ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ
Ἀριθ Χειρ Α.Ε. 2416

ΠΑΡΓΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ

Σηµ. ᾿Άρχισε δηµοσιεύµενον ἡ τἡ Ἠπειρωτική Ἑστία.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Σελ.1

Εισαγωγή

Σελ.3

Ναυτική Ὁρολογία

Σελ.31

Καιροί-ὀνοµατολογία

Σελ.38

Ὀνοµατολογία ψαριω̄ν κ’ θαλασσινω̄ν φυτω̄ν.

Σελ.59

Εἴδη ψαρέµατος, σύνεργα, δεισιδαιµονίες κ’ προλήψεις.

Σελ.67

Πλωτά µέσα, ονοµατολογία µερικών ἐξαρτηµάτων.

Σελ.73

Τοπωνύµια ἠξ Πάργας, θαλασσινά καί στεριανά.
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ΠΑΡΓΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν ζήσῃ κανένας σέ τοῦτο τόν τόπο µέ τήν παράξενη καί πικάντικη
ὀµορφιά πολλά χρόνια καί ποτιστῇ µέ τήν ἁρµύρα τῆς θάλασσας τού καί γίνῃ
µουσκίδι παλεύοντας νά βάλῃ ἀπό µικρό παιδί, βαρκοῦλες ξαρτοτένιες στή
θάλασσα· ῾όταν χτίσῃ σπιτάκια µέ ᾿άµµο καί φύκια πού µετά τά σαρώνει ἡ
θάλασσα·῾όταν τά πόδια του χαραχτοῦν ἀπό τά µυτερά βράχια τοῦ γιαλοῦ του
µέχρι πού νά στάζουνε αἷµα γιά νά πιάσῃ καβούρια καί πάτελλες ᾿ή ἀπό τά
βάτα καί τά πουρνάρια τρέχοντας νά µαζέψῃ κούµαρα καί σµύρτα στίς ράχες
τῶν λόφων του· ῾όταν µέ τό κουπί στά χέρια ὀργώσῃ ᾿όλη τή θάλασσά του
πρός ῾όλες τίς µερίες καί ῾όλες τίς ὧρες καί γνωρίσῃ τά ψάρια καί τ’
ἀκρογιάλια του µέ ῾όλες του τίς λεπτοµέριες· ῾όταν τόν βαρέσῃ ἡ τραµουντάνα
στό ανοιχτό κανάλι και ὁ σιροκολεβάντες τοῦ ξουρίσῃ τό µούτρο· ῾όταν παλέψῃ
µέ τό κῦµα τοῦ πουνεντογάρµπη στό πέλαγος ᾿ή βουτιξτῇ µέσα στη θάλασσά
του, γαλανή και ἡλιόλουστη ῾όσο πουθενά καί χορτάσῃ ἡ ψυχή του γαλανή καί
ἀγριωσύνη, βράχο καί ᾿άµµο, φύκια καί πράσινο· ῾όταν ἀνακατευτῇ µέ τόν
περήφανο καί µεγαλόψυχο λαό του κι’ ῾όταν, τέλος, ἀνοίξῃ ῾όλα τά βιβλία, τά
παληά καί τά καινούργια, πού γράφτηκαν γιά τήν ἱστορία του τη λαµπρή καί
τά ξεφυλλίσῃ ῾ένα-῾ένα καί σκύψῃ ὧρες πολλές από πάνω τους, τότε θά
ἀγαπήσῃ τόν τόπο αὐτόν µέ µιάν ἀγάπη βαθειά καί ἀπέραντη, ῾όσο αὐτή πού
µ’ ᾿έσπρωξε νά σψγκεντρώσω µέρος ἀπό τό πλούσιο λαογραφικό ὑλικό του και
να τάξω σάν σκοπό µου τη συνέχισι αὐτοῦ τοῦ ᾿έργου πού εἶναι ὡραῖο ἀλλά
κουραστικό, γοητευτικό καί ἐπίµονο, γιατί θέλει ὑποµονή, ἐπιµονή καί
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ἐγκαρτέρησι καί, περισσότερο απ’ ῾όλα πίστι καί ἀγάπη γιά νά µπορῇ νά
πλησιάσῃ, χωρίς ποτέ νά φτάσῃ, τό τέλειο τό ἀπόλυτο.
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Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ

Ἀτύχηµα εἶναι ῾ότι µέ τή λαογραφία τῆς Πάργας δέν ἀσχολήθηκαν,
ἀπό τά παληά τά χρόνια άλλος ἀπό τόν Π.Ἀραβαντινό καί τόν Σαλβατόρ
(Ἀρξιδούκα τῆς Αὐστροουγγαρίας), οἱ ὁποῖοι πολύ λίγα πράγµατα
συµπεριέλαβαν στά ᾿έργα τους “Περί Πάργης” ὁ πρῶτος και PARGA ὁ
δεύτερος, πού, ἐν τούτοις, εἶναι πολύτιµα, γιατί διαφορετικά θά εἶχαν ξαθῆ,
῾όπως χάθηκαν πολλά διαµάντια τῆς λαογραφίας της. Τό πούληµα τη Πάργας
ἀπό τούς ᾿Άγγλους στόν Ἀλῆ-πασσᾶ εἶχε σάν αποτέλεσµα, ἐκτός ἀπό τίς
τραγικές συνέπειες στήν ἱστορία καί τήν ἐξέλιξη τοῦ λαοῦ της πού βρέθηκε
ἐξόριστος γιά µιά µέρα σέ ξένη γῆ, τή δηµιουργία ἑνός µεγάλου κενοῦ στή
λαογραφική της ἐςελιςη. Εἶναι ῾όµως σκόπιµο νά ρίξῃ κανένας ῾ένα φευγαλέο
βλέµµα στή ἱστορία της καί τή γε·γραφική της θέσι.-
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡ. & ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ Πάργα βρίσκεται στήν παραλία τῆς Ἡπείρου, ἀνάµεσα ἀπό τήν Πρέβεζα
καί τήν Ἡγουµενίτσα (ἀπἐξοντας 28 καί 24 µίλια ἀντιστοίχως ἀπό κάθε µιά)
καί ἀπέναντι ἀπό τους Παξούς καί Ἀντίπαςους τῶν Ἰονίων Νήσων. Γίνεται
µνεία της (ὡς Τορύνης) στόν Πλούταρχο καί (ὡς Ἐλαιάτιδος χώρας) ἀπό τό
Θουκιδίδη. Ἀναφέρεται ὡς Βυζαντινή πόλις τό 1337. Τό 1365, περίπου, ζητάει
τήν προστασία τῶν Νορµανδῶν πού τό 1390 ἀποχωρούν ἀπό τη Μεσόγειο. Τό
1394-1400 καταλαµβάνεται καί λεηλατεῖται ἀπό τόν
Ἀλβανοσερβοβουλγαροβλάξο λῃστή Μπογκόη. Τό 1401 µπαίνει στην
προστασία τῆς Βενετίας. Ἀγωνίζεται κατά τῶν γύρο ἐπιδροµέων, πότε µε τήν
ὑποστήριξη τῶν Βενετῶν καί πότε ἐγκαταλελειµµένη καί µαγαλουργεῖ στούς
ἀγῶνες της αὐτούς γιά τή διατήρισι τῆς ἐλευθερίας της. Γίνεται τό ὁρµητήριο
τῶν ἀρµατολῶν καί κλεφτῶν (Κατσώνη, ᾿Ίσκοι, Μπουκουβάλας, Ἀνδρούτσος),
ὑποστηρίζει το µαχόµενο Σούλι καί τό ἐφοδιάζει µέ πυροµαχικά καί τρόφιµα.
To 1803 δέχεται καί περνάει ἕνα ἀπό τά τρία σώµατα τῶν προδοµένων
Σουλιωτῶν στήν Κέρκυρα (τό µόνο πού σῴζεται). Το 1797-1806 µένει ὑπό τήν
κατοχή τῶν Ρώσσων καί Τούρκων πού δέν θέλουν να τήν παραδώσουν στον
Ἀλῆ-πασσᾶ. Το 1807 περιέρχεται στούς Γάλλους καί ἀγωνίζεται µέ πεῖσµα
στίς ἐπιθέσεις τοῦ Ἀλῆ. Τό 1819 (Μεγάλη Παρασκευή 15 Ἀπριλίου)
πουλιέται ἀπό τούς ᾿Άγγλους στόν Ἀλῆ καί ἐγκαταλείπεται ἀπό τούς κατοίκους
της καί πηγαίνουν στήν Κέρκυρα, παίρνοντας µαζί τους τά Ἱερά τους Κειµήλια
καί τή στάχτη ἀπό τά κόκκαλα τῶν προγόνων πού ξέθαψαν καί ᾿έκαψαν στή
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µέση τῆς πλατεῖας. Τό 1821 ᾿έρχεται ῾ένα σῶµα Παργινῶν καί Σουλιωτῶν
ἀπό τήν Κέρκυρα γιά νά πολεµήσῃ στό πλευρό τοῦ Περρεοῦ γιά τήν
ἐπανάστασι ἀλλά ἀποτυγχάνει καί χάνεται ᾿έτσι ᾿ένα ὀρµητήριο γιά τήν
ἐπανάστασι τοῦ Γένους. Ἀπό το 1847 ᾿έρχονται λίγο- λίγο µερικές οἰκογένειες
στήν Πάργα πού µόλις το 1913 (23 Φεβρουαρίου) µπαίνει στήν ἀγκαλιά τῆς
Ἑλληνικής πατρίδος. Τ0 1930 (22 Μαίου) γίνεται µέ µεγαλοπρεπῆ τελετή ἡ
ἐπαναφορά τῶν κειµηλίων της ἀπό τήν Κέρκυρα, ἡ Βουλή τῶν ῾Ελλήνων, διά
τού εκπροσώπου τής χαρίζει ῾ένα ἁπλό ἀσηµένιο κύπελλο πού γράφει “Βουλή
τῶν Ἑλλήνων στή πουληµένη στή ἐλευθέρα Πάργα” καί ἡ ἱστορία κλείνει.-
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.-

Ἡ µελέτη αὐτή περιλαµβάνει 1)τή ναυτική ὁρολογία ποῦ
ξρησιµοποιεῖται στήν Πάργα (λεξικογραφικῶς καί µέ σηµειώσεις,
παρατηρήσεις, ἐτοιµολογία κ.λ.π.) 2) τούς Καιρούς (ἀνέµους κ.λ.π.), τήν
ὀνοµατολογία τους (λεξικογραφικῶς) µέ χαρακτηρισµούς, προβλέψεις κ.α.
3)τήν ὀνοµατολογία τῶν ψαριῶν, θαλασσινῶν, µέ παρατηρήσεις,
παραδείγµατα, συνήθειές τους κλπ. 4)Τά περισσότερο γνωστά καί
χρησιµοποιούµενα ψαρέµατα (µέ περιγραφή ὁρολογία, ἐξαρτήµατα,ψαράτικες
δεισιδαιµονίες καί προλήψεις) 5) Ὀνοµατολογία τῶν πιό γνωστῶν πλωτῶν
µέσων καί ἐξαρτηµάτων καί 6) Τοπονύµια θαλασσινά καί στεριανά, πού θά
εἶναι καί ἡ σύνδεσις µέ ἑπόµενη µελέτη λαογραφική πού θά περιλαµβάνῃ ᾿ότι
ἀφορᾷ τήν Παργινή στεριανή λαογραφία.
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Α) ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Λεξ/κῶς)
µέ σηµειώσεις, παρατηρήσεις, ἐτυµολογία,
προέλευσι κάθε λέξεως, παραδείγµατα κλπ.

Ἡ ναυτική ὁρολογία τῆς Πάργας (῾όµοια σέ πολλά σηµεῖα µέ τή
γενικώτερη Ἑλληνική), εἶναι ἐπηρεασµένη ἀπό τήν Ἰταλική γλῶσσα πού εἶναι
ἡ ναυτική γλῶσσα, όξι µόνον τοῦ βορείου τµήµατος τῆς λεκάνης τῆς
µεσογείου), ἀλλά σξεδόν ὁλόκληρης καί ακόµα έξω ἀπό αὐτή. ῾
η ἐπήρεια εἶναι πιό ᾿έντονη γιά τήν Πάργα πού ᾿έζησε κάπου 400 χρόνια ᾿από
Βενετική ἐξάρτηση. Μιά προσεκτική µελέτη τοῦ Παργινοῦ ἰδιώµατα πείθει
῾ότι είναι ἀπό τά πιό καθαρά καί εὐχάριστα ἰδιώµατα τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾿έθνους.

Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ:
Ἀβάλη (ἡ):οὐσ. µικρός κόλπος, συνήθως ἀνάµεσα σέ βράχια, πού δέν
τόν πιάνει συνήθως ὁ ἀέρας, ῾όπως ἀκριβῶς τά Νορβιγικά φιόρδ σέ
µικρογραφία (µακρόστενος καί µέ µεγάλο, σχετικά, βάθος). Προέρχεται ἀπό
τήν Ἰταλική λέξι AVALA: κοιλάς, κοίλωµα/.πρβλ. ‘Καλάρισα τά παραγάδια
ἀπό τήν ἀβάλη τῆς Σπλάντζας µέχρι τή Φυσαριά’.-
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Ἀβαράρω (ῥ): ἀπωθῶ, κρατῶ σέ ἀπόσταση πρβλ. “λύσε τούς κάβους
γλήγορα καί ἀβάρα νά σαλπάρουµε”, “῾όσο το πού νά φέρω τό πετρέλαιο ἐσύ
ἀβάρα (᾿ή ἀβαράρισε) τή βάρκα νά µή τρακέρνῃ” (βλ. ἀβαρία).

Ἀβαρία (ἡ): Τό πέταγµα τοῦ φορτίου ᾿ή ᾿άχρηστων ἀντικειµένων σέ
περίπτωσι κινδύνου γιά ν’ ἀλαφρύνῃ τό σκάφος πού κινδυνεύει (ἐκ τῆς Ἰταλ.
ΑVARIA- ΑVARIARE) πρβλ. “Καλά πού το᾿ύκοψε τοῦ χαιδοκαπετάνιου
κι’ ᾿έκανε ἀβαρία ἀλλοιῶς θ᾿άχε πάρει τόν κόσµο στό λαιµό του”.-

Ἀβόζο: ἐπιρ., σιγά, µαλακά, ῾ήπια πρβλ. “τράβα τό κουπί ἀβόζο- ἀβόζο
καί µέ τό µαλακό µἠ βρῇ σέ ξέρες ἡ βάρκα”.-

Ἀγάλι: ἐπιρ. Σιγά-σιγά.-

Ἀγαντάρω & ἀγαντέρνω (ρ): τραβῶ (κουπί κυρίως) µέ όλη µου τή
δύναµι. Πρβλ. “ἀγάντα νά πιάσουµε κάβο γιατί µάς πέταξε ὄξω ἡ θάλασσα”.-
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Ἀγάντσο: ἐπιρ. τό ἔντονο τράβηγµα τοῦ κουπιοῦ καί κάθε ἔντονη
προσπάθεια.-

Ἀγέρας: (ὁ): οὐσ. ὁ ἀέρας (ἡ κατεύθενσις του, ὁ καιρός) πρβλ. “Τόν
πῆρε στό γαρµπῆ τόν ἀγέρα”.-

Ἀγιοῦτο (τό): ἀπό τήν Ἰταλ. Aiuto, βοήθεια συµπαράστασις,
ἐνίσχυσης. Ρήµα:ἀγιουτάρω καί ἀγιουτέρνω: βοηθῶ ἐνισχύω.Πρβλ “∆ῶσε ἔνα
ἀγιούτο, Τσίλη, φώναξε καί τόν Νικόλα ν’ἀγιουτάρῃ κι’ αὐτός ”.-

Ἀγγάρεια & ἀγγαρία (ἡ):καταναγκασµός, ὑποχρεωτική ἐργασία. Πρβλ.
“µᾶς πήρανε τότες οἱ Γερµανοί ἀγγάρεια, ἀγγαρέψανε (ρ. ἀγγαρεύω) όλο τό
κόσµο” ἐκ τῆς Ἰταλ. Angaria-Angariare.-

Ἀγκιστρώνω (ρ): ἡ προσπάθεια πού κάνω τινάζοντας τό καλαµίδι ἤ
τινάζοντας τήν πετανιά νά µπήξω τό ἀγκίστρη στό στόµα τοῦ ψαριοῦ.-
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Ἀγκωνή (ἡ): ἰδιωµ.λ. :ἡ γωνία, τοῦ ψωµιοῦ, τοῦ σπιτιοῦ καί
γενικά.Πρβλ. “Κόψε µού µιάν ἀγκωνή ἀπ’τό καρβέλι”,”ἐσύ κάτσε στήν
ἀγκωνή σου καί µή µπαίνεις στή µέση”.-

Ἀγκώνω (& ἐγκώνω) (ρ.): φουσκώνω, χορταίνω, τρώγω, κατά κόρον.
Πρβλ.”ἔφαε, ἔφαε ἕναν περίδροµο µέχρι πού ἄγκωσε”. Ἡ µεταβολή τῆς
θάλασσας ἀπό τή γαλήνη σέ τρικυµία (κυρίως τό ἐγκώνω) παραγ. ἀπό τό (ρ.)
ογκοῦµαι διογκοῦµαι.

Ἀερικό (τό): ὑπερφυσική δύναµι µέ καταστρεπτικές ἱκανότητες εἰς βάρος
τοῦ ἀνθρώπου” πρβλ. “Τοῦ πέρασε ἀερικό (καί ἀγερικό) καί τοῦ πῆρε τή
λαλιά”.-

Ἀθούρα (ἡ): Ὁµίχλη, καταχνιά ἀλλά καί ὑδρατµοί ἥ καπνός, πού
ἐµποδίζουν τό κοίταγµα.-

Ἀλάργα: Ἐπιρ. µακρυά (τό ρῆµα ἀλλαργεύω) ἀποµάκρυνσις. Πρβλ.
ἀλλάργινός.
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Ἀλαφρυός (ὁ):ἐπιθ. ἐλαφρός, ἐλλειποβαρής ὁ ἄνθρωπος πού δέν στέκει
καλά στά λογικά του (ἔχει χάσει τό κανονικό βάρος τοῦ µυαλοῦ).-

Ἀλέγρος (ὁ):ἐπιθ. εὔθυµος, χαρούµενος (ἐκ τῆς Ἰταλ. Alegro) ρῆµα
ἀλεγραρω καί ξαλεργάρω:τό ρίχνω ἔξω, διασκεδάζω πρβλ. “Πᾶµε στά βιολιά
νά ξαλεγράρουµε λίγο”.-

Ἀλέστος:ἐπιθ.ὄρθιος, ἔτοιµος γιά δράση (ἐκ τῆς Ἰταλ.
Allestia) πρβλ. “ἀλέστα. ἀκαµάτηδες, πού τό ρίξατε στόν ὕπνο καί µάς πέταξε
ὅξω”.-

Ἄλτο (τό):ἐπιθ., τό ὕψος µιανοῦ πράγµατος πρβλ. “Τά δύχτια µού
᾿έχουνε µονάχα δύο ὀριές ἄλτο καί µοῦ φεύγουνε οἱ παλαµίδες γιατί δέν
ξενερώνουνε τά φελλά”.(ἐκ τῆς Ἰταλ. Alto=ὑψος, ὑψιλός).-

Ἄµάντι (-τις): ἐπίρ. ὅταν ἐφ’ὅσον (Σηµ. τό “ς” εἶναι εὐφωνικό &
µπαίνει ὅταν ἡ ἑπόµενη λέξις ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν) πρβλ. “ἅµατι θέλεις ἔλα
πάρε, γιατί ἅµαρτις ἔρθῃ ἡ νύφη δέ θά σοῦ δώκῃ”.-
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Ἀµολάω (ρ.):ἀφήνω, ἐγκαταλείπω (ἀλλά καί µολάω). Πρβλ. “Μόλα
στά σβέλτα τή σαµαδούρα µή µᾶς τή πάρει ἡ προπέλα”, “Αὐτό τ’ἀµολήκανε
µικρό οι γονηοί του στό δρόµο καί τώρα δέν τό κάνουµε καλά”.-

Ἀµµουδέρα (ἡ):κοµµάτι τοῦ γυαλοῦ µέ ἄµµο, ἀνάµεσα ἀπό βράχια,
µαζύ µέ τό µέρος πού συνεχίζει µέσα στο βυθό.

Ἀµπαλάρω (ρ):ἐκ τῆς Ἰταλ. Abba-llare. Συµαίνει συσκευάζω,
ἐτοιµάζω τά πράγµατά µου, τά σύνεργά µου.-

Ἀµπάσσος (ὁ):ἐπίθ. Χαµηλός, βαθύς.Ἐκ τῆς Ἰταλ. Basso πρβλ. “Ἡ
βάρκα τοῦ Γολάκη εἷναι πολύ ἀµπάσσα καί µοῦ κόβετε ἡ µέση νά τραβάω
κουπί”, “Μή φουντάρεις γιατί τα νερά ἐδώ εἶναι ἀµπάσσα καί δέν ἔχουµε τόσο
κάβο”.-

Ἀναγκάζω (ρ): Ὑποχρεώνω κάποιον νά βιαστῇ. Πρβλ. “Ἀνάγκασε
γλήγορα τό νετάρισµα γιατί µαύρισε”.-
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Ἀνασπάζοµαι (ρ): Φιλῶ, ἀσπάζοµαι (κυρίως εἰκονίσµατα καί κατά τό
“∆εῦτε τελευταῖον ἀσπασµόν” τούς νεκρούς).-

Ἄναυλος (ὁ): Τό καΐκι πού εἶναι χωρίς δουλιά (ναύλο) ἀλλά καί ἐκεῖνος
πού δέν ἔχει τα εἰσιτήριά γιά νά ταξειδέψῃ. Πρβλ. “Πήγε µέ 10 λίρες στήν
τσέπη καί γύρισε ἄναυλος (καί “ἄναυλα”), δηλ. µέ χρήµατα ἄλλου”.-

Ἀνεµόβροχο (καί ἀνεµόβροχο) Τό): Σταγόνες θαλασσινοῦ νεροῦ πού
παρασέρνει δυνατός ἀέρας. Καί

Ἀνεµούρα (ἡ):οὐσ. Πρβλ. ∆έν µέ πῆρε (ἔβρεξε) τό κῦµα ἀλλά τί τό θές
µ’ἔκανε ζούτσα ἡ ἀνεµούρα”.-

Ἀνέσωστος (ὁ):Ἐπιθ. τό παιδί πού δέν συµπλήρωσε ἐννηά µήνες στή
κοιλιά τῆς µάνας του καί ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔξει τέλεια σωµατική διάπλαση.
Ἐκείνος πού δέν συµπληρώνει τά κανονικά ξρόνια τῆς ζωῆς του πρβλ. “µπά
κακί ὦρα νά τούρθῃ τοῦ ἀνέσωστου (νά µή σώσῃ τά χρόνια του)”.-

17

Ἀνοίγω (ρ):Ἀποµακρύνοµαι ἀπό κάποιο συγκεκριµένο σηµείο π.χ. ἀπό
τό γυαλό, ἀπό τό νησί, ἀπό τό παραγάδι (ὅταν τα παίρνω ἀπό τή
θάλασσα).Πρβλ. “Ἄνοιξε τή πλώρη ἀπό τή στεριά”, “Ἄνοιξε τή βάρκα, γιατί
πήραµε τό παραγάδι ἀπό κάτου (ν’αποµακρύνῃ αὐτός πού εἶναι στά κουπιά τή
βάρκα ἀπό τό παραγάδι) καί θά ντέσῃ στό κοράκι”. Ἀνοίγοµαι= βγαίνω ὁ ἱδιος
ἀποµακρύνοµαι ἀπό κάποιο συγκεκριµένο σηµεῖο. Πρβλ. “Ἀνοίχτηκα µέ ὁριές
καί ὕστερα κουράστηκα καί δέν µπόριε νά γυρίσω πίσω”.-

Ἀνοιχτά: Ἐπίρ. µακρυά καί µακρυά ἀπό κάποιο σηµεῖο

Ἀντράλλα: Θόρυβος, σύγχυσι.-

Ἀπάγγειος (ὁ): ἐπιθ. ὑπήνεµος.(ρ.) ἀπαγγειάζω=δέν µέ ποιάνουν οί
καιροί. Πρβλ. “Πᾶµε στήν ἀβάλη τοῦ Μπάγκα νά κοιµηθοῦµε πού τ’
ἀπαγγειάζει”.-

Ἄπατα (τά): Ἐπιθ. τά νερά τῆς θάλασσας ἀπό τό βάθος πού δέν
µπορεῖ νά πατήσῃ στό βυθό ἄνθρωπος µέχρι τά πιο βαθειά-
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Ἀπίκο: Ἐπίρ. ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό ἔνα ὡρισµένο σηµεῖο τῆς θάλασσας,
τοῦ βυθοῦ ἐκ τῆς Ἰταλ. A picco πρβλ. “Χτές µοὕπεσε ἡ κουλούρα κοντά στό
Σκορδᾶ καί δέν τήν ἔβρισκα ποὖχε θολούρα. Σήµερα πῆγα µέ τά σηµάδια
ποὔβαλα καί τή βρῆκα ἀ π ί κ ο”, “Πάρε τά µπόσκα καί φέρ’τήν ἄγκυρα
ἀπίκο ν’άµαστε ἕτοιµοι γιά σαλπάρισµα”.-

Ἀποσέρνω (ρ): Σέρνω ἀπό πίσω. Tό ρῆµα ξρησιµοποιεῖται γιά τά
ψαρέµατα µέ “ἀπόσυρα” πρβλ. “ἀπόσυρα ἀπό τό Μοῦρτο ᾿ίσαµε τό Μοναστῆρι
καί οὖτε τσάκ δέν ἔκανε”.-

Ἀποστένω (ρ.): Κουράζοµαι, χάνω τίς δυνάµεις µου. Πρβλ. “∆έν µπορῶ
ἄλλο ἀπόστασα νά τραβάω ἔνα µερόνυχτο κουπί”.-

Ἀποστασιά (ἡ): Οὐσ. τό ρίξιµο τῶν διχτιῶν σέ ἐπίκερο σηµεῖο γιά ὄλη
τή διάρκεια τῆς νύχτας πρβλ “Ἔβαλα τά δύχτια ὅλα ἀποστασιά στή µπούκα
τῆς Σπλάντζας καί κάτι λέω νά ἀρπάξω ὄλη τή νύχτα”.-
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Ἀπρόντος (καί πρόντος) (ὁ): ἐπιθ. ἔτοιµος, πρόθυµος, γρήγορος. Ἐκ τῆς
Ἰταλ. Pronto πρβλ. “Σφύρα µου ἐσύ κι’ ἐγώ εἴµαι ἀπρόντος”. Καί σάν
ἐπίρηµα ἀπρόντο.-

Ἀράζω (ρ.): Σιγουρεύω ἕνα σκάφος ἀκινητοποιώντας το σ’ἕνα ὡρισµένο
σηµεῖο µέ τά δικά του µέσα (βλ. ἄγκυρα, ἀγκουρέττο, ρεµέτζα κτλ). Ἄλλες
λέξεις ἀραγµένος, ἄραγµα, ἀραξοβόλι (ἀγκυροβολιό).-

Ἀράπικο (τό): Σκαρί αἰγυπτιακού καϊκιοῦ κακοµούτσουνο καί
κακότεχνο.-

Ἀργάτης (&ἐργάτης) (ὁ): Σύστηµα ἀπό µοχλούς στό µπροστινό µέρος
τοῦ καϊκιοῦ γιά ν’ ἀνεβάζει τήν ἄγκυρα ὅταν εἶναι µεγάλη.-

Ἀριβάρω (ρ.): Ἔρχοµαι, φτάνω. Ἐκ τῆς Ἰταλ. arrivare πρβλ. “Μᾶς
ἀριβάρισε κι’ ὁ κυρ-Θανάσης κουνιστός λυγιστός”, “Γλήγορα µωρές στίς
βάρκες γιατί ἀριβάρισε τό παπόρι”.-
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Ἀρµατοσιά (ἡ): Ὅλα τά ἐξαρτήµατα πού χρειάζονται γιά ν’ἀρµατωθῇ
ἕνα σκάφος, ἀλλά καί ἕνα παραγάδι, µιά πετονιά. Καί

Ἀρµατώνω (ρ)= ἐτοιµάζω µέ όλα τά πράγµατα πού χρείαζεται για
λειτουργήση να σκάφος κ.λ.π. Π.χ : γιά τό ἀρµάτωµα τη̄ς βάρκας
χρείαζονται:τἀ κουπιά ,τὀ πάνι, τό τιµόνι η̆ ἀντένα, τό ᾰρµουρο,τά ξάρτια.Γιά
τό ἁρµάτωµα τοῦ : η̆ κόφα, η̆ µάνα, τά παράµαλλα, ἀγκίστρια,οἰ κολῶκες,τά
καλαδούρια .κ.λ.π

Ἀρµενα (τα)= ούς.τά σκοινιά η̆ σιδερόσκοινα πού εἶναι δεµένα ἀπο τήν
κορφή τοῦ ἆρµουρου µέξρι τά πλευρά τή πρύµη κάι τήν πλώρη τού σκάφους ,
ἀλλά καί Ξάρτια.

Ἀρµενίζω (ῥ.)=ταςειδὐω µέ καῖκι.Σηµαίνει συνήθως

καῖκιµε πανιά καί µάλιστα µ᾿ὁλα τά πανιά καί µάλιστα µ᾿ὁλα τά πανιά του
ἀνοιγµένα .᾿Άλλ.λέξ ἀρµένισµα (τό) , ἀρµενιστής (ὀ).

Ἀρµίδι (τό)=νας σπάγγος η̆ στριµµένη τρῖχα η̆ µεταξότριχα η̆ νάϋλον,
σέ µάκρος ἀνάλογα µέ τό βάθος πού χρησιµοποιεῖται κ.λ.π µέ ἀγκίστρια ,
βολιά καί φελλό γιά νά τυλίγεται γὐρω του.
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Ἀρπάζω (ῤ.)= πιάνω κάτι,κυρίως ψάρια. Πρβλ.”χτές τό βράδι µέ τίς
πετονιές ἁρπάξαµε κάτι ψαράκια.Ἁρµάζοµαι=ἐξάπτοµαι,στήνω καυγᾶ µέ
κάποιον,πρβλ.”ἁρπάχτηκαν ὁ Γόλης ὁ Ποπορῖκος µέ τόν ἀδερφό του”.

Ἀρόδου=ἐπιρ.να συγκεκριµένο σηµεῖο µακρυά ἀπό τό γιαλό.Κυρίως
λέγεται ἀρόδου τό ᾰραγµα ἐνός σκάφους ἀνοιχτά µέ τήν ἀγκυρά του χωρίς νά
εἶναι δεµένο σέ ἀποβάθρα,στεριά η̆ ᾰλλο σκάφος.Πρβλ:”∆ε µοῦ ᾰρεσε ἡ
λεβαντιέρα καί πῆγα τή βάρκα ἀρόδου στό νησί”._

Ἀσαβούρωτος(ὁ)=ἐπιθ.αὑτός ποῦ δέν χει σαβοῦρα(ρµα)ὁ
αµφιταλαντευόµενος._Τό σκάφος πού δέν χει σαβούρα εἶναι ἀσταθές στήν
κακοκαιρία καί επικίνδυνο γιά µπατάρισµα.Μεταφ.ὁ ἀσταθής,ὁ ἀκαταλόγιστος
ᾰνθρωπος._

Ἀστραψιά(ἡ)=ἡ ἀστραπή.//Κατάπληξις.Πρβλ.”τοὖρθε ἀστραψιά µόλις
ἀκουσε αὐτή τήν κουβέντα”._

Ἀστοχάω(ρ.)=ἀµελῶ,ξεχνῶ,λησµονῶ.-
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˘Αστρι(τό)=οὐσ.τό ᾰστρο.ΠΡΒΛ.:”επῆγα ρίτα µέ τ᾿ ᾰστρι τῆς µερός
γιατ᾿ ἦταν θάµπωµα καί δέν βλεπα τήν Πάργα”,”τά µατάκιασ᾿
ἀδερφοῦλα,τόνα τ᾿ ᾰστρι τᾰλλο ἡ πούλια”.//Ὁ ἀστερίας τῆς θάλασσας._

Ἀτζαµῆς(ὁ)=ἐπιθ.ἀδέξιος ᾰπειρος(τουρ.λέξις)._

Αὐγατίζω(καί
αὐγατάω)=ρ.πληθαίνω,πολλαπλασιάζοµαι.ΠΡΒΛ.”ᾰµατι σταµατήσουνε τά
περάντζιά θά αὐγατισῃ τό ψάρι”._

Αὐγωµένο(τό)=επιθ.τό ψάρι πού βρίσκεται στήν ὠοτοκία καί ἡ κοιλιά
του εἶναι γεµάτη ἀπό αὐγά._

᾿Αφριά (ἡ)=οὐσ.ὁ ἀφρός πού σχηµατίζεται ἀπό τό χτύπηµα τῶν
κυµάτων στούς βράχους καί µεταξύ τους.
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Ἀψάρευτος(ὁ)=τόπος πού δέν χει ψαρευτῆ καί ἑποµένος,εἶναι γεµᾶτος
µέ ψάρια._

Ἀψυχάω(ρ)=υπολογίζω κάτι πάρα πολύ.Πρβλ.”Ἐγώ,µωρέ, εἶµαι
κουβαρντᾶς δέν τ᾿ ἀψυχάω τά λεφτά σάν κι ᾿ ἐσένα”._

Β
Βάρδα(προστ.)=ἀνοῖξτε δρόµο,προσέχτε.Ἐκ τῆς Ἰταλ.guarda p gaurdare

Βάρδια(ἡ)=φρουρά,σκοπιά.πρβλ.”ἀπόψε χω βάδρια στό
µπαλαοῦρο(βλ.Βάρδα)._

Βαρδιάνος(ὁ)=αὑτός πού χει σκοπιά,ὁ φρουρός._

Βαραίνω-ρ.ἀποκτῶ βάρος.Εῠχρηστορ. γιά νά δείξῃ τι τό ἀρµίδι,ἡ
τονιά,τό παραγάδικ.λ.π.,πιασε ψάρι καί “ρχεται βαρύ”η̆ “ἐβάρυνε”.//Ὀ
ἐτοιµοθάνατος ἀσθενής πρβλ.ὁ δεῖνα ἐβάρυνε,πῆγε ὁ παπᾶς νά τόν
µεταλάβῃ”._
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Βαρίδι(τό)=κοµµάτι ἀπό µολυβι,σίδερο κ.λ.π. πού χρησιµοποιεῖται γιά νά
βυθίζεται ἡ πετονιά.∆ιαφέρει ἀνάλογα µέ τό βάθος πού ψαρεύεται,τά
ρέµµατα,ἀλλά καί τό εἶδος τοῦ
ψαρέµατος(καθετή,φελλουρί,ἀπόσυρτο,δίχτυ).Βαρίδι ἐπίσης λέγεται τό βάρος
ποῦ χρησιµοποιεῖται γιά τήν βυθοµέτρησι (βλ.ρ.σκανταγιάρω)._

Βαρυός(ὁ)=ἐπιθ.”ρχεται βαρυός(βλ.βαραίνω)._

Βαρῶ(&βαράω)=ρ.χτυπάω.δέρνω,σκοτώνω.Πρβλ.”βάρεσαπολύ ψάρι ἐψές
µέ τό καµάκι”,”Μιά φορά βάρεσα ἑκατό ὀκάδεςυ σάλπες µ ᾿ να τριτσέλι”._

Βάφω=ρ.ἀφορᾷ κυρίως τό βάψιµο τῶν διχτυῶν καί παραγαδιῶν,γιά
περισσότερη ἀντοχή,µέ πεῦκο.˘Αλλες λέξεις,βαµµένος,ᾰβαφος,ξέβαφος κ.λ.π.

Βγάζω=ρ.τραβῶ τό παραγάδι,ἀνασύρω κάτι ἀπό τό βυθό κ.λ.π.//Κερδίζω
χρήµατα._
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Βέρος(ὁ)=ἐπίθ.ἐκ τῆς Ἰταλ. Vero,ἀληθινός ,γνήσιος.Πρβλ.”Ὁ
Βαγγέλης ὁ Παπύρης εἶναι Παργινός βέρος”,”τό κρασί αὐτό εἶναι βέρο
Ἀλευκιµµιώτικο”._

Βίζιτα(ἡ)=οὐσ.ἡ ἐπίσκεψις,ἡ ᾰφιξις .Πρβλ.”Μᾶς κάνανε τή βίζιτα οἱ
ρουφιοί,ἑτοίµασε τό µασοῦρι”.Ἐκ τῆς Ἰταλ.visita-toure.

Βίρα:παραγγ.τοῦ ῥ.βιράρω καί βιραίρνω=ἀνασύρω,σηκώνω(ἐκ τῆς
Ἰταλ.virare=περισρτέφω).Ξεκίνησε ἀπό τή σηµασία τοῦ βιράρω τήν
ᾰγκυρα”,γιατί γίνεται µέ περιστροφή τῆς µανιβέλλας._˘Αλλες
λέξεις:βιραρισµένος καί βιράτος καί βιράδος(ὁ),βιράρισµα(τό)._

Βίτσιο(τό)=ἰδιοτροπία,ξις,συνήθεια κακή(Ἐκ τῆς Ἰταλ.vizio)

Βόγα=Προστ.”τράβα µέ τό κουπί.Πρβλ.”Σία τό δεξί,βόγα τό
ἀριστερό,διαλέµπα µέσα σου καί τρριξες στήν ξέρα=.Ἐκ τῆς Ἰτ.voga

Βολιᾶς(ὁ):βλ.βαρίδι._
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Βολίµι(τό)=κοµµάτι µολύβδου πού χρησιµεύει γιά τό βύθισµα στή
θάλασσα διαφόρων συνέργων ψαρικῆς(παραφθ.λεξ.µόλυβδος)._

Βόλτα(ἡ)=περοστροφή,γύρισµα,περίπατος.Ἐκ τῆς Ἰταλ.volta
πρβλ.:”Πάω στή βόλτα”:ταν µέ να σκάφος πλέω µέ τέτοια κατεύθυνσι ω̆στε
ὁ καιρός νά εἶναι στά πλευρά τοῦ σκάφους,ὁπότε(ἱδίως ἡ βάρκα)παίρνει µεγάλη
κλίσι µέχρι πού φαίνεται τό κοράκι της.Θέλει δεξιοτεχνία ἀλλά εἶναι ἐπικίνδυνο
τό σκάφος γιά µπατάρισµα//Βόλτα(βάζω)δένω µέ δύο ἀντίστροφες περιστροφές
τοῦ σκοινιοῦ.//Βόλτα(κάνω)πηγαίνω περίπατο//Βόλτα(ᾰλλη µία)ἀκόµα µιά
φορά.˘Αλλ.λέξεις βολτάρω(ρ),βολτετζάρω(ῥ).

Βούλα(ἡ)=οὐσ.σφραγίδα//να χαρακτηριστικό σηµάδι//τό λακκάκι πού
σχηµατίζουν τά µάγουλα//βαλε τή Βούλα=τό ἐπεκύρωσε._

Βουλιάζω=ῥ.βυθίζοµαι,ναυαγῶ.

Βουτάω(ρ῾)=βυθίζοµαι στό νερό,κλέβω.˘Αλλ.λέξεις βουτιά=τό κάθετο
βύθισµα(“πιάνω πάτο”)καί µακροβοῦτι=βύθισµα στή θάλασσα σέ ὁριζόντια
κατεύθυνσι._
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Βουρλί(τό)=οὐσ.καί ρῆµα βουρλιάζω=περνάω ψάρια σέ σπάγγο ἀπό τά
µάτια η̆ σπάραχνά τους καί τά κάνω σέ ωρισµένο βάρος(π.χ.µισιοκάρικο
βουρλί,κατοδραµίσιο κλπ).Ἀπό τό βοῦρλο,διότι παλαιότερα πού οἱ σπάγγοι ἦταν
πολύτιµοι,τά βουρλιά γινόταν ἀπό τό γνωστό βοῦρλο πού ἦταν φθηνό καί
εῠκολο τό πέρασµα µ΄ αὑτά τῶν ψαριῶν.Παρ/σις:, στήν Πάργα σχεδόν µόνο τά
λεθρίνια γίνονται βουρλιά.

Βόχα & Μπόχα(ἡ)&Μποχός(ὁ)=δυσοσµία,κακοσµία.πρβλ,˘Οπως
η̆µουνα κοντά του καί ξέρασε µοὖρθε νας µποχός πού κόντεψα νά ξεράσω κι ᾿
ἐγώ”._Ἀλλά “Μποχός”καί

σκόνη._

Βροχάδα(ἡ)=ξαφνική,κυρίως,βροχή.Πρβλ:”Πᾶµε γιατί φέρνει
βροχάδα”._

Βρώµα(ἡ)=ἀκαθαρσία γενικά,ἀλλά ἡ µᾶζα περισσότερο πού
σχηµατίζεται ἀπό σαπιόφυκο,µετά ἀπό φουρτούνα καί ἐµποδίζει τό ψάρεµα
λερόνοντας καί κρύβοντας τό δόλοµα._
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Βρώµιο & Βρώµικο(τό)=ψάρι πού χει ἀποσυντεθῇ.Ἀρχίζει πάντοτε
ἀπό τά σπάραχνα γἰ αὐτό καί ἡ παροιµία “τό ψάρι βρωµάει ἀπ ᾿τό κεφάλι”
καί µέ µεταφορική σηµασία._

Γάβρια(ἡ)=οὐσ.Σύστηµα σκαλωσιᾶς ἀπό ξύλα γιά τό µπήξιµο πάλων
στό βυθό τῆς θάλασσας µέ σκοπό τήν κατασκευή µπόντε.Χρησιµοποιεῖται
ἀνέκαθεν στήν Πάργα γιά τό φτιάξιµοτοῦ ξύλινου µποντέ της.Μοιάζει µέ
καρµανιόλα,ἀλλά ἀντί γιά λεπίδι χει να µεγάλο καί βαρύ ξύλινο “τάκο”πού
βιράρεται καί µαινάρεται σφυροκοπῶντας τόν πάλο._

Γαΐτα(ἡ)=εἶδος καϊκιοῦ ἀπό τά πιό συνηθισµένα στήν Πάργα,εὐσταθές
καί κατάλληλο γιά τό ἀνοιχτό πέλαγός της._

Γειάνω(ῥ)=γίνοµαι καλά,ἐπαυλώνεται να τραῦµα µου κ.λ.π.

Γιαλός(ὁ)=Ἠ γραµµή πού ἡ θάλασσα συναντάει τή στεριά,ἀσχέτως
ᾰν εἶναι βράχος,ᾰµµος η̆ χῶµα._
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Γιαλί(τό)=σύνεργο τῆς ψαρικῆς”˘Ενα κοµµάτι γιαλί στόν πάτο µιᾶς
λάτας,στοκαρισµένοκαλά γύρω-γύρω.Τό βυθίζει ὁ ψαρᾶς στή θάλασσα καί
κιαραίνει τό βυθό ταν χει κῦµα.

Γκατζάος &Γατζάος(ὁ)=εἶδος(σκαρί)καϊκιοῦ.βλ.πλωτά._

Γκουβέρνο(τό)=ἡ κυβέρνησις καί εἰδικώτερα τό κυβέρνηµα ἑνός
σκάφους.Ἐκ τῆς Ἰταλ.Governo nare

Γλέπω(ῥ)=ἰδιωµ.βλέπω,ἐξ ῐσου εῠχρηστο µέ τό βλέπω._

Γλοῦπος(ὁ)=τό ἐπάνω µέρος τοῦ µπουκαλιοῦ καί κάθε δοχείου γιά
νερό.Μεταφ.τό στόµα πρβλ.”Τοῦ ᾰφηκε ὁ πατέρας του ἀτράνταχτη περιουσία
κι ᾿ αὐτός τήν ρριξε στό γλοῦπο”._

Γλύτσα(ἡ)=εἶδος σκουλικιοῦ τῆς θάλασσας ποῦ χρησιµοποιεῖταιγιά
δόλος βλ.ὀνοµατολ.ψαριῶν._
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Γνέφια(τά)=τά σύννεφα.πρβλ.”Γιόµισε ὁ οὐρανός µέ γνέφια”._

Γογγύλι(τό)=να ἀπό τά κοµµάτια στά ὁποῖα χωρίζεταιἑνα
ψάρι(σµέρνα η̆ σκυλλόψαρο συνήθως)ἀκριβῶς στήν ᾰρθρωσι τοῦ σπονδύλου._

Γοδάρω(ῥ)=ἀπολαµβάνω να πρᾶγµα,τό ευχαριστοῦµαι.Ἐκ τῆς
Ἰτ.godere πρβλ.Πῆρα ναν κέφαλο ὀκάρικο,τόν κανα νταβᾶ µέ πατάτες καί
γοράραµε λοι στό σπίτι”.˘Αλλ.λεξ.Γοδάρισµα.

Γουλίζω(ῥ)=Χτυπῶ τό χταπόδι (η̆ ζουλιάκο) καί τό τρίβω ἀπάνω σέ
γρέντζο βράχο,βρέχοντας το µέ νερό γιά νά µαλακώσῃ.Πρβλ.”Τοῠδωκα τό
χταπόδι καί µοῦ τό γουλισε,τκανε λουκούµι”,”Κακοµοίρη µου,θά σ᾿ ἁρπάξω
καί θά σέ γουλίσω σάν χταπόδι.Οἱ ψαράδες λένε τι γιά νά γουλιστῇ καλά τό
χταπόδι θέλει σαράντα χτυπήµατα πρῶτα κι ᾿ ῠστερα τρίψιµο.˘Αλλες
λέξεις:γούλισµα,γουλισιά(ἡ).
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Γοῦρι(τό)=οἰωνός,εὐχή,αῐσιο
ἀποτέλεσµα(ἀντιστ.᾿Ιταλ.augourio).Λέγεται καί
ἀγοῦρι.˘Αλλ.λέξ.γουρλίδικος,ἀγουρλῆς,γουρλῆς(ὁ)._

Γοῦρµος(ὁ)=ὁ ω̆ριµος.Πρβλ.-“Τά σταφύλια εἶναι γοῦρµα”//τόν
γούρνανε στό ξύλο”(τόν δειρε
πολύ).˘Αλλ.λ.γουρµαίνω,γουρµάζω(ῥ)γουρµασµένος(ὁ)._

Γράβα(ἡ)=σπηλιά σέ βράχο.˘Απειρες καί πολύµορφες στόν Παργινό
γιαλό._

Γράδος(ὁ)=Ὀ βυθός πού παρουσιάζει πολλές ξέρες καί ἐποµένως,πολλά
ντέµατα γιά τά παραγάδια καί τά δίχτυα,µέ πετρωµένα θαλάσσια
φυτά.πρβλ.γραδιό,ραϊδιό κλπ.ᾰλλων ἰδιωµάτων.Παῤ λες τίς δυσκολίες στό
πάρσιµο τῶν διχτυῶν καί παραγαδιῶν στό γράδο,οἱψαράδες διακινδυνεύουνε τό
καλάρισµα ἐκεῖ γιατί εἶναι πάντα ψαρότοπος._
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Γρέντζο(τό)=ἐπιθ.Τό ἀντικείµενο πού παρουσιάζει ἀνώµαλη
ἐπιφάνεια.Ἐκ τῆς Ἰταλ.greggio= ἀκατέργαστη//ᾰγριος καιρός.//κακότροπος
ᾰνθρωπος

Γρῦλος(ὁ)=τι καί ἀργάτης(βλ.λέξι)._

∆ιάλος(ὁ)=∆ιάβολος,σατανᾶς πρβλ”᾿Αει στό διάλο,∆ιαλέµπα µέσα
του”ἀλλά και

∆ιάτανος(ὁ).πρβλ.”τί στό διάτανο σοὖρθε καί πῆγε µπονόρα-µπονόρα
νά θαλασσοπνιγῆς”._

∆ιπλαρώνω(ῥ)=Βάζω να σκάφος σέ παράλληλη θέσι πρός τό µπόντε
τήν παραλία η̆ να ᾰλλο σκάφος.Τό διπλάρωµα τῆς βάρκας ἀπό τήν θάλασσα
στήν παραλία εἶναι καταστρεπτικό γιατί τή διαλύει καθώς καί κάθε
σκάφος,πολύ περισσότερο ταν γίνεται σέ βράχια.πρβλ.”Πελαγῶστε,µῶρες,ν᾿
ἀβαράτητε γιατί µᾶς διπλάρωσε καί θά µᾶς τσακίσῃ”._
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∆όλος(ὁ)=ταν ἡ θάλασσα χάνει τή γαλήνη της λέγεται τι “χει
γκωµα”ἐκ τοῦ γκου.

Ζουλάω(ῥ)=πιέζω µέ δύναµι.πρβλ”Ζούλιξε τό διασῶνι καί τοῠβγαλε τή
ρίζα”,ἀλλά καί
ζουπάω.˘Αλλ.λ.ζουλιγµένος(ὁ),ζούλιγµα,ζούπηγµα(τό)ζουπιγµένος καί
ζουπηµένος(ὁ)._

Ζουµί(τό)=ὁ κάθε ζωµός ἀλλά καί ὁ χυµός η̆ νερό πού βγάζουνε τά
ψάρια καί τά διάφορα θαλασσινά(κάβουρας,µύδι,χινιός κ.λ.π.)._

Ζούτσα (ἡ)=τό µέχρι τό κόκκαλο βρέξιµο ἑνός ἀνθρώπου.//τό
µουργέλαιο._Τήν ῐδια σηµασία χει καί ἡ λέξις Ζουψιά(ἡ)καθώς καί
µουσκίδι,µούσκεµµα._

Ζώνω(ῥ)=βάζω τήν ζωστῆρα µου.//περικλείω να σηµεῖο µέ τά διχτψα η̆
τά παραγάδια.πρβλ.”˘Αρχισα ἀπό τήν τζούντα τοῦ Κάστρου καί ζωσα τό
βάλτο καί τήν ξέρα τοῦ Μοναστηριοῦ.”
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Θάλασσα(ἡ)=ἐκτός ἀπό τή βασικήννοια της ἡ λέξις σηµαίνει να
δυνατό κῦµα.πρβλ.”Ἐκεῖ πού λέγαµε τι σκαπουλάραµε,φέρνει µιά θάλασσα
καί µᾶς καπελλώνει καί τούς τρεῖς.Μᾶς κανε ζούτσα “._//ἡ ἁλµύρα,ἡ
σαλαµούρα κ.λ.π. πρβλ.”Βάλτο µέσα σέ θάλασσα καί θά κρατήσῃ”,/Βρέξτο
µέ θάλασσα καί θά γειάνῃ”._

Θαλασσοπνίγοµαι(ῥ)=ποφέρω καί ταλαιπωροῦµαι µέχρι πνιγµοῦ
ταξιειδεύοντας στή θάλασσα._

Θαλασσωµένος=ἐπιθ.τό σκάφος πού χει µεγάλο βύθισµα καί
,ἑποµένως,εὑστάθεια.//να σηµεῖο τοῦ γιαλοῦ πού σέ µιά στιγµή εἶναι
ἀπλησίαστο ἀπό τρικυµία,ἐνῶ κανονικά εἶναι προσιτό._

Θάµπωµα(τό)=τό σούρουπο,τό λυκόφως.Πρβλ.”Νά ξεκινήσουµε
θάµπωµα γιά νᾰµαστε ἀπίκο µόλις βγῇ τό φεγγάρι”._

Θεραπεία(ἡ)=καλαµποῦρι πρβλ.”Τέτοια θεραπεία δέν τήν εῐιχαµε
µατακάνει λυθήκαµε στά γέλια µέ τά σκέδια του”._
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Ἰβάρι καί Βιβάρι(τό)= ἰχθυοτροφεῖο.ἐκ τῆς Ἰτ.vivario

Καβαλλίνα(ἡ)=ἀκαθαρσία τῶν ζῴων,κυρίως τοῦ ἀλόγου._cavallina

Καβίλια(ἡ)=µυτερό κοµµάτι σίδερο,εἰδικά φτιαγµένο γιά τό λύσιµο τῶν
κόµπων.Ἐκ τῆς Ἰταλ.cavilia

Καβετζάρω(ῥ)=πλησιάζω(πιάνω) να κάβο,ἀλλά καί τόν παραπλέω
η̆περιπλέω πρβλ.”᾿Αγάντα τόν κάβο ω̆σπου νά καβετζάρουµε κι ᾿από κεῖ καί
πέρα τ᾿ ἀπαγγειάζει”.˘Αλλ.λεξ.καβετζάρισµα.

Κάβος(ὁ)=τό ἀκρωτήριο,ἀνεξάρτητα ᾰν εἶναι µεγάλο
(πρβλ.ΚάβοΜπιάνκος)η̆ µικρό(πρβλ.Κάβο-Πριόνι)._

Καδένα(ἡ)=ἁλυσσίδα,κάθε µεγέθους καί σχήµατος(Ο η̆ Θ)._Ἰτ.catem
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Κάζο & Καζίκι(τό),δυσάρεστο συµβάν.Ἐκ τῆς Ἰταλ. Caso-πρβλ”Τέτοιο
κάζο νά πέσῃ µεσ΄ στό µποῦζο καί θά γένῃ πατόκορφος δέ θά τό µαταπάθῃ
στή ζωή του.”._

Καθαρή(ἡ)=πρόστυχη γυναῖκα,πόρνη._

Καθετή(ἡ)=πετονιά πού ψαρεύεται ἀπό τήν βάρκα,ἀπό βράχο πρός τά
κάτω(καθέτως).Γνωστή πολύ ἀλλά χι εῠχρηστη λέξις._

Κάθοµαι τό (ῥ)=Καθίζω τό σκάφος µέ τά ὑφαλά του
κάπου.πρβλ.”Τόκατσα τό µπατέλλο στό γιαλο καί πῆγα γιά τά
περιστέρια”,”Σαν δέν εῐχανε πῶς νά σωθοῦνε ἀλλιῶς ἐκάτσανε τό καϊκι στό
γιαλό καί πετάχτηκαν ξω”._

Καϊτσα(ἡ)=ᾰπνοια µέ ζέστη καί λιοπύρι._
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Καλαδοῦρι(τό)=να µικρό κοµµάτι γερό σπάγγο δεµένο στή µιάν ᾰκρη
ἀπό µιά κολώκα(βλ.λ.)σαµαδούρα κι ᾿ ἀπό τήν ᾰλλη µιά µακρουλή πέτρα η̆
να βαρίδι γιά τό καλάρισµα τῶν διχτυῶν,παραγαδιῶν κ.λ.π._

Καλάρω(ῥ)=Ρίχνω στή θάλασσα τό παραγάδι,τήν τράτα,τό δίχτυ,τό
σάκκο κλπ γιά νά ψαρέψω.˘Αλλ.λ.καλάρισµα,καλάδα(ἀπό τό ρίξιµο στή
θάλασσα ἑνός ἀπό τά παραπάνω εἶδη µέχρι τό πάρσιµο)._

Καλαφάτης(ὁ)=ὁ τεχνίτης πού ἀσχολεῖται µέ τό ἁρµολόγηµα,µέ τό
γέµισµα µέ στουπί τῶν ἁρµων,τό πέτσωµα ἑνός σκάφους.Ἐκ τῆς
Ἰταλ.calafato.ᾰλλες λεξ.καλαφάτισµα,καλαφατίζω,καλαφάτι(ἐργαλεῖο τοῦ
καλαφατίσµατος.//καλαφατίζω=συνουσιάζοµαι._

Καλµάρω(ῥ)=γαληνεύω,ἡσυχάζω.ἐκ τῆς Ἰταλ. Calma.γαλήνη.˘Αλλες
λ. Κάλµα,καλµαρισµένος,κάλµος//ψυχική γαλήνη,εἰρήνη._

Καλοθελητής(ὁ)=εἰρωνικά οἱ διαβολεῖς πού µεταδίδουν διάφορες
ἐνέργειες σέ ἐχθρικά πρός να πρόσωπο πρβλ.”Πήγανε οἱ καλοθελητάδες καί
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τοῦ τά σουρώσανε.Σχετική λέξις:ῥουφιᾶνος//οἱ ᾰνθρωποι ποῦ χουν δοσοληψίες
µέ τά λιµεναρχεῖα καί καταδίδουν παραβάσεις τῶν ναυτικῶν._

Καλωσυνεύω(ῥ)=χρησιµοποιεῖται τό ρῆµα γιά τόν καιρό ποῦ ἀπό τή
φουρτοῦνα περνάει στή γαλήνη(καλωσύνη)._

Κανάλι(τό)=Στένωµα τῆς θάλασσας,πορθµός.Ἐκ τῆς Ἰταλ.
canali.πρβλ.”Τό κανάλι τοῦ Μοῦρτου η̆ τό κανάλι τῶν Παξῶν κ.λ.π.

Κανοκιάλι(τ0)=πτυσσόµενο τηλεσκόπιο γιά να µάτι.Ἐκ τῆς Ἰταλ.
cannochiali

Κάντρο(τό)=εἰρωνική κφρασιις γιά ᾰσχηµο
πρόσωπο(εὐφιµισµός)πρβλ.”Μωρέ µοῦτρο γιά κάντρο”.Ἐκ τῆς Ἰταλ. cadro

Καπάρτισµα(τό)=φούσκωµα,καµάρι,περηφάνεια κ.λ.π.(Τουρ.λ.)
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Καπέλλο (τό)=κάθε κάλυµµα τοῦ κεφαλιοῦ ἀλλά καί τό τενεκεδένιο
κάλυµµα πού χρησιµοπιεῖται στήν πριά γιά νά µή στραβώνῃ τόν καµακαδόρο
φῶς της._

Καπελλώνω(ῥ)=σκεπάζω ἀπάνω-κάτω να ἀντοκείµενο µέ
ᾰλλα.//Τόπατόκορφο βρέξιµο(σκέπασµα µέ νερό)πρβλ.”Μη πᾶς µέ τό φελλουρί
στό στρογγυλό γιατί τό καπελλώνει ἡ θάλασσα”.˘Αλλ.λ.καπέλλωµα,φοῦντο
καπέλλο.

Κάπος(ὁ)= ὁ ἐπικεφαλῆς.Ἐκ τῆς Ἰταλ. capo //ὁ ᾰνθρωπος πού θέλει
νά κάνῃ τόν ἀρχηγό,τό σπουδαῖο.

Καραβούλια(ἡ)= Τό µπάσιµο τῆς βάρκας πρός τή θάλασσα πότε ἀπό
τή µιά µεριά καί πότε ἀπό τήν ᾰλλη Ποντζάρισµα.Συνηθισµένο παιγνίδι τῶν
µικρῶν παιδιῶν πού θέλουν νά φοβίσουν ᾰλλα µικρότερα πού εἶναι µέσα στή
βάρκα,φωνάζοντας ρυθµικά:Βούλια καρα-βούλια,στό βύθισµα κάθε πλευρᾶς τῆς
βάρκας._
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Κάργα=ἐπιρ.ταν τό σκάφος η̆ να δοχεῖο εἶναι τόσο γεµάτο ω̆στε νά
µή χωράῃ ᾰλλο(Ἰτ. carico).-

Καργάρω(ῥ)=γεµίζω να σκεῦος σο ποῦ νά µή χωράῃ ᾰλλο
.πρβλ.Καργάρισα τή βάρκα µέχρι τά µπούνια µέ ᾰµµο”,”Ἀµόλυσα σκότα καί
καργάρη-µέ τό πανί κι ᾿ η̆ρθαµε
φέρτε”˘Αλλ.λεξ..καργάρισµα(τό),καργάδος(ὁ)._

Κάργο(τό)=ἐφοδιασµός,προµήθεια,ἐπάρκεια σέ να εἶδος,Πρβλ.Πῆγα
γιά νά φέγγῃ στό ψάρεµα µέ ἀσετυλήνη,µέ να µπεκ συνήθως,γιά διάκριση
ἀπό τήν πριά.Χρησιµοποιεῖται(τό ἐργαλεῖο)γιά τό καλάρισµα,ξεµαγιάρισµα
τῶν διχτυῶν κ.λ.π.˘Αλλ.λεξ.Καρµουρέττο(µικρό καρµποῦρο),καρµπουρωσιά(µιά
δόσις καρµπούρου)προβλ.”˘Ολη τή νύχτα κανα τρεῖς καρµουρωσιές”._

Καρνάγιο(τό)= τό ἐργαστήριο πού κατασκευάζονται(σκαρώνονται)καί
ἐπισκευάζονται ξύλινα σκάφη.Συνήθως κοντά σέ θάλασσα καί στό ῠπαιθρο γιά
εὐκολία καθελκύσεως._
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Καρτεράω(ῥ)=καραδοκῶ,στήνω ἐνέδρα,περιµένω.Κυρίως γιά τούς
δυναµιτιστάς(βλ.ψαρέµατα)._

Καταγιαλίς=ἐπίρ.ξω-ξω στό γιαλό._

Κατακαβίς =ἐπάνω στό κάβο,στή ευθεῖα µέ τόν κάβο πρβλ.”Βάλε τή
γέκια καί κυβέρνα κατακαβίς”._

Κατάπλωρα=ἐπίρ.µεσ᾿ στήν πλώρη,µεσ᾿ τήν κορφή τῆς πλώρης._

Κατάπρυµα=ἐπίρ. µεσ᾿ στήν πλώρη._

Κατάπρυµα=ἐπίρ.κατά πρόσωπο καί “κατάφατσα”._

Κατεβάζω+παίρνω τά πανιά κ.λ.π. καί γιά τόν ἀέρα πού ρχεται ἀπό
να ὠρισµένο σηµεῖο καί,ἀπό τή στεριά._
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Κατεβατό (τό)=ὁ ἀγέρας πού ρχεται ἀπό τή στεριά,ἡ ἀπόγειος
αῠρα._

Κατσαδούρα(ἡ)=λα µαζί τά σύννεφα πού βρίσκονται στόν
οὐρανό”Κάτσε νά ἰδῶ ποῦθε πάει ἡ κατσαδοῦρα καί θά σοῦ πῶ τόν καιρό”._

Κάτω(του)βόλτα(ἡ)=ὁ δρόµος πρός τήν καταστροφή,τόθάνατο,τή
χασούρα(στά χαρτιά)Πρβλ.”αὐτός πῆρε τήν κατου-βόλτα δέν τόνε σώνει
τίποτα”._

Κενώνω(ῥ)=ἀδειάζω τό φαγητό ἀπό τήν κατσαρόλα στά
πιάτα.πρβλ.”˘Αντε κένωσε καµιά φορά,κυρά µου,καί λυσσιάξαµε στήν πεῖνα”.

Κεφαλάρι(τό)=οὐσ.ἡ κορφή,τό κεφάλι(τοῦ µπόντε,τῆς µηχανῆς)

Κιαραίνω(ῥ)=καθαρίζω,ξεδιαλύνω,σουρώνω.Ἐκ τῆς Ἰτ.λεξ. chiaro η̆
chiarire
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Κιάρος (ὁ)= ἐπίθ.ὁ στραγγισµένος καί κυρίως ,ὁ διαφανής.πρβλ.τα νερά
ἦταν κιάρα πού βλεπα δέκα ὀριές στόν πάτο”.ρριξα δυό σταγόνες λάδι καί
κιάρηνε λη ἡ ἀβάλη”θά τόν πάῃ στήν τραµουντάνα καί θά κιαρήνῃ._

Κιοῦπι (τό)=οὐσ.µικρό πήλινο δοχεῖο γιά λάδι ,νερό κλπ.(Τουρ.λ.)

Κλαπανίζω καί Κλαπανάω (ῥ)+χτυπῶ τόν ἀφρό τῆς θάλασσας µέ τόν
κλάπανο(βλ.ψαρέµατα)γιά νά φοβίσω τά ψάρια νά πέσουνε ἐπάνω στά δίχτυα
πρβλ.”Κλαπάνισε (&κλαπάνα) καλά γιατί εἶναι χωµένα µέσα στίς
τρύπες”.”∆ῶκε δυό κλαπάνους ἀκόµα καί πάµε ἀπό τήν ἀρχή νάτά πάρουµε”.

Κλείνω(ῥ)=περικλείω να σηµεῖο µέ τά δίχτυα κ.λ.π.//πηγαῖνω ἐπάνω σέ
να ὡρισµένο σηµεῖο (σύγκρινε µέ “ἀνοίγω”)πρβλ.”Κλεῖσε τήν πλώρη µέ τόν
κάβο”./Παρ/σις:στό πάρσιµο τοῦ διχτυοῦ η̆τοῦ παραγαδιοῦ,αὑτός πού τά παίρνει
δίνει συνέχεια παραγγέλµατα σ᾿ αὑτόν πού εἶναι στά κουπιά “ᾰνοιγε”,”κλεῖνε(σε)”η̆ ἀπάνω του (ἀπάνω πρός τό παραγάδι),γιά νά διευκολύνεται καί ν᾿
άποφεύγῃτά ντέµατα._
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Κογιονάρω(ρ)=κοροιδεύω,περιπαίζω,εκνευρίζω κάποιον.Ἐκ τῆς Ἰταλ.
cogionare,cogioni=ρχεις.Συνηωισµένη ἡ κφρασις “στά κολιόνια µου”=στούς
ρχεις µου._

Κολώκα(ἡ)=νεροκολοκύθα ξεραµένη πού χρησιµεύει γιά σαµαδούρα
παραγαδιῶν,διχτυῶν κλπ.//Χοντρικοµµένη καί κοιλαροῦ γυναῖκα.//Βάρκα µέ
κοιλιές,ἀργητή καί δύσκολη στά κουπιά._

Κόµπος(ὁ)=ναυτικό δέσιµο τῶν σκοινιῶν.Εἶναι ᾰπειροι καί απαραίτητοι
γιά τό ναυτικό ἐπάγγελµα._

Κόντρα=ἐπίρ.ἀντίθετα.Ἐκ τῆς Ἰταλ. contra πρβλ.”Κόντρα στόν
καιρό”,”Αὑτός ὁ ᾰνθρωπος λο κόντρα µοῦ τό πάει”.

Κοντραµπάντος(ὁ)=λαθρέµπορος.Ἐκ τῆς Ἰταλ. contra-bandiere.contrabantiera κατά τῆς σηµαίας τοῦ Κράτους.Μεγάλη ἦταν ἡ λαθρεµπορική
κίνησις στήν Πάργα(κοντραµπαντερία καί κοντραµπάντο)καί πού βρισκότανε
στήν Τουρκία,ἐνῶ οἱ Ἰόνιοι νῆσοι στήν Ἀγγλία η̆ ελεύθερες.
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Κοντρεστάρω & κοντραστάρω(ῥ)=ἐναντιώνοµαι σέ κάπιου τίς θελήσεις
η̆ τή δύναµι.ἐκ τῆς Ἰταλ. contrestare “Μή µέ κοντρεστάρεις,τό καλό πού σοῦ
θέλω,γιατί ἐσύ θά βγῇς ζηµιωµένος”._

Κόστα(ἡ)=οὐσ.ἡ ἀκτή ,ἡ παραλία.Ἐκ τῆς Ἰταλ. costa

Κοστάρω(ῥ)=στοιχίζω ἀξίζω. Ἐκ τῆς Ἰταλ.

costare

Κουβαλάω (ῥ)=µεταφέρω ἐµπορεύµατα,πράγµατα.//Κουβαλητής:ὁ
καλός νοικοκύρης πού ψωνίζει πολλά καί καλά πράγµατα γιά τό σπίτι
του.νεροκουβαλητής=ὁ ᾰνθρωπος πού εἶναι ὑποχείριο ἑνός ᾰλλου._

Κουλός(ὁ)καί κουλοχέρης=ἐκεῖνος πού χει κοµµένο τό χέρι
του.Συνηθισµένο φαινόµενο στήν Πάργα οἱ κουλοχέρηδες πού τούς κοψε τό χέρι
κάποιος δυναµίτης.Κουλοπόδαρος(ὁ)ἐκεῖνος πού χει κοµέννο τό ποδάρι του.//Θά
σέ κάνω κουλοχέρη”,”Θά στό κόψω τό κουλό σου”=σέ κάποιον πού ἀπλώνει τό
χέρι του σέ ξένα πράγµατα._
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Κουλούρα(ἡ)=οὐσ..πέτρινο,σιδερένιο η̆ τσιµεντένιο µεγάλο κουλοῦρι ποῦ
χρησιµοποιεῖται γιά τό ξέντεµα τοῦ παραγαδιοῦ καί τῶν διχτυῶν.Τό παραγάδι
περνιέται,ἀφοῦ κοπῇ,µέσα ἀπό τήν κουλοῦρα πού εἶναι δεµένη ἀπό να
µαζάρι(βλ.λ.)καί ρίχνεται µέσα στή θάλασσα µέχρι νά φτάσῃ στό σηµεῖο τῆς
ξέρας πού εἶναι ντεµένο.Ἐκεῖ “δουλεύεται”ἀπάνω-κάτω πού νά τό ζεντέσῃ
ξεµπερδεύοντας το η̆ κόβοντας τό χόρτο η̆ τό κοµµάτι τοῦ βράχου πού εἶναι τό
ντέµα.//Στρογγυλό σωσίβιο πού ὁ ᾰνθρωπος χώνεται ἀπό µέσα του.Εἶναι
διακοσµητικό στό ξάρτια τοῦ καϊκιοῦ καί γράφει συνήθως τό νοµα τοῦ καϊκιου
καί τόν ἀριθµό νηολογίου._˘Αλλ.λέξ.Κουλουρόσκοινο.

Κουµαντάρω(ῥ)=διευθύνω,διοικῶ,κυβερνάω(Ἰτ. comando-dare)
παραγ.λέξις κουµάντο:παρβ.”ᾰσ᾿ τά κουµάντα καί δούλεψε”,”στό
κουµαντάρισµα δέν τοῦ βγαίνει κανένας”._

Κουµπασσάρω(ῥ)= κυττάζω τόν καιρό ,κάνω ἐκτίµησι τοῦ καιροῦ,τόν
προβλέπω
Ἐκ τῆς Ἰταλ. Compasso=διαβήτης, compassare=µετρῶ µέ τόν διαβήτη.Πρβλ:
ἀνέβα βρέ µουτσόπουλο
στό µεσιανό κατάρτι,
νά κουµπασσάρῃς τό καιρό,
τό τί καιρός φυσάει(ἀπό τό Παργινό τραγ.”Τό ναυτάκι”)
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Κούπωµα(τό )=οὐσ.πῶµα,σκέπασµα καί πλάκωµα(βάρος)στό
στῆθος(ᾰγχος)

Κράζω(ῥ)=Φωνάζω δυνατά καί ξεφωνίζω ἀλλά καί καλῶ
κάποιον.Πρβλ.”τόν κραξα τόν κραξα ἀλλά αὑτός δέ µ᾿ ᾰκουσε”._

Κρίκος(ὁ)καί κρικέλι(τό)=δακτύλιος χρησιµοποιούµενος γιά διάφορες
δουλειές θαλασσινές(π.χ.κρίκος τῆς ᾰγκυρας,κρικέλι τῆς σκόταςκλπ.)

Λαγαρίζω(ῥ)=ξεκαθαρίζω ἑνα ὑγρο,µιά ἀβεβαιη
κατάστασι.Λαγαρός(ὁ):ὁ καθαρός,ὁ ἀµόλυντος._

Λαδιά(ἡ)=ἡ ἐλαιοσοδειά πού εἶναι γιά τήν Πάργα κάθε δεύτερο χρόνο
ἀπό τόν Ὀκτώβριο µέχρι τό Μάρτιο(βλ.καιρούς)//Τό καλάρισµα τῆς θάλασσας
µέ λάδι(βλ.σύνεργα ψαρικῆς)._

Λαµπικάρω(ῥ)=ἀποστάζω τσάµπουρα καί κάθε εἶδος πού µπορεῖ νά
παραγάγῃ οἰνόπνευµα ἀλλά καί καθαρίζω κάτι.//Λαµπίκος=τό καζάνι πού
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γίνεται ἡ ἀπόσταξις καί να πολύ καθαρό πρᾶγµα πρβλ:”τό καθάρισε καί µέ
τρινάλι πού γινε λαµπίκος”.˘Αλλ.λ.λαµπικάρισµα.//Τό καθαρό λάδι λέγεται
“Λαµπίκο”ἀλλά καί “Λαµπάντε” η̆ ”Λαπανταρισµένο”πού σηµαίνει τι τοῦ
χουν κάνει µία-δύο µεταγγίσεις ἀπό δοχεῖο σέ δοχεῖο καί καθάρισε._

Λασκάρω(ῥ)=χαλαρώνω,λύνω.Ἐκ τῆς Ἰτ.lascare
.πρβλ:”Λασκάρησε(η̆ λάσκα)λίγο τό πρυµιό νά βγῶ στ΄ µπόντε γιατί δέν
βγαίνει”.

Λάσκο(τό)=τό χαλαρό,τό λυµένο.Καί λασκάδο πρβλ.”καλά
εἶναιλασκάδα τά σκοινιά µή τά παίρνεις ᾰλλο”.//Ἐλευθερία.πρβλ.:τοῠδωκε
πολύ λάσκο καί πῆρε τό στραβό τό δρόµο”.˘Αλλ.λέξεις:λασκαρισµένος.

Λειψός(ὁ)=ἐλλιπής,ἐλλειποβαρής,ἀλαφρυός ἀπό µυαλό//Λειψή(ἡ)καί
Λειψό(τό)=ψωµί η̆ µποµπότα χωρίς προζύµι.

Λάντσα (ἡ) καί Λάντζα(ἡ)=να µακρύῐσιο καί στρογγυλό ξύλο
διαµέτρου 3-3,5 πόντους ,πλανιαρισµένο καλά πού στήν ᾰκρη του τοποθετεῖται
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τό καµάκι,ἡ χερα,ὁ πινολόγος κ.λ.π.(βλ.ψαρέµατα).Ἐκ τῆς Ἰτ.λέξεως
Lancia=λόγχη,δόρυ._

Μαγάρι=εὐχή=µακάρι,εῐθε νά γίνῃ(Ἰτ.) magari

Μαγαρίζω(ῥ)=ἀποπατῶ,λερώνω να ἀντικείµενο η̆,κυρίως,να
φαγητό.πρβλ.”Στό Καµίνι τά νερά εἶναι µαγαρισµένα ἀπό τούς µπόζους””Εἶναι
µαγαρισιά(ἀποπάτηµα)ἀπό σκύλο”,”Εἶχε δέν εἶχε τό µαγάρισε στά χαρτιά
Μεγαλοπαρασκευηάτικα”,”Πῆγε ξτές τό βράδυ καί µαγάρισε ξω ἀπό τήν
πόρτα τοῦ σπιτιοῦ
του”.˘Αλλ.λεξ.Μαγάρισµα,µαγαρισµένος,µαγάρα(ἡβρωµερή γυναῖκα)._

Μαγγιόρος(ὁ)=ἐπίθ.ὁ παρά πολύ ἰκανός καί εἰδικός σέ µία δουλειά.Ἐκ
τῆς Ἰτ maggiore.Σηµαίνει καί µπειρος.πρβλ.”Ὁ καπετά-Ποστόλης εἶναι
πολύ µαγγιόρος στό κυβέρνηµα”.˘Αλλ.λ. Μαγγιοροσύνη=µεγάλη
ἐµπειρία,ἱκανότης._

Μαζάρι=(ῥ)=µακρύ,λεπτό καί γερό σκοινί πού χρησιµεύει σάν
ἀπαραίτητοἐξάρτηµα µιᾶς ψαράτικης βάρκας(βλ.κουλούρα ἀνωτ.&ψαρέµατα).
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Μαζώνω(ῥ)=συγκεντρώνω,συλλέγω πρβλ.”Μάζωξε τά καλαδούρια γιατί
θά µᾶς τά µπερδέψῃ ἡ σµέρνα πού φέρνω”.__

Μαζωχτής(ὁ)=αὐτός πού µαζεύει.πρβλ. .”εἶναι πρώτη µαζώχτρα στίς
ἐληές ἑφτά λάτες τήν ἡµέρα”//Ἐκεῖνος πού µαζεύει ,τι ξένο πρᾶγµα βρῇ καί
τό κάνει δικό του(κλέφτης κατά κάποιο τρόπο)._

Μαϊνάρω(ῥ)=κατεβάζω.πρβλ.”Μάϊνα τά πανιά καί φοῦντο τίς ᾰγκυρες
ν᾿ ἁράξουµε”.˘Αλλ.λ.µαϊναρισµα,µαϊναρισµένος &µαϊνάδος.Συνήθως ἡ
προστακτική “Μάϊνα”λέγεται καί ‘Μανια”

Μακρυός(ὁ)= ὁ µακρύς καί “µάκρυτα”=τό µάκρος.πρβλ.”Τό πρᾶµµα θά
πάρῃ µάκρυτα δέ σχολάει µέ µιᾶς”.-

Μαλάρια(ἡ)=ἡ ἑλονοσιά.Ἐκ τῆς Ἰταλ. malaria

Μαλεφράντζα(ἡ)=ἡ σύφιλις Mal Francese =Γαλλικά κακό
“µαλεφρατζάρης”ὁ συφιλιδικός.
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Μαλιγκόνια(ἡ)=ἡ µελαγχολία Ἐκ τῆς Ἰταλ, malingonia πρβλ.”ᾰντε
τώρα πού σ᾿ πιασε µαλιγκονία γιά µιά σαπιόβαρκα”.ῥ
.µαλιγκονιάζω=µελαγχολῶ._

Μαναβέλλα(ἡ)=ὁ στρόφαλος(Γαλλ. manivelle)πρβλ.”Φέρε γύρα τή
µανιβέλλα µπᾶς καί σπάσῃ ὁ διάτανος τό ποδάρι καί πάρῃ µπρός”.

Μανούβρα(ἡ)= χειρισµός ,ἑλιγµός.᾿Ιταλ. manovra

Μανταδόρος(ὁ)=ἀπεσταλµένος ,αὑτός πού φέρνει µία
εῐδησι.(µαντᾶτο).Ἐκ τῆς Ἰταλ.
mandare,mandante

Μαντᾶτο(τό)=ἀγγελία,εἶδησις,µήνυµα.Ἐκ τῆς Ἰταλ. mandare
πρβλ.”κακά µαντᾶτα τοῦ γαµπροῦ ἡ νύφη κατσιδιάρα’.

Μαρόκος(ὁ)=µεγάλο συµπαγές καί λεῖο λιθάρι τῆς θάλασσας.Ἀπό τίς
ἰταλ.λέξεις

mare=θάλασσα καί rocchio=πέτρα πρβλ.”Τοῦ µπῆκε µέ τούς
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µαρόκους στό κεφάλι καί τόν σκότωσε”,,”˘Οπως περνάγαµε ἀπό τό Φλάρο
κατρακύλησε νας µαρόκος κι ᾿ πεσε µιά ὀργιά ἀπό τή βάρκα”._

Μαουνιέρης(& µαονιέρης)=ὁ ἰδιοκτήτης µιᾶς µαοῦνας(φορτηγίδας
βάρκας)ἀλλά περισσότερο ἐκεῖνος πού ἐργάζεται σέ µαοῦνα(Ἰταλ. maona).

Μάτια(τά)=οἱ τρύπες στή µάσκα τῆς πλῶρης τοῦ καϊκιοῦ ἀπ ᾿ που
περνᾶνε οἱ ἁλυσσίδες πού εἶναι δεµένες οἱ ᾰγκυρες.

Μάτσο(τό)=δεσµίδα,δεµάτι ἀπό ῐδια πράγµατα.Συναφής
λέξις”µατσέτο”(ὐποκορ.).πρβλ.”Πῆρα να µάτσο χανους καί τούς πέταξα στή
θάλασσα γιά µέλισµα”,”Γιά νά τῆς δείξω τό σεβντᾶ πού τῆς χω τῆς στειλα
να µατσέττο µανουσάκια”.Ἐκ τῆς Ἰταλ. Mazzo

Μαύρισµα(τό)=τό σούρουπο,τό λυκόφως.πρβλ.”Θά τό ρίξω στόν ΚάβοΠριόνι τό µαύρισµα µπάς καί ἁρπάξω κανένα σκύλλο”,”Πᾶµε νά φύγουµε,θά
µαυρίσῃ,που νἆναι καί δέν παίρν᾿ ἡ ω̆ρα”.Σχετ.ῥ Μαυρίζω.
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Μερδικό καί Μερτικό(τό)=χωρίζω σέ µερίδια τό ἀποτέλεσµα ἐνός
ψαρέµατος.πρβλ.”Τά κάναµε τέσσερα µερδικά,να αὐτός ,να ἐγώ,να ὁ Μῆχος
καί να ἡ βάρκα του”(ἐκεῖνος πού χει βάρκα,συνήθως παίρνει να παραπάνω
µερίδιο).

Μεροµήνια(τά)=οἱ δώδεκα πρῶτες µέρες τοῦ Αὐγούστου πού κάθε µια
τους ἀντιστοιχεῖ σέ να µῆνα τοῦ ἐπόµενου χρόνου.˘Ο,τι καιρό θά κάνῃ κάθε
µιά απ᾿ αὐτές τίς ἡµέρες θά κάνῃ ὁλόκληρο τόν ἀντιστοιχο µῆνα.∆ηλ.Ὁ
Καζαµίας τῶν θαλασσινῶν._

Μεσηµέρι(τό)=κάνω µεσηµέρι=ἀναπαύοµαι µερικές ω̆ρες τοῦ
καλοκαιρινοῦ µεσηµεριοῦ._

Μεσόνερα(τά)=τό σηµεῖο τῶν νερῶν πού βρίσκεται σέ µέση ἀπόστασι
ἀπό τό βυθό καί ἀπό τόν ἀφρό τῆς θάλασσας(π.χ.σέ βάθος 10 µέτρων τά
µεσόνερα εἶναι στά πέντε)πρβλ.”Τόν γερνα,πού λές,τό ρουφιό στά κάργα µεσ᾿
στά µεσόνερα µοῦ τκοψε”.
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Μετζάστρα(ἡ)=ἐπιθ.ἡ µεσίστια σηµαία,ποψ΄ σηκώνεται σέ κάωε γενικόν
πένθος._

Μολάω(&ἀµολάω)=ἀφήνω,ἐγκαταλείπω(ἐκ τῆς Ἰταλ) mollare
πρβλ.”Μῆν ἀµολᾶς παραγάδι γιατί δέ σέ προκάνω στά κουπιά”,”Μόλα τά
κουπιά καί τό τιµόνι γιατί θά βάλω µπρός τή µηχανή”.

Μονταρω(ῥ)=ἀνεβαίνω κάπου,ἀνοιγοµαι πρός κάποιο σηµεῖο καί στόν
καιρό ἀλλά καί προσαρµόζω να ἐξάρτηµα η̆ ἐργαλεί στή θέσι πού
ἀνήκει(ἀντίθετα ξεµοντάρω.)πρβλ.”∆έν τόν βρίσκεις γιατί µοντάρησε γιά τή
Ζήβολη”,”Κι ᾿ ἐγώ σοῦ λέω:δέν µοντέρνουµε µ᾿ αὑτόν τόν καιρό γιά τούς
Παξούς”,”Μοντάρησε τό πανί στήν ἀντένα νά τό κάνουµε κι ᾿ αὑτό νά
φτάκουµε µιά ὦρ ᾿ ἀρχήτερα”˘Αλλ.λ.Μοντάρισµα(τό),µοντάδος(ὁ) καί
µονταρισµένος.Ἰτ montare

Μορόζος(ὁ)=ἀγαπηµένος,ἐρωµένος(ἐκ τῆς Ἰτλ. amoroso)
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Μοστράρω(ῥ)=παρουσιάζω,ἐπιδεικνύω κάτι η̆ καί τόν ἑαυτό
µου.πρβλ.”Μᾶς µοστράρει κι ᾿ αὑτός γιά σπουδαῖος ᾰνθρωπος.˘Αλ.Μόστρα,ἀπό
τήν ἰτ. mostra,mostrare

Μουλαρία(ἡ)=τά ἁγυιόπαιδα.Συναφεῖς
λέξεις:Ἀλαναρία,τσέτα(Ἀλβαν.ἀντάρτες).

Μµουράγιο(τό)=ὁ παραλιακός τοῖχος(κρηπίδωµα) πού χωρίζει τή
θάλασσα ἀπό τή στεριά ,προστατεύοντας τήν τελευταῖα καί χρησιµοποιούµενο
γιά ἐπιβίβασι,φορτοεκφόρτωσι κ.λ.π.(ἐκ τῆς Ἰταλ. muraglia)

Μουργιόνι(τό)=τοῖχος(µανδρότοιχος,τοῖχος τοῦ σπιτιοῦ .)Ἀπό τήν Ἰταλ.
muro .πρβλ.”Τό σπίτι αὑτό θά γκρεµιστῇ τά µουργιόνια του εἶναι παληά._

Μούντζα(ἡ)=χειρονοµία ἀποδοκιµασίας.Ἐπιδεικνύεται ἡ παλάµη τοῦ
ἐνός η̆ καί τῶν δύο χεριῶν µέ τεντωµένα τά δάκτυλα πρός τό πρόσωπο τοῦ
ἀποδοκιµασµένου προσώπου,συνήθως µέ τίς λέξεις:”Να,ρσε,πάρτα,πάρτα νά
µή στά χρωστάω.Ἐκτός ἀπό ἀποδοκιµασία δείχνει περιφρόνησι καί σάν κατάρα
νά πάῃ στραβά ἡ δουλειά τοῦ ἀποδοκιµασµένου προσώπου.
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Μοῦτρο(τό)=τό µπροστινό µέρος ἑνός ἀντικειµένου,ζῴου,ψαριοῦ,ἀλλά καί
τοῦ ἀνθρώπου πρβλ.”στό µοῦτρο τῆς ξέρας τοῦ Κάστρου βρῆκα χτές τό βράδυ
δύο µανόπολες”,”ταν τό φαγκρί χει στό µοῦτρο του να ἐξώγκωµα λέγεται
κορωνᾶτο”.//ᾰνθρωπος κακοῦ χαρακτήρος πού λέγεται καί
βρωµόµουτρο,παληόµουτρο η̆ σκατόµουτρο.Μουτρίζω (ῥ)=ρχοµαι πρός να
σηµεῖο.Παίρνω µοῦτρο=γυρίζω να πρᾶγµα η̆ ζῷο µέ τό µοῦτρο πρός
ἐµένα.πρβλ.”Σκιάχτηκα πως εἶδα τό δελφίνι ποῦ µοψ῀τρισε κατ᾿
ἀπάνου”,”τραβοῦσα ἀγάντα τό παραγάδι γιά νά τίς πάρω µοῦτρα τῆς
συναγρίδας µπᾶς καί µοῦ ξαγκιστρωθῇ.”.”∆έν µπαίνω στή βάρκα σου γιατί
χεις µέσα κι ᾿ ἐκεῖνο τό βρωµόµουτρο.

Μοῦτσος(ὁ)=ὁ ἀνειδίκευτος ναυτικός ,πού κάνει τίς πιό βαρειές δουλειές
(φασσίνα,ἀνέβασµα στά κατάρτια κ.λ.π.)ἐκ τῆς Ἰταλ. Mozzo

Μπάγκα(ἡ)=τό τσιµεντένιο συνήθως τραπέζι πού ἐπάνω του βάζουν
στήν ψαραγορά καί πουλᾶνε τά ψάρια καί Μπαγκαδόρος αὐτός πού πουλάει
ψάρια._

Μπάζω (ῥ)=κάνω νερά ,δηµιουργῶ ρεῦµα ἀέρός ,πρβλ.”Ἡ βάρκα
µπάζει νερά ἀπ᾿ τά ψηλά “,”Ἐµπασε µαϊστράλι”.
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Μπάζα(ῥ)=να µεγάλο ποσό ἀπό χρήµατα η̆ἀξίας
ἀντικείµενα.ρπβλ.”Βάρεσε κάπου ἑκατό ὁκάδες σάλπες καί κάνανε γερή
µπάζα”.Μπάζα(τά)=ποσότητα ἀπό ᾰχρηστα,οικοδοµικά κύριως ὑλικά.

Μπαλαοῦρο(τό)καί ὁ µπαλαοῦρος=τό φόρτωµα ἑνός σκάφους µέ πολλά
πράγµατα πού χουν λίγο βάρος καί πολύ γκο,µέ ἀποτέλασµα νά εἶναι
ἐπικίνδυνο τό σκάφος ἀπό τρικυµία καί ἀέρα.ρπβλ.”∆έν εἶµαι φορτωµένος πολύ
ἀλλά δέ µοντέρνω γιατί χω µπαλαοῦρο”//Τό κρατητήριο τοῦ
πλοίου.πρβλ.”Μετά τόν καυγᾶ ὁ καπετάνιος τούς κλεισε δυό µέρες νηστικούς
στό µπαλαοῦρο.”

Μπαντιέρα(ἡ)=Ἡ σηµαία.Ἐκ τῆς Ἰταλ. bandiera

Μπαρκάρω (ῥ)=ἐπιβιβάζοµαι σ᾿ να σκάφος σάν ταξειδίωτης,ἀλλά κυριώς
ὡς ναύτης κλπ γιά ἐργασία.πρβλ.”Μπαρκάρισε γιά τήν
Μασσαλία””Μπαρκάρισε σ᾿ να Ἐγγλέζικο”(Ἰτ. imbarcare-imbarcagione )
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Μπαρµπερῖνος(ὁ) καί Ἀλτζερῖνος=ᾰνθρωπος µέ πειρατικό χαρακτήρα
ᾰπραγος καί κλέφτης(σάν τούς παλιούς Ἀφρικανους πειρατᾶς πού ἐλεηλατοῦσαν
λη τή Μεσόγειο.)

Μπάρος(ὁ)=να καθαρό µέρός τοῦ βυθοῦ στρωµµένο µέ ᾰµµο,πού
βρίσκεται ἀνάµεσα σέ ξέρες η̆ θαλασσια φυτά (φύκια κ.ᾰ),εἶναι συνήθως
ψαρότοποι καί κατάλληλα µέρη γιά ψαροκόφινα.__

Μπαρούφα(ἡ)=καυγᾶς.(ἐκ τῆς Ἰτ. Baruffa)πρβλ.”˘Εγινε µπαροῦφα στό
καφενέ καί µαζώχτηκε κόσµος”._

Μπασιά(ἡ)=πληµµυρίς .πρβλ.”ὁ καιρός πάει γιά χάλασµα γιατί τά
νερά εἶναι µπασιά (η̆ χει µπασιά).//Ὁ Γιώργης γιορτάζει σήµερα καί χει
µπασιά (ἐνν. ἀπό κόσµο)._

Μπάσταρδος(ὁ)ἀλλά καί
Μπαστί(τό),Μουλόσπαρµα(τό),Μούλικο(τό),Μοῦλος(ὁ)=νόθος.Ἀπό τίς Ἰτ.λ.
bastardo η̆ mulo =νόθος. καί ἀπό τίς πιό βαρειές βρισιές._
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Μπατάρισµα(τό)(ῥ Μπατέρνω καί µπατάρω)=τό ἀναποδογύρισµα ἑνός
ἀντικειµένου,ἑνός σκάφους,τό γύρισµα τοῦ
καιροῦ,τακτικῆς,ἐκφράσεως,πεποιθήσεων.πρβλ.”˘Οπως πῆγε νά βάλῃ τό
βαρέλι,µπατάρισε ἡ βάρκα κι ᾿ πεσε στή θάλασσα”,”Μπατάρισε λίγο τό
κοφίνι νά δοῦµε τι ψάρια πιάκαµε”,”Ὁ καιρός µπατάρισε στό
γαρµπῆ”,”ῠστερα,σάν εἶδε τά σκοῦρα τή µπατάρισε τήν κουβέντα”,”Ὁ Κλῆς
τό µπατάρισε, γινε Βεντζελικός”.˘Αλλ.λ.µπατιµέντο,µπατάρισµα,µπατάδος._

Μπάτης(ὁ)=σιγαλινό,δροσερό καί εὐχάριστο ἀεράκι(βλ.κατεβατόπού
εἶναι πιό εῠχρηστη λέξις)._

Μπάτει=προστ.(βλ.µπατάρισµα)πρβλ.”∆ῶσε να µπάτι τοῦ πανιοῦ
στό σοβέντο γιά νά καργάρῃ καλλίτερα”._˘Αλλ.λ. Μπάτι
(τό)=µπατάρισµα(βλ)

Μπατουνάδα(ἡ)=καντάδα,νυχτερινό τραγούδι στούς δρόµους µέ ργανα
η̆ χωρίς .πρβλ.”Χθές τό βράδυ βγήκαµέ µπατουνάδα µέχρι τά χαράµατα”.
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Μπιστιοῦ(τό)=ἐπι.ἐπι πιστώσει,βερεσέ.Πολύ γνωστή λέξις πού δέν
χρησιµοποιεῖται στήν Πάργα.Εὐχρηστη στούς Παξούς ,Κέρκυρα κλπ.”

Μποναβεντούρα(ἡ)=εὑχή:καλή τύχη..Ἀπό τή σύνθεσι τῶν Ἰτ.λέξεων:
buona & arrentura

Μπονόρα=ἐπίρ.χαράµατα βαθειά.(Ἰταλ buon’ora)πρβλ.”Νά
σηκωθοῦµε µπονόρα-µπονόρα γιά νᾰµαστε ἀπίκο µέ τό σκάσιµο τοῦ
ἡλιοῦ”,”Γιατί σκώθηκες µπονόρα σήµερα;Μπονόρα τό λές ἐσύ πού βγῆκε ὁ
η̆λιος δυό ὀριές;”.

Μπόρα(ἡ)=ἰσχυρή καταιγίδα µέ νότιο ἀέρα καί δυνατή βροχή
(βλ.καιρούς)._

Μπόντες(ὁ)=ἡ ξύλινη ἀποβάθρα καί κάθε κατασκεύασµα ἀπό ξύλινα
παλούκια χωµένα στό βυθό καί στρωµένα µέ σανίδια γιά νά διευκολύνῃ τή
µεταβίβασι καί ἀποβίβασι στά καϊκια.Ἀπό τήν Ἰταλ. ponte
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Μπόρµπολας(ὁ)=θαλασσινός κοχλίας(βλ.ψάρια)//Τό στρακο ἐνός
µεγάλου µπόρµπολα πού χρησιµοποιεῖται γιά σινιάλα.Ἀφοῦ βραστῆ καί
ἀφαιρεθῆ τό κρέας του,σπάζεται λίγο στήν κορυφή καί µέ εἰδικό φύσηµα ἀφήνῃ
να ἦχο βαρύ καί εὐδιάκριτο σέ ἀρκετά µίλια,ἰδιαίτερα στή θάλασσα.
Borbogluore=ψιθυρίζω,θορυβῶ

Μπουγέλος(ὁ) καί Γκουβᾶς(ὁ)=τι καί ὁ γκουβάς τῶν πηγαδιῶν.Εἶναι
ἀπαραίτητο ἐξάρτηµα γιά να καΐκι, γιά τό πλύσιµο τῆς κουβέρτας στή
θάλασσα κλπ.˘Εχει πάντοτε µικρό σκοινάκι σο φτάνει γιά νά παίρνῃ νερό ἀπό
τήν θάλασσα._

Μπούγιο=γκος πολύς χωρίς ἀνάλογο βάρος(βλ.&µπαλαοῦρο)//βράσιµοΜπουγιάρω(ῥ)=βράζω._

Μπούκα(ἡ)(ῥ.µπουκάρω καί µπουκέρνω)=εῐσοδος,στόµιο,τρύπα.(Ἰταλ.
bocca & buco)πρβλ:”Τρακάρησε στήν ξέρα τῆς Μπωγωνιᾶς καί τοῠκανε κάτι
µποῦκες πού χωράνε ᾰνθρωπο”,”Τόν ἀπαντήσαµε τό πρωΐ ξω ἀπό τήν µπούκα
τῆς Σπλάντζας”//,Μπούκα φέρµα(Ἰτ buca ferma)ἀπλησίαστο
λιµάνι.Ἀλλ.λ.Μπουκαδούρα,µπουκωµένος._
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Μπουκοῦνι(τό)=κοµµατάκι(Ἰταλ. Boccata=µπουκιά)ρπβλ.”Τόκανε
µπουκούνια καί τό πέταξε στή θάλασσα”._

Μπουναµᾶς(ὁ)=Τό Πρωτοχρονιάτικο δῶρο ἀλλά καί κάθε δῶρο
ἀναπάντεχο(Ἰτ abbuonamento)πρβλ”Τοῦρθε σάν µπουναµᾶς τό τσέκι ἀπό τήν
᾿Αµέρικα”._

Μπουνάτσα(ἡ)(ῥ.Μπουνατσάρω)=ἡ γαλήνη τῆς θάλασσας,ᾰπνοια
πρβλ,µέ κάλµα,καΐτσα)ἐκ τῆς Ἰταλ bonaccia πρβλ.”Ὁ καιρός
ἐµπουνατσάρησε”,”Ἀν τό πάῃ στή µπουνάτσα, πάει καλά.”

Μπουρδέττο(τό)καί κακαβιά=Συνηθισµένο Παργινό καί
γενικότεραψαράτικο φαγητό.Γίνεται ἀπό κάθε εῐδους
ψάρια,κρεµµύδι,ντοµάτα,πιπέρι κόκκινο κλπ. πού πρέπει λα µαζί νά πέσουν στό
τσουκάλι(πήλινο δοχεῖο)καί νά βράσουν µέ ἀνάλογο νερό.˘Οσο πιό µεγάλη εἶναι
ἡ ποικιλία τῶν ψαριῶν τόσο µεγαλύτερη ἐπιτυχία
χει(ράζιες,µπαρµπουνάκια,σκυλλόψαρα,πετρόψαρα)
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Μπούσουλα(ἡ)καί Μπούσουλας=πυξῖδα(Ἰταλ. bussola) χάνω τόν
µπούσουλα= χάνω τήν αὐτοκυριαρχία,τό θάρρος,δέν ξέρω τί νά κάνω.

Μπουχτίζω(ῥ)=χορταίνω,κορώνω,ἀηδιάζω ἀπό τό πολύ
φαγητό.πρβλ.”Τό µπούχτησα ψάρι,ψάρι κάθε µέρα”.Ἀλλ.λ. µπουχτισµένος._

Μπρατσόλι (τό)=τό χεροῦλι ἑνός ἀντικειµένου.Ἰτ. braccio =χερούλι
Μπριά καί Πριά(ἡ):βλ.σύνεργα ψαρικῆς._

Μπρούµητα=ἐπίρ.τό πέσιµο µέ τά µοῦτρα,πρηνής θέσις

Μῶλος(ὁ)=οὐσ.ἡ προκυµαία._

Μαλοῦπα(ἡ)=ὀνοµασία ἀπό διάφορα χορτάρια πού φυτρώνουν στά ῠφαλα
τῶν σκαφῶν πού εἶναι καιρό
πλεύσιµο

καί πού ἐµποδίζουν τό
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Νάρκα(ἡ)=οὐσ.ἡ θαλασσινή νάρκη ἀλλά καί ἡ ἐκρηκτικη ὑλη της,πού
χρησιµοποιεῖται ἀπό τούς δυναµιτιστάς γιά νά φτιάχνουν τά µπουρλότα
τους.Κατά τήν κατοχή εἶχαν ποντιστῆ ἀπό τούς Γερµανούς πάρα πολλές σέ λο
τό κανάλι.∆ιάφοροι τίς βγαζαν ξω(περισσότερο ἐκεῖνες πού κοβότανε ἡ
ἁλυσίδες τους)καίπαίρνανε τήν ἐκρηκτική ὑλη ἀφοῦ ἀχρήστευαν τόν πυροδοτικό
µηχανισµό.

Ναῦλος(ὁ) καί Ναῦλα(τά)=ἀντίτιµο εἰσιτηρίου καϊκιοῦ βαποριοῦ
καί,περισσότερο,ἀντίτιµο µεταφορικῶν ἐµπορευµάτων.

Νετάρω(ῥ)= καί νετέρνω
=ἑτοιµάζω,καθαρίζω,ξεµπλέκω,τελειώνω.πρβλ.”Ὀποτε θέλεις φεύγουµε τά
νετάρισα λα”,”∆υό µπουγέλους νερό ἀκόµα καί εἶναι νέτα(καί νέτη)ἡ
κουβέρτα”,”˘Εχω ἀπό τό πρωΐ νά νετάρω τοῦτο τό παληοπαράγαδο”,”Τράβα
ῥίτα,τό µέρος εἶναι νέτο”.Ἰτ.netare._

Νέτος(ὁ)=τοιµος,ξεκαθαρισµένος,τελειωµένος._᾿Ιτ Neto
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Νιονιό(τό)=οὐσ. τό µυαλό,ἡ γνῶσι.πρβλ.”∆έν χεις νιονιό µαῦρε
µου,γέρος ᾰνθρωπος νά παίζῃς λιόµπα”.

Νιτερέσσο(τό)=τό ἐνδιαφέρον,τό συµφέρον(ἰτ interesso) πρβλ.”Μη
µπαίνεις στά νιτερέσσα µου,σέ παρακαλῶ.”

Νογάω(ῥ)=καταλαβαίνω, ἐννοῶ,µπαίνω στό θέµα._

Νόνος(ὁ)=ὁ πάππος nono

Νότα(ἡ)=εῐδησις,µαντᾶτο µέ σηµασία τελεσιγραφική.πρβλ.”Τοῠστειλα
νότα,κάτσε καλά µαζύ µου γιά νά χουµε τή φιλία µας”.Ἰτ= nota

Νοῦνος(ὁ)=ἀνάδοχος._

Ντάνα(ἡ)=τό βάλσιµο στή σειρά κι ᾿ ἀπανωτά ὡρισµένων ὁµοειδων
πραγµάτων πρβλ.ντάνα ἀπό σακκιά,ντάνα ἀπό ξύλα,σανίδες κλπ.
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Ντεκλαρέ=φανερά,ν᾿ ἀκούνε λοι.Ντεκλαρατσιόν=δήλωσις ἐκ τῆς Ἰτ.
Dichiarazione-Γαλλ.ρ.= declarer

Ντέµα(τό)=τό κόλληµα τοῦ παραγαδιοῦ,τονιᾶς κλπ. στόν πάτο(σέ
ξέρα,φύκια)πού δέν βγαίνει µέ τό τράβηγµα µονάχα.Τήν πετονιά ὁ ψαράς τήν
ἀφήνει µήπως πιαστῆ κανένα ψάρι καί τήν ξεντέσει,ἐνῶ γιά τό παραγάδι
µετακινεῖ τή βάρκα καί τό τραβάει ἀπό λες τίς κατευθύνσεις.˘Αν δέν
ξεντέσῃ,τότε χρησιµοποιεῖ κουλούρα(βλ.λ.)˘Αν δέν ξεντέσῃ καί πάλι πιάνει τό
παραγάδι ἀπό τήν ᾰλλη µεριά καί παίρνει πρός τό ντέµα,διαφορετικά τραβάει
µέχρι νά τό κόψῃ,βλαστηµάει,µουντζώνει καί φεύγει._

Ντένω(ῥ)βλ.ντέµα.//συναντῶ ναν ᾰνθρωπο πού µέ ἀπασχολεῖ µέ τήν
πολυλογία του, µπλέκω µέ κακές παρέες,σέ ἀποτυχηµένο συνεταιρισµό
κ.ᾰ.˘Αλλ.λ.ντεµένος,ντεσίδια καί ντέµατα.

Ντερέκι(τό)=ὀρθός,στητός,παλουκωµένος.πρβλ.”ᾰει στό γεροδιάολο πού
µοῠκατσες ντερέκι καί µοῠκοψες τόν η̆λιο”.Ἰτ. direttos & diritto
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Ντερλικώνω-οµαι(ῥ)=τρώγω κατά κόρον._πρβλ”˘Ερριξε στήν πληγωµένη του
µέχρι πού τήν ντερλίκωσε”.

Ντέσιµο(τό)=τό συναπάντηµα µέ ἀερικά καί ξωτικές,πρᾶγµα πού χει
σάν συνέπεια τό χάσιµο τῆς λαλιᾶςκ.ᾰ.πρβλ”Μπᾶ πού νά ντέσῃς”._

Ντιβερτίρω(ῥ)=διασκεδάζω,τό ρίχνω ξω.᾿Ιταλ. directire , directimento
Ντοκουµέντο & ∆εκουµέντο(τό)=γγραφο ἀποδεικτικό,στοιχεῖο(Ἰταλ.
doccumento )

Ντουάνα(ἡ)=τό τελωνεῖο ἀλλά καί τό λαθραῖο τσιγαρόχαρτο.Ἀπό τήν
Ἰταλ. dogana,doganiere =ντουανιέρης:τελωνοφύλακας,τελωνειακός γενικά._
Ντοῦρος(ὁ)=ἐπίθ.σκληρός,ἰσχυρογνώµων,ἀµετάπειστος,ξεροκέφαλος,ντερεκωµένο
ς(βλ.λ.)Ἀπό τήν Ἰταλ duro ._

Ξαγκιστρώνω(ῥ)=βγάνω τό ἀγκίστρι ἀπό τό ψάρι η̆ τό ψάρι ἀπό
τ᾿ἀγκίστρι.πρβλ.”Ξαγκίστρωσε τή σµέρνα καί βγάλτη ἀπό τήν κόφα γιατί θά
κάνῃ µαλλιά-κουβάρια λο τό παραγάδι”,//-οµαι=ταν κάτι ξαγκιστρώνεται
µόνο του(µέση φωνή)πρβλ.”Μοῦ ξαγκιστρώθηκε στό γράδο να φαγκρί ἑφτά
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ὁκάδες,φαίνεται ἦταν πιασµένο ἀπό τά
χείλια.˘Αλλ.λ.ξαγκιστρωµένος,ξαγκίστρωµα.

Ξακρίζω(ῥ)=πιάνω τήν ᾰκρη,πηγαίνω πρός τό γιαλό.πρβλ.”Τώρα τό
Γενάρη εἶναι ἐποχή πού ξακρίζουνε τά λαυράκια καί γεννᾶνε”.

Ξαµολιέµαι(ῥ)βλ.ἀµολιέµαι.

Ξάρτια(τά)βλ.˘Αρµενα._

Ξέρα(ἡ)=Ἀποµονωµένος βράχος µέσα στή θάλασσα πιό ψηλός ἀπό τόν
ὑπόλοιπο βυθό,πού εἶναι λίγο κάτω ἀπό τόν ἀφρό η̆καί ἐξέχει ἀπ᾿
αὑτόν.∆ηλαδή λέγονται ξέρες καί οἱ ῠφαλοι καί οἱ σκόπελοι.Οἱ ξέρες εἶναι
πάντα ἐπικίνδυνες γιά τά πλωτά καί περισσότερο σέ περίπτωσι
φουρτούνας.Γενικά εἶναι σπουδαῖοι ψαρότοποι.

Ξερνάω(ῥ)καί ξερνοβολιέµαι=κάνω ἐµετό,κυρίως ἀπό ναυτία._

69

Ξεµακραίνω(ῥ)=ἀποµακρύνοµαι ἀπό κάποιο σηµεῖο.Ξέµακρος.

Ξεµπαρκάρω(ῥ)=βγαίνω ἀπό να σκάφος στή στεριά καί,κυρίως παύω νά
εργάζοµαι σ᾿ να σκάφος.Ξέµπαρκος(ὁ).

Ὀβδέλλα(ἡ)=∆όλωµα πού πιάνεται µαζύ µέ ή γλύτσα(βλ.λ.)

Ὁργιά ὀριά(ἡ)=τό ᾰνοιγµα τῶν δύο χεριῶν σάν µέτρο µάκρους,ἑνάµισυ
µέτρο περίπου,πρβλ.”Στό στάρο τό βάθος εἶναι ἀπό σαράντα ῐσαµε ἑξηντα
ὁριές”,”Τά δίχτυα µου εἶναι ἑκατόν πενήντα ὀργιές”.//ὀργιές=ἡ ἐλευθέρα
κολύµβησις,ἀλλά µέ τό κεφάλι ξω ἀπό τό νερό(χι τό κρόουλ)._

Ὀρντινάντσα(ἡ)=ὁ ᾰνθρωπος πού εἶναι στήν προσωπική ὑπηρεσία ἑνός
ᾰλλου.Κυρίως οἱ στρατιῶτες πού ὑπηρετοῦν
ἀξιωµατικούς(τσανάκια)πρβλ.”Μεγάλωσε ἡ δουλειά του τώρα µοὖ θέλει καί
ὀρντινάτσα(Ἰταλ.λέξις ἀπό τήν ὁποία προέρχεται= ordinanza)
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˘Ορντινο(τό)=ἡ διαταγή πρβλ.”Τί ρντινο εἶν᾿ αὑτό πού κολλησανε, γιά
διαβασέ το µου πού δέν ξέρω”.-᾿Ιταλ ordinare,ordine .

˘Ορτσα(ἡ)=Τό λοξόδρόµηµα τοῦ σκάφους ἀπό τήν κανονική του
πορεία.˘Ορτσα λά πάντα(η̆ λά µπάντα)=ἡ µανούβρα µέ τήν ὁποία
λοξοδροµώντας ἡ βάρκα(η̆ τό καΐκι),τό πανί της ἀπό τή µιά µεριά πού
βρίσκεται,πηγαίνει ἀπότοµα στήν ᾰλλη ἀπό τό φύσηµα τοῦ ἀέρα.Εἶναι
δύσκολη µανοῦβρα καί εῠκολο τό µπατάρισµα ταν φυσάει δυνατός ἀέρας._
᾿Ορτσάρω(ῥ)=πλαγιοδροµῶ(βλ.ἀνώτ.)Ἰταλ. orzare
Ὀστρέλλα(ἡ)=σιγανή µαλακιά στρια(βλ.λ.)

Παίρνω(ῥ)==λαβαίνω,δέχοµαι./-τά παραγάδια=µαζεύω τά
παραγάδια ἀπό τή θάλασσα,η̆ τά δίχτυα η̆ τό κουλουρόσκοινο κλπ.

Παλαντζάρω καί παλαντζέρνω καί
µπαλαντζάρω=ῥ.ταλαντεύοµαι,ἀµφιρρέπω.Ἰτ billanciare πρβλ.”Τούτη ἡ
βάρκα εἶναι πολύ στελάδα καί παλαντζάρει, τό νοῦ σας µή
πνιγῆτε”.”Παλαντζάρει ἀκόµα,δέ µπόρεσε νά πάρῃ µιάν ἀπόφασι”._
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Πάλος(ὁ)=µεγάλο παλοῦκι(Ἰταλ. palo )πρβλ.”Οἱ πάλοι αὐτοί εἶναι
ἐληά,θά τούς µπήξουνε µέ τή γάβρια στό µπόντε πού χάλασε”.

Πανωπροῖκι(τό)=χρήµατα,ἀντικείµενα η̆ ἀκίνητα πού παίρνει νας
γαµπρός ἐκτός ἀπό τά συµφωνηµένα καί µέ τή θέλησι τῶν πεθερικῶν του η̆
µετά ἀπό εκβιασµό.Πρβλ.”ἐκτός ἀπό τίς ἐληές στά “Γλούπια”τοῦ ζητάει καί
χιλιάρικα γιά πανωπροῖκι”,”Τί παράπονα νᾰχη αὐτός πού τοῦ δώκανε προικιά
κι ᾿ ἀπανωπροίκια”.

Παπόρι(τό)=ἀτµοκίνητο πλοῖο(vapore= ατµός)._

Παραβγαίνω,παραβγάζω καί παραβάνω=συναγωνίζοµαι µέ ᾰλλους
στό κολύµπι,στίς βάρκες µέ πανιά η̆ µηχανές κλπ.Πρβλ.”˘Αν εἶσαι ᾰνδρας,λα
νά τό παραβγάλουµε”,”∆έντά παραβάνει µέ τή βάρκα µου γιατί τόν ἀφήνω
πίσω καί θά τοῦ βάλουν τόν ἀέρα ἀπ᾿ τήν παραλία”.

Παρλαµέντο(τό)=λογοδιάρροια,ἀκατάσχετη πολυλογία καί
φλυαρία(Ιτ parlamento =βουλή, parlamentario=βουλευτής )
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Πάρσιµο(τό)=τό σήκωµα τῶν παραγαδιῶν διχτυῶν κλπ._

Πάρτη (ἡ)=τό µέρος(Ἰτ. parte)πρβλ.”Αὐτό δέν τό παίρνω γιά πάρτη
µου ἀλλά γιά τόν ἀδερφό µου”,”Κἰ ὁ καθένας νά κοιτάξῃ γιά πάρτη του”.

Παρτσινέββελλος(ὁ)==τό ἀφεντικόν,ὁ νοικοκύρης.Πολύ γνωστή ἀλλά
χι εῠχρηστη λέξις πού χρησιµοποιεῖται κατά κόρον εἰς τούς Παξούς,Κέρκυρα.Ὁ
Παργινός ἀρκεῖται σ᾿ να”Κύριος-ριε,Κύρ ᾿ ”καί δέν κάνει περιττές
φιλοφρονήσεις,τεµενάδες καί δουλοπρεπεῖς κινήσεις._

Πασάλειµµα(τό)=πρόχειρο,βιαστικό,ᾰτεχνο βάψιµο,κατράµα.

Πασσαπόρτι(τό)=διαβατήριο(Ἰτ. passa-porte )

Πάσσαρα(ἡ)=εἶδος πλοῖου(βλ.πλωτά)._
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Πάστρα(ἡ)=καθαριότης,καθάρισµα.Παστρεύω=καθαρίζω.Παστρεµένος=ὁ
καθαρισµένος,Παστροῦ=ἡ καθαρή καί νοικοκυρά γυναῖκα._

Πατάω καί πατώνω(ῥ)=ταν πέφτω σέ τέτοιο βάθος τῆς θάλασσας
πού νά µπορῶ νά πατάω ρθιος.Τό ῐδιο καί”πατώνω”πού χρησιµοποιεῖται ἐπί
πλέον ταν κάποιο ἀντικείµενο φθασε στό βυθό.πρβλ.”Ἀµόλυσα σαράντα
ὀργιές καλαδοῦρι καί ἀκόµα νά πατώσῃ”,,”˘Αν δέν µάτιζα καί τό µαζάρι δέν
πάτωνε ἡ ᾰγκυρα”.

Πάτος(ὁ)=ὁ βυωός τῆς θάλασσας,τό κάτω µέρος ἡ βάσις κάθε
ἀντικειµένου._

Πατρωνάρισµα(τό)=τεχνικό δε+σιµο σφιχτά µέ ψιλό σκοινί ἑνός
ᾰλλου χοντρότερου γιά νά ἐνισχυθῇ η̆ µιᾶς σπαρµένης η̆ ραγισµένης λάντσας
κλπ.Οἱ ᾰκρες τοῦ µικροῦ σκοινιοῦ χώνονται ἀπό µέσα ἀπό τίς βόλτες καί δέν
λύνεται τό πατρωνάρισµα(Ἰταλ. patrone)=προστάτης
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Πάω(ῥ)=πηγαίνω ἀλλά συνήθως” τό πάω,τό πάει”=τρέχει πολύ,χει
ταχύτητα πρβλ.”Τό πάει πολύ µέ τήν καινούργια τή µηχανή”.

Πελαγίσιος(ὁ)=αὑτός πού ἀνήκει στό πέλαγος(ἐπίθ.)πρβλ.”Ἀγέρας
πελαγίσιος”,”Κύµατα πελαγίσια(η̆ τοῦ πελάγου)”._

Πέλαγος,πέλαος καί πέλαο(τό)=ἡ θάλασσα,ἡ ἀνοιχτή θάλασσα ξω
ἀπό τό λιµάνι.Πρβλ”Μαύρισε τό πέλαο”,”Τά πέλαγα εἶναι φουρτουνιασµένα”

Πελαγώνω(ῥ)=πέφτω στή θάλασσα,βρέχοµαι ἀπό θάλασσα,βρίσκοµαι
σέ ἀµηχανία.Πρβλ.”Ἀν δέν παλαγώσῃς δέν γίνεται δουλειά(πρέπει τουλάχιστον
νά βγάλῃς τά παπούτσια καί νά µπῇς στή θάλασσα)”,”Τώρα αὑτός τᾰχει
χαµένα,πελάγωσε καί δέν ξέρειο τί νά κάνῃ”._

Πεσκάδα(ἡ)= τό ψάρεµα(Ἰταλ pescare-pescatα)Πρβλ.”Καλή
πεσκάδα”,”Πῶς πῆγε ἡ πεσκάδα σας σήµερα;”

75

Πέρασµα(τό)=τό πιό κοντινό σηµεῖο καί πιό εὐκολο γιά νά περάσῃς
ἀπό βράχο σέ βράχο κλπ.//Τό σηµεῖο ἀπό τό ὁποῖο περνᾶνε χάρια.πρβλ.”Ἀπό
τόν κάβο Πριόνι καί µέσα εἶναι πέρασµα τῶν γόφων”._

Περαταριά(ἡ)=σκάφος η̆ σχεδία πού εἶναι προορισµένο γιά τή
µεταφορά ἀνθρώπων καί πραγµάτων ἀπό τήν µιά στήν ᾰλλη ἑνός πορθµοῦ._

Πεταχτάρι(τό)=Σύνεργο ψαρικῆς γιά τό ψάρεµα πετρόψαρων,
σαργῶν,λαυρακιῶν κλπ.Εἶναι µακρύς σπάγγος µέ δύο-τρία ἀγκίστρια καί
βολιά.Πετιέται ἀπό τό γιαλό µέ περιστροφική κίνησι πως ἡ σφεντόνα._

Πετονιά(ἡ)=,τι καί τό πεταχτάρι._

Πέτσα(ἡ,τά)=τό πετσί.τό δέρµα,ἡ κροῦστα πού πιάνουν τά
γλυκά,γάλα,γιαοῦρτι.//Μεγάλα κοµµάτια(βλ.Ἰταλ. pezzo)ἀπό βράχια
τοποθετηµένα µέ µπίγα σέ σχῆµα βραχίονος σ᾿ να λιµάνι γιά νά σπᾶνε τήν
ὁρµή τῶν κυµάτων._
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Πεῦκο(τό)=φύλλα καί ρετσίνι ἀπό πεῦκο πού βράζεται σέ καζάνι καί
µέσα βάζουν τά δίχτυα καί παραγάδια γιά βάψιµο(Γίνονται πιό ἀνθεκτικά στήν
ἀλµύρα τῆς θάλασσας)._

Πιάνω(ῥ)=κρατῶ.παίρνω κλπ.(πιακα,θά πιάκω)πρβλ.“πιακα
ψάρια”,”πιάνω κάβο”,”µ᾿ πιασε(καί µ᾿ ἐπιακε)ἡ θάλασσα”,”πιασε
θάλασσα”.

Πιθαµή(ἡ)=σπιθαµή(τό ᾰνοιγµα τῆς παλάµης).Χρησιµοποιεῖται σάν
µονάδα µετρήσεως.”∆υό πιθαµές (καί πεθαµές)πιό κεῖ ἦταν καί δέν
τειδα”,”αὐτηνῆς τῆς βάρκας τῆς λείπει δυό πιθαµές µάκρος”._

Πίκουλος(ὁ)=ἐπίθ.µικρός(Ἰταλ piccolo)._

Πιλοτάρω(ῥ)=κυβερνάω να σκάφος γιά νά περάσω ἀνάµεσα ἀπό
ξέρες η̆ νά τό φέρω ἀπό τή µπούκα τοῦ λιµανιοῦ στήν ἀποβάθρα.Πιλότος(ὁ)ὁ
ἰδιώτης η̆ λιµενικός πού γνωρίζει να λιµάνι καί πιλοτάρει τά πλοῖα πού οἱ
κυβερνήτες τους δέν ξέρουν τά νερά.
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Πιτσίλισµα(τό)= τό ἐλαφρό βρέξιµο ἀπό σταγόνες νεροῦ πού φέρνει
ἐλαφρό ἀεράκι η̆ κυµατάκι(βλ. ἀνεµοῦρα καί ἀνεµόβραχο).Καί
πριτσίλισµα.῾Ρ.πριτσιλάω.

Πλέϊ (τό)=πρόσθιο κολύµβηµα(η̆ τό σκυλάκι).Πρβλ..//”˘Εµαθε
πλέϊ.Πάλι µοναχός του ἀπό τό Μποῦντο στόν Ἀµµοπούλη”.

Πλέω(ῥ)=ταξιδεύω µέ σκάφος καί κολυµπάω.//Γιά τό σκάφος πού
χει βύθισµα λέγεται τι πλέει πολλά νερά(βλ.θαλασσώνω-µένος)καί ἑποµένως
εἶναι πιό εὐσταθές.Πρβλ.”Τό καΐκι τοῦ καπετάν-Μήτσου πλέει πολλά νερά καί
δέ διπλαρώνει στό µπόντε”._

Ποδίζω(καί µποδίζω η̆ µποδάω)(ῥ)=ταν µέ να σκάφος δέν µπορῶ
νά περάσω κόντρα σ᾿ ναν καιρό καί ἀναγκάζοµαι νά γυρίσω.Πρβλ”Τόν κανε
τό σιρόκο ξεῖδι καί δέν µπορέσαµε νά µοντάρουµε,ποδίσαµε καί τό πήγαµε στοῦ
Μοῦρτου”.Εἶναι ὑποτιµητικό τό πόδισµα γιά ναν καπετάνιο,γιατί δείχνει τι
φοβήθηκε η̆ τι δέν η̆ξερε νά κουµπασσάρῃ τόν καιρό._
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Ποντζάρω(ῥ)=κουνιέµαι δεξιά ἀριστερά.Τό κούνηµα τοῦ σκάφους ἀπό
τά κύµατα=Πόντζι(τό)πρβλ.”Μή κοιττᾶς ἐδῶ χει µουνάτσα,µόλις
καβετζάρουµε θά τό ποντζάρῃγερά”._

Πόντος(ὁ)=τό ἑκατοστόµετρο ἀλλά καί µιά πειραχτική γιά ᾰλλον
κουβέντα πού λέγεται συγκεκαλυµµένη.Τό ῐδιο καί

Ποντούρα(ἡ)=πρβλ.”τοῦ ἀµόλαγε συνέχεια πόντους κι ᾿ αὑτός τοῦ εἶπε
ν᾿ ἀφήκῃς τίς ποντοῦρες καί νά πῆς καθαρά καί ξάστερα αὐτό πού θέλεις”._

Πόστα(ἡ)=τό ταχυδροµεῖο,τό βάλσιµο ὁµοειδῶν πραγµάτων στή σειρα
κι ᾿ ἀπανωτά.Πρβλ.”Βάλτε στά σακκιά πόστα κάθε πόστα(βλ. καί ντάνα)ἀπό
ὀχτώ σακκιά γιά νά τά µετρᾶµε µή πάρουµε λάθος”._

Ποστάλι(τό)=τό ταχυδριµικό πλοῖο(ἰταλ postale-posta)._

Πόστο(τό)=τό κατάλληλο µέρος γιά παρατήρησι,ἡ ἐνέδρα,µιά καλή
θέσις σάν ἐπάγγελµα κλπ.Πρβλ.”Ξέρω να πόστο πού θά περάσασουνε σίγουρα
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µαυριάκια,θά τό µπουµπουνίξουµε σήµερα”,”˘Εχει µεγάλο πόστο στό
Ὑπουργεῖο καί θά µᾶς τή σώσῃ τή δουλεία”.᾿Ιτ. posto ._

Ποῦσι(τό)=ὁµίχλη.Ἐπικίνδυνη γιά τή ναυσιπλοῖα.Τά πλοῖα κόβουν τό
δρόµο καί σταµατᾶνε η̆ σφυρίζουν γιά νά ἀποφύγουν τίς συγκρούσεις πού εἶναι
πολύ συχνές._

Πούσουλα(ἡ)=µικρό σηµειωµατάκι.Πρβλ.”Μοῠστειλε µιά πούσουλα
καί µέ ζητάει στό σπίτι του νά τόν δῶ πού εἶναι ᾰρρωστος._

Πρασσουλίθρα(ἡ)=ᾰγριο σκόρδο µέ ἀρκετά ευχάριστη γεῦσι.Βγαίνει
στά βράχια τῆς θάλασσας καί τά βραχονήσια.Οἱ παληοί κάθε σαρακοστή καί
περισσότερο τή Καθαρά ∆ευτέρα µαζύ µέ τούς χινιούς καί τᾰλλα θαλασσινά
θεωροῦσαν ἀπαραίτητες καί τίς πρασσουλίθρες._

Πράτιγο(τό)=῾Η πρώτη ξοδος στήν ἀγορά ἑνός ἀτόµου πού ἦταν
ᾰρρωστο στό σπίτι(Ἰταλ. praticare ἐκ τοῦ Ἑλλην. πράττω), γι ᾿ αὑτό καί ἡ
εὐχή “Μέ γειά τό πράτιγο”._
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Πριάρι(τό)=µικρό σκάφος χωρίς κοράκι(πλάκα ἀπό κάτω),ταχύ ἀλλά
κατάλληλο µόνον γιά η̆συχα νερά.Στήν Πάργα πού χει ᾰγριο κανάλι δέν
µπορεῖ νά χρησιµοποιηθῇ.Εῠχρηστο στόν Ἀµβρακικό._

Πριτσιλάω(ῥ)=ψεκάζω µέ µικρές σταγόνες νεροῦ(βλ.πιτσιλάω)/ἡ
ἐπίβασις τῶν ζῴων) πρβλ.”Πῆγα τή γίδα µου νά τήν πριτσιλίσῃ τό τραγί τοῦ
δεῖνα”._

Πρῦµα=ἐπίρ.λέγεται γιά τό σκάφος πού χει εὐνοικό τό
καιρό.πρβλ.”Μ᾿ αὑτόν τό σιρόκο θά πάῃ στά πρῦµα στή Κέρκυρα.Ἰταλ
primo._

Πρύµα(ἡ)=τό πίσω µέρος τοῦ σκάφους καί πρύµη._

Πρῶτα-δεύτερα=ταν ὁ καιρός δέν εἶναι ἀπόλυτα µέ τή γραµµή
πλέυσεως τοῦ ἱστιοφόρου ἀλλά κάπως λοξά.Θεωρεῖται εὐνοϊκός καιρός καί πιό
ευχάριστος ἀπό “στά πρῦµα”._
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Σαβούρα(ἡ)=ρµα,ᾰχρηστο ὑλικό.Χρησιµοποιεῖται γιά νά θαλασσώσῃ
τό σκάφος καί νά χει µεγαλύτερη εὐστάθεια,ταν δέν χῃ φορτίο καί πρέπει νά
ταξιδέψῃ.Πρβλ.”Τούβαλα καµιά δεκαριά µαρόκους καί τό σαβούρωσα
καλά,στήν Κέρκυρα θά τούς πετάξω γιατί ἀπό κεῖ χω ναῦλο”.”Τί τή θέλεις
αὐτή τή σαβούρα ποῠπιασες,τρω̆γονται τά δρογγαρέλια,πεταξέ τα”.

Σαβόρο(τό)=τηγανισµένα ἐλαφρά ψάρια(κυρίως γόπες,µαρίδες καί
µπαρπουνάκια)µέσα σέ πήλινο δοχεῖο µέ ξεῖδι,λάδι,δεντρολίβανο,δάφνη,σταφίδα
καί ἁλάτι.∆ιατηρεῖται πολύν καιρό τό θαλασσινό αὑτό κατασκεύασµα καί εἶναι
πρόχειρο καί νόστιµο φαγητό.Τόὑπαγόρευσαν οἱ ἀνάγκες τῶν παλαιῶν
µακρυνῶν ταξειδιῶν.

Σαλαµοῦρα(ἡ)=ἁλατόνερο(βλ.Ιταλ. sale=ἁλάτι),ζουµί ἀπό τυριά πού
εἶναι πρώτης τάξεως µέλισµα γιά σαργούς,κεφαλόπουλα κλπ.

Σαλπάρισµα(ἡ)=τό ξεκίνηµα καϊκιοῦ γιά ταξεῖδι,βάρκας γιά ψάρεµα
κλπ.Πρβλ.”Ὁ καπετάν Λευτέρης σαλπάρισε γιά Λευκάδα µέ τό τρεχαντῆρι
του”.῀̆Αλλ.λ.Σαλπάρω καί σαλπέρνω(ῥ).
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Σαλταπῆδος(ὁ)=πήδηµα(ᾰλµα)Ἰταλοελληνικῆς παραγωγῆς
salto=πήδηµα )//Σαλταπήδω(ἡ)=ἡ ἐλεύθερη γυναῖκα πού πηδάει εῠκολα τά
βράδυα τό φράχτη τοῦ σπιτιοῦ της._

Σαλτάρω(ῥ)=πηδῶ(ᾰλλοµαι)πρβλ.”µπορεῖς νά σαλτάρης η̆ νά σέ βγάλω
στή σκάλα”

Σάλτο(τό καί ὁ σάλτος)=πήδηµα.Πρβλ.”∆ῶκε να σάλτο στό µπόντε
καί σύρε πάρε µου τή γέκια πού τήν ᾰφηκα στή µάντρα(µουράγιο)

Σαµαδοῦρα(ἡ)=ἡ σηµαδοῦρα,πού εἶναι φτιαγµένη ἀπό
νεροκολοκύθα(κολῶκα)η̆ κλεισµένο καλά τενεκεδένιο κουτί,ἀλλά καί οἱ
σηµαδοῦρες τῶν λιµανιῶν(µέ φάρο η̆ χωρίς ἐπάνω τους)πού δείχνουν τά νερά
στά πλοῖα.

Σαµάρι(ψό)=αὑχένας στή στεριά η̆ τή θάλασσα η̆ καί ὑποβρύχιος πού
µοιάζει µέ σαµάρι(σάγµα).Τό ὑποβρύχιο εἶναι συνήθως ψαρότοπος._
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Σάµατι-τις=ἐπιρ.µήπως.πρβλ.”Σαµατι τξερα τι εἶσαι ἀπό πίσω µου
η̆σαµατις η̆θελα νάσέ βαρέσω µέ τό κουπί”(τό “ς” εὐφωνικόν)._

Σαπιόφυκο(τό)=κοµµένο σάπιο φύκι πού χει κατακάθισει στό βυθό καί
δηµιουργεῖ βρῶµα(βλ.λ.)

Σαντάρδο(τό)=τό κοντάρι τῆς σηµαίας(ὁ κοντός)._

Σβέλτος(ὁ)=ἐπίθ.εὐκίνητος,ζωηρός εῠστροφος(Ἰταλ.sveltoπρβλ.”πιό
σβέλτο καΐκι
δέν χω µαταειδῆ”,”σοῠχει µιά σβελτάδα αὐτός ὁ ᾰνθρωπος σάν
µηχανή”.˘Αλλ.λέξις Σβελτάδα,σβελτωσύνη,σβέλτα(στά)

Σέκος(ὁ)=ἐπίθ.ξερός,στεγνωµένος(Ἰταλ.
Secco=λιπόθυµος)πρβλ.”τοῠδωκα µιά πού µεινε σέκος”.

Σηµάδια(τά)=χαρακτηριστικά σηµεῖα πού βάζουν στό µυαλό τους οἱ
ψαράδες γιά νά βρίσκουν τό σηµεῖο πού χουν ρίξει ψαροκόφινα η̆ µιά ξέρα η̆
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µπάρο η̆ να ψαρότοπο γενικά ταν δέν µποροῦν νά διακρίνουν τό
βυθό.Παράδειγµα σηµαδιῶν(ἀληθινό)γιά καλό στάρο λεθρινιῶν,”Θά πᾶς
ἀνοιχτα µέ τό Μοναστῆρι καί θ΄ ἀνοίξῃς τό φανάρι τοῦ Μούρτου (δηλ.θά πᾶς
ἀνοιχτα µέχρι ποῦ νά φανῇ),µετά θά βάλῃς τήν ᾰσπρη πέτρα τοῦ Βάλτου µέ
τό κάβο τοῦ Μοναστηριοῦ καί τόν κάβο-Πριόνι µέ τό Μονόλιθο(σέ εὐθεῖες
γραµµές).Φούνταρε ἐκεῖ καί κάνε στάρους.˘Αν τό ρέµµα σέ πάῃ ἀνοιχτά,ᾰς το
νά σέ πάῃ µέχρι πού θά τσιµπᾶνε,ᾰν σέ πάῃ στεριᾶς νά ξαναπηγαίνῃς στό
σηµάδι”._

Σία(τό καί ἡ)=παράγγελµα:τράβα τά κουπιά ἀνάποδα ω̆στε νά φύγῃ ἡ
βάρκα πρός τά πίσω η̆ νά σταµατήσῃ ἐνῶ προχωράει πρός τά
µπρός.//Σία=βόγα=τό να κουπί πρός τά ἐµπρός καί τᾰλλα πρός τά πίσω ω̆στε
ν᾿ ἀλλάξῃκατεύθυνσι ἡ βάρκα η̆νά περιστραφῇ στό σηµεῖο πού βρίσκεται._

Σιάρω(ῥ)=κάνω πισθεν,σία(βλ.λ.)πρβλ.”Σιάρησε νά βαρέσω να
χταπόδι πού τό πήραµε ἀπό κάτου”.

Σιγουρεύω(ῥ)=τακτοποιῶ τή βάρκα σέ τέτοιο σηµεῖο ἀσφαλισµένο ἀπό
τους καιρούς ω̆στε νά µή ὑπάρχῃ κίνδυνος ἀλλά καί να πρᾶγµα σέ ἀσφάλεια
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γενικά/(Ἰταλ meltere al sicuro)πρβλ. “Φουντάρησα τή µαγγιόρα,δεσα τήν
πρυµάτσα στό καρπέλλο καί τή σιγούρεψα καλά”.˘Αλλ.λ.σίγουρος.

Σκαµπαβία(ἡ)=εἶδος βάρκας µέ καθρέφτες πού χρησιµοποιοῦν τά καΐκια
γιά νά µή πλευρίζουν καί νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ µικροδουλειές.

Σκανταγιάρω(καί κάνω σκαντάγιο)=ῥ.ρίχνω να βαρύδι εἰδικό καί µέ
µακρύ σπάγγο γιά νά δῶ τό βάθος τοῦ νεροῦ,βυθοµετρῶ µέ µιά λέξι(Ἰταλ
scandaglio-gliare)πρβλ.”κάνε σκαντάγιο γιατί µ ᾿ αὑτή τή θολούρα δέν βλέπω
τόν πάτο”.

Σκανταλίζοµαι=Ρῆµα πού χρησιµοποιεῖται γιά διάφορα ἐργαλεῖα καί
µηχανήµατα πού παθαίνουν βλάβη καί δέ λειτουργοῦν κανονικά.

Σκάντζα(ἡ)=ἀλλαγή ἑνός πράγµατος µέ ᾰλλο ἀλλά κυρίως η̆ ἀλλαγή
βάρδιας(σκοπιᾶς)σ᾿ να πόστο τοῦ καϊκιοῦ πρβλ.”Κάνε σκάντζα καί τράβα
κοιµήσου”.῾Ρῆµα:Σκαντζάρω:πρβλ”ἐγώ θά σέ σκαντζαρω στίς τρεῖς καί ἐµένα
θά µέ σκαντζάρῃ στίς πέντε ὁ Γιώργης._
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Σκαρί(τό)=τό σχῆµα τοῦ σκάφους, πού χει πάντα τό κάθε να καί
δική του ξεχωριστή ὁνοµασία πρβλ.”τό καΐκι µου εἶναι στά σκαριά ἀκόµα, στό
καρνάγιο τοῦ µαστροβαγγέλη στήν Κόντρα-Φόσσα.”

Σκαρτάρω(ῥ)=ξεκαθαρίζω να εἶδος ἀπό διάφορα ᾰχρηστα ἀντικείµενα
(Ἰταλ scartare)

Σκάρτος(ὁ)=ὁ ἀκατάλληλος,αὑτός πού πρέπει νά
πεταχτῇ.//Σκάρτσο=τό ἐλλιπές.τό ἐλλειποβαρές (σκαρτσοζυγίζω-γισµα).

Σκαρφίζοµαι(ῥ)=συλλαµβάνω µιά ἰδέα πού ᾰν ἐφαρµοσθῇ θά
δηµιουργήσῃ ἐντύπωσι γιά τήν ἐξυπνάδα η̆ τή βλακεί τῆς συλλήψεως πρβλ.”τί
τοῦ σκαρφίστηκε πάλι νά κρεµάσῃ κουδοῦνι στό λαιµό τῆς γάτας καί νά τή
µάθῃ νά γαυγίζῃ”._

Σκαρώνω(ῥ)=φτιάχνω να σκάφος η̆ ἑτοιµάζω µιά δουλειά.Καί
περιφραστικῶς:”˘Εχω στά σκαριά”._
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Σκέδιο(τό)=τό σχέδιο,ἀλλά καί εἰρωνική κφρασις γιά κάποιο ᾰσχηµο
πρόσωπο η̆ σέ νδειξι ἀποδοκιµασίας.πρβλ.”Σκέδιο πού θά µᾶς µάθῃ τώρα πῶς
βάνουνε βόλτα”,”Μωρέ,τί σκέδιο µοῦτρο εἶν᾿ αὑτό”._

Σκέρτσο(τό)=,Σκερτσάρω(ῥ)=ἀστειεύοµαι χαριεντίζοµαι.Ἰταλ.
schergare
Πρβλ.”˘Ασ᾿ τά σκέρτσα,ἐδῶ χουµε δουλειά”,Σκερτσοζα γυναῖκα πού µέ νάζι
καί κούνηµα προσπαθεῖ νά κάνῃ ἐντύπωσι”.

Σκόρτσο(τό),Σκορτσάρω(ῥ)=τό τίναγµα τῆς πετονιᾶς πού κάνει τό ψάρι
πού τσιµπάει η̆ τό πιασµένο,ἀπό τό ὁποῖο ὁ ψαράς µπορεῖ νά καταλάβει τό εἶδος
καί τό µέγεθος τοῦ ψαριοῦ.πρβλ.”χει µεγάλο σκόρτσο,σάν καστανάκια µοῦ
φαίνεται”,”ἀπό τό σκόρτσο µοῦ φαίνεται γιά σαγροί τά διαολόψαρα ποῦ µοῦ
τρῶνε τόση ω̆ρα τό δόλο”.//Τίναγµα γενικά._

Σκούπουρα(τά)=,τι µαζεύει ἡ σκούπα καί τά ᾰχρηστα ψάρια ἡ
πράγµατα._
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Σουρώνω(ῥ)=στραγγίζω να ὑγρό.//Σουρώνει τόν ἀγέρα,λέγεται γιά
να σηµεῖο στό ὁποῖο γιά οἱοδήποτε λόγο δηµιουργοῦνται ῥεύµατα ἀέρος
πρβλ.”στοῦ Λιχνοῦ τόν σουρώνει πολύ τόν ἀγέρα,τό κάνει ξεῖδι”.//Σουρῶνει τίς
κουβέντες,λέγεται γιά κάποιον πού πηγαίνει καί µεταδίδει ἐµπιστευτικές
συνοµιλίες ᾰλλων.πρβλ.”∆έν πρόλαβα νά τοῦ τό πῶ κι ᾿ αὑτός πάει καί τό
σούρωσε στόν ἐχθρό του”.

Σουφρώνω(ῥ)=σπρώχνω ναν,κάτι καί τόν φέρνω σέ δύσκολο σηµεῖο καί
θέσι.//Σντριµόκωλος=ὁ καιρός πού ἀναγκάζει τούς ψαράδες καί τούς
καπεταναίους νά µένουν ᾰπρακτοι στό λιµάνι._

Σπαβέντο(τό)-Σπαβεντάρω(ῥ)=τό σπαρτάρισµα καί τρεµούλιασµα ἀπό
τό βρέξιµο,τό κρύο,τό φόβο η̆ τήν ἀρρώστεια.πρβλ”κανε τέτοιο κρύο,πού
σπαβεντάραµε λη τή νύχτα”,”Μέ τό µπάµ πού ἀκούστηκε
σπαβεντάρησε”,”Τοῦ ῥίξαµε µέχρι καί τά στρωσίδια καί τό σπαβέντο δέν τοῦ
σταµάταγε”.Ἰτ. sparentare=φοβίζω.

Σπάτσα(τά),σπατσάρω(ῥ)=παίρνω τά σπάτσα=φεύγω διωγµένος
πρβλ.”τοῠδωκα τά σπάτσα νά πάῃ στό γέρο διάολο,δέν ἦταν γιά
δουλειά”,”Σπατσάρησε ἀπό δῶ µή σέ βουτήξω”.Ἰταλ. spazzare.
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Σπιάτζα(ἡ)=µικρούλα ἀµµουδιά.Ἰταλ. spiaggia._

Σπιοῦνος(ὁ)=διαβολεύς,ἀλλιῶς ῥουφιάνος.ῥ.σπιουνάρω._Ἰτ. spia

Σπλονίζοµαι(ῥ)=ζαλίζοµαι χάνω τά νερά µου.Ἀπό τό σπλόνο,ξορτάρι πού
χρησιµοποιεῖται στά ποτάµια γιά νά σκοτώνουν τά ψάρια.Στή θάλασσα δέν
χει δραστικότητα.Πρβλ.”νας κέφαλος φέρνει γύρα ἐδῶ σα
σπλογισµένος,σίγουρα θἆναι ἀπό δυναµίτη”.,”Πῶς εἶσ᾿ τσι,µωρέ,σάν
σπλονισµένος;”

Σπόρκος(ὁ)=ἀκάθαρτος,ῥυπαρός,τιποτένιος,ἐλεεινός.//Ψάρια δευτέρας καί
τρίτης κατηγορίας(Σπόρκα)πρβλ.σκυλλόψαρα,παστανάκες,δρόγοι,σµέρνες
κλπ.Ἐκ τῆς Ἰταλ= sporco=ἀκάθαρτος

Σπόντα(ἡ)=,τι καί ποντούρα(βλ.λ.)//ρος τοῦ µπιλιάρδου._

Σταράδικο(τό)=τό ψάρεµα τοῦ λεθρινιοῦ.Κάθε φουντάρισµα εἶναι καί
νας στάρος._
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Στελάδος(ὁ)=ἐπίθ.τό σκάφος πού εἶναι µακρύ καί στενό,χωρίς κοιλιές καί
δέν παρουσιάζει ἀντίστασι στό νερό,ἑποµένως ταχύ καί ὡραῖο.Ἐκ τῆς Ἰταλ
stile(ρυθµός,µορφή,ῠφος)._

Στεριανός καί στεργιανός (ὁ)=κυρίως γιά τό ἁέρα πού ρχεται ἀπό τή
στεριά,ἀλλά κάθε τί πού ἀνήκει σ᾿ αὑτή,τό χερσαῖο.

Στρακώνω(ῥ)=πιάνω κρούστα(στρακο,ὀστρακώνω,σρακώνω)._

Στρίβω(ῥ)=ἀλλάζω κατεύθυνσι//˘Οταν ἐνῶ ἡ γενική κατεύθυνσις τοῦ
ἁέρος εἶναι θῥισµένη καί µέρος του,λόγω διαµορφώσεως τοῦ
ἐδάφους,ἐπιτρέπεται λέµε τι στρίβει πρβλ.”Μήν κοιττᾶς ἐδῶ στό λιµάνι πού
τόν στρίβει στόν πουνέντε,ξω φυσάει µαϊστρος”._

Τάγιο(τό)= κόψιµο,ξυλοδαρµός.῾Ρ.ταγιάρω(Ἰτ. tagliare)πρβλ.”∆έν
ξεντένει αὑτό,δώστου να τάγιο νά φύγουµε”,”Τοῠδωκε να τάγιο πού τόν
µεσόκοψε”._
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Τάκος(ὁ)=να κοµµάτι ξύλου πού µπαίνει γιά ὑποστήριγµα η̆ γιά νά
συµπληρώσῃ να κενό(Ἰταλ tacco)//κοµµάτι ἀπό οἱοδήποτε εἶδος
γενικά.//”Μιά ὡραία γυµαῖκα.˘Αλλ.λ. τακάκι.

Τέστα ντούρα(ἡ):ξεροκέφαλος,ἀµετάπειστος,πεισµατάρης.ἰταλ. testa
dura.Λέγεται γιά τούς καπεταναίους πού δέν γυρίζουν πίσω ὁσονδήποτε
παληόκαιρο νά συναντήσουν,γιά λόγους ἐγωϊσµού(βλ.ποδίζω).

Τεζάρω(ῥ)=τραβῶ,τεντώνω(Ἰταλ. tesare)πρβλ.”Φτάνει δέν τεζάρει
ᾰλλο,θά κοπῇ”,Σχ,Λέξεις:τεζάρισµα(τό),τεζάδος(ὁ),τέζο(τό)._

Τζούντα(ἡ)=τό τελευταῖο ᾰκρο ἐνός κάβου(πρβλ.Τζούντα τοῦ
Μοναστηριοῦ,Τζούντα τοῦ Κάστρου)ἀλλά καί κάθε ἀντικειµένου(Ἰταλ.
giunza)καί Τσόντα(παργ.τῆς ἰδίας ἰτ.λ.)=προσθήκη,συµπλ΄ρωµα.πρβλ.ἦταν
λειψό τό καρβέλι καί µοῠβαλε µιά τσόντα”.

Τηγάνι(τό)=τό γνωστό µαγειρικό σκεῦος,ἀλλά καί τό τσίγκινο
κάλυµµα τῆς πριᾶς πού µπαίνει γιά νά µή ἐνοχλῇ τό φῶς της τόν καµακαδόρο.
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Τηράω(ῥ)=κοιττάω,παρατηρῶ.πρβλ.”Γιά τήραξε µιά στιγµούλα µπάς
κι ᾿ ἐφάνηκε τό καράβι”,”τήραξε,µωρέ,ναν ᾰνθρωπο πού κάνει τό µεγάλονε”.

Τόκα(ἡ)=κάνω τόκα=χαιρετιέµαι µέ χειραψία µέ κάποιον.//˘Οταν ἡ
θάλασσα χει µπουνάτσα.Πρβλ.”˘Εχει µιά θάλασσα,τόκα,γράφεις ἀπάνω
της”.Ἀπό τήν Ἰταλ. toccare =κολλῶ._

Τουµπανιάζω(ῥ)=γίνοµαι τυµπανιαῖος.Κυρίως λέγεται γιά τά
ἀποσυντεθηµένα ψάρια πού φουσκώνει ἡ κοιλιά τους καί ἀνεβαίνουν στόν
ἀφρό,ἀλλά καί γιά ἀνθρώπους καί ζῷα πνιγµένους.Πρβλ”Βρῆκα στόν κάβο τῆς
Κερέντζας να ρουφιό τουµπανισµένο,κρῖµα,κι ᾿ ἦταν δεκαπέντε
ὀκάδες”.//Τούµπανο γίνηκε=γιά κάποιον πού κανε µιά κακή πρᾶξι καί τόν
µαθε λος ὁ κόσµος.Πρβλ.”ὁ κόσµος τχει τούµπανο......”

Τράβηξι(ἡ)=ἡ ζήτησις ἑνός ἐµπορεύµατος,εἶδος ψαριῶν._

Τρακέρνω καί τρακαρίζω(ῥ)=συγκρούοµαι,χτυπάω τό σκάφος µου
κάπου.Πρβλ.”Τρακάρανε οἱ βάρκες τοῦ Γολάκη µέ τοῦ Παπίτσου”,”˘Ολη τή
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νύχτα τράκερνε στά βράχια ἡ βάρκα σου χθές τό βράδυ”//Συναντῶ κάποιον µέ
κακό σκοπό.”˘Αντε µωρέ καί κάπου θά τρακάρουµε οἱ δυό µας”._

Τραµπάκουλο(τό)=σκαρί πλοῖου µέ κοφτή πλώρη & πρύµη._

Τρενάρω(ῥ)=καθυστερῶ σκόπιµα µιά ὑπόθεσι._

Τρεχαντῆρι(τό)=ὡραιότατο σκαρί καϊκιοῦ.Βλ.πλωτά._

Τριόµφος(ὁ)=δυνατό χαστοῦκι.Πρβλ.”τοῦ δωκα να τριόµφο πού
τοὖρθε ὁ οὐρανός σφοντήλι.

Τριουµφάρω(ῥ)=διακρίνοµαι,δίνω καί παίρνω (Ἐκ τῆς Ἰταλ
triumfare-trionfo)

Τρίψαλο(τό)=θρύψαλο.πρβλ.”τοῠδωκε µιά στόν τοῖχο καί τκανε
τρίψαλα,καινούργιο λαϊνι”._
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Τρόµπα(ἡ)=θαλάσσιος σίφων.//-µαρίνα ὁ τηλεβόας ἰταλ. tromba
marina

Τσαρκαλεύω(ῥ)=ζητῶ κάτι ψάχνοντας καί ἀνακατεύοντας διάφορα
ᾰλλα ἀντικείµενα(ῐσως ἀπό τό Ἰταλ. Cercare=ἀναζητῶ.)

Τσιµπάω(ῥ)=ἁρπάζω λίγο λίγο ἀπό να πρᾶγµα(φαγητό κλπ.//Τό
ἀρπαγµα τοῦ δολώµατος ἀπό τά ψάρια)._

Τσοῦρµο(τό)=λο τό πλήρωµα ἑνός σκάφους ψαράδικου κᾰ.π.χ. τό
τσοῦρµο τοῦ Γριγριοῦ,τῆς ἀνεµότρατας._

Τσωπαίνω(ῥ)= σιωπῶ πρβλ.”Τσῶπα,καηµένε,µᾶς σκότισες”.

Φάγωµα(τό)=τά υπολείµµατα,ἀπό ἑναν κάβουρα,µιά

πού

τρώει να χταπόδι η̆ ᾰλλο ψάρι.Οἱ χταποδάδες ἀπό τάφαγώµατα καταλαίνουν
τό µέγεθος τοῦ χταποδιοῦ πού τκανε.
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Φαλιµέντο(τό)=πτώχευσι,χρεωκοπία(Ἰτ. fallire-mento )

Φάλτσος(ὁ)=κίβδηλος,ψεύτικος,παραποιηµένος(Ἰτ. falso )

Φανάρι(τό)=κάθε εἶδος φαναριοῦκι ἀκόµα.πρβλ.”τό φανάρι τοῦ
Κάστρου”,”τῶν Παξῶν,τοῦ Μούρτου”._

Φαρµάκι(τό)=να κοµµάτι καρµπούρου η̆ γαλαζόπετρας πού οἱ
χταποδάδες χρησιµοποιοῦν γιά τό ψάρεµα τῶν χταποδιῶν._

Φελλάδιο (τό)=τό ναυτικό φυλλάδιο.Πρβλ.”Ὁ γιό µου βγαλε
φελλάδιο καί µπαρκάρησε σ᾿ να φραντσέζικο καράβι”._

Φελούκα(ἡ)=εἶδος βάρκας βλ.πλωτά._

Φευγᾶτα(τά)=λέγεται γιά τήν ᾰµπωτι(τά νερά εἶναι φευγᾶτα).
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Φορτσάδος(ὁ)=ἐπίθ.λέγεται γιά τόν καιρό πού δέν εἶναι καλός κί οὑτε
σκοπό νά φτιάξῃ γρήγορα._Ἰτ forza

Φουντάρω(ῥ)=ρίχνω κάτι στό βυθό τῆς θάλασσας καί, κυρίως,τήν
ᾰγκυρα τοῦ σκάφους.Ἀπό τήν Ἰτ. fontare,fonto //Φοῦντο καπέλλο=ἀκαραῖο
βύθισµα ἑνός σκάφους καί σκέπασµα ταὐτοχρόνως ἀπό τή θάλασσα ,αῠτανδρο
βύθισµα._

Φουρτουνα(ἡ)=δυνατή τρικυµία(ἰτ. fortunate)

Φουσκοθαλασσιά=ἐλαφρός κυµατισµός τῆς θάλασσας,πρβλ.µή τό
φοβᾶσαι τόν καιρό,δέν χει βάρος,φουσκοθαλασσιά εἶναι”._

Φοῦσκος(ὁ)=δυνατό χαστοῦκι.πρβλ.”τοῦ µπῆκε στούς φούσκους καί
τού ξεµπούρισε τή µύτη(τρεχε αἶµα)._
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Φρεσκάρει(τόν ἀγέρα)=ῥ . λέγεται γιά ὡρισµένον ἀγέρα πού ἀρχίζει νά
δυναµώνῃ σιγά-σιγά.Πρβλ.”Τό φρεσκάρησετό σιρόκο”˘Αλλ.λ.
φρέσκος(ὁ)=δυνατός ἀέρας,φρεσκαρισµένος(ὁ)κλπ.-Ἰτ. fresco

Φωτιά(ἡ)=,τι ἡ λέξις ἀλλά καί ἡ πριά,ὁ δυναµίτης καί ὁ κάθε
µοχλός πού χρησιµοποιεῖται γιά τή µετακίνησι διαφόρων βαρῶν.Πρβλ”βάλτης
µιά φωτιά ἐδῶ πού σοῦ λέω καί θά µπατάρῃ ἀµέσως”._

Χαλάω(ῥ)=διαλύω ,κατασρέφω,πρβλ.”Μᾶς χάλασε ὁ καιρός καί θά
βρωµήσῃ ὁ δόλος ἀπάνω στ᾿ ἀγκιστρια”,”ὁ καιρός εἶναι χαλασµένος καί πρέπει
νά ἀναγκάσουµε”,”Μήν τά πατήσῃς καί µοῦ τά χαλάσῃς”._

Χαµάλα(ἡ)=κάρρο µέ τέσσερις ρόδες._

Χαµάλης=ἀχθοφόρος,µεταφορεύς.-Χαµαλαρια(ἡ).-

Χάπα(ἡ)=τό ᾰνοιγµα τῶν ποδαριῶν(εἶναι µέτρο µήκους)._
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Χαραή (ἡ)Χάραµα & Χαραµέρι(τό)=τό λυκαυγές.Εῠχρηστος σταθµός
τοῦ εἰκοστετραώρου γιά τούς
θαλασσινούς._(Χαραµέρι,γιόµα,ἀπόγιοµα,µαύρισµα,βασιλεµα ἡλιοῦ,µπονόρα
κλπ.)._

Χάση(ἡ)=τό χάσιµο τοῦ φεγγαριοῦ καί κάθε ἀπώλεια πρβλ.”στή χάση
τοῦ φεγγαριοῦ θ᾿ ἀλλάξῃ ὁ καιρός”,”εἶχε µιά βροχή,κάτι ἀστραποβροντα χάση
κόσµου”._
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ

κ.λ.π.

˘Οπως ἡ ναυτική ὀρολογία τῆς Πάργας τσι καί ἡ ὀνοµατολογία τῶν καιρῶν
εἶναι ἐπηρεασµένη ἀπό τήν Ἰταλικη γλῶσσα.

Οἱ βασικοί καιροί (ᾰνεµοι) Βορρᾶς,Νότος,Ἀνατολή καί ∆ύσις,ὀνοµάζονται
ἀντιστοίχως:Τραµουντάνα καί Τρεµουντάνα(ἡ),˘Οστρια(ἡ),Λεβάντες(ὁ) καί
Πουνέντες(ὁ).Ἐνδιάµεσα ἀπό τούς τέσσερις αὐτούς καιρούς ὑπάρχουν ᾰλλοι
τέσσερις πού ὀνοµάζονται:Ὁ Βορ.ἀνατολ.=Γραῖγος η̆ Γραῖος,ὁ
Ν.Ανατολ=Σιρόκος,ὁ Ν∆.=Γαρµπῆς η̆ Γαρµπινό καί ὁ
β.δ.=Μαΐστρος.Ἀνάµεσα ἀπό τούς ὀκτώ καιροούς ὑπάρχουν ᾰλλοι ὀκτώ καί
παίρνουν τό νοµα τους ἀπό σύνθεσι τῶν δύο ὀνοµάτων τῶν πλαϊνῶν τους
καιρῶν.∆ηλαδή:γραιοτραµουντάνα(Γραῖγος+Τραµουντάνα),γραιολεβάντες η̆
γραιγολεβαντες(Γραῖγος
+Λεβάντες),σιροκολεβάντες,στριασιρόκος,ὀστριογάρµπης,πουνεντογάρµπης,πουν
εντεµαΐστρος καί µαΐστροτραµουντάνα.

Σχηµατική παράστασις:
˘Ολα σχεδόν τά ὀνόµατα τῶν ἀνέµων εἶναι Ἰταλικά καί µάλιστα πως
χρησιµοποιοῦνται στή ναυτική Ἰταλικη γλῶσσα καί χι στήν καθοµιλουµένη
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ἰταλική καί σηµαίνουν τό σηµεῖο τοῦ ὀρίζοντος ἀπό τό ὁποῖον προέρχονται η̆ τό
µέρος, τόν τόπο κλπ.˘Ετσι Λεβάντες(ἰταλ. Levante)διότιρχεται ἀπό τήν
Ἀνατολή,Σιρόκος διότι ρχεται ἀπό τήν Συρία,˘Οστρια=(ἰταλ. ostro)διότι
ρχεται ἀπό τό νότο(µεσηµβρινός)Γαρµπῆς(Ιταλ garbino) ἀφρικανικός
,Πουνέντες(Ἰταλ. ponente)=δυτικός,Μαῖστρος(Ἰταλ.
maestro)=δάσκαλος,Τραµουντάνα(Ἰταλ. Tramontana=διά µέσου τῶν
βουνῶν),διότι γιά τήν Ἰταλία ρχεται ἀπό τίς ˘Αλπεις η̆ τά Ἀπέννινα καί
Γραῖγος(Ἰταλ. greco =Ἑλληνικός)διότι γιά τήν Ἰταλία ρχεται ἀπό τήν
Ἐλλάδα),ἐνῶ ἐµεῖς πρεπε νά τόν ὀνοµάσουµε Ἀσιατικόν,Μικρασιατικό η̆
Τούρκικον κλπ.
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ:

Ἀγριόκαιρος(ὁ)=ὁ καιρός πού χαρακτηρίζεται ἀπό πολλές
βροχές,χαλάζι,κεραυνούς καί τρικυµία µαζύ.

Ἀντιµάµαλο(τό)=τό χτύπηµα στά βράχια κυµάτων πού ρχονται ἐνῶ ἡ
τρικυµία στό πέλαγος χει κοπάσει.Εἶναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο στήν
Πάργα καί παρατηρεῖται καράβια πού ταξειδεύουν ξω στό πέλαγος,διότι ἡ
τρικυµία χει περάσει,νά µήν µποροῦν νά µποῦν µέσα στό λιµάνι._

Ἀπαγγειάζει(ῥ)=να ὡρισµένο σηµεῖο (κολπῖσκος,ἀβάλη)πού λόγω τῆς
κατασκευῆς του καί τῆς θέσεως ἀλλά καί τῆς κατεθύνσεως τοῦ ἀνέµου δέν τό
προσβάλλει ὁ καιρός αὑτός ,γι ᾿ αὑτό καί λέγεται τό µέρος αὑτό ἀπάγγειο.

Ἀπόνερα(τἁ)=τά χτυπηµένα νερά πού ἀφήνει πίσω του να σκάφος ἀπό τήν
τρόπιδα(κοράκι)η̆ τήν προπέλλα του.
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Βαστάει λέγεται γιά να ἀπάγγειο µέρος πού δέν τό προσβάλλει νας καιρός._

Γνέφια(τά)=τά σύννεφα(καί κατσαδούρα),τά ὁποῖα πάντοτε οἱ ναυτικοί
χρησιµοποιοῦν σάν ἀνεµοδούρα δηλ.γιά νά βλέπουν τήν κατευθυνσι τοῦ καιροῦ
,διότι τά χαµηλά στρώµατα τοῦ ἀέρος συνήθως “στρίβουν”.

Γραιογάρµπια(τά).Ὁ Γραῖγος µέ τό Γαρµπῆ εἶναι καιροί πού βρίσκονται
σχεδόν ἀντίθετοι(µοῖρες 165).Ὁ ρος θέλει νά δείξῃ µιά µεγάλη ἀκαταστασία
καιροῦ πού πετάγεται ἀπό τήν µιά στήν ᾰλλη,περνώντας πάντα ἀπό τούς
νότιους ἀνέµους πού γιά ἐδῶ εἶναι οἱ πιό δυσάρεστοι.

∆ρυµοκόλια(τά).Ἀκατάστατοι φθινοπωρινοί & ἀνοιξιάτικοι καιροί πού ἀπό τή
µιά χει καλωσύνη κι ᾿ ἀµέσως κάνει λαµπαδίτσες,τρόµπες,βροχές καί ἀµέσως
τό γυρίζει στήν καλωσύνη.

˘Εγκωµα(τό).Τό γύρισµα τῆς θάλασσας ἀπό τήν καλωσύνη στήν φουρτούνα
πού φυσικά ἀρχίζει νά ἐγκώνῃ(ὀγκοῦται).
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Καΐτσα(ἡ)=ζέστη µεγάλη καί γαλήνια θάλασσα(βλ.λ.)

Κάλµα(η)=Γαλήνη,ἡρεµία,ἡσυχία(Ἀπό τήν Ἰτ. calma-are)

Κανάλι(τό)Στένωµα τῆς θάλασσας ἀπό δυό στεριές(Ἰταλ.λ.
canale=πορθµός)//Φυσάει κανάλι=ταν ὁ καιρός διασχίζει να κανάλι._

Κατεβατό(τό)=βραδυνό ἀεράκι πού ρχεται ἀπό τή στεριά.Ἡ ἀπόγειος
αῠρα.Εἶναι εὐχάριστη καί δροσερή καί κατάλληλη γιά η̆συχο ταξεῖδι µέ τά
πανιά,_

Κατσαδούρα(ἡ)=λα µαζύ τά σύννεφα πού βρίσκονται στόν οὐρανό._

Κόβει.Λέγεται γιά τόν καιρό πού ἀρχίζει νά χάνῃ τήν ἀρχική του ντασι καί
γιά να µέρος πού δέν τό πιάνει ὁ καιρός.
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Κόρφος(ὁ)=στρωτός ἀέρας πού ρχεται ἀπό τόν Ἀµβρακικό,δηλαδη ἀπό τόν
κόλπο,διότι κόρφος σηµαίνει κόλπος.πρβλ.”φυσάει κόρφος”._

Κρατάει.Λέγεται γιά τόν καιρό πού χει δυνάµεις καί δέν πρόκειται νά “κόψῃ”
η̆ νά “κρατήσῃ”._

Λάδι=χαρακτηρισµός γιά τήν πολύ η̆συχη θάλασσα πού ἡ ἐπιφάνειά της
µοιάζει µέ ἐπιφάνεια δοχεῖου µέ λάδι,_

Λαῦρα(ἡ)=µεγάλη καλοκαιρινή ζέστη µέ κύµατα θερµοῦ ἀέρος.Συνήθως ταν
φυσάει λίβας.(ἰτ libeccio).

Λεβαντιέρα(ἡ)=Στρωτός ἀνατολικός ᾰνεµος(λεβάντες)._

Λίβας(ὁ)=ζεστός ἀφρικανικός ᾰνεµος πολύ ἐνοχλητικός ἀλλά καί ἐπιζήµιος γιά
τήν γεωργία._
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Λιµπαδίτσα(ἡ)=Ἀπότοµος ἀέρας µέ βροχη,µπόρες καί τρόµπες πολύ συνήθης
κατά τήν ᾰνοιξι καί τό φθινόπωρο.-

Μπασιά(ἡ)=πληµµυρίς.Παρατηρεῖται ταν πνέουν κυρίως νότιοι ᾰνεµοι,ἐκτός
ἀπό τήν κανονική ᾰµπωτι καί πληµµυρίδα πού ἐπηρεάζονται ἀπό τίς φάσεις τοῦ
φεγγαριοῦ._

Μπόρα(ἡ)=Ξαφνικός ἀέρας µέ πολύ µεγάλη ταχύτητα καί καταστροφικές
ἱκανότητες συνοδευόµενος ἀπό βροχή.Εἶναι πολύ συνηθισµένος κατά τό
φθινόπωρο καί µέ µεγαλύτερη ντασι στή Ἀδριατική.Στήν Τεργέστη κάνει
πολύ συχνά µπόρες καί στούς δρόµους της,στό λιµάνι κυρίως,ὑπάρχουν σίδερα
καί ἁλυσσίδες γιά νά µπορεῖ νά κρατιέται ὁ κόσµος καί νά µήν
παρασύρεται,διότι παρά πολλά ᾰτοµα χουν ἁρπαγῆ ἀπό τόν τροµερό αὑτόν
ἁέρα,πού κύριο χαρακτηριστικό του εἶναι ὁ αἰφνιδιασµός.Στήν Πάργα πολλές
φορές χουν ἁρπαγῆ ζῷα,ξερριζωθῇ δένδρα καί πετάχτηκαν σέ µεγάλεις
ἀποστάσεις ὁλοκληρες στέγες σπιτιῶν._

Μπουνάτσα(ἡ)=νηνεµία,γαλήνη(Ἰταλ. bonaccia)ἀγαθή καί καλή._
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Ξεῖδι(τό)=χαρακτηρισµός ἑνός πολύ δυνατοῦ καιροῦ._

Ὀσρτέλλα=στρωτή στρια._

Ῥούφουλας(ὁ)=˘Αλλη ὀνοµασία τῆς µπόρας(ἰτ. a ruffa=ἁρπακτικῶς)

Σβουλιάδα(ἡ)=Μιά ῥιπή ἀπότοµη ἀνέµου ἀνάµεσα ἀπό στρωτόν
ἀέρα.Ἐπικίνδυνη γιά τή ναυσιπλοῖα.Ὁ κυβερνήτης πρέπει νά διατάξῃ
λασκάρισµα τή σκότα καί νά ὀρτσάρῃ πρός τό σοβράνο γιά ν᾿ ἀποφύγῃ
µπατάρισµα(ἰτ. Srogliata=ἀνεπιθύµητη,ἀηδής).˘Αλλη ὀνοµ: σπηλιάδα.

Σοβράνο & Σουβράνο(τό)=Ἡ πλευρά τοῦ σκάφους καί γενικά τό µέρος πού
βρίσκεται πρός τόν ᾰνεµο πού πνέει(ἰτ. sopta ilvento).

Σουρώνει(ῥ)=Λέγεται γιά να σηµεῖο που συγκεντρώνεται ὁ ἁέρας(σάν σέ
χωνί)καί χει ἐκεῖ µεγαλύτερη ντασι.˘Ο,τι π.χ. γίνεται στά µέρη πού
λέγονται µπουγάζια.Πρβλ”Σουρώνει ὁ κάβος”,”Σουρώνουν οἱ ᾰκρες”κλπ.
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Σταβέντο & Στοβέντο(ἰτ. soto il vento)=Ἡ πλευρά τοῦ σκάφους πού δέν
προσβάλλεται ἀπό τόν ἀέρα.

Στεριανός(ὁ)=κάθε ἀέρας πού φυσάει ἀπό τή στεριά._

Τόκα(ἡ)=˘Οταν ἡ θάλασσα εἶναι πολύ η̆συχη λέγεται τ ό κ α._
Τρόµπα(ἡ)=σίφων,κυκλών βλ.κατωτέρω._

Φευγᾶτα(τά)=τά νερά φευγᾶτα=ᾰµπωτις._

Φουσκοθαλασσιά(ἡ)=ἐξωγκωµένη θάλασσα._

Χιονιᾶς=˘Οταν φυσάει βορεινός καιρός καί εἶναι στά χιόνια.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΓΑ:

Ἀπό τόν Γραολεβάντε µέχρι τόν πουνέντεµάιστρο ὅλοι οἱ βορεινόι καιροί στήν
Πάργα εἶναι εὐχάριστοι. Οἱ υπόλοιποι κ;ανουν βροχές, θάλασσες θεοµηνίες. Ὁ
πιο εὐχάριστος ἀπό όλους εἶναι ὁ Μαίστρος. ∆ροσερός, στρωτός κάι εὐχάριστος
στό ταξιδι, ἰδίως τό καλοκαίρι, πού πιάνει κατάφατσα τήν Πάργα καί τῆς
δίνει πιό χαµηλή θερµοκρασία ἀπό πολλά παραθαλάσσια µέρη. Εἰδικά γιά τήν
Πάργα ὅµως µπορεί νά εἶναι ἕνας χιονιᾶς πολύ πιό εὐχάριστος ἀπό ὄλα τά
µαίστρα τοῦ καλοκαιριοῦ, γιατί µ’ αὐτόν δένει ὁ καρπός τῆς ἐληᾶς ἐπάνω στά
δένδρα πού εἷναι ὁ κύριος πόρος ζωῆς γιά τό µεγαλύτερο µέρος τῶν κατοίκων
της. Οἱ γέρικες χρυσοφόρες ἐληές πού ἐφύτεψαν ἐδῶ καί αἰῶνες οἱ Βενετσιᾶνοι,
µέ τό γκριζοπράσινο χρῶµα, που στέκουν ολόιδιες κι’ ἀγέραστοι ἀπό τά χρόνια
εἶναι ἡ κυριότερη πηγή χαρᾶς καί εὐτυχίας τῶν κατοίκων. Ἀπό τή «λαδιά» τό
ψωµί, τά ροῦχα, τά χρέη, οἱ προῖκες, ἀλλά καί τά γλέντια τά πανηγύρια καί
τά βιολιά πού ἐρχονάτι σ’ ἀπανωτά «τακίµια». Κάθε δεύτερο χειµῶνα εἶναι ἡ
σοδειά τῆς ἐληᾶς καί κάθε ἀνέσοδη χτυπάει στό µάτι τού πιό ἀδαῆ ἀπό τις
νέκρες στό ἐµπόριο καί σε κάθε κίνησι. Ἐξθρός µεγάλος, αἰῶνιος, πιό µισητός
κι’ ἀπ’τα’ἄγριο κύµα τοῦ Ἰονίου πού καπελώνει τίς µάντρες καί πληµµυρίζει τά
µαγαζιά εἶναι (ποιός θά τό περίµεν;) ἕνα µικρό ἔντοµο δίπτερο, λίγο
µεγαλύτερο ἀπ’ τό κουνούπι, ὁ τροµερός «»∆άκος»(ἐπιστ.DACUS OLEA).
Αὐτός καταστρέφει τόν καρπό, τόν ῥίχνει κάτω σέ ἀπανωτά στρώµατα καί τό
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σαπίζει. Καί ἐνῶ κάθε βόρειος καιρός εἶναι ἐχθρός τοῦ δάκου, οἱ νότιοι, καί
εἰδικά ἡ ὄστρια εἶναι ὁ πιό καλός προστάτης καί φίλος τοψ. Ἡ ὄστρια, ζεστός
ἀέρας πού ἔρχεται ἀπό τήν Ἀφρική, παίρνει, περνώντας ἀπό τή Μεσόγειο, τήν
ὑγρασία καί τή µούχλα της καί φέρνει τή µελεγχολία, τήν κατήφεια, ἀνορεξίες
καί κοµµάρες καί κλονισµό ἀκόµα καί στά πιό γερά νευρικά συστήµατα. Τά
ἴδια µέ τά παιδιά της ὄστριας τόν ὀστριογάρµπη καί τόν ὀστριοσιρόκο. Ὁ
γαρµπῆς εἶναι καί αὐτός ἀντιπαθής γιατί ὅταν ἔρχεται φορτωµένος µέ τις
βροχές του καί δέν λέει νά σταµατήσῇ κλείνει τόν κοσµάκη ἀπό τις δουλειές
τοψ µέρες καί βδοµάδες. Ἔξει καί τά σκέρτσα τοψ ὁ καιρός αὐτός. Τά
λεγόµενα «ξανασάµατα». Ἀνάµεσα ἀπό τις βροχές του, µέ µιᾶς κιαράνει ὁ
οὐρανός καί γίνεται λαµπίκο καί θα νόµιζε κανένας ὅτι τά πράγµατα φτιάξανε,
γιά ὅποιον δέν ξέρει ὅµως, γιατί, µετά ἀπό λίγη ὧρα, ξαναρχίζει τά ἴδια καί
χειρότερα. Ὁ σιρόκος, µέ τις λαχτάρες τοψ τις λεγόµενες «σοροκάδες»,
στενοχωρεῖ τούς ναυτικούς καί τούς δηµιοργεῖ προβλήµατα. ∆εν µπορούν να
ξεµυτήσουν για δουλειά κι’ ἀν τύχει νἆναι ξανοιγµένοι στό πέλαγος, πρέπει νά
τά παρατήσουνε ὅλα καί νά µποῦνε σέ λιµάνι. Οἱ βορεινοί καιροί γιά τήν
Πάργα δέν ἔχουν µεγάλη σηµασία ὁ Μπετζοβολιός (βλ. τοπωνύµια) µέ τά
µέτρα ὑψόµετρό του καί ὅλη τοψ τήν κορυφογραµµή τήν προστατεύει ἀπό
αὐτούς καί τήν ἔχει κάνει µέσα στούς αἰῶνες ἕνα ἐξαίρετο χειµαδιό. Ὅλος ὁ
χειµῶνας ἔτσι περνάει σξεδόν εὐχάριστος καί µετριῶνται στά δάχτυλα ἐκεῖνοι
πού φοροῦν πανωφόρια. Ἕνας µένει ἀπό τούς καιρούς ὁ ἀγαπηµένος, ὁ γλυκός
κι’ ὁ χιλιοτραγουδισµένος Μαΐστρος πού λέγεται καί µαϊστράλι καί
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µαϊστραλάκι καί µαϊστρουλάκι καί τά ὑποκοριστικά πᾶνε σκοινί γαϊτάνι, ἀλλά
καί γαϊδουροµαΐστρο ὅµως για νἄχουµε τό νοῦ µας γιά κάθε ἐνδεχόµενο.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΛΠ
---------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά µέ τό φεγγάρι οἱ ναυτικοί µας λένε τό ἑξής:
Ὀρθό τό φεγγάρι δίπλα ὁ καπετάνιος
∆ίπλα τό φεγγάρι, ὀρθός ὁ καπετάνιος
αὐτό σηµαίνει ὅτι ὅταν τό καινούργιο φεγγάρι εἶναι ὄρθιο θά κάνῃ καλόν καιρό
καί ἑποµένως ὁ καπετάνιος µπορεῖ νά κοιµᾶται ἥσυχος ἐνῶ, ἀντιθέτως, υά κάνῃ
κακοκαιρία ὅταν εἶναι πλαγιαµένο.

Ἕνας φωτεινός κύκλος, σάν ἀλῶνι γύρω ἀπό τό φεγγάρι δείχνει ὅτι ὁ
καιρός θά χαλάσῃ. Τα ἴδια καί µέ κύκλο γύρω στόν ἥλιο γι’ αυτό λένε:
«τοῦ ἥλιου κύκλος ἄνεµος
τοῦ φεγγαριοῦ ξειµῶνας».

Νερά φευγᾶτα (ἄµπωτις) προµηνύουν καλοκαιρίες ἐνῶ µπασιά εἶναι
κακοκαιρίες:
«Νερά µπασιά
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ὁ Γαρµπής κυβερνά».

Ὅπως θά πιάσει τό καινούργιο τό φεγγάρι (µέ καλό ἥ κακό καιρό) ἔτσι
θά πάῃ µέχρι νά φύγῃ. Γι’ αὐτό οἱ ναυτικοί προσέχουν νά δοῦν µέ τί καιρό
πιάστηκε κάθε νέο φεγγάρι.

Ὅταν καίει ὁ ἥλιος καί τσιµπάνε οἱ µῦγες ὁ καιρός θά πάῃ στη βροχή.

Ὁγρήγορος ἐρχοµός τῶν χελιδονιῶν σηµαίνει ὅτι ὁ καιρός θά πάῃ στήν
καλωσύνη κι’ αντίθετα ὁ καθυστερηµένος, ὅπως καί ἡ βιαστική ἀναχώρησίς
τους σηµαίνει ὅτι θά κάνῃ ἄγριο χειµῶνα.

Ὅταν µετά ἀπό τρικυµία βγάλῃ ἡ υάλασσα φύκια στήν παραλία καί τά
ποστιάσῃ ἐκεῖ (ξαρές καί παιγνίδια γιά τά παιδιά πού φτιάξνουν σπιτάκια καί
ξεθεώνονται στό φψκιοπόλεµο), σηµαίνει ὅτι θά ξανακάνῃ φουρτοῦνα καί θά τά
ξαναπάρῃ ἡ θάλασσα. Τό γεγονός εἶναι ἀπόλυτα ἐξακριβωµένο.
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Ὅταν στά Τρία Λιθαράκια, σέ ἄλλα βράχια καί στό λιµάνι ἔρχονται
γλάροι ὁ καιρός θά χαλάσῃ. Τό ἴδιο ὅταν περνᾶνε γιά τό βορηᾶ κοπάδια
ἀγριόπαπιες καί ἀγριόχηνες πού σηµαίνει ὅτι ὁ καιρός θά πάῃ στό χιονιᾶ.

Ἕνα µπαλκόνι ἀπό σύννεφα πού σηκώνεται ψηλά στόν ὀρίζοντα
σηµαίνει ὄτι θά κατεβάσῃ ἀγέρα ἀπό τό σηµεῖο πού εἶναι τό σύννεφο. Ἡ
ταχύτης µέ τήν ὁποία τρέχει καί διαλύεται τό µπαλκόνι ὑπολογίζεται ἀπό τούς
ναυτικούς καί ἔτσι κανονίζουν νά µαζέψουν τά παραγάδια τους, νά σιγουρέψουν
τό καΐκι ἥ τή βάρκα τους σέ λιµάνι.

Ξεκοµµένα καί διάσπαρτα σύννεφα (σάν «πάνα ἀρνιοῦ») εἶναι
προµήνυµα καλοῦ καιροῦ. Σίγουρη µπουνάτσα.

Τραβηγµένα σύννεφα, σάν µακρόστενες γλῶσσες φωτιᾶς, δείξνουν ἀγέρα
δυνατό καί ἴσως µπόρα. Ἡ ταχύτητα τῆς Μπόρας εἶναι πολύ µεγάλη καί
καταστρεπτική (βλ. ἀνωτ.) ἀλλά τίς πιό πολλές φορές καί ἰδιαιτέρως ὅταν
µαυρίσῃ ὁ οὐρανός καί στό βάθος σχηµατιστῄ ἕνα τεῖχος κιάρο ἡ δύναµί της θά
εἶναι πολύ µεγάλη, καί µπορεῖ νά σχηµατισθῇ «τρόµπα».
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Τρόµπα εἶναι ὁ κυκλῶνας δηλαδή µιά σύγκρουσι κυµάτων ἀέρος πού
δηµιουργοῦν µιά περιστροφική κίνησι,µιά δίνη µεγάλης καταστρεπτικῆς
δυνάµεως,πού µπορεῖ νά σηκώσῃ ὁλόκληρα δένδρα καί σπίτια.Εἶναι πολύ
θεαµατική ταν σχηµατίζεται µιά τρόµπα στό βάθος τοῦ ὀρίζοντος.Ξεκιναει
να µαῦρο καί µακρόστενο πρᾶγµα ἀπό τό σύννεφο καί µέ ἀβέβαιο τό τελικό
σηµεῖο ἐπαφῆς του µέ τή θάλασσα,κατεβαίνει σιγά-σιγά,ἑνώνεται µ᾿ αὑτή καί
τραβάει τεράστιες ποσότητες νεροῦ πού κατακρηµνήζονται ταν σταµατήσῃ ἡ
δίνη καί φαίνεται σάν νά σκάνε στό σηµεῖο ἐκεῖ συνέχεια βόµβος βυθοῦ.Τό
θέαµα εἶναι συχνό στήν Πάργα ἀλλά καί οἱ ζηµιές πού χουν γίνει κατά
καιρούς ἀρκετα µεγάλες.Ὑπῆρχε ἡ ἐντύπωσις τι οἱ παληοί οἱ ναυτικοί ξέρανε
νά “κόψουνε” τήν τρόµπα.Τό κόψιµο γινόταν ὡς ἐξῆς:Ὁ εἰδικός φτιαχνε στήν
κουβέρτα τοῦ καϊκιοῦ η̆ στό χῶµα,ᾰν βρίσκονται στή στεριά,να
πεντάλφα(πως τό θρησκευτικό σύµβολο τῶν ἑβραίων) καί ψιθυρίζοντας µερικά
µαγικά λόγια,κάτι σάν ξόρκι πού τό µάθενε ἀπό τόν πατέρα του καί δέν πρεπε
νά τό πῇ παρά νά τό γράψῃ στό χαρτί,καί περνε να µαυροµάνικο µαχαῖρι(µέ
µαῦρη λαβή)καί τό µπηγε στή µέση τοῦ πεντάλφα.˘Ετσι . . κόβοταν ἡ
τρόµπα καί σωνότανε τό καϊκι καί ὁ κόσµος.Ἡ ἐνέργεια αὑτή µως πού
ἀντέβαινε στή θέλησι τοῦ θεοῦ,γιατί ἡ τρόµπα εἶναι θέληµά Θεοῦ νά γίνῃ,ἦταν
ἁµάρτηµα καί πρεπε νά περάσουν πέντε χρόνια γιά νά µεταλάβῃ ἐκεῖνος πού
τήν κανε._
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˘Οταν στό βάθος τοῦ ὁρίζοντα σχηµατίζεται να µαῦρο τεῖχος ἀπό
σύννεφα,εἶναι προµήνυµα κακοκαιρίας._

˘Ενα κόκκινο ἡλιοβασίλαµα µέ ἀποχρώσεις γαλάζιες κλπ. σηµαίνει τι ἡ
ἑπόµενη ἡµέρα θά εἶναι ὡραία καί ἡλιόλουστη._

˘Οταν ἀπεναντι ἀπό τόν καιρό πού φυσάει δηµιουργῆται να σύννεφο
στρωτό,σηµαίνει τι ὁ καιρός αὐτός δυναµώνει.Γι ᾿ αὑτό λέγεται καί τό
ἀκόλουθο:
“Πάργα πλακωµένη(δηλ.ἀπό σύννεφα πρός τό Βορηᾶ)
˘Οστρια καµωµένη.”
Τά λαµπυρίσµατα τῶν ἀστεριῶν σηµάνει τι ὁ οὐρανός εἶναι κιάρος καί
θά κάνῃ τραµουντάνα._

Σχετικά µέ τό σιρόκο καίτό µαΐστρο οἱ ναυτικοί µας λένε:
“Μέ πρῶτο µαΐστρο ἀρµένιζε
µέ δεύτερο σιρόκο.”
αὑτό χει τή σηµασία τι τό µαΐστρο ἀρχίζει µαλακό καί σιγά-σιγά δυναµώνει
ἐνῶ ὁ σιρόκος ἀρχίζει φουριόζος καί µετά µαλακώνει._

117

Τό κρίσιµο σηµεῖο τῆς ἀλλαγῆς τοῦ καιροῦ µέσα στό εἰκοστετράωρο εἶναι
τάµεσάνυχτα.Κάθε καπετάνιος πού πρόκειται νά ταξειδέψῃ καί ἀµφιβάλλει γιά
τόν καιρό σηκώνεται τήν ω̆ρα αὐτή γιά νά τόν κουµπασσάρῃ._

Λέγεται µως καί τό ἑξῆς:
“κάθε τέταρτο φεγγαριοῦ
γίνετ᾿ ἀλλαγή καιροῦ.”
ἐποµένως πρέπει νά χῃ ὁ καπετάνιος ὑπ᾿ ψι του τό νιό φεγγάρι,τά τέταρτα
του,ἀλλά καί τούς κύκλους του._

∆ώδεκα µέρες τοῦ Αὐγούστου,πού ᾰλλοι λένε τίς πρῶτες καί ᾰλλοι ἀπό
τίς 16 καί πέρα,οἱ ναυτικοί τίς παρακολουθοῦν διότι,λέει,κάθε µιά ἀπ᾿ αὑτες
ἀντιστοιχεῖ σέ κάθε να µῆνα ἀπό τόν ἐρχόµενο χρόνο.∆ηλαδή τι καιρό θά
κάνῃ τήν ἠµέρα αὐτή τέτοιον θά κάνῃ καί τόν ἀντίστοιχο µῆνα.Οἱ µέρες
λέγονται Μ ε ρ ο µ ή ν ι α καί εἶναι κάτι σάν τόν Καζαµία καί µάλιστα
κυκλοφοροῦν πολύ πιό γρήγορα ἀπ᾿ αὑτόν.

˘Οποιος πνίγηκε τό Μάη,”µετάνοιωσε” λένε οἱ ναυτικοί µας καί φαίνεται
παράξενο ἀφοῦ πάντοτε µετανιώνει κανένας ταν πρόκειται νά πεθάνῃ.Αὑτό
µως χει τή σηµασία τι ὁ Μάϊος κάνει ∆ρυµοκόλια καί Λαµπαδίτσες πού
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µποροῦν νά πνίξουν ναν ἀπρόσεχτο καπετάνιο πού φυσικά µετανιώνει γιατί
ἀφειδεύτηκε στίς καλοσύνες του καί τήν παθε.

119

Γ)
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ΨΑΡΙΩΝ
ΦΥΤΩΝ

--------------0--------------

Θά δοῦµε παρακάτω τά ψάρια τῆς θάλασσας καί τά φυτά της πως
τά χουν ὀνοµατίσει οἱ ψαράδες τῆς Πάργας ἀπό χρόνια πολλά τώρα, µέ
ἀλφαβιτική σειρά καί µέ σύντοµη περιγραφή τοῦ σχήµατος, τῶν συνηθειῶν
τους κλπ.˘Ολα αὑτά τά εἶδη µως εἶναι λίγα,κάπου διακόσια,ἐνῶ ὁ βυθός τῆς
θάλασσας κατοικεῖται ἀπό χιλιάδες χιλιάδων εἰδῶν
ψάρια,ζωΰφια,µικροργανισµούς ἀλλά καί τέρατα,τέτοια πού δέν χει ἡ στεριά
οῠτε σέ µεγέθη,οῠτε σέ ἀριθµό,οῠτε σέ ποικιλίες καί πού ἀκόµα δέν τελειώνουν
ποτέ καί κάθε τόσο ἀνακαλύπτεται καί κάτι καινούργιο καί παράξενο.

Ἀλλά οἱ ψαράδες µας δέν ρχονται σέ ἐπαφή παρά µέ ἐκεῖνα τά λίγα
εἶδη πού ψαρεύουν καί τούς χρειάζονται νά ξέρουν.Γιά τά ᾰλλα τά σπάνια πού
παρουσιάζονται σέ ἀραιά διαστήµατα ἀδιαφοροῦν σάν ᾰχρηστα πού τούς εἶναι.
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Τά γνωστά θά δοῦµε ἐµεῖς καί ταξινοµηµένα χι πιστηµονικά ἀλλά
πως τά εἶδαν,τά γνώρισαν καί τά θέλουν οἱ ψαράδες µας π.χ.
λασπόψαρα,πατόψαρα,ἀγριόψαρα,πετρόψαρα,ἀσπρόψαρα,σπόρκα κλπ.

Ἀγριόψαρα(τά)=τά σαρκοφάγα ἐπιθετικά ψάρια πού κύρια καί
ἀποκλειστικά ζοῦν κατασπαράζοντας ᾰλλα µικρότερα(η̆ και µεγαλύτερα
καµµιά φορά)ψάρια καί διακρίνονται ἀπό τή µεγάλη ταχύτητα πού τούς δίνει ἡ
κατασκεύη τοῦ κορµιοῦ τους,τέτοια πού νά παρουσιάζῃ µικρή ἀντίστασι µέσα
στό νερό,ἀπό τή δύναµι τους καί ἀπό τά µακρυά καί κοφτερά δόντια γιά νά
ἀρπάζουν σταθερά τή λεία του._

᾿Αετός(ὁ)=ἀνήκει στήν οἰκογένεια τῆς παστανάκας(σελάχια).Εἶναι σπόρκο
ψάρι,χωρίς κόκκαλα(λο χόνδρους),τοῦ πάτου καί µάλιστα τῆς λάσπης.Τό
κεφάλι του ξεχωρίζει ἀπό τό ᾰλλο σῶµα καί µέ τό ὑπόλοιπο κορµί του φαίνεται
σάν ἁετός µέ ἀνοιγµένα φτερά.˘Εχει µιά µαῦρη οὐρά σάν µιά µαῦρη βέργα
γωνιασµένη.Μ᾿ αὑτή χτυπάει πολύ ᾰσχηµα καί στή ρίζα της χει να
δηλητηριῶδες ἀγκάθι 4-5 πόντους πού προκαλεῖ πρήξιµο καί τροµερούς
πόνους.Βγάζοντας τον ἀπό τό νερό(µέ τό παραγάδι κυρίως)ἀφήνει µιά κραυγή
σάν βήξιµο.Τό κρέας του εἶναι σκληρό καί ὑπόξυνο.
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Ἀληθινός(ὁ)=Εἶδος κοχλία πού βγαίνει στίς πέτρες.Τό στρακο του εἶναι
λεῖο η̆ µέ γωνίες καί ἡ τρύπα του κλείνει µέ να κιτρινωπό κάλυµµα σάν ἀπό
τζελατίνα γιά προστασία.Οἱ ποικιλίες καί τά µεγέθη του εἶναι
ᾰπειρα.Τρώγεται καί κάνει γιά δόλωµα ψαριῶν._

˘Αλογο(τό)=ὁ ἱππόκαµπος.˘Εχει κεφάλι καταπληκτικά µοιο µέ τοῦ
ἀλόγου καί τό σῶµα του µακρύ καί κατακόρυφο,γεµάτο ἀπό γωνίες σάν ἀρχαῖα
πανοπλία.Ζῇ µεσ᾿ τά φύκια καί κινεῖται µέ πτερύγια πού χει στά πλευρά,ρθιο
καί µέ κινήσεις αὐτόµατες πού προκαλεῖ τά γέλαι.Τό µάκρος του εἶναι 7-8
πόντους καί τό κορµί του γυρίζει ἐµπρός σάν ἐλατήριο.

Ἀστακός(ὁ).Εἶναι περιττή ἡ περιγραφή τοῦ γνωστοῦ σέ λοντόν κόσµο
ἀστακοῦ.Ζῇ σέ γράβες(στό γράδο)καί σέ χορταριασµένα µέρη.Πιάνεταιστά
παραγάδια ἀλλά πιό καλά στά δίχτψα καί µάλαστα σέ ἀστακόδιχτυα πού
διαφέρουν ἀπό τά ᾰλλα στό τι τούς κρεµάνε µικρά πανάκια ᾰσπρα γιά νά τούς
προσελκύουν.Μέ µεγάλες παγίδες συρµατένιες τούς ἐψάρευαν Ἰταλοί ψαράδες
τίς ἀστακοπαγίδες.Βαδιζει µέ τά πόδια του πρός τά ἐµπρός,ἀλλά ταν δῇ
κινίνδυνο τρέχει πρός τά πίσω µέ ᾰλµατα χτυπώντας µέ τροµερά χτυπήµατα
τῆς οὐρᾶς του.Τά µακρυά του µουστάκια,ποψ΄ οἱ ψαράδες τά κάνουν ὡραῖες
πίπες,ταν εἶναι ξω τά τρίβει καί κάνει ναν ἀνατριχιαστικό ἦχο.Λένε τι
φοβᾶται τό χταπόδι,πού τρελλαίνεται γιά τούς ἀστακούς.Μέσα στό τελλάρο
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µως πού εἶναι πιασµένοι µαζύ ὁ ἀστακός τό ροκανίζει σάν νά µή συµβαίνῃ
τίποτε._

Ἀστέρι,ᾰστρι καί ᾰστρο(τό)= ὁ κοινός ἀστερίας σέ ποικιλίες ᾰπειρες κάθε
εἶδους καί µεγέθους.Σέρνεται πολύ ἀργά στόν πάτο καί ζῇ ἀπό τά
υπολλείµµατα τῶν ᾰλλων γιατί τίποτε δέν µπορεῖ νά πιάσͺ.Συνήθως χει πέντε
ποδάρια καί τό κορµί του εἶναι σκληρό σάν σόλα.Ξερένεται στόν η̆λιο καί
στολίζει τά σπίτια ἀλλά µέ τόν καιρό γίνεται εῠθραστο.

Ἀσπρόψαρα(τά)=τά ψάρια πού χουν ᾰσπρο χρῶµα η̆ περισσότερο
ᾰσπρο,ἀσηµί η̆ χρυσαφί δηλαδή, γιατί καθαρό ᾰσπρο χρῶµα δέν συναντιέται
εῠκολα στή θάλασσα.Εἶναι,συνήθως,τά καλύτερα,νοστιµώτερα καί πιό ἀκριβά
ψάρια.(συναγρίδες,λεθρίνια,κέφαλοι κλπ.)._

Ἀσύρµατος(ὁ)=Ζωΰφιο πού χει γιά σπίτι µιά τρύπα σ᾿ να βράχο κι ᾿ ἀπό
κεῖ ἀµολάει τό µαῦρο πόδι του πού µοιράζεται τρία-τέσσερα καί τ᾿ ἀπλώνει
τεντωµένα σάν σύρµατα 30-40 πόντους.˘Οταν δῇ κίνδυνο,τά µαζεύει µέ
αστραπιαία ταχύτητα.Ζῇ σέ η̆συχα νερά καί θᾰπρεπε νά τόν λένε τηλέφωνο
γιατί τουλάχιστον σύρµατα χει._
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Ἀφρόψαρα(τά)=Τά ψάρια πού τό µεγαλύτερο µέρος τῆς ζωῇς τους τό
περνοῦν στήν ἐπιφάνεια,σχεδόν τῆς θάλασσας π.χ.
σαρδέλλες,σταυρίδια,παλαµίδες κλπ.Εἶναι κατά κανόνα γρήγορα ψάρια καί
ἀσπρόψαρα,ζοῦν κοπαδιαστά καί ταξειδέουν σέ µεγάλες ἀποστάσεις.

Βαγιάνα(ἡ)=ἀσπρόγκριζο ψάρι πού ἀνήκει στή οἰκογένεια τοῦ σαργοῦ.Εἶναι
κάπως πιό χοντροκοµµένη,πιό παχειά,ὡραῖο µάτι,µαῦρες ξεθωριασµένες
ῥαβδώσεις ὁριζόντιες καί µιά σκούρα γραµµή ἀπό τά σπάραχνα µέχρι τήν
οὐρά.Ζῇ συνήθως σέ φυκιῶνες κοντά σέ βράχια.

Βαλανάρι(τό)=Ψάρι ἀσπρογκρίζο στήν κοιλιά καί σκοῦρο µπλυβένιο στήν
πλάτη,σάν τῆς παλαµίδας.Μοιάζει κάπως σάν ξιφίας,ἀλλά εἶναι µακρουλό καί
µέ µύτη πιό µικρή.Ἡ οὐρά του εἶναι ψαλλιδωτή(φεγγαρωτή)καί τό βάρος του
ξεπερνάει τίς ἐκατό ὀκάδες.Τό µεγαλύτερο πού εἰ̆δανε ἐδῶ εἶναι 180
ὀκάδες.Εἶναι ἀγριόψαρο καί τρέχει µέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα.

Βουταλίδι(τό)=Ὑδρόβιο πτηνό(νηκτικό)πού τόν περισσότερο καιρό περνάει
βουτώντας µέσα στή θάλασσα ψάχνοντας γιά ψαράκια.∆έν τρώγεται γιατί τό
κρέας του µυρίζει ψάρια.Λέγεται καί Λούφα(ἡ)._
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Βουτηχτής(ὁ)=Εἶδος γλάρου µέ µικρό σῶµα καί ἀρκετά στίγµατα
γκριζόµαυρα στό κορµί.Ἐνῶ ὁ γλάρος κάνει βόλ-πλανέ γιά νά κατεβῇ στόν
ἀφρό τῆς θάλασσας νά πιάσῃ κάτι,αὑτός ἀπό σο ῠψος νἆναι (καί πετάει
συνήθως ψηλά γιά νά βλέπει καλλίτερα)κάνει κάθετο ἐφόρµησι σάν στούκας
καί ἀρπάζει ,τι δῇ.Τόση πολλή εἶναι ἡ φόρα του πού χώνεται µέσα στή
θάλασσα,γι ᾿ αὑτό τόν βγάλανε καί βουτηχτή.

Βλάχος(ὁ)=εἶναι ἀδερφός τοῦ ρουφιοῦ(βλ.λ.)δέν γίνεται µως παρά 4-5
ὀκάδες καί χει χρῶµα καστανό,_

Βοσκόψαρα(τά)Τίνά βλέπῃ κανένας κοπάδι ἀπό
σάλπες,κέφαλους,µπαρµπούνια,τί νά βλέπῃ σ᾿ να βουνό γιδοπρόβατα νά
βόσκουν εἶναι τό ἶδιο πρᾶγµα.Πέφτουν στό χορτάρι ποῦ προτιµᾶνε καί βόσκουν
πότε κάθετα πότε πλαγιαστά κάνοντας “γιαλισιές” µέ τίς κοιλιές,η̆συχαη̆συχα,σο δέν ὐπάρχει κίνδυνος._

Βρωµοδέλφινο(τό)να πολύ παράξενο ζῷο πού µοιάζει µέ νυχτερίδα πού έχει
ἁπλωµένα τά φτερά.˘Εχει καστανόµαυρο χρῶµα,τό σῶµα του εἶναι
γλειῶδες,δέν γίνεται πάνω ἀπό 20-30 πόντους,κινεῖται µέ ἀργές κινήσεις τῶν
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φτερῶν του καί εἶναι πολύ ἀποκρουστικό στή θέα.Καµµιά ἀπολύτως σχέσι καί
ὁµοιότητα δέν χει µέ τό δελφίνι._

Γαϊδουροπόδαρο(τό) καί Τσαροῦχι.Ζωΰφιο µέ να στρακο πού βρίσκεται
κολληµένο ἐπάνω στά βράχια.Εἶναι σάν πεταλλίδα καί σάν πατηµένος
µπορµπολας(ἀληθινός)πού τό πίσω στριφογυριστό µέρος του µεινε σέ µιάν
ᾰκρη.Τό στρακο του ἀπό πάνω χει τό χρῶµα τοῦ βράχου καί ἀπό κάτω εἶναι
ἀσῆµι καθαρό.Γι ᾿αὑτό θᾰπρεπενά τό λέγανε ἀσηµοπόδαρο η̆ ἀσηµοπέταλο η̆
κάτι τέτοιο.

Γάµπαρη(ἡ).Μιά µεγάλη γαρίδα πού χει µάκρος ῐσαµε 20 πόντους καί πού
εἶναι ᾰφθονο µόνον στό Ἀµβρακικό,που ψαρεύεται µέ γαµπαρόδιχτα.Τό νοµα
της εἶναι Αἰγυπτιακό(gambar)(ἰταλ.gambero-gamba).

Γαρίδα(ἡ).Ἀδελφή τοῦ ἁστακοῦ καί τῆς γάµπαρης πολύ µικρή καί πολύ
διαφανής(ἰδίως µέσα στό νερό).˘Εχει καί αὑτή ποδαράκια κάτω ἀπό τό κορµί
δυνατή οὐρά,µακρυά µουστάκια καί πεταγµένα σάν τοῦ µπόρµπολα µάτια.Ζῇ
µεσ᾿ τά χορταράκια σέ η̆συχα νερά καί ἀρπάζει ,τι βρῇ ψόφιο,γιατί τι χει
ζωή τήν κυνηγάει αὑτή πού εἶναι δειλή,ἀδύνατη καί ανυπεράσπιστη καί τό
βάζει στά πόδια(κατά πίσω) σάν τρελή µέ τήν πρώτη ῠποπτη κίνησι καί µέ τά
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περίεργα µάτια της πεταγµένα.Αὐτή ἡ περιέργεια εἶναι πού τῆς τρώει τό
κεφάλι,γιατί ταν βάλῃ στή θάλασσα τήν πόχα η̆ να κοφίνι ὁ ψαράς,αὑτή µέ
τήν παρέα της πηγαίνουν µέσα καί ψάχνουν κι ᾿ τσι τήν παθαίνουν γιατί
γρήγορα τό νερό φεύγει κάτω ἀπ᾿ τά πόδια τους.Εἶναι ὡραιότατος δόλος καί
ὡραιότατο φαγητό,ἀφοῦ καί ὠµή τρώγεται._

Γάτος(ὁ)=Εἶδος σκυλλόψαρου µέ κάτι µικρές βοῦλες στό κορµίτου πού
µόλις διακρίνονται.Εἶναι πιό µικρός ἀπό τά συνηθισµένα σκυλλόψαρα,λαίµαργος
καί ἐπιθετικός,ἀλλά µέ κρέας ὑπόξυνο.

Γελάρι(τό).Μικρό µακρόστενο πετρόψαρο µέ ὡραιότατα χρῶµατα σέ
ραβδώσεις ἀπό τό κεφάλι µέχρι τήν οὐρά, ἀπό σκοῦρο καφέ πού εἶναι στή ῥάχη
µέχρι κίτρινο,στήν κοιλιά.Θαρραλέο καί τά πιό ξυπνα ψάρια.Αὑτό κάνει τήν
ἀρχή νά τσιµπήσῃ στ᾿ ἀγκίστρι κι ᾿ εἶναι ὁ κράχτης γιά τά ᾰλλα πού
ζηλεύουν νά τό βλέπουν νά τρῶῃ.Ξέρει καλά τόν κίνδυνο τοῦ ἀγκιστριοῦ γι ᾿
αὐτό δέν τό πιάνει ποτέ ἀπό τήν µύτη.˘Εχει πολύ νόστιµο κρέας ἀλλά εἶναι
πολύ µικρό καί δέν γίνεται πάνω ἀπό 20 πόντους._

127

Γιαλίσιος(ὁ).˘Εχει τά περισσότερα ὀνόµαταἀπό λα τά εἶδη µιά καί
λέγεται &θαλασσινός,θαλασσόπουτσος,ψῶλος,ψωλή,ψωλιόγκος καί λα αὑτά
ἀπό τό µακρόστενο κυλινδρικό του σχῆµα.Εἶναι ἀκίνητος κάτω στό βυθό τῆς
θάλασσας σέ ᾰµµο η̆ σέ µπάρο καί τό δέρµα του εἶναι σκοῦρο καί σκληρό µέ
κόµπους.˘Οταν τόν πατήσῃς βγάζει να παχυρευστο ᾰσπρο ὑγρό πού τό τινάζει
µέ δύναµι καί κολλάει σάν µῦξα.Τό µάκρος του δέν περνάει τούς 20 πόντους.Οἱ
ψαράδες τόν πιάνουν τόν ἀνοίγουν καί παίρνουν ἀπό µέσα τό κρέας του πού εἶναι
ᾰσπρο καίπολύ καλό γιά δόλωµα.

Γλάρος(ὁ).Τό χιλιοτραγουδηµένο πουλί τῆς θάλασσας πού σο καί νά τόν
λένε τά τραγούδια ᾰσπρο,κάτασπρο καί χιονάτο δέν εἶναι ποτέ ἐντελῶς ᾰσπρος
ἀλλά χει παρά πολύ γκρίζο καί µαῦρο στά φτερά του.Μερικοί εἶναι τόσο
µαῦροι πού θά ζήλευαν καί οἱ καρακάξες τή µαυρίλα του.Ὁ τόπος µας δέν τους
πολυσυµπαθάει γιατί πέφτουν κατά κοπάδια στίς ἐληές πού εἶναι ἀφύλαχτες
καί σηκώνουν ὁλόκληρο ἀλῶνι καί γιατί ταν ρχονται, προµηνύουν
κακοκαιρίες,ἐκτός ἀπό τή φωνή τους ποῦ εἶναι ἀποκρουστική καί µοιάζει
κάπως µέ τοῦ κόρακα.˘Οταν ἀκούσουν δυναµίτη εἶναι ἀπό τούς πρῶτους πού θά
τρέξουν ν᾿ ἀρπάξουνε γι ᾿ αὑτό εἶναι ἐνοχλητικοί.Στήν κατοχή πού τά
µπουρλότα πέφτανε τνα πάνω ἀπ᾿ τἀλλο οἱ ψαράδες εἶχαν να γλάρο δεµένο
ζωντανό στήν πλώρη τῆς βάρκας κι ᾿ τσι οἱ ᾰλλοι δέν τολµοῦσαν νά
πλησιάσουν γιά ν᾿ ἀρπάξουν ψάρια.Τά µικρά τοῦ γλάρου, τά Γλαρόνια εἶναι
εἶναι πιό σκοῦρα ἀπό τούς ἀ[πό τούς µεγάλους καί ῠστερα γεράζοντας γίνονται
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πιό µαῦροι.Γι ᾿ αὑτό πρεπε νά λένε:”Πῶς πάνε τά παιδιά σου γλάρε;˘Οσο
πᾶνε καί µαυρίζουν”.Αὑτά τά µικρά γλαρόνια εἶναι πολύ κουτά.Τά παιδιά τούς
πετᾶνε πέτρες ἀπό τήν παραλία καί αὑτά νοµίζουν τι τούς πετᾶνε καραµµέλες
καί πέφτουν νά τίς πιάσουν, κι ἀ̆ς φωνάζουν οἱ γέροι οἱ γλάροι.Τό κρέας του τό
τρῶνε µερικοί ἀλλά µυρίζει ᾰσχηµα καί εἶναι σκληρό._

Γλύτσα(ἡ).˘Ενα ἰδιότροπο σκουλῆκι πού ζῃ στόν ᾰµµο τῆς θάλασσας ἀλλά
µόνον σέ σηµεῖα πού χύνονται ὀχετοί.Οἱ ψαράδες βγάζουν τόν ᾰµµο αὐτό πού
µυρίζει πολύ ᾰσχηµα καί τόν ξεδιαλέγουν µέ τό δάχτυλο ἐπάνω σέ µιά πέτρα
καί ρίχνοντας πότε πότε νερό.˘Ετσι πιάνουν τή γλύτσα καί τή βάζουν σ᾿ να
κουτί µέ λίγο λεβιδόχορτο γιά νά ζήσῃ καί νά µή πεταχτῇ,γιατί εἶναι πολύ
ζωηρό καί εὐκινητο ζωΰφιο.Γύρω-γύρω στό κορµί της χει παρά πολλά
ποδαράκια πού τά κουνάει µέ ταχύτητα καί σα κοµµάτια καί νά τῆς κόψῃς
συνεχίζουν νά κουνιῶνται.Παρ ᾿ λη τή βρῶµα τοῦ ᾰµµου καί τίς φωνές ἀπό τά
σπίτια τῆς παραλίας,γιατί ἡ βρῶµα φτάνει σ᾿ αὑτά,οἱ ψαράδες τή µαζεύουνε
µέ µεγάλη εὐχαρίστησι γιατί εἶναι ὁ πιό καλός δόλος γιά κάθε εῐδους ψάρι._

Γλῶσσα(ἡ).˘Ενα ἀπό τά πιό παραξενα πλάσµατα τοῦ βυθοῦ.Εἶναι σάν νά
πῆρες να κανονικό ψάρι καί τό πάτησες µέ ὁδοστρωτῆρα.˘Ετσι τό σῶµα του
γινε σάν τηγανίτα ἀλλά τά µάτια του µειναν ἀπό πάνω καί κοιτάζουν
ἀλλοίθωρα.Τό στόµα της µεινε ἀπό τή µπάντα καί τρώει λοξά.Σέρνεται
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πάντα στό πάτο καί γι ᾿ αὑτό εἶναι πατόψαρο.˘Εχει τήν ἰκανότητα νά παίρνει
τό χρῶµα τοῦ περιβάλλοντος ἀπό στιγµή σέ στιγµή,πού εἶναι καί τό µοναδικό
πλο της γιά τούς πάρα πολλούς ἐχθρούς της,γιατί χει πολύ νόστιµο κρέας.

Γόνος(ὁ).˘Ετσι λέγονται µ᾿ να νοµα λα τά ψαράκια πού χουνε βγῆ
µόλις ἀπό τό αὐγό τους καί δέν ξέρει κανένας τί θά γίνουνε αὑτά τά διαφανή
πραγµατάκια µέ τό κεφαλάκι τό ἀσηµένιο καί τήν ἀσηµένια γραµµή,τή µόνη
πού διακρίνεται ἀπό τό σῶµα τους,βῶπες η̆ λαυράκια;

Γόπα & Βῶπα(ἡ).Ἠ βῶψ τῶν ἀρχαίων,ἡ ἀγελαδόµορφη δηλαδή.Κι ᾿
καναν πολύ καλά πού τήν βγαλαν τσι γιατί χει ὡραῖο µάτι πού θά τό
ζήλευε καί ἡ θεά ˘Ηρα,καί κεφάλι πλατύ ἀπό πάνω σάν βωδινό.Ζῇ
κοπαδιαστά καί εἶναι ἀφρόψαρο.˘Εχει χρυσοκίτρινο χρῶµα στά πλευρά καί
σκοῦρο καφερί στήν ῥάχη.Γίνεται συνήθως γύρω στούς δέκα πόντους ἀλλά
καµµιά φορά πετυχαίνουν κάτι ἑκατοδραµίσιες πού βάζουν κάτω σέ γεῦσι καί
συναγρίδα.Ψαρεύονται µέ πετονιά καί δόλωµα γλύτσα,ψωµοτύρι η̆ καλαµαράκι
ἀλλά πολλές πιάνονται µόνον µέ δίχτυα καί Γριγριά._

Γουβιάς(ὁ) καί Γουβιός.Εἶναι ἡ πιό ἡλίθια ῠπαρξι τοῦ βυθοῦ γι ᾿ αὑτό καί
τούς χαζούς ἀνθρώπους τούς λένε γουβιάδες.Κι ᾿ χι µόνον αὑτό ἀλλά εἶναι
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τεµπέλης καί ἀκαµάτης.Κάθεται ὦρες ὁλόκληρες ἀκίνητος καί περιµένει.Γύρω
του γίνεται πανδαιµόνιο ἀπό τά ᾰλλα ψάρια ποῦ τσιµπᾶνε τό ἀγκίστρι καί
αὑτός δέν κουνιέται,παρά κάνει µιά ξαφνική ἐκεῖ πού νοµίζεις τι κοιµήθηκε
χάφτει τό δόλωµα καί κατ᾿ εὐθείαν γιά τό καλάθι.Τό κορµί του εἶναι
στρογγυλωπό και µακρύ καί τό κεφάλι του πολύµεγάλο καί µέ µάγουλα
φουσκωµένα σάν µπουνταλᾶς πού εἶναι καί τό χρῶµα του εἶναι ἀσπρουλιάρικο
καί ποῦ καί ποῦ καφέ.˘Εχει νόστιµο κρέας καί γίνεται ἐξαιρετική σοῦπα καί τό
σπουδαιότερο πιάνεται εῠκολα γιά νά ἰκανοποιοῦνται οἱ ἀτσαµῆδες
ψαράδες.Ἀλλά γουβιάς στό µυαλό εἶναι καί θά µένῃ._

Γουρουνόψαρο(τό).˘Ενα κακοφτιαγµένο ψάρι µέ κοντόχοντρο
κορµί,ἐξογκωµένα χείλια καί µακρυά φτερά στή ῥάχη καί στό στῆθος καί
ψαλλιδωτή οὐρά.Τό δέρµα του εἶναι σκληρό καί χοντρό σάν γουρουνίσιο.Εἶναι
ψάρι πού ζῇ στά πολύ βαθειά νερά καί δέν τό τρώει κανένας ᾰν πιαστῇ καµµιά
φορά.Τοῦ ἀρέσει ὁ ῐσκιος γι ᾿ αὑτό ταν βγαίνει στόν ἀφρό,κάθεται κάτω ἀπό
παληοσανίδα καί ᾰλλα πράγµατα καί τά ἀκολουθεῖ πως τά πάει τό ῥέµµα._

Γόφος(ὁ).Ἀγριόψαρο τοῦ ἀφροῦ πού γίνεται µεγάλο µέχρι 80 ὀκάδες καί πιό
πολύ καµµιά φορά.˘Εχει µεγάλο κεφάλι καί,πρᾶγµα παράξενο,δέν χει
δόντια.˘Ο,τι ἁρπάζει τό καταπίνει ἀµέσως ὁλόκληρο.Εἶναι ἀπό τά καθαρά καί
ἀκριβά ψάρια.Τούς µικρούς γόφους τά Γ ο φ α ρ έ λ ι α,ἀλλά γοφαρέλια 5-8
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ὀκάδες,πού περνᾶνε κάθε Μάϊο ἀπό κάβο σέ κάβο σέ κοπάδια,τούς λένε καί Μ
α γ ι ά τ ι κ α._

Γραντζέβουλα καί Γραντσέβουλα(ἡ).Ἀπό τήν Ἰτ. Granchio
κάβουρας.Εἶναι ἑνας παράξενος κάβουρας µέ µακρυά καί λεπτά πόδια πού τόν
κάνουν νά µοιάζει µέ ἀράχνη.Ἐκεῖ πού ψαρεύει κανένας βλέπει ξαφνικά να
κοµµάτι τοῦ βυθοῦ σάν µιά ὁλοκληρη χορταριασµένη πέτρα πού ἀρχίζει νά
κουνιέται.Αὐτό τό πρᾶγµα δέν εἶναι παρά µιά γραντζέβουλα γιατί ἡ
γραντζέβουλα χει πολλά χορτάρια ἀπάνω στό καυκαλό της σάν µιά πέτρα τοῦ
βυθοῦ.∆έν χει τίποτε γιά φαγητό µέσα της καί µόνο τό καυκαλό της µέ
µεγάλες γωνίες καί µύτες ἀπό πάνω εἶναι ὡραῖο καί στολίζει τά σπίτια.Τχει
σέ µεγάλη χρουσουζουλιά Παργινός ψαράς πού ἑτοιµάζεται γιά ψάρεµα νά τοῦ
πῇ κανένας “Γραντσέβουλα” ἐξαγριώνεται κυριολεκτικά.

∆αγγανάρι(τό)=Μεγάλο ἀγριόψαρο πού γίνεται ῐσαµε 5 µέ ξη ὁκάδες
καί µοιάζει παρά πολύ µέ λαυράκι.˘Εχει πολύ µεγάλα δόντια καί εἶναι
ἀχόρταγο καί ἐπιθετικό.Ζῇ σέ µεγάλα καί που πέσῃ εἶναι καταστροφή γιά τά
µικρότερα ψάρια.
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∆ελφῖνι(τό)(δέλφινας καί ντέλφινας καί ντελφῖνι).Ἀπό τά πιό
γρήγορα,ὡραῖα καί περήφανα ψάρια τῆς θάλασσας µας.Γι ᾿ αὑτό κι ᾿ ναν πού
κολυµπάει γρήγορα καί ὡραῖα τόν παροµοιάζουν µέ δελφῖνι.Εἶναι πολύ µεγάλο
ψάρι 2-3 µέτρα,χει ἰδιότροπο κεφάλι καµπυλωτό πρός τά ἐµπρός,µέ µεγάλα
χείλια,σχετικῶς µικρά δόντια καί ἀναπνέει µέ πνεύµονες.Τό κορµί του λο εἶναι
στρογγυλωπό καί ἡ οὑρά του πολύ φεγγαρωτή καί πλαγιαστή πρός τό κορµί
του.Ἀνεβαίνει στόν ἀφρό γιά νά πάρῃ ἀνάσα καί κάνει τότε σάν νά βογγάῃ
ᾰνθρωπος.Ἀκολουθεῖ τά καΐκια,παίζει µ᾿ αὑτά,τά προσπερνάει καί ξύνεται
ἀπάνω τους.˘Οταν τοῦ ρίξουνε κανένα ψάρι η̆ κανένα κοµµάτι ψωµί δέν χαλάει
χατῆρι.∆έν πειράζει ποτέ ᾰνθρωποκυνηγάει µόνον ψάρια καί τότε κάνει
θεαµατικώτατα παιγνίδια πηδῶντας ψηλά ξω ἀπό τή θάλασσα.Ἀλλοίµονο
στίς µηχανότρατες πού θά πέσουν ἀπάνω τους δελφίνια.Ὁ σάκκος τότε γίνεται
κοµµάτια,καταστροφή σωστή.Ἀλλά καί τό δελφίνι καµµιά φορά µπλέκεται
ἐκεῖ µέσα καί σκάει ἀµέσως γιατί εἶναι πολύ περήφανο ψάρι καί
στεναχωριέται.Τότε οἱ ψαράδες ἀπό πεῖσµα τό παίρνουν τοῦ κόβουν τήν οὑρα
καί τήν καρφώνουν στήν πλῶρη τοῦ καϊκιοῦ τους πως οἱ κυνηγοί τά τοµάρια
τῶν ζῴων,τό ᾰλλο τό πετάνε γιατί δέν τρώγεται.

∆ραγάνα(ἡ) καί Ντραγάνα.Εἶναι να µακρύ καί στενό χορταράκι πού
στρίβει σάν βίδα,Βγαίνει ἀπάνω σέ µεγάλους µπάγκους καί κει συχνάζουν
λεθρίνια._
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∆ράγκαινα καί ∆ράκαινα(ἡ).˘Ενα µικρό ψάρι,µέχρι µισή ὀκά,τό πολύ,µέ
χρωµατιστό καί πατηµένο λίγο ἀπό τά πλάγια.Τό χρῶµα του εἶναι κιτρινωπό
στή κοιλιά καί πρός τό καφέ στή ῥάχη µέ βοῦλες µακρουλές σ᾿ λο της τό
κορµί.Τό στόµα της εἶναι πρός τό ἐπάνω µέρος τοῦ κεφαλιοῦ καθῶς καί τά
µάτια της.Ἐκεῖνο πού τῆς δίνει τό τροµερό νοµα της εἶναι να σύστηµα ἀπό
4-5 ἀγκάθια φαρµακερά πού χει στό ἐπάνω µέρος τοῦ κεφαλιοῦ της,Τόν
ᾰνθρωπο πού ἀπό απροσεξία θά τόν χτυπήσῃ(εἶναι κυριολεξία γιατί τινάζεται
καί χτυπάει)ἡ δράγκαινα, πρήζεται καί ὑποφέρει ἀπό τροµερούς πόνους.Πρέπει
ἀµέσως νά σκίσῃ µέ να σουγιά τό χτυπηµένο µέρος γιά νά φύγῃ τό
δηλητήριο.Αὐτό εἶναι τό πλο τῆς τροµερῆς δράγκαινας πού κάθεται χωµένη
µέσα στόν ᾰµµο πού τόν ἀνοίγει µέ γρήγορες κινήσεις τῆς οὐρᾶς της δεξιά
ἀριστερά,κι ᾿ ἀφήνει ἀπ ἐ̆ξω τά µάτια καί τά ἀγκάθια της.Ἀλλοίµονο στό ψάρι
πούθά περάσῃ ἀπό πάνω της,Τινάζεται τό καργώνει,τό σκοτώνει µέ τό
δηλητήριο της καί ῠστερα τό τρώει.Οἱ ψαράδες µας λένε τι χει να ὑγρό πού
“µελίζει” µ᾿ αὐτό τά ψάρια καί φαίνεται σωστό γιατί πάντοτε ᾰν προσέξῃ
κανένας ἐκεῖ πού βρίσκεται χωµένη µιά δράγκαινα µαζεύονται καί τριγυρίζουν
πολλά ψαράκια.Τά ῐδια λένε καί γιά τή σουπιά καί τό χταπόδι.Τό κεφάλι τῆς
δράγκαιναςτό πετᾶνε καί τό ὑπόλοιπο κορµί εἶναι νοστιµώτατο.

∆ρόγγος(ὁ).˘Εχει καταπληκτική ὁµοιότητα µέ τό χέλι,µόνο πού τό κεφάλι
του εἶναι πιό πλατύ,µέ µεγαλύτερα µάτια καί χει µικρά δόντια.Τό µέγεθος του
εἶναι πολύ µικρό,20-30 πόντους,ἀλλά φτάνει τίς 15 µέχρι 20 ὀκάδες.Πιασµένος
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στό παραγάδι σκορτσάρει πολύ ἐπικίνδυνα γιατί χει τροµερί δύναµι καί πρέπει
ὁ ψαράς νά χῃ µεγάλη πόχα η̆ γερό γραµπίο γιά νά τόν φέρῃ µέσα.˘Οταν
πιάνεται φτιάχνει κόµπους µέ τήν οὑρά του ἐπάνω στό παράµαλλο κι ᾿ τσι καί
νά κοπῇ ξέρει ὁ ψαράς τί ψάρι ἦταν πιασµένο.Κάθεται µέσα στή λάσπη η̆τά
χορτάρια µέ τό κεφάλι καί τήν οὐρα του µονάχα ἀπ᾿ ξω καί ἁρπάζει τι
περάσει.Ἀπό τήν οὐρά καί κάτω χει πολλά καί µικρά κόκκαλα ἀλλά τό κρέας
του εἶναι ἀρκετό νόστιµο._

Ζαργάνα(ἡ)=Ὡραιότατο καί νοστιµότατο ἀφρόψαρο, µέ µακρύ
στρογγυλωπό κορµί,πολύ µικρή οὐρά,µεγάλο µάτι καί µύτη µακρυά γιοµάτη
πολύ µικρά δοντάκια σάν πριόνι,Ἀπό τή µύτη της τή µακρουλή καί σουβλερή
τή λένε καί Β ε λ ό ν α.Κολυµπάει κυµατιστά γι ᾿ αὑτό καί τίς κουνιστές
γυναῖκες τίς λένε ζαργάνες.Ζοῦνε σέ µεγάλα κοπάδια καί ταν τίς κυνηγᾶνε τά
δαγγανάρια καί τᾰλλα ἀγριόψαρα τρέχουν σάν τρελλές καί πηδᾶνε ξω ἀπό τόν
ἀφρό λες µαζύ σάν κάποιος νά τούς δίνῃ σύνθηµα σέ µεγάλη κτασι τῆς
θάλασσας.

Ζουλιᾶκος(ὁ).˘Ενα εἶδος χταποδιοῦ µέ χρῶµα κοκκινωπό καί πολύ µακρυά
ποδάρια.Τό κρέας του εἶναι πολύ πιό σκληρό καί ᾰνοστο ἀπό τοῦ χταποδιοῦ.
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Κάβουρας(ὁ) καί καβοῦρι (τό).Κορµί καί κεφάλι να,τέσσερα ποδάρια ἀπό
τή µιά µεριά καί τέσσερα ἀπό τήν ᾰλλη καί ἀπό µιά δαγκάνα σέ κάθε µεριά
(µέ τή δεξιά πιό µεγάλη καί γερή)πού εἶναι τά πλα της καί τά χέρια γιά νά
φέρνῃ τό φαγητό στό στόµα.Βαζίζει πότε πρός τά δεξιά καί πότε πρός τ᾿
ἀριστερά,στραβά δηλαδή σάν τόν κάβοψρα.Τά µάτια του εἶναι πρός τό ἐπάνω
µέρος τοῦ κεφαλιοῦ πεταγµένα ξω καί χώνονται σέ ὑποδοχές.Κάτω ἀπό τήν
κοιλιά του χει βγαίνουν τά αὑγά κι ᾿ ἐκεῖ γεννιῶνται τά καβουράκια καί
κάθονται µέχρι νά µεγαλώσουν.᾿Αλλάζουν συχνά τό κοκκαλένιο δέρµα τους καί
τότε εἶναι νερουλιασµένοι γι ᾿ αὑτό οἱ ψαράδες τους λένε ᾰρρωστους,ἐνῶ δέν
εἶναι.Τά εῐδη τῶν βαβουριῶν εἶναι χιλιάδες καί γι ᾿ αὐτό ἐµεῖς θά δοῦµε
µονάχα τούς δικούς µας πού χουν ὀνοµατίσει οἱ ψαράδες µας.Καί πρῶτα-πρῶτα
τούς Γ λ η γ ό ρ η δ ε ς . ˘Εχουν χρῶµα µαῦρο µέ ἀποχρώσεις πρός τό
ᾰσπρο.˘Ολη τήν ἡµέρα τό κάνουνε ξω στά βράχια καί καµαρώνουνε ἀλλά κι ᾿
ταν τούς πιάσῃ µελαγχολία γιά νά τό διασκεδάσουνε τροχᾶνε τίς δαγκάνες
τους καί κάνουνε µέ τό στόµα σαπουνόφουσκες πού µαζεύονται γύρω-γύρω ἀπ ᾿
αὐτό.˘Οταν δοῦνε κίνδυνο τρέχουν σάν δαιµονισµένοι καί πηδᾶνε στή θάλασσα
καί που νἆναι.Εἶναι µως καί θρασεῖς γιατί µποροῦνε νά σοῦ κλέψουν τά
δολώµατα ᾰν αποµακρυνθῇς.Τό θράσος τους δέν χει ρια.Τολµᾶνε ἀκόµα καί
τό ποδάρι τοῦ χταποδιοῦ ν᾿ ἁρπάξουνε.᾿Αλλοίµονό τους γιατί αὐτό περιµένει ὁ
τροµερός ἐχθρός τους.Νά καταλάβῃ ποῦ βρίσκονται καί τά παρακάτου εἶναι
δουλεία δική του.
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Καβουροµάνες,εἶναι πολύ πιό µεγάλες ἀπό τούς Γληγορήδες µέ πολύ
ζωηρό καί ὡραῖο κόκκινο χρῶµα καί χοντρές τρῖχες στά ποδάρια τους,χουν
τροµερές δαγκάνες κι ᾿ ἀλλοίµονο στό δάκτυλο πού θά βρεθῇ ἀναµεσά τους.Στό
κίνδυνο τρέχουν ἀλλά περήφανες καί µέ τίς δαγκάνες σηκωµένες καί τοιµες νά
ἁρπάξουν τόν ἐξθρό.Τά ζεστά βράδυα τοῦ καλοκαιριοῦ πού δέν χει φεγγάρι
βγαίνουν ξω στά βράχια καί τό στήνουν στή ροµάντζα.Ἐκεῖ τίς βρίσκουν οἱ
ψαράδες µέ καρµουρέτα τίς ἁρπάζουν µέ τά χέρια καί τίς ρίχνουν µέσα σ᾿ να
γκαζοτενεκέ γιά νά µή µποροῦν νά τό σκᾶνε.˘Εχουν πολύ ὡραῖο κρέας ψητό
στά κάρβουνα ἀλλά καί µαγειρεµένο. Τά κ α β ο ύ ρ ι α τ ο ῦ ᾰ µ µ ο υ
εἶναι πολύ µικρά καί τό χρῶµα τους εἶναι ἀκριβῶς µοιο µέ τοῦ ᾰµµου.Σάν νά
µήν φτανε τό ὡραῖο τους καµουφλάζ,χουν στό τελευταῖο ποδάρι κάθε
µεριᾶς,ἀντί γιά µύτη,να πλατύ φτυαράκι διαφανές καί χνουδωτό γύρω-γύρω
καί µ᾿ αὑτό ,µέ καταπληκτική ταχύτητα σκάβουν τόν ᾰµµο καί χώνονται µέσα
ἀφήνοντας ἀπ᾿ ξω µονάχα τά δύο µάτια τους.˘Αλλα καβούρια εἶναι τά µ ο σ
χ ο κ ά β ο υ ρ α . Αὑτά ζοῦνε µονάχα σέ λάσπη,χουν ᾰσπρο χρῶµα καί
µολυβί καί ταν µαζεύουν τίς δαγκάνες(πού ἀπό πάνω εἶναι σάν λειρί τοῦ
κόκκορα) καί τά ποδάρια τους γίνονται να πρᾶγµα σάν µπάλα χωρίς νά
περισσεύη τίποτε καί χωρίς νά µένῃ χῶρος κενός.Εἶναι ἀκόµα οἱ ἀράχνες ποῦ
ζοῦνε στά βαθειά νερά καί τίς πιάνει ὁ σάκκος τῆς ἀνεµότρατας καί µοιάζουν
σάν γυµνές γραντζέβουλες.˘Αλλα καβούρια ὀνοµατισµένα δέν ὐπάρχουν.Τά
περισσότερα τρώγονται καί χρησιµεύουν γιά δόλο.
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Κ α λ α µ ά ρ ι(τό).Εἶναι πολύ γνωστό καί περιττεύει ἡ περιγραφη
του.Οἱ ψαράδες τό βλέπουν σάν ἐξαιρετικό δόλωµα γιά πετρόψαρα καί λιθρίνια
ἀλλά περισσότερο γιά παραγάδια πού ταν εἶναι δολωµένα µ᾿ αὐτό θά χουν
πάντοτε ἐξαιρετική ἐπιτυχία.∆έν συναντιέται συχνά στό γιαλό µας καί µόνον
µέ τίς ἀνεµότρατες τό φέρνουν._

Κ α λ ο γ ρ ί τ σ α (ἡ).˘Ενα πολύ µικρό κατάµαυρο ψαράκι µέ µεγάλα
µάτια,ψαλλιδωτή οὐρά καί µεγάλα λέπια πού ζῇ κατά κοπάδια κοντά σέ
µεγάλα βράχια τοῦ βυθοῦ.∆έν τρῶγεται καί λένε τι προτοῦ γίνῃ ψάρι
ἦταννύφη πού εἶχε ντέσει µέ κακιά πεθερά.Τόσο κακιά ἦταν ἡ πεθερά της πού
παρακάλεσε τό Θεό νά τήν κάνῃ ψάρι η̆ καλόγρια καί Ἐκεῖνος τήν κανε κι ᾿
ἀπ᾿ τά δύο.

Κ α λ ο γ ι ά ν ν η ς (ὁ).Εἶναι να µικρό ψαράκι 4-5 πόντους µέ βαθύ
κόκκινο χρῶµα τῆς φωτιᾶς µπορµπολωτά µάτια καί µεγάλα λέπια.

Κ α π ό ν ι(τό)=Κόκκινο ψάρι µέ µεγάλα πτερύγια στά πλευρά.Τό
κεφάλι του εἶναι λο γωνίες καί ἀγκάθια καί εἶναι παράξενο,χει σάν µέτωπο
πλατύ καί ἡ µύτη του καταλήγει πρός τά κάτω σάν ῥαµφος πάπιας.Ψαρεύεται
στά βαθειά ἀπό τίς ἀνεµότρατες.
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Κ α π ο σ ά ν τ α(ἡ)(ἰταλ, capo=κεφαλή, santo=Ἀγιος=φωτοστέφανο
Πραγµατικά µοιάζει σάν φωτοστέφανο Ἀγίου τό στρακό της πού χει
ῥαβδώσεις σάν βεντάγια.Εἶναι τό νοστιµώτερο ἀπό τά στρείδια µέ ἀσηµόχρυσο
κρέας.Ζῇ σέ η̆συχα νερά._

Κ α π ρ ι ν ι ό ζ ο ς (ὁ).˘Οπως ἀκριβῶς τό καπόνι εἶναι ἡ κατασκευή τοῦ
κεφαλιοῦ του µέ πιό µακρουλό σῶµα καί ἀνοιχτότερο χρῶµα.Καπρινιόζο λένε
να κακοµούτσουνο ᾰνθρωπο πού τό πρόσωπό του χει πεταγµένα τά µῆλα καί
τό ὑπερόφρεια.

Κ α ρ τ σ ι µ ᾶ ς,Σκαρτσιµᾶς,καρτσουλαµᾶς καί καρτσιλαµᾶς(ὁ).Εἶδος
κοχλία τῆς θάλασσας πού ἀντί γιά κρέας πως τοῦ µπόρµολα καί τοῦ ἀληθινοῦ
χει ποδαράκια καί δαγκάνες τσι πού µοιάζει µέ κάβουρα.Τό πίσω µέρος του
κορµιοῦ του χει µιά φοῦσκα πού εἶναι πρῶτης τάξεως δό λωµα γιά κάθε εἶδους
ψάρεµα.Περπατάει ἀπάνω σέ πέτρες καί ἰδίως χορταριασµένες καί ταν δῇ
κίνδυνο,χώνεται στό κουβοῦκι του καί κατακυλάει µέσα στή θάλασσα.

Κ ε ρ ο µ ύ τ η ς (ὁ)καί µυταρᾶς.˘Ενα εἶδος σαργοῦ µέ µακρυά µύτη
καί περισσότερες κάθετες ῥαβδώσεις στό κορµί του.Πολύ πονηρό ψάρι καί πολύ
σπάνια τσιµπάει τό ἀγκίστρι._
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Κ ε φ α λ ό π ο υ λ ο (τό):Μικρός κέφαλος ῐσαµε 15-20 πόντους πού
λέγεται καί Ρ ο υ κ λ ί καί ζ῀ͺ κοντά στίς ξέρες καί τά βράχια γιά να µπορεῖ
νά κρύβεται ἐπειδή τό κυνηγᾶνε λα τά ἀγριόψαρα.

Κ έ φ α λ ο ς (ὁ) καί καφάλι(τό).Ἀφρόψαρο,ἀσπρόψαρο καί ἀπό τά
καθαρά ψάρια.˘Εχει χρῶµα ἀσηµένιο καί στή ῥάχη σκοῦρο µολυβί σέ διάφορες
ἀπόχρώσεις.Τό σῶµα του εἶναι ὁλοστρόγγυλο σχεδόν καί παχύ πάντοτε καί τό
κεφάλι του µεγάλο καί πατηµένο ἀπό πάνω.Τά χείλη του εἶναι ἰδιότροπα,σάν
περισπωµένη καί µπαινοβγαίνει ὁλο τό σύστηµα τους ξω.∆έν χει δόντια παρά
να σκληρό καί γρέντζο χεῖλος γιά νά κόβῃ τό χορτάρι,γιατί εἶναι
βοσκόψαρο.Ταξειδεύει κατά µεγάλα κοπάδια.Παρ ᾿ λο τι χει λο ἐχθρούς
καί κανένα φίλο καί εἶναι ᾰοπλος καταφέρνει νά γλυτώνει χάρις στή µεγάλη
του ταχύτητα καί τήν πονηριά του.˘Οταν δῇ κίνδυνο,χώνεται µέσα στά βράχια
η̆ πηδάει µέ µεγάλα καί τρελλά πηδήµατα ξω ἀπό τό νερό καί δέν σταµατάει
νά πηδάῃ πρός τή στεριά πάντα ᾰν δέν σταµατήση ὁ διωγµός,τσι πού καµµιά
φορά βρίσκεται ξω στή στεριά.Ψαρεύεται µέ καλαµωτά,µέ τήν πριά καί
καµµιά φορά ταν χῃ θολοῦρα τσιµπάει στό φελουρί.Εἶναι λες τίς ἐποχές καί
ἀπό τά πιό πολλά ψάρια τῆς θάλασσας µας.

Κ ε χ ρ ι ό ς καί µελλισουργός(ὁ).Πετρόψαρο τοῦ γράδου.Μοιάζει τό
σχῆµα µέ τόν πετριό καί τή λάµπαινα,ἀλλά χει ὑπέροχα καί χτυπητά
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χρῶµατα µέ ἐξαίσιες βοῦλες.∆έν ὑπάρχει χρῶµα πού νά µήν ὑπάρχει πάνω
του.Πιάνεται στό γράδο καί εἶναι ἀπόδειξις τι ὁ ψαράς πεσε σέ
γράδο,ἑποµένως σέ ψαρότοπο._

Κο κ λ ά ν ι(τό)βλ. Μουξινάρι.

Κ ο λ ι ό ς (ὁ).˘Οτι καί τό σταυρίδι µόνο πού εἶναι πιό
ἀδύνατος.Ψαρεύεται µέ Γριγριά._

Κ ο λ λ ή τ σ α ν ο ς (ὁ).=Κάτι τοῦφες πράσινες µέ πολλά ποδαράκια
σαρκώδη πού τά κουνάει τό νερό πηγαίνοντας πέρα-δῶθε εἶναι οἱ
κολλήτσανοι.∆έν εἶναι µως χορταράκι ἀλλά ζωΰφιο πού εἶναι κολληµένο
ἐπάνω στά βράχια πως ἡ πάτελλα.˘Αν ἀκουµπήσῃς τά ποδαράκια του
κολλᾶνε καί τό δέρµα τζούζει.Τό ποδάρι του µερικοί τό τρῶνε τηγανιτό καί λένε
τι εἶναι πολύ νόστιµο.

Κ ο ῦ κ ο ς (ὁ)=Μικρό κακοφτιαγµένο ψάρι τοῦ πάτου καί τῆς λάσπης σάν
τό γουβιά τῆς παραλίας,ἀλλά πιό ᾰσχηµος µέ χοντρό τετράγωνο κεφάλι,µάτια
ἠλίθια στό ἐπάνω µέρος τοῦ κεφαλιοῦ,κι ᾿ ἐκεῖ κοντά τό στόµα πού ἀνοίγει
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µεγάλο καί χαζό.Χώνεται λος µέσα στή λάσπη, κι ᾿ ἀφήνει ἀπ ᾿ ξω τά
µάτια καί τό στόµα του ἀνοιχτό.Ἐκεῖ περιµένει νά νοµίζῃ κανένα ψάρι τό
στόµα του γιά τρύπα καί νά χωθῇ µέσα γιατί βαρυέται νά κυνηγάῃ.Ἐν τοῠτοις
εἶναι χοντρός καί καλοθρεµµένος,σο καί νόστιµος.Ἀργεῖ νά ψοφήσῃ ξω ἀπό τό
νερό καί τότε οἱ ψαράδες γιά νά περάσουν τήν ω̆ρα τους τοῦ βάζουνε στό στόµα
να ἀναµµένο τσιγάρο και φουµάρει συνέχεια γιατί µπάζει καί βγάζει ἀέρα
συνέχεια.

Κ ο υ τ σ ο µ ο ῦ ρ α(ἡ).Πρέπει νά προσέξῃ κανένας ταν πάῃ νά
ψωνίσῃ µπαρµπούνια µή τοῦ δώσουνε κουτσοµοῦρες πού εἶναι ἀκριβῶς τό ῐδιο µ᾿
αὐτά ἀλλά µέ κατώτερη ἀξία καί διαφορά µόνον στό κεφάλι πού εἶναι λίγο πιό
πατηµένο στή µούρη αὐτηνῆς,γι ᾿ αὐτό τή λένε καί κουτσοµούρα._

Κυ δ ῶ ν ι (τό)=Στό δεξιό µέρος τοῦ ᾿Αµµοπούλη σκάβοντας βαθειά
µέσα στό ᾰµµο βρῆσκει κανένας κάτι µεγάλα στρακα σκοῦρα ἀπ ᾿ ξω καί
κάτασπρα µέ ὡραῖο κρέας ἀπό µέσα µεγάλα σάν κυδῶνια καί µέ ἀνώµαλο
στρακο πού µοιάζει κάπως µέ τό φροῦτο αψ᾿τό.

Κ υ π α ρ ί σ σ ι(τό)=˘Ενα ἀπό τά λίγα θαλασσινά φυτά πού
ὀνοµατίσανε οἱ ψαράδες µας,πού βγαίνει ἐπάνω στά βράχια τῆς παραλίας µέ
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µικρό φύλλωµα πού γίνεται ψηλό καί µέ παρακλάδια σάν τό κυπαρίσσι καί
φτάνει µέχρι τόν ἀφρό τῆς θάλασσας καί ὑστερα πλαγιάζει._

/./
᾿Αποκρουστικό σάν φειδιοῦ καί µεγάλα σκυλόδοντα καί δόντια.Ὀνοµαστή εἶναι
ἡ ταχύτητα καί ἐπιθετικότητα της.Πολλές φορές ἀπό τό πεῖσµα πού κυνηγάει
διάφορα ψάρια καί ἰδίως κέφαλους ,δέν βλέπει µπροστά της καί µέ να πήδηµα
βρίσκεται ξω στή στεριά.Γίνεται πάνω ἀπό δέκα ὀκάδες καµµιά
φορά,καί,πιάνοντάς τη στά χέρια µισοζώντανη,βλέπεις τή δύναµί της.Σοῦ
φαίνεται σάν νά µπερδεύεται να ἐλατήριο στά χέρια σου._

Λ ο υ λ ο υ δ ό χ ο ρ τ ο (τό)να ὡραῖο µπλέ χορταράκι πού τό χρῶµα
τό κάνει νά µοιάζει µέ βιολέττα,γι ᾿ α ὑτό τό λένε “µανουσάκι τῆς θάλασσας”.

Λ ο ῦ φ α(ἡ)=ᾰλλο νοµα τοῦ βουταλιδιοῦ(βλ.λέξι)

Μ α υ ρ ι ά κ ι(τό).Εἶδος κέφαλου µέ πιό σκοῦρα ῥάχη καί φαρδειές
γραµµές στό κορµί καί λίγα ἀλλά µεγάλα καί χοντρά λέπια.Τό κεφάλι του
ρχεται λίγο πιό µακρουλό ἀπό τοῦ κέφαλου._
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Μ ε λ α ν ο ύ ρι(τό).Ζῇ κοντά σέ βραχώδεις ἀκρογιαλιές κατά
κοπάδια.˘Εχει σχῆµα τοῦ σαργοῦ ἀλλά πιό αὐγοειδές πως τό κοιττᾶς ἀπό τά
πλάγια, µέ µεγάλο µάτι ἀσηµένια κοιλιά πρός τό µολυβί,σκοῦρα ῥάχη καί να
πλατύ µαῦρο δαχτυλίδι στό κορµί ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ οὐρά του.Ψαρεύεται σέ
θολοῦρα µέ καλαµίδι καί τίς η̆συχες νύχτες τοῦ καλοκαιριοῦ µέ φεγγάρι στόν
ἀφρό,µέ µελανουροπαράγαδα η̆ πολύ ψιλές πετονιές χωρίς καθόλου βαρίδι τσι
πού νά τίς παρασύρῃ τό ρεῦµα.Οἱ µορφες µελαχροινές γυναῖκες λέγονται
µελανούρια.

Μ ε ν ί δ α(ἡ).Ὑπογάλαζο ψαράκι τοῦ ἀφροῦ,λίγο µεγαλύτερο ἀπό τή
µαρίδα καί µέ µεγάλη κοιλιά.Χρονιές-χρονιές πήγει ἡ θάλασσα ἀπό τήµενίδα
τσι πού δέν χουν πού νά τή βάλουν οἱ τράτες καί τά µπραγάνια κι ᾿ ᾰλλες
χάνεται σάν νά ἀξαφανίστηκε ἀπό τή θάλασσα.

Μ η λ ο κ ό π ι(τό).Μοιάζει πολύ µέ τό σκιό,ἀλλά γίνεται πολύ µεγάλο
10-15 ὀκάδες._

Μ ό κ ο ς (ὁ).Ὁ γόνος τῆς σαρδέλλας ἀλλά καί ᾰλλων ψαριῶν πού ζῇ
κατά κοπάδια τίς περισσότερες φορές ἀκίνητος σέ η̆συχα νερά.Γι ᾿ αὑτό λένε
“κάνε µόκο”δηλαδή µή µιλᾶς,ἐνῶ φυσικά δέν εἶναι ὁ µόκος τό µόνο ψάρι πού
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δέν µιλάει.Εἶναι τό προσφάϊ κάθε ἀγριόψαρου καί ποτέ δέν βρίσκει
ἡσυχία.Ἀκόµα καί ὁ ᾰνθρωπος τόν κυνηγάει καί περισσότερο γιά µέλασµα γιά
δόλωµα παραγαδιῶν ἀλλά καί γιά φαΐ.

Μ ο υ δ ι ά σ τ ρ α(ἡ).Εἶδος παστανάκας,πλεκερή κι ᾿ αὑτή πού µοιάζει
σάν τόν ἀριθµό ὀχτώ,ἀλλά µέ τό να στρογγυλό πιό µικρό καί ἐκεῖ χει τήν
µακρόστενη σάν βέργα οὐρά της.Εἶναι ἐργοστάσιο γιατί τό σῶµα της παράγει
ἠλεκτρική ἐνέργεια ἱκανή νά σκοτώνῃµικρά ψαράκια καί νά µουδιάσῃγιά πολύ
ω̆ρα τό ἀνθρώπινο χέρι,γι ᾿ αὐτό καί τό ὀνοµά της.Κάθεται πάντα στό βυθό
καί ἰδίως σέ ᾰµµο.Τό κρέας της τό περιφρονοῦνε γιατί εἶναι ὐπόξυνο.

Μ ο υ ξ ι ν ά ρ ι(τό).Εἶδος κέφαλου πού τό σῶµα του διακρίνεται γιατί
χει τό ῐδιο πάχος σ᾿ λο τό κορµί καί πιό ἀνοιχτό ἀσηµί χρῶµα,καί λίγο
κίτρινο χρῶµα στ᾿ αὐτιά του,σταχτιά ῥάχη καί µυτερό ῥυγχος._Περνάει στά
κοπάδια κατά τό Σεπτέβριο καί Ὀκτώβριο./ Καί Κοκλάνι(τό)

Μ ο υ ρ µ ο ῦ ρ ι (τό).῾Ωραιότατο ἀσπρόψαρο τοῦ πάτου.∆έν χει
µουστάκια σάν τοῦ µπαρµπουνιοῦ ἀλλά ἐν τούτοις σκάβει συνέχεια τό βυθό
ἀνοίγοντας τρύπες ἐδῶ κι ᾿ ἐκεῖ γαί νά βρῇ τό φαΐ του,ἐνῶ ἀπό πίσω τόν
ἀκολουθοῦν οἱ κεφαλάδες γιά ν᾿ ἁρπάξουν τίποτε.Τό κορµί του εἶναι καµωµένο
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ἀπό πλατίνα πατηµένο ἀπό τά πλάγια µέ µεγάλο κεφάλι καί κάθετες µαῦρες
ραβδῶσεις σ᾿ λο τό κορµί.

Μ ο υ σ µ ο ῦ ν ι(τό) καί Κεφαλᾶς(ὁ).˘Εχει χρῶµα πως τοῦ
µουρµουνιοῦ τό ὀποῖο ἀκολουθεῖ πάντα,ἀλλά δέν χει ραβδώσεις,δέν γίνεται
µεγάλο πως αὑτό καί δέν κάει ᾰλλο παρά νά χαλάῃ τά δολώµατα πού
προορίζονται γιά τό µουρµοῦρι._

Μ π ά φ α (ἡ) καί Μπαφόψαρο.Εἶδος κέφαλου ἀλλά πολύ µεγάλος πού
γίνεται µέχρι δύο ὀκάδες.∆ιαφέρει στό κεφάλι πού εἶναι πολύ µεγάλο καί πλατύ
καί λο µικραίνει πηγαίνοντας πρός τήν οὐρά.Ἀπό τή µπάφα βγαίνει τό
αὐγοτάραχο.Τίς µαντρώνουνε µέσα στά βιβάρια καί ταν ρθει ἡ ἐποχή τους
τίς πιάνουν.

Μ π ά γ κ ο ς(ὁ)=˘Ενα ὁροπέδιο µέσα στό βυθό τῆς θάλασσας.Ἀπό τούς
πιό καλούς ψαρότοπους.
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Μ π α κ α λ ι ά ρ ο ς(ὁ)Ὁ γνωστός µπακαλιάρος πού χει µεγάλο
κεφάλι καί πολύ µεγάλα δόντια.Εἶναι ψάρι τῆς λάσπης καί πιάνεται ἀπό τίς
ἀνεµότρατες.

Μ π ά λ τ σ α µ ο ς (ὁ)=Ἑνα ἀπό τά πιό ὡραῖα πετρόψαρα.˘Εχει
πολλά χρῶµατα,µπλέ,καφέ,κίτρινο,πράσινο σέ λες τίς ἀποχρώσεις καί σέ
λουρίδες λοξές σάν τραπέζια.Εἶναι µακρόστενος µέ ἀνοιχτά χείλια καί κοφτερά
δοντάκια.∆έν σταµατάει ποτέ νά κινῆται καί λο πηγαινοέρχεται στίς ξέρες καί
τίς τρύπες.Εἶναι δυό εἶδη µπάλτσαµου,ὁ µεγάλος καί ὁ µικρός µέ πιό ἀνοιχτά
χρῶµατα ποῦ λέγεται µπαλσάµῖκος._

Μ π α ρ µ ο ῦ ν ι(τό)(ἰταλ.barbone=πωγωνάτος).῾Ο Βασιληᾶς τῶν
ψαριῶν ἀπό νοστιµάδα καί γνωστός σέ λον τόν κόσµο.Ζῇ σέ λαµπερά µέρη
καί βρίσκει τήν τροφή του σκάβοντας ἀδιάκοπα τή λάσπη καί σηκώνοντας
θολοῦρα..Τό π ε τ ρ ο µ π ά ρ µ π ο υ ν ο µως εἶναι βουνίσιο ψάρι καί ὀργώνει
τό χῶµα πού βρίσκει σέ ξέρες µοναχό του καί σέ µικρά κοπάδια,γι ᾿ αὑτό
γίνεται πιό µεγάλο καί πολύ νόστιµο.Τό χρῶµα του τσι,γιά νά προσαρµόζεται
µέ τό δαφος γίνεται πιό σκοῦρο.
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Μ π ό ρ µ π ο λ α ς καί µπόρµπολος(ὁ) καί µπορµπόλι(τό).˘Ο,τι καί ὁ
ἀληθινός ἀλλά πού γίνεται πολύ µεγάλος καί τόν χρησιµοποιοῦνε οἱ ψαράδες
γιά σάλπιγγά τους,σπάζοντας του βαρύ καί µακρύσυρτο ἀκούγεται σέ µεγάλη
ἀπόστασι.

Μ ύ γ α(ἡ).˘Ενα µικρό ζωΐφιο τῆς θάλασσας πού µοιάζει µέ τήν ψεῖρα
ἀλλά δέν κολλάει στά ψάρια παρά κάθεται καί παίζει στά χορταράκια τοῦ
γιαλοῦ._

Μ ύ δ ι(τό).∆έν τό φιλοξενοῦν τά νερά µας τό γνωστό αὐτό στρεῖδι,γιατί
εἶναι ᾰγρια,ἐνῶ αὐτό προτιµάει µεγάλους κόλπους µέ η̆συχα νερά,ἀλλά οἱ
ψαράδες µας τό ἀγοράζουν καί τό χρησιµοποιοῦν γιά δόλο ἰδίως ψαρεύοντας
λεθρίνια στό στάρο._

Ν τ α β έ τ α η̆ Ψαλλίδα η̆ Τσοῦχτρα.˘Ενα ζωΐφιο σάν τήν
σαρανταποδαροῦσα τῆς στεριᾶς πού γίνεται µως πάνω ἀπό 15 πόντους καί
κινεῖται πολύ ἀργά µέ τά πολυάριθµα πόδια της στό βυθό τῆς θάλασσας.Τό
χρῶµα της εἶναι πρός τό µολυβί καί τά πόδια καί ἡ κοιλιά της
ᾰσπρα.Πηγαίνει καί κολλάει στ᾿ ἀγκιστρωµένα ψάρια καί τά ρουφάει
ὁλόκληρα ἀφήνοµτας ἀπάνω τους µονάχα τό σκελετό τους,ἀλλά καί τά
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δολώµατα µαζύ µέ λο τό ἀγκίστρι τά χάφτει.Εἶναι πολύ ἀηδιαστική καί, ᾰµα
σ᾿ ἀγγίξῃ,τσούζει καί πρήζεται τό χέρι.Γιά νά περάσῃ,λένε οἱ ψαράδες
µας,πρέπει νά πῇς σαράντα φορές “Νταβέτα”._

Ὀ β δ έ λ λ α (ἡ) καί βδέλλα.Μοιάζει κάπως µέ τῆς στεριᾶς ἀλλά χει
πιό µικρό κορµί καί πιό ἀνοιχτό πρός τό καφέ χωρίς νά χη τήν ευκινησία καί
τίς βεντοῦζες τίς στεριανῆς.Τή βρισκουναι οἱ θαράδες µαζύ µέ τή γλύτσα καί
τή χρησιµοποιοῦν γιά δόλωµα.

Π α λ α µ ί δ α (ἡ) καί Παλαµίδι.∆ιαβατάρικο ψάρι τοῦ ἀφροῦ πού ζῇ
κατά µεγάλα κοπάδια.Ταξειδεύει συνέχεια καί,ᾰν δέν τό κυνηγᾶνε οἱ γοφοί καί
τᾰλλα ἀγριόψαρα,κυνηγάει αὐτή βῶπες,µενίδες,ζαργάνες καί ᾰλλα µικρά
ψάρια.˘Εχει σῶµα σάν παχύ ἀδράχτι κι ᾿ τσι καταλήγει τό στόµα της µέ τά
µικρά ἀλλά µυτερά δόντια,ἐνῶ ἡ οὐρά της εἶναι ψαλλιδωτή ἀλλά στανή.Τό
χρῶµα της εἶναι µολυβί καί πολύ σκοῦρο στή ῥάχη.˘Εχει πολύ νόστιµο κρέας
καί ἀπ᾿ αὐτή γίνεται ἡ πιό νόστιµη λακέρδα.
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Π α π ο ῦ τ σ ι (τό)῾Ο µεγάλος γουβιάς πού εἶναι σκοῦρος πολύ,ἀπό τόν
µικρό καί πιό µπουνταλάς ἀπ ᾿ αὐτός.Ψαρεύεται µέτίς φουρτοῦνες ξω-ξω στό
γιαλό κι ᾿ ἐκεῖ πού νοµίζει κανένας τι δέν µπορεῖ νά σταθῇ τίποτε ρθιο.

Π α σ τ α ν ά κ α(ἡ)Παστανάκες λέγονται λα τά σελάχια πού εἶναι
συνήθως λασπόψαρα πως:οἱ µουδιάστρες,οἱ ῥαξιες,οἱ ἀετοί,οἱ ρίνες κλπ.Ἡ
κυρίως παστανάκα εἶναι πλακουτσωτή καί πλατειά,τό σῶµα της εἶναι σάν να
µεγάλο ἀµβλυγώνιο τρίγωνο µέ τό καφάλι στό µέρος τῆς γωνίας αὐτῆς καί
ἀντίθετα στή µεγάλη πλευρά τήν πολύ µικρή οὐρά της κρεµατώµατα ἀπό
κάθε µεριά.Γίνεται πολύ µεγάλη µέχρι 50 ὀκάδες καί ᾰνω καί πως εἶναι
κολληµένη στό βυθό δέν ξέρωι ὁ ψαράς ᾰν τό παραγάδι του εἶναι ντεµένο η̆ χει
πιασµένη παστανάκα.Σκορτσάρει πάρα πολύ καί γιά νά τή φέρῃ κανένας στή
βάρκα πρέπει νά χῃ µεγάλο γράµπιο η̆ δελφινιέρα δεµένη µέ σιτζίµι γιά κάθε
ἐνδεχόµενο._

Π ά τ ε λ λ α η̆ Πεταλλίδα(ἡ).Μικρό ζωΰφιο µέ να στρακο κολληµένο
ἐπάνω στά βράχια,µέσα καί ξω ἀπό τό νερό.Στό πλάι ἀπό τό ποδάρι της πού
εἶναι µονοκόµµατο διακρίνεται τό κεφαλάκι της µέ δύο µικρά κέρατα.˘Οταν δῇ
κίνδυνο ἐφαρµόζει ἀκριβῶς ἐπάνω στό βράχο καί µόνον µέ µαχαῖρι
ξεκολλήεται.Εἶναι ἀρκετά νόστιµη καί χρησιµοποιεῖται σάν δόλωµα γιά
πετρόψαρα.
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Π α τ ό ψ ο ρ α (τά) η̆ ψάρια τοῦ πάτου.Μιά κατηγορία ἀπ ᾿ αὐτές πού
ξεχωρίζουν τά ψάρια οἱ ψαράδες µας,γιατί ζοῦν κινοῦνται καί ἀναράγουν στό
βυθό τῆς θάλασσας(παστανάκες,λεθρίνια,σφυρίδες κλπ.)δέν µποροῦν νά ζήσουν
στά ῥηχά καί ἀνεβάζοντάς τα ἐπάνω σκάνε καί στή γλῶσσα τους
σχηµατίζεται µιά µεγάλη φουσκάλα.

Π α τ σ α ρ ό κ λ ι τ σ α η̆ Π ι τ σ α ρ ό κ λ ι τ σ α (ἡ).Μικρό
στρακο µέ ὡραιότατα φανταχτερά χρώµατα κάθε εἶδους.∆έν γίνεται οῠτε δυό
πόντους καί εἶναι κρίµα γιατί χει νοστοµώτατο κρέας.Ζῇ σέ χοντρό
που χώνεται βγάζοντας τή γλῶσσα της ἀπό τή µιά µεριά τοῦ ὀστράκου πού
εἶναι τριγωνικό.Χαρά τῶν παιδιῶν πού τή βρίσκουν σκάβοντας στά γουλιά καί
τήν καµαρώνουν γιά τά ὡραῖα της χρώµατα.

Π έ ρ δ ι κ α (ἡ)=Πετρόψαρο µέ µεγάλο κεφάλι καί πολλά χτυπητά
χρώµατα(κόκκινο,πολύ µπλέ,καφέ,γαλάζιο,πορτοκαλί)πού εἶναι σέ πλατειές
λουρίδες ἀπό τή ῥάχη πρός τήν κοιλιά της.Ἀνάλογα µέ τό βάθος πού ζῇ εἶναι
ζωηρά καί τά χρώµατά της.∆έν γίνεται οῠτε 70 δράµια.˘Εχει λες τίς
ἀδυναµίες τοῦ χάνου κι ᾿ ἀκόµα τό σουλοῦπι τοῦ σῶµατός τους εἶναι το ῐδιο
πού διαφέρουν στό χρῶµα,ἀκόµα χει τήν ἀδυναµία πού χει ἐκεῖνος στά
καβούρια γι ᾿ αὐτό τήν ψαρέουνε µέ καβουράκια.Ὁ χταποδάς πάλι ᾰµα βλέπῃ
πέρδικα ἀκίνητη νά κοιττάῃ πρός να σηµεῖο, ξέρει τι πρός ἐκεῖ ὐπάρχει
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χταπόδι πού ῥοκανίζει κανένα καβουράκι καί περιµένει µή περισσέψῃ γι ᾿ αὐτήν
τίποτε._

Π ε σ κ α ν τ ρ ί τ σ α(ἡ)(ἰταλ. Pescatore-trice=ψαράς)Ἀνήκει στήν
οικογένεια τῆς παστανάκας.Ζῇ κι ᾿ αὐτή µέσα στή λάσπη.˘Εχει να τεράστιο
στόµα πούἀνοίγει µπροστά σάν δόκανο µέ µεγάλα δόντια καί µιά κοιλιά πού
κρέµεται σάν νερουλιασµένη καί προκαλεῖ ἀηδία.Γίνεται 5-6 ὀκάδες καί εἶναι
ἀπό τά πιό σπόρκα ψάρια,ἐντούτοις κάνει ἐξαίρετη σούπα.Τή βγάζουν συνήθως
οἱ ἀνεµότρατες._

Π ε τ ρ ι ό ς (ὁ)=Ἀδερφός τῆς Λάµπαινας καί λένε τι εἶναι ἡ ῐδια
Λάµπαιανα ταν µεγαλώνει γιατί αὐτός γίνεται καµµιά φορά ἀπάνω ἀπό 300
δράµια.Τό ῐδιο καφέ χρῶµα,πεταγµένα δόντια καί χαµογελαστό στόµα._

Π ε τ ρ ό ψ α ρ α (τά)=Μιά κατηγορία ἀπό ψάρια πού ζοῦνε στά
βράχια τῆς θάλασσας κοντά στή στεριά ἀλλά καί στό βάθος σέ γράδο.˘Εχουνε
χρώµατα σάν τά χορτάρια γιά νά µοιάζουν µέ τό δαφος πού ζοῦνε ἀλλά
καµµιά φορά τό παρακάνουνε γιατί εἶναι σωστό δειγµατολόγιο ἀπό χρῶµατα
τσι πού νά φαντάζουν ἀπό µακρυά._
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Π ί ν ν α (ἡ)=ἰταλ.. pinna=πτέρυγα καί πραγµατικά τά δύο στρακα
εἶναι πιό µαγάλα ἀπό µισό µέτρο τίς περισσότερες φορές,µοιάζουν σάν φτερά
κοµµένα µέχρι τή µέση στή λάσπη τοῦ βυθοῦ ἀπ ᾿ που κρατιέται γερά µ᾿ να
χορτάρι σάν µαλλί.Τό ἐξωτερικό χρῶµα της εἶναι σάν χακί,ἐνῶ ἀπό µέσα χει
σάν ἀσηµένια κύµατα.Τά δυό στρακά της κρατιῶνται κολληµένα στήν ᾰκρη
καί στή µέση ἀπό να κοµµάτι κάτασπρο κρέας καί µ᾿ αὑτό πάλι κλείνει
σφιχτά ταν δῇ κίνδυνο.Τό ὐπόλοιπο κρέας της εἶναι κοκκινωπό κι ᾿ χει
γιοµάτο πραγµατικά κάρβουνα πού πρέπει νά καθαριστοῦνε πρίν µαγειρευτῇ
καθῶς ἐπίσης πρέπει νά βγῇ τό καόνι ἀπό µέσα πού εἶναι τι ἡ χολή στά
ζῷα,µόνον πού καίει ἀνυπόφορα.∆έν χει(πως λα τά στρείδια)µάτια ἀλλά
τήν προστατεύει ἀπό τούς ἐχθρούς της._

Π ι ν ν ο κ ά β ο υ ρ α ς(ὁ)=˘Ενα πολύ µικρό ξεθωριασµένο ἀπό τήν
κλεισούρα καβουράκι πού ζῇ πάντα µέσα σέ µιά πίννα κι ᾿ἀπό να.Μοιάζει καί
µέ γαρίδα καµµιά φορά,κι ᾿ ταν δῇ κίνδυνο τσιµπάει τό κρέας τῆς πίννας µε
τίς δαγκάνες τους κι ᾿ αὐτή κλείνοντας προστατεύει καί τούς δυό.

Π ρ ό φ υ ρ α ς καί Πόρφυρας(ὁ).Μεγάλο καί ἐπιθετικό σκυλλόψαρο
πού λένε τι δέν διστάζει νά ἐπιτεθῇ καί στόν ᾰνθρωπο.Γίνεται κοντά δυό
µέτρα καί δέν µπορεῖ νά τόν κρατήσῃ κανένα ἀπό τά συνηθισµένα δίχτυα καί
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σύνεργα ἀπό αὑτά πού µεταχειρίζονται οἱ χαράδες µας.Εἶναι λαίµαργος καί
αἱµοχαρής καί δέν σταµατάει νά σκοτώνῃ γιατί δέν χορταίνει.

Ῥ ά ζ ι α (ἡ)καί Καρβουνιάρης(ὁ).Εἶδος παστανάκας πού διακρίνεται
ἀπό τό µικρό της κορµί,τό σχῆµα της πού εἶναι σάν ῥόµβος καί τά δέρµατα καί
τήν οὑρά της πού εἶναι γεµάτο µέ ἁγκάθια.˘Εχει πολύ νόστιµο κρέας καί
ἀπαραίτητη γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ µπουρδέτου._ἰτ raggio=ἀκτῖνα

Ῥ ί ν α (ἡ).Ἀνήκει κι ᾿ αὑτή στήν οἰκογένεια τῆς παστανάκας.Γίνεται
µεγάλη 10-16 ὀκάδες.Τό κεφάλι της ξεχωρίζει ἀπό τό κορµί της σέ κάτι
γιά νά ἀνοίξῃ µετά περισσότερο καί µετά κλείνει στήν κρεατωµένη οὐρά
της.˘Εχει ἀρκετά νόστιµο κρέας καί πολλές τίς βρίσκουν στήν ἀκρογιαλιά πού
βγαίνει γλυκό νερό γιά νά πιάσῃ κανένα ψάρι._

Ῥ ο υ κ λ ί(τό)=Βλ.κεφαλόπουλο

Ῥ ο υ φ ι ό ς (ὁ).Μεγάλο ψάρι τῶν βράχων.˘Εχει τή φωληά του µέσα
σέ γράβες καί τρῦπες τοῦ βυθοῦ.Γίνεται πάνω ἀπό 20 ὀκάδες.Εἶναι λίγο
πατηµένος ἀπό τά πλάγια χει κεφάλι µεγάλο,µεγάλα µάτια,τεράστιο στόµα
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µέ σειρές ἀπό δόντια.Τό χρῶµα του εἶναι σκοῦρο καφέ πρός τό µαῦρο καί
ἀνοιχτό στής κοιλιά.Εἶναι µεγάλος φαγᾶς καί καταπίνει ὁλόκλητα ψάρια καί
µοσχοκάβουρα.Ζῇ πολλά χρόνια καί πάντα στήν ῐδια τρύπα.Ἀπό τόν βυθό του
τόν η̆ξερε ναν να ψαράς καί κατέληξε νά τό σκοτώσῃαὑτός µέ δυναµίτη καί
µέ µεγάλη πονηριά γιατί ἦταν πολύ πονηρός.Ἐζύγιζε 27 ὁκάδες.

Σ α λ α ί ρ η ς καί Γλύτσαρος(ὁ).Μοιάζει µέ τό γουβιά ἀλλά τό
σῶµα του εἶναι πατηµένο ἀπό τά πλάγια,χει µυτερό κεφάλι καί δυό κερατάκια
πού γυρίζουν πρός τά ἐµπρός.Τό σῶµα του εἶναι γεµάτο βλέννες καί γι ᾿ αὐτό
οῠτετόν ψαρεύουν οῠτε τόν τρῶνε._
˘Ενα πολύ µικρό εἶδος του βγαίνει στά βράχια καί κάθεται ἐκεῖ πού φεύγει κι ᾿
ρχεται τό κῦµα.˘Εχει µιά βεντοῦζα στήν κοιλιά καί κολλάει στά βράχια καί
τόν λένε “κολλητζῆ”.(

“κολλητζῆ”)

Σ ά λ π α (ἡ)=Κοντόχοντρο ψάρι τοῦ πάτου µέ µεγάλη κοιλιά (πάντα
γεµάτη χορτάρια),ὡραῖο µάτι,χρῶµα καφέ πού γίνεται ᾰσπρο χρυσαφί πρός τήν
κοιλιά καί µιά σκοῦρα καφέ γραµµή ἀπό τ᾿ αὐτιά µέχρι τήν οὑρά.Πηγαίνει
κοπαδιαστά καί λο βόσκει γι ᾿ αὑτό ἡ κοιλιά της µυρίζει ᾰσχηµα ὁλο χορτάρια
καθώς καί τό κρέας της καί θέλει ἁλάτισµα καί νά σουρώσῃ ὁπότε φεύγει ἡ
µυρωδιά.Ψαρεύεται µέ δίχτυα καί σαλποκόφινα._
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Σ α λ π ό χ ο ρ τ ο (τό).˘Ενα χορταράκι πού βγαίνει µέσα στό λιµάνι
ἁπάνω στίς πέτρες.Εἶναι µακρύ,κατσαρό µέ χρῶµα κόκκινο καί διαφανές.Τό
µαζεύουν οἱ ψαράδες καί δολώνουν τά σαλποκόφινα γιατί τρελαίνονται µέ αὑτό
οἱ σάλπες._

Σ α ν π ι έ ρ ρ ο ς (ὁ) καί Χριστόψαρο(τό)Ἰταλ. san
pierro=Ἀγ.Πέτρος,πού ζῇ στά βαθειά νερά.˘Εχει πολύ πατηµένο ἀπό τά
πλάγια λο του τό κρµί καί πολύ µακρυά πτερύγια τῆς ῥάχης καί τοῦ
στήθους,καθῶς καί οὐρά.Τό χρῶµα του εἶναι πρός τό ᾰσπρο ἀλλά χει δυό
κατάµαυρες στήλες στή µέση τοῦ κορµιοῦ του µιά ἀπό τή µιά καί µιά ἀπό τήν
ἀλλη,γιατι λένε τι τό πιασε ἀπό ἐκεῖ ὁ Χριστός η̆ ὁ Αγιος Πέτρος µέ τό
δείχτη καί τόν ἀντίχειρα καί τοῦ ᾰφησε σηµάδια._

Σ α ρ γ ο π α π ά ς (ὁ)=Ἀνήκει στήν οἰκογένεια τοῦ σαργοῦ καί εἶναι ὁ
ἱερωµένος τῆς οἰκογενείας.Μοιάζει σέ λα µέ τό σαργό µόνο πού δέν εἶναι τόσο
µεγάλος καί χει µιά µεγάλη κατάµαυρη λουρίδα στό κεφάλι ἐκεῖ πού ἀρχιζει
τό κορµίτου.Τό ῐδιο σχέδιο λουρίδα χει καί στήν οὐρά του.

Σ α ρ γ ό ς (ὁ)=Ψάρι τοῦ πάτου καί τῆς πέτρας καί ἀρχηγός τῆς
µεγάλης καί νδοξης οἰκογενείας τῶν
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σαγροειδῶν(βλ.Σαργοπαπάς,σπάρος,βαγιάνα,τσιπούρα,κεροµύτης κλπ.).Τό
σῶµα του εἶναι πολύ πατηµένο ἀπό τά πλάγια & φαίνεται αὐγοειδές.˘Ολης τῆς
οικογενείας τό χρῶµα εἶναι ἀσηµένιο καί µέ λίγο η̆ περισσότερο µαῦρο σέ
ραβδώσεις ἀπό τή ῥάχη πρός τήν κοιλιά.Τό στόµα του εἶναι µικρό καί κάπως
προτεταµένο ἀλλά ἁρπάζει µεγάλα δολώµατα πού προορίζονται γιά µεγαλύτερα
ψάρια.Εἶναι πολύ πονηρός καί λαίµαργος ἀλλά πιάνεται σέ σαργοκόφινα,στά
δίχτυα καί µέ φελλουρί ἰδίως ταν χει θολούρα καί γκωµα.ἰτ. sargo

Σ α ρ δ έ λ α (ἡ)=Γνωστό ψάρι σέ λον τόν κόσµο γιατί ῐσως δέν
ὑπάρχει µέρος τῆς γῆς πού µήν ἐπῆγε παστωµένη κατά πολλούς καί διαφόρους
τρόπους.Μέ τό µέρος µας εἶχε σύνδεσµο αἰώνων γιατί κατέβαινε ἀπό τά ὐγρά
µέρη τῆς Βορείου Εὐρώπης καί ἐρχότανε στό λιµάνι τῆς Σπλάντζας,στίς
ἐκβολές τοῦ Ἀχέροντος γιά νά γεννήσῃ.Τώρα µέ τά χώµατα πού κατεβάζει τό
ποτάµι καίκλεισε λο τό λιµάνι δέν τή χωράει νά µπῆ µέσα καί συνεχίζει
νᾰρχεται µένοντας ἀπ᾿ ξω.Τά χρόνια ἐκεῖνα ταν µαθαίνανε τά χωριά τι
“πεσε ” σαρδέλα(ἀπό τόν ᾿Οκτωβριο µέχρι τόν Μάρτιο καί ταν κανε
)µαζευότανε στή Σπλάντζα µέ σακκούλια καί σακκιά καί παίρνανε σαρδέλλα
ἀπό αὐτή πού περίσσευε ἀπό τούς ενοικιαστάς τοῦ δικαιώµατος ἀπό τό
Κράτος.Ἡ σαρδέλλα χει παρά πολλούς ἐχθρούς καί κανένα φίλο.˘Αν δέν εἶχε
τήν ἱκανότητα νά γεννάῃ τόσες χιλιάδες αὐγά θά εἶχε ἐξαφανισθῇ ἀπό τό
πρόσωπο τῆς θάλασσης.Ὁ Γ α ῦ ϙ ο ς ,ἡ ἀρσενική σαρδέλλα ἀκολουθάει τή
θηλυκιά κατά κοπάδια κι ᾿ ταν αὑτή γεννήσῃ τ᾿ αὐγά της ἀπάνω στά βράχια
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αὐτός τά καταβρέχει µέ τά σπερµατοζῳάρια του,Εἶναι πιό λεπτός ἀπό τή
σαρδέλλα καί τό µακρουλότερο κεφάλι του εἶναι πικρό γι ᾿ αὑτό τό πετᾶνε.ἰτ.
sardina

Σ α ρ δ ε λ λ ο µ ά ν α (ἡ),Τριχιός(ὁ) η̆ Κέπα(ἡ).Ψάρι καταπληκτικά
µοιο µέ τή σαρδέλλα µόνον πού γίνεται πολύ µεγαλύτερο ἀπ᾿ αὑτή.Φτάνει µιά
ὀκά.Εἶναι µιά σαρδέλλα γίγαντας καί κανένας δέν ξέρει τί ζητάει κοντά ἀπό τά
κοπάδια τῆς σαρδέλλας.Κάνει πηδήµατα ξω ἀπό τό νερό καί προδίδει τήν
παρουσία τῆς σαρδέλλας.∆έν τρώγεται εὐχάριστα,καιτοι εἶναι νόστιµη γιατί
χει παρά πολύ µικρά κόκκαλα.

Σ ι κ ι ό ς & Σκιός(ὁ)Ψάρι µέ µολυβένιο χρῶµα πού γίνεται ἰσαµε 2
ὀκάδες,µέ χοντρά χείλια καί κοφτερά δόντια σάν τοῦ σαργοῦ µέ τή διαφορά τι
τό κορµί του εἶναι αὐγοειδές,πως τό κοιτᾶς ἀπό τά πλάγια ἀλλά φευγαλέο,ἐνῶ
τό κεφάλι του εἶναι µεγάλο.Συχνάζει σέ µπάρους καί φύκια καί µέσα στό
µυαλό του χει δυό ὡραῖα κοκκαλάκια σάν µαρµάρινα πού τά µαζεύουν οἱ
ψαροντουφεκάδες καί κάνουν κολιέ-τρόπαια.˘Αλλη ὀνοµασία του εἶναι
κοκάρι(τό)._
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Σ κ α ρ µ ό ς καί Λοῦτσος(ὁ).Ἀφρόψαρο µέ πολύ µακρύ κορµί καί
κεφάλι σάν να χοντρό στρογγυλό µπαστοῦνι.Μοιάζει µέ µεγάλη ζαργάνα ἀλλά
χει τόσο µυτερό ρύγχος._

Σ κ ά ρ ο ς (ὁ).Ὡνοµάστηκε τσι γιατί εἶναι πολύ νόστιµος ψηµένος
στή σκάρα.˘Εχει πατηµένο ἀπό τά πλάγια κορµί καί αὐγοειδές
σχῆµα.Ἀγριόψαρο µέ κύριο χαρακτηριστικό τά πολύ µεγάλα δόντια του._

Σ κ ο ρ π ι ό ς (ὁ).Ψάρι τοῦ πάτου µέ πολύ µεγάλο κεφάλι γιοµάτο
δηλητηριασµένα ἀγκάθια,πως δηλητηριασµένα λιγο-πολύ εἶναι λα τά
ἀγκάθια τῆς ῥάχης καί τοῦ κορµιοῦ του.˘Ολα τά φτερά τῆς ῥάχης του εἶναι
πολύ µεγάλα καί τά κύρια πλα του µέ τά ὀποῖα χτυπάει τά µικρά ψαράκια
καί τά σκοτώνει προτοῦ τά φάῃ.∆έν ˘εχει τό τροµερό δηλητήριο τῆς
∆ράγκαινας ἀλλά ταν χτυπήσῃ ᾰνθρωπο πρήζεται καί πονάει.Τό χρῶµα του
εἶναι µαῦρο η̆ κόκκινο ἀναλόγως πρός τό περιβάλλον πού ζῇ.Μεγάλοι ῐσαµε µιά
ὀκά γίνονται οἱ κόκκινοι σκορπιοί τοῦ γράδου.

Σ κ υ λ λ ό ψ α ρ ο(τό) καί Σκύλλος(ὁ).Μικρογραφία τοῦ καρχαρία µέ
λα τά χαρακτιριστικά του γνωρίσµατα ἀπό τήν ταχύτητα καί τά χόνδρια καί
εὐλύγιστα κόκκαλα µέχρι τό σχῆµα,τήν ἐπιθετικότητα καί τήν ἀγριότητα
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του.Τό συνηθισµένο µάκρος του εἶναι γύρω στό µέτρο.Πιάνεται µέ παραγάδια
συνήθως ταν καλάρονται µαύρισµα καί ψαρεύονται τή νύχτα.˘Οταν πιαστῇ
ἀπό τό παραγάδι καί πέσῃ τό παράµαλλο στίς σειρές µέ τά δόντια του κόβεται
ὁπωσδήποτε.˘Οταν πιαστῇ ἀπό τό χεῖλος φέρνει γύρες-γύρες καί στρίβει τη
µάνα,τσι πού καί νά κοπῇ ξέρουν οἱ ψαράδες τι ἦταν σκύλλος.Τό κρέας του
εἶναι δευτέρας κατηγοριάς ἀλλά εἶναι πολύ νόστιµο .

Σ µ έ ρ ν α (ἡ).Τό πιό µοχθηρό,ῠπουλο,λαίµαργο,ἐπιθετικό θρασύδειλο
καί ἀντιπαθητικό ψάρι τοῦ βυθοῦ.Μοιάζει µέ φεῖδι καί γίνεται πολύ
µεγάλο.˘Εχει χρῶµα καστανόµαυρο µέ κίτρινες βοῦλες.Τό στόµα της εἶναι
στενό στά πλάγια ἀλλά ἀνοίγοντας γίνεται τεράστιο ακί εἶναι ὀπλισµένο µέ
τροµερά δόντια ᾰσπρα σάν γύαλινα πού λένε τι εἶναι δηλητηριασµένα.˘Ολο τό
ἐσωτερικό της ἀπό τό στόµα µέχρι τό ἀφαλό εἶναι νας µεγάλος σωλῆνας πού
γεµίζει τρώγοντας ἀχόρταγα.Ἀκόµα καί στούς ἐρωτές της εἶναι σατανική,λένε
οἱ ψαράδες,γιατί τίς ζεστές νύχτες τοῦ καλοκαιριοῦ ρχονται τά φείδια στήν
ἀκρογιαλιά καί τίς σφυρίζουν καί βγαίνουν ξω καί ἐρωτεύονται
κουλουριασµένες µέ αὑτά.Γι ᾿ αὐτό ταν τίς ψαρεύουνε µέ παράµαλλο
πατρωναρισµένο µε

γιά νά τούς µουδιάζῃ τά τροµερά δόντια

τους,σφυρίζουν διακεκοµµένα γιά νά τίς µελίσουν.˘Οταν κυνηγάει,καί δέν κάνει
τίποτα ἀλλό λη µέρα,σέρνεται ἀπό πέτρα σέ πέτρα χρησιµοποιώντας τά πιό
καλυµµένα περάσµατα πιάνοντας τά θύµα της ἀπό τά πιό ἀπίθανα
σηµεῖα.˘Εχει τροµερί δύναµι κι ᾿ µόνο στό χέρι πού θ᾿ ἀρπάξῃ.
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Σ ο λ ο µ ό ς (ὁ).Πολύ σπάνια πιάνεται στά µέρη µας τό
ὡραιότατο ψάρι,συνήθως µέ παραγάδια σέ λασπερά µέρη._

Σ ο ῦ ρ ο ς(ὁ).Ἀδύνατο σταυρίδι µετά τό ξαύγωµα.

Σ ο υ π ι ά (ἡ)˘Ιδια κατασκευή µέ τό καλαµάρι µόνο πού εἶναι πιό
χοντρή καί µέ κρέας πιό ᾰσπρο ἀλλά πιό σκληρό.Ἀµολάει µελάνι γιά νά
κρύβεται ἀπό τους ἐχθρούς πού τήν κυνηγᾶνε καί χει µέσα στή σακκούλα να
ᾰσπρο κόκκαλο(τό σουπιοκόκκαλο)πολύ ἐλαφρύ πού τή διευκολύνει νά κατεβαίνῃ
στό βυθό.Τό κόκκαλο αὐτό τά παληά τά χρόνια τό χρησιµοποιούσαν γιά νά
τρίβουν καί νά καθαρίζουν τά δόντια καί εἶναι πολύ κατάλληλο γιά αὑτή τή
δουλειά._

Σ π ά ρ α χ ν α(τά)=Τό ἀναπνευστικό σύστηµα τῶν ψαριῶν(τά
βράγχια).Ἡµικυκλικές,κοκκινωπές,χνουδωτές η̆ σκληρές δίπλες πού ἀπό µέσα
µεριά χουν ἀγκάθια ἀνάλογα µέ τό µέγεθος καί τό εἶδος τοῦ ψαριοῦ.Εἶναι τό
πιό εὐαίσθητο σηµεῖο τοῦ ψαριοῦ καί τό χρῶµα τους δείχνει ᾰν εἶναι
χαλασµένο τό ψάρι καί σέ πιό σηµεῖο.
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Σ π ά ρ ο ς(ὁ)=Ἀνήκει στήν οἰκογένεια τοῦ σαργοῦ καί µοιάζει
παρά πολύ µ᾿ αὐτόν µέ τίς ἐξῆς διαφορές:˘Εχει µιά µαῦρη λουρίδα κάτω στήν
οὐρά πως τό µελανοῦρι,χει κίτρινα πτερύγια στό στήθος καί δέν γίνεται ποτέ
πάνω ἀπό ἑκατό δράµια.

Σ τ α υ ρ ί δ ι(καί Σαυρίδι)(τό):Ἀφρόψαρο πού ζῇ κατά
κοπάδια.Εἶναι διαβατάρικο ψάρι καί περνάει ὀλόκληρες θάλασσες.˘Εχει χρῶµα
ἀσηµένιο πολύ πατηµένο ἀπό τά πλάγια κορµι καί κεφάλι µυτερό πρός τό
ῥύγχος λο χοντρά κόκκαλα καί µέ γωνίες.∆έν χει λέπια στό κορµί παρά
κοντά στήν οὐρά πού εἶναι ψαλλιδωτή καί λεπτή χει ἀπό τή µιά κι ᾿ ἀπ᾿ τήν
ἀλλη στά πλάγια χει µιά σειρά ἀπό ἀγκαθωτά λέπια.Ψαρεύεται ἀπό
Γριγριά._

Σ τ α φ υ λ ό χ ο ρ τ ο (τό).Πράσινο τουφωτό χορταράκι πού χει
κάτι µικρές ὁλοστρόγγυλες µπαλίτσες γεµάτες ἀέρα.˘Οταν κόβεται ἀπό τή
φουρτούνα καί πετιέται στή στεριά τό παίρνουν τά παιδάκια καί σπᾶνε τίς
φουσκάλες ποψ΄ κάνουν κρότο κι ᾿ τσι διασκεδάζουν.Λέγεται καί
φουσκόχορτο(τό).
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Σ τ ε ί ρ α (ἡ).˘Εχει χαρακτηριστικά πως ἀκριβώς ὁ ρουφιός µόνο
πού χει ἀνοιχτό καφέ χρῶµα ὁµοιόµορφο καί µερικές γραµµές ῐσιες ἀπό τό
κεφάλι µέχρι τήν οὐρά.Εἲναι γρήγορη καί εὐκίνητη καί χτυπάει στό ἀπόσυρτο ὁ
ῥουφιός βαρύεται νά κάνῃ τέτοιες ἀπόπειρες._

Σ τ ρ ά δ ι (τό)=ἀρσενικός τῆς µπᾶφας._

Σ τ ρ ε ῖ δ ι καί Στροῦδι(τό)”Στρείδια ἀλλά καί
θαλασσινά”(τά)λένε οἱ ψαράδες µας λα τά στρακα,ἀλλά περισσότερο να
εἶδος µεγαλύτερο ἀπό τό γάβαρο(βλ.λ),πού στό κέλυφος χει αὐλακώσεις ἀπό
τά χείλη µέχρι ἐκεῖ πού ἐνώνονται τά δυό.∆έν ὐπάρχει στά νερά µας,τό
φέρνουνε τίς σαρακοστές.Τό δαφος καί ἡ παραλία τῆς Σπλάντζας εἶναι γεµάτο
ἀπό στρακα τέτοια διαφόρων µεγεθῶν πού ἀποδεικνύει τι κάποτε ἦταν
θάλασσα καί µάλιστα ὀστρακοφόρα καί τώρα γινε στεριά µέ τίς ἐπιχώσεις
τού ᾿Αχέροντος._

Σ τ ρ ι γ λ ί τ σ α (ἡ)=Μικρό πετρόψαρο,8-10 πόντους πιό κοντόχοντρο
ἀπό τή Λάµπαινα µοιο µ᾿ αὐτή καί µέ χρῶµα σκοῦρο καφέ µέ φόλλες
ἀσπρουλίαρηκες πρός τήν κοιλιά.
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Σ τ ρ ο υ µ π ο ύ λ η ς (ὁ)=Πολύ µικρό ζωΰφιο πού τό κορµί του µοιάζει
σάν τῆς χελῶνας,ἀλλά κοµµατιαστό τό ἐπάνω µέρος πρός τά πλάγια.Σέ
κίνδυνο µαζεύεται καί γίνεται µιά στρογγυλή µπαλίτσα προστατεύοντας τό
κάτω µέρος τοῦ κορµιοῦ πού χει τά πόδια καί τό κεφάλι του καί εἶναι
εὐπαθές._

Σ υ ν α γ ρ ί δ α (ἡ).Τό πιό περήφανο καί καµαρωτό ψάρι τῆς
θάλασσας.˘Εχει χρῶµα ἀσηµένιο,κεφάλι µεγάλο µέ ζωγραφισµένη τήν
περηφάνεια,πού κλείνει σιγά-σιγά στό κορµί σέ µιά µορφη καµπύλη καί
καταλήγει σέ µιά ἁρµονική λίγο ψαλλιδωτή οὐρά.Τό στόµατης ἀνοίγοντας δίνει
τή ἐντύπωσι γάτας γιατί χει πολύ µεγάλα σκυλλόδοντα.Μπουκαίρνει στίς
ἀβάλες καί τά

ἀπό τή µέση, κι ᾿ χι ἀπό τά πλάγια,δέν καταδέχεται

νά σκύψῃ στό βυθό παρά γιά νά ἀρπάξῃ κάτι,κάνει ᾰµπουλα µε τά φτερά της
καί τό ἀνεβάζει ψηλά κι ᾿ τσι τό τρώει.˘Εχει µεγάλη ταχύτητα καί
ἐξυπνάδα.Κανένας ψαροντουφεκάς δέν θά µπορέσῃ νά πῇ τι τή βάρεσε ἀπό
µπροστά ἀλλά οὖτε τι τήν πλησίασε σέ ακτῖνα βολῆς.˘Εχει νοστιµώτατο
κρέας πού ἀλλοιώνεται µέ τήν ὦρα,γι ᾿ αὐτό λένε οἱ ψαράδες τι γιά νἆναι
νόστιµη πρέπει νά πέσῃ ἀπό τή θάλασσα στή φωτιά._

Σ φ ο γ γ ά ρ ι και Σφουγγάρι(τό).∆έν ὑπάρχουν πολλά σφουγγάρια
στή θάλασσα µας.Τά παληά τά χρόνια τά µαζεύανε µέ γιαλιά καί µακρυές

164

λάντζες ὑδραῖοι σφουγγαράδες πού ἐρχότανε µέ τίς ἰδιόµορφες βάρκες τους καί
τά ψοφοῦσανε(γιατί εἶναι ζωΰφιο τό σφογγάρι) καί τά πλένανε στήν παραλία
που βγαζαν µιά δυσοσµία ἀνυπόφορη.

Σ φ ό γ γ ο ς (ὁ)=˘Ετσι λένε οἱ ψαράδες µας να σκληρόπετσο
σκουροπράσινο χόρτο τοῦ βυθοῦ πού γίνεται στό γράδο πού γίνεται ῐσαµε 40
ὀκάδες.Τό ξερένανε καί τό χρησιµοποιοῦσαν στά σπίτια γιά νά πλένουν τα
µαγειρικά σκεύη.

Σ φ υ ρ ί δ α (ἡ)=Ὁ ῥουφιός τῆς βαθειᾶς θάλασσας.Τό χρῶµα της
εἶναι καφέ ἀλλά πολύ ἀνοιχτό.Ψαρεύεται σέ 40-50 ὀργιές.˘Οπως ρχεται
ἀπανω σκάει ἀπό τή µικρή πίεσι καί φουσκώνει ἡ γλῶσσα της.Τότε καί νά
ξαγκιστρωθῇ,θά περάσῃ πολύ ω̆ρα γιά νά µπορέσῃ νά βουλιάξῃ στό
βυθό.Μοιάζει σ᾿ λα µέ τό ῥουφιό ἐκτός ἀπό τό χρῶµα της καί τό κρέας πού
εἶναι πολύ πιό νόστιµο καί µαλακό ἀπ ᾿ αὐτουνοῦ.

Σ ω λ ή ν α ς (ὁ)(Πρεβεζιάνικα Σλήνας).Ζωΰφιο γύρω στούς δέκα
πόντους πού µοιάζει πως ὁ σκῶρος.Τό κάλυµµα του εἶναι κοκκαλένιο καί τό
κρέας του ἐξαίρετο δόλωµα.∆έν γίνεται ἐδῶ..Τό φέρνουν οἱ ψαράδες γιά
δόλωµα ἀπό τήν Πρέβεζα.
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Τ ο ῦ ν ν ο ς (ὁ)=Θαλάσσιο κύτος πού γίνεται γύρω στίς διακόσιες
ὀκάδες τό κορµί του εἶναι σάν µεγάλο ἀδράχτι µέ µολυβί χρῶµα καί µοιάζει
καταπληκτικά στό σχῆµα µέ τήν παλαµίδα,ἀλλά τό κρέας του δέν εἶναι τόσο
νόστιµο,µοιάζει µέ τό κρέας τοῦ ἀλόγου κόκκινο καί πως τόν κόβουνε βγάζει
αἶµα καφετί πρός τό κόκκινο σάν νἆναι στεριανοῦ ζῴου.Τά µικρά Τ ο υ φ έ λ ι
α εἶναι πολύ πιό τρυφερά καί νόστιµα.

Τ σ έ ρ ο υ λ α (ἡ).Μοιάζει πως ἡ µαρίδα πού εἶναι συγγενής της
ἀλλά ρχεται πιό πλατειά καί κοντόσωµη.

Τ σ ι π ο ῦ ρ α(ἡ).Καί Κώτσια (ἡ) καί Κωτσί(τό).᾿Ανήκει στήν
οἰκογένεια τοῦ σαργοῦ.Τό πιό ὡραῖο καί νόστιµο ψάρι τῆς οἰκογενείας.˘Εχει πιό
µακρουλό σῶµα ἀπό τοῦ σαργοῦ καί µιά σκοῦρα λουρίδα στό κεφάλι πού τό
σῶµα φαίνεται τό βράδυ µέ τήν πριά σάν σταυρός.˘Εχει γερούς κοπτῆρες καί
τραπεζίτες.∆ιαλέγει ἡσυχα καί ἀπόµερα σηµεῖα τοῦ βυθοῦ.

Τ σ ο ῦ χ τ ρ α (ἡ)βλ.Νταβέτα.
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Φ α γ κ ρ ί (τό).Εἶναι χρυσοκόκκινο στή ῥάχη καί γίνεται ἀσπρόχρυσο
πρός τήν κοιλιά.Ἀπό τά πιό ἐκλεκτά ψάρια.˘Οταν εἶναι µεγάλο,καί γίνεται
συνῆθως γύρω στίς δέκα ὀκάδες,πάνω στή µούρη του γίνεται ἑνα ἐξώγκωµα
πού οἱ ψαράδες τό λένε κορῶνα καί τό φαγκρί Κ ο ρ ω ν ᾶ τ ο .

Φ υ κ ι ῶ ν α ς (ὁ).Μεγάλο τµῆµα τοῦ βυθοῦ στρωµένο ἀπό φύκια,εἶναι
µέρος πού συχνάζουν πετρόψαρα ἀλλά κυρίως σµέρνες καί δρόγγοι.

Φ ύ σ τ ο υ λ α ς (ὁ).Εἶδος καλαµαριοῦ,σ᾿ λα µοιο µ᾿ αὐτό µέ τή
διαφορά τι εἶναι χρώµατος ρόζ καί τό κρέας του εἶναι πιό σκληρό καί πιό
ᾰνοστο.

Φώκια(ἡ).Γνωστό σ᾿ λους ζῷο τοῦ βυθοῦ πού ἀναπνέει µέ
πνεύµονες.Κατασροφή γιά τά δίχτυα πού χουν ψάρια ἀπάνω τους τά
κατακοµµατιάζει καί τούς ἀνοίγει(γιά νά φάῃ τά ψάρια)τεράστιες τρύπες πού
θέλει καιρούς ὁ ᾰτυχος ψαράς γιά νά µπαλώσῃ.Χρουζούζα καί αντιπαθής γιά
τούς ψαράδες.˘Ετσι λέγεται µιά χοντροκοµµένη καί κακοφτιαγµένη γυναῖκα._
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Φ ω λ η ά τοῦ Κ α ρ τ σ ι µ ᾶ (ἡ)=Ἀσπρουλιάρικο χορταράκι πού
βγαίνει στίς ξέρες καί τίς µικρές πέτρες τοῦ γιαλοῦ.Ἐκεῖ συχνάζει ὁ Καρτσιµᾶς
κι ᾿ ἐκεῖ κάνουν τά πρῶτα τους βήµατα τά καρτσιµόπουλα._

Χ ά β α ρ ο(τό)=Εἶδος στρειδιοῦ µέχρι 2,5 πόντους,ἀπό τά πιό
νόστιµα θαλασσινά πού δέν γίνεται ἐδῶ ἀλλά τό φέρνουν τίς σαρακοστές.Τό
στρακο του εἶναι ᾰσπρο καί χει αὐλακώσεις παράλληλες µέ τά χείλη του καί
κρέας ᾰσπρο.//αἰδοῖο.πρβλ.”Τῆς µάνας σου τό χάβαρο/Μαρούλι µέ τό ξεῖδι/ὁ
πόντικας µέ τό κερί/ κι ᾿ ἐγώ µέ τό ψαλλίδι/καί κούρευα καί κούρευα/καί
κορεµό δέν εἶχε/τρία καντάρια γιόµισα /κι ᾿ ἀκόµα τρῖχες εἶχε.

Χ ά ν ο ς (ὁ)=Πετρόψαρο µέ µακρουλό κεφάλι µεγάλα µάτια καί
στόµα.˘Εχει κατακόρυφες πλατεις λουρίδες.˘Οµοιος στό σχῆµα µέ τήν
πέρδικα,ἀλλά µέ χρωµατα ἀνοιχτά καφετιά πού εἶναι πιό ζωηρά
η̆ξεθωριασµένα ἀνάλογα µέ τό βάθος πού ζῇ.Εἶναι κουτός ἀλλά κάνει ὡραῖα
χανόσουπα.

Χ ε λ ι δ ο ν ό ψ α ρ ο(τό).Ψάρι τοῦ ἀφροῦ πού ζᾖ σέ κάβους καί σέ
πολύ βαθεῖα νερά.Τό κεφάλι του εἶναι πολύ µεγάλο σέ σύγκρισι µέ τό κορµί
του καί λο γωνίες καί κοκκαλένια φρείδια καί αὑτιά,ἐνῶ τό κορµίτου µικραίνει
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σέ µιά πολύ µικρή οὐρά.Τά πλαϊνά πτερύγια του εἶναι πολύ µεγάλα καί τσι
τοῦ ἐπιτρέπουν νά πετάῃ ξω ἀπό τό νερό ἀλλά σέ µικρό ὐψος ἀπό τήν
ἐπιφάνεια του.Τό ταριχεύουν καί τά βάζουν γιά στολίδι.

Χ ι ν ι ό ς καί Ἀχινιός(ὁ).˘Ενα στρογγυλό ζωΰφιο ῐσαµε ἐνα
πορτοκάλλι πού τό ὀστρακένιο κορµί του εἶναι γιοµάτο µέ µακρυά ἀγκάθια
πολύ κοφτερά καί εῠθραστα ποῦ σπᾶνε µέσα στό κρέας τοῦ ἀνθρώπου καί
κάνουνε ἀµέσως ἐµπύησι.Εἶναι ”Χριστιανοί”χινιοί,αὐτοί πού χουν πολλά
κόκκινα αὐγά στό ἐσωτρικό πως οἱ φλεξίδες τοῦ πορτοκαλιοῦ καί τρώγονται
τίς σαρακοστές,οἱ “Ἑβραῖοι”,πού δέν χουν τίποτε µέσα παρά ἀκαθαρσίες καί
οἱ”˘Ασπροι”,πού χουν τίς ᾰκρες τῶν ἀγκαθιῶν τους κάτασπρες ἀλλά εἶναι
γιοµάτοι αὐγά µέσα.Οἱ ψαράδες διακρίνουν τούς Χριστιανούς γιατί πάντοτε θά
χουν πάνω στ᾿ ἀγκάθια τους ἑνα χορταράκι η̆ να πετραδάκι τοῦ βυθοῦ,ἐνῶ οἱ
Ἐβραῖοι δέν χουν τίποτε ἀπάνω τους.

Χ ε λ ῶ ν α (ἡ).∆ιαφέρει ἀπό τή στεριανή στό τι τό καύκαλο της
δέν χει τετράγωνα ἀλλά ραβδώσεις ἀπό τό κεφάλι πρός τήν οὐρά καί στό τι
γίνεται πάρα πολύ,µεγάλη µέχρι 200 ὀκάδες καί παραπάνω.˘Εχει τροµερή
δύναµι στά σαγόνια της καί µπορεῖ νά κόψῃ να κοµµάτι καδρόνι σάν
πράσσο.Καταστρέφει τά δίχτυα καί περνάει ἀπό τά παράµαλλα τῶν
παραγαδιῶν καί τά ξαφρίζει ἀπό ψάρια καί δολώµατα._
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Χ τ α π ό δ ι (τό).˘Οπως τό λέει τό νοµα του χει ὀχτώ ποδάρια(τά
πλοκάµια του)πού εἶναι γιοµάτα ἀπό βεντοῦζες(ἰτ. rentosa) πού κολλάνε πάνω
στό θῦµα καί δέν ξεκολλᾶνε ἀκόµα κι ᾿ ταν ψοφήσῃ τό χταπόδι. ˘Ετσι πού
ἐνώνονται τά ποδάρια του χεινα διπλό δόντι σάν ῥάµφος ἀπό παπαγάλο.Μετά
ρχεται ἡ σακκούλα του µέ τή µελάνη καί τόν ὠ λ ό καί στή βάση τῆς
σακκούλας τά µάτια του.˘Εχει τά πιό ἀντιπαθητικά µάτια πού δείχνουν
µεγάλη κακίας,µοχθηρία καί ὑπουλότητα.Τρελλαίνεται φιά
καβουράκια,γαρίδες,πάτελλες καί πίννες.Ἀλλοίµονο στόν πιννοκάβουρα πού
ξεχάστηκε καί δέν πρόλαβε νά εἰδοποιήσῃ τήν πίννα.Λίγο νά χώσῃ τήν ᾰκρη
τοῦ πλοκαµιοῦ του σέ λίγη ω̆ρα χώνεται λο µέσα,ἐκτός ᾰν εἶναι µεγάλο πού
µέ τήν τροµερή δύναµη του καταφέρνει καί κάνει κοµµάτια τό στρακο τῆς
πίννας.˘Εχει µως κι ᾿ αὑτό ἐχθρόᾰσπονδο τή σµέρνα πού πέφτει ἀπάνω του
καί κόβει συνέχεια νά µήν τή βρῇ.Γι ᾿ αὑτό χταπόδι πού τοῦ λείπουν ποδάρια
θἆναι κοµµένα ἀπό σµέρνα η̆ἀπό τό ῐδιο γιατί ,λένε εἶναι τόσο λαίµαργο πού
τρώει τά ποδάρια του ταν δέν χει τί νά φάῃ,γιατί σέ λίγο καιρό ξαναγίνονται.

Χωµατίδα(ἡ)=Εἶναι ἀκριχῶς πως ηαί ἡ Γλώσσα(βλ.λ.)µόνον πού
εἶναι πολύ µικρή,ῐσαµε 6-7 πόντους,ᾰσπρη καί διαφανής καί ζῃ στόν ᾰµµο.

Ψ ε ί ρ α (ἡ):Τροµερό γιά τά ψάρια παράσιτο.Εἶναι µέχρι 2-3
πόντους.˘Ασπρο κορµί χαραγµένο κάθετα λο ἐλάσµατα καί τροµερά πόδια µέ
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να µόνο

πού τραβᾶνε ἀπό τά πλάγια πρό τά µέσα.Κολλάει στό

ψάρι,συνήθως κοντά στό κεφάλι του καί δέν χεκολλάει ἀπό ἐκεῖ παρά ταν
ψοφήσῃ τό ψάρι καί συνήθως ψοφάει,γιατί σιγά-σιγά γεννάει τά µικρά της ἐκεῖ
κοντά ἐπάνω στό

καρφώνονται κι ᾿ αὑτά ἐκεῖ καί τσι τό καηµένο

τό ψάρι ἀπό τήν αιµορραγία του σιγά-σιγά ψοφάει.

Ψ ύ λ λ ο ς(ὁ).Μικρά ζωΰφια πού ζοῦν στά χορταράκια τῆς
ἀκρογιαλιάς καί µοιάζουν κάπως µέ τόν ψύλλο τῆς στεριᾶς.

171

∆) ΕΙ∆Η ΨΑΡΕΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑ-∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΕΣ
Κ.Λ.Π.
---------------0---------------------

Κάθε παραθαλάσσιο µέρος χει καί τά ψάρια του η̆ τά ψάρια πού ἀφθονοῦν
περισσότερο,ἀλλά καί δικούς του τρόπους γιά κάθε ψάρεµα,τίς “τέχνες” πού
λένε οἱ ψαράδες µας.Πέρα ἀπ ᾿ αὐτά µως κι ᾿ ὁ κάθε ψαράς ἀκόµη χει τίς
δικέ του ἰδιοτροπίες σχετικά µέ κάθε ψάρεµα ἀνάλογα µέ τίς παρατηρήσεις
πού κάνει σ᾿ αὑτά,τήν προσωπική του πεῖρα καί ἐποµένως,τίς προσωπικές του
πεποιθήσεις σχετικά µέ τά σύνεργα,τά δολώµατα,τήν ἐποχή καί τόν τρόπο πού
πρέπει νά γίνεται κάθε ψάρεµα.Γι ᾿ αὑτό χοντρικά θά δοῦµε τίς συνήθειες καί
τούς διάφορους τρόπους ψαρέµατος στήν Πάργα.

Ἀ ν ε µ ό τ ρ α τ α (ἡ).Ψάρεµα πού γινόταν στό Κανάλι ἀνοιχτά.∆υό
ἰστιοφόρα σέρνανε να µεγάλο σάκκο-δίχτυ πού τό στόµα του µενε ἀνοιχτό ἀπό
τά βαρειά βολίµια πού εἶχε στό κάτω µέρος καί τούς φελλούς στό ἐπάνω,ἀλλά
κι ᾿ ἀπό τό τράβηγµα τῶν καϊκιῶν πρός τά πλάγια.Σήµερα δέν ὑπάρχουν
ἀνεµότρατες ἀλλά µηχανότρατες καί δέν πᾶνε δύο-δύο ἀλλά κάθε µηχανότρατα
χει τό σάκκο της,πού ἀνοίγει πρός τά πλάγια χάρις στίς “πόρτες”,κάτι
σανιδώµατα πού ἀπό τήν ἀντίστασι τοῦ νεροῦ,µέ κατάλληλη
τοποθέτησι,λανάρουν πρός τά ξω.Ἀπό τίς ἀνεµότρατες η̆ µηχανότρατες ὁ
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σάκκος σέρνεται µέ µεγάλα συρµατόσκοινα καί ψαρεύει τοῦ πάτου
“σκουπίζοντας” ,τι βρῇ στό περασµά του.Ἀκόµα καί πεταγµένα παληά
ἀντικείµενα,ἀλλά καί πιθανόν ἀπό Ρωµαϊκά πλοῖα καί ᾰλλα ναύαγια φέρνει
ἐπάνω ὁ σάκκος καί

πολλή,γιατί στά βαθειά πού ψαρεύει

συνήθως εἶναι λάσπη.Τά παληά τά χρόνια οἱ ἀνεµότρατες καναν µιά καλάδα
µέ κατεβατό τά χαράµατα ἀπό τόν κάβο τῆς Κερέντζας µέχρι τό Βουτσί καί
µετά µέ τό µαΐστρο καναν δεύτερη

πρός τήν ἀντίθετη

µεριά.Ἐπειδή περνοδιαβαίνανε τίς λέγανε καί “Περάντζες” η̆ “Περαντζιά” καί
ἦταν χαρά γιά τόν κοσµάκη,γιατί φέρνανε ψάρι µπόλικο καί φθηνό ᾰν χι
πρώτης ποιότητος.

Ἀ π ό σ υ ρ τ ο(τό).Τό ψάρεµα γίνεται µέ βάρκα µέ κουπιά η̆ πανί η̆ µέ
µηχανή ἐλαττωµένη ταχύτητα στά 4-5 µίλια τήν ω̆ρα.Χρειάζεται περί τίς
ἐκατό ὀριές σκοινί (σπάγγος γερός η̆ νάϋλον )καί στήν ᾰκρη καµµιά ὀριά
ἀτσάλινο πού χει δεµένο στή ᾰκρη ἀληθινό η̆ τεχνιτό ψάρι πού εἶναι γεµάτο µέ
ἀγκίστρια η̆ γκραµπανέλλες η̆ να µεγάλο ἀγκίστρι.Ἐνῶ τό σκάφος κινεῖται σέ
ψαρότοπους καί συνήθως σέ ἀπόστασι 20-50 µέτρα ἀπό τό γιαλο,ρχεται ἀπό
πίσω τό ψάρι πού γιά νά βυθίσῃ τοποθετοῦνται ἐπάνω στό σπάγγο καί κατά
διαστήµατα εἰδικά βολίµια.Ἀπό τά ἀληθινά ψάρια προτιµώτερο εἶναι ἡ
ζαργάνα.Στό ἀπόσυρτο “χτυπᾶνε” συνήθως συναγρίδες,στεῖρες,παλαµίδες
ἀλλά καί λαυράκια,γιά τά ὀποῖα µως χρειάζεται “κουτάλι” εἰδικό γυαλιστερό
σίδερο δηλαδή η̆ τεχνιτό ποντίκι στό ὀποῖο τό λαυράκι δείχνει ἰδιαίτερη
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ἀδυναµία.Μέ ἀπόσυρτο πού σέρνεται ἀπό βάρκα ἐλαφρυά καί στά κουπιά ἀπό
µικρό(γύρω στά 20 µέτρα)καί ἀπό νάϋλον καί στήν ᾰκρη του να µόνον
ἀγκίστρι δολωµένο µέ λίγη σουπιά,καλαµάρι ηζαργάνα κλπ. ψαρεύονται οἱ
ζαργάνες καί τά µελανούρια.

Γρί-γρί(τό).˘Ενα ταχύ καί µέ βύθισµα σκάφος,µιά µαούνα µέ ἐ
καί µεγάλο δίχτυ(ᾰλτο),4 η̆ 5 βάρκες µέ µεγάλες λάµπες(1000-2000
)καί τό τσοῦρµο,φυσικά,εἶναι ,τι χρειάζεται γιά νά δουλέψῃ να γρί-γρί.Τό
σκάφος µέ τή µηχανή (τρεχαντῆρι συνήθως) δένει τό σούρουπο λα τά ἀλλά
ἀπό πίσω καί σπέρνει τίς βάρκες στά σηµεῖα πού πρέπει(σέ µπάγκους καί
µεγάλες ξέρες ἀπό πάνω συνήθως),πού κρατᾶνε τό ψάρι.Ὁ λαµπαδόρος
παρακολουθεῖ τό ψάρι καί ἀνάλογα µέ τά “κλωνιά” πού βλέπει ὑπόλογίζει ᾰν
ὑπάρχῃ ὑπολογίσιµη ποσότης,ὁπότε κάνει σινιάλο ἀναβοσβύνοντας τή λάµπα η̆
γυρίζοντας µέ τό µπόρµολα.˘Ερχεται τότε ἡ µαοῦνα πού κλείνει γύρω-γύρω τό
µέρος µέ τό δίχτυ.Τό δίχτυ αὐτό στό κάτω µέρος χει κρίκους καί µέ µεγάλο
σκοινί µαζεύει σάν κουρτίνα καί λο τό δίχτυ γίνεται µιά σακκούλα πού
βρίσκαεται παγιδευµένο τό ψάρι,πού µαζεύεται µέ πόχες καί ἡ µαοῦνα
ἐτοιµάζεται γιά ἀλλο σινιάλο.Αὑτό γίνεται µέχρι πού νά
ξηµερώσῃ.Συνηθισµένοι ψαρότοποι ἐδῶ εἶναι τό Βουτσί,κανα-µίλι ἀνοιχτά ἀπό
τό Σαρακήνικο,ἀνοιχτά ἀπό τό κάβο τοῦ Μοναστηριοῦ καί ἀνοιχτά ἀπό τή
Σπλάντζα γιά σαρδέλλα._
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∆ υ ν α µ ί τ η ς(ὁ),Φ ω τ ι ά(ἡ),Μ α σ ο ύ ρ ι(τό) η̆ Μ π ό µ π α

.᾿Επικίνδυνο καί ἀπότολµο γιά τόν ψαρά καί κατεστρεπτικό γιά τό βυθό
ψάρεµα.Ἐξαρτήµατα του εἶναι:τό φυτῆλι(βραδύκαυστος
ᾰπτρα),καψούλι(καψύλιο µέ

του τόν βροντώδη ὑδράργυρο)καί ὁ

κύριως δυµαµίτης(δυναµίτης,αµµωνίες,ἀµµωνάλ,Τ.Ν.Τ.,γόµωσις θαλασίας
νάρκης η̆ βληµάτων πυροβολικοῦ κλπ.)Ὁ µέσου µεγέθους δυναµίτης λέγεται
µασοῦρι ἀλλά καί σαποῦνι η̆ φουσέκι ἀναλόγως τοῦ σχηµατός του.Τό µικρό
κοµµατάκι τό καµωµένο γιά εὐπαθῆ ψάρια(σάλπες,λαυράκια,βῶπες καί,
κυρίως,µόκο)λέγεται τριτσέλι.Ὁ δυναµίτης πού χρησιµοποιεῖται γιά ἀνθεκτικά
ψάρια(κέφαλους,ῥουφιούς,συναγρίδες,δαγκάνια καί,κυρίως ,γόφους)εἶναι πολύ
µεγάλος σέ ποσότητα καί λέγεται µπόµπα.Ὁ δυναµιτιστής “καρτεράει” τά
ψάρια σέ κάβους καί σέ ἀβάλες η̆ τά

ἀπό κάβο σέ κάβο η̆ µέ

βάρκα ᾰν εἶναι διαβατάρικα η̆ τελος,τά µελανίζει ψάχνοντας δολώµατα ή
σκοτώνοντας µόκο καί ᾰλλα µικρά ψάρια σέ ὠρισµένο σηµεῖο.˘Οταν θέλῃ νά
πάρῃ φωτιά ἀµέσως πέφτοντας ὁ δυναµίτης στό νερό γιά
πονηρά πού τό σκᾶνε ἀµέσως,τότε βάζει πολύ λίγο φυτῆλι πού λέγεται
-πίλλια” ἀλλά πού εἶναι ἐπικίνδυνο καί ἀφορµή νά κόβωνται χέρια,νά
σκοτωνωνται ᾰνθρωποι.Τέτοια περιστατικά χουν συµβῇ πάρα πολλά καί τό
φαινόµενο τῶν κουλοχέρηδων ἦταν πολύ συνηθισµένο τά παληά τά
χρόνια.Συνήθως ψαρεύανε στά ῾Ρόκια,τή φυσαριά,στό Πλακερό,στό Κυπαρίσσι
τοῦ Τούρκου

τίς σάλπες.Στήν Κερέντνζα καί στό Αϊ-Γιώργη
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τά λαυράκια.Στό πριόνι

γοφούς καί σέ κάθε κάβο καί ἀβάλη κέφαλους

µελανούρια,σαργούς,συναγρίδες καί ἀ̆λλα ψάρια._

∆ ί χ τ υ α (τά).Εἶναι πλεγµένα ἀπό σπάγγο χοντρό η̆ ψιλό,σέ
µικρά διαγωνίδια”τά µάτια” που µπαίνοντας τό ψάρι µπερδεύεται καί δέν
µπορεῖ

ἐνῶ παράλληλα ὑπάρχει ᾰλλο δίχτυ µέ πολύ µεγάλα µάτια

τούς “µάνους” πού µπερδεύουν χειρότερα τό ψάρι,δένουν τό δίχτυ καί βοηθοῦν νά
“σακκιάσῃ” (νά κάνῃ καµπύλη) γιά νά µήν µποροῦν νά φύγουν τά µεγάλα τά
ψάρια.Τά δίχτυα ἀνάλογα µέ τή χρῆσι χουν καί τό ᾰλτο τους (ῠψος) καί τό
µάκρος.Τό ἐπάνω µέρος εἶναι γεµᾶτο µέ φελλά γιά νά τό κρατάῃ πρός τόν
ἀφρό τό κάτω µέ βολίµια γιά νά πατώνῃ.Γιά νά πέφτῃ τό ψάρι στό δίχτυ οἱ
ψαράδες χτυπᾶνε τόν ἀφρό µέ τόν “κλάπανο” καί τήν κουβέρτα τῆς βάρκας µέ
τά ποδάρια καί γιά τούς ἀστακούς δένουν µικρά κοµµατάκια πανί πού
προσελκυουν τό περίεργο ὀστρακόδερµο.Ἡ τοποθέτησις τῶν διχτυῶν σέ καίρια
σηµεῖα (περάσµατα)γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα λ;έγεται “ἀποστασιά” καί
µπαίνει κυρίως νύχτα µέχρι τά ξηµερώµατα ἐνῶ τό γρήγορο καλάρισµα καί
πάρσιµο µέ κλαπάνισµα λέγεται”βόλος”.Γιά τά πονηρά ψάρια(κέφαλους
ἰδίως)κάνουν τή µιά ᾰκρη τοῦ διχτυοῦ”µπόρµπολα”(τό περιστρέφουν)καί ἐκεῖ
κυνηγᾶνε τά ψάρια πού πηδώντας θά πέσουνε ὑποχρεωτικά σέ µιά ἀπό τίς
πολλές δίπλες.Οἱ κέφαλοι µως εἶναι πολύ πονηροί καί κάνουν πολύ µεγάλα
ᾰλµατα γι ᾿ αὐτό ἀποτελεσµατικά γι ᾿ αὑτούς εἶναι µόνον τά “Καλαµωτά”πού
παράλληλα µέ τό κυρίως δίχτυ χουν ᾰλλο πλαγιασµένο στήν ἐπιφάνεια µέ
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καλάµιακι ᾿ τσι πηδῶντας πέφτουν στά καλαµωτά.˘Αλλα δίχτυα εἶναι τά
παλαµιδόδιχτυα πού πρέπει νά χουν παρά πολύ µεγάλο ᾰλτο γιά νά πιάνουν
λα τά νερά καί µεγάλα βάθη πού περνάνε οἱ παλαµίδες.Τό βγάλσιµο τῶν
Ψαριῶν ἀπό τά δίχτυα”ξεµαγιάρισµα” εἶναι πολύ δύσκολη δουλειά πού θέλει
πολλή προσοχή ἰδίως τή νύχτα ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητο να καµπουρέτο.

Κ α λ α µ ί δ ι(τό)καί Φελλουρί η̆
Θελουρί(θολούρα,θελούρα).˘Ενα κοινό ἀλλά µακρύ καί εὐλύγιστο καλάµι ω̆στε
νά µεταδίδῃ εῠκολα στόν ψαρά τά τσιµπήµατα τῶν ψαριῶν,µέ σπάγγο η̆
ναΰλον δεµένο στήν ᾰκρη του καί στήν ᾰκρη τοῦ σπάγγου παράµαλλο µέ να η̆
δύο ἀγκίστρια.Ἀπάνω στό σπάγγο καί σέ 50-70 πόντους ἀπό τ᾿ ἀγκιστρια
δένεται να κοµµατι ἀπό φελλό πού µέ τό τσίµπηµα τοῦ ψαριοῦ µπαινοβγαίνει
στή θάλασσα καί τσι κανονίζει πότε θά τραβήξῃ.Μέ φελλό ψαρεύουν στά
θολά νερά(φελλούρι,

)ἐνῶ χωρίς φελλό (καλαµίδι ἁπλό)ψαρεύουν σέ

κιάρα καί κυρίως πετρόψαρα._

Κ α λ ά θ ι α ,Κ ο φ ί ν ι α,Ψ α ρ ο κ ό φ ι ν α (τά).Τό βασικό
καλάθι χει σχῆµα πως ἀκριβώς τῆς ντοµάτας ἀλλά εἶναι µεγάλο ῐσαµε µιά
διάµετρο.Στό σηµεῖο πού ἐνώνεται µέ τό κλαρί εἶναι ἡ µπούκα πού ἀπό κεῖ
µπαίνουν τά ψάρια,ἐνῶ τό ὑπόλοιπο εἶναι κλεισµένο γιατί εἶναι πλεγµένο µέ
βίτσες λυγαριᾶς η̆ συρτιᾶς.Κι ᾿ ἀπό χάλκινο ἀνοξείδωτο σύρµα γίνονται
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καλάθια.Γιά νά ψαρευτῇ τό καλάθι πρέπει νά καµουφλαριστῇ ἀπ ᾿ ξω µέ
καί µέσα,ἀκριβῶς κάτω ἀπό τή µποῦκα µπαίνει τό µέλισµα,πατηµένο µέ τρεῖς
πέτρες καί φουντέρνεται σέ µπάρους,κοντά σέ ξέρες η̆ ἀνάµεσα ἀπό τά
φύκια.Ἀνάλογα µέ τό εἶδος τοῦ ψαριοῦ πού χρησιµοποιοῦνται λέγονται
σαρκόφινα,σαλποκόφινα,γιά γόπες καί µπόµπες(η̆ µποτίλλιες)Ἀπ ᾿ λα
διαφέρουν οἱ µπόµπες πού εἰναι µοιες µέ µποτίλλιες καί ἡ µπούκα εἶναι στό
µέρος πού κάθεται ἡ µποτίλλια στό τραπέζι.Καµουφλάρονται ἀπό τά πλάγια
καί ρίχνονται πλαγιασµένες κοντά σέ βράχια καί γράβες τοῦ βυθοῦ χωρίς
δόλωµα.Πηγαίνουν γιά ῐσκιο οἱ ῥὁυφιοί καί οἱ συναγρίδες καί χώνονται µέσα
χωρίς νά µποροῦν νά βγοῦν.

Κ ρ α µ π α ν έ λ λ α η̆ Γ κ ρ α π α ν έ λ λ α (ἡ).Εἶναι τρίατέσσερα ἀγκίστρια κολληµένα µέ τίς ῥάχες τους.Κοντά στό ἀρµόδι δένεται να
µεγάλο κοµµάτι δόλωµα καί πως µαζεύονται τά
ψάρια(βῶπες,κεφαλόπουλα)γιά νά τσιµπήσουν.ὁ ψαράς τραβάει ἀπότοµα καί τ᾿
ἀγκιστρώνει.

Μ π ρ α γ ά ν ι (τό) η̆ Τ ρ ά τ α (ἡ).Μικρογραφία τοῦ σάκκου
τῆς ἀνεµότρατας πού ρίχνεται ἀνοιχτά µέ βάρκα καί σέρνεται ἀπό τή στεριά
ἀπό τίς δυό ᾰκρες (µέ τρεῖς τέσσερις νοµαταίους ἀπό κάθε µεριά).Καλέρνεται
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σέ νέους ἀπό ξέρες ψαρότοπους περισσότερο γιά µαρίδα,ἀλλά καί ,τι ἀλλο
βρῇ.

Μ π ι ζ ό β ο λ ο ς καί Μ π ι (η̆ Μπε)τ ζ ό β ο λ ο ς(ὁ).˘Ενα
ολοστρόγγυλο κοµµάτι δίχτυ µέ εἰδικά βολίµια γύρω-γύρω.˘Εχει εἰδικό παλµό
στό ρίξιµο καί θελει τέχνη καί ταχύτητα γιά νά αἰφνιδιάσῃ τά χάρια τοῦ ῥηχού
γιαλοῦ πού συνήθως ῥίχνεται.Πιάνει ῥουκλιά,σαργουδέλια,σπάρους,κανένα
πετρόψαρο καί καµµιά φορά κανένα µεγάλο κέφαλο η̆ λαυρᾶκι.

Π α ρ α γ ά δ ι(τό):˘Ενας µεγάλος σπάγγος(τώρα τελευταία
νάϋλον)φτιαγµένος ἀπό πεύκο µέ µάκρος γύρω στίς 500 ὀργιές.Κάθε τρεῖς η̆
τρισήµισυ ὀργιές εἶναι δεµένο κι ἀπό να ἀγκίστρι µέ παράµαλλο µιᾶς
ὀργιᾶς.Νετερνεται σέ ἀνοιχτές καί ῥηχές κόφες πού γύρω-γύρω χουν κόθρο ἀπό
φελλά γιά νά µπήγωνται τ᾿ ἀγκίστρια.Καλάρονται µέ ἀνάλογα πρός τό βάθος
καλαρούδια πού χουν δεµένη ἀπό τή µιάν ᾰκρη µιά πέτρα κι ᾿ ἀπό τήν ἀλλη
µιά κολώκα µέ µιά σαµαδοῦρα.Ἀνάλογα µέ τό µέγεθος τῶν ἀγκιστριῶν καί
τό πάχος τῆς µα

διακρίνονται σέ χοντρά καί ψιλά

παραγάδια.˘Αλλη διάκρισισ εἶναι

ν α γ ρ ι δ ο π α ρ ά γ α δ α:˘Εχουν

πολύ µεγάλα παράµαλλα καί πολύ ἀραιά στή µάνα καί δολώνονται µέ
ζωντανά ρουκλιά η̆ πετρόψαρα.Μελανουροπαράγαδα:Εἶναι ἀπό πολύ ψιλό
σπάγγο η̆ νάϋλον καί δένωνται ἀπό κάβο σέ κάβο ἐνῶ κατά διαστήµατα βάζουν
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φελλούς γιά νά µένουν στόν ἀφρό.Ἀφροπαράγαδα,σαγροπαράγαδα:Στό σηµεῖο
πού ἑνωνεται ἡ µάνα µέ τά παράµαλλα,πού πρέπει νά εἶναι πολύ
µακρυά,δένεται κι ᾿ ἀπό νας φελλός.Ῥίχνονται ἀπάνω στίς πέτρες καί στά
βράχια ξω σχεδόν καί µόνον τά παράµαλλα βυθίζουν γιά νά ψαρεύονται.Γιά τό
κοινό παραγάδι πού πέφτει στ᾿ ἀνοιχτά σέ γράδο καί ξέρες ἀπαραίτητο ργανο
εἶναι ἡ κουλούρα µέ τό “µαζάρι” της(η̆ “κουλορόσκοινο”)γιατί εἶναι πολύ
δύσκολο σο καί συχνό τό ντέσιµο ἐκεῖ.

Π ε τ ο ν ι ά η̆ ἀ ρ µ ί δ ι η̆ π ε τ α χ τ ά ρ ι

η̆ τ ο ν ι ά

η̆ κ α θ ε τ ή.˘Ενας µεγάλος σπάγγος (η̆ νάϋλον)τυλιγµένος συνήθως σέ να
κοµµάτι φελλό.Στήν ᾰκρη µέ παράµαλλα δένονται δυό-τρία ἀγκίστρια καί ὁ
.˘Οταν πετιέται ἀπό τή στεριά λέγεται πετονιά,τονιά,πεταχτάρι η̆
καί ταν βυθίζεται ἀπό βάρκα καθετή.

Μ π ρ ι ά η̆ Π ρ ι ά η̆ Φ ω τ ι ά(καί πυροφάνι).Τό σύνεργο αὐτό
εἶναι φτιαγµένο ὡς ἐξῆς:˘Εχει να καζάνι,πού µέσα µπαίνει τό καµποῦρο,µέ µιά
πολύ µικρή τρυπούλα γιά νά µπαίνῃ τό νερό καί νά γίνεται ἡ κλυσι τοῦ
βυθοῦ.˘Ολο αὐτό πάλι εἶναι χωµένο σέ µεγαλύτερο δοχεῖο γιοµάτο νερό.Ἀπό τό
καζάνι τοῦ καρµούρου ξεκινάει να χοντρό λάστιχο-σωλήνας πού στήν ἀλλη χει
τό πολύφωτο µέ δυό η̆ τρια µπέκ.Τό πολύφωτο στερεώνεται στή πλώρη τῆς
βάρκας καί σκεπάζεται µέ να τενεκεδένιο “τηγάνι” γιά νά µή ἐνοχλῇ τό φῶς
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του τόν καµακαδόρο,πού κάθεται ἀπάνω στήν πλώρη µέ τό κατάλληλο γιά τήν
περίστασι καµάκι.Στά κουπιά εἶναι ἀπαραίτητος σύντροφος πού πρέπει νά χῃ
ταχύτητα,ἑτοιµότητα καί ἀντίληψι.Λένε τι τά ψάρια δέν τά βαράει αὐτός πού
εἶναι στό καµάκι ἀλλά αυτός πού εἶναι στά κουπιά κι ᾿ αὑτό γιατί αὑτός φέρνει
τόν καµακαδόρο στήν κατάλληλη θέσι βολῆς.Τήν στιγµιαῖα θαµπούρα πού
κάνει στά ψάρια τό φῶς ἐκµεταλλεύεται ὁ καµακαδόρος πού πρέπει νά εἶναι
ἐφοδιασµένος µέ λάδι πού τό σκορπίζει δεξιά-ἀριστερά µέ να φτερό ἀπό κόττα
γιά νά κιαραίνῃ τά νερά.Στά παληά τά χρόνια βγαίνανε γιά τό ψάρεµα αὐτό
µέ ξύλα ἀλοιµµένα µέ στουπί βρεγµένο σέ πετρέλαιο(γι ᾿ αὑτό λέγετε καί
“φωτιά”)ἐνῶ σήµερα προτιµοῦν λούς πετρελαίου καί συσκευές πετρογκάζ κλπ.

Σ τ ά ρ ο ς (ὁ).Τό ψάρεµα αὑτό γίνεται ἀπό ἀνοιχτά στό
Μονόλιθο (σέ µιά λουρίδα τῆς θάλασσας πλάτους ἑνός µιλιοῦ καί σέ ἀπόστασι
πού κυµαίνεται ἀπό να µέχρι τά τρία µίλια ἀπό τή στεριά)µέχρι τό
Σαρακίνικο καί τήν ὀµπρέλλα.Πιάνονται σχεδόν µονάχα λεθρίνια στό ψάρεµα
αὐτό.Ἐπειδή τό βάθος εἶναι πάντα πάνω ἀπό 30 ὀργιές καί µέχρι 50 θέλει
ἀνάλογη καθετή µέ βολιά 40-50 δράµια.Τό δόλωµα πρέπει νά εἶναι(κατά
σειράν ἀξίας)γαρίδα 3-5 ὀκάδες καί “µαζάρι” µακρύ.Φουντέρνεται ἡ πέτρα µέ
τό µαζάρι ἀπίκο σο πού νά ἀκουµπάῃ στόν πάτο καί µέ τό κούνηµα τῆς
βάρκας ἀπό τό κῦµα νά χτυπάῃ τόν πάτο γιά νά σηκώνῃ θολοῦρα.Τά λεθρίνια
µαζεύεονται στήν πολοῦρα νά βοσκήσουνε κι ᾿ τσι βρί σκονται τά δολώµατα
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τοῦ ἀρµιδιοῦ καί τσιµπᾶνε.Πάντοτε πρέπει νά χῃ ῥέµµα γιά νά µετακινῆται
ἀπό λίγο-λίγο ἡ βάρκα καί νά ψαρεύεται περισσότερος τόπος.

Σ υ ρ τ ή (ἡ).˘Ενα µεγάλο κοµµάτι ἀπό γερό σπάγγο η̆ νάϋλον πού
δένεται ἐπάνω σέ ξέρα καί στήν ᾰλλη ᾰκρη τό ἀγκίστρι σέ παράµαλλο ἀπό
σύρµα η̆ ἀπό τόν ῐδιο τό σπάγγο.∆ολώνεται µέ να µεγάλο κοµµάτι
σουπιά,χταπόδι,πίννα η̆ ψάρι(προτιµώτερο ζωντανό) καί προορίζεται νά πιάσῃ
ῥουφιούς,στεῖρες,συναγρίδες καί ᾰλλα ψάρια.∆έν σέρνεται µως πως λέει τό
νοµά της πού δέν εἶναι ἐπιτυχηµένο.

Σ υ ρ τ ο π α ρ ά γ α δ ο(τό).˘Ενα µικρό παραγάδι µέ 4-5 ἀγκίστρια
σέ µεγάλα παράµαλλα καί σέ 5-6 ὀργιές κάωε παράµαλλο ἀπάνω στή
µάνα.Τό ρίχνουνε µέ µιά κολώκα η̆ δεµένο ἀπό τή µιά µεριά σέ βράχο καί
δολωµένο συνήθως µέ ζωντανά ρουκλιά η̆ πετρόψαρα σέ σηµεῖα πού εἶναι
ρουφιοί η̆ περάσµατα ἀπό συνάγρίδες καί ᾰλλα ἀγριόψαρα.

Τ ε ν ε κ έ ς (ὁ).Μιά µισόλατα µέ σκεπασµένο τό ἐπάνω µέρος µέ
πανί.Στή µέση τοῦ πανιοῦ ἀνοίγουνε µιά τρύπα πού τήν ἀλοίφουν µέ τρίµµατα
ἀπό τυρί σκορπίζοντας ᾰλλα τρίµµατα µέσα στό τενεκέ.Τόν βάζουν µεσ᾿ στό
βυθό τῆς ἀκρογιαλιᾶς καί πηγαίνουν µέσα κεφαλόπουλα καί

182

σαργουδέλλια.Ἀφοῦ δῇ ὁ ψαρᾶς τι µπῆκαν ἀρκετά,τρέχει καί σκεπάζει τήν
τρύπα καί βγάζει ξω τόν τενεκέ παίρνοντας τά ψάρια.Εἶναι τό πρῶτο σοβαρό
ψάρεµα γιά τούς πιτσιρίκους ἀλλά τό µεταχειρίζονται οἱ ψαράδες γιά νά
δολώνουν παραγάδια,σύρτες καί συρτοπαράγαδα µέ ζωντανά ψαράκια.

Φ ε λ λ ο υ ρ ί(τό).Ἐκτός ἀπό τό φελλουρί µέ καλάµι,τό φελλουρί µέ
να κοµµάτι φελλό καί παράµαλλο µέ να ἀγκίστρι πού ρίχνεται στό ἀφρό µέ
να κοµµάτι ψωµί η̆ ψωµοτύρι,χρησιµοποιεῖται γιά τά µελανούρια.Ψαρεύεται
συνήθως κοντά σέ ἀπότοµα βράχια καί ξέρες,ἐκεῖ πού συχνάζουν τά
µελανούρια(Κάστρο.Παυλοῦκες,Σκορδᾶς,Φλάρος κλπ.)
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ΣΥΝΕΡΓΑ ΨΑΡΙΚΗΣ:

Ἀπαραίτητα σύνεργα γιά τά ψαρέµατα πού γράφτηκαν παραπάνω εἶναι τά
ἐξῆς:

Γ ρ α µ -π ί ο η̆ Γ ρ α µ-π ί=˘Ενα κοντόξυλο 50-60 πόντους πού στήν ᾰκρη
του χει δεµένα σφιχτά µέ πατρωνάρισµα να-δυό µεγάλα
ἀγκίστρια.Χρησιµεύει γιά νά καρφώνει ὁ ψαράς να µεγάλο
ψάρι(παστανάκα,ῥουφιό,δρόγγο κλπ.),ταν νοµίζει τι δέν µπορεῖ νά τό κρατήσῃ
τό παράµαλλο.

Ἡ ∆ ε λ φ ι ν ι έ ρ α =Σιδερένιο καµάκι,µέ ψαχαλό,δεµένο µέ να σιτζίµι
µακρύ ἀπό τή βάρκα.˘Ενα πολύ µεγάλο ψάρι τό καρφώνει µ᾿ αὑτήν ὁ ψαράς
καί τό ἀµολάει µέχρι πού νά κουραστῇ γιά νά µπορῇ νά τό πάρῃ στή βάρκα
χωρίς κίνδυνο νά τοῦ φύγῃ η̆ νά κοπῇ.

Τό κ α µ ά κ ι =˘Ενα µακρύ µέχρι τέσσερα µέτρα ξύλο φτιαγµένο ἀπό καδρόνι
καί πλανιαρισµένο καλά,στρογγυλεµένο καί µέ διάµετρο 3-3,5 πόντους(ἡ
λεγόµενη λάντσα) καί στήν ᾰκρη τό κυρίως καµάκι,φτιαγµένο ἀπό ἀτσάλι πού
µιοάζει σάν τρίαινα η̆ σάν δάχτυλα χεριοῦ ἀνοιγµένα.Τά δάχτυλα αὐτά,πολύ
µυτερά στήν ᾰκρη εἶναι οἱ χ α λ ο ί τοῦ καµακιοῦ.Ὁ ἀριθµός τους δίνει καί τό
νοµα τοῦ καµακιοῦ τρίχαλο,πεντάχαλο,ἑφτάχαλο,ἑνηάχαλο καί
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ἑντεκάχαλο.˘Αλλη διάκρισι τῶν καµακιῶν εἶναι πατοκάµακα η̆ τοῦ
πάτου(τρίχαλο,πεντάχαλο) καί ἀφροκάµακα(ἐννηάχαλο,ἑντεκάχαλο),ἐνῶ τό
ἑφτάχαλο χρησιµοποιεῖται καί γιά τίς δυό δουλειές.Κάθε χαλός χει να νύχι
ἀπό τό ἰδιο τό µέταλλο πού γυρίζει πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνσι τῆς µύτης
τοῦ χαλοῦ καί χρησιµεύει γιά νά µή µπορεῖ νά ξεφύγῃ σπαρταρόντας τό ψάρι
πού λέγεται ψ α ρ ο φ ά γ ο ς.

Τό κυρίως καµάκι χει καί µιά κωνική ὑποδοχή τό

πού µπαίνει καί

δένεται σφιχτά η̆ καρφώνεται ἡ λάντσα.

Τό Λ ά δ ι ἀπαραίτητο γιά νά ῥίχνεται καί νά γαληνεύῃ τήν ἐπιφάνεια τῆς
θάλασσας καί τά κυµατάκια.Κάνει τήν λεγόµενη λ α δ ι ά γιά νά µπορῇ ὁ
ψαράς νά βλέπῃ καθαρά τό βυθό.Ῥίχνεται ἀνακατεµµένο µέ ᾰµµο η̆ µέ να
φτερό ἀπό κόττα.

Τό ῐδιο αποτέλεσµα καταφέρνει ὁ ψαράς µέ τό Γ ι α λ ί πού εἶναι νας τενεκές
µέ πάτο ἀπό γιαλί στοκαρισµένο καλά γύρω-γύρω νά µή µπαίνουν τά νερά.Τό
ρίχνει στήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καί κιαραίνει τά νερά καλύτερα ἀπό
καί µεγαλώνει τά ἀντικείµενα,ἀλλά εἶναι πιό δύσκολο στή χρῆσι γιατί µ᾿ αὑτό
ὁ ψαράς χει πιασµένο τό να χέρι καί δέν µπορεῖ νά χη εὐχέρια στίς κινήσεις.

Ὁ Π ι ν ν ι λ ό γ ο ς =˘Ενα σίδερο ἀνογµένο καί φτιαγµένο µυτερό στίς
ᾰκρες καί σέ σχῆµα ὑψιλόν µικρό καί καρφωµένο στή λάντσα του κατά κάποιο
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τρόπο ω̆στε νά εἶναι κάθετη ἡ ἐπιφάνεια του πιννολόγου

µέ τή

λάν-τσα.Χρησιµεύει γιά νά βγάνῃ ὁ ψαράς τίς πίννες ἀπό τό βυθό χωρίς νά
βουτήξῃ.Στήν Πάργα δέν ὑπάρχουν παρά πίννες πολύ µικρές κι τσι δέν
χρησιµοποιεῖται ὁ πραγµατικός πιννολόγος (ὁλόκληρο σύστηµα

κλπ.)

Ἡ Π ό χ α:˘Ενα µικρό κοµµάτι δίχτυ πού κάνει να εἶδος

δεµένο

σ᾿ να ξύλο στρογγυλο µέ χεροῦλι(σάν ρουκέτα τέννις),ἀπό ξύλο ἀγριεληᾶς
συνήθως,πού χρησιµεύει στόν ψαρά γιά νά φέρνῃ να κάπως µεγάλο ψάρι η̆
να πού φοβᾶται µή τοῦ ξαγκιστρωθῆ,ἀλλά καί γιά νά πιάνῃ
καφαλόπουλα,γαρίδες κλπ.

Τό

Φ α ρ µ ά κ ι:˘Ενα κοµµάτι γαλαζόπετρα η̆ καρµποῦρο δεµένο σ᾿ να

πανάκι. Τό βάζει ὁ ψαράς σ᾿ ναν χαλό τοῦ καµακιοῦ καί µετά στή θαλάµι τοῦ
χταποδιοῦ ταν βρίσκεται χωµένο ἐκεῖ µέσα καί δέν βγαίνει.Τό χταπόδι ἀρχίζει
σιγά-σιγά νά ἐνοχλῆται,βγάζει νερό σέ µικρά κυµατάκια(φυσάει η̆ ἀνασαίνει
λένε οἱ ψαράδες)καί µετά δέν αντέχει καί βγαίνει ξω ὁπότε τό καρφ΄νει.

Ἡ

Χ έ ρ α :Τό σχῆµα τοῦ πιννολόγου ἀλλά πιό µικρή καί χρησιµοποιεῖται

ἀποκλειστικά γιά τό βγάλσιµο τῶν χινιῶν καί γιά ἀλλες δουλειές.Αὑτά εἶναι
τά κυριότερα ἐργαλεῖα πού χρησιµοποιοῦν οἱ ψαράδες,δέν εἶναι µως αὑτά
µόνον.Ὁ κάθε ψαράς χεινα σορό δικάτου σύνεργα πού τοῦ χρησιµέουν γιά
πολλές δουλειές καί εἶναι τόσο πιό πολλά καί τακτοποιηµένα σο πιό µερακλῆς
εἶναι ὁ κάθε νας.
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∆ΟΛΩΜΑΤΑ.Τά περισσότερα ψαρέµατα βασίζονται στήν
ἀνθρώπινη πονηριά καί στήν ἐξαπάτησι τοῦ ψαριοῦ,γι ᾿ αὑτό καί γιά τό ψάρεµα
εἶναι ἀπαραίτητα τά δολώµατα πού ἀναφέρονται νδεικτικά παρακάτω τά
σπουδαιότερα ἀπό αὑτά
δηλ.:Γαρίδα,µόκος,σωλήνας,γλύτσα,πάτελλα,καρτσιµᾶς,µπόρµπονι,µύδι,σουπιά
,καλαµάρι,χταπόδι,βῶπα,σαρδέλλα,σταυρίδι,σκουλίκι τῆς
στεριᾶς,βδέλλα,καβουράκια,χρυσόγλυτσα,πίννα,ψωµοτύρι,σαρδελλόψωµο,ζωνταν
ά η̆ ταχνητά ψάρια,καρδιές,σκώτια,πλεµόνια,ᾰντερο από κόττα,ἀρµυρές
σαρδέλλες,ρέγγες,θαλασσινοί κλπ.

∆ΕΙΣΙ∆ΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΑΡΑ∆ΩΝ.˘Ισως ἡ
ἀπεραντωσύνη τῆς θάλασσας καί ἡ ἀγριότητα της νά κάνῃ τόν ψαρά τόν πιό
δεισιδαίµονα καί προληπτικό ἀπό κάθε ᾰνθρωπο κάθε
ἐπαγγέλµατος.Κυριώτερες προλήψεις,ἐκτός βέβαια ἀπό τίς ᾰπειρες προσωπικές
κάθε ἀτόµου,εἶναι οἱ ἀκόλουθες στούς Παργιανούς ψαράδες.∆έν πρέπει νά τόν
ῥωτᾶς γιά πού ξεκίνησε µέ τή βάρκα του.Ἀνάλογα µέ τίς διαθέσεις του πρός τό
πρόσωπο πού τός ῥωτάει θά ἁπαντήση:”Κατα δῶ (ἁόριστα)”,”∆ῶθε
κάτου”,”˘Οπου θέλει ὁ Θεός”,”˘Οπου νἆν᾿καλά”∆έν µπορεῖ νά δώσει ἐξηγήσεις
ἀκριβεῖς η̆ θά δαιµονιστῇ καί θά βρίσῃ καί τό λεξιλόγιο του εἶναι πλούσιο η̆
τελος θά κάνῃ πῶς δέν ᾰκουσε καί θά σωπάσῃ.Τχει σέ κακό νά ξεκινήσῃ γιά
ψάρεµα η̆ δουλειά ᾰλλη καί νάγυρίσῃ πίσω γιατί ξέχασε νά πάρῃ κάτι.∆έν
γυρίζει ἀκόµα καί ᾰν αὑτό πού ξέχασε τοῦ εἶναι ἀπαραίτητο,ἀλλά καί ᾰν
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γυρίσῃ,εἶναι βέβαιος τι κάτι δέν θά πάῃ καλά στό ψάρεµα του τήν ἡµέρα
αὑτή._˘Αν ψαρεύῃ κάπου καί τόν ῥωτήσῃς ᾰν τσιµπάει,ἐκνευρίζεται δέν
ἀπαντάει καί ψυθιρίζει ἀπό µέσα του “νά σέ τσµπήσει ὁ γέροδιάολος”._Ἐξαγριώνεται ὁ ψαράς πού θά τοῦ πῆς:”Κάβουρας στ᾿ ἀγκίστρι σου
διάολος στήν πρύµη σου/κι ἀγέρας στά πανιά σου /οὖτε πουλί πετούµενο νά µη
βρεθῇ µπροστά σου._Χρουσουζουλιά τχει νά τοῦ περάσῃµαῦρος γάτος ἀπό
µπροστά το πρωΐ πού ξεκινάει γιά ψάρεµα.Ὡρισµένους τύπους(τούς δεµένους
λοι)καί ὁ καθένας τους δικούς του,τούς χουν γιά χρουσουζουλιά νά τούς δοῦνε
τό πρωΐ πρίν µποῦνε στή βάρκα.∆έν θέλουν καµµιά ἐπαφή µαζύ τους οὖτε τήν
“καληµέρα τους” γιατί ...τούς ξέρουνε καλά ἀπό ᾰλλες φορές.Κι ἀκοῦς νά
λένε:”Μωρ ᾿ τκλαψα ἐγώ πρωΐ-πρωΐ πού εἶδα τόν δεῖνα,προκοπή περίµενες νά
δοῦµε;” η̆ “Κουτσόνε ᾰνθρωπο εἶδαµε πρωΐ-πρωΐ ,ψάρια περίµενες µέ τόν
ἀτιµόνε;”

Μεγάλη χρουσουζουλιά γιά τόν ψαρά εἶναι ἡ φώκια καί τό δελφῖνι ἀλλά
καί ταν τό πρῶτο ψάρι πού θά πιάσῃ εἶναι χάνος,σµέρνα η̆δρόγγος.Τό νά δῇ
χελιδινόψαρο η̆ να πρωτοπιάσῃλεθρῖνι,τσιπούρα,συναγρίδα η̆ καθαρο ψάρι
γενικά τό θεωρεῖ γιά γοῦρι.

Λέει ὁ ψαράς σουπιά τόν πονηρό ᾰνθρωπο πού κάνει ἀτιµίες στά
κρυφά,γουβιά τόν κουτό καί βλάκα,ῥουφιό καί ρουφήχτρα τόν φαγά καί
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περισσότερο τόν ᾰρπαγα καί κλέφτη πού ζαπώνει καί ἰδιοποιεῖται ξένες
περιουσίες η̆ ἐκείνες πού διαχειρίζεται ἀλλουνῶν.Συναγρίδα,τήν µορφη
γυναῖκα,µπαρµπουνάκι τό µορφο κοριτσάκι πού µόλις
ξεπετιέται.Μελανούρι,µελανουράκι καί µελανούρα η̆ Μελανουράρα τήν µορφη
µελαχροινή γυναίκα ἀνάλογα τήν ἡλικία καί τά σωµατικά της
προσόντα.Τσούχτρα τή φαρµακόγλωσση καί κουτσοµπόλα γειτόνισσα.Ζαργάνα
τήν κουνιστή γυναῖκα.Παστανάκα τήν ἀσκηµοµοῦρα.Φρεγάδα η̆ Φεργάδα τήν
µορφη,παχουλή καί στολισµένη γυναίκα.”Πρύµα πλῶρα κι ᾿ λα τά
στραβόξυλα”λέει γιά να ᾰνθρωπο πού χει πολλές ἀσθένειες καί τίποτα γερό
δηλαδή θέλει ἐπισκευή τῆς πρύµης τῆς πλώρης καί τῶν ξύλων τοῦ σκελετοῦ.
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Ε) ΠΛΩΤΑ

ΜΕΣΑ

ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
-------------------------0---------------------------

Λ Ω Τ Α: Τά πιό γνωστά ,εῠχρηστα καί συνήθως φιλοξενούµενα στό λιµάνι
τῆς Πάργας πλωτά(ξύλινα καί χι σιδερένια) πού οἱ ὀνοµασίες τους εἶναι πολύ
παλιές ,εἶναι τά ἀκόλουθα:

Ἀρχίζουµε µέ τή Γ α ῖ τ α.Εἶναι ἀπό τά πιό συνηθισµένα σκαριά στήν
Πάργα.˘Εχει κοράκι βυθισµένο πολύ µέσα στό νερό καί ,ἐποµένως,µεγαλύτερη
εὐστάθεια σέ ἀγριοκαιρία .Ἡ πλώρη καί ἡ πρύµνη χουν σχεδόν τήν ῐδια
κατασκευή µόνο πού εἶναι πιό µεγάλη καί εὐδιάκριτη ἡ πλώρη ἡ ὁποῖα ἀπό τό
κοράκι η̆ ἀπό τά βρεχάµενα µέχρι ἀπάνω τήν κορφή σχηµατίζει µιά
ἀνεπαίσθητη καµπύλη πρός τά ξω,ἐνῶ ἡ πρύµη χει τήν ῐδια κλίσι ἀλλά
κάπως πιό κάθετη πρός τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας.Γιά νά εἶναι Γαῖτα να
σκάφος πρέπει νά εἶναι µαοῦνα η̆ ἀκόµα πιό µικρή εἶναι βάρκα πλέον καί
λέγεται µ π α τ έ λ ο(τό),πού εἶναι ὁ συνηθισµένος τύπος ψαρόβαρκας.Τ σ ε ρ
ν ί κ ι(τό) ἡ τσερνίκα εἶναι µεγάλο καΐκι µέ δύο κατάρτια πού ἡ πλώρη καί ἡ
πρύµνη εἶναι πολύ µυτερές πρός τό ἐπάνω µέρος καί σχηµατίζουν ὀχεῖα γωνία
στήν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης.Τ ρ α µ π ά κ ο υ λ ο(τό)λέγεται να µεγάλο
καΐκι µέ πολύ µουτρωµένη ,κάθετη πρύµη καί πλώρη καί κοιλιές,ᾰσχηµο στήν
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ἐµφάνιση,ἀλλά κατάλληλο γιά φορτίο καί ταξεῖδι µέ θάλασσα.Τ ρ ε χ α ν τ ῆ
ρ ι(τό)ἀπό τά ὡραιότερα χύλινα σκάφη.Ἡ γραµµή τῆς πλώρης του πως
βγαίνει ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας κάνει µιά ὡραία καµπύλη πρός τά
ξω καί ἀνεβαίνοντας ,λο καί κλείνει πως ἀκριβῶς ἡ µύτη τοῦ τσαρουχιοῦ,γι
᾿ αὑτό τό τρεχαντήρι πού τοῦ κάνουνε πολύ µεγάλο γύρισµα στήν πλώρη τό
λεγόµενο τσαροῦχι.Ἡ πρύµη τοῦ τρεχαντηριοῦ δέν εἶναι καµπύλη ἀλλά εὐθεῖα
καί κλείνει πρός τά ξω σχηµατίζοντας ὀξεῖα γωνία µέ τήν ἐπιφάνεια τῆς
θάλασσας πως τῆς τσερνίκας.Κ α ρ α β ό σ κ α ρ ο (τό).Ἡ πλώρη του εἶναι
σέ σχῆµα πλώρης παληοῦ καραβιοῦ τσι πού βγαίνοντας ἀπό τή θάλασσα
γυρίζει σιγά-σιγά σβήνει καί γίνεται εὐθεῖα πρός τά ξω καί παράλληλη(µαζύ
µέ τό µπαστοῦνι)πρός τήν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης.Τά ῐδια καί µέ τήν πρύµη
µόνον πού ἀνεβαίνει ἀπότοµα στήν ἀρχή καί πίσω εἶναι στρογγυλή ἀπό πλάγια
ψι καί κατά τό πλάτος,τό δέ τιµόνι εἶναι σιδερένιο συνήθως καί βγαίνει ἀπό
τρύπα καί κυβερνιέται ἀπό τή µέση τῆς πρύµης ἐνῶ αὑτή συνεχίζει ἀκόµα πρός
τά ξω.

˘Ενας ἀκόµα γνωστός τύπος εἶναι ὁ Γ α τ ζ ά ο ς η̆ Γ κ α τ ζ ά ο ς
πού εἶναι µικτός ,δηλαδή πλώρη ἀπό καταβόσκαρο καί πρύµη ἀπό γαῖτα.Π ά σ
σ α (ἡ)λέγεται τό καΐκι σέ σχῆµα γαῖτας πού εἶναι µως εῐκοσι χιλιάδες ὀργιές
καί ᾰνω.Οἱ βάρκες περιπάτου,οἱ συνηθισµένες,χουν πλώρη κάθετη καί κοφτή
πρύµη µέ καθρέφτη πού λέγονται.
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΛΩΤΩΝ

˘Αγ κ ο υ ρ α (ἡ).ιτ.ancora σιδερένιο ἐργαλεῖο µέ δύο η̆ τέσσερα δόντια
γυριστά(τά νύχια)πού δέχεται µέ ἀλυσσίδα η̆ σκοινί,πού χει βάρος ἀνάλογο µέ
τό σκάφος στό ὀποῖο χρησιµοποιεῖται καί ῥίχνεται στή θάλασσα γιά νά ἀράξη
τό κάθε σκάφος.Εἶναι ἀπό τά πιό ἀπαραίτητα ἐξαρτήµατα τῶν καϊκιῶν καί
τῶν βαρκῶν καί χωρίς αὑτή σέ περίπτωσι φουρτοῦνας εἶναι καταδικασµένο τό
σκάφος.Ἀ γ κ ο υ ρ έ τ τ ο(Ancoretto)λέγεται µικρή συνήθως ᾰγκουρα πού
χουν οἱ βάρκες καί µέ δύο νύχια.

Ἀ µ π ά ρ ι(τό).Ἡ ἀποθήκη τοῦ καϊκιοῦ τό κυρίως σκάφος πού
χρησιµοποιεῖται γιά τήν τοποθέτησι τοῦ φορτίου κλπ.

Ἀ ν τ έ ν α(ἡ)ἰτ. Antenna.Ἐλαφρό καί µακρυό ξύλο,ἀπό κυπαρίσσι
συνήθως πού σ᾿ αὑτό δένεται τό πανί γιά νά τεντώνῃ καί νά σηκώνεται ταν
τό σκάφος ταξειδεύει στά πανιά._
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Ἀ ρ ά π η ς (ὁ).Τό πρῶτο ἀπό τά τριγωνικά πανάκια(βοηθητικά)πού
τοποθετεῖται ἀπό τήν πλώρη µέχρι τό ᾰρµπουρο µέ µικρή σκόττα πού δένεται
στά ξάρτια.Βιράρεται γιά νά πιάνῃ τόν ἁέρα πού φεύγει ἀπό τό µεγάλο πανί
µόνος του ταν χῃ πολύ ἁέρα καί εἶναι ἐπικίνδυνο νά βιραριστῇ τό µεγάλο
πανί._

Ἀ ρ µ ό ς(ὁ).Τό σηµεῖο πού ἑνώνονται τά σανίδια τοῦ πετσώµατος.

˘Α ρ µ π ο υ ρ ο (τό) καί Κατάρτι(τό):ὁ ἰστός τοῦ καϊκιοῦ.

Βεντάµι

καί Β ε ν τ α µ ί σ ι ο(τό)(ἀπό τό ἰτ. Vento=

)τό πολύ ψηλό τριγωνικό πανί πού σηκώνεται πολύ ψηλά ω̆στε νά πιάνῃ πολύ
ἁέρα.Ἀντίθετα λέγεται σβυσµένο τό πανί πού µέ διάφορους τρόπους κατεβαίνει
πιό χαµηλά σέ περίπτωσι δυνατού ἁέρα(βλ.µοῦδες)._

Β ρ ε χ ά µ ε ν α(τά).Τά ὑφαλα µέρη κάθε σκάφους πού βρέχονται
ἀπό τή θάλασσα
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Γ έ κ ι α (ἡ).Τό ξύλο πού κρατάει ὁ κυβερνήτης τοῦ σκάφους γιά νά
πηγαίνῃ δεξιά-ἀριστερά τό τιµόνι.(οῐαξ,οἰακιον,γέκια)._

Κ α β ί λ ι α(ἡ).Μυτερό σάν καρφί σίδερο πού χοντραίνει πρός τά πάνω
µέ µεγάλο κράτηµα πού χρησιµεύει γιά νά λύνουν τούς κόµπους,γιά νά κάνουν
στρωµάτσες κ.λ.

Κ α ρ α µ ο υ σ ά λ ι(τό)=Μόνιµο ἀγκυροβόλιο ἑνός σκάφους

Κ ι α β έ τ τ α(ἡ)σίδερο σέ σχῆµα ὑψιλον πού κλείνει µέ βίδα ἀπό τό
ἀνοιχτό µέρος καί χρησιµεύει γιά νά δένῃ κοµµάτια ἁλυσσίδες η̆ ἁλυσσίδες µέ
ᾰγκυρα κλπ..ἰτ= chiare=κλειδί

Κ ο λ ώ κ α(ἡ).Ξεραµένη στόν η̆λιο καί βαµµένη νεροκολοκύθα πού
χρησιµεύει γιά σηµαδούρα.
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Κ ο ρ ά κ ι(τό).Τό κάτω µέρος τοῦ σκάφους.Τό µακρύ καί γερό καί
µονοκόµµατο ,συνήθως ξύλο στό ὀποῖο στηρίζεται καί καρφώνεται λο τό
σκάφος(Τράπις).

Κ ό ψ ι µ ο τ ά ν ε ρ ά.Ἡ ἐργασία πού κάνουν στά καρνάγια γιά νά
τή γραµµή πού θά χωρίζῃ τά βρεχάµενα ἀπό τά ψηλά γιά τά βάψουν σκοῦρα
µπογιά τά πρῶτα καί ἀνοιχτή τά δεύτερα.

Κ ο υ β έ ρ τ α (ἡ).Τό κατάστρωµα τοῦ καϊκιοῦ.

Κ ο υ π ί (τό).Μακρύ καί καλά πλανιαρισµένο ξύλο στρογγυλεµένο στό
ἐπάνω µέρος πού πιάνεται καί πλατύ καί λεπτό στό κάτω πού βυθίζεται στή
θάλασσα πού χρησιµεύει γιά τήν κίνησι τῆς βάρκας η̆ τοῦ µικροῦ καϊκιοῦ._

Κ ο υ π α σ τ ή(ἡ) καί Κουπαστιά(τά).τά χείλη τοῦ καϊκιοῦ γύρωγύρω,τό ἐπάνω µέρος ἀπό τό πέτσωµα πού εἶναι πιό γερό καί ἐνισχυµένο γιατί
δένονται ἀπό ἐκεῖ τά ξάρτια καί τά ᾰλλα σκοινιά καί διότι φθείρεται πιό
γρήγορα µιά καί ρχεται σέ ἐπαφή µέ ἀντικείµενα πού φορτώνονται κλπ.
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Κ ο υ κ έ τ α(ἡ).Μικρό κρεββατάκι µέσα στό καϊκι._

Λ ι ν ά τ σ α(ἡ).˘Ενα κοµµάτι ἀπό σακκί πού χρησιµοποιεῖται γιά τό
καθάρισµα τῆς κουβέρτας τοῦ καϊκιοῦ καί ᾰλλες δουλειές._

Μ α γ γ ι ό ρ α(ἡ).Ἡ µεγαλύτερη ἀπό τίς ᾰγκυρες πού διαθέτει να
σκάφος καί ρίχνεται σέ µεγάλη θάλασσα._

Μ α τ σ ό λ λ α(ἡ)Ξύλινο σφυρί πού χρησιµοποιοῦν στά καρνάγια καί
κυρίως γιά νά χώνουνε στουπί στούς ἀρµούς τοῦ σκάφους._

Μ π α τ σ ι κ ά ρ µ ι(τό).Ξύλινη προεξοχή κοντά στή µύτη τῆς
πλῶρης(συνήθως συνέχεια ἀπό στραβόξυλο)πού χρησιµεύει γιά νά βάνουνε
βόλτες καί νά δένουνε τά καΐκια στό µῶλο.
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Μ π ά γ κ ο ς(ὁ).Μακρυά σανίδα στό ἐσωτερικό τῆς βάρκας η̆ µικροῦ
καϊκιοῦ πού εἶναι βαλµένη κατά πλάτος του γιά νά κάθωνται αὐτοι πού
τραβᾶνε κουπί κλπ.

Μ ί λ ι (τό).Ναυτική µονάδα µήκους.1852 µ.

Μ π ί τ ζ ο ς (ὁ)˘Ενα η̆ δυό κάθετα ξύλα στή µέση τῆς πλῶρης πού
χρησιµέυει στό δέσιµο τῶν σκοινιῶν η̆ τῆς ᾰγκυρας τοῦ καϊκιοῦ._

Μ α δ έ ρ ι(τό)Μιά µακρυά,χοντρή καί γερή σανίδα πού χρησιµεύει γαί
νά βγαίνουν πατώντας ἀπό τά καϊκια στή στεριά,ἀλλά καί τά ξύλα πού
χρησιµεύουν γιά τό πέτσωµα τοῦ σκάφους.

Μ ά σ κ α(ἡ)Τό σηµεῖο τοῦ καϊκιοῦ πού κάνει τή µεγάλύτερη καµπύλη
µεταξύ τῆς πλῶρης καί κιολιᾶς η̆ κιολιᾶς καί πρύµης(“δεξιά µάσκα τῆς
πλῶρης”,”ἀριστερή µάσκα τῆς πρύµης”κλπ.)
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Μ π α λ α ο ῦ ρ ο(τό).Τό φόρτωµα τοῦ πλοῖου µέ ὀγκῶδες ἀλλά ἐλαφρύ
ἐµπόρευµα ἀλλά καί τό κρατητήριο ἑνός πλοίου._

Μ π α σ τ ο ῦ ν ι(τό).Κοµµάτι ἀπό κορµό δένδρου µακρύ πού ἐξέχει
ἀπό τήν πλώρη πρός τά ξω καί χρησιµεύει γιά νά στερεώνεται µέ ξάρτια στό
κατάρτι ἀλλά καί νά βιράρωνται µέ σκοινιά πού φτάνουν ἀπό τήν ᾰκρη του µέ
χρι τό µπροστινό κατάρτι ὁ ἀράπης καί ὁ φλόκος._

Μ π ο υ κ α π ό ρ τ α (ἡ).Τά σκεπάσµατα τοῦ ἀµπαριοῦ.

Μ π ο ύ ν ι α(τά).Τό σηµεῖο ἀπό τά ψιλά τοῦ καϊκιοῦ πού ἀρχινάει τό
πρῶτο ζωνάρι καί χει τό ῐδιο ῠψος µέ τήν κουβέρτα.Λέγεται “φορτωµένο
µέχρι τά µπούνια”τό καΐκι πού ἐβύθισε τσι πού τό νερό ἀπό τή θάλασσα νά
µπαινοβγαίνῃ ἀπό τούς µυξούς στήν κουβέρτα.

Μ π ό σ ι κ α(τά).Τό µέρος ἀπό να σκοινί η̆ ἀλυσσίδα πού περισσεύει
µετά τό δέσιµο του κάπου.
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Μ π ο ύ σ σ ο υ λ α(ἡ) καί ὁ Μπούσουλας.ἰτ. bussola ἡ ναυτική
πυξῖδα.πρβλ.”˘Εχασε τό µπούσουλα”.

Μ ο ύ δ α (ἡ)(ἰτ. Muta=ἀλλαγή).Μικρά κοµµατάκια ἀπό σκοινί στή
σειρά κντά στή ἀντένα(κι ᾿ ἀπό τίς δυό µεριές τοῦ πανιοῦ)πού χρησιµεύουν γιά
νά κατεβαίνῃ τό πανί,νά “σβύνη” σέ περίπτωσι πού κάνει πολύ δυνατόν ἀγέρα
καί ὑπάρχει κίνδυνος νά σκιστοῦν τά πανιά η̆ νά µπατάρῃ τό σκάφος.Κάνοντας
αὑτή τή δουλειά λέγω τι “παίρνω η̆ δένω τίς µοῦδες”._

Μ υ ξ ό ς(ὁ).Οἱ µυξοί εἶναι µικρές τρύπες µέσα στά στραβόξυλα στό
σκάφος τοῦ καϊκιοῦ η̆ στήν κουβέρτα πού στή πρώτη περίπτωσι χρησιµεύουν
γιά νά συγκεντρώνονται τά νερά στό πιό βαθύ µέρος καί νά βγαίνουν µέ
τρόµπα η̆ µπουγέλο καί στή δεύτερη γιά νά φεύγουν τά νερά ἀπό τήν κουβέρτα
στήν θάλασσα ταν τήν πλένουν.

Ξ ά ρ τ ι α (τά) καί ˘Αρµενα.Γερά σκοινιά η̆ συρµατόσκοινα πού δένονται
ἀπό τό µπαστοῦνι στά ᾰρµπουρα καί στά πλάγια καί τήν πρύµη πάλι στά
ᾰρµπουρα καί χρησιµεύουν:Σάν σκάλες µέ ξυλάκια πού τοποθετοῦνται ἀνάµεσα
τους γιά ν᾿ ανεβαίνουν στ᾿ ᾰµπουρα,γιά νά στεργιώνουν τ᾿ ᾰµπουρα,γιά νά
κρεµᾶνε τά φανάρια νυχτερινῆς πλεύσεως η̆ τίς κουλοῦρες-σωσίβια(περισσότερο
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γιά ὁµορφιά),γιά νά βιράρουν τόν ἀράπη καί τό φλόκο καί ᾰλλες χρήσιµες
δουλειές.

˘Ο κ κ ι ο (τό).Ιτ. occhio δηλ.µάτι.Εἶναι να ἀπό κάθε µάσκα τῆς
πλῶρης καί ἀπό κεῖ περνάει ἡ ἀλυσσίδα πού ἀνεβοκατεβαίνει ἡ ἀγκούρα._

Ὀ ρ γ ι ά καί

Ὀ ρ ι ά(ἡ) .Τό ᾰνοιγµα τῶν χεριῶν,σάν µονάδα

µήκους.Περίπου 1,50 µέτρο.

Ὀ ρ θ ο κ ό ρ α κ ο (τό).Μονοκόµµατο ξύλο πού συνδέεται µέ εἰδικό
δέσιµο(καβαλλικευτά)µέ τό κοράκι καί σ᾿ αὑτό στηρίζεται λο τό πέτσωµα
τῆς πλῶρης.Εἶναι αὐτό πού φαίνεται τό µισό ἀπό µπροστά,αὐτό πού σκίζει τά
νερά._

Π α λ ά µ ι σ η (ἡ) καί Παλάµισα(τό).Τό βάψιµο ἀπό τά βρεχάµενα
τοῦ σκάφους πού εἶναι πάντοτε σκοῦρο.Παλαιά ἐπαλαµίζανε τά καΐκια µέ
πίσσα πού λυώνανε σέ καζάνια καί τ᾿ ἀλοίφανε µέ στουπιά τυλιγµένα σέ
µακρυά ξύλα.
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Π α ν ι ά (τά).˘Ολα τά πάνινα ἐξαρτήµατα τοῦ καϊκιοῦ πού χρησιµεύουν
γιά τήν κίνησι του µέ τόν ἁέρα.

Π α ν ι ό λ α(τά).Σανίδες κοµµένες µικρά κοµµάτια πού τοποθετοῦνται
µέσα στό σκάφος γιά νά µή πατᾶνε στά στραβόξυλα καί στό πέτσωµα.Τό
πάτωµα τοῦ σκᾶφους,_

Π α π α φ ῖ γ κ ο ς(ὁ) .Εἶδος παραλληλόγραµµου πανιοῦ µέ δύο
ἀντένες(ἁπάνω καί κάτω)πού µπαίνει καταµεσίς στό ᾰρµπουρο καί ἑξέχει ἀπό
τίς δυό µεριές.Χρησιµεύει σέ πρύµον ἀγέρα καί εἶναι πανί πού εἶχαν τά παλιά
σκάφη(σκοῦνες κλπ.)

Π α ρ ά γ κ ο καί Παλάγκο(τό).Τό βαροῦλκο πού χρησιµοποιεῖται γιά
τό φόρτωµα καί ξεφόρτωµα τῶν σκαφῶν.

Π α τ ρ ω ν ά ρ ι σ µ α (τό).Τό τύλιγµα ἑνός σκοινιοῦ(η̆ ξύλου κλπ) σέ
ᾰλλο κοµµάτι σκοινιοῦ πιό λεπτοῦ γύρω-γύρω γιά νά ἐνισχυθῇ.Γίνεται σέ
σπασµένες λάντζες,στίς ᾰκρες τῶν σκοινιῶν γιά νά ξεφτίζουν κλπ.ἰτ. patrone
–Πάτρων.
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Π έ σ σ ο υ λ α (ἡ).˘Ενα κοµµάτι σκληροῦ ξύλου πάχους γύρω στοῦς
τρεῖς πόντους πού καρφώνεται κατά µῆκος τοῦ κορακιοῦ γιά νά µή χαλάῃ τό
τελευταῖο στό βγάλσιµο τοῦ σκάφους στή στεριά.Μόλις φθαρῇ µπαίνει ᾰλλη
στή θέσι της καί γλυτώνει τό κοράκι πού εἶναι δύσκολο ν᾿ ἀλλάξῃ

Π έ τ σ ω µ α (τό).˘Ολο τό ἐξωτερικό ντύσιµο τοῦ σκάφους ἀπό
µαδέρια ξύλινα,µακρυά καί χοντρά ἀναλόγως µέ τό µέγεθος τοῦ καϊκιοῦ.˘Ολο
τό πέτσωµα εἶναι καρφωµένο ἐπάνω στά στραβόξυλα πού εἶναι ἀπό τό
ἐσωτερικοῦ τοῦ καϊκιοῦ.Ῥῆµα=Πετσώνω.

Ῥάντα(ἡ).Τετράγωνο πανί µέ δυό ἀντένες ἀπάνω-κάτω(ἡ κάτω εἶναι
πάντα πιό µακρυά),πού ἀνεβοκατεβαίνουν στό ᾰρµπουρο µέ “καρούλια”.Τό πανί
στρέφεται πρός τήν µεριά τοῦ ἀνέµου.Μ α ῖ σ τ ρ α ἀντιθέτως εἶναι τό πανί
πού βιράρεται ἀπό τή µέση τῆς ἀπάνω ἀντένας καί πιάνει σταυρωτά τό
ᾰρµπουρο,πως ὁ παπαφῖγκος πού µως εἶναι µικρό καί βοηθητικό πανάκι.

Ῥ ε µ έ τ ζ α (τά).˘Αγκούρες,ἀλυσσίδες,παλαµάρια,µαγγιόρες,ἀγγουρέτα
καί λα τά σύνεργα πού χρησιµεύουν στό ᾰραγµα καί σιγούρεµα τοῦ
καϊκιοῦ.(ἰτ. remedio)
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Π α λ α µ ά ρ ι (τό) καί Κάβος(ὁ).Τό πολύ χοντρό σκοινί µέ πολλά
κλωνιά πού χρησιµέυει στό δέσιµο ἀπό τή στεριά τῶν µεγάλων καϊκιῶν καί
πλοίων._

Π λ ώ ρ η καί Πλώρα(ἡ).Τό µπροστινό µέρος τοῦ σκάφους.

Π ο δ ό σ τ α µ ο(τό).Τό ξύλο πού συνδέει τό κοράκι µέ τό ξύλο τῆς
πρύµης καί τό πέτσωµα.˘Οτι τό ὀρθοκόρακο γιά τήν πλώρη._

Π ο δ ά ρ ι (τό).Τό σκοινί πού δένεται τό βενταµίσιο πανί στήν πλώρη.

Π ρ ύ µ η καί Πρύµα(ἡ)Τό πίσω µέρος τοῦ σκάφους.Καί πρυµιό κάθε τί
πού ἀνήκει στήν πρύµη καί τό σκοινί της,πως καί στρωµάτσες λέγονται
διάφορα µαλακά ἀντικείµενα πού µπαίνουν στήν πρύµη γιά νά τρακέρνῃ στό
µῶλο κλπ.,ταν εἶναι ἀραγµένη κοντά του.

Σ ι δ ε ρ ό σ κ ο ι ν ο(τό).Σκοινί πλεγµένο ἀπό λεπτά σιδερένια η̆
ἀτσάλινα σύρµατα.Χρησιµεύει στά µεγάλα καΐκια καί στά πλοῖα ˘οταν
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ἀράζουν σέ µέρος πού χει πόντζι καί εἶναι ἐπικίνδυνο τό δέσιµο µέ κάβους καί
παλαµάρια._

Σ κ ό τ τ α(ἡ)ἰτ. Scotta.Τό σκοινί πού εἶναι δεµένο στήν ᾰκρη τοῦ
πανιοῦ καί µ᾿ αὑτό κανονίζει αὐτός πού κουµαντάρει τό ἰστιοφορο τό λάσκο του
ἀνάλογα µέ τόν ἁέρα πού φυσάει.

Σ κ α ρ µ ό ς(ὁ)ἰτ. scalmo .Κυλινδρικό κοµµάτι ξύλο ρθιο στό πλάϊ
τῆς βάρκας που περνάει ὁ Σ τ ρ ό π ο ς καί στηρίζονται τά κουπιά.Ἀλλοῦ
χρησιµοποιοῦν σιδερένιους σέ σχῆµα ὑψιλον.

Σ κ α ρ µ ο φ ω λ ι ά (ἡ).Πρόσθετο κοµµάτι ξύλο καρφωµένο ἐπάνω
στήν κουπαστή ,ἀγριόξυλο γιά νά φθείρεται εῠκολα,µέ µιά τρύπα που µπαίνει
ὁ σκαρµός._

Σ τ ρ α β ό ξ υ λ α (τά).Ἡ ραχοκοκκαλιά τοῦ σκάφους.Ξεκινᾶνε ἀπό τό
κοράκι καί ἀνεβαίνουν πρός τά ἐπάνω καµπυλωτά πως ἀκριβώς φαίνεται απ᾿
ξω κάθε σκάφος καί φτάνουν µέχρι τά κουπαστιά.Ἐπάνω στά στραβόξυλα πού

204

πρέπει νά εἶναι ἀπό ᾰγρια καί σκληρά ξύλα γιά νά ἀντέχουν πολλά χρόνια,εἶναι
καρφωµένα τά µαδέρια ἀπό τό πέτσωµα τοῦ σκάφους.

Σ τ α υ ρ ό ς (ὁ).Τό πιό ψηλό σηµεῖο τοῦ καταρτιοῦ ἐκεῖ πού δένονται λα
τά ξάρτια.Στά περισσότερα κατάρτια στό σηµεῖο αὐτό χουν να κοµµάτι γερό
ξύλο πού πως εἶναι ὁριζόντιο σχηµατίζει σταυρό µέ τό κατάρτι.

Σ τ ρ ω µ ά τ σ α (ἡ).Πλεγµένα παληά σκοινιά,πατσαβοῦρες,ᾰχρηστες
ρόδες ἀπό ἀµάξια καί ᾰλλα τέτοια ἀντικείµενα πού τοποθετοῦνται σέ σηµεῖα
πού ρχεται ὑποχρεωτικά σέ ἐπαφή γιά πολύ ω̆ρα τό σκάφος γιά νά τό
προστατεύουν ἀπό τά τρακαρίσµατα καί νά µή χαλᾶνε οἱ µπογιές τους.

Τ α µ π ο ύ κ ι ο (τό).Τό κινητό η̆ µόνιµο ξύλινο κάλυµµα τοῦ ἀµπαριοῦ
τῆς πλῶρης η̆ τῆς πρύµης η̆ τῆς µηχανῆς.

Τ έ ν τ α καί Φρεσκάδα(ἡ).Κοµµάτι καραβόπανο ἀνάλογο µέ τίς ἀνάγκες
τοῦ πλωτοῦ µέ ξύλινα πλαίσια η̆ χωρίς πού ἀπλώνεται γιά νά κρατάῃ ῐσκιο
τό καλοκαίρι.
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Τι µ ό ν ι(τό).Ἰτ. timone .Τό πηδάλιο τοῦ καϊκιοῦ._

Τ ι µ ο ν ο σ ί δ ε ρ α (τά).Τά σίδερα πού στηρίζεται καί
περιστρέφεται τό τιµόνι(σερνικά καί θηλυκά)._

Φ ά λ κ α(τά).Τό ντύσιµο ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ σκάφους καί πρός τά
κουπαστιά γιά νά µή φαίνωνται τά στραβόξυλα._

Φ α λ ά γ κ ι (τό).Στρογγυλό καί γλυστερό κοµµάτι ξύλου σέ σχήµα
κυλίνδρου πού τοποθετεῖται γιά τό βγάλσιµο η̆ τό ρίξιµο ἑνός σκάφους στή
θάλασσα.Πρβλ.”Τόν πῆρε φαλάγγι”._

Φ ε λ λ ά (τά)Μεγάλα κοµµάτια ἀπό φελλό πού χρησιµεύουν γιά
διάφορες δουλειές σ᾿ να καΐκι._

Φ λ ό κ ο ς(ὁ).Τό δεύτερο,πρός τό ᾰµπουρο,µικρό τριγωνικό πανι τῆς
πλῶρης πού χρησιµοποιεῖται πως ὁ ἁράπης._
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Φ ω τ ι ά (ἡ)˘Ενα µακρύ καί γερό ξύλο η̆ σίδερο πού χρησιµεύει σάν
µοχλός στήν µετακίνησι τῶν σκαφῶν ἀπό στεριά στή θάλασσα καί
ἀντιστρόφως γιά τό µπατάρισµά τους κλπ.

Ψ η λ ά (τά).Τό µέρος τοῦ σκάφους πού µένει συνήθως ξω ἀπό τή
θάλασσα καί βάφεται συνήθως σέ πιό ἀνοιχτά χρώµατα ἀπό τά βρεχάµενα._
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Στό κεφάλαιο αὐτό περιλαµβάνονται τά θαλασσινά καί στεριανά τοπωνύµια
τῆς Πάργας καί εἶναι µιά σύνδεσι µέ δεύτερη µελέτη πού θά χῃ τόν τίτλο
Π ά ρ γ α- Σ τ ε ρ ι ά._

Ἀ γ ι ό π λ α κ α(ἡ).Σκόπελος στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Κάστρου πού
ἀπέχει καµµιά εἰκοσαριά µέτρα ἀπ᾿ αὐτό καί εἶναι κοντά στήν παραλία τῆς
συνοικίας Καµίνι.∆υό εἶναι οἱ ἐκδοχές γιά τ᾿ νοµα του:Μετάπτωσις τῆς
λέξεως ἁλιόπλακα(πλάκα τῶν ψαράδων) η̆ πως ἀκριβῶς χει τό νοµα
ἀγιόπλακα(τό πιό πιθανό) γιατί ἐκεῖ πάνω βρέθηκε τό πτώµα µιᾶς βλάχας πού
ἐσκότωσαν µετά ἀπό φριχτά βασανιστήρια οἱ Τοῦρκοι,λίγο µετά τήν πώλησι
τῆς Πάργας ἀπό τούς ˘Αγγλους στόν Ἀλῆ-πασσᾶ.

Ἀ γ λ ο ῦ π ι(τό) καί “Αγλούπια” η̆ “Γλούπια”(τά).Ἐλαιόφυτη περιοχή
κάτω ἀπό τήν περιοχή κάτω ἀπό τήν τοποθεσία Ζήβολη µέ ᾰγνωστη πρόλευσι
τοῦ ὀνόµατος.

Ἀ λ ω ν ά κ ι α (τά).Ἐλαιόφυτη περιοχή.Ἐπῆρε τό νοµα ἀπό παλαιά
ἀλώνια πού εὐρισκόταν ἐκεῖ.//Μικρό λιµανάκι µετά τόν κάβο τῆς
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Κερέντζας.Κατά τή διάρκεια τῆς κατοχῆς ὑποβρύχια καί ᾰλλα Ἀγγλικά πλοῖα
ξεφόρτωναν τίς νύχτες ἐκεῖ ἐφόδια γιά τίς δυνάµεις τοῦ Ε∆ΕΣ(Ναπ. Ζέρβα)._

Ἀ µ µ ό π ο υ λ η ς (ὁ).Μικρή ἀµµουδιά (περί τά 15 µ.µάκρος καί 5
µ.µήκος)στή βόρεια πλευρά τοῦ ἀνατολικοῦ βράχων πού ἀπο

τό Νησί

τῆς Παναγίας.Πάνω ἀπό τήν ἀµµουδιά βρίσκαται τό παλαιό ἐκκλησσάκι τοῦ
Ἁγίου Νικολάου πάνω στά πεῦκα.Ὑποκοριστικό τοῦ Ἀµµος
βλ.παιδί=παιδόπουλο,κέφαλος=κεφαλόπουλο κλπ.

Ἀ µ π έ λ ι α (τά).Τοποθεσία πού βρίσκεται στίς ὑπώρειες τοῦ
Μπετζοβολοῦ καί εἶναι σπαρµένη ἀπό σκινάρια,σµυριές ἀγρίλια καί ἀτροφικά
κλήµατα.Τά τελευταῖα εἶναι ἀποµεινάρια ἀµπελῖν πού εἶχε ἡ Πάργα προτοῦ
πουληθῆ καί τοῦ δίνουν τήν ὀνοµασία στήν τοποθεσία._

Ἀ ν έ σ κ ε λ ο (τό).Τµῆµα βραχώδους ἀκτῆς στόν Κάβο τοῦ Ἀϊ-Γιάννη
καί κοντά στό ὁµώνυµο τοῦ κάβου κόλπο.Παρουσιάζει ἀσυνήθιστη εἰκόνα τῶν
σκαµµένων ἀπό τή θάλασσα λη ἡ περιοχή,διότι καί ἡ ντασι τῶν κυµάτων
εἶναι πολύ ντονη._
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Ἀ ν ά σ κ ε λ ο υ Ξ έ ρ α (ἡ).Ἀπέχει περί τά 50 µέτρα ἀπό τή τζούντα
τοῦ Ἀνάσκελου σέ βάθος 20-30 µέτρων ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας.Εἶναι
αὐτή πολύ διαβρωµένη µέ ἀπότέλεσµα νά τήν ἀπόφεύγουν οἱ ψαράδες ἀπό τά
ντέµατά της._

˘Α σ π ρ η Π έ τ ρ α (ἡ).Μεγάλη ᾰσπρη πέτρα στήν ἀµµουδιά τοῦ
βάλτου κοντά στό Κρέµασµα.Φαίνεται ἀπό πολύ µακρυά καί τή χρησιµοποιοῦν
οἱ ψαράδες στά σηµάδια τους.

Ἀ ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ(τοῦ η̆ στοῦ).Μικρή συνοικία στό Κεντρο τῆς
πόλεως,,µέ να ἀδιέξοδο δρόµο καί ὁµώνυµο πηγάδι.Πῆρε τό νοµα ἀπό τόν
˘Ηρωα τῆς ᾿Ελλην.Ἐπαναστάσεως Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσου πού παρεχείµαζε σ᾿
να ἀπό τά σπίτια τῆς συνοικίας αὐτῆς τήν ἐποχή πού βρισκόταν στή αὐλή
καί ὑπηρεσία τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ στά Γιάννενα._

Β ά λ τ ο ς (ὁ).Ἀµµώδης παραλία σέ νεφροειδές σχῆµα στά δυτικά τοῦ
Κάστρου καί τῆς Πάργας, µέ µήκος 800 µ.περίπου.Μέ τό ῐδιο νοµα
γνωρίζεται καί λο τό ἐσωτερικό τῆς τοποθεσίας σπαρµένο µέ µπαξέδες καί
ἐληές µέ διάφορα ἐπί µέρους τοπωνύµια.Ἡ ὀνοµασία εἶναι ἀνεπιτυχής διότι δέν
ὑπάρχει πουθενά βαλτῶδες µέρος ἐνῶ ἀντίθετα χει χαρακτηρισθῆ ἀπό τίς πιό
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ὡραῖες ἀµµουδιές τῆς Μεσογεῖου(ἀπό ἐτῶν εἶναι ἐγκαταστηµένη µόνιµη
κατασκήνωσι τοῦ club Mediterrane’e γιά Εὐρωπαίους τουρίστες).

Β ά λ τ σ α(ἡ).Ἐλαιόφυτη περιοχή πού ἐπιπλέον χει πολλά
περιβόλια.Ἀγνωστη ἡ προέλευσι τοῦ ὀνόµατος._

Β α ρ κ ᾶ(τά).Κτηµατική περιοχή µέ ἐλαιῶνες στίς ὑπώρειες τοῦ
Μπετσοβολιοῦ ,πολύ ὑγρή γι ᾿ αὑτό καί τό νοµα(Βαρικό,βαρκό).

Β ε ν έ τ ι κ ο (τό) Κτηµατική περιοχή τοῦ Βάλτου µέ ἐλαιῶνες.Τό
νοµα τό πῆρε ἀπό τό τι παλαιά ἦταν ἰδιοκτησία Βενετοῦ τιµαριούχου._

Β ά γ γ λ α(ἡ).Ἐλαιόφυτη περιοχή στό ψηλότερο σηµεῖο τῆς
Πάργας.τουρκικά Βίγγλα=παρατηρητήριο.Σῴζονται ἐρείπια παλαιοῦ
παρατηρητηρίου.

Β ο υ θ ο ύ ν α ς(ὁ).Βράχος στήν παραλία ἀνατολικά τῆς Πάργας σέ
σχῆµα κωνικό σάν κουκουνάρα.˘Αγνωστη ἡ προέλευσι τοῦ ὀνόµατος.
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Β ο υ λ ι α γ µ έ ν η(ἡ).Κτηµατική περιοχή πού βρίσκεται ὁλόκληρη στό
χαµηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τά γύρω άπό παλαιά καθίζησι τοῦ ἐδάφους.

Β ο υ τ σ ί(τό).Μεγάλη ξέρα πού ἀρχίζει ξω ἀπό τή Λευκάδα,πιάνει
ὁλόκληρο τό Κανάλι µεταξύ Πάργας-Παξῶν καί ἡ κορυφή της(φαίνεται
µονάχα µέ φουσκοθαλασσιά καί φουρτούνα γιατί εἶναι 1-2 µέτρα κάτω ἀπό τήν
ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας)βρίσκεται τρία µίλια βόρεια τοῦ νησιοῦ τῆς Παναγίας
τῶν Παξῶν.Ἐξαίρετος ψαρότοπος.Τό νοµα διότι µοιάζει µέ «βουτσί»=βαρέλι.

Β ρ α ν ᾶ ς(ὁ).Μεγάλη κτηµατική περιοχή στά ἀνατολικά τῆς Πάργας
καί πρίν τό χωριό Ἁγίας Κυριακῆς µέ ὁµώνυµη χαράδρα καί γέφυρα.Ἦταν
ἰδιοκτησία τοῦ Στρατηγοῦ Βρανᾶ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολι.

Β ρ ύ σ η(ἡ).Τοῦ Ἀϊ- Γιαννιοῦ ,του Ἁϊ-Τρύφωνα(καί Ἁϊ-Ντύφωνα,τοῦ
Ἁϊν-Τρύφωνα)τῆς Βάλτσας,τῆς Ζήβολης,τῆς Κύπερης,τοῦ Κοροµπολιοῦ,τοῦ
Λύχνοῦ,τοῦ Μπάσιου ἀπό ὁµώνυµες τοποθεσίες.

Β ρ ύ σ η τοῦ Γ α β ρ ί λ η (ἡ).Ἰδιόρρυθµη βρύση ἀνατολικά τῆς
Πάργας σέ κατάπτωσι βράχου τοῦ Κάβο-Πριόνι.Τήν ᾰνοιξε καί διεσκεύασε
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Παργανός ὀνοµαζόµενος Γαβρίλης Ζούλας διαµορφώνοντας τη µέ
δυναµῖτες.Εἶναι στό ῠψος ἑνός µέτρου ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καί
ἀπέχει µισό µίλι ἀπό τόν κόλπο τοῦ Λιχνοῦ.Νερό ἀπ ᾿ αὐτή µόνον µέ βάρκα
µπορεῖ νά πάρῃ κανένας,γιατί ἀπό στεριᾶς εἶναι ἀπλησίαστη.

Γ ρ ά β α(ἡ).Παράλια τοποθεσία στό δυτικό ᾰκρο τοῦ κυρίως λιµανιοῦ
τῆς Πάργας µέσα στή συνοικία Καµίνι.Τό νοµα ἀπό παλαιά σπηλιά πού
ὑπῆρχε καί κλεισε ἀπό πτῶσι βράχου.Ἐκεῖ κοντά ὑπῆρχε τό πατρογωνικό
σπίτι τοῦ πυρπολητή καί Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη(τό παλαιό καί
πραγµατικό νοµα τῆς οἰκογενείας ἦταν Σ π η λ ι ω τ έ α ς ἐνῶ τό Κανάρης
εἶναι παρατσοῦκλι)διότι ὁ Κανάρης εἶναι Παργινός(πως καί ὁ Ἰωαννης
Πατατοῦκος-∆ηµουλίτσας η̆ Πάργιος)σύµφωνα µέ τήν ἰδιόχειρη διαθήκη του
πού δωσε στή δηµοσιότητα ὁ ∆.Γατόπουλος(Ἐφηµερίς «ΕΣΤΙΑ»28ης
Ἰουλίου 1937)._

∆ υ ό Μ ά ρ µ α ρ α(τά).Τοπαθεσία στόν κεντρικό χείµαρρο πού
κατεβαίνει ἀπό τό Μετσοβολιό,περνάει ἀπό τόν Ἀγιο Νικόλαο καί ἐκβάλλει
στή θάλασσα κάτω ἀπό τό ∆ηµαρχεῖο.Ὠνοµάστηκε ἀπό δύο µεγάλες ᾰσπρες
πέτρες στίς ὁποῖες οἱ γυναῖκες ἀπήγαιναν καί πλένανε βελέ·τζες,κουρελοῦδες καί
χοντρά ροῦχα κοπανίζοντας τα ἀπάνω σ᾿ αὐτά τά µάρµαρα.
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Ζ ά γ α ν η(ἡ).Λειβάδι 1500 περίπου στρεµµάτων µέ ᾰγνωστη
προέλευσι(πιθανῶς Σλαυϊκή) τοῦ ὀνόµατος.Στό σύγγραµµά του ὁ Ἀραβαντινός
λέγει τι προέρχεται ἀπό τή λέχι Ζ ω ο γ ό ν ή(;)

Ζ ε λ ι α ν ί τ σ α(ἡ)Λειβάδι στά βόρεια τῆς Πάργας.Τό νοµα εἶναι
πιθανῶς σλαυϊκό η̆ ἀπό θάµνους “ζελενιᾶς”(χρυσόξυλο)πού ὑπάρχουν σ᾿ αὑτό
ᾰφθονοι.

Ζ έ ρ η Κιάφα(ἡ).˘Υψωµα κοντά σέ σηµεῖο πού παλαιότερα ἦταν τό
χωριό Ζέρη(ἡ). Τό χωριό αὐτό ἐξωλόθρευσαν οἱ Παργινοί πηγαίνοντας να
βράδυ καί σκοτώνοντας λους τούς κατοίκους του,γιατί τούς ἐλήστευαν καί σέ
κάποιο πανηγύρι τοῦ Ἀϊ- Γιωργιοῦ µέ ἀπειλές πῆραν τά κοσµήµατα τῶν
γυναικῶν καί ἀνδρῶν τῆς Πάργας.

Ζ ή β ο λ η (ἡ).Κτηµατική περιοχή µέ περιβόλια καί ἐληές.Τρεῖς εἶναι οἱ
πιθανές ἐκδοχές γιά τής ὀνοµασία:τι προέρχεται ἀπό τό νοµα βενετοῦ
ἰδιοκτήτη,τι προέρχεται ἀπό τή Βενετική λέξι Gibbo πού σηµαίνει
καµπούρα,διότι πράγµατι σχηµατίζει µιά τεράστια καµπούρα ὁ πελώριος
βράχος τῆς περιοχῆς(“Βράχος τῆς Ζηβόλης”)καί τι προέρχεται ἀπό τή λέξι Ζ
ω ο β ο λ ή,πως θέλει ὁ Π.Ἀραβαντινός στό σύγγραµά του “περί Πάργης”._
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Κ α κ ό Ἀγ κ ά θ ι(τό).Βοσκότοπος γιδιῶν.Τό νοµα ἀπό πολλά
ἀγκάθια καί πουρνάρια πού ὑπάρχουν ἐκεῖ._

Κ α µ ί ν ι(τό).Συνοικία τῆς Πάργας κάτω ἀπό τό κάστρο καί στά
ἀνατολικά του.Τό νοµα ἀπό παλαιό ἀσβεστοκάµινο πού ὑπῆρχε ἐκεῖ._

Κ α π α ρ έ λ λ ο(τό).Βραχονησάκι στό λιµάνι τοῦ βάλτου κοντά στό
ποταµάκι πού κατεβαίνει ἀπό τήν πηγῆ “Μποστανιά” τῆς Ἀνθούσας.Τό κῦµα
τό πῆρε γιατί µοιάζει µέ ἀνοιχτό µπουµποῦκι κάππαρης.

Κ α ρ ά β ι(τό).Παράλιος βράχος-κάβος.Τό νοµα ἀπό τό σχῆµα του
µοιάζει µέ ἰστιοφόρο.

Κ αρ τ έ ρ ι α(τά).Πέρασµα στό λειβάδι Ζάγανη.

Κ α ρ ο ῦ τ ε ς(οἱ).Ἐλαιόφυτο τµῆµα κοντά στό ποταµάκι τοῦ
Κρυοτοῦ.Τό νοµα ἀπό ξύλινα αὐλάκια(Καροῦτες)µέ τά ὀποῖα περνοῦσαν τά
κηπευτικά ναρά πάνω ἀπό µικρές χαράδρες τοῦ ποταµιοῦ.
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Κ α σ τ ε λ λ ά κ ι α(τἁ).Ἐλαιόφυτο τµῆµα πάνω σέ ῠψωµα.Ἀπό τό
µικρό φρούριο(castello)πού ἦταν ἐκεῖ._

Κ ά σ τ ρ ο (τό).Τό Βενετσιάνικο Κάστρο τῆς Πάργας.Εἶναι τό µέρος
πού διάλεξαν νά χτίσουν πόλι κατεβαίνοντας ἀπό τήν Παληόπαργα,καί πού οἱ
πρῶτες ἀµυντικές ἐγκαταστάσεις γιναν (πρόχειρες)ἀπό τούς
Νορµανδούς(βλ.Ἱστορ.Σηµείωµα).Τό σηµεῖο πού κυρίως διεδραµατίσθη ἡ
πολυτάραχη,ἡρωϊκή καί νδοξη Ἱστορία τῆς Πάργας._

Κ ε ρ έ ν τ ζ α(ἡ).Κάβος,λιµανάκι ἀβαθές καί χωριό τοῦ
Φαναριοῦ.Σηµάδι,ψαρότοπος καί ὁρόσηµο γιά τούς Παργινούς ψαράδες καί
ναυτικούς.

Κ ε φ τ έ δ ε ς(οἱ).Τρία βραχονησάκια µπροστά στό λµάνι τῆς
Πάργας.Τό νοµα ἀπό τό στρογγυλό καί πατηµένο ἀπό πάνω σχῆµα τους.

Κ λ η µ α τ ί λ α ς(ὁ).Ἐλαιόφυτη περιοχή στό βουνό ἀνατολικά τῆς
Πάργας,που ὑπῆρχαν παλαιότερα ἀµπέλια καί κλήµατα._
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Κ ο κ κ ι ν ό γ ρ α β α(ἡ).Σπηλιά στό Μπετζοβιλιό εὐδιάκριτη πιό
πολύ µακρυά καί ἀπό τό µέγεθός της ἀλλά περισσότερο ἀπό τό κόκκινο χρῶµα
της πού τῆς τό δίνει ἡ σιδηροῦχος σύστασις τῶν βράχων της.

Κ ο λ ι ο µ ί(τό).Παραλία τοποθεσία βορειοδυτικά τῆς Πάργας σέ
ἀπόστασι 5-6 µιλίων,Ψαρότοπος._

Κ ο ρ ο µ π ό λ ι(τό).Ἐλαιόφυτη περιοχή στίς Βορεινές παρυφές τῆς
Πάργας µέ περίφηµη ὁµώνυµη βρύση.Ἀπό τό νοµα παλαιοῦ ἰδιοκτήτου._

Κ ο ύ λ ι α τοῦ Βάλτου(ἡ).Ἐρείπια τουρκικοῦ
µεγάρου(“Κούλιας”)πως “Κούλια τῆς Ζελανίτσας”,”Κούλιες”(τοποθεσία)κλπ.

Κ ο υ τ σ ο ῦ λ ο ι(οἱ).Τρεῖς παραθαλάσσιοι βράχοι µυτεροί σάν
κολῶνες µετά “τοῦ Μπάγκα”.Τό νοµα τους ἀπό τό σχῆµα τους διόκούτσουλος
καί κουτσουλιά=περίττωµα πουλιῶν._
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Κ ο ρ κ ο τ σ ά κ ι (τό).Περιοχή µέ ἐλαιοπερίβολα που ὁ δρόµος
Πάργας-᾿Ανθούσας κοντά στίς παρυφές τῆς πόλεως.Τό νοµα ἀπό τό ναµα
τῆς παλαιάς Παργινῆς φάρας(Κορκοτσάκης-Κορκοτσακαῖοι)

Κ ρ ά κ ο υ ρ α (τά).Ἐλαιόφυτη περιοχή πού ὠνοµάστηκε τσι ἀπό
βράχια καί τίς καταπτώσεις της(λεξ.Τουρκ.)

Κ ρ έ µ α σ µ α(τό).Κατάπτωσι κοντά στή δυτικοί πλευρά τοῦ
Κάστρου.Ἐἶναι τό σηµεῖο που οἱ Παργινοί ἐπιβιβάστηκαν στά Ἀγγλικά πλοῖα
καί φυγαν γιά τήν Κέρκυρα µετά τήν πώλησι (κατά παλαιά χαλκογραφία τοῦ
).

Κ ρ ε µ µ υ δ ᾶ ς(ὁ).Βραχονησάκι µέ ἀπότοµες ἀπό τή διάβρωσι
κυµάτων πλευρές καί διεµπερῆ γράβα,πού ὀφείλει τό νοµα σέ ἀγριο
(πρασσουλῆθρες)πού ὑπάρχουν στήν κορυφή του.

Κ ρ υ ο ν έ ρ ι (τό).Κολπίσκος ἀνατολικά τῆς Πάργας πίσω ἀπό τό
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,που ἐκβάλλει καί µικρό ὁµώνυµο ποταµάκι.Τό
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ἀπό παλαιά βρύση πού ὑπῆρχε στή δεξιά χθη τοῦ ποταµιοῦ καί χάθηκε καί
κάµποσα χρόνια._

Κ υ π α ρ ί σ σ ι τοῦ Τ ο ῦ ρ κ ο υ (τό).Παραλιακή θαµνόφυτη περιοχή
δυτικά τοῦ Βάλτου,στό λαιµά τοῦ Κάβου-Μοναστῆρι.Ἀπό να παλαιό
κυπαρίσσι,τελείως ξεραµένο σήµερα µέ µιά µικρή φούντα στήν κορφή του,πού
λένε τι εἶχε φυτέψει κάποιος Τούρκος.

Κ ύ π ε ρ η (ἡ).Περιοχή µέ ἐλαιοκτήµατα καί περιβόλια µέ ὁµώνυµη
βρύση καί ἀιωνόβιο πλάτανο µέ πολύ χοντρό κορµό σκαµµένο ἀπό φωτιά.Τό
νοµα ἀπό αὐτοφυῆ κύπερη.
Λ ι θ ί τ σ α (ἡ).Ἐλαιόφυτος λοφῖσκος βορειοανατολικά τῆς
πόλεως.Τό νοµα της ἀπό πολλές λιθιές(µαντρότοιχοι χωρίς ἀρµολόγηµα)πού
ὑπῆρχαν γιά νά προστατεύουν τό δαφος ἀπό κατολισθήσεις.

Λ ί χ ν ο υ(τοῦ, στοῦ καί ό Λιχνοῦς η̆ Λιχνός).˘Ορµος ἀνατολικά τῆς
Πάργας καί δυτικά τῆς Ἀγίας Κυριακῆς µέ ὡραιοτάτη ἀµµουδιά,ἐλαιοκτήµατα
περιβόλια καί ὁµώνυµη βρύση._
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Λ ύ κ ο ς (ὁ).Παράλιος βράχος στό λιµανάκι τοῦ Κρυονεριοῦ.Τό νοµα
ἀπό τό σχῆµα του πού µοιάζει µέ κεφάλι λύκου ._

Μ α κ ρ υ ν ό ρ ο ς (τό).Γιδοβοσκότοπος.Τό νοµα ἀπό µακρόστενο
σχῆµα του. Βρίσκεται στό βουνό τῆς Ἀγίας Ἐλένης._

Μ α ρ ᾶ ς (ὁ).Ἐλαιόφυτη περιοχή .˘Αγνωστη ἡ προέλευσι τοῦ ὀνόµατος

Μ ν ή µ α τ α Τούρκικα(τά).Τοπαθεσία τοῦ βάλτου στό µέσον τοῦ
τῆς ἀµµουδιᾶς καί κοντά µ᾿ αὐτήν .˘Εχει δυό-τρία κυπαρίσσια καί
τούρκικα._

Μ ο ν α σ τ ῆ ρ ι (τό).Χερσόνησος δυτικά τοῦ Βάλτου(τό δεξιό µέρος τοῦ
πετάλου του),µέ παλαιό ἑτοιµόρροπο καµπαναριό καί ἐρείπια µοναστηριοῦ καί
ἐκκλησίας “τῶν Βλαχερνῶν”(γι ᾿ αὐτό καί Μοναστῆρι τῆς Βλαχαίρνας).˘Ολο
τό µέρος εἶναι περιµαντρωµένο µέ πολεµίστρες(θυρίδες κάθετες
τήν µεριά τῆς θάλασσας,γιά νά ἀντιµετώπισι ἐπιδροµῶν τῶν
Σαρακηνῶν//Κάβος Μοναστῆρι η̆ Κάβος τοῦ Μοναστηριοῦ._

)πρός
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Μ ο ν ό λ ι θ ο(τό).Βραχονησάκι να περίπου µίλι νοτιοανατολικά τῆς
Πάργας σέ ἀπόστασι 200 µέτρα ἀπό τή στεριά(Κάβο-Μπωγωνιᾶς).˘Εχει ᾰνω
παλαιά ἀκκλησούλα τοῦ Ἀγίου Νικολάου πού ὁ Π.Ἀραβαντινός τήν φέρνει ω̆ς
ἰδιοκτησία τῆς Κοινότητος._

Μ π ά γ κ α(τοῦ,στοῦ).∆ασόφυτη περιοχή καί µέ ἐληές καί
κυπαρίσσια,ἀπό τό νοµα παλαιοῦ ἰδιοκτήτου της._

Μ π ε τ ζ ο βο λ ι ό ς(ὁ) ἀλλά καί “Πεζοβολός” &
“Μπετζεβελιό”.Βουνό µέ ὑψόµετρο 738 µ. πού πιάνει λο τό ∆υτικόβορειοανατολικό µέρος τῆς περιοχῆς τῆς Πάργας.Τό νοµα πιθανῶς µοιάζει
καταπληκτικά ἡ κορυφή τοῦ βουνοῦ,ταν κοιττάῃ κανένας ἀπό τό δρόµο τῆς
Ἀγίας Κυριακῆς ἀλλά ἀλλά καί ἀπό ἀλλοῦ ( στό Μπετζόβολο πού παίρνεται
ἀπό τή θάλασσα σέ σχῆµα κωνικό δηλαδή).

Μ π ο γ κ ό ς(ὁ).Ἐλαιόφυτη περιοχή.Ὠνοµάστηκε ἀπό τόν περίφηµο
Ἀλβανοσερβοβουλγαροβλάχο ληστή Μπογκόη ὁ ὁποῖος τά τέλη τοῦ 14ου
κατέβαλε τήν Πάργα,τήν ἐλαηλάτησε καί φτιαξε ποιµενικές ἐγκαταστάσεις
στήν περιοχή αὐτή,συγκεντρώνοντας ἐκεῖ τά κοπάδια πού εἶχε λεηλατή σει ἀπό
τά πέριξ._
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Μ π ό τ ζ ο λ ο υ(τοῦ & στοῦ).Βράχος στό Χαγιόπουλο που εἶναι
ξεσκέπαστη καί ἐρειπωµένη ἐκκλησοῦλα τοῦ Ἀγίου Νικολάου.Μέσα στήν
ἐκκλησία τελευταῖα(κατά τό 1920) αὐτοκτόνησε Παργινός(τῆς οἰκογένειας
Βέργου)µέ τό παρατσοῦκλι Μπότζολος,γι ᾿ αὐτό κι ᾿ ὁ βράχος πῆρε τ᾿ νοµα
του._

Μ π ο υ κ ο υ β ά λ α(τοῦ).Συνοικία στή βορειανατολική πλευρά τῆς
πόλεως.Ὠνοµάστηκε ἀπό τόν ἀρµατωλό Μπουκουβάλα τοῦ ὁποῖου ὑπῆρχε καί
ὑπάρχει ἀκόµα τό σπίτι.

Μ π ο υ ρ ί µ α(ἡ).Πηγή στό βάλτο µέσα στό κτῆµα
Θεµ.Πηγῆ.Ἀλβ. µπουρίµα=πηγή.

Μ π ο ῦ ν τ ο ς(ὁ).Τό σηµεῖο τῆς παραλίας που ἑνώνοται οἱ δύο κόλποι
τῆς Πάργας(τό κυρίως λιµάνι καί ὁ κόλπος ἀπό Ἁϊ-Θανάση µέχρι τήν Ἀγία
Μαρίνα).Βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τό νησί καί συγκεκριµένα ἀπέναντι ἀπό τήν
Ἀµµοπούλη.Μέ τό ῐδιο νοµα καί ἡ συνοικία τῶν γύρω σπιτιῶν.
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Ν ε ρ ο µ ά ν α(ἡ).Πλούσια παλαιότερα πηγή ἀπό τήν ὁποία
ὑδρευόταν ἡ πόλις µέ ὑδραγωγεῖο κληροδοσίας τοῦ Μεγ.Εὐεργέτου
Βασ.Βασιλᾶ._

Ν η σ ί τοῦ Παποῦ(τό).Βραχονησάκι στό ἀριστερό τοῦ
Καµινιοῦ,κάτω ἀπό τό σπίτι τοῦ Παπασταύρου (τό τελευταῖο εἶναι παληά
Κουλια χτισµένη πάνω σέ βράχο).˘Αγνωστη ἡ προέλευσις τοῦ ὀνόµατος._

Ν η σ ί τῆς Γιαγιᾶς (τό).Μικρότερο βραχονησάκι ἀπό τό
προηγούµενο παραπλεύρως του.Καί στά δύο πηγαίνει κανένας ᾰµα ξυπολυθῇ
καί βραχῇ ω̆ς τά γόνατα._

Ὀ µ π ρ έ λ λ α (ἡ).Βραχονησάκι πέρα ἀπό τόν κάβο τοῦ
Σαρακήνικου κάπου να µίλι.Ἐπάνω εἶναι ἐξωγκωµένος καί στρογγυλός καί
γύρω-γύρω στή βάσι ξω ἀπό τό νερό φαγωµένος καί στενός τσι πού ἀπό
µακρυά φαίνεται σάν ὀµπρέλλα η̆ µανιτάρι._

Π α π ύ ρ η (τοῦ).Συνοικία µέσα στήν Πάργα,λίγο πρίν ἀπό τό
τουρκοπάζαρο κι ᾿ ἀνάµεσα ἀπό τό δρόµο τοῦ Κάστρου καί τόν κεντρικό πρός τό
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.Πῆρε τό νοµα ἀπό τήν ἐκκλησοῦλα τοῦ Ἀγίου Νικολάου πού
στούς Παπύρηδες(παληά Παργινή οἰκογένεια)._

Π α λ η ό κ α σ τ ρ ο (τό)Ἐρείπια πάνω στό λοφίσκο Λιθίτσα πού
κάηκε ἀπό τόν Ἀλβανό Μπέϊκο κατά τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰῶνος,γιά νά
τό Κάστρο τῆς Πάργας µέ τά 4 κανόνια του πού εἶχε ἐγκαταστήσει
πάνω.Παρά τίς προσπάθειές του καί τίς σοβαρές ἀπώλειες τῶν ἀµυνόµενων δέν
κατόρθωσε νά καταλάβη τήν πόλι.

Π αλ η ό κ α σ τ ρ ο τοῦ Νησιοῦ(τό).Γαλλικό κάστρο στόν δυτικό
διδύµους βράχους τοῦ νησιοῦ τῆς Παναγίας.Κτίστηκε ἀπό τό στρατηγό τοῦ
Μεγ.Ναπολέοντος Καίσαρα Μπερτιέ.Φέρει γραµµένη σέ πλάκα πάνω ἀπό
του τή φράσι: de’fense dela patrie

καί τό τος 1808.

Π α λ η ό π α ρ γ α (ἡ).Ἐρείπια τῆς παλαιᾶς Πάργας πού πρῶτα
ἦταν πάνω στό Μπετζοβολιό καί ἐγκαταλείφθη κατά τίς ἀρχές του 14ου
αἰώνα.Ἡ παράδοσις ἀναφέρει τι κάποιος βοσκός ππού κατέβηκε στήν παραλία
ν᾿ ἀρµυρήσῃ τά γίδια στή θάλασσα βρῆκε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού τήν
πῆρε ἀπό τήν ἐκκλησία τῆς πόλεως(τῆς Παληόπαργας)καί τήν πῆγε
ἐπάνω.Τό θαῦµα µως ἐπαναλήφθη τρεῖς φορές καί τσι θεωρήθηκε σάν
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ἐπιθυµία τῆς Παναγίας νά κατεβῇ λη ἡ πόλις στή θάλασσα που,ἐπί
πλέον,εἶχε ἐκ φύσεως καλλίτερη ᾰµυνα.

Π ά ρ γ α (ἡ).Ἀναφέρω ἐνδεικτικά καί χωρίς σχόλια τίς συνήθως
ἀναφερόµενες ἐκδοχές γιά τήν προέλευσι τοῦ ὀνόµατος ἀπό
παραφθορά,ἀναγραµατισµό
κλπ.”Παράγειος”,”Παραγαία”,”˘Υπαργος”,”᾿Επαραγώς”,”παραγωγός”,
prag

Π α υ λ ο ῦ κ ε ς(οἱ).∆ύο βραχονησάκια στό νοτιοδυτικό µέρος τοῦ
λιµανιοῦ ἀνάµεσα ἀπό τό Γαλλικό Κάστρο καί τά τρία Λιθαράκια.Βλέποντάς
τα ἀπό τήν Πάργα,τό να χει καµπυλόγραµµο σχῆµα µέ µερικά πουρνάρια
καί ἀγριοχόρταρα στή κορφή του καί τό ᾰλλο ὀρθογώνιο τριγώνου µέ τή βάσι
πρός τόν οὐρανό καί πρός τά δυτικά,˘Αγνωστη ἡ προέλευσις τοῦ ὀνόµατος.

Π έ τ σ α τοῦ Βάλτου(τά).Κοµµάτια(ἰτ pezzo) ἀπό βράχια πού χουν
τοποθετηθῆ ἀπό παλαιά στό δεξιό τµῆµα τοῦ κόλπου τοῦ Βάλτου καί
ἀποτελοῦν να προσωρινό ἡµισφαλές λιµανάκι.Τό µέρος λέγεται καί
“Λιµανάκι”γιά διάκρισι ἀπό τό λιµάνι στήν πόλι πού δέν εἶναι µως, καίτοι
µεγαλύτερο,τόσο ἀσφαλές σο τό µοκρό.

226

Π λ α κ ε ρ ό(τό).Παράλιο τµῆµα ἀνάµεσα ἀπό τ᾿ κυπαρίσσι τοῦ
Τούρκου καί τόν Κάβο τοῦ Μοναστηριοῦ ἐπίπεδο σάν πλακερό(γι ᾿ αὑτό καί τό
νοµα του)._

Π ο λ υ θ ρ ό ν α(ἡ).Βράχος στό Κρυονέρι ἀπό κάτασπρη πέτρ πού χει
τό σχῆµα τῆς πολυθρόνας.Παλαιότερα ἦταν ὁλόκληρος µέσα στό νερό ἀλλά
τώρα χει προσχωθῆ(πως καί τά περισσότερα βράχια τοῦ Κρυονεριοῦ) .Ἀπό
τίς πέτρες πού κατεβάζει τό ποταµάκι πού πρῶτα χυνόταν ἀνατολικά τοῦ ἉϊΘανασιοῦ καί τό γύρισαν (ἐδῶ καί 30 περίπου χρόνια)στό Κρυονέρι.

Π ρ ι ό ν ι (τό).᾿Ακρωτήριο(Κάβος) πού χωρίζει τή µεγάλη Πωγωνιά
ἀπό τοῦ Λιχνοῦ.Πῆρε τό νοµα ἀπό τό σχῆµα του πού εἶναι σάν ἀνάποδο πριόνι
µέ τεράστια δόντια.

Π ω γ ω ν ι ά(ἡ) καί Μπωγωνιά(µικρή καί µεγάλη).∆ύο κόλποι
ἀνοιχτοί ἀπό τίς ὁποῖες ξεκινᾶνε δύο ἐλαιόφυτες χαράδρες πού καταλήγουν στό
λόγγο καί στό ῠψωµα τῆς Ἀγίας Ἑλένης.Τό νοµα ἀπό τό σχῆµα
τους(πωγωνοειδές)._

227

Ρ ό κ ι α (τά).Βραχώδης παραλία µετά τόν κάβο τῆς Κερέντζας καί
πρός τή µεριά τῆς Πάργας.Τό νοµα προέρχεται ἀπό τήν ἰταλ.λέξι:
rocchio=βράχος,γκρεµός.

Σ α π ο ῦ ν ι (τό).˘Ενα ὀρθογώνιο κοµµάτι ἀσπρογκρίζου
βράχου.διαστάσεων 70-50-10 πόντους περίπου,σάν κολληµένο µεγάλο σαποῦνι
ἐπάνω στή γκριζόµαυρη ἀνατολική πλευρά τοῦ Κάστρου,δυό µέτρα πάνω ἀπό
τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας._

Σ α ρ α κ ή ν ι κ ο καί Σ α ρ α κ ή ν ι(τό) .Παραλιακή κοιλάδα
νοτιοδυτικά τῆς Πάργας κάτω ἀπό τήν Ἁγία(Ἁγιώτικο),µέ µικρό λιµανάκι καί
ἀµµουδιά.Ἀποτελοῦσε πάντοτε τό ὀρµητήριο τῶν Σαρακηνῶν πειρατῶν.

Σ κ α λ ο γ α ϊ δ ο ύ ρ α (ἡ)Ἐλαιόφυτη περιοχή.

Σ κ έ µ π ι τοῦ Κ ασήµ Ἀγᾶ (τό).Βραχώδης περιοχή.Ἀπό τό νοµα
ἀλβανοῦ κτηνοτρόφου(“Σκέµπι” στήν Ἀλβανική σηµαίνει “Βράχος”).
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Σ κ έ µ π ι Ντέγκο (τό)βλ.προηγ.Ἀπό τό νοµα τοῦ ἰδιοκτήτη._

Σ κ ο ρ δ ᾶ ς (ὁ) .Μεγάλος βράχος-νησί ῠψους πάνω ἀπό 10 µέτρα
(ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας) ἀνάµεσα ἀπό τό νησί τῆς
Παναγίας(Ἀµµοπούλη)καί τόν Κάβο τοῦ Ἀϊ-Θανάση.˘Ωνοµάστηκε µᾶλλον γιά
νά διακρίνεται ἀπό τόν Κρεµµυδᾶ πού εἶναι φαγωµένος γύρω-γύρω ἀπό τήν
θάλασσα µέ φαλακρή κορυφή να ἐξώγκωµα σάν µύτη,να βαθούλωµα ἀπό
κάτω της καί κάτι σκινάρια σάν µάτια δίνει τήν ἐντύπωσι νεκροκεφαλῆς.Κοντά
του καί πρός τή µεριά τοῦ Ἀϊ-Θανάση χει µιά ξέρα (ῠφαλο)πού πῆρε τό νοµα
του “Ξέρα τοῦ Σκορδᾶ.”_

Σ π ι τ ά λ ι α(τά) Ἐλαιόφυτη περιοχή.˘Εχει ἐρείπια ἀπό παλαιά
κτισµατα πού ἦταν σανατόρια(ἰταλ. ospedale) πού τά εἶχαν χτίσει οἱ πρῶτοι
ᾰποικοι µετά τήν ἀναχώρησι τῶν Παργινῶν.Βρίσκεται λίγο µετά τόν Κάβο τοῦ
Μοναστηριοῦ.

Σ π λ ά ν τ ζ α (ἡ).Παλαιά ὀνοµασία(Σλάυϊκη κατά πάσαν
πιθανότητα)τοῦ σηµερινοῦ χωριοῦ Ἀµµουδιά πού βρίσκεται κοντά στήν δεξιά
χθη στίς ἐκβολές τοῦ Ἀχέροντος.Εἶχε παλαιότερα µεγάλη ἐµπορική κίνηση
καί ἐµπορικές συναλλαγές µέ τήν Πάργα ἀπό τήν ὀποία ἐφωδιαζόταν λη ἡ
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ενδοχώρα της.Ἐξαίρετος ψαρότοπος(βλ.ψαρέµατα-Σαρδέλλα). Spiaggia
=ἀµµουδιά_

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ό (τό).Βραχονησάκι παλαιότερα πού τώρα ἑνώθηκε
µέ τήν στεριά ἀπό πρόσχωσι τοῦ ποταµοῦ τοῦ Κρυονεριοῦ στήν ἀριστερή
πλευρά τοῦ ὁποῖου καί βρίσκεται.˘Εχει στρογγυλή κάτοψι(γι ᾿ αὑτό καί τό
νοµα του)καί σχεδόν παραβολική πλάγια ψι,µέ διάµετρο περί τά 15 µέτρα
καί ῠψος 3._

Σ ώ σ τ η ς -˘Αϊ (ὁ)Ἀπόκρηµνος βράχος µέ µεγάλο σκάσµα σάν
κοµµένο µαχαῖρι(κάπου 50 µέτρα ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας)πού ἐκεῖ
µέσα εἶναι χτισµένο ἐκκλησάκι.Εἶναι σέ ἀπόστασι 2 µίλια περίπου ἀπό τήν
Πάργα.Τόχτισε στά παληά κάποιος καπετάνιος πού εἰσακούστηκαν οἱ
προσευχές του καί σώθηκε ἀπό φουρτούνα._

Τ α µ π ο ύ ρ ι (τό).Παλαιό τούρκικο φυλάκιο.(Λεξ.Τουρκική)._
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Τ ε λ ω ν ε ῖ ο.Τούρκικο(τό).Παλαιό κτίσµα (τώρα ἐρείπιο)πού
ἐχρησιµοποιεῖτο γιά τελωνεῖο.Κατασκευάστηκε ἀπό τούς Παργινούς κατά τόµ
170 αἰῶνα,τήν ἐποχή δηλαδή τής µεγαλύτερης ἐµπορικῆς ἀκµῆς τῆς Πάργας._

Τ ο υ ρ κ ο π ά ζ α ρ ο (τό)˘Ολη ἡ συνοικία ἀπάνω στό λαιµό πού
σχηµατίζεται ἀπό τό Κάστρο µέχρι τή δεξαµενή τοῦ
δηµ.ὑδραγωγείου.Ὠνοµάστηκε ἀπό τούς Τούρκους πού κατά πλειονότητα
ἐκατοικοῦσαν ἐκεῖ παλαιότερα,εἶχαν δικά τους καταστήµατα καί καφενεῖα.

Τ ζ α µ ί (τό).Μουσουλµανικό τέµενος πού κατεδαφίστηκε µετά τήν
καταστροφή τοῦ µιναρέ του ἀπό κεραυνό.Ἐχτίστηκε ἀπό τούς Τούρκους στά
ἐρείπια τοῦ Χριστιανικοῦ Ναοῦ “Τοῦ Παντοκράτορος”.Κοντά στό τζαµί (πού
εἶναι ἐπιµέρους συνοικία τοῦ τουρκοπάζαρου)ὑπῆρχε καί ὁµώνυµη βρύση “τοῦ
Τζαµιοῦ” καί µεγαλοπρεπής πλάτανος ὁµώνυµος κι ᾿ αὑτός,πού στά παληά
χρόνια ἦταν πολύ ψηλός καί,παθαίνοντας ζηµιές ἀπό φωτιά χει µαραζώσει
καί σκάφτηκε ὁ κορµός του.

Τ ζ ο ύ ν τ α (ἡ) τοῦ Κάστρου.Εὐδιάκριτο παρέκταµα τοῦ Κάστρου πού
συνεχίζει κάπως πάνω στή θάλασσα.Ἀπό τήν Ἰταλ.Λέξι gunta
(βλ.ναυτ.ὁρολογία)
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Τρία

Λ ι θ α ρ ά κ ι α (τά).Συγκρότηµα ἀπό τέσσερις βράχους

µπροστά στή νοτιοδυτική εῐσοδο τοῦ λιµανιοῦ τῆς Πάργας σέ ἀπόστασι 600 µ.
περίπου ἀπό τήν παραλία.Λέγονται τρία ἐνῶ εἶναι τέσσερα λιθάρια γιατί ἀπό
τήν παραλία καί λη τήν Πάργα σχεδόν φαίνονται τρία(τό µικρότερο ἀπό τά
τέσσερα προβάλλεται πάνω στ᾿ ᾰλλα.)

Τ ρ ά φ ο ς (ὁ) Συνοικία τῆς πόλεως πρός τά βόρεια της.Λέγεται τσι
ἀπό τό χείµαρρο τοῦ Ἀγίου Νικολάου πού περνάει καί τήν ἀφήνει ἀριστερά
του._

Τ ρ ό κ ο λ ο (τό).Συνοικία στόν ἀνήφορο ἀπό τόν κεντρικό δρόµο πού
πάει πρός τό τουρκοπάζαρο.Ὠνοµάστηκε ἀπό τό ξύλινο πιεστήριο
(Τρόκολο)πού ὑπῆρχε ἐκεῖ (τώρα ὁµώνυµη ἀποθήκη τοῦ ∆ήµου)._

Τ ρ υ π η µ έ ν η Γράβα(ἡ) .Σπηλιά στόν κολπίσκο τοῦ Λιχνοῦ.Τό
νοµα ἀπό τίς πολλές τρύπες ἐπικοινωνίας πού χει ἡ σπηλιά._

Τ ρ υ π η τ ό (τό)Καλλιεργήσιµη κτασι τῆς Ἀγίας Κυριακῆς πού
εὐρίσκεται λη σέ βαθύπεδο._
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Τ σ α ο ύ σ η τ η βρύση (στοῦ).Βρύση πού εἶχε φτιάξει τοῦρκος
λοχίας.

Φ ά ρ ο ς (ὁ).Νοτιοδυτικό τµῆµα τοῦ Κάστρου,πού πῆρε τό νοµα ἀπό
αὐτόµατο φάρο πού εἶναι ἐγκατεστηµένος ἀπό χρόνια.

Φ α λ ό π α (ἡ).Ἐλαιόφυτη περιοχή στή χαράδρα κοντά στή Ζήβολι
κάτω ἀπό τό βράχο της.(ἰταλ. Falla=ρωγµή,σχισµή.)

Φ λ ά ρ ο ς (ὁ).Παράλιος βράχος κάτω ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη ,πρίν
ἀπό τή µεγάλη Μπωγωνιά,πού πῆρε τό νοµα ἀπό τό σχῆµα του πού µοιάζει
καπέλλο φλάρου(καθολιοῦ παπά)._

Φ ρ α γ κ α π ή δ η µ α(τό) .Παράλιος βράχος µέ ἀπότοµη
κατάπτωσι πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας σέ µεγάλο ῠψος .Πῆρε τό
νοµα ἀπό µερικούς Γάλλους (φράγκους)πού ἐπήδησαν ἀπό κεῖ γιά νά σωθοῦν
ἀπό τούς Τουρκαλβανούς τοῦ Ἀλῆ-πασσᾶ.Οἱ Γάλλοι αὐτοί εἶχαν βγῆ ἀπό τό
Κάστρο καί εἶχαν πάει στήν περιοχή αὑτή γιά νά µαζέψουν ξύλα γιά τίς
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ἀνάγκες τους,ὁπότε τούς ἐπετέθησαν αἰφνιδιαστικά καί ἀναγκάστηκαν νά
πηδήσουν.Τό γεγονός πρέπει νά γινε γύρω στά 1808 µέ 1814.

Φ υ σ α ρ ι ά (ἡ).Παράλια περιοχή ἀνάµεσα ἀπό τά Ρόκια καί τόν
Γιαννάκη.Εἶναι τό σηµεῖο πού ὁ κόλπος τοῦ Ἀϊ- Γιαννάκη “σουρώνει”λον τόν
ἀγέρα(τό κατεβατό κυρίως) γι ᾿ αὑτό ἐπῆρε καί τνοµα._

Χ α γ ι ό π ο υ λ ο (τό).Βραχώδης ἀκτή, µέ ᾰγνωστη τήν προέλευση
τοῦ ὀνόµατος._

Χ ε λ ώ ν α (ἡ) ,Παράλιος βράχος στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ κόλπου
τοῦ Κρυονεριοῦ,πού πῆρε τό νοµα ἀπό τό σχῆµα του._

Χ ο ρ τ α ρ έ ν ι α (ἡ) .Ξέρα στή ἀνατολική πλευρά τοῦ Κάστρου καί
κοντά στήν παραλία Γράβας-Καµινιοῦ,κατάφυτη ἀπό θαλασσινά χορτάρια._

ΝΙΚΟΛ. ΧΡ.

ΤΣΑΚΑΣ

