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«Σε 100 χώρες, 100 πολίτες θα εκφράσουν ταυτόχρονα τη γνώμη τους για τα 

κρίσιμα ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Μία παγκόσμια δημόσια 

διαβούλευση!» 

François Hollande 

Πρόεδρος της Γαλλίας 

 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ  

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Από το πρωί της 6ης Ιουνίου 2015, Ημέρα Περιβάλλοντος, 

ξεκινώντας από την περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού και 

καταλήγοντας το απόγευμα στις δυτικές ακτές της Αμερικής, 

χιλιάδες πολίτες θα συμμετάσχουν στην παγκόσμια 

διαβούλευση/ευαισθητοποίηση για το κλίμα και την ενέργεια. 

Οι πολίτες θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σε 30 

κρίσιμα ερωτήματα, αφού έχουν λάβει σχετική αντικειμενική 

ενημέρωση και έχοντας συζητήσει δημόσια με τους συμπολίτες 

τους.  

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα 

παρουσιαστούν στους υπεύθυνους για τη χάραξη της 

περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής ενώ θα παρουσιαστούν 

και στην 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή στο Παρίσι (COP21) τον Δεκέμβριο του 2015.  

 



1 ΜΕΡΑ, 100 ΧΩΡΕΣ, 10.000 + ΠΟΛΙΤΕΣ 

Το Word Wide Views για το Κλίμα και την Ενέργεια θα δώσει την 

ευκαιρία να κοινοποιηθούν οι απόψεις των πολιτών από 100 

χώρες στις κυβερνήσεις και τους δημόσιους φορείς, τα Ηνωμένα 

Έθνη, τους τοπικούς φορείς, ενδιαφερόμενα μέρη και εταιρείες, 

συμβάλλοντας στην παγκόσμια δημοκρατία και στη δημόσια 

συζήτηση για την κλιματική αλλαγή.  

Οι εκφρασμένες απόψεις των πολιτών στα κρίσιμα θέματα του 

κλίματος και της ενέργειας θα ισχυροποιήσουν τις αποφάσεις που 

θα ληφθούν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή στο Παρίσι (COP21), οι οποίες με τη σειρά τους θα 

επηρεάσουν τις ζωές των πολιτών όλου του κόσμου. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το WWViews για το Κλίμα και την Ενέργεια συνδιοργανώνεται από: 

 την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 

 το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περι-
βάλλοντος, 

 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. 
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην 
Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου. 

 

Με την υποστήριξη:  

 της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, 

 του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και 

 της Commission nationale du débat public της Γαλλίας.  

 

 



Διεθνώς υποστηρίζεται από:  

 τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή, 

 την Κυβέρνηση της Γαλλίας,  

 την Commission nationale du débat public, 

 το Missions publiques και  

 το Danish Board of Technology. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το WWViews για το Κλίμα και την Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί 

στις 6 Ιουνίου 2015, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, και 

μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών. Η 

διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ., και θα 

υποστηρίζεται με αναψυκτικά-καφέ και ελαφριά γεύματα.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν άμεσα το 

ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση athens.wwviews@gmail.com. Η 

τελική επιλογή θα γίνει ώστε οι συμμετέχοντες να αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, ενώ θα υπάρξει 

συμβολική αποζημίωση για έξοδα κίνησης (30 Ευρώ).   

Περισσότερες πληροφορίες στο athens.wwviews@gmail.com, στα 

τηλέφωνα 2103202846, 2103623861 και από το AthensWWViews 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
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