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Το FTC είναι ακρωνύμιο του Fishing Therapy Club. Έμπνευση 
κυρίως του Ηλία Περδικούλη, ο οποίος φιλοτέχνησε και το σήμα με τα 
εννέα ψαράκια, που πήρε πνοή στην πορεία από αρκετούς φίλους που 
ακολούθησαν το εγχείρημα. Το σήμα αποτελεί συμβολικό σχεδιασμό 
της συλλογικότητας απέναντι στην ερασιτεχνική αλιεία ενώ το όνομα 
περιέχει ισχυρή δόση από αυτοσαρκαστικό χιούμορ που τελικά αποδί-
δει πραγματικά το νόημα του ψαρέματος για τον καθένα μας.

ο συλλογοσ ξεκίνησε σαν μια προ-
σπάθεια να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, 
όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι η ερασιτε-
χνική αλιεία από την ακτή είναι ένα χόμπι 
που μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επα-
φή με την φύση και τον εαυτό μας, αλλά 
και πως είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί μια 
νέα αντίληψη στον χώρο μας. Μια αντίλη-
ψη που να βασίζεται πρώτα από όλα στον 
σεβασμό της φύσης, στην προσπάθεια να 
εναρμονιστούμε μαζί της και όχι να την 
ανταγωνιστούμε. Να βρεθούμε με όσους 
έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια όνειρα, 
τους ίδιους έρωτες. Ο σύλλογος είναι μια 
ομάδα ανθρώπων. Στα πιστεύω μας είναι 
πως αυτή η ομάδα πρέπει να είναι πάντα 
μια παρέα, όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι. 
Η σύσφιξη των δεσμών φιλίας ανάμεσα 
στα μέλη μας είναι στην κορυφή των 
επιδιώξεών μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε 

ένας χώρος που να σπαράσσεται από 
στείρες αντιπαραθέσεις, που να γίνεται 
στίβος προσωπικών και μόνο επιδιώξεων 
και όχημα εξυπηρέτησης συμφερόντων. 
Από τις πρώτες δραστηριότητες που καθι-
έρωσε το FTC είναι η τακτική «ψαροσυνά-
ντηση», με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ 
των μελών, την ευκαιρία για ψάρεμα, 
την συζήτηση μεταξύ μας και την πρώτη 
ζύμωση των σκοπών μας. Οι ψαροσυ-
ναντήσεις μας είναι ένας καταξιωμένος 
«θεσμός» του συλλόγου μας και είναι 
ανοικτές σε όλους (πέρα των μελών του 
συλλόγου) , και γι' αυτές μπορούν να 
ενημερώνονται όσοι ενδιαφέρονται μέσα 
από την ιστοσελίδα μας www.ftc.gr. 

αν επιχειρησουμε να αναλύσουμε 
το ψάρεμα θα δούμε ότι είναι ένα χόμπι 
με πολλές ενδιαφέρουσες τεχνικές. 

Τεχνικές που άλλες έλκουν την καταγωγή 
τους από τα βάθη των αιώνων και 
άλλες ανιχνεύουν τις δυνατότητες των 
πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Από τους 
βασικούς στόχους μας είναι η αξιολό-
γηση, η επέκταση γνώσης των τεχνικών 
ερασιτεχνικής αλιείας και η κατανόηση 
των παραμέτρων της εκάστοτε τεχνικής.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα 
διάφορα σεμινάρια που προγραμματίζει 
το F.T.C. Έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
καιρούς εσωτερικά σεμινάρια μεταξύ των 
μελών του συλλόγου από ανθρώπους 
καταξιωμένους και γνώστες της εκάστοτε 
τεχνικής και πιλοτικά πραγματοποιήσαμε 
ένα σεμινάριο και για φίλους εκτός των 
μελών, με θέμα την Εγγλέζικη Τεχνική 
που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ν. Φιλαδέλφειας. 
Το σεμινάριο στέφθηκε από απόλυτη 
επιτυχία και παρόλο που ήταν το πρώτο 
που πραγματοποιήθηκε σε ευρύ κοινό 
έτυχε πολύ καλής αποδοχής από τον 
κόσμο. Μας βοήθησε να δούμε λάθη μας 
και να βάλουμε στόχους υψηλότερους 
ώστε στο μέλλον να οργανώσουμε 
καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα 
σεμινάρια. Ήδη προγραμματίζονται τα 
νέα σεμινάρια από τον σύλλογο μας με 

ποιο κοντινό αυτό της Τακτικής Αγώνων 
με Εγγλέζικο και Bolognese που θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 4ου 
Αγώνα Αλιείας Κορίνθου. Στόχος μας με 
αυτές τις εκδηλώσεις είναι η καλλιέργεια 
της ευγενούς άμιλλας, ο σεβασμός προς 
την φύση και η βελτίωση μας τεχνικά 
πάνω στο αγαπημένο μας χόμπυ.

τελοσ να αναφερουμε ότι τα 
μέλη του συλλόγου καθημερινά έρχονται 
σε επαφή μεταξύ τους μέσω της ιστο-
σελίδας μας www.ftc.gr. Το φόρουμ μάς 
δίνει την ευκαιρία για συζήτηση πάνω 
στο ψάρεμα (και όχι μόνο), την ανάλυση 
τεχνικών, προβλημάτων και λύσεων, 
θεμάτων του συλλόγου κ.λ.π. Μας δίνει 
την δυνατότητα να επικοινωνούμε δια-
δικτυακά καθημερινά και έχει βοηθήσει 
πολύ στον δεσμό μεταξύ των μελών του 
συλλόγου. 
Το φόρουμ αποτελεί για εμάς την 
ευκαιρία να στείλουμε μία από τις πρώτες 
καλημέρες της ημέρας στην υπόλοιπη 
παρέα του FTC, να ξεφύγουμε από 
την καθημερινότητα και τα άγχη της 
και να μιλήσουμε με ανθρώπους που 
κουβαλάνε την ίδια τρέλα με εμάς.
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αγωνιστικεσ ανησυχιεσ
παρολο που δεν ειμαστε καν ανταγωνιστικοι

Στόχος μας είναι να δοθεί σε όλους τους υποψήφιους αγωνιζόμε-
νους ψαράδες, έμπειρους ή άπειρους, το ίδιο πλεονέκτημα πληρο-
φορίας, ως προς τον εξοπλισμό αλλά και την τακτική που μπορούν 
να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Εγγλέζικου ή και 
Bolognese, περιορίζοντας όσο το δυνατόν τον παράγοντα τύχη. Δεν 
αποτελεί πιστό οδηγό, αλλά φιλικές συμβουλές, προερχόμενες από 
εραστές της τέχνης του ψαρέματος και απευθύνονται σε γνώστες και 
λάτρεις των τεχνικών του Εγγλέζικου και του Bolognese

συνταξη – εισηγηση: Γιάννης Γιατράκος, Δημήτρης Αντύπας
επιμελεια project: Πάνος Κοτσόκολος
φωτογραφια: Ηλίας Χατζηγεωργίου
art & design: Σπύρος Πολυκανδριώτης
concept/εκτελεση: Fishing Therapy Club

ευχαριστουμε για την πολυτιμη βοηθεια και υποστηριξη τουσ:
Κώστα Καστρινό, Ηλία Σούκουλη, Χρήστο Στέρτσιο, Ηλία Περδικούλη

 η γνώση είναι δύναμη και πρέπει 
να  μοιράζεται ισότιμα 

7
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κωδικασ δεοντολογιασ
αγωνιζομενων και κριτων

σκοποσ των κριτων πριν και κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η φροντίδα 
για τη σωστή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα. Η ισότιμη 
μεταχείριση και η διόρθωση τυχαίων λαθών των διαγω-
νιζομένων, η συνεχής παροχή συμβουλών και η πάσης 
φύσεως διευκόλυνσή τους στα πλαίσια του δυνατού, είναι 
ο στόχος όλων των παραπάνω.

οι αγωνιζομενοι από την πλευρά τους, οφείλουν να 
προσέχουν τη θάλασσα και να μην πετάνε μέσα διάφο-
ρα σκουπίδια, οφείλουν να σέβονται τα αλιεύματά τους 
με τον τρόπο που τους αρμόζει, να διατηρούν τον τόπο 
που τους φιλοξενεί καθαρό, να σέβονται και να βοηθούν 
όποτε χρειαστεί τους συναγωνιστές τους και να συμ-
μορφώνονται στις παρατηρήσεις των κριτών.

οταν καποιοσ αγωνιζομενοσ πιάσει κάποιο ψάρι 
μεγάλου μεγέθους το οποίο κατά τη διάρκεια της μάχης 
χαράξει πορεία προς κάποια διπλανή αγωνιστική θέση, 
τότε οι διπλανοί αγωνιζόμενοι οφείλουν να μαζέψουν 

τις αρματωσιές τους και να δώσουν στον διπλανό ψαρά 
το χώρο και το πλεονέκτημα να φέρει το ψάρι στην από-
χη του (fairplay). Αν για κάποιο λόγο δεν προλάβουν 
να μαζέψουν και μπερδευτούν οι πετονιές μεταξύ τους, 
τότε οφείλουν να ανοίξουν το pick-up του μηχανισμού 
τους και να περιμένουν μέχρι να βγει το ψάρι.

oλοι οι αγωνιζoμενοι οφείλουν να μαζεύουν συνε-
χώς τα μπόσικα της πετονιάς τους που δημιουργούνται 
μεταξύ της μύτης του καλαμιού και του φελλού τους, 
έτσι ώστε να μη πηγαίνουν στις νοητές ψαρεύτρες των 
διπλανών διαγωνιζόμενων και δημιουργούνται αναίτια 
μπερδέματα και καθυστερήσεις.

mε την ευκαιρiα αυτοy του αγωνα, θεωρούμε πως 
είναι καιρός να δημιουργηθεί ένας κώδικας δεοντολο-
γίας και συμπεριφοράς που θα μπορεί να ακολουθεί ο 
κάθε ερασιτέχνης ψαράς στις ψαρευτικές του συνεδρί-
ες. Γιατί εσύ, εμείς και τελικά όλοι μαζί, θα κάνουμε τη 
διαφορά που θα οδηγήσει το ερασιτεχνικό ψάρεμα σ’ 
ένα καλύτερο μέλλον, για εμάς και τα παιδιά μας.

 Όλοι πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς 
μας πρεσβευτές της ευγενής  

απασχόλησης του ψαρέματος! 
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εγγλεζικο η bolognese;
γιατι η καθε τεχνικη εχει και τα πλεονεκτηματα τησ

Ο κύριος λόγος επιλογής τεχνικής, είναι η απόσταση ψαρέματος που 
επιλέγουμε. Σε μακρινές αποστάσεις χρησιμοποιούμε την εγγλέζικη 
τεχνική, ενώ σε κοντινές αποστάσεις ακολουθούμε τη μέθοδο του 
Bolognese.

 

Με αυτό τον τρόπο, εκμεταλλευόμαστε το μεγάλο μήκος του 
Bolognese καλαμιού, την ικανότητα ρίψης ενός waggler φελλού και 
την αποτελεσματικότητα της σταθερής αρματωσιάς.

 μπορούμε όμως για παράδειγμα, να 
παντρέψουμε τις δύο παραπάνω τεχνικές, 
χρησιμοποιώντας bolognese καλάμι με waggler 
φελλό, όταν κρίνουμε ότι το ψαρευτικό βάθος, μας 
επιτρέπει τη χρήση σταθερής αρματωσιάς 

11
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ο καιροσ
«Σημαντικό ρόλο επίσης στην επιλογή 
κάποιας από τις παραπάνω τεχνικές, 
αποτελούν και οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν κατά την διάρκεια του αγώνα. 
Ο δυνατός αέρας στην πλάτη ή και 
κόντρα και το δυνατό υποθαλάσσιο ή και 
επιφανειακό ρεύμα, ευνοούν τη χρήση 
της τεχνικής του Bolognese, καθώς ο 
φελλός ελέγχεται αποτελεσματικότερα, 

όταν ψαρεύουμε σε κοντινή απόσταση 
από τη μύτη του καλαμιού. Για τους 
τολμηρούς που θα επιμείνουν στο 
εγγλέζικο ψάρεμα σε μεγαλύτερη 
απόσταση, τότε θα πρέπει να κρατούν 
συνεχώς βυθισμένη την μύτη του 
καλαμιού τους και να τραβάνε τα μπόσικα 
στη βυθισμένη πετονιά τους έως ότου 
αναγκαστούν να ξαναρίξουν μακριά».
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το καλαμι
«Επειδή δυστυχώς δεν είμαστε όλοι 
εισοδηματίες, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 
ένα εγγλέζικο καλάμι και ένα καλάμι 
Bolognese, τα οποία να είναι ιδανικά 
και ευέλικτα έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις περισσότερες 
περιπτώσεις που μπορούν να μας τύχουν 
σε συνθήκες αγώνα. Θα προτιμήσουμε 
ένα μεγάλου μήκους εγγλέζικο καλάμι με 
ημιπαραβολική δράση και casting weight 
έως 20 γραμμάρια, ενώ ένα μαλακό και 
παραβολικό καλάμι Bolognese μήκους 
6 μέτρων και casting weight έως 15 
γραμμάρια αποτελεί την ιδανική 

επιλογή για τις περισσότερες συνθήκες. 
Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με 
μπροστόφρενους ή πισόφρενους 
μηχανισμούς μεγέθους 1000 έως 2500, 
ανάλογα με τη προτίμηση του καθενός 
από εμάς. Τα βασικότερα κριτήρια ενός 
μηχανισμού μετά την επιλογή του είδους 
των φρένων, είναι το βάρος και η όσο το 
δυνατόν καλύτερη εφαρμογή – ταίριασμα 
στο χέρι μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, 
πως ο μηχανισμός είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του εξοπλισμού μας και μπορεί 
με καλή συντήρηση να μας συντροφεύει 
για πολύ καιρό ή ακόμα και χρόνια».

καταλληλοσ εξοπλισμοσ
για να μην υπαρχουν αδυναμοι κρικοι στην αλυσιδα

•  Aνάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τη κατά-
σταση των υδάτων, την απόσταση ψαρέματος, κοντά ή μακριά, 
χρησιμοποιούνται και ανάλογοι τύποι φελλών με συγκεκριμένα 
σχήματα, μεγέθη, σώματα, μήκη και υλικά κατασκευής. Στο παι-
χνίδι της επιλογής κατάλληλου φελλού, υπάρχει και παρακάτω ένα 
πρόβλημα. «Μολυβωμένοι ή αμολύβωτοι;»

•  Όταν ψαρεύουμε κοντά ή έχουμε το δυνατό αέρα στην πλάτη μας 
και το βάθος μας το επιτρέπει, χρησιμοποιούμε αμολύβωτους 
φελλούς λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας και του συνολικά μι-
κρότερου βάρους. Η ιδανική τους χρήση, προορίζεται για ψάρεμα 
με την εγγλέζικη τεχνική και προτιμάμε τη χρήση σταθερής αρμα-
τωσιάς. Στην περίπτωση ύπαρξης μεγάλου βάθους, οι συρόμενοι 
Bolognese φελλοί, αποτελούν μονόδρομο.

•  Σε στάσιμα ή αργά νερά με την ύπαρξη δηλαδή μικρής έντασης 
ρεύματος,  χρησιμοποιούμε φελλούς με μεγάλο σώμα χαμηλά στη 
βάση του φελλού μας, ενώ αντίθετα σε γρήγορα νερά, η διάμετρος 
του φελλού φαρδαίνει στην κορυφή. Όσο πιο απότομη είναι η κω-

 η επιλογή του φελλού, αποτελεί ουσιαστικά 
το βασικό και πιο σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα 
της πολυπλοκότητας των εν λόγω τεχνικών 
ψαρέματος, παρουσιάζοντας κάθετα και κινητικά 
με φυσικό τρόπο το δόλωμα μας, μειώνοντας στο 
ελάχιστο την καχυποψία των ψαριών, τη στιγμή 
που το δοκιμάζουν 

↩

17
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νικότητα, τόσο αυξάνεται και η αντοχή τους στο ρεύμα. Σε μεσαίες 
καταστάσεις χρησιμοποιούμε τους ίσιους φελλούς, εκτός και αν 
υπάρχει λόγος για διαφορετική επιλογή φελλού, η οποία εξαρτάται 
κυρίως από την εμπειρία ή τη …διάθεσή μας! Το φάρδος των διαμέ-
τρων τους, εξαρτάται από τον κυματισμό αλλά και από το μέγεθος 
και το είδος του δολώματός το οποίο με τη σειρά του, αλλάζει ανά-
λογα τον τόπο και το είδος του θηράματος που θέλουμε να πιάσου-
με στ’ αγκίστρια μας.

•  Οι σταθερές αρματωσιές παρέχουν καλύτερο έλεγχο του φελ-
λού. Ο τρόπος μονταρίσματος των σταθερών φελλών Bolognese 
σε συνδυασμό με το τρόπο κατασκευής τους, δηλαδή μεγάλα και 
λεπτά στελέχη στα οποία περνιούνται τα σιλικονούχα σωληνάκια 
σε συνδυασμό με μεγάλα ή μικρά σώματα όλων των σχημάτων, 
τους καθιστά την καλύτερη επιλογή, βάθους και επιτρεπόμενης 
απόστασης. Στον αντίποδα, για ψάρεμα σε απόσταση με σταθερή 
ή συρόμενη αρματωσιά, οι εγγλέζικοι φελλοί παρέχουν πολλές 
εναλλακτικές λύσεις για τις περισσότερες περιπτώσεις εκτός του 
χειρότερου καιρού. 

•  Ιδανικές επιλογές διαμέτρων πετονιάς με τις οποίες θα προτι-
μήσουμε να γεμίσουμε τους μηχανισμούς μας, είναι 0,16mm και 
0,18mm αντίστοιχα. Τη μεν 16άρα θα την συνδυάσουμε με το μα-
λακό Bolognese καλάμι ενώ την πιο δυνατή σε αντοχή 18άρα θα την 
προσαρμόσουμε στο πιο δυνατό εγγλέζικο καλάμι μας. Θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι βυθιζόμενες ενώ αν γίνεται ταυτόχρονα να εί-
ναι και αρκετά μαλακές για να αγκαλιάζουν οι σπείρες τους σφιχτά 

ο φελλοσ
Τρεις είναι οι βασικότεροι λόγοι που 
επιλέγουμε φελλό. Ο πρώτος είναι 
η ικανότητα ρίψης του φελλού και 
έχει να κάνει με την απόσταση που 
σκοπεύουμε να ψαρέψουμε αλλά και 
τις καιρικές συνθήκες. Είναι παράλογο, 
να χρησιμοποιούμε φελλούς με μεγάλο 
βάρος ψαρεύοντας πολύ κοντά, όταν 
το λογικότερο θα ήταν να δουλέψουμε 
φελλό με μικρότερο βάρος και άρα 
μεγαλύτερη ευαισθησία. Ο δεύτερος 
λόγος, είναι η ένδειξη τσιμπήματος κάτι 
που έχει να κάνει με το χρώμα και το 
πάχος της αντένας ή του σώματος του 
φελλού που προεξέχει από το νερό 
και επιλέγεται με βάση την απόσταση 
που ψαρεύουμε. Δεν έχει νόημα να 
προσπαθούμε να ψαρέψουμε σε πολύ 
μακρινή απόσταση και να μην βλέπουμε 
το τσίμπημα, έχοντας ερματίσει το φελλό 
στο όριο, όταν θα μπορούσαμε π.χ. με 
τη χρήση βοηθητικής κεραίας, να έχουμε 
λύσει το πρόβλημα αυτό. Ο τρίτος λόγος 
είναι η παρουσίαση του δολώματος 
μας, η οποία είναι άρτια συνδεδεμένη με 
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
(επιφανειακό – υποθαλάσσιο ρεύμα) και 
το βάθος που ψαρεύουμε (σταθερή ή 
συρόμενη αρματωσιά). Όλα τα παραπάνω, 
καθορίζουν στο κατά πόσο πονηρεύεται 
ένα ψάρι την ώρα που δοκιμάζει το 
δόλωμά μας (ευαισθησία συνολικού 
στησίματος = άνωση φελλού + βάρος 
ερματίσματος).↩

 για ψάρεμα σε μεγάλο βάθος, οι συρόμενες 
αρματωσιές αποτελούν μονόδρομο 
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τις μπομπίνες των μηχανισμών μας. Τα παράμαλλα μας, θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από Fluorocarbon και να κυμαίνονται σε 
διαμέτρους από 0,12mm έως 0,18mm.

 
•  Αγκίστρια θα πρέπει να έχουμε μαζί μας τουλάχιστον δυο 

– τρεις διαφορετικούς τύπους και σε μια γκάμα μεγέθους η 
οποία να κυμαίνεται σε νούμερα από Νο 16 έως Νο 10. Τα νού-
μερα των αγκιστριών συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαμέ-
τρους παράμαλλων. Τα μικρότερα νούμερα αγκιστριών, προ-
τείνεται να είναι λεπτά, με μικρό στέλεχος και μεγάλο άνοιγμα 
τελειώνοντας σε διατρητική ακίδα και μικρό αρπάδι. Τα μεγα-
λύτερα νούμερα, μπορούν να είναι κατασκευασμένα από ισχυ-
ρότερο υλικό με χημική επεξεργασία, μεγαλύτερο στέλεχος 
συνδυασμένο με μικρότερο άνοιγμα και απότομη γωνία ακίδας.  

καθώς λόγω μεγέθους συμπεριφέρονται καλύτερα από τα μικρότε-
ρα, τα οποία θεωρούμε πως το δέσιμο σε παλέτα, εξαλείφει μεγάλο 
μέρος προβλημάτων και ειδικότερα σε ότι έχει σχέση με τη φάση 
καρφώματος.

 τα μεγάλα νούμερα αγκιστριών, μπορούν επίσης 
να έχουν κρίκο στο δέσιμο αντί για παλέτα 

21
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χρωματολογιο
Χρωματικά, τις πρώτες πρωινές ώρες 
όπου το φως είναι χαμηλό προτιμούμε 
σκούρες μαλάγρες σε κοκκινωπό ή 
ακόμα και πρασινωπό ή καφέ χρώμα που 
μπερδεύεται με το χρώμα των νερών και 
τη σύσταση του βυθού. Όσο προχωράει 
η ημέρα και το φως δυναμώνει, 
προτιμούμε πιο έντονα χρώματα όπως 
άσπρα ή κίτρινα, καθώς μ’ αυτό τον 
τρόπο προσελκύουμε γρηγορότερα τα 
ψάρια στην ψαρεύτρα μας, χωρίς να τα 
ξενίζουμε ιδιαίτερα.

γευσεισ και αρωματα
διοτι τρωγοντασ ερχεται και η ορεξη

•  Τακτικό μαλάγρωμα, είναι το μαλάγρωμα με χρονική συνέπεια και  
συγκεκριμενοποιημένη ποσότητα, τα οποία εναλλάσσονται σε συχνό-
τητα και ένταση ανάλογα πάντα με τη διατροφική συμπεριφορά των 
ψαριών. Κύριος σκοπός του μαλαγρώματος σε φάση αγώνα, είναι να 
προσελκύσει στην αρχή, έπειτα να συγκεντρώσει και στη συνέχεια να 
κρατήσει τα ψάρια σε συγκεκριμένο σημείο που έχουμε επιλέξει. 

•  Τα παραπάνω, μας αναγκάζουν να ακολουθήσουμε μια βαρετή 
διαδικασία με αυστηρό προγραμματισμό η οποία καταντάει τόσο 
κουραστική, που επιλεκτικά να την ξεχνάμε αφήνοντας τον συγκε-
κριμένο αγώνα να εξελιχθεί στη τύχη, ενώ μπορούμε πολύ απλά να 
την περιορίσουμε και σε λίγα λεπτά της ώρας να αλλάξουμε την 
έκβασή του. Ένας αγώνας, κρατάει συγκεκριμένες ώρες και σαν 
συμμετέχοντες, ψαρεύουμε και μαλαγρώνουμε συνεχώς από την 
αρχή έως και το τελευταίο λεπτό, έχοντας πάντα στο μυαλό μας το 
λόγο που βρεθήκαμε εκεί.

 
•  Για όσους επιλέξουν να ψαρέψουν με bigattini, θα πρέπει να συ-

μπεριλάβουν και το μαλάγρωμα του στον προγραμματισμό τους, 
συμπληρωματικά με το μαλάγρωμα με άλευρα. 

 μία σφεντονιά με λίγα bigattini στην αρχή 
του αγώνα ενώ συνεχίζουμε να μαλαγρώνουμε  
με την ίδια ποσότητα και στο ίδιο σημείο κάθε τρία 
λεπτά ασταμάτητα, χωρίς καμία παρέκκλιση από  
το συγκεκριμένο πρόγραμμα έως ότου αρχίσουν  
τα τσιμπήματα ↩
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↩

έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία λάσπης, η χρήση της οποίας πε-
ριορίζεται και προορίζεται μόνο για επιφάνεια και ίσως και λίγο στα 
μεσόνερα και φυσικά σε πολύ κοντινή και μόνο απόσταση από εμάς. 
Σε κανονική κατασκευή μαλάγρας, ισχύει πως όσο περισσότερο 
σφίγγουμε τις μπάλες της μαλάγρας, τόσο πιο πολύ εξασφαλίζουμε 
το γεγονός ότι θα αρχίσει να διαλύεται από το βυθό και προς τα πάνω 
ή και στη φορά του υποθαλάσσιου ρεύματος. Μία μικρή χούφτα 
bigattini ανακατεμένη με το μείγμα μας, προωθεί την πιο γρήγορη 
διάλυση της μπάλας, λόγω της ιδιότητας των μικροσκοπικών σκου-
ληκιών να τη διαλύουν με την κίνησή τους.

•  Στις περιπτώσεις όπου επιθυμούμε να διαλυθεί η μαλάγρα μας από 
την επιφάνεια του νερού έως τα μεσόνερα και φυσικά σε απόσταση 
δημιουργώντας ταυτόχρονα νέφος σε όλο το εύρος, τότε ελαχιστο-
ποιούμε την προσθήκη νερού στο μείγμα μας, αυξάνουμε ελάχιστα 
την ποσότητα των bigattini και σφίγγουμε με τα χέρια μας μέχρι 
να δέσει η μπάλα και να αντέξει στη βολή. Το επιθυμητό σχήμα 
μιας τέτοιας μπάλας είναι το σχήμα ενός πλακέ δίσκου ή καλύτερα 
σαν το σχήμα ενός μπιφτεκιού. Αναγκαστικά η ρίψη τους πραγμα-
τοποιείται με το χέρι έως το σημείο που φτάνουμε, ενώ στη περί-
πτωση που επιθυμούμε να ρίξουμε τη μαλάγρα μας με την ειδική 
σφεντόνα όσο πιο μακριά μπορούμε, τότε τη σφίγγουμε όσο πιο 
δυνατά γίνεται, δεν ρίχνουμε μέσα στο μείγμα bigattini και φτιά-

 είτε στη περίπτωση που μαλαγρώνουμε με 
bigattini, είτε στη περίπτωση που μαλαγρώνουμε 
με άλευρα, ψαρεύουμε μέχρι το σημείο που φτάνει 
η μαλάγρα μας. είναι άτοπο, να ψαρεύουμε μακριά 
και το μαλάγρωμα να μην φτάνει ούτε στη μισή 
απόσταση από την επιθυμητή 

   Τότε, διπλασιάζουμε την ποσότητα της σφεντονιάς μας και μειώ-
νουμε το διάστημα ρίψεων στα δύο περίπου λεπτά. Επανερχόμαστε 
στο αρχικό μας πρόγραμμα, όταν σταματάνε τα τσιμπήματα ή επα-
ναλαμβάνουμε αν ξαναρχίσουν τα ψάρια να τρώνε. Δεν σταματάμε 
το μαλάγρωμα για κανένα λόγο πριν τη λήξη του αγώνα.

•  Το μαλάγρωμα με άλευρα, έχει κι αυτό τη δικιά του τακτική. Αρχί-
ζουμε ρίχνοντας τουλάχιστον τρεις μεγάλες μπάλες μαλάγρας στο 
σημείο που θέλουμε να ψαρέψουμε και μετά μαλαγρώνουμε με μι-
κρότερες μπάλες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχοντας υπ’ όψιν 
μας ότι βάση του περιορισμού της ποσότητας που θέτουν οι κανο-
νισμοί του αγώνα, πρέπει να υπολογίσουμε να μας φτάσει μέχρι το 
τέλος. Το μόνο που μπορούμε και επιτρέπεται βάσει κανονισμού να 
κάνουμε, είναι να αυξήσουμε λίγο την ποσότητα των αλεύρων, προ-
σθέτοντας μέσα σ’ αυτά μια μικρή αλλά αρκετή ποσότητα ψιλής 
άμμου, προσέχοντας όμως να μην καταστρέψουμε με υπερβολική 
ποσότητα το μείγμα μας. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μη σφίγ-
γουν οι μπάλες της μαλάγρας από την άμμο και να διαλύονται στον 
αέρα, πριν καν φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Η μοναδι-
κή λύση που μπορεί να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, θα είναι 
να ρίξουμε μέσα στο μείγμα μας αρκετή ποσότητα ειδικής κόλλας, 
κάτι που όμως αν δεν το έχουμε ξανά κάνει, το πιθανότερο θα εί-
ναι να σπαταλήσουμε πολύτιμο χρόνο και να μην έχουμε το ιδανικό 
αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, προσοχή και τα πάντα με μέτρο.

•  Όσον αφορά την προσθήκη νερού στη μαλάγρα μας, θα πρέπει να 
γνωρίζουμε πως όσο περισσότερο νερό προσθέτουμε τόσο μεγαλώ-
νει και το ειδικό βάρος της με συνέπεια να διαλύεται πιο αργά, μέχρι 
το ιδανικό σημείο φυσικά. Περισσότερο νερό από το επιτρεπόμενο, 
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χνουμε κυλινδρικά σχήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην αε-
ροδυναμική ρίψη.

•  Ιδανικά, κατασκευάζουμε μαλάγρες δύο ή τριών συστατικών, για 
παράδειγμα μια λεπτόκοκκη, μια χοντρόκοκκη και ένα τέταρτο 
της συνολικής ποσότητας σε ημίυγρη μορφή, ενισχυμένες με ελά-
χιστα ενισχυτικά γεύσεων και αμινοξέα. Προσοχή στην αλόγιστη 
χρήση υπερβολικών δόσεων αμινοξέων, γιατί τα αποτελέσματα θα 
είναι αντίθετα από τα προσδοκώμενα. Επίσης, καλό θα είναι κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, να έχουμε περάσει τις μαλάγρες 
μας από την ειδική σήτα που υπάρχει γι’ αυτό το σκοπό, έτσι ώστε 
να αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο όλες οι γεύσεις και τα 
αρώματα αυτών. Για να διατηρηθούν οι μαλάγρες μας σε άριστη 
κατάσταση και να μην χάνουν την υγρασία τους, καλό θα ήταν να 
έχουμε φροντίσει να έχουμε μαζί μας μερικά πανιά ή μεγάλες πε-
τσέτες, με τις οποίες αφού τις βρέξουμε θα σκεπάσουμε μ’ αυτές 
τους κουβάδες και την ή τις μαλάγρες.
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bolognese
«Με τη τεχνική του 
Bolognese μπορούμε με 
το πιο αξιόπιστο τρόπο να 
μαζέψουμε και να δου-
λέψουμε κοντά μας είδη 
ψαριών όπως ο κέφαλος, 
ο σαργός, η τσιπούρα και 
η ούγενα. Στην περίπτωση 
που μαζέψουμε κέφαλους 
στην ψαρεύτρα μας, βυ-
θομετρούμε με το αγκίστρι 
μας όσο το δυνατόν πιο 
κοντά, στα 10 τουλάχιστον 
εκατοστά απόσταση από το 
βυθό, ενώ παράλληλα τους 
κρατάμε σε απόσταση ίση 

με το μήκος του καλαμιού 
μας. Στην ίδια απόσταση 
και ίσως λίγο ψηλότερα 
από το βυθό, μπορεί να τι-
μήσουν τσιπούρες ή ακόμα 
και λαβράκια το αγκίστρι 
μας. Τις ούγενες και τους 
σαργούς, προτιμάμε να 
τους ψαρεύουμε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά γίνεται 
στο μόλο, ενώ παράλληλα 
ανεβάζουμε το αγκίστρι 
μας στο ένα με δύο μέτρα 
ψηλότερα από το βυθό 
για να αποφύγουμε τα 
μικρόψαρα που βρίσκονται 
πατωτά, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα ενοχλητικά 
σκαλώματα – μπερδέματα 
και φυσικά άσκοπο χάσιμο 
χρόνου. Παράλληλα 
«σηκώνουμε» τα μεγάλα 
ψάρια με bigattini που 
ρίχνουμε μπροστά μας, 
για να τα αναγκάσουμε 
να ανταγωνιστούν μεταξύ 
τους για την τροφή. 
Στην περίπτωση που οι 
καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν είναι τέτοιες ώστε 
να δημιουργούνται μπρο-
στά μας μεγάλα κύματα τα 
οποία μας δυσκολεύουν, 
δεν εγκαταλείπουμε το ψά-

συμπεριφορα ψαριων
εγγυημενο αποτελεσμα οταν ο στοχοσ ειναι συγκεκριμενοσ

•  Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες στοχεύουν κυρίως 
οι αγωνιζόμενοι ψαράδες. Η κατηγορία των περισσότερων κιλών 
και η κατηγορία του μεγαλύτερου ψαριού. Δευτερεύουσες αλλά 
καθόλου ευκαταφρόνητες κατηγορίες όπως τα περισσότερα είδη 
ψαριών, συνήθως κερδίζονται από αγωνιζόμενους που αλλάζουν 
συνεχώς δολώματα, βάθος και απόσταση ψαρέματος.

•  Στη κατηγορία των περισσότερων κιλών ή ψαριών αν προτιμάτε, δεν 
είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα float fishing tournaments, κερδί-
ζουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα χοντρότερα σε διάμετρο παράμαλ-
λα. Και δεν είναι τυχαίο, καθώς φροντίζουν με τη μαλάγρα τους να 

ρεμα, αλλά αντίθετα εκμε-
ταλλευόμαστε τις αντίξοες 
συνθήκες με τέτοιο τρόπο, 
ώστε  να έχουμε τα καλύ-
τερα αποτελέσματα ενώ 
οι άλλοι απογοητευμένοι 
θ’ αρχίσουν σιγά - σιγά να 
εγκαταλείπουν. Ο τρόπος 
για να το πετύχουμε αυτό 
με τη χρήση Bolognese 
καλαμιού φυσικά, είναι 
να ερματίσουμε οριακά 
και ελάχιστα παραπάνω 
το φελλό μας (υπερ-
ερματισμός), έτσι ώστε να 
τον βουλιάξουμε ελαφρά 
και να αναγκάσουμε 
τα κύματα να μην τον 
ανεβοκατεβάζουν αλλά 

να παραμένει πάντα μέσα 
στο νερό. Με τον τρόπο 
αυτό, ο φελλός παραμένει 
σταθερός όπως και το 
δόλωμα στο τέλος της 
αρματωσιάς μας, το οποίο 
θα βρίσκεται πατωτά, με 
αποτέλεσμα τα ψάρια 
να μην πονηρεύονται 
καθόλου προσπαθώντας 
να φάνε ένα δόλωμα που 
ανεβοκατεβαίνει άτσαλα 
και σε μεγάλο ύψος, 
προκαλώντας υποψίες. 
Το μόνο μειονέκτημα της 
παραπάνω κατάστασης, 
είναι ότι μας αναγκάζει να 
έχουμε την προσοχή μας 
στραμμένη στο φελλό ενώ 

προσπαθούμε να τον δι-
ακρίνουμε μέσα στο νερό 
και την ανακατωσούρα 
– αφρουδιά που επικρατεί, 
έχοντας ταυτόχρονα τη 
μύτη του καλαμιού μας 
μέσα στο νερό και πάντα 
χωρίς μπόσικα με την αρ-
ματωσιά μας. Το πλεονέ-
κτημα όμως που αποκτάμε 
έναντι των υπολοίπων, 
είναι συγκριτικά τεράστιο, 
όταν οι περισσότεροι θα 
χάνουν χρόνο, ψάχνοντας 
τον ιδανικό φελλό που θα 
σταθεί στην κορυφή του 
κύματος χωρίς κανένα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα».

↩
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εγγλεζικο
«Με την τεχνική του 
εγγλέζικου με σταθερή 
αρματωσιά, μας δίνεται 
η δυνατότητα να 
ψαρέψουμε μακριά 
για αφρόψαρα, όπως 
ζαργάνες, μελανούρια, 
κοκκάλια, γόπες και 
λιτσόπουλα. Ψάρια 
τα οποία μπορούμε 
να μαζέψουμε σε 
ποσότητες βάζοντας σαν 
στόχο την κατηγορία 
των περισσότερων 
ψαριών αλλά και των 
περισσότερων ειδών. 
Προτιμάμε μεσαίου 
πάχους παράμαλλα 
λόγω των μικρών 
κοφτερών δοντιών των 
παραπάνω ψαριών, της 
αρπακτικής διάθεσης που 
τα χαρακτηρίζει αλλά 

και της επιθετικότητας 
τους απέναντι στα 
δολώματά μας. Επίσης 
πολύ πιθανή είναι και 
η σύλληψη μεσαίου 
μεγέθους λαβρακιών στα 
μεσόνερα. Εάν από την 
άλλη αποφασίσουμε να 
ψαρέψουμε εγγλέζικο 
πατωτά με συρόμενη 
αρματωσιά, τα πιο 
πιθανά θηράματα μας 
είναι οι μουρμούρες και 
οι τσιπούρες. Εδώ θα 
πρέπει να προσέξουμε 
το μαλάγρωμα μας να 
είναι όσο το δυνατόν 
πιο συγκεντρωμένο και 
φυσικά να φτάνει πρώτα 
στο βυθό και μετά να 
διαλύεται, κρατώντας 
έτσι τα ψάρια στο ίδιο 
σημείο. Αν ο στόχος 
μας ειδικότερα είναι 

οι μουρμούρες και 
οι τσιπούρες με τον 
παραπάνω τρόπο, θα 
πρέπει να προσέχουμε 
τα δολώματά μας, να 
είναι όσο περισσότερο 
ελκυστικά γίνεται, ενώ την 
ίδια στιγμή θα πρέπει να 
αντέχουν στις επιθέσεις 
των μικρών ψαριών από 
την επιφάνεια έως το 
βυθό. Ο τρόπος για να το 
πετύχουμε αυτό, είναι να 
κάνουμε συνδυασμούς 
δολωμάτων, όπως 
περαστά σκουλήκια στο 
αγκίστρι μας σε μεγάλα 
κομμάτια, με ένα ή δύο 
bigattini στην άκρη του, 
περαστά σκουλήκια 
όπως ο ακροβάτης ή το 
μαύρο με ένα δύο μικρά 
κομμάτια κρεμαστά και 
διάφορα άλλα».
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θολώνουν τόσο τα νερά έτσι ώστε να μεγαλώνει η αορατότητα των 
παράμαλλών τους. Παράλληλα, δεν είναι αναγκασμένοι να αλλά-
ζουν κάθε λίγο και λιγάκι τα παράμαλλά τους καθώς αυτά γδέρνονται 
δυσκολότερα από τα δόντια των ψαριών αλλά κυρίως, λόγω μεγα-
λύτερης αντοχής, να σηκώνουν τα ψάρια πολύ γρηγορότερα με απο- ↩
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τέλεσμα να μη χάνουν καθόλου χρόνο κατά τη διάρκεια της μάχης, 
ειδικά όταν έχουν συγκεντρώσει τα ψάρια στη ψαρεύτρα τους.

•  Στον αντίποδα, τα μεγαλύτερα ψάρια είναι σαφώς πιο πονηρεμένα 
και χρειαζόμαστε μικρότερα σε διάμετρο παράμαλλα για να τα δε-
λεάσουμε και να τα ξεγελάσουμε. Η καθυστέρηση όμως που μπορεί 
να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας μάχης με κάποιο αξιόλογο 
αντίπαλο χρησιμοποιώντας λεπτά εργαλεία, μπορεί κάλλιστα να μας 
αποφέρει το βραβείο του μεγαλύτερου ψαριού. Εδώ όμως, υπάρχει 
και ένα δίλημμα το οποίο έχει να κάνει με την καλύτερη παρουσίαση 
του δολώματος, ειδικά αν πρόκειται για τα γνωστά bigattini. Μπορεί 
ένα λεπτότερο παράμαλλο να ξεγελάει ευκολότερα τα υποψήφια θη-
ράματα, υστερεί όμως σε παρουσία και φυσικότητα σε σχέση με ένα 
λίγο παχύτερο. Οι διαφορές στο πάχος είναι μικρές, αλλά σε συνθή-
κες θολών νερών και ειδικότερα αυτών μέσα σ’ ένα λιμάνι που από τη 
φύση του είναι θολό, θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να μας προβληματί-
σει λίγο ή ακόμα και να τολμήσουμε να κάνουμε την αλλαγή.

 οι τυχεροί – άτυχοι που θα κληρωθούν στη 
μπούκα του λιμανιού, μπορούν να ακολουθήσουν 
όλες τις παραπάνω τακτικές και αν αισθάνονται 
αρκετά τολμηροί να δουλέψουν με σταθερές 
αρματωσιές στα μεσόνερα, χοντρά εργαλεία 
με μεγάλα δολώματα σε ανάλογα αγκίστρια, 
στοχεύοντας σε μεγάλα λαβράκια, μεγάλα και 
δύστροπα μελανούρια, ρίκια κ.ά. 
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taktika kai atakta
«Μη σταματήσετε να πειραματίζεστε 
με τα βάθη και τις αποστάσεις 
ψαρέματος. Έχετε τουλάχιστον 
από ένα καλάμι εγγλέζικο κι ένα 
Bolognese. Χρησιμοποιήστε τα και τα 
δύο, ακόμα και τη στιγμή που το ένα 
καλάμι σας βρίσκεται εκτός νερού για 
αλλαγή παράμαλλου για παράδειγμα, 
την ίδια στιγμή το άλλο μπορεί να 
ψαρεύει ακόμα και στην τύχη. Κάθε 
ψάρι στη διάρκεια ενός αγώνα είναι 
βαθμοί και στο τέλος οι βαθμοί 
μετράνε. Η διάρκεια ενός αγώνα, είναι 
συγκεκριμένη και η όποια καθυστέρηση 
μπορεί να είναι πολύτιμη. Μην 
σταματάτε να μαλαγρώνετε από 

την αρχή έως το τέλος του αγώνα. 
Κλείνοντας, όταν δεν νιώθετε αρκετά 
συγκεντρωμένοι, είναι προτιμότερο 
να υπό ερματίσετε τους φελλούς 
σας σε περίπτωση που έχει έστω και 
λίγο κυματισμό, για να μη παίρνετε 
λάθος ενδείξεις τσιμπημάτων ή να 
χάνετε πολύτιμο χρόνο αφαιρώντας 
βαριδάκια. Εάν από την άλλη επιμείνετε 
σε μία τακτική από την αρχή έως το 
τέλος, φροντίστε να μην παρασύρεστε 
από τους άλλους, ακολουθήστε πιστά 
το πρόγραμμα και το σχέδιο που έχετε 
προαποφασίσει και να είστε σίγουροι 
πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
ανταμειφθείτε γι’ αυτό».

συνολικη τακτικη
σημασια στη λεπτομερεια και σωστη οργανωση

•  Στον αγώνα, κάποιοι διαγωνίζονται ατομικά ενώ κάποιοι ψαρεύουν 
ανά ομάδες. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και στις δύο παραπάνω κατη-
γορίες αν και ακόμα και στη περίπτωση μιας ψαρευτικής ομάδας, ο 
κάθε διαγωνιζόμενος αναγκάζεται να ψαρέψει φυσικά και σε ατομικό 
επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μια μεγάλη θέση στο ατομικό, 
ανεβάζει αυτόματα και τη κατάταξη της ομαδικής προσπάθειας.

•  Σε ατομικό επίπεδο, ο διαγωνιζόμενος δεν επηρεάζεται από τον συ-
ναγωνιζόμενό του και μπορεί να λειτουργεί, αν θέλει, πιο πειραμα-
τικά και με λιγότερο άγχος. Στην περίπτωση του ομαδικού, ο κάθε 
συναγωνιστής μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικές τεχνικές, 
αποστάσεις, βάθη, δολώματα και αμέσως να αντιγράψει την τακτική 
που αρχίζει και αποφέρει ψάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν απα-
γορεύεται να παρατηρούμε τι γίνεται στις διπλανές ψαρεύτρες και να 
μιμηθούμε την πιο πετυχημένη συνταγή. 

•  Στο παράδειγμα του αγώνα της Κορίνθου, προσαρμοζόμαστε στη 
λογική που μας ωθεί η μορφολογία του λιμανιού, το βάθος και η 
θέση κλήρωσης. Συγκεκριμένα, στα ρηχά σημεία ψαρεύουμε με 
σταθερή εγγλέζικη αρματωσιά, βάθους επιτρέποντος προσπαθώ-

 μοναδική προϋπόθεση για τα παραπάνω, είναι 
ότι θα πρέπει εκτός του ότι έχουμε μαζί μας τον 
ανάλογο εξοπλισμό, αυτός βρίσκεται δίπλα μας 
τακτοποιημένος σε ασφαλή θέση  
και έτοιμος για χρήση, χωρίς περιττές και 
χρονοβόρες διαδικασίες. 

↩
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ντας παράλληλα να απομακρύνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τα 
ψάρια από εμάς για να μη φαινόμαστε ή φροντίζουμε να στεκό-
μαστε αρκετά πιο πίσω, κάτι που όμως δεν μπορούμε να το επι-
βάλλουμε στις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται κοντά μας. Στα 
βαθιά σημεία, ψαρεύουμε με συρόμενη αρματωσιά στο μήκος του 
Bolognese καλαμιού μας, ξεκινώντας  πατωτά και ανεβάζοντας το 
αγκίστρι μας όσο πλησιάζουμε το ψάρεμα σταδιακά κοντά στο μόλο.  

Αντιθέτως, το μακρινό εγγλέζικο ψάρεμα με συρόμενη αρματωσιά, 
όταν συνδυάζεται με δυνατό επιφανειακό άνεμο, δεν μας εξασφαλίζει 
ότι το δόλωμα μας θα κατέβει στο επιθυμητό σημείο.

•  Συνοψίζοντας, στα σταθερά εγγλέζικα συστήματα προτιμήστε την 
απλότητα του μεγαλύτερου βάρους μολυβώματος στο φελλό, προ-
σθέτοντας ένα μόνο μικρό βαριδάκι τοποθετημένο πάνω ακριβώς 
από τη σύνδεση θηλιάς της μάνας με το παράμαλλο. Στα συρόμε-
να Bolognese συστήματα, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε πολλά 
βαριδάκια ίδιου βάρους και μεγέθους, τοποθετημένα ελαφρά και 
προσεκτικά στην πετονιά, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταβάλλετε τη 
λειτουργία της αρματωσιάς σας, ανάλογα με τις καιρικές αλλαγές. Η 
χρήση τορπίλης στην αρματωσιά του Bolognese, πρέπει να γίνεται με 
σύνεση και ύστερα από αρκετή σκέψη, μιας και η τοποθέτησή της 
στο μόνο που επιφέρει κέρδος είναι στο γρήγορο κατέβασμα σε με-
γάλο βάθος και μόνο, καθώς και στην αποφυγή των μικρών ψαριών 
κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος. Σαν μειονέκτημα όμως, έχει 
συγκεντρωμένο το βάρος στο μεγαλύτερο μέρος του ερματίσματος 

 στη μπούκα του λιμανιού προτείνουμε 
να ρισκάρουμε στα μεσόνερα εάν δεν αποδώσει το 
πατωτό bolognese 

↩
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ψηλά και την ακαμψία σ’ αυτό το σημείο, ενώ απαιτεί μεγαλύτερα 
απλώματα μολυβιών στο υπόλοιπο μήκος της αρματωσιάς μας για να 
μην χαθεί το πλεονέκτημα της παρουσίασης. Στα σταθερά Bolognese 
συστήματα, μη διστάσετε να ερματίσετε και πάνω στο παράμαλλο με 
πολύ μικρά μολύβια, μόνο όταν είστε σίγουρα για την ποιότητα και τη 
μαλακή υφή του fluorocarbon παράμαλλού σας.

•  Αντίθετα, όταν ο καιρός είναι λάδι, ψαρεύουμε πατωτά και φτιάχνου-
με τις μπάλες της μαλάγρας μας τόσο σκληρές έτσι ώστε να διαλύ-
ονται σιγά – σιγά στον βυθό, κρατώντας τα ψάρια από κάτω όσο πιο 
πολύ ώρα μπορούμε. Μη ξεχνάμε ότι η ποσότητα της μαλάγρας εί-
ναι περιορισμένη και θα πρέπει με συντονισμένη διαδικασία, να μας 
φτάσει μέχρι το τέλος.

 Όταν ο καιρός είναι τόσο άγριος και 
απαγορευτικός για να μπορούμε να δουλέψουμε 
οτιδήποτε άλλο, τότε καταφεύγουμε σε σταθερό 
στήσιμο bolognese μεγάλου μήκους, σηκώνουμε  
τα ψάρια με bigattini σε συνδυασμό με μαλάγρα 
από άλευρα επιφανείας που διαλύεται τελείως  
στα μεσόνερα 

taktiko μαλαγρωμα
συσταση, υφη, σχημα και παρασκευη αλευρων 

αρχικη υφη
Σωστή ύφη με κατάλληλη ποσότητα 
νερού σε άλευρα δυο συστατικών για 
μαλάγρωμα στα μεσόνερα. 

προετοιμασια
Μη φτιάχνετε πάνω από 3 μπάλες 
μαλάγρας συνεχόμενα για να 
διατηρείται η υφή τους.

τακτικη
Ρίχνουμε μια μπάλα κάθε τρία λεπτά 
ασταμάτητα από την αρχή ως το τέλος 
του αγώνα

σχημα μπαλασ
Παρασκευή μπάλας σε οβάλ σχήμα για 
αντοχή κατά την ώρα της σύγκρουσης 
στο νερό.
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χάντρα

stopper

stopper

µολυβάκια δαγκωτά
απλωµένα σε µήκος
1-2.5 µέτρα

10cm απόσταση
από το φελλό

βαριδάκια έως
και 30cm από 
το αγκίστρι

σταθερός φελλός
bolognese 
για ρεύµαταανερµάτιστος 

ίσιος φελλός
φελλός waggler 
ίσιος ή µε σώµα

σύνδεση 
θηλιά-θηλιά
ή στριφτάρι

σύνδεση 
θηλιά-θηλιά
ή στριφτάρι

dropper

σύνδεση 
θηλιά-θηλιά
ή στριφτάρι

σύνδεση 
θηλιά-θηλιά
ή στριφτάρι

παράµαλλο
100-150 cm

παράµαλλο
100 cm

παράµαλλο
200 cm

bulk

παράµαλλο
200 cm
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αρματωσιεσ

εγγλεζικη ευελικτη
Μετακινώντας το στόπερ μπορούμε 
να αλλάξουμε το βάθος 

εγγλεζικη σταθερη
Με backshot  και ερματισμό χαμηλά 
στο παράμαλλο για ισχυρά ρεύματα

σταθερη bolognese
με ειδικό φελλό και μολύβι τορπίλη 
στη σύνδεση του παράμαλλου για 
πολύ ισχυρά ρεύματα

ευελικτη συρομενη bolognese
με δυνατότητα μετακίνησης των 
βαριδίων για να προσαρμοστούμε  
στις συνθήκες

 σταθερεσ kai συρωμενεσ  εγγλεζικεσ kai bolognese
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για λαιμαργα
Όταν τα τσιμπήματα είναι απανωτά χωρίς 
αποτέλεσμα δοκιμάστε να δολώσετε ένα περαστό, 
ένα κρεμαστό (από την ουρά) και ένα κρεμαστό 
από τη μέση

για πονηρα
Όταν παρατηρήσετε ότι τα τσιμπήματα είναι 
διστακτικά τότε δοκιμάστε να δολώσετε ένα 
περαστό και ένα κρεμαστό από το κεφάλι (το 
στενό κομμάτι)

για επιθετικα
Όταν ψαρεύετε στα μεσόνερα και στοχεύετε 
σε αρπακτικά τότε δολώστε ένα περαστό, ένα 
κρεμμαστό και ένα περαστό

για απιαστα
Όταν τα νερά είναι πολύ καθαρά και δεν παίρνετε 
κανένα τσίμπημα τότε δοκιμάστε να τα δελεάσετε 
κρύβοντας τελείως το αγκίστρι με δύο περαστά

bigattini
επιλεξτε και διαφορετικουσ τροπουσ δολωσησ
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υπομνημα
Οι μετρήσεις έγιναν σε απόσταση 15 και 7 μέτρων από το λιμενοβραχίονα. Κατά 
τη μέτρηση τα νερά βρίσκονταν στο ανώτερο σημείο της πλημμυρίδας. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, με βάση την εικόνα του νερού κατά την ώρα του αγώνα.

βαθος ςε μετρα
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