δράσεις κοινωνικής αυτο-οργάνωσης και διαδίκτυο:
προς μια έννοια οργάνωσης 2.0;

θεματική συνεδρία στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Ζητήματα Επικοινωνίας 2012-2013
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)
Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ (http://www.media.uoa.gr/institute)
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18.00 μμ
Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα, πολυάριθμες κινήσεις αλληλεγγύης αυτο-οργανώνονται με σκοπό την
αλληλοβοήθεια και τη συλλογική δράση σε πολλά πεδία όπου η μέριμνα του κράτους δεν επαρκεί, ή/και η
οικονομική κρίση δημιουργεί έντονα προβλήματα. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, σε συνδυασμό και με την
αύξηση των χρηστών του διαδικτύου και την εξάπλωση και ευχρηστία των συλλογικών ψηφιακών μέσων, οι
πρωτοβουλίες αυτές πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα γνωστές.
Η δημιουργία και λειτουργία τέτοιων δράσεων αυτο-οργάνωσης αναδεικνύει πολλά και ενδιαφέροντα ανοικτά
θέματα, σε επίπεδο καθημερινής πράξης αλλά και επιστημονικής θεώρησης. Ποια εμπειρία προκύπτει από
την ανάπτυξη των προσπαθειών αυτών, ποιοι είναι οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και
πώς διαμορφώνεται η δυναμική τους; Ποια είναι η σχέση που έχουν, ή επιδιώκουν να έχουν, με το διαδίκτυο
και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, και πόσο τα τελευταία μπορούν να βοηθήσουν τις δράσεις αυτοοργάνωσης; Μπορούμε, τελικά, να συζητήσουμε για μια έννοια «οργάνωσης 2.0»;
Στη συνεδρία, με επιστημονικά υπεύθυνους τον Καθηγητή Μ. Μεϊμάρη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Νέων
Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (http://www.media.uoa.gr/ntlab) και τον
Επίκουρο Καθηγητή Δ. Γκούσκο, συντονιστή της ερευνητικής ομάδας Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή
(http://www2.media.uoa.gr/~gouscos/digitalmedia4participation)

και

οργανωτική

επιμέλεια

της

διδακτορικής ερευνήτριας Ε.Ρ. Στάιου, MSc, συμμετέχουν με εισηγήσεις προσκεκλημένοι πανεπιστημιακοί
ομιλητές και εκπρόσωποι δράσεων αυτο-οργάνωσης.
Η παρακολούθηση των εργασιών της θεματικής συνεδρίας είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για την
καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην Γραμματεία
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, υπόψιν κας. Ρούλας Λάββα,
email <rtsitsop@media.uoa.gr>, τηλ. 210 3689413, έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013.

πρόγραμμα εργασιών

έναρξη των εργασιών της συνεδρίας
Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης, Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης
Επικοινωνίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
σύντομες εισαγωγικές επισημάνσεις
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Γκούσκος, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ

Κρίση, κριτική και συγκεκριμένη ουτοπία: Το παράδειγμα της κοινωνικής οικονομίας
Σκεύος Παπαϊωάννου
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικά εγχειρήματα και κοινωνικές διεκδικήσεις: ο ρόλος και η σημασία του διαδικτύου
Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, University of Bath

H ανάδυση του ομότιμου κινήματος
Βασίλης Κωστάκης
P2P Foundation, Tallinn University of Technology, P2P Lab

Ο ρόλος του διαδικτύου στην οργάνωση και λειτουργία του ΜΚΙΕ
Γιώργος Βήχας
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Συνεργατική κατανάλωση: Χρησιμοποιώντας το internet για να μοιραστούμε στον πραγματικό
κόσμο
Δημήτρης Τζώρτζης
δράση Sharetribe

Κινήσεις αυτο-οργάνωσης στην Ελλάδα: δράση Οργάνωση 2.0
Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

ανοικτή συζήτηση με το κοινό

περιλήψεις εισηγήσεων και βιογραφικά στοιχεία εισηγητών

Κρίση, κριτική και συγκεκριμένη ουτοπία: Το παράδειγμα της κοινωνικής οικονομίας

Στην εισήγησή μας θα γίνει προσπάθεια να αναλύσουμε τις έννοιες της κρίσης, της κριτικής και της ουτοπίας
με στόχο να αναδείξουμε την αναγκαιότητα μιας δημιουργικής υπέρβασης της κρίσης προς την κατεύθυνση
πραγμάτωσης μιας συγκεκριμένης ουτοπίας. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την αλληλέγγυα κοινωνική
οικονομία. Αφού σκιαγραφήσουμε το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται παγκοσμίως
από το '70 και μετά, θα διατυπώσουμε τέσσερις θέσεις για: την κρίση, ως δήθεν “κατάσταση έκτακτης
ανάγκης”, την κριτική, ως προϋπόθεση κατανόησης της κρίσης, την ουτοπία ως πρόγραμμα κοινωνικού
μετασχηματισμού και μετάβασης και τη συγκεκριμένη ουτοπία ως δυνάμει ενυπάρχουσα δυνατότητα στη
συγκεκριμένη ιστορική-κοινωνική κατάσταση. Οι σκέψεις αυτές θα διερευνηθούν συγκεκριμένα στο
παράδειγμα της κοινωνικής οικονομίας.
Σκεύος Παπαϊωάννου
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Κρήτης
email skevos@uoc.gr
Ο Παπαϊωάννου Σκεύος είναι Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Διευθυντής του Κέντρου
Μελετών και Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε στην Κέφαλο της Κω. Έλαβε το πρώτο του
πτυχίο στην οικονομία και τις πολιτικές επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε
κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια Ludwig-Maximilian του Μονάχου και στο Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg της Γερμανίας, απ' όπου πήρε τον διδακτορικό τίτλο στην Κοινωνιολογία. Από το 1985
διδάσκει Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια της Γερμανίας
(Bremen, Frankfurt, Göttingen, Kassel, Freie Universität, Humboldt Universität Berlin), της Δανίας
(Roskilde) και της Σουηδίας (Linkcopping). Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα στα ελληνικά, γερμανικά και
αγγλικά και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνών σχετικών με νέους, εκπαίδευση, μετανάστευση,
κοινωνικό αποκλεισμό, εργασία, τοπικές κοινωνίες, εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και κοινωνική οικονομία.

Εναλλακτικά εγχειρήματα και κοινωνικές διεκδικήσεις: ο ρόλος και η σημασία του διαδικτύου

Η εισήγηση σκοπεύει να αναδείξει αφενός το ρόλο και τη σημασία του διαδικτύου σε εγχειρήματα κοινωνικής
και πολιτικής αυτοοργάνωσης και αφετέρου τη σχέση μεταξύ on-line και off-line πολιτικής και κοινωνικής
συμμετοχής. Λαμβάνοντας ως δεδομένη τόσο την τρέχουσα κρίση των πολιτικών θεσμών, των παραδοσιακών
μορφών οργάνωσης των πολιτών και του κυρίαρχου οικονομικού υποδείγματος όσο και την εξάπλωση και τις
δυνατότητες του διαδικτύου θα επιχειρηθεί μια απάντηση με βάση δύο σχετικές εμπειρικές έρευνες που
αφορούν: α. τη λειτουργία των ανταλλακτικών δικτύων και β. τη γέννηση και τη δράση μιας πρωτοβουλίας
νέων ακαδημαϊκών.

Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος
Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, Λέκτορας ΑΠΘ, Visiting Fellow University of Bath
email kkavoula@gmail.com
Ο Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος είναι λέκτορας στο γνωστικό αντίκειμενο «Κοινωνικά Κινήματα» στο Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο
του Bath. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν τα κοινωνικά κινήματα, την κοινωνία των πολιτών, τη συλλογική δράση, την αστική πολιτική
και την αστική κοινωνιολογία. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών ερευνών και έχει
δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τον τελευταίο
χρόνο συμμετέχει σε έρευνες αφενός σχετικά με τα εναλλακτικά πολιτικά και οικονομικά εγχειρήματα που
έχουν δυναμικά εμφανιστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αφετέρου σχετικά με τη σημασία του
διαδικτύου στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή.

H ανάδυση του ομότιμου κινήματος

Τα έργα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, τα νομικά
εργαλεία κατοχύρωσης και διάθεσης πνευματικών δημιουργημάτων όπως οι άδειες Creative Commons ή
General Public Licenses, οι διαδικτυακές κοινότητες ανοικτού σχεδιασμού παράλληλα με την πρόοδο στις
τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι κολλεκτίβες των “hackerspace”, οι χιλιάδες ιστότοποι ενημέρωσης,
τα παγκόσμια κινήματα για ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και για ανοιχτά δημόσια δεδομένα, λαμβάνουν
χώρα την ίδια στιγμή σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Τι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Αποτελούν
συμπτώσεις, τυχαία, μη συσχετιζόμενα γεγονότα ή είναι εκφράσεις και εκφάνσεις ενός νέου πολιτισμού με
όλες του τις αντιφατικότητες και τις ευκαιρίες για αναγέννηση; Mήπως έχουμε μπροστά μας ένα νέο κίνημα -το ομότιμο κίνημα -- που δημιουργεί τον κόσμο που θέλει μέσα στον κόσμο που θέλει να ξεπεράσει;
Βασίλης Κωστάκης
Research Fellow, P2P Foundation || Research Fellow, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance,
Tallinn University of Technology || P2P Lab, founder
email kostakis.b@gmail.com || kostakis.org
O Bασίλης Kωστάκης (PhD, MSc, MA) είναι ο ιδρυτής του ανοικτού εργαστηρίου νέων τεχνολογιών και
τέχνης P2P Lab και επιστημονικός συνεργάτης πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Τα
ενδιαφέροντα του εστιάζονται στη μελέτη της παραγωγής πληροφορίας αλλά και της τρισδιάστατης
εκτύπωσης, εξετάζοντας τις δυνατότητες των συνεργατικών μοντέλων παραγωγής. Δημοσιεύει σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά, δίνει διαλέξεις και συμμετέχει σε ακτιβιστικές δράσεις σχετικές με την ομότιμη
προοπτική. Tο τελευταίο του βιβλίο (2012), “Tο ομότιμο μανιφέστο”, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις
Bορειοδυτικές Eκδόσεις.

Ο ρόλος του διαδικτύου στην οργάνωση και λειτουργία του ΜΚΙΕ

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού είναι μια δομή κοινωνικής αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε
με σκοπό να παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους, ανέργους και απόρους
συμπολίτες μας. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2011 όταν η οικονομική κρίση είχε ήδη
αρχίσει να «γεννά» τα πρώτα της θύματα, όταν άρχισε να φαίνεται πως σύντομα θα αντιμετωπίζαμε μια
ανθρωπιστική κρίση στον χώρο της υγείας πρωτοφανή για τα Ελληνικά, αλλά και τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Η
στελέχωση του ΜΚΙΕ από εθελοντές, γιατρούς αλλά και απλούς πολίτες πραγματοποιήθηκε σε ελάχιστο χρόνο
και σε αυτό πρωταρχικό ρόλο έπαιξε το διαδίκτυο, μέσω του οποίου μπορέσαμε να διαδώσουμε την ιδέα αυτής
της δομής και να αγκαλιαστεί με θέρμη από δεκάδες συμπολίτες μας. Η βοήθεια του διαδικτύου δεν
περιορίστηκε μόνο στη στελέχωση του ΜΚΙΕ, ούτε περιορίστηκε στην αρχή της λειτουργίας του. Έπαιξε και
παίζει σημαντικό ρόλο στους δύο βασικούς άξονες λειτουργίας του Κοινωνικού μας ιατρείου: σε εκείνον της
προσφοράς ιατροφαρμακευτικής βοήθειας με την γνωστοποίηση των αναγκών μας μέσω του διαδικτύου, και
σε εκείνον της καταγγελίας για αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της υγείας τα τελευταία δύο χρόνια (κυρίως),
αλλά και στον αγώνα μας για την δωρεάν πρόσβαση στην Δημόσια υγεία όλων των πολιτών χωρίς
αποκλεισμούς.
Γιώργος Βήχας
Dr. Καρδιολόγος, Υπεύθυνος ιατρικής ομάδας Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ)
email dr.vichas@hotmail.com
51 ετών. Σπούδασα ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχω τις ειδικότητες της
Καρδιολογίας και Ομοιοπαθητικής. Εργάζομαι στην μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ
Αγίου Δημητρίου, καθώς και στο ιδιωτικό μου ιατρείο. Τον Δεκέμβριο του 2011 οργάνωσα την δομή και την
λειτουργία του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου με σκοπό την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας σε ανασφάλιστους, άπορους και ανέργους ασθενείς. Παράλληλα με την Ιατρική ασχολούμαι με την
συγγραφή παιδικών θετρικών έργων και παραμυθιών.

Συνεργατική κατανάλωση: Χρησιμοποιώντας το internet για να μοιραστούμε στον πραγματικό
κόσμο

Joe Gebbia (Airbnb): “Την πρώτη δεκαετία του internet, η πρόκληση που αντιμετώπιζαν οι πάροχοι ήταν πως
θα πείσουν τους ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν. Τη δεύτερη δεκαετία, εφόσον συνδεθήκαμε, η πρόκληση
ήταν τι μπορούμε να κάνουμε online. Κι έτσι μοιραστήκαμε υλικό με άλλους ανθρώπους, φωτογραφίες βίντεο
κ.λπ. Στην τρίτη δεκαετία του internet, αυτή την οποία διανύουμε τώρα, η πρόκληση μας είναι, τώρα που
έχουμε αυτή την κρίσιμη μάζα online, πως μπορούμε να διασυνδέσουμε τους ανθρώπους offline, δηλαδή να
μοιράζονται πόρους στον πραγματικό κόσμο”. Οι υπηρεσίες συνεργατικής κατανάλωσης αυξάνονται με
γρήγορους ρυθμούς και καθημερινά. Για κάποιους κίνητρο είναι να μειώσουν τα έξοδά τους, για άλλους η
προστασία του περιβάλλοντος ή η γνωριμία με άλλους ανθρώπους. Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, αυτές οι
υπηρεσίες μας ενεργοποιούν και μας διευκολύνουν να συνδεθούμε με ανθρώπους γύρω μας και αυτό αλλάζει
καθημερινά τις κοινότητές μας προς το καλύτερο.

Δημήτρης Τζώρτζης
εκπρόσωπος της δράσης Sharetribe στην Ελλάδα
email dimitris@sharetribe.com
Ο Δημήτρης Τζώρτζης μεγάλωσε στο Μεσολόγγι και σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όσο ήταν στην Πάτρα βοήθησε να ξεκινήσει το PSpace, το hackerspace της Πάτρας. Το 2010 έμαθε για το P2P Foundation και έτσι απέκτησε το ενδιαφέρον
για τις δομές peer-to-peer. Αυτό τον οδήγησε στην συνεργατική κατανάλωση και έτσι γνωρίστηκε με τους
δημιουργούς του Sharetribe, μιας υπηρεσίας που μας βοηθά να μοιραζόμαστε πόρους στις τοπικές μας
κοινότητες. Μετέφρασε το Sharetribe στα ελληνικά και ξεκίνησε το πρώτο tribe στην Ελλάδα, για το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτό τον καιρό προσπαθεί να διαδώσει στην Ελλάδα το Sharetribe και την ιδέα του
«μοιράζομαι». Επίσης, στο Μεσολόγγι συμμετέχει στην ομάδα Ερωδιοί η οποία έχει αναλάβει την οργάνωση
του «Φαντάσου την πόλη: Μεσολόγγι 2013».

Κινήσεις αυτο-οργάνωσης στην Ελλάδα: δράση Οργάνωση 2.0

Η δράση Οργάνωση 2.0 έχει ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για όσο το δυνατόν περισσότερες
κινήσεις αυτο-οργάνωσης πολιτών σε έναν ιστοχώρο προσβάσιμο από όλους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για
επιπλέον ενημέρωση, συνεργασία, επικοινωνία αλλά και νέες ιδέες αλληλεγγύης και υποστήριξης. Οι κινήσεις
αυτο-οργάνωσης κατηγοριοποιούνται, για λόγους παρουσίασης, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενό τους
και με την γεωγραφική περιοχή δράσης τους. Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα και η πολιτική
λειτουργίας της δράσης Οργάνωση 2.0, με παραδείγματα από το ήδη συγκεντρωμένο πληροφοριακό
περιεχόμενο.
Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου
Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
email erstaiou@media.uoa.gr || organosi20.gr
Η Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου αποφοίτησε το 2007 από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2008 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο London
School of Economics and Political Science (LSE) με δίπλωμα MSc in Communication, Information and
Society. Από τον Απρίλιο του 2009 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του ΕΚΠΑ,
σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Συμμετοχικού Διαδικτύου (web 2.0, social media). Συνεργάζεται
ερευνητικά με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του
Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και τα ενδιαφέροντά της εντοπίζονται στο χώρο των Νέων Μέσων, στο
συμμετοχικό διαδίκτυο και ειδικότερα στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και στις δυνατότητες χρήσης τους από
άτομα, ομάδες και οργανώσεις.

Οργάνωση 2.0 (http://organosi20.gr)
πλατφόρμα για αυτο-οργανωμένα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης

Αντικείμενο της ερευνητικής δράσης Οργάνωση 2.0 αποτελεί η ανάπτυξη
μιας διαδικτυακά προσβάσιμης βάσης δεδομένων για τις κινήσεις
κοινωνικής αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης που αυτο-οργανώνονται στην
Ελλάδα απευθείας από τους ίδιους τους πολίτες. Η βάση δεδομένων αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση των πολιτών και προβολή των
κινήσεων, ενώ προοπτικά θα υποστηριχθεί η συλλογική συζήτηση και
διάδραση για τη δημιουργία νέων ιδεών καθώς και η αποτίμηση της χρήσης
συλλογικών ψηφιακών μέσων (social media) ως πλατφόρμας για την
ανάπτυξη κινήσεων αυτο-οργάνωσης.
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι κινήσεις αυτο-οργάνωσης που καταλογογραφούνται από τη δράση
Οργάνωση 2.0 είναι


να καλύπτουν ένα κενό του κράτους – πρόκειται για κινήσεις με στόχο να παρέχουν υπηρεσίες που θα
μπορούσαν υπό καλύτερες συνθήκες να παρέχονται, ή έστω να υποστηρίζονται, από το κράτος



να πραγματοποιούν δράσεις – οι κινήσεις αυτές δεν μένουν μόνο στη διαμαρτυρία για την κατάσταση και
τις ελλείψεις αλλά αναλαμβάνουν και δράση, πραγματοποιούν εκδηλώσεις, προσφέρουν υπηρεσίες, και η
παρέμβασή τους στα κοινωνικά δρώμενα είναι πρακτική και χειροπιαστή



να μην προχωρούν σε διακρίσεις – στην επιλογή δεν συμπεριλαμβάνονται κινήσεις που προχωρούν σε
οποιουδήποτε είδους διακρίσεις (πολιτικές, θρησκευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες).

Οι κινήσεις αυτο-οργάνωσης είναι διαχωρισμένες ανάλογα με το αντικείμενό τους (ανθρώπινα δικαιώματα,
ιατρεία, φάρμακα, φαγητό, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, ρούχα, εμπόριο παραγωγών, εναλλακτικές
συναλλαγές, ανταλλαγές ειδών, ανταλλαγές υπηρεσιών, μαθήματα, τράπεζες χρόνου, συνεπιβατισμός,
ποδηλατισμός, τέχνη και πολιτισμός, φροντίδα πόλης, φροντίδα φύσης, άλλα θέματα) αλλά και με την
γεωγραφική περιοχή δράσης τους, και μπορούν να βρεθούν από τις αντίστοιχες κατηγορίες και χάρτες της
ιστοσελίδας http://organosi20.gr.
H δράση Οργάνωση 2.0 δεν υιοθετεί, ούτε αξιολογεί, τις ιδέες των κινήσεων αυτο-οργάνωσης που προβάλλει.
H αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνεται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μέσω του μηχανισμού σχολίων και
αξιολόγησης που υπάρχει σε κάθε ανάρτηση.
H δράση Οργάνωση 2.0 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2011 στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας της ΕλένηςΡεβέκκας Στάιου, μέλους της ερευνητικής ομάδας Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή του Εργαστηρίου Νέων
Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ. Επιστημονικά υπεύθυνος της δράσης
Οργάνωση 2.0 είναι ο Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, και συντονιστής για τη δράση ο Δρ. Δημήτρης Γκούσκος,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Για κάθε θέμα σχετικό με την δράση Οργάνωση 2.0
μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@organosi20.gr.

