
Συνάντηςη Νο 02 

Αυτό που φαίνεται ζντονα είναι μια επιθυμία για πράξη-δράςη. 

Από τθν άμεςθ πράξθ, τθν καλλιτεχνικι δράςθ ζωσ τθν ςκλθρι κεωρία, όλα είναι κεμιτά κι 
απαραίτθτα και  μακάρι να λειτουργιςουν παράλλθλα. Για να μθν καταλιξουν οι δράςεισ 
αφελείσ, χωρίσ αντίκριςμα  και ςυνζχεια χρειάηεται  το κεωρθτικό πλαίςιο, αλλά κι αυτό 
από μόνο του δεν μπορεί να ςτακεί και να προςφζρει κάτι παραπάνω  -τόςα εργαςτιρια 
και ζρευνεσ γίνονται που δεν φτάνουν ποτζ ςτον πραγματικό κόςμο. Κάποιοι ίςωσ κζλουν 
να δϊςουν περιςςότερθ ενζργεια ςτισ δράςεισ και άλλοι ςτθν ζρευνα, κα ιταν ιδανικό 
αυτά να ςυνυπάρξουν τροφοδοτϊντασ το ζνα το άλλο. 

Ωςτόςο πριν ξεκινιςει θ όποια ςυηιτθςθ υπενκυμίηω τα εξισ πολφ ςθμαντικά 

1.      Το κζμα είναι τα ανκρϊπινα προβλιματα ωσ προσ τον χϊρο τθσ πόλθσ (όχι ωσ προσ 
τθν παιδεία, υγεία, δικαιοςφνθ κτλ)  και τα προβλιματα του χϊρου τθσ πόλθσ ωσ προσ τον 
άνκρωπο. Βεβαίωσ όλα αυτά ζχουν τθν πολιτικι τουσ διάςταςθ και δεν μποροφν να 
ειδωκοφν αξεχϊριςτα από αυτι, όμωσ δεν μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τθν πολιτικι 
κατάςταςθ γενικϊσ. 

2.      Πριν από οποιαδιποτε ζρευνα-δράςθ  κα πρζπει να ςκεφτοφμε τι είναι αυτό που 
κεωροφμε προβλθματικό ςτθν Ακινα τϊρα ϊςτε θ δράςθ/ ζρευνα να απαντιςει  ι να 
προτείνει επί του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ/κζματοσ. Να ζχουμε επίγνωςθ δθλ. του τι 
είναι και που ςτοχεφει θ προςπάκεια αυτι. Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό είναι που κα 
πρζπει να διατρζχει όλεσ τισ επιμζρουσ απαντιςεισ 

3.      Το άνοιγμα ςτον κόςμο. Ζχει μεγάλθ ςθμαςία το λεξιλόγιο, οι  τρόποι και τα μζςα που 
χρθςιμοποιοφμε κι αυτό ζχει να κάνει και με  τθν αποτυχία του αρχιτεκτονικοφ λόγου να 
επθρεάςει το κυρίαρχο αφιγθμα των Ακθνϊν  μζχρι τϊρα 

Πάνω ςτθν ςκζψθ μιασ άμεςθσ δράςθσ ιταν θ ιδζα του να επικεντρωκοφμε ςτο κτίριο τθσ 
Ομόνοιασ - 

Η αναηιτθςθ μιασ άμεςθσ δράςθσ μζςα από το κτίριο τθσ Ομόνοιασ 
Case-study- Με  ποιον ςτόχο? 

 Ζνα cluster/hub νεανικισ επιχειρθματικότθτασ? 

 Ζνα παρατθρθτιριο, ζνασ μόνιμοσ χϊροσ αναφοράσ ενόσ εργαςτθρίου? 

 Ζνα εφαλτιριο δράςεων, περφόρμανσ κτλ ςτον χϊρο τθσ πόλθσ και ςτθν Ομόνοια? 

 Ζνασ κοινωνικόσ ςυνεταιριςμόσ με ςυμμετοχι του ιδιοκτιτθ, των υπόλοιπων 
πικανϊν ενοίκων και τθσ ομάδασ (με τι αντικείμενο κοινωνικόσ ςυνεταιριςμόσ?) 

 Ζνα ςθμείο ςυνεργαςίασ και ςυνάντθςθσ των διαφορετικϊν κατοίκων τθσ πόλθσ- 
ιδιοκτιτεσ, ζνοικοι, περαςτικοί, άςτεγοι κτλ? 

 
ΠΡΟ ΚΕΨΗ 

Ωςτόςο για να μθν προτρζχουμε ςε μια δράςθ χωρίσ να ξζρουμε ςε ποιο ερϊτθμα κζλουμε 
να απαντιςουμε, ξαναμπαίνει θ ερϊτθςθ "Ποια είναι τα προβλθματα που εντοπίζουμε 
ςτην Αιθνα τώρα, ποια είναι αυτά που ια ιέλαμε να αλλάξουμε" Σθμαντικι επιςιμανςθ- 
λζγοντασ "προβλιματα" εννοοφμε του χϊρου ωσ προσ τον άνκρωπο και το αντίςτροφο ( 
Δεν κα λφςουμε όλα τα προβλιματα του Ελλθνικοφ Κράτουσ!). 



Μποροφμε ν' απαντιςουμε με δυο-τρία ςθμεία παραγράφουσ ς' αυτό το ερϊτθμα? 


