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HUBERT REEVES

HUBERT REEVES
«Εκεί όπου ο κίνδυνος,
εκεί και η σωτηρία φύεται»
Συνεχίζοντας την αποκατάσταση του πλανήτη
Ο αστροφυσικός Hubert Reeves, διεθνώς γνωστός
ως εξαιρετικός επιστήμονας αλλά και ως στοχαστής
της σύγχρονης εποχής και έντονα στρατευμένος
οικολόγος, θα παρουσιάσει, στην έναρξη του
φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις 2014, μια ομιλία όπου
θα συναντηθούν η αστρονομία και η οικολογία.
Έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
του στη μελέτη της γέννησης και της ιστορίας του
σύμπαντος στη NASA, στο Πανεπιστήμιο Paris 7,
στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS)
της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ,
ο Hubert Reeves ενδιαφέρεται πλέον για το
μέλλον του πλανήτη μας. Ο Reeves, ανθρωπιστής
επιστήμονας, πρόεδρος της οργάνωσης «Humanité
et biodiversité» προωθεί μια ηθική που σέβεται
τους έμβιους οργανισμούς και μια «πράσινη
αφύπνιση» που συμφιλιώνει την ιστορία της
ανθρωπότητας με την ιστορία του σύμπαντος.
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HUBERT REEVES
« Là où croît le péril…
croît aussi ce qui sauve »
Poursuivre la restauration de la planète
L’astrophysicien Hubert Reeves, connu sur la scène
internationale comme scientifique hors pair mais
également penseur des temps modernes et militant écologiste très engagé, ouvrira le festival « Les
Rencontres de la Terre 2014 » par une conférence
à la croisée de l’astronomie et de l’écologie. Après
avoir consacré la plus grande partie de sa vie à
l’étude de la naissance et de l’histoire de l’univers
à la NASA, à l’université Paris 7, au CNRS en France
et à l’université de Montréal, Hubert Reeves s’intéresse désormais à l’avenir de notre planète. Président de l’association « Humanité et Biodiversité »,
il promeut une éthique du respect du vivant et un
« réveil vert » qui doit réconcilier l’histoire de l’humanité avec celle de l’univers.
Introduction : Eleni Hatzichristou, chercheuse associée
à l’Observatoire national d’Athènes.
Modérateur : Périclès Vassilopoulos, journaliste
Traduction simultanée
Entrée libre
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