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Η ενεργή πολιτειότητα στην Ελλάδα είναι εφικτή - εξυπηρετεί την νεολαία,
την αειφόρο ανάπτυξη, και τις κοινότητες σε ανάγκη.

 
Η Ecogenia είναι η οργάνωση που κάνει πραγματικότητα τον στόχο αυτό.
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Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε τον πρώτο απολογισμό του προγράμματός μας.
Αύτη η έκθεση αντίκτυπου του προγράμματος αντιπροσωπεύει τα αναφέρεται στα
πρώτα βήματα προς την προσφορά ενός Ελληνικού προγράμματος ενεργής
πολιτειότητας. Μετά από δύο έτη προετοιμασίας, ολοκληρώσαμε με επιτυχία το αρχικό
πιλοτικό πρόγραμμα από 2 Μάϊου έως 1 Ιουλίου 2022.

Τα μέλη της ομάδας μας πέρασαν δέκα εβδομάδες αναβιώνοντας ένα δίκτυο
μονοπατιών με σκοπό να συνδέσουν δύο χωριά στην Δωρίδα και συνεργάστηκαν με την
τοπική κοινότητα για να αναπτύξουν μια στρατηγική οικοτουρισμού για την περιοχή.

Διαβάζοντας περισσότερα για τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος,
σας προσκαλούμε να φαντασθείτε τα πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα της
προσπάθειας όταν θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και θα επεκταθεί από ένα πρόγραμμα
δέκα εβδομάδων σε μία λειτουργική υπηρεσία 6-10 μηνών

ΟΡΑΜΑ
Η ανάδειξη μία γενιάς που
θα δημιουργήσει ένα
ανθεκτικό και δίκαιο
μέλλον.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η κινητοποίηση της
νεολαίας μέσω της
ενεργούς πολιτειότητας
για να επιταχυνθεί η
βιώσιμη ανάπτυξη στην
Ελλάδα

7
Συμμετέχοντα

Μέλη

1.575
Ώρες Εργασίας &
Προσφοράς

200
Άτομα Επηρεάστηκαν 

Θετικά 
 

Ώρες 
Εκπαίδευσης

85 5.5 χλμ
Διανοιγμένων 
Μονοπατιών

Στο πιλοτικό μας πρόγραμμα δώσαμε προτεραιότητα στον οικοτουρισμό ως θέμα 
 λόγω της σπουδαιότητας του για την Ελληνική Οικονομία και το Περιβάλλον. Η
τουριστική βιομηχανία αποτελεί το 20% του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα για την
ομάδα στόχου (18-30 ετών) και αφορά το 18% του ΑΕΠ της χώρας. 

Από την αρχή η δέσμευσή μας ήταν να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη, που είχε
ταυτοποιηθεί από την τοπική κοινότητα και να εργαστούμε σε περιθωριοποιημένα
μέρη της Ελλάδας. Aντλήσαμε πληροφορίες από τους συμβούλους μας και το δίκτυο
μας και έτσι η περιοχή της βόρειας Δωρίδας- μία ορεινή Νομαρχία με 18 χωριά-
αναδύθηκε σαν μία βιώσιμη τοποθεσία με προοπτική για εξέλιξη. 

Η Δωρίδα έχει πλούτο σε βιοποικιλότητα και έχει στρατηγική σημασία διότι το
φράγμα του Μόρνου εφοδιάζει την περιοχή της Αττικής με νερό. Τα δύο χωριά στα
οποία εργαστήκαμε, το Αλποχώρι και Ζοριάνο, έχουν ως σύνολο όχι περισσότερους
από 30 μόνιμους κατοίκους και μέχρι 250 επισκέπτες το καλοκαίρι. Μόνο το
Αλποχώρι έχει λειτουργικούς ξενώνες και ο Ζοριάνος έχει ένα σχολείο που η
κοινότητα ελπίζει να ανακαινίσει. Το δίκτυο των μονοπατιών που αναβιώσαμε
αποτελούσε το μέσο και τη γραμμή επιβίωσης της κοινότητας. 

ΣΤΟΧΟΣ
Να καταστούμε μία εθνική
περιβαλλοντική ενότητα
όπου εκατομμύρια νέοι
Έλληνες θα αναδείξουν την
δύναμη της γενιάς τους.  

Highlights Προγράμματος

Η δυνατότητα για Οικοτουρισμό στην Δωρίδα



Τα πρώτα μέλη της Ecogenia
 Γνωρίστε τους πρωτοπόρους.

Αυτή η ομάδα των επτά είναι οι πρώτοι στην γενιά τους, που είπαν “Ναι” στην ενεργή πολιτειότητα.
 

Φίλλιπος
Βιολογία &

Περιβαλλοντικές
Σπουδές, Αθήνα

 

Φιλοθέη
Γεωγραφία &

Περιβαλλοντικές
Σπουδές, Αθήνα

 

Βαγγέλης
Κουρέας & Εθελοντής

Πυροσβέστης,
Ναύπακτος

Πελαγία 
Χορός & Φυσική,

Σπάρτη
 

Αλεξάνδρα
Φωτογραφία &

οπτικοακουστικά
μέσα, Ιωάννινα

 

Παναγιώτα
Ψυχολογία & Έρευνα,

Ιωάννινα 
 

Βαρβάρα 
Επιχειρηματικότητα

& Αειφορία, 
Αθήνα

 

€458 
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Μηνιαίο επίδομα
(με παροχή στέγης)

10
Εξατομικευμένα

σεμινάρια εκπαίδευσης
 

7
 Hμέρες επαγγελματικής

κατάρτισης

16
Ομιλητές

 

Τα μέλη έμαθαν κάτι καινούργιο κατά την διάρκεια των ημερών επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 80%.
 

Αποκτηθείσες γνώσεις Θέματα
Οικοτουρισμός

Πρώτες Βοήθειες & Ασφάλεια Εργαλείων

Κατασκευή μονοπατιών

Πολιτειότητα της ΕΕ: Συμμετοχή των Πολιτών

Διαχείριση & εκτέλεση έργων

Δεδομένα: Κλιματική Επιστήμη, Μέθοδοι & Ανάλυση

Πολιτιστική κληρονομιά: Πρακτικές και μέθοδοι
για τη διατήρηση της κοινότητας

Σχεδιασμός ημερίδας εθελοντών

Επαγγελματική σταδιοδρομία: Βιογραφικά,
LinkedIn, ολοκλήρωση επιμορφωτικών
συνεντεύξεων 

"Κάθε στιγμή που περνάμε εδώ, μαθαίνουμε κάτι καινούργιο. Μας αλλάζει με κάποιο τρόπο". - Παναγιώτα
 

"Αυτό το πρόγραμμα φέρνει τη δράση σε άλλο επίπεδο. Το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες μου!" - Βαρβάρα
 

Επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής,
ηλικίας, πολιτικών πεποιθήσεων

Εμπειρία κοινοβιακής συμβίωσης

Τεχνικές δεξιότητες: κατασκευή και σήμανση μονοπατιών,
χρήση και συντήρηση εργαλείων, πρώτες βοήθειες, ασφάλεια
στην άγρια φύση

Μη-τεχνικές δεξιότητες: διαχείριση χρόνου, δημόσια ομιλία,
συμβιβασμός, υπομονή, υπευθυνότητα

Επικοινωνία: διεξαγωγή ερευνών και συνεντεύξεων,
λειτουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προετοιμασία
εκθέσεων δεδομένων

Οργάνωση και εκτέλεση εκδηλώσεων

Γνώση των SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών) , της συμμετοχής στα κοινά και του οικοτουρισμού (με
πιστοποιητικό)

Εργασία σε ομάδα

Βιώσιμη ανάπτυξη και ESG στην Ελλάδα

100% ... πιστεύουν ότι η Ecogenia τους επηρέασε θετικά προσωπικά και ως πολίτες

... θα δραστηριοποιηθούν για θέματα που επηρεάζουν θετικά την κοινωνία μετά από αυτό το πρόγραμμα

...  θεώρησαν ότι έμαθαν σημαντικά πράγματα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον οικοτουρισμό

... αισθάνθηκαν ενημερωμένοι για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στις
κοινότητες των μελών της ομάδας

των μελών της ομάδας
 



 

Η αποκατάσταση ενός δικτύου μονοπατιών μήκους 60 χιλιομέτρων και η αναζωογόνηση του οικοτουρισμού και της
οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν προτεραιότητα για την κοινότητα της Δωρίδος εδώ και δεκαετίες. Η πρόκληση

ήταν να συγκεντρωθούν οι πόροι και οι δυνατότητες για να γίνει αυτό. Με τον εντοπισμό αυτών των αναγκών, το έργο μας
εξυπηρετεί την αντιμετώπιση των αιτημάτων και την πραγματοποίηση των πρώτων βημάτων για την υλοποίηση του

οράματος των ντόπιων για την περιοχή τους.
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Ανοίγοντας το δρόμο για τον οικοτουρισμό
 

7
Μονοπάτια

 

5.5 χλμ
Αναζωογόνηση

Γέφυρες
ανακατασκευάστηκαν

 

1

2

"Ήρθα εδώ περιμένοντας να κατασκευάσω απλώς μονοπάτια, αλλά σύντομα συνειδητοποίησα ότι ο αντίκτυπος είναι
μεγαλύτερος από ό,τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας μας είπε ότι είχε πολλά χρόνια να
ακούσει γέλιο στο χωριό εκτός των περιόδων των διακοπών και είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτές τις
προσπάθειες." - Φίλιππος

ρέμα ανακατευθύνθηκε
& καθαρίστηκε

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις που επισημάνθηκαν παραπάνω,
προσεγγίσαμε επιπλέον 150 άτομα και ενταχθήκαμε στην κοινότητα
εκτός του έργου που επιτελέστηκε από τις ομάδες.

Οι ομάδες προσέφεραν και με άλλους τρόπους:

 "Η ecogenia έδωσε μια ανάπτυξη στην περιοχή, μας έφερε πολλά χρόνια πίσω ανοίγοντας ιστορικά μονοπάτια τα οποία ήταν
η ζωή της περιοχής." - Γιώργος Νικολόπουλος, Σύλλογος "Ζοριανό"

Με δική τους πρωτοβουλία, η ομάδα μας οργάνωσε μια ημέρα
εθελοντισμού, την οποία διοργάνωσαν σε μία από τις ημέρες που δεν
εργαζόντουσαν. Οι ντόπιοι συμμετείχαν και η ομάδα εξασφάλισε μια
δωρεά σε είδος για σνακ.

Ανακαινίστηκε η δημόσια πλατεία που ήταν ιστορικά
σημαντική για την κοινότητα

Βάφτηκαν και ανακαινίστηκαν τα δημόσια παγκάκια και     
 το κιόσκι
Καθαρίστηκε το συντριβάνι της πλατείας και
τοποθετήθηκαν εκ νέου κούνιες

Αντίκτυπος στην Κοινότητα & το Περιβάλλον

"Η ομάδα άφησε μια πολύ καλή εντύπωση και έδωσε ζωντάνια
στο χωριό."  - Τάκης Βρούμας, ιδιοκτήτης ταβέρνας 

100% ... εξέφρασαν αλλαγή γνώμης σχετικά με το πόσο
συμμετέχει η νέα γενιά στην κοινότητά τους 
... είναι ενθουσιασμένοι που η Ecogenia θα
επιστρέψει με μια νέα ομάδα το επόμενο έτος

των μελών της κοινότητας
 

50
Μέλη της κοινότητας

εξυπηρετήθηκαν
 

1
ημέρα εθελοντισμού για
την αποκατάσταση του

πάρκου
 

Αναζωογόνησαν τον ξενώνα
Άρχισαν τον συνεχή καθαρισμό σκουπιδιών στο χωριό
Έμαθαν για την περιοχή μέσω επισκέψεων σε βοτανικούς κήπους
άλλων χωριών

Τα μέλη της κοινότητας συμμετείχαν στην κατασκευή μονοπατιών
και πήραν μέρος σε εκπαιδεύσεις για τον οικοτουρισμό και την
πολιτιστική κληρονομιά.

"H Ecogenia με τον τρόπο της μας δείχνει τον δρόμο για να ακολουθήσουμε." Μάκης Ηλιόπουλος, Ιδιοκτήτης Ταβέρνας  



Η δέσμευσή μας προς την Δωρίδα

Αυτός ο αντίκτυπος δεν θα ήταν εφικτός χωρίς τη γενναιόδωρη υποστήριξη από
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/ecogeniaorg

/ecogenia.gr

www.ecogenia.org

/ecogenia.org

/ecogenia

Γίνετε μέρος του ταξιδιού μας για την οικοδόμηση της κλιματικής οργάνωσης
της Ελλάδας.

 Ελάτε μαζί μας για τα επόμενα 100 χιλιόμετρα.
 

Το μονοπάτι του Μέλλοντος
 

Μείνετε σε επαφή!
 

info@ecogenia.org

Πεζοπορήστε στα μονοπάτια μας!

Για να διατηρήσουμε τη δυναμική και να θέσουμε τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη δέσμευση, θα
επιστρέψουμε στη Δωρίδα την άνοιξη του 2023 για τη δεύτερη πιλοτική μας δράση. Θα
φέρουμε μια άλλη ομάδα 10 διαφορετικών νέων Ελλήνων στα βουνά για 10 εβδομάδες, για να
αναζωογονήσουμε ένα άλλο τμήμα του δικτύου μονοπατιών. 

Ήδη συνεργαζόμαστε με ειδικούς για την οργάνωση του επόμενου έτους εκπαίδευσης σε
θέματα οικοτουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και με αναγνωρισμένους σε
εθνικό επίπεδο οργανισμούς κατασκευής μονοπατιών. Μας έχουν επίσης ζητήσει τρία
γειτονικά χωριά της περιοχής να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας στον τόπο τους.

Το φετινό πιλοτικό πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Αναρτήσαμε φυλλάδια σε όλη την περιοχή
για να έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες στους χάρτες των μονοπατιών και να μάθουν για το
έργο μας. Η Ecogenia θα εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της περιοχής για την αειφόρο ανάπτυξη
τον Αύγουστο του 2022.

Αφού εφαρμόσουμε τα διδάγματα από αυτά τα 2 πιλοτικά προγράμματα, θα επεκταθούμε το
2024 για να τρέξουμε ένα πρόγραμμα 4 μηνών με 10-20 συμμετέχοντα μέλη. Οι φετινές
ομάδες έχουν εντοπίσει οικοτουριστικά έργα που θα μας επιτρέψουν να συνεργαστούμε με
την κοινότητα για τα επόμενα χρόνια.

Είμαστε συγκινημένοι με αυτό που αντιπροσωπεύει αυτός ο απολογισμός του έργου μας και
του πιλοτικού προγράμματος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε αυτή τη δυναμική
ορμή, ώστε μια μέρα όχι μόνο επτά, αλλά εκατομμύρια νέοι Έλληνες να επωφεληθούν από τη
διδακτική και μοναδική εμπειρία της ενεργής πολιτειότητας.

100% ... είναι ευχαριστημένοι που ολοκλήρωσαν ένα δίμηνο με την Ecogenia

... θα συμμετείχαν σε άλλη θητεία υπηρεσίας της Ecogenia

... θα συνιστούσαν την Ecogenia σε ένα φίλο

... θα ήθελαν να δουν ένα πρόγραμμα της Ecogenia στην κοινότητά τους
 των μελών της ομάδας

 

https://www.raycap.com/
https://goodmove-initiatives.org/
https://www.helidonifoundation.org/
https://www.linkedin.com/company/ecogeniaorg/
https://www.instagram.com/ecogenia.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCJ6ajRj_4GG0CMaRSRbtIng/featured
https://www.facebook.com/ecogenia.org/
https://ecogenia.org/
https://www.linkedin.com/company/ecogeniaorg/
https://www.instagram.com/ecogenia.gr/
https://ecogenia.org/
https://www.facebook.com/ecogenia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCJ6ajRj_4GG0CMaRSRbtIng/featured
https://www.google.com/maps/d/u/3/viewer?mid=1wZpde9aSEtz40OSZAe9aVVZBlosMoDI&ll=38.56379701564051%2C22.023514034566904&z=15

