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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #89 
Περίοδος: 6/6/2015-12/6/2015 

Στην Ημερίδα “Collapse or Sustainability? Ecological Integrity as a Fundamental Norm of Law 
and Governance”, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων ΙΔΙΣ, 
θα μιλήσει ο καθηγητής Klaus Bosselmann (University of Auckland)με σχόλια των Επίκουρων 

Καθηγητών κ.Μπάλια Γεωργίου (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και Κουταλάκη Χαραλάμπου 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η Εισαγωγή και ο Συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τον Κα-

θηγητή Γρ. Τσάλτα, Διευθυντή του ΕΚεΠΕΚ. Οι Εργασίες της Ημερίδας θα πραγματοποιη-
θούν στην Αγγλική γλώσσα. 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο site του ΕΚεΠΕΚ. 

Στη διήμερη σύνοδό που ολοκληρώθηκε στη Γερμανία, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων ανεπτυγμένων χω-
ρών δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές 
άνθρακα σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ και 
να καταργήσουν στα- διακά τα ορυκτά καύσιμα έως 
το τέλος του αιώνα. Η δέσμευση, έστω και μακρο-
πρόθεσμη, ανοίγει το δρόμο για μια διεθνή συμφω-
νία για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο.  
Περισσότερα εδώ 

Σύνοδος κορυφής αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως μια μοναδική ευκαιρία για 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερα εδώ 

Οι πρωτοβουλίες από μη κρατικούς φορείς για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου γίνο-
νται όλο και πιο σημαντικές στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και θα μπορούσαν να εξοικονο-

μήσουν σχεδόν 1,8 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα το 2020, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Περισσότερα εδώ 

Η αστικοποίηση μπορεί να είναι και μια μεταμορφωτική δύναμη 
για τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, καθιστώντας τις πό-
λεις και τους οικισμούς περισσότερο ασφαλείς και ανθεκτικούς. 

Περισσότερα εδώ 

Ένα σύνολο συστάσεων χάραξης αναμένεται στο 2016 στο πρώτο διεθνές συνέδριο για τις βιώσιμες με-
ταφορές. Η σχετική Συμβουλευτική Ομάδα θα καταρτίσει την πρώτη παγκόσμια έκθεση αειφόρου προο-
πτικής των μεταφορών, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους τρόπους μετα-
φοράς αλλά και τις κλιματικές επιπτώσεις, θέματα υγείας και καθαρών καυ-

σίμων. Περισσότερα εδώ  

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες χρησιμοποιούνται ως δειγματολήπτες στον ωκεα-
νό. Περιφέρονται το Νότιο Ωκεανό φορώντας αισθητήρες οι οποίοι έχουν 
προγραμματιστεί για τη συλλογή δεδομένων, μαζί με πληροφορίες για την 
κατάδυση. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει γνώσεις σχετικά με τις διασυνδέ-
σεις μεταξύ των ωκεανών και όχι μόνο. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500003551
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51122#.VXwyR_ntmko
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26827&ArticleID=35194&l=en
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51109#.VXwysPntmko
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51142#.VXwyRPntmko
http://www.hydro-international.com/news/id7799-Elephant_Seals_Used_as_Remote_Data_Gatherers_for_Ocean_Research_Project.html
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Περισσότερα εδώ  

Νορβηγοί επιστήμονες έχουν δει πολικές αρκούδες να τρώνε 
δελφίνια στην Αρκτική, φοβούμενοι ότι η υπερθέρμανση του 
πλανήτη οδήγησε τις αρκούδες σε επέκταση των διατροφικών 
τους συνηθειών. Οι πολικές αρκούδες τρέφονται κυρίως με 
φώκιες αλλά τελευταία μια αρκούδα θεάθηκε να τρώει ένα 
δελφίνι. Το πρώτο περιστατικό ήταν τον Απρίλιο του 2014, 
όταν μια πολική αρκούδα τρεφόταν με τα πτώματα δύο δελφι-
νιών. Περισσότερα εδώ  

Νορβηγία-ΗΠΑ μέσω Αρκτικής; Νορβηγική εταιρεία- ο τρίτος 
μεγαλύτερος αερομεταφορέας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη
-έχει ήδη υπολογίσει το κόστος της διαδρομής, έχοντας εξετά-
σει όλα τα αεροδρόμια της δυτικής Νορβηγίας. Περισσότερα εδώ  

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία κάνουν τα πρώτα βήματα 
για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική, 
οι ειδικοί λένε ότι το δριμύ κλίμα, η παγωμένη θάλασσα, και η 
έλλειψη υποδομής θα σημαίνει μια σημαντική διαρροή πετρελαίου που θα είναι πολύ δύσκολο να κα-
θαρίσει και θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές. Περισσότερα εδώ  

Πόσο χρονών είναι το Grand Canyon; Η ηλικία του έχει μελετηθεί για χρόνια, με τις πρόσφατες τεχνολο-
γικές εξελίξεις να διευκολύνουν τις νέες προσπά-
θειες για να καθορίσουν πότε άρχισε η διάβρωση 
του φαραγγιού. Τα περισσότερα δεδομένα υποστη-
ρίζουν την ιδέα ότι το φαράγγι άρχισε να διαβρώνε-
ται στην τρέχουσα μορφή του περίπου έξι εκατομ-
μύρια χρόνια πριν. Περισσότερα εδώ  

Οι περισσότεροι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι τα από-
βλητα των τροφίμων είναι ένα πρόβλημα, και δηλώ-
νουν ότι εργάζονται για τη μείωση των αποβλήτων 

τους, αλλά σχεδόν τα 3/4 πιστεύουν ότι σπαταλούν λιγότερο φαγητό από ό, τι ο εθνικός μέσος όρος, 
όπως υποδεικνύει νέα έρευνα. Περισσότερα εδώ  

Περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 6% των ανθρώπων 
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες ωθούνται περαιτέρω σε ακραία φτώχεια, λόγω του 
υψηλού κόστους των δαπανών για την υγεία, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Εθνών ( WHO ) και την Παγκόσμια Τράπεζα. Περισσότερα 

εδώ 

Οι μικροκαλλιεργητές στην Ουγκάντα έχουν σημειώσει 
εντυπωσιακή πρόοδο όσον αφορά τη συγκομιδή και την 
αποθήκευση δημητριακών, χάρη σε ένα Παγκόσμιο Επι-
σιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) για τη βελτίωση των γεωργι-

κών πρακτικών  και την πρόσβαση στην αγορά.  
Περισσότερα εδώ 

Βελτίωση της πρόσβασης σε νερό και ασφάλεια τροφίμων στη Μυανμάρ. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/12/polar-bears-eat-dolphins-as-arctic-warms
http://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2015/06/11/norwegian-could-launch-direct-flight-from-arctic-norway-to-usa/
http://e360.yale.edu/feature/oil_drilling_in_arctic_ocean_a_push_into_uncharted_waters/2882/
http://www.enn.com/sci-tech/article/48662
http://www.enn.com/sustainability/article/48653?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EnvironmentalNewsNetwork+%28Environmental+News+Network%29
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51140#.VXwyKfntmko
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51108#.VXwyOfntmko
https://undp.exposure.co/greening-the-dry-zone
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Η είδηση της εβδομάδας 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Συμφωνία Ινδίας-Μπαγκλαντές-ένα ιστορικό ορόσημο στη σχέση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών 

της Νότιας Ασίας. 

 

Η Ινδία και το Μπαγκλαντές, υπέγραψαν συμφωνία το Σάββατο για την απλοποίηση 4.000 χιλιομέτρων 

των συνόρων τους καθώς θύλακες γης της μιας χώρας βρίσκονταν εντός των συνόρων της άλλης.  Άμεση απόρροια 

της σύναψης της συμφωνίας αυτής ήταν και η αποσαφήνιση της ταυτότητας των 52.000 κατοίκων που κατοικούν 

στους θύλακες αυτούς, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους. Στο πλαίσιο της 

συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε στη Ντάκα, παρουσία του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και της 

ομολόγου του Σεΐχη Χασίνα, οι δύο χώρες αναμένεται να ανταλλάξουν περίπου 200 μικροσκοπικούς θύλακες γης, 

οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτα γύρω από τα σύνορα. 

Το ζήτημα της συμφωνίας αυτής είχε αρχικά συζητηθεί το 1974 από την  Ίντιρα Γκάντι της Ινδίας και το 

Σεΐχη Μουτζιμπούρ Ραχμάντου του Μπαγκλαντές. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων σταμάτησε για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, καθώς, μετά από τη δολοφονία του Μουτζιμπούρ το 1975 οι μετέπειτα κυβερνήσεις απέτυχαν να 

συμφωνήσουν σε σχέση με τη μεταφορά των θυλάκων. Η συμφωνία αφορά ουσιαστικά σε περίπου 50.000 κατοί-

κους, που είναι στην πράξη απάτριδες και θα μπορούν να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους. Η έναρξη της διαμά-

χης για τους θύλακες, σε διάφορα σημεία της μεθορίου, μπορεί να τοποθετηθεί στην περίοδο της αποικιοκρατίας, 

και αποτέλεσε γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών από την ανεξαρτητοποίηση 

του Μπανγκλαντές στις αρχές της δεκαετίας του '70. 

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί σημαντικά μετά την ανάληψη της ηγεσίας στο Μπανγκλαντές 

από τη Χασίνα, η οποία δεσμεύτηκε πως η χώρα δεν θα επιτρέπει πλέον σε αυτονομιστές από την Ινδία να αξιο-

ποιούν μονομερώς τα σύνορα. Τη συμφωνία ανταλλαγής γης συμπλήρωσε επίσης μια δέσμη συμφωνιών σε σχέση 

με το εμπόριο, αλλά και ένα πακέτο 4,5  εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθεί σε επενδύσεις για την ανάπτυξη 

έξι μονάδων  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο χώρες επιζητούν την ενίσχυση του εμπορίου και της ασφά-

λειας κατά μήκος των συνόρων τους και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Τέλος, η συμφωνία αυτή κα-

θίσταται ένα γεγονός  κομβικής σημασίας για τα δύο κράτη, διότι αποτελεί το πρώτο βήμα από την πλευρά του 

Μπαγκλαντές να επιτρέψει την οδική διέλευση προς την Ινδία, κάτι που αποτελούσε ένα διαχρονικό ινδικό αίτη-

μα.  Με αυτό τον τρόπο η Ινδία ελπίζει ότι θα μπορέσει τελικά να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στις βορειοανα-

τολικές πολιτείες της. 

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

