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Με μεγάλη μας χαρά, σας ενημερώνουμε ότι οριστικοποιήθηκε για τις 26 Απριλίου 2013, η 

ημερομηνία πραγματοποίησης του Workshop Climate Change, Migration and the Urban 

Environment: Policy, Governance, Theory της ομώνυμης δράσης COST Action IS1101 στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το προσεχές διάστημα θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση σας σχε-

τικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σας. 

http://climatemigration.eu/ 

Πρασινίζοντας την Αρκτική 

http://www.theepochtimes.com/n2/world/arctic-gets-greener-

due-to-climate-change-study-360635.html 

3 στις 4 χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού  

αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας,  

σύμφωνα με την πρώτη μελέτη για την περιοχή 

http://www.trust.org/alertnet/news/india-bangladesh-very-

short-of-water-among-asias-worst-report 

Voices of the Hungry:  

Νέο σχέδιο καταγραφής της πείνας  

δοκιμάζει σε αρκετές χώρες ο FAO 

http://www.fao.org/news/story/en/item/171728/

icode/ 

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ιαπωνία 

http://www.dw.de/parts-of-japan-smothered-in-chinese-air-
pollution/a-16665471?maca=en-rss-en-all-1573-rdf  

Πετώντας με βιοκαύσιμα 
http://www.enn.com/top_stories/article/45707 

Έργα για την κλιματική αλλαγή με τη  

συνεργασία παράκτιων κοινοτήτων σε νησιά του 

Ειρηνικού από την USAID 

http://www.abc.net.au/news/2013-03-12/an-usaid-works-
on-climate-change-in-pacific/4568468  

Ανανεωμένα δεδομένα για την τρωτότητα 184 

εθνών συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγι-

κών προσαρμογής 

http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/

climate-change-impacts/news/country-specific-climate-

vulnerability-data-now-online.html 

Ο ποταμός Teesta στο επίκεντρο σύγκρουσης Μπανγκλαντές-Ινδίας 

http://www.trust.org/alertnet/news/stalled-water-sharing-treaty-frustrates-bangladesh 
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CITES: Νέα Μέτρα προστασίας για απειλούμενα είδη 

http://www.enn.com/top_stories/article/45708 

Εφαρμογή στα κινητά προωθεί την καταναλωτική ηθική για την προστασία των αλιευμάτων 

http://www.fao.org/news/story/en/item/171646/icode/ 

Επισήμανση σε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα; 
http://legalplanet.wordpress.com/2013/03/11/new-hope-for-genetically-engineered-

food-labeling/ 

Water Risk Atlas 

http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/
aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-
view-global-water-vulnerability/
#.UUDr99ZB3cg  

One-stop shop στην Αφρική για την προσαρμογή  

στην κλιματική αλλαγή. Προβλήματα και προκλήσεις 

https://www.devex.com/en/news/africa-s-one-stop-shop-on-climate-change-

faces/80489 

Συμφωνία για προστασία από την ανεξέλεγκτη 

υλοτομία στη Μαδαγασκάρη 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/12/

protection-madagascar-trees-logging-trade 

H αυξημένη ζήτηση για quinoa και  

τα προβλήματα που ανακύπτουν 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/food-security/

news/bolivian-researchers-sound-alarm-over-quinoa-farming.html 

Νέο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθιερώνει την 21η 

Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δασών 

http://www.unece.org/forests/idf2013.html 

http://www.enn.com/top_stories/article/45708
http://www.fao.org/news/story/en/item/171646/icode/
http://legalplanet.wordpress.com/2013/03/11/new-hope-for-genetically-engineered-food-labeling/
http://legalplanet.wordpress.com/2013/03/11/new-hope-for-genetically-engineered-food-labeling/
http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUDr99ZB3cg
http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUDr99ZB3cg
http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUDr99ZB3cg
http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/aqueduct-water-risk-atlas-shows-detailed-view-global-water-vulnerability/#.UUDr99ZB3cg
https://www.devex.com/en/news/africa-s-one-stop-shop-on-climate-change-faces/80489
https://www.devex.com/en/news/africa-s-one-stop-shop-on-climate-change-faces/80489
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/12/protection-madagascar-trees-logging-trade
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/12/protection-madagascar-trees-logging-trade
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/food-security/news/bolivian-researchers-sound-alarm-over-quinoa-farming.html
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/food-security/news/bolivian-researchers-sound-alarm-over-quinoa-farming.html
http://www.unece.org/forests/idf2013.html


3  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

 

Μέθοδος “Καλλίδενδρον”: βιοτεχνολογικό επιστημονικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

 Στις μέρες μας, τα ζητήματα της περιβαλλοντικής κρίσης εμπίπτουν σε μια προβληματοθεσία που ανα-

πτύσσεται σε δύο πεδία: (α) στο πεδίο της μηχανιστικής σκέψης του βιολόγου, ο οποίος εργάζεται με αναγωγές 

από το επίπεδο των μετρήσεων που πραγματοποιεί στο επίπεδο του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να κατα-

σκευάσει νέα επιστημονικά εργαλεία και (β) στο πεδίο της κριτικής αξιολόγησης εκ μέρους των επιτελείων, τα ο-

ποία στοχεύουν στην άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. Στα περιεχόμενα ενός δελτίου τύπου 

του πλανήτη μας θα έβρισκε κάποιος την έλλειψη φυσικών πόρων, τη ρύπανση, την υποβάθμιση των ενδιαιτημά-

των, την ερημοποίηση χέρσου και θάλασσας και άλλες έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Θα αναρωτιόταν επί-

σης αν η επιστήμη έχει να προτείνει ευρέως αναγνωρισμένα, βραβευμένα και παγκοσμίως αποδεκτά βιοτεχνολο-

γικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, η μέθοδος “Καλλίδενδρον” αναπτύχθηκε με στόχο τη δημιουργία καλλι-

εργούμενων δασικών αλλά και οπωροφόρων δέντρων, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ποσό-

τητα υγρασίας (ερήμους) ή σε πυρόπληκτες περιοχές. Η εν λόγω μέθοδος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον 

Καθηγητή Dr Γεώργιο Καλλίστρατο. Εκτός από της μικρής κλίμακας πιλοτικές μελέτες που διεξάχθηκαν στην ελλη-

νική επικράτεια, μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες δένδρων πραγματοποιήθηκαν στην Έρημο Gobi (Inner Mongolia) 

και σε πολλές αφρικανικές χώρες (Libya, Capo Verde, Sudan, Cameroon, Mozambique, Zimbabwe). Η μέθοδος 

“Καλλίδενδρον” σχεδιάστηκε με το σκεπτικό της δημιουργίας ταχυαυξανόμενων αγροκαλλιεργητικών μονάδων, οι 

οποίες θα ήταν σε θέση να υποστηρίξουν τις διατροφικές ανάγκες ενός ενήλικου ατόμου με μέσο βάρος 67 kg. Οι 

καλλιέργειες αυτές αναπτύχθηκαν σε εξαιρετικά φτωχές χώρες με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών οικονο-

μιών και την κάλυψη των τροφικών αναγκών σε ερημικές περιοχές. Συμπληρωματικός στόχος ήταν η ανάσχεση 

του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της δημιουργίας μεγάλων δασικών εκτάσεων σε άνυδρες περιοχές με 

ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι περιοχές στις οποίες εφαρμόσθηκε η μέθοδος σημείωσαν σημαντική βελτί-

ωση και εμφάνισαν συμπληρωματικές αναπτυξιακές δομές όπως ύδατο-καλλιεργητικές μονάδες, μικρής κλίμακας 

οικογενειακές επιχειρήσεις κτλ . 
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Χρύσα Αναστασιάδου και Ανθή Οικονόμου 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,  

Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα 

Γνώμες Νέων Επιστημόνων 
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