ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
«Ποιο το μζλλον των καλαςςών μασ;»
Διάλεξθ με ομιλθτζσ τον Xavier Durrieu de Madron και τον Ευάγγελο Παπακαναςίου, τθν Σρίτθ 4
Μαρτίου 2014 και ϊρα 19:30 ςτο Κδρυμα Ευγενίδου. το πλαίςιο του Φεςτιβάλ Γεωυναντιςεισ, ζνασ
κφκλοσ 6 ομιλιϊν με τίτλο: « Νερό, Αζρασ, Γθ, Φωτιά: παρατθρϊντασ τον πλανιτθ» και άξονα τα 4
πρωταρχικά ςτοιχεία του αρχαιοελλθνικοφ κόςμου, κα προβάλει τα ευρωπαϊκά προγράμματα παρατιρθςθσ (διαςτθμικισ, υποβρφχιασ, επίγειασ, υπόγειασ) τθσ Γθσ, ςτα οποία ςυμμετζχουν ελλθνικζσ
και γαλλικζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ, κακϊσ και επιφανείσ Γάλλοι επιςτιμονεσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=RESOURCE&cresrc=3454&cnode=180

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ #45
Περίοδοσ: 22/2/2014-28/2/2014

τροφι ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτισ ΗΠΑ;
Δεφτερθ πρωτοβουλία από
τον Τπουργό Εξωτερικών John Kerry με μία
ζκκλθςθ για παγκόςμια ςυνεργαςία ςτθ διαχείριςθ αλιευτικών αποκεμάτων και ςτθν προςταςία των ωκεανών και ειδικότερα τθν επζκταςθ
των καλάςςιων καταφυγίων. Πριν 4 χρόνια ςυντάχκθκε θ τρατθγικι των Ηνωμζνων Εκνών
ςε ςχζςθ με τθ διεφρυνςθ των ηωνών προςταςίασ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ ζωσ 10%,
ςυνκικθ τθν οποία οι ΗΠΑ δεν ζχουν κυρώςει.

Περιςςότερα εδώ

Βάηοντασ μια τάξθ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα. Πόςο ςθμαντικι είναι για τθ διαχείριςθ των αλιευτικϊν
αποκεμάτων; Πρόταςθ για τθ δθμιουργία αςτυνομικισ δφναμθσ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα από Βρετανό
αξιωματοφχο. Περιςςότερα εδϊ
Σο παγκόςμιο εμπόριο αλιευμάτων παράγει περιςςότερο πλοφτο από ποτζ, με το ποςοςτό τθσ παραγωγισ που διαπραγματεφεται προσ πώλθςθ να αγγίηει το 37% για το 2013, με τουσ αλιείσ μικρισ κλίμακασ όμωσ να μθν επωφελοφνται το αναμενόμενο. Σο 2013 θ παγκόςμια αλιευτικι παραγωγι αναμζνεται να υπολογιςτεί ςε 160 εκατ. τόνουσ, ςθμειώνοντασ ζνα νζο ρεκόρ. Περιςςότερα εδϊ
Post-2015: προσ τον κόςμο που κζλουμε. Μζςα ςτισ επόμενεσ δεκαετίεσ είναι εφικτό να ηιςουμε ςε ζνα
κόςμο με επαρκι τροφι, πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και εκπαίδευςθ; Περιςςότερα εδϊ
Θ κυβζρνθςθ τθσ Αικιοπίασ ςχεδιάηει να αξιοποιιςει ςε μεγάλο βακμό
Αποτίμθςθ των φυςικϊν πόανεκμετάλλευτουσ υπόρων τθσ Αφρικισ. Με τθν
Περιςςότερα εδώ
γειουσ υδάτινουσ πόρουσ, ραγδαία ανάπτυξθ που παελπίηοντασ να αυξιςει τθν ρουςιάηει θ ιπειροσ τα τεκάλυψθ πόςιμου νεροφ
λευταία χρόνια, θ αποτίμθςτο 98,5% των νοικοκυςθ των οικοςυςτθμάτων τθσ
ριϊν μζχρι το τζλοσ του
κρίνεται αναγκαία για τθν
επόμενου ζτουσ, από
ορκολογικι τθσ ανάπτυξθ
68,5% το 2013, ςε ζνα
ςτο άμεςο μζλλον. Περιςςότερα εδϊ
πλθκυςμό 90 εκατ.
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Περιςςότερα εδώ

Αυτι τθ χρονιά, μπορείτε να ψθφίςετε
το ςφνκθμα για τθν Παγκόςμια Θμζρα
Περιβάλλοντοσ 2014. Φζτοσ, ο ΟΘΕ εςτιάηει ςτα μικρά νθςιωτικά αναπτυςςόμενα κράτθ και ςτισ προκλιςεισ που
αυτά αντιμετωπίηουν από τθν Κλιματικι Αλλαγι. Ο εορταςμόσ τθσ Θμζρασ
Περιβάλλοντοσ εγκαινιάςτθκε το 1972.

Χαρτογράφθςθ οικοτόπων ςτθν Ευρϊπθ. τθν Ευρϊπθ υπάρχει μια μακρά παράδοςθ αυτισ
τθσ χαρτογράφθςθσ, θ οποία ζχει εντακεί μετά τθν ζκδοςθ τθσ οδθγίασ 1992 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για
τουσ οικοτόπουσ . Μια νζα ζκκεςθ, με τθ ςυνειςφορά 70 επιςτθμόνων, «Terrestrial habitat mapping in
Europe: an overview», περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πρόςφατεσ χαρτογραφιςεισ, ςε μια
ιςτορικι προοπτικι και μια ςφνοψθ των τρεχουςϊν μεκόδων. Περιςςότερα εδϊ
Οι κυβερνιςεισ, οι επιχειριςεισ και οι επενδυτζσ φαίνεται να
αγκαλιάηουν τθν πράςινθ οικονομία ςαν ιδζα, ερμθνεφοντασ
όμωσ ο κακζνασ διαφορετικά τθν ζννοια αυτι, ςφμφωνα με
ζκκεςθ που δθμοςιεφτθκε. Θ ζκκεςθ περιγράφει τουσ τρόπουσ
να γεφυρϊςει αυτό και άλλα κενά που κα μποροφςαν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ μετάβαςθ προσ βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Περιςςότερα εδϊ

Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μποροφν να προςφζρουν μείωςθ ζωσ και 20% ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Σα κτίρια αντιπροςωπεφουν περίπου το 1/3 τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ
ςτον κόςμο και είναι ζνασ τομζασ με μεγάλο αντίκτυπο ςτθ
δράςθ μετριαςμοφ για τθν κλιματικι αλλαγι. Περιςςότερα εδϊ

Ο κακαριςμόσ των πετρελαιοκθλίδων
και οι προςμείξεισ μετάλλων με βιώςιμο και ανζξοδο τρόπο εξακολουκεί να
αποτελεί πρόκλθςθ για τισ εταιρείεσ και
τισ κυβερνιςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Εξετάηοντασ εναλλακτικά υλικά που
μποροφν να τροποποιθκοφν για να απορροφιςουν πετρζλαιο και χθμικά, θ
τεχνολογία αυτι μπορεί να προςφζρει
μια φκθνότερθ και πιο «πράςινθ» μζκοδο απορρόφθςθσ πετρελαίου και βαρζων μζταλλων από το νερό και άλλεσ
επιφάνειεσ.

Αντιμζτωπθ με τον υγρότερο χειμώνα των τελευταίων 250
ετών θ Μεγάλθ Βρετανία, ςφμφωνα με τθν Μετεωρολογικι
Τπθρεςία τθσ χώρασ. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων μθνών, ζχουν καταγραφεί ιδιαίτερα ζντονεσ βροχοπτώςεισ και
καταιγίδεσ, με αποτζλεςμα τισ χειρότερεσ πλθμμφρεσ τα τελευταία 50 χρόνια. Περιςςότερα εδϊ
Περιςςότερα εδώ
Θ Ευαιςκθτοποίθςθ για τθ διατιρθςθ των καλάςςιων χελωνϊν ζχει
ςθμειϊςει ιδιαίτερθ πρόοδο, ωςτόςο, τα είδθ εξακολουκοφν παραμζνουν απειλοφμενα, με χιλιάδεσ να ςκοτϊνονται κάκε χρόνο ωσ αποτζλεςμα δραςτθριοτιτων παράνομθσ αλιείασ. Παράλλθλα, για
πολλζσ παράκτιεσ κοινότθτεσ τα αυγά και το κρζασ των καλάςςιων
χελωνϊν κεωροφνται πθγι τροφίμων. Περιςςότερα εδϊ
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Θ είδθςθ τθσ εβδομάδασ

2014: Ζτοσ για τα Μικρά Νθςιωτικά Αναπτυςςόμενα Κράτθ

Σα Μικρά Νθςιωτικά Αναπτυςςόμενα Κράτθ- Small Island Developing States (SIDS χριηουν
τθσ προςοχισ μασ λόγω των λόγω των ποικίλλων προκλιςεων όπωσ το μικρό μζγεκοσ τουσ, τθν υψθλι
πυκνότθτα του πλθκυςμοφ, τουσ περιοριςμζνουσ πόρουσ και τθν υπερβολικι χριςθ των πόρων κακϊσ
κι τθν εξάρτθςθ από το διεκνζσ εμπόριο. Ακόμθ,τθν γεωγραφικι διαςπορά και τθν απομόνωςθ τουσ από
τισ αγορζσ που οδθγεί ςε υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ εμπορευμάτων και μειωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα.
Σθν κλιματικι αλλαγι και τθν άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, τισ φυςικζσ και περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ .Ο ρυκμόσ ανάπτυξισ τουσ ςυγκρατείται επίςθσ από τα υψθλά κόςτθ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, τθν
ενζργεια και τισ μεταφορζσ , τθ δυςανάλογα δαπανθρι δθμόςια διοίκθςθ και τισ υποδομζσ ,ςε ςχζςθ με
το μεγζκόσ τουσ . Σζλοσ, θ βαριά εξάρτθςθ από τον τουριςμό το οποίο μπορεί εφκολα να επθρεαςτεί από τθν κλιματικι αλλαγι και τισ φυςικζσ καταςτροφζσ , τθν ενεργειακι εξάρτθςθ, τουσ περιοριςμζνουσ
πόρουσ του γλυκοφ νεροφ .
Επί του παρόντοσ , το αρμόδιο Σμιμα των Θνωμζνων Εκνϊν Οικονομικισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ (United Nations Department of Economic and Social Affairs) παρακζτει 52 μικρά νθςιωτικά
αναπτυςςόμενα κράτθ(SIDS) . Αυτά αναλφονται ςε τρεισ γεωγραφικζσ περιοχζσ : Σθσ Καραϊβικισ, του
Ειρθνικοφ και τθσ Αφρικισ , του Ινδικοφ Ωκεανοφ , τθσ Μεςογείου και τθσ Νότιασ Θάλαςςασ τθσ Κίνασ
( AIMS)

Σα SIDS πρωτοαναγνωρίςτθκαν ωσ μια

ξεχωριςτι ομάδα των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςτθ Διάςκεψθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Περιβάλλον .
(UN Conference on Environment and Development (UNCED) ,2 June 1992 - 14 June 1992). Ακόμα, Σο πρόγραμμα δράςθσ του Μπαρμπάντοσ είχε ωσ ςτόχο να βοθκιςει τα SIDS ςτισ προςπάκειζσ τουσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ (Barbados Programme of Action (BPOA),25 April 1994 - 6 May 1994). Σο πρόγραμμα αυτό,
αντιμετωπίηει με ολοκλθρωμζνο τρόπο τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αναπτυξιακά τρωτά ςθμεία που αντιμετωπίηουν τα νθςιά και ςκιαγραφεί μια ςτρατθγικι που αποςκοπεί ςτθν άμβλυνςθ
αυτϊν των ςθμείων . Οι περαιτζρω δράςεισ για τα SIDS είναι θ Five-year review of the Barbados Programme of Action (BPOA+5) 1999, , θ τρατθγικι Τλοποίθςθσ του Μαυρίκιου(Mauritius Strategy of Implementation (MSI) 2005.
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Σο 2014 ζχει ανακθρυχτεί από τθ Γενικι υνζλευςθ του ΟΘΕ ωσ ζτοσ των SIDS και το επτζμβριο κα λάβει χϊρα θ Σρίτθ υνδιάςκεψθ τουσ ςτθ αμόα θ οποία μεταξφ άλλων κα επικεντρωκεί
ςτισ εξισ κεματικζσ:
•Βιοποικιλότθτα
•Κλιματικι Αλλαγι
•Εκπαίδευςθ
•Ενζργεια
•Τδάτινοι Πόροι
•Τγεία
•Σουριςμόσ
•Μεταφορζσ κι Επικοινωνίεσ
•Διαχείριςθ Ρφπων

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε το : http://www.sids2014.org/

Ζρευνα: Δήμητρα Κόι
Επιμζλεια: Γεωργία Βελδζκη

Δείτε ακόμα:
Call for Papers
International Conference: «Global Integrity at the Tipping Point: Imminent and Ongoing Threats to
the Ecological, Social and Cultural Evolution of the Planet”
June 21 to June 26 2014, Island of Rhodes, Greece.
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΤ
«ΑΙΓΑΙΟ & ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ ΤΓΧΡΟΝΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ &
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΤΠΟΘΑΛΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Σθν 20θ Φεβρουαρίου, ςτθν αίκουςα Auditorium ςτο κζντρο τθσ Ακινασ το ΕΚεΠΕΚ παρουςίαςε το νζο του εκδοτικό εγχείρθμα με κζμα «Αιγαίο & Νότιο-Ανατολική Μεςόγειοσ. Σφγχρονεσ Προκλήςεισ & Προοπτικζσ Εκμετάλλευςησ Υποθαλάςςιων Ενεργειακών Φυςικών Πόρων». Σο βιβλίο κυκλοφορεί
από τισ εκδόςεισ Ι. ιδζρθσ και αποτελεί ςυλλογικό ζργο, με επιμελθτζσ τον Γρ. Σςάλτα, πρφτανθ του Παντείου Πανεπιςτθμίου και Διευκυντι του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Κατάρτιςθσ
και τον Χρ. Αναγνϊςτου, διευκυντι Ερευνϊν του Ινςτιτοφτου Ωκεανογραφίασ. Ο τόμοσ χωρίηεται ςε 5
μζρθ και περιλαμβάνει 25 κεφάλαια – ειςθγιςεισ τα οποία ςυγγράφουν 48 επιςτιμονεσ από το χϊρο
του διεκνοφσ δικαίου, τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ, τθσ ωκεανογραφίασ, τθσ γεωλογίασ και τθσ οικονομίασ.
Επίςθσ, ο τόμοσ περιλαμβάνει 116 ςχιματα και εικόνεσ και 33 χάρτεσ.
τθν παρουςίαςθ του βιβλίου απθφκυνε χαιρετιςμό ο υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ Ι. Μανιάτθσ, τονίηοντασ τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που αναδεικνφονται για
τθν Ελλάδα από τθν αξιοποίθςθ του ορυκτοφ πλοφτου, και ιδιαίτερα των υδρογονανκράκων, με τθ δθμιουργία νζων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και τθ διαμόρφωςθ ενεργειακϊν υποδομϊν -όπωσ οι αγωγοί- , με
απϊτερο ηθτοφμενο το μεταςχθματιςμό αυτϊν των δυνατοτιτων ςε καλφτερθ ηωι για τουσ πολίτεσ τθσ
χϊρασ. Ο Χρ. Ροηάκθσ, ομότιμοσ κακθγθτισ και πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του υμβουλίου
τθσ Ευρϊπθσ, αναφερόμενοσ ςτισ οριοκετιςεισ ΑΟΗ, ςθμείωςε ότι ςτθν κλειςτι κάλαςςα τθσ Μεςογείου
παρουςιάηεται αυξθμζνθ θ ανάγκθ για ςυνεργαςία, υπογραμμίηοντασ και το γεγονόσ ότι θ ελλθνικι Προεδρία ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα τθ καλάςςια πολιτικι και γαλάηια ανάπτυξθ. Σζλοσ, τθν οικονομικι
πτυχι τθσ αξιοποίθςθσ των υδρογονανκράκων ανζπτυξε ο Π. Ρουμελιϊτθσ, αντιπρόεδροσ του Δ τθσ
Σράπεηασ Πειραιϊσ, κάνοντασ λόγο για τισ δυνατότθτεσ κάλυψθσ των εςωτερικϊν ενεργειακϊν αναγκϊν
τθσ χϊρασ με ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Σθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο δθμοςιογράφοσ Ι. Πολίτθσ.
τθν παρουςίαςθ του βιβλίου παρευρζκθκαν περιςςότερα από 150 άτομα, ακαδθμαϊκοί,
βουλευτζσ, εμπειρογνϊμονεσ- και κεωρθτικοί-που αςχολοφνται με τα ηθτιματα που αναλφονται ςτον
τόμο, κακϊσ και φοιτθτζσ.
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογι Ειδιςεων: Γεωργία Βελδζκθ

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

Επιμζλεια: ταφροσ Μαυρογζνθσ

E-mail επικοινωνίασ: info@ekepek.gr

@ekepek
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