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Δελτίο Τύπου 

«Στρογγυλό Τραπέζι: Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό» 

         

 

          5.12.2019 

  

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πραγματοποίησε με επιτυχία ανοιχτή συζήτηση με θέμα: 

«Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό», τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 

2019, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας».  

Με ισχυρή την πεποίθηση ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν αφορούν μόνο τους 

επιστήμονες και δεν πρέπει να περιορίζονται στους τέσσερεις τοίχους ενός εργαστηρίου, 

στόχος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ήταν να συνομιλήσει με το κοινό που 

παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και τα απτά 

αποτελέσματά της στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.  

 

Καταξιωμένοι εκπρόσωποι του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου καθώς και 

κυβερνητικά στελέχη συμμετείχαν στη συζήτηση παρουσιάζοντας τις εμπειρίες τους και 

υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά. Οι 

τοποθετήσεις και τα ερωτήματα που εκφράστηκαν από τους παρευρισκόμενους 

οδήγησαν σε έναν γόνιμο διάλογο από τον οποίο προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα 

για τα μέχρι τώρα θετικά βήματα αλλά και για τα περιθώρια και τους τρόπους βελτίωσης 

της επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητικού χώρου και του ευρύτερου κοινού.  
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Συμμετείχαν:  

 Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, κ. Γιάννης 

Μαστρογεωργίου 

 Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΙΕ, κ. Βασίλειος Γρηγορίου  

 Η Επικ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Ιωάννα 

Τζουλάκη  

 Το Μέλος Δ.Σ. της Pharmathen, κ. Νέλλη Κάτσου 

 

Τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος, κ. Γιάννης Δάρρας, ενώ η εκδήλωση 

μεταδόθηκε ζωντανά και υπάρχει διαθέσιμη εδώ: https://youtu.be/ksf3dvDzGVY. 

 

https://youtu.be/ksf3dvDzGVY

