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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η αποστολή σας είναι να προετοιμάσετε μία δημόσια συζήτηση με θέμα
«Αποκρυπτογραφώντας την Ευρώπη – πληροφορίες/παρανοήσεις» - που ως σκοπό έχει να
δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις, τις επικρίσεις και την κριτική των πολιτών για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθύμιση

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνάντησης ψηφίσατε υπέρ της ακόλουθης
πρωτοβουλίας:

Θέμα:

Κύριοι στόχοι:

Χάρη στις συμβουλές του θεατροπαιδαγωγού κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης,
γνωρίζετε πώς να παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας και πώς να μιλήσετε με σαφήνεια και
πειστικότητα, έτσι ώστε να δείχνετε σίγουροι για τον εαυτό σας και να κερδίσετε την
προσοχή του κοινού.
Μετά από την παρουσίαση και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το βράδυ της 9ης Μαΐου,
ενδέχεται να λάβετε ανατροφοδότηση από τους εκπροσώπους της Επιτροπής.

Προετοιμασία
Η προετοιμασία δεν ξεκινάει το βράδυ πριν από την εκδήλωση!
Μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε:
-

Τεχνικό εξοπλισμό
Αφίσες και διαφημιστικό υλικό για την εκδήλωση
Προσκλήσεις έτοιμες για αποστολή
Αναψυκτικά για το κοινό και τους ομιλητές
Ερωτήσεις για τους ομιλητές

Ερωτήσεις
Στις 9. Μαΐου θα παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλους Ευρωπαίους φορείς! Αρκετοί ειδικοί πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα θα
είναι παρόντες για να ακούσουν με προσοχή τη δική σας παρουσίαση και να απαντήσουν
στις ερωτήσεις σας.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα σας δοθεί η δυνατότητα να θέσετε και τις δικές σας
ερωτήσεις.
Γράψτε τες στον χώρο που ακολουθεί:

Επικοινωνία:
Θυμηθείτε ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινωνία
και τις προωθητικές ενέργειες που θα έχετε οργανώσει πριν από την ημέρα της εκδήλωσης:
σύντομα και ελκυστικά κειμενάκια, καλόγουστα γραφιστικά, αποστολή προσκλήσεων.
Χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα του Nicolas Vadot, του καλλιτέχνη της
εκδήλωσης «Αποκρυπτογραφώντας την Ευρώπη» που διοργανώθηκε από την Επιτροπή,
κάντε μία ζωγραφιά που να αντιπροσωπεύει την ιδέα (πλαστικό) της δικής σας Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας Πολιτών. Μια και το δικό σας θέμα είναι το πλαστικό, η ζωγραφιά σας θα
πρέπει να κάνει σαφή αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα και να επισημαίνει τα
περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται και τις λύσεις που παρουσιάζονται στην
πρωτοβουλία σας.

Η φιγούρα με τα μπλε αντιπροσωπεύει την ΕΕ που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη
φοροδιαφυγή υιοθετώντας νόμους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί φορολογικοί
παράδεισοι που δεν επιτρέπουν την φορολογική εναρμόνιση. Αυτό αποτελεί μία πρόκληση η
οποία οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στο σκίτσο, η μάχη
αυτή παίρνει τη μορφή ενός ξυλοκόπου ο οποίος θέλει να κόψει το δέντρο που αντιπροσωπεύει
τη φοροδιαφυγή.
Για να φτιάξετε τη ζωγραφιά, επικεντρωθείτε στο θέμα σας και ζωγραφίστε κάτι,
εμπνευσμένο από τη δική σας πρωτοβουλία. Παρουσιάστε το θέμα της πρωτοβουλίας σας
στη ζωγραφιά και τονίστε τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τη χρήση

πλαστικού ή τις λύσεις που θέλετε να προτείνετε.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί αποδοχή ή μη του
περιεχομένου, το οποίο εκφράζει αποκλειστικά την άποψη των
συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.
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