
Συνάντθςθ Νο 04 

Οργανωτικά 
-Λιγότεροσ και πιο ςφιχτόσ χρόνοσ 5-7 με μιςι ϊρα ςτθν αρχι ενθμζρωςθ με υλικό 
που ζχουμε προσ ςυηιτθςθ 
-Να υπάρχει ςυντονιςμόσ τθσ ςυηιτθςθσ από διαφορετικό άτομο κάκε φορά -που 
μπορεί να κάνει και μια προεργαςία. 
-Να υπάρχει καταγραφι. Τα θχθτικά αρχεία του Νίκου είναι πολφ  βοθκθτικά και 
νομίηω είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να καταγράφουμε τισ ςυηθτιςεισ, και για όςουσ 
λείπουν, αλλά και για να βγαίνουν οι ςθμειϊςεισ. 
-Να ςυςτιςουμε μικρότερεσ ομάδεσ εργαςίεσ ίςωσ, για κάποια κζματα.  Αλλά  είμαςτε 
μάλλον πολφ λίγοι ακόμα για κάτι τζτοιο. 
-Κάποιεσ κεματικζσ παρουςιάςεισ ςτθν αρχι. Έχει προςφερκεί ιδθ  θ Γιϊτα, είπαμε 
για μια παρουςίαςθ των τρόπων που ςυγκροτικθκε θ Ακινα από τθ Μαίρθ, κι άλλθ μια 
πρόταςθ από Αλζξανδρο για τα μυςτικά τθσ viral επικοινωνίασ. 

Πωσ μποροφμε να προχωριςουμε λοιπόν?- Η ςυμμετοχι 

Με παραγωγι λόγου και ςκζψθσ, με δικζσ μασ πρωτοβουλίεσ δράςθσ ι με παρεμβάςεισ 
ςε άλλεσ. Σε κάκε περίπτωςθ αυτό που μασ ενδιαφζρει είναι θ ςυμμετοχι, το πϊσ 
ςυμμετζχουμε, το πϊσ κα κζλαμε να ςυμμετζχουν οι άλλοι ςτισ δράςεισ μασ, και το τι 
εννοοφμε λζγοντασ ςυμμετοχι εμείσ και οι άλλοι. 

Συμμετοχι, λοιπόν κα μποροφςε να είναι μια πικανι παρζμβαςθ ςτθν θμερίδα για τθν οδό 
Σταδίου ι ςτθν ζκκεςθ για το Rethink- με μια μπροςοφρα ι με πιο εφευρετικό Performative 
τρόπο. 
Ωςτόςο καταλιξαμε ότι είναι καλφτερα να ορίςουμε εμείσ πρϊτα το πεδίο και τον χϊρο 
μζςα ςτο οποίο κα τοποκετθκοφμε, να μθν ετεροπροςδιοριηόμαςτε ςαν μια κίνθςθ 
αντίδραςθσ απλά  

Η περίπτωςθ του κτιρίου/ πλατείασ Ομονοίασ είναι ιδανικι για να ξεκινιςουμε τισ 
ςυςτάςεισ με κάποιεσ πχ. ομιλίεσ, αλλά και μια ςυμμετοχικι ενεργοποίθςθ του κτιρίου ωσ 
ζνα case-study. 

Συμμετοχι κα μποροφςε να είναι επιτελεςτικζσ δράςεισ που ξαναβάηουν τα ςϊματα μζςα 
ςτον χϊρο τθ πόλθσ. 

Επίςθσ μποροφμε να ςυςτθκοφμε μζςω τθσ διαδικαςίασ, εκκζτοντασ τουσ ίδιουσ τουσ 
τρόπουσ που ςυηθτάμε, ερευνάμε, αποφαςίηουμε, (κι οι ςθμειϊςεισ είναι μζροσ αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ, τα mail που ανταλλάςςουμε κτλ) 

Η ςυμμετοχι ωσ ςυνδυαςμόσ όλων των τρόπων - μια θλεκτρονικι πλατφόρμα 
διαβοφλευςθσ, ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ από κοντά, guerilla δράςεισ. Συηθτικθκε εδϊ 
και το παράδειγμα του Πολιτεία 2 και όλων των δυςκολιϊν που ςυνάντα ζνα εγχείρθμα 
ςυμμετοχικισ παραγωγισ ιδεϊν. Αυτό είναι ενδεικτικό και των δυςκολιϊν που πικανότατα 
κα ςυναντιςουμε. 

Συμμετζχουμε επίςθσ ςτθρίηοντασ ειδικά ςτθν αρχι άλλεσ δράςεισ και ομάδεσ με 
παρόμοιουσ ςτόχουσ ςτινοντασ ζνα κοινωνικό δίκτυο. 



Σίγουρα ςε  όλεσ αυτζσ τισ διερευνιςεισ τθσ ζννοιασ τθσ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ζχουμε 
υπόψθν από ποια κζςθ μιλάμε -δεν μποροφμε να αγνοιςουμε ότι είμαςτε μάλλον ςτθ 
κζςθ των "ειδικϊν", ότι είμαςτε άνκρωποι που ηουν και δρουν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ- 
υπάρχουν περιοχζσ που δεν γνωρίηουμε καν- και αυτι θ αναγνϊριςθ και επίγνωςθ κάνει 
πιο ειλικρινι τθν τοποκζτθςθ μασ. Είναι ζνα ηιτθμα ποιοσ είναι ο ρόλοσ του "ειδικοφ" ςτον 
ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό. Επίςθσ να ζχουμε υπόψιν ότι θ ςυμμετοχι δεν είναι μια 
διαδικαςία ςυναίνεςθσ αλλά μάλλον μια διαδικαςία ςφγκρουςθσ, τόςο ςτο τυχόν 
κοινωνικό πεδίο ςτο οποίο κα ανοιχτοφμε, αλλά και μεταξφ μασ κακϊσ ο κακζνασ ζχει 
αναπτφξει μζςα ςτα χρόνια τουσ δικοφσ του αυτοματιςμοφσ, αντανακλαςτικά και τρόπουσ 
δράςθσ. 

Αυτά όλα αφοροφν το πϊσ κα ςυςτθκεί θ ομάδα ςτο κοινό, ωςτόςο παραμζνει εκκρεμζσ 
το ωσ προσ τι κα τοποκετθκεί, τι είναι αυτό ςτο οποίο κζλει να επζμβει 

Θα μποροφςαμε εδϊ να ποφμε ότι μασ ενδιαφζρει θ διαδικαςία, ο τρόποσ που ζχει 
παραχκεί και παράγεται θ πόλθ, ςε όλεσ τισ κλίμακεσ ςχεδιαςμοφ.  

Προζχει λοιπόν θ κατανόθςθ τθσ (ωσ κατανόθςθ του προβλιματοσ αλλά και ωσ ζνδειξθ 
τρυφερότθτασ), θ κατανόθςθ τθσ παραγωγισ, τθσ ιςτορίασ, τθσ λειτουργίασ τθσ πόλθσ. 

Κατόπιν αυτοφ ακολουκεί θ τοποκζτθςθ μασ ωσ προσ αυτοφσ τουσ τρόπουσ παραγωγισ τθσ 
πόλθσ. Κι εδϊ πάλι μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ με τθν 
ζννοια τθσ ςυγκατάβαςθσ, με τθν υιοκζτθςθ μιασ αφ' υψθλοφ κζςθσ ωσ προσ αυτό που μασ 
κίγει. 

Αυτι τθ ςτιγμι ςυμβαίνει μια  "παγιοποίθςθ τθσ πόλθσ"- νζα input προςτίκενται ςτον 
χάρτθ ςε ςτρατθγικά ςθμεία, μεγάλθσ ζκταςθσ που παγιϊνουν, κλειδϊνουν μια μορφι τθσ 
πόλθσ για τα επόμενα 100 χρόνια, προκαλοφν μια ακαμψία. Το μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 
ιταν μια πρϊτθ τζτοια ςυμβολικι κίνθςθ. Η παγιοποίθςθ- θ ςυμπαγισ-concrete Πόλθ είναι 
ςυγχρόνωσ και μια πόλθ ςυντθρθτικι. 

Προσ όλεσ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ που κινοφνται επικετικά ωσ προσ τον χϊρο τθσ πόλθσ κα 
μποροφςαμε να κρατιςουμε ζνα βλζμμα αφ' υψθλοφ, να μθν μιλιςουμε αντίκετα ωσ 
προσ αυτό που ςχεδιάηεται, αλλά να μιλιςουμε γι αυτό που υπιρξε και γι' αυτό που κα 
μποροφςε να υπάρξει, να μιλιςουμε μ' ζνα τρόπο οραματικό, να εμποτίςουμε δθλ. τον 
λόγο για τθν πόλθ με ζνα διαφορετικό βλζμμα. 

Κι ακόμα περιςςότερο να μθν τθν φανταςτοφμε εμείσ, αλλά να προςφζρουμε τα εργαλεία 
τθσ κατανόθςθσ και τθσ ςυνδιαμόρφωςισ τθσ ςε ζνα λιγότερο ι περιςςότερο μακρινό 
μζλλον. (μια ακαδημία της Πόλης!) 

Αυτι θ ςτάςθ δεν απαντά ςτο επείγον, αλλά δρα ςε βάκοσ χρόνου για το μζλλον. Όπωσ το 
παράδειγμα του Κλωντ Λεβί Στρωσ που όταν ρωτικθκε γιατί με τθν άνοδο του ναηιςμοφ δεν 
αςχολικθκε με αυτά τα κζματα, απάντθςε πωσ κεωροφςε τθν ζρευνά του πιο ςθμαντικι 
για το μζλλον. 

Υπάρχει λοιπόν μια τάςθ προσ πιο αργζσ ηυμϊςεισ, χωρίσ τθ βία του χρόνου όπωσ μασ 
επιβάλλεται. Σε ςφγκριςθ με τθν τάςθ για άμεςεσ δράςεισ- παρεμβάςεισ, επικρατεί θ 
διαδικαςία, τείνουμε μάλλον προσ τθ διάρκεια παρά προσ τα ςυμβάντα. Αυτό δεν ςθμαίνει 
ότι αποκλείεται μια επείγουςα αντίδραςθ αλλά ειδικά τϊρα ςτθν αρχι είναι ςθμαντικό να 
δϊςουμε τον χρόνο, να βρεκεί πιο ουςιαςτικά μια κατεφκυνςθ. 



Η διαδικαςία όςον αφορά το πϊσ εμείσ τθ βιϊνουμε μζςα ςτθν ομάδα, είναι ακόμα λίγο 
δφςκολο να τθν ςυλλάβουμε ακριβϊσ γιατί γίνεται αιςκθτι μόνο μζςα ςτο πζραςμα του 
χρόνου. 

Για να ςυλλάβουμε τι εννοοφμε διαδικαςία, κα ιταν πιο εφκολο να εςτιάςουμε ςε μια 
περιοχι/κζμα. Το να εςτιάςουμε ςε μια περιοχι κα αναδείξει όλα τα προβλιματα και τουσ 
τρόπουσ που αυτι τθ ςτιγμι ιςχφουν και ςτθν υπόλοιπθ πόλθ, και κα βοθκιςει να 
καταλαβαίνουμε για τι μιλάμε. Η διαδικαςία αλλάηει ριηικά ανάλογα με τθν κλίμακα, τθν 
περιοχι, κτλ αν κι όλεσ οι κλίμακεσ διατρζχουν θ μια τθν άλλθ. 

Η  λζξθ προσ διερεφνθςθ λοιπόν τθν επόμενθ φορά είναι η διαδικασία. 

 

 


