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Η 5η Ιουνίου κάθε έτους καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα για το 

Περιβάλλον για να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Γης γύρω από τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και για να προωθήσει αειφορικές πολιτικές και δράσεις φιλικές 
προς το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε όλο τον κόσμο 
αποσκοπούν στην ενεργοποίηση των πολιτών για την προώθηση της αειφορίας, στην 
συνειδητοποίηση εκ μέρους των κοινωνιών ότι μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς για την 
αλλαγή νοοτροπίας στα περιβαλλοντικά θέματα και στην προαγωγή της συνεργασίας που θα 
επιτρέψει σε όλα τα έθνη και τους λαούς να ζήσουν σε έναν ασφαλέστερο και αειφόρο πλανήτη, 
σε αρμονία με τη φύση. 

Οι βιολόγοι εκπονούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του 
φαινομένου της ζωής, παράγουν γνώση για τη δομή και τη λειτουργία των ζωντανών 
συστημάτων και συμβάλλουν στη διατήρηση και διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι ερευνητικές 
κατευθύνσεις που θεραπεύονται στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αφορούν περιβάλλοντα χερσαία και υδατικά (θαλάσσια, λιμναία, 
ποτάμια) και καλύπτουν όλο το εύρος της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και στον πλανήτη. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται τόσο στην κατανόηση της βιολογικής δομής και των λειτουργιών των 
φυσικών οικοσυστημάτων όσο και σε ζητήματα της διαχείρισής τους. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αναφέρονται από ακραία περιβάλλοντα όπως οι θερμοπηγές, η αναζήτηση 
βιοτεχνολογικών εφαρμογών προϊόντων της λειτουργίας μικροφυκών, η εφαρμοσμένη έρευνα 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ζωικών οργανισμών, η έρευνα για την τεκμηρίωση των 
μηχανισμών απόκρισης χερσαίων οικοσυστημάτων σε περιβαλλοντικές διαταραχές (όπως είναι 
η φωτιά, η ερημοποίηση και η κλιματική αλλαγή) και η διατύπωση επιστημονικά ορθών 
διαχειριστικών προτάσεων, η μελέτη της βιολογίας και οικολογίας διατήρησης σημαντικών ειδών 
της Ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, η αναγνώριση, οριοθέτηση και τεκμηρίωση μεγάλου 
μέρους των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα και του συνόλου των περιοχών 
αυτών στην Κύπρο, η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του Δικτύου στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο αλλά και η πιλοτική εγκατάσταση μικρο-αποθεμάτων φυτών σε περιοχές του 
Δικτύου στην Κρήτη. 

Το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της δομής, των λειτουργιών και της ποικιλότητας 
των ζωντανών οργανισμών. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπληρώνεται με μία σειρά 
ειδικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των 
έμβιων όντων και οικοσυστημάτων, πολυάριθμες διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές 
καθώς και με το Διατμηματικό ΜΔΕ Ωκεανογραφίας. Επίσης περιλαμβάνονται επιμορφωτικές 
δραστηριότητες μαθητών και εκπαιδευτών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέσα από τα 
μουσεία και τους βοτανικούς του κήπους, τις εκδόσεις και τα σεμινάρια που οργανώνει, το 
τμήμα Βιολογίας προωθεί την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πέρα από τους 
πανεπιστημιακούς χώρους. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις δράσεις για τη διατήρηση 
της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας που εξασφαλίζονται από τη λειτουργία των συλλογών 



φυτών, ζώων μυκήτων, μικροοργανισμών, σπερμάτων και γενετικού υλικού και των αντίστοιχων 
βάσεων δεδομένων που διαθέτει. Παράλληλα με την μετάδοση των σύγχρονων γνώσεων, 
καλλιεργείται το κριτικό, επιστημονικό πνεύμα και κυρίως ο σεβασμός προς το φυσικό 
περιβάλλον (η αντίληψη δηλαδή πως ο άνθρωπος αποτελεί απλά ένα συστατικό στοιχείο της 
Φύσης). Τέλος, το Τμήμα και τα στελέχη του λειτουργούν ως σύμβουλοι της πολιτείας, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των απλών πολιτών πάνω σε πολυποίκιλα περιβαλλοντικά θέματα. 

Για να συμβάλει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον, το Τμήμα 
Βιολογίας αποφάσισε να οργανώσει μια ημερίδα η οποία θα περιλαμβάνει ομιλίες 
πανεπιστημιακών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και εταιρειών ανακύκλωσης. Η εκδήλωση 
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στις 4 
Ιουνίου 2008 στο αμφιθέατρο 11Α, 1-4 μμ. και είναι ανοικτή για το κοινό.  

 


