
Γνωριμία – Για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ;

Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να μοιραστούν λίγα πράγματα για τον εαυτό τους και να πουν για πιο 
λόγο επέλεξαν να απαντήσουν θετικά στην πρόσκληση του Δημήτρη Καββακόπουλου. Το εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε λέγεται Κύκλος και χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο το οποίο όποιος έχει τον λόγο το κρατάει. Η 
χρήση του αντικειμένου βοηθάει την συζήτηση καθώς δεν επιτρέπει διακοπές και δίνει σε όλους την δυνατότητα 
να μιλήσουν. Από την συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω ομαδοποιημένα θέματα για τους λόγους που 
συμμετείχαν στην συνάντηση.

Πλαίσιο
Δημήτρης Καββακόπουλος, 
υποψήφιος με την 
παράταξη «Μαζί για την 
πόλη»,  θέλησε να καλέσει 
πολίτες του Ζωγράφου 
σπίτι του, όχι για να τους 
πει τι θα κάνει αν εκλεγεί, 
αλλά για να τους ακούσει 
και να μάθει γιατί ιδίως 
οι νέοι δεν συμμετέχουν 
στις δημοτικές εκλογές. 
Σκοπός της συνάντησης 
είναι να μαζευτεί υλικό που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει η 
παράταξη, να γίνει μια πιο 
οικεία πολιτική καμπάνια 
και να πειραματιστούμε 
με ένα μοντέλο όπου η 
πολιτική χαράζεται από την 
γνώμη των πολιτών. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Δημήτρης 
Καβακόπουλος κάλεσε 
τους Μαρία Σκορδίαλος 
και Οδυσσέα Βελέντζα, 
μέλη του δικτύου Art of 
Hosting και εκπαιδευτές 
στην Συμμετοχική Ηγεσία, 
να σχεδιάσουν μιά 
συζήτηση που υπηρετεί 
τους β  σκοπούς της 
συνάντησης.

• Ο γενικότερος προβληματισμός 
με την κατάσταση στην Ελλάδα 
και πως μία δημοτική παράταξη 

θα μπορούσε να βοηθήσει
• Η πρωτοβουλία του Δημήτρη 

Καββακόπουλού να αλλάξει τον 
τρόπο πολιτικών προεκλογικών 

συναντήσεων
• Η ιδέα ότι οι πολίτες πρέπει να 

συμμετέχουν στην ζωή τους, στην 
καθημερινότητά τους, στην πόλη 

τους
• Η άποψη ότι για να ασχολείσαι 

με την πολιτική δεν είναι 
απαραίτητο να ψηφίζεις καθώς 

μέσα από τοπικές δράσεις ή μέσα 
από τον πολιτισμό  μπορείς να 

αλλάζεις τα πράγματα
• Ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει 

παράταξη να νιώθουμε ότι μας 
εκπροσωπεί εμάς τους νέους.

• Να ακούσω και να μάθω μέσα 
από την συζήτηση.



Τι σημαίνει για μένα να συμμετέχω 
στην πόλη μου;

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να συζητή-
σουν για το τι σημαίνει να είναι κάποιος πολίτης που συμ-
μετέχει στα κοινά της πόλης του. Ένα βασικό χαρακτηριστι-
κό στην συζήτηση ήταν η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Η 
σχέση των πολιτών με τον δήμο να είναι ειλικρινείς και ο 
πολίτης να μπορεί να μοιραστεί τον προβληματισμό του με 
την αίσθηση ότι θα ακουστεί πραγματικά. Να γνωρίζονται οι 
πολίτες μεταξύ τους και να υπάρχει η αίσθηση του ανήκειν 
στον Δήμο. Τέλος να καλλιεργείται αίσθημα αλληλεγγύης 
μεταξύ των πολιτών μέσα στο δήμο.

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό είναι η ανοικτότητα του 
Δήμου για να νιώθει κάποιος ότι συμμετέχει.  Να ενημερώ-
νονται όλοι και όχι μόνο οι «γνωστοί» της παράταξης για τις 
δράσεις του Δήμου. Ο δήμος να αναλαμβάνει ευθύνες και να 
μην τις μεταβιβάζει στο κράτος.  Επίσης ο Δήμος να κρατάει 
ενήμερους τους δημότες καθώς δεν μπορούμε να συμμετέ-
χουμε αν δεν ξέρουμε τα προβλήματα του Δήμου.

Επιπλέον  νιώθουμε ότι συμμετέχουμε μέσα από κοινωνική 
προσφορά, δράσεις προσφοράς. Να με υποστηρίζει ο Δήμος 
όταν παίρνω κάποια πρωτοβουλία και όχι να είναι εμπόδιο.

Τέλος δεν μπορούμε πια να μιλάμε για παροχές δήμου. Ο 
δήμος πρέπει να ενισχύει την δημιουργηκότητα των δημο-
τών καθώς όταν δημιουργούμε πράγματα για τον τόπο μας 
νιώθουμε να συμμετέχουμε.  Ο δήμος οφείλει να δίνει δο-
μές συμμετοχής  και τεχνογνωσία έτσι ώστε οι δημότες να 
υλοποιούν δημιουργικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες του 
Δήμου.
 

Αν η παράταξη κέρδιζε τις δημοτικές εκλογές, τι θα 
θέλαμε να κάνει την επόμενη μέρα;

Στο επόμενο μέρος της συζήτησης οι συμμετέχοντες κάνανε κάποιες προτάσεις για το 
τι θα μπορούσε να κάνει η παράταξη σε περίπτωση που κέρδιζε τον Δήμο. Προέκυψαν 
οι παρακάτω ιδέες:
• Να ανακοινώσει ο δήμος ότι θα καλέσει σε συγκέντρωση για όποιον επιθυμεί με 
θέμα «Ποιες οι ανάγκες μας και τα χαρίσματα που μπορούμε να προσφέρουμε ;» Οι 
συμμετέχοντες να είναι κάθε ηλικίες, γνώσεων κτλ. Αφότου έχουν βγει οι ανάγκες 
μας και τα χαρίσματα μας  να συζητηθεί «Με ποιες ιδέες μπορούμε να λύσουμε τις 
ανάγκες μας» με σκοπό να δημιουργηθούν ομάδες εργασίες. Η συγκέντρωση θα γίνει 
με συμμετοχικές μεθόδους διαβούλευσης και θα διαρκέσει μια μέρα. Ο δήμος θα έχει 



καθήκον να υποστηρίξει τις ομάδες που θα δημιουργηθούν.
•Να καλέσει σε ομαδικές δράσεις από την  πρώτη βδομάδα (πχ. Μάζεμα σκουπιδιών κτλ) με σκοπό να ομορφύνει η πόλη
•Να επικεντρωθεί στην νεολαία δίνοντας κίνητρα και υποστήριξη για επαγγελματική αποκατάσταση
•Να πάρει πρωτοβουλίες βελτίωσης των σχολικών χώρων
•Να δώσει βάση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και περιθωριοποιημένες ομάδες του δήμου. Να καλεί σε δραστηριότητες όπου μπορούν να συμμετέχουν 
ΑΜΕΑ και να μην τους αποκλείει. Για παράδειγμα να καλέσει έναν αγώνα μπάσκετ όπου όλοι θα παίζουν σε καροτσάκια
•Να οργανώσει τα δημοτικά πολύ-ιατρεία. Μία πρόταση είναι να κάνουν την ειδικότητά τους οι φοιτητές της Ιατρικής που μένουν στο Δήμο και όσο 
διαρκούν οι σπουδές τους είναι δημότες και οι ίδιοι
•Να ασχοληθεί με το θέμα του δημοτικού parking
•Να αρχίσει να ζητάει βοήθεια από τους δημότες για να μπορέσει να βοηθήσει ο ίδιος ο Δήμος. Να φύγει δηλαδή το βάρος από την πολιτική 
ελεημοσύνης.

Για κλείσιμο τις συζήτησης ζητήθηκε από 
τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μία 
λέξη που παίρνουν μαζί τους από αυτή την 
συνάντηση. Οι λέξεις που προέκυψαν ήταν:

Λιγότερο ξένη, Αγχωμένος, Ματαιότητα, 
Ανήκειν, Αβέβαιη, Ελπίδα, Servant Leader, 
Ανθρώπινο πρόσωπο, Ανοικτότητα.


