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Με αφορμό τη ςυμπλόρωςη δϋκα χρόνων από τη ςύςταςη και λειτουργύα του
Ευρωπαώκού Κϋντρου Περιβαλλοντικόσ Έρευνασ και Κατϊρτιςησ του Παντεύου
Πανεπιςτημύου και εύκοςι χρόνων από τη υνδιϊςκεψη των Ην. Εθνών ςτο Rio de
Janeiro για το Περιβϊλλον και την Ανϊπτυξη, διοργανώθηκε την Παραςκευή 9
Μαρτίου 2012 ςτο Πάντειο Πανεπιςτήμιο (Αμφ. Σ. Καράγιωργα ΙΙ) επετειακό
εκδόλωςη- επιςτημονικό Ημερύδα με τύτλο «RIO +20, ΕΚεΠΕΚ+10 – ΑΠΟΣΙΜΩΝΣΑ ΣΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ & ΒΑΔΙΖΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ».
την εκδόλωςη παρουςιϊςτηκαν το αδιϊλειπτο ϋργο και οι δρϊςεισ του
Κϋντρου υπό το πρύςμα τησ ςυνεργαςύασ με επιςτημονικούσ, ακαδημαώκούσ και
κοινωνικούσ φορεύσ, καθώσ και μια αποτύμηςη τησ κληρονομιϊσ που ϊφηςε η
υνδιϊςκεψη του Rύο (1992) με το βλϋμμα ςτραμμϋνο ςτην επερχόμενη υνδιϊςκεψη,
εύκοςι χρόνια μετϊ (Ιούνιοσ 2012), ςτην ύδια πόλη.
Ωσ προσ το πρώτο ςκϋλοσ τησ εκδόλωςησ, τονύςτηκε ιδιαύτερα η ςημαςύα τόςο
τησ δρϊςησ των ερευνητών του ΕΚεΠΕΚ, όςο και του δεκαετούσ ϋργου του, ενώ
χαιρετύςτηκε η ςυμβατότητα τουσ με την πρωτοβουλύα του ΟΗΕ, Academic Impact.
Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ, τόνιςαν ότι αντύςτοιχεσ προςπϊθειεσ εύναι ϊξιεσ βοόθειασ και
ςυμπαρϊςταςησ. Χαιρετύζοντασ τον επετειακό χαρακτόρα τησ εκδόλωςησ, παρϋςτηςαν
εκπρόςωποι πλόθουσ ςυνεργαζόμενων φορϋων από τον ακαδημαώκό και ευρύτερο
επιςτημονικό χώρο. Σϋλοσ, πραγματοποιόθηκαν ειδικϋσ προβολϋσ χαιρετιςμών και
παρουςύαςη ειδικού επετειακού βύντεο1.
Αναφορικϊ με την επερχόμενη υνδιϊςκεψη ςτο Ρύο, τονύςτηκε η ανϊγκη
προόδου και αποφυγόσ οπιςθοδρόμηςησ. Προβληματιςμού εκφρϊςτηκαν, ςχετικϊ με
την πορεύα αναγνώριςησ του δικαιώματοσ ςτην ανϊπτυξη καθώσ και του ρόλου και τησ
αποτελεςματικότητασ των διεθνών οργανιςμών και ϊλλων μη κρατικών δρώντων. το
επύκεντρο τϋθηκε η προβληματικό τησ ςχϋςησ μεταξύ περιβϊλλοντοσ και οικονομύασ και
η ςημαςύα μετϊβαςησ ςε πρϊςινα πρότυπα. Κομβικό ρόλο για τη βιώςιμη ανϊπτυξη
θεωρεύται ότι θα ςυντελϋςουν η ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και η ενεργό ςυμμετοχό
όλων των κοινωνικών ομϊδων (νϋων, γυναικών). υμπεραςματικϊ, η διαδρομό 20 ετών
από το 1992 ςτο 2012 ϋδειξε ότι το Ρύο υπόρξε καταλυτικόσ ςταθμόσ για τη διεθνό
κοινότητα ωσ η μόνη υνδιϊςκεψη που υιοθϋτηςε hard law αλλϊ και εξαιρετικϊ νομικϊ
soft law κεύμενϊ. Ερχόμενοι ςτο ςόμερα, το διεθνϋσ περιβϊλλον καλεύται να
ανταποκριθεύ ςτην πρόκληςη για εξύςου αποφαςιςτικϊ βόματα.
Η εκδόλωςη πραγματοποιόθηκε υπό την αιγύδα του Παντεύου Πανεπιςτημύου
και ςυμμετεύχαν ςε αυτό ϊνω των 250 ακροατών.
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Σηην ιζηοζελίδα μας http://www.ekepek.gr/ θα αναρηηθεί ζύνηομα ηο ζτεηικό ενημερωηικό σλικό.
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