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Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο
του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4o υνϋδριο Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ &
Διαχεύριςησ
Με μεγάλθ επιτυχία διεξιχκθ για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά το Ρανελλινιο
Συνζδριο ‘Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ και
Διαχείριςθσ’ το οποίο διοργανϊνει το
Τμιμα μασ, μεταξφ 27 & 29 Μαΐου 2011,
ςτο
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Περιβαλλοντικι Προςταςία: αςφμβατοι
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Εκπαιδευτικι εκδρομι του

δρόμοι ι αναγκαίοι εταίροι;», και περιζλαβε
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πζντε διακριτζσ ςυνεδρίεσ, όπωσ για τθν

Επίςκεψθ από το «Συνιγορο του
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Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ, τθ ςχζςθ Οικονομικισ Θεωρίασ και Ρεριβάλλοντοσ, τθ

Ρολίτθ»

4

μεκοδολογικι προςζγγιςθ Ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ κ.α. Το

Δθμοςιεφςεισ
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ακροατιριο ιταν πολυπλθκζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςυνεδρίου ενϊ θ ςυμμετοχι

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ: Radiation &

των φοιτθτϊν του Τμιματόσ μασ ιταν ιδιαίτερα αυξθμζνθ. Θ πραγματοποίθςθ του

Climate
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Συνεδρίου κατζςτθ δυνατι με τθν ευγενικι χορθγία και υποςτιριξθ τθσ εταιρίασ

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: Warwick Fox
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Ρεριβαλλοντικό Φεςτιβάλ
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VODAFONE Ελλάσ & του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ‘Περιβαλλοντικι
Πολιτικι & Διαχείριςθ’ του Τμιματόσ μασ.

Το επόμενο Τεφχοσ του ‘Π & Φ’ κα

Στα πλαίςια του Συνεδρίου, ολοκλθρϊκθκε για το εφετινό ακαδθμαϊκό ζτοσ και θ

κυκλοφοριςει τον Ιανουάριο 2012.

ςειρά προβολϊν περιβαλλοντικϊν ντοκιμαντζρ με τον τίτλο Βleu! τθν οποία
ξεκίνθςε το Τμιμα μασ το περαςμζνο φκινόπωρο. Ζτςι, το απόγευμα του Σαββάτου
28 Μαΐου προβλικθκε το βραβευμζνο ντοκιμαντζρ ΗΟΜΕ του Yann ArthusBertrand. Το ΘΟΜΕ ζκανε παγκόςμια πρεμιζρα ςτισ 5 Ιουνίου 2009 για τθν Θμζρα
του Ρεριβάλλοντοσ. Χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά εναζριεσ λιψεισ ςε πάνω από
50 χϊρεσ, θ ταινία πραγματεφεται τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ μασ
και τθν επίδραςθ που ζχει πάνω τθσ ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ μασ. Τα υπζροχα
πλάνα, θ εξαίςια μουςικι και οι ςκλθρζσ αλικειεσ του ντοκιμαντζρ κακιλωςαν το
κατάμεςτο Αμφικζατρο και ζδωςαν τροφι για ςκζψθ και προβλθματιςμό.
Κλείνοντασ, να ςθμειϊςουμε ότι τα πρακτικά του Συνεδρίου κα είναι διακζςιμα από
τθν ιςτοςελίδα του (http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2011.htm)
τον Οκτϊβριο 2011.

Συντακτικι Επιτροπι:
Κϊςτασ Θεοδϊρου
Πλγα-Ιωάννα Καλαντηι
Ιωςιφ Μποτετηάγιασ
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The Federation of Ecologists Alternatives
Iωσήφ Μποτετζάγιας (Lambert Academic Publishing, 2011)

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 ζνα μικρό κόμμα βρζκθκε για πρϊτθ φορά ςτα ζδρανα του
Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου: θ Ομοςπονδία Οικολογικϊν και Εναλλακτικϊν Οργανϊςεων, ι πιο
απλά «Οικολόγοι Εναλλακτικοί» (Ο.Ε.), το πρϊτο Ελλθνικό οικολογικό κόμμα. Τθν ιςτορία
αυτοφ του κόμματοσ πραγματεφεται το νζο βιβλίο του Επίκουρου Κακθγθτι του Τμιματόσ μασ
κ. Ιωςιφ Μποτετηάγια. Το βιβλίο βαςίηεται ςε εκτεταμζνθ ζρευνα αρχειακοφ υλικοφ και ςε
δεκάδεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ περιόδου εκείνθσ, πολλοί από τουσ οποίουσ
είναι και ςιμερα ενεργοί ςτο οικολογικό κίνθμα τθσ χϊρασ. Στισ ςελίδεσ του παρουςιάηονται και
αναλφονται θ εμφάνιςθ τθσ πολιτικισ οικολογίασ ςτθν Ελλάδα από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του
1970 και μετά, οι ηυμϊςεισ και διαδικαςίεσ οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία των Οικολόγων
Εναλλακτικϊν, θ ςφντομθ και ταραχϊδθσ ιςτορία τουσ, οι λόγοι κατάρρευςισ τουσ και θ
ςυνειςφορά τουσ ςτο ςφγχρονο Ελλθνικό περιβαλλοντικό κίνθμα.

Κατά 7,1% μειώθηκαν το 2009 ςε ςχέςη με το προηγούμενο έτοσ οι εκπομπέσ αερίων του θερμοκηπίου
ςτην Ε.Ε., ωσ αποτέλεςμα κυρίωσ τησ οικονομικήσ κρίςησ αλλά και τησ περαιτέρω ανάπτυξησ των
ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ. Η μείωςη για την Ελλάδα ήταν αντίςτοιχα 4,7%.

Εντατικό εμινϊριο για θϋματα Βιωςιμότητασ ςτη Ρουμανύα
Τα τελευταία τρία χρόνια, ςτουσ τελειόφοιτουσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου μασ προςφζρεται θ δυνατότθτα να
παρακολουκιςουν δωρεάν ζνα εξ αποςτάςεωσ μάκθμα ςε κζματα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, το
European Virtual Seminar (EVS, περιςςότερεσ πλθροφορίεσ εδϊ). Τo EVS ςυντονίηεται από το
Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ολλανδίασ και ςυμμετζχουν ςε αυτό πλειάδα ευρωπαϊκϊν
Ρανεπιςτθμίων. Το περαςμζνο Απρίλιο, οργανϊκθκε ςτα πλαίςια του EVS ζνα Εντατικό Σεμινάριο
ςε Θζματα Βιωςιμότθτασ από το Ρανεπιςτιμιο του Βουκουρεςτίου, με τθν οικονομικι
υποςτιριξθ του Erasmus Lifelong Learning Programme. Το δεκαπενκιμερο Σεμινάριο ζλαβε χϊρα
ςτο Συνεδριακό Κζντρο του Ρανεπιςτθμίου Βουκουρεςτίου ςτθν κωμόπολθ Sinaia, ζνα τουριςτικό
κζρετρο 120 χιλιόμετρα βόρεια του Βουκουρεςτίου. Ρρόκειται για μια περιοχι ςπάνιασ φυςικισ
ομορφιάσ, ςτθν οποία βρίςκεται και το φθμιςμζνο Κάςτρο Peleş.

Το Κάςτρο Peleş

Στο Σεμινάριο ςυμμετείχαν περίπου 30 φοιτθτζσ και 10 κακθγθτζσ από τθν Αυςτρία,
το Βζλγιο, τθν Ολλανδία, τθ ουμανία τθν Σλοβενία κακϊσ και 3 φοιτθτζσ και 1 μζλοσ
ΔΕΡ του Τμιματόσ μασ. Οι φοιτθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ μελζτεσπερίπτωςθσ (case-studies) τισ οποίεσ είχαν εκπονιςει ςτα πλαίςια του EVS τουσ
προθγοφμενουσ μινεσ, να παρακολουκιςουν ςειρά διαλζξεων ςε κζματα βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ τόςο από τουσ ςυνοδοφσ Κακθγθτζσ όςο και από Κακθγθτζσ του
Ρανεπιςτθμίου του Βουκουρεςτίου, να πραγματοποιιςουν ςειρά εκπαιδευτικϊν
εκδρομϊν και τζλοσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ εργαςίασ, να ςχεδιάςουν ζνα πλάνο
διαχείριςθσ για το παρακείμενο Εκνικό Πάρκο Piatra Craiului.
Μια ομάδα των ςυμμετεχόντων

Στισ πλζον αξιομνθμόνευτεσ ςτιγμζσ του δεκαπενκθμζρου ςυμπεριλαμβάνονται

αναμφίβολα θ επίςκεψθ ςτο Κάςτρο Bran, το «Κάςτρο του Δράκουλα» -μιασ και το Sinai βρίςκεται ςτα Καρπάκια!- και θ τυχαία, και άνευ
προβλθμάτων, ςυνάντθςθ με μια (μικρι) καφζ αρκοφδα κατά τθν εκδρομι ςε ζνα από τα παρακείμενα δάςθ.
Το Εντατικό Σεμινάριο πρόκειται να επαναλθφκεί και τθν προςεχι ακαδθμαϊκι χρονιά και ζτςι κα δοκεί θ ευκαιρία και ςε άλλουσ φοιτθτζσ μασ να
ςυμμετάςχουν. Κλείνοντασ, οφείλουμε να αναφερκοφμε ςτθν άριςτθ φιλοξενία των ουμάνων ςυναδζλφων και ειδικότερα του διοργανωτι &
εμπνευςτι του Σεμιναρίου, του Λζκτορα κου Alexander Andrasanu, Τμιμα Γεωλογίασ & Ραλαιοντολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Βουκουρεςτίου.

Βρϊβευςη του Ελληνογαλλικού ΠΜ «BIODIV»

Η Απόφοιτοσ
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Το Ελλθνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ» (BIODIV), που ιδρφκθκε
πριν από πζντε χρόνια από το Γαλλικό Πανεπιςτιμιο «Μονπελιζ ΙΙ» και τθ Σχολι Περιβάλλοντοσ, ζλαβε
προςφάτωσ μια ςθμαντικι διάκριςθ:

τθ ςιμανςθ του Μεςογειακοφ Γραφείου Νεότθτασ

(Mediterranean Office for Youth, ΜΟΥ, http://www.mediterraneanofficeforyouth.com/) μζχρι το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013/2014. Το ΜΟΥ είναι ζνασ νεοϊδρυκείσ οργανιςμόσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν 16
χϊρεσ τθσ Μεςογείου κι ζχει ωσ ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ των νζων (ιδιαίτερα των
φοιτθτϊν) και τθσ διάδοςθσ ιδεϊν, γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτο Μεςογειακό χϊρο. Το BIODIV
επιλζχκθκε μεταξφ άλλων διεκνϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων από ζνα διεκνζσ ςϊμα ειδικϊν που
ορίςτθκε για τον ςκοπό αυτό από το ΜΟΥ. Τα κριτιρια απόδοςθσ τθσ ςιμανςθσ ιταν:


Θ ακαδθμαϊκι αριςτεία και ο βακμόσ διεκνοποίθςθσ του προγράμματοσ



Θ ποιότθτα των ςυνεργαηόμενων φορζων και θ κινθτικότθτα μεταξφ αυτϊν



Οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ των αποφοίτων



Θ μζριμνα για τθν υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν.

ΒΙΟ:

Θ ςιμανςθ δίνει τθν δυνατότθτα χοριγθςθσ υποτροφιϊν από το ΜΟΥ ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
προερχόμενουσ από χϊρεσ τθσ Μεςογείου για τθν κάλυψθ εξόδων διαβίωςθσ, μετακινιςεων κλπ που
ξεκινοφν από τα 1000 ευρϊ μθνιαίωσ. Γίνεται, λοιπόν, αντιλθπτό πωσ
θ διάκριςθ αυτι είναι μια ςθμαντικι αναγνϊριςθ τθσ πολφ υψθλοφ
επιπζδου δουλειάσ που γίνεται, τόςο ςε ακαδθμαϊκό όςο και
οργανωτικό επίπεδο,

ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα BIODIV και

αναμζνεται να αυξιςει ακόμθ περιςςότερο τθν ελκυςτικότθτα του
προγράμματοσ.

Σε 67 διςεκατομμύρια ευρώ, μέχρι το 2100, υπολογίζεται το κόςτοσ των
μέτρων προςαρμογήσ τησ Ελλάδασ ςτισ επιπτώςεισ των κλιματικών
αλλαγών, ςύμφωνα με πρόςφατη έρευνα τησ Τράπεζασ τησ Ελλάδοσ.

Η εκπαιδευτικό εκδρομό του «Θεοφρϊςτειου»
Στα πλαίςια του Ρ.Μ.Σ. «Θεοφράςτειο: Ρεριβαλλοντικι και
Οικολογικι

Μθχανικι»

του

Τμιματοσ

Ρεριβάλλοντοσ

πραγματοποιικθκε θ ετιςια εκπαιδευτικι εκδρομι των
φοιτθτϊν του. Οι φετινζσ επιςκζψεισ πραγματοποιικθκαν ςτο
ςτακμό παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΔΕΘ και ςτο
λιγνιτικό κζντρο τθσ
Από τθν επίςκεψθ ςτθ ΔΕΗ
μονάδεσ

επεξεργαςίασ

Ψυτάλλειασ,

ςτθ

λυμάτων

μονάδα

Μεγαλόπολθσ, ςτισ
Ακροκζραμου

επεξεργαςίασ

νεροφ

και
του

Αςπροπφργου τθσ ΕΥΔΑΡ και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Ανάκτθςθσ και Ανακφκλωςθσ ςτθν
Ακινα. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδρομισ ιταν να
ενθμερωκοφν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ για το ςθμαντικό

H ομάδα του Θεοφράςτειου

ζργο που εκτελείται ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κακϊσ και να διαπιςτϊςουν ςτθν πράξθ πϊσ εφαρμόηονται τα
κεωρθτικά μακιματα που παραδίδονται ςτα αντικείμενα αυτά.

Η Ελζνθ Καηάκου γεννικθκε ςτθν
Ακινα και αποφοίτθςε από το Σμιμα
Περιβάλλοντοσ το 2001. τθ ςυνζχεια, ζκανε
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον τομζα τθσ
Εξελικτικισ Βιολογίασ και Οικολογίασ (Université
de Montpellier II) και διδακτορικό ςτον τομζα τθσ
Λειτουργικισ Οικολογίασ ςτο Εκνικό Κζντρο
Ερευνϊν (CNRS) ςτο Μονπελιζ, Γαλλία. Σο 2006
επζςτρεψε ςτθ Μυτιλινθ ωσ μεταδιδακτορικι
ερευνιτρια ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ. Από τον
επτζμβριο του 2007, εργάηεται ωσ Επίκουροσ
Κακθγιτρια ςτθ Γεωπονικι χολι του Μονπελιζ
(Montpellier
SupAgro)
ςτο
εργαςτιριο
Λειτουργικισ Οικολογίασ (Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive).
Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ δεν ιταν θ πρϊτθ μου
επιλογι ςτο μθχανογραφικό, τθν απόφαςθ,
όμωσ, να ζρκω τθν πιρα γιατί ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν υπιρχαν πολλά μακιματα γφρω απ’
τθν Βιολογία τα οποία με ενδιζφεραν. Ζχοντασ
ηιςει όλθ μου τθ ηωι ςτθν Ακινα, θ ηωι ςε ζνα
νθςί ιταν κάτι πρωτόγνωρο που ανακάλυψα με
μεγάλθ ευχαρίςτθςθ.
Οι αναμνιςεισ από τα φοιτθτικά χρόνια ςτθ
Μυτιλινθ είναι πολλζσ και όμορφεσ : ταξίδια ςε
όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό με τουσ
κακθγθτζσ του τότε τομζα Διαχείριςθσ
Οικοςυςτθμάτων, εκςτρατείεσ δενδροφφτευςθσ
του Ξενία. Ωσ φοιτθτζσ είχαμε και πολλζσ
δραςτθριότθτεσ πζραν των ακαδθμαϊκϊν, όπωσ
τθ δθμιουργία τθσ Θεατρικισ Ομάδασ του
πανεπιςτθμίου και το ανζβαςμα τθσ κρυλικισ
“Χιονάτθσ”.
Από τα πρϊτα ζτθ, το ενδιαφζρον μου για τθν
Οικολογία ιταν μεγάλο και με οδιγθςε ςτο να
κάνω αίτθςθ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Μονπελιζ. Θ απόφαςθ αυτι,
χωρίσ να το ξζρω βζβαια τότε, άλλαξε τθ ηωι
μου μιασ και ςτθ ςυνζχεια μου δόκθκε θ
ευκαιρία να κάνω το διδακτορικό μου πάνω ςτθ
Λειτουργικι Οικολογία των φυτϊν. Οι Γάλλοι δεν
πολυαςτειεφονται ςτθν ζρευνα και ζπρεπε να
τελειϊςω το διδακτορικό μου ςτα 3 χρόνια με
αρκετζσ δθμοςιεφςεισ. Βζβαια, κατάλαβα τί
ςθμαίνει ζρευνα και τθν αγάπθ μου γι’ αυτιν.
Τελειϊνοντασ το διδακτορικό, επζςτρεψα ςτθ
Μυτιλινθ όπου μου δόκθκε θ ευκαιρία να
ανακαλφψω και πάλι τα μαγικά φυτά του νθςιοφ
και να ςυνεργαςτϊ με το Εργαςτιριο
Διαχείριςθσ τθσ Βιοποικιλότθτασ. Μετά από ζνα
χρόνο ζγινα δεκτι για τθ κζςθ τθσ Επίκουρου
Κακθγιτριασ ςτον τομζα Αγροοικολογίασ ςτθ
Γεωπονικι Σχολι του Μονπελιζ και εδϊ και
τζςςερα χρόνια ηω μόνιμα ςτθ Γαλλία.
Αυτό που λζω ςιμερα ςτουσ φοιτθτζσ μου είναι
ότι όταν κάνουν κάτι που αγαπάνε ςτο τζλοσ κα
πετφχουν.
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Επύςκεψη από τον «υνόγορο του Πολύτη» ςτο Σμόμα Περιβϊλλοντοσ
Τον παρελκόντα Δεκζμβριο επιςκζφκθκαν το Τμιμα μασ εκπρόςωποι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
«Συνιγοροσ του Πολίτθ» με επικεφαλισ τθν κα. Ευαγγελία Μπαλλά, Βοθκό Συνθγόρου ςτον κφκλο
Ροιότθτασ Ηωισ. Θζμα τθσ επίςκεψθσ και τθσ ςυηιτθςθσ που ακολοφκθςε ιταν θ πικανι ςυνεργαςία
μεταξφ του Τμιματοσ και τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

Ο Συνιγοροσ του Πολίτθ είναι Ανεξάρτθτθ Αρχι, ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ μετά τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ το 2001 και το κακεςτϊσ
λειτουργίασ τθσ διζπεται από το νόμο 3094/2003. Ο κεςμόσ αποτελεί ζναν ανεξάρτθτο, εξωδικαςτικό μθχανιςμό διαμεςολάβθςθσ και επίλυςθσ
διαφορϊν μεταξφ των πολιτϊν και των δθμοςίων υπθρεςιϊν για τθν προςταςία των δικαιωμάτων του πολίτθ, τθν καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ
και τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, με ζναυςμα τθν κατάκεςθ ζγγραφθσ και ενυπόγραφθσ αναφοράσ εκ μζρουσ του πολίτθ. Θ οργάνωςθ του ζργου τθσ
Αρχισ ανατίκεται ςε κφκλουσ δραςτθριότθτασ μεταξφ των οποίων και ο Κφκλοσ Ροιότθτασ Ηωισ.
Στισ αρμοδιότθτεσ του Κφκλου Ποιότθτασ Ζωισ εντάςςονται ηθτιματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, χωροταξίασ, πολεοδομίασ, δθμοςίων
ζργων και πολιτιςμοφ. Ζτςι, ςτθν αρμοδιότθτα του Κφκλου εμπίπτουν τα κζματα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, με τθν πλζον ευρεία ζννοια
του όρου «περιβάλλον» και τθσ λειτουργίασ των κακ’ φλθ αρμόδιων υπθρεςιϊν. Ενδεικτικά, το εφροσ τθσ κεματολογίασ των αναφορϊν του Κφκλου
Ροιότθτασ

Ηωισ,

εκτείνεται

από

τον

ζλεγχο

τθσ

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ βιομθχανιϊν, μζχρι τθν
οριοκζτθςθ ηωνϊν αιγιαλοφ και παραλίασ και από τθν
εφαρμογι ρυμοτομικϊν και πολεοδομικϊν ςχεδίων μζχρι
τον ζλεγχο ανζγερςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν (βλ.
παρακείμενα γραφιματα που παρουςιάηουν τον αρικμό
αναφορϊν που δζχκθκε ο Κφκλοσ Ποιότθτασ Ζωισ κατ’ζτοσ
κακϊσ και τθν κατανομι αυτϊν ςτισ κφριεσ κεματικζσ
κατθγορίεσ για το ζτοσ 2010).

Θ άςκθςθ του διαμεςολαβθτικοφ ρόλου του Συνθγόρου
του Ρολίτθ ςτο πλαίςιο διερεφνθςθσ των αναφορϊν των
πολιτϊν υλοποιείται με τθν ανάπτυξθ αλλθλογραφίασ με
τισ εμπλεκόμενεσ κάκε φορά υπθρεςίεσ. Μπορεί να
περιλαμβάνει επίςθσ αυτοψίεσ, επιτόπιεσ επιςκζψεισ,
ςυναντιςεισ εργαςίασ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ. Συντάςςει πορίςματα και
ειδικζσ εκκζςεισ για κζματα εξαιρετικισ ςοβαρότθτασ, ενϊ
διατυπϊνει - δια τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ πεπραγμζνων που
υποβάλει ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ - οργανωτικζσ και
νομοκετικζσ προτάςεισ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν
επεξεργαςία

τθσ

κεματολογίασ

των

αναφορϊν

(βλ.περιςςότερα ςτο www.synigoros.gr/perivallon

ι

http://new.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el).

Η δράςθ του Κφκλου Ποιότθτασ Ζωισ, όπωσ άλλωςτε και
το ςφνολο τθσ δράςθσ τθσ Αρχισ, κατατείνει ςτθν
αναίρεςθ παγιωμζνων καταςτάςεων παρανομίασ και τθν εμπζδωςθ τθσ ςφννομθσ δράςθσ του ςυνόλου των διοικθτικϊν αρχϊν, ζργο που ςυναντά
ςθμαντικζσ δυςκολίεσ, αλλά ςυνιςτά και ουςιϊδθ πρόκλθςθ, ιδίωσ ςτθ ςθμερινι δυςμενι δθμοςιονομικι ςυγκυρία.
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Radiation & Climate,

Ilias Vardavas and Frederic Taylor (Oxford

Science Publications 2011)
Βιβλιοπαρουςίαςθ από τον κ. Χριςτο Ματςοφκα, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Περ/ντοσ
Το βιβλίο οργανϊνει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ πάνω ςτθν ςφνδεςθ ακτινοβολίασ και κλίματοσ. Σχετίηεται ζτςι
ευκζωσ με ζνα από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα των τελευταίων δεκαετιϊν, τθ διαταραχι του πλανθτικοφ
ιςοηυγίου ενζργειασ που ζχει επζλκει κυρίωσ από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Το βιβλίο είναι αρκετά πυκνό όςον
αφορά τθν μακθματικι περιγραφι των φυςικϊν διεργαςιϊν (τουλάχιςτον ςτα πρϊτα κεφάλαια) και απευκφνεται
κυρίωσ ςε τελειόφοιτουσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, κακϊσ και ςε ερευνθτζσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.
Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια ειςαγωγικι περιγραφι ςε διάφορα κλιματικά μεγζκθ και διεργαςίεσ ενϊ εν
ςυνζχεια οι περιγραφζσ γίνονται πιο αυςτθρζσ και εξειδικευμζνεσ. Αναλφονται κζματα όπωσ θ ατμοςφαιρικι φυςικι και κερμοδυναμικι, και θ γενικι
κεωρία τθσ διάδοςθσ ακτινοβολίασ ςτθν ατμόςφαιρα ενϊ αφιερϊνονται ξεχωριςτά κεφάλαια ςτθν επιμζρουσ μελζτθ τθσ Θλιακισ και τθσ Γιινθσ
ακτινοβολίασ. Κακϊσ θ ενζργεια ςε μορφι ακτινοβολίασ κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθσ φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ που λαμβάνουν χϊρα, το βιβλίο
εξετάηει τα φωτοχθμικά φαινόμενα του οξυγόνου, του όηοντοσ, του υδρατμοφ, του διοξειδίου του άνκρακα, του μεκανίου κ.ά., προωκϊντασ τθν
κατανόθςθ του κφκλου ηωισ των παραπάνω αερίων, τα περιςςότερα από τα οποία ςυμβάλλουν ςτον φαινόμενο του κερμοκθπίου. Ακολουκεί μια
εκτενισ περιγραφι του ιςοηυγίου τθσ ακτινοβολίασ τθσ Γθσ ενϊ παρουςιάηεται και μια μελζτθ εφαρμογισ τθσ χρθςιμότθτασ του ιςοηυγίου
ακτινοβολίασ και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ ςτθν περιγραφι των ανταλλαγϊν ενζργειασ ςτθν Μεςόγειο. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αρχζσ μζτρθςθσ τθσ
ακτινοβολίασ και κζματα τθλεπιςκόπθςθσ κυρίωσ από δορυφόρουσ ενϊ ζνα κεφάλαιο αφιερϊνεται ςτα κλιματικά μοντζλα, ςτουσ διάφορουσ τφπουσ
τουσ και ςτισ προβλζψεισ τουσ. Τζλοσ, το βιβλίο κλείνει με μια ςφγκριςθ μεταξφ του κλίματοσ τθσ Γθσ και των κλιμάτων άλλων πλανθτϊν. Θ ςφγκριςθ
αυτι επιβεβαιϊνει τθν γενικι κατανόθςι μασ του πϊσ θ διαφορετικι ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ κακορίηει εν πολλοίσ τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ για μια
ευρεία γκάμα φυςικϊν μεγεκϊν.
Θ ςυνειςφορά του βιβλίου εντοπίηεται ςτθν κάλυψθ ενόσ κενοφ μεταξφ τθσ διάδοςθσ τθσ ακτινοβολίασ και τθσ φυςικισ κλιματολογίασ. Στα δφο
παραπάνω κζματα υπάρχει ξεχωριςτά μεγάλθ και αξιόλογθ βιβλιογραφία, αλλά θ ςυςχζτιςι τουσ δίνεται ίςωσ για πρϊτθ φορά τόςο εκτεταμζνα και με
κακαρό τρόπο ςτο Radiation and Climate.
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Εντατικό εμινϊριο Περιβαλλοντικόσ Ηθικόσ
Μεταξφ 30 Μαΐου και 3 Ιουνίου, πραγματοποιικθκε ςτο Τμιμα μασ
ζνα εντατικό ςεμινάριο ςε κζματα Ρεριβαλλοντικισ Θκικισ, με τίτλο

Περιβαλλοντικό
Φεςτιβϊλ

‘Ethics, People and the Environment’. Ειςθγθτισ των ςεμιναρίων
ιταν ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ Φιλοςοφίασ του University of Central
Lancashire, UK, Warwick Fox, ςυγγραφζασ των βιβλίων A Theory of
General Ethics: Human Relationships, Nature, and the Built
Environment (The MIT Press, 2006), Ethics and the Built Environment
(ed., Routledge, 2000), και Toward a Transpersonal Ecology:
Developing New Foundations for Environmentalism (State University
of New York Press, 1995, and Green Books, UK, 1995). To ςεμινάριο
Ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ
κ. Warwick Fox

παρακολοφκθςαν 15 φοιτθτζσ από το διάφορα Ρανεπιςτιμια κακϊσ
και άλλοι ενδιαφερόμενοι για κζματα περ/κθσ θκικισ. Για όςουσ

δεν μπόρεςαν να το παρακολουκιςουν, το Π&Φ πιρε μια μίνι-ςυνζντευξθ από τον κακθγθτι Fox.
Ερϊτθςθ: Με τι αςχολείται θ Περιβαλλοντικι Ηκικι;
Θ Θκικι αςχολείται με τισ αξίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ πρζπει να ηοφμε, αλλά, γενικά, αυτι θ κζςθ ζχει
γίνει αντιλθπτι ωσ «οι αξίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ πρζπει να ηοφμε όςον αφορά τισ ςχζςεισ μασ με τουσ
άλλουσ ανκρϊπουσ». Αντίκετα, θ Ρεριβαλλοντικι Θκικι αςχολείται με τισ αξίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ
πρζπει να ηοφμε αναφορικά με τον κόςμο που μασ περιβάλλει. Ραρότι οι περιςςότεροι μελετθτζσ τθσ
Ρεριβαλλοντικισ Θκικισ αντιλαμβάνονται το «Ρεριβάλλον» ωσ το φυςικό Ρεριβάλλον, προςωπικά
υποςτθρίηω ότι όςοι αςχολοφμαςτε με τθν Ρερ/κι Θκικι πρζπει να μασ απαςχολοφν οι αξίεσ ςφμφωνα με
τισ οποίεσ πρζπει να ηοφμε αναφορικά τόςο με το φυςικό όςο και το ανκρωπογενζσ, ι δομθμζνο,
περιβάλλον. Γιϋ αυτό υποςτθρίηω πωσ αυτό που πραγματικά χρειαηόμαςτε είναι μία Γενικι Θκικι, δθλαδι
μία ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει τουσ τομείσ τθσ θκικισ των ανκρϊπινων
ςχζςεων, τθσ θκικισ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ θκικισ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ.
Η Περιβαλλοντικι Ηκικι είναι ζνασ νζοσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ;
Θ Ρεριβαλλοντικι Θκικι αναδφκθκε ωσ διακριτόσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ μόλισ τθ δεκαετία του 1970.
Συνεπϊσ, ναι, είναι ζνασ καινοφργιοσ κλάδοσ αν τθν ςυγκρίνουμε με τα ςχεδόν 2500 χρόνια τθσ Δυτικισ
φιλοςοφικισ παράδοςθσ θ οποία αςχολείται με κζματα θκικισ και θ οποία εςτίαςε ςυντριπτικά, αν όχι
απόλυτα, ςε κζματα θκικισ των ανκρϊπινων ςχζςεων.
Είναι θ Περιβαλλοντικι Ηκικι απλώσ ζνασ άλλοσ όροσ για να αναφερκοφμε ςτα δικαιώματα των ηώων;
Θ προςζγγιςθ των «δικαιωμάτων των ηϊων» δεν είναι παρά μόνο μία από τισ προςεγγίςεισ τθσ Θκικισ για
τα Ηϊα, και με τθ ςειρά τθσ θ Θκικι για τα Ηϊα δεν είναι παρά μόνο μία προςζγγιςθ εντόσ τθσ
Ρεριβαλλοντικισ Θκικισ. Επιπλζον, υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφωνίεσ μεταξφ των διαφορετικϊν
προςεγγίςεων εντόσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Θκικισ. Ραραδείγματοσ χάριν, οι οπαδοί τθσ Ολιςτικισ
Ρεριβαλλοντικισ Θκικισ (holistic environmental ethicists), δθλαδι αυτοί οι οποίοι ενδιαφζρονται για τθ
διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ των διεργαςιϊν των οικοςυςτθμάτων, ςυχνά υποςτθρίηουν ότι πρζπει να
κανατϊνουμε ι και να εξαλείφουμε τα είδθ-ειςβολείσ όποτε μασ δίνεται θ ευκαιρία. Από τθν άλλθ πλευρά,

Στισ 16 & 17 Ιουνίου 2011, ο Φοιτθτικόσ
Σφλλογοσ

Τμιματοσ

Περιβάλλοντοσ

«Μιχάλθσ Μυρογιάννθσ» διοργάνωςε ζνα
διιμερο Περιβαλλοντικό Φεςτιβάλ, με
ςτόχο τθν παρουςίαςθ του Συλλόγου ςτθν
τοπικι κοινωνία τθσ Μυτιλινθσ αλλά
ταυτόχρονα και τθν αλλαγι νοοτροπίασ ωσ
προσ το Ρεριβάλλον με απϊτερο ςκοπό τθν
ευαιςκθτοποίθςθ κ τθν κινθτοποίθςθ του
κόςμου.
Στισ

εκδθλϊςεισ

του

διθμζρου

περιλαμβάνονταν ο κακαριςμόσ του Λόφου
Ξενία, ανακφκλωςθ χαρτιοφ ςτθν Ρλατεία
Σαπφοφσ και ενθμζρωςθ του κοινοφ,
παρουςίαςθ

φωτογραφιϊν

περιβαλλοντικοφ περιεχομζνου ενϊ το
διιμερο

ζκλειςε

με

παράςταςθ

τθσ

Φοιτθτικισ Ομάδασ Μοντζρνου Χοροφ
«Adagio». Ιδιαίτερο ενδιαφζρον είχε και θ
θμερίδα-ςυηιτθςθ με τον ενδιαφζροντα
τίτλο

«Επαγγελματικά

Δικαιϊματα

Ρεριβαλλοντολόγων το 2011: Ζχουμε;».
Το Π&Φ ςυγχαίρει το Φοιτθτικό Σφλλογο
του Τμιματόσ μασ για αυτι τθν εξαίρετθ
πρωτοβουλία του και εφχεται το εφετινό να
είναι το πρϊτο μιασ μακράσ ςειράσ
επιτυχθμζνων Φεςτιβάλ.

οι υποςτθρικτζσ τθσ Θκικισ των Δικαιωμάτων των Ηϊων (animal rights ethicists) λζνε ότι πρζπει να
αφιςουμε τα ηϊα ςτθν θςυχία τουσ, άςχετα με το αν είναι ειςβολείσ ι όχι. Τι πρζπει να κάνουμε, λοιπόν;
Τζτοιου είδουσ διαφωνίεσ παρουςιάηονται ςυχνά ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ και αντιπαρακζςεισ και
απαιτοφν ςοβαρι ςκζψθ αν κζλουμε να τισ αντιμετωπίςουμε και όχι απλϊσ να ρίξουμε λάδι ςτθ φωτιά.

Στισ 23 Μαΐου 2011, δολοφονήθηκε ςτη Βραζιλία ο José Cláudio Ribeiro da Silva,
ακτιβιςτήσ για την προςταςία του δάςουσ του Αμαζονίου. Ξεκινώντασ με τον
Chico Mendez to 1988 μέχρι και ςήμερα, πάνω από 1150 ακτιβιςτέσ, μικροιδιοκτήτεσ, δικαςτέσ, ιερείσ κ.α. έχουν δολοφονηθεί για παρόμοιουσ λόγουσ.

Σο Π&Φ ευχαρίςτωσ δθμοςιεφει
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ Επιςτιμεσ
του Περιβάλλοντοσ (ζρευνεσ, ςυνζδρια,
νζα βιβλία, βιβλιοκριτικζσ κ.ο.κ.).
Μπορείτε να μασ κοινοποιείτε το ςχετικό
υλικό ςτθ διεφκυνςθ:
Ενθμερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,
Τμιμα Περιβάλλοντοσ,
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλινθ
email: pf@aegean.gr
http://www.aegean.gr/environment/p&f

