#rpEUROPE – Πρόσκληση για συμμετοχή και συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης
H re:publica καλεί τους δημιουργούς στην συνδιοργάνωση του πρότζεκτ re:connecting
EUROPE
Βερολίνο, 7 Ιουνίου 2017 – Άνοιξε η Πρόσκληση για Συμμετοχή στη δεύτερη
re:publica στο Δουβλίνο (#rpDUB – 7 με 8 Σεπτέμβρη 2017) και στην πρώτη re:publica
στη Θεσσαλονίκη (#rpTHE – 11 με 13 Σεπτέμβρη 2017). Η πρόσκληση, η οποία θα
είναι ανοιχτή μέχρι τις 25 Ιουνίου, δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να
συνδιοργανώσουν ενεργά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με τις ιδέες και τα
οράματά τους. Στα πλαίσια κύκλων στρογγυλής τραπέζης η re:publica θα συναντήσει
τις κοινότητες από κοντά για να τις δικτυώσει με καλλιτέχνες, φορείς πρωτοβουλιών
και ακτιβιστές. Στον πρώτο κύκλο στρογγυλής τραπέζης, στις 29 Μαίου στη
Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν 60 ενδιαφερόμενοι.

Πρόσκληση για Συμμετοχή: Λάβε μέρος στην συνδιοργάνωση της re:publica
στη Θεσσαλονίκη και στο Δουβλίνο
Η Πρόσκληση για Συμμετοχή προσφέρει την δυνατότοτητα ενεργής συμμετοχής στην
διοργάνωση της re:publica. Στον πρώτο γύρο της πρώτης πρόσκλησης, οι δημιουργοί
μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες, τα πρότζεκτ και τις προτάσεις τους μέχρι τις 25
Ιουνίου του 2017. Μια βασική προσέγγιση του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι
ευκαιρίες και οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Στην re:publica στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα θα θέλαμε να συζητήσουμε σχετικά με
το όραμα για μια ψηφιακή Ευρώπη, να μελετήσουμε τις σημερινές δυσκολίες και να
συνδημιουργήσουμε μια πλατφόρμα εγκαινίασης διασυνοριακών συνεργασιών για τα
διάφορα πρότζεκτ και ιδέες. Ένας από τους στόχους της re:publica είναι πάντα η
πολιτική δικτύωση: Συζητάμε, εξετάζουμε και διαφωτίζουμε την σημερινή πολιτική
κατάσταση από την οπτική της ψηφιακής σφαίρας. Επιπλέον υπό την μέριμνα μας
βρίσκονται και άλλοι τομείς όπως η ευρωπολιτική, η αστική ανάπτυξη και η
βιωσιμότητα.

Η re:publica δεν θα ήταν αυτό το ξεχωριστό γεγονός χωρίς την ενεργή συμμετοχή
των φορέων, των καλλιτεχνών και των ακτιβιστών, των οποίων οι προτάσεις θα
υποβληθούν με την Πρόσκληση για Συμμετοχή όπου οι ενφιαφερόμενοι θα αναλάβουν
τον ρόλο του ομιλητή και θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Τα θέματα μπορούν να
προταθούν για το Δουβλίνο, τη Θεσσαλονίκη ή και τις δύο πόλεις. Για τη re:publica
στη Θεσσαλονίκη θέλουμε κυρίως να εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφική θέση για να
εστιάσουμε σε πρότζεκτ και κινήσεις σε ολόκληρο το χώρο της Μεσογείου – από την
ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες μέχρι πολιτικά και
κοινωνικά ζητήματα.

Για δεύτερη φορά στο Δουβλίνο – #rpDUB
Μετά την πολύ επιτυχημένη re:publica στο Δουβλίνο το 2016 ξαναλέμε: Aς ξεκινήσει το
ταξιδι! Με την υποστήριξη του υπουργείου εξωτερικών ξεκινάμε για δεύτερη φορά
την εκπαιδευτική εκδρομή: Από το Βορρά στο Νότο της Ευρώπης. Η πρώτη στάση
είναι απο τις 7 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου του 2017 στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Τον
προηγούμενο χρόνο πραγματοποιήθηκε η πρώτη #rpDUB και ήταν σαν την πρώτη
re:publica στο Βερολίνο. Υπήρχε πολύς χώρος για συζητήσεις και μια υπέροχη
ανταλλαγή απόψεων με την ιρλανδική κοινότητα δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι οι
συνεργασίες εντός της Ευρώπης δεν έχουν εξαντληθεί και πολύ δημιουγοί δε
βρίσκονται σε συνεργασία γιατί παρά την εγγύτητα των περιεχομένων απλά δεν
γνωρίζονται (ακόμα). Στα πλαίσια του re:connecting EUROPE η re:publica βοηθάει στο
χτίσιμο αυτών των συνδέσεων: “Το Δουβλίνο δεν είναι μόνο το συνδετικό σημείο με
την βόρεια Ευρώπη, η Ιρλανδία είναι ο χώρος των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών
όπως επίσης και η πρόσβαση στη διεθνή δημιουργική και ψηφιακή οικονομία της
οποίας χτίζουμε το τόξο στην περιοχή της Μεσογείου με την re:publica στη
Θεσσαλονίκη” δήλωσε ο Andreas Gebhard, συνιδρυτής και διευθυντής της re:publica.

#rpTHE – Η re:publica για πρώτη φορά στην ελληνική πόλη λιμάνι
Η δεύτερη στάση της εκπαιδευτικής εκδρομής της re:publica θα λάβει χώρα από τις 11
ως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, εξαιτίας της επίκαιρης οικονομικής
κρίσης, μεταδίδει η Ελλάδα την δημιουργική διάθεση μιας νέας εποχής όπως συνέβη
στην Γερμανία τα χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Ο ελληνικός χώρος δε
φιλοξενεί μόνο μια ποικιλία από καινοτομίες και δημιουργικότητα αλλά έχει και μια
ιδιαίτερη σχέση με το Βερολίνο και τη re:publica. Ως τόπος γένησης του ευρωπαικού
πολιτισμού και ως σημείο τομής με τα Βαλκάνια η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον επόμενο
σχετικό εταίρο. Η «Πύλη των Βαλκανίων» είναι λόγω των 2300 χρόνων ιστορίας της
ένας πολύ ενδιαφέρον προορισμός καθώς οι ποικίλες δημιουργικές κληρονομιές και
καινοτομίες της Θεσσαλονίκης είναι στα μάτια μας το ιδανικό μέρος για την βιώσιμη
ενσωμάτωση. Επιπλέον η πόλη-λιμάνι συνορεύει με την Αλβανία, την Μακεδονία
(ΠΓΔΜ), τη Σερβία και την Τουρκία.

Κυκλική τράπεζα για να ξεκινήσουμε
Και τις δύο εκδηλώσεις τις προετοιμάζουμε αυτές τις μέρες στα πλαίσια στρογγυλής
τραπέζης και στις δύο πόλεις. Στην πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 29 του
Μάη συμμετείχαν παραπάνω από 60 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συνέβαλαν δημιουργικά

με την των ανταλλαγή ιδεών τους. Η επόμενη στρογγυλή τράπεζα θα λάβει χώρα στις
8 Ιουνίου στο Δουβλίνο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για Συμμετοχή θα βρείτε στο:
re-publica.com/call-for-participation-rpEUROPE.
Εισιτήρια και και γενικές πληροφορίες για τη re:publica και το re:connecting EUROPE
πρότζεκτ στο:
re-publica.com

###
Σχετικά με την re:publica
Η re:publica είναι το συναρπαστικό συνέδριο της Ευρώπης σε θέματα σχετικά με το ίντερνετ
και την ψηφιακή κοινότητα. Από την έναρξη της το 2007 με 700 μπλόγκερς αναπτύχθηκε σε
ένα κοινοτικό συνέδριο με παραπάνω από 9.000 συμμετέχοντες από ολόκληρο τον κόσμο. Τη
μοναδική της ατμόσφαιρα την εξασφαλίζει η re:publica μέσω του ετερογενούς μιξ από
ακτιβιστές, επιστήμονες, χάκερς, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
δημοσιογράφους, μπλόγκερς, ειδικούς στο μάρκετινγκ και τα social media και πολλούς
άλλους.
Τον περασμένο χρόνο τεστάραμε με επιτυχία την ιδέα της re:publica στην Ευρώπη: Στην
#rpDUB εμφανίστηκαν παραπάνω από 200 συμμετέχοντες προκειμένου να συζητήσουν θέματα
της ψηφιακής κοινωνίας. Αυτό το χρόνο προστίθεται ακόμα ένα ευρωπαικό πρότζεκτ: Από τις
11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη re:publica στην Θεσσαλονίκη –
#rpTHE.
Η re:publica είναι μια απότοκος της republica GmbH. Οι συνέταιροι της, newthinking
communications και ο εκδοτικός οίκος Spreeblick, ασχολούνται παραπάνω από μια δεκαετία με
δικτυοπολιτικά θέματα και ποικίλες εκφάνσεις της ψηφιακής κουλτούρας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με τον τύπο:
Paul Berschick
presse@re-publica.de
Αίθουσα τύπου και διαπιστεύσεις
Facebook: http://facebook.com/republica
Twitter: http://twitter.com/republica
YouTube: http://youtube.com/user/republica2010

Flickr: http://flickr.com/photos/re-publica/
Instagram: http://instagram.com/re_publica/
LinkedIn: http://linkedin.com/groups/4092114

