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ABSTRACT   
Kyriakoula Roditi1, Steriani Matsiori1, Eleni Voultsiadou2, Dimitris Vafidis1: 
Investigation of Kalymnian sponge fishermen attitude towards the activity with the 
fishing tourism. 
The purpose of the present research was to assess the intention of Kalymnian sponge fishermen 
to participate in alternative professional activities. Research was carried out through a 
questionnaire as a means of collecting data during personal interviews on the island of 
Kalymnos. Totally 48 valid questionnaires were collected. The tabulation and statistical analysis 
of the data were made using Microsoft Excel 2007 and SPSS 17.0. According to the results, 
58,3 % of sponge divers were positive for future occupation with fishing tourism activities, 
stressing the need for support by the state, through financial assistance and organizing services.  
Keywords: sponge divers, sponge-diving, fishing tourism 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι αλλεπάλληλες επιδηµίες που έπληξαν τα µεσογειακά σπογγαλιευτικά πεδία από το 
1986 (Καστριτση-Καθαρίου 1998) οδήγησαν στη µείωση των αποθεµάτων των εµπορικών 
ειδών σπόγγων, προκαλώντας συρρίκνωση του σπογγαλιευτικού στόλου (Ροδίτη et al. 2012) 
και ταυτόχρονα ελάττωση των ενεργών επαγγελµατιών σπογγαλιέων (Ροδίτη et al. 2011). Η πιο 
πρόσφατη ανασκόπηση της αλιείας των σπόγγων του µπάνιου και των αποθεµάτων τους στις 
ελληνικές θάλασσες δίνεται από τους Voultsiadou et al. (2011). 

Ο αλιευτικός τουρισµός αποτελεί µια εναλλακτική µορφή τουρισµού. Προσφέρει 
οργανωµένες τουριστικές υπηρεσίες και αγαθά που σχετίζονται µε την αλιεία, τη σπογγαλιεία 
(που είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τον καταδυτικό τουρισµό) και την υδατοκαλλιέργεια. Ποιο 
συγκεκριµένα, ο αλιευτικός τουρισµός δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη-τουρίστα να έρθει 
σε επαφή µε τις πρακτικές της αλιείας, της σπογγαλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Στα 
πλαίσια του αλιευτικού τουρισµού ο επισκέπτης-τουρίστας έχει τη δυνατότητα της άµεσης και 
ενεργής συµµετοχής σε δραστηριότητες και πρακτικές της αλιείας, της σπογγαλιείας και της 
εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε 
κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους στην παράκτια περιοχή (ΦΕΚ 82/2.4.2012). Με την 
ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισµού οι αλιείς θα έχουν σηµαντικά οφέλη τόσο στο εισόδηµα 
και την αναγνώριση του επαγγέλµατος τους όσο και στην προβολή των τοπικών κοινωνιών και 
την προστασία των αλιευτικών πόρων (Borch 2009, Clark et al. 2009). Τα τελευταία χρόνια 
γίνεται αρκετός λόγος για την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισµού (Ditton et al. 2002, 
Πυραµελίδου 2007, Ματσιώρη et al. 2010). 

Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους σπογγαλιείς να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού. Με αυτόν τον τρόπο 
διερευνήθηκε τόσο η στάση τους απέναντι στην πιθανότητα ενασχόλησης τους µε 
δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ήταν αυτή 
δυνατή. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο νησί της Καλύµνου, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο 
µε τη σπογγαλιεία και έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Πραγµατοποιήθηκε 



15ο	  Πανελλήνιο	  Συνέδριο	  Ιχθυολόγων	   	   Θαλάσσια	  οικοσυστήματα	  και	  Αλιεία	  

   186 

προκαταρκτική έρευνα µε τη χρήση του αρχικού ερωτηµατολογίου, ώστε να διαπιστωθεί η 
εγκυρότητα του περιεχοµένου και της όψης του. 
Το τελικό ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε σπογγαλιείς της Καλύµνου µε τη  µέθοδο της 
προσωπικής συνέντευξης, η διάρκεια της οποίας ήταν από µια έως δυο ώρες για τον κάθε 
ερωτώµενο. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα, ώστε οι συµµετέχοντες στην έρευνα να 
µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Το τελικό δείγµα της έρευνας συλλέχθηκε 
σύµφωνα µε τις αρχές της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας, η εφαρµογή της οποίας είχε ως 
αποτέλεσµα τη συλλογή 48 «έγκυρων» ερωτηµατολογίων. Η επιλογή του δείγµατος έγινε από 
τον κατάλογο των εγγεγραµµένων επαγγελµατιών σπογγαλιέων µε τη βοήθεια πίνακα τυχαίων 
αριθµών.   

Η κωδικοποίηση και η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε τη 
βοήθεια του λογισµικού Microsoft Excel 2007 και του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. Για την 
ανάλυση των σχέσεων χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2. Τα κριτήρια που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν το χ2 και το Gramer’s. Για τον προσδιορισµό του παρατηρούµενου 
επιπέδου σηµαντικότητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo (Σιώµκος & 
Βασιλικοπούλου 2005). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν 55,7 έτη (+10,80) µε ελάχιστη τα 
28 και µέγιστη τα 74 έτη. Οι µισοί και πλέον (60,4 %) ήταν απόφοιτοι Δηµοτικής Εκπαίδευσης 
και το 89,6 % είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Δυτών Καλύµνου. Το 93,8 % των 
συµµετεχόντων σπογγαλιέων ήταν έγγαµοι. Οι µισοί από αυτούς (50,0 %) απασχολούνται στον 
κλάδο περισσότερο από 30 έτη. Για τη συντριπτική πλειονότητα (83,3 %) των σπογγαλιέων 
στην έρευνα η σπογγαλιεία ήταν το κύριο επάγγελµα τους     

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνουµε ότι µικρό ήταν το ποσοστό (20,8 %) 
των σπογγαλιέων που γνώριζαν τι σηµαίνει αλιευτικός τουρισµός, παρόλο που τα τελευταία 
χρόνια γίνεται συχνά λόγος για αυτόν. Στη συνέχεια, τους δόθηκαν σχετικές πληροφορίες (ίδιες 
σε όλους), σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, για το τι είναι αλιευτικός τουρισµός και 
κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για την πιθανή ενασχόληση τους µε αυτόν. Οι 28 
(58,3 %) από τους ερωτηθέντες σχηµάτισαν θετική γνώµη για τον αλιευτικό τουρισµό, 
εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σηµαντικό γι’ αυτούς ως µια δεύτερη εναλλακτική 
απασχόλησης, αφού η σπογγαλιεία αντιµετωπίζει στις µέρες µας σοβαρά προβλήµατα. 
Υπήρξαν και 10 σπογγαλιείς (20,8 %) που εκφράστηκαν αρνητικά, θεωρώντας δύσκολο να 
εντάξουν δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τη σπογγαλιεία. Το υπόλοιπο 
των συµµετεχόντων δεν εκφράστηκε ούτε θετικά ούτε αρνητικά και ήταν επιφυλακτικό για µια 
δραστηριότητα την οποία δε γνώριζε. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους σπογγαλιείς που ήταν 
ιδιοκτήτες σκάφους να δηλώσουν εάν θα διέθεταν το σκάφος τους για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού. Το 47,6 % των ερωτηθέντων θα διέθεταν το σκάφος 
τους για το σκοπό αυτό. Σε αντίθεση, το 38,1 % των σπογγαλιέων εκφράστηκαν αρνητικά, από 
τους οποίους το 14,3 % διευκρίνισε ότι δε διαθέτει το κατάλληλο σκάφος, το 4,8 % ότι δεν έχει 
την απαραίτητη εµπειρία για κάτι τέτοιο και το 9,5 % ότι δε διαθέτει ούτε το κατάλληλο 
σκάφος ούτε την κατάλληλη εµπειρία.  

Οι σπογγαλιείς που διέθεταν σκάφος κλήθηκαν ακόµα να προσδιορίσουν τις 
δραστηριότητες που πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να προσφέρουν στο πλαίσιο του αλιευτικού 
τουρισµού. Το 23,8% αυτών δήλωσε ότι θα µπορούσε να προσφέρει καταδύσεις και επιδείξεις 
µεθόδων σπογγαλιείας, ενώ το 23,8 % αυτών δήλωσε ότι θα µπορούσε εκτός από τα παραπάνω 
να προσφέρει, επισκέψεις σε αλιευτικά πεδία, ξενάγηση σε τοπία της περιοχής, παροχή 
γευµάτων στο σκάφος και περιήγηση στην περιοχή γενικότερα. Επίσης, ζητήθηκε να 
προσδιορίσουν τα οφέλη που πίστευαν ότι θα προέκυπταν από την ενασχόληση τους µε 
δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού. Το 14,3 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ενασχόληση 
τους θα είχε θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο. Το 
9,5 % αυτών ανέφερε ότι µε αυτό τον τρόπο θα προβληθεί το επάγγελµα του σπογγαλιέα στο 
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ευρύ κοινό και ένα ίσο ποσοστό ότι η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού 
τουρισµού θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του εισοδήµατος τους, τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας στον κλάδο, την προστασία των αλιευτικών πόρων και την προβολή του 
επαγγέλµατος τους στο ευρύ κοινό. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό 9,5 % των 
σπογγαλιέων θεωρεί ότι δε θα έχει κανένα όφελος από την εµπλοκή του σε δραστηριότητες 
αλιευτικού τουρισµού, ενώ ένα ίσο ποσοστό θεωρεί ότι θα έχει σηµαντικά οφέλη από την 
ενασχόληση του αυτή.  

Ακόµα, κρίθηκε σκόπιµο να διερευνηθούν οι δυσκολίες που πιστεύουν οι σπογγαλιείς, 
που διαθέτουν σκάφος, ότι θα συναντήσουν στην περίπτωση που αναπτύξουν δραστηριότητες 
αλιευτικού τουρισµού. Το 28,5 % αυτών θεωρεί εµπόδιο την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ το 23,8 
% αυτών το υψηλό κόστος υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

 
Εικόνα 1. Απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα για τις διευκολύνσεις που θα ήθελαν για την 
ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισµού   
Figure 1. Participants’ opinion on help needed in order to get involved with fishing tourism 
activities 

                  
Εικόνα 2. Απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα για τις παροχές σε προγράµµατα στήριξης των 
δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού  
Figure 2. Participants’ opinion on benefits in fishing tourism supporting programs 
 

Επιπλέον, ζητήθηκε από του σπογγαλιείς, που ήταν ιδιοκτήτες σκάφους, να 
προσδιορίσουν µε ποιο τρόπο πιστεύουν ότι θα διευκολυνθούν στην περίπτωση που 
αναπτύξουν δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού (Εικ. 1). Για ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών 
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(41,18 %), η οικονοµική ενίσχυση αποτελεί το µοναδικό τρόπο διευκόλυνσης. Οι µισοί από 
τους σπογγαλιείς, που διέθεταν δικό τους σκάφος, (50,0 %) δήλωσαν ότι ένα πρόγραµµα 
στήριξης των δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα 
οργάνωσης, ενώ το 31,3 % δήλωσε ότι η εκπαίδευση στην προσέγγιση και υποδοχή των 
τουριστών είναι το σηµαντικότερο (Εικ. 2). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο χ2 έδειξε 
ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση, σε επίπεδο α=0,01, µεταξύ της πρόθεσης τους να 
συµµετέχουν σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού, των ετών απασχόλησης στον κλάδο και 
του κύριου επαγγέλµατος τους. Συγκρίνοντας τις τιµές του δείκτη Gramer’s V (15,472 και 
8,297 αντίστοιχα) διαπιστώνουµε ότι η σχέση αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ισχυρή.  

Από την κατανοµή της ηλικίας των σπογγαλιέων γίνεται φανερό ότι ο κλάδος της 
σπογγαλιείας είναι γερασµένος. Όλο και πιο λίγα νέα άτοµα εισέρχονται µε αποτέλεσµα τη 
συνεχή συρρίκνωση του. Αισιόδοξο ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν άτοµα που απασχολούνται 
µόλις 2 έτη, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόµα νέοι που επιθυµούν να εργαστούν 
στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης οι σπογγαλιείς επεσήµαναν το 
πρόβληµα της µη λειτουργίας της Σχολής Δυτών Καλύµνου. Τόνισαν ότι η λειτουργία της θα 
συµβάλλει στην παροχή όλων των απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να διαθέτει όποιος 
επιθυµεί να απασχοληθεί µε τον κλάδο στο µέλλον.  

Μια πιθανή µελλοντική συµµετοχή των σπογγαλιέων σε δραστηριότητες αλιευτικού 
τουρισµού θα συµβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην αύξηση του εισοδήµατος 
τους αλλά και ολόκληρης της τοπικής οικονοµίας (Franquesa et al. 2003).     
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