
  
 

Πρόσκληση 

Κυρίες και κύριοι, 

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την υιοθέτηση του σύγχρονου ελληνικού συντάγματος. Με αφορμή την επέτειο 
αυτή, το Ινστιτούτο Γκαίτε και το παράρτημα του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Αθήνα διοργανώνουν μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ο ρόλος του πολίτη στο σύγχρονο κράτος». 
Η εκδήλωση επιδιώκει να φωτίσει διάφορες πτυχές της σχέσης πολίτη και κράτους. Θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί 
σας  πώς ένα σύνταγμα μπορεί να παρέχει στους πολίτες δυνατότητες συμμετοχής  και ποια είναι τα στοιχεία που 
συνθέτουν  μια ενεργή δημοκρατία: Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών; Πώς μπορούν να 
κινητοποιηθούν για να αναλάβουν δράση για το κοινό καλό και να συνδιαμορφώνουν ενεργά τα πολιτικά πράγματα;  
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί με Έλληνες και Γερμανούς ομιλητές! 

„Ο ρόλος του πολίτη στο σύγχρονο κράτος“ 

Δημόσια συζήτηση 

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, 7.00 – 9.00 μμ 

Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, Αθήνα 

 

Χαιρετισμοί:  Νικόλ Κατσιούλη, Διευθύντρια του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Αθήνα 

   Dr. Matthias Makowski, Γενικός Διευθυντής του Goethe-Institut Athen 

Ομιλητές: Dr. Gesine Schwan, Πρόεδρος και συνιδρύτρια της HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform 

gGmbH 

Κωστής Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 
 
Robert Misik, Δημοσιογράφος 
 
Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη  

Συντονισμός:  Μαρία Τοπάλη, Μεταφράστρια και ποιήτρια 

Θα χαρούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη διερμηνεία 
στα γερμανικά και στα ελληνικά. Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 
συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και αποστέλλοντάς το με email ή fax. Δεν θα αποσταλεί βεβαίωση λήψης του 
εντύπου.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

 

  
Dr. Matthias Makowski 
Γενικός Διευθυντής του Goethe-Institut Athen 

Nicole Katsioulis 
Διευθύντρια του Ιδρύματος Friedrich Ebert, Αθήνα 



 

 

Ίδρυμα Friedrich Ebert 
Παράρτημα Ελλάδας 
Νεοφ. Βάμβα  4 
10674 Αθήνα 
  
 

Email: info@fes-athens.org 

Fax: +30 210 72 44 676 

 

 

„Ο ρόλος του πολίτη στο σύγχρονο κράτος“ 

Δημόσια συζήτηση 

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, 7.00 – 9.00 μμ 

Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, Αθήνα 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

Όνομα  _________________________________________________________ 

 

Υπηρεσία _________________________________________________________ 

 

Τίτλος  _________________________________________________________ 

 

Διεύθυνση _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Email  _________________________________________________________ 

 

Τηλ.  _________________________________________________________ 

 

      Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου2015. 

 

Σε περίπτωση που θα συνοδεύεστε από άλλο πρόσωπο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε ξεχωριστό έντυπο 

συμμετοχής με τα στοιχεία αυτού. 

mailto:info@fes-athens.org

