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Red-Dead water project 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #16 
Περίοδος: 153-21/3/2013 

Ομιλία της Μαρίας Γανωτή, αντιπροέδρου & συντονίστριας δράσεων του Συλλόγου 

Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, με θέμα: «Περίθαλψη των 

Άγριων Ζώων: Εργαλείο για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής» στα γραφεία της Ελλη-

νικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης τη Δευτέρα 8 Απριλίου στις 7 μ.μ 

http://www.eepf.gr/ekdromes/2013-04-08-omilia-tis-marias-ganoti-gia-tin-perithalpsi-ton-a 

Σύστημα παρακολούθησης της προσαρμογής και  

μέτρησης της ανάπτυξης (TAMD) 

http://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development 

Γεωργία από τον ουρανό: δορυφόροι συνδράμουν στο έργο  

των αναπτυξιακών οργανώσεων 

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/

Developing_agriculture_from_the_sky  

Φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: 10 χρόνια δράσης 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_20/03/2013_488784  

http://www.scidev.net/en/

agriculture-and-environment/

water/opinions/the-red-dead-

water-conveyer-can-avoid-a-

dead-end.html 

Τα Αραβικά Κράτη επιδιώ-

κουν τη δημιουργία συμφωνί-

ας για τη μείωση του κινδύ-

νου των καταστροφών στα 

πλαίσια του ΟΗΕ 

http://www.un.org/apps/

news/story.asp?

NewsID=44428&Cr=disaster&

Οι μικροοργανισμοί ευδοκιμούν ακόμα και μέσα στον ωκεάνιο φλοιό 

κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με νέα μελέτη 

http://phys.org/news/2013-03-microbes-surviving-deep-oceanic-crust.html 

Εξερευνώντας τους ωκεανούς 

http://edition.cnn.com/2013/03/18/tech/oceans-woods-hole-oped/  

Πολικές αρκούδες. Μόνο οι πιο παχιές θα επιβιώσουν 

http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9941022/Fattest-
polar-bears-survive-climate-change.html  

Έτος SIDS 2014 

http://www.sids2014.org/index.php?menu=14 
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Human Development Index 2013  

http://hdr.undp.org/en  

Η μεγαλύτερη ηλιακή μονάδα στον κόσμο, 
ολοκληρώθηκε στα  
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

http://www.guardian.co.uk/environment/
picture/2013/mar/18/world-largest-solar-power-plant
-bigger-picture 

Ανακύκλωση αστικών αποβλήτων στην ΕΕ. 

Ποιές χώρες είναι πρώτες και ποιές τελευταίες; 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/

highest-recycling-rates-in-austria?&utm_campaign=highest-

recycling-rates-in-austria&utm 

Κόκκινη παλίρροια στο Ομάν 
http://www.enn.com/top_stories/article/45729 

Oι αναπτυσσόμενες χώρες αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε χιλιάδες 

ηλεκτρονικά βιβλία 

http://www.scidev.net/en/science-communication/news/developing-countries-to-get
-access-to-12-000-online-research-books-1.html  

Στον απόηχο της σύγκρουσης στο Μάλι, η κτηνοτροφία συνεχίζει να 

πλήττεται 

http://www.trust.org/alertnet/news/mali-conflict-ups-pressure-on-climate-
stressed-herders  

Το 22% των ακτών της Ταϋλάνδης έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση 

http://www.nationmultimedia.com/national/Erosion-devours-22-per-cent-of-

coastline-30202243.html 

Ο νέος Πάπας-ο «φίλος των φτω-
χών» στον αγώνα για την καταπο-
λέμηση της πεινάς και της ακραίας 

φτώχειας 
http://www.fao.org/news/story/en/

item/172462/icode/ 

Παλεύοντας με τη ξηρασία στη  

Νέα Ζηλανδία 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21797095 

http://www.guardian.co.uk/environment/picture/2013/mar/18/world-largest-solar-power-plant-bigger-picture
http://www.guardian.co.uk/environment/picture/2013/mar/18/world-largest-solar-power-plant-bigger-picture
http://www.guardian.co.uk/environment/picture/2013/mar/18/world-largest-solar-power-plant-bigger-picture
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria?&utm_campaign=highest-recycling-rates-in-austria&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria?&utm_campaign=highest-recycling-rates-in-austria&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria?&utm_campaign=highest-recycling-rates-in-austria&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.enn.com/top_stories/article/45729
http://www.scidev.net/en/science-communication/news/developing-countries-to-get-access-to-12-000-online-research-books-1.html
http://www.scidev.net/en/science-communication/news/developing-countries-to-get-access-to-12-000-online-research-books-1.html
http://www.trust.org/alertnet/news/mali-conflict-ups-pressure-on-climate-stressed-herders
http://www.trust.org/alertnet/news/mali-conflict-ups-pressure-on-climate-stressed-herders
http://www.nationmultimedia.com/national/Erosion-devours-22-per-cent-of-coastline-30202243.html
http://www.nationmultimedia.com/national/Erosion-devours-22-per-cent-of-coastline-30202243.html
http://www.fao.org/news/story/en/item/172462/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/172462/icode/
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21797095


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 

Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

Video 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?
uid=9697  

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΟ UNEP 

 

Μεταξύ 18 και 22 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι της Κένυας, η 27η συνεδρία του GC/
GMEF (Governing Council/ Global Ministerial Environmental Forum) του UNEP. 

Η συνάντηση αυτή είναι η πρώτη παγκόσμια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (GC) μετά την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. να προχωρήσουν στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρό-
λου του UNEP. Η απόφαση αυτή ήρθε ως απόρροια της γενικότερης προσπάθειας αναμόρφωσης της ει-
κόνας της παγκόσμιας διακυβέρνησης, λόγω της αποτελμάτωσης της λειτουργικότητας του θεσμικού συ-
στήματος ως έχει, όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως στην παράγραφο 88 του τελικού κειμένου του Rio+20 
(UNCSD) με τον γνωστό, εντυπωσιακό, τίτλο «Το μέλλον που επιθυμούμε». 

Ποιά είναι, όμως, η μερίδα των κοινωνικών φορέων και ομάδων, σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον 
αφορά τη διαμόρφωση και τη λειτουργία της παγκόσμιας διακυβέρνησης στα πλαίσια, τουλάχιστον του 
UNEP; Σε σχέση με αυτήν την προβληματική και παράλληλα της παραπάνω συνεδρίας, πραγματοποιήθη-
κε το 14ο Φόρουμ των Παγκόσμιων Σημαντικών Ομάδων και Φορέων (14th Global Major Groups and 
Stakeholders Forum).  Περίπου 270 εκπρόσωποι των 9 σημαντικών κοινωνικών ομάδων από τις 6 περιο-
χές του UNEP έλαβαν μέρος με στόχο την προώθηση του διαλόγου για την μετά-2015 αναπτυξιακή ατζέ-
ντα και την παρουσίαση των προτάσεών τους για ένα ενισχυμένο UNEP. Κατά τη διάρκεια των συνεδριά-
σεων, επιβεβαιώθηκε η επιθυμία για προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς της κοινωνίας σε θέμα-
τα που τους αφορούν, όπως πράσινη οικονομία, βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση κτλ. και επισημάν-
θηκε ο γνωστός, τρίπτυχος ρόλος της συμμετοχής τους: καθορισμός ατζέντας διαπραγμάτευσης, διαμόρ-
φωση πολιτικής, εφαρμογή πολιτικής. Επίσης, εκφράστηκε η επιθυμία πιθανής διαμόρφωσης συνθήκης 
με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον, καθώς και η μετατροπή των πολυμερών διαδικασιών 
στα μέτρα των τοπικών κοινωνιών (grassroots communities). Στα πλαίσια του ίδιου διαλόγου, έγινε η 
πρόταση ισότιμης έκφρασης γνώμης με τις κυβερνήσεις, η αποφυγή εμποδίων που δημιουργούν τα αντι-
κρουόμενα συμφέροντα ΜΚΟ και εταιρειών, η συμμετοχή και άλλων κοινωνικών φορέων στην ομάδα 
συζήτησης των ΜΚΟ. Τέλος, εγκρίθηκε κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται «Αρχές συμμετοχής κοινωνικών 
φορέων στα πλαίσια του UNEP». 

Αρχίζει, λοιπόν, μία νέα ευκαιρία θεσμοθετημένης πια εμπλοκής των φορέων της κοινωνίας και 
των λοιπών ομάδων που την εκπροσωπούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περάσουν 
επιτέλους στο επόμενο βήμα μετά την ευαισθητοποίηση που είναι η από κοινού με τις κυβερνήσεις χά-
ραξη πολιτικών και η εφαρμογή τους. Αναγκαίο θεωρείται σε αυτό το σημείο των θεσμικών μετατροπών 
να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η εκπροσώπηση και τοπικών φορέων, αφού 
δυστυχώς ή ευτυχώς η παγκόσμια κλιματική αλλαγή δημιουργεί κυρίως τοπικά, εξειδικευμένα προβλή-
ματα που, όμως, η λύση τους μπορεί να είναι μόνο οικουμενική. 

Eιρήνη Στεφάνου, Υπ. Διδάκτωρ τμήματος ΔΕΣ Παντείου Πανεπιστημίου, ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ 
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