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Περίοδος: 16/5/2015-23/5/2015 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα θα φιλοξενήσει συναντήσεις υψηλού επιπέδου και 
συναντήσεις εργασίας των ενδιαφερόμενων αντιπροσώπων  και εμπειρογνωμόνων από ο-

λόκληρη την Ευρώπη με ομιλητές επιτρόπους, διευθύνοντες σύμβουλους και ειδικούς. 
 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  

Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, υπο-
γράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Μπαν Κι-μουν στη Διεθνή Ημέρα 
για τη Βιοποικιλότητα καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει 
νέες δεσμεύσεις για τη μείωση του ποσοστού της απώλειας της 
βιοποικιλότητας ιδίως στην προετοιμασία των Ηνωμένων Εθνών 
για την υιοθέτηση ένα νέου σύνολου αναπτυξιακών στόχων.  
Περισσότερα εδώ  

Ούτε μία μελέτη για την κατάσταση της ορνιθοπανίδας, των προ-
στατευόμενων ειδών και των οικοτόπων, όπως επιβάλλεται από 
δύο κοινοτικές οδηγίες, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Στην πρώτη συ-
νολική έκθεση για τη βιοποικιλότητα στην Ε.Ε. που δημοσιοποίησεε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλ-
λοντος, η χώρα μας δεν εκπροσωπείται, την ώρα που ακόμη και μικρές χώρες είχαν υποβάλει 400, 500 ή 
περισσότερες από 1.000 μελέτες παρακολούθησης. Περισσότερα εδώ  

Οι εκτάσεις με βιολογικές καλλιέργειες φιλοξενούν μεγαλύτερη ποικιλία αγριόχορτων και επομένως 
μπορούν να συντηρήσουν και περισσότερα είδη ζώων. Μια νέα μελέτη, η οποία συνέκρινε βιολογικές 
και συμβατικές καλλιέργειες σιτηρών στη Γαλλία, δείχνει ότι η βιολογική γεωργία θα μπορούσε να συν-
δυαστεί με τη συμβατική προκειμένου να προστατευτεί η βιοποικιλότητα. Περισσότερα εδώ  

Ενώ οι γυναίκες υπολογίζεται ότι αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των 
ανθρώπων στον τομέα της αλιείας, το έργο τους συχνά δεν γίνεται 
αντιληπτό, με την πρόσβασή τους στις ευκαιρίες και τους πόρους 

να παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με τον FAO. Περισσότερα εδώ 

Μόνο ένα τέταρτο όλων των εργαζομένων παγκόσμια έχουν σταθερή εργασία, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας (ILO), που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Περισσότερα εδώ  

Tα πλοία σε πολικές περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρές διατάξεις για την ασφάλεια 

και το περιβάλλον, με προβλέψεις για ρύπανση από το πετρέλαιο και από επιβλαβείς υγρές ουσίες. Οι 

τροπολογίες καθιστούν τον κώδικα υποχρεωτικό από την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλο-

ντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Περισσότερα εδώ 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50931#.VWLuCvntmko
http://www.kathimerini.gr/816328/article/epikairothta/perivallon/kamia-ek8esh-apo-thn-ellada-gia-th-viopoikilothta
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231409300
http://www.fao.org/news/story/en/item/287247/icode/
http://www.kathimerini.gr/815868/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/ilo-molis-enas-stoys-tesseris-pagkosmiws-exei-sta8erh-ergasia
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/18-MEPC-polar-.aspx#.VVnLY_ntmko
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Περισσότερα εδώ  

Η διαρροή πετρελαίου από την πλατφόρμα που κατέρρευσε στον Κόλπο του Μεξικού είναι μεγαλύτερη 

από ό,τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια εταιρεία και θα μπορούσε να συνεχιστεί για έναν αιώνα, αποκαλύ-

πτει έρευνα του Associated Press. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αμερικανικές αρχές, το πετρέλαιο 

διαρρέει από τουλάχιστον μία από τις 25 γεωτρήσεις που θάφτηκαν από υποθαλάσσια κατολίσθηση στη 

διάρκεια του Κυκλώνα Ιβάν το 2004. Περισσότερα εδώ  

Ζημιές στα πνευμόνια και στους αδένες νε-
κρών μακρύρυγχων δελφινιών, που βρέθη-
καν κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού 
την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2010 και Δεκεμ-
βρίου 2012, ταιριάζουν με τον τύπο της κα-
ταστροφής που προκαλεί σε θαλάσσια θη-
λαστικά η έκθεση σε παράγωγα πετρελαίου, 
όπως τονίζει το πόρισμα νέας έκθεσης που 

δημοσιοποιήθηκε από ερευνητές της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Περισσότερα εδώ  

Το 95 % των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2014, με την ποιότητα των υδάτων στο 83 % των πε-
ριοχών να κρίνεται εξαιρετικής ποιότητας. Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο 
και τη Μάλτα διαθέτουν ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Τις χώρες αυτές ακολουθούν η Ελλάδα (97 %), η 
Κροατία (94 %) και η Γερμανία (90 %). Περισσότερα εδώ  

 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών δη-
μοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια που 
προβλέπουν μια σειρά από σαφείς συστάσεις για τους 

εταίρους κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ή 
προγραμμάτων πρόσβασης στην ενέργεια. Περισσότερα 

εδώ  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να επιταχυν-
θούν σημαντικά για να επιτευχθεί η καθολική πρόσβαση 

στην αειφόρο ενέργεια μέχρι το 2030, σύμφωνα με τα 
Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερα εδώ  

Το Πεκίνο θα κατασκευάσει 4 μονάδες ρεύματος και θέρμανσης φυσικού αερίου από το επόμενο έτος 
και θα κλείσει την τελευταία γεννήτρια άνθρακα από το 2017 ως μέρος της εκστρατείας που έχει ξεκινή-
σει. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231408994
http://www.kathimerini.gr/816347/article/epikairothta/perivallon/h-diarroh-petrelaioy-ypey8ynh-gia-ta-nekra-delfinia
http://www.eea.europa.eu/el/pressroom/newsreleases/ypsili-paramenei-i-poiotita-ton
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/05/19/undp-launches-new-energyplus-guidelines-to-support-sustainable-energy-for-all-/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50888#.VV3pavntmko
http://www.trust.org/item/20150522083040-qy7ak/?source=fiOtherNews3
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Η είδηση της εβδομάδας 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Η διαρροή του αγωγού της Σάντα Μπάρμπαρα, μια νέα περιβαλλοντική καταστροφή 

 

Χερσαίος αγωγός στη Σάντα Μπάρμπαρα διερράγη και ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100.000 γαλόνια 

αργού πετρελαίου διέρρευσαν στις παράκτιες εκτάσεις και στον ωκεανό αυτή την εβδομάδα, ξυπνώντας μνήμες 

από αντίστοιχο συμβάν του 1969. Ο υπόγειος αγωγός πετρελαίου μετέφερε 1.300 βαρέλια την ώρα, κάτω από το 

ανώτατο όριο χωρητικότητας που αντιστοιχεί σε 2.000 βαρέλια την ώρα. 

Μια αντίστοιχη πετρελαιοκηλίδα το Φεβρουάριο του 1969 στην ίδια περίπου περιοχή αποτέλεσε μία από τις 

χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Η κάλυψη του περιστατικού αυτού από τα ΜΜΕ 

ήταν τόσο εκτενής που γέννησε ένα ισχυρό περιβαλλοντικό κίνημα, μια σειρά από κανονισμούς ενάντια στη βιομη-

χανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ συνετέλεσε, επίσης, στη δημιουργία μιας νέας επιτροπής για την προ-

στασία των ακτών της Καλιφόρνιας. Μεταγενέστερα περιστατικά ρύπανσης μέσω πετρελαιοκηλίδας στις ΗΠΑ ήταν 

βέβαια αρκετά εκτενέστερα ως προς τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του ατυχήματος του Exxon Valdez, 

με 11.000.000 γαλόνια έξω από τις ακτές της Αλάσκας το 1989, αλλά και την πετρελαιοκηλίδα του Deepwater Hori-

zon με 210 εκατομμύρια γαλόνια στον Κόλπο του Μεξικού το 2010. Ωστόσο, η διαρροή του 1969 αποτέλεσε κομβι-

κό σημείο εξελίξεων, καθώς ενεργοποίησε ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο οδήγησε σε νέους ομοσπονδιακούς και πο-

λιτειακούς περιβαλλοντικούς νόμους και συνέβαλε στη δημιουργία του εορτασμού της πρώτης Ημέρας της Γης το 

επόμενο έτος. 

Η εταιρεία θεωρείται ως ένας από τους χειρότερους παραβάτες, με 175 ομοσπονδιακές παραβιάσεις ασφά-

λειας και συντήρησης από το 2006, που ευθύνονται για περισσότερες από 16.000 διαρροές βαρελιών και 23 εκα-

τομμύρια δολάρια υλικών ζημιών. Το περιστατικό της εβδομάδας αυτής ξεκίνησε με την ύπαρξη ενός σπασμένου 

σωλήνα στο έδαφος, ο οποίος διέρρευσε πάνω από 100.000 γαλόνια αργού πετρελαίου στη Νότια Καλιφόρνια, 

ενώ 21.000 γαλόνια αργού ξεχύθηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η PlainsAll American Pipeline στο βεβαρημένο παρελ-

θόν της έχει μεταξύ άλλων 10 ομοσπονδιακές περιβαλλοντικές παραβάσεις μεταξύ του 2004 και του 2007, όταν 

περίπου 273.420 γαλόνια αργού πετρελαίου εκχέονταν στα ύδατα και τις ακτές του Τέξας, την Οκλαχόμα και το 

Κάνσας.  

Η διαρροή έχει σκοτώσει έναν άγνωστο αριθμό αστακών, φυκιών και θαλάσσιων ασπονδύλων, σύμφωνα με 

αξιωματούχους, ενώ η προσπάθεια καθαρισμού βρίσκεται υπό εξέλιξη. 
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

 

Ο Ρόλος της Επιστήμης στην Εποχή του Περιβάλλοντος 

Οι επιστήμονες στην εποχή μας έχουν το προνόμιο να ικανοποιούν το πάθος τους για την επιστήμη και 

παράλληλα να απολαμβάνουν την ικανοποίηση προσφοράς στην ανθρωπότητα. Απολαμβάνοντας αυτά τα προνό-

μια, φυσικά, έπεται το βάρος της ευθύνης. Η επιστήμη έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα σε φαινομενικά μεγάλο 

βαθμό την κατανόηση του ανθρώπινου σώματος, του μυαλού, της γης καθώς και του σύμπαντος. Όμως, ενώ δια-

νύουμε ήδη τον 21ο αιώνα, οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν μεταστραφεί και η επιστήμη έχει την ευθύνη να τις 

αναγνωρίσει και αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις και να βρει λύσεις, όπως συνέβη στον προηγούμενο αιώνα. 

Ο κόσμος μας αλλάζει σημαντικά. Ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία το ίδιο και το ποσό των 

φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα στη γη αλλαγές με 

πρωτόγνωρο τρόπο. 

Αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία των παγκόσμιων περιβαλλοντικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα 

στην εποχή μας, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχουμε εισέλθει στην «Εποχή του Περιβάλλοντος». Αυτό γίνεται 

καλύτερα αντιληπτό αν αναλογιστεί κάποιος πόσο έχει διευρυνθεί η έννοια του «περιβαλλοντικού ζητήματος». 

Έχοντας κατά νου τη στενότητα της σχέσεις του άνθρώπου με το οικολογικό συστήματα του πλανήτη, παρουσιάζε-

ται πεντακάθαρα ότι πολλά ζητήματα που θεωρούνταν μέχρι τώρα άσχετα με το περιβάλλον πλέον συνδέονται 

άμεσα με αυτό. Η ανθρώπινη υγεία, η οικονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη καθώς και η εθνική ασφάλεια των κρα-

τών όλα τα παραπάνω ζητήματα έχουν σαφείς περιβαλλοντικές προεκτάσεις, το εύρος των οποίων δεν έχει διευ-

ρυνθεί διεξοδικά.  

Η επιστήμη είναι η επιδίωξη της γνώσης για το πως λειτουργεί ο κόσμος, μία επιδίωξη που βασίζεται στην 

έρευνα, τη λογική και την αξιολόγηση. Οι επιστήμονες εμπλέκονται με την επιστήμη διότι είναι περίεργοι στο να 

ανακαλύψουν γιατί τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, απολαμβάνουν να δίνουν λύσεις σε προβλήματα και επι-

θυμώντας να προσφέρουν κάτι χρήσιμο στις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές. Από την πλευρά της η κοινωνία 

υποστηρίζει την επιστήμη για τον απλό λόγο ότι απολαμβάνει οφέλη. Ο παραδοσιακός ρόλος της επιστήμης είναι 

να ανακαλύπτει, να επικοινωνεί τις ανακαλύψεις της, να εφαρμόζει τη γνώση που παράγει και να εκπαιδεύει την 

επόμενη γενιά επιστημόνων.  Η κοινωνία από την πλευρά της αναμένει δύο τινά από την επιστήμη, το πρώτο αφο-

ρά στην ανακάλυψη του κόσμου και την παραγωγή γνώσης με ανεξάρτητο τρόπο και το δεύτερο αφορά στην επί-

τευξη στόχων οι οποίοι έχουν οριστεί ως πολύ σημαντικοί από την κοινωνία. 

Η πληθώρα των βιολογικών, φυσικών, χημικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που λαμβάνουν 

χώρα στην εποχή μας καταδεικνύουν, επίσης, τη διαφοροποίηση των αναγκών της κοινωνίας όσον αφορά στην 

επιστημονική γνώση.  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Οι έρευνες πάνω στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα συνοψίζουν τα εξής συμπεράσματα: α) την 

επείγουσα ανάγκη για βελτίωση της κατανόησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό την προστασία, 

διαχείριση, και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, β) την πιο αποτελεσματική επικοινωνία της υπάρχουσας γνώ-

σης με το κοινό και τις ομάδες άσκησης πολιτικής, γ) την επιθυμία ανάπτυξης νέων τεχνολογιών με σκοπό τον πε-

ριορισμό του οικολογικού αποτυπώματος του σύγχρονού ανθρώπου και δ) την καλύτερη καθοδήγηση στη λήψη 

αποφάσεων, κυρίως σε περιπτώσεις αβεβαιότητας. 

Συνοψίζοντας, ο ρόλος της επιστήμης στην ανακάλυψη, επικοινωνία, χρήση της γνώσης καθώς και εκπαί-

δευση νέων επιστημόνων δεν έχει αλλάξει, όμως, έχουν μεταστραφεί σημαντικά οι ανάγκες της κοινωνίας. Η αυ-

ξανόμενη εξάπλωση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον πλανήτη απαιτεί καινούριες γνώσεις και εφαρμογές από την 

επιστήμη, ώστε να περιοριστεί ο ρυθμός με τον οποίο αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, να κατανοηθεί σαφέ-

στερα το γήινο οικοσύστημα και πως αυτό διαδρά με τους ανθρωπογενείς παράγοντες,  που ευθύνονται για τις 

παγκόσμιες αλλαγές και τη γνώση για τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Συμπερασματικά, η επιστήμη και οι φορείς της, επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές ενώσεις, 

είναι αναγκαίο να θεωρηθούν σαφέστερα κομμάτι της κοινωνίας και να αναλάβουν την ευθύνη όχι μόνο απέναντι 

στην ίδια την επιστήμη, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, η οποία παλεύει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις από 

τις παρενέργειες της αλόγιστης εκμετάλλευσης της φύσης. Οι επιστήμονες, λοιπόν, πρέπει να «συνηγηθούν», ως 

μέρη της κοινωνίας, του διαλόγου σχετικά με τις επιστημονικές προτεραιότητες, τις νέες θεσμικές διευθετήσεις 

και τη βελτίωση των μηχανισμών διάδοσης και αξιοποίησης  γνώσης με πιο ταχύ ρυθμό.    

 

 

Ειρήνη Στεφάνου, Υπ. Διδ. Παντείου Πανεπιστημίου, ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ 

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

