
Η ιστορία της αλιείας στην Καβάλα 

• Οι πρώτοι τρατάρηδες ήρθαν στην Καβάλα 
μετά το  1914 και κυρίως μετά το 1922 από 
την Αγία Παρασκευή  του Τσεσμέ της Μ. 
Ασίας, που ήταν ένα παραθαλάσσιο χωριό  με 
αμιγή ελληνικό πληθυσμό 5000 κατοίκων. 

• Οι κάτοικοι  γνώριζαν τα μέρη της Καβάλας 
από παλιά ,καθώς από το 1913 είχαν την 
άδεια των τοπικών ελληνικών αρχών να 
ψαρεύουν στην περιοχή 



Η τράτα κι η ανεμότρατα  

• Μέχρι το  1914 οι κάτοικοι της Αγίας 
Παρασκευής γνώριζαν την τέχνη της αλιείας 
με τράτα και ανεμότρατα , γνώση που 
απέκτησαν  από τους Ιταλούς. Τράτες και 
ανεμότρατες όμως  δεν υπήρχαν τότε στην 
Ελλάδα. Η ελληνική αλιεία περιοριζόταν σε 
παραγάδια ,μανωμένα δίχτυα, συρτές, 
καθετές ,γρύπους, φλόμους και δυναμίτες. 



Εγκατάσταση στην Καβάλα 

• Στην Καβάλα λοιπόν εγκαταστάθηκαν 80-100 
οικογένειες που βρήκαν στέγη σε 
ανταλλάξιμα της Παναγίας ή έχτισαν σπίτια 
στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. 

• Ανάμεσα σ’ αυτές τις οικογένειες ήταν κι οι 
Τζoυμαίοι ( απόγονοι του άρχοντα της Αγ. 
Παρασκευής Τζούμα – Καπή ) οι οποίοι κατά 
καιρούς είχαν περισσότερα από 10 
τρατοκάικα , καθώς κι η οικογένεια Μανιού. 



Αύξηση παραγωγής 

• Με τον ερχομό των ψαράδικων προσφυγικών 
πληθυσμών αυξήθηκε η αλιευτική παραγωγή.  
Γύρω στα 1950 η παραγωγή  ξεπερνούσε τους 
1500 τόνους ψαριών .Περίπου 1500 άτομα 
εργάζονταν ως  αλιεργάτες, ιχθυέμποροι, 
μεταφορείς κιβωτοποιοί, υπάλληλοι κλπ. 



Η νέα εποχή 

• Όμως ο παραδοσιακός τρόπος ψαρέματος δεν 
κράτησε πολύ .Γύρω στα 1930 μπαίνουν στα 
καίκια οι πετρελαιομηχανές ,κατεβαίνουν τα 
πανιά κι από τις τράτες καταργούνται τα κουπιά. 

• Κατά το 1970-1980 τα νέα καίκια εξοπλίστηκαν 
με τα μέσα της μηχανικής και ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας ,περιορίστηκε η αλιευτική περίοδος 
κι άλλαξε η σύνθεση των πληρωμάτων. 

(Από το άρθρο του Κ.Λυκουρίνου «Οι τρατάρηδες 
της Καβάλας από την Αγία Παρασκευή του 
Τσεσμέ») 



Φωτογραφίες από το αρχείο της 
οικογένειας Μανιού Κυριάκου 

• Στις φωτογραφίες φαίνονται διάφορες 
εργασίες κατά τη διάρκεια  του ψαρέματος 
αλλά και εικόνες από το λιμάνι της Καβάλας. 

• Εργάστηκαν οι μαθητές Μανιός Στέφανος και 
Μανιός Νίκος με την καθοδήγηση της 
καθηγήτριας Κλουφά Παναγιώτας στα 
πλαίσια του προγράμματος < Περικλής> 



Παλιές εικόνες από το λιμάνι της 
Καβάλας 
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1915  φόρτωμα καπνών σε καΐκια 



Καβάλα 1916  



Το λιμάνι της Καβάλας 1927(ιστιοφόρες τράτες) 



Το λιμάνι της Καβάλας 1942 



Οι τράτες πριμνοδετημένες 



Γυναίκες μπαλώνουν δίχτυα 



Γυναίκες μπαλώνουν δίχτυα 



Η ώρα του στιγκαρίσματος ( μάζεμα του συρματόσχοινου που 
έχει σαν αποτέλεσμα  το κλείσιμο του διχτυού από κάτω) 



Προετοιμασία για το τσιμάρισμα(τράβηγμα του 
σάκου από τη θάλασσα) 



Το πλήρωμα τσιμέρνει (τραβάει το σάκο από τη 
θάλασσα) 



Το καΐκι παίρνει την καλάδα(το δίχτυ με τα ψάρια) 



Το πλήρωμα μπαλώνει τα δίχτυα 



Το πλήρωμα παίρνει την καλάδα( το δίχτυ γύρω από 
τα κοπάδια των ψαριών) 



Δολώνοντας παραγάδι ( τρόπος ψαρέματος με πολλά 
αγκίστρια) 



Πλήρωμα πλένει το δίχτυ 



΄Απλωμα   διχτυού 



Τράβηγμα πεζότρατας (γρύπος που σέρνεται στην 
ακτή με τα χέρια) 



Τσούρμο(πλήρωμα) σε γρι γρι 



Βάρκα σε γρι γρι ( καίκι που αλιεύει κυκλώνοντας τα 
κοπάδια των ψαριών με ένα μεγάλο δίχτυ) 



Μπουγιαντές πρυμιό γρι γρι( μεγάλη μηχανοκίνητη βάρκα 
που παλιότερα την τραβούσε από πίσω το γρι γρι και την 
χρησιμοποιούσαν για να μαζεύει ένα μέρος του διχτυού) 



Το καίκι των Γιάννη Φαρμάκη και Κώστα Κρητικού που 
μεταφέρει επιβάτες  κάνοντας το δρομολόγιο Καβάλα –

Λιμενάρια –δεκαετία του 1950 



Στη βάρκα 



Ψαρόβαρκα με πανί 



Οικογένεια ψαράδων 



Συνεργάστηκαν για την παρουσίαση  

Μανιός Στέφανος 

Μανιός Νίκος 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Κλουφά Παναγιώτα  


