
                                            13 – 19 Νοεµβρίου 2014
                                             Συµµετοχική ∆ηµοκρατία :

                                             «Μοιράζοµαι - Προτείνω - Αποφασίζω» 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
    

1) ∆ιαγωνισµός δοκιµίου µε θέµα:   «  Συµµετοχική ∆ηµοκρατία:Μοιράζοµαι - Προτείνω - Αποφασίζω  »   

      Στο διαγωνισµό θα συµµετέχουν µαθητές Λυκείου και τα τρία καλύτερα δοκίµια θα βραβευτούν σε 
εκδήλωση, που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε ηµεροµηνία, που θα 
ανακοινωθεί από το ∆ήµο Χανίων µέσα στον ∆εκέµβριο. 

      Τα δοκίµια θα πρέπει να έχουν έκταση από 800 έως 1.000 λέξεις και να σταλούν είτε   ηλεκτρονικά 
µέσω mail: politismos@chania.gr , είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ήµος Χανίων, Γραφείο Πολιτισµού
& Μουσικής Παιδείας, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,73135 µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2014. Έπαθλα: 1oς 
νικητής : tablet, 2ος νικητής: βιβλίο, 3ος νικητής: βιβλίο.

2) Προβολή κινηµατογραφικής ταινίας: «  Υπόθεση Γκαλιντέζ»  

      Προβολή ταινίας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου το Σάββατο 15 Νοεµβρίου 2014, ώρα: 
20.00 µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

3) Εικονικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µαθητές: «   Έχεις φωνή...µίλα!»   

Σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κάθε Γυµνάσιο του ∆ήµου Χανίων θα 
εκλέξει έναν αντιπροσώπο, ο οποίος θα συµµετέχει σε εικονικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που θα λάβει χώρα 
στο ∆ηµαρχείο Χανίων παρουσία των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2014, 
ώρα:11.00.   

   4) Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα:   «  Συµµετοχική ∆ηµοκρατία:Μοιράζοµαι - Προτείνω -   
Αποφασίζω  »     µε παράλληλη απόδοσή της στη νοηµατική γλώσσα  

    Τρεις διακεκριµένοι επιστήµονες και δηµοσιογράφοι:

α) ο Στέλιος Κούλογλου: ∆ηµοσιογράφος, 

β) ο Γιώργος Παπακωνσταντής: ∆ιδακτωρ Πολιτικής Κοινωνιολογίας,Πρώην σύµβουλος της Μόνιµης 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε και 

γ)ο Αντώνιος Γεωργούλας: Καθηγητής στον  Τοµέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών 
Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

θα συµµετέχουν σε συζήτηση σχετική µε την ανάλυση του θέµατος και ταυτόχρονα θα γίνεται 
«µετάφραση» της συζήτησης στη νοηµατική γλώσσα στο ∆ηµαρχείο Χανίων την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου 
2014, ώρα: 20:00. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο δηµοσιογράφος Ματθαίος Φραντζεσκάκης.

5)Έ  κθεση  παλαι  ώ  ν   αντικειµένων   &   φωτογραφιών     στα Κ.Α.Π.Η.  

Τα Μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων θα µοιραστούν 
την εµπειρία τους µε τους µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων µε συζητήσεις και έκθεση παλαιών 
αντικειµένων από χρόνια που η Συµµετοχική ∆ηµοκρατία απουσίαζε εντελώς από την Ελλάδα από 17 
έως 19 Νοεµβρίου 2014 .  



6) Έκθεση Βιβλίου   στις Βιβλιοθήκες του ∆ήµου Χανίων   µε θέµα: ∆ηµοκρατία.     

α) Την εβδοµάδα από 13 έως 19 Νοεµβρίου 2014 σε ειδικές προθήκες στις Βιβλιοθήκες του ∆ήµου 
Χανίων θα εκτίθενται βιβλία, που θα αναφέρονται στη δηµοκρατία.   

β) Από 13 έως 19 Νοεµβρίου 2014 µπορούν οι δηµότες να δώσουν ένα βιβλίο, µε θέµα τη ∆ηµοκρατία, 
στις Ανταλλακτικές Βιβλιοθήκες του ∆ήµου Χανίων, που είναι τοποθετηµένες σε διάφορα σηµεία της 
πόλης: στην πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς, στην πλατεία ∆ικαστηρίων, στην πλατεία Κουνουπιδιανών και 
στην πλατεία της Σούδας.

7) Ανοιχτή συζήτηση µε κατοίκους συνοικίας: «Πολίτες στο προσκήνιο»

Ανοιχτή συζήτηση µε τους κατοίκους της συνοικίας της Αµπεριάς για τον χαρακτήρα χρήσης του Πάρκου
της Αµπεριάς, Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2014, ώρα: 11.00 στο Πάρκο Αµπεριάς (πίσω από τα σχολεία). Σε 
περίπτωση κακοκαιρίας η συζήτηση θα γίνει στο 4ο Λύκειο Χανίων.  


