
Συνάντηση Νο 01 
 
 

Η πρϊτθ ςυνάντθςθ ιταν θ αρχι μιασ προςπάκειασ να ακουςτοφν κάποιοι προβλθματιςμοί 
για τθν Ακινα, να ορίςουμε τουσ ςτόχουσ και να αναηθτιςουμε τουσ τρόπουσ οποίουσ με 
τουσ οποίουσ κα μποροφςαμε να κινθκοφμε. Ενδεικτικά κάποιεσ ςθμειϊςεισ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ 

 Ο δθμόςιοσ χϊροσ αντιμετωπίηεται ςαν ιδιοκτθςία των ιδρυμάτων (Ωνάςθ, ΝΕΟΝ 
κτλ.). Δεν ηθτείται και δεν δίνεται ο λόγοσ. 

 Η πόλθ ωσ προϊόν που ςχεδιάηεται, νζμεται και καταναλϊνεται από ξζνουσ και όχι 
από τουσ κατοίκουσ τθσ 

 Σο κτιριακό απόκεμα τθσ Ακινασ ςε λίγα χρόνια κα είναι απαρχαιωμζνο. Σι κα το 
αντικαταςτιςει? Θα ζχουμε ζνα μοντζλο τφπου Σουρκίασ? 

 Οι κατευκφνςεισ των νζων ςχεδίων (Ρυκμιςτικό, χζδιο Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ 
Ανάπτυξθσ ΟΑΠ)  προωκοφν τθν Ακινα ωσ ζνα κατεξοχιν τουριςτικό προϊόν  
ςυγκεκριμζνου όμωσ τουριςτικοφ μοντζλου 

ΣΟΧΟΙ 
Ο γενικόσ ςτόχοσ  είναι να ςκεφτοφμε, να μιλιςουμε και να δράςουμε για τθν Ακινα. 
Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει να ξεκινιςουμε  αναλφοντασ  ςε μικροφσ επιμζρουσ ςτόχουσ, 
ςταδιακά  και βακμιδωτά. Γενικοί ςτόχοι μικροί και μεγάλοι που αναφζρκθκαν: 

 Η ανάδειξθ των προβλθματικϊν 
 Να δϊςουμε κάποιεσ εναλλακτικζσ απαντιςεισ ςε ό,τι προτείνεται/προβλζπεται να 

ςυμβεί και κεωροφμε προβλθματικό. 
 Μια παρζμβαςθ ςτθν δθμόςια διαβοφλευςθ για το ΟΑΠ 

ΣΡΟΠΟΙ-ΜΕΑ 

 Η ζρευνα ωσ δράςθ (παρουςίαςθ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ) 
 Ζνα blog  με τα κείμενα για τθν Ακινα 
 Σο καλό και το κακό παράδειγμα- Σι  ζχει γίνει ςε αντίςτοιχεσ ςυγκυρίεσ ςε άλλεσ 

πόλεισ ςτο εξωτερικό? Π.χ. θ αποκατάςταςθ του κζντρου τθσ Μπολόνια, το 
παράδειγμα τθσ Σουρκίασ κα. 

 Δράςεισ ςτον χϊρο τθσ πόλθσ (καλλιτεχνικζσ κα.) 
 Η δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων- open data 
 Μικρζσ ειςθγιςεισ πριν από τισ ςυναντιςεισ επί των προβλθματικϊν/κεματικϊν, 

που ίςωσ κα μποροφςαν να είναι ανοιχτζσ και ςε κοινό. 
 Ζνα διεκνζσ ςυνζδριο για τθν Ακινα 

Κάποια από τα κζματα ηθτοφν μια ςκζψθ, άλλα μια δράςθ- αντίδραςθ. Πωσ μποροφμε να 
μιλάμε για όλα αυτά χωρίσ να φαινόμαςτε απλά αντιδραςτικοί? 

 

 


