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Στθ ςυνάντθςθ αυτι ςυηθτικθκε μια πρϊτθ δθμόςια παρουςία τθ ομάδασ  ζρευνασ και 

ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ:  

Συηθτικθκε αν κα πρζπει να ξεκινιςουμε με ζνα ειδικό κζμα, ι να κάνουμε μια πιο ομαλι 

ειςαγωγι και επικράτθςε το δεφτερο.  

Το πρόγραμμα που προτάκθκε από τθν Βίκυ και τθν Ζλλθ είναι το εξισ: 

Κοινό  των Ακθνών  

Δευτζρα 12/5/2014 ςτισ 6.30 μ. μ., ςτθ ςτοά ….. 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ 

Η κεματικι αφορά τθν ενότθτα:ΑΝΑΓΝΩΕΙ ΣΗ ΠΟΛΗ,  και ςτοχεφει ςτθν 

ειςαγωγι ςτθν ενότθτα: ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΟΤ, που ςυγκροτοφν και το 

κφριο αντικείμενο τθσ ομάδασ. 

Άνοιγμα συζθτησης, συντονισμός: Στζλιοσ Μινωτάκθσ ι Στάκθσ….? 

ΟΜΙΛΗΣΕ:  

 Αλζξανδροσ Μιςτριώτθσ: Αναγνϊςεισ τθσ πόλθσ, παραλλθλιςμοί με βοθκό 

τθν ιςτορία και τθ μνιμθ. Η  πόλθ ωσ ςφνολο εντατικό -όχι ομοιογενζσ-, ποια 

ςτοιχεία ςυςςωματϊνει θ ομάδα πζρα από τα προφανι; 

 Κωνςταντίνα Θεοδώρου: Συςχετιςμόσ των αναγνϊςεων τθσ πόλθσ με τθν 

ομάδα: τι ψάχνει, τι κζλει  να κατακζςει, ποφ πθγαίνει; Οι διαδικαςίεσ, και 

πϊσ επθρεάηουν το ςχεδιαςμό. 

 Ν. Καηζροσ:Το διαρκζσ ερϊτθμα τθσ διαδικαςίασ.Τι και πϊσ; Συνδζςεισ με το 

ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό και το δθμόςιο χϊρο. 

 ΕλιςςάβετΧαςςά: Πϊσ καταλαβαίνω το ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό; Χϊροι που 

αποτελοφν  παραδείγματα ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν 

πόλθ.Ομάδεσ/κάτοικοι/ςυλλογικότθτεσ/καλλιτζχνεσ,που ζχουν διεκδικιςει 

το δθμόςιο χϊρο και ζχουν επζμβει ςτον ςχεδιαςμό του. 

 Γκίγκθ Αργυροποφλου: Ανάγνωςθ του δθμόςιου χϊρου τθσ πόλθσ και των 

ςχεδιαςμϊν γι αυτόν, μζςα από  τα μάτια τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. 

 Γιώτα Καςίμθ: Πρόγραμμα και ςτόχοιτου “Κοινοφ των Αιηνών” 

 Ανοιχτι ςυηιτθςθ 

 Επόμενθ κεματικι 

Παρατηρθσεις: 



Επειδι κα κίξουμε πολλά κζματα (μνιμθ, δθμόςιοσ χϊροσ, τζχνθ, ςυμμετοχικόσ 

ςχεδιαςμόσ...) καλό είναι, οι ομιλίεσ να γίνουν όςο πιο ςυγκεκριμζνεσ γίνεται με 

αναφορζσ ςτον ελλθνικό χϊρο, για να τεκοφν ερωτιματα. 

 

 

 

Ελλθνικά παραδείγματα ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ: εγκαταςτάςεισ του παλαιοφ 

αεροδρομίου ςτο Ελλθνικό (που οι ομάδεσ κατοίκων κατάφεραν τθ ςυμμετοχι του 

διμου και δθμιοφργθςαν αςτικζσ καλλιζργειεσ ϊςτε να προλάβουν λόγω του 

νομοκετικοφ κενοφ όςο μποροφν τθν αξιοποίθςι του από ξζνεσ επενδφςεισ), θ 

παραλία Καλλικζασ-Μοςχάτου με τα Ολυμπιακά ακίνθτα και το Νιάρχο (όπου δεν 

μπορεί να γίνει κανζνα επιπλζον ζργο χωρίσ τθ ςυμφωνία με το ίδρυμα ςε όλο το 

παραλιακό μζτωπο αλλά πρακτικά ανικει ςτο διμο και τουσ κατοίκουσ του), θ 

Ακαδθμία Πλάτωνοσ και το βιομθχανικό πάρκο, ο Εκνικόσ Κιποσ. 

 

 

 

 


