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Πόροι για την ∆ιαχείριση των
Καταστροφών και τον
Μετασχηµατισµό Βίαιων
Συγκρούσεων
Ι. Εκθέσεις, Βιβλιοκριτικές, Άρθρα,
Βιβλία και Εργασίες σχετικά µε τις
Καταστροφές
1. 2008 Ετήσια Έκθεση, Disaster Research
Center, University of Delaware. Μεταξύ
άλλων, η έκθεση καλύπτει ερευνητικές
δραστηριότητες, προγράµµατα πεδίου, εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών, κοινωνικές
δραστηριότητες, νέες εκδόσεις (Νέα βιβλία,
∆ιατριβές, Μονογραφίες, Άρθρα, Κείµενα
Εργασίας ,) καθώς και τις δραστηριότητες της
βιβλιοθήκης που αφορούν τη συλλογή
Quarantelli. Για την πλήρη έκθεση:
www.udel.edu/DRC και drc-mail@udel.edu
2. «Copenhagen: Seattle Grows Up»
(«Κοπεγχάγη: Το Σιάτλ Ωριµάζει») της
Ναόµη Κλάϊν. Στο άρθρο της, η Ναόµη Κλάϊν
υπογραµµίζει τις διαφορές µεταξύ της µαζικής
διαµαρτυρίας στο Σιάτλ και της παγκόσµιας
κινητοποίησης εν όψει της συνάντησης της
Κοπεγχάγης το ∆εκέµβριο του 2009. Η εµπορευµατοποίηση του «διοξειδίου του άνθρακα»
και η ιδέα των δασών ως «καταβοθρών του
διοξειδίου του άνθρακα» δεν θα διασφαλίσουν
την «κλιµατική δικαιοσύνη». Προκρίνει,
µεταξύ άλλων µέτρων, αποκεντρωµένα µικρήςκλίµακας έργα παραγωγής ενέργειας, µείωση
των προστατευτικών µέτρων για την πράσινη
τεχνολογία, αποζηµιώσεις φτωχών χωρών κτλ.
Source: The Nation, 30, November 2009.
http://www.thenation.com/doc/20091130/klein.
Το πλήρες άρθρο της Κλάϊν, στα αγγλικά, έχει
επίσης αναδηµοσιευτεί στο ηλεκτρονικό
δελτίο, Emergencies Bulletin, Nos. 2/3, της
ιστοσελίδας www.erc.gr.

Andrew http://sallyandrew.findhornpress.com)
από τον ‘Ιλαν Κέλµαν. Center for International Climate and Environmental Research,
Oslo. http://www.ilankelman.org/ contact.html.
Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Κέλµαν, “….Οι βασικές
προσεγγίσεις που παρατίθενται στο Fire Dogs
επενδύονται µε µια δόση υγιούς ρεαλισµού.
Ενδεικτικές είναι οι λακωνικές περιγραφές των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των
βιοκαυσίµων, η αιχµαλωσία και αποθήκευση
του διοξειδίου του άνθρακα. Η Andrew θέτει
τα απαραίτητα ερωτήµατα σχετικά µε την
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και στη
συνέχεια επισηµαίνει τη σηµασία των εναλλακτικών µορφών εκµετάλλευσης της αιολικής
ενέργειας. Έτσι, το βιβλίο δεν µας ακινητοποιεί µε τη δηµιουργία συναισθηµάτων
φόβου και απελπισίας. Κατανοεί το πρόβληµα,
το προσωποποιεί, και ρεαλιστικά µας εξηγεί τι
µπορεί και τι δεν µπορεί - τι πρέπει και τι δεν
πρέπει – να γίνει» Το πλήρες αγγλικό κείµενο
της βιβλιοκριτικής του ∆ρ. Κέλµαν έχει
αναδηµοσιευτεί στο ηλεκτρονικό δελτίο,
Emergencies Bulletin, Nos. 2/3, της ιστοσελίδας: www.erc.gr.
4. Γενικές Επιδράσεις και Επιπτώσεις του
Πυρηνικού Ατυχήµατος που Εκδηλώθηκε
στο Τσέρνοµπίλ της Ουκρανίας, 26/04/1986.
Μια περιεκτική και κριτική παρουσίαση από
την «Swiss Agency for Development and
Cooperation”5 των σωρευτικών υγειονοµικών,
δηµογραφικών/κοινωνικών, ψυχολογικών και
ενεργειακών επιδράσεων του ατυχήµατος 20
χρόνια µετά. Ειδικότερη έµφαση δίνεται στις
τρεις άµεσα εµπλεκόµενες χώρες – την Ρωσία,
Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Η παράθεση
των επιδράσεων βασίζεται σε µελέτες ειδικών
και εµπειρογνωµόνων, µε τους οποίους
υπάρχει και on-line σύνδεση. Για µια
λεπτοµερέστερη ανάλυση των επιδράσεων
στους παραπάνω τέσσερις τοµείς, στα αγγλικά,
ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να κατευθυνθεί
στο ηλεκτρονικό δελτίο, Emergencies Bulletin,
Nos. 2/3, της ιστοσελίδας (www.erc.gr). Για
5

3. Βιβλιοκριτική του βιβλίου, The Fire Dogs
of Climate Change: An Inspirational Call to
Action, Findhorn Press, 2009 της Sally

Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC)– The International Communications Platform for
the Long-term Consequences of the Chernobyl Disaster),
Bern, Switzerland

