
 

 

Aγαπητοί Φίλοι,

Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τη διαδραστική εκδήλωση
προβολής του εθελοντισµού Περιοδεία του Ευρωπαϊκού Έτους
Εθελοντισµού (“The Tour”). Συµµετέχει και η MOnuMENTA στη
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τους Atenistas, Παγουρίστας,
Μινωίστας και Pire-Active. Θέµα της συζήτησης που θα γίνει την
Παρασκευή 18 Μαρτίου, στις 6µ.µ. “Προτάσεις και τρόποι
παρέµβασης στο αστικό περιβάλλον µέσω του εθελοντισµού”.

Πότε: 17 Μαρτίου - 23 Μαρτίου 2011, καθηµερινά
µεταξύ 11:00 και 20:00 και µεταξύ 11:00 και 21:00 τα
σαββατοκύριακα
Πού: Τεχνόπολις Δήµου Αθηναίων, (Πειραιώς 100,
Γκάζι), στάση µετρό «Κεραµεικός»
Πώς: Με τη συµµετοχή 100 εθελοντικών οργανώσεων
και πλήθους εθελοντών

και την

ΟΙΚΟΓΙΟΡΤΗ, 20 Μαρτίου 2011, στη Δηµοτική Αγορά της
Κυψέλης (από τις 10 π.µ.)
Η ΟΙΚΟΓΙΟΡΤΗ διοργανώνεται µε στόχο να αναδείξει τις ιδέες και τις
πρακτικές ενός αυτοοργανωµένου, αλληλέγγυου και βιώσιµου κόσµου,
που βασίζεται στην αυτάρκεια και τη συνεργασία. Ενός κόσµου, που
σέβεται τη φύση του, και προσδιορίζει τις ανάγκες του µέσα στα όρια
που καθορίζονται από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Σε αυτό
το πλαίσιο, οι ατοµικές και συλλογικές πρωτοβουλίες συναντιούνται σε
µια ολοήµερη γιορτή στις 20 Μαρτίου, στη Δηµοτική Αγορά της
Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42). Σκοπός είναι να προωθήσουν τη
δηµιουργία δοµών αλληλέγγυας οικονοµίας και την ανταλλαγή
γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κάλυψη των
βασικών µας αναγκών, για ένα µεγαλύτερο βαθµό αυτάρκειας στην
καθηµερινή µας ζωή. Η γιορτή θα περιλαµβάνει έκθεση και πώληση
προϊόντων, ενηµερωτικές συζητήσεις, δραστηριότητες για παιδιά,
συναυλίες και πρακτικά εργαστήρια, µέσα από τα οποία,
χειροτέχνες και µεταποιητές θα µοιράζονται τις γνώσεις και τις
δεξιότητες τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πρακτικά εργαστήρια
12:00-13:30 Παρασκευή ψωµιού
14:00-15:30 Σπιτικό φαρµακείο από βότανα
16:00-17:30 Παρασκευή µαρµελάδας και γλυκού του
κουταλιού
Συζήτηση
18:00-20:00 Για τον έλεγχο στην τροφή µας
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Δρώµενα
14:00-15:00 Θέατρο δρόµου “Τσίρκο Κουκουµπάγιαν”
17:30-18.30 Παιχνίδι για παιδιά “Λαχανοµπερδέµατα και
όµορφα µαγειρέµατα”
Ζωντανή µουσική
20:00 QUILOMBO, βραζιλιάνικα κρουστά
21:30 SAZMAN, µουσική από τα Βαλκάνια

***********************************

Dear Friends,

since 2011 is the European Year of Volunteering don't miss the
interactive events of "The Tour" in Athens, 17-23 March 2011, in Gazi.
MOnuMENTA participates in the events on Friday 18th, at 6 pm in a
round table discussion on "Suggestions and ways of intervention in the
urban environment through volunteering". 

Also, we recommend attending the Ecocelebration, 20 March 2011,
Kypselis' Market, from 10 a.m

***********************************

Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter του
MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο βιβλίο
διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην περίπτωση που
δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.

If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you don't wish
to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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