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Αγαπητοί savegreekseas.com, 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων λειτουργεί από το 1986 και ανάμεσα στις άλλες δράσεις του, 
ασχολείται και με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μαθητών/τριών όλων των τάξεων, όπως και 
δασκάλων/καθηγητών, σε συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια 
προσπαθούμε να εντείνουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία, καθώς ως Σύλλογος θεωρούμε 
ότι τέτοιες δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των 
μικρών παιδιών. Αυτές οι δράσεις γίνονται σε εθελοντικό επίπεδο από το Σύλλογο και πάντα τα έξοδα 
μετακίνησης καλύπτονται από τα ίδια τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές. Τα έσοδα του Συλλόγου μέχρι 
στιγμής προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών μας (10 ευρώ / 2 χρόνια). Λόγω της μη 
χρηματοδότησης, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γίνεται μόνο στην Αττική, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα 
για κάλυψη μεγαλύτερων εξόδων μεταφοράς των μελών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις του 
Συλλόγου μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο tab, στη σελίδα μας www.seok.gr.  

Το 2017 η ΜΚΟ «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ» επικοινώνησε με το ΣΕΩΚ για να ζητήσει τη συμμετοχή του 
στο πρόγραμμα «Η Ενέργεια Για Ζωή Ταξιδεύει», όπου θα είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε αυτές 
μας τις δράσεις σε σχολεία της άγονης γραμμής. Δεχτήκαμε αμέσως και με μεγάλη χαρά την πρόσκληση, 
καθώς μέσω αυτής μπορούμε εδώ και 3 χρόνια να φέρνουμε παιδιά σε νησιά και απόμακρες περιοχές της 
Ελλάδας σε επαφή με την επιστήμη της Ωκεανογραφίας, όπου χωρίς την κάλυψη των εξόδων από την 
ΑΓΟΝΗ (μεταφορικά-διαμονή-διατροφή) δε θα ήταν εφικτό. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΩΚ τα τελευταία 3 
χρόνια έχει επισκεφτεί περίπου 15 δυσπρόσιτες περιοχές, κάνοντας παρουσιάσεις και πειράματα σε πάνω 
από 30 σχολεία και πάνω από 500 μαθητές και μαθήτριες, από Νηπιαγωγεία μέχρι και Γυμνάσια. 

Γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή ότι η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ για τη συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται από 
τα ΕΛΠΕ. Δεδομένου ότι ούτε η ΑΓΟΝΗ, ούτε τα ΕΛΠΕ έχουν ποτέ επέμβει ή ζήτησαν ποτέ να τους 
κοινοποιηθεί το περιεχόμενο των ενημερωτικών μας παρουσιάσεων/πειραμάτων στα παιδιά, ούτε 
ζητήθηκε αναφορά στα ΕΛΠΕ (ως διαφήμιση του χρηματοδότη), θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή βρίσκεται 
σε πλήρη αρμονία με το καταστατικό και τη φιλοσοφία του ΣΕΩΚ. Θέση μας είναι ότι μόνο όφελος μπορεί 
να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες περιοχών που πιθανόν να μην έχουν πρόσβαση σε τέτοιου 
είδους δραστηριότητες, όχι μόνο του ΣΕΩΚ αλλά και όλων των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτές τις 
δράσεις. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η συμβολή των ΕΛΠΕ στη δράση δεν αναφέρεται πουθενά στις 
ενημερωτικές παρουσιάσεις, καθώς γίνεται αναφορά μόνο στον συνεργαζόμενο φορέα Άγονη Γραμμή. 

Όσον αφορά στη θέση του Συλλόγου για το θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 
παραγώγων αυτών, η φύση του Συλλόγου δεν επιτρέπει μια κοινά αποδεκτή τοποθέτηση πάνω στο 
επίκαιρο αυτό θέμα. Διευκρινίζεται ότι ο ΣΕΩΚ αποτελεί Επιστημονικό Σύλλογο που αποτελείται από 
περισσότερα από 100 ενεργά μέλη – επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων και πεδίων της Ωκεανογραφικής 
Επιστήμης και οι δράσεις του περιορίζονται στην προάσπιση της Ωκεανογραφικής επιστήμης και στην 
ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, γίνεται σαφές ότι μια 
ανακοίνωση για τη θέση του ΣΕΩΚ σε σχέση με το θέμα των Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα δεν είναι 
σύμφωνη με τις δράσεις του ΣΕΩΚ, με βάση το Καταστατικό του. Επιπλέον, θα ήταν λάθος να 
προχωρήσουμε σε μια ανακοίνωση με τις θέσεις του Δ.Σ. (το οποίο αποτελείται από 7 άτομα), καθώς η 
όποια ανακοίνωση δεν είναι δυνατό να εκπροσωπεί όλα τα μέλη του και πολύ περισσότερο χωρίς να 
λάβουμε υπόψη τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του.  

Στην ατζέντα των μελλοντικών μας δράσεων βρίσκεται η διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη Θαλάσσια 
Χωροταξία, όπου εντάσσεται και το θέμα των υποθαλάσσιων εξορύξεων των υδρογονανθράκων, στην 
οποία σκοπεύουμε να καλέσουμε σχετικούς φορείς (Πανεπιστημιακά Τμήματα, Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις, Εταιρίες, ΜΚΟ, Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών) και στην οποία θα δοθεί η δυνατότητα να 
τεθούν τα ερωτήματα και οι θέσεις των διαφόρων φορέων. Μέσω διαλόγου ελπίζουμε να προχωρήσουμε 
ένα βήμα παραπάνω τη συζήτηση για το φλέγον αυτό θέμα και να δώσουμε βήμα σε ομάδες που μπορεί 
να μην έχουν την ευκαιρία να ακουστούν στο ευρύ κοινό. 
 

Με τιμή, 

Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων 
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