ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13ΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Αξιότιμοι Συνεργάτες, Φίλες και Φίλοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ιχθυολόγων, με μεγάλη μου χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στις εργασίες του
Συνεδρίου μας.
Το 13ο Συνέδριο των Ιχθυολόγων σήκωσε την κληρονομιά της λαμπρής ιστορίας των
προηγούμενων Συνεδρίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων. Προσπάθεια μας
ήταν το 13ο Συνέδριο να συνεχίσει την παράδοση αυτή και να ανοίξει νέους
δρόμους.
Η παράδοση των Συνεδρίων χαρακτηρίζεται τόσο από την άρτια οργάνωση και την
επιστημονική εγκυρότητα του, όσο και από την υλοποίηση του σε διάφορους τόπους
της χώρας μας. Η επιλογή των τόπων έχει τη δική της σημειολογία, κατά την οποία
είτε αποδίδεται εκ μέρους μας τιμή σε τόπους που η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες
έχουν μία έντονη και μακρόχρονη παρουσία στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της
περιοχής, είτε αποτελεί πράξη ανάδειξης των προβλημάτων του Τομέα Αλιείας. Στην
προκειμένη περίπτωση στην Μυτιλήνη η παρουσία μας επιθυμούμε να εκληφθεί ως
ελάχιστος φόρος τιμής στους αλιείς των ακριτικών νησιών της χώρας μας, με τον
μακρόχρονο μόχθο τους να χάνεται στα βάθη της ελληνικής ιστορίας του πολιτισμού
της θάλασσας του Αιγαίου. Ταυτόχρονα ελπίζουμε μέσα από τις εργασίες του
Συνεδρίου οι τοπικοί φορείς, αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, να αντλήσουν ιδέες και
πληροφορίες, που θα τους σταθούν χρήσιμες για τον σχεδιασμό της μελλοντικής τους
πορείας.
Η αρτιότητα της οργάνωσης των Συνεδρίων και η σοβαρότητα των ερευνητών του
Τομέα έχουν προσδώσει στο Συνέδριο Ιχθυολόγων μία ξεχωριστή ταυτότητα, η οποία
χαίρει αναγνώρισης και εκτίμησης στην επιστημονική κοινότητα πανελλήνια και
πανευρωπαϊκά, καθώς και στους εργαζόμενους από κάθε πλευρά στον Τομέα της
Αλιείας.
Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ανοίγει νέους δρόμους όχι μόνο με τη
συμμετοχή νέων ερευνητών, αλλά με επιστημονικές εργασίες, που αναπτύχθηκαν σε
νέες κατευθύνσεις έρευνας του Τομέα της Αλιείας. Με την απόφαση της Ο.Ε. να
εισαχθεί μία τέταρτη θεματική ενότητα στο Συνέδριο, που θα περιλάμβανε εργασίες
για την αξιοποίηση των αλιευμάτων και των προϊόντων τους, δεν είχε την
ανταπόκριση, που περιμέναμε. Όμως, αποτελεί το θεμέλιο λίθο μίας μελλοντικής
βάσης προβληματισμού για την διαφαινόμενη σημασία του υδρόβιου πλούτο και σε
άλλους τομείς της καθημερινότητας πέραν της κάλυψης των διατροφικών αναγκών.
Η προσπάθεια να συνεχιστεί η καινοτομία που εισήχθηκε στο 12ο Συνέδριο, με την
παρουσίαση εργασιών των νέων επιστημόνων, άκριτα με όποιο τρόπο έκφρασης και
βράβευσης των τριών καλύτερων, είχε μόνον τρεις συμμετοχές, γι αυτό δεν θα γίνει
βράβευση. Ελπίζοντας ότι στο μέλλον οι νέοι συνάδελφοι δεν θα μας στερήσουν την
πρωτοπόρα σκέψη και τη γόνιμη φαντασία τους, προτείνουμε το βραβείο να
ονομαστεί ως « βραβείο Γιάννη Ρογδάκη» στη μνήμη του αγαπητού συναδέλφου,
μέλους του Συλλόγου Ιχθυολόγων, Καθηγητή στο Τ.Ε.Ι., που πάντα στα Συνέδρια
είχε ενεργό συμμετοχή μαζί με τα «παιδιά του».

Με το 13ο Συνέδριο, έχουμε φθάσει στο αποκορύφωμα της οργανωτικής διάρθρωσης
της δομής των Συνεδρίων που έχουμε θεσπίσει εδώ και πολλά χρόνια. Θα
παρουσιαστούν κατόπιν διπλής κρίσης 140 περίπου επιστημονικές εργασίες.
Προγραμματίστηκαν τέσσερις
Εδικές Συνεδρίες και τέσσερις παράλληλες
εκδηλώσεις – ομιλίες. Για να αποκτήσουν τα επόμενα Συνέδρια, με βάση την
εμπειρία από τα προηγούμενα έναν νέο αέρα, προτείνουμε προς τα μέλη του
Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων, αλλά και προς όλους τους συμμετέχοντες, να
σκεφτούν το ενδεχόμενο τα Συνέδρια μας να γίνονται κάθε 3 χρόνια, ώστε να υπάρχει
το εύλογο χρονικό διάστημα, να ωριμάζουν καλύτερα οι συνθήκες οργάνωσης των
Συνεδρίων, αλλά κυρίως να υπάρχει χρόνος να αναπτυχθούν νέοι προβληματισμοί και
να αναδεικνύονται καλύτερα οι νέες τάσεις της έρευνας και της τεχνολογίας. Επίσης,
να γίνει η κρίση των εργασιών ακόμα πιο αυστηρή, με τον καθορισμό ενός μέγιστου
αριθμού εργασιών, που προτείνουμε να είναι οι 90 προφορικές ανακοινώσεις, ώστε
να υπάρχει περισσότερος χρόνος για τη συζήτηση μετά τις επιστημονικές
ανακοινώσεις , αλλά για τη διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών για μία επιστημονική
ανάλυση και προσέγγιση γύρω από τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου.
Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με την χρόνια παράδοση στην οποία
στηρίζεται ελπίζουμε με την πτώση της αυλαίας του να φανεί αντάξιος συνεχιστής.
Σας ευχαριστώ

