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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Πάντοτε στην ιστορία ο εθελοντισμός και ο 
ακτιβισμός, η έμπρακτη, δηλαδή, συμμετοχή 
στην άρση ή τη βελτίωση μιας κατάστασης ήταν 
η κινητήρια δύναμη αλλαγών και ριζικών ανα-
τροπών. Γιατί «Κοινωνικός Ακτιβισμός» σημαίνει 
πρώτα απ’ όλα συνειδητοποίηση του αγώνα και 
της προσφοράς για να αλλάξει μια μη επιθυμητή 
κατάσταση. Σημαίνει ότι κάποιος είναι διατεθει-
μένος να επωμιστεί το κόστος αυτής της διαδι-
κασίας προσφέροντας είτε ελεύθερο χρόνο είτε 
χρήμα είτε τεχνογνωσία. Σημαίνει, επίσης, εξει-
δικευμένη γνώση και βούληση για το πώς αλλά-
ζουν τα πράγματα. Και είναι ο μόνος τρόπος για 
να αντιμετωπίσει μία κοινωνία τις κατεστημένες 
νοοτροπίες και τη διαφθορά της γραφειοκρατί-
ας. Σημαίνει ακόμα, ανθρώπινα δικαιώματα, δι-
καιώματα του πολίτη, αλλά και πάλη για να εκ-
φραστούν. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να γίνει 
κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων και να 
επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίησή τους κάτω από 
τον αυστηρό κοινωνικό έλεγχο. Διότι μόνο ένας 
έλεγχος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Κι 
αυτός δεν είναι ούτε ο αστυνομικός, ούτε ο νο-
μικίστικος έλεγχος των δημοσίων υπαλλήλων. Ο 
πιο ουσιαστικός έλεγχος είναι ο ηθικός και κοι-
νωνικός έλεγχος των πολιτών που δεν αφήνει 
περιθώρια διαφυγής σε παρακμιακές λειτουργίες. 
Συνεπώς, η αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπι-
νων πόρων στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης μπορεί να επιτευχθεί με συνέργειες και την 
οριζόντια συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 Και αυτό είναι που λείπει σήμερα. Ο πολίτης 

δεν πιστεύει ότι ακόμα και να κάνει κάτι καλό, η 
Πολιτεία θα του το ανταποδώσει. Αντίθετα, πι-
στεύει ότι η Πολιτεία στρεβλώνει τις αξίες και 
ανταποδίδει στο λουφαδόρο, στην αρπαχτή, 
στην πονηριά. Και σου λέει «Γιατί να είμαι ερ-
γατικός; Γιατί να είμαι εγώ το κορόιδο και να 
απολαμβάνουν οι προσποιούμενοι το δημόσιο 
συμφέρον;». 

Ο κοινωνικός ακτιβισμός που γίνεται με πρω-
τοβουλία των ίδιων των πολιτών προϋποθέτει 
την ανοιχτή κοινωνία και όχι τα κλειστά, ολιγαρ-
χικά πολιτικά συστήματα, που απαγορεύουν τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών. Και η ανοιχτή κοι-
νωνία κατακτιέται, διευρύνεται και γίνεται πιο 
ανεκτική και αλληλέγγυα μέσα από την ελεύθερη 
δράση των κοινωνικών ακτιβιστών. 

Σαφέστατα είναι και ζήτημα ιδεολογικής προ-
σέγγισης. Οι ιδεολογίες μπορούν να «σπρώξουν» 
τα πράγματα μπροστά, να βελτιώσουν τις συν-
θήκες ή να οδηγήσουν στην οπισθοδρόμηση. 
Οι ιδεολογίες επιδρούν, καταλυτικά, όπως και 
οι τεχνολογίες, στην εξέλιξη μιας κοινωνίας. Η 
ιδεολογική προσέγγιση έχει σχέση με την οργα-
νωτική κουλτούρα μιας Πολιτείας. Μία οργανωτι-
κή κουλτούρα με παραγωγικές και δημιουργικές 
αξίες είναι το ζητούμενο για την επανεκκίνηση 
όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής 
ανάπτυξης. Αυτά τα ζητήματα τα θέτει επί τάπη-
τος ο κοινωνικός ακτιβισμός.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντι-
σμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός 
εκείνος, που συμβάλει στην αντιμε-
τώπιση των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και καλείται να αναπληρώσει τα κενά 
που δημιουργεί η αδυναμία του κρά-
τους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμ-
φάνισή τους πολλές Μη κυβερνητικές 
Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντι-
κών δράσεων και κύρια πεδία εφαρ-
μογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, 
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε 
πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύ-
ματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους 
στηρίζουν τη δράση τους στην εθε-
λοντική προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά 
ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα 
εποικοδομητικά στο κοινωνικό στε-
ρέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρ-
τητα από κοινωνικές και οικονομικές 
διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμ-
μετοχή των πολιτών στην προάσπιση 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων 
και ενδυναμώνει την κοινωνική αλλη-
λεγγύη και συνοχή.

Ο εθελοντισμός μπορεί να θεω-
ρηθεί ως αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου και της ανιδιοτελής προσφο-
ράς με αμισθη  εργασία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Μια ακόμα έννοια που συνδέεται με τον εθελοντισμό, τουλάχι-
στον σε κάποια χαρακτηριστικά του, είναι ο Ακτιβισμός.

Πρόκειται για θεωρία που υποστηρίζει ότι:
Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Στη σημερινή εποχή αφορά συστηματικές ενέργειες για την 

αναστολή, αναπροσαρμογή, διόρθωση ή τον επαναπροσδιορισμό 
εννοιών, νόμων, αξιών, θεσμών και συστημάτων με στόχο τη βελ-
τίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής.

Ο ακτιβισμός γεννιέται από μια στάση ζωής με τις αξίες του εθε-

λοντισμού όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοι-
νωνική συμμετοχή. Αναπτύσσεται ως δημιουργική δράση ομάδων 
αυθόρμητα, ελεύθερα χωρίς ατομικό κέρδος, προς το συμφέρον 
της ομάδας που ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας, 
αποκλειστικά με σκοπούς αλληλεγγύης και προωθούν θετικές 
στάσεις και αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

ΚΟΙΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αν μια ελεύθερη κοινωνία δεν μπορεί να βοηθήσει τους πολλούς, που είναι φτω-
χοί, τότε δεν μπορεί να σώσει, τους λίγους, που είναι πλούσιοι.     Τζον Φ. Κένεντυ 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εθελοντική εργασία αποτελεί ένα από τα σημα-

ντικότερα συνεκτικά στοιχεία του κοινωνικού ιστού. 
Σε εθνικό επίπεδο, ο εθελοντισμός ενισχύει την κοι-
νωνική συνείδηση και ωθεί τον άνθρωπο έξω από 
το ασφυκτικά στενό «εγώ» του, εντάσσοντάς τον 
στο «εμείς» και καθιστώντας τον ενεργό μέλος της 
κοινωνίας. Η εθελοντική εργασία δεν πρέπει να γίνε-
ται αντιληπτή ως «φιλανθρωπία», αλλά ως πραγμά-
τωση της επιθυμίας ενός Ανθρώπου να συνδράμει 
το έργο της Πολιτείας, που στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων είναι ανεπαρκές, καλύπτοντας με τις 
δικές του δυνάμεις και ικανότητες τα όποια κενά και 
βοηθώντας έμπρακτα τους συνανθρώπους του.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
GoAbroad.com

Ο εθελοντισμός, ωστόσο, δεν γνωρίζει σύνορα. 
Υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε άνθρωπος, και ιδι-
αίτερα οι νέοι, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και 
να εργαστούν εθελοντικά, για μικρό ή μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα, 
αποκτώντας, έτσι, μια 
εμπειρία που θα αλλάξει 
καθοριστικά τον τρόπο 
που σκέφτονται και αντι-
λαμβάνονται τον κόσμο 
που τους περιβάλλει. Ο 
καθένας μπορεί να συν-
δυάσει, έτσι, την ηθική 
ικανοποίηση της εθελο-
ντικής εργασίας με την 
παραμονή σε μια ξένη 
χώρα και να γνωρίσει με τον πλέον βιωματικό τρόπο 
τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής ανθρώπων διαφο-
ρετικών και τόσο όμοιων, συνάμα, με τον ίδιο. Κι 
όλα αυτά με ασφάλεια και ελάχιστα έξοδα. Φυσικά, 
τα προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό ποι-
κίλλουν, ανάλογα με την εκπαίδευση και τις ικανότη-
τες του υποψήφιου εθελοντή. Υπάρχουν, όμως, και 
προγράμματα που θέτουν ως μοναδική προϋπόθεση 
τη διάθεση για προσφορά και ανάληψη δράσης.

AIESEC: Global Volunteer
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος μη 

κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός νεανικός ορ-
γανισμός. Ιδρύθηκε το 1956 και σήμερα αριθμεί 
περισσότερα από 70.000 ενεργά μέλη παγκοσμίως, 
έχοντας παρουσία σε 128 χώρες σε όλο τον κόσμο 
και συγκεκριμένα στην  Ελλάδα σε 9 πανεπιστήμια.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πηγή εικόνας: aiesec.com

Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Global Volunteer, 
η AIESEC δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες 18-
30 ετών να πραγματοποιήσουν εθελοντική εργασία 
πάνω σε projects που έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικά 
ζητήματα, όπως η βελτίωση της εκπαίδευσης, η εξά-
λειψη της φτώχειας, η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Στη διάρκεια 6 με 8 εβδομάδων, οι 
νέοι έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με το-
πικούς φορείς, να αναπτύξουν τις ικανότητες και 
τις δυνατότητες των ανθρώπων εκεί, ώστε να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν ένα πιο υγιές και βιώσι-
μο μέλλον για αυτούς και την κοινωνία τους. Κάθε 
πρόγραμμα της AIESEC είναι συνδεδεμένο με έναν 
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ συνεργά-
ζεται με χώρες όπως  η Αίγυπτος, η Τουρκία, το 
Μαρόκο, η Ρουμανία, αλλά και η Ιταλία, η Φινλανδία 
κ.α. Μέσα από ένα πρόγραμμα της AIESEC, ο νέος 
μπορεί, καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό που καλύ-
πτει μόνο τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής του, να 
ζήσει μια αξέχαστη διαπολιτισμική εθελοντική εμπει-

ρία στο εξωτερικό και να γίνει η αλλαγή που θέλει 
να δει στον κόσμο!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη 
σελίδα της οργάνωσης: https://aiesec.gr/global-
volunteer/

2.ΕΛΙΞ: Προγράμματα εθελοντικής δράσης
Πηγή εικόνας: elix.org.gr

Από την ίδρυση της οργάνωσης το 1987 και μέχρι 
σήμερα, η ΕΛΙΞ έχει υλοποιήσει πλήθος εθελοντι-
κών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, 
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την 
προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και την ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ συγχρόνως έχει 
υποστηρίξει την αποστολή χιλιάδων εθελοντών από 
την Ελλάδα σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας 
στο εξωτερικό.

Περιζήτητα είναι, ιδίως, τα θερινά προγράμματα 
(Workcamps) της ΕΛΙΞ στο εξωτερικό, σε χώρες, 

όπως η Γαλλία, η Γερ-
μανία, η Ισπανία, η Ιτα-
λία και άλλες χώρες της 
Ευρώπης, καθώς και τα 
κοινωνικά προγράμματα 
που διεξάγονται σε Ευ-
ρώπη, Αφρική και Ασία.

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφτείτε 
τη σελίδα της οργάνω-
σης: https://www.elix.
org.gr

3.ActionAid Hellas – Εθελοντική Εργασία 
έκτος ΕΕ
Πηγή εικόνας: socialpolicy.gr

Το πρόγραμμα EUAidVolunteers, δίνει τη δυνατό-
τητα σε έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων εθελοντών 
να υποστηρίξουν, με τις δεξιότητές τους, τις ευάλω-
τες τοπικές κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ως EU Aid εθελοντής, εκτός από τη διεύρυνση της 
επαγγελματικής σου εμπειρίας, θα έχεις την ευκαι-
ρία να συμμετέχεις σε προγράμματα ανθρωπιστικής 
βοήθειας, σχεδιασμένα βάσει των αναγκών των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Με τις δεξιότητές σου, θα 
συνεισφέρεις άμεσα στη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων και 
θα γνωρίσεις την καθημερινότητα τους. Ακόμη, θα 
έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε εκπαιδεύσεις 
οι οποίες θα σε βοηθήσουν να εκτιμήσεις τόσο τις 
δυνατότητές σου όσο και τα δικά σου πεδία προς 
βελτίωση.

Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες:
http://www.actionaid.gr/ethelontismos/eu-aid-

volunteers/
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-

aid/eu-aid-volunteers_en

4.Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Πηγή εικόνας: europedirect.cut.ac.cy

 Ακόμα ένας τρόπος να βρει κανείς το πρόγραμμα 
εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό που του ται-
ριάζει είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπη-
ρεσίας. Στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα 
από μια βάση δεδομένων για τον εθελοντισμό, μπο-
ρεί να βρει πληθώρα προγραμμάτων από διάφορους 
φορείς και να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται πε-
ρισσότερο στις προσδοκίες του. Στη σελίδα μπορεί, 
ακόμη, να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα πρακτικής 
φύσεως και συμβουλές σχετικά με την εθελοντική 
δράση στο εξωτερικό, για τον καλύτερο προσανα-
τολισμό του.

Τι σημαίνει να είσαι ακτιβιστής; Τι 
ακριβώς κάνεις; Περνάς από κάποια εκ-
παίδευση ή μπορεί να γίνει ο καθένας; 
Να αντιδράς! Ακτιβιστής σημαίνει να 
αγωνίζεσαι για όσα πιστεύεις , αγαπάς 
και θες να προστατέψεις. Φυσικά δεν 
θέλει εκπαίδευση. Ακτιβιστής μπορεί να 
γίνει ο καθένας μας. Από έναν μικρό παιδί 
μέχρι και ένα ηλικιωμένο γεροντάκι. Ακό-
μα και ο πιο «απλός» άνθρωπός κρύβει 
τρομερή δύναμη μέσα του, αρκεί να βρει 
τον τρόπο να την εκφράσει. Εκεί είναι 
η δυσκολία! Βλέπω , ακούω και μαθαί-
νω προς το παρόν. Θέλω να μάθω πολ-
λά ακόμα. Να γίνω δυνατός. Να μπορώ 
όντος να κάνω πράγματα. Παράλληλα 
δραστηριοποιούμαι σε πολλούς χώρους. 
Το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα προσβάλλονται άμεσα καθημερινά. 
Εκεί έχω στραφεί.

Έχουμε ταυτίσει τον ακτιβισμό με την 
επιθετικότητα και την αντίδραση. Πόσο 
κοντά τελικά βρίσκονται αυτές οι έννοι-
ες; Πολύ! Δυστυχώς! Ο κόσμος έχει μά-
θει να αντιδρά με την Βία και την επιθε-
τικότητα. Ως συνέπια η λέξη ακτιβισμός 
δεν ακούγετε τόσο φιλική σε πολλούς. 
Έχει σημασία λοιπόν το πώς θα αντιδρά-
σεις. Βια ή μη Βία. Προσωπικά επιλέγω 
Μη Βία. Μακρής και ατσούμπαλος ο δρό-
μος αλλά αυτή την επιλογή έχω κάνει. 
Σε γενικές γραμμές ο κόσμος αντιδρά πιο 
δημιουργικά από παλιά. Αυτό είναι καλό.

Παράλληλα με την εθελοντική σου 
δράση ποια είναι η κύρια επαγγελματική 
σου δραστηριότητα; Πώς μπορείς να τα 
συνδυάζεις και τα δυο; Είμαι φοιτητής 
Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο της Θεσ-
σαλονίκης. Έχω ακόμα μερικά χρονάκια. 
Δυστυχώς δεν τα συνδυάζω και τόσο 
καλά. Οι εξετάσεις χρειάζονται βιβλίο και 
αποστήθιση κάτι το οποίο δεν τρελαίνο-
μαι να κάνω. Ο χρόνος, ναι, είναι μειω-
μένος. Δεν με πειράζει όμως. Αν στο μέλ-
λον είναι πρόβλημα θα το αντιμετωπίσω.

Πώς οραματίζεσαι τον πλανήτη μας 
στο μέλλον; Χωρίς ρατσισμό. Χωρίς 
αίμα.Έναν κόσμο με σεβασμό προς αν-
θρώπους, ζώα και φυτά.Να μην κυρι-
αρχεί στα πάντα το χρήμα και ο κόσμος 
να κυνηγά την ευτυχία γύρω του. Αυτά 
σαν όνειρο. Η πραγματικότητα είναι πιο 
σκληρή. Θέλω να δω πολιτικούς να παίρ-
νουν σωστές αποφάσεις. Εταιρίες να 
στρέφονται σε άλλες πηγές ενέργειας 
και πρώτες ύλες. Ο κόσμος να αντιδρά 
και να μάχεται για τα δικαιώματα του. Αν 
δεν το κάνει ο κόσμος ποιος θα το κάνει. 
ΈΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΞΕΡΩ. ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ!

Τι ονειρεύεται 
ένας ακτιβιστής;
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ:
Μια Παγκόσμια Ελπίδα

Πέρυσι  τέτοια εποχή  παρουσιάστηκαν  μερικές 
σπουδαίες εναλλακτικές απόψεις για τον άνθρωπο και 
την κοινωνία, που μας έδειξαν ότι υπάρχει μια άλλη, 
φωτεινότερη πλευρά της πραγματικότητας, που ζη-
τάει επίμονα να εκφραστεί, να έρθει στο προσκήνιο.

Ωραίες αυτές οι αναλύσεις, ωραίες οι καλές προθέ-
σεις και οι οραματισμοί, αλλά πρακτικά τι;

Όπως λέει και ο φιλόσοφος  Alain De Botton
«Αυτές είναι ιδέες που ασπάζονται όλοι οι ωραίοι 

άνθρωποι στον κόσμο. Κι όμως αυτές είναι ιδέες που ο 
σύγχρονος κόσμος αδυνατεί να εφαρμόσει καλά. Για-
τί όχι; Γιατί εστιάζουμε περισσότερο στην ιδέα παρά 
στην εφαρμογή».

Ο De Botton απαντάει: «Ο μόνος τρόπος για να 
προκύψει αλλαγή είναι να γίνουν οι άνθρωποι 
ομάδες και να ιδρύσουν οργανισμούς».

Μια ουσιαστική απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μπο-
ρεί να δώσει ο Πνευματικός Ακτιβισμός, που αυτή τη 
στιγμή εξαπλώνεται με γοργά βήματα παγκοσμίως .

Όταν, το  πιο βαθύ  πνευματικό όραμα παντρεύεται  
με μια πρακτική και ρεαλιστική Κίνηση για να επανορ-
θώσει όλες  τις υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές, 
και κοινωνικές αδικίες, τότε γεννιέται μια ιερή δύναμη 
– η δύναμη της σοφίας και της αγάπης σε δράση-. 
Αυτή τη δύναμη , η οποία αποτελεί την παγκόσμια 
ελπίδα για ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, ορίζουμε ως 
πνευματικό ακτιβισμό ». 

Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο φιλόσοφος 
Andrew Harvey, ένας από τους πρωτοπόρους του 
«Ιερού Ακτιβισμού».

Οι Πράσινες αξίες , ο εναλλακτικός τρόπος ζωής 
και η έμφαση στην εσωτερική ανάπτυξη, τόσο ψυ-
χολογική όσο και πνευματική, είναι το κλειδί για την 
αναδυόμενη νέα κουλτούρα. Οι ερευνητές Paul Ray  
και Sherry Ruth Anderson  υποστηρίζουν ότι  50 εκα-
τομμύρια τους ενήλικες Αμερικανούς  μπορεί τώρα να 
αναγνωρίζονται ως ανήκοντες σ’ αυτήν την κατηγορία 
και τους ονομάζουν «Cultural Creatives» (Πολιτιστι-
κούς Δημιουργούς ). Είναι  διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης, καθώς και οι εμψυχωτές όλων  τα νέων  κοι-
νωνικών  κινημάτων των τελευταίων 60 ετών, εισά-
γοντας  νέες αντιλήψεις και πρακτικές. Επιπλέον υπο-
λόγισαν ότι υπάρχουν  80-90.000.000 “Πολιτιστικοί 
Δημιουργοί  στην Ευρώπη από το 2.000.

Το ζητούμενο είναι αυτές οι Φωτεινές ατομικότητες 
να αρχίσουν να δημιουργούν ένα συνειδητό  Δίκτυο 
συντονισμένων δράσεων, που θα  οδηγήσουν στον 
εξανθρωπισμό του πολιτισμού μας.

Γι ‘αυτό πρέπει να αγκαλιάσουμε και να συνεργα-
στούμε  με τις θετικές τάσεις της εποχής μας, ώστε 
να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που δεν θα είναι μόνο 
βιώσιμο, αλλά επίσης σοφό και όμορφο

Οι βασικές αυτές θετικές τάσεις δημιουργούν  κα-
τευθυντήριες αρχές της  που  είναι οι ακόλουθες:

1)  Από το έχειν στο Είναι. 
Το Κέντρο βάρος της Νέας κουλτούρας μετατίθεται 

από την περιουσία στην Ουσία του ανθρώπου.

2) Aπό το εγώ στο Εμείς.
 Δεν μπορεί να ευημερεί το μέρος όταν υποφέρει το 

σύνολο. Όταν ανοίγουμε την καρδιά μας  στον πόνο 
του κόσμου, γινόμαστε  το φάρμακο που θεραπεύει 
τον κόσμο, αλλά και εμάς τους ίδιους.

Η πρότασή μας είναι  λοιπόν, να μετακινηθούμε από 
τον πνευματικό εγωισμό στον Πνευματικό Ακτιβισμό.

3) Ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύ-
νης. Οι ενεργοί  πολίτες μπορούν να γίνουν  πρωτα-

γωνιστές  της αλλαγής, αν μάθουν  να συνεργάζονται 
αρμονικά, παρακάμπτοντας τα στενά προσωπικά τους 
συμφέροντα και τις διχόνοιες .

4) Στοχεύουμε στη δημιουργική πρόταση και 
όχι στην αντίδραση και τη στείρα αγανάκτηση.

Αντί να καταριέσαι το σκοτάδι άναψε κι εσύ ένα 
κεράκι, 

5) Εργαζόμαστε για την ειρήνη, μέσω της δι-
καιοσύνης.

Όταν κυριαρχεί η αδικία η ειρήνη είναι ένας ανέφι-
κτος στόχος.  Οι άνθρωποι χρειάζονται δικαιοσύνη και 
όχι φιλανθρωπία!

6) Γινόμαστε  εμείς οι ίδιοι η αλλαγή που θέ-
λουμε να δούμε στον κόσμο. Η κοινωνική μετα-
μόρφωση περνάει αναπόδραστα από την προ-
σωπική μεταμόρφωση….

7) Όπλο μας η ενεργός μη βία. Στον πνευμα-
τικό ακτιβισμό “Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα” 
Αν οι μέθοδοί μας δεν είναι ευγενικές, δεν θα 
είναι ούτε τα αποτελέσματά μας. Η μία βία είναι 
το αποτελεσματικό όπλο των δυνατών και όχι 
των λιπόψυχων.

8) Τα Ανθρώπινα δικαιώματα και Οικουμενι-
κές αξίες πάνω από το κέρδος.

9) Ισορροπία ανθρώπου- φύσης. Σκεφτόμα-
στε πλανητικά και δρούμε τοπικά, προστατεύο-
ντας το κοινό μας σπίτι.

 10) Σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομά-
δες αγωνιζόμαστε για την κατάκτηση της Άμε-
σης Δημοκρατίας, του μόνου πολιτεύματος που 
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να αποφασίζουν οι ίδιοι  για τη ζωή τους. Η Ψη-
φιακή Άμεση Δημοκρατία μπορεί να αποτελέσει 
ένα σπουδαίο εφόδιο των πολιτών.

Ουσιαστικό σημείο στη φιλοσοφία και στην πρακτι-
κή  αποτελεί ο εθελοντισμός και η ανιδιοτέλεια.

«Δίνοντας λαμβάνουμε». Ο κοινός στόχος είναι υπε-
ράνω των ατόμων. Δεν υπάρχουν «αξιώματα», αλλά 
διαφορετικά επίπεδα υπηρεσίας.  Δραστηριοποιούμα-
στε μια ομάδα φίλων  μέσα από Ομάδες Εργασίας και 
στα προσεχή σχέδιά μπορεί να  περιλαμβάνονται η 
διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων πνευματικού ακτιβι-
σμού, και ενεργούς μη βίας, η καθιέρωση τακτικού 
φιλοσοφικού καφενείου και φιλοσοφικών περιπάτων 
(έχουμε πραγματοποιήσει ήδη τρεις),   συναντήσεις  
γνωριμίας και άμεσης επικοινωνίας, καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις με σχετική θεματολογία,  καθώς και πλήθος 
άλλων εξειδικευμένων ακτιβιστικών δράσεων.. 

Αν έχετε βαρεθεί να γκρινιάζετε και να μεμψιμοιρεί-
τε, να βράζετε στην αγανάκτηση, να βυθίζεστε στην 
απόγνωση ή να μην ξανακοιμηθείτε, υπάρχει τώρα 
μια πρόταση: Να γίνετε Πνευματικοί Ακτιβιστές , συν-
δημιουργοί  της Νέας Ανθρωπότητας που ανατέλλει.

Μερικοί  μπορεί να μας χαρακτηρίσουν ονειροπό-
λους. Τους απαντάμε με μια φράση του John Lennon

 «To όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος σου,
είναι απλά ένα όνειρο,

το όνειρο που ονειρευόμαστε  μαζί
είναι πραγματικότητα»!

Οι κυβερνητικοί μοιάζουν να χαίρουν. 
Του προνομίου της ακατανοησίας τους. Η 
μεταμφίεση έχει ακόμη αποτελέσματα.

Επειτα από όλα όσα έχουν συμβεί, αρκε-
τοί διατηρούν αμφιβολίες για το βάθος του 
καθεστωτισμού των κυβερνητικών.

Τώρα μάλιστα που «βγήκαμε στις αγορές» 
μοιάζει οι κυβερνητικοί να έχουν κάνει ορι-
στική στροφή στην κανονικότητα, να εργά-
ζονται για την ομαλότητα, απαρνούμενοι για 
πάντα τον παλαιό εαυτό τους.

Αν ακούσει τον λόγο τους και παρατηρή-
σει τις πράξεις τους, δύσκολα μπορεί κανείς 
να πεισθεί ότι μια νέα αντίληψη κέρδισε τις 
συνειδήσεις τους.

Αντίθετα, θα έβγαζε το συμπέρασμα, 
από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ότι η κυ-
βέρνηση νοεί τον εαυτό της ως καθεστώς. 
Πρόκειται για την αντίληψη αιώνιας κυρι-
αρχίας. Αυτός είναι ο οδηγός του κυβερνη-
τικού μέτρου και του κυβερνητικού έργου.

Ετσι προκύπτει ένας καθημερινός καθε-
στωτικός ακτιβισμός. Ο ακτιβισμός στην 
τρέχουσα πολιτική χρήση του όρου είναι η 
έμφαση της δράσης στο συγκεκριμένο στό-
χο της διατήρησης του καθεστώτος.

Από τη σκόπιμη διαστροφή της πραγμα-
τικότητας μέχρι τη θορυβώδη πράξη, ένα 
είναι το ερώτημα που αποσαφηνίζει τον 
πυρήνα της πολιτικής κυβερνητικής φιλο-
σοφίας.

– Τι προέχει για την κυβέρνηση; Να περι-
φρουρήσει την κοινωνία ή τον εαυτό της;

Η απάντηση έχει ήδη στην πράξη οικο-
δομηθεί.

– Να περιφρουρήσει τον εαυτό της. Είναι 
το μόνο νήμα που ερμηνεύει τον κυβερ-
νητικό διαρκή αναβρασμό, πέρα από την 
υπεράσπιση του κοινωνικού αγαθού.

Ο καθεστωτικός ακτιβισμός εναρμονίζε-
ται μόνο με τις συνθήκες που αυτός επιθυ-
μεί να κατασκευάσει.

Ετσι ο λόγος, το ύφος, οι συμπεριφορές, 
η στάση απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο, 
η πλαστογράφηση του πραγματικού, η πα-
ραπλανητική διακόσμηση, η ευχέρεια στο 
ψεύδος, η κυνικότητα της αποδοχής του, η 
σιωπή, η φλυαρία, η ελαφρότητα, η διχα-
στική αυταρέσκεια, η απατηλή εξιδανίκευ-
ση είναι το ανάγλυφο της καθεστωτικής 
ασπίδας.

Στην επόμενη φάση, ενώ εξωτερικά θα 
επικαλείται ομαλότητα και κανονικότητα, 
η κυβέρνηση θα προσπαθεί ως επίμονος 
ακτιβιστής να μεγεθύνει τον εαυτό της 
απέναντι στο κυβερνητικό σώμα.

Καθεστωτικός
ακτιβισμός
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1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; 
ΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ;

Μαρία: Ποτέ δεν περισσεύει ο χρόνος… Όμως το 
ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε δύσκολες συνθήκες οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι ο καθένας κοιτάζει πάντα το 
δικό του όφελος και δεν βλέπει περισσότερο συνολι-
κά. Αν αυτό δεν αλλάξει θα παραμείνουμε για καιρό 
ακόμη σε κρίση. Και δεν θα αλλάξει ως δια μαγείας, 
αλλά με μικρές αλλαγές που θα κάνει ο καθένας.

Κατερίνα: Έγινα εθελόντρια πριν από την κρίση 
αλλά και τώρα ο εθελοντισμός με βοηθάει να αντι-
μετωπίζω την κρίση με περισσότερη ψυχραιμία και 
λιγότερο άγχος.

2. ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΙΝΕΙΣ Η ΠΑΙΡΝΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Ναταλί: Προσπαθώ να δίνω ό,τι καλύτερο μπο-
ρώ, αλλά τελικά περισσότερα παίρνω. Φεύγοντας 
από το πάρκο (όπου προσφέρει περιβαλλοντική εκ-
παίδευση στα παιδιά) νιώθω σαν να έχω πληρωθεί, 
και πολύ καλά μάλιστα! Η αμοιβή μου είναι η χαρά 
των παιδιών όταν ανακαλύπτουν κάτι... Ο ενθουσια-
σμός τους είναι μεταδοτικός!

Μάρθα: Προσφέρεις χωρίς να περιμένεις αντάλ-
λαγμα. Όμως, απέκτησα φίλους, γνώσεις, εμπειρίες: 
μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή, αλλά νιώθω ότι καθό-
ρισαν τη συνείδησή μου ως πολίτη. Απέκτησα το αί-
σθημα της ευθύνης απέναντι στον κόσμο, στη φύση, 
στην πόλη μου, στο βουνό μου, στη θάλασσά μου.

3. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;

Ελίνα: Οι σπουδές μου και η δουλειά μου ήταν 
πάντα απαιτητικές και στην προσωπική μου ζωή δεν 
είχα «λυμένα» τα προβλήματα μου. Όμως πάντα εύ-
ρισκα χρόνο και κυρίως ενδιαφέρον για εθελοντισμό.

Κυριαζής: Ο σωστός προγραμματισμός είναι το 
κλειδί της επιτυχίας. Χρειάζεται σωστή διαχείριση και 
ιεράρχηση αναγκών και χρόνου. Όποιος θέλει πά-
ντως, όλα τα μπορεί!

4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ;

Ανδρομάχη: Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός απαιτεί 
περισσότερα. Πιο συνειδητή συμμετοχή. Δεν δίνεις 
απλά κάπου κάτι, π.χ. χρήματα ή πράγματα. Επιλέ-
γεις πού, τι, πώς και για πόσο. Εμπλέκεσαι, συμμετέ-
χεις, αφιερώνεσαι.

Κατερίνα: ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής, να 
βοηθάς να προσφέρεις, να αγωνίζεσαι για κάποιο σκο-
πό. Η ελεημοσύνη συνήθως απευθύνεται σε ανθρώ-
πους πού έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αλλά καλό είναι 
αντί να συνεχίζουμε τις παροχές επ’ αόριστον να προ-
σπαθούμε να τους ενεργοποιήσουμε με όποιο τρόπο 
μπορούμε, γεγονός που αυξάνει την αυτοπεποίθηση 
τους, και τους κάνει ενεργά μέλη στην κοινωνία.

5. ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕΣ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ;

Μαρία: Να μη διστάσει να δοκιμάσει τις δικές του 
ικανότητες, γιατί είναι ένας τρόπος να ανακαλύψεις 
νέες πτυχές του εαυτού του και των δυνατοτήτων του.

Κυριαζής: Ο δρόμος του εθελοντή δεν είναι 
φτιαγμένος με ροδοπέταλα, απαιτεί αγώνα, να συ-
νεχίζει εκεί που οι άλλοι θα λένε «φεύγω». Το μόνο 
που θα μπορούσα να εκμυστηρευτώ σε κάποιον που 
θα το επιχειρήσει: να δώσει όλο του το είναι!

Στεφανία: Μέσα από τον εθελοντισμό, πρώτα 
από όλα γνωρίζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και 

ανακαλύπτεις πτυχές του που ίσως δε έβγαιναν πότε 
στην επιφάνεια. 

6. Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΕΝΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ;
Ναταλί:  Όσο πιο πολύ ασχοληθούμε με τα κοινά 

τόσο πιο πολύ θα πιεστούν οι κυβερνήσεις, οι εται-
ρείες να αλλάξουν πολιτικές και να ενδιαφερθούν 
περισσότερο για το περιβάλλον. Οι καλά ενημερω-
μένοι πολίτες αλλάζουν την καθημερινότητά τους. 
Οι ενεργοί πολίτες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. 

Μάρθα: Πολύ πριν εμφανιστεί τόσο έντονα η 
λέξη εθελοντισμός στη ζωή μας, υπήρχαν οι έννοιες 
της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της άμιλλας. Στην 
Ελλάδα και όχι μόνο, οι άνθρωποι βοηθούσαν πάντα 
τους γείτονες. Όχι, ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά 
το κράτος. Διαμορφώνει πολίτες που μπορούν οι 
ίδιοι να διαμορφώσουν ένα καλύτερο αύριο.

7. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ,
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ WWF;

Βίκυ: Από την εμπειρία μου διαπίστωσα ότι το 
WWF δεν το απασχολεί απλά η ευημερία του φυ-
σικού περιβάλλοντος και των αγρίων ζώων αλλά η 
αρμονική συνύπαρξη του σύγχρονου ανθρώπου και 
του σύγχρονου τρόπου ζωής με το φυσικό περιβάλ-
λον και τους κατοίκους του.

Μάρθα: Για μένα το WWF πριν 15 χρόνια ήταν 
«εκείνη η οργάνωση με σήμα το πάντα». Ούτε ήξε-
ρα πού δραστηριοποιείται, ούτε ότι πρόκειται για αν-
θρώπους καθημερινούς. Θεωρούσα ότι αποτελούνταν 
μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες, που κλείνονται 
στις έρευνές τους και στο πεδίο τους. Σήμερα ξέρω ότι 
είναι μια κοινότητα, μια αγκαλιά, μια οικογένεια.

Η Ανδρομάχη είναι εθελόντρια στο πρόγραμμα 
του WWF στη Δαδιά του Έβρου 

Η Βίκυ συμμετέχει σε δράσεις του προγράμματος 
“Cyclades Life” του WWF. Επίσης είναι ενεργό μέλος 
της «Φιλοζωικής Ομάδας Σύρου».

Η Ελίνα είναι γιατρός και έχει χρόνια εμπειρίας σε 
πολλές εθελοντικές οργανώσεις. Σήμερα, είναι εθε-
λόντρια σε φορέα για τους τυφλούς στο Λίβερπουλ 
της Αγγλίας.

 Η Έλσα έχει συμμετάσχει σε πολλά εθελοντικά 
προγράμματα του WWF και άλλων οργανώσεων.

H Κατερίνα είναι μέλος της Οικολογικής Πρωτο-
βουλίας Χανίων και της Ομάδας Εθελοντών του Δή-
μου Χανίων για το Περιβάλλον.

Ο Κυριαζής έχει μεγάλη εμπειρία ως εθελοντής, 
μεταξύ άλλων στον Ερυθρό Σταυρό, στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου.

Η Μαρία είναι εθελόντρια στο πρόγραμμα Κυκλά-
δες LIFE.

Η Μάρθα είναι εθελόντρια, έχοντας στηρίξει προ-
γράμματα τη Δαδιά για τα αρπακτικά πουλιά, στη Ζά-
κυνθο για την καρέτα, στην Πάρνηθα για τα ελάφια 
αλλά και στη θεατρική ομάδα εθελοντών του WWF.

Η Ναταλί είναι εθελόντρια στο πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης του WWF. Μία φορά τη 
εβδομάδα υποδέχεται παιδιά σχολικής και προσχολι-
κής ηλικίας στο οικολογικό πάρκο Ψυχικού και ανα-
καλύπτει μαζί τους θησαυρούς του πάρκου.

Η Στεφανία είναι εθελόντρια στην Καλύτερη Ζωή 
του WWF αλλά και σε αρκετές οργανώσεις που ασχο-
λούνται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

Αν θέλεις να συμμετάσχεις στην ομάδα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης του WWF, στείλε μήνυμα στη 
Νάνσυ Κουταβά n.coutava@wwf.gr

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Τη σύγχρονη εποχή ο Εθελοντισμός 

έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός που συμ-
βάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνι-
κών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, στοχεύει στο συλλογικό 
όφελος και στη συμμετοχή στα κοινά και 
καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δη-
μιουργούν η αδυναμία του κράτους και οι 
μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια 
έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα 
μας πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και 
κύρια πεδία εφαρμογής το Περιβάλλον, 
τον Πολιτισμό, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
και Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Οι περισσότερες από αυτές τις οργα-
νώσεις στηρίζουν τις δράσεις τους στην 
εθελοντική εργασία, ενώ άλλες συνδυά-
ζουν ένα δίκτυο αμειβομένων στελεχών 
και εθελοντών.

Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας 
όρος, είναι μια πολυμορφική διαδικασία 
και στάση ζωής, καθώς επιδρά εποικοδο-
μητικά στο κοινωνικό στερέωμα, αφορά 
όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικο-
νομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώ-
νει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Μια εθελοντική δράση στοχεύει όχι 
μόνο στην πρόσκαιρη αντιμετώπιση του 
προβλήματος, αλλά, κατά περίπτωση, και 
στην αντιμετώπιση των αιτίων του, την 
ενδυνάμωση των επωφελούμενων και τη 
συνεχή λειτουργία δομών υποστήριξης.

Το Ε.Κ.Κ.Α. ως κύριος κρατικός φορέ-
ας άσκησης προνοιακού έργου, έχει ως 
αντικείμενό του και την προώθηση του 
εθελοντισμού, μέσω της ανάπτυξης συν-
θηκών/πλαισίου άσκησης εθελοντικής 
εργασίας στις δομές του, με απώτερο 
βέβαια, στόχο την ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των πολιτών, έναντι των 
σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων 
αλλά και την ενδυνάμωση των κοινωνι-
κών υποστηρικτικών δικτύων.

Η ανάπτυξη δράσεων που προωθούν 
τον εθελοντισμό αποτελεί μέρος των αρ-
μοδιοτήτων του Ε.Κ.K.Α. και παράλληλα, 
σημαντικό μέσο για την προώθηση και 
υποστήριξη της πολυεπίπεδης δράσης του.

Εθελοντισμός - 
ΕΚΚΑ
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Επιμέλεια-απόδοση κειμένου
ΤΟΜΠΈΑ ΈΛΈΝΗ

Όσοι εμπλέκονται σε κοινωνικά κινήματα μοιρά-
ζονται μια κοινή εμπειρία: μερικές φορές όταν ένα 
θέμα αιχμαλωτίζει την κοινή γνώμη ή ένα απρόσμε-
νο συμβάν πυροδοτεί ένα κύμα μαζικών διαδηλώ-
σεων, μπορεί να υπάρξουν περίοδοι έντονης δρα-
στηριοποίησης, κατά τις οποίες νέα μέλη σπεύδουν 
να ενταχθούν στα κινήματα. Αυτές όμως οι εξαιρε-
τικές συνθήκες συχνά ακολουθούνται από εντελώς 
αντίθετες συνθήκες, όταν δηλαδή οι αριθμοί των 
ακτιβιστών λιγοστεύουν και οι υποστηρικτές των 
ακτιβιστικών κινημάτων αγωνίζονται για να τραβή-
ξουν την προσοχή του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ύφεσης, 
όσοι έχουν βιώσει την επιτυχία μιας κορυφαίας στιγ-
μής, αισθάνονται αποθαρρυμένοι και απαισιόδοξοι.

Δυστυχώς, αυτές οι διακυμάνσεις των  λαϊκών 
κινημάτων δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν. 
Σε αντίθεση με την οργάνωση μιας κοινότητας, η 
οποία επικεντρώνεται στην αργή και σταθερή οικο-
δόμηση των οργανωτικών δομών

Οι διαμαρτυρίες ευρείας κλίμακας μπορεί να έχουν 
ένα μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή συνείδηση, ποτέ 
όμως δεν μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Το γεγονός όμως αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν έχουν υψηλή αξία. Το κίνημα της Αμερικής 

για τα πολιτικά δικαιώματα, για παράδειγμα, κατά-
φερε να γίνει επιτυχές λόγω των μαζικών κινητοποι-
ήσεων και της καινοτόμου μη-βίαιας δράσης. 

Τα κινήματα προχωρούν και εξελίσσονται σε στά-
δια. Εντός του πεδίου της θεωρίας του κοινωνικού 
κινήματος, μελετητές είχαν την ευκαιρία να εκτι-
μήσουν την κοινωνική αλλαγή που συμβαίνει μέσα 
σε αυτό 

Με βάση την εργασία των θεωρητικών, το τυπικό 
ακαδημαϊκό πεδίο υποστηρίζει ότι τα κινήματα περ-
νούν από τέσσερα στάδια:

1) Emergence – Εμφάνιση (Ανάδυση)
2) Coalescence – Συνένωση (Συνάσπιση)
3) Bureaucratization – Γραφειοκρατικοποίηση και
4) Decline – Πτώση
Το τελευταίο στάδιο, δεν είναι κατ’ ανάγκη  αρ-

νητικό: τα κινήματα μερικές φορές ηττούνται ή κα-
ταστέλλονται, αλλά άλλες φορές μαραζώνουν επει-
δή έχουν κερδίσει τα βασικά τους αιτήματα.

Διάφοροι ακτιβιστές έχουν προσφέρει τις δικές 
τους σκέψεις πάνω στο ζήτημα. Ο Μαχάτμα Γκά-
ντι έγραψε «Κάθε καλό και επιτυχές κίνημα περνάει 
από πέντε στάδια: Αδιαφορία, γελοιοποίηση, κακο-
ποίηση, καταστολή και σεβασμό.

 Ο Γκάντι πίστευε ότι οι διαμαρτυρόμενοι ενισχύ-
ονται από τις δοκιμασίες που υπομένουν. «Κάθε 
κίνημα που επιβιώνει την καταστολή ήπια ή σοβα-
ρή, χωρίς εξαίρεση, απαιτεί πάντα τον σεβασμό, το 
οποίο αποτελεί ένα άλλο όνομα για την επιτυχία.

Τα τελευταία χρόνια ο Βρετανός συγγραφέας και 
ακτιβιστής Tim Gee, προτείνει ένα μοντέλο τεσσά-
ρων σταδίων που βασίζεται σε μια λαϊκή ρήση που 
αντικατοπτρίζει το αίσθημα του Γκάντι. Αυτή η εκ-
δοχή αναφέρει «Πρώτα θα σε αγνοήσουν, μετά θα 
γελάσουν με σένα, ύστερα θα σε πολεμήσουν, μετά 
θα κερδίσεις».

Η έντονη δραστηριότητα ενός κινήματος ακο-
λουθείται από ένα στάδιο το οποίο αναδεικνύει ένα 
παράδοξο: οι ακτιβιστές συχνά αισθάνονται απογο-
ητευμένοι όταν η απότομη αύξηση της δραστηριό-
τητας υποχωρεί.

Ωστόσο, αυτή είναι ακριβώς η στιγμή, που μπο-
ρούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. «Σε αυτό 
το σημείο πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν λόγω της 
εξάντλησης και της απογοήτευσης. Επιπλέον, τα κύ-
ρια μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν ένα «αέρα» 
αρνητικότητας αναφέροντας ότι, δεδομένου ότι οι 
διαμαρτυρίες έχουν μειωθεί, το κίνημα είναι νεκρό 
και δεν έχει καταφέρει τίποτα». Όλα αυτά, συνδυ-
άζονται για να δημιουργήσουν μια προφητεία που 
εμποδίζει ή περιορίζει την επιτυχία ενός κινήματος».

 Το κλειδί είναι οι ακτιβιστές να κάνουν ένα βήμα 
πίσω και να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση 
‒ στην οποία θα επωφεληθούν από την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού που δημιουργήθηκε 
από προηγούμενες διαμαρτυρίες τους, καις την 
οποία είναι πιο πιθανό να βρεθεί κοινό δεκτικό ως 
προς τις προτάσεις τους για εναλλακτικές λύσεις. 

Αγαπητοί Avaazίτες και Avaazίτισσες,
Νιώθω τόσο ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που 

δείχνουν τα μέλη του Avaaz στη δράση του κινήμα-
τος μας κάθε μήνα με τη γενναιόδωρη στήριξη τους. 
Γι’ αυτό θα ήθελα να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει 
όταν πάρεις τη σημαντική απόφαση να στηρίξεις τη 
δράση μας και τις ελπίδες σου στο κίνημα μας! 

  Για παράδειγμα- δες αυτό: Αγοράζουμε ένα τρο-
πικό δάσος! Πάνω από 90.000 από εμάς κάναμε δω-
ρεές για να συγκεντρώσουμε 1εκατ. δολάρια ώστε 
περιβαλλοντικοί οργανισμοί όπως το Rainforest 
Trust να αγοράσουν μια δασική έκταση που θα 
ενώσει δύο προστατευόμενες περιοχές στο Βόρνεο 
ώστε να κρατήσουμε τους ουρακοτάγκους ζωντα-
νούς σ’ αυτό το πλανήτη μαζί μας.

  Λατρεύω αυτή τη δουλειά.
Αυτά τα απίστευτα κορίτσια είναι το δεύτερο πα-

ράδειγμα: Η Γιαμάχα και η ξαδέρφη της η Χαγιάτ 
είναι πρόσφυγες απ’ τη Συρία. Τώρα μπορούν να 
παρακολουθήσουν μαθήματα στο σχολείο εν μέρει 
επειδή το κίνημα μας συγκέντρωσε 1εκατ. δολάρια 
ως κονδύλιο για να πιέσει τις κυβερνήσεις να σώσουν 
τα παιδιά της Συρίας που κινδυνεύουν να γίνουν μια 
χαμένη γενιά χωρίς εκπαίδευση. Μόλις μάθαμε πως 
οι κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση μας 
πολλαπλασιάζοντας το ποσό μας 100 φορές!! Ο ει-
δικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την εκπαίδευση 
Γκόρντον Μπράουν αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 
μας ως «θαυμάσια» και «σημαντική στο να κάνει τις 
κυβερνήσεις να βάνουν το χέρι στην τσέπη».

Τρίτο παράδειγμα, αυτή είναι η Γκάμπι:
Η Γκάμπι Λάσκι είναι μια εξαιρετική Ισραηλινή 

δικηγόρος που συνεργάζεται με τους ηγέτες του 
ειρηνικού κινήματος της Παλαιστίνης και με μια 
ακούραστη ομάδα που υπερασπίζεται ειρηνικούς 
ακτιβιστές οι οποίοι δέχονται αβάσιμες κατηγορίες. 

Το κίνημα μας συγκέντρωσε 225.000 δολάρια για 
να στηρίξει την προσπάθεια της Γκάμπι! 

Υπάρχουν πολλές άλλες ιστορίες που θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε, αλλά η προτεραιότητα του 
κινήματος μας για οικονομική στήριξη είναι η κλι-
ματική αλλαγή…

 Η εκστρατεία μας ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή, η οποία χρηματοδοτείται από μηνιαίες δωρεές 
χιλιάδων μελών αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα 
προσωπικού που δουλεύει μέρα και νύχτα για να 
πιέσει τις κυβερνήσεις μας να αναλάβουν δράση για 
το πιο φλέγον ζήτημα στον πλανήτη. Αυτό όμως 
που μας κάνει μια μοναδική δύναμη αλλαγής του 
κόσμου προς το καλύτερο δεν είναι τα ποσά που 
συγκεντρώνουμε ως κίνημα, αλλά το πώς τα συγκε-
ντρώνουμε. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που 
κάνουν το κίνημα μας μοναδικό:

▪ Τα μέλη μας κάνουν κουμάντο. Δεν δεχό-
μαστε χρήματα (ποτέ!) ούτε από κυβερνήσεις, ούτε 
από εταιρίες, ούτε από ιδρύματα, ούτε από μεγα-
λο-δωρητές ‒ αυτό καθιστά τα μέλη μας τα μόνα 
αφεντικά μας. Πολλές ΜΚΟ  χρηματοδοτούνται από 
εύπορους ιδιώτες, οι απόψεις των οποίων διαμορ-
φώνουν βαθιά τη δράση των οργανισμών.

▪ Κινητοποιούμαστε αστραπιαία. Ακόμα και 
για τα πιο επείγοντα ζητήματα, μπορεί να πάρει 
μήνες ή ακόμη και χρόνια για να συγκεντρωθούν 
χρήματα από ιδρύματα και μεγαλο-δωρητές ‒ εμείς 
όμως μπορούμε να συγκεντρώσουμε πάνω από 
1εκατ. δολάρια μέσα σε ώρες!

▪ Έχουμε πολιτικό χαρακτήρα. Επειδή οι 
δωρεές προς το κίνημα μας δεν εκπίπτουν της 
φορολογίας, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μας 
φιμώσουν και να λογοκρίνουν το τι θα πούμε και 
δεν θα πούμε για τους πολιτικούς. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό αφού αφού η πολιτική είναι το πεδίο 

όπου κερδίζονται και χάνονται πολλές μάχες για τη 
σωτηρία του κόσμου.

Κυρίως λόγω του μοναδικού μας μοντέλου οργά-
νωσης και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας 
της δράσης μας, ο αριθμός μελών του Avaaz που 
αποφασίζουν να στηρίξουν το κίνημα με δωρεές έχει 
εκτιναχθεί στα ύψη και κοντεύει να φτάσει το 1 εκατ.!

Τα περισσότερα χρήματα που συγκεντρώνουμε 
διατίθενται για τις εκστρατείες του Avaaz. Διαθέ-
τουμε όμως και αρκετά χρήματα για να στηρίξουμε 
άλλες δράσεις ‒ όπως 8 εκατ. δολάρια προς ανθρω-
πιστικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε 
και οι οποίες προσφέρουν καταπληκτικό έργο αλλά 
ποτέ δεν θα στηρίζονταν από εταιρίες και ιδρύμα-
τα. Για παράδειγμα, οργανισμοί όπως το «Equality 
Effect» για το οποίο το κίνημα μας συγκέντρωσε 
πέρυσι 300.000 δολάρια. Η επικεφαλής του Equality 
Effect είπε «είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες προς τα 
μέλη του Avaaz που μας στηρίζουν για να διασφα-
λίσουμε ότι οι νόμοι της Κένυας και του Μαλάουι 
προστατεύουν τα κορίτσια που εκτίθενται στην πιο 
αποκρουστική μορφή βίας στον κόσμο».

Κάποιοι επικρίνουν τον ακτιβισμό ως άχρηστο και 
ανούσιο και ορισμένες φορές έχουν δίκιο. Το Avaaz 
όμως έχει βραβευτεί για την αποτελεσματικότητα 
του, και  ικανότητα του κινήματος μας, όχι μόνο 
να υψώνει τη φωνή του, αλλά και να βάζει το χέρι 
στην τσέπη, είναι ένας απ’ τους λόγους για τους 
οποίους θεωρούμαστε μια δύναμη που πραγματικά 
αλλάζει τον κόσμο. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.

 Με μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό προς τη στήρι-
ξη των μελών αυτού του κινήματος,

ΥΓ: Όλες οι οικονομικές μας καταστάσεις ελέγ-
χονται κάθε χρόνο και κάθε φορά μας χορηγείται 
πεντακάθαρο πιστοποιητικό. Μπορείς να δεις περισ-
σότερες λεπτομέρειες για τα οικονομικά του Avaaz.

Οι θεωρίες των κύκλων των κοινωνικών κινημάτων

AVAAZ: Τι  συμβαίνει αφού στηρίξω μια εκστρατεία;
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Ο σκοπός της Κοινωνικής 
Πρόνοιας θα έπρεπε να είναι
-όσο αυτό είναι δυνατό–
να εξαλείψει τους λόγους
ύπαρξης της.

Ο Εθελοντισμός έχει κοινά στοιχεία με τη Φιλανθρω-
πία, καθώς και οι δύο έννοιες αναφέρονται στη βοήθεια 
και την προσφορά προς το συνάνθρωπο.

Τόσο ο Εθελοντισμός, όσο και η Φιλανθρωπία, περι-
λαμβάνουν αυτοπροαίρετες ενέργειες και εκούσιες πρά-
ξεις που είναι αποδεκτές ως χρήσιμες για το γενικό καλό 
και δεν αποσκοπούν, ούτε αποφέρουν συνήθως κάποιο 
ανταποδοτικό όφελος.

Ο Εθελοντισμός είναι ευρύτερος από τη Φιλανθρωπία, 
καθώς μπορεί να έχει αντικείμενο και τα ζώα ή τη Φύση 
γενικά, ενώ η Φιλανθρωπία απευθύνεται συνήθως στους 
ανθρώπους. Ο Εθελοντισμός κατά κύριο λόγο ασκείται 
μέσα από οργανωμένα προγράμματα, αντίθετα με τη Φι-
λανθρωπία, που μπορεί να γίνεται ευκαιριακά.

Ως σημαντική διαφορά ανάμεσα στη Φιλανθρωπία και 
στον Εθελοντισμό αναφέρεται η σχέση που έχει αυτός 
που προσφέρει τη βοήθεια προς εκείνον που την απο-
δέχεται. Αντίθετα με τη Φιλανθρωπία, που ενέχει οίκτο, 
γίνεται από θέση ισχύος και είναι συνήθως ευκαιριακή 
πράξη, ο Εθελοντισμός είναι συνεχής και ο εθελοντής 
έρχεται σε άμεση επαφή με τον επωφελούμενο και τον 
αντιμετωπίζει σαν ισότιμο άτομο που βρίσκεται σε μια 
δύσκολη κατάσταση. Ο Εθελοντισμός δεν αποσκοπεί 
μόνο στην προσωρινή ανακούφιση ενός προβλήματος, 
αλλά κυρίως στην καταπολέμηση των παραγόντων που 
το προξενούν και στη βελτίωση των κοινωνικών συν-
θηκών που το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, η παροχή δεν 
είναι μόνο υλική αλλά και ηθική ή κοινωνική.

Ο αλληλέγγυος είναι συνήθως κάποιος που διατρέχει 
τους ίδιους κινδύνους και βιώνει τα ίδια προβλήματα με 
αυτόν στον οποίο συντρέχει και με τον οποίο συνεργά-
ζεται. Για παράδειγμα, όταν κάποιος που έχει αρκετό φα-
γητό δίνει σε έναν συνάνθρωπό του που πεινάει ένα μι-
κρό μέρος, το γεγονός αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
φιλευσπλαχνία. Αλληλεγγύη είναι όταν τον βοηθάει να 
βρει το φαγητό του ή το μοιράζεται μαζί του ή όταν και 
οι δύο πεινάνε και αποφασίζουν να κάνουν κάτι γι’ αυτό. 
Όταν κίνητρό του είναι η σκέψη ότι καθένας μας μπορεί 
να βρεθεί σε δυσχερή θέση και γι’ αυτό υποστηρίζουμε ό 
ένας τον άλλο επιδιώκοντας Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Η έννοια του Εθελοντισμού συνδέεται με την Αλλη-
λεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Η Αλληλεγγύη εί-
ναι κεντρική αξία του Εθελοντισμού.

Στη θέα ενός ανθρώπου που υποφέρει γεννιέται μέσα 
μας η συμπόνια ως απέχθεια για την κατάστασή του. 
Ο οίκτος αντιστοιχεί σε ορισμένη κατάσταση δυστυχίας 
που γίνεται αισθητή από εμάς από απόσταση εγγύτητας 
προς αυτόν που δυστυχεί. Η σχέση αυτή είναι μερική και 
συγκεκριμένη, καθότι εμπλέκει ορισμένα μόνο πρόσω-
πα κάθε φορά. Δεν αναφέρεται στην κοινωνία ως όλον, 
ούτε στα μέλη της συνολικά. Αντίθετα, η Αλληλεγγύη, 
ακόμα και αν τροφοδοτείται από συναίσθημα συμμετο-
χής στην οδύνη άλλου, πηγαίνει πέρα από αυτή. Στη 
στάση Αλληλεγγύης η αποδοκιμασία της αναξιοπάθειας 
του άλλου αφαιρείται από συγκεκριμένες περιστάσεις ή 
σχέσεις στις οποίες τυχαίνει να ενέχεται το υποκείμενο. 
Και γενικεύεται σε σταθερή ηθική στάση, καθότι αντα-
ποκρίνεται σε καθολικεύσιμη ηθική αρχή.

Ο Εθελοντισμός και η Αλληλεγγύη εκφράζονται με 
πολλούς τρόπους, καθένας από αυτούς με τη δική του 
φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό 
όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή 
δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τον τόπο 
διαμονής, το φύλο, την εθνική ή εθνοτι-
κή καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη 
γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 
Έχουμε όλοι/όλες δικαίωμα στην ίση από-
λαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας 
δίχως καμιά διάκριση. Τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα είναι όλα αλληλένδετα, αλληλοε-
ξαρτώμενα και αδιαίρετα.

Τα καθολικά/θεμελιώδη ανθρώπινα δικαι-
ώματα συχνά εκφράζονται και διασφαλίζο-
νται από τους νόμους, υπό τη μορφή δια-
τάξεων, διεθνούς εθιμικού δικαίου, γενικών 
αρχών και άλλων πηγών διεθνούς δικαίου. 
Το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καθορίζει την υποχρέωση των κυβερνήσεων 
να ενεργούν με συγκεκριμένους τρόπους ή 
να απέχουν από ορισμένες πράξεις, προκει-
μένου να προωθούν και να προστατεύουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώ-
δεις ελευθερίες των ατόμων ή ομάδων.

ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ
Η αρχή της καθολικότητας των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Αυτή η αρχή, όπως τονίστηκε 
για πρώτη φορά στην  Οικουμενική Διακή-
ρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 1948, 
επιβεβαιώθηκε σε πολυάριθμες διεθνείς 
συμβάσεις, διακηρύξεις και ψηφίσματα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, 
στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπι-
να Δικαιώματα στη Βιέννη το 1993, σημειώ-
θηκε ότι είναι καθήκον των μελών να προ-
ωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
ανεξάρτητα από τα πολιτικά, οικονομικά και 
πολιτιστικά συστήματα τους.

Όλα τα κράτη έχουν επικυρώσει τουλά-
χιστον μία διάταξη και το 80% των μελών 
έχουν κυρώσει τέσσερις ή περισσότερες 
κύριες διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, αντανακλώντας τη συγκατάθεση 
των κρατών η οποία δημιουργεί νομικές 
υποχρεώσεις και δίνοντας απτή έκφραση 
στην  οικουμενικότητα. Ορισμένα βασικά 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
απολαύουν καθολικής προστασίας από το 
διεθνές εθιμικό δίκαιο πέρα από τα σύνορα 
και τους πολιτισμούς.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαί-
ρετα. Δεν θα πρέπει να στερούνται, παρά 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα 
με τη δέουσα διαδικασία. Για παράδειγμα, 
το  δικαίωμα στην ελευθερία μπορεί να πε-
ριοριστεί, εάν ένα άτομο βρεθεί ένοχο για 
έγκλημα από ένα δικαστήριο.

ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ

Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδι-
αίρετα, είτε αποτελούν ατομικά και πολι-
τικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη 
ζωή, το δικαίωμα στην ισότητα έναντι του 
νόμου και την ελευθερία της έκφρασης, 
είτε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστι-
κά δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα στην 
ανάπτυξη και τον αυτοπροσδιορισμό ‒ εί-
ναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοε-
ξαρτώμενα. Η βελτίωση ενός δικαιώματος 
διευκολύνει την προώθηση των άλλων. 
Παρόμοια, η στέρηση ενός δικαιώματος 
επηρεάζει αρνητικά τα άλλα.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η μη-διάκριση αποτελεί μια εγκάρσια 

αρχή στο διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η αρχή είναι παρούσα σε 
όλες τις κύριες συνθήκες περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και παρέχει το κεντρικό θέμα 
για ορισμένες από τις Συμβάσεις περί Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων όπως τη Διεθνή 
Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής 
Φυλετικών Διακρίσεων και τη Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσε-
ων κατά των Γυναικών.

Η αρχή εφαρμόζεται σε όλους τους αν-
θρώπους σε σχέση με όλα τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και ελευθερίες και απαγορεύει τις 
διακρίσεις επί μίας λίστας μη-εξαντλητικών 
κατηγοριών όπως το φύλο, η φυλή, το 
χρώμα του δέρματος και ούτω καθεξής. Η 
αρχή της μη-διάκρισης συμπληρώνεται από 
την αρχή της ισότητας, όπως αναφέρεται 
στο Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Όλοι οι άν-
θρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα».

ΤΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπεριέχουν 
τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις. Τα 
κράτη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και κα-
θήκοντα υπό τη διεθνή νομοθεσία για το 
σεβασμό, προστασία και εκπλήρωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποχρέω-
ση του σεβασμού σημαίνει πως τα Κράτη 
θα πρέπει να απέχουν από την παρέμβα-
ση τους ή τον περιορισμό της απόλαυσης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ατομικό 
επίπεδο, ενώ δικαιούμαστε την απόλαυ-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, θα 
πρέπει επίσης να σεβόμαστε και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των άλλων.

Τι είναι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα;

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Ομοιότητες – διαφορές



7ΚΟΙΝΩΝΙΑ     ΙΟΥΛΙΟΣ  2019

Επιχειρηματικός Ακτιβισμός Νέα τάση; Σημά-
δι των καιρών; Καινούργια εποχή στο εταιρικό 
Marketing; Ή απλά επιχειρηματικό συμφέρον; Ό,τι 
κι αν συμβαίνει, ο «Επιχειρηματικός Ακτιβισμός» 
είναι εδώ και ξεκινά ένα ριζοσπαστικό διάλογο σε 
διεθνές επίπεδο για το εάν οι Επιχειρήσεις – και οι 
Διευθυντές τους – πρέπει να παίρνουν ή όχι θέση 
σε μείζονα κοινωνικά και πολιτικά θέματα της επο-
χής μας. Τι εννοούμε όμως με την έννοια «Επιχει-
ρηματικός Ακτιβισμός»;

Μέχρι σήμερα οι Εταιρίες κρατούσαν ουδέτερη 
στάση σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η ομοφοβία, 
η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων κ.α. 
και πολύ περισσότερο σε πολιτικά και θρησκευτικά 
ζητήματα που μπορεί να δημιουργούσαν αντιπαρα-
θέσεις και να ζημίωναν τις σχέσεις τους με τους πε-
λάτες, τους εργαζόμενους ή τους επενδυτές τους.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, πληθαίνουν τα πα-
ραδείγματα γνωστών επιχειρηματιών όπως ο T. Cook 
της Apple, ο H. Schultz της Starbucks, ο M. Benioff 
της Salesforce, που βγαίνουν θαρραλέα και εκφρά-
ζουν την προσωπική τους γνώμη, κοινώς «παίρνουν 
θέση» για καυτά θέματα της επικαιρότητας. Ορισμέ-
νοι δε προχωρούν και στην εφαρμογή νέων εται-
ρικών τακτικών – όπως η NIKE η οποία βάσισε τη 
νέα καμπάνια της στον Αφροαμερικάνο αθλητή Colin 
Kaepernick που είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την 
Αστυνομική βία και τιμωρήθηκε γι αυτό με αποπομπή 
του από το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Πρόσφατη έρευνα της Deloitte & Touch δείχνει ότι 
η τάση στη νέα γενιά των στελεχών επιχειρήσεων 
(στους millenials) είναι συντριπτικά υπέρ των εται-
ριών που παίρνουν θέση και μάχονται για καίρια ζη-
τήματα, ενώ η ίδια τάση παρατηρείται και στα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις εταιρίες 
(πελάτες, επενδυτές, θεσμικοί φορείς). Ουσιαστικά, 
σε μια εποχή κατά την οποία παρατηρείται πολιτική 
πόλωση σε πολλές χώρες, η Εταιρική «ουδετερότη-
τα» φαίνεται να χάνει έδαφος, ενώ ταυτόχρονα τα 
εμπορικά σήματα τείνουν να «προσωποποιούν» τις 
σχέσεις τους με τους καταναλωτές, προβάλλοντας 
τον «κοινωνικό» τους χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται και σε δημο-
σίευμα του Fortune Greece (26/6/2018) ο ρόλος του 

Διευθυντη (Διευθύνοντος Συμβούλου) μιας εταιρίας 
μοιάζει κομβικός, δεδομένου ότι ο ακτιβισμός του 
μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να αυξή-
σει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊό-
ντα της εταιρίας. Σε σχετική έρευνα του Harvard τα 
2/3 των ερωτηθέντων καταναλωτών δήλωσαν ότι 
επιθυμούν οι Διευθυντες των εταιριών να αναλαμ-
βάνουν ηγετικό ρόλο σε πολιτικές και κοινωνικές με-
ταρρυθμίσεις αντί να παραμένουν άπραγοι. Σύμφω-
να τουλάχιστον με την Αμερικανική Σχολή Σκέψης 
ένας Διευθυντης θα πρέπει να προσπαθήσει να φέρει 
τους πελάτες της Εταιρίας του κοντά στον ακτιβι-

σμό (σε αυτό βοηθά και η τεράστια ανάπτυξη των 
social media) μέσα από διάλογο. Πρέπει, επίσης, να 
είναι προετοιμασμένος να ενεργήσει πιθανόν εναντί-
ον των επιχειρηματικών του συμφερόντων βραχυ-
πρόθεσμα (εάν π.χ. κληθεί να πάρει θέση κατά των 
μισθολογικών ανισοτήτων) με στόχο να αποκομίσει 
μακροπρόθεσμα οφέλη (π.χ. βελτίωση της εικόνας 
της Εταιρίας, ή προσέλκυση ικανών στελεχών).

Παρ’ όλα αυτά, ο Επιχειρηματικός Ακτιβισμός 
δεν έχει μόνον ενθουσιώδεις οπαδούς. Οι πολέμιοι 
του αντιτείνουν ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία δεν 
είναι τίποτε άλλο από μια καλά οργανωμένη κίνηση 
marketing με σκοπό να ενισχυθεί η εικόνα της Εται-
ρίας και να ανέβουν οι πωλήσεις των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών της. Και ως παράδειγμα φέρνουν 
πάλι τη NIKE, η οποία προβάλλει μια εικόνα κοινω-
νικής και αντιρατσιστικής εξέγερσης, επισκιάζοντας 
το γεγονός ότι με 300 εργοστάσια σε 40 χώρες η 
Εταιρία αυτή έχει πολλές φορές κατηγορηθεί στο 
παρελθόν για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, επισημαίνεται από πολέμιους του ακτιβι-
σμού ο κίνδυνος η Εταιρία που λαμβάνει τολμηρές 
θέσεις υπέρ συγκρουσιακών θεμάτων (όπως π.χ. 
τα δικαιώματα ομοφυλοφίλων, οπλοκατοχή κλπ) 
να χάσει μέρος των πελατών της που ανήκουν σε 
πιο συντηρητικά στρώματα – Κίνδυνος υπαρκτός.

Όπως κι αν έχει το θέμα, ο διάλογος για τον Επι-
χειρηματικό Ακτιβισμό μόλις αρχίζει. Κι αν ακόμη οι 
τακτικές αυτές υιοθετούνται από τις Εταιρίες με ιδι-
οτελή πρόθεση «όλοι να είναι κερδισμένοι» (μια κα-
τάσταση win – win) το αποτέλεσμα μοιάζει να είναι 
κατ’ αρχήν θετικό: Διευρύνει τους παράγοντες που 
εμπλέκονται στην επίλυση σοβαρών πολιτικών και 
κοινωνικών θεμάτων και ασκεί πιέσεις στους κατά 
τόπους φορείς εξουσίας για την «πολιτικά ορθή» 
επίλυσή τους. Με λίγα λόγια, το «παιχνίδι ανοίγει» 
και οι παίκτες αυξάνονται…

Πολλοί Διευθυντέs έχουν συνειδητοποιήσει πως 
μέσα από τις επιλογές τους έχουν την εξουσία να 
αυξήσουν τα έσοδα μίας εταιρείας αλλά και να αλ-
λάξουν την κοινωνία.

Παρόλο που ο κοινωνικός ακτιβισμός υπάρχει εδώ 
και δεκαετίες, σήμερα «οπαδοί» του ακτιβισμού εί-
ναι άνθρωποι που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν ποτέ 
«φωνή»: Οι κοινωνικά ενεργοί Διευθυντέs.

Τα τελευταία χρόνια, διευθύνοντες σύμβουλοι 
μεγάλων εταιρειών «έσπασαν» τον μυστικό κανόνα 
ότι οι εταιρείες και οι ηγέτες τους πρέπει να πα-
ραμείνουν ουδέτεροι σε κοινωνικά θέματα, προκει-
μένου να μην αποθήσουν ένα μεγάλο τμήμα των 
πελατών τους που μπορεί να διαφωνούν. Οι ηγέ-
τες των επιχειρήσεων είχαν υιοθετήσει την άποψη 
πως πρέπει (και στην πραγματικότητα θα έπρεπε) 
να παραμείνουν εκτός, καθώς ανησυχούσαν ότι θα 
χάσουν πελάτες, πωλήσεις και τη φήμη τους.

Αλλά σε μια εποχή όπου η πολιτικής πόλωση κυ-
ριαρχεί σε πολλά σημεία του πλανήτη, η εταιρική 
ουδετερότητα μπορεί πλέον να θεωρείται ξεπερα-
σμένη. Σήμερα, καθώς τα εμπορικά σήματα επιδι-
ώκουν να «προσωποποιήσουν» τις σχέσεις τους με 
τους καταναλωτές, προσπαθούν να προβάλλουν 
και τον «κοινωνικό» τους χαρακτήρα.

Ένας Διευθυτής  ασκεί μεγάλη επιρροή

Σύμφωνα με έρευνα του Harvard, ο ακτιβισμός 
των Διευθυντών μπορεί να επηρεάσει την κοινή 
γνώμη – και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα αυξά-
νει το ενδιαφέρον των καταναλωτών ως προς την 
αγορά των προϊόντων της εταιρείας που εκπροσω-
πούν. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δή-
λωσαν ότι θέλουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αλλαγή πολιτικής 
αντί να παραμένουν άπραγοι.

Ακτιβισμός: Είναι τελικά ένα προσόν;
Τρεις καθηγητές πανεπιστημίων ξεκίνησαν να 

μελετούν τον ακτιβισμό των Διευθυντών πριν τρία 
χρόνια και, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του 
Harvard Business Review, διαπίστωσαν πως «σήμε-
ρα οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι μιλούν 
περισσότερο για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα».

 «Στροφή» στον ακτιβισμό
Προκειμένου οι Διευθυντέs να γίνουν και επιτυ-

χημένοι ακτιβιστές πρέπει να ακολουθήσουν αυ-
τούς τους τέσσερις βασικούς κανόνες:

-Να αναπτύξει μία «αυθεντική φωνή και να κά-
νει πράξεις τις υποσχέσεις του». Για παράδειγμα, 
ο Διευθυντής της Starbucks, μετά το περιστατικό 
φυλετικής διάκρισης στο κατάστημα της Φιλαδέλ-
φεια, που προκάλεσε αντιδράσεις παγκοσμίως, 
ανακοίνωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση για τους 

υπαλλήλους του.
-Να φέρει κοντά τους πελάτες με τον ακτιβισμό: 

Εάν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει για το μάρκε-
τινγκ και την επικοινωνία τα τελευταία πέντε χρό-
νια, είναι ότι ο πελάτης αποτελεί το επίκεντρο κάθε 
μάρκας. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πε-
λάτες έχουν τώρα τη δυνατότητα να παρέχουν σε 
πραγματικό χρόνο σχόλια, απόψεις και ακόμη και 
να βοηθούν στη διαμόρφωση ιδεών μίας μάρκας.

-Να φέρει κοντά την εταιρεία με τον ακτιβισμό: 
Εκτός από τον Διευθυντή, πρέπει ολόκληρη η εται-
ρεία να ταυτιστεί με τις απόψεις τους ακτιβιστή – 
Διευθυντή.

-Να είστε πρόθυμοι να ενεργήσετε ενάντια στο 
δικό σας συμφέρον: Για παράδειγμα, η προσαρμογή 
των μισθολογικών ανισοτήτων θα κοστίσει κάποια 
παραπάνω χρήματα στην εταιρεία βραχυπρόθεσμα, 
ωστόσο θα βελτιώσει τη διατήρηση και την έλξη 
νέων ταλέντων και μακροπρόθεσμα, η επένδυση 
αυτή θα αποδώσει καρπούς στην εταιρεία.

Η ουσία είναι ότι ο τρόπος επικοινωνίας των Διευ-
θυτνων έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια και 
δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνειδητοποιούν πως μέσα 
από τις επιλογές τους μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν 
τις τιμές των μετοχών της εταιρείας τους, αλλά έχουν 
την εξουσία να αλλάξουν και την κοινωνία.

Ο διάλογος για τον Επιχειρηματικό 
Ακτιβισμό μόλις αρχίζει

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ INTERLIFE 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
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Μπορεί οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά και πο-
λιτικά δραστήριοι και διεκδικητικοί να μην πετυχαί-
νουν πάντα αυτό που θέλουν, όμως ο ακτιβισμός 
τους αυτός έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχολο-
γία τους και τους κάνει πιο ευτυχισμένους, σύμφω-
να με μια νέα γερμανο-αμερικανική επιστημονική 
έρευνα.

Είτε πρόκειται για διαδηλώσεις, είτε για την απο-
στολή επιστολών διαμαρτυρίας σε κυβερνήσεις και 
άλλους φορείς, είτε για ατελείωτες συσκέψεις με 
ομοϊδεάτες, ο πολιτικο-κοινωνικός ακτιβισμός, παρά 
τις αναπόφευκτες δυσκολίες και τις απογοητεύσεις 
του, φαίνεται πως έχει τη δύναμη να «φτιάχνει» 
το κέφι και την ψυχική διάθεση των ακτιβιστών, 
σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη, κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη του 
είδους της διεθνώς που διερευνά αν υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στην πολιτική δραστηριοποίηση και στο 
αίσθημα προσωπικής ευτυχίας και ικανοποίησης, 
έγινε από την ψυχολόγο Μάλτε Κλαρ του γερμανι-

κού πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν και τον ψυχολό-
γο Τιμ Κάσερ του αμερικανικού κολλεγίου Νοξ, και 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Political Psychology” 
(Πολιτική Ψυχολογία), σύμφωνα με τη βρετανική 
«Γκάρντιαν».

Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που είναι τα πιο 
πρόθυμα να πάνε σε μια διαδήλωση, είναι γενικά 
τα πιο χαρούμενα και αισιόδοξα στη ζωή τους. Γε-
νικά, οι ακτιβιστές εμφανίζονται πιο «ζωντανοί» και 
νιώθουν πιο «πλούσια» την καθημερινότητά τους 
σε σχέση με όσους απλώς παραπονιούνται για το…
μενού στα εστιατόρια και βλέπουν τις διαδηλώσεις 
από την τηλεόραση.

Η μελέτη έρχεται να ανατρέψει την καθιερωμένη 
αντίληψη ότι η ευτυχία συνδέεται μόνο με την άνε-
τη ζωή και την υλική ευημερία. Ο ακτιβισμός δίνει 
ένα νόημα στη ζωή πολλών ανθρώπων, καθώς επί-
σης τους επιτρέπει να συσχετιστούν συναισθηματι-
κά με άλλους ανθρώπους, και γι’ αυτούς αυτά με-
τράνε περισσότερο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Δέκα βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να εκφραστεί η δράση του πνευματικού ακτιβιστή. 

1) Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ
Ο Ακτινοβόλοι ακτιβιστές διακρίνονται από την 

ακτινοβολία (διάχυση) της αγάπης, της επούλωσης 
, και της μεταμορφωτικής ενέργειας, έξω στον κό-
σμο.. Φέρνουν την ηρεμία και το Φως στο σκοτάδι. 
Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό στον κατακερ-
ματισμένο, βίαιο και αγχωτικό πολιτισμό μας.

2) Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ
Αυτοί οι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη, 

οι εμπνευστές νέων σχεδίων που φέρνουν οφέλη 
στον κόσμο. Ασχολούνται σοβαρά να φέρουν την 
αλλαγή στις κοινωνικές και πολιτικές δομές. Έχουν 
οράματα για το πώς μπορεί να είναι ένας νέος κό-
σμος και έχουν δεσμευτεί στην υλοποίησή τους.

3) Ο ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ
Οι Στρατευμένοι Εργάζονται σε οργανώσεις πα-

λαιού τύπου και διακριτικά προσπαθούν να εισαγά-
γουν νέους τρόπους θεώρησης του κόσμου, χωρίς 
πολύ έντονους κραδασμούς. 

4) Ο ΚΗΡΥΚΑΣ
Οι κήρυκες Ακτιβιστές θεραπεύουν μέσα από τη 

δύναμη του προφορικού λόγου .Μπορούν να εμ-
φυσήσουν στους ανθρώπους ότι η αλλαγή είναι 
δυνατή. Ο ρόλος τους είναι να μας εμπνεύσουν να 
σκεφτούμε και να δράσουμε με νέους τρόπους.

5) Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
Οι καινοτόμοι ακτιβιστές φέρνουν μια εντελώς νέα 

προοπτική, ένα νέο πρότυπο για τη ζωή. Μπορούν να 
μας εμπνεύσουν για να ανοιχτούμε σε εναλλακτικούς 
τρόπους σκέψης, δράσης και αντίληψης του κόσμου.

6) Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Ο ρόλος του ακτιβιστή-ερευνητή είναι να εξερευ-

νήσει την σκοτεινή πλευρά της ζωής, για να φέρει 
ό, τι είναι απωθημένο ή κρυμμένο στην επιφάνεια, 

έτσι ώστε να κατανοηθεί κι να «απολυμανθεί» από 
το φως της συνειδητότητας. 

7) Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Οι εκπαιδευτές Ακτιβιστές αναλάβουν να βοηθή-

σουν τους ανθρώπους να δουν τον κόσμο με καθα-
ρά μάτια. Πολλοί εκπαιδευτικοί εργάζονται για να 
μας υπενθυμίσουν ότι, «πολλά από όσα πιστεύουμε 
ότι είναι αλήθεια είναι ψευδή, και πολλά από όσα 
νομίζουμε ψευδή είναι πραγματικά»!

8) Ο ΔΙΑΔΗΛΩΤΗΣ
Ο διαδηλωτής βγαίνει έξω στους δρόμους, ως 

εκφραστής της βάσης και υπερασπίζεται ενεργά 
τις πανανθρώπινες αξίες και τα δικαιώματα. Αυτή η 
κατηγορία μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό 
ρόλο , αν μπορέσει να αποκτήσει συνειδητή και συ-
ντεταγμένη μαζικότητα.

9) Ο ΑΦΥΠΝΙΣΤΗΣ
Η δουλειά του ακτιβιστή-αφυπνιστή δεν είναι να 

κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ήρεμοι 
και πιο άνετα – αυτός είναι ο ρόλος του Ακτινοβό-
λου. Αντίθετα, κάνουν το καλύτερό τους για να μας 
ταρακουνήσουν από το λήθαργό μας, έτσι ώστε να 
κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε να ανα-
δυθεί μια νέα κουλτούρα . Λειτουργούν σαν ξυπνη-
τήρια με σκοπό να μας σπρώξουν στην ανάληψη 
δράσης και να μην εγκαταλείψουμε την τύχη μας 
στα χέρια των δυναστών.

10) Ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
Από όλα τα πολλά μονοπάτια στη διάθεση του 

ακτιβιστή, αυτό του αντιστασιακού είναι το πιο 
ηρωικό και απαιτεί το μεγαλύτερο θάρρος για να το 
επιλέξετε. Αναπόδραστα απαιτεί την προθυμία να 
θυσιάσετε την προσωπική σας άνεση και ασφάλεια 
καθώς ο ρόλος περιλαμβάνει συνήθως την αναμέ-
τρηση με ολοκληρωτικά καθεστώτα, μια δραστη-
ριότητα η οποία πάντοτε οδηγεί σε μακροχρόνιες 
περιόδους φυλάκισης και εξορίας.

Ο ακτιβισμός κάνει τους ανθρώπους 
να νιώθουν πιο ευτυχισμενοι!

Τα είδη του πνευματικού ακτιβιστή

Στον απόηχο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Φόρουμ στην Αθήνα γίνεται περισσότερο επί-
καιρη η επισήμανση ότι τα κοινωνικά θέματα 
αποκτούν όλο και περισσότερο στρατηγική 
σημασία για τις εταιρείες και ότι η ένταξη της 
ανάλογης ευαισθητοποίησης στην εταιρική 
στρατηγική τους αποκτά υψηλή προτεραιότη-
τα. Μπορεί, βέβαια, να θεωρηθεί ακραίο -και 
όντως είναι- το ότι ένα πρόβλημα κοινωνικό 
-και όχι μόνο-, θα πρέπει μια εταιρεία να το 
εντάξει στις πολιτικές ευαισθητοποίησής της. 
Ο λόγος είναι ότι, στην αντίθετη περίπτωση, 
αν δηλαδή «οι εταιρείες, όπως και τα στελέ-
χη, καθυστερήσουν να το αντιληφθούν είτε 
αμφισβητήσουν τη σημασία και τις συνέπειες 
των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων της εποχής 
μας στις επιχειρήσεις τους, τότε θα το μετα-
νιώσουν ».

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η πρώτη 
για το 2006 τριμηνιαία έρευνα της παγκόσμιας 
εταιρείας Συμβούλων McKinsey, Οπως προκύ-
πτει, η πλειονότητα των στελεχών αναγνωρί-
ζει ότι ο ρόλος των εταιρειών, ασφαλώς, δεν 
σταματά στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων 
προς τους επενδύτες - «έστω κι αν αυτό από 
μόνο του είναι πολύ σημαντικό». Το πλέον 
εκπληκτικό εύρημα είναι ότι θεωρούν τις ανη-
συχίες για το περιβάλλον, το offshoring, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, την 
ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων και 
άλλα ευαίσθητα θέματα πιθανές απειλές και, 
με κάθε ειλικρίνεια, παραδέχονται ότι οι εται-
ρείες τους τα θέματα αυτά δεν τα χειρίζονται 
ικανοποιητικά.

Υπογραμμίζουν, μάλιστα, ότι ενώ τα «λόμπι 
πίσω από κλειστές πόρτες» είναι παλιά ιστορία 
για τις εταιρείες, αντιθέτως, υπάρχει έλλειψη 
οιουδήποτε ακτιβισμού εκ μέρους των εται-
ρειών στην αρένα των πολιτικοκοινωνικών 
θεμάτων και ότι η έλλειψη αυτή είναι  «ορατή 
διά γυμνού οφθαλμού».

Αυτό που αλλάζει, λοιπόν, για τις εταιρεί-
ες είναι η λίστα των συμβαλλομένων με τους 
οποίους έχουν συνάψει το «κοινωνικό συμβό-
λαιό» τους. Στο οποίο εκτός από τους άμε-
σους (καταναλωτές, εργαζόμενους, νόμους 
του κράτους και επενδύτες) προστίθενται 
πλέον σταθερά, ως καινούργιοι συμβαλλόμε-
νοι, οι κοινότητες εντός των οποίων λειτουρ-
γούν τα ΜΜΕ, οι ακαδημαϊκοί και ο τομέας 
των μη κερδοσκοπικών κοινωνικών φορέων.

Το νέο αυτό διευρυμένο «κοινωνικό συμβό-
λαιο» όχι μόνο το χαρακτηρίζει η ρευστότητα, 
αλλά και διαχωρίζεται σε «επίσημο» και «ανε-
πίσημο». Μόνο, που η παραβίαση των όρων 
του -έστω- ανεπίσημου κοινωνικού συμβολαί-
ου, αφενός μπορεί να οδηγήσει στην προο-
δευτική μετάθεση των «ανεπίσημων» όρων 
του προς το «επίσημο συμβόλαιο» -που ως 
γνωστόν είναι η νομοθεσία- αλλά μπορεί και 
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη φήμη της 
εταιρείας και να επηρεάσει δραστικά τη ζήτη-
ση των καταναλωτών για τα προϊόντα της.

Ο ακτιβισμός
ταιριάζει και στις

επιχειρήσεις
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ

Γενναιοδωρία δεν είναι να μου δίνεις αυτό που εγώ χρειάζομαι περισσότερο
από σένα, αλλά αυτό που εσύ χρειάζεσαι περισσότερο από μένα.    Χαλίλ Γκιμπράν 
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Γράφει η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ VOULIWATCH
Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελε-

σματικά, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών 
έχει συνεχή ανάγκη από προσωπικό.

Θέσεις εργασίας του Συστήματος ΟΗΕ στις 
Βρυξέλλες

Γραμματεία Ηνωμένων Εθνών
Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες 

σχετικά με τις θέσεις εργασίας στη Γραμ-
ματεία των Ηνωμένων Εθνών στο http://
careers.un.org

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Ταμεία και Προ-
γράμματα του ΟΗΕ

Οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, τα Ταμεία και 
τα Προγράμματα του ΟΗΕ (UNESCO, UNICEF, 
WHO κτλ.) έχουν ξεχωριστές διαδικασίες πρό-
σληψης προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέ-
πει να συμβουλεύονται τους αντίστοιχους δι-
αδικτυακούς τόπους ώστε να ενημερώνονται 
σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Πληροφορίες για προσλήψεις σε περισσό-
πτερες από 40 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Τα-
μεία και Προγράμματα του ΟΗΕ μπορείτε να 
βρείτε στο:

hhttps://peacekeeping.un.org/en/working-
with-us

Ειρηνευτικές Αποστολές
Εκτός από τους «Κυανόκρανους», το στρα-

τιωτικό δηλαδή προσωπικό που διαθέτουν 
απευθείας τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, στις ει-
ρηνευτικές αποστολές υπηρετεί και πολιτικό 
προσωπικό. Πληροφορίες για πρόσληψεις στις 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ μπορείτε 
να βρείτε στο  

https://peacekeeping.un.org/en/working-
with-us

Αποδοχές, επιδόματα, και υπηρεσιακή 
κατάταξη στα Ηνωμένα Έθνη:

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_
allowances/

Διαγωνισμός για νέους επαγγελματίες 
(Young Professionals Programme - YPP)

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργα-
νώνει διαγωνισμούς πρόσληψης νέων επαγ-
γελματιών με υψηλά προσόντα, κάθε φορά 
από διαφορετικές χώρες, με στόχο την μεγα-
λύτερη γεωγραφική ισορροπία ανάμεσα στο 
προσωπικό.

h t t p : / / c a r e e r s . u n . o r g / l bw /home .
aspx?viewtype=NCE

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
για Εθελοντές (United Nations Volunteers 
Programme - UNX)

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
Εθελοντές είναι η οργάνωση του ΟΗΕ που συ-
νεισφέρει στην ειρήνη και την ανάπτυξη μέσω 
του εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο:

http://www.unv.org/how-to-volunteer.html  
Προγράμματα πρακτικής άσκησης:
h t t p : / / c a r e e r s . u n . o r g / l bw /home .

aspx?viewtype=IP&lang=en-US.
UNRIC sign Greek url
Πρακτική άσκηση στο Περιφερειακό Κέ-

ντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRIC), Βρυξέλλες.
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Πρακτικής Άσκησης 
στα Ηνωμένα ‘ΕθνηΔείτε το Top 10 των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών 

που έλαβαν δάνεια κατά την περίοδο 2009-2015.

Λόγω της επίκαιρης συζήτησης για το θέμα των 
τραπεζικών δανείων στους πολιτικούς μας, συγκε-
ντρώσαμε σε ένα infographic τα μεγαλύτερα συνο-
λικά δάνεια που δόθηκαν την περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης στην Ελλάδα.

Με αφορμή το δάνειο που έλαβε από την Attica 
Bank ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος 
Πολάκης, και τη συζήτηση που άρχισε σχετικά με 
το ύψος των δανείων που χορηγούνται από τις 
τράπεζες (και τα όσα ακούστηκαν περί ηθικής), το 
Vouliwatch σάς παρουσιάζει μ΄ένα infographic, το 

top-10 των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών μας 
με τα υψηλότερα ποσά που έλαβαν ως δάνεια από 
τις ελληνικές Τράπεζες την περίοδο της οικονομι-
κής κρίσης. Ποιοι έλαβαν τα μεγαλύτερα δάνεια; Τι 
ποσά αφορούν τα δάνεια των Τραπεζών οι οποίες 
ανακεφαλαιοποιήθηκαν, ουκ ολίγες φορές, τα τε-
λευταία χρόνια; 

Το Vouliwatch έκανε την έρευνα χρησιμοποιώ-
ντας τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των 
Βουλευτών και δίνει τις απαντήσεις για την περί-
οδο, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 
2009, μέχρι το 2015 όταν και δημοσιεύθηκαν -για 
τελευταία φορά- οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες».

Μπορείτε να δείτε και το infographic που είχαμε ετοιμάσει με τις συνολικές οφειλές των Βουλευτών 
(σε Τράπεζες και Δημόσιο), βάσει των στοιχείων που δημοσιεύθηκαν στα Πόθεν Έσχες του 2015. Έχει 
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τα δάνεια που έλαβαν την χρονιά των capital controls.

Τα δάνεια της κρίσης
σε ένα infographic
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Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

«Δεν πρέπει να συγχέουμε τους ακτιβισμούς σε 
όρια επιτρεπτά από τον νόμο και τις επιθέσεις με 
σπασίματα ή με προσβολή πρεσβειών άλλων χω-
ρών», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του πρώην 
υποστράτηγου και νυν υπουργού για την επίθεση 
του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία του Ισραήλ. Έτσι, 
μέσα σε μόλις 20 λέξεις κατάφερε να συνδέσει τον 
ακτιβισμό με την εγκληματικότητα. Ο ακτιβισμός 
αποτελεί μια μορφή αντίδρασης στην καθεστηκυία 
τάξη πραγμάτων με τη στράτευση ποικίλλων μεθό-
δων δράσης, όπως η αρθρογραφία, το μποϋκοτάζ 
προϊόντων, οι ειρηνικές διαδηλώσεις, οι απεργίες 
και πολλές άλλες πρακτικές, οι οποίες όμως κι-
νούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας και δεν πε-
ριλαμβάνουν βίαια μέσα. Μέχρι σήμερα λοιπόν, η 
Ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποφασίσει σε πολλές 
περιπτώσεις, ότι η συγκεκριμένη ομάδα κινείται 
στα όρια αυτής της νομιμότητας,  Με λίγα λόγια, 
η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία αποδέχονται 
τον πρότερο βίο του Ρουβίκωνα ως  νόμιμο και συ-
νάμα «ακτιβιστικό». Επομένως, ο Ρουβίκωνας όπως 
και ο Μοχάτμα Γκάντι θα μπορούσαν να βρίσκονται 
στην ίδια κατηγορία σύμφωνα με τον παραπάνω 

λογισμό. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποδεικνύει 
περίτρανα, πώς Τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεί-
χνουν, γιατί συχνά τρομοκράτες και τρομοκρατικές 
οργανώσεις καταφέρνουν να  αποκτήσουν θεσμικές 
θέσεις ισχύος στο πολιτικό σύστημα παγκοσμίως. 
Παράλληλα, εξηγούν και το πώς η χώρα μας μαζί 
με την Ιταλία και την Ισπανία είναι οι μοναδικές 
χώρες της ΕΕ, όπου έχει αναπτυχθεί τρομοκρατική 
δράση από ακροαριστερές οργανώσεις σύμφωνα με 
έκθεση της Ευρωπόλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ακροαριστερής οργάνωσης, που αποκτά θεσμική 
αναγνώριση και θέση στο πολιτικό σύστημα είναι 
η ακροαριστερή «FARC» (Επαναστατικές Ένοπλες 
Δυνάμεις Κολομβίας) της Κολομβίας. Η συγκεκριμέ-
νη οργάνωση, που τα τελευταία χρόνια της κατα-
λογίζονται 165 καταγεγραμμένες - τρομοκρατικές 
επιθέσεις, πρόκειται να συμμετέχει στις 27 Μαΐου 
του 2018 στις εθνικές εκλογές της Κολομβίας. Από 
την άλλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
πασίγνωστη Χεζμπολά, η οποία εκτός από στρατιω-
τική σιιτική οργάνωση μετράει 12 εκλεγμένους βου-
λευτές στο Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Η οργάνωση, 
που στα μέσα της δεκαετίας του 1980 προκάλεσε 
το φόβο της παγκόσμιας κοινότητας με πολλές επι-
θέσεις -βομβιστικές και όχι μόνο- και εκατοντάδες 
νεκρούς, σήμερα αποτελεί νόμιμο κόμμα. Έτσι, 

μια οργάνωση που σκόρπισε το θάνατο σε πολλές 
χώρες έχει καταστε μια πολιτική δύναμη με εθνική 
αναγνώριση στο Λίβανο και μάλιστα μετράει δύο 
υπουργούς στο υπουργικό συμβούλιο, αφού ανήκει 
στην πολυκομματική συμμαχία, που ελέγχει τη δια-
κυβέρνηση του τόπου. Έχοντας γνώση λοιπόν, της 
δυνατότητας των τρομοκρατών να αποκτούν καί-
ρια πόστα στο πολιτικό σύστημα σε παγκόσμιο επί-
πεδο πόσο φρόνιμο είναι να επιτρέπει η Πολιτεία σε 
εξωθεσμικούς πολιτικούς δρώντες να προβαίνουν 
στη χρήση βίας; Πόσο θεμιτό είναι ο εξτρεμισμός 
να συγχέεται με τον ακτιβισμό; Γιατί μόνο ως εξ-
τρεμισμός μπορεί να ληφθεί η δράση οργανώσεων, 
όπως ο Ρουβίκωνας, καθώς επιστρατεύουν ακραία 
μέσα διαμαρτυρίας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
η βία ακόμα και αν δεν υπάρχουν θύματα. Άρα θα 
ήταν εύλογο να υποστηρίξουμε, πως ο εξτρεμι-
σμός αποτελεί το σκαλοπάτι για την τρομοκρατία 
και επειδή συχνά παρατηρείται το νοσηρό φαινό-
μενο άνθρωποι, που συμμετείχαν σε εξτρεμιστικές 
ομάδες να διεισδύουν στην κρατική διακυβέρνηση. 
Ειδικά από τη στιγμή που στο Ελληνικό κοινοβού-
λιο βρίσκονται ήδη άνθρωποι με παρελθόν από 
ακροδεξιές -κυρίως- εξτρεμιστικές οργανώσεις είναι 
επιτακτική η ανάγκη για νηφάλια και αμερόληπτη 
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Ο εξτρεμισμός δεν είναι ακτιβισμός

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΡΑΧΟΥΤΗ 

Ανέπτυξα τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες
Η συμμετοχή μου σε δράσεις με έκανε να βγω 

από του καβούκι μου, καθώς ήρθα σε επαφή με 
πάρα πολλά άτομα διαφορετικών ηλικιών και 
background με τα οποία συνεργάστηκα, αντάλλα-
ξα απόψεις, γέλασα και κυρίως μοιράστηκα στιγμές 
που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου.
Ανακάλυψα νέες πτυχές του εαυτού μου 

Δεδομένου ότι τα πόστα που καλούμαστε να 
αναλάβουμε οι εθελοντές κατά στη διάρκεια μιας 
δράσης είναι ποικίλα και κάθε φορά οι απαιτήσεις 
είναι διαφορετικές, η προσαρμοστικότητα είναι ένα 
απαραίτητο χαρακτηριστικό που χρειαζόμαστε για 
να τα καταφέρουμε. Έτσι, έρχονται στην επιφάνεια 
ικανότητες που δεν γνωρίζαμε ότι διαθέταμε. 
Τέσταρα την υπομονή μου

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό ατόμων 
με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο εθελοντής κα-
θώς και τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων και 
αν προσθέσουμε σε αυτό και την πίεση στην οποία 
υπόκεινται, είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν διαφω-
νίες. Η υπομονή λοιπόν είναι η …. βασίλισσα των 
αρετών σε αυτή την περίπτωση!
Συνειδητοποίησα την αξία της προσφοράς

Μετά το πέρας μια δράσης, παρά την κούραση, 
αυτό που μένει είναι η ηθική ικανοποίηση που νιώ-
θεις μέσω της ανιδιοτελούς προσφοράς αλλά και η 
αίσθηση κοινωνικής αναγνώρισης για τις υπηρεσίες 
του. Η ανταμοιβή του δεν είναι άλλη από το χαμό-
γελο των συμμετεχόντων ή παροχή βοήθειας σε 
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου

Οι προκλήσεις του εθελοντισμού σε ωθούν να 
αναλάβεις πρωτοβουλίες και να ηγηθείς καταστά-
σεων που μέχρι πρότινος δεν σου είχαν περάσει 
από το μυαλό. Επιστρατεύεις έτσι όλο το δυναμι-
σμό σου και δειλά-δειλά προσπαθείς να … τα βγά-

λεις πέρα! Και τελικά τα καταφέρνεις!
Πάντα υπάρχει κάτι ακόμα να μάθεις

Ποτέ δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι τα γνωρί-
ζεις όλα! Σε όσα events και δράσεις και να συμμε-
τάσχεις, πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν θα είσαι 
σε θέση να απαντήσεις ή να διαχειριστείς. Γι’αυτό 
όμως υπάρχουν οι συν-εθελοντές, οι captains και 
οι co-captains. Ποτέ δεν είσαι μόνος σου καθώς η 
ομάδα σου είναι εκεί για να σου παρέχει τη βοήθεια 
και την υποστήριξη που χρειάζεσαι! 
Ανακάλυψα ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Δεν είναι λίγα τα άτομα που ξεκίνησαν ως εθελο-
ντές και στη συνέχεια τους προτάθηκαν θέσεις σε 
σχετικούς οργανισμούς ή γνώρισαν άλλους επαγ-
γελματίες μέσω του networking και καθώς τους 
γνώριζε εκείνους και το ταλέντο τους, βρήκαν μία 
θέση εργασίας στην εταιρεία τους.
Ο εθελοντισμός είναι μια μικρογραφία της 
κοινωνίας

Μια εθελοντική ομάδα απαρτίζεται από πολλά 
άτομα διαφορετικών ηλικιών και προσωπικοτήτων 
τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμέ-
νους κανόνες και να συνεργαστούν για να πετύ-
χουν έναν κοινό στόχο. Μέσα σε αυτήν την ομάδα 
σαφώς και υπάρχουν προστριβές και προβλήματα 
αλλά είναι στο χέρι όλων να βάλουν στην άκρη τις 
διαφορές τους για να φτάσουν στο καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα.
Όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με χαμόγελο

Και στον εθελοντισμό εννοείται πως ισχύει ο 
γνωστός σε όλους νόμος του Μέρφι: Ό,τι μπορεί 
να πάει στραβά, θα πάει στραβά!  Από διακοπές 
ρεύματος, απεργίες των ΜΜΜ μέχρι ξαφνικές βρο-
χοπτώσεις, όλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν την 
ομαλή λειτουργία μιας εκδήλωσης

Τα προβλήματα όμως μπορούν να λυθούν με ένα 
χαμόγελο! Ίσως θεωρηθεί ρομαντικό, αλλά τόσο το 
κοινό όσο και οι διοργανωτές εκτιμούν ιδιαιτέρως 
έναν χαρούμενο, προσιτό και ευγενικό εθελοντή 
που είναι πρόθυμος να τους εξυπηρετήσει.

ΠΡΆΓΜΆΤΆ ΠΟΥ ΈΜΆΘΆ ΆΠΟ ΤΟΝ ΈΘΈΛΟΝΤΙΣΜΟ

Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης 
των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) αναζητά ικα-
νά άτομα για πρακτική άσκηση.  Η περίοδος 
πρακτικής άσκησης διαρκεί τρεις έως έξι μή-
νες. Οι ασκούμενοι στα Ηνωμένα Έθνη δεν 
αμοίβονται. Όλες οι σχετικές δαπάνες (κό-
στος ταξιδίου, ασφάλιση, διαμονή, κόστος 
ζωής, κλπ) θα πρέπει να καλυφθούν από τους 
ασκούμενους ή από το ίδρυμα προέλευσης 
(π.χ. πανεπιστημιακό ίδυμα).

Η περίοδος πρακτικής άσκησης διαρκεί 
τρεις έως έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
την αίτησή τους (βιογραφικό και επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στη διεύθυνση: 
UNRIC Brussels, attention: internship, Rue de 
la Loi/ Wetstraat 155, 1040 Brussels, Belgium 

ή μέσω e-mail στη δ/νση: fatouros@un.org. 
http://www.unric.org/en/employment-

and-internships.
UNBT-banner
Κενές θέσεις εργασίας στο Σύστημα των 

Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες
Ανακοινώσεις για κενές θέσεις εργασίας 

και πρακτικής άσκησης στα διάφορα γραφεία 
του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες δημοσιεύονται στη 
σελίδα http://www.unric.org/en/un-system-
vacancies-in-brussels

 Οι Θέσεις Εργασίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook: http://www.facebook.com/UN.Careers
Twitter: http://twitter.com/un_careers
Linkedin: http://linkd.in/un_careers
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=k-
MEIkzPMmE
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Z0pmqenzppc

Θέσεις Εργασίας και
Πρακτικής Άσκησης
στα Ηνωμένα ‘Εθνη
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Ο ακτιβισμός όπως τον γνωρίζαμε ήταν μια 
δύσκολη, επίπονη και πολλές φορές επικίνδυνη 
υπόθεση. Aκόμα και οι ειρηνικές πορείες ή οι δι-
αδηλώσεις σε διάφορα μέρη του πλανήτη δεν 
είναι πάντα τόσο ασφαλείς ούτε έχουν πάντοτε 
αίσιο τέλος. Ακριβώς λόγω των δυσκολιών και 
των κινδύνων, ο ακτιβισμός ήταν δουλειά των 
λίγων γενναίων και τολμηρών.

Αλλά όχι πια! Έχεις κομπιούτερ; Έ, λοιπόν 
μπορείς κι εσύ να είσαι ακτιβιστής.

Ας πούμε ότι θέλετε να τραβήξετε την προ-
σοχή σε ένα σημαντικό πρόβλημα της περιο-
χής σας. Δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε κάτι 
εντυπωσιακό ή ριψοκίνδυνο για να ευαισθητο-
ποιήσετε τον κόσμο. Απλώς στείλτε ένα e-mail, 
ανεβάστε ένα blog ή ξεκινήστε μια ηλεκτρονική 

εκστρατεία σε μια δικτυακή σελίδα ακτιβισμού. 
Τόσο απλά. Τόσο εύκολα.

Ο ακτιβιστής του σήμερα το μόνο που χρει-
άζεται είναι έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
μια σύνδεση στο ίντερνετ. Ο ακτιβισμός πλέον 
έχει μπει δυναμικά στην ηλεκτρονική πραγμα-
τικότητα. Το ίντερνετ προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες για γρήγορη ενημέρωση, ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και επικοινωνία χωρίς κόστος 
και με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Και το πιο 
σημαντικό: το όποιο μήνυμα θα φτάσει σε πολύ 
περισσότερους αποδέκτες ενώ συγχρόνως η 
απάντηση των ενδιαφερόμενων θα είναι άμεση. 
Φθηνό, γρήγορο, ελεύθερο και παγκόσμιο το 
ίντερνετ είναι το απόλυτο εργαλείο ακτιβισμού. 
Σκέψου τοπικά, δράσε παγκόσμια!

ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ:

Το 1996 μια ομάδα ακτιβιστών από το Μό-
ντρεαλ του Καναδά (COBP) έμαθε για τα σχέδια 
μιας ελβετικής οργάνωσης (Le Drapeau Noir) να 
διοργανώσει μια Ημέρα Κατά της Αστυνομικής 
Βίας. Αποφάσισαν να βοηθήσουν στέλνοντας 
ένα e-mail alert που καλούσε σε παγκόσμια δι-
αδήλωση κατά της αστυνομικής βίας και ανέλα-
βαν να συντονίσουν και να προσφέρουν πληρο-
φορίες σε όποια ομάδα ενδιαφερόταν να συμ-
μετέχει. Πάνω από 40 οργανισμοί δήλωσαν την 
υποστήριξή τους, και το Σαββατοκύριακο 14 και 
15 Μαΐου του 1997, η Ημέρα Κατά της Αστυνο-
μικής Βίας χαιρετίστηκε με διαδηλώσεις, σεμινά-
ρια, συναυλίες και δωρεές σε πληθώρα χωρών. 
Η ακτιβίστρια Ντη Λεκόμτ που έκανε το άνοιγμα 
προς το διαδίκτυο και έκανε παγκόσμια γνωστή 
την προσπάθεια, είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί το 
ίντερνετ μόλις δύο εβδομάδες πριν και το μόνο 

που ήξερε να κάνει ήταν να χρησιμοποιεί το 
e-mail της. Πράγμα που όπως αποδείχτηκε ήταν 
υπεραρκετό.

Το 1998 οι Ζαπατίστας του Μεξικού χρησιμο-
ποίησαν κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο για 
να έρθουν σε επαφή με ακτιβιστές των αναπτυγ-
μένων κρατών, να προβάλουν τις θέσεις τους και 
να ζητήσουν βοήθεια. To 1999, προκειμένου να 
υπάρχει ένα όργανο συντονισμού και απευθείας 
κάλυψης των διαμαρτυριών στο Σηάτλ, γεννή-
θηκε το Indymedia, ένα παγκόσμιο ανεξάρτητο 
δίκτυο ενημέρωσης και ακτιβισμού που σήμερα 
αριθμεί πάνω από 70 ανεξάρτητα δικτυακά κέ-
ντρα πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο.

Οι ακτιβιστικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 
δεν έμειναν πίσω στην εκμετάλλευση του ίντερ-
νετ, με πρώτη και καλύτερη την Greenpeace. Τον 
Ιούνιο του 2000 ακτιβιστές της οργάνωσης εγκα-
τέστησαν μια ηλεκτρονική κάμερα (webcam) 
στο άκρο ενός αγωγού έκχυσης ραδιενεργών 
αποβλήτων της γαλλικής εταιρείας Cogema. Η 
κάμερα μετέδιδε ζωντανά μέσω διαδικτύου την 
ραδιενεργή μόλυνση την ώρα που συνέβαινε 
καλώντας υποστηρικτές να καταγγείλουν την 
πράξη. Μετά από 2500 e-mails προς την εταιρεία 
και τους υπεύθυνους η Cogema αναγκάστηκε να 
αντιδράσει και εν τέλει να κλείσει τον αγωγό.

Κι αν νομίζετε ότι η φυσική παρουσία ακτιβι-
στών είναι απαραίτητη σε κάποιο βαθμό, τότε 
σκεφτείτε τον κυβερνοακτιβισμό που έλαβε 
χώρα το 2008 για την αποκάλυψη των βιαιοτή-
των που συνέβησαν στην Κένυα μετά την εκλο-
γική αναμέτρηση εκείνου του Νοεμβρίου. Δημο-
σιογράφοι και ακτιβιστές από την Κένυα χρησι-
μοποίησαν τα blogs, το facebook, το Flicker, ή το 
Twitter για να καταγγείλουν τις ακρότητες που 
συνέβαιναν μετά τις εκλογές,. Προσωπικές μαρ-
τυρίες, φωτογραφίες, καταγγελίες θυμάτων και 
βίντεο κατέκλυσαν το ίντερνετ καλώντας τον κό-
σμο να δει τι συμβαίνει πραγματικά, να βοηθήσει 
και να καταγγείλει. Η Κένυα βρέθηκε στο κέντρο 
του ενδιαφέροντος του κυβερνοχώρου και πάνω 
από όλα η αλήθεια διέρρευσε σε όλη την υφήλιο. 
200 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, και δεκά-
δες χιλιάδες άστεγοι πολίτες της Κένυας δεν έμει-
ναν ένα εσωτερικό μυστικό. Η διεθνής κοινότητα 
αναγκάστηκε να δει την αλήθεια και να δράσει.

Με ανάλογο τρόπο, αλλά σε ένα εντελώς δι-
αφορετικό επίπεδο, οι κυβερνοακτιβιστές επη-
ρέασαν την διαμάχη για την ανεξαρτητοποίη-
ση του Κοσόβου. Ο καταιγισμός πληροφοριών 
μέσω δικτύου, η ακατάπαυστη προπαγάνδα, η 
δαιμονοποίηση των αντιπάλων και οι κλήσεις για 
υποστήριξη και από τα δύο στρατόπεδα έφτα-
σαν σε τέτοιο σημείο έντασης που η ηλεκτρο-
νική σύγκρουση για το Κόσοβο χαρακτηρίστηκε 
ο πρώτος πόλεμος στο ίντερνετ! Και για να μην 
πηγαίνουμε μακριά, αν ρίξετε μια ματιά σε blogs 
και ιστοσελίδες αφιερωμένες στην διαμάχη για 
την ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας που αφορούν και τις 
δύο πλευρές, τότε μάλλον ο δεύτερος πόλεμος 
του διαδικτύου έχει ήδη ξεσπάσει…

Κυβερνοακτιβισμός

Άζωστος τρέχει ο γείτονας 
και ο συγγενής ζωσμένος.

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ 
ΙNTERNET

Καιρός να καταρρίψετε τους μύθους για 
το διαδικτυακό ακτιβισμό, να στρωθείτε στη 
δουλειά και να αλλάξετε τα πράγματα. Μπο-
ρείτε να ξεκινήσετε αμέσως με αυτό το 

πρακτικό και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο. Ο 
έμπειρος ακτιβιστής και «γκουρού» της διαδι-
κτυακής κοινωνίας, Tom Head, σας παρουσιά-
ζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για να συμβάλετε 
στην κοινωνική αλλαγή. Διαδικτυακός κοινω-
νικός ακτιβισμός μέσω εργαλείων κοινωνικής 
δι κτύωσης, γραπτών μηνυμάτων, blog, RSS, 
email κ.λπ. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την 
πολύχρονη πείρα του για να σάς δείξει τί 
πρέπει –αλλά και τί δεν πρέπει– να κάνετε. 
Όποιος και αν είναι ο σκοπός, η πολιτική ή η 
εμπειρία σας, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει 
να αφήσετε το σημάδι σας σε τοπικό, εθνικό 
και γιατί όχι παγκόσμιο επίπεδο!

Διαδώστε το μήνυμά σας μέσω του YouTube, 
του Flickr και άλλων site πολυμέσων. 

Κρατήστε ενημερωμένους τους «συμμά-
χους» σας μέσω γραπτών μηνυμάτων και του 
Twitter. 

Δημιουργήστε site για το σκοπό σας ακόμα 
και χωρίς χρήματα ή εμπειρία στο διαδίκτυο. 

Αξιοποιήστε το Facebook, το MySpace και 
τα υπόλοιπα site κοινωνικής δικτύωσης. 

Ενημερωθείτε μέσω των Google Alerts, των 
RSS και των υπολοίπων νέων εργαλείων. 

Διαφημίστε εκδηλώσεις, σκοπούς ή οργα-
νώσεις χωρίς να καταφεύγετε σε spam. 

Κερδίστε περισσότερη προσοχή και μετα-
δώστε το μήνυμα και το σκοπό σας. 

Οργανώστε τους τοπικούς ακτιβιστές χρη-
σιμοποιώντας τα παγκόσμια μέσα και χρησι-
μοποιήστε το διαδικτυακό ακτιβισμό για να 
υποστηρίξετε τις τοπικές δράσεις. 

Χρησιμοποιήστε τα blog για να προωθήσετε 
το σκοπό σας: πότε βοηθούν και πότε όχι. 

Αποφύγετε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα 
του διαδικτυακού ακτιβισμού. 

Χρησιμοποιήστε το internet για ευκαιρίες 
εργασίας και εθελοντισμού στον ακτιβισμό.

Σώστε τον κόσμο
από το σπίτι σας! 

Ένας πρακτικός οδηγός για να
πετύχετε στο διαδικτυακό ακτιβισμό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΟΥΛΑ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΗΛ: 2831035042, ΦΑΞ: 2831023392, 

E-MAIL:k.kainotomia@gmail.com SITE: www.koinonikikainotomia.gr
FACEBOOK: Κοινωνική Καινοτομία   https://www.facebook.com/k.kainotomia/.

Η έκδοση της εφημερίδας «Κοινωνική ΚAΙΝΟΤΟΜΙΑ» δίνει το χρονικό περιθώριο στους ανα-
γνώστες της, να στείλουν τις κοινωνικές καινοτόμες προτάσεις τους, στην εφημερίδα στο φαξ 
2831023392 ή στο e-mail: k.kainotomia@gmail.com
Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιάζονται είτε ως άρθρο, είτε ως μέρος των διαλόγων, στα 
επόμενα φύλλα.
Για τον σκοπό αυτό σε κάθε έκδοση, θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν στην 
επόμενη έκδοση της 31/7/2017. Τα θέματα αυτά είναι:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                   ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
2. ΚΡΑΤΟΣ                                                                                          .  ‘‘               ‘‘
3. ΑΓΟΡΑ                                                                                            ‘‘               ‘‘
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ                                                                           ‘‘               ‘‘
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ                           ‘‘               ‘‘
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:                                            ‘‘               ‘‘
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:                                           ‘‘               ‘‘
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:                         ‘‘               ‘‘
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην 
ΚΡΗΤΗ. Τα σημεία αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. www.koinonikikainotomia.gr, στην 
οποία αναρτώνται αναλυτικά όλες οι εκδόσεις της εφημερίδας  
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημείο πώλησης οι εφημερίδες διατίθε-
νται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προ-
αιρετικά εισφέρει την οικονομική βοήθεια του, για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Η οικονομική διαχείρηση της εφημερίδας δημοσιεύεται σε κάθε έκδοση όπως παρακάτω.
1. ΔΑΠΑΝΕΣ: EΚΤΥΠΩΣΗΣ 6.600 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 6.500 €
3. Εισφορές εκτός από τους κουμπαράδες δεν γίνονται δεκτές.

Την εφημερίδα διαχειρίζεται η Μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με έδρα 
Σκουλά 2, Ρέθυμνο, τηλ 2831035042, φαξ 2831023392. Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Ηλιάκης, 
e-mail: demeliakis@gmail.com, τηλ: 6974322338, facebook: Κοινωνική Καινοτομία, 
https://www.facebook.com/k.kainotomia/.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
• Καστέλι Κισσάμου, περίπτερο έναντι 1ου Γυμνασίου κ. Γεώργιος Τσουρουνάκης 
  τηλ. 6972289878
• Χανιά, καφετέρια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ οδός: Χατζ. Νταλιάνη 40. κ Σπύρος Ανδρουλάκης.   
  τηλ 6973350988
• Χανιά Πολυχώρος ΜΕΓΑΛΟ οδός: Γρηγορίου Ε’ 69. τηλ 2821072352
• Παλαιόχωρα καφετέρια ΚΟΚΟΝΑΤ κ. Αντώνης Σεργιντάνης τηλ. 6971655429
• Κάντανος, Σταθμός ΚΤΕΛ
• Βρύσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ Χανίων - Καστελλίου - Παλαιόχωρας - Βρυσών

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• Ρέθυμνο: Κέντρο Τύπου Μοάτσου. κ. Χαρίση Ελευθερία τηλ. 2831025935
• Ρέθυμνο: Βιβλίο Τύπος, Ηγουμένου Γαβριήλ 137
• Ρέθυμνο: Cul de sac, κ. Χαμογιωργάκης (Πλατεία Τίτου Πετυχάκη - Πλάτανος)
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
• Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
• ΚΤΕΛ Ρεθύμνου
 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Ηράκλειο Δισκοπολείο Αεράκης τηλ. 6980976609 (Πλατεία Κοραή)
• Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου τηλ. 2810231090
• Μοίρες - ΚΤΕΛ Ηρακλείου
• Βιάννος καφέ ΑΔΑΜΑΚΗΣ κ. Ειρήνη κ υιός Πετράκης τηλ 2895022249
• ΚΤΕΛ Χανίων -  Ρεθύμνου, Ηρακλείου - Λασιθίου

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Ιεράπετρα - ΚΤΕΛ Λασιθίου
• Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης Σγουρός τηλ. 
  6944714853
• Άγιος Νικόλαος - ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου
• Σητεία καφετέρια ΚΑΦΕ, οδός Καραμανλή Λιμάνι κ. Κοτζαμποξάκης τηλ 6975779052, 
  2843025131
• Σητεία - ΚΤΕΛ Λασιθίου

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
Εν κατακλείδι…

Μέσω νόμιμων, ή και παράνομων οδών, οι 
κυβερνοακτιβιστές και οι χακτιβιστές είναι η 
νέα δυναμική μορφή ακτιβισμού στον πλανή-
τη. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη εύκολα και 
γρήγορα και τα μηνύματα τους θα φτάσουν 
μέχρι τα πέρατα της γης μέσα σε λίγα δευ-
τερόλεπτα, χωρίς κόστος και χωρίς γεωγρα-
φικούς περιορισμούς. Το ίντερνετ αλλάζει το 
τοπίο των πολιτικών αγώνων, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και απόψεων, τον συντονισμό 
δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και την σύγ-
χρονη ενημέρωση. Ωστόσο, υπάρχουν προ-
βληματισμοί σχετικά με την δυνατότητα των 
λιγότερο ενημερωμένων τεχνολογικά να χρη-
σιμοποιήσουν αυτή τη μορφή ενημέρωσης και 
ακτιβισμού ή εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση 
στις νέες τεχνολογίες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι 
μετανάστες και οι φτωχότεροι πολίτες. Επιπλέ-
ον, οι κάτοικοι των χωρών του τρίτου κόσμου 
που έχουν και τα περισσότερα πολιτικά και οι-
κονομικά προβλήματα που χρίζουν ακτιβιστι-
κής βοήθειας, στερούνται βασικών υποδομών 
και εκπαίδευσης για την χρήση του ίντερνετ 
και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Από την άλλη μεριά, ο καταιγισμός πληρο-
φοριών, οι αντικρουόμενες και ακραίες αντι-
θετικές απόψεις και κινήματα, πολλές φορές 
πολώνουν, διασπούν ή μπερδεύουν τους ακτι-
βιστές με αποτέλεσμα αξιόλογες προσπάθειες 
να διαλύονται, να παγώνουν ή να ξεχνιούνται

 Τέλος, η απρόσωπη φύση του ίντερνετ, 
μπορεί να υπονομεύσει την σημασία της προ-
σωπικής επαφής που πάντα έπαιζε σημαντικό 
ρόλο στα κοινωνικοπολιτικά κινήματα. Όπως 
και να έχει πάντως, ο ακτιβισμός μέσω ίντερ-
νετ είναι γεγονός. Το μόνο που χρειάζεται είναι 
ένα κομπιούτερ…

ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΈΩΣ ΓΙΑ ΈΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΈΣ
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πως μπο-

ρεί να γίνει κανείς κυβερνοακτιβιστής; Σύμφωνα με 
το «Εγχειρίδιο του Εικονικού Ακτιβιστή» που θα βρεί-
τε στην σελίδα της οργάνωσης ακτιβισμού NetAction, 
«εάν μπορείς να γράψεις και να διαβάσεις και το κο-
μπιούτερ σου έχει σύνδεση στο ίντερνετ, μπορείς 
κι εσύ να είσαι κυβερνοακτιβιστής!». Μια πληθώρα 
δικτυακών τόπων και προγραμμάτων υπάρχουν εκεί 
έξω για να τον βοηθήσουν σε κάθε του βήμα.

Ε-mail: Το e-mail είναι το πρώτο και το πρωταρ-
χικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο επίδοξος 
κυβερνοακτιβιστής. Σήμερα, με ένα e-mail, ο ακτι-
βιστής μπορεί να φτάσει άμεσα, γρήγορα και χωρίς 
κόστος ένα απεριόριστο αριθμό αποδεκτών σε όλα 
τα πλάτη και μήκη της γης.

Η οργάνωση NetAction, για παράδειγμα, που προ-
ωθεί την χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου 
για καμπάνιες ακτιβισμού και επίδοξους κυβερνοα-
κτιβιστές, παρέχει πλήρη οδηγό για την σωστή χρή-
ση του e-mail, εργαλεία και σελίδες δημοσίευσης, 
προτάσεις για την συγκέντρωση χρημάτων, ετικέτα 
συμπεριφοράς του σωστού κυβερνοακτιβιστή και 
στρατηγικές για την επιτυχία κάθε ακτιβιστικής προ-
σπάθειας.

Δεκάδες ακτιβιστικές ιστοσελίδες, blogs, forums, (ή 
ακόμα και causes στο facebook), ζητούν υποστηρικτές 
για ποικίλα περιβαλλοντικά, πολιτικά ή ανθρωπιστικά 
ζητήματα. Πολλά από αυτά τα μέσα επιτρέπουν και 
την δική σας δημοσίευση στόχων, απόψεων ή εκστρα-
τειών. Διαθέτουν μάλιστα τα απαραίτητα προγράμ-
ματα (software), κώδικες ή εγχειρίδια χρήσης, ώστε 
να μπορέσετε να ξεκινήσετε την δική σας καμπάνια, 
άμεσα, εύκολα και δωρεάν.

Indymedia: Το Indymedia, το παγκόσμιο δίκτυο 
αντιπληροφόρησης από τα κάτω, όπως αναφέρεται 
στο Αθηναϊκό IMC, είναι το ιδανικό σημείο να ξεκινή-
σει την αναζήτησή του ο επίδοξος ακτιβιστής. 

Activism networks: Σε οργανώσεις όπως το 
ActivismNetwork.org, το NetAction.org και το 
Activism.net ο κυβερνοακτιβιστής θα βρει οδηγίες 

για να ξεκινήσει την δική του καμπάνια, εγχειρίδια 
σωστής χρήσης, στρατηγικές και χώρο να φιλοξενή-
σει την εκστρατεία του χωρίς κόστος. 

Protest.Net: Το ιδανικότερο μέρος να αναζητή-
σει κανείς τα δρώμενα που τον ενδιαφέρουν, ή όσα 
θα συμβούν σε κάποια περιοχή κοντά του είναι το 
πόρταλ του Protest.Net. Εκεί ο κυβερνοακτιβιστής 
μπορεί να βρει ηλεκτρονικό ημερολόγιο με όλες τις 
διοργανώσεις που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν από 
ακτιβιστικές οργανώσεις όλου του πλανήτη. 

Στο Protest.Net μπορεί κανείς να δημοσιεύσει τις 
εκδηλώσεις και τις καμπάνιες της περιοχής του, να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες, να βοηθήσει στην 
δημοσίευση και την επιλογή δράσεων που δεν έχουν 
ακόμα εισαχθεί στη βάση δεδομένων του δικτύου και 
να δωρίσει χρήματα για να συνεχιστεί η ανεξάρτητη 
και ελεύθερη λειτουργία του πόρταλ. Το Protest.Net 
είναι ανοιχτό για την δημοσίευση κάθε δράσης και 
εκδήλωσης, όσους υποστηριχτές κι αν έχει αυτή (από 
έναν μέχρι και εκατομμύρια), με μόνο περιορισμό να 
μην περιέχει προσβλητικά θέματα τύπου ΚΚΚ.
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και όλες τις γνωστές ακτιβιστικές οργανώσεις στους 
οικείους δικτυακούς τόπους τους. Το A.N.S.W.E.R με 
κεντρική καμπάνια την λήξη του πολέμου στο Ιράκ, 
την MoveOn.org για τους πιο συντηρητικούς, την 
Greenpeace και το WWF για την προστασία του περι-
βάλλοντος, την PGA κατά της παγκοσμιοποίησης και 
δεκάδες άλλες μη κυβερνητικές ακτιβιστικές οργανώ-
σεις. Όλες τους δέχονται δωρεές μέσω ίντερνετ, επι-
τρέπουν συμμετοχή στα forums και τα newsgroups 
τους και έχουν ηλεκτρονική εγγραφή μέλλων.

Στο μεταξύ, σε ιστοσελίδες όπως αυτές του 
GlobalVoices και του openDemocracy, θα έχετε την 
ευκαιρία να διαβάσετε και να δημοσιεύσετε από-
ψεις, να ενημερωθείτε για ακτιβιστικές δράσεις, να 
ανταλλάξετε ιδέες και να συμμετέχετε σε ένα διεθνές 
forum ελεύθερης έκφρασης και πολιτικής δράσης 
μέσω διαδικτύου. 


