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Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (Green European 
Foundation) είναι ένα πολιτικό ίδρυμα Ευρωπαϊκού επιπέ-
δου, αποστολή του οποίου είναι να συμβάλει στη δημι-
ουργία μιας σφαίρας διαλόγου εντός της Ευρώπης και να 
προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην 
Ευρωπαϊκή πολιτική. Το GEF προσπαθεί να ενσωματώσει 
τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με τις Ευρωπαϊκές 
πολιτικές τόσο εντός, όσο και εκτός της Πράσινης πολιτι-

κής οικογένειας. Το ίδρυμα λειτουργεί ως εργαστήριο νέων 
ιδεών, προσφέρει διασυνοριακή πολιτική εκπαίδευση και 
είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρά-
σινο Ίδρυμα, με την υποστήριξη του Πράσινου Ινστιτούτου 
(Ελλάδα), του Δικτύου Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην 
Ανατολική Ευρώπη (CDNEEE, Σερβία), του Φόρουμ Βιώσι-
μης Ανάπτυξης Green Window (Κροατία) και του Ιδρύμα-
τος Ecopolis (Ουγγαρία). Υλοποιήθηκε με την οικονομική 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό 
Πράσινο Ίδρυμα.  

Η έκδοση αποτελεί μέρος του διακρατικού προγράμματος 
«Το Μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης και η Οικοδημοκρα-
τία». Η δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη κρέμεται από 
μια κλωστή. Ο αυταρχισμός αυξάνεται και τα εθνικιστικά 
αφηγήματα επαναφέρουν παλιές συγκρούσεις. Η πανδημία 
φανέρωσε την ανεπάρκεια των κυβερνήσεων να ανταποκρι-
θούν σε κάθε είδους κρίση και συνέβαλε στην ενίσχυση της 
πόλωσης σε μια ήδη πολωμένη κοινωνία. Στον αντίποδα, 
υπάρχει ελπίδα που διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς προ-
οδευτικά κινήματα καταλαμβάνουν την εξουσία σε τοπικό 
επίπεδο, και η κινητοποίηση της κοινωνίας γύρω από περι-
βαλλοντικά ζητήματα είναι διαρκώς αυξανόμενη. Πώς θα 
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα μικρά βήματα και 
να τα βοηθήσουμε στην ενίσχυση του Πράσινου Κινήματος 
στην περιοχή; 

Μπορείτε να παραγγείλετε δωρεάν αντίγραφα της έκδοσης 
στέλνοντας ένα email στο info@gef.eu 
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V. ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ – ÖZGE DURUK
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I     Το Συνέδριο για το Μέλλον της Ανατολικής 
Ευρώπης

Πριν από τριάντα χρόνια συνέβη μια σημαντική αλλαγή 
στην παγκόσμια πολιτική και στην Ανατολική Ευρώπη: 
κράτη διαλύθηκαν και κατέρρευσαν και ιδρύθηκαν και-
νούργια  ̶  το σύστημα άλλαξε ριζικά. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου υπήρχε η υπόσχεση ότι μετά από μια 
περίοδο μακροχρόνιων αγώνων,στην περιοχή θα επικρα-
τούσε η δημοκρατία και η ευημερία.
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Όμως κοιτάζοντας πίσω σήμερα, είναι σαφές ότι αυτό δεν συνέ-
βη, και αν συνέβη ποτέ για λίγο, δεν ήταν βιώσιμο. Οι τελευταίες 
δεκαετίες ήταν γεμάτες ελπίδα αλλά και δυστυχία, διαμαρτυρίες 
και επαναστάσεις, συγκρούσεις και πολέμους, οικονομικές ανό-
δους και πτώσεις, εκδημοκρατισμό και οπισθοδρόμηση.

Αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει, εξελίσσεται και συνεχίζεται, 
με πολλές ακόμη προκλήσεις και ευκαιρίες μπροστά μας. Και 
όλοι εμείς, η Πράσινη Νεολαία και οι ακτιβιστές στην Ανατολική 
Ευρώπη, είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας. Για το λόγο αυτό, 
εμείς στο Δίκτυο Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ανατολικής Ευ-
ρώπης (CDNEE), μαζί με τους εταίρους μας στο GEF και άλλα 
πράσινα πολιτικά ιδρύματα, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα 
συνέδριο όπου θα μπορούσαν να συζητηθούν όλα τα ζητήματα 
που αντιμετωπίζουμε.

Ξεκινήσαμε σκεπτόμενες/οι κάποια σημαντικά ερωτήματα. 
Ερωτήματα όπως «Πώς καταλήξαμε εδώ που είμαστε τώρα; 
Ποιος είναι ο ρόλος των παγκόσμιων δυνάμεων όπως η ΕΕ, η 
Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα στην περιοχή μας; Μπορούμε να 
είμαστε αισιόδοξοι/ες για το μέλλον, καθώς βλέπουμε αναδυό-
μενα περιβαλλοντικά κινήματα και προοδευτικούς πολιτικούς 
φορείς; Μπορούμε να επιτύχουμε την κλιματική ευημερία και 
ποιες είναι οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά 
την ενέργεια και την δίκαιη μετάβαση;»

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προσπαθήσαμε να δώσουμε 
απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα μέσα από συζητήσεις σε πάνελ 
με προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες, ανοιχτές συζητήσεις, 
εργαστήρια και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ μας.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να προσφέρει ένα χώρο σε μέλη 
της Πράσινης Νεολαίας από την Ανατολική Ευρώπη για να συ-
ζητήσουν ποιο είναι το κοινό όραμα για την οικοδόμηση ενός 
αυθεντικού πράσινου κινήματος στην περιοχή, και κυρίως ποιος 
θα μπορούσε να είναι ο ρόλος μας σε αυτό. Θέλαμε να διερευ-
νήσουμε τις θετικές προοπτικές για το κίνημα και να έχουμε τον 
χώρο να συναντηθούμε με άλλους προοδευτικούς πολιτικούς 
φορείς από την περιοχή. 

Το συνέδριο ήταν μέρος του διακρατικού προγράμματος ‘Το 
Μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης και η Οικοδημοκρατία’ που 
διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυ-
μα, το Πράσινο Ινστιτούτο της Ελλάδος, το Φόρουμ Αειφόρου 
Ανάπτυξης Green Window, την Green Thought Association και 
το Ίδρυμα Ecopolis.

Παρόλο που το συνέδριο είχε προγραμματιστεί να πραγματο-
ποιηθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση του CDN στην Τυφλίδα 
της Γεωργίας τον Μάρτιο του 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα 
γεγονότα και έχοντας υπόψη τις ανησυχίες των συνέδρων για την 
ασφάλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή έκρινε ότι στην τρέχουσα 
κατάσταση το Συνέδριο θα έπρεπε να αναβληθεί και να βρεθεί 
μια νέα ημερομηνία. Τελικά, συναντηθήκαμε στη Ρίγα, στη 
Λετονία, στις 6-7 Ιουνίου 2022.
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Πρόγραμμα 

Ημέρα 1, Δευτέρα, 6 Ιουνίου

10:00-10:15 Έναρξη του συνεδρίου

10:15-11:30 Η Ανατολική Ευρώπη ως περιοχή - μια ιστορία ενός ταραχώδους μετα-
σχηματισμού

Ομιλητές/τριες:  

 3 Δρ. Sonja Schiffers, Διευθύντρια του Ιδρύματος Heinrich Böll, Γραφείο Νότιου 
Καύκασου

 3 Anastasiya Dorofeeva, Πράσινο κόμμα Λευκορωσίας, Λευκορωσική αντιπυρη-
νική εκστρατεία, δίκτυο «Πράσινα ιδρύματα»

Περιγραφή: Για πάνω από τριάντα χρόνια τώρα, η Ανατολική Ευρώπη αποτελείται από 
ανεξάρτητα έθνη-κράτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρχε η υπόσχεση ότι 
μετά από έναν μακρύ αγώνα θα επιτυγχάνονταν η δημοκρατία και η ευημερία. Κοιτάζοντας 
σήμερα, είναι σαφές ότι οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης απέχουν πολύ 
από τη δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών.

Σε αυτή τη συζήτηση, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και να προβληματιστούμε σχετικά 
με τις τελευταίες δεκαετίες της Ανατολικής Ευρώπης, αναζητώντας κυρίως τις ρίζες των 
σημερινών προβλημάτων και τις πιθανές λύσεις, εξετάζοντας την πρόσφατη ιστορία, όπως 
τι διαμόρφωσε την περιοχή και πώς πραγματοποιήθηκε ο εκδημοκρατισμός και η μετάβαση. 

12:00-13:30 Επιρροή των παγκόσμιων δυνάμεων: Η Ανατολική Ευρώπη στο σταυροδρόμι 
μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχίας  

Ομιλητές/τριες:  

 3 Αντόν Τσερεπένκο, Κέντρο ‘Ελευθερία για το Χονγκ Κονγκ’ στο Κίεβο

 3 Zarina Burkadze, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, Κρατικό 
Πανεπιστήμιο Ilia

 3 Raluca Besliu, συνεργάτης του περιοδικού Green European Journal με προσή-
λωση σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη

 3 Teo Comet, Ευρωπαίοι Πράσινοι

Περιγραφή: Η συζήτηση για την πολιτική δυναμική και τον μετασχηματισμό της Ανατολικής 
Ευρώπης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις παγκόσμιες δυνάμεις 
και την εμπλοκή τους στην περιοχή. 

Με αυτή τη συζήτηση στοχεύουμε να χαρτογραφήσουμε τις παγκόσμιες δυνάμεις: τι ρόλο 
παίζουν στην υποστήριξη της δημοκρατίας και της προοδευτικής ατζέντας ή το αντίθετο - 
ενθαρρύνοντας και χρηματοδοτώντας αντιδημοκρατικές, δεξιές και αυταρχικές δυνάμεις. 
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15:30-17:00 Πόλεμος στην Ουκρανία: Πλαίσιο, παρόν και οι επιπτώσεις στην περιοχή

Περιγραφή: Η κατάσταση στην Ουκρανία και η επίδρασή της στην Ευρώπη θα είναι 
πολύ σημαντική για το μέλλον: η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται. 
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φρικαλεοτήτων, εγκλημάτων πολέμου και παραβιάσεων 
του διεθνούς δικαίου από τη ρωσική πλευρά, την ίδια στιγμή που η Ουκρανία υπερασπίζεται 
γενναία το λαό της, την κυριαρχία της, τη δημοκρατία, ακόμη και την Ευρώπη στο σύνολό 
της.

Σε αυτή τη συζήτηση, ρίξαμε μια ματιά σε μερικές διαφορετικές πτυχές της σύγκρουσης: 
το πλαίσιο του πολέμου, τις ιστορικές ρίζες της ρωσικής επιθετικότητας, τα τρέχοντα 
γεγονότα, καθώς και τι πρέπει να κάνουν οι Πράσινοι για να βοηθήσουν την Ουκρανία και 
πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος επηρεάζει τις χώρες της περιοχής.

17:30-19:00 Ενέργεια - ένα σημείο βέτο και/ή μια ευκαιρία για τη δημοκρατία; 

Ομιλητές/τριες: 

 3 Μανάνα Κοχλάτζε, επικεφαλής του στρατηγικού τομέα Bankwatch - εκδημο-
κρατισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

 3 Yevheniia Zasiadko, επικεφαλής του τμήματος κλίματος και μεταφορών στο 
Ecoaction - Κέντρο Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών

Εργαστήριο: 

 3 Sandy-Kyriaki Fameliari, Συνεταιρισμός Electa Energy Cooperative

Περιγραφή: Η ενέργεια που επιλέγουμε αντανακλά τα συστήματα που υποστηρίζουμε. 
Σε αυτό το εργαστήριο, συζητήσαμε την ενέργεια ως βασικό παράγοντα για τη διατήρηση 
αυταρχικών καθεστώτων και τον τρόπο με τον οποίο ο ενεργειακός τομέας επηρεάζει 
την πολιτική δυναμική. Επίσης, εστιάσαμε στη δυνατότητα εκδημοκρατισμού μέσω της 
ενέργειας - αποκέντρωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προοπτική των ενεργειακών 
συνεταιρισμών/κοινοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη. 

Ημέρα 2, Τρίτη 7 Ιουνίου

10:00-11:30 Η οικοδημοκρατία ως νέο παράδειγμα για την Ανατολική Ευρώπη

Συντονίστρια/ής:  

 3 Άννα Μανιάδη και Δημήτρης Παπαγεωργίου, Πράσινο Ινστιτούτο 

Περιγραφή: Το εργαστήριο είχε ως στόχο να προσθέσει μια φιλοσοφική, ηθική και θεσμική 
διάσταση στις συζητήσεις για το μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης που λαμβάνουν χώρα στο 
συνέδριο. Συγκέντρωσε τις διαφορετικές φωνές και ιδέες από τον πλούτο των συμμετεχόντων 
και άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς η Οικολογία μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο 
της Δημοκρατίας. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη δημοκρατία πιο οικολογική; Τι είδους 
αλλαγές πρέπει να εφαρμόσουμε στη σκέψη μας για τη συμμετοχή, τους θεσμούς και τη 
λήψη αποφάσεων, ώστε να θέσουμε την οικολογία και το περιβάλλον στο επίκεντρο των 
πολιτικών μας συστημάτων;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο εργαστήριο Οικοδημοκρατίας!        
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12:00-13:30 Συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη: η θεωρία και πέραν αυτής

Περιγραφή: Στόχος του εργαστηρίου ήταν να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις βάσεις 
της θεωρίας των συγκρούσεων και της επίλυσης των συγκρούσεων και να αναλύσει τις 
συγκρούσεις στην EE μέσω συγκεκριμένων περιπτώσεων.  Το εργαστήριο περιλάμβανε θε-
ωρητικό και πρακτικό μέρος, τα οποία διεξήχθησαν μέσω μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης. 
Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: 1) να κατανοηθεί η έννοια της σύγκρουσης (προέλευση, 
αιτίες, συνέπειες), 2) να συζητηθούν οι μηχανισμοί χειρισμού των συγκρούσεων, ιδιαίτερα 
η επίλυση των συγκρούσεων, και 3) να διερευνηθούν οι συγκρούσεις που συνέβησαν στην 
EE τα τελευταία χρόνια, οι συνέπειές τους και η σημερινή κατάσταση.

15:30-17:00 Ανοιχτό μικρόφωνο

17:30-19:30 Πηγαίνοντας προς την πολιτική: Το Πράσινο κύμα στην Ανατολική Ευρώπη 

Ομιλητές/τριες: 

 3 Justine Pantelejeva, Progresīvie, Λετονία

 3 Sopo Shubitidze, Mtsvaneebi, Γεωργία 

 3 Predrag Momčilović, Ne davimo Beograd, Σερβία

 3 Stefan Vukmanovic, Ura Μαυροβούνιο

 3 Koray Doğan Urbarlı, Πράσινο Κόμμα Τουρκία  

Περιγραφή: Τις τελευταίες δεκαετίες, αν κοιτάζατε τον εκλογικό χάρτη της Ευρώπης 
με σκοπό να δείτε τις επιδόσεις των Πράσινων κομμάτων, θα βλέπατε ένα σαφές 
μοτίβο: Οι Πράσινοι στα δυτικά και τα βόρεια τα πάνε καλά - εκλέγονται σε εθνικά και 
περιφερειακά κοινοβούλια, δημοτικά συμβούλια, κερδίζουν δημαρχίες και συμμετέχουν 
ακόμη και σε κυβερνητικούς συνασπισμούς- ενώ στα ανατολικά θα βλέπατε ένα γκρίζο 
χρώμα που αντιπροσωπεύει είτε την απουσία των Πράσινων κομμάτων από το πολιτικό 
τοπίο είτε την έλλειψη υποστήριξης και συνεπώς σημασίας. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια το μοτίβο διαλύεται και γίνεται θολό, και το πράσινο κύμα εξαπλώνεται προς 
τα ανατολικά.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, συζητήσαμε το εν εξελίξει πράσινο κύμα με τα νεοσύστατα 
πράσινα πολιτικά κόμματα σε όλη την Ανατολική Ευρώπη με στόχο να αναλύσουμε τη 
σημερινή επιτυχία, να βρούμε τα μοτίβα και τις ομοιότητες, να κατανοήσουμε τη σημασία 
των κινημάτων βάσης και της κοινωνίας των πολιτών, να χαρτογραφήσουμε τις προκλήσεις, 
να οραματιστούμε το μέλλον και την επιρροή τους στο πολιτικό τοπίο.
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II Οικοδημοκρατία - 
μια δίκαιη μετάβαση για 
όλα τα έμβια όντα 
Στο βιβλίο της, «Η Δημοκρατία των Ειδών», η βιολόγος και συγ-
γραφέας Robin Wall Kimmerer περιγράφει ένα βαθύ όραμα για μια 
ουσιαστική επανεκτίμηση της σχέσης μας με τον μη-ανθρώπινο 
κόσμο, βασισμένο στην παραδοσιακή οικολογική γνώση και σοφία 
που βρίσκεται στις διδασκαλίες των αυτόχθονων λαών. Στον πυρήνα 
της βρίσκεται η θέαση όλων των ειδών, των τόπων και των κομματιών 
του κόσμου ως ζωντανών προσώπων, όχι ως κατώτερων όντων ή 
άψυχων αντικειμένων. Αυτή η ιδέα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο 
του κινήματος που υποστηρίζει τα νομικά δικαιώματα της φύσης, 
καθώς και την κατοχύρωση της οικοκτονίας ως έγκλημα, τα οποία 
όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος, δυναμική και υποστηρικτές.

Όμως η επανεκτίμηση της θέσης μας ως είδος θα πρέπει επίσης να έχει 
συνέπειες στον τρόπο διακυβέρνησης και οργάνωσης. Σε δημοκρατικά 
συστήματα, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε τους 
μη-ανθρώπινους συγγενείς μας στη λήψη αποφάσεων; Τι σημαίνει να 
εκπροσωπούμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και να προσπαθούμε να 
εκπροσωπήσουμε άλλα όντα όπως ποτάμια, βουνά, αετούς ή μικρο-
οργανισμούς στο έδαφος; Και θα μπορούσε μια τέτοια επέκταση της 
εκπροσώπησης να οδηγήσει σε μια πραγματικά οικολογική μορφή 
δημοκρατίας;     

 
Anna Maniadi and Dimitris Papageorgiou Ecodemocracy workshop, Riga.

Ο όρος «οικοδημοκρατία» είναι ένας σχετικά ανοιχτός όρος που βρί-
σκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Εν ολίγοις, περιλαμβάνει την ενσω-
μάτωση αρχών της βαθιάς οικολογίας στα συστήματα διακυβέρνησής 
μας, με στόχο, όπως το έθεσε ο Jan Lundberg: «την αναδιάρθρωση 
της κοινωνίας μας για τη μέγιστη διατήρηση και τα ίσα δικαιώματα 
όλων των ειδών». Στην τρέχουσα παγκόσμια πορεία της ανθρωπό-
τητας, είναι επιτακτική η ανάγκη να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τα 
συστήματα διακυβέρνησής μας, και κατ› επέκταση την παραγωγή 
και την κατανάλωση, και να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε 
εναλλακτικές λύσεις που να κατανοούν και να ενσωματώνουν τους 
περιορισμούς στη χρήση της γης και την ευθύνη μας απέναντι στα 
άλλα είδη.  Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε τη δημοκρατία πιο 
οικολογική; Τι είδους αλλαγές πρέπει να εφαρμόσουμε στη σκέψη 
μας για τη συμμετοχή, τους θεσμούς και τη λήψη αποφάσεων, ώστε 
να θέσουμε την οικολογία και το περιβάλλον στο επίκεντρο των 
πολιτικών μας συστημάτων; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να επιφέρουμε τον θεσμικό 
και κοινωνικό μετασχηματισμό που απαιτείται για μια πραγματικά 
βιώσιμη παρουσία στον πλανήτη. 

Κρίσιμος παράγοντας σε αυτό είναι μια επανάσταση στην αντίληψη 
του εαυτού μας ως είδος, όχι ως καταστροφικοί κυρίαρχοι ή ακόμη και 
καλοπροαίρετοι θεματοφύλακες του πλανήτη, αλλά ως συγκάτοικοι, 
ως ισότιμα μέλη αυτού που ο Kimmerer αποκαλεί: «δημοκρατία των 
ειδών». Οι θεσμοί, τα νομικά πλαίσια και ιδίως οι τοπικές και περιφε-
ρειακές δομές διακυβέρνησης πρέπει να αρχίσουν να αλλάζουν την 
προσέγγισή τους ώστε να συμπεριλάβουν τα μη-ανθρώπινα όντα στις 
εκτιμήσεις τους, για παράδειγμα όσον αφορά τη χρήση των πόρων, 
ιδίως της γης και του νερού, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα. 
Για το σκοπό αυτό, η νοοτροπία της ατέρμονης ανάπτυξης που κυριαρ-
χεί στην πολιτική τα τελευταία 40 χρόνια και η εξορυκτική ιδεολογία 
που κυριαρχεί για πάνω από δύο αιώνες, πρέπει να αποδομηθεί και να 
αντικατασταθεί από μια προσέγγιση που εστιάζει στη βιωσιμότητα 
και την αποανάπτυξη. Η παροχή ίσων δικαιωμάτων στα μη-ανθρώπινα 
όντα και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη 
είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή 
σε θεσμικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο συνολικά. Η πράσινη 
πολιτική ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης- είναι 
καιρός να αγωνιστούμε για την ενσωμάτωση των μη-ανθρώπινων 
όντων ως συμπολιτών μας.      

Ένα βιβλίο που προσπαθεί να προσφέρει μια βάση για την επέκτα-
ση των δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη στα ζώα είναι το 
Zoopolis, των Καναδών φιλοσόφων Sue Donaldson και Will Kymlicka. 
Το βιβλίο υπογραμμίζει την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την 
αντίληψή μας για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές ευθύνες και για 
το τι ακριβώς συνιστά έναν πολίτη, καθώς και τα δικαιώματα που 
επεκτείνονται στους ‘πολίτες άλλων χωρών’. Προσπαθεί να επεκτείνει 
τη θεωρία των δικαιωμάτων των ζώων ειδικότερα επειδή είναι σημα-
ντικό να κατανοήσουμε ότι τα ζώα έχουν αναφαίρετα δικαιώματα και 
πρέπει να θεωρούνται νομικά πρόσωπα. Τα κινήματα για τα δικαιώματα 
της φύσης επεκτείνουν την ιδέα αυτή ακόμη περισσότερο, ώστε να 
συμπεριλάβουν και τα μη ζώα, όπως τα ποτάμια, τις λίμνες και τα 
βουνά, καθώς και τη φύση στο σύνολό της.  

Μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι κατανοούν ήδη τη σημασία των οι-
κοδημοκρατικών αρχών. Τουλάχιστον δύο με τρεις γενιές ανθρώπων 
έχουν πλέον ζήσει μερικές από τις πιο ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά 
την κλιματική κρίση και την εξαφάνιση των ειδών. Είναι στο χέρι 
μας να επανεφεύρουμε την πολιτική, να διαταράξουμε το status quo 
και να δημιουργήσουμε στέρεα θεμέλια όχι μόνο για εμάς αλλά και 
για τη συνέχιση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας. Μπορούμε 
να το κάνουμε αυτό με πάρα πολλούς τρόπους, μέσω διαδηλώσεων, 
απεργιών, διεκδικήσεων, εκπαίδευσης, αλλαγής του τρόπου ζωής 
μας, αλλά και με το να έρθουμε κοντά για να συζητήσουμε, να 
ανταλλάξουμε απόψεις και να πάρουμε αποφάσεις για την κοινή μας 
δράση. Επίσης, η δουλειά στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών, 
στον δημόσιο τομέα, στην κοινωνία των πολιτών, στη βιομηχανία και 
σε άλλους τομείς είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε προσπάθεια για τη 
ριζική αλλαγή που απαιτείται από εμάς είναι πολύτιμη, είτε ατομική 
είτε συλλογική, όμως η ιστορία δείχνει ότι για να εφαρμοστούν και να 
είναι αποτελεσματικές οι αλλαγές που απαιτούνται, είναι απαραίτητη 
η συντονισμένη συλλογική προσπάθεια. Όπως ακριβώς ένα δάσος 
και τα όντα που το απαρτίζουν ζουν και ευδοκιμούν ως διαφορετικά 
άτομα αλλά ταυτόχρονα στηρίζουν το ένα το άλλο στο ευρύτερο οικο-
σύστημα, έτσι και εμείς πρέπει να ενδυναμώσουμε και να δώσουμε τη 
δυνατότητα στις κοινότητές μας να ευδοκιμήσουν όχι ανταγωνιστικά 
και όχι εις βάρος του πλανήτη.    
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EXAMPLE

Παράδειγμα: Ο Ποταμός Αώος/Vjosa

 

 
Στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια υπάρχει μια οντότητα που μετά από χιλιετηρίδες ανεμπόδιστης ύπαρξης 
παλεύει να διατηρήσει την ελευθερία και το δικαίωμα της να υπάρχει ως έχει. Η οντότητα αυτή είναι ένα 
ποτάμι που μέσα του, πέρα από νερό, φερτά υλικά και θρεπτικές ουσίες, ρέει ζωή, πολιτισμός, ιστορία, 
ανθρώπινος μόχθος και ευκαιρίες που βασίζουν ολόκληρες οικονομίες. Είναι ο ποταμός Αώος ή Vjosa 
όπως τον αποκαλούν στην γειτονική Αλβανία η οποία φιλοξενεί τα 190 από τα συνολικά 260 χλμ. της 
κοίτης του. Δυστυχώς, η πολύτιμη συνεισφορά του Αώου δεν είναι αρκετή για κάποιους που θέλουν τη 
θυσιάσουν και να εκμεταλλευτούν τη δύναμη και την υγεία του, δημιουργώντας τεχνητά εμπόδια, μικρά 
και μεγάλα φράγματα κατά μήκος της κοίτης του. 

Για καλή του τύχη στο πλευρό του βρέθηκαν από νωρίς άνθρωποι και οργανώσεις διεθνούς και εθνικής 
εμβέλειας που κατανοούν την αναγκαιότητα και την αξία διατήρησης του στην υπάρχουσα κατάσταση. 
Έτσι ο Αώος/Vjosa εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα τελευταία ποταμιά ελεύθερης ροής της Ευρώ-
πης. Το γεγονός πως τη στιγμή που μιλάμε δεν βρίσκει εμπόδιο σε τσιμεντένιους τοίχους και δεν έχει 
κατακερματιστεί από τη λαίλαπα της υδροηλεκτρικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια, οφείλεται σε μεγάλους 
αγώνες που δόθηκαν από απλούς ανθρώπους, ντόπιους που άφησαν για λίγο την καθημερινότητα τους 
και πάλεψαν για τα δικαιώματα ενός ποταμού, μαζί με οργανώσεις όπως η Euronatur, η Riverwatch, το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), η Πίνδος Περιβαλλοντική και η EcoAlbania. 
Το γεγονός πως κάποιοι/κάποιες διέκριναν την επερχόμενη καταστροφή και δεν επαναπαύθηκαν στα 
λόγια και τους καθησυχασμούς πολιτικών, επενδυτών και κατασκευαστικών εταιριών εξασφάλισε την 
επιβίωση ενός ποταμού και μαζί με αυτόν την επιβίωση και ευημερία όλων των οικοσυστημάτων και 
κοινωνιών που εξαρτώνται ή ωφελούνται από αυτόν. 

Αναρωτιέται κανείς, γιατί είναι τόσο δύσκολο και πολύπλοκο να διεκδικήσουμε το δικαίωμα για ελεύθερη 
έκφραση και κίνηση ενός άλλου οργανισμού πέρα από τον δικό μας. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να 
υπερασπιστούμε και να σώσουμε κάποια από τα τελευταία καταφύγια ζωής και ελευθερίας αν αυτά 
είχαν ήδη κάποιας μορφής ισάξια εκπροσώπηση, όπως θα άρμοζε μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Αν οι 
μορφές διακυβέρνησης των τόπων μας, οι αποκαλούμενες δημοκρατίες, λάμβαναν υπόψιν και άλλες 
οντότητες με τις οποίες συνυπάρχουμε και από τις οποίες άμεσα ή έμμεσα εξαρτόμαστε. Αν οι δημοκρατίες 
αυτές λειτουργούσαν όχι μόνο για τον νοικοκύρη, αλλά και για το σπίτι του, το περιβάλλον του και τους 
συγκατοίκους του. Αν ο Αώος, ο Sava, ο Soca μπορούσαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους να να 
«περπατούν», να ρέουν ανεμπόδιστοι, να βιοπορίζουν και να κρατούν ζωντανά εκατοντάδες οικοσυστήμα-
τα και μαζί τους χιλιάδες είδη ζωής, προσφέροντας, όπως πάντοτε, ανιδιοτελώς στις ανθρωποκοινωνίες.

Την ίδια στιγμή που στις ΗΠΑ και πρόσφατα στην Ευρώπη διαπιστώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις 
από την αλόγιστη εγκατάσταση υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ο παράλογος εγκιβωτισμός χιλιάδων 
χιλιομέτρων ποταμών, στα Βαλκάνια προωθούνται οι ίδιες ακριβώς ξεπερασμένες πρακτικές (πολ-
λές φορές με χρηματοδότηση κεντροευρωπαϊκών ταμείων), παραμερίζοντας τους περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικο-οικονομικούς κινδύνους που ενέχουν. Έτσι, ενώ αλλού έχουμε κατεδαφίσεις φραγμάτων, 
αφαίρεση τεχνητών εμποδίων (Αμερική, Γαλλία) και παραχώρηση νομικών/ανθρώπινων δικαιωμάτων 
σε ποτάμια (Καναδάς-Magpie, Νέα Ζηλανδία- Whanganui, ΗΠΑ- Klamath), στα Βαλκάνια και την Ελλάδα 
πασχίζουμε να οριοθετήσουμε και να κλείσουμε μέσα σε σωλήνες, τεχνητές λίμνες και φράγματα αυτά 
που οι επισκέπτες της δύσης έρχονται να θαυμάσουν, ως τα τελευταία άγρια και αμόλυντα τοπία της 
γηραιάς ηπείρου.
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III Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη: Το Μέλλον 
της Ενέργειας
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρο 
τον κόσμο, αλλά πουθενά αλλού δεν έχει γίνει πιο αισθητός ο απόηχός 
της από ό,τι στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η περιοχή εξα-
κολουθεί να ταλανίζεται από τους κραδασμούς της κληρονομιάς της 
συγκεντρωτικής οικονομίας της Σοβιετικής Ένωσης και του δυτικού 
νεοφιλελεύθερου οικονομικού δόγματος των επιθετικών ιδιωτικοποιήσε-
ων και παλεύει να διαμορφώσει τη δική της πολιτιστική, οικονομική και 
πολιτική ταυτότητα. Και πουθενά δεν είναι πιο εμφανής αυτή η ενδιάμεση 
κατάσταση από ό,τι στον τομέα της ενέργειας: τα κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης και των Βαλκανίων εξακολουθούν να εξαρτώνται είτε από ένα 
ιεραρχικό, άκρως γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό ενεργειακό σύστημα, 
είτε έχουν κινηθεί προς μια προσέγγιση της αγοράς με βάση το laissez-
faire, ανοίγοντας τις πόρτες τους σε ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν 
να αποκομίσουν ένα γρήγορο κέρδος. Και φυσικά, τα ορυκτά καύσιμα 
εξακολουθούν να κυριαρχούν. Στην πραγματικότητα, το 2020, 18 σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια εξέπεμπαν 
2,5 φορές περισσότερο διοξείδιο του θείου από ό,τι ολόκληρος ο στόλος 
των 221 σταθμών της ΕΕ.

Παρόλο που ορισμένα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης έχουν αντιταχθεί 
σε άλλα κομμάτια της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, όπως η στρατηγική 
‘farm to fork’, η ενέργεια έχει προωθηθεί στην κορυφή της ατζέντας 
τους, θεωρούμενη υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής τους κυριαρχίας ως 
υπαρξιακή απειλή (περισσότερο από την κλιματική κρίση). Η Πολωνία, 
όπου ο τομέας της θέρμανσης ευθύνεται για το ένα τέταρτο σχεδόν των 
εκπομπών CO2, έχει δει τη μεγαλύτερη αύξηση των εγκαταστάσεων 
αντλιών θερμότητας στην ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύστημα 
θέρμανσης χωρίς άνθρακα. Η Εσθονία επικαιροποίησε τον στόχο της για 
το 2030 όσον αφορά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 40% σε 100%, 
επιταχύνοντας έτσι τη μετάβαση σε ένα καθαρό ενεργειακό δίκτυο. Η 
Ρουμανία και η Βόρεια Μακεδονία προέβησαν σε επικαιροποιημένα 
εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια υπό το πρίσμα της στρατη-
γικής RePowerEU. 

Ωστόσο, μια απλή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 
πλαίσιο ενός κερδοσκοπικού, πλήρως ιδιωτικοποιημένου (ή πλήρως 
συγκεντρωτικού) ενεργειακού συστήματος ενέχει τον κίνδυνο να δι-
αιωνίσει τα ίδια πρότυπα ανισότητας, εξορύξεων και αυταρχισμού του 
παλαιού συστήματος ορυκτών καυσίμων. Στη δέσμη οδηγιών, ορόσημο 
του 2018 για την καθαρή ενέργεια, η ΕΕ αναγνώρισε νομικά το δικαίωμα 
των πολιτών να παράγουν, να αυτοκαταναλώνουν, να αποθηκεύουν και 
ακόμη και να διανέμουν ανανεώσιμη ενέργεια, μέσω των λεγόμενων 
«ενεργειακών κοινοτήτων». Και η δύναμη αυτών των κοινοτήτων δεν 
πρέπει να υποτιμάται: μέχρι το 2050, περίπου το 45% της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ θα μπορούσε να προέρχεται 
από τους πολίτες, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο θα μπορούσε 
να προέλθει μέσω της συμμετοχής σε συνεταιρισμούς. Ταυτόχρονα, οι 
πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν έως και 240 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2030. 

Δυστυχώς, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια ως ευρύτερη 
περιοχή εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά στη δημιουργία ενεργει-
ακών κοινοτήτων. Ωστόσο, οι σπόροι για ένα δίκαιο ενεργειακό μέλλον 
φυτεύονται τη στιγμή που μιλάμε. Τον Μάρτιο του 2022, η Τσεχία εγκαι-

νίασε μια Εθνική Ένωση ενεργειακών κοινοτήτων για να φέρει σε επαφή 
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, να υποστηρίξει το δικαίωμα των 
πολιτών να παράγουν τη δική τους ενέργεια και να προσφέρει τεχνική και 
οικονομική υποστήριξη στις ενεργειακές κοινότητες της χώρας. Η Σερβία 
έχει κάνει σημαντικά βήματα για την νομική κατοχύρωση του ορισμού του 
‘παραγωγού-καταναλωτή’, ενώ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μια περιφερειακή 
κυβέρνηση πιέζει για την ανάπτυξη 50.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων 
σε στέγες κατοικιών και εμπορικών κτιρίων. Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει 
ήδη ένα αρκετά προηγμένο κίνημα κοινοτικής ενέργειας, βρίσκεται σε 
συνεχή διάλογο με τις ομάδες κοινοτικής ενέργειας των Βαλκανίων, 
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων για τις περιοχές που 
βρίσκονται σε μετάβαση, και διευκολύνοντας τη δικτύωση. Η CommonEn, 
μια ενεργειακή κοινότητα με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων στη βόρεια 
περιφέρεια της Ηπείρου, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενεργειακής 
κυριαρχίας με την υποστήριξη του Ιδρύματος Guerrilla, για να πιέσει 
τους πολίτες να αναλάβουν τον έλεγχο του δικτύου και να επιταχύνουν τη 
μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, προστατεύοντας παράλληλα τα τοπικά 
οικοσυστήματα από τις επιπτώσεις των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, όπως η αιολική ή η υδροηλεκτρική, μέσω του προσεκτικού 
και δημοκρατικού σχεδιασμού.

Η ανθεκτικότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς και την 
κλιματική κρίση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω μακροπρόθεσμων λύ-
σεων που ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή και ενδυναμώνουν τους 
πολίτες. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να κερδίσουν την αποδοχή 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη συμμετοχή των πολιτών σε κάθε 
στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης των έργων. Είναι σημαντικό 
ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως «κόμβοι» για την εκπαίδευση και την 
ευρύτερη καλλιέργεια της ενεργειακής παιδείας και της αειφορίας, ώστε 
να ενδυναμώσουν τα μέλη τους όχι μόνο να εξοικονομούν ενέργεια, αλλά 
και να πραγματοποιούν βαθύτερους πράσινους μετασχηματισμούς στην 
καθημερινή τους ζωή και στις ευρύτερες κοινότητές τους. Στοιχειωμένα 
από την κληρονομιά του κρατικού αυταρχισμού και ακόμη τραυματισμένα 
από το νεοφιλελεύθερο δόγμα, τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και 
τα Βαλκάνια μπορούν να επιλέξουν ένα ενεργειακό μέλλον που δείχνει 
έναν τρίτο δρόμο: αυτόν του ριζικού επαναδημοκρατισμού.  

Χρήστος Βρεττός

Electra Energy Cooperative

Community Energy Workshops 

Η Electra Energy Cooperative έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη 
μετάβαση σε ένα δημοκρατικό, αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό 
σύστημα με πυρήνα τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες.
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IV Ο Σύμμαχος της Ρωσίας στην ΕΕ:  
Η Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά
Η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει στρατηγικά πολλά ακροδεξιά 
κόμματα και κινήματα τόσο στις χώρες της Ανατολικής όσο και της 
Δυτικής Ευρώπης, ούτως ώστε να οικοδομήσει συμμαχίες που προ-
ωθούν τα συμφέροντα της Ρωσίας, να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
του αυταρχικού καθεστώτος του Πούτιν στην ΕΕ και να διασφαλίσει 
μια ιδεολογική ευθυγράμμιση με αυτήν. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές όταν τα ρωσικά συμφέροντα βρί-
σκονται σε άμεση σύγκρουση με εκείνα της Ένωσης, όπως στο 
πλαίσιο της τρέχουσας εισβολής στην Ουκρανία. Απώτερος στόχος 
της ρωσικής κυβέρνησης είναι να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ και 
να επιφέρει ένα πλήγμα στην ενότητα των διαδικασιών της για τη 
λήψη αποφάσεων.

Με τη σειρά της, η ακροδεξιά στις ευρωπαϊκές χώρες έχει επίσης 
πολλά να κερδίσει από τη συμμαχία της με τη Ρωσία. Αποτελεί 
ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούν να βασίσουν τις πολιτικές 
τους και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να δικαιολογήσουν 
τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα τους παρέχει πρόσβαση σε 
οικονομικούς πόρους για τις δραστηριότητές τους.

Τα ακροδεξιά κόμματα εξασφαλίζουν επίσης μια διαπραγματευτική 
θέση εντός της ΕΕ, δείχνοντας ότι έχουν μια εναλλακτική λύση και 
ότι δεν εξαρτώνται πλήρως από την υποστήριξη της ΕΕ.

Η μεταβαλλόμενη στάση του Βίκτωρ Όρμπαν

Ίσως το πιο σοβαρά προβληματικό παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι 
η περίπτωση της Ουγγαρίας. Η δυναμική ανάμεσα στην Ουγγαρία 
του Όρμπαν και τη Ρωσία του Πούτιν έχει αλλάξει σημαντικά με την 
πάροδο των ετών. Μέχρι τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία του, ο 
Όρμπαν ήταν σθεναρός αντίπαλος του καθεστώτος Πούτιν, αλλά η 
στάση του άλλαξε δραστικά μετά την οικονομική κρίση του 2008. 

Ο Όρμπαν φέρεται να ενημερώθηκε από έναν από τους οικονομικούς 
του συμβούλους, τον Gyorgy Matolcsy, ο οποίος σήμερα διοικεί 
την Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, ότι η κρίση θα οδηγούσε στον 
μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας με την άνοδο των 
ανατολικών δυνάμεων, ιδίως της Ρωσίας και της Κίνας, και την 
παρακμή της Δύσης. Ο Όρμπαν εντυπωσιάστηκε επίσης από το 
κοινωνικό μοντέλο του Πούτιν, στο οποίο η επιχειρηματική ελίτ 
εξαρτάται από τον Ρώσο ηγέτη με ελάχιστους επιπλέον ανεξάρτητους 
παίκτες. Αποφάσισε να μιμηθεί αυτό το μοντέλο. 

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έγινε ο ‘δούρειος ίππος’ της Ρωσίας 
στην ΕΕ. Όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη στις αρχές 
του 2015, υπήρχε συναίνεση σε ολόκληρη την ΕΕ για το πάγωμα 
των διμερών συνομιλιών με τον Πούτιν μετά την καταστροφή του 
Μαλαισιανού αεροσκάφους MH17 από φιλορώσους μαχητές πάνω 
από την κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία τον Ιούνιο του 2014. Η 
συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Όρμπαν ήταν μια προσβολή για τις 
Βρυξέλλες.

Το 2014, ο Όρμπαν έδωσε μια ομιλία στη Ρουμανία, ανακοινώ-
νοντας ότι η Ουγγαρία είναι μια μη-φιλελεύθερη δημοκρατία και 
περιγράφοντας τη Ρωσία, καθώς και την Κίνα και την Τουρκία, ως 
κράτη-πρότυπα. 

Καθώς η ηγεσία του μετατοπίστηκε περισσότερο προς αυτόν τον 
αντιφιλελεύθερο χαρακτήρα, ο Όρμπαν αντιμετώπισε αυξανόμενες 
αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες σχετικά με την εθνικιστική-λαϊκι-
στική κυβέρνησή του. Το Κρεμλίνο παρουσιάστηκε ως μια λιγό-
τερο συγκρουσιακή εναλλακτική λύση, πιο ρεαλιστική, λιγότερο 
ιδεολογική, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης και το κράτος δικαίου.

Συγκεκριμένα, πώς υποστηρίζει η Ρωσία την 
Ουγγαρία;

Ένα παράδειγμα της υποστήριξης της Ρωσίας είναι η επέκταση των 
πυρηνικών αντιδραστήρων του Πακς. Το 2014, ο Όρμπαν υπέγραψε 
χωρίς την υποστήριξη του κοινοβουλίου μια δανειακή σύμβαση 
ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την ανακαίνιση και 
την επέκταση του ουγγρικού πυρηνικού εργοστασίου στο Πακς. Η 
Ουγγαρία ανέθεσε στη ρωσική πυρηνική κρατική εταιρεία Rosatom 
την κατασκευή δύο μπλοκ αντιδραστήρων. 

Οι υφιστάμενοι πυρηνικοί αντιδραστήρες του Πακς βασίζονταν 
επίσης σε ρωσική τεχνολογία, με τη Μόσχα να προμηθεύει την 
αντικατάσταση των υφιστάμενων μπλοκ, τα οποία θα πρέπει να 
παροπλιστούν τα επόμενα 10-20 χρόνια.

Αυτή η πυρηνική σύμπραξη θα αυξήσει περαιτέρω την εξάρτηση 
της Ουγγαρίας από τη ρωσική ενέργεια, αντί να τη μειώσει, παρά το 
γεγονός ότι ο Όρμπαν είχε προηγουμένως ζητήσει τη διαφοροποίηση 
της ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης της Ουγγαρίας από τη 
Ρωσία, από την οποία προμηθεύεται το 85% του φυσικού αερίου 
και το 65% του πετρελαίου. 

Και ο νικητής είναι; Η Ρωσία!

Η συμμαχία με τον Όρμπαν απέδωσε καρπούς για τον Πούτιν. Μπο-
ρεί να υπολογίζει σε έναν ηγέτη της ΕΕ που έχει εγκρίνει επίσημα 
τη Ρωσία ως πρότυπο για τις πολιτικές του προοπτικές.

Το γεγονός ότι ο Όρμπαν είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
της χώρας του νομιμοποιεί περαιτέρω τη συνεργασία με τη Ρωσία 
και δημιουργεί χώρο για την άνοδο άλλων ακροδεξιών κομμάτων 
και κινημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η Ουγγαρία έχει επίσης αποδειχθεί ανυποχώρητος υπερασπιστής 
των ρωσικών συμφερόντων στην ΕΕ όταν πρόκειται για την τρέ-
χουσα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Συμμετείχε απρόθυμα στις 
αρχικές κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, αλλά τάχθηκε κατά των 
πρόσθετων ενεργειακών κυρώσεων. 
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Ένα βασικό παράδειγμα των ενεργειών της Ουγγαρίας για την υπο-
στήριξη των ρωσικών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ ήταν η άρνηση 
του Όρμπαν να εγκρίνει την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει τις 
εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Δεδομένου ότι η απόφαση έπρεπε 
να εγκριθεί ομόφωνα για να τεθεί σε ισχύ σε επίπεδο Συμβουλίου, 
η θέση του Όρμπαν είχε μεγάλη βαρύτητα και καθυστέρησε μια 
σημαντική διαδικασία, ενώ έδωσε τη δυνατότητα και σε άλλες 
χώρες, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία, να εκφράσουν 
τη διαφωνία τους επί του θέματος. Αυτό ωφέλησε τον Πούτιν, όχι 
μόνο παραλύοντας για λίγο την απόφαση για εμπάργκο και αποδει-
κνύοντας την έλλειψη συνοχής εντός της ΕΕ. 

Τι σημαίνει αυτό για την ΕΕ;

Χτίζοντας συμμαχίες με Ευρωπαίους ακροδεξιούς ηγέτες, η Ρωσία 
ηγείται μιας στρατηγικής προσπάθειας αποσταθεροποίησης της ΕΕ 
και υπονόμευσής της εκ των έσω, αναδεικνύοντας τις διαφορές και 
την έλλειψη συνοχής των μελών της. Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι της 
Ρωσίας, όπως ο Όρμπαν, προωθούν τα συμφέροντά της στην Ένωση, 
ενώ καθυστερούν κάθε απόφαση που θα μπορούσε να είναι επιζήμια 
για τη Ρωσία, όπως το εμπάργκο πετρελαίου.

Η ΕΕ αντιμετώπισε αρχικά με δισταγμό τις αυξανόμενες αντιφιλε-
λεύθερες τάσεις στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ουγγαρίας. Ωστόσο, η σημαντική νίκη του Όρμπαν στις βουλευτικές 
εκλογές του 2022 φάνηκε να λειτουργεί ως ένα κάλεσμα για αφύπνι-
ση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τέτοιες αυταρχικές τάσεις. Λίγο μετά 
τις εκλογές, η ΕΕ επικαλέστηκε τον μηχανισμό αιρεσιμότητας για 
το κράτος δικαίου έναντι της Ουγγαρίας, μια διαδικασία που είχε 
καθυστερήσει για μήνες. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι μετατράπηκε σε ένα «υβριδικό 
καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας» και κάλεσε την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει, ιδίως τον κανονισμό 
δημοσιονομικής αιρεσιμότητας. 

Λίγο μετά από αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να παγώσει 
το 65% των κονδυλίων της ΕΕ για την Ουγγαρία, περίπου 7,5 δισε-
κατομμύρια, ένα σημαντικό ποσό που απαιτείται για την οικοδόμηση 
της ουγγρικής οικονομίας σε μια εποχή πληθωρισμού και μεγάλης 
οικονομικής ανάγκης. Αυτό θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον 
Όρμπαν να αναθεωρήσει ορισμένες από τις πολιτικές του και να 
εναρμονιστεί περισσότερο με τους άλλους ηγέτες της ΕΕ.

V Ένα Πράσινο Όραμα για την Ελλάδα και την 
Τουρκία
Ξεκινάμε με την ιστορία του Σίσυφου, του βασιλιά της Κορίνθου που 
προδίδει τον Δία και απαγάγει την Αίγινα, την κόρη του ποτάμιου θεού 
Ασωπού. Ο Θάνατος, ο άγγελος του θανάτου, στέλνεται στον Σίσυφο, 
ο οποίος δεν μπορεί να ξεφύγει από την οργή του Δία. Ωστόσο, ο 
βασιλιάς που τον αλυσόδεσε δεν θέλει να δει τη μοίρα του όταν τον 
μεταφέρουν στη χώρα των νεκρών. Εξαιτίας της ανυπακοής του, τον 
περιμένει η οργή των θεών. Οι θεοί του Κάτω Κόσμου καταριούνται 
τον Σίσυφο να περάσει την αιωνιότητα κυλώντας μια πέτρα στην 
κορυφή ενός βουνού- κάθε φορά που πλησιάζει την κορυφή, η πέτρα 
πέφτει κάτω, και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται επ› άπειρον.

Ο μύθος του Σίσυφου είναι μια χρήσιμη μεταφορά για την κατανόηση 
των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας. Καταβάλλεται προσπάθεια για την 
οικοδόμηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει 
όλες τις πολιτιστικές, γεωγραφικές και κοινωνικές πτυχές. Δυστυ-
χώς, βλέπουμε ότι η διαδικασία αυτή διαταράσσεται για διάφορους 
λόγους και κυλάμε προς τα πίσω σαν την πέτρα του Σίσυφου. Η 
συνεχιζόμενη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών από την άλλη 
πλευρά, αυξάνει τη σοβαρότητα όχι μόνο της κοινωνικής σχέσης, 
αλλά και της περιβαλλοντικής καταστροφής. Ταυτόχρονα, καθώς οι 
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιφέρουν μεγαλύτερη οικολογική 
καταστροφή, είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε την ομοιότητα 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Μπορούν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες να 
συμβάλουν στην επίλυση της σύγκρουσης ως κοινωνίες που ζουν στον 
ίδιο κόσμο; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο στοχεύει να απαντήσει 
αυτό το άρθρο. Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε μια αξιολόγηση μέσα 

από κοινά προβλήματα και θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Τουρκίας και 
Ελλάδας, αλλά και του πώς μια οικολογική δημοκρατία που νοιάζεται 
για όλα τα έμβια όντα μπορεί να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε για 
να βρούμε μια λύση. Θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι οι παρουσιάσεις 
των προσκεκλημένων μας που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Οι-
κοδημοκρατίας στο Τσανάκκαλε στις 31 Αυγούστου 2022 επηρέασαν 
αυτή την αξιολόγηση.

Κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα στο Αιγαίο 
Πέλαγος

Οι καταστάσεις και στις δύο χώρες που συνέβαλαν στη μετατροπή 
της κλιματικής αλλαγής σε κρίση και οι συνέπειες που προέκυψαν 
από την κρίση αυτή είναι εξαιρετικά παρόμοιες. Ομοίως, πρέπει να 
δηλώσουμε ότι κάθε κατάσταση που θα συζητήσουμε κατηγοριοποι-
ώντας την σε αυτή την ενότητα τέμνεται με άλλες. Δεν μπορούμε να 
λύσουμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες εξετάζοντάς τες ξεχωριστά. 
Αν και ελπίζουμε ότι και οι δύο χώρες θα σκεφτούν και θα δράσουν 
συντονισμένα, θα αναφερθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στις 
επόμενες ενότητες.

Ορυκτά καύσιμα

Τα κύρια αίτια της κλιματικής κρίσης είναι τα ορυκτά καύσιμα. Ενώ 
υπάρχει σχεδόν γενική συμφωνία για τη σοβαρότητα της κλιματικής 
κρίσης, οι αποτελεσματικές πολιτικές για την ανακοπή της διαδικα-
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σίας και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων δεν έχουν 
επικρατήσει. Οι επιστήμονες, οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
ακτιβιστές και οι κοινότητες προσπαθούν εδώ και καιρό να κάνουν 
τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διαδικασία αποεπένδυσης από 
τα ορυκτά να ακουστούν από τους φορείς λήψης αποφάσεων. Σε 
τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα, διεξάγονται πολυάριθμες μελέ-
τες, εκστρατείες και έργα. Η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα 
υπογράφηκε με τη δύναμη αυτών των προσπαθειών, οι χώρες που 
υπέγραψαν τη Συμφωνία δήλωσαν τα σχέδιά τους για τη μετάβαση 
από τα ορυκτά καύσιμα στις εθνικές τους δηλώσεις προθέσεων, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το σχέδιο Green New Deal και 
άρχισαν να αναπτύσσονται στρατηγικές και σχέδια για μια δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση. Αν όλα αυτά τα σχέδια αφορούν προθέσεις, 
εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στο πώς είναι τα πράγματα τώρα. 
Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η παγκόσμια ατζέντα, 
ιδίως στην Ευρώπη, άρχισε να μετατοπίζεται ραγδαία. Αφού η Ρωσία 
σταμάτησε να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη, η αναζήτηση 
νέου φυσικού αερίου προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του 
φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, η εγκατάλειψη από 
την Ευρώπη της προγραμματισμένης διαδικασίας μετάβασης στην 
πράσινη ενέργεια και η επαναφορά του λειτουργικού καθεστώτος 
των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα φαίνεται να 
είναι μια αποδυναμωτική ατζέντα στο κοινοβούλιο.

Η ανάγκη για ‘ενεργειακή ανεξαρτησία’ ωθεί τα εθνικά κράτη να 
επαναφέρουν τα ορυκτά καύσιμα στις χώρες τους και να επιδείξουν 
τη νομιμότητά τους με αυτόν τον τρόπο.

Πετρέλαιο

Μπορούμε να πούμε ότι η αναζήτηση πετρελαίου στο Αιγαίο αποτε-
λεί κοινή περιβαλλοντική κρίση και για τις δύο χώρες. Η κρίση αυτή, 
η οποία δεν θεωρείται γενικά ‘περιβαλλοντική’, αξιολογείται στα 
πολιτικά πλαίσια και των δύο χωρών. Δημιουργείται σύγκρουση, με 
βάση την κοινή διεκδίκηση των θαλασσών, με πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές δεσμεύσεις του παρελθόντος που απειλούν η μία 
την άλλη.

Η παραβίαση των χωρικών υδάτων λόγω της διαδικασίας έρευνας 
πετρελαίου σε Ελλάδα και Τουρκία, με επιχειρήματα εξωτερικής 
πολιτικής που ισχυρίζονται ότι «το πετρέλαιο που βγαίνει από εδώ 
είναι δικαίωμά μας» και ο εθνικός Τύπος και των δύο χωρών τροφο-
δοτούν τη σύγκρουση προσεγγίζοντας την κατάσταση μέσα από έναν 
εθνικιστικό φακό.1 Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα 
που πρέπει να εξεταστούν. 

Οι σεισμικές εκρήξεις που χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλούν κώφωση σε φάλαινες και 
κητώδη που ζουν στα θαλάσσια βάθη. Η ύπαρξη αυτών και πολλών 
άλλων πλασμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος, τα οποία ζουν, κινούνται και 
κυνηγούν με τον ήχο, απειλείται.2 Οι διαρροές και τα ατυχήματα που 
μπορεί να συμβούν όχι μόνο κατά την εξερεύνηση αλλά και κατά την 
εξόρυξη πετρελαίου σε βαθιά θαλάσσια ύδατα μπορούν να υπερβούν 
τα σύνορα, να καταστρέψουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και να συρρικνώσουν τους ζωτικούς χώρους όλων 
των όντων και με τον ίδιο τρόπο. Με τη φαντασίωση της συνεχούς 
χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των ορυκτών καυσίμων, ο στόχος 
ενός μέλλοντος χωρίς άνθρακα γίνεται όνειρο.

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα 

Κατανοούμε το ρόλο του άνθρακα ως ορυκτού καυσίμου στην κλι-
ματική κρίση. Με αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να προσδιορίσουμε 
τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα ως μία από 
τις πιο βρώμικες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Παρόλο που και 
οι δύο χώρες βασίζονται σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση 
άνθρακα για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, διαφέρουν 
με έναν σημαντικό τρόπο. Η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναπτύσσει μια πιο σταθερή πολιτική εξόδου από τον άνθρακα. Ανα-
κοίνωσε πέρυσι ότι θα εγκαταλείψει πλήρως τον άνθρακα μέχρι το 
2025, καθιστώντας την τη δέκατη ευρωπαϊκή χώρα που ανακοινώνει 
σχέδιο σταδιακής εξόδου από τον άνθρακα για το 2025.3 Μπορούμε 
να παρακολουθήσουμε τη συνεργασία των μη-κυβερνητικών οργα-
νώσεων της χώρας και του κράτους από τις διαδικασίες του έργου 
για να διασφαλιστεί μια δίκαιη διαδικασία εξόδου από τον άνθρακα.4

Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, επικύρωσε τελικά πέρυσι τη 
συμφωνία του Παρισιού. Παρά ταύτα, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει 
πολιτική καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα μόλις το 2050. Μέχρι 
σήμερα, δεν έχουν εφαρμοστεί αλλαγές πολιτικής για τη μείωση 
της χρήσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Οι 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα εξακολουθούν να 
απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση - κατασκευάζονται συνεχώς 
νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής.5

Δασικές πυρκαγιές

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν φυσικό μέρος του κύκλου ζωής των 
μεσογειακών δασών. Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι, ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με δασικές πυρκαγιές που είναι πολύ μεγαλύτερες από την προηγού-
μενη χρονιά λόγω της πληθυσμιακής πίεσης και της αυξανόμενης 
σοβαρότητας της κλιματικής κρίσης.

Τα τελευταία καλοκαίρια γίναμε μάρτυρες πολλών τέτοιων πυρκα-
γιών στην Τουρκία και την Ελλάδα. Τριάντα διαφορετικές δασικές 
πυρκαγιές καταγράφηκαν στην Ελλάδα τους πρώτους μήνες του 2022, 
και συνεχίσαμε να λαμβάνουμε αναφορές για αυτές τις πυρκαγιές και 
τους επόμενους μήνες.6 Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, ανακοίνωσε 
τον Οκτώβριο ότι μια πυρκαγιά κατέστρεψε 14.000 εκτάρια δασικής 
γης το 2022.7

Ακόμη και αν αυτές οι πυρκαγιές, που διαρκούν για μέρες, κατα-
στρέφουν μεγάλες δασικές εκτάσεις και το δασικό οικοσύστημα 
και εξαπλώνονται σε οικισμούς, από τις ατζέντες των δύο χωρών 
λείπουν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται για 
τη βελτίωση της διαδικασίας. Παρά το γεγονός ότι οι πυρκαγιές 
γίνονται όλο και πιο καταστροφικές, δεν λαμβάνονται γρήγορα και 
αποτελεσματικά τα απαραίτητα μέτρα για την απόκτηση πυρασφά-
λειας.

Μαζικός Τουρισμός 

Σε συνδυασμό με τα θέματα που συζητήθηκαν στους προηγούμενους 
τίτλους, ο τουρισμός δεν είναι το πρώτο θέμα που έρχεται στο μυαλό. 
Ωστόσο, είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητηθεί ως μία από τις κύριες 
αιτίες ορισμένων προβλημάτων και προκλήσεων. Στην περιοχή του 
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Αιγαίου, όπου παρατηρείται έντονη τουριστική περίοδος σχεδόν καθ› 
όλη τη διάρκεια του έτους, με την άφιξη τόσο τοπικών όσο και διεθνών 
τουριστών, υπάρχει πρόσθετη πληθυσμιακή πίεση. Με την αύξηση 
του πληθυσμού έρχονται αυξημένες κατασκευές, αυξημένη ζήτηση 
ενέργειας και ανεξέλεγκτες αυξήσεις τόσο στη θαλάσσια όσο και στη 
χερσαία ρύπανση.8

Οι ντόπιοι που ζουν σε τουριστικές περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Οι υδάτινοι πόροι, 
οι οποίοι είναι ήδη περιορισμένοι, κινδυνεύουν να εξαντληθούν ως 
αποτέλεσμα της ξηρασίας. Ομοίως, οι δασικές πυρκαγιές στις τουρι-
στικές περιοχές αποτελούν επικίνδυνη τομή. Σύμφωνα με ορισμένες 
εκτιμήσεις, οι δασικές πυρκαγιές χρησιμοποιούνται για να ανοίξει ο 
δρόμος για οικοδομές στην Τουρκία.9

Πρόσφυγες

Η προσφυγική κρίση μπορεί να φαίνεται άσχετη με την περιβαλλοντική 
πολιτική. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των 
δύο χωρών, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό να συζητηθεί 
η κλιματική κρίση και η κατάσταση των κλιματικών προσφύγων σε 
μεγαλύτερο βάθος στο εγγύς μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση 
της ευελιξίας της προσαρμογής και των διαδικασιών προσαρμογής, 
καθώς και των σχέσεων μεταξύ των θεσμών και των κρατών, είναι 
κρίσιμη στις κρίσεις- επίσης, ο σχεδιασμός για εντάσεις, πολιτικές 
συγκρούσεις και αγώνες εξουσίας μεταξύ των χωρών. Όσον αφορά τους 
πρόσφυγες, μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο χώρες αποτυγχάνουν. 
Αυτό είναι ένα θέμα που προτείνουμε να εξεταστεί περαιτέρω από την 
κοινωνία των πολιτών και τους θεσμούς. 

Το Μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης και η Οικο-
δημοκρατία 

Όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να μοιάζουν με ένα βουνό δυσκολιών. 
Τι πρέπει να κάνουμε για να ενεργήσουμε από κοινού όταν αναλο-
γιζόμαστε τα πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά βάρη 
του παρελθόντος; Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. 
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια ποικιλία λύσεων είναι δυνατή. 
Με αυτό το άρθρο, θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια ‘ολιστική’ 
προσέγγιση. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την έννοια της οικοδημο-
κρατίας στην οικοδόμηση της ειρήνης και την επούλωση των πληγών 
του παρελθόντος από κοινού, χωρίς να αγνοούμε τα δικαιώματα όλων 
των έμβιων όντων και του πλανήτη.

Η οικοδημοκρατία είναι μια έννοια της δημοκρατίας που βασίζεται 
στην ενεργό χρήση του ανθρώπινου δικαιώματος συμμετοχής προ-
κειμένου να εκπροσωπούνται τα μη-ανθρώπινα όντα στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για μια ευέλικτη δομή που λαμβάνει 
υπόψη τα συμφέροντα των ανθρώπων και των άλλων ειδών. Προωθεί 
επίσης την τοπική και δημοκρατική συμμετοχή που βασίζεται σε μια 
επανεξέταση της σχέσης ανθρώπου-φύσης. Δεδομένης της έκτασης 
των κρίσεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στην εποχή 
του Ανθρωποκαίνου, είναι σαφές ότι η οικοδημοκρατία θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ως μέθοδος δημοκρατίας από όλους τους πολίτες. Κατά 

συνέπεια, η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι 
κρίσιμη για να είναι διαθέσιμη η κλιματική δικαιοσύνη σε όλα τα 
έμβια όντα και για να γίνει κατανοητή μια περιεκτική δημοκρατία. 
Ο σημαντικότερος μετασχηματισμός που απαιτείται για την άμεση 
αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης είναι η δημοκρατική μετάβαση. 
Αυτή η μετάβαση είναι δυνατή μέσω της οικολογικής ακεραιότητας και 
του buen vivir, της λιτής ευημερίας, καθώς και της οικοδημοκρατίας 
για όλους και για όλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητώντας για την κλιματική κρίση και την 
κλιματική δικαιοσύνη, θα θέλαμε να αναπτύξουμε αυτή τη δήλωση 
του Gülşah Tırış στο Εργαστήριο Οικολογικής Δημοκρατίας.

«Σύμφωνα με τη θεωρία του Rockström, ο πλανήτης έχει 9 όρια. Έχουμε 
ξεπεράσει τα 4 και τα υπόλοιπα είναι έτοιμα να ξεπεραστούν.10 Αυτά τα 
‘σύνορα’ είναι πολύ πιο σημαντικά από τα σύνορα των εθνών-κρατών. 
Όπως είδαμε στην COP26, δεν υπάρχει λύση όσο τα εθνικά κράτη 
κοιτάνε μονάχα τα δικά τους οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα. Για 
παράδειγμα: ο στόχος που αναφερόταν στο σχέδιο κειμένου της COP26 
ως σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έχει τροποποιηθεί σε σταδιακή 
μείωση. Η ρήτρα για την προστασία του Παγκόσμιου Νότου αφαιρέ-
θηκε επίσης επειδή η Ευρώπη και η Αμερική δεν συμφώνησαν. Όταν 
λέμε Παγκόσμιος Νότος και Βορράς, δεν γίνεται να το κάνουμε χωρίς 
να αναφέρουμε την κλιματική δικαιοσύνη. Ενώ ο παγκόσμιος Βορράς 
είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ο Παγκόσμιος Νότος επηρεάζεται περισσότερο. Δεδομένου 
ότι υπάρχει επισιτιστική κρίση, προβλήματα πρόσβασης στο νερό, 
μεταξύ άλλων πολίτες στον Παγκόσμιο Νότο επηρεάζονται και πιο 
εύκολα από την κλιματική κρίση και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
να επηρεαστούν κοινωνικά, επίσης επειδή πολλές χώρες δεν διαθέτουν 
μια λειτουργική δημοκρατία. Μπορούμε να πούμε ότι οι οικολογικές 
αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και να εφαρμοστούν πολύ πιο εύκολα 
σε μέρη που λειτουργούν ισχυρότερα δημοκρατικά συστήματα. Σε αυτό 
το σημείο πρέπει να εξετάσουμε την ανισότητα. Όπου η ανισότητα 
κατασκευάζεται διαφορετικά, υπάρχει τόσο η εκμετάλλευση όλων 
των έμβιων όντων όσο και η εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας. 
Περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη διαφορά μεταξύ ειδών, φύλων και φυλών. 
Όταν σκεφτόμαστε αυτά, η οικολογική κρίση ξεπερνά τα σύνορα των 
κρατών και αυτό πρέπει να είναι μια πολυδιάστατη, διατομεακή απόφα-
ση. Η οικολογική δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
δικαιοσύνης, μας ανοίγει το δρόμο για να κατανοήσουμε καλύτερα 
πολλές έννοεις, όπως η διατροφική δημοκρατία και η ενεργειακή 
δημοκρατία.

Πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τις εθνικές ταυτότητες, τα ζητήματα 
του παρελθόντος και τις πολιτικές συγκρούσεις. Δεν είμαστε μόνο 
μέρος αυτού του πλανήτη, αλλά μοιραζόμαστε επίσης έναν κόσμο. 
Και το μέλλον που θα δημιουργήσουν τα δύο γειτονικά κράτη και η 
κοινωνία σε αυτόν τον κόσμο είναι κρίσιμο για τη συνέχιση της ζωής, 
της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης.

Παρόλο που αυτή η μελλοντική δομή φαίνεται να είναι πιο δύσκολη και 
περίπλοκη, έχουμε ήδη αρχίσει να τη συζητάμε. Δεν θα χρειαστεί πολύς 
χρόνος για να κάνουμε πράξη αυτά που συζητάμε. Διότι βρισκόμαστε 
εν μέσω μιας κρίσης με ελάχιστο χρόνο για αλλαγές.»
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Συμπεράσματα 

Προς το παρόν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το δημοκρατικό 
σύστημα που οικοδομήθηκε από την αρχαία ελληνική κοινωνία. 
Έχουν αλλάξει πολλά. Ωστόσο, δεν ζούμε πλέον σε έναν κόσμο 
όπου οι Θεοί που μας παρακολουθούν από τον Όλυμπο μας τιμωρούν 
και μας ανταμείβουν σύμφωνα με τη θέλησή τους. Ο Σίσυφος δεν 
είναι πλέον υποχρεωμένος να κουβαλάει αυτή την πέτρα. Είναι 
ελεύθερος να φύγει. Είναι πάντα δυνατό να ξεκινήσει ξανά από την 
αρχή. Το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από την ιστορία είναι ότι 
οι συγκρούσεις δεν οδηγούν σε έναν καλύτερο κόσμο.

 3 Να έχουμε επίγνωση της περιβαλλοντικής καταστροφής 
που βιώνουμε

 3 Αύξηση της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής

 3 Να εξαλείψουμε το συντομότερο δυνατό τις αιτίες της 
κρίσης.

 3 Βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική κρίση

 3 Προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης

 3 Υποστήριξη των αγώνων των τοπικών κοινοτήτων και 
υπεράσπιση του δικαιώματος στη ζωή τους

 3 Βελτίωση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής

 3 Μακριά από τη ρητορική του μίσους, να ακούσουμε 
πραγματικά ο ένας λαός τον άλλο, να συνεργαστούμε και 
να σχεδιάσουμε ένα κοινό μέλλον

 3 Τα δικαιώματα συμμετοχής πρέπει να προστατεύονται 
και να ασκούνται.

Θα θέλαμε να προτείνουμε σταθερά μικρά βήματα προς ένα πράσινο, 
δίκαιο και ειρηνικό μέλλον, τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου και 
να τα εφαρμόζουμε. Το να καταστήσουμε δυνατό έναν άλλο κόσμο 
με όλη τη ζωτικότητα, την ποικιλομορφία, τον πολιτισμό και τον 
ήλιο που ζεσταίνει την καρδιά του Αιγαίου μπορεί να είναι μια πολύ 
ευχάριστη διαδικασία. Κοιτάζοντας πίσω στις κοινότητές μας και 
βλέποντας την κοινή μας γεωγραφική θέση ζούμε και συνειδητοποι-
ώντας ότι τη μοιραζόμαστε με όλους τους άλλους, είναι ένα καλό 
βήμα προς την ίαση και την επούλωση των πληγών.

Σημειώσεις 
Το κείμενο αυτό δημιουργήθηκε με τη βοήθεια και τη 
συμβολή της ομάδας προετοιμασίας του Eco Democracy 
Workshop, η οποία περιλαμβάνει τους Ceren Naz 
Büyükgebiz, Ayça Ceren Akdemir, Gökçe Gamlı, and 
Onur Elmas.

1 https://www.wwf.gr/en/news/?uNewsID=6720766, 
https://tr.wikipedia.org/wiki/1987_Ege_k%C4%B1ta_
sahanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_krizi 2 https://
www.greenpeace.org/turkey/blog/denizlerimiz-neden-
can-cekisiyor/, https://irp.cdn-website.com/2cebdaf3/
files/uploaded/AkdenizinSesineKulakVer.pdf

3 https://beyond-coal.eu/2021/04/22/80090/

4 https://www.wwf.gr/en/our_work/climate_and_energy/
just_transition/

5 https://aposto.com/i/paristen-bu-yana-turkiyenin-iklim-
karnesi

6 https://greekreporter.com/2022/07/20/greece-
wildfires-2022/

7https://www.statista.com/statistics/1264713/area-
burned-by-wildfire-in-turkey/#:~:text=As%20of%20
October%202022%2C%20Turkey,the%20largest%20
within%20the%20decade.

8 https://drive.google.com/file/d/1JQio1IgpkGHsHo1rvaC
Rfj0PcskkyU8J/view?usp=sharing

9 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/orman-yanginlari-
orman-varligi-ve-sonrasi

10 (Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, 
et.al. 2009. Planetary boundaries:exploring the safe 
operating space for humanity. Ecology and Society 
14(2): 32

https://www.wwf.gr/en/news/?uNewsID=6720766
https://tr.wikipedia.org/wiki/1987_Ege_k%C4%B1ta_sahanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_krizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/1987_Ege_k%C4%B1ta_sahanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_krizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/1987_Ege_k%C4%B1ta_sahanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_krizi
https://www.greenpeace.org/turkey/blog/denizlerimiz-neden-can-cekisiyor/
https://www.greenpeace.org/turkey/blog/denizlerimiz-neden-can-cekisiyor/
https://www.greenpeace.org/turkey/blog/denizlerimiz-neden-can-cekisiyor/
https://irp.cdn-website.com/2cebdaf3/files/uploaded/AkdenizinSesineKulakVer.pdf
https://irp.cdn-website.com/2cebdaf3/files/uploaded/AkdenizinSesineKulakVer.pdf
https://beyond-coal.eu/2021/04/22/80090/
https://www.wwf.gr/en/our_work/climate_and_energy/just_transition/
https://www.wwf.gr/en/our_work/climate_and_energy/just_transition/
https://greekreporter.com/2022/07/20/greece-wildfires-2022/
https://greekreporter.com/2022/07/20/greece-wildfires-2022/
https://drive.google.com/file/d/1JQio1IgpkGHsHo1rvaCRfj0PcskkyU8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQio1IgpkGHsHo1rvaCRfj0PcskkyU8J/view?usp=sharing
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/orman-yanginlari-orman-varligi-ve-sonrasi
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/orman-yanginlari-orman-varligi-ve-sonrasi
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/orman-yanginlari-orman-varligi-ve-sonrasi


17ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

VI Κινητοποιώντας Νέ@ Ακτιβίστ@: Μαζί για 
να επιφέρουμε την αλλαγή 

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα νέα άτομα βρέθηκαν στις πιο ταραχώ-
δεις στιγμές της ζωής τους. Μια παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε με 
την πανδημία COVID-19 έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα πλήρους κλί-
μακας χάος με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την ενεργειακή 
κρίση, τον πληθωρισμό και την εκτίναξη του κόστους ζωής στα ύψη. 

Ακόμη και πριν από αυτή την περίοδο, είχαμε δει μερικά φαντα-
στικά παραδείγματα κινητοποίησης νέων ακτιβιστών. Το κίνημα 
#FridaysForFuture που αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 
2018 από την 15χρονη τότε Greta Thunberg και μερικ@ άλλ@ 
ακτιβιστ@, εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Μέχρι 
σήμερα, διαδηλώσεις του FFF έχουν οργανωθεί σε περισσότερες 
από 7.500 πόλεις και έχουν συμμετάσχει σε αυτές περισσότεροι 
από 14.000.000 άνθρωποι. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολύ λίγα 
παραδείγματα του πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η κινητοποίηση 
των νέων ατόμων όταν συγκεντρώνονται γύρω από ένα κοινό θέμα. 
Έχουμε δει παρόμοιες επιτυχίες με τα κινήματα #BlackLivesMatter 
και #MeToo. 

Μια έρευνα του 2018 από το Κέντρο Πληροφόρησης και Έρευνας για 
την Εκπαίδευση και τη Δέσμευση των Πολιτών του Πανεπιστημίου 
Tufts έδειξε ότι τα νέα άτομα μεταξύ 18 και 24 ετών «...είναι τώρα 
τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε διαδήλωση ή πορεία 
από ό,τι το 2016». Επιπλέον, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των 
νέων έχει συμμετάσχει σε ακτιβισμό όχι στο διαδίκτυο, ο οποίος 
περιλαμβάνει διαμαρτυρία, μια πράξη πολιτικής ανυπακοής, δια-
δηλώσεις στο δημόσιο χώρο ή συμμετοχή σε απεργία συνδικάτου. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η νεολαία είναι επίσης πολύ ενεργή στους 
διαδικτυακούς δημόσιους χώρους. Τώρα περισσότερο από ποτέ, τα 
νέα άτομα στρέφονται σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως 
το Instagram και το TikTok για να μοιραστούν τα μηνύματα και τις 
πεποιθήσεις τους και να ενθαρρύνουν τους άλλους ανθρώπους να 
δράσουν για την αλλαγή. Ορισμένοι από αυτούς έχουν αποκτήσει 
σημαντική διαδικτυακή οπαδοποίηση και έχουν επηρεάσει τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση των πολιτικών 
τους. Αυτό δείχνει ότι, αν και συχνά παρουσιάζονται ως παθητικά 
και αδιάφορα άτομα, οι νέ@ είναι πραγματικά η κινητήρια δύναμη 
της αλλαγής. Είναι θυμωμέν@, ανήσυχ@ και απογοητευμέν@ - 
και θέλουν όλ@ μας να αρχίσουμε να δουλεύουμε για τις λύσεις 
άμεσα.     Ο νεανικός ακτιβισμός αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία 
για να κάνουμε τις κοινότητές μας καλύτερες- ωστόσο, υπάρχουν 
δύο βασικά πράγματα που πρέπει να έχουμε κατά νου.

1. 1. Για να διαδώσουν αποτελεσματι-
κά το μήνυμά τους, οι νέ@ ακτιβιστ@ 
πρέπει να λάβουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση.

Πρέπει να βοηθήσουμε τ@ νέ@ ακτιβιστ@ να επιτύχουν τους 
στόχους τους, παρέχοντάς πόρους που θα τους βοηθήσουν να κα-
τανοήσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το πλαίσιο των 
θεμάτων για τα οποία αγωνίζονται. Επιπλέον, πολλά νέα άτομα θα 

επωφελούνταν από καθοδήγηση σχετικά με το πώς να ενεργούν, σε 
ποιον να απευθύνονται και πώς να διαδίδουν το μήνυμά τους στις 
κοινότητες στις οποίες απευθύνονται.

Η Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Πράσινων Ακτιβιστών (EGAT), ένα έργο 
που υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα και τους εταί-
ρους του σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου συνόλου πόρων που μπορούν 
να βοηθήσουν νέ@ ακτιβιστ@ να επιφέρουν την αλλαγή. Μέσα 
από διάφορες εθνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν όλο το απαραίτητο πλαίσιο, τις μεθοδολογίες και άλλα 
είδη γνώσεων που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τον ακτιβισμό 
σχετικά με αυτό που τους ενδιαφέρει.

2. 2. Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο 
είναι σημαντικός, αλλά πρέπει πά-
ντα να διασφαλίζουμε ότι η ψυχική 
υγεία προηγείται. 

Είναι απίστευτα εύκολο να εξαντληθεί ένας άνθρωπος που είναι 
ακτιβιστ@. Οι νέ@ ακτιβιστ@ παίρνουν επάνω τους ένα μεγάλο 
βάρος ενώ προσπαθούν να αγωνιστούν για αυτό που πιστεύουν. 
Το να είσαι ενεργό άτομο σε έναν διαδικτυακό και μη διαδικτυακό 
κόσμο μπορεί να είναι πολύ κουραστικό. Ειδικά, το να αγωνίζεσαι 
ενάντια σε κατεστημένα και θεσμούς γίνεται γρήγορα υπερβολικό 
για όλ@. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι νέ@ ακτιβιστ@ πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε βοήθεια και πόρους για την προστασία της 
ψυχικής τους υγείας. Καθώς το κόστος διαβίωσης γίνεται όλο και 
υψηλότερο, το κόστος των συνεδριών θεραπείας αυξάνεται επίσης. 
Ορισμέν@ ακτιβιστ@ απλά εγκατέλειψαν την αναζήτηση πρόσθετης 
υποστήριξης επειδή είναι πολύ ακριβή. Υπάρχουν όμως κάποια 
παραδείγματα καλών πρακτικών - ορισμένες ΜΚΟ στην Κροατία 
και την Ευρώπη συγκεντρώνουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 
προσφέρουν δωρεάν συνεδρίες θεραπείας σε ακτιβιστ@ και σε όλα 
τα άλλα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη αλλά δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να την πληρώσουν. 

Συνολικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο νεανικός ακτιβισμός 
είναι μια ουσιαστική πτυχή όλων των πρωτοβουλιών αλλαγής που 
συμβαίνουν στον κόσμο. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλ@ μας 
παίζουμε σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι υποστηρίζο-
νται, έχουν όλους τους απαραίτητους πόρους και είναι ασφαλείς.
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EXAMPLE

Παράδειγμα: Προσομοίωση Τοπικών Εκλογών  

Ονομασία: Simulacija lokalnih izbora (Προσομοίωση Τοπικών Εκλογών) 
Τοποθεσία: Ζάγκρεμπ, Κροατία 
Υπεύθυνη έργου: Helena Stepić 
Επικοινωνία: helena-stepic@live.com 
Μέντορες: 17 φοιτητές/τριες δημοσιογραφίας, πολιτικών επιστημών και κοινωνιολογίας 
Συµµετέχοντες/ουσες : 30 μαθητές/τριες λυκείου

Η προσομοίωση των τοπικών εκλογών είναι ένα έργο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση 
της πολιτικής παιδείας και εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης με διαδραστικό τρόπο. Στο έργο 
αυτό, νέα άτομα αναλαμβάνουν το ρόλο των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και συμμετέχουν 
στη διαδικασία δημιουργίας δημόσιων πολιτικών. Η κύρια δραστηριότητα του έργου είναι μια 
διήμερη εκπαίδευση σχετικά με την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη υπό 
την καθοδήγηση φοιτητών δημοσιογραφίας, πολιτικών επιστημών και κοινωνιολογίας. Η διήμερη 
εκπαίδευση περιλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους, όπως πολιτικούς (δημιουργία πολιτικής εκστρα-
τείας και προγράμματος για τη νεολαία), δημοσιογράφους (συγγραφή άρθρων, λήψη συνεντεύξεων 
από συμμετέχοντες, προετοιμασία πολιτικής συζήτησης), πολίτες (ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
εμπλοκής των πολιτών) και ακτιβιστ@ (αναζήτηση προβλημάτων, δημιουργία δημόσιας πίεσης). 

Τα άτομα που συμμετέχουν είναι μαθητές/τριες λυκείου από το Ζάγκρεμπ. Οι κύριοι λόγοι για τη 
σύσταση του προγράμματος είναι η έρευνα για την πολιτική παιδεία των μαθητών/τριων λυκείου 
στην Κροατία, η οποία δείχνει ότι οι Κροάτες μαθητές/τριες λυκείου στερούνται βασικών γνώσεων 
για την πολιτική, τον ακτιβισμό των πολιτών και την κοινωνία των πολιτών. Στόχος του έργου είναι 
να διδάξει στα νέα άτομα τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, τα πολιτικά τους δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, πώς να ενημερώνονται σωστά και να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις, τα βα-
σικά στοιχεία της δημόσιας ομιλίας και τελικά να τα ενδυναμώσει να αγωνίζονται για τα δικαιώματά 
τους και να δρομολογούν θετικές κοινωνικές αλλαγές. Οι μαθητές/τριες που ήταν οι πιο δραστήριοι 
κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης κέρδισαν επίσης εισιτήρια για το φεστιβάλ INmusic.

Η επόμενη προσομοίωση τοπικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με κονδύλια που προέκυψαν από τον διαγωνισμό 
φοιτητικών έργων που διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ζά-
γκρεμπ και στο πλαίσιο του έργου «Challenging Youth». Το έργο «Challenging Youth» υλοποιήθηκε 
από την ένωση Krugovi - κέντρο εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ανθρωπιστικής δράσης (https://
krugovi.hr/), η οποία χρηματοδοτείται από την οργάνωση Civic Europe (https://civic-europe.eu/).

Περισσότερες πληροφορίες: Instagram

Φωτογραφίες: Google drive

Τηλεοπτικό Ρεπορτάζ: Youtube

Green European Foundation - GEF

https://civic-europe.eu/
https://www.instagram.com/simulacija.lokalnih.izbora/
https://www.instagram.com/simulacija.lokalnih.izbora/
https://drive.google.com/drive/folders/1odzFMdxSumZo7DA9OOKU1d6jfdI0yAGV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1odzFMdxSumZo7DA9OOKU1d6jfdI0yAGV?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=28hIt9LYjBs
https://www.youtube.com/watch?v=28hIt9LYjBs
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα (GEF) είναι ένα πολιτικό 
ίδρυμα ευρωπαϊκού επιπέδου που χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Συνδέεται με άλλους ευρωπαϊκούς πράσινους 
φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και η Ομάδα των 
Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι ανεξάρτητο 
από αυτούς.

Αποστολή του GEF είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπα-
ϊκής δημόσιας σφαίρας και να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική, σφυρηλατώντας τελικά μια 
ισχυρότερη, πιο συμμετοχική δημοκρατία. Το GEF προσπαθεί να 
ενσωματώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και την πολιτική τόσο εντός όσο και εκτός της πολιτικής οικογένειας 
των Πρασίνων. Εργάζεται για να δημιουργήσει ένα κοινό πράσινο 
όραμα για την Ευρώπη και να το επικοινωνήσει στο ευρύτερο κοινό.

Το Πράσινο Ινστιτούτο είναι ένα μια μη-κυβερνητική, μη-κερδο-
σκοπική επιστημονική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από τον 
Μάρτιο του 2011. Στόχος του είναι η μελέτη, ανάλυση και διάδοση 
όλων των πτυχών της οικολογικής σκέψης και της πολιτικής οικο-
λογίας. Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία που 
ανέλαβε το πολιτικό κόμμα των Οικολόγων Πράσινων. Αν και είναι 
ενταγμένο στο Πράσινο Κόμμα, διατηρεί έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα. 
Εργάζεται για την προώθηση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε 
θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής από την 
οπτική γωνία της πολιτικής οικολογίας και στην ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Το Δίκτυο Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ανατολικής Ευρώπης 
(CDNEE) είναι ένα δίκτυο ενδυνάμωσης οργανώσεων νεολαίας που 
έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πράσινων ιδεών 
στην Ανατολική Ευρώπη. Το CDN συγκεντρώνει 18 οργανώσεις-μέλη 
και 6 οργανώσεις-εταίρους: πτέρυγες νεολαίας πράσινων κομμάτων 
και ΜΚΟ των οποίων το έργο έχει τις ρίζες του στις πράσινες αξίες. 
Η πολιτική εστίαση του CDN είναι στην Ανατολική Ευρώπη, όπου η 
οργάνωση συνεργάζεται με τοπικούς εταίρους. Το CDN συνεργάζεται 
επίσης με οργανώσεις και ακτιβιστές από την υπόλοιπη Ευρώπη 
που θέλουν να υποστηρίξουν μια Πράσινη Ανατολική Ευρώπη. 
 
 
 

Η Ένωση Πράσινης Σκέψης (Yesil Düsünce Dernegi) δημι-
ουργήθηκε ως ανεξάρτητη ένωση με κύριο στόχο την προώθηση των 
Πράσινων ιδεών στην Τουρκία. Τα κύρια πεδία εργασιών της είναι 
η Πράσινη σκέψη, η Πράσινη οικονομία, η αειφορία, οι πολιτικές 
κατά των πυρηνικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
άλλα οικολογικά και οικοπολιτικά ζητήματα. Για να επιτύχει τους 
στόχους της, συνεργάζεται με περιβαλλοντικά κινήματα, οικολό-
γους και πράσινες πολιτικές οργανώσεις. Διοργανώνει σεμινάρια, 
εργαστήρια, συνέδρια και μαθήματα κατάρτισης και δημοσιεύει 
εκθέσεις και ενημερωτικά έγγραφα.

Το Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πράσινη Οπτική 
(Forum za održivi razvoj Zeleni prozor) εδρεύει στο Ζάγκρεμπ 
και έχει ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημό-
σια υπεράσπιση της προστασίας της φύσης, των περιβαλλοντικών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπαίδευση των πολιτών, 
ιδίως των νέων, σε αυτά τα θέματα. Το Φόρουμ εργάζεται για την 
επίτευξη μιας ελεύθερης, δημοκρατικής, πλουραλιστικής, ανε-
κτικής, κοινωνικά δίκαιης και μη βίαιης κοινωνίας και προσπαθεί 
να ενισχύσει τους δεσμούς και τη συνεργασία με άλλες συναφείς 
ενώσεις και πρωτοβουλίες στην Κροατία και αλλού στην Ευρώπη.

 

Το Οικόπολις (Ökopolisz Alapitvany) είναι ένα ουγγρικό ίδρυ-
μα, του οποίου κύριος στόχος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη 
του πολιτικού πολιτισμού στην Ουγγαρία. Το ίδρυμα καθοδηγείται 
από το μανιφέστο του Ουγγρικού Πράσινου Κόμματος και τις τρεις 
βασικές του αξίες: βιωσιμότητα, συμμετοχή των πολιτών και κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Το Οικόπολις προσπαθεί να εισάγει αυτές τις 
αξίες στις συζητήσεις και τις αποφάσεις της πολιτικής κοινότητας.
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