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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η καταγραφή της αλιευτικής 

δραστηριότητας στον Αµβρακικό κόλπο µέσα από την διενέργεια ατοµικών συνεντεύξεων σε 

επαγγελµατίες ψαράδες της περιοχής. Η αλιευτική δραστηριότητα στον κόλπο 

πραγµατοποιείται µε µικρά κυρίως επαγγελµατικά σκάφη, τα οποία χρησιµοποιούν κατά 

κύριο λόγο µανώµενα δίχτυα και απλάδια. Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων έδειξε ότι η 

παράκτια αλιεία: (α) αποτελεί ένα παραδοσιακό επάγγελµα που αποτελεί προσωπική υπόθεση 

(απουσία πληρώµατος), (β) ασκείται από άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (βασικής 

εκπαίδευσης), (γ) χαρακτηρίζεται ως εντατική καθηµερινή αλιευτική δραστηριότητα (κατά 

µέσο όρο 240 ηµέρες το χρόνο) µε επαγγελµατίες πλήρως εξαρτώµενους από την αλιεία 

(>75%) και (δ) ανταγωνίζεται για χώρο και απόθεµα άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(ερασιτέχνες αλιείς, υδατοκαλλιέργειες) και θαλάσσιους οργανισµούς (κητώδη και θαλάσσιες 

χελώνες). Οι αλιείς της έρευνας κατέταξαν, κατά σειρά σηµαντικότητας, τις ανταγωνιστικές 

σχέσεις ως ακόλουθα: παράνοµη αλιεία > ερασιτεχνική αλιεία > µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών. 

Τα αποτελέσµατα θα συµβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας της καταγραφής της 

αλιευτικής παραγωγής από τις ελληνικές θάλασσες. 

Λέξεις κλειδιά: Αλιευτική δραστηριότητα, Αµβρακικός κόλπος  

 

ABSTRACT  

The purpose of the present study is to describe the professional small-scale fisheries in 

Amvrakikos Gulf through in-situ interviews with the professional fishermen. Small-scale 

fishing is conducted with small size fishing using mainly trammel and gill nets. The analysis 

of the questionnaires showed that coastal fishing: (a) is a traditional profession which is a 

personal affair (no crew), (b) practiced by low education level people, (c) characterized as an 

intensive daily fishing activity ( 240 days a year) with professionals fully dependent on 

fishing (> 75%) and (d) competing for space and fish stocks other anthropogenic activities 

(recreational fishery, aquaculture) and marine organisms (cetaceans and monk seal seas) and 

sea turtles). The fishermen of the survey ranked, in order of importance, the competitiveness 

of the fishing activity as follows: illegal fishing> recreational fishing> fish farming. The 

results will help to improve the credibility of the Greek seas' fishery production. 

Keywords: Fishing activity, Amvrakikos Gulf 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Αµβρακικός κόλπος 

Ο Αµβρακικός Κόλπος είναι µία επιµήκης, ηµίκλειστη θαλάσσια περιοχή, έκτασης 

405 km
2
, µε µέγιστο βάθος 62 m και βραδύ ρυθµό ανανέωσης των νερών (Γκότση-Σκρέτα 

και συν. 2003). Το µέγιστο µήκος του κόλπου είναι 35 km και το πλάτος του κυµαίνεται από 

5 µέχρι 15 km. Επικοινωνεί µε το Ιόνιο πέλαγος, µέσω ενός στενού διαύλου πλάτους 600 m, 

το οποίο µετά την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας Πρέβεζας-Ακτίου το 2002 

µειώθηκε στα 350 m, µήκους 6.000 m και βάθους 7-10 m. Το βαθύτερο τµήµα του 

εντοπίζεται σε ένα βύθισµα στο εσωτερικό τµήµα του κόλπου µεταξύ Αµφιλοχίας, Μενιδίου 

και Αράχθου, ενώ οι πιο ρηχές περιοχές βρίσκονται στο βόρειο τµήµα του κόλπου, στην 

περιοχή πλησίον του δέλτα του Άραχθου (Poulos et al. 1995). 

Ο Αµβρακικός κόλπος αποτελεί το µεγαλύτερο ελληνικό υδροβιότοπο, έχει 

χαρακτηριστεί ως προστατευόµενη περιοχή Ramsar (µια έκταση που καλύπτει περίπου 250 

km
2
), έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα ΦΥΣΗ 2000 και επιπλέον έχει καθιερωθεί ως ειδική 

περιοχή προστασίας των άγριων πουλιών (EC Directive 79/409), καθώς αποτελεί το 

ενδιαίτηµα πολλών µεταναστευτικών ειδών. Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου 

συνυπάρχουν σήµερα όλες σχεδόν οι µορφές των υδάτινων οικοσυστηµάτων και 

υγροβιοτόπων: θαλάσσιο, υφάλµυρο, ποτάµιο, πολλοί χείµαρροι, καθώς και εκτεταµένοι 

βάλτοι µε αλµυρό και γλυκό νερό (Κέντρου 2005). Η θαλάσσια λεκάνη του κόλπου δέχεται 

περισσότερα γλυκά νερά µέσω των βροχοπτώσεων και των ποταµών (Λούρος και Άραχθος) 

από ότι χάνει µέσω της εξάτµισης, µε εξαίρεση τους µήνες Αύγουστο-Σεπτέµβριο, όπου η 

εξάτµιση είναι περισσότερο εµφανής, χωρίς ωστόσο να αυξάνουν την αλατότητα σε 

µεγαλύτερες τιµές από ότι αυτές που επικρατούν στο Ιόνιο (Panayotidis et al. 1993). Το 

αποτέλεσµα είναι ότι, ανάλογα µε την εποχή, ο Αµβρακικός κόλπος χαρακτηρίζεται από 

µεγαλύτερες τιµές αλατότητας και κυµαινόµενες τιµές θερµοκρασίας σε σύγκριση µε το Ιόνιο 
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πέλαγος (Nicolaidou et al. 1983). Η πρωτογενής παραγωγή (φυτοπλαγκτόν) είναι υψηλότερη 

σε σύγκριση µε το Ιόνιο πέλαγος (Panayotidis et al. 1993) και άλλους κλειστούς κόλπους της 

Μεσογείου, µε µέγιστο ανάπτυξης τον Απρίλιο (Γκότση-Σκρέτας και συν 2003). Οι µέσες 

ταχύτητες των ρευµάτων στο κέντρο του κόλπου είναι εξαιρετικά χαµηλές το καλοκαίρι σε 

σύγκριση µε το σηµείο εισόδου στο δίαυλο της Πρέβεζας γεγονός που συντελεί στη µείωση 

του διαλυµένου Ο2 µε το βάθος (Ανώνυµος 1989), µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται συχνά 

ανοξικά φαινόµενα που οδηγούν στο µαζικό θάνατο ψαριών. Για το λόγο αυτό ο κόλπος 

εµφανίζει υψηλό ευτροφισµό συγκρινόµενο µε άλλες εύτροφες περιοχές που βρίσκονται 

κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα (Θερµαϊκός κόλπος, κόλπος της Ελευσίνας) ενώ είναι συχνά 

τα φαινόµενα εµφάνισης τοξικών φυτοπλαγκτών (Nikolaidis et al. 2005). 

Παρά την οικολογική σηµασία του Αµβρακικού κόλπου, οι ανθρωπογενείς 

παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν ήταν αµελητέες. Τα τελευταία 40 χρόνια η ραγδαία 

ανάπτυξη της χοιροτροφίας κοντά στον ποταµό Λούρο, η εντατικοποίηση της γεωργίας µε τη 

χρήση φυτοφαρµάκων και απολυµαντικών εδάφους (Αλµπάνης και συν. 1993, Readman et al. 

1993) και τα οικιακά απόβλητα λόγω της παρουσίας τριών σηµαντικών διαµερισµάτων, της 

Πρέβεζας, της Βόνιτσας και της Αµφιλοχίας, σε συνδυασµό και µε την ιδιοµορφία του 

κόλπου (ηµίκλειστη περιοχή µε µεγάλα βάθη), έχουν ως συνέπεια τη δηµιουργία ανοξικών 

συνθηκών, οι οποίες τις περισσότερες φορές επιφέρουν µεγάλη θνησιµότητα σε όλους τους 

υδρόβιους οργανισµούς του κόλπου (Ferentinos et al. 2010). 

 

1.2. Αλιευτική δραστηριότητα στον Αµβρακικό κόλπο 

Η αλιευτική δραστηριότητα στον Αµβρακικό κόλπο ξεκινάει από την αρχαιότητα όπως 

υποδεικνύουν και τα ευρήµατα στην αρχαία Νικόπολη, για την οποία υπάρχουν αναφορές 

που τονίζουν τον πολύ µεγάλο πλούτο της σε αλιεύµατα (Woodman 1964). Η αλιεία στην 

περιοχή αποτελεί µια παραδοσιακή εκµετάλλευση βασισµένη στις εποχιακά µεταναστευτικές 
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κινήσεις των ειδών ψαριών από/προς τη θάλασσα και τον κόλπο (Caragitsou et al. 1989), 

όπου λόγω της µειωµένης αλατότητας και των αφθονίας των θρεπτικών αλάτων µέσα στον 

κόλπο παρατηρείται η προσέλκυση µεγάλου αριθµού ψαριών, κυρίως γόνου ψαριών από το 

Ιόνιο. Τα αυγά και οι προνύµφες εµφανίζονται στο πλαγκτό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 

µε µεγαλύτερη πυκνότητα την άνοιξη και το καλοκαίρι, εποχή αναπαραγωγής των 

περισσότερων ψαριών και ειδικότερα στη ∆υτική πλευρά του κόλπου (Caragitsou et al. 

1989).  

Κατά την δεκαετία του 1980 σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση του αριθµού των αλιέων τόσο 

των επαγγελµατιών όσο και των ερασιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον κόλπο (Κέντρου 

2005). Σηµαντικά αλιευτικά κέντρα, τόσο όσον αφορά τον αριθµό των σκαφών όσο και τον 

αριθµό των αλιέων είναι η Πρέβεζα, η Κορωνησία, η Σαλαόρα, το Μενίδι, η Αµφιλοχία και η 

Βόνιτσα (Ανώνυµος 2008α). Η αλιευτική εκµετάλλευση στον Αµβρακικό κόλπο ασκείται 

από τους παράκτιους επαγγελµατίες αλιείς που χρησιµοποιούν κυρίως δίχτυα (κυρίως 

απλάδια µε µέγεθος µατιού από κόµπο σε κόµπο που κυµαίνεται από 28 mm έως 42 mm) και 

παραγάδια (κυρίως µε αγκίστρι µεγέθους No 11-13) και τους ερασιτέχνες αλιείς.  

Σύµφωνα µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 23.3/8-4-53 (ΦΕΚ Α’ 81 19530508), απαγορεύεται 

ολόκληρο το έτος η αλιεία στον κόλπο µε εργαλεία της ανοικτής θάλασσας (µηχανότρατες 

και γρι-γρι). Έτσι, στον κόλπο ασκείται µόνο η παράκτια αλιεία και τα κυριότερα αλιευτικά 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια, οι ιχθυοπαγίδες, η συρτή, οι 

βολκοί, και τα καλαµωτά δίχτυα για την αλιεία ψαριών, κεφαλόποδων και καρκινοειδών. Για 

την αλιεία οστράκων χρησιµοποιούνται ο αργαλειός, η τσουγκράνα και η πιρούνα. 

Από µελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) στον Αµβρακικό 

κόλπο (Ανώνυµος 1989) βρέθηκε ότι: (α) 33 είδη ψαριών ζουν και αναπαράγονται µέσα στον 

κόλπο (Engraulidae, Carangidae, Soleidae & Gobiidae) και (β) 15 είδη περνάνε ένα µέρος της 

ζωής τους µέσα στον κόλπο, µέχρι την ηλικία της αναπαραγωγής, όπου µεταναστεύουν στο 
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Ιόνιο για να γεννήσουν (Mullidae, Mugilidae, Clupeidae, Sparidae, Centracanthidae). Η 

αλιευτική παραγωγή των παράκτιων αλιέων του Αµβρακικού κόλπου αποτελείται κυρίως από 

τη γαρίδα (Natantia), την κουτσοµούρα (Mullus barbatus), τα κεφαλοειδή (Mugilidae), τη 

σαρδέλα (Sardina pilchardus) και τα όστρακα (µύδια και χτένια). Παρόλα αυτά κάποια είδη 

ψαριών που υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια σε αφθονία, όπως το µπαρµπούνι (Mullus 

surmuletus), ο σπάρος (Diplodus annularis) και το µουρµούρι (Lithognathus mormyrus) 

φαίνονται σχεδόν να εξαφανίζονται από το αλίευµα (Κέντρου 2005). Επίσης, πριν από µια 

20ετία στον Αµβρακικό κόλπο αφθονούσαν τα οστρακοειδή, τα οποία αποτελούν είδος προς 

εξαφάνισης και οι ποσότητες που διακινούνται προέρχονται από µονάδες 

οστρακοκαλλιεργειών. 

Επίσης, τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται η αύξηση του αριθµού των δελφινιών 

(κοινό δελφίνι: Delphinus delphis και ρινοδέλφινο: Tursiops truncatus) στον κόλπο, τα οποία 

τρέφονται µε βενθοπελαγικά και µικρά πελαγικά είδη ψαριών (Bearzi et al. 2008). Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα δελφίνια να ανταγωνίζονται τους παράκτιους αλιείς του κόλπου 

για κοινά αλιευτικά αποθέµατα γεγονός που έχει προκαλέσει σηµείο έντονης διαµάχης 

ανάµεσα στους παράκτιους αλιείς και τις οικολογικές οργανώσεις (Gonzalvo et al. 2015). 

Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα για τους επαγγελµατίες αλιείς είναι η αλληλεπίδραση µε τις 

θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες προκαλούν ζηµιά στα δίχτυα των ψαράδων (Gonzalvo et al. 

2015). Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, αρνητικό αντίκτυπο στην αλιευτική δραστηριότητα της 

περιοχής έχουν οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και η ρύπανση που προκαλείται από 

ανθρωπογενείς παράγοντες. Από το 1987 όπου εγκαταστάθηκε η πρώτη µονάδα εκτροφής 

ιχθύων (στην Πωγωνίτσα) αναπτύχθηκαν 22 µονάδες συνολικής παραγωγής 4330 t (Γκότση-

Σκρέτας, 2001), που καλύπτουν το 0,1% της συνολικής επιφάνειας του κόλπου και το 

µεγαλύτερο ποσοστό τους (72,7%) είναι συγκεντρωµένες στο δυτικό τµήµα του κόλπου, στον 

όρµο της Πρέβεζας. Παρόλα αυτά, ο περιορισµός στην έκδοση νέων αδειών για τη 
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δηµιουργία µονάδων εντατικής εκτροφής ιχθύων, έχει περιορίσει την επέκταση των µονάδων 

ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο. 

 

1.3. Σκοπός της µελέτης 

Στην παρούσα µελέτη γίνεται, µέσω συνεντεύξεων, αφενός µεν µια προσπάθεια 

σκιαγράφησης της αλιευτικής δραστηριότητας στον Αµβρακικό κόλπο και του προφίλ του 

επαγγελµατία αλιέα, αφετέρου κατασκευάζεται µια τυπολογία των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει ο επαγγελµατίας αλιέας κατά την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας.  

Η ποσοτικοποίηση της εµπειρίας των αλιέων (Fishers’ Knowledge: Thurstan et al. 

2016) αποτελεί µια σύγχρονη πρακτική για τη συλλογή πληροφοριών αλιευτικών δεδοµένων, 

η οποία ενσωµατώνεται ολοένα και περισσότερο στις πρακτικές για τη συλλογή 

πληροφοριών αλιευτικών δεδοµένων, όταν οι συµβατικές µέθοδοι παρατήρησης δεν είναι 

αποτελεσµατικές (Giovos et al. 2019). Οι επαγγελµατίες του χώρου και συγκεκριµένα οι 

αποκλειστικής απασχόλησης αλιείς µπορούν να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για τις 

αλλαγές στη σύνθεση των ειδών, τις διακυµάνσεις της παραγωγής σε µεγάλη κλίµακα χρόνου 

και στη διαφοροποίηση των επιπτώσεων που προκαλούνται από την αλιεία, σε σχέση µε 

αυτές που προέρχονται από το περιβάλλον. 

Οι στόχοι της παρούσας µελέτης θα συµβάλουν αποτρεπτικά στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει ο κλάδος της παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή του 

Αµβρακικού κόλπου, στην οποία περιοχή, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει 

υπερπληθώρα ανθρωπογενών παρεµβάσεων. Παράλληλα, η µελέτη θα αναδείξει και το 

πρόβληµα της απουσίας σύνδεσης της αλιευτικής δραστηριότητας µε την επαγγελµατική 

αποκατάσταση των νέων, µε αποτελέσµα το επάγγελµα του αλιέα να χαρακτηρίζεται από µία 

τάση εγκατάλειψης και µη συνέχισής του στις επόµενες γενεές. 
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2. Υλικά και Μέθοδοι 

Η έρευνα ξεκίνησε στις 19/02/2018 και ολοκληρώθηκε στις 11/09/2019. Οι περιοχές 

διεξεγωγής των συνεντεύξεων ήταν η Βόνιτσα, η Πρέβεζα, η Κορωνησία Άρτας, τα 

Παλιάµπελα Βόνιτσας και το Μενίδι. Οι παραπάνω περιοχές, όπως αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή αποτελού τα πιο σηµαντικά αλιευτικά κέντρα του Αµβρακικού κόλπου, τόσο όσον 

αφορά στον αριθµό των σκαφών όσο και στον αριθµό των αλιέων (Ανώνυµος 2008α). 

Ως ερευνητικό εργαλείο, χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο 

το οποίο περιλάµβανε 4 άξονες ερωτήσεων: (α) εξάρτηση από την αλιεία, (β) αλιευτικές 

ενασχολήσεις, (γ) ανταγωνιστικές σχέσεις και (δ) δηµογραφικά χαρακτηριστικά (Βλ. 

Παράρτηµα). Κατά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου δυο σηµεία θεωρήθηκαν ως 

σηµαντικά. Το πρώτο αφορούσε στη συµβατότητά του µε αντίστοιχα ερωτηµατολόγια που 

διανεµήθηκαν σε προηγούµενες µελέτες στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριµένα στην 

Ελλάδα (Ανώνυµος 2003 και Ανώνυµος 2008α,β). Το δεύτερο σηµείο αφορά στην 

τοποθέτηση των απόψεων των αλιέων σε σχέση µε διάφορα διαχειριστικά µέτρα και 

προτεινόµενες προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση µιας ενιαίας συνοχής ανάµεσα 

σε προγενέστερες και µελλοντικές έρευνες επί των θεµάτων που άπτονται την παράκτια 

αλιεία, επιτρέπουν τη σύγκριση και τον αµοιβαίο εµπλουτισµό µε νέα δεδοµένα. 

Καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας, τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας. Συγκεκριµένα, η συµµετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και η συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου ανώνυµη. Όλοι οι συµµετέχοντες γνώριζαν εξ αρχής το σκοπό της 

έρευνας. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν σύντοµη, καθώς διαρκούσε από 10 έως 

και 30 λεπτά. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε επαγγελµατίες ψαράδες της περιοχής µε 

µόνο κριτήριο επιλογής της ενασχόλησή τους µε την αλιεία στην περιοχή του Αµβρακικού. 
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Μετά από τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, τα δεδοµένα ψηφιοποιήθηκαν σε 

βάση δεδοµένων του προγράµµατος Excel, η οποία περιελάµβανε σε ξεχωριστές στήλες τα 

παρακάτω στοιχεία: 

(α) τον αύξοντα αριθµό του ερωτηµατολογίου  

(β) τα ερωτήµατα της έρευνας (κωδικοποιηµένα µε αριθµούς) και  

(γ) τα δηµογραφικά στοιχεία (κωδικοποιηµένα µε γράµµατα)  

Επίσης διαχωρίστηκαν ανά εποχή τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, το κύριο είδος-

στόχος, οι ποσότητες που αλιεύθηκαν ανά κύριο είδος, καθώς και τα συνολικά κιλά 

αλιευµάτων ανά εργαλείο. 

Η ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας περιλάµβανε τις εκτιµήσεις της 

περιγραφικής στατιστικής, (εκτίµηση των συχνοτήτων (%), µέσων τιµών και τυπικής 

απόκλισης-Τ.Α.) για κάθε απάντηση. 
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3. Αποτελέσµατα  

3.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος συνολικά 54 άνδρες συµµετέχοντες. Όσον αφορά το έτος 

γέννησης των συµµετεχόντων, το εύρος των ετών κάλυπτε από το 1937 έως και το 1988 

(Εικόνα 1α). Η µέση ηλικία ήταν τα 52,5 έτη (Τυπική Απόκλιση, ΤΑ = 12,04). Ακόµη, οι 

περισσότεροι (46,2%) ήταν απόφοιτοι δηµοτικού, το 44,2% απόφοιτοι γυµνασίου – λυκείου 

και το 9,6% απόφοιτοι ΑΕΙ. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν έγγαµοι ή συζούσαν 

(75%), λιγότεροι ήταν ανύπαντροι (17,3%) και µόλις το 7,7% ήταν σε διάσταση ή 

διαζευγµένοι. Όσον αφορά το επάγγελµα του πατέρα, σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες είχαν 

πατέρα επαγγελµατία αλιέω (44,2%), ενώ στο 28,8% ήταν αγρότης. Σε αντίθεση µε το 

παραπάνω βρίσκεται το γεγονός ότι παρόλο που οι συµµετέχοντες είχαν κατά µέσο όρο από 2 

παιδιά (Εικόνα 2α), µόνο στο 14% των αλιέων ένα παιδί τους ασχολείται µε την αλιεία 

επαγγελµατικά (Εικόνα 2β).  
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Εικόνα 1. (α) Ηλικιακή συχνότητα των αλιέων που πήραν µέρος στην έρευνα και (β) χρόνια αλιείας 
ενασχόλησης στην παράκτια επαγγελµατική αλιεία. 
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Εικόνα 2. (α) Ποσοστιαία συµµετοχή του αριθµού των παιδιών των αλιέων της έρευνας και (β) του 

αριθµού των παιδιών που απασχολούνται επαγγελµατικά µε την παράκτια αλιεία. 

 

3.2. Εξάρτηση από την αλιεία  

Περισσότερο από το 75% των επαγγελµατιών εξαρτάται απόλυτα από την αλιεία, 

χωρίς να έχουν κάποια άλλη παράλληλη απασχόληση. Το έτος έναρξης της ενασχόλησης των 

συµµετεχόντων µε την αλιεία κυµαίνεται από το 1950 έως και το 2015 (Εικόνα 1β), µε µέσο 

χρόνο απασχόλησης τα περίπου 30 έτη (ΤΑ = 14,60 έτη). Όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν 

πως έχουν επαγγελµατική άδεια και ένα τουλάχιστον αλιευτικό σκάφος στην κατοχή τους. Το 

µήκος των σκαφών που έχουν στην κατοχή τους οι συµµετέχοντες κυµαίνεται από 4,2 m έως 

11,5 m και το µέσο µήκος είναι τα 7,1 m (ΤΑ = 1,44). Η ιπποδύναµη των σκαφών τους 

κυµαίνεται µεταξύ 8 και 130 ίππων, µε µέση τιµή 26, 9 ίππους (ΤΑ = 28,4). Το έτος 

κατασκευής των σκαφών κυµαίνεται από 7 ετών έως 80 ετών µε την πλειοψηφία να έχει 

κατασκευαστεί προ 30ετίας (ΤΑ = 12,97). Η πλειονότητα των συµµετεχόντων δεν έχει 

επιπλέον πλήρωµα (63,0%), ενώ για τους υπόλοιπους αλιείς που έχουν πλήρωµα αυτό κυρίως 

αποτελείται από τα αδέρφια ή τις γυναίκες των αλιέων, ενώ ελάχιστοι από τους ερωτηθέντες 

είχαν τους γιούς τους. 

 

3.3. Ενασχολήσεις  

Περισσότεροι από τα 4/5 των συµµετεχόντων επαγγελµατιών παράκτιων αλιέων 

(83,3%) πιστεύουν πως το ποσοστό των παράκτιων ψαράδων που αλιεύουν τις πιο πολλές 
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µέρες του έτους µέσα στον Αµβρακικό κυµαίνεται µεταξύ 25% και 75%, ενώ ένα µικρό 

ποσοστό (9,3%) κρίνουν το ποσοστό αυτό µεταξύ 0% και 25% και µόλις το 7,4% του 

συνόλου θεωρεί πως το 75% των επαγγελµατιών αλιέων στον κόλπο αλιεύει τις περισσότερες 

ηµέρες του έτους στον Αµβρακικό. Όσον αφορά στο ποσοστό των παράκτιων αλιέων που 

απασχολούνται πλήρως µε την αλιεία, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (53,7%) κρίνει πως 

αυτό κυµαίνεται µεταξύ 0% και 25%, ενώ το 1/3 περίπου των συµµετεχόντων (29,6%) θεωρεί 

πως το συγκεκριµένο ποσοστό ανέρχεται σε 25% - 50%, µε το υπόλοιπο µόλις το 16,5% 

πιστεύει πως είναι από 50% και άνω.  

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τις ηµέρες 

αλιείας, ανά έτος, µέσα στον Αµβρακικό. Από τις απαντήσεις των αλιέων γίνεται φανερό ότι 

οι ηµέρες αλιείας µεταβάλλονταν ανάµεσα στις διαφορετικές δεκαετίες. Ειδικότερα, η µέση 

ετήσια απασχόληση αυξήθηκε την τελευταία 40ετία, από 220 ηµέρες (τη δεκαετία 1980-

1989), σε 248 περίπου  ηµέρες τη δεκαετία 2010-2019. 

  

Πίνακας 1. Μήνες αλιείας στον Αµβρακικό για τις δεκαετίες 1980 µέχρι και σήµερα. 

 N Ελάχιστο (µήνες) Μέγιστο (µήνες) Μ.Ο. Τ.Α 

1980 – 1989 18 2,50 12,00 7,33 2,41 

1990 – 1999 40 2,50 12,00 6,69 2,37 

2000 – 2009 50 3,00 12,00 8,11 2,09 

> 2010 54 3,00 12,00 8,25 2,05 

 

Σε συντριπτικό ποσοστό (88,9%) οι επαγγελµατίες αλιείς δήλωσε πως χρησιµοποιεί 

µανωµένα δίχτυα, ενώ σε λίγο µικρότερο ποσοστό (75%) χρησιµοποιούνται τα απλάδια. 

Μόλις το 10% - 15% των αλιέων χρησιµοποιούν παραγάδια, ενώ τα άλλα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται είναι το καµάκι, η πετονιά και η συρτή – κοφίνια. 
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Η σταθερή µείωση της αλιευτικής παραγωγής ανά δεκαετία είναι εµφανής τόσο στα 

αλιεύµατα των εµπορικών όσο και των απορριπτόµενων ποσοτήτων (Εικόνες 3 & 4). Η 

µέγιστη αλιευτική παραγωγή µειώθηκε τα τελευταία 30, σχεδόν, έτη κατά 69,3% και 80,6%, 

αντίστοιχα (Εικόνες 3 & 4, αντίστοιχα), µε τη µείωση να είναι περισσότερο έντονη στις 

δεκαετίες 1990-1999 και 2010-2019 και περισσότερο εµφανής στα απορριπτόµενα από ότι τα 

εµπορικά αλιεύµατα (Εικόνες 3 & 4). Το τελευταίο οφείλεται και στο γεγονός περί σταδιακής 

µείωσης της απορριπτόµενης ποσότητας από 90-100% του συνόλου του αλιεύµατος τη 

δεκαετία του 1980, στο 1/3 των συνολικών αλιευµάτων µετά το 2000. 

Αναφορικά µε τη σύνθεση του αλιεύµατος, 11 εµπορικά είδη µετέχουν στο 

µεγαλύτερο ποσοστό του αλιεύµατος των επαγγελµατιών αλιέων του Αµβρακικού κόλπου. Οι 

περισσότεροι αλιεύουν γαρίδα, (73,36%) αρκετοί κουτσοµούρα (25,53%), τσιπούρα 

(18,85%), µουρµούρια (18,94%), σουπιά (20,71%) και γλώσσα (29,74%). Λιγότεροι 

αλιεύουν κεφαλόπουλα (46%), σαρδέλες (60%), µαγιάτικο (20%), λαβράκι (12,5%) και 

µπαρµπούνια (9%). Τα απορριπτόµενα είδη είναι κυρίως οι φρίσσες, και σε µικρότερο βαθµό 

τα σαλάχια (5%-20%), τα καβούρια (20%), οι δράκαινες (10%), η παλαµίδα (10%), η σάλπα 

(10%), οι ράγιες (60%), ο γαύρος (10%-30%), ο σπάρος (10%-30%) και ο µπαλάς (40%). 
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Εικόνα 2. Μέσος όρος ελάχιστης και µέγιστης αλιευτικής παραγωγής (σε kg) από το 1980 µέχρι 
σήµερα, ανά δεκαετία. 

 

 

 

Εικόνα 3. Μέσος όρος ελάχιστης και µέγιστης απορριπτόµενης αλιευτικής παραγωγής (σε kg) από το 

1980 µέχρι σήµερα, ανά δεκαετία. 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα είδη που θεωρούνται ότι έχουν «εξαφανισθεί» από 

το αλίευµα του Αµβρακικού κόλπου, όπου κυριαρχεί κυρίως η απουσία µεγάλων σε µέγεθων 

ειδών, όπως τα µαγιάτικα, το γοφάρι, ο µπαλάς και τα ροφοειδές, αλλά και ελασµοβράγχιων 

όπως τα µικρά καρχαριοειδή και οι ράγιες και οι κολιοί. Οι περισσότερες από τις 

«εξαφανίσεις» των εµπορικών είδών θεωρούνταν ότι έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1990. Η 

µέγιστη ποσότητα αλιευµάτων, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των επαγγελµατιών, σηµειώθηκαν 

τα έτη 2015 και 2016 µε παραγωγές 2 tn, ενώ η ελάχιστες σηµειώθηκαν κατά τα έτη 1982 και 

1985 µε 10 kg. Σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι µετά το 2013 οι αλιείς παρατηρούν 

ότι τα αλιευόµενα, στον κόλπο, φαγκριά προέρχονται από ατυχηµατικού τύπου διαφυγές από 

τις παρακείµενες µονάδες. 

Το 92,6% των συµµετεχόντων συµφωνεί πως σήµερα δεν ψαρεύονται όστρακα. Από 

τους 4 συµµετέχοντες που απάντησαν πως ψαρεύονται, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο 

συµβαίνει παράνοµα. Όπως ανέφεραν οι αλιείς, το 2010 σηµειώθηκε έλλειψη στις ποσότητες 

οστράκων, ενώ από το 2012 απαγορεύτηκε η ελεύθερη αλιεία οστράκων και το 2014 ο 

Αµβρακικός διαχωρίστηκε σε ζώνες. Τα όστρακα που αλιεύονται/νταν ήταν τα: χάραβα 

(50kg – 1 τόνος), µύδια (50kg – 1 τόνος), καποσάντρα (30kg – 1 τόνος), πίνες (περισσότερα 

από 200 kg), κυδώνια (10kg – 150kg) και χτένια (50kg – 1 τόνος). 

 

Πίνακας 2. Είδη που δεν αλιεύονται λόγω εξαφάνισης (µείωσης) από τον Αµβρακικό.  

Κοινό είδος % Έτος Κοινό είδος % Έτος 

Μπακαλιάρος 34,6% 1950  Προσφυγάκι 1,9% 2011 

Μεγάλα πελαγικά 48,1% 1990 Ξιφίας 3,8% - 

Κολιοί 65,4% 1990 Μικρά καρχαριοειδή 80,8% - 

Πεσκανδρίτσες 21,2% - Ράγιες 80,8% - 

Μπαλάς 78,8% - Βλάχος 26,9% 1960 

Ροφοειδή 61,5% 2015 Μαγιάτικο 82,7% 2002 

Σκαθάρι 21,2% - Γοφάρι 94,2% 2002 

Φαγκρί 73,1% Ιχθυοκαλ.(2013) Άλλα είδη 100% - 
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3.4. Ανταγωνιστικές Σχέσεις  

Οι περισσότεροι αλιείς ανέφεραν ότι υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µε την 

παράνοµη αλιεία πρωτίστως για οικονοµικούς λόγους (98,1%), αποθέµατος (98,1%) και 

χώρου (87,0%). Με την ίδια ένταση οι αλιείς δήλωσαν σηµαντικό ανταγωνισµό µε την 

ερασιτεχνική αλιεία, κυρίως λόγω οικονοµικών αιτιών (94,4%), ανταγωνισµού αποθέµατος 

(98,1%) και κατά δεύτερο λόγο ανταγωνινσµό λόγο έλλεψης χώρου (81,5%). Σε αντίθεση µε 

τα παραπάνω, ο ανταγωνισµός της παράκτιας αλιείας µε τις µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών είναι 

πρωτίστος λόγω αποθέµατος (74,1%) και χώρου (73,3%) και σε µικρότερο ποσοστό λόγω 

οικονοµίας (59,3%). Σηµαντική ήταν και η αναφορά για αλληλεπίδραση µε τα θαλάσσια 

θηλαστικά πρωτίστως λόγω οικονοµικών αιτιών (96,3%) και σε µικρότερο βαθµό λόγω 

στόχεθυσης κοινών αποθεµάτων (66,7%) και επικάλυψης χώρου (43%). 

Αναφορικά µε την παράνοµη αλιεία, όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι 

µηχανόστρατες παρανοµούν αλιεύοντας µέσα στον κόλπο, ενώ λίγο µικρότερο ποσοστό 

δίνουν στην παράνοµη αλιεία των παράκτιων αλιέων (96%) και στην ερασιτεχνική αλιεία 

(85%). Αντίθετα, µικρό ποσοστό (68,5%) κρίνει πως δεν είναι σωστή η ολική απαγόρευση 

της µέσης αλιείας στον κόλπο, που ισχύει από το 1953. Γενικά, σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

των συµµετεχόντων, οι µηχανότρατες προκαλούν καταστροφή του βυθού, τα παράκτια 

σκάφη ψαρεύουν µέρα και νύχτα χρησιµοποιώντας πυροφάνι, τα γρι – γρι αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα µε το βάθος του κόλπου και τα ερασιτεχνικά σκάφη οδηγούν στην υπεραλίευση. Η 

εκτίµηση των αλιέων της έρευνας σχετικά µε την ποσοτικοποίηση της δραστηριότητας της 

παράνοµης αλιείας στον κόλπο, είναι ότι ο µέσος αριθµός ηµερών παράνοµης αλιείας 

κυµαίνεται µεταξύ 3 και 12 µηνών, µε την πλειοψηφία των αλιέων να συµφωνεί για 

καθηµερινή παράνοµη αλιεία. Αντίθετα, οι αλιείς θεωρούν ότι δεν υπάρχει παράνοµη αλιεία 

µε γρι-γρι. Η µέγιστη παραγωγή του παράνοµου αλιέα µπορεί να φθάσει τα 500 Kg, ενώ ο 

αριθµός των παράνοµων αλιέων υπολογίζεται από 50 – 1.000 άτοµα. 
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Περισσότερο από το 4/5 των ερωτηθέντων αλιέων της έρευνας (83,3%) πιστεύει πως 

οι ιχθυοκαλλιέργειες επηρεάζουν, αρνητικά, την αλιευτική παραγωγή (Εικόνα 4). Η 

πρωταρχική, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των επαγγελµατιών αλιέων, αρνητική επίδραση των 

µονάδων στην παράκτια αλιεία οφείλεται στην ρύπανση (74,1%) που προκαλούν οι µονάδες 

καθώς διοχετεύουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Άλλες αιτίες που αναφέρθηκαν από τους 

επαγγελµατίες σε µικρότερο ποσοστό είναι η προσέλκυση «άγριων ψαριών» γύρω από τα 

κλουβιά (6,9%), η υπερσυγκέντρωση των µονάδων γύρω από ένα περιορισµένο χώρο στο 

στόµιο του κόλπου δηµιουργώντας πρόβληµα κατά την άσκηση της αλιείας (6,9%), ο 

ανταγωνισµός των τιµών των ψαριών της ιχθυοκαλλιέργειας µε τις αντίστοιχες των 

παράκτιων ειδών (5,2%), η παράνοµη αλιεία «άγριων ψαριών» από τις µονάδες (3,4%) και το 

ότι τα φώτα των µονάδων αποµακρύνουν τα ψάρια από την περιοχή (3,4%). 

Εκτός από τις παραπάνω ἀµεσες επιδράσεις, οι αλιείς δήλωσαν επίσης, την έµµεση 

επίδραση των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στους «άγριους» ιχθυοπληθυσµούς του κόλπου µε 

είδη που προέρχονται από ατυχηµατικού τύπου διαφυγές από τις µονάδες. Το σύνολο των 

ερωτηθέντων (100%) έχει παρατηρήσει στα αλιεύµατά άτοµα τσιπούρας, σε ποσοστό που 

προσεγγίζει το 30% του συνολικού αλιεύµατος, που προέρχονται από ατυχηµατικού τύπου 

διαφυές από τις µονάδες. Παρόµοια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αλιείς 

παρατήρησαν, µετά το 2013, άτοµα φαγκριού, που προέρχονται από τις µονάδες, στα 

αλιεύµατα των άγριων ψαριών (Πίνακας 2). 

Η πλειοψηφία των αλιέων της έρευνας θεωρεί ότι η ερασιτεχνική αλιεία είναι 

παρούσα στην περιοχή καθηµερινά (365 ηµέρες/έτος). Η µέγιστη ηµερήσια παραγωγή ανά 

ερασιτέχνη ψαρά να δηλώνεται πως µπορεί να φθάσει έως τα 50 kg, ενώ ο µέγιστος αριθµός 

ερασιτεχνών ψαράδων κυµαίνεται από 100 µέχρι και 10.000 άτοµα. Οι ερασιτέχνες ψαράδες, 

αλιεύουν ένα µεγάλο εύρος ψαριών όπως: σπάροι (10% - 70%), σφυρίδες (έως 70%), σουπιές 

(15% - 100%), γαρίδες (20% - 100%), τσιπούρες (5% - 80%), ροφούς (70%), µαγιάτικο (5% - 
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70%), καλαµάρια (10% - 60%), κολιούς (20%), µουρµούρια (10% - 70%), κεφαλοειδή (10% 

- 30%), συναγρίδες, λέτσια (10%), στύρες (70%), λυθρίνια (5%) και χταπόδια (10%). 
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Εικόνα 4. Ποσοστιαία συνεισφορά των αιτιών αρνητικού ανταγωνισµού των µονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας στην παράκτια αλιεία στον Αµβρακικό κόλπο. 
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4. Συζήτηση  

Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων από τους επαγγελµατίες αλιείς του Αµβρακικού 

κόλπου έδειξε ότι η παράκτια αλιεία: (α) αποτελεί ένα παραδοσιακό επάγγελµα που αποτελεί 

προσωπική υπόθεση (απουσία πληρώµατος), (β) ασκείται από άτοµα χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου (βασικής εκπαίδευσης), (γ) χαρακτηρίζεται ως εντατική καθηµερινή αλιευτική 

δραστηριότητα (κατά µέσο όρο 240 ηµέρες το χρόνο) µε επαγγελµατίες πλήρως 

εξαρτώµενους από την αλιεία (>75%) και (δ) ανταγωνίζεται για χώρο και απόθεµα άλλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ερασιτέχνες αλιείς, υδατοκαλλιέργειες) και θαλάσσιους 

οργανισµούς (κητώδη και θαλάσσιες χελώνες). 

Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο µεγάλου ποσοστού των επαγγελµατιών αλιέων που 

παρατηρήθηκε στην περιοχή µελέτης (46,2% ήταν απόφοιτοι δηµοτικού) είχε παρατηρηθεί σε 

παρόµοια µελέτη στην ίδια περιοχή προ δεκαετίας (70%: Ανώνυµος 2008α), στον 

Κορινθιακό κόλπο (40%: Ανώνυµος 2008β) και στο σύνολο της ελληνικής παράκτιας αλιείας 

(60,5%: Tzanatos et al. 2005). Το στοιχείο αυτό πιθανά να οφείλεται στο γηρασµένο ηλικιακά 

δείγµα των αλιέων (µέσος χρόνο απασχόλησης 30 έτη), που παραπέµπει σε εποχές όπου η 

κοινωνική ανάγκη για βασική εκπαίδευση δεν ήταν βασικό µέληµα. Η απουσία της βασικής 

εκπαίδευσης από τους επαγγελµατίες αλιείς αναδεικνύει την εγγενή έλλειψη οργάνωσης της 

επαγγελµατικής αλιείας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη συµµετοχής των άµεσα 

ενδιαφεροµένων στις αποφάσεις των αλιευτικών ζητηµάτων. Σηµαντικό ζήτηµα που, επίσης, 

δυσχεραίνει στη λήψη διαχειριστικών προτάσεων αποτελεί το γεγονός της γήρανσης του 

επαγγέλµατος και της απουσίας εισόδου νέων ηλικιακά επαγγελµατιών αλιέων. Αν και ένα 

44,2% των συµµετεχόντων ακολούθησε το επάγγελµα του πατέρα του, µόνο το 15% των 

παιδιών των σηµερινών επαγγελµατιών ασχολείται επαγγελµατικά µε την αλιεία. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των αλιέων, στην απουσία κινήτρων για την 
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αλιεία, αλλά και στη στροφή των νέων σε ανώτερου επιπέδου σπουδών σε επαγγέλµατα του 

τριτογενή τοµέα και όχι στην πρωτογενή παραγωγή. 

Η ένταση της αλιείας, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των επαγγελµατιών (περίπου 240 

ηµέρες αλιείας, ετησίως) βρίσκεται στα πλαίσια της αλιευτικής δραστηριότητας εξαρτώµενων 

από την αλιεία περιοχών (220-240 ηµέρες: Tzanatos et al. 2005) και αναδεικνύει τον 

αλιευτικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι ενασχολήσεις των αλιέων επιβεβαίωσαν τον πολύ-

ειδικό και πολύ-εργαλειακό χαρακτήρα της παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα, όπου τα δίχτυα 

να αποτελούν το βασικό εργαλείο της παράκτιας αλιείας (Tzanatos et al. 2005). Τα είδη-

στόχοι των αλιέων είναι τα χαρακτηριστικά είδη της περιοχής (Κέντρου 2005), όπως η 

γαρίδα, η σαρδέλα, η γλώσσα, η κουτσοµούρα, ενώ σε µικρότερο ποσοστό αλιεύονται είδη 

που τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν σε αφθονία στον κόλπο (µπαρµπούνια). Παράλληλα, οι 

αλιείς δήλωσαν σε σηµαντικό ποσοστό την αλιεία ειδών, των οποίων τα αλιεύµατα είχαν 

µειωθεί τις προηγούµενες δεκαετίες, όπως τα µουρµούρια (18,9%).  

Καθώς στην έρευνα δεν γίνεται διερεύνηση των µεγεθών αλιείας, πιθανά η αλιεία 

αυτών των ειδών να αφορά µικρά σε µέγεθος άτοµα, τα οποία δεν αλιεύονταν τα 

προηγούµενα χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει επισηµανθεί από τους αλιείς για άλλα εµπορικά 

είδη που αφθονούσαν στην περιοχή προ εικοσαετίας (π.χ. µαγιάτικα, γοφάρι, µπαλάς, 

ροφοειδές), των οποίων τα µεγάλα άτοµα έχουν εκλείψει από τα αλιεύµατα. Επίσης, οι αλιείς 

της έρευνας δεν ανέφεραν την παρουσία στα αλιεύµατά τους ειδών όπως η µένιδα και το 

καλαµάρι, τα οποίο αποτελούσαν χαρακτηριστικό είδος µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1980 (Κέντρου 2005), αλλά στη συνέχεια οι παραγωγές τους είχαν σηµαντικά µειωθεί, 

στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις των αλιέων. Επίσης, πριν από µια 20ετία 

στον Αµβρακικό κόλπο αφθονούσαν τα οστρακοειδή, τα οποία την τελευταία 5ετία 

αποτελούν είδος προς εξαφάνισης και οι ποσότητες που διακινούνται προέρχονται από 

µονάδες οστρακοκαλλιεργειών. Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αλιείας Πρεβέζης, 
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αλλά και από µαρτυρίες επαγγελµατιών αλιέων την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται 

µια σαφής µείωση των αποθεµάτων των βενθοπελαγικών ειδών, ενώ αντίθετα τα πελαγικά 

είδη εµφανίζουν µια σχετική σταθερότητα. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε, στα πλαίσια 

ακουστικής έρευνας την περίοδο 2013-2015, µια σταδιακή αύξηση της βιοµάζας του γαύρου, 

ενώ αυτή της σαρδέλας παρουσιάζει διακύµανση (Σταµατάς και συν. 2016). Το γεγονός αυτό 

πιθανά να οφείλεται στην απαγόρευση της µέσης αλιείας από τον κόλπο και ειδικότερα της 

αλιείας µε γρι-γρι, η οποία στοχεύει κυρίως τα µικρά πελαγικά (Piroddi et al., 2016). 

Η εµφανής µείωση της αλιευτικής παραγωγής τις τελευταίες δυο δεκαετίες, όπως, 

επίσης και η απουσία ειδών µε µεγάλα µεγέθη αλλά και µεγάλων µεγεθών ψαριών των αλλων 

ειδών, όπως φαίνονται στον πίνακα 2, µπορεί να αποδοθεί σε συνδυασµό παραγόντων που 

οφείλονται στην υποβάθµιση των τροφικών επιπέδων του οικοσυστήµατος (fishing down 

food webs: Pauly et al., 1998) ή/και στη γενικότερη υποβάθµιση του οικοσυστήµατος, λόγω 

αύξησης των ανοξικών στρωµάτων, ιδιαίτερα σε ένα ηµίκλειστο σύστηµα όπως ο 

Αµβρακικός κόλπος. Παρόµοιες αλλαγές στη σύνθεση των ειδών συναντώνται και σε άλλες 

θαλάσσιες περιοχές (αλλαγές στη σύνθεση των taxa rajid στη Βόρεια Θάλασσα: Walker & 

Hislop 1998) που οφείλονται στην συνδυασµένη επίδραση των ανθρωπογενών παρεµβάσεων 

(αλλαγές στις τακτικές αλιείας και υπεραλίευση) και των κλιµατικών αλλαγών. Ωστόσο, η 

σταδιακή µείωση της απορριπτόµενης ποσότητας των αλιευµάτων ιδιαίτερα µετά το 2000 

οφείλεται στην αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, έπειτα από την εισαγωγή του πρώτου (ΕΚ 

1624/1994) και δεύτερου (ΕΚ 1967/2006) Μεσογειακού κανονισµού για την αλιεία, όπου 

θεσπίστηκαν ελάχιστα επιτρεπόµενα µεγέθη για 16 είδη και στη συνέχεια 20 είδη ψαριών. 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Gonzalvo et al. (2015) οι αλιείς του 

Αµβρακικού κόλπου δήλωσαν οµόφωνα ότι τα αλιευτικά αποθέµατα της περιοχής έχουν 

µειωθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ τάχθηκαν υπέρ της 

εισαγωγής µέτρων για τον περιορισµό της υποβάθµισης των υδάτων. Στην ίδια έρευνα 
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αναφέρεται ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλούσια άγρια φύση της, ενώ ο ενεργός 

αλιευτικός στόλος του κόλπου αποτελείται αποκλειστικά από σκάφη µικρής κλίµακας που 

αλιεύουν κυρίως µε µανώµενα δίχτυα, γεγονός που προκύπτει και από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µας. Σε άλλη έρευνα οι Conides and Papaconstantinou (2001) αναφέρουν ότι το 

περιβάλλον του Αµβρακικού κόλπου έχει υποστεί σηµαντική υποβάθµιση τα τελευταία 

χρόνια µε αποτέλεσµα την µείωση του πληθυσµού της γαρίδας, η οποία αποτελεί σύµφωνα 

µε την έρευνα µας το δηµοφιλέστερο αλιευτικό είδος του κόλπου. Το παραπάνω γεγονός σε 

συνδυασµό µε την απουσία άλλου εµπορικού είδους ανάλογης οικονοµικής αξίας, επηρεάζει 

σηµαντικά το εισόδηµα των τοπικών επαγγελµατιών ψαράδων. 

Οι αλιείς της έρευνας κατέταξαν, κατά σειρά σηµαντικότητας, τις ανταγωνιστικές 

σχέσεις της παράκτιας αλιείας µε άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες ως ακόλουθα: 

παράνοµη αλιεία > ερασιτεχνική αλιεία > µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών. Η παράνοµη αλιεία 

αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα της παράκτιας αλιείας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 

που παρουσιάζουν έντονη συσσώρευση διαφορετικών τύπων αλιείας είτε στη ηπειρωτική 

χώρα (Κορινθιακός: Ανώνυµος 2008β) ή/και στις νησιωτικές περιοχές (Αστυπάλαια: 

Καλογιάνοφ, 2017). Η έλλειψη αστυνόµευσης ενισχύει τις διενέξεις και τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται µε τους παράκτιους επαγγελµατίες αλιείς (Gonzalvo et al. 2015) και 

αναδεικνύουν τον έντονο ανταγωνισµό ανάµεσα στις διάφορες οµάεδς αλιέων (Ανώνυµος 

2008β). Γενικά, η παράκτια αλιεία δέχεται πιέσεις τόσο από την υποβάθµιση του 

οικοσυστήµατος στη θάλασσα όσο και από τις παρεµβάσεις και τις δραστηριότητες στην 

παράκτια ζώνη (Ανώνυµος 2008α,β). Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 

θέσπισης µέτρων προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων. ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, η 

οποία αποτελεί το βασικό ενδιαίτηµα προστασίας, διατροφής και αναπαραγωγής των ψαριών.  

Τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στον Αµβρακικό κόλπο 

(Gonzalvo et al. 2015), ανταγωνίζονται τους παράκτιους αλιείς για κοινά αλιευτικά 
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αποθέµατα γεγονός που έχει προκαλέσει σηµείο έντονης διαµάχης ανάµεσα στους 

παράκτιους αλιείς και τις οικολογικές οργανώσεις. Σε περιοχές εξαρτηµένες από την 

επαγγελµατική αλιεία, όπως στην περιοχή µελέτης, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αλιευτική 

πίεση που εξασκείται στους ιχθυοπληθυσµούς από την ερασιτεχνική αλιεία. Η εύκολη 

πρόσβαση, όπως έχει δειχθεί σε ανάλυση των καταγεγραµµένων παραβάσεων στην ελληνική 

επικράτεια (Moutopoulos and Koutsikopoulos, 2016) και το πλούσιο σε αλιεύµατα 

οικοσύστηµα συγκεντρώνουν πλήθος ερασιτεχνών αλιέων, ιδιαίτερα στην είσοδο του 

κόλπου, µε σηµαντική δραστηριότητα και παραγωγή. Η έντονη παρουσία της ερασιτεχνικής 

αλιείας, ιδιαίτερα σε σηµεία αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελµατιών παράκτιων 

αλιέων αυξάνει τον ανταγωνισµό ανάµεσα στις παραπάνω κατηγορίες αλιείας (Gonzalvo et 

al. 2015), ιδιαίτερα για κοινά αποθέµατα (Moutopoulos et al. 2015). Ταυτόχρονα, το 

αποτύπωµα της ερασιτεχνικής αλιείας ενδεχόµενα να είναι πολύ πιο σηµαντικό από ότι 

θεωρείτο µέχρι σήµερα, κυρίως όσον αφορά στα είδη των ανώτερων τροφικών επιπέδων που 

είναι και τα πλέον ευάλωτα (Lloret et al. 2019). 

Είναι γεγονός, σε συµφωνία µε τις δηλώσεις των αλιέων, ότι η εγκατάσταση των 

µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην είσοδο του κόλπου και µάλιστα µέσα στο δίαυλο 

επικοινωνίας µε το Ιόνιο παρεµποδίζει το µεταναστευτικό κύκλο των ψαριών µέσα και έξω 

από τον κόλπο. Ἐρευνες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε µεσογειακό επίπεδο έχουν 

δείξει ότι όσο πιο κοντά στην ακτή και όσο µεγαλύτερο το µέγεθος µιας µονάδας τόσο 

µεγαλύτερη βιοµάζα και αριθµός ειδών προσελκύεται και συγκρατείται κάτω και γύρω από 

τους κλωβούς (Dempster et al., 2002). Παράλληλα, η αύξηση της συµµετοχής της τσιπούρας 

στα αλιεύµατα της παράκτιας αλιείας του Αµβρακικού και που, σύµφωνα µε τις δηλώσεις 

των επαγγελµατιών προέρχονται από τις µονάδες, πιθανά να οφείλεται σε εξωγενείς 

παράγοντες και έχει τη βάση του σε έναν «ατυχηµατικό» ή µη επιδιωκόµενο εµπλουτισµό 

από διαφυγές και αναπαραγωγή στους ιχθυοκλωβούς λόγω αλλαγής της ηλικιακής δοµής των 
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εκτρεφόµενων πληθυσµών της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας του είδους. Παρόµοιο πρότυπο 

έχει παρατηρηθεί και στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, όπου 

από το 2000 και έπειτα έχει αυξηθεί δραµατικά ο πληθυσµός της τσιπούρας (Dimitriou et al. 

2007, ∆ηµητρίου και συν. 2013). Το πρόβληµα έχει αναγνωριστεί και διερευνάται από 

περιβαλλοντική και γεννετική σκοπιά σε Μεσογειακό επίπεδο (Somarakis et al. 2013). Ένα 

κρίσιµο στοιχείο που αξίζει να διερευνηθεί µελλοντικά αποτελεί την πιθανή επίδραση στον 

ρυθµό αύξησης της τσιπούρας που αλιεύεται στον Αµβρακικό κόλπο, εξαιτίας της µεγάλης 

αυτής πληθυσµιακής πυκνότητας, στοιχείο που έχει παρατηρηθεί (µείωση του ρυθµού 

αύξησης) στα άτοµα της τσιπούρας του συµπλέγµατος Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Iliopoulou 

et al. 2011, ∆ηµητρίου και συν. 2013). Παρόµοιο πρόβληµα µε την αύξηση της τσιπούρας 

στα αλιεύµατα της παράκτιας αλιείας φαίνεται να δηµιουργείται µε το φαγκρί, για το οποίο οι 

µονάδες έχουν εντατικοποιήσει την καλλιέργειά του τα τελευταία χρόνια και οι πρώτες 

ενδείξεις της επίδρασης των καλλιεργούµενων ψαριών πιθανά να έχουν αρχίσει να γίνονται 

ορατές στους άγριους πληθυσµούς (Cladas et al. 2019). 

Σε µικρότερο ποσοστό από αυτό που πιστεύουν οι αλιείς ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες 

επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή τους. θεωρούν ότι η αλιευτική απαγόρευση στον κόλπο 

δεν κρίνεται ως σωστή (83,3% 68,5, αντίστοιχα). Το αποτέλεσµα αυτό ενδεχόµενα να 

οφείλεται στο φαινόµενο της «µετατόπισης της βάσης αναφοράς» (Shifting the baseline: 

Pauly, 1995) της γνώσης των αλιέων και στον επηρεασµό των απόψεων των αλιέων από το 

πιο πρόσφαρο συµβάν. Καθώς το σύνολο των αλιέων της έρευνας ξεκίνησε την αλιευτική 

δραστηριότητα µετά την απαγόρευση της αλιείας µε µηχανότρατα και γρι-γρι στον κόλπο 

(1953), το µεγαλύτερο ποσοστό τους πιστεύει πως οι υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες πρωτο-

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 1988, επηρεάζουν, αρνητικά, την αλιευτική παραγωγή. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας πρέπει να ερµηνευτούν λαµβάνοντας υπόψη 

και τους περιορισµούς της. Η έρευνα ήταν διερευνητική στη φύση της και προφανώς, 
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υπάρχουν και άλλες µεταβλητές που δεν συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο και θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Η έρευνα περιορίστηκε σε ερωτήµατα που αναφέρονται και 

σε άλλες παρόµοιες έρευνες στην ελληνική επικράτεια. Περαιτέρω έρευνα σε µεγαλύτερο 

δείγµα και σε ευρύτερες περιοχές, καθώς και επιπρόσθετες µεταβλητές θα µπορούσαν να 

βελτιώσουν σηµαντικά την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας. 

Καταληκτικά, στην παρούσα εργασία έγινε µια προσέγγιση της διερεύνησης των 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των επαγγελµατιών αλιέων της παράκτιας αλιείας στον 

Αµβρακικό κόλπο και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει κατά την άσκηση της αλιευτικής 

δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατα θα συµβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας της 

καταγραφής της αλιευτικής παραγωγής από τις ελληνικές θάλασσες (Moutopoulos and 

Koutsikopoulos 2014). 
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