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Introduction / Προσφώνηση

• Πρόεδρος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «Δελφοί»
Δρ. Παναγιώτης Μουτζουράκης

• Président de l’Ordre Maçonnique International « Delphi »
Dr. Panagiotis Moutzourakis



Conférence sur l’avenir de l’Europe

• La Conférence sur l'avenir de l'Europe, lancée en avril 
2021, qui se conclura au printemps 2022, se présente 
comme un exercice de démocra5e par5cipa5ve. 
• Avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission 
européenne offrent l'occasion aux citoyens européens
des 27 États membres de parEciper à un débat sur les 
défis et les priorités auxquels s'aHaquer afin de créer
ensemble une Europe prête pour l'avenir. 
• Dans le cadre du processus de la conférence, une 

plateforme numérique mulElingue a été lancée le 19 
avril 2021 (futureu.europa.eu) et restera acEve tout 
au long des travaux de la conférence. Moderateur  Dr. Ina Piperaki



Conférence sur l’avenir de l’Europe

• La plateforme est une composante cle ́ de la confe ́rence; elle donne a ̀
chaque citoyen de l'UE la possibilite ́ de participer dans l'une des 24 langues 
officielles de l'UE. Les citoyens peuvent y faire valoir leurs ide ́es, approuver 
les ide ́es des autres et les commenter. Tout le monde peut e ́galement y 
partager des informations sur les e ́ve ́nements lie ́s a ̀ la confe ́rence et en 
publier les re ́sultats. 

• Au cours de cette période, plus de 50 000 participants ont partagé plus de 
16 000 idées sur l'avenir de l'Europe. Plus de 6 000 événements ont été 
organisés dans toute l'Europe au cours de cette période.  

• L’événement d’aujourd’hui en fait partie. 
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La 
Conférence 
sur l’avenir 
de l’Europe 

Réflexion humaniste sur 
le changement 

climatique

Προβληµατισµός πάνω 
στην πολιτισµική και 

κοινωνική διάσταση της   
κλιµατικής αλλαγής 

Droits de l’homme/de la 
femme »

Ανθρώπινα 
δικαιώµατα/Δικαιώµατα 

της γυναίκας
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Δρ. Ελευθέριος Σκιαδάς

Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αντιδήμαρχος Αθηναίων, 
δημοσιογράφος και συγγραφέας, είναι  Γενικός Διευθυντής της καθημερινής Εφημερίδας 
« Εστία » και Πρόεδρος του «Συλλόγου Αθηναίων». Είναι επίσης ισόβιο μέλος της 
Διεθνούς Ενώσεως Ιστορικών του Ολυμπισμού και  μέλος της Ενώσεως Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών για το λογοτεχνικό του έργο, με πλούσια 
συγγραφική δραστηριότητα και πολυάριθμα ιστορικά άρθρα δημοσιευμένα στον 
καθημερινό τύπο, ανέδειξε με πρωτότυπο τρόπο, τόσο ιστορικές πτυχές της ανάπτυξης 
των Αθηνών από το 1834 έως σήμερα, όσο και την ιστορία του θεσμού της τοπικής 
;υτοδιοίκησης στην Ελλάδα, αλλά και την ιστορία του ολυμπιακού κινήματος.  

Nous ne 
pouvons 
pas 
afficher 
l’image.
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Δρ. Ελευθέριος Σκιαδάς

Διετέλεσε επί σειρά ετών αιρετός του Δήμου Αθηναίων διαδραματίζοντας ένα 
ρόλο κλειδί στην προετοιμασία της πόλης των Αθηνών για την υποδοχή και 
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2005  δημιούργησε το Ίδρυμα 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, οργανώνοντας ένα κίνημα εθελοντών και 
δημιουργώντας ένα πρότυπο δίκτυο κοινωνικών δομών, όπως το κοινωνικό 
παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο και το ξενοδοχείο των αστέγων. 

Διατελεί, τέλος, Έφορος και οργανωτής του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου 
Αθηναίων και υπεύθυνος του τμήματος Αρχειακών Μελετών κι Εκδόσεων του 
«Μουσείου της πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου Ευταξία». 
Moderateur  Dr. Ina Piperaki



«Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ευρωπαϊκή δέσμευση και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα»

« Conférence sur l’avenir de l’Europe : engagement européen et droits de 
l’Homme ».
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Καθηγήτρια στο Τμήμα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Σχολής επιστημών 
οικονομίας και δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Paris Ι – Panthéon - Sorbonne. Είναι επίσης αρχιτέκτων μηχανικός του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον χωροταξικό και πολεοδομικό 
σχεδιασμό  του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon - Sorbonne. 

Είναι εξειδικευμένη σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος (ΕΙPA, Maastricht, 
NL), θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού και τοπικής ανάπτυξης. Έχει συντονίσει πολλά 
ευρωπαϊκά έργα και οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ευρωπαϊκή 
χωροταξική ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
εστιάζονται σε ζητήματα βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, καθώς και 
κλιματικής αλλαγής, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και θαλάσσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Καθ. Στέλλα Σοφία Κυβέλου
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Καθ. Στέλλα Σοφία Κυβέλου

Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, χρονικογράφος στα ηλεκτρονικά μέσα και ομιλήτρια σε 
πολλές διασκέψεις και συνέδρια, έχει τιμηθεί από τη γαλλική Κυβέρνηση ως «Ιππότης 
του Τάγματος των Palmes Académiques». Σήμερα θεωρείται ειδήμων πάνω στη λεκάνη 
της ανατολικής μεσογείου, για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα MSP (DGMARE/CINEA). 

Διετέλεσε υποδιευθύντρια του πανεπιστημιακού της Τμήματος και ειδική σύμβουλος του 
υπουργείου θαλάσσιων υποθέσεων και νησιωτικής πολιτικής. Είναι, τέλος, Πρόεδρος της 
ελληνογαλλικής et της διεθνούς ΜΚΟ «SDMED Observa-on, Planning & Eco-Innova-on», 
και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της OING «EUROPA», με 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Moderateur  Dr. Ina Piperaki



«Κλιματική, κοινωνική και πολιτιστική ανθεκτικότητα: ευρωπαϊκές 
προκλήσεις»

« Résilience climatique, sociale et culturelle : quels enjeux en Europe ? » 
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Commentaires / 
Παρεµβάσεις
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Conclusion / Συµπεράσµατα

• Πρόεδρος του Τεκτονικής Ενώσεως της Ευρώπης

M. Henry Charpentier

• Président de l’Alliance Maçonnique Européenne
M. Henry Charpentier


