
Συνοπτικέσ Σημειώςεισ 04/ 05/ 2015 

Σκελετόσ παρουςίαςησ 

Α. Η ομάδα 

Β. Σα χαρακτθριςτικά των αςτικϊν κοινϊν μζςα από 3 παραδείγματα  

1. Διεκδίκθςθ 

2. Διαχείριςθ 

3. Βιωςιμότθτα 

4. υμμετοχικόσ χεδιαςμόσ 

5. Ανοιχτότθτα | Δικτφωςθ 

Γ. Περιοριςμοί | Δυςκολίεσ (Κριτικι) 

 

Α. Σο ΚΟΙΝΟ Ακινα: 

Σο Κοινό Ακινα είναι μια ομάδα που επιδιϊκει τθν ζρευνα μζςα από action research με 

ςτόχο τθ γνϊςθ πάνω ςτα αςτικά κοινά και τθ διάχυςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ κακϊσ 

κεωροφμε πωσ θ παρατιρθςθ, ανάλυςθ, κατανόθςθ και ευρφτερθ επικοινωνία τθσ 

ζρευνασ αποτελεί θ ίδια μια διαδικαςία ανοίγματοσ. 

Β. Επιλζγουμε 3 παραδείγματα που λειτουργοφςαν ιδθ ςτο φανταςιακό τθσ πόλθσ, 

είχαμε / ζχουμε προςωπικι εμπλοκι και παρουςιάηουμε τισ κρίςεισ/διαπιςτϊςεισ μασ.  

Σα παραδείγματα:  

Σο κζατρο Εμπρόσ (μικρι ιςτορία για το κτιριο) 

Σο Πάρκο Ναυαρίνου (μικρι ιςτορία για τθν περιοχι) 

Σο πάρκο τθσ Ακαδθμίασ Πλάτωνοσ (μικρι ιςτορία για τον Πλάτωνα και τθν περιοχι)  

Εξετάηονται ωσ προσ: 

1.Διεκδίκθςθ  

2.Διαχείριςθ 

3.Βιωςιμότθτα  

4. υμμετοχικόσ χεδιαςμόσ  

5. Ανοιχτότθτα | υμμετοχι 

6. Δικτφωςθ 



 

Γ. Περιοριςμοί | Δυςκολίεσ (Κριτικι) 

Σα 3 επιλεγμζνα αςτικά κοινά είναι ςε διαδικαςία πραγμάτωςθσ, χωρίσ ολοκλιρωςθ. 

Αυτό που κάνει θ ομάδα είναι μια διαδικαςία εν εξελίξει, ζνα εγχείρθμα διάγνωςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν, των δυςκολιϊν και περιοριςμϊν των αςτικϊν κοινϊν ςτθν Ακινα 

μζςα από παραδείγματα. 

Η δυςκολία ζγκειται ςτο ότι ςτα αςτικά κοινά διαφζρουν με τα υπόλοιπα κοινά αγακά 

όπωσ για παράδειγμα τα διαδικτυακά κακϊσ ςτον υλικό χϊρο γίνεται μια προςπάκεια 

“ιχνθλάτθςθσ”, πειραματιςμϊν και  δοκιμϊν του “κϊδικα” ςτο χϊρο.   

Η δομι είναι ςχετικά ςτακερι ςτα ψθφιακά κοινά και το προϊόν είναι το υλικό που 

προςτίκεται, ςτα αςτικά κοινά είναι θ ίδια θ δομι το τελικό προϊόν 

Σα αςτικά ςε ςχζςθ με τα διαδικτυακά - θ ζννοια του περατοφ ςε ςχζςθ με τθν ζννοια 

του non-finito 

Παρόλθ τθ δυςκολία εφαρμογισ τουσ ςτο χϊρο, που προχποκζτει τθν επαφι με το 

ανκρϊπινο ςϊμα, ακριβϊσ επειδι τθ διαδικαςία του χϊρου τθ ηεισ ςωματικά και 

ςυνδιαλζγεςαι με άλλουσ δθμιουργϊντασ δομζσ αλλθλεγγφθσ, θ δθμιουργία τουσ 

γίνεται πιο δυναμικά. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Άλλεσ παρατθριςεισ: 

1) Η «κατάλθψθ» διαφορετικι από «αςτικό κοινό». 

2) Σα «αςτικά κοινά» διαφορετικά από τα άχλα / δικτυακά : 

α) χωρικι περατότθτα            /     χωρικι υπερτοπικότθτα (βλ και ψθφιακόσ τοπικιςμόσ) 

β) μεγαλφτερθ τοπικότθτα    /       μεγαλφτερθ υπερτοπικότθτα  

γ) ςωματικότθτα -βίωμα       /        εργαλειακι (;) ανταπόκριςθ ςε κϊδικζσ - ςτάςθ 

3) τα «αςτικά κοινά» θ δομι τουσ καταςκευάηεται και θ χριςθ επαναπροςδιορίηεται 

ςυνεχϊσ.  

4) Μποροφμε να ορίςουμε: 

τουσ υπάρχοντεσ χϊρουσ ωσ ΤΠΟΔΟΜΗ, 

τα αςτικά κοινά ωσ ΔΟΜΗ, 

+υπάρχουςεσ και νζεσ ΤΠΕΡΔΟΜΕ 

5. Σο πορϊδεσ 



6.Η ςχζςθ με τθν πόλθ-   Σα κοινά Δεν μποροφν να υπάρξουν αν δεν ςυνδεκοφν με τθν 

πόλθ. Σα κοινά πρζπει να απλϊνονται, να δικτυϊνονται και να μετακινοφνται, να 

δθμιουργοφν νζουσ κφλακεσ μζςα ςτθν πόλθ- θ κεωρία του νομαδιςμοφ. 

 

ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ- 1.30 ϊρα 

Εμβάκυνςθ ςτισ ζννοιεσ, χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ κάκε ομάδα εμβακφνει μία από τισ 

ζννοιεσ 

Αυτό μπορεί να γίνει με τρεισ τρόπουσ: 

-είτε αφθρθμζνα άνευ παραδείγματοσ ςτθ βάςθ ενόσ υποκετικοφ ςεναρίου 

-είτε επί των παραδειγμάτων που παρουςιάςαμε 

- είτε επί του χϊρου που βριςκόμαςτε (αυλι αρχαιολόγων) ςτθ βάςθ ενόσ θμι- υποκετικοφ 

ςεναρίου)  

Η αυλι ωσ ςυμβολικόσ τόποσ ςυν τοισ άλλοισ 

 


