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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ #48 
Περίοδοσ: 15/3/2014-21/3/2014 

Μία από τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ παγκοςμίωσ εκκζςεισ ςχετικά με το μζλλον του ανκρϊπου ςτο  
διάςτθμα κα φιλοξενεί το Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελλθνικόσ Κόςμοσ» από τισ 22 Μαρτίου του 2014. Η 
ζκκεςθ «Η κατάκτθςθ του Διαςτιματοσ» από το Αμερικανικό Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ τθσ Νζασ 

Τόρκθσ ςε ςυνεργαςία με το MadaTech, το Εκνικό Μουςείο Επιςτιμθσ, Σεχνολογίασ και Διαςτιματοσ 
του Ιςραιλ (MadaTech, Haifa, Ιςραιλ) προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα διαςτθμικά ταξί-
δια, ξεκινϊντασ από τθν ιςτορία τθσ εξερεφνθςθσ του διαςτιματοσ, μζχρι τισ μελλοντικζσ αποςτολζσ 

ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα αλλά και πζρα από αυτό.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://space.hellenic-cosmos.gr/gr/index.html 

«Η ευτυχία δεν είναι οφτε επιπολαιότθτα, οφτε πολυτζλεια. 

Είναι μια βακιά λαχτάρα που τθ ςυμμερίηονται όλα τα μζλθ 

τθσ ανκρϊπινθσ οικογζνειασ. Δεν δφναται να αρνθκεί ςε κα-

νζναν και κα πρζπει να είναι διακζςιμθ ςε όλουσ», διλωςε ο 

Γενικόσ Γραμματζασ του ΟΗΕ για τθν  

Παγκόςμια Ημζρα Ευτυχίασ.  

Περιςςότερα εδϊ 

Ο πρόεδροσ Ομπάμα παρουςίαςε μια νζα πρωτοβουλία όπου τα δεδομζνα του κλίματοσ είναι  

ευρφτερα διακζςιμα ςτουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ, ςτο πλαίςιο του ςχε-

δίου δράςθσ για το κλίμα. Περιςςότερα εδϊ 

Οι κυβερνιςεισ τθσ Μοηαμβίκθσ, του Πακιςτάν, 

τθσ Κζνυασ, τθσ Καμπότηθσ, τθσ Αικιοπίασ και του 

Νεπάλ πρόκειται να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ 

τουσ από τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθ-

τασ και τισ αναπτυξιακζσ επιπτϊςεισ τθσ προςαρ-

μογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ςε διεκνι ςυνά-

ντθςθ ςτθν Κζνυα. Περιςςότερα εδϊ 

Η ςθμαςία του διαςυνοριακοφ διαλόγου ςε άνυδρεσ 

περιοχζσ. Μια ςυνάντθςθ δφο ομάδων νομάδων 

ςτθν Κζνυα ζχει μειϊςει τθν ζνταςθ ςε βοςκοτόπουσ 

και κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μια πλατφόρμα 

για τθ διαπραγμάτευςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ 

ςε περιόδουσ ξθραςίασ. Περιςςότερα εδϊ 

Η Ιορδανία είναι μία από τισ τρεισ χϊρεσ ςτον κόςμο που υποφζρουν περιςςότε-

ρο από λειψυδρία. Η ςοβαρι ζλλειψθ νεροφ ζχει επιδεινωκεί από τθν ξθραςία, 

τθν εξάντλθςθ των υπόγειων αποκεμά-

των, τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ, τθν εις-

ροι των μεταναςτϊν και τθν κλιματικι 

αλλαγι. Πρόταςθ από ειδικό εμπειρο-

γνϊμονα των Η.Ε. για μια ολιςτικι και 

μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςτισ ςτρατθ-

γικζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ με 

τθν εφαρμογι ενόσ νζου ςυςτιματοσ.  Περιςςότερα εδϊ 

Πρόβλεψθ των κρου-

ςμάτων τθσ νόςου για 

τθ «ηϊνθ τθσ μθνιγγί-

τιδασ» με τθ χριςθ 

μετεωρολογικϊν δε-

δομζνων. Πόςο κοντά 

είναι οι επιςτιμονεσ; 

Περιςςότερα εδϊ 

http://space.hellenic-cosmos.gr/gr/index.htmlC:/Users/praktikides/Documents/cd%20INTERREG
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47387&Cr=sustainable+development&Cr1=#.Uysd2D9_vK0
http://www.trust.org/item/20140319233902-4offx/?source=hptop
http://www.iied.org/six-nations-share-progress-measuring-adaptation-climate-change
http://www.iied.org/kenya-importance-cross-border-dialogue-drylands
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47364&Cr=Jordan&Cr1=#.Uysd3z9_vK0
http://www.trust.org/item/20140320152117-zws64/?source=hptop
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Η Κίνα χρθςιμοποιεί μθ 

επανδρωμζνα αεροςκά-

φθ για να καταςκοπεφςει 

τισ ρυπογόνεσ βιομθχανί-

εσ ςε μια προςπάκεια 

μετριαςμοφ τθσ αικαλο-

μίχλθσ. Περιςςότερα εδϊ 

Σα υψθλά επίπεδα ρφπων που παρατθροφνται ςιμερα ςε περιοχζσ τθσ Γαλλίασ, του Βελγίου και τθσ Γερ-

μανίασ οδθγοφν ςε ζκτακτα μζτρα για τον περιοριςμό τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, όπωσ για παράδειγ-

μα οι δωρεάν δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςτο Παρίςι αυτό το ςαββατοκφριακο. Περιςςότερα εδϊ 

Απολογιςμόσ για τθν 

Κίνα. 16,3 δισ γουάν 

(2,6 δισ δολάρια) και 

121 νεκροφσ κόςτιςε θ 

κλιματικι αλλαγι για 

το 2013. Περιςςότερα εδϊ 

Η αποκατάςταςθ υποβακμιςμζνων οικοςυςτθμάτων ι θ δθμιουργία νζων ζχει γίνει μια τεράςτια παγκό-

ςμια επιχείρθςθ. Σζτοια ζργα αναμζνεται να αυξθκοφν με τθ ςτροφι ςε πράςινεσ υποδομζσ για τθν α-

ντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τον ζλεγχο των πλθμμυρϊν κ.ά. Πϊσ μετριοφνται όμωσ τα αποτελζ-

ςματα; Είναι θ αποκατάςταςθ ςτο επικυμθτό επίπεδο; Περιςςότερα εδϊ 

Νζα βάςθ δεδομζνων του FAO ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τθν κάλυψθ τθσ γθσ από όλο τον 

κόςμο, βελτιϊνοντασ τθν ενθμζρωςθ για τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ. 

Περιςςότερα εδϊ 

Τψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ πλαςτικϊν ινϊν ςε ψάρια που 

αλιεφονται ςε περιοχζσ τθσ Μεςογείου, ανίχνευςαν 

επιςτιμονεσ από τθν Ελλάδα, τθ Γαλλία, τθ ερβία και 

τθ Βρετανία. φμφωνα με τθ μελζτθ, θ Μεςόγειοσ κά-

λαςςα ζχει μεγάλθ επιβάρυνςθ ςε πλαςτικά και βαρζ-

α μζταλλα. Οι επιςτιμονεσ μελζτθςαν 3 διαφορετικά 

είδθ ψαριϊν όπωσ γαφρο, τόνο και κολιό και ςτο 89% 

των δειγμάτων εντοπίςτθκαν μικροπλαςτικζσ ίνεσ.  

Περιςςότερα εδϊ 

Σα αλιευτικά ςκάφθ που αλιεφουν ςτα ανοικτά των 

ακτϊν τθσ Φλόριντα, τθσ Καλιφόρνια και ςτον Κόλπο 

του Μεξικοφ απορρίπτουν ςυνικωσ περιςςότερα 

ψάρια ςτθ κάλαςςα από όςα φζρνουν ςτθν ακτι, 

ςφμφωνα με νζα ζκκεςθ. Πρόκειται για 9 αλιευτικά 

ςκάφθ, με τουσ αλιείσ τουσ να ςκοτϊνουν και να 

τραυματίηουν μεταξφ άλλων και καλάςςιεσ χελϊνεσ 

και δελφίνια. Περιςςότερα εδϊ 

http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/19/china-drones-pollution-smog-beijing
http://www.eea.europa.eu/highlights/very-high-air-pollution-levels?&utm_campaign=very-high-air-pollution-levels&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.trust.org/item/20140320041416-02i2b/?source=hptop
http://e360.yale.edu/feature/rebuilding_the_natural_world_a_shift_in_ecological_restoration/2747/
http://www.fao.org/news/story/en/item/216144/icode/
http://www.skai.gr/news/environment/article/254153/psaria-me-ines-plastikou-stis-thalasses/
http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/20/americas-nine-most-wasteful-fisheries-named
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Η είδθςθ τθσ εβδομάδασ 

Οι αναδυόμενεσ χϊρεσ μετά τισ BRIC   

Βραηιλία, Ρωςία, Ινδία και Κίνα. Αυτζσ οι τζςςερισ κάποτε φαίνονταν  ζτοιμεσ να κυριαρχιςουν ς’ζναν « με-

τα-αμερικανικό κόςμο». Όχι πια.  Η Βραηιλία και θ Ινδία παρουςιάηουν  ρυκμοφσ ανάπτυξθσ πολφ μειωμζνουσ ςε 

ςχζςθ με το τι ιταν πριν από μερικά χρόνια. ‘Οςο για τισ προοπτικζσ τθσ Ρωςίασ, μετά μάλιςτα κι από τισ επικετι-

κζσ κινιςεισ τθσ ςτθν Ουκρανία κα μποροφςε να αναγκάςει τθν Ευρϊπθ και τισ ΗΠΑ να επιβάλουν οικονομικζσ 

κυρϊςεισ.  Ακόμθ κι θ Κίνα πρζπει να αντιμετωπίςει το αυξανόμενο χρζοσ.  

Οι Φιλιππίνεσ, θ Ινδονθςία, θ Νιγθρία και θ Αικιοπία είναι οι  αναδυόμενεσ οικονομίεσ που ςυνεχίηουν να 

παρουςιάηουν οικονομικι δφναμθ. Σι αντιπροςωπεφουν αυτζσ οι χϊρεσ είναι κάτι πολφ ςθμαντικό για το μζλλον 

τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. 

Ενδιαφζρουςα είναι θ περίπτωςθ των Φιλιππίνων, που ακόμα και μετά από τον τυφϊνα Haiyan το περα-

ςμζνο ζτοσ και τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ που κα μποροφςε να ζχει, το ΑΕΠ τουσ εξακολουκεί ν’αυξάνεται κατά 

7,2%, ποςοςτό που προβλζπεται να διατθρθκεί για αρκετά χρόνια. Αλλά κι θ Ινδονθςία ζχει επιςτρζψει ςτισ τά-

ξεισ των  αναδυόμενων οικονομιϊν του κόςμου, χάρθ ςε μια ςτακερι δθμοκρατία και μια ραγδαία αναπτυςςόμε-

νθ καταναλωτικι αγορά.  Οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ αυξικθκαν κατά 17% το περαςμζνο ζτοσ. Παρ’ολο που το 

νόμιςμα τθσ χϊρασ ςφυροκοπικθκε, και θ ανάπτυξθ βυκίςτθκε ελαφρϊσ  το περαςμζνο ζτοσ, θ οικονομία εξακο-

λουκεί να προβλζπεται για τα επόμενα χρόνια με ανάπτυξθ περίπου 6% ετθςίωσ . 

Η Νιγθρία είναι θ μεγαλφτερθ χϊρα ςτθν υποςαχάρια Αφρικι και ζχει από καιρό κεωρθκεί ωσ μια πικανι 

οικονομία βαρζων βαρϊν, και τϊρα που μια πιο ςτακερι κυβζρνθςθ εφαρμόηει κάποιεσ  αναγκαίεσ μεταρρυκμί-

ςεισ, οι επενδυτζσ ςυρρζουν ςτο ζκνοσ. Η πορεία τθσ Αικιοπίασ είναι ακόμα πιο ενδιαφζρουςα. Προςφάτωσ ςυ-

νϊνυμθ με τθ φτϊχεια,θ ειρινθ και θ ιςχυρι οικονομικι διαχείριςθ ζχουν μεταλλάξει το ζκνοσ . Σο Διεκνζσ Νομι-

ςματικό Σαμείο βλζπει τθν ανάπτυξθ ςτθν περιοχι ςτο 7% κατά τα επόμενα ζτθ για τισ δφο χϊρεσ, και γίνεται κίο-

λασ  λόγοσ για μια ομάδα «οικονομικϊν λεόντων» που αναπτφςςεται με τον ίδιο τρόπο που ζκαναν οι «τίγρεισ» 

τθσ Αςίασ ςτα τζλθ του 20ου αιϊνα. 

Και αν κι θ οικονομικι πορεία των χωρϊν αυτϊν μπορεί να μθν ζχει τον ίδια παγκόςμιο αντίκτυπο όπωσ οι 

BRIC –θ  Κίνα και θ Ινδία ζχουν τόςθ ζκταςθ και μζγεκοσ  που είναι ςε μια κατθγορία από μόνεσ τουσ -  εξακολου-

κοφν να αντιπροςωπεφουν μια ςθμαντικι ευκαιρία για τισ διεκνείσ εταιρείεσ να επενδφςουν, να επεκτείνουν και 

να βρουν νζουσ πελάτεσ. Σζλοσ, ασ μθν ξεχνάμε οτι οι χϊρεσ αυτζσ ζχουν ςυνολικό πλθκυςμό περίπου 600 εκα-

τομμυρίων ανκρϊπων. 
Ζρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμζλεια: Γεωργία Βελδζκη 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογι Ειδιςεων: Γεωργία Βελδζκθ 

Επιμζλεια: ταφροσ Μαυρογζνθσ 

E-mail επικοινωνίασ: info@ekepek.gr 

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

