
Προς τον Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράφων. 

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή που μας στείλατε ως απάντηση στο ερώτημά μας ποια είναι η θέση του 

ΣΕΩΚ σχετικά με την παραχώρηση του Ιονίου και του Λιβυκού πελάγους σε πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα 

και εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

Στην επιστολή σας μας εξηγείτε με ποιο σκεπτικό ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων δέχτηκε χορηγία από 

τον όμιλο ΕΛ.ΠΕ. για τη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε για την επιχειρηματολογία και είναι χαρά μας που 

διαπιστώνουμε ότι σας απασχολεί το ζήτημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών της χώρας.  

Κατανοούμε ότι η κάλυψη του οικονομικού κόστους εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να 

είναι μείζον ζήτημα για το σύλλογό σας. Ζούμε στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της ελεύθερης αγοράς, 

των ιδιωτικοποιήσεων των υποδομών, των υπηρεσιών και των φυσικών πόρων και της  συρρίκνωσης του 

δημόσιου προϋπολογισμού για την παιδεία και για  την έρευνα. Το τελευταίο, έχει ως αποτέλεσμα (ή στόχο;) 

την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος και τη σταδιακή κυριαρχία των 

ιδιωτικών εταιρειών. Έτσι, το δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση καταπατείται και τα δημόσια αγαθά 

(εν προκειμένω η παιδεία) αποκτούν χαρακτήρα «κοινωνικής ελεημοσύνης» εκ μέρους των ιδιωτών.  

Εμείς θεωρούμε ότι η παιδεία – φυσικά στα πλαίσια της παιδείας εντάσσεται και η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση- είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών και πρέπει να αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας 

να το διασφαλίζει. Ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ενδιαφέρεται για την 

εκπαίδευση των παιδιών, όπως ισχυρίζεστε ότι είναι ο ΣΕΩΚ, θα περιμέναμε να συνεργάζεται με σχολεία και με 

επιστημονικούς φορείς και να διεκδικεί από την Πολιτεία υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

χρηματοδοτώντας τα προγράμματά του από δράσεις του Συλλόγου ή από κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κρατικό/δημοτικό φορέα και όχι να επαφίεται στις «περιβαλλοντικές 

ευαισθησίες» οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρείας που παρεισφρέει στα σχολεία από το παράθυρο, 

προσφέροντας «ποιοτικά» εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που σας χρηματοδότησε είναι η ίδια που στοχεύει να λεηλατήσει τις θάλασσές 

μας -τις θάλασσες των παιδιών στα οποία διδάσκετε περιβαλλοντική αγωγή, εστιάζοντας «σε θέματα που 

αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον»- και ότι «η αποδοχή μιας τέτοιας χορηγίας δεν εναντιώνεται στο 

καταστατικό και στη φιλοσοφία του συλλόγου», μας απογοητεύει και μας γεννά πολλά ερωτήματα. Άλλωστε, 

όπως διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο καταστατικό του ΣΕΩΚ1 «Στόχος είναι η προστασία και αειφόρος ανάπτυξη 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης». Εμείς βρίσκουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό να 

έχετε ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να 

χρηματοδοτείστε από τη βιομηχανία πετρελαίου. 

Στην επιστολή σας διαβάζουμε ότι η αδυναμία του ΣΕΩΚ να πάρει θέση ενάντια στο πρόγραμμα έρευνας και 

εξόρυξης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το οποίο παραχωρείται όλο το Ιόνιο και το Λιβυκό πέλαγος σε 

πετρελαϊκές εταιρείες, οφείλεται στο ότι είναι αδύνατη η κοινή τοποθέτηση των εκατό και πλέον μελών του. 

Στους συλλόγους, το Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύνολο των μελών, αλλά αν λόγω της σοβαρότητας του θέματος 

οφείλουν  να ακουστούν οι γνώμες όλων των μελών,  το θέμα δύναται να τεθεί προς συζήτηση σε γενική 

συνέλευση και λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας.  Δυστυχώς, η σιωπή του 

ΣΕΩΚ μπροστά στην επικείμενη καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου της Ελλάδας δεν ερμηνεύεται ως 

συνέπεια των δημοκρατικών ιδεών, που διέπουν το σωματείο σας, παρά ως έλλειψη βούλησης και εύλογα 

αναρωτιέται κανείς ποια είναι η αιτία της απροθυμίας αυτής.  



Το ενδεχόμενο αυτό καθ’ αυτό  να μη συμφωνούν όλα τα μέλη του συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων σε μια 

κοινή τοποθέτηση –αντιθέτως: συμφωνούν στην τήρηση σιωπής μπροστά στο έγκλημα που σχεδιάζεται για τις 

θάλασσες της Ελλάδας;-  μας δημιουργεί απορίες. Υπάρχουν μέλη ενός επιστημονικού σωματείου με 

αντικείμενο την Ωκεανογραφία που θεωρούν ότι η παραχώρηση τεράστιων θαλάσσιων περιοχών σε 

πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων – μάλιστα  περιοχές με βάθος πρωτόγνωρο 

για τα δεδομένα της πετρελαϊκής βιομηχανίας- δεν θέτει σε τεράστιο κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον και τις 

παράκτιες ζώνες; Αν πράγματι υπάρχουν ωκεανογράφοι με αυτή την άποψη, τα επιχειρήματά τους είναι 

επιστημονικά ή μήπως αντανακλούν προσωπικές/επαγγελματικές δεσμεύσεις ή/και βλέψεις; Ως 

ωκεανογράφοι σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο που ετοιμαζόμαστε να 

πάρουμε... 

Τέλος, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η απαντητική επιστολή που λάβαμε δεν είναι υπογεγραμμένη κι έτσι 

δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν το περιεχόμενο της εκφράζει το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων 

Ωκεανογράφων ή απλώς κάποιο μέλος του Συλλόγου ή  την πλειοψηφία  των μελών. Για το λόγο αυτό, 

απευθυνόμαστε σε όλα τα μέλη του ΣΕΩΚ και καλούμε όλους και όλες εσάς να αναλάβετε την ευθύνη που σας 

αναλογεί ως επιστήμονες στη δεδομένη χρονική στιγμή και να ενημερώσετε τους Έλληνες πολίτες, ειδικά τους 

κατοίκους των νησιών και των παραθαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και στην Κρήτη για τις καταστροφικές 

συνέπειες που έχουν οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν τα χρήματα δεν αρκούν για 

να οργανώσετε στα απομακρυσμένα νησιά εκπαιδευτικά δρώμενα για παιδιά ή ενημερωτικές συζητήσεις για 

ενήλικες, μπορείτε απλώς να δημοσιεύσετε την επίσημη ανακοίνωσή σας ενάντια στα παρωχημένα σχέδια 

κράτους και πετρελαϊκών, την οποία θα είναι μεγάλη μας χαρά να αναδημοσιεύσουμε. 

Η ομάδα savegreekseas.com 

 

 

1 https://seok.gr/wp-content/uploads/2017/10/Katastatiko.pdf 
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