
Μαρτυρία της  Όλγας Κίκου, διοργανώτριας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «End 
the Cage Age» 
 
 
Γεια σας, είμαι η Όλγα Κίκου και συγκαταλέγομαι στην ομάδα των διοργανωτών μιας από 
τις επιτυχημένες ΕΠΠ που συγκέντρωσαν πάνω από 1,6 εκατομμύρια υπογραφές, 
υπερβαίνοντας το όριο σε 21 κράτη μέλη. 
 
Από την εμπειρία μας αποκομίσαμε δύο διδάγματα όσον αφορά τη συγκέντρωση 
υπογραφών. 
Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναπτύξετε ένα δίκτυο στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, ένα 
δίκτυο ατόμων και οργανώσεων που υποστηρίζουν τον σκοπό σας. Το δεύτερο είναι ότι 
πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στη διαδικτυακή εκστρατεία σας. 
 
Ένα από τα πρώτα πράγματα που αποφασίσαμε να κάνουμε ήταν να αναπτύξουμε ένα 
τέτοιο δίκτυο. Καταφέραμε τελικά να συγκεντρώσουμε περίπου 170 ομοσπονδίες και 
οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη που δεσμεύτηκαν να διαδώσουν οι ίδιες το μήνυμα. 
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, για την οποία όμως χρειάστηκε μεγάλος σχεδιασμός και 
πολλή δουλεία και από την πλευρά μας. 
 
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις ημέρες μας είναι ότι οι περισσότερες υπογραφές 
συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά, και όχι σε χαρτί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που 
διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου.  
Στο παρελθόν, οι εκστρατείες είχαν πολύ δημόσιο χαρακτήρα και γίνονταν στις πλατείες, 
στους δρόμους και σε απευθείας συναντήσεις με άτομα· τώρα, αυτό έχει αλλάξει και, 
συνεπώς, έπρεπε ν΄ αλλάξουμε κι εμείς. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, πρώτα πρώτα 
για τη διάδοση του μηνύματος, και 
κατά δεύτερο λόγο για τη συγκέντρωση υπογραφών. 
 
Ένα σημαντικό μάθημα επίσης ήταν η συμμετοχή εθελοντών. Εξαρτόμαστε από τους 
εθελοντές. Είναι ανάγκη να έχουμε εθελοντές σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΠΠ δεν είναι απλώς 
ένα εθνικό εργαλείο, είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο και, επομένως, πρέπει να έχουμε 
παρουσία σε πολλές χώρες. Φυσικά, αυτό δεν μπορούμε να το καταφέρουμε χωρίς 
εθελοντές - δηλαδή, πολίτες που ενδιαφέρονται για το ζήτημα, που το ενστερνίζονται και 
στη συνέχεια διαδίδουν το μήνυμα στις χώρες καταγωγής τους. 
 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ΕΠΠ, αφότου ξεκινήσαμε τη συγκέντρωση 
υπογραφών, διαπιστώσαμε ότι στην αρχή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, υπογράφουν πολλοί 
πολίτες· ωστόσο, σταδιακά, ίσως έναν μήνα μετά, 
ή δύο, ή τρεις μήνες, οι αριθμοί τείνουν να μειώνονται, οπότε πρέπει να είστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό, προτείνοντας άλλα εργαλεία και άλλους τρόπους για 
να ξαναζωντανέψετε το ενδιαφέρον για υπογραφή. 
 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμμετοχή σε μια ΕΠΠ, το ξεκίνημα μιας ΕΠΠ από την 
πλευρά του διοργανωτή είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Απαιτεί πολύ χρόνο και τη 
συνεργασία πολλών ατόμων. Επομένως, δεν θα ήθελα να δημιουργήσω την ψευδαίσθηση 



ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο! Είναι αρκετά δύσκολο, απαιτεί 
πολύ χρόνο και μεγάλο προγραμματισμό·  και προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών 
ατόμων. Ακόμη κι αν η ιδέα είναι καλή, από μόνη της δεν αρκεί εάν δεν υπάρχουν άτομα 
προσηλωμένα σ΄ αυτή και αποφασισμένα για τη διάδοσή της. 
 
Το φόρουμ έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή, επειδή έχουμε ήδη την εμπειρία με μια σειρά 
ΕΠΠ, αρκετές από τις οποίες ήταν επιτυχημένες, οπότε υπάρχουν πολλοί στους οποίους 
μπορείτε να βασιστείτε για να συζητήσετε σχετικά με τη δική σας ΕΠΠ, να μάθετε από την 
εμπειρία τους και να δείτε πώς να προγραμματίσετε τις κινήσεις σας στο μέλλον. Υπάρχουν 
πολλά άτομα, πολλοί πολίτες που έχουν ήδη συμμετάσχει ενεργά σε ΕΠΠ, καθώς και 
πολλοί διοργανωτές, και μπορείτε να βασίζεστε σ΄ αυτούς 
για την ενημέρωσή σας. Πρόκειται επομένως για μια διαδικασία μάθησης, μέσα από όσα 
έχουν συμβεί στο παρελθόν, για όσα σχεδιάζονται για το μέλλον. Όσο μπορείτε να 
διδάσκεστε από τις καλές εμπειρίες άλλων, να ακούτε άλλους και επίσης να θέτετε 
ερωτήσεις, θα είστε σε πολύ καλή θέση για να ξεκινήσετε τη δική σας ΕΠΠ.   
 
Πάρτε κι εσείς μέρος στο φόρουμ! Ας συζητήσουμε τα σχέδιά σας, ας δούμε τι θέλετε να 
κάνετε και αξιοποιήστε την εμπειρία ο ένας του άλλου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία 
μαζί σας στο μέλλον! 


