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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 125- Αθηνα
Πρόγραμμα Ε’ Κλεισθενίων
15-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2521 μ.Δ.μ.Κ. (μετά Δημοκρατικές Μεταρρυθμίσεις
Κλεισθένη)
Α. : Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 – Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας.
Πνύκα ( Κιόσκι Άμεσης Δημοκρατίας, δίπλα στον Λουμπαδιάρη ) 17:30-19:30
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Εισηγήσεις- Διαβούλευση και Ψηφίσματα στα εξής θέματα:
1) Ενημέρωση για τον θεσμό των Κλεισθενίων και ιστορική αναδρομή 5ετίας (από τον
Γιώργο Λ. Κόκκα, δικηγόρο και συντονιστή του Δημοβουλίου Πολιτών και του Ελληνικού
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας)- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για προοπτικές του Θεσμού.
2) Ανάπτυξη και από κοινού Διαμόρφωση του προγράμματος των φετινών
5ων Κλεισθενίων με θέμα: «πρακτικές εφαρμογές άμεσης δημοκρατίας στην
καθημερινή ζωή» (από τον Γιάννη Διαβάτη, δημοσιογράφο, εκπρόσωπο Οικολόγων
Ελλάδας και γραφείο τύπου Δημοβουλίου Πολιτών) – Δυνατότητες Πρωτοβουλιών
Πολιτών για εφαρμογές Άμεσης Δημοκρατίας στον ίδιο χώρο και ώρα εντός της
εβδομάδας προς παρουσίαση 22/9.
3) Σύνταγμα πολιτών με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας(ανάπτυξη από τους Συντονιστές
Δημοβουλίου Πολιτών των εργασιών και Συμπερασμάτων της διημερίδας «Συνέλευση για
το Μέλλον της Ελλάδας », που κατέληξε στις Συνταγματικές Αρχές της Eλληνικής
Συμπολιτείας – για Ενωμένες πόλεις-κράτη της Ελλάδας, ως αναπτυξιακή απάντηση στην
Κρίση)- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ από παρόντες συμπολίτες μας στα Πλαίσια της
ΔΙΑΡΚΟΥΣ Συνέλευσης για το Μέλλον της Ελλάδας.
4) Αναβίωση και Αποσαφήνιση Στόχων της Σύμπραξης: «Συσπείρωση για (άμεση)
Δημοκρατία». ( Αναφορά από συμμετέχοντες στη σύστασή της στα Γ’ Κλεισθένεια,
πρόπερσι στη Θεσσαλονίκη και Αυτοκριτική Εγχειρήματος ). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ από
παρόντες συμπολίτες μας. Κατάληξη στο ΗΡΩΔΕΙΟ ( παράσταση ΚΑΡΜΕΝ – γιορτή
Άμεσης Δημοκρατίας )
Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ για εφαρμογές Άμεσης Δημοκρατίας στον ίδιο χώρο και ώρα εντός της
εβδομάδας μέχρι:
Γ. Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, - Εορτασμός Ισημερίας και πολιτικών συμβολισμών της.
11:00-14:00 στον Πολυχώρο «Βρυσάκι»
(Βρυσακίου 12, πίσω από Στοά του Αττάλου, Θησείο) σε συνεργασία με το Fringe Festival
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Εισηγήσεις Συμπολιτών και Διαβούλευση στα εξής θέματα:
1) Κοινότητες Άμεσης ΔΡΑσης – Κ.Α.Δ.Ρ.Α., Ανάπτυξη των δυνατοτήτων δραστικών
συλλογικών παρεμβάσεων των πολιτών στην καθημερινότητά μας σε διάφορους τομείς
αναγκών των πολιτών.
2) Από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, Διακίνηση φθηνών ποιοτικών γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων με δίκτυα διανομής χωρίς μεσάζοντες.
3) Σύγχρονες τεχνολογίες στην υποστήριξη καθημερινών μορφών και εφαρμογών
άμεσης δημοκρατίας, Δυνατότητες δημιουργίας μιας Σύγχρονης Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης με Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών, ως απάντηση του
Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας στο κλείσιμο της Ε.Ρ.Τ.
4) Από τις δικτυακές κοινότητες ειδικών ενδιαφερόντων στις κοινότητες οικονομικής και
κοινωνικής αλληλεγγύης συμπολιτών, Δυναμική των Ομαδοποιήσεων Πολιτών Ειδικών
Ενδιαφερόντων που αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο.
5) Το ελληνικό εγχείρημα εναλλακτικών μορφών τουρισμού «Alter ego», ως μια
συνεταιριστική μορφή ανάπτυξης ειδικών ομάδων τουριστών και των συνεταίρων του
εγχειρήματος, Αναφορά στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή που έγινε τον Αύγουστο 2013 στις
Καβουρότρυπες Σιθωνίας στη Χαλκιδική με την θεματική Ομάδα: Εκπαίδευση Άμεσης
Δημοκρατίας- Το παράδειγμα του SUMMERHILL στη Βρεττανία.
6)
Κλείσιμο εργασιών 5ων Κλεισθενίων με γιορτή άμεσης δημοκρατίας και συμπόσιο
σε παρακείμενο μεζεδοπωλείο.

H Θεματολογία αυτή μπορεί, πριν από την παρουσίασή της στο «Βρυσάκι», να τύχει
ειδικότερης επεξεργασίας πριν από την Κυριακή 22/9 με την ίδια σειρά κατά τις έξι
καθημερινές, τα απογεύματα που μεσολαβούν από την έναρξη μέχρι το τέλος των Ε’
ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΩΝ, στον ίδιο χώρο και ώρα εντός της εβδομάδας, δηλαδή στην Πνύκα
(Κιόσκι Άμεσης Δημοκρατίας, δίπλα στον Λουμπαδιάρη ) 17:30-19:30 από ενδιαφερόμενους
πολίτες για τον πληρέστερο κατ’ ‘ετος εορτασμό της Άμεσης Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
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