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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παναγιότατε Οικουμενικέ Πατριάρχα Κωνσταντινουπόλεως,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου 
του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας 

έχουμε την εξαιρετική τιμή να Σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα 
που θα πραγματοποιήσουμε στο Ίδρυμά μας 

την 1η Φεβρουάριον του έτους 2010 με γενικό τίτλο:
«Η Προστασία του Περιβάλλοντος ως Πηγή Αληθούς Ζωής 

και ως Προϋπόθεση της Αειφόρου Ανάπτυξης».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το Ίδρυμά μας θα ανακηρύξει 
την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητά Σας «Επίτιμο Καθηγητή».

Μεταξύ των εισηγητών στην ημερίδα θα είναι και ο διακεκριμένος 
Σουηδός περιβαλλοντολόγος καθηγητής Johan Kleman, Διευθυντής 

του βραβευμένου με Nobel κέντρου Bert Bolin Centre for Climate Research.

Γ ια το Σι αλαμάτας

Καθηγητής





-----------------------------Υποδοχή της Α.Θ.Παναγιότητος
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α'
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Δευτέρα 1η Φεβρουάριον 2010 
Σννεδριακό Αμφιθέατρο τον Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μέρος Α' - Τελετουργικό
09:15 Προσέλευση προσκεκλημένων 
09:45 Λήξη προσέλευσης προσκεκλημένων

10:00 Υποδοχή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α'
10:05 Προσφώνηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καθηγητή Ανδρέα Γ. Κανάκη 
10:25 Τελετή Αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α' 

σε Επίτιμο Καθηγητή
10:40 Εκφώνηση Ομιλίας υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α'
11:10 Απονομή Χρυσού Εγκολπίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α'

Μέρος Β' - Θέματα Συμποσίου
Προεδρείο:

Νικόπουλος Δημήτριος, Βλαχόπουλος Ευάγγελος, Καπόλος Ιωάννης, 
Καθηγητές του ΤΕΙ Καλαμάτας

11:15 Κήρυξη Εργασιών Συμποσίου υπό του Οικουμενικού ΙΙατριάρχου Βαρθολομαίου Α'

11:20 Θέμα Ιο: 
Εισηγητής:

«Πράσινη Ανάπτυξη: Μονόδρομος για τον Κόσμο και την Ελλάδα» 
Κουβέλης Σπύρος, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

11:45 θέμα 2ο: «Το Μέλλον του Πλανήτη Γη μετά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης»
Εισηγητής: Ζερεφός Χρήστος, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Καθηγητής του Εθνικού 
Καποδιστριακσύ Πανεπιστημίου Αθηνών

12:05 θέμα 3ο: «Το Βήμα της Κλιματικής Αλλαγής - Η Προοπτική
στη Διάσταση του Χρόνου»

Εισηγητής: Kleman Johan, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Bert Bolin
για το Κλίμα (BBCC) και Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Στοκχόλμης

12:50 θέμα 4ο: 
Εισηγητής:

«Η Χρήση των Η/Υ στην Προστασία του Περιβάλλοντος» 
Μαρκάτος Νικόλαος, Καθηγητής και πρώην Πρύτανης 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Μέρος Γ'
13:10 Απονομή Τιμητικών Μεταλλίων 
13:30 Εξαγωγή Συμπερασμάτων 
1350 Λήξη Συμποσίου

14:10 Παράθεση Γεύματος στους θεσμικούς προσκεκλημένους



S Y M P O S I U M  P R O G R A M M E

Monday 1” February 2010 
Main Conference Hall o f the TEI o f Kalamata

Section A' - Ceremonial Programme
09:15 Arrival of invitees 
09:45 End of arrival of invitees

10:00 Reception of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew A'
10:05 Welcome Address by the President of the TEI, Professor Andreas G, Kanakis 
10:25 Ceremony for the Conferral of the Title of Honorary Professor 

upon the Ecumenical Patriarch Bartholomew A'
10:40 Speech by the Ecumenical Patriarch Bartholomew A'
11:10 Presentation of Gold Engolpion to the Ecumenical Patriarch Bartholomew A'

Section B' - Symposium Topics
Presiding Committee:

Professor Nikopoulos Dimitrios, Professor Vlachopoulos Evangelos 
& Associate Professor Kapolos loannis

11:15 Formal Opening of the Symposium by the Ecumenical Patriarch Bartholomew A' 

11:201st topic:

Speaker:

«Green Development: The Unique Pathway for the World and 
for Greece»
Kouvelis Spyros, Greek Deputy Minister of Foreign Affairs

11:45 2nd topic:
Speaker:

12:05 3rd topic: 
Speaker:

12:504th topic: 
Speaker:

«The Future of Planet Earth after the Copenhagen Summit»
Zerefos Christos, Member of the Academy of Athens,
President of the National Observatory of Athens & Professor 
of the National and Kapodistrian University of Athens

«The Pace of Climate Change - A Perspective on the Time Dimension»
Kleman Johan, Research Director of the Bert Bolin Centre
for Climate Research (BBCC), Professor of Stockholm University

«The Use of Computers for the Protection of the Environment» 
Markatos Nikolaos, Professor & former Rector of the National 
Technical University of Athens

Section C'
13:10 Presentation of Honorary Medals 
13:30 Conclusions 
13:50 End of Symposium

14:10 Lunch



Προσφώνηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
Καθηγητή Ανδρέα Γ. Κανάκη





Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

«Παναγιότατε,
η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο σημερινό Συμπόσιο, 

το οποίο έχει το γενικό τίτλο «Η Προστασία του Περιβάλλοντος 
ως Πηγή της Αληθούς Ζωής και της Αειφόρου Ανάπτυξης» 

καλωσορίζει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον «Πράσινο Πατριάρχη», 
όπως έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση της πλειοψηφίας των ανθρώπων 

που αγωνιούν για τη σωτηρία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.»



Παναγιότατε,

Μ ε την ευκαιρία του σημερινού Διεθνούς Συμποσίου το οποίο είναι 

αφιερωμένο στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανά

πτυξη, να μου επιτρέψετε, παρακαλώ, να εκφράσω από του Βήματος 

αυτού μερικές από τις σκέψεις μου για το ζωτικό αυτό θέμα. Είναι κοινή 

πλέον πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα απειλείται στο σύνολό της εζαι- 

τίας του τραυματισμού και της υποΒάθμισης του περιβάλλοντος, τα 

οποία εκφράζονται είτε με την αναμενόμενη κλιματική αλλαγή είτε με 

τη μόλυνση της στεριάς και της θάλασσας. Αναρωτιέται κανείς γιατί 

αυτός ο κίνδυνος παρουσιάζεται στις ημέρες μας, εννοώ τις τελευ

ταίες δεκαετίες και όχι πριν μερικές χιλιάδες ή και εκατοντάδες χρό

νια, αφού η ρυπογόνος δράση του ανθρώπου είναι διαχρονική και 

συνυφασμένη με τη ζωή.



ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προσφώνηση Προέδρου Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α1

Παναγιότατε,
Παρουσία:
• του Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
• του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

πόσης Ελλάδος Ιερωνύμου,
• του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μεσσηνίας 

και μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελ
λάδος,

• Εκπροσώπων των Κομμάτων του Ελληνικού Κοι
νοβουλίου,

• των Βουλευτών του Νομού Μεσσηνίας,
• του Νομάρχη Μεσσηνίας και Προέδρου της 

Ε.Ν.Α.Ε.,
• Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

• του Δημάρχου Καλαμάτας,
• Εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
• του Εκπροσώπου της Ακαδημίας Αθηνών,
• των Εκπροσώπων των Δικαστικών Αρχών,
• των μελών της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,
• του Πρύτανη και μελών της Ακαδημαϊκής Κοινό

τητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
• Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανε

πιστημίου της Στοκχόλμης,
• Εκπροσώπου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε

χνείου,
• του Διευθυντή του Ινστιτούτου Bert Bolin του Πα

νεπιστημίου της Στοκχόλμης,
• των Εκπροσώπων της Νομαρχιακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,
• των Εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, των 

Σωμάτων Ασφαλείας,
• Εκπροσώπων των Διοικητικών και των Εκπαιδευ

τικών Μονάδων του Νομού Μεσσηνίας,
• των Εκπροσώπων των Παραγωγικών Φορέων 

του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα,
• του Εκπροσώπου της Ελληνικής Ένωσης Προ

στασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA
• του Εκπροσώπου της Εταιρείας TEMES,
• του συνόλου της Ακαδημαϊκής, Διοικητικής και 

Σπουδαστικής Κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,
• του κλήρου και του λαού της Μεσσηνίας,
Σας καλωσορίζομε με σεβασμό, αγάπη, συγκίνηση
και αγαλλίαση στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Καλαμάτας, σε αυτόν εδώ δηλαδή το ναό
της γνώσεως.

Παναγιότατε,

Στο πρόσωπό σας η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ
Καλαμάτας:
• Υποδέχεται την ανθρώπινη ύπαρξη η οποία γεν

νήθηκε στη νήσο Ίμβρο, μεγάλωσε ως Δημή- 
τριος και έλαβε τις εγκυκλίους σπουδές του εκεί 
και στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλεως.

• Υποδέχεται τον υπηρέτη της θεολογικής επιστή
μης, ο οποίος φοίτησε και κατέστη πτυχιούχος 
του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών Ρώμης και 
αργότερα πραγματοποίησε σπουδές εξειδίκευ- 
σης τόσο στο Οικουμενικό Ινστιτούτο Μποσύ 
(Βοβεβγ) της Ελβετίας όσο και στο Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου. Χάρη στο ταλέντο Του ως δασκά
λου και στην επιστημονική Του προεξέχουσα κα
τάρτιση διετέλεσε Βοηθός Σχολάρχη στην Ιερά 
Θεολογική Σχολή Χάλκης.

• Υποδέχεται τον Ακαδημαϊκό δάσκαλο ο οποίος 
συνέγραψε και υπέβαλε στο Γρηγοριανό Πανε
πιστήμιο Ρώμης διατριβή με θέμα «Περί την κω- 
δικοποίησιν των Ιερών Κανόνων κα ί των 
Κανονικών Διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλη
σία» και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του εν λόγω
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Α'

Πανεπιστημίου. Για τη συνεχή προσφορά Του στην 
πρόοδο της επιστήμης και τη συμβολή του στην 
εδραίωση του διαλόγου για την επίλυση παγκό
σμιων κοινωνικών προβλημάτων και την αποτροπή 
συγκρούσεων αναγορεύτηκε επίτιμος Διδάκτωρ 
πλείστων Πανεπιστημίων τόσο της Ευρώπης και της 
Αμερικής όσο της Ασίας και της Ωκεανίας.

• Υποδέχεται τον κληρικό Βαρθολομαίο στον οποίο 
η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, δια των οργά
νων Αυτής, διέγνωσε την ευρυμάθειά Του, τη θεο- 
λογική Του αυθεντία, την εγκυρότητα του λόγου Του, 
τις διοικητικές ικανότητές Του και τη δύναμη της 
πειθούς και για όλους αυτούς και επιπλέον λόγους 
προήγαγε σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, σ' 
όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας από αυτόν του 
ΠρεσΒυτέρου σ' εκείνον του Μητροπολίτου.

• Υποδέχεται την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον 
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος διακρίνεται 
για την πλούσια θεολογική κατάρτιση και ευρυμά
θεια, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τον ένθεο ζήλο 
και το αγωνιστικό φρόνημα και ο οποίος δια παν
τοίων τρόπων και ενεργειών.

• Συνέβαλε και συμβάλλει, με τη διακονία Του και τη 
μαρτυρία της Ορθόδοξης πίστης στην ειρήνευση 
εντός των κόλπων της ίδιας της Ανατολικής Ορ
θόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και την προώθηση 
της ενότητας και της Πανορθοδόξου συνεργασίας.

• Συνέβαλε και συμβάλλει με τη διορατικότητα, την 
οξυδέρκεια και τον οραματισμό Του στην ώθηση 
του θεολογικού διαλόγου μεταξύ της Ορθόδοξης

και της Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού με στόχο 
την αποκατάσταση της ενότητας της Εκκλησίας.

• Συνέβαλε και συμβάλλει ακαταπόνητα στην ώθηση 
του διαθρησκειακού διαλόγου στο Παγκόσμιο Συμ
βούλιο Εκκλησιών, διατελέσας επί δεκαπενταετίαν 
ως μέλος και επί οκταετίαν Αντιπρόεδρος αυτού.

• Συνέβαλε και συμβάλλει με τη σεμνότητα και την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα Του, τη βιωματική συ- 
νέπειά Του, το φωτεινό Του παράδειγμα, τον μειλί
χιο λόγο Του, το κοινωνικό Του έργο και την 
παρηγορία Του στην εδραίωση της πίστης στο χρι
στεπώνυμο πλήρωμα απανταχού της οικουμένης.

• Για την αποκωδικοποίηση και την παρουσίαση στο 
σύνολό του, του πλούσιου και αξιολογότατου έργου 
του Παναγιότατου Πατριάρχη, στους τομείς της θε
ολογίας, της χριστιανικής θρησκείας και της φιλο
σοφίας, απαιτείται αφενός πολύς χρόνος και 
αφετέρου ένας επιστήμονας περισσότερο ειδήμων 
από τον υποφαινόμενο.

Τέλος, Παναγιότατε, η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Τ.Ε.Ι. 
Καλαμάτας στο σημερινό Συμπόσιο, το οποίο έχει το 
γενικό τίτλο «Η Προστασία του Περιβάλλοντος ως 
Πηγή της Αληθούς Ζωής και της Αειφόρου Ανάπτυξης» 
καλωσορίζει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον «Πρά
σινο Πατριάρχη», όπως έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση 
της πλειοψηφίας των ανθρώπων που αγωνιούν για τη 
σωτηρία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.

Παναγιότατε,

Με την ευκαιρία του σημερινού Διεθνούς Συμποσίου 
το οποίο είναι αφιερωμένο στην προστασία του πε

ριβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, να μου επι
τρέψετε, παρακαλώ, να εκφράσω από του Βήματος 
αυτού μερικές από τις σκέψεις μου για το ζωτικό αυτό 
θέμα.
Είναι κοινή πλέον πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα απει
λείται στο σύνολό της εξαιτίας του τραυματισμού και 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τα οποία εκ
φράζονται είτε με την αναμενόμενη κλιματική αλλαγή 
είτε με τη μόλυνση της στεριάς και της θάλασσας. 
Αναρωτιέται κανείς γιατί αυτός ο κίνδυνος παρου
σιάζεται στις ημέρες μας, εννοώ τις τελευταίες δε
καετίες και όχι πριν μερικές χιλιάδες ή και 
εκατοντάδες χρόνια, αφού η ρυπογόνος δράση του 
ανθρώπου είναι διαχρονική και συνυφασμένη με τη 
ζωή.
Η απάντηση είναι ότι το περιβάλλον, δηλαδή η γεώ
σφαιρα, διέθεται και διαθέτει τους μηχανισμούς 
αποδόμησης των ρύπων και αποκατάστασης της 
ισορροπίας στη φύση. Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν τα 
όρια των δυνατοτήτων τους. Όταν οι ποσότητες των 
κάθε είδους ρύπων είναι πολύ μεγαλύτερες της ικα
νότητας αποδόμησής των, μέρος αυτών συσσω
ρεύεται και συναθροίζεται στο περιβάλλον και 
προκαλούν τα βλαβερά αποτελέσματα της δράσης 
των. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα στον 
πλανήτη μας.
Οι σημαντικές ανακαλύψεις στο πεδίο των θετικών 
επιστημών και η ταυτόχρονη προώθηση των τεχνολο
γικών επιτευγμάτων του 19ου αιώνα μ.Χ. συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η ανά
πτυξη αυτή έλαβε τον χαρακτήρα της επανάστασης, τη
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λεγάμενη Βιομηχανική Επανάσταση. Αποτέλεσμα 
αυτής της επανάστασης ήταν η παραγωγή πολυποίκι
λων αγαθών και προϊόντων τα οποία με πολλούς τρό
πους βελτίωσαν τις συνθήκες διαβίωσης του 
ανθρώπου, ιδιαίτερα στις κοινωνίες του Δυτικού απο- 
καλούμενου κόσμου. Δεν θα επιχειρήσω, λόγω έλ
λειψης χρόνου, να αναψερθώ στο κατά πόσο η 
βελτίωση αυτή έφερε και την ευτυχία όλων ή ποιών 
κοινωνικών στρωμάτων και ποιών λαών.
Γεγονός είναι ότι οι συνθήκες μετά τη βιομηχανική 
επανάσταση οδήγησαν τα πράγματα στην δημιουργία 
όλο και περισσότερων και νεώτερων προϊόντων και 
αγαθών τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να καταναλω
θούν. Έτσι, με την κατάλληλη διαφήμιση διαπλάστηκε 
η «καταναλωτική κοινωνία», η οποία συνεχώς απαιτεί 
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων και αγαθών. Αυτό 
με τη σειρά του δημιουργεί στη βιομηχανία την υπο
χρέωση να εφοδιάσει την αγορά με περισσότερα ή 
και νεώτερα προϊόντα.
Ομως, όσο μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή τόσο 
περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της αγοράς, άρα περισσότερα ορυκτά 
καύσιμα χρησιμοποιούνται. Δημιουργείται δηλαδή 
ένας φαύλος κύκλος που δεν έχει άκρη και τέλος. 
Μεγάλη όμως κατανάλωση ενέργειας από καύση αν- 
θρακούχων υλών γίνεται και για την κάλυψη των κα
θημερινών αναγκών των ανθρώπων είτε στους 
χώρους εργασίας είτε στο σπίτι τους για θέρμανση, 
ψύξη ή φωτισμό. Τεράστιες καταναλώσεις τέτοιων 
υλών χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές και τις με
τακινήσεις μας. Δεδομένου και του γεγονότος ότι ο

πληθυσμός της γης αυξάνεται με γρήγορους ρυθ
μούς, είναι αυτονόητο ότι οι ποσότητες των ορυκτών 
καυσίμων που καταναλώνονται αυξάνει επίσης με τον 
ίδιο ή και μεγαλύτερο ρυθμό.
Η καύση των ανθρακούχων υλών έχει ως αποτέλε
σμα την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα διοξειδίου 
του άνθρακα, ως κύριου συστατικού, αλλά και άλλων 
αερίων, σε μικρότερο όμως ποσοστό, χωρίς αυτά να 
υπολείπονται σε επικινδυνότητα. Το μείγμα αυτό των 
αερίων της καύσης συνιστά το λεγόμενο «φαινόμενο 
του θερμοκηπίου». Τα αέρια αυτά εγκλωβίζουν τις 
ακτίνες του ηλίου με συνέπεια την αύξηση της θερ
μοκρασίας της ατμόσφαιρας. Έτσι, τα αέρια αυτά σε 
συνέργια και με άλλες παραμέτρους απειλούν την αλ
λαγή του κλίματος.
Η κλιματική αλλαγή, συντελείται ήδη, και αν συνεχι
στεί θα έχει καταστροφικά αποτέλεσμα, όπως θα μας 
ενημερώσουν σε λίγο οι εισηγητές του σημερινού 
Συμποσίου.
Η κλιματική αλλαγή ανησυχεί έντονα και πολλές 
φορές πανικοβάλλει την ανθρωπότητα και θεωρείται 
από τους ειδικούς ότι είναι μία μη- γραμμική, δηλαδή 
χαοτική διαδικασία, και ως τέτοια δυσκολεύει την 
ακριβή πρόβλεψη για το τι κλίμα θα επικρατήσει μετά 
από 100 χρόνια.

Παναγιότατε,

Συνεπώς, εάν δεν συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
τον περιορισμό της κατανάλωσης των ορυκτών καυ
σίμων τότε υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής αύξησης 
της θερμοκρασίας της γης σε τέτοιο Βαθμό που, κατά

τον Ντέιβιντ Αρτσερ και τον Μπομπ Χολμς, τα απο
θέματα τύρφης που σήμερα είναι κάτω από τους πά
γους θα αποψύχονταν και με την αποσύνθεσή τους 
θα απελευθέρωναν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκη
πίου. Κατά τους ίδιους επιστήμονες, το μεθάνιο, ένα 
από τα αέρια του θερμοκηπίου, το οποίο σήμερα βρί
σκεται αποθηκευμένο με τη μορφή άνυδρου άλατος 
στα ψυχρά βάθη των ωκεανών, όταν θερμανθούν τα 
νερά των ωκεανών θα απελευθερωθεί στην ατμό
σφαιρα και θα συμβάλει και αυτό στην επιπλέον χει
ροτέρευση της κατάστασης του φαινομένου του 
θερμοκηπίου.
Διανύουμε συνεπώς μια περίοδο που ο νομπελίστας 
χημικός Πολ Κρούτσεν, για να την περιγράφει, επι
νόησε τη λέξη «Ανθρωπόκαινος», κατ' αντιστοιχία των 
περιόδων Μειόκαινο, Πλειστόκαινο κ.τ.λ.
Το ίδιο σημαντικές με την κλιματική αλλαγή είναι και 
οι συνέπειες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από 
τους στερεούς και υγρούς ρύπους που αλόγιστα διο
χετεύονται στη στεριά, τους ποταμούς και τη θάλασσα. 
Αφορούν τα πυρηνικά απόβλητα, τα στερεά και υγρά 
απόβλητα της βιομηχανίας και των νοικοκυριών, τα 
τοξικά απόβλητα της βιομηχανίας, τα απόβλητα των 
νοσοκομείων και των ερευνητικών εργαστηρίων, τα 
φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα των γεωργικών επι
χειρήσεων καθώς και κάθε είδος ρύπων από τις κα
θημερινές συνήθειες των απλών ανθρώπων. Εξίσου 
σημαντικός είναι και ο κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη 
χρήση της βιοτεχνολογίας και των γενετικά τροπο-
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ποιημένων οργανισμών, όπως επίσης και από την 
αλόγιστη υλοτόμηση τεράστιων εκτάσεων δάσους, κυ
ρίως στις περιοχές του Αμαζόνιου και της Τροπικής 
Αφρικής.
Για να χαρακτηρίσω με έναν όρο όλες τις παραπάνω 
ανθρωπογενείς επιβλαβείς για τον πλανήτη δράσεις 
θα μου επιτρέψετε, Παναγιότατε, να δανειστώ από 
πρόσφατη ομιλίας Σας τη λέξη «γεωκτονία».
Το περιβαλλοντικό πρόβλημα στον πλανήτη μας από 
τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες άρχισε να ανα- 
δεικνυεται σταδιακά και προοδευτικά τα τελευταία 
τριάντα χρόνια από τους πρωτοπόρους σε αυτό το 
πεδίο επιστήμονες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμ- 
βάνονται ο Bert Bolín και ο Χρήστος Ζερεφός. Όμως 
κατέστη συνείδηση όλο και ευρύτερων ομάδων και 
πληθυσμών τα μόλις τελευταία χρόνια.
Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν και μερικοί στοχα
στές, οι οποίοι μολονότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση 
με τις περιβαλλοντικές επιστήμες, διατύπωσαν, πολλά 
χρόνια πριν, τις ανησυχίες τους για την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και τους κινδύνους που προκύπτουν 
ως εκ του γεγονότος τούτου. Για παράδειγμα, ο 
Ρώσος θεατρικός συγγραφέας και ιατρός στο επάγ
γελμα, Αντον Τσέχοφ, στο έργο του «ο Θ είος Βά- 
νιας», πριν 130 περίπου χρόνια γράφει: «ο άνθρωπος 
είναι προικισμένος με λογικό και δημιουργική δύναμη 
για να πολλαπλασιάζει αυτό που του δόθηκε, αλλά ως 
τώρα αντί να δημιουργεί καταστρέφει. Δισεκατομμύ
ρια δέντρα καταστρέφονται, τα δάση όλο και λιγο
στεύουν, ερημώνουν οι φωλιές των ζώων και των 
πουλιών, τα ποτάμια ξεραίνονται, τα θηράματα έχουν

εκλείψει, το κλίμα χάλασε και, μέρα τη μέρα, η γη γί
νεται όλο και πιο φτωχή και πιο άσχημη...».
Σήμερα, γνωρίζομε ότι η αντιστροφή των πραγμάτων 
είναι δύσκολη υπόθεση, επειδή απαιτείται η συμμετοχή 
ανθρώπων και κυβερνήσεων διαφορετικών συμφε
ρόντων και αντιλήψεων, νοοτροπιών και κουλτούρας. 
Οι Σύνοδοι στο Pío ντε Τζανέιρο το 1992, στο Κιότο 
το 1997 και πρόσφατα στην Κοπεγχάγη, μολονότι δεν 
έδωσαν τις επιθυμητές λύσεις στο πρόβλημα της κλι
ματικής αλλαγής, είχαν ως θετικό πρόσημο την ευαι- 
σθητοποίπσπ όλο και περισσότερων ανθρώπων σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία του περιβάλ
λοντος.
Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα τέτοιων συνόδων, 
η προσπάθεια για τη μείωση του κινδύνου της κλιμα
τικής αλλαγής και της υποβάθμισης της γεώσφαιρας 
και των ωκεανών πρέπει να ασκηθεί σε όλα τα επί
πεδα. Επιβάλλεται η μείωση της παραγωγής ενέργειας 
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και η αντικατάστασή 
της με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές και ταυτόχρονα η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτό 
συνεπάγεται τη συμμετοχή όλων των πολιτών.
Το εγχείρημα τούτο, όπως προέκυψε από πολυετείς 
έρευνες από τους Ajnen, Bang, Claudy, Stern, Train, 
Wanger, Wilson και άλλους ερευνητές, παρουσιάζει 
δυσκολίας επειδή απαιτεί τη διαμόρφωση στον απλό 
πολίτη καταναλωτικής προτίμησης σε προϊόντα και 
αγαθά χαμηλού ενεργειακού περιεχομένου και ελά
χιστης ρυπογόνου επιβάρυνσης και αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και στη συμπεριφορά του. Τέτοιες αλλα

γές εμπεδώνονται μόνο μετά από σωστή πληροφό
ρηση του κάθε πολίτη για το όφελος που αυτές μπο
ρούν να επιφέρουν τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο 
και στο ίδιο το άτομο και την οικογένειά του.
Το εγχείρημα μπορεί να είναι δύσκολο, όπως προ- 
ανέφερα, όμως η προσπάθεια είναι εντελώς απαραί
τητη. Την αναγκαιότητα της προσπάθειας και το δρόμο 
της σωτηρίας μας τα υποδείξατε και μας τα διδάξατε 
Παναγιότατε Εσείς με:
• την έκφραση του ζωηρού ενδιαφέροντος του Ο ι

κουμενικού Θρόνου για την προστασία του περι
βάλλοντος κατά την τελετή της Ινδίκτου το 1992,

• τη συγκρότηση εκ μέρους Σας της Διορθόδοξης 
Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος,

• την καθιέρωση θερινών Οικολογικών Σεμιναρίων 
από το έτος 1994 και εφεξής στην Ιερά Μονή 
Αγίας Τριάδος Χάλκης,

• τις ομιλίες Σας στα Οικολογικά Συνέδρια της Πά- 
τμου, της Κρήτης, της Λέρου και της Χάλκης,

• τις ομιλίες Σας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1994 
και ακολούθως σε άλλα πανεπιστήμια των πέντε 
ηπείρων και προσφάτως στο Πανεπιστήμιο Πελο- 
ποννήσου.

Το Ίδρυμά μας, το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, θέλοντας να 
συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην 
προστασία του περιβάλλοντος, εκτός των συνηθι
σμένων πρακτικών, ίδρυσε και λειτούργησε τα έτη 
1998-2006 Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής με εξει- 
δίκευση στη Βιολογική Γεωργία και ακολούθως απο
φάσισε την τροποποίηση του προγράμματος 
σπουδών ενός εκ των Τμημάτων της Σχολής Τεχνο
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λογίας Γεωπονίας προς την κατεύθυνση της Βιολογι
κής ή Οργανικής Γεωργίας, ώστε οι σπουδαστές του, 
εκπαιδευόμενοι καταλλήλως, να μεταφέρουν, όταν 
καταστούν πτυχιούχοι, στους ασκούντες την επιχει
ρηματική γεωργία, τις γνώσεις και τις τεχνικές που 
αποσκοπούν στην αποφυγή ή στην ελαχιστοποίηση 
της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων και λιπα
σμάτων κατά την διαδικασία της παραγωγής των γε
ωργικών προϊόντων και την υποστήριξη της αειφόρου

ανάπτυξης στο γεωργικό τομέα.
Είναι το Τμήμα αυτό, δηλαδή το Τμήμα Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, που 
έλαΒε και την πρωτοβουλία της Αναγόρευσης της 
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητάς Σας σε Επίτιμο Καθη
γητή του.
Πιστεύουμε ότι θα είναι σημαντική η συμβολή τόσο του 
Τμήματος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας όσο και των άλλων Τμημάτων της

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Ιδρύματος μας 
στον αγώνα περιορισμού του κινδύνου υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος από τις γεωργικές δραστηριότητες. 
Από τις εργασίες του σημερινού Συμποσίου προσδο
κούμε χρήσιμα συμπεράσματα, γι' αυτό το λόγο θα 
μου επιτρέψετε, Παναγιότατε, να κλείσω την ομιλία 
μου δανειζόμενος και πάλι από ομιλία Σας τη φράση 
«το μέλλον του πολιτισμού μας ή θα είναι οικολογι
κόν ή θα είναι ανύπαρκτον».



---------- Τελετή Αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου
Βαρθολομαίου Α ' σε Επίτιμο Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
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Εκφώνηση και επίδοση του Ψηφίσματος του Τμήματος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας 

από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστράτιο Γεωργόπουλο.
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Ομιλία υπό της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α'





Είναι σαφές ότι ή πορεία πρός τόν οικολογικόν πολιτισμόν 
είναι επίπονος καί απαιτητική. Τά οικολογικά προβλήματα είναι 
επιτακτικά καί παγκόσμια. Α παιτείται έγρήγορσις, πολύπλευρος 
εύαισθητοποίησις καί κινητοποίησις, συνεργασία καί 
άλληλεγγύη, συμβολή όλων ήμών, ώς άτόμων, ώς ομάδων, ώς 
κοινωνιών.



Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης
Ο Αρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικός Πατριάρχης

κ.κ. Βαρθολομαίος Α'



Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΉΣ A. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

TO T ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(1 Φεβρουάριου 2010)

Καθ' οδόν tioôc έναν οικολογικόν πολιτισμόν

Ό αιών πού  πέρασε υπήρξε ό πιό βίαιος αιών εις την 
Ιστορίαν τής άνθρωπότητος. Ή το περίοδος απερίγραπτου 
ώμότητος τού ανθρώπου απέναντι εις τόν συνάνθρωπον, άλλα 
καί πρωτόγνωρης βαρβαρότητος έναντι τού φυσικού 
περιβάλλοντος. Μετά τούς δύο αιματηρούς παγκοσμίους 
πολέμους, διεξάγεται σήμερον, όπως έγράφη, «ένας τρίτος 
παγκόσμιος πόλεμος κατά τής φύσεως». Πράγματι, έάν 
ιεραρχούσαμε τά μεγάλα παγκόσμια προβλήματα τής εποχής 
μας, θά τοποθετούσαμε εις τήν πρώτην θέσιν τό οικολογικόν 
πρόβλημα, κυριολεκτικούς ώς θέμα ζωής καί θανάτου. Δεν 
φαίνεται νά έχουν άδικον εκείνοι πού ύποστηρίζουν ότι ή 
οικολογική κρίσις είναι «ή μεγαλύτερα κρίσις είς τήν ιστορικήν 
πορείαν τής άνθρωπότητος», τό άπόγεον τής όποιας δεν 
έβιώσαμεν άκόμη. Ζώμεν όμως ήδη τάς σοβαράς επιπτώσεις της, 
τήν δραματικήν μείωσιν τής βιοποικιλότητος, τήν έρήμωσιν, τήν 
καταστροφήν τών δασών, τήν μόλυνσιν τής άτμοσφαίρας καί 
τών ύδάτων, τάς όδυνηράς συνέπειας τής κλιματικής άλλαγής, 
καθώς καί τάς κοινωνικάς καί πολιτισμικάς προεκτάσεις όλων 
αύτών.

Είς τόν αιώνα «λήθης τής άμαρτωλότητος» 
άπεκαλύφθησαν αί καταστροφικαί δυνάμεις τής άμαρτίας ή τής 
άλλοτριώσεώς μας, δηλαδή τής άλαζονίας καί τού προμηθεϊκού 
τιτανισμοΰ τής άνθρωπίνης ελευθερίας, τόσον είς τάς
άνθρωπολογικάς καί κοινωνικάς όσον καί είς τάς κοσμικάς 
διαστάσεις των. Ή κοινή ρίζα όλων τών μορφών τής άνθρωπίνης 
καταστροφικότητος είναι όντως ή αύτοαποθέωσις τού
άνθρώπου, τό «σύμπλεγμα τού Θεού», όπως ώνομάσθη. Είς τήν 
θέσιν τού έκθρονισθέντος Θεού δεν έκάθισεν ό «διαφωτισμένος 
άνθρωπος», άλλά ό έπηρμένος «άνθρωποθεός».

Δέν άρνούμεθα, φυσικά, ότι ό νεωτερικός άνθρωπος 
ήλλαξε τήν ιστορίαν, ¿δημιούργησε πολλά άξια λόγου είς τόν 
χώρον τής πολιτικής, τής κοινωνίας, τής οικονομίας, τής
παιδείας, τής άντιμετωπίσεως τής πείνας, τής ένδειας, τής 
άσθενείας. Δέν δυνάμεθα όμως νά άποσιωπήσωμεν τήν
«διαλεκτικήν τής νεωτερικότητος» καί τήν άμφκτημίαν τής 
προόδου, καί νά μή άναλογισθώμεν τό βαρύ τίμημα, τό οποίον 
πληρώνει ή σύγχρονος άνθρωπότης είς πολλούς τομείς καί ιδίως 
άναφορικώς πρός τό φυσικόν περιβάλλον.



Δεν είναι διόλου τυχαΐον ότι διά τό περιβάλλον, τήν 
καταστροφήν καί τήν προστασίαν του, λέγονται, γράφονται, 
συζητοϋνται τόσα πολλά, ότι διατυπώνονται ποικίλαι θέσεις καί 
άντιθέσεις, εμφανίζονται βίαιαι άντεγκλήσεις καί 
άντιπαραθέσεις. Ακόμη καί σήμερον πού εύρισκόμεθα είς τό 
χείλος τής άβύσσου δέν φαίνεται νά συνετιζώμεθα. Μάλλον 
τρέφομεν αύταπάτας, ή -τό χειρότερον- γνωρίζομεν άλλά 
συνεχίζομεν ώς νά μή έγνωρίζαμεν, θυσιάζοντες τήν φύσιν είς 
άλλοτρίους θεούς, ύποτάσσοντες τήν οικολογίαν είς τήν 
οικονομίαν. Ή άλήθεια ότι δέν ύπάρχει άληθινή πρόοδος, όταν 
αύτή συντελήται είς βάρος τού φυσικού περιβάλλοντος, δέν 
φαίνεται νά κινητοποιή τόν άνθρώπινον νούν καί τήν βούλησιν, 
δέν φαίνεται νά συγκλονίζη τήν ψυχήν μας.

Ή μεγάλη δύναμις τής έποχής μας, ή έπιστήμη, δυστυχώς 
συνεχίζει νά λειτουργή ώς θεραπαινίς τού οίκονομισμοϋ καί όχι 
ώς διάκονος τού άνθρωπίνου προσώπου καί τού κόσμου του. 
Φαίνεται μάλιστα ότι αί τελευταίοι έκπληκτικαί άνακαλύψεις εις 
τόν τομέα τής Γενετικής καί τών Νευροεπιστημών άνεθέρμαναν 
τήν εγγενή άλαζονίαν τής επιστήμης έναντι τής φύσεως.

Δέν άρνούμεθα, βεβαίως, ότι ή επιστημονική έρευνα καί ή 
άνάπτυξις τής τεχνολογίας προάγουν νέας λύσεις καί τεχνικάς 
άντιμετωπίσεως τών πολλών προβλημάτων τής σήμερον. Είναι 
όμως βέβαιον ότι ή έπιστημονικοτεχνική πρόοδος έχει συνέπειας 
θετικάς καί άρνητικάς, ότι δημιουργεί όχι μόνον κερδισμένους 
άλλά καί χαμένους, ότι μαζί μέ τά προβλήματα πού επιλύει, 
δημιουργεί καί νέα προβλήματα, τά όποια καί ή ιδία 
δυσκολεύεται νά άντιμετωπίση. Διά τούτο τόσον ή άποθέωσις 
τής τεχνολογίας καί τής επιστήμης, όσον καί ή δαιμονοποίησίς 
των είναι στάσεις λανθασμένοι. Μέτρον τής προόδου είναι καί 
θά παραμείνη ό σεβασμός τού άνθρωπίνου προσώπου.

Αδυνατοϋμεν νά πιστεύσωμεν ότι αύτός πού καταστρέφει 
τό φυσικόν περιβάλλον, τούς όρους τής άνθρωπίνης ζωής, 
ένδιαφέρεται είλικρινώς διά τόν άνθρωπον, διά τήν ελευθερίαν, 
τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν του. Όποιος επιδιώκει άνάπτυξιν 
είς βάρος τού περιβάλλοντος, στρέφεται αύτομάτως καί κατά τού



ανθρωπίνου προσώπου. Ή αμαρτία κατά τής φύσεως είναι 
αμαρτία καί κατά τοϋ άνθρώπου. Είναι άρνησις τής κοινωνίας 
καί τής σχέσεως, άρνησις νά μοιρασθώμεν τόν κόσμον μέ τούς 
άλλους. Δεν υπάρχει βιώσιμος άνάπτυξις, ή όποια νά μή 
συναρτάται μέ τόν σεβασμόν τής φύσεως καί τοϋ συνανθρώπου.

Είναι καιρός αί λέξεις μέτρον, όρια, σεβασμός, εύθύνη νά 
έπανεισέλθουν είς τήν ζωήν μας, έν όψει καί τοϋ γεγονότος ότι 
εϊμεθα τεχνικώς είς θέσιν νά ύπερβώμεν τά όρια καί τά μέτρα. Ή 
άποδοχή ορίων καί ό σεβασμός των δεν είναι άδυναμία, στάσις 
ασύμβατος μέ τήν αύτοσυνειδησίαν καί αύτοπεποίθησιν τού 
συγχρόνου άνθρώπου, άλλά συνέπεια τής ύπευθυνότητος καί 
τής ελευθερίας του. Οί πειραματισμοί τοϋ άνθρώπου μέ τήν 
φύσιν καί τήν άνθρωπίνην φύσιν άναιροϋν όριστικώς τήν 
νεωτερικήν αύταπάτην ότι τό έπιστημονικώς καί τεχνικώς 
εφικτόν είναι καί άγαθόν. Δέν είναι δυνατόν νά έγκαθιδρυθή ό 
οικολογικός πολιτισμός χωρίς τήν ύπέρβασιν τοϋ
επιστημονισμού, τής εξουσιαστικής νοοτροπίας, τοϋ κτητικού 
τρόπου ζωής, τής χρησιμοθηρίας, τοϋ άκόρεστου
καταναλωτισμού τών άτόμων καί τών μαζών, τοϋ άτομικοϋ καί 
τοϋ κοινωνικού εύδαιμονισμοϋ.

Ή πορεία μας πρός τήν έδραίωσιν τού οικολογικού 
πολιτισμού δέν ήμπορεί παρά νά είναι οικολογική. Δέν είναι 
δυνατόν νά πορευώμεθα πρός τόν οικολογικόν πολιτισμόν καί 
νά λαμβάνωνται άποφάσεις χωρίς νά ύπολογίζωνται αί 
επιπτώσεις των είς τό περιβάλλον, χωρίς σεβασμόν τών 
οικολογικών προτεραιοτήτων. Ή συνεχιζομένη φετιχοποίησις 
τής οικονομικής προόδου ύποσκάπτει τήν θεμελίωσιν μιας 
βιώσιμου οικονομίας, ή οποία θά τροφοδοτή τήν άειφόρον 
άνάπτυξιν άλλά καί θά τροφοδοτήται άπό αύτήν.

Είναι σαφές ότι ή πορεία πρός τόν οικολογικόν πολιτισμόν 
είναι επίπονος καί απαιτητική. Τά οικολογικά προβλήματα είναι 
επιτακτικά καί παγκόσμια. Απαιτείται έγρήγορσις, πολύπλευρος 
εύαισθητοποίησις καί κινητοποίησις, συνεργασία καί 
άλληλεγγύη, συμβολή όλων ήμών, ώς άτόμων, ώς ομάδων, ώς 
κοινωνιών. Καί αν άκόμη αί σύγχρονοι Κασσάνδραι δέν έχουν
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δίκαιον όταν ίσχυρίζωνται ότι είναι ήδη π ιό αργά άπό όσον 
φανταζόμεθα, είναι βέβαιον ότι τά οικολογικά προβλήματα θά 
όξύνωνται κατά τά χρόνια που έρχονται. Όντως, ή προστασία 
τού περιβάλλοντος δεν είναι σήμερον πολυτέλεια, άφού, όπως 
όρθώς άναφέρεται καί εις τόν τίτλον τού σημερινού Συμποσίου, 
άποτελεί τήν προϋπόθεσιν τής άειφόρου άναπτύξεως, ή όποια 
είναι ζωτικός όρος τής ζωής εις τόν πλανήτην Γή.

Εάν ισχύουν όλα αυτά, τότε είναι αύτονόητον ότι ή 
«τεχνική τών μικρών βημάτων» δέν έπαρκεί διά τήν 
άντιμετώπισιν τής οικολογικής κρίσεως. Είναι άναγκαία μία 
κοπερνίκεια στροφή, μία ριζική άλλαγή τής νοοτροπίας μας, 
ύπέρβασις τής εκμεταλλευτικής στάσεως μας έναντι τής 
κτίσεως, μετάβασις άπό τήν κτητικήν εις τήν μετοχικήν 
άξιολογίαν, άπό τήν καταστροφικήν άλαζονίαν καί έπαρσιν 
άπέναντι είς τήν φύσιν, εις τήν οικολογικήν συμπεριφοράν καί 
τήν δημιουργικήν άντίστασιν είς τήν συντελουμένην 
γεωκτονίαν. Άλλως, θά θεραπεύωμεν περιστασιακώς τά 
συμπτώματα μόνον καί θά μένωμεν εγκλωβισμένοι είς τά 
άδιέξοδά μας, άφού τό πνεύμα πού άνέδειξε τήν «κορωνίδα» τής 
δημιουργίας είς άπειλήν τού κόσμου, θά παραμένη άθικτον καί 
ενεργόν.

Ή καταστροφή τού περιβάλλοντος άρχίζει μέσα είς τόν 
νούν τού άνθρώπου. Ό νούς μας χρήζει, λοιπόν, θεραπείας καί 
άπό εκεί οφείλει νά ξεκινήση ή άλλαγή, ή μετάνοια. Είς τήν 
άνατροπήν τής νοοτροπίας τού Έχειν καλείται νά συμβάλη ή 
έκπαίδευσις, ή οποία οφείλει νά άποκτήση σαφή οικολογικόν 
προσανατολισμόν. Είς αυτήν τήν άλλαγή ν νοός ή μπορούν νά 
προσφέρουν πολλά καί αί μεγάλαι θρησκευτικαί παραδόσεις, αί 
όποΐαι είναι ταμιευτήρες ζωτικών άληθειών διά τόν άνθρωπον 
καί τόν προορισμόν του.

Έδώ εύρίσκεται καί ή μεγάλη σημασία τής ’Ορθοδόξου 
Παραδόσεως. Γνωρίζομεν ότι όλα τά προβλήματά μας έχουν τήν 
πνευματικήν των διάστασιν, ότι συνδέονται μέ τήν εικόνα πού 
έχει ό άνθρωπος διά τόν έαυτόν του, διά τήν σχέσιν του μέ τόν 
Θεόν, τόν συνάνθρωπον καί τόν κόσμον. Μέσα είς ένα
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πολιτισμόν, εις την βάσιν τού όποιου εύρίσκονται διαταραγμέναι 
σχέσεις τού ανθρώπου μέ τόν Θεόν, τόν συνάνθρωπον καί την 
φύσιν, άνελάβομεν νά προβάλλωμεν τάς σωστικός αλήθειας τής 
πίστεώς μας καί τό άνεξάντλητον οικολογικόν δυναμικόν της 
Ορθοδοξίας. Στόχος μας ήτο έξ άρχής ή συμβολή είς τήν 
άνάπτυξιν ένός οικολογικού πολιτισμού.

Έβοηθήσαμεν νά άναδειχθοΰν μέσα από τήν ορθόδοξον 
θεολογικήν οπτικήν νέαι διαστάσεις τού οικολογικού 
προβλήματος, τόσον άναφορικώς πρός τά αίτια τής οικολογικής 
κρίσεως όσον καί ώς πρός τάς δυνατότητας ύπερβάσεώς της. Αί 
προσπάθειαι ήμών έκαρποφόρησαν όχι μόνον είς
διαχριστιανικόν καί διαθρησκειακόν επίπεδον, άλλά καί είς 
διεπιστημονικόν, διακρατικόν καί παγκόσμιον, μέ ποικίλας 
πρωτοβουλίας, μέ τά οκτώ διεθνή οικολογικά Συμπόσια έν πλφ 
καί πολλά συνέδρια, σεμινάρια, ήμερίδας, ομιλίας, μέ 
άποτελεσματικάς κινητοποιήσεις, έμπρακτον οικολογίαν καί 
πολλάς άλλας δράσεις. Αί δραστηριότητες αύται σύν Θεώ θά 
συνεχισθούν.

Αίσθανόμεθα ίκανοποίησιν διότι μέ όλας αύτάς τάς 
εύλογη μένας δράσεις τών τελευταίων είκοσι ετών προβάλλεται ό 
δυναμισμός τής ’Ορθοδόξου έκκλησιοτραφούς πνευματικότητος. 
Είναι εκπληκτικόν πόσοι συνάνθρωποί μας, άδιάφοροι διά τήν 
παράδοσιν τής ’Ορθοδοξίας, έμπνέονται άπό τό οικολογικόν καί 
άσκητικόν της περιεχόμενον καί Ανακαλύπτουν τόν 
πνευματικόν της πλούτον καί τόν προσωποκεντρικόν της 
πολιτισμόν.

Κυρίαι καί Κύριοι,

Πυρήνας τού πολιτισμού πού παρήγαγεν ή ’Ορθοδοξία 
είναι ό πολιτισμός τού προσώπου. Είναι ό πολιτισμός τής 
προτεραιότητος τής σχέσεως, τής σχέσεως μέ τόν Τριαδικόν 
Θεόν, μέ τόν συνάνθρωπον καί μέ τόν κόσμον. Μέ αυτήν τήν 
έννοιαν, δι' ή μάς προϋπόθεσις τού οικολογικού πολιτισμού είναι 
ή έγκαθίδρυσις τού πολιτισμού τού προσώπου. Ή Αντίστασίς μας



εις την κυριαρχίαν του Έχειν, είναι άγων διά την πίστιν εις τόν 
Θεόν, διά την άγάπην διά τόν άνθρωπον καί διά την προστασίαν 
τής κτίσεως. Τό πνεύμα είναι άδιαίρετον. Πολιτισμός τού 
προσώπου καί οικολογικός πολιτισμός είναι άλληλένδετοι 
εκφάνσεις τής μιάς ορθοδόξου πνευματικότητος καί τής 
χριστιανικής ήμών ταυτότητος.

Ό Χριστιανισμός δεν έπρόδωσε ποτέ τήν γήν έν όνόματι 
τού ουρανού, όπως ήθελεν ό φιλόσοφος τού Υπεράνθρωπου. Ή 
χριστιανική πίστις δεν οδηγεί είς περιφρόνησιν τής ζωής καί τής 
κτίσεως. Ούτε, βεβαίως, ύπήρξεν ή Βίβλος, μέ τό «Αύξάνασθε καί 
πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γήν καί κατακυριεύσατε αύτής» 
(Γεν. 1, 28), ή άπαρχή τού οικολογικού προβλήματος καί τής 
κυριαρχίας τού άνθρώπου είς βάρος τής ύπολοίπου δημιουργίας. 
Ή νεωτερική σχέσις άνθρώπου καί κτίσεως μέ τήν 
συνακόλουθον άντικειμενοποίησιν καί άλόγιστον 
έκμετάλλευσιν τής φύσεως είναι διαστρέβλωσις τής αύθεντικής 
χριστιανικής άνθρωπολογίας καί κοσμολογίας καί όχι συνέπειά 
της.

Ό Χριστιανισμός δέν είναι δυϊστικός, δέν είναι 
άνθρωπομονιστικός, ούτε φυσικά έχει σχέσιν μέ τάς εκφάνσεις 
τού οικολογικού νεομυστικισμού καί μέ τήν είδωλοποίησιν τής 
«μητρός φύσεως». Ή χριστιανική πίστις είναι ολιστική. Ό 
άνθρωπος δέν σώζεται χωρίς τήν κτίσιν. Όλη ή ζωή τής 
’Εκκλησίας είναι άποκάλυψις τού πώς δυνάμεθα νά ζήσωμεν είς 
τόν κόσμον χωρίς νά τόν καταστρέφωμεν, χωρίς νά τόν 
έξουσιάζωμεν, τί δηλαδή σημαίνει ευχαριστιακή σχέσις μέ τήν 
δημιουργίαν. Ό ευχαριστιακός πολιτισμός τής Εκκλησίας είναι 
αυθεντικός οικολογικός πολιτισμός.

Είς τήν νεοπρωταγορικήν εποχήν μας ηχεί έντονα ό λόγος 
τού σοφιστού Πρωταγόρου «Πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος», μέ νοηματοδοτήσεις πρωτίστως εύδαιμονιστικάς. Ό 
Πλάτων είχεν άντιπαραθέσει, ώς γνωστόν, είς τόν πρωταγόρειον 
άφορισμόν τό «Πάντων χρημάτων μέτρον Θεός». Άνθρωπος 
χωρίς Θεόν καί Θεός-Ίδέα χωρίς τόν άνθρωπον, δέν είναι όμως ή 
άπάντησις είς τό ερώτημα διά τήν άλήθειαν τής άνθρωπίνης



ύπάρξεως καί τής ελευθερίας. Ό Χριστιανισμός έδωσε την ίδικήν 
του άπάντησιν: Πάντων χρημάτων μέτρον Θεάνθρωπος. Ό 
πρωταγορικός άνθρωπος -  μέτρον άνεδείχθη είς άμετρον 
κυρίαρχον καί εκμεταλλευτήν τής κτίσεως, είς «άχθος άρούρης». 
Ό θεός-Ίδέα ήτο καί είναι «πολύ ψηλά» καί μακράν διά νά 
άκούση τήν κραυγήν άγωνίας τού άνθρώπου, διά νά ένδιαφερθή 
διά τάς τύχας τής ιστορίας καί τού κόσμου. Ό Θεός αυτός 
παραμένει τό «πρώτον άκίνητον», άφοϋ κάθε κίνησις, καί 
φυσικά κάθε κίνησις, καί πρός τόν άνθρωπον, θά έσήμαινεν 
άτέλειαν καί ένδειαν.

Ό σαρκωθείς Λόγος τού Θεού προσέλαβε τήν άνθρωπίνην 
φύσιν καί έν αύτή τήν σάρκα τού κόσμου, κοινοποιώντας καί 
άγιάζοντας έν τή Έκκλησίμ τά πάντα. «’Ελεύθερα μέν ή κτίσις 
γνωρίζεται, Υιοί δε φωτός οί πρίν ¿σκοτισμένοι» (Καταβασίαι 
τών Θεοφανείων, Η' Ώδή). Ή έν χάριτι κλήσις τών πιστών είναι 
νά ζούν εύχαριστιακώς, νά άληθεύουν έν τή κοινωνία τής 
άγάπης, νά καλλιεργούν καί νά ομορφαίνουν τήν πλάσιν ώς 
φύλακες καί οικονόμοι καί νά τήν άναφέρουν έν ταπεινώσει 
πρός τόν Δημιουργόν.

Εύχαριστοϋμεν διά τήν προσοχήν σας.
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Εκφώνηση και επίδοση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Καθηγητή Ανδρέα Κανάκη.
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Εργασίες Συμποσίου





Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

«Η Πράσινη Ανάπτυξη είναι ανάγκη, 
δεν είναι ούτε πολυτέλεια, δεν είναι ούτε πολιτική κίνηση, 

είναι μία ανάγκη γιατί χρειάζεται η Ελλάδα να πάει σε μια άλλη πορεία...»



Παναγιότατε, Μακαριότατε, ΣεΒασμιότατοι Μητροπολίτες, αγαπητοί 

συνάδελφοι Βουλευτές, κύριοι Νομάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, αξιότιμες 

κυρίες και κύριοι, κύριοι καθηγητές και Βέβαια μια ξεχωριστή αναφορά 

και την ευχαριστία μου στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για την 

τιμητική πρόσκληση που μου έκανε - να σας πω εδώ ότι αισθάνομαι μια 

ιδιαίτερη τιμή γιατί με είχε καλέσει πριν από πάρα πολλούς μήνες, όταν 

ξεκίνησε να προγραμματίζει αυτό το συμπόσιο, προτάσσοντας την 

επιστημονική μου ιδιότητα στα θέματα περιβάλλοντος κι αυτό 

πραγματικά το θεω ρό τιμή, το ότι το έβαλε μπροστά από την πολιτική 

μου δραστηριότητα, μπροστά από την παρουσία μου στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και μία σημαντική δουλειά που 

προσπαθώ να πετύχω.



ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πράσινη Ανάπτυξη: Μονόδρομος για τον Κόσμο και την Ελλάδα

Π αναγιότατε, Μακαριότατε, Σεβασμιότατοι 
Μητροπολίτες, αγαπητοί συνάδελφοι Βου
λευτές, κύριοι Νομάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, 

αξιότιμες κυρίες και κύριοι, κύριοι καθηγητές και Βέ
βαια μια ξεχωριστή αναφορά και την ευχαριστία μου 
στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για την τιμητική 
πρόσκληση που μου έκανε- να σας πω εδώ ότι αι
σθάνομαι μια ιδιαίτερη τιμή γιατί με είχε καλέσει πριν 
από πάρα πολλούς μήνες, όταν ξεκίνησε να προ
γραμματίζει αυτό το συμπόσιο, προτάσσοντας την επι
στημονική μου ιδιότητα στα θέματα περιβάλλοντος κι 
αυτό πραγματικά το θεωρώ τιμή, το ότι το έβαλε 
μπροστά από την πολιτική μου δραστηριότητα, μπρο
στά από την παρουσία μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και μία σημαντική δουλειά 
που προσπαθώ να πετύχω. Θέλω να ευχαριστήσω 
όλους εσάς για την παρουσία σας σήμερα αλλά πάνω 
απ' όλα θέλω να ξεκινήσω αναφέροντας μια μικρή 
προσωπική, αν θέλετε, αναφορά. Δουλεύω στο χώρο 
του περιβάλλοντος τα τελευταία 15 χρόνια, θυμάμαι 
λοιπόν πριν από 15 χρόνια περίπου, όταν είχα ξεκι
νήσει στην Ελλάδα μετά από την ολοκλήρωση των 
σπουδών μου, που ήμασταν μία ομάδα ανθρώπων- 
ήταν στην αρχή του τότε το οικολογικό κίνημα, στα 
σπάργανα- και πολλοί μας κοιτάζαν λες και έχουμε 
έρθει από άλλο πλανήτη. Εκείνη την εποχή λοιπόν, 
τότε, γύρω στα 15 χρόνια πριν, είχα την εξαιρετική 
τιμή και χαρά να κάνω μία επίσκεψη στο Φανάρι και 
να γνωρίσω τον Παναγιότατο, τον Οικουμενικό Πα
τριάρχη Βαρθολομαίο, που πέραν του ότι με γοήτευσε

γιατί ήταν ένας άνθρωπος- από τότε μου είχε κάνει 
εντύπωση- που είχε αυτή την ευαισθησία και την ει
κόνα που ακούσαμε και σήμερα στην ομιλία του, είδα 
ότι εκεί, στην κορυφή της Εκκλησίας, στην κορυφή 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην κορυφή του Οικου
μενικού Πατριαρχείου, υπήρχε ένας άνθρωπος που 
έβλεπε αυτό το όραμα, που έβλεπε αυτή την ανάγκη να 
κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. 
Αισθάνθηκα, και εγώ και οι συνάδελφοι μου, τότε, λι
γότερο μόνοι, και αυτό θέλω να το αναφέρω σήμερα 
και για όλα αυτά τα χρόνια που αισθάνομαι τη ζε
στασιά που μάς παρέχει σε αυτή τη προσπάθεια που 
κάνουμε, να τον ευχαριστήσω πραγματικά απ' την καρ
διά μου. Σ' αυτήν λοιπόν την προσπάθεια που κάνουμε 
για να πάμε τον κόσμο λίγο μπροστά σε μια άλλη κα
τεύθυνση, μπαίνει και αυτό το θέμα που μου ζήτησε το 
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας να αναπτύξω εδώ σήμερα, για την 
Πράσινη Ανάπτυξη, και πρέπει να πω ότι αυτή η υπό
θεση με την Πράσινη Ανάπτυξη είναι κάτι που βάλαμε 
πολύ προσπάθεια, Βάλαμε πολύ κόπο και σκέψη για 
να την αναπτύξουμε, αλλά επίσης συνεχίζουμε να βά
ζουμε κάθε μέρα πολύ κόπο για να τη Βάλουμε στην 
εφαρμογή της, κι ο λόγος που το κάνουμε- και να ξε
κινήσω ανάποδα από ότι λέει το πρόγραμμα, δε θα 
μιλήσω πρώτα για το παγκόσμιο και μετά για την Ελ
λάδα αλλά θα ξεκινήσω απ' τη χώρα μας- ο λόγος 
που το κάνουμε είναι ότι στην Ελλάδα, στη δίκιά μας 
πατρίδα, το να στρίψουμε το αναπτυξιακό όραμα 
αυτής της χώρας σε κάτι καινούριο σε αυτό που λέει 
η Πράσινη Ανάπτυξη, είναι ανάγκη, δεν είναι ούτε πο

λυτέλεια, δεν είναι ούτε πολιτική κίνηση, είναι μία 
ανάγκη γιατί χρειάζεται η Ελλάδα να πάει σε μια άλλη 
πορεία και οι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι 
ο περιβαλλοντικός, είναι πολύ απλό αυτό, νομίζω ότι 
αυτό είναι και πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. 
Όπου κι αν γυρίσουμε στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πλη
γώνουμε το περιβάλλον μας, βλέπουμε ότι υπάρχει 
ρύπανση των νερών, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα 
στη διαχείριση των απορριμμάτων, βλέπουμε ότι 
υπάρχει απαξίωση των εδαφών, ότι προχωράνε 
ακόμα και στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της κλιματι
κής αλλαγής και για όλα αυτά τα πράγματα πρέπει 
κάτι να κάνουμε. Το τι να κάνουμε είναι πολύ απλό, 
είναι να εφαρμόσουμε τις αρχές που μας λέει η επι
στήμη για το πώς μπορούμε να προστατέψουμε την 
φυσική μας κληρονομιά. Πως μπορούμε να προστα
τέψουμε το μοναδικό κεφάλαιο, το περιβαλλοντικό 
κεφάλαιο που έχει η Ελλάδα. Αυτός είναι ο περιβαλ
λοντικός λόγος. Υπάρχει η οικονομική διάσταση. Ξέ
ρετε κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια- και όταν λέω τελευταία εννοώ, πιθανώς, και 
πάνω από μία δεκαετία- έχουμε μία τάση να βλέ
πουμε την οικονομική ανάπτυξη ξεχωριστά από την 
πραγματική ανάπτυξη, βλέπουμε την οικονομική ανά
πτυξη και την παραγωγή χρήματος αλλά δε βλέπουμε 
την παραγωγή πλούτου. Προσπαθούμε να μπούμε σε 
δραστηριότητες που παράγουν περισσότερο χρήμα 
την ίδια στιγμή καταναλώνουμε το ίδιο το φυσικό κε
φάλαιο που έχει η χώρα μας που μπορεί να παράξει 
πλούτο πραγματικό. Να σας πω ένα παράδειγμα:

53



ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

έχουμε μία αγροτική παραγωγή, εδώ είναι μία πε
ριοχή που παράγει ένα από- ίσως το καλύτερο ελαι
όλαδο στον κόσμο μαζί με την άλλη μου πατρίδα την 
Κρήτη- αλλά παρόλαυτά έχουμε πολύ δυσκολία να το 
προωθήσουμε, έχουμε ένα αγροτικό σύστημα το 
οποίο- και αν θέλετε εδώ μιλάω και παγκόσμια- πα
ράγει παρά πολλά προϊόντα και ταυτόχρονα παράγει 
πεινασμένους ανθρώπους σε πολλά μέρη του κόσμου 
και παχύσαρκους σε άλλα, έχουμε ένα αγροτικό σύ
στημα το οποίο παράγει συνεχώς τροφικά προβλή
ματα, τρελές αγελάδες και λοιπά, κάτι δεν πάει καλά 
και τι δεν πάει καλά, ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να 
αυξήσουμε την απόδοση την οικονομική χωρίς να 
βλέπουμε αν αυτό παράγει πραγματικά πλούτο και 
πλούτος είναι και η ευημερία των ανθρώπων, πλούτος 
είναι και η δημόσια υγεία, πλούτος είναι και η διατή
ρηση των φυσικών πόρων. Και τρίτον για την Πρά
σινη Ανάπτυξη υπάρχει και μια ηθική διάσταση και 
νομίζω ότι εδώ η παρουσία του Παναγιότατου σή
μερα σε ένα τέτοιο συνέδριο υπογραμμίζει και αυτό, 
και το ακούσαμε πολύ καλά όλοι στην ομιλία του, το 
ότι ο κόσμος που έχουμε είναι ένας κόσμος τετελε
σμένος, πεπερασμένος, είναι ένας κόσμος τον οποίο 
πρέπει να διαφυλάξουμε και να φροντίσουμε στο σύ
νολο του γιατί αυτόν τον κόσμο θα κλιθούμε να πα
ραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Οσοι από εμάς 
έχουμε παιδιά το καταλαβαίνουμε ίσως λίγο περισ
σότερο, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο κό
σμος δεν είναι μίας χρήσης, είναι ένας κόσμος τον 
οποίο πρέπει να διατηρούμε και ένας κόσμος τον 
οποίο έχουμε αναλάβει να συντηρήσουμε και να δια- 
κονήσουμε- αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη 
λέξη. Αυτό είναι αν θέλετε το γενικό πλαίσιο στο 
οποίο πατάει αυτή η προσπάθεια για την Πράσινη Ανά

πτυξη. Για να το κάνει όμως στην πράξη γιατί είναι η 
μόνη διέξοδος για την Ελλάδα, πρέπει να μπει στην 
εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρό
γραμμα έχει να κάνει με την ποιότητα στον τρόπο με 
τον οποίο κάνουμε τα πράγματα, με τη γνώση, με τη 
δημιουργία γνώσης, όπως το ΤΕΙ-Κ, όπως τα ερευνη
τικά ιδρύματα στην Ελλάδα τα οποία παράγουν πάρα 
πολλή γνώση, πάρα πολλή τεχνογνωσία και, δυστυ
χώς, πολλές φορές σταματάει εκεί, δεν πηγαίνει πιο 
πέρα για να φτάσει στην πραγματική παραγωγή, για 
να μπει στην διακίνηση και στην υλοποίηση των δρά
σεων που πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία και Βέ
βαια στις διαδικασίες για την διατήρηση των πόρων, 
και αυτό να διατρέξει όλους τους τομείς της ελληνι
κής οικονομίας, να διατρέξει τη γεωργία -αναφέρ
θηκα πριν- η γεωργία μας πρέπει να κάνει μία 
στροφή προς το ποιοτικό όχι το πολύ και φθηνό, το 
πολύ και φθηνό δεν το θέλει κανείς, και η Ελλάδα 
δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανέναν στο πολύ και 
φθηνό, μπορεί να ανταγωνιστεί στο ποιοτικό, μπορεί 
να ανταγωνιστεί στο λιγότερο ίσως σε ποσότητα αλλά 
υψηλής ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης αξίας που 
προστατεύει και το ίδιο το περιβάλλον την ίδια στιγμή. 
Στον τουρισμό, που επίσης το πολύ και φθηνό έχει 
κάνει ζημιά στη χώρα μας, το να γίνουν μονάδες οι 
οποίες έχουν υψηλό επίπεδο και παράλληλα προστα
τεύουν τους φυσικούς πόρους είναι αυτό που χρει
άζεται. Η Ελλάδα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, αυτά 
πρέπει να αναδείξουμε. Στην ενέργεια, η ενέργεια δεν 
μπορεί στην Ελλάδα και δεν πρέπει να είναι πολλή 
και βρώμικη, μπορεί να είναι πολλή και καθαρή. Η Ελ
λάδα είναι ένας χώρος, μία χώρα η οποία είναι ευ
λογημένη από το Θεό να έχει πάρα πολλούς, 
ατελείωτους φυσικούς πόρους σε ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, είναι ανάγκη να τους αξιοποιήσουμε, είναι 
εθνική ανάγκη, είναι οικονομική ανάγκη, είναι περι
βαλλοντική ανάγκη. Τα ίδια στην μεταποίηση- αλλά 
ξέρετε δεν είναι μόνο οι παραγωγικές δομές της 
χώρας είναι και οι κοινωνικές δομές. Η Πράσινη Ανά
πτυξη, η παιδεία για το περιβάλλον, πρέπει να δια
τρέχει πρώτη και κύρια αυτή την ίδια την παιδεία, να 
ξέρουν τα παιδιά μας και να μαθαίνουν ότι αυτό που 
έχουμε σαν κεφάλαιο σε αυτή τη χώρα αν το τελει
ώσουμε δε θα μας δώσει κανείς μια δεύτερη ευκαι
ρία, πρέπει να το διατηρήσουμε. Στο χώρο της υγείας, 
αντίστοιχα. Και πρέπει να πω ότι αν τα καταφέρουμε 
όλα αυτά — και αυτός είναι ο στόχος μας — τότε αλ
λάζει και η διεθνής θέση της χώρας, αλλάζει η ει
κόνα που δίνει η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Πριν από 
ένα μήνα περίπου -λίγο περισσότερο- ολοκληρώθηκε 
η διάσκεψη της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα εκπροσωπή
θηκε εκεί με μία σοβαρή, μεγάλη αντιπροσωπεία και 
καλά έκανε κατά τη γνώμη μου γιατί μπόρεσε να συμ
μετέχει σε κάθε επίπεδο και σε κάθε συζήτηση — και 
βέβαια ήτανε και παρούσα σε μια διαδικασία η οποία 
έδωσε πολύ λιγότερα αποτελέσματα από αυτά που ελ
πίζαμε ότι θα δώσει, δηλαδή αυτό που όλοι έχουμε 
ακούσει για μία δεσμευτική συμφωνία με συγκεκρι
μένους στόχους και όρους για τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής. Υπήρξε ένα κείμενο και υπήρξε 
ένα κείμενο που είπε αυτό που όλοι ξέρουμε ότι αν 
θέλουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο του θερμο
κηπίου πρέπει να διατηρήσουμε την αύξηση της θερ
μοκρασίας σε όχι περισσότερο από 2° (I. Όπως το 
είχε πει ένας φίλος ερευνητής από τη Γερμανία πριν 
από κάποια χρόνια, το να προσπαθήσουμε με το 
υπάρχον αναπτυξιακό μοντέλο- και αυτό πιάνει και την 
Ελλάδα- να σταματήσουμε την αύξηση της θερμο
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κρασίας και να την κρατήσουμε μέσα σε αυτούς τους 
2° Ω είναι, το παράδειγμα που μου έλεγε, σα να προ
σπαθήσουμε να προσγειώσουμε ένα τεράστιο αερο
πλάνο σε ένα πάρα πολύ μικρό διάδρομο 
προσγείωσης, το πιθανότερο είναι ότι δε θα τα κατα
φέρουμε άρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε να στρί
ψουμε σε ένα άλλο μοντέλο που θα μας επιτρέψει 
να το πετύχουμε αυτό και αυτό που ειπώθηκε και στην 
Κοπεγχάγη- και αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρα
σμα- είναι ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις των επι
στημόνων το ΙΡΩΩ(?) που τιμήθηκε με Νόμπελ για 
αυτή την ανάλυση, για να μπορέσουμε να πιάσουμε, 
να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας αυ
τούς τους 2ο Ω χρειάζεται να περιορίσουμε τις εκ
πομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2025 κατά 
25 έως 35%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και μέχρι το 
2050 κατά 80 μέχρι 90%, ουσιαστικά μία τεράστια 
στροφή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κό
σμος μας, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη 
αλλά είναι μία ανάγκη η οποία πρέπει να ξεκινήσει 
σήμερα. Στην Κοπεγχάγη έλεγα στον Πρωθυπουργό 
ότι ο τρόπος που εγώ βλέπω την ανάγκη να κάνουμε 
κάτι σήμερα για την κλιματική αλλαγή είναι σα να υπο
θέσουμε ότι βρισκόμαστε στην κορυφή ενός λόφου 
πάνω σε ένα ποδήλατο που δεν έχει φρένα. Στα 
πρώτα μέτρα, στην πρώτη περίοδο κίνησης, είναι εφι
κτό να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε. Όσο πε
ρισσότερο προχωράει ο καιρός, όσο περισσότερο 
παίρνουμε φόρα τόσο πιο δύσκολο γίνεται και τα 
αποτελέσματα μπορούν να είναι πολύ, πάρα πολύ δύ
σκολα για να τα αντιμετωπίσουμε από κάποιο σημείο 
και μετά, άρα ο χρόνος τρέχει ανάποδα και η συ
νάντηση που θα γίνει στο Μεξικό θα είναι σημαντική 
και θα είναι κρίσιμη και πάλι η Ελλάδα θα είναι πα

ρούσα εκεί και μάλιστα μέχρι τότε έχουμε πει ότι θα 
πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες διεθνείς για να μπο
ρέσουμε μαζί με τις γειτονικές μας χώρες, με τα 
Βαλκάνια, με τη Μαύρη Θάλασσα, με τις Μεσογει
ακές χώρες, να προχωρήσουμε σε ένα περιφερειακό 
όραμα και περιφερειακές συνεργασίες για αυτούς 
ακριβώς τους στόχους, για την ανάπτυξη ανανεώσι
μων πηγών ενέργειας, για τον περιορισμό των εκ
πομπών και λοιπά. Η Ελλάδα μπορεί να ξεχωρίσει 
από αυτές τις πρωτοβουλίες αλλά πάνω απ' όλα αυτό 
που πρέπει να κάνει είναι μέσα στον ίδιο μας τον 
οίκο να ακούσουμε αυτά που είπε πριν ο Οικουμενι
κός Πατριάρχης, να ακούσουμε και να καταλάβουμε 
ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε μπορούμε να το κά
νουμε, χρειάζεται όμως να πάμε σε ένα τελείως και
νούριο μοντέλο, χρειάζεται να αποφασίσουμε ότι - 
και μου άρεσε πάρα πολύ η αποστροφή του λόγου 
του- ότι η πολιτική των μικρών βημάτων δε θα είναι 
αρκετή. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μικρά 
βήματα και οι διορθωτικές κινήσεις από δω κι από 
κει δε θα είναι αρκετές. Χρειάζεται μια μεγάλη 
στροφή και σ' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε συνειδη
τοποιώντας ότι πολλά από αυτά που έχουν γίνει είναι 
λάθος, είναι δύσκολο να το κάνουμε γιατί τα λάθη 
οφείλονται σε εμάς τους ίδιους γιατί εμείς τα κά
ναμε αυτά τα λάθη, εμείς, οι πολιτικές μας, οι δρα
στηριότητες μας, αλλά όταν εγώ ακούω τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλάει για ένα αιώνα 
αγριότητας συνειδητοποιώ ότι είναι ίσως μία από τις 
πιο σημαντικές κουβέντες που έχουμε ακούσει, ότι και 
σε ανθρώπινο επίπεδο και στο επίπεδο της διαχείρι
σης της φύσης και του κόσμου και του περιβάλλον
τος μας, κάναμε επιλογές τέτοιες που είναι 
αδικαιολόγητες, πρέπει να έχουμε το θάρρος να πάμε

μπροστά. Αυτό που ειπώθηκε για έναν οικολογικό πο
λιτισμό είναι σημαντικό, και εδώ θέλω να ανοίξω μία 
παρένθεση αν μου επιτρέπετε γιατί πραγματικά νο
μίζω ότι πέραν του πνευματικού έργου της πνευματι
κότητας που το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιτελεί σε 
όλο τον κόσμο με συνέπεια, που το επιτελεί με με
γάλη προσπάθεια και όχι σε εύκολες συνθήκες, πρέ
πει να πω, πέραν του πολιτιστικού έργου της 
προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης θεωρώ ότι χάρη 
ακριβώς σε αυτό το ενδιαφέρον και την προσπάθεια 
του Οικουμενικού Πατριάρχη να αναδείξει το θέμα 
του περιβάλλοντος σε μία περίοδο που κανείς δεν 
μιλούσε για αυτό, έχει καταφέρει να κάνει και ένα 
ακόμα πράγμα, να δείξει την οικουμενικότητα του Πα
τριαρχείου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε 
η οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και για μας εδώ 
στην Ελλάδα είναι και μία πολύ σημαντική πλευρά της 
προώθησης του ελληνισμού της, ορθοδοξίας, και εδώ 
θέλω να πω και - θα το συζητήσω και αργότερα με 
τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατ' ιδίαν 
- ότι η ελληνική πολιτεία συνεχώς και συνεπώς θέλει 
και θα συνεχίζει να στηρίζει το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο γιατί προσφέρει στην ανθρωπότητα, γιατί 
προσφέρει όχι μόνο στον ελληνισμό αλλά στην αν
θρωπότητα. Και τέλος επειδή δε θέλω να μονοπω
λήσω αυτό γιατί ακολουθούν μετά από μένα πολύ 
σημαντικότεροι ομιλητές, επιστήμονες, γνώστες των 
θεμάτων θέλω να κλείσω με μία μικρή παρατήρηση 
που λέει ότι η Ελλάδα πρέπει και μπορεί όπως έχει 
υπάρξει στο παρελθόν κοιτίδα πολιτισμού, να είναι 
ένας από τους μπροστάρηδες - να πω έτσι - σε αυτή 
την σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει, δηλαδή 
στην πολιτική όχι των μικρών βημάτων αλλά στη με
τάβαση σε ένα άλλο οικολογικό πολιτισμό και τι
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εννοώ με αυτό, ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κά
νουμε τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό σύστημα 
αξιών. Ένα παράδειγμα, που εμένα με είχε σημα
δεύσει την περασμένη χρονιά, είναι είχε περάσει ένα 
μονόστηλο σε μια εφημερίδα ότι για πρώτη φορά 
στον κόσμο περίπου στα μέσα του καλοκαιριού πέρσι 
- θα το θυμάται ο κ. Ζερεφός είχε βγει μία ανακοί
νωση ότι για πρώτη φορά οι δύο ωκεανοί, ο Ατλαν
τικός κι ο Ειρηνικός, κοντά στο Βόρειο Πόλο 
ενώθηκαν, άνοιξε αυτό το πέρασμα. Εκεί λοιπόν 
μπήκε στο δικό μου το μυαλό ένα θέμα αξιολόγη
σης των προτεραιοτήτων μας. Διάβασα από πολλούς- 
και δείτε πως είναι οι αξίες που έχουμε βάλει στο 
σύστημα μας- ότι αυτό δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία 
για να ανοίξουν νέοι δρόμοι στη ναυσιπλοΐα, άρα 
περισσότερα κέρδη, άρα καλύτερες μεταφορές. Δε

διάβασα από σχεδόν κανέναν ότι αυτό ήταν το πιο 
συγκλονιστικό γεγονός στην αλλαγή του πλανήτη τα 
τελευταία 100 χρόνια. Οτι η πραγματική αξία που 
έπρεπε να αξιολογήσουμε τότε ήταν ότι έχουμε ένα 
μέτρο ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, όταν αλλάζει 
η μορφή του κόσμου και περνάει σε ένα μικρό μο
νόστηλο και εμείς είμαστε εδώ και καθόμαστε να 
σκεφτούμε μήπως θα μπορούσαμε να βγάλουμε πε
ρισσότερα λεφτά από τη ναυτιλία χάρη σε αυτό. Αυτό 
ακριβώς σημαίνει ότι πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο 
οποίο καθόμαστε και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. 
Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα 
μπορεί και να είναι μπροστά σε αυτή τη προσπάθεια, 
και προσπαθεί να το κάνει, αλλά- να προσθέσω 
ακόμη ότι- σε αυτό το πλαίσιο και η κυβέρνηση και 
πρέπει να πω και όχι μόνο η κυβέρνηση και τα άλλα

κόμματα στη Βουλή δείχνουν μια εξαιρετική ευαι
σθησία στην προσπάθεια να κάνουμε, να πάμε μπρο
στά στα θέματα του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα 
χρειάζεται - και χαίρομαι που Βλέπω ότι υπάρχουν 
προσπάθειες από αυτό - να γίνει και από τις επιχει
ρήσεις και από τους πολίτες. Ξέρετε, κυρίες και κύ
ριοι, αν δεν είμαστε όλοι μαζί μέρος της λύσης θα 
είμαστε όλοι μαζί μέρος του προβλήματος και αυτό 
ακριβώς είναι το σημείο απ' το οποίο πρέπει να ξε
κινήσουμε, γι' αυτό και πάλι θέλω να ευχαριστήσω 
για τη διαύγεια και την προσφορά του τον Οικουμε
νικό Πατριάρχη, που μας θυμίζει ότι όλοι έχουμε ευ
θύνη σε αυτό και εγώ από εδώ να υποσχεθώ ότι θα 
κάνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει και όσο περισσό
τερο μπορούμε για να το τιμήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Το Μέλλον του Πλανήτη Γη

Ε υχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Παναγιότατε, Μα
καριότατε, ΣεΒασμιότατοι, δημοτικοί άρχον
τες, εκπρόσωποι της πολιτείας, κύριε 

υπουργέ- φίλτατε κύριε υπουργέ- αγαπητοί συνάδελ
φοι, κυρίες και κύριοι και πρώτιστος αγαπητοί μας 
φοιτητές. Σήμερα στην ομιλία σας όπως πάντοτε μας 
συγκλονίσατε Παναγιότατε με πολλά σημεία τα οποία 
έθιζαν και οι προλαλήσαντες και ο κύριος Πρόεδρος 
του Τ.Ε.Ι. ο οποίος είχε την καλοσύνη να με καλέσει 
εδώ- τον ευχαριστώ θερμώς και προσωπικά και για το 
χώρο τον οποίο επέλεζε, ο οποίος φιλοξενεί το πιο 
σπουδαίο δάσος ελαιών που υπάρχει στον κόσμο. 
Εζού και η ποιότης της ελαίας και του λαδιού της Κα
λαμάτας.
Το ζήτημα των πλανητικών αλλαγών και η υιοθέτηση 
του από πεφωτισμένους ανθρώπους όπως ο Οικου
μενικός μας Πατριάρχης, είναι ένα μείζων θέμα. Δυ
στυχώς θεωρείται ότι μόνον η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί πρόβλημα στην γενικότερη πλανητική αλλαγή. 
Στην πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή είναι μόνον 
μία από τις συνιστώσες της πλανητικής αλλαγής. Οι 
πλανητικές αλλαγές προκύπτουν από την αλληλεπί
δραση της ατμοσφαίρας, της υδρόσφαιρας, της γε
ώσφαιρας, της βιόσφαιρας και της κρυόσφαιρας.
Τα ζητήματα του περιβάλλοντος μπορεί να γίνουν κα
τανοητά εάν ξεκινήσουμε από τη δημιουργία της 
ατμόσφαιράς μας. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα 
βασικά αέρια τα οποία κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα. 
Πρόκειται για το άζωτο (78%) και το οξυγόνο (21%). 
Υπάρχουν και άλλα αέρια, σε μικρές συγκεντρώσεις,

μετά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης
που ρυθμίζουν το κλίμα, όπως π.χ. το διοξείδιο του άν- 
θρακος, οι υδρατμοί, το μεθάνιο και το όζον που μας 
προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Εικόνα 1. Η δημιουργία των αερίων της ατμόσφαιρας 
και του στρώματος του όζοντος.

Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί της Γης προήλθαν απο το εσωτερικό του

. 99% της
ατμόσφαιρας

πλανήτη κυρίως από τα ηφαίστεια
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Δημιουργία του στρώματος του όζοντος

Το στρώμα του όζοντος έχει προστατευθεί επαρκώς 
με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, το 
οποίο έδωσε παραδείγματα γραφής για το πώς πρέ
πει να γίνει ένα πρωτόκολλο. Δυστυχώς, το Πρωτό
κολλο αυτό δεν έχει τη στενή συνεργασία των κρατών 
όπως θα απαιτείτο. Αυτό έδωσε το έναυσμα και τη δι
καιολογία σε ορισμένες μεγάλες χώρες να πουν ότι 
δεν υπάρχει μηχανισμός για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου, ενός πιθανού πρωτο
κόλλου της Κοπεγχάγης, με αποτέλεσμα να αρνηθούν 
να υπογράψουν και η Κίνα και να ακολουθήσουν, όπως 
γνωρίζετε πολύ καλά, και μία σειρά άλλων χωρών. Εί
χαμε κατ' επανάληψιν πει ότι τα δύο πρωτόκολλα πρέ

πει να πηγαίνουν χέρι- χέρι. Ένα άλλο θέμα που θα 
πρέπει να παρατηρήσουμε στις συζητήσεις της Κοπεγ
χάγης, είναι ότι αυτές περιεστράφησαν κυρίως στον 
έλεγχο του διοξειδίου του άνθρακος και του μεθανίου. 
Αλλα αέρια και ιδιαίτερα η μετρίαση του φαινομένου 
από αιωρούμενα σωματίδια δεν συζητήθηκαν.
Αλλά ας επανέλθουμε στο προκείμενο πρόβλημα των 
κλιματικών μεταβολών. Η Γη περιστρέφεται γύρω από 
τον Ήλιο και έχουμε συνηθίσει στην αλλαγή της 
μέρας με τη νύχτα και στην αλλαγή των εποχών, διότι 
η γη έχει κεκλιμένο άξονα μεν ως προς τον Ήλιο 
αλλά ο άξονας της αυτός ακολουθεί και μια βραδεία, 
βραδυτάτη μεταβολή η οποία δημιουργεί αυτό που 
λέμε παγετώδεις περιόδους και περιόδους θερμές. 
Αυτές οι περίοδοι από πλευράς ηλιακής ακτινοβολίας- 
τις βλέπετε στην Εικόνα 2- γίνονται σε χιλιάδες χρό
νια, δηλαδή η κλίμαζ είναι 500 χιλ. χρόνια.

Εικόνα 2. Περιοδικές μεταβολές της έντασης της 
ηλιακής ακτινοβολίας που προέρχονται από μετα
βολές των τροχιακών παραμέτρων της Γης.

ΧΑΜβκς μ>0«μ πρ«ν
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Οι αλλαγές τις οποίες εκτιμούμε ότι έγιναν στην 
ηλιακή ακτινοβολία τα προηγούμενα 500χιλ. χρόνια 
συνέπεια των τροχιακών, όπως λέγεται, της περιφο
ράς της γης περί τον ήλιο περί τον άξονα της αλλά 
και την κλόνιση του άζονος του πλανήτη μας, η οποία 
γίνεται βραδύτατα, είχαν δημιουργήσει περιόδους με 
περισσότερο ήλιο, περισσότερο φως, και πιο θερμό 
πλανήτη και άλλες περιόδους με πιο κρύο πλανήτη. 
Αυτά απεδείχθησαν από έρευνες που έγιναν τα προ
ηγούμενα 20 χρόνια και κυρίως τα τελευταία 10 χρό
νια παίρνοντας δείγματα από στήλες πάγου στους 
πόλους- στην Εικόνα 3 πρόκειται για πάγο του Βο
ρείου πόλου- στην οποία βλέπετε μια ανάλυση των 
επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα τα τελευταία 
400 χιλ. χρόνια.

Εικόνα 3. Διοξείδιο του άνθρακα (002) εγκλωβισμένο 
στους παγετώνες (400.000 χρόνια πριν από σήμερα).

CO2 εγκλωβισμένο στους Παγετώνες

__________________ Ι860μΧ μ

I8

Αυτό είχε εγκλωβιστεί σε φυσαλίδες, τότε, αέρα, ανε- 
λύθει, πάρθηκαν κομμάτια στο εργαστήριο και εκεί 
συμπεράναμε από το Βάθος στο οποίο βρισκόταν το 
δείγμα πόση ήταν η συγκέντρωση διαφόρων αερίων,

μεταξύ αυτών και του διοξειδίου του άνθρακος, και 
πολλές άλλες πληροφορίες. Αυτή η μέθοδος με τις 
στήλες, τις παγοστήλες είναι πολύ διαδεδομένη σή
μερα, και αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι εκείνη η 
οποία χρησιμοποιήθηκε για να πεισθούν ότι τα τελευ
ταία χρόνια, το 2010 δηλαδή, φέτος, οι τιμές του διο
ξειδίου του άνθρακος έχουν ξεπεράσει τα 400 μέρη 
ανά εκατομμύριο. Η συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακος το 2010 είναι η υψηλότερη τιμή των τε
λευταίων 400χιλ. ετών και γι' αυτό άλλωστε έγινε και 
όλη αυτή η κινητικότης, γι' αυτό άλλωστε έχει προ
ωθηθεί το πρωτόκολλο του Κιότο, γι' αυτό ανησυ
χούμε όλοι για τις κλιματικές αλλαγές.

Οι κλιματικές αλλαγές όμως γινόντουσαν ούτως ή 
άλλως βραδέως, θα έλεγα βραδύτατα, αλλά δ ιέ
φευγαν της προσοχής των ανθρώπων διότι οι αν
θρώπινες κλίμακες είναι της τάξεως των 100 ετών 
ενώ οι γεωλογικές και μακροχρόνιες μεταβολές 
διαρκούν εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια. Οι πιο 
γνωστές είναι 20 χιλ. ετών, 40χιλ.ετών και 100χιλ. 
ετών. Τα τελευταία 22χιλ. χρόνια η μέση στάθμη της 
θάλασσας σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου 
έχει μεταβληθεί (Εικόνα 4). Έχει μεταβληθεί διότι 
έλιωσαν οι παγετώνες της τελευταίας μικρής παγε
τώδους εποχής, η οποία όπως Βλέπετε έληξε, περί
που, πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Λιώνοντας 
οι πάγοι ανέβηκε η στάθμη της θαλάσσης τα τελευ
ταία 22χιλ. χρόνια κατά 120μέτρα. Τα τελευταία 
3,5χιλ. χρόνια, από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι 
σήμερα, περίπου, η στάθμη της θαλάσσης ανέβηκε 
κατά όμέτρα, και από τη βυζαντινή εποχή μέχρι σή
μερα, περίπου, κατά 0,5μέτρα.

Εικόνα 4. Ενδείξεις αλλαγής της στάθμης της θάλασσας 
τα τελευταία 22 χιλιάδες χρόνια στη Μεσόγειο.
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Η τελευταία περίοδος, που πολύ χαρακτηριστικά απο- 
καλέσατε Παναγιότατε γεωκαταστροφική, ένας συ
νάδελφος μου και φίλος, ο καθηγητής Paul Crutzen- 
που έχει τιμηθεί με το Νομπέλ Χημείας το 1995- την 
ονομάζει «ανθρωπόκαινο»- από τον άνθρωπο - και 
με την άδεια σας θα προσθέτω πλέον και τον όρο 
γεωκαταστροφική — παρουσιάζεται κάτω δεξιά. Εδώ 
αυξάνει η μέση στάθμη της θαλάσσης, περίπου, κατά 
1 έως 2χιλιοστά κατά έτος σε ορισμένες περιοχές, 
και είναι δυνατόν κανείς να δει τις πραγματικές με
ταβολές που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος 
σε αντιδιαστολή με εκείνες που οφείλονται στην κα
θίζηση του πυθμένα της θάλασσας. Η μέση στάθμη 
της θαλάσσης αυξάνει όχι μόνον διότι λιώνουν οι 
τελευταίοι πάγοι αλλά και διότι έχουμε αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας της θαλάσσης η οποία σε ορι
σμένες περιοχές του πλανήτη είναι εξαιρετικά με
γάλη, ας πούμε στο βόρειο πόλο, στο λεγόμενο 
βόρειο παγωμένο ωκεανό, η θερμοκρασία έχει ανέ
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βει κατά 4 Βαθμούς μέσα σε 30χρόνια, που είναι 
εκπληκτικό. Ο πάγος που λιώνει στη θάλασσα δεν 
της αλλάζει τη στάθμη γιατί είναι συγκοινωνούντα 
δοχεία, ο πάγος όμως που λιώνει στα βουνά και στο 
στερεό φλοιό θα χυθεί και θα αυξήσει τη μέση 
στάθμη της θάλασσας. Έχουμε λοιπόν δύο παρά
γοντες, ο ένας είναι ότι λιώνουν τα χιόνια από το 
στερεό φλοιό και παροχετεύονται στη θάλασσα αυ
ξάνοντας τη στάθμη της με ένα ρυθμό της τάξεως 
του 0.5 έως 1 χιλιοστού το έτος παγκοσμίως και 
έχουμε και ταυτοχρόνως την αύξηση από τη θερμική 
διαστολή του ύδατος το οποίο ακολουθεί επίσης πε
ρίπου 1 χιλιοστό το κατ' έτος αύξηση. Υπάρχουν τε
ράστιες μεταβολές που έγιναν τα τελευταία 100 
χρόνια και αυτές οι μεταβολές οφείλονται στην επέμ
βαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Διπλασιάζεται 
ο πληθυσμός κατά 40 χρόνια, βεβαίως δε θα συνε
χίσει, πολλοί νομίζουν ότι θα διπλασιάζεται συνε
χώς με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Οι δημογράφοι 
μας λέγουν ότι μετά από περίπου 40-50 χρόνια θα 
αρχίσει να σταθεροποιείται αυτή π αύξηση παγκο- 
σμίως. Οι εκπομπές της βιομηχανίας έχουν αυξηθεί 
40 φορές, έχουμε απελευθερώσει τα τελευταία 1 00 
χρόνια όση ενέργεια απελευθέρωσε ο άνθρωπος 
από τότε που βρέθηκε στον πλανήτη. Η σύσταση έχει 
αλλάξει, π θερμοκρασία του πλανήτη μας έχει αλλά
ξει- το ξέρουμε αυτό- και έχουν αλλάξει - κι εδώ 
είναι ένα θέμα της γεωπονίας- έχουν αλλάξει ση
μαντικά οι χρήσεις γης κατά ένα θεαματικό τρόπο ο 
οποίος επηρεάζει άμεσα αυτό που λέγω την πλανη
τική αλλαγή. Το πιο συγκλονιστικό όμως είναι ότι από 
τους υπολογισμούς που έχω κάνει προκύπτει ότι, 
πρώτον έχουμε καταστρέφει από το προστατευτικό

στρώμα του όζοντος στα τελευταία 30-40 χρόνια πε
ρίπου όσο όζον παρήγαγε η φύση σε 1.5 δισεκατομ. 
χρόνια, δηλαδή στο 1/3 της ζωής της μέχρι σήμερα 
στον πλανήτη μας, και έχουμε απελευθερώσει τόσο 
διοξείδιο του άνθρακος όσο απορρόφησε η φύση 
με την φωτοσύνθεση σε 1 δισεκατομ. χρόνια, στα 
πρώτα 1 δισεκατομ. χρόνια της δημιουργίας. Είναι 
συγκλονιστικό πόσο σύντομα έχουμε κάνει αυτές τις 
αλλαγές. Βεβαίως, έχουμε οδηγηθεί σε μία αποστα
θεροποίηση του κλίματος, η οποία εμφανίζεται σαν 
μια θα έλεγα παγκόσμια ξηρασία, όπου και να πάει 
κανείς θα δει ότι ο υδροφόρος ορίζων κατεβαίνει. 
Οταν ήμουν μαθητής στην Αμπέτειο Σχολή στην Α ί
γυπτο πηγαίναμε εκδρομές στη μονή Σινά και τότε 
στις εκδρομές που πηγαίναμε υπήρχε μία όαση, η 
όαση Φαράν, προ της μονής Σινά, ολίγα χιλιόμετρα 
απόσταση, όπου ανέβλυζε το ύδωρ. Το περιβάλλον βε
βαίως έχει αλλάξει μετά από τόσα χρόνια, έχει κατέ- 
βει ο υδροφόρος ορίζων 10 μετρά κάτω από την 
επιφάνεια και αντλούν οι μοναχές εκεί το νερό από 
ΙΟμέτρα βάθος. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα διότι μέσα σε μια ζωή 40-50 χρόνων που 
πέρασαν από τότε, μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρο
νικό διάστημα το να γίνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή σε 
ένα μέρος όπου δεν υπάρχει ούτε βιομηχανική δρα
στηριότητα ούτε κανείς άλλος αντλεί νερό, δείχνει 
ακριβώς πόσο έχει κατέβει ο υδροφόρος ορίζων. 
Και έρχομαι τώρα εις τα καθ' ημάς εις την χώρα 
μας. Προσπάθησα να ανασυνθέσω όλες τις μακρο
χρόνιες μεταβολές της βροχής στη χώρα μας και 
χωρίσαμε τη χώρα στην δυτική, η ομβροπλευρά η λε
γάμενη, στην κεντρική στον κορμό και στην ανατολική 
Ελλάδα. Από την Εικόνα 5 φαίνεται ότι σε όλες τις

Εικόνα 5. Μακροχρόνιες μεταβολές της βροχόπτωσης 
στη δυτική και ανατολική Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια 
και συσχέτιση με τον κλιματικό δείκτη ΝΑΟ.

περιπτώσεις ιδίως στη δυτική Ελλάδα και ιδίως στην 
περιοχή τη δική σας, υπάρχει ένα έλλειμμα βροχο
πτώσεων το οποίο είναι σχεδόν μονότονο. Τα τε
λευταία 100 χρόνια έχει χαθεί το 20% της 
βροχόπτωσης που δέχεται η ομβροπλευρά της Ελλά
δας, και έχει σημασία αυτό διότι από την ομβρο
πλευρά προσπαθούν πάντα να μεταφέρουν ύδωρ 
προς την ομβροσκιά τη λεγάμενη, δηλαδή εκεί που 
δεν υπάρχει αρκετή βροχή. Το χειρότερο είναι ότι οι 
μακροχρόνιες τάσεις αυτές μειώσεως της βροχής 
δυστυχώς συνδέονται με την μεταβολή στο βόρειο 
Ατλαντικό ωκεανό όπου υπάρχει ένας αόρατος μετε
ωρολογικός τροχονόμος που δεν αφήνει τις υφέσεις 
να έρθουν σε μας αλλά τις απομακρύνει και τις στέλ
νει προς τη δυτική-βορειοδυτική Ευρώπη κι έτσι 
έχουμε εμείς λιγότερες βροχές αλλά πιο έντονες σε 
χαρακτήρα με αποτέλεσμα μέσα στα τελευταία 100 
χρόνια, όπως ανέφερα, να έχει μειωθεί το διαθέσιμο 
ετήσιο ύδωρ περίπου κατά 20%.
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Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις οι 
οποίες έχουν γίνει από ένα σημαντικό μοντέλο το 
οποίο χρησιμοποιούμε τώρα και στην Ακαδημία Αθη
νών, γιατί συνεργαζόμεθα, και πρόκειται να συνερ
γαστούμε με το κέντρο Bert Bolin αλλά και με την 
ομάδα η οποία έχει κάνει την απομίμηση της μετα
βολής βροχοητώσεως στη Βόρειο Αφρική- η ομάδα 
του Jim Hansen- ο κύριος Τσελιούδης και άλλοι 
συνάδελφοι έχουν τώρα έρθει στην ομάδα μας στην 
Ακαδημία Αθηνών.

Εικόνα 6. Προβλέψεις βροχόπτωσης στην Αφρική
από κλιματικό μοντέλο.

Βλέπετε ότι τουλάχιστον μετά το 2020 αρχίζει μια 
έντονη μεταβολή στη βροχόπτωση της Βορείου 
Αφρικής, τόσο έντονη ώστε θα μειώσει τα 
αποθέματα σε μια ήδη ΒεΒαρυμμένη περιοχή, μια 
περιοχή που έδωσε τους πρώτους οικολογικούς 
πρόσφυγες, το Σάχελ της Δυτικής Αφρικής, από την 
οποία έφυγε πάρα πολύς κόσμος και 
δημιουργήθηκαν ένα σωρό προβλήματα, ακόμα και 
η κρίση του Darfour, κατά ορισμένους, αποδίδεται 
ακριβώς σε αυτήν την σημαντική ξηρασία η οποία

έχει πλήζει τη Βόρειο Αφρική.
Οι μεταβολές που αναμένονται από τα απλά 
κλιματικά μοντέλα έως και τα πολύπλοκα έχουν 
συνοψιστεί στην Εικόνα 7 για Ελλάδα και Κύπρο, 
γενικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπει κανείς 
ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περίπου 
κατά 2-3 βαθμούς, μέσα στα προσεχή 50 χρόνια, η 
δε βροχόπτωσης να μειωθεί περίπου κατά 20%. 
Αντίστοιχες προσομοιώσεις από άλλο κλιματικό 
μοντέλο- που διαθέτει ο κ. Γιαννακόπουλος στο 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών- δείχνουν ότι μέχρι 
το έτος 2050, για όλη την Ελλάδα, προβλέπεται να 
υπάρξει μια αύξηση 1,5 βαθμού C, κατά μέσον όρο, 
και μια μέση μείωση των βροχοπτώσεων, σε επίπεδο 
χώρας, της τάξεως του 14%. Οι τιμές που σας δίδω 
είναι ενδεικτικές, είναι ποιοτικές. Απορώ με εκείνους 
που λένε, που θέτουν όρια 2 βαθμούς στα προσεχή 
50 χρόνια να μην ανέβει η θερμοκρασία.

Εικόνα 7. Αλλαγές στην ετήσια θερμοκρασία και 
στη βροχόπτωση στην Ελλάδα και Κύπρο από 
προσομοιώσεις κλιματικού μοντέλου.
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21 ■ 
20 -

—  Κύπρος
—  Ελλάδο:

19 ■ 
18 ■

15 ■

X 1920 19(0 I 960 1980 2000 3131 20(0 2060 20ΒΟ 2100

Μέση Ετήσια Βροχόπτωση (σε mm)

»
—  Κύπρος
—  Ελλάδα

600 , . i . i *  Λ  .
sao

(00

300

« π Γ Τ ' , - ί Η )\ ψ ~
ij

300 1920 19(0 1960 1931 2000 2EC0 20(0 2 06 0 2080 21X

Πραγματικά δεν είναι θέμα προσγειώσεως ενός Βοβ- 
ίη9 σε ένα αεροδρόμιο μικρό, είναι πολύ χειρότερο, 
είναι αδύνατο να γίνει αυτή η προσομοίωση. Η αλή
θεια βρίσκεται πάντα στη μέση, φταίει και ο άνθρωπος 
αλλά και η ίδια η φύση έχει τόσο πολύπλοκο σύστημα 
που το μαθαίνουμε μέρα με την ημέρα. Εγώ θεωρώ 
ότι είμαι ένας νέος μαθητής ο οποίος μαθαίνει κάθε 
μέρα πάρα πολλά πράγματα και ευχαριστώ τους συ
νεργάτες μου και τους φοιτητές μου γιατί με Βοηθούν 
να το κάνω αυτό.
Ένα θέμα που αφορά τη χώρα μας είναι η αύξηση 
του κινδύνου πυρκαγιών, δηλαδή της περιόδου που 
είναι επικίνδυνη για να γίνουν δασικές πυρκαγιές και 
δυστυχώς αυτή η περίοδος επιμηκύνεται κατά μία 
έως δύο εβδομάδες στα προσεχή 50 χρόνια. Και το 
άλλο ζήτημα είναι η ζήτηση ενέργειας- στην οποία 
αναφέρθηκαν και προηγούμενοι ομιλητές. Η ζήτηση 
πλέον γίνεται για ψύξη και όχι για θέρμανση και η 
ψύξη αυτή είναι κάτι το οποίο απαιτεί σημαντική ενέρ
γεια. Η χώρα μας έχει τα αποθέματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αλλά το ζήτημα είναι η αξιοποίηση 
τους. Είναι απίστευτο ότι η Γερμανία εκμεταλλεύεται 
την ηλιακή ενέργεια 12% και η Ελλάδα δεν έχει ξε- 
περάσει το 5% ή το 6%. Είναι απίστευτο ότι δεν 
έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμη τη γεωθερμία μας. Το 
Αιγαίο λάμπει, λάμπει Παναγιότατε και Μακαριότατε, 
υπό την εξής έννοια, έχει 4 ηφαίστεια- έχει τη Σαν
τορίνη, τη Μήλο, τη Νίσυρο, το Γυαλί- και έχει και 
καμιά 15αριά υποβρύχια ηφαίστεια για τα οποία 
καμία έρευνα δεν έχει γίνει, ή ελάχιστα έχουν γίνει, 
και βρισκόμαστε επάνω σε νησιά τα οποία δεν έχουν 
κανένα δίκτυο συνδέσεων μεταξύ τους ώστε να με
ταφερθούν τα περισσεύματα ενεργείας που υπάρχουν
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΟΠΤΗΣ ΙΟΥ ΚΕΝΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I ΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

στα νησιά του Αιγαίου στην κυρίως χώρα. Αποτέλε
σμα? Υπάρχουν νησιά, όλα τα νησιά ακόμα και σή
μερα, που καταναλώνουν πετρέλαιο και μάλιστα το 
κάνουν αυτό και το καλοκαίρι. Είμαστε δε η μόνη πε
ριοχή του πλανήτη- το έχω δημοσιεύσει το 1975- 
όπου η ηλιακή ενέργεια και η αιολική ενέργεια στο 
κεντρικό Αιγαίο ισούνται το καλοκαίρι. Οση ενέργεια

παίρνουμε από τον ήλιο τόση ενέργεια παίρνουμε 
από τον άνεμο αλλά δυστυχώς, ίσως επικοινωνιακά 
λάθη, ίσως κακή ενημέρωση, το έλλειμμα παιδείας, 
οδήγησαν στην άρνηση και των κατοίκων να απο
δεχθούν τέτοιες, ας το πούμε, καινοτόμες εφαρμο
γές ενεργειακές αλλά και δυστυχώς ίσως η 
υπάρχουσα νομοθεσία πρέπει να απλοποιηθεί. Οι επι

πτώσεις στον τουρισμό, στα αποθέματα νερού και 
στη γεωργία θα είναι σημαντικές. Οι επιπτώσεις από 
αυτήν την πλανητική μεταβολή στα οικοσυστήματα θα 
είναι σημαντικές και λέγοντας οικοσυστήματα συμ- 
περιλαμβάνεται και η «ειρηνοφόρος και ειρηνοποιός 
ελαία».
Σας ευχαριστώ πολύ.
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«Ο ορίζοντας σχεδιασμού στην ανθρώπινη διάσταση, στα ανθρώπινα συστήματα
σπανίως υπερβαίνει τα είκοσι, ας πούμε, χρόνια. 

Έτσι λοιπόν υπάρχει μία ασυμβατότητα εδώ. 
Δε θα βιώσουμε τις σοβαρές κλιματολογικές αλλαγές πιθανώς 

για τα επόμενα εκατό χρόνια και αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας 
από το σχεδιαστικό ορίζοντα των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων.»



Σ υγχωρέστε με που δεν μιλώ ελληνικά - θα πρέπει να σας μιλήσω αγ

γλικά που και αυτή δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Εζοχότατε, κ. Υφυ

πουργέ ΚουΒέλη, διακεκριμένοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι θα ήθελα 

να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Κανάκη, τον 

Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που με προσκάλεσε να μιλήσω για αυτό 

το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ επίσης τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντα- 

κόπουλο, χάρις στον οποίο η Μεσσηνία έχει γίνει πολύ σημαντική για 

μένα και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Ως επιστήμονας έχω συνηθίσει να εργάζομαι σε μεγαλύτερες χρονι

κές κλίμακες, γεω λογικές χρονικές κλίμακες. Για το σκοπό, όμως, 

αυτού του Συμποσίου θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινες χρονικές κλίμα

κες και θα μιλήσω για την κλιματολογική αλλαγή και πως αυτή επηρε

άζει αυτούς που έχουν την ευθύνη να παίρνουν αποφάσεις.
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Το Βήμα της Κλιματικής Αλλαγής - Η Προοπτική στη Διάσταση του Χρόνου

Σ υγχωρέστε με που δεν μιλώ ελληνικά - θα 
πρέπει να σας μιλήσω αγγλικά που και αυτή 
δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Εξοχότατε, 

κ. Υφυπουργέ ΚουΒέλη, διακεκριμένοι καλεσμένοι, κυ
ρίες και κύριοι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Κανάκη, τον Πρόεδρο 
του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που με προσκάλεσε να μιλήσω 
για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ επίσης τον 
καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, χάρις στον οποίο 
η Μεσσηνία έχει γίνει πολύ σημαντική για μένα και το 
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.
Ως επιστήμονας έχω συνηθίσει να εργάζομαι σε με
γαλύτερες χρονικές κλίμακες, γεωλογικές χρονικές 
κλίμακες. Για το σκοπό, όμως, αυτού του Συμποσίου 
θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινες χρονικές κλίμακες 
και θα μιλήσω για την κλιματολογική αλλαγή και πως 
αυτή επηρεάζει αυτούς που έχουν την ευθύνη να παίρ
νουν αποφάσεις. Η ανθρωπότητα έχει πολλά προ
βλήματα να αντιμετωπίσει: φτώχεια, πολέμους, 
ασθένειες, την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά 
και καθημερινά προβλήματα ανθρώπινης διάστασης 
όπως είναι τα τροχαία ατυχήματα, τα ναρκωτικά, την 
εγκληματικότητα, ο κατάλογος είναι μακρύς. Το κλίμα 
είναι ένα από αυτά τα σημαντικά προβλήματα που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις και οι πολίτες είναι 
εκείνοι που αποφασίζουν ποιο είναι το σημαντικότερο 
πρόβλημα και που θα δαπανήσουν τους πόρους, εάν 
αυτοί υπάρχουν. Οι κυβερνήσεις είναι επίσης εκείνες 
που πρέπει να παρέχουν κάποια καθοδήγηση.

Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την πρώτη δια
φάνεια. Δεν είναι από τη Μεσσηνία — είναι ο Ναός 
του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αλλά για μένα προσωπικά 
αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Έβγαλα τη φωτογραφία 
αυτή το 1977 και είναι η πρώτη μου αληθινή ανά
μνηση από την Ελλάδα. Κοσμεί τους τοίχους του σα
λονιού μου γιατί για μένα δίνει μια διάσταση του 
χρόνου.
Ο χρόνος και η ιστορία στην Ελλάδα είναι σημαντι
κές έννοιες και άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χώρα 
σας. Εμείς οι Βόρειοι ήμαστε πιο βάρβαροι όσον 
αφορά αυτό. Παρεμπιπτόντως ο Ναός του Ποσειδώνα 
βρίσκεται σε ύψος 60 μέτρων από το επίπεδο της 
θάλασσας — γεγονός που σχετίζεται, όπως θα δούμε 
αργότερα, με τη σημερινή μου ομιλία. Ακούμε, λοιπόν, 
πολύ συχνά να μιλάνε για την κλιματολογική αλλαγή 
ακόμη και στις καθημερινές μας συζητήσεις όπως 
κατά την ώρα του φαγητού και οι ερωτήσεις που προ
κύπτουν συχνότερα είναι «τι συμβαίνει πραγματικά;», 
«ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι;», «πως θα μας επη
ρεάσει;», «πόσο σύντομα;» και «τι πρέπει να κά
νουμε;».
Για μένα είναι σαφές πως θα πρέπει να κάνουμε κάτι 
το συντομότερο δυνατό για να σταματήσουμε ή να 
επιβραδύνουμε τις κλιματολογικές αλλαγές - διαφο
ρετικά θα πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Στην 
πραγματικότητα, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι 
άνθρωποι ενδιαφέρονται κυρίως για τις κλιματολο- 
γικές αλλαγές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο 
αφού οι παγκόσμιες μεταβολές του κλίματος δεν

είναι κάτι που αισθανόμαστε σε τοπικό επίπεδο. 
Συνήθως λοιπόν οι ερωτήσεις που προκύπτουν είναι 
όπως, για παράδειγμα, «τι γίνεται με το κλίμα στην 
Καλαμάτα;» αλλά θα επανέλθω στην Καλαμάτα αρ
γότερα αφού πρώτα παρουσιάσω κάποιες γενικές κλι
ματικές αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε ο 
καθηγητής Ζερεφός πριν αλλά θα ήθελα να δούμε 
κάποια άλλα Βασικά στοιχεία.
Ο ήλιος είναι η κινητήρια μηχανή πίσω από το κλίμα 
στη γη. Αυτό σημαίνει πως ο ήλιος παρέχει την ενέρ
γεια και διασώζει τον πλανήτη από το να είναι ένα 
παγωμένο κομμάτι πέτρας. Η παραγωγή ενέργειας 
από τον ήλιο είναι διαρκής — σε τέτοιο βαθμό μάλι
στα που γνωρίζουμε ότι η μεταβολή του κλίματος που 
παρατηρούμε δεν οφείλεται σε διακυμάνσεις παρα
γωγής ενέργειας από τον ήλιο ή στις λεγάμενες πλα
νητικές αλλαγές. Το σύστημα παραγωγής ενέργειας 
του ήλιου κάνει δύο πράγματα. Λαμβάνουμε ενέργεια 
από τον ήλιο αλλά υπάρχει και χωρική αναδιανομή 
της ενέργειας αυτής με κάποια συνεπακόλουθη απώ
λεια στην ενδιάμεση διαδικασία. (Διαφάνεια 2: Το Σύ
στημα Ενέργειας του Ήλιου). Σε αυτό αναφέρθηκε 
λίγο έως πολύ ο καθηγητής Ζερεφός πριν. Το κλιμα- 
τολογικό σύστημα μεταφέρει ενέργεια από την πε
ριοχή των Ισημερινών προς τους πόλους και την 
αναδιανέμει. Το σύστημα αυτό όμως χαρακτηρίζεται 
τόσο τακτικό όσο και χαοτικό και αυτό είναι που το 
κάνει περίπλοκο να το μελετήσεις και να το καταλά
βεις. Αυτήν τη στιγμή δεν επηρεάζουμε τη διαδικασία 
αυτή αλλά βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα από τις αν
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

θρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ορατά στο 
μέλλον.
Το κλιματολογικό σύστημα είναι μία πολύ περίπλοκη 
μηχανή που αποτελείται από υποσυστήματα που έχουν 
τη δική τους λειτουργία, τη δική τους χρονική κλίμακα, 
τη δική τους μνήμη για το τι έχει συμβεί στο παρελ
θόν. Η ατμόσφαιρα είναι ένα αχανές σύστημα το 
οποίο ανταποκρίνεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες. 
Η κρυόσφαιρα είναι εκεί που βρίσκονται οι παγετώ
νες οι οποίοι λειτουργούν σε μία κλίμακα μεσαίου 
χρόνου ανταπόκρισης. Η βλάστηση είναι πάρα πολύ 
σημαντική γιατί εκεί εγκλωβίζεται πολλοί άνθρακες. 
Υπάρχει αύξηση της βιομάζας η οποία όμως μπορεί 
να οδηγήσει με τη σειρά της σε άλλες μεταβολές. 
(Διαφάνεια 3: Η Περιπλοκότητα του Κλιματολογικού 
Συστήματος)
Εάν δούμε διάφορες άλλες πτυχές, θα δούμε πως 
στο παρελθόν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση εξέλι
ξης. Σε βραχύτερες χρονικές κλίμακες, από την 
εποχή των παγετώνων έως σήμερα η διακύμανση του 
συστήματος είναι αυτή που ενδιαφέρει τους επιστή
μονες του κλίματος. Επί του παρόντος ενδιαφερόμα
στε περισσότερο για την ευαισθησία του κλιματολογικού 
συστήματος και το τι κάνουν οι άνθρωποι σε αυτό.
Εν συντομία θα ήθελα να σας παρουσιάσω τι ονο
μάζω εγώ φύση του κλιματολογικού προβλήματος. 
Μεταβάλλουμε τη σύσταση της ατμόσφαιρας με απο
τέλεσμα να αυξάνουμε τη θερμοκρασία. Είναι ένα 
ιστορικό γεγονός και γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας 
ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην 
αύξηση της στάθμης της θάλασσας. (Διαφάνειες 4, 
5, 6: Αλλαγή της Σύστασης της Ατμόσφαιρας — Αύ
ξηση της Θερμοκρασίας — Αύξηση της Στάθμης της 
Θάλασσας)

Οι κλιματολογικές αλλαγές θα μας επηρεάσουν με 
τρεις τρόπους. Η θέρμανση του πλανήτη είναι ο βα
σικός τρόπος επίδρασης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε μεταβολές της βροχόπτωσης αλλά η ποσοτικο- 
ποίηση αυτών είναι λιγότερο βέβαιη. Η πιο σίγουρη 
μεταβολή που αντιμετωπίζουμε είναι η αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας. Γιατί αυτή είναι το αποτέλε
σμα αυτών που ήδη έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου αιώνα. (Διαφάνεια 7: Οι Επιδράσεις των 
Κλιματολογικών Αλλαγών)
Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σύντομα πράγματα 
σχετικά με το μέρος της κρυόσφαιρας - εκεί που βρί
σκονται οι μάζες των πάγων. Η Γροιλανδία, που πε
ριέχει 10 φορές περισσότερο νερό από ότι όλοι οι 
άλλοι παγετώνες, χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια να 
βυθιστεί σε σημαντικό βαθμό και επίσης η Ανταρκτική, 
ακόμη και σε μία ελαφριά υπερθέρμανση, θεωρείται 
ότι είναι ένας σχετικά σταθεροποιημένος όγκος 
πάγου. Βέβαια μακροπρόθεσμα η προοπτική της είναι 
πιθανώς επικίνδυνη καθώς περιέχει αρκετό νερό 
ώστε να αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας μέχρι να 
φθάσει και στα σκαλιά του Ναού του Ποσειδώνα στο 
Σούνιο — είναι λοιπόν ένας απίστευτα μεγάλος όγκος 
νερού.
Τι συμβαίνει όμως με τα ακραία κλιματολογικό φαι
νόμενα; Στην πραγματικότητα οι επιστήμονες συμ
φωνούν λιγότερο και το θεωρούν περισσότερο 
δύσκολο να καθορίσουν τις ακραίες καιρικές συνθή
κες. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που δεν υπάρχει επι
στημονική αξιοπιστία.
Ας περάσουμε τώρα και στη χρονική διάσταση που 
αποτελεί σημείο εστίασης της σημερινής μου ομιλίας. 
Στη διαφάνεια 8 παρουσιάζουμε τον καιρό, το νερό 
και τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.

Ολα αυτά μαζί δημιουργούν διάφορα καιρικά φαι
νόμενα όπως είναι οι καταιγίδες, οι κεραυνοθύελλες 
και άλλα. Οταν όμως εξετάζουμε θέματα όπως το 
χρόνο παραμονής του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, την ψύξη και θέρμανση των ωκεανών ή 
το λιώσιμο των μικρών παγετώνων, τότε μιλάμε για 
άλλες κλιματολογικές κλίμακες. Και προσπάθησα να 
δώσω κάποια παραδείγματα της δικής μου αξιολό
γησης σχετικά με τις χρονικές κλίμακες του κλίματος 
και αυτό που εγώ ονομάζω σοβαρές επιπτώσεις ή 
σοβαρές αλλαγές. Θα πρέπει επίσης να πω πως συμ
φωνώ απολύτως με τον καθηγητή Ζερεφό σχετικά με 
την πολύ περιορισμένη αξία των επακριβών ποσοτή
των μείωσης ρύπων ως πολιτικό στόχο.
Μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε αυτές τις χρονικές 
κλίμακες. Περίπου ογδόντα ανθρώπινα χρόνια αντι
στοιχούν σε πενήντα χρόνια πολιτικής ζωής. Στη δια
φάνεια 9 βλέπετε ποια είναι η δική μου πρόταση για 
υπολογίσουμε τις ανθρώπινες χρονικές προοπτικές. 
Για μένα αυτό που τα συνοψίζει είναι το εξής. Ο ορί
ζοντας σχεδιασμού στην ανθρώπινη διάσταση, στα 
ανθρώπινα συστήματα σπανίως υπερβαίνει τα είκοσι, 
ας πούμε, χρόνια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία ασυμβα- 
τότητα εδώ. Δε θα βιώσουμε τις σοβαρές κλιματο- 
λογικές αλλαγές πιθανώς για τα επόμενα εκατό 
χρόνια και αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος χρονικός 
ορίζοντας από το σχεδιαστικό ορίζοντα των πολιτι
κών και οικονομικών συστημάτων. Ως εκ τούτου αν
τιμετωπίζουμε ένα παράδοξο. Το παράδοξο αυτό 
είναι ότι οι κλιματολογικές μεταβολές είναι βραδείες 
σε σύγκριση με τις χρονικές κλίμακες των ανθρωπί
νων συστημάτων.
Ουσιαστικά θα πρέπει να δράσουμε πριν ζήσουμε το 
συγκριμένο πρόβλημα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέ-
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Δ ια φ ά νε ια  1 : Ο  Ν αός του Ποσειδώνα στο  Σούνιο

The pace of climate change - a perspective on time
Professor Johan Kleman

Director of Bert Bolin Centre for Climate Research 
Dean of Earth and Environmental Sciences 

Stockholm University, Sweden

Δ ια φ ά νε ια  2 : To Σύστημα Ενέργειας του Ηλιου

R e c e p tio n  o f  
e n e rg y  fro m  
th e  sun

//

r*s
S p a tia l re d is tr ib u tio n <no f  e n e rg y

Δ ια φ ά νε ια  3 : Η Π ερ ιπλοκότητα του Κ λ ιματολογ ικού  Συστήματος

The climate system  -  a very complicated machine

Measurement dataGeological data
Satellite dataHistorical data U v m o r i m n n t oexperim ents 

-I- Modelling

Past
Evolution

Present Future
Variability Sensitivi

C r y o s p h e r e

Δ ια φ ά νε ια  4 : Α λλα γή  τη ς  Σύστασης τη ς  Α τμόσ φ α ιρα ς

- We are changing the composition of the atmosphere.

C o n ce n tra tio n s  o f G reenhouse G ases fro m  0  to  2 0 0 5

Ye n r
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΙΑΣΗ ΙΟΥ ΛΚυΐΝυΥ

Δ ια φ ά νε ια  5 : Α ύξηση  τη ς  Θ ερμοκρασ ία ς Δ ια φ ά νε ια  6 : Αύξηση τη ς  Στά8μπς τη ς  Θ άλα σσας

Δ ια φ ά νε ια  7 : Ο ι Επιδράσεις τω ν Κ λ ιμα τολογ ικώ ν  Α λλα γώ ν

Climate change will affect us in three main ways:

W arming More extreme Rising sea level
weather events ? __________________

Δ ια φ ά νε ια  8 : Κ λ ιμα το λο γ ικ ές  Χ ρ ο ν ικ ές  Κ λίμακες

Tim e d o m a in s  in  the  c lim a te  s y s tem :
—

Weather events hours -1  week
Water and particles in the atmosphere week
Change in ocean currents ~ 5 years
Residence time of C02 in the atmosphere -  100 years
Cooling / warming of the ocean hundreds of years 1
Complete melting of small glaciers -  100 years
Decay of the Greenland Ice Sheet 500 -  5000 yrs
Decay of the East Antarctic Ice Sheet unlikely

Time before impact of climate change becomes severe:
Warming by 2 degrees -  80 years (very uncertain)
Sea-level rise by 1 m 100 - 200 years

3 m > 500 years
I
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Δ ια φ ά νε ια  9 : Σύγκριση Χ ρ ον ικώ ν  Κ λιμάκω ν

H u m a n  tim e  p e rs p e c tiv e s :

A human life -  75 years
The ’’political" life of a person ~ 50 years

One generation -  25 years

P o litic a l a n d  e c o n o m ic a l tim e  p e rs p e c tiv e s :

One election period - 3 - 5  years
The impact period of leading persons <15 years
Economical cycles -  5 -10 years
Economical life of major infrastructure -  30 - 50 years
Time needed for technology change or 
major transformations -  30 years ?

Longest planning horizon in human systems 20 years??

Δ ια φ ά νε ια  10: Κ λ ιμ α το λο γ ικ ές  Α λ λ α γ ές  σ την  Καλαμάτα

• Problems in a 100-year perspective
- Too hot summers -  two tourist seasons?

-  Flooding of near-shore city areas 
For more precise answers regional climate modeling is needed

Δ ια φ ά νε ια  11 : Α ξ ιολό γη σ η  Κ ινδύνου  ω ς Σ το ιχ ε ίο  Σχεδιασμού Δ ια φ ά νε ια  12: Συμπεράσματα

Conclusions

The climate issue will not "go away  "  for hundreds o f years !

-  we should plan for mitigitation and adaption in a time 
perspective that is extremely long
..... and for which our political and economical institutions 

are not presently designed

This faces many groups in society with completely new challenges
- Every citizen

- Journalists
- Politicians

- Scientists
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

πει να λύσουμε το πρόβλημα πριν αυτό φθάσει σε 
εμάς. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνουνε 
οι άνθρωποι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα αν
θρώπινης διάστασης: Εγώ δεν έχω ακόμη σχεδιάσει 
το συνταζιοδοτικό μου πρόγραμμα.
Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε τώρα για τις κλιματο- 
λογικές αλλαγές στην Καλαμάτα; Λίγα, όχι πολλά και 
όχι με πολλές λεπτομέρειες. Σε μία προοπτική εκατό 
ετών η Καλαμάτα θα έχει υπερβολικά θερμά καλο
καίρια, ίσως δύο τουριστικές περιόδους, και φυσικά 
η γεωργία και η δασοκομία θα επηρεαστούν. (Δια
φάνεια 10: Κλιματολογικές Αλλαγές στην Καλαμάτα) 
Η διαρκής αύξηση της στάθμης του νερού σημαίνει 
αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών για περιοχές που βρί
σκονται σε παράκτιες ζώνες. Αλλά για πιο ακριβείς 
απαντήσεις χρειάζεται ένα περιφερειακό κλιματολο- 
γικό μοντέλο. Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται στην 
κοινωνία, σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα αλλά και 
στις επιχειρήσεις, είναι ένας πιο μακροχρόνιος σχε- 
διασμός για τους γεωκινδύνους. Θα εξηγήσω το 
γράφημα στη διαφάνεια 11. Στην κόκκινη γωνία 
έχουμε καταστροφές που χάνονται ανθρώπινες ζωές. 
Με κίτρινο βλέπουμε φαινόμενα όπου οι υποδομές 
καταστρέφονται αλλά οι άνθρωποι μπορούν ακόμα 
να διασωθούν. Γνωρίζουμε πως η αύξηση της στάθ
μης του νερού εξαιτίας του λιωσίματος των παγετώ
νων θα συμβεί — δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη αλλά 
είναι αναπόφευκτη. Λίγο έως πολύ γνωρίζουμε πως 
η υπερθέρμανση θα συμβεί με τις συνακόλουθες κλι- 
ματολογικές αλλαγές. Στα αριστερά έχουμε και ένα 
τρίτο φαινόμενο: είναι η αύξηση της στάθμης του 
νερού εξαιτίας της στίξης των μαζών πάγου. Δε γνω
ρίζουμε πάρα πολλά για αυτά αλλά εάν δούμε παρα
κάτω και πάρουμε για παράδειγμα τις σοβαρές

καταιγίδες ή τις εκρήξεις ηφαιστείων θα δούμε πως 
είναι αρκετά προβλέψιμα με λίγες ημέρες περιθώριο 
και έτσι μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι αλλά όχι οι 
υποδομές. Δυστυχώς η Καλαμάτα είχε βιώσει τέτοιου 
είδους καταστροφές: σεισμούς, δηλαδή, και τσουνάμι 
που είναι απρόβλεπτα και υπάρχει πολύ μικρό περι
θώριο πρόληψης. Εάν λοιπόν εγώ ήμουν υπεύθυνος 
σχεδιασμού για την πόλη της Καλαμάτας, ακόμη και 
σε περιόδους κλιματολογικών αλλαγών, θα νοιαζό
μουν περισσότερο για τους κινδύνους από σεισμούς 
και τσουνάμι γιατί είναι πολύ προφανείς στην περιοχή 
αυτή. Ο τρίτος παράγοντας σχεδιασμού θα ήταν οι 
κλιματολογικές αλλαγές και μετά όλες οι άλλες πε
ριβαλλοντικές πτυχές. Αυτό όμως διαφοροποιείται 
ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς στον πλανήτη. 
Στη γενέτειρά μου στη Στοκχόλμη δεν έχουμε σει
σμούς και τσουνάμι γιατί η Βαλτική Θάλασσα είναι 
πολύ ρηχή - έχουμε καταιγίδες αλλά δεν έχουμε 
ηφαίστεια. Οπότε η κύρια προτεραιότητα είναι να δώ
σουμε έμφαση στις κλιματολογικές αλλαγές και στο 
σχεδίασμά αυτών. Η Καλαμάτα όμως έχει πολλά 
πράγματα να σκεφτεί και να σχεδιάσει.
Δε θα οδηγηθώ αμέσως στα συμπεράσματα αλλά θα 
ξεκινήσω με μία απόπειρα συμπερασμάτων. Το κλι- 
ματολογικό πρόβλημα δε θα εξαφανιστεί για εκα
τοντάδες χρόνια. Είναι εδώ και θα παραμείνει για 
εμάς, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είναι σαν 
τους υδάτινους πόρους του πλανήτη που αποτελεί 
καυτό θέμα από τώρα και στο εξής. Θα πρέπει να 
δράσουμε με κανονισμούς και τεχνολογικές εξελί
ξεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα. 
Και ταυτόχρονα χρειάζεται σχεδιασμός για να προ
σαρμοστούμε σε μία χρονική προοπτική, η οποία είναι 
πολύ μακρά και που τα πολιτικά και οικονομικά συ

στήματα που διαθέτουμε δεν έχουν επί του παρόντος 
σχεδιάσει ή ενδεχομένως κάποια από αυτά πρέπει να 
ανασχεδιαστούν.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα διακινδυνεύσω να 
δώσω κάποιες προτάσεις για το τι μπορούμε να κά
νουμε. (Διαφάνεια 1 2: Συμπεράσματα)
Ο Παναγιότατος Πατριάρχης είπε ότι μπορούμε να 
κάνουμε όλοι κάτι. Οταν ζούμε στον κόσμο σαν να 
νομίζουμε ότι υπάρχει μόνο για εμάς έχουμε δυστυ
χώς αναπτύξει κάποιες συνήθειες τις οποίες πρέπει 
να αλλάξουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε πιο ευαίσθητες 
καταναλωτικές συνήθειες ως πολίτες. Οι δημοσιο
γράφοι, και εγώ ήμουν δημοσιογράφος πριν γίνω 
επιστήμονας, προτείνω να σταματήσουν να δραματο- 
ποιούν τα πράγματα σαν να πρόκειται για το τέλος 
ενός μαραθωνίου δρόμου που κράτησε πολύ. Εκείνο 
που χρειάζεται είναι νηφάλια δημοσιογραφική γραφή 
για τα περίπλοκα ζητήματα που συμβαίνουν στον πλα
νήτη. Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
παραδεχτούν πως η κλιματολογική αλλαγή θα τις επη
ρεάσει αλλά ταυτόχρονα αυτή προσφέρει και πολλές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες: όλες οι τεχνολογικές αλ
λαγές που θα χρειαστούν να γίνουν στα ενεργειακά 
συστήματα και στα συστήματα μεταφορών. Οι πολιτι
κοί θα πρέπει να εξετάσουν το χρονικό ορίζοντα και 
να επεκτείνουν το μακροχρόνιο σχεδίασμά. Και εμείς 
οι επιστήμονες, τι πρέπει να κάνουμε; Νομίζω πως 
πολύ απλά πρέπει να εργαστούμε σκληρά σε αυτό που 
κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά για την 
αξιοπιστία μας είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην 
κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου υπερβολικά συχνά 
έτσι ώστε να λαμβάνουμε επιχορηγήσεις γιατί τότε 
θα είμαστε σαν το βοσκό που φωνάζει «λύκος» στα 
πρόβατα. Θα πάψουν να μας ακούν. Μία από τις συ-
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νεισφορές που μπορούν να κάνουν οι επιστήμονες 
είναι η διεθνής συνεργασία σε επίπεδο έρευνας με 
σκοπό την κατανόηση των κλιματολογικών συστημά
των. Και είναι με μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω 
στη νέα πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ της εται
ρείας ΤΕΜΕΣ και της Ακαδημίας Αθηνών με τον κα
θηγητή Ζερεφό και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης 
έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το Περιβαλλοντικό Πα
ρατηρητήριο στο Ναυαρίνο. Αυτή τη στιγμή αναπτύσ

σουμε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται ένας σοβαρός 
αριθμός ερευνών — κάποιες συνέχεια παλαιότερων 
ερευνών και κάποιες καινούργιες. (Διαφάνεια 13: Πε
ριβαλλοντικό Παρατηρητήριο στο Ναυαρίνο)
Υπάρχει μεγάλη χαρά και προσδοκία για συνεργασία 
με την Ελλάδα και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Καλαμάτας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.1

Δ ια φ ά νε ια  13: Π ερ ιβα λλοντικό  Π αρατηρητήριο  στο  Ν αυαρ ίνο

1Απομαγνητοφώνηση διερμηνείας

75





Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Εθνικού ΜετσόΒιου Πολυτεχνείου

«Θα σας δείξω  λοιπόν πως η προσομοίωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
έχει γ ίνει σήμερα το «νέο μαντείο των Δελφών» για τους μηχανικούς. 

Θα σας περιγράφω τα λογισμικά, τα οποία έχουν γίνει οι σύγχρονοι μάντες της αρχαιότητας...»



Κύριε Υπουργέ, κύριοι Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, εγώ είμαι εδώ, επειδή 

ως μηχανικός δε θέλω να θεωρούμαι ότι είμαι μέρος του προβλήματος, 

αλλά μέρος της λύσης. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι διαθέτουμε για 

περιβαλλοντικά προβλήματα λύσεις και αποτελεί απλά θέμα παιδείας, και 

ασφαλώς πολιτικής βούλησης, να εφαρμοστούν οι λύσεις αυτές. Θα ξεκι

νήσω από εκεί που ο φίλος Σουηδός Καθηγητής τελείωσε, λέγοντας δηλαδή 

ότι εμείς δε θα πρέπει να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου πολύ συχνά. 

Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και λέω ότι, η Ελλάδα δε θα χρεοκοπήσει, 

τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ καλύτερα από αυτό που φανταζόμαστε 

ή αυτό που ακούγεται από τα MME και, τέλος, δεν πεθάναμε όλοι από τη 

γρίπη όπως μας έλεγαν!



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Κ ύριε Υπουργέ, κύριοι Εκπρόσωποι του Κοινο
βουλίου, εγώ είμαι εδώ, επειδή ως μηχανι
κός δε θέλω να θεωρούμαι ότι είμαι μέρος 

του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Θα σας πω 
λοιπόν σήμερα ότι διαθέτουμε για περιβαλλοντικά προ
βλήματα λύσεις και αποτελεί απλά θέμα παιδείας, και 
ασφαλώς πολιτικής βούλησης, να εφαρμοστούν οι λύ
σεις αυτές. Θα ξεκινήσω από εκεί που ο φίλος Σουη
δός Καθηγητής τελείωσε, λέγοντας δηλαδή ότι εμείς 
δε θα πρέπει να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου 
πολύ συχνά. Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και λέω 
ότι, η Ελλάδα δε θα χρεοκοπήσει, τα ελληνικά πανεπι
στήμια είναι πολύ καλύτερα από αυτό που φανταζόμα
στε ή αυτό που ακούγεται από τα MME και, τέλος, δεν 
πεθάναμε όλοι από τη γρίπη όπως μας έλεγαν! Θα 
σας δείξω λοιπόν πως η προσομοίωση με τον ηλε
κτρονικό υπολογιστή έχει γίνει σήμερα το «νέο μαν
τείο των Δελφών» για τους μηχανικούς. Θα σας 
περιγράφω τα λογισμικά, τα οποία έχουν γίνει οι σύγ
χρονοι μάντες της αρχαιότητας, για θέματα προστα
σίας του περιβάλλοντος.
Η πιο σπουδαία ερώτηση την οποία ένα συνειδητό 
άτομο μπορεί να ρωτήσει είναι «τι θα συμβεί αν», τι θα 
συμβεί για παράδειγμα αν, ο μη γένοιτο, πιάσει μια 
φωτιά σε αυτό το δωμάτιο. Το να μπορούμε να απαν
τήσουμε τέτοιες ερωτήσεις «σωστά» είναι αυτό το 
οποίο πραγματικά κρατάει όλους εμάς ασφαλείς, υγι
είς και σχετικά εύπορους, τολμώ να πω, γιατί μας επι
τρέπει, κατ' αρχήν να προβλέψουμε, και επομένως να 
αποφύγουμε, τα επικίνδυνα γεγονότα, να διαλέξουμε

από πολλά εναλλακτικά σενάρια εκείνα τα οποία πε
ρισσότερο μας βοηθούν στο να αποκτήσουμε ευτυχία 
και να αισθανόμαστε καλά και, τέλος, να δημιουργή
σουμε ευκαιρίες οι οποίες ποτέ προηγούμενα δεν 
υπήρχαν. Μέσω της εκπαίδευσης η κοινωνία πάντα 
επιζητούσε και επιζητεί, έστω και αν δεν το συνειδητο
ποιεί άμεσα τις περισσότερες φορές, να εμφυσήσει 
στους νέους ανθρώπους τη συνήθεια να κάνουν ακρι
βώς αυτή την ερώτηση: «τι θα συμβεί αν», και βεβαίως 
να τους δώσει τις μεθοδολογίες ώστε να μπορούν τις 
περισσότερες φορές να φτάνουν στη σωστή απάντηση, 
επομένως να μας διδάξει όλους να προβλέπουμε. 
Στην ουσία όλες αυτές οι τεχνικές πρόβλεψης είναι οι 
ίδιες, απλώς εξετάζουμε το παρελθόν, κι αν βλέπουμε 
στοιχεία του παρελθόντος να επαναλαμβάνονται αυτό 
σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι πιθανόν 
- προσέξτε υπογραμμίζω το «πιθανόν» - να συμβεί 
ξανά. Για παράδειγμα, εάν την τελευταία φορά που τρά
βηξα την ουρά μιας γάτας αυτή με γρατσούνισε, ένα 
νέο γρατσούνισμα είναι αυτό, προφανώς, που περι
μένω αν της την ξανατραβήξω. Αυτό είναι μια Βασική 
αρχή. Στους παλιούς καιρούς είχαμε βεβαίως τα μαν
τεία, το μαντείο των Δελφών για παράδειγμα, το οποίο 
οι άνθρωποι το συμβουλεύονταν για πράγματα σο
βαρά, όπως αυτό ταίριαζε στην ηλικία του μάντη, την 
εμπειρία του ή τις διασυνδέσεις του (το λέω αυτό το 
«διασυνδέσεις» διότι στη χώρα μας οι διασυνδέσεις 
από αρχαιοτάτων χρόνων παίζουν ρόλο και όχι μόνο 
τώρα τελευταία!) για να προβλέψουν τι έλεγε το πα
ρελθόν ότι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Αυτό, επί

σης, ήταν μια πολύ καλή αρχή για εκείνους που μπο
ρούσαν Βεβαίως να πληρώσουν τα έξοδα του μαν
τείου. Πως εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές σήμερα 
στα θέματα ενασχόλησης ενός χημικού μηχανικού- 
επειδή συμβαίνει να είμαι χημικός μηχανικός- αλλά 
αυτό αφορά γενικά τους μηχανικούς. Αν, για παρά
δειγμα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν περιλαμβά
νει κάτι καινούριο, για παράδειγμα σε μια παραγωγή η 
οποία ήδη λειτουργεί πάρα πολύ καλά και θέλουμε να 
βάλουμε έναν άλλο αντιδραστήρα δεν έχουμε να κά
νουμε τίποτε άλλο παρά να επαναλάβουμε το σχέδιο 
του αντιδραστήρα τον οποίο είχαμε. Οταν όμως αλ
λάζουν οι συνθήκες και μας ζητείται κάτι καινούριο, 
μια καινούρια προδιαγραφή, που να αυξάνει π.χ. την 
παραγωγικότητα την οποία είχαμε στο παρελθόν, τότε 
αυτό το οποίο χρειάζεται είναι καινοτομία και Βεβαίως 
ότι είναι καινούριο εξ ορισμού δεν έχει ένα παρελθόν 
για να εξετασθεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν) Γενικά, υπάρ
χει μια σφαιρική θεώρηση του παρελθόντος την οποία 
εμείς οι άνθρωποι την αποκαλούμε επιστήμη- αυτό είναι 
η επιστήμη- και αυτή παίρνει τη μορφή φυσικών νόμων. 
Για παράδειγμα, οι νόμοι διατήρησης της μάζας, της 
ορμής και της ενέργειας- υπήρξαν περίφημοι άνθρω
ποι, πανέξυπνοι άνθρωποι - Lemonossov, Νεύτωνας, 
Joule- που τους υπέδειξαν, ή οι νόμοι μεταφοράς 
αυτών των ποσοτήτων με διάχυση, με ιξώδη δράση και 
με αγωγή θερμότητας- εδώ ο Fick, ξανά ο Νεύτωνας, 
ο Fourier - ή νόμους για το πως παραμορφώνονται τα 
στερεά όταν για παράδειγμα υφίστανται τάσεις είτε μη
χανικές είτε θερμικές- χτύπα ξύλο ένας σεισμός- ο
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Hooke- και νόμους οι οποίοι συγκυβερνούν τον τρόπο 
και την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι χημικές 
αντιδράσεις- οι χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα 
για παράδειγμα- και οι ηλεκτρικές και μηχανικές αλ
ληλεπιδράσεις - ο Arrhenius, ο Faraday. Επομένως, 
κάθε φορά που ρωτάμε «τι θα συμβεί αν» μπορούμε να 
προσφύγουμε εμείς οι επιστήμονες, και οι μηχανικοί, 
σε αυτούς τους γνωστούς φυσικούς νόμους. Θα σας 
δείξω λοιπόν πως η προσομοίωση με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή έχει γίνει σήμερα το «νέο μαντείο των Δελ
φών» για τους μηχανικούς. Θα σας πω για τα λογι
σμικά, τα οποία έχουν γίνει οι μάντες της αρχαιότητας 
και θα σας πω ότι έχουν δύο βασικές ομοιότητες με 
τους μάντες της αρχαιότητος: και οι δύο κοστίζουν 
λεφτά! Τότε κόστιζαν κατσίκες ή αγελάδες, ανάλογα τι 
έδινε ο καθένας, σήμερα χρήματα. Και προσέξτε: η 
προφητεία τους δεν είναι ποτέ 100% σίγουρη. Θα σας 
εξηγήσω τους λόγους και για τα δύο αυτά γεγονότα. 
Λίγα μαθηματικά- δεν πρόκειται να μείνω σε λεπτομέ
ρειες, είχα ξεκινήσει να σας παρουσιάσω άλλη διά
λεξη μαθηματική αλλά μετά σκέφτηκα ότι μια τέτοια 
μέρα, με τον Παναγιότατο παρόντα και τόσο κόσμο 
είναι πολύ πιο ευχάριστο να κάνουμε μια γενικότερη 
κουβέντα που δεν απαιτεί βαθειά επιστημονική γνώση. 
Παρόλ' αυτά θα σας δείξω διαφορικές εξισώσεις, τη 
διατήρηση της μάζας, της ορμής, της ενέργειας γιατί 
θέλω να σας πω ότι μιλάω για προσδιοριστικά μον
τέλα, πραγματικά μοντέλα, όχι «Μίκι Μάους» μοντέλα, 
φαινομενολογικά και άλλα συναφή τέτοια. Η πρώτη 
διαφορική εξίσωση λέει ότι αν έχω δύο φάσεις, η 
μάζα και των δύο διατηρείται. Το ότι στο δεξί της εξί
σωσης υπάρχει ένα m.i (Διαφάνεια 1 ) είναι διότι, βε
βαίως, σταγονίδια μπορεί να εξατμίζονται ή μπορεί να 
δημιουργούνται σταγονίδια και ούτω καθεξής επομέ

νως μπορεί να περνάει μάζα μέσα από το όριο της 
μιας φάσης στην άλλη φάση, μιλάμε δηλαδή για 
ύπαρξη πολλών φάσεων. Για παράδειγμα, εκτός από 
τα ΝΟχ, πρόβλημα στην ατμόσφαιρα είναι και τα αι- 
ωρούμενα σωματίδια και μάλιστα πολύ μεγάλο γιατί 
τώρα, μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να μελετάμε και να 
ελέγχουμε και αυτά. Εν συνεχεία έχουμε την εξίσωση 
ορμής, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αν έχω μία μάζα 
ρευστού το ρευστό φεύγει από δω πηγαίνει παρακάτω 
και μεταφέρει την ορμή του. Ταυτόχρονα διαχέεται 
μέσω μοριακών κινήσεων και στο δρόμο μπορεί να 
υπάρχουν πηγές ή καταβόθρες οι οποίες παραδείγμα
τος χάρη το θερμαίνουν- διότι εδώ έχω αναμμένο τον 
προβολέα και καθώς θα περάσει από κάτω το ρευστό 
θα πάρει λίγο από τη θερμότητα αυτή. Αυτή είναι η δια
φορική εξίσωση που περιγράφει αυτά που είπα (Δια
φάνεια 2). Και σήμερα έχουμε τον τρόπο να λύνουμε 
αυτές τις εξισώσεις, έχετε ακούσει ενδεχομένως τε
χνικές όπως πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες 
διαφορές κ.τ.λ.. Στο εργαστήριό μου χρησιμοποιούμε 
μια άλλη τεχνική η οποία είναι το πάντρεμα των δύο πα
ραπάνω μεθόδων. Ολοκληρώνουμε αυτές τις διαφο
ρικές εξισώσεις πάνω σε όγκους ελέγχου που 
καλύπτουν το πεδίο του ενδιαφέροντος μας και βρί
σκουμε, λοιπόν, διάφορες κατανομές - θα σας δείξω 
πως εφαρμόζονται αυτά που λέω και πως τα έχουμε 
εφαρμόσει σε πρακτικές εφαρμογές ενδιαφέροντος, 
δυστυχώς τις περισσότερες φορές στο εξωτερικό και 
όχι στην Ελλάδα- θα τα πούμε και αυτά σε ένα λεπτό. 
Για παράδειγμα πυρκαγιές, πυρκαγιές μπορεί να συμ
βούν ή στη βιομηχανία ή σε κτήρια ή στο ΜΕΤΡΟ- 
χτύπα ξύλο για όλα αυτά- και βεβαίως στα δάση. Μας 
χρειάζεται να σχεδιάσουμε αξιόπιστα συστήματα, ώστε 
να μπορούμε να τις σβήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνε

ται και να μπορούμε να τοποθετούμε τα κατάλληλα 
μέτρα πρόληψης αυτών όσο πιο αποτελεσματικά, για να 
γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε 
την πανίδα και χλωρίδα. Στη Διαφάνεια 3 βλέπουμε 
για παράδειγμα τις δυνατότητες πρόβλεψης του Η/Υ - 
χτύπα ξύλο αν συμβεί μια φωτιά. Βλέπετε το κτήριο το 
οποίο έχει πολλά πατώματα (Διαφάνεια 4)- και στο δεξί 
βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η φωτιά θα δημιουρ
γήσει κίνηση αέρα διότι βεβαίως θερμαίνει τα στρώ
ματα του αέρα, αυτά γίνονται ελαφρότερα πηγαίνουν 
προς τα πάνω, καλύπτεται όλος ο χώρος, δεν πρόκει
ται να μείνω στις λεπτομέρειες αυτές, απλώς σας δεί
χνω τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε σήμερα και 
ατυχώς στη χώρα μας τις αγνοούμε. Ξέρουμε ότι υπάρ
χουν απλώς δεν τις χρησιμοποιούμε. Στη Διαφάνεια 5 
βλέπουμε υποθετική φωτιά στο ΜΕΤΡΟ- αυτό είναι για 
την Αγγλία για παράδειγμα- τι συμβαίνει όταν το 
ΜΕΤΡΟ σταματάει σε μια στάση και έξω από εκεί έχει 
αρχίσει μία πυρκαγιά, πως θα μπει μέσα στο βαγόνι 
και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα θύματα 
που θα έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βαγόνι, εδώ είναι 
η πλατφόρμα του σταθμού στον οποίο έχει σταματήσει. 
Μιλάμε, άλλο παράδειγμα, για φωτιά στην καμπίνα 
ενός αεροπλάνου (Διαφάνεια 6)- θα σας το δείξω και 
παρακάτω αυτό- αυτά βεβαίως όλα τα μοντέλα όπως 
αντιλαμβάνεστε επειδή είναι μοντέλα, επειδή λύνουμε 
διαφορικές εξισώσεις γιατί τη φύση δεν την ξέρουμε 
για όλα τα φαινόμενα πλήρως- θα σας πω σε λίγο τι 
εννοώ- κάνουμε λοιπόν και πειράματα και βάζουμε τον 
Η/Υ να επαναλάβει τις μετρήσεις που βρίσκουμε στο 
πείραμα- στη Διαφάνεια 7 παρουσιάζεται ένα τυπικό 
δωμάτιο από την Αμερική, όπου εκεί καίγοντάς το βλέ
πουμε τον τρόπο με τον οποίο οι προβλέψεις συμπί
πτουν ή δε συμπίπτουν (Διαφάνεια 8) με τις μετρήσεις
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CONSERVATION EQUATIONS FOR 
ONE- AND TWO-PHASE FLOWS

■ Notation :
r  =  volume fraction; 
div=divergence operator; 
q  —  density;
in = mass source per unit volume; 
V = velocity vector; i = phase

■ Conservation of phase mass

d t
( P i r, > -+- di v ( pfSmT i VTà.

«"Overall" mass-conservation equation 
■* Summation over all phases leads to :

n
^ ( — ( p , / - y  )  + < * V ( / 3 ,  r ,  V >  > )  J ' t i

■ For two-phase flow n  -f-n= 1
□ Phases distinguished not only in thermodynamic 

terms eg. upward/downward/sideways moving 
fluid; small/medium/large particle sizes.

Δ ιαφάνεια  3: Π ροσομοίω ση π υρκαγιάς

Fire Simulation

• industry
• buildings
• public transport
• forests

■ need for designing

reliable systems for 
fire extinction



Ι'.ΑΟΗΙ ΜΙΜλ ΚΑΙ I IPUHN IΙΡ Υ ΙΑ Ν Η Ι ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαφάνεια 2: Η γενική εξίσωση της μεταβλητής φ

THE GENERAL Φ-EQ UATIO N
ca Notation:

<1> =The general conserved property;
S«=Source of Φ per unit phase volume;
Γ«χ» = exchange coefficient;
<t> =4>-content of material crossing phase 

boundary.

•  BBThc general sourcc-bulunce equation for Φ Is:

“ (P,Γ,Φ, ) -+-di\(p,ηYΦ: —γ·Γ»gradty)=m«I>JWr-Se,
E Equations for the vurious quantities differ 

prim arily in the way in which the terms Φ and S 
are connected with other variables.

*  CD Distribution of effects between πιιΦι and Si is
sometimes arbitrary.

m Im partiality between phases and velocities is a 
desideratum. All variables are essentially 
statistical and much can be said about different 
methods of forming the averages they 
represent.
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τις οποίες κάνουμε και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε 
ότι αυτό που βλέπετε παριστά μια ικανοποιητική, αν θέ
λετε, ακρίβεια μοντελοποίησης και πρόβλεψης. Εν συ
νεχεία λέμε να βάλουμε πυροσβεστικό συστήματα 
κατάσβεσης νερού, διότι αυτά έχουμε δει ότι μπορούν 
και συνεισφέρουν στην γρήγορη κατάσβεση της πυρ
καγιάς. Εδώ μιλάμε, βεβαίως, για διφασική ροή διότι 
υπάρχουν σταγονίδια- σταγονίδια του νερού ή οποιου- 
δήποτε άλλου υγρού το οποίο ψεκάζεται, αυτό εξα
τμίζεται και κατασβήνει τη φωτιά. Ένα πραγματικό 
πρόβλημα ακολουθεί, το οποίο μας ανατέθηκε από την 
ΕΕ για το το αεροπλάνο Airbus: τοζικά χρησιμοποιούν
ται για την κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών. Μπο
ρούμε να τα αλλάζουμε με αδρανή αέρια για 
παράδειγμα ή μήπως και το νεράκι, παρότι δεν μπο
ρείς να το μεταφέρεις τόσο εύκολα σε ένα αεροπλάνο 
σε μεγάλες ποσότητες, είναι καλό; Παρατηρούμε, λοι
πόν, λύνοντας τις διαφορικές εξισώσεις αν, ο μη γέ- 
νοιτο, ξεσπάσει μια φωτιά πως θα εξελιχθεί μες στο 
χρόνο- στα 6 δευτερόλεπτα, στα 8 δευτερόλεπτα, στα 
10, στα 12, στα 15, στα 20- και ο μηχανικός αρχίζει 
και ρωτάει, «τι θα συμβεί αν» αντί να χρησιμοποιήσω 
νερό (Διαφάνειες 9) χρησιμοποιήσω ένα άλλο υλικό, 
για παράδειγμα εδώ χρησιμοποιείται ένα αδρανές 
αέριο για να σβήσουμε αυτή τη φωτιά- ο μη γένοιτο- 
σε ένα airbus (Διαφάνειες 10) και βλέπουμε τι γίνεται 
στα 30 δευτερόλεπτα, πόσο γρήγορα δηλαδή (στη Δια
φάνεια 10 μόλις που βλέπετε κόκκινο) η τεράστια θερ
μοκρασία πέφτει στο μπλε (μέσα σε 30 δευτερόλεπτα). 
Αυτό το οποίο θα σας δείξω τώρα είναι ότι και η θά
λασσα βεβαίως ρυπαίνεται, περνάνε τάνκερς ρίχνουν 
το πετρέλαιο, υπάρχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρι
κής ενέργειας που μπορεί να έχουν μια λειτουργική 
αστοχία. Η Διαφάνεια 11 παρουσιάζει ένα παράδειγμα

με το οποίο καταφύγαμε στο δικαστήριο ώστε η ΔΕΗ 
να μη βάλει το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που 
ήθελε, στη θέση την οποία είχε διαλέξει- δε λέμε η ΔΕΗ 
να μην κάνει εργοστάσια, προσέξτε, λέμε ότι θα πρέ
πει με προσοχή να επιλεγεί η τοποθεσία ώστε να μη 
δημιουργηθεί, αν ο μη γένοιτο γίνει ένα ατύχημα, με
γάλη καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτό στην Μυτι
λήνη -το οποίο βλέπετε στη Διαφάνεια 11 - όπου είχε 
επιλεγεί μια περιοχή η οποία ήτανε σε ζώνη Natura 
ούτως ή άλλως, όπου έξω ακριβώς από την παραλία 
υπήρχαν τρία μικρά νησιά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γι
νόταν ένα ατύχημα αυτό το πετρέλαιο θα εγκλωβιζόταν 
και θα έμενε εκεί διότι δε θα μπορούσε να περάσει 
έξω από τα τρία νησάκια. Παρατηρούμε λοιπόν στο 
σχήμα τι θα συμβεί αν γίνει το ατύχημα, 10 δευτερό
λεπτα μετά το ατύχημα, 6.5 ώρες μετά το ατύχημα, βλέ
πουμε πως εγκλωβίζεται η πετρελαιοκηλίδα καθώς 
περνάει, και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται σε 
βάθος (Διαφάνεια 12). Στη συνέχεια βλέπουμε πρό
βλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης- είναι η οδός Πατη
σίων αυτή με δύο πολυκατοικίες (Διαφάνεια 1 3)- λέμε 
σήμερα φυσάει αέρας, για παράδειγμα, επομένως δεν 
έχουμε πρόβλημα. Ομως μπορεί να έχουμε πρόβλημα 
διότι στη «χαράδρα» ανάμεσα στα ψηλά κτήρια μπορεί 
να έχει εγκλωβιστεί αέρας από χτες, που δεν φύσαγε, 
και ήταν πολύ ρυπασμένος. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο 
με τον οποίο κατανέμονται οι ρύποι και βλέπουμε στο 
σχήμα αυτό που σας δείχνω, την ανακυκλοφορία, 
αυτός εδώ ο αέρας μπορεί να είναι από οποιαδήποτε 
περασμένη ημέρα. Επάνω από τις πολυκατοικίες περ
νάει ο αέρας, δεν έχει σημασία τι είναι αυτός σημασία 
έχει από πότε είναι ο εγκλωβισμένος ο αέρας κοντά 
στο δρόμο γιατί εδώ περπατάμε εδώ είναι ο δρόμος 
ανάμεσα στις πολυκατοικίες που περπατάμε. Το επό

μενο παράδειγμα αφορά στην επίδραση ενός διυλι
στηρίου και είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, από την 
εποχή που σχεδιαζόταν η επέκταση της ΡΕΤΙ?ΟίΑ (Δια
φάνεια 14). Απαντάμε λοιπόν «τι θα συμβεί εάν» η 
ΡΕΤΡΟίΑ κάνει συγκεκριμένες αλλαγές. Παρατηρούμε, 
εδώ για παράδειγμα, ότι αν είχαν γίνει οι αλλαγές 
αυτές, - για το διοξείδιο του θείου μιλάμε αλλά το ίδιο 
ισχύει για όλους τους ρύπους, τα οξείδια του αζώτου 
κ.τ.λ.- αυτή θα είναι η εικόνα, που σημαίνει ότι αν έκανε 
εκείνες τις αλλαγές τότε θα ήταν καλύτερη η κατά
σταση. Ομως οι περιβαλλοντικές ομάδες αντιδρούσαν 
και διαδήλωναν εναντίον των αλλαγών αυτών. Βλέ
πουμε, λοιπόν, ότι κάποιος θα πρέπει να αποφασίζει 
πάνω σε μια ορθολογική βάση, έχοντας πλήρη δεδο
μένα και όχι απλά συνθήματα. Στο επόμενο σχήμα της 
διαφάνειας 15 βλέπουμε μια δεξαμενή πετρελαίου σε 
διυλιστήρια, εάν ο μη γένοιτο γίνει μια φωτιά τι ακρι
βώς πρόκειται να γίνει εκεί. Βλέπουμε πως η θερμο
κρασία μεταβάλλεται - εδώ είναι μια τομή εδώ, είναι 
αυτή η δεξαμενή όπως τη Βλέπετε, βλέπουμε τις συγ
κεντρώσεις του καπνού, του μονοζειδίου του άνθρακα 
του διοξειδίου του θείου σε συνάρτηση με το ύψος, σε 
απόσταση 5χιλιομέτρων- και, βεβαίως, συνδεδεμένα 
με αυτά είναι και επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ανα
πτύξει επιχειρησιακά σχέδια τα οποία λένε, για παρά
δειγμα, στην πυροσβεστική που ακριβώς θα πάει, που 
θα τοποθετήσει τα οχήματα της, ποιοι δρόμοι πρέπει 
να μονοδρομηθούν ή να σταματήσει η κυκλοφορία και 
αν ο μη γένοιτο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει 
και εκκένωση πληθυσμού υπό συνθήκες πανικού- είναι 
ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται. Θα βια
στώ να σας πω ότι αυτά τα πακέτα Η/Υ, ακόμα και αν 
δεν τα χρησιμοποιήσει κανείς με αυτό τον τρόπο που 
περιέγραψα είναι και καλά εκπαιδευτικά εργαλεία διότι
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Διαφάνεια 10: Κατάσβεση πυρκαγιάς σε αεροπλάνο 
Airbus με αδρανές αέριο

AFTER 10 SECONDS "  AFTER 16 SECONDS w iM « M n u ra o
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..................................................................
Διαφάνεια 11: Πετρελαιοκηλίδες

Prasologos island
(included in the NATURA 2000 network)

• The oil spill at the surface of 
the sea 3h after the accident

• The emulsion at the surface of 
the sea 3h after the accident
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ο πυροσβέστης π.χ. κάθεται στο γραφείο του και λέει 
τι «θα συμβεί αν πιάσει φωτιά- χτύπα ξύλο- στην Πεν
τέλη και ο αέρας φυσάει με 5μέτρα το δευτερόλεπτο 
βορειοδυτικός», και δημιουργεί μια βάση δεδομένων 
στο μυαλό του και μια αίσθηση έτσι ώστε όταν το γε
γονός ατυχώς συμβεί - μακάρι να μη συμβεί ποτέ- να 
γνωρίζει ενστικτωδώς, αν θέλετε- διότι το έχει ξανα
κάνει στον υπολογιστή του- τι πρόκειται να συμβεί. Εδώ, 
λοιπόν, βρίσκουμε ζώνες και λέμε στην εσωτερική απα
γορεύεται να μπαίνει κανένας, στην εξωτερική ζώνη 
μπαίνουν μόνο πυροσβέστες που φοράνε ειδικό εξο
πλισμό και έξω, πάνω από τα όχιλιόμετρα, μπορεί να 
κυκλοφορούν, για τη συγκεκριμένη περίπτωση την 
οποία εξετάσαμε, οι πολίτες. Σημαντικής σημασίας 
είναι πια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ασχολού
μαστε και με αυτό- έχουμε αναπτύξει συστήματα με τα 
οποία μπορούμε να αξιοποιούμε φωτοΒολταϊκά, κελιά 
υδρογόνου/κελιά καυσίμου, και ανεμογεννήτριες, διότι 
οι ανεμογεννήτριες καλές είναι άμα φυσάει, άμα τρεις 
μέρες δε φυσήξει τι θα κάνετε) Αν είχατε την πρόνοια 
να πάρετε την ενέργεια αυτή να τη βάλετε σε κελιά 
υδρογόνου και να την αποθηκεέσετε και σε ημέρες 
ηλιοφάνειας να χρησιμοποιείτε τα φωτοΒολταϊκά, θα 
κάνατε μια καλύτερη δουλειά. Το συγκεκριμένο πρό
βλημα εδώ αποβλέπει στο πως θα προσανατολίζουμε 
τα σπίτια μας ώστε να μπορούμε με φυσική κυκλοφο
ρία να έχουμε άριστες βιοκλιματικές συνθήκες. Πως 
πρέπει να είναι τα παράθυρα, πως πρέπει να ανοίγουν 
τα παράθυρα και όλα αυτά - δεν πρόκειται να σας πω 
τώρα λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, είναι και ο χρόνος 
μας λίγος. Με βάσεις δεδομένων και νευρωνικά δί
κτυα μπορούμε και προσδιορίζουμε τον τρόπο - τη 
δομή του τεχνητού νευρωνικού δικτύου για όποιον είναι 
γνώστης αυτών των τεχνικών θα του είναι προφανές τι

λέω εδώ - και να βρίσκουμε τα αποτελέσματα για πα
ράδειγμα για 70 watt το τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε 
ποια θα είναι η κλίση του παραθύρου, πως πρέπει να 
ανοίγει ανάλογα με τη γωνία του προσπίπτοντος ανέ
μου και την ταχύτητά του. Επομένως έχουμε ένα ελεγ
κτή ο οποίος λέει ότι αν αλλάξει ο άνεμος - έχουμε 
απέξω ένα σύστημα το οποίο μετράει τον αέρα και την 
διεύθυνσή του και ανάλογα ανοιγοκλείνει αυτόματα το 
παράθυρο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άνετες κλι- 
ματολογικές συνθήκες για οποιοδήποτε αριθμό watt 
θέλουμε (Διαφάνειες 16). Αυτά λοιπόν είναι τα νέα 
μαντεία που σας είπα, και κανείς αναρρωτιέται τώρα 
«τα μαντεία πάντοτε απαιτούσαν και κάποιες θυσίες», 
π.χ. να απαντάς σε αινίγματα κ.τ.λ.. Ποιες είναι σήμερα 
αυτές οι θυσίες) Καταρχήν χρήμα. Κάποτε αυτά τα πα
κέτα ήταν πάρα πολύ ακριβά, ήταν πολύ λίγοι οι οποίοι 
τα έκαναν αυτά και έπρεπε να πληρωθούν. Σήμερα είναι 
παρά πολύ φθηνά, κάθε βιομηχανία μπορεί να τα έχει, 
και πράγματι τα έχει- τα αεροπλάνα σήμερα έτσι σχε
διάζονται- τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ακόμα όχι. Εν 
συνεχεία είναι ο ίδιος ο υπολογιστής που εξελίχθηκε 
ταχύτατα- να σας πω για παράδειγμα ότι αν προσπα
θούσα να σχεδιάσω το 1972- από τότε ξεκίνησα στην 
Αγγλία να κάνω αυτή τη δουλειά- να προσδιορίσω τη 
ροή γύρω από ένα φτερό αεροπλάνου ο υπολογισμός 
με τον μεγαλύτερο υπολογιστή που υπήρχε τότε θα τε
λείωνε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή το 2012, και θα 
κόστιζε κάποια εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα αυτό το 
κάνω σε μισή ώρα στο γραφείο μου σε ένα μικρό υπο
λογιστή που κοστίζει 300 ευρώ και αυτή είναι η ιστο
ρία όλη. Με τέτοια εξέλιξη λοιπόν μπορούμε σήμερα 
και λύνουμε προβλήματα πολυσύνθετα, τρισδιάστατα, 
πολυφασικά. Τώρα, η ανθρώπινη εργασία έχει Βε
βαίως πάντοτε το μεγαλύτερο κόστος -κι έτσι έπρεπε να

είναι, αν με ρωτήσετε- και θα πρέπει κανείς να προσ
λαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν εμ
πειρία από πολλά τέτοια προγράμματα, αντιμετωπίζουν 
τα μειονεκτήματα αυτών των προγραμμάτων στα οποία 
θα έρθω τώρα, αντιλαμβάνονται τους περιορισμούς, 
και, το κυριότερο, έχουν μια καλά εξισορροπημένη 
κοινή λογική, και άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματι
στικά σκεπτικιστές με τα νούμερα και τα όμορφα δια
γράμματα που σας έδειξα και που πράγματι έχουν την 
ικανότητα να πούνε ότι π.χ. αυτό που μας δείξατε κύριε 
Μαρκάτε στην 8η διαφάνεια είναι απλώς λάθος. 
Τώρα, γιατί δεν είναι τελείως αξιόπιστα αυτά τα μαν
τεία; Δεν είναι αξιόπιστα διότι, καταρχήν, έχουμε συ
νεχή φυσικά προβλήματα τα οποία τα 
διακεκριμενοηοιούμε - όσα εκατομμύρια κόμβους και 
να πάρουμε, το συνεχές πρόβλημα δεν μπορεί να είναι 
ποτέ επακριβώς το ίδιο με το διακεκριμένο πρόβλημα 
στο οποίο έχουμε καταφύγει. Αλλο παράδειγμα, εμάς 
τους μηχανικούς μας αρέσει να πούμε ότι στην καύση 
έχουμε ένα καύσιμο, έχουμε κι ένα οξειδωτικό κι 
έχουμε κι ένα προϊόν. Δεν είναι έτσι. Οι χημικοί μας 
λένε ότι για να γίνει αυτή η καύση ενδιαμέσως υπάρ
χουν εκατοντάδες ενδιάμεσα στάδια των αντιδράσεων 
αυτών, άρα χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, πολύ απλοποι
ημένα μοντέλα καύσης. Το ίδιο ισχύει και για πολλά 
άλλα φυσικά φαινόμενα, κυρίως την ακτινοβολία και 
την τύρβη του αέρα, την τυρβώδη ροή, που είναι ένα χα
οτικό φαινόμενο. Έχουμε πολύ καλά μοντέλα με δια
φορικές εξισώσεις σήμερα και λύνουμε, διαφορικές 
εξισώσεις για να προΒλέψουμε τις ιδιότητες της τύρ
βης- κινητική ενέργεια της τύρβης, βαθμό διασκεδα- 
σμού της, διατμητικές τάσεις και ούτω καθ' εξής - 
παρόλ' αυτά όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο 
το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
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Διαφάνεια 14: περιβαλλοντική επίπτωση διϋλιστηρίου

S 0 2 daily concentration zones.
Existing situation.
(westerly wind at 2 m/s, equiibrium  class A, 
Inersion height 400 m).

S 0 2 daily concentration zones.
Future situation.
(westerly wind at 2 m/s, equiibrium  class A, 
Inersion height 400 m).

Διαφάνεια 15.2: φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου

• Σ υγκεντρώ σεις καπνού , (X ) κα ι 5 0 2 σ ε  συνάρτηση μ ε το  ύψ ο ς σε απόσταση 5 Κιυ 
από  τον ά ξονα  ροής.
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Διαφάνεια 15.3: φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου

Concentration of CO vs. the height at a 
position of 5 km from the flow axis.

88



Α ττοΰ Ε κτές
ouvOrtictc

•0.88<PMV<iJ(8

AND

ΡΙΚΊ5Ί—

Venturi Effect!!!

Διαφάνεια 16: αριστοποίηση προσανατολισμών και 
κλιματισμού κτηρίου

Επιτάχυνση ροής

PMV* i ,  PD t 

στο άνο ιγμα

Πεδίο ροής -  
Βιοκλιματικοί χάρτες

Διαφάνεια 16.2: αριστοποίηση προσανατολισμών και 
κλιματισμού κτηρίου -  απ οτελέσματα/πρόβλεψ η Μ=70Μ/πι2
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πρόβλημα της τύρβης είναι καλά κατανοητό και πλή
ρως λελυμένο. Μας χρειάζεται κάποιος άλλος Νεύτω- 
νας να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και 
βεβαίως, μέχρι που να τον βρούμε, δηλαδή μέχρις ότου 
βελτιώσουμε τη δική μας, αν θέλετε, γνώση της φύσης 
δε θα πρέπει να θεωρούμε αυτές τις προβλέψεις σαν τί
ποτα περισσότερο παρά απλές πιθανολογικές προβλέ
ψεις της απάντησης στην ερώτηση «τι θα συμβεί αν». Αν 
λοιπόν έχουμε τύρβη, αν έχουμε χημική αντίδραση, αν 
έχουμε πολυφασικά φαινόμενα, πως αλληλεπιδρούν δη
λαδή τα σωματίδια με τον αέρα που τα μεταφέρει, θα 
πρέπει να περιμένουμε ότι έχουμε λάθη και επομένως ότι 
βλέπουμε να δείχνει πραγματικά λογικό θα πρέπει να το 
ελέγχουμε 2 και 3 και 5 φορές. Και Βεβαίως, θα μου 
πείτε τώρα οι πολύ αισιόδοξοι ότι βεβαίως έχει λυθεί το 
κάθε πρόβλημα μια χαρά. Οι απαισιόδοξοι όμως θα 
πούνε όχι, διότι και δε χρησιμοποιείτε καλό πλέγμα Η/Υ, 
πλέγμα αριθμητικής ανάλυσης, αν θέλετε, και διότι τα 
μοντέλα μας δεν είναι πολύ καλά. Εδώ, ξανά, ο Αρι

στοτέλης έχει δίκιο, η αλήθεια και το καλύτερο κείται με
ταξύ των δύο extremes, δηλαδή, ότι οι προβλέψεις τις 
οποίες παίρνουμε με αυτά τα μαντεία δεν είναι τίποτα πε
ρισσότερο παρά δείκτες της πιθανότητας με την οποία 
κάτι θα συμβεί, αλλά είναι ασφαλώς αυτή η πρόβλεψη 
απείρως καλύτερη από το να μαντεύουμε απλώς. Επομέ
νως όλα αυτά τα μαντεία θα εξακολουθήσουν να ανα
πτύσσονται, στα πανεπιστήμια μας ευτυχώς υπάρχουν, και 
οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν σήμερα πώς να τα χρησι
μοποιούν. Επαναλαμβάνω ότι τα κύρια μειονεκτήματά τους 
είναι η έλλειψη πλήρους φυσικής γνώσης, πως για πα
ράδειγμα τα σωματίδια, αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους 
(τα μεγάλα με τα μικρά, αλλά και με το φέρον αέριο ή 
υγρό), και η τύρβη η οποία πραγματικά θέλει πολύ περισ
σότερη σκέψη. Ομως προσέξτε ότι, αυτές οι τεχνικές που 
σας έδειξα μας Βοηθάνε να βρούμε και καινούριες θε
ωρίες και να επιλύσουμε προβλήματα του τύπου «τι θα 
συμβεί αν» χρησιμοποιήσω ένα καινούριο μοντέλο τύρ
βης, για παράδειγμα. Και να κλείσω την ομιλία αυτή λέ

γοντας ότι, παρότι είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ παρά 
να συνειδητοποιήσω ότι το επάγγελμα του δασάρχη είναι 
γοητευτικό, ο μισθός του όμως είναι πολύ χαμηλός, σκε- 
φτείτε το αυτό και δείτε γιατί πολλά πράγματα προφανή 
δεν γίνονται. Το ελληνικό κράτος έδωσε στο εργαστήριο 
μου 2 εκατομμύρια ευρώ και αναπτύξαμε ένα σύστημα 
στο οποίο με αισθητήρες, οι οποίοι μπαίνουν στα δέντρα 
έχουμε μία έγκαιρη προειδοποίηση και εν συνεχεία ένα 
λογισμικό αρχίζει να λειτουργεί, ειδοποιεί τα MME, ότι 
ξεκινάει κάπου μια φωτιά, ειδοποιεί την πυροσβεστική, 
κατευθύνει τα αεροπλάνα που να ρίξουν το υγρό για να 
σβήσουν τη φωτιά διότι δε βλέπουν μέσα από τον πυκνό 
καπνό και πολλά άλλα πράγματα σχετικά με την έγκαιρη 
προειδοποίηση και αποτελεσματική κατάσβεση πυρκαγιών 
στα δάση. Μας το ζήτησε η Καλιφόρνια, το ζήτησε η Αυ
στραλία, το ελληνικό κράτος το οποίο πλήρωσε για την 
ανάπτυξη αυτού του συστήματος φοβάμαι ότι δεν το έχει 
ζητήσει ακόμα!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
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Ο Σπύρος ΚουΒέλης γεννήθηκε στην Αθήνα από Αιτω- 
λοακαρνάνα πατέρα και Κρητικιά μητέρα. Είναι πτυχι- 

ούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Αγροτική και Περιβαλλοντική Οικονομία στο Πανεπιστήμιο 
του Reading της Μεγάλης Βρετανίας.
Από νωρίς ανάπτυξε δράση σε ζητήματα που είχαν σχέση 
με το περιβάλλον και την προστασία του από τις αλόγιστες 
και καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες και πα
ρεμβάσεις στα φυσικά οικοσυστήματα.
Έτσι, την περίοδο 1991-1997 εντάχθηκε και εργάστηκε 
στους κόλπους του Ελληνικού Τμήματος του WWF, του 
οποίου υπήρξε μέλος της τριμελούς διοικητικής ομάδας 
και όπου διετέλεσε επικεφαλής περιβαλλοντικών προ
γραμμάτων.
Ως συνειδητοποιημένος περιβαλλοντολόγος ο Σπύρος 
ΚουΒέλης διετέλεσε μέλος των ομάδων Αγροτικής και Ευ
ρωπαϊκής πολιτικής του Διεθνούς WWF, πρόεδρος της 
Μεσογειακής Ομάδας και εργάστηκε ως σύμβουλος στο

Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF στις Βρυξέλλες. 
Συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΚΘΕ) στην υλοποίηση του Προγράμματος Ποσειδών και 
την τετραετία 1997-2001 διετέλεσε σύμβουλος του Υφυ
πουργού ΠΕΧΩΔΕ για περιβαλλοντικά θέματα.
Το έτος 2001 υπήρξε Συντονιστής της Πρωτοβουλίας της 
Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ για τους Μεσογειακούς 
Υγροτόπους (MedWet) που αφορά ολόκληρη τη Μεσόγειο. 
Από το Μάιο του 2007 και μέχρι και μέχρι την εκλογή του 
στο Εθνικό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου 
εργάστηκε στο Πρόγραμμα των Ενωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον - Σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο με αρμο
διότητα την Εφαρμογή της Στρατηγικής της Αειφόρου Ανά
πτυξης της Μεσογείου.
Ο «ακτιβιστής» Σπύρος ΚουΒέλης κατάλαβε νωρίς ότι για 
να σωθούν τα οικοσυστήματα και για να προωθηθεί η Αει
φόρος Ανάπτυξη δεν αρκούν μόνο οι αγώνες διαμαρτυ
ρίας, χρειάζεται δράση σε πολιτικό επίπεδο και κυρίως η 
επιρροή στα Κέντρα Εξουσίας.

Έτσι αποφάσισε να πολιτευτεί.
Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Επικράτειας του 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2007 και για δεύτερη φορά βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α' Περιφέρεια Αθήνας στις εκλο
γές του Οκτωβρίου 2009.
Αμέσως μετά τις εκλογές αυτές ανέλαΒε τη θέση του Υφυ
πουργού Εξωτερικών.
Για τη συνολική προσφορά του Σπύρου ΚουΒέλη στην ανά
δειξη τόσο των Εθνικών όσο και των Ευρωπαϊκών και Παγ
κόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και για τους 
αγώνες του για τη διάσωση των οικοσυστημάτων, αλλά και 
για την ευγενή ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας να συμ- 
μετάσχει στο παρόν Συμπόσιο ως εισηγητής, το Συμβού
λιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Συνεδρίαση του στις 5 
Νοεμβρίου 2009 αποφάσισε να του απονείμει το Αργυρό 
Μετάλλιο του Ιδρύματος μας και να του ευχηθεί καλή υγεία 
και επιτυχία στο έργο του Υφυπουργού Εξωτερικών της 
χώρας μας, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με το πε
ριβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Προσφώνηση και Απονομή Αργυρού Μεταλλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
στον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Σπύρο ΚουΒέλη, 
από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,
Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Καπόλο.
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Προσφώνηση και Απονομή Αργυρού Μεταλλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
στο Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Επόπτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών
& Καθηγητή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστο Ζερεφό, 
από τον πρώην Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καθηγητή Βασίλειο Πανάγου.
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ΟΧρήατος Ζερεφός γεννήθηκε στο Κάιρο της Αίγυπτου 
και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έκανε 

προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική και στη 
Μετεωρολογία και απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα των 
Φυσικών Επιστημών το 1973. Την περίοδο 1973-1979 πραγ
ματοποίησε Μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών 
Ερευνών των ΗΠΑ και στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της 
Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. 
Το έτος 1979 εκλέχθηκε Έκτακτος Καθηγητής στην Έδρα 
Φυσικής της Ατμοσφαίρας στη Φυσικομαθηματική Σχολή 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1983 
εκλέχθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ιδίου Πανεπι
στημίου και το 2002 μετακλήθηκε ως Καθηγητής της Φυσι
κής της Ατμοσφαίρας στο Τμήμα Γεωλογίας και 
ΓεωπεριΒάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι
στημίου Αθηνών. Το 2005 εκλέχθηκε στη θέση του Προ
έδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Έχει εκλεγεί κατ' επανάληψη μέλος του Συμβουλίου Εμπει
ρογνωμόνων της Εκτελεστικής Επιτροπής Ατμοσφαιρικών 
Επιστημών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού 
του ΟΗΕ, καθώς και άλλων διεθνών επιστημονικών Επιτρο
πών σχετιζόμενων με θέματα όζοντος και υπεριώδους ηλια
κής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου 
των Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατόσφαιρα και την Υπε
ριώδη Ηλιακή Ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Επιστημονικής Επιτροπής αναθεωρήσεων του Πρωτοκόλλου 
του Μόντρεαλ του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανι
σμού. Έχει διατελέσει Μέλος της Ομάδας Στρατηγικής για 
το Περιβάλλον της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (EASAC) ως εκπρόσωπος της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Επίσης, έχει διατελέσει Μέλος της Ανωτάτης Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και είναι Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου (ΤΕΣ) Περιβάλλοντος και Ήπιων Μορφών Ενέρ
γειας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΣΕΤ), στο οποίο ήταν και παραμένει Μέλος από το 2003. 
Το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο είναι 
πλούσιο με εκατοντάδες δημοσιευμένες εργασίες σε έγ
κριτα επιστημονικό περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνε
δρίων και έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα με πλήθος αναφορές. Έχει εκδώσει Πανεπιστη
μιακά Συγγράμματα στα ελληνικά και είναι συνεκδότης σε 
Συγγράμματα ξένων εκδοτικών οίκων.
Ο καθηγητής X. Ζερεφός έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε 
πλήθος διεθνών και εθνικών ανταγωνιστικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από Διεθνείς 
Οργανισμούς ή εθνικούς φορείς αντίστοιχα.
Το 1979 τιμήθηκε με το Εμπειρίκειον ΒραΒείον, ενώ το 1981 
η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε τον τίτλο του "Επιστημονι
κού Συνεργάτου του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμο
σφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Α8ηνών".

Τα έτη 1995 και 1998 του απενεμήθη "Εύφημος Μνεία από 
το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του OHE" (UNEP) για τη συμ
βολή του στις επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την κα
τάσταση του στρώματος του όζοντος που οδήγησαν στις 
αναθεωρήσεις του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.
Το Σεπτέμβριο του 1997, στο Μόντρεαλ του Καναδά, τιμή
θηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Οζοντος του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος του ΟΗΕ για τη συνολική επιστημονική του 
προσφορά στην προστασία του στρώματος του όζοντος. Το 
ίδιο έτος εκλέχθηκε Πρόεδρος της Βαλκανικής Ενώσεως 
Φυσικών και επανεκλέχθηκε το έτος 2000. Επίσης, έχει δια-

τελέσει Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Φυσικών.
Το 1998 η Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση τον τίμησε με το 
βραβείο "Editor's Citation for Excellence in Refereeing" στη 
Βοστόνη των ΗΠΑ. Το ίδιο έτος εκλέχθηκε Μέλος της Νορ
βηγικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων στο Οσλο.
Το 2000 εκλέχθηκε Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής 
Οζοντος και επανεκλέχθηκε στη θέση αυτή και το έτος 2004. 
Τον Αύγουστο του 2006, στην Κωνσταντινούπολη, του απο- 
νεμήθηκε το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Φυσικών 
και της Βαλκανικής Ενωσης Φυσικών, ενώ στο παρελθόν 
έχει τιμηθεί και από την Ελληνική και από την Τουρκική 
Ένωση Φυσικών. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους εζελέγη Τα
κτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Τον Απρίλιο του 2007 του απονεμήθηκε η διάκριση του Αρ- 
χοντος Μεγάλου Διδασκάλου του Πατριαρχείου της Αλε
ξανδρείας από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής.
Για τη συμβολή του στις επιστημονικές εκθέσεις της Διακυ
βερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ο 
καθηγητής X. Ζερεφός, έλαβε το 2008 Τιμητική Διάκριση 
τόσο από την ίδια την Επιτροπή όσο και από το Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP). Υπενθυμίζουμε ότι η Δια
κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή τιμήθηκε, εξ 
ημισείας με τον τ. Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ΑΙ Gore, με το 
Βραβείο Nobel Ειρήνης 2007. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους 
εκλέχθηκε Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Ηνωμέ
νου Βασιλείου και ένα μήνα αργότερα εκλέχθηκε Μέλος 
της Διεθνούς Ακαδημίας των Αστροναυτικών του Παρισιού 
καθώς και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος. Τον 
Ιούνιο του 2008, στη Μόσχα, τιμήθηκε με Εύφημο Μνεία 
από τη Ρωσική Ακαδημία των Επιστημών της Φύσης.
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Τα τελευταία 30 χρόνια ο καθηγητής Χρηστός Ζερεφός έχει 
ιδρύσει ή συνιδρύσει αρκετά Ερευνητικά Κέντρα ή εργαστή
ρια που σχετίζονται με τη Φυσική της Ατμόσφαιρας και της 
Κλιματολογίας, τη Χαρτογράφηση του όζοντος, τη Φυσική 
του Περιβάλλοντος και του Μουσείου Γεωαστροφυσικής. 
Στα περισσότερα απ' αυτά έχει διατελέσει ή διατελεί Διευ
θυντής.
Σήμερα είναι Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη
νών και συνεργάτης ή επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπι
στήμια της Βοστόνης, της Μινεσότας και του Oslo.
Είναι επίσης Διευθυντής του Τομέα Ατμοσφαιρικού Περιβάλ
λοντος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακα

δημίας Αθηνών και με αυτή του την ιδιότητα πρωτοστάτησε 
στην κατ' αρχήν Συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών, 
του Κέντρου Κλιματικών Ερευνών Bert Bolin του Πανεπιστη
μίου της Στοκχόλμης και της εταιρείας Costa Navarino του 
«καπετάνιου» Βασίλη Κωνσταντακόπουλου να ιδρυθεί στην 
περιοχή της Πύλου Μεσσηνίας ένα πρότυπο περιβαλλοντικό 
ερευνητικό κέντρο με την ονομασία Περιβαλλοντικό Παρα
τηρητήριο του Ναυαρίνου [«Navarino Environmental Obser
vatory» (Ν.Ε.Ο.)]. Η ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής 
πραγματοποιήθηκε πρώτα στη Στοκχόλμη στις 3 Δεκεμβρίου 
2009 και θα ακολουθήσει ανάλογη ανακοίνωση στην Αθήνα 
τις επόμενες ημέρες του τρέχοντος μηνός Φεβρουάριου.

Για τη μέγιστη προσφορά του στη μελέτη των περιβαλ
λοντικών προβλημάτων και ειδικότερα εκείνων που σχετί
ζονται με το όζον και την κλιματική αλλαγή, αλλά και για 
την ευγενή ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας να συμμε- 
τάσχει στο παρόν Συμπόσιο ως εισηγητής, το Συμβούλιο 
του ΤΕΙ Καλαμάτας στη Συνεδρίασή του στις 5 Νοεμβρίου 
2009 αποφάσισε να αηονείμει στον Καθηγητή και Ακαδη
μαϊκό Χρήστο Ζερεφό το Αργυρά Μετάλλιο του Ιδρύμα
τος μας. Του εύχεται δε καλή υγεία και δύναμη για την 
ολοκλήρωση των στόχων του, προς το καλό της ανθρώ
πινης κοινωνίας.
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Απονομή Αργυρού Μεταλλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
στον Διευθυντή του Κέντρου Κλιματικών Ερευνών Bert Bolin
και Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, κ. Johan Kleman,
από τον πρώην Πρόεδρο του T.EJ. Καλαμάτας,
Καθηγητή Δημήτριο Νικόπουλο.
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Ο καθηγητής Johan Kleman γεννήθηκε στη Στοκχόλμη της 
Σουηδίας και απέκτησε το πρώτο του πτυχίο το έτος 

1978 από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και ανακηρύχ
θηκε διδάκτορας από το ίδιο Πανεπιστήμιο το έτος 1985. Το 
1990 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας 
του Τμήματος Φυσικής Γεωγραφίας και Τεταρτογενούς Γεω
λογίας και το 2000 αναδείχθηκε τακτικός καθηγητής στην 
έδρα της Φυσικής Γεωγραφίας και το 2001 στην έδρα της 
Εξ αποστάσεως αίσθησης δια της εφαρμογής Βιο- και γεω- 
επιστημών.
Την τωρινή περίοδο ο Καθηγητής Johan Kleman είναι Διευ
θυντής Προγραμμάτων του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας Bert 
Bolín. Ηγείται μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών του Πανεπι
στημίου της Στοκχόλμης, η οποία δρομολογεί τη θεμελίωση 
ενός ισχυρού και συνεκτικού περιβάλλοντος για την κλιματική 
έρευνα το οποίο θα συνδυάζει αρμονικά και λειτουργικά την 
προσέγγιση της παλαιοντολογίας με τη μαθηματική μοντε
λοποίηση της έρευνας.
Το Κέντρο Κλιματικής Έρευνας ιδρύθηκε, ως φορέας έρευ
νας, από τον καθηγητή Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου 
της Στοκχόλμης Bert Bolin, ο οποίος απεΒίωσε το 2007. 
Προς τιμή του αυτό το Ίδρυμα έλαβε το όνομα «Κέντρο Κλι
ματικής Έρευνας Bert Bolín». Ο καθηγητής Bert Bolin ήταν 
από τους επιστήμονες σκαπανείς της έρευνας που αφορούσε 
την ατμοσφαιρική χημεία και τον κύκλο των ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Ο ίδιος, μαζί Βεβαίως και με άλλους ερευνητές 
άλλων εθνοτήτων, συνέβαλε αποφασιστικά στο να γίνει αν
τιληπτός, ακόμα και από τους απλούς ανθρώπους, ο κύκλος 
του διοξειδίου του άνθρακα, όχι μόνο στην ατμόσφαιρα και 
στους ωκεανούς αλλά και στη χερσαία βιόσφαιρα. Ο Bert 
Bolín υπήρξε ο θεμελιωτής της επιστήμης της Βιο-γεω- 
χημείας. Ήταν ο επιστήμονας που ενωρίς αντιλήφθηκε ότι 
προκειμένου να μειωθούν οι ρύποι στην ατμόσφαιρα ήταν

εντελώς απαραίτητη η λήψη μέτρων σε κλίμακα πέραν των 
συνόρων μιας χώρας και συνεπώς έπρεπε να συσταθούν 
διεθνείς ερευνητικοί οργανισμοί οι οποίοι θα στηρίζονταν 
από τις κυβερνήσεις περισσοτέρων κρατών.
Έτσι πρωτοστάτησε στη δημιουργία το 1964 της Επιτροπής 
της Επιστήμης της Ατμόσφαιρας (CAS), της οποίας υπήρξε ο 
πρώτος Πρόεδρος. Με την ιδιότητά του αυτή εισηγήθηκε και 
εγκρίθηκε το έτος 1967 το Πρόγραμμα της Ατμοσφαιρικής 
Έρευνας της Υδρογείου (GARP). Το όργανο αυτό, λόγω της 
επιτυχίας του, μετεξελίχθηκε το 1980 σε Παγκόσμιο Πρό
γραμμα Κλιματικής Έρευνας (WCRP). Το 1983 ο Bert Bolín 
ξεκίνησε, με την υποστήριξη του Περιβαλλοντικού Προγράμ
ματος του OHE (UNEP), ένα πρότζεκτ συνεργασίας των επι
στημονικών περιοχών του Φυσικού κλίματος και των 
Οικοσυστημάτων της Υδρογείου. Το 1985-1986 ο Bert Bolín 
τέθηκε επικεφαλής του Διεθνούς Προγράμματος Γεώσφαι- 
ρας-Βιόσφαιρας. Τέλος, ο Bert Bolín έπαιξε σημαντικότατο 
ρόλο ώστε τα δύο Σώματα WMO και Περιβαλλοντικό Πρό
γραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) να συμφωνήσουν και 
να ιδρύσουν το 1988 τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλι
ματική Αλλαγή (IPCC). Του Οργάνου αυτού ο Bert Bolín διε- 
τέλεσε Πρόεδρος τα έτη 1988-1997.
Για όλες τις παραπάνω παγκόσμιας εμβέλειας πρωτοβουλίες 
και για το σημαντικότατο και διεθνώς αναγνωρισμένο επι
στημονικό και ερευνητικό έργο του ο καθηγητής Bert Bolín 
έτυχε το 2007 της απονομής σ' αυτόν του βραβείου «Νόμ- 
πελ Ειρήνης» μαζί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ AI Gor. 
Συνεχιστής του Οράματος του Bert Bolin και με την ιδιότητα 
του Διευθυντού του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας Bert Bolin 
είναι σήμερα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλ
μης Johan Kleman, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Το 
προσωπικό ερευνητικό ενδιαφέρον του Johan Kleman επικεν
τρώνεται στην αποκρυπτογράφηση των συστημάτων γεω-

στρωματικών μορφών της εποχής των παγετώνων με διττή 
προσέγγιση: από τη μια πλευρά η μελέτη των συνθηκών που 
υπήρξαν κάτω από τους πάγους και της λειτουργικής αλυσί
δας των μεταμορφώσεων των γεωστρωμάτων δηλαδή δια- 
τήρηση-μετάπλαση-αποσάθρωση και από την άλλη πλευρά η 
αξιόπιστη ανασύσταση της εξέλιξης των γεωπλακών κατά την 
εποχή των παλαιο-παγετώνων. Τις έρευνές του ο Johan Kle
man τις πραγματοποίησε τόσο στις Σκανδιναβικές Χώρες 
όσο και σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και αλλού. Στο 
πεδίο αυτής της επιστήμης ο καθηγητής Johan Kleman έχει 
δημοσιεύσει σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά περισσότε
ρες από 50 εργασίες.
Πέραν των προσωπικών του ενδιαφερόντων ο Johan Kleman 
εποπτεύει την έρευνα που διενεργείται στο Κέντρου Κλιματι
κής Έρευνας Bert Bolin όπου απασχολούνται περίπου 70 ερευ
νητές και διδακτορικοί φοιτητές. Οι ερευνητές του Κέντρου 
παίρνουν μέρος σε μεγάλα διεθνή προγράμματα συνεργα
σίας και πολλές φορές εκδράμουν σε περιοχές τόσο του 
Ατλαντικού όσο και του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού. Η 
έρευνα στο Κέντρο είναι δομημένη σε 6 θεματικούς πυρήνες, 
δηλαδή:
1. Θεματικός Πυρήνας Κλιματικής Μεταβλητότητας
2. Θεματικός Πυρήνας Κυκλοφορίας της Ατμόσφαιρας
3. Θεματικός Πυρήνας Κοσμογονικής Ανασύστασης της Στε
ριάς και των Ωκεανών
4. Θεματικός Πυρήνας διαδικασιών Μικρής κλίμακας (π.χ. 
αεροζόλ) με μεγάλες κλιματικές επιπτώσεις
5. Θεματικός Πυρήνας του κύκλου του νερού
6. Θεματικός Πυρήνας των Βιο-γεω-χημικών κύκλων.
Με την ιδιότητα του Διευθυντή του Κέντρου, πρωτοστάτησε 
μαζί με τον Ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό στην κατ' αρχήν 
Συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών, του Κέντρου Κλι
ματικών Ερευνών Bert Bolin του Πανεπιστημίου της Στοκχόλ
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μης και της εταιρείας Costa Ναναπηο του «καπετάνιου» Βα
σίλη Κωνσταντακόπουλου να ιδρυθεί στην περιοχή της Πύλου 
Μεσσηνίας ένα πρότυπο περιβαλλοντικό ερευνητικό κέντρο 
με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο του Ναυα- 
ρίνου» [«Navarino Environmental Observatory» (Ν.Ε.Ο.)]. Η 
ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε πρώτα 
στη Στοκχόλμη στις 3 Δεκεμβρίου 2009 και θα ακολουθή
σει ανάλογη ανακοίνωση στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες 
του τρέχοντος μηνός Φεβρουάριου, όπως ήδη αναφέρθηκε

προηγουμένως.
Για όλο το παραπάνω σημαντικό έργο που συντελείται στο 
Κέντρο Κλιματικής Έρευνας Bert Bolin υπό την καθοδήγηση 
του καθηγητή Johan Kleman, αλλά και τη δική του προσωπική 
συμβολή στη μελέτη αφενός των κλιματικών παραμέτρων 
που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και αφετέρου την υπό
δειξη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά και για την ευγενή ανταπόκρισή του 
στο κάλεσμά μας να συμμετάσχει στο παρόν Συμπόσιο ως

εισηγητής, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Συνεδρίασή 
του στις 5 Νοεμβρίου 2009 αποφάσισε να απονείμει στον 
Johan Kleman, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλ
μης και Διευθυντή του Κέντρου Κλιματικής Ερευνας Bert 
Bolín, το Αργυρό Μετάλλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Του εύχε
ται δε καλή υγεία και δύναμη για την ολοκλήρωση των στό
χων του, προς το καλό της ανθρώπινης κοινωνίας.
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Ο Νικόλαος - Χρηστός Μαρκάτος είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσό- 

Βιου Πολυτεχνείου από το έτος 1967. Το 1969 έλαβε Με
ταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ των ετών 1970 
και 1974 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial Col
lege of Science and Technology απ' όπου έλαβε το δίπλωμα 
D.I.C. (Diploma Imperial College) και το Διδακτορικό Δί
πλωμα Μηχανικής το έτος 1974.
Μέχρι το έτος 1984 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στη Με
γάλη Βρετανία. Το έτος 1982 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθη
γητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Επιστήμης των 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Greenwich στο Λον
δίνο και δύο χρόνια αργότερα, το 1984, εκλέχθηκε Αναπλ. 
Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από τον Απρίλιο του 
1983, παράλληλα με τη ενασχόλησή του ως Ακαδημαϊκός 
Δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο του Greenwitch εργάστηκε και 
ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Imperial College του Λονδί
νου.
Το έτος 1985 εκλέχθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου 
αναδείχθηκε δύο φορές, δηλαδή το 1990 και το 1992 σε 
Πρόεδρο του Τμήματος αυτού. Εκλέχθηκε επίσης δύο 
φορές, δηλαδή το 1991 και το 1994, Πρύτανης του Εθνι

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Από το έτος 2002 και εφ' όρου ζωής διατελεί Senior Visi
tor στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητι
κής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται πολλών επιστη
μονικών περιοχών και κυρίως της Μαθηματικής Μοντελο
ποίησης Φαινομένων Μεταφοράς, της Ρευστοδυναμικής και 
των Φυσικών Διεργασιών, της Καύσης, των Διεργασιών Πε
ριβαλλοντικής Μηχανικής και της Ανάπτυξης Πολύπλοκων 
Αλγορίθμων για τη μελέτη Περιβαλλοντικών και Βιομηχα
νικών διεργασιών με έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς 
το χρήστη εφαρμογών λογισμικού.
Εργάστηκε, ως τεχνικός σύμβουλος, σε πολλά Ερευνητικά 
Κέντρα, Κρατικά Ιδρύματα, Υπουργεία και Βιομηχανίες στη 
Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ια
πωνία και αλλού. Το 1980 βραβεύτηκε από το Συμβούλιο 
Εφευρέσεων της NASA.
Ο αριθμός των πρωτότυπων δημοσιεύσεων του σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνε
δρίων υπερβαίνει το 200.
Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών χρημα
τοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ερευ
νητικών προγραμμάτων.
Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και Βιβλίων, μέλος

της συντακτικής επιτροπής πολλών διεθνών επιστημονικών 
εκδόσεων και τοπικός εκδότης του περιοδικού «Applied 
Mathematical Modeling».
Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων από 
το 1994 έως το 1998.
Είναι Πρόεδρος της «Έκκλησης της Ακρόπολης για την Ει
ρήνη, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον» και του «Κέντρου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών "Ιωάννης Καποδί- 
στριας"».
Για όλα τα παραπάνω, που συνιστούν μέρος μόνο του όλου 
έργου του κ. Μαρκάτου και, για τη σημερινή περίσταση, εκτι
μώντας την πολυετή έρευνα του για την εφαρμογή συστη
μάτων πυρανίχνευσης, πυροκατάσβεσης, πυρασφάλειας και 
πυροπροστασίας, αλλά και την ανάπτυξη μαθηματικών μον
τέλων και λογισμικού πρόβλεψης και διαχείρισης πυρκαγιών 
σε υπόγειους σταθμούς του μετρό, σε στάδια, σε διυλιστή
ρια και σε κέντρα υπολογιστών, καθώς επίσης και την ανά
πτυξη φιλικών προς το χρήστη εφαρμογών λογισμικού, αλλά 
και για την ευγενή ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας να 
συμμετάσχει στο παρόν Συμπόσιο ως εισηγητής, το Συμ
βούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη συνεδρίαση του στις 5 Νο
εμβρίου 2009 αποφάσισε να απονείμει στον Νικόλαο 
Μαρκάτο το Αργυρό Μετάλλιο του Ιδρύματος μας και να 
του ευχηθεί να έχει πάντα καλή υγεία και επιτυχίες.

Προσφώνηση και Απονομή Αργυρού Μεταλλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
στον Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Νικόλαο Μαρκάτο, 
από τον Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,
Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Καραμουσαντά.
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Μ ε το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο την ατμό

σφαιρα και τη γεώσφαιρα αλλά και το θαλάσσιο περιβάλ
λον. Είναι ήδη γνωστό ότι εκτός από το γεγονός ότι οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί παράγουν τη μεγαλύτερη ποσό
τητα οξυγόνου που αναπνέουμε, απορροφούν ταυτόχρονα 
το 25% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η 
απορρόφηση αυτή γίνεται από το πλαγκτόν, τις μανγρόβιες 
και άλλα θαλάσσια είδη, εκ των οποίων το πιο αποτελε
σματικό είναι η Posidonia oceánica.
Οι αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η υπερα- 
λίευση και η μόλυνση των θαλασσών με διαφόρων ειδών 
ρυπάνσεις, καταστρέφουν αυτό το περιβάλλον και έχουν ως 
συνέπεια τόσο τον περιορισμό της δυνατότητας των θα
λάσσιων οικοσυστημάτων να αποθηκεύουν άνθρακα όσο 
και να επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή δύο περίπου δισεκα
τομμυρίων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα 
οικοσυστήματα.

Μερικές από τις αιτίες ρύπανσης των θαλασσών είναι:
•  Η μεταφορά μέσω των ποταμών τοξικών και άλλων χη

μικών και βιομηχανικών ρύπων καθώς και κάθε λογής 
υλικών απορριμμάτων της καθημερινής δραστηριότητας

των ανθρώπων.
•  Τα Πετρελαιοειδή που φθάνουν στη θάλασσα από διά

φορες οδούς
•  Τα Πυρηνικά απόβλητα
•  Τα Απόβλητα των πλοίων καθώς επίσης και άλλα υλικά 

από τα πλοία
•  Οι χημικές και άλλες τοξικές ουσίες που ελευθερώνον

ται στη θάλασσα από ατυχήματα στα πλοία που τις μετα
φέρουν

• Η μεταφορά θαλάσσιων οργανισμών από θάλασσα σε 
θάλασσα μέσω των δεξαμενών έρματος. Η εισαγωγή- 
«εισβολή» μη ενδημικών ειδών σε ένα οικοσύστημα είναι 
δυνατό να προκαλέσει σοβαρές και αρνητικές περιβαλ
λοντικές και οικονομικές συνέπειες, επειδή υπάρχει ο 
κίνδυνος καταστροφής των τοπικών βιοτόπων.

Η Ελληνική Ναυτιλιακή Οικογένεια έχοντας συνειδητοποι
ήσει τους παραπάνω κινδύνους και θέλοντας να συνεισφέ
ρει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από το 
οποίο η ίδια ζούσε και μεγαλοργούσε, αισθάνθηκε την 
ανάγκη κάτι να πράξει.
Έτσι, με την παρότρυνση του αείμνηστου εφοπλιστή Γιώργου 
Λιβανού, έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες ίδρυσαν στον 
Πειραιά τον Ιούνιο του 1982 την Ελληνική Ένωση Προστα

σίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, δηλαδή την HELMEPA 
(Hellenic Marine Environment Protection Association).

H HELMEPA είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπι- 
κός οργανισμός και μέλη της είναι ελληνικές και ξένες εται
ρείες και οργανισμοί, ελληνόκτητα πλοία και κάθε ένας, 
από πλοιοκτήτη μέχρι και απλό ναύτη, που θέλει να δε
σμευτεί για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η HELMEPA, σύμφωνα με τη διακήρυξη της ίδρυσής της, 
έθεσε τις παρακάτω γενικές δεσμεύσεις:
1. Δέσμευση για την υποστήριξη και τη συμμόρφωσή της 

με τις διατάξεις όλων των Εθνικών, Διεθνών και Περι
φερειακών Συμβάσεων, τις οποίες έχει προσυπογράψει 
η χώρα μας, και οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέτοιες είναι:

•  Οι Διεθνείς Κανονισμοί για την αποφυγή των συγκρού
σεων των πλοίων των ετών 1962 και 1972.

•  Διεθνείς Συμβάσεις για την αποφυγή της ρύπανσης της 
θάλασσας με πετρέλαιο των ετών 1954, 1962, 1969, 
1971, 1973.

•  Η Σύμβαση της Βαρκελώνης του 1976, για την προστα
σία της Μεσογείου από τη ρύπανση.

•Τ ο  πρωτόκολλο για την αποφυγή της ρύπανσης της Με
σογείου από την απόρριψη καταλοίπων και άλλων υλών. 

•Τ ο  Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την καταπολέμηση της

Απονομή Αργυρού Μεταλλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
στην Ελληνική Ενωση Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA
και στον Πρόεδρο αυτής, καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο,
από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καθηγητή Ανδρέα Κανάκη.
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ρύπανσης της Μεσογείου από πετρελαιοειδή και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες.

2. Δέσμευση για την καλλιέργεια, τη μεταλαμπάδευση και 
την εξύψωση της Περιβαλλοντικής Συνείδησης στα μέλη 
της Ελληνικής Ναυτιλιακής Οικογένειας.

3. Δέσμευση για τη Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την κατα
στολή της ρύπανσης των θαλασσών.

4. Δέσμευση για την τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος.

5. Δέσμευση για την ενημέρωση των μελών της Ελληνικής 
Ναυτιλιακής Οικογένειας όχι μόνο για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και του γενικότερου 
περιβάλλοντος.

Η παραπάνω διακήρυξη της HELMEPA εξασφάλισε εξ αρχής
την υποστήριξη διακεκριμένων Διεθνών Οργανισμών αφο-
σιωμένων στην προστασία του περιβάλλοντος όπως είναι:
•  Η Λέσχη της Ρώμης
•  Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των 

Φυσικών Πόρων (IUCN)
• Το Παγκόσμιο Ταμείο Προστασίας της Αγριας Πανίδας 

(WWF)
•  Το Διεθνές Ωκεανολογικό Ινστιτούτο (ΙΟΙ) και
•  Το Διεθνές Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Ανά

πτυξη (IIED).

Οι παραπάνω στόχοι και δεσμεύσεις της διακήρυξης δεν
έμειναν απλώς οράματα. Στη διαδρομή του χρόνου, και ει-

δικότερα στα χρόνια που πρόεδρός της HELMEPA υπήρξε ο 
Μεσσήνιος «καπετάνιος» Κωνσταντακόπουλος Βασίλης ή 
επί το συντομότερο και περισσότερο γνωστός «καπετάν Βα
σίλης», η HELMEPA ανάπτυξε ποικίλες δράσεις αποφυγής, 
περιορισμού και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης όχι 
μόνο στα ελληνικά πέλαγη και τη Μεσόγειο θάλασσα αλλά 
και σε άλλες θάλασσες και ωκεανούς. Διετέλεσε δηλαδή 
ένα έργο το οποίο αναγνωρίζεται από τις Ελληνικές Αρχές, 
τη Διεθνή Κοινότητα και τον ΟΗΕ.
Για την επίτευξη της καλλιέργειας Περιβαλλοντικής συνεί
δησης στα μέλη της και τα παιδιά τους η HELMEPA ενερ
γοποίησε δράσεις όπως οι παρακάτω:
•  Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «Παι

δική HELMEPA» για την εκπαίδευση και πληροφόρηση 
παιδιών ηλικίας 6-13 ετών σε θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας.

•  Χορήγηση Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό παιδιών Ελλήνων ναυτικών.

•  Ίδρυση και λειτουργία Πιστοποιημένου Ναυτιλιακού Εκ
παιδευτικού Κέντρου, στο οποίο παρέχεται πληροφόρηση 
και κατάρτιση σε δύο κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντικό 
Πνεύμα στη Διαχείριση και Λειτουργία του πλοίου με σύν
θημα «Ας αλλάξουμε συνήθειες και όχι το Κλίμα» και β) 
Συνειδητοποίηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Ασφαλώς και δεν είναι στις προθέσεις μας να κάνουμε 
εμείς τον απολογισμό των πεπραγμένων της HELMEPA,

όμως:
Για τη μέγιστη, κατά την άποψη μας, προσφορά της στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα ελληνικά πε- 
λάγη, στη Μεσόγειο θάλασσα, τις άλλες θάλασσες και τους 
ωκεανούς, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Συνε
δρίασή του στις 5 Νοεμβρίου 2009 αποφάσισε να απονεί- 
μει στην HELMEPA και στον Πρόεδρο αυτής, 
Κωνσταντακόπουλο Βασίλη, το Αργυρό Μετάλλιο του Ιδρύ
ματος μας.
Ευχόμαστε δε στον «καπετάν Βασίλη» να έχει καλή υγεία 
και δύναμη για να ολοκληρώσει τους ευγενείς στόχων που 
ο ίδιος έθεσε είτε ως πρόεδρος της HELMEPA είτε ως ιδρυ
τής της εταιρείας TEMES, μιας εταιρείας η οποία τόσο 
μέσω της τουριστικής περιβαλλοντικής επιχείρησης ΠΟΤΑ 
όσο και μέσω του Περιβαλλοντικού Παρατηρητήριου του 
Ναυαρίνου το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου, 
της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας 
Bert Bolín του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, όπως προ- 
αναφέρθηκε ήδη, προωθεί την προστασία του περιβάλλον
τος, ένα θέμα δηλαδή που είναι το κυρίαρχο αντικείμενο 
του σημερινού Συμποσίου.
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Αντιφώνηση καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Κύριε Πρόεδρε,

Ε υχαριστώ πάρα πολύ εσάς και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
Καλαμάτας για τη μεγάλη αυτή τιμή.

Τα είπατε όλα εσείς, δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που 
έχω να προσθέσω είναι όταν η ΗΕίΜΕΡΑ δημιουργήθηκε 
το 1982, πριν από 28 χρόνια δηλαδή, ούτε σαν ιδέα δεν 
υπήρχε η προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό όλοι 
εμείς που κάναμε την ΗΕίΜΕΡΑ είμαστε πάρα πολύ υπε
ρήφανοι.
Η ΗΕίΜΕΡΑ δημιουργήθηκε αρχικά για να γνωρίσουμε 
στους ναυτικούς μας τις συνέπειες των ενεργειών τους

σχετικά με το τι θα μπορούσανε να προσέξουνε ή να μην 
κάνουνε για το περιβάλλον αλλά τώρα εγώ, ως Πρόεδρος, 
έχω δώσει μεγάλη βαρύτητα στη νέα γενιά. Από το 1993 
που δημιούργησα την παιδική ΗΕίΜΕΡΑ έχουμε κάνει εκ
θέσεις στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες για 
να μάθουμε σε 170 χιλιάδες παιδιά 5 μέχρι 12 χρονών 
πως θα μπορούσαν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Την 
παιδική ΗΕίΜΕΡΑ την έχουνε ήδη παρακολουθήσει περί
που 60 χιλιάδες παιδιά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
ομάδες των 10 παιδιών με συνεργασία με την περιβαλ
λοντική διεύθυνση των νομών του Υπουργείου Παιδείας 
και φέτος έχουμε 4200 παιδιά.

Παραλαμβάνω το βραβείο που μου δίνετε για λογαρια
σμό των συναδέλφων μου αλλά πολύ περισσότερο για τον 
κ. Μητσάτσο και την γραμματεία που απ' την αρχή είναι 
μαζί μας και αυτοί έχουνε κάνει το έργο αυτό διότι εμείς 
ούτε χρόνο έχουμε αλλά ούτε τα καταλαβαίνουμε καλά. 
Σήμερα εδώ που ήρθα προβληματίστηκα ακόμα για το πε
ριβάλλον, τα εκατομμύρια χρόνια του περιβάλλοντος και 
η ζημιά που έγινε τα τελευταία 100 χρόνια. Εύχομαι όλοι 
μας να καταλάβουμε ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε 
είναι να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο περι
βάλλον και όχι υλικά οφέλη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Παράθεση γεύματος στους θεσμικούς προσκεκλημένους











Ευχαριστίες







ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΓΙΙΣΤΟΑΗ
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α' 
ΙΙΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ________________

Τφ Έλλογιμωτάτψ κυρίφ Ανδρέοι Κανάκη, Προέδρηι τού 
Τεχνολογικού 'Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, τέκνψ τής 
ήμών Μετριότητος έν Κυρίφ άγαπητφ, χάριν και ειρήνην παρά 
Θεού.

Έπιστρέψαντες θεία συνάρσει καλώς εις τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει έδραν ήμών, μέ ζωηρός αναμνήσεις έκ τής 
έν Καλαμάτςι καί Αθήναις προσφάτου έπισκέψεως ήμών, 
σπεύδομεν νά έκφράσωμεν τή ύμετερα αγαπητή Έλλογιμότητι 
καί γραπτώς τάς εγκαρδίους ήμών ευχαριστίας διά τήν έν τφ 
κατ’ αυτήν Τεχνολογικφ Έκπαιδευτικφ Ίδρύματι θερμήν 
υποδοχήν καί προσφώνησιν καί τήν άναγόρευσιν τής ήμετέρας 
Μετριότητος εις Επίτιμον Καθηγητήν αυτού. Εύχαριστούμεν 
έπίσης διά τό παρατεθέν εις τιμήν ήμών έπίσημον γεύμα ύπό τής 
ύμετέρας Έλλσγιμότητος. Πάσας τάς γενομένας εις τό 
πρόσωπον ήμών τιμάς καί εύλάβεϊς έκδηλώσεις έπιγράφομεν εις 
τόν άγιον καί μαρτυρικόν Πατριαρχικόν Οικουμενικόν ήμών 
θρόνον καί άπονέμομεν έπ' αύταΐς όλόθυμον τήν Πατριαρχικήν 
ήμών ευαρέσκειαν τή ύμετέρα περισπούδαστη) Έλλογιμότητι καί 
τοΐς τιμίοις αυτής συνεργάταις.

Ευχόμενοι πάσαν πρόοδον καί άνάπτυξιν εις τό ύμέτερον 
ΤΕΙ, έπ’ άγαθφ τής μεσσηνιακής νεολαίας καί τιμή τού ύμετέρου 
ονόματος καί τών περί υμάς Καθηγητών καί λοιπών 
συνεργατών, εύλσγούμεν καί αύθις τά πρόσωπα καί τό έργον 
υμών, σάς άναμένομεν εις πρώτην εύκαιρίαν εις τήν 
Βασιλεύουσαν, καί εύχόμεθα όλοψύχως έν χάριτι Κυρίου καί 
φωτισμφ πνεύματος τήν άρξαμένην περίοδον τής άγιας καί



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστώ κατ' αρχάς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για την πρωτοβουλία τους να αναγορεύσουν την Α.Θ.Π. τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α' ως επίτιμο Καθηγητή του Τμήματός τους 
και χάριν της οποίας δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες πρόσκλησης της Α.Θ.Π. στο 
Ίδρυμά μας και διοργάνωσης του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Συμποσίου. Επίσης 
θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της προηγούμενης Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 
(Πανάγου Βασίλειο, Νικόπουλο Δημήτριο και Βελισσαρίου Δημήτριο) για την αμέ- 
ριστη βοήθειά τους, καθώς και το συμπολίτης μας κ. Ψαρούλη Αθανάσιο, ο οποίος 
υπερέβαλε εαυτόν ηροκειμένου να γίνουν επαφές με το Πανεπιστήμιο της Στοκ
χόλμης της Σουηδίας και του «υπ1 αυτώ» Ερευνητικού Κέντρου Bert Bolin για το 
Κλίμα (BBCC). Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πα
τριάρχην Βαρθολομαίο Α' για την καλοσύνη του να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας 
και να πρωτοστατήσει στις εργασίες του Συμποσίου. Στις επαφές με τον Οικου
μενικό Πατριάρχη σημαντική ήταν η συμβολή του ΣεΒασμιότατου Μητροπολίτη Μεσ
σηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου, στον οποίο απευθύνω τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ 
εγκάρδια τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ΚουΒέλη Σπύρο, τον Ακαδημαϊκό και κα
θηγητή του Ε.Κ.ΠΛ. κ. Ζερεφό Χρήστο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Στοκ
χόλμης, κ. Johan Kleman, και τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Μαρκάτο Νίκο επειδή 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και παρουσίασαν τις υψηλού επιστημονικού επι
πέδου εισηγήσεις τους στο Συμπόσιο.
Ευχαριστίες απευθύνω σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. (Καπόλος Ιωάν
νης, Γιακουμάτος Στέφανος, Πολύζος Νικόλαος, Δημόπουλος Ιωάννης, Καραμου- 
σαντάς Δημήτριος, Σακκά Καλλιρρόη και ο εκάστοτε εκπρόσωπος των σπουδαστών) 
για τη συνεχή συμπαράσταση και τη συμβολή τους στη λήψη των αναγκαίων απο
φάσεων. Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη Ε.Π., τα μέλη Ε.Τ.Π. και το Διοικητικό προ-



σωπικό του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για την οποιαδήποτε βοήθεια προσέφεραν για το ξε
πέρασμα των γραφειοκρατικών και τεχνικών δυσκολιών που κατά καιρούς ανα
φύονταν κατά την πορεία προς την ημερομηνία διεξαγωγής του Συμποσίου. 
Ευχαριστίες επίσης απευθύνω στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πόσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και στο μεγάλο πλήθος ανθρώπων που προσήλθε να πα
ρακολουθήσει τις εργασίες του Συμποσίου (Πολιτικοί, Δημόσιοι Λειτουργοί, εκ
πρόσωποι φορέων, κληρικοί, λαϊκοί, καθηγητές, σπουδαστές) και συνέβαλαν και 
αυτοί με την παρουσία τους στην επιτυχία του Συμποσίου.
Ευχαριστίες ανήκουν στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και στην Τεχνική Εταιρεία 
«ΔΟΞΑ» για τις άοκνες προσπάθειές τους προκειμένου να ετοιμαστεί και να πα
ραδοθεί σε χρήση το Νέο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, όπου 
και διεξάχθηκε το Συμπόσιο.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τη Λιάκουρα Γεωργία, τη Μηλιώνη Ιωάννα και τον 
Κωνσταντακόπουλο Γεώργιο επειδή για πολλούς μήνες μοιράστηκαν μαζί μου τις 
αγωνίες, τα ξενύχτια και τις εντάσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Ανδρέας Γ. Κανάκης 

Καθηγητής



Φωτογραφίες από τη Μεσσηνία





Αγροτική ζωή στο πρώτο Μεσσηνιακό χωριό που μας υποδέχεται στην Τσακώνα, του Φίλια.
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Η φυσική αψίδα της νησίδας Πύλος ή Τσιχλή Μπαμπά που οι ντόπιοι αποκαλούν «Τρυπητό».
Πάνω στη νησίδα διακρίνεται το «Μνημείο των Γάλλων» που χάθηκαν στη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Φωτογραφία: Πηνελόπη Ματσούκα
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Το μονοπάτι που οδηγεί στο φαράγγι της Περιστεριάς. Φωτογραφία: Πηνελόπη Ματσούκα
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Στο διάβα της η Νέδα 
διασχίζει διαδοχικά στενά φαράγγια. 

Φωτογραφία: Πηνελόπη Ματσούκα
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Σταλακτιτικοί σχηματισμοί στα τοιχώματα 
της χαράδρας που διατρέχει ο δρόμος 
προς τη Νέδουσα.
Φωτογραφία: Πηνελόπη Ματσούκα

127



Γεφύρι στον Νέδοντα, πλάι στο μονοπάτι που κατεβαίνει από την Αλαγονία προς τη μονή Βελανιδιάς. Φωτογραφία: Πηνελόπη Ματσούκα
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