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Π &Φ

Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο
του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παγκόσμια πρωτιά
Κλιματική Αλλαγή

σε

διαγωνισμό

για

την
Περιεχόμενα

Το 2015 ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
και Εκπαίδευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με επικεφαλής την

Παγκόσμια πρωτιά σε διαγωνισμό για

Καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Σκαναβή, και του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, με επικεφαλής

την Κλιματική Αλλαγή

1

τον Πρόεδρο του κ. Κυριάκο Αντωνόπουλο, με διενέργεια Τουριστικού Παρατηρητηρίου στη

ΒΙΒΛΙΟ: Green European

2

Σκύρου από φοιτητές του Τμήματός μας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

ΒΙΒΛΙΟ: Περιβαλλοντική Φιλοσοφία

Το 2016 η συγκεκριμένη συνεργασία συνεχίστηκε και διευρύνθηκε, με περιβαλλοντικές

και Εκπαίδευση

2

δράσεις στο Λιμάνι, όπως περιβαλλοντική φροντίδα, ανακύκλωση, ενημέρωση επισκεπτών,

ΟΑΠΟΦΟΙΤΟΣ: Τάσος Πεταλάς

3

περιβαλλοντικά

Χρυσή διάκριση για το Τμήμα μας &

μονοπάτια,

εκδρομές,

περιβαλλοντική

κατασκήνωση

για

παιδιά,

κινηματογραφικές προβολές, διαλέξεις κλπ, ενώ παράλληλα διεξήχθηκαν η 1η Θερινή
Ακαδημία για Περιβαλλοντικούς Εκπαιδευτές και το 1 ο Παρατηρητήριο Θαλάσσιου
Τουρισμού.
Επιστέγασμα αυτής της πρωτοποριακής και επιτυχούς συνεργασίας ήταν η συμμετοχή της
ομάδας «Σκύρος 2016» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Video για την Κλιματική Αλλαγή (The
Film4Climate Global Video Competition), όπου κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε 860

το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
Παραγωγή βιομάζας από υγρά
απόβλητα

4

Δημοσιεύσεις

5

Νέος Καθηγητής στο Τμήμα
Περιβάλλοντος

συμμετοχές από 153 Χώρες με το video “Can We?”. Το συγκεκριμένο video, το οποίο μας
επισημαίνει ότι ‘ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ -ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ;’,

Το επόμενο τεύχος του ‘Π&Φ’

ψηφίστηκε διαδικτυακά ως το πλέον δημοφιλές, και του απονεμήθηκε το People’s Choice

θα κυκλοφορήσει τον

Award κατά τη διάρκεια των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική

Ιούνιο 2017.

Αλλαγή

(COP22)

στο

Μαρακές του Μαρόκου

Συντακτική Επιτροπή:

(Νοέμβριος 2016).
Κώστας Θεοδώρου

Θερμά συγχαρητήρια
στην
νικηφόρα
ομάδα και ευχές για
πολλές, μελλοντικές
διακρίσεις.
Από τη βράβευση της ομάδας ΣΚΥΡΟΣ 2016 κατά τη διάρκεια της
Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (Μαρόκο)
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Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
Ιωσήφ Μποτετζάγιας
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Βιβλίο

Green European: Environmental Behaviour and
Attitudes in Europe in a Historical and CrossCultural Comparative Perspective
Audrone Telesiene & Matthias Gross (επιμ.) (Routledge, 2016, σ.254)
Το βιβλίο Green European είναι ένας συλλογικός τόμος ο οποίος στοχεύει στην καλύτερη
κατανόηση των διαφορετικών μορφών της περιβαλλοντισμού στη σύγχρονη Ευρώπη. Έτσι
εστιάζει τόσο στις δημόσιες στάσεις και συμπεριφορές όσο και στις πολιτισμικές και εθνικές
διαφορές που παρατηρούνται στη Γηραιά Ήπειρο. Σε μια εποχή που αρκετές Ευρωπαϊκές
χώρες έχουν γίνει ‘πράσινες’ ή θεωρούνται ότι έχουν μια υψηλή φιλο-περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, το παρόν βιβλίο προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα ‘πόσο πράσινοι
είναι τελικά οι Ευρωπαίοι;’
Το βιβλίο περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτόμες εμπειρικές συγκριτικές μελέτες και είναι
οργανωμένο σε τρία μέρη:
- Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αντίληψη των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών απειλών

και κινδύνων
(risks) και τεχνολογικών απειλών και κινδύνων (risks),
- Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αντίληψη των
περιβαλλοντικών



- Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τον φιλο-περιβαλλοντικό ακτιβισμό στην Ευρώπη ,



- Ενώ το τρίτο μέρος εξετάζει θέματα φιλο-περιβαλλοντικών στάσεων και ανησυχιών καθώς και την στενή τους συσχέτιση με την ατομική,
φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Τα δεδομένα όλων των μελετών του συγκεκριμένου τόμου προέρχονται από το International Social Survey Programme (ISSP), μιας από τις
σημαντικότερες περιοδικές έρευνες των στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών του παγκόσμιου πληθυσμού.

Περιβαλλοντική Φιλοσοφία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Καραγεωργάκης Σταύρος (Ευτοπία, 2016, σ. 232)
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια συλλογή άρθρων του Σταύρου Καραγεωργάκη
(διδάκτορα Περιβαλλοντικής Ηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) τα
οποία έχουν κυκλοφορήσει σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και αφορούν σε
ζητήματα περιβαλλοντικής ηθικής, πολιτικής οικολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τα άρθρα αυτά της συλλογής, ενώ καταπιάνονται με διάφορα θέματα –όπως είναι οι
υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στη φύση, τα δικαιώματα των μη ανθρώπινων ζώων,
η κοινωνική οικολογία, ο οικομαρξισμός, ο οικοαναρχισμός, η κλιματική αλλαγή, το κίνημα
για την κλιματική δικαιοσύνη, η παγκόσμια φτώχεια και η περιβαλλοντική εκπαίδευση–
έχουν μια στόχευση που είναι ταυτόχρονα επιστημονική, φιλοσοφική και πολιτική. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας στον πρόλογό του: «Πιστεύω (…) ότι τα τεράστια
περιβαλλοντικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αναζητούν μόνο συνολικές
λύσεις, λύσεις δηλαδή που δεν θα προσπαθούν να επουλώσουν απλώς της
περιβαλλοντικές πληγές ή να επιλύσουν κάποια διάσπαρτα και επιμέρους κοινωνικοοικονομικο-πολιτικά προβλήματα, αλλά θα τα αντιμετωπίζουν ολιστικά. Απ’ αυτή την
άποψη δεν έχει νόημα να μιλάμε για δικαιώματα των ζώων ξέχωρα από το πρόβλημα της
απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά της καπιταλιστικής κυριαρχίας, ούτε έχει νόημα να μιλάμε για παγκόσμια φτώχεια ξέχωρα από
την κλιματική κρίση, ούτε να μιλάμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση ξέχωρα από μια μη ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου. Όσο
απλουστευτικό κι αν φαντάζει, φαντάζομαι ότι αν στο κάθε σταυροδρόμι του λαβυρίνθου επιλέγουμε το σωστό μονοπάτι τότε δεν θα
μπορούμε παρά να κατευθυνόμαστε προς τη μία και μοναδική έξοδο…»

Διπλή –και χρυσή!- διάκριση για το Τμήμα
Περιβάλλοντος & το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου

O Απόφοιτος
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Σε μία κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, στις 20 Δεκεμβρίου 2016,
περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι Δημόσιων Φορέων
παρακολούθησαν την απονομή βραβείων στις καλύτερες πρακτικές της χώρας για την προστασία του
Περιβάλλοντος και την Αειφορία (Environmental Awards 2016), οι οποίες επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη
Κριτική Επιτροπή επιστημόνων και ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος.
Στα εφετινά Environmental Awards, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία
με το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου όχι μόνο συμμετείχαν στις βραβεύσεις, αλλά κατέκτησαν τα δύο
κορυφαία βραβεία!


Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Οrganization & Process Innovation – Environmental
Public Sector, για το πρόγραμμα «Σκύρος 2016» και το Λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου, υπό τον
τίτλο «Το γαλάζιο Λιμάνι με την «πράσινη» απόχρωση». Ο τίτλος αυτός για το Λιμάνι της
Σκύρου καθώς και η συνεργασία του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
αναγνωρίστηκαν και επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και οι κοινές τους
περιβαλλοντικές δράσεις τελούν και επισήμως υπό την Αιγίδα του.



Το Τιμητικό Βραβείο της εκδήλωσης, για την συνεργασία τους με αποκορύφωμα την
Βράβευση της ομάδας «Σκύρος 2016» στο Μαρακές του Μαρόκο για το δημοφιλέστερο
βίντεο στο διαγωνισμό μεταξύ 153 Χωρών με θέμα την κλιματική αλλαγή, βράβευση που
έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το κλίμα τον Νοέμβριο 2016 η
οποία διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ (δείτε στην πρώτη σελίδα του παρόντος τεύχους).
Οι Βραβεύσεις αυτές ήλθαν ως
συνέχεια

των

ΒΙΟ:

Ο Τάσος Πεταλάς γεννήθηκε στην
Ορεστιάδα. Αποφοίτησε από το Τμήμα
Περιβάλλοντος το 2003 και ολοκλήρωσε το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών
Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει εργαστεί στο Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ)
Άνω Λιοσίων ως στέλεχος του Τομέα Ελέγχου
Ποιότητας και Διεργασιών. Στη συνέχεια
εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρία
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Ανατολικής
Μακεδονίας
–
Θράκης
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), ως Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Αποβλήτων. Σήμερα ζει στην
Αθήνα και συνεργάζεται με την εταιρία VM&A
AE σε έργα διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. Από το 2015
είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης
Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος
(ΕΠΠΕ).

προηγούμενων

περιβαλλοντικών βραβεύσεων του Με την αποφοίτησή μου από το ΔΠΜΣ, είχα τη
δυνατότητα να εργαστώ στο ΕΜΑΚ, όπου
Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικής κλήθηκα να συνεργαστώ με μια πληθώρα
Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας του συναφών ειδικοτήτων. Η συνεργασία αυτή με
βοήθησε να κατανοήσω τη σημασία του
τμήματος
Περιβάλλοντος
του διεπιστημονικού εύρους των γνώσεων που είχα
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
σε την τύχη να αποκομίσω από το σύνολο των
μαθημάτων του Τμήματός μας. Η κατανόηση της
συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείου σημασίας των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα
Σκύρου,
στα
Βραβεία σε μια μονάδα επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων, μηχανικών και βιολογικών, σε
Εκπρόσωποι της πολυβραβευμένης -και χρυσής- ομάδας κατά Περιβάλλοντος του 2015 και των
συνδυασμό με τις ανάγκες της παραγωγής
την παραλαβή των βραβείων
Βραβείων Οικόπολις 2016, και (κάλυψη της ημερήσιας δυναμικότητας),
αποτέλεσαν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
αποτέλεσαν δυο ακόμα κρίκους στην αλυσίδα της Αριστείας αυτής της συνεργασίας. Περιβαλλοντικές αντιληφθώ του πόσο σημαντικός μπορεί να είναι
ενημερώσεις, Περιβαλλοντική κατασκήνωση, Τουριστικό και Θαλάσσιο Παρατηρητήριο, προβολές και ο ρόλος του Περιβαλλοντολόγου.
Η συνεργασία μου με την εταιρία VM&A ΑΕ τα
εκδηλώσεις, Περιβαλλοντική φροντίδα κ.α αποτέλεσαν τον κορμό των δράσεων της πρακτικής άσκησης τελευταία
έτη,
σε
έργα
διαχείρισης
των φοιτητών του Τμήματός μας στο Λιμάνι της Σκύρου τα 2 τελευταία χρόνια, και συνεισέφεραν τα περιβάλλοντος, μου έδωσε την ευκαιρία να
εμπλακώ από την πλευρά των εταιριών
μέγιστα στην δημοφιλία και την εξωστρέφεια του Λιμένα που θεωρείται το πληρέστερο και πλέον συμβούλων στο σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων,
λαμβάνοντας
υπόψη
τις
φιλικό προς το περιβάλλον Δημόσιο Λιμάνι της Χώρας.
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές
Τα εφετινά παρέλαβαν η Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκαναβή, Διευθύντρια του Εργαστηρίου παραμέτρους των έργων αυτών. Η ενασχόλησή
με
την
Ένωση
Πτυχιούχων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας, Τμήμα Περιβάλλοντος και ο Πρόεδρος του μου
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ) αποτελεί
Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, κος Κυριάκος Αντωνόπουλος, πλαισιωμένοι από φοιτήτριες και φοιτητές τμήμα μιας συλλογικής προσπάθειας για
της ομάδας «Σκύρος 2016» οι οποίοι μαζί με δεκάδες άλλους, κατά τις θερινές περιόδους του 2015 και ενδυνάμωση του δικτύου των αποφοίτων του
τμήματός μας, παλαιότερων και νεότερων,
του 2016 δραστηριοποιήθηκαν στο Λιμάνι της Λιναριάς-Σκύρου στο πλαίσιο της πρακτικής τους προκειμένου
να
αποκτήσουμε
ως
Περιβαλλοντολόγοι,
μια
πιο
ουσιαστική
άσκησης.
παρουσία στα περιβαλλοντικά θέματα. Η
συμβολή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, δεν
μπορεί παρά να έχει οφέλη για τον καθένα μας
ατομικά. Οι βάσεις που έχουμε όλοι πάρει από
το Τμήμα, αποτελούν το εφαλτήριο της επιτυχίας
μας.
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Παραγωγή βιομάζας με υψηλό περιεχόμενο σε πρωτεΐνη και άμυλο από υγρά
απόβλητα
Από τον Αθανάσιο Στασινάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος
Φυτά της οικογένειας Lemnacae (κοινή ονομασία: duckweeds) συναντώνται στο περιβάλλον σε επιφανειακά ύδατα χαμηλής ροής και σε
υγροτόπους. Τα συγκεκριμένα φυτά αναπτύσσονται συνήθως στην επιφάνεια του νερού, παρουσιάζουν μικρό μέγεθος (<5 mm μήκος) και μικρούς
χρόνους διπλασιασμού (48-72 h). Στην περιβαλλοντική επιστήμη χρησιμοποιούνται ευρέως είτε για την εκτίμηση της τοξικότητας βαρέων μετάλλων και
συνθετικών οργανικών ενώσεων1, είτε για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε συστήματα τεχνητών υγροτόπων 2.

Εικόνα 1. Φωτογραφίες του υδροχαρούς φυτού Lemna minor

Πρόσφατες εργασίες σε συστήματα τεχνητών υγροτόπων έδειξαν ότι κατά την επεξεργασία των αστικών ή κτηνοτροφικών αποβλήτων -παράλληλα
με την ικανοποιητική απομάκρυνση των συμβατικών ρύπων από τα απόβλητα- επιτυγχάνεται υψηλό περιεχόμενο πρωτεΐνης στα συγκεκριμένα φυτά
που υπερβαίνει το 44% επί του ξηρού βάρους3,4,5. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη (συγκριτικά, η αντίστοιχη τιμή για τη σόγια είναι 36%)
συνδυαζόμενη με τη γρήγορη ανάπτυξη των φυτών, την εύκολη συγκομιδή τους και το χαμηλό κόστος λειτουργίας των τεχνητών υγροτόπων
υποδεικνύει τη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης τους ως ζωοτροφές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι το περιεχόμενο των
συγκεκριμένων φυτών σε άμυλο αυξάνει σημαντικά φθάνοντας το 46%, αν τα φυτά μεταφερθούν σε δεξαμενές με καθαρό νερό για διάστημα 21
ημερών μετά την ανάπτυξη τους σε υγρά απόβλητα 3,5. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο επιτρέπει την χρήση του συγκεκριμένου φυτού για την
παραγωγή βιοαιθανόλης6. Περισσότερα στοιχεία για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων φυτών σε υγρά απόβλητα και τη δυνατότητα απομάκρυνσης
συμβατικών ρύπων και συνθετικών οργανικών ενώσεων από αυτά θα παρουσιαστούν στη διδακτορική διατριβή της κυρίας Ευαγγελίας Ιατρού που
πρόκειται να υποστηριχθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος το πρώτο τρίμηνο του 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 OECD

Guidelines for the testing of chemicals (2002). Lemna sp. Growth Inhibition Test, protocol 221.
Korner S., Vermaat J.E., Veenstra S. (2003) The capcity of duckweed to treat wastewater: Ecological considerations for sound design. Journal
Environmental Quality 32, 1583-1590.
3 Iatrou E.I., Stasinakis A.S., Aloupi M. (2015) Cultivating duckweed Lemna minor in urine and treated domestic wastewater for simultaneous biomass
production and removal of nutrients and antimicrobials. Ecolοgical Engineering 84, 632-639.
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Στα καλά νέα: το 2016, η Κόστα Ρίκα κάλυψε το 98.1% της ηλεκτρικής της κατανάλωσης από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, κυρίως από τα υδροηλεκτρικά της εργοστάσια. Για σχεδόν δύο μήνες, η κεντρο-Αμερικανική
χώρα των 4.6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν χρησιμοποίησε καθόλου ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή
ηλεκτρισμού, ενώ για το 2021 στοχεύει το 100% της ενεργειακής της παραγωγής να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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