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«Το ’Λόφεγγο.

Σο γλέντι των ψαράδων στη Μήθυμνα.»

Από την Αλώνη του Μαρμαρά, 
στη …Μήθυμνα της Λέσβου



Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του ’22, 
ψαράδες πρόσφυγες από το νησί Αλώνη,

κοντά στην Κωνσταντινούπολη, έφθασαν στη Μήθυμνα. 
Μαζί τους έφεραν την τέχνη του ψαρέματος.



Όταν στάθηκαν στα πόδια τους,
άρχισαν να ψαρεύουν με τα γρι-γρι,

που ήταν πολλές μικρές βάρκες, 
δεμένες πίσω από ένα μεγάλο καΐκι.



Σις μικρές βάρκες που έσερνε το καΐκι, τις ονόμαζαν λάμπες

γιατί στην πρύμνη τους είχαν μια λάμπα. 

Σο βράδυ το φως της λάμπας μαγνήτιζε τα ψάρια, που 

μαζεύονταν γύρω της.



Σότε, ο λαμπαδόρος, δηλαδή ο ψαράς της βάρκας, 
φυσούσε σε ένα κοχύλι, ηη μπουρού, 

και ειδοποιούσε το καΐκι να έρθει και να ρίξει τα   δίχτυα 
γύρω της για να πιάσει τα ψάρια.



Σον παλιό καιρό, ψαροκάικα στο λιμάνι στο Μόλυβο 

ήταν ο Γλάρος και η Γλαροπούλα, ο Άγιος Ιγνάτιος, η 
Ζωή, ο Καπετάν - Ηρακλής και ο Γερο-Μανώλης, 

της οικογένειας Σσαπώνη. 



Ο Γερο-Μανώλης είναι το μοναδικό παλιό σκαρί 

που δουλεύει ακόμα στη θάλασσα, καθώς μόνο τα 
εγγόνια του Εμμανουήλ Σσαπώνη ακολούθησαν την 

ψαρική τέχνη του παππού και του πατέρα τους,
Θεράποντα. 



Όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο και σκορπάει το φως του 

σ’ όλη τη θάλασσα, τα ψάρια δεν μαζεύονται κάτω από τις 
λάμπες. Εκείνες τις νύχτες οι ψαράδες δεν πάνε στη 

δουλειά. τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, τους 
καλοκαιρινούς μήνες, όταν το φεγγάρι ήταν «ολόφεγγο», 

οι ψαράδες στο Μόλυβο γλένταγαν στα καφενεία της 
αγοράς και στο λιμάνι. Σο γλέντι αυτό το λέγανε

«Το ‘Λόφεγγο». 



Ήταν οι μέρες που οι ψαράδες περίμεναν με αγωνία, 

να επιστρέψουν στο λιμάνι, να σμίξουν με τις 
οικογένειές τους, να τους φέρουν όλα τα καλά, 

να ξεκουραστούν, να διηγηθούν ιστορίες από το ταξίδι 

και τις ψαριές, να δουν συγγενείς και φίλους.



Σα καφενεία της αγοράς «έβαζαν τα καλά τους» και οι 
καφετζήδες με τις άσπρες ποδιές ήταν έτοιμοι να 

υποδεχθούν τους ψαράδες, τις οικογένειές τους και 
όλο τον κόσμο. Σα μεζικλίκια ήταν έτοιμα να πέσουν 
στα κάρβουνα: λιαστά χταπόδια, ψάρια λιασμένα στο 

άλμπουρο των καϊκιών, ανοιγμένα και καθαρισμένα.



Όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσουν τα μεγάλα γλέντια με τα 
βιολιά, τα λαούτα και τα σαντούρια, μέχρι πρωίας.

Όλο το χωριό, φτωχοί και πλούσιοι, καπεταναίοι και 
γραμματιζούμενοι, άνθρωποι του μεροκάματου και 

άρχοντες, ζούσαν ένα ατέλειωτο πανηγύρι και οι ψαράδες 
ευχαριστούσαν το θεό για τις καλές ψαριές. 



Και να τα  πειράγματα και τα αστεία,

και να οι κακαβιές και όλη η αγορά να θυμιατίζεται 
από το ιώδιο της θάλασσας, 

και από τα τραγούδια των ψαράδων και τους 
αμανέδες και τα μοιρολόγια από τις χαμένες 

πατρίδες, ωσάν να έψαλαν θαλασσινοί άγγελοι.
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Μαρμάρινη κολόνα με δελθίνι από ηο Ναό ηου Ποζειδώνα, 

Αρχαία Μήθυμνα

http://www.search.ask.com/search?ualassa

