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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #92 
Περίοδος: 15/11/2015-29/11/2015 

«Με μια ανάσα: Η Ελλάδα κάτω από την θάλασσα». Η εντυπωσιακή 
έκθεση ανοίγει τις πύλες της στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 6 

Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.  
 

«Oι ΗΠΑ όχι μόνο αναγνωρίζουν τον ρόλο τους στη συμβολή των 
εκπομπών, αλλά έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ευθύνη που τους 
αναλογεί. Κανένα έθνος - μικρό ή μεγάλο, πλούσιο ή φτωχό - δεν 
έχει ανοσία. Γνωρίζουμε ότι πολλά έθνη έχουν συμβάλει ελάχιστα 
στην κλιματική αλλαγή, αλλά θα είναι τα πρώτα που θα αισθαν-

θούν τις πιο καταστροφικές επιπτώσεις», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Ομπάμα στο Παρίσι στην έναρξη των 
συνομιλιών. Περισσότερα εδώ  

«Σας καλώ να επιλέξετε την οδό του συμβιβασμού και της συναίνεσης σε αυτές τις διαπραγματεύ-
σεις», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας. Με περισσότερες από 180 χώρες να έχουν ήδη υποβάλει τα ε-

θνικά σχέδια για το κλίμα τους, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το 
100% των παγκόσμιων εκπομπών, υπογράμμισε ότι είναι μια 
καλή αρχή, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα αν θέ-
λουμε να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρα-
σίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα εδώ  

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας έχει ξεκινήσει μια διεθνή συμμαχία για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας με 
πάνω από 120 χώρες. Η ηλιακή τεχνολογία εξελίσσεται, το κόστος μειώνεται και η συνδεσιμότητα δικτύ-

ου βελτιώνεται. Περισσότερα εδώ  

 Υπηρεσίες του ΟΗΕ ζυγίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενόψει της διάσκεψης του Παρισιού. 
Τι υποστηρίζει ο FAO; Tι πιστεύει ο WMO; Περισσότερα εδώ  

Μέχρι στιγμής, οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περίπου το 93% όλων των πρόσθετων ενεργειών που 
παγιδεύονται από την αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Ήδη η απώλεια πε-
ρίπου 40% των κοραλλιογενών υφάλων του κόσμου, επιταχύνεται από μία σειρά παγκόσμιων προ-
κλήσεων. Πόσο σημαντικές θα είναι οι αποφάσεις στο Παρίσι για τους ωκεανούς; Περισσότερα εδώ  

Στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Κούβας. Η 
ιστορικά νέα αρχή μεταξύ ΗΠΑ-Κούβας εξε-
λίσσεται και στο επιστημονικό επίπεδο, με 
ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης για τα ιδιαίτερης σημασίας οι-
κοσυστήματα της χώρας, που συνδέονται με 
άλλα έθνη μέσω των ωκεάνιων ρευμάτων 
και τις μεταναστεύσεις των ζώων. Περισσότερα 

εδώ  

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=4589&cnode=209
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52666#.Vlyry3bhDIU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52683#.VlyrqHbhDIU
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/30/india-set-to-unveil-global-solar-alliance-of-120-countries-at-paris-climate-summit
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52671#.VlzDvnbhDIU
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/11/ocean_acidification_and_climate_change_at_the_paris_talks.html
http://sanctuaries.noaa.gov/news/nov15/us-and-cuba-to-cooperate-on-sister-sanctuaries.html
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Περισσότερα εδώ  

Ασία. Φέτος ήταν η χειρότερη χρονιά για τους εμπρησμούς από το 1997 εξαιτίας της συμβολής της ξηρα-
σίας που προκαλείται από το «Ελ Νίνιο». Από τον Ιούλιο οι δορυφόροι μέτρησαν πάνω από 50.000 πυρ-
καγιές σε όλη την Ινδονησία, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σουμάτρα και το Βόρνεο, ενώ συνολικά αποτε-
φρώθηκαν 20.883 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης. Νέφος κάλυψε για εβδομάδες την Νοτιοα-
νατολική Ασία, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και καταστροφές σε καλλιέργειες. Περισσότερα 

εδώ  

Αμαζόνιος. Από τα 15.000 και πλέον είδη δέντρων, το 36-57% είναι πιθανό να πληρούν ήδη τα κριτή-
ρια των απειλούμενων ειδών, που συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη Κόκκινη Λίστα του IUCN. Το 

τροπικό δάσος άρχισε να συρρικνώνεται τη δεκαετία του 1950, για χάρη της γεωργίας, της κτηνοτρο-
φίας και της ανάπτυξης, και μέχρι σήμερα έχει χάσει το 15% της αρχικής του έκτασης. Περισσότερα εδώ  

Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές το 2015; Από το 1995 έχουν στοιχίσει τη 
ζωή σε 606.000 άτομα, 30.000 κατά μέσο όρο τον χρόνο, με άλλα 4,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους να 

τραυματίζονται, να μένουν άστεγοι, ή να έχουν ανάγκη επείγουσας βοήθειας. Περισσότερα εδώ  

Τρία νέα κρούσματα του ιού Έμπολα 
έχουν επιβεβαιωθεί στη Λιβερία, λίγες 
εβδομάδες μετά την κήρυξης της λήξης 

της επιδημίας. Στη Λιβερία καταγράφηκαν 
συνολικά 10.600 κρούσματα, με 4.808 

θανάτους, ενώ η Σιέρα Λεόνε κηρύχθηκε 
απαλλαγμένη από τον ιό Έμπολα στις αρ-

χές Νοεμβρίου. Περισσότερα εδώ 

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας 
με τη βοήθεια αποδεικτικών στοιχείων πρόκει-
ται να εκδώσει πρόστιμο 1 εκατ. δολάρια 
στους φαλαινοθήρες στο ιαπωνικό φαλαινοθη-
ρικό στόλο που παρά τις αντίθετες συστάσεις 
συνέχισε τη σφαγή των φαλαινών στα προστα-
τευόμενα νερά του Νότιου Ωκεανού. Περισσότε-

ρα εδώ  

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τη φαλαι-
νοθηρία στην Ανταρκτική στις αρχές του επόμενου 
έτους μετά από ένα διάλειμμα που κράτησε περισσό-
τερο από ένα χρόνο. Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση 
με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιο-
σύνης (ICJ). Περισσότερα εδώ 

Η πρόσφατη απόφαση του Παλάου να τερματίσει 
την αλιεία έρχεται να βοηθήσει τους πληθυσμούς 

αρκετών ψαριών στην ανάκαμψη τους.  Πολλά 
είδη έχουν αποδεκατιστεί από τους διεθνείς α-
λιευτικούς στόλους (στην περίπτωση αυτή από 
την Ταϊβάν και την Ιαπωνία), που διαχειρίζονται 

χιλιάδες τόνους αλιευμάτων παγκοσμίως. Περισσό-

τερα εδώ 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.kathimerini.gr/839102/article/epikairothta/perivallon/terastia-perivallontikh-zhmia-apo-pyrkagies-sthn-asia
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500041154
http://www.kathimerini.gr/839653/article/epikairothta/kosmos/ohe-600000-peripoy-an8rwpoi-exasan-th-zwh-toys-apo-fysikes-katastrofes-thn-teleytaia-20etia
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500040952
http://www.marineinsight.com/shipping-news/japanese-whalers-fined-1-million-in-australian-court-case/
http://www.bbc.com/news/world-asia-34952538
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/17/palau-protects-marine-wealth-to-pay-for-its-future
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Η κατάρρευση δύο φραγμάτων σε ορυχείο 
της Βραζιλίας έχει διακόψει το πόσιμο νερό 
σε χιλιάδες σπίτια και το πυκνό πορτοκαλί 

ίζημα θα μπορούσε να καταστρέψει το οικο-
σύστημα για τα επόμενα χρόνια. Τοξικά υλι-

κά, όπως αρσενικό, βρέθηκαν στο νερό, μόλυ-
βδος, αλουμίνιο, χρώμιο, νικέλιο σε ποσοστά 
ιδιαίτερα αυξημένα σε διάφορα σημεία κατά 

μήκος του ποταμού. Περισσότερα εδώ  

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί για τα microplastics (σωματίδια μεγέθους έως 5 mm 
σε διάμετρο, που κατασκευάζονται από πλαστικό). Η κατάποση τους έχει αναφερθεί σε θαλάσσιους 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων πτη-
νών, ψαριών, μύδια, και ζωοπλαγκτόν. Όμως ακόμα και η ευ-
ρεία υιοθέτηση των προϊόντων που φέρουν την ένδειξη 
«βιοδιασπώμενο» δεν θα μειώσει σημαντικά τον όγκο των 
πλαστικών που εισέρχονται στον ωκεανό ή  τους κινδύνους 
που ενέχουν για το θαλάσσιο περιβάλλον, υπογράμμισε 
έκθεση του ΟΗΕ. Περισσότερα εδώ  

Ο αέρας κατά μήκος των ακτών γίνεται σε μεγάλο βαθμό ρυπογόνος εξαιτίας των επικίνδυνων επίπεδων 
των νανοσωματιδίων από τη θαλάσσια κυκλοφορία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.  Σχεδόν το ήμισυ των 
μετρούμενων σωματιδίων προκύπτουν από τις εκπομπές της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ το υπόλοιπο 
θεωρείται ότι είναι κυρίως από τα αυτοκίνητα, αλλά και την καύση της βιομάζας, βιομηχανίες και φυσι-
κών σωματιδίων από τη θάλασσα. Περισσότερα εδώ  

Animation που συμπυκνώνουν 25 χρόνια 
δορυφορικών εικόνων σε ένα μόλις δευτε-
ρόλεπτο αποκαλύπτουν τη σύνθετη συμπε-

ριφορά και τη ροή των παγετώνων στην 
οροσειρά Karakoram στην Ασία. Οι δορυ-
φόροι είναι το μόνο ρεαλιστικό μέσο που 

παρατηρεί τις αλλαγές συστηματικά και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε α-
πομακρυσμένες περιοχές όπως αυτή ορο-

σειρά. Περισσότερα εδώ  

Ερευνητικό σκάφος της Αυστραλίας ανακάλυψε 
ανενεργά ηφαίστεια πιθανό 50 εκατομμυρίων 
ετών, 250 χλμ από τις ακτές του Σίδνεϊ στα 4,900 
μέτρα. Τα τέσσερα ηφαίστεια σχηματίστηκαν με-
τά από μια έκρηξη ηφαίστειου, σχηματίζοντας 
ένα κρατήρα. Ο μεγαλύτερος είναι 1,5 χιλιόμετρα 
και υψώνεται 700 μέτρα από τον πυθμένα της 
θάλασσας. Περισσότερα εδώ  

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324
http://www.reuters.com/article/2015/11/15/us-brazil-damburst-environment-idUSKCN0T40PY20151115#l3kV54yrB0FdVpWa.97
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26854&ArticleID=35564&l=en
http://www.enn.com/ecosystems/article/49172
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Timelapse_from_space_reveals_glacier_in_motion
http://www.hydro-international.com/content/article/discovery-of-old-volcano-cluster-off-sydney

