
 

 

 
 

 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, 640 07, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ.: 25940 22691-2, FAX: 25940 22222, E-mail: fri@inale.gr, Web site: www.inale.gr 

 

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Πληροφορίες: Δρ. Κουτράκης Μ.  

Νέα Πέραμος, 31/10/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σεμινάριο εκπαιδευτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σχετικών με την αλιεία 

 

Η σημασία της θάλασσας και των πόρων της είχαν ήδη επισημανθεί από την αρχαιότητα 

και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού πολιτισμού. Σε ορισμένες 

περιοχές αναπτύχθηκαν εξόχως μακρόβιες και πλούσιες αλιευτικές παραδόσεις που 

καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων 

κοινοτήτων, αλλά και στήριξαν τις τοπικές οικονομίες μέσω της αλιείας και της 

επεξεργασίας των αλιευμάτων. Τις πολύτιμες αυτές αλιευτικές παραδόσεις θα 

προσπαθήσουν να «αλιεύσουν» οι επιστήμονες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  και συνεργάτες 

τους στις ακτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

Μέσω του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «PERICLES» (PrEseRvIng and 

sustainably governing Cultural heritage and Landscapes in European coastal and 

maritime regionS - H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 / 770504), το Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα 

προσπαθήσουν να καταγράψουν την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, με 

στόχο τη διαφύλαξη των πολύτιμων πανάρχαιων αλιευτικών γνώσεων και πρακτικών, 

αλλά και την κοινοποίησή τους στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Η δημιουργική και 

ενεργή συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία φορέων, ομάδων και ατόμων που 

σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την αλιεία, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του 

προγράμματος.  

Στο πλαίσιο αυτό το «PERICLES» συνεργάζεται με φορείς της εκπαίδευσης. Σε συνεργασία 

με τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Β’ βάθμιας και Α’ 

βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας, συνδιοργανώθηκε στις 31/10/2018 σεμινάριο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για να επιτευχθεί η συμμετοχική προσέγγιση των μαθητών. 

Οι ερευνητές του προγράμματος ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για 

τους στόχους του προγράμματος και συζήτησαν μαζί τους για τους πιο πρόσφορους 

τρόπους επίτευξης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Κύριος στόχος του σεμιναρίου 
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ήταν η γνωσιακή εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την αλιευτική παράδοση του τόπου. 

Απώτερος στόχος είναι οι μαθητές μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα να 

συλλέξουν υλικό και να καταγράψουν την αλιευτική πολιτισμική κληρονομιά του τόπου. 

Επίσης στόχος είναι να επέμβουν οι ίδιοι δημιουργικά, στις μαρτυρίες της κληρονομιάς 

αυτής που έχει ταξιδέψει ως «κοινωνική» ή «συλλογική» μνήμη για πολλές γενιές, 

συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Μέσα από αυτή τη συμμετοχική 

διαδικασία θα μάθουν για την αλιεία και τους θαλάσσιους πόρους, για τη σημασία της 

διατήρησής τους και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. 

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του Μουσικού σχολείου Καβάλας, με τη 

συμμετοχή εκπρόσωπων του Δήμου Καβάλας, της διεύθυνσης της Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης, 25 εκπαιδευτικών. Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή του ντοκιμαντέρ 

«Ψαράδες και Ψαρέματα» του Λ. Λοΐσιου (1961) και στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του 

έργου από τους ερευνητές του ΙΝΑΛΕ Δρ. Α. Σαπουνίδη και Δρ. Μ. Κουτράκη και τον Επ. 

Καθ. του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Α. Τσαντιρόπουλο. Ακολούθησε συζήτηση με τους 

παραβρισκόμενους, οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή των 

μαθητών και την προβολή της αλιευτικής παράδοσης της Καβάλας, μέσω των διάφορων 

δράσεων του προγράμματος «PERICLES». Σημαντική ήταν η παρέμβαση του κ. Π. 

Καρανικόλα, παράκτιου αλιέα, ανέδειξε κομμάτια της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής 

και αναφέρθηκε στα παραδοσιακά εργαλεία και αντικείμενα που ο Σύλλογος Παράκτιων 

Αλιέων Καβάλας έχει συγκεντρώσει. 

Τέλος αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση σε δύο μήνες με τους 

εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν με τους μαθητές τους το πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να εξεταστεί το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και να 

βρεθούν τρόποι ανάδειξης και προβολής του. 

 


