
Τα νηςιά τησ Ευτυχίασ

 

Ένασ παράδειςοσ που χάνεται 

Τα «Νηςιϊ τησ Ευτυχύασ» εύναι μια νηςιωτικό δημοκρατύα ςτον Ινδικϐ ωκεανϐ. 

Το νηςιωτικϐ ςϑμπλεγμα βρύςκεται ςτην κορυφό τησ λύςτασ των ευϊλωτων 

περιοχών λϐγω τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και οι κϊτοικοι ϋχουν όδη αιςθανθεύ τισ 

επιπτώςεισ τησ. 

 Η ϊνοδοσ του επιπϋδου τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ, η λεϑκανςη των 

κοραλλιογενών υφϊλων και οι αιφνύδιεσ μεταβολϋσ του καιροϑ ϋχουν 

καταςτρϋψει τον τουριςμϐ που αποτελοϑςε για πολλϋσ δεκαετύεσ τη βαςικό 

πηγό εςϐδων του κρϊτουσ.  

Οι καταιγύδεσ, τα τερϊςτια κϑματα και ϊλλα ακραύα καιρικϊ φαινϐμενα, 

ςυνϋπεια των κλιματικών αλλαγών, ϋγιναν πιο ςυχνϊ απϐ ποτϋ. Αποτϋλεςμα 

εύναι η ςυνεχόσ διϊβρωςη του εδϊφουσ, που το καθιςτϊ ακατϊλληλο για την 

ανϊπτυξη οικονομικών δραςτηριοτότων και αφιλϐξενο για τουσ κατούκουσ 

του. Η αϑξηςη των κυκλώνων και των καταιγύδων λϐγω τησ παγκϐςμιασ 

υπερθϋρμανςησ ϋχει καταςτρϋψει επύςησ την παραγωγό τησ καρϑδασ, 

ςημαντικϐ εξαγώγιμο προώϐν των νηςιών. 

Οι κϊτοικοι των νηςιών όταν παραδοςιακϊ αλιεύσ, αντλώντασ απϐ τα ψϊρια 

περύπου το 75% τησ ζωικόσ πρωτεϏνησ που χρειϊζονται προκειμϋνου να 



τραφοϑν ςωςτϊ.  Ανϋκαθεν οι πιρϐγεσ και η αλιεύα όταν η καρδιϊ τησ ζωόσ 

τουσ, αλλϊ τα τελευταύα χρϐνια οι παρϊνομοι ευρωπαώκού και αςιατικού 

αλιευτικού ςτϐλοι, με τα πλούα βιομηχανικόσ κλύμακασ, ϋχουν διαταρϊξει τον 

παραδοςιακϐ τρϐπο αλιεύασ. «Στο παρελθϐν, οι παπποϑδεσ μασ ϋπιαναν ψϊρια 

κοντϊ ςτη ςτεριϊ, τώρα ανοιγϐμαςτε ςτη θϊλαςςα και δε βγϊζουμε τύποτα» 

λϋνε οι ντϐπιοι ψαρϊδεσ, που βλϋπουν εκατοντϊδεσ βιομηχανικϊ ςκϊφη-

πειρατϋσ να ψαρεϑουν παρϊνομα ςτα χωρικϊ τουσ ϑδατα. 

Η ϋκθεςη του ΟΗΕ για το κλύμα περιλαμβϊνει τα νηςιϊ τησ Ευτυχύασ ςτισ 

περιοχϋσ που απειλοϑνται με εξαφϊνιςη τον 21ο αιώνα, ενώ επιςτημονικϋσ 

μελϋτεσ δεύχνουν πωσ τα επϐμενα 20 χρϐνια τα νηςιϊ θα πϊψουν να εύναι 

κατοικόςιμα επειδό βυθύζονται ςταδιακϊ ςτον ωκεανϐ. 

Το 2016 ϋνα ολϐκληρο χωριϐ οκτακοςύων κατούκων μεταφϋρθηκε ςε 

υψηλϐτερα εδϊφη. Το ϋδαφοσ των νηςιών εξαφανύζεται μϋρα με την ημϋρα, οι 

κϊτοικοι μετακινοϑνται ςτην ενδοχώρα ό ςε ϊλλα γειτονικϊ νηςιϊ μϋχρι που να 

βυθιςτοϑν και αυτϊ, και η χώρα βρύςκεται ςε απϐγνωςη, μη διαθϋτοντασ τουσ 

απαραύτητουσ πϐρουσ για την ομαλό μετεγκατϊςταςη των κατούκων ςτην 

ενδοχώρα τησ. 

Το 2015 βυθύςτηκε ϋνα απϐ τα νηςιϊ του νηςιωτικοϑ ςυμπλϋγματοσ. Το νηςύ, αν 

και δεν διϋθετε μϐνιμουσ κατούκουσ, αποτελοϑςε αντικεύμενο διαμϊχησ με το 

γειτονικϐ ηπειρωτικϐ κρϊτοσ, γιατύ υπόρχαν υπϐνοιεσ για κοιτϊςματα 

πετρελαύου και φυςικοϑ αερύου ςτο υπϋδαφϐσ του. 

Πολλού κϊτοικοι των νηςιών, μη μπορώντασ να κερδύςουν πλϋον τα 

απαραύτητα για να επιβιώςουν, παύρνουν τισ ύδιεσ πιρϐγεσ με τισ οπούεσ 

ϋβγαιναν για ψϊρεμα και κατϊ δεκϊδεσ προςπαθοϑν να πλεϑςουν ςτον ωκεανϐ 

για να περϊςουν ςτισ ακτϋσ τησ Αφρικόσ ό τησ Αςύασ και να φτϊςουν ςτη 

Μεςϐγειο με το ϐνειρο μιασ καλϑτερησ ζωόσ ςτην Ε.Ε. 

Η προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό εύναι πολϑ ακριβό για την κυβϋρνηςη 

των νηςιών τησ Ευτυχύασ. Η κλιματικό αλλαγό ϋχει μειώςει δραματικϊ το 

εθνικϐ ειςϐδημα και το βιοτικϐ επύπεδο των κατούκων και ϋχει αυξόςει τισ 

δημϐςιεσ δαπϊνεσ, επιδεινώνοντασ ακϐμα περιςςϐτερο τα δημϐςια 

οικονομικϊ. 

Η κυβϋρνηςη ανακούνωςε την ύδρυςη ενϐσ Ειδικοϑ Ταμεύου για την αγορϊ γησ 

ςε ϊλλα μϋρη του πλανότη και ζητϊ απεγνωςμϋνα τη βοόθεια τησ Διεθνοϑσ 

Κοινϐτητασ για να αντιμετωπύςει το φαινϐμενο. 

Οι κλιματικϋσ ςυνθόκεσ εξωθοϑν ςτο δρϐμο τησ προςφυγιϊσ ϋνα ολϐκληρο 

κρϊτοσ. 

Το γειτονικϐ ηπειρωτικϐ κρϊτοσ δϋχεται τη μετεγκατϊςταςη ςτα εδϊφη του 

των κατούκων μϐνο ενϐσ απϐ τα νηςιϊ τησ Ευτυχύασ, με τουσ οπούουσ ϋχει 

πολιτιςτικοϑσ, θρηςκευτικοϑσ και φυλετικοϑσ δεςμοϑσ, και αρνεύται να δεχτεύ 

τουσ υπϐλοιπουσ. 



Τα ϊλλα γειτονικϊ ηπειρωτικϊ κρϊτη αρνοϑνται επύςησ να δεχτοϑν ϋςτω και 

προςωρινϊ τουσ υπϐλοιπουσ κατούκουσ των νηςιών τησ Ευτυχύασ, 

επικαλοϑμενα τα οικονομικϊ και κοινωνικϊ προβλόματα που θα προκαλϋςει η 

μετεγκατϊςταςό τουσ, την ανυπαρξύα δομών και τη δεινό οικονομικό 

κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται και τα ύδια. 

Αντιδρώντασ ςε αυτό την εξϋλιξη, η Διακυβερνητικό Επιτροπό για τισ 

Κλιματικϋσ Αλλαγϋσ (IPCC) υπϐ την αιγύδα του ΟΗΕ εξετϊζει την προςφυγό του 

Κρϊτουσ των νηςιών τησ Ευτυχύασ εναντύον των κρατών που δεν εφαρμϐζουν 

το Πρωτϐκολλο του Κιϐτο και προτύθεται να εναγϊγει ΗΠΑ, Κύνα και Ινδύα ςτο 

Διεθνϋσ Δικαςτόριο τησ Χϊγησ, ωσ κϑριουσ ςυνειςφϋροντεσ ςτο φαινϐμενο του 

θερμοκηπύου που προκαλεύ την παγκϐςμια αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ και, 

ςυνεπώσ, και την καταςτροφό τησ χώρασ του. Επύςησ, θα αναθϋςει ςε νομικϊ 

γραφεύα μηνϑςεισ κατϊ ηλεκτροπαραγωγικών μονϊδων λιγνύτη, καθώσ και 

κατϊ μεγϊλων αλιευτικών εταιρειών. Τϋτοια νομικό επανϐρθωςη εύναι πιθανϐν 

δϑςκολη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ νομικϋσ προϒποθϋςεισ για να αποδειχθεύ ϐχι 

μϐνο η αιτιολογύα, αλλϊ και η πρϐθεςη. Εντοϑτοισ, ο Πρϐεδροσ υποςτηρύζει ϐτι: 

«η ζημιϊ εύναι ςκϐπιμη ϐταν ϋνα ςϑνολο πολιτικών αποφϊςεων λαμβϊνεται με 

πλόρη επύγνωςη των καταςτροφικών ςυνεπειών. Οι αιτύεσ και οι ςυνϋπειεσ τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ -ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ και ποιοσ ζημιώνεται– ϋχουν γύνει 

αρκετϊ κατανοητϋσ ςϑμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα. Το να μην 

λαμβϊνονται υπϐψη αυτϊ τα διεθνώσ τεκμηριωμϋνα επιςτημονικϊ 

ςυμπερϊςματα μασ οδηγεύ ςτο να υποςτηρύξουμε ϐτι η ςυμπεριφορϊ που 

ακολουθεύται εύναι ςκϐπιμη». 

Η αποζημύωςη που ζητϊ ο Πρϐεδροσ απϐ τη Διεθνό Κοινϐτητα θα 

χρηςιμοποιηθεύ για ϋνα  μεγαλεπόβολο ϋργο: την καταςκευό ενϐσ τεχνητοϑ 

νηςιοϑ, το οπούο θα γύνει η «κιβωτϐσ» για τον περύπου μιςϐ πληθυςμϐ και τισ 

περιςςϐτερεσ τουριςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ του κρϊτουσ του. Αυτϐ το τεχνητϐ 

νηςύ θα υψωθεύ δϑο μϋτρα πϊνω απϐ την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ, ϐταν 

ςόμερα το ψηλϐτερο ςημεύο του νηςιωτικοϑ ςυμπλϋγματοσ βρύςκεται μϐνο 

ϋνα μϋτρο πϊνω απϐ την επιφϊνειϊ τησ. 

Ο Πρϐεδροσ τησ χώρασ δόλωςε χαρακτηριςτικϊ: «Η υποχρεωτικό μετακύνηςη 

του πληθυςμοϑ των νηςιών τησ Ευτυχύασ εύναι η μεγαλϑτερη παραβύαςη του 

θεμελιώδουσ δικαιώματοσ ςχετικϊ με την ιδιϐτητα του πολύτη και την εθνικό 

και πολιτιςτικό ταυτϐτητα – αναπϐςπαςτα τμόματα του ζωόσ ςτον  Ινδικϐ 

Ωκεανϐ – που θα εύναι δϑςκολο να διατηρηθοϑν ςτισ κοινϐτητεσ των 

μεταναςτών». Ο Πρϐεδροσ  ϋκλειςε την ομιλύα του με το παλιϐ ρητϐ: «Μια 

παλύρροια που φουςκώνει, ςηκώνει ϐλεσ τισ βϊρκεσ». 

 

 

 

 



Σε διϊςτημα τριών διδακτικών ωρών διεξϊγεται η προςομούωςη τησ ςυζότηςησ 
ςτη Διακυβερνητικό Επιτροπό για τισ Κλιματικϋσ Αλλαγϋσ (IPCC) που 
πραγματοποιεύται υπό την αιγύδα του ΟΗΕ. Το υπό ςυζότηςη θϋμα ορύζεται ςτο 
ςενϊριο που ςασ ϋχει δοθεύ. 
 

Εκπρόςωποι  που θα ςυμμετϊςχουν ςτη ςυζότηςη: 
● Εκπρόςωποσ των Νηςιών τησ Ευτυχύασ. 
● Εκπρόςωποι γειτονικών χωρών που δεν θϋλουν να δεχτούν πρόςφυγεσ και 

μετανϊςτεσ από τα νηςιϊ τησ Ευτυχύασ. 
● Εκπρόςωποι γειτονικόσ χώρασ που δϋχεται τη μετεγκατϊςταςη ςτα εδϊφη 

τησ των κατούκων μόνο ενόσ από τα νηςιϊ τησ Ευτυχύασ, με τουσ οπούουσ 
ϋχει πολιτιςτικούσ, θρηςκευτικούσ και φυλετικούσ δεςμούσ, και αρνεύται να 
δεχτεύ τουσ υπόλοιπουσ. 

● Εκπρόςωποι γειτονικόσ χώρασ υποδοχόσ μόνο με πληρωμό (δηλ. η χώρα 
δϋχεται να παραχωρόςει κϊποιεσ εκτϊςεισ γησ ςε κατούκουσ των νηςιών 
τησ Ευτυχύασ, όχι όμωσ δωρεϊν). 

● Εκπρόςωποι χωρών που επιβαρύνουν το κλύμα με τισ οικονομικϋσ τουσ 
δραςτηριότητεσ (Η.Π.Α., Κύνα, Ινδύα…). 

● Εκπρόςωποι χωρών που ςϋβονται το περιβϊλλον και τισ διεθνεύσ ςυνθόκεσ. 
● Εκπρόςωποι χωρών που ϋχουν όδη υποςτεύ τισ επιπτώςεισ από την ϊνοδο 

τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ (π.χ. Συμμαχύα των Μικρών Νηςιωτικών 
Κρατών  - AOSIS). 

● Εκπρόςωποσ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ για τισ Κλιματικϋσ Αλλαγϋσ (IPCC). 
● Εκπρόςωποι διεθνών φορϋων για την προςταςύα των προςφύγων. 

 

 
 
Οδηγύεσ 
Κϊθε εμπλεκόμενοσ φορϋασ τοποθετεύται αρχικϊ (διϊρκεια τοποθϋτηςησ μϋχρι 5 
λεπτϊ), χωρύσ να υπϊρχει η δυνατότητα διακοπόσ ό παρϋμβαςησ. Ακλουθούν με τη 
ςειρϊ ϊλλοι δύο γύροι, με τοποθετόςεισ διϊρκειασ τριών λεπτών. Στον δεύτερο 
γύρο, υπϊρχει η δυνατότητα διευκρινιςτικών ερωτόςεων 3 λεπτών μετϊ από κϊθε 
τοποθϋτηςη. Τϋλοσ, ςτον τρύτο γύρο, οι ομιλούντεσ/ούςεσ ςυνοψύζουν ςε τρύα 
λεπτϊ τισ θϋςεισ τουσ και καταθϋτουν τισ προτϊςεισ τουσ. Οι εκπαιδευτικού 
αναλαμβϊνουν τον ρόλο του ςυντονιςμού τησ διϊςκεψησ, χωρύσ να παρεμβαύνουν 
επύ τοισ ουςύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ προςομούωςησ. 
 


