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 Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ΣΠ, είναι συμβουλευτικό όργανο της Πρυτανείας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που δια-
θέτει ένα τέτοιο όργανο. Ιδρύθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ τον Μάιο του 1999 για 
να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των 133 τότε Εργαστηρίων και των είκοσι σή-
μερα Τμημάτων ή Σχολών που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα, για 
να ισχυροποιήσει την εκπαίδευση και την έρευνα, να συνεισφέρει στη δημιουργία και 
βελτίωση των υποδομών, να ενδυναμώσει τον ρόλο και τον λόγο του ΑΠΘ στην κοι-
νωνία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων της περιοχής. Τα μέλη του ΣΠ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Τμημάτων 
ή Σχολών, οι οποίοι εκλέγουν τον συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή του ΣΠ. 
Λειτουργεί στη βάση ανιδιοτελούς σχέσης με την πολιτεία και στηρίζεται στην προ-
σφορά εργασίας των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΘ.  
 Τα μέλη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τιμούμε με συνέπεια και συνέχεια τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση και αειφορία του φυσικού περι-
βάλλοντος. Πιστοί στις αρχές της πρόληψης και προφύλαξης, συνεργαζόμαστε επι-
στημονικά με τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον και συνει-
σφέρουμε με προτάσεις -στο μέτρο του δυνατού- στα περιβαλλοντικά ζητήματα της 
Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής και της χώρας.  
 Το περιβάλλον είναι ενιαίο, αδιαίρετο, χωρίς σύνορα. Οι οικολογικοί παράγοντες, 
το νερό, ο αέρας, το φως και το κλίμα, το έδαφος και υπέδαφος, το ανάγλυφο και η 
βλάστηση, η χλωρίδα και πανίδα εδώ και αιώνες δέχονται ανθρωπογενείς πιέσεις. Η 
αλόγιστη διαχείριση της γεωργίας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και του τουρι-
σμού, της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου, η απρογραμμάτιστη αστικοποίηση 
της υπαίθρου και η υπερδόμηση των πόλεων υποβαθμίζουν καθημερινά το περιβάλ-
λον και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Η ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής 
πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας, η εφαρμογή των διεθνών 
συνθηκών για την προστασία της φύσης και η επικαιροποίησή τους, η εφαρμογή 
κοινωνικής και όχι οικονομικής πολιτικής υπέρ του περιβάλλοντος, είναι βασικά στοι-
χεία για την προστασία του, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότη-
τας.  

 Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος αναζητά λύσεις για 
το ελληνικό περιβάλλον με στόχους αφενός την κατανόηση των μηχανισμών της 
κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο, και αφετέρου την προώθηση σύγχρονων τεχνικών, τεχνολογίας και 
εφαρμογών περιορισμού των συνεπειών, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών  
ενέργειας, του χωρικού σχεδιασμού και της απαραίτητης κοινωνικής οργάνωσης. Η 
εναρμόνιση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
προοπτική αειφορίας με την ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό περιβάλλον, είναι το 
στίγμα του συνεδρίου αυτού. 
 Θέσαμε τους στόχους εδώ και δύο χρόνια. Τότε που η κλιματική αλλαγή, η βιώ-
σιμη ανάπτυξη και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν ήταν ακόμη μόδα.  



xviii 
 

 Τότε που επιστημονικά αναλογιστήκαμε για το πώς τα γενικώς παγκοσμιοποιημέ-
να αυτά προβλήματα αγγίζουν τα μη, ευτυχώς ακόμη, παγκοσμιοποιημένα, ελληνικά 
τοπία· φυσικά, αγροτικά, αστικά. Ποιες από τις διεθνώς αναπτυσσόμενες τάσεις θε-
σμικά, κοινωνικά, φυσικά και τεχνολογικά, αφορούν το ελληνικό περιβάλλον.  
 Πώς, πού και γιατί αυτές μπορεί ή πρέπει να διαφοροποιούνται, να εξειδικεύονται 
ή να εφαρμόζονται και με τι τρόπο.  
 
 Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του συνεδρίου, με συμμετοχή εργασίας, διακό-
σιοι πενήντα επιστήμονες από όλη την χώρα και το εξωτερικό. Οι ενενήντα πέντε 
εργασίες που έγιναν αποδεκτές με την προφορική ή αναρτημένη παρουσίαση τους, 
οι ομιλίες διακεκριμένων διεθνώς, προσκαλεσμένων ομιλητών, με τα ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα και προτάσεις έρευνας ή μελετών, αλλά και η γόνιμη ελπίζουμε με 
βάση αυτές συζήτηση μεταξύ των αθρόας προσέλευσης συνέδρων, αρθρώνονται 
στις ακόλουθες ενότητες. 
 
 Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Περιβάλλον και υγεία. Κλιματική 
αλλαγή και βιωτή: Γεωργία, πανίδα και δάση / Αποκατάσταση οικοσυστημάτων και 
ποιότητας νερού. Δίκαιο περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σχεδιασμός 
και βιώσιμη ανάπτυξη: Χωροταξία, πολεοδομία, αστικός σχεδιασμός / Αρχιτεκτονική 
Τοπίου, αρχιτεκτονική, ψηφιακός σχεδιασμός / Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ: Βιοκαύσιμα / Λοιπές ΑΠΕ (Γεωθερ-
μική, Ηλιακή, Αιολική, Υδροηλεκτρική Ενέργεια) / Απόβλητα και πυρηνική ενέργεια.  
 Αυτός ο πλούτος θα είναι η παρακαταθήκη του Συνεδρίου στην ελληνική κοινωνία 
και το περιβάλλον. Ένας φακός στον ελληνικό «κήπο» όπως ο Jules Clement θα το 
έλεγε. (Αρχιτέκτων τοπίου, Καθηγητής ENSP, Versailles, δημιουργός των πάρκων 
André Citröen, του Musé du quai Branli και της πράσινης αρχιτεκτονικής του J. Nou-
vel στο Παρίσι, επινοητής των θεωριών του Πλανητικού Κήπου, του Κήπου σε Κίνηση 
και του Τρίτου Τοπίου.) Mε οικολογικά κριτική άποψη αναφέρεται σε ψευδεπίγραφες 
ή κατ’ όνομα πολιτικές βιωσιμότητας: «τι προωθούμε στο όνομα της αειφόρου ανά-
πτυξης», «η οικολογία ως επιστήμη έχει βοηθήσει στην κατανόηση του ανθρώπινου 
παραλογισμού», «μακρο και μικρο-τοπικά», «το μόνο πράγμα που έχει ο άνθρωπος 
είναι αυτή η Γη, αυτός ο μικρός κήπος». 
 
 Στο πλαίσιο και το πνεύμα αυτού του Συνεδρίου, τιμούμε, ενώ βέβαια μας τιμά η 
αποδοχή της πρόσκλησης, τον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα οικολόγο, τον Πα-
νταζή Α. Γεράκη, ομότιμο καθηγητή Οικολογίας του ΑΠΘ, Πρόεδρο του Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, ΕΚΒΥ, για την πολύτι-
μη, ουσιαστική και μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της Οικολογίας και τις 
εφαρμογές της στον ελληνικό και διεθνή χώρο.  
 Είναι μοναδική η μετά λόγου γνώσης κοινωνική συνεισφορά του στην οικολογική, 
όπως από το 1970 λέγαμε, ή την βιώσιμη ή αειφόρο, όπως στις μέρες μας μετεξε-
λίσσεται, ανάπτυξη. Όταν βέβαια η οικολογία εξακολουθεί να είναι βασικός πυλώνας 
της κοινωνικο- πολιτισμικής και όχι μονοσήμαντα οικονομικής προσέγγισης στη δια-
χείριση, τον σχεδιασμό και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  
 

Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου 
Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ 
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Χαιρετισμός Πρύτανη ΑΠΘ  
 

 

 

 

 Στο πλαίσιο της προγραμματικής δέσμευσης της Πρυτανείας για τον τρίτο πυλώνα 
λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι η ώσμωση με την κοινωνία, 
οργανώνεται το 3ο Συνέδριο της Επιτροπής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος.  

 Tο ΑΠΘ δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική έρευνα και εκπαίδευση από το 
1974, με τα ειδικότερα θέματα που σήμερα αποτελούν άμεση παγκόσμια κοινωνική 
προτεραιότητα, δηλαδή τη Βιωσιμότητα, την Αειφορία, τον Οικολογικό και τον Βιο-
κλιματικό σχεδιασμό.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, το Αριστοτέλειο ίδρυσε προ 10ετίας το Συμβούλιο Περιβάλλο-
ντος (Μάιος 1999), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πρυτανείας, και 
στόχος του είναι να υπηρετεί την αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από 
τη συνέργεια των εργαστηρίων, που δραστηριοποιούνται στα θέματα αυτά, και των 
οποίων ο αριθμός είναι άνω των 150. Με τον τρόπο αυτό το Αριστοτέλειο μπορεί. 
μέσω των ειδικών επιστημόνων του, να μελετά, να προτείνει λύσεις σε σοβαρά περι-
βαλλοντικά θέματα, και να κάνει τη σχετική ενημέρωση με υπευθυνότητα και αντι-
κειμενικότητα. Μπορεί να ισχυροποιεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα, 
και να βοηθά στη δημιουργία και βελτίωση των σχετικών υποδομών. Έτσι αξιοποιεί-
ται και ενδυναμώνεται ο επιστημονικός του ρόλος και ο λόγος του Αριστοτελείου, σε 
θέματα μικρο- μακρο- και μεγα- περιβάλλοντος.  

 Το 3ο Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος προσεγγίζει, αναλύει, καταγράφει 
και προτείνει, θέματα του περιβάλλοντος, βοηθώντας στην ενημέρωση και στη δημι-
ουργία προβληματισμού για τα θέματα αυτά, που καθορίζουν με τη κρισιμότητά τους 
το μέλλον του πλανήτη και των ανθρώπων.  

 Φαίνεται ότι το μείζον πρόβλημα προκύπτει από την ελλιπή γνώση και την αδια-
φορία των ανθρώπων, η οποία τροφοδοτεί την αδράνεια των πολιτικών ταγών. Πολί-
τες που γνωρίζουν και απαιτούν, σίγουρα θα αναδείξουν και πολιτικούς ηγέτες με 
ανάλογες προθέσεις. Επομένως η ενημέρωση όλων των ανθρώπων είναι κομβικής 
σημασίας, γεγονός που εξυπηρετείται από τη δράση αυτή του Συμβουλίου Περιβάλ-
λοντος.  

 Το σημερινό και απαρχαιωμένο πρότυπο ανάπτυξης, όπως κατά παράδοση ισχύει, 
βασιζόμενο στα ορυκτά καύσιμα, δημιουργεί πλέον τρομακτικές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, με όλα τα συνεπαγόμενα, επομένως οφείλουμε επειγόντως να το εγκα-
ταλείψουμε. Ήδη, η τεχνολογία μπορεί και δίνει προσιτές οικονομικές λύσεις, οι  
οποίες οφείλουν να ενταχθούν σε προγράμματα πρώτης πολιτικής προτεραιότητας, 
με αντίστοιχα κίνητρα για όλους τους πολίτες. Ειδικά για την Ελλάδα, οι συνθήκες 
είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, δεδομένου ότι η φύση παρέχει απλόχερα τεράστιες ανα-
νεώσιμες ενεργειακές πηγές, η ηλιακή ενέργεια καθεαυτή λόγω της μεγάλης ηλιοφά-
νειας, και οι εξ αυτής παρεπόμενες, όπως οι άνεμοι, ο λευκός άνθρακας, η θαλάσσια 
κυματική ενέργεια, καθώς και η γεωθερμία.  
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 Εάν η ανθρωπότητα συνεχίσει την ίδια πορεία κάλυψης των ενεργειακών της ανα-
γκών, τότε προκύπτει αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 4-6 βαθμούς Κελ-
σίου, μέχρι το τέλος του τρέχοντος αιώνα. Με τις θερμοκρασίες αυτές η νότια Ευρώ-
πη μετατρέπεται σε έρημο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η απειλή αυτή, μαζί με την  
απειλή των υπολοίπων δραστηριοτήτων του ανθρώπου (τοξικές ουσίες, απόβλητα, 
κλπ) δημιουργούν μια εικόνα εφιαλτική για το μέλλον. Μόνο η κατανόηση της πραγ-
ματικότητας, διά της έγκυρης ενημέρωσης, μπορεί να ανατρέψει την πορεία αυτή, 
μέσω της γνώσης και της πολιτικής επιβολής των μέτρων που απαιτούνται. 

 Είναι παρήγορο το γεγονός της θέσης που έλαβαν για το πρόβλημα οι πρόεδροι 
των ΗΠΑ και της Κίνας, στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής στον ΟΗΕ. Ήδη τα πρώτα 
σημάδια για «πράσινες» κατασκευές και αειφόρο διαχείριση υλικών έχουν αρχίσει να 
μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην παγκόσμια πρακτική.  

 Προς την κατεύθυνση αυτή χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το τρίτο συνέ-
δριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το οποίο πέρα από το μείζον μέγα - πρόβλημα, 
μελετά και συμβουλεύει για το ευρύτερο μακρο-περιβάλλον της περιοχής μας, καθώς 
και για το μικρο-περιβάλλον μας.  

 Προσδοκούμε με ανυπομονησία τη γνώση που θα καταθέσουν, τις προτάσεις που 
θα κάνουν, και την ενημέρωση όλων των πολιτών, για το καταλυτικής σημασίας ζή-
τημα του περιβάλλοντος.  
 
 
 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου 
 Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος 
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