
 

Επιχορηγήςεισ:    

 

 

ΕΤΡΩΠΑΘΟΘ ΝΕΟΘ ΤΖΗΣΟΤΝ ΣΗΝ ΑΕΘΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης των ενεργειακών πόρων, των επισιτιστικών 

αναγκών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

αντιμετώπισης των πανδημιών οδήγησαν στην πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν 

βιώσιμες λύσεις για όλους. Οι λύσεις αυτές θα έρθουν μόνο μέσα από την Επιστήμη και την 

Σεχνολογία και άρα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να υπάρχει διάλογος με την κοινωνία και κυρίως τους 

νέους, τους πολίτες του αύριο.  

Οι εξελίξειρ ζηην Επιζηήμη και ηην Σεσνολογία ζαρ αθοπούν  

γιαηί μόνο μέζα από αςηέρ θα έπθοςν οι λύζειρ ηων ζημεπινών πποβλημάηων!  

Ποιερ θέλεηε να είναι οι αποθάζειρ πος παίπνονηαι ζήμεπα  

γύπω από ηην επιζηήμη, οι αποθάζειρ πος θα διαμοπθώζοςν ηο μέλλον ζαρ; 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» με επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Νέα Γενιά σε Δράση» μέσω του Ινστιτούτου Νεολαίας του Τπουργείου Παιδείας δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός τέτοιου διαλόγου γύρω από θέματα Επιστήμης και 

Σεχνολογίας στην Αθήνα από τις 9 έως τις 14 Μαΐου 2011.  

Η εκδήλωση αυτή έχει τίτλο  «Ευρωπαίοι Νέοι υζητούν για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΝΑΑ) και θα γίνει 

σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Young People for Science in Society Issues (YPSSI). Οι 

συμμετέχοντες της ΕΝΑΑ θα είναι νέοι (18-25 χρονών) από 13 Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, 

Ρουμανία και λοβακία. 

Η έμφαση στο διάλογο με επίκεντρο τους νέους, η  χρήση των καινούριων τεχνολογιών και η ματιά της 

Αειφόρου Ανάπτυξης από την πλευρά της Επιστήμης και της Σεχνολογίας κάνουν την δράση ΕΝΑΑ 

πρωτοποριακή, πρωτότυπη και καινοτόμο, όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 



 

Επιχορηγήςεισ:    

 

Πιο συγκεκριμένα, στις 10 και 11 Μαΐου οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με μερικούς από τους πιο 

διακεκριμένους επιστήμονες από τα περισσότερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας 

(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΚΕΥΕ Δημόκριτος, 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνική 

χολή Δημόσιας Τγείας, Φαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Σεχνολογικής 

Ανάπτυξης κτλ) για όλες τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως: Κλιματική Αλλαγή, Πηγές 

Ενέργειας, Καινοτομίες, Νερό και Γεωργία, Βιοποικιλότητα και Δημόσια Τγεία.  

Προσκαλούμε όλους: 

 να συμμετέχουν στον διάλογο μέσω του διαδικτύου (www.ensaa.eu), έτσι ώστε όλοι να 

προβληματιστούμε και να ενημερωθούμε από εμπειρογνώμονες για τη συμβολή της Επιστήμης 

και της Σεχνολογίας στην Αειφόρο Ανάπτυξη και τη αλληλόδραση Επιστήμης και Κοινωνίας.  

 στην ανοιχτή εκδήλωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο 

Ιωνικό Κέντρο, στην οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν στο κοινό τα θέματα που τους 

άγγιξαν περισσότερο. Θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω από την αλληλόδραση Επιστήμης και 

Κοινωνίας. 

την ιστοσελίδα της δράσης ( www.ensaa.eu ) θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση, 

αλλά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Παρακαλούμε να το προωθήσετε σε όσους νομίζετε ότι μπορεί να ενδιαφέροντε να πάρουν 

μέρος σε αυτή την προσπάθεια διαλόγου γύρω από τη αλληλόδραση Επιστήμης και 

Κοινωνίας. 

 

Τπεύθυνη Δράσης                 Πότε;        9-14 Μαΐου 2011 

Δρ Ινώ Αγραφιώτη           Που;          Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα 

yedsda@gmail.com                           www.ensaa.eu  

τηλ: 6983917641 

 

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωήσ) Σπφρου Δοντά 10, Τ.Κ. 
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