
Η Ecotopia Biketour είναι μία οικολογική «αυτοσχέδια» κινητή
κοινότητα η οποία εξασκεί μορφές ακτιβισμού, εναλλακτικούς
τρόπους οργάνωσης και αειφορικής διαβίωσης σε διάφορες
περιοχές της Ευρώπης.
Η Biketour είναι ανοιχτή σε όποιονδήποτε ενδιαφέρεται για
αυτοσχέδιες κατασκευές, ακτιβισμό, για το περιβάλλον, για την
κοινοτική διαβίωση, και για τη βιωματική μάθηση μέσα από
διαφορετικούς πολιτισμούς, μέσα από τις προκλήσεις που
προσφέρει η ζωή, και μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων.
Όταν βρισκόμαστε στο δρόμο μοιραζόμαστε δεξιότητες, εξασκούμε
τη συναίνεση, και δρούμε κοινοτικά για να δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον άτυπης, μη ιεραρχικής, βιωματικής μάθησης.
Μαγειρεύουμε ντόπια φαγητά χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο
rocket stove (ψηστιέρα από τούβλα ή ντενεκέδες) και κουβαλάμε τα
πάντα σε ποδήλατα και τρέηλερ. Είμαστε μία εξελισσόμενη
συνειδητή κοινότητα!
Επισκεπτόμαστε εγχειρήματα που ασχολούνται με την αυτάρκεια,
την κοινοτική διαβίωση με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, την
ποδηλασία, τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ακτιβισμό,
προκειμένου να διδαχθούμε από αυτούς και να μοιραστούμε ιδέες ,
με αντάλλαγμα τη βοήθειά μας. Αν γνωρίζετε κάποιο τέτοιο
εγχείρημα, που θα μπορούσε να μας φιλοξενήσει, παρακαλούμε
ενημερώστε μας!

Από 10 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβριού η Ecotopia Biketour θα
ποδηλατεί στη νότια Βαλκανική: Σόφια  Νις  Πρίστινα  Σκόπια
 Θεσσαλονίκη  Χαλκιδική  Εύβοια  Αθήνα
Ελάτε μαζί μας!
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