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H Ecotopia Biketour (Eκοτόπια Μπάικτουρ) είναι µια αυτοοργανωµένη, διεθνής κοινότητα που από το 1990 διοργανώνει
κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης ένα
ποδηλατικό ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου, επισκεπτόµαστε
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράµµατα και εξασκούµαστε σε
µορφές ακτιβισµού και αειφόρου τρόπου ζωής. Ακολουθούµε µια
αυστηρά χορτοφαγική διατροφή (βίγκαν), παίρνουµε οµόφωνες
αποφάσεις και µοιραζόµαστε δεξιότητες µέσω των εργαστηρίων
που συµµετέχουµε. Η Ecotopia Biketour είναι για όποιαδήποτε
ενδιαφέρεται για ποδηλατικά ταξίδια, κοινοτική ζωή, κατασκευές,
οικολογία και µάθηση µέσω εµπειριών.

H Ecotopia Biketour (Eκοτόπια Μπάικτουρ) είναι µια αυτοοργανωµένη, διεθνής κοινότητα που από το 1990 διοργανώνει
κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης ένα
ποδηλατικό ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου, επισκεπτόµαστε
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράµµατα και εξασκούµαστε σε
µορφές ακτιβισµού και αειφόρου τρόπου ζωής. Ακολουθούµε µια
αυστηρά χορτοφαγική διατροφή (βίγκαν), παίρνουµε οµόφωνες
αποφάσεις και µοιραζόµαστε δεξιότητες µέσω των εργαστηρίων
που συµµετέχουµε. Η Ecotopia Biketour είναι για όποιαδήποτε
ενδιαφέρεται για ποδηλατικά ταξίδια, κοινοτική ζωή, κατασκευές,
οικολογία και µάθηση µέσω εµπειριών.

H Ecotopia Biketour (Eκοτόπια Μπάικτουρ) είναι µια αυτοοργανωµένη, διεθνής κοινότητα που από το 1990 διοργανώνει
κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης ένα
ποδηλατικό ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου, επισκεπτόµαστε
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράµµατα και εξασκούµαστε σε
µορφές ακτιβισµού και αειφόρου τρόπου ζωής. Ακολουθούµε µια
αυστηρά χορτοφαγική διατροφή (βίγκαν), παίρνουµε οµόφωνες
αποφάσεις και µοιραζόµαστε δεξιότητες µέσω των εργαστηρίων
που συµµετέχουµε. Η Ecotopia Biketour είναι για όποιαδήποτε
ενδιαφέρεται για ποδηλατικά ταξίδια, κοινοτική ζωή, κατασκευές,
οικολογία και µάθηση µέσω εµπειριών.

Συνήθως 20-40 άτοµα ποδηλατούν µαζί µας την ίδια στιγµή. Οι
περισσότεροι συµµετέχουν περίπου µεταξύ 2 µηνών και 2
εβδοµάδων για πρώτη ή δεύτερη φορά. Σπάνια ποδηλατούµε όλοι
µαζί, συνήθως µερικές ξεκινούν το πρωί και µαρκάρουν τη
διαδροµή µε βέλη στο δρόµο. Οι υπόλοιποι µετά ακολουθούν σε
µικρές οµάδες µε δική τους ταχύτητα και ρυθµό. Κρατάµε
αποστάσεις σε επίπεδο που δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη
φυσική κατάσταση ή εµπειρία.
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Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα αντι-ιεραρχικό περιβάλλον,
µε το µοίρασµα ευθυνών και δεξιοτήτων, σεβόµενες τις
προσωπικές ανάγκες της καθεµιάς. Τα άτοµα µπορούν να
αναλάβουν
καθηµερινές
δουλειές
(µαγείρεµα,
τράβηγµα
ρυµουλκώµενου, σηµατοδότηση δρόµου, και λοιπά), αλλά κάθε µία
αποφασίζει προσωπικά πόσο πολλά θέλει να αναλάβει.
Συναντιόµαστε κάθε 2 µέρες για να µιλήσουµε για το πώς τα πάµε
και να πάρουµε οµόφωνες αποφάσεις. Είναι µια από τις
θεµελιώδεις αξίες µας να δηµιουργούµε ένα περιβάλλον δίχως
διακρίσεις.Μαγειρεύουµε συνήθως µε ξύλα, κουβαλάµε όλο µας
τον εξοπλισµό µόνοι µας και προσπαθούµε να αγοράζουµε τοπικό
και βιολογικό φαγητό και να παίρνουµε από κάδους σκουπιδιών,
όποτε είναι εφικτό. Οι συµµετέχουσες ζητούνται να δίνουν 3-5 € την
ηµέρα για να καλυφθούν τα έξοδα του φαγητού, αλλά αυτοί που
δε µπορούν να τα δώσουν είναι επίσης ευπρόσδεκτες να
συµµετέχουν.
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Το καλοκαίρι του 2016, το Biketour θα περάσει από τις χώρες της
Bαλτικής και πιθανόν και σε κάποια από τις γειτονικές. Η ακριβής
διαδροµή και οι ηµεροµηνίες θα αποφασισθούν µερικούς µήνες
πριν το ταξίδι βασισµένες στα προγράµµατα, τις δράσεις και τις
κατασκηνώσεις που θα επισκεφθούµε στη διαδροµή. Αν έχεις
κάποιες προτάσεις για εµάς ή θα ήθελες να βοηθήσεις στην
προετοιµασία
του
ταξιδιού,
γράψε
µας
στο:
2016@ecotopiabiketour.net
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