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          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
"2010: γιατί ένα διεθνές έτος βιοποικιλότητας;" 

 
ΔΙΑΛΕΞΗ του GILLES BŒUF 

  
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 6.30 µµ 

Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Βιολογίας του ΑΠΘ 

 
Gilles Bœuf, Πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Paris 6 Pierre et Marie Curie και µέλος του επιστηµονικού συµβουλίου φυσικής κληρονοµιάς 
και βιοποικιλότητας του Υπουργείου Αειφόρου Ανάπτυξης της Γαλλίας.  
 
Ο βιολόγος Gilles Bœuf, µε σπουδές φυσιολόγου και ενδοκρινολόγου, έχει αντλήσει από τους ωκεανούς 
στοιχεία και ουσιαστικές ανακαλύψεις (και περισσότερες από 300 δηµοσιεύσεις) χρήσιµες στην 
ιχθυοκαλλιέργεια και στην ιατρική.  Η τριακονταετής εµπειρία του σε εξερευνήσεις σε όλο τον κόσµο, του 
απέδωσε την εξειδίκευση της βοτανολογίας και της εντοµολογίας και  ενέπνευσε τη γενική του αντίληψη για την 
πολυπλοκότητα του έµβιου κόσµου. «Η βιοποικιλότητα, συνηθίζει να λέει, είναι η κατ’εξοχήν επιστήµη των 
σχέσεων – µεταξύ των ειδών, µεταξύ των περιβαλλόντων- και οδηγεί σε ένα αξιοσηµείωτο σύστηµα σκέψης».  
 
Πρόκλησή του, η έκτη µεγάλη εξαφάνιση της ιστορίας της Γης. 
Η πέµπτη, πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση του 70% των ειδών, 
συµπεριλαµβανοµένων των δεινοσαύρων. Τούτη τη φορά, οι αιφνίδιες επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων έχουν γίνει αιτία για να αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση. "Η έκτη µαζική εξαφάνιση ειδών 
στην ιστορία της γης έχει ήδη αρχίσει από το 1850. Το πρόβληµα τώρα είναι η επιτάχυνση του ρυθµού 
καταστροφής των οικοσυστηµάτων και της εξαφάνισης των ειδών, καθώς και η ικανότητα 
προσαρµογής στην ταχύτητα αυτών των αλλαγών. Η φύση, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου, έχει 
εξαιρετική ικανότητα προσαρµογής.  
Το ερώτηµα είναι: µε αυτόν τον ρυθµό, έχουµε χρόνο;" συνοψίζει ο Gilles Boeuf. 
 
Θα παρέµβει η κα Δέσποινα Βώκου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής «Φύση 2000» και Καθηγήτρια 
στο Τµήµα Βιολογίας του ΑΠΘ. 
Υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του ΑΠΘ. 
 
Θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση 
 
 
Πληροφορίες :  
 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
www.ift.gr 
superieur@ift.gr 
tel : 00 30 23 10 821 231  
         


