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Π &Φ

Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο
του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιπτάμενο AEGEAN_GAME
Στα πλαίςια τθσ δράςθσ EUFAR (European Facility for
Airborne Research) που χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (FP5/FP6/FP7) διεξιχκθ το ερευνθτικό
πείραμα AEGEAN_GAME τθν περίοδο από 29 Αυγοφςτου
ζωσ και 8 Σεπτεμβρίου ςτθν περιοχι του Αιγαίου. Κφριοσ

Περιεχόμενα
AEGEAN_GAME
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5o Συνζδριο Περ/κθσ Πολιτικισ
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ΒΙΒΛΙΟ: Sustainable Politics in
Ireland and Greece
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ςτόχοσ του πειράματοσ ιταν θ διερεφνθςθ των

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΗ: Τι είδε θ Αλίκθ ςτθ

φυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν που χαρακτθρίηουν τισ

Χϊρα των Φυτϊν;

2

αζριεσ μάηεσ πάνω από το Αιγαίο ςτθ διάρκεια των

Ο Απόφοιτοσ: Χριςτ. Μανδθλάσ
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Ετθςιϊν (τα γνωςτά μασ ‘μελτζμια’). Για το ςκοπό αυτό πραγματοποιικθκαν μετριςεισ

Ο «ΘΑΛΗΣ» τθσ ζρευνασ

4

ατμοςφαιρικϊν και χθμικϊν παραμζτρων από το ερευνθτικό αεροςκάφοσ BAe146 – FAAM.

Νζοι Διδάκτορεσ

4

Οι πτιςεισ κάλυψαν τροχιζσ κοντά ςτθν επιφάνεια, κοντά ςτθν κορυφι του ατμοςφαιρικοφ

Μεταδιδακτορικι ζρευνα

4

οριακοφ ςτρϊματοσ, όπωσ και ςε ενδιάμεςα φψθ από τθν Κριτθ ζωσ τθ Λιμνο. Στο πείραμα

Δθμοςιεφςεισ

5

Το ερευνθτικό αεροςκάφοσ
BAe146–FAAM

ςυμμετζχουν

τζςςερα

ερευνθτικά

ιδρφματα

τθσ

χϊρασ

(Πανεπιςτιμιο

Ακινασ,

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ και Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακινασ) και ζνα τθσ
Μεγάλθσ Βρετανίασ (Πανεπιςτιμιο Manchester). Παράλλθλα με τισ μετριςεισ του
αεροςκάφουσ, πραγματοποιικθκαν ταυτόχρονεσ επίγειεσ μετριςεισ ςε ςτακμοφσ ςτθν

Βράβευςθ Απολογιςμϊν Αειφορίασ
Επιχειριςεων

6

Το πρόγραμμα ςπουδϊν MESPOM 6
Το Τμιμα Περ/ντοσ ςτο FB!

6

Λιμνο και τθν Κριτθ, κακϊσ και εν πλω, με τθν βοικεια πλοίου τθσ γραμμισ Ηράκλειο-

Σο επόμενο Σεφχοσ του ‘Π & Φ’ κα

Πειραιάσ τθσ MINOAN LINES. Η ερευνθτικι ομάδα από το Τμιμα ςυμπεριλαμβάνει τουσ

κυκλοφοριςει τον Ιοφνιο 2012.

υποψιφιουσ διδάκτορεσ κ.κ. Ε. Τριανταφφλλου, Σ. Μπεηαντάκοσ, Μ. Γιαμαρζλου & Κ.
Μπαρμποφνθσ με επικεφαλισ τον Επίκουρο Κακθγθτι κ. Γιϊργο Μπίςκο.

Κϊςτασ Θεοδϊρου
Όλγα-Ιωάννα Καλαντηι

5o Συνέδριο Περιβαλλοντικήσ Πολιτικήσ &
Διαχείριςησ

Ιωςιφ Μποτετηάγιασ

Μεταξφ 25-27 Μαΐου 2012 κα πραγματοποιθκεί το κακιερωμζνο ςυνζδριο Πανελλινιο
Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ & Διαχείριςθσ το οποίο διοργανϊνει το Τμιμα μασ για πζμπτθ
ςυνεχόμενθ χρονιά. Θζμα του εφετινοφ ςυνεδρίου είναι θ «Διαχείριςθ Προςτατευόμενων
Περιοχϊν». Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ περιλιψεων για το Συνζδριο είναι θ 29

θ

Φεβρουαρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Συνεδρίου: http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm

Συντακτικι Επιτροπι:
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Βιβλίο

Sustainable Politics & the Crisis of the
Peripheries: Ireland & Greece
Liam Leonard & Iosif Botetzagias (eds.) (Emerald Press, 2011, p.237)
Το βιβλίο αυτό, υπό τθν επιμζλεια των Liam Leonard (IT Sligo, Ιρλανδία) και Ιωςιφ Μποτετηάγια
(Τμιμα Περ/ντοσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου), εξετάηει τισ επιπτϊςεισ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ
κρίςθσ ςτα περιφερειακά Ευρωπαϊκά κράτθ, εςτιάηοντασ ςτθν Ιρλανδία και ςτθν Ελλάδα.
Συγκεκριμζνα εςτιάηει ςτθ διακυβζρνθςθ και τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ ςτισ δφο αυτζσ
χϊρεσ τόςο κατά τθν περίοδο τθσ προθγοφμενθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ όςο και ςτα πλαίςια
τθσ ςφγχρονθσ φφεςθσ. Το βιβλίο αποτελείται από τθν Ειςαγωγι ακολουκοφμενθ από πζντε
κεφάλαια τα οποία εςτιάηουν ςτθν Ιρλανδία και πζντε κεφάλαια τα οποία μελετοφν τθν
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Tο βιβλίο καταλιγει με μια ςυηιτθςθ για το μζλλον των πολιτικϊν τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςτθν περιφζρεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν επόμενθ μζρα τθσ
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ.
ακϊσ αποκάλυψε τισ απαράδεκτεσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ διαβιοφν τα ηϊα ςτισ βιομθχανικζσ

φάρμεσ. Επίςθσ
κατζδειξεη το
πόςο προβλθματικι
είναι θ λογικι
τθσ χριςθσ πειραματόηωων,
Σύμφωνα με έρευνα του European Environment
Agency,
ατμοςφαιρική
ρύπανςη
από βιομηχανίεσ
το 2009
που
ζχει
ολζκριεσ
ςυνζπειεσ,
πολλζσ
φορζσ
όχι
μόνο
για
τα
μθ
ανκρϊπινα
ηϊα,
αλλά
τον ίδιο
κόςτιςε ςτουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, ςε προβλήματα υγείασ και περιβαλλοντική υποβάθμιςη, μεταξύκαι
€102
η θέςη
άνκρωπο.
Η Απελευκζρωςθ
των Ζϊων
ζχει χαρακτθριςτεί
ωσ θ «Βίβλοσ»
τθσ χορτοφαγίασ
και €169 διςεκατομμυρίων . Τη 12τον
μεταξύ
των 622 πλέον
ρυπογόνων
βιομηχανιών
ςτην
Ε.Ε.
και του ηλεκτροπαραγωγήσ
κινιματοσ για τα δικαιϊματα
των ηϊων και ζχει
όςο κανζνα άλλο βιβλίο ςτθ
καταλαμβάνει ο ςταθμόσ
«Μεγαλόπολη
Α»ςυμβάλει
τησ ΔΕΗ.
δθμιουργία ενόσ παγκόςμιου κινιματοσ για τθν απελευκζρωςθ των ηϊων και τθν αλλαγι των

Τι θα έβλεπε η Αλίκη ςτη Χώρα των Φυτών, του Γιάννη Μανζτα
(Πανεπιςτημιακζσ Εκδόςεισ Κρήτησ 2010, ςελ.368)
Βιβλιοπαρουςίαςθ από τον κ. Παναγιϊτθ Δθμθτρακόπουλο, Αναπλθρωτι Κακθγθτι του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ
Ο Γιάννθσ Μανζτασ χρθςιμοποιϊντασ, απλι, εφλθπτθ, και ςυχνά λογοτεχνικι γραφι, κατακζτει
ζνα βιβλίο, που ςτοχεφει ςτο να αλλάξει τον τρόπο που ‘βλζπουμε’ τα φυτά! Ζνα βιβλίο που
γεννά εικόνεσ (βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ‘Αλίκθσ των καυμάτων’), με αξιοςθμείωτθ τθν φπαρξθ
μικρϊν, περιλθπτικϊν και ςυχνά προκλθτικϊν τίτλων ςτο περικϊριο τθσ κάκε ενότθτασ.
Γιατί τα φυτά είναι διατροφικϊσ αυτάρκθ και αυτό κακιςτά περιττι τθν κίνθςι τουσ, αλλά
ελζγχει το ςχζδιο και τθν καταςκευι του ςϊματόσ τουσ (κεφ. 2), πωσ τα δζνδρα προςεγγίηουν τθν
ακαναςία (κεφ. 3), ποια είναι θ εξελικτικι ιςτορία των φυτϊν (κεφ. 4), πωσ κάνουν ςεξ τα φυτά
(κεφ. 5), τι ‘βλζπουν’ τα φυτά και πωσ μετροφν το χϊρο και το χρόνο (κεφ 6), ποιεσ παράμετροι
ςυμβάλουν ςτθν άμυνά τουσ και ςτθν αςκθτθριακι τουσ αντίλθψθ (κεφ. 7), ποιεσ ςχζςεισ
αναπτφςςουν μεταξφ τουσ (κεφ. 8), αποτελοφν βαςικά ηθτιματα που αναπτφςςονται ςτισ ςελίδεσ
του βιβλίου του. Ο Μανζτασ δανείηεται αποφκζγματα από τθ ‘χϊρα των ανκρϊπων’ για να
περιγράψει κζματα ςχετιηόμενα με τουσ πόρουσ, τθν οικονομία, τθν άμυνα, το κάνατο, τισ ςχζςεισ

Ορχεοειδι του γζνουσ Ophrys (Ο. speculum ςτθ
φωτογραφία) εξαπατοφν ςεξουαλικά τα
αρςενικά ζντομα μζςω οπτικϊν (ςχιμα),
απτικϊν (τρίχεσ και προεξοχζσ ςτο άνκοσ) και
οςφρθτικϊν ερεκιςμάτων (φερομόνεσ).

και τθν αναπαραγωγι ςτα φυτά: ‘όταν οι καλοί εραςτζσ ςπανίηουν επωφελοφνται οι επιλαχόντεσ’, ‘θ μοναξιά ευνοεί τθν αυτογονιμοποίθςθ των
φυτϊν… που κοςτίηει λιγότερο’, ‘όταν όλα τα μαγαηιά είναι κλειςτά κα ψωνίςεισ από το διανυκτερεφον, ζςτω και αν ο πωλθτισ είναι αγενισ,
βρωμιάρθσ και ακριβόσ’, ‘θ τοξικι χριςθ ουςιϊν είναι μακροχρόνια ευεργετικι ι ότι δεν με ςκοτϊνει με κάνει πιο δυνατό’, ‘ςτθ ςυμβίωςθ μεταξφ των
οργανιςμϊν υπάρχει δοκιμαςτικι περίοδοσ, όπωσ ςτον αρραβϊνα πριν το γάμο’, ‘θ αφκονία των πόρων παραςφρει ςε πολυτελι και ςπάταλθ
διαβίωςθ’! Ο Μανζτασ μιλά για ςαρκοφάγα φυτά, για ςαλιγκάρια που φωτοςυνκζτουν, για φυτά που κρυφακοφνε τα πακιματα των γειτόνων τουσ,
που ςυνομιλοφν, που επιλζγουν γείτονεσ, που ζχουν οςμι περιττωμάτων, για φυτά που δεν ζχουν φφλλα και δεν φωτοςυνκζτουν, για φυτά που
ςφετερίηονται τον αναπαραγωγικό οίςτρο των εντόμων προσ ίδιον όφελοσ! Τζλοσ, παρακζτει, ςε ζνα ολόκλθρο κεφάλαιο, τθν επιχειρθματολογία του
ςχετικά με τθν ευφυΐα των φυτϊν, λαμβανομζνθσ ωσ δυνατότθτασ ορκισ αντίλθψθσ του κόςμου.
Ο Μανζτασ ςε παραςφρει ςε ζνα κόςμο που πριν τθν ανάγνωςθ του βιβλίου μπορεί να μθν του ζδινεσ ςθμαςία ι να τον αντιμετϊπιηεσ διαφορετικά. Αν
τθν επόμενθ φορά που κα κελιςετε να κόψετε ζνα λουλοφδι, ςκεφτείτε ότι αφαιρείτε τα γεννθτικά όργανα ενόσ οργανιςμοφ… τότε κα ζχει πετφχει το
ςκοπό του!

Τα αποτελέςματα του «Θαλή»

Ο Απόφοιτοσ
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Ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ενίςχυςθσ μεγάλων ερευνθτικϊν ομάδων με
τθν επονομαςία «ΘΑΛΗΣ» που προκθρφχκθκε από το Υπουργείο Παιδείασ. Πρόκειται για το πιο
ςθμαντικό πρόγραμμα που ζχει προκθρυχκεί τα τελευταία χρόνια με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
διεπιςτθμονικισ και δι-ιδρυματικισ ζρευνασ ςε εκνικό επίπεδο κακϊσ και τθν προςζλκυςθ
ςυνεργαςιϊν με ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα του εξωτερικοφ. Η διάρκεια των προγραμμάτων ζχει
ορίηοντα τετραετίασ και θ χρθματοδότθςθ τθσ κάκε πρόταςθσ αγγίηει τα 600.000 €. Τα προγράμματα
αυτά αναμζνεται να οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ εκνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων οι οποίεσ κα είναι
ανταγωνιςτικζσ ςε τομείσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Από τα 6
προγράμματα που εξαςφάλιςε το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου τα 3 ζχουν επιςτθμονικό υπεφκυνο μζλοσ
ΔΕΠ του Τμιματόσ μασ. Συγκεκριμζνα:
1.

Διερεφνθςθ τθσ τφχθσ οργανικϊν μικρορυπαντϊν κατά τθν επεξεργαςία των υγρϊν

αποβλιτων και μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ κατά τθ διάκεςθ επεξεργαςμζνων αποβλιτων
ςτο υδατικό περιβάλλον (υπεφκυνοσ: Ομότιμοσ Κακθγθτισ κ. Θεμιςτοκλισ Λζκκασ).

ΒΙΟ: Ο Χριςτόφοροσ Μανδθλάσ γεννήθηκε
ςτον Σφρναβο Λαρίςησ το 1967. Αποφοίτηςε από
το Σμήμα Περιβάλλοντοσ το 1994. Σο 2001
ίδρυςε την ΟΙΚΟΦΑΙΡΙΚΗ η οποία είναι ςήμερα
η μεγαλφτερη εταιρία περιβαλλοντικϊν μελετϊν
ςτο Βόρειο Αιγαίο.

Στο Τμιμα Περιβάλλοντοσ ιρκα το 1988, αφοφ
Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου κα μελετθκεί θ ςυμπεριφορά οργανικϊν αναδυόμενων είχα ιδθ αποφοιτιςει από το Τμιμα
Δαςοπονίασ, ΤΕΙ Λάριςασ. Η επιλογι μου να
μικρορφπων (emerging contaminants) κατά τθν επεξεργαςία των λυμάτων και κατά τθ διάκεςθ τουσ
ςυνεχίςω τισ (προπτυχιακζσ) ςπουδζσ μου ιταν
ςτον τελικό αποδζκτθ. Οι ςυγκεκριμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ χρθςιμοποιοφνται ςε προϊόντα ςυνειδθτι και ιρκα ςτθ Λζςβο με μεγάλεσ
προςδοκίεσ, οι οποίεσ δε διαψεφςκθκαν.
κακθμερινισ χριςεωσ και παρουςιάηουν ςθμαντικό ερευνθτικό ενδιαφζρον εξαιτίασ των τοξικολογικϊν
Ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ εμπειρία μου ςτο
(πρόκλθςθ ενδοκρινικϊν διαταχϊν, ςθμαντικι οξεία τοξικότθτα, τάςθ για βιοςυςςϊρευςθ) και χθμικϊν Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΔΑ),
κοντά ςτον ςπουδαίο Δάςκαλο Κϊςτα
τουσ χαρακτθριςτικϊν (μεγάλοι χρόνοι παραμονισ ςτο περιβάλλον). Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του
Χαλβαδάκθ.
ζργου κα αναπτυχκοφν αρχικά αναλυτικζσ μζκοδοι ςε υγρι χρωματογραφία με φαςματομετρία μαηϊν Ζκανα ζναρξθ επαγγζλματοσ το 1992, πριν
ακόμα πάρω πτυχίο, και τα επόμενα χρόνια
(LC-MS) και αζρια χρωματογραφία με φαςματομετρία μαηϊν (GC-MS) για τον προςδιοριςμό των
ςυνεργάςτθκα τόςο με το ΕΔΑ όςο και με
ςυγκεκριμζνων ουςιϊν, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα παρακολουκθκοφν τα επίπεδα ςυγκζντρωςισ τουσ ςε διάφορα μελετθτικά γραφεία ςτθ Λζςβο,
αποκομίηοντασ περιςςότερθ εμπειρία και
μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ Ελλάδασ.
γνϊςεισ. Δεν ζλεγα να ξεκολλιςω από τθν
2. Ενςωμάτωςθ τθσ βιωςιμότθτασ ςτθ ςυμμετοχικι λιψθ αποφάςεων (υπεφκυνοσ: Κακθγθτισ Μυτιλινθ και τελικά με κζρδιςε το ελεφκερο
επάγγελμα ςτθ Λζςβο μιασ και απζρριψα τον
κ. Κωνςταντίνοσ Χαλβαδάκθσ).
Δθμόςιο τομζα (ή μελετητήσ θα γίνω ή ςτη
Το πρόγραμμα που επιδιϊκει να ενςωματϊςει τισ αρχζσ και μεκόδουσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με ψάθα θα απομείνω… τραγουδοφςα).
Το 2001 ίδρυςα τθν «ΟΙΚΟΦΑΙΡΙΚΗ». Ζβαλα
ςτόχο αυτζσ να εφαρμοςτοφν ςε περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ για τθν βζλτιςτθ λιψθ
τρεισ βαςικοφσ ςτόχουσ ωσ επαγγελματίασ
αποφάςεων που αφοροφν τθ μελλοντικι εξζλιξθ των περιοχϊν αυτϊν. Ωσ βιϊςιμθ ανάπτυξθ νοείται θ μελετθτισ: (1) επαφι με το Πανεπιςτιμιο ωσ
κοιτίδα γνϊςθσ και πρωτοτυπίασ, (2)
εξαςφάλιςθ των αναγκϊν των τωρινϊν γενεϊν δίχωσ να διακινδυνεφεται θ ικανότθτα των μελλοντικϊν
αποφάςιςα, με καλζσ κυρίωσ τοπικζσ
ςυνεργαςίεσ με μθχανικοφσ και επιςτιμονεσ
γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ τουσ.
όλων των ειδικοτιτων, να βάλω φρζνο ςτα
3. Προςδιοριςμόσ των πθγϊν και των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων των λεπτόκοκκων και
γραφεία μελετϊν των Ακθνϊν και τθσ
υπερλεπτόκοκκων αιωροφμενων ςωματιδίων του ατμοςφαιρικοφ αερολφματοσ που επθρεάηουν Θεςςαλονίκθσ ϊςτε να «μθν ξανακάνουν»
περιβαλλοντικζσ μελζτεσ ςτο Βόρειο Αιγαίο και
τον κλίμα τθσ Ελλάδασ (υπεφκυνοσ: Κακθγθτισ κ. Χριςτόδουλοσ Πθλίνθσ)
(3) να κάνω πάντα ειδικζσ περ/κεσ μελζτεσ,
Σκοπόσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ διερεφνθςθ και ο προςδιοριςμόσ των πθγϊν και των πρωτότυπεσ και ποιοτικζσ, κακϊσ, όπου δεν
υπάρχει επαγγελματιςμόσ, θ μετριότθτα
φυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν μζςω των οποίων τα αιωροφμενα ςωματίδια που παράγονται/ςυναντϊνται
κυριαρχεί και θ «ςυνδιαλλαγι» οργιάηει, ενϊ θ
ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και ςτθν περιοχι του Αιγαίου επθρεάηουν το κλίμα. Για τον ςκοπό αυτό ποιότθτα και θ γνϊςθ ςε κάνουν να ξεχωρίηεισ.
Το Τμιμα και το ΕΔΑ δε μου ζδωςαν μόνο τθν
κα πραγματοποιθκοφν μετριςεισ των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων των αιωρουμζνων ςωματιδίων ςτισ
κατάλλθλθ επιςτθμονικι γνϊςθ αλλά και τθν
τρεισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ χϊρασ (Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Πάτρα) και ςτθν περιοχι του Αιγαίου ικανότθτα να αναπτφξω μια ευρεία φιλοςοφία
και αντίλθψθ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων,
(Λζςβο και Κριτθ) χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ αιχμισ. Παράλλθλα κα χρθςιμοποιθκοφν υπολογιςτικά
ςυνδυάηοντασ πάντα τισ τεχνικζσ (οικολογικζσ)
μοντζλα που ζχουν τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ ιςτορίασ τθσ δθμιουργίασ, τθσ μεγζκυνςθσ και κοινωνικοοικονομικζσ παραμζτρουσ.
Αιςκάνομαι
τυχερόσ
που
ζγινα
και τθσ μεταφοράσ των ςωματιδίων πάνω από τισ υπό μελζτθ περιοχζσ.
περιβαλλοντολόγοσ αφοφ αυτι θ δουλειά μου
ταιριάηει «γάντι»: δουλεφω με όρεξθ κακϊσ θ
Σο «Π&Φ» ςυγχαίρει τουσ εκλεκτοφσ ςυναδζλφουσ για τη διάκριςή τουσ και τουσ ευχόμαςτε κάθε πολυπλοκότθτα και θ διειςδυτικότθτα τθσ
επιςτιμθσ μασ ςε κάνει να μθ βαριζςαι για μια
επιτυχία ςτην ζρευνά τουσ.
ηωι. Επίςθσ αιςκάνομαι τυχερόσ που ζμεινα
ςτθ Λζςβο (όταν γνωρίηεισ ζνα τόπο ςε βάκοσ
τόςο πιο πολφ τον αγαπάσ) και πθγαίνω ακόμα
ςτα Hott Spot και ςτα Χαμάμ, παρατείνοντασ τα
καλφτερα φοιτθτικά μου χρόνια.

Μεταδιδακτορική Έρευνα
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Ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα του προγράμματοσ του Υπουργείου Παιδείασ
«Ενίςχυςθ μεταδιδακτόρων ερευνθτϊν/τριϊν». Κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ

Νέοι Διδάκτορεσ

είναι θ προαγωγι τθσ ζρευνασ και θ απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων που κα
αναβακμίςουν τισ προοπτικζσ τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των μεταδιδακτόρων

Μεταξφ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2011 αναγορεφτθκαν

ερευνθτϊν. Το πρόγραμμα αυτό είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ ςτιριξθ του

ςε Διδάκτορεσ του Τμιματοσ οι κάτωκι:

επιςτθμονικοφ δυναμικοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ αφοφ, ςφμφωνα με

Βακουφάρθσ

Χριςτοσ,

Ιδιότυπα

Αγροδιατροφικά

Προϊόντα και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Λιγότερο Ευνοθμζνων
Περιοχϊν: Η Περίπτωςθ του Νθςιωτικοφ Χϊρου.
Γκαλογιάννθσ

Κωνςταντίνοσ,

Υποβακμιςμζνων

Η πρόταςθ του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ που εγκρίκθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ

Μζτρθςθ Αιωρουμζνων Σωματιδίων με διάμετρο από 1 nm μζχρι 1 μm» και κα

Χϊρουσ

χρθματοδοτθκεί με 150.000€. Υπότροφοσ είναι ο Δρ. Ακανάςιοσ Μαμάκοσ, με

Εγκατάςταςθ

επιςτθμονικοφσ υπεφκυνουσ τθσ πρόταςθσ τουσ κ.κ. Χριςτόδουλο Πθλίνθ και

Μεςογειακισ Βλάςτθςθσ. Η Περίπτωςθ του Χϊρου

Γιϊργο Μπίςκο (Τμιμα Περιβάλλοντοσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου) και Andreas

Διάκεςθσ Απορριμμάτων των Άνω Λιοςίων Ν. Αττικισ.

Schmidt-Ott (TU Delft, Ολλανδία).

Εξαρχουλζα Ιουλία, Τοπικι Ανάπτυξθ και θ Πολιτικι για

Ο Δρ. Ακ. Μαμάκοσ κατζχει πρϊτο πτυχίο (B.Sc.) και διδακτορικό (Ph.D.) από το

τθν Αειφορία. Η Περίπτωςθ του Ν. Μεςςθνίασ.

Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΑΠΘ. Από τον Ιοφνιο του 2009 ζωσ ςιμερα

Διάκεςθσ

Απορριμμάτων

με

ςε

ζρευνασ κα πραγματοποιθκεί ςε ίδρυμα του εξωτερικοφ.

δράςθσ ζχει τίτλο «Ανάπτυξθ Φαςματογράφου Μεγζκουσ Σωματιδίων για τθν

Αποκατάςταςθ

Οικοςυςτθμάτων

τθν προκιρυξθ, προκρίκθκαν προτάςεισ ςτισ οποίεσ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ

τθν

εργάηεται ωσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Περιβάλλοντοσ και Βιωςιμότθτασ, ISPRA, τθσ
Οικονόμου Βαρβάρα, Ενςωμάτωςθ τθσ Ζννοιασ των
Οικοςυςτθμικϊν

Υπθρεςιϊν

ςτον

Περιβαλλοντικό

Σχεδιαςμό και τθ Λιψθ Αποφάςεων Μζςω τθσ ΠολφΚριτθριακισ Αξιολόγθςθσ. Η Περίπτωςθ του Οικοτόπου
Narura 2000 του Κόλπου τθσ Καλλονισ Λζςβου.

Ιταλίασ. Στα πλαίςια του προγράμματοσ κα εργαςτεί για 2 ζτθ ςτο εργαςτιριο
Νανοτεχνολογίασ του Τμιματοσ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Πολυτεχνείου του Ντελφτ
(TU Delft) ςτθν Ολλανδία, και 1 ζτοσ ςτο εργαςτιριο Ποιότθτασ Υδάτων και Αζρα του
Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ φαςματογράφου μεγζκουσ με

Τςοφχλθσ Δθμιτριοσ, Ενωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου

δυνατότθτα μζτρθςθσ αιωροφμενα ςωματίδια που ζχουν διάμετρο από 1 nm μζχρι 1

και Μαςτιχοπαραγωγοί. Πολιτικζσ διαχείριςθσ του

μm. Πζρα από τον προςδιοριςμό των κατανομϊν μεγζκουσ αιωροφμενων

αγροτικοφ χϊρου τθσ Νότιασ Χίου: ςτοιχεία διαχείριςθσ

ςωματιδίων,

του περιβάλλοντοσ και του τόπιου μζςα από τθν

προςδιοριςμοφ

διοικθτικι πολιτικι τθσ Ε.Μ.Χ (1939-1989).

υγροςκοπικότθτα των αιωρουμζνων ςωματιδίων: ιδιότθτεσ ςθμαντικζσ για τθν

Χατηθευςτακίου Μιχάλθσ, Συμβολι των Θαλάςςιων
Υδατοκαλλιεργειϊν

ςτθ

Βιϊςιμθ

Ανάπτυξθ

του

Νθςιωτικοφ Χϊρου.

ο

ςυγκεκριμζνοσ

φαςματογράφοσ

φυςικοχθμικϊν

ιδιοτιτων

κα

όπωσ

θ

ζχει

τθν

δυνατότθτα

πτθτικότθτα

και

θ

εκτίμθςι των επιπτϊςεων των ςωματιδίων ςτο κλίμα και τθν ανκρϊπινθ υγεία. Ο
ςυγκεκριμζνοσ φαςματογράφοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε μετριςεισ πεδίου που κα
διεξαχκοφν ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ Ελλάδασ (Ακινα και Θεςςαλονίκθ) κακϊσ
επίςθσ και ςτθν περιοχι του Αιγαίου (Λζςβοσ και Κριτθ).

Ευχόμαςτε ςτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ καλι
ςταδιοδρομία και ευόδωςθ όλων των ςτόχων τουσ.

Το «Π&Φ» ςυγχαίρει το νζο ςυνάδελφο και κα ςασ κρατιςει ενιμερουσ για τθν
εξζλιξθ τθσ ζρευνασ.

Το Παρίςι… μπαίνει ςτην πρίζα!
Τέςςερα
χρόνια
αφότου
λάνςαρε
το
Velolib,
την
πρωτοποριακή
υπηρεςία
ενοικίαςησ
ποδηλάτων,
το
Παρίςι έθεςε δοκιμαςτικά ςε
εφαρμογή ακόμα ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα, το Autolib,
μια υπηρεςία ενοικίαςησ ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Από τισ
αρχέσ Δεκεμβρίου, 250 αυτοκίνητα ςε 1200 ςημεία
ςτάθμευςησ είναι διαθέςιμα για τουσ Παριζιάνουσ και τουσ
επιςκέπτεσ τησ Πόλησ του Φωτόσ.

Δημοςιεύςεισ
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Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων 3οσ Σόμοσ: Πολιτικζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ: Ορεςτιάδα,
ςς. 1-8.
Χατηόπουλοσ Ι. (2011). “Η Γεωχωροπλθροφορικι ςτθν Πολιτικι Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ”, ςτο Μανωλάσ Ευαγ. & Ταμπάκθσ Στ. (επιμ.), Θζματα
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Το φωτοβολταΰκό πάρκο του αερολιμένα «Ελευθέριοσ Βενιζέλοσ» είναι γεγονόσ. Εικοςιοκτώ χιλιάδεσ
φωτοβολταΰκά ςτοιχεία, τα οποία καλύπτουν μια έκταςη 160 ςτρεμμάτων, θα παράγουν 11 εκατομμύρια
ΚWh ηλεκτρικήσ ενέργειασ κατ’ έτοσ, ποςότητα που αντιςτοιχεί ςτην ετήςια κατανάλωςη 3000 κατοικιών.
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Βράβευςη Απολογιςμών Αειφορίασ Επιχειρήςεων
Το Τμήμα
Περιβάλλοντοσ
ςτο Facebook!

Παρουςία 135 ςτελεχϊν 80 μεγάλων επιχειριςεων,
εκπροςϊπων επιχειρθματικϊν ςυνδζςμων και Μθ
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (ΜΚΟ) πραγματοποιικθκε
θ βράβευςθ απολογιςμϊν Αειφορίασ από το Τμιμα
Περιβάλλοντοσ

του

Πανεπιςτθμίου

Αιγαίου.

Η

θ

εκδιλωςθ που γίνεται για 5 ςυνεχι χρονιά ζλαβε χϊρα
ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια ςτισ 22 Νοεμβρίου 2011 και
ςυμμετείχε μεταξφ άλλων ο Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ
Ειςθγμζνων Εταιριϊν και ο Διευκυντισ του Δικτφου για

Ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ κ. Κ. Σοφοφλθσ
παραδίδει τουσ επαίνουσ ςτουσ διακρικζντεσ

τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ.
Ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ κ. Κωνςταντίνοσ Σοφοφλθσ απζνειμε τισ Από τον Οκτϊβριο 2011 το Τμιμα μασ
αναμνθςτικζσ πλακζτεσ και τουσ επαίνουσ ςτισ εταιρίεσ που ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία με απζκτθςε τθ δικι του ςελίδα ςτο δθμοφιλι
βάςθ τθν μεκοδολογία αξιολόγθςθσ απολογιςμϊν ΕΚΕ που ζχει εκπονθκεί από το Εργαςτιριο

ιςτότοπο κοινωνικισ δικτφωςθσ Facebook.
Επιχειρθςιακισ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ και Διαχείριςθσ. Η αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτισ προδιαγραφζσ Στόχοσ δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ είναι θ
του GRI-G3, τόςο ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τουσ ςχετικοφσ δείκτεσ όςο και ςε επίπεδο κάλυψθσ των ταχφτερθ επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ,
ςχετικϊν αρχϊν ΕΚΕ και ενςωμάτωςθσ ςτρατθγικισ για τθν ΕΚΕ.

αποφοίτουσ και φίλουσ του Τμιματοσ

Στο πλαίςιο αυτοφ του κεςμοφ, ςε εκδιλωςθ τθσ Interamerican για τθν ΕΚΕ ςτισ 8 Δεκεμβρίου Περιβάλλοντοσ κακϊσ θ ευρφτερθ διάχυςθ
πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με τον κ. Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του ‘Χαμόγελο του Παιδιοφ’ και τθσ
πλθροφορίασ
ςχετικά
με
τα
αποφαςίςτθκε να ςυμβάλει εκελοντικά το Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ και τεκταινόμενα ςτο Τμιμα μασ.
Διαχείριςθσ ςτθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ Αειφορίασ τθσ ΜΚΟ.

Ήδθ θ ςελίδα μασ ζχει περίπου 170

Η ευρωπαΰκή προοπτική ςτισ ςπουδέσ περιβάλλοντοσ
Για 6θ χρονιά υλοποιικθκε φζτοσ θ επίςκεψθ πεδίου
του

διεκνοφσ

Μεταπτυχιακοφ

Προγράμματοσ

Σπουδϊν Masters in Environmental Policy and
Management (MESPOM) ςτθ Λζςβο, από 24 Μαΐου
ζωσ 18 Ιουνίου 2011. Τριάντα δφο

φοιτθτζσ του

προγράμματοσ, από 16 χϊρεσ, είχαν τθν ευκαιρία να
γνωρίςουν

τθ

Λζςβο

ενϊ

παράλλθλα

παρακολοφκθςαν ζνα εντατικό πρόγραμμα ςπουδϊν.
Οι εφετινοί φοιτθτζσ του MESPOM, ςτθ Λζςβο.

Από τθν άλλθ, οι φοιτθτζσ του μεταπτυχιακοφ

προγράμματοσ «Περιβαλλοντικι Πολιτικι και Διαχείριςθ» του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ μπόρεςαν να
ςυνεργαςτοφν με τουσ ξζνουσ φοιτθτζσ και να αποκομίςουν πολφτιμεσ εμπειρίεσ ςυνεργαηόμενοι ςε ζνα
διεκνζσ, διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MESPOM οργανϊνεται με τθ ςυνεργαςία του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, του Πανεπιςτθμίου τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ (CEU) (Ουγγαρία), του

«φίλουσ», αρικμόσ εξαιρετικά μικρόσ αν
αναλογιςτεί κανείσ ότι οι απόφοιτοι του
Τμιματοσ
διδάκτορεσ)

(πτυχιοφχοι,

μάςτερ

ξεπερνοφν

τουσ

και
1000.

Θεωροφμε βζβαιο, όμωσ, ότι αυτόσ ο
αρικμόσ κα μεγαλϊςει κακϊσ θ φπαρξθ τθσ
ςελίδασ κα γίνεται ευρφτερα γνωςτι. Όςοι,
λοιπόν, ενδιαφζρεςτε να ενθμερϊνεςτε
άμεςα για το τι ςυμβαίνει ςτο Τμιμα και
ζχετε

λογαριαςμό

ςτο

Facebook,

αναηθτιςτε μασ με τθ φράςθ «Τμιμα
Περιβάλλοντοσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου» ι
ςτθ ςφνδεςθ:
http://www.facebook.com/pages/ΤμιμαΠεριβάλλοντοσ-ΠανεπιςτιμιοΑιγαίου/254109814628378

Πανεπιςτθμίου του Lund (Σουθδία) και του Πανεπιςτθμίου του Manchester (Μεγ. Βρετανία). Λειτουργεί
ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ “Erasmus Mundus” από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2005-06 και με
πρόςφατθ απόφαςθ τθσ ΕΕ θ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ ζχει επεκτακεί μζχρι το 2015.
Η ςυνεργαςία ςτοχεφει να προωκιςει μια αλθκινά ευρωπαϊκι προοπτικι ςτισ περιβαλλοντικζσ ςπουδζσ με
το ςυνδυαςμό των ςκανδιναβικϊν, μεςογειακϊν, δυτικϊν και τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ μορφωτικϊν
παραδόςεων και προςεγγίςεων ςε κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ. To MESPOM προετοιμάηει ςπουδαςτζσ
απ’ όλο τον κόςμο για τον προςδιοριςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι των ενςωματωμζνων λφςεων
ςτισ παγκόςμιεσ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ. Το Πρόγραμμα προςφζρει μια περιεκτικι δι-επιςτθμονικι
οπτικι ςτισ περιβαλλοντικζσ ςπουδζσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του MESPOM.

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

