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Αθήγηζη 

  

Ο εμάδειθνο ηνπ θαπεηάληνπ Θεξάπνληνο Τζαπώλε, Μιληιάδης Παπαθεράπων, 

ζπκάηαη «Το ’Λόφεγγο» θαη καο αθεγείηαη...   

 

 

 

Μήζπκλα, 9 Απξηιίνπ 2015 

 

 

«‘Το ’Λόφεγγο’. ‘Σο γλέντι των ψαράδων στη Μήθυμνα» 
Από ηην Αλώνη ηοσ Μαρμαρά, ζηη …Μήθσμνα ηης Λέζβοσ 

 

 

«Το ’Λόθεγγο» ήηαλ ην γιέληη ησλ ςαξάδσλ ζηε Μήζπκλα, όηαλ ην θεγγάξη ήηαλ 

‘νιόθεγγν’, δειαδή ζηξνγγπιό. Με ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ, ηα ςάξηα «ράλνληαλ» θαη 

ηα θαΐθηα ήηαλ αλαγθαζκέλα λα ζηακαηάλε ηε δνπιεηά γηα 4-5 κέξεο. Τηο εκέξεο ηεο 

ζρόιεο, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ηνπ’70, ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, νη ςαξάδεο, νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θαη νιόθιεξν ην ρσξηό γιέληαγε ζηα θαθελεία ηεο αγνξάο θαη 

ζην ιηκάλη. 

 

Πνιινί ςαξάδεο ήηαλ Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο, από ηα κέξε ηνπ παηέξα κνπ 

Θεξάπνληα. Δίραλ έξζεη από ηα Χοστλιά, έλα ρσξηνπδάθη ζην λεζί Αλώνη, ζηε 

Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Από θεη είραλ έξζεη νη 

Τζαπώλεδεο, πνπ ήηαλ θαη μαδέξθηα ηνπ παηέξα κνπ, ε νηθνγέλεηεο Σηαπξάθε, 

Μαιιή, θαη άιινη πνπ έκεηλαλ ζην Σίγξη, όπσο ε νηθνγέλεηα Αζαλαζηάδε. Άιινη 

Χνπριηώηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Καβάια, ζην Βόιν, ηνλ Πεηξαηά. 

 

Σηα κέξε ηνπο ήηαλ θαξαβνθύξεδεο, δειαδή είραλ δηθά ηνπο θαΐθηα θαη βηνο. Σηελ 

αξρή, ήξζαλ θαηαηξεγκέλνη θαη δπζθνιεύηεθαλ πνιύ γηαηί ηα θαΐθηα ηνπο έκεηλαλ 

πίζσ ζην λεζί ηνπο, όπσο θαη όιε ηνπο ε πεξηνπζία. Έθεξαλ όκσο καδί ηνπο ηελ 

ηέρλε ηνπ ςαξέκαηνο, θαη κε ζθιεξή δνπιεηά άξρηζαλ ζηγά-ζηγά όρη κόλν λα 

ζηέθνληαη ζηα πόδηα ηνπο, αιιά θαη λα απνθηνύλ δηθά ηνπο θαΐθηα. Πήξαλ ηνπο 

ληόπηνπο γηα πιήξσκα θαη ηνπο έκαζαλ ηελ ηέρλε ηνπ ςαξέκαηνο! 
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Ψάξεπαλ κε ηα γρι-γρι, δειαδή έλα κεγάιν θαΐθη, πνπ έζεξλε πίζσ ηνπ κηα κεγάιε 

βάξθα, ηε ζανηάλα, θαη πνιιέο κηθξέο πνπ ηηο νλόκαδαλ λάμπες γηαηί ζηελ πξύκλε 

ηνπο είραλ κηα ιάκπα. Τν βξάδπ, ην θσο ηεο ιάκπαο καγλήηηδε ηα ςάξηα πνπ 

καδεύνληαλ γύξσ ηεο. Τόηε, ν λαμπαδόρος, δειαδή ν ςαξάο ηεο βάξθαο, θπζνύζε ζε 

έλα θνρύιη, ηε μποσρού, θαη εηδνπνηνύζε ην θαΐθη λα έξζεη θαη λα ξίμεη ηα δίρηπα 

γύξσ ηεο, γηα λα πηάζεη ηα ςάξηα.  

 

Δθείλν ηνλ θαηξό, ςαξνθάηθα ζην ιηκάλη ζην Μόιπβν ήηαλ ν Γλάρος θαη ε 

Γλαροπούλα, ν Άγιος Θγνάηιος, ε Ζωή, ν Καπεηάν - Ηρακλής ν Γερο-Μανώλης, ηεο 

νηθνγέλεηαο Τζαπώλε. Ο Γερο-Μανώλης είλαη ην κνλαδηθό παιηό ζθαξί πνπ 

δνπιεύεη αθόκα ζηε ζάιαζζα, θαζώο κόλν ηα εγγόληα ηνπ Δκκαλνπήι Τζαπώλε, ν 

Μαλώιεο θαη ν Γεκήηξεο Τζαπώλεο, αθνινύζεζαλ ηελ ςαξηθή ηέρλε ηνπ παππνύ 

θαη ηνπ παηέξα ηνπο, Θεξάπνληα. Τν θαΐθη ηα ηειεπηαία ρξόληα άιιαμε όλνκα θαη 

νλνκάζζεθε Παναγία Χρσζοβαλάνηοσ. 

 

Όπσο είπακε, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ηνπ’70 νη ςαξάδεο γηόξηαδαλ «Τν 

’Λόθεγγν». Ήηαλ νη κέξεο πνπ πεξίκελαλ κε αγσλία λα επηζηξέςνπλ ζην ιηκάλη, λα 

ζκίμνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, λα ηνπο θέξνπλ ρξήκαηα, λα μεθνπξαζηνύλ, λα 

δηεγεζνύλ ηζηνξίεο από ην ηαμίδη θαη ηηο ςαξηέο, λα δνπλ ζπγγελείο θαη θίινπο. Τα 

θαθελεία ηεο αγνξάο «έβαδαλ ηα θαιά ηνπο» θαη νη θαθεηδήδεο κε ηηο άζπξεο πνδηέο 

ήηαλ έηνηκνη λα ππνδερζνύλ ηνπο ςαξάδεο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη όιν ηνλ θόζκν 

πνπ γηόξηαδε καδί ηνπο. Τα κεδηθιίθηα ήηαλ έηνηκα λα πέζνπλ ζηα θάξβνπλα: ιηαζηά 

ρηαπόδηα, ςάξηα ιηαζκέλα ζην άικπνπξν ησλ θατθηώλ, αλνηγκέλα θαη θαζαξηζκέλα. 

 

Όια ήηαλ έηνηκα γηα λα αξρίζνπλ ηα κεγάια γιέληηα κε ηα βηνιηά, ηα ιανύηα θαη ηα 

ζαληνύξηα κέρξη πξσίαο. Όιν ην ρσξηό, θησρνί θαη πινύζηνη, θαπεηαλαίνη θαη 

γξακκαηηδνύκελνη, άλζξσπνη ηνπ κεξνθάκαηνπ θαη άξρνληεο, δνύζαλ έλα αηέιεησην 

παλεγύξη θαη νη ςαξάδεο επραξηζηνύζαλ ην ζεό γηα ηηο θαιέο ςαξηέο. Καη λα ηα  

πεηξάγκαηα θαη ηα αζηεία, θαη λα νη θαθαβηέο θαη όιε ε αγνξά λα ζπκηαηίδεηαη από ην 

ηώδην ηεο ζάιαζζαο, θαη από ηα ηξαγνύδηα ησλ ςαξάδσλ θαη ηνπο ακαλέδεο θαη ηα 

κνηξνιόγηα από ηηο ρακέλεο παηξίδεο, σζάλ λα έςαιαλ ζαιαζζηλνί άγγεινη. 

  

 

 

 

 


