
 

Δίκηυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
Μαμάη 3Α, 10440, Αθήνα 
Tηλ./Fax: 210-8228795 

E-mail: info@medsos.gr 
Ιζηοζελίδα: www.medsos.gr 

 
 

 
 
 

Από τθν αρχι τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ μζχρι ςιμερα, θ ανάπτυξθ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ 
με τθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων. Ωςτόςο, θ παραγωγι ενζργειασ από ορυκτά καφςιμα ζχει αποδειχκεί 
ιδιαιτζρωσ ηθμιογόνα, τόςο για το φυςικό περιβάλλον, όςο και για τον ίδιο τον άνκρωπο. Και εδϊ 
μοιραία μπαίνει το ερϊτθμα: για πόςο ακόμα κα επιμζνουμε ςε τεχνολογίεσ με χαμθλι 
αποδοτικότθτα και ςθμαντικι επιβάρυνςθ για το περιβάλλον και εμάσ τουσ ίδιουσ, τθν ίδια ϊρα που θ 
νζα εποχι υπόςχεται πιο αποδοτικζσ, «κακαρζσ», αςφαλείσ και φιλικζσ προσ το περιβάλλον 
ενεργειακζσ λφςεισ που βαςίηονται ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ; 

Εν μζςω τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, οι φωνζσ που υποςτθρίηουν τθν εκμετάλλευςθ των 
υποκαλάςςιων κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου τθσ Μεςογείου ωσ τθ μαγικι λφςθ ι τθ 
χρυςι ευκαιρία που κα δϊςει διζξοδο, ολοζνα και πλθκαίνουν. Σα ςχζδια όμωσ που προωκοφνται, ωσ 
απζλπιδεσ προςπάκειεσ αναηωογόνθςθσ των οικονομιϊν, ςτθρίηονται ςε μια πρϊτθ φλθ με 
θμερομθνία λιξθσ, κακϊσ και ςε πρακτικζσ που απειλοφν το καλάςςιο περιβάλλον και υπονομεφουν 
το μζλλον των μεςογειακϊν λαϊν.  

Με το νομοςχζδιο για τθ ςφςταςθ του Εκνικοφ Φορζα Τδρογονανκράκων να βρίςκεται αυτζσ τισ 
θμζρεσ  υπό διαβοφλευςθ, μπαίνει επιςιμωσ πλζον και θ Ελλάδα ςτο παιχνίδι τθσ εκμετάλλευςθσ 
των υποκαλάςςιων κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου τθσ Μεςογείου. 

Ήρκε πλζον θ ςτιγμι ωσ πολιτεία, αλλά και ωσ κοινωνία, να επιλζξουμε: κα ςυνεχίςουμε να 
βαςίηουμε τθ ηωι μασ ςε ζνα αυτοκαταςτροφικό και αδιζξοδο ενεργειακό μοντζλο ι κα 
αποφαςίςουμε να κάνουμε ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τα εμπρόσ, υποςτθρίηοντασ βιϊςιμεσ 
ενεργειακζσ λφςεισ; 

Πάρε κι εςφ μζροσ ςτθ ςυλλογι θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ζνωςε τθ φωνι ςου με τθ δικι μασ 
και με εκατοντάδων άλλων πολιτϊν για τθν προςταςία τθσ Ελλάδασ και τθσ Μεςογείου από τισ 
καλάςςιεσ εξορφξεισ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου*.  

http://www.ep-empower.eu/epetitions/el/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82/cntrlid/view/petitionID/55.aspx
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Όλεσ οι υπογραφζσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν επίςθμθ λίςτα που κα ςυνοδεφει το κείμενο του 
ψθφίςματοσ, το οποίο και κα κατατεκεί ςε Εκνικζσ Κυβερνιςεισ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο και UNEP/MAP. Επιπλζον, εάν ανικεισ ςε φορζα που επικυμεί να ςυνυπογράψει το 
ψιφιςμα, ςτείλε με e-mail ςτο coasts@medsos.gr τισ εξισ πλθροφορίεσ: όνομα φορζα, χϊρα και 
ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

ΨΗΦΙΕ ΣΩΡΑ και άδραξε τθν ευκαιρία να ακουςτεί θ φωνι ςου ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων! 

* Ευκαιρίασ δοκείςθσ, τθν Παραςκευι 14 Ιανουαρίου 2011, μια θμζρα πριν από τθ λιξθ τθσ ανοικτισ 
θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ του νομοςχεδίου για τον Εκνικό Φορζα Τδρογονανκράκων, το Δίκτυο 
ΜΕΟΓΕΙΟ SOS κα εκφράςει τισ επιφυλάξεισ και τισ κζςεισ του ςε ςχετικι ανακοίνωςθ που κα 
αναρτθκεί ςτον ιςτοχϊρο τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ (www.opengov.gr).  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
Ναταλία Ρουμελιϊτθ – Τπεφκυνθ Παράκτιασ Διαχείριςθσ 
Σθλ./ fax: +30 210-8228795, e-mail: coasts@medsos.gr  
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