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The CS in a nutshell:
Το πρόγραμμα “Ενα κουτί θάλασσα-A box of sea” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Greenpeace στην Ελλάδα
φέρνοντας πιο κοντά αλιείς χαμηλής έντασης και ευαισθητοποιημένους πολίτες που θέλουν να
αναλάβουν δράση ενάντι στην υπεαλίευση. Ο βασικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας για συνεργασία
μεταξύ των δυο αυτών ομάδων, είναι η δημιουργία μιας πιο δίκαιης αγοράς η οποία:
-θα προστατεύει το θάλασσιο περιβάλλον,
-θα επιβραβεύει όσους αλιεύουν με πιο μετριοπαθείς τρόπους,
-θα υποστηρίζει τις μικρές αλιευτικές κοινότητες και
-θα παρέχει καλύτερη και πιο πλήρη πληροφόρηση στους καταναλωτές όσον αφορά τα θαλασσινά
Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο έργο, λαμβάνουν θαλασσινά στην πόρτα τους, τα
οποία ψαρεύονται καθημερινά από χαμηλής έντασης αλιείς . Εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν καθημερινά τα
κουτιά με τα θαλασσινά-ψάρια βοηθούν στην δοκιμή διαφορετικών εργαλείων και διαδικασιών με
βασικό στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος διανομής το οποίο στο μέλλον θα μπορούν να
διαχειρίζονται εξ΄ολοκληρου οι αλιείς.
Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με την περιοχή:
Οι συμμετέχοντες-καταναλωτές είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ενώ η συνεργασία με
τους αλιείς υλοποιείται σε 2 διαφορετικές γεωργραφικές περιοχές, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Νότιο
Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, οι τοπικές διοικητικές μονάδες ενδιαφέροντος είναι η Λέσβος και η Λέρος. Τόσο
η Λέσβος όσο και η Λέρος αποτελούν απομονωμένες νησιωτικές περιοχές, γεγονός που καθιστά την
πρόσβαση αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, ο οικονομικά ενεργός

πληθυσμός στα συγκεκριμένα νησιά είναι χαμηλός, οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι σπάνιες (κυρίως
στον δημόσιο τομέα και στον τομέα του τουρισμού) και τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά και στα δυο
αυτά νησιά. Ακόμα, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού των προσφύγων που έχει εισέλθει στην Ευρώπη,
έχει περάσει από τη Λέσβο, ένα νησί που δέχτηκε στο πέρασμά τους πάνω από 573.625 πρόσφυγες το
2015. Αυτή η ανθρώπινη κρίση έχει λειτουργήσει ως παράγοντας πίεσης και φόρτισης και στο νησί της
Λέρου το οποίο έχει φιλοξενήσει πάνω από 4.000 πρόσφυγες μόνο μέσα στο 2015 (σχεδόν το ήμισυ του
μόνιμου πληθυσμού της). Συμπερασματικά, όλη η προαναφερθείσα ανθρωπιστική κρίση είχε και έχει
δυσμενείς επιδράσεις στην οικονομία αυτών των νησιών, κυρίως μέσω της μείωσης της τουριστικής τους
ζήτησης.
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