
Συνέδριο EUROGEO-2022
“RE-VISIONING GEOGRAPHY FOR SUSTAINABILITY IN THE POST-COVID ERA”

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση  Γεωγράφων  (EUROGEO  ),  σας  προσκαλεί να  συμμετέχετε  στο
ετήσιο  συνέδριο  EUROGEO-2022  το  οποίο  φέτος  θα  διεξαχθεί  στους  χώρους  του
Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Μυτιλήνη 5-6 Μαΐου 2022. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να γνωρίσετε επιστήμονες σχετικούς με τη Γεωγραφική Επιστήμη οι οποίοι θα συνευρεθούν
στη  Μυτιλήνη,  για  να  συζητήσουν  και  να  παρουσιάσουν  επιστημονικές  εργασίες  για  τις
ακόλουθες γενικές θεματικές περιοχές:

 Πώς ανταποκρίνονται οι γεωγράφοι, τα πανεπιστήμια, οι εταιρείες και η εκπαίδευση
στους  Στόχους  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  (SDGs)  και  στις  σύνθετες  προκλήσεις  στο
πλαίσιο της πανδημίας COVID19;

 Ποιος είναι ο ρόλος της Γεωγραφίας στο τοπίο των χωρικών τεχνολογιών και των
ανοιχτών δεδομένων και πώς μπορούν αυτά να βοηθήσουν στην επίτευξη SDG;

 Πώς τοποθετούνται  οι  νέες  οικολογικές  προκλήσεις  ενόψει  μιας  μετα-πανδημικής
Παγκόσμιας Αλλαγής;

 Πώς  μπορούμε  να  εξερευνήσουμε  νέα  εκπαιδευτικά  πλαίσια  και  πόρους  για  τον
μετασχηματισμό προς τη βιωσιμότητα των κοινωνικο-οικολογικών συστημάτων;

 Ποια  εννοιολογικά  πλαίσια  και  στρατηγικές  μπορούν  να  συμβάλουν  στην
οικοδόμηση κοινωνιών που βασίζονται στην ανθρώπινη ευημερία και τη φροντίδα
της φύσης;

Σας περιμένουμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου ή/και να συμμετέχετε με
κάποια παρουσίαση στο ευρύτερο πλαίσιο των παραπάνω επιστημονικών ερωτημάτων.

Hashtag συνεδρίου: #eurogeo22_lesvos

Σελίδα συνεδρίου:  https://www.eurogeography.eu/conferences/lesvos-2022/



Conference EUROGEO-2022
“RE-VISIONING GEOGRAPHY FOR SUSTAINABILITY IN THE POST-COVID ERA”

The  European  Association  of  Geographers  (EUROGEO), invites  you  to  the  annual
conference  “EUROGEO-2022”  which  will  be  held  this  year  at  Mytilene,  Lesvos  island,
Greece between 5-6 of  May 2022.  It’s  a  great  opportunity  to  meet  scientists  of  relevant
disciplines with Geography who will meet in Mytilene this year to discuss and present on the
following broad scientific topics

 How do geographers, universities, companies and education respond to Sustainable
Development Goals and complex challenges in the context of the COVID pandemic? 

 What is the role of Geography in the landscape of spatial technologies and open data
and how can these assist in achieving SDGs? 

 How new eco-social challenges are positioned in the face of a post-pandemic Global
Change? 

 How can we explore novel educational contexts and resources to transform towards
sustainability of socio-ecological systems? 

 What  conceptual  frameworks  and strategies  can  contribute  to  the  construction  of
societies based on human welfare and the care of nature? 

We look forward to welcome you in attending EUROGEO-2022 and/or present your work in
the wider context of the above scientific questions.

Conference Hashtag: #eurogeo22_lesvos
Conference website:  https://www.eurogeography.eu/conferences/lesvos-2022/
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