
   

Το "Imagine the city" στην Πάτρα 

 

Το πρόγραμμα “Φαντάσου την πόλη” (Imagine the City) συγκροτήθηκε ως project 

το 2009 από μία διεπιστημονική ομάδα συντονισμού και από τότε εξελίσσεται σε 

διάφορες ελληνικές πόλεις (Κόρινθος, Κοζάνη, Αίγινα, Μεσολόγγι, Πύργος, Ηράκλειο, 

Ρέθυμνο, Βόλος, Χαλκίδα, Αγ. Δημήτριος, Θεσσαλονίκη) από τοπικές πρωτοβουλίες, 

δημιουργικές ομάδες και ενεργούς πολίτες. 

Το “Imagine the City” αποτελεί μια "δεξαμενή σκέψης" μέσα στην οποία 

επινοούνται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται ενέργειες, δράσεις και έργα για την 

εικόνα και την κουλτούρα των ελληνικών πόλεων. 

Στην Πάτρα, το Imagine the City στοχεύει στην ανάδειξη της ταυτότητας του 

τόπου και στην αστική αναγέννησή του. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η ομάδα 

«ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ» που αποτελείται από ενεργά μέλη της πόλης, απόφοιτους και 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. 

Κύριος σκοπός του είναι, αξιοποιώντας την υπάρχουσα δυναμική, τους εκατοντάδες 

μελετητές στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να 

εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους κατοίκους να ασχοληθούν με τις συνθήκες 

του δημόσιου χώρου και να αναλάβουν δράση προτείνοντας και συμμετέχοντας 

ενεργά σε ζητήματα του αστικού τοπίου. Με τον τρόπο αυτό ανοίγεται ένας δίαυλος 

διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ πολιτών-κατοίκων, πόλεων και μελετητών 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην καινοτομία και 

παραγωγή πρωτότυπου υλικού  που θα τροφοδοτηθεί στους τοπικούς φορείς και 

οργανισμούς και θα αποτελέσει αφορμή υλοποίησης ιδεατών έργων.  

Το “Imagine the city” κορυφώνεται με την Έκθεση "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 

2014” στην οποία θα λάβουν μέρος αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, εικαστικές 

εργασίες-μελέτες. Η Έκθεση θα πλαισιωθεί από ποικίλες παράλληλες δράσεις και θα 

διεξαχθεί στην Αγορά Αργύρη στις 3-11/10/2014.  

Λίγα λόγια για την Έκθεση: 

Στην Έκθεση “Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014” θα παρουσιαστούν 

προτάσεις πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης που αφορούν 

στην πόλη, και πιο συγκεκριμένα στην παράκτια ζώνη της Πάτρας. Η Έκθεση θα 

πλαισιωθεί από ποικίλες παράλληλες δράσεις και θα πραγματοποιηθεί στην Αγορά 

Αργύρη στις 3-11/10/2014. Έτσι ο διάλογος μεταξύ μελετητών και κατοίκων 

μεταφέρεται σε πραγματικό χώρο. Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό θα αποκτήσει μια εικόνα 

των επεμβάσεων και βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν στην πόλη προκειμένου να 



έχει άποψη, να συζητήσει και να ζητήσει, να αντιληφθεί τις δυνατότητες βελτίωσης 

του αστικού τοπίου, να οραματιστεί την πόλη του. 

Στις 15 Μαΐου ανακοινώθηκε επίσημα η ανοιχτή πρόσκληση(open call) σε 

μελετητές, πολεοδόμους καλλιτέχνες, εικαστικούς αλλά και σε κάθε πολίτη για 

συμμετοχή στην έκθεση, με την πρόταση του για όλο το παραλιακό μέτωπο ή μέρος 

αυτού. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστέλλουν τον τίτλο της εργασίας τους μαζί 

με μια σύντομη περιγραφή(έως 150 λέξεις)  μέχρι τις 30 Ιουνίου στο 

imagine.patra@gmail.com. 

Λίγα λόγια για τις παράλληλες δράσεις: 

Παράλληλα με την έκθεση αλλά και μέχρι την πραγματοποίηση αυτής, θα 

λάβει χώρα μια σειρά δράσεων, διαλέξεων και συζητήσεων προκειμένου οι ενεργές 

ομάδες της πόλης και οι πολίτες να γνωριστούν και να συνεργαστούν 

αναπτύσσοντας νέες ταυτότητες και αναδεικνύοντας νέες πτυχές της πόλης, τοπικά 

θέματα και ανθρώπινο δυναμικό. Ενθαρρύνεται έτσι η συμμετοχή όλων των κατοίκων, 

των παιδιών και των νέων στις δυνατότητες μεταμόρφωσης του αστικού τοπίου. 

Στόχος μας είναι η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις να φανερώσει ότι η πόλη αποτελεί 

ένα συλλογικό έργο. 

Πρόσκληση συμμετοχής στην πρώτη δράση του Imagine the city 

 

Το “Imagine the City: Patras 2014” σηκώνει αυλαία την Παρασκευή 30 Μαΐου σε μία 

προωθητική και ενημερωτική δράση στην οδό Ηφαίστου(στη στοά κάτω από τις 

σκάλες της οδού Πατρέως). Στην δράση θα συμμετάσχουν μουσικά σχήματα της 

Πάτρας, η χοροθεατρική ομάδα της κ.Μάρως Γαλάνη και ένας τοίχος έκφρασης, ο 

οποίος θα δημιουργηθεί σταδιακά με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων, των 

περαστικών, των κατοίκων της περιοχής και κατ επέκταση των χρηστών της πόλης.  

Ενεργοποιούμε τη στοά με σκοπό να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για την πόλη και 

την εξέλιξή της. Η συμμετοχική πράξη και σχεδίαση αποτελούν βασικό στοιχείο για 

εποικοδομητική παρέμβαση, κοινωνικό διάλογο και συνοχή.  

Σας προσκαλούμε όλους στην πρώτη μας δράση, ώστε να γνωριστούμε να 

συζητήσουμε, να φανταστούμε την πόλη διαφορετικά. Οικειοποιούμαστε τον 

πεζόδρομο και δημιουργούμε όλοι μαζί το πρώτο έκθεμα του  "Φαντάσου την Πόλη: 

Πάτρα 2014". 

 

Ομάδα ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ  

mailto:imagine.patra@gmail.com


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: 

www.imaginethecity.gr 

https://www.facebook.com/ImagineTheCityPatras2014  

https://www.facebook.com/pages/Imagine-The-City/103749233023217 

ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email imagine.patra@gmail.com  
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