Τι χρειάζεται να γνωρίζουν
όσοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στο «Eν Oίκω» του 2017
παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω ...

Α. Γενικά
Η συνάντηση «Eν Oίκω» είναι μία ετήσια γιορτή που στόχο έχει την αφύπνιση και ενημέρωση σε
θέματα οικολογίας, οικοτεχνίας, τοπικής οικονομίας και αυτοδιαχείρισης της καθημερινής ζωής,
με βιώσιμο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα έρθουμε σε άμεση επαφή με ανθρώπους
που με δημιουργικό τρόπο θα μοιραστούν την πολύτιμη γνώση τους μέσα από συζητήσεις,
εργαστήρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις και προβολές.
Βασιζόμαστε στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στη δέσμευση του κάθε συμμετέχοντος στις αρχές
που προβάλλει η συνάντηση «Eν Oίκω». Δε ζητάμε πιστοποιήσεις. Είναι ο λόγος, η εντιμότητα,
η στάση του καθενός και η ομότιμη συνεργασία με τους συνοδοιπόρους του.
Η οικογένεια του «Eν Oίκω» αποτελείται από άτομα και ομάδες που ζουν εφαρμόζοντας
έμπρακτα την οικολογική συνείδηση. Σκοπός μας είναι να προάγουμε αυτή τη στάση ζωής εκ
των έσω.
Οι αποφάσεις παίρνονται μέσω ανοιχτών συνελεύσεων και όλες οι εργασίες γίνονται εθελοντικά.

Β. Αιτήσεις
Το «Eν Oίκω» του 2017 θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 20 Ιουλίου έως και την Κυριακή 23
Ιουλίου.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής σου λήγει την Κυριακή 18 Ιουνίου. Μπορείς
να υποβάλλεις την αίτησή σου είτε ηλεκτρονικά [1], είτε να την παραλάβεις σε έντυπη μορφή
από τον πολυχώρο Da [2] και να την επιστρέψεις στον ίδιο χώρο. Στην αίτηση θα πρέπει να
περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό των προϊόντων και του πάγκου έκθεσης. Στην περίπτωση
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σου, παρακαλούμε στείλε μας τις φωτογραφίες μέσω
e-mail.
Μόλις στείλεις την αίτησή σου επικοινώνησε μαζί μας (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά, μέσω
e-mail) για να επιβεβαιώσεις ότι την έχουμε παραλάβει και ν' αποφευχθούν τυχόν λάθη και
παραλείψεις. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε άμεσα στην αίτησή σου ώστε να γνωρίζεις
από νωρίς εάν έχει γίνει δεκτή. Αν δεν έρθουμε σε επαφή μαζί σου μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιούνη,

παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας, ώστε να σε ενημερώσουμε για το αν εγκρίθηκε ή όχι η
συμμετοχή σου.

Γ. Όροι συμμετοχής
Στη φετινή συνάντηση βασική προϋπόθεση είναι όπως και τις προηγούμενες χρονιές ο κάθε
συμμετέχων να οργανώσει και να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα εργαστήριο/σεμινάριο
μεταδίδοντας τις γνώσεις του στο κοινό. Ο κάθε εκθέτης έχει δικαίωμα να επιλέξει μία θεματική
ενότητα έκθεσης και παρουσίασης από τις παρακάτω:
1. Πρακτική Οικολογία
καλλιεργητές, ομάδες φυσικής δόμησης, αυτονομία στην ενέργεια, μεταποίηση κλπ.
2. Θεραπευτικό Χωριό
πρακτική θεραπεία (βοτανοθεραπεία, τεχνικές μάλαξης, παραδοσιακές τεχνικές
θεραπείας και αυτογνωσίας κλπ.) και θεραπευτικά σκευάσματα (βότανα, αλοιφές,
κρέμες, λάδια, σαπούνια κλπ.)
3. Χωριό Χειροτεχνίας
(κοσμήματα, χειροτεχνίες κεραμικά κλπ.)
4. Μουσικό Χωριό
(οργανοποιοί, οργανοπαίχτες, μουσικοί, ηχολήπτες κλπ.)
5. Παιδικό Χωριό
(θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο κλπ.)
6. Χωριό Ενημέρωσης
(κινήματα, εγχειρήματα, ομάδες, πρωτοβουλίες κλπ.)
Σε περίπτωση που επιθυμείς να συμμετέχεις σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω
θεματικές ενότητες, τότε θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσεις όλες τις αντίστοιχες αιτήσεις.
Η συνέλευση του Εν Οίκω θα εξετάσει τις αιτήσεις σου ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που συμμετέχεις σε ομάδα με νομική (π.χ. συνεταιρισμό, κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση - Κοιν.Σ.Επ., σωματείο κλπ.) ή άτυπη μορφή, τότε επιπρόσθετα της
ατομικής σου αίτησης, προτείνουμε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο χωριό ενημέρωσης του
«Eν Oίκω» (με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης).
Ο κάθε εκθέτης οφείλει να συμμετέχει σε κάποια από τις παρακάτω εργασίες:
-

Καθαριότητα
Φύλαξη
Κουζίνα
Στήσιμο/ξεστήσιμο της γιορτής

Κατά την άφιξή σου, θα ενημερωθείς για την εργασία που σου έχει ανατεθεί.

Δ. Επιλογή Συμμετεχόντων
Βασικά κριτήρια και φέτος θα είναι (1) η καθαρότητα και η αγνότητα των πρώτων υλών, με τα
υλικά της συσκευασίας να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και (2) η πρωτοτυπία, η
εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα και η χρηστικότητα του σεμιναρίου/εργαστηρίου.
Οι αιτήσεις εξετάζονται μία-μία από τη συνέλευση του «Εν Οίκω» γι' αυτό και θα μας βοηθούσε
ιδιαίτερα να τη συμπληρώσεις με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Αν έχεις κάποιες συμπληρωματικές
πληροφορίες ή επιπλέον παρατηρήσεις για να προσθέσεις υπάρχει ειδική θέση στο τέλος της
αίτησης. Αξιοποίησε αυτό το χώρο ώστε να διευκολύνεις και το δικό μας έργο.

Ε. Χρήσιμες Πληροφορίες για του Συμμετέχοντες
Κόστος συμμετοχής: Προσπαθώντας να σε επιβαρύνουμε με το ελάχιστο ποσό, επιλέξαμε το
κόστος συμμετοχής να διαμορφωθεί στα πενήντα ευρώ (50€) στην περίπτωση που στον
πάγκο διατίθενται προϊόντα, είτε στα τριάντα ευρώ (30€) σε περίπτωση που εκτίθεται (αλλά δεν
πωλείται) κάποια υπηρεσία. Η συμμετοχή προκαταβάλλεται τη μέρα υποδοχής (βλ. παρακάτω).
Για τους συμμετέχοντες εκτός Κρήτης η συμμετοχή είναι προαιρετική, ώστε να ενθαρρυνθεί
η συμμετοχή τους στη γιορτή. Αυτό γίνεται με σκοπό: 1) παραγωγοί από όλη την Ελλάδα να
ανταλλάξουν απόψεις και να ζυμωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις, και 2) η τοπική κοινωνία να
γνωρίσει τα προϊόντα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η (προαιρετική) συμμετοχή περιλαμβάνει τη σίτιση (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) καθ' όλη
τη διάρκεια της γιορτής έως δύο άτομα. Σε περίπτωση που συμμετάσχουν στον πάγκο σου
περισσότερα άτομα, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας για την εξασφάλιση των
επιπρόσθετων μερίδων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ζητηθεί επιπλέον οικονομική
συμμετοχή.
Πάγκος: Για τη δική σου ευκολία και εξυπηρέτηση θα χρειαστεί να έχεις δικό σου πάγκο και
καθίσματα για την έκθεση των προϊόντων σου. Ο πάγκος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 μέτρα σε
μήκος και τα 80 εκατοστά σε πλάτος γιατί τίθεται θέμα χώρου. Στην περίπτωση που δεν έχεις
πάγκο θα πρέπει να το γνωρίζουμε από τώρα ώστε να σου εξασφαλίσουμε εμείς.
Αν χρειάζεσαι σκίαση καλό θα είναι να το έχεις προβλέψει από μόνος σου. Θα υπάρχει γενική
σκίαση στους κοινούς χώρους. Οι πάγκοι κλείνουν υποχρεωτικά την ώρα του μεσημεριανού
γεύματος γιατί τότε είναι καλή ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα. Παρακαλούμε να έχεις
μαζί σου ένα μεγάλο πανί για να καλύπτεις τον πάγκο σου όταν και αν χρειαστεί. Την ευθύνη για
την ασφάλεια του πάγκου, των εκθεμάτων και των προσωπικών ειδών έχουν αποκλειστικά οι
συμμετέχοντες.
Υποδοχή, στήσιμο έκθεσης: Το «Εν Οίκω» θα υποδέχεται τους εκθέτες την Τετάρτη 19
Ιουλίου, από τις 17:00 και έπειτα. Αφού κάνεις γνωστή την παρουσία σου στη γραμματεία, θα

σου υποδειχτεί ο διαθέσιμος χώρος όπου θα στήσεις τον πάγκο σου εντός της αντίστοιχης
θεματικής ενότητας. Ταυτόχρονα θα δηλώσεις τη διαθεσιμότητά σου για να βοηθήσεις στις
υπόλοιπες εργασίες και δραστηριότητες του «Εν Οίκω». Την Πέμπτη 20 Ιουλίου ξεκινά η
γιορτή και κατά τη διάρκειά της δε στήνουμε ούτε και ξεστήνομαι πάγκους.
Συμμετοχή στη διοργάνωση: Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμβάλλουν στη λειτουργία
του «Εν Οίκω». Η συμμετοχή αυτή δε θα ξεπερνά τις 5-6 ώρες για όλο το 4ήμερο, θα είναι
όμως υποχρεωτική γιατί έχουμε ανάγκη και τη δική σου βοήθεια σε αυτή την τελική ευθεία. Θα
ανατεθούν καθήκοντα σε όλους του συμμετέχοντας για αρμοδιότητές όπως η νυκτερινή φύλαξη
(2ωρες βάρδιες ανά 3 άτομα περίπου), η καθαριότητα, το στήσιμο και το ξεστήσιμο της έκθεσης
και την κουζίνα. Παρακαλούμε να δηλώσεις με βεβαιότητα στη γραμματεία κατά την έναρξη
της έκθεσης τις ώρες που θα είσαι διαθέσιμος και να είσαι συνεπείς στο/α πόστο/α που θα
επιλέξεις να βοηθήσεις ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι υπόλοιποι.
Λειτουργική συνέλευση γιορτής. Κάθε πρωί πριν την έναρξη της γιορτής θα γίνεται η
συνέλευση με τη συμμετοχή της ομάδας οργάνωσης του φετινού «Εν Οίκω» και όσων εκθετών
επιθυμούν για διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν εκείνες τις ημέρες.
Θεματικές συζητήσεις: Έχουμε προβλέψει τη λειτουργία θεματικών συζητήσεων, ώστε να
γνωριστούν οι εκθέτες του αντίστοιχου χωριού (ή χωριών) μεταξύ τους, να συζητήσουν, να
ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις, και να προτείνουν λύσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στις αιτήσεις έχει προβλεφθεί αντίστοιχη ενότητα, η οποία περιέχει ερωτήσεις που θα
βοηθήσουν τόσο τον καθορισμό των θεμάτων συζήτησης όσο και την οργάνωση των
συζητήσεων. Το τελικό πρόγραμμα των συζητήσεων θα προκύψει από τη συνέλευση του «Εν
Οίκω».
Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν την 1η μέρα της γιορτής (Πέμπτη 20 Ιουλίου) και θα συνεχιστούν
κατά τη διάρκεια της γιορτής, οπότε και οι υπόλοιπες δραστηριότητες (πάγκοι, σεμινάρια,
ομιλίες) στο αντίστοιχο χωριό θα αναστέλλονται προσωρινά.
Κουζίνα. Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό παρέχεται αποκλειστικά για τους εκθέτες.
Παρακαλούμε να φέρεις μαζί σου ένα πλήρες σετ σερβίτσιου (πιάτο, μαχαιροπίρουνα, κουτάλια,
ποτήρια) και ό,τι άλλο θεωρείς απαραίτητο για σένα (όχι πλαστικά).
Το «Εν Οίκω» θα παρέχει άφθονο καθαρό πόσιμο νερό σε ανοξείδωτη δεξαμενή. Επίσης, για
την οικονομική ενίσχυση της γιορτής, θα μπορείς να αγοράσεις από την κουζίνα μας καφέ, τσάι
και άλλα ροφήματα καθώς και τοπικά προϊόντα όπως κρασί, τσικουδιά και μπύρα. Η κουζίνα θα
σερβίρει το φαγητό σε χαρτί και το ποτό σε κεραμικά ποτήρια. Τα κεραμικά ποτήρια χρεώνονται
με εγγύηση ένα και μισό ευρώ (1.5€), η οποία μπορεί να σου δοθεί με την επιστροφή τους.
Θα γίνει προσπάθεια η κουζίνα να σιτίσει και τους επισκέπτες του φετινού Εν Οίκω, με τη
βοήθεια, τα προϊόντα και τα μαγειρεμένα φαγητά των εκθετών. Για το λόγο αυτό, όσοι από τους
εκθέτες έχουν τη δυνατότητα και θα ήθελαν να συμμετέχουν στην κουζίνα, είτε

βοηθώντας/μαγειρεύοντας είτε με τα προϊόντα τους ή με τα (ήδη) μαγειρεμένα φαγητά τους,
μπορούν να το σημειώσουν στην αίτησή τους.
Οικολογία - καθαριότητα - υγιεινή: Ο οικολογικός χαρακτήρας της συνάντησης απαιτεί την
αντίστοιχη συνείδηση απ' όλους μας. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ πλαστικές σακούλες παρά μόνο
χάρτινες ή πάνινες.
Φροντίζουμε να κρατάμε το χώρο γύρω μας καθαρό και να διαχωρίζουμε τα σκουπίδια μας
στους κάδους. Μέσα στο πάρκο θα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κάδων π.χ. για ανακύκλωση,
για οργανικά που θα κομποστοποιηθούν, σε διάφορα σημεία του πάρκου. Σε καμία περίπτωση
δεν χρησιμοποιούμε το πάρκο για τουαλέτα. Το πάρκο διαθέτει πεντακάθαρες, δημόσιες
τουαλέτες. Ας φροντίσουμε όλοι μας ώστε εμείς οι ίδιοι, οι επισκέπτες και κυρίως τα μικρά
παιδιά να περάσουν ευχάριστες στιγμές σε ένα καθαρό περιβάλλον.
Στάθμευση αυτοκινήτων: Σε ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση μέσα στο πάρκο
ούτε στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν δύο δημόσια δωρεάν πάρκινγκ, σε άμεση επαφή με το
πάρκο.
Ξεστήσιμο: Το ξεστήσιμο του «Εν Οίκω» θα γίνει το πρωί της Δευτέρας 24 Ιουλίου και ζητάμε
από όλους τους παρόντες να βοηθήσουν στις εργασίες, στις μεταφορές και στην καθαριότητα
του πάρκου. Το πάρκο παραδίδεται πιο καθαρό απ' ό,τι όταν το παραλάβαμε γιατί είναι αρχή
μας να συμβάλλουμε στη βελτίωση και όχι στην καταστροφή του τόπου που μας φιλοξενεί, και
μας παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουμε τα προϊόντα μας.

ΣΤ. Ενημέρωση / Επικοινωνία
Μπορείς να ενημερώνεσαι για τα νέα του φετινού Εν Οίκω (π.χ. για το τελικό πρόγραμμα) μέσω
●
●
●

της ιστοσελίδας: http://enoiko.community
της λίστα επικοινωνίας (e-mailing list): enoiko-news@tolabaki.gr
της σελίδας στο facebook: enoikofestival

Μπορείς να επικοινωνήσεις με το «Εν Οίκω», ως εξής:
➢ μέσω e-mail, προς τη συνέλευση του «εν οίκω», στο e
 noikofest@gmail.com
➢ μέσω του facebook, enoikofestival
➢ τηλεφωνικά, 10:00 – 14:00, στα παρακάτω τηλέφωνα, ανάλογα με το πεδίο στο οποίο
δραστηριοποιείσαι:
○ Καλλιεργητής, Μελισσοκόμος, Μεταποιητής, Κατασκευαστής, Φυσική δόμηση:
Μαρία Καργιώτη, 6988289067
○ Πρακτικός θεραπευτής: Ελένη Κουταλά, 6944457338
○ Παρασκευαστής θεραπευτικών σκευασμάτων και προϊόντων σωματικής υγιεινής:
Άννα Λίβα, 6974203579

○
○
○
○

Κεραμίστας, Χειροτέχνης, Κατασκευαστής κοσμημάτων:
Εύα Ζερβάκη, 6948319436
Μουσικός, Μουσικολόγος, Οργανοποιός, Ηχολήπτης:
Δημήτρης Κεφαλάκης, 6976924357
Παιδικό χωριό (θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο κλπ.):
Εμμανουέλα Κουτάντου, 6971872035
Χωριό ενημέρωσης ( κινήματα, εγχειρήματα, ομάδες, πρωτοβουλίες κλπ.):

Λευτέρης Κοσμάς, ekkosmas@gmail.com, 6978613346
➢ για πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση των θεματικών συζητήσεων στο φετινό Εν
Οίκω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λευτέρη Κοσμά, ekkosmas@gmail.com,
6978613346
Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στις έντυπες αιτήσεις συμμετοχής και
αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Καλή αντάμωση με κέφι, αλληλεγγύη και πνεύμα συνεργασίας!

Παραπομπές
[1] - Αίτηση Συμμετοχής, https://goo.gl/22CjSF
[2] - Πολυχώρος Da, οδός Ντεντιδάκηδων 15 - Αγία Τριάδα, https://goo.gl/rwvHsX

