ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS “Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες”, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο:
«Σβήνοντας» τα αποτσίγαρα από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον
την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 9 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #77
Περίοδος: 28/2/2015-6/3/2015

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον το 2015. Οι πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος στην
Ευρώπη έχουν επιφέρει ουσιαστικά οφέλη, βελτιώνοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής,
ενθαρρύνοντας την καινοτομία, δημιουργώντας
θέσεις απασχόλησης και εντείνοντας την ανάπτυξη. Η Ευρώπη όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
ένα ευρύ φάσμα επίμονων και εντεινόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Περισσότερα εδώ

Η χειρότερη καταγεγραμμένη ξηρασία στην ιστορία της Συρίας ρήμαξε τη γεωργία και την κτηνοτροφία
και εκτόπισε 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους την τριετία 2007-2010. Μελέτη εμπλέκει την υπερθέρμανση
του πλανήτη ως ένας από τους παράγοντες που έπαιξαν στη συριακή σύγκρουση η οποία εκτιμάται ότι
έχει στοιχίσει περισσότερες από 190.000 ζωές. Η αποτυχία του καθεστώτος Άσαντ να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, επιδείνωσε και άλλους τομείς, την ανεργία, τη διαφθορά και την ανισότητα.
Περισσότερα εδώ

Η κλιματική αλλαγή περικόπτει τα δικαιώματα στην υγεία, στα τρόφιμα, στο νερό και στην αποχέτευση, σε κατάλληλη στέγαση και - για το λαό των μικρών νησιωτικών
κρατών και των παράκτιων κοινοτήτων - ακόμη και το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στο Κιριμπάτι και
το Τουβαλού ορισμένοι πολίτες έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι δύο κυβερνήσεις αγωνίζονται να
προμηθεύουν τους ανθρώπους με επαρκείς προμήθειες τροφίμων
και καθαρό πόσιμο νερό. Περισσότερα εδώ
Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Corrientes στο βόρειο Περού. Οι αυτόχθονες κέρδισαν στον Αμαζόνιο την πληρωμή της ρύπανσης από μεγάλη αμερικανική εταιρεία πετρελαίου, μετά από μήνυση στην
εταιρεία το 2007. Η ρύπανση προκάλεσε πρόωρους θανάτους, γενετικές ανωμαλίες και κατέστρεψε
τους οικοτόπους. Περισσότερα εδώ
Τα πάντα έχουν μπει στη λίστα IUCN ως απειλούμενο είδος από το 1990. Ο αριθμός των άγριων πάντα
έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς 1.596 μετρήθηκαν το 2003, ενώ σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει τα 1.864.
Περισσότερα εδώ

Νησιά Τερκς και Κέικος. Η κυβέρνησή αποφάσισε να αλλάξουν ζώνη ώρας, ελπίζοντας σε σημαντικά οφέλη στον τουρισμό, εντασσόμενοι στην ζώνη ώρας του Ατλαντικού, κάτι που σημαίνει ότι ο ήλιος θα
δύει στις 6 το απόγευμα, μια ώρα αργότερα συγκριτικά με τώρα. Περισσότερα εδώ
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Νότιος Παγωμένος Ωκεανός. Καθώς οι πάγοι λιώνουν, το γλυκό νερό
χύνεται στον ωκεανό με ρυθμό 130 δισεκατομμυρίων τόνων τον χρόνο
την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τους δορυφορικούς υπολογισμούς της NASA. Ο πάγος αυτός είναι αρκετός για να γεμίσει 1,3 εκατομμύριο πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Περισσότερα εδώ
Κατά την τελευταία δεκαετία, ο θαλάσσιος πάγος γύρω από τον Αρκτικό Ωκεανό έχει φτάσει σε χαμηλά
επίπεδα ρεκόρ αρκετές φορές, ενώ η έκταση των πάγων γύρω από την Ανταρκτική έφθασε σε νέα ύψη.
Ερευνήτρια ανέλυσε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη NASA και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μέσω
δορυφόρων από το Νοέμβριο του 1978 έως τον Δεκέμβριο του 2013. Περισσότερα εδώ
Συνήθως, το ντάμπινγκ στον ωκεανό δεν είναι αποδεκτό, αλλά για μια
φορά ρίχνονται εγκαταλελειμμένα αντικείμενα στη θάλασσα για το κοινό
καλό. Πάνω από 2.500 αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη έχουν χρησιμοποιηθεί
για να δημιουργήσει ένας υποβρύχιος ύφαλος για τα ψάρια στον Ατλαντικό. Περισσότερα εδώ
Ενώ η κάλυψη των κοραλλιογενών υφάλων έχει μειωθεί κατά 50% σε ολόκληρη την Καραϊβική
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Κούβα έχει καταφέρει να διατηρήσει μερικά από τα πιο παρθένα περιβάλλοντα με κοραλλιογενείς ύφαλους στη γη. Περισσότερα εδώ
Η Πόλη του Όσλο έχει δεσμευτεί να πουλήσει
τις επενδύσεις της σε εταιρείες άνθρακα, επικαλούμενη την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από το καύσιμο. Περισσότερα εδώ

Το Πεκίνο πρέπει να συμφιλιωθεί με ανάπτυξη της τάξης του 7% και να κάνει μεταρρυθμίσεις ώστε να την
καταστήσει βιώσιμη. Κατά πόσο αυτές θα πραγματοποιηθούν; Περισσότερα εδώ

Η γεωργία είναι το κλειδί για την επισιτιστική ασφάλεια της Καραϊβικής και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε 4 χώρες της CARICOM, ο FAO παρακολουθεί τακτικά τα στοιχεία της πείνας για το αν
θα επιτύχουν τους στόχους του τρέχοντος έτους.: Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σουρινάμ. Επιπλέον, η παχυσαρκία επηρεάζει πάνω από 500 εκατομμύρια ενήλικες. Περισσότερα εδώ

Ο εφευρέτης της αμερικανικής έκδοσης της κάψουλας καφέ παραδέχτηκε ότι αισθάνεται
άσχημα για τη πατέντα του και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στο περιβάλλον.
Περισσότερα εδώ

Η καταπολέμηση του εγκλήματος είναι απαραίτητη όχι μόνο για τις προσπάθειες διατήρησης και
για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά θα συμβάλει και στην επίτευξη της ειρήνης και της
ασφάλειας σε ταραγμένες περιοχές όπου οι συγκρούσεις τροφοδοτούνται από αυτές τις παράνομες
δραστηριότητες. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων στην Ασία και την Αφρική, εστιάζοντας στην επιβολή
του νόμου. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

60 χρόνια μετά την πυρηνική δοκιμή στα νησιά Μάρσαλ
Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τα νησιά Μάρσαλ, καθώς έκλεισαν 60 χρόνια από την καταστροφική δοκιμή βόμβας υδρογόνου που πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στις ατόλες Bikini. Ακόμα και σήμερα, αρκετοί
κάτοικοι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς πιστεύουν πως εξακολουθεί να υφίσταται ενδεχόμενος κίνδυνος μόλυνσης.
Σημαντικό κομμάτι της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των πυρηνικών

όπλων, η δοκιμή της 1η Μαρτίου του 1954 ήταν 1000 φορές περισσότερο καταστροφική συγκριτικά με την
έκρηξη της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα, σκορπώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλη απόσταση. Οι κάτοικοι των νησιών και οι απόγονοί τους μετακόμισαν άμεσα από την περιοχή, ενώ κάποιοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στις αρχές του 1970, κατόπιν της κήρυξης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ της περιοχής ως ασφαλούς για επανεγκατάσταση. Ωστόσο, η εναπομένουσα ακτινοβολία εν έτει 1985, φόβισε και εκτόπισε εκ νέου
όσους από τους κατοίκους επέλεξαν να επιστρέψουν. Τα αμερικανικά πυρηνικά πειράματα στα νησιά Μάρσαλ
έληξαν το 1958 μετά από 67 δοκιμές, με τα αποτελέσματα τους να είναι ορατά ακόμα και μισό αιώνα αργότερα.
«Δεν είναι μόνο τα σπίτια που έχουν χαθεί, αλλά και η πολιτιστική μας κληρονομιά, τα παραδοσιακά έθιμα», υπο-

στηρίζουν οι κάτοικοι, ενώ σε ειδική Έκθεση του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2012, αναφέρεται πως «η ζημία για το περιβάλλον καθίσταται μη αναστρέψιμη», ένα γεγονός που συνετέλεσε στο μόνιμο εκτοπισμό πολλών ανθρώπων. Η Εκθεση στη βάση της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» καλεί τις
ΗΠΑ να προσφέρουν επιπλέον αποζημείωση, ώστε να επέλθει ένας δίκαιος διακανονισμός σε σχέση με τους κατοίκους που επλήγησαν ως απόρροια των πυρηνικών δοκιμών, δίνοντας έτσι μία δίκαιη έκβαση και τερματίζοντας
μία παραδοσιακή δυσπιστία, η οποία διαιωνίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το δικαστήριο επέδωσε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την πρόκληση σωματικών βλαβών και αποζημιώσεις γης από τις πυρηνικές δοκιμές, αλλά σταμάτησε να καταβάλλει πληρωμή, όταν εξαντλήθηκαν οι πόροι από το σχετικό ταμείο. Ο πρόεδρος των νήσων, τόνισε στην επέτειο από την πυρηνική δοκιμή, ότι η
αποζημίωση που κατέβαλλαν οι ΗΠΑ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δίκαιη συγκριτικά με τη ζημιά που προκλήθηκε και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που επέφερε στη ζωή των κατοίκων.

Έρευνα:-Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

www.ekepek.gr

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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