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Ιχθυοκαλλιέργεια και οικονομία 

 
Η ταφόπλακα σε κάθε προοπτική ανάπτυξης του τουρισμού στην Εύβοια 

και ειδικότερα στις περιοχές από το Αλιβέρι έως την Κάρυστο, δεν είναι 

άλλη από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, η 

οποία γίνεται με γρήγορους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. 

Οι μονάδες δεν είναι καθόλου ακίνδυνες για το περιβάλλον, καθώς έχουν 

τα χαρακτηριστικά βιομηχανικών μονάδων από πλευράς ρύπανσης, ενώ 

όπου εγκαθίστανται αποκλείουν στην ουσία κάθε άλλη δραστηριότητα η 

οποία έχει σχέση με τον τουρισμό και την ανάπτυξη. 

Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικής σημασίας για την 

Ελληνική οικονομία, οπότε, η Κυβέρνηση να παραβλέψει τυχόν 

προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους προς χάριν του 

κοινού οφέλους. 

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές 

Εταιρίας, (Σελόντα και Νηρέας), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των υδατοκαλλιεργειών, οφείλουν περίπου 600 εκ ευρώ στις 

τράπεζες, οι οποίες, στην ουσία, έχουν αναλάβει και την διαχείρισή τους. 

Το γεγονός καταδεικνύει ότι, η λειτουργία των μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας δεν παρέχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της 

Ελληνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις από την 

λειτουργία των μονάδων είναι τεράστιες στο περιβάλλον. 

Με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η τουριστική ανάπτυξη των, εξαιρετικής 

ομορφιάς, περιοχών, χωρίς στην ουσία να αποκομίζει κανένα οικονομικό 

όφελος, τόσο η Εθνική οικονομία, όσο και η τοπική οικονομία 

ειδικότερα, αφού δεν προβλέπεται η απόδοση ανταποδοτικών τελών 



στους Δήμους για τον ισοσκελισμό των επιπτώσεων από την λειτουργία 

των μονάδων. 

Σήμερα, στη Νότια Εύβοια και ιδιαίτερα στις περιοχές του Αργυρού και 

του Πόρτο Μπούφαλο, οι επιπτώσεις από την λειτουργία των μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας, είναι περισσότερο από εμφανείς. 

Μονάδες που λειτουργούσαν στο παρελθόν και έκλεισαν, άφησαν πίσω 

τους έρημα κτίσματα, εστίες μολύνσεως, που καταστρέφουν στην ουσία 

την λειτουργία παραλιών εξαιρετικής ομορφιάς. 

Επίσης, οι υφιστάμενες μονάδες, όπως καταγγέλθηκε και στην 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, 

καταπατούν τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, πολύ μεγαλύτερες από 

εκείνες που τους έχουν παραχωρηθεί, προκειμένου να καταστήσουν τις 

μονάδες κερδοφόρες , με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον. 

Αδυναμία επένδυσης 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός καταξιωμένου Έλληνα 

επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και 

προσπάθησε να επενδύσει στο Πόρτο Μπούφαλο, αγοράζοντας πολύ 

μεγάλες εκτάσεις. 

Ο ίδιος, όπως είπε κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 

έγινε τον Αύγουστο στο Αλιβέρι, έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια 

ευρώ προκειμένου να διαμορφώσει την έκταση, να εγκατασταστήσει 

όλες τις απαιτούμενες υποδομές (έως και καταφύγιο άγριων ζώων) και 

σήμερα, λόγω της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας, να βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς δεν μπορεί να 

προχωρήσει την επένδυσή του. 

Και αναφερόμαστε σε μια επένδυση η οποία εμπεριέχει την οικοδόμηση 

δύο τουριστικών χωριών και μιας μεγάλης κεντρικής μονάδας 

φιλοξενίας. Η επίσπευση της επένδυσης θα προσέφερε τα μέγιστα στην 

τοπική οικονομία (τεράστια οικοδομική δραστηριότητα και 

απασχόληση), ενώ η λειτουργία της, εφόσον ολοκληρωνόταν, θα 

εξασφάλιζε δεκάδες θέσεις εργασίας άμεσα αλλά και έμμεσα, αφού όλες 

οι επιχειρήσεις της περιοχής θα αύξαναν τον τζίρο τους. 
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