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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 22 Ιουνίου 2015 

Δικτυώσεις, «Δικτυώσεις» και άλλα 
Την Τρίτη & Τετάρτη, 30 Ιουν & 1 Ιουλ 2015, στις 09.30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
(Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης) οργανώνεται από το Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο διημερίδα με 
θέμα: «Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση».  
Με ποικιλία θεμάτων, εντοπίζουμε στο πρόγραμμα θέματα, όπως: Δημιουργώντας ένα διεθνές 
εταιρικό σχήμα, Έργα διακρατικών συνεργασιών-καλές πρακτικές στο πλαίσιο των 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, MEDEAT-Γαστρονομικές περιπλανήσεις και ο πολιτισμός 
των γεύσεων, Νήσων Περίπλους, Πολιτισμός & εικαστικές τέχνες-Νήσων Περίπλους, Δικτύωση & 
Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική, Ενίσχυση δυνατοτήτων ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής υπαίθρου, 
Καταδύσεις στα Νησιά μας, Ο συντονισμός & διαχείριση των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
προγραμμάτων συνεργασίας, Στρατηγικό πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης-το παράδειγμα 
MMWD – SEE, Συνοπτική παρουσίαση των διασυνοριακών και των διακρατικών προγραμμάτων 
Interreg της περιόδου 2014-20, Η Μακρο περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, καινοτομία & δικτύωση, 
Τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας, Slow food Youth NetworkWe deliver taste, Δίκτυο στήριξης 
κοινωνικών επιχειρήσεων, Τάσεις για «Δυκτυώσεις», Μεσογειακή Ένωση για την κοινωνιολογία 
του Τουρισμού, Η εμπειρία της διακρατικής συνεργασίας στην τοπική ανάπτυξη, Παρουσίαση 
του δικτύου Δήμων των Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών και άλλα, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη 
σε χώρους της γαστρονομικής διαδρομής του προγράμματος «MEDEAT-Μινωικά Μονοπάτια», 
που είναι ένα ζωντανό δίκτυο.  
Στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες για δικτύωση πρέπει να προσεχθεί να μην δημιουργηθούν 
«υπερκείμενες κατασκευές» κηδεμόνευσης των πολιτών, και των ομότιμων δομών που 
δημιουργούν, από κάποιες δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες πανελλήνιες δομές, με 
αντιπροσώπευση.  
Παρατηρώντας την παγκόσμια τάση για μετατροπή των πυραμιδικών ιεραρχικών δομών σε 
«οριζόντια ισχύ», κάτω από την ισχυρή πίεση του διαδικτύου, η επιλογή των σύγχρονων 
πολιτών είναι να μην δημιουργήσουν ένα όργανο με δυνατότητες εντολών, αλλά μόνο ένα 
συντονιστικό όργανο, που θα έπαιρνε εντολές και ισχύ «από κάτω» και όπου, οι προσφέροντες 
την ισχύ, μπορούν να την προσφέρουν ή όχι, και να αποχωρούν όποτε θέλουν ενώ το όποιο 
ΔΙΚΤΥΟ δεν πρέπει να μπορεί να αυτονομηθεί, ούτε να εντέλλεται.  
Μέχρι σήμερα οι εμπειρίες σε κάθε επίπεδο, στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ότι οι κάθε 
μορφής «αντιπρόσωποι» διολισθαίνουν σε ιδιοτελείς ή προσωπικές επιλογές, ή απλά 
διαφθείρονται, και απομακρύνονται από τις συλλογικές ανάγκες, ή όπως καταγγέλθηκε «μερικοί 
εκπρόσωποι-διαπραγματευτές προσέρχονταν στις διεθνείς συναντήσεις με μόνο 
προσανατολισμό, προσωπικά συμφέροντα και διευκολύνσεις σε ομάδες».  
Η εξειδίκευση, που προέβλεψε ο Taylor, έχει «διαστροφικά» οδηγήσει από την εξειδίκευση της 
εργασίας, σε μια μορφή «εξειδίκευση ηγεσίας», μια ολιγαρχία, όπου κάποιοι εκπαιδεύονται για 
να είναι η άρχουσα τάξη, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Άνθρωποι που δεν «έζησαν» ή ακόμα και 
δεν «ζουν» την πραγματική ζωή, όπως θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη, έχει 
καταλήξει να ηγούνται και να καθορίζουν, μέσω μηχανισμών «αντιπροσώπευσης» τις τύχες 
όλων των ανθρώπων.  
Αλλά και στοιχειώδεις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας, επιβάλλουν, μαζί με την 
αλληλοβοήθεια, την εμπιστοσύνη κλπ την αμεσοσυμμετοχή ή αμεσοδημοκρατία.  
Όταν η δικτύωση οδηγεί σε ηγεμονισμούς και ολιγαρχίες, δεν είναι επιθυμητή επιλογή. Όταν η 
δικτύωση οδηγεί σε εντολές «από πάνω», και όχι σε συντονισμό των οδηγιών «από κάτω», δεν 
είναι επιθυμητή επιλογή. Όταν η δικτύωση είναι το πρόσχημα για επιβολή μιας ελιτίστικης ή 
τεχνοκρατικής ολιγαρχίας, δεν είναι επιθυμητή επιλογή.  
Με φροντίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και την φιλοξενία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
Κρήτης, στις 30/6 & 1/7/2015, από τις 09.30 το Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο μας περιμένει για 
προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών, στην διημερίδα: «Διακρατικές – διατοπικές 
συνεργασίες και δικτύωση». 
 
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382 


