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Το «Διεπιστηµονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε πριν 
έναν χρόνο µε οµόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µε αντικείµενο τη µελέτη και προβολή σε διεθνή κλίµακα του 
µεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας Αριστοτέλη, µαθητή του Πλάτωνα και 
δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής 
το 384 π.Χ. και άσκησε µε το έργο του µια συνεχή επίδραση στην ανθρώπινη 
διανόηση, για ένα διάστηµα 2500 χρόνων.  
 
Στόχος του «Διεπιστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» είναι να καταστεί 
πόλος έλξης για όλους τους µελετητές και σπουδαστές της Αριστοτελικής 
Φιλοσοφίας, αλλά και για κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο σε παγκόσµια κλίµακα. Έτσι, 
µεταξύ των σκοπών που έχει θέσει περιλαµβάνονται: η διοργάνωση Θερινού 
Σχολείου (Summer School) για φοιτητές σε συνεργασία µε διάφορα Πανεπιστήµια 
του εξωτερικού, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε Έλληνες 
και ξένους Αριστοτελιστές, η διεξαγωγή διεθνών Επιστηµονικών Συνεδρίων, 
Σεµιναρίων και Συµποσίων. Οι δραστηριότητες αυτές θα φιλοξενούνται όχι µόνον 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, αλλά και σε εγκαταστάσεις στο χώρο της «Σχολής 
του Αριστοτέλους» στη Μίεζα της Νάουσας, καθώς και σε κατάλληλες κτηριακές 
υποδοµές που σχεδιάσθηκαν για να υλοποιηθούν δίπλα στο χώρο των ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, πατρίδας του Αριστοτέλη, στην περιοχή της Ολυµπιάδας Χαλκιδικής. 
 
Η µεγάλη αρχαιολογική ανασκαφή µε τις εργασίες των τελευταίων 20 και πλέον ετών 
έχει αποκαλύψει ολόκληρη την πόλη των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, η οποία 
βρίσκεται σε µια θαυµάσια τοποθεσία και περιβάλλεται από έναν εξαιρετικό φυσικό 
χώρο της ευρύτερης περιοχής µε σπάνια αρχέγονα δάση, µε πανέµορφες θάλασσες 
και µε πλούσια βιοποικιλότητα. Την µοναδική στο είδος της αυτή βιοποικιλότητα, η 
οποία υπήρχε ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη και παρέµεινε έως τώρα άθικτη, 
την είχε µελετήσει επισταµένως ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, κάτι το οποίο τον 
κατέστησε, πέραν όλων των άλλων, και τον πρώτο φυσιοδίφη της αρχαιότητας. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του «Διεπιστηµονικού Κέντρου 
Αριστοτελικών Μελετών» στην 8/19-3-2013 Συνεδρίασή του, λαµβάνοντας υπόψη 
τις εκτιµήσεις για ανεπανόρθωτη καταστροφή του ευρύτερου περιβάλλοντος της 
Χαλκιδικής, που διατυπώθηκαν από έγκριτους επιστήµονες και καθηγητές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, από Πανελλήνιους Επιστηµονικούς φορείς, από 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από Δηµοτικές Αρχές, από την τοπική κοινωνία 
και από Οργανώσεις, αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: να εκφράσει την έντονη ανησυχία 
του για τις επαπειλούµενες σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, µε όλα τα 
παρελκόµενα, από την σχεδιαζόµενη δραστηριότητα εκµετάλλευσης του φυσικού 



ορυκτού πλούτου της περιοχής και να απαιτήσει να επιδειχθεί απόλυτος σεβασµός 
και φροντίδα για τον χώρο και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το πνεύµα του µεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου 
Αριστοτέλη.  
 
ΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ.  
 
Έχουµε διαχρονική υποχρέωση να διαφυλάξουµε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να 
καταστεί η γενέτειρα του Αριστοτέλη κέντρο παγκόσµιας πνευµατικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας. H Αειφόρος Ανάπτυξη που εναρµονίζει την προστασία 
και ανάδειξη του πολιτιστικού και πλούσιου φυσικού πλούτου είναι αυτό που αρµόζει 
για την ανάπτυξη της µοναδικής αυτής περιοχής. Kάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς την εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και της σχετικής Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Ωστόσο, η εµπιστοσύνη του πολίτη για την τήρηση της εφαρµογής των ανωτέρω έχει 
κλονισθεί λόγω απαλλαγής του προηγούµενου φορέα εξόρυξης από την υποχρέωση 
αυτή κατά το παρελθόν. Άλλωστε, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι η 
βασική µελέτη οφέλους–κόστους της παρούσας επένδυτικής δραστηριότητας, η οποία 
λογικά θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κάθε σχετικής απόφασης της Πολιτείας, δεν έχει 
ακόµα δοθεί στη δηµοσιότητα.  
 
Ο κύριος πλούτος της Ελλάδας δεν είναι ο χρυσός του υπεδάφους της, αλλά η 
µακραίωνη ιστορία της και ο πολιτισµός της. Αυτά σε συνδιασµό µε το εξαιρετικό 
φυσικό περιβάλλον, τα αρχέγονα δάση και την βιοποικιλότητα της Χαλκιδικής και 
των Αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του οικουµενικού φιλοσόφου Αριστοτέλη, 
µπορούν να αποτελέσουν, µεταξύ άλλων, ισχυρότατο µοχλό για βιώσιµο πολιτιστικό 
τουρισµό και ανάπτυξη της περιοχής. 
 


