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ο Νικόλας Πασπάλης να μυηθεί στην αλιεία μαρ-
γαριταριών. Ο ίδιος άρχισε να δουλεύει από δεκα-
τεσσάρων ετών. Ετσι ξεκίνησαν η περιπέτεια και το 
πάθος του για τα μαργαριτάρια που θα διαρκούσε 
για μια ζωή, με αρκετά σκαμπανεβάσματα, καθώς η 
βιομηχανία μαργαριταριών έζησε εποχές άνθησης 
αλλά και κρίσης.
Ο Θεοδόσης Πασπάλης έζησε μόνο πέντε χρόνια 
μετά την άφιξή του στην Αυστραλία, στο Πιλμπάρα 
του Πορτ Χέντλαντ. Η κόρη του όμως Μαίρη και οι 
γιοί του Μιχάλης και Νικόλας που αγγλοποίησαν 
το επώνυμό τους σε Πασπάλεϊ (Paspaley), συνέ-
χισαν να χτίζουν την βιομηχανία μαργαριταριών. 
«Αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα με τις διακυ-
μάνσεις της ιαπωνικής οικονομίας. Ενώ άλλες επιχει-
ρήσεις κατέρρευσαν, εμείς ισχυροποιήσαμε τον τρόπο 
λειτουργίας μας, επεκτείναμε την αγορά μας και γίναμε 
περισσότερο αποτελεσματικοί. Υποθέτω ότι είμαστε μια 
ομάδα με πυρήνα την οικογένεια» είχε αναφέρει ο 
επικεφαλής της εταιρείας κ. Ν. Πασπάλης σε αυ-
στραλιανές εφημερίδες, ο οποίος μεταξύ άλλων 
ανέφερε μια απίστευτη και όμως αληθινή ιστορία 
που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας. 
«Το 1935 ο πατέρας Πασπάλης, ενώ ήταν πάνω στο 
σκάφος του είδε ένα όνειρο, ότι βρήκε ένα αξιόλογο 
φυσικό μαργαριτάρι αλλά μετά δολοφονήθηκε από 
το πλήρωμά του. Ξυπνώντας νωρίς από τον εφιάλτη, 
ο Νικόλαος Πασπάλης μαζί με το πλήρωμα άρχισαν 
τις καταδύσεις για να βρουν τα πολυπόθητα στρείδια. 
Ανοίγοντας το πρώτο του στρείδι, ανακάλυψε ένα με-
γάλο μαργαριτάρι όπως αυτό που είχε δει στο όνειρό 
του. Καπετάνιοι είχαν δολοφονηθεί για πολύ μικρότερα 
μαργαριτάρια. Νιώθοντας φόβο, λόγω του ονείρου που 
είχε δει, έκρυψε το πολύτιμο εύρημα στο γάντι του και 
διέταξε το πλήρωμα του καραβιού του να ξεκινήσουν 
το ταξίδι της επιστροφής πιο γρήγορα από τον υπόλοι-
πο στόλο και μάλιστα άλλαξε την αρχική διαδρομή που 
θα ακολουθούσαν. 
Το ταξίδι διήρκησε ημέρες και όταν έφθασε στη στεριά 
σοκαρίστηκε, καθώς έμαθε ότι ένας ξαφνικός και κατα-
στροφικός κυκλώνας κατέστρεψε τα υπόλοιπα σκάφη 
του στόλου με πολλά θύματα. Τελικά το σημαδιακό 
όνειρο που είχε δει του έσωσε τη ζωή, ενώ εκείνο το 
μαργαριτάρι παρέμεινε ένα από τα καλύτερα της μα-
κράς καριέρας του»... 

Mαίρη Ντάκα - Πασπάλη

Η κόρη του Θεοδόση Πασπάλη, Μαίρη, είχε πα-
ντρευτεί και μετακομίσει στο Φρίμαντλ. Όταν ο 

σύζυγός της Χριστόφορος Ντάκας, πέθανε από 
ηλεκτροπληξία, η Μαίρη Ντάκα επέστρεψε στο 
Μπρούμ το 1948 και έγινε μια από τις πρώτες γυ-
ναίκες που ασχολήθηκαν με τα μαργαριτάρια. 
«Ελάχιστες ήταν οι γυναίκες που διηύθυναν τα πλοι-
άρια έξω από το Μπρουμ ή το Ντάργουϊν», λέει ο κ. 
Janiszewski. «Απ’ ότι γνωρίζω η Μαίρη Πασπάλη 
ήταν η μόνη Ελληνίδα εκείνη την εποχή». 
Μάλιστα αύξησε τα πλοιάρια από ένα σε πέντε την 
εποχή που η βιομηχανία των μαργαριταριών είχε 
πάρει την κατιούσα, συμπεριλαμβανομένου του 
Kestrel Mannina*, που κατασκευάστηκε στην πα-
ραλία του Broome από το γιο της Manuel. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Janiszewski η 
Μαίρη Ντάκα είχε φήμη σκληρής εργοδότριας. 
Μάλιστα υπάρχουν αρχεία που αποδεικνύουν δια-
φωνίες που είχε με εργάτες οι οποίοι δεν υπάκου-
αν στις εντολές της. Ήταν μια γυναίκα που προ-
σπαθούσε να επιβιώσει σε μια αδροκρατούμενη 
κοινωνία. Κάποια στιγμή, δύο από τους υπαλλή-
λους της έκλεψαν ένα πολύτιμο μαργαριτάρι από 
το Kestrel Mannina. Η Ιντερπόλ εντόπισε το μαρ-
γαριτάρι όταν οι δράστες προσπάθησαν να το που-
λήσουν στο Λονδίνο. Το μαργαριτάρι επεστράφη 
και οι ένοχοι τελικά φυλακίστηκαν.
Το κέρδος της Μαίρη Ντάκα από αυτή την υπόθε-
ση αυτή ήταν πολύ περισσότερο από την επιστρο-
φή του μαργαριταριού. Αναπτύχθηκε μια σχέση 
ανάμεσα σε αυτή και τον αστυνομικό διευθυντή της 
Ιντερπόλ που οδήγησε σε γάμο. 
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, συνθετικά 
σφουγγάρια είχαν διεισδύσει την αγορά της Καλύ-
μνου και οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες είχαν σοβα-
ρά οικονομικά προβλήματα. Το 1952, δύο ομάδες 
δυτών έφτασαν στην Αυστραλία και τα έξοδα με-
τανάστευσης πληρώθηκαν από την Αυστραλιανή 
κυβέρνηση. Μία ομάδα πήγε στο Μπρουμ της Δυ-
τικής Αυστραλίας και η άλλη στο Ντάργουιν της 
Βόρειας Επικράτειας. Δυστυχώς το πείραμα απέτυ-
χε τελείως. Οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες παρά τις 
ικανότητές τους δεν ήταν συνηθισμένοι στις τρο-
πικές θάλασσες της Αυστραλίας, με την παλίρροια 
των 7 μέτρων, τους καρχαρίες και άλλα επικίνδυνα 
ψάρια, τη χρήση του σκαφάνδρου που κάλυπτε το 
μισό σώμα μόνο και την άσχημη ιστορία της βιο-
μηχανίας των μαργαριταριών. Ο θάνατος του Χρή-
στου Κοντόγιαννου, ο οποίος πέθανε από ασφυξία 
όταν ο αναπνευστήρας του μπερδεύτηκε στην προ-
πέλα, ενώ βουτούσε στα ταραγμένα και λασπώδη 
νερά κοντά στο Μπρουμ, ήταν η μεγαλύτερη από-

δειξη για την αποτυχία αυτού του πειράματος…
Η Μαίρη πέθανε το 1985 σε ηλικία 76 ετών. Βρί-

σκεται θαμμένη στο κοιμη-
τήριο του Πέρθ. Προς τιμή 
της υπάρχει οδός Ντάκα στο 
Μπρουμ σαν αναγνώριση του 
αξιόλογου έργου της και του 
δυναμικού της χαρακτήρα... Η 
Μαίρη Ντάκα αντιμετώπισε με 
πείσμα και σθένος τις αντιξοό-
τητες της συντηρητικής κοινωνί-
ας του Μπρουμ τη δεκαετία του 
‘40 και ‘50!

Νίκολας Πασπάλης

Με την παρακμή της βιομηχανί-
ας μαργαριταριών, ο μικρότερος 
αδελφός της Μαίρης, ο Νίκολας 
Πασπάλεϊ συμβουλεύτηκε Ιάπω-
νες για να διατηρήσει την βιο-
μηχανία ζωντανή. Συνεργάστηκε 
λοιπόν με Ιάπωνες, ειδικούς στον 
τομέα μαργαριταριών, οι οποίοι 

ε ί - χαν και το μονοπώλιο στην αγορά, 
όπως τουλάχιστον νόμιζαν οι περισσότεροι…
Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Ειδικότητα σε 
παραδοσιακά μαργαριτάρια είχε ο Σαβίλ – Κέντ, 
ένας θαλάσσιος βιολόγος που εργάσθηκε για την 
εταιρεία των αδελφών Λέβερ (Lever Bros) σε πεί-
ραμα καλλιέργειας παραδοσιακών μαργαριταριών 
στα νησιά Κουκ. Δημιούργησε την δική του εται-
ρεία στην Αγγλία το 1905 και την επόμενη χρο-
νιά ξεκίνησε την παραγωγή παραδοσιακών μαρ-
γαριταριών στην Αυστραλία, στο Σόμερσετ. Ήταν 
–πιθανότατα- ο πρώτος που πέτυχε την παραγω-
γή μαργαριταριών τύπου blister και spherical για 
εμπορική χρήση.  
Το 1908 λόγω προβλημάτων υγείας επέστρεψε 
στην Αγγλία και πέθανε στο νοσοκομείο μετά από 
εγχείρηση… Κι ενώ η επιτυχία του Σαβίλ Κεντ 
είχε …ξεχαστεί, ένας ελληνοαυστραλός, ο Ντένις 
Τζορτζ, ξαναέφερε στην επιφάνεια την παραγωγή 
παραδοσιακών μαργαριταριών. Τον Ντένις τον 
προσέλαβε η εταιρεία Μόργκαν & Co, η τρίτη με-
γαλύτερη εταιρεία μαργαριταριών στην Δυτική Αυ-
στραλία. Η οικογένεια Μόργκαν δεν γνώριζε πολ-
λά πράγματα για την καλλιέργεια μαργαριταριών. 
Ο Ντένις Τζωρτζ είχε κάνει έρευνες (έτσι άλλωστε  
είχε γνωρίσει και το έργο του Σαβίλ Κέντ) και μετά 
από επίπονες προσπάθειες, κατάφεραν να παρά-
γουν το σφαιρικό παραδοσιακό μαργαριτάρι και το 
μισό μαργαριτάρι γνωστό ως blister pearl. 
To 1965 ο Ντένις Τζόρτζ αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει μια παραδοσιακή βιομηχανία μαργαριτα-
ριών στη Νέα Γουϊνέα και ζήτησε την υποστήρι-
ξη της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Μέχρι τότε, οι 
Ιάπωνες συστηματικά μποϊκοτάρανε τα πρότζεκτ 
του Ντένις. Το καλοκαίρι όμως του 1966 διάλε-
ξε ένα μέρος που πίστευε ότι ήταν κατάλληλο, το 
νησί Ντάγκα Ντάγκα κοντά στο Σαμαράι και δύο 
υπουργεία στην Καμπέρα έδωσαν την συγκατάθε-
σή τους. Κι ενώ όλα ήταν έτοιμα, (έκλεισε το σπίτι 
του στο Σύδνεϋ και ετοιμάστηκε οικογενειακώς να 
μετακομίσει στη Νέα Γουϊνέα), δύο μέρες πριν την 
αναχώρησή του ενημερώθηκε ότι υπήρχαν προ-
βλήματα άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας. Πα-
ρόλο που το μέλλον του ήταν αβέβαιο, τελικά πήγε 
και διασφάλισε αρχικά την υποστήριξη των ντό-
πιων. Έκοψε δέντρα, έφτιαξε τη φάρμα και προς το 
τέλος της χρονιάς έφτιαξε και ένα μικρό λιμανάκι 
και ξεκίνησε να εκπαιδεύει 25 εθελοντές από το 
χωριό. Ονόμασε τη σχολή «John Guise School of 
Pearl Culture” για να δείξει την ευγνωμοσύνη του 
στους Αυστραλούς πολιτικούς που στήριξαν την 
προσπάθειά του. 

Ο ελληνοαυστραλός Ντένις Τζωρτζ που «ξέθαψε» τις σημειώσεις του Σαβίλ Κεντ και βοήθησε στην καλλιέργεια παραδοσιακών μαρ-
γαριταριών. Δεξιά: αφιέρωμα του Ντένις Τζωρτζ στη μνήμη του Γουίλιαμ Σαβίλ Κεντ


