ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δη
μόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στην ετήσια διάλεξη από
τον ακαδημαϊκό
κ. Χρήστο Ζερεφό
με θέμα:«Από το Κιότο στο Παρίσι: προκλήσεις και προοπτικές»
H ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες Εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #98
Περίοδος: 16/2/2016-29/2/2016

Ο δορυφόρος Sentinel-3A που εκτοξεύτηκε το Φεβρουάριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας που θα συμβάλλουν στην ακριβέστερη πρόγνωση του καιρού και στην πρόβλεψη των επιπτώσεων της αύξησης της θερμοκρασίας. Κάθε χρόνο, περίπου το 1/4 του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα καταλήγει στον ωκεανό. Η παρακολούθηση και κατανόηση του κύκλου του άνθρακα είναι σημαντική, για τον
περιορισμό της επίδρασης του στα οικοσυστήματα. Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, μια διεθνής
ομάδα επιστημόνων και μηχανικών έχουν χρησιμοποιήσει τους δορυφόρους μαζί με τις μετρήσεις από τα πλοία
για να μελετήσουν πώς το
διοξείδιο του
άνθρακα μεταφέρεται από την ατμόσφαιρα στους ωκεανούς. Οι θάλασσες
γύρω από την Ευρώπη απορροφούν 24 εκατομμύρια τόνους
διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί σε βάρος με δύο εκατομμύρια διώροφα λεωφορεία. Περισσότερα εδώ
και εδώ

Η μέση στάθμη της θάλασσας σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε κατά 5,5 ίντσες (14 cm) κατά τον 20ο αιώνα.
Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση, υψηλότερη από το μέγιστο 2,8 ίντσες (7 cm) που αναμενόταν δίχως την
εντατικοποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για αυτό;
Περισσότερα εδώ

Blue Nodules Project. Το έργο, μέρος του προγράμματος Horizon 2020, θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει
νέες βιώσιμες τεχνολογίες για την εξόρυξη πολυμεταλλικών κονδύλων από τον πυθμένα των ωκεανών.
Περισσότερα εδώ

Το νομοθετικό σώμα της Κίνας πέρασε τον πρώτο νόμο της χώρας για την εξερεύνηση των πόρων στο
πυθμένα των ωκεανών και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της διασφάλισης μιας βιώσιμης εκμετάλλευσης. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία για την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση και τις έρευνες στο βυθό, μέσω της επιστημονικής έρευνας. Η εξερεύνηση
και ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ειρηνική και συνεργατική, εκτός από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη διαφύλαξη των κοινών συμφερόντων της ανθρωπότητας. Περισσότερα εδώ
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Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες διεξήγαγαν ένα πείραμα σε φυσικό κοραλλιογενές ύφαλο μεταβάλλοντας τη χημεία του νερού
της θάλασσας μιμούμενοι την επίδραση του διοξειδίου του
άνθρακα στο οικοσύστημα αυτό. Τα αποτελέσματα παρέχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι η οξίνιση των ωκεανών που συνδέεται με
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επιβραδύνει την ανάπτυξη τους. Χωρίς «βαθιές περικοπές» στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι δεν θα μπορέσουν να
επιβιώσουν στον επόμενο αιώνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Το 2007, η ινδονησιακή κυβέρνηση κήρυξε μια θαλάσσια περιοχή προστασίας(MPA) σε ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος πάνω από 1.000 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Τζακάρτα. Παρόλο που εκτείνεται σε 1.430 τετραγωνικά χιλιόμετρα η περιοχή δεν έχει καμία αποδεδειγμένη διαχείριση, δεν υπάρχει
προσωπικό για να περιπολεί την περιοχή, δεν υπάρχουν τομείς και δραστηριότητες για να εξασφαλίσουν
ότι η περιοχή πραγματικά προστατεύεται. Στην πραγματικότητα, καμία σε βάθος αξιολόγηση δεν είχε
διεξαχθεί γύρω από τα νησιά μέχρι τώρα. Οι συνθήκες στο εσωτερικό ήταν στην πραγματικότητα χειρότερες από ό, τι σε περιοχές έξω από την προστατευόμενη περιοχή. Περισσότερα εδώ
Κιριμπάτι. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει παράκτιους τοίχους και πλωτά νησιά, αλλά δεν θα είναι αρκετό για να σταματήσει τη μετανάστευση των κατοίκων από τις κοραλλιογενείς ατόλες. Η κυβέρνηση
αγόρασε γη στα γειτονικά νησιά Φίτζι το 2014, και πιθανότατα οι άνθρωποι του Κιριμπάτι, που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εξωτερική βοήθεια πρέπει να προετοιμαστούν για να μεταναστεύσουν. Εκτός από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία φαινόμενα και η οξίνιση των ωκεανών απειλούν τις ατόλες, αλλά και το υφάλμυρο νερό που καταστρέφει τις καλλιέργειες. Περισσότερα εδώ
Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός. Η Επιτροπή Αλιείας Βόρειου Ειρηνικού είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε από την Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα
στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό . Ο στόχος της Σύμβασης είναι
να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης και τη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του
Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού. Η γεωγραφική περιοχή της
σύμβασης επεκτάθηκε στην ανοιχτή θάλασσα , σχεδόν ίση
με το 1/3 του συνόλου Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανού. Η Σύμβαση καλύπτει όλα τα είδη που δεν καλύπτονται από άλλες
συμβάσεις της περιοχής. Περισσότερα εδώ

Πού βρισκόμαστε στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας το 2016; Έχει σημειωθεί πρόοδος κατά τα τελευταία χρόνια; Περισσότερα εδώ

Πώς η απώλεια των δασών μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση ανθρωπίνων νοσημάτων; Επιστημονικά
στοιχεία δείχνουν ότι η υλοτόμηση των τροπικών δασών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των κουνουπιών που μεταδίδουν την ελονοσία και ο δάγκειο ιό. Περισσότερα εδώ
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Αυστηρότερους όρους για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου προτείνει το αναθεωρημένο πλαίσιο που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε
εφαρμογή των υποδείξεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και του Ευρωδικαστηρίου το υπουργείο αποφάσισε να απαγορεύσει εντελώς τη δόμηση
κοντά ή μέσα στις περιοχές. Ταυτόχρονα όμως επέτρεψε τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στην προστατευόμενη περιοχή.

Την καταδίκη της Ελλάδας για την πλημμελή προστασία της χελώνας καρέτα καρέτα στην Κυπαρισσία ζήτησε χθες η εισαγγελέας του Ευρωδικαστηρίου, εξαιτίας της μη αποτελεσματικής παρέμβασης των ελληνικών αρχών, επιτρέποντας
μια σειρά από δραστηριότητες που επιδρούν αρνητικά στην περιοχή ωοτοκίας της χελώνας. Η
απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε μερικούς
μήνες από σήμερα.
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Η μεγαλύτερη εταιρεία φαλαινοθηρίας της Ισλανδίας, δεν θα στείλει πλοία για τη σφαγή των απειλούμενων φαλαινών φέτος λόγω των δυσκολιών να εξάγει το κρέας στην αγορά της Ιαπωνίας. Πέρυσι, η εταιρεία φέρεται να είχε σκοτώσει 155 πτεροφάλαινες. Οι Ισλανδοί παραδοσιακά δεν τρώνε κρέας από πτεροφάλαινες, πωλούν όμως το κρέας στην Ιαπωνία. Η εποχή της φαλαινοθηρίας συνήθως ξεκινά στα μέσα
Ιουνίου. Πέρσι η εταιρεία επιχείρησε να μεταφέρει 1.700 τόνους κρέατος φάλαινας στην Ιαπωνία μέσω
της Αγκόλα, όμως είχε παρεμποδιστεί από την απροθυμία ορισμένων αρχών στους λιμένες να επιτρέψουν τη διέλευση του κρέατος. Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι οι μόνες χώρες που αψηφούν ανοιχτά
την απαγόρευση της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας, σχετικά με το κυνήγι φαλαινών. Η Ιαπωνία έχει
χρησιμοποιήσει ένα νομικό κενό στην απαγόρευση που της επιτρέπει να συνεχίζει το κυνήγι των ζώων,
προκειμένου να συγκεντρωθούν επιστημονικά δεδομένα - αλλά είναι γνωστό ότι κρέας από αυτό το κυνήγι συχνά καταλήγει σε εστιατόρια της Ιαπωνίας. Περισσότερα εδώ

Ο νεοσύστατος διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί
την υγεία των οικοσυστημάτων για λογαριασμό του ΟΗΕ
αφιερώνει την πρώτη έκθεσή του στις μέλισσες. Η παγκόσμια μείωση των μελισσών και άλλων επικονιαστών
απειλεί την παραγωγή αγροτικών προϊόντων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Η απώλεια βιοτόπων, η κλιματική αλλαγή, και τα εντομοκτόνα
είναι μερικοί από παράγοντες που απειλούν μέλισσες,
πεταλούδες, πουλιά και τις νυχτερίδες που γονιμοποιούν τα φυτά μεταφέροντας γύρη. Περισσότερα εδώ

Τα οικοσυστήματα της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις για να παραμείνουν
υγιή εν μέσω της υπερεκμετάλλευσης, της
άναρχης δόμησης και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως φαίνεται από την
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία προβαίνει σε απολογισμό
της κατάστασης των οικοσυστημάτων. Η
έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτιωμένη χαρτογράφηση είναι απαραίτητη και
αξιολογήσεις απαιτούνται προκειμένου να
κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα. Αυτή η κατανόηση
κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη χάραξη πολιτικής. Περισσότερα εδώ

Διαρροή φυσικού αερίου που συνεχιζόταν σχεδόν για 4 μήνες έξω από το Λος Άντζελες, μέχρι που σταμάτησε τον Φεβρουάριο, ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, και απελευθέρωσε αέρια του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις ετήσιες εκπομπές σχεδόν 600.000 αυτοκινήτων. Το μεθάνιο,
κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, θεωρείται 25 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα
αν και επιζεί στην ατμόσφαιρα μόλις 10 χρόνια. Η ποσότητα που απελευθερώθηκε είναι συγκρίσιμη με
τις ετήσιες εκπομπές μεθανίου από η βιομηχανία ενέργειας σε μια μεσαία χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λένε οι ερευνητές. Το αέριο διέρρευσε από ένα παλιό πετρελαϊκό πεδίο που μετατράπηκε τη
δεκαετία του 1970 σε υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου, την τέταρτη μεγαλύτερη του
είδους της στις ΗΠΑ. Το ατύχημα προήλθε από ζημιά σε μια από τις 115 παλιές πετρελαιοπηγές μέσω
των οποίων το αέριο διοχετεύεται και αποθηκεύεται στο υπέδαφος. Περισσότερα εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Η Θαλάσσια Βιωσιμότητα ως Παγκόσμιος Στόχος στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών στον 21ο αιώνα1
Η σημασία των θαλασσών και των ωκεανών για την ανθρώπινη ευημερία τονίζεται ολοένα και
πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, με κύρια αφορμή την καταγραφή της υποβάθμισης τους και την διαφαινόμενη αποτυχία εφαρμογής βιώσιμων πολιτικών σε μεγάλο μέρος των θαλάσσιων περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Όπως είναι προφανές για το λόγο αυτό, η αναζήτηση της βιωσιμότητας στο θαλάσσιο
χώρο αποτελεί, ολοένα και πιο επείγουσα πρόκληση για την οργανωμένη διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερα δε
με δεδομένο, ότι αν και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος δεν είναι καινούργιο ζητούμενο,
έχοντας βρει έκφραση σε πλήθος νομικών και θεσμικών κειμένων, έχει καταφανώς αποτύχει να βρει σαφή ρόλο σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο πολιτικής.
Η μέχρι σήμερα σχετικά χαμηλή προτεραιότητα των ωκεανών στο ολιστικό πλαίσιο των τριών πυλώνων της αναπτυξιακής ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Παρά τις
πολλαπλές αναφορές σε πολιτικά και προγραμματικά κείμενα στο πλαίσιο των Παγκοσμίων Συνδιασκέψεων για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη από το 1992 και έπειτα, η λειτουργική διάσταση της θαλάσσιας βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε διαχρονικά ελλιπής και με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία. Είναι δε ιδιαίτερα πρόδηλη από την σχεδόν παντελή έλλειψη σχετικών αναφορών στους Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals - MDGs) του Οργανισμού, όπως αυτοί
τέθηκαν για την περίοδο 2000-2015. Σε αυτούς, η προσπάθεια για την επίτευξη της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας στον πλανήτη μέχρι το έτος 2015 έλαβε συγκεκριμένη μορφή μέσω ποσοτικοποιημένων Ειδικών Στόχων και Δεικτών. Ανάμεσα τους, μόλις δύο Δείκτες (Indicator 7.4 “Proportion of fish stocks
within safe biological limits” και Indicator 7.6 “Proportion of terrestrial and marine areas protected”), από
ένα σύνολο 8 Στόχων, 20 Ειδικών Στόχων και 60 Δεικτών, μοιάζουν να εστιάζουν στους ωκεανούς και τις
σχετικές με αυτούς ανθρώπινες δραστηριότητες.
Σήμερα η παραπάνω εικόνα μοιάζει να έχει ανατραπεί σε ένα βαθμό, με δύο σχετικά στοιχεία να
ξεχωρίζουν ως κύριες αιτίες. Αφενός η επιστημονική πρόοδος κατά την τελευταία δεκαετία σε σχέση με
την τεκμηρίωση των αλληλεπιδράσεων Ωκεανών και Κλίματος ανέδειξε την σημασία τους για την ευρύτερη παγκόσμια βιόσφαιρα, ενώ αφετέρου σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε η ενσωμάτωση κατά την περασμένη δεκαετία των αναπτυξιακών πολιτικών σε ένα ιδιαιτέρως ευρύ φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων όπως οι επενδύσεις και το εμπόριο. Καθώς ένας σημαντικός αριθμός των νόμιμων χρήσεων των ωκεανών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τέτοιων δραστηριοτήτων, ήταν θέμα χρόνου να αναπτυχθούν στο
πλαίσιο πολιτικών οικονομικής μεγέθυνσης «Γαλάζιες» παράμετροι. Αυτές κατά κανόνα ενσωματώνονταν σε πεδία αναφοράς όρων όπως «Πράσινη Οικονομία σε ένα Γαλάζιο Κόσμο», «Γαλάζια Οικονομία»,
«Γαλάζια Ανάπτυξη» και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως ο «Γαλάζιος Πλούτος». Η ανατροπή αυτή
των δεδομένων σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, μοιάζει να έχει ως πρώτο σημείο αναφοράς τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2012 (Rio+20).
Εξελικτικό απότοκο της παραπάνω Συνδιάσκεψης (τέταρτης Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Συνδιάσκεψης μετά από αυτές του 1972, 1992 και 2002) υπήρξε το αίτημα για τη δημιουργία ενός καινούργιου συνόλου Στόχων που θα διαδέχονταν τους Στόχους της Χιλιετίας. Μετά από μία θεσμική τριετή διαδικασία, τελικό αποτέλεσμά υπήρξε το Σεπτέμβριο του 2015 η υιοθέτηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals - SDGs), ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται, για πρώτη
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φορά σε παγκόσμια κλίμακα, ο Στόχος 14 με τίτλο «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη» (“Conserve and sustainably use the
oceans, seas and marine resources for sustainable development”). O ευρύτερος Στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω σε 7 επιμέρους Ειδικούς Στόχους, με αναφορές μεταξύ άλλων σε ζητήματα ρύπανσης από χερσαίες πηγές, την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων, την οξίνιση των ωκεανών, την προώθηση
της βιώσιμης και την καταπολέμηση την παράνομης αλιείας, διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων
περιοχών, την απαγόρευση των επιχορηγήσεων στην υπεραλίευση και στα συμφέροντα των Μικρών Αναπτυσσόμενων Νησιωτικών Κρατών. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί επιπλέον η αναφορά στη Σύμβαση του
Δικαίου της Θάλασσας, ως το κεντρικό όργανο ρύθμισης όλων των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία που δύναται να αξιολογηθούν, δηλαδή οι Ειδικοί Στόχοι (Targets) του,
δείχνουν σε μία πρώτη ανάγνωση στη σωστή κατεύθυνση και σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στα
κεντρικά ζητήματα που έχουν αναδειχτεί στην Παγκόσμια Θαλάσσια Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα σε αντίθεση με παρελθούσες αντιλήψεις μοιάζουν να προσεγγίζουν το αντικείμενο της βιωσιμότητας από μία πιο ολιστική προσέγγιση. Κρίσιμο στοιχείο θα αποτελέσει η ποσοτικοποίηση μέσω
Ειδικών Δεικτών (Indicators) της καταγραφής της προόδου των Ειδικών αυτών Στόχων, διαδικασία η οποία επίσης προβλέπεται να ξεκινήσει το 2016 άλλα και η συμβατότητα τους με το γενικότερο πολιτικό
και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να ενταχθούν.
Συνοψίζοντας τα στοιχεία που παρατέθηκαν ανωτέρω, είναι κρίσιμο να καταλήξει κάποιος σε ορισμένα γενικού χαρακτήρα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα αφορά στην μέχρι σήμερα καταγεγραμμένη αδυναμία σύνδεσης της θαλάσσιας βιωσιμότητας με την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας
στον πλανήτη. Όπως φαίνεται, η μονοδιάστατη και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματική περιβαλλοντική πρωτοκαθεδρία της περιόδου 1992-2012 ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη στο θαλάσσιο χώρο, δεν οδήγησε σε ουσιαστικές λύσεις. Μία ολιστική προσέγγιση βασισμένη στην παραδοχή της ανάγκης αναγνώρισης του ρόλου των τριών πυλώνων της, είναι πιθανόν (αλλά και απαραίτητο) να οδηγήσει σε καλύτερα
αποτελέσματα. Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αναγνώριση ότι στην περίοδο μετά το
2015 παρατηρείται η δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου καταγραφής της προόδου και δράσης στο
πεδίο της θαλάσσιας βιωσιμότητας. Ο ποσοτικοποιημένος Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 14 μοιάζει
να αποτελεί το κύριο εργαλείο που έχει επιλεγεί για την αξιολόγηση της επιτυχίας ή την αποτυχίας των
παραπάνω δράσεων. Σε κάθε περίπτωση, το δεδομένο στοιχείο είναι ότι η θαλάσσια βιωσιμότητα αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο και μία πιθανή επιδείνωση της σημερινής κατάστασης ή ακόμα και ένα σενάριο συνέχισης χωρίς βελτίωση της, θα υπονομεύσει με πολλαπλούς τρόπους την ποιότητα ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
1. Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνοψη του άρθρου «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως Συνισταμένη της Παγκόσμιας Θαλάσσιας Διακυβέρνησης»,
δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό «Νόμος και Φύση» στις 18/2/2016. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://nomosphysis.org.gr/13509/i-viosimi-anaptyksi-os-synistameni-tis-pagkosmias-thalassias-diakyvernisis/.
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