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English Summary
This deliverable presents the results of the Greek National Citizen Vision
Workshop, held on January 16, 2016, from 8:30 a.m. until 5:30 p.m. at The Met
Hotel’s convention centre located at 48, 26th October Str, 26is Oktovriou,
Thessaloniki 546 27.
The event was moved and completed on the 16th of January where 36
citizens out of 45 invitees partook in the cultivating and developing of a total
of 6 visions. A diverse background was covered similar to that of the national
status, save the majority of female participants to male participants.
The workshop was easily completed as the atmosphere was incredibly
relaxed thus giving all of participants the chance to express themselves. In
two groups it was noted that there were 3 initial raw visions generated which
later were combined. The vast majority had stated that they found the event
enjoyable and would be willing to participate in similar events in the future.
Thematic areas which were discussed at all the tables were the following:
-

-

Climate and environmental issues
o Improved quality of life and planet sustainability
Employment
o Better conditions
Health
o Cure for Cancer
o Improved Birthing Method and Conditions
Civil Rights
o Democracy
o Social solidarity
o justice
o Abolishment of marginalisation, racism, and social exclusion
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Greek Summary :
Το παραδοτέο αυτό εμπεριέχει τα αποτελέσματα της Ημερίδας του Έργου
CIMULACT της Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουάριου, 2016, από
τις 08:30 ως τις 17:30 στο ξενοδοχείο The Met Hotel που βρίσκεται στην 26ης
Οκτωβρίου 48, 546 27 Θεσσαλονίκη.
Η ημερίδα μεταφέρθηκε και ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου όπου 36
πολίτες, από 45 προσκεκλημένους, συμμετείχαν στην καλλιέργεια και στην
ανάπτυξη των 6 οραμάτων. Καλύφθηκε επαρκώς η ποικιλομορφία των
συμμετεχόντων όσον αφορά τα θέματα: εργασία, μόρφωση, και ηλικία. Το
σημείο που υπήρξε μια ανισότητα ήταν στο θέμα του φύλου οπού υπήρξε μια
πλειοψηφία γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς η ατμόσφαιρα ήταν
χαλαρή δίνοντας έτσι σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να
εκφράσουν τις απόψεις τους. Η συντριπτική πλειονότητα δήλωσαν ότι βρήκαν
το γεγονός ευχάριστη και θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες
εκδηλώσεις στο μέλλον.
Θέματα τα οποία συζητήθηκαν σε όλα τα τραπέζια ήταν οι εξής:
-

-

Θέματα κλιματικής και περιβαλλοντικής
o Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιωσιμότητα του πλανήτη
Εργασία
o Καλύτερες συνθήκες εργασίας
Υγεία
o Θεραπεία για τον καρκίνο
o Βελτιωμένη Τοκετού Μέθοδος και Προϋποθέσεις
Πολιτικά δικαιώματα
o Δημοκρατία
o Η κοινωνική αλληλεγγύη
o Η κατάργηση της περιθωριοποίησης, του ρατσισμού, και του
κοινωνικού αποκλεισμού
o Δικαιοσύνη
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Results
The final six visions in English
Vision 1: Humanity - Environment – Justice
The vision for 2050:
- Schools fully equipped with the latest technology. For example, all schools
shall have digital libraries and the ability to host video conference for remote
learning.
- Cities with 'green' areas and energy parks. For example parks for various
sports activities throughout the cities
- Democratic coexistence of all people, regardless of: gender, ethnicity,
appearance, age, etc. Creating spaces for the worship of all religions.
- Providing medical care to all people. Inclusive e.g. economic
- Elimination of fatal diseases e.g. Cancer, the discovery of treatment
- Equitable, that provides a universal legal framework, directly applicable
decisions of justice to all citizens without bias
- Right to work for all people
Images:
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Different from today's life:
- Inadequate school buildings, which do not have suitable equipment (e.g.
PCs)
- Polluting cities, in the absence of green spaces
- Strong presence of racism observed on a global spectrum
- Nonexistent medical system, which is constantly falling apart and exclude
patients based on their economic situation
- Continuous development of the pharmaceutical industry without the curing
of serious and fatal diseases
- Corruption in the courts, as usually economically powerful citizens are
favored.
- Unemployment
Is it desired by all or will there be concerns:
We believe that the vision is universal, and bears no concerns, as all that we
envisioned are positive for mankind. Possibly the only complaints shall arise
from the pharmaceutical industry sales would plummet.
Areas Covered:
- Education
- Justice - fairness
- Environment - Ecology
- Health
- Work

Vision 2: Work - Self-realization and Environment Protection
The vision for 2050:
- The creation of jobs for any discipline one wishes. E.g. direct link
academic / specialized training and labor market
- Periodic training while working. To motivate both employers and
employees in the acquisition of further knowledge and specialization
thus increasing efficiency.
- Treating fears (social ethics) and personal liberation. e.g. people work in
fields they chose as opposed to what society dictates
- Disengagement of the 'ghosts' of the past e.g. future young
generations will be free of errors and false legacies accredited to
previous generations
- Strengthening collective environmental consciousness e.g. wider
application of good environmental practices (recycling, use of
alternative energy sources)
- Sustainable development as the only viable solution e.g. developing
environmentally friendly ethics and implementing them as laws that
manipulate the decisions that govern businesses and organizations.
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Images:

Differences from today’s life:
Nowadays one’s profession is directly related to the labor market needs and
desires. At the same time, education and specific training are the first victims
of cuts in the state budget and companies do not invest in the development
and education of their workers.
In the egocentric society we live in, man as an entity is forced to live under
permanent fear and worries regarding what the future for holds him.
Therefore the appropriate stimuli and conditions that favor our further
development must be given. Indifference and ignorance of risks previous
generations have shown resulted in mortgaging of the future generations
future. Due to the financial crisis and personal problems experienced by
everyone, due to the crisis, the environment has been put on the back
burner. The only way for the human race’s survival of is a collective turning to
alternative forms of energy and sustainable development.
It is desired by all or there will be concerns:
In an ideal world all would agree with our vision as it offers reliable and
realistic solutions to critical issues that endanger us. We believe that there
may be negativity on the part of employers yet it could be countered by
offering incentives to increase overall efficiency of their labor which
subsequently would aid in the development of their businesses.
Issues Covered:
- Labour issues both from the employees side as well as the employers side
- Sustainable development, environmental consciousness and Ethics
- Self-realization
7
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- Unemployment - EMPLOYMENT
- Education
- Development of Specialized Skills

Vision 3: A smooth coexistence of citizens in a secure and "green"
society
The vision for 2050:
Hello!!!!
I'll start telling you my story!
I was born in 2030, my mother wanted to give birth at home with normally
(without a cesarean!), claiming the right to have freedom in childbirth. The
first thing I saw was when I was born was my parents giving me a hug in the
warmth of our home. Mom, always gives us fruits and vegetables grown...
Without pesticides, healthy and organic!!!
... When I reached the age of 6 years old I started school. Every day I went to
school with my bike, I had many cars and buses, only bicycles and skates!
His best friend in my school was Ahmet, we made very friends. We had no
discrimination in our school as we were ALL CHILDREN! Parents weren’t afraid
to let me go to play on the field with the other kids or go to the park.
Aaaah ... we have a lot of parks in our neighborhood, and we ran and we
spent wonderful moments!!
Today in 2050, I realized that every child should grow up in the green and in a
society without discrimination!!
Show images:

8

National Report on Greek National Citizen Vision Workshops (NCV)

Differences from today's life:
 Pressure put on pregnant women urging them to opt for the caesarian
method of child birth = / Choice of the desired birthing method
 Indifference to destruction of the environment = / Protection and
enhancement of natural resources
 Abuse of cars = / use transportation industries (alternative modes of
transport)
 Excessive use of pesticides = / correct use of pesticides, organic farming
 Social Inequality / equality of treatment for all
 Social insecurity - fear = / Feeling of security
Is it desired by all or there will be concerns:
Our vision is desired by the majority of citizens, but there are groups of people
for which our vision will not be fully accepted (e.g. by racists, xenophobes)
Issues covered:
 Environmental Protection
 Greenhouse gas emissions reduction
 Proper use of pesticides
 Alternative ways of traveling
 Increase of urban greenery
 Tackling:
o Xenophobia
o Racism
o Unemployment
o Crime
 Freedom of Choice regarding Childbirth.

Vision 4 : Improving quality of life - a weapon to fight cancer
The vision for 2050:
Cancer is a scourge and affects us all. It is a disease that can strike anywhere,
it has a high mortality rate, and most importantly it does not discriminate and
can affect anyone. It starts by exhausting the afflicted person and
subsequently takes its toll on the environment as a whole.
So in 2050 we envision a world without cancer and new methods to fight this
disease. To ensure this goal is actualised obviously on the one hand highly
specialised people can contribute through research and technology. On the
other hand should we sit around idly waiting for a cure?
WHAT IS OUR ROLE? They say that "prevention is better than the cure” and
therefore it’s imperative that we improve the quality of our lives:
- Healthy lifestyle
- Athleticism
- Better nutrition
- Environmental Protection
- Reducing stress
- Reducing smoking
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Images:

Difference from today's life:
In future it will treat the cancer as opposed to today where very world dies.
Cancer will be prevented and people shall be informed more promptly, there
will be greater access to medicine, thus increasing longevity, health, and the
quality of life shall be enhanced.
Is it desired by all or will there be concerns:
The disease of cancer is "rampant." Many families are often faced with
cancer, and so we believe that all wish for its eradication. The only area of
concern that may perhaps arise relate the effectiveness of treatment and
any potential side effects.
Areas Covered:
- Health
- Viability
- Research & Technology
- Quality of life
- The planet’s conservation

Vision 5: Man in the center of education and attempts of development
The vision for 2050:
Monitoring and proper use of technologies by children. Technology shouldn’t
replace humans. Forests that are burned down should be reforested and not
populated. There should be a sustainable development of tourism based on
respecting each and every place’s unique attributes. Science should focus
on improving our quality of life as opposed to profits.

10

National Report on Greek National Citizen Vision Workshops (NCV)

At school emphasis should be placed on socialization, arts, and practical
knowledge. We should return to books and writing, field trips in nature and not
the mall, healthy organic diets, and children shouldn’t be bombarded by
advertisements.
Images:

Differences from today’s life:
Our visions represent the life we’d like thus everything is different..
Is it desired by all or will there be concerns:
Our visions aren’t wanted by people who want to capitalize and exploit with
no measure, i.e. pharmaceutical industry that cares solely for profits, autoindustry that doesn’t care about the environment, mobile and internet service
providers that aim to trap people in their products and services. It shall not be
desired by people that have an awakened conscience and want humanity
divided.
Areas Covered:
A. We primarily focus on children and their education in order for us to
help improve our potential future society. It is imperative that
responsible, social, and environmentally responsible people are
molded.
B. The development of society, technology, and our economy must be
done in a manner beneficial to mankind. There should be no
development that harms humanity or the environment. We need to
respect and utilize every place’s benefits.
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Vision 6: Five Pillars for human development
The vision for 2050:
Education:
Access to education (e-learning) and lifelong learning. Growing social
conscience defending fulfillment and social cohesion.
Surroundings:
Green thinking and living: environmental awareness through education for a
"green" lifestyle and renewable energy sources
Work:
Working with the aim of progressing essentially human and not just financial
gain. Necessary to eliminate inequalities and labor exploitation of human
resources
Health:
Access to health facilities with medical coverage regardless of economic
background
Research, Innovation & Development:
Investments in all areas that both directly and indirectly affect humans. The
strengthening of regions and sharing of wealth unto substantial sources of
investment.
Images:
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The final six visions in National Language
Τίτλος:

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής - όπλο για την καταπολέμηση του
καρκίνου:
Το όραμα για το 2050:
Ο καρκίνος είναι μια μάστιγα και μας αφορά όλους. Είναι μια ανίατη ασθένεια
και δεν κάνει διακρίσεις. Εξουθενώνει το ίδιο το άτομο που νοσεί και το
ευρύτερο περιβάλλον.
Γι’ αυτό το 2050 οραματίζομαι έναν κόσμο χωρίς καρκίνο με τρόπους ικανούς
να καταπολεμήσουν αυτήν την ασθένεια. Από την μια σε αυτό μπορούν να
συμβάλουν οι καταρτισμένοι άνθρωποι, η έρευνα και η τεχνολογία. Από την
άλλη εμείς θα μείνουμε με δεμένα χεριά;
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΡΟΛΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ; Λένε η «πρόληψη είναι καλύτερη της
θεραπείας» γι’ αυτό και θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας:
-

υγιεινός τρόπος ζωής
αθλητισμό
καλύτερη διατροφή
προστασία του περιβάλλοντος
μείωση του στρες
μείωση του καπνίσματος

Παρουσίαση σε εικόνες:
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Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
Στο μέλλον θα θεραπεύεται ο καρκίνος σε αντίθεση με το σήμερα οπού πολύς
κόσμος πεθαίνει. θα υπάρξει πρόληψη και θα ενημερώνεται ο κόσμος πιο
έγκαιρα, θα υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα, θα ανθίζει η
ευημερία, η υγειά, και θα έχει ενισχυθεί η ποιότητα ζωής.
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
Η ασθένεια του καρκίνου «καλπάζει». Πολλές οικογένειες συχνά έρχονται
αντιμέτωπες με τον καρκίνο, και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι όλοι επιθυμούν την
εξάλειψή του. Ο μόνος τομέας ανησυχίας που μπορεί να προκύψει ίσως
αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας καθώς και τις τυχόν
παρενέργειες.
Κάλυψη θεμάτων:
-

Υγειά
Βιωσιμότητα
Έρευνα & Τεχνολογία
Ποιότητα Ζωής
Προστασία του πλανήτη

Τίτλος:

Ανθρωπισμός – Περιβάλλον - Δικαιοσύνη
Το όραμα για το 2050:
-

-

-

-

Σχολεία πλήρως εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Για
παράδειγμα: όλα τα σχολεία να έχουν ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη δυνατότητα
τηλεδιάσκεψης
Πόλεις με «πράσινες» χώρους και με ενεργειακά πάρκα. Παραδείγματος χάριν
πάρκα με γήπεδά διαφόρων αθλημάτων και δραστηριοτήτων μέσα στις πόλεις
Δημοκρατική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων, χωρίς αποκλεισμούς που
αφορούν: το φύλο, την εθνικότητα, την εμφάνιση, την ηλικία κλπ. Δημιουργία
χώρων για την λατρεία όλων των θρησκειών.
Παροχή Ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς
αποκλεισμούς π.χ. οικονομικούς
Εξάλειψη θανατηφόρων νοσημάτων πχ. Καρκίνος, με την ανακάλυψή της
θεραπευτικής αγωγής
Ισονομία, που να παρέχεται ένα καθολικό νομοθετικό πλαίσιο και να
εφαρμόζονται άμεσα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες
χωρίς μεροληψία
Δικαίωμα εργασίας για όλους τους ανθρώπους
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Παρουσίαση σε εικόνες:

Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
- Ανυπαρξία κατάλληλων σχολικών κτιρίων, τα οποία δε διαθέτουν
κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ)
- Ρυπογόνες πόλεις, με απουσία πράσινων χώρων
- Έντονη παρουσία ρατσισμού που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο
- Ανύπαρκτο ιατρικό σύστημα, που συνεχώς καταρρέει και αποκλείει τους
ασθενείς βάσει οικονομική κατάσταση
- Συνεχής ανάπτυξη φαρμακοβιομηχανικών χωρίς θεραπεία των
σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών
- Διαφθορά στη δικαιοσύνη, αφού συνήθως οι οικονομικά ισχυροί
πολίτες ευνοούνται.
- Ανεργία
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
Πιστεύουμε, ότι το όραμα θα είναι καθολική, χωρίς ανησυχείς, γιατί όλα αυτά
που οραματιζόμαστε είναι θετικά για την ανθρωπότητα. Πιθανότατα η
μοναδική ένσταση να προέρχεται από τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας
καθώς θα βλέπουν τις πωλήσεις τους να πέφτουν.
Κάλυψη θεμάτων:
- Εκπαίδευση
- Δικαιοσύνη – Ισονομία
- Περιβάλλον – Οικολογία
- Υγεία
- Εργασία
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Τίτλος:

Five Pillars for human development
Το όραμα για το 2050:
Εκπαίδευση:
Πρόσβαση στην εκπαίδευση (e-learning) και δια βίου μάθηση. Καλλιέργεια
κοινωνικής συνείδησης προασπίζοντας την ολοκλήρωση του ατόμου και την
κοινωνική συνοχή.
Περιβάλλον:
Green thinking and living: οικολογική συνείδηση μέσα από την εκπαίδευση για
έναν «πράσινο» τρόπο ζωής με ανανεώσιμες μορφές και πήγες ενέργειας
Εργασία:
Εργασία με στόχο την εξέλιξη ουσιαστικά των ανθρώπων και όχι μόνο το
οικονομικό όφελος. Απαραίτητη η εξάλειψη εργασιακών ανισοτήτων και
εκμετάλλευσης του ανθρωπίνου δυναμικού
Υγειά:
Πρόσβαση σε υποδομές υγείας με ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανεξάρτητα
από το οικονομικό υπόβαθρο
Έρευνα, Καινοτομία & Ανάπτυξη:
Επενδύσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν άμεσα κ έμμεσα τον
άνθρωπο. Ενίσχυση της περιφέρειας και μοίρασμα του πλούτου σε
ουσιαστικές πηγές επένδυσής του.
Παρουσίαση σε εικόνες:

17

National Report on Greek National Citizen Vision Workshops (NCV)

Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
Σήμερα αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και
υπηρεσίες. Υπάρχουν όχι μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην
Ευρώπη, άνθρωποι που δεν έχουν στοιχειώδη μόρφωση ή δυνατότητα για
ανώτατη εκπαίδευση.
Παρά τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος αυτές δεν είναι
συλλογικές με αποτέλεσμα την ακραία εκμετάλλευση φυσικών πόρων και την
ανεξέλεγκτη ρύπανση σε αρκετές περιοχές
Όσον αφορά την εργασία παρατηρείται η ακραία εκμετάλλευση του εργατικού
δυναμικού και φυσικά ανεργία, εξοντωτικές υπερωρίες, κ διάκριση στους
μισθούς ανάλογα με την εθνικότητα.
Κοινός παρονομαστής όλων των ανώτερου για την «θεραπεία» τους είναι η
έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη η οποία υπάρχει αλλά δεν είναι επαρκής ή
δεν εστιάζει στις βασκικές παθογένειές.
Το Five Pillars HD στοχεύει σε βασικές ανθρώπινες πτυχές που βελτιώνοντας τες
επιτυγχάνεται η αύξηση του βασικού επίπεδου κ η ευημερία του κοινωνικού
συνόλου.
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
Όχι δεν είναι επιθυμητό από όλους διότι αγγίζει πρακτικές, πολιτικές και επιλογές
από συνιστώσες που έχουν μεγάλη επιρροή και δύναμη.
Κάλυψη θεμάτων:
- Εκπαίδευση
- Περιβάλλον
- Εργασία
- Υγειά
- Έρευνα, Καινοτομία & Ανάπτυξη
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Τίτλος:

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το όραμα για το 2050:
Έλεγχος/ ορθολογική χρήση της τεχνολογίας από παιδιά. Η τεχνολογία να μην
υποκαθιστά την ανθρώπινη επαφή. Οι δασικές εκτάσεις που καίγονται να
αναδασώνονται και να μην χτίζονται. Να υπάρξει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε τόπου. Η επιστήμη να μην έχει μόνο
σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων (ιατρική, φαρμακοβιομηχανίες κ.ά.)
Στα σχολεία να δοθεί έμφαση στην κοινωνικοποίηση ,στις τέχνες, σε πρακτικές
γνώσεις. Επιστροφή στο βιβλίο και στο γράψιμο. Εκδρομές στη φύση και όχι
στα εμπορικά κέντρα. Φυσική διατροφή στα σχολεία. Περιορισμός στην έκθεση
κυρίως των παιδιών στις διαφημίσεις.
Παρουσίαση σε εικόνες:

Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
Τα οράματά μας περιγράφουν τις αλλαγές που θα θέλαμε να συμβούν.
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
Τα οράματά μας δεν θα είναι επιθυμητά από αυτούς που θέλουν να
εκμεταλλευτούν χωρίς μέτρο, π.χ. φαρμακοβιομηχανίες που ενδιαφέρονται
μόνο για τα κέρδη του, αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν ενδιαφέρονται για το
περιβάλλον, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ιντερνέτ που εγκλωβίζουν τους
ανθρώπους μέσα στα προϊόντα τους.
Δεν θα είναι επιθυμητό από αυτούς που δεν θέλουν αφυπνισμένες συνείδησης
και αυτοί που θέλουν τον διχασμό των ανθρώπων
19
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Κάλυψη θεμάτων:
Α. Εστιάζουμε στο άτομο (κυρίως στο παιδί και στην εκπαίδευσή τους για να
βελτιώσουμε την μελλοντική κοινωνία. Είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν
υπεύθυνοι, κοινωνικοποιημένοι άνθρωποι που ακόμη να σέβονται το
περιβάλλον.
Β. Η εξέλιξη της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας να γίνει προς
όφελος των ανθρώπων. Να μην υπάρξει ανάπτυξη εις βάρος του ανθρώπου
ή του περιβάλλοντος. Να σεβαστούμε και να εκμεταλλευτούμε τις ιδιαιτερότητες
κάθε τόπου.
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Τίτλος:
Εργασία –Αυτοπραγμάτωση και Προστασία Περιβάλλοντος
Το όραμα για το 2050:


Ύπαρξη θέσεων εργασία για οποιαδήποτε γνωστικό αντικείμενο επιθυμεί
κανείς. π.χ. άμεση σύνδεση ακαδημαϊκής /τεχνικής εκπαίδευσης και
αγοράς εργασίας



Διαρκής επιμόρφωση παράλληλα με την εργασία πχ. Να δοθούν
κίνητρα τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους ούτως
ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω γνωσιακή εξειδίκευση και αύξηση
αποδοτικότητας.



Κατάρριψη φόβων (κοινωνικό ηθικών ) και προσωπική απελευθέρωση
π.χ. εργασία ανάλογα με τα θέλω του καθενός και όχι τα πρέπει της
κοινωνίας



Απαγκίστρωση από τα ‘φαντάσματα’ του παρελθόντος

π.χ. οι

μελλοντικές νέες γενιές θα είναι απαλλαγμένες από τα σφάλματα και τα
λανθασμένα κληροδοτήματα των προηγούμενων γενεών


Ενίσχυση της συλλογικής περιβαλλοντικής συνείδησης π.χ. ευρύτερη
εφαρμογή καλών περιβαλλοντικών πρακτικών ( ανακύκλωση , χρήση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας )



Αειφόρος ανάπτυξη ως μόνη βιώσιμη λύση π.χ. Ανάπτυξη με σεβασμό
στο περιβάλλον. Ύπαρξη περιβαλλοντικής ηθικής στις αποφάσεις που
διέπουν επιχειρήσεις και οργανισμούς και δημιουργία περιβαλλοντικής
ρήτρας

ανάπτυξης

εφαρμοσμένης

με

τους

Κανόνες

Διεθνούς

Περιβαλλοντικού Δικαίου .
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Παρουσίαση σε εικόνες:

Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
Στην σημερινή εποχή η επιλογή επαγγέλματος είναι σε άμεση συνάρτηση με τις
επιθυμίες –ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα , η παιδεία και
συγκεκριμένα η εκπαίδευση είναι τα πρώτα θύματα περικοπών του κρατικού
προϋπολογισμού και οι εταιρείες δεν επενδύουν στην ανάπτυξη και εκπαίδευση
των εργαζομένων τους.
Στην εγώ κεντρική κοινωνία που ζούμε ο άνθρωπος ως οντότητα είναι
αναγκασμένος να ζει υπό καθεστώς μόνιμου φόβου και άγχους για το τι τον
επιφυλάσσει για το μέλλον. Δεν του δίνονται τα απαραίτητα ερεθίσματα και οι
συνθήκες εκείνες που ευνοούν την περαιτέρω εξέλιξή του. Η αδιαφορία και η
άγνοια κινδύνου που επέδειξαν οι προηγούμενες γενιές καθώς και οι
επιπόλαιες αποφάσεις της σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα από τη μεταπολίτευση
και μετά έχουν υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών τους. Με αφορμή της
οικονομικής κρίσης και τα προσωπικά προβλήματα που βιώνει ο καθένας ως
κατάλοιπα της, το περιβάλλον έχει μπει σε δεύτερη μοίρα . Ο μόνος τρόπος για
την επιβίωση των ανθρώπων στη γη και τη αποφυγή μιας ολοκληρωτικής
περιβαλλοντικής καταστροφής είναι η στροφή σε εναλλακτικές μορφές
ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη .
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
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Σε ένα ιδεατό κόσμο όλοι θα συμφωνούσαν με το όραμά μας, καθώς
προσφέρει αξιόπιστες και ρεαλιστικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που
κοστίζουν την εποχή μας. Πιστεύουμε ότι η πιθανή αρνητικότητα από μέρους
των εργοδοτών θα αντισταθμιστεί μέσω της παροχής κινήτρων με σκοπό την
γενικότερη αύξηση της αποδοτικότητας του εργατικού δυσμικού τους, άρα και
την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
Κάλυψη θεμάτων:
 Εργασιακά –Εργοδοτικά
 Βιώσιμη ανάπτυξη , περιβαλλοντικής Συνείδησης και Ηθικής
 Αυτοπραγμάτωσης
 Ανεργία –Απασχόληση
 Εκπαίδευση
 Ανάπτυξη Ειδικών Δεξιοτήτων
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Τίτλος:

Ομαλή συνύπαρξη πολιτών σε μία ασφαλή και «πράσινη» κοινωνία
Το όραμα για το 2050:
Γεια σας!!!!
Θα ξεκινήσω να σας αφηγούμαι την ιστορία μου!
Γεννήθηκα το 2030 , η μητέρα μου θέλησε να με γεννήσει στο σπίτι υπό
φυσιολογικές συνθήκες( χωρίς καισαρική !), διεκδικώντας το δικαίωμά της να
έχει ελευθερία στην γέννα. Το πρώτο πράγμα που είδα όταν γεννήθηκα ήταν οι
γονείς μου , να με έχουν αγκαλιά μέσα στην ζεστασιά του σπιτικού μας. Η
μαμά, μου έδινε πάντα φρούτα και λαχανικά για να μεγαλώσω.. χωρίς
φυτοφάρμακα, έλεγε, υγιεινά και βιολογικά!!!
…Και έτσι μεγάλωσα και έγινα 6 χρονών . Τότε ξεκίνησα το σχολείο, κάθε μέρα
πήγαινα στο σχολείο με το ποδήλατό μου , δεν είχαμε πολλά αμάξια και
λεωφορεία, μόνο ποδήλατα και πατίνια!
Ο καλύτερός μου φίλος στο σχολείο ήταν ο Αχμέτ, κάναμε πολύ παρέα. Δεν
είχαμε διακρίσεις στο σχολείο μας ήμασταν ΟΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ :D! Οι γονείς δεν
φοβόντουσαν και με άφηναν να πηγαίνω να παίζω στο γήπεδο με τα άλλα
παιδιά και να πηγαίνω στο πάρκο.
Αααα…είχαμε πολλά πάρκα στην γειτονία μας, και τρέχαμε και περνούσαμε
όμορφες στιγμές!!
Σήμερα το 2050, συνειδητοποίησα ότι μεγάλωσα όπως αξίζει σε κάθε παιδί,
μέσα στο πράσινο και σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις!!
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Παρουσίαση σε εικόνες:

Οι διάφορες από την σημερινή ζωή:
 Άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη γυναικά προς ώθηση στην καισαρική
=/ Δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού τοκετού
 Αδιαφορία για την καταστροφή του Περιβάλλοντος =/ Προστασία και
ανάδειξη του φυσικού πλούτου
 Κατάχρηση αυτοκινήτου =/ χρήση ΜΜΜ, ποδηλάτων ( εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης)
 Αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων =/ σωστή χρήση φυτοφαρμάκων,
βιολογικές καλλιέργειες
 Κοινωνική Ανισότητα / ίση αντιμετώπιση όλων
 Κοινωνική ανασφάλεια – φόβος =/ Αίσθηση ασφάλειας
Θα είναι επιθυμητή από όλους ή θα υπάρξουν ανησυχίες:
Το όραμα μας θα είναι επιθυμητό από τη πλειοψηφία των πολιτών , ωστόσο
υπάρχουν ομάδες ατόμων για τις οποίες το όραμά μας δεν θα είναι πλήρως
αποδεκτό (π.χ. ρατσιστές, ξενοφοβικοί)
Κάλυψη θεμάτων:
 Προστασία του Περιβάλλοντος
 Μείωση καυσαερίων
 Σωστή χρήση φυτοφαρμάκων
 Εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης
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 Αύξηση του αστικού πράσινου
 Αντιμετώπιση :


Της ξενοφοβίας



Του ρατσισμού



Της ανεργίας



Της εγκληματικότητας

 Δικαίωμα επιλογής στον Τοκετό.

Raw-visions
Raw Vision 1.1 : Facilitating people’s communication through
technology.
9 votes
Τίτλος:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
Να μην υπάρχει σχολείο χωρίς Η/Υ. Η πρόσβαση στην τεχνολογία για
επιμόρφωση και διασκέδαση των παιδιών να είναι δεδομένο. Να μην χαθεί
όμως η έννοια του παιχνιδιού με την κλασσική έννοια : παίζω με τον φίλο μου
στο σπίτι με τα playmobil.
Η πληροφόρηση μέσω διαδικτύου δεν πρέπει να αντικαταστήσει ακόμη
χειροτέρα να εξαφανίσει την κυκλοφορία του εντύπου τύπου.
Τέλος, ενίσχυση για την εξέλιξη και ανάπτυξη των τεχνολογιών με σκοπό να
υπηρετήσουν τον άνθρωπο και όχι να τον αντικαταστήσει.
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Ναι μεν διευκολύνεται η ζωή μας από τις νέες τεχνολογίες αλλά πρέπει να
διαφυλάξουμε την ανθρώπινη υπόσταση.

Raw Vision 1.2: Environmentally friendly use of energy sources
– 11 votes
Τίτλος: Οικολογική χρήση των ενεργειακών πόρων /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
-

Καλλιέργειες με ελάχιστη κατανάλωση φυσικών πόρων (νερού)
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-

Ολοκληρωτική ρευματοδότηση πόλεων μόνο με τη χρήση ανεμογεννητριών και
φωτοβολταικών μονάδων
Ανάπτυξη ηλεκτρο-κινούμενων οχημάτων τα οποία θα φορτίζονται από
φωτοβολταικές μονάδες ή ανεμογενήτριες.
Πεζοδρόμηση περισσοτέρων οδών με συνέπεια την κίνηση λιγότερων
οχημάτων και περισσοτέρων πεζών, ποδηλάτων, πατινιών κλπ.

Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Γιατί όλα τα προαναφερόμενα συμβάλλουν στη μακροβιότητα του πλανήτη γη,
δηλαδή του «σπιτιού» όλων των ανθρώπων.

Raw Vision 1.3: Equality of rights - equality, Human Rights - Health
– 16 votes
Τίτλος:
Ισονομία – ισότητα, ανθρωπινά δικαιώματα – υγειά
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
Φανταζόμαστε ένα μέλλον με ελπίδα και όραμα για τους νέους με ίσες
ευκαιρείς για όλους και δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία στον πολιτισμό με
δικαιοσύνη στην δημοσιά διοίκηση. Θέλουμε ο άνθρωπος αυτός να φροντίζει
το πώς θα αυτοσυντηρηθεί, που πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, να καλλιεργεί
ιδέες για μία συνύπαρξη χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικών ομάδων, και με
απώτερο σκοπό η ανάπτυξη της τεχνολογίας να υπηρετεί τον άνθρωπο, και όχι
τα συμφέροντα κρατών, τραπεζών, μυστικών οργανώσεων και γενικά της
ολιγαρχίας. Η δημοκρατία που έχει ξεμυτίσει στην εποχή μας πρέπει να μας
απασχολήσει περισσότερο για να η διοικούνται οι κοινωνίες μας από
αρρωστημένα μυαλά, και σάπια πολιτικά συστήματα, που χάρη των
συμφερόντων τους, στερούν την σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων.
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Τα ανωτέρω είναι σημαντικά για όλους τους ανθρώπους γιατί χωρίς ελπίδα ότι
ο κόσμος πρέπει να γίνεται καλύτερος, βαδίζουμε μετά σε άγνωστα μονοπάτια
διαχείρισης της ανθρώπινης ύπαρξης.

Raw Vision 2.1: sustainable development and environmental
conservation
– 19 votes
Τίτλος:
Βιώσιμη ανάπτυξη – προστασία περιβάλλοντος /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
1. θα έχουν αναπτυχθεί μορφές ενέργειας προς την διευκόλυνση της
ανθρωπότητας αλλά θα είναι πολύ ακριβές για να τις αντέξει το απλό
νοικοκυριό, κάτι που αυτόματα συνδέεται με την εύρεση λύσεων στο πρόβλημα
της ανεργίας.
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2. ιδανικά θα έχουν εξαλείψει τα προβλήματα που απειλούν το περιβάλλον και
πυροδοτούν την ασταθή και μη βιώσιμη ανάπτυξη. Ρεαλιστικά, θα είναι στην
ιδιά περίπτωση όπως σήμερα.
3. ισορροπία στα περιβαλλοντική προβλήματα εξάλειψη των καιρικών
φαινομένων. Λειτουργική καθημερινότητα με περιβαλλοντική συνείδηση.
Εργασία & ανάπτυξη με βιώσιμες & αειφόρους όρους.
4. Ύπαρξη υποχρεωτικής περιβαλλοντικής ρήτρας στις επιχειρήσεις, και
εναρμόνιση τους με τις διεθνείς προτάσεις
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Για όλη την ανθρωπότητα!

Raw Vision 2.2: unemployment – personal development – compromise.
– 17 votes
Τίτλος:
Ανεργία – προσωπική ανάπτυξη – συμβιβασμοί /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
-

Να βιοπορίζομαι κάνοντας κάτι που αγαπάω και να με εκφράζει
Δουλειά και όχι δουλεία
Εταιρική ευθηνή για περαιτέρω εξειδίκευση
Βελτίωση πρόσβασης νεών στην εργασία με προγράμματα ανάπτυξης
δεξιοτήτων μαθητείας και εργασιακές εμπειρίας
Ευκαιρίες να ανακαλύψουν οι νέοι τους τομείς που τους ενδιαφέρουν ώστε να
αναπτυχθούν σαν ανθότοποι και επαγγελματίες
Ποιότητα στην εργασία – δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και
αυτοπραγμάτωσης μέσα από την δουλειά
Μείωση των κρατικών κρατήσεων

Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Ανέργους, νέους, πρόσφυγες, εργαζόμενους, ευαίσθητες ομάδες

Raw Vision 3.1: our environment, our life
– 17 votes
Το όραμά σας για ένα επιθυμητό μέλλον έχει ως θέμα:
Το περιβάλλον , η ζωή μας
Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια
Το όραμα μας προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός καλύτερου
περιβάλλοντος που θα προκύψει από την ευαισθητοποίηση των πολιτών . Η
δημιουργία βιώσιμών πόλεων που θα οδηγεί σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο ,
μπορεί να προκύψει από τη νέα νοοτροπία των ανθρώπων , με σεβασμό στη
φύση. Καταρχάς η επίτευξη του οράματος μπορεί να προκύψει με τη σωστή
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διαχείριση των αποβλήτων , την ανακύκλωση και τη σωστή χρήση
φυτοφαρμάκων . Έπειτα , με την περιορισμένη χρήση οχημάτων και τη χρήση
μέσων μαζικής μεταφοράς και ποδηλάτων . Με βάση αυτές τις συνθήκες, θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν «πράσινες πόλεις», που σέβονται τη φύση και
εναρμονίζονται με αυτή.
Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό;
Είναι σημαντικό τόσο για το περιβάλλον , όσο και για τους ανθρώπους που
επιβιώνουν μέσω αυτού.

Raw Vision 3.2: free choice for childbirths
– 7 votes
Το όραμά σας για ένα επιθυμητό μέλλον έχει ως θέμα: : Ελευθερία στην γέννα /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια
Γυναίκες πλήρως ενημερωμένες για την διαδικασία τοκετού με τεκμηριωμένες
πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ελεύθερες να επιλέξουν
το δικό τους πλάνο τοκετού και γιατρούς υποστηρικτές προς τις γυναίκες στο
να στηρίζουν την επιλογή τους και όχι να τρομοκρατούν και να τις καθοδηγούν
σε προγραμματισμένες καισαρικές. Όλοι οι φορείς δημόσιας, ιδιωτικά
νοσοκομεία ΝΑ ΕΊΝΑΙ Babyfriendly και πιστοποιημένα . Ακόμα να καλύπτονται
κάποια έξοδα από το κράτος αν η μαμά επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι της.
Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό;
Το όραμα είναι σημαντικό για τις γυναίκες και ευρύτερα για την κοινωνία , γιατί
είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο πως τα υψηλά ποσοστά καισαρικών
φέρουν προβλήματα υγείας , όπως διαβήτη, καρδιακά νοσήματα και απιδιά με
αυτισμό. Ακόμα οι καισαρικές λόγο του ότι είναι μια επέμβαση δυσκολεύει μια
γυναίκα στη ανάρρωσή της και μπορεί να φέρει προβλήματα μετέπειτα .

Raw Vision 3.3: Increased racism and injustice results in insecurity.
Insecurity is on the rise.
– 12 votes
Το όραμά σας για ένα επιθυμητό μέλλον έχει ως θέμα: : Αυξάνεται ο
ρατσισμός – αδικία -- μειώνεται η ασφάλεια, αυξάνεται η ανασφάλεια. /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια
Η ύπαρξη του ρατσισμού /αδικίας που δέχονται πολλοί άνθρωποί κυρίως της
καταγωγής και της οικονομικής του κατάστασης τους οδηγεί σε συγκεκριμένες
ενέργειες .
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Ένα παράδειγμα :ένας Πακιστανός (ή οποιασδήποτε καταγωγής ή άνεργος)
έρχεται και ζει σε μία χώρα , δέχεται ρατσισμός αντίστοιχα. Αδυνατεί να βρει
θέση εργασίας . Αυτός ο άνθρωπος θα αναγκαστεί να προβεί στην κλοπή για
να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Συνεπώς η ασφάλεια του 3ου ατόμου
μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο ωστόσο έχει να κάνει και με την στάση που
κρατάει το άτομο που δέχεται την αδικία. Αν θα προβεί στην εγκληματική πράξη
ή θα σηκωθεί να φύγει σε άλλη χώρα. Το όραμα είναι λιγότερη
περιθωριοποίηση πολιτών και ομαλή –ασφαλή συμβίωση.
Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό;
Για όλους. ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θέλει να δέχεται τον ρατσισμό και ΟΛΟΙ θέλουμε να
νιώθουμε ασφαλείς στην κοινωνία που ζούμε!!

Raw Vision 4.1: A higher quality of life for all and a sustainable planet
– 16 votes
Τίτλος: Ποιότητα ζωής για όλους και βιωσιμότητα για το πλανήτη /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
-

Εξάλειψη κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων
Χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και φυλετικές διακρίσεις
Ίση εκπαίδευση για όλους και δια βίου μάθηση
Προσαρμογή και διαμόρφωση στις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλει η
κοινωνία
Σεβασμός στο περιβάλλον
Σωστή χρήση πηγών ενέργειας
Πρόσβαση σε πολιτισμό, αθλητισμό και ψυχαγωγία
Βασικά αγαθά (νερό / διατροφή / σπίτι) ελεύθερα για όλους

Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Το όραμα αυτό είναι σημαντικό για την επιβίωση του πλανήτη και την διαβίωση
των πολίτων σε αυτό.

Raw Vision 4.2: A cancer-free world!!!
– 20 votes
Τίτλος: Ένας κόσμος χωρίς καρκίνο!!!!
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
Στις μέρες μας, μία από τις κυριότερες απειλές για την ζωή του ανθρώπου είναι
ο καρκίνος. Ο καρκίνος «χτυπά» όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.
Εξουθενώνει τόσο το ίδιο το άτομο που νοσεί όσο και το ευρύτερο του
περιβάλλον. Το όραμα για έναν κόσμο χωρίς καρκίνο θα πραγματοποιηθεί με
την ατομική συμβολή συλλογική προσπάθεια όλων!
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Γιατί είναι μια ασθένεια μάστιγα που αφορά όλη την ανθρωπότητα.
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Raw Vision 5.1: evolution focused on mankind and the environment.
– 19 votes
Το όραμά σας για ένα επιθυμητό μέλλον έχει ως θέμα:
Εξέλιξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια
Σεβασμός στον άνθρωπο . Η τεχνολογική εξέλιξη να υπηρετεί την ανθρώπινη
φύση – τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Όχι τις τεχνητές ανάγκες. Να
βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της απαίτησης για ανάπτυξη και αυτής για
προστασία του περιβάλλοντος. Να υπάρξουν όρια στον καταναλωτισμό. Η
εξέλιξη να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε
τόπου (κλίμα, δυνατότητες, παράδοση κλπ.)
Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό;
Για την ποιότητα ζωής και για την ανάγκη για διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος

Raw Vision 5.2: Training and education focused on man and a better
society
– 17 votes
Το όραμά σας για ένα επιθυμητό μέλλον έχει ως θέμα:
Διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο για μία καλύτερη
κοινωνία /
Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια
Ωφέλιμες αλλαγές από «μέσα» (από τον κάθε άνθρωπο) προς τα «έξω» (προς
την κοινωνία). Εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και
όχι τις ανάγκες για πρόσληψη τεχνικών ή άλλων γνώσεων. Στόχοι:
Α. Η καλλιέργεια
Β. Η γνωριμία των ανθρώπων μεταξύ τους
Γ. Λιγότερες διακρίσεις (οικονομικές, θρησκευτικές, φυλετικές)
Δ. Σεβασμός στο περιβάλλον και στα ζώα (κατοικίδια, οικόσιτα, παραγωγής,
άγρια)
Είναι σημαντικό η εκπαίδευση να οδηγεί στη δημιουργία υπευθύνων
ανθρώπων - πολιτών. Αυτό θα βοηθήσει στη συνεργασία των ανθρώπων θα
υπάρχουν καλύτερες σχέσεις και λιγότερες εντάσεις (μεταξύ των λαών )
Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό;
Είναι σημαντικό για την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Είναι
καθοριστικό για το μέλλον .

Raw Vision 6.1: European Completion
– 18 votes
Τίτλος: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση:
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
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Το μέλλον και βιοτικό επίπεδο των πολίτων σε 30-40 χρόνια θα είναι καλύτερα
μέσω της Ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
βέλτιστες παροχές σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας: υγειά,
Εκπαίδευση, εργασία, έρευνα & ανάπτυξη.
Ξεκινώντας από την βελτίωση της εκπαίδευσης , επιτυγχάνοντας
αποτελεσματική δια βίου μάθηση με ανοιχτά πανεπιστήμια και e-learning από
τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, εξάλειψη των ανισοτήτων και επένδυση σε έρευνα και
ανάπτυξη με διάχυση των αποτελεσμάτων παντού. Βέλτιστες πρακτικές και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Περιφερειακή ανάπτυξης, καταπολέμηση ανισοτήτων και ευρωπαϊκή ομπρελά
κανονισμών για την προστασία των εργαζομένων.
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Για όλους τους πολίτες, παγκοσμίως, καθώς το μοντέλο της Ε.Ε. δοκιμάζεται
και πλέον αμφισβητείται ανοιχτά από πολλούς που σημαίνει πως αν αποτύχει η
εσωστρέφεια θα είναι πλέον δεδομένα με οικονομικές, κοινωνικές και πολίτικες
συνέπειες.

Raw Vision 6.2: Green Thinking and Living
– 18 votes
Τίτλος:
Πως φαντάζεσαι το μέλλον:
Το περιβάλλον αποτελεί το #1 πρόβλημα της Ευρώπης και ολοκλήρου του
πλανήτη. Οι πολίτες πρέπει να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση
διοχετεύοντάς στην καθημερινή τους ζωή. Ο δρόμος προς τον «πράσινο»
τρόπο ζωής ξεκινάει από τον κάθε πολίτη και την μικρή κοινωνία, την κάθε
πόλη, χώρα ξεχωριστά και το σύνολο των κρατών στη μεγάλη εικόνα. Η
μόρφωση και η εκπαίδευση είναι η βάση για ορθολογική σκέψη και
αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
εξοικονόμηση τους, η εκμετάλλευση τους και η εξέλιξη τους υποστηρίζονται
πλήρως από την τεχνολογική εξέλιξη και την τεχνογνωσία με παρονομαστή την
εφαρμογή τος από τους πολίτες και τις ομάδες πολίτων. Οι πράσινες πόλεις
είναι η απόδειξη της εφαρμογές αυτής και επιμέρους στοιχεία τους είναι η
μείωσή των οικιακών απορριμμάτων, η μείωση βλαβερών αερίων, οικολογικές
μορφές και πήγες ενέργειας, ενεργειακές κατοικίες. Άμεσα αποτελέσματα:
αύξηση βιοτικού επιπέδου, προστασία περιβάλλοντος, σεβασμό του πολίτη για
τον πλανήτη.
Γιατί και για ποιους είναι σημαντικό:
Το περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων εξαρτάται από τον κάθε
πολίτη χωριστά και τη δράση του. Η οικολογική συνείδηση αποτελεί τη βάση
στη λύση του προβλήματος.
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Participant data
Country:

Greece

General information:
45
Number of citizens registered for the workshop:
45
Number of citizens selected to participate in the workshop:
36
Number of citizens that participated in the workshop :

Gender:
Number of participating citizens that are
women:

25

Men:

11

Age:
Number of participating citizens in the age group
8
18-25
12
26-35
9
36-45
4
46-50
2
50+
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Geographical zone:
Number of participants who lives in the city

25

Number of participants who lives in the rural zones

11

Educational level:
Grade school (first five years):

1

Completed High School:

4

Trade School:

3

Bachelor’s Degree or Equivalent:

14

Master’s Degree

13

Ph. D or Ph.D. Candidate:

1

Occupation:
Unemployed

5

Retired

3

Service Industry

5

Retail

1

Health sector

1

Military

2

Education

6

Civil Engineer

2

Accountant

1
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Secretary

2

Stay-at-home-Mom

2

Student

3

Transport Broker

1

IT sector

1

Construction

1

Criteria of national relevance:
Minority

6

Major Religion

26

Outside Major Religion

8
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