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Το ΕΚεΠΕΚ σας ενημερώνει σχετικά με τη διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναριακού Κύκλου με 
τίτλο:«Οι προκλήσεις της μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον - Διεθνείς, ευρωπαϊκές και 

εθνικές προεκτάσεις» Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει, στο πλαίσιο μιας 
διεπιστημονικής προσέγγισης, τα κεντρικά ζητήματα που σχετίζονται με την μετάβαση σε βιώσιμα 

ενεργειακά συστήματα. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου 
Μάθησης» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekepek.gr/el/news/8-news/153-idis-seminar-energy 

Η διεθνής σύμβαση του Ναϊρόμπι για την ανάσυρση ναυαγίων θα τεθεί σε ισχύ το 2015 μετά και την 
επικύρωση της από την Δανία. Η Δανία έγινε η 10η 
χώρα που επικύρωσε τη σύμβαση, πυροδοτώντας έτσι 
την έναρξη ισχύος της 12 ακριβώς μήνες αργότερα. Η 
σύμβαση αυτή θα καλύψει το κενό στο υπάρχον 
διεθνές νομικό πλαίσιο, παρέχοντας ενιαίους κανόνες 
για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής 
απομάκρυνσης των ναυαγίων που βρίσκονται πέραν 
των χωρικών υδάτων μιας χώρας. Μεταξύ των 
διαφόρων διατάξεων, η Σύμβαση θα καθιστά την 
ασφάλιση, ή κάποια άλλη μορφή οικονομικής 
ασφάλειας, υποχρεωτική. Περισσότερα εδώ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθορίζοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάρτιση των εθνικών 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Ο θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της στρατηγικής της γαλάζια ανάπτυξης της 
Επιτροπής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση της κατανομής των θαλάσσιων 
πόρων και προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη 
βεβαιότητα για την πιθανή οικονομική ανάπτυξη. 
Περισσότερα εδώ 

Μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, δίχτυα και 
άλλα ανθρώπινα σκουπίδια βρέθηκαν στα  βάθη 
των ωκεανών της Ευρώπης, σε μία από τις 
μεγαλύτερες επιστημονικές έρευνες μέχρι 
σήμερα. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σχεδόν 
600 δείγματα από 32 θέσεις στον Ατλαντικό, την 
Αρκτική και τη Μεσόγειο, από τα βάθη των 35 μ. 
έως 4,5 χλμ. και σε όλη τη διαδρομή από την 
υφαλοκρηπίδα της Ευρώπης προς την 
κορυφογραμμή του Ατλαντικού, περίπου 2.000 
χιλιόμετρα από τη γη. Περισσότερα εδώ 

Οι ερευνητές έχουν από καιρό υποστηρίξει ότι η ενέργεια από τα κύματα του ωκεανού θα μπορούσε 
να συμβάλει σημαντικά ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αλλά μια σειρά από προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας στο σχεδιασμό μιας συσκευής για να συλλάβει την ενέργεια 
των κυμάτων, έχουν παρεμποδίσει τις προσπάθειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη 

θάλασσα. Στη Σκωτία, που περιβάλλεται από τα νερά του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας, έχει 
γίνει έρευνα και ανάπτυξη κυματικής ενέργειας, με την κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο να εγκρίνει 

την εγκατάσταση κυματικής ενέργεια 40 μεγαβάτ στα νησιά Shetland. Περισσότερα εδώ 

Μελέτη δείχνει ότι μια εκπληκτικά μεγάλη ποσότητα των θαλασσινών που 
πωλούνται στις αγορές των ΗΠΑ αλιεύεται παράνομα με το 90% να είναι 
εισαγόμενο. Ενδεικτικά το 40% του τόνου που εισάγεται από την Ταϊλάνδη 
και το 45% των εισαγωγών μπακαλιάρου από την Κίνα. Η παράνομη ή 
άναρχη αλιεία είναι αναμφισβήτητα τόσο προβληματική όσο και το εμπόριο 
χαυλιοδόντων ελέφαντα και κεράτων ρινόκερου. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr/el/news/8-news/153-idis-seminar-energy
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Wreck-removal-convention-to-enter-into-force.aspx#.U2Kh-VV_vK0
http://www.eurocean.org/np4/3095.html
http://www.theguardian.com/environment/plasticbags
http://www.theguardian.com/environment/2014/apr/30/human-litter-european-seafloor-survey-ocean-deep
http://e360.yale.edu/feature/why_wave_power_has_lagged_far_behind_as_energy_source/2760/
http://www.fishwatch.gov/wild_seafood/outside_the_us.htm
http://www.enn.com/ecosystems/article/47326
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Η UNESCO καταδίκασε την έγκριση από τις αυστραλιανές αρχές της ρίψης μπαζών στα νερά του 

Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος, απειλώντας να το εντάξει στον κατάλογο των απειλούμενων 

μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι αυστραλιανές Αρχές υποστηρίζουν ότι το υλικό 

που θα αποτεθεί αποτελείται κατά 70% από άμμο και κατά 30% από λάσπη και άργιλο και δεν περιέχει 

τοξικά στοιχεία. Εντούτοις, οι οικολόγοι φοβούνται ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης του υφάλου, ο 

οποίος που έχει ήδη χάσει περισσότερο από το ήμισυ των κοραλλιών του τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 

λόγω μετεωρολογικών, κλιματικών και βιομηχανικών παραγόντων. Περισσότερα εδώ 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων θα αποτελέσει την επίσημη ελληνική υποψηφιότητα αξιολόγησης 

και ένταξης στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το 

υπουργείο Πολιτισμού θα υποβάλει τον φάκελο υποψηφιότητας τον Σεπτέμβριο στην έδρα της UNESCO 

το Παρίσι. Περισσότερα εδώ  

Το μικρότερο από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας 
θα γίνει το πρώτο νησί του κόσμου που βασίζεται 
αποκλειστικά στην αιολική ενέργεια και το νερό για 
τις ανάγκες του. Στο νησί El Hierro αιολική φάρμα 
θα μετατρέπει σε ενέργεια τις ριπές αέρα που θα 
χτυπούν τα απόκρημνα βράχια και τα καταπράσινα 
βουνά του ηφαιστειογενούς αυτού νησιού. Το 
πλεόνασμα της ενέργειας που θα παράγεται από τις 
αιολικές τουρμπίνες θα χρησιμοποιείται για την 
άντληση νερού από μία δεξαμενή κοντά στο λιμάνι 
που βρίσκεται 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας.  

Περισσότερα εδώ 

Μια νέα τεχνολογία που ονομάζεται Madingley, έχει κυκλοφορήσει από τη Microsoft Research 
και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ World Conservation Centre (UNEP-WCMC), η οποία 

θα βοηθήσει τους επιστήμονες και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε βασικά περιβαλλοντικά 
ζητήματα παρακολούθησης. Η τεχνολογία αυτή είναι σε θέση να εκτιμήσει και να προβλέψει τις 

ανθρώπινες επιδράσεις σε ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημάτων, με την εφαρμογή της να είναι 
δυνατή σε κάθε οικοσύστημα, θαλάσσιο ή χερσαίο, και σε οποιαδήποτε κλίμακα, τοπικά και 
παγκόσμια, γεγονός που την καθιστά καινοτόμο σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. 

Περισσότερα εδώ 

Έξι παραδοσιακά συστήματα εκτροφής στην Κίνα, το Ιράν και τη Νότια Κορέα, γνωστά για τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά τους και τις προσεγγίσεις τους στην αειφορία έχουν οριστεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο Σημαντικά Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς (GIAHS) από τον FAO. Περιλαμβάνονται 
συστήματα άρδευσης, ένα αρχαίο δίκτυο εκμεταλλεύσεων, ένα σύστημα τοίχων κατασκευασμένων 
από ηφαιστειακά πετρώματα, μέθοδος για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων κ.ά. Περισσότερα εδώ 

Κοινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών, του FAO και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με 

σύγκλιση γύρω από τα επείγοντα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των βασικών απειλών 

για τους ωκεανούς του κόσμου: την κλιματική αλλαγή, την υπεραλίευση και την απώλεια και τη ρύπανση 

των οικοτόπων. Οι δράσεις επικεντρώνονται ειδικά στη βελτίωση της διακυβέρνησης, την ενίσχυση της 

βιώσιμης χρηματοδότησης, τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την ανάληψη δράσης και την 

ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση. Περισσότερα εδώ 

http://www.trust.org/item/20140501080843-cgp90/?source=fiOtherNews2
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231313767
http://www.trust.org/item/20140502044519-8cs0u/?source=fiHeadlineStory
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2787&ArticleID=10838&l=en
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/230743/icode/
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Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά-όταν τα βακτήρια αλλάζουν τόσο τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν 
πλέον σε άτομα που τα χρειάζονται για τη θεραπεία λοιμώξεων-είναι τώρα μια σημαντική απειλή για 
τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που 
εξετάζει τη μικροβιακή αντοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα 
μέχρι σήμερα, ενσωματώνοντας στοιχεία από 114 χώρες. Περισσότερα εδώ 

Η παλίρροια έχει δώσει νέα ένταση στα κρούσματα 

ελονοσίας, με τα ποσοστά θνησιμότητας για τα 

παιδιά στην Αφρική να έχουν αυξηθεί σημαντικά και 

την ανάγκη για ένα ισχυρότερο σύστημα επιτήρησης 

να είναι τώρα επιτακτική. Οι θάνατοι παιδιών 

μειώθηκαν από ένα εκατομμύριο το 2008 σε κάτω 

από 500.000, χάρη σε μια κοινότητα των 

υποστηρικτών της ελονοσίας που παρέδωσε σχεδόν 

44 εκ. κουνουπιέρες.  

Ανακοινώνοντας ότι πάνω από 50 εταίροι είναι πλέον στην πρωτοβουλία για την καταπολέμηση 
παραμελημένων τροπικών ασθενειών, όπως η φυματίωση, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας των 
Ηνωμένων Εθνών (WIPO) χαιρετίζει την επέκταση των προσπαθειών για νέες ιατρικές καινοτομίες που 

θα βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

Χείρα βοηθείας για το φώλιασμα απειλούμενων πτηνών στη Βόρεια Ελλάδα. Με τις νησίδες 

άμμου στις λιμνοθάλασσες να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, οι τεχνητές εξέδρες προσφέρουν χώρο 

για φώλιασμα, καθώς και οι βάσεις για φωλιές που τοποθετήθηκαν σε στύλους της ΔΕΗ. 

Περισσότερα εδώ 

Το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής σύντομα θα απηχεί με τους ήχους 

των σεισμικών ερευνών ώστε να καθοριστεί το μέγεθος των αποθεμάτων 

πετρελαίου του πάρκου. Η έρευνα γίνεται στο Virunga National Park, ένα 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα ανατολικά της Λαϊκής 

Δημοκρατίας του Κονγκό. Το 2010, η κυβέρνηση της ΛΔΚ αψήφησε τις 

διεθνείς επικρίσεις να διαθέσει το 85% του πάρκου σε εταιρείες 

πετρελαίου. Στο πάρκο, που ανακηρύχθηκε το 1925, ζουν ένα εκατομμύριο 

άνθρωποι. Σε μεγάλες περιοχές πρόσφυγες από τη γενοκτονία στη Ρουάντα 

κατέφυγαν εκεί στη δεκαετία του 1990. Περισσότερα εδώ 

Οι επιδοτήσεις σε ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν στη δημοσιονομική 

αστάθεια και υπονομεύουν τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την 

καταπολέμηση σοβαρών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, 

όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χωρίς 

αποκλεισμούς, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες. Περισσότερα εδώ 

Η πόλη της Μαδρίτης εισάγει έξυπνα παρκόμετρα που θα χρεώνουν επιπλέον τα 
αυτοκίνητα που ρυπαίνουν περισσότερο και θα μειώσουν τα τέλη στάθμευσης για 

τα υβριδικά οχήματα έως και 20%. Τα ηλεκτρονική αυτοκίνητα θα παρκάρουν 
δωρεάν. Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47691#.U2KfC1V_vK0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47650#.U2KfGFV_vK0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47651#.U2KfEVV_vK0
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231311648
http://e360.yale.edu/feature/in_troubled_african_virunga_national_park_a_battle_over_oil_exploration/2761/
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2787&ArticleID=10837&l=en
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/madrid-smart-parking-metres-polluting-cars
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Η είδηση της εβδομάδας 

 

Ποιος θα σταματήσει την εξαφάνιση των μελισσών; 

 

Οι μέλισσες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στα οικοσυστήματα αφού το 1/3 όλων των 

τροφίμων εξαρτώνται από την επικονίαση τους. Μόνο στην Ευρώπη, η παραγωγή πάνω από 4.000 

λαχανικών εξαρτάται από το ουσιαστικό έργο των μελισσών-επικονιαστών. Ένας κόσμος χωρίς μέλισσες-

επικονιαστές θα ήταν καταστροφικός για την παραγωγή τροφίμων. Παρ’όλα αυτά, όλο και περισσότερες 

μέλισσες πεθαίνουν. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι μελισσοκόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν παρατηρήσει τη 

μυστηριώδη και ξαφνική εξαφάνιση των μελισσών, και έχουν αναφέρει ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά 

μείωσης των αποικιών τους. Γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι ορισμένα εντομοκτόνα, ασκούν σαφώς, 

αρνητικές συνέπειες για την υγεία των επικονιαστών. Οι παρατηρούμενες επιπτώσεις των εντομοκτόνων 

στις μέλισσες είναι διάφορες και ποικίλες. Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει αρχίσει να κάνει κάποια βήματα 

για την προστασία των μελισσών. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν διαπιστωθεί, μετά από 

κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων 

γραμμών για τις δοκιμές, ότι η χρήση τhς  θα έχει ως αποτέλεσμα μιαν αμελητέα έκθεση των μελισσών, 

ή δεν θα έχει μη αποδεκτή οξεία ή χρόνια επίδραση στην επιβίωση και στην ανάπτυξη, έχοντας λάβει 

υπόψη τις επιπτώσεις στις προνύμφες και στη συμπεριφορά των μελισσών. 

Τα εντομοκτόνα είναι, από τη φύση τους, τοξικά για τις μέλισσες. Ωστόσο, η χρήση τους θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή αν η έκθεση δεν λαμβάνει χώρα ή ελαχιστοποιείται σε 

επίπεδα που δεν δημιουργούν επιβλαβείς συνέπειες. Παρ'όλα αυτά, το 2008 και το 2009, αρκετά κράτη-

μέλη ανέφεραν ότι εκλύσεις των clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, είχαν ως 

αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες των αποικιών μελισσών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε μέτρα 

ενισχύοντας στην οδηγία 2010/21/ΕΕ τις προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση αυτών 

των δραστικών ουσιών. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να αρχίσουν ειδικά 

προγράμματα παρακολούθησης για την επαλήθευση της πραγματικής έκθεσης των μελισσών σε αυτές 

τις δραστικές ουσίες. 

Τέλος, σημαντικές είναι και οι δράσεις των ΜΚΟ που επιχειρούν να αφυπνίσουν το κοινό για τις 

επιπτώσεις, όπως η καμπάνια της Greenpeace για τον ρόλο και την σωτηρία των μελισσών( http://sos-

bees.org/). 

 
Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

https://www.youtube.com/watch?v=zaE7XIlZ2AoC:/Users/praktikides/Documents/aigaio%20parousiasi
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«Κατανοώντας και μοντελοποιώντας  

τη διαδικασία λήψης απόφασης υπό το καθεστώς ενός κλίματος που αλλάζει»* 

 

Οι εκδηλώσεις της (ανθρωπογενούς προελεύσεως) αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζονται 

ευρέως ως πιθανώς  έχουσες  τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο ζωής των σημερινών και των μελλοντικών 

γενεών, μεταξύ άλλων, σχετικά και με τα πρότυπα της ανθρώπινης κινητικότητας. Η μεγάλη πρόκληση 

για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σήμερα είναι να κατανοήσουμε πώς η κοινωνία στο μέλλον, 

μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την επίδραση σε συνδυασμό με άλλα πιεστικά παγκόσμια προβλήματα, 

όπως η αύξηση του πληθυσμού, νέες ασθένειες, οι βίαιες συγκρούσεις και οικονομικές υφέσεις. 

Για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, οι χαράσσοντες την πολιτική πρέπει να 

ενημερώνονται από τις προβολές της κοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και περιβαλλοντικών πλαισίων, για να γίνεται σαφέστερο το 

πώς θα συν-εξελίσσονται. Αποφάσεις που αφορούν στη  μετανάστευση είναι μια μορφή συμπεριφοράς, 

η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί από την αλλαγή του κλίματος αλλά και από άλλες 

παγκόσμιες εξελίξεις και μεταβολες. 

Οι προβλέψεις πρέπει να μπορούν να αναλύουν τα διαφορετικά πλαίσια στα οποία οι 

αποφάσεις της μετανάστευσης γίνονται, τις διάφορετικες  γνωστικές και συμπεριφορικές διαστάσεις των 

ατόμων και των νοικοκυριών τα οποια και αυτά καλούνται να λαβουν αποφάσεις, και που ενδεχομένως 

εκείνα τα άτομα και τα νοικοκυριά που εντέλει μεταναστεύουν να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους 

και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τέλος, η  ανάπτυξη ενός ‘κοινοτικού επίπεδου’, και κοινωνικών 

κανόνων για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με προϋποθέσεις τις 

οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν είναι ουστιαστική. 

Οι πρόσφατες αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον του πλανήτη έχουν δώσει στην πολεοδομία 

και τη χωροταξία μια νέα σειρά προκλήσεων για να εξετάσουν. Η κλιματική αλλαγή είναι τόσο γρήγορη 

όσο και σωρευτική, και απειλεί τους λαούς, τις κοινωνίες αλλά και το περιβάλλον. Καθώς συντελείται η 

κλιματική αλλαγή, τα αστικά περιβάλλοντα και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους γίνονται όλο και πιο 

ευάλωτες. 

Οι πόλεις είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης και οι επιχειρήσεις προτιμούν να 

χωροθετούνται στα  αστικά κέντρα με την «καλή» πρόσβαση που διαθέτουν στις αγορές εργασίας, στις 

συμπληρωματικές εισροές και στους (διαθέσιμους) πελάτες. Καθώς αυξάνουν σε μέγεθος, όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι και τα περιουσιακά τους στοιχεία θα εκτίθενται σε φυσικούς κινδύνους στις  

Γνώμες Νέων Επιστημόνων Γνώμες Νέων Επιστημόνων 
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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 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Αυτή η πυκνότητα, των ανθρώπων και της οικονομικής 

δραστηριότητας, όχι μόνο αλλάζει την «εξίσωση του κινδύνου», μπορεί όμως επίσης να αλλάξει και τα 

οικονομικά των στρατηγικών μείωσης των κινδύνων καταστροφών. Εστιάζοντας στην ανθρώπινη 

κινητικότητα λόγω καταστροφών που οφείλονται στο κλίμα και στην περιβαλλοντική αλλαγή-

συμπεριλαμβανομένης και της φθοράς που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος, το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την καλύτερη κατανόηση ενός πολύπλοκου μηχανισμού που ισχύει 

μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων αλλά και άλλων διαδικασιών που συμβαίνουν στο χώρο, στις 

περιοχές καταγωγής, διέλευσης και τελικού  προορισμού-οι οποίοι μπορούν  να προκαλεσουν 

μετανάστευση (για παράδειγμα μια οικονομική κρίση).  

Ότι ισχύει για τον πληθυσμό, ισχύει ακόμη περισσότερο για τα οικονομικά αγαθά και τις εκροές. 

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες σημαίνει, επίσης, να αντιμετωπισθούν οι όποιες σημαντικές, κοινωνικές 

και οικονομικές προκλήσεις.  

Στην περίπτωση αντιμετώπισης κινδύνου από φυσικές καταστροφές, οι άνθρωποι μπορούν να 

κινηθούν έξω από την τροχιά της ζημιάς; Μπορούν να πετύχουν αυτο-προστασία μέσω της δημιουργίας 

δομών λιγότερο ευάλωτων στις ζημιές; Ή μπορούν μόνο να  ασφαλίζονται; Είναι όλα αυτά ζητήματα 

βελτίωσης υφιστάμενου πλαισίου και διαδικασιών χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού; 

Σήμερα, στην Ελλάδα, στις συνθήκες κρίσης και απαξίωσης του σχεδιασμού (παρότι αυτός 

αποτελεί προαπαιτούμενο για το ξεκλείδωμα των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, ιδιαίτερα στη 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020), τα παραπάνω ερωτήματα απαιτούν άμεση κινητοποίηση, 

διερεύνηση και παρέμβαση.  

*«Κατανοώντας και μοντελοποιώντας τη διαδικασία λήψης απόφασης υπό το καθεστώς ενός κλίματος που αλλάζει» είναι ο τίτλος του επιστημονικού 

εργαστηρίου που διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης του COST Action IS 1101 “ Climate Change and Migration: Knowledge, Law and Policy, and Theory», 
στο Πανεπιστήμιο του Algarve, Faro, στη Πορτογαλία, στις 15/5/2014. Στόχος του  είναι να αναπτύξει την κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 
ότι αφορά στη μετανάστευση υπό ποικίλες κοινωνικό-οικονομικές, δημογραφικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και μέσα από αυτό να 
αξιολογήσει την ευαισθησία των προς διερεύνηση μελλοντικών μοντέλων της μετανάστευσης στις μεταβολές του κλίματος.  

Ιουλία Μωραΐτου, Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, Δρ Χωροταξίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου των Βρυξελλών ULB, Ερευνήτρια στο ΕΚεΠΕΚ 

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

