
 

ΜΙΑ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ 
Με τθ Γιϊτα είχαμε βρεκεί πριν το Πάςχα και ςτιςαμε μια δομι για το μπλογκ, θ 
οποίο όμωσ ουςιαςτικά κα μποροφςε να είναι θ απεικόνιςθ του ποιοι είμαςτε και τι 
κάνουμε.  
Προςπακϊντασ λοιπόν να αυτοπροςδιοριςτοφμε …. 
Ζχουμε: 

 ΘΕΜΑΣΙΚΕ, τα πρότηεκτ/κατευκφνςεισ ςτισ οποίεσ μασ ενδιαφζρει να 
εςτιάςουμε 

 ΔΡΑΕΙ, ο τρόποσ με τον οποίο διερευνοφμε και προςεγγίηουμε τισ 
κεματικζσ  

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το υλικό αρχείου, οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, το database 
των χϊρων και προτάςεων, τα εξαγόμενα των δράςεων 

 
 
ΘΕΜΑΣΙΚΕ 
 

1. Κοινι Γνώςθ 
Μια προςπάκεια ςε ςυνεργαςία και με κοινότθτεσ που προωκοφν τθν ανοιχτι 
πλθροφορία για να ανοίξουν τα αρχεία που αφοροφν το αςτικό περιβάλλον και τον 
δθμόςιο χϊρο. Αρχεία Διμων, Τπουργείων, Πολυτεχνείο, ΕΡΣ, Μουςεία ΣΑΙΠΕΔ, 
Κτθματολόγιο, κτλ. τα οποία είναι θ βάςθ για οποιαδιποτε κατανόθςθ του 
παρόντοσ και ςχεδιαςμό του μζλλοντοσ- για να ξζρουμε τι ζχουμε και με τι 
μποροφμε να δουλζψουμε 
Επίςθσ θ ταξινόμθςθ των πθγϊν αυτϊν των ςτοιχείων/αρχείων (χάρτεσ, 3d models, 
κενά κτίρια, ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, ιςτορικζσ φωτογραφίεσ, προθγοφμενεσ 
προτάςεισ, δθμοτικζσ ςυνεδριάςεισ κτλ) 
 

2. Διαδικαςίεσ παραγωγισ χώρου 
Ζρευνα για το πϊσ ςχεδιάηεται και παράγεται ο δθμόςιοσ χϊροσ, ποια είναι τα 
νομικά εργαλεία, οι εξωκεςμικοί και πλάγιοι τρόποι. Κατάδειξθ αυτοφ του νομικοφ 
κενοφ - όπου όλα επιτρζπονται ι απαγορεφονται αναλόγωσ των πολιτικϊν 
ςυμμαχιϊν και προςπάκεια για ςφςταςθ και διεκδίκθςθ ενόσ νζου πλαιςίου που κα 
περιλαμβάνει και τουσ πολίτεσ. 
Επίςθσ ζρευνα για παραδείγματα από το εξωτερικό και ενεργζσ ςυνεργαςίεσ με 
αντίςτοιχεσ ομάδεσ ςτο εξωτερικό. 
 

3. Αναγνώςεισ τθν Πόλθσ 
Ανάγνωςθ και ανάδειξθ των πολλϊν ταυτοτιτων δυνατοτιτων τθσ πόλθσ με όλα τα 
διακζςιμα μζςα, performative, φυλλάδια, βίντεο , ξεναγιςεισ, ανάδειξθ των 
παραγνωριςμζνων ιςτορίων  και τόπων μια διαφορετικι αναςφςταςθ του 
Παρελκόντοσ  και  μια άλλθ πρόταςθ ςτθν μία και μοναδικι ανάγνωςθ τθσ πόλθσ 
ςτο Παρόν ωσ τουριςτικό προϊόν. 
 

4. χεδιάςματα για το μζλλον 
Αυτι θ κεματικι καλφπτει τθν ανάγκθ να προτείνουμε κι εμείσ κάτι- όταν λζω εμείσ 
εννοϊ όςοι ανταποκρικοφν ςτο κάλεςμα για κάτι τζτοιο, μζςα από εργαςτιρια ςυμ. 



ςχεδιαςμοφ-να κάνουμε ζνα βιμα ςτο να φανταςτοφμε πωσ μπορεί να είναι το 
μζλλον, γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά αυτό που επειγόντωσ λείπει και εκεί κερδίηει 
θ προπαγάνδα όπωσ του Rethink είναι ςτισ εικόνεσ το μζλλοντοσ 
 
 
ΔΡΑΕΙ 

1. Ανοιχτι ςυηιτθςθ ( οι εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ και ίςωσ ζνα φόρουμ) 
2. Δρϊμενα 
3. Εργαςτιρια ςυμμ. ςχεδιαςμοφ 
4. υνζδριο 
5. … 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1. χάρτθσ τφπου google map κενϊν κτιρίων, ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ κτλ 
2. αρχείο προτάςεων & ςχεδίων για τον αςτικό χϊρο 
3. βιβλιογραφία & κεωρία 
4. εκδόςεισ (τα αποτελζςματα των ςυηθτιςεϊν μασ κα μποροφςαμε να 

αποτυπϊνουμε ςε μικρά φυλλαδιάκια) 
5. MEDIA - βίντεο, φϊτο και υλικό επικοινωνίασ 

 
 
ΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΩ και το ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ 
ΤΖΗΣΗΗ! 
 
 

 
ΤΖΗΣΗΑΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΗ 

 
1. Σζκθκε το δίλθμμα πριν ι μετά τισ εκλογζσ τθσ 18θσ Μαΐου? 

Να ςυςτθκοφμε πζραν αυτοφ του πλαιςίου, κακαρά και με ςαφινεια, ανεξάρτθτα 
από αυτό, μετά τισ εκλογζσ? 
Ή να ςυςτθκοφμε πριν, δείχνοντασ πωσ δεν είμαςτε αδιάφοροι ς' αυτι τθν 
ςθμαντικι ςτιγμι για τθν πόλθ και εκμεταλλευόμενοι ςυγχρόνωσ και τθ δυναμικι 
των εκλογϊν που κάνει αυτά τα κζματα επίκαιρα? 
 
Επικράτθςε το πριν τισ εκλογζσ 
Για το πριν τισ εκλογζσ υπάρχει και θ εξτρά δυςκολία ότι θ εβδομάδα αυτι κα είναι 
γεμάτθ από διάφορεσ εκδθλϊςεισ -κα υπάρχει δθλ. διαςπορά κοινοφ που πικανό 
να ενδιαφερόταν για τα ηθτιματα αυτά. 
 
 

2. Επίςθσ να κάνουμε μια πρώτθ χαλαρι ςυηιτθςθ ςυςτάςεων ι να 
ξεκινιςουμε όπωσ είχαμε πει με αυτόν τον κφκλο για το "Ποιοσ ςχεδιάηει 
τον δθμόςιο Χώρο?" 

Επικράτθςε θ πιο γενικι ειςαγωγικι ςυηιτθςθ  
τόχοι: 



Να κερδίςουμε ζνα κοινό που κα ικελε να πάρει μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ για τθν πόλθ 
και δεν μπορεί να το κάνει άλλου 
Να  γίνει φανερό ότι είναι μια προςπάκεια με διάρκεια που ςτοχεφει και ςε 
πραγματικά αποτελζςματα και όχι ςε μια παροδικι ενεργοποίθςθ/καλλωπιςμό τθσ 
πόλθσ 
Να διαφοροποιθκοφμε από τισ πολλζσ ςυηθτιςεισ γενικοφ τφπου που γίνονται και 
δεν οδθγοφν πουκενά 
(Θα πρζπει μάλλον να ζχουμε ςκεφτεί και το κζμα τθσ επόμενθσ ςυηιτθςθσ) 

 
 
 

ΟΝΟΜΑ 
 
Μιασ και δεν μποροφμε να ςυςτθκοφμε άνευ ονόματοσ ο Αλζξανδροσ πρότεινε 
για όνομα το  

Κοινό των Ακθνών- 

ςτα αγγλικά ωσ ζχει koino athens ι  koino athina κτλ 
Σο "κοινό" με τισ πολλζσ ερμθνείεσ 
- του κοινοφ που παρακολουκεί κάτι,  
- του κοινοφ που μασ ςυνζχεια, των όςων ζχουμε κοινά ς' αυτι τθν πόλθ 
- και ακόμα περιςςότερο με τθν ζννοια του Κοινοφ, τθσ Κοινοπολιτείασ όπωσ 
υπιρχε ςτον αρχαίο ελλθνικό κόςμο όπου οι πόλεισ ιταν ουςιαςτικά Κοινά, ενϊςεισ 
και ςυμμαχίεσ κοινοτιτων 

ΠΡΟ ΤΖΗΣΗΗ ΛΟΙΠΟΝ… 


