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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #43 
Περίοδος: 8/2/2014-14/2/2014 

Ο Εκδοτικός Οίκος Ι. Σιδέρη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης 
και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σας προσκαλούν την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 

2014, ώρα 13:00-15:00 στην Αίθουσα Auditorium (Σίνα 2-4, Αθήνα) στην παρουσίαση του 
τόμου: "Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές 

Εκμετάλλευσης Υποθαλασσίων Ενεργειακών Φυσικών  
Πόρων".  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του κέντρου: www.ekepek.gr 

Διάσκεψη στο Λονδίνο για την προστασία της άγριας ζωής με πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης, 
ώστε να εξετασθούν λύσεις για να εξαλειφθεί το λαθρεμπό-
ριο που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Η διάσκεψη του Λον-
δίνου δίνει ιδιαίτερα έμφαση σε 3 είδη, που απειλούνται με-
σοπρόθεσμα με εξαφάνιση: τους ελέφαντες της Αφρικής, 
τους ρινόκερους και τις τίγρεις, με την τελική Διακήρυξη της, 
να παρουσιάζεται ως μια «φιλόδοξη» συμφωνία. Τι συμβαί-
νει στις ΗΠΑ; Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Άτλας γλυκού νερού. Μια παγκόσμια πρωτοβουλία, με χάρ-

τες στο διαδίκτυο που απεικονίζουν τη βιοποικιλότητα του 

γλυκού νερού, βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες να  

αναγνωρίζουν και στην πορεία να προστατεύσουν τις πλούσι-

ες σε βιοποικιλότητα περιοχές γλυκού νερού. Περισσότερα εδώ 

18 ερευνητές από όλο τον κόσμο ανέλυσαν 50 χρόνια αλλα-

γών στην επιφάνεια της θάλασσας και τα δεδομένα της θερ-

μοκρασίας της γης (1960-2009), με μια νέα μελέτη να παρέ-

χει ένα καινοτόμο παγκόσμιο χάρτη. Τα φυτά και τα ζώα θα 

προσαρμοστούν άραγε στην κλιματική αλλαγή; Περισσότερα 

εδώ 

Η λειψυδρία πλήττει 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για τουλάχιστον ένα μήνα κάθε 

χρόνο. Πώς υπολογίζεται το «αποτύπωμα νερού». Περισσότερα 

εδώ 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά για να κριθεί αποτελεσματική 

μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή; Σχεδόν το 60% του 

συνόλου των περιοχών αυτό δεν πληροί τα απαραίτητα κριτή-

ρια, με αποτέλεσμα η προστασία να μένει μόνο στο χαρακτη-

ρισμό. Περισσότερα εδώ 

Δορυφορική τεχνολογία από το Ηνωμένο 

Βασίλειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

εκτιμηθεί το μέγεθος του πληθυσμού των 

φαλαινών, με τη δυνατότητα ακόμα και 

δημιουργίας δορυφορικών πλατφορμών 

με υψηλής ποιότητας εικόνες. Περισσότερα 

εδώ 

Η σημασία της ενίσχυσης της γεωργίας για τη δημιουργία μιας ισχυρής αγροτικής οικονομίας που 

θα επιφέρει ευημερία στην Αφρική, σε έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα. Με το 60% 

του αγροτικού πληθυσμού να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, η γεωργία αναδεικνύεται σε 

ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την ήπειρο. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr
http://www.theguardian.com/environment/africa-wild/2014/feb/13/london-wildlife-summit-all-eyes-on-china
http://e360.yale.edu/feature/amid_elephant_slaughter_ivory_trade_in_us_continues/2738/
http://www.scidev.net/global/biodiversity/news/freshwater-atlas-to-help-nations-conserve-biodiversity.html
http://www.enn.com/wildlife/article/47020
http://www.enn.com/ecosystems/article/47011
http://news.mongabay.com/2014/0210-lbell-mppas-ineffectual.html
http://www.enn.com/wildlife/article/47037
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47133&Cr=&Cr1=#.UvynJGJ_vK0


2  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται σε μεγάλο 

βαθμό για τη σφοδρή κακοκαιρία που 

πλήττει τις τελευταίες εβδομάδες τη Βρε-

τανία, σύμφωνα με δηλώσεις επιστημό-

νων. Θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη 

σύναψη διεθνούς συνθήκης για την αντι-

μετώπιση του φαινομένου; Περισσότερα εδώ 

Ελαχιστοποίηση των απειλών από επικίνδυνα απόβλητα για την αν-

θρώπινη υγεία και το περιβάλλον με τη βοήθεια του ΟΗΕ. Υπολογίζε-

ται ότι το 40% των αποθεμάτων των φυτοφαρμάκων του κόσμου, βρί-

σκεται στη Λευκορωσία και σε άλλες 11 πρώην σοβιετικές δημοκρατί-

ες, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. 
Περισσότερα εδώ 

Οι Αβοριγίνες της Αυστραλίας και η βιώσιμη 

ανάπτυξη των κοινωνιών τους. Περισσότερα 

εδώ 

Μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη νησιά της Καραϊβικής. Πέρα από τα οικονομικά οφέ-

λη, οι κάτοικοι ωφελούνται και στον τομέα της υγείας με τα παιδιά να παρουσιάζουν καλύτερη φυσική 

κατάσταση και λιγότερες ασθένειες και με περισσότερους τουρίστες να είναι πρόθυμοι να επισκεφθούν 

ένα πράσινο νησί. Περισσότερα εδώ 

Καθώς ο πάγος λιώνει με ρυθμούς ρεκόρ στη Γροιλανδία, οι 

ανθρακωρύχοι, οι πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και συνεργεί-

α κατασκευής σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη χώρα τα επό-

μενα χρόνια, για να αρχίσουν να σκάβουν για την εκμετάλ-

λευση υδρογονανθράκων και των ορυκτών της. Περισσότερα 

εδώ 

Η Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ βιώνει άλλη μία περιβαλλοντική καταστροφή με 100.000 

γαλόνια άνθρακα να αποβάλλονται σε ρέμα. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα μόλις ένα 

μήνα μετά από μια διαρροή χημικών μολυσμένο πόσιμο νερό. Περισσότερα εδώ 

Ανταρκτική. Με το πρόσχημα της έρευνας αυξάνεται συνε-

χώς το ενδιαφέρον των χωρών για τους πόρους της ηπείρου. 

Οι «γεωπολιτικοί προϋπολογισμοί» των κρατών για μια πε-

ριοχή που οι εξερευνήσεις μπορούν να είναι σύμφωνα με 

τις διεθνείς σχετικές συνθήκες μόνο επιστημονικές. Περισσό-

τερα εδώ 

http://www.naftemporiki.gr/story/764318
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47124&Cr=belarus&Cr1=#.UvynHWJ_vK0
http://mahb.stanford.edu/blog/sustainable-societies
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/feb/10/wind-of-change-energy-policy-caribbean
http://www.enn.com/climate/article/47008?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+EnvironmentalNewsNetwork+%28Environmental+News+Network%29
http://www.enn.com/wildlife/article/47039
http://www.scidev.net/global/bioprospecting/feature/developing-nations-seek-a-share-of-antarctica-s-spoils.html
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

Η φύση, μια αποθήκη από αναλώσιμες πρώτες ύλες… 

 

Η εμφανής πλέον σύγκρουση αντιλήψεων μεταξύ οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος αποτε-

λεί κεντρικό σημείο προβληματισμού όσων  υπηρετούν τη λογική της αξιοποίησης της φύσης για ανα-

πτυξιακούς σκοπούς. Το μοντέλο της άναρχης οικονομικής ανάπτυξης και της ασυγκράτητης κατάχρησης 

των φυσικών πόρων στήριξε κυρίως η οικονομική επιστήμη. Εκπρόσωποι της στηρίχτηκαν σ΄ αυτά τα 

πρότυπα τα οποία καλλιέργησαν και εν τέλει κάλυψαν θεωρητικά τον νεοφιλελευθερισμό. Η κατασπατά-

ληση πρώτων υλών, η εκχέρσωση καλλιεργήσιμης γης και δασικών επιφανειών, η εξόρυξη και ανάλωση 

ορυκτού πλούτου κλπ., οι χωρίς λογική παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ήταν κατά βάση πολιτικές 

αποφάσεις- τις στήριξαν όμως και τις τεκμηρίωσαν, επιφανείς οικονομολόγοι με γνώμονα τη συνεχή αύ-

ξηση της κερδοφορίας. 

Η ανθρωπότητα είναι πλέον αντιμέτωπη με την τρομακτική πραγματικότητα της πλανητικής οικο-

λογικής κρίσης, γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητη η αξίωση μίας ηθικής επανάστασης, που θα ενσωμα-

τώνει και θα υπερασπίζεται τις οικολογικές αξίες του πολιτισμού μας.  Αυτή η αξίωση για μία νέα οικο-

λογική ηθική  αποτελεί και την πηγή τροφοδότησης και συγκρότησης μίας ηθικής που θα αντικαταστήσει 

τις  σημερινές  μορφές  χρήσης και κατάχρησης της γης.  

 Κρίσιμος και σταθερός παράγοντας  για την απόρριψη στην πράξη της «καταχρηστικής ανηθικό-

τητας» του παρελθόντος, αποτελεί η οικολογική συνείδηση που στηρίζεται στην επάρκεια και όχι στη 

συνεχώς αυξανόμενη αφθονία. Η βιομηχανική επανάσταση προκάλεσε με το μοντέλο ανάπτυξης που 

διαμόρφωσε, τον διαχωρισμό του ανθρώπου και της κοινωνίας από τη φύση. Το φυσικό περιβάλλον 

όμως δεν διαχωρίζεται από την κοινωνία- αντιθέτως η κοινωνία είναι πλήρως εξαρτώμενη από τους φυ-

σικούς πόρους.  

Οι απόψεις των οικονομολόγων ή όσων υποστηρίζουν το αειφόρο των φυσικών πόρων προτρέ-

ποντας σε ταχύτερους και υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, είναι προφανές ότι εξωραϊ-

ζουν τα φαινόμενα υπαρκτής οικολογικής κρίσης και αποτρέπουν ή επιχειρούν να αναβάλλουν 

επ΄αόριστο την τοποθέτηση ορίων στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Αντιθέτως η αποδοχή κα-

νόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, με ηθικά κριτήρια προσανατολισμένα στην ευαισθητοποίηση και απο-

τελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων πλέον οικολογικών προβλημάτων, δημιουργεί προϋποθέσεις 

για θεμελίωση ηθικών φραγμών και ηθικής ευθύνης ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων απέναντι στη 

φύση. 
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Το ζήτημα όμως είναι πως δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μία ηθική φιλοσοφία, ικανή να στοχαστεί 

τη φύση που απειλείται από την τεχνολογική και οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου, και αυτό 

επειδή η παραδοσιακή ηθική αποκαλύπτει τα όρια της και την αδυναμία της να προστατεύσει τη φύση. 

Μεμονωμένα  μόνο περιστατικά αντίδρασης σε ακραίες μορφές περιβαλλοντικής βλάβης, σημειώνονται 

κατά καιρούς με ταυτόχρονη επίκληση, σε θεωρητικό πάντοτε επίπεδο πάγιων ηθικών αξιών. Η διαφορά 

όμως είναι, πως αυτές οι αξιακές βάσεις χρήζουν αναθεώρησης και προσαρμογής, προκειμένου να συ-

γκροτηθεί μία ενιαία και στέρεη θεωρία που θα καλύπτει ηθικά τα γήινα οικοσυστήματα, παράλληλα με 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η απόπειρα να υπολογισθεί και να τιμολογηθεί το ανυπολόγιστο και ανεκτίμητο της φύσης είναι 

παράλογη και συνιστά μία εκλεπτυσμένη μέθοδο μετάβασης από προκατασκευασμένες ιδέες σε προκα-

θορισμένα συμπεράσματα. H φύση δεν είναι μια αποθήκη από αναλώσιμες πρώτες ύλες.  H περιβαλλο-

ντική κρίση δεν είναι ένα τεχνικό προβλημα αλλά υπαρξιακό. Η ανάγκη δρομολόγησης της λεγόμενης 

‘οικολογικής επένδυσης’ θα αποτελέσει και την αφετηρία αλλαγής κατεύθυνσης του οικονομικού μοντέ-

λου ανάπτυξης για τον 21ο αιώνα. 

Άννα Κεφάλα, Δρ., Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Εκκλησία της Αγγλίας 

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

