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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #38 
Περίοδος: 21/12/2013-10/1/2014 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση «Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας - Αναπτυξιακό 
και Γεωπολιτικό» στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο του κύκλου δημοσίων 

συζητήσεων με τίτλο  
«Μεταρρυθμίσεις: Με το Βλέμμα στο Μέλλον» στις 30 Ιανουαρίου 2014. 

Για περισσότερεςπληροφορίες: http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=1766  
 

Η κακοκαιρία στην Αμερική και η πολική 
δίνη που οδήγησε στο θάνατο δεκάδων 
ανθρώπων. Γιατί η θερμοκρασία άγγιξε 

τους -51 βαθμούς στις ανατολικές 
περιοχές, δίνοντας τις χαμηλότερες 

θερμοκρασίες που έχουν εμφανιστεί τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες. Περισσότερα εδώ 

και εδώ 

Τη σχέση της αυξημένης παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και των νεφών και πώς αυτή επηρεάζεται 

από την υπερθέρμανση του πλανήτη μελέτησαν επιστήμονες από την Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας την 

αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3-4 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα. Περισσότερα εδώ 

Νέους στόχους που κυμαίνονται από 5% έως 25% εξέδωσε η Κίνα για τον περιορισμό της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η πολιτική των εξαγγελιών οδηγιών είναι συχνή στη χώρα με περιορισμένη 

ωστόσο επίδραση. Περισσότερα εδώ  

Περίληψη των παρατηρήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση και οι προτεραιότητες για το 2014 όπως 
αυτές παρουσιάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Περισσότερα εδώ και εδώ 

Τι συμβαίνει κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Σε συνεργασία με την ESA, επιστήμονες από τη 

Γερμανία και τη Δανία μελετούν τις παγωμένες επιφάνειες της ηπείρου φτάνοντας και 3.000 μέτρα κάτω 

από την επιφάνεια του πάγου. Περισσότερα εδώ 

Η μεταφορά υδραργύρου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές 

στο οικοσύστημα της Αρκτικής, παρατηρούν οι επιστήμονες 

και συνεργάζονται για την εντατική μελέτη του φαινομένου 

αυτού. Με αυξημένα επίπεδα 3 ως 5 φορές από την 

βιομηχανική επανάσταση η Αρκτική επωμίζεται δυσανάλογα 

τον υδράργυρο που μεταφέρεται μέσω των ατμοσφαιρικών 

ρευμάτων.  Περισσότερα εδώ 

http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=1766
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2014/01/06/what-is-this-polar-vortex-that-is-freezing-the-u-s/
http://www.nasa.gov/content/goddard/polar-vortex-enters-northern-us/#.UtBJkdJdWPA
http://www.naftemporiki.gr/story/748319
http://www.trust.org/item/20140108032144-3pgc9/?source=hptop
http://www.eea.europa.eu/highlights/new-year-new-focus-eea?&utm_campaign=new-year-new-focus-eea&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/highlights/a-summary-of-the-year?&utm_campaign=a-summary-of-the-year&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Campaigns/What_lies_beneath
http://www.alaskadispatch.com/article/20131225/researchers-examine-fate-atmospheric-mercury-arctic
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Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής διακηρύσσεται η 

3 Μαρτίου από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών, σε μια προσπάθεια 

αναγνώρισης της αξίας των άγριων ζώων και 

φυτών. Περισσότερα εδώ 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η άμεση 

σχέση τους με την υγεία. Στην νέα αυτή μελέτη 

παρουσιάζονται παραδείγματα επιπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης ακόμα και τις μειώσεις 

IQ στην παιδική ηλικία. Περισσότερα εδώ 

«Η παχυσαρκία των φτωχών». Σύμφωνα με νέα 

βρετανική έκθεση, 1 στους 3 ενήλικους κατοίκους 

χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου είναι 

παχύσαρκος ή τουλάχιστον υπέρβαρος με τη 

Βραζιλία και τη Νότια Αφρική να αγγίζουν το 50%. 

Περισσότερα εδώ 

Πρώην ηγέτες της Γκάνας και της Νορβηγίας με 

αξιόλογο έργο στην αναπτυξιακή ατζέντα, 

διορίστηκαν ως ειδικοί απεσταλμένοι για την 

κλιματική αλλαγή από τα ΗΕ, στο πλαίσιο της 

κινητοποίησης  της συνόδου  για το κλίμα 

το 2014. Περισσότερα εδώ 

Συχνότερες αναμένονται να είναι οι ξηρασίες στη Νότια Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τα 

επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η αυξημένη χρήση νερού θα επιδεινώσει περαιτέρω κατά 10% έως 30% τις 

συνθήκες ξηρασίας. Περισσότερα εδώ 

Κατά πόσο το αστικό περιβάλλον είναι σε θέση 
να υποστηρίξει τη βιοποικιλότητα σε ένα 

ιδιαίτερα αστικοποιημένο κόσμο; Περισσότερα εδώ  

Διαχείριση των κινδύνων ενεργών ηφαιστείων μέσα 

από τη μελέτη σε ηφαίστειο της Καραϊβικής. 

Περισσότερα εδώ 

10 ενεργειακά θέματα που θα απασχολήσουν τις ΗΠΑ το 2014. Περισσότερα εδώ  

Post-Disaster: 4 χρόνια μετά το σεισμό στην Αιτή. Περισσότερα εδώ 

Ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-Μoon κάλεσε την «Ομάδα των 77 και την Κίνα» να 

εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη του στόχου καταπολέμησης της φτώχειας ( ΑΣΧ) 

έως το 2015. Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46815&Cr=CITES&Cr1=#.Us71ltJdWPA
http://news.mongabay.com/2014/0107-barrett-environmental-degradation-leads-public-health-crises.html
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=554113
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46809&Cr=Climate&Cr1=#.Us752NJdWPA
http://www.skai.gr/news/environment/article/249561/i-notia-europi-tha-upoferei-apo-suhnoteres-kai-heiroteres-xirasies-sto-mellon-/
http://e360.yale.edu/feature/urban_nature_how_to_foster_biodiversity_in_worlds_cities/2725/
http://www.scidev.net/global/disasters/news/caribbean-case-study-reveals-how-to-manage-volcano-risk.html
http://legal-planet.org/2014/01/06/ten-energy-stories-to-watch-in-2014/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2014/01/09/haiti-undp-remains-engaged-with-people-and-government-in-transition-to-development-.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46887&Cr=group&Cr1=77#.Us_indK3PQA
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

«Διακήρυξη της Bangkok για την Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία και την ένταξη στην Ασία και 

τον Ειρηνικό». Οδικός χάρτης προς μια περιφερειακή οικονομική κοινότητα, υπογράφθηκε από 36 

κράτη της Ασίας και του Ειρηνικού. Περισσότερα εδώ 

Τα ραδιενεργά σωματίδια από τις 

πυρηνικές δοκιμές και τα 

ατυχήματα παραμένουν στην 

ατμόσφαιρα για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα απ’ ότι 

πίστευαν μέχρι τώρα οι 

επιστήμονες.  Τα ραδιενεργά 

σωματίδια από τις πυρηνικές 

δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 

το 1950-1960 δύναται να 

διατηρούνται για δεκαετίες ή και 

για εκατοντάδες χρόνια, χωρίς 

όμως η ποσότητα αυτή να είναι 

επικίνδυνη για την υγεία. Περισσότερα εδώ 

Δύο μήνες μετά τον τυφώνα Haiyan, στις Φιλιππίνες ανθεί το trafficking. Η εμπορία ανθρώπων, 

κυρίως γυναικών και παιδιών, με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

πλήττει τη χώρα που προσπαθεί ταυτόχρονα να ορθοποδήσει μετά την καταστροφή. Περισσότερα εδώ 

Προσπάθειες της Κίνας για καταπολέμηση 

του παράνομου εμπορίου ελεφαντοστού με 

την καταστροφή 6 τόνων που κατασχέθηκαν. 

Ο ΟΗΕ επιβραβεύει την Κίνα για την κίνηση 

αυτή, καθώς η λαθροθηρία των ελεφάντων 

ιδιαίτερα στην Κεντρική Αφρική δύναται να 

οδηγήσει ακόμα και σε εξαφάνιση αν 

συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς. 

Περισσότερα εδώ 

Μία πιθανή κρίση στην επισιτιστική ασφάλεια της Κεντρικής Αφρικής είναι προ των 
πυλών, σύμφωνα με το FAO. Η έλλειψη τροφίμων μαζί με τις κακές συνθήκες υγιεινής 
και την φτώχεια πιθανόν να οδηγήσουν στον υποσιτισμό το ¼ του πληθυσμού. O FAO 

ξεκίνησε διεργασίες για την επανεκκίνηση της γεωργικής παραγωγής και μέσω 
επενδύσεων των αγροτών, ιδιαίτερα των γυναικών. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46814&Cr=escap&Cr1=#.Us_iqNK3PQA
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=554899
https://www.devex.com/en/news/human-trafficking-prevalent-in-post-typhoon/82576?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvK7Kdu%2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMTcJmPLzYDBceEJhqyQJxPr3DJNUN0ddxRhbkDQ%3D%3D
http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2758&ArticleID=10688&l=en
http://www.fao.org/news/story/en/item/211831/icode/

