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XAVIER DURRIEU 
DE MADRON 
Πανεπιστήμιο Perpignan 
Université de Perpignan

ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
EVANGELOS 
PAPATHANASSIOU 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών 
Centre Hellénique 
de Recherches Marines

Ποιο το μέλλον των 
θαλασσών μας;

 Quel futur 
pour nos mers ? 

XAVIER DURRIEU DE MADRON, 
Διευθυντής ερευνών του CNRS 

« Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο θάλασσα »

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
Διευθυντής ερευνών του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών

« Για μία καθαρή θάλασσα το 2020 »

Κλιματική αλλαγή, ακραία φυσικά φαινόμενα, 
αστικοποίηση, ρύπανση... Κανείς δεν είναι 
σε θέση σήμερα να αποφανθεί με ακρίβεια 
για το πώς θα εξελιχθούν οι θάλασσες και 
οι ωκεανοί εξαιτίας αυτών των ποικίλων 
εξωτερικών επιδράσεων. Η Μεσόγειος είναι 
μια κλειστή θάλασσα και παρουσιάζει υψηλό 
βαθμό αστικοποίησης. Γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο, συνιστά ένα ειδικό πεδίο έρευνας. 
Εκατοντάδες εργαστήρια και ερευνητές 
στην Ευρώπη προσπαθούν να κατανοήσουν 
καλύτερα την αντίδραση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων έναντι των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και των φυσικών 
ανακατατάξεων. Η συγκεκριμένη βραδιά 
είναι λοιπόν αφιερωμένη στη Μεσόγειο. Ο 
Xavier Durrieu de Madron και ο Ευάγγελος 
Παπαθανασίου, δύο επιστήμονες κύρους 
στον τομέα των θαλασσών, θα μας δείξουν 
γιατί ελλείψει δυνατότητας πρόβλεψης του 
μέλλοντος, οι παρατηρήσεις και τα μοντέλα 
μάς επιτρέπουν σήμερα να εξετάσουμε όλη 
τη γκάμα των πιθανοτήτων.

Ελεύθερη είσοδος 
Ταυτόχρονη μετάφραση
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XAVIER DURRIEU DE MADRON, 
Directeur de recherche au CNRS, Université de 
Perpignan

« Le devenir de la Méditerranée »

EVANGELOS PAPATHANASSIOU, 
Directeur de recherche au Centre Hellénique  
de Recherches Marines

« Vers une mer propre en 2020 »

Changement climatique, évènements 
extrêmes, urbanisation, pollution… nul ne 
peut dire aujourd’hui de manière précise 
comment les mers et les océans évolueront 
face à ces multiples pressions extérieures. 
Parce qu’elle est fermée et fortement urba-
nisée, la Méditerranée constitue un champ 
de recherche à part. Elle mobilise des cen-
taines de laboratoires et chercheurs en Eu-
rope qui tentent de mieux comprendre la 
réponse des écosystèmes marins aux acti-
vités humaines et perturbations naturelles. 
Cette soirée lui est dédiée. Xavier Durrieu 
de Madron et Evangelos Papathanassiou, 
deux éminents spécialistes de la mer, nous 
montreront pourquoi à défaut de prédire 
l’avenir, observations et modèles nous per-
mettent aujourd’hui d’envisager la palette 
des possibles.
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