"out of trash"

Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι
ικ ή
Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ
α κ τ ιβ ισ τ ικ ή
π ο δ η λ α τ ικ ή
κ ο ιν ό τ η τ α
από το 1990

2016

"out of trash"

Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι
ικ ή
Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ
α κ τ ιβ ισ τ ικ ή
π ο δ η λ α τ ικ ή
κ ο ιν ό τ η τ α
από το 1990

gr

2016

"out of trash"

Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι
ικ ή
Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ
α κ τ ιβ ισ τ ικ ή
π ο δ η λ α τ ικ ή
κ ο ιν ό τ η τ α
από το 1990

gr

gr

2016

Ecotopia Biketour - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 - „Out of Trash“

Ecotopia Biketour - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 - „Out of Trash“

Ecotopia Biketour - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 - „Out of Trash“

H Ecotopia Biketour (Eκοτόπια Μπάικτουρ) είναι μια αυτο-οργανωμένη, 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.
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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.
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Αυτόν το χρόνο, το θέμα θα είναι Σκουπίδια, οπότε εκτός από την
ποδηλασία και τις επισκέψεις θα εστιάσουμε ειδικά στην επαναχρησιμοποίηση σκουπιδιών, dumpster-diving, στην ευαισθητοποίηση
και πληροφόρηση του κόσμου και στις δράσεις που μπορεί κανείς να
λάβει επί του θέματος. Θα ξεκινήσουμε μέσα Ιουνίου στην Βαρσοβία
(Πολωνία), ποδηλατώντας για 3 μήνες περνώντας από Μπρεστ, Μινσκ, Βίλνιους, Κλάιπεντα, Ρίγα, Τάρτου και καταλήγοντας στο Ταλίν
(Εσθονία). Η ακριβής διαδρομή και ημερομηνίες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα. Σημειώστε ότι, για την Λευκορωσία οι περισσότεροι συμμετέχοντες θα χρειαστούν βίζα, την οποία μπορούμε να κανονίσουμε εμείς για εσάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες στην
ιστοσελίδα μας και να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα για
τον αν χρειάζεστε βίζα.
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Αν έχετε προτάσεις και ιδέες για πρότζεκτ, ομάδες/κοινότητες και εκδηλώσεις που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε/
επισκεφτούμε κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή θα θέλατε να
βοηθήσετε στην προετοιμασία του ταξιδιού στείλτε μας στο
2016@ecotopiabiketour.net
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