώνο-
νται και οι τυχόν βυρίνες (στριψίµατα) που έχει. 

Επειδή όµως δεν το έχω κάνει ο ίδιος και γι’ αυτό δεν µπορώ να 
το εγγυηθώ, θα πρότεινα αν κανείς θελήσει να το κάνει, να το δοκι-
µάσει πρώτα σε κάποιο µικρό κοµµάτι µεσηνέζας και όταν βεβαιω-
θεί για το αποτέλεσµα να το κάνει και σε περισσότερες µεσηνέζες, 
αφού προηγουµένως δοκιµάσει την αντοχή τους µετά το βράσιµο. 

Οι παλιοί ψαράδες συνηθίζουν να το κάνουν αυτό όταν αγορά-
ζουν τις µεσηνέζες σε χιλιόµετρα, γιατί λένε ότι έτσι φεύγει από πά-
νω τους η κόλλα και γίνονται πιο µαλακές και εύκαµπτες. 

Ερώτηση 1.6. 
Σε κάποια ανάρτησή σου στο διαδίκτυο είχες γράψει ότι θα παρου-

σιάσεις το ψάρεµα της γόπας µε παραγάδι αναλυτικά. Μήπως µπορείς 
να µε πληροφορήσεις σχετικά; 

Απάντηση: 
Το κάνουµε συνήθως τους χειµερινούς µήνες σε µέρη που γνωρί-

ζουµε ότι κυκλοφορούν γόπες, ρίχνοντας το παραγάδι µας αφροπα-
τωτό, δηλαδή µε την τεχνική που περιγράφεται στη σελίδα 106 και 
δείχνεται στην εικόνα 46 του βιβλίου µου «Η Τέχνη του Παραγα-
διού» (5η έκδοση). Εκεί θα δεις ότι µε τον τρόπο που καλάρεται το 
παραγάδι ψαρεύει σε όλα τα βάθη ταυτόχρονα κι έτσι µπορεί και 
βρίσκει τις γόπες, οι οποίες κάθε φορά κυκλοφορούν σε διαφορετι-
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κό βάθος, ψάχνοντας τη σωστή θερµοκρασία του νερού που τους 
ταιριάζει. 

Συνήθως το δολώνουµε µε άσπρα δολώµατα (γαρίδα αλατισµένη, 
σουπιά ή καλαµάρι σε φιλέτο κ.λ.π.). Όταν το παραγάδι καλάρεται 
έτσι, πιάνει ταυτόχρονα και άλλα αφρόψαρα, όπως κολιούς, σαφρί-
δια, κοκκάλια αλλά και µελανούρια, αρκεί βέβαια να υπάρχουν. Στα 
αγκίστρια που είναι κοντά στο βυθό πιάνονται ταυτόχρονα και ψά-
ρια του βυθού, όπως σαργοί κ.λ.π. 

Αν γνωρίζουµε ότι οι γόπες βρίσκονται ψηλά στον αφρό, τότε 
καλάρουµε αφρωτά, δηλαδή όπως φαίνεται στην σελίδα 105 εικόνα 
45, του ίδιου βιβλίου, αλλά προσοχή εδώ στα παράµαλλα που έχουν 
τα φελά στον αφρό, γιατί πρέπει να είναι λίγο µακριά ώστε το πα-
ραγάδι να είναι τουλάχιστον 3-4 µέτρα κάτω από την επιφάνεια για 
να µην µας το παρασύρει κανένα µεγάλο σκάφος µε βύθισµα. 

Το καλύτερο είναι να βάλουµε µικρά καλαδουράκια µε αρκετό 
µήκος σπάγκου, τουλάχιστον 5-6 µέτρα και στο τελείωµά του πάνω 
στη µάνα να προσαρµόσουµε ένα µολυβάκι για να κρατάει τον σπά-
γκο τεντωµένο, αλλά µε τέτοιο βάρος ώστε να µην βυθίζει το καλα-
δούρι µας. 

Ερώτηση 1.7. 
Τι θεωρείς καλύτερο: Ένα παραγάδι µε 20 ζωντανά δολώµατα ή 

ένα µε 100 νωπά; 

Απάντηση: 
Ασυζητητί(!) το παραγάδι µε τα 20 ζωντανά, το οποίο οι παλιοί 

το ονόµαζαν «µπασταρδιά», ίσως επειδή δεν το θεωρούσαν κανονι-
κό παραγάδι, αλλά κάτι σαν «µπάσταρδο» λόγω του µικρού αριθ-
µού των αγκιστριών του. Και για να το τεκµηριώσω αυτό θα ση-
µειώσω το εξής: 

Αυτός που µου έµαθε αυτά τα «κόλπα», (ένας 85χρονος γέρος 
επαγγελµατίας ψαράς στα Στήρα Ευβοίας την εποχή του 1970), έ-
κανε το εξής: 

Είχε ένα χοντρό παραγάδι 100 αγκιστριών το οποίο το δόλωνε µε 
νωπό και το καλάριζε συνήθως για µπακαλιάρους. Όταν έβρισκε 
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ζωντανό, δόλωνε το ίδιο παραγάδι, αλλά κάθε 4 αγκίστρια τα 3 τα 
άφηνε κενά και µου έλεγε ότι «όταν υπάρχουν τα ζωντανά, κανένα 
ψάρι δεν πάει στα ψόφια!». Αυτός βέβαια δόλωνε µε καλόγρια, που 
είναι το τέλειο δόλωµα, κατά τη γνώµη µου, γιατί αντέχει στο χρόνο 
και κρατιέται ψηλά αντί να προσπαθεί να κρυφτεί στο βυθό, την 
οποία την έπιανε µε γρίπο, (ή κωλοβρέχτη), δηλαδή ένα είδος µι-
κρής τράτας που σέρνεται µε το χέρι, αλλά σήµερα απαγορεύεται 
αυστηρά! (Σχετικά µε την καλόγρια δες και στην ενότητα δολώµα-
τα). 

Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι χοντρά παραγάδια εγώ δεν ρίχνω, 
αλλά προτιµώ να ρίχνω πολύ ταχτικά µια µπασταρδιά µε 10 αγκί-
στρια, στην οποία έχω φελλοµόλυβα ένα παρά ένα αγκίστρι. ∆ηλα-
δή ένα αγκίστρι ένα φελλοµόλυβο. Οι αποστάσεις είναι ανά 5 ορ-
γιές αγκίστρι και µετά φελλοµόλυβο. ∆ηλαδή τα αγκίστρια είναι 
ανά 10 οργιές. 

Το δολώνω αποκλειστικά µε ζωντανούς σκαρµούς τους οποίους 
τους έχω εύκολους στον τόπο µου µε συρτή αφρού σε µια µεγάλη 
αµµουδιά µε βάθος 4-5 µέτρων. Το ρίχνω απόγευµα και το σηκώνω 
πρωί και 1 στις 3 φορές πιάνω κάτι καλό. 

Είναι πολύ ξεκούραστο ψάρεµα αν έχεις τρόπο να εξασφαλίσεις 
το δόλωµα και αποδοτικό αν σκεφτείς ότι ρίχνεις τόσο λίγα αγκί-
στρια. 

Το µόνο δύσκολο που πρέπει να καλύψει για να µπορεί να το κά-
νει κάποιος αυτό, είναι ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε «δεξαµενή δι-
ατήρησης ζωντανού» για να κρατήσει τα δολώµατά του ζωντανά 
από την ώρα που θα τα πιάσει µέχρι την ώρα που θα καλάρει την 
µπασταρδιά του. 

Ερώτηση 1.8. 
Αυτή η µπασταρδιά που διαβάζω να λες ότι τη δολώνεις µε σκαρ-

µούς, ακούγεται πολύ ωραία ιδέα! Θα µπορούσες να διευκρινίσεις 
πώς κατασκευάζεται, τι υλικά έχει, δηλαδή διατοµή µάνας, διατοµή 
παράµαλλου και µήκος και τι αγκίστρι; 

Θα δούλευε µε µικρόψαρα καθετής, όπως π.χ. σπάρους, αυλιάδες 
που τους έχω πιο εύκολους µε καθετούλα ή µε κεφαλοπουλάκια που 
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πιάνονται και µε κιούρτο; Τι ψάρια συνήθως παίρνεις και τι µεγέθη; 

Απάντηση: 
Το παραγάδι αυτό έχει µάνα 0,70 και παράµαλλο 0,50 µήκους 1,5 

οργιάς. Αν τα µέρη είναι πολύ άγρια µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε και χοντρότερα υλικά αν και εγώ δεν τα προτιµώ. 

Το αγκίστρι είναι Νο 10 ή 11 και το καρφώνουµε σε διάφορα µέ-
ρη, ανάλογα µε το είδος του ψαριού - δολώµατος, όπως δείχνω στο 
βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγαδιού» µε σκίτσο, στο εδάφιο που 
αναφέρεται στα δολώµατα. Εγώ το καλάρω σε µικρούς τόπους σε 
βάθη 40-50 µέτρων. 

Τα ψάρια που πιάνω στον τόπο µου σε αυτό το παραγάδι είναι 
σχεδόν αποκλειστικά σφυρίδες και σπανιότερα καµιά στήρα από 1,5 
κιλό και πάνω. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν χρησιµοποιώ χο-
ντρές πετονιές γιατί τα ψάρια αυτά δεν είναι καθόλου µαχητικά ό-
ταν πιαστούν στο παραγάδι. Έχω πιάσει µια σφυρίδα 9,750 κιλά. 

Για να το κάνει όµως αυτό κανείς χρειάζεται οπωσδήποτε «δεξα-
µενή διατήρησης ζωντανού», γιατί ο χρόνος από τη στιγµή που θα 
πιαστεί το ψαράκι - δόλωµα, µέχρι την ώρα που θα δολωθεί είναι 
αρκετός και δεν µπορεί να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση µε άλλον 
τρόπο. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τα ψάρια που κάνουν καλή 
δουλειά είναι τα παρακάτω: 

Σκαρµός, κοκωβιός, λαπίνα ή χειλού, σπάρος, αυλιάς, µαρίδες ή 
τσέρουλες, µικρά φαγκρόπουλα, λυθρίνια, γύλοι, περκόχανα κ.λ.π. 

Αν πιαστούν µε καθετή κάνουν µόνο αυτά που θα αγκιστρωθούν 
από τα χείλη, γιατί αλλιώς ψοφάνε σύντοµα. 

Εξαιρετικό δόλωµα, ειδικά για σφυρίδες, είναι το µικρό µουγκρί 
το οποίο όταν το πιάσεις κόβεις το αγκίστρι µέσα του για να µην το 
χαλάσεις. 

Ένα ακόµη εξαιρετικό δόλωµα είναι οι καλογρίτσες, αλλά αυτές 
µόνο µε γρίπο (ή κωλοβρέχτη), δηλαδή ένα είδος µικρής τράτας που 
σέρνεται µε το χέρι, πιάνονται µαζικά σε ποσότητες, πράγµα όµως 
που σήµερα απαγορεύεται αυστηρά. 

Σε µικρότερες ποσότητες οι καλογρίτσες πιάνονται επίσης και µε 
τη λεγόµενη «σηκωτή απόχη», η οποία όµως και αυτή απαγορεύεται 
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γιατί παραπέµπει στο εργαλείο «σταφνοκάρι» το οποίο επίσης απα-
γορεύεται. 

Το κεφαλόπουλο δεν κάνει, γιατί µετά τα 10-15 µέτρα βάθος ψο-
φάει, εκτός αν χρησιµοποιηθεί σε ρηχά µέρη για λαβράκια ή κάποιο 
άλλο αρπακτικό αφρόψαρο (γοφάρια κ.λ.π.) όπου είναι άριστο. 

Ειδικά τον σκαρµό τον καρφώνουµε χώνοντας το αγκίστρι στην 
τρύπα του πρωκτού του και το βγάζουµε από δίπλα. 

Ερώτηση 1.9. 
Όταν καλάρουµε σε βαθιά νερά, πάνω από τα 100 µέτρα, µήπως 

θα πρέπει να αυξήσουµε το πάχος της µάνας του παραγαδιού και από 
0,70 να το κάνουµε 0,80 ή και παραπάνω; 

Απάντηση: 
Κανένα παραγάδι µου δεν έχει µάνα χοντρότερη από 0,70. Έχει 

συµβεί να ρίξω µια και µόνο φορά σε βάθος 130 µέτρων ενώ συνή-
θως τα βάθη που δουλεύω είναι µέχρι 80 µέτρα. 

Αν ρίχνουµε ταχτικά πάνω από αυτό το βάθος, τότε η χρήση κά-
ποιου είδους µηχανικού µέσου είναι υποχρεωτική, οπότε αυτός ο 
παράγοντας επιβάλει και πάχος µάνας παραγαδιού από 100 και πά-
νω (συνήθως δουλεύουν 120) και πολύ µεγαλύτερες και βαθύτερες 
λεκάνες, γιατί αυτές βολεύουν στο σήκωµα µε το υδραυλικό ή ηλε-
κτρικό βίντζι που χρησιµοποιούν αυτοί που ρίχνουν χοντρά παρα-
γάδια στα βαθιά. 

Η γνώµη µου είναι ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να µείνουν στην 
αποκλειστική χρήση των επαγγελµατιών παραγαδιάρηδων, γιατί το 
καλάρισµα παραγαδιών σε τόσο βαθιά νερά συµπαρασύρει ως ανα-
γκαία και άλλα εξαρτήµατα εκτός από το υδραυλικό βίντζι, όπως 
κατάλληλο σκάφος, βαριά µολύβια κ.λ.π. 

Ερώτηση 1.10. 
Στα µέτζα και χοντρά παραγάδια µπορούµε να χρησιµοποιούµε το 

κόλπο µε τους φελλούς και τα µολύβια που περιγράφεις στο βιβλίο 
σου; 
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Απάντηση: 
Το κόλπο µε τους φελλούς και τα µολύβια, που περιγράφω στο 

βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγαδιού», αποσκοπεί σε συγκεκρι-
µένες επιδιώξεις, τις εξής: 

– Να αποφεύγονται τα πολλά κολλήµατα και οι απώλειες τµηµά-
των του παραγαδιού, κυρίως όταν καλάρουµε σε δύσκολους τόπους. 

– Να διατηρούνται τα δολώµατα σε κάποιο ύψος από το βυθό, 
ώστε να µην καταστρέφονται σύντοµα από τους διάφορους οργανι-
σµούς που κυκλοφορούν εκεί (αστερίες, σκουλήκια, οστρακοειδή 
κ.λ.π.). Πρέπει όµως να διευκρινίσω ότι αν και στη θεωρία αυτές οι 
επιδιώξεις φαίνονται εφικτές, στην πράξη δεν επιτυγχάνονται τόσο 
αποτελεσµατικά, αφού κολλήµατα παρατηρούνται ακόµη και όταν 
το παραγάδι είναι εφοδιασµένο µε αυτές τις τεχνικές. Οι συνέπειες 
όµως µπορώ να διαβεβαιώσω ότι µειώνονται δραστικά. 

Εποµένως τίποτα δεν εµποδίζει ώστε να εφαρµόζονται αυτές οι 
τεχνικές σε όλα τα είδη των παραγαδιών εφόσον ο ψαράς έχει τη 
διάθεση να τις χρησιµοποιήσει, γιατί στην πραγµατικότητα είναι µια 
«ευκολία» στη δουλειά του παραγαδιού και τίποτε άλλο. 

Τα τελευταία 5 περίπου χρόνια, εγώ µόνο τέτοια παραγάδια (είτε 
ψιλά, είτε µέτζα) καλάρω για τους εξής λόγους: 

Τα µέρη στα οποία παλιότερα έπιανα καλά ψάρια, τώρα δεν έ-
χουν σχεδόν τίποτα. Έτσι έχω υποχρεωθεί να ρίχνω µόνο σε δύσκο-
λους βυθούς, όπου µόνο µε αυτόν τον τρόπο έχω πιθανότητες να 
σηκώσω το παραγάδι µου σχετικά αρτιµελές. Ένα από τα µέρη που 
καλάρω ταχτικότατα οι ντόπιοι το ονοµάζουν «τα κολλήµατα» και 
όσες φορές ψαρεύω εκεί µε παραγάδι δεν έχει τύχει ποτέ να δω κά-
ποιον να κάνει το ίδιο! Πάντα µόνος µου είµαι γιατί όλοι οι άλλοι 
µάλλον το αποφεύγουν. 

Χοντρά παραγάδια ρίχνω σπανιότατα γιατί στα µέρη µου δεν έχω 
κατάλληλους τόπους. Προτιµώ τις µικρές «µπασταρδιές», δηλαδή 
χοντρά παραγάδια µε πολύ λίγα αγκίστρια, 10-15 το πολύ. ∆εν βλέ-
πω όµως κανένα λόγο για να µην χρησιµοποιηθούν αυτές οι τεχνι-
κές και σε αυτό το είδος παραγαδιών, εφόσον βέβαια αυτό κρίνεται 
ωφέλιµο για τον συγκεκριµένο τόπο, ανάλογα µε τη µορφολογία 
του και τα αναµενόµενα θηράµατα. 
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Ερώτηση 1.11. 
Φτιάχνω ένα µέτζο 13αρι το µισό 12αρι το άλλο µισό. Ο σκοπός 

είναι να πέφτει σε έναν εξαιρετικά σκληρό τόπο στα 35-40 µέτρα σε 
κατρακύλι. Έχω ήδη αποφασίσει και τα έχω δέσει µια όργια παρά-
µαλλο σε µεσηνέζα 0,50. 

Τα ψάρια που ψάχνω εκεί είναι µεγάλοι σαργοί, στείρες, σκορπίνες 
και καµία τσιπούρα. Στο µπόι από 700 γραµµ. έως 2,5 κιλά. 

Αυτό που µε προβληµατίζει είναι η µάνα. Το θέµα είναι τι διατοµή 
0,70 ή 0,80; Έχω παρατηρήσει ότι οι χοντρότερες µάνες κάνουν πε-
ρισσότερα σκαλώµατα, ίσως γιατί τις παρασέρνουν ευκολότερα τα 
ρέµατα, ίσως πάλι να ήταν τυχαίο γεγονός που παρατήρησα εγώ τις 
τελευταίες φορές στο εν λόγω σηµείο. 

Ποια η άποψη σου; 

Απάντηση: 
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν θα είναι µονολεκτική, αλλά 

θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη λογική που ισχύει σε σχέση µε τις 
µάνες και τα παράµαλλα των παραγαδιών, έτσι ώστε να µπορεί κα-
νείς να δίνει µόνος του τις απαντήσεις όταν έχει ανάλογους προ-
βληµατισµούς. 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεχωρίσουµε τα παραγάδια σε δυο µε-
γάλες κατηγορίες: 

– Αυτά που λεβάρονται µε το χέρι, και 
– Αυτά που λεβάρονται µε µηχανικά µέσα. 
Το σηµείωµα αυτό αφορά την πρώτη κατηγορία. Για την δεύτερη 

ισχύουν διαφορετικά πράγµατα, για διάφορους λόγους που δεν είναι 
του παρόντος. 

Προσπαθώντας να βάλουµε τους κανόνες, ας ξεκινήσουµε πρώτα 
από το µήκος των παράµαλλων. 

Γιατί ένα παράµαλλο πρέπει να είναι µια οργιά (170 πόντους) και 
όχι µισή ή κάτι άλλο; Έχει ποτέ σκεφτεί κανείς ποιες είναι οι παρά-
µετροι που καθορίζουν αυτόν τον παράγοντα; Αν όχι, αξίζει να πα-
ρακολουθήσουµε τους παρακάτω συλλογισµούς: 

Σίγουρα µια από αυτές τις παραµέτρους είναι το είδος του δολώ-
µατος. Αν το παραγάδι πρόκειται να δολωθεί π.χ. µε ζωντανό ψάρι, 
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τότε είναι φανερό ότι το παράµαλλο θα πρέπει να είναι αρκετά µα-
κρύ ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο ζωντανό ψαράκι να κυκλοφο-
ρήσει και να κάνει όσες περισσότερες κινήσεις µπορεί, γιατί µε αυ-
τόν τον τρόπο θα ξεγελαστεί το θήραµα και θα τσιµπήσει το δόλω-
µα. 

Άρα σε ένα παραγάδι που θέλουµε να έχουµε τη δυνατότητα όπο-
τε µπορούµε να δολώνουµε «και» ζωντανό, επιβάλλεται το παρά-
µαλλο να έχει σεβαστό µήκος, δηλαδή µιας ή και παραπάνω οργιάς. 

Η γενική τάση µας πάντως πρέπει να είναι να δίνουµε όσο λιγό-
τερο µήκος µπορούµε στο παράµαλλό µας, γιατί όσο µεγαλύτερο 
είναι το µήκος του, τόσο δυσκολότερο γίνεται το νετάρισµα και γε-
νικά η διαχείριση του παραγαδιού. 

Σε ένα παραγάδι όµως που είναι ψιλό ή µέτζο, δηλαδή σε ένα πα-
ραγάδι που «ποτέ» δεν πρόκειται να δολωθεί µε ζωντανό, ποια είναι 
η παράµετρος που καθορίζει το µήκος του παράµαλλου; Προσωπικά 
δεν βλέπω γιατί ένα παράµαλλο 60 πόντων µήκους θα ξεγελάει κα-
λύτερα ένα ψάρι από ένα παράµαλλο 50 πόντων µήκους. Άρα η πα-
ράµετρος δεν µπορεί να αναζητηθεί σε αυτόν τον παράγοντα. 

Αν για παράδειγµα επιχειρήσουµε να φτιάξουµε ένα ψιλό παρα-
γάδι µε παράµαλλα 10 πόντων, τότε θα διαπιστώσουµε ποια είναι η 
παράµετρος που καθορίζει ότι τα παράµαλλα σε αυτά τα παραγάδια 
πρέπει να είναι περίπου 60-70 πόντους. Γιατί στο παραγάδι που το 
παράµαλλο θα είναι 10 πόντους, όταν το αγκίστρι καρφωθεί στην 
πλαστική λουρίδα που παίζει το ρόλο του φελλού, η µάνα θα στέκε-
ται παράξενα ψηλά µέσα στη λεκάνη και ο κόµπος που δένει το πα-
ράµαλλο πάνω της θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ακριβώς από 
κάτω από το καρφωµένο αγκίστρι. ∆εν θα έχει δηλαδή τη δυνατό-
τητα να πάει ούτε στον πάτο της λεκάνης, ούτε φυσικά σε κάποιο 
άλλο σηµείο που θα βρίσκεται στην απέναντι µεριά, όσο µικρή και 
να είναι αυτή η λεκάνη. Άρα η µάνα δεν θα µπορεί να κουλουριάζε-
ται σωστά µέσα στη λεκάνη. 

Αν µετρήσουµε πόση είναι η απόσταση από το χείλος της λεκά-
νης µέχρι τον πάτο της και από εκεί µέχρι το απέναντι σηµείο του 
πάτου σε µια λεκάνη Νο 4 θα δούµε ότι αυτή η τεθλασµένη γραµµή 
έχει µήκος περίπου 80 πόντους. Προφανώς σε µια λεκάνη µεγαλύ-
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τερη, αυτό το µήκος θα είναι ακόµη µεγαλύτερο. 
Επειδή τα ψιλά παραγάδια µπορούν να µαζεύονται σε µικρότερες 

λεκάνες από τα µέτζα, γι’ αυτό και µόνο τα παράµαλλά τους µπο-
ρούν να είναι κοντύτερα από τα µέτζα. 

∆ηλαδή όσο χοντραίνει το παραγάδι, µεγαλώνει και η λεκάνη και 
εποµένως πρέπει ανάλογα να µεγαλώνει και το παράµαλλό µας, για 
να µπορεί η µάνα να κουλουριάζεται σωστά στην λεκάνη, πάντα 
φυσικά µε την εξαίρεση του ζωντανού δολώµατος για το οποίο ήδη 
εξήγησα. 

Κοντολογίς ένας καλός κανόνας που µπορούµε να ακολουθούµε 
είναι ο εξής: 

Στα ψιλά µήκος παράµαλλου 0,70 πόντους. 
Στα µέτζα µήκος παράµαλλου 1 µέτρο 
Στα χοντρά µήκος παράµαλλου 1,5 µέτρο. 
Τα νούµερα αυτά σηµειώνονται και στο βιβλίο µου «Η Τέχνη 

του Παραγαδιού», στο σχετικό εδάφιο, αλλά όπως ήδη εξήγησα 
δεν είναι «ευαγγέλιο», γιατί µπορούν να µεταβάλλονται ανάλογα µε 
τα υλικά (λεκάνες κ.λ.π.) που χρησιµοποιεί ο καθένας. 

Η τάση πάντως του κατασκευαστή του παραγαδιού, θα πρέπει να 
είναι σε σταθερή βάση η µείωση του µήκους των παράµαλλων, για-
τί αυτό διευκολύνει, όπως ήδη είπαµε, στο νετάρισµα, που είναι από 
τις πιο χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες στη δουλειά του πα-
ραγαδιού, ενώ η επιµήκυνσή του δεν προσφέρει απολύτως τίποτα 
θετικό. 

Σε σχετική συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο µου επισηµάνθηκε 
ότι καλό είναι στα παράµαλλα να δίνουµε και λίγη «χάρη», δηλαδή 
να τα κάνουµε λίγο µακρύτερα από αυτό που µας επιβάλλει ο κανό-
νας, ώστε αν το παράµαλλο κοπεί στην άκρη του να µπορεί σε αυτό 
να ξαναδεθεί αγκίστρι χωρίς να χρειαστεί ολοκληρωτική αντικατά-
στασή του. 

Ας δούµε τώρα τι πρέπει να ισχύει σχετικά µε το πάχος της µεση-
νέζας των παράµαλλων, το οποίο θα µας οδηγήσει και στο πάχος 
της µάνας. Παρακάτω θα καταλάβουµε το γιατί. 

Το 0,35 µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελεί το πάχος εκκίνη-
σης των παράµαλλων, γιατί λεπτότερη από αυτήν τη µεσηνέζα, ε-
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κτός από το πρόβληµα της µικρής αντοχής, θα µας δηµιουργήσει 
και προβλήµατα στο νετάρισµα, µε την έννοια ότι όσο λεπτότερη 
είναι µια µεσηνέζα τόσο µεγαλύτερη η τάση της για µπέρδεµα και 
βυρίνιασµα ή κατσάρωµα. 

Επειδή όσο χοντραίνουν τα παραγάδια µεγαλώνουν και τα ανα-
µενόµενα θηράµατα, ανάλογα πρέπει να χοντραίνουν και τα παρά-
µαλλά τους. 

Με τη λογική αυτή στο ίδιο εδάφιο του βιβλίου µου, έχω κατα-
γράψει τον εξής κανόνα: 

Ψιλά παραγάδια: πάχος παράµαλλου 0,35 - 0,40 
Μέτζα παραγάδια: πάχος παράµαλλου 0,45 - 0,50 
Χοντρά παραγάδια: πάχος παράµαλλου 0,55 - 0,60 
Ίσως κάνει εντύπωση ότι το όριο στο πάχος του παράµαλλου εί-

ναι το 0,60 και όχι περισσότερο. Αυτό έχει την εξήγησή του στους 
εξής συλλογισµούς: 

Ελάχιστα ψάρια µπορούν να κόψουν ένα παράµαλλο πάχους 0,60 
απλώς τραβώντας το, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να αντέχουν και τον 
αφόρητο πόνο που τους προκαλεί αυτό. 

Να σηµειωθεί ότι τα ψάρια µπορούν και τραβάνε µε δύναµη µόνο 
όταν έχουν αγκιστρωθεί από τα χείλη, γιατί η στοµατική κοιλότητα 
των ψαριών δεν διαθέτει πολλά αισθητήρια νεύρα. Αντίθετα όταν το 
αγκίστρι έχει φτάσει στο στοµάχι τους, πράγµα που στο παραγάδι 
είναι σχεδόν ο κανόνας, το ψάρι παραδίνεται σχεδόν αµαχητί. 

Ακόµη, ότι το νήµα που τραβάει το ψάρι προσπαθώντας να ελευ-
θερωθεί, δεν είναι δεµένο κάπου σταθερά, αλλά διαθέτει συνήθως 
αρκετή ελαστικότητα ώστε να µην «κοντράρει» και να διευκολύνει 
έτσι το σπάσιµό του. 

Επίσης ότι στη θάλασσα το βάρος του ψαριού είναι πολύ λιγότε-
ρο από αυτό που φαίνεται στη ζυγαριά στην επιφάνεια, γιατί εκεί 
αφαιρείται το µέγεθος της άνωσης που είναι σχεδόν όσο το βάρος 
του ψαριού ή και περισσότερο, αφού όταν το ψάρι βγει στην επιφά-
νεια επιπλέει και σπάνια βυθίζεται, πράγµα που σηµαίνει ότι το βά-
ρος του µέσα στο νερό αντισταθµίζεται, δηλαδή είναι ουσιαστικά 
µηδενικό. 

Ο µόνος τρόπος για να κοπεί το παράµαλλο είναι όταν το ψάρι 
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διαθέτει κοφτερά δόντια ή κάποιος άλλος παράγοντας, όπως η τριβή 
σε κοφτερά βράχια κ.λ.π. πράγµα το οποίο δεν διορθώνεται και πο-
λύ βάζοντας χοντρότερα παράµαλλα, αλλά ειδικού τύπου, όπως τα 
συρµάτινα κ.λ.π. που χρησιµοποιούµε όταν αναµένουµε τέτοιου εί-
δους «αντιστάσεις». (Η τεχνική των συρµάτινων παράµαλλων λέγε-
ται «µπατουνάρισµα». Το παράµαλλο δεν είναι όλο συρµάτινο αλλά 
µόνο σε ένα µικρό κοµµάτι του στην άκρη που δένεται το αγκίστρι). 

Η τάση λοιπόν είναι να βάζουµε όσο το δυνατόν λεπτότερα πα-
ράµαλλα γιατί αυτά κουλουριάζονται καλύτερα στις λεκάνες, ξεγε-
λάνε πιο εύκολα τα θηράµατα, αλλά και για τον λόγο που θα εξηγή-
σω παρακάτω, που είναι και η ουσία της ερώτησης. 

Αν επιχειρήσουµε να δέσουµε ένα παράµαλλο πάχους 0,70 σε µια 
µάνα ίδιου πάχους θα διαπιστώσουµε ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Ο 
λόγος είναι ότι το πάχος του παράµαλλου δηµιουργεί έναν τέτοιο 
κόµπο που τσακίζει τη µάνα και δεν την κρατάει ντούρα και ευθεία 
όπως πρέπει να είναι. Αυτός είναι ο ένας λόγος που το παράµαλλο 
πρέπει να είναι σηµαντικά λεπτότερο από τη µάνα. 

Ο άλλος είναι φυσικά ότι όταν το αγκίστρι κολλήσει κάπου στο 
βυθό πρέπει να κοπεί πρώτα το παράµαλλο και όχι η µάνα για ευ-
νόητους λόγους. 

Χωρίς να προχωρήσουµε σε βαθύτερη ανάλυση, από την εµπει-
ρία έχει διαµορφωθεί ο γενικός κανόνας ότι η µάνα των παραγαδιών 
πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 0,20 χιλιοστά χοντρότερη από το 
αντίστοιχο παράµαλλο, ώστε αυτό να µπορεί να δεθεί πάνω της 
στρωτά και χωρίς πρόβληµα. Εδώ παίζουν ένα µικρό ρόλο και οι 
ποιότητες των υλικών (µαλακά - σκληρά κ.λ.π.). 

Από την άλλη όµως η µάνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λε-
πτότερη για δυο λόγους: 

– Όσο λεπτότερη είναι τόσο καλύτερα στρώνει στη λεκάνη. 
– Όσο λεπτότερη είναι τόσο πιο εύκολα κόβεται όταν το παραγά-

δι κολλήσει σε τέτοιο βαθµό που θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Όσο 
παράξενο και αν φαίνεται αυτό, είναι καλό να γνωρίζουµε ότι άν-
θρωποι στη θάλασσα έχουν κόψει τα χέρια τους, γιατί τυλίγοντας το 
παραγάδι στον καρπό τους προσπάθησαν να ξεκολλήσουν τη βρα-
χωµένη (ή χαρακωµένη όπως λέµε) µάνα και όταν πια αποφάσισαν 
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ότι αυτή δεν ξεκολλάει µε τίποτα ήταν πια αργά για να αµολήσουν 
το µπερδεµένο πάνω στην παλάµη τους παραγάδι, όπως η βάρκα 
παρασερνόταν ίσως και από κάποια µικρή φουρτούνα και το χέρι 
τους πλήρωσε την αµάθειά τους. Αν όµως η µάνα ήταν πάχους µέ-
χρι 0,70, όπως συστήνω στο βιβλίο µου, αυτός ο κίνδυνος δεν θα 
υπήρχε, γιατί θα είχε ήδη κοπεί πολύ πριν αρχίσει να χώνεται στη 
σάρκα της παλάµης του ψαρά. 

Όταν κάποια εποχή είχα την ατυχή έµπνευση να κάνω όλα µου τα 
παραγάδια µε µάνες Νο 100, πιστεύοντας ότι έτσι θα µειώσω τα 
µπερδέµατα και θα κάνω το νετάρισµα πιο εύκολο, είχα µια τέτοια 
πολύ οδυνηρή εµπειρία. Μου πήρε ένα χειµώνα για να τα κάνω 
100άρια και άλλον ένα για να τα ξανακάνω 70άρια, χώρια τα έξοδα 
που έκανα. 

Στο κεφάλαιο του βιβλίου µου που έχει τίτλο «Τι πρέπει να προ-
σέχουµε», το έχω ήδη συµπεριλάβει και ως γεγονός και ως συµβου-
λή προς τους πρωτόπειρους. 

Άρα λοιπόν το συγκεκριµένο παραγάδι που συζητάµε πρέπει κα-
τά τη γνώµη µου να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Μήκος παράµαλλου 0,70 έως 1 µέτρο το πολύ. 
Πάχος παράµαλλου 0,45 - 0,50. 
Πάχος µάνας: 0,70. 
Σχετικά µε τις ποιότητες και τις φίρµες των υλικών, αποφεύγω να 

δίνω συµβουλές για ευνόητους λόγους. Μόνο όσοι µε γνωρίζουν 
προσωπικά γνωρίζουν τις ποιότητες που χρησιµοποιώ εγώ. Το µόνο 
που θα µπορούσα εδώ να συµπληρώσω είναι ότι βρίσκω πολύ λει-
τουργικό από πλευράς ευκολίας να µην υπάρχει µεγάλη ποικιλία 
ποιοτήτων. Για το λόγο αυτό εγώ χρησιµοποιώ µία ποιότητα για ό-
λες τις ανάγκες. Όπως βολεύεται ο καθένας. 
Και µια τελευταία σηµείωση: Με τα µέχρι τώρα δεν έχω απα-

ντήσει στο ερώτηµα «πότε φτιάχνουµε παραγάδια µε χοντρότερες 
µάνες, όπως αυτά που βλέπουµε στα επαγγελµατικά παραγαδιάρι-
κα». Η απάντηση είναι «µόνο όταν το λεβάρισµά τους γίνεται µε 
µηχανικά µέσα (υδραυλικά ή ηλεκτρικά βίντζια) και όχι µε το χέρι, 
γιατί τότε όχι µόνο µπορούµε να το κάνουµε αυτό, αλλά και γιατί 
επιβάλλεται, γιατί τα µηχανήµατα αυτά λεβάρουν τόσο καλύτερα το 
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παραγάδι, όσο χοντρότερη είναι η µάνα του». 

Ερώτηση 1.12. 
Πώς το βλέπεις αυτό το αγκίστρι; Το θέλω για χοντρό παραγάδι 

για µαγιάτικα. Είναι mustad νούµερο 8. 

Απάντηση: 
Σε αυτά τα παραγάδια πρέπει να 

βάζουµε µόνο τα κλασικά παραγα-
δίσια γαλβανιζέ ενισχυµένα αγκί-
στρια ή ανοξείδωτα, σε νούµερα όχι 
πολύ µεγαλύτερα από Νο 8 - Νο 10, 
γιατί µην ξεχνάµε ότι προσπαθούµε 
να ξεγελάσουµε ένα από τα πονηρό-
τερα ψάρια που όλα αυτά τα εξετά-
ζει πολύ αναλυτικά µέχρι να απο-
φασίσει να τα βάλει στο στόµα του. 

Στο παραγάδι τα αγκίστρια δεν 
λειτουργούν όπως στην καθετή ή τη συρτή µε φύλακα ή τη ζόκα ή 
τις διάφορες συρτές αφρού ή βυθού, όπου πρέπει να «καρφώνουν» 
µε το τράβηγµα του ψαρά και σχεδόν πάντα το ψάρι πιάνεται από 
κάποιο µέρος των χειλιών του, οπότε εκεί χρειάζονται άλλου είδους 
αγκίστρια, όπως στραβά, µε µεγαλύτερο άνοιγµα (άρπαγµα) κ.λ.π. 

Στο παραγάδι 9 στις 10 φορές το ψάρι παίρνει το αγκίστρι βαθιά 
στο στοµάχι του ή στην αρχή του οισοφάγου του, απ’ όπου είναι α-
πίθανο να ξαγκιστρωθεί. Αυτός είναι ο λόγος που τα παραγαδίσια 
αγκίστρια έχουν τη µορφή που έχουν, η οποία έχει προκύψει µέσα 
από χρονών µελέτες και εµπειρίες που δείχνουν ότι αυτό είναι το 
ενδεδειγµένο σχήµα για να επιτυγχάνεται το ζητούµενο µε τον κα-
λύτερο τρόπο. 

Και όπως θα παρατηρήσουµε, όλες οι εταιρίες, όταν ζητήσουµε 
παραγαδίσια αγκίστρια, θα µας δώσουν αυτά µε την κλασική µορφή 
και όχι κάτι σαν κι αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία. 

Στο παραγάδι οι περιπτώσεις που το ψάρι καρφώνεται από τα 
χείλη είναι ελάχιστες και βέβαια σε αυτές υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
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ξεψαρίσµατος, κυρίως αν και ο ψαράς δεν είναι αρκετά έµπειρος. 

Ερώτηση 1.13. 
Θέλω να φτιάξω ένα παραγάδι που θα το ρίχνω σε βάθος από 40 - 

80 µέτρα. Θα το δολώνω µε σαρδέλα παπαλίνα ολόκληρη ή µε ζω-
ντανά ψαράκια, όπως γύλους, πέρκες κ.λ.π. 

Εκεί που συνήθως ψαρεύω έχει τόνους, µαγιάτικα, συναγρίδες και 
φαγκριά. 

Λέω να βάλω µάνα 100, παράµαλλο 0,80, απόσταση το ένα αγκί-
στρι από το άλλο 5 οργιές. 

Το παραγάδι θα απαρτίζεται από 30 αγκίστρια. 
Τι λες εσύ; Οι διατοµές πώς σου φαίνονται; 

Απάντηση: 
Οι παρατηρήσεις µου είναι οι εξής: 
Το παράµαλλο δεν πρέπει να είναι τόσο χοντρό, γιατί ειδικά αν 

δολώνουµε ζωντανό, τόσο χοντρή µεσηνέζα δεν θα του δίνει την 
ευχέρεια να κινείται όσο και όπως πρέπει. Μια µεσηνέζα Νο 0,60 
είναι αρκετή. 

Για τη µάνα το Νο 100 είναι εντάξει όταν ρίχνεις βαθιά, αλλά δεν 
θα πείραζε σε τίποτα αν το κάναµε 0,80. 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: 
Όταν δολώνουµε ζωντανό, τα αγκίστρια δεν χρειάζεται να είναι 

τόσο κοντά, γιατί το ζωντανό φαίνεται από µακριά. ∆ηλαδή η από-
σταση των 5 οργιών είναι εντάξει για την παπαλίνα αλλά για το ζω-
ντανό θα πρέπει να είναι το διπλάσιο. 

Για να µην όµως υποχρεωθούµε να φτιάξουµε δυο διαφορετικά 
παραγάδια, µπορούµε να φτιάξουµε ένα σαν κι αυτό που αναφέρε-
ται στην ερώτηση, αλλά όταν δολώνουµε ζωντανό να δολώνουµε 
αγκίστρι παρά αγκίστρι. ∆ηλαδή ένα αγκίστρι δολωµένο και ένα 
άδειο, γιατί άλλωστε δεν θα είναι και πολύ εύκολο να βρίσκουµε 30 
ζωντανά ψαράκια. 

Καλό είναι να γνωρίζουµε ότι το καλύτερο ζωντανό δόλωµα είναι 
η καλόγρια αν και πολλές φορές οι προτιµήσεις των ψαριών διαφέ-
ρουν από τόπο σε τόπο. 
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Ερώτηση 1.14. (συνέχεια της προηγούµενης): 
Το 0,60 παράµαλλο δεν είναι πολύ λεπτό; Αν πέσει καµιά µεγάλη 

συναγρίδα (6+) ή ένας τόνος, δεν θα κοπεί; 
Έχεις να µου προτείνεις κάποιο νούµερο αγκιστριού για το παρα-

γάδι που σου προανέφερα; 
Και κάτι ακόµα. Έχω δει παραγάδια φτιαγµένα από λεπτό σχοινί 

για µάνα. Τα έχεις δουλέψει ποτέ; 

Απάντηση: 
– Οι µεσηνέζες στα παραγάδια δεν κόβονται τόσο εύκολα για δυο 

λόγους: 
Ο ένας είναι ότι το παραγάδι δεν είναι δεµένο κάπου σταθερά και 

δεν κοντράρει. Λειτουργεί δηλαδή σαν ελατήριο και ανακουφίζει 
τις τάσεις που ασκεί το ψάρι. Αν προσπαθήσει κανείς να κόψει µια 
µεσηνέζα Νο 0,60 τότε θα δει πόσο δύσκολο είναι να τα καταφέρει. 
Τότε µπορεί να καταλάβει γιατί ούτε ένας οργανισµός µε το 1/10 
του βάρους του δεν µπορεί και αυτός τόσο εύκολα να τα καταφέρει. 

Τα ψάρια που ξεψαρίζουν σπάνια κόβουν τις πετονιές αλλά συ-
νήθως είναι καρφωµένα από κάποια άκρη των χειλιών τους η οποία 
κόβεται και τα απελευθερώνει. 

– Για το Νο του αγκιστριού δεν χρειάζεται να βάλουµε πολύ χο-
ντρό. Το Νο 9 ή 10 είναι εντάξει. 

– Το λεπτό σχοινί που αναφέρεται στην ερώτηση είναι νήµα και 
όχι απλός σπάγκος. Τα νήµατα που κυκλοφορούν σήµερα, είναι πο-
λύ ακριβότερα από τις µεσηνέζες και δεν τα προτείνω γιατί µπερ-
δεύονται πολύ εύκολα όταν λεβάρουµε το παραγάδι. Τα περισσότε-
ρα είναι κατασκευασµένα για να δουλεύονται µε µηχανάκια στα ει-
δικά καλάµια ψαρέµατος ή σε ηλεκτρικές ανέµες σε ψαρέµατα βα-
θιάς καθετής και όχι για να χρησιµοποιούνται ως µάνα σε παραγά-
δια. 

Παλιά όλα τα παραγάδια είχαν για µάνα σπάγκο γιατί οι µεσηνέ-
ζες ήταν πολύ ακριβές και σπάνιες. Τα παραγάδια τότε τα φτιάχνανε 
µε ένα ειδικό σπάγκο που τον έλεγαν υδραίικο. Ήταν ένα είδος λευ-
κού βαµβακερού νήµατος το οποίο το έβαφαν βουτώντας το σε νερό 
που έβραζε, µέσα στο οποίο έβαζαν φλούδες πεύκου κι έτσι αυτό 
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έπαιρνε καφέ σκούρο χρώµα, σκλήραινε και γινόταν ανθεκτικότερο 
στο σάπισµα. 

Ο σπάγκος αυτός έχει µερικά πλεονεκτήµατα, τα εξής: 
– ∆εν µπερδεύεται εύκολα γιατί είναι αρκετά σκληρός. 
– Βολεύει αρκετά στο λεβάρισµα του παραγαδιού γιατί δεν γλι-

στράει στο χέρι. 
– Είναι µεγαλύτερης αντοχής και πλεονεκτεί σε σχέση µε τη µε-

σηνέζα, όταν το ζητούµενο είναι αυτό. (Ίσως φανεί παράξενο, αλλά 
το παραγάδι σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλεται να µπορεί να 
κόβεται σχετικά εύκολα. Αυτό συµβαίνει όταν την ώρα του λεβαρί-
σµατος οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές και αντιµετωπίζουµε 
ταυτόχρονα υπερβολικά σκαλώµατα και δυσκολίες). 

Ο σπάγκος έχει όµως και αρκετά µειονεκτήµατα, τα εξής: 
– Οι σπάγκοι που σήµερα διατίθενται για τέτοια δουλειά είναι 

πολύ πιο ακριβοί από τις µεσηνέζες. 
– ∆εν είναι καθόλου διαφανείς γεγονός που σε ορισµένες περι-

πτώσεις επηρεάζει τα θηράµατα, που όσο περνούν τα χρόνια γίνο-
νται όλο και πιο φιλύποπτα. 

– Μερικοί από αυτούς δεν είναι βυθιζόµενοι και εποµένως είναι 
ακατάλληλοι γι’ αυτή τη δουλειά. 

– Όταν χρησιµοποιηθούν σε ψιλά παραγάδια και τύχει τα αγκί-
στρια να καρφωθούν πάνω τους είναι δύσκολο να ξεκαρφωθούν 
χωρίς να γίνει ζηµιά στη µάνα. 

– Όταν για κάποιο λόγο δηµιουργηθούν βυρίνες στη µάνα αυτές 
µπορεί να οδηγήσουν και σε ολική καταστροφή της, ενώ οι µεσηνέ-
ζες επανέρχονται σχετικά εύκολα. 

– Όπως και παραπάνω σηµείωσα, η µεγαλύτερη αντοχή των σπά-
γκων σε σχέση µε τις µεσηνέζες, πολλές φορές από πλεονέκτηµα 
καταλήγει να γίνει µειονέκτηµα, ιδίως όταν το παραγάδι σκαλώσει 
άσχηµα στο βυθό, οπότε πρέπει να κοπεί και να εγκαταλειφθεί. Αυ-
τό το χαρακτηριστικό, (η µεγάλη αντοχή) σε ειδικές περιπτώσεις 
µπορεί να οδηγήσει και σε ατύχηµα. 

Για τους λόγους αυτούς, τώρα πλέον όλα τα παραγάδια έχουν για 
µάνα µεσηνέζα, η οποία συνήθως είναι κατά 0,20 έως 0,30 χοντρό-
τερη από τα αντίστοιχα παράµαλλα. 
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Οι σπάγκοι χρησιµοποιού-
νται σπάνια και σχεδόν απο-
κλειστικά σε χοντρά παραγάδια 
που δουλεύονται σε µεγάλα 
βάθη, κυρίως για µπακαλιά-
ρους κ.λ.π. και λεβάρονται µε 
µηχανικά µέσα. 

Σε σχετική συζήτηση που έ-
γινε στο διαδίκτυο επιδείχθηκε 
µια τεχνική για το ψάρεµα του 
βλάχου, ενός µεγάλου ψαριού 
που συχνάζει σε πολύ βαθιά 
νερά και λασπώδεις συνήθως 
βυθούς, όπου το παραγάδι που 
χρησιµοποιούν έχει για µάνα 
χοντρό σπάγκο πάχους 5 mm ο 
οποίος είναι αβύθιστος για να 
κρατιέται σε κάποιο ύψος από 
το βυθό στον οποίο προστίθενται βάρη κατά διαστήµατα για να πα-
τώνει. Ο σπάγκος αυτός βολεύει πολύ στο λεβάρισµα του παραγα-
διού είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα γιατί δεν γλιστράει. 

 

Ερώτηση 1.15. 
Είµαι καινούργιος στο χόµπι και σήµερα έριξα το πρώτο µου πα-

ραγάδι ιδιοκατασκευή µε 8 αγκίστρια ανά 13 µέτρα και 2 µέτρα πα-
ράµαλλο µε ζωντανό δόλωµα για µεγάλα ψάρια αλλά τελικά έβγαλα 
µόνο µια σµέρνα και τα 4 παράµαλλα είχαν ακόµα πάνω ζωντανά τα 
δολώµατα. 

Τι ώρες είναι καλά να το ρίχνω, γιατί µάλλον η ώρα 11:00 µε 
14:00 δεν ήταν καλή. 

Απάντηση: 
Το πρώτο λάθος βρίσκεται στον πολύ λίγο χρόνο που το άφησες 

να ψαρέψει. Το παραγάδι αυτό, που στην γλώσσα των ψαράδων λέ-

Βλαχοπαράγαδο µε µάνα αβύθιστο σπάγκο 
πάχους 5 mm που καλάρεται σε πολύ βαθιά 
νερά µε τη βοήθεια βαριδιών ανάµεσα στα 

παράµαλλα. 
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γεται «µπασταρδιά» επειδή είναι πολύ µικρό, απευθύνεται σε µεγά-
λα ψάρια που αφού πιαστούν αντέχουν να παραµείνουν ζωντανά για 
µεγάλο διάστηµα κι έτσι δεν κινδυνεύουν να ψοφήσουν και να κα-
ταστραφούν. Εποµένως µπορείς να το αφήσεις πολύ περισσότερο 
χρόνο, πράγµα το οποίο το µαρτυρούν και τα δολώµατα που έφερες 
πίσω ζωντανά. Μπορείς να το αφήσεις ένα 12ωρο άνετα. Σε ότι α-
φορά το χρόνο που θα το καλάρεις έχεις όλη την άνεση να µην τρέ-
χεις αξηµέρωτα ή να ξενυχτάς. Το ζωντανό δουλεύει όλες τις ώρες 
της ηµέρας µια χαρά. 

Ερώτηση 1.16. (Συνέχεια της προηγούµενης) 
Μια ερώτηση ακόµα: Τα παράµαλλα και η απόσταση αναµεταξύ 

τους είναι καλή; 

Απάντηση: 
Όλα αυτά είναι πολύ εντάξει. Οι αποστάσεις ανάµεσα στα αγκί-

στρια θα µπορούσαν να είναι ακόµη µεγαλύτερες γιατί το ζωντανό 
φαίνεται από µακριά και ψαρεύει, αλλά αυτό εξαρτάται λίγο και 
από τη µορφή του τόπου στον οποίο καλάρεις. Συνήθως τις µπα-
σταρδιές τις καλάρουµε σε µικρούς τόπους έτσι ώστε να µη χάνου-
µε παραγάδι στα χαµένα αλλά να αξιοποιούνται όλα τα δολώµατά 
µας. 

Ερώτηση 1.17. 
Τελικά αυτό το καινούργιο ψάρι που ονοµάζεται Λαγοκέφαλος, εί-

ναι όντως επικίνδυνο ή µπορεί να καταναλωθεί µετά από κάποια κα-
τάλληλη επεξεργασία, γιατί πολλά και διάφορα ακούγονται. 

Απάντηση: 
Μετά από δηµοσίευµα σε ηλε-

κτρονική ενηµερωτική ιστοσελί-
δα της Κρήτης στην οποία ανα-
φέρεται ότι ο Λαγοκέφαλος, 
µπορεί να καταναλωθεί εάν κά-
ποιος γνωρίζει πώς να το καθα-
ρίσει, καθώς και πληροφορίες ότι 
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έχουν γίνει απόπειρες κατανάλωσης του συγκεκριµένου είδους, ε-
φιστούµε την προσοχή των καταναλωτών, των επαγγελµατιών και 
ερασιτεχνών αλιέων σχετικά µε το ψάρι Lagocephalus sceleratus 
(λαγοκέφαλος) το οποίο έχει εξαπλωθεί και «εγκατασταθεί» στην 
Κρήτη», τονίζει η Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και 
κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης. Παράλληλα, προσθέτει, ότι 
πρόκειται για είδος εξαιρετικά τοξικό και επικίνδυνο αν καταναλω-
θεί από τον άνθρωπο και δεν υπάρχει αντίδοτο στην τοξίνη (ΤΤΧ) 
που περιέχει, η οποία βρίσκεται και στη σάρκα του ψαριού και δεν 
καταστρέφεται µε το µαγείρεµα. 

Στην ανακοίνωση ακόµη επισηµαίνονται τα παρακάτω: Η τοξικό-
τητά του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ηλικία, µέγεθος, 
αναπαραγωγική περίοδος κ.α. Η τοξικότητά του αυξάνεται την πε-
ρίοδο αναπαραγωγής του, κυρίως τους θερινούς µήνες. Σε πολλές 
χώρες παρατηρούνται κάθε χρόνο δηλητηριάσεις από την κατανά-
λωσή του, µε συσχετιζόµενα ποσοστά θνησιµότητας. Τελευταίο 
γνωστό κρούσµα ήταν 2 άτοµα στην Κύπρο. Το είδος αυτό έχει χα-
ρακτηριστικό σχήµα σαν τορπίλη, δύο ασηµένιες λωρίδες στις 
πλευρές του σώµατος, στη ράχη είναι γκριζωπό µε έντονα σκούρα 
στίγµατα, δεν έχει λέπια και διαθέτει τέσσερα χαρακτηριστικά δυ-
νατά δόντια σαν ράµφος. ∆εν είναι επιθετικό ή επικίνδυνο µε άλλο 
τρόπο, εκτός αν καταναλωθεί. Η εµπορία του απαγορεύεται (Καν. 
853/2004). 

Ερώτηση 1.18. 
Ποιές ώρες είναι κατάλληλες για να καλάρουµε τα παραγάδια σε 

αµµουδιές µε βάθος 2-6 µέτρα και πόσες ώρες τα αφήνουµε να δου-
λέψουν; Αναφέροµαι σε περιοχές µε µουρµούρες. 

Απάντηση: 
Επειδή η µουρµούρες είναι ψάρια που βόσκουν κάποιες ώρες της 

νύχτας χωρίς να µπορούµε να προσδιορίσουµε ποιες ακριβώς είναι 
αυτές, οι καταλληλότερες ώρες είναι οι νυχτερινές, χωρίς να υπάρ-
χει ιδιαίτερη προτίµηση σε κάποιες από αυτές. 

Ο χρόνος που µπορεί να µείνει το παραγάδι για να ψαρέψει είναι 
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δυο περίπου ώρες. Αν το δόλωµα που θα χρησιµοποιήσουµε είναι 
µαλακό, π.χ. καραβιδάκι, τότε πρέπει να το αφήσουµε λιγότερο από 
δυο ώρες, ενώ αν είναι σκληρό, π.χ. ολοθούριο, το παραγάδι µπορεί 
να ψαρέψει περισσότερη ώρα. 

Ερώτηση 1.19. 
Θα ήθελα να µάθω να πιάνω µουγγριά. Γι’ αυτό το λόγο, θα ήθελα 

πληροφορίες για το που θα τα βρω, τι ώρες και µε ποιο δόλωµα. Το 
κλασικό φαντάζοµαι είναι ψαροδόλι και νύχτα αλλά µε ενδιαφέρουν 
όλες οι απόψεις. Επίσης, σε τί βυθό και στα πόσα µέτρα; Βέβαια, ί-
σως να αλλάζει αυτό από τόπο σε τόπο και σίγουρα θα πρέπει να πει-
ραµατιστώ και µόνος αλλά οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες! 

Απάντηση: 
Τα µουγκριά τσιµπάνε καλύτερα τις νύχτες χωρίς φεγγάρι. Οι τό-

ποι που συνηθίζουν να βρίσκονται αλλά και τα βάθη παρουσιάζουν 
µεγάλη ποικιλία. Θα έλεγα ότι υπάρχουν σχεδόν παντού αλλά στις 
διάφορες περιοχές µπορεί κανείς να παρατηρήσει µεγαλύτερες συ-
γκεντρώσεις σε µέρη όπου υπάρχουν βράχια χωρίς αυτό να είναι 
κανόνας. Μόνο µε δοκιµές µπορεί κανείς να κάνει ανίχνευση των 
τόπων στους οποίους έχουν προτίµηση σε κάθε περιοχή. 

Σε ότι αφορά το βάθος, έχουν πιαστεί πολύ µεγάλα µουγκριά σε 
όλα τα βάθη ακόµη και σε πολύ βαθιά νερά, δηλαδή πλέον των 100 
µέτρων. 

Ποικιλία ισχύει ακόµη και στα δολώµατα που µπορεί να χρησι-
µοποιήσει κανείς, δεδοµένου ότι τα µουγκριά δεν λένε όχι σχεδόν 
σε κανένα από τα συνηθισµένα δολώµατα. Αν χρησιµοποιηθεί πα-
ραγάδι τύπου χοντρό, στοχεύοντας σε µεγάλα µουγκριά, το καλύτε-
ρο δόλωµα είναι ο τάκος αφρόψαρου, δηλαδή σαρδέλα, φρίσα κ.λ.π. 

Ερώτηση 1.20. 
Θέλω να αγοράσω ένα έτοιµο παραγάδι µπορεί να µε βοηθήσει 

κάποιος; 

Απάντηση: 
Σχεδόν όλα τα καταστήµατα ειδών αλιείας, ακόµη και αυτά που 
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πραγµατοποιούν πωλήσεις µέσω διαδικτύου, διαθέτουν έτοιµα πα-
ραγάδια και αρκετά από αυτά δέχονται και παραγγελίες για εξειδι-
κευµένες κατασκευές. 

Παραγάδια κατασκευάζουν και διάφοροι ιδιώτες πολλούς των 
οποίων µπορείς να ανακαλύψεις µε έρευνα στο διαδίκτυο και να 
παραγγείλεις το παραγάδι της αρεσκείας σου. 

∆ική µου συµβουλή πάντως είναι ότι το συντοµότερο πρέπει να 
µάθεις να κατασκευάζεις µόνος σου τα παραγάδια που χρειάζεσαι, 
γιατί αυτό το εργαλείο κάθε φορά που το χρησιµοποιείς φθείρεται 
σηµαντικά µε αποτέλεσµα να θέλει µικρές ή µεγάλες επισκευές 
προκειµένου να ξαναχρησιµοποιηθεί. Εποµένως για να µπορεί κα-
νείς να το επισκευάζει πρέπει ουσιαστικά και να ξέρει να το κατα-
σκευάζει. 

Υπάρχουν βέβαια καταστήµατα και διάφοροι οικιακοί κατασκευ-
αστές που αναλαµβάνουν και τις επισκευές, ακόµη και το δόλωµα 
του παραγαδιού. Αυτό όµως είναι και πολυέξοδο και χρονοβόρο για 
να το ακολουθήσει κανείς ως πρακτική. Αν όµως το προτιµάει, οι 
κατάλληλοι επαγγελµατίες βρίσκονται πολύ εύκολα µε έρευνα στο 
διαδίκτυο ή µε ερωτήσεις στα καταστήµατα µε είδη αλιείας της πε-
ριοχής σου. 

Στη διαδικασία κατασκευής οποιουδήποτε τύπου παραγαδιού θα 
σε βοηθήσει σηµαντικά το ηλεκτρονικό βιβλίο µου «Η Τέχνη του 
Παραγαδιού» το οποίο διατίθεται δωρεάν µέσω του διαδικτύου µε 
τους τρόπους που περιγράφονται στη σελίδα 5 του παρόντος. 

Ερώτηση 1.21. 
Τι ρόλο παίζει το φεγγάρι σε σχέση µε τα διαφόρων ειδών παραγά-

δια; Με τι κριτήριο επιλέγουµε τις µέρες που θα καλάρουµε σε σχέση 
µε το φεγγάρι; 

Απάντηση: 
Ο γενικός κανόνας είναι όσο πιο ρηχά καλάρουµε, τόσο πιο σκο-

τεινή πρέπει να είναι η νύχτα. ∆ηλαδή στα ρηχά δεν καλάρουµε µε 
πολύ φεγγάρι και προτιµούµε να καλάρουµε στα βαθιά. 

Εννοείται φυσικά, ότι όταν η νύχτα δεν έχει φεγγάρι από την αρ-
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χή µέχρι το τέλος αλλά αυτό ανατέλλει ή δύει κάποια στιγµή, εµείς 
φροντίζουµε να καλάρουµε στα ρηχά τις ώρες που το φεγγάρι δεν 
έχει βγει ακόµη ή από τη στιγµή που θα δύσει και µετά. 

Όσο το φεγγάρι γεµίζει, τόσο πρέπει να φροντίζουµε να αποµα-
κρυνόµαστε από τα ρηχά και να προτιµούµε τα βαθιά, ενώ ακολου-
θούµε την αντίστροφη πορεία όταν το φεγγάρι αδειάζει, δηλαδή εί-
ναι στη «χάση» του, όπως λέγεται. 

Ερώτηση 1.22. 
Έχει σηµασία το χρώµα της µεσηνέζας που χρησιµοποιούµε στα 

παραγάδια; 

Απάντηση: 
Όχι! Αυτό που έχει σηµασία είναι η ποιότητα του υλικού, αλλά 

αυτό είναι και λίγο προσωπικό θέµα, γιατί έχει σχέση και µε το κό-
στος και µε την ευκολία εξεύρεσης του προϊόντος, ειδικά αν κατοι-
κείς σε αποµακρυσµένες περιοχές και δεν έχεις µάθει να κάνεις α-
γορές µέσω ιντερνέτ. 

Συζητώντας στις διαδικτυακές οµάδες που έχουν ανάλογα ενδια-
φέροντα θα ακούσεις πολλές προτάσεις που θα υποδεικνύουν φίρ-
µες και ποιότητες και από εκεί θα ξεκινήσεις δοκιµάζοντας µέχρι 
που να καταλήξεις σε αυτό που σου ταιριάζει. Η ποικιλία που κυ-
κλοφορεί σε αυτά τα είδη είναι τεράστια. 

Ένα καλό κριτήριο που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις είναι να 
φροντίσεις να µάθεις τα είδη που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες, 
γιατί αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω από τους ερασιτέχνες λόγω δου-
λειάς. 

Οι χρωµατιστές µεσηνέζες µπορούν να σε εξυπηρετήσουν όταν 
θέλεις να αξιολογήσεις τα δολώµατα που χρησιµοποιείς µε το τέ-
χνασµα που περιγράφω στο βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγα-
διού». Για να δεις πώς γίνεται αυτό κοίταξε στα περιεχόµενα την 
παράγραφο µε τίτλο «Πώς αξιολογούµε τα δολώµατα». 

Ερώτηση 1.23. 
Όταν στο παραγάδι κάποιο παράµαλλο καταστραφεί δένουµε άλλο 
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στο ίδιο σηµείο της µάνας χωρίς να αφαιρέσουµε τον παλιό κόµπο ή 
υπάρχει κάποιος τρόπος για να τον αφαιρέσουµε. 

Απάντηση: 
Όταν νετάρουµε τα παραγάδια µας, πρέπει να αποκαθιστούµε ό-

λες τις ζηµιές που έγιναν στο τελευταίο καλάρισµά τους ώστε να 
παραµένουν συνεχώς καινούργια. Τα παραγάδια δεν πεθαίνουν ποτέ 
να τα συντηρούµε µε αυτόν τον τρόπο, πράγµα που είναι και το σω-
στό. 

Ο κόµπος που ενώνει το παράµαλλο µε τη µάνα, αν έχει φτιαχτεί 
σωστά, αφαιρείται πολύ εύκολα ως εξής: Πρέπει να έχεις ένα πολύ 
κοφτερό κοπιδάκι σαν και αυτό που χρησιµοποιούν στη χαρτοκο-
πτική. Σέρνεις τη λεπίδα του προσεκτικά και παράλληλα πάνω στη 
µάνα του παραγαδιού και ο κόµπος κόβεται και χαλαρώνει, οπότε 
τον αφαιρείς και στη θέση του φτιάχνεις καινούργιο για να αντικα-
ταστήσεις το παράµαλλο που χάλασε. 

Ερώτηση 1.24. 
Πότε θεωρείται ότι ένα παραγάδι πάλιωσε και είναι η ώρα να πα-

ροπλιστεί και να πεταχτεί στα σκουπίδια; Υπάρχει κάποιο χρονικό ό-
ριο σε αυτό; 

Απάντηση: 
Ο τρόπος που διαχειριζόµαστε τα παραγάδια είναι να αποκαθι-

στούµε όλες τις ζηµιές που παθαίνουν κάθε φορά που καλάρονται 
στη θάλασσα, όταν τα νετάρουµε. Κάνοντας τη διαδικασία αυτή α-
ντικαθιστούµε όλα τα εξαρτήµατα του παραγαδιού που παρουσιά-
ζουν ανεπανόρθωτες φθορές και συµπληρώνουµε αυτά που χάθη-
καν. Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες αποκατάστασης είναι οι εξής: 

– ∆ένουµε καινούργια αγκίστρια όπου τα προηγούµενα χάθηκαν 
ή έχουν σκουριάσει ή καταστραφεί ώστε ο αριθµός των αγκιστριών 
του παραγαδιού µας να παραµείνει ο ίδιος µε αυτόν που ήταν πριν 
πέσει στη θάλασσα. 

– Αντικαθιστούµε τα φθαρµένα ή κατσαρωµένα υπερβολικά πα-
ράµαλλα. 

– Αντικαθιστούµε τµήµατα της µάνας του παραγαδιού που έχουν 
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χαθεί ή παρουσιάζουν µεγάλη φθορά µε καινούργια. 
Σηµείωση: Οι διαρκείς αντικαταστάσεις τµηµάτων της µάνας 

του παραγαδιού δηµιουργούν, όπως είναι φυσικό, κόµπους οι οποίοι 
ενδεχοµένως να µας ενοχλούν. Αν όµως οι κόµποι αυτοί έχουν δεθεί 
σωστά, ώστε να έχουν την απαραίτητη αντοχή και τα ξέφτια τους 
έχουν κοπεί σύριζα, ώστε να µην δηµιουργούν µπερδέµατα, τότε 
δεν ενοχλούν και µπορούµε να αδιαφορήσουµε για την ύπαρξή 
τους. 

– Αντικαθιστούµε µε καινούργια την πλαστική λουρίδα στην ο-
ποία καρφώνουµε τα αγκίστρια, όταν κρίνουµε ότι λόγω µακροχρό-
νιας χρήσης αυτή έχει αλλοιωθεί και δεν λειτουργεί πλέον σωστά. 
Πριν αντικαταστήσουµε την λουρίδα, µπορούµε να την αναποδογυ-
ρίσουµε και να την χρησιµοποιήσουµε και πάλι γιατί η πρώην κάτω 
πλευρά της συνήθως δεν έχει βλάβες. 

– Αντικαθιστούµε την πλαστική λεκάνη µε καινούργια όταν η 
παλιά έχει σπάσει, τρυπήσει κ.λ.π. 

Όταν κάνουµε όλες αυτές τις απαραίτητες εργασίες κατά το νε-
τάρισµα των παραγαδιών µας, τότε αυτά θα παραµένουν διαρκώς 
καινούργια και ετοιµοπόλεµα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα πα-
ροπλίσουµε. 

Ερώτηση 1.25: 
Έριξα ένα παραγάδι 70-40-14 δολωµένο µε αλατισµένο γαύρο σε 

βάθος 30-60 µέτρα και τα µόνα που έπιασα ήταν τέσσερα σαλάχια. Η 
αλήθεια βέβαια είναι ότι µε παρέσυρε ο βοριάς και έφυγα πολύ από 
το σηµάδι. Τι άλλα ψάρια µπορεί να υπάρχουν εκεί που είναι τα σα-
λάχια; 

Απάντηση: 
Σχεδόν τίποτα. Τα σαλάχια πηγαίνουν συνήθως σε νέτους τό-

πους, κυρίως σε λασποαµµουδερούς. ∆ύσκολα και πολύ σπάνια συ-
νυπάρχουν µε καθαρά ψάρια, δηλαδή λυθρίνια, φαγκριά κ.τ.λ. Αυ-
τοί βέβαια είναι οι βασικοί κανόνες, αλλά στη θάλασσα ποτέ δεν 
ξέρεις ... 
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Ερώτηση 1.25. 
Σε κατασκευή παραγαδιού 15 αγκιστριών µε 80-50-11 µε σκοπό να 

είναι δολωµένο µε ψάρι από καθετή, η σύνδεση παράµαλλου - µάνας 
αν γίνει µε τριπλό στριφτάρι ενισχυµένο για καλύτερη κίνηση του δο-
λωµένου ψαριού θα είναι πρόβληµα; 

Σκέφτοµαι για µήκος παραµαλου1,5 µε 2 οργιές και φελλοµόλυβα 
ανά 2 αγκίστρια. Απόσταση παράµαλλων ανά 5 οργιές. 

Απάντηση: 
Επειδή τα αγκίστρια είναι λίγα, θα σου έλεγα να βάλεις αυτό το 

στριφτάρι που λες για έναν και µόνο λόγο: Θα σε βολέψει στο να 
αναρτάς τα παράµαλλα την ώρα του καλαρίσµατος εφόσον τα έχεις 
εξοπλίσει µε παραµάνες ταχείας απελευθέρωσης κι έτσι θα µπορείς, 
αντί να έχεις λεκάνη, να µαζεύεις το παραγάδι σου σε µια µεγάλη 
καρούλα που θα παίζει ρόλο µικρής ανέµης. ∆εν βλέπω καµία άλλη 
σκοπιµότητα αλλά ούτε και πρόβληµα σε αυτή την προτίµηση. Το 
δόλωµά σου δεν θα έχει κανένα πρόβληµα είτε µε στριφτάρι είτε 
χωρίς. 

Στα υπόλοιπα που αναφέρεις, το µήκος παράµαλλου 1,5 οργιά το 
θεωρώ αρκετό, τις αποστάσεις µεταξύ παράµαλλων µικρές και θα 
πρότεινα να διπλασιαστούν, γιατί όταν δολώνουµε ζωντανό αυτό 
φαίνεται από πολύ µακριά και εποµένως κάνοντας τόσο πυκνό το 
παραγάδι χάνουµε τόπο και τα φελλοµόλυβα επιθυµητά µόνο εφό-
σον ο τόπος είναι άγριος και αναµένονται βαριά κολλήµατα γιατί 
αυτός είναι ο ρόλος τους, αλλιώς δεν είναι απαραίτητα. 

Ερώτηση 1.26. 
Αν διαθέτουµε ένα καλό βυθόµετρο µπορούµε µε µόνο βοηθό αυτό 

να ψαρέψουµε µε παραγάδι σε διάφορα µέρη; 

Απάντηση: 
Όχι. Η καλή γνώση του τόπου είναι το Α και το Ω στο ψάρεµα 

του παραγαδιού. Ένα καλό βυθόµετρο µπορεί να µας πληροφορήσει 
για το είδος του τόπου, (ξέρα, τραγάνα κ.λ.π.), ακόµη και για την 
ύπαρξη ψαριών σε αυτόν, όµως αυτά και µόνο δεν αρκούν για να 
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είναι εξασφαλισµένη η επιτυχία του παραγαδιού. Μόνο οι διαρκείς 
δοκιµές σε διάφορα σηµεία του ίδιου τόπου, η σχολαστική κατα-
γραφή των αποτελεσµάτων κατά εποχή, µέρες και ώρες, καθώς και 
στις διάφορες φάσεις του φεγγαριού, µπορούν να δηµιουργήσουν το 
σωστό γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να είναι σί-
γουρος ο ψαράς ότι κάνει το σωστό, χωρίς όµως, ακόµη και αυτό, 
να σηµαίνει ότι έχει εξασφαλισµένη την επιτυχία. 

Εγώ ψαρεύω περισσότερα από 30 χρόνια στο µέρος που ψαρεύω 
και σήµερα και σχεδόν κάθε φορά που καλάρω ένα παραγάδι µα-
θαίνω και κάτι καινούργιο, που τις προηγούµενες φορές µου είχε 
διαφύγει. 

Το συµπέρασµα όλων αυτών είναι ότι το παραγάδι είναι ψάρεµα 
«τοπικό», δηλαδή ψάρεµα που κανείς το κάνει «µόνο» σε τόπους 
που γνωρίζει εκ των προτέρων άριστα και βέβαια ότι η χρήση ενός 
καλού βυθοµέτρου, προσφέρει πάρα πολλές βοήθειες στον παραγα-
διάρη, όχι όµως τα πάντα. 

Ερώτηση 1.27. 
Θέλω τις συµβουλές σας όσον αφορά το νετάρισµα ενός παραγα-

διού. Όταν έχει η µάνα πολλές βυρίνες (στροφές) τι κάνουµε; 

Απάντηση: 
Το παραγάδι πρέπει και µπορεί να επισκευάζεται ακόµη και αν 

χρειαστεί να αντικατασταθούν µεγάλα τµήµατά του ώστε να παρα-
µένει πάντοτε καινούργιο και ετοιµοπόλεµο. Σε καµία περίπτωση 
δεν είναι λύση η πρόωρη και αβασάνιστη αχρήστευσή του. Όταν 
εγώ αντιµετωπίζω πρόβληµα βυρινιάσµατος, το οποίο συνήθως ε-
ντοπίζεται σε τµήµατα της µάνας του παραγαδιού και όχι σε όλη 
την έκτασή του, τότε κόβω τη µάνα του σε κάποιο σηµείο που φρο-
ντίζω να βρίσκεται στο µέσον του τµήµατος που έχει βυρινιάσει και 
αν είναι δυνατόν να συµπίπτει µε κάποιον κόµπο που έχει ήδη δηµι-
ουργηθεί από παλιότερα. Στη συνέχεια ξεστρίβω τις δυο άκρες που 
δηµιουργούνται µετά το κόψιµο της µάνας, µε τον ίδιο τρόπο που οι 
γιαγιάδες ξεστρίβουν τα νήµατα µε τη ρόκα. Αν κανείς δεν το ξέρει 
αυτό δεν µπορώ να του το εξηγήσω µε κείµενο αλλά µόνο να του το 
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δείξω µε βίντεο που σε αυτό το κείµενο δεν µπορώ να το κάνω. Αν 
κάποιος θέλει να ασχοληθεί µε το παραγάδι πρέπει οπωσδήποτε να 
µάθει προηγουµένως πώς ξεστρίβεται ένα νήµα, γιατί σε αυτή την 
τέχνη αυτό θα του χρειαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Όταν τα δυο 
άκρα της µάνας ξεθυµάνουν από τα στριψίµατα, ξαναενώνουµε τη 
µάνα εκεί που την κόψαµε και το θέµα έχει λήξει µε µόνη απώλεια 
έναν κόµπο παραπάνω στη µάνα του παραγαδιού, που αν κανείς ξέ-
ρει να τον δένει σωστά δεν ενοχλεί καθόλου. 

Ερώτηση 1.28. 
Θα µπορούσατε να µου εξηγήσετε ποιες είναι οι παράµετροι που 

καθορίζουν τις αποστάσεις των παράµαλλων σε ένα παραγάδι; 

Απάντηση: 
Τα παλαιότερα χρόνια τα σκάφη µε τα οποία καλάριζαν παραγά-

δια ερασιτέχνες και επαγγελµατίες δεν διέθεταν τον φωτισµό που 
διαθέτουν τα σηµερινά σκάφη, ούτε υπήρχαν οι φακοί κεφαλής που 
πολλοί χρησιµοποιούν την ώρα που καλάρουν ή λεβάρουν παραγά-
δια για να τους διευκολύνουν. Ακόµη και όσοι είχαν κάποιο φακό ή 
κάποιον άλλο στοιχειώδη φωτισµό την ώρα που δούλευαν τα παρα-
γάδια τους τον έσβηναν γιατί µόνο έτσι µπορούσαν να βλέπουν τα 
σηµάδια και να βρίσκουν τους τόπους. Σήµερα αυτό δεν συµβαίνει 
γιατί τους τόπους πλέον τους βρίσκουµε µε τα βυθόµετρα κι έτσι 
έχουµε δυνατότητα άπλετου φωτισµού στο σκάφος µας. 

Έτσι η αίσθηση που χρησιµοποιούσαν τότε για να µπορούν να 
καταλαβαίνουν τι γίνεται την ώρα της δουλειάς, ήταν αποκλειστικά 
η αφή. Ένα θέµα που τους απασχολούσε πολύ ήταν τα αγκίστρια 
του παραγαδιού τα οποία την ώρα που λεβάρανε τα παραγάδια πολ-
λές φορές καρφώνονταν στα χέρια τους και τους πλήγωναν. Η λύση 
που είχαν βρει για να αποφεύγουν αυτού του είδους τα προβλήµατα 
ήταν η εξής: Είχαν σταθερές και καλά µετρηµένες τις αποστάσεις 
ανάµεσα στα παράµαλλα του παραγαδιού έτσι ώστε µε την συνεχή 
«προπόνηση» που έκαναν καλάροντας και λεβάροντας παραγάδια, 
να µαθαίνουν «απέξω κι ανακατωτά» που λέµε τη µορφή του εργα-
λείου, ώστε να προβλέπουν δια της αφής πότε έρχεται παράµαλλο 
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στο χέρι τους και να λαβαίνουν τα µέτρα τους. Αυτός είναι και ο 
λόγος που οι αποστάσεις ανάµεσα στα παράµαλλα δεν πρέπει να 
υπολογίζονται µε µέτρα αλλά µε οργιές του ίδιου του παραγαδιάρη, 
γιατί η οργιά του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Η απόσταση 
των 2,5 οργιών που συνηθίζεται ανάµεσα στα παράµαλλα των ψι-
λών παραγαδιών, τα οποία είναι και τα συνηθέστερα χρησιµοποιού-
µενα, είναι η απόσταση που λύνει αυτό το πρόβληµα και κανείς 
µπορεί να το διαπιστώσει στην πράξη ως εξής: Αν έχει συνηθίσει να 
δουλεύει παραγάδια κατασκευασµένα από τον ίδιο µε αυτήν την 
απόσταση ανάµεσα στα παράµαλλα, τότε όταν θα προσπαθήσει να 
λεβάρει ένα παραγάδι µε διαφορετική απόσταση, θα καταλάβει α-
µέσως τη διαφορά, γιατί τη στιγµή που θα περιµένει (από συνήθεια) 
να «έρθει» στα χέρια του παράµαλλο και θα είναι ήδη προετοιµα-
σµένος, θα έρχεται κενή µάνα, ενώ όταν θα πρέπει να έρχεται κενή 
µάνα, θα έρχεται παράµαλλο µε αγκίστρι, το οποίο πολλές φορές θα 
καρφώνεται όπου βρει. 

Η αύξηση των αποστάσεων ανάµεσα στα παράµαλλα που γίνεται 
στα µέτζα και χοντρά παραγάδια, πρέπει και πάλι να γίνεται από τον 
ίδιο τον παραγαδιάρη ο οποίος για να είναι σίγουρος ότι το παραγά-
δι του θα δουλεύει σωστά θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκι-
µές, ώστε ο ίδιος να αποφασίσει πoια είναι η απόσταση που του ται-
ριάζει. Π.χ. µια σωστή απόσταση για το χοντρό παραγάδι είναι οι 5 
οργιές γιατί είναι το ακριβώς διπλάσιο των 2,5 οργιών που βάζουµε 
στα ψιλά και στην πράξη δουλεύει µε τον ίδιο τρόπο. 

Φυσικά όλα αυτά στην εποχή µας που τα σκάφη έχουν συνήθως 
άπλετο φωτισµό διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό και σχεδόν κα-
νείς δεν σκέπτεται έτσι, θεωρώντας ότι αφού την ώρα που καλάρει 
ή λεβάρει το παραγάδι του µπορεί και βλέπει το τι γίνεται, δεν έχει 
πλέον λόγους να σκοτίζεται µε τέτοιους υπολογισµούς. Αυτό όµως 
δεν είναι σωστό, γιατί ναι µεν τα φώτα βοηθούν σε µεγάλο βαθµό 
αλλά ο σωστός παραγαδιάρης πρέπει να µπορεί να κάνει αυτά που 
χρειάζεται ακόµη και µε «κλειστά µάτια» όσο και αν αυτό ακούγε-
ται υπερβολικό. 
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Ερώτηση 1.29. 
Πόσο χρόνο πρέπει να µένουν στη θάλασσα τα διάφορα είδη παρα-

γαδιών; 

Απάντηση: 
1) Τα ψιλά παραγάδια όταν δολώνονται µε µαλακά δολώµατα 

(π.χ. καραβιδάκι) πρέπει να µένουν στη θάλασσα 2 περίπου ώρες. 
Όταν δολώνονται µε σκληρά δολώµατα (καλαµάρι, θράψαλο, σου-
πιά) 1 ώρα παραπάνω, δηλαδή συνολικά 3 περίπου ώρες. Ειδικά ό-
ταν δολώνονται µε ολοθούριο, επειδή αυτό το δόλωµα είναι πολύ 
σκληρό, τα παραγάδια µπορούν να µείνουν ακόµη περισσότερο στη 
θάλασσα, µέχρι και 5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από 
το αν καλάρονται ηµέρα ή νύχτα. 

Σε σχετική συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο αναφέρθηκε και η 
περίπτωση που τα ψιλά παραγάδια εξοπλίζονται µε φελλοµόλυβα 
και ταυτόχρονα δολώνονται µε σκληρό δόλωµα, π.χ. πεταλίδα. Στην 
περίπτωση αυτή λόγω του ότι το δόλωµα είναι σκληρό και η ύπαρξη 
φελλοµόλυβων το προστατεύει από τα διάφορα σκουλήκια και άλ-
λους οργανισµούς του πυθµένα της θάλασσας γιατί τα περισσότερα 
αγκίστρια δεν έρχονται σε επαφή µε τον πυθµένα, το παραγάδι µπο-
ρεί να µείνει ακόµη περισσότερες ώρες στη θάλασσα. 

2) Τα µέτζα παραγάδια τα οποία δολώνονται συνήθως µε σαρδέ-
λα ή γαύρο ή φρίσα σε τάκο ή φιλέτο, µπορούν να παραµείνουν στη 
θάλασσα από 2 έως και 4 περίπου ώρες, ανάλογα και µε τον τόπο 
στον οποίο καλάρονται. ∆ηλαδή λιγότερο χρόνο στα ρηχά, περισ-
σότερο στα βαθιά και λιγότερο χρόνο στα µαλακά δολώµατα (σαρ-
δέλα, γαύρο κ.λ.π.) και περισσότερο στα σκληρά (σουπιά, θράψαλο 
κ.λ.π.). 

3) Τα χοντρά παραγάδια που συνήθως δολώνονται µε ολόκληρη 
σαρδέλα, φρίσα ή άλλα µικρόψαρα µπορούν να παραµείνουν αρκε-
τό χρόνο στη θάλασσα, συνήθως γύρω στις 6-8 ώρες. 

Σε συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο αναφέρθηκε από αρκετούς 
και η περίπτωση παλιών επαγγελµατιών που ειδικά τα δολωµένα µε 
ολόκληρη φρέσκια σαρδέλα χοντρά παραγάδια δεν τα αφήνουν να 
ψαρέψουν περισσότερο από 1-2 ώρες θεωρώντας ότι το δόλωµα αυ-
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τό ψαρεύει κυρίως την ώρα που πέφτει στη θάλασσα και µέχρι να 
φτάσει στο βυθό. Οι περισσότεροι µάλιστα ξεκινούν το λεβάρισµα 
αµέσως µόλις τελειώσουν το καλάρισµα επιστρέφοντας στην αρχή 
του παραγαδιού, ιδίως όταν ρίχνουν µεγάλο αριθµό αγκιστριών, ο-
πότε ο χρόνος είναι αρκετός. 

4) Τα χοντρά παραγάδια που δολώνονται µε ζωντανό δόλωµα 
µπορούν να παραµείνουν ακόµη περισσότερο, δηλαδή µέχρι και 10 
ώρες. 

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις το παραγάδι µπορεί να µείνει µόνιµα 
στη θάλασσα και ο ψαράς να το επισκέπτεται 1-2 φορές την ηµέρα 
όπου θα αντικαθιστά τα ψόφια δολώµατα, θα ξεψαρίζει τα θηράµα-
τα και θα το αφήνει την ίδια στιγµή στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα το 
ανεβάζει καν στη βάρκα αλλά την ίδια στιγµή που το λεβάρει θα το 
καλάρει αµέσως πίσω. Είναι µια τεχνική που εφαρµόζεται σε τό-
πους που δεν έχουν δυσκολίες, όπως κολλήµατα κ.λ.π., όπου το πα-
ραγάδι δεν χρειάζεται επισκευές των φθορών του. 

5) Ιδιαίτερη κατηγορία παραγαδιών µπορούµε να θεωρήσουµε τα 
πολύ µικρά χοντρά παραγάδια των 10-20 αγκιστριών. Τα παραγάδια 
αυτά δολώνονται αποκλειστικά µε ζωντανό δόλωµα και µπορούν να 
παραµείνουν περισσότερο και από 8 ώρες στη θάλασσα. 

Όταν τα παραγάδια παραµείνουν για περισσότερο από τους ανα-
φερόµενους παραπάνω χρόνους στην θάλασσα, τότε υπάρχει περί-
πτωση στο λεβάρισµα αρκετά ψάρια να βρεθούν µισοφαγωµένα από 
χταπόδια, καλαµάρια, σουπιές και κυρίως από διάφορους οργανι-
σµούς του πυθµένα της θάλασσας όπως οι µουρµουρέσες, οι σκο-
λόπεντρες κ.λ.π. 

Ο ψαράς µε την τήρηση των χρόνων αυτών, προσπαθεί να πετύ-
χει δυο πράγµατα: 

1) Να αξιοποιηθούν όλα τα δολώµατά του και να µην επιστρέ-
ψουν στη βάρκα απείραχτα, και 

2) Να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες των ψαριών που θα 
καταφέρει να πιάσει. 

Θα ήταν παράλειψη εάν σε αυτή την παράγραφο δεν φρόντιζα να 
συµπεριλάβω και το εξής: 

Οι χρόνοι που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικοί και έχουν 
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προκύψει µέσα από συζητήσεις και εµπειρίες πολλών παραγαδιάρη-
δων. Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει ότι αν κάποιο παραγάδι παραβεί 
αυτούς τους κανόνες θα αποτύχει οπωσδήποτε στην αποστολή του. 
Έχουν πολλές φορές αναφερθεί περιπτώσεις παραγαδιών που έχουν 
αφεθεί πολύ περισσότερες ώρες στη θάλασσα και όχι µόνο δεν απο-
τύχανε αλλά ευτύχησαν µε πολύ καλές ψαριές. Αυτές οι περιπτώ-
σεις όµως δεν µπορούν να αποτελέσουν κανόνα, αλλά είναι από αυ-
τά που εµείς οι ψαράδες αποκαλούµε «παραξενιές της θάλασσας» 
που ίσως είναι το στοιχείο που κάνει αυτό το χόµπι τόσο ελκυστικό. 

Ερώτηση 1.30. 
Ποιες είναι οι κατάλληλες ηµέρες και ώρες που πρέπει να καλάρο-

νται τα παραγάδια διαφόρων ειδών; 

Απάντηση: 
Κατ’ αρχήν πρέπει να τονίσω ότι οι πίνακες µε (δήθεν) κατάλλη-

λες ηµέρες και ώρες για ψάρεµα, που κυκλοφορούν σε διάφορες ι-
στοσελίδες, δεν µε βρίσκουν καθόλου σύµφωνο. Την αναξιοπιστία 
τους την έχω διπλοτσεκάρει προσωπικά πάρα πολλές φορές και εγώ 
και πολλοί άλλοι. Ο παραγαδιάρης δεν πρέπει να λαβαίνει καθόλου 
υπόψη του αυτού του είδους τις δηµοσιεύσεις. 

Οι κατ’ εµένα καλύτερες ηµέρες και ώρες καθορίζονται ως εξής: 
Για τα ψιλά παραγάδια: 

Θεωρώ ως καλύτερες τις νύχτες χωρίς φεγγάρι. Τις νύχτες αυτές 
καλάρω ή την ώρα που δύει ο ήλιος ή 1-2 ώρες πριν ανατείλει ή και 
οποιαδήποτε άλλη ώρα της νύχτας. Αυτές τις σκοτεινές νύχτες προ-
τιµώ να καλάρω σε ρηχά νερά. 

Όταν η νύχτα έχει φεγγάρι, αλλά όχι καθ’ όλη τη διάρκειά της, 
τότε φροντίζω να καλάρω κατά τη διάρκεια του τµήµατος της νύ-
χτας που έχει σκοτάδι. 

Όταν η νύχτα έχει φεγγάρι καθ’ όλη τη διάρκειά της προτιµώ να 
καλάρω µόνο σε βαθιά νερά. 

Γενικά η φιλοσοφία µου στα ψιλά παραγάδια είναι όσο το φεγγά-
ρι γεµίζει να αποµακρύνοµαι από τα ρηχά και να πηγαίνω προς τα 
βαθιά, ενώ όσο το φεγγάρι χάνει να ακολουθώ την αντίστροφη πο-
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ρεία. (∆ες και την παράγραφο 1.21.). 
Ηµερήσια ψιλά παραγάδια καλάρω µόνο σε βαθιά νερά, κυρίως 

σε τραγάνες, κατά προτίµηση µε σκληρά δολώµατα για να αντέχουν 
στα τσιµπήµατα των µικρόψαρων, µε στόχο κυρίως τα κόκκινα ψά-
ρια (λυθρίνια, φαγκρόπουλα), χωρίς να αποκλείονται και τα σκαθά-
ρια, οι µεγάλοι σαργοί κ.λ.π. 
Για τα µέτζα παραγάδια: 

Καλάρω σχεδόν πάντα σε βαθιά νερά από 30 - 40 µέτρα και πά-
νω, προτιµώντας την ώρα λίγο πριν το χάραµα, χωρίς να λαβαίνω 
υπόψη µου το φεγγάρι. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες 
ώρες της ηµέρας είναι ακατάλληλες. Πολλοί έχουν δοκιµάσει να 
καλάρουν στο ηλιοβασίλεµα και είχαν και εκεί επιτυχίες. Το χάρα-
µα πάντως είναι η επιλογή των περισσοτέρων. 
Για τα χοντρά παραγάδια: 

Τα χοντρά παραγάδια που δολώνονται µε ολόκληρα ή τεµαχισµέ-
να ψαροδόλια (σαρδέλα, φρίσα, µαρίδα κ.λ.π.) καλάρονται διάφο-
ρες ώρες της ηµέρας, περίπου όπως τα µέτζα. Οι περισσότεροι, ό-
πως και στα µέτζα, προτιµούν το χάραµα. 

Στα παραγάδια αυτά παίζει ρόλο και το βάθος στο οποίο καλάρο-
νται. Π.χ. τα χοντρά παραγάδια που στοχεύουν σε µπακαλιάρους 
καλάρονται οποιαδήποτε ώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς στο µεγάλο βά-
θος που ζει αυτό το ψάρι το σκοτάδι είναι µόνιµη κατάσταση. 
Για τα µικρά παραγάδια (µπασταρδιές): 

Τις µπασταρδιές που δολώνονται µε ζωντανό δόλωµα µπορούµε 
να τις καλάρουµε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και θα πρέπει να 
µείνουν στη θάλασσα για 6-8 τουλάχιστον ώρες. 

Ερώτηση 1.31. 
Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στα ανοξείδωτα και τα γαλβανιζέ 

αγκίστρια και ποια είναι τα καταλληλότερα για να χρησιµοποιούµε 
στα παραγάδια; 

Απάντηση: 
Η βασική διαφορά αυτών των δυο ειδών αγκιστριών (µιλάµε πά-

ντα για τα κλασικά παραγαδίσια αγκίστρια) είναι η αντοχή τους α-
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πέναντι στη φθορά που προκαλεί η σκουριά, η οποία είναι πολύ έ-
ντονη στα µέταλλα που έρχονται σε επαφή µε το θαλασσινό νερό. 

Τα γαλβανιζέ αγκίστρια είναι πολύ βελτιωµένα σε σχέση µε τα 
απλά σιδερένια αγκίστρια και αντέχουν πολύ περισσότερο από αυ-
τά. Παρ’ όλα αυτά σταδιακά και σε βάθος χρόνου παραδίδονται στη 
φθορά της σκουριάς και αχρηστεύονται. Το γεγονός αυτό έχει και 
άλλες συνέπειες εκτός από την αχρήστευση των αγκιστριών, γιατί 
το σκούριασµά τους προσβάλλει ακόµη και τις µεσηνέζες στις ο-
ποίες δένονται τα αγκίστρια οι οποίες σαπίζουν στα σηµεία που δη-
µιουργείται το σκούριασµα. 

Τα καλά ανοξείδωτα αγκίστρια είναι πρακτικά απρόσβλητα από 
αυτό το είδος φθοράς και εποµένως αθάνατα. Φυσικά το πλεονέ-
κτηµα αυτό έχει το κόστος του, αφού τα καλά ανοξείδωτα αγκί-
στρια, έχουν περίπου τριπλάσιο κόστος σε σύγκριση µε τα γαλβανι-
ζέ. 

Εκτός όµως από αυτό το µειονέκτηµα τα ανοξείδωτα αγκίστρια 
που κυκλοφορούν έχουν και µερικά ακόµη µειονεκτήµατα όχι ευκα-
ταφρόνητα, τα παρακάτω: 

∆εν διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία ειδών παρά µόνο στη µορφή 
των κλασικών παραγαδίσιων. Π.χ. δεν υπάρχουν ανοξείδωτες σα-
λαγγιές. 

Έχουν λεπτό κοτσάνι και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν 
η αντοχή του αγκιστριού επιβάλλεται να είναι ενισχυµένη. 

Αυτές είναι οι βασικές διαφορές ανάµεσα σε αυτά τα δύο είδη. 
Σχετικά µε το ποια πρέπει να χρησιµοποιούµε στα παραγάδια 

µας, η απάντηση είναι λίγο πιο περίπλοκη. 
Εάν ένα παραγάδι χρησιµοποιείται πολύ ταχτικά, όπως π.χ. των 

επαγγελµατιών παραγαδιάρηδων που καλάρουν σχεδόν καθηµερινά 
και µάλιστα σε δύσκολους τόπους, όπου οι φθορές του εργαλείου 
και οι απώλειες είναι αρκετές, τότε η χρησιµοποίηση γαλβανιζέ α-
γκιστριών επιβάλλεται για τους εξής λόγους: 

– Οι φυσιολογικές αλλά σηµαντικές απώλειες αγκιστριών κοστί-
ζουν ακριβά. 

– Λόγω των συχνών απωλειών τα αγκίστρια δεν προλαβαίνουν 
να σκουριάσουν πριν χαθούν κι έτσι δεν υπάρχει λόγος να χρησιµο-
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ποιηθούν ανοξείδωτα. 
– Μπορούµε να αυξήσουµε τον χρόνο ζωής των αγκιστριών µε τα 

µέτρα που παίρνουµε για την συντήρηση των παραγαδιών, όπως το 
άµεσο πλύσιµο µε γλυκό νερό µετά το λεβάρισµα, η αποφυγή απο-
θήκευσης σε χώρους που έχουν υγρασία, ακόµη και η χρήση διαφό-
ρων τεχνασµάτων ώστε τα αγκίστρια να µην καρφώνονται στον τε-
χνητό φελλό ο οποίος συγκρατεί την υγρασία και συµβάλλει στο 
σκούριασµα, καθώς και µερικές άλλες τεχνικές που εύκολα µπορεί 
κανείς να ανακαλύψει ερευνώντας στο διαδίκτυο, προστατεύουν τα 
ευπρόσβλητα αγκίστρια όσο αυτό είναι δυνατό. 

Ένας ακόµη παράγοντας που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα για 
την προστασία των αγκιστριών από τη σκουριά, είναι η αφαίρεση 
των αφάγωτων δολωµάτων την ώρα του λεβαρίσµατος, γιατί µερικά 
δολώµατα (π.χ. το ολοθούριο ή ψολιάγκος) περιέχουν οξέα που εάν 
παραµείνουν πάνω στα αγκίστρια για χρονικό διάστηµα ακόµη και 
24 ωρών µπορούν να τα καταστρέψουν. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις λογικές, η χρήση γαλβανιζέ αγκι-
στριών επιβάλλεται αποκλειστικά για λόγους οικονοµίας. 

Εφόσον όµως τα παραγάδια δεν χρησιµοποιούνται ταχτικά, όπως 
συµβαίνει ειδικά µε τους περισσότερους ερασιτέχνες, τότε ο µόνος 
τρόπος για να αποφύγουµε εντελώς το σκούριασµα λόγω απραξίας 
και προσβολής από την υγρασία και τη σκουριά, είναι η χρήση ανο-
ξείδωτων αγκιστριών καλής ποιότητας, τα οποία δεν αντιµετωπί-
ζουν καθόλου αυτό το πρόβληµα. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετοί υποστηρίζουν 
ότι η χρήση ανοξείδωτων αγκιστριών δεν είναι ορθή από οικολογι-
κή άποψη µε την έννοια ότι ως πρακτικά άφθαρτα παραµένουν α-
ναλλοίωτα στο πεπτικό σύστηµα των ψαριών που καταφέρνουν να 
κόψουν την µεσηνέζα και να απελευθερωθούν και τα οδηγούν στο 
θάνατο ενώ τα γαλβανιζέ ή τα απλά σιδερένια σιγά - σιγά οξειδώνο-
νται και διαλύονται οπότε το θύµα απελευθερώνεται και συνεχίζει 
τη ζωή του. 

∆υστυχώς δεν µπορώ ούτε να συµφωνήσω ούτε να διαφωνήσω 
µε την άποψη αυτή γιατί µέχρι σήµερα δεν έχει τύχει να πέσει στην 
αντίληψή µου κάποια σχετική µελέτη ή οδηγία η οποία να προέρχε-
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ται από επίσηµο κρατικό επιστηµονικό φορέα που να δίνει έγκυρες 
απαντήσεις στα εύλογα αυτά ερωτήµατα. 

Μέχρι σήµερα τα ανοξείδωτα αγκίστρια διατίθενται στην αγορά 
ελεύθερα και χωρίς κανέναν µέχρι στιγµής περιορισµό ή σχετική 
επισήµανση. 

Ερώτηση 1.32. 
Ποιο είναι το σωστό βάθος στο οποίο πρέπει να καλάρουµε τα ψι-

λά παραγάδια όταν στοχεύουµε σε σαργούς, τσιπούρες, λυθρίνια και 
φαγκρόπουλα; 

Απάντηση: 
Ας τα πάρουµε ένα - ένα µε τη σειρά γιατί αυτά τα είδη ψαριών 

διαφέρουν αρκετά σε ότι αφορά τα βάθη που προτιµούν. 
Οι σαργοί συναντώνται σε βάθη που ξεκινούν από τα πολύ ρηχά 

µέχρι και το ένα µέτρο, αλλά µερικές φορές φτάνουν να βρεθούν 
και σε αρκετά βαθιά νερά που µπορεί να φτάσουν και τα 50-60 µέ-
τρα. Πάντως όσο το βάθος αυξάνει το είδος αυτό αραιώνει και σπα-
νίζει. Επίσης στα βαθιά νερά σχεδόν ποτέ δεν θα συναντήσουµε µι-
κρούς σαργούς αλλά µόνο µεγάλους. 
Σηµείωση: Με την γενική ονοµασία σαργοί εννοούµε τρία δια-

φορετικά είδη ψαριών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και έχουν 
τις ίδιες συνήθειες. Αυτά είναι ο χαρακωτός σαργός, ο κακαρέλος ή 
αυλιάς και το µυτάκι ή ούγενα. Στις διάφορες περιοχές τα είδη αυτά 
µπορεί να έχουν και µερικά άλλα ακόµη ονόµατα. 
Οι τσιπούρες συνηθίζουν να βόσκουν σε πολύ ρηχά νερά µέχρι 

το πολύ 20 µέτρα. Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσεις τσιπούρα σε 
µεγαλύτερο βάθος αν και αυτό εξαρτάται κυρίως από τη µορφολο-
γία του τόπου. Τις πυκνότερες παρουσίες τσιπούρας τις καταγρά-
φουµε σε βάθη 5-10 µέτρα. 
Τα λυθρίνια και τα φαγκρόπουλα µπορεί περιστασιακά να τα 

συναντήσουµε και σε αρκετά ρηχά νερά των 5-10 µέτρων η κανονι-
κή όµως κατοικία τους είναι τα µεγάλα βάθη πάνω από 30-40 µέ-
τρα. Τα είδη αυτά µπορεί να τα συναντήσουµε σε σηµαντικές ποσό-
τητες και σε βάθη µέχρι και τα 100 µέτρα και πολλές φορές ακόµη 
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πιο βαθιά. 

Ερώτηση 1.33. 
Θέλω να φτιάξω ένα χοντρό παραγάδι στο οποίο η µάνα να είναι 

σπάγκος και όχι µεσηνέζα. Τι είδους σπάγκο πρέπει να χρησιµοποιή-
σω γι’ αυτή τη δουλειά; 

Απάντηση: 
Σε παλαιότερες εποχές ο σπάγκος που χρησιµοποιούσαµε γι’ αυ-

τή τη δουλειά λεγόταν υδραίικος και ήταν βαµβακερός εµποτισµέ-
νος (βρασµένος) µε ένα υγρό που παραγόταν από το βράσιµο φλού-
δας πεύκου. Η ουσία αυτή έδινε µακροζωία στον σπάγκο. 

Σήµερα όσοι θέλουν να φτιάξουν παραγάδι µε µάνα από σπάγκο 
χρησιµοποιούν ένα ειδικό νήµα που λέγεται «κούραλον» και πωλεί-
ται σε όλα τα καταστήµατα µε είδη επαγγελµατικής αλιείας καθώς 
και σε αρκετά µε είδη ερασιτεχνικής αλιείας. 

∆ιατίθεται σε ποικιλία διαµετρηµάτων που ξεκινούν από 1,5 χιλι-
οστό και αυξάνονται ανά 0,25, δηλαδή 1,75 χιλ., 2 χιλ. κ.λ.π. 

Πάντως οι λόγοι που ο σπάγκος τείνει να εγκαταλειφθεί ως µάνα 
παραγαδιού είναι ότι είναι κατά πολύ ακριβότερος από την µεσηνέ-
ζα, ενώ παλιά τα πράγµατα ήταν αντίστροφα, και δηµιουργεί κά-
µποσα προβλήµατα στη διαχείριση του παραγαδιού, όπως π.χ. οι 
δυσκολίες από το συχνό κάρφωµα αγκιστριών πάνω στη µάνα κ.λ.π. 

Ερώτηση 1.34. 
Με ποιο τρόπο, εκτός από παραµάνα, µπορώ να δένω βαρίδια πά-

νω στη µάνα του παραγαδιού ώστε να µην ξεσέρνει και αν είναι δυ-
νατόν να λύνεται εύκολα; 

Απάντηση: 
Τρεις τρόπους µπορώ να καταγράψω ως κατάλληλους γι’ αυτή τη 

δουλειά. 
– Ο πρώτος είναι να περνάς τη µάνα, αφού προηγουµένως την 

διπλώσεις, µέσα από τον χαλκά του µολυβιού σου και µετά να περ-
νάς τη θηλιά που σχηµατίζεται γύρω από αυτό, όπως ακριβώς κά-
νουµε όταν δένουµε τα µολύβια της καθετής στην αρµατωσιά χρη-
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σιµοποιώντας µια θηλιά. Αυτός ο τρόπος είναι αρκετά γρήγορος, 
έχει το πλεονέκτηµα ότι το µολύβι δεν ξεσέρνει, όµως η µάνα τσα-
κίζει στο σηµείο που τη διπλώνουµε και αυτό την πληγώνει, πράγµα 
που δεν είναι σωστό. 

– Ο δεύτερος τρόπος που χρησιµοποιούν οι περισσότεροι είναι 
το τηλεφωνικό καλώδιο. Αυτό είναι ένα λεπτό καλώδιο, συνήθως 
µπλε ή κόκκινου χρώµατος, µε µονόκλωνο ορειχάλκινο σύρµα µέσα 
του. Κόβεις κοµµάτια µήκους 10 - 15 εκατοστών από αυτό και τα 
περνάς στα µολύβια σου. ∆ένεις το µολύβι σταθερά στη µια άκρη 
του στρίβοντας κατάλληλα το καλώδιο και αφήνοντας ελεύθερο το 
υπόλοιπο κοµµάτι του σύρµατος. Φτιάχνεις όσα τέτοια µολύβια θε-
ωρείς ότι σου χρειάζονται από το σπίτι και τα έχεις σε παρακαταθή-
κη στη βάρκα σου. 

Την ώρα που καλάρεις, όταν θέλεις να κοτσάρεις µολύβι πάνω 
στη µάνα, πιάνεις την άκρη του καλωδίου και την στρίβεις µερικές 
στροφές πάνω στη µάνα του παραγαδιού. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα 
και γρήγορα ώστε να µην σου δηµιουργεί καµιά καθυστέρηση. Με 
τον τρόπο αυτό το µολύβι στέκεται αρκετά σταθερά στη θέση που 
το βάζεις και δεν ξεσέρνει σχεδόν καθόλου. Σε περίπτωση που σκα-
λώσει σε κάποιο σηµείο του βυθού, µε ένα ελαφρό τράβηγµα της 
µάνας το καλώδιο ξετυλίγεται και η µάνα απελευθερώνεται. 

Το τηλεφωνικό καλώδιο έχει επιλεγεί γιατί είναι εύκαµπτο, δεν 
σκουριάζει και είναι αρκετά λεπτό ώστε αν κάπου σκαλώσει το µο-
λύβι να µπορεί να λυθεί εύκολα ώστε να µην κοπεί η µάνα του πα-
ραγαδιού σου. 

– Ο τρίτος τρόπος είναι περίπου ίδιος µε τον προηγούµενο µε τη 
διαφορά ότι αντί για καλώδιο εδώ χρησιµοποιούµε σπάγκο. Κόβου-
µε µικρά κοµµάτια σπάγκου µήκους περίπου 15-20 εκατοστών και 
στη µέση τους δένουµε µε έναν απλό κόµπο τα µολύβια µας από το 
σπίτι. Όταν θέλουµε να κοτσάρουµε µολύβι στη µάνα του παραγα-
διού την ώρα του λεβαρίσµατος, δένουµε τα δυο άκρα του σπάγκου 
µε έναν φιόγκο και όχι κανονικό κόµπο αγκαλιάζοντας τη µάνα, 
ώστε όταν λεβάρουµε να µπορούµε να λύνουµε µε µια απλή κίνηση 
το µολύβι χωρίς καθυστερήσεις. Ο τρόπος αυτός έχει το µειονέκτη-
µα ότι το µολύβι ξεσέρνει πάνω στη µάνα και αυτό ίσως σε µερι-
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κούς δεν είναι επιθυµητό. Όσοι τον προτιµήσουν θα πρέπει να χρη-
σιµοποιήσουν σπάγκο µικρής αντοχής ώστε αν το µολύβι σκαλώσει 
κάπου να µπορεί να κοπεί και να απελευθερώσει τη µάνα χωρίς να 
της κάνει ζηµιά. 

Ερώτηση 1.35. 
Πώς µπορούµε να φτιάξουµε ένα παραγάδι ειδικά για γοφάρια και 

πώς καλάρεται αυτό; 

Απάντηση: 
Η µόνη διαφορά που πρέπει να έχει ένα παραγάδι ειδικό για γο-

φάρια σε σχέση µε το κοινό χοντρό παραγάδι είναι ότι τα παράµαλ-
λα των αγκιστριών πρέπει να είναι µπατουναρισµένα, δηλαδή το 
αγκίστρι θα πρέπει να δεθεί µε ειδικό λεπτό συρµατόσχοινο µήκους 
περίπου 20 εκατοστών και µετά από αυτό θα ακολουθεί η µεσηνέζα 
που θα δεθεί στη µάνα. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί το γοφάρι έχει 
την ιδιότητα να κόβει µε τα δόντια του τη µεσηνέζα. 

Επίσης το καλάρισµα αυτού του παραγαδιού δεν γίνεται πατωτά 
αλλά αφρωτά προς µεσόνερα. 

Μεγάλη επιτυχία θα έχει ένα τέτοιο παραγάδι αν το δολώσουµε 
µε ζωντανό κεφαλόπουλο, γιατί το ψάρι αυτό είναι η αδυναµία του 
γοφαριού. 

Ερώτηση 1.36. 
Σε τι βάθος και σε τι είδους βυθό πρέπει να καλάρω το παραγάδι 

µου για να πιάσω λυθρίνια; 

Απάντηση: 
Λυθρίνια υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα βάθη, αρκεί ο βυθός να εί-

ναι τραγάνα που είναι η προτίµησή τους. Τα περισσότερα και τα 
καλύτερα τα βρίσκεις σε βάθη από 30 έως 70 µέτρα. Πιο ρηχά και 
πιο βαθιά αραιώνουν. 

Ερώτηση 1.37. 
Είναι σωστό να καρφώνουµε τα αγκίστρια στο φελλάρι της λεκάνης 

την ώρα που λεβάρουµε ή να τα ρίχνουµε χύµα µέσα στη λεκάνη; 
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Απάντηση: 
Το καρφίτσωµα των αγκιστριών στο φελλάρι της λεκάνης είναι 

µια καλή λύση για να αποφύγεις σε µεγάλο µέρος το χρονοβόρο νε-
τάρισµα του παραγαδιού, πλην όµως µπορεί να γίνεται µόνο υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: 

– Να υπάρχει άνεση χρόνου γιατί είναι πολύ χρονοβόρο. 
– Να πρόκειται για παραγάδια µε λίγα αγκίστρια, γιατί αν ένας 

επαγγελµατίας που καλάρει 1000 και πλέον αγκίστρια επιχειρήσει 
να τα καρφώσει στο φελλάρι θα χρειαστεί να µείνει µέρες στη θά-
λασσα. 

– Να είναι καλές οι συνθήκες γιατί όταν έχει καιρούς πρέπει να 
τελειώνουµε το συντοµότερο. 

– Τα αγκίστρια να είναι ανοξείδωτα γιατί αν είναι γαλβανιζέ ή 
κοινά τότε η υγρασία της θάλασσας που εγκλωβίζεται µέσα στην 
τρύπα του φελλού τα σκουριάζει τάχιστα. 

Στο βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγαδιού» έχω καταχωρίσει 
µερικά έξυπνα τεχνάσµατα, όπως η χρήση διαχωριστικών την ώρα 
που λεβάρουµε και η χρήση µαγνητών παράλληλα µε το φελλάρι τα 
οποία διευκολύνουν. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να τα δει εκεί και 
να τα αξιοποιήσει. 
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Ενότητα 2η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε τα ∆ολώµατα 

Ερώτηση 2.1. 
Βλέπω ότι στην αγορά κυκλοφορεί µια τεράστια ποικιλία δολωµά-

των για όλα τα είδη ψαρεµάτων, όπως παραγάδι, καθετή, πεταχτάρι 
κ.λ.π. Ακόµη και στις συζητήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο, στις 
διάφορες ψαρευτικού ενδιαφέροντος κοινότητες, βλέπω να υπάρχουν 
πολλές αντικρουόµενες απόψεις και τάσεις σχετικά µε αυτό το θέµα. 
Υπάρχει κάποιο κριτήριο που θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε 
ώστε να κρίνουµε ποια από αυτά τα δολώµατα είναι τα καλύτερα; 

Απάντηση: 
Το θέµα «δόλωµα» έχει µεγάλη ευρύτητα γιατί εξαρτάται από 

πολλούς και διάφορους παράγοντες που πρέπει να λάβουµε υπόψη 
µας, προκειµένου να αποφασίσουµε ποιο από τα προτεινόµενα δο-
λώµατα θα χρησιµοποιήσουµε, για το συγκεκριµένο ψάρεµα που 
θέλουµε να εξασκήσουµε. 

Αν π.χ. θέλουµε να δούµε ποιο είναι το καλύτερο δόλωµα για το 
ψάρεµα των παραγαδιών, τότε αυτόµατα περιορίζεται το πεδίο και 
έχουµε να κρίνουµε ανάµεσα σε λιγότερα αντικείµενα, αν και ειδικά 
για τα παραγάδια και πάλι το πεδίο παραµένει αρκετά µεγάλο, γιατί 
τα είδη των παραγαδιών είναι κάµποσα και το καθένα από αυτά θέ-
λει τα δικά του δολώµατα. 

Σε γενικές γραµµές η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί ως ε-
ξής: 

– Το πρώτο και κυριότερο κριτήριο είναι ο τόπος που ο καθένας 
εξασκεί το ψάρεµά του, είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελµατικά. 

Έχει διαπιστωθεί µετά από ετών δοκιµές και εµπειρίες ότι τα 
διάφορα δολώµατα έχουν «πατρίδες». Αυτό σηµαίνει ότι ένα είδος 
δολώµατος που «δουλεύει» σε µια περιοχή, σε µια άλλη µπορεί να 
µην έχει καθόλου καλό αποτέλεσµα και το αντίστροφο. 

Στο βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγαδιού» έχω κάµποσα πα-
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ραδείγµατα προσωπικών εµπειριών που αποδεικνύουν το παραπά-
νω. 

Άρα για κάθε δόλωµα το πρώτο που πρέπει να διερευνήσει ο ψα-
ράς είναι αν είναι κατάλληλο για τον τόπο στον οποίο θέλει να ψα-
ρέψει. ∆ηλαδή, πριν ξεκινήσει να ψαρέψει σε έναν τόπο, καλό είναι 
να φροντίσει να µάθει µε κάποιον τρόπο ποια είναι τα δολώµατα 
που χρησιµοποιούνται εκεί για τα διάφορα είδη ψαρεµάτων που θέ-
λει να εξασκήσει. 

Κάνοντας αυτή την πρώτη διερεύνηση µια µεγάλη γκάµα δολω-
µάτων θα αποκλειστούν από τις προτιµήσεις του. 

– Το δεύτερο κριτήριο είναι το είδος του ψαρέµατος το οποίο θέ-
λει να κάνει. Αν π.χ. θέλει να ψαρέψει µε καθετή, τότε ρωτώντας 
φίλους και γνωστούς ή ακόµη και τους τοπικούς εµπόρους δολωµά-
των, θα πληροφορηθεί ίσως ποια είναι τα δολώµατα που προτιµώ-
νται για αυτό το ψάρεµα στην συγκεκριµένη περιοχή. 

Λειτουργώντας έτσι, σιγά - σιγά κανείς κατατοπίζεται για την 
γκάµα των δολωµάτων που πρέπει να χρησιµοποιήσει στον συγκε-
κριµένο τόπο και για τα συγκεκριµένα ψαρέµατα της προτίµησής 
του και στο τέλος το µόνο κριτήριο που θα αποµείνει ως την τελική 
του απόφαση, πιθανώς θα είναι το οικονοµικό, πράγµα που βέβαια 
για τον καθένα είναι απολύτως προσωπική υπόθεση, αλλά και η ευ-
κολία εξεύρεσης και απόκτησης για κάθε ένα είδος δολώµατος ξε-
χωριστά. 

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι ο καθένας να έχει υπόψη του τα 
εξής επιγραµµατικά: 

– Στο θέµα «δόλωµα» δεν ισχύει πάντα ο κανόνας «το ακριβότε-
ρο είναι και το καλύτερο». Ο τρόπος για να κριθεί κάτι τέτοιο στη 
θάλασσα είναι ένας και µοναδικός: «Η συνεχής δοκιµή στην πρά-
ξη». 

– Τα ψάρια προτιµούν σταθερά τους «µεζέδες» που τους προ-
σφέρονται στο τόπο που ζουν, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Όταν 
κάποιος συνηθίσει να τρώει τα φαγητά του µε βούτυρο, δυσκολεύε-
ται να συνηθίσει το λάδι και το αντίστροφο. Εποµένως ξενόφερτα 
δολώµατα και πολλά υποσχόµενα, πολλές φορές πιθανώς να απο-
δειχθούν εντελώς άχρηστα. 
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Κάποιος έξυπνος ψαράς µε τον οποίο έχω συζητήσει πολλές φο-
ρές στο διαδίκτυο, µου µετέφερε το εξής τέχνασµα που κάνει ο ίδιος 
για να συγκρίνει τα δολώµατα που χρησιµοποιεί: Έχει φτιάξει ένα 
παραγάδι µε διαφορετικών χρωµάτων παράµαλλα. Όταν το δολώ-
νει, βάζει διαφορετικά δολώµατα σε κάθε χρώµα παράµαλλου. Έτσι 
όταν λεβάρει το παραγάδι του, βλέποντας σε ποια παράµαλλα έχουν 
πιαστεί τα ψάρια βγάζει συµπέρασµα για το ποιο δόλωµα προτίµη-
σαν την συγκεκριµένη µέρα και ώρα, τα συγκεκριµένα ψάρια, γιατί 
και αυτά ακόµη τα κριτήρια παίζουν το ρόλο τους στην θάλασσα. 

Άλλωστε αυτή η διαρκής προσπάθεια να απαντήσουµε στα ερω-
τήµατα που συνεχώς µας βάζει η θάλασσα, ίσως να είναι και η βάση 
της αγάπης µας για αυτό το απίστευτης οµορφιάς στοιχείο, που δεν 
είναι πάντα εντελώς «φιλικό» και «πρόθυµο» να ανταποκριθεί στις 
ορέξεις και τις επιθυµίες µας, αλλά τις περισσότερες φορές απαιτεί 
κόπο, µόχθο και απίστευτη υποµονή και καρτερικότητα προκειµέ-
νου να µας δώσει τη χαρά που µας επιφυλάσσει. 

Ερώτηση 2.2. 
Είναι νόµιµο να χρησιµοποιείται η καλόγρια (ή καλογρίτσα) ως 

ζωντανό δόλωµα; Στην περιοχή µου όταν το λιµενικό σε συλλάβει να 
έχεις δολώσει αυτό το ψάρι σου επιβάλει βαρύ πρόστιµο. 

Απάντηση: 
Κανείς δεν µπορεί να µας απαγορεύσει να δολώσουµε την καλό-

γρια ζωντανή σε παραγάδι, αρκεί βέβαια το παραγάδι να έχει τον 
νόµιµο αριθµό αγκιστριών και να καλάρεται σε εποχή που επιτρέπε-
ται. Αυτό όµως που αποτελεί ζήτηµα µε το ψάρι αυτό, είναι το γε-
γονός ότι συνήθως όσοι το δολώνουν ζωντανό το έχουν πιάσει µε 
παράνοµο τρόπο και συγκεκριµένα µε µια µικρή χειροκίνητη τράτα 
που ονοµάζεται γρίπος ή κωλοβρέχτης ή µπραγάνι (κάθε τόπος έχει 
τη δική του ονοµασία). 

Η τράτα αυτή χρησιµοποιείται ως εξής: 
Την καλάρουν ζώνοντας µικρά λιµανάκια µε στρωτούς βυθούς, 

ώστε να µπορούν να την σέρνουν µε τα χέρια και σαρώνουν ολο-
κληρωτικά τα µικρόψαρα που βρίσκονται εκεί, τα οποία αυτοί που 
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το κάνουν, τα βάζουν σε πανέρια µε καπάκι που τα ποντίζουν στη 
θάλασσα, ώστε να διατηρηθούν ζωντανά και τα χρησιµοποιούν ως 
δόλωµα σε χοντρά παραγάδια. 

Υπάρχει κι άλλο ένα εργαλείο µε το οποίο µπορούµε να πιάνουµε 
καλόγριες. Είναι η λεγόµενη «σηκωτή απόχη». Το εργαλείο αυτό 
είναι απόγονος ενός άλλου παρόµοιου, αλλά πολύ µεγαλύτερου, µε 
την ονοµασία «σταφνοκάρι». 

Πρόκειται για µια απόχη σε σχήµα τετράγωνο µεγέθους περίπου 
1x1 µέτρα η οποία κρεµιέται από τη βάρκα προς το βυθό στα ση-
µεία που συχνάζουν οι καλόγριες. Στο κέντρο της τοποθετείται ένα 
σακουλάκι από λεπτό δίχτυ ή τούλι στο οποίο βάζουµε διάφορα δο-
λώµατα όπως ψωµιά, τυριά κ.λ.π. για να προσελκύσουµε τις καλό-
γριες. Όταν αυτές συγκεντρωθούν πάνω από την απόχη, την ανασύ-
ρουµε τραβώντας την απότοµα 
προς τα πάνω παγιδεύοντας έ-
τσι έναν αριθµό ψαριών. Για να 
το πετύχουµε αυτό πρέπει να 
παρακολουθούµε συνεχώς τη 
δραστηριότητα των ψαριών µε 
γυαλί από τη βάρκα. 

Με τον τρόπο αυτό συλλαµ-
βάνουµε µικρές ποσότητες ψα-
ριών µε αρκετή όµως προσπά-
θεια, γιατί οι καλόγριες δεν ξε-
γελιούνται πάντα εύκολα. 

Παραπλεύρως παραθέτω φωτογραφία αυτής της ειδικής απόχης, 
όπως αυτή κυκλοφορεί σήµερα στο εµπόριο σε πολύ χαµηλή τιµή, 
καθώς και άλλη µια του µακρινού προγόνου της µε το όνοµα 
«σταφνοκάρι», µε το οποίο ψάρευαν σε ρηχά βιβάρια πολλά είδη 
ψαριών οι επαγγελµατίες ψαράδες. 

Και τα δυο αυτά εργαλεία όµως απαγορεύονται σήµερα και η 
χρήση τους επιφέρει πρόστιµα. Επειδή δε η καλόγρια δεν µπορεί να 
συλληφθεί µε άλλον τρόπο µαζικά, το λιµενικό θεωρεί ότι όσοι την 
χρησιµοποιούν, µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να την έχουν πιά-
σει, κι έτσι τους τιµωρεί. 

Η σηκωτή απόχη 
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Πάντως η καλόγρια ως δόλωµα είναι εκπληκτική γιατί διαθέτει 
δυο πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά: 

– Αντέχει και παραµένει για πάρα πολύ χρόνο ζωντανή, ακόµη 
και εάν ποντίζεται σε αρκετά µεγάλα βάθη, σε αντίθεση µε άλλα µι-
κρόψαρα που χαλάνε σχετικά σύντοµα. 

– Έχει την τάση να στέκεται ψηλά από το βυθό, σε αντίθεση µε 
τα περισσότερα µικρόψαρα που προσπαθούν να φωλιάσουν σε σχι-
σµές βράχων, φυκιάδες κ.λ.π., οπότε διακρίνεται από µακριά από 
τους θηρευτές µε µεγάλη ευχέρεια. 

– Την προτιµούν σχεδόν όλα τα είδη των θηρευτών. 
Αν θέλεις να δεις αναλυτικά την νοµοθεσία για την σηκωτή από-

χη και το σταφνοκάρι δες στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.hcg.gr/alieia/ 

Ερώτηση 2.3. 
Θέλω να χρησιµοποιήσω για δόλωµα σαρδέλα, την οποία να δια-

τηρήσω στην κατάψυξη για να την έχω στη διάθεσή µου όποτε θέλω. 
Ποια είναι η επεξεργασία που πρέπει να κάνω στη σαρδέλα ώστε να 
γίνει κατάλληλη γι’ αυτή τη δουλειά; 

Το παραδοσιακό σταφνοκάρι µε το οποίο ψαρεύονται διάφορα είδη ψαριών. 
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Απάντηση: 
Αφού αγοράσουµε την σαρδέλα, όπως είναι φρέσκια, την βάζου-

µε σε µια νάιλον σακούλα µαζί µε 250 γραµµάρια χοντρό µαγειρικό 
αλάτι για κάθε κιλό σαρδέλας. 

Κουνώντας την σακούλα δεξιά - αριστερά φροντίζουµε το αλάτι 
να ανακατευτεί καλά µε τις σαρδέλες. Αφού το κάνουµε αυτό θα 
τοποθετήσουµε τις αλατισµένες σαρδέλες σε σουρωτό σαν κι αυτό 
που σουρώνουµε τα µακαρόνια και θα τις βάλουµε σε κάποιο µέρος 
µακριά από τους χώρους του σπιτιού, γιατί αν τις αφήσουµε µέσα 
θα βροµίσει ο τόπος πολύ άσχηµα. 

Θα τις αφήσουµε έτσι ένα περίπου 24ωρο. Αυτές θα αρχίσουν να 
βγάζουν ένα βρωµερό ροζ ζουµί που θα στραγγίζει κάτω από το 
σουρωτό όπου καλό είναι να έχουµε βάλει κάποια λεκάνη για να το 
συγκεντρώσουµε. Στο τέλος του 24ώρου θα τις βγάλουµε από το 
σουρωτό, θα τις τινάξουµε ώστε να φύγουν τα πολλά αλάτια, θα τις 
συσκευάσουµε σε µερίδες σε σακουλάκια ή τάπερ για να µην ξεπα-
γώνουµε κάθε φορά όλη την ποσότητα παρά µόνο όσες µας χρειά-
ζονται και θα τις βάλουµε στην κατάψυξη. 

Μία καλή τακτοποίηση αυτού του δολώµατος είναι να βάλουµε 
τις σαρδέλες σε διαφανή τάπερ 
µιας χρήσεως πάνω στα οποία 
µπορούµε να γράψουµε και την 
ποσότητα που περιέχουν ώστε 
να ξέρουµε κάθε φορά που θέ-
λουµε να δολώσουµε πόσες 
σαρδέλες πρέπει να ξεπαγώ-
σουµε. 

Όταν θα θελήσουµε να δο-
λώσουµε, θα τις κόβουµε σε 
τάκους µεγέθους ανάλογου µε 
τα αγκίστρια των παραγαδιών µας, κόβοντας ταυτόχρονα και την 
άκρη της ουράς γιατί αν την αφήσουµε το κοµµάτι αυτό θα περι-
στρέφεται πολύ όπως θα βυθίζεται και θα µας βυρινιάζει τα παρά-
µαλλα κάνοντάς τα «κοτσίδα». Επίσης αφαιρούµε και το κεφάλι 
ώστε να απελευθερώσουµε το αίµα που παραµένει εγκλωβισµένο 
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στο σώµα της σαρδέλας για να «µαλαγρώσουµε» τα ψάρια. 
Με τον τρόπο αυτόν επεξεργασίας η σαρδέλα σφίγγει και κρατάει 

περισσότερο στο αγκίστρι και επιπλέον αναδίδει µια µυρωδιά που 
πολλοί, µεταξύ των οποίων κι εγώ, υποστηρίζουν ότι προσελκύει 
καλύτερα τα ψάρια. 

Επίσης, µε την αφυδάτωση που προκαλεί αυτή η επεξεργασία 
αποβάλλονται µεν τα υγρά της, το αίµα της όµως εγκλωβίζεται στο 
σώµα της και επιτελεί τον ρόλο του, δηλαδή το µαλάγρωµα των 
ψαριών, όταν η σαρδέλα µπει στη θάλασσα. Για να τα πετύχουµε 
αυτά δεν πρέπει να αφήσουµε τη σαρδέλα περισσότερες ώρες στο 
αλάτι γιατί τότε το σώµα της σκίζεται και µαζί µε τα υγρά χάνεται 
και το αίµα της. Όταν θα σηκώνουµε το παραγάδι µας θα διαπιστώ-
σουµε ότι όσες σαρδέλες θα είναι αφάγωτες θα έχουν την εικόνα 
ολόφρεσκου δολώµατος. 

Τα ίδια ισχύουν και για τον γαύρο και την φρίσσα αν θελήσουµε 
να χρησιµοποιήσουµε και αυτά τα ψάρια ως δόλωµα, αν και τον 
γαύρο συστήνω καλύτερα να τον τηγανίσουµε και να τον φάµε, για-
τί είναι πιο µαλακός και λίγο ακριβότερος από τα άλλα δυο ψάρια. 
Είναι όµως µικρότερος σε µέγεθος και βολεύει να κοπεί σε µικρούς 
τάκους που µπορούµε να τους χρησιµοποιήσουµε σαν δόλωµα και 
σε ψιλά παραγάδια. 
Σηµείωση: Σε σχετική συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο ανα-

φέρθηκε ότι ως δόλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η κατεψυγ-
µένη σαρδέλα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί και πω-
λείται στα καταστήµατα µε κατεψυγµένα σε πολύ συµφέρουσα τι-
µή, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που βρίσκονται σε περιοχές όπου το είδος 
αυτό είναι δυσεύρετο. Σύµφωνα µε όσα συζητήθηκαν η επεξεργα-
σία της κατεψυγµένης σαρδέλας ώστε να γίνει κατάλληλη για δό-
λωση είναι ακριβώς ίδια µε αυτήν της φρέσκιας. ∆ηλαδή αφού την 
ξεπαγώσουµε πρώτα, ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά της κατάψυ-
ξης, στην συνέχεια την αλατίζουµε και ακολουθούµε την ίδια ακρι-
βώς διαδικασία που κάνουµε στη φρέσκια σαρδέλα. 

Ερώτηση 2.4. 
Ακούω ότι το καραβιδάκι ή µαµούνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 



56 

κατεψυγµένο. Ισχύει αυτό και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία διατή-
ρησής του; 

Απάντηση: 
Το καραβιδάκι µπορεί να διατηρηθεί µε πολλούς τρόπους, εάν 

δεν µπορούµε να το έχουµε άµεσα στη διάθεσή µας ζωντανό, που 
είναι βέβαια το καλύτερο. Τους περιγράφω παρακάτω έναν προς 
έναν µε τη σειρά: 
Κατεψυγµένο: Εάν στον τόπο που βρισκόµαστε δεν έχουµε δυ-

νατότητα καθηµερινής προµήθειας αυτού του δολώµατος, τότε 
µπορούµε να κάνουµε το εξής: Αγοράζουµε µια µεγαλύτερη ποσό-
τητα από αυτή που χρειαζόµαστε για άµεση χρήση, και το υπόλοιπο 
το καταψύχουµε αφού προηγουµένως το χωρίσουµε κατάλληλα σε 
«µερίδες» ανάλογες µε τις ποσότητες που χρησιµοποιούµε κάθε φο-
ρά. Τις µερίδες αυτές τις συσκευάζουµε σε σακουλάκια τύπου «πο-
λυµπάγκ» ή σε κάποιο είδος κουτιών ή τάπερ µιας χρήσεως και τις 
τοποθετούµε σε καταψύκτη όπου µπορούν να διατηρηθούν για µε-
γάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς αλλοίωση της δελεαστικής τους ι-
κανότητας. Όταν θελήσουµε να δολώσουµε, βγάζουµε τα καραβι-
δάκια από την κατάψυξη και αυτά ξεπαγώνουν σε πολύ λίγο χρόνο 
(15-30 λεπτά) ώστε να µπορούν να δολωθούν. Καλό είναι πάνω στις 
συσκευασίες που θα δηµιουργήσουµε να γράψουµε και τον αριθµό 
των δολωµάτων που περιέχουν. 

Αρκετοί επαγγελµατίες που διαθέτουν µεγάλους καταψύκτες, δο-
λώνουν τα παραγάδια τους και τα αποθηκεύουν δολωµένα στον κα-
ταψύκτη, έτσι ώστε να τα έχουν ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή τους 
πανέτοιµα. Γι’ αυτούς που ο χρόνος τους είναι µετρηµένος, αυτό 
θεωρείται πολύ µεγάλη ευκολία. 

Πολλά καταστήµατα που εµπορεύονται δολώµατα πωλούν το κα-
ραβιδάκι κατεψυγµένο σε οικονοµικότερη τιµή από το φρέσκο. Αυ-
τά τα καραβιδάκια είναι όσα τους περισσεύουν απούλητα από τα 
ζωντανά, τα οποία αντί να τα πετάξουν τα καταψύχουν και τα δί-
νουν σε χαµηλότερη τιµή. Τα δολώµατα αυτά είναι πολύ κατάλληλα 
αρκεί να έχουν καταψυχθεί σωστά, γιατί πολλές φορές όταν αποφα-
σίζουν να τα καταψύξουν έχουν ήδη αρχίσει να σαπίζουν οπότε εί-
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ναι άχρηστα. 
Αποξηραµένο: Τους ζεστούς καλοκαιρινούς µήνες µπορούµε να 

εκθέσουµε το δολωµένο µε καραβιδάκι παραγάδι µας, είτε αυτό εί-
ναι κατεψυγµένο είτε ζωντανό, στον καυτερό ήλιο για µερικές ώρες, 
µέχρι που το καραβιδάκι να αποξηρανθεί και να θρυµµατίζεται στο 
χέρι µας. Στην κατάσταση αυτή µπορούµε να διατηρήσουµε το δο-
λωµένο παραγάδι αρκετές ηµέρες και να το καλάρουµε όταν µας 
βολεύει αργότερα. Όταν το καραβιδάκι αποξηρανθεί µε αυτόν τον 
τρόπο αποκτά και µια ακόµη ευεργετική ιδιότητα: ∆εν πατώνει α-
µέσως αλλά για αρκετό διάστηµα επιπλέει ψηλότερα από τον πυθ-
µένα γλιτώνοντας έτσι για λίγη ώρα από τα διάφορα σκουλήκια και 
ζωύφια που καραδοκούν εκεί. Αυτό βέβαια δεν µπορούµε να το κά-
νουµε τον χειµώνα, όπου δεν υπάρχει ο καυτός ήλιος του καλοκαι-
ριού. Αν το δολωµένο παραγάδι εκτεθεί στον ήλιο τον χειµώνα, το 
καραβιδάκι δεν θα αποξηρανθεί αλλά θα σαπίσει, θα αχρηστευθεί 
και θα µυρίζει πολύ άσχηµα. Σε συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο 
αναφέρθηκε ότι αποξήρανση µπορούµε να πετύχουµε τους χειµερι-
νούς µήνες εκθέτοντας το καραβιδάκι για πολλές ώρες στο ρεύµα 
αέρος που δηµιουργούµε µε τη χρήση ανεµιστήρων. 
Ζεµατισµένο: Εάν για κάποιο λόγο δεν θελήσουµε να καλάρου-

µε άµεσα το δολωµένο µε καραβιδάκι παραγάδι µας, µπορούµε να 
το διατηρήσουµε ως εξής: Σε µια µεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουµε 
µέχρι βρασµού ικανή ποσότητα νερού. Με ένα µικρό µπρίκι παίρ-
νουµε λίγο - λίγο το νερό που βράζει και περιχύνουµε µε αυτό το 
δολωµένο καραβιδάκι έτσι όπως κρέµεται στο χείλος της λεκάνης 
του παραγαδιού µέχρις ότου αυτό κοκκινίσει και γίνει περίπου όπως 
οι βραστές γαρίδες ή καραβίδες. Στην κατάσταση αυτή το παραγάδι 
µπορεί να παραµείνει χωρίς βλάβη µέχρι 2-3 ηµέρες και να καλαρι-
στεί τότε. 
Βρασµένο και αλατισµένο: Ένας ακόµη τρόπος, λίγο πιο µπελα-

λίδικος, για τη διατήρηση αυτού του δολώµατος είναι ο εξής: Βρά-
ζουµε νερό σε κατσαρόλα και όταν αυτό είναι καυτό ρίχνουµε µέσα 
τα καραβιδάκια και τα αφήνουµε για λίγο µέχρι να κοκκινίσουν. 
Στη συνέχεια τα βγάζουµε και τα αφήνουµε να στραγγίσουν και να 
στεγνώσουν. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό τα αλατίζουµε και τα αφή-
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νουµε να στραγγίσουν εκ νέου και να σφίξουν. Τα διατηρούµε στην 
κατάψυξη και τα δολώνουµε όποτε µας βολέψει. Με τον τρόπο αυτό 
το καραβιδάκι γίνεται σκληρότερο και εποµένως ανθεκτικότερο πά-
νω στο αγκίστρι. 

Ερώτηση 2.5. (σχετική µε την προηγούµενη) 
Μέχρι τώρα είχα την τακτική να σηκώνοµαι στις 04:00 το πρωί, να 

δολώνω καραβιδάκι ζωντανό και να το καλάρω αµέσως µετά. Επειδή 
θέλω να δολώσω αποβραδίς για να καλάρω το πρωί και δεν έχω κα-
νένα µεγάλο ψυγείο ώστε να βάλω µέσα τις λεκάνες και να διατηρή-
σω το δόλωµα, σκέφτηκα ότι αν βάλω µέσα στην λεκάνη πάγο και την 
τυλίξω µε µια νάιλον σακούλα, θα µου κρατήσει τα δολώµατα δροσε-
ρά µέχρι το πρωί; 

Απάντηση: 
Αντί γι’ αυτό που είναι κάπως πολύπλοκο, µπορούµε, αφού δο-

λώσουµε τα παραγάδια µας αποβραδίς, να ρίξουµε επάνω στα δο-
λωµένα αγκίστρια µια βρεγµένη λινάτσα ή πετσέτα και δεν πρόκει-
ται να πάθουν τίποτα µέχρι το πρωί. Αν µάλιστα φροντίσουµε κάθε 
τόσο να καταβρέχουµε το πανί που θα βάλουµε µε κρύο νερό, θα 
είναι ακόµη καλύτερα. ∆εν χρειάζεται πάγος. Το καραβιδάκι δεν 
παθαίνει τίποτα σε τόσο λίγο χρόνο. 

Αν θέλουµε όµως να κάνουµε κάτι ακόµη πιο δραστικό, µπορού-
µε να κάνουµε αυτό που περιγράφεται στην προηγούµενη ερώτηση / 
απάντηση, ζεµατίζοντας το δολωµένο καραβιδάκι. 

Επειδή όµως τα πράγµατα πολλές φορές διαφέρουν από τόπο σε 
τόπο, καλό είναι πριν το καθιερώσουµε και το γενικεύσουµε σε όλα 
µας τα παραγάδια, να το δοκιµάσουµε πρώτα σε ένα για να δούµε 
το αποτέλεσµα και µετά κάνουµε το κουµάντο µας σχετικά µε το τι 
θα αποφασίσουµε. 

Μπορούµε ακόµη στην πρώτη δοκιµή να κάνουµε το ζεµάτισµα 
µόνο σε λίγα αγκίστρια, ας πούµε 50 ή 100 για να συγκρίνουµε την 
απόδοση µε τα άλλα που θα είναι δολωµένα µε τον συνήθη τρόπο, 
για να βγάλουµε συµπέρασµα. 

Εγώ το κάνω ταχτικά αυτό το κόλπο όχι µόνο για λόγους διατή-
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ρησης αλλά και γιατί έχω διαπιστώσει ότι µε τον τρόπο αυτό το κα-
ραβιδάκι γίνεται σκληρότερο και κρατάει περισσότερο στο αγκί-
στρι. 

Ερώτηση 2.6. 
Μπορώ να βγάλω µόνος µου καραβιδάκι και αν ναι πού µπορώ να 

το βρω; 

Απάντηση: 
Σε παλιότερες εποχές οι περισσότεροι ερασιτέχνες ψαράδες έ-

βγαζαν µόνοι τους τα δολώµατα που χρησιµοποιούσαν, κυρίως για 
λόγους οικονοµίας. Στη σύγχρονη εποχή αυτό έχει αλλάξει, κυρίως 
γιατί τα περισσότερα δολώµατα καλλιεργούνται, οπότε η τιµή πώ-
λησής τους έχει γίνει σχετικά εφικτή, αν υπολογίσουµε και το γεγο-
νός ότι το βαλάντιο των ερασιτεχνών έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 

Πάντως αν κανείς θέλει να βγάλει µόνος του καραβιδάκι υπάρ-
χουν πολλοί τρόποι, ανάλογα και µε την περιοχή στην οποία βρί-
σκεται. 

Το είδος αυτό ζει σε λασποαµµώδεις βυθούς ή σε βουρκάρια ό-
που η παρουσία του γίνεται φανερή από τις χιλιάδες τρύπες που δη-
µιουργεί στον βυθό. 

Όταν τα νερά είναι ρηχά, µέχρι 40-50 εκατοστά, τότε η εξόρυξή 
του γίνεται ως εξής: 

Βυθίζουµε στην άµµο ένα ισχυρό φτυάρι του είδους «πατητό» 
και το κουνάµε µπρος - πίσω ώστε τα καραβιδάκια που φωλιάζουν 
στην άµµο να «πιεσθούν» και να πεταχτούν έξω από τις τρύπες 
τους. Η σύλληψή τους γίνεται περιφέροντας κατάλληλη απόχη «στα 
τυφλά» γύρω από το φτυάρι, γιατί στο µεταξύ τα νερά θολώνουν 
και τα καραβιδάκια δεν διακρίνονται παρά µόνο όταν βγαίνουν στη 
επιφάνεια. Για να γίνει αυτό µε επιτυχία χρειάζονται δυο άτοµα. Ο 
ένας µε το φτυάρι και ο άλλος µε την απόχη. Με τον τρόπο αυτόν 
µπορούµε να αποκτήσουµε µικρές ποσότητες αυτού του δολώµατος, 
κυρίως για χρήση καθετής ή πεταχταριού. Για µεγαλύτερες ποσότη-
τες το καλύτερο είναι να απευθυνθούµε στο εµπόριο όπου σήµερα 
το καραβιδάκι πωλείται σε πολύ συµφέρουσα τιµή ζωντανό αλλά 
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και κατεψυγµένο. 

Ερώτηση 2.7. 
Σε παλιότερες εποχές στα λιµάνια και τα µουράγια καθώς και στα 

διάφορα βράχια και µόλους κυκλοφορούσε µια µικρή γαριδούλα την 
οποία πολλοί χρησιµοποιούσαν ως δόλωµα. Σήµερα δεν την βλέπω 
πια πουθενά. Είναι καλό αυτό το είδος για δόλωµα σε παραγάδι; 

Απάντηση: 
Όντως αυτή τη µικρή γαριδούλα παλιότερα την πιάναµε µε φακό 

και απόχη σε µουράγια και µόλους κυρίως όταν είµαστε παιδιά. Σή-
µερα έχει µειωθεί και αυτή ως παρουσία, όπως και όλοι οι θαλάσσι-
οι οργανισµοί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για όσους έχουν την 
υποµονή να ασχοληθούν µε τη σύλληψή της. 

Φυσικά και είναι άριστο δόλωµα και για το παραγάδι αλλά και 
για την καθετή και το πεταχτάρι. Έχει όµως παραγκωνισθεί κυρίως 
για το λόγο ότι άλλα δολώµατα όπως το καραβιδάκι έχουν γίνει πο-
λύ πιο εύκολα στην απόκτησή τους. 

Ακούω όµως ότι σε περιοχές της Ελλάδας, όπως ο Αµβρακικός 
κόλπος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το είδος αλιεύεται µαζικά κι έτσι 
γίνεται εφικτή η διακίνησή του και η χρήση του. 

Ερώτηση 2.8. 
Ακούω πολλούς να λένε ότι δεν αγοράζουν δολώµατα αλλά βρί-

σκουν και δολώνουν διάφορα όστρακα και οργανισµούς από τη θά-
λασσα. Είναι καλά αυτά τα δολώµατα; 

Απάντηση: 
Τα περισσότερα από αυτά όχι µόνο είναι κατάλληλα αλλά είναι 

και τα καλύτερα από όλα. 
Σου παραθέτω έναν σύντοµο κατάλογο τέτοιων δολωµάτων: 
– Πορφύρα: Πρόκειται για όστρακο το οποίο αγαπάει ιδιαίτερα η 

τσιπούρα. 
– Καρτσίνα ή κριτσίνι: Πρόκειται για ένα ζώο που µοιάζει πολύ 

µε το καραβιδάκι και ζει µέσα σε όστρακα που προηγουµένως έ-
χουν αδειάσει από τους ενοίκους τους. Είναι εξαιρετικό δόλωµα για 
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κάθε είδους ψιλά παραγάδια. 
– Πεταλίδα: Πρόκειται για όστρακο που ζει προσκολληµένο σε 

βράχια από τα οποία το συλλέγουµε ξεκολλώντας το µε ένα µαχαί-
ρι. Είναι εξαιρετικό δόλωµα για κάθε είδους ψιλά παραγάδια. 

– Ολοθούριο ή ψολιάγκος ή αγγούρι της θάλασσας: Πρόκειται 
για µαλάκιο που µπορεί να γίνει δόλωµα σε ψιλά παραγάδια αφού 
προηγουµένως υποστεί κατάλληλη επεξεργασία. Για τη διαδικασία 
της επεξεργασίας του µπορείς να δεις σχετικά στο βιβλίο µου «Η 
Τέχνη του Παραγαδιού» στο κεφάλαιο «∆ολώµατα». 

– Μύδι: Γνωστό όστρακο το οποίο καλλιεργείται και ως βρώσι-
µο. Πολλοί το αξιοποιούν ως δόλωµα σε ψιλά παραγάδια. 

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι τέτοιου εί-
δους οργανισµοί που συναντώνται σπανιότερα και µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν ως δόλωµα. Όµως τα περισσότερα από αυτά αφ’ ενός 
µεν είναι δυσεύρετα σε µεγάλες ποσότητες ώστε να χρησιµοποιη-
θούν σε παραγάδια, αφ’ ετέρου πολλά από αυτά προστατεύονται 
από περιορισµούς που επιβάλλει η νοµοθεσία για την προστασία 
των πληθυσµών τους, γιατί πολλά από αυτά κινδυνεύουν να αφανι-
στούν. 

Αν θέλεις να πληροφορηθείς γι’ αυτούς τους περιορισµούς κοίτα-
ξε στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://www.hcg.gr/alieia/ 

Ερώτηση 2.9. 
Πόση ώρα πρέπει να αφήνουµε στη θάλασσα ένα ψιλό ή µέτζο πα-

ραγάδι που έχει δολωθεί µε αλατισµένο γαύρο και ποιες είναι οι κα-
λύτερες ώρες για το καλάρισµά του; 

Απάντηση: 
2-3 ώρες είναι καλά να τον αφήσεις! Κατά τη γνώµη µου αυτό το 

δόλωµα αποδίδει πολύ καλά σε βάθη από 30 έως 40 µ. και πάνω, σε 
βυθούς τύπου τραγάνας και σε κόκκινα ψάρια, δηλαδή φαγκρόπου-
λα µεσαίου µεγέθους και λυθρίνια. Οι ώρες που εµένα µε βόλεψε 
αυτό το δόλωµα είναι καλάρισµα το χάραµα και λεβάρισµα 2-3 ώ-
ρες µετά. 
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Στο διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στο καλάρισµα και το λε-
βάρισµα, µπορείς να κάνεις ένα σωρό άλλα ψαρέµατα για να πλου-
τίσεις την ψαριά σου, όπως κολπάδα για χταπόδια, συρτή βυθού ή 
αφρού, πλάνο, µολύβι φύλακα, καθετή, τσαπαρί κ.λ.π. γιατί οι ώρες 
αυτές είναι οι καλύτερες για όλα σχεδόν τα ψαρέµατα. 

Ερώτηση 2.10. 
Για παραγάδι που καλάρεται ηµέρα, τι δολώµατα προτείνονται; Η 

µάνα π.χ. είναι κατάλληλη; 

Απάντηση: 
Τα διάφορα δολώµατα έχουν «πατρίδες», πράγµα που σηµαίνει 

ότι ένα δόλωµα που σε έναν τόπο δουλεύει σε άλλον µπορεί να µην 
κάνει. Εποµένως δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες και απαντήσεις σε 
αυτό που ρωτάς γιατί σε κάθε τόπο ισχύουν διαφορετικά πράγµατα. 

Εκτός από αυτόν τον γενικό κανόνα ισχύουν και τα εξής: 
Στα ηµερήσια ψιλά και µέτζα παραγάδια προτιµούµε τα σκληρά 

δολώµατα, γιατί τα µικρόψαρα που κυκλοφορούν την ηµέρα κατα-
στρέφουν εύκολα τα µαλακά δολώµατα. Τα παραγάδια αυτά προτι-
µούµε να τα καλάρουµε σε βαθιά νερά στοχεύοντας κυρίως σε κόκ-
κινα ψάρια (φαγκριά, λυθρίνια κ.λ.π.). 

Τα ψιλά και µέτζα παραγάδια που καλάρονται στα ρηχά προτι-
µούµε να τα καλάρουµε µετά τη δύση του ήλιου ή 1-2 ώρες πριν το 
χάραµα, ανεξαρτήτως δολώµατος. 

Το συγκεκριµένο δόλωµα που ρωτάς (η µάνα) θεωρείται σκληρό 
δόλωµα αλλά καλό είναι πριν το χρησιµοποιήσουµε σε ποσότητα να 
βεβαιωθούµε ότι ο τόπος το «σηκώνει». 

Ένα πολύ έξυπνο τέχνασµα για την αξιολόγηση των δολωµάτων 
µπορείς να δεις στο βιβλίο µου «Η Τέχνη του Παραγαδιού». Για 
να το δεις κοίταξε στα περιεχόµενα του βιβλίου την παράγραφο µε 
τίτλο «Πώς αξιολογούµε τα δολώµατα». 

Ερώτηση 2.11. 
Πώς επεξεργαζόµαστε τα καλαµάρια προκειµένου να τα χρησιµο-

ποιήσουµε ως δόλωµα σε ψιλά και µέτζα παραγάδια; 
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Απάντηση: 
Αν τα καλαµάρια είναι φρέσκα, κάνουµε το εξής: 
Αφαιρούµε τα εντόσθια και το κόκαλο, ώστε να παραµείνει κα-

θαρή µόνο η φούσκα, την οποία τη σκίζουµε µε ένα κοφτερό µαχαί-
ρι για να ανοίξει. Αυτό το µέρος του καλαµαριού το κόβουµε µε ένα 
πολύ κοφτερό κοπίδι ή µαχαίρι σε φιλέτα, µεγέθους όπως περίπου 
είναι τα γνωστά λαζάνια. Το πλάτος και το µήκος των φιλέτων το 
καθορίζει ουσιαστικά το µέγεθος των αγκιστριών στα οποία θα δο-
λωθεί τελικά το δόλωµα αυτό, οπότε µόνο αυτός που θα δολώσει 
είναι και αυτός που θα αποφασίσει σχετικά. 

Αυτά τα φιλέτα τα αποθηκεύουµε σε «µερίδες» στην κατάψυξη, 
όπου µπορούν να παραµείνουν για µεγάλο διάστηµα χωρίς πρόβλη-
µα (3-4 µήνες τουλάχιστον). Οι «µερίδες» στις οποίες θα χωρίσουµε 
τα φιλέτα µας πρέπει να ταιριάζουν αριθµητικά µε τα παραγάδια 
που πρόκειται να δολωθούν, για να µην ξεπαγώνουµε µεγαλύτερες 
ποσότητες και το περίσσευµα να το επιστρέφουµε και πάλι στην κα-
τάψυξη. 

Αν τα καλαµάρια είναι κατεψυγµένα, τότε θα πρέπει να ξεπαγώ-
σουν µέσα σε θαλασσινό νερό, πράγµα που είναι πολύ βασικό. Α-
φού τα ξεπαγώσουµε µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είτε κοντά στη 
θάλασσα, είτε στο σπίτι µε νερό που έχουµε µεταφέρει από τη θά-
λασσα, τότε ακολουθούµε την ίδια διαδικασία που περιέγραψα πριν 
για τα φρέσκα. 

Στα κατεψυγµένα καλαµάρια, αφού ξεπαγώσουν και αφαιρέσου-
µε τα εντόσθια και το κόκαλο, «ξασπρίζουµε» την κουκούλα αφαι-
ρώντας την πέτσα η οποία φεύγει πολύ εύκολα µε ένα απλό τρίψιµο 
ώστε να µείνει τελείως λευκή. Στην πράξη είναι πολύ εύκολη διαδι-
κασία κι ας φαίνεται δύσκολη τώρα που τη διαβάζεις. 

Η υπόλοιπη διαδικασία που ακολουθούµε είναι ακριβώς ίδια µε 
αυτήν που κάνουµε για τα φρέσκα καλαµάρια. 

Όταν πρόκειται να δολώσεις βγάζεις τις συσκευασίες από την κα-
τάψυξη για λίγο ώστε να ξεπαγώσουν και µετά κόβεις τα φιλέτα σε 
κοµµάτια ανάλογα µε το µέγεθος των αγκιστριών. Τα δολώνεις «κε-
ντητά», κάνοντας δηλαδή 2-3 περάσµατα πάνω στο αγκίστρι. 

Στην όλη διαδικασία κρίσιµο είναι το πλύσιµο των κατεψυγµέ-
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νων καλαµαριών στη θάλασσα γιατί µε τον τρόπο αυτό τα καλαµά-
ρια καθαρίζονται από όλα τα τυχόν πρόσθετα που τους έχουν βάλει 
κατά την επεξεργασία τους και είναι απωθητικά για τα ψάρια. 

Σε σχετική συζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο για το θέµα αυτό 
µε επαγγελµατίες ψαράδες, αναφέρθηκαν και τα εξής δύο τεχνά-
σµατα που εγώ δεν τα έχω µέχρι στιγµής δοκιµάσει, αλλά νοµίζω 
ότι είναι σωστά. 

1) Αφού καθαρίσουµε τα καλαµάρια και πριν τα τεµαχίσουµε σε 
φιλέτα είναι καλό να τα βάλουµε σε µια κούπα µε θαλασσινό νερό 
και να τα κουνήσουµε για 3-4 λεπτά (όχι περισσότερο) ώστε να 
σφίξουν όπως όταν παραγουλίζουµε τα χταπόδια. 

2) Η συσκευασία των καλαµαριών είναι καλύτερα να γίνει σε τά-
περ τα οποία θα γεµίσουµε µε θαλασσινό νερό. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετοί δολώνουν τα 
καλαµάρια ολόκληρα, όταν είναι µικρά, είτε κόβοντάς τα σε τεµά-
χια, χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία που περιέγραψα πιο πάνω, σε 
χοντρά παραγάδια, δηλαδή σε αγκίστρια µε Νο 10 ή 9 ή και µεγα-
λύτερα ανάλογα και µε το µέγεθος των καλαµαριών. 

Ερώτηση 2.12. 
Το µικρό σκουµπρί ή ο κολιός ή το σαφρίδι µπορεί να επεξεργαστεί 

όπως η σαρδέλα (µε αλάτι) και να διατηρηθεί για µελλοντικά ψαρέ-
µατα; Το ρωτάω γιατί κάποιες φορές η τιµή τους είναι µικρότερη από 
τη σαρδέλα. 

Απάντηση: 
Ναι µπορούν αλλά δεν είναι απαραίτητο. Για να καταλάβεις όµως 

καλύτερα θα σου διευκρινίσω τα εξής: Ο κυριότερος λόγος που α-
λατίζουµε τη σαρδέλα, τον γαύρο και τη φρίσα είναι γιατί και τα 
τρία αυτά ψάρια έχουν πολύ µαλακό κρέας και θέλουµε να σκληρύ-
νουν, ώστε να κρατήσουν καλύτερα στο αγκίστρι. Τα ψάρια που 
αναφέρεις εσύ, δηλαδή ο κολιός, το σκουµπρί και το σαφρίδι δεν 
«πάσχουν» από αυτό, δηλαδή το κρέας τους είναι αρκετά σκληρό 
και εποµένως δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία για να 
διατηρηθεί παρά µόνο την κατάψυξή του. 
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Συµπληρωµατικά να σου σηµειώσω ότι ένα από τα ψαροδόλια 
που θεωρώ άριστο είναι το µικρό σαφρίδι (το λέµε και σαµπανιό) το 
οποίο όµως δυστυχώς έχει εξαφανιστεί από τους πάγκους και µόνο 
απευθείας από τα γρι - γρι και τις τράτες µπορείς να το βρεις γιατί 
αυτοί το πετάνε ως µη εµπορεύσιµο. Τα παλιά τα χρόνια το παίρνα-
µε µε το φτυάρι σε ποσότητες τελείως δωρεάν. Αυτό το δόλωµα κά-
νει και για ψιλοπαράγαδο γιατί είναι αρκετά ανθεκτικό, αρκεί βέ-
βαια να το σηκώνει ο τόπος που ψαρεύεις. 

Όλα αυτά τα είδη εάν έχουν καταψυχθεί σωστά δεν θα έχουν κα-
νένα πρόβληµα. Όταν λέω «να έχουν καταψυχθεί σωστά», εννοώ να 
έχουν µπει σε καταψύκτη και όχι στην κατάψυξη οικιακού ψυγείου, 
γιατί αυτή κάνει µόνο για λίγες ηµέρες, και να µην έχουν µείνει εκεί 
χρόνια, αλλά για 1-2 µήνες. Τα θαλασσινά γενικώς, εκτός από τα 
κεφαλόποδα, δηλ. χταπόδια, καλαµάρια κ.λ.π., όταν µείνουν για πο-
λύ καιρό στην κατάψυξη αφυδατώνονται και γίνονται ακατάλληλα 
όχι µόνο για δόλωµα, ακόµη και για φαγητό. Όσο πιο ευαίσθητα εί-
ναι τόσο το χειρότερο. Αυτά τα ψάρια που αναφέρεις νοµίζω ότι δεν 
θα µπορέσουν να κρατήσουν την ποιότητά τους αν µείνουν στην 
κατάψυξη περισσότερο από 1-2 µήνες ίσως και λίγο παραπάνω. Αυ-
τός είναι ο λόγος που δεν τα συναντάµε και ως εµπόρευµα σε κατε-
ψυγµένη µορφή, αλλά µόνο ως νωπά. 

Ερώτηση 2.13. 
Βρήκα και αγόρασα νωπό Μοσχιό γιατί θέλω να δολώσω για δο-

κιµή ένα µέτζο παραγάδι που έχω 150 αγκιστριών νούµερο 13. Επει-
δή όµως το δόλωµα αυτό δεν το έχω ξαναδουλέψει έχω τις εξής ερω-
τησεις: 

1. Το δολώνουµε καλύτερα έτσι όπως είναι νωπό ή πρέπει οπωσ-
δήποτε να το ζεµατίσουµε πρώτα; Και αν θέλει ζεµάτισµα πόση ώρα 
πρέπει να το αφήσουµε σε καυτό νερό; 

2. Για Νο 13 αγκίστρι κάθε πλοκαµάκι και δόλωµα και την κου-
κούλα σε λωρίδες; Πιο πλούσια; Σε χοντρό παραγάδι έχω ακούσει ότι 
τον δολώνουµε ολόκληρο. Τι ισχύει τελικά; 
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Απάντηση: 
Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουµε ότι ο Μοσχιός είναι καθαρά χει-

µωνιάτικο δόλωµα, δηλαδή το χρησιµοποιούµε µόνο τους µήνες 
που κάνει κρύο. 

Η επεξεργασία του για να δολωθεί γίνεται ως εξής: 
Ρίχνουµε το Μοσχιό, όπως βγαίνει από τη θάλασσα και πριν τον 

παραγουλιάσουµε, σε νερό που βράζει για 30-40 δευτερόλεπτα. Ό-
ταν τον βγάλουµε από το νερό ξεπετσιάζεται πολύ εύκολα και γίνε-
ται άσπρος και έτοιµος για δόλωση. 

Τον τεµαχίζουµε ανάλογα µε το µέγεθος των αγκιστριών που 
πρόκειται να δολώσουµε σε µέγεθος τέτοιο ώστε να σκεπάζει το 
αγκίστρι λαµβάνοντας υπόψη ότι όταν πέσει στη θάλασσα θα φου-
σκώσει και µπορεί να καλύψει το αρπάδι πράγµα που δεν είναι επι-
θυµητό. 

Είναι λίγο δύσκολο δόλωµα γιατί είναι σκληρός, αλλά έχει καλά 
αποτελέσµατα. 

Ερώτηση 2.14. 
Μπορείτε να µου προτείνετε ένα κατάλληλο δόλωµα για παραγάδι 

που στοχεύει σε µουρµούρες; 

Απάντηση: 
Η µουρµούρα σκαλίζει στην άµµο και τρέφεται µε ότι ζει µέσα σε 

αυτήν. Από τα γνωστά δολώµατα αυτά που έχουν τέτοια ιδιότητα 
είναι το καραβιδάκι, οι µάνες και το φαραώ. Αυτά τα δολώµατα εί-
ναι κατάλληλα γι' αυτό το ψάρι χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα πει 
όχι και σε άλλα, όπως η καρτσίνα, η γαρίδα κ.λ.π. 

Εκτός από αυτό το κριτήριο θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι σε 
κάθε τόπο δουλεύουν συγκεκριµένα δολώµατα, γιατί τα δολώµατα 
γενικώς «έχουν πατρίδες» και γι' αυτό µόνο οι ντόπιοι ψαράδες 
µπορούν να σε πληροφορήσουν έγκυρα. 

Επίσης αν θέλεις να καλάρεις παραγάδι αποκλειστικά για µουρ-
µούρες, κατέβασε δωρεάν από τα αρχεία της οµάδας το βιβλίο µου 
«Η Τέχνη του Παραγαδιού» και διάβασε ένα ενδιαφέρον τέχνασµα 
που θα σε βοηθήσει ειδικά σε αυτό το ψάρεµα στη σελίδα 107! Αν 
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το κάνεις θα µε θυµηθείς! 
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Ενότητα 3η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε τις Συρτές 

Εισαγωγή: 
Στην ενότητα αυτή θα απαντηθούν ερωτήµατα που αφορούν ψαρέ-

µατα συρτής και γι’ αυτό θα χρειαστεί να διευκρινίσω ότι µε τον όρο 
«συρτή» εννοώ όλα τα ψαρέµατα που για να επιτελέσουν το ρόλο 
τους χρησιµοποιούν «και κίνηση». 

Πιο συγκεκριµένα αυτά είναι: 
– Η συρτή βυθού 
– Η συρτή αφρού 
– Η ζόκα 
– Ο πλάνος (jigging) 
– Η συρτή µε µολύβι φύλακα 
– Η συρτή µε downrigger 
– Η συρτή µε καταβυθιστή 
– Η κολπάδα ή πραγκαρόλα 
– Η συρτή για καλαµάρια  
– Η συρτή για σουπιές 
– Το τσαπαρί 
Για όλα αυτά τα ψαρέµατα υπάρχει πλήρης ανάλυση στο ηλεκτρο-

νικό βιβλίο µου που κυκλοφορεί ευρέως δωρεάν «Η Τέχνη της Συρ-
τής». 

Ερώτηση 3.1. 
Βλέπω στο εµπόριο να κυκλοφορούν πολλά είδη µολυβιών για συρ-

τές. Μπορείς να µου εξηγήσεις για τι χρήση είναι το καθένα από αυ-
τά; 

Απάντηση: 
Στα διάφορα είδη συρτής αυτό που κυρίως µας ενδιαφέρει είναι 

το βάθος στο οποίο βρίσκεται και ψαρεύει το δόλωµά µας. Στις λε-
γόµενες συρτές αφρού, το δόλωµα ταξιδεύει ψηλά, δηλαδή κοντά 
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στον αφρό, σε βάθη από 1 έως 5-6 µέτρα περίπου. Στη συρτή βυθού 
το δόλωµα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς πολύ κοντά στο βυθό. Σε 
ορισµένα ψαρέµατα, όπως το ψάρεµα της σφυρίδας µε τη συρτή 
βυθού, το δόλωµα, αν είναι δυνατόν, πρέπει να ταξιδεύει «σύριζα» 
στο βυθό. 

Το πού θα βρίσκεται κάθε φορά το δόλωµά µας καθορίζεται από 
τρεις παράγοντες: 

– Το µήκος του νήµατος που µεσολαβεί ανάµεσα στη βάρκα και 
το δόλωµά µας. 

– Το βάρος (δηλαδή τα µολύβια) που έχουµε προσθέσει στο νήµα 
κατά περίπτωση. 

– Την ταχύτητα µε την οποία ταξιδεύει η βάρκα µας. 
Μεταβάλλοντας αυτούς τους τρεις παράγοντες ανάλογα πετυχαί-

νουµε το βάθος και τον τρόπο πλεύσης του δολώµατός µας κάθε 
φορά. 

Για να δεις τις λεπτοµέρειες που αφορούν την κάθε τεχνική θα 
πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο µου «Η Τέχνη της Συρτής» όπου η 
κάθε τεχνική περιγράφεται αναλυτικά σε αυτόνοµο κεφάλαιο. 

Ερώτηση 3.2. 
Στο κεφάλαιο «Συρτή Βυθού», στο σηµείο που αναφέρεις για τους 

πλοηγούς (εδώ πρέπει να τονίσω ότι και εγώ προτιµώ το νωπό ή και 
ζωντανό δόλωµα), δεν θα µπορούσαµε αντί του συστήµατος πλοηγός 
- δόλωµα, να είχαµε ένα απλό διπλάρι (δηλαδή ένα σταθερό αγκίστρι 
δεµένο στην άκρη του παράµαλλου και ένα συρόµενο) και να δολώ-
ναµε τεχνικά ένα νωπό η ζωντανό κεφαλόποδο; ∆εν ξέρω, σκέψεις 
κάνω. 

Απάντηση: 
Αυτόν τον τρόπο δολώµατος, όπως θα δεις και στο βιβλίο µου «Η 

Τέχνη της Συρτής», τον χρησιµοποιούµε αποκλειστικά στην συρτή 
µε µολύβι φύλακα, όπου σχεδόν πάντα το δόλωµα που χρησιµοποι-
ούµε είναι ζωντανό. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί το ζωντα-
νό δόλωµα έχει από µόνο του φυσική κίνηση και δεν χρειάζεται να 
του τη «δηµιουργήσουµε» µε κάποιον άλλο τεχνητό τρόπο. 
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Οι πλοηγοί χρησιµοποιούνται όταν θέλουµε να αναπαραστήσου-
µε την κίνηση του ζωντανού οργανισµού, σε ένα ψόφιο δόλωµα, το 
οποίο το πετυχαίνουµε σε συνδυασµό πάντα και µε την κίνηση που 
δίνουµε µε την ταχύτητα της βάρκας ή µε τις κινήσεις που κάνουν 
τα χέρια µας, πηγαινοφέρνοντας την πετονιά όπως π.χ. στο τσαπαρί, 
την κολπάδα για χταπόδια και τις άλλες τεχνικές. 

Σε ότι αφορά τα κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαµάρια κ.λ.π.), ό-
ντως αποµίµηση της κίνησής τους µπορεί να γίνει και χωρίς τη χρή-
ση κάποιου ιδιαίτερου πλοηγού, όπως αυτό που κάνουµε στο ψάρε-
µα µε ζόκα µε δόλωµα νωπό χταπόδι που συνήθως είναι ξασπρισµέ-
νο, κουνώντας το χέρι µας πάνω - κάτω κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή 
ο πλοηγός µας είναι η ζόκα. 

Στη συρτή βυθού δεν χρησιµοποιούµε ποτέ ζωντανά δολώµατα 
αλλά νωπά στα οποία δίνουµε κίνηση µε διάφορα είδη πλοηγών ή 
τεχνητά τα οποία έχουν κατάλληλα χρώµατα και σχήµατα ώστε να 
αποκτούν κίνηση µε την ταχύτητα της βάρκας η οποία είναι 3 µίλια 
ακριβώς. 

Ερώτηση 3.3. 
Στη συρτή βυθού ποια δολώµατα αποδίδουν καλύτερα, τα τεχνητά 

ή τα νωπά που δολώνονται σε διάφορους πλοηγούς. 

Απάντηση: 
Στη δική µου περιοχή (Πόρτο Χέλι) αν ψαρέψεις συρτή βυθού µε 

τεχνητό δόλωµα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πιάσεις 
απολύτως τίποτα. Επειδή όµως έχει τύχει να ψαρέψω αυτό το ψά-
ρεµα και σε άλλες περιοχές, έχω παρατηρήσει ότι όταν η περιοχή 
είναι σχετικά «παρθένα» ως προς αυτό το ψάρεµα, τότε τα ψάρια 
τσιµπάνε καλά και στα τεχνητά δολώµατα. 

∆εν ξέρω µε ποιον τρόπο τα ψάρια των διαφόρων περιοχών «µα-
θαίνουν» τις τεχνικές που χρησιµοποιούµε και αντιδρούν ανάλογα. 
Το νωπό πάντως δόλωµα είναι σίγουρα το καλύτερο, αρκεί να το 
προβάλλουµε µε το σωστό τρόπο, γιατί δεν έχουν όλοι οι πλοηγοί 
την ίδια επιτυχία. 

∆ιαφορές επίσης υπάρχουν και στα διάφορα είδη ψαριών που 
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χρησιµοποιούµε ως δόλωµα. Στην πατρίδα µου το Ναύπλιο παλιό-
τερα χρησιµοποιούσαµε σχεδόν αποκλειστικά τα κεφαλόπουλα. 
Μάλιστα υπήρχαν και µερικοί ψαράδες που έβγαζαν κάποιο φτωχό 
µεροκάµατα πουλώντας κεφαλόπουλα στους συρταδόρους τα οποία 
τα έπιαναν σε ποσότητες µε πεζόβολο, ένα εργαλείο που έχει σχε-
δόν εξαφανιστεί. Οι γνωστοί που έχω εκεί µε πληροφορούν ότι τώ-
ρα κανείς πλέον δεν ψαρεύει µε δόλωµα κεφαλόπουλο γιατί τα ψά-
ρια δεν το τρώνε. Προτιµούν τις γόπες, τους γύλους και διάφορα 
άλλα ψάρια. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι στη θάλασσα και ειδικά σε αυτά τα 
ψαρέµατα οι δοκιµές δεν τελειώνουν ποτέ. 

Ερώτηση 3.4. 
Στις συρτές αφρού µπορούµε να δολώσουµε νωπά δολώµατα ή µό-

νο τεχνητά; 

Απάντηση: 
Οι συρτές αφρού είναι πολλών ειδών και φυσικά το κάθε είδος 

έχει και τις δικές του τεχνικές και δολώµατα. 
Τα µόνα είδη συρτής αφρού στα οποία αποδίδει το νωπό δόλωµα 

είναι αυτά που απευθύνονται σε µεγάλα και κυρίως αρπακτικά ψά-
ρια, όπως τα µαγιάτικα, τα γοφάρια κ.λ.π. 

Προσωπικά έχω δοκιµάσει να ψαρέψω πολύ µεγάλους λούτσους, 
αυτούς που τους λέµε σφύραινες, µε νωπό δόλωµα σε κατάλληλο 
πλοηγό. Είχα πάρα πολύ καλό αποτέλεσµα και µάλιστα έζησα και 
ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. 

Είχα µαζί µου 5-6 κεφαλόπουλα τα οποία δόλωνα σε πλοηγό, αλ-
λά επειδή έτυχα σε πολύ καλή µέρα πολύ γρήγορα τα κατανάλωσα 
και µου έµεινε µόνο ένα το οποίο όµως ήταν πολύ µεγαλύτερο από 
τα άλλα και σχεδόν ακατάλληλο γι’ αυτό το λόγο. Μη έχοντας άλλη 
επιλογή το δόλωσα στον πλοηγό και συνέχισα το ψάρεµα το οποίο 
µέχρι εκείνη τη στιγµή µου είχε αποδώσει 4-5 (πάνε πολλά χρόνια 
και δεν θυµάµαι ακριβώς) πάρα πολύ καλούς λούτσους. Ο επόµενος 
λούτσος που τσίµπησε δεν πιάστηκε αλλά έφαγε το µισό κεφαλό-
πουλο και έφυγε. Ο λόγος που δεν πιάστηκε ήταν ακριβώς γιατί το 
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κεφαλόπουλο ήταν µεγάλο και το ψάρι δαγκώνοντάς το δεν έφτασε 
στον «κλέφτη» του πλοηγού για να πιαστεί. Μη έχοντας άλλη επι-
λογή έριξα τη συρτή στη θάλασσα µε δόλωµα … µισό κεφαλόπου-
λο, το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα το άγγιζε ψάρι. Και όµως ο 
λούτσος που το χτύπησε όχι µόνο πιάστηκε, αλλά ήταν και ο µεγα-
λύτερος από όσους έπιασα εκείνο το απόγευµα. 

Φυσικά νωπό δόλωµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ψαρέµα-
τα συρτής αφρού για µελανούρια, για ζαργάνες, για µικρούς λού-
τσους, για µανάλια, για τονόπουλα και γενικά για µικρά ψάρια στα 
οποία αποδίδουν πολύ καλά τα ειδικά για το κάθε τέτοιο ψάρεµα 
τεχνητά δολώµατα. 

Ερώτηση 3.5. (Ακολουθεί διάλογος που έγινε σε διαδικτυακό τόπο) 
Όλοι έχουµε ακούσει ότι η σουπιά δεν δουλεύει καλά σαν ζωντανό 

δόλωµα σε συρτή µε µολύβι φύλακα και έχω ένα ερώτηµα σχετικό µε 
το πώς θα αντιδράσουν οι συναγρίδες αν χρησιµοποιήσουµε αυτό το 
δόλωµα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον φίλο µας τον Γιάννη, µιας 
και έχει κάµερα και τόπους µε συναγρίδες, την επόµενη φορά που θα 
πάει για ψάρεµα και πιάσει 1-2 ψάρια µε καλαµάρι, να κάνει και λίγο 
συρτή µε ζωντανή σουπιά στον ίδιο τόπο και να µας µεταφέρει τα συ-
µπεράσµατά του. 

Απάντηση: (ακολουθεί διάλογος): 
– (Γιάννης): Καλησπέρα φίλε µου, είναι πολύ καλή η ιδέα που 

έχεις, γιατί στα µέρη µου όσες φορές έχω δουλέψει σουπιά (δεν εί-
ναι βέβαια και πολλές ) δεν έχω πάρει ποτέ χτύπηµα. Έχει βέβαια 
ένα ρίσκο για την ασφάλεια της κάµερας γιατί η σουπιά σε αντίθεση 
µε το καλαµάρι έχει την τάση να κατεβαίνει προς το βυθό για να 
κρυφτεί. Θα το δοκιµάσω όµως για να µας φύγει η περιέργεια. 

– (∆ηµήτρης): Αν δεν δουλεύει η σουπιά φταίει το ότι καµουφλά-
ρεται πολύ καλύτερα από το καλαµάρι, όµως σαν νωπή δουλεύει 
άριστα. 

– (Μιχάλης): Η γνώµη µου είναι ότι η σουπιά ταιριάζει στην ζόκα 
και όχι στον φύλακα. Ο λόγος είναι ότι, όπως είπε κι ο Γιάννης, το 
ζώο αυτό έχει την τάση να θέλει να κάτσει στο βυθό για να καλυφ-
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θεί και ο φύλακας της δίνει αυτή τη δυνατότητα, ενώ ο τρόπος που 
δολώνεται στη ζόκα δεν της αφήνει αυτό το περιθώριο. Στα Νέα 
Στήρα στην Εύβοια και στον Αγ. Κωνσταντίνο στον Αργολικό ανέ-
καθεν ψάρευαν κορωνάτα φαγκριά κυρίως τον Ιούλιο µε ζόκα και 
δόλωµα αποκλειστικά σουπιά. Επίσης στην περιοχή µου (Πόρτο 
Χέλι) οι περισσότεροι ψαρεύουν µε ζόκα και όχι µε φύλακα και δό-
λωµα αποκλειστικά σουπιά. Ακόµη και αρκετοί επαγγελµατίες. Έ-
χει αναφερθεί ότι όσοι προσπάθησαν να ψαρέψουν φύλακα µε δό-
λωµα σουπιά παρατήρησαν ότι όταν έφερναν επάνω το δόλωµα για 
έλεγχο εύρισκαν φύκια επάνω του, πράγµα που σηµαίνει ότι έσερνε 
στο βυθό. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα που διαθέτει η σουπιά είναι η 
ανθεκτικότητά της σε ότι αφορά τη διατήρησή της στα δοχεία δια-
τήρησης ζωντανού, σε αντίθεση µε το καλαµάρι που είναι πολύ πιο 
ευαίσθητο. 

– (Γιάννης): Πολύ σωστό αυτό Μιχάλη, εγώ συνήθως τις χαράζω 
στην πλάτη για να µην µπορούν να καµουφλαριστούν στο 100% και 
επίσης σκέφτοµαι αυτή την φορά να τις τραβήξω µε 1 µε 1,2 κόµ-
βους για να µην µπορούν να κατέβουν προς τον βυθό. 

– (Μιχάλης): Ίσως θα ήταν σωστό να κοντύνεις και κάπως το πα-
ράµαλλο του δολώµατός σου και να µεγαλώσεις το παράµαλλο του 
µολυβιού ώστε να αναγκάσεις τη σουπιά να στέκεται πιο ψηλά. Πι-
στεύω ότι αν κάνεις αυτά τα δυο, θα αντισταθµίσουν την τάση της 
να βουτάει προς τα κάτω και θα σταθεί στο επιθυµητό ύψος από το 
βυθό, δηλαδή περίπου εκεί που στέκεται και το καλαµάρι. Άλλωστε 
εγώ νοµίζω, ότι αν οι θηρευτές έχουν τα κέφια τους δεν έχουν κανέ-
να πρόβληµα να ανέβουν αρκετά πάνω από το βυθό για να συλλά-
βουν το θήραµά τους. Έχουν πιαστεί ψάρια του βυθού (στήρες 
κ.λ.π.) σε µεγάλη απόσταση από το βυθό. Εγώ έχω πιάσει στήρα 2,5 
κιλών µε συρτή βυθού σε βάθος 16 µέτρων όταν ο βυθός ήταν στα 
28! Επίσης Γιάννη νοµίζω ότι το χάραγµα ίσως δεν είναι σωστό για 
τον εξής λόγο: Οι χαµαιλέοντες γενικά, δηλαδή τα ζώα που έχουν 
δυνατότητα προσαρµογής του χρώµατός τους ώστε να πετυχαίνουν 
παραλλαγή, δεν ελέγχουν αυτή τη λειτουργία η οποία είναι ακούσι-
α. ∆ηλαδή τα αισθητήρια που «διαβάζουν» τα χρώµατα του περι-
βάλλοντος και προσαρµόζουν το δέρµα του σώµατος σε αυτό, λει-
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τουργούν όπως περίπου σε µας η καρδιά και όλα τα άλλα όργανα 
που λειτουργούν αυτόµατα και όχι µε τη θέλησή µας. Η σουπιά για 
να ξεκινήσει τη διαδικασία της χρωµατικής προσαρµογής πρέπει να 
έρθει σε επαφή µε το βυθό και µόνο τότε αλλάζει τα χρώµατά της 
και γίνεται µέρος του. Όταν αυτή για κάποιο λόγο πλέει σε απόστα-
ση από το βυθό δεν κάνει παραλλαγή. Ίσως έχεις υπόψη σου το 
σχετικό πείραµα που δείχνει πολύ χαρακτηριστικά τον τρόπο που 
λειτουργεί αυτό το ζώο, που όταν το βάλεις πάνω σε µια σκακιέρα 
το σώµα του παίρνει κατάλληλο χρώµα ώστε να συµπληρώσει τα 
άσπρα και µαύρα τετράγωνα που καλύπτει ο όγκος της. Με τον ίδιο 
τρόπο λειτουργούν και τα χταπόδια. Εφόσον δηλαδή θα καταφέρεις 
να ρυθµίσεις σωστά ταχύτητα και µήκη παράµαλλων ώστε η σουπιά 
να µην έχει δυνατότητα να ακουµπήσει στο βυθό, δεν υπάρχει λόγος 
να την χαράξεις και να την εξασθενίσεις γιατί έτσι κι αλλιώς δεν 
πρόκειται να κάνει παραλλαγή. 

Ερώτηση 3.6. 
Έχω καταλάβει ότι σε ορισµένα ψαρέµατα συρτής χρειάζεται η 

βάρκα να κινείται µε πολύ χαµηλές ταχύτητες, µερικές φορές και κά-
τω του 1 µιλίου, αλλά η µηχανή που διαθέτω δεν έχει δυνατότητα να 
δώσει τόσο χαµηλές ταχύτητες. 

Ένα ακόµη ζήτηµα που µε προβληµατίζει είναι το ότι ακούω επί-
σης ότι ορισµένα ψαρέµατα συρτής, όπως η ζόκα ή η συρτή µε µολύβι 
φύλακα, χρειάζονται έλλειψη θορύβου, γιατί ορισµένα ψάρια ενο-
χλούνται και πονηρεύουν. Πώς είναι δυνατόν να αντιµετωπίσω αυτό 
το πρόβληµα όταν ο µόνος τρόπος για να κινείται η βάρκα µου είναι 
η µηχανή που διαθέτω, η οποία παράγει κάµποσο θόρυβο όταν δου-
λεύει ακόµη και στο ρελαντί. 

Απάντηση: 
Για να απαντήσω µε πληρότητα και στα δυο ερωτήµατά σου θα 

χωρίσω τα ψαρέµατα της συρτής σε δυο µεγάλες κατηγορίες: 
Η πρώτη είναι τα ψαρέµατα συρτής τα οποία χρειάζονται αρκετά 

µεγάλες ταχύτητες, άνω των 3 µιλίων και η δεύτερη αυτά που θέ-
λουν πολύ µικρές ταχύτητες, συνήθως κάτω του 1 µιλίου. 
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Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής ψαρέµατα: 
– Η συρτή βυθού η οποία απαιτεί ταχύτητα ακριβώς 3 µιλίων. 
– ∆ιάφορα είδη συρτής αφρού, (π.χ. για παλαµίδες), µερικά των 

οποίων χρειάζονται ταχύτητες άνω των 5 µιλίων. 
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω: 
– Η συρτή µε µολύβι φύλακα. 
– Η συρτή µε πλάνο (jigging). 
– Η συρτή µε ζόκα. 
– Η συρτή µε καταβυθιστή (downrigger). 
– Η συρτή για καλαµάρια. 
– Η συρτή για σουπιές. 
– Η κολπάδα για χταπόδια. 
– Το τσαπαρί. 
Αν και ο θόρυβος καλό θα ήταν να µην υπήρχε καθόλου, γιατί 

εκτός από τα ψάρια ενοχλεί και τους ψαράδες, σε ορισµένες περι-
πτώσεις η απόλυτη ησυχία είναι πάρα πολύ ευεργετική και σχεδόν 
απαραίτητη. Από τα παραπάνω ψαρέµατα αυτά που έχουν αυτή την 
«απαίτηση» είναι όσα σηµειώνω παρακάτω: 

– Η συρτή µε ζόκα. 
– Η συρτή µε µολύβι φύλακα. 
– Η συρτή µε καταβυθιστή (downrigger). 
– Η συρτή µε πλάνο (jigging). 
Η σειρά µε την οποία σηµειώνω τα παραπάνω ψαρέµατα υποδη-

λώνει και το µέγεθος της απαίτησης για ησυχία που έχει το καθένα 
από αυτά. ∆ηλαδή η συρτή µε ζόκα είναι το ψάρεµα που έχει την 
µεγαλύτερη απαίτηση, γι’ αυτό και οι παλιότεροι το έκαναν κινώ-
ντας τη βάρκα µε τα κουπιά και µάλιστα λάµνοντας τόσο προσεκτι-
κά ώστε να ελαχιστοποιούν ακόµη και τον µικρό θόρυβο της κωπη-
λασίας. 

Βέβαια όσο το βάθος µεγαλώνει τόσο µικρότερη είναι η απαίτη-
ση για ησυχία, δεδοµένου ότι µεγαλώνει η απόσταση ανάµεσα στην 
πηγή του θορύβου, που είναι η µηχανή της βάρκας µας και του υ-
ποψήφιου θηράµατος, αν και ο ήχος µέσα στο νερό µεταδίδεται πά-
ρα πολύ έντονα. 

Ας δούµε κατ’ αρχήν πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το πρώ-
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το πρόβληµα, δηλαδή το «φρενάρισµα» της βάρκας µας στην περί-
πτωση που η µηχανή της δεν µπορεί να δώσει µικρές ταχύτητες ό-
ταν αυτές χρειάζονται απαραίτητα. 

Στις διάφορες ιστοσελίδες στις οποίες γίνονται συζητήσεις γι’ αυ-
τά τα θέµατα προτείνονται κάµποσοι τρόποι για την αντιµετώπιση 
αυτού του προβλήµατος. Αναφέρω εδώ µερικούς από αυτούς: 

– Σε εξειδικευµένα καταστήµατα πωλείται ένα ειδικό πτερύγιο 
(φλαπ) που τοποθετείται στο πόδι της εξωλέµβιας µηχανής και όταν 
χρειάζεται «κατεβαίνει» σε τρόπο ώστε να εµποδίζει τα νερά που 
εκτοξεύει η προπέλα της µηχανής προς τα πίσω, µε αποτέλεσµα να 
µειώνει δραστικά την ταχύτητα του σκάφους. (Βλέπε και την εικόνα 
που ακολουθεί αµέσως παρακάτω). 

– Αρκετοί χρησιµοποιούν τις γνωστές πλωτές άγκυρες µε τις ο-
ποίες επιβραδύνεται η πορεία του σκάφους. Έχω ακούσει µέχρι και 
για διάτρητους κουβάδες που σέρνονται πίσω από τη βάρκα ώστε 
να την «φρενάρουν» κατάλληλα. 

– Στη ρύθµιση της ταχύτητας της βάρκας πολλές φορές µπορεί να 
συµβάλει και η φορά του ανέµου την οποία µπορούµε να αξιοποιή-
σουµε σε ψαρέµατα συρτής, όπως π.χ. η κολπάδα, η συρτή για κα-
λαµάρια και σουπιές, το τσαπαρί κ.λ.π. αφήνοντας τη βάρκα µας να 
ταξιδεύει µε µόνη κινητήρια δύναµη αυτήν του αέρα, εφόσον αυτός 
είναι σε ένταση και κατεύθυνση τέτοιος που να µας βολεύει. 

Στο ζήτηµα του θορύβου που παράγουν οι διάφορες µηχανές δεν 
έχω ακούσει κάποια λύση που να ισοδυναµεί µε την κωπηλασία που 
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έκαναν οι παλιότεροι ψαράδες. Ακόµη και οι πολύ µικρές βοηθητι-
κές εξωλέµβιες που χρησιµοποιούνται συνήθως σε αυτά τα ψαρέµα-
τα, παράγουν αρκετό θόρυβο ο οποίος «ενοχλεί» σε αρκετά ψαρέ-
µατα συρτής, όπου η ευαισθησία των θηραµάτων είναι µεγάλη, ι-
διαίτερα όταν το ψάρεµα διενεργείται σε ρηχά νερά. 

Εγώ θα προτείνω κάποια λύση την οποία βλέπω να ακολουθούν 
όλο και περισσότεροι ερασιτέχνες ψαράδες µεταξύ των οποίων και 
εγώ και είναι η εξής: 

Στην αγορά κυκλοφορούν µικρές ηλεκτρικές εξωλέµβιες µηχανές 
οι οποίες µπορούν να µας λύσουν µε άριστο τρόπο και τα δύο αυτά 
προβλήµατα ταυτόχρονα. Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να εκ-
πληρώνονται ώστε να µπορεί µια τέτοια µηχανή να εγκατασταθεί 
στη βάρκα µας είναι οι εξής: 

– Να υπάρχει κατάλληλη θέση, πράγµα συνήθως εφικτό δεδοµέ-
νου ότι αυτές οι µηχανές είναι πάρα πολύ µικρές σε όγκο και βάρος. 

– Να υπάρχει διαθέσιµη αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να κα-
λύπτει την κατανάλωση αυτών των µηχανών. 

Η δεύτερη προϋπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολο να καλυφθεί 
δεδοµένου ότι συνήθως οι εξωλέµβιες µηχανές δεν διαθέτουν µηχα-
νισµούς (δυναµό) για µεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
αντίθεση µε τις εσωλέµβιες που διαθέτουν συνήθως δυναµό ή 
alternator που µπορεί να παράγει πολύ άνετα την απαιτούµενη πο-
σότητα. Ικανοποιητική λύση σε αυτό µπορεί σε µερικές περιπτώσεις 
να δώσει κάποια συµπληρωµατική µπαταρία βαθιάς εκφόρτισης η 
οποία θα φορτίζεται στο σπίτι. ∆υστυχώς δεν µπορώ να δώσω πε-
ρισσότερες πληροφορίες τεχνικής φύσεως εδώ γιατί το κάθε σκάφος 
έχει τις ιδιαιτερότητές του και αυτές είναι που καθορίζουν και τις 
κατάλληλες λύσεις που θα δοθούν. Αυτό όµως που µπορώ να περι-
γράψω και µάλιστα από προσωπική πείρα είναι το εξής: 

Οι µηχανές αυτές είναι τελείως αθόρυβες. Ο τρόπος που χειρίζο-
νται το ζήτηµα της ταχύτητας είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να δί-
νουν οποιαδήποτε τιµή επιθυµεί ο χειριστής µε πάρα πολύ ευχέρεια. 
(Μιλάµε βέβαια πάντα για ταχύτητες έως 2-3 µίλια το πολύ). Συνή-
θως διαθέτουν πέντε ταχύτητες πρόσω και τρεις όπισθεν οι οποίες 
εναλλάσσονται µε πάρα πολύ εύκολο τρόπο. 
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Η ισχύς τους µετριέται σε λίµπρες (lb) και κυµαίνεται από 28 έως 
55 συνήθως. Οι περισσότερες διαθέτουν µια συστοιχία leds η οποία 
ειδοποιεί συνεχώς για την κατάσταση του φορτίου της µπαταρίας. 

Εφόσον λυθεί το ζήτηµα της τροφοδοσίας τους µπορούν να κι-
νούν βάρκες συνήθους µεγέθους και βάρους µε ταχύτητες από 0 έως 
2-3 µίλια, µε την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στη θάλασσα θα είναι 
από άπνοια έως το πολύ 2 περίπου µποφόρ. 

Η δική µου βάρκα είναι ένα µικρό ιστιοφόρο 6 µέτρων και βά-
ρους 2,5 τόνων. ∆ιαθέτει εσωλέµβια µηχανή πετρελαίου µε ισχυρό 
alternator και δυο µπαταρίες 55 ampere εκάστη, οι οποίες εναλλάσ-
σονται µε διακόπτη ένα - δύο - µποθ. Η ηλεκτρική µηχανή που έχω 
είναι ισχύος 55 λιµπρών, έχει βάρος 8,5 κιλά, την προσαρτώ πολύ 
εύκολα στη σκάλα του σκάφους και µπορεί και το κινεί σε συνθή-
κες άπνοιας µε ταχύτητα έως 2,6 µίλια. Με την µία µόνο µπαταρία 
φορτισµένη πλήρως κάνω ψάρεµα µε ταχύτητα 0,5 µιλίου που µπο-
ρεί να διαρκέσει πάνω από 4-5 ώρες. 

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα αυτών των µηχανών είναι το πολύ χα-
µηλό κόστος τους (η δική µου κόστισε 260 ευρώ το 2016) και η πα-
ντελής έλλειψη ανάγκης συντήρησης. 

Προσοχή όµως: Τα µηχανάκια αυτά µπορούν να εξυπηρετήσουν 
µόνο αυτού του είδους τις χρήσεις και δεν µπορούν σε καµία περί-
πτωση να υποκαταστήσουν τις βοηθητικές εξωλέµβιες µηχανές σε 
όσα σκάφη αυτές είναι απαραίτητες για να καλύπτουν ζητήµατα 
ασφάλειας. 

Εξέλιξη αυτών των µηχανών είναι και η εκδοχή τους που διαθέτει 
ενσωµατωµένο GPS, το κόστος των οποίων όµως είναι περίπου 
10πλάσιο από αυτό των απλών. Αυτές οι µηχανές υπακούουν σε ε-
ντολές µέσω των οποίων εκτελούν προκαθορισµένες πορείες ή 
πραγµατοποιούν συνεχείς διορθώσεις θέσης, ώστε το σκάφος να 
παραµένει διαρκώς στην ίδια θέση όταν µας ενδιαφέρει να µην χά-
νουµε τον «τόπο» ή το στίγµα στο οποίο θέλουµε να ψαρέψουµε. 
Για το λόγο αυτό πολλοί τις ονοµάζουν «ηλεκτρονικές άγκυρες». 

Σε γενικές γραµµές έχω τη γνώµη ότι τηρουµένων των προϋπο-
θέσεων που εξ αρχής έθεσα, οι µηχανές αυτές παρέχουν την τέλεια 
λύση στο ζήτηµα των χαµηλών ταχυτήτων και του θορύβου. 
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Ερώτηση 3.7. 
Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούµε τα ειδικά καλάµια στα διά-

φορα ψαρέµατα συρτής; 

Απάντηση: 
Στην ερώτηση αυτή θα µπορούσα να απαντήσω εξ αρχής «όχι», 

χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα το γεγονός ότι όλα τα ψαρέµατα 
συρτής ψαρεύονταν ανέκαθεν και πολύ πριν την εµφάνιση των κα-
λαµιών. Εποµένως το ίδιο θα µπορούσε να συνεχιστεί και σήµερα, 
πράγµα που σηµαίνει ότι τα καλάµια δεν είναι απολύτως απαραίτη-
τα στα ψαρέµατα αυτά. 

Εύλογα κάποιος θα ρωτούσε τότε, γιατί όλοι αυτοί που ψαρεύουν 
µε καλάµια ξοδεύουν τόσα χρήµατα για να ψαρέψουν µε αυτά; 

Η απάντηση είναι ότι η χρήση των καλαµιών, σε αρκετά ψαρέµα-
τα συρτής, δίνει δυνατότητες που πριν την εµφάνισή τους ή δεν υ-
πήρχαν καν ή για να τις αποκτήσει κανείς έπρεπε να αντιµετωπίσει 
σοβαρές δυσκολίες. 

Με άλλα λόγια η πραγµατικότητα βρίσκεται κάπου στη … µέση. 
Για να µπορέσει κανείς να ξεδιαλύνει τα πράγµατα πρέπει να πά-

ρει τα πράγµατα µε τη σειρά και τα είδη συρτής ένα - ένα. 
– Ένα είδος συρτής που δεν χρειάζεται ή µάλλον δεν µπορεί να 

ψαρευτεί µε καλάµι, είναι η κλασική συρτή βυθού η οποία βυθίζει 
το δόλωµά της µέσω ειδικών βαριδιών που µεσολαβούν ανά συγκε-
κριµένα διαστήµατα του νήµατός της (δηλ. της µάνας). 

Η µόνη εξέλιξη που έχει επέλθει στο ψάρεµα αυτό σε σύγκριση 
µε παλιότερες εποχές, είναι η χρήση ανέµης, συνήθως ηλεκτρικής, 
µέσω της οποίας µαζεύεται εύκολα η µάνα της συρτής και αντιµε-
τωπίζεται και το πρόβληµα του µεγάλου βάρους της, όταν ψαρεύει 
σε βαθιά νερά. 

Λόγω των βαριδιών που µεσολαβούν, το νήµα της συρτής δεν 
µπορεί να «τυλιχτεί» στα µηχανάκια των καλαµιών κι έτσι το ψάρε-
µα αυτό µέχρι σήµερα ψαρεύεται µε τον ίδιο τρόπο που το ψάρευαν 
και οι παππούδες µας. 

– Άλλο ένα είδος συρτής που δεν χρειάζεται απαραίτητα καλάµι, 
είναι διάφορες συρτές αφρού που ψαρεύουν σε µικρά βάθη, µέχρι 
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10 περίπου µέτρα το πολύ. Οι συρτές αυτές µπορούν να βυθίσουν 
το δόλωµά τους µέχρι το επιθυµητό βάθος είτε µε τη χρήση βαρι-
διών, µε την ίδια λογική που το κάνουµε και στη συρτή βυθού, είτε 
µε τη χρήση διαφόρων ειδών καταβυθιστών ή ακόµη ρυθµίζοντας 
το µήκος της µεσηνέζας και χρησιµοποιώντας τεχνητά δολώµατα 
των οποίων το υδροδυναµικό σχήµα µπορεί να βυθίζει το δόλωµα 
στο επιθυµητό βάθος, παίζοντας έτσι το ίδιο και τον ρόλο καταβυ-
θιστή ταυτόχρονα. 

Όταν η βύθιση του δολώµατος γίνεται µε µολύβια τότε η χρήση 
καλαµιού δεν είναι δυνατή. Η περίπτωση των αποσπώµενων µολυ-
βιών που κατά το µάζεµα της συρτής αφαιρούνται ώστε να µπορέ-
σει το νήµα να διπλωθεί στο τύµπανο του µηχανισµού του καλα-
µιού, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσχρηστη πρακτικά. 

Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις η χρήση των καλαµιών είναι ε-
φικτή και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

– Το µάζεµα του νήµατος γίνεται χωρίς µπερδέµατα, πράγµα πο-
λύ σηµαντικό, ιδιαίτερα αν στη βάρκα ψαρεύουν περισσότεροι από 
έναν. 

– Η συρτή µπορεί να αποτελείται από λεπτό και πολύ ανθεκτικό 
νήµα, πράγµα που την κάνει πολύ πιο ευέλικτη. 

– Ορισµένοι προτιµούν το λεγόµενο «πάλεµα» του ψαριού αξιο-
ποιώντας την ελαστικότητα του καλαµιού και την δυνατότητα ρύθ-
µισης των φρένων του µηχανισµού, που κατά τους κατασκευαστές 
αυτών των εργαλείων, διευκολύνουν. Αρκετοί όµως, συνήθως οι 
παλιοί και έµπειροι ψαράδες, προτιµούν το πάλεµα «µε το χέρι», 
θεωρώντας ότι η αµεσότητα της αίσθησης είναι υπέρτερη κατά τη 
γνώµη τους, αλλά και ότι «το χέρι» είναι ασφαλέστερη τεχνική για 
το πάλεµα του ψαριού. Στο σηµείο αυτό οι προτιµήσεις είναι εντε-
λώς προσωπική υπόθεση. 

– Στα ψαρέµατα της ζόκας, του φύλακα, του πλάνου (jigging) 
και του downrigger, η διευκόλυνση που δίνει η χρήση του καλα-
µιού, είναι κυρίως η δυνατότητα µαζέµατος του νήµατος χωρίς 
µπερδέµατα µέσα στη βάρκα και η πολύ µεγάλη ευκολία στα ψαρέ-
µατα σε βαθιά νερά, όπου το λεπτό νήµα που έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιµοποιούν τα καλάµια, µπορεί να φτάσει µε πολύ µεγαλύτε-
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ρη άνεση, αφού λόγω του µειωµένου όγκου του η επίδραση των θα-
λάσσιων ρευµάτων, που παρασύρουν εύκολα τα χοντρά νήµατα, 
µειώνεται σηµαντικά. 

Σε σχέση µε το «πάλεµα» των θηραµάτων, ισχύουν ακριβώς τα 
ίδια µε όσα περιέγραψα και παραπάνω. 

– Στα ψαρέµατα της συρτής για καλαµάρια, θράψαλα και σου-
πιές καθώς και το τσαπαρί, το µόνο που προσφέρει η χρήση καλα-
µιών είναι η ευκολία στο µάζεµα της µεσηνέζας χωρίς µπερδέµατα, 
κυρίως όταν µέσα στην ίδια βάρκα ψαρεύουν αρκετοί, οπότε το 
κουλούριασµα της µεσηνέζας στο πάτωµα της βάρκας, πολλές φο-
ρές σηµαίνει µπέρδεµα, καθυστέρηση, µέχρι και καταστροφή της 
πετονιάς στο σύνολό της. 

– Στο ψάρεµα της κολπάδας για χταπόδια µέχρι σήµερα δεν έχω 
δει κανέναν να χρησιµοποιεί καλάµι, πράγµα που νοµίζω ότι συµ-
βαίνει λόγω και της φύσης αυτού του ψαρέµατος. 

Σαν τελικό συµπέρασµα θα µπορούσα να πω το εξής: 
Αν κανείς είναι πολύ έµπειρος ώστε να µπορεί να ελέγχει µε πλη-

ρότητα την πετονιά του, µπορεί να ψαρέψει όλα τα ψαρέµατα συρ-
τής, χωρίς τη χρήση καλαµιού, αποφεύγοντας έτσι το σηµαντικό έ-
ξοδο για την απόκτησή του, δεδοµένου ότι για κάθε ψάρεµα σχεδόν 
απαιτείται και ένα διαφορετικό είδος «ειδικού» καλαµιού. Αυτό 
µπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα παρατηρώντας ότι κανείς 
σχεδόν επαγγελµατίας ψαράς δεν χρησιµοποιεί ποτέ καλάµι. Εγώ 
τουλάχιστον µέχρι σήµερα δεν έχω δει κανέναν. 

Αν όµως κανείς είναι άπειρος και δεν έχει µάθει ούτε πώς να ξε-
µπερδεύει ένα νήµα, ούτε πώς να φέρνει στη βάρκα ένα αξιόλογο 
θήραµα, τότε είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει καλάµι, ώστε 
να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει, πληρώνοντας βέ-
βαια το απαραίτητο κόστος για την απόκτησή του και αφιερώνοντας 
κάποιο κόπο για την εκµάθηση όσων χρειάζονται για την ορθή χρή-
ση του. 

Εγώ κάνω όλα τα ψαρέµατα συρτής, εκτός από τον πλάνο και το 
downrigger, που δεν είναι του γούστου µου, χωρίς τη χρήση καλα-
µιού. Το µόνο ψάρεµα που κάνω µε καλάµι είναι αυτό του «απίκο» 
που ψαρεύεται από τη στεριά, το οποίο όµως δεν έχει καµία σχέση 
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µε συρτή, αν και καµιά φορά, λόγω του ότι το αγαπώ πολύ, καταλή-
γω να το ψαρεύω από την βάρκα µου, όταν είµαι αραγµένος σε κα-
νένα αποµακρυσµένο και παρθένο µέρος, όπου βρίσκω την ευκαιρία 
να «ταράξω» τους µεγάλους κεφάλους, που όταν τους πετυχαίνω 
είναι απόλαυση. 

Ερώτηση 3.8. 
(Σηµείωση του συγγραφέα: Η παρακάτω ερώτηση µου έγινε 

µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από Έλληνα µετανάστη, παλιό 
ερασιτέχνη ψαρά, ο οποίος οραµατίζεται την ώρα που θα επιστρέ-
ψει µόνιµα ως συνταξιούχος στην πατρίδα, για να ασχοληθεί όλη 
την υπόλοιπη ζωή του µε το ψάρεµα, ίσως και σε επαγγελµατικό ε-
πίπεδο). 

Λοιπόν Μιχάλη, η αίσθηση του να κρατάς το αρµίδι της ζόκας στο 
χέρι και να παλεύεις µε µια 2κιλη στήρα είναι το κάτι άλλο. Τώρα, 
προσπαθούν να «µπασταρδέψουν» το υπέροχο αυτό παραδοσιακό 
ψάρεµα µε το να εισάγουν τα διάφορα πανάκριβα (και άχρηστα κατά 
τη γνώµη µου) καλάµια «ειδικά για ζόκα». Και δεν είναι µόνο αυτό. 
Αν επεκταθώ στις σκέψεις µου και για το θέµα του marketing στα εί-
δη αλιείας, δεν θα τελειώσω ποτέ. Μιλάµε ίσως για το τέλος µιας ε-
ποχής; Ελπίζω πως όχι. ∆εν θα ήθελα το ∆ΙΚΟ ΜΟΥ ψάρεµα να 
σβήσει! Εσύ τι λες; 

Απάντηση: 
Είναι δύσκολο το θέµα που θίγεις, αλλά είναι ταυτόχρονα και από 

τα αγαπηµένα µου. Για το λόγο αυτό θα σου απαντήσω µε πληρότη-
τα, αλλά για να το πετύχω αυτό, θα χρειαστεί να γράψω αρκετά. 

Αν διαβάσεις στο βιβλίο µου για τις συρτές το κεφάλαιο που α-
ναφέρεται στον πλάνο, ένα ψάρεµα που παλιότερα αρκετοί το ονό-
µαζαν και τσαπαρί του βυθού, ενώ σήµερα οι νεώτεροι το µαθαί-
νουν µε το εισαγόµενο όνοµά του «jigging», θα προσέξεις ίσως και 
τις αναφορές που κάνω σε πολύ παλαιότερες εποχές και συγκεκρι-
µένα στα χρόνια της κατοχής, όπου ο πλάνος µεσουράνησε για πολύ 
συγκεκριµένους όµως λόγους, τους οποίους αναφέρω εκεί αναλυτι-
κά. 



83 

Στη συνέχεια της εκεί αναφοράς µου, διαπιστώνω ότι στα χρόνια 
που ακολούθησαν αυτά της κατοχής, ο πλάνος ουσιαστικά εγκατα-
λείφθηκε σταδιακά, γιατί ήταν ελάχιστα αποδοτικός και τα τελευ-
ταία χρόνια ξαναεµφανίστηκε µε την ίδια σε γενικές γραµµές λογι-
κή, αλλά επιβοηθούµενος από µια σειρά σύγχρονα εργαλεία τα ο-
ποία είναι κυρίως τα ψηφιακά βυθόµετρα / ανιχνευτές ψαριών (fish-
finders), αλλά και τα πολύ λεπτά και ανθεκτικά νήµατα και οι αόρα-
τες λεγόµενες πετονιές, των οποίων η χρήση επιβάλει και αυτήν των 
καλαµιών. 

Σε αυτά τα εργαλεία θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουµε και 
την ταυτόχρονη εξέλιξη των σκαφών και των µηχανών που τα κι-
νούν, όπου οι δυνατότητες έχουν αλλάξει ριζικά αφού µε τις µεγά-
λες ταχύτητες που µπορούµε σήµερα να πετυχαίνουµε µπορούµε 
αφ’ ενός να φτάνουµε σε τόπους µακρινούς και «παρθένους» και 
αφ’ ετέρου να αποφεύγουµε τις φουρτούνες βάζοντάς το απλά … 
στα πόδια, πράγµα που οι παλιότεροι δεν µπορούσαν να κάνουν. 

Τις αναγκαίες αυτές εξελίξεις, η άποψή µου είναι, ότι τις προκά-
λεσαν δυο κυρίως πραγµατικότητες: 

– Η σταδιακή µείωση των αλιευµάτων γενικώς και ακόµη περισ-
σότερο των µεγάλων ψαριών ειδικώς, που σήµερα εκτός από αλιεύ-
µατα έχουν αποκτήσει πια και την έννοια του «τροπαίου», όχι τόσο 
λόγω του µεγέθους τους, αλλά λόγω της όλο και µεγαλύτερης σπα-
νιότητάς τους, και 

– Η διαπιστωµένη, ακόµη και µε επιστηµονικές µελέτες, ικανότη-
τα των οργανισµών της θάλασσας να ανιχνεύουν µε όλο και µεγα-
λύτερη επιτυχία τους κινδύνους που επιφυλάσσουν γι’ αυτούς οι 
όποιες µέθοδοι και εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη σύλληψή 
τους. Με άλλα λόγια, φαίνεται πέραν πάσης αµφιβολίας, ότι «τα 
ψάρια µαθαίνουν», µε αποτέλεσµα να προκύπτει συνεχώς ανάγκη 
για χρησιµοποίηση όλο και περισσότερο εξελιγµένων εργαλείων. 

Σήµερα, όταν βγεις στη θάλασσα µε µια ζόκα στο χέρι και τηρώ-
ντας όλες τις προδιαγραφές που έχεις µάθει από τους παλιότερους, 
αµφιβάλλω αν θα καταφέρεις να συναντήσεις έστω και µία 2κιλη 
στείρα σαν κι αυτή που αναφέρεις στο σηµείωµά σου. Και το χειρό-
τερο είναι ότι κι αν ακόµη σου συµβεί το αναπάντεχο γεγονός µιας 
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τέτοιας συνάντησης, θα είναι µεγάλη τύχη να αποβεί υπέρ των δι-
κών σου συµφερόντων ο αγώνας που θα εξελιχθεί για τη σύλληψή 
της. 

Για να µπορέσεις να συναντήσεις ένα τέτοιο ψάρι µε σοβαρές πι-
θανότητες να το συλλάβεις, θα πρέπει να κάνεις τα εξής, αφού βέ-
βαια θα έχεις προηγουµένως φροντίσει να εξοπλιστείς και µε τα α-
ναγκαία εργαλεία: 

Θα πρέπει να αποκτήσεις µια γρήγορη βάρκα ώστε να µπορέσεις 
να φτάσεις σε αποµακρυσµένους και άγριους τόπους σε σύντοµο 
χρόνο. 

Το σκάφος σου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε τελευταίας τε-
χνολογίας όργανα, ώστε µετά από πολλών ωρών σχολαστικό ψάξι-
µο της περιοχής που θα βρεθείς, να µπορέσεις να «δεις» στην οθόνη 
τους το ψάρι που κυνηγάς, αν βέβαια προηγουµένως έχεις διαθέσει 
τις πολλές ώρες διαβάσµατος και εκπαίδευσης που θα σου χρεια-
στούν, ώστε να έχεις ήδη εξοικειωθεί ικανοποιητικά µε τη λειτουρ-
γία αυτών των οργάνων. 

Εάν και εφόσον αυτό συµβεί, τότε θα διαπιστώσεις πως αν «στεί-
λεις» µπροστά στο στόµα του µια κλασική ζόκα, δεµένη σε µια επί-
σης κλασική πετονιά Νο 60 ή 70, δολωµένη µε ένα νωπό ξασπρι-
σµένο χταποδάκι, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί σου, τότε το 
πιθανότερο που θα συµβεί θα είναι το ψάρι να το βάλει στα πόδια, 
όσο λαχταριστός κι αν θεωρείς ότι είναι ο µεζές που θα του προ-
σφέρεις. 

Όλα αυτά θα συµβούν για τους λόγους που εξηγώ στις προηγού-
µενες αράδες του γραπτού µου και βέβαια υποθέτω ότι θα είναι τε-
λείως πρωτόγνωρα για σένα και τις γνώσεις που έχεις µέχρι σήµερα. 
Είναι φυσικό όλα αυτά να σε προβληµατίσουν και να αρχίσεις να 
ψάχνεις τις αιτίες για τις οποίες συµβαίνουν. 

Τότε λοιπόν θα ανακαλύψεις ότι οι 2κιλες στείρες δεν τσιµπάνε 
πια σε ζόκες που είναι δεµένες σε κλασική πετονιά, αλλά µόνο σε 
ειδικές αόρατες πετονιές που κοστίζουν µερικές φορές 0,5 ευρώ το 
µέτρο και βέβαια το ήδη υπεραναπτυγµένο εµπόριο των ειδών αυ-
τών θα στις προσφέρει σε τεράστια ποικιλία ποιοτήτων και φυσικά 
τιµών. Τότε θα χρειαστεί να αποφασίσεις αν θα αγοράσεις κάτι τέ-
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τοιο και µάλλον θα το κάνεις. Οι περισσότεροι πάντως το κάνουν. 
Μια άλλη διαπίστωση που θα κάνεις στα ψαρέµατά σου θα είναι 

ότι πολλά από τα ψάρια που εµείς βλέπαµε µε το «γυαλί», σήµερα 
βρίσκονται σε βάθη µεγαλύτερα των 100 και πλέον µέτρων. Όταν 
θα συµβεί να δεις στο εξελιγµένο βυθόµετρό σου ένα τέτοιο ψάρι 
που θα βόσκει σε ένα τέτοιο βάθος, θα ανακαλύψεις ότι η ζόκα που 
θα του ρίξεις δεµένη µε µια κλασική 60άρα ή 70άρα πετονιά θα δυ-
σκολευτεί πολύ να φτάσει εκεί κάτω γιατί θα παρασύρεται από τα 
ρέµατα της θάλασσας και θα πηγαίνει αλλού γι’ αλλού. Τότε θα α-
νακαλύψεις ερευνώντας ότι έχουν εφευρεθεί κάτι πολύ λεπτά αλλά 
και πολύ ανθεκτικά νήµατα, τα οποία λόγω της λεπτότητάς τους, 
επηρεάζονται ελάχιστα από τα ρεύµατα και µπορούν να κάνουν αυ-
τό που δεν µπορεί η 60άρα ή 70άρα πετονιά σου. 

Όταν θα µπεις στη διαδικασία να προµηθευτείς και αυτό το εργα-
λείο, θα έχεις πλέον µια πετονιά που θα έχει σοβαρές πιθανότητες 
να τιµηθεί από τη 2κιλη στείρα σου. Όµως όταν θα τη ρίξεις στη 
θάλασσα και θα προσπαθήσεις να τη σηκώσεις κουλουριάζοντάς 
την στο πάτωµα της βάρκας σου, όπως κάναµε ανέκαθεν εµείς οι 
παλαιότεροι, είναι ζήτηµα αν θα καταφέρεις να την ξαναρίξεις στη 
θάλασσα, γιατί µε την πρώτη κιόλας προσπάθεια θα έχει µπερδευτεί 
σε τέτοιο βαθµό που θα είναι εντελώς άχρηστη. 

Η προσπάθεια να εξαλείψεις αυτό το πρόβληµα θα σε οδηγήσει 
οπωσδήποτε στην αγορά ενός κατάλληλου καλαµιού µε τον ανάλο-
γο µηχανισµό και θα αρχίσεις υποχρεωτικά να µαθαίνεις και να ε-
ξοικειώνεσαι µε ξενόγλωσσους όρους όπως action κ.λ.π. που θα σου 
χρειαστούν για να µπορείς να συνεννοηθείς µε τους εµπόρους αυ-
τών των ειδών, αλλά και µε τους υπόλοιπους ερασιτέχνες ψαράδες 
µε τους οποίους θα συζητάς στο διαδίκτυο για να ενηµερώνεσαι δι-
αρκώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των προϊόντων της. 

Και να φανταστείς ότι κατά πάσα πιθανότητα ακόµη δεν θα έχεις 
καταφέρει να πιάσεις µια 2κιλη στείρα, θα είσαι όµως στην πορεία 
για να το καταφέρεις. 

Α, να µην ξεχάσω να σου σηµειώσω ότι για να αντιµετωπίσεις 
πανέτοιµος το ενδεχόµενο να συναντήσεις µια 2κιλη στείρα, θα 
πρέπει να ξεχάσεις το νωπό ξασπρισµένο χταποδάκι και να έχεις 
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προµηθευτεί κάτι ζωντανό, όπως οι σουπιές που πλέον πωλούνται 
ζωντανές από ειδικούς προµηθευτές, όχι βέβαια στην τιµή που πω-
λούνται οι ψόφιες, αλλά γύρω στα 6-7 ευρώ η µία ή και λίγο φθηνό-
τερα αν είσαι τυχερός. 

Μπορείς βέβαια αντί για σουπιές να χρησιµοποιήσεις για δόλωµα 
ζωντανά καλαµάρια ή κάποιο ψάρι που θα έχεις πιάσει µόνος σου. 
Για να τα διατηρήσεις όµως αυτά θα χρειαστείς και µια δεξαµενή 
διατήρησης ζωντανών που είναι κι αυτό ένα εργαλείο απαραίτητο 
προκειµένου να µπορέσεις να βάλεις στη βάρκα σου τη 2κιλη στεί-
ρα. 

Εφόσον θα τα έχεις όλα αυτά, τότε θα είσαι πράγµατι πανέτοιµος 
να πιάσεις κατά πάσα πιθανότητα την πολυπόθητη στείρα σου, την 
οποία οι πρόγονοί µας την έπιαναν µε το αρµίδι και το νωπό χταπο-
δάκι που ανέφερες στην ερώτησή σου. 

Νοµίζω ότι σου έδωσα να καταλάβεις πώς είναι σήµερα τα πράγ-
µατα στη θάλασσα και τι θα αντιµετωπίσεις όταν θα επιστρέψεις µε 
το καλό εδώ. Το τι θα κάνεις και πώς θα αντιδράσεις µπροστά σε 
αυτή την κατάσταση δεν µπορώ ούτε να το φανταστώ, ούτε να το 
προβλέψω και ακόµη περισσότερο δεν µπορώ να το καθορίσω γιατί 
ο καθένας µας έχει το δικό του τρόπο να αφοµοιώνει τις διάφορες 
πραγµατικότητες της ζωής και της θάλασσας. 

Ερώτηση 3.9. 
Ακούµε ότι στα διάφορα ψαρέµατα συρτής είναι απαραίτητη η χρή-

ση βυθοµέτρου και µάλιστα υψηλής τεχνολογίας; Είναι σωστό αυτό 
και αν ναι, ισχύει για όλα τα ψαρέµατα αυτού του τύπου ή για ορισµέ-
να; 

Απάντηση: 
Για να µπορέσουµε να απαντήσουµε µε πληρότητα σε αυτή την 

ερώτηση θα πρέπει προηγουµένως να κάνουµε µια γρήγορη αναφο-
ρά στις δυνατότητες που έχουν τα σηµερινά βυθόµετρα. 

Το σύνολο των δυνατοτήτων που διαθέτουν αυτά τα µηχανήµατα 
είναι τέσσερα κυρίως πράγµατα: 

1) Η συνεχής µέτρηση του βάθους της θάλασσας κατά τη διάρ-
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κεια της πορείας µας, πράγµα που παλαιότερα γινόταν πολύ δύσκο-
λα µε το σκαντάγιο. 

2) Η περιγραφή του είδους του βυθού, την οποία τα υψηλής τε-
χνολογίας βυθόµετρα την περιγράφουν µε επάρκεια. 

3) Η ανίχνευση ψαριών, (fishfinder), καλαµαριών και άλλων θα-
λάσσιων ειδών και η µετάδοση διαφόρων στοιχείων που αφορούν 
το είδος τους, το µέγεθός τους, το πλήθος τους κ.λ.π. 

4) Η ενσωµατωµένη δυνατότητα χρήσης GPS µέσω της οποίας 
µπορούµε να στιγµατίζουµε και να αποθηκεύουµε σηµεία και πο-
ρείες ενδιαφέροντος, να προκαθορίζουµε διαδροµές, να µετράµε την 
ταχύτητα της βάρκας κ.λ.π. Ειδικά ο στιγµατισµός και η εξεύρεση 
τόπων ενδιαφέροντος, στην προ βυθοµέτρων εποχή ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη υπόθεση γιατί γινόταν µε σηµάδια σε σηµεία του ορίζοντα, 
της στεριάς κ.λ.π. 

Για να βάλουµε σε µια σειρά τα πράγµατα, θα πρέπει να εξειδι-
κεύσουµε τα διάφορα είδη συρτής, σε συνδυασµό µε την ανάγκη 
του καθενός από αυτά για την επιβοήθησή του από κάποιου είδους 
βυθόµετρο ανάλογων δυνατοτήτων. 

– Στο ψάρεµα της συρτής βυθού χρειαζόµαστε το βυθόµετρο για 
δυο λόγους. Πρώτον για να γνωρίζουµε συνεχώς και µε ακρίβεια το 
βάθος της θάλασσας στην πορεία µας και δεύτερο για να µπορούµε 
να προκαθορίζουµε πορείες τις οποίες στη συνέχεια τις ακολουθού-
µε «τυφλά». Μία ακόµη δυνατότητα των βυθοµέτρων που µας ενδι-
αφέρει σε αυτό το ψάρεµα είναι αυτή της µέτρησης της ταχύτητας, 
δεδοµένου ότι στη συρτή βυθού αυτό είναι κρίσιµο ζήτηµα. Εποµέ-
νως σε αυτό το ψάρεµα δεν µας ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου η ιδιό-
τητα της ανίχνευσης ψαριών και για το λόγο αυτό το βυθόµετρο - 
GPS που πρέπει να προµηθευτούµε µπορεί να είναι χαµηλών απαι-
τήσεων και ανάλογου φυσικά κόστους. 

– Στα ψαρέµατα της ζόκας, του πλάνου (jigging), της συρτής µε 
µολύβι φύλακα και της συρτής µε downrigger, χρειαζόµαστε α-
παραιτήτως βυθόµετρο όσο το δυνατόν υψηλότερης τεχνολογίας, 
γιατί στα ψαρέµατα αυτά πρέπει να έχουµε άριστη πρόσβαση σε ό-
λες τις πληροφορίες που µας παρέχουν αυτά τα µηχανήµατα µε κύ-
ρια αυτήν της ανίχνευσης ψαριών, καλαµαριών κ.λ.π. (fishfinder), 
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γιατί πλέον στα ψαρέµατα αυτά ισχύει η αρχή «πρώτα βλέπουµε το 
ψάρι και µετά το πιάνουµε» πράγµα που σηµαίνει ότι το «ψάξιµο» 
της θάλασσας δεν γίνεται πλέον µε το εργαλείο της συρτής που δια-
θέτουµε, αλλά µε το βυθόµετρο - ανιχνευτή ψαριών. Με τη συρτή 
µας δηλαδή γίνεται «µόνο η σύλληψη» του ψαριού, το οποίο όµως 
το έχουµε εκ των προτέρων «δει» µε το βυθόµετρο και «στιγµατί-
σει» µε το ενσωµατωµένο GPS. Μάλιστα µια πολύ πρόσφατη τε-
χνολογική εξέλιξη είναι και η έλευση µικρών ηλεκτροκινητήρων µε 
ενσωµατωµένο GPS (Motor Guide) οι οποίοι µας βοηθούν ώστε 
αφού ανακαλύψουµε το θήραµα, αυτοί φροντίζουν να µας κρατούν 
σταθερά στη θέση που έχουµε ήδη στιγµατίσει για όσο χρόνο θα 
χρειαστεί, µέχρι να ετοιµάσουµε το εργαλείο µας και να το στεί-
λουµε µπροστά στο υποψήφιο θήραµα. Οι κινητήρες αυτοί µπορούν 
ακόµη και να συνδεθούν µε το βυθόµετρό µας και να παίρνουν ε-
ντολές από αυτό. 

Εποµένως εφόσον θελήσουµε να ασχοληθούµε µε αυτού του εί-
δους τα ψαρέµατα, θα πρέπει να προϋπολογίσουµε µια σοβαρή δα-
πάνη για την απόκτηση ενός όσο το δυνατόν πιο σύγχρονου βυθο-
µέτρου - GPS και να προετοιµαστούµε για µια σχετικά επίπονη δια-
δικασία σοβαρής εκπαίδευσης, ώστε να µπορέσουµε να αξιοποιή-
σουµε µε επάρκεια τις δυνατότητές του. 

– Στα ψαρέµατα µε τις διάφορες συρτές αφρού, συρτής µε κα-
ταβυθιστή, συρτής για καλαµάρια, συρτής για σουπιές, τσαπαρί 
και κολπάδας ή πραγκαρόλας για χταπόδια, η ύπαρξη βυθοµέτρου 
δεν προσφέρει σπουδαία πράγµατα και µπορούµε να τα κάνουµε 
άνετα και χωρίς αυτό. 

Αυτά που µπορεί να µας ενδιαφέρουν σε αυτά τα ψαρέµατα είναι 
η ταχύτητα της βάρκας στις συρτές αφρού, η οποία όµως δεν έχει 
απαιτήσεις ακρίβειας και εποµένως µπορεί να γίνει και εµπειρικά, η 
ανίχνευση κοπαδιών ψαριών, που καµιά φορά βοηθάει κυρίως στις 
συρτές αφρού και το τσαπαρί, καθώς και κοπαδιών καλαµαριών ό-
ταν στοχεύουµε σε αυτό το είδος. Στην περίπτωση βέβαια που γνω-
ρίζουµε αρκετά καλά τα µέρη που ψαρεύουµε, ούτε και αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο. 



89 

Ερώτηση 3.10. 
Από Ιούνιο και µετά θέλω να ασχοληθώ µε τσαπαρί τη νύχτα µε 

λάµπα για κολιούς και θα ήθελα να µάθω πιο φως είναι κατάλληλο. 

Απάντηση: 
Είχα ασχοληθεί µε αυτό το είδος ψαρέµατος πολύ παλιότερα, ό-

ταν επιτρέπονταν περισσότερα από 500 κεριά στις λάµπες για τους 
ερασιτέχνες. 

∆υστυχώς τώρα δεν µπορείς να το κάνεις µέσα στα νόµιµα πλαί-
σια, γιατί το φως των 500 κεριών που επιτρέπεται τώρα δεν αρκεί 
για να συγκεντρώσει τα ψάρια και για µεθόδους που υπερβαίνουν 
το νόµο δεν µπορώ να δώσω πληροφορίες. 

Έχω όµως µια πολύ καλή εναλλακτική για τσαπαρί ηµέρας αν 
ενδιαφέρεσαι. Πρόκειται για ένα πολύ πρωτότυπο εργαλείο δικής 
µου έµπνευσης το οποίο σε κάποια πολύ παλιότερη εποχή (στα 
1972) µου είχε δώσει πάρα πολλά ψάρια. Του έχω δώσει την ονο-
µασία: «Ένα Ιδιαίτερο Τσαπαρί» και η ιστορία που µε οδήγησε να 
το εµπνευστώ έχει ως εξής: 

Στα µέσα της 10ετίας του 1970 ψαρεύοντας µαζί µε αρκετούς φί-
λους τσαπαρί σε κάποιο µέρος της Νότιας Εύβοιας (Νέα Στήρα), 
αντιµετώπισα ορισµένα ειδικά προβλήµατα, τα οποία µε οδήγησαν 
στην κατασκευή ενός ιδιαίτερου τσαπαρί που θα προσπαθήσω µε τα 
παρακάτω να περιγράψω. 
Σηµείωση: Αντί να κάνω µια εκτεταµένη εισαγωγή για να εξη-

γήσω την ανάγκη που δηµιούργησε ιστορικά το εργαλείο του τσα-
παρί και τον τρόπο που λειτουργεί το κλασικό τσαπαρί που γνωρί-
ζουµε οι περισσότεροι, προτείνω σε αυτόν που θα θελήσει να δια-
βάσει αυτό το σηµείωµα να ξεκινήσει διαβάζοντας πρώτα το κεφά-
λαιο «Τσαπαρί» που βρίσκεται στη σελίδα 115 του βιβλίου µου «Η 
Τέχνη της Συρτής» για να µπορέσει στη συνέχεια να καταλάβει 
ευκολότερα όσα θα περιγράψω παρακάτω. 

Θα χρειαστεί αρχικά να περιγράψω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του τόπου στον οποίο ψάρευα τότε καθώς και τις ιδιαιτερότητες των 
θηραµάτων στα οποία στόχευα, γιατί τα στοιχεία αυτά ήσαν που µε 
προβληµάτισαν και µε οδήγησαν στην κατασκευή του «Ιδιαίτερου 
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Τσαπαρί» που θα περιγράψω. 
Τα δεδοµένα αυτά ήσαν τα εξής: 
1) Το βάθος του τόπου ήταν περίπου 40 µέτρα. 
Τα ψάρια δεν παρουσιάζονταν σε σταθερό βάθος, αλλά κάθε φο-

ρά εµφανίζονταν σε διαφορετικό. Πολλές φορές ανέβαιναν σχεδόν 
κάτω από τη βάρκα, ενώ άλλες τα βρίσκαµε σχεδόν στον πάτο της 
θάλασσας. Αυτό δηµιούργησε ένα πρώτο δεδοµένο που έπρεπε να 
αντιµετωπιστεί. ∆ηλαδή έπρεπε να κατασκευαστεί ένα εργαλείο που 
να είναι πανταχού παρόν συνεχώς και αδιαλείπτως. 

2) Τα ψάρια εµφανίζονταν πολύ απότοµα και αποκλειστικά µία 
και µόνη συγκεκριµένη ώρα. Όλες τις υπόλοιπες ώρες της ηµέρας 
ήταν µάταιος κόπος να προσπαθεί κανείς. Η ώρα αυτή ήταν λίγο 
πριν τη στιγµή που έδυε ο ήλιος και µέχρι να νυχτώσει σχεδόν τε-
λείως. Ο χρόνος επιµηκυνόταν λίγο περισσότερο όταν η νύχτα είχε 
πολύ φεγγάρι που έβγαινε νωρίς. Όταν η ώρα αυτή τέλειωνε τα ψά-
ρια εξαφανίζονταν το ίδιο απότοµα όπως είχαν εµφανιστεί. 

Άρα όλο κι όλο το ψάρεµα διαρκούσε µία περίπου ώρα το πολύ 
και µέσα σε αυτόν τον πολύ περιορισµένο χρόνο έπρεπε να καταφέ-
ρουµε ότι καλύτερο µπορούσαµε. 

3) Τα ψάρια ήταν αποκλειστικά κολιοί µεγάλου µεγέθους, πάνω 
από µισό κιλό ο καθένας και πάντα χτυπούσαν πολλά µαζί, γιατί το 
κοπάδι ήταν πάντα πολύ πυκνό. Όταν ανέβαιναν ψηλά, κάτω από τη 
βάρκα µαύριζε η θάλασσα. 

Αυτό, παρά το ότι εκ πρώτης όψεως ήταν πολύ ευχάριστο, στην 
πραγµατικότητα δηµιουργούσε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. 

Αν µπορεί κανείς να φανταστεί πώς είναι ένα τσαπαρί φορτωµένο 
µε 10 σχεδόν ολοζώντανους κολιούς του µισού και πλέον κιλού ο 
καθένας τότε θα µπορεί να καταλάβει και το πρόβληµα. 

Ήταν εντελώς αδύνατο να κουλαντρίσεις αυτά τα ψάρια. Όταν 
έµπαιναν στην βάρκα γινόταν τέτοιος χαµός που δεν µπορεί κανείς 
να το φανταστεί. Αν µάλιστα σκεφτεί κανείς ότι στη βάρκα, µια 
πλαστική 4,30 µ., βρισκόµασταν συνήθως 2-3, τότε ίσως µπορεί να 
αντιληφθεί και το πρόβληµα. 

Με την πρώτη ριξιά τα τσαπαρί µπερδεύονταν και γίνονταν κου-
βάρι και πολύ σπάνια καταφέρναµε να ρίξουµε δεύτερη και τρίτη 
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ριξιά. Όταν καταφέρναµε να τα ξεµπερδέψουµε ώστε να µπορούµε 
να συνεχίσουµε το ψάρεµα, το κοπάδι συνήθως είχε εξαφανιστεί, 
γιατί µόνο αν τα τσαπαρί ανεβοκατέβαιναν συνεχώς αυτό κρατιόταν 
κάτω από τη βάρκα. 

Η συνήθης ψαριά που καταφέρναµε να κρατήσουµε ήταν γύρω 
στα 10 κιλά, δηλαδή γύρω στα 20 ψάρια, γιατί και πολλά µέσα στον 
κακό χαµό που γινόταν ξέφευγαν. 

Είχαµε προβληµατιστεί πάρα πολύ και είχαµε κάνει διάφορες 
προσπάθειες, άλλοτε ρυθµίζοντας µε σχολαστικότητα τις θέσεις µας 
µέσα στη βάρκα ώστε να µην µπερδευόµαστε µεταξύ µας ή λιγο-
στεύοντας τα αγκίστρια των τσαπαρί ώστε να έρχονται λιγότερα 
ψάρια και να διευκολύνεται το σήκωµά τους και πολλά άλλα παρό-
µοια τεχνάσµατα µε πενιχρά όµως αποτελέσµατα. 

Ήµασταν τότε µεγάλη παρέα και συνήθως ψαρεύαµε µε περισσό-
τερες από µία βάρκες, γιατί πηγαίναµε εκεί οργανωµένα οικογενει-
ακά, µαζί µε τις γυναίκες και τα παιδιά µας, όσοι είχαµε τότε. 

Μέσα σε αυτούς τους προβληµατισµούς θυµήθηκα κάτι που είχα 
διαβάσει σε ένα παλιό βιβλίο ψαρικής και αποφάσισα να δοκιµάσω 
κάτι που σκέφτηκα ότι ίσως θα µπορούσε να δώσει λύση. Μετά από 
2-3 δοκιµές κατέληξα σε αυτό που θα παρουσιάσω και τα αποτελέ-
σµατα ήταν θεαµατικά. 

Θα περιγράψω πρώτα την κατασκευή µου και στη συνέχεια θα 
παρουσιάσω ένα σκαρίφηµα το οποίο πιστεύω ότι θα την κάνει πε-
ρισσότερο κατανοητή. 

Πήρα ένα κοµµάτι µεσηνέζας Νο 60-70. Το µήκος του κοµµατιού 
της µεσηνέζας που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το βάθος της 
τοποθεσίας που θα ψαρέψουµε και το γιατί θα φανεί από τα παρα-
κάτω. Στην δική µου περίπτωση το µήκος έπρεπε να είναι 80 µέτρα, 
δηλαδή το διπλάσιο του βάθους στο σηµείο που ψάρευα. 

Σε αυτό το κοµµάτι πέρασα περαστά µολυβάκια των 20 περίπου 
γραµµαρίων έτσι ώστε ανά κάθε µέτρο µεσηνέζας να υπάρχει και 
ένα µολυβάκι. Στο σύνολο δηλαδή της µεσηνέζας τοποθετήθηκαν 
µολύβια συνολικού βάρους περίπου 1,6 κιλού (αν τα µολυβάκια εί-
ναι 20 γραµ. το καθένα, στα 80 µέτρα µεσηνέζας χρειάζονται 80 τέ-
τοια µολύβια και το συνολικό τους βάρος είναι 80Χ20 = 1600 



92 

γραµµάρια). 
Το στοπάρισµα (ακινητοποίηση) των µολυβιών µπορεί να γίνει 

και µε ένα ελαφρό χτύπηµά τους στο κέντρο µε σφυρί ώστε να 
«σφίξουν» πάνω στη µεσηνέζα χωρίς όµως να την πληγώσουν ανε-
πανόρθωτα µε κίνδυνο να κοπεί. 

Στα µεσοδιαστήµατα ανάµεσα στα περαστά µολύβια έδεσα 2 πα-
ράµαλλα µε φτερά, τα ίδια µε οποιοδήποτε κοινό τσαπαρί, σε τρόπο 
ώστε να είναι κάθετα στη µάνα, χρησιµοποιώντας τον κόµπο του 
παραγαδιού. (Θα µπορούσε κανείς να δέσει ακόµη περισσότερα πα-
ράµαλλα, ανάλογα και µε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του 
τόπου στον οποίο θα χρησιµοποιήσει το εργαλείο). 

Έτσι έγινε µια πετονιά µήκους 80 µέτρων µε µολύβια των 20 
γραµµαρίων ανά µέτρο (συνολικά 80) και αγκίστρια µε φτερά µε 
πυκνότητα 2 ανά µέτρο (συνολικά 160). 

Όταν ενώσεις τα άκρα αυτής της πετονιάς έχεις κάτι σαν τερά-
στιο κοµπολόι µε αραιές χάντρες που άλλες τους είναι µολύβια και 
άλλες αγκίστρια. Για να ενώνονται τα άκρα της πετονιάς εύκολα 
στο ένα έχουµε δέσει ένα στριφτάρι και στο άλλο µια παραµάνα. 

Με αυτήν την πετονιά - τσαπαρί µπορούν να ψαρέψουν δύο ή 
ακόµη καλύτερα τρεις µαζί και για να την καλάρουν πρέπει να κά-
νουν τα εξής: 

Ο ένας κάθεται στην πλώρη της βάρκας και κρατάει στο χέρι του 
την άκρη της πετονιάς η οποία έχει το στριφτάρι. 

Ο δεύτερος ξετυλίγοντας την πετονιά από το καρούλι (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και µικρό πανέρι παραγαδιού), πηγαίνει προς την 
πρύµνη της βάρκας. 

Στεκόµενος εκεί αρχίζει να ξετυλίγει το καρούλι ρίχνοντας την 
πετονιά στη θάλασσα, µέχρι το τέλος του, όπου έχουµε δέσει την 
παραµάνα. 

Όταν αυτό συµβεί, τότε όλη η πετονιά θα βρίσκεται στη θάλασσα 
κάτω από τη βάρκα και οι δυο άκρες της θα είναι η µια στην πλώρη 
και η άλλη στην πρύµνη της βάρκας. 

Αν υπάρχει και τρίτος στη βάρκα (καλό θα είναι) τότε αυτός ενώ-
νει τις δυο άκρες και έτσι σχηµατίζεται ένα είδος κύκλου το οποίο 
αν αυτός που είναι π.χ. στην πρύµνη αρχίσει να το σύρει προς τα 
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επάνω και αυτός που είναι στην πλώρη το αµολάει προς τη θάλασ-
σα θα γυρίζει συνεχώς σαν το µαγγανοπήγαδο µε το οποίο βγάζαµε 
παλιά το νερό από τα πηγάδια. 

Θα είναι δηλαδή δυο στήλες που η µια θα ανεβαίνει συνεχώς και 
η άλλη θα κατεβαίνει οµοίως συνεχώς και µε την ίδια ταχύτητα. Θα 
πρέπει να φροντίζουµε αυτό το ανεβοκατέβασµα να γίνεται στρωτά 
ώστε να µην µένει περισσευούµενη πετονιά πάνω στην βάρκα µε 
κίνδυνο να µπερδευτεί. 

Αν τα νερά είναι ρηχά, τότε ανάλογο θα είναι και το συνολικό 
µήκος της πετονιάς ώστε αυτή ίσα - ίσα να µην πατώνει και να 
«περνάει» ένα - δυο µέτρα πάνω από τον βυθό της θάλασσας. Στην 
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να βάλουµε στην µεσηνέζα λίγο πιο 
βαριά περαστά µολύβια ώστε το συνολικό βάρος να είναι ικανό για 
να µπορεί να την βυθίζει µε αρκετή ταχύτητα. 

Αν δηλαδή το βάθος είναι π.χ. 15 µέτρα τότε το συνολικό µήκος 
της µεσηνέζας θα είναι 30 µέτρα και θα έχει 30 µολύβια και 60 α-
γκίστρια / φτερά συνολικά, εκτός αν αποφασίσουµε να πυκνώσουµε 
τα αγκίστρια οπότε θα είναι περισσότερα. Αν δούµε ότι το βάρος 
των 600 (20 Χ 30 = 60) γραµµαρίων δεν είναι αρκετό, µπορούµε να 
βάλουµε µολύβια των 30 γραµµαρίων, οπότε το βάρος θα γίνει 900 
(30 Χ 30 = 900) γραµµάρια. 

Όταν το κοπάδι των αφρόψαρων εµφανιστεί οι ψαράδες θα πρέ-
πει ο ένας να ανεβάζει και ο άλλος να κατεβάζει την πετονιά µε όση 
µεγαλύτερη ταχύτητα µπορεί και όταν θα αρχίσουν να πιάνονται τα 
ψάρια αυτός που θα ανεβάζει, µαζί µε τον τρίτο που θα στέκεται 
στη µέση της βάρκας θα ξεψαρίζουν τα ψάρια και θα κατευθύνουν 
την πετονιά ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα τον κύκλο της. 

Επειδή την τεχνική αυτή εγώ την χρησιµοποίησα µόνο στο βάθος 
των 40 περίπου µέτρων που ψάρεψα τότε στην Εύβοια, ίσως για άλ-
λα βάθη να χρειαστούν µερικές δοκιµές, ώστε να βρεθούν τα κα-
τάλληλα βάρη που θα βυθίζουν σωστά την πετονιά εκεί. Πολύ χρή-
σιµο σε αυτή την τεχνική είναι να τοποθετήσει κανείς ράουλα, δη-
λαδή µικρές ανέµες, σε διάφορα σηµεία της διαδροµής της πετονιάς 
µέσα στη βάρκα πράγµα που θα βοηθήσει πολύ στη στρωτή κίνηση 
του εργαλείου. Πολλά βέβαια εξαρτώνται και από τη µορφή και τις 
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ιδιαιτερότητες του σκάφους που διαθέτουµε. 
Μια εναλλακτική πρόταση είναι αντί η κίνηση της πετονιάς να 

γίνεται από την πρύµνη και την πλώρη της βάρκας, να γίνεται από 
το αριστερό προς το δεξιό της πλαϊνό, ανάλογα και µε τη µορφολο-
γία της. Όταν τη δουλέψουµε έτσι, τότε η βάρκα µπορεί και να κι-
νείται προς τα εµπρός µε µικρή ταχύτητα, π.χ. 0,5 µίλι, ώστε να δώ-
σει ακόµη καλύτερη κίνηση στα φτερά του τσαπαρί. Στο σηµείο αυ-
τό θα χρειαστεί ο καθένας να κάνει τη δική του «πατέντα» ανάλογα 
και µε τις ιδιαιτερότητες των εργαλείων που διαθέτει. 

Καταλαβαίνει νοµίζω εύκολα κανείς ότι το τσαπαρί αυτό ψαρεύει 

ασταµάτητα σε όλα τα βάθη του σηµείου που βρισκόµαστε, από τον 
αφρό µέχρι τον βυθό. 

∆εν µπερδεύεται καθόλου γιατί η µεσηνέζα ή το νήµα που θα 
χρησιµοποιήσουµε δεν κουλουριάζεται πουθενά αλλά βρίσκεται 
συνέχεια σε κίνηση και µέσα στη θάλασσα. Αυτοί που το κινούν σι-
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γά - σιγά συνηθίζουν να πιάνουν την µεσηνέζα στα σηµεία που βρί-
σκονται τα µολύβια κι έτσι δεν κινδυνεύουν να τρυπηθούν από τα 
ενδιάµεσα αγκίστρια. Η συνεχής χρήση στην πράξη θα δώσει τις 
λύσεις που χρειάζεται στον καθένα που θα θελήσει να αξιοποιήσει 
αυτό το εργαλείο. 

Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το ψάρεµα όταν συµβεί να πέσει 
σε µεγάλο κοπάδι ορεξάτων αφρόψαρων. Το «µαγγανοπήγαδο» 
τρελαίνεται κυριολεκτικά από τα τραβήγµατα των ψαριών που ανά-
λογα µε το βάθος που καθορίζει και την ποσότητα των αγκιστριών 
µπορεί να είναι πάρα πολλά µαζί πιασµένα στο περίεργο αυτό τσα-
παρί. 

Όταν η πετονιά είναι αρκετά µακριά σε µήκος, τότε αντί να τυλι-
χτεί σε καρούλι µπορεί να κουλουριαστεί σε ένα µικρό πανέρι ή λε-
κάνη. 

Ερώτηση 3.11. 
Θέλω να σταθεροποιήσω τη θέση του σκάφους µου όταν ψαρεύω 

καθετή αλλά µε τις πλωτές άγκυρες που έχω χρησιµοποιήσει µέχρι 
σήµερα δεν το κατορθώνω. Το σκάφος µου είναι 5 µέτρα και η πλωτή 
άγκυρα που χρησιµοποιώ είναι για σκάφος µήκους 7 µέτρων αλλά και 
πάλι ξεσέρνει. Αν βάλω 2 ή 3 πλωτές άγκυρες τη µία πίσω από την 
άλλη θα κάνω τίποτα; Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος θα ήθελα να 
τον µάθω. 

Απάντηση: 
Καµία πλωτή άγκυρα δεν µπορεί να κρατήσει σταθερό ένα σκά-

φος σε ένα σηµείο. Αυτό µόνο η κανονική άγκυρα που σκαλώνει 
στο βυθό µπορεί να το κάνει. Όσες και όποιες πλωτές άγκυρες και 
να χρησιµοποιήσεις και ότι είδους σκάφος και να έχεις, αυτό θα µε-
τακινείται µε κάποια ταχύτητα ανάλογα µε τα ρέµατα, τους ανέ-
µους, το είδος του σκάφους και της πλωτής άγκυρας, άλλοτε µε µι-
κρότερη και άλλοτε µε µεγαλύτερη ταχύτητα. Ειδικά τα ρέµατα δεν 
µπορείς να τα καταπολεµήσεις µε την πλωτή άγκυρα, γιατί όπως 
παρασέρνουν την βάρκα σου, το ίδιο ακριβώς παρασέρνουν και την 
πλωτή άγκυρα που θα βάλεις. Με άλλα λόγια η δουλειά της πλωτής 
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άγκυρας δεν είναι να σταθεροποιεί το σκάφος αλλά να το «φρενά-
ρει» µειώνοντας την ταχύτητά του. 

Ο µόνος τρόπος για να κρατήσεις σταθερό ένα σκάφος, χωρίς να 
ρίξεις κανονική άγκυρα που θα σκαλώσει στο βυθό, είναι οι σύγ-
χρονες ηλεκτρικές εξωλέµβιες µηχανές που έχουν δυνατότητα σύν-
δεσης µε το GPS ή διαθέτουν ενσωµατωµένο δικό τους και διορθώ-
νουν συνεχώς τη θέση του σκάφους, ώστε αυτό να παραµένει διαρ-
κώς στην ίδια θέση. Αυτή η λύση βέβαια έχει σηµαντικό κόστος και 
για να εφαρµοστεί χρειάζεται και ορισµένες ακόµη προϋποθέσεις, 
όπως µπαταρία αρκετής χωρητικότητας και σχέση σκάφους - ηλε-
κτρικής µηχανής τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί το ζητούµενο. 

Πιο συγκεκριµένα οι µηχανές αυτές είναι πολύ µικρής ιπποδύνα-
µης (συνήθως 1 ίππου µέγιστο) και εποµένως δεν έχουν δυνατότητα 
να κινούν µεγάλα σκάφη αλλά µόνο σχετικά µικρά και σε συνθήκες 
σχεδόν απόλυτης άπνοιας ή το πολύ ελάχιστης έντασης ανέµου. 

Επίσης καταναλώνουν αρκετή ηλεκτρική ισχύ πράγµα που ση-
µαίνει ότι για να καλυφθούν οι απαιτήσεις τους το σκάφος πρέπει 
να διαθέτει ισχυρό δυναµό ώστε να φορτίζει γρήγορα την µπαταρία 
που θα χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία τους. 

Το κόστος της όλης εγκατάστασης κυµαίνεται στα 2.000 ευρώ 
περίπου ανάλογα και µε τον τύπο της µηχανής. 

Τις χρησιµοποιούν πολύ όσοι ψαρεύουν πλάνο, ζόκα, τσαπαρί, 
µπαλαδοκαθετές κ.λ.π., δηλαδή ψαρέµατα στα οποία η βάρκα πρέ-
πει να µπορεί να µένει σταθερή σε κάποια θέση ή να κινείται µε πο-
λύ µικρές ταχύτητες προς ελεγχόµενη κατεύθυνση. 
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Ενότητα 4η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε Άλλα Ψαρέµατα 

Ερώτηση 4.1. 
Σε τόπο που κρατάει µαύρα, εκτός από παραγάδι και ζόκα, υπάρχει 

άλλος τρόπος να πάρεις ψάρι; Παλιά κάποιος µου είχε πει για µπιτό-
νια λαδιού µε ζωντανό αλλά δεν θυµάµαι τη µεθοδολογία. 

Απάντηση: 
Θα σου περιγράψω έναν τρόπο που στην περιοχή µου το λέµε 

µονάγκιστρο και δουλεύεται ως εξής: 
Πιάνεις µικρόψαρα µε καθετή ή µε κιούρτους, δηλαδή γύλους, 

σκαρµούς, σπάρους, σαργουδάκια κ.λ.π. και φτιάχνεις πετονιές στις 
οποίες τα δολώνεις. 

Οι πετονιές αυτές είναι µια καθετή µε βαρύ µολύβι που πατώνει 
και ένα αρκετά µεγάλο καλαδούρι (πολλοί βάζουν πλαστικά µπιτό-
νια) που κρατάνε την άλλη άκρη στην επιφάνεια σε τρόπο ώστε το 
νήµα να στέκει τεντωµένο χωρίς µπόσικα. 

Σε ένα ύψος περίπου 3 µέτρα από το µολύβι δένουµε ένα παρά-
µαλλο µιας οργιάς που στην άκρη φέρει αγκίστρι κατάλληλο για να 
δολωθεί το ζωντανό ψαράκι. Μπορείς να έχεις έτοιµες τις πετονιές, 
τυλιγµένες πάνω στα µπιτόνια και µόλις πιάνεις κάποιο ψαράκι που 
δεν έχει τραυµατιστεί άσχηµα το δολώνεις αµέσως στην πετονιά και 
το κατεβάζεις στο βυθό όσο ακόµη είναι ζωηρό και φρέσκο. Μπο-
ρείς επίσης να πιάσεις µικρόψαρα και να τα διατηρείς ζωντανά σε 
δοχείο διατήρησης ζωντανών, ώστε να τα δολώσεις αργότερα. 

Αυτό που είναι σηµαντικό στο ψάρεµα αυτό είναι να φροντίζεις 
ώστε η πετονιά να είναι τεντωµένη και να µην έχει µπόσικα. Για να 
το πετύχεις αυτό όταν θα κατεβάσεις το ψαράκι και το µολύβι πα-
τώσει, παίρνεις τα µπόσικα τυλίγοντας πετονιά πάνω στο καλαδούρι 
/ µπιτόνι ώστε να τεντώσει και τότε το δένεις ώστε να µην ξετυλίγε-
ται. 

Μπορείς να ασχολείσαι όλη µέρα πιάνοντας κατάλληλα ψαράκια 
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και δολώνοντας τέτοιες µονάγκιστρες καθετές τις οποίες ποντίζεις 
σε σηµεία που θεωρείς κατάλληλα. Οι ψαράδες που έκαναν αυτή τη 
δουλειά παλιά παρατηρούσαν το βυθό µε γυαλί ώστε να βλέπουν τα 
µαύρα ψάρια όταν το βάθος ήταν σχετικά µικρό. 

Στην συνέχεια παρακολουθείς συνεχώς τα καλαδούρια και όταν 
δεις κάποιο να κινείται πηγαίνεις και σηκώνεις. Ο λόγος που πρέπει 
η πετονιά να µην έχει µπόσικα είναι γιατί το συνηθέστερο ψάρι που 
στοχεύουµε µε αυτή την τεχνική είναι ο ροφός, ο οποίος όταν του 
δοθεί το περιθώριο θα σπεύσει να βραχώσει. 

Το αγκίστρι σου δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλο, το πολύ Νο 9 ή 
10, για να µην είναι πολύ βαρύ και να µπορεί το µικρό ψαράκι να το 
σηκώνει. Ο τρόπος που δολώνεται το ζωντανό ψαράκι περιγράφεται 
αναλυτικά στη σελίδα 54 (Εικόνα 14) του βιβλίου µου «Η Τέχνη 
του Παραγαδιού» (5η έκδοση). 

Ερώτηση 4.2. 
Υπάρχει κανένα τέχνασµα για να προσελκύσω τα ψάρια στα ψαρέ-

µατα καθετής; 

Απάντηση: 
Έχω υπόψη µου κάποιο τέχνασµα που είναι λίγο διαφορετικό από 

τις κλασικές µαλάγρες, αλλά θέλει λίγη φασαρία για να το κάνεις. 
Αν έχεις όρεξη όµως µπορείς να το δοκιµάσεις. Γίνεται ως εξής: 

Παίρνεις µια απλή γυάλα σαν κι αυτές που χρησιµοποιούµε στα 
σπίτια για να βάζουµε κάποιο µικρό χρυσόψαρο. Της κλείνεις το 
στόµιο µε ένα ψιλό διχτάκι ή τούλι και την παίρνεις µαζί σου στο 
ψάρεµα της κάθετής. Όταν φτάσεις στο µέρος που έχεις διαλέξει να 
ψαρέψεις και αφού ρεµετζάρεις και σταθεροποιήσεις τη βάρκα σου, 
κάνεις το εξής: 

Ανοίγεις τη γυάλα και βάζει µέσα µερικά, καµιά 20αριά, ζωντανά 
καραβιδάκια. Κλείνεις πάλι το στόµιο, δένεις την γυάλα µε ένα λε-
πτό σκοινί και την κατεβάζεις στο βυθό, έτσι ώστε να βρίσκεται κά-
τω από τη βάρκα σου και κοντά στο σηµείο που θα πέφτουνε οι κα-
θετές. 

Τα ψάρια που βρίσκονται στο βυθό προσελκύονται από τα ζω-



99 

ντανά καραβιδάκια και συγκεντρώνονται κάτω από τη βάρκα σου. 
Το µόνο που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι στο σηµείο που θα ψα-
ρέψεις τα νερά δεν πρέπει να είναι πολύ βαθιά και η βάρκα σου να 
παραµείνει σταθερή στη θέση της ώστε η γυάλα να βρίσκεται µόνι-
µα από κάτω της. 

Ερώτηση 4.3. 
Θέλω να ψαρέψω µε κιούρτους για να πιάσω µικρόψαρα τα οποία 

να χρησιµοποιήσω ως ζωντανό δόλωµα σε χοντρό παραγάδι. Όµως 
έχω παρατηρήσει ότι οι κοινοί κιούρτοι που κυκλοφορούν στο εµπό-
ριο δεν έχουν καλή απόδοση. Υπάρχει κανένας τρόπος για να κάνω 
κάτι καλύτερο; 

Απάντηση: 
Μπορείς να κατασκευάσεις µόνος σου έναν ειδικό κιούρτο που 

θα σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη επιτυχία. Η διαφορά του από 
τους συνήθεις κιούρτους θα είναι η εξής: 

∆εν θα είναι σφαιρικός, όπως αυτοί του εµπορίου, αλλά κύβος ή 
παραλληλόγραµµο ή κύλινδρος. Αν κοιτάξεις στο διαδίκτυο µπορείς 
να δεις πώς είναι τέτοιοι κιούρτοι. Η διαφορά που θα δηµιουργήσεις 
εσύ για να έχεις καλύτερη επιτυχία θα είναι η εξής: 

Στην πλευρά του κιούρτου η οποία είναι απέναντι στην τρύπα 
από την οποία µπαίνουν τα θηράµατα, αντί για δικτυωτό σύρµα, 
που είναι ορατό, θα βάλεις ένα κοµµάτι διαφανές πλεξιγκλάς. Αυτό 
θα έχει σαν αποτέλεσµα τα θηράµατα που θα εξερευνήσουν τον 
κιούρτο σου να εξαπατηθούν πιο εύκολα και να µπουν µέσα πι-
στεύοντας ότι θα µπορέσουν εύκολα να βγουν από την πλευρά που 
θα βρίσκεται το διαφανές πλεξιγκλάς. Ο κιούρτος σου δηλαδή θα 
πάψει να δίνει την εντύπωση κλούβας που ενδεχοµένως να φοβίζει 
τα ψάρια. 

Αν θέλεις για καλύτερη διαφάνεια µπορείς να χρησιµοποιήσεις 
γυαλί αντί για πλεξιγκλάς, αλλά στην περίπτωση αυτή θα δυσκο-
λευτείς να ανοίξεις τρύπες για να το στερεώσεις µε το υπόλοιπο 
σώµα του κιούρτου. 
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Ενότητα 5η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε τα Σκάφη 

Εισαγωγή: 
Στην ενότητα αυτή θα διαβάσεις πληροφορίες που έχουν σχέση µε 

την αγορά, τη συντήρηση και τη χρήση του σκάφους που διαθέτεις ή 
σκέφτεσαι να αποκτήσεις. 

Ερώτηση 5.1. 
Θέλω να αγοράσω ένα σκάφος. Μπορείς να µου συστήσεις κάποιο 

καλό; 

Απάντηση: 
Όχι! Η αγορά σκάφους εξαρτάται απολύτως από αυτό που θέλεις 

να κάνεις στη θάλασσα, γιατί κανένα σκάφος δεν µπορεί να τα κά-
νει όλα. 

Οι κυριότερες θαλασσινές δραστηριότητες είναι τα διάφορα ψα-
ρέµατα, οι βόλτες και εκδροµές για αναψυχή και τα διάφορα θα-
λάσσια σπορ. 

Μόνο εσύ ξέρεις τι απ’ όλα αυτά προτιµάς και εποµένως πρέπει 
πρώτα εσύ να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη θάλασσα και µε-
τά να κοιτάξεις να αποκτήσεις το κατάλληλο σκάφος για να το κά-
νεις αυτό. Όταν φτάσεις σε αυτό το στάδιο, τότε ίσως µπορέσω να 
σου δώσω µερικές βοηθητικές πληροφορίες σχετικά. 

Να θυµάσαι όµως, ότι για να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις 
στην θάλασσα πρέπει µε κάποιον τρόπο να έχεις κάποια στοιχειώδη 
πρώτη επαφή µε τέτοιες δραστηριότητες. Ένας τρόπος είναι να συ-
νεργαστείς µε κάποιον φίλο ώστε να βρεθείς µαζί του σε θαλάσσια 
δραστηριότητα για να έχεις τουλάχιστον µια ιδέα. 

Αν δεν το κάνεις αυτό και προχωρήσεις σε αγορά κάποιου σκά-
φους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στη συνέχεια θα ανακαλύψεις ότι αυ-
τό είτε δεν θα σε καλύπτει, είτε θα σου περισσεύει, δηλαδή ότι έδω-
σες περισσότερα χρήµατα απ’ όσα θα έπρεπε. 
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Η σωστή σειρά είναι η παρακάτω: 
– Φροντίζουµε να αποκτήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες 

θαλασσινές εµπειρίες. 
– Αποφασίζουµε ποιες από αυτές µας ενδιαφέρουν. 
– Αγοράζουµε το κατάλληλο σκάφος που θα µπορεί να καλύπτει 

τα θαλασσινά ενδιαφέροντά µας. 

Ερώτηση 5.2. 
Θέλω να αγοράσω ένα σκάφος αποκλειστικά και µόνο για ψάρεµα. 

Έχεις κάτι καλό να µου συστήσεις; 

Απάντηση: 
Όχι! Τα είδη ψαρεµάτων που µπορεί να κάνει κανείς στη θάλασ-

σα είναι πάρα πολλά και το καθένα από αυτά έχει τις δικές του α-
παιτήσεις σε ότι αφορά τις δυνατότητες του σκάφους που θα χρησι-
µοποιηθεί. 

Π.χ. αν σου αρέσουν αποκλειστικά τα ψαρέµατα µε τα παραγάδια 
και δεν έχεις σύντροφο στις δραστηριότητές σου αλλά ψαρεύεις συ-
νήθως µόνος σου, (όπως εγώ), τότε θα πρέπει να αποκτήσεις ένα 
σκάφος που θα είναι βαρύ, µε εσωλέµβια µηχανή πετρελαίου, µε το 
οποίο θα µπορείς να ψαρεύεις άνετα αυτό το ψάρεµα αλλά µόνο 
στην περιοχή σου, γιατί δεν θα µπορείς να το µεταφέρεις εύκολα µε 
τρέιλερ λόγω της µορφής του. 

Εποµένως για να είσαι σίγουρος ότι το σκάφος που θα πάρεις θα 
ταιριάζει απόλυτα µε τα ψαρέµατα που θέλεις να κάνεις, πρέπει 
πρώτα να αποφασίσεις ποια είναι αυτά και µετά να αγοράσεις το 
κατάλληλο σκάφος για να τα κάνεις. 

Αλλιώς κινδυνεύεις να … πετάξεις τα λεφτά σου στην θάλασσα! 

Ερώτηση 5.3. 
Μήπως θα µπορούσες να µου πεις ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα 

στα ξύλινα και τα πλαστικά σκάφη, γιατί προσπαθώντας να εξερευνή-
σω την αγορά έχω µπλέξει. 

Απάντηση: 
Το πρώτο ερώτηµα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο ερασιτέ-
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χνης ψαράς όταν θα ξεκινήσει να σκέπτεται την αγορά σκάφους, εί-
ναι αν θα επιλέξει ξύλινο ή πλαστικό. Ο διαχωρισµός των σκαφών 
σε αυτές τις δυο µεγάλες κατηγορίες είναι πολύ σαφής, γιατί οι δια-
φορές µεταξύ τους είναι πάρα πολλές και πολύ σηµαντικές: 

Τα ξύλινα σκάφη: 
Θα ξεκινήσω την απάντησή µου µε µια πρώτη καταγραφή των 

αντίστοιχων προτερηµάτων και µειονεκτηµάτων των ξύλινων σκα-
φών. Όλες οι αναφορές θα αφορούν καινούργια και όχι µεταχειρι-
σµένα σκάφη. 

Τα ξύλινα σκάφη στα οποία θα αναφερθώ είναι τρεχαντήρια, γαΐ-
τες, παπαδιές, γιάλες, βαρκαλάδες, καραβόσκαρα κ.λ.π. 

Προτερήµατα: 
– Είναι στην πλειοψηφία τους σκάφη βαριά, εκτοπίσµατος και 

για το λόγο αυτό ιδιαίτερα σταθερά και ασφαλή ως προς τη συµπε-
ριφορά τους στη θάλασσα. Κανένα αντίγραφό τους σε πλαστική έκ-
δοση δεν στάθηκε µέχρι σήµερα δυνατό να συναγωνιστεί στο ελά-
χιστο σε πλεύση τον ξύλινο σωσία του. Η πιο πετυχηµένη πλαστική 
αποµίµηση ξύλινου σκάφους που γνωρίζω είναι το αντίγραφο της 
Υδραίικης γιάλας ή γυαλένιας που κατασκεύασε και παρήγαγε µα-
ζικά πριν πολλά χρόνια το Ναυπηγείο «Νικήτα» σε τέσσερις τύ-
πους, σήµερα όµως το µοντέλο αυτό έχει αποσυρθεί και µόνο ως 
µεταχειρισµένο µπορεί να βρεθεί. 

– Όσοι προτιµούν αυτά τα σκάφη έλκονται κυρίως από την αι-
σθητική τους, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι εξαιρετική 
και αποτυπώνει παραδοσιακές τεχνικές των Ελλήνων καραβοµαρα-
γκών, ελάχιστοι των οποίων έχουν αποµείνει πλέον. 

– Το κάθε σκάφος είναι µοναδικό σχεδόν σε όλα του τα χαρα-
κτηριστικά, πράγµα που µερικούς µπορεί να τους ενδιαφέρει. 

– Εφόσον η κατασκευή τους έχει γίνει µε υλικά υψηλών προδια-
γραφών (τα καλύτερα σήµερα κατασκευάζονται µε το αφρικάνικης 
προέλευσης ξύλο ιρόκο) και η συντήρησή τους τελείται ανελλιπώς, 
τα σκάφη αυτά έχουν εξαιρετικά µεγάλο χρόνο ζωής. 

– Με δεδοµένη την κίνηση της πλειοψηφίας αυτών των σκαφών 
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µε εσωλέµβιες πετρελαιοµηχανές, η δαπάνη σε καύσιµα και συντή-
ρηση των µηχανών τους είναι κατά πολύ οικονοµικότερη των αντί-
στοιχων των πλαστικών σκαφών που συνήθως φέρουν εξωλέµβιες 
µηχανές. 

Μειονεκτήµατα: 
– ∆εν υπάρχουν έτοιµα ξύλινα σκάφη ώστε να τα δεις και να επι-

λέξεις, αλλά κατασκευάζονται συνήθως µόνο κατόπιν παραγγελίας. 
– Όσοι έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους αγορά / παραγγελία 

γνωρίζουν ότι η προσυµφωνηµένη τιµή συνήθως … καταπατείται, 
µε αποτέλεσµα τίποτα να µην εξασφαλίζει το ύψος του τελικού κό-
στους. 

– Το ίδιο ισχύει και ως προς το προσυµφωνηµένο χρονοδιάγραµ-
µα της κατασκευής, το οποίο ακολουθεί και αυτό τα … «ελληνικά» 
πρότυπα. Η παραγγελία κατασκευής ενός τέτοιου σκάφους µπορεί 
να καταλήξει σε οδυνηρή περιπέτεια, αν ο φορέας κατασκευής δεν 
είναι κάποιο µεγάλο και σοβαρό ναυπηγείο, από τα ελάχιστα που 
έχουν αποµείνει. 

– Το κόστος τους είναι πολύ µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα πα-
ραπλήσιου τύπου πλαστικά και ποτέ δεν είναι σαφώς προκαθορι-
σµένο, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που συνήθως µε-
ταβάλλονται ακόµα και στη φάση της κατασκευής. 

– Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των σκαφών κινείται απο-
κλειστικά µε βαριές εσωλέµβιες µηχανές, ενώ ελάχιστα είναι τα 
σκαριά που µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες µεγαλύτερες των 10 
µιλίων / ώρα. Η συνήθης ταχύτητα πορείας στα µέσου µεγέθους 5-6 
µέτρων, είναι τόσα µίλια όσα και τα µέτρα του µήκους τους. 

– Το σοβαρότερο όµως µειονέκτηµα αυτών των σκαφών, που κα-
τά τη γνώµη µου τα καθιστά εντελώς ακατάλληλα για τους ερασιτέ-
χνες, είναι οι πολύ αυξηµένες ανάγκες συντήρησης του σκάφους (ό-
χι της µηχανής) η παράλειψη της οποίας µπορεί και να το κατα-
στρέψει τελείως. Η συντήρησή τους συνίσταται σε σχολαστικό τρί-
ψιµο της γάστρας περίπου ανά 6µηνο, το βάψιµό της µε µουράβιες, 
ενώ βάψιµο πρέπει να γίνεται και στο υπόλοιπο µέρος του σκάφους 
σε αραιότερα µεν αλλά όχι κατά πολύ διαστήµατα. Σε ακόµη αραιό-
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τερα διαστήµατα (συνήθως ανά 6-7 χρόνια) απαιτείται «κάψιµο» 
τους σκάφους ώστε να αφαιρούνται οι παλιές µπογιές, το οποίο α-
κολουθεί καλαφάτισµα, στοκάρισµα, µινιάρισµα κ.λ.π., εργασίες 
πολύ ακριβές αλλά απολύτως απαραίτητες. 

– Λόγω του µεγάλου βάρους τους δύσκολα τα σκάφη αυτά µετα-
φέρονται µε τρέιλερ όπως τα πλαστικά, ενώ για λόγους συντήρησης 
του ξύλου δεν πρέπει να βγαίνουν για πολύ καιρό από τη θάλασσα, 
γιατί το ξύλο ξεραίνεται και προκαλούνται διάφορα σοβαρά προ-
βλήµατα. Για τον ίδιο λόγο ο ιδιοκτήτης πρέπει να φροντίζει να κα-
ταβρέχει ταχτικά τα µέρη του σκάφους που δεν βρέχονται από τη 
θάλασσα και άρα να είναι διαρκώς παρών. 

Συµπέρασµα: 
Κατά τη γνώµη µου οι µόνοι ερασιτέχνες που µπορούν να έχουν 

τέτοια σκάφη είναι αυτοί που δεν απαιτούν µεγάλες ταχύτητες και 
έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολύ χρόνο και χρήµα για να µπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυξηµένου κόστους αγοράς και 
συντήρησης. 

Εφόσον ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, και µόνο σε αυτή την 
περίπτωση, τα σκάφη αυτά είναι µακράν τα καλύτερα. 

Τα πλαστικά σκάφη: 
Η κατασκευή πλαστικών σκαφών στην Ελλάδα γενικεύτηκε πε-

ρίπου από τις αρχές της 10ετίας του 1970, αρχικά µε αντιγραφές µι-
κρών ξύλινων σκαφών του τύπου παπαδιά. Οι εξελίξεις, από τότε 
µέχρι σήµερα, αφορούν κυρίως την προσπάθεια επίτευξης όλο και 
µεγαλύτερων ταχυτήτων και γι’ αυτό οι περισσότερες βελτιώσεις 
αφορούν κυρίως το ύφαλο µέρος του σκάφους και λιγότερο το πάνω 
από την ισαλογραµµή. 

Στην πορεία, στις επιλογές του ερασιτέχνη ψαρά προστέθηκε και 
η επιλογή των φουσκωτών, τα οποία όµως έπαψαν να είναι αµιγώς 
φουσκωτά και έγιναν κάτι µεταξύ φουσκωτού και πλαστικού, αφού 
στα περισσότερα και µεγαλύτερα το µέρος τους που έρχεται σε ε-
παφή µε την θάλασσα (γάστρα) έπαψε να είναι … φουσκωτό και 
έγινε ολοκληρωτικά πλαστικό. 
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Τα πλαστικά σκάφη που µπορεί ένας ερασιτέχνης να χρησιµο-
ποιήσει είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία µήκους έως 7-8 µέ-
τρων το πολύ. Από αυτό το µέγεθος και πάνω µιλάµε πλέον για 
κρουαζιερόπλοια και όχι για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας. 

Τα προτερήµατα: 
– Το βασικό προτέρηµα των πλαστικών σκαφών είναι το µειωµέ-

νο βάρος τους, που δίνει δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τα ρίχνει 
στη θάλασσα σχεδόν πριν το κάθε ψάρεµα, αποφεύγοντας έτσι και 
τα προβλήµατα ελλιµενισµού (κόστος, κίνδυνος κλοπής), αλλά και 
µειώνοντας δραστικά τις φθορές και εποµένως την ανάγκη συντή-
ρησης του σκάφους. Το χαρακτηριστικό αυτό συµβάλλει βέβαια και 
στην αύξηση της ταχύτητας που µπορούν να αναπτύσσουν. 

– Το επόµενο σηµαντικό προτέρηµα είναι η δυνατότητα ανάπτυ-
ξης µεγάλων ταχυτήτων, η οποία εκτός από την χωρική εµβέλεια, 
αυξάνει σε µεγάλο βαθµό και την ασφάλεια έναντι των καιρικών 
συνθηκών. Σήµερα ένα µέσου µεγέθους πλαστικό σκάφος, εξοπλι-
σµένο µε δύο εξωλέµβιες µηχανές, όχι κατ’ ανάγκην ίδιου µεγέ-
θους, µπορεί θεωρητικά να ψαρέψει σε όλη την Επικράτεια, αφού 
µπορεί µε άνεση να µεταφέρεται παντού, µε πολύ υψηλά στάνταρ 
ασφάλειας, αφού δεν χρειάζεται να αντιµετωπίσει άσχηµες καιρικές 
συνθήκες τις οποίες έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει, βάζοντάς το 
απλά στα … πόδια. 

– Η … φουσκωτή εκδοχή των πλαστικών σκαφών προσφέρει και 
µια ακόµη δυνατότητα ασφάλειας, αν συνυπολογισθεί το γεγονός 
ότι αυτά τα σκάφη είναι πρακτικά αβύθιστα σε αντίθεση µε τα απλά 
που δεν έχουν όλα αυτή τη δυνατότητα, αν και οι κατασκευαστές 
τους υποστηρίζουν το αντίθετο. 

– Ως πλεονέκτηµα θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε και την άνεση 
χώρων που προσφέρει το πλαστικό σκάφος, µόνο όµως όταν κινεί-
ται µε εξωλέµβια µηχανή, γιατί αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που 
η επιλογή για την κίνησή τους είναι η εσωλέµβια µηχανή, πράγµα 
που προτιµάται από όλο και περισσότερους τον τελευταίο καιρό, 
κυρίως λόγω της εξέλιξης των πετρελαιοκινητήρων. 
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Τα µειονεκτήµατα: 
– Η δυνατότητα ανάπτυξης µεγάλων ταχυτήτων έχει και τις … 

συνέπειές της, που είναι κυρίως η ελλειµµατική ευστάθεια των 
σκαφών αυτών, λόγω του τρόπου κατανοµής των βαρών στο κήτος 
τους, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυ-
τήν των ξύλινων σκαφών. 

– Χωρίς τις µηχανές τους, τα πλαστικά σκάφη, είναι ουσιαστικά 
ένα … «τίποτα» µέσα στη θάλασσα, αφού λόγω της ελαφράς τους 
κατασκευής παρασύρονται σε τέτοιο βαθµό από τους ανέµους ώστε 
να χαρακτηρίζονται ως ολικά ακυβέρνητα και εποµένως έρµαια της 
τύχης. Στο σηµείο αυτό σηµαντικό πλεονέκτηµα έχουν τα φουσκω-
τά, τα οποία χωρίς τις µηχανές τους είναι µεν οµοίως ακυβέρνητα, 
ταυτόχρονα όµως είναι και πρακτικά αβύθιστα, αφού στην ουσία το 
όλο σκάφος είναι ένα µεγάλο … σωσίβιο. 

Συµπέρασµα: 
Συνεκτιµώντας τα χαρακτηριστικά των πλαστικών σκαφών, θεω-

ρώ ότι συνιστούν λογικότερη επιλογή για τους ερασιτέχνες ψαρά-
δες, κυρίως αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα να ψαρεύουν ταχτι-
κά, αλλά σε αραιά χρονικά διαστήµατα. 

Αντίθετα αυτοί οι οποίοι κατοικούν στον τόπο που ψαρεύουν και 
έχουν την ευχέρεια να ψαρεύουν ταχτικά πιστεύω ότι µπορούν να 
γευτούν τις χάρες των ξύλινων σκαφών τα οποία όλοι γνωρίζουν ότι 
αποτελούν την προτίµηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επαγ-
γελµατιών, οι οποίοι προφανώς κάτι παραπάνω γνωρίζουν από τους 
ερασιτέχνες. 

Ερώτηση 5.4. 
Είµαι νέος ερασιτέχνης ψαράς και θέλω να αγοράσω ένα σκάφος 

αποκλειστικά για ψάρεµα. Με αυτό θέλω να κάνω διάφορα είδη ψα-
ρεµάτων, αλλά δεν γνωρίζω πώς πρέπει να είναι για να είναι κατάλ-
ληλο για το καθένα από αυτά. Θα µπορούσες να µου πεις για ποια 
ψαρέµατα είναι κατάλληλο το κάθε είδος σκάφους; 
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Απάντηση: 
Ναι, µπορώ! Για να το κάνω αυτό θα καταγράψω όλα τα είδη 

ψαρέµατος, που επιτρέπονται για τους ερασιτέχνες, και θα αντιστοι-
χίσω σε αυτά τα είδη σκαφών µε τα οποία µπορούν να εκτελεστούν 
µε µεγαλύτερη ευχέρεια. 

Τα είδη ψαρεµάτων: 

Καθετές (απλή, για µπαλάδες κ.λ.π.). 
Τα διάφορα ψαρέµατα καθετής µπορούν να εκτελεστούν µε την 

ίδια άνεση µε όλα τα είδη σκαφών. Τα µεσαίου µεγέθους πλαστικά 
µε τις µεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν προσφέρουν πλεονέ-
κτηµα σε σύγκριση µε τα ξύλινα λόγω της µεγάλης δυνατότητας µε-
ταφοράς σε µακρινότερους τόπους, σε διάφορες περιοχές της χώρας 
και ασφάλεια λόγω της ταχύτητας µε την οποία µπορούν να απο-
φεύγουν αιφνίδια µπουρίνια και θαλασσοταραχές. 

Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρουν τα σκάφη 
µε εξωλέµβιες µηχανές είναι η άνεση χώρου στο εσωτερικό τους 
που για τα ψαρέµατα της καθετής έχει µεγάλη σηµασία, γιατί πολ-
λές φορές τα ψαρέµατα αυτά γίνονται οµαδικά, δηλαδή σε µια βάρ-
κα ψαρεύει ολόκληρη παρέα ταυτόχρονα. Με τα ξύλινα και αργοκί-
νητα σκάφη τα ψαρέµατα αυτά γίνονται µεν µε άνεση, αλλά τα πα-
ραπάνω πλεονεκτήµατα των πλαστικών και γρήγορων δεν υφίστα-
νται. 

Συρτή βυθού 
Η συρτή βυθού είναι ένα πολύ «καλλιτεχνικό» ψάρεµα το οποίο 

απαιτεί ένα βασικό χαρακτηριστικό από το σκάφος που το εκτελεί. 
Χρειάζεται απόλυτη σταθερότητα για πολλές ώρες στην ταχύτητα 
του σκάφους, η οποία πρέπει να διατηρείται στα 3 µίλια «ακριβώς». 
Επειδή το ψάρεµα αυτό είναι το ψάρεµα της καρδιάς µου και το έχω 
ψαρέψει και µελετήσει όσο κανένα άλλο, θα είµαι απόλυτος στο ότι 
µόνο µε τα βαριά ξύλινα σκάφη και µάλιστα µε αργόστροφες πε-
τρελαιοµηχανές µπορεί κανείς να το κάνει όπως πρέπει. Τα πλαστι-
κά σε αυτό το ψάρεµα έχουν πρόβληµα. ∆εν λέω ότι είναι αδύνατον 
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να εκτελεστεί και µε πλαστικό σκάφος, το ξύλινο όµως σε αυτή την 
περίπτωση προσφέρει σηµαντικό πλεονέκτηµα για πολλούς λόγους, 
που µόνο στην πράξη µπορεί να τους διαπιστώσει κανείς µε σαφή-
νεια. Το κύριο πλεονέκτηµα των ξύλινων σκαφών που αφορά το 
ψάρεµα της συρτής βυθού είναι το µεγάλο βάρος τους και οι αργό-
στροφες εσωλέµβιες µηχανές που συνήθως φέρουν. Αυτά τα δύο 
χαρακτηριστικά χρησιµεύουν στην σταθερότητα της ταχύτητας και 
σε σηµαντική οικονοµία σε καύσιµα. 

Επειδή δε το ψάρεµα της συρτής βυθού είναι «µοναχικό», τα δυο 
αυτά χαρακτηριστικά των ξύλινων σκαφών βοηθούν πολύ τον ψαρά 
στο να µπορεί να χειριστεί χωρίς πρόβληµα όσα χρειάζεται στη δια-
δικασία αυτού του ψαρέµατος. 

Θα µπορούσα βέβαια να συµπληρώσω ότι για το ψάρεµα της 
συρτής βυθού είναι αρκετά κατάλληλα και τα πλαστικά σκάφη, µό-
νο όµως στην περίπτωση που φέρουν εσωλέµβιες αργόστροφες πε-
τρελαιοµηχανές, οπότε η πλεύση τους προσοµοιάζει αρκετά σε αυ-
τήν των ξύλινων σκαφών. 

∆ιάφορες συρτές αφρού 
Μπορούν να εκτελεστούν µε άνεση και µε τα δυο είδη σκαφών. 

Συρτή µε µολύβι φύλακα, Ζόκα, Πλάνος, Τσαπαρί 
Ισχύει ότι και για τις καθετές. 

Συρτή για καλαµάρια και θράψαλα, Συρτή για σουπιές, Κολπά-
δα για χταπόδια 

Ισχύει ότι και για τις καθετές. 

Παραγάδια 
Τα διάφορα είδη παραγαδιών είναι τα δυσκολότερα ψαρέµατα 

που µπορεί κανείς να κάνει αλλά και τα αποδοτικότερα, κυρίως λό-
γω της σταθερότητας στην απόδοση και λιγότερο για τις ποσότητες 
των ψαριών. ∆ύσκολα επιστρέφεις εντελώς άψαρος στο σπίτι µετά 
από ψάρεµα παραγαδιού. 

Αν κανείς ψαρεύει µόνος του, τότε µόνο µε βαρύ ξύλινο σκάφος 
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µπορεί να ψαρέψει µε παραγάδι, ενώ µε το πλαστικό και την εξω-
λέµβια µηχανή του θα δυσκολευτεί πολύ. Αν έχει και βοηθό (όχι 
συνοδό, αλλά βοηθό) στη βάρκα, τότε, ακόµη και το πλαστικό µπο-
ρεί να ψαρέψει µε αρκετή άνεση το ψάρεµα αυτό. 

Θα µπορούσα εδώ να προσθέσω και το εξής: Επειδή το παραγάδι 
είναι ψάρεµα που διαρκεί υποχρεωτικά αρκετές ώρες συνήθως και 
τα πλαστικά σκάφη δυσκολεύονται πολύ να το εκτελέσουν όταν ο 
καιρός «θυµώνει», σε αυτή την περίπτωση τα ξύλινα σκάφη πλεο-
νεκτούν γιατί αυτά δεν εγκαταλείπουν τόσο εύκολα. 

Από την άλλη όµως τα πλαστικά και γρήγορα σκάφη µας δίνουν 
τη δυνατότητα µεγαλύτερης χωρικής εµβέλειας, δηλαδή επίσκεψης 
σε τόπους πιο µακρινούς, αλλά και της έγκαιρης αποφυγής µιας 
αιφνίδιας αλλαγής του καιρού, την οποία συνήθως αποφεύγουν βά-
ζοντάς το απλά … στα πόδια. 

Ελπίζω να βοήθησα… 

Ερώτηση 5.5. 
Εξερευνώντας την αγορά σκαφών προκειµένου να αποκτήσω το 

δικό µου κάποτε, διαπιστώνω ότι σε ότι αφορά τα ξύλινα σκάφη γίνε-
ται πολύς λόγος για τις αυξηµένες ανάγκες συντήρησης που παρου-
σιάζουν, πράγµα που αποτελεί και το κύριο µειονέκτηµά τους απ’ ότι 
µπορώ να καταλάβω. Επειδή είµαι άσχετος µήπως θα µπορούσες να 
µε πληροφορήσεις σε τι συνίσταται αυτό; 

Απάντηση: 
Ναι µπορώ και θα στο περιγράψω ολοκληρωµένα, αν και θα 

χρειαστεί να γράψω κάµποσα για να το καλύψω πλήρως. 
Τα ξύλινα σκάφη είναι κατασκευασµένα από ξύλινες τάβλες (πέ-

τσωµα) οι οποίες καρφώνονται πάνω σε δοκάρια, (νοµείς ή στραβό-
ξυλα), συνήθως µε γαλβανιζέ πρόκες. Η στεγανοποίηση των αρµών 
που δηµιουργούνται µεταξύ αυτών γίνεται µε το καλαφάτισµα, το 
στοκάρισµα και στη συνέχεια το βάψιµο του σώµατος του σκάφους 
µε µίνιο και λαδοµπογιές. 

Όταν το σκάφος πέσει στη θάλασσα και βραχεί, τα ξύλα φου-
σκώνουν (στανιάρουν), σφίγγουν δηλαδή µεταξύ τους και οι αρµοί 
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κλείνουν για τα καλά, έτσι ώστε να στεγανοποιούνται πλήρως. Γίνε-
ται δηλαδή κάτι ανάλογο µε αυτό που συµβαίνει στα ξύλινα βαρέ-
λια τα οποία στεγανοποιούνται µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο. 

Μετά από λίγο καιρό παρατηρούµε ότι στο µέρος του σκάφους 
που βρέχεται µόνιµα από τη θάλασσα, δηλαδή από την ισαλογραµ-
µή και κάτω, όπου το σκάφος είναι βαµµένο µε ειδικό δηλητηριώ-
δες χρώµα (µουράβια), αρχίζουν να εµφανίζονται στην επιφάνειά 
του προσφύσεις από διάφορους θαλάσσιους οργανισµούς, όπως φύ-
κια, πεταλίδες κ.λ.π. Με την πάροδο του χρόνου το φαινόµενο αυτό 
εντείνεται µε αποτέλεσµα λίγο µετά ολόκληρο το «βρεχάµενο» µέ-
ρος του σκάφους να καλύπτεται από ένα στρώµα υδρόβιων φυτών 
και µικροοργανισµών που στη γλώσσα των ψαράδων λέγεται «µα-
λούπα». Αυτή η βροµιά, εκτός των άλλων, µειώνει σηµαντικά και 
την ταχύτητα του σκάφους λόγω αυξηµένων τριβών µε το νερό. 

Τα παλιά χρόνια τα σκάφη έπρεπε ανά 3-4 µήνες να βγαίνουν 
από τη θάλασσα και να καθαρίζονται από την µαλούπα, γιατί η πα-
ρουσία της, εκτός από τη µείωση της ταχύτητας, σιγά - σιγά θα προ-
χωρούσε και σε σηµαντικές φθορές των ξύλων του σώµατος του 
σκάφους. 

Επειδή σήµερα οι µουράβιες έχουν εξελιχθεί ποιοτικά, έτσι ώστε 
να αποτρέπουν σε µεγαλύτερο βαθµό το σχηµατισµό µαλούπας, το 
χρονικό αυτό διάστηµα έχει µεγαλώσει σηµαντικά και µπορεί σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις να ξεπεράσει και το χρόνο, ειδικά αν η θά-
λασσα στην οποία αράζει το σκάφος είναι καθαρή από ρύπους. 

Όταν ο χρόνος αυτός συµπληρωθεί, το σκάφος πρέπει να βγει 
από τη θάλασσα, να καθαριστεί και να βαφτεί µε ένα καινούργιο 
χρώµα µουράβιας αφού προηγουµένως τριφτεί ώστε να αφαιρεθεί 
το προηγούµενο. 

Αυτή είναι η πρώτη βασική συντήρηση που πρέπει να κάνουµε 
στο σκάφος µας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Τα υπόλοιπα µέρη του ξύλινου σκάφους πρέπει να υγραίνονται 
όσο το δυνατόν ταχτικότερα, γιατί αλλιώς τα ξύλα ξεραίνονται και 
«ανοίγουν», η στεγανοποίηση παύει να υφίσταται και οι µπογιές 
τους σκάνε στους αρµούς και αλλού. 

Όταν αυτό συµβεί, τότε το σκάφος µε την έξοδό του από τη θά-
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λασσα θα χρειαστεί να ξαναβαφτεί ολόκληρο αφού προηγουµένως 
στοκαριστεί στα σκασίµατα ώστε να αποκατασταθεί η στεγανότητά 
του. 

Αυτό γίνεται σε αραιότερα διαστήµατα ανάλογα και µε την χρή-
ση του σκάφους, αλλά και την επιµέλεια που θα δείξει ο ιδιοκτήτης 
του στην καθηµερινή περιποίησή του. Μια καλή συχνότητα είναι 
κάθε δεύτερη φορά που το σκάφος βγαίνει στη στεριά. 

Αυτή είναι η δεύτερη βαθµίδα συντήρησης του ξύλινου σκάφους. 
Εφόσον αυτά εκτελούνται όπως τα περιέγραψα, ο καθένας κατα-

λαβαίνει ότι σταδιακά στις επιφάνειες του σκάφους θα συγκεντρώ-
νονται αλλεπάλληλα στρώµατα λαδοµπογιάς µε αποτέλεσµα τα 
σκασίµατα να γίνονται όλο και πιο συχνά. 

Αυτό σηµαίνει ότι σιγά - σιγά προκύπτει η ανάγκη αφαίρεσης αυ-
τών των παλαιών χρωµάτων και ότι ήρθε η ώρα για την πρώτη ολι-
κή ανακαίνιση του σκάφους µας, η οποία συνήθως γίνεται ανά 6-7 
χρόνια, ανάλογα και µε τη χρήση που έχει στο µεταξύ υποστεί. 

Η εργασία αυτή συνίσταται στα εξής: 
– Ολικό κάψιµο του σκάφους µε ειδικό φλόγιστρο ώστε να αφαι-

ρεθούν οι παλιές µπογιές. 
– Τρίψιµο ώστε να λειανθούν οι επιφάνειες. 
– Ζουµπάρισµα, (δηλαδή σπρώξιµο / χτύπηµα προς τα µέσα), 

στις πρόκες ώστε να διορθωθούν όσες έχουν φυράνει. 
– Καλαφάτισµα και στοκάρισµα στους αρµούς. 
– Βάψιµο µε συντηρητικό (µίνιο). 
– Βάψιµο όλου του σκάφους από την αρχή. 
Προφανώς σε όλες τις εξόδους του σκάφους από τη θάλασσα ε-

λέγχονται και όλα τα µηχανικά µέρη του και ο υπόλοιπος εξοπλι-
σµός του ώστε να γίνονται µικρές και µεγάλες επισκευές όπου 
χρειάζεται. 

Σε ότι αφορά τη µηχανή του οι τρέχουσες εργασίες συντήρησης 
είναι οι αλλαγές λαδιών, φίλτρων κ.λ.π. οι περισσότερες των οποίων 
µπορούν να γίνονται και εν πλω. Οι εσωλέµβιες µηχανές των σκα-
φών έχουν τις ίδιες περίπου ανάγκες συντήρησης µε αυτές των αυ-
τοκινήτων. 
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Και µερικές ακόµη λεπτοµέρειες: 
– Όταν ένα ξύλινο σκάφος µείνει για πολύ καιρό στην στεριά ξε-

ραίνεται και φυραίνει οπότε για να ξαναπέσει στη θάλασσα και να 
είναι όπως πρέπει χρειάζεται ολική ανακαίνιση και όχι απλή ετήσια 
συντήρηση. 

– Τα ξύλινα σκάφη για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και 
να µην ξεραίνονται και φυραίνουν, δεν αρκεί να είναι µέσα στη θά-
λασσα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και να κινούνται και να βρέχονται 
συνεχώς σε όλο το κήτος τους. ∆ιαφορετικά όλα τα µη βρεχάµενα 
µέρη «ανοίγουν» σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και όταν 
είναι στη στεριά. Θα παρατηρήσεις ότι όλοι οι επαγγελµατίες όταν 
δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουν τις βάρκες τους για κάποιες µέ-
ρες, φροντίζουν να τις καταβρέχουν µια φορά την ηµέρα ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς µήνες και έχουν πάνω στις κουβέρτες τους 
κουρελούδες µόνιµα βρεγµένες, γιατί αλλιώς τα ξύλα ανοίγουν και 
τα νερά περνάνε από τις κουβέρτες στα αµπάρια. 

Από τα παραπάνω είναι νοµίζω φανερό ότι όποιος θέλει να έχει 
ξύλινο σκάφος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για να το διατηρεί σε καλή 
κατάσταση θα πρέπει να είναι κοντά του συνεχώς και να το φροντί-
ζει. 

Ερώτηση 5.6. 
Τι πρέπει να κάνω για την αντιωσµωτική προστασία του σκάφους 

µου; Πώς και κάθε πότε πρέπει να γίνεται; Μπορώ να το κάνω µόνος 
µου ή πρέπει να απευθυνθώ σε ειδικούς και ποιο είναι το κόστος της 
διαδικασίας; 

Απάντηση: 
Σε µεταχειρισµένο σκάφος το οποίο έχει περαστεί µε µουράβιες 

για την προστασία του από την «µαλούπα», πρέπει να γίνει ένα κα-
λό τρίψιµο µε παλµικό τριβείο, ώστε να φύγουν όλες οι παλιές µπο-
γιές. Αφού τελειώσει αυτή η δουλειά, θα γίνει ένας σχολαστικός έ-
λεγχος µήπως ήδη υπάρχουν ωσµώσεις που θα χρειαστούν διόρθω-
ση. Εφόσον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τα βρεχάµενα του σκάφους θα 
περαστούν µε ένα καλό αντιωσµωτικό primer, το οποίο θα το χειρι-
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στούµε σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του που θα υ-
πάρχουν γραµµένες πάνω στη συσκευασία. 

Όταν αυτό ολοκληρωθεί το σκάφος θα είναι έτοιµο για να περα-
στεί µε µουράβια και να πέσει στη θάλασσα. 

Η προστασία αυτή θα διαρκέσει για κάποιο διάστηµα, το οποίο 
θα είναι ανάλογο µε την ποιότητα του προστατευτικού primer που 
θα χρησιµοποιήσουµε. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήµατος, η 
όλη εργασία πρέπει να επαναληφθεί. 

Το αν θα το κάνει κανείς µόνος του ή θα το αναθέσει κάπου, ε-
ξαρτάται από τις δεξιότητες που έχει, τα εργαλεία και το χρόνο που 
διαθέτει, καθώς και την οικονοµική του ευχέρεια. 

Το κόστος, εφόσον κανείς το κάνει µόνος του, απαρτίζεται από 
το κόστος του υλικού (primer) και των γυαλόχαρτων για το τριβείο. 
Το συνολικό ποσό εξαρτάται και από το µέγεθος του σκάφους. 

Αν το αναθέσουµε κάπου, το κόστος εξαρτάται και πάλι από το 
µέγεθος του σκάφους, που καθορίζει και τα µεροκάµατα που θα 
χρειαστούν. 

Στα σκάφη τα οποία δεν µένουν µέσα στη θάλασσα δεν χρειάζε-
ται καµία προστασία αυτού του είδους, γιατί η ώσµωση παρουσιά-
ζεται µόνο κατά το διάστηµα που το σκάφος βρέχεται και µόνο στα 
σηµεία που βρέχεται συνεχώς, δηλαδή στα βρεχάµενα και όχι στην 
υπόλοιπη επιφάνειά του. 

Εάν το σκάφος είναι καινούργιο πρέπει να γίνει συζήτηση µε τον 
κατασκευαστή του ο οποίος γνωρίζει τις λεπτοµέρειες και τα υλικά 
κατασκευής του και αυτός θα δώσει οδηγίες για το πως θα το χειρι-
στούµε, ανάλογα και µε τη χρήση για την οποία το προορίζουµε, 
δηλαδή αν θα είναι µόνιµα στη θάλασσα ή θα µένει στη στεριά και 
θα πέφτει µέσα µόνο περιστασιακά. 

Ερώτηση 5.7. 
Αν ένα πλαστικό σκάφος µένει στο νερό τους 11 από τους 12 µήνες 

του χρόνου θα πάθει απαραίτητα ώσµωση; 

Απάντηση: 
Η ώσµωση είναι φαινόµενο που για να εµφανιστεί εκµεταλλεύε-
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ται ελαττώµατα της κατασκευής του πλαστικού σκάφους και συ-
γκεκριµένα τις φυσαλίδες αέρα που παγιδεύονται µέσα στον πολυε-
στέρα κατά την διαδικασία διαστρωµάτωσης του υλικού. Αυτό ση-
µαίνει ότι αν δεν υφίστανται εκ κατασκευής τέτοια ελαττώµατα 
στην γάστρα του σκάφους τότε το φαινόµενο της ώσµωσης δεν θα 
εµφανιστεί όσο διάστηµα και αν µείνει το σκάφος στο νερό. 

Αυτό όµως που θα εµφανιστεί θα είναι η πολύ βρωµιά που θα 
µαζευτεί στη γάστρα πράγµα το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε την 
ώσµωση βέβαια. 

Ερώτηση 5.8. 
Είναι καλή συχνότητα το πέρασµα κάθε δεύτερη χρονιά µε αντιω-

σµωτικό primer ή κρατάει µεγαλύτερο διάστηµα; 

Απάντηση: 
Ένα µέσης ποιότητας primer κρατάει πολύ παραπάνω. Προφανώς 

είναι και συνάρτηση της ποιότητας του υλικού γιατί υπάρχουν πολ-
λών ειδών primer. Εκεί που θα πας να το αγοράσεις µπορείς να πά-
ρεις και σχετικές οδηγίες. 

Πάντως ένας καλός τρόπος για να δεις πότε πρέπει να ξαναπερά-
σεις primer είναι να παρατηρείς πολύ προσεκτικά τη γάστρα του 
σκάφους σου την ώρα που την τρίβεις για να την καθαρίσεις και να 
την περάσεις µουράβια. Όταν θα υπάρχει ώσµωση σε κάποιο ση-
µείο, αυτό θα είναι ελαφρά φουσκωµένο σαν µπιµπίκι, οπότε εκεί 
θα εµφανιστεί το χρώµα που είναι κάτω από τη µουράβια σαν ένα 
µικρό κυκλάκι το οποίο όσο θα τρίβεις θα µεγαλώνει και κάποια 
στιγµή θα τρυπήσει και θα βγει ένα υγρό διαφανές σαν νερό. Όταν 
παρατηρήσεις κάτι τέτοιο στη γάστρα σου, έστω σε ένα µόνο ση-
µείο, θα καταλάβεις ότι το primer χρειάζεται ανανέωση γιατί αυτό 
το σηµαδάκι θα είναι η πρώτη σου ώσµωση. Φυσικά πριν περάσεις 
το primer θα πρέπει να διορθώσεις τη γάστρα σου σε αυτό το ση-
µείο. 

Ερώτηση 5.9. 
Όταν το σκάφος µείνει πολύ καιρό στο νερό και έχει πιάσει πολύ 
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βρωµιά µε πιο τρόπο µπορούµε να την βγάλουµε πιο εύκολα και χω-
ρίς να κάνουµε ζηµιά; 

Απάντηση: 
Υπάρχουν πολλών ειδών βρωµιές που κάθονται στις γάστρες των 

σκαφών γιατί αυτές εξαρτώνται και από την ποιότητα των νερών 
στα οποία είναι ελλιµενισµένα. Π.χ. όταν τα νερά είναι στάσιµα 
(κάτι τέτοιο έχω εγώ γιατί είµαι µέσα σε µια πολύ ρηχή λιµνοθά-
λασσα) τότε πιάνουν πολύ γρήγορα µια γλίτσα. Σε κάθε περίπτωση 
τα πλαστικά σκάφη δεν παθαίνουν σηµαντικές βλάβες από την πα-
ραµονή τους στη θάλασσα, γιατί τα σκουλήκια δεν τρώνε το πλα-
στικό, σε αντίθεση µε τα ξύλινα που έχουν σοβαρό πρόβληµα µέχρι 
και ολικής καταστροφής. 

Κατά τη γνώµη µου ο καλύτερος τρόπος για να διώξεις αυτή τη 
βρωµιά στα πλαστικά σκάφη είναι να αφήσεις το σκάφος έξω για να 
ξεραθεί πολύ καλά και µετά να το τρίψεις µε χοντρό σύρµα σαν και 
αυτό που τρίβουµε τις κατσαρόλες µαγειρικής όταν µαυρίζουν ή µε 
µια κατάλληλη ξύστρα. Θα ταλαιπωρηθείς λίγο αλλά θα καθαρίσει. 

Ερώτηση 5.10. 
Όταν θέλω να καθαρίσω τη βρωµιά από τη γάστρα του σκάφους 

µου, είναι καλός τρόπος να βάλω τριβείο µε ψιλό γυαλόχαρτο και να 
τρίψω µε απαλές κινήσεις; Θα κάνω δουλειά; 

Απάντηση: 
Θα κάνεις αλλά το τριβείο θα πρέπει να έχει χοντρό γυαλόχαρτο 

και να είναι παλµικό και όχι περιστροφικό, δηλαδή σβουράκι, γιατί 
τότε θα κάνεις πολύ ζηµιά. 

Ο τρόπος πάντως που σηµειώνω στην προηγούµενη ερώτηση 5.9. 
είναι πολύ καλύτερος από το τριβείο. Βγάζει µόνο τη βρωµιά και 
αφήνει τη µουράβια, δηλαδή δεν πειράζει καθόλου το πλαστικό. 

Αφού καθαρίσεις µε αυτό τον τρόπο τη βρωµιά, τότε πρέπει να 
βάλεις το τριβείο για να διώξεις και την παλιά µουράβια, όση έχει 
αποµείνει βέβαια, γιατί οι αυτοκαθαριζόµενες µουράβιες που χρη-
σιµοποιούµε πλέον όλοι, φεύγουν λίγο - λίγο από µόνες τους µε το 
δρόµο του σκάφους. 
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Ερώτηση 5.11. 
Αν σε ένα σκάφος έχει δηµιουργηθεί ώσµωση και τελικά τρίψουµε 

το gel coat και φτάσουµε στον πολυεστέρα και στους θύλακες της 
ώσµωσης τι κάνουµε; Υπάρχει σωτηρία; 

Απάντηση: 
Θα προσπαθήσω να εξηγήσω το πώς διορθώνεται η ώσµωση, αν 

και το γραπτό δεν είναι και το καλύτερο µέσον για να το κάνει κα-
νείς αυτό. Θα χρειαστεί να γράψω κάµποσα και ίσως να µην µπορέ-
σω να δώσω να καταλάβει ο ενδιαφερόµενος πλήρως. Ας ξεκινή-
σουµε λοιπόν. 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να εξηγήσω ότι η ώσµωση είναι µεν µια 
βλάβη αλλά δεν είναι καταστροφή, γιατί µε κάποια προσπάθεια µι-
κρή ή µεγάλη ανάλογα µε το εύρος της βλάβης διορθώνεται. 

Το πρώτο πράγµα που θα γράψω θα είναι να προσπαθήσω να πε-
ριγράψω την εικόνα που έχει µια ώσµωση. 

Είναι συνήθως ένα εξόγκωµα στην επιφάνεια του πολυεστέρα 
που έχει ακριβώς την ίδια εικόνα που έχει ο γνωστός «καλόγερος» 
που βγάζουµε στο σώµα µας. Είναι δηλαδή σαν ένα µεγάλο µπιµπί-
κι. Όταν τρίβουµε την επιφάνεια του σκάφους, επειδή αυτό εξέχει, 
τρίβεται πρώτο και στο σηµείο εκείνο αρχίζει σιγά - σιγά να εξαφα-
νίζεται το χρώµα και να δηµιουργείται ένα µικρό κυκλάκι το οποίο 
όσο συνεχίζουµε να τρίβουµε µεγαλώνει. Αυτό σηµαίνει ότι κάτω 
από µια στρώση πολυεστέρα υπάρχει µια φυσαλίδα που είναι γεµά-
τη µε κάποιο διαφανές υγρό σαν νερό. Εάν τρυπήσουµε το σηµείο 
αυτό µε ένα ψιλό τρυπάνι ή µε κάτι άλλο αιχµηρό τότε αυτό το υγρό 
που βρίσκεται µέσα στη φυσαλίδα υπό πίεση θα πεταχτεί έξω. Αυτή 
η ένδειξη σιγουρεύει την ύπαρξη ώσµωσης γιατί κάθε µικρό εξό-
γκωµα δεν είναι απαραίτητο να είναι οπωσδήποτε ώσµωση, αλλά 
µπορεί να προέρχεται και από κάποιο χτύπηµα ή κάτι άλλο άσχετο. 

Εφόσον η διάγνωση πραγµατοποιηθεί τότε πρέπει να κάνουµε το 
εξής: Αρχίζουµε να σκάβουµε λίγο - λίγο προσεκτικά τον πολυε-
στέρα µε κάποιο αιχµηρό αντικείµενο, κατσαβίδι, µυτερό µαχαίρι ή 
κάτι παρόµοιο, µέχρι να «ανακαλύψουµε και να αποκαλύψουµε» 
ολόκληρη τη φυσαλίδα που έχει δηµιουργηθεί. Εάν δεν έχει περάσει 
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πολύς καιρός από τότε που ξεκίνησε η ώσµωση, τότε η φυσαλίδα 
αυτή θα έχει µικρό εύρος. Το σκάψιµο δηλαδή που θα χρειαστεί για 
την αποκάλυψή της θα έχει το µέγεθος ενός κύκλου µε ακτίνα 2-3 
εκατοστά το πολύ. 

Όταν τελειώσουµε την αποκάλυψη της φυσαλίδας, στην επιφά-
νεια του σκάφους θα έχει δηµιουργηθεί µια «λακούβα» το µέγεθος 
της οποίας θα καθορίσει και το µέγεθος της ζηµιάς. Αυτό το µέρος 
του σκάφους θα πρέπει να µείνει εκτεθειµένο λίγο χρόνο ώστε να 
στεγνώσει τελείως, πράγµα που µπορούµε να το επιταχύνουµε φυ-
σώντας το σηµείο µε ένα πιστολάκι για το στέγνωµα των µαλλιών, 
δηλαδή ένα σεσουάρ. Όταν το µέρος στεγνώσει καλά είναι έτοιµο 
για να επισκευαστεί πράγµα που θα γίνει ως εξής: 

Αν η βλάβη είναι µικρή σε µέγεθος µπορούµε να καλύψουµε το 
σηµείο µε πολυεστερικό στόκο, δηλαδή έναν ειδικό στόκο που πε-
ριέχει και ίνες υαλοβάµβακα, και όταν αυτός στεγνώσει καλά θα 
τρίψουµε το σηµείο ώστε να λειανθεί και στη συνέχεια θα το βά-
ψουµε τοπικά µε το ίδιο χρώµα που είναι βαµµένο το σκάφος. 

Αν η βλάβη είναι µεγαλύτερη, τότε το σωστό είναι αντί για στόκο 
το κενό να πληρωθεί µε πολυεστέρα και υαλοβάµβακα, µε το ίδιο 
δηλαδή υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένο το σκάφος και 
στη συνέχεια να ακολουθήσει τρίψιµο και βάψιµο όπως και µε τον 
στόκο. 

Επειδή οι ωσµώσεις δηµιουργούνται µόνο στα βρεχάµενα του 
σκάφους δεν είναι ανάγκη να ψάχνουµε για ειδικό χρώµα. Μπορού-
µε αφού επισκευάσουµε την βλάβη µε τον τρόπο που περιέγραψα, 
να περάσουµε ένα αντιωσµωτικό primer και στη συνέχεια την απα-
ραίτητη µουράβια. 
Και µια τελευταία υπόδειξη - συµβουλή: Το σωστό είναι κάθε 

φορά που βγάζουµε το σκάφος µας έξω για καθάρισµα και µουρά-
βιασµα, να επιθεωρούµε όσο γίνεται πιο προσεκτικά τη γάστρα του 
για να προλαβαίνουµε την ώσµωση στα αρχικά της στάδια που είναι 
εύκολα επισκευάσιµα. Όσο η βλάβη προχωράει, τόσο δυσκολότερα 
αποκαθίσταται. Πάντως σε κάθε περίπτωση η βλάβη αυτή έστω και 
δύσκολα, στο τέλος αποκαθίσταται και το σκάφος δεν είναι για πέ-
ταµα, προς Θεού! 
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Εννοείται, ότι αν κανείς δεν ξέρει να χειρίζεται τον πολυεστέρα 
και τα υλικά που σηµειώνω τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό. 
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Ενότητα 6η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε τις 
Εξωλέµβιες Μηχανές 

Στην ενότητα αυτή θα διαβάσεις πληροφορίες που έχουν σχέση µε 
τις εξωλέµβιες µηχανές τις οποίες πολλοί τις προτιµούν, ιδιαίτερα εάν 
το σκάφος που διαθέτουν είναι ελαφρύ και µε γάστρα ταχύπλοου, ώ-
στε να µπορούν να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. 

Ερώτηση 6.1. 
Στην αγορά βλέπω να κυκλοφορούν κάτι µικρές ηλεκτρικές εξω-

λέµβιες µηχανές. Θα µπορούσε µια τέτοια να χρησιµοποιηθεί ως βο-
ηθητική σε ένα σύνηθες σκάφος ψαρέµατος; 

Απάντηση: 
Οι ηλεκτρικές εξωλέµβιες µηχανές εµφανίστηκαν τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν κατασκευαστεί για να δουλεύουν σε 
µικρά και ελαφρά σκάφη και σε συνθήκες άπνοιας, δηλαδή κυρίως 
σε λίµνες και ποτάµια. 

Στη θάλασσα βρίσκουν εφαρµογή σε σκάφη διαφόρων ειδών, µό-
νο όταν αυτά χρειάζονται µικροκινήσεις για ειδικά ψαρέµατα. Θα 
αναφέρω µερικά παραδείγµατα για να γίνει κατανοητό αυτό. 

– Μια πολύ ευρεία χρήση αυτών των µηχανών είναι αυτή που 
ονοµάζουµε «ηλεκτρονική άγκυρα». Στη χρήση αυτή η µηχανή 
χρησιµοποιείται σε ψαρέµατα κυρίως πολύ βαθιάς καθετής, όπου η 
χρήση άγκυρας είναι από πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Ένα τέτοιο 
ψάρεµα είναι η καθετή για µπαλάδες. Οι µηχανές που χρησιµοποι-
ούνται για αυτή τη χρήση διαθέτουν ενσωµατωµένο GPS ή συνδέο-
νται µε το GPS του βυθοµέτρου, από το οποίο παίρνουν εντολή να 
διατηρούν το σκάφος στο στίγµα το οποίο έχει προγραµµατίσει ο 
χρήστης. Αυτό το πετυχαίνουν κάνοντας διαρκώς αυτόµατη διόρ-
θωση θέσης. Αυτού του είδους οι µηχανές όµως έχουν υψηλό κό-
στος αγοράς που κυµαίνεται από 1500 - 2000 ευρώ περίπου. 



120 

– Άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εφαρµογές τους είναι στα ψαρέµα-
τα τα οποία απαιτούν χαµηλές ταχύτητες και παντελή έλλειψη θο-
ρύβου, όπως αυτά του φύλακα, της ζόγκας, του πλάνου κ.λ.π. Σε 
αυτά τα ψαρέµατα η εξυπηρέτηση που προσφέρουν είναι εκπληκτι-
κή γιατί έχουν µεγάλη γκάµα ταχυτήτων την οποία µπορούν να αυ-
ξοµειώνουν µε άνεση και εύκολους χειρισµούς σε επίπεδα µέχρι λί-
γο πριν το 0. Σηµαντικότατο προσόν τους σε αυτά τα ψαρέµατα εί-
ναι η παντελής έλλειψη θορύβου η οποία είναι εντυπωσιακή. 

– Καλή εξυπηρέτηση δίνουν επίσης και σε ψαρέµατα αργής κί-
νησης όπως η κολπάδα, η συρτή για σουπιές και καλαµάρια, το 
τσαπαρί κ.λ.π. Και σε αυτά τα ψαρέµατα η έλλειψη θορύβου προ-
σθέτει πολύ στην ξεκούραστη απόλαυσή τους. 

Για να τα πετύχουν όµως αυτά αυτές οι ηλεκτρικές µηχανές 
χρειάζονται απαραίτητα ορισµένες πολύ σηµαντικές προϋποθέσεις: 

– Επειδή είναι πολύ ενεργοβόρες πρέπει το σκάφος που θα τις 
χρησιµοποιήσει να διαθέτει ικανή πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας για να µπορεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
τους για µεγάλα διαστήµατα. Η χρήση µεγάλων µπαταριών που τις 
κουβαλάµε φορτισµένες από το σπίτι είναι πολύ κουραστική και 
όσοι την εφαρµόζουν συχνά την εγκαταλείπουν στο τέλος. 

– Επειδή είναι πολύ αδύναµες µπορούν να ανταπεξέλθουν µε ε-
πάρκεια µόνο σε συνθήκες ατµοσφαιρικού αέρα που δεν υπερβαί-
νουν το 1 µποφόρ. Ουσιαστικά δηλαδή µόνο σε συνθήκες άπνοιας. 
Ειδικά για τα ελαφρά σκάφη που παρασύρονται εύκολα από τον αέ-
ρα, όπως τα πλαστικά και τα φουσκωτά, ο παράγοντας αυτός είναι 
εντελώς απαγορευτικός για τη χρήση τους. Λόγω αυτού δεν µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές σε περιπτώσεις που υφί-
σταται έστω και λίγος αέρας και αδυνατούν να επιστρέψουν το 
σκάφος στη βάση του. Νοµίζω ότι και το λιµεναρχείο δεν τις ανα-
γνωρίζει ως βοηθητικές ώστε να δώσει µεγαλύτερη εµβέλεια στην 
αδειοδότηση του σκάφους, αλλά γι’ αυτό δεν είµαι πολύ σίγουρος. 

Τελειώνοντας συµπληρώνω τα χαρακτηριστικά και τα πλεονε-
κτήµατά τους µε τα εξής: 

– Η ισχύς που παρέχεται από αυτές τις µηχανές µετριέται σε λί-
βρες (lb) και συνήθως κυµαίνεται από 26 έως 86 λίβρες. (Η δική 
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µου είναι 55 λιβρών που αντιστοιχούν σε 0,75 ίππους). 
– Αν εξαιρέσουµε αυτές που διαθέτουν GPS για τις οποίες ήδη 

αναφέρθηκα, οι τιµές στις απλές ξεκινούν από 150 ευρώ και ανάλο-
γα τον κατασκευαστή µπορεί να φτάσουν µέχρι και τα 1000 ευρώ. 

– Είναι πανάλαφρες και µεταφέρονται χωρίς καθόλου κόπο. 
– Η εγκατάστασή τους στο σκάφος γίνεται πανεύκολα. 
– Μπορούν να µεταβάλλουν το «λαιµό» τους πανεύκολα και ανέ-

ξοδα σε όποιο ύψος επιθυµεί ο χρήστης. 
Εγώ αποφάσισα να αγοράσω µια τέτοια µηχανή και δεν το µετά-

νιωσα ποτέ για µια σειρά από λόγους: 
– Το σκάφος µου είναι πολύ βαρύ (2,5 τόνους) µε εκτόπισµα και 

δεν παρασύρεται εύκολα από τον αέρα. Για το λόγο αυτό υπακούει 
αρκετά καλά σε µια τέτοια µηχανή. 

– Η βαριά εσωλέµβια πετρελαιοµηχανή που διαθέτω δεν µπορεί 
να κινήσει το σκάφος µε ταχύτητες µικρότερες από 2 µίλια πράγµα 
που σηµαίνει ότι χωρίς κάποια κατάλληλη λύση, δεν µπορώ να ψα-
ρέψω µια σειρά ψαρέµατα όπως κολπάδα, ζόκα κ.λ.π. γιατί ούτε 
κουπιά διαθέτω. Με τη µηχανή αυτή όλα αυτά γίνονται άνετα και 
εξαιρετικά απολαυστικά λόγω της παντελούς έλλειψης θορύβου. 

– Η µηχανή που έχω διαθέτει ισχυρό alternator πράγµα που ση-
µαίνει ότι οι δύο µπαταρίες 75 αµπέρ εκάστη που διαθέτω είναι συ-
νεχώς φορτισµένες κι έτσι δεν αντιµετωπίζω πρόβληµα ενέργειας. 
Για το λόγο αυτό όταν είναι άπνοια µερικές φορές χρησιµοποιώ την 
µηχανή αυτή ακόµη και στο λεβάρισµα του παραγαδιού. 

– Το κόστος της µηχανής που προτίµησα ήταν πολύ χαµηλό (260 
ευρώ) ενώ οι υπηρεσίες που µου προσφέρει πολύ µεγαλύτερης αξί-
ας. Παρά το ότι η αγορά της ήταν πολύ φτηνή, µέχρι σήµερα λει-
τουργεί άψογα και δεν βλέπω να παθαίνει καθόλου εύκολα βλάβες. 

– Να σηµειώσω ακόµη ότι οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν 
και µια συστοιχία από leds τα οποία την ώρα που δουλεύει σε προ-
ειδοποιούν συνεχώς για την κατάσταση του φορτίου της µπαταρίας 
σου. 

Αν και δεν κάλυψα πλήρως το αντικείµενο, ελπίζω να κατατόπι-
σα αρκετά. Εφόσον υπάρξουν σχετικές ερωτήσεις θα συµπληρώ-
σουµε και τα τυχόν κενά. 
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Σηµείωση: Αναφορά στις ηλεκτρικές εξωλέµβιες µηχανές γίνε-
ται και στην Ερώτηση 3.6. στην Ενότητα Ερωτήσεις για τις Συρτές. 

Ερώτηση 6.2. 
Θα ήθελα να µε πληροφο-

ρήσετε αν είναι δυνατόν για 
τη χρησιµότητα του πτερυγί-
ου της εξωλέµβιας µηχανής 
που δείχνω στην παραπλεύ-
ρως φωτογραφία. 

Απάντηση: 
Λέγεται trim tab και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση 
είναι ΚΑΙ ανόδιο. Η χρησι-
µότητά του έγκειται στο να 
εξουδετερώνει τη ροπή 
στρέψης που δηµιουργείται 
από την κίνηση της προπέ-
λας, η οποία θα ωθούσε το 
σκάφος να στρίβει δεξιά ή 
αριστερά χωρίς τη θέλησή 
µας. 

Η ρύθµισή του και η χρη-
σιµότητά του φαίνονται στο διάγραµµα και στο βίντεο παρακάτω: 

https://youtu.be/7gkaBQmsibE 
Ως ανόδιο προστατεύει τα µεταλλικά µέρη της µηχανής από την 

διάβρωση που προκαλεί η ηλεκτρόλυση και γι’ αυτό το λόγο πρέπει 
να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα και µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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Ενότητα 7η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε τις 
Εσωλέµβιες Μηχανές 

Στην ενότητα αυτή θα διαβάσεις πληροφορίες που έχουν σχέση µε 
τις εσωλέµβιες πετρελαιοµηχανές τις οποίες πολλοί τις προτιµούν, ι-
διαίτερα εάν το σκάφος που διαθέτουν είναι βαρύ εκτοπίσµατος. 

Ερώτηση 7.1. 
Θέλω να βάλω στο σκάφος µου εσωλέµβια µηχανή πετρελαίου και 

αναρωτιέµαι αν µπορώ να χρησιµοποιήσω µια παλιά µηχανή που δι-
αθέτω από αγροτικό µηχάνηµα για το σκοπό αυτό. Κάποιος µου είπε 
ότι αυτό µπορεί να γίνει και ότι η µηχανή που διαθέτω είναι κατάλλη-
λη για το σκάφος µου. Γνωρίζεις ποιες µετατροπές και πρόσθετα ε-
ξαρτήµατα χρειάζονται ώστε µια πετρελαιοµηχανή να µπορεί να το-
ποθετηθεί σε σκάφος; 

Απάντηση: 
Πριν προχωρήσεις σε κάτι τέτοιο, πρέπει να σιγουρευτείς ότι το 

σκάφος που διαθέτεις µπορεί να δεχτεί εσωλέµβια µηχανή και µά-
λιστα την συγκεκριµένη. Αν δεν µπορείς ο ίδιος να κάνεις µια τέ-
τοια διαπίστωση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείς σε 
κάποιον ειδικό. 

Το σηµειώνω αυτό γιατί τα διάφορα πλαστικά σκαριά που κυ-
κλοφορούν εδώ στην Ελλάδα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
δεν έχουν πρόβλεψη για να τοποθετηθεί στο εσωτερικό τους εσω-
λέµβια µηχανή, για το λόγο ότι οι περισσότεροι προτιµούν τις εξω-
λέµβιες µηχανές για να έχουν µεγάλες ταχύτητες και περισσότερο 
χώρο µέσα στο σκάφος. Έτσι τα σκάφη αυτά όχι µόνο δεν διαθέ-
τουν κατάλληλη υποδοµή για να τοποθετηθεί σε αυτά εσωτερική 
µηχανή, αλλά και τα βρεχάµενά τους, δηλαδή το σχήµα της γάστρας 
τους, δεν είναι φτιαγµένο µε τέτοια πρόβλεψη αλλά έχει σχήµα 
φλατ που εξυπηρετεί ώστε το σκάφος να µπορεί να πλανάρει και να 
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αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες. Το σκάφος όµως που θα κινείται µε 
εσωλέµβια µηχανή πρέπει να έχει χαρακτηριστικά σκάφους εκτοπί-
σµατος, δηλαδή βρεχάµενα τύπου V (έτσι λέγονται). Αυτό θα είναι 
και η µεγάλη σου δυσκολία. 

Αν όµως το σκάφος σου είναι κατάλληλο, τότε για την τοποθέτη-
ση µιας τέτοιας µηχανής θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε αυτήν 
µια σειρά µετατροπές ή προσθήκες, ώστε να µπορέσει να ανταπε-
ξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτεί η θάλασσα αλλά και τις 
ανάγκες ενός σκάφους. Αυτές οι µετατροπές είναι που στοιχίζουν 
συνήθως και όχι το ίδιο το µηχάνηµα. 

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα 
και συνεργεία που το κάνουν αυτό, όχι όµως για όλες τις µάρκες και 
τα µοντέλα πετρελαιοµηχανών, αλλά κυρίως για τα πιο συνηθισµέ-
να που είναι και τα πιο γνωστά και εµπορικά. Η όλη διαδικασία ο-
νοµάζεται «ναυτικοποίηση» και για τα µοντέλα στα οποία γίνεται, 
υπάρχει έτοιµο ολόκληρο «σετ» εξαρτηµάτων το οποίο έχει φτια-
χτεί ειδικά ώστε να προστίθεται εύκολα. 

Παρακάτω θα περιγράψω ποιες είναι αυτές οι αναγκαίες µετα-
τροπές ή προσθήκες και σε τι χρειάζεται η καθεµιά από αυτές: 

1η µετατροπή: Οι βάσεις της µηχανής 
Ανάλογα µε το πώς θα τοποθετηθεί η µηχανή θα χρειαστούν και 

οι απαραίτητες ελαστικές βάσεις για να δεθεί η µηχανή µε το σώµα 
του σκάφους το οποίο προηγουµένως θα πρέπει να έχει διαµορφω-
θεί κατάλληλα για να µπορεί να την δεχθεί. Αυτή είναι η σοβαρότε-
ρη εργασία στη διαδικασία της εγκατάστασης της εσωλέµβιας µη-
χανής, για την οποία συνήθως πρέπει να κατασκευαστεί σοβαρή 
υποδοµή εντός του σκάφους αν αυτό δεν διαθέτει ήδη. 

Η τοποθέτηση εσωλέµβιας µηχανής δεν είναι πάντα εφικτή σε 
όλα τα σκάφη, όχι µόνο λόγω χώρου αλλά και αδυναµίας κατα-
σκευής της απαραίτητης υποδοµής. 

2η µετατροπή: Η ρεβέρσα 
Στη στεριά, όπως γνωρίζεις, όταν µια τέτοια µηχανή δουλεύει π.χ. 

σε ένα τρακτέρ, τότε χρειάζεται ένα εξάρτηµα, όπως το σασµάν του 
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αυτοκινήτου, για να αλλάζει τις διάφορες ταχύτητες (1η, 2η, όπισθεν 
κ.λ.π.). Στη θάλασσα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. ∆εν χρειαζό-
µαστε πολλές ταχύτητες αλλά µόνο εµπρός, πίσω και θέση νεκρά. 
Για να γίνει αυτό χρειάζεται στη µηχανή να προσαρµοστεί ένα ειδι-
κό σασµάν, που εδώ το ονοµάζουµε ρεβέρσα και κάνει αυτή τη 
δουλειά. Η ρεβέρσα κάνει ταυτόχρονα και την απαραίτητη µείωση 
των στροφών της µηχανής προς την προπέλα του σκάφους. 

3η µετατροπή: Το ψυγείο γλυκού - αλµυρού 
Όπως ξέρεις οι υδρόψυκτες µηχανές των αυτοκινήτων ψύχονται 

ως εξής: Στο µπροστά µέρος του οχήµατος υπάρχει το ψυγείο το 
οποίο είναι γεµάτο µε νερό ή αντιψυκτικό και το οποίο µέσω των 
κυψελίδων που έρχονται σε συνεχή επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέ-
ρα, ψύχει αυτό το υγρό και κυκλοφορώντας το µε την αντλία νερού 
στους αγωγούς της µηχανής πετυχαίνει την απαραίτητη ψύξη του 
κινητήρα. 

Στη θάλασσα όµως και µέσα στο κουβούκλιο της µηχανής δεν 
υπάρχει ατµοσφαιρικός αέρας κι έτσι η ψύξη του υγρού που ψύχει 
την µηχανή πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Αυτό ακριβώς είναι που 
κάνει το ψυγείο διπλού κυκλώµατος γλυκού - θαλασσινού νερού. 
Αυτό είναι ένα δοχείο µε διπλό τοίχωµα µέσα στο οποίο αποθηκεύ-
εται το υγρό που κυκλοφορεί στην µηχανή για την ψύξη της και στο 
διπλό τοίχωµά του κυκλοφορεί κρύο θαλασσινό νερό που έρχεται 
εκεί µέσω µιας ειδικής έξτρα αντλίας. Το κρύο θαλασσινό νερό ψύ-
χει το γλυκό νερό ή το αντιψυκτικό που βρίσκεται στο διπλό ψυγείο 
και αυτό µε τη σειρά του ψύχει την µηχανή. 

Μερικοί δεν χρησιµοποιούν αυτή τη διάταξη για λόγους οικονο-
µίας και ρίχνουν στη µηχανή απ’ ευθείας θαλασσινό νερό, αυτό ό-
µως καταστρέφει πολύ σύντοµα την µηχανή και δεν συνιστάται και 
σιγά - σιγά έχει σχεδόν καταργηθεί. Όσοι χρησιµοποιούν αυτό το 
σύστηµα για να αποφύγουν το ψυγείο γλυκού - αλµυρού, στο τέλος 
κάθε ψαρέµατος και λίγο πριν σβήσουν τη µηχανή τους, αλλάζουν 
την παροχή θαλασσινού νερού και φροντίζουν ώστε για λίγο η µη-
χανή να τροφοδοτηθεί µε γλυκό νερό από κάποιο µπιτόνι ώστε να 
ξεπλυθεί και να γλιτώσει τη σκουριά που επιφέρει η επαφή µε το 
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θαλασσινό νερό. Αυτή είναι βέβαια µια πολύ πρόχειρη λύση που για 
να εφαρµοστεί δηµιουργεί και µια πρόσθετη «µανούβρα» στην χρή-
ση της µηχανής. Κατά τη γνώµη µου δεν είναι καθόλου σωστή τα-
κτική. 

4η µετατροπή: Η πρόσθετη αντλία 
Όπως ήδη θα κατάλαβες στην µηχανή χρειάζεται να προστεθεί 

µια ειδική ανοξείδωτη αντλία η οποία θα τραβάει νερό από τη θά-
λασσα και θα το διοχετεύει στην µηχανή για να ψύχεται το ψυγείο 
και το πολλαπλό της εξάτµισης. Όλες οι µηχανές αυτού του είδους 
έχουν ειδική θέση γι’ αυτήν την αντλία. 

5η µετατροπή: Η προσθήκη υδρόψυκτης εξάτµισης 
Για να µπορέσει να δουλέψει µια τέτοια µηχανή στη θάλασσα 

πρέπει υποχρεωτικά το πολλαπλό της εξάτµισης να γίνει υδρόψυ-
κτο. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι µέσα στο 
σκάφος η µηχανή δουλεύει µονωµένη µέσα σε κάποιο κουβούκλιο 
για λόγους προστασίας από την υγρασία και µείωσης του θορύβου 
και δεν έχει δυνατότητα να ψύχεται η εξάτµισή της από τον ατµο-
σφαιρικό αέρα, όπως συµβαίνει στα τρακτέρ ή σε άλλες χρήσεις, 
όπου βρίσκεται εκτεθειµένη στο περιβάλλον. Αν κανείς δεν κάνει 
αυτή την αλλαγή, τότε το πολλαπλό της εξάτµισης θα κοκκινίσει 
από τη ζέστη της µηχανής και λίγο µετά θα καταστραφεί. 

Το υδρόψυκτο πολλαπλό εκτός που καλύπτει την ψύξη της εξά-
τµισης κάνει και µια ακόµη πολύ χρήσιµη δουλειά. Με την πρόσθε-
ση στη διαδροµή της εξάτµισης µέσα στο σκάφος ενός πλαστικού 
εξαρτήµατος που ονοµάζεται water lock (παγίδα νερού) κάνει την 
απαραίτητη µείωση του θορύβου της εξάτµισης της µηχανής, παίζει 
δηλαδή το ρόλο ενός σιλανσιέ (σιγαστήρα). Θα έχεις και ο ίδιος πα-
ρατηρήσει ότι στα σκάφη όταν δουλεύει η µηχανή, από την εξάτµι-
σή τους βγαίνει νερό. Αυτό το νερό είναι αυτό που αντλείται από τη 
θάλασσα και αφού κάνει την ψύξη όσων χρειάζεται να ψυχθούν, 
εκβάλλεται από την εξάτµιση, παίζοντας και το ρόλο του σιλανσιέ 
που είπαµε πιο πάνω. 
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6η µετατροπή: Η αντλία λαδιού 
Στα σκάφη δεν µπορούµε να αλλάζουµε τα λάδια της µηχανής 

όπως στα αυτοκίνητα, γιατί δεν µπορούµε να «µπούµε» κάτω από 
τη µηχανή και να βγάλουµε την τάπα του κάρτερ. Για το λόγο αυτό 
στο κάρτερ εξωτερικά τοποθετείται µια ειδική αντλία η οποία ρου-
φάει τα λάδια όταν αυτά χρειάζεται να αλλαχθούν. Όταν δεν έχουµε 
κάνει αυτή τη µετατροπή ο µόνος τρόπος για να αλλάξουµε τα λά-
δια της µηχανής είναι µε αναρρόφηση από την τρύπα του δείκτη 
λαδιού, πράγµα που είναι µεν εφικτό αλλά δηµιουργεί αρκετή φα-
σαρία και άλλη µια πρόσθετη µανούβρα, οπότε καλό είναι να το 
αποφύγουµε τοποθετώντας την σωστή αντλία. 

7η µετατροπή: Το δυναµό 
Οι περισσότερες µηχανές αυτού του τύπου έχουν και κάποιο δυ-

ναµό ή µανιατό για να παράγουν το απαραίτητο ρεύµα που χρειάζε-
ται για την εκκίνησή τους (µίζα) αλλά και για άλλες χρήσεις στο 
σκάφος, δηλαδή φώτα, προβολείς κ.λ.π. Ανάλογα µε το πώς θα το-
ποθετηθεί η µηχανή στη βάρκα και τις προβλεπόµενες ανάγκες σε 
ρεύµα, ίσως χρειαστεί να βάλει κανείς κάποιο ενισχυµένο δυναµό 
για το οποίο θα χρειαστεί ενδεχοµένως να κατασκευαστεί ειδική 
θέση. 

8η µετατροπή: Το χειριστήριο 
Όπως γνωρίζεις στις βάρκες τοποθετείται ειδικό χειριστήριο το 

οποίο συνδέεται µε τη µηχανή µε ντίζες για να γίνονται οι απαραί-
τητοι χειρισµοί, δηλαδή το γκάζι και οι αλλαγές ταχυτήτων. Στη θά-
λασσα δεν υφίσταται συµπλέκτης αλλά οι ταχύτητες αλλάζουν 
«καρφωτά» όπως λένε οι αυτοκινητιστές. 

9η µετατροπή: Το ταµπλό 
Όπως και στα αυτοκίνητα έτσι και στις βάρκες κατασκευάζεται 

ένα ταµπλό το οποίο περιλαµβάνει τον διακόπτη µε τον οποίο γίνε-
ται η προθέρµανση, η εκκίνηση και τα διάφορα όργανα τα οποία 
συνήθως είναι ένα όργανο θερµοκρασίας και ένα µε την ένδειξη 
φόρτισης του δυναµό. Στο ταµπλό αυτό βρίσκονται και τα λαµπάκια 
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λειτουργίας της µηχανής, δηλαδή το κόκκινο για την πίεση λαδιού 
και το πράσινο για την λειτουργία του δυναµό καθώς και µια γενική 
ασφάλεια. 

10η µετατροπή: Χωνί, άξονας, προπέλα 
Φυσικά ανάλογη µε τη µηχανή θα είναι και η προπέλα που θα κι-

νεί το σκάφος και αφού θα έχουµε εσωλέµβια κίνηση θα χρειαστεί 
να τρυπηθεί το σκάφος και να 
τοποθετηθεί το ειδικό «χωνί» µέ-
σα από το οποίο θα περνάει ο ά-
ξονας που θα συνδέει τη µηχανή 
µε την προπέλα και θα στεγανο-
ποιεί το σηµείο µέσω ενός ειδι-
κού γρασαδόρου και στηπιοθλι-
πτών (σαλαµάστρες) που προστί-
θεται εκεί. 

Σου παραθέτω και τη φωτο-
γραφία µιας τέτοιας µηχανής 
στην οποία έχουν ήδη προστεθεί τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε 
να είναι έτοιµη να «φορεθεί» σε κάποιο σκάφος, για να έχεις µια ει-
κόνα. 
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Ενότητα 8η 

Ερωτήσεις Σχετικές µε την Νοµοθεσία 

Στην ενότητα αυτή παραθέτω συνήθεις ερωτήσεις που απαντώνται 
από την κείµενη νοµοθεσία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία 
αντλούνται εξ αντιγραφής οι απαντήσεις είναι η παρακάτω: 

http://www.hcg.gr/alieia/faq/faq.php?fref=gc&dti=1054361604576700 

Ερώτηση 8.1. 
Ποιά τα είδη, οι ποσότητες και τα µεγέθη των θαλασσίων οργανι-

σµών που επιτρέπεται να αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς; 

Απάντηση: 
Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει: 
• µέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα (καλαµάρια, σουπιές, 

χταπόδια), κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει µε οποιοδήποτε από τα επι-
τρεπόµενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, µε τα οποία επιτρέπεται 
να ψαρεύει µέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα 
ψάρι µόνο έχει µεγαλύτερο βάρος 

• ένα µόνο άτοµο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus). 
• χωρίς σκάφος, µέχρι τριάντα (30) άτοµα των ειδών ζώντων δο-

λωµάτων Ophelia bicornis (σκουλήκι της άµµου), Pattela spp (πετα-
λίδα) και Paguridea (κατσιµάµαλο, στροµπάρι, ποδαράτο, πορφύρα, 
κυρίκι, σκαλτσίνι), ανά είδος, ηµέρα, τις επιτρεπόµενες για αυτά 
περιόδους αλιείας. Εφόσον χρησιµοποιείται σκάφος επιτρέπεται η 
αλιεία µέχρι εξήντα (60) ατόµων ανά είδος, ηµέρα και σκάφος των 
ανωτέρω θαλάσσιων οργανισµών. 

(Σηµείωση: Το σκουλήκι της άµµου απαγορεύεται από 1 Φε-
βρουαρίου µέχρι 31 Μαΐου µικρότερο από 5 εκατοστά. Οι πεταλίδες 
από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου µικρότερες των 3 εκατοστών και τα 
υπόλοιπα από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου µικρότερα από 5 εκατο-
στά). 

• χταπόδια βάρους µεγαλύτερου των πεντακοσίων (500) γραµµα-
ρίων. 
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• µέχρι είκοσι (20) άτοµα αχινών ανά ηµέρα και εφόσον υπάρχει 
σκάφος µέχρι είκοσι (30) άτοµα αχινών για το σύνολο των αλιέων 
που επιβαίνουν επί αυτού. 

Ερώτηση 8.2. 
Επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από σκάφη µε ξένη 

σηµαία; 

Απάντηση: 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 32 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 

27 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αιγιαλίτιδα ζώνη του 
Ελληνικού Κράτους απαγορεύεται η αλιεία σε πλοία που ανήκουν 
τόσο από πλευράς εθνικότητας όσο και πλοιοκτησίας κατά πλειο-
ψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
Καν. (ΕΕ) 1380/2013 η αλιεία εντός χωρικών υδάτων Κρατών Με-
λών περιορίζεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2022 σε αλιευτικά σκάφη 
σηµαίας του παράκτιου κράτους, εξασφαλίζοντας ότι η διενέργεια 
ερασιτεχνικής αλιείας διεξάγεται κατά τρόπο συµβατό προς τους 
στόχους της Κ.Αλ.Π. 

Συνεπώς µόνο σκάφη Ελληνικής σηµαίας δύναται να διενεργούν 
ερασιτεχνική αλιεία εντός χωρικών υδάτων. 

Ερώτηση 8.3. 
Επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από την ακτή, καθώς και η ρίψη 

αγκιστριών του παραγαδιού µε τηλεκατευθυνόµενο µέσο; 

Απάντηση:  
∆εν επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από την ακτή, καθώς και η 

ρίψη αγκιστριών του παραγαδιού µε τηλεκατευθυνόµενο µέσο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 πργ. 1. β(1) του π.δ. 
373/1985 (όπως ισχύει). 

Ερώτηση 8.4. 
Επιτρέπεται οι ερασιτέχνες αλιείς να χρησιµοποιούν ηλεκτροκίνητο 

µηχανισµό για την ανέλκυση συρτής - καθετής; 
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Απάντηση: 
Οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται, µέχρι την αναµόρφωση του 

ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, να χρησιµοποιούν ηλεκτροκίνητο 
µηχανισµό για την ανέλκυση συρτής - καθετής. 

Ερώτηση 8.5. 
Τι ισχύει µε τους περιορισµούς της ερασιτεχνικής αλιείας µετά την 

κατάργηση των αδειών (σκάφους / ατοµικής); 

Απάντηση: 
Οι περιορισµοί αναφορικά µε τη διενέργεια της ερασιτεχνικής α-

λιείας παραµένουν σε ισχύ, όπως προβλέπονται από την εθνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Ερώτηση 8.6. 
Επιτρέπεται η αλιεία µεγάλων πελαγικών ψαριών (µακρύπτερος / 

ερυθρός τόνος - ξιφίας) από σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας; 

Απάντηση: 
Η αλιεία µεγάλων πελαγικών ψαριών (µακρύπτερος / ερυθρός 

τόνος - ξιφίας) επιτρέπεται µόνο από σκάφη επαγγελµατικής αλιείας 
που έχουν εφοδιαστεί µε την σχετική ειδική άδεια. 

Ερώτηση 8.7. 
Σε περίπτωση που αλιεύσω άτοµο ερυθρού τόνου χωρίς να έχω 

άδεια τι πρέπει να κάνω; 

Απάντηση: 
Σε περίπτωση που ο τόνος είναι ζωντανός απελευθερώνεται άµε-

σα στην θάλασσα. Σε περίπτωση που κατά την προσπάθεια απελευ-
θέρωσης ο τόνος πεθάνει θα πρέπει να ενηµερώνεται η Λιµενική 
Αρχή η οποία µε την σειρά της θα δεσµεύει το ψάρι και θα το δια-
θέτει για κοινωφελείς σκοπούς. 

Ερώτηση 8.8. 
Από ποιά ηλικία µπορεί κάποιος να διενεργεί υποβρύχια ερασιτε-
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χνική αλιεία; 

Απάντηση: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 373/85(ΦΕΚ 131 Α΄) όπως ι-

σχύει επιτρέπεται η διενέργεια υποβρύχιας αλιείας σε άτοµο ηλικίας 
16 ετών. 

Ερώτηση 8.9. 
Επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου «πεζόβολος» στην ερασιτεχνική 

αλιεία; 

Απάντηση: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού 1967/2006 απαγορεύ-

εται, για τους ερασιτέχνες αλιείς, η χρήση συρόµενων διχτυών, κυ-
κλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, µηχανοκίνητων δρα-
γών, απλαδιών διχτυών, µανωµένων διχτυών και συνδυασµού δι-
χτυών βυθού, καθώς και η χρήση παραγαδιών για άκρως µετανα-
στευτικά είδη. Στην παραπάνω διάταξη δεν συµπεριλαµβάνεται το 
εργαλείο «πεζόβολος» και ως εκ τούτου επιτρέπεται η χρήση του 
στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας. 

Ερώτηση 8.10. 
Στην παράκτια αλιεία είναι υποχρεωτικό να επιβαίνει ο ιδιοκτήτης 

του σκάφους επί αυτού κατά την διάρκεια της αλιείας; 

Απάντηση: 
Όλοι οι πλοιοκτήτες των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών 

της παράκτιας αλιείας πρέπει να αποζούν από την αλιεία ανεξάρτη-
τα από το ποσοστό κυριότητάς τους επί του σκάφους και απαιτείται 
η επιβίβαση απ’ αυτού τουλάχιστον ενός εκ των ιδιοκτητών του σε 
κάθε αλιευτικό ταξίδι. 

Ερώτηση 8.11. 
Ποιές οι προϋποθέσεις οι όροι και η διαδικασία νια τη διενέργεια 

αλιευτικού τουρισµού από επαγγελµατίες αλιείς; 
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Απάντηση: 
Οι προϋποθέσεις οι όροι και η διαδικασία νια τη διενέργεια αλι-

ευτικού τουρισµού από επαγγελµατίες αλιείς αναλύονται στην Α-
ριθµ. 414/2354 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 97 Β΄/2015) την οποία 
µπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.hcg.gr/alieia/NOMOTHESIA/%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%95%CE
%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%

A5%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf 

Ερώτηση 8.12. 
Επιτρέπεται η χρήση τηλεκατευθυνόµενων ή άλλου τύπου βοηθη-

µάτων µεταφοράς και απελευθέρωσης αγκιστρωτών εργαλείων στην 
ερασιτεχνική αλιεία; 

Απάντηση: 
∆εν επιτρέπεται διότι παραλλαγές των επιτρεποµένων εργαλείων 

αλλά και µεθόδων αλιείας, καθιστούν τους όρους άσκησης της δρα-
στηριότητας ευνοϊκότερους και την ίδια πιο αποτελεσµατική και 
δυναµική. 

Ερώτηση 8.13. 
Επιτρέπεται χρήση του διχτυωτού εργαλείου µε την ονοµασία «α-

πόχη σηκωτή» στην ερασιτεχνική αλιεία; 

Απάντηση: 
∆εν επιτρέπεται διότι είναι παραλλαγή του επιτρεπόµενου εργα-

λείου απόχη και παραπέµπει στο αλιευτικό εργαλείο σταφνοκάρι. 
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