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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ # 08 
Περίοδος: 18/1-24/1/2013 

Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση ημερίδας από τη WWF Ελλάς με θέμα: «Η 

Ελλάδα τότε και τώρα: Διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007», 

την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 9:30 στην αίθουσα τελετών του Χαροκόπει-

ου Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.wwf.gr/  

Διεθνές Περιβαλλοντικό Έγκλημα 

http://na.unep.net/api/geas/articles/
getArticleHtmlWithArticleIDScript.php?article_id=95 

Think, Εat, Save-νέα εκστρατεία για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων από το FAO και το 

UNEP 

http://www.fao.org/news/story/en/item/168515/icode/  

Ανάπτυξη σχεδίων για τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα από  

Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες.  

Νέα μόδα ή απαραίτητη στρατηγική; 

http://www.iied.org/low-carbon-resilience-least-developed-

countries-panacea-address-climate-change 

Ο IMO και η ναυτιλιακή βιομηχανία  

ενθαρρύνουν την συνεχιζόμενη εφαρμογή μέτρων 

κατά της πειρατείας 

http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/05-

piracy.aspx 

Ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών  

για τα νησιά του Ειρηνικού 

http://www.yokwe.net/index.php?

module=News&func=display&sid=3132 

Το πάθημα που δεν έγινε μάθημα 

 για την Ε.Ε. 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/
jan/23/europe-failed-learn-environmental-lessons  
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NASA και ESA συνεργάζονται για την κατασκευή της ε-

πόμενης διαστημικής κάψουλας 

http://www.allvoices.com/contributed-news/13830125-us-and-
europe-ink-deal-to-develop-next-generation-space-capsules 
 
 
 
Πόσοι πλανήτες υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα; 

http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2013/01/

Did_you_know_How_many_planets_exist_in_our_solar_system 

Νέα ομάδα εργασίας συστήνεται από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη μελέτη στόχων 

αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης, υλοποιώντας άλλη μία δέσμευση του 

Rio+20 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43981&Cr=sustainable+development&Cr1=#.UP_i0R1O4wz  

Μπορεί το νερό να γίνει η επόμενη μεγάλη αγορά; 

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-

matters/2013/jan/18/rivers-lakes-wetlands-water-market  

Ερημοποίηση: πώς οι ελιές συμβάλλουν στην ανάσχεση του φαινόμενου 

http://www.enn.com/climate/article/45473  

Κλιματική Πολιτική σε ΗΠΑ: Θα αλλάξει 

κάτι στην δεύτερη θητεία του προέδρου 

Ομπάμα; 

http://www.reuters.com/article/2013/01/23/us-

climate-change-obama-idUSBRE90M05520130123  

Μία από τις μεγαλύτερες αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουί-

νων ανακαλύφθηκε από ερευνητές στην Ανταρκτική 

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/13/130118-

emperor-penguin-antarctic-climate-change-animals-science/ 

Deepwater Horizon: μια ολοκληρωμένη ανάλυση 

http://www.ocean-news.com/the-news/2494-research-
response-for-future-oil-spills-lessons-learned-from-deepwater-
horizon  

Ο μαύρος άνθρακας και ο 

ρόλος του στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη 

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

carl_zimmer_black_carbon_and_global

_warming_worse_than_thought/2611/  
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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 

Αυτόχθονες πληθυσμοί και κλιματική αλλαγή 

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι λαοί, οι οποίοι διαβιούν ως επί το πλείστον σε 

απομακρυσμένες περιοχές όπως τα μικρά νησιωτικά κράτη και ο Αρκτικός Κύκλος. 

Διακρίνονται από ένα αριθμό χαρακτηριστικών που τους καθιστά μοναδικούς 

όπως-μεταξύ άλλων-η σύνδεση τους με τον πολιτισμό και τη γη τους, ο παρθένος τρόπος ζωής τους, η 

γλώσσα, τα ήθη και έθιμα τους. 

Οι περιοχές όπου ζουν οι πληθυσμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και τις επιπ-

τώσεις της. Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι ενώ οι ίδιοι εφαρμόζουν τους πλέον βιώσιμους τρό-

πους ζωής καλούνται να αντιμετωπίσουν πρώτοι τις επιπτώσεις ενός φαινομένου στο οποίο ελάχιστα 

έχουν συνεισφέρει και το οποίο απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη. Οι ελλιπείς τους επιστημονικές γνώ-

σεις, η περιορισμένη οικονομική και τεχνική τους δυνατότητα, η έντονη ευπάθεια των φυσικών τους οι-

κοσυστημάτων, από τα οποία εξαρτάται η καθημερινότητα τους και η ανεπαρκής εφαρμογή των δικαιω-

μάτων τους-δεδομένου ότι στερούνται του στάτους κράτους και παρά την παραγωγή κειμένων όπως η 

πρόσφατη Διακήρυξη των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων(2007)- είναι μερικές μόνο από τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη μάχη. 

Το βασικότερο όπλο τους αποτελεί η παραδοσιακή τους γνώση που απορρέει από τα εκατοντάδες χρό-

νια παρατήρησης της φύσης. Πρόκειται για ένα είδος γνώσης που σήμερα οι επιστήμονες προσπαθούν 

να χρησιμοποιήσουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από αυτή τη γνώ-

ση έχουν καταφέρει να προσαρμόσουν τη ζωή τους στις εκάστοτε αλλαγές και να επιβιώσουν ανά τους 

αιώνες. Η προσαρμογή φαίνεται να είναι η διαδικασία που πρέπει να εφαρμόσουν και τώρα. Ωστόσο, 

παρά την πρόδηλη χρησιμότητα της, η παραδοσιακή γνώση φαίνεται πως πλέον δεν επαρκεί λόγω του 

μεγέθους αλλά και της ταχύτητας των αλλαγών. 

Η συνδρομή της επιστημονικής γνώσης, η χορήγηση υλικοτεχνικής βοήθειας αλλά και η απόδοση μεγα-

λύτερης και ουσιαστικότερης προσοχής στα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους από τη διεθνή κοινό-

τητα είναι απαραίτητα. Με δεδομένο ότι οι πληθυσμοί αυτοί και οι περιοχές τους αποτελούν ένα βαρό-

μετρο για όλο τον πλανήτη στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής θα ήταν σώφρον να βοηθηθούν στην αν-

τιμετώπιση της και να εξεταστούν ως παραδείγματα. Εκτός λοιπόν από ηθικοί, πρακτικοί λόγοι επιβάλ-

λουν την ανάπτυξη της προσαρμοστικής ικανότητας τους, καθώς πέρα από τους ίδιους, για μία πλειάδα 

λόγων, σε δεύτερο επίπεδο κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ωφέλεια για ολόκληρο τον πλανήτη. 

Mιχαέλα Περάκη, Διεθνολόγος,  

ΜΑ «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη», τμήμα ΔΕΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Γνώμες Νέων Επιστημόνων 

Videos: 

http://www.fao.org/news/video-clips/2012/mountainday2012/en/  

http://tvxs.gr/webtv/dialekseis/spazontas-ta-teixi-metaksy-sxoleioy-kai-koinonias 
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