
Συνάντθςθ Νο 03 

Ο απολογιςμόσ τθσ τελευταίασ ςυνάντθςθσ είναι ςχετικά ςφντομοσ γιατί ιμαςταν λίγοι. 
Είναι ςθμαντικό, για να οργανώνουμε λίγο και τον χρόνο τθσ ςυνάντθςθσ, να ξζρουμε πριν 
ξεκινιςουμε ποιοι κα είμαςτε, οπότε ειδοποιείτε εγκαίρωσ! 

Η ςυηιτθςθ  ιταν περιςςότερο γφρω από οργανωτικά κζματα: 

-Καταρχάσ χρειάηεται μια πιο ςτζρεα οργάνωςθ των ςυναντιςεων. Η Γιώτα ζχει ζναν 
ςκελετό -πρότυπο και κα φτιάξουμε ζνα οργανόγραμμα για το πώσ μπορεί να προχωριςει 
αυτι θ ομάδα το οποίο κα ςασ ςτείλουμε πριν από τθν επόμενθ Πζμπτθ. Είναι επίςθσ καλό 
για τθν δθμιουργία μιασ δυναμικισ οι ςυναντιςεισ να γίνονται ςε εβδομαδιαία βάςθ. Λζμε 
λοιπόν κάκε Πζμπτθ 5.00-8.00 (με πρώτθ βάρδια ίςωσ τα αρχιτεκτονικά  και δεφτερθ 
βάρδια τα πιο καλλιτεχνικά) 

-  Υπάρχει πολφ ενδιαφζρον από τον κόςμο να μιλιςει και να πάρει μζροσ ςε μια 
ςυηιτθςθ για τθν πόλθ. Το ότι βριςκόμαςτε ςτο χώρο ενόσ ιςογείου καφζ είχε ςαν 
αποτζλεςμα να μασ ακοφςει και κόςμοσ τυχαίοσ που πλζον ρωτά για τισ ςυναντιςεισ. Πζρα 
λοιπόν από τισ όποιεσ οργανωτικζσ, διερευνθτικζσ, μεταξφ μασ ςυηθτιςεισ κα ιταν μια 
ωραία ιδζα, ςε λίγο που κα ζχει και καλφτερο καιρό, να κάνουμε κάποιεσ ςυηθτιςεισ ςτθ 
ςτοά, με ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ κάκε φορά, που να τισ ανακοινώνουμε πιο πριν, για 
όςουσ ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν. 

- Υπάρχει μια ςυηιτθςθ τθν 1θ Μάρτθ ςτον Ιανό για τθν οδό Σταδίου και τθν πρόταςθ δυο 
αρχιτεκτόνων για πεηοδρόμθςθ αυτισ αντί τθσ Πανεπιςτθμίου. Όπωσ είπαμε και μεταξφ 
μασ το κζμα δεν είναι αν κα πεηοδρομθκεί θ Σταδίου ι Πανεπιςτθμίου, αλλά γενικώσ το 
ηιτθμα του κζντρου. Είναι βζβαια μια ενδιαφζρουςα ιδζα αλλά πζραν αυτών κα ιταν μια 
καλι ευκαιρία για μια παρουςίαςθ τθσ ομάδασ. Θα μποροφςαμε να κάνουμε μια ςυηιτθςθ 
και μεταξφ μασ πιο πριν για τισ πεηοδρομιςεισ γενικώσ και το ςυγκεκριμζνο  κζμα. 

-Η προοπτικι τθσ ςυνεργαςίασ με το open space ςτον 5ο όροφο. Αναμζςα ςε μια πλθκώρα 
δραςεων που ζχουν γίνει υπό τθν ομπρζλα τθσ ΜΚΟ που το διαχειρίηεται είναι το  open art 
που διοργανώνει προςωρινζσ εκκζςεισ ςε άδειεσ βιτρίνεσ, (τον Ιοφλιο γζμιςε τισ άδειεσ 
βιτρίνεσ του κτιρίου τθσ Ομονοίασ), και το ότι ζχουν ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με ιδιοκτιτεσ  80 
χώρων μζςα ςτθν Ακινα για να τουσ παραχωροφν δωρεάν (πλθρώνοντασ μόνο πάγια) ςε 
ανκρώπουσ που κάνουν δουλειά γραφείου και μποροφν δθλ. να δουλεφουν ακόρυβα μαηί 
με άλλουσ ςτον ίδιο χώρο. Ήδθ μασ παραχωροφν για τισ ςυναντιςεισ και ζναν χώρο ςτον 
6ο. 

 

 


