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Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή ημερίδας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ωκεα-

νογραφίας στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου με θέ-

μα: «Μεθοδολογίες για την επίτευξη των στόχων και δράσεων: εφαρμογή της Ο-

δηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΦΕΚ 2939/1-11-2012)» τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 

2013 (διάρκεια 10.00 - 15.00). 

Τέλος στην πολιτική απόρριψης αλιευτικών αποθεμάτων στην Ευρώπη 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/headlines/press-releases/2013/02/20130226_en.htm 

Μετά από 2 ατυχήματα,  

η Shell διακόπτει προσωρινά  

τις εργασίες της στην Αρκτική 

http://www.bbc.co.uk/news/

business-21609892 

Deepwater Ho-

rizon. Τι συμ-

βαίνει 3 χρόνια 

μετά στα τοπι-

κά οικοσυστή-

ματα; 

 

 

http://www.dw.de/deepwater-horizon-where-has-the-oil-gone/a-16622303 

Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας. Το τέλος του δρόμου; 

http://www.scidev.net/en/health/infectious-diseases/editorials/taking-the-global-out-of-health-campaigns--2.html 
 
 

Νέες δεσμεύσεις από τους Αφρικανούς ηγέτες για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας 

http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/news/

pid/12675;jsessionid=5D5A101A7A6B9EE6EF336CA4C1008CA3.jahia01 

Sea Shepherd.  

Ακτιβιστές ή πειρατές; 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia

-21589352 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-

environment/water/opinions/solar-powered-

water-atms-deliver-at-the-last-mile.html 

Πόσιμο νερό. Το πρόβλημα της Ινδίας 

και η ηλιακή λύση 
Κλιματική αλλαγή στο οροπέδιο του Θιβέτ  

http://e360.yale.edu/

feature/

in_tibet_change_come

s_to_the_once-

pris-

tine_roof_of_the_worl

d/2622/ 
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Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του Ρίο+20: Technology and Innovation Platform of IFOAM (TIPI). Ένα νέο 
φόρουμ για τη βιολογική γεωργία 
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/farming-practices/news/network-to-push-scientific-case-for-organic-
farming.html  

Αναδάσωση στο Βιετνάμ με τη βοήθεια μικροχρηματοδότησης 

http://www.trust.org/alertnet/blogs/climate-conversations/with-
microfinancing-vietnams-rural-people-emerge-as-champions-of-reforestation/ 

Η Oxfam βαθμολογεί τις μεγάλες εταιρίες τροφί-

μων για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

http://green.blogs.nytimes.com/2013/02/26/a-

report-card-for-global-food-giants/ 

Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των 

Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη βάση 

δεδομένων για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με τις απώλειες λόγω 

καταστροφών στα Παλαιστινιακά Εδάφη 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=44222&Cr=palestin&Cr1=#.US5JDB0vkcQ 

Οι βαθύτερες υδροθερμικές αναβλύσεις βρέθηκαν 

στην Καραϊβική 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21520404  

Ανθρώπινα σκουπίδια στα 5.000 μέτρα 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/25/litter-

deepsea-survey-earth-unexplored 

Η Προσαρμογή στις Κάτω Χώρες 

http://e360.yale.edu/feature/

to_control_floods_the_dutch_turn_to_nature

_for_inspiration/2621/ 

Λατινική Αμερική. Έλλειψη διαλόγου  

στην περιβαλλοντική πολιτική 

http://www.enn.com/environmental_policy/article/45629 

Ποιός πληρώνει τις περιβαλλοντικές καταστροφές; 

http://www.skai.gr/news/environment/article/224618/poios-plironei-tis-perivallodikes-katastrofes/ 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/farming-practices/news/network-to-push-scientific-case-for-organic-farming.html
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/farming-practices/news/network-to-push-scientific-case-for-organic-farming.html
http://www.trust.org/alertnet/blogs/climate-conversations/with-microfinancing-vietnams-rural-people-emerge-as-champions-of-reforestation/
http://www.trust.org/alertnet/blogs/climate-conversations/with-microfinancing-vietnams-rural-people-emerge-as-champions-of-reforestation/
http://green.blogs.nytimes.com/2013/02/26/a-report-card-for-global-food-giants/
http://green.blogs.nytimes.com/2013/02/26/a-report-card-for-global-food-giants/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44222&Cr=palestin&Cr1=#.US5JDB0vkcQ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44222&Cr=palestin&Cr1=#.US5JDB0vkcQ
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21520404
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/25/litter-deepsea-survey-earth-unexplored
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/25/litter-deepsea-survey-earth-unexplored
http://e360.yale.edu/feature/to_control_floods_the_dutch_turn_to_nature_for_inspiration/2621/
http://e360.yale.edu/feature/to_control_floods_the_dutch_turn_to_nature_for_inspiration/2621/
http://e360.yale.edu/feature/to_control_floods_the_dutch_turn_to_nature_for_inspiration/2621/
http://www.enn.com/environmental_policy/article/45629
http://www.skai.gr/news/environment/article/224618/poios-plironei-tis-perivallodikes-katastrofes/


3  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

 

Η ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 Με αφορμή την αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν μερικά από τα πιο σημαντικά αλιευτι-

κά αποθέματα για την παγκόσμια αλιεία τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και τον χαρακτηρισμό των ιχθυα-

ποθεμάτων αυτών ως υπεραλιευμένα, ο FAO αποφάσισε να θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπε-

ριφοράς για την Υπεύθυνη Αλιεία, που είχε θεσπίσει το 1995. Το εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση ήταν μια 

αντιπρόταση στη μέχρι τότε διαχείριση της αλιείας σε μονοειδική βάση: η Οικοσυστημική Προσέγγιση στη Διαχεί-

ριση της Αλιείας. 

 Με τον όρο αυτό, νοείται η κατεύθυνση προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, με 

απώτερο σκοπό τη συμφιλίωση δύο φαινομενικά αντιτιθέμενων εννοιών, της εκμετάλλευσης και της διατήρησης 

των θαλάσσιων πόρων. Οι αρχιτέκτονες της νέας αυτής προσέγγισης, έχοντας επίγνωση της σημασίας που αποκτά 

η αλιεία για την κάλυψη των αναγκών ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού και σε συνάρτηση πάντα με τις επι-

ταγές μιας βιώσιμης διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας, επεδίωξαν μια ολιστική και ρεαλιστική προσέγγι-

ση. Κεντρικό μοχλό της προσέγγισης αυτής συνιστά η δημιουργία συνείδησης σχετικά με τις ευθύνες που φέρουν 

ως προς την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, όσα άτομα και φορείς εμπλέκονται στον τομέα της αλιείας. 

 Εξίσου σημαντικό στοιχείο της νέας προσέγγισης αποτελεί η εξέταση των θαλάσσιων πόρων ως αναπό-

σπαστο κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος, επιδιώκοντας την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μεθό-

δους διαχείρισης, που εστιάζουν στην παραγωγή και διαχείριση ενός και μόνο είδους σαν αυτό να είναι απομονω-

μένο από το υπόλοιπο οικοσύστημα. Συνεπώς, στα πλαίσια της οικοσυστημικής προσέγγισης, συνυπολογίζονται οι 

έμμεσες επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας σε πληθυσμούς που δεν αποτελούν αλιευτικούς στόχους, λό-

γω μειωμένου εμπορικού ενδιαφέροντος. Τα αλιευτικά εργαλεία με συγκεκριμένη επιλεκτικότητα ως προς τα είδη 

που στοχεύουν, αλιεύουν παράλληλα και είδη χαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος, μερικά εκ των οποίων απορ-

ρίπτονται στη θάλασσα χωρίς καν να προηγηθεί εκτίμησή τους. Επιπλέον, η εν λόγω προσέγγιση λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τις έμμεσες επιπτώσεις κάποιων τύπων αλιείας στο βιότοπο θαλάσσιων ειδών, ανεξάρτητα από το αν αυτά 

αλιεύονται ή όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τράτες, οι οποίες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για 

την καταστροφή των βενθικών βιοτόπων. 

 Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή η επιτακτική ανάγκη εφαρμογής διαχειριστικών μεθόδων της 

αλιευτικής δραστηριότητας, που θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες τις αλιείας σε ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύ-

στημα συνολικά. Είναι προφανές ότι αν εξακολουθήσουν να στοχεύουν οι μέθοδοι αλιείας σε βραχυπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη, αγνοώντας τις επιπτώσεις της υπερεκμετάλλευσης των αλιευμάτων, το μέλλον των θαλάσσιων 

πληθυσμών και των οικοσυστημάτων τους προβλέπεται δυσοίωνο. 

Αντιγόνη Φούτση 

Διεθνολόγος, Σύμβουλος EastMed Project, FAO 
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