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Δείτε τον απολογισμό δραστηριοτήτων του ΕΚεΠΕΚ για το 2013 στο  
http://www.ekepek.gr/el/downloads  

Η εκτελεστική γραμματέας της UNFCCC, Christiana Figueres, καλεί τους επενδυτές να λάβουν υπόψη 

τους τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την 

κλιματική αλλαγή και να στρέψουν τις επενδύσεις 

τους σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, μακριά από 

τα ορυκτά καύσιμα που επιβαρύνουν σημαντικά τη 

θερμοκρασία του πλανήτη. Περισσότερα εδώ  

Περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις. 

Μπορεί η διπλωματία να ξεπεράσει 

τη δυσπιστία μεταξύ πλούσιων και 

φτωχών στις διαπραγματεύσεις για 

την κλιματική αλλαγή; Περισσότερα  

εδώ 

Η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει τη ζήτηση τροφί-

μων στα ύψη με τις τροπικές περιοχές να είναι αυτές που 

θα δεχθούν τις επιπτώσεις του φαινομένου. Εντατικοποίη-

ση της γεωργίας για αύξηση της παραγωγής ακόμα και σε 

περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική με περαιτέρω πιθανή αλλοίωση των τροπικών δασών θα είναι μία 

από τις συνέπειες, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Περισσότερα εδώ 

Στην κατάταξη της Oxfam για τη διαθεσιμότητα, την ποιό-

τητα και το κόστος των τροφίμων, σε σύνολο 125 χωρών 

η Ολλανδία έρχεται πρώτη, έχοντας δημιουργήσει μία 

ιδιαίτερα καλή αγορά. Τελευταίο στην λίστα το Τσαντ.  

Περισσότερα εδώ 

Οι κυβερνήσεις πιθανόν να χρειαστεί να απορροφή-

σουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου 

από την ατμόσφαιρα μέχρι το 2100 για την επίτευξη 

του στόχου για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης, 

όπως παρουσιάζεται σε σχέδιο έκθεσης του ΟΗΕ που 

περιγράφει λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Η 

έκθεση, αναμένεται να δημοσιευτεί τον Απρίλιο, με 

την συνδρομή του IPCC. Περισσότερα εδώ 

Οι Βουσμάνοι της Μποτσουάνα. Ο αρχαιότερος λαός της Νότιας Αφρικής υφίσταται τις αρνητικές επι-

πτώσεις του εκμοντερνισμού, με το HIV, την κατανάλωση αλκοόλ και την ανεργία σε υψηλά επίπεδα, 

μετά την εγκατάλειψη του παραδοσιακού νομαδικού τρόπου ζωής στην έρημο Καλαχάρι. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr/el/downloads
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46937&Cr=climate+change&Cr1=#.UtgUgNJdWPA
http://www.iied.org/climate-diplomacy-can-build-trust-needed-secure-our-common-future?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28International+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29
http://news.mongabay.com/2014/0116-population-growth-food-deforestation.html
http://www.trust.org/item/20140115004331-3va3w/?source=hptop
http://www.trust.org/item/20140115142722-roq5i/?source=hptop
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=556729
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 
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Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Το UNEP Live, μία νέα πλατφόρμα για την προώθηση της περι-

βαλλοντικής επιστήμης και έρευνας, ξεκίνησε τη λειτουργία της 

στη Γενεύη. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι φορείς χάρα-

ξης πολιτικής, αλλά και το κοινό, σε μία πρωτοβουλία του Προ-

γράμματος των Η.Ε. για το Περιβάλλον. Περισσότερα εδώ 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθη-

καν κατά 2% για το 2013 στις ΗΠΑ. Αυτή η αύ-

ξηση συνδέεται με την αύξηση της κατανάλω-

σης άνθρακα εξαιτίας της αύξηση των τιμών 

του φυσικού αερίου. Περισσότερα εδώ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να μειώσει το στόχο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα στην ΕΕ κατά 35%-40% έως το 2030. Μια τέτοια αποδυνάμωση των στόχων θα είναι σίγουρα 

μία ισχυρή νίκη της βιομηχανίας. Περισσότερα 

εδώ 

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η ακύρωση της 
εκτροπής του Αχελώου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο σημερινός 
σχεδιασμός του έργου αντιβαίνει στην αρχή της βιώσιμης ανά-
πτυξης, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να χαρακτηρίζουν 
την απόφαση αυτή ως σταθμό για την προστασία του περιβάλ-
λοντος στην Ελλάδα.  

Περισσότερα εδώ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αδυνατεί να 

προστατεύσει επαρκώς τα είδη της 

άγριας ζωής που κατοικούν στα υπερ-

πόντια εδάφη του. Από τα νησιά Cay-

man στην Καραϊβική έως τους νήσους 

Pitcairn στον Ειρηνικό ένα σημαντικό 

ποσοστό της βιοποικιλότητας απειλεί-

ται, σύμφωνα με έκθεση βουλευτών. 

Περισσότερα εδώ 

Το ορυχείο στην περιοχή Bristol Bay και οι κίνδυνοι για το σολομό της περιοχής. Μετά από τρία χρόνια, η 

Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA) δημοσιεύει την  τελική της έκθεση.  

Περισσότερα εδώ 

Κένυα. Η ενεργοποίηση της κυβέρνησης και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τομείς 

όπως η γεωργία και η ενέργεια, με τη συμμετοχή και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.  

Περισσότερα εδώ 

Τρία χρόνια έχουν περάσει χωρίς κανένα κρούσμα πολιομυελίτιδας στην Ινδία, 

περίοδος που ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ικανή για να θεωρηθεί 

ότι μία ασθένεια έχει εξαλειφθεί από μια περιοχή. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η 

προσπάθεια της χώρας που μέχρι πρότινος παρουσίαζε τα περισσότερα κρούσματα 

στον κόσμο. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2758&ArticleID=10690&l=en
http://www.enn.com/climate/article/46910
http://www.trust.org/item/20140114152248-x7lf0/?source=hptop
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=556722
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/16/uk-failing-protect-wildlife-overseas-territories
http://www.adn.com/2014/01/15/3275657/epa-concludes-pebble-mine-poses.html
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2014/jan/12/global-warming-energy-intertwined-africa
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231286633

