ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο του διεθνές φεστιβάλ επιστημών «Γεωσυναντήσεις Νερο, αέρας, γη, φωτιά –
Παρατηρώντας τον πλανήτη» πραγματοποιείται διάλεξη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στις 31
Μαρτίου και ώρα 19:30 με θέμα
«Εξ αποστάσεως ανίχνευση ηφαιστειακών εκρήξεων και πυρκαγιών»

Δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ: http://www.ifa.gr/dmdocuments/GFA/GeoSynantiseis%202014.pdf

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #47
Περίοδος: 8/3/2014-14/3/2014

«Μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα για τις κλιματικές επιπτώσεις, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς
οικονομική στήριξη;»
Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, που βρίσκονται μεταξύ
εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική
αλλαγή, είναι παραγκωνισμένα από τα μεγαλύτερα κράτη
στον αγώνα για να πάρουν τα κονδύλια από τον ΟΗΕ που
προορίζονται για τη στήριξη της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο υπουργός φυσικών πόρων
Περισσότερα εδώ
του Τουβαλού.
Ενώ πολλοί φορείς χάραξης πολιτικής και στις πλούσιες χώρες του κόσμου συνεχίζουν να αρνούνται την
επείγουσα ανάγκη δράσης για την κλιματική αλλαγή, οι κυβερνήσεις των 48 Λιγότερο Ανεπτυγμένων
Χώρων προχωρούν σε σχέδια για την προσαρμογή, ή τουλάχιστον προσπαθούν. Περισσότερα εδώ
Ο FAO προτρέπει τις νησιωτικές χώρες του
Ειρηνικού να παράγουν πιο υγιή τοπικά τρόφιμα
σε ανταγωνιστικές τιμές ώστε να δημιουργήσουν
μια βιώσιμη αγορά για τους τοπικούς παραγωγούς
τροφίμων με τη μείωση της ζήτησης για τα
εισαγόμενα προϊόντα και ενθαρρύνει τις τοπικές
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα και κανονισμούς για
να συμβάλουν στην αναστροφή αυτής της τάσης.

Zero Hunger Challenge. Η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ
έχουν μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που
υποφέρουν από πείνα στις χώρες τους πάνω από
80%. Η Κίνα έχει επίσης επιτύχει τον ΑΣΧ της
μείωσης κατά το ήμισυ μέχρι το 2015, σύμφωνα με
αξιωματούχους του ΟΗΕ. Για το σύνολο της Ασίας,
το ποσοστό της πείνας έχει μειωθεί από 24,1% το
1990-92, με 13,5% το 2011-13. Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η διάβρωση στον ποταμό
Βραχμαπούτρα κατέστρεψε 38 χωριά στην περιοχή. Η
μείωση του ποσού της χρηστικότητας της γης, σε
συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, είναι
τεράστια πίεση για τους κατοίκους της περιοχής. Η
διάβρωση προκαλεί έναν φαύλο κύκλο με τη γη να
συσσωρεύεται στην κοίτη του ποταμού ως ίζημα. Αυτό
οδηγεί σε απότομες αυξήσεις στη στάθμη του νερού
όταν βρέχει, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και
την εντατικοποίηση της διάβρωσης.
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Χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο, το Περού, ο
Μαυρίκιος, η Μογγολία και η Σενεγάλη πρόκειται να
ενισχύσουν τις οικονομίες τους μέσα από μετατόπιση
των επενδύσεων και των πολιτικών προς μια νέα
γενιά που περιλαμβάνει καθαρές τεχνολογίες και αποτελεσματικούς πόρους υποδομής, καλή λειτουργία
των οικοσυστημάτων και χρηστή διακυβέρνηση. Ένας τέτοιος μετασχηματισμός, υποστηρίζεται από τον
ΟΗΕ υπό την ηγεσία της δράσης σχετικά με την Πράσινη Οικονομία (PAGE), στοχεύοντας να επεκταθεί σε
συνολικά 30 χώρες έως το 2020. Περισσότερα εδώ
BRICs (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα). Αυτές οι τέσσερις χώρες φαινόταν ότι θα
κυριαρχούσαν στον οικονομικό τομέα. Tώρα κυριαρχούν οι PINEs (Φιλιππίνες, Ινδονησία,
Νιγηρία και η Αιθιοπία). Τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι χώρες; Κυρίως την ανακούφιση
της φτώχειας, έχοντας όλες πολύ καλές επιδόσεις έως τώρα. Περισσότερα εδώ
Μέλη του ΟΟΣΑ, σκέφτονται να τερματίσουν τη
βοήθεια στις πλουσιότερες αναπτυσσόμενες χώρες,
συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού και της
Βενεζουέλας, εν μέσω ανησυχιών ότι δεν φτάνουν
αρκετά χρήματα στις πιο ευάλωτες χώρες.
Περισσότερες από 145 χώρες, όπως το Μπαγκλαντές
και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά και η Κίνα
και η Τουρκία είναι σήμερα επιλέξιμες για να λάβουν
την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τους
κανόνες του ΟΟΣΑ. Μήπως ήρθε η ώρα να θεσπιστούν
νέα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι περισσότερα
χρήματα θα πηγαίνουν σε φτωχότερες χώρες;

Η ρύπανση από το όζον υπερέβη σημαντικά τα
όρια της ΕΕ για την προστασία της υγείας κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2013, . Οι πιο

Περισσότερα εδώ

προβληματικοί τομείς ήταν οι περιοχές της
Το UNDP για τη βελτίωση της διαχείρισης του
Μεσογείου και των Άλπεων. Σε ορισμένες
προϋπολογισμού στην Αφρική. Το πρόγραμμα
χώρες έως 2/5 του πληθυσμού εκτίθεται σε
υποστηρίζει 17 χώρες στη Δυτική και Κεντρική Αφρική επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια, αναφέρει η
και περιλαμβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
πολιτών, βουλευτές, πανεπιστήμια και δημόσιους
Περιβάλλοντος. Περισσότερα εδώ
φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών.
Μέρος αυτής της προσπάθειας θα να διεξάγεται μέσω online εκπαίδευση. Περισσότερα εδώ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για τη μείωση της χρήσης υδροφθορανθράκων, γνωστών ως
HFC, κατά 79% κάτω του μέσου όρου 2009-2012 έως το 2030. Πρόκειται για τον περιορισμό της χρήσης
των αέριων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται στα ψυγεία και τα κλιματιστικά, τα οποία έχουν ένα
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα.
Περισσότερα εδώ

Το Κοινοβούλιο της ΕΕ ψήφισε την Τετάρτη για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την έκθεση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφήνοντας εκτός
το σχιστολιθικό αέριο. Τα κράτη μέλη, όπως η Βρετανία και η Πολωνία πιέζουν σκληρά για την
ανάπτυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, θεωρώντας ότι είναι ένας τρόπος για να μειωθεί η
εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς και να μειώσει το ενεργειακό κόστος. Περισσότερα εδώ
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Η Είδηση της Εβδομάδας

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες για την όλο και πιο διευρυμένη αύξηση των υδάτων των
θαλασσών με συνεπακόλουθα αποτελέσματα τον κίνδυνο καταστροφής μεγάλων εκτάσεων και
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί όχι μόνο τις παράκτιες
περιοχές, αλλά και το ένα πέμπτο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και σημαντικά μνημεία του κόσμου θα μπορούσαν να χαθούν
λόγω της ανόδου, από τα πιο διάσημα μνημεία, το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, η Όπερα του
Σίδνεϊ (Αυστραλία), ο Πύργος του Λονδίνου και το Αβαείο του Γουέστμινστερ (Αγγλία) ή ο αρχαιολογικός
χώρος της Πομπηίας (Ιταλία).
Οι περισσότερες εκτιμήσεις για τον 21ο αιώνα τοποθετούν την άνοδο της στάθμης σε 91,44
εκατοστά έως 1 μέτρο και 23 εκατοστά αν η μέση θερμοκρασία του πλανήτη σημειώσει άνοδο κατά 1,1
έως 1,6 βαθμούς Κελσίου. Μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά μόλις 1 ° C απειλεί 40 απο 720
πολιτιστικά μνημεία ενεγράφησαν στον κατάλογο της UNESCO και μόνο το 0,7% της παγκόσμιας γης.
Τα αστικά κέντρα έχουν την πιθανότητα να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα, με το 90% του
αντίκτυπου να αναμένεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές (Μπριζ, Νάπολη, Ρίγα, Αγία
Πετρούπολη και Βενετία). Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι υποδομές
στις χαμηλού υψομέτρου παράκτιες περιοχές στις ΗΠΑ είναι ευάλωτες στην άνοδο της στάθμης της
θάλασσας, η οποία έχει ανέλθει κατά 20,32 εκατοστά από το 1880 έως σήμερα.
Επιπλέον, επτά νησιωτικές χώρες θα χάσουν το 50% της γης τους και ακόμη 35 θα χάσουν το 10%
της γης τους. Τέλος, 3-12 χώρες θα βιώσουν μια απώλεια περισσότερο από το ήμισυ της τρέχουσας
επιφάνειας της γης τους, 25-36 χώρες χάνουν τουλάχιστον 10% της επικράτειάς τους , και το 7% του
παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε περιοχές που θα είναι κάτω από σημερινό επίπεδο της
θάλασσας.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Κοινωνικό κεφάλαιο και παράκτιες αλιευτικές κοινότητες

Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο παίζει σημαντικό ρόλο στο βιοτικό
επίπεδο των αλιευτικών κοινοτήτων. Οι δεσμοί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών είναι η κινητήριος
δύναμη πίσω από τις παράκτιες αλιευτικές οικονομίες. Συνεπώς, οι επενδύσεις στις σχέσεις που
επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έχουν μεγάλες δυνατότητες να προσθέσουν αξία στα
εξεταζόμενα αλιεύματα, αναπτύσσοντας τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης πόρων. Αυξάνοντας το κοινωνικό
κεφάλαιο στην αλιευτική διαχείριση επηρεάζεται θετικά το κοινοτικό εισόδημα με πολλούς τρόπους,
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται το φυσικό κεφάλαιο μέσω της βιώσιμης
χρήσης του κοινού πόρου, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα των αλιευτικών νοικοκυριών και επιτρέποντας
σε περισσότερα νοικοκυριά να εισέλθουν στην αγορά.

Στην περιοχή των Φούρνων, οι τοπικοί αλιείς, έχοντας συνειδητοποιήσει την έκταση του
προβλήματος, έχουν αποπειραθεί να ιδρύσουν μια αυτοδιαχειριζόμενη ζώνη αλιείας, καθώς θεωρούν
ότι ένας αυτοδιαχειριζόμενος μηχανισμός είναι μονόδρομος για την προστασία των ενδιαιτημάτων και
των ιχθυαποθεμάτων από την παράνομη αλιεία και για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικής
ανάπτυξης. Η ίδρυση της αυτοδιαχειριζόμενης ζώνης αλιείας δύναται να προωθήσει σημαντικά την
τοπική επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης.

Στο ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος, οι τοπικές αρχές (Λιμενικό Σώμα, Γραφεία Αλιείας) έχουν έλλειψη
καταρτισμένου προσωπικού και εξοπλισμού για ικανοποιητικό έλεγχο της περιοχής δικαιοδοσίας τους
και, κατά συνέπεια, το μόνο διαθέσιμο μέσο προστασίας των τοπικών υδάτων που απομένει, είναι οι
ίδιοι οι παράκτιοι αλιείς. Διεθνώς, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων φέρει σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της απώλεια; θαλασσίων
και παράκτιων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Συνεπώς, η υιοθέτηση ενός συστήματος
κοινοτικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή τους θα είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου εντός της κοινότητας, ένα συστατικό εξαιρετικής
σημασίας για την τοπική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδανική για συλλογική δράση,
αφού τα αλιεύματα λειτουργούν ως ένα συλλογικό σύμβολο ανάμεσα στις αλληλεπιδράσεις εντός της
υπό εξέτασης κοινότητας και με ένα τέτοιο σύμβολο ταυτίζονται τα μέλη της κοινότητας. Αυτό το
σύμβολο δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των μελών της κοινότητας και τους συσπειρώνει, υποβοηθώντας
τις προσπάθειες για συνεργασία.
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Δημιουργώντας τοπικές συμπράξεις και αναπτύσσοντας κοινωνικό κεφάλαιο, οι τοπικές κοινότητες
δύνανται να εξυπηρετήσουν τα συλλογικά τους συμφέροντα και να προσελκύσουν την προσοχή του
κεντρικού κράτους. Η βασική αρχή της Κοινωνικής Οικονομίας, στην οποία ανήκουν οι τοπικές
συμπράξεις, δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους· αντίθετα, βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη και
μεγέθυνση. Η Κοινωνική Οικονομία δομείται πάνω σε σχέσεις δικτύωσης και παρέχει στους
συμμετέχοντες τα πλεονεκτήματα της άμεσης αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας έτσι λειτουργικές
σχέσεις εμπιστοσύνης. Γι' αυτό το λόγο, οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα τέτοιο σύστημα
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία. Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Οικονομία
ενισχύει την τοπική απασχόληση και επηρεάζει την ιδιωτική κατανάλωση, προωθώντας τα τοπικά
προϊόντα και υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας έτσι τα οικονομικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει
μια τοπική κοινότητα από μια τέτοια προσέγγιση.

Ωστόσο, μια κοινότητα δε μπορεί να επιτύχει το στόχο της απόλυτης αυτο-οργάνωσης και
αυτοδιαχείρισης. Είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις και ρυθμίσεις από το κράτος, καθώς το ίδιο το
κράτος θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εξάπλωση της Κοινωνικής Οικονομίας.
Επιπλέον, η απόλυτη εντοπιότητα της παραγωγής υλικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι πρακτικά
αδύνατη, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα. Συσχετίσεις με πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα εντός μιας τοπικής κοινότητας· τέτοιες
αλληλεπιδράσεις δύνανται να προκαλέσουν διάχυση γνώσης και τεχνολογίας. Συνεισφορές από
διάφορους φορείς, όπως το κράτος, πολυεθνικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και τοπικές
κοινότητες, χρειάζονται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών και επενδυτικών
σχεδίων. Διαφορετικά, θα υπάρξει εμφανής υπο-ανάπτυξη των περιφερειών.

Ειριάννα Βλαχοπούλου
Υπ. Διδάκτωρ, Εργαστήριο ΕΡΓΑΞΙΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υπότροφος MEXT, Yokohama National University

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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