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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ # 05 
Περίοδος: 14/12-20/12/2012 

Ημερίδα με θέμα  

"Δικαστική προστασία του περιβάλλοντος & ευθύνη από περιβαλλοντική ζημία"  

Οι ομιλίες των κ.κ. Μπρεδήμα, Αλεξόπουλου και Μπάλια στο πλαίσιο της ημερίδας που συνδιορ-

γανώθηκε από το ΕΚΕΠΕΚ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Πε-

ριβάλλοντος στις 12/12/2012 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=198 

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας, σας ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές! 

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής  

στην εξαφάνιση του πολιτισμού των Μάγια 

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/12/12/

did_climate_change_cause_the_original_mayan_apocalypse  

http://

www.scidev.net/en/

agriculture-and-

environment/desert-

science/news/

agricultural-research-

key-to-easing-climate-

change-impacts-.html 

Ανανέωση της Σύμβασης της Τεχε-

ράνης με ένα νέο πρωτόκολλο για 

την ρύπανση από χερσαίες πηγές 

και δραστηριότητες στην Κασπία 

Θάλασσα 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=43763&Cr=Caspian&Cr1=#.UN

CrKuRyEjk 

 Η υποβάθμιση του θαλασσίου πε-

ριβάλλοντος και η άμεση ανάγκη 

για επενδύσεις 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=43780&Cr=undp&Cr1=#.UNCrF-RyEjk 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση των νοικοκυριών.  

Το μαγείρεμα σκοτώνει; 

http://www.unfoundation.org/news-and-media/press-

releases/2012/new-study-estimates-4-million-deaths-from-

cookstoves.html 

Tεχνολογία και Περιβάλλον 

 H επανάσταση της «τεχνολογίας» στην Βραζιλία. Σώ-

ζοντας τα δάση με ένα κλικ… 

http://www.huffingtonpost.com/2012/12/16/bvrio-brazil-forest-

protection-_n_2309726.html?utm_hp_ref=green 

Παρατήρηση των υδάτινων πόρων στην Μεσόγειο 

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/

Monitoring_water_resources_in_the_Mediterranean  

Η γεωργία κερδίζει 

έδαφος στην  

κλιματική πολιτική 
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Ενώ τα σχέδια για δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα ναυαγούν, ο άνθρακας 

θα αποτελεί πιθανόν έως το 2022 την κύρια πηγή ενέργειας ξεπερνώντας το πετρέλαιο, σύμ-

φωνα με έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας  

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20770245 

 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική της 

Ε.Ε. Θα μειωθεί η υπεραλίευ-

ση; 

http://www.guardian.co.uk/

commentisfree/2012/dec/17/

overfishing-environmental-challenge-

european-commission ; 

 Νέα είδη εισβάλλουν στο τοπίο της Ανταρκτικής 

http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-20713186 

Το διεθνές εμπόριο των κοραλλιών 

.http://green.blogs.nytimes.com/2012/12/17/finding-a-place

-for-coral-farms-in-a-changing-ocean/ 

Η αναδάσωση ιθαγενών ειδών δένδρων πε-

ρισσότερο αποτελεσματική στην επιβρά-

δυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-

environment/deforestation/news/indigenous-

biodiversity-crucial-to-forest-futures-1.html  

 Οι παράκτιες μεγαλουπόλεις σε κίνδυνο 

http://e360.yale.edu/feature/megacities_face_increasing_risk_as_sea_levels_rise/2602/ 

Το Μπαγκλαντές υποδέχεται ένα νέο σύστημα ασφάλι-

σης στις παράκτιες περιοχές το-

υ, σε μια προσπάθεια στήριξης 

των ψαράδων του με άμεσα ο-

φέλη για όλη την κοινότητα 

http://www.trust.org/alertnet/news/

bangladesh-launches-community-

insurance-for-2-million-fishermen  

Μεταφέροντας τα σωστά στοιχεία στους κατάλληλους χρήστες. 

Η δημοσιογραφική κάλυψη της κλιματικής αλλαγής 

http://www.scidev.net/en/science-communication/science-journalism/opinions/in-perspective-a-fatal-gap-between-

science-and-policy--1.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=en_opinions 

Το άλλο πρόσωπο του κινδύνου: οι χρόνιες ασθένειες 

ξεπερνούν σε θνησιμότητα τις μεταδιδόμενες 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/

top-global-killers-mapped.html  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Απόλυτη προτεραιότητα η απόκτηση ταυτότητας για  

το ελληνικό πράσινο κίνημα 

 

Το ελληνικό πράσινο κίνημα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του μετά την α-

πό δεκαετίας επαδυνάμωση του. Σε συνθήκες όξυνσης της πολιτικής-

κομματικής αντιπαράθεσης εν μέσω βαθιάς κρίσης δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστο, αν και η ρευστοποίηση της πολιτικής επιρροής του δεν ήταν εκ των προτέρων δεδομένη. 

Οι φετινές διπλές εθνικές εκλογές ακύρωσαν τις ελπίδες των Οικολόγων Πράσινων για εκπροσώπηση 

τους στην ελληνική Βουλή. Αποτέλεσμα, το ξέσπασμα εσωκομματικής κρίσης εδραιωμένης τόσο στο 

έδαφος των προσωπικών αντιπαραθέσεων όσο και σε πραγματικές διαφορές ιδεολογικοπολιτικού χα-

ρακτήρα.  

Εκπρόσωποι άλλων πράσινων πτυχών του οικολογικού κινήματος έχουν ενταχθεί στα κόμματα της ευρύ-

τερης αριστεράς ή εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικά απομονωμένοι, μένοντας στο περιθώριο της 

σημερινής πολιτικής ατζέντας, ακόμα κι αυτής των ίδιων των κομμάτων τους. Κι αυτό, κυρίως, λόγω της 

μονοπώλησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την περί μνημονίων συζήτηση και την κατά κανόνα φο-

βική διαχείρισή της συνολικότερα από το πράσινο κίνημα. 

Το σημαντικότερο, η αναγκαιότητα προώθησης παραγωγικών προτύπων και πρακτικών οικολογικής 

προσέγγισης και βιώσιμης ανάπτυξης έχουν περάσει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου με αφορμή 

την κρίση, αντί η κρίση να αξιοποιηθεί για την κατίσχυση ενός ριζικά νέου παραγωγικού μοντέλου.  

Εντός του πράσινου κινήματος, όμως, υπάρχει και ένα αμιγώς ιδεολογικής υφής ζήτημα. Αυτό συνίστα-

ται στις δύο ριζικά διαφορετικές όψεις του, την ριζοσπαστική πολιτική οικολογική και την πιο φιλελεύ-

θερη και θεσμική/εργαλειακή προσέγγιση. 

Η μέχρι τώρα μη απόδραση από τη βαλτώδη κατάσταση του διαιωνιζόμενου πράσινου ιδεολογικού ζη-

τήματος αποτελεί ως ένα βαθμό και αιτία της κατ’ ουσίαν προσωποποίησης συχνά - πυκνά «εμφύλιων» 

διαμαχών στον πολιτικοοικολογικό και περιβαλλοντικό χώρο. Η απόκτηση ειδικότερης πολιτικής ταυτό-

τητας αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημα για το ελληνικό πράσινο κίνημα συνολικά. 

 

Αλέξης Μαυραγάνης, Πολιτικός Επιστήμονας, ΜΑ «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυ-

ξη», τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

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

