ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Το Οικολόγιο είναι µία ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών. Γεννήθηκε
στο διαδίκτυο, µε αφορµή τις καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές του
καλοκαιριού του 2007. Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόµβο έγκυρης
ενηµέρωσης και ανοιχτού διαλόγου σχετικά µε τα µικρά και µεγάλα οικολογικά
ζητήµατα, καθώς και να συµβάλλει δυναµικά στη δραστηριοποίηση όλων των
ενεργών πολιτών που επιµένουν να διεκδικούν ένα καλύτερο περιβάλλον.
Το Οικολόγιο είναι και θα παραµείνει µακριά από οικονοµικές ή
πολιτικές σκοπιµότητες. ∆εν έχει πόρους και διοικητικά συµβούλια. Στηρίζει τη
δύναµή του αποκλειστικά στη συλλογικότητα των µελών του, που αγωνίζονται
ισότιµα και δηµοκρατικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόσβαση
είναι ελεύθερη σε όλους και η συνεργασία µε οργανώσεις, ιδρύµατα και
φορείς είναι ευπρόσδεκτη.
Το Οικολόγιο είναι ένα πείραµα. Ένα πείραµα που όµοιό του δεν έχει
ξαναγίνει στο Ελληνικό διαδίκτυο, τουλάχιστον σε τέτοιο εύρος και µε τέτοια
διάρκεια. Από τη δηµιουργία του blog anadasosi.blogspot.com και της mailing
list αυτού µετά από τις φωτιές της Πάρνηθας, από τη σύσταση του δικτυακού
κόµβου oikologio.gr, που σχεδόν συνέπεσε µε το ολοκαύτωµα του
Αυγούστου, από τη συγκέντρωση µε τα µαύρα στο Σύνταγµα µέχρι και
σήµερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.
Καθώς βιώνουµε καθηµερινά τα οικολογικά προβλήµατα, τόσο της
χώρας όσο και του πλανήτη ολόκληρου, ΟΛΟΙ εµείς που ασχολούµαστε µε το
oikologio.gr, νιώθουµε ότι είναι ανάγκη να περάσουµε στην αρχικά
προσωπική και µετά στη συλλογική ενεργοποίηση. Καθώς αντιλαµβανόµαστε
σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ότι η λύση του δε θα έρθει από κάποιους εκεί
ψηλά αλλά από όλους εµάς εδώ κάτω, το σύνθηµα που βάζουµε είναι απλό:
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Όλοι εµείς που ασχοληθήκαµε µε αυτή την προσπάθεια καταφέραµε
σταδιακά να θέσουµε τους δικτυακούς µας εαυτούς σε συλλογική δράση,
δηλαδή να περάσουµε από το ατοµικό µοντέλο δηµοσίευσης σε ένα απλό
blog, στο συλλογικό µοντέλο συµµετοχής σε οµάδες εργασίας, συνελεύσεις,
συγκεντρώσεις, εθελοντικές δράσεις, συλλογή υπογραφών, επαφή µε
οργανώσεις, ηλεκτρονικές διαµαρτυρίες, επιστηµονικές ηµερίδες, ακτιβιστικές
ενέργειες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και πολλά άλλα. Με την κοινή συνείδηση
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του να πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας, ΟΛΟΙ όσοι συµµετείχαµε, βάλαµε και
βάζουµε ο καθένας το λιθαράκι του και αυτό το λιθαράκι µετατρέπεται σε
συλλογική πράξη και σε διαρκή κίνηση.
Φανταστείτε λοιπόν µια γειτονιά, ή καλύτερα µία πλατεία, όπου όλοι
συζητούν µεταξύ τους µε κριτήριο τη δράση για το περιβάλλον, προβάλλοντας
αισθητά ό,τι µας ενώνει, βάζοντας στην άκρη ό,τι µας χωρίζει. Φανταστείτε µία
πλατεία µε γραµµένα παντού συνθήµατα για την οικολογία, τη φύση, τη ζωή.
Αυτή η πλατεία είναι το oikologio.gr.
Πως είναι δυνατό µία συλλογική κίνηση άγνωστων µέχρι τώρα
ανθρώπων και µε ζωή µόλις δύο µηνών να παράγει δράση σε τόσα πολλά
επίπεδα ταυτόχρονα; Η απάντηση έρχεται από τη λειτουργία µας. Σεβόµενοι
την ατοµικότητα όσων συµµετέχουν λειτουργούµε όσο το δυνατόν πιο
αµεσοδηµοκρατικά. ∆ηµιουργώντας οµάδες εργασίας, στις οποίες συµµετέχει
όποιος ενδιαφέρεται, γεννούµε χωρίς κεντρικό σχεδιασµό καθηµερινά
δράσεις, επεξεργαζόµενοι οµαδικά τις ιδέες ή προτάσεις που παρατίθενται
από τα µέλη, στις οποίες έπειτα συµµετέχει και όποιος επιθυµεί, δεν
αποκλείεται δε και η ελεύθερη συµµετοχή επισκεπτών του οικολογίου. Με
οριζόντιες δοµές και χωρίς δοµηµένη ιεραρχία, τόσο στις συνεννοήσεις µας
όσο και σε εξωτερικής φύσεως δράσεις, καταφέρνουµε να µη µπορεί κανείς
και τίποτα να χρησιµοποιήσει την ανιδιοτελή προσφορά του καθενός και κατ’
επέκταση της οµάδας για προσωπικό, κοµµατικό, πολιτικό όφελος και
προβολή.
Το κείµενο αυτό είναι µια πρόσκληση ΚΑΙ προς εσένα ώστε να
προβάλλεις τις σκέψεις σου για δράση, ή τις ανησυχίες σου, ώστε να
δηµιουργηθούν πολλές οµάδες, και σε όλη την Ελλάδα, µε πυρήνα το
Οικολόγιο. Μια πρόσκληση ώστε να ενεργοποιηθείς και να ξεσηκωθείς γιατί
δεν πάει άλλο, να αλλάξεις ρότα την ύστατη στιγµή που ο πλανήτης σε
χρειάζεται.
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