
Στόχοι της Πανγαία
Η ενημέρωση και προώθηση στην κοινωνία του Venus Project και της οικονομίας βάσει
πόρων.
Απώτερος σκοπός μας είναι η δημιουργία ερευνητικής - πειραματικής πόλης, η οποία θα
λειτουργεί στα πρότυπα του Venus Project.

Τρόπος λειτουργίας
Για την καλύτερη λειτουργία της Πανγαία, έχουν καθοριστεί ομάδες εργασίας με
συγκεκριμένες αρμοδιότητες η κάθε μία. Οι ομάδες εργασίας έχουν καθοριστεί έτσι
έπειτα από συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας. 

Φυσικά και δεν αποτελούν «ευαγγέλιο». Αν υπάρχει οποιαδήποτε άποψη / πρόταση για
κάτι διαφορετικό, με σκοπό να λειτουργούμε καλύτερα, μπορούμε να το συζητήσουμε.
Στην πορεία, θα μπορούσαν να αλλάξουν ορισμένες αρμοδιότητες, να προστεθούν
κάποιες άλλες και γενικά να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους που θα εμπλέκονται στην Πανγαία ως:

➢ Εθελοντές
Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν αλλά δεν μπορούν, για
οποιοδήποτε λόγο, να είναι μαζί μας σε μια πιο μόνιμη βάση. Για τους
εθελοντές μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, με τις
δεξιότητες του καθενός, ώστε να απευθυνόμαστε σε αυτούς όταν
χρειαζόμαστε κάτι συγκεκριμένο. Πιθανόν, για παράδειγμα, να
χρειαστούμε κάποια στιγμή μια παραγωγή ενός video, ή έναν
φωτογράφο, ή κάποιον μηχανικό. Ένας εθελοντής που θα έχει τις
ικανότητες να κάνει τη δουλειά, θα μπορούσε να συνεισφέρει με την
εργασία του μόνο για ένα συγκεκριμένο project χωρίς να συμμετέχει
στον «πυρήνα» της Πανγαία (δηλ. σε κάποια ομάδα εργασίας).

➢ Άνθρωποι που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας της Πανγαία

Οι (προτεινόμενες) ομάδες εργασίας είναι:

Οργανωτική ομάδα

Αρμοδιότητες:
➢ Διαχείριση πόρων (ανθρώπινων, υλικών, οικονομικά)
➢ Γραμματεία
➢ Ταμείο
➢ Χρηματοδότηση (αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης)
➢ Οργάνωση του πλάνου της Πανγαία, σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες ομάδες
➢ Οργάνωση δράσεων και ακτιβιστικών ενεργειών

Στο σημείο αυτό εννοούμε πως όταν αποφασιστεί μια συγκεκριμένη δράση ή
project, η οργανωτική ομάδα θα πρέπει να οργανώσει και να συντονίσει αυτά
που απαιτούνται για την υλοποίηση.
Για παράδειγμα: Όταν υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση θα πρέπει να
ασχοληθούν άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες εργασίας, για δουλειές όπως η
δημιουργία ενός video, πιθανή μετάφραση κειμένων, ανακοίνωση της
εκδήλωσης σε media, internet, κ.ά.
Κάθε project ή δράση πιθανόν να μπορούσε να έχει έναν συντονιστή (υπεύθυνο



για όσο διαρκεί το project), να δημιουργείται ένα γκρουπ ανθρώπων, από
διαφορετικές ομάδες εργασίας, που θα δουλεύει πάνω στο συγκεκριμένο project.

➢ Συναλλαγές με το Δημόσιο (εφορία, κλπ)
➢ Τακτική ενημέρωση προς τα μέλη και τους εθελοντές (απολογισμός)

Ομάδα επικοινωνίας

Αρμοδιότητες:
➢ Σύνδεση με φορείς και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους κοινωφελείς στόχους

(σε συνεργασία με την ομάδα προώθησης)
➢ Επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού (Venus Project, κ.ά.)
➢ Media (TV, ραδιόφωνο, τύπος)
➢ Internet (Social media, blogs, κ.ά.)
➢ Website Πανγαία

Ομάδα εκπαίδευσης

Αρμοδιότητες:
➢ Ενημέρωση του κοινού (ομιλίες, σεμινάρια, διαλέξεις, κ.ά.)

Σεμινάρια θα μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας, πιθανόν και σε τακτική
βάση

➢ Εσωτερική εκπαίδευση (νέα καθώς και παλαιότερα μέλη)
➢ Επαφή με εκπαιδευτικούς φορείς (πανεπιστήμια, κ.ά.)

Ομάδα προώθησης

Αρμοδιότητες:
➢ Σύνδεση με φορείς και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους κοινωφελείς στόχους

(σε συνεργασία με την ομάδα επικοινωνίας)
➢ Προώθηση του βιβλίου του Jacque Fresco (Ό,τι αξίζει δεν κοστίζει)
➢ Επαφή με τεχνικούς και επιστήμονες
➢ Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών

Ομάδα τεχνικής υποστήριξης

Αρμοδιότητες:
➢ Μεταφράσεις (π.χ. κείμενα, υποτιτλισμός video)
➢ Παραγωγή video
➢ Φυλλάδια, banners, προωθητικό υλικό

➔ Προτείνουμε η κάθε ομάδα να έχει έναν υπεύθυνο (συντονιστή), ο οποίος θα
μπορεί να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να μην
επιβαρύνονται μόνο συγκεκριμένα άτομα.

➔ Ο τρόπος επικοινωνίας, συναντήσεων και γενικά λειτουργίας της κάθε ομάδας
μπορεί να καθορίζεται μεταξύ των μελών της.

➔ Σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ μία φορά το μήνα) θα μπορούσαμε να
συναντιόμαστε όλα τα μέλη, με σκοπό την ενημέρωση (απολογισμό) ή κάποια
σοβαρότερα ή έκτακτα θέματα που θα απαιτούν τη συμμετοχή όλων μας.



Άμεσα σχέδια
Δύο από τα σημαντικότερα σχέδια που είχαμε στο άμεσο πρόγραμμά μας, έχουν γίνει ή
πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο.
Το ένα αφορούσε την εύρεση χώρου (γραφεία) σε σημείο με εύκολη πρόσβαση και
χαμηλά λειτουργικά έξοδα.
Το δεύτερο ήταν η επικοινωνία με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το εγχείρημά μας
και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Τα επόμενα βήματά μας, νομίζω πως θα πρέπει να είναι:

➢ Η στελέχωση των ομάδων εργασίας με ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν
➢ Η  τροποποίηση του καταστατικού της Πανγαία, λόγω και των νέων μελών
➢ Η οικονομική μας αυτάρκεια

Αυτή τη στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο και διάφοροι λογαριασμοί) είναι
περίπου 300 € τον μήνα και καλύπτονται από οικονομική συνεισφορά όσων
μελών έχουν τη δυνατότητα. Εννοείται πως όσοι περισσότεροι έχουν δυνατότητα
να συνεισφέρουν οικονομικά, έστω με ένα πολύ μικρό ποσό κάθε μήνα, τόσο
μεγαλύτερες θα είναι οι δυνατότητές μας. Επειδή όμως δεν ξέρουμε για πόσο
χρονικό διάστημα θα αντέχουμε ο καθένας να συνεισφέρει, νομίζω χρειάζεται να
ψάξουμε και για άλλες πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιούμε όλο
και περισσότερα projects.

➢ Θεωρούμε πολύ σημαντική μια καλή ομάδα επικοινωνίας προκειμένου να
επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά τα μηνύματα που θέλουμε να περνάμε στην
κοινωνία. Επίσης να αποκτήσουμε καλύτερη πρόσβαση σε media, blogs, κ.ά.

➢ Να καθορίσουμε ένα πρόγραμμα (πλάνο) με εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με
την Οικονομία βάσει πόρων (Venus Project), τα οποία πιστεύω πως θα μπορούν
να πραγματοποιούνται και στα γραφεία μας.

➢ Να έρθουμε σε επαφή με άλλους φορείς και οργανώσεις, που έχουν παρόμοιους
στόχους με εμάς και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ορισμένες ενέργειες από
κοινού.

Στη συνέχεια, σε βάθος χρόνου και αφού θα έχουμε λύσει τα άμεσα θέματα που
περιγράφω παραπάνω, νομίζω θα είμαστε σε θέση να δούμε και άλλα πράγματα, όπως:

➢ Η διοργάνωση ενός φεστιβάλ για την Οικονομία βάσει πόρων
➢ Η επαφή μας με τεχνικούς και επιστήμονες
➢ Η δημιουργία ενός πλάνου για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να φτάσουμε στη

δημιουργία μιας πειραματικής / ερευνητικής πόλης, που θα λειτουργεί στα
πρότυπα του Venus Project.

.....και άλλα πολλά.

----------------------------

Ό,τι έχω καταγράψει παραπάνω, αποτελούσε μια προσέγγισή μου ως προς τα βήματα
που χρειάζεται να κάνουμε. Είναι κάτι που ήδη έχουμε καταλήξει σε αυτό, αφού το
συζητήσαμε μεταξύ μας ....εννοώ η κλειστή ομάδα των 10-12 ανθρώπων πέρυσι.
Φυσικά και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας.
Όπως και να' χει, πιστεύω πως αν δεν τακτοποιήσουμε τα οργανωτικά μας θέματα και
δεν είναι ξεκάθαρο το πού βαδίζουμε, το πιο πιθανό θα είναι να πελαγοδρομούμε
συνεχώς.

Λεωνίδας Νασιάκος 
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