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 Απο το Εδιμβούργο στο Μόνακο: η LIFE και η AKTEA συμμετείχαν ενεργά στην  Εβδομάδα για τον Ωκεανό στο 
Μόνακο 

8-9/4 - 11/4 Εδιμβούργο (Σκωτία)και Μόνακο (Πριγκηπάτο του Μόνακο) – Τη 
δέυτερη εβδομάδα του Απρίλη η LIFE και η ΑΚΤΕΑ (το δίκτυο για τις γυναίκες 
στην αλιεία) συμμετείχαν σε μια σειρά απο εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν απο το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μόνακο στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Ωκεανού του Μόνακο, μια εκδήλωση για να 
μοιραστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη  τα ευρήματα τους για τη θαλάσσια 
διατήρηση και να λάβουν δράση για τη διάσωση των ωκεανών. Στις 8 και 9 
Απριλίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE εκπροσώπησε τα μέλη της 
LIFE κατα τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής και σε συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Μουσείο και στο Παλιό Πανεσπιστήμιο 
του Εδιμβούργου αντίστοιχα. Το φόρουμ ήταν μια ευκαιρία να  

συνεργαστούν με αρκετά επιδρώντα μέρη και να τονίσουν την επείγουσα ανάγκη να εντάξουν την αλιεία μικρής 
κλίμακας στις διεθνείς θαλάσσιες πολιτικές διατήρησης. Στις 11, η LIFE και η  AKTEA παρουσίασαν την αλιεία μικρής 
κλίμακας στο γενικό κοινό κατα τη διάρκεια ενός συνεδρίου που διοργανώθηκε απο τη LIFE σε συνεργασία με το 
Ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Νίκαιας (Γαλλία), την Ecomers και τη Λέσχη Γιότ του Μόνακο. Το πάνελ 
περιλάμβανε διάφορους ομιλητές και συζητήθηκαν η σημασία των μικρών αλυσίδων προμήθειας και η 
συμμετοχική διακυβέρνηση. Ανάμεσα στους ομιλητές, η Επικεφαλής της AKTEA Marja Bekendam έκανε μια 
επισκόπηση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες που ασχολούνται με την αλιεία, ο Christian 
Decugis,  Διευθυντής της LIFE για τη Μεσόγειο, εξήγησε τη δουλειά που γίνεται απο τους αλιείς μικρής κλίμακας  στις 
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στο Κόκκινο Ακρωτήριο στη Νότια Γαλλία και ο Antonio Garcia Allut  της 
Ισπανικής Οργάνωσης Lonxanet παρουσίασε την περίπτωση  θαλάσσιων αποθεμάτων των «Os Miñarzos» στην 
περιοχή Γαλικία. Η LIFE  ευελπιστεί να ενδυναμώσει περαιτέρω τις επαφές της με το Ίδρυμα Πρίγκηπα Αλβέρτου 
στους επερχόμενους μήνες. 

 Seafood Expo Global: η αλιεία μικρής κλίμακας επισκιάστηκε απο τη «βιώσιμη» υδατοκαλλιέργεια  

25/4 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –  Η ομάδα Βρυξελλών της LIFE παρευρέθηκε 

στην εκδήλωση «Τρόφιμα απο τους Ωκεανούς, μια ματιά στο μέλλον 

μας», που διοργανώθηκε απο την Seafood Expo Global απο την 

Εκτελεστική Επιτροπή Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων της 

Ευρωπαικής Επιτροπής με την παρουσία του Επίτροπου Karmenu 

Vella. To συνέδριο επικεντρώθηκε στην υδατοκαλλιέργεια ως μέσο για 

να τρέφεται ο κόσμος και στο πως να επιτευχθεί συνύπαρξη με την 

άγρια αλιεία, αγνοώντας την ευκαιρία να προωθηθεί η αλιεία μικρής 

κλίμακας ως μέρος της λύσης διαχείρισης της παγκόσμιας αλιείας. 

Έγιναν ορισμένες καλές τοποθετήσεις απο το κοινό και ανάμεσα σε 
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άλλα οι ΜΚΟ υπογράμμισαν πως η υδατοκαλλιέργεια προκαλεί αυξημένο ανταγωνισμό εντός του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού, ενός σχεδιασμού απο τον οποίο η άγρια αλιεία αποκλείεται. Αναφέρθηκαν επίσης η 

θαλάσσια ρύπανση και η επίδραση των πλαστικών στην ποιότητα ψαριού. Το δέυτερο μέρος του συνεδρίου 

εστιάστηκε στον κοινωνικό διάλογο, όμως δυστυχώς ενώ είχε αφιερωθεί χρόνος για τις οργανώσεις εμπορίου, δεν 

ήταν παρών κανένας εκπρόσωπος του τομέα μικρής κλίμακας στο πάνελ. Συνολικά, ο Επίτροπος Karmenu Vella 

ενθάρρυνε όλους τους φορείς να βελτιώσουν την αειφορία και να αναλάβουν βελτιώσεις σε αυτή την κατέυθυνση 

ειδικά με αφορμή το Συνέδριο ο Ωκεανός μας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπαλί το φθινόπωρο του 2018. Η μεγάλη 

εκδήλωση ήταν επίσης μια ευκαιρία για να συναντηθούν με τη Διεθνή Οργάνωση Πετονιάς με Καλάμι και να 

αναζητήσουν συνεργασία σε διάφορα θέματα περιλαμβανομένης της δημιουργίας Νέου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

για τις Εξόχως Απόκεντρες Περιοχές.  

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 10-12/4 Πάρνου και Tαλίν (Εσθονία) – Προσωπικό της LIFE έλαβε μέρος στην 3η Συνάντηση του πιλοτικού 

προγράμματος NESUFish που διεξάγει η  MSC και είναι αφιερωμένη στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των 

ψαράδων μικρής κλίμακας των κοινοτήτων στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Οι δύο εντατικές μέρες 

αξιοποιήθηκαν για γνωριμία με τους ενδιαφερόμενους και διάφορους δρώντες αλιείας απο τους τομείς της 

μεταποίησης και αλιείας. Παρουσιάστηκε η δουλειά του Κέντρου Πληροφόρησης Αλιείας  Πάρνου, μια οργάνωση που 

εργάζεται για να βοηθήσει τους ψαράδες να πετύχουν τα μέγιστα στις ρυθμιστικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Στο 

επόμενο στάδιο του προγράμματος θα συζητηθούν ξεκάθαρες ιδέες για υποστήριξη των κοινοτήτων των ψαράδων 

μικρής κλίμακας σε όλη τη Βαλτική κατα τη διάρκεια συνάντησης που θα γίνει στη Βαρσοβία. Ο  Evalds Urtans απο 

την Λετονική Οργάνωση Μέλος  Federacija, δυστυχώς δεν μπορούσε να παραστεί όπως είχε προγραμματιστεί.  

 12-13/4 Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μια αποστολή των μελών της LIFE που περιλάμβανε τον  Luis Rodriguez και τη 

Macarena Molina Hernàndez απο την Ισπανία, τον Erwan Berton απο τη Γαλλία και 5 ψαράδες απο την προσφάτως 

οργάνωση μέλος απο την Κροατία, συνοδευόμενοι απο τη Συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο και Μάυρη 

Θάλασσα παρευρέθηκαν στο Μεσογειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Ζάγκρεμπ στην Κροατία. Ήταν μια 

σημαντική συνάντηση με σχετικά θέματα στην ατζέντα όπως η Υποχρέωση Εκφόρτωσης, το Περιφερειακό Σχέδιο 

Δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα και το Πολυετές Σχέδιο Διαχείρισης για τη 

Δυτική Μεσόγειο. Κατα τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων, η LIFE μετέφρασε το έγγραφο για το  

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης σε 6 γλώσσες της Μεσογείου και τα έστειλε σε όλα τα Μέλη της, έτσι ώστε να 

συγκεντρώσει τα σχόλια τους. Ως αποτέλεσμα, η  LIFE ανέπτυξε μια πρόταση που περιέχει αυτές τις εισηγήσεις και τις 

μετέφερε στην MEDAC. Έπειτα απο μακροσκελείς και δύσκολες συζητήσεις για το έγγραφο για το Περιφερειακό 

Σχέδιο Δράσης (αυτούσιο) και για τα σχετικά σχόλια που παρείχαν τα μέλη της MEDAC, οι συμμετέχοντες κατάφεραν 

να φτάσουν σε συμφωνία για τη μορφή και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. Παράλληλα, η LIFE 

έστειλε ένα αντίγραφο των εισηγήσεων στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο για να την κρατά ενήμερη για 

τις θέσεις της. Εάν είστε μέλος της LIFE και δεν έχετε λάβει την πλήρη έκθεση για τη συνάντηση της MEDAC μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έτσι ώστε να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα διανομής. Είναι προτεραιότητα 

για τη LIFE τα μέλη να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι για τη δουλειά που επιτελείται και να συμμετέχουν με αυτό 

υπόψην. 

 19-20/4 Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και η 

Συντονίστρια για τη Μεσόγειο και τη Μάυρη Θάλασσα συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο για να πραγματοποιήσουν 

εσωτερική συνάντηση για το Πρόγραμμα της LIFE για τη Μεσόγειο. Αργότερα εκείνη την ημέρα, έγινε συνέντευξη για 

την τελική επιλογή 2 Συμβούλων Προγραμμάτων (ένα με έδρα τη Μάλτα και ένα στη Σικελία). Με χαρά 

επιβεβαιώνουμε ότι η LIFE θα έχει δύο νέα μέλη στην ομάδα που θα εργάζονται στο πεδίο για την υποστήριξη των 

ψαράδων χαμηλής έντασης της LIFE. 
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 20/4 Bρυξέλλες (Bέλγιο) –  Προσωπικό της LIFE εργάζεται για συνεχή αναβάθμιση της Πλατφόρμας. Με σκοπό να 

επιτρέψει στα Μέλη της απο την Κύπρο και πιθανά μέλη απο την Ελλάδα να μπορούν να εμπλακούν πλήρως στις 

δραστηριότητες της LIFE,  η ιστοσελίδα τώρα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά. Χάρη σε αυτή τη βελτίωση το μηνιαίο 

ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο και όχι μόνο κατόπιν προσωπικού αιτήματος, όπως ήταν 

προηγουμένως. Με αυτή την τελευταία προσθήκη τώρα η ιστοσελίδα της LIFE είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες. 

 25/4 Βρυξέλλες (Bέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE, Brian O’Riordan συμμετείχε ενεργά σε 

ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωβουλευτή Linnea Engström που διοργανώθηκε απο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

Αγοράς πανω στην Έκθεση «Η Πρωτοβουλία μας (INI)» της Green  για την «Υλοποίηση των μέτρων ελέγχου για 

εδραίωση της συμμόρφωσης των προιόντων αλιείας με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της Ε.Ε», που 

υιοθετήθηκε απο την Επιτροπή PECH του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στις 24 Απριλίου. Η έκθεση  καλεί τα εισαγόμενα   

και τα ευρωπαικά προιόντα που πηγάζουν απο την αλιεία να αντιμετωπίζονται ισότιμα 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180423IPR02333/imported-and-eu-fisheries-products-must-

be-treated-equally.  

 27/4 Βαρκελώνη (Ισπανία) -  Η συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο παρευρέθηκε εκ μέρους του Συντονιστή της 

LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα στο Διεθνές Συνέδριο «αυτόχθονες λαοί σε ψυχρά κλίματα: κοινωνικές 

πραγματικότητες, θαλάσσια & εδαφικά δικαιώματα, σχέσεις με την άγρια ζωή και τα κοινά», που διοργανώθηκε 

απο το Ερευνητικό Κέντρο Αρκτικού του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και άλλους εταίρους. Το σεμινάριο 

παρουσίασε διαφορετικές περιπτώσεις των κοινοτήτων που ζούν σε ψυχρά κλίματα και κατέδειξε τις καθημερινές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά όπως η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός, η 

έλλειψη εκπροσώπησης και οι συγκρούσεις για τα εδαφικά δικαιώματα. Το προσωπικό της LIFE αξιοποίησε την 

ευκαιρία, για να παρουσιάσει τη δουλειά που υλοποιείται απο τα μέλη της απο τη Φινλανδία με την υποστήριξη που 

τους παρέχεται απο τη LIFE. Επίσης, ήταν μια ευκαιρία για να καλέσει τους συμμετέχοντες του «Φεστιβάλ Βορείων 

Εθίμων Ψαρέματος», που θα διεξαχθεί στις 6-9 Σεπτεμβρίου στο Τόρνιο (Φινλανδία), μια ευκαιρία για άμεσες 

ανταλλαγές ανάμεσα σε εμπορικούς ψαράδες διαφόρων κοινοτήτων των Αρκτικών και Βορείων περιοχών για αριθμό 

διαφορετικών ζητημάτων, περιλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, των δικαιωμάτων πρόσβασης και τη 

διαχείριση της αλιείας. 

 30/4 Βαρκελώνη (Ισπανία) -Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο διοργανώνει τη «Συνάντηση Υψηλού 

Επιπέδου για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας για τη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα», που θα γίνει στη Μάλτα στις 25-26 

Σεπτεμβρίου 2018. Κατα την πρώτη μέρα της εκδήλωσης, επιλεγμένες ομάδες ψαράδων θα έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες του φόρουμ, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τα οποία υλοποιούν στις 

αλιευτικές τους κοινότητες. Στα πλαίσια αυτής της επιλογής κατα τη διάρκεια του μήνα Απρίλη η LIFE ενθάρρυνε και 

βοήθησε τα μέλη και υποστηρικτές της να στείλουν αιτήσεις με τις δικές τους βέλτιστες πρακτικές εγκαίρως πριν τη 

λήξη προθεσμίας που ήταν την 1η Μαίου. Η  LIFE τελικά, έστειλε δύο σύνολα απο έγγραφα: το πρώτο περιλαμβάνει 

τα δύο πρότυπα που επεξηγούν τα προγράμματα για τη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα που εφαρμόζονται απο τη 

LIFE  και την ΑΚΤΕΑ και ο δέυτεροος φάκελος με 6 τοπικές βέλτιστες πρακτικές απο τα μέλη της LIFE απο την Ισπανία, 

Γαλλία, Ιταλία και Μάλτα τα οποία ευχόμαστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 

Μεσόγειο. 

 Ελσίνκι (Φινλανδία) – Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας της Βαλτικής, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις 

όπως τα ανοδικά κόστη, τις μειώσεις των αλιευμάτων και τον ανταγωνισμό με τα αρπακτικά. Οι 14 Τοπικές Ομάδες 

Δράσης Αλιείας απο τη Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία και Γερμανία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Luke Φυσικών 

Πόρων της Φινλανδίας δημιούργησαν το πρόγραμμα «Φώκιας Βαλτικής Θάλασσας και Κορμοράνων TNC» για 

διερέυνηση της επίδρασης της φώκιας και των πληθυσμών κορμοράνων στην επιβίωση της παράκτιας αλιείας 

περιοχή. Ο σκοπός είναι να πάρει συνέντευξη απο 280 ψαράδες απο τις συμμετέχουσες μονάδες ΤΟΔΑ γύρω απο τη 

Βαλτική ακτογραμμή κατα την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Οκτώβριο 

του 2018. Περισσότερες πληροφορίες εδώ : https://balticfisheries.com  
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ  

 Μέλη της LIFE  Fischereischutzverband της Γερμανίας είναι ενεργά στην διαχείριση χελιού 

Lübeck (Γερμανία) – Η οργάνωση μέλος Fischereischutzverband αφιέρωσε το μήνα Απρίλιο στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων σχετικά με τη διαχείριση χελιού. Ειδικότερα, ο Wolfgang Albrecht, Επικεφαλής της Οργάνωσης και 
Διευθυντής της LIFE για τη Γερμανία παρείχε στον Υπουργό Schelswig- Holstein και σε διοικητικούς φορείς του 
Βερολίνου ένα γραπτό φάκελο για να τους ενημερώσει για τη θέση της αλιείας χαμηλής έντασης για το θέμα. 
Επιπρόσθετα, ως εκπρόσωπος της LIFE στην Εκτελεστική Επιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική 
έθεσε τη διαχείριση χελιού ως επίσημη θέση στην ατζέντα της επόμενης συνάντησης του ΓΣΒΘ, που θα διεξαχθεί στην 
Κοπεγχάγη στις 8 Μαίου 2018. Ενόψει αυτού, ο κ. Albrecht υποστηρίζει εκ μέρους των μελών της LIFE, να αποφύγουν 
ολικό τερματισμό της αλιείας χελιού στη Βαλτική Θάλασσα όπως προβλέπεται τον επόμενο χρόνο και στηρίζει αντί 
αυτού μια ευρωπαικού τύπου λύση διαχείρισης, που θα επιτρέψει την προστασία και αναδημιουργία του 
αποθέματος χελιού καθώς θα διασφαλίζει τις δουλειές πολλών επιχειρήσεων αλιείας μικρής κλίμακας που 
βασίζονται σε αυτά τα είδη για να επιβιώσουν. Παράλληλα, ο κ. Albrecht αναζητά επίσης πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της LIFE στην περιοχή της Βαλτικής.    

 Η C-LIFE ασχολείται με το λαβράκι και τις Εθνικές Διοικήσεις  

Ρότερνταμ (Ολλανδία) – Η εποχή του λαβρακιού ξεκίνησε στα Ολλανδικά νερά της 
Βόρειας Θάλασσας. Η C- LIFE δηλώνει ότι ανάμεσα στο πρώτο αλίευμα (απεικονίζεται 
στα δεξιά) υπήρχαν κάποια λαβράκια άνω των 4.8 κιλών. Όμως, το μέγεθος αυτό 
αποτελεί πιο πολύ εξαίρεση παρά κανόνα και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να 
χαιρόμαστε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ψαράδες πριν κάποια χρόνια εκφορτώναν 
κανονικά δείγματα άνω των 8 κιλών. Κατακρίβειαν, τον περισσότερο χρόνο αυτές τις 
μέρες το αλίευμα είναι φτωχό ή ανύπαρκτο. Σύμφωνα με τον κ.de Ruiter, τον Διευθυντή της LIFE για την Ολλανδία 
αυτό οφείλεται πιθανόν στην πίεση πάνω στα αποθέματα, στις παράνομες εκφορτώσεις και στις αλιευτικές 
δραστηριότητες στα πεδία των γεννήσεων που είναι ακόμη πολύ υψηλά. Ειναι επίσης πολύ απογοητευτικό το ότι 
πολλά άτομα του τομέα δεν ακολουθούν καμία εργασιακή ηθική και δεν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια για να 
διασφαλίσουν την προστασία των πόρων, προκαλώντας έτσι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο εισόδημα 
του υπόλοιπου συνόλου. Επίσης ο κ. de Ruiter θλίβεται γιατί μετά απο τέσσερις μήνες αναμονής, επιτέλους έλαβε 
ανταπόκριση απο το μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου κα. Carola Shouten για την πιθανότητα διεξαγωγής μιας 
συνάντησης. Δυστυχώς, η απάντηση ήταν αρνητική, αφού όπως σχολιάζει η διοίκηση έχει ξοδέψει πάρα πολλή χρόνο 
με τον τομέα και συζητά το θέμα της ηλεκτρικής αλιείας . Η αλήθεια είναι ότι ο τομέας μικρής κλίμακας δεν 

προσκαλέστηκε στις συζητήσεις έτσι αποτρέπεται απο το να παρέχει πληροφόρηση για το ζήτημα.  

 Οι ενημερώσεις της NetVISwerk είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο 

Κάτω Χώρες – Ο Arjan Heinen το πρόσωπο επικοινωνίας απο την Ολλανδική Οργάνωση NetVISwerk, ήρθε σε επαφή 
με το προσωπικό της LIFE στις Βρυξέλλες για να επισημάνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 
τους που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένου ενός είδους ενημερωτικού δελτίου. Οι ειδήσεις 
αφορούν διαφορετικά θέματα που περιλαμβάνουν εσωτερικές συναντήσεις, προγράμματα διαχείρισης χελιού και 
υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Το περιεχόμενο είναι στα Ολλανδικά (αλλά είναι έυκολο να κατανοηθεί χρησιμοποιώντας 
«google translate») https://translate.google.com/ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://netviswerk.nl/category/nieuws/  

 Το Μέλος της AKTEA AmarCarril παρουσιάζει την κληρονομιά της Αλιείας της Γαλικίας 

Καρίλ (Ισπανία) – Η AmarCarril, το δίκτυο γυναικών που συλλέγουν όστρακα και μέλος της ΑΚΤΕΑ έλαβε μέρος στο 
πρόγραμμα που προωθείται απο την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τελευταία διοργάνωσε δωρεάν διαδρομές σε 
επισκέπτες για να ανακαλύψουν το «Lower Rias»  μια σειρά απο τέσσερις εκβολές ποταμών, που βρίσκονται στην 
νοτιοδυτική ακτή της Γαλικίας όπου εδρεύουν τα μέλη AmarCarril. Οι επισκέψεις ήταν οργανωμένες σε δύο μέρη: 

http://www.akteaplatform.eu/
https://translate.google.com/
http://netviswerk.nl/category/nieuws/


LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

κατα τη διάρκεια του πρώτου μέρους οι επισκέπτες δέχθηκαν περιήγηση της ιστορίας του τομέα οστράκων στην 
περιοχή και κατα το δέυτερο επικεντρώθηκαν σε ένα πρακτικό σεμινάριο όπου μπορούσαν να δούν την δουλειά που 
γίνεται απο τις  mariscadoras. Περισσότερες πληροφορίες εδώ http://diariodevigo.com/cuatro-rutas-gratuitas-para-
descubrir-el-marisqueo-nas-rias-baixas-de-la-mano-de-la-diputacion/ και εδώ 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarcas/pontevedra-oferta-rutas-turisticas-gratuitas-vivir-experiencia-
marisqueo/20180405120428973979.html  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Το πρόγραμμα της  LIFE και  MAVA (Γαλλικά), Απρίλιος 2018 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/31085-le-projet-bans-renforce-la-petite-peche-de-baltique-et-mer-

du-nord?_=1522826607886 

Τελευταία Ανακοίνωση  απο την Ευρωπαική Επιτροπή, Brexit και αλιευτική πολιτική (Αγγλικά) 

https://ec.europa.eu/info/publications/withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-fisheries-and-aquaculture_en 

Συζύγοι ψαράδων μικρής κλίμακας στη Νήσο La Reunion για υπεράσπιση του τομέα( Γαλλικά) 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/04/15/Un-collectif-de-femmes-de-pecheurs-lance-un-SOS_525148 

 Ιρλανδοί ψαράδες και οι επιρροές του Brexit ( Γαλλικά) 

https://www.ouest-france.fr/europe/irlande-du-nord/reportage-les-pecheurs-d-irlande-dans-le-creux-du-brexit-

5701361  

 

Aυτό το ενημερωτικό Δελτίο,είναι ένα απλό στιγμιότυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων μας.  Επιπροσθέτως, το 

προσωπικό της LIFE στο ΗΒ, στις Βρυξέλλες, στην Πολωνία και στην Ισπανία ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

ερωτήσεων, σχετικές με τον τομέα μας και διαρκώς αναπτύσσει και διακηρύττει πολιτικές σχετικές με την μικρής 

κλίμακας, χαμηλής έντασης αλιεία. 

Οι Περιφερειακοί μας Συμβούλοι, που όλοι ασχολούνται με τους αλιείς μικρής κλίμακας επίσης προωθούν τις αξίες 

και τα ωφέλη της παράκτιας αλιείας. 

Θα θέλατε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση, πρόγραμμα ή πρωτοβουλία; Μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο communications@lifeplatform.eu ή ακολουθήστε μας στο Facebook στο 

Low Impact Fishers of Europe η στο  Twitter στο  @LIFEplatformEU 

Eνδιαφέρεστε να εμπλακείτε με τις γυναίκες που δουλέυουν στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ μεσω 

contact@akteaplatform.eu  ή στο Faceboοk  στο AKTEA women in fisheries και Twitter στο @AKTEAwif   
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