
Στην Αθήνα το Σάββατο 1 Δε-
κεμβρίου 2007 στις 9,30 το 

πρωί στο πολιτιστικό κέντρο του 
Δήμου Ελληνικού (στο παλαιό 
αεροδρόμιο)θα πραγματοποιη-
θεί για πρώτη φορά συνάντηση 
όλων των μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων (ΜΚΟ) της χώρας.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε 
όλες τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών, συλλογι-
κές και εθελοντικές, εκτός των 
επαγγελματικών συνδικαλιστι-
κών και κομματικών.
Σκοπός της συνάντησης είναι 
να συζητηθούν θέματα συντο-
νισμού, διακήρυξης αρχών και 
καταγραφής Μ.Κ.Ο.
Τα τελευταία χρόνια με δεδο-
μένη την ωρίμανση της κοινωνί-
ας των πολιτών στον τόπο μας 
γίνεται φανερή η ανάγκη επικοι-
νωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
των ΜΚΟ για την αποτελεσμα-
τικότερη δράση τους. 

Αν η μεγάλη Συνάντηση της 1-
12-07 καταλήξει στη συνέχιση 
της όλης αυτής προσπάθειας, 
αν δηλαδή κριθεί σκόπιμα:
Α. να προχωρήσει η καταγραφή 
των ελληνικών ΜΚΟ,
Β. να φτιαχτεί ένα τελικό κείμε-
νο Αρχών και Αξιών των ΜΚΟ 
(κάτι σαν το σχέδιο ΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑ) και
Γ. να πάμε σε μια επόμενη πα-
νελλήνια Συνάντηση των ΜΚΟ,
τότε θα πρέπει σήμερα (1-12-07) 
να προκριθεί μια ομάδα, ένα Συ-
ντονιστικό Όργανο, που θα οδηγή-
σει τα πράγματα παραπέρα και 
θα οργανώσει τη Β Πανελλαδική 
Συνάντηση των ΜΚΟ.

Δηλώσεις συμμετοχής 
στην σύσκεψη 
μπορεί να γίνει μέσω
e-mail:
synantisi.MKO@gmail.com
Fax: 210 2512742
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Με δίκτυα οικοπροστασίας και οικοανάπτυξης 
Η Πανελλήνια συνάντηση για πρώτη φορά των ορ-
γανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, είναι το πρώτο 
βήμα για τον συντονισμό χιλιάδων συλλογικών οργα-
νώσεων που δρουν για την οικολογία, τα ανθρώπινα 
διακιώματα, τον πολιτισμό, την κοινωνική μέριμνα και 
κατά της φτώχειας.
Πρόκειται για μια συνάντηση που ανταποκρίνεται 
στο αίτημα των καιρών μας για δικτύωση και ευρύτε-
ρη συμμετοχή των πολιτών στην υπόθεση της οικο-
λογίας και της πράσινης οικονομίας.

Το μήνυμα οικολογικοποίησης της πολιτικής και 
της οικονομίας έρχεται παράλληλα με την συ-

νειδητοποίηση των ραγδαίων κλιματικών αλ-
λαγών, από όλο τον κόσμο.

Στην χώρα μας έχει σημάνει συναγερμός για 
το περιβάλλον ύστερα από πυρκαγιές του 
καλοκαιριού και τις πρόσφατες πλημμύρες.
Είναι φανερό ότι κράτος δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλ-
λοντος δίχως την συμβολή των οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η συμβολή όμως θα παραμένει υποτονική όσο υφί-
σταται ο πολυκατακερματισμός της δράσης καθώς 
στο χώρο της οικολογίας κυριαρχούν οι ελίτ και οι 
μικροεξουσίες που εμποδίζουν την ευρεία συμμετο-
χή των πολιτών.  
Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τα μέλη που συμμετέ-
χουν πλέον αρθροιστικά σ’ όλες τις συλλογικότητες 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι 
εκατοντάδες χιλιάδες, αριθμός που ξεπερνάει κατά 
πολύ τα οργανωμένα μέλη των κομμάτων κι αυτό 
είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την πανελλαδική 
δικτύωση των Μ.Κ.Ο.
Το ζήτημα είναι να ξεπεραστεί το δημοκρατικό έλ-
λειμμα της εκπροσώπησης που υπάρχει σε πανελλή-
νια κλίμακα και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα με τα περι-
φερειακά δίκτυα οικοπροστασίας και οικοανάπτυξης.
Στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση των Μ.Κ.Ο. ανα-
μένεται να τεθούν προτάσεις που απελευθερώνουν 
το λεγόμενο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού 
για μια ανοικτή συμμετοχική οικολογική δράση σε 
πανελλήνια κλίμακα.
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Ο λόγος 
της έκδοσης
Η οικοpress ως περιοδική έκδοση 
εκφράζει την ανοικτή συμμετοχική 
οικολογία για όλους τους πολίτες.
‘Έρχεται ως μοχλευτής αναγκών για 
την κοινωνική δικτύωση με στόχο την 
οικοπροστασία την πράσινη οικονο-
μία την οικοανάπτυξη και την ενίσχυ-
ση της τοπικής απασχόλησης.
‘Έρχεται να προβάλλει τα οικολογικά 
προϊόντα και τις πρακτικές που δεν 
ρυπαίνουν το περιβάλλον σε πανελ-
λαδικό επίπεδο.
Τοποθετείται απέναντι στον κατακερ-
ματισμό και τον καθεστωτισμό και την 
έλλειψη συντονισμού των οργανώ-
σεων της κοινωνίας των πολιτών.
Υποστηρίζει την οριζόντια επικοι-
νωνία και την δημιουργία δικτύων 
περιφερειακών οικοπροστασίας και 
πράσινης επιχειρηματικότητας.
Εκφράζει όλους όσους θεωρούν τον 
εθελοντισμό κοινωνικό κεφάλαιο και 
θέλουν να επενδύσουν στην κοινω-
νική οικονομία.
Στηρίζεται από τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να επεν-
δύσουν στην οικοανάπτυξη και την 
κοινωνική οικονομία. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ...

με τον καθεστωτισμό και την 
γραφειοκρατία στο χώρο των Μ.Κ.Ο.
Το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα 
συζητάμε σε πανελλήνια κλίμακα για 
τον συντονισμό των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών με άξονες την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη, 
την οριζόντια επικοινωνία, την έκφραση 
και την ανάπτυξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών με την ευρύτερη 
δυνατή συμμετοχή, είναι φανερό ότι δεν 
προέκυψε συμπωματικά, Προηγήθηκε η 
αμφισβήτηση μιας κατεστημένης νοο-
τροπίας και της γραφειοκρατικοποίησης 
που επικράτησε στο επίπεδο αντιπροσώ-
πευσης των Μ.Κ.Ο.
Την 10η Ιουλίου 2007 συναντήθηκαν, 
στην Αθήνα, με τους εκπροσώπους 
τους,  οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, 
Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές και 
Δίκτυα,και συζήτησαν την προοπτική 
οργανωτικής συγκρότησης των Μ.Κ.Ο., 
και με αντικείμενο τον συντονισμό των 
Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων στην χώρα μας, χωρίς κανέναν 
αποκλεισμό, σε περιφερειακό και θεμα-
τικό επίπεδο.
Στη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι 
δεν έλαβαν καμία άλλη απόφαση, πλην 
της κοινής απόφασης  να συνεχιστεί η 
συλλογική πρωτοβουλία σε μία επόμενη 
συνάντηση στην οποία θα έχουν όλοι τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στη δια-
μόρφωση των προτάσεων για μία κοινή 
πορεία στο παραπάνω ζήτημα.
Συμφώνησαν ομόφωνα η επόμενη συνά-
ντηση να γίνει στο τέλος Ιουλίου, ανα-
λαμβάνοντας, όλοι οι παρευρισκόμενοι, 
την ενημέρωση για τον σκοπό αυτό.
Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιή-
θηκε αλλά προκάλεσε μια άλλη πρωτο-
βουλία με τον ίδιο σκοπό.
Στις 25 ιουλίου με πρωτοβουλία του οι-
κολογικού Δικτύου ΠΑΝΔΟΙΚΟ που εγι-
νε στην Αθήνα με ανοικτή πρόσληση και 
αιτούμενο την οργανωτική ανέλιξη των 
ΜΚΟ, κατέληξε στο ίδιο πρόταγμα του 

Συντονισμού των ΜΚΟ,αν και προκλήθη-
κε ως αντιπερισπασμός στο ζήτημα της 
πρωτοβουλίας των δικτύων.
Ο αντιπερασπισμός όμως δεν πέτυχε ν’ 
ανακόψει την πανελλήνια μόχλευση για 
ένα τέτοιο σκοπό.
Από την στιγμή που τέθηκε το ζήτημα 
της γνήσιας έκφρασης και εκπροσώπι-
σης των συλλογικών οργανώσεων κα-
νείς δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή 
την εξέλιξη.
Το συμπέρασμα από όλη αυτή την δια-
δικασία είναι οτι οι εξελίξεις, δεν μπο-
ρούν να γυρίσουν πίσω από την στιγμή 
που τέθηκε το ζήτημα της γνήσιας περι-
φεριακής εκπροσώπησης. 
Υπάρχουν πλέον συγκλίνουσες πορείες 
από πολλές πλευρές που αναγκάζουν 
ακόμη και τους απρόθυμους να δούν 
το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα στο 
χώρο να προσαρμοστούν στο αίτημα 
των καιρών για συνεργασία σε πανελλή-
νιο επίπεδο.
Παρά όμως την συγκλίνουσα πορεία 
την δεν μπορούμε ν’αποκρύψουμε την 
κυρίαρχη αντίθεση που υποβόσκει από 
χρόνια μεταξύ πατρωνίας-ολιγαρχικής 
αντίληψης και του δημοκρατικού προ-
τάγματος της εκπροσώπησης.
Η κριτική που ασκήθηκε από μας σ’αυτό το 
επίπεδο εκ του αποτελέσματος μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι λειτούργησε ανατρε-
πτικά προς κατεστημένες αντιλήψεις. 
Η αποκάλυψη αυτής της αντίθεσης αφύπνι-
σε συνειδήσεις. σε μία εποχή που οι οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν ν 
αυτοπροσδιοριστούν δημοκρατικά.
Χρειάστηκε κάποιος όπως το μικρό 
παιδί του του παραμυθιού να πεί ότι «ο 
βασιλιάς είναι γυμνός»στην περίπτωση 
του σφετρισμού της αντιπροσώπευσης 
από την καμπάνια των ΜΚΟ.  Δύο άρ-
θρα μ’ αυτό το περιεχόμενο έθεσαν υπό 
αμφισβήτηση όλο το «καθεστώς» που 
επικρατούσε στο χώρο της αντιπροσώ-

πευσης των Μ.Κ.Ο. σε σχέση με την πο-
λιτική και το δημόσιο. Τα άρθρα μας:
Α)  Ο σφετερισμός της εκπροσώπησης 
στο χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων ( ΜΚΟ) και
Β) Η ολιγαρχία, ο κατακερματισμός και 
το δημοκρατικό πρόταγμα στο χώρο 
των Μ.Κ.Ο.
Έθεσαν την βάση της ασφισβήτησης για 
την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο 
αλλά και την προοπτική μιας πανελλήνι-
ας συνδιάσκεψης. Γράψαμε τότε:
«Αυτοί που χρόνια τώρα αρνούνται τον 
θεσμό της εκπροσώπησης στις Μ.Κ.Ο. 
και τα δίκτυα σε δευτεροβάθμιο επί-
πεδο, και πράγματι κάνουν ότι περνάει 
από το χέρι τους, για να μην υπάρχει έκ-
φραση των δικτύων, τους είδαμε να μας 
αντιπροσωπεύουν σε διάφορα υπουρ-
γεία, κάτω από την «ομπρέλα» Μ.Κ.Ο. 
Σύνταγμα των 800 ως «συντονιστές», 
χωρίς ποτέ κανείς να τους εκλέξει και 
να τους ζητήσει αυτή την αποστολή.» 
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί ν’ αγνο-
ηθεί.  Στη συνέχεια το θολό τοπίο και 
ο πολυκατακερματισμός της έκφρασης, 
των εθελοντικών οργανώσεων που εκ-
φράζεται ναι μεν την ποικιλομορφία των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
στους τομείς της οικολογίας, του πολι-
τισμού, στερεί την δυνατότήτα σε αυτό 
το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο των 
οργανώσεων να αξιοποιηθεί στο σύνο-
λο της δυναμικής που ως δημιουργικός 
παράγων της κοινωνίας των πολιτών 
στη δημοκρατική διακυβέρνηση. 
Η αναρχία, ο κατακερματισμός και η 
έλλειψη συντονισμού σε μακροκοινωνι-
κές στοχεύσεις φαίνεται καθαρά πλέον 
ότι εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί την 
οικονομική και πολιτική ολιγαρχία , τον 
κρατισμό και το πολιτικό πελατειακό σύ-
στημα.  Κι’αυτή ειναι η παγίδα.
Το τίμημα της οικολογίας για παράδειγ-
μα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί 
ριζικά μόνο με μινιμαλιστικές ακτιβιστι-
κές δράσεις.  Απαιτεί μακροκοινωνικές 
στοχεύσεις για να αντιμετωπιστούν π.χ 
οι ραγδαίες κλιματολογικές κλιματολο-
γικές αλλαγές.  Το ίδιο συμβαίνει και με 
το σύνολο της κοινωνικής  οικονομίας.
Δεν μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί σε καμιά 
περίπτωση με τις οργανωτικές οικολο-
γικές ελίτ που διεκδικούν την αποκλει-
στικότητα στο χώρο και αποκλείουν την 
ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών με 
διάφορα γραφειοκρατικά προσκόματα. 
Τα συμφέροντα της ολιγαρχίας στο 
χώρο των ΜΚΟ είναι σύμφυτα με τη μο-
νοπώληση της επιρροής και το πελατει-
ακό πολιτικό σύστημα.
Η υπεράσπιση λοιπόν της καθεστωτικής 
«αναρχίας» των ολίγων και της καθυ-
ποταγής των πολλών δεν είναι τίποτε 
άλλο στην πράξη από υπεράσπιση του 
πελατειακού πολιτικού συστήματος και 
το προκλητικό είναι ότι αυτοί οι κύριοι 
παρουσιάζονται ως προοδευτικοί  
Η πανελλήνια συνδιάσκεψη των δικτύ-
ων ΜΚΟ και αργότερα ενός συνεδρίου 
για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών είναι ο μόνος τρόπος για να 
απελευθερώσει από τους αναγχρονι-
σμούς που παρουσιάζονται ως δήθεν 
προοδευτικοί στο χώρο, γράψαμε το 
Μάιο του 2007. >> 



Αυτή την προοπτική φαίνεται ότι φο-
βούνται και κάνουν οτιδήποτε περνάει 
από το χέρι τους για να αποτρέψουν 
οι ολιγάρχες και μηκιοπατέρες και γι’ 
αυτό πήραμε εμείς από την πλευρά μας 
την πρωτοβουλία να αποκαλύψουμε τι 
κρύβεται πίσω από τον ψευδεπίγραφο 
συνδικαλισμό της ΜΚΟ «Σύνταγμα» που 
προτείνει μια άλλη «χάρτα» αυτορρύθ-
μισης με τίτλο «απόπλους».
Είναι παρήγορο όμως ότι η πρωτοβουλία 
των Δικτύων βρίσκει απήχηση.
Η δική μας άποψη είναι πέρα από τα 
υφιστάμενα κυρίως θεσμικά δίκτυα και 
προτείνει να συστηθούν και περιφερει-
ακά δίκτυα κατά περιφέρειες. 
Στη συνέχεια του δημοσίου διαλόγου 
υποστηρίξαμε την θέση για την συ-
γκρότηση των περιφερειακών δικτύων 
οικοπροστασίας και οικοανάπτηξης εάν 
θέλουμε να έχουμε και την ουσιαστική 
βάση μιας πανελλήνιας συγκρότησης.
Συγκεκριμένα η πρόταση για το δίκτυο 
οικοπροστασίας και ποιότητα ζωής Αττι-
κής, με την οποία ξεκίνησε η όλη διαδι-
κασία κινητοποίησης και συσπείρωσης 
οικολογικών οργανώσεων γύρω απ’ 
αυτή την ιδέα, έγινε μ’ ένα συγκεκριμέ-
νο σκεπτικό και φιλοσοφία οργάνωσης 
και δράσης.
Δεν έγινε με τη λογική μιας δευτερο-
βάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης 
συνδικαλιστικού τύπου με ιεραρχικές 
δομές, που υπήρχαν και υπάρχουν.
Ούτε με την λογική των επιμελητηρίων 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων, που 
έχουν οργανωθεί οι επαγγελματικές 
τάξεις.
Έγινε με βάση την δικτυακή σκέψη και 
τη φιλοσοφία της οριζόντιας οργάνω-
σης, της οριζόντιας επικοινωνίας και 
δράσης που ταιριάζει στην ανάπτυξη 
της εθελοντικής δράσης.
Στηρίχθηκε επίσης στην λογική ενός 
ολοκληρωμένου καινοτομικού επιχειρη-
σιακού σχεδίου δράσης που θέλει την 
ολότητα προσφοράς και αξιοποίησης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Αττική.
Γράψαμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση 
ούτε με την λογική του άτυπου δικτύου 
των 800 για το Σύνταγμα, που επιχει-
ρήθηκε πριν από λίγο καιρό, ούτε τη 
λογική δικτύων όπως το ΠΑΝ.ΔΟΙΚΟ 
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ).
Στην μεν πρώτη περίπτωση είχαμε μια 
χαώδη – αυθαίρετη δομή και επίπλα-
στη αντιπροσώπευση, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση έχουμε μια γραφειοκρατική 
δομή που περιορίζεται στο σχολιασμό 
των εξελίξεων για το περιβάλλον χωρίς 

δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. 
Στο Πανελλήνιο Δίκτυο στο οποίο λει-
τουργούν ουσιαστικά 35 οργανώσεις 
πανελλαδικά και στα χαρτιά είναι 65. 
Ενώ στην Ελλάδα έχουμε χιλιάδες 
οργανώσεις και συλλογικότητες που 
ασχολούνται με το περιβάλλον, έτσι 
αντιλαμβάνεται ο καθένας τι σημαίνει 
αυτό σε συμμετοχικότητα, όταν  το δί-
κτυο έχει ήδη συμπληρώσει 18 χρόνια 
λειτουργίας!
Θα πρέπει επίσης  να τονίσουμε από 
την αρχή ότι στο δίκτυο οικοπροστασίας 
Αττικής δεν χωρούν και δεν νομιμοποι-
ούνται δίκτυα πανελλαδικού χαρακτήρα 
που εδρεύουν εκτός Αττικής.
Γιατί  το ζητούμενο είναι να συμμετέ-
χουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
οργανώσεις που μπορούν να προσφέ-
ρουν πρακτικό έργο στην Αττική και 
να κινητοποιήσουν τα μέλη τους κοντά 
στον τόπο που κατοικούν και βιώνουν 
συγκεκριμένες ανάγκες.
Σ΄ αυτές τις θέσεις αντέδρασε η επτα-
μελής γραμματεία υοθ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), 
Πανελλήνιου δικτύου οικολογικών ορ-
γανώσεων που συνοψίζεται στην παρα-
κάτω επιστολή. 

ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Προς  τον «ΕΡΥΜΑΝΘΟ»
Η τελευταία επιστολή σας υιοθέτησε αυτά 
τα οποία έγραψε ο κ. Βασίλης Τακτικός 
εναντίον του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, στην επιστολή, 
για την οποία κάναμε αναφορά στην επι-
στολή που σας στείλαμε στις 13-11-07.
Στην επιστολή σας  αναφέρετε συγκεκρι-
μένα τα εξής:
«Σ’ ότι αφορά την γενικότερη κριτική που 
ασκεί ο Β. Τακτικός στο σφετερισμό της 
εκπροσώπησης και στο έλλειμμα της δευ-
τοβάθμιας οργάνωσης των ΜΚΟ στην Ελ-
λάδα την προσυπογράφουμε και νομίζουμε 
ότι είναι αυταπάτη να εθελοτυφλούμε».
Εφόσον λοιπόν προσυπογράφετε την επι-
στολή του κ.Τακτικού, ο οποίος μάλιστα 
είναι αναπληρωματικό μέλος στην Ε.Γ. του 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ, παρακαλούμε, για μια ακόμα 
φορά, να μας απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήματα:
1) Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχετε σε 
ένα σχήμα το οποίο συκοφαντείτε και υπο-
τιμάτε με τον τρόπο αυτό;
2) Η επιστολή ανέφερε για «γραφειο-
κρατική δομή» (του ΠΑΝΔΟΙΚΟ), «χωρίς 
δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης». 
Η δράση των οργανώσεων μελών του 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι 
ουσιαστική παρέμβαση; Με ποιο δικαίωμα 
υποβαθμίζετε τη δουλειά των οργανώσε-

ων μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, καθώς 
και το έργο τους, με αυτό τον τρό-
πο; Σημειώνουμε ότι το ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
είναι ΔΙΚΤΥΟ και όχι οργάνωση.
3) Αναφέρατε ότι υπάρχουν στην 
Ελλάδα «χιλιάδες οργανώσεις» εννο-
ώντας ότι είναι λίγες αυτές που έχουν 
ενταχθεί στο Δίκτυο. Ανεξάρτητα από την 
άγνοια του χώρου, που δείχνει να έχετε 
(οι οικολογικές οργανώσεις δεν ξεπερ-
νούν τις 300, σας παραπέμπουμε στην 
καταγραφή του ΕΚΚΕ (275)), σας καλούμε 
να μας γνωρίσετε έστω και μία οικολογική 
οργάνωση που έχει τις προϋποθέσεις εγ-
γραφής στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ και της αρνηθήκα-
με το δικαίωμα αυτό. Αντίθετα έχουν γίνει 
επανειλημμένες προσπάθειες για τη διεύ-
ρυνση της συμμετοχής των οικολογικών 
οργανώσεων στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ με μερική 
μέχρι σήμερα επιτυχία (3-8 οργανώσεις 
το χρόνο, σύνολο σήμερα 75 από τις 275) 
4) Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, με τις τελευταίες εγγρα-
φές στο Συνέδριο της Κέρκυρας, αριθμεί 
75 μέλη. Ο κ. Τακτικός ισχυρίστηκε ότι λει-
τουργούν μόνο 35. Παρακαλούμε να μας 
γνωρίσετε ποιές είναι οι 40 ανενεργές; Αν 
δεν το κάνετε πρόκειται για καθαρή συ-
κοφαντία, που δεν αρμόζει σε μέλος του 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
5) Ποιά είναι τα κίνητρα της στάσης αυτής 
του εκπροσώπου σας απέναντι στο ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ;

Η απάντηση του Ερυμάνθου
και Β. Τακτικού                                        
Σε απάντηση της σχετικής σας επιστολή 
13-11-2007 για την εισήγηση του Βασί-
λη Τακτικού περί του δικτύου οικοπρο-
στασίας Αττικής θα πρέπει να γνωρίζε-
ται ότι η εισήγηση αυτή έγινε από την 
θέση του εκπροσώπου της Ηράκλειας 
Ενωσης Αττικής και όχι του εκπροσώ-
που της ΜΚΟ Ερύμανθος.
Επομένως το ζήτημα αυτό δεν αφορά σε 
καμία περίπτωση την σχέση ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
–Ερυμάνθου.
Σ’ ότι αφορά την γενικότερη κριτική που 
ασκεί οΒ.Τακτικός στο σφετερισμό της 
εκπροσώπησης και στο έλλειμμα της 
δευτοβάθμιας οργάνωσης των ΜΚΟ
στην Ελλάδα την προσυπογράφουμε και 
νομίζουμε ότι είναι αυταπάτη να εθελο-
τυφλούμε.
Η απάντηση είναι ότι
- Η άσκηση κριτικής και αμφισβήτησης 
για το ρόλο της σημερινής πλειοψη-
φείας της γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
υπό τον έλεγχο του Κώστα Βολιώτη δεν 
αναιρεί τον δημιουργικό αναπτυξιακό 
ρόλο που θα μπορούσε να διαδραμα-

τίσει το δίκτυο υπό άλλες αντιλήψεις 
ανοικτότητας προς την κοινωνία και όχι 
με την μορφή κλειστής λέσχης που λει-
τουργεί σήμερα.
Η κριτική μας εντοπίζεται στο γεγονός 
ότι ένα πανελλήνιο δίκτυο δεν μπορεί 
να περιορίζεται σε ένα συνέδριο τον 
χρόνο – που συμμετέχουν κατά μέσο 35 
οργανώσεις σχολιάζοντας στην ουσία 
τις εξελίξεις στο χώρο της οικολογίας. 
Οι «κλιματικές αλλαγές» για παράδειγ-
μα που ήταν το θέμα του φετινού συνε-
δρίου δεν αντιμετωπίζεται με «ασπιρί-
νες» σχολιασμού, αλλά θα μπορούσε να 
υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση 
με ένα πανελλήνιο σχέδιο δράσης που 
για να πετύχει θα πρέπει να συμμετέ-
χουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
εθελοντές.
- Η αξιοποίηση της κοινοτικής εταιρικής 
ευθύνης ή της πράσινης επιχειρηματι-
κότητας που ήταν τα θέματα προηγού-
μενων συνεδρίων για να έχει κάποιο 
ουσιαστικό αντίκρισμα χρειάζεται εκα-
τοντάδες οργανώσεις και χιλιάδες μέλη 
να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Η γραφειοκρατική αντίληψη όμως της 
μικροεξουσίας που επικρατεί στην δι-
εύθυνση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και η κλειστό-
τητα προς την ανοικτή συμμετοχή έχει 
περιορίσει το δίκτυο σε έναν από τους 
μικρούς διαχειριστές της καχεκτικής 
κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.
Με αυτή την αντίληψη λοιπόν είμαστε σε 
ρήξη εκφράζοντας την ανοικτή συμμετο-
χική οικολογία για όλους τους πολίτες.
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Οι τεράστιες παγκόσμιες επιπτώσεις για το μέλλον του 
πλανήτη από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, οι ασφυ-
κτικές συνθήκες και η υποβάθμιση ζωής σε πολλές με-
γαλουπόλεις του κόσμου, με την ταυτόχρονη διόγκωση 
των ανισοτήτων και της φτώχειας σε μεγάλα τμήματα 
πληθυσμού, κι’ αυτό εξ’ αιτίας της αδηφάγου δομής των 
υλικών και των ενεργειακών πόρων δημιούργησε την 
ανάγκη της ανάδυσης μιας πασπερμίας οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο.
Ανάλογο είναι το φαινόμενο και στην Ελλάδα ιδίως την 
τελευταία δεκαετία. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
γενιούνται και πολλές συλλογικότητες μετασχηματί-

ζονται ως καρπός της ανάγκης και της αμφισβήτησης 
στις κατεστημένες δομές και συλλογικότητες ώστε ν’ 
αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ελλείματα που δημιουργεί 
το κράτος και η αγορά. 
Αλλες πάλι συλλογικότητες δημιουργούνται για την προ-
ώθηση της κοινωνικής οικονομίας της πράσινης οικονο-
μίας και επιχειρηματικότητας. Άλλες για να παρέμβουν 
στην ίδια την αγορά με το καταναλωτικό κίνημα για να 
προωθήσουν νέα οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Η άνοδος όμως των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών προκύπτει καιμέσω της αμφισβήτησης των γρα-
φειοκρατικών αντιλήψεων και μέσα στις παραδοσιακές 

συλλογικές οργανώσεις. 
Είμαστε μπροστά σε μία έκρηξη της οριζόντιας επικοι-
νωνίας και της πολιτικής των πολιτών από τη βάση που 
αντιστέεκται στη χειραγώγηση της πολιτικής από τα με-
γαλοεκδοτικά και τηλεοπτικά συγκροτήματα που υπηρε-
τούν τα συμφέροντα της οικονομικής ολογαρχίας.
Εθελοντές του διαδικτύου, εθελοντές συντάκτες, ομά-
δες πρωτοβουλίας και κοινότητες πολιτών, δείχνουν ότι 
μπορούν να σπάσουν τα μονοπώλια της επικοινωνίας 
και να αντισταθμίσουν την εξαγορά της διαμεσολάβησης 
στην επικοινωνία, αλλά να σπάσουν και τα δεσμά κάθε 
γραφειοκρατικής λογικής.  Γράφει ο Β. Τακτικός

H άνοδος της κοινωνίας των πολιτών τέκνον της ανάγκης, 
καρπός της ασφισβήτησης και της δημιουργικής συλλογικότητας

>> 
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ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Ελληνική Ιδιαιτερότητα δεν η εμ-
φάνιση της αλήθειας ως «αποκάλυ-
ψης»… Διαβάζοντας τα ομηρικά έπη, 
διαπιστώνουμε ότι το «ιερό» κείμενο 
της Ελλάδας δεν είναι ιερό. Πρόκειται 
για θεμελιώδη διαφορά με όλους σχε-
δόν τους γνωστούς πολιτισμούς. Το 
κείμενο αυτό δεν είναι ούτε θρησκευ-
τικό ούτε προφητικό, είναι ποιητικό. Ο 
συγγραφέας δεν είναι προφήτης, είναι 

ποιητής. Είναι ο ποιητής, αυτός που 
ποιεί που δημιουργεί την ύπαρξη. Και 
ο ποιητής αυτός δεν απαγορεύει τίπο-
τα, δεν επιβάλλει τίποτα, δεν δίνει δι-
αταγές, δεν υπόσχεται τίποτα: λέγει. 
Και λέγοντας, δεν αποκαλύπτει τίποτα 
–δεν υπάρχει αποκάλυψη–, υπενθυμί-
ζει. Θυμίζει αυτό που έχει υπάρξει και 
συγχρόνως την καταγωγή του είναι και 
του δυναμένου να είναι. Τα επαναφέ-
ρει στη μνήμη των ανθρώπων με τη 
βοήθεια των Μουσών, θυγατέρων της 
Μνημοσύνης… 
Στο βιβλίο αυτό ο Κορνήλιος Καστορι-
άδης, με αφορμή το έργο του Ομήρου, 
του Ησιόδου, καθώς και σημαντικών 
αρχαίων ελλήνων στοχαστών, όπως ο 
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, καταθέ-
τει τις σκέψεις του για τις ρίζες της 
ελληνικής σκέψης, για την αρχαιοελ-
ληνική θρησκεία και κοινωνία. 
Εστιάζει στη μοναδικότητα της ελληνι-
κής παράδοσης σε σχέση με όλες τις 
άλλες παραδόσεις, επισημαίνοντας 

ότι για πρώτη φορά στην ιστορία εμφα-
νίζεται μια κοινωνία ικανή να αυτοθε-
σμίζεται και να θέτει σε αμφισβήτηση 
τα ίδια της τα θεμέλια. Κεντρική θέση 
στον προβληματισμό του συγγραφέα 
κατέχει η έννοια του νόμου. Υποστη-
ρίζει ότι στην αρχαιοελληνική κοινωνία 
οι νόμοι γίνονται σεβαστοί και επιβάλ-
λουν όρια. Όμως, δεν είναι δοτοί από 
κάποια ανώτερη δύναμη· ο άνθρωπος 
αποφασίζει ελεύθερα, ελέγχοντας 
όχι μόνο τις επιπτώσεις των πράξεών 
του, αλλά και τη σημασία τους: Αυτή 
είναι εν τέλει η πρωτοτυπία των Ελλή-
νων τόσο στο πολιτικό πεδίο όσο και 
στο πεδίο της σκέψης.  
Ο φιλόσοφος προσεγγίζει ακόμα ζητή-
ματα, όπως η δημοκρατία και η φιλοσο-
φία, η θέση του ατόμου και η εμπειρία 
του θανάτου, η φύση της μυθολογίας 
και η γένεση των φιλοσοφικών ερω-
τημάτων από ορισμένους προσωκρα-
τικούς (Αναξίμανδρος, Ηράκλειτος), 
παντρεύοντας αριστουργηματικά το 
φιλοσοφικό στοχασμό με το πολιτικό 
γίγνεσθαι.  
Η Ελληνική Ιδιαιτερότητα περιλαμ-
βάνει τις παραδόσεις του Κορνήλιου 
Καστοριάδη στην Ανωτάτη Σχολή Κοι-
νωνικών Επιστημών (EHESS) κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 1982-1983, καθώς 
και ένα ανέκδοτο κείμενο του 1979 
που συμπυκνώνει τον πολιτικοκοινω-
νικό προβληματισμό του φιλοσόφου 
και δημοσιεύεται εδώ με τον τίτλο Η 
πολιτική σκέψη. Την ελληνική έκδοση 
του βιβλίου έχει επιμεληθεί η σύζυγος 
του Κορνήλιου Καστοριάδη, Ζωή.
Ο Καστοριάδης μιλάει για το σπόρο 
του δημιουργείν με τον οποίο οι Έλ-
ληνες του 7ου, 6ου και 5ου π.Χ. αι-
ώνα μπόλιασαν την ανθρωπότητα… 
Παράδοση μοναδική, αλλά όχι ανεπα-
νάληπτη, παρ’ όλες τις προσπάθειες 
συσκότισής της και κατάργησής της 
που καταβλήθηκαν από τότε ανά τους 
αιώνες και που  καταβάλλονται εντο-
νότατα στις μέρες μας.  

Λάκης Προγκίδης, 
Τα Νέα, 5 Ιουνίου 2004

(παρουσίαση της γαλλικής έκδοσης)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-
1997) έφθασε στη Γαλλία το 1945, 
μετά από σπουδές Φιλοσοφίας, Οι-
κονομίας και Δικαίου στην Αθήνα. 
Υπήρξε συνιδρυτής και εμπνευστής 
της ομάδας και του περιοδικού Σο-
σιαλισμός ή Βαρβαρότητα (1949-
1965). Τα γραπτά του αυτής της 
περιόδου αναδημοσιεύτηκαν στη 
συλλογή «10/18» (1974-1979). 
Οικονομολόγος στον ΟΟΣΑ (1948-
1970), Διευθυντής Σπουδών στην  
EHESS (1980-1995), ψυχαναλυτής 
(1973-1997), δημοσίευσε επίσης 
τη Φαντασιακή θέσμιση της κοι-
νωνίας, καθώς και έξι τόμους (ο 
τελευταίος δημοσιεύτηκε μετά το 
θάνατό του), με τίτλο Σταυροδρό-
μια του λαβυρίνθου (1979-1999). 
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Οι πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι, πέρα από τις αδυναμίες και ανε-
πάρκειες του κρατικού μηχανισμού, μέσα από τις στάχτες της καταστροφής ανέδειξαν και ένα 
ελπιδοφόρο μήνυμα: Την αφύπνιση των πολιτών και  την αύξηση του εθελοντισμού και της 
συμμετοχής στις συλλογικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Υπάρχει πλέον ένα νέο σημαντικό 
«κοινωνικό κεφάλαιο» για καλύτερη οργάνωση για τους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.
Χιλιάδες εθελοντές γράφτηκαν αυτό το διάστημα σε μεγάλες και μικρές οργανώσεις αναδεικνύ-
οντας με αυτό τον τρόπο ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να γυρίσει σελίδα , να αναλάβει τις 
ευθύνες και να μην τα περιμένει όλα από το κράτος. Καθώς όμως οι ενεργοί πολίτες πληθαίνουν 
μια άλλη αναγκαιότητα μπαίνει στην ημερησία διάταξη, η δημοκρατική οργάνωση.
Και ο  συντονισμός των ΜΚΟ σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο ώστε να γίνει εφικτή η 
αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου των εθελοντών σε μεγαλύτερη κλίμακα. 
Γιατί η δημοκρατική οργάνωση και η γνήσια εκπροσώπιση όλων των ΜΚΟ είναι ζωτικής ση-
μασίας για της οικολογία και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών .
Είναι φανερό πλέον ότι μπροστά στα  μεγάλα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας, στις 
ραγδαίες κλιματικές αλλαγές οι μεμονωμένες δράσεις των ΜΚΟ οργανώσεων δεν επαρκούν 
για να αντιστρέψουν τιςς αρνητικές εξελίξεις. Δεν επαρκούν οι μεμονωμένοι ακτιβιστές ακόμη 
και εάν γίνουν ήρωες , να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα . Δεν επαρκούν ούτε 
ορισμένα φωτεινά παραδείγματα ΜΚΟ μέσα στο διάχυτο κατακερματισμό και τον ατομικό που 
αποσυντονίζει την προοπτική μεγαλύτερων κινητοποιήσεων για να γίνουμε όλοι εθελοντές μιας 
μακροσκοπικής οικολογίας της οικολογικής δημοκρατίας και της οικοανάτυξης .
Γιατί δεν κινδυνεύουν μόνο κάποια σπάνια είδη προς εξαφάνιση , κινδυνεύουμε όλοι και όλα 
από την διοχέτευση άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ακόμη και  οι μεγιστάνες κινδυνεύουν τα επο-
μένα χρόνια από την επερχόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη , την «λάβα της Πομπoιϊας».
Στον χώρο των επιχειρήσεων υπάρχει μια παγκόσμια τάση που εκφράζεται με την μορφή της 
περιβαλλοντικής ευθύνης. Όμως δεν επαρκεί μια αναιμική και αδιαφανής κοινωνική εταιρική 
ευθύνη των επιχειρήσεων που πολλές φορές λειτουργεί ως πρόσχημα και άλλοθι περιβαλλοντι-
κών εγκλημάτων. Χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση ολόκληρου του κινήματος των εθελοντικών 
οργανώσεων. Χρειάζεται παράλληλα με την τοπική δράση –ενιαία περιφερειακή και πανελλαδική 
δράση, για την υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όπως 
χρειάζονται και μεγάλες πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καταπολέμιση της φτώχειας.
Συνακόλουθα η ενιαία περιφερειακή δράση προϋποθέτει δημοκρατική οργάνωση και εκπροσώ-
πηση, κάθε άλλος ισχυρισμός ατομικού φιλελευθερισμού είναι ύποπτος πομπός σφετερισμού 
και καιροσοπισμού στο χώρο των ΜΚΟ που δεν απαντά στην ρίζα των προβλημάτων.
Για αυτό απαντείται, μια μεγάλη συντονισμένη ενότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών σε πανελλήνια και παγκόσμια κλίμακα. 
Μια μεγάλη δικτυακή οριζόντια οργάνωση συμμετοχικής οικοδημοκρατίας οικοπροστασίας , 
οικοανάπτυξης και κοινωνικής οικονομίας των πολιτών.
Μια αποκεντρωμένη θεσμική εξουσία της κοινωνίας απέναντι στην οικονομική ολιγαρχία που 
με τις επιλογές της απειλεί με  οικολογική καταστροφή ολόκληρο τον πλανήτη. 
Δεν μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αξιώσεις από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
σε ένα χώρο που κυριαρχούνται από χομπιστικές-απολιτικές λογικές για την οικολογία και την 
φιλανθρωπία της ελεημοσύνης. Η ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη από τα κόμματα δράση των 
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών δεν μπορεί να σημαίνει απολιτική και αντιδημοκρα-
τική λειτουργία στην εκπροσώπηση των ΜΚΟ. Μια τέτοια λογική αγγυλώνει την συλλογική 
δυναμική των οργανώσεων.
Ο εθελοντισμός ως χώρος κοινωνικής δράσης δεν εξαιρείται της δημοκρατικής οργάνωσης και 
λειτουργίας, όπως δεν εξαιρείται ο πολιτισμός, η οικολογία και οι θεσμοί αλληλεγγύης.
Αντιθέτως απαιτείται δημοκρατική οργάνωση και αντιπροσώπευση για να καλυφθεί το δημο-
κρατικό έλλειμμα του παρουσιάζουν θεσμοί του κράτους. Η πρωτοβουλία για τον συντονισμό 
και την θεσμική συγκρότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη είναι ένα σημαντικό βήμα για το μεταχσχηματισμό της δημοκρατίας σε αμεσότερες 
μορφές δημοκρατίας , είναι ένα βήμα ώστε  «Να διευρύνουμε το πολιτικά εφικτό» σύμφωνα με 
την ορολογία του Αλ Γκορ στο πολιτικά αναγκαίο για τη διάσωση του περιβάλλοντος και την 
αειφόρο ανάπτυξη. 
Έτσι, ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών μπορεί απαιτητικά να διευρύνει το «πολιτικά εφικτό» 
στην οικολογία, επειδή συνειδητά προωθεί και κατευθύνει την ενίσχυση της κοινωνικής – οικο-
νομίας , της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Και αυτό γιατί για να μετασχηματίσει τον εθελοντισμό σε κοινωνικό κεφάλαιο – και το κεφά-
λαιο αυτό σε κοινωνική μέριμνα και προστασία, εκεί που το κράτος αδυνατεί να φθάσει και 
να καλύψει. Ο εθελοντισμός ως κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να κατευθύνει επενδύσεις προς 
αυτούς τους σκοπούς, να κατευθύνει επενδύσεις πάνω στην  πράσινη οικονομία και τις ήπιες 
μορφές ενέργειας.
Το δημοκρατικό πρόταγμα της συντονισμένης πανελλαδικής δικτύωσης των ΜΚΟ προβάλλεται 
με πλήρη συνείδηση ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση νέων θεσμών 
όπως οι τοπικές εθελοντικές ενότητες για την οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλλη-
λεγγύη. Τα δίκτυα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχουν ήδη συμφωνήσει για τον 
συντονισμό και την γνήσια εκπροσώπιση των ΜΚΟ θα ήταν όμως πολύ περισσότερο γόνιμη η 
διαδικασία για την ενίσχυση του ρόλου τους σε αυτή τη βάση . η προώθηση της ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας, με την ψήφιση αρχών από όλες τις οργανώσεις.
Η δημιουργία μίας διαρκούς συνόδου μέσω του διαδυκτίου διαβούλευσης. 

Παντελής Σπυρλιδάκης

Πανελλαδικό σχέδιο 
συντονισμένης δράσης

Για τον εθελοντισμό, την οικοπροστασία, την οικοανάπτυξη και τους θε-
σμούς αλληλεγγύης με βάση τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.



Η ποιότητα της σκέψης
Όλα αρχίζουν με μια σκέψη.  
Πόσο αποτελεσματική όμως είναι;
Πρόσφατα διαπιστώθηκε σε έρευνα του Πανεπιστημίου 
Harvard ότι ο μέσος άνθρωπος αδυνατεί να εστιάσει το 
νου του σε μια σκέψη περισσότερο από 6–11 δευτερό-
λεπτα (λόγω στρες), κι αυτό φαίνεται να είναι η κύρια 
αιτία που αδυνατεί να πετύχει τους στόχους του.
Εστιασμένη Σκέψη
Για να αποδώσει ο εγκέφαλός μας και να συγκεντρώσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ιδέες ώστε να 
γίνει μια σκέψη πραγματικότητα, χρειάζεται να εστιάσει 
σε αυτή τη σκέψη τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα.
Όλα αυτά βεβαίως γίνονται σ’ ένα επίπεδο λειτουργί-
ας του εγκεφάλου όπου ενεργοποιούνται οι ολιστικές 
συνθετικές δυνατότητές του, το επίπεδο άλφα,  και η 
σκέψη αρχίζει να είναι δημιουργική (φαντασία). Δυστυ-
χώς ο περισσότερος κόσμος, το 90%,  δε λειτουργεί συ-
νειδητά σ’ αυτό το επίπεδο. Έτσι, όταν ακριβώς ο εγκέ-
φαλος είναι σε θέση να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, 
ο μέσος άνθρωπος κοιμάται και δεν τον αξιοποιεί. Στο 
Focused Thinking το πρώτο που μαθαίνει κάποιος από 
την αρχή της εκπαίδευσης είναι πώς να παραμένει συ-
νειδητός ενώ ο εγκέφαλός του χαλαρώνει και έρχεται 
στο κατάλληλο επίπεδο λειτουργίας που είναι η εγκε-
φαλική συχνότητα άλφα.
Διεύρυνση του Νου
Ο εγκέφαλος είναι κάτι περισσότερο από έναν πομπό 
και δέκτη σκέψεων και πληροφοριών. Ο νους, ο οποίος 
εκφράζεται μέσω του εγκεφάλου, είναι ένα πολύ προ-
χωρημένο Internet. Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 
ακόμη και πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο 
δικό μας τερματικό. Έτσι η σκέψη του γίνεται πρωτό-
τυπη, και οι λύσεις που βρίσκει στα προβλήματα είναι 
ριζοσπαστικές και καινοτόμες. Ξεπερνά τα εμπόδια και 
τον εγκλωβισμό της Λογικής και παίρνει αποφάσεις με 
γνώμονα τι χρειάζεται να γίνει και όχι τι έχει γίνει.
Σεμινάριο Επιτυχίας
Σε όλα αυτά εκπαιδεύεται όποιος παρακολουθεί την εκ-
παίδευση Focused Thinking.  Θα μπορούσε κάποιος να 
ονομάσει αυτό το σεμινάριο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. 
Είναι όμως πολύ περισσότερο από κάτι τέτοιο.
Ίσως αν προσθέσουμε τρεις ακόμη λέξεις να αποδίδα-
με καλύτερα το περιεχόμενό του. 

Οι λέξεις αυτές είναι: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – 
ΑΡΜΟΝΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Ανοίξτε το δρόμο 
στην επιτυχία

        Focused Thinking
                      Από τον Παναγιώτη Μεταξάτο

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας, στα πλαίσια του εθελο-
ντισμού σε επαφή με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ηλειακής Συ-
νομοσπονδίας, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ηλείας, υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Ηλείας δραστηριοποιείται 
η Ηράκλεια Ένωση Αττικής στη συγκέντρωση λογοτεχνικών 
βιβλίων για τους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού και 
Γυμνασίου- Λυκείου καθώς επίσης και στον εξοπλισμό της βι-
βλιοθήκης του Γούμερου. Μια πρώτη μικρή αποστολή πραγματο-
ποιήθηκε ήδη στη Νέα Φιγαλεία στις 4-5 Οκτωβρίου.
Η δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή έγινε στο χωριό Γούμερο  
(εξοπλισμό της βιβλιοθήκης) και σε άλλα σχολεία της Ωλένης 
και της Πηνείας στις 24-25 Νοεμβρίου.
Επιπλέον κλιμάκιο της ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συμμετέ-
χει υπό την αιγίδα της Νομαρχίας της Ηλείας έχει προγραμματί-
σει να μεταβεί ακολούθως μαζί με την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΜΠΡΑ-
ΚΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ»,( ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών) σε σχολεία της Ηλείας στις 27-30 Νοεμβρίου και στις 
15-17 Δεκεμβρίου για την πραγματοποίηση δράσεων με τους 
μαθητές των σχολείων της περιοχής. Επίσης προγραμματίζονται 
αποστολές για τον Ιανουάριο και το Μάρτιο  του 2008.

Μαρία Χατζή
Πρόεδρος Ηράκλειας Ένωσης Αττικής

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

της Ηράκλειας Ένωσης Αττικής



Αν στο παρελθόν στο βωμό της ανάπτυξης θυσιάζαμε άλλους 
παράγοντες γιατί αγνοούσαμε τι σημαντική επίπτωση θα εί-
χαν στη ζωή μας, σήμερα ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει. 
  Το μοντέλο ανάπτυξης της ΚΙΝΑΣ σήμερα αναγνωρίζεται 
πως είναι παράδειγμα προς αποφυγήν μετά τις συγκλονιστι-

κές διαπιστώσεις για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την 
αλόγιστη κατανάλωση της ενέργειας. 
  Ο τουρισμός είναι μία από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
που έγινε σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για πολλές χώρες 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. 
  Τεράστια συγκροτήματα ξενοδοχειακά, ολόκληρες πόλεις 
γεννήθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια σε μερικά μέρη και οι άν-
θρωποι άρχισαν να προσαρμόζουν τις συνήθειες τους στα 
σύγχρονα ρεύματα επισκεπτών που συνήθως κατέρχονταν 
από το βορά ‘διψασμένοι’ για ήλιο, θάλασσα και τα’ αγόρι 
μου όπως χαρακτηριστικά έλεγε και σχετικός τίτλος ελλη-
νικής ταινίας. 
  Σήμερα οι ίδιοι αυτοί τουρίστες άρχισαν να αλλάζουν συ-
μπεριφορά. Ένα μέρος μάλιστα απ’ αυτούς οι ecotourist όχι 
μόνο δεν αναζητούν το παλιό μοντέλο, αλλά πληρώνουν και 
παραπάνω αν αποδεδειγμένα η τουριστική επιχείρηση είναι 
διαπιστωμένη οικολογικά. 
  Διαπιστωμένη οικολογικά δεν σημαίνει απλώς φιλική με το 
περιβάλλον αλλά προστατεύει με συγκεκριμένα μέτρα το πε-
ριβάλλον. 
    Αυτό σηματοδοτεί αυτόματα αλλαγές στη συμπεριφορά 
μας που είναι : 
1. Σεβασμός και προστασία στο περιβάλλον και εμπλοκή και 
του επισκέπτη σ’ αυτό 
2. Ανάδειξη των προϊόντων της περιοχής ιδιαίτερα όσων 
παράγονται με βιολογικό τρόπο
3. Συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγωγών και της 
αγροτουριστικής επιχείρησης
4. Συμμετοχή των επισκεπτών σε αγροτικά δρώμενα 
5. Αναβίωση πολιτιστικών παραδόσεων, εκδηλώσεων
6. Επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής που έχει 
αποδειχθεί ο πιο υγιεινός, αλλά και εύγεστος.  
  Γι αυτό λέμε ΟΧΙ στο μαζικό αλλά απρόσωπο τουρισμό που 
ισοπεδώνει τα πάντα και πληγώνει ανεπανόρθωτα το περιβάλ-
λον. Λέμε ΝΑΙ στον επισκέπτη που θα μας σεβαστεί για τον 
τρόπο ζωής μας και θα θέλει να τον βιώσει από πρώτο χέρι. 

  Ας έρθουμε τώρα και στα συνδικαλιστικά μας.
   Το Δίκτυο Αγροτουριστικών επιχειρήσεων που με αφορμή 
την AgroTourNet (πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εκπροσωπούμε την Ελλάδα για τον Αγροτουρισμό)τον Ιανου-
άριο 2007 άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, στο Αργοστόλι, 
έχει ήδη μετατραπεί σε μια σπουδαία κίνηση που μέχρι τώρα 
έχει κάνει 6 Πανελλήνιες συναντήσεις στις οποίες: 
1. Ίδρυσε την ΑΜΚΕ ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ. Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ είναι μία 
μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνεστήθη από 31 φυσικά 
πρόσωπα απ’ όλη την Ελλάδα που συγκεντρώθηκαν τον Αύ-
γουστο στην ΚΡΙΤΟΝΟΥ της Κεφαλονιάς και υπέγραψαν το 
καταστατικό και εξέλεξαν και το πρώτο Δ.Σ. 
Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ συνεστήθη για να προασπίσει τις πιο πάνω 
αρχές για τον τουρισμό υπαίθρου και το περιβάλλον και πα-
ρουσιάζει την ανησυχία των “εκφραστών” του χώρου για το 
ανοχύρωτο που δημιουργεί η έλλειψη συγκεκριμένου νομο-
θετικού πλαισίου. 
2. Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ συμμετείχε σαν συνδιοργανώτρια ομάδα 
στο 1ο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητος και Δικτύ-
ων Επιχειρήσεων Τουρισμού στη Σιάτιστα 8-10 Οκτωβρίου, 
όπου και αποφασίστηκε η ίδρυση τοπικών ενώσεων επαγ-
γελματιών  αγροτουρισμού ανά περιφέρεια.
3. Ίδρυσε την πρώτη Ένωση Αγροτουρισμού στην περιοχή 
της Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή συνδικαλιστικού 
οργάνου που θα συμμετάσχει μαζί με τις υπό ίδρυση ενώ-
σεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία από τις υπόλοιπες πε-
ριφέρειες της Ελλάδος.  Η ίδρυση της ένωσης έλαβε χώρα 
τις 30-31 Οκτωβρίου στο νομό Σερρών στην ΚΕΡΚΙΝΗ και 
συμμετείχαν 25 επιχειρηματίες εκπρόσωποι αγροτουριστι-
κών επιχειρήσεων. 
4. Συμμετείχε σαν ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ στην 23η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη 1-4 Νοεμβρίου. Στην εν λόγω 
έκθεση έλαβε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο για τον Γαστρο-
νομικό Τουρισμό που διοργάνωσε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 
κύριους ομιλητές τον κ. Φραντζεσκάκη Νίκο(πρόεδρος) και 
τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη (γραμματέας).                                  

Αγροτουρισμός 

Ένα σύγχρονο μοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

Ο τουρισμός είναι μία από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
που έγινε σημαντικός 
μοχλός ανάπτυξης για πολλές 
χώρες συμπεριλαμβανομένης 
και της δικής μας.

Παναγής Μεταξάτος
Αντιπρόεδρος Αγροξενία
Έφορος Οργανωτικού 
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων 
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ε τη συμμετοχή 109 επιχειρηματιών του-
ρισμού, από 25 περιοχές της Ελλάδας, 
πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότη-

τας και Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού, στις 8-10 
Οκτ 2007, στην Σιάτιστα Κοζάνης. 
Το Συνέδριο, το οποίο αναπτύχθηκε στο ξενοδοχείο 
Ηotel SIATISTA, στο ξενοδοχείο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
και στο νεότευκτο ξενοδοχείο ΙΒΕΡΙΣ, χαιρέτησαν 
ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Άρης Σπη-
λιωτόπουλος, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. 
Μαργαρίτης Τζίμας, ο Γεν.Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης, ο 
Δήμαρχος Σιάτιστας κ. Κωνσταντίνος Κοσμίδης και οι 
Ευρωβουλευτές Ευαγγελία Τζαμπάζη, Νίκος Βακάλης 
και Μαίρη Ματσούκα. 
Καινοτομία στην οργανωτική των συνεδρίων, απο-
τέλεσε ο μεγάλος χρόνος για την παρουσίαση των 
αγροτουριστικών δομών στις διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, ο οργανωμένος τρόπος ανάπτυξης 
σχέσεων δικτύωσης μεταξύ όλων των παρισταμέ-
νων και η βιωματική ανταλλαγή εμπειριών με επισκέ-
ψεις σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις. 
Την εμπειρία του από τις δυσκολίες απόκτησης 
συναντίληψης της αμκε ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Κοζάνης, 
παρουσίασε ο κ. Χρήστος Άψης. Για την ολιγομελή 
αμκε ΟΙΚΟΞΕΝΙΑ στην Κερκίνη των Σερρών, ο κ. 
Γιάννης Ρέκλος μας έδωσε στοιχεία που δείχνουν 
την συναντίληψη μετά από μία περίοδο ζυμώσεων. 
Την τεχνική δημιουργίας πλατφόρμας επικοινωνίας 
και κοινωνικής ζύμωσης για τη διαμόρφωση Τοπι-
κών Συμφώνων, έδωσε με πάρα πολλά στοιχεία η 
κα Gabriela Sheiner, από το Πολιτιστικό Τρίγωνο 
Πρεσπών. Η κα Λίτσα Παπαναστασίου από την 
Ελάτη Τρικάλων, μας παρουσίασε στοιχεία της 
εμπειρίας της από τη συμμετοχή της σε τρεις δι-
αφορετικές δομές, από τις οποίες η τελευταία είναι 
η αμκε ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΓΕΥΣΗ. Ήπειρος, Κέρκυρα και 
Λευκάδα, διαμόρφωσαν κοινή δομή που καλύπτει 
τον χώρο του αγροτουρισμού, καθώς και Τοπικό 

Σύμφωνο για την Ποιότητα υπηρεσιών τουρισμού 
στα Ιωάννινα, μας είπε ο κ. Κώστας Παπάς. Ως 
μοχλό τοπικής ανάπτυξης, παρουσίασε το Πανη-
γύρι Αγροτουρισμού Επιδαύρου η πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Επιδαύρου, κα 
Γεωργία Δρόσου. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότη-
τας ΘΡΟΝΟΣ της Πιερίας, εκπροσωπήθηκε από 
τον κ. Λάζαρο Δημάτη (Αγ.Δημήτριος) και τον κ. 
Απόστολο Μακροβασίλη (Νέος Παντελεήμονας), 
οι οποίοι επιφυλάχθηκαν πέραν των οργανωτικών, 
να μας δώσουν και δείγματα της δράσης τους αρ-
γότερα. Η κα Σταυρούλα Καραβασίλη (Πάνθωρον), 
μας μίλησε για το Τοπικό Σύμφωνο Τζουμέρκων 
(Άρτα-Ιωάννινα). Οι επιχειρηματίες τουρισμού από 
4 δήμους του Νοτίου Πηλίου από κοινού σε μια 

συλλογική δομή, προσπαθούν να αναδείξουν το 
Νότιο Πήλιο ως διακριτό τουριστικό προορισμό, 
μας είπε ο κ. Νίκος Δόβας (ξενοδοχείο των Ρό-
δων). Η κα Μαρία Εμμανουηλίδου (ΑΝΕΘ αε), μας 
μίλησε για το Δίκτυο Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης (ΔΗΜΕΘΕ) και το Δίκτυο Επιχειρή-
σεων Αγροτουρισμού Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΑΘΕ), 
με τίτλο «ΓΕΥΣΗ ΖΩΗΣ από τα χωρία Θεσσαλο-
νίκης», που προσπαθούν να δημιουργήσουν «κοινό 
βηματισμό» στην περιοχή. 
Ο Βασίλης Τακτικός μας ενθουσίασε με τις προ-
σπάθειες που κάνει με το δίκτυο ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗ, αλλά και την προσπάθεια συνεργασίας 
εθελοντικών οργανώσεων και τη δημιουργία δικτύου 
αγροτουριστικών εκθέσεων. Η κα Μαριαλένα Σουπι-

ώνη μας παρουσίασε τη δράση του ΟΙΚΟΡΑΜΑ, με 
εστίαση κυρίως σε θέματα οικοτουρισμού. Το δίκτυο 
του ελαιολάδου είναι μια δομή που αναπτύχθηκε 
στη Δυτική Κρήτη, μας είπε ο κ. Τάσος Γούργουρας 
(ΜΗΛΙΑ). Ο Τοπικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ημαθίας με το διακριτικό τίτλο 
«Ημαθία Ποιότητα», που εκπροσωπήθηκε από την 
κα Μαργαρίτου Πελαγία (ταβέρνα ΕΚΕΙΜΕΡΟΣ) και 
την κα Μαρία Κομνηνού (ξεν. ΟΛΥΜΠΙΑ), μας ενη-
μέρωσε ότι έχει προχωρήσει στην προετοιμασία για 
την εφαρμογή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. 
Οι δρόμοι της Ελιάς και του Ελαιολάδου ξεκινούν 
τον Ιούνιο να μεταφέρουν ελαιόδεντρα να κάνουν 
συμβολική δενδροφύτευση στη Μόσχα και να φτά-
σουν στο Πεκίνο λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του 
2008, μας είπε ο κ. Σωτήρης Μαρίνης (Σταυροπήγι, 
Μεσσηνία). Με πολλή χαρά, ακούσαμε από το Νίκο 
Μπόνια (Δίκτυο Πληροφόρησης & Υποστήριξης 
Αγροτικού Πληθυσμού Θεσσαλίας), ότι στα τέλη 
Μαρτίου ετοιμάζουν συνέδριο πολιτιστικών φορέ-
ων, συλλογικών δομών και άλλων που εκφράζουν 
τους ενεργούς πολίτες. 
Όλοι άκουσαν με προσοχή για μια ακόμη φορά τη 
δομή και τις λειτουργίες της ΒΑΜΟΣ αε η οποία 
διαχειρίζεται 29 καταλύματα, ένα εστιατόριο, ένα 
πολιτιστικό κέντρο, ένα τουριστικό γραφείο και μία 
μεταποιητική επιχείρηση παραγωγής τοπικών πα-
ραδοσιακών προϊόντων στον Βάμο Χανίων από το 
Νίκο Φραντζεσκάκη. 
Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, όλοι οι επιχειρηματίες 
παρουσίασαν τόσο την επιχειρηματική τους δραστηρι 
ότητα εν συντομία, όσο και κυρίως προβληματισμούς 
και προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικής 
τους δράσης στο χώρο του αγροτουρισμού. Μετά 
από συζητήσεις, αποφασίστηκε η δημιουργία ενώσεων 
αγροτουρισμού σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας και η 
Πανελλήνια έκφραση των επιχειρηματιών με μια μορ-
φή Συνομοσπονδίας Αγροτουρισμού Ελλάδας, της 
οποίας το ιδρυτικό συνέδριο αποφασίστηκε να γίνει 
στις 16 Απριλίου 2008 στη Νεμέα.

Οι επιχειρηματίες 
αγροτουρισμού 
για τον αγροτουρισμό

Μ



Για το βεβαρημένο φυσικό 
και δομημένο περιβάλλον 
της Αττικής ουδείς αμ-
φιβάλλει ότι χρειάζονται 
άμεσα και δραστικά μέτρα 
οικοπροστασίας. Άμεσα 
μέτρα για το πράσινο, την 
ανακύκλωση σκουπιδιών 
και τον περιορισμό της 
αλόγιστης και ενεργοβόρου 
λειτουργίας της πόλης. 

Το παράδοξο είναι, όπως και σε 
πολλά αστικά κέντρα του κόσμου, 
ότι υπάρχει πλήθος επιστημονι-
κών μελετών και προτάσεων, που 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν, 
γιατί υπάρχουν τα συγκρουόμενα 
συμφέροντα της οικοπεδοποί-
ησης, της βιομηχανίας, της κα-
τανάλωσης κτ.λ., και προφανώς 
γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι 
φορείς υλοποίησης ενός άλλου 
πράσινου σχεδίου οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας.  
Μολονότι η περιβαλλοντική συνεί-
δηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 
στην νέα γενιά, σε σχέση με το 
παρελθόν, και οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις αυξάνονται, τίποτε 
δεν μπορεί να εναντιωθεί αποτε-
λεσματικά στην κεκτημένη ταχύ-
τητα ενός παρωχημένου μοντέλου 
αστικής ανάπτυξης και αλόγιστης 
κατανάλωσης ενέργειας. 
Η συνείδηση αυτή θρυμματίζεται 
και ακυρώνεται μέσα στο θρυμ-
ματισμένο κόσμο της κυριαρχίας 
του ιδιωτικού, έναντι δημόσιου 
συμφέροντος, και των κατακερμα-
τισμένων οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών. Είναι φανερό  
ότι η οικολογική μας κουλτούρα 
είναι αναγκαίο ν’ αντιστοιχεί και 
στην οργανωτική κουλτούρα της 
κοινωνίας μας. 
Έτσι, η μόνη δυνατότητα αντιστρο-
φής αυτής της τάσης και αντιμε-
τώπισης της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης είναι η ισχυροποίη-
ση των οργανώσεων της κοινωνί-
ας των πολιτών με το σχηματισμό 
ενός μοντέλου κοινωνικού δικτύ-
ου οικοπροστασίας της Αττικής. 
Είμαστε άλλωστε στην εποχή 
των δικτύων και αυτό διευκολύνει 
ανάλογες πρωτοβουλίες αξιοποι-
ώντας την πρόσφορη δυνατότητα 
και μέσω διαδικτύου. 
Η σύσταση του Περιφερειακού 
Δικτύου Οικοπροστασίας Αττικής 
είναι εφικτή στην βάση ενός σχε-
δίου και προγραμματικής συμφω-
νίας υλοποίησης δράσεων από 

εκατοντάδες συλλογικές οργα-
νώσεις, που ενδιαφέρονται για το 
περιβάλλον και την οικολογία. 
Το προτεινόμενο Δίκτυο Οικο-
προστασίας Αττικής δεν πρέπει 
να περιοριστεί αποκλειστικά στις 
οικολογικές οργανώσεις, αλλά να 
επιτρέπει την συμμετοχή όλων 
των συλλογικών εθελοντικών 
οργανώσεων, που θέλουν να 
αναπτύξουν δράσεις για το περι-
βάλλον. Σε αυτή τη βάση, αιχμή 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσης, που θα προκαλέσει την 
συμμετοχή πολλών δικτύων και 
εκατοντάδων οργανώσεων, είναι 
οι πράσινες στέγες, τα πράσινα 
κτίρια και η ανακύκλωση, κι αυτό 
γιατί σ’ αυτό το επίπεδο δράσης 
μπορούν να συμμετέχουν πολλές 
οργανώσεις. Για παράδειγμα, στα 
σχολεία οι δράσεις για πράσινα 
κτίρια, πράσινες στέγες, μπορούν 
να συμμετέχουν μαθητικές κοινό-
τητες, σύλλογοι γονέων και κηδε-
μόνων κλπ. Σε κάποιους άλλους 
χώρους κοινωνικής φροντίδας, 
μπορούν να συμμετέχουν σύλλο-
γοι συνταξιούχων, σύλλογοι νέων 
και σύλλογοι γυναικών κ.α. 
Σ’ ένα στοχευμένο πρόγραμμα 
δράσης μπορούμε να ξεκινήσουμε 
από τις δράσεις για τις πράσινες 
στέγες, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο 
δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευ-
ση, γεγονός που επιτρέπει την 
ευρύτατη συμμετοχή των πολιτών, 
της εθελοντικής προσφοράς αλλά 
και ενίσχυση της απασχόλησης.  
Μπορούμε έτσι ν’ αξιοποιήσουμε 
ένα τεράστιο διαθέσιμο κοινωνικό 
κεφάλαιο, γεγονός που θα επιτρέ-
ψει σε κάθε αρμόδιο υπουργείο, 
όπως το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και το Υπουργείο Παιδείας, να 
εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμμα-
τα πρασίνου σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Οικοπροστασίας Αττικής, 
ξεκινώντας από την όψη και λει-
τουργία των ίδιων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπεργείων. 
Οι Δήμοι επίσης μπορούν να συμ-
μετέχουν σ’ ένα ευρύτερο πρό-
γραμμα δράσης εξασφαλίζοντας 
π.χ. φυτώρια μέσα από δημοτικές 
επιχειρήσεις ή άλλες υποστηρι-
κτικές ενέργειες των εθελοντι-
κών οργανώσεων για την ανάπτυ-
ξη πρασίνου στην Αττική. Σε ένα 
άλλο επίπεδο μπορούν να κάνουν 
προγραμματικές συμφωνίες για 
το πράσινο με συλλογικές οργα-
νώσεις. 
Όλες οι παραπάνω σκέψεις και 
προτάσεις μπορούν να αποτε-
λέσουν βάση για ένα καινοτόμο 
σχέδιο οικοπροστασίας λεκανο-
πεδίου Αττικής ενός σχεδίου, που 
αναμφίβολα μπορεί να εξασφαλί-
σει ευρύτατη πολιτική συναίνεση 
για να μπει άμεσα σε εφαρμογή. 
Ο φορέας υλοποίησης του σχεδί-
ου θα είναι το προτεινόμενο Δί-
κτυο οικοπροστασίας Αττικής το 
οποίο μπορεί χωρίς χρονοτριβή 
να συσταθεί με ένα πρωτόκολλο 
συνεργασίας όλων των δευτερο-
βάθμιων συλλογικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών. 
Η προγραμματική συμφωνία σ’ 
αυτό το επίπεδο των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, κρατι-
κών οργανισμών και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι πρωταρχική 
συνθήκη για το ζήτημα της οι-
κοπροστασίας και του πρασίνου 
στην Αττική. 
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνου-
με ότι ανάθεση του προβλήματος 

ως συνήθως σε διάφορες επιστη-
μονικές επιτροπές και μελέτες, 
δεν μπορεί να αποφέρει ολοκλη-
ρωμένη λύση, εάν δεν συνδυαστεί 
με την ενεργοποίηση της κοινωνί-
ας των πολιτών. 
Η επιστήμη και η ηθική από μόνες 
τους δεν μπορεί να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημα του περιβάλλο-
ντος συνολικά, όπως δεν μπορούν 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 
Μπορούν όμως να συμβάλλουν 
κυρίως με φιλικές τεχνολογίες 
για το περιβάλλον και λογικές 
διαχείρισης και οργάνωσης που 
περιορίζουν τους ρύπους και την 
κατανάλωση ενέργειας από μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  
αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση 
χρειάζεται ανάλογη πολιτική και 
συμμετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. 
Η ανταπόκριση από τις πιο δρα-
στήριες συλλογικές οργανώσεις 
που έγινε στην πρώτη συνάντηση 
(23-10-2007) για την σύσταση 
του περιφερειακού Δικτύου οικο-
προστασίας Αττικής δημιούργησε 
την κοινή πεποίθηση ότι οι συν-
θήκες είναι ώριμες για ένα τέτοιο 
ελπιδοφόρο εγχείρημα. 

(Εισηγητικό κείμενο στη 
συνάντηση για τη δημιουργία 
Περιφερειακού Δικτύου οικοπρο-
στασίας Αττικής των οργανώσεων 
της Κοινωνίας των πολιτών.) 
Του Βασίλη Τακτικού 
Δημοσιογράφου – Εκπροσώπου 
Του Δικτύου των 100 Ηράκλειων 
Εθελοντικών Οργανώσεων
Τηλ. επικοινωνίας 210 8226562

SOS για το περιβάλλον της Αττικής
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Σχέδιο δράσης για πράσινες στέγες – πράσινους ελεύθερους χώρους, ανακύκλωση, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης 

με την σύσταση Περιφερειακού Δικτύου οικοπροστασίας των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών







χετικά με το θέμα 
«πράσινες στέ-
γες», υπάρχει μια 
νέα αντίληψη που 
θέλει τις ανεκ-

μετάλλευτες αυτές επιφάνειες 
που, ειδικά στην Ελλάδα, είναι 
εγκαταλειμμένες, να μετατρέ-
πονται σε νησίδες πρασίνου, 
λειτουργώντας ως πνεύμονες 
καθαρισμού του ατμοσφαιρι-
κού αέρα αλλά και ως... φυσικά 
κλιματιστικά. 
Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή κοινω-
νικού κεφαλαίου που θα μπορού-
σαν να είναι ένθερμοι υποστηρι-
κτές δράσεων, απαιτείται όμως 
πραγματικά μια «ποιοτική πολιτι-
κή» προσέγγιση που θα εκφράσει 
και θα συνθέσει  δυναμικά τις δι-
άσπαρτες και πολλές φορές ασα-
φείς ή αποσπασματικές προτάσεις  
και απόψεις και να επιδράσει κα-
ταλυτικά σε μια πραγματικά νέου 
και σύγχρονου τύπου  οικονομι-
κής ανάπτυξης και ποιότητας της 
καθημερινής ζωής.
Τις περισσότερες φορές η κοινω-
νία αποδεδειγμένα βρίσκεται πιο 

μπροστά από τα κόμματα και το 
πολιτικό σύστημα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, πιο 
μπροστά από την κομματική και 
κρατική γραφειοκρατία στο οι-
κολογικό ζήτημα.
Το παρήγορο είναι ότι η ευαισθη-
τοποίηση για το περιβάλλον είναι 
το μοναδικό ζήτημα που ευαισθη-
τοποιεί την ελληνική κοινωνία 
για να συμμετάσχει σε συλλο-
γικές δράσεις και το γεγονός ότι 
υπάρχουν πρόθυμες επιχειρήσεις 
για να επενδύσουν στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα.
Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε 
ότι τα χαμηλά αντανακλαστικά 
των κομμάτων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης δε θα σταθούν 
τελικά εμπόδιο για να περάσει 
η οικολογική πολιτική στο ελ-
ληνικό πολιτικό σύστημα.
Αν έχουν πάχος γύρω στα 10 
εκατοστά, συγκρατούν περίπου 
το 60% του νερού της βροχής 
κατά τους χειμερινούς μήνες
Ειδικοί επιστήμονες διευκρι-
νίζουν χαρακτηριστικά ότι εάν 
πρασίνιζαν οι ταράτσες στο 

Γιάννος Παπαϊωάννου, ΜΚΟ Ερυμανθος
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στεγες

Σύμφωνα με έρευνες του 
Πανεπιστημίου Φυσικής 

Αθηνών η διαφορά 
θερμοκρασίας της πόλης 

των Αθηνών και των 
περιφερειακών Δήμων

φτάνει τους 12ο C.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ

ΣΑιχμή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, 
που θα προκαλέσει την συμμετοχή πολλών 

δικτύων και εκατοντάδων οργανώσεων, 
είναι οι πράσινες στέγες, τα πράσινα κτίρια και 
η ανακύκλωση, κι αυτό γιατί σ’ αυτό το επίπεδο 
δράσης μπορούν να συμμετέχουν πολλές οργα-
νώσεις. Για παράδειγμα, στα σχολεία οι δράσεις 

για πράσινα κτίρια, πράσινες στέγες, 
μπορούν να συμμετέχουν μαθητικές κοινότητες, 

σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κλπ. 
Σε κάποιους άλλους χώρους κοινωνικής 

φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν 
σύλλογοι συνταξιούχων, σύλλογοι νέων και 

σύλλογοι γυναικών κ.α. 

‘

’
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30% των κτιρίων της Αθήνας, 
τότε θα μετριάζονταν σημαντι-
κά οι αρνητικές συνέπειες από 
τον αφανισμό των δασικών 
εκτάσεων της Πάρνηθας
Στο λεκανοπέδιο, όπως εκτι-
μούν οι επιστήμονες, μετά τις 
πυρκαγιές του καλοκαιριού που 
έκαψαν το πράσινο που είχε 
απομείνει, οι επιπτώσεις μπορεί 
να μην είναι ακόμα εμφανείς 
ωστόσο είναι αναπόφευκτες. 
Αρχικά αναμένεται αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας κατά 
2-3 βαθμούς, αλλά και ρύπων 
που συνεπάγεται με ανυπολό-
γιστες επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και κυρίως των 
μικρών παιδιών. Μόνο για τις 
ανάγκες των κλιματιστικών θα 
σημειωθεί αύξηση της ζήτησης 
σε ηλεκτρικό ρεύμα κατά 10% 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Δυ-
στυχώς οι επιπτώσεις δεν στα-
ματούν εδώ, αφού η ΔΕΗ για να 
αντεπεξέλθει στις ανάγκες πρέ-
πει να προχωρήσει σε τεράστιες 
επενδύσεις. 
Οι ανάγκες ολοένα θα αυξάνονται, 
καθώς όσο περισσότερο χρησι-
μοποιούμε κλιματιστικά τόσο θα 
ανεβαίνει η θερμοκρασία. 
Την ξέφρενη πορεία υποβάθμι-
σης του περιβάλλοντος θα μπο-
ρούσε να ανακόψει μια απλή 
πρακτική με συγκριτικά χαμηλό 
κόστος. 
Οι ειδικοί παροτρύνουν τους 
κατοίκους να την υλοποιήσουν 
δημιουργώντας κήπους στις τα-
ράτσες των σπιτιών τους. Ταυ-
τόχρονα ζητούν από την πολι-
τεία να πάρει μέτρα να δίνοντας 
κίνητρα στους πολίτες.

Προδιαγραφές
Φυσικά για μια τέτοια παρέμβα-
ση στις ταράτσες απαιτείται ει-
δική μελέτη, ώστε να μην προ-
κληθεί πρόβλημα στατικότητας 
του σπιτιού. Ωστόσο, όπως τονί-
ζουν οι ειδικοί, τα περισσότερα 
παλιά κτίρια και όλα τα νεόδμη-
τα, μπορούν να αντεπεξέλθουν 
σε μια τέτοια παρέμβαση.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που 
θα ακολουθηθεί το όφελος θα 
είναι το ίδιο. «Το κράτος ωστό-
σο είναι αυτό που πρέπει να κι-
νητοποιηθεί και να δώσει κίνη-
τρα στους πολίτες να φτιάξουν 
κήπους. Ενας τρόπος θα ήταν 
να εκπίπτει από την εφορία το 
ποσό που δαπάνησαν για τις 
ταράτσες, κάτι που έχουν ήδη 
έχουν εφαρμόσει πολλές ευρω-
παϊκές χώρες» 
 «Οι κάτοικοι της Αθήνας είναι 
φυσικό να μην έχουν στις προτε-
ραιότητές τους μια τέτοια πρα-
κτική, αφού τα έξοδα τρέχουν 
και περισσότερο ασχολούνται 
για το πώς θα πληρώσουν. Εάν 
όμως γνώριζαν τα οφέλη που 
θα είχε μια τέτοια κίνηση στην 
υγεία τους, θα άλλαζαν άποψη», 
γι αυτό θα έπρεπε να νοιαστεί 
το κράτος, το οποίο θα έβγαινε 
κερδισμένο από τα σημαντικά 
οφέλη που δίνουν οι πράσινες 
ταράτσες. 

Συνθήκες θερμοκηπίου
Η λογική, πίσω από τις πρω-
τοβουλίες πρασινίσματος των 
ακάλυπτων χώρων, εδράζεται 
στις προσπάθειες περιορισμού 
του φαινομένου της «αστικής 
θερμικής νησίδας», που προ-
καλείται κυρίως από τα υλικά 

Στη χώρα μας 
πολλοί μηχανικοί 
και αρχιτέκτονες 
έχουν εξειδικευτεί 
στους κήπους και 
στις «πράσινες 
στέγες». Ως βάση 
χρησιμοποιούνται 
ελαφρά υλικά 
ώστε να αναπτυ-
χθούν φυτά που 
δεν απαιτούν 
μεγάλες ποσότητες 
νερού. 

’

Το κίνητρο για τους πολίτες 
είναι δελεαστικό. Καταρχήν 

θα εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια 
μέχρι 30%, ταυτόχρονα θα έχουμε 

δροσιά το καλοκαίρι, ζέστη τον χειμώνα 
καθώς και μείωση του θορύβου, 

αφού οι κήποι στις ταράτσες 
λειτουργούν ως φυσικά 

κλιματιστικά.



που δημιουργούν το αστικό 
περιβάλλον, δηλαδή το τσιμέ-
ντο και την άσφαλτο. Τα υλικά 
αυτά απορροφούν την ηλιακή 
ενέργεια και την αποδίδουν, εκ 
νέου, στο περιβάλλον ως θερ-
μότητα. Ως αποτέλεσμα, η μέση 
θερμοκρασία της πόλης αυξάνε-
ται ακόμη και κατά 10 βαθμούς 
Kελσίου σε σχέση με τις γειτο-
νικές αδόμητες, αγροτικές πε-
ριοχές, ενώ επί των επιφανειών 
οι θερμοκρασίες που καταγρά-
φονται είναι μέχρι και διπλάσι-
ες των κανονικών! Αντίστοιχη 
απόδοση θερμότητας γίνεται 
και προς την εσωτερική πλευρά 
του κτιρίου, με αποτέλεσμα οι 
τελευταίοι όροφοι να βιώνουν 
συνθήκες θερμοκηπίου. Την 
κατάσταση επιδεινώνουν τα 
κλιματιστικά μηχανήματα, που 
μπορεί μεν να ανακουφίζουν 
όσους βρίσκονται στο εσωτερι-
κό του κτιρίου, ωστόσο αυξά-
νουν περαιτέρω τη θερμοκρα-
σία του περιβάλλοντος.

Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών 
ώστε να λειτουργούν ως φυσικά 
φίλτρα για την ηλιακή ακτινο-
βολία αλλά και ως πνεύμονες 
πρασίνου στο «στενό» αστικό 
περιβάλλον, ξεκίνησε από την 
Ευρώπη και ήδη γνωρίζει μεγά-
λη αποδοχή στη Βόρεια Αμερι-
κή και την Ιαπωνία. Οι πράσινες 
στέγες περιορίζουν τα φορτία 
κλιματισμού και θέρμανσης 
στον τελευταίο όροφο σε ποσο-
στό μέχρι και 30% κατά τους θε-
ρινούς μήνες και κατά 10% τους 
χειμερινούς. Για το σύνολο ενός 
πενταόροφου κτιρίου, η συνο-
λική εξοικονόμηση ανέρχεται σε 
5% - 10%. Παράλληλα, οι κήποι 
αυτοί αποτελούν φυσικές μονάδες 
οξυγόνου. Πέραν των προφανών 
θετικών συνεπειών που θα μπο-
ρούσε να έχει στην ποιότητα του 
αέρα της πόλης η επέκταση των 
πράσινων ταρατσών (εγκλωβι-
σμός του διοξειδίου του άνθρακα 
και των μικροσωματιδίων από τα 
φυτά), οι πράσινες στέγες έχουν

 θετικές συνέπειες και στους ενοί-
κους ή εργαζόμενους του κτιρίου. 
Kαι τούτο διότι, ο οξυγονωμένος 
αέρας γίνεται βαρύτερος με απο-
τέλεσμα να κατεβαίνει προς τα 
κάτω δημιουργώντας μία ασπίδα 
προστασίας γεμάτη οξυγόνο για 
το κτίριο και τους κατοίκους του.

Λογικό κόστος
Tο κόστος μετατροπής μιας 
συμβατικής ταράτσας σε κήπο 
δεν είναι απαγορευτικό. Tο κό-
στος διαμορφώνεται από 5 ευρώ 
ανά τετραγωνικό μέτρο (με την 
τοποθέτηση γλαστρών) και 
φθάνει ακόμη και στα 90 ευρώ 
ανάλογα με το είδος του κήπου 
που θέλει να φτιάξει κανείς. Ως 
προς τις τεχνικές παραμέτρους 
της μετατροπής (υγρασία, στατι-
κότητα κτιρίου, συντήρηση) στα 
περισσότερα νεόδμητα κτίρια 
δεν απαιτούνται προσαρμογές 
καθώς το βάρος ενός τεχνητού 
κήπου δεν υπερβαίνει τα 40 κιλά 
ανά τετραγωνικό. Tα υλικά που 
χρησιμοποιούνται έχουν χρόνο 
ζωής μεγαλύτερο των 10 ετών, 
το συνολικό τους ύψος είναι πε-
ρίπου 15 εκατοστά και οι ποικι-
λίες των φυτών είναι έτσι επιλεγ-
μένες ώστε να μην έχουν μεγάλες 
ανάγκες νερού, με αποτέλεσμα 
το κόστος συντήρησης να διατη-
ρείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μείωση της 
απορροής των υδάτων
Ανάλογα με την κατασκευή της 
«πράσινης στέγης», η απορροή 
του νερού μπορεί να μειωθεί 
έως και 90%. Οι πράσινες στέ-
γες απορροφούν σημαντική πο-
σότητα βροχής, με αποτέλεσμα 
ο όγκος των ομβρίων που κατα-
λήγει στο αποχετευτικό σύστη-
μα να έχει περιορισθεί από 10% 
σε 20%.

Περιβαλλοντικά οφέλη 
Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν 
την ποιότητα του εισπνεόμενου 
αέρα (παράγουν οξυγόνο, φιλ-
τράρουν τη σκόνη), συμβάλλουν 
στην άμβλυνση του φαινομένου 
της αστικής νησίδας θερμότη-
τας (το φαινόμενο της αύξησης 
της θερμοκρασίας στο κέντρο 
της πόλης σε σχέση με τα προ-
άστια λόγω απουσίας πράσινου 
και υπερβολικής παρουσίας 
τσιμέντου και ασφάλτου), συμ-
βάλλουν στην ορθολογική δια-
χείριση του νερού και παρέχουν 
χρήσιμο χώρο στην εκτοπισμέ-
νη από τις πόλεις άγρια ζωή.

Ενεργειακά-οικονομικά 
οφέλη εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι 30%
Οι πράσινες στέγες προσφέρουν 
εξαιρετική θερμομόνωση, υγρο-
μόνωση και ηχομόνωση. Σε ένα 

καλά μονωμένο κτίριο η χρήση 
του κλιματιστικού και του καλο-
ριφέρ μειώνεται. Μια πράσινη 
στέγη προστατεύει επίσης την 
ταράτσα από εξωτερικούς φθο-
ροποιούς παράγοντες και επι-
μηκύνει τη διάρκεια ζωής της. 
Το σημαντικότερο είναι το έργο 
αυτό είναι ανταποδοτικό γιατί 
γίνεται φοβερή εξοικονόμηση 
ενέργειας (πετρέλαιο το χειμώ-
να, air condition το καλοκαίρι).
Τους καλοκαιρινούς μήνες 
υπάρχει δροσιά και ευχάριστη 
ατμόσφαιρα. Έτσι μέσα σε λίγα 
χρόνια υπάρχει απόσβεση της 
δαπάνης μας από την εξοικο-
νόμηση ενέργειας, αλλά συμ-
βάλουμε και στην γενικότερη 
οικονομία της χώρας μας.

Μείωση της ηχορύπανσης
Η «πράσινη στέγη» μπορεί να 
μειώσει την ένταση του ήχου 
που ανακλάται κατά 3 dB και 
ταυτόχρονα βελτιώνει την ηχο-
μόνωση του κτιρίου κατά 8 dB.

Μείωση της σκόνης και 
του νέφους στην ατμόσφαιρα
Η φυλλική επιφάνεια των φυ-
τών μιας «πράσινης στέγης» 
λειτουργεί σαν φίλτρο που συ-
γκρατεί τα σωματίδια του αέρα. 

Κοινωνικά οφέλη 
Οι πράσινες στέγες, αξιοποιώντας 
αχρησιμοποίητους χώρους, παρέ-
χουν μέρη για ψυχαγωγία, χαλά-
ρωση ή/και κοινωνικοποίηση.

Βελτίωση μικροκλίματος 
αστικών περιοχών
Οι «πράσινες στέγες» δροσίζουν 
και αυξάνουν την υγρασία της 
ατμόσφαιρας δημιουργώντας 
ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα 
για την γύρω περιοχή.

Αισθητικά  οφέλη 
Οι πράσινες στέγες ομορφαί-
νουν κτίρια και γειτονιές.
Πιστεύουμε ότι σήμερα το 
θέμα «πράσινες στέγες» είναι 
αναγκαίο αλλά και ώριμο να 
εφαρμοσθεί στην Αθήνα. Είναι 
επίσης σημαντικός ο τρόπος με 
τον οποίο θα φτάσει στους πο-
λίτες κατοίκους του Λεκανοπε-
δίου. Απαιτείται να αναδειχθεί 
με στόχο την εφαρμογή του 
και να γίνει μια συντονισμένη 
προσπάθεια που θα συνενώσει 
τις ενέργειες του κράτους, των 
ΜΜΕ, των συλλογικών φορέων 
και των ΜΚΟ, των ΟΤΑ με τελι-
κό αποδέκτη τον πολίτη. Έχομε 
την δυνατότητα και μπορούμε 
να πρωτοστατήσουμε για την 
υλοποίηση του σχεδίου «πρά-
σινες στέγες στην Αθήνα. Και 
αυτό πρέπει να γίνει τώρα! Το 
καλοκαίρι του 2008 θα είναι ιδι-
αίτερα δύσκολο για την Αττική.  
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Γίνε και εσύ 
εθελοντής  τώρα!

Δήλωσε συμμετοχή στην πρωτοβουλία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
& ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
Σχέδιο δράσης για πράσινες στέγες – πράσινους ελεύθερους  

χώρους, ανακύκλωση, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
• Για το βεβαρημένο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον της Αττικής,  Για το πράσινο, 
• Για την ανακύκλωση σκουπιδιών 
• και τον περιορισμό της αλόγιστης και ενεργοβόρου

λειτουργίας της πόλης.

Ονειρευόμαστε, 
συμμετέχουμε, δρούμε 
& αλλάζουμε την πόλη

Τηλ. επικοινωνίας : 

210 8226562
Τηλ. επικοινωνίας : 

210 8226562

Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων απαιτεί κοινωνική δικτύωση και οργάνωση…



Το Πρόγραμμα με τίτλο «Τόποι, μύθοι 
και άθλοι του Ηρακλή», αφορά στο ολο-
κληρωμένο καινοτομικό σχέδιο οικοτου-
ριστικής ανάπτυξης θεματικού  πολιτιστι-
κού τουρισμού στους τόπους των άθλων 
του Ηρακλή, στην Πελοπόννησο.
Είναι ένα από τα 60 περίπου Πρότυπα 
Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) 
που υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμ-
ματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
τον Ιανουάριο του 2007 μετά από σχετική 
πρόσκληση. Πρόκειται για μια πρόταση 
που καλύπτει ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές των Περιφερειών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδας και αφορά στον 
θεματικό πολιτιστικό τουρισμό – οικο-
τουρισμό. Η διάρκεια υλοποίησης του 
έργου υπολογίζεται σε επτά (7) χρόνια 
(2007 – 2014) και ο εκτιμώμενος συνολι-
κός προϋπολογισμός φθάνει το ύψος των 
55.000.000 €.  
Αναφέρεται στο γεωγραφικό άξονα από τις 
Μυκήνες στην Αρχαία Ολυμπία, με κύριο 
στόχο την δημιουργία μιας μεγάλης οικο-
τουριστικής, πολιτιστικής διαδρομής και 
δημιουργία μυθολογικού πάρκου για την 
αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας 
του μύθου, σε σχέση με το φυσικό περι-
βάλλον και την ανάπτυξη της πολιτιστικής 
και της πράσινης  επιχειρηματικότητας.
Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται από 
τους Δήμους Τύρινθας, Άργους,  Μιδέας, 
Λέρνας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεού, 
Κλείτορος, Λευκασίου, Αροανίας, Παϊων, 
Λαμπείας, Λασιώνος, Πηνείας, Αρχαίας 
Ολυμπίας, Φαρρών και η κοινότητα Καλε-
τζίου. Πρόκειται για κατεξοχήν ορεινούς 
Δήμους με εξαίρεση το Άργος, που χα-
ρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και 
βρίσκονται σε απόσταση από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα.

Οι άξονες του προγράμματος είναι:
1. Δημιουργία «μυθολογικού πάρκου του 
Ηρακλή», πολιτιστικής έκφρασης και 
ανάδειξης της μυθολογίας στην τέχνη 
και τον πολιτισμό, με σκοπό τον πολιτι-
στικό τουρισμό, καθώς και δημιουργία κι 
άλλων θεματικών πάρκων όπως: Ορνιθο-
λογικό πάρκο στη Στυμφαλία, Βιολογικό 
πάρκο και καταφύγιο θηραμάτων στον 
Ερύμανθο, υδρολογικό πάρκο στο Δήμο 
Φολόης και ζώνη ελεύθερης βιολογικής 
κτηνοτροφίας στο Δυτικό Ερύμανθο.
2. Δημιουργία μεγάλης οικοτουριστικής 
διαδρομής στα χνάρια των μύθων του 
Ηρακλή από την Τύρινθα - Νεμέα μέχρι 
την Αρχαία Ολυμπία με παράλληλες υπο-
δομές και σήμανση, η οποία θα αξιοποιη-
θεί ως τουριστικός πόρος και θα εμπλου-
τιστεί με ιππικές διαδρομές, με διαδρομές 
για ποδήλατο και πεζοπορία.

3. Δημιουργία μεγάλης δικτυακής πύλης 
ανάδειξης του ψηφιακού πολιτισμού με 
θεματική τους τόπους και μύθους του 
Ηρακλή, τις επιδράσεις στην Τέχνη, αλλά 
και σε όλες τις πόλεις, τις Ηράκλειες 
στήλες και τα θεματικά πάρκα που υπάρ-
χουν σε όλο τον κόσμο και αναφέρονται 
στους μύθους του Ηρακλή. Με βάση 
αυτό το Portal θα λειτουργήσει ως ηλε-
κτρονικό κατάστημα - Herculesnet και 
Herculespark. 
4. Διοργάνωση ετήσιου φεστιβάλ για τον 
Ηρακλή στους Δήμους που σχετίζονται με 
τους τόπους των άθλων – με παγκόσμια 
συμμετοχή του διτκύου Herculesnet.
5. Υποστηρικτικές ενέργειες της τοπικής 
επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό 
τουρισμό.
6. Μικρές μονάδες ήπιων μορφών ενέρ-
γειας (φωτοβολταϊκά) για να λειτουργήσει 
ολόκληρο το έργο με υποδειγματικό τρόπο 
για την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Δημιουργία διεθνούς κέντρου εθε-
λοντισμού υπό την αιγίδα του «Έργου 
Πολιτών» με σκοπό την καινοτόμο αξιο-
ποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην 
κοινωνική οικονομία. 
8. Τεχνική βοήθεια-Μελέτες για την ωρί-
μανση του σχεδίου και υλοποίηση του 
έργου.
Αναφορικά με τη συνεργασία των εταί-
ρων στο εταιρικό σχήμα πρόκειται να 
λειτουργήσει συντονιστικός φορέας με τη 
μορφή Α.Μ.Κ.Ε., με την επωνυμία «Ηρά-
κλειοι Τόποι»,  αποτελούμενος από 18 
επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο., που μαζί με το 
«Έργο Πολιτών», το ΕΛΚΕ, τους Δήμους 
της περιοχής και τη Νομαρχία Αχαΐας, θα 
αποτελέσουν το εταιρικό σχήμα στο συμ-
φωνητικό συνεργασίας.
Η επιλογή αυτή του συγκεκριμένου 
εταιρικού σχήματος έγινε αφενός για τη 
διαχειριστική αποτελεσματικότητα και 
αφετέρου για την πολυσυμμετοχικότη-
τα επιχειρήσεων και συλλογικών οργα-
νώσεων. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι 
αποτέλεσμα ενός συνολικότερου τοπικού 
οράματος και σχεδίου οικοανάπτυξης, 
που ξεκίνησε από τις συμμετέχουσες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και επεκτάθη-
κε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.
Κύριο συστατικό στοιχείο του Σχεδίου 
είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πό-
ρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, «εκ των 
κάτω», από πρωτοβουλία των πολιτών. 
Το πλήθος των εμπλεκόμενων συλλογι-
κών φορέων και επιχειρήσεων εγγυάται 
την κοινωνική συναίνεση και διάχυση 
στόχων και αποτελεσμάτων. Από τη μέ-
χρι τώρα επικοινωνία του προγράμματος 
έχει προκληθεί σημαντικά το επενδυτικό 
ενδιαφέρον ενώ υπάρχει παράλληλη κι-
νητικότητα των Δήμων και επιχειρήσεων 

να επενδύσουν με βάση το συγκεκριμένο 
πλαίσιο πολιτιστικής και πράσινης επιχει-
ρηματικότητας για επενδύσεις στις απα-
ραίτητες υποδομές.
Έχει προβλεφθεί ώστε ο σχεδιασμός κάθε 
άξονα του προγράμματος και η υλοποίη-
ση κάθε δράσης να ανατροφοδοτεί ανα-
δραστικά τη συνολική ενεργοποίηση του 
προγράμματος. Έτσι αρχικά το ετήσιο 
φεστιβάλ και η δικτυακή πύλη μπορούν να 
συμβάλουν αποφασιστικά στην καθιέρω-
ση της οικοδιαδρομής από την περιοχή του 
Άργους – Νεμέας – Στυμφαλίας – Φενεού 
– Ερυμάνθου – Φολόης, μέχρι την Αρχαία 
Ολυμπία, προκαλώντας πανελλήνιο και 
παγκόσμιο ενδιαφέρον, και να προετοιμα-
στεί με αυτό τον τρόπο ο στόχος για την 
επισκεψιμότητα του μυθολογικού πάρκου 
και των άλλων θεματικών πάρκων.
Στη συνέχεια, η ανάδειξη των αρχαιολο-
γικών χώρων θα προσφέρει ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο πολιτιστικού τουρισμού 
και οικοτουρισμού, καθώς το πρόγραμμα 
συνδυάζεται με την ανάπτυξη των φυσι-
κών διαθεσίμων της ευρύτερης περιοχής, 
ποτάμια, λίμνες και μνημεία της φύσης.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδιδόμενοι στη μελέτη του μύθου του 
Ηρακλή, εκπλησσόμαστε πρώτον από τη 
μεγάλη ποικιλία και τον πραγματικά παρά-
δοξο πλούτο των περιγραφών των άθλων 
και των περιπετειών του. Σε ολόκληρη την 
ελληνική μυθολογία δεν υπάρχει ήρωας, 
δεν υπάρχει μάλιστα ούτε θεός, ο οποίος 
να έγινε αντικείμενο τόσο πολυάριθμων 
παραδόσεων, του οποίου η ιστορία να εί-
ναι τόσο μεγάλη. Η πληθώρα των παραδό-
σεων και η ποικιλία της προέλευσής τους, 
μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι αρχικά 
αυτές δεν αναφέρονταν όλες σε ένα και 
το αυτό πρόσωπο, αλλά ότι ο Ηρακλής 
εξαιτίας κυρίως των μεταναστεύσεων των 
Δωριέων, των οποίων ήταν μια από τις με-
γαλύτερες θεότητες, εμπλουτίστηκε βαθ-
μιαία, με τις πράξεις άλλων ηρώων, των 
οποίων η φύση και τα επιτεύγματα ήταν 
ανάλογη με τη δική του.
Ο  Ηρακλής είναι η μορφή που κυριαρχεί 
στην ελληνική μυθολογία περισσότερο 
από κάθε άλλο ήρωα του αρχαίου κό-
σμου. Στο πρόσωπο του Ηρακλή συγκε-
ντρώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά και τα 
προσόντα με τα οποία η μυθοπλαστική 
φαντασία του λαού πάσχιζε να ολοκλη-
ρώσει μια δική του ταυτότητα. Ο Ηρα-
κλής επρόκειτο να αποκρυσταλλώσει το 
πρότυπο του ισχυρού, του άφοβου, ακα-
τάβλητου ήρωα, προέκταση ενός ιδανι-
κού που σε γενικούς τύπους το συναντά-

«Τόποι-μύθοι-άθλοι 
του Ηρακλή»  …με όραμα την οικοανάπτυξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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με στη μυθολογία σχεδόν κάθε λαού, εδώ 
όμως πολύ πιο πλήρες και ανεπτυγμένο 
στα έσχατα όρια. Γι’αυτό και τελικά το 
θεματολόγιο των κατορθωμάτων του ξε-
πέρασε κάθε πλαίσιο κωδικοποίησης και 
ο Ηρακλής βρίσκεται πλέον παντού. Βοη-
θός των θεών στη γιγαντομαχία, αλλά και 
αμφισβητίας των θεών με το μέρος των 
ανθρώπων. Σε παραλλαγές των αρχικών 
μύθων εμφανίζεται να έχει πάρει μέρος 
σε όλες τις εκστρατείες των άλλων ηρώων 
και να είναι παρών στις μεγάλες στιγμές 
του ελληνικού παρελθόντος. Η λατρεία 
του έχει κατακλύσει κάθε ελληνικό αλλά 
και μεσογειακό λατρευτικό χώρο.
Ο Ηρακλής δε στάθηκε η προσωποποί-
ηση των φυσικών δυνάμεων στην άγρια 
μορφή τους που έχουν καταστροφική 
επίδραση στο περιβάλλον τους. Δεν 
ανήκει στα τέρατα της Θεογονίας ή στις 
δυνάμεις καταστροφής των ανατολικών 
θρησκειών και δε χαρακτηρίζεται από τη 
δύναμη του πρωτόγονου όντος. Εμφανί-
ζεται σε ανθρώπινα μέτρα με τη διέκτα-
σή τους στα όρια του θαυμαστού. Είναι 
ο εξολοθρευτής ολέθριων τεράτων και ο 
εκδικητής κάθε αδικίας, και τελικά πα-
ρουσιάζεται ως ο αντίποδας του κακού. 
Με την εξέλιξη του μύθου του γίνεται 
φορέας του πολιτισμού και σωτήρας της 
ανθρωπότητας, ενσάρκωση των προσδο-
κιών, των ελπίδων και των αντιλήψεων 
του λαού που τον δημιούργησε, για να 
καταλήξει με την αρωγή των σοφιστών 

και της φιλοσοφίας σε ένα πρότυπο ηθι-
κής χειραφέτησης, ξεφεύγοντας από το 
μοίρα που του έχει επιβληθεί από μια 
ανώτερη δύναμη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ – 
ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πώς γεννήθηκε η ιδέα…
Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τις 
σκέψεις που τον οδήγησαν στην επινόη-
ση του προγράμματος «Τόποι, μύθοι και 
άθλοι του Ηρακλή».
Τα τελευταία πενήντα χρόνια στην Ελλά-
δα, όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να 
αντιμετωπίσουν την πληθυσμιακή συρ-
ρίκνωση των ορεινών περιοχών και τον 
περιορισμό της τοπικής απασχόλησης 
στην αγροτική οικονομία, προωθώντας 
προγράμματα αποκέντρωσης και περιφε-
ρειακής ανάπτυξης.
Μολαταύτα δεν έχει υπάρξει ακόμη 
αναστροφή αυτής της αρνητικής τάσης 
που επιχειρήθηκε μέσω τοπικής αυτοδι-
οίκησης. Σε αυτή την περίοδο υπήρξαν 
πράγματι υψηλά κίνητρα για επενδύσεις 
στην ύπαιθρο αλλά δεν αξιοποιήθηκαν 
ανάλογα.  Αυτό σημαίνει ότι ο κρατικός 
σχεδιασμός για την κατεύθυνση των 
επενδυτικών πόρων δεν αξιοποιήθηκε 
ικανοποιητικά και ερημώθηκε, ειδικότε-
ρα στις ορεινές περιοχές, η ύπαιθρος.
Τα στοιχεία αυτά μας έπεισαν αφενός πως 

δεν αρκεί η πολιτιστική  και η διοικητική 
αποκέντρωση των κομμάτων και των κυ-
βερνήσεων, αλλά χρειάζεται την πολιτική 
των πολιτών, τους «Ενεργούς Πολίτες», 
τις συλλογικές και μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις, για να αναδειχθούν οι επενδυ-
τικές δυνατότητες της ορεινής ενδοχώρας, 
συγκεκριμένα της Πελοποννήσου, στον 
εναλλακτικό πολιτιστικό τουρισμό και να 
δημιουργηθεί μια τάση αποκέντρωσης με 
πρωτοβουλία των πολιτών.
Χρειάστηκε, με άλλα λόγια, μια πολιτι-
κή επινόηση πολιτών για να στραφούν 
ανθρώπινοι πόροι και επενδυτικοί πόροι 
στην ύπαιθρο.
Το σχέδιο παρέμβασης ως Μ.Κ.Ο., το 
ονομάσαμε «Δίκτυο Οικοανάπτυξης 
Ορεινών Περιοχών Πελοποννήσου» και 
ξεκίνησε αρχικά από ένα τμήμα της, το 
ορεινό συγκρότημα Ερυμάνθου.
Με μια συστηματική επικοινωνιακή προ-
σπάθεια αναδείξαμε το συγκριτικό πλεο-
νέκτημα αυτών των περιοχών, που είναι το 
σημαντικό φυσικό περιβάλλον με πλούσιο 
ανάγλυφο, ποτάμια, κοιλάδες και φορτι-
σμένο με πλούσιες μυθολογικές αναφορές 
και λείψανα αρχαίων πόλεων, ιδίως του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Κύριο συστατικό στοιχείο του Σχεδίου 
είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πό-
ρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, «εκ των 
κάτω», από πρωτοβουλία των πολιτών. 
Το πλήθος των εμπλεκόμενων συλλογι-
κών φορέων και επιχειρήσεων εγγυάται 
την κοινωνική συναίνεση και διάχυση 
στόχων και αποτελεσμάτων. Από τη μέ-
χρι τώρα επικοινωνία του προγράμματος 
έχει προκληθεί σημαντικά το επενδυτικό 
ενδιαφέρον ενώ υπάρχει παράλληλη κι-
νητικότητα των Δήμων και επιχειρήσεων 
να επενδύσουν με βάση το συγκεκριμένο 
πλαίσιο πολιτιστικής και πράσινης επιχει-
ρηματικότητας για επενδύσεις στις απα-
ραίτητες υποδομές.
Ενδεικτικό επίσης είναι το ενδιαφέρον και 
η δηλωμένη συμμετοχή για να πραγματο-
ποιηθεί μέσα στο 2007 το διατοπικό φεστι-
βάλ του Ηρακλή στους τόπους των άθλων 
με τη συμμετοχή άνω των 100 συλλογικών  
φορέων και επιχειρήσεων.
Έχει προβλεφθεί ώστε ο σχεδιασμός κάθε 
άξονα του προγράμματος και η υλοποίη-
ση κάθε δράσης να ανατροφοδοτεί ανα-
δραστικά τη συνολική ενεργοποίηση του 
προγράμματος. Έτσι αρχικά το ετήσιο 
φεστιβάλ και η δικτυακή πύλη μπορούν να 
συμβάλουν αποφασιστικά στην καθιέρω-
ση της οικοδιαδρομής από την περιοχή του 
Άργους – Νεμέας – Στυμφαλίας – Φενεού 
– Ερυμάνθου – Φολόης, μέχρι της Αρχαία 
Ολυμπία, προκαλώντας πανελλήνιο και 
παγκόσμιο ενδιαφέρον, και να προετοιμα-
στεί με αυτό τον τρόπο ο στόχος για την 
επισκεψιμότητα του μυθολογικού πάρκου 
και των άλλων θεματικών πάρκων.
Στη συνέχεια, η ανάδειξη των αρχαιολο-
γικών χώρων θα προσφέρει ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο πολιτιστικού τουρισμού 
και οικοτουρισμού, καθώς το πρόγραμμα 
συνδυάζεται με την ανάπτυξη των φυσι-
κών διαθεσίμων της ευρύτερης περιοχής, 
ποτάμια, λίμνες και μνημεία της φύσης.

Bασίλης.Tακτικός Μ.Κ.Α.
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Επικοινωνία
Αθήνα: Παπαδά 28 (μετρό Κατεχάκη)

τηλ.: +30 6942-896535, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 7-9 ΜΜ
Βόλος: Μαυροκορδάτου 169

τηλ.: +30 6976-224546, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10 ΜΜ
Θεσσαλονίκη: Αγ. Μηνά 7 & Ι. Δραγούμη

τηλ.: +30 6932-190583, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-9 ΜΜ
Πάτρα: Κανάρη 46 (1ος όροφος,  πίσω από τα δικαστήρια)

τηλ.: +30 6944-414540, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 7:30-9:30 ΜΜ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

www.sahajayogahellas.org
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Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη 
θα πραγματοποιηθούν στη χώρα 
μας και όλο τον κόσμο, κοινωνικές 
παρεμβάσεις με στόχο να ληφθούν 
μέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
για την ανατροπή των δεδομένων 
που δημιουργούν την κλιματική αλ-
λαγή, η οποία απειλεί το μέλλον του 
πλανήτη. Στο διάστημα 4–15/12 συ-
νέρχεται η Παγκόσμια Σύνοδος του 
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο 
Μπαλί. 
Στην Ελλάδα, εκατοντάδες περιβαλ-
λοντικές κινήσεις πολιτών και κινή-
ματα πόλης συνεργαζόμαστε με Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικά-
τα, φορείς και πρωτοβουλίες εκπαι-
δευτικών, φοιτητών και μαθητών για 
ένα ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΥΛ-
ΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο πρό-
τυπο παραγωγής και κατανάλωσης 
ώστε να γίνει συμβατό με την οικολο-
γική αειφορία, την επιβίωση του πλα-
νήτη και την ευημερία των ανθρώ-
πων. Αλλά γι αυτό πρέπει να δούμε 
τον πλανήτη και τους ανθρώπους 
πάνω από τα κέρδη των εταιριών πε-
τρελαίου, των βιομηχανικών συγκρο-
τημάτων που παράγουν με ρυπογόνα 
καύσιμα, των κατασκευαστικών εται-
ριών και επιχειρήσεων παραγωγής και 
εμπορίας του ΙΧ αυτοκινήτου. Πρέπει 
οι πολίτες των αναπτυγμένων χωρών 
του κόσμου να αμφισβητήσουν τα 
κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα και 
ν’ αλλάξουν τις επιζήμιες για το περι-
βάλλον και το κλίμα καταναλωτικές 
τους συνήθειες.    

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Μπορούμε να επιβάλλουμε σε πα-
γκόσμιο και εθνικό επίπεδο μέτρα 
κατά της κλιματικής αλλαγής αν ενώ-
σουμε τις δυνάμεις και τη φωνή μας. 
Υπάρχει ελπίδα. 
Όλα τα κινήματα πόλης, που δώ-
σαμε αγώνες για το περιβάλλον στη 
γειτονιά και τον Δήμο μας, συναντι-
όμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, 
τους φοιτητές και τους μαθητές, με τα 
συνδικάτα, τους κοινωνικούς φορείς,  
τις κινήσεις πολιτών και κάθε ενεργό 
πολίτη, για να σταματήσουμε τη νεο-
φιλελεύθερη κούρσα της ανάπτυξης, 
που συμβάλλει την κλιματική αλλα-
γή και οδηγεί στην καταστροφή του 
πλανήτη.
Είμαστε όλοι, φορείς και άτομα, που 
συμφωνούμε στις παραπάνω διαπι-
στώσεις, συνδιοργανωτές μιας με-
γάλης πολύχρωμης συγκέντρωσης 
- διαδήλωσης στο Σύνταγμα το Σάβ-
βατο 8 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα 
Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλα-
γής. Προβάλλουμε τα κοινά αιτήμα-
τα συλλογικά και ταυτόχρονα κάθε 
συλλογικότητα εκφράζει ελεύθερα 
το δικό της στίγμα.
• Αγωνιζόμαστε για την καθολική 
απαγόρευση παραγωγής, εγκατάστα-
σης, αποθήκευσης πυ-
ρηνικών, χημικών και 
βιολογικών όπλων.

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, Μ.Κ.Ο., 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΛΟΥΝ

8ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, Μ.Κ.Ο., 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Συνάντηση Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 
το Σάββατο στις 8 Δεκεμβρίου 2007 

στις 1 το μεσημέρι
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Το οξυγόνο και το 
{όζον}
Το οξυγόνο και το 
{όζον}
 Το όζον και το πόσιμο νερό
Στην επεξεργασία του πόσιμου νερού, το όζον 
χρησιμοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία εδώ 
και πολλά χρόνια. Πολλές πόλεις της Ευρώπης 
και της Βόρειας Αμερικής, μεταξύ των οποίων το 
Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Μόντρεαλ, χρησι-
μοποιούν το όζον αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική 
αρκετές κοινότητες καθαρίζουν το νερό τους με 
τη χρήση όζοντος. Το όζον χρησιμοποιείται επίσης 
για τον καθαρισμό εμφιαλωμένων νερών όπως 
διαπιστώνουμε άλλωστε διαβάζοντας τις ετικέτες 
στα μπουκάλια. Το όζον χρησιμοποιείται τόσο στον 
καθαρισμό υδάτων δικτύων υδραγωγών όσο και 
στον καθαρισμό υδάτων ιδιωτικών αρτεσιανών 
πηγαδιών. Η μόνη διαφορά έγκειται στην ικανό-
τητα παραγωγής του συστήματος. 
Αν το όζον μπορεί να καταστήσει το νερό πόσιμο 
με απόλυτα φυσικό τρόπο, φανταστείτε τι μπορεί 
να κάνει για το νερό του SPA ή της πισίνας σας.

Η ρύπανση αποτελεί την αιτία της μό-
λυνσης του νερού
Αν και καταβάλλονται πολλές προσπάθειες αυτή 
τη στιγμή για τον περιορισμό του φαινομένου της 
ρύπανσης, αυτή επηρεάζει ακόμα τα αποθέματά 
μας σε πόσιμο νερό. Η όξινη βροχή, οι κλιματικές 
αλλαγές, οι πλημμύρες, οι παγετοί και το λιώσιμο 
των πάγων καθώς και το υπερβολικό σκόρπισμα 

της κοπριάς και άλλων μορφών λιπάσματος είναι 
παράγοντες που συμβάλλουν στη μόλυνση του 
εδάφους. Άπαξ και μολυνθεί το έδαφος, μολύ-
νεται ολόκληρος ο υδροφόρος ορίζοντας, το νερό 
που κυκλοφορεί εκεί επηρεάζεται. Έτσι η μόλυν-
ση αυτή μεταφέρεται μέχρι το νερό που πίνουμε.
Οι αντιδράσεις του όζοντος
Το όζον είναι μια πολύ ενεργή μορφή του οξυγό-
νου. Με φυσικό τρόπο, το όζον προσπαθεί να αντι-
δράσει με κάτι που βρίσκεται στο περιβάλλον του. 
Όταν το όζον αναμειχθεί με το νερό και συναντήσει 
κάποιο βακτήριο, ιό ή κάποιον άλλο μικροοργανι-
σμό, το τρίτο άτομο του οξυγόνου απελευθερώνε-
ται και αντιδρά στιγμιαία με το μόριο που συναντά. 
Το μόριο αυτό καταστρέφεται αυτομάτως και τότε 
το όζον ξαναγίνεται οξυγόνο.
Αν το όζον δεν συναντήσει κάτι με το οποίο να 
μπορεί να αντιδράσει, το πλεονάζον όζον μετα-
τρέπεται ξανά σε οξυγόνο με φυσικό τρόπο σε 
περίπου 20 λεπτά αφότου δημιουργήθηκε. Δεν 
μένει πια κανένα ίχνος όζοντος ούτε αντίδρασης 
μετά την επεξεργασία. Το όζον έχει επίσης την 
ιδιότητα να οξειδώνει τα μέταλλα (λεκέδες σκου-
ριάς) το θείο (οσμή αυγού) και την τανίνη (κιτρι-
νωπό χρώμα). Μόλις οξειδωθούν τα μόρια αυτά, 
αρκεί να τα φιλτράρουμε για να τα αφαιρέσουμε 
από το νερό. 
Το όζον εξουδετερώνει επίσης τις ύποπτες οσμές 
του νερού. Ωστόσο, το αλάτι και τα μέταλλα (σκλη-
ρότητα) δεν επηρεάζονται από το όζον. Για τη ρύθ-
μιση αυτών των προβλημάτων, πρέπει λοιπόν να 
συνδυάσουμε περισσότερες της μιας τεχνολογίες.
Το όζον είναι πιο απλό και φυσικό
Από όλες τις επιλογές που έχετε για τον καθα-
ρισμό του νερού, η πιο απλή και φυσική είναι 
η χρήση του όζοντος. Η επεξεργασία είναι τόσο 
απλή που νομίζουμε ότι είναι λιγότερο αποτελε-
σματική από τις άλλες.
Ωστόσο, η καθαριστική ικανότητα του όζοντος είναι 
τεράστια.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές επε-
ξεργασίας, το όζον προσφέρει συνεχή απολύμαν-
ση του νερού, σε αντίθεση με τα αποσκληρυντικά, 
το αλάτι και τα άλλα φίλτρα που ενεργούν μόνο 
στα βακτήρια. Σε σύγκριση με το χλώριο, το όζον 
ενεργεί τουλάχιστον 500 φορές πιο γρήγορα. Επί-
σης, εφόσον μετατρέπεται στη συνέχεια ξανά σε 
οξυγόνο, είναι απολύτως φυσικό και δεν αφήνει 
κανένα κατάλοιπο γεύσης ούτε άποιο ορατό ίχνος 
στο νερό, μετά την επεξεργασία. Είναι πλέον 
εμφανές ότι το όζον παραμένει αυτή 
τη στιγμή η πιο κατάλληλη λύση για τον 
καθαρισμό του πόσιμου νερού.  ΜEP


