Την Τετάρτη 11/11/15 γιορτάζουμε τα 4 χρόνια από την ίδρυση του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ που έγινε στην Πνύκα την 11/11/11.
Αποφασίσαμε να τιμήσουμε την επέτειό μας με επίσκεψη στον ίδιο ιστορικό χώρο της
ίδρυσής μας στις 16:00.
Στις 17:30, θα γίνει εκδήλωση στο Roof Garden (11ος όροφος) του ξενοδοχείου
DORIAN INN ( Πειραιώς 19), κοντά στην Ομόνοια με θέμα την πορεία και τις
προοπτικές του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Αμέσως μετά, θα συνεχίσουμε δίπλα, συμμετέχοντας ενεργά στην πολύ
ενδιαφέρουσα εκδήλωση της σημαντικής Οργάνωσης ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0, που διοργανώνει
την εξαιρετική και σχετική με τα ζητούμενά μας αυτή δραστηριότητα, όπου
κληθήκαμε να παραστούμε και να μιλήσουμε παρουσιάζοντας το ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΛΙΤΩΝ και τον Οδικό Χάρτη του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας για τη
Συντακτική Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της 5ης Ιουλίου 2016 και τη διαδικασία εκπόνησης
του Συντάγματος των Ελλήνων Πολιτών που ξεκινούν οι Ελληνικές Κοινότητες την 15η
Ιανουαρίου 2016.
Προσκαλείστε όλοι και παρακαλούμε να προωθήσετε την πρόσκληση αυτή στους
ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας !

Σας παραθέτουμε επίσης την πρόσκληση της Οργάνωσης ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Συστατικά για την ∆ημοκρατία από την Ισλανδία στην Ελλάδα
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 στις 19.30 στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια)
Προβολή ντοκιμαντέρ "Blueberry Soup"
Παρουσίαση πρωτοβουλιών πολιτών - Ανοιχτή συζήτηση
Blueberry Soup: ισλανδική συνταγή από βατόμουρα με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθάει στην ανανέωση του οργανισμού.
Το ντοκιμαντέρ Βlueberry Soup της Eileen Jerrett παρουσιάζει το κοινωνικό φαινόμενο της Ισλανδίας που, μετά την οικονομική
κατάρρευση, δημιούργησε ένα νέο Σύνταγμα για τη χώρα, από τους πολίτες, για τους πολίτες.
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου από τις 19:30 στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5 Ομόνοια) πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ
Blueberry Soup, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας που αναδεικνύει σχετικές πρωτοβουλίες πολιτών σε οκτώ χώρες.
Μετά τη Σκωτία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Αυστρία, η “ισλανδική συνταγή” παρουσιάζεται στην Αθήνα.
Ελληνικές πρωτοβουλίες πολιτών παρουσιάζουν τη δράση τους και η σκηνοθέτιδα βιντεοσκοπεί ανοιχτή συζήτηση με το κοινό,
καθώς αναζητούνται τα συστατικά της ∆ημοκρατίας και οι δυνατότητες επαναπροσδιορισμού της σήμερα, στην Ελλάδα και
ευρύτερα.
Πάρε μέρος!
Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής.
Ενημερώστε φίλους και γνωστούς μέσω του facebook event
Kατεβάστε το δελτίο τύπου μέσω του media kit
ANAΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19:30 - 20:00 Παρουσίαση πλατφόρμας πολιτικής καινοτομίας Πολιτεία 2.0 και σχετικών πρωτοβουλιών πολιτών για τη
συμμετοχική διακυβέρνηση και τη συνταγματική αλλαγή στην Ελλάδα
20:00 - 21:00 Προβολή ντοκιμαντέρ “Blueberry Soup:
Πώς η Ισλανδία άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την πολιτική”
(στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)
21:30 - 22:00 Ανοιχτή συζήτηση και βιντεοσκόπηση απόψεων με τη σκηνοθέτιδα Eileen Jerret (στα αγγλικά με άτυπη διερμηνεία
στα ελληνικά εφόσον χρειαστεί)
22:00 - 00:00 Συζητήσεις στο bar του Ρομάντσο

Γιώργος Λ. Κόκκας
Συντονιστής του
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…γιατί το μέλλον της χώρας είναι στα χέρια μας!

