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Θέμα: Η θέση του ΔΣ ΣΕΕ για την πρόσφατη δημοσίευση “Illegal immigration in the eastern 
Aegean Sea: a new source of marine litter» στο περιοδικό MMS. 

 

 

Με αφορμή την δημοσίευση του Δρ. Σ. Κατσανεβάκη (associate editor του περιοδικού 
MMS) Illegal immigration in the eastern Aegean Sea: a new source of marine litter που 
πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας και τα ποικίλα – πολύ αρνητικά στην πλειοψηφία 
τους - σχόλια που διατυπώθηκαν είτε εγγράφως στο εσωτερικό δίκτυο του ΕΛΚΕΘΕ είτε από 
στόμα σε στόμα στην ερευνητική μας κοινότητα, το ΔΣ του ΣΕΕ ασχολήθηκε επισταμένα με 
το θέμα αυτό συνυπολογίζοντας την σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται το 
τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο και την κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να επιδειχθεί από 
όλους, την ακαδημαϊκή ελευθερία και ανεξαρτησία του περιοδικού, την προστασία του 
επιστημονικού κύρους και της αξιοπιστίας του περιοδικού MMS, το γεγονός ότι το 
περιοδικό εκδίδεται υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ, και κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα: 

Α) Η προσέγγιση του Δρ. Σ. Κατσανεβάκη είναι κατά βάση αντιεπιστημονική και ως εκ 
τούτου δεν αντέχει σε περαιτέρω κριτική. Ο συγγραφέας  εκμεταλλεύεται μια μείζονος 
σημασίας ανθρωπιστική κρίση για τους δικούς του λόγους προκειμένου να αντλήσει 
χαμηλής επιστημονικής αξίας συμπεράσματα χρησιμοποιώντας μάλιστα αμφιλεγόμενες για 
επιστημονικό άρθρο πηγές/αναφορές όπως αυτή από το ίδρυμα Robert Schuman.  

Β) Το άρθρο χρησιμοποιεί άστοχο και ως ένα βαθμό προκλητικό τίτλο που μεταφέρει 
μάλιστα την προσοχή του αναγνώστη από το «περιβαλλοντικό πρόβλημα» -την σοβαρότητα 
του οποίου δεν γνωρίζουμε αλλά εικάζουμε- στο ζήτημα της «παράνομης μετανάστευσης 
και των μεταναστών» που τείνει να κυριαρχήσει σε ολόκληρο το άρθρο. Στο σημείο αυτό θα 
θέλαμε να σημειώσουμε ότι από νομικής πλευράς ο όρος «παράνομος μετανάστης» είναι 
λανθασμένος καθώς η απουσία νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου σε μια χώρα δεν 
αποτελεί από μόνη της αδίκημα.  Ταυτόχρονα η σκόπιμη ή μη χρήση «ενοχοποιητικής» 
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γλώσσας (παράνομος μετανάστης, λαθρομετανάστης) επηρεάζει σοβαρά την 
καθημερινότητα των μεταναστών δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στην υποστήριξη 
των βασικών τους δικαιωμάτων και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες του κράτους. 
Εκτιμούμε δευτερευόντως ότι το άρθρο τείνει να αποδώσει στο πρόσωπο του μετανάστη 
την ιδιότητα του ανθρώπου εκείνου που με τις ενέργειές του προκαλεί περιβαλλοντική 
ρύπανση.   

Γ) Το περιοδικό κακώς έκανε δεκτή μια τέτοια δημοσίευση την οποία θα έπρεπε να 
απορρίψει αμέσως χωρίς καν να την στείλει προς κρίση δεδομένου ότι: α) στερείται 
επιστημονικής προσέγγισης, β) τα όποια συμπεράσματά της είναι έωλα, γ) σχετίζει μια 
μείζονος σημασίας ανθρωπιστική κρίση με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που ακόμη δεν 
έχει αποδειχθεί, δ) χρησιμοποιεί άστοχο και προκλητικό τίτλο προϊδεάζοντας αρνητικά τον 
αναγνώστη, ε) το κείμενό του βρίθει αναφορών στην «παράνομη μετανάστευση» 
χρησιμοποιώντας μάλιστα αναφορά ακόμη και σε πολιτικό think tank (Foundation Robert 
Schuman), στ) παραποιεί το περιεχόμενο αναφοράς της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ που 
μιλάει ξεκάθαρα για πρόσφυγες και όχι για παράνομους μετανάστες, και ζ) την στιγμή που 
χιλιάδες απελπισμένοι πρόσφυγες συρρέουν στις ακτές της Μεσογείου για να σωθούν και 
πολλοί από αυτούς (γυναικόπαιδα στην πλειοψηφία τους) βρίσκουν τραγικό θάνατο, η 
οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από σωσίβια ή λέμβους 
είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει  την κοινωνία και την ερευνητική κοινότητα. 

Το άρθρο εκμεταλλεύεται με τρόπο ανάλγητο και κοινωνικά μη αποδεκτό μιας μείζονος 
σημασίας ανθρωπιστική κρίση για την δημοσίευση αποτελεσμάτων χαμηλής ποιότητας 
επιστημονικής έρευνας που διεξήγαγε ο συγγραφέας του αποδίδοντας σε απελπισμένους 
πρόσφυγες που καταφθάνουν καθημερινά στις ακτές του Αιγαίου απαράδεκτες ιδιότητες 
(παράνομοι, πηγές ρύπανσης). Επειδή σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω συνιστούν 
σοβαρή υποβάθμιση του περιοδικού MMS  που εκδίδεται υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ, 
ζητάμε από το ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 
επιστημονικού κύρους του περιοδικού αλλά και του κοινωνικού χαρακτήρα του κέντρου. 

Τέλος η επίσημη απάντηση της εκδότριας του περιοδικού Δρ. Α. Ζενέτου σε κριτική που 
διατυπώθηκε για το συγκεκριμένο άρθρο «μπορεί ο τίτλος της εργασίας του Δρ Σ. 
Κατσανεβάκη να ενοχλεί, αλλά δεν είναι λανθασμένος. Υποθέτω ότι σε άλλη περίοδο δε θα 
γινόταν κουβέντα. Πράγματι το θέμα είναι καυτό και ευαίσθητο αλλά το Mediterranean 
Marine Science δεν είναι κοινωνικό περιοδικό» είναι ιδιαιτέρως ατυχής και θεωρούμε ότι 
δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τις απόψεις της ερευνητικής κοινότητας του ΕΛΚΕΘΕ.   
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