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ΘΕΜΑ: "Επιστημονική" δημοσίευση για τη θαλάσσια ρύπανση από την παράνομη μετανάστευση 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σαν σύλλογος, αλλά και σαν Κέντρο γενικότερα, ήμασταν από τους πρώτους που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των 
τοπικών κοινοτήτων της Λέσβου για στήριξη και βοήθεια απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα και την  ανθρωπιστική κρίση 
των τελευταίων μηνών. 
Εδώ και λίγες μέρες δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο άρθρο και μάλιστα στο περιοδικό του ΕΛΚΕΘΕ “Mediterranean 
Marine Science”http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/1463 . 
 
Μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία κι έχοντας το ανθρώπινο δράμα καθημερινότητα,  θεωρούμε απαράδεκτο και αντι-
επιστημονικό να δημοσιεύονται τέτοια άρθρα που έχουν εκφράσεις όπως “παράνομοι μετανάστες” και να συνδέουν τους 
ανθρώπους αυτούς με τη ρύπανση των ακτών!  Φαίνεται πως η «επιστημονική» ευαισθησία ορισμένων είναι πολύ 
μεγάλη και δεν μπορεί να μην μιλήσει θαρραλέα για το ….αισθητικό πρόβλημα που δημιουργούν τα πεταμένα σωσίβια 
(ενίοτε και πτώματα) και οι σκισμένες βάρκες, αλλά και τα προβλήματα που όλα αυτά δημιουργούν στην 
…βιοποικιλότητα! 
 
Ποια όμως είναι και από επιστημονικής πλευράς η νέα γνώση που μας δίνει το συγκεκριμένο άρθρο; Ποιο είναι το 
επιστημονικό ερώτημα που θέτει τουλάχιστον αν δεν απαντάει; Πόσο «επιστημονικό» είναι να χρησιμοποιούνται όροι 
όπως illegal immigration, immigrants, refugees όλοι μαζί συγκεχυμένα σε ένα άρθρο για την ρύπανση των ακτών; 
Αν και τουλάχιστον στο τέλος αναγνωρίζεται πως το θέμα των σκουπιδιών στις ακτές είναι υποδεέστερο από το δράμα 
εκατομμυρίων ανθρώπων, θεωρούμε πως η συγκεκριμένη δημοσίευση είναι το λιγότερο μια ατυχής στιγμή για το 
περιοδικό. 
 
Δυστυχώς, 
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ 
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