
 

 
Βασικές αρχές 

 

Συςτιςαμε αυτι τθν ομάδα για να δθμιουργιςουμε ζναν "χϊρο" μζςα ςτον οποίο κα 

μποροφμε να ζχουμε λόγο για τθν διαμόρφωςθ του κοινοφ μασ χϊρου τθσ πόλθσ.  

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 

1. να μιλιςουμε γι' αυτό με τρόπο κατανοθτό και με ευρεία απεφκυνςθ, που φεφγει 

απ' τον ςυνικωσ αυςτθρά κεωρθτικό λόγο των ειδικϊν 

2. ο λόγοσ αυτόσ να μθν είναι ςτείρα κριτικόσ, αποτρεπτικόσ, αντιδραςτικόσ, αλλά να 

παρζχει μια δυνατότθτα για το μζλλον. Η εξζταςθ τθσ ιςτορίασ κι αυτϊν που 

ςυμβαίνουν τϊρα να είναι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κατανόθςθσ, τθσ αναγνϊριςθσ, 

ϊςτε να ξζρουμε ςε ποια βάςθ και με ποια εργαλεία μποροφμε να ςτθρίξουμε τα 

όποια μελλοντικά ςχζδια.  

Με άλλα λόγια θα μποροφςε κανείσ να πει ότι το κάλεςμα αυτό ζγινε για να ςτήςουμε ή να 

προετοιμάςουμε ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θα είναι δυνατή η ςυμμετοχή 
 

Το να προετοιμαςτεί το ζδαφοσ για κάτι τζτοιο είναι μια μακριά διαδικαςία. 

Για  να μπορζςουμε να ονειρευτοφμε το οτιδιποτε, ςε κάποια βάςθ ρεαλιςτικι, με κάποια 

πικανότθτα υλοποίθςθσ χρειάηεται να αναγνωρίςουμε τισ δυνατότθτεσ μασ. Ποια είναι τα 

υλικά μασ. Πόροι (γνϊςθ, γθ, ζδαφοσ, κενά κτίρια, δθμόςιοι χϊροι) και τα εργαλεία 

αξιοποίθςθσ  των πόρων, οι διαδικαςίεσ (κεςμικζσ και μθ, νομικό πλαίςιο, και άλλεσ 

πρακτικζσ που κινοφνται ςτο όριο ι πζραν του ορίου τθσ νομιμότθτασ). 

Η καταγραφι των πόρων και των εργαλείων είναι ςτθν ουςία θ Ζρευνα, το ςτάδιο νο1, 

προθγείται των υπολοίπων αλλά εξελίςςεται και παράλλθλα μ' αυτά. 

 

Ζπεται θ αναγνϊριςθ- πϊσ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ γίνονται προςιτά ςτον πολφ κόςμο- θ 

προπαγάνδα ασ ποφμε, ι καμπάνια ενθμζρωςθσ. 

 

Ζχοντασ  κατανοιςει τα ςτοιχεία ακολουκεί θ Ανοιχτι υηιτθςθ. Η ανοιχτι ςυηιτθςθ (με 

ειδικοφσ και κοινό) τροφοδοτεί τθν ζρευνα, και θ ζρευνα τροφοδοτεί τθν ανοιχτι ςυηιτθςθ, 

βοθκάει τθν αναγνϊριςθ αλλά και τθν προχποκζτει, είναι μια διαδικαςία αμφίδρομθ. Η 

ανοιχτι ςυηιτθςθ δεν είναι θ ίδια ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ αλλά προετοιμάηει το ζδαφοσ 

γι' αυτόν. Οι ανοιχτζσ ςυηθτιςεισ περιλαμβάνουν ειςθγιςεισ επί κεμάτων που ζχουν να 

κάνουν με τον δθμόςιο χϊρο και ςυηιτθςθ πάνω ς' αυτά, είτε ςτθν ταράτςα τθσ Ομόνοιασ 

είτε ςτουσ δρόμουσ και τισ πλατείεσ τθσ Ακινασ, ςαν περιπατθτικι ςχολι. 

 

Ο ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ,  είναι ζνα τελικό ςτάδιο που δεν περιμζνω να οργανώςουμε 

εμείσ, που μπορεί να ςυμβεί χωρίσ εμάσ. Βλζπω ςαν ςτόχο τθσ ομάδασ να  οργανϊςει τα 

εργαλεία για κάτι τζτοιο. Από 'κει και μετά είναι και ηιτθμα των κεςμϊν, αλλά και των 

ανκρϊπων τθσ πόλθσ να αναλάβουν τισ αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ. 
 

 

…………../// 

 



Ακολουκεί μια προςπάκεια να οργανωκοφν αυτζσ οι ςκζψεισ ςε ζνα πλάνο για το μπλογκ, 
που ςυγχρόνωσ είναι κι ζνα πλάνο δράςθσ. Απαιτεί πολλι δουλειά, υπομονι κι επιμονι, 
αλλά είναι μια δουλειά εν εξελίξει, ζνασ ςκελετόσ πάνω ςτον οποίο προςτίκεται 
πλθροφορία. 

αν ζνα database για τον δθμόςιο χώρο εξοφ και θ πρόταςθ για όνομα: 

ΑΒ of Public Space  (Athens-base of public space)  
ΑΒ του δημόσιου χώρου (Ακθναϊκι βάςθ  για τον δθμόςιο χϊρο) 
που διαβάηεται και ωσ αλφαβιτα του δθμόςιου χϊρου, και ωσ βάςθ- παρατθρθτιριο και 
ωσ βάςθ δεδομζνων 
( εναλλακτικά αντί Public- urban) 
 

ΑΝ ΔΟΜΗ ΔΡΑΗ/ΕΡΓΑΙΑ 
 
Ζρευνα 
1) Καταγραφι πόρων, όπου πόροι= 

a) γθ και ζδαφοσ, τι είναι δθμόςιο, κενό, προσ αξιοποίθςθ κτλ, παρατθρθτιριο χϊρων 
b) ςχζδια και προτάςεισ που ζχουν γίνει για όλα αυτά, θ πλθροφορία 
c) ιςτορία & ςχζςεισ  

2) Διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε τουσ πόρουσ 
a) παραδείγματα από το εξωτερικό 
b) θ ελλθνικι πραγματικότθτα 
c) κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ για τθν πόλθ. 

  
Άνοιγμα προσ το κοινό 
1) Ανοιχτι ςυηιτθςθ 

ςειρά ομιλιϊν/ διαλζξεων κάκε εβδομάδα ςε μια ενιαία  ανά τρίμθνο πχ κεματικι, 
με παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ.  Ακολουκεί ςυηιτθςθ/διαβοφλευςθ γι' 
αυτά και παρουςιάηονται μαηί ςτο μπλογκ ςαν διάλογοσ ( θ ειςιγθςθ/ερωτιματα & 
απαντιςεισ (κοινό)) 

2) Προπαγάνδα- (Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μετουςιωμζνα ςε εφλθπτο υλικό) 
a) video / αφίςεσ/ φυλλάδια 
b) ξεναγιςεισ 

3) Οδθγόσ πολίτθ - manual ςε απλά βιματα 
 
ΑΝ ΔΟΜΗ ΜΠΛΟΓΚ 

Το μπλογκ κάτω από τον τίτλο κα ζχει 5 κουμπάκια 
Πόροι (ι πωσ αλλιϊσ κα μποροφςε να ειπωκεί ?) / Διαδικαςίεσ/ Ανοιχτι Συηιτθςθ/ 
Εικόνεσ / ποιοι είμαςτε 
Στο ανοιχτι ςυηιτθςθ κα είναι οι καταγραφζσ των ςυηθτιςεων-διαλζξεων και ςτο 
"Εικόνεσ", αφίςεσ, κολάη… 

 
Αυτά τα γράφω χοντρικά, και ςαν βάςθ για να μποροφμε να μιλάμε.  

 
Επίςθσ για υπότιτλο μετά το όνομα 
αντί για : Ζνα εργαςτιριο διαλόγου και ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ, ςθμείο ςυνάντθςθσ 
ιδεϊν, κεωρίασ και πράξθσ για το μζλλον τθσ Ακινασ.   
αυτό: Μια καταγραφι των πόρων και των εργαλείων για τον ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό, 
ςθμείο ςυνάντθςθσ κεωρίασ και πράξθσ για το μζλλον τθσ Ακινασ. 
 


