
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Τσίγκου Α. - Βλαχαντώνη Γ.

ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Ενεργοί Πολίτες προστατεύουν 
την Παραλία Ασπροπύργου με μεθοδολογικό εργαλείο την Εννοιολογική Χαρτογράφηση»



Ο ενεργός πολίτης
είναι ο υπεύθυνος πολίτης
είναι ενημερωμένος 
ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
εκφράζει την άποψή του
συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία
είναι αυτός που είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του
ενημερώνεται για τα κοινά
προστατεύει το περιβάλλον
διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο
σέβεται τη διαφορετικότητα
ενεργεί

Για να είναι όμως κάποιος ενεργός πολίτης
χρειάζεται να είναι ενημερωμένος
χρειάζεται να είναι καταρτισμένος
χρειάζεται να ξέρει πού και πώς να συμμετάσχει
χρειάζεται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση ώστε
να διευρύνει τις επιλογές του
να έχει στήριγμα στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
να προωθεί την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο



Ένα project για Ενεργούς πολίτες 

http://kristifolia.wix.com/enpolites-project#!project/c24f1

http://kristifolia.wix.com/enpolites-project�
http://kristifolia.wix.com/enpolites-project�
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http://atenistas.org/

http://atenistas.org/�


http://atenistas.org/xartipage/

Πρότεινε δράση!
Γράψτε ένα σχόλιο
Δεν τα ξέρουμε κι όλα! Ίσως έχεις μια ιδέα 
που δεν έχουμε σκεφθεί εμείς. Στείλε μας 
τώρα την ιδέα σου για μελλοντικές δράσεις! 
Η πόλη θα σε ευγνωμονεί!

http://atenistas.org/proteine/

http://atenistas.org/2013/12/04/xenonasmellon/

http://atenistas.org/2013/07/02/piano/

http://atenistas.org/2013/12/05/paixnidia/

http://atenistas.org/2013/10/24/polygono/

http://atenistas.org/2013/05/28/feronfylis/

http://atenistas.org/proteine/�




OpenWalk1: ένας περίπατος σε 
άγνωστες βιοτεχνίες/καταστήματα 

της πόλης





Αισθητικές παρεμβάσεις 
σε δημόσιους χώρους







Μια συλλογική προσπάθεια 100 ατόμων κι 
ένα ολοκαίνουργιο παρκάκι στα Σεπόλια



http://www.peliti.gr/

http://www.peliti.gr/�


Υπεράσπιση των δικαιώματων των αγροτών 

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Σαϊνατούδης | 04 Δεκέμβριος 2013 

Κινητοποίηση για την υπεράσπιση των δικαιώματων των αγροτών

ΓΙΑ ΝΑ χρησιμοποιούν και να ανταλλάσουν ελεύθερα τους σπόρους τους 
και τα εκτρεφόμενα ζώα τους και να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες 
τις διαθέσιμες ποικιλίες φυτών.

http://www.peliti.gr/index.php?view=article&catid=126%3Avia-campesina&id=374%3Avia-campesina&format=pdf&option=com_content&Itemid=123&lang=el�
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Εκστρατεία για την ελευθερία των σπόρων 

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Σαϊνατούδης | 04 Δεκέμβριος 2013 

Συμμετέχετε στην εκστρατεία για την ελευθερία των σπόρων
http://www.seedfreedom.eu/en/

Η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την “Εμπορία των σπόρων” είναι μια 
απειλή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Δημοκρατία.
Συμμετέχετε στη Δήλωση των Ευρωπαίων Πολιτών για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ 
ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Η Δήλωση των Πολιτών ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2013 – επέτειο της γέννησης 
του Γκάντι. 

http://www.peliti.gr/index.php?view=article&catid=53%3Aseedfree&id=373%3Aypografes2013&format=pdf&option=com_content&Itemid=54&lang=el�
http://www.peliti.gr/index.php?view=article&catid=53%3Aseedfree&id=373%3Aypografes2013&format=pdf&option=com_content&Itemid=54&lang=el�
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Κατεβάστε ελευθέρα το Εγχειρίδιο για τη συλλογή και
τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών για προσωπική 
χρήση

http://www.peliti.gr/images/pdf/egxeiridio_peliti_2008/egxeiridio_peliti_2008.pdf�
http://www.peliti.gr/images/pdf/egxeiridio_peliti_2008/egxeiridio_peliti_2008.pdf�


14η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής 
Ντόπιων Ποικιλιών
Στη γη του Πελίτι, στο Μεσοχώρι του 
Δήμου Παρανεστίου στο Ν. Δράμας, 
Σάββατο 26 Απριλίου 2014 από τις 10:30 
το πρωί ως της 4:00 το απόγευμα.

http://www.peliti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=315%3Aseedfestival2014&catid=2%3Apanelladiki&Itemid=4&lang=el�
http://www.peliti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=315%3Aseedfestival2014&catid=2%3Apanelladiki&Itemid=4&lang=el�


http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/�
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Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σκοπός της σελίδας μας είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση πάνω 
σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, οι 

κοινωνικές δράσεις, η ψυχαγωγία καθώς και σε άλλα θέματα 
κοινωνικού ενδιαφέροντος και προβληματισμού.

Η ομάδα μας η οποία στελεχώνεται από κοινωνικούς επιστήμονες 
και ταυτόχρονα ενεργούς πολίτες προτείνει λύσεις και διεξόδους σε 

καίρια ζητήματα της κοινωνίας, συνδυάζοντας την επιστημονική 
κατάρτιση με την κοινωνική ευαισθησία.

Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα μας και ελπίζουμε μέσα από τη 
δουλειά μας να φανούμε χρήσιμοι σε καθέναν απο εσάς

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2013/03/blog-post_5741.html�
http://2.bp.blogspot.com/-KgbEPmsG5mU/UUNLqpy7diI/AAAAAAAAAMQ/p41QAbrIbk4/s1600/%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2598%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25993.JPG�


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ώρες:10.00-14.00

Φέρτε ότι βιβλία θα θέλετε να χαρίσετε και να πάρετε 
άλλα.Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για όλους.

Για τα παιδιά θα γίνει δράση με επιτραπέζια και 
κατασκευές.Τα παιδιά που δεν ήρθαν το καλοκαίρι θα 

πάρουν ένα δείγμα των δράσεων, ενώ θα 
ενημερωθούν και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και τις δράσεις του χειμώνα.
Διεύθυνση:Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης, δίπλα από 

το παλαιό Φρουραρχείο-Κόμβο Αλληλεγγύης

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2013/09/blog-post_1851.html�
http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2013/09/blog-post_1851.html�
http://content-mcdn.e-go.gr/filesystem/images/20130125/engine/newego_LARGE_t_641_105906184_type11885.jpg�
http://content-mcdn.e-go.gr/filesystem/images/20130125/engine/newego_LARGE_t_641_105906184_type11885.jpg�


http://mki-ellinikou.blogspot.gr/

http://www.youtube.com/watch?v=1JfLTyIlcq4

Παρουσίαση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού

http://content-mcdn.e-go.gr/filesystem/images/20130125/engine/newego_LARGE_t_641_105906184_type11885.jpg�
http://mki-ellinikou.blogspot.gr/�
http://www.youtube.com/watch?v=1JfLTyIlcq4�


Επικοινωνήστε μαζί μας:
email: mkiellinikou@gmail.com

Τηλέφωνο Γραμματείας
210-9631-950
ΠΡΩΙ/ΜΕΣΗΜΕΡΙ:
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ/ΒΡΑΔΥ:
(ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-20:00)
(ΤΡΙΤΗ 14:00-20:00)
(ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-20:00)
(ΠΕΜΠΤΗ 14:00-20:00)
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-19:00)

Οι ανάγκες που έχουμε ΕΔΩ

Έκτακτη έκκληση ΕΔΩ

Οδηγίες για τους ασθενείς μας ΕΔΩ

Διεύθυνση Ιατρείου:
Εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης, 200μ μετά την Τροχαία 
Ελληνικού στο αριστερό σας χέρι., ακριβώς δίπλα από το 
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού.

http://content-mcdn.e-go.gr/filesystem/images/20130125/engine/newego_LARGE_t_641_105906184_type11885.jpg�
mailto:mkiellinikou@gmail.com�
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Διεύθυνση για την αποστολή δεμάτων:
"ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού
(εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Ελληνικού)
Ελληνικό - Αττική
ΤΚ16777"

Για να μας βρείτε στον χάρτη κάντε κλικ ΕΔΩ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε το ιστορικό αλλά και τους 
στόχους του ιατρείου μας

Χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα ΕΔΩ

Πως θα έρθετε στο ιατρείο μας με λεωφορείο αλλά και 
ΜΕΤΡΟ ΕΔΩ

Facebook σελίδα ΕΔΩ

Twitter ΕΔΩ

Φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ

http://content-mcdn.e-go.gr/filesystem/images/20130125/engine/newego_LARGE_t_641_105906184_type11885.jpg�
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Σελίδες για διερεύνηση με στόχο την κατασκευή ΕΧ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ομιλία της Δρ Βαντάνα Σίβα* στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα

http://kristifolia.wix.com/enpolites-project#!project/c24f1

http://atenistas.org/2013/11/19/marasli/

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE
%9F%CE%99%20%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9
5

http://www.peliti.gr/

http://www.politis-europe.com/cgibin/hweb?-A=2017&-V=events
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Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Υλικό προς αξιοποίηση

Για άλλη μια χρονιά η παιδαγωγική ομάδα του MEdIES, σε συνεργασία με τους 
εισηγητές της ημερίδας συγκέντρωσαν και προτείνουν εκπαιδευτικό υλικό 
κατάλληλο προς αξιοποίηση για τη φετινή χρονιά.

Εισαγωγική παρουσίαση (Βίντεο 3min 2sec)
• i. Κατάλογος Φορέων
• ii. Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά για την Εκπαίδευση για τους Ενεργούς 

Πολίτες και τα ανθρώπινα δικαιώματα
• iii. Μικρά video clip κ μουσικά τραγούδια (π.χ. YouTube κ.α.)
• iv. Κατάλογος ταινιών
• v. Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού

• ΑΠΟ http://kristifolia.wix.com/enpolites-project#!psifiakes-piges/c1ttv
• Ενεργός Πολίτης
• Εφημερίδα της Ε.Ε: Πολίτης
• Ενεργός Πολίτης: ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
• Ευρωπαϊκή χρονιά ενεργού πολίτη

http://www.medies.net/_uploaded_files/desd_citizenship_2013/c_01_lista_forewn.pdf�
http://www.medies.net/_uploaded_files/desd_citizenship_2013/c_02_lista_ylikou.pdf�
http://www.medies.net/_uploaded_files/desd_citizenship_2013/c_02_lista_ylikou.pdf�
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