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ΟΜΙΛΙΑ ΣΟ 16ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΥΘΤΟΛΟΓΩΝ ΣΗΝ 

ΚΑΒΑΛΑ 

 

Δθ κέξνπο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ ζαο θαιωζνξίδνπκε όινπο ζηελ πόιε ηεο Καβάιαο πνπ 

θηινμελεί ηηο εξγαζίεο ηνπ 16νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Ηρζπνιόγωλ.  

Σα Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα θαη ε Οξζνινγηθή ηνπο Γηαρείξηζε είλαη έλαο 

βαζηθόο παξάγνληαο Αεηθόξνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο θαη 

εηδηθόηεξα ηεο Καβάιαο πνπ δεζπόδεη ζην Β. Αηγαίν. Σν Θξαθηθό Πέιαγνο θαη 

γεληθόηεξα ην Β. Αηγαίν είλαη από ηηο παξαγωγηθόηεξεο ζάιαζζεο ηεο 

Μεζνγείνπ ιόγω ηωλ ηδηαίηεξωλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε απηό θαη ηωλ 

ξεπκάηωλ ηνπ. Έηζη, ε αιηεπηηθή παξαγωγή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο, είηε 

πξνέξρεηαη από ηελ ζαιάζζηα αιηεία, είηε πξνέξρεηαη από ηηο πνιιέο 

ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα πνηάκηα καο, είηε από ηηο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο (ζαιάζζηεο 

θαη εζωηεξηθώλ πδάηωλ), απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα πξνϊόληα ηνπ ηόπνπ 

καο. Απηό άιιωζηε ην θαηακαξηπξνύλ ν πινύζηνο αιηεπηηθόο ζηόινο ηεο 

πεξηνρήο καο, νη 3 από ηηο κεγαιύηεξεο ηρζπόζθαιεο ηεο ρώξαο καο 

(Θεζζαινλίθεο, Καβάιαο θαη Αιεμαλδξνύπνιεο), νη ζπλεηαηξηζκνί αιηέωλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή θαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη κηα κεγάιε 

πιεζώξα επηρεηξήζεωλ θαη επαγγεικάηωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ελ γέλεη ηεο αμηνπνίεζεο ηωλ αιηεπκάηωλ. Ο αιηεπηηθόο 

πινύηνο ηεο πεξηνρήο καο όκωο δηαθξίλεηαη ηόζν γηα ηελ πνζόηεηα ηωλ 
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αιηεπκάηωλ ηνπ θαη ηελ κεγάιε πνηθηιία ηνπο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε 

βηνπνηθηιόηεηα ηωλ πδξόβηωλ εηδώλ, όζν θαη γηα ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ηα θαζηζηνύλ πεξηδήηεηα ζηηο αγνξέο ηνπ 

εζωηεξηθνύ θαη εμωηεξηθνύ. Γηα λα κπνξέζεη όκωο λα δηαηεξεζεί απηή ε 

παξαγωγηθόηεηα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη 

ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.  

εκαληηθό ξόιν ζε όιε απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα παίδεη θαη Ηλζηηηνύην 

Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ  πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Ν. Πέξακν θαη ζηεξίδεη ηελ 

αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πεξηνρήο. ε απηό δξαζηεξηνπνηνύληαη  

ππάξρνπλ εμαίξεηνη επηζηήκνλεο δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ θαη νη νπνίνη κε ηελ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηνύλ, ηελ πινπνίεζε Δζληθώλ θαη Δπξωπαϊθώλ 

πξνγξακκάηωλ θαη κε ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηωλ 

εξεπλώλ πξνάγνπλ έκπξαθηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο όρη κόλν ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ρώξαο. 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

έρνληαο ωο κέιε ηνπ όινπο ηνπο Ηρζπνιόγνπο ηεο πεξηνρήο καο, πξνζπαζεί 

κε ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο ηνπ λα ηνπο ζπλδξάκεη ζην έξγν ηνπο θαη λα 

ππεξεηήζεη ην ξόιν ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε 

Ηρζπνινγηθά θαη Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, αλ θαη αξθεηέο θνξέο δελ ζέινπλ λα 

καο αθνύζνπλ, έζηω θαη αλ απηό πνπ ηνπο πξνηείλνπκε είλαη ην ζωζηό. 

Καιώο ήξζαηε ινηπόλ ζηελ πόιε καο θαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

ζπλέδξηνπ ζαο.   

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 


