ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Δίκαιο της Θάλασσας και
πολιτικές για το θαλάσσιο χώρο στην Ανατολική Μεσόγειο: ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, Θαλάσσιο Περιβάλλον και Μεταφορές», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, το διάστημα Δεκεμβρίου 2012Φεβρουαρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΙΔΙΣ, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.idis.gr/
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Εκκρεμεί ακόμα η κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο
της διεθνούς συμφωνίας για το Πάρκο των Πρεσπών
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=498550

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης.
Εφαρμόζεται;
http://www.eurocean.org/np4/2772.html

Η συνεργασία 4 οργανισμών του ΟΗΕ δημιουργεί την Σύμπραξη για Δράση στην Πράσινη
Οικονομία (PAGE)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44169&Cr=sustainable+development&Cr1=#.USSzPB0s5p5

Χαρτογράφηση των μέχρι σήμερα πτώσεων μετεωριτών
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/interactive/2013/feb/15/
meteorite-fall-map

Προς ίδρυση διεθνούς δικτύου για την αντιμετώπιση της απειλής των διαστημικών αντικειμένων.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44186&Cr=outer+space&Cr1=#.USVGq6WcmSo

“Operation Lead”. Οι πρώτες συλλήψεις από την Interpol για
παράνομη υλοτομία
http://www.bbc.co.uk/news/world-latinamerica-21513855

http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44184&Cr=quinoa&Cr1=#.USVGs6Wc
mSo

Και οι φάλαινες επωφελούνται από τη μείωση του
«θορύβου» στην ναυτιλία

http://www.enn.com/sci-tech/
article/45610
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Ανατολική Αφρική. Βιώσιμη ανάπτυξη ή
«κατάρα των πόρων»;
http://www.newsecuritybeat.org/2013/02/avoidingresource-curse-east-africas-oil-natural-gas-boom/
#.USOZoB0vkcQ

Τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα
στην Αρκτική και η ανάγκη για αποτελεσματικότερα μέτρα
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44165&Cr=environment&Cr1=#.USNJFx0vkcQ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί
Παρατηρητήριο για την βιοοικονομία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος:
Τα ξενικά είδη απειλούν την υγεία και τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13113_en.htm

http://www.eea.europa.eu/highlights/invasive-alienspecies-a-growing?&utm

Ψάχνοντας αντιβιοτικά στον πυθμένα του ωκεανού
http://theterramarproject.org/thedailycatch/search-for-newantibiotics-goes-to-the-bottom-of-oceans/

Οι εσωτερικές μετακινήσεις ως μορφή προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή
http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/
opinions/migration-myths-hold-back-successful-climateadaptation-.html

Στρατηγικές προσαρμογής των ΗΠΑ
για τη γεωργία και τα δάση
Πόσες εκατοντάδες καταστροφές περνούν
απαρατήρητες; Νέα εκστρατεία του Ερυθρού Σταυρού

http://www.enn.com/wildlife/article/45616

http://www.trust.org/alertnet/blogs/alertnet-news-blog/what-silent-disasters-are-saying-red-cross/

Τα Νησιά Μάρσαλ ως επικεφαλής
ομάδας νησιωτικών κρατών πιέζουν
τον ΟΗΕ να αναγνωρίσει την
κλιματική αλλαγή ως διεθνή απειλή
για την ασφάλεια και την επιβίωση
τους
http://www.cbs8.com/story/21228695/
islands-want-un-to-see-climate-as-securitythreat
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

«Η Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Περίπτωση της
Μεσογείου »
Η πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται στα βάθη των θαλασσών, γνωστή με
τον όρο ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για
την ιστορία ενός τόπου, ενός λαού αλλά και συνολικά του κόσμου. Για το λόγο αυτό η
προστασία της θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις βασικές υποχρεώσεις ενός κράτους, όπως καταγράφονται από το Διεθνές Δίκαιο. Στην περίπτωση της ενάλιας κληρονομιάς, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε ένα νομικό κενό προστασίας, που υπήρξε καθοριστικό για την τύχη των εν λόγω αντικειμένων. Το νομικό πλαίσιο γύρω από την προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, διαμορφώθηκε και ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνοντας σημαντικά κενά του Δικαίου της Θάλασσας σχετικά με την προστασία των αντικειμένων που βρίσκονται στο βυθό των θαλασσών και αποδεικνύονται τόσο πολύτιμα για την παγκόσμια ιστορία.
Το αντικείμενο της υποθαλάσσιας αρχαιολογικής έρευνας, λοιπόν, αποτέλεσε ένα σχετικά καινούργιο και σύγχρονο αντικείμενο, κυρίως λόγω της φύσης του, μιας και ερευνητές και ιστορικοί του παρελθόντος δεν διέθεταν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την οργάνωση δράσεων τέτοιας φύσης. Η εξέλιξη της τεχνολογικής έρευνας, κυρίως λόγω της έναρξης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων,
συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του τομέα της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας.
Τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο οι δράσεις που λάμβαναν χώρα ήταν περιορισμένης ισχύς, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν κατέληγαν στην δημιουργία ενός ισχυρού υποχρεωτικού καθεστώτος προστασίας. Το πρώτο επίσημο νομικό κείμενο παγκόσμιας εμβέλειας ήρθε μόλις το
2001 με την υπογραφή της Σύμβασης για την Προστασίας της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γεγονός που έδωσε νέα πνοή στην προστασία και διατήρηση της υποθαλάσσιας κληρονομιάς.
Τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών είναι πολύ σημαντικά, καθώς καταφέρνουν να
προστατεύσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο τα ήδη διατηρητέα ευρήματα, όσο και αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις. Ο αριθμός και η σημασία των ενάλιων ευρημάτων είναι τεράστιος, καθώς σε
κάθε γωνιά του πλανήτη υπάρχουν κομμάτια ιστορίας και πολιτισμού, ωστόσο η περίπτωση της Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της σημαντικότητας και του πλούτου των
υποθαλάσσιων θησαυρών που υπάρχουν παγκοσμίως. Όντας ένα πραγματικό «γεφύρι» πολιτισμών και
λαών, η Μεσόγειος είχε αναδειχθεί από την αρχαιότητα σε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι οι λαοί της ήταν ανέκαθεν δεμένοι με το θαλάσσιο στοιχείο, διαμορφώνοντας έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα.
Κάνοντας μια αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των ενάλιων αντικειμένων
γίνεται αντιληπτό ότι το καθεστώς προστασίας, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, επιδέχεται βελτίωσης, η οποία θα μπορέσει να επιτευχθεί μελλοντικά μονάχα με μια συνεχή και απερίσπαστη ενασχόληση από τη διεθνή κοινότητα.
Ειρήνη Κενδριστάκη,
ΜΑ «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη», τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=uen1hf17c2E&feature=youtu.be
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2013/02/
African_equatorial_forest

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

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

@ekepek

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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