
Απολογιζμόρ, αναζύνηαξη και νέα ζσέδια για ηον Χειμώνα 

 

Μεηά από ηην παύζη ηος καλοκαιπιού και ζςνεσίζονηαρ ηιρ πποηγούμενερ θεμαηικέρ 

ζαν πποηεινόμενο νέο θέμα πποέκςτε ηο θέμα ηηρ μνήμηρ ηηρ πόληρ.  

Πυρ καηαζκεςάζεηαι και γίνεηαι ηηρ μόδαρ η ιζηοπική αζηική μνήμη μέζα από 

ξεναγήζειρ και πεπθόπμανρ; 

>> Σύνηομη πεπιγπαθή 

 Οι αθηγήζειρ, οι ξεναγήζειρ, η πποθοπική ιζηοπία και η διασείπιζη ηηρ μνήμηρ 

και ηηρ ζσέζηρ με ηην πόλη μέζα από αςηά  

 

"Όιν θαη πεξηζζόηεξν θάλνπλ πηα ηελ εκθάληζε ηνπο νκάδεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

ηζηνξία ηεο πόιεο, πνπ βγαίλνπλ ζηνλ δξόκν καδεύνληαο πξνζωπηθέο ηζηνξίεο, 

 αλαδεηθλύνληαο θξπθέο θη άγλωζηεο γωληέο. Σηηο  παξαδνζηαθέο μελαγήζεηο ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ ηνκέα ηνπ Δήκνπ Αζελαίωλ, έρνπλ πξνζηεζεί ελαιιαθηηθά ηνπξηζηηθά 

ηνπξ, νη βόιηεο ηωλ Αηελίζηαο, θαη έλα ζωξό άιιεο νκάδεο πνπ πεξηεγνύληαη ηελ 

πόιε κέζα από ζπγθεθξηκέλεο αθεγεκαηηθέο ζθνπηέο, νκάδεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο, 

 θαζώο θαη πεξθόξκαλο ζηνλ πξαγκαηηθό ρώξν  κε πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο θηι 

Καηαξράο πνηεο είλαη απηέο νη νκάδεο - πνηα είλαη ε νπηηθή ηνπο ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

ρώξν? Υπάξρνπλ απηό πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη θπξίαξρεο αθεγήζεηο? Έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζηελ ζπγθπξία ηεο θξίζεο? 

Πνηα αλάγθε θαιύπηνπλ όιεο απηέο νη νκάδεο θαη νη αζηηθέο πεξηεγήζεηο, 

Πωο δηακνξθώλνπλ ηελ ζρέζε καο κε ηελ πόιε ? 

Μήπωο ε ηζηνξηθή καηηά θαζειώλεη ζε κηα λνζηαιγηθή καηηά πνπ αξλείηαη ην λέν? 

Μήπωο νη μελαγήζεηο ηειηθά καο εζίδνπλ ζε κηα δηακεζνιαβεκέλε ζρέζε κε ηελ 

πόιε? 

Πωο θαηαγξάθεηαη, αξρεηνζεηείηαη θαη νξγαλώλεηαη έηζη ώζηε λα ζεκαίλεη θάηη γηα 

ην κέιινλ απηό ην πιηθό? 

Τέινο πωο ε δεκηνπξγείηαη έλα ππόβαζξν θνηλωληθήο ζπλνρήο κέζα από ηελ 

αθήγεζε ηωλ πξνζωπηθώλ ηζηνξηώλ? 

Θα κπνξνύζε ε αθήγεζε ηζηνξηώλ λα δεκηνπξγήζεη δεζκνύο κε ηνπο αλζξώπνπο θαη 

ηνλ ρώξν πνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ πην νπζηαζηηθέο θαη βαζηέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνύ θαη δηεθδίθεζεο ηνπ ρώξνπ? 

 

Σπδεηάκε γηα ην πωο κπνξεί λα νξγαλωζεί θάηη ηέηνην- 

Θα κπνξνύζε λα είλαη δηήκεξν θεζηηβάι, κεληαίν πξόγξακκα, εξγαζηήξην ή ό,ηη 

άιιν-  

Σηελ Οκόλνηα? ή ζηηο γεηηνληέο?  

Τη ζα κείλεη από απηό?  

 

….. 
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