
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - UPCOMING EVENTS

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2018
Το “Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” διοργανώνει για πέμπτη κατά σειρά χρονιά την ετήσια 
ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.

Social Entrepreneurship Forum 2018
The Social Entrepreneurship Forum is organized for the fifth year in the row in Athens with the 
participation of initiatives and enteprrises active in Social Solidarity Economy, on 23-25 November 
2018.

Select Respect Φόρουμ 2018
To Select Respect Φόρουμ 2018 «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη - Κοινωνική ένταξη, 
διακρίσεις, διαφορετικότητα», διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Δίκτυο μη κυβερνητικών 
οργανώσεων Select Respect στις 15-17 Νοεμβρίου 2018 στο Πολυχώρο Fix in Art στη 
Θεσσαλονίκη.

Select Respect Forum 2018
The Select Respect Forum 2018 "Human Rights in Practice - Social Inclusion, discrimination, 
diversity" is organized for the second year by the select Respect Network from 15 to 17 November 
2018  at Fix in Art in Thessaloniki.
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Έρευνα: Επίπεδο ευαισθητοποίησης πολιτών για την ενεργειακή φτώχεια 
στην Ελλάδα
Στην Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ στην 
Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις. Ποιές είναι όμως οι προκλήσεις 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν; Ποιές οι ανάγκες και  οι προτεραιότητες των νοικοκυριών ώστε να 
μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας; Σε αυτά τα 
ερωτήματα φιλοδοξεί να απαντήσει έρευνα που αφορά όσους και όσες διαμένουν στην 
Ελλάδα, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Οκτωβρίου 2018.

Ενεργειακή μετάβαση και τοπική αυτοδιοίκηση
Χιλιάδες Δήμοι και Περιφέρειες της Ευρώπης πρωτοστατούν στην ενεργειακή μετάβαση στα χέρια 
τους. Στην Ελλάδα η εξέλιξη αυτή προβλέπεται να επισπευσθεί στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο 
της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, διοργανώνουμε συζήτηση εργασίας, στις 2 Νοεμβρίου, 
στην Κρήτη, με στόχο την προώθηση της αποκεντρωμένης ενεργειακής μετάβασης από τους 
Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.
 

Die Energiewende in den Kommunen
Tausende europäische Kommunen und Regionen nehmen die Energiewende selbst in die Hand. In 
Griechenland wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren voraussichtlich beschleunigen. Im 
Rahmen der 8. Deutsch-Griechischen Versammlung veranstalten wir am 2. November ein 
Werkstattgespräch über die Rolle der Kommunen bei der Beschleunigung der dezentralen 
Energiewende.

Επίσκεψη γνωριμίας και ανταλλαγής εμπειριών για την ΚΑΛΟ
Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με το γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ σε 
Σερβία, Μαυροβούνιο και Κόσσοβο, συνδιοργανώνουν μια επίσκεψη γνωριμίας και ανταλλαγής 
εμπειριών ανάμεσα σε μέλη εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα 
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και κοινωνικών επιχειρήσεων της Σερβίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Study tour for Social Solidarity Economy
Heinrich Boell Foundation in Greece, in cooperation with Heinrich Boell Foundation in Serbia, 
Montenegro and Kossovo, co-organize a study tour for the exchange of ideas and practices 
between Social Solidarity Economy initiatives from Greece and social enterprises from Serbia and 
Bosnia Herzegovina.

Thessaloniki Animation Festival 2018
To Thessaloniki Animation Festival (TAF), τo δεύτερο μεγαλύτερο Animation Festival στην Ελλάδα, 
γεμίζει με νέα πρόσωπα και έρχεται για 4η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου με 
κινηματογραφικές προβολές στον ιστορικό κεντρικό κινηματογράφο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ”, ενώ στη 
Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιούνται εργαστήρια και παιδικές προβολές.

Thessaloniki Animation Festival 2018
The Thessaloniki Animation Festival (TAF), the second largest Animation Festival in Greece, takes 
place for the 4th consecutive year in Thessaloniki 18-21 of October, with screenings taking place at 
"MAKEDONIKON" Cinema, while there will be workshops and screenings for children at the Central 
Municipal Library.

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - PAST EVENTS

Η Αξία της Αυτοδιαχείρισης, Ιδέες και Πρακτικές
Ποια είναι η αξία της αυτοδιαχείρισης σήμερα ως ιδέας και πρακτικής; Πώς αυτή εκφράζεται 
υλικά σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας; Ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει; 
Αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά διερεύνησαν από κοινού μέλη εγχειρημάτων από το πεδίο 
και από την επιστημονική κοινότητα στη συνάντηαη διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στη 
Ραψάνη, 31 Αυγούστου και 1-2 Σεπτεμβρίου 2018.
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Discussing the meaning of self-management as an idea and practice
What is the value of self-management as an idea and practice? How is self-management 
materialized in different areas of activity? Which are the emerging challenges? These and 
other interesting questions will be explored in common by members of active initiatives from the 
field and the wider scientific community in Rapsani at 31st of August and 1-2 of September 
2018. 

Θεσσαλονίκη - Πτυχές μιας πόλης
Στο πλαίσιο του πολιτιστικού μήνα Θεσσαλονική - Πτυχές μιας πόλης που διοργάνωσε το 
Μουσείο Ευρωπαϊκών Πολιτισμών του Βερολίνου (9.8.-9.9.2018), το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
Ελλάδας πραγματοποίησε τις δύο εκδηλώσεις: Θεσσαλονίκη - Αναμνήσεις της χαμένης 
'Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων' και Αλληλεγγύη στη περίοδο της κρίσης στη Θεσσαλονίκη, θέματα 
σημαντικά για τον ελληνο-γερμανικό διάλογο.

Thessaloniki - Facetten einer Stadt
Im Rahmen der Europäischen Kulturtage „Thessaloniki – Facetten einer Stadt“ des Museums 
Europäischer Kulturen in Berlin (9.8.-9.9.2018) organisierte die Heinrich Böll Stiftung 
Griechenland die zwei Veranstaltungen mit großer Bedeutung für den deutsch-griechischen 
Dialog: Salonica –Erinnerungen an das untergegangene  'Jerusalem des Balkans' und 
Solidarität in Zeiten der Krise in Thessaloniki.
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