


σκοποσ του εργαστηριου

Ο Σκοπός του εργαστηρίου είχε 3 άξονες:

1. Η γνωριμία με το δίκτυο και το μοίρασμα εμπειριών, ιδεών και 
προβληματισμό από τα μέλη του δικτύου. 

2. Η ταυτότητα του Imagine the City και η εξέλιξή του, οι δράσεις του 
και η επόμενη μέρα.
 
3. Τέλος η εκπαίδευση των μελών σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 
συμμετοχικής Ηγεσίας. 



Καλωσόρισμα, γνωριμία και λίγα λόγια για το εργαστήριο

Αρχικά η Μαίρη Καρατζά και ο Βασίλης Ντόβρος καλωσόρισαν τα 
μέλη του δικτύου, τα οποία προέρχονταν από τις ομάδες διοργάνωσης 
των εκθέσεων “Φαντάσου την πόλη” της Χαλκίδας, του Βόλου, του 
Μεσολογγίου, της Αίγινας, του Πύργου και της Κορίνθου και μίλησαν για 
τον σκοπό του εργαστηρίου και πως μέσω συμμετοχικών διαδικασιών 
μπορούν τα μέλη να εμπνευστούν, να γνωριστούν καλύτερα, να έχουν 
καλύτερα αποτελέσματα και να υπάρχει ένας δημιουργικός, εκπαιδευτικός 
διάλογος. Ανέφεραν επίσης ότι ήδη 15 νέες πόλεις ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιήσουν εκθέσεις “Φαντάσου την πόλη” και πως αυτές τις 
μέρες μπορεί η ανταλλαγή εμπειριών και τα αποτελέσματα αυτής της 
συζήτησης να γίνουν οδηγός για τις πόλεις αυτές και για τη συνέχεια 
για τις πόλεις που ήδη έχουν κάνει έκθεση. 

Ποιός είμαι και τι περιμένω από το τριήμερο 

Ο Οδυσσέας Βελέντζας προσκάλεσε το κάθε άτομο να παρουσιάσει 
τον εαυτό του, σε ποιά έκθεση “Φαντάσου την πόλη” συμμετείχε και 
τι προσδοκίες έχει από το εργαστήριο. Το συμμετοχικό εργαλείο που 
χρησιμοποίησε ήταν ο κύκλος (circle) μια μέθοδο όπου μέσω ενός 
αντικειμένου, στην προκειμένη περίπτωση ένα κόκκινο μπαλάκι, 
καθορίζει ποιός έχει το λόγο και προσκαλεί παράλληλα τους υπόλοιπους 
να ακούν από καρδιάς. 

Από τον κύκλο προέκυψαν οι συλλογικές προσδοκίες των συμμετεχόντων 
του εργαστηρίου:
- Να φανταστούμε την επόμενη μέρα του Imagine the City, να 
ξαφνιαστούμε
- Πως μπορούμε να διευρύνουμε το όραμα και να το υλοποιήσουμε στην 
πόλη μας, τι είναι αυτό που μας ενθουσιάζει στο  Imagine the City
- Τι είναι συμμετοχική ηγεσία, να μάθω, να ακούσω
- Το εγώ και η ομάδα: ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες μέσα μας
- Να γνωριστούμε μεταξύ μας
-Η γνωριμία με τις άλλες πόλεις, πως δουλεύουν οι ομάδες, τι θα γινόταν 
αν συνεργάζονταν και πως μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

παρασκευη 29.12.2013
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- Μαθαίνοντας από την εμπειρία μας. Ποιος ο θετικός αντίκτυπος του Imagine the 
city; Τι σημαίνει για μας το imagine the city; και ποιοί είναι οι προβληματισμοί 
μας;

Ο Οδυσσέας Βελέντζας προκάλεσε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια θετική εμπειρία που είχαν από 
τις εκθέσεις “Φαντάσου την πόλη” ή από κάποια άλλη δράση που είχαν στην πόλη τους. Τόνισε ότι δεν 
υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να προσφέρει μια από τις εμπειρίες του σε μια συζήτηση. Αυτή είναι 
μια από τις βάσεις στην οποία στηρίζεται η συμμετοχική ηγεσία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε λέγεται 
Appreciative Inquiry (Θετικές Μαρτυρίες, Διερευνήσεις). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τριάδες έχοντας 
3 διαφορετικούς ρόλους, του αφηγητή της ιστορίας, το ακροατή και του παρατηρητή. Τους ζητήθηκε κάθε 
άτομο να υπηρετήσει και τους τρεις ρόλους και ύστερα κάθε ομάδα έγραψε 2 χαρακτηριστικά του θετικού 
αντίκτυπου για να τα μοιραστεί με το σύνολο. 

Οι συμμετέχοντες ομαδοποίησαν τα χαρακτηριστικά και προέκυψαν τα παρακάτω: 
- Η σχέση του ατόμου με το σύνολο, η προσωπική  ευθύνη με το συλλογικό σκοπό-όραμα και οι μέθοδοι 
που αυτό περνάει στην πόλη μου 
- Η δημιουργία και η ενδυνάμωση ομάδων και η κοινωνική προσβασιμότητα
- Δίψα, περιέργεια, πάθος για μάθηση και συμμετοχή  και πως αυτά μέσα από προβληματισμούς κινητοποιούν 
και εμπνέουν
- Ανταλλαγή  γνώσης και εμπειρίας

Μαθαίνοντας από την εμπειρία - το Παράδειγμα της Kοζάνης

Δόθηκε η δυνατότητα στον Λευτέρη Ιωαννίδη, μέλος της ομάδας weNTOYimag-
ine από την Κοζάνη, να μοιραστεί εμπειρίες και προβληματισμούς από την έκθεση 
στην Κοζάνη, μιας και για πρακτικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετέχει. Εξέθεσε 
τους προβληματισμούς που προέκυψαν από την έκθεση. Ο ατελείωτος χρόνος 
συζητήσεων και η μονοδιάστατη προσέγγιση οδήγησαν σε έλλειψη συνοχής και 
λήψης αποφάσεων. Ανέφερε ότι στο θέμα της οργάνωσης έμειναν όλα για το 
τέλος. Παρόλαυτά η γενική εικόνα ήταν θετική εφόσον αναπτύχθηκε διάλογος 
στην πόλη, υπήρξε ζύμωση πολιτών και αναγεννήθηκε ένας εγκαταλελειμμένος 
χώρος. Επιπλέον “αναστατώθηκε” η πόλη με θετικό τρόπο και διερευνήθηκαν 
τρόποι συμμετοχής των πολιτών στα κοινά της πόλης. Εν κατακλείδι ήταν μια 
δυνατή θετική εμπειρία. 
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Μαθαίνοντας από την εμπειρία - 
Προβληματισμοί και προκλήσεις

Η Μαρία Σκορδιαλού κάλεσε τους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν από τις εμπειρίες τους, τους προβληματισμούς 
και προκλήσεις που χρειαζόμαστε να ασχοληθούμε έτσι 
ώστε το Imagine the City να κάνει το επόμενο βήμα. Από 
την ομαδοποίηση της συζήτησης προέκυψαν οι παρακάτω 
θεματικές προκλήσεις-προβληματισμοί:

- Πως εμπνεόμαστε, πως εμπνέουμε έτσι ώστε να βρουν οι 
ομάδες τη δική τους σπίθα;

- Πως μεταδίδεται η εμπειρία μέσω της αφήγησης του 
Imagine the City;

- Πως λειτουργεί μια ομάδα, έτσι ώστε να σεβόμαστε τη 
διαφορετικότητα και πως ο τρόπος που λειτουργεί είναι 
εξίσου σημαντικός με τις εκθέσεις;

- Πως έχουμε αποτελέσματα στην πόλη, πως καλλιεργούμε 
ιδέες και μαζεύουμε τους καρπούς των αποτελεσμάτων 

- Πως συνεχίζουμε μετά από μια έκθεση, δημιουργούμε 
το αίσθημα του ανήκειν και πως δημιουργούμε φυσικούς 
χώρους για τοπικά;

- Πως εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα;

- Πως δρούμε σήμερα, αν βλέπουμε την κρίση διαφορετικά 
και σαν μια ευκαιρία να γεννηθούν νέοι ηγέτες;



Πως θα ήταν το Imagine the City σε 10 χρόνια από τώρα;

Η Μαρία Σκορδιαλού κάλεσε τους συμμετέχοντες να οραματιστούν 
πως θα ήταν το Imagine the City το 2025 και αφότου περιγράψουν 
τα χαρακτηριστικά του μέλλοντος που θέλουν σε ομάδες να το 
παρουσιάσουν με δημιουργικό τρόπο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
είναι το τελευταίο κομμάτι από το future search. Καθόλη τη διαδικασία 
οι συμμετέχοντες καλούνταν να αναζητήσουν κοινές θεματικές ενότητες 
για δράση ή τυχόν διαφορές. 

Ομοιότητες 
- Μοίρασμα, ανταλλαγή  ιδεών, εμπειριών, γνώσεων
- Υλοποίηση
- Χαρά
- Αλληλοσυμπλήρωση - δίκτυο - κοινότητα - παρέα
- Τοπική μόνιμη παρουσία + τεχνολογικά εργαλεία
- Διεθνής επιρροή
- Η ελληνική καινοτομία
- Ενεργή συμμετοχή πολιτών
- Ενεργοποίηση φαντασιακού σαν βάση σχεδιασμού των πόλεων
- Currency is learning

Διαφορές 
- Ελλάδα / πόλεις του κόσμου
- Για να είναι πετυχημένο το ΙΤC δεν το ακολουθούν  όλοι
- Imagine the City, ο τρόπος που ζούμε
- Globalize VS Viral -----Translocal (=διατοπικό)

σαββατο 30.12.2013

“Όλα εξαρτώνται από 
την οικειότητα και τις 
ανθρώπινες σχέσεις”



κυριακη 01.12.2013

Βασικές αρχές συμμετοχικής Ηγεσίας. Τι είναι 
και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία 
της.

Η Μαρία Σκορδιαλός ανέφερε ότι η συμμετοχική ηγεσία χρησιμοποιείται 
σε περιπτώσεις που καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε νέες ιδέες και 
λύσεις για να προχωρήσουμε. Ανέπτυξε τη θεωρία “χάους - τάξης - 
ελέγχου” λέγοντας ότι η συμμετοχική ηγεσία λαμβάνει χώρα μεταξύ 
χάους και τάξης. Χρησιμοποιεί εργαλεία που δίνουν τόση δομή έτσι 
ώστε να αναδυθεί το χάος με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. 
Η κοινωνία που ζούμε σήμερα έχει μηχανιστική προσέγγιση δηλαδή 
συνεχίζει να επαναλαμβάνει τις λύσεις του παρελθόντος χωρίς να 
έχουν πλέον αποτέλεσμα. Για αυτό χρειαζόμαστε σήμερα διαδικασίες-
εργαλεία συμμετοχικής ηγεσίας. Όταν δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο 
τα αποτελέσματα δεν είναι καθορισμένα. Η σχέση αίτιου-αποτελέσματος 
ισχύει μόνο αφότου έχει υπάρξει το αποτέλεσμα. 
Ανέλυσε επίσης τις οργανωσιακές δομές τις ανθρωπότητας μέσα από 
την ιστορία. Αρχικά οι άνθρωποι αποφάσιζαν και δημιουργούσαν μέσα 
από κύκλο και αργότερα με το μοντέλο της πυραμίδας και την ιεραρχία. 
Ύστερα δημιουργήθηκε το γραφειοκρατικό μοντέλο και σήμερα το 
μοντέλο των δικτύων. Στην συμμετοχική ηγεσία βλέπουμε το μοντέλο, 
το οποίο ονομάζουμε “5ο παράδειγμα”, όπου ανάλογα με την περίπτωση 
επιλέγουμε ποιό από τα παραπάνω μοντέλα χρειαζόμαστε. 
Μια ομάδα ανθρώπων, που λειτουργεί στο 5ο παράδειγμα και 
υπηρετεί το σύνολο των ατόμων και των αρχών ενός εγχειρήματος, 
την ονομάζουμε στη συμμετοχική ηγεσία Core team. Η ομάδα αυτή 
λειτουργεί σαν την καρδιά ενός οργανισμού, δίνει την έμπνευση δηλαδή 
και την τεχνογνωσία έτσι ώστε τα μέλη του εγχειρήματος να υπηρετούν 
τον σκοπό. 

“Ηγέτης είναι κάποιος που 
νοιάζεται και κάνει κάτι για 
αυτό”
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Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα

Ο Οδυσσέας Βελέντζας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Open Space 
κάλεσε τους συμμετέχοντες να φτιάξουν τη δική τους θεματική ατζέντα 
συζήτησης με οδηγό την ερώτηση:
Πως αξίζει να προχωρήσουμε έτσι ώστε οι προκλήσεις και οι ιδέες μας 
να γίνουν ευκαιρίες και πραγματικότητα; 
Τα θέματα που προέκυψαν ήταν:
- Πως θα γίνουν 15 εκθέσεις το 2013;
- Ποιό είναι το δημιουργικό αφήγημα του Imagine the City;
- Ποιά είναι τα αποτελέσματα στους πολίτες;
- Ποια είναι τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ μας, για δικτύωση, δημιουργικότητα & 
μοίρασμα ;
- Πως να ανήκω στο Core team του Imagine the City να εξελίσσομαι 
μαζί του και να μπορώ να ζω από αυτό;
- Βιωσιμότητα, οικονομικό μοντέλο
- Εθελοντισμός (οργάνωση, ρόλοι)
- Πως το μάνιουαλ απογειώνει τις ομάδες και τους πολίτες;
- Δομή- αρμοδιότητες  Imagine the City Core team;
- Εξάπλωση της ιδέας του τι είναι Imagine the City διεθνώς

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το που θέλει να 
είναι ο καθένας και στο τέλος σε κύκλο μοιράστηκαν όσα ειπώθηκαν στα 
διαφορετικά θέματα που προέκυψαν. Κατά τη διάρκεια του μοιράσματος 
χωρίστηκαν τα όποια επόμενα βήματα σε “ώριμες” προτάσεις που μπορεί 
να ξεκινήσει η υλοποίησή τους άμεσα (“κόκκινα μήλα”) και σε “άγουρες” 
προτάσεις που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να προχωρήσουν. 

Κόκκινα μήλα:
- Κάλεσμα σύστασης core group (Στεφανία, Κατερίνα, Αλέξανδρος, 
Αμοντίνη, Κωστής, Μαίρη Π) - Κάλεσμα για άλλους στο core group / 
Κάλεσμα για συνάντηση / Βοήθεια στο οργανωτικό μοντέλο από Μαρία 

- Κάλεσμα εμψυχωτών (Όλγα, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Μαριάννα 
Πατελίδα, Νέλλη Σφακιανάκη, Κωστής, Μαρία Λέκκα, Humanity) / 
Κάλεσμα για άλλους / Κάλεσμα για συνάντηση

- Manual Δημιουργία ομάδας (Μαιρη Π, Αμοντίνη, Μαίρη Κ, Χρυσάνθη, 
Χριστίνα, Βασίλης Ντόβρος)

Πράσινα μήλα:
-Social media director
-Platform
-Συνάντηση εθελοντών
-Βιωσιμότητα (core group)
-Μετάφραση manual (κοινωνικό λογισμικό??)

“Είμαστε transformers”

“Όσο περισσότερος κόσμος 
φέρνει ιδέες στο δέντρο, 
το δέντρο μπολιάζεται και 
περιμένουμε να γευτούμε τους 
καρπούς όλοι μαζί!”
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Κλείσιμο

Οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να μοιραστούν στον τελευταίο κύκλο μία λέξη την οποία παίρνουν μαζί τους με το τέλος του εργαστηρίου και περιγράφει 
πως έζησαν τις μέρες αυτές. Οι λέξεις που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες:

 

 Συγνώμη                 
Αύρα
 Μικρές έξυπνες ιδέες
Εμπιστοσύνη σε νέους τρόπους
 Συζήτηση
Προστασία
 Ακούω
Νέες διαδικασίες
 Γνωριμίες με άτομα δικτύου
‘Άνοιγμα και κλείσιμο
 Συμμετοχή
Παρατηρώ μια ομάδα πως δουλεύει
 διάλογος
ανάγκη για κουβέντα και λύσεις
 grounding my vision
πως το χάος μπορεί να είναι creative
 business plan
ανάγκη συγκρότησης του χάους
 διαφορετικός τρόπος οργάνωσης συζητήσεων
συνεχίζω να χτίζω εμπιστοσύνη
 κομμάτια
συμμετοχική ηγεσία

“Μαρέσει η αποτυχία, 
εκεί μπορεί κάτι να 
γεννηθεί”



credits


