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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Αν. Μακεδονίας στα πλαίσια της συνεισφοράς 

του  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  αλλά  και  λόγω  της  παγκόσμιας 

ημέρας Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου, διοργάνωσε στις 3 Ιουνίου 2010 σε 

συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας με μεγάλη επιτυχία 

ημερίδα με θέμα: «Ορθοδοξία και Περιβάλλον». 

Η  εκδήλωση  έλαβε  χώρα  σε  μια  κατάμεστη  αίθουσα  του  ξενοδοχείου 

Ελπίδα Resort στις Σέρρες από πλήθος κληρικών και λαϊκών. Την εκδήλωση 

χαιρέτισαν εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής και την έναρξη της κήρυξε 

ο  σεβασμιότατος  Μητροπολίτης  Σερρών  και  Νιγρίτης  κ.κ.  Θεολόγος.  Στην 

εκδήλωση της οποίας συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας  κ.  Δημήτριος  Σωτηριάδης  και  ο 

Γραμματέας κ. Χρήστος Λαγούδας αναπτύχθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις.

1) Του Πανιερώτατου  Μητροπολίτη  Αχελώου κ. Ευθύμιου, πρόεδρου της 

ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και 

Οικολογίας,  με  θέμα  :  «  Ορθόδοξη  θεολογική  θεώρηση  της 
οικολογίας ». 

2) Του κ.  Γεώργιου Καζαντζόπουλου Συμβούλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Μέλους  του  Δ.Σ   του  Εθνικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος  και 

Αειφόρου  Ανάπτυξης  και  Προέδρου  της  μη  Κυβερνητικής 

Οργάνωσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, με θέμα : « 

Αναζητώντας τα ίχνη της κλιματικής αλλαγής ».
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3) Του κ.  Αθανάσιου  Καραμέρη, Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ,  με θέμα : « Περιβαλλοντικά 
προβλήματα  και ηθικές προεκτάσεις».

4) Του   κ.  Γεώργιου  Συλαίου,  Επίκουρου  Καθηγητή  του  τμήματος 

Μηχανικών  Περιβάλλοντος  του  Δ.Π.Θ  ,  με  θέμα: 

«Περιβαλλοντικά  προβλήματα  και  σύγχρονα  εργαλεία 
διαχείρισης τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμωνικού 
κόλπου και των εκβολών του ποταμού Στρυμώνα».

Όσες από τις εισηγήσεις των ανωτέρω ομιλητών είναι στην διάθεση μας 

τις  έχουμε  ήδη  αναρτήσει  στην  ιστοσελίδα  του  παραρτήματος  μας  και 

μπορείτε  να  έχετε  πρόσβαση  σε  αυτές  στην  παρακάτω  διεύθυνση: 

http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=19  ή επιλέγοντας το  site 

του παραρτήματος μας www  .  geotee  -  anmak  .  gr   και στην συνέχεια διαλέγοντας 

την επιλογή Δραστηριότητες  Υλοποιηθέντες.   

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο,  ως  φορέας  όλων  των  γεωτεχνικών 

επιστημονικών κλάδων, Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, και 

Ιχθυολόγων,  έχει  καθήκον  και  είναι  αποφασισμένο  να  συμβάλλει  στην 

προσπάθεια της προστασίας και βελτίωσης του φυσικού μας περιβάλλοντος, 

αξιοποιώντας  τις  επιστημονικές  γνώσεις  των  μελών  του,  για  μια  αειφόρο 

ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον που είναι  απαραίτητο  τόσο σε 

εμάς, όσο και στις επόμενες γενιές. Κινούμενο πάντα στην κατεύθυνση του να 

δίνει  αφενός  ιδιαίτερη  έμφαση στη  σημαντικότητα  όλων των  θεμάτων που 

αφορούν  το  περιβάλλον  και  να  επιδιώκει  αφ’  ετέρου  να  διεγείρει  τις 

περιβαλλοντικές ανησυχίες όλων των πολιτών. 

.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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