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Δείτε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες προστασίας της παράκτιας ζώνης από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις Σεϋχέλλες όπου διεξήγαγε 

έρευνα πεδίου το Φεβρουάριο ο ερευνητής του Κέντρου μας Σταύρος Μαυρογένης: http://

www.youtube.com/watch?v=zO4DDHBHikg&feature=youtu.be   

Νέο σύστημα παρακολούθησης των δασών ενισχύει την 
προσπάθεια καταπολέμησης της αποψίλωσης, συνδυάζο-

ντας σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινα δίκτυα  
http://www.enn.com/sustainability/article/45819 

Προστασία της παραδοσιακής γνώσης στο πλαίσιο μιας δεσμευτικής συνθήκης ζητά η Ινδία 

http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/india-calls-for-binding-treaty-on-traditional-knowledge/
article4595165.ece?homepage=true&ref=wl_home  

Οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου ως τεχνητοί ύφαλοι 

http://www.enn.com/enn_original_news/article/45807  

Το Νότιο Σουδάν ξαναρχίζει την παραγωγή πετρελαίου 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/04/2013461437362148.html  

Απαγόρευση της πλαστικής σακούλας στην 

Ιταλία 

http://ens-newswire.com/2013/04/08/italy-clarifies-
plastic-bag-law-enforcement-starts-in-may/ 

Η Ινδία έτοιμη να αναλάβει νομικά δεσμευτικούς περιορισμούς 

για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου; 

http://www.trust.org/alertnet/news/india-prepares-for-binding-emission-cuts
-paper/  

Μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση απ’ όσο εκτιμόταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=44586&Cr=pollution&Cr1=#.UWWToaIs6QB 

Η κλιματική αλλαγή μπαίνει στα σχολεία της Α-

μερικής 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/09/

climate-change-us-science-teaching?

CMP=EMCENVEML1631 
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@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 

Η κλιματική αλλαγή θα μειώσει την παραγωγή του κρασιού 

έως και 2/3 στις μέχρι τώρα παραδοσιακές χώρες παραγωγής, 

όπως η Γαλλία και η Ιταλία 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/08/climate-change-wine-
production?CMP=twt_fd 

Οι εθνικές δράσεις κατά της πείνας απαραίτητο εργαλείο για την εξέλιξη των Αναπτυξιακών Στόχων μετά 
το 2015 
http://www.fao.org/news/story/en/item/173531/icode/ 

Ιδρύεται η πρώτη Ζώνη Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην 
Ελλάδα 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_kathremote_1_09/04/2013_492626 

Δημιουργία Παγκόσμιας Τράπεζας Ουρανίου στο έδαφος του προτείνει το Καζακστάν 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22026702 

Η διαφάνεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο 

αναπτυσσόμενος κόσμος 

http://www.trust.org/alertnet/news/charities-say-graft-tax-evasion-
hold-back-poor-countries-development/  

Τα Ηνωμένα Έθνη υπογραμμίζουν την ανάγκη χρήσης του διαστήματος μόνο για 
ειρηνικούς σκοπούς 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44589&Cr=outer+space&Cr1=#.UWWTqaIs6QB 

13 χρόνια μετά την αποκόλλησή του, τμήμα του μεγαλύτε-

ρου παγόβουνου της Ανταρκτικής εντοπίζεται από δορυ-

φόρο της NASA 

http://antarcticsun.usap.gov/science/contenthandler.cfm?

id=2834 
Με περισσότερες αναταράξεις οι πτήσεις στον 
Ατλαντικό στο μέλλον λόγω της ανόδου της πα-

γκόσμιας θερμοκρασίας 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/

_w_articles_kathremote_1_09/04/2013_492625 
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