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Προγραµµατική σύµβαση συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  
µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου 

Κοινές δράσεις 
και ανοιχτοί ορίζοντες 

 
Υπογράφηκε σήµερα Πέµπτη, η Προγραµµατική Σύµβαση Συνεργασίας 

µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου, µε την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο 
συµφωνίας µεταξύ των δύο φορέων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες για την υλοποίησή της. Τη Σύµβαση υπέγραψαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Καθηγητής Ανδρέας Τρούµπης και ο ∆ιευθυντής του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου Επικ. Καθηγητής 
Νικόλαος Ζούρος. 

Στην υπογραφή της Σύµβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Ζώρας και ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου Σιγρίου και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου κ. 
Απόστολος Αθανασιάδης. 

Η συµφωνία αυτής αποσκοπεί στην ευρεία συνεργασία µεταξύ των δύο 
φορέων σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε την ανάδειξη, 
διαχείριση, προστασία και συντήρηση των φυσικών µνηµείων και της φυσικής 
κληρονοµιάς των νησιών του Αιγαίου στην οποία εντάσσεται και το 
Απολιθωµένο ∆άσος της Λέσβου, την ανάδειξη, διαχείριση και προστασία των 
φυσικών πόρων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, τη µελέτη της 
Φυσικής Ιστορίας του Αιγαίου, την ενίσχυση και προώθηση της επιστηµονικής 
έρευνας στους παραπάνω τοµείς καθώς και της εκπαίδευσης των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε την αξιοποίηση κοινών δράσεων και προγραµµάτων. 

Η συνέντευξη Τύπου 
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της υπογραφής, ο κ. 

Τρούµπης αναφέρθηκε στη µακρόχρονη, ποικίλη και καρποφόρα συνεργασία 
των δύο φορέων, ήδη από την πρώτη µέρα ιδρύσεως του Μουσείου, 
υπενθυµίζοντας πως εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  Στα πολλά χρόνια αυτής της άτυπης συνεργασίας των δύο φορέων 
έρευνας, γνώσης και Πολιτισµού, έχουν πραγµατοποιηθεί σειρά ερευνητικών 
προγραµµάτων και πάρα πολλές προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες 
αλλά και διδακτορικές διατριβές, ενώ 574 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
έχουν φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Μουσείου για να πραγµατοποιήσουν 
την πρακτική τους άσκηση.  

Η Συµφωνία έχει συµβατικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
δράσεων ανάλογες µε τις δυνατότητες που έχει ο κάθε φορέας και ανοίγει νέους 
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ορίζοντες για την πραγµατοποίηση δράσεων που ο καθένας φορέας ξεχωριστά 
δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει, δράσεις που µπορούν να επεκταθούν, 
επ’ ωφελεία γενικότερα του Νοµού Λέσβου και ευρύτερα του Αιγαίου, καθώς 
«τοµείς όπως η ανάξειξη των φυσικών µνηµείων και των απολιθωµάτων, π.χ., 
δεν έχουν διοικητικά όρια, αλλά τα όρια τα ορίζει η φύση και οι φορείς που τα 
υλοποιούν», σηµείωσε ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Επεσήµανε 
πως ενέργειες όπως η αυτή ενισχύουν τη δυναµική του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
στο οποίο υπάρχει ένα από τα τρία προγράµµατα ∆ιεθνών Μεταπτυχιακών 
Σπουδών που χρηµατοδοτούνται από το  «Erasmus Mundus» και ένα από τα επτά 
∆ιακρατικά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 Ο κ. Ζούρος σηµείωσε πως είναι µια σηµαντική στιγµή για το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου η υπογραφή αυτής της 
Συµφωνίας δύο φορέων, οι οποίοι πορεύονται µε συγκεκριµένο στόχο, 
στόχευση και στρατηγική. Η προσπάθεια που καταβάλει το Μουσείο για 
συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς φορείς είναι συνεχής και ένα 
παράδειγµα από την ως τώρα  συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι η 
καταγραφή από το Εργαστήριο Βιοποικιλότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της 
Βιοποικιλότητας στο Αιγαίο, που προβάλλεται στο Μουσείο. 

Επεσήµανε πως η θεσµοθέτηση αυτή, η υπογραφή µιας Σύµβασης µε 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, σχεδιασµό, απολογισµό και Συντονιστική 
Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο κ. Τρούµπης, δίνει τεράστιες δυνατότητες για 
το µέλλον, όχι µόνο στην έρευνα για το Απολιθωµένο ∆άσος, αλλά ευρύτερα, 
όπως η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραµµάτων, η εκπαίδευση φοιτητών, 
διοργανώσεις επιστηµονικών συνεδρίων, θερινών σχολείων και άλλες 
εκπαιδευτικές δράσεις κλπ., αφού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου λειτουργούν πολλά 
Τµήµατα που σχετίζονται µε τις δράσεις του Μουσείου. Μια τέτοια δράση είναι το 
Θερινό Σχολείο που θα λειτουργήσει τον Σεπτέµβριο του 2007 στο Σίγρι, µε θέµα 
«∆ιαχείριση Γεωπάρκων και Γεωτουρισµός». 

Υπογράµµισε πως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μουσείου είναι ευτυχές µε 
την ευόδωση αυτής της συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, µε 
την συµµετοχή του σηµερινού Πρύτανη κ. Τρούµπη στο πρώτο ∆.Σ. του 
Μουσείου και ο οποίος έδωσε τις γνώσεις και την εµπειρία του για τα 
χαρακτηριστικά του Μουσείου, έτσι ώστε σήµερα να µην έχει να ζηλέψει τίποτα 
από τα υπόλοιπα Μουσεία του κόσµου. 

Ο κ. Αθανασιάδης ευχαρίστησε εκ µέρους των κατοίκων του Σιγρίου τους 
εκπροσώπους του Μουσείου και του Πανεπιστηµίου για τις προσπάθειες που 
καταβάλουν και οι οποίες συµβάλλουν στην  ανάπτυξη της οικονοµίας της 
περιοχής και στην προβολή του νησιού, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως τα 
αποτελέσµατα της συνεργασίας θα είναι πολύ περισσότερα από τα 
αναµενόµενα.  

Οι παριστάµενοι επεσήµαναν πως ενώ το Μουσείο βρίσκεται στο ακρότατο 
όριο της Ελληνικής επικράτειας, η δράση του συνεχώς διευρύνεται, η αποδοχή 
του συνεχώς αυξάνει όπως και η επισκεψιµότητά του. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση συµβάλουν ενέργειες όπως αυτή η Συµφωνία που ενεργοποιεί την 
Πανεπιστηµιακή και Φοιτητική Κοινότητα. 
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