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Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Εύξεινου Πόντου (ICBSS) οργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την 
Τρίτη 1 Απριλίου στο ξενοδοχείο Αμαλία, με τίτλο «Investing in Human Capital in the South East 

Europe: The dynamic role of women and the youth» με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών εμπλεκόμενων (stakeholders). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.icbss.org/ 

Λόγω της αποτυχίας της να εξασφαλίσει επαρκή 
προστασία για τις απειλούμενες χελώνες Caretta 
caretta, η Ελλάδα παραπέμπεται ακόμα μια φορά 
από την Κομισιόν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η υπόθεση αφορά σχέδια ανάπτυξης στον 
Κυπαρισσιακό Κόλπο, μια από τις σημαντικότερες 
παραλίες ωοτοκίας της καρέτα στη Μεσόγειο. Τα 
μέτρα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ότι τα είδη δεν θα διαταράσσονται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής τους 
και ότι  θα περιορίζεται οποιαδήποτε 
δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνεπάγεται 
την υποβάθμιση των τόπων αναπαραγωγής τους.  

Τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν τον καίριο ρόλο του νερού και της ενέργειας στην οικονομική ανάπτυξη 

και την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, καλώντας ταυτόχρονα για τη λήψη μέτρων για την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής και δίκαιης χρήσης τους, στην Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Μια νέα 

έκθεση αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στο νερό συμπίπτουν με 

εκείνους που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Περισσότερα εδώ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων 
Εθνών σήμερα έχει πιστοποιήσει την εξάλειψη 
της πολιομυελίτιδας σε 11 χώρες της Ασίας που 
αποτελούν το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κορέας, Ινδία, Ινδονησία, Μαλδίβες, Μιανμάρ, 
Νεπάλ, Σρι Λάνκα,  Ταϊλάνδη και Ανατολικό 
Τιμόρ, οι χώρες που η πολιομυελίτιδα αποτελεί 
παρελθόν. Περισσότερα εδώ 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται τώρα με 1 στους 

8 θανάτους παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση του 

ΠΟΥ, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι από τη ρύπανση 

είναι πλέον πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε έως 

σήμερα. Η έκθεση εκτιμά ότι η εσωτερική ρύπανση 

συνδέθηκε με 4,3 εκατομμύρια θανάτους το 2012 σε 

νοικοκυριά από το μαγείρεμα με άνθρακα, ξύλο και 

σόμπες βιομάζας. Περισσότερα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

Έξι παγετώνες στη δυτική Ανταρκτική κινούνται ταχύτερα απ’ 

ότι πριν 40 χρόνια, δημιουργώντας περισσότερο πάγο που 

καταλήγει στον ωκεανό. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που 

εξετάζει τον πάγο που προέρχεται από τους έξι πιο ενεργούς 

παγετώνες της Ανταρκτικής σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Περισσότερα εδώ 

http://www.icbss.org/
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/218614/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47409&Cr=water&Cr1=#.UzRiuKh_vK0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47444&Cr=polio&Cr1=#.UzRixKh_vK0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47426&Cr=pollution&Cr1=#.UzRiyKh_vK0
http://www.kathimerini.gr/760193/article/epikairothta/perivallon/sto-eyrwdikasthrio-parapempetai-h-ellada-gia-thn-kareta-kareta
http://www.clickgreen.org.uk/research/trends/124392-antarctic-ice-study-finds-global-sea-levels-could-rise-even-faster.html
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“Weather and Climate: Engaging Youth”, το φετινό θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. 

Υπάρχει πάντα ένα σχέδιο Β, αλλά δεν υπάρχει πλανήτης Β. H ενίσχυση της εκπαίδευσης για την 

κλιματική αλλαγή, η προώθηση της βιωσιμότητας και η υποστήριξη των νέων στις δικές τους 

κοινότητες, καθώς και η διασφάλιση ότι οι νέοι θα είναι 

έτοιμοι να ενταχθούν στις αναδυόμενες πράσινες 

οικονομίες σε όλο τον κόσμο.  Περισσότερα εδώ 

H ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού 
Οργανισμού σχετικά με το καθεστώς του κλίματος 
επιβεβαίωσε ότι το 2013 συνδέεται με το 2007, θεωρείται η 
έκτη θερμότερη που έχει καταγραφεί, συνεχίζοντας τη 
μακροχρόνια τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Περισσότερα εδώ  

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περίπου 2% το 

περασμένο έτος. Αλλά τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι λόγω των 

αυξήσεων για το 2010 και το 2012, το αποτύπωμα άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να 

είναι περίπου το ίδιο όπως ήταν το 2009, παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις για μείωση των εκπομπών . 

Περισσότερα εδώ 

Το σχέδιο της τελευταίας έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
προειδοποιεί ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους από την αύξηση της θερμοκρασίας και 

ότι οι φτωχοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, αποφεύγοντας τις προβλέψεις που έχουν προκαλέσει 
αντιπαραθέσεις στο παρελθόν. Περισσότερα εδώ 

Κατασκευή μονάδας αποβλήτων στο Μπαρμπάντος. Το εργοστάσιο 

μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια θα μετατρέψει έως και 650 

τόνους στερεών αποβλήτων ημερησίως σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Θα σώσει το σύνολο των εν λόγω αποβλήτων που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και θα προσφέρει μια 

εγχώρια πηγή ενέργειας για Μπαρμπάντος, το οποίο θα μειώσει την 

εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.  

Η τεχνολογία παραγωγής 

βιοαερίου έχει επισημανθεί ως 

ένα πολλά υποσχόμενος τρόπος 

για την παροχή ενέργειας, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

ιδιαίτερα σε θερμά κλίματα, η 

δημιουργία βιοαερίου από λύματα 

μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. 

Περισσότερα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

Οι εκπρόσωποι των αυτοχθόνων πληθυσμών άνοιξαν 

μια βασική συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας με μια συζήτηση του ορισμού 

των παραδοσιακών γνώσεων αναγνωρίζοντας ότι « Η 

συμμετοχή, η διαβούλευση, η συναίνεση και η 

αυτοδιάθεση  είναι το κλειδί για την ανάπτυξη». 

Περισσότερα εδώ 

Η εξόρυξη στον Καναδά έχει καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις από ευαίσθητους υγροτόπους. Μερική 
αποκατάσταση έχει συμβεί έως τώρα με τους επιστήμονες να λένε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 
ξ α ν α χ τ ί σ ο υ ν  α υ τ ά  τ α  π ο λ ύ π λ ο κ α  ο ι κ ο σ υ σ τ ή μ α τ α .  Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  ε δ ώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47413&Cr=climate#.UzRiq6h_vK0
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2764&ArticleID=10772&l=en
http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/27/greenhouse-gas-emissions-fall-in-the-uk
http://e360.yale.edu/feature/new_un_report_is_cautious_on_making_climate_predictions/2750/
http://www.scidev.net/global/water/news/un-highlights-value-of-biogas-from-wastewater.html
http://www.enn.com/sustainability/article/47214
http://www.ip-watch.org/2014/03/25/indigenous-peoples-present-their-perspectives-on-traditional-knowledge-at-wipo/
http://e360.yale.edu/feature/on_ravaged_tar_sands_lands_big_challenges_for_reclamation/2751/
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Η Είδηση της Εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

Το μέλλον της ενέργειας βρίσκεται στη θάλασσα; 

 

Τόσο η κυματική όσο κι η παλιρροιακή δύναμη είναι πηγές υδροκινητικής ενέργειας. Υδροκίνηση 

είναι η παραγωγή ενέργειας απο τη ροή της κίνησης του νερού. 

 Η κυματική ενέργεια εκμεταλλεύεται την ενέργεια των κυμάτων της επιφάνειας της θάλασσας 

μέσα από μια σειρά διαφορετικών μηχανισμών, πολλοί ακόμη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. Επί του 

παρόντος, η κύρια μέθοδος περιλαμβάνει πλωτές σημαδούρες που είναι αγκυροβολημένες στον 

πυθμένα των ωκεανών. 

Η παλιρροϊακή ενέργεια χρησιμοποιεί τη ροή των ρευμάτων των ωκεανών, παλίρροιες ή 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές για να συλλάβει τη δυναμική ενέργεια μεταξύ υψηλών και χαμηλών 

παλιρροιών που συμβαίνουν κάθε 12 ώρες. «Η περιστροφή της γης δημιουργεί άνεμο στην επιφάνεια 

του ωκεανού που σχηματίζει κύματα, ενώ η βαρυτική έλξη της σελήνης δημιουργεί παλίρροιες και τα 

παράκτια ρεύματα», εξηγεί  το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL). 

Καθώς η αναζήτηση για νέες μορφές καθαρής, βιώσιμης ενέργειας εξακολουθεί να υφίσταται, το 

παγκόσμιο δυναμικό των κυμάτων και η παλιρροϊακή ενέργεια αντιπροσωπεύουν μια μη δοκιμασμένη, 

αλλά πάρα πολύ ελπιδοφόρα μέθοδο. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης. 

Τα ωκεάνια ρεύματα είναι περίπου 800 φορές πυκνότερα από τα ρεύματα αέρα, σύμφωνα με το Εθνικό 

Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL), που σημαίνει ότι ένα 12-mph του θαλάσσιου 

ρεύματος, αντιστοιχεί σε ποσό ισχύος  110 mph των ριπών ανέμου. 

Η κύρια πρόκληση στη παραπάνω μέθοδο είναι η δυσκολία μετάδοσης της ενέργειας. Ακόμη, ενώ 

μπορεί οι ωκεανοί να καλύπτουν περισσότερο από τα δύο τρίτα του πλανήτη, η  κυματική και 

παλιρροϊκή ενέργεια απαιτούν συγκεντρωμένη ενέργεια δηλαδή περιοχές με ισχυρά ρεύματα ή 

συστηματικά μεγάλα κύματα. Αυτό περιορίζει τις ευκαιρίες σ’ένα πολύ μικρό ποσοστό του ωκεανού.  

Επομένως, λαμβάνωντας υπόψιν την τεχνολογική προόδο και την οικονομική, τη χωροθέτηση, τη 

διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, καθώς και την ευκολία μετάδοσης όλα πρέπει να συνυπολογιστούν 

κι ευθυγραμμιστούν για μια επιτυχημένη παραγωγή έργου κυματικής ή παλιρροϊακής ενέργειας . Αν κι η 

@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 

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

