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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πρόσφατα έλαβα από τον κ. Γιώργο Παπαδηµητρίου, επαγγελµατία παράκτιο ψαρά από την
Ερατεινή Φωκίδας, ένα κείµενο µε παρατηρήσεις του σχετικά µε τις βιτζότρατες και τα προβλήµατα του Κορινθιακού κόλπου. Τις βιτζότρατες που καταργήθηκαν, όπως και τα πανέµορφα τρεχαντήρια που κατακρεουργήθηκαν σύµφωνα µε τις νόρµες της ΕΕ. Καταθέτω το κείµενο στα “Αλιευτικά Νέα” και παρακαλώ το διευθυντή τους να το δηµοσιεύσει, µαζί µε αυτόν εδώ τον πρόλογο. Εκτιµώ την παρατηρητικότητα του κ. Παπαδηµητρίου για τα συµβαίνονται και στο βαθύ Κορινθιακό –
όπου δουλεύει από παιδί –, τις εµπειρικές γνώσεις του από το περιβάλλον όπου βγάζει το ψωµί
του, αλλά και τη µετριοφροσύνη µε την οποία αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του κλάδου του. Ο κ.
Παπαδηµητρίου είναι καλός συζητητής. ∆εν είναι ο τύπος του φωνακλά, σαν εκείνους τους περιφερόµενους Ξερόλες, που όχι µόνο ξέρουν τα πάντα, αλλά θεωρούν κι όλα τα πλούτη της θάλασσας δικά τους! Γνωρίζω πολλά χρόνια τον κ. Παπαδηµητρίου, αλλά δεν τον άκουσα ποτέ να κοµπορρηµονεί ότι η θάλασσα γύρω είναι κληρονοµιά του κι ότι αυτά που λέει αυτός είναι η µόνη Σοφία
Ορθή. Όµως έχει µάτια και βλέπει και µυαλό που δουλεύει κι αναλύει κι είναι µετριοπαθής άνθρωπος, γιαυτό κι ο λόγος του έχει µεγαλύτερη αξία. ∆είτε το κείµενο που µου εµπιστεύτηκε – που εγώ
το ζηλεύω γιαυτό κι ήθελα πολύ τα νιάτα µου να τον είχα συνεργάτη – και πείτε µου αν βλέπετε
πολλά τέτοια γραµµένα από την Καθιερωµένη και Καλοπληρωµένη Αυθεντία των πολυπληθών συµβούλων της κυρίας Επιτρόπου, αλλά και των Εγχωρίων Θεµατοφυλάκων του Γραφείου και της Θεοποιηµένης Ιεραρχίας ή των ΦανατικώνΥπερασπιστών της κάθε απειλούµενης … Τριχωτής Παλαµίδας – που εγώ τους πάω Μόνο για τον Ιδεαλισµό τους κι όχι για τις κατά συνθήκη αφέλειες που
λένε και γράφουν. Οι αναγνώστες που δεν απώλεσαν ούτε τις Γνώσεις τους – όποιες τους έµαθαν
ή απόκτησαν µόνοι τους –, ούτε, κυρίως, τη Λογική τους, καλούνται µαζύ µε µένα – αν µε θέλουν –
να κρίνουµε το αποτέλεσµα των µέτρων που εισηγήθηκαν διάφοροι Εγχώριοι κι Εξωχώριοι Τέτοιοι,
αν, δηλαδή, η «απαγόρευση της αλιείας ετούτου ή εκείνου» είχε ως θετικό αποτέλεσµα «αυτό και το
άλλο». Όχι, τι λένε οι όποιοι Άλλοι ανά την υφήλιο. Κι αν αυτό ήταν πράγµατι θετικό να βγούµε να
το αποδεχτούµε όλοι και να το διαδώσουµε κι εµείς και να τους πούµε και µπράβο. Αλλιώς να βγουν
και να λογοδοτήσουν εκείνοι! Τ’ ακούτε αυτό οι Αιωνίως ∆ιαµαρτυρόµενοι – συνήθως στο βρόντο;
Μαζί σας για ένα χάπενιγκ στη Σµύρνη εναντίον της ασυδοσίας των τουρκικών αλιευτικών – κι ας
φάµε ξύλο! Οχι µόνο ναυµαχίες ‘εκ του ασφαλούς’ στο Αιγαίο ή Τρίχες περί ∆ήθεν Αειφορίας, όταν
το Αιγαίο στενάζει από τα απόβλητα του Ευξείνου και τους λαθροµετανάστες του Σουέζ.
Π. Σ. Οικονοµίδης
Θεσσαλονίκη

Βιτζότρατες και παράκτιοι. 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 Αλβανίας και της Τουρκίας. Η απαγόρευση ήρθε παρά τις προτάσεις του κλάδου να παραµείνει το ιστορικό αυτό εργαλείο και να περιοριστεί η δράση του σε ορισµένες περιοχές µόνο (καλάδες) Η πολιτική βούληση για τη συνέχιση της βιτζότρατας υπάρχει.. Και έχει γίνει πλέον εµφανής η αναγκαιότητα 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 Πλούταρχος ΣΑΓΗΝΗ. Και η ευθύνη βαριά στους ώµους του όποιου έλληνα συναινέσει σε αυτό και υπογράψει. 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 προσπάθειες 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 εργαλεία γίνονταν οι αλιευτικές προσπάθειες τη δεκαετία του 50-60 και µε ποια σήµερα:

∆εκαετία 1950-1960

2013

Μία θάλασσα γεµάτη ψάρια

Μία θάλασσα ελλειµµατική

2500 βιτζότρατες

260 βιτζότρατες

Στατικά δίχτυα: 30 φορές λιγότερα
από σήµερα

Στατικά δίχτυα: 30 φορές περισσότερα
από το 1950

2000 σκάφη αθλητικής αλιείας

96000 σκάφη αθλητικής αλιείας

350 µηχανότρατες

350 µηχανότρατες

350 Γρι Γρι

350 Γρι Γρι

Τα στοιχεία αυτά είναι από διάφορες έγκυρες πηγές (περιοδικά σχετικά µε την αλιεία,
στατιστικές και υπουργεία). Τα συµπεράσµατα 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- ερασιτεχνικά), χιλιάδες πετονιές, ψαροντούφεκα, χταποδιέρες, συρτές αφρού, συρτές βυθού, δυναµίτες, χρήση ουσιών και η όποια µόλυνση ή
ρύπανση εργοστασιακή ή οικιακή.

Ο βυθός έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο
στατικών διχτυών, παραγαδιών και µια απέραντη χωµατερή πλαστικών νάιλον φιαλών
και ό,τι βάλει ο νους µας. Μία Ελλάδα και µια
Ε.Ε. που έχουν χάσει την µπάλα γιατί εστιάζουν 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 παράκτιοι, οι φεουδάρχες των ελληνικών θαλασσών;… 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 επιβαλλόταν 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 ανάλογα 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, καταναλώνοντας 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 περισσότερο τους πληθυσµούς τους και άντε πάλι
από την αρχή µε νέα µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης στους στοχοποιηµένους αλιείς. Προσφέροντας όµως δωρεάν
πρώτη ύλη για ιχθυοτροφές, µήπως αυτός
είναι ο στόχος; Και γιατί στην πλάτη των αλιέων και αυτό; ∆εν είµαστε αποδιοποµπαίοι
τράγοι, µαθητές του Χριστού ήταν οι προγονοί 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 αµύνεται 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 αναφέρω ένα περιστατικό που βιώσαµε όλοι οι
ψαράδες στον Κορινθιακό κόλπο προ δεκαπενταετίας 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 πρωτοφανή πυκνότητα που όχι µόνο η χρήση
των διχτυών ήταν αδύνατη ακόµη και σε
ρηχά νερά αλλά και το ίδιο το πλαγκτόν φαινόταν 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 περίεργες ίνες. Από άοσµο έγινε δύσοσµο και στη
συνέχεια βρωµερό. Στις 100-150-200 οργιές
βάθος που ρίχναµε τα δίχτυα µας, το στρώµα αυτό πρέπει να είχε πολύ µεγάλο ύψος
(ίσως και 12 και 15 µέτρα) γιατί τα οστρακοειδή των νερών αυτών προφανώς από
έλλειψη οξυγόνου πέθαναν, κάποια ολοσχερώς 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 µεγαλύτερο 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 συχνότητα ίσως και 50 ή 100 µυδάκια στην κάθε οργιά
διχτυού που σηκώναµε. Οι ψαράδες τροµάξαµε, νοµίσαµε ότι η γαρίδα και η καραβίδα
θα κάνουν δεκαετία για να ανακάµψουν.
Πολύ λίγα όµως γνωρίζουµε για τους µηχανι-

σµούς της θάλασσας. Ευτυχώς διαψευστήκαµε διότι την επόµενη χρονιά γέµισε ο Κορινθιακός κόλπος γόνο γαρίδας και καραβίδας,
και την µεθεπόµενη χρονιά ήταν σε εµπορικό
µέγεθος. Προσπαθώντας να βρω µια απάντηση ή µία εξήγηση στο τροµερό αυτό φαινόµενο, 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 παρατήρηση.
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 µεταφορικό 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 προέχει. ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ. 96000 σκάφη αθλητικής αλιείας
και 16000 σκάφη επαγγελµατικής αλιείας

