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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ακτιβισµός συχνά γίνεται µε πλήρη απασχόληση, ως µέρος της κύριας 

δραστηριότητας ενός οργανισµού. Πολλές οργανώσεις στον κλάδο του 

ακτιβισµού είναι είτε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις είτε µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και η ερευνητική προσέγγιση της έννοιας του εθελοντισµού. Για 

την υλοποίηση της µελέτης χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 

ποιοτικής έρευνας το οποίο δηµιουργήθηκε µέσα από τη µελέτη της εγχώριας 

και διεθνούς βιβλιογραφίας.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: ακτιβισµός, ακτιβιστική οργάνωση, προάσπιση δικαιωµάτων , 

σπισισµός 
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ABSTRACT  

 

Activism is often done on a full-time basis as part of an organization's main 

activity. Many organizations in the field of activism are either non-profit 

organizations or non-governmental organizations. The aim of this paper is the 

bibliographic review and the research approach of the concept of 

volunteering. A structured questionnaire of qualitative research was 

developed to implement the study, which was created through the study of the 

domestic and international literature. 

 

 

Key words: activism, activist organization, defense of rights, spriso 

  



6 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια του ακτιβισµού προσδιορίζει την προσπάθεια ανάπτυξης της 

ισότητας και της ποιοτικής βελτίωσης στους κόλπους της κοινωνίας. 

Παρουσιάζεται σε πολλές µορφές και χαρακτηρίζει κάθε στάση µε την οποία 

επιχειρείται η ανθρωπιστική µεταρρύθµιση µε σκοπό την αλτρουιστική 

προσφορά βοήθειας.  Ο όρος ίδιος ακτιβιστής είναι αµφισβητήσιµος, καθώς 

αυτό που αποτελεί ακτιβιστή και ποιες ενέργειες µπορούν να οριστούν ως 

ακτιβισµός συχνά αµφισβητούνται.  

Ο ακτιβισµός µπορεί να λάβει πολλές µορφές και µπορεί να εµφανιστεί σε 

διάφορους οικονοµικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους. 

Μπορεί να πάρει τη µορφή άµεσης δράσης που αναλαµβάνει την πολιτική 

ανυπακοή, τις διαµαρτυρίες, τα επαγγέλµατα, τις εκστρατείες, τα µποϊκοτάζ 

και τις διαδηλώσεις µέσω πιο συµβατικού ακτιβισµού, όπως η άσκηση πίεσης, 

η σύνταξη επιστολών, ο ακτιβιστής του διαδικτύου, οι αναφορές και οι 

συνεδριάσεις. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται ο ορισµός και 

οι τύποι του ακτιβισµού, η δράση και οι στρατηγικές προώθησης των 

αταβιστικών οργανώσεων.  Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η οργάνωση 

και η ηγεσία του ακτιβισµού, οι αρχές και οι εντατικοποίηση της διαµαρτυρίας 

των ακτιβιστών. Στο τρίτο κεφάλαια παρουσιάζονται οι κυριότερες ακτιβιστικές 

οργανώσεις, η δράση τους και µια µικρή αναδροµή στις κατευθύνσεις 

λειτουργίας τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δράση του 

ακτιβισµού στην Ελλάδα, η φιλοσοφία του σπισιµού και δύο βασικές 

οργανώσεις σπισιµοί το µέτωπο απελευθέρωσης των ζώων (αντισπισιστική 

δράση) και η 269 life Greece. Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία των συνεντεύξεων και η ακριβής παράθεση των απόψεων το 

ακτιβιστών που έλαβαν µέρος στη διαδικασία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο ακτιβισµός αποτελείται από προσπάθειες για την προώθηση, την 

παρεµπόδιση ή την κατεύθυνση κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής ή 

περιβαλλοντικής µεταρρύθµισης ή στάσης µε την επιθυµία να βελτιωθεί η 

κοινωνία. Οι µορφές ακτιβισµού κυµαίνονται από τη σύνταξη επιστολών σε 

εφηµερίδες ή πολιτικούς, την πολιτική εκστρατεία, τον οικονοµικό ακτιβισµό, 

όπως τα µποϊκοτάζ ή κατά προτίµηση τις επιχειρήσεις, τις διαδηλώσεις, τις 

πορείες του δρόµου, τις απεργίες, τις κάθειρξη και τις απεργίες πείνας 

(Schuler, 2008).  

Πολλοί άνθρωποι µπορούν να χαρακτηριστούν ως ακτιβιστές και πολλές 

πράξεις µπορούν να ερµηνευτούν ως ακτιβισµός, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 

όλος ο ακτιβισµός διεξάγεται από ακτιβιστές.  Μπορεί κανείς να εκφράσει τον 

ακτιβισµό µέσω διαφόρων µορφών τέχνης. Οι καθηµερινές πράξεις 

διαµαρτυρίας, όπως η µη αγοράζοντας ρούχα από µια συγκεκριµένη εταιρεία 

ένδυσης επειδή εκµεταλλεύονται τους εργαζόµενους, είναι µια άλλη µορφή 

ακτιβισµού. Η έρευνα έχει αρχίσει να διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο οι 

ακτιβιστικές οµάδες χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα για να διευκολύνουν 

την εµπλοκή των πολιτών και τη συλλογική δράση (Sliwinski, 2016). 

 

1.2 ΤΥΠΟΙ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο ακτιβισµός έχει τρία ξεχωριστά σκέλη που πολύ συχνά επικαλύπτονται και 

διασταυρώνονται µεταξύ τους. 

 

1) Ζήτηση λύσεων στα σύγχρονα προβλήµατα µε τη λήψη αντιφατικών 

στάσεων στις πολιτικές mainstream. 

Αυτός είναι ο τύπος της ακτιβιστικής εκστρατείας που περιλαµβάνει 

διαµαρτυρίες, απεργίες, διαδηλώσεις κλπ. Έχουν καίρια σηµασία για αυτό το 

είδος ακτιβισµού είναι ότι είναι καθοδηγούµενη από τη ζήτηση µε στόχο την 

αλλαγή πολιτικής, πρακτικής ή πράξεων. Αυτό το είδος δράσης συχνά 
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λαµβάνει τη µορφή βραχυπρόθεσµων ενεργειών, αλλά µπορεί επίσης να είναι 

και µακροπρόθεσµες διαρκείς εκστρατείες. 

 

2) Η ανάληψη ενεργειών που εκδηλώνεται µέσω της δηµιουργίας 

εναλλακτικών λύσεων στο κυρίαρχο σύστηµα µέσω της δηµιουργίας νέων 

τρόπων κοινωνικής συµπεριφοράς. 

Το κλειδί για αυτό το είδος ακτιβισµού είναι η δηµιουργία νέων δοµών και 

εναλλακτικών λύσεων µέσα στην κοινωνία, συχνά µε την ελπίδα ότι θα 

οδηγήσουν ως παράδειγµα που άλλοι θα µιµούνται και θα αναπτύσσονται. 

Συχνά ασχολείται µε τρόπους διαβίωσης και κάλυψης των αναγκών των 

ανθρώπων, όπως η στέγαση, η διατροφή και η εκπαίδευση. 

Παραδείγµατα αυτού του γεγονότος είναι οι συνεταιρισµοί στέγασης και 

τροφίµων, τα κοινωνικά κέντρα, οι συνεταιρισµοί των εργαζοµένων, οι νέοι 

ηλικιωµένοι ταξιδιώτες, οι καταλήψεις κλπ. Αυτό το είδος ακτιβισµού συχνά 

εκτελείται από κολεκτίβες ανθρώπων για µεγάλες χρονικές περιόδους, αν και 

αυτό δεν συµβαίνει πάντα (Schuler, 2008).  

 

3) Επαναστατικός ακτιβισµός που ασχολείται µε τη θεµελιώδη αλλαγή της 

κοινωνίας και των µεγάλων θεσµών της. 

Αυτό το είδος ακτιβισµού επιδιώκει να αλλάξει θεµελιωδώς το κυρίαρχο 

σύστηµα σε ένα νέο τρόπο ζωής και δεν ασχολείται ιδιαίτερα µε τις 

µεταρρυθµίσεις και τις αποσπασµατικές αλλαγές µακροπρόθεσµα. 

 

∆εν είναι ασυνήθιστο να επικαλύπτονται αυτοί οι τύποι ακτιβισµού και ενίοτε 

στο πλαίσιο της ίδιας καµπάνιας. Για παράδειγµα, µια αναρχική οµάδα µπορεί 

να επιθυµεί να δει την καταστροφή του καπιταλισµού και θα εργαστεί προς 

αυτή την κατεύθυνση. µπορούν επίσης να διαχειρίζονται κοινωνικά κέντρα ή 

συνεταιρισµούς τροφίµων και να διαµαρτύρονται για αλλαγές στις πολιτικές 

που επηρεάζουν επί του παρόντος τη ζωή τους (Sliwinski, 2016). 

 

Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ο καπιταλισµός είναι το κύριο θέµα που 

κυριαρχεί στον ακτιβισµό σήµερα και ότι είναι η αιτία πολλών από τα ζητήµατα 

που οι οµάδες προωθούν. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί αληθινό ανάλογα µε τις 

πολιτικές σας κλίσεις, αν και θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι το κίνητρο 



11 

 

κέρδους και η προσπάθεια για ατέρµονη ανάπτυξη δεν επηρέασαν τον κόσµο 

και τους περισσότερους κατοίκους του. Αν ο στόχος µας είναι η ανατροπή του 

καπιταλισµού και η αντικατάστασή του από ένα πιο βιώσιµο σύστηµα, αυτό 

εγείρει πραγµατικά ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της 

κοινωνίας, τηρώντας παράλληλα πιο δίκαιες αρχές. Αναµφίβολα, αυτό µπορεί 

να είναι ο σηµαντικότερος ρόλος του ακτιβισµού στο µέλλον. 

 

Αυτό το κίνηµα δεν είναι πάντα ανοικτά πολιτικό και συχνά µπορεί να 

επικεντρωθεί σε µεµονωµένα ζητήµατα, αλλά συχνά αυτά τα ενιαία ζητήµατα 

έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο που συνδέεται µε την ανισότητα και τις 

νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές οικονοµίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα τα 

ζητήµατα προκαλούνται ρητώς από την οικονοµική ανισότητα, καθώς άλλα 

ζητήµατα µπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήµατα, αλλά όλο και 

περισσότερο γίνεται φανερό ότι πολλά από τα προβλήµατά µας προέρχονται 

από την ανισότητα και την εντατικοποίηση που προκαλεί το καπιταλιστικό 

σύστηµα. 

 

4) Ειδικές µορφές ακτιβισµού / κοινωνικών κινήσεων 

 

Υπάρχει επίσης κοινοτικός ακτιβισµός που περιλαµβάνει πράγµατα όπως η 

δηµιουργία κοινωνικών κέντρων, συνεταιρισµών τροφίµων, συνεταιρισµών 

στέγασης, η οικοδόµηση κοινοτήτων που διοργανώνουν εκδηλώσεις και την 

προώθηση εναλλακτικών ιδεών. Από την άποψη των πολλών θεµάτων που 

απασχολούν τους ανθρώπους στα κοινωνικά κινήµατα, µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως θέµατα περιβαλλοντικής / οικολογικής βιωσιµότητας ή 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο ακτιβισµός είναι ποικίλος και ποικίλος, αλλά τα 

αιτήµατά του συχνά έχουν υποκείµενα γενικά θέµατα ισότητας και σεβασµού 

(Schuler, 2008).  

Κάνουµε ακτιβισµό όταν : 

1. Τηρούµε τα όρια της δικής µας προσωπικότητος και περιφρορούµε τα 

δικαιώµατα µας. 

2. ∆εν καταπατούµε τα δικαιώµατα άλλων µε τις πράξεις µας και τα λόγια 

µας. 
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3. ∆εν διαπράττουµε πράξεις ρατσισµού προς οποιονδήποτε αλλά ούτε και 

προς τον εαυτό µας. 

4. ∆εν αγνοούµε ή συγχωρούµε οποιαδήποτε αδικία ή καταπάτηση 

ανθρωπίνου δικαιώµατος οποιουδήποτε κοινωνικού συνόλου, είτε 

πλειοψηφίας είτε µειοψηφίας, για χάρη αποφυγής  θυµού ή φασαρίας. 

5. Προσφέρουµε βοήθεια όταν µας ζητείται κρίνοντας αντικειµενικά τον 

κάλλιστο τρόπο να το πράξουµε. 

6. Έ χουµε ακριβώς τα ίδια µέτρα και ίδια σταθµά και για τον εαυτό µας και 

για τους άλλους. 

 

1.3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο όρος βιοµηχανία ακτιβισµού χρησιµοποιείται συχνά για να αναφερθεί σε 

εξωτερικές πράξεις συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ωστόσο, οι οργανώσεις 

ακτιβιστών ασχολούνται και µε άλλες δραστηριότητες. Η άσκηση πίεσης ή η 

επιρροή των αποφάσεων της κυβέρνησης είναι µια άλλη τακτική ακτιβιστών. 

Πολλές οµάδες, περιλαµβανοµένων των νοµικών εταιρειών, έχουν ορίσει 

προσωπικό που τους έχει ανατεθεί ειδικά για σκοπούς άσκησης πίεσης. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, η άσκηση πίεσης ρυθµίζεται από την οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση. 

 

Πολλά κυβερνητικά συστήµατα ενθαρρύνουν τη δηµόσια υποστήριξη µη 

κερδοσκοπικών οργανισµών, παρέχοντας διάφορες µορφές φορολογικών 

ελαφρύνσεων για δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι κυβερνήσεις 

µπορούν να επιχειρήσουν να αρνηθούν αυτά τα οφέλη στους ακτιβιστές, 

περιορίζοντας την πολιτική δραστηριότητα των απαλλασσοµένων από 

φόρους οργανισµών (Sliwinski, 2016). 

Στον καλλιτεχνικό χώρο ο όρος αυτός αποδίδεται µε την ίδια σηµασία του 

εξπρεσιονισµού, στο δε θέατρο και κινηµατογράφο χαρακτηρίζει τη 

θεµατολογία εκείνη που παρουσιάζει γενικά ρεαλιστικές λύσεις των διάφορων 

κοινωνικών προβληµάτων. 

   Οι µεγαλύτερες σήµερα εκδηλώσεις ακτιβισµού αφορούν τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, την προστασία του περιβάλλοντος, της εργασίας, της µόρφωσης 
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κ.λπ. και παρουσιάζονται µε διάφορες µορφές δράσης, όπως υπαίθριες 

συναυλίες, πορείες, απεργίες, κινητοποιήσεις καθαρισµού, αναδάσωσης κ.λπ. 

Όπως όµως αναφέρθηκε παραπάνω, η υπερβολική έµφαση σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες δηµιουργεί πολλές φορές αντίθετες παραµέτρους 

(οικονοµικές, εθιµικές, θρησκευτικές κ.λπ.), µε συνέπεια να συνοδεύονται τότε 

από επιθετικές συγκρούσεις πολιτών µε αστυνοµικές ή και στρατιωτικές 

ακόµη δυνάµεις για την αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης. 

   Οι οπαδοί του ακτιβισµού χαρακτηρίζονται ακτιβιστές. Σηµαντικοί ακτιβιστές 

ήταν ο Μαχάτµα Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Τζον Λένον κ.ά. 

 
   Ο Banksy είναι γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης του γκράφιτι. Το πραγµατικό 

του όνοµα είναι πιθανώς Robert Banks. Τα έργα του είναι συνήθως σατιρικά 

σχολιάζοντας ζητήµατα πολιτικής και κουλτούρας µε συχνή χρήση του 

στένσιλ. Αν και έδρα του είναι το Λονδίνο, η τέχνη του συναντάται επίσης σε 

πόλεις εκτός της Βρετανίας.  

 

1.4 ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

 

Στοιχεία Ακτιβιστικής ∆ράσης 

 

Ο Philip Kotler, γράφει σε µια περίοδο προβληµατισµού µετά από µια έντονη 

περίοδο κοινωνικής δυσαρέσκειας που προώθησε κινήµατα κοινωνικής 

αλλαγής για την ειρήνη, το περιβάλλον, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα 

δικαιώµατα των γυναικών, ανέπτυξε ένα πλαίσιο κοινωνικής δράσης που 

εξακολουθεί να ισχύει σήµερα.  

 

Επειδή οι προβληµατικές καταστάσεις είναι ενσωµατωµένες σε µοναδικές 

συνθήκες και οι πόροι είναι συχνά σπάνιοι, ο τρόπος µε τον οποίο διατίθενται 

οι πόροι αυτοί είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την υπηρεσία αλλαγής, 

προκειµένου να επιτύχουν τις προσπάθειές τους. Τα βασικά σχέδια για την 
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ανάπτυξη πόρων για να επηρεάσουν τους στόχους αλλαγής είναι γνωστά ως 

στρατηγικές αλλαγής. 

 

1.5 ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  

 

Ο Kotler όρισε τρεις τύπους στρατηγικών αλλαγών: τις στρατηγικές εξουσίας, 

οι οποίες χρησιµοποιούνται για να αλλάξουν τις συµπεριφορές του στόχου 

µέσω κυρώσεων που ελέγχονται από τον πράκτορα αλλαγής, όπως η αρχή, η 

ισχύς ή η πληρωµή. στρατηγικές πειθούς, µε τις οποίες επιδιώκεται η αλλαγή 

στο στόχο ενισχύοντας τις κατάλληλες πεποιθήσεις ή αξίες που απαιτούνται. 

και επαναδηµιουργικές στρατηγικές, οι οποίες προωθούν την 

εσωτερικοποίηση νέων πεποιθήσεων και αξιών στον στόχο. 

 

Οι στρατηγικές διευκόλυνσης διευκολύνουν την εφαρµογή της αλλαγής και 

χρησιµοποιούνται όταν η οµάδα στόχος συµφωνεί γενικά ότι απαιτείται 

αλλαγή. Η διάδοση πληροφοριών και οι δηµόσιες σχέσεις είναι βασικά 

συστατικά, όπως και η βελτίωση της διαθεσιµότητας των απαραίτητων 

πόρων. Είναι χρήσιµα όταν το µέγεθος της αλλαγής είναι µεγάλο και ο χρόνος 

δεν είναι ένας σηµαντικός παράγοντας. Είναι επίσης σηµαντικό οι οµάδες-

στόχοι να γνωρίζουν τη βοήθεια που παρέχεται. 

 

Οι στρατηγικές αναδηµιουργίας χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία 

συνειδητοποίησης ενός προβλήµατος, µε λύσεις που διατυπώνονται από 

οµάδες-στόχους. Είναι χρήσιµα εάν δεν απαιτείται άµεση αλλαγή, εάν η 

κινητοποίηση ή η δέσµευση δεν είναι χαµηλή και εάν η ικανότητα αλλαγής 

είναι υψηλή. Ένα πρόγραµµα επανεκπαίδευσης είναι απαραίτητο όταν 

απαιτούνται νέες δεξιότητες ή γνώσεις που συνδέονται µε την αλλαγή. Όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο αντίστασης, τόσο πιο εκ των προτέρων θα πρέπει 

να θεσπιστεί µια στρατηγική αναδηµιουργίας. 

 

Οι στρατηγικές πειθούς επιχειρούν να δηµιουργήσουν αλλαγές µε 

συλλογισµό, προτροπή και προτροπή. Συµπεριέχουν µια πολύ 

προκατειληµµένη και συνήθως χαµηλού βαθµού, µη ρητή προσέγγιση. Αυτές 

οι στρατηγικές χρησιµοποιούνται όταν ένα πρόβληµα δεν αναγνωρίζεται ή 
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θεωρείται σηµαντικό, ή να πείσει την οµάδα-στόχο ότι µια συγκεκριµένη λύση 

είναι καλύτερη. Είναι πολύ χρήσιµα όταν το µέγεθος της αλλαγής είναι µεγάλο, 

όταν η αλλαγή είναι αµφιλεγόµενη ή επικίνδυνη, όταν η δέσµευση είναι 

χαµηλή ή όταν υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί. 

 

Οι δυναµικές στρατηγικές περιλαµβάνουν τη χρήση εξαναγκασµού για την 

επίτευξη της συµµόρφωσης του στόχου. Ο βαθµός του καταναγκαστικού 

ελέγχου που ασκεί ο οργανισµός µεταβολής σχετίζεται άµεσα µε το βαθµό 

εξάρτησης του στόχου αυτού. Αυτή η εξάρτηση προέρχεται από την ικανότητα 

της υπηρεσίας αλλαγής να εµποδίζει την ικανοποίηση των αναγκών του 

στόχου, όπως η φήµη, το εισόδηµα, η ελευθερία και τα συναφή. Οι 

στρατηγικές ενέργειας είναι χρήσιµες όταν η αλλαγή πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί αµέσως, όταν η αισθητή ανάγκη αλλαγής είναι πολύ χαµηλή 

ή όταν αντισταθµίζεται η ανακατανοµή πόρων. Μια τέτοια στρατηγική 

συνήθως µειώνει τη δέσµευση και η διατήρηση της αλλαγής απαιτεί 

περαιτέρω καταναγκαστικά µέτρα. 

 

 

1.6 O ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο ηθικός ακτιβισµός ή ακτιβισµός για τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι πολύ 

πιο παλιός από την µεταπολεµική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

και την Οικουµενική ∆ιακήρυξη. Μιλώντας πάντα για τη σύγχρονη εποχή θα 

συναντήσουµε τους πρώτους ακτιβιστές στις εκστρατείες για την κατάργηση 

του δουλεµπορίου, αλλά και της δουλείας. Η άνοδος του ακτιβισµού κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα οφείλεται κυρίως στη συνειδητοποίηση 

του µεγέθους της καταστροφής, που επέφερε σε ολόκληρο τον κόσµο και τις 

γενοκτονίες.  

Η άσκηση πιέσεων από τους ακτιβιστές στις κυβερνήσεις των κρατών τους, 

ώστε αυτές να παρεµβαίνουν µε διάφορους τρόπους στα κράτη, τα οποία, 

ενώ έχουν προσυπογράψει την προσήλωσή τους στα πανανθρώπινα ιδανικά 
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των διακηρύξεων, που αφορούν τις διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, δεν επιδεικνύουν τον απαιτούµενο σεβασµό σε αυτά,  οδήγησε 

στον εκδηµοκρατισµό της διεθνούς πολιτικής σκηνής, έστω και τυπικά. Οι 

ακτιβιστές υποχρέωσαν τα κράτη τους να αποδεχθούν ότι η εξωτερική τους 

πολιτική πέρα από τα συµφέροντα της χώρας τους, πρέπει να υπηρετεί και 

αξίες και στην περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων και αξιών πρέπει να 

προτάσσονται οι αξίες. Η σηµασία του ακτιβισµού και των ΜΚΟ φάνηκε κατά 

τη δεκαετία του 1970, όταν για πρώτη φορά ο ΟΗΕ, ο οποίος µέχρι τότε 

απέφευγε να ασκεί κριτική για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

στα κράτη µέλη του, έκανε την εξαίρεση για το καθεστώς του apartheid στη 

Νότια Αφρική. Ακολούθησε η καταγγελία της ελληνικής χούντας, την ίδια 

δεκαετία, ενώ ακολούθησε η κριτική της καταπίεσης των χωρών του 

ανατολικού µπλοκ κατά τη δεκαετία του 1980. 

Κατά τη δεκαετία του 1990, ο ΟΗΕ, πρόσφερε στέγη στον ακτιβισµό 

δηµιουργώντας την Ύπατη Αρµοστεία για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Ο 

Ύπατος Αρµοστής µπορεί να καταδικάζει και να στιγµατίζει τις κυβερνήσεις 

που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα η δε καταγγελία µιας χώρας για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων συχνά οδηγεί τη χώρα αυτή σε 

αποµόνωση. 

Αυτό βέβαια δεν συµβαίνει πάντοτε και ειδικά στη χώρα µας -η οποία έχει 

πολλές καταδίκες και στο πρόσφατο παρελθόν για παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων- την τελευταία τριετία κατά την οποία µε αφορµή 

την οικονοµική κρίση, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

ιδιαίτερα όσων αφορούν τον τοµέα του κράτους πρόνοιας, έχει υποχωρήσει 

σηµαντικά.   Την ανησυχία της για το γεγονός αυτό εκφράζοντας η Ύπατη 

Αρµοστεία του ΟΗΕ, την 1η Ιουλίου του 2011, εξέδωσε ανακοίνωση στην 

οποία αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις του δευτέρου πακέτου λιτότητας – 

το οποίο συµπεριλαµβάνει την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και την 

πώληση περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου -, «στις βασικές κοινωνικές 

υπηρεσίες και ως εκ τούτου και στα ανθρώπινα δικαιώµατα των Ελλήνων, 

ιδιαίτερα των πιο ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, όπως οι φτωχοί, οι 

ηλικιωµένοι, οι άνεργοι και τα άτοµα µε αναπηρίες». 
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1.6 ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

 

Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως οι νέες τεχνολογίες πολυµέσων που συνδέονται µε 

το ∆ιαδίκτυο, έχουν αποδειχθεί ελκυστικές για πολλούς ανθρώπους. Τα 

τελευταία χρόνια, ένα φράγµα της προσοχής των µέσων ενηµέρωσης και των 

εµπορικών διαφηµίσεων βοήθησε να µετατραπεί αυτή η έλξη σε µια 

πραγµατική σφαίρα για να «πάρει online». Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών συνδέονται όλο και περισσότερο µε το ∆ιαδίκτυο. Ο αριθµός των µη 

κερδοσκοπικών οργανισµών, οι οποίοι έχουν αποκλειστική χρήση του 

ονόµατος τοµέα ".org" αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Παρόλο που ο πολλαπλασιασµός του ∆ιαδικτύου στην κυρίαρχη κοινωνία 

συνέβη µετά την εισαγωγή του Παγκόσµιου Ιστού το 1994, υπήρξαν αρκετοί 

σχολιαστές, ερευνητές και ακτιβιστές που συζήτησαν τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες ως µέσο ενίσχυσης της δηµόσιας δράσης σε πολιτικά και 
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κοινωνικά θέµατα πριν από εκείνη την ώρα. Ο Murray Turoff και ο Starr 

Roxanne Hiltz, το 1978, προκάλεσαν την φαντασία των ανθρώπων µε τα 

οραµατικά τους σενάρια της κοινωνικής χρήσης των συστηµάτων ανταλλαγής 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή στο βασικό βιβλίο Το Nation Network 

(το οποίο κέρδισε το βραβείο του 1978 της Ένωσης Αµερικανικών Εκδοτών 

ως εξαιρετική τεχνική έκδοση της χρονιάς) (Schwartz, 1996). 

Όλο και περισσότερο, οι διαµεσολαβητές του δικτύου ακτιβισµού 

χρησιµοποιούν το ίδιο το δίχτυ ως τρόπο καθοδήγησης των οργανώσεων που 

εξυπηρετούν. Οι ιστότοποι και οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

προτιµώνται όλο και περισσότερο σε σχέση µε το βιβλίο ή το άρθρο του 

περιοδικού, όπως αποδεικνύεται από αρκετές τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο 

Audrey Krause, ένας από τους συγγραφείς του "The Virtual Activist", 

λειτουργεί έναν εικονικό οργανισµό που ονοµάζεται NetAction, του οποίου ο 

δικτυακός τόπος [http://www.netaction.org/] είναι δηµοφιλής για όσους 

επιθυµούν να παρακολουθήσουν το τελευταίο cyber -προβλήµατα πολιτικής. 

Εκτός από µια λίστα σχετικών ηλεκτρονικών πόρων, ο ιστότοπος προσφέρει 

ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεµινάριο στον Net Activism και οι 

επισκέπτες µπορούν να εγγραφούν σε µια λίστα ηλεκτρονικών µηνυµάτων για 

να λαµβάνουν περιοδικά άρθρα και ανακοινώσεις εκδηλώσεων. 

 

Ένας άλλος οργανισµός που αφιερώνεται στην προώθηση της χρήσης του 

δικτύου από οργανωτές της βάσης είναι το Ίδρυµα Benton. Ένα σηµαντικό 

µέρος του ιστοτόπου τους είναι το Benton's Best Practices Toolkit 

[http://www.benton.org/Practice/Toolkit/], το οποίο ενηµερώνεται συχνά για να 

παρέχει τα καλύτερα παραδείγµατα αποτελεσµατικών χρήσεων των νέων 

µέσων. Το Toolkit περιέχει υπερσυνδέσεις σε συµβουλές και παραδείγµατα 

που κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες επικεφαλίδες: 

• Ανακοινώσεις 

• Σχεδιασµός, εφαρµογή και αξιολόγηση 

• Οργάνωση και εργαλεία υπεράσπισης 

• Χρηµατοδότηση τεχνολογίας για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 

• Τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο ∆ιαδίκτυο 

• Τεχνική βοήθεια 
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• Ηλεκτρονικά ενηµερωτικά δελτία σχετιζόµενα µε µη κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς 

• Ηλεκτρονικές λίστες συζήτησης σχετικά µε µη κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς 

• Σχετικές δηµοσιεύσεις 

• Γενικά & ∆ιάφορα 

Την τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκε πληθώρα νέων τρόπων χρήσης του 

∆ιαδικτύου για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των ακτιβιστών κοινωνικής 

αλλαγής. Αυτές οι καινοτοµίες ήταν ανάλογες µε τον κοινοτικό τρόπο 

λειτουργίας των περισσοτέρων οµάδων υπεράσπισης, οι οποίες είναι 

µοναδικές για να επιτύχουν το στόχο της προώθησης των αλλαγών στο 

κοινωνικό status quo (Schwartz, 1996). 

Το ∆ιαδίκτυο, που είναι ένα πρωτοφανές και ακόµα πειραµατικό µέσο 

επικοινωνίας, χρησιµοποιείται σε µια µυριάδα καινοτόµων τρόπων από τις 

υπηρεσίες αλλαγής. Μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίο κανάλι επικοινωνίας µε 

στόχους αλλαγής που αναλαµβάνει τις λειτουργίες των επιπτώσεων και των 

καναλιών ανταπόκρισης του Kotler ή ως µέσο µαζικής ενηµέρωσης, µε ένα 

ενιαίο διαδικτυακό γεγονός ή έγγραφο που προσελκύει µεγάλο αριθµό 

συµµετεχόντων. Μπορεί επίσης να συµπεριφέρεται ως εξειδικευµένο µέσο, µε 

τη δυνατότητα πολλών αλληλεπιδράσεων, χρήσιµο για την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ µιας γεωγραφικά και χρονικά διασκορπισµένης οµάδας. 

Το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει η κοινή πλατφόρµα για την ψηφιακή επικοινωνία, µε το 

πρόγραµµα περιήγησης στο Web την κοινή διεπαφή χρήστη. Αυτές οι 

πλατφόρµες υποστηρίζουν πολλούς διαφορετικούς τύπους εργαλείων 

λογισµικού για χειρισµό πληροφοριών, όπως συνδέσµους υπερκειµένου σε 

ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά µηνύµατα, ηχητικά 

και βίντεο κλιπ, chat rooms και µοντέλα εικονικής πραγµατικότητας. Πολλά 

από αυτά τα εργαλεία χρησιµοποιούνται συνήθως από τους ακτιβιστές της 

αλλαγής, που επιθυµούν να βγάλουν το µήνυµά τους στο κοινό, να εµπλέξουν 

τους ανθρώπους στην αιτία τους και να βελτιώσουν τις οργανωτικές 

επικοινωνίες τους (Schwartz, 1996). 
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1.7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Οι στρατηγικές διευκόλυνσης χρησιµοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη 

άλλων τύπων στρατηγικών, αλλά υπάρχει ένας τύπος διευκόλυνσης που είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για την υπηρεσία αλλαγής - τη διευκόλυνση της 

οργανωτικής συντήρησης, χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε οργανωµένη 

στρατηγική. Οι δραστηριότητες συντήρησης περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων, την ανάπτυξη προσωπικού, τη διαχείριση έργου και την ενδο-

οργανωτική επικοινωνία (Schiller, 1996). 

Η συγκέντρωση κεφαλαίων πραγµατοποιείται ολοένα και περισσότερο online, 

µε βάση τις βάσεις δεδοµένων των βάσεων δεδοµένων που µπορούν να 

αναζητηθούν και συνδέονται µε τους ιστοτόπους τους για φόρµες υποβολής 

αιτήσεων. Οι δωρεές δεν απαιτούνται µόνο, αλλά υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική επεξεργασία. Το ηλεκτρονικό εµπόριο ενισχύει επίσης τη 

συγκέντρωση χρηµάτων µέσω διαδικτύου, επιτρέποντας πωλήσεις προϊόντων 

πληροφόρησης και οργανωτικές συµµετοχές. Τα intranets καθίστανται 

δηµοφιλή, βοηθώντας το προσωπικό να οργανωθεί καλύτερα µε τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών καταλόγων, οµαδικών φόρουµ για τη διαχείριση έργων και 

έντυπα εγγραφής για προσλήψεις εθελοντών. Για µεγαλύτερες οµάδες, µε 

γραφεία σε διάφορες τοποθεσίες, το intranet έχει γίνει το ηλεκτρονικό γραφείο 

αρχειοθέτησης γραφείου, καθιστώντας σηµαντικά οργανωτικά έγγραφα όπως 

πολιτικές, αναφορές, χρονοδιαγράµµατα, ανακοινώσεις διαθέσιµες σε έναν 

ιστότοπο µόνο για εσωτερικούς συνεργάτες και ακόµη και ως ανεπίσηµος 

ψύκτης νερού µέσω διασκέψεων προσωπικών υπολογιστών. 

Η πραγµατική δύναµη του ∆ιαδικτύου έγκειται στην ικανότητά του να 

επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών από οποιονδήποτε σε απευθείας 

σύνδεση, σχεδόν οπουδήποτε, σχετικά γρήγορα και οικονοµικά. Ένας 

δικτυακός τόπος, ακόµη και αν είναι απλώς ένα «on-line φυλλάδιο», 

κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Πολλοί υπερβαίνουν απλώς την απόσπαση 

δηµόσιων πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητές τους και την ενίσχυση 

των ιστότοπων τους µε ενηµερωτικά δελτία, ηµερολόγια εκδηλώσεων και 

αποσπάσεις εργασίας. Οι πληροφορίες είναι πλέον αρκετά εύκολο να τεθούν 

σε απευθείας σύνδεση, γεγονός που καθιστά σχετικά απλό ακόµα και για τους 

φτωχότερους λαϊκούς οργανισµούς να ενηµερώνουν τον κόσµο για τα 
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προβλήµατά τους. Συλλογές σχετικών ιστότοπων βοηθούν ορισµένες οµάδες 

να βρουν άλλους που µοιράζονται τα προβλήµατά τους, οδηγώντας σε 

στενότερες συνεργασίες.  

Ορισµένοι διοργανωτές παρέχουν καθηµερινές περιλήψεις παρουσιάσεων και 

εργαστηρίων που διοργανώνονται σε συνέδρια, επιτρέποντας στους µη 

παρευρισκόµενους να ενηµερώνονται για τα πράγµατα. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, οι τεχνολογίες συνεχούς ροής βίντεο επιτρέπουν την προβολή 

των πραγµατικών παρουσιάσεων. Τα υλικά αναφοράς δεν υποβάλλονται 

πλέον σε βιβλιοθήκες τούβλων και κονιαµάτων - οι ερευνητές αναζητούν τώρα 

online αποθετήρια εγγράφων και το περιεχόµενο των δικτυακών τόπων 

αρκετά εύκολα, ενώ το πρόβληµα της υπερφόρτωσης αντιµετωπίζεται από 

εξειδικευµένες µη κερδοσκοπικές υπηρεσίες online που φιλτράρουν και 

συγκεντρώνουν συγκεκριµένες περιεχοµένου πληροφοριών (Schwartz, 1996). 

Ο συντονισµός της δράσης µεταξύ και µεταξύ διαφόρων οµάδων αλλαγών 

βοηθείται σε µεγάλο βαθµό από το ∆ιαδίκτυο. Οι διαδηλώσεις, οι διαδηλώσεις 

και άλλες µορφές δηµόσιων διαµαρτυριών σχεδιάζονται, προγραµµατίζονται, 

υλοποιούνται και αξιολογούνται όλο και περισσότερο µε τη βοήθεια του 

∆ιαδικτύου. Οι διασκέψεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι λίστες 

αλληλογραφίας αποτελούν καλούς τρόπους για τους ακτιβιστές να προτείνουν 

ιδέες, να αποφασίζουν για συγκεκριµένες ενέργειες, να δηµοσιοποιούν τη 

δραστηριότητα και να συµµετέχουν σε ένα ευρύ κοινό σε µια ηλεκτρονική 

συζήτηση των θεµάτων. Στο Τορόντο, για παράδειγµα, οι πολίτες για την 

τοπική δηµοκρατία χρησιµοποίησαν εκτενώς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για 

να συντονίσουν διάφορες διαδηλώσεις εναντίον των πολιτικών της 

επαρχιακής κυβέρνησης, καθώς και να διευκολύνουν την οργάνωση 

εργαστηρίων πολιτών σε θέµατα τοπικής διακυβέρνησης. Σε διεθνές επίπεδο, 

το Συµβούλιο των Καναδών χρησιµοποίησε το ∆ιαδίκτυο για να 

δηµοσιοποιήσει τους κινδύνους της προτεινόµενης Πολυµερούς Συµφωνίας 

για τις Επενδύσεις (MAI) και να συντονίσει µια παγκόσµια εκστρατεία 

εκατοντάδων οµάδων που αντιτίθενται σε αυτό (Stoll, 1995). 

Εκτός από το συντονισµό των δράσεων, το ∆ιαδίκτυο έχει αποδειχθεί χρήσιµο 

για την από κοινού ανάπτυξη πολιτικής. Οι κυριότερες διεθνείς διασκέψεις 

κορυφής των Ηνωµένων Εθνών από το 1992 περιλαµβάνουν εκπροσώπηση 

από µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Η άνευ προηγουµένου συµµετοχή 



22 

 

και συµµετοχή των χιλιάδων ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερόµενων µερών έγινε 

δυνατή µόνο µε τη χρήση των νέων εργαλείων επικοινωνίας. Η 

παρακολούθηση µέσω του διαδικτύου της σειράς των περιφερειακών και 

παγκόσµιων συνεδριάσεων που οδήγησαν στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου 

του Κιότο για τη θέσπιση δεσµευτικών εθνικών στόχων για τη µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αποτελεί καλό παράδειγµα µεγαλύτερης 

συµµετοχής σε κοινές δηµόσιες πολιτικές, κοινωνικές οργανώσεις. 

Το ∆ιαδίκτυο είναι πλέον ένας προτιµώµενος τόπος εναλλακτικών πηγών 

ειδήσεων, πολλά από τα οποία λειτουργούν ως ισορροπία στις προσφορές 

των mainstream µέσων ενηµέρωσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι λίστες 

αλληλογραφίας και οι διασκέψεις ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

διατηρούνται από τις υπηρεσίες αλλαγής παρέχουν µια πληθώρα 

πληροφοριών σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα και προβληµατικές 

καταστάσεις (Schiller, 1996). 

Οι ιστοσελίδες ενισχύονται περιστασιακά µε γεωγραφικά συστήµατα 

πληροφοριών (GIS) που βοηθούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν 

πληροφορίες σχετικά µε το τοπικό τους περιβάλλον, όπως η τοποθεσία 

κοντινών χώρων εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων. Τα κοινωνικά ζητήµατα 

απευθύνονται επίσης σε απευθείας σύνδεση σε έναν πιο επίσηµο τρόπο εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τους 

σπουδαστές µε ηλεκτρονικούς πόρους ή τους βοηθούν να µοιράζονται τα 

τοπικά δεδοµένα µε τάξεις σε άλλες χώρες. Η ηλεκτρονική έρευνα, η οποία 

διεξάγεται συχνά µέσω αναζητήσεων µέσω επιστηµονικών βάσεων 

δεδοµένων, προωθεί τη µάθηση και για λύσεις σε προβλήµατα. Τέλος, για να 

χρησιµοποιήσει την τεχνολογία, βοηθά να διδαχθεί από όσους γνωρίζουν. 

Υπάρχουν πολλοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που διδάσκουν άλλους πώς 

να κάνουν τη βέλτιστη χρήση του ∆ιαδικτύου µέσω πρακτικής κατάρτισης ή 

παρέχοντας συµβουλές µέσω ηλεκτρονικών εγγράφων (Schwartz, 1996). 

Πολλοί υποστηρικτές της κοινωνικής αλλαγής ακολουθούν µια πειστική 

στρατηγική, και αυτό αντικατοπτρίζεται στον κόσµο του ∆ιαδικτύου. Πολλοί 

από τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε ιστοτόπους προσπαθούν να 

προωθήσουν την αιτία τους µέσω ιστοσελίδων που έχουν σχεδιαστεί για να 

είναι πειστικές. Συχνά, οι ιστότοποι ενιαίου ζητήµατος θα περιέχουν 

εκατοντάδες υποστηρικτικά άρθρα και αναφορές που υποστηρίζουν τη θέση 
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τους για το θέµα. Οι εικόνες ή τα βίντεο κλιπ επιλέγονται συχνά για online 

παρουσίαση βάσει της συναισθηµατικής τους έκκλησης. Τα περισσότερα από 

αυτά τα είδη δικτυακών τόπων δεν επιτρέπουν δηµόσια αλληλεπίδραση, 

εξαλείφοντας κάθε άµεση πιθανότητα για το κοινό να ανταποκριθεί δηµόσια 

στους ισχυρισµούς του οικοδεσπότη (Schwartz, 1996). 

Η χρήση του ∆ιαδικτύου βοήθησε τις δραστηριότητες που προέρχονται από 

µια στρατηγική εξουσίας να είναι πιο αποτελεσµατικές. Η οικονοµική πίεση 

στις επιχειρήσεις, για παράδειγµα, ενισχύεται από την εύκολη διαθεσιµότητα 

πληροφοριών σχετικά µε ζητήµατα µποϋκοτάζ µέσω ιστοτόπων που τηρούν 

οι συνήγοροι καταναλωτών. . (Schwartz, 1996). 

Υπάρχει, ωστόσο, ένας τοµέας στον οποίο οι στρατηγικές εξουσίας 

χρησιµοποιούνται σε απευθείας σύνδεση σε ένα πολύ αποδιοργανωτικό, 

συχνά παράνοµο τρόπο. Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει την έλλειψη 

διαθέσιµων χώρων επικοινωνίας ή την καταστροφή µηχανογραφηµένων 

δεδοµένων. Συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονική πολιτική ανυπακοή ή 

«cyberwar», οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν, για 

παράδειγµα: 'mailbombs', την αυτοµατοποιηµένη αποστολή µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ένα διακοµιστή αλληλογραφίας µέχρι να 

υπερφορτωθεί και να καταστραφεί. επιθέσεις "άρνησης εξυπηρέτησης", στις 

οποίες αποστέλλονται αυτοµατοποιηµένα αιτήµατα για µια ιστοσελίδα σε ένα 

διακοµιστή έως ότου υπερφορτώσει την χωρητικότητα του εύρους ζώνης και 

καθιστά σχεδόν µη διαθέσιµη την τοποθεσία. και "ρωγµές", αποκτώντας 

µυστική αποµακρυσµένη είσοδο σε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο για 

χειρισµό ή καταστροφή δεδοµένων. Σε γενικές γραµµές, οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών αποκηρύσσουν τη χρήση στρατηγικών όπως αυτές 

(Schiller, 1996). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΗΓΕΣΙΑ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ 

 

2.1 ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Οι άνθρωποι οργανώνονται σε οµάδες για να επιτύχουν στόχους που είναι 

πέρα από την ικανότητα των ατόµων. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι τρεις κοινές 

οριοθετήσεις τέτοιων οµάδων περιλαµβάνουν: τον δηµόσιο τοµέα, που 
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αποτελείται από κυβερνήσεις και κυβερνητικές οργανώσεις. τον ιδιωτικό 

τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών επιχειρήσεων · και τον 

εθελοντικό τοµέα, ο οποίος καλύπτει όλες τις άλλες οµάδες. Αυτή η τελευταία 

κατηγορία, ο εθελοντικός τοµέας, περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία 

οργανώσεων που υποστηρίζονται κυρίως από την εργασία εθελοντών, οι 

οποίοι συνεισφέρουν ελεύθερα το χρόνο και τους πόρους τους για να 

υποστηρίξουν κοινούς σκοπούς. Ο τοµέας περιλαµβάνει ποικίλους 

οργανωτικούς τύπους όπως επαγγελµατικές ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

και κλαµπ ψυχαγωγίας. Εντούτοις, στο πλαίσιο του τοµέα αυτού, υπάρχει 

ένας µεγάλος αριθµός οµάδων που προσπαθούν να βελτιώσουν τη γενική 

ευηµερία της κοινωνίας µέσω εργασίας υπεράσπισης ή εκτελώντας 

κοινωνικές υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο του δηµόσιου ή του 

ιδιωτικού τοµέα. Τέτοιες οµάδες είναι συλλογικά γνωστές ως ακτιβιστικές 

οργανώσεις. 

Στο πλαίσιο της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχουν πολλές 

υπηρεσίες «ακτιβισµού» που δρουν ως υποστηρικτές, καταλύτες νέων ιδεών, 

στάσεων και κοινωνικών θεσµών. Οι οργανώσεις κοινωνικής αλλαγής, που 

προέρχονται από ιστορικά κινήµατα που έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιµετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων και κινδύνων που απορρέουν από τις 

ενίοτε στενές και βραχυπρόθεσµες πολιτικές των κυβερνητικών και 

επιχειρηµατικών ηγετών, εµπλέκονται επί του παρόντος σε θέµατα όπως το 

περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ∆ιεθνής ανάπτυξη. 

Οι ενέργειες που αναλαµβάνει η κοινωνία των ακτιβιστών για την 

πραγµατοποίηση της αλλαγής είναι εν γένει ενηµερωµένες από ένα βαθµό 

στρατηγικής σκέψης. Με στρατηγική σκέψη, οι ακτιβιστές κοινωνικής αλλαγής 

προσπαθούν να εντοπίσουν τη φύση και τις αιτίες των κοινωνικών 

προβληµάτων και στη συνέχεια να επιλέξουν συγκεκριµένους στόχους που 

θεωρούνται οι άνθρωποι ή οργανώσεις για την επίλυση αυτών των 

προβληµάτων. Η βέλτιστη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για να 

διασφαλιστεί ότι οι στόχοι συµβάλλουν ουσιαστικά στη δηµιουργία και τη 

διατήρηση των απαιτούµενων αλλαγών καθορίζεται από το είδος στρατηγικής 

που υιοθετούν οι παράγοντες αλλαγής. Ένα από τα κλειδιά µιας επιτυχηµένης 

στρατηγικής προσέγγισης είναι η διατήρηση αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε 

και µεταξύ των µελών του κοινού. 
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Είναι εύκολα αναγνωρισµένο από τους κορυφαίους κοινωνικούς θεωρητικούς 

ότι δίκαιες και αποτελεσµατικές δηµοκρατίες απαιτούν µια ισχυρή και 

λειτουργική δηµόσια σφαίρα. Η δηµόσια σφαίρα λειτουργεί καλύτερα όπου οι 

πολίτες, ως άτοµα ή σε οµάδες, ενηµερώνονται για τις κοινωνικές, πολιτικές 

και εταιρικές υποθέσεις που επηρεάζουν την ευηµερία τους και ξεκινούν 

δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τα σχέδια, τις πολιτικές και τις δραστηριότητες 

όσων βρίσκονται στην εξουσία και των οποίων οι αποφάσεις επηρεάζουν το 

δηµόσιο συµφέρον. Αυτή η συνεχιζόµενη συζήτηση παρέχει την 

ανατροφοδότηση και την κατεύθυνση που χρειάζονται για µια υγιή 

διακυβέρνηση. Επίσης, οι κανόνες και οι διαδικασίες του λόγου εκλέγονται 

από µια δηµοκρατική κοινωνία µε την πάροδο του χρόνου, διασφαλίζοντας ότι 

ο δηµόσιος διάλογος διεξάγεται µε πολιτικό και εποικοδοµητικό τρόπο. 

Οι ακτιβιστικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνες στον 

τοµέα της κοινωνικής αλλαγής, είναι ισχυροί υποστηρικτές της δηµόσιας 

σφαίρας και συχνά κάνουν τη συζήτηση για τη δηµόσια πολιτική και τη 

δηµόσια εκπαίδευση σαν βασικά µέρη των αποστολών τους. Επιδιώκουν να 

επιφέρουν αλλαγές µέσω διαλόγου µε άλλους που ενδιαφέρονται και έχουν 

κοινωνική ανησυχία. Τα τελευταία χρόνια, η άνοδος των νέων τεχνολογιών 

επικοινωνιών και του ∆ιαδικτύου είχε σηµαντικό αντίκτυπο στις επικοινωνίες 

του δηµόσιου τοµέα. Η ταχεία εξέλιξη του ∆ιαδικτύου οδήγησε πολλές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να υιοθετήσουν διαφορετικά εργαλεία 

λογισµικού και τεχνικές διάδοσης πληροφοριών για να ενισχύσουν τη 

στρατηγική τους αποτελεσµατικότητα για κοινωνικές αλλαγές. 

 

 

 

2.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Υπάρχουν τρεις κατευθυντήριες αρχές για την οργάνωση και την ηγεσία στις 

ακτιβιστικές οργανώσεις. Ο πρώτος είναι ο ισότιµος χώρος. ∆εύτερο είναι η 

ηγεσία που βασίζεται στη συλλογική συναίνεση σε επίπεδο µελών. Το τρίτο 

αποτελείται από εκείνους που επηρεάζονται κυρίως από το πρόβληµα που 

οργανώνεται γύρω από τους ακτιβιστές. 
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Ο ισότιµος χώρος επικοινωνίας είναι θεµελιώδης για την οργάνωση από τη 

βάση προς την κορυφή των ακτιβιστικών οργανώσεων. Καθώς οι 

προνοµιούχες κοινότητες των συνειδητοποιηµένων ακτιβιστών και των 

ηγετών των κινηµάτων έρχονται σε επαφή µε τις µειονεκτούσες και µη 

προνοµιούχες κοινότητες ανθρώπων που επηρεάζονται δυσµενώς από τα 

προβλήµατα που εντοπίστηκαν. Ο ισότιµος χρόνος και ο χώρος που 

παρέχονται για όλους υπονοµεύει την έννοια της ιεραρχίας που έχει 

χρησιµοποιηθεί ιστορικά για να αναβαθµίσει τις απόψεις εκείνων που 

υποφέρουν περισσότερο. Η ισότητα µπορεί να εκφραστεί φυσικά µε 

συνάντηση σε έναν κύκλο, ενώ ο ίδιος χρόνος δίνεται σε κάθε µέλος του 

κύκλου για να µιλήσει. Η συνάντηση στην ενότητα ενός κύκλου είναι χρήσιµη 

για την εξάλειψη των εννοιών της ιεραρχικής δοµής ή ενός µόνο ηγέτη. Μέσα 

στα όρια του κύκλου, όλοι είναι ίσοι και η διασύνδεση της συλλογικής 

συνείδησης γίνεται διαδικασία µε την οποία λαµβάνονται συλλογικές 

αποφάσεις. Αυτό αφαιρεί χώρο για έναν ή λίγους ανθρώπους να 

µονοπωλήσουν τη συζήτηση µε τις ιδέες τους και, συνεπώς, να αφήσουν έξω 

ζωτικές προοπτικές. Σε µια τέτοια διαδικασία, ο σκοπός είναι ο καθένας να 

µπορεί να βρει τη φωνή του µέσα από την κατανοµή ίσου χρόνου εντός του 

ασφαλούς χώρου του συλλογικού κύκλου.  

Η συλλογική συναίνεση είναι επίσης θεµελιώδης για την οργάνωση από τη 

βάση προς την κορυφή. ∆ιαλύει πλήρως την έννοια της αντιπροσωπευτικής 

ηγεσίας και του κανόνα της πλειοψηφίας. ∆εδοµένου ότι η αρχή του 

Ακτιβισµού λειτουργεί για να εξαλείψει την πρακτική της εισόδου, 

καθοδήγησης και κατεύθυνσης από την κορυφή προς τα κάτω, ενθαρρύνει 

την οµάδα προς το πνεύµα ισότητας. Εποµένως, οι αποφάσεις του 

οργανωµένου συλλόγου πρέπει να λαµβάνονται από τα µέλη αυτής της 

οργανωµένης συλλογικής οµάδας. Η διαδικασία έχει ως στόχο να 

δηµιουργήσει ευρύτερη ικανοποίηση από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και 

συνεπώς να έχει περισσότερους ανθρώπους στη διαδικασία να επενδύσουν 

στην έκβαση των αποφάσεων. 

 

2.3 Η ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 



27 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι διαδικασίες παγκοσµιοποίησης έχουν 

µεταµορφώσει τόσο την τοπική όσο και την παγκόσµια οικονοµία, αντλώντας 

εκατοµµύρια ανθρώπων στον βιοµηχανικό τοµέα. Οι ερευνητές προσπάθησαν 

να το κατανοήσουν εστιάζοντας στα Παγκόσµια Παραγωγικά ∆ίκτυα (GPN) ως 

µέσο «ερµηνείας της πολύπλοκης χωρικότητας των σχέσεων εξουσίας» που 

διέπουν τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων µε αυτές τις οικονοµικές 

διαδικασίες ( Cumbers et al., 2008: 371 ). Ωστόσο, η βιβλιογραφία του GPN 

έχει επικριθεί για µια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» ( Cumbers et 

al., 2010: 51 ), «σταθερή / κεφαλαιακή προσέγγιση» ( Coe and Jordhus-Lier, 

2011: 221 ) ( Coe and Hess, 2013: 5 ) σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εργαζόµενοι συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση αυτών των 

πολυκαναλικών οικονοµικών συστηµάτων (Carswell και De Neve, 2013. Coe, 

2013 ). 

Οι πρόσφατες προσπάθειες για την επανεξέταση των φορέων - όπως τα 

συνδικάτα, οι κοινότητες και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι - στη µελέτη των GPN 

βοήθησαν στην εξήγηση της σύγχρονης ανάπτυξης  ( Coe and Jordhus-Lier, 

2011, Nielsen και Pritchard, 2009, Nadvi, 2008 ) ιδιαίτερα στο ρόλο της 

υπηρεσίας των εργαζοµένων στα οικονοµικά συστήµατα ( Lier, 

2007 ). Εντούτοις, έχουν επικεντρωθεί στο συλλογικό οργανισµό ( Carswell 

και De Neve, 2013 ), παραµελώντας έτσι την πρακτική των µεµονωµένων 

εργαζοµένων και παραλείποντας να εξετάσουν τον παράγοντα των 

εργαζοµένων ( Rogaly, 2009 ).  Οι Nielsen και Pritchard (2009) προσπάθησαν 

ώστε να διερευνηθεί µόνο η «κάθετη» πρακτορεία - δηλαδή η υπηρεσία από 

πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Το αποτέλεσµα ήταν η 

εκτίµηση του γεγονότος ότι ορισµένες οµάδες - κυρίως οι γυναίκες - 

υποεκπροσωπούνται σηµαντικά στις µετακινήσεις εργασίας. 

Μέρος του λόγου αυτού είναι ότι - παρά τις λεπτοµερείς εξερευνήσεις σε άλλα 

µέρη ( Ford και Gillen, 2015, Ford, 2013, Cohen και Rai, 2004 ), τα θεσµικά 

όργανα που διευκολύνουν τη συλλογική πρακτική έχουν γίνει µαύρο κουτί 

στην εργασιακή απόδοση ( Cumbers et al., 2008, Coe κ.ά., 2008 ). Έχει 

αποδειχθεί ότι αντιπροσωπεύουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ( BWI, 2014, 

Broadbent και Ford, 2007), αλλά οι ευρύτερες δοµές που παράγουν αυτή την 

άνιση αντιπροσώπευση είναι ασαφείς. Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα συνδέεται 

στενά η αποτυχία να εξεταστούν οι ευρύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν 
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την ικανότητα των γυναικών να ασκούν πρακτική εξάσκηση στις µετακινήσεις 

των εργαζοµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

3.1 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

 

 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα περισσότερων από 7 

εκατοµµυρίων ανθρώπων που παίρνουν την αδικία προσωπικά. ανεξάρτητοι 

από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, οικονοµικό συµφέρον ή 

θρησκεία. Το 1961, ο βρετανός δικηγόρος Peter Benenson εξοργίστηκε όταν 

δυο πορτογάλοι φοιτητές φυλακίστηκαν.  Έγραψε ένα άρθρο στην εφηµερίδα. 

Ο Benenson και ξεκίνησε µια εκστρατεία που προκάλεσε απίστευτη 

ανταπόκριση. Ανατυπώθηκε σε εφηµερίδες ανά τον κόσµο, η έκκλησή του για 

δράση προκάλεσε την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι µπορούν να ενωθούν µε 

αλληλεγγύη για δικαιοσύνη και ελευθερία.  Αυτή η εµπνευσµένη στιγµή δεν 

δηµιούργησε µόνο ένα εξαιρετικό κίνηµα, ήταν η αρχή της έκτακτης 

κοινωνικής αλλαγής.  

Με τα χρόνια, τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν µετακινηθεί από τα περιθώρια 

στο κεντρικό στάδιο στις παγκόσµιες υποθέσεις.  

Η Αµνηστία έχει αναπτυχθεί από την αναζήτηση της απελευθέρωσης των 

πολιτικών κρατουµένων για την προάσπιση ολόκληρου του φάσµατος των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Το έργο της προστατεύει και εξουσιοδοτεί τους ανθρώπους - από την 

κατάργηση της θανατικής ποινής στην προστασία των σεξουαλικών και 

αναπαραγωγικών δικαιωµάτων και από την καταπολέµηση 

των διακρίσεων στην υπεράσπιση των προσφύγων και των δικαιωµάτων 

των µεταναστών. 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία (Amnesty International) µε διεθνές αρκτικόλεξο ΑΙ 

(προφέρεται Έι-Άι) είναι µια διεθνής ανεξάρτητη οργάνωση (µη κυβερνητική) 

που συνεργάζεται µε τον ΟΗΕ και που έχει κύριο αντικείµενο την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί για όλους τους 

ανθρώπους της Γης, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο και ανεξαρτήτως 

πολιτικής παράταξης, ιδεολογίας, θρησκευτικού δόγµατος, χρώµατος, φυλής, 

ηλικίας, φύλου, εκπαίδευσης κ.λπ. 
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   Η ∆ιεθνής Αµνηστία ιδρύθηκε από τον Άγγλο νοµοµαθή Πήτερ Μπένεσον 

τον Ιούλιο του 1961 στο Λονδίνο. Πολύ σύντοµα συγκροτήθηκε η πρώτη 

οµάδα, της οποίας τα µέλη προέρχονταν από την Αγγλία και τις ΗΠΑ. Σήµερα 

αριθµεί περισσότερα από 2.200.000 µέλη από 150 και πλέον Χώρες, όταν το 

1980 αριθµούσε 350.000 µέλη που συγκροτούσαν 2.680 οµάδες από 53 

κράτη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

   Η Γενική Γραµµατεία της Οργάνωσης εδρεύει στο Λονδίνο, ενώ σε κάθε 

χώρα έχει συσταθεί από µια Επιτροπή που παρακολουθεί, καταγράφει, 

ενηµερώνει και καταγγέλλει τα κρούσµατα παραβίασης των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων. Η ∆ιεθνής Αµνηστία δεν επιχορηγείται από κανέναν φορέα 

εκτός από τα µέλη της, κατά τις ατοµικές εγγραφές τους ή από διάφορες 

δωρεές. Έµβληµα της ∆.Α. είναι το «συρµατόφρακτο αναµµένο κερί» και 

σύνθηµά της: "Προτιµότερο το φως ενός κεριού παρά η κατάρα του σκότους" 

   Σύµφωνα µε το καταστατικό της Οργάνωσης, που υιοθετήθηκε κατά τη 25η 

∆ιεθνή Γενική Συνέλευσή της που συνήλθε στο Ντακάρ τον Αύγουστο του 

2001, όπου και προσδιορίστηκε ως όραµα όλοι οι άνθρωποι στη Γη ν΄ 

απολαµβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τέθηκε ως κυρίαρχη αποστολή η 

διεξαγωγή έρευνας για την πρόληψη και καταστολή των παραβιάσεων αυτών 
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που πλήττουν ιδιαίτερα τη σωµατική και διανοητική ακεραιότητα, την 

ελευθερία συνείδησης και έκφρασης καθώς και την αποτροπή κάθε διάκρισης. 

 

Όργανα της ∆.Α.  

Κυρίαρχα όργανα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας είναι: 

1. Η ∆ιεθνής Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται τουλάχιστον ανά διετία 

2. Η ∆ιεθνής Εκτελεστική Επιτροπή και 

3. Η ∆ιεθνής Γραµµατεία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας 

της Οργάνωσης 

 

 

Ελληνική Επιτροπή ∆.Α.  

   Στην Ελλάδα η υφιστάµενη Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς Αµνηστίας 

ιδρύθηκε το 1976 και πρώτα της µέλη ήταν Έλληνες που φέρονταν να 

διώχθηκαν κατά τη περίοδο της ∆ικτατορίας (1967-1974) και που 

συνεργάστηκαν την ίδια περίοδο µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία. Σήµερα τα µέλη της 

υπολογίζονται σε περισσότερα από 2.000, που συγκροτούνται σε οµάδες 

ιδίως στην Αθήνα, τη Πάτρα, αλλά και σε άλλες πόλεις. 

   Η ∆ιεθνής Αµνηστία ξεκίνησε τη δράση της το 1961. Η ιστορία δύο 

Πορτογάλων φοιτητών που καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια φυλάκιση, επειδή 

έκαναν πρόποση στην ελευθερία, εξόργισε το βρετανό δικηγόρο Πίτερ 

Μπένενσον. Ο Μπένενσον έγραψε το άρθρο «Οι ξεχασµένοι κρατούµενοι» 

στη βρετανική εφηµερίδα «The Observer» απευθύνοντας έκκληση για µια 

διεθνή εκστρατεία. Με βάση την απλή του ιδέα, στήθηκε ένα δίκτυο 

αποτελούµενο από ανθρώπους που έγραφαν γράµµατα, για να βοµβαρδίσει 

τις κυβερνήσεις µε εκκλήσεις υπέρ κρατουµένων που φυλακίστηκαν και 

υποβλήθηκαν σε κακοµεταχείριση, κατά παράβαση της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
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   Ένας από τους επικριτές του το χαρακτήρισε «µια από τις µεγαλύτερες 

παλαβοµάρες του καιρού µας». Τίποτα παρόµοιο δεν είχε ποτέ επιχειρηθεί 

µέχρι τότε σε τέτοια κλίµακα. Η ανταπόκριση ήταν θερµότατη, λες και τόσοι 

άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσµο περίµεναν ακριβώς ένα τέτοιο σινιάλο. 

Εφηµερίδες σε περισσότερες από δώδεκα χώρες επανέλαβαν την έκκληση. 

Περισσότερα από χίλια γράµµατα έφτασαν µέσα στο πρώτο εξάµηνο. Και οι 

ταχυδροµικοί σάκοι των ηγετών των κρατών του κόσµου άλλαξαν για πάντα. 

Εκατοµµύρια επιστολές-εκκλήσεις έχουν σταλεί από τότε επιτυγχάνοντας την 

απελευθέρωση περισσότερων από 75.000 κρατουµένων συνείδησης σε 

ολόκληρο τον κόσµο. 

   Οι αρχές της ανεξαρτησίας και της αντικειµενικότητας εδραιώθηκαν από το 

ξεκίνηµα  και η έµφαση δόθηκε στη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και στις παραβιάσεις τους σε κάθε σηµείο του πλανήτη. Καθώς 

µεγαλώνανε, το φάσµα της δράσης τους επεκτάθηκε και σε θύµατα άλλων 

µορφών παραβιάσεων, όπως τα βασανιστήρια, οι «εξαφανίσεις» και η 

θανατική ποινή. 

   Σήµερα, η ∆ιεθνής Αµνηστία αναλαµβάνει δράση για τον τερµατισµό των 

σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως η σωµατική και 

ψυχική ακεραιότητα, η ελευθερία της έκφρασης και της συνείδησης, η 

ελευθερία από διακρίσεις. Η δράση της περιλαµβάνει ένα πολύ ευρύ φάσµα 

θεµάτων. Υπερασπίζεται τους κρατούµενους της συνείδησης, της βίας, αλλά 

και της φτώχειας. Αγωνίζεται για τον τερµατισµό της βίας κατά των γυναικών, 

την κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και του 

περιορισµού των ελευθεριών στο όνοµα του «πολέµου κατά της 

τροµοκρατίας.» Για την καταπολέµηση των διακρίσεων που υφίστανται οι 

πρόσφυγες, οι µετανάστες, οι µειονότητες, αλλά και οι υπερασπιστές των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

   Το 1977 η ∆ιεθνής Αµνηστία τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης «για 

τη συνεισφορά της στην εξασφάλιση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και κατ’ 

επέκταση της ειρήνης στον κόσµο». 
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   Η ∆ιεθνής Αµνηστία είναι, πλέον, η µεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση που 

ασχολείται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον κόσµο αριθµώντας 

περισσότερα από 2,8 εκατοµµύρια µέλη, υποστηρικτές και ακτιβιστές σε 

περισσότερες από 150 χώρες. 

 

3.2 NYC SOCIALIST 

 

Ο ∆ιεθνής Σοσιαλιστικός Οργανισµός (ISO) δεσµεύεται να οικοδοµήσει µια 

οργάνωση που συµµετέχει στους αγώνες για δικαιοσύνη και απελευθέρωση 

σήµερα - και, τελικά, για µια µελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία. 

Το ISO έχει υποκαταστήµατα σε ολόκληρη την Αµερική, τα µέλη του οποίου 

συµµετέχουν για να βοηθήσουν στην οικοδόµηση πολλών αγώνων: οι αγώνες 

κατά της βιαιότητας της αστυνοµίας, και του ρατσισµού. η πάλη εναντίον της 

εκµετάλλευσης της µετανάστευσης, ο αγώνας για τα δικαιώµατα των 

γυναικών, όπως το δικαίωµα επιλογής της άµβλωσης, η αντίθεσή του στην 

αντιλαϊκή φανατισµού και η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Στη Νέα Υόρκη τα µέλη συµµετέχουν στον αγώνα για δηµόσια εκπαίδευση, 

οργάνωση εργασίας και αλληλεγγύη, αγώνες περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, 

καταπολέµηση της αστυνοµικής βιαιότητας και του ρατσισµού την αλληλεγγύη 

στη Παλαιστίνη και τους αγώνες στη Μέση Ανατολή και πολλά άλλα. 

 

3.3 BRAD LANDER 

 

Η οµάδα αυτή ιδρύθηκε από το  µέλος του Συµβουλίου Brad Lander  και τον 

ραβίνο Rachel Timoner της  συνάθροισης Beth Elohim.   

Η λειτουργία της είναι στο να αντιµετωπίσει το ρατσισµό, τον αντισηµιτισµό, 

τον καπιταλισµό, την ξενοφοβία, την οµοφοβία, την τραντοφοβία και τη 

µισογυνία. Για να καταπολεµήσει τις αλλαγές που θα επέτρεπαν στη Wall 

Street να επικεντρωθεί στον πλούτο και να προχωρήσει σε τραυµατισµούς 

σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών. Να διατηρήσοει το δίχτυ 

κοινωνικής προστασίας που προστατεύει όλα τα κράτη. Να προστατεύσει τον 

πλανήτη  από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Να 

υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου και των δικαιωµάτων ψήφου. 
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3.4 ROBERT RAUSCHENBERG FOUNDATION 

 

Το πρόγραµµα καλλιτεχνών ως ακτιβιστής επενδύει σε µεγάλο βαθµό στο 

έργο των µεµονωµένων καλλιτεχνών ως παράγοντες αλλαγής, το ίδρυµα 

αναγνωρίζει ότι οι καλλιτέχνες αυτοί αποτελούν µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου 

συστήµατος το οποίο περιλαµβάνει κοινοτικές οργανώσεις, παρουσιαστές 

τέχνης, οργανώσεις δηµόσιας τέχνης, και εταιρείες αρχιτεκτονικής, 

πανεπιστήµια, δήµους και άλλα.  

Μέχρι σήµερα, δέκα οργανώσεις έχουν λάβει 20.000 δολάρια σε απεριόριστα 

κονδύλια για να αναγνωρίσουν τις σηµαντικές τους συνεισφορές σε αυτό το 

οικοσύστηµα συνολικά και ειδικότερα τους πρωτοποριακούς τους ρόλους στη 

διευκόλυνση του καλλιτεχνικού έργου που διασταυρώνεται µε τον ακτιβισµό 

και την κοινωνική ευθύνη. 

 

3.5 MN ACTIVIST 

 

Σύµφωνα µε την οργάνωση οι παρακάτω οι πέντε κατηγορίες είναι πάρα 

πολύ ατελείς, αφού κάθε θέµα διασταυρώνεται µε κάθε άλλο θέµα.  

 

Απελευθέρωση: δικαιώµατα LGBTQ, αντιρατσισµός, δικαιώµατα των 

γυναικών κλπ . 

 

Το MPD150 

 

MPD150 είναι µια κοινοτική πρωτοβουλία που αµφισβητεί την παροχή που 

υπάρχει για την προστασία και την εξυπηρέτηση της αστυνοµίας. Μελετώντας 

την ιστορία της αστυνοµικής υπηρεσίας της Minneapolis, ανασκόπηση των 

τρεχουσών πρακτικών και χαρτογράφηση υπεύθυνων εναλλακτικών λύσεων, 

δεσµεύονται να δηµιουργήσουν κόσµο χωρίς αστυνοµικούς.   

 

Φωνές για τη φυλετική δικαιοσύνη 

 

Οι φωνές για τη φυλετική δικαιοσύνη εργάζονται µε έγχρωµες κοινότητες για 
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να οδηγήσουν στο δρόµο προς µια πιο περιεκτική και δίκαιη 

Μινεσότα. Σήµερα, η δουλειά τους παράγει και υποστηρίζει τους πόρους και 

τις συναντήσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της φυλετικής 

ισότητας στο κράτος . Συνεργάζονται µε τις κοινότητες για να δηµιουργήσουν 

φυλετική ισότητα σε συζητήσεις για την εκπαίδευση, τις οικονοµικές ευκαιρίες, 

την υγεία, τις ασφαλείς γειτονιές, την προσιτή στέγαση, τις δηµόσιες 

συγκοινωνίες, την ποινική δικαιοσύνη και πολλά άλλα.   

 

∆ιπλές πόλεις Οδηγία για την καταπολέµηση του µίσους 

 

Αποτελεί  µια κοινοτική οµάδα που παρέχει µια θέση στο όραµα, οργανώνει 

και συζητά άµεση, κοινοτική δράση για την υποστήριξη των µεταναστών, των 

προσφύγων, της κοινότητας LGBTQIA +, των γυναικών και των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες ή / διαφορετικά ικανά άτοµα µέσω της υπεράσπισης, της 

προώθησης, της ανταλλαγής δεξιοτήτων, της πληροφόρησης, της 

συγκέντρωσης χρηµάτων και άλλων πόρων.  

 

 OutFront  

 

Η αποστολή της Μινεσότα είναι να δηµιουργήσει ένα πανίσχυρο κρατικό 

κίνηµα για να τερµατίσει όλες τις µορφές διακρίσεων GLBT που περιλαµβάνει 

την ισότητα των γάµων ως µέρος των πρωτοβουλιών και των προγραµµάτων 

της. Η OutFront Minnesota παρέχει προγράµµατα και υπηρεσίες στην GLBT 

και τη συµµαχική κοινότητα στον τοµέα της δηµόσιας πολιτικής, της 

καταπολέµησης της βίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και του νόµου. 

 

3.6 Η RECLAIM 

 

Η RECLAIM εργάζεται για να αυξήσει την πρόσβαση στην υποστήριξη της 

ψυχικής υγείας, ώστε οι νέοι και οι νεαροί µετανάστες να µπορέσουν να 

ανακαταλάβουν τη ζωή τους από την καταπίεση σε όλες τις µορφές 

της. Ανακτά  συνεργάτες µε ηλικίες 13 έως 25 ετών οι οποίοι είναι 
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περιθωριοποιηµένοι λόγω της ταυτότητας των φύλων, της έκφρασης των 

φύλων ή / και του σεξουαλικού προσανατολισµού.  

 

Το Κέντρο Σεξουαλικής Βίας, 

 

Από το 1985, το Κέντρο Σεξουαλικής Βίας εξυπηρετεί νέους και ενήλικες 

θύµατα / επιζώντες σεξουαλικής βίας ηλικίας 12 ετών και άνω. Εργαζόνται 

στις κοµητείες Hennepin, Carver και Scott, µε υπηρεσίες συντονισµένες από 

το γραφείο στη Μινεάπολη. Ποτέ δεν θα αποµακρύνουν κανέναν από την 

υπηρεσία αν ζουν εκτός αυτών των επαρχιών, αλλά συχνά µπορούν να 

παραπέµπουν τους ανθρώπους σε µια τοπική υπηρεσία που έχει συνδέσεις 

µε πιο συγκεκριµένους πόρους για να βοηθήσει.   

 

Η ανταλλαγή 

 

Το Exchange είναι ένας κοινοτικός χώρος «Queer», µια εταιρική σχέση µεταξύ 

της Minnesota Transgender Health Coalition και των RARE Productions. Ο 

χώρος χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό του MTHC, 

συµπεριλαµβανοµένου του χώρου κατά τη διάρκεια της Shot Clinic, πολλών 

διαφορετικών οµάδων, συναντήσεων και ασφαλών χώρων, όπου φιλοξενείται 

το Πρόγραµµα Gender Gear, το Winter Gear Program, το Shelf Food και µια 

οπτική γκαλερί τέχνης.  

 

 

Οργανισµοί γειτνίασης για την αλλαγή (NOC)  

 

Η NOC είναι µια οργανωµένη µη κερδοσκοπική οργάνωση µε πολλά µέλη 

που δεσµεύεται να οικοδοµήσει την εξουσία για τους Μινεσότες µε χαµηλό και 

µεσαίο εισόδηµα. Μαζί, τα µέλη της NOC από όλες τις πόλεις αγωνίζονται για 

φυλετική και οικονοµική δικαιοσύνη. Κατασκευάζουν ισχυρές, ενεργές 

εκστρατείες για τη βελτίωση των δηµόσιων σχολείων, τη διακοπή της κρίσης 

αποκλεισµού, την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών και τη µετατροπή των 

εταιριών και των πλούσιων σε δίκαιη συµµετοχή των φόρων. 
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 Συµβούλιο για τις Αµερικανο-Ισλαµικές Σχέσεις (MN) 

 

 Το όραµα της CAIR είναι να είναι ο κορυφαίος υποστηρικτής της δικαιοσύνης 

και της αµοιβαίας κατανόησης. Η αποστολή της CAIR είναι να ενισχύσει την 

κατανόηση του Ισλάµ, να ενθαρρύνει τον διάλογο, να προστατεύσει τις 

πολιτικές ελευθερίες, να ενισχύσει τους Αµερικανούς µουσουλµάνους και να 

δηµιουργήσει συµµαχίες που προάγουν τη δικαιοσύνη και την αµοιβαία 

κατανόηση.  

 

 Εµφάνιση για τη φυλετική δικαιοσύνη (SURJ MN) 

 

Το SURJ MN είναι ένα τοπικό κεφάλαιο της Μινεσότα για το θέµα της 

φυλετικής δικαιοσύνης (SURJ). Το SURJ είναι ένα εθνικό δίκτυο οµάδων και 

ατόµων που διοργανώνουν λευκούς για φυλετική δικαιοσύνη. Μέσω της 

κοινοτικής οργάνωσης, κινητοποίησης και εκπαίδευσης, το SURJ κινεί τους 

λευκούς να ενεργούν ως µέρος µιας πολυφυλετικής πλειοψηφίας για 

δικαιοσύνη µε πάθος και λογοδοσία. Προσπαθούν να συνδέουν  άτοµα σε 

ολόκληρη τη χώρα υποστηρίζοντας και συνεργάζοντας µε τις τοπικές και 

εθνικές προσπάθειες οργάνωσης της φυλετικής δικαιοσύνης. Το SURJ 

παρέχει ένα χώρο για την οικοδόµηση σχέσεων, δεξιοτήτων και πολιτικής 

ανάλυσης ώστε να ενεργεί για αλλαγή.  

 

Αποχρώσεις του Κίτρινου 

Οι αποχρώσεις του κίτρινου (SOY) είναι η πρώτη και µόνη µη κερδοσκοπική 

οργάνωση Hmong για, αµφιφυλόφιλους, transgender και queer (LGBTQ) στον 

κόσµο που εργάζεται για την παροχή υποστήριξης, εκπαίδευσης, 

υπεράσπισης και ηγεσίας στην Hmong / Asia Pacific Islander HAPI) LGBTQ 

και συµµάχους. Το SOY αποτελείται από µια ποικιλόµορφη οµάδα µελών της 

κοινότητας, εκπροσώπους και συµµάχους.  

 

MN Κοινωνία δύο πνευµάτων 

 

Η αποστολή της Κοινωνίας ∆ύο Πνευµάτων της Μινεσότα είναι να προωθήσει 
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την πολιτισµική συνειδητοποίηση των ανθρώπων ∆ύο πόλεων στη Μινεσότα 

και τις γύρω κοινότητες µε βάση τα θεµέλια  παραδόσεων και αξιών. 

 

Συνασπισµός ∆ικαιωµάτων των Ζώων 

 

Ένας λαϊκός οργανισµός υπεράσπισης των ζώων και χρησιµοποιούν µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση στον ακτιβισµό, πιστεύοντας ότι όλες οι µορφές 

κακοποίησης συνδέονται. Πιστεύουν ότι τα ζώα είναι εδώ µαζί µας, όχι για 

εµάς. Ο Συνασπισµός των ∆ικαιωµάτων των Ζώων είναι αφιερωµένος στον 

τερµατισµό των δεινών, της κατάχρησης και της εκµετάλλευσης ζώων µέσω 

της ενηµέρωσης, της εκπαίδευσης και της υπεράσπισης. Πιστεύουν ότι τα 

ζώα έχουν σηµασία για τους δικούς τους λόγους και ότι δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από ανθρώπους για κέρδος, ευχαρίστηση, διασκέδαση, ή 

απλώς και µόνο επειδή είναι συνήθεια µας να το κάνουµε. 

 

Η Αντιπολεµική Επιτροπή 

 

Η Αντιπολεµική Επιτροπή ξεκίνησε µε 13 άτοµα που διέπραξαν πολιτική 

ανυπακοή για να διαµαρτυρηθούν για τον βοµβαρδισµό του 

Ιράκ. ∆ιοργανώνουν διαδηλώσεις, πορείες, εκπαιδευτικά φόρουµ και θέατρα 

δρόµου για να αµφισβητήσουν τις αδικίες της αµερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Πιστεύουµε στην ειρήνη µέσω της δικαιοσύνης και είµαστε 

αλληλέγγυοι µε τους καταπιεσµένους ανθρώπους εδώ και στο εξωτερικό. 

 

UltraViole 

 

Είναι µια ισχυρή και ταχέως αναπτυσσόµενη κοινότητα ανθρώπων που 

κινητοποιήθηκαν για την καταπολέµηση του σεξισµού και για τη δηµιουργία 

ενός πιο περιεκτικού κόσµου που εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες, από την 

πολιτική και την κυβέρνηση έως τα µέσα ενηµέρωσης και την ποπ 

κουλτούρα. Εργάζονται σε µια σειρά θεµάτων - αναπαραγωγικά δικαιώµατα, 

υγειονοµική περίθαλψη, οικονοµική ασφάλεια, βία και φυλετική δικαιοσύνη - 

και εστιάζουν τις φωνές όλων των γυναικών, και των µεταναστών Το 

UltraViolet υπάρχει για να δηµιουργήσει ένα κόστος για το σεξισµό και να 
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επιτύχει την πλήρη ισότητα για όλες τις γυναίκες µέσω του πολιτισµού και της 

αλλαγής πολιτικής. Εµπλουτίζουν τον πολιτισµό, την πολιτική, τα νέα και το 

µοντέλο ταχείας απόκρισης για να κινητοποιήσουν γρήγορα εκατοµµύρια 

ανθρώπους. 

 

Εθνικός Οργανισµός για τις Γυναίκες 

 

Ο Εθνικός Οργανισµός για τις Γυναίκες είναι αφοσιωµένος στην πολυτοµεακή 

και πολυστρατηγική του προσέγγιση για τα δικαιώµατα των γυναικών και είναι 

η µεγαλύτερη οργάνωση φεµινιστικών ακτιβιστών της Αµερικής στις ΗΠΑ. 

Έχει εκατοντάδες κεφάλαια και εκατοντάδες χιλιάδες µέλη από την ίδρυσή του 

το 1966. Ο σκοπός του NOW είναι να αναλάβει δράση µέσω διατοµεακών 

ακτιβιστών για να προωθήσει τα φεµινιστικά ιδεώδη, να οδηγήσει την 

κοινωνική αλλαγή, να εξαλείψει τις διακρίσεις και να επιτύχει και να 

προστατεύσει τα ίσα δικαιώµατα όλων γυναικών και κοριτσιών σε όλες τις 

πτυχές της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής. 

 

 

Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών 

 

Η Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) εργάζεται στα 

δικαστήρια, τις νοµοθετικές αρχές και τις κοινότητες για να υπερασπιστεί και 

να διαφυλάξει τα ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες που εγγυάται σε όλους 

τους ανθρώπους το Σύνταγµα των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ACLU 

αναλαµβάνει τις πιο δύσκολες υποθέσεις πολιτικών ελευθεριών και ζητήµατα 

για την υπεράσπιση όλων των ανθρώπων από την κακοµεταχείριση και την 

υπέρβασή τους  

 

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

Η προγραµµατισµένη γονική µέριµνα πιστεύει στο θεµελιώδες δικαίωµα κάθε 

ατόµου σε όλο τον κόσµο να διαχειριστεί τη γονιµότητά του ανεξάρτητα από το 

εισόδηµα, την οικογενειακή κατάσταση, τη φυλή, την εθνικότητα, τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή την κατοικία 
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Πιστεύουν ότι ο σεβασµός και η αξία για την ποικιλοµορφία σε όλες τις πτυχές 

της οργάνωσής είναι ουσιώδεις για την ευηµερία. Πιστεύουν ότι η 

αναπαραγωγική αυτοδιάθεση πρέπει να είναι εθελοντική και να διατηρηθεί το 

δικαίωµα του ατόµου στην ιδιωτική ζωή. Συµβάλλουν στην ενίσχυση της 

ποιότητας ζωής και των ισχυρών οικογενειακών σχέσεων.  

 

3.7 RAINN 

 

Η RAINN είναι η µεγαλύτερη αντι-σεξουαλική οργάνωση. Λειτουργεί σε 

συνεργασία µε περισσότερους από 1000 τοπικούς φορείς παροχής 

σεξουαλικών υπηρεσιών. Η υπηρεσία RAINN παρέχει επίσης προγράµµατα 

για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας, την παροχή βοήθειας στα θύµατα και 

τη διασφάλιση της προσαγωγής των δραστών στη δικαιοσύνη. 

 

3.8 ∆ΙΑΣΗΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ 

 

 

   Στις µέρες µας, πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν στον 

ακτιβισµό, για να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της κοινωνίας και της ζωής. Η 

παρακάτω δράση έγινε από άτοµα τα οποία δε δίστασαν να αντιταχθούν 

ενεργά στην παραβίαση των δικαιωµάτων των ανθρώπων.  

   Οι ακτιβιστικές δράσεις δεν έχουν όµως πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Ωστόσο, κάθε ακτιβιστής ο οποίος είναι έτοιµος να προασπίσει τα πιστεύω και 

τη ζωή των ανθρώπων γύρω του, ξέρει πως µια πράξη δε στοχεύει στην 

άµεση αλλαγή. Είναι όµως ένα σύµβολο και βλέπουµε πως µετρά η βασική 

αρχή: αν ο καθένας, λίγο-λίγο, σηκώνει το κεφάλι και λέει πως αυτή η αδικία 

πρέπει να σταµατήσει, τότε µε προσπάθεια και οµαδική δουλειά θα πετύχουµε 

συλλογικά το στόχο µας. 

 

∆ράσεις ακτιβιστών για το κλείσιµο του Γκουαντάναµο 

 

 

Ακτιβιστές της ∆ιεθνούς Αµνηστίας Γαλλίας τύλιξαν µε πορτοκαλί µουσαµά 

αντίγραφο του Αγάλµατος της Ελευθερίας που βρίσκεται στις όχθες του 
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Σηκουάνα στο Παρίσι, ζητώντας το κλείσιµο της φυλακής του Γκουαντάναµο, η 

οποία άρχισε να λειτουργεί πριν από δέκα χρόνια. 

Πολλά µέλη της οργάνωσης φορώντας τις πορτοκαλί φόρµες των 

κρατουµένων στην αµερικανική φυλακή και µαύρες κουκούλες 

φωτογραφήθηκαν κρατώντας πανό το οποίο έγραφε: «Γκουαντάναµο δέκα 

χρόνια, αρκετά!». 

«Εδώ και δέκα χρόνια, οι Ηνωµένες Πολιτείες παραβιάζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. Αυτή η πράξη δείχνει πως οι ΗΠΑ γυρνούν την πλάτη στη 

δικαιοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώµατα», τόνισε η Ζενεβιέβ Γκαριγκό, 

πρόεδρος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας Γαλλίας. 

«Ο πρόεδρος Οµπάµα είχε δεσµευτεί να κλείσει το Γκουαντάναµο στις αρχές 

του 2010, αλλά δεν το έχει κάνει και σήµερα κρατούνται σε αυτήν την φυλακή 

170 άνθρωποι, το ένα τρίτο των οποίων δεν το βαραίνει καµιά κατηγορία», 

επισήµανε η ίδια. 

«Ζητούµε το κλείσιµο του Γκουαντάναµο, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών για 

τους δηµιουργούς αυτού του συστήµατος και για τις παραβιάσεις που υπάρχει 

κίνδυνος να παραµείνουν ατιµώρητες, όπως αυθαίρετη κράτηση, κράτηση 

επ'αόριστον χωρίς δίκη, χρήση βασανιστηρίων, παράνοµη µεταφορά 

κρατουµένων», κατέληξε η Γκαριγκό. 

 

3.9 ACTIONAID 

 

    Η ActionAid ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας 

του ’70, ως µια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση, µε 88 υποστηρικτές που 

έγιναν ανάδοχοι σε 88 παιδιά στην Ινδία και την Κένυα. Τα τοπικά γραφεία της 

ActionAid στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις 

ΗΠΑ, τη Βραζιλία και σε στενή συνεργασία µε την Ισπανία αποτέλεσαν τα 

ιδρυτικά µέλη της ActionAid International. Η ActionAid έχει έδρα το 

Γιοχάνεσµπουργκ στη Νότια Αφρική και διοικείται από ∆ιεθνές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

   Η ΑctionAid συνεργάζεται µε περισσότερες από 2.000 τοπικές οργανώσεις 

και οµάδες που εργάζονται για την καταπολέµηση του HIV/AIDS, την 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων των γυναικών, καθώς και το δικαίωµα στην 

εκπαίδευση, την τροφή, το νερό, την υγεία, την ισότιµη εργασία. Επίσης, από  
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τα 2.500 στελέχη της οργάνωσης το 89% προέρχεται από χώρες του 

αναπτυσσόµενου κόσµου. 

   Αρχικά, η δουλειά της επικεντρώθηκε στην παροχή υλικής βοήθειας, όπως 

νερό, τροφή και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και στην εξασφάλιση 

εκπαίδευσης για τα παιδιά. Στην πορεία έγινε φανερό ότι το να παρέχει µόνο 

είδη πρώτης ανάγκης ανακουφίζει το πρόβληµα µόνο προσωρινά, ενώ δεν 

αντιµετωπίζει τις πραγµατικές αιτίες της φτώχειας ,που είναι η άνιση κατανοµή 

δύναµης και πόρων. 

   Γι’ αυτό διεύρυνε το πεδίο δράσης της σε διεθνές επίπεδο ασκώντας 

ταυτόχρονα πίεση στη διεθνή κοινότητα για την καταπολέµηση των 

βαθύτερων αιτιών της φτώχειας. Από το 1991 η ActionAid είναι σύµβουλος 

του ΟΗΕ σε θέµατα παγκόσµιας ανάπτυξης. Υλοποιεί αναπτυξιακά 

προγράµµατα και δράσεις σε περισσότερες από 40 χώρες του 

αναπτυσσόµενου κόσµου και δουλεύει µε εκατοµµύρια φτωχούς και 

περιθωριοποιηµένους ανθρώπους σε µια κοινή προσπάθεια βελτίωσης των 

συνθηκών ζωής τους. Η Actionaid είναι µια είναι µια διεθνής µη 

κερδοσκοπική, µη κυβερνητική οργάνωση, που µε σκληρή προσπάθεια και 

αγώνα έχει βοηθήσει αµέτρητους ανθρώπους, συνεχίζοντας µε την ελπίδα 

πως κάποια µέρα θα εξαλειφθεί τελείως η φτώχεια και η πείνα . 

 

 

3.10 GREENPEACE 

 

 

   Η Greenpeace είναι µια διεθνής µη 

κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της 

αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές 

λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον. 

 

   Η ΜΚΟ “Greenpeace” ανά τα χρόνια 

λειτουργίας της έχει εφαρµόσει ποολυάριθµες και ποικίλες µεθόδους για να 

πετύχει αυτό το στόχο, να εξασφαλίσει ένα υγιεινό και πράσινο µέλλον για τον 

πλανήτη. Τα παρακάτω εξηγούν ακριβώς αυτές τις µεθόδους.  



43 

 

• Έρευνα των αιτιών των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Έκθεση επί της διεθνούς κοινότητας και αντιµετώπιση των προβληµάτων 

του περιβάλλοντος. 

• Άσκηση πίεσης σε όσους είναι ικανοί να επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά 

θέµατα προς το καλύτερο. 

• ∆ιεθνής κλήση στα άτοµα τα οποία έχουν την οικονοµική και πολιτική 

δύναµη να επηρεάσουν θετικά την κατάσταση. 

• Προώθηση οικολογικά υπεύθυνων και κοινωνικά δίκαιων λύσεων που 

θέτουν τις βάσεις για ένα καλύτερο µέλλον για την τωρινή και τις επόµενες 

γενιές. 

• Ενθάρρυνση, ακόµα και του απλού πολίτη, µέσα από εκστρατείες 

ενηµέρωσης να είναι προσεκτικός και υπεύθυνος όσον αφορά τις 

δραστηριότητές του, συναρτήσει του περιβάλλοντος.  

  

Οι αρχές της Greenpeace 

 

   Αρχικά, πιθανώς το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της δράσης της 

Greenpeace είναι η δυναµική και ειρηνική αντιπαράθεση. Με άλλα λόγια, η 

ειρηνική δράση είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό της Greenpeace. Αυτό το 

γεγονός αντικατοπτρίζεται πλήρως και στην ιδεολογία και στις µέχρι τώρα 

πράξεις των µελών της Greenpeace, τα οποία στο θέµα της προστασίας του 

περιβάλλοντος δηλώνουν πως δε διστάζουν να έρθουν σε ειρηνική, µη-βίαιη 

αντιπαράθεση µε όσους θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Παράλληλα, η 

Greenpeace δηλώνει κατηγορηµατικά ότι η βία σε οποιαδήποτε µορφή της 

είναι εσφαλµένη επιλογή και δεν έχει κανένα ουσιαστικό ή θεµιτό αποτέλεσµα. 

Για το λόγο αυτό η ΜΚΟ αποθαρρύνει κάθε µορφή βίαιης εκδήλωσης από 

µέρους των µελών, της κάτι που εκφράζεται και στην εκπαίδευση των 

ακτιβιστών της στην αρχή της Μη-Βίαιης Άµεσης ∆ράσης.  
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    Η επόµενη χαρακτηριστική αρχή της Greenpeace, µία αρχή που διέπει 

κάθε σωστή και αυτοσεβούµενη ΜΚΟ, είναι η ηθική και οικονοµική 

ανεξαρτησία του οργανισµού. Η Greenpeace υποστηρίζεται οικονοµικά 

αποκλειστικά και µόνο από πολίτες, είτε µέλη της οργάνωσης είτε άτοµα που 

επιθυµούν να συνεισφέρουν. Σύµφωνα µε τη ΜΚΟ, η οικονοµική ανεξαρτησία 

από πολιτικά κόµµατα και κυβερνήσεις αποσκοπεί στη διατήρηση της 

αγνότητας του στόχου της οργάνωσης.        Επιπλέον, η Greenpeace έχει τη 

δυνατότητα να αντιµετωπίζει µε θάρρος τα περιβαλλοντικά προβλήµατα χάρη 

στην ηθική και οικονοµική της ανεξαρτησία. Το γεγονός αυτό, αν µη τι άλλο, 

δίνει τη δυνατότητα στην οργάνωση να πράττει χωρίς περιορισµούς από 

συµφέροντα χορηγών, καθώς και να εκφράζει ελεύθερα την άποψή της. 

Τέλος, για περαιτέρω σιγουριά και αξιοπιστία, η Greenpeace επιβεβαιώνει την 

προέλευση της χρηµατοδότησης και δηµοσιεύει τον ετήσιο απολογισµό της 

στην ιστοσελίδα της. 

   Η τελευταία χαρακτηριστική αξία της Greenpeace αποτελή η δύναµη που 

παίρνει από την κοινή δράση: Η ΜΚΟ δηλώνει πως οι δυνατότητές της και η 

“δύναµή” της προέρχονται απο τα εκατοµµύρια ανθρώπων, που 

υποστηρίζουν και συµµετέχουν ενεργά στη δράση της. Παράλληλα η 

οργάνωση πιστεύει πως το µέλλον του πλανήτη εξαρτάται από τα 

εκατοµµύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο που µοιράζονται τις ίδιες 

ανησυχίες για το περιβάλλον. Ξεκινώντας από µια µικρή παρέα από 

ενθουσιώδεις ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία να δράσουν, η 

Greenpeace έχει γιγαντωθεί σε µια οργάνωση που συναντά τις οικολογικές 

προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τέλος, ένα µήνυµα από την οργάνωση: 

“Ενθαρρύνουµε όσους µπορούν και θέλουν µέσα από την ενεργό δράση να 

βοηθήσουν στην εξασφάλιση ενός καλύτερου µέλλοντος για τον πλανήτη µας. 

Μαζί µπορούµε να φέρουµε την αλλαγή.”   
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3.11 WWF               

 

   Το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (World Wide Fund for Nature ή World 

Wildlife Fund), ή WWF όπως είναι γνωστό, είναι διεθνής µη κυβερνητικός 

οργανισµός για τη διατήρηση, έρευνα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

και τα δικαιώµατα των ζώων. Είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός προστασίας και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος, µε περισσότερα από 5 εκατοµµύρια µέλη 

παγκοσµίως, µε παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και 

υποστηρίζοντας  προγράµµατα διατήρησης και αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί επίσης φιλανθρωπία, µε 

περίπου το 9% της χρηµατοδότησής του να προέρχεται από εθελοντικές 

δωρεές από ιδιώτες και επιχειρήσεις.  

   Το WWF έχει βάλει σαν σκοπό του «να σταµατήσει και να αντιστρέψει την 

καταστροφή του περιβάλλοντός µας». Σήµερα, µεγάλο µέρος από την 

προσπάθειά του επικεντρώνεται στη διατήρηση των τριών βιωµάτων που 

περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας βιοποικιλότητας, τα 

δάση, τα οικοσυστήµατα γλυκού νερού, τους ωκεανούς και τις ακτές. 

Παράλληλα ασχολείται µε την προστασία των απειλούµενων ειδών, τη 

µόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή. 

 

«∆ε θα σώσουµε όλα όσα θα θέλαµε, 

αλλά θα σώσουµε πολλά περισσότερα 

από ότι αν δεν προσπαθούσαµε  ποτέ» –

Σερ Πήτερ Σκοτ 

Πηγή: www.wikipedia.org/gr . www.wwf.gr  
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WWF Ελλάς  

   

  Η αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια 

βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να 

παρεµποδίσει – και µακροπρόθεσµα να αντιστρέψει – την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, µε στόχο την αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. 

 

   Σήµερα, προσαρµοσµένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, η οργάνωση 

χρησιµοποιεί τα εξής βασικά µέσα για να προάγει τους στόχους της: 

-Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων και προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων 

δράσεων που υλοποιούνται από τρίτους 

-Υλοποίηση προγραµµάτων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

-Συνεργασίες µε ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και του ακαδηµαϊκού χώρου 

-Συνεργασίες µε επιχειρήσεις 

-Κατάρτιση/δηµοσιοποίηση θέσεων σχετικών µε την περιβαλλοντική πολιτική 

-Συµµετοχή σε συλλογικά όργανα διαβούλευσης και επιτροπές/οµάδες 

εργασίας εµπειρογνωµόνων 

-Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα 

-Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και κινητοποίησης κοινού 

-∆ράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας 

-∆ράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης 

-∆ραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

-∆ραστηριότητες συµµετοχής κοινού, εθελοντισµού και ενδυνάµωσης της 

Κοινωνίας των Πολιτών 
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Το WWF Ελλάς απασχολεί 60 µόνιµους συνεργάτες. 

   Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται επι του παρόντος στα γραφεία της στην 

Αθήνα. Ωστόσο, µόνιµες οµάδες υπάρχουν στις οικολογικά σηµαντικές 

περιοχές της ∆αδιάς, της Πρέσπας, της Βόρειας Πίνδου και της Ζακύνθου. 

   Στο θέµα της υλοποίησης των πολλών στόχων του οργανισµού και για την 

υλοποίηση της πολύπλευρης δράσης της οργάνωσης γίνεται ένας 

συνδυασµός της γνώσης και της εµπειρίας πολλών διαφορετικών 

επαγγελµάτων και ειδικοτήτων: Περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι, δασολόγοι και 

νοµικοί, αλλά και ειδικοί συνεργάτες από το χώρο των οικονοµικών και της 

επικοινωνίας εργάζονται εντατικά για ένα ζωντανό πλανήτη! 

   Ωστόσο η οργάνωση δηλώνει πως «Οι πραγµατικοί όµως άνθρωποι του 

WWF Ελλάς είναι αυτοί που µας υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια ηθικά, µε 

την εθελοντική τους προσφορά ή µε την οικονοµική τους ενίσχυση. Είναι οι 

13.000 υποστηρικτές µας και οι 800 και πλέον ενεργοί εθελοντές µας.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ακτιβισµός στην Ελλάδα δεν αποτελεί νεοεισαχθείσα έννοια. Από τις αρχές 

του 1970 πολλοί έλληνες ιδιαίτερα ταξιδεύοντας στο εξωτερικό εµπνευστήκαν 

και ακολούθησαν τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα είδη υπαρχόντων 

ακτιβιστών. Κύριο µέληµα των ακτιβιστών στην Ελλάδα είναι η δηµιουργία µιας 

κοινωνίας ισότητας προς όλους. Κυρίως ασχολούνται µε τα προβλήµατα των 

γυναικών και των ζώων ενώ οι ακτιβιστικές οργανώσεις πλέον ασχολούνται και 

µε τα προβλήµατα των µεταναστών.  

 

4.2 ΣΠΙΣΙΣΜΟΣ 

 

Ο σπισισµός ή ειδωλισµός περιλαµβάνει την ανάθεση διαφορετικών αξιών, 

δικαιωµάτων ή ιδιαίτερης προσοχής στα άτοµα αποκλειστικά µε βάση την 

ιδιότητα του µέλους. Ο όρος χρησιµοποιείται µερικές φορές από τους 

υποστηρικτές των δικαιωµάτων των ζώων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο 

σπισισµός είναι µια προκατάληψη παρόµοια µε εκείνη του ρατσισµού ή του 

σεξισµού, καθώς η θεραπεία των ατόµων βασίζεται στην ένταξη στην οµάδα 

και στις ηθικά άσχετες φυσικές διαφορές. Ο ισχυρισµός τους είναι ότι η 

ιδιότητα του µέλους δεν έχει ηθική σηµασία. 

Ο όρος δεν έχει χρησιµοποιηθεί οµοιόµορφα, αλλά σε γενικές γραµµές 

περιλαµβάνει δύο ιδέες. Συνήθως αναφέρεται στον «ανθρώπινο σπισισµό» 

(ανθρώπινος εξτρεµισµός), στον αποκλεισµό όλων των µη ανθρώπινων ζώων 

από τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις προφυλάξεις που παρέχονται στους 

ανθρώπους. Μπορεί επίσης να αναφερθεί στην γενικότερη ιδέα της ανάθεσης 

αξίας σε ένα όν και µόνο µε βάση την ιδιότητα του είδους, έτσι ώστε ο "ειδικός 

χαρακτήρας του ανθρωπίνου-χιµπατζή" να περιλαµβάνει ανθρώπους που 

ευνοούν δικαιώµατα για χιµπατζήδες πάνω από δικαιώµατα για σκύλους, 

λόγω οµοιότητας ανθρώπου-χιµπατζή  (Ryder, 2009). 
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4.2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

 

Ο όρος σπισισµός και το επιχείρηµα ότι πρόκειται απλώς για προκατάληψη, 

εµφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1970 σε ένα ιδιωτικά εκδοµένο φυλλάδιο 

που έγραψε ο Βρετανός ψυχολόγος Richard D. Ryder. Ο Ryder ήταν µέλος 

µιας οµάδας διανοουµένων στην Οξφόρδη της Αγγλίας, την κοινοτική 

κοινότητα για τα δικαιώµατα των ζώων, που σήµερα είναι γνωστή ως 

Οξφόρδης. Μία από τις δραστηριότητες της οµάδας ήταν η διανοµή 

φυλλαδίων σχετικά µε περιοχές που προκαλούν ανησυχία. το φυλλάδιο µε 

τίτλο "Speciesism" γράφτηκε για να διαµαρτυρηθεί ενάντια στον πειραµατισµό 

των ζώων (Scully, 2003). 

 

Ο Ryder ισχυρίστηκε στο φυλλάδιο ότι δεν υπάρχει µαγική ουσιώδης διαφορά 

µεταξύ ανθρώπων και άλλων ζώων, βιολογικώς, γιατί για το λόγο αυτό 

κάνουµε µια σχεδόν ολική διάκριση ηθικά; σε ένα φυσικό συνεχές, τότε θα 

πρέπει να είµαστε και στο ίδιο ηθικό συνεχές.  

Έγραψε ότι εκείνη την εποχή στο Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιήθηκαν 

5.000.000 ζώα ετησίως σε πειράµατα και ότι η προσπάθεια να ωφεληθούν τα 

δικά µας είδη µέσω της κακοµεταχείρισης των άλλων ήταν «απλά« ειδικισµός 

»και ως εκ τούτου είναι ένας εγωιστικός συναισθηµατικός επιχείρηµα και όχι 

αιτιολογηµένο ". Ο Ryder χρησιµοποίησε τον όρο και πάλι σε ένα δοκίµιο, 

"Πειράµατα σε ζώα", σε ζώα, άνδρες και ηθικά (1971), µια συλλογή δοκίµων 

για τα δικαιώµατα των ζώων που επεξεργάστηκαν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 

Stanley και Roslind Godlovitch και John Harris, ο όµιλος της Οξφόρδης. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµη σαφής ορισµός ή γραµµή που να συµφωνείται 

από ένα σηµαντικό τµήµα του κινήµατος ως προς ποια είδη πρέπει να 

αντιµετωπίζονται εξίσου µε τον άνθρωπο. 

Ο όρος έγινε δηµοφιλής από τον Αυστραλό φιλόσοφο Peter Singer στο βιβλίο 

του Animal Liberation (1975). Ο Singer υποστήριξε ότι ο σπισισµός 

παραβιάζει την αρχή της ίσης εκτίµησης των συµφερόντων. Ο Singer 

ισχυρίστηκε ότι, παρόλο που µπορεί να υπάρχουν διαφορές µεταξύ 

ανθρώπων και µη ανθρώπων, µοιράζονται την ικανότητα να υποφέρουν και 

πρέπει να δοθεί ίση εκτίµηση σε αυτό το πόνο. Έγινε καταχώρηση στο λεξικό 

της Οξφόρδης το 1985, που ορίστηκε ως «διάκριση ή εκµετάλλευση ζωικών 
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ειδών από ανθρώπους, µε βάση την υπόθεση της ανωτερότητας της 

ανθρωπότητας». Το 1994, το λεξικό της Φιλοσοφίας της Οξφόρδης πρότεινε 

έναν ευρύτερο ορισµό: «Κατ 'αναλογία µε τον ρατσισµό και το σεξισµό, την 

ανάρµοστη στάση της άρνησης του σεβασµού στις ζωές, την αξιοπρέπεια ή 

τις ανάγκες άλλων ζώων εκτός του ανθρώπινου είδους». (Ryder, 2009). 

 

Πιο πρόσφατα, οι οµάδες δικαιωµάτων των ζώων, όπως το Κίνηµα για τα 

∆ικαιώµατα των Ζώων των Αγροτικών Ζώων και οι Άνθρωποι για την Ηθική 

Θεραπεία των Ζώων, προσπάθησαν να διαδώσουν την έννοια, προωθώντας 

µια Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Σπισισµού στις 5 Ιουνίου. 

 

4.2.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΣΙΣΜΟΥ 

 

Ο σπισισµός συχνά καταδικάζεται ως το ίδιο είδος φανατισµό µε το ρατσισµό 

ή το σεξισµό.  Ο  σπισισµός φέρνει την ιδέα της υπεροχής του ανθρώπου στο 

έπακρο, λέγοντας ότι η πιο ασήµαντη ανθρώπινη επιθυµία είναι πιο 

σηµαντική.  Συνηθέστερα, λένε ότι είναι ηθικά σωστό να ληφθεί η ανθρώπινη 

πλευρά όταν εξετάζεται ένα ηθικό ζήτηµα. Οι άνθρωποι που αντιτίθενται στον 

σπισισµό λένε ότι η διαφορά των ειδών δεν είναι ηθικά σηµαντική διαφορά - 

µε τον ίδιο τρόπο που η διαφορά φυλής δεν είναι ηθικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των ανθρώπων (Barlian, 2004). 

 

Λένε ότι ο σπισισµός ισοδυναµεί µε τη θεραπεία ηθικά παρόµοιων ατόµων µε 

ηθικά διαφορετικούς τρόπους για έναν άσχετο λόγο. Οι υποστηρικτές του 

σπισισµού λένε ότι υπάρχει σαφής διαφορά µεταξύ ανθρώπων και άλλων 

ειδών και ότι αυτή η διαφορά επηρεάζει την ηθική τους κατάσταση. 

 

Υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα όντα είναι πιο αυτογνωσµένα και πιο ικανά 

να επιλέξουν τη δική τους πορεία δράσης από άλλα ζώα. Αυτό, λένε, τους 

δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται και να ενεργούν ηθικά, και έτσι τους δίνει το 

δικαίωµα σε υψηλότερο ηθικό καθεστώς.  

 

Αλλά το επιχείρηµα ότι υπάρχουν διαφορές από ηθικής απόψεως µεταξύ 

ανθρώπινων ζώων και µη ανθρώπινων ζώων δεν είναι ένα είδος ειδικού 



51 

 

επιχειρήµατος, δεδοµένου ότι το επιχείρηµα αφορά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που προβάλλονται για να δικαιολογηθεί η διαφορετική ηθική 

κατάσταση των ανθρώπων και των µη ανθρώπινων ζώων. Ένα επιχείρηµα 

υπέρ του σπισισµού είναι ότι είναι βιολογικά φυσικό να αντιµετωπίζουµε 

ευνοϊκά το δικό µας είδος. Σχεδόν όλα τα µη ανθρώπινα ζώα αντιµετωπίζουν 

καλύτερα τα µέλη του δικού τους είδους από εκείνα άλλων ειδών (Scully, 

2003). 

 

Ένα κοινό θέµα στην υπεράσπιση του ειδωλισµού είναι το επιχείρηµα ότι ο 

άνθρωπος έχει το δικαίωµα να εκµεταλλευτεί άλλα είδη για να υπερασπιστεί 

το δικό του. Ο φιλόσοφος Carl Cohen υποστήριξε το 1986: «Ο ειδωλισµός δεν 

είναι απλώς εύλογος, είναι απαραίτητος για τη σωστή συµπεριφορά, επειδή 

εκείνοι που δεν θα κάνουν τις ηθικά σχετικές διακρίσεις µεταξύ των ειδών είναι 

σχεδόν βέβαιοι, κατά συνέπεια, να καταλάβουν τις πραγµατικές τους 

υποχρεώσεις». ο ρατσισµός και ο σεξισµός είναι λάθος επειδή δεν υπάρχουν 

σχετικές διαφορές µεταξύ των φύλων ή των φυλών. Μεταξύ ανθρώπων και 

ζώων, υποστηρίζει, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. η άποψή του είναι ότι τα 

ζώα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Kantian προσωπικότητα, και ως εκ 

τούτου δεν έχουν δικαιώµατα. 

Ο Nel Noddings, ο Αµερικανός φεµινίστης, έχει επικρίνει την έννοια του 

σπισισµού  του Singer για απλοποίηση και για το γεγονός ότι δεν λαµβάνει 

υπόψη το πλαίσιο της προτιµήσεως των ειδών, καθώς οι έννοιες του 

ρατσισµού και του σεξισµού έλαβαν υπόψη το πλαίσιο της διάκρισης εις 

βάρος των ανθρώπων. Ο Peter Staudenmaier υποστήριξε ότι οι συγκρίσεις 

µεταξύ του ειδικισµού και του ρατσισµού ή του σεξισµού είναι ασήµαντες 

(Barlian, 2004). 

Αυτό το κίνηµα δεν είναι πάντα ανοικτά πολιτικό και συχνά µπορεί να 

επικεντρωθεί σε µεµονωµένα ζητήµατα, αλλά συχνά αυτά τα ενιαία ζητήµατα 

έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο που συνδέεται µε την ανισότητα και τις 

νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές οικονοµίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα τα 

ζητήµατα προκαλούνται ρητώς από την οικονοµική ανισότητα, καθώς άλλα 

ζητήµατα µπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήµατα, αλλά όλο και 

περισσότερο γίνεται φανερό ότι πολλά από τα προβλήµατά µας προέρχονται 
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από την ανισότητα και την εντατικοποίησή της που προκαλείται από το 

καπιταλιστικό σύστηµα. 

Αυτή η συνειδητοποίηση έγινε πιο εµφανής όταν είδαµε την άνοδο των 

κινήσεων κατά του καπιταλισµού / παγκοσµιοποίησης στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000, όπου πολλές οµάδες ενιαίων θεµάτων συναντήθηκαν για 

να αµφισβητήσουν το οικονοµικό σύστηµα. Πιο πρόσφατα οι εκστρατείες της 

Wall Street (αν και όχι αποφασιστικά αντικαπιταλιστικές) αµφισβητούν επίσης 

τις θεµελιώδεις ανισότητες που δηµιουργούνται από το σηµερινό οικονοµικό 

σύστηµα και τη µαζική συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων. 

 

Υπάρχει ένα τεράστιο ποσό ακτιβισµού που συµβαίνει παγκοσµίως και γύρω 

από πολλά θέµατα, που παλεύουν ενάντια στην καταπίεση και την αδικία σε 

τοπικό, διεθνές και παγκόσµιο επίπεδο. Όλο και περισσότερο, αυτά τα 

κινήµατα και τα άτοµα κάνουν συνδέσµους µεταξύ τους, όπως έχει 

διαπιστωθεί στα αντικαπιταλιστικά / παγκοσµιοποιητικά και άλλα κινήµατα 

που αισθάνονται κοινό. Αυτά τα κινήµατα έχουν επιτυχίες και αποτυχίες σε 

αυτό που θέλουν να αλλάξουν, αλλά αυτό που µπορούµε να είµαστε σίγουροι 

είναι ότι αν δεν υπήρχαν τότε σίγουρα δεν θα υπήρχαν επιτυχίες. 

Μια άλλη κριτική βασίζεται στη διάκριση ανάµεσα στα απαιτητικά δικαιώµατα 

που κάποιος θέλει και στην τοποθέτηση σε εκείνα που µπορεί να µην θέλουν. 

Πολλοί άνθρωποι που είναι πλέον άνω των 18 ετών αλλά θυµούνται την 

εποχή τους ως ανήλικοι ως µια εποχή κατά την οποία τα δικαιώµατα των 

παιδιών τους φέρονται ότι νοµιµοποιούν τα βασανιστήρια αµφισβητούν αν τα 

δικαιώµατα των ζώων κάνουν τα ζώα κακό, ειδικά επειδή τα ζώα δεν µπορούν 

ούτε να πούµε τι θεωρούν τροµακτικό (Scully, 2003). 

Γίνεται διάκριση µεταξύ ανθρώπων που έχουν αρνηθεί εξωγενώς τη 

δυνατότητά τους να πούµε τι σκέφτονται µε όρια ηλικίας 18 ετών, ψυχιατρικές 

διαγνώσεις βασισµένες σε υποθέσεις συγκεκριµένων τοµέων ή άλλους 

κατασκευασµένους νόµους αφενός, και περιθωριακές περιπτώσεις 

ανθρώπων που είναι εγγενώς ανίκανοι να αντιληφθούν την κατάστασή τους 

από την άλλη. Ο πρώτος θεωρείται συγκρίσιµος µε τον ρατσισµό και το 

σεξισµό, ο τελευταίος θεωρείται συγκρίσιµος µε τα ζώα. Αυτό επεκτείνεται 

στην αµφισβήτηση και την απόρριψη του ίδιου του ορισµού της «σκληρής 

σκληρότητας» (Scully, 2003). 
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Ένα παράδειγµα που έχει επισηµανθεί είναι ότι επειδή δεν γνωρίζουµε εάν τα 

ζώα γνωρίζουν ή όχι το θάνατο, όλοι οι ηθικοί προβληµατισµοί σχετικά µε την 

κατάργηση των ζώων υποβαθµίζονται. Οι υποστηρικτές αυτού του τρόπου 

µερικής αποδοχής του ειδικισµού γενικά δεν συνυπολογίζονται σε 

επιχειρήµατα σχετικά µε υποτιθέµενους εξωθαλισµούς ή άλλα επιχειρήµατα 

νοµιµοποίησης τύπου και δεν έχουν κανένα πρόβληµα µε την αποδοχή 

πιθανών µελλοντικών συναντήσεων µε εξωγήινη νοηµοσύνη ή τεχνητή 

νοηµοσύνη ως ισάξια  (Ryder, 2009). 

 

Ο Ayn Rand υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι τα µόνα όντα που έχουν ένα 

ηθικό σύστηµα. Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι είναι το µοναδικό είδος που 

δικαιούται δικαιώµατα. Ο Ράνιανς φιλόσοφος Leonard Peikoff υποστήριξε: 

«Από τη φύση του και από το ζωικό βασίλειο, η ζωή επιβιώνει µε τη σίτιση της 

ζωής» Η απαίτηση του ανθρώπου να αναβάλει τα «δικαιώµατα» άλλων ειδών 

είναι να στερήσει τον άνθρωπο από το δικαίωµα στη ζωή. άλλος, δηλαδή 

αλτρουισµός, τρελός » (Barlian, 2004). 

 

Ο βρετανός φιλόσοφος Ρότζερ Σκρούτον θεωρεί την εµφάνιση του κινήµατος 

των δικαιωµάτων των ζώων και του κινήµατος αυτού ως "την πιο παράξενη 

πολιτισµική µετατόπιση µέσα στην φιλελεύθερη κοσµοθεωρία", διότι η ιδέα 

των δικαιωµάτων και των ευθυνών είναι, όπως ισχυρίζεται, διακριτή στην 

ανθρώπινη κατάσταση και δεν έχει νόηµα να τα διαδώσουµε πέρα από το 

δικό µας είδος  (Ryder, 2009). 

Ο Scruton ισχυρίζεται ότι εάν τα ζώα έχουν δικαιώµατα, τότε έχουν και 

καθήκοντα, τα οποία τα ζώα θα παραβιάζονταν συνήθως, µε σχεδόν όλους 

τους «συνηθισµένους νόµους» και τα αρπακτικά ζώα όπως οι αλεπούδες, οι 

λύκοι και οι φάλαινες δολοφόνων, θα πρέπει να είναι µόνιµα κλειδωµένο. 

Κατηγορεί τους υπερασπιστές του "ειδικού" ανθρωποµορφισµού, που 

προσδίδουν χαρακτηριστικά σε ζώα που είναι, όπως λέει ο Beatrix Potter, 

όπου "µόνο ο άνθρωπος είναι κακός". Είναι, λέει, µια φαντασία, ένας κόσµος 

διαφυγής  (Ryder, 2009). 
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4.3 ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΖΩΩΝ (ΑΝΤΙΣΠΙΣΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ) 

 

To Μέτωπο της Απελευθέρωσης των Ζώων (Animal Liberation Front) είναι 

ένα ανοιχτό σύνολο από ανθρώπους, συνήθως άγνωστους µεταξύ τους, που 

διεξάγει ενέργειες άµεσης δράσης ενάντια στην κακοποίηση των ζώων, υπό 

την µορφή διάσωσης ζώων που υποφέρουν και πρόκλησης οικονοµικών 

ζηµιών σε όσους εκµεταλλεύονται ζώα, κυρίως µέσα από βανδαλισµούς και 

καταστροφή ιδιοκτησίας. 

Ο βραχυπρόθεσµος στόχος του ALF είναι να διασώσει όσο περισσότερα ζώα 

γίνεται και να διακόψει άµεσα κάθε κακοποίηση ζώου. Ο µακροπρόθεσµος 

στόχος του είναι το τέλος κάθε ζωικής κακοποίησης, οδηγώντας τις εταιρίες 

που επωφελούνται από αυτό σε χρεοκοπία. Πρόκειται για µια µη-βίαιη 

εκστρατεία, όπου οι ακτιβιστές παίρνουν κάθε προφύλαξη προκειµένου να µη 

πληγωθεί κανένα ζώο (ανθρώπινο ή όχι). Μιας και οι ενέργειες του ALF είναι 

ενάντια στους νόµους, οι ακτιβιστές εργάζονται ανώνυµα, είτε σε µικρές 

οµάδες ή ατοµικά, και δεν υπάρχει καµία κεντρική οργάνωση ή συντονισµός. 

Το κίνηµα της απελευθέρωσης των ζώων είναι ένα δίκτυο από αυτόνοµους 

πυρήνες ανθρώπων που εσκεµµένα παραβιάζουν τον νόµο για να 

ελευθερώσουν ζώα από την αιχµαλωσία και τη φρίκη της εκµετάλλευσης. 

Καθώς οι ακτιβιστές ενός πυρήνα δεν γνωρίζουν αυτούς ενός άλλου, η µη-

ιεραρχική δοµή και η ανωνυµία εµποδίζει τις αρχές από το να διαλύσουν την 

οργάνωση. Οι ακτιβιστές της απελευθέρωσης των ζώων εισβάλλουν σε κτίρια, 

φάρµες, εργαστήρια, µε σκοπό να αφήσουν ελεύθερα ή να διασώσουν ζώα. 

Επίσης προβαίνουν σε καταστροφές ιδιοκτησίας ώστε να παρεµποδίσουν την 

περαιτέρω εκµετάλλευση ζώων, αλλά και για να προκαλέσουν οικονοµική 

ζηµιά στις εταιρίες εκµετάλλευσης. Οι δράσεις τους έχουν χτυπήσει πολλά 

εργαστήρια, κάποια από αυτά έχουν κλείσει για πάντα, ενώ έχουν εµποδίσει 

κάποια άλλα να εδραιωθούν από φόβο µιας επαπειλούµενης 

επίθεσης(https://antispe.squat.gr). 

 

 

4.4 ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ» 
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Οι Anonymous for the Voiceless είναι µια οργάνωση για τα δικαιώµατα των 

ζώων που ειδικεύεται στον ακτιβισµό του δρόµου» λέει η Ντέµι. «Ιδρύθηκε 

στην Αυστραλία τον Απρίλιο του 2016 από τον Πολ Μπασίρ και την Ασάλ 

Αλαµντάρι και εξαπλώθηκε ραγδαία µέσα σε έναν µόνο χρόνο. Ήδη µετράει 

συµµετοχές σε 200 χώρες παγκοσµίως. Ο στόχος της είναι πολύ 

αποτελεσµατικές ειρηνικές δηµόσιες δράσεις µε προβολή βίντεο, 

χρησιµοποιώντας παγκόσµια εικονογραφηµένα πρακτικά πρότυπα για το τι 

βιώνουν τα ζώα "φάρµας" κάθε δευτερόλεπτο, κάθε µέρα. Εξοπλίζουν 

πλήρως το κοινό µε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη µετάβαση σε 

έναν ολικό φυτοφαγικό τρόπο ζωής.  

 

4.5 ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 269 LIFE GREECE 

 

 

Τον Φεβρουάριο του 2014, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το κίνηµα 269life 

στην Αθήνα, από άτοµα τα οποία διακατέχονται από το όραµα της ολικής 

απελευθέρωσης των ζώων.  

Η κατευθυντήρια αρχή του κινήµατός µας είναι η ανυποχώρητη απαίτηση για 

την απελευθέρωση των ζώων. ∆εν υπάρχει κλουβί αρκετά µεγάλο, ούτε 

λεπίδα αρκετά αιχµηρή που να µπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε 

βιοµηχανία εκµετάλλευσης ζωών. 

Είναι µια απαραίτητη προσδοκία που έχουµε ως είδος, εξελισσόµενοι πέρα 

από την ψεύτικη ιδεολογία ότι ο άνθρωπος είναι διαφορετικό και ανώτερο 

είδος σε σχέση µε τα άλλα ζώα σε αυτόν τον πλανήτη. Η εκµετάλλευση των 

άλλων ζώων από το είδος µας είναι σε πλήρη αντίθεση µε τον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας – ως µέρος µιας προοδευτικής, δίκαιης και 

ηθικής κοινωνία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΈΡΕΥΝΑ 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας κρίθηκε σκόπιµη η λήψη 

δυο συνεντεύξεων από δυο µέλοι ακτιβιστικών οργάνωσων..  

Η πρώτη συνέντευξη λήφθηκε από ένα µέλος της ακτιβιστικής  οργάνωσης 

«Μέτωπο της Απελευθέρωσης των Ζώων (Animal Liberation Front)» 

Για την πραγµατοποίηση της συνέντευξης εστάλη σχετική αίτηση στο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της οργάνωσης µε τα στοιχεία της ερευνήτριας και 

ένα µέλος επικοινώνησε µαζί της. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε 

τηλεφωνικά στις 15/5/2018 και παρατίθεται στη συνέχεια.   

  

 

Ερευνήτρια:  πόσα χρόνια είστε µέσο της οργάνωσης ; 

Άγγελος Γ. : τα τελευταία 2 

Ερευνήτρια: τι σας ώθησε στο να ασχοληθείτε µε µια ακτιβιστική  οργάνωσης 

Άγγελος Γ. : νοµίζω ότι είναι χρέος όλων µας να ασχολούµαστε. Εγώ 

προσωπικά νιώθω ολοκληρωµένος  

Ερευνήτρια: στην ακτιβιστική οργάνωση που είστε µέλος µε τι ακριβώς 

ασχολείστε ;  

Άγγελος Γ. : σκοπός µου είναι να ευαισθητοποιώ τους ανθρώπους στο θέµα 

το ζώων. Θα πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι τα ζώα είναι 

ανεξάρτητες προσωπικότητες και πρέπει να δρουν µε τη δική 

τους βούληση.  

Ερευνήτρια: θεωρείτε ότι η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι αρκετά ενηµερωµένη; 

Άγγελος Γ. :  ειδικά η ελληνική όχι καθόλου.  

Ερευνήτρια: γιατί το πιστεύετε αυτό; 

 Άγγελος Γ. : στην Ελλάδα είµαστε σε όλα πίσω. Εγώ προσπαθώ για 

παράδειγµα να µάθω στον κόσµο να µην τρώει κρέας. Είναι 

επιβλαβής και µακάριος τρόπος σίτισης. Εγώ ξεκίνησα από 

χορτοφάγος και στη συνέχεια έγινα βίγκαν. Είναι άθλιες οι 

συνθήκες συλλογής του γάλακτος. Χρειάζεται ένας βιασµός ενός 

ζώου για να του πάρουµε το γάλα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι 

έλληνες πολίτες. Στο εξωτερικό είναι πιο ενηµερωµένοι και πιο 
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ευαισθητοποιηµένοι. Έχω ταξιδέψει αρκετά και έχω δει ότι 

σέβονται  τα ζώα πιο πολύ από εµάς. Εµείς ακόµα θεωρούµε ότι 

τα ζώα είναι εδώ για να µας υπηρετούν. ∆εν είναι έτσι όµως. ∆εν 

είµαστε οι άρχοντες του πλανήτη. Είµαστε ένα κοµµάτι από µια 

αλυσίδα ζωής. Όταν σπάµε άλλα κοµµάτια της αλυσίδας κάποια 

στιγµή θα βρεθούµε και εµείς στο κενό.  

Ερευνήτρια: Μάλιστα οι εκστρατείες σας αφορούν αυτή τη λογική. 

Άγγελος Γ. : και όχι µόνο, µου είναι πολύ δύσκολο να δεχτώ ότι εν έτη 2018  

υπάρχουν ελληνικά; Χωριά και νησιά στα οποία 

χρησιµοποιούνται τα γαϊδουράκια είτε για να µεταφέρουν 

ανθρώπους είτε εµπορεύµατα. Για µένα αυτό είναι ανεπίτρεπτο. 

Ακόµα σε πολλά νησιά αυτό θεωρείται τουριστική ατραξιόν. 

Φαντασθείτε ένα µέρος στο οποίο οι άνθρωποι θα ήταν η 

τουριστική ατραξιόν και θα καβάλαγαν άλλους ανθρώπους στην 

πλάτη όλη µέρα χωρίς νερό. Θα γινόταν σάλος από τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα κανάλια.   

Ερευνήτρια:  και πως πιστεύεται ότι µπορεί αλλάξει η νοοτροπία του κόσµου;  

Άγγελος Γ. : Μέσα από την ενηµέρωση. Ένα απλό παράδειγµα βιασµού της 

φύσης είναι η συλλογή του µελιού. Το µέλη αποτελεί ένα προϊόν 

το οποίο δεν είναι δικό µας. Σκέφτηκε ποτέ κανείς γιατί οι 

µέλισσες τσιµπάνε αν πλησιάσουµε το µελίσσι. Τσιµπάνε για να 

αµυνθούν, γιατί πάµε να τους πάρουµε κάτι που είναι δικό τους 

και όχι δικό µας, έτσι θα κάναµε και εµείς αν έµπαινε κάποιος µε 

τη βία στο σπίτι µας.  

Ερευνήτρια: δηλαδή θα πρέπει κατά τη γνώµη σας να µην κυκλοφορεί κανένα 

προϊόν ζωικής προελεύσεις; 

Άγγελος Γ. : φυσικά η φύση µε έχει παρέχει µια πληθώρα εναλλακτικών 

επιλογών που είναι και ποιο υγιεινές και πιο εύγευστες.  

Ερευνήτρια:  τι θα θέλετε να πείτε σε αυτούς που κατακρίνουν τις σκέψεις και 

τις στάσεις σας; 

Άγγελος Γ. : έχουµε δεχτεί άπειρη κριτική. Προφανώς δε µας ενοχλεί αυτό. 

Εµείς το µόνο που ζητάµε από τον κόσµο είναι να µας ακούει. 

Αν κάποιος έχει τα δικά του επιχειρήµατα είµαστε στη διάθεση 
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του για ανοιχτό ή κλειστό διάλογο ώστε να µπορέσει εκφράσει 

τις απόψεις του και να ενηµερωθεί από εµάς.  

Ο ακτιβισµός αµφισβητεί συχνά την τρέχουσα κυρίαρχη ιδεολογία ή οδηγείται 

από αρχές που αντισταθµίζουν τα αρνητικά της αποτελέσµατα. 

Αυτό καθιστά πολύ σηµαντική τη δηµιουργία µόνιµου 

πολιτισµού, καθώς τα εµπόδια που αντιµετωπίζουµε συχνά 

προστατεύουν τα συµφέροντα και τις ανάγκες του κυρίαρχου 

καπιταλιστικού συστήµατος και της κυβερνητικής ελίτ. Αυτά τα 

συµφέροντα πρέπει να αµφισβητηθούν για να συµβεί η αλλαγή 

και ο ακτιβισµός είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό. 

 

Έχουµε συνεχώς ενηµερωθεί ότι χρειαζόµαστε ανάπτυξη και ότι η ανάπτυξη 

µας ωφελεί, αλλά στην πραγµατικότητα η ανάπτυξη ωφέλησε 

δυσανάλογα τις κυβερνώνες ελίτ και τις επιχειρήσεις τους. Από 

τη δεκαετία του '70, δεν παρατηρήσαµε αύξηση των µισθών σε 

πραγµατικό χρόνο και εργαζόµαστε περισσότερο ώρες και οι 

δύο γονείς πρέπει συχνά να εργάζονται. Πράγµατι, η 

ιδιωτικοποίηση των πιο σηµαντικών πόρων µας οδήγησε στο 

κόστος των τροφίµων, της ενέργειας και των µεταφορών, τα 

οποία είναι τα βασικά που πρέπει να επιβιώσουµε. Αυτό είναι 

µόνο σε προνοµιούχες χώρες. Άλλα µέρη του κόσµου έχουν δει 

τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστροφές που 

προκλήθηκαν από την αδυσώπητη επιδίωξη της ανάπτυξης. Θα 

ήταν άδικο να πούµε ότι αυτή η ανάπτυξη δεν έχει επίσης 

αγοράσει µαζί της οφέλη για πολλούς ανθρώπους, αλλά συχνά 

µε το κόστος άλλων και του περιβάλλοντος. Ακόµη και αν αυτή η 

ανάπτυξη δεν είχε ως αποτέλεσµα τεράστια ανισότητα, θα 

εξακολουθούσε να είναι µη βιώσιµη καθώς έχουµε µόνο ένα 

πλανήτη και ένα πετρέλαιο αποθέµατα ενός πλανήτη. 

Η µάχη για µια µόνιµη κουλτούρα δεν πρόκειται να είναι εύκολη, καθώς δεν 

µπορούµε να έχουµε µια µόνιµη κουλτούρα χωρίς αναδιανοµή 

του πλούτου και των πόρων. Αυτό δεν θα επιτευχθεί µε µικρές 

παραχωρήσεις, καθώς πρέπει να υπάρξει θεµελιώδης 

αποµάκρυνση από τη δυναµική του καπιταλισµού και την 
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ατελείωτη προσπάθειά του για ανάπτυξη µέσω του µαζικού 

καταναλωτισµού. Είναι απολύτως ζωτικής σηµασίας να αλλάξει 

κάτι τέτοιο, διότι αποτελεί το βασικό εµπόδιο για ένα πιο βιώσιµο 

και δίκαιο µέλλον. ∆εν θέλουµε απλώς µια οικονοµική αχαλίνωτη 

ανάπτυξη, αλλά την ανάπτυξη βιώσιµων τρόπων ζωής, την 

ανάπτυξη της ευηµερίας των ανθρώπων, την ανάπτυξη στις 

κοινότητες, την ανάπτυξη της ισότητας και την ανάπτυξη της 

ουσιαστικής εργασίας. Η λίστα συνεχίζεται. 

Ερευνήτρια:  σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ειλικρινή 

σας διάθεση να συµµετάσχετε στην έρευνα µου  

Άγγελος Γ. : και εγώ σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.  
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Η δεύτερη συνέντευξη λήφθηκε από το από ένα µέλος της ακτιβιστικής  

οργάνωσης  269 LIFE GREECE. 

Για την πραγµατοποίηση της συνέντευξης εστάλη σχετική αίτηση στο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της οργάνωσης µε τα στοιχεία της ερευνήτριας και 

ένα µέλος επικοινώνησε µαζί της. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε 

τηλεφωνικά στις 19/5/2018 και παρατίθεται στη συνέχεια.   

 

 

Ερευνήτρια:  πόσα χρόνια είστε µέσο της οργάνωσης ; 

Αντώνης Κ.: είµαι στην οργάνωση 4 χρόνια. 

Ερευνήτρια: τι σας ώθησε στο να ασχοληθείτε µε µια ακτιβιστική  οργάνωσης 

Αντώνης Κ.: νοµίζω ότι όλοι πρέπει να ασχολούµαστε. Εγώ ασχολούµαι 

πολλά χρόνια µε φιλοζωικές οργανώσεις και τα τελευταία χρόνια 

ειδικά µε την καταπάτηση της βιοµηχανίας βλέπω τι τραβάνε τα 

ζώα για να µπορούµε εµείς να τραφούµε.  Εµείς σε ένα µόνιµο 

πολιτισµό θα προτιµούσαµε τώρα να µην χρησιµοποιούµε τον 

όρο «ακτιβιστής» στην κλασική έννοια, καθώς δηµιουργεί µια 

διαίρεση µεταξύ εκείνων που αυτοαποκαλούνται ως ακτιβιστές 

και εκείνων που ασκούν ακτιβισµό. Θεωρούµε ότι είναι πιο 

σηµαντικό να εξετάσουµε τις ενέργειες που αναλαµβάνονται και 

όχι πώς καθορίζονται οι ίδιοι οι ίδιοι. 

Ερευνήτρια: στην ακτιβιστική οργάνωση που είστε µέλος µε τι ακριβώς 

ασχολείστε ;  

Αντώνης Κ.: έχω λάβει την υποχρέωση να δηµιουργώ καµπάνιες στο πλαίσιο 

της ενηµέρωσης του κόσµου.  

Είναι σηµαντικό να µην πέσετε στην παγίδα της αποξένωσης 

κάνοντας αυτό, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε µια αίσθηση εικονικής 

απληστίας ότι είστε µόνο ο φέρνοντας την αλλαγή, σε συνδυασµό µε 

την αποµάκρυνση του εαυτού σας από τον ευρύτερο πληθυσµό και 

επίσης αποξενώνοντας εκείνους που µπορεί να είναι υποστηρικτική. 

Όταν βλέπετε ή σκέπτεστε να εµπλακείτε σε ακτιβισµό, πληρώνετε 

για να είστε ρεαλιστές σχετικά µε αυτό που ελπίζετε να επιτύχετε και 

τι επιπτώσεις µπορεί να έχετε. Μερικές φορές, ο ακτιβισµός µπορεί 

να οδηγήσει σε παρερµηνείες σχετικά µε την αλλαγή που µπορείτε 
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να βοηθήσετε να προωθηθεί, ώστε να πληρώνει για να παραµείνει 

στηριγµένη για το ατοµικό δυναµικό που µπορεί να έχετε. Η 

πραγµατικότητα είναι ότι ο ακτιβισµός δεν είναι για το πώς βλέπουν 

οι άνθρωποι ή για τα ρούχα που φορούν: το sine qua non του 

ακτιβισµού κάνει. Όταν εξετάζουµε τον ακτιβισµό σε δράση, δεν 

εξετάζουµε πώς ορίζονται οι οµάδες, αλλά µάλλον, τι κάνουν, καθώς 

αυτό είναι συχνά πολύ πιο ενηµερωτικό και αποφασιστικό. 

Επιπλέον, εµείς στο Μόνιµο Πολιτισµό Τώρα προσθέτουµε ότι, αν 

και είναι χρήσιµο να υιοθετήσετε µια ιδεολογική θέση σχετικά µε το 

πού τοποθετείτε τον εαυτό σας µέσα στο πολιτικό τοπίο (π.χ. 

σοσιαλιστής, αναρχικός, κοµµουνιστής κλπ.), Θα πρέπει να είστε 

προσεκτικοί όταν ακολουθείτε τέτοιες εννοιολογικές πλαίσια για να 

σας κάνουν τυφλούς σε άλλους τρόπους να δείτε τον κόσµο γύρω 

σας. Πράγµατι, η συµµετοχή σε στείρες συζητήσεις σχετικά µε τη 

δογµατική θέση και / ή την ερµηνεία µπορεί να εµποδίσει και σε 

ορισµένες περιπτώσεις να αποτρέψει την εµφάνιση θετικής 

κοινωνικής δράσης. Σίγουρα είναι πιο παραγωγικό να δούµε τι 

έχουµε κοινό από αυτό που δεν κάνουµε ως βάση για κοινή δράση; 

Ο πραγµατισµός είναι βασικός: πρέπει να ρωτήσετε τι είναι πιο 

σηµαντικό: να συµµετάσχετε σε συζητήσεις σχετικά µε τη σωστή 

ερµηνεία ενός τέτοιου και τέτοιου φιλόσοφου ή του ατόµου που 

κάθισε δίπλα σας πρόθυµος και έτοιµος να εµπλακεί σε θετική 

κοινωνική δράση. 

Ερευνήτρια: θεωρείτε ότι η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι αρκετά ενηµερωµένη; 

Αντώνης Κ.: όχι καθόλου. Αν είχε γνώση η κοινωνία θα είχαµε λύση πολλά 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τα ζώα και µε την κοινωνία.  

Ο ακτιβισµός έχει τρία ξεχωριστά σκέλη που πολύ συχνά επικαλύπτονται και 

διασταυρώνονται µεταξύ τους. 

 

1) Ζήτηση λύσεων στα σύγχρονα προβλήµατα µε τη λήψη αντιφατικών 

στάσεων στις πολιτικές mainstream. 

Αυτός είναι ο τύπος της ακτιβιστικής εκστρατείας που περιλαµβάνει 

διαµαρτυρίες, απεργίες, διαδηλώσεις κλπ. Έχουν καίρια 

σηµασία για αυτό το είδος ακτιβισµού είναι ότι είναι 
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καθοδηγούµενη από τη ζήτηση µε στόχο την αλλαγή πολιτικής, 

πρακτικής ή πράξεων. Αυτό το είδος δράσης συχνά λαµβάνει τη 

µορφή βραχυπρόθεσµων ενεργειών, αλλά µπορεί επίσης να 

είναι και µακροπρόθεσµες διαρκείς εκστρατείες. 

 

2) Η ανάληψη ενεργειών που εκδηλώνεται µέσω της δηµιουργίας 

εναλλακτικών λύσεων στο κυρίαρχο σύστηµα µέσω της 

δηµιουργίας νέων τρόπων κοινωνικής συµπεριφοράς. 

Το κλειδί για αυτό το είδος ακτιβισµού είναι η δηµιουργία νέων δοµών και 

εναλλακτικών λύσεων µέσα στην κοινωνία, συχνά µε την ελπίδα 

ότι θα οδηγήσουν ως παράδειγµα που άλλοι θα µιµούνται και θα 

αναπτύσσονται. Συχνά ασχολείται µε τρόπους διαβίωσης και 

κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων, όπως η στέγαση, η 

διατροφή και η εκπαίδευση. 

Παραδείγµατα αυτού του γεγονότος θα είναι οι συνεταιρισµοί στέγασης και 

τροφίµων, τα κοινωνικά κέντρα, οι συνεταιρισµοί των 

εργαζοµένων, οι νέοι ηλικιωµένοι ταξιδιώτες, οι καταλήψεις κλπ. 

Αυτό το είδος ακτιβισµού συχνά διεξάγεται από κολεκτίβες 

ανθρώπων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, αν και αυτό δεν 

συµβαίνει πάντοτε. ∆είτε την ενότητα Alternative DiY για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό το είδος ακτιβισµού. 

3) Επαναστατικός ακτιβισµός που ασχολείται µε τη θεµελιώδη αλλαγή της 

κοινωνίας και των µεγάλων θεσµών της. 

Αυτό το είδος ακτιβισµού επιδιώκει να αλλάξει θεµελιωδώς το κυρίαρχο 

σύστηµα σε ένα νέο τρόπο ζωής και δεν ασχολείται ιδιαίτερα µε 

τις µεταρρυθµίσεις και τις αποσπασµατικές αλλαγές 

µακροπρόθεσµα. 

Ερευνήτρια:  πως πιστεύεται ότι µπορεί αλλάξει η νοοτροπία του κόσµου;  

Αντώνης Κ.: θα πρέπει να υπάρχει µια καλύτερη κοινωνία αξιών και άξιων 

ανθρώπων που θα πρέπει να δουλέψουν να βοηθήσουν τον κόσµο.  

Ερευνήτρια: κατά τη γνώµη σας δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανένα προϊόν 

ζωικής προελεύσεις; 

Αντώνης Κ.: φυσικά και όχι. Μπορούµε να τραφούµε µε τόσα πολλά προϊόντα 

που µας δίνει η φύση που δε χρειάζεται να τρώµε σάρκες.  
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Ερευνήτρια:  τι θα θέλετε να πείτε σε αυτούς που κατακρίνουν τις σκέψεις και 

τις στάσεις σας; 

Αντώνης Κ.: ότι όλα στηρίζονται στην άγνοια. Κρίνει αυτός που δεν ξέρει. 

Αυτοί που ξέρουν δεν κρίνουν. Η ζωή µας είναι µικρή και δεν 

µπορούµε να τη ζούµε χωρίς να υπολογίζουµε το µέλλον των 

παιδιών µας. Η ζωή µας είναι η στάση µας και αυτά που 

αφήνουµε πίσω µας. Όλοι πρέπει να αφήνουµε έργο.  

 "Ο ακτιβιστής είναι ειδικός ή ειδικός στην κοινωνική αλλαγή. Η σκέψη του 

εαυτού σας ως ακτιβιστή σηµαίνει να θεωρείτε τον εαυτό σας ως 

προνοµιούχο ή πιο προχωρηµένο από άλλους στην εκτίµησή 

σας για την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή, στη γνώση του 

τρόπου επίτευξής του και ως ηγετικό ή πρωτοπόρο στην 

πρακτικός αγώνας για τη δηµιουργία αυτής της αλλαγής ... Ο 

καθορισµός των εαυτών µας ως µέσων ακτιβιστών σηµαίνει να 

ορίσουµε τις πράξεις µας ως εκείνες που θα επιφέρουν 

κοινωνική αλλαγή, αγνοώντας έτσι τη δραστηριότητα χιλιάδων 

και χιλιάδων άλλων µη ακτιβιστών. Ο ακτιβισµός βασίζεται σε 

αυτή την εσφαλµένη αντίληψη ότι µόνο οι ακτιβιστές κάνουν 

κοινωνική αλλαγή ". 

Ερευνήτρια:  σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ειλικρινή 

σας διάθεση να συµµετάσχετε στην έρευνα µου  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η βιοµηχανία ακτιβισµού αποτελείται από οργανώσεις και άτοµα που 

ασχολούνται µε τον ακτιβισµό. Οι περισσότερες οργανώσεις ακτιβιστών δεν 

κατασκευάζουν αγαθά . 

Το κοινωνικό επενδυτικό κίνηµα έχει επίσης αρχίσει να χρησιµοποιεί το 

δίκτυο για να συγκεντρώνει και να διαδίδει δεδοµένα σχετικά µε την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, προκειµένου να αποτρέπει τους πιθανούς µετόχους να 

επενδύουν σε εταιρείες που προσβάλλουν το δηµόσιο συµφέρον. Η πολιτική 

πίεση ασκείται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον µέσα από πράγµατα όπως οι 

ειδοποιήσεις δράσης σχετικά µε τα θραύσµατα, τις ηλεκτρονικές αναφορές και 

την κινητοποίηση υποστηρικτών για συµµετοχή σε εκστρατείες ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή φαξ που απευθύνονται σε πολιτικούς. Παρόλο που η χρήση 

αυτή απορρέει από τις πιο παραδοσιακές µορφές µη ηλεκτρονικής 

υπεράσπισης, η ευκολία και η ταχύτητα του ∆ιαδικτύου ενθάρρυνε τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή του κοινού στην ακτιβιστική δράση. 
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