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Ο φόβος για το τέλος της ιβηρικής σαρδέλας 

Η αλιευτική βιομηχανία και οι καταναλωτές της Ανδαλουσίας, όπου συγκεντρώνονται τα 

περισσότερα αλιεύματα σαρδέλας, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν απαγόρευση αλίευσης του εν 

λόγω προϊόντος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, περίπου 3.000 

οικογένειες που ζουν από τη συγκεκριμένη ενασχόληση, εξαρτώνται από μια αλλαγή στην 

σχετική νομοθεσία που μελετά η ΕΕ, η οποία θα περιορίζει όσο το δυνατόν την αλιεία σαρδέλας 

στην Ισπανία με σκοπό να υποβοηθήσει την μελλοντική αναπαραγωγή στα αλιευτικά πεδία. 

Εξάλλου, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης Θαλασσών (ICES) προτείνει διακοπή της 

αλίευσης σαρδέλων για ένα χρόνο, ώστε να τους δοθεί ο χρόνος να αναπαραχθούν. Σύμφωνα 

με αυτό το σενάριο καθώς και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις, η ΕΕ θα λάβει απόφαση τον Δεκέμβρη τ.έ. σχετικά με τη διακοπή αλιείας του 

συγκεκριμένου είδους, από την οποία εξαρτώνται 85 σκάφη, 850 μέλη πληρώματος και δύο 

χιλιάδες εργαζόμενοι εταιρειών του κλάδου. 

Η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς η ιβηρική σαρδέλα είναι κάτω από τα όρια βιομάζας, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός πληθυσμός αναπαραγωγής. Η μόνη λύση είναι να δοθεί 

χρόνος για να ανακάμψει η υδατοκαλλιέργεια, καθώς δεν είναι δυνατόν να εξαναγκαστούν οι 

φυσικές διεργασίες στη θάλασσα. 

Αυτήν την περίοδο, το μέσο ημερομίσθιο ανά αλιέα είναι 45 ευρώ, ποσό που θα είναι δύσκολο 

να διατηρηθεί αν η διακοπή αλίευσης επεκταθεί πέραν των δύο μηνών που είναι το χρονικό 

διάστημα που ήδη ισχύει. 

Για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία αλιείας σαρδέλας, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η 

χρήση ιχθύων από άλλες χώρες, όπως συνέβη το 2005 με την απαγόρευση αλιείας γαύρου για 

τεσσεράμισι χρόνια στη Χώρα των Βάσκων. Ωστόσο, η ποιότητα του προϊόντος της 

Ανδαλουσίας είναι εξαιρετική, γεγονός που θα σταθεί εμπόδιο τόσο στους καταναλωτές, οι 

οποίοι θα μειώσουν αναγκαστικά τη ζήτησή τους αλλά και θα στραφούν σε υποκατάστατα που 

πιθανότατα δεν θα τους ικανοποιούν το ίδιο, όσο και στους εμπόρους και ιδιοκτήτες 

καταστημάτων εστίασης που δεν θα θέλουν να αλλοιώσουν την ποιότητα τους 

χρησιμοποιώντας παρόμοια προϊόντα καθώς θα σήμαινε απώλεια μέρους της πελατείας τους. 

 


