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Καραγιαννακίδης Νίκος 



ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ 

Ο φυσικός σπόγγος (λατ. Euspongia) ανήκει στο γένος των κοιλεντερωτών 
ζώων της οικογένειας των σπογγειδών που απαντώνται σε διάφορες 
θάλασσες ειδικά με χλιαρά ύδατα και θαλάσσια ρεύματα ήπια, σε διάφορα 
βάθη. Για την οργανική σύσταση και κατάταξη των σπόγγων οι διχογνωμίες 
ξεκινούν από την αρχαιότητα. Πρώτος ο Αριστοτέλης υπέθεσε ότι το 
παράξενο αυτό πλάσμα είναι ζώο. Πράγματι, τα σφουγγάρια είναι οι πιο 
απλοί, πολυκύτταροι ζωικοί οργανισμοί. Έχουν διάφορα χρώματα και 
σχήματα και ζουν από 20 έως 50 χρόνια.  



Σήμερα υπάρχουν γύρω στις 
πέντε χιλιάδες είδη 
σφουγγαριών, από αυτά 
όμως πολύ λίγα έχουν 
εμπορική σημασία. Τα 
σφουγγάρια δεν έχουν 
όργανα, αποτελούνται όμως 
από κύτταρα πολλών ειδών 
που το καθένα κάνει και μια 
συγκεκριμένη εργασία. 
Τρέφονται φιλτράροντας, με 
τους εκατοντάδες πόρους 
τους, το θαλασσινό νερό. Οι 
θρεπτικές ουσίες 
κατακρατούνται μέσα σε ένα 
πολύπλοκο εσωτερικό δίκτυο 
καναλιών, όπου και 
πέπτονται. Κάθε ώρα, τα 
ιδιόμορφα αυτά ζώα, 
φιλτράρουν δέκα φορές τον 
όγκο τους σε νερό. 
 
 



ΕΙΔΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 

 το καπάδικο 
 το αυτί ελέφαντα ή λαγόφυτο ή ψαθούρι ή λαφίνα 
 ο ματαπάς ή φίνο ή ελληνικός σπόγγος μπάνιου 
 η τσιμούχα ή δερματώδης σπόγγος 
 η μελάθη ή τούρκικο φλυτζάνι ή λεπτός σπόγγος της Συρίας 



ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ 
Οι πρώτες αναφορές στο επάγγελμα των σφουγγαράδων γίνονται ήδη 
από τον Όμηρο, αλλά και από μεταγενέστερους Έλληνες και Λατίνους 
συγγραφείς. Η δουλειά των σφουγγαράδων είναι η αλιεία, έπειτα η 
επεξεργασία και τέλος το εμπόριο των σφουγγαριών. Σφουγγαράδες 
δεν θεωρούνται μόνο οι δύτες, αλλά και όσοι βρίσκονται στο σκάφος 
χειριζόμενοι τον μηχανικό εξοπλισμό προς βοήθεια των 
σφουγγαράδων-δυτών. Το επάγγελμα άκμασε στα μέσα του 19ου με 
αρχές 20ου αιώνα στα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κάλυμνο και 
τη Σύμη, ενώ έπειτα επεκτάθηκε και σε άλλα μέρη. 



ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΪΑ 
Η μεγάλη ανάπτυξη της σπογγαλιείας στο νησί ήδη 
από το 18ο αιώνα ως σήμερα, υπήρξε παράγοντας 
ακμής και ευημερίας. Ετούτο όμως το επάγγελμα 
είχε φόρο βαρύ. Η Νόσος των Δυτών, τα σκυλόψαρα, 
η καπατσοσύνη των σφουγγαράδων και η επιμονή 
τους να βγουν εκείνοι στα μάτια του καπετάνιοι πιο 
άξιοι από τους άλλους, έκαναν το μικρό νησάκι των 
Δωδεκανήσων να θρηνήσει εκατοντάδες θύματα 
μέσα σε λίγες δεκαετίες. Με το να μη γίνεται σωστή  αποσυμπίεση (ο δύτης πρέπει να 

αναδυθεί σταδιακά από τα βάθη), με 
το να ψαρεύουν σε άγνωστα νερά 
γεμάτα χαράκια, οι δύτες «μηχανικοί» 
συχνά έχαναν τη ζωή τους. Και όλα 
αυτά, για το «χρυσάφι της 
θάλασσας», το σφουγγάρι. 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ 
Η Καγκάβα. Ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο σκάφος, που διέθετε συρόμενα 

εργαλεία, με τα οποία αποσπούσε τα σφουγγάρια από το βυθό και τα μάζευε 
εντός δικτυωτού σάκου. 

Οι Γυμνοί Δύτες. Με μόνο εφόδιο την αναπνοή και υποβοηθούμενοι από τη 
σκανταλόπετρα (πεπλατυσμένη πέτρα) για γρηγορότερη κατάδυση, οι δύτες 
κατέβαιναν σε μεγάλα βάθη, που έφταναν έως και τα 60 - 70 μέτρα, και 
παρέμεναν κάτω από το νερό για χρονικό διάστημα που προσέγγιζε τα τρία - 
τέσσερα λεπτά. 

Το Σκάφανδρο. Πλήρης ενδυμασία κατάδυσης, που περιελάμβανε στολή, 
περικεφαλαία, χάλκινο θώρακα, μεταλλικά παπούτσια. Μία χειροκίνητη αντλία 
έστελνε φυσικό αέρα στην αεροστεγή στολή του δύτη μέσω σωλήνα. 

Το Φερνέζ. Αναπνευστικός μηχανισμός που συνδύαζε τα πλεονεκτήματα του 
γυμνού δύτη και του σκαφάνδρου. Ο εξοπλισμός περιελάμβανε ένα μικρό 
αερόσακο στην πλάτη του δύτη, τη μάσκα και το σωλήνα τροφοδοσίας 
φυσικού αέρα από αεραντλία. 

Ο Ναργιλές. Τη δεκαετία τού 1970 αντικαταστάθηκαν όλες οι παλαιότερες 
μέθοδοι από αυτό το σύστημα, στο οποίο ο δύτης είναι ενδεδυμένος με στολή 
βατραχανθρώπου και ένας μηχανικός αεροσυμπιεστής τού παρέχει αέρα από 
το σκάφος. 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 

Η επεξεργασία των φυσικών σφουγγαριών 
πραγματοποιείται με την διαδικασία του 
ποδοπατήματος και του πλυσίματος με θαλασσινό 
νερό. Με την διαδικασία αυτή αφαιρείται ο 
σκελετός του ζώου καθώς και ξένα σώματα 
(άμμος, πέτρες, διάφορα μικρόζωα, καρκινοειδή 
και οστρακοειδή που συμβιώνουν πάνω του). 
Ύστερα αφήνονται στον ήλιο για να 
ξεκουραστούν και έπειτα επαναλαμβάνεται η ίδια 
διαδικασία. Περασμένα σε αρμαθιές ρίχνονται στη 
θάλασσα τη νύχτα όπου με τα κύματα ξεπλένονται 
από τα υπολείμματα της μεμβράνης. Στη συνέχεια, 
ανασύρονται από τη θάλασσα, στύβονται και 
απλώνονται στον ήλιο για να στεγνώσουν.  
Μετά πακετάρονται σε ειδικά σακιά και 
αποθηκεύονται στο σκάφος. Είναι απαραίτητο να 
ξαναβρεχτούν και να ξαναστεγνώσουν γιατί η 
υγρασία μπορεί να τα χαλάσει και να τα 
καταστήσει ως χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα.  



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 
Οι χρήσεις του σφουγγαριού, είναι πάρα πολλές. Επιστήμονες δοκιμάζουν τις 
ιδιότητές τους και σε τεχνολογίες απορρύπανσης. Εξαιτίας του ότι είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικά, τα χρησιμοποιούν στον καθαρισμό ιχθυοτροφείων αλλά 
και στο φιλτράρισμα των αποχετευτικών αγωγών που καταλήγουν στην 
θάλασσα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν : 

 Στην φαρμακευτική 
 Στην οικιακή/ ατομική καθαριότητα 
 Σε πολεμικές επιχειρήσεις (Ως υλικό που προστατεύει από τους κραδασμούς) 
 Στην ιατρική 

 για τον καθαρισμό των πληγών και την απορρόφηση των υγρών από τα 
τραύματα  

για να ανακουφίσουν τον πόνο στο λαιμό, στα αυτιά, τον ερεθισμό των 
ματιών ή ακόμη και το πρήξιμο στα πόδια.  
 



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ 

Μία μυστηριώδης ασθένεια των σφουγγαριών 
που ανακαλύφθηκε το 1986, έπληξε τις αποικίες 
τους. Σύμφωνα με την ασθένεια αυτή, ένα 
«φονικό» βακτήριο ερχόταν σε επαφή με τον 
οργανισμό και σταδιακά προκαλούσε την 
νέκρωσή του. Με την ασθένεια των σπόγγων το 
1986, οι παραδοσιακοί σφουγγαρότοποι 
ερημώθηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ενώ στην 
αρχή του αιώνα τα σφουγγαράδικα αλιευτικά να 
είναι περίπου 500, σήμερα να υπάρχουν μόνο 15 
και αυτά όλα συγκεντρωμένα στην περιοχή της 
Καλύμνου. 
Επιστημονικές μελέτες, έδειξαν ότι οι μεταβολές 
των κλιματικών αλλαγών και οι ακραίες 
θερμοκρασίες που επικρατούν τα τελευταία 
χρόνια στην Μεσόγειο, συντέλεσαν στην 
οικολογική καταστροφή που συνεπάγεται την 
εξαφάνιση και των θαλάσσιων σφουγγαριών. 
 
 



Πληροφορίες από: www.ortsa.gr  
el.wikipedia.org  www.kalymnos-shop.gr  
www.emprosnet.gr   www.geonews.gr 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
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