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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 

Το Athens Science Festival 2019 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό "Επιστήμη 

Επικοινωνία - SciCo", το British Council, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σύνδεσμο 

Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών 

φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Στρατηγικός συνεργάτης του Φεστιβάλ το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών. 

 

 

 



 

 

ΔΡΑΣΗ 
«ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ» 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

19:00 - 19:50 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Ελάτε να ερευνήσουμε μαζί σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη κοινωνία και 
το περιβάλλον μας. Τί πιστεύουμε για το κλίμα που αλλάζει; Πώς αυτό επηρεάζει 
τη ζωή μας, τη κοινωνία και το περιβάλλον; Τι γνωρίζουμε για τις πηγές 
ενέργειας; Πώς συμβάλλουν ο ήλιος, ο αέρας, το νερό στην ποιότητα της 
καθημερινότητάς μας; Τί μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να μην 
εξαντλούνται τα «δώρα» της φύσης και της επιστήμης; Σας προσκαλούμε να 
λάβετε μέρος σε μια «ζωντανή» κοινωνική έρευνα για τα θέματα της κλιματικής 
αλλαγής, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η ευαισθητοποίηση ας είναι το 
πρώτο βήμα για όλους μας. 

 



 

Συμμετέχοντες: 

 

Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΚΕ 

Συντονισμός Δράσης 

 

Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών  ΕΚΚΕ  

Κοινωνία και περιβάλλον: Εξήντα χρόνια ερευνών του ΕΚΚΕ 

Συνεργάστηκαν: Μαργαρίτα Παλληκάρη, Ειρήνη Κοσμά, Κώστας Σακελλαρόπουλος, 
Ντίνα Δήμου,  Κατερίνα Σάββα, Χρυσούλα Κατωπόδη, Ελισάβετ Άλλισον 
 
Μανίνα Κακεπάκη, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ  
 
Ενέργεια και τοπικές κοινωνίες: Πορίσματα ποσοτικών διερευνήσεων 
 
 
Χριστίνα Βαρουξή, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ 
  
Ενέργεια, κλίμα και περιβάλλον. Βασικά συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας - ο λόγος 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας 
στην Ελλάδα. 
 
Καλλισθένη Αβδελίδη, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ 
 
Διερευνήσεις για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων στο αστικό και ευρύτερο 
περιβάλλον 

 
Νίκος Γεωργαράκης, Ερευνητής ΕΚΚΕ, Ιωάννης Λαϊνάς, Υπ. Δρ., Παν/μίου 
Θεσσαλίας, Αναστασία Τασοπούλου, Δρ. ΑΠΘ. 
 
 
Πολιτικές αστικής αναγέννησης για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.  
Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία. 
 
Στη διάρκεια των παρουσιάσεων θα διεξαχθεί  μια «ζωντανή» κοινωνική έρευνα 
για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Το 
κοινό θα κληθεί να συμπληρώσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που ετοίμασε 
ομάδα του ΕΚΚΕ με τις στάσεις και απόψεις του σε συγκεκριμένα θέματα. Στο 
τέλος της συνεδρίας θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία θα 
έχουν επεξεργαστεί επί τόπου οι συνεργάτες του ΕΚΚΕ Ελευθερία Κουτσιούμπα, 
Νίκος Κληρονόμος, Γιάννης Ζαφράς, και Αφροδίτη Ταμπάκη. 
 


