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Ερατεινή Φωκίδας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΠρρόόσσφφαατταα  έέλλααββαα  ααππόό  ττοονν  κκ..  ΓΓιιώώρργγοο  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ,,  εεππααγγγγεελλµµααττίίαα  ππααρράάκκττιιοο  ψψααρράά  ααππόό  ττηηνν

ΕΕρρααττεειιννήή  ΦΦωωκκίίδδααςς,,  έένναα  κκεείίµµεεννοο  µµεε  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττοουυ  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς  ββιιττζζόόττρρααττεεςς  κκααιι  τταα  ππρροοββλλήήµµαα--
τταα  ττοουυ  ΚΚοορριιννθθιιαακκοούύ  κκόόλλπποουυ..  ΤΤιιςς  ββιιττζζόόττρρααττεεςς  πποουυ  κκααττααρργγήήθθηηκκαανν,,  όόππωωςς  κκααιι  τταα  ππααννέέµµοορρφφαα  ττρρεεχχαανν--
ττήήρριιαα  πποουυ  κκαατταακκρρεεοουυρργγήήθθηηκκαανν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ννόόρρµµεεςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ..  ΚΚααττααθθέέττωω  ττοο  κκεείίµµεεννοο  σστταα  ““ΑΑλλιιεευυττιι--
κκάά  ΝΝέέαα””  κκααιι  ππααρραακκααλλώώ  ττοο  δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυςς  νναα  ττοο  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι,,  µµααζζίί  µµεε  ααυυττόόνν  εεδδώώ  ττοονν  ππρρόόλλοογγοο..  ΕΕκκττιι--
µµώώ  ττηηνν  ππααρρααττηηρρηηττιικκόόττηητταα  ττοουυ  κκ..  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  γγιιαα  τταα  σσυυµµββααίίννοοννττααιι  κκααιι  σσττοο  ββααθθύύ  ΚΚοορριιννθθιιαακκόό  ––
όόπποουυ  δδοουυλλεεύύεειι  ααππόό  ππααιιδδίί  ––,,  ττιιςς  εεµµππεειιρριικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  ττοουυ  ααππόό  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  όόπποουυ  ββγγάάζζεειι  ττοο  ψψωωµµίί
ττοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  µµεεττρριιοοφφρροοσσύύννηη  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ττοουυ..  ΟΟ  κκ..
ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  εείίννααιι  κκααλλόόςς  σσυυζζηηττηηττήήςς..  ∆∆εενν  εείίννααιι  οο  ττύύπποοςς  ττοουυ  φφωωνναακκλλάά,,  σσαανν  εεκκεείίννοουυςς  ττοουυςς  ππεερριι--
φφεερρόόµµεεννοουυςς  ΞΞεερρόόλλεεςς,,  πποουυ  όόχχιι  µµόόννοο  ξξέέρροουυνν  τταα  ππάάνντταα,,  ααλλλλάά  θθεεωωρροούύνν  κκιι  όόλλαα  τταα  ππλλοούύττηη  ττηηςς  θθάάλλαασσ--
σσααςς  δδιικκάά  ττοουυςς!!  ΓΓννωωρρίίζζωω  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  ττοονν  κκ..  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ,,  ααλλλλάά  δδεενν  ττοονν  άάκκοουυσσαα  πποοττέέ  νναα  κκοοµµ--
πποορρρρηηµµοοννεείί  όόττιι  ηη  θθάάλλαασσσσαα  γγύύρρωω  εείίννααιι  κκλληηρροοννοοµµιιάά  ττοουυ  κκιι  όόττιι  ααυυττάά  πποουυ  λλέέεειι  ααυυττόόςς  εείίννααιι  ηη  µµόόννηη  ΣΣοοφφίίαα
ΟΟρρθθήή..  ΌΌµµωωςς  έέχχεειι  µµάάττιιαα  κκααιι  ββλλέέππεειι  κκααιι  µµυυααλλόό  πποουυ  δδοουυλλεεύύεειι  κκιι  ααννααλλύύεειι  κκιι  εείίννααιι  µµεεττρριιοοππααθθήήςς  άάννθθρρωω--
πποοςς,,  γγιιααυυττόό  κκιι  οο  λλόόγγοοςς  ττοουυ  έέχχεειι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ααξξίίαα..  ∆∆εείίττεε  ττοο  κκεείίµµεεννοο  πποουυ  µµοουυ  εεµµππιισσττεεύύττηηκκεε  ––  πποουυ  εεγγώώ
ττοο  ζζηηλλεεύύωω  γγιιααυυττόό  κκιι  ήήθθεελλαα  πποολλύύ  τταα  ννιιάάτταα  µµοουυ  νναα  ττοονν  εείίχχαα  σσυυννεερργγάάττηη  ––  κκααιι  ππεείίττεε  µµοουυ  αανν  ββλλέέππεεττεε
πποολλλλάά  ττέέττοοιιαα  γγρρααµµµµέένναα  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααθθιιεερρωωµµέέννηη  κκααιι  ΚΚααλλοοππλληηρρωωµµέέννηη  ΑΑυυθθεεννττίίαα  ττωωνν  πποολλυυππλληηθθώώνν  σσυυµµ--
ββοούύλλωωνν  ττηηςς  κκυυρρίίααςς  ΕΕππιιττρρόόπποουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  ΕΕγγχχωωρρίίωωνν  ΘΘεεµµααττοοφφυυλλάάκκωωνν  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΘΘεεοο--
πποοιιηηµµέέννηηςς  ΙΙεερρααρρχχίίααςς  ήή  ττωωνν  ΦΦααννααττιικκώώννΥΥππεερραασσππιισσττώώνν  ττηηςς  κκάάθθεε  ααππεειιλλοούύµµεεννηηςς    ……  ΤΤρριιχχωωττήήςς  ΠΠααλλααµµίί--
δδααςς  ––  πποουυ  εεγγώώ  ττοουυςς  ππάάωω  ΜΜόόννοο  γγιιαα  ττοονν  ΙΙδδεεααλλιισσµµόό  ττοουυςς  κκιι  όόχχιι  γγιιαα  ττιιςς  κκααττάά  σσυυννθθήήκκηη  ααφφέέλλεειιεεςς  πποουυ
λλέέννεε  κκααιι  γγρράάφφοουυνν..  ΟΟιι  ααννααγγννώώσσττεεςς  πποουυ  δδεενν  ααππώώλλεεσσαανν  οούύττεε  ττιιςς  ΓΓννώώσσεειιςς  ττοουυςς  ––  όόπποοιιεεςς  ττοουυςς  έέµµααθθαανν
ήή  ααππόόκκττηησσαανν  µµόόννοοιι  ττοουυςς  ––,,  οούύττεε,,  κκυυρρίίωωςς,,  ττηη  ΛΛοογγιικκήή  ττοουυςς,,  κκααλλοούύννττααιι  µµααζζύύ  µµεε  µµέένναα  ––  αανν  µµεε  θθέέλλοουυνν  ––
νναα  κκρρίίννοουυµµεε  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  πποουυ  εειισσηηγγήήθθηηκκαανν  δδιιάάφφοορροοιι  ΕΕγγχχώώρριιοοιι  κκιι  ΕΕξξωωχχώώρριιοοιι  ΤΤέέττοοιιοοιι,,
αανν,,  δδηηλλααδδήή,,  ηη  ««ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  ααλλιιεείίααςς  εεττοούύττοουυ  ήή  εεκκεείίννοουυ»»  εείίχχεε  ωωςς  θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ««ααυυττόό  κκααιι  ττοο
άάλλλλοο»»..  ΌΌχχιι,,  ττιι  λλέέννεε  οοιι  όόπποοιιοοιι  ΆΆλλλλοοιι  ααννάά  ττηηνν  υυφφήήλλιιοο..  ΚΚιι  αανν  ααυυττόό  ήήτταανν  ππρράάγγµµααττιι  θθεεττιικκόό  νναα  ββγγοούύµµεε  νναα
ττοο  ααπποοδδεεχχττοούύµµεε  όόλλοοιι  κκααιι  νναα  ττοο  δδιιααδδώώσσοουυµµεε  κκιι  εεµµεείίςς  κκααιι  νναα  ττοουυςς  πποούύµµεε  κκααιι  µµππρράάββοο..  ΑΑλλλλιιώώςς  νναα  ββγγοουυνν
κκααιι  νναα  λλοογγοοδδοοττήήσσοουυνν  εεκκεείίννοοιι!!  ΤΤ’’  αακκοούύττεε  ααυυττόό  οοιι  ΑΑιιωωννίίωωςς  ∆∆ιιααµµααρρττυυρρόόµµεεννοοιι  ––  σσυυννήήθθωωςς  σσττοο  ββρρόόννττοο;;
ΜΜααζζίί  σσααςς  γγιιαα  έένναα  χχάάππεεννιιγγκκ  σσττηη  ΣΣµµύύρρννηη  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  αασσυυδδοοσσίίααςς  ττωωνν  ττοουυρρκκιικκώώνν  ααλλιιεευυττιικκώώνν  ––  κκιι  ααςς
φφάάµµεε  ξξύύλλοο!!  ΟΟχχιι  µµόόννοο  ννααυυµµααχχίίεεςς  ‘‘εεκκ  ττοουυ  αασσφφααλλοούύςς’’  σσττοο  ΑΑιιγγααίίοο  ήή  ΤΤρρίίχχεεςς  ππεερρίί  ∆∆ήήθθεενν  ΑΑεειιφφοορρίίααςς,,  όότταανν
ττοο  ΑΑιιγγααίίοο  σσττεεννάάζζεειι  ααππόό  τταα  ααππόόββλληητταα  ττοουυ  ΕΕυυξξεείίννοουυ  κκααιι  ττοουυςς  λλααθθρροοµµεεττααννάάσσττεεςς  ττοουυ  ΣΣοουυέέζζ..  

ΠΠ..  ΣΣ..  ΟΟιικκοοννοοµµίίδδηηςς
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη



Τα στοιχεία αυτά είναι από διάφορες έγκυ-

ρες πηγές (περιοδικά σχετικά µε την αλιεία,

στατιστικές και υπουργεία).  Τα συµπεράσµα-

τα δικά σας.

H Ελλάδα είναι µισή βουνό και ολόκληρη

θάλασσα . Για τη θάλασσα θα µπορούσαµε να

µιλάµε ώρες ή µέρες. Η παράκτια ζώνη νοσεί

και νοσεί γιατί έχει την ατυχία, θα έλεγα , να
έρχεται σε άµεση επαφή µε τον άνθρωπο και
τις δραστηριότητές του, αλιευτικές και µη,
χιλιάδες σκάφη (επαγγελµατικά- ερασιτεχνι-
κά), χιλιάδες πετονιές, ψαροντούφεκα, χταπο-
διέρες, συρτές αφρού, συρτές βυθού, δυναµί-
τες, χρήση ουσιών και η όποια µόλυνση ή
ρύπανση εργοστασιακή ή οικιακή.

ΒΒιιττζζόόττρρααττεεςς  κκααιι  ππααρράάκκττιιοοιι..  Όπως είναι γνωστό, η αλιεία µε βιτζότρατες έχει απαγορευτεί στην
Ελληνική Επικράτεια µε βάση απόφαση της ΕΕ. Η οποία, φυσικά δεν ισχύει για τις ακτές της Αλβα-
νίας και της Τουρκίας. Η απαγόρευση ήρθε παρά τις προτάσεις του κλάδου να παραµείνει το ιστο-
ρικό αυτό εργαλείο και να περιοριστεί η δράση του σε ορισµένες περιοχές µόνο (καλάδες)  Η πολιτι-
κή βούληση για τη  συνέχιση της βιτζότρατας υπάρχει.. Και έχει γίνει πλέον εµφανής η αναγκαιότη-
τα να δουλέψει αυτό το εργαλείο και να ξαναδώσει στον έλληνα καταναλωτή φθηνό και φρέσκο
µαριδάκι διατηρώντας έτσι την παράδοσή µας και τη διατροφική µας κουλτούρα. Νοµίζω ότι η Ε.Ε.
είναι πολύ µικρή για να απαγορεύσει ένα εργαλείο που ο Όµηρος το ονόµαζε ΠΑΝΑΓΡΑ και ο Πλού-
ταρχος ΣΑΓΗΝΗ. Και η ευθύνη βαριά στους ώµους του όποιου έλληνα συναινέσει σε αυτό και υπο-
γράψει. Μπορούµε και πρέπει να σκεφτούµε έξυπνα. Τη δεκαετία του 1950-1960 η θάλασσα είχε
αειφορία και οι όποιες αλιευτικές παραγωγές τότε ήταν από το περίσσευµα των ιχθυοαποθεµάτων.
Τα είδη αυτά είναι κυρίως ψάρια που ζουν σε υφάλους και σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Ας δούµε
όµως σε ένα µικρό πίνακα µε ποια και µε πόσα αλιευτικά εργαλεία γίνονταν οι αλιευτικές προσπά-
θειες τη δεκαετία του 1950-1960 που είχε αειφορία και οι όποιες αλιευτικές παραγωγές τότε ήταν
από το περίσσευµα των ιχθυοαποθεµάτων. Τα είδη αυτά είναι κυρίως ψάρια που ζουν σε υφάλους
και σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Ας δούµε όµως στον πίνακα µε ποια και µε πόσα αλιευτικά εργα-
λεία γίνονταν οι αλιευτικές προσπάθειες τη δεκαετία του 50-60 και µε ποια σήµερα:

∆∆εεκκααεεττίίαα  11995500--11996600 22001133

ΜΜίίαα  θθάάλλαασσσσαα  γγεεµµάάττηη  ψψάάρριιαα ΜΜίίαα  θθάάλλαασσσσαα  εελλλλεειιµµµµααττιικκήή

22550000  ββιιττζζόόττρρααττεεςς 226600  ββιιττζζόόττρρααττεεςς

ΣΣττααττιικκάά  δδίίχχττυυαα::  3300  φφοορρέέςς  λλιιγγόόττεερραα ΣΣττααττιικκάά  δδίίχχττυυαα::  3300  φφοορρέέςς  ππεερριισσσσόόττεερραα
ααππόό  σσήήµµεερραα ααππόό  ττοο  11995500

22000000  σσκκάάφφηη  ααθθλληηττιικκήήςς  ααλλιιεείίααςς 9966000000  σσκκάάφφηη  ααθθλληηττιικκήήςς  ααλλιιεείίααςς

335500  µµηηχχααννόόττρρααττεεςς 335500  µµηηχχααννόόττρρααττεεςς

335500  ΓΓρριι  ΓΓρριι 335500  ΓΓρριι  ΓΓρριι



Ο βυθός έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο
στατικών διχτυών, παραγαδιών και µια απέ-
ραντη χωµατερή πλαστικών νάιλον φιαλών
και ό,τι βάλει ο νους µας. Μία Ελλάδα και µια
Ε.Ε. που έχουν χάσει την µπάλα γιατί εστιά-
ζουν κυρίως σε απαγορεύσεις συρόµενων και
Γρι Γρι, δίνοντας σε µας τους παράκτιους το
100% των αλιευτικών πεδίων της χώρας
προς αλιεία 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το
χρόνο. Έλεος, ποιοι είµαστε εµείς οι παράκτι-
οι, οι φεουδάρχες των ελληνικών θαλασ-
σών;… Θα µπορούσαµε να ψαρεύουµε όλο
τον χρόνο, όχι όµως στο 100% της παράκτιας
ζώνης αλλά στο 80%. Στο 20%, το οποίο θα
απέδιδε καλύτερα να ήταν οι ακτογραµµές,
µε υφάλους ή πελαγικοί ύφαλοι που θα επι-
βαλλόταν µηδενική αλιευτική προσπάθεια
από επαγγελµατίες και ερασιτέχνες αλιείς.  Η
πρόταση είναι ο κάθε αλιευτικός σύλλογος
στη χώρα να ορίσει µία ή δύο ή και τρείς
ακτογραµµές ( όχι µεγάλου µήκους και ανά-
λογα µε το µήκος των ακτογραµµών που
αναλογεί στην περιοχή τους). Και προτείνω
µικρού µήκους για να µην είναι αναγκασµένος
ο ψαράς να διανύσει µεγάλες αποστάσεις
µέσα σε πιθανές φουρτούνες, καταναλώνον-
τας έτσι και υπέρογκα καύσιµα.

Απορρίψεις. Μεγάλη κουβέντα γίνεται και
για τις απορρίψεις ψαριών στα σκάφη. Η
πρόταση της Ε.Ε. είναι να παραδίδονται στα
λιµάνια και να µην ξαναπεταχτούν στη
θάλασσα. Νοµίζω ότι το µέτρο όχι µόνο δεν
έχει να προσφέρει κάτι καλό στη θάλασσα
και στα ψάρια, αλλά απεναντίας θα στερήσει
το ‘έτοιµο φαγητό’ από πολλά είδη ψαριών

και θαλασσοπουλιών, µειώνοντας έτσι περισ-
σότερο τους πληθυσµούς τους και άντε πάλι
από την  αρχή µε νέα µέτρα για την αντιµε-
τώπιση της κατάστασης στους στοχοποιηµέ-
νους αλιείς. Προσφέροντας όµως δωρεάν
πρώτη ύλη για ιχθυοτροφές, µήπως αυτός
είναι ο στόχος; Και γιατί στην πλάτη των αλι-
έων και αυτό; ∆εν είµαστε αποδιοποµπαίοι
τράγοι, µαθητές του Χριστού ήταν οι προγο-
νοί µας , αλιείς.

Όσο όµως θα µπορούσαµε να µιλάµε για
τη θάλασσα, ώρες ολόκληρες, τόσο µεγάλες
δυνατότητες έχει το θαλάσσιο οικοσύστηµα
να προσαρµόζεται, να αντιδράει και να αµύ-
νεται άλλοτε στις ανθρώπινες παρεµβάσεις
και άλλοτε στις φυσικές χρονικές αλλαγές, οι
οποίες πολλές φορές αλλάζουν το τοπίο και
προς το καλό ή προς το κακό. Θα σας ανα-
φέρω ένα περιστατικό που βιώσαµε όλοι οι
ψαράδες στον Κορινθιακό κόλπο προ δεκα-
πενταετίας περίπου:

Πλαγκτόν στον Κορινθιακό. Ήταν Μάιος
µήνας και το εποχιακό πλαγκτόν τη χρονιά
αυτήν έκανε την εµφάνισή του όπως πάντα,
αλλά µε µεγαλύτερη από την συνηθισµένη
ταχύτητα παραγωγής του και µέρα µε τη
µέρα φούντωνε ώσπου απέκτησε µία πρω-
τοφανή πυκνότητα που όχι µόνο η χρήση
των διχτυών ήταν αδύνατη ακόµη και σε
ρηχά νερά αλλά και το ίδιο το πλαγκτόν φαι-
νόταν ευδιάκριτα µε γυµνό µάτι πλέον, υπό
την µορφή πυκνών νεφών ζελέ ή κόλας.
Αρχές Αυγούστου το πλαγκτόν έκλεισε τον
κύκλο του και επικάθησε στον βυθό υπό δια-



φορετική µορφή. Από χωµατί χρώµα που
ήταν έγινε γκρίζο και µαύρο, µε κάτι περίερ-
γες ίνες. Από άοσµο έγινε δύσοσµο και στη
συνέχεια βρωµερό. Στις 100-150-200 οργιές
βάθος που ρίχναµε τα δίχτυα µας, το στρώ-
µα αυτό πρέπει να είχε πολύ µεγάλο ύψος
(ίσως και 12 και 15 µέτρα) γιατί τα οστρα-
κοειδή των νερών αυτών προφανώς από
έλλειψη οξυγόνου πέθαναν, κάποια ολοσχε-
ρώς και κάποια άλλα στο 90% και ίσως στο
99%. Ενώ τα δίχτυα µας έφερναν µερικές
πεθαµένες γαρίδες και καραβίδες επάνω σε
µορφή προχωρηµένης σήψης (φοβερή
βρώµα). Από γαρίδες και καραβίδες νοµίζω
έµεινε ζωντανό όχι πάνω από 2-3%. Και αυτό
το είδαµε τον χειµώνα, όταν η σακάδα (=το
αλίευµα του σάκου) της µηχανότρατας από
200 κιλά που ήταν έγινε 3 ή 5 κιλά. Ένα είδος
κάβουρα (πεντανόστηµος), που το σώµα του
χωρίς τα πόδια ήταν σαν τη µισή παλάµη
µας, εξαφανίστηκε εντελώς. Αυτός ζούσε σε
βάθη 150-250 οργιές και δεκαπέντε χρόνια
τώρα δεν αλιεύτηκε ούτε ένας. Το µεγαλύτε-
ρο θέαµα θνησιµότητας όµως ήταν ένα µικρό
όστρακο, γυαλιστερό, µε χρώµα άσπρο και
µέγεθος ίσως µικρότερο από το κέρµα του
ενός λεπτού του ευρώ. Αυτό το µυδάκι, ας το
πούµε έτσι, πεθαµένο και ανοικτό πλέον
χωρίς κρέας µόνο το κέλυφος, πιανόταν στην
κλωστή των µατιών του διχτυού σε συχνότη-
τα ίσως και 50 ή 100 µυδάκια στην κάθε οργιά
διχτυού που σηκώναµε. Οι ψαράδες τροµά-
ξαµε, νοµίσαµε ότι η γαρίδα και η καραβίδα
θα κάνουν δεκαετία για να ανακάµψουν.
Πολύ λίγα όµως γνωρίζουµε για τους µηχανι-

σµούς της θάλασσας. Ευτυχώς διαψευστήκα-
µε διότι την επόµενη χρονιά γέµισε ο Κοριν-
θιακός κόλπος γόνο γαρίδας και καραβίδας,
και την µεθεπόµενη χρονιά ήταν σε εµπορικό
µέγεθος. Προσπαθώντας να βρω µια απάν-
τηση ή µία εξήγηση στο τροµερό αυτό φαινό-
µενο, πέρασε από το µυαλό µου µία σκέψη.
«Και αν το µικρό µυδάκι που πέθανε µαζικά
ζούσε παρασιτικά στα αυγά της γαρίδας και
της καραβίδας;»  Ίσως µόνο έτσι το 2-3% των
γαρίδων που έµεινε δηµιούργησε την επόµενη
χρονιά υπέρ πληρότητα στον κόλπο. Μία
σκέψη ήταν µόνο όµως, µην κάνω τον τρελό
επιστήµονα. Μία σκέψη επάνω σε µια παρα-
τήρηση.

Με αφορµή τα παραπάνω θα ήθελα να
σας πω τη φτωχή µου γνώµη για µια λέξη
που τη χρησιµοποιούν συχνά για τη θάλασσα
πολλοί απλοί και µη άνθρωποι. Η λέξη είναι
καταστροφή και τη χρησιµοποιούν κατά
κόρο και οι Μ.Κ.Ο. Ησυχάστε, ηρεµήστε,
έχουµε ακόµη πολύ δρόµο µπροστά µέχρι την
καταστροφή, και αυτή δεν θα έρθει µε µετα-
φορικό µέσον τα διάφορα είδη αλιείας, ούτε
καν µε τον δυναµίτη (δεν εγκρίνω τη χρήση
του). Θα έρθει απ’ αυτό που κατεβάζουν τα
ποτάµια, απ’ αυτό που ξερνούν τα διάφορα
ανά τον κόσµο φουγάρα, απ’ αυτά που
κυκλοφορούν στην ατµόσφαιρα και όλα µαζί
καταλήγουν στη θάλασσα, στο βυθό. 

Θα κλείσω µε αυτό που νοµίζω ότι προ-
έχει. ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. 96000 σκάφη αθλητικής αλιείας
και 16000 σκάφη επαγγελµατικής αλιείας


