ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Ζκκεςθ «Πώσ κα είναι θ ηωι ςτθ γθ το 2050;»
Η ζκκεςθ προςφζρει μια ευκαιρία να δει κανείσ νζεσ εφευρζςεισ που επιτρζπουν τθν καλφτερθ κατά
το δυνατόν χριςθ των πθγϊν του πλανιτθ. Οι απόψεισ ινςτιτοφτων και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων για το περιβάλλον, φιλοξενοφνται ςε όλα τα τμιματα τθσ ζκκεςθσ. Μεταξφ άλλων εκπροςωποφνται θ Waterwise, το Ερευνθτικό Κζντρο Tyndall για τισ κλιματολογικζσ Αλλαγζσ, το Πρόγραμμα του
ΗΒ για το Κλιματολογικό Αντίκτυπο, θ WWF, το Ινςτιτοφτο Walker για τθ ςυςτθματικι Έρευνα για το
Κλίμα, θ Carbon Trust, θ Oxfam και το The Climate Group. Η ζκκεςθ κα ξεκινιςει ςτισ 21 Απριλίου και
κα διαρκζςει ζωσ τα τζλθ Ιουνίου ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελλθνικόσ Κόςμοσ».
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο www.hellenic-cosmos.gr
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Οι περιβαλλοντικζσ οργανώςεισ τθσ
Πρζςπασ ιδρφουν το Prespa Net
http://www.spp.gr/spp/index.php?
option=com_content&view=article&catid=6%3A201003-04-13-52-03&id=133%3Ango-network&lang=el

Το περιβάλλον ςτο επίκεντρο των ςυηθτιςεων για τθν εκνικι αςφάλεια των ΗΠΑ
http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/environmental-security-mainstream-natural-resources-national-interests/
#.UVykZ6Ivk3M

Υποχϊρθςθ των Πάγων: τίποτα δεν είναι όπωσ φαίνεται
http://www.enn.com/top_stories/article/45804

Ο Καναδάσ, θ πρώτθ χώρα που αποχωρεί από τθ φμβαςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Ερθμοποίθςθσ (UNCCD)
http://www.ctvnews.ca/politics/canada-only-un-member-to-pull-out-of-droughts
-and-deserts-convention-1.1214065

Νζα πρωτοβουλία για τουσ περιβαλλοντικοφσ πρόςφυγεσ
http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3_e.nsf/%
28ynDK_contentByKey%29/MPHG-96D9KD?Open&nav=expand%3APress%
5CThe+Current+Column%5CZusatzdokumente%3Bactive%3APress%
5CThe+Current+Column%5CZusatzdokumente%5CMPHG-96D9KD

H Aρχι τθσ Προφφλαξθσ
http://www.newsecuritybeat.org/2013/04/building-and-resilient-world-complexity-community-precautionary-principle/

Ένασ Έλλθνασ ςε αποςτολι ςτθν Ανταρκτικι
Οι ελάχιςτα ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ζτοιμεσ να αποδεχκοφν
μειϊςεισ ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/03/climate-change
-greenhouse-gas-emissions
http://blogs.esa.int/concordia/
category/evangelos-kaimakamis/
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Παρακολοφκθςθ ιςτορικϊν μνθμείων μζςω δορυφόρων
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/
Protecting_history_with_satellites
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=505941

Eυρωπαϊκι Επιτροπι: Η πράςινθ βίβλοσ για το κλίμα και τθν ενζργεια προσ δθμόςια
διαβοφλευςθ
http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20130327_klima_energeia_el.htm

Με τισ χρθματοδοτιςεισ να επικεντρϊνονται ςτθν
εξάλειψθ των αςκενειϊν, παρατθρείται ςοβαρό
ζλλειμμα επενδφςεων ςτα ςυςτιματα υγείασ

Νζοι ςτόχοι για τον τερματιςμό τθσ ακραίασ φτϊχειασ ζωσ το 2030 από τον Πρόεδρο τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ

http://www.scidev.net/en/health/health-systems/opinions/
invest-in-health-systems-for-a-balanced-approach-1.html

http://www.ipsnews.net/2013/04/world-bank-aims-to-endextreme-poverty-by-2030/

Μία νζα Πράςινθ Επανάςταςθ κα κρζψει τον κόςμο;
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-viable-agenda-for-achievingfood-security-by-gordon-conway

Για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά μειώνεται θ βοικεια από τισ
πλοφςιεσ χώρεσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΟΟΑ
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/03/aid-rich-countriesfalls-oecd

Kινζηικθ Παράνομθ Αλιεία ςτθν Αφρικι
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/03/chinese-fishingfleet-african-catch

H ςυμβολι τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςτθ αντικατάςταςθ των
Αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ Χιλιετίασ
http://www.scidev.net/en/science-andinnovation-policy/mdgs/news/scientistsupbeat-about-their-role-in-developmentgoals-.html

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

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

Επιλογι Ειδιςεων: Γεωργία Βελδζκθ
Επιμζλεια: Τθλζμαχοσ Μποφρτηθσ

E-mail επικοινωνίασ: info@ekepek.gr

@ekepek
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