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Lofos Olive Oil 2021 

 

Φέτος οργανώθηκε από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος μια ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική δράση: η παραγωγή του 

δικού μας ελαιολάδου! Μεταξύ 18 και 25 

Νοεμβρίου 2021, 30 περίπου φοιτητές και 

φοιτήτριες του Τμήματος Περιβάλλοντος 

συνέλεξαν καρπούς από τα ελαιόδεντρα 

που βρίσκονται εντός του campus του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. 

Στη συνέχεια, η σοδειά επεξεργάσθηκε  (στο μικρής 

κλίμακας διφασικό ελαιοτριβείο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος) με αποτέλεσμα την παραγωγή 35 

λίτρων παρθένου ελαιόλαδου με οξύτητα 0.8%.  

Ταυτόχρονα, έτρεχε "διαγωνισμός" ετικέτας και 

ονόματος μεταξύ των φοιτητών του Τμήματος μας. 

Επιλέχθηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις και 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία και την εκτύπωση 

δύο ετικετών του "Lofos Olive Oil, 2021". Η εμφιάλωση 

του προϊόντος και η εκτύπωση των ετικετών έγιναν με 

την ευγενική χορηγία των εταιρειών ‘OLISTICÓN- 

Έργα Γης Αιγαίου’ και  ‘REPROGRAPHICS’ αντίστοιχα, 

τις οποίες και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Το 

εμφιαλωμένο «Lofos Olive Oil 2021”  προσφέρθηκε 

στους φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι 

οποίοι αγκάλιασαν με χαρά και δημιουργική 

διάθεση αυτή την προσπάθεια. 
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3                                Βιβλίο 

Βιοστατιστική με την R, μια εισαγωγή για τις 
βιολογικές επιστήμες (Jan Lepš, Petr Šmilauer)  

Γ. Κόκκορης, Π. Δημητρακόπουλος (Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια). 
Εκδόσεις Ροπή, 524 σελ. (ISBN: 978-618-5289-60-7). 
 

Η βιοστατιστική, γνωστή και ως βιομετρία, είναι ο κλάδος της στατιστικής που εστιάζει στην μελέτη 

βιολογικών προβλημάτων. Ο κλάδος, που αναπτύσσεται συνεχώς, αποκτά όλο και μεγαλύτερη 

σημασία, δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης βιολογικής επιστήμης για την ολοκληρωμένη 

μελέτη της πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων. Κάθε βιολογικό σύστημα ή οργανισμός 

αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες συστατικά, τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές 

καταστάσεις και να αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους. Η σύγχρονη βιολογία στοχεύει στην 

κατανόηση τέτοιων συστημάτων με την απόκτηση ολοκληρωμένων –και άρα πολυδιάστατων– 

δεδομένων στο χρονικό και χωρικό τους πλαίσιο, με πολλαπλές συμμεταβλητές και αλληλεπιδράσεις. 

Η πρόκληση της μελέτης της βιολογικής πολυπλοκότητας μέσω της ανάλυσης δεδομένων υψηλής 

πολυπλοκότητας και ετερογένειας απαιτεί ευέλικτα εργαλεία ανάλυσης. Η γλώσσα R θεωρείται η 

σύγχρονη απάντηση σε αυτή την πρόκληση. 

Το βιβλίο των Jan Lepš και Petr Šmilauer δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο βιοστατιστικής. Είναι ένα βιβλίο που βασίζεται σε πολυετή εμπειρία στην 

έρευνα πεδίου και στη διδασκαλία στατιστικών μεθόδων δύο επιστημόνων διαφορετικών –αλλά συγκλινουσών– κατευθύνσεων και ειδικοτήτων. 

Εστιάζει στο βιολογικό πρόβλημα και στην κατανόηση των αρχών των στατιστικών μεθόδων μελέτης του και όχι στη μαθηματική παραγωγή των 

μεθόδων. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σειρά ενδεικτικών παραδειγμάτων βιολογικών προβλημάτων και διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, των 

οποίων, ακολούθως, αναλύονται οι αρχές και οι υποθέσεις των μεθόδων μελέτης τους. Στη συνέχεια, εξηγούνται τα απαιτούμενα βήματα και 

αναλύεται η μορφή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό R. Σημαντικό είναι ότι δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα 

μπορούσαν να παρουσιαστούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε κείμενα ερευνητικών εργασιών και 

δημοσιεύσεων. Το βιβλίο παρέχει βασικές πληροφορίες για πλειάδα βασικών και προχωρημένων μεθόδων. Παράλληλα, οι συγγραφείς παρέχουν 

επιπρόσθετη βιβλιογραφία στο τέλος κάθε κεφαλαίου, προτρέποντας τους αναγνώστες να διερευνήσουν λεπτομερέστερα όσα θέματα τους 

ενδιαφέρουν ειδικότερα. 

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό βιβλίο βιοστατιστικής, που περιλαμβάνει, όμως, το σύνολο των κλασικών και προηγμένων μεθόδων που θα χρειαστεί 

κάποιος για να καλύψει την ύλη ενός ή δύο μαθημάτων στατιστικής με έμφαση στη σύγχρονη βιολογία. Σημαντική είναι η σημασία που δίνεται στις 

βασικές αρχές του σχεδιασμού πειραμάτων. Τα κεφάλαια της ταξινόμησης, της ταξιθέτησης, των δένδρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης και της 

ανάλυσης επιβίωσης προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στο βιβλίο. Tο βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα και εργαλείο μελέτης για 

έναν μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων, που προσπαθούν να κατανοήσουν τον 

βιολογικό κόσμο και τις διαστάσεις του, μέσω της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγουν.  

Η Περιβαλλοντική σκέψη στον 20ο αιώνα  

Ευαγ. Μανωλάς, Σπ. Γαλιατσίδας (επιμέλεια). Εκδόσεις Δίσιγμα, 352 σελ. (ISBN: 
978-618-202-056-2). 
 

Το βιβλίο εξετάζει 18 προσωπικότητες του 20ου αιώνα που συνέβαλλαν σημαντικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Στις σελίδες του «παρελαύνουν» ιερά τέρατα της 

Οικολογίας (όπως ο Ε.Ο. Wilson), επιστήμονες που μας βοήθησαν να καταλάβουμε την καταστροφική μας 

επίδραση στο φυσικό περιβάλλον (όπως η Rachel Carson), φιλόσοφοι που επαναπροσδιόρισαν την σχέση 

μας με την υπόλοιπη φύση (όπως οι Arne Naess και Peter Singer), ακτιβιστές που αγωνίστηκαν (όπως η 

Vandana Shiva) και θυσιάστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος (όπως ο Chico Mendes), και πολύ 

άλλοι περισσότερο ή λιγότεροι γνωστοί, ή αναμενόμενοι – όπως ο Μαχάτμα Γκάντι, με τον οποίο ξεκινά 

το συγκεκριμένο βιβλίο. Κάθε κεφάλαιο προσφέρει βιογραφικές πληροφορίες για το άτομο που μελετά, 

παρουσιάζει τις δραστηριότητες και τις επιτυχίες του και αξιολογεί την επιρροή του. 

Το βιβλίο είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε μελετητή της περιβαλλοντικής προβληματικής, είτε φοιτητή είτε 

ενδιαφερόμενο αναγνώστη.  

https://www.ropipublications.com/biostatistics-with-r/
https://disigma.gr/products/i-perivallontiki-skepsi-ston-20o-aiwna
https://www.ropipublications.com/biostatistics-with-r/
https://www.ropipublications.com/biostatistics-with-r/
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Νέοι Διδάκτορες του Τμήματος Περιβάλλοντος 
 

Μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2021 αναγορεύτηκαν σε Διδάκτορες του Τμήματος οι κάτωθι:  

• Βούρος Παναγιώτης, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ-

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• Ιατρού Ευαγγελία, STUDY ON THE FATE OF ANTIMICROBIAL COMPOUNDS IN LEMNA MINOR CONSTRUCTED WETLAND 

SYSTEMS AND INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCED BIOMASS 

• Κούτσικος Νικόλαος, ΞΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΟΠΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Μιχελάκη Χρυσάνθη, ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

• Στεφανάκης Δημήτριος, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΧΑΡΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

• Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

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

https://doi.org/10.3390/f12101297
https://doi.org/10.30955/gnj.003854
https://doi.org/10.3390/plants10102113
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150314
https://doi.org/10.3390/atmos12101254
https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106632
https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101292
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114152
https://doi.org/10.1029/2021GL092876
https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2021.06.001
https://disigma.gr/products/i-perivallontiki-skepsi-ston-20o-aiwna


 

Οι πρώτοι Απόφοιτοι 

Όπως γνωρίζουν όσοι διαβάζουν το Π&Φ, από το πρώτο τεύχος έχουμε 

καθιερώσει την στήλη των Αποφοίτων, όπου παρουσιάζουμε μία/έναν 

απόφοιτο του Τμήματός μας.  

Το 2021 ήταν μια επετειακή χρονιά, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από 

όταν ορκίστηκαν οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματός μας. Το ημερολόγιο 

έγραφε 30 Νοεμβρίου 1991 όταν οι Ευαγγελία Καραγκούνη, ο Σπύρος 

Γκολφινόπουλος, η Μαρία Κατσακιώρη και ο Νίκος Σκουμπρής γίνονταν οι 

πρώτοι Έλληνες και Ελληνίδες περιβαλλοντολόγοι (στην φωτογραφία, από 

αριστερά προς τα δεξιά). 

Τριάντα χρόνια μετά, έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στις σελίδες μας 

δύο εξ αυτών, για να μας μιλήσουν για το πώς «έφτασαν» στο νέο τότε Τμήμα 

Περιβάλλοντος, τι αποκόμισαν από -και που τους οδήγησε- αυτή η επιλογή 

τους αλλά και το πώς βλέπουν το σημερινό ρόλο των Περιβαλλοντολόγων και 

τι έχουν να πουν στους σημερινούς φοιτητές του Τμήματός μας. 

 

ΒΙΟ: Ο Σπύρος Γκολφινόπουλος γεννήθηκε στις Αχαρνές Αττικής το 1970 και 

αποφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Περιβάλλοντος το 1991. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις 

διδακτορικές του σπουδές στο ίδιο Τμήμα, στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, υπό 

την επίβλεψη του Καθηγητή Θ. Λέκκα. Με την ολοκλήρωση της διατριβής του παρέμεινε στο 

ίδιο εργαστήριο συνεχίζοντας την έρευνα κυρίως στον τομέα του νερού ενώ παράλληλα 

εργάστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε θέματα 

περιβάλλοντος. Παράλληλα δίδαξε ως συμβασιούχος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2004 εκλέχθηκε στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση και Τεχνολογία Περιβαλλοντικής Ποιότητας. Από το 2017 είναι 

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας και ιδρυτής/διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Σχολή Θετικών Επιστημών.   

 

Οφείλω να ομολογήσω ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν συμπεριλαμβανόταν στις πρώτες προτιμήσεις μου. Ωστόσο από τις αρχές της 

φοίτησής μου στο νεοσύστατο και μοναδικό τότε στη χώρα Τμήμα Περιβάλλοντος φάνηκε ότι κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα 

αντικείμενα θεράπευε. Πολλοί από εμάς παραμείναμε «δοκιμαστικά», αγνοώντας τότε την  έννοια της πολυεπιστημονικότητας,  ανήσυχοι 

για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Η απόφαση για παραμονή σε μια ακριτική και νησιωτική περιοχή αποτελούσε έναν ανασταλτικό  

παράγοντα επιλογής και φοίτησης. Επιπρόσθετα, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ήμασταν τα μοναδικά Πανεπιστημιακά 

Τμήματα στην πόλη της Μυτιλήνης, οι κάτοικοι της οποίας μας αντιμετώπιζαν με δυσπιστία ή αγνοούσαν την ύπαρξή μας, δεδομένου ότι 

για εκείνους η Παιδαγωγική Ακαδημία, η οποία καταργήθηκε, αποτελούσε το σημείο αναφοράς του νησιού, στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου όμως επικρατούσε φιλικό κλίμα, με θερμές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του, την ολιγάριθμη φοιτητική 

κοινότητα, το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό. Ίσως αυτός να ήταν ο κρίσιμος παράγοντας που 

συνέβαλε στην παραμονή όλων των φοιτητών στη Μυτιλήνη αλλά και τη συνεχή εμπλοκή και συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Οι καθηγητές μας ήταν δίπλα μας και συμμετείχαν ενεργά στην επιτυχία του εγχειρήματος που λεγόταν Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

προκαλώντας αδειαλλείπτως το ενδιαφέρον της φοιτητικής μας κοινότητας σε αντικείμενα άγνωστα για εμάς. Αναφέρομαι στην οικολογία, 
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στα οικοσυστήματα, στη μηχανική περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και υδατικών πόρων, στη χωροταξία και 

πολεοδομία, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην τοξικολογία, στην ενέργεια και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αλλά και στα 

οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην ανθρώπινη οικολογία, έννοιες καινοτόμες για όλους/ες αλλά ταυτόχρονα και 

συναρπαστικές. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματός μας θεωρώ ότι αποτελούσε η διεπιστημονικότητα του προγράμματος σπουδών 

- τα πολλά επιστημονικά και ερευνητικά πεδία άνοιγαν τους επιστημονικούς  ορίζοντες σε μεγάλο εύρος, αλλά κυρίως η αγάπη του 

προσωπικού για το Πανεπιστήμιο (ακαδημαϊκό και μη). Την αγάπη την οποία μεταλαμπάδευσαν και σε εμάς,  για το Πανεπιστήμιό μας. 

Στην καινοτόμα επιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος θετικό ρόλο είχε και η παράλληλη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών με αποκλειστικό σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, προσελκύοντας επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων που 

αναζητούσαν την εξειδίκευση σε θέματα της περιβαλλοντικής επιστήμης, την οποία μόνο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος μπορούσε να προσφέρει. Αναφέρομαι σε μηχανικούς, αποφοίτους θετικών επιστημών όσο και σε οικονομολόγους, 

νομικούς, κοινωνικούς επιστήμονες. Επιπλέον η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στο γεωγραφικό χώρο του νησιού μας επέτρεψε αφενός να 

γνωρίσουμε καλύτερα το χώρο που μας φιλοξενούσε κι αφετέρου να κατανοήσουμε τη φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η εποχή μας και τα οποία καλούμαστε είτε να διαχειριστούμε, είτε να τα επιλύσουμε.  

Αρκετά χρόνια μετά παρεμφερή τμήματα ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε περιφερειακά ιδρύματα της χώρας. Αναμενόμενο, καθώς η 

λειτουργία του φυσικού χώρου και η διαταραχή του, που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος, αποτελούν απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες και 

την ευημερία τόσο σε τοπικό – περιφερειακό όσο και σε υπερτοπικό - παγκόσμιο επίπεδο. Τα προβλήματα που έχει να θεραπεύσει σήμερα 

ένας περιβαλλοντολόγος δε διαφέρουν από εκείνα του παρελθόντος, πέραν του γεγονότος ότι έχουν οξυνθεί. Εκείνο που θα διέκρινε το 

δικό μας Τμήμα, από τα άλλα αντίστοιχα της χώρας μας, θα ήταν αφενός η εμβάθυνση σε κρίσιμα θέματα, χωρίς όμως να χαθεί η 

διεπιστημονικότητα. Εξειδίκευση και διεπιστημονικότητα θα μπορούσαν να είναι οι πυλώνες ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού Τμήματος 

Περιβάλλοντος.  

Τέλος, όσον αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές θα τους προέτρεπα να αναζητούν τη γνώση αδιάλειπτα και να μην ξεχνούν ότι το αντικείμενο 

των σπουδών τους, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία του πλανήτη, των ανθρώπων άλλα και όλων των έμβιων αλλά και άβιων 

συστατικών της ζωής μας. Η πόλη της Μυτιλήνης που φιλοξενεί το Πανεπιστήμιό μας, αλλά και το νησί της Λέσβου, είναι τοπίο εμβληματικό 

στον πολιτισμό και στην επιστήμη, διαχρονικά. Ο ακριτικός χαρακτήρας του τόπου έχει κι αυτός τη σημασία του για την πρόοδο και την 

ειρήνη στο Αιγαίο.    

 

ΒΙΟ: Η Μαρία Κατσακιώρη είναι από τους πρώτους απόφοιτους του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1991) και κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος του ΔΠΜΣ «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στον τομέα «Αειφόρος 

τουρισμός και προστατευόμενες περιοχές». Από το 1991 έως σήμερα, εργάζεται στο 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ως 

υπεύθυνη του Τομέα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Ερμηνείας Περιβάλλοντος. 

Διαθέτει μακρά γνώση και πείρα στον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση, έργων ανάδειξης, αναψυχής και αειφόρου τουρισμού περιοχών με 

ιδιαίτερο φυσικό πλούτο, περιβαλλοντικής ερμηνείας, οργάνωσης και δημιουργίας 

μουσείων και ενημερωτικών υποδομών, διεξαγωγής κοινωνικών ερευνών, ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και 

διακρατικών έργων και προγραμμάτων, μετέχει σε διεθνή και εθνικά δίκτυα και επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

σχετικά ζητήματα. 



 
 

Το περιβάλλον δεν αποτέλεσε την πρώτη μου επιλογή, καθώς ως πρωτοδεσμήτισσα στόχευα 

στο μαθηματικό. Έφτασα στη Μυτιλήνη αποφασισμένη να προσπαθήσω ξανά. Όμως, από τις 

πρώτες κιόλας βδομάδες επέλεξα να μείνω, συνειδητά και όχι γιατί βαρέθηκα να ξαναδιαβάσω 

ή γιατί βολεύτηκα. Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλούς λόγους, όπως η φρεσκάδα και η 

ζωντάνια του νέου, του άφθαρτου, το διαφορετικό, το καινοτόμο, η χαρά του να συμμετέχεις 

και να συνδημιουργείς κ.ά. Καθηγητές και φοιτητές, δεθήκαμε άμεσα και ουσιαστικά, 

υπήρξαμε μία δυναμική ομάδα με συνεχή αλληλεπίδραση, όραμα και μεράκι να 

εξερευνήσουμε το καινούργιο. Νεαροί στην ηλικία επιστήμονες με την ορμή, τη γνώση και την 

εμπειρία του εξωτερικού, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας επιστήμονες με όραμα και μακρά 

ιστορία στον χώρο τους, μας ενέπνευσαν και μας καθοδήγησαν να εργαστούμε, ατομικά και 

ομαδικά, με πάθος και να δούμε πέρα από το οικείο και το προφανές. 

Κυρίαρχο, όμως, συναίσθημα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν και η αγωνία για το 

αύριο, με τι θα ασχοληθώ όταν αποφοιτήσω. Αν σπούδαζα μαθηματικός, βιολόγος, 

δασολόγος, μηχανικός, αντικείμενα γνωστά και καλά οριοθετημένα, μου ήταν σαφής ο 

επαγγελματικός μου προσανατολισμός. Ως περιβαλλοντολόγος, όμως, τί; Τότε, το 

«περιβάλλον» και ο «περιβαλλοντολόγος» ήταν λέξεις σχεδόν άγνωστες στην Ελλάδα. Αγωνία 

με διακατείχε, επίσης, για το αν τελικά ξέρω κάτι ή λίγο από όλα; Γνωρίζω οικολογία ή 

περιβαλλοντική μηχανική, κατέχω οικονομικά περιβάλλοντος; Αρκούν οι γνώσεις μου για να 

σταθώ επαγγελματικά; 

Παρόμοιες αγωνίες εκτιμώ ότι διατυπώνουν και οι απόφοιτοι του Τμήματος σήμερα. Όμως, 

τριάντα χρόνια μετά, η περιβαλλοντική επιστήμη γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος έχει καταξιωθεί και αναδειχθεί ως πολύτιμη κοιτίδα γνώσης εντός και εκτός 

των συνόρων, το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου έχει πλέον εδραιωθεί και τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα τοποθετούνται ολοένα και ψηλότερα στην ατζέντα σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

Η επαγγελματική πορεία όλων όσων αποφοιτήσαμε από το 1991 και έκτοτε, με ό,τι και αν 

επιλέξαμε να ασχοληθούμε, έχει αποδείξει ότι η έμπνευση, η σφαιρική γνώση, η ολιστική και 

διεπιστημονική προσέγγιση, ο ρηξικέλευθος χαρακτήρας του προγράμματος σπουδών, ο 

τρόπος που μάθαμε να εργαζόμαστε, είναι το όχημά μας για να πετύχουμε όλα όσα έχουμε 

οραματιστεί. Σήμερα, ΝΑΙ θα επέλεγα συνειδητά το Τμήμα Περιβάλλοντος για τις σπουδές 

μου, αλλά και για την ποιότητα της φοιτητικής ζωής που προσφέρει. Οι νέοι απόφοιτοι θα 

μπορούσαν να γίνουν κοινωνοί, με έναν συστηματικότερο τρόπο, των επαγγελματικών 

δυνατοτήτων που τους προσφέρονται, ώστε να μην φοβηθούν να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες 

και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους. Είμαι βέβαιη ότι οι βάσεις που αποκτούν 

στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ακόμη κι αν ως φοιτητές δεν τις διακρίνουν με σαφήνεια, 

παραμένουν στιβαρές. 

 

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος 
για/στα Media  

 

H δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν περιορίζεται 

μόνο στην διδασκαλία και την έρευνα. Είναι 

συχνές οι παρεμβάσεις μας με άρθρα, ομιλίες 

κοκ στον δημόσιο διάλογο. Πλέον υπάρχει μια 

εξειδικευμένη σελίδα στον ιστότοπο του 

Τμήματος όπου μπορείτε να βρείτε 

συγκεντρωμένη όλη αυτή την δραστηριότητα. 

Παράλληλα στην ίδια σελίδα, θα μπορείτε να 

βρίσκετε τα Media Reports των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων που προέρχονται από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος: πρόκειται για 

σύντομες περιλήψεις των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, γραμμένες σε απλή γλώσσα 

ώστε να είναι κατανοητά (και ελπίζουμε 

χρήσιμα) για το ευρύτερο κοινό. Η σελίδα θα 

εμπλουτίζεται σε πραγματικό χρόνο, και 

μπορείτε να την βρείτε εδώ.  

 

 

 
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.env.aegean.gr/tmima/pf  

 

 

                                                            6 

 

https://www.env.aegean.gr/media/
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf

