
Συνάντθςθ Νο 05 

Από τθν ςυνάντθςθ με κζμα τθ διαδικαςία, αναδείχκθκαν τελικϊσ οι λζξεισ Παρατθρθτιριο και 
Προπαγάνδα.  

Η λζξθ Παρατθρθτιριο καταςτάλαξε ωσ κάτι που κα μποροφςε να κακορίςει μια κατεφκυνςθ τθσ 
δράςθσ και τθσ πράξθσ. Να ςκεφτοφμε τθν δράςθ τθσ ομάδασ μζςα από τθν χριςθ τθσ ζννοιασ 
Παρατθρθτιριο.  

Σο Παρατθρθτιριο όχι μόνο ωσ καταγραφι πραγμάτων, αλλά και ωσ τοποκζτθςθ πάνω ςε αυτά. 
Εξάλλου και θ πρϊτθ ζνωςθ επιςτθμόνων τον 16ο-170 αιϊνα είχε ονομαςτεί Παρατθρθτιριο. Ποφ 
εςτιάηουμε τθν παρατιρθςι μασ, τι ςυμπεράςματα εξάγουμε, πϊσ επικοινωνοφμε τα πορίςματά 
μασ. Η παρατιρθςθ δεν είναι ουδζτερθ, εκπορεφεται από το προςωπικό βλζμμα, τοποκετείται 
απζναντι ςτα πράγματα, είναι κι αυτι μια δράςθ, αςκεί επίςθσ ζναν ζλεγχο.  

Το Παρατθρθτιριο, αςκϊντασ απλά ζναν ζλεγχο πωσ μπορεί να επθρεάςει τισ όποιεσ εξελίξεισ τθ 
ςτιγμι που οι αποφάςεισ λαμβάνονται μακριά από 'δϊ ςτα κζντρα των Βρυξελλϊν? 

Σα κζντρα αυτά ζχουν όχι μόνο τθν εξουςία να υλοποιοφν τα ςχζδια τουσ αλλά και να απορροφοφν 
τισ όποιεσ αντιδράςεισ, όπωσ  ςυνζβθ ςτο Ολλανδικοφ παράδειγμα του αντίςτοιχου Rethink, όπου θ 
ολλανδικι κυβζρνθςθ για να εξουδετερϊςει τισ αντιδράςεισ που γεννικθκαν από ομάδα 
αρχιτεκτόνων-ακτιβιςτϊν τουσ ανζκεςε τθν υλοποίθςθ του ζργου. Οι πρϊθν ακτιβιςτζσ 
ςυμπορευόμενοι πλζον με τθν κυβζρνθςθ ςτο περικϊριο του ζργου, κάνουν για εφθςυχαςμό τθσ 
ακτιβιςτικισ τουσ ςυνείδθςθσ δράςεισ ςε ενδιάμεςουσ- κενοφσ χϊρουσ, που όμωσ πια μόνο 
ακτιβιςτικζσ δεν μποροφν να κεωροφνται.  

Όςο κι αν εςτιάηουμε ςτο grassroots, ςτο από κάτω προσ τα πάνω, άλλο τόςο δεν πρζπει να ξεχνάμε 
και τθν δφναμθ που ζχουν οι κεςμοί, τα πρόςωπα ςε κζςεισ εξουςίασ. Ίςωσ να ζχει νόθμα αν 
μποροφςαμε ςε μικρι θ μεγαλφτερθ κλίμακα να επθρεάςουμε αυτι τθ μία υπογραφι, του ενόσ 
ανκρϊπου, που επικυρϊνει ι όχι ζνα ζργο, που δεςμεφει ζνα ΕΠΑ κτλ.[1] Σα κεμζλια τθσ τοπικισ 
εξουςίασ, των ανκρϊπων που ζχουν κάποια κζςθ ς' αυτι τθν χϊρα φαίνεται πωσ δεν ζχουν και τόςο 
ςτζρεα βάςθ πια. Σο ίδρυμα Ωνάςθ, το Μζγαρο μουςικισ, τα κανάλια, τα κόμματα εδϊ και χρόνια 
είναι διαρκϊσ εκτεκειμζνα ςε μικρά θ μεγαλφτερα ςκάνδαλα. Η εξουςία τουσ ςτο περιρρζον ςκθνικό 
αποςάκρωςθσ αρχίηει να τρίηει 

Γι ' αυτό κι ζνα μεγαλφτερο κομμάτι επιρροισ, του πωσ μποροφμε να επζμβουμε αφορά τθν 
προςζγγιςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, το πωσ μπορεί να ςτθκεί μια προπαγάνδα.  

Μια όψθ του παρατθρθτιριου είναι να δράςει δθμοςιογραφικά, να αποκαλφψει τα ςκάνδαλα, τισ 
παρατυπίεσ, τισ παρανομίεσ, τισ κεςμικζσ αντιφάςεισ. Αυτό μπορεί να γίνει ςίγουρα ς' ζνα μπλογκ 
που να ςτθκεί και με αντίςτοιχθ δομι παρατθρθτθρίου. Όμωσ αυτό δεν αρκεί- θ δθμοςιογραφικι 
δουλειά ζχει ιδθ γίνει. Κι εμείσ κάπου διαβάςαμε αυτά που ςυηθτάμε. Η  επικοινωνιακι δουλειά 
είναι αυτι που λείπει. Κι αυτό με πολφ επιτυχία κάνει το Rethink. Οι εικόνεσ του κυκλοφοροφν 
παντοφ, εμποτίηουν τθν επικυμία, κι όςο κι αν μασ φαίνονται αφελισ προπαγάνδα, δεν πρζπει να 
υποτιμοφμε τθν υποςυνείδθτθ δφναμθ των εικόνων. ιγά ςιγά θ εικόνα του ευτυχιςμζνου πάρκου 
αναδεικνφεται ωσ θ μοναδικι προοπτικι για τθν πόλθ. το "ι εμείσ ι τίποτα" που προκλθτικά κι 
ανοιχτά πια κζτει το  Rethink, τι βάηουμε ςτθ κζςθ του "τίποτα"? 

Μποροφμε να απαντιςουμε με τα δικά μασ βίντεο, τα δικά μασ φυλλάδια, τισ δικζσ μασ εκκζςεισ 
και δράςεισ, μποροφμε να ειςχωριςουμε ςτθν ςυηιτθςθ για τθν πόλθ? Μποροφμε να κάνουμε μια 
προπαγάνδα των δικϊν μασ εικόνων?- όχι μια προπαγάνδα εναντίωςθσ και κριτικισ. Αυτό το άλλο, 
το "τίποτα" που λζει το Rethink, χρειάηεται να γεμίςει με τισ δικζσ μασ εικόνεσ για μια άλλθ πόλθ. 
τθν θμερίδα για τθν οδό ταδίου ο Αριςτείδθσ Ρωμανόσ παρουςίαςε κάποιεσ εικόνεσ κολάη τθσ 
πεηοδρομθμζνθσ Πανεπιςτθμίου όπωσ μάλλον κα είναι όταν φτιαχτεί- πάγκοι με πλανοδίουσ, τα 
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γνωςτά τραπεηοκακίςματα, - μια εικόνα αρνθτικι και κριτικι -Δεν μποροφμε να μείνουμε ς' αυτό, 
 αλλά να δϊςουμε τισ εικόνεσ που κα εμπνεφςουν μια άλλθ ςκζψθ για τθν πόλθ. 

Η προπαγάνδα είναι ςίγουρα κάτι που κοςτίηει. Ο ακτιβιςμόσ πετυχαίνει ανζξοδα και χωρίσ 
χριματα τθν επικοινωνιακι προβολι τθσ προπαγάνδασ, κζλει όμωσ προςοχι για να μθν είναι 
απλά κίνθςθ αντίδραςθσ.  

Μικρι ιδζα που κα μποροφςε να εξελιχκεί και ςε κάτι κετικό. Σο ολλανδικό γραφείο που κζρδιςε τον 
διαγωνιςμό  του Rethinkπρότεινε το κζατρο των χιλίων δωματίων, μια ενεργοποίθςθ δθλ. όλων των 
άδειων χϊρων κατά μικοσ τθσ Πανεπιςτθμίου με παραχϊρθςθ τουσ ςε καλλιτζχνεσ, creativeworkers 
κτλ Αν ςυγκροτιςουμε μια ομάδα και ηθτιςουμε επίςθμα αυτοφσ τουσ άδειουσ χϊρουσ ι κα μασ 
ποφνε όχι, όποτε αποκαλφπτεται θ διαφθμιςτικι απάτθ, ι μασ τα δίνουν και ζχουμε χϊρο εργαςίασ! 

 

[1] αν αςτείο ειπϊκθκε μια Mobile εφαρμογι με τα τθλζφωνα των υπευκφνων ςτουσ διμουσ για το 

αντίςτοιχο ρουςφζτι που κα διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ! 
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