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7ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής &  
Διαχείρισης 
 

Το ετήσιο συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης του Τμήματός μας 

διοργανώθηκε και φέτος, μεταξύ 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2014.  Θέμα του εφετινού 

συνεδρίου ήταν το «Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και φιλο-περιβαλλοντικές 

συμπεριφορές» και όπως κάθε χρόνο είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε πλήθος 

ερευνητών τόσο από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Εφετινοί επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν οι κ.κ. Ελισάβετ Χαΐντεράιχ (Αναπλ. Καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ευάγγελος Μανωλάς (Αναπλ. Καθηγητής στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης), Γιάννης Καραμίχας (Λέκτορας στο Queen’s University Belfast, UK) και 

Τάσος Χοβαρδάς (Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).  

Επαναλαμβάνοντας την ιδέα του συνεδρίου του 2013, και φέτος, πέραν των καθιερωμένων 

συνεδριών, οργανώθηκε ένα 

στρογγυλό τραπέζι με τίτλο 

«Γιατί οι Έλληνες (δεν;) έχουν 

‘περιβαλλοντική συνείδηση’;» και 

το αποτέλεσμα ήταν μια άκρως 

ενδιαφέρουσα & εποικοδομητική 

συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων και προβληματισμών. 

Όπως κάθε χρόνο, τα 

ηλεκτρονικά πρακτικά του 

Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα 

από την ιστοσελίδα του (http://www.env.aegean.gr/eeppd/CONF2014.htm) τον Οκτώβριο 

2014.   

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς του Συνεδρίου 2014, την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, την Aegean Airlines και την ALPHA Bank για την υποστήριξη που μας 

παρείχαν και η οποία μας επέτρεψε την διοργάνωση ενός ακόμα επιτυχημένου συνεδρίου. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 8
ο
 Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί στα 

τέλη Μαΐου 2015 με θέμα «Η Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα». Περισσότερες πληροφορίες 

θα έχουμε στο επόμενο τεύχος του Π&Φ.  
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Το επόμενο τεύχος του ‘Π&Φ’  

θα κυκλοφορήσει τον  

Ιανουάριο 2015. 

 

Συντακτική Επιτροπή: 

 

Κώστας Θεοδώρου 

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή 

Ιωσήφ Μποτετζάγιας 

Τεύχος 10, Έκδοση Α 

 

ΠΠ    &&  ΦΦ  
Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο  
του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Από το στρογγυλό τραπέζι του 7
ου

 Συνεδρίου Περ/κης 
Πολιτικής & Διαχείρισης 

http://www.env.aegean.gr/eeppd/CONF2014.htm
http://arkarthick.com/2010/04/28/33-awesome-cool-color-splash-pictures/


 

  
 

 

Πράσινη Πολιτική Σκέψη, του Andrew Dobson (Πράσινο Ινστιτούτο, 2014, σελ. 325) 

Βιβλιοπαρουσίαση από τον κ. Ιωσήφ Μποτετζάγια, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

Το μακρινό 1996 ήμουν επισκέπτης φοιτητής Erasmus στην Αγγλία. Καθώς οι  τότε σπουδές μου εστίαζαν 

στη Φυσική του Περιβάλλοντος, ήξερα πολύ καλά τα περί ανακύκλωσης, τρύπας του όζοντος, φαινομένου 

του θερμοκηπίου κτλ. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θεώρησα ότι το μάθημα που είχα επιλέξει, το 

«Περιβαλλοντική Πολιτική», θα ήταν λίγο πολύ κάτι από το ίδια: πώς να ανακυκλώσουμε περισσότερο, 

ποια μέτρα χρειάζονται για να «κλείσει» η τρύπα του όζοντος κτλ. 

Μέσα στη βιβλιογραφία του μαθήματος συμπεριλαμβανόταν -ως βασικό κείμενο- το βιβλίο του  Andrew 

Dobson «Πράσινη Πολιτική Σκέψη» (Green  Political Thought), τότε στη δεύτερη έκδοσή του. «Πράσινη 

Πολιτική Σκέψη;», αναρωτήθηκα. «Τι είναι αυτό;». Το «τί ΔΕΝ είναι» το κατάλαβα ήδη από τις πρώτες 

σελίδες του βιβλίου. Η ‘Πράσινη Πολιτική Σκέψη’ είχε πολύ λίγα κοινά με τις εργαλειακές προσεγγίσεις 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ήξερα μέχρι τότε.  «Η Βασίλισσα της Αγγλίας δεν έγινε ξαφνικά 

πολιτικός οικολόγος επειδή αποφάσισε να χρησιμοποιεί  αμόλυβδη βενζίνη στον στόλο από τις λιμουζίνες 

της», έγραφε ο Dobson. Αντίθετα, συνέχιζε ο Dobson, ‘[...] περιβαλλοντισμός και οικολογία είναι αρκετά 

διαφορετικές έννοιες ώστε η σύγχυσή τους να αποτελεί εννοιολογικό λάθος – εν μέρει στα πλαίσια της 

θεώρησης της οικολογίας ως πολιτικής ιδεολογίας και εν μέρει στα πλαίσια μίας ορθής απεικόνισης της ριζοσπαστικής πράσινης πρόκλησης στην 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική συναίνεση που κυριαρχεί στο τέλος του εικοστού αιώνα. [...] μία πρόχειρη διάκριση μεταξύ περιβαλλοντισμού και 

οικολογίας [θα ήταν ότι]: ο περιβαλλοντισμός υποστηρίζει μία διαχειριστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά προβλήματα, ασφαλής στην πεποίθηση 

ότι αυτά μπορούν να λυθούν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις τωρινές αξίες ή στα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ η οικολογία 

υποστηρίζει ότι μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ύπαρξη προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στην σχέση μας με τον μη-ανθρώπινο φυσικό κόσμο, και στον 

τρόπο που διάγουμε την κοινωνική και πολιτική μας ζωή’. Κυριολεκτικά ρούφηξα το βιβλίο του Dobson, το οποίο παρουσίαζε, με έναν ξεκάθαρο και 

στρωτό λόγο, τις φιλοσοφικές ρίζες της Οικολογικής Σκέψης, τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες πολιτικές ιδεολογίες, τις προτάσεις της για τη μετάβαση 

σε μια πραγματικά βιώσιμη κοινωνία, και τους τρόπους που προτείνει για να γίνει αυτή η μετάβαση εφικτή. Αυτό το βιβλίο ήταν η  πρώτη μου με το 

αντικείμενο της πράσινης πολιτικής και επηρέασε σημαντικά την απόφασή μου να ασχοληθώ ερευνητικά με το συγκεκριμένο θέμα.   

Το βιβλίο «Πράσινη Πολιτική Σκέψη» του Andy Dobson θα αποτελέσει βασικό ανάγνωσμα για όλους όσους ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική 

πολιτική. Σε μια εποχή light και ‘απολιτίκ’ περιβαλλοντισμού, σε μια εποχή όπου «όλοι είμαστε οικολόγοι» (ειδικά στην Ελλάδα), η δημοσίευση 

τέτοιων βιβλίων μας βοηθούν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να καταλάβουμε τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 

συνιστωσών του πράσινου κινήματος.  

 

Οικολογία & Αριστερά: Για τη σχέση της φύσης 
με την κοινωνία στην κρίση και μετά    

Επιμέλεια: Τάσος Χοβαρδάς (Ινστιτούτο Πουλαντζάς-Εκδόσεις Νήσος, 
2014, σ.143) 

 

Το μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο συγκεντρώνει κείμενα που παρουσιάστηκαν 

αρχικά σε μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων εκδηλώσεων διαλόγου που πραγματοποιήθηκαν 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2013. Στο επίκεντρό τους 

τίθενται οι θεματικές της ανάπτυξης / αποανάπτυξης, της εννοιολόγησης της αρμονίας και της 

ισορροπίας στην οικολογία, αλλά και εν γένει των θεωρητικών και παραδειγματικών 

διαστάσεων της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Γράφουν οι Τάσος Χοβαρδάς, 

Γιώργος Καλλής, Νίκος Νικήσιανης, Γ.Π. Στάμου και Σπύρος Ψαρούδας. 

 

2                                Βιβλίο 

Οι ειδικοί πρόσφατα πρόσθεσαν 817 είδη στον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών του IUCN 

(International Union for the Conservation of Nature). Τα νέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους συμπαθείς 

λεμούριους της Μαδαγασκάρης, με το 94% να αντιμετωπίζει κάποιου είδους απειλή.  

http://www.greeninstitute.gr/dobson-prasini-politiki-skepsi-2/
http://www.greeninstitute.gr/dobson-prasini-politiki-skepsi-2/
http://www.poulantzas.gr/publications.php?id=33&subId=1165
http://www.poulantzas.gr/publications.php?id=33&subId=1165
http://www.poulantzas.gr/publications.php?id=33&subId=1165
http://www.enn.com/top_stories/article/47498
http://www.enn.com/top_stories/article/47498
http://www.enn.com/top_stories/article/47498


  

    

 

Υπερφθοριωμένες ενώσεις κατά την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων:  Κύρια ευρήματα μίας 
διδακτορικής διατριβής* 
 
Οι υπερφθοριωμένες ενώσεις (Perfluorinated Compounds, PFCs) χρησιμοποιούνται εκτεταμένα τα 

τελευταία 50 χρόνια σε μία σειρά από δραστηριότητες, όπως στην παραγωγή φθοροπολυμερών, 

αφρών πυρόσβεσης, καθαριστικών και συσκευασιών τροφίμων. Παρά τη μακροχρόνια χρήση τους, 

πρόσφατες επιστημονικές εργασίες και εκθέσεις οργανισμών αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές τις 

ουσίες είναι τοξικές, ανθεκτικές και παρουσιάζουν ισχυρή τάση για βιοσυσσώρευση. Μεταξύ αυτών, 

οι ουσίες υπερφθορoοκτανοϊκό οξύ, γνωστότερη ως PFOA (perfluorooctanoic acid, CF3[CF2]6COOH), 

και υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ, γνωστότερη ως PFOS (perfluorooctane sulfonate, 

CF3[CF2]7SO3H), παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο εξαιτίας των ιδιοτήτων 

τους, όσο και λόγω της συχνής ανίχνευσής τους στο περιβάλλον. 

Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος προσδιορίστηκαν οι 

συγκεντρώσεις διαφορετικών PFCs σε ελληνικές Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ), μελετήθηκε 

η προσρόφησή τους σε διαφορετικά είδη ιλύος και διερευνήθηκε η χρήση νανοσωματιδίων σιδήρου 

μηδενικού σθένους (nZVI) για την απομάκρυνσή τους από το νερό.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι ουσίες ανιχνεύτηκαν στις ελληνικές ΜΕΛ σε επίπεδα 

παρόμοια με αυτά που έχουν ανιχνευτεί στο εξωτερικό (έως μερικές εκατοντάδες ng L
-1

 στα υγρά 

απόβλητα; έως 150 ng g
-1

 στην ιλύ). Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν ισχυρή τάση προσρόφησης 

στην ιλύ, συχνά οι συγκεντρώσεις τους στα επεξεργασμένα απόβλητα είναι μεγαλύτερες των 

ανεπεξέργαστων λυμάτων. Το συγκεκριμένο γεγονός υποδεικνύει την παραγωγή τους κατά τη 

συμβατική βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μέσω βιομετατροπής πρόδρομων 

ενώσεων, ενώ καθιστά αναγκαία την εφαρμογή μεθόδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την 

απομάκρυνσή τους από τα λύματα και το νερό. Η χρήση nZVI φάνηκε να επιτυγχάνει σημαντική 

απομάκρυνση αυτών των ουσιών, μέσω προσρόφησής τους στο σίδηρο και αναγωγή τους σε ιόντα F 

και άλλα παραπροϊόντα.  

------------------------------- 

Η κα Όλγα Αρβανίτη είναι Χημικός και Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η 

διδακτορική της διατριβή χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ και εκπονήθηκε υπό 

την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αθ. Στασινάκη. 

 

Καλά τα νέα για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ) στον αναπτυσσόμενες 

χώρες: αυξήθηκαν σε 95 (από 15 το 

2005) οι αναπτυσσόμενες χώρες οι 

οποίες υιοθέτησαν πολιτικές 

προώθησης των ΑΠΕ. Πλέον, το 22% 

της παγκόσμιας παραγωγής ισχύος 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.  

 

  Ο Απόφοιτος               3 

 

 
ΒΙΟ: Ο Γιώργος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην 

Αθήνα και αποφοίτησε από το Τμήμα Περιβά-
λλοντος το 2006, ενώ έκανε Μεταπτυχιακές 
σπουδές στην  Περιβαλλοντική Πολιτική & 
Διαχείριση πάλι στο Τμ. Περιβάλλοντος. Σήμερα 
είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Περιβαλλο-
ντικά θέματα καθώς και θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 
Οι σπουδές μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
ξεκίνησαν το 2001 χωρίς να έχω ιδέα πώς και 
πόσο (όμορφα) θα επηρέαζε τη μετέπειτα ζωή 
μου η επιλογή μου αυτή.  
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήρθα σε 
επαφή με τις περιβαλλοντικές επιστήμες και 
διαπίστωσα την αξία της επιστημονικής 
σκέψης. Η μαθητεία μου δίπλα στον 
Καθηγητή Κων/νο Χαλβαδάκη - τον 
«δάσκαλο» όπως τον φωνάζαμε, ήταν για 
μένα πολύπλευρα επωφελής, καθώς πέραν 
των αξέχαστων μαθημάτων στην αίθουσα και 
της συνεργασίας μας στο εργαστήριο 
Διαχείρισης Αποβλήτων στο οποίο 
εργαζόμουν, του άρεσε να μας αφιερώνει 
πολλές ώρες είτε στο πλαίσιο χαλαρής 
κουβέντας στη σχολή, είτε για ουζάκια κοντά 
στο κύμα... 
Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών 
σπουδών μου, παρακολούθησα το 
μεταπτυχιακό «Περιβαλλοντική Πολιτική & 
Διαχείριση» πάλι στο Τμ. Περιβάλλοντος. 
Κάπου εκεί ετέθησαν και οι βάσεις για την 
μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία, καθώς 
στη διπλωματική μου εργασία εστίασα στην 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), και 
συγκεκριμένα τους Απολογισμούς ΕΚΕ ή 
Αειφορίας (Sustainability Reporting). 
Μετά την αποφοίτησή μου ξεκίνησα να 
εργάζομαι ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, όπου 
εφήρμοσα τις γνώσεις μου αναφορικά με 
τους Απολογισμούς ΕΚΕ και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting 
Initiative (GRI). Μετά από 5 χρόνια, ξεκίνησα 
να δραστηριοποιούμαι ανεξάρτητα και 
δημιούργησα το δικό μου γραφείο, το οποίο 
πλέον λειτουργεί με σημαντική επιτυχία 
διατηρώντας συνεργασίες με σημαντικές 
εταιρίες.  
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο 
Περιβαλλοντολόγος αποτελεί πλέον “brand“ 
αναγνωρίσιμο στην αγορά, το οποίο τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται να παίξει ακόμα 
πιο σημαντικό ρόλο. Αυτό βέβαια εξαρτάται 
σε σημεντικό βαθμό και από τις συλλογικές 
προσπάθειες που πραγματοποιούνται από 
την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων 
Ελλάδας, στην οποία θα πρέπει κάθε 
απόφοιτος να αποτελεί ενεργό μέλος. 

http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/
http://e360.yale.edu/digest/developing_countries_lead_global_surge_in_renewable_energy_capacity/4163/


  

To 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας 
έρχεται στη Μυτιλήνη 
 

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και η Ελληνική 

Ζωολογική Εταιρεία διοργανώνουν το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας στη 

Μυτιλήνη, στο διάστημα 9-12 Οκτωβρίου 2014. Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος κος Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή του 

Συνεδρίου απαρτίζεται από καθηγητές των Τμημάτων της Σχολής Περιβάλλοντος και 

του Τμήματος Γεωγραφίας.  

 

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου θα είναι: "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, 

κλίμακες και ερευνητικά πεδία". Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει μια πληθώρα 

θεματικών ενοτήτων, αντιπροσωπευτικών της πολύπλευρης έρευνας που 

πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα στον Τομέα της Οικολογίας. Ενδεικτικές 

θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν: Οικολογία Πληθυσμών και Κοινοτήτων, 

Εξελικτική και Λειτουργική Οικολογία, Βιοποικιλότητα: Πλανητικές Αλλαγές, Διατήρηση 

και Προστατευόμενες Περιοχές, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.  

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες 

ανακοινώσεις, συζητήσεις, καθώς και προσκεκλημένες ομιλίες ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων. Από το εξωτερικό θα μιλήσουν οι: (α) Professor Alberto Basset 

(University of Lecce, Italy), (β) Professor Daniel Haydon (University of Glasgow, UK), 

(γ) Professor Armand Leroi (Imperial College, UK) και (δ) Professor Francisco Pugnaire 

(Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Spain).  

Έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης των 
αποφοίτων του Τμήματος  
 

Εδώ και μερικές εβδομάδες είναι 

διαθέσιμη οnline η έρευνα που διεξάγει 

το Τμήμα Περιβάλλοντος σχετικά με την 

επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων 

μας της περιόδου 2000-2010. Στόχος της 

έρευνας είναι να χαρτογραφήσουμε τις 

ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι Περιβαλλοντολόγοι του σήμερα και, βάσει των αποτελεσμάτων, να 

αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε οι απόφοιτοί μας να βελτιώσουν τις 

πιθανότητές τους για επιτυχημένη καριέρα, συναφή με τις σπουδές τους. Γι’ αυτό η 

κάθε απάντηση είναι σημαντική. Σας καλούμε, λοιπόν, να αφιερώσετε το λίγο χρόνο 

που χρειάζεται για να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα 

βρείτε, μαζί με περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυνση:  

https://career.aegean.gr/periv-survey/. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 

2014 και σε επόμενο τεύχος του Π&Φ ελπίζουμε να σας παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματά της.  

4   

Νέοι Διδάκτορες  

Μεταξύ Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014 αναγορεύτηκαν 

σε Διδάκτορες του Τμήματος οι κάτωθι: 

Αδαμίδης Γεώργιος, Οικολογία Σερπεντινικών 

Εδαφών: Οικοσυστημικές Διεργασίες, Λειτουργικά 

Χαρακτηριστικά Ειδών και Διερεύνηση της 

Λειτουργίας της Υπερσυσσώρευσης Μετάλλων στο 

Ενδημικό Είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum 

 Γαληνού Ελένη, Επίδραση Κλιματικών Συνθηκών και 

Τροφικών Πόρων στην Αναπαραγωγή Δύο Ειδών 

Παπαδίτσας (Οικογένεια Paridae) σε Πευκοδάσος της 

Ανατολικής Μεσογειακής Περιοχής 

Καλλονιάτης Χριστόφορος, Μεταφορές και 

Περιβάλλον: Η Στρατηγική της ΕΕ και η Εφαρμογή των 

Οικονομικών Εργαλείων στον Τομέα των Οδικών 

Μεταφορών της Ελλάδας, για την Μείωση των 

CO2 Εκπομπών από τα Επιβατικά Αυτοκίνητα 

Χριστόπουλος Σταμάτιος, Συμβολή στην Ανάπτυξη 

και Δοκιμή Πιλοτικού Συστήματος Αξιολόγησης 

Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων στην Ελλάδα. 

 
Ευχόμαστε στους νέους συναδέλφους καλή 
σταδιοδρομία και ευόδωση όλων των στόχων τους. 
 
 

 

Νέος Πρόεδρος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος 

Τον Ιούνιο 2014 αναδείχθηκε σε Πρόεδρο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος για την περίοδο 2014 – 

2016 ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης 

Δημητρακόπουλος. Ευχόμαστε στον εκλεκτό 

συνάδελφο καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα 

του καθήκοντα.   

https://career.aegean.gr/periv-survey/
https://career.aegean.gr/periv-survey/
http://www.helecos.gr/el/7th-congress
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Με μια ιστορική απόφαση, στις 22 Μαΐου 2014, το Σώμα Εφέσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Appellate Body, WTO) έκρινε σύμφωνη με τους κανόνες του Οργανισμού την απαγόρευση που είχε 

επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εισαγωγή προϊόντων γούνας φώκιας, απορρίπτοντας την προσφυγή 

του Καναδά και της Νορβηγίας. Εκατοντάδες χιλιάδες φώκιες σκοτώνονται κάθε χρόνο  (περίπου το 97% 

είναι νεογνά μέχρι 3 μηνών) για την εξαιρετική γούνα τους η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε είδη 

ρουχισμού πολυτελείας. 
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Το Π&Φ ευχαρίστως δημοσιεύει 
πληροφορίες σχετικές με τις Επιστήμες 
του Περιβάλλοντος (έρευνες, συνέδρια, 

νέα βιβλία, βιβλιοκριτικές κ.ο.κ.).  

Μπορείτε να μας κοινοποιείτε το σχετικό 
υλικό στη διεύθυνση: 

Ενημερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,  
Τμήμα Περιβάλλοντος,  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη 
 

email: pf@aegean.gr 
http://www.aegean.gr/environment/p&f 

 

 
Ένας βοτανόκηπος στο Λόφο του Πανεπιστημίου  
 

Τι νόημα έχει να μελετάς την περιβαλλοντική πολιτική 

και διαχείριση αν δεν κάνεις κάτι για να εφαρμόσεις 

αυτά που μαθαίνεις ώστε να κάνεις τον περίγυρό σου 

λίγο καλύτερο- και πιο «πράσινο»; Αυτό σκέφτηκε η 

εφετινή τάξη του μαθήματος της «Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής» του Τμήματός μας και αποφάσισε να μην 

μείνει στη θεωρία, τις διαλέξεις και τις εξετάσεις αλλά 

να κάνει και κάτι πρακτικό. Και έτσι αποφάσισαν να 

φτιάξουν έναν πρότυπο βοτανόκηπο στον αίθριο 

χώρο του κτηρίου του Τμήματος Γεωγραφίας στο 

Λόφο του Πανεπιστημίου μας. 

Ο βοτανόκηπος περιέχει χαρακτηριστικά φυτά της 

Μεσογείου όπως  το  Δενδρολίβανο, τη Μέντα, την 

Ματζουράνα, το Μελισσόχορτο, τη Λεβάντα και τη 

Ρίγανη τα οποία συνθέτουν ένα ιδιαίτερο οσμοτοπίο 

με διαφορετικά αρώματα. Τα φυτά έχουν ήδη φυτευτεί 

και πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ώστε να 

ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση ενός κομματιού χώματος σε μια όμορφη γωνιά γεμάτη χρώμα και μυρωδιές. 

Επιπλέον θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες ώστε οι θεατές να ενημερώνονται για το είδος και τις 

ιδιότητες του κάθε φυτού. Πέρα από το όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα ο νέος βοτανόκηπος προβλέπεται 

να χρησιμοποιηθεί και για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαθημάτων των Τμημάτων Περιβάλλοντος και 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου μας.  

Και αν αναρωτιέστε πώς 

συνδέεται η δημιουργία 

ενός βοτανόκηπου με την 

Περιβαλλοντική Πολιτική, 

οι φοιτητές μας χρειάστηκε 

να απευθυνθούν και να 

πείσουν μια σειρά 

διοικητικών οργάνων για τη 

σημασία αυτής της δράσης, 

δηλαδή κατ΄ουσίαν να 

κάνουν όλες εκείνες τις 

ενέργειες που μετατρέπουν 

την «καλή ιδέα» σε 

«εφαρμοσμένη πράξη». Και 

τα πήγαν πολύ καλά, αφού 

τόσο η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (στην οποία ανήκει το Τμήμα Γεωγραφίας) όσο και η 

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας πείστηκαν για την αξία της συγκεκριμένης 

πρωτοβουλίας τους και συνεισέφεραν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη διαμόρφωση του 

χώρου σε βοτανόκηπο. 

Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά όσο και στα όργανα του Πανεπιστημίου μας γι’ αυτή την 

τόσο όμορφη πρωτοβουλία. Αλλά, όπως σημειώνουν οι φοιτητές μας, «θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην 

ευχαριστήσουμε τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας κο Θανάση Κίζο  για την πολύτιμη 

καθοδήγηση, συνεργασία και συμβολή του στην προσπάθεια εφαρμογής του εγχειρήματος μας». 
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Δέκα Τεύχη Π&Φ 

Με το παρόν τεύχος συμπληρώνονται 

πέντε χρόνια, ή αν προτιμάτε δέκα τεύχη, 

του ενημερωτικού δελτίου του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, «Π&Φ: Περιβάλλον & 

Φύση». Και επειδή οι επέτειοι είναι πάντα 

μια ευκαιρία απολογισμών, αποφασίσαμε 

να μην αποφύγουμε την παράδοση και να 

κάνουμε και εμείς μια μικρή, ενημερωτική, 

αναδρομή.  

Θα μπορούσαμε να σταθούμε σε πολλά 

δεδομένα αλλά θα αναφέρουμε μόνο σε 

ένα, όπως αυτό προκύπτει από τα δέκα 

τεύχη του Δελτίου μας:  στον αριθμό των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων των 

συναδέλφων στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Εκατόν πενήντα τρεις -153- δημοσιεύσεις 

αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή 

περίπου πέντε δημοσιεύσεις κάθε δίμηνο, 

σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.  

Ας θυμόμαστε αυτό τον αριθμό εν όψει 

ενός ακόμα γύρου αξιολόγησης της 

ποιότητας των πανεπιστημιακών Τμημάτων 

της χώρας. 

 

H Συντακτική Ομάδα του Π&Φ    

 

Οι φοιτητές του μαθήματος «Περ/κη Πολιτική» 
επί το έργον… 

…και το αποτέλεσμα, μετά από αρκετές ώρες δουλειάς 

mailto:pf@aegean.gr
http://www.aegean.gr/environment/p&f



