
Για την Αιθνα 

 

Ένα εργαςτήριο διαλόγου και ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ, ςημείο ςυνάντηςησ ιδεών, θεωρίασ και 

πράξησ για το μζλλον τησ Αθήνασ. 

Η πόλη που ζοφμε είναι μία υπόιεςη που δεν μποροφμε να την αφθςουμε ςτην τφχη τησ! 

  

 

Τα δεδομένα 

 

Η Ακινα ςε μια κρίςιμθ ςυγκυρία, με τθν εξαιρετικι δυςκολία να πρζπει να απαντιςει 

ςυγχρόνωσ ςε επείγοντα ανκρωπιςτικά προβλιματα και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί ακριβϊσ τθν 

εκκρεμι τθσ κατάςταςθ για να ςτιςει εκ νζου και μακροπρόκεςμα τθν ταυτότθτα του μζλλοντοσ τθσ 

που, όπωσ και κάκε καταςτροφι, εγκυμονεί δυνατότθτεσ και κινδφνουσ.  Η Ακινα με μια μετζωρθ 

ταυτότθτα, διαρκϊσ ανολοκλιρωτθ και θμιτελισ, αρχαία, ερειπειϊδθσ, γεραςμζνθ και βρζφοσ 

ταυτόχρονα. Η Ακινα που ελκφει το ενδιαφζρον και αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ, μάλλον με τον 

τρόπο που ενδιαφζρεται ο ιατρικόσ κόςμοσ ερευνθτικά για μία ςπάνια ιατρικι περίπτωςθ και για τθν 

καταγραφι τθσ, και όχι απαραίτθτα για τθν τφχθ του αςκενοφσ. 

Ο όποιοσ δθμόςιοσ διάλογοσ ςυντελείται εδϊ είναι εκ των υςτζρων, προςχθματιςμζνοσ και 

κατόπιν ειλθμμζνων αποφάςεων. Η ςυηιτθςθ για τον δομθμζνο χϊρο παρακάμπτεται ςαν εναςχόλθςθ 

πολυτελείασ. Σε ςθμαντικζσ εξελίξεισ που δρομολογοφνται για το κζντρο τθσ πόλθσ, όχι μόνο οι πολίτεσ, 

αλλά οφτε όςοι αςχολοφνται επιςτθμονικά με τον ςχεδιαςμό του χϊρου και τα κοινωνικά ηθτιματα δεν 

ζχουν λόγο. Τα προβλιματα του αςτικοφ χϊρου εντείνονται από τθν ςτάςθ των φορζων που προωκοφν 

λφςεισ και μοντζλα διεκνοποιθμζνθσ αρχιτεκτονικισ, που δεν εκμεταλλεφονται και δεν απαντοφν ςτθν 

τοπικι ιδιαιτερότθτα και αγνοοφν τθν κοινωνικι ςυγκυρία εγκακιςτϊντασ μεκοδολογίεσ που 

αποκλείουν τον δθμόςιο διάλογο, δίνοντασ επιφανειακά τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ςυμμετοχισ 

επαναλαμβάνοντασ αδιαφανείσ και πλάγιεσ διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ αποκρφπτονται ςτατιςτικά 

ςτοιχεία και δεδομζνα ςτα οποία απαιτείται δθμόςια πρόςβαςθ. Ο ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ, 

διαδικαςία που προωκείται διεκνϊσ, όπου οι πολίτεσ ςυναποφαςίηουν για τον χϊρο που τουσ 

περιβάλλει και τον ςυνδιαμορφϊνουν, προσ το παρόν αποτελεί άγνωςτθ πρακτικι.  

 

Λαμβάνοντασ όλα αυτά υπόψθ ζχουμε τθν πρόκεςθ να ξεκινιςουμε μία αυτοοργανωμζνθ και 

ςυμμετοχικι πρωτοβουλία ςυηθτιςεων και δράςεων για τθν πόλθ ωσ φυςικό και υλικό περιβάλλον 

αλλά και ωσ δίκτυα, ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.   Εντοπίηοντασ τα προβλιματα 

των όςων γίνονται για τθν πόλθ εκ μζρουσ των φορζων, ζχουμε ωσ πρόκεςθ καταρχιν να αρκρϊςουμε 

ζναν εναλλακτικό λόγο από τον κυρίαρχο και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ προςπακοφμε να 

κινθτοποιιςουμε τισ πιο προοδευτικζσ και ςφγχρονεσ ιδζεσ και πρακτικζσ όπωσ ςυμμετοχικό 

ςχεδιαςμό, ομότιμθ παραγωγι, εναλλακτικζσ μορφζσ οικονομίασ, κεωρίεσ κοινϊν, κλπ. Καταγράφουμε 

τα διδάγματα τθσ τελευταίασ πενταετίασ και τα κινιματα πολιτϊν ςτθν Ακινα και τθν Ελλάδα, τισ 

ςφγχρονεσ κεωρίεσ και τον ακτιβιςμό, τισ πάντα προβλθματικζσ, ςπαςμωδικζσ, πακογενείσ και ελλιπείσ 



προςεγγίςεισ κεςμϊν και φορζων, τθν διάχυτθ δυςαρζςκεια, δυςπιςτία αλλά και τθν ανάγκθ για 

ςυμμετοχι. 

Η πρόςκλθςθ αυτι λοιπόν γίνεται με τθν επικυμία να ορίςουμε εμείσ το πλαίςιο μζςα ςτο 

οποίο κα ακουςτοφν νζεσ ιδζεσ από ανκρϊπουσ που είναι αποκλειςμζνοι από τισ διαδικαςίεσ,  ζνα 

πλαίςιο διαλόγου που να ορίηει τα ηθτιματα απ' τθν αρχι, μζςα ςτο τωρινό τουσ επείγοντα χαρακτιρα, 

αλλά και ςτθν μακροπρόκεςμθ διάςταςι τουσ, που κα βαςίηεται ςε ιςότιμεσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, 

και ςτθν ςφγκλιςθ διάφορων ειδικοτιτων, που κα περιλαμβάνει τουσ ανκρϊπουσ που ηουν ςε αυτιν 

τθν πόλθ ωσ ςυμμζτοχουσ τθσ αλλαγισ, τθν ςτιγμι που αυτι ςυμβαίνει, ζνα πλαίςιο διαλόγου για την 

Αθήνα τώρα και μετά. 

Η μεθοδολογία 

Σε επίπεδο θεωρίασ προτείνονται: 

1.    Θεωρθτικά εργαςτιρια ςκζψθσ, προβλθματιςμοφ και κοινωνικισ διαδικαςίασ 

2.  Εργαςτιρια ανάμεςα ςε εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν πεδίων, και εργαςτιρια ανάμεςα ςε κοινό 

και εμπειρογνϊμονεσ ι ειδικοφσ 

Τα οποία   

1.    παράγουν προβλθματιςμό και κεωρθτικό ζργο, ανοιχτό και προςβάςιμο ςτο κοινό 

2.     καλοφν για ςυμμετοχικι ςυηιτθςθ και καλλιεργοφν τθν ςυμμετοχικότθτα 

 

Σε επίπεδο υλοποίηςησ: 

Προτείνει και πραγματοποιεί μικρζσ παρεμβάςεισ, παραδείγματα ι «πρόβεσ» ενόσ εναλλακτικοφ και 

ςυμμετοχικοφ, τρόπου οργάνωςθσ και παραγωγισ τθσ πόλθσ 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Η πόλη που ζοφμε είναι μία υπόιεςη που δεν μποροφμε να την αφθςουμε ςτην τφχη τησ! 


