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Ημερίδα με θέμα «Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων: “Βουτιά στα περασμένα”, Η υποβρύχια 

αρχαιολογική έρευνα, 1976-2014» διοργανώνεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου από την Εφο-

ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ 

Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ανακοίνω-
σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν 
ότι τα αποχετευτικά έργα έχουν δρομολογηθεί στις τέσσερις 
από τις πέντε περιπτώσεις με πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ.  
Περισσότερα εδώ  

Οι λίμνες στην Ελλάδα γέμισαν με νερό, εξαιτίας των χιονο-
πτώσεων των προηγούμενων μηνών. Ακόμα και η Κορώνεια, 
που τα προηγούμενα καλοκαίρια είχε ουσιαστικά πάψει να 
υπάρχει, έχει φέτος 2 μέτρα νερού. Θα υπάρξει όμως σωστή 
διαχείριση; Περισσότερα εδώ  

Τι αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα για εξερεύνηση στις ακτές του Ατλα-
ντικού; Οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο ρύπανσης, σαν τα περιστατικά στο  

Deepwater Horizon ή  το Exxon Valdez. Παρόλο που οι γεωτρήσεις δεν θα συμβούν για πολλά χρό-
νια, οι σεισμικές έρευνες είναι πολύ πιο κοντά. Πόσο αυτές πρόκειται να  

παρενοχλήσουν τις φάλαινες και τα δελφίνια; Περισσότερα εδώ  

ΗΠΑ. Η συγκέντρωση αζώτου στη λίμνη Tahoe είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που βοηθά στη 

διατήρηση των κρυστάλλινων νερών της. Το άζωτο μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την παραγωγικότητα 

στη λίμνη; Περισσότερα εδώ 

Το πρώτο και το μόνο πλήρως προστατευμένο θαλάσσιο καταφύγιο στη 

Σκωτία συνεχίζει να παρέχει οφέλη για την αλιεία και τη διατήρηση, σύμ-

φωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του York. Η υποστήριξη από την 

τοπική κοινότητα υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του θα-

λάσσιου καταφύγιου μετά τη δημιουργία του το 2008. Περισσότερα εδώ 

Τρώνε τα κοράλλια microplastics; Ερευνητές στην Αυστραλία διαπιστώσαν ότι τα κοράλλια είναι μη-

επιλεκτικοί τροφοδότες και μπορούν να καταναλώσουν μέχρι και microplastics όταν αυτά βρίσκονται 

στο θαλασσινό νερό. Ποιές θα είναι οι συνέπειες; Περισσότερα εδώ 

http://www.archaiologia.gr/blog/agenta/%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-1976-2014/
http://www.kathimerini.gr/805141/article/epikairothta/perivallon/sto-eyrwdikasthrio-gia-ta-lymata
http://www.kathimerini.gr/804579/article/epikairothta/perivallon/gennaiodwrh-fetos-h-fysh-me-tis-limnes
http://e360.yale.edu/feature/why_us_east_coast_should_stay_off-limits_to_oil_drilling/2849/
https://scripps.ucsd.edu/news/lake-tahoe-research-provides-new-insights-global-change
http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2015/research/marine-reserve-benefits/
http://www.enn.com/pollution/article/48287?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EnvironmentalNewsNetwork+%28Environmental+News+Network%29
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Το 2013, τα Ηνωμένα Έθνη εξέπεμψαν περίπου 1,7 εκατομμύρια τόνους CO2. Στην προσπάθεια της με-
τάβασης προς ένα μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα ο οργανισμός εξέδωσε την 6η έκθεση του, όπου πε-

ριγράφονται λεπτομερώς οι εκπομπές από 64 οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα εδώ  

27,7 εκατομμύρια τόνοι σκόνης από τη Σαχάρα κατακάθονται 
κάθε χρόνο στην κοιλάδα του Αμαζονίου. Από την ποσότητα αυ-
τή, 22.000 τόνοι αντιστοιχούν σε φώσφορο, ένα από τα τρία ση-
μαντικότερα χημικά στοιχεία για τα φυτά μαζί με το άζωτο και το 

κάλιο. Περισσότερα εδώ 

Η Ιορδανία και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα, για την κατασκευή μονάδας 

αφαλάτωσης στον Κόλπο της Άκαμπα και ένα αγωγό που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Νεκρά 

Θάλασσα. Το έργο θα κοστίσει περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια. Θα χρειαστούν περίπου 3 χρόνια για 

να ολοκληρωθεί, και θα παράγει τουλάχιστον 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Περισσότερα εδώ 

 

Σαν Φρανσίσκο. Η πρώτη πόλη στην Αμερική που 

θα απαγορεύσει την πώληση πλαστικών φιαλών 

νερού, μια κίνηση που βασίζεται σε ένα παγκόσμιο 

κίνημα για να μειωθεί το τεράστιο ποσό των απο-

βλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία πλα-

στικών φιαλών. Περισσότερα εδώ  

Η Κίνα απαγορεύει τις εισαγωγές ελεφαντόδοντου 

για ένα χρόνο, με τις αρχές να επιβάλλουν την προ-

σωρινή απαγόρευση, εν μέσω κριτικής ότι η Κίνα 

είναι η κινητήρια δύναμη της σφαγής των αφρικα-

νικών ελεφάντων. Περισσότερα εδώ 

Είναι σημαντικό για τις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των 

τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυναμικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για παράδειγμα, όπου οι μεγάλες αποστάσεις και τα πυκνά δάση εί-

ναι δυνατόν να μειώσουν το χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η εισαγωγή μη επαν-

δρωμένων εναέριων οχημάτων είχε άμεσο αντίκτυπο. Περισσότερα εδώ 

Είναι τα φανάρια ρύθμισης της κυκλοφορίας ρυπογόνα; Μια πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει πως τα φα-
νάρια στους δρόμους λειτουργούν και ως σημεία υψηλής ρύπανσης. Περισσότερα εδώ  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τα κράτη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης σε ενίσχυση του εμβολιασμού κατά της ιλα-

ράς. Περισσότερα από 22.000 κρούσματα έχουν εμφανιστεί 

στην ήπειρο μετά το 2014. Το ξέσπασμα της νόσου έχει  

πλήξει επίσης τη Γεωργία και το Καζακστάν.  

Περισσότερα εδώ 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2818&ArticleID=11152&l=en
http://rt.com/news/235603-nasa-dust-sahara-amazon/
http://www.marineinsight.com/shipping-news/jordan-israel-agree-900-million-red-sea-dead-sea-project/
http://globalflare.com/san-francisco-becomes-the-first-city-to-ban-sale-of-plastic-bottles/
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/27/china-bans-ivory-carving-imports-for-a-year
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50155#.VOyEF_msVyM
http://www.kathimerini.gr/804581/article/epikairothta/perivallon/kayta-shmeia-yyhlhs-rypanshs-oi-kokkinoi-shmatodotes
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/whoeurope-calls-for-scaled-up-vaccination-against-measles
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Έρευνα:-Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Η είδηση της εβδομάδας 

Ο «πόλεμος» του καπνού 

 

Στις 27 Φεβρουαρίου η Σύμβαση-Πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού 

(WHO FCTC) γιόρτασε τα 10 χρόνια από τη θέση της σε ισχύ. Πρόκειται για μια συνθήκη που αγκαλιάστηκε ταχύ-

τατα από τα Κράτη του ΟΗΕ, η πρώτη που οι διαπραγματεύσεις της πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, 

απαριθμώντας έως σήμερα 180 συμβαλλόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί-

που δηλαδή το 90% του πληθυσμού. Η συνθήκη συνδυάζει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση της 

ζήτησης σε σχέση με τα προϊόντα καπνού, αλλά και τη μείωση της προσφοράς τους, ελαττώνοντας για παράδειγ-

μα την ποσότητα του καπνού που καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο, καθώς και το εμπόριο των προϊόντων καπνού. 

Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, η συνθήκη αδιαμφισβήτητα αποτελεί το πιο ισχυρό προληπτικό μέσο 

για τη δημόσια υγεία, αποτρέποντας τον εθισμό σε ένα θανάσιμο προϊόν.  

Σύμφωνα με τον απολογισμό της δεκαετίας, το 80% των συμβαλλόμενων μερών έχουν ενισχύσει τη νομο-

θεσία τους για τον έλεγχο του καπνού, με το κόστος ενός πακέτου τσιγάρων να έχει, κατά μέσο όρο, αυξηθεί κατά 

150%. Κάποιες χώρες έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους, καθιστώντας το ως μη κοινωνικά 

αποδεκτό. Τα γραφικά με τα προειδοποιητικά μηνύματα για την υγεία καλύπτουν πλέον περίπου το 75-85% των 

πακέτων. Παρόλα αυτά, οι καπνοβιομηχανίες, συνεχίζουν να δαπανούν εκατομμύρια για διαφήμιση και προώθη-

ση των προϊόντων τους, με αντιστάσεις να εμφανίζονται και από τους μηχανισμούς ελέγχου των κρατών-μελών. 

Το Νοέμβριο του 2012 υιοθετήθηκε το πρώτο εξειδικευτικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την εξάλειψη 

του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, το οποίο ωστόσο δεν έχει τεθεί σε ισχύ καθώς έχει επικυρωθεί από 6 μόνο 

κράτη. Το πρωτόκολλο είναι ανοικτό σε όλα τα συμβαλλόμενα μέλη της Σύμβασης, και έχει ως στόχο την αντιμε-

τώπιση του λαθρεμπορίου και άλλων ειδών παράνομου εμπορίου, που αποτελούν σοβαρούς κίνδυνους για τη 

δημόσια υγεία. Το ζήτημα αυτό έχει επιλεγεί και ως κεντρική θεματική για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνί-

σματος 2015 (31 Μαΐου), με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να αποτελέσει έναυσμα για την ενημέρωση σχετικά 

με τους κινδύνους για την υγεία, αλλά και την προώθηση της κύρωσης του πρωτοκόλλου για την έγκαιρη έναρξη 

της ισχύος του. 

 

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

