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>>>>>Επόμενη ανοιχτθ ςυζθτηςη Σρίτη 24 Ιουνίου 

υνεχίηουμε τθν ςυηιτθςθ που αρχίςαμε με τθν πρϊτθ ανοιχτι ςυηιτθςθ, μιασ και φαίνεται 
πωσ παρακάμψαμε το κζμα, απαντϊντασ αυτι τθ φορά πιο ςτοχευμζνα επί του κζματοσ 
των ςυλλογικϊν φανταςιϊςεων 

Αν ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ μιλιςαμε για τθν καταςκευι τθσ φανταςίωςθσ, με αρνθτικό 
πρόςθμο, ςτθν επόμενθ κα κζλαμε να προχωριςουμε εςτιάηοντασ ςε κάποια 
πεδία/κζματα/ περιοχζσ απ' τισ  οποίεσ να μποροφςε να γεννθκεί μια νζα φανταςίωςθ που 
κα μποροφςε να είναι και ςυλλογικι. 

Θα υπάρξουν ςφντομεσ τοποκετιςεισ με διαφορετικά παραδείγματα από τον κακζνα, ζτςι 
ϊςτε να γίνει φανερό πωσ μιλάμε για φανταςιακά και όχι φανταςιακό. 

Ειπϊκθκαν ιδθ κάποια κζματα γφρω από τα οποία κα μποροφςαν να αναδυκοφν νζα 
ςυλλογικά φανταςιακά: 

 Σα προςφυγικά 
 Οι ουτοπίεσ των καταςταςιακϊν 
 Σα οράματα των Προβελζγγιου, Πικιϊνθ κτλ. 
 Ο τουριςμόσ  
 Η μικρι, αυκαίρετθ καταςκευι 
 Σο πράςινο 
 Οι γειτονιζσ, όπωσ Ακαδθμία Πλάτωνοσ κτλ. 

Σθν επόμενη Σρίτη 10/ 06 κα ςυηθτιςουμε για το κζμα που ζχει επιλζξει ο κακζνασ πιο 
αναλυτικά- Θα προςπακιςουμε να ςυνκζςουμε αυτά τα κζματα, να ςκθνοκετιςουμε δθλ. 
μια ςυηιτθςθ, να προβλζψουμε τισ ερωτιςεισ, να είμαςτε πιο προετοιμαςμζνοι. 

  

>>>>> ΤλΟΠΟΙΗΗ και ΔΡΑΗ 

Η Ελζνθ  τόνιςε πωσ ζχει ςθμαςία να κάνουμε μια πιο ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για ζνα 
δρόμο, μια ςτοά, μια γειτονιά κτλ.  

Ο τάκθσ πρότεινε να βροφμε μια πρόταςθ ςτθν οποία να ςυμφωνοφμε όλοι, που να 
εκφράηει τθν κοινι λογικι και να κινθκοφμε προσ τθν υλοποίθςι τθσ- Όπωσ πχ αυτό που 
ειπϊκθκε ςτθ ςυηιτθςθ ότι κάκε ςπίτι πρζπει να απζχει 15 λεπτά το πολφ από ζνα πάρκο, 
πράςινο. 

Θα βάλω εδϊ και τθν πρόταςθ του Κοςμίδθ να αςχολθκοφμε με τα Αναφιωτικά. Θα 
μποροφςαμε να κάνουμε μια ομάδα εργαςίασ ςυμμετοχικοφ-ςχεδιαςμοφ για ζνα case-
study εναλλακτικισ ςυλλογικισ αξιοποίθςθσ ακινιτων του ΣΑΙΠΕΔ 

τθν ίδια λογικι αντι-πρόταςθσ ςτθν πϊλθςθ από το ΣΑΙΠΕΔ κα μποροφςαμε με κάποιο 
τρόπο να κάνουμε κάτι για τα προςφυγικά. Ενόψει και των εκδθλϊςεων που οργανϊνει το 
αντιφαςιςτικό φεςτιβάλ κα μποροφςε να γίνει μια αρχι. 



 

Σθν επόμενθ Σρίτθ λοιπόν ασ ςκεφτοφμε πωσ μποροφμε να ξεκινιςουμε μια ζρευνα-δράςθ 
διαρκείασ γφρω από ζνα πραγματικό και ςυγκεκριμζνο παράδειγμα. 

 

Όςον αφορά και τα Αναφιώτικα και τα Προςφυγικά  υπάρχει κανείσ ενδιαφερόμενοσ να 
κάνουμε μια βόλτα-ξενάγηςη εντόσ τησ επόμενησ εβδομάδασ, θ γενικώσ ? 

 

 

>>>>> ΟPEN STREET MAP 

Ζςτειλα mail για να ζρκει ο Νίκοσ Ροφςοσ ειδικόσ επί του κζματοσ να μασ κάνει ζνα ανοιχτό 
μάκθμα, κατά προτίμθςθ τθν επόμενθ Σρίτθ - περιμζνουμε απάντθςθ 

 

>>>>>>ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Προκειμζνου να αρχίςουμε να ςτινουμε ςιγά ςιγά ζναν λόγο, είπαμε να φτιάξουμε 
 ιντερνετικζσ κάρτεσ. τθν ανοιχτι ςυηιτθςθ πχ ειπϊκθκαν προτάςεισ που από μόνεσ τουσ 
κα μποροφςαν να λειτουργιςουν ςαν ζνα ςφνκθμα. Να ντφςουμε τισ προτάςεισ με εικόνεσ, 
να φτιάξουμε τα δικά μασ ςπότ, να κάνουμε μικρζσ ςφντομεσ νφξεισ για τα κζματα που μασ 
απαςχολοφν 

Είναι απαραίτθτο  εξάλλου να ςυντθροφμε και μια επικοινωνία, να "υπάρχουμε" ςτο 
μπλογκ-facebook ςτο ενδιάμεςο των ανοιχτϊν ςυναντιςεων.  

  

>>>>> Εργαςίεσ 

   Αν κζλετε μζχρι 150-200 λζξεισ ςτζλνετε ζναν απολογιςμό τι ςασ ζμεινε, τι 
ςυγκρατιςατε από τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ -  

   Προετοιμάηετε τθν ιδζα ςασ για το τι κα μποροφςε να είναι μια ςυλλογικι 
φανταςίωςθ ςιμερα 

 Ιδζεσ για ιντερνετικζσ κάρτεσ:   Εικόνα + ςφνκθμα/πρόταςθ 

 


