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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της LIFE εγκρίνει σημαντικές αλλαγές στη διεύθυνση και νέα εγγραφή στο Βέλγιο   

29/11 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Στο φως των επιτευγμάτων της LIFE σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια και την 
αβεβαιότητα που προκύπτει από το Brexit για τα σώματα που εδρεύουν στο ΗΒ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 
και ενέκρινε ένα σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
εξέλιξη της οργάνωσης. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές 
αλλαγές είναι αυτές που αφορούν τη διεύθυνση, με τον 
Jeremy Percy να αποσύρεται ως Εκτελεστικός Διευθυντής και 
τον Brian O’Riordan να ανάγεται σε Εκτελεστικός Γραμματέας 
και να μετατίθεται η εγγραφή της  LIFE από το ΗΒ στο Βέλγιο. 
Αυτό θα επιτρέψει στις δράσεις της οργάνωσης να είναι πιο 
κεντρικές στην καρδιά της Ευρώπης, ενώ θα αναπτύσσει μια 
διευθέτηση της ιδιότητας μέλους ανάλογα με την περίπτωση 
για τις μη Ευρωπαϊκές οργανώσεις περιλαμβανομένων 
αυτών που έχουν ως βάση το ΗΒ. Το Δ.Σ ανέδειξε τους 3 
λειτουργούς (απεικονίζονται στα δεξιά) της νέας LIFE που 
είναι πλέον εγγεγραμμένη στο Βέλγιο : Kasia Wysocka (από την Πολωνία, ως Πρόεδρο), Ger de Ruiter (από την Ολλανδία, 
ως Ταμία), τον  Gwen Pennarun (από τη Γαλλία, ως Γραμματέα). Η LIFE είναι περήφανη που είναι ανάμεσα στις λιγοστές 
οργανώσεις ψαράδων παγκοσμίως στην οποία προεδρεύει γυναίκα! Το αναθεωρημένο Καταστατικό της LIFE είναι επίσης 
διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος communications@lifeplatform.eu. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 
http://lifeplatform.eu/life_restructuring/  . 

 

 Απογοητευτική η Διεθνής Επιτροπή για τη Διάσωση του Ατλαντικού Τόνου  (ICCAT) για τη διαχείριση του Ερυθρού Τόνου 

12-19/11 Dubrovnik (Κροατία) –  Στην 21η Ειδική Σύνοδο η Διεθνής Επιτροπή 
για τον Ατλαντικό Τόνο (ICCAT) συμφώνησε σε σχέδιο αποκατάστασης για τον 
Ατλαντικό Ερυθρό Τόνο. Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις για να ενσωματώσει 
ξανά τους αλιείς μικρής κλίμακας μέσα στην αλιεία, οι πρόνοιες για το 
συμφωνηθέν σχέδιο διαχείρισης δεν ήταν ικανοποιητικές. Δεν έγινε καμία 
συγκεκριμένη κατανομή της ποσόστωσης για τους ψαράδες μικρής κλίμακας 
και ο τομέας δεν ορίζεται καταλλήλως. Πριν τη συνάντηση,  η LIFE έγραψε στον 
Πρόεδρο της ICCAT, κος.Raul Delgado, επικροτώντας την εισήγηση της Ε.Ε 
πάνω στο Προσχέδιο της ICCAT για την καθιέρωση Πολυετούς Σχεδίου 
Διαχείρισης για τον Ερυθρό Τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο 
και έκανε εισηγήσεις για να διασφαλίσει ότι θα κατανεμηθεί δίκαιη αναλογία 
της ετήσιας αύξησης της ποσόστωσης στους αλιείς μικρής κλίμακας. Η 
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επιστολή διανεμήθηκε σε αξιωματούχους, στους φορείς λήψης αποφάσεων, σε εκπροσώπους του τομέα και σε ΜΚΟ και 
ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι διαθέσιμη εδώ:  http://lifeplatform.eu/iccat_21_meeting/ .  

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ Ε.Ε  

 

 06/11 Gdynia (Πολωνία) –Οι Διευθυντές της LIFE Wolfgang Albrecht και Kasia Wysocka, καθώς επίσης και οι  Bengt Larsson, 

Hans Jacob Jensen και Rafał Bocheński από τις οργανώσεις μέλη της LIFE, μαζί με προσωπικό της LIFE, συμμετείχαν στις 

κοινές συναντήσεις της Γενικής Ολομέλειας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βαλτικής Θάλασσας και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής (ExCom). Ο νέος επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής, Esben Sverdrup Jensen από την Οργάνωση 

Παραγωγών για Πελαγικά της Δανίας, εκλέχθηκε ομόφωνα από τη Γενική Ολομέλεια. Η  LIFE συγχαίρει τον νέο πρόεδρο 

της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον νέο του ρόλο και είναι έτοιμη να συνεργαστεί για να δει την αναγκαία βελτίωση στην 

κατάσταση των ψαράδων μικρής κλίμακας Βαλτικής σε πολλά  μέτωπα. Οι συζητήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

επικεντρώθηκαν  στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις ευκαιρίες αλιείας για το 2019, με τον περισσότερο 

χρόνο να είναι αφιερωμένος στα αποθέματα ανατολικού μπακαλιάρου, ενώ είχε ως αποκορύφωμα μια διαμαρτυρία των 

Πολωνών αγκιστράδων επηρεασμένοι από την κακή κατάσταση του Ανατολικού μπακαλιάρου. Τα μέλη της LIFE επέκριναν 

κατάλληλα τις αποφάσεις του Συμβουλίου για την παύση κατά την περίοδο γέννησης (απόσυρση για το Δυτικό απόθεμα, 

μόνο ένα μήνα για το Ανατολικό απόθεμα). Έγιναν επίσης συζητήσεις για τη Δυτική ρέγκα , όπου η ομάδα-στόχος του ΓΣΒΘ 

θα συνεχίσει να συζητά για τη στρατηγική μακροπρόθεσμης διαχείρισης, καθώς επίσης και για τη Δανική δημόσια έκθεση 

που καταδεικνύει την κακή διαχείριση των κεφαλαίων του ΕΤΘΑ (https://www.europeaninterest.eu/article/eu-fisheries-

laws-improper-management-danish-ministry-environment-food-report/).  

 6/11 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –Η  LIFE συμμετείχε σε διάσκεψη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργανώθηκε από την 

ΜΚΟ Bloom. Η συνάντηση επισήμανε ότι παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε απαγόρευση της αλιείας με 

ηλεκτρισμό τον Ιανουάριο του 2018, οι τριμερείς διαπραγματεύσεις (του Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου) ,για 

τα Τεχνικά Μέτρα υποκινούνται από αυτούς που έχουν συμφέρον να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, ειδικότερα το 

λόμπι του Ολλανδικού βιομηχανικού στόλου τράτας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την κρίσιμη εκστρατεία εδώ 

http://www.bloomassociation.org/en/analysis-mato-compromise/  

 08/11, Tallinn (Εσθονία) – Το Εσθονικό Κέντρο Πληροφόρησης Αλιείας διοργάνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον ενημερωτικό 

σεμινάριο για τις  αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην αλιεία και του αυξανόμενου πληθυσμού κορμοράνων (Phalcaroax 

carbo cinensis). Οι συμμετέχοντες έλαβαν λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση στην Δανία, Εσθονία και Φινλανδία 

τονίζοντας ότι η θήρευση ψαριών από τους κορμοράνους είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε πολλά παράκτια ύδατα, 

εκβολές και στην ενδοχώρα. Οι μεμονωμένες δράσεις διαχείρισης που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο, βασισμένες στο 

Άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι η επάρκεια τροφίμων και 

οι κλιματολογικές συνθήκες όπως οι βαριοί χειμώνες έχουν ισχυρές επιπτώσεις στον πληθυσμό. Πολλοί συμμετέχοντες 

τόνισαν την ανάγκη για μια πιο τοπική συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε για να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό 

πρόβλημα. 

 13-15/11 Palma de Mallorca (Ισπανία) – Προσωπικό της LIFE και ο Διευθυντής της 

Μεσογείου Christian Decugis συμμετείχαν σε συνάντηση για την αλιεία μικρής 

κλίμακας που διοργανώθηκε από τη MEDPAN, το δίκτυο διαχειριστών των 

Προστατευόμενων Μεσογειακών Περιοχών . Ένα από τα κύρια θέματα αυτής της 

πρωτοβουλίας ήταν η σημασία της συν-διαχείρισης των ΜΠΠ και οι εκπρόσωποι της 

LIFE ήταν σε θέση να εξηγήσουν τη σημασία μιας τέτοιας προσέγγισης. Το πάνελ  

απαρτιζόταν από τους  Federico Gelmi (μέλος της LIFE από την  Pantelleria), Santo 

Castorina (ΜΠΠ Cyclopean Isles) και Giusy Donato-Mancuso (οργάνωση ψαράδων 

Ganzirri στη Μεσσίνα).  
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 15-16/11, Simrishamn (Σουηδία) – Ο Bengt Larsson από τη Σουηδική Οργάνωση Μέλος της LIFE SYEF και προσωπικό της 

LIFE συμμετείχαν στο  Συνέδριο για τη Βαλτική Αλιεία 2020. Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στον αυξανόμενο πληθυσμό 

γκρίζας φώκιας και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης επίδρασης στην αλιεία μικρής κλίμακας με την τελευταία 

ενημέρωση από την επιστήμη και σημαντικά προγράμματα όπως αυτό που υλοποιείται από τη ΤΟΔΑ 

ESKO.(https://balticfisheries.com). Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης αλιείας, φέρνοντας 

μια θετική αλλαγή στην προσέγγιση της συζήτησης για κατανομή των ευκαιριών αλιείας. Πολλοί ομιλητές τόνισαν τα 

οφέλη της αντιμετώπισης της αλιείας, ως ένα από τα βασικά στοιχεία των παράκτιων κοινοτήτων και ήταν επικριτικοί 

σχετικά με τα συστήματα βασισμένα στις ΑΜΠ. Στο συνέδριο ήταν παρόντες αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου, 

περιλαμβανομένου  του Επικεφαλής του Σουηδικού Γραφείου Αναπτύξεως της Υπαίθρου, ο οποίος έκανε σαφές ότι οι 

αποφάσεις σχετικά με τις ποσοστώσεις θα παίρνονται έπειτα από ενδελεχή μελέτη επιπτώσεων, όπως οι κοινωνικές 

επιπτώσεις. Δόθηκε θετική προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των αλιευτικών κοινοτήτων μικρής κλίμακας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktivit

eter/konferensenostersjofiske2020.4.4c6ca46b16724f1cf99ca729.html 

 21-22-27/11 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να έχει ψηφίσει 

τροποποιήσεις για την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Θάλασσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό 

καθιέρωσης Πολυετούς Σχεδίου για την αλιεία που εκμεταλλεύεται τα βενθικά αποθέματα της Δυτικής Μεσογείου 

Θάλασσας (West Med MAP).Παρόλα αυτά, η ψήφιση καθυστέρησε από τον Εισηγητή, με αίτημα των εκπροσώπων της 

βιομηχανίας από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία.  

 22/11 Βαρσοβία (Poland) – Η WWF Πολωνίας ξεκίνησε μια διεθνή εκστρατεία που ονομάζεται Fish Forward 

(https://www.fishforward.eu). Αυτή η μεγάλη πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί σε σχεδόν 20 χώρες (14 Κράτη Μέλη της Ε.Ε 

και 5 αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα), αποσκοπώντας κυρίως στην αύξηση της επίγνωσης και στο 

να έρθει σε επαφή με επιχειρηματικές κοινότητες, όλα αυτά σε ένα αρκετά γενικό πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

των Η.Ε.  Η εκστρατεία ενώ είναι γενικά θετική για τους ψαράδες μικρής κλίμακας, εντούτοις κάποιες από τις δράσεις της 

όπως οι οδηγίες προς καταναλωτές συμβουλεύουν να μην τρώνε κάποια είδη σημαντικά για την κοινότητα, όπως ο 

Ανατολικός μπακαλιάρος και το Ευρωπαϊκό Χέλι Το προσωπικό της WWF ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να βλάψει τους 

αλιείς μικρής κλίμακας, που χρησιμοποιούν εργαλεία χαμηλής έντασης, όμως απομένει να φανεί εάν τα μηνύματα της 

εκστρατείας θα διαφοροποιηθούν για να συμπεριλάβουν τους ψαράδες μικρής κλίμακας. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε 

σε αυτό το έργο. 

 27/11 Var Region (Γαλλία) – Ο Γάλλος ψαράς Benoît Guérin επικοινώνησε με τη LIFE για να ενημερώσει για το πρόγραμμα 

Péla-Med, μια πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από την Οργάνωση Carasso  και τη Γαλλική Filière Pêche για ενίσχυση της 

αλιείας μικρής κλίμακας στην περιοχή Var της Γαλλικής Μεσογειακής Ακτής. Ανάμεσα στους κύριους στόχους του 

προγράμματος είναι η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, η απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική και ερασιτεχνική 

αλιεία ,η αποκατάσταση των αποθεμάτων και η οικονομική ευημερία. Οι τοπικές αλιευτικές οργανώσεις (Prud’homies) θα 

λάβουν μέρος στο πρόγραμμα μέσω μιας συντονιστικής επιτροπής και θα δουλεύουν σε στενή συνεργασία με επιστήμονες 

και άλλους φορείς. Περισσότερες πληροφορίες: http://planetemer.org/actions/pela-med  

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 

 Μέλη της LIFE έκαναν πορεία με άλλες οργανώσεις του τομέα ενάντια στην ηλεκτρική αλιεία 
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3-5/11 Nieuwpoort (Βέλγιο) και Boulogne-sur-mer (Γαλλία) – Ψαράδες από το Βέλγιο, Γαλλία, ΗΒ, Ολλανδία και άλλα 

κράτη μέλη συγκεντρώθηκαν στα λιμάνια για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη Δανική βιομηχανία που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρικές τράτες για να ψαρεύει στη Βόρειο Θάλασσα, στοχεύοντας κυρίως 

σε γλώσσες  και χωματίδες με καταστροφικές συνέπειες στα αλιευτικά εδάφη 

απειλώντας τον βιοπορισμό εκατοντάδων ψαράδων μικρής κλίμακας. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για πλήρη απαγόρευση της ηλεκτρικής αλιείας 

το Γενάρη του 2018, όμως η πρόνοια έχει τώρα κολλήσει σε μια σύνθετη τριμερή 

διαδικασία, τα Τεχνικά Μέτρα για τον Κανονισμό Διάσωσης (που περικλείει 3 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Συμβούλιο) και χαμήλωσε την πίεση των συμφερόντων βιομηχανικής αλιείας υποκινούμενων από τη 

Δανία που θέτουν σε ρίσκο την εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε διάσκεψη τύπου που 

διοργανώθηκε από την ΜΚΟ Bloom (δείτε πιο πάνω 6/11). Βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ : 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu5IGA5iLjQ&t=0s&index=2&list=LLHjOZM3NCyFY2q9Ap_wOT1Q   

  

 Αποστολή της Aktea στη Γαλικία ανάμεσα σε θεσμικές εκδηλώσεις και εργασία επί τόπου  

5-6/11 Santiago de Compostela (Ισπανία) – Η Katia Frangoudes και η Marja 

Bekendam εκπροσώπησαν την AKTEA στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τις 

Γυναίκες στην Αλιεία, που διοργανώθηκε από την Ισπανική Κυβέρνηση. 

Επίκεντρο του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της Διακήρυξης «Santiago de 

Compostela», ενός σημαντικού κειμένου για ίσες ευκαιρίες στους τομείς 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Πριν την εκδήλωση επισκέφθηκαν 

οργανώσεις από το δίκτυο με βάση στην περιοχή:  Amarcarril (εικόνες στα 

αριστερά) και Mulleres Mar Arousa. Οι γυναίκες της Amarcarril επισήμαναν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, την ανάγκη για να αναμένουν τη 

συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 και στη δημιουργία τοπικής πιστοποίησης 

για τα όστρακα, που θα τους επιτρέψει τη βελτίωση της προώθησης των 

προϊόντων τους, ενώ η  Mulleres Mar Arousa εργάζονται για την ισότητα φύλου 

και τη διασφάλιση του ρόλου των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εντός των 

τοπικών και εθνικών οργανώσεων ψαράδων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://akteaplatform.eu/category/news/  

 Η FSK ικανοποιημένη από τη νίκη στο Στενό  Øresund 

15/11 Øreusund (Δανία) – Πίσω στο Δεκέμβριο του 2013 εκδήλωση που έγινε από τους ψαράδες και υποστηρίχθηκε από 

περιβαλλοντικές ΜΚΟ ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας για να προστατεύσει τα αλιευτικά εδάφη και τον οικότοπο ενάντια 

στην εξόρυξη άμμου και χαλικιού στην περιοχή Øreusund (ένα στενό που διαμορφώνει τα Σουηδικά- Δανικά σύνορα). Με 

την πάροδο του χρόνου, οι ψαράδες και οι υποστηρικτές τους αφοσιώθηκαν σε αυτή την προστασία, συναντήθηκαν με 

πολιτικούς και γνώρισαν προσοχή από τα εγχώρια μέσα. Χάρη στη δράση τους το Βόρειο τμήμα του Øreusund, δεν θα 

επηρεαστεί τελικά από την έκδοση καμίας νέας άδειας για εξόρυξη, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των αλιευτικών 

εδαφών που είναι ζωτικά για την επιβίωση των ντόπιων ψαράδων μικρής κλίμακας. Περισσότερες πληροφορίες  εδώ (στα 

Δανικά):https://www.tv2lorry.dk/tema/sandsugning-i-oresund και εδώ 

https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/14/nu-faar-vi-fred-i-oeresund/    

 Η Γαλλική πλατφόρμα των ψαράδων μικρής κλίμακας (PPPAF) και οι ψαράδες με πετονιές λαβρακιού Βρετάνης 

εξοργισμένοι για τη διαχείριση λαβρακιού   

27/11 Rennes (Γαλλία) – Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου τα μέλη της LIFE σήμαναν συναγερμό για την καταστροφική 

κατάσταση του αποθέματος λαβρακιού στον Κόλπο Biscay. Για όλο το έτος 2018 η εμπορική αλιεία λαβρακιού στον Κόλπο  

http://www.akteaplatform.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Wu5IGA5iLjQ&t=0s&index=2&list=LLHjOZM3NCyFY2q9Ap_wOT1Q
http://akteaplatform.eu/category/news/
https://www.tv2lorry.dk/tema/sandsugning-i-oresund
https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/14/nu-faar-vi-fred-i-oeresund/
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Biscay μειώθηκε στους 2240 τόνους σύνολο. Στο τέλος Νοεμβρίου, μόνο το 10% της ποσότητας απέμεινε, που οδήγησε σε 

μειώσεις για όλο τον τομέα, ανεξαρτήτως εργαλείων, λίγο πριν την περίοδο αιχμής των Χριστουγέννων. Τα μέλη της LIFE, 

καταδικάζουν αυτό το εθνικό σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στη βιομηχανία μεγάλης κλίμακας να αλιεύει μαζικά 

από την αρχή του χρόνου, χωρίς να αφήνει τίποτα στον τομέα μικρής κλίμακας παρά μόνο καβούρια.  Ζητούν από τη Ε.Ε 

να αποφασίσει επειγόντως για πλήρη τερματισμό το Φεβρουάριο και Μάρτιο και να αποφύγει την αύξηση του 

ελάχιστού μεγέθους σε 42 εκατοστά. Από την άλλη, σχετικά με την περιοχή της 48ης παράλληλου ενέκριναν πρόταση της 

Επιτροπής να κρατήσει τα ίδια αυστηρά μέτρα από το 2018 και του χρόνου, για να βοηθήσουν την ανασύσταση του 

αποθέματος. Παρόλα αυτά, η θέση της Γαλλικής Εθνικής Επιτροπής Αλιείας, που υποτίθεται εκπροσωπεί ολόκληρο τον 

εθνικό τομέα αλιείας, για ακόμη μια φορά ευνοεί το συμφέρον του στόλου μεγάλης κλίμακας, σχετικά με τη βιωσιμότητα 

και τον τοπικό βιοπορισμό. Πλήρες δελτίο τύπου (στα γαλλικά) : http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=665  

 Ο Σουηδός-μέλος Bengt Larsson έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο 

29/11 Ronneby (Σουηδία) –Ο Αντιπρόσωπος της LIFE από τη Σουηδία έδωσε συνέντευξη στο σουηδικό ραδιόφωνο από 

τον ρεπόρτερ  Karl-Johan Vannmoun ο οποίος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να μάθει περισσότερα για τα δεινά των ψαράδων 

μικρής κλίμακας. Ο Bengt Larsson εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας όπως η μείωση των 

ιχθυοαποθεμάτων και η ανάγκη για προστασία της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων. Ο ρεπόρτερ ήταν πολύ 

δεκτικός και ενδιαφέρεται να κάνει και άλλες συνεντεύξεις με ευρύτερη ευρωπαϊκή οπτική. Το πλήρες πρόγραμμα είναι 

διαθέσιμο εδώ: https://sverigesradio.se/avsnitt/1190022  

 Μεγάλη αφοσίωση της Pescartes για το πρόγραμμα «Pescado con Arte» 

19-28/11 Αλμεριά (Ισπανία) – Το μέλος της LIFE Pescartes 

συμμετείχε στη δημιουργία και συντονισμό μιας σειράς 

πρωτοβουλιών αφιερωμένες στο ψάρι και στην υψηλή 

μαγειρική υπό την ομπρέλα του προγράμματος «Pescadors con 

Arte». Η πρωτοβουλία εκφράστηκε σε διαφορετικές μέρες και 

τοποθεσίες και περιλάμβανε ποίκιλες δραστηριότητες όπως 

μαγειρικές εκπομπές, εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης και επιδείξεις. Οι εκδηλώσεις αποδείχτηκαν μια 

σπουδαία ευκαιρία για ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της 

κατανάλωσης φρέσκου και ντόπιου ψαριού, την ανάγκη 

προστασίας των αποθεμάτων ψαριού και την κληρονομιά των 

τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά 

αυτού του μέρους της Μεσογειακής Ισπανίας. Το πρόγραμμα 

επωφελήθηκε της στήριξης και βοήθειας από  διάφορα σώματα 

όπως η Οργάνωση Biodiversity,η Οργάνωση Carasso, η  LIFE, το Πανεπιστήμιο Αλμερίας και άλλοι.  
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Μεγάλες Προσδοκίες στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα (Αγγλικά) 

http://lifeplatform.eu/expectations_med_blacksea/ 

Εκδήλωση για την ηλεκτρική αλιεία (Γαλλικά και Αγγλικά) 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=665
https://sverigesradio.se/avsnitt/1190022
http://lifeplatform.eu/expectations_med_blacksea/
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http://www.brusselstimes.com/business/13017/belgian-fishermen-protest-against-competitors-who-fish-with-

electricity 

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/11/03/flemish-fishermen-protest-against-electro-pulse-fishing-in-the-n/  

https://www.ouest-france.fr/economie/action-de-pecheurs-boulogne-sur-mer-pour-protester-contre-la-

peche-electrique-5831930 

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Boulogne-sur-Mer-250-personnes-manifestent-contre-la-peche-

electrique-1585346  

Η LIFE γράφει στον Πρόεδρο της ICCAT (Ισπανικά)  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gesti

on_para_el_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e0

9bddbb6625903d5178c 

Πάνελ για της γυναίκες στην αλιεία στη Slow Food (Aγγλικά) 

https://www.slowfood.com/queens-of-the-sea-women-in-fishing/ 

Προκαταρτικά αποτελέσματα στη Βαλτική Θάλασσα και πρόγραμμα για κορμοράνους (Αγγλικά) 

https://balticfisheries.com/news/ 

Έκθεση από τo πρόγραμμα Cherish INTEREGG (Αγγλικά)  

http://www.snowchange.org/2018/11/wave-knowledge-traditional-wisdom-captures-steps-for-traditional-

knowledge-and-cultural-heritage-of-fisheries/  

Μέλος της LIFE από τη Φινλανδία για το ζήτημα του μαύρου άνθρακα (Αγγλικά) 

https://www.politico.eu/article/sauli-niinisto-black-carbon-finnish-leader-targets-donald-trump-and-vladimir-

putin-in-climate-change-drive/  

Αλλαγή στη διάσταση φύλου στην αλιεία μικρής κλίμακας(Αγγλικά) 

http://toobigtoignore.net/special-issue-gender/ 

 

Aυτό το ενημερωτικό Δελτίο, είναι ένα απλό στιγμιότυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων μας. Επίσης, 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 αλιεία μικρής κλίμακας,  χαμηλής 

έντασης. 

Ακόμη, οι Περιφερειακοί μας Σύμβουλοι, στις Βρυξέλλες, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Μάλτα που όλοι ασχολούνται με 

τους αλιείς μικρής κλίμακας προωθούν τις αξίες και τα οφέλη 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 

Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στις γυναίκες που δουλεύουν στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ μέσω 

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

 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.brusselstimes.com/business/13017/belgian-fishermen-protest-against-competitors-who-fish-with-electricity
http://www.brusselstimes.com/business/13017/belgian-fishermen-protest-against-competitors-who-fish-with-electricity
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/11/03/flemish-fishermen-protest-against-electro-pulse-fishing-in-the-n/
https://www.ouest-france.fr/economie/action-de-pecheurs-boulogne-sur-mer-pour-protester-contre-la-peche-electrique-5831930
https://www.ouest-france.fr/economie/action-de-pecheurs-boulogne-sur-mer-pour-protester-contre-la-peche-electrique-5831930
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Boulogne-sur-Mer-250-personnes-manifestent-contre-la-peche-electrique-1585346
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Boulogne-sur-Mer-250-personnes-manifestent-contre-la-peche-electrique-1585346
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e09bddbb6625903d5178c
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e09bddbb6625903d5178c
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e09bddbb6625903d5178c
https://www.slowfood.com/queens-of-the-sea-women-in-fishing/
https://balticfisheries.com/news/
http://www.snowchange.org/2018/11/wave-knowledge-traditional-wisdom-captures-steps-for-traditional-knowledge-and-cultural-heritage-of-fisheries/
http://www.snowchange.org/2018/11/wave-knowledge-traditional-wisdom-captures-steps-for-traditional-knowledge-and-cultural-heritage-of-fisheries/
https://www.politico.eu/article/sauli-niinisto-black-carbon-finnish-leader-targets-donald-trump-and-vladimir-putin-in-climate-change-drive/
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