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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών Σύνταγμα 2.0 είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία κατά την οποία
όλοι οι πολίτες μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία ανοιχτή συνάντηση, να συζητήσουμε και να
συνδιαμορφώσουμε τις αρχές και τους πολιτειακούς θεσμούς που θα θέλαμε να περιγράφονται
στο Σύνταγμα της χώρας μας. Ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2014 από τις ομάδες της
Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 και από τότε έχουν πραγματοποιηθεί σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας από ομάδες πολιτών και οργανισμούς της κοινωνίας των
πολιτών. Παράλληλα, μέσα από τη διατοπική δικτύωση και συνεργασία της πλατφόρμας οι
ομάδες εργασίας επιχειρούν να αναπτύξουν στην πράξη μία πρότυπη διαδικασία σχεδιασμού
και νομιμοποίησης Συνταγματικών θεσμών που στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών. Τα
Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών αποτελούν το 1ο στάδιο της μεθοδολογίας 3 σταδίων Σύνταγμα
2.0 .
Με το παρόν εγχειρίδιο καταγράφεται η εμπειρία που αποκτούν οι ομάδες εργασίας και
διατίθεται ανοικτά.
Το περιεχόμενο και η μορφή αυτού του εγχειριδίου αποσκοπoύν
●

στην διευκόλυνση ομάδων σε διαφορετικές πόλεις να πραγματοποιήσουν αντίστοιχα
εργαστήρια πολιτών,

●

στην περαιτέρω εξέλιξη μιας πολιτειακής τεχνογνωσίας, της μεθοδολογίας ΣΥΝΤΑΓΜΑ
2.0, που αξιοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη της κοινότητας και εξασφαλίζει συνθήκες
διαφάνειας και αυτοδιαχείρισης, ταυτόχρονα με εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων,
για να υπάρχει δυνατότητα επιστημονικής αξιολόγησης του εγχειρήματος.
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Παράλληλα, το εγχειρίδιο αυτό και άλλα εργαλεία που σχεδιάζονται από τις ομάδες της
πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 μπορούν να αξιοποιηθούν για τον
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων με τη συμμετοχή των πολιτών σε οποιοδήποτε θέμα
εθνικής ή τοπικής κλίμακας.
Το εγχειρίδιο είναι καρπός της εργασίας και του προβληματισμού πολλών ανθρώπων που
έχουν πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό και στη διοργάνωση σχετικών δράσεων. Τόσο το
περιεχόμενο του όσο και η ηλεκτρονική του μορφή του, στην οποία αποκτούν πρόσβαση
επεξεργασίας όσοι συμμετέχουν σε ομάδες διοργάνωσης, δίνει τη δυνατότητα ενός ανοιχτού
και δημιουργικού διαλόγου για την εξέλιξη ή ακόμα και την κατάργησή του. Βαθιά πίστη της
ομάδας επεξεργασίας είναι ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη να υπερασπίσουμε δημιουργικά και
υπεύθυνα τη συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση πολιτειακών θεσμών.

1.1. H μεθοδολογία ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0
Η μεθοδολογία Σύνταγμα 2.0 αποτελείται από 3 στάδια (α. ποιοτικής έρευνας, β. ποσοτικής
έρευνας γ. σχεδιασμός) τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως αυτόνομες ενέργειες
αλλά και ως μία ενότητα ενεργειών.

ΦΑΣΗ Α’ (ποιοτική έρευνα) 

Μια σειρά από τοπικά Συντακτικά Εργαστήρια Πολιτών, σε

Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών

όλη την Ελληνική επικράτεια, με ανοιχτή συμμετοχή

(http://syntagma.politeia2.org/fasia/)

πολιτών. Αναδεικνύονται απόψεις, αξίες και νέες ιδέες από
τους πολίτες για το τί και το πώς θα ρύθμιζε ένα νέο
Δημοκρατικό Σύνταγμα για την Ελλάδα.

ΦΑΣΗ Β΄ (ποσοτική έρευνα)

Μία

Πανελλαδική Δημοσκόπηση

αντιπροσωπευτικό

(http://syntagma.politeia2.org/fasiv/)

βασισμένη στα δεδομένα της α΄ φάσης, για την ανάδειξη των

πανελλήνια

δημοσκοπική
δείγμα

της

έρευνα
Ελληνικής

σε

ένα

κοινωνίας

επικρατέστερων απόψεων και προτάσεων για το Σύνταγμα
της Ελλάδας, από τους πολίτες.

ΦΑΣΗ Γ’ (σχεδιασμός) 

Μία σύνοδος τυχαία επιλεγμένων πολιτών διάρκειας 3

Συντακτικό Φόρουμ Πολιτών

ημερών κατά την οποία συζητούνται τα δεδομένα από τα
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(http://syntagma.politeia2.org/fasig/)

προηγούμενα στάδια και διαμορφώνονται συγκεκριμένα
άρθρα και θέσεις για το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Στη σελίδα αυτή μπορείς να διαβάσεις πώς ξεκίνησε1 ακριβώς και τις σημαντικότερες φάσεις
της εξέλιξης της.
Η μεθοδολογία αυτή αναπτύσσεται από το 2012 από ανοιχτές και διεπιστημονικές ομάδες2
πολιτών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας Πολιτεία 2.0

1.2. Γιατί το Σύνταγμα; Γιατί από τους πολίτες;
Το Σύνταγμα αποτελεί ένα κανονισμό λειτουργίας, έναν καταστατικό χάρτη των πολιτειακών
αρχών, δομών και σχέσεων μιας χώρας. Τα άρθρα που το συγκροτούν στο σύνολό του
καθορίζουν την λειτουργία του πολιτεύματος: τις αρχές και τις διαδικασίες διακυβέρνησης ενός
κράτους. Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι ένα δαιδαλώδες κείμενο με αλληλοαναιρούμενες,
ανεπαρκείς και πολλές περιττές διατυπώσεις.
Βασικές αρχές και λειτουργίες της Δημοκρατίας απουσιάζουν καθοριστικά, όπως η ανεξαρτησία
της δικαστικής αρχής από την εκτελεστική, η ευρύτερη διάκριση των εξουσιών (δικαστική,
εκτελεστική, νομοθετική), θεσμοί διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική.
Παράλληλα, περιγραφόμενες θεσμικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται από την συγκέντρωση
ισχύος σε πολιτικούς αξιωματούχους χωρίς κανέναν μηχανισμό ελέγχου από τους πολίτες και
την δικαιοσύνη, αφήνοντας στην ευχέρεια των κυβερνώντων βασικά δικαιώματα του ανθρώπου
και του πολίτη.
Στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας δεν έγινε ποτέ ένα δημοκρατικός διάλογος για το
Σύνταγμα της Ελλάδας, καθώς, παράλληλα, καλλιεργείται μία συστηματική παραπληροφόρηση
για την πραγματική φύση και το πνεύμα των πολιτειακών θεσμών της Ελλάδας. Για την όποια
αναθεώρησή του, το Σύνταγμα επιφυλάσσει αποκλειστικότητα στο πολιτικό σύστημα, χωρίς να
προϋποθέτει την παραμικρή διαδικασία διαφάνειας ή συμμετοχής των πολιτών.

1
2

http://syntagma.politeia2.org/methodologia/
http://syntagma.politeia2.org/omades/
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Ισχυροί θεσμοί ενισχύουν τον καθαρά κομματικό χαρακτήρα της πολιτικής και περιορίζουν τη
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης από τους πολίτες και τις συλλογικότητές
τους.
Θεωρούμε δεδομένο ότι οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται
●

ένα νέο Σύνταγμα το οποίο θα τους εκφράζει και θα εξασφαλίζει την διαφάνεια, την
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την πολιτική ελευθερία,

●

σύγχρονους θεσμούς οι οποίοι θα δίνουν τη δυνατότητα σε μία πολιτική κοινωνία να
αντιμετωπίσουμε τις σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να εξελίξουμε τον
πολιτισμό της,

●

ανοιχτούς και συμμετοχικούς θεσμούς ο οποίοι θα επιτρέπουν, παράλληλα, τη
δημιουργική και ασφαλή αμφισβήτησή τους και εξέλιξή τους με βάση τις εξελίξεις και τα
επιτεύγματα της εποχής.

“Στη Δημοκρατία κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίος”.
− Ralph Waldo Emerson, 18031884, Αμερικανός φιλόσοφος
“πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς.”
μτφρ: το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην
άσκηση εξουσίας
− Αριστοτέλης, 384322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

“Ακούμε διαρκώς για τα δικαιώματα στη Δημοκρατία, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη της
Δημοκρατίας είναι η συμμετοχή”
− Wynton Marsalis
“Η Δημοκρατία είναι μια ωραία κοπέλα που για να σου μείνει πιστή πρέπει να της κάνεις έρωτα
κάθε μέρα.”
− Édouard Herriot, 18721957, Γάλλος πρωθυπουργός
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“Το μεγαλύτερο μέτρο της δημοκρατίας δεν είναι ο βαθμός ελευθερίας ούτε ο βαθμός ισότητας,
αλλά μάλλον ο βαθμός συμμετοχής.”
− Alain de Benoist, 1943, Γάλλος φιλόσοφος

2. ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
2.1.Ποια είναι η μεθοδολογία των εργαστηρίων;
Τα Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών Σύνταγμα 2.0 πραγματοποιούνται με δυναμικές κοινωνικές
τεχνολογίες όπως τη μέθοδο διαβούλευσης Καφέ του Κόσμου (World Café). Ωστόσο ένα
Εργαστήριο για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία προϋποθέτει:
●

προετοιμασία τοπικής Ομάδας διοργάνωσης

●

επικοινωνία του Εργαστηρίου  Συμμετοχή πολιτών

●

η μέθοδος διαβούλευσης Καφέ του Κόσμου (World Café)

●

επεξεργασία και διάδοση αποτελεσμάτων

2.2. Πώς διαμορφώνουμε το χώρο του εργαστηρίου;
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Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, επιλέγουμε μια αίθουσα αρκετά άνετη που να μπορεί
να υποστηρίξει τη διάταξη Καφέ του Κόσμου (World Café), με χώρο για την υποδοχή και τις
εγγραφές των συμμετεχόντων καθώς και για καφέ/σνακ.
Καλό είναι ο χώρος
●

να είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης, προσβάσιμος από Μ.Μ.Μ., αναγνωρίσιμος
χώρος εκδηλώσεων αλλά όχι συνδεδεμένος με συγκεκριμένους κομματικούς χώρους,

●

ήσυχος, να ενδείκνυται για δημιουργική συζήτηση και εργασία,

●

να έχει καλό φωτισμό και αερισμό/κλιματισμό ή θέρμανση καθώς και ηχοαπορροφητικές
επιφάνειες, γιατί σε αντίθετη περίπτωση η βουή ενός μεγάλου χώρου μπορεί να
κουράσει τους συμμετέχοντες,

●

να είναι ευρύχωρος, δίχως αποπνικτική ατμόσφαιρα,

●

να διαθέτει εξωτερικό χώρο για διάλειμμα/ τσιγάρο και καθαρές τουαλέτες.

Διαμορφώνουμε τον χώρο έτσι ώστε να μοιάζει με ένα πραγματικό Café, με μικρά
τραπεζάκια και θέσεις για 45 άτομα. Με λιγότερους από 4 σε κάθε τραπέζι μπορεί να μην
παρέχεται αρκετή ποικιλομορφία ως προς τις οπτικές γωνίες, ενώ με περισσότερους από 5
περιορίζεται ο βαθμός της προσωπικής αλληλεπίδρασης. Οργανώνουμε τα τραπέζια του Café
με ένα εναλλασσόμενο, τυχαίο τρόπο.
Στην είσοδο του χώρου μπορούμε να τοποθετήσουμε το τραπέζι των εγγραφών, όπου οι
συμμετέχοντες
●

θα δηλώνουν τα στοιχεία τους πριν από την έναρξη του εργαστηρίου,

●

θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις παροχές
του χώρου και το τι ακριβώς θα ακολουθήσει,

●

θα έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό της δράσης/του διοργανωτή.

Πάνω σε κάθε τραπέζι καλό είναι να υπάρχει ένα έντυπο με τις αρχές του Καφέ του Κόσμου
(World Café), μαρκαδόροι και δυο μεγάλα λευκά χαρτιά πάνω στα οποία οι συμμετέχοντες θα
αποτυπώσουν τις ιδέες τους, με βάση τα ερωτήματα του εργαστηρίου.
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Τέλος, σε ορατή επιφάνεια του χώρου φροντίζουμε να υπάρχει flipchart ή σημείο προβολής,
ώστε να παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες ανά πάσα στιγμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί
στον εκάστοτε γύρο συζήτησης.

2.3 Λίστα εξοπλισμού, υλικών και υπηρεσιών ενός εργαστηρίου3
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Υποστήριξη βίντεο & φωτογραφία

Εξοπλισμός
Φωτογραφική μηχανή
Λάπτοπ που συνδέεται με
projector

Ένα λάπτοπ για το projector και ένα για την καταγραφή του εργαστηρίου
2

(σημειώσεις για το harvest report)

Projector & πανί/τοίχος
προβολής

1
Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε ερωτήσεις αξιολόγησης στους

Μαγνητόφωνο

1

συμμετέχοντες
Εάν η αίθουσα είναι μεγάλη, χρειάζονται ασύρματο για τους

Ασύρματα μικρόφωνα

2 και πάνω

παρουσιαστές & τους συμμετέχοντες
Περίπου 1x1m είναι ιδανικά, αλλά και μικρότερα τραπεζάκια θα είναι

Μικρά στρογγυλά τραπέζια 1 ανά 35 άτομα

εξίσου λειτουργικά

Μακρόστενα τραπέζια

Ένα για τα σνακ και ένα για τις εγγραφές

2

Καρέκλες

Για τους παρουσιαστές & τους συμμετέχοντες

Επίπεδη επιφάνεια σε
τοίχο

1

Τουλάχιστον 4m για την ανάρτηση των καρτελών αποτελεσμάτων

3

H λίστα είναι διαθέσιμη σε ανοιστό αρχείο
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EmEXu4u1GezU2AnRX9ZakOBU1n6yO2dZijdFDRxaVHA/edit#gid=1260629354
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Υλικά
Χαρτιά Α4 χρωματιστά

Κόβουμε σε 3 ίσα μέρη το χαρτί και καταγράφουμε τα αποτελέσματα της

(λεπτό χαρτόνι)

10 σε κάθε τραπέζι

Χαρτιά Α4 λευκά

1 πακέτο

συζήτησης του κάθε τραπεζιού

Χάρτινα φύλλα
παρουσιάσεων

2 σε κάθε τραπέζι

Περίπου 60x90cm για την κάλυψη του τραπεζιού του Café
Σκούρα χρώματα για καλύτερη αναγνωσιμότητα και μερικά ανοιχτά για

Μαρκαδόροι

5  10 σε κάθε τραπέζι

έμφαση

Στυλό

1 για κάθε συμμετέχοντα

Χρησιμεύουν στο τέλος για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης

Κούπα

1 σε κάθε τραπέζι

Τοποθετούμε μέσα τους μαρκαδόρους

Χαρτοταινία

1

Κολλάμε αφίσες/χαρτιά με επεξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε

Bluetag

1

Κολλάμε τις καρτέλες ομαδοποιημένες σε τοίχο

Ψαλίδι

1

Κόβουμε τις καρτέλες

Έντυπα World Café

1 σε κάθε τραπέζι

Επεξηγούν τις αρχές της μεθόδου
Για τις εγγραφές (καταγράφουμε ονοματεπώνυμο, email,

Λίστα Συμμετοχόντων

οργανισμός/δίκτυο εργασίας)

Ερωτηματολόγια
αξιολόγησης

Δίνεται στο τέλος του εργαστηρίου

Ενημερωτικό υλικό

Ενημέρωση για τον διοργανωτή/για άλλες δράσεις κτλ

Banner/αφίσες
(προαιρετικά)
Για την κατέυθυνση του κοινού στον χώρο του εργαστηρίου, για τα wc,
Ταμπέλες σήμανσης

για το κάπνισμα

Υπηρεσίες

Συντονιστής Επικοινωνίας
Συντονιστές διαβούλευσης
Δημοσιογράφος / ρεπόρτερ
Φωτογραφία/βίντεο

Φωτογράφος για την κάλυψη του εργαστηρίου

Ηχοληψία

Σε περίπτωση που έχουμε μικρόφωνα

Catering

Παροχή καφέ/νερού/χυμών και σνακ για τους συμμετέχοντες

2.4. Ποια είναι η μέθοδος διαβούλευσης του εργαστηρίου ;
Υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες συμμετοχικών εργαλείων τα οποία είναι ευρέως γνωστά και
ως κοινωνικές τεχνολογίες. Για τις ανάγκες των εργαστηρίων μέχρι σήμερα επιλέχθηκε η
μέθοδος του Καφέ του κόσμου (World Café).
Γιατί διαλέξαμε το Καφέ του Κόσμου (World Café);
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Η μέθοδος World Café κρίνεται καταλληλότερη για το 1ο στάδιο του εγχειρήματος (των τοπικών
συντακτικών εργαστηρίων) ως μία από τις μεθόδους που εξασφαλίζει την ευρεία συμμετοχή,
συνθήκες αυτόοργάνωσης και έχει ένα δυναμικό βιωματικό χαρακτήρα. Αυτά δεν μπορούσαν
να εξασφαλιστούν με προηγούμενες μεθόδους που είχαν δοκιμαστεί, όπως focus group,
καθώς εκείνες βασίζονταν σε κλειστές διαδικασίες ενημέρωσης συμμετεχόντων από λίστες
ατόμων εταιρείας δημοσκοπικών ερευνών.
Κατά την εκκίνησή του το εγχείρημα χρειάζεται να βασιστεί σε τακτικές που θα εξασφαλίσουν
την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τη διάδοση του εγχειρήματος για ένα Σύνταγμα από τους
πολίτες, της διαχείρισης αλλαγής νοοτροπίας, της συστημικής αλλαγής και της κοινωνικής
διπλωματίας.
Παράλληλα με την συμπλήρωση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων κατά την
είσοδό

τους

στα

εργαστήρια

θα

μπορούσε

να

ελεγχθεί

και

να

εξασφαλιστεί

η

αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων κατά την εξέλιξη των εργαστηρίων.
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Μέθοδος διαβούλευσης Καφέ του Κόσμου (World Café)
To εργαστήριο πολιτών πραγματοποιείται με τη μέθοδο Καφέ του κόσμου (World Café), μία
απλή και κατανοητή μέθοδο διαλόγου η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
εκφράζονται ελεύθερα σε μικρές ομάδες, να συζητούν σε βάθος και να αναδεικνύουν κοινές
ανάγκες, ιδέες και προτάσεις.
Μιμείται το σκηνικό ενός καφενείου όπου μικρές ομάδες (35) συζητούν για ένα σημαντικό γι’
αυτούς θέμα ή για κάποιο έργο που προσπαθούν να κάνουν μαζί.
Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορούν να καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά είναι η βάση για
μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Σ’ αυτή τη μέθοδο, μπορείς να εργαστείς με απεριόριστο αριθμό
ανθρώπων. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι καλές ερωτήσεις και ένας καλός τρόπος καταγραφής
των όσων συζητούνται (σοδειά).

Τι προσφέρει το Καφέ του Κόσμου (World Café);
Το Καφέ του Κόσμου (World Café) είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διευκολυνθεί η
αλληλεπίδραση και η συζήτηση μικρών και μεγάλων ομάδων καθώς και να διαπιστωθεί τι
σκέφτεται και πώς αισθάνεται μία κοινότητα ή μία ομάδα για κάποιο ζήτημα.
Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική μέθοδος στην ανάδειξη της συλλογικής ευφυΐας μεγάλων
ομάδων αποτελούμενων από διαφορετικούς ανθρώπους.
Η φόρμουλα είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται σε πολλούς διαφορετικούς σκοπούς: ανταλλαγή
πληροφοριών, δημιουργία σχέσεων, εις βάθος περισυλλογή, εξερεύνηση και σχεδιασμό
δράσης.
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Τα συστατικά του Καφέ του Κόσμου (World Café)
Αυτά τα 5 συστατικά μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται σε ποικίλες
ανάγκες, αναλόγως με το περιεχόμενο και τον σκοπό:

1. Τοποθεσία

Δημιουργούμε ένα “ειδικό” περιβάλλον, παρόμοιο με αυτό ενός καφενείου (Café):
π.χ. μικρά στρογγυλά τραπέζια καλυμμένα, φύλλα για πίνακες σημειώσεων,
χρωματιστούς μαρκαδόρους μέχρι και λουλούδια προαιρετικά.
Θα πρέπει να υπάρχουν 4 καρέκλες/τραπέζι ( μπορούν να είναι 3 ή 5, αλλά 4 είναι
το ιδανικό)

2. Καλωσόρισμα

Ο συντονιστής ξεκινά με θερμό καλωσόρισμα και εισαγωγή στην διαδικασία του

& Εισαγωγή

Καφέ του Κόσμου (World Café), θέτοντας το πλαίσιο, μοιράζοντας τη δεοντολογία
του Café και κάνοντας τους συμμετέχοντες να αισθανθούν άνετα.

3. Γύροι μικρών

Ξεκινάμε με τον πρώτο από τους τρεις 20λεπτους γύρους συζήτησης για την ομάδα

ομάδων

που κάθεται γύρω από ένα τραπέζι.
Μετά το πέρας των πρώτων 20 λεπτών, κάποιος μένει στο τραπέζι ως
«οικοδεσπότης», ενώ οι υπόλοιποι μετακινούνται σε διαφορετικά τραπέζια,
φέροντας μαζί τους ιδέες από τις προηγούμενες συζητήσεις.

4. Ερωτήσεις

Κάθε γύρος συζήτησης ξεκινά με μία ερώτηση σχεδιασμένη για το συγκεκριμένο
θέμα και σκοπό της συνεδρίασης.
Οι ίδιες ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερους από έναν
γύρους ή μπορούν να δημιουργηθούν νέες βασιζόμενες στις προηγούμενες, ώστε
να εμβαθύνουν ή να κατευθύνουν την πορεία της συζήτησης.

5. Σοδειά

Μετά τις συζητήσεις σε μικρές ομάδες ή ανάμεσα στους γύρους των συζητήσεων
(ανάλογα με την προτίμηση) οι συμμετέχοντες ατομικά καλούνται να μοιραστούν με
την ευρύτερη ομάδα τις ιδέες από τις συζητήσεις τους.
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Αυτές αποτυπώνονται οπτικά με ποικίλους τρόπους, συνήθως σε κάποιο ορατό από
όλους σημείο του δωματίου.

Εδώ παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός για συντονιστές Καφέ του Κόσμου (World Café) στα
ελληνικά http://placeidentity.gr/worldcafeenassyntomosodigosgianaksekinis/ και στα
αγγλικά http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafetogo.pdf. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Καφέ του Κόσμου (World Café) ή να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=YG_6iBcyP7w

2.5 Tι ερωτήματα θέτουμε στους συμμετέχοντες ;
Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων αυτών διαμορφώνουν χρήσιμες και καθοριστικές
πληροφορίες για το περιεχόμενο του Συντάγματος σκιαγραφώντας πολιτειακές αρχές και
διαδικασίες.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

●

εστιάσουν σε αυτό που θα ήθελαν να δημιουργήσουν για τη
χώρα τους.

Πώς φανταζόμαστε την πολιτεία
την οποία θέλουμε να

●

δημιουργήσουμε ;

έχουν τη δυνατότητα να φανταστούν για το πώς θα ήταν η
πολιτεία, όπου θα ήθελαν να ζουν και να καταγράψουν τα
βασικά χαρακτηριστικά και τις αξίες.

[Αξίες και Χαρακτηριστικά]

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

●

γίνουν πιο συγκεκριμένοι και να προτείνουν ή να
διαμορφώσουν πρακτικούς τρόπους οι οποίοι θα

Με ποιους τρόπους μπορούμε να

μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πολιτεία που

εξασφαλίσουμε τα

οραματίζονται.

χαρακτηριστικά της πολιτείας
που φανταζόμαστε;
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[Θεσμοί, Διαδικασίες, Τρόποι
Οργάνωσης & Λειτουργίας]

(Σχεδιάγραμμα του Τάσου Συριανού από το βιβλίο “Το Συμβόλαιο της Υποταγής: Πώς το Σύνταγμα

καταστρέφει την ελευθερία μας και πώς να την ανακτήσουμε”)

Τα ερωτήματα αυτά έχουν προκύψει μετά από ποικίλους πειραματισμούς και εργασίες των
ομάδων εργασίας. Σχετίζονται με το περιεχόμενο του Συντάγματος που αφορά σε 3 βασικές
κατηγορίες
●

τι θέλουμε για την πολιτεία μας (βούληση)

●

πώς πραγματοποιούνται αυτά που θέλουμε, δηλαδή τρόπους λειτουργίας του
πολιτεύματος.

●

πώς εξασφαλίζουμε αυτά που θέλουμε, δηλαδή δικλείδες ασφαλείας

Τα δύο ερωτήματα προέκυψαν μετά από παρατήρηση και δοκιμές των αρχικά 3 ερωτήσεων.
Στα δύο πρώτα εργαστήρια πολιτών οι ερωτήσεις ήταν 3. Κατά το 3ο εργαστήριο,
αξιολογώντας τις μέχρι τότε απαντήσεις των συμμετεχόντων κρίθηκε καταλληλότερη η
σύμπτυξη των 2 τελευταίων ερωτημάτων σε μία.
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Δείτε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων στη σελίδα
http://syntagma.politeia2.org/apotelesmata/

2.6. Πώς είναι ένα εργαστήριο σε εξέλιξη;
Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατείθεται το “σενάριο” που ακολουθείται κατά το εργαστήριο και
διατείθεται διαδικτυακά για τη συνεχή εξέλιξη του:
https://docs.google.com/document/d/1_p6PHFRXKbDoVAAhpvO65HeoRUdDQ4h0vuBFIOFHj
ck/edit

2.7. Τι δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε ;
Κατά την διοργάνωση ενός Εργαστηρίου Πολιτών Σύνταγμα 2.0 διαμορφώνονται ποικίλα
δεδομένα και αποτελέσματα, τα οποία η τοπική ομάδα διοργάνωσης έχει την ευθύνη να
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συλλέξει, να επεξεργαστεί και να τυποποιήσει, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, για
να εξαχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Τα δεδομένα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
α) ατομικά [πρότυπη φόρμα καταχώρησης]:


Προσωπικά δεδομένα  ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας4 (προαιρετικά)



Δημογραφικά δεδομένα (υποχρεωτικά)



Αποτελέσματα αξιολόγησης του εργαστηρίου που συμπληρώνει ο κάθε συμμετέχων

β) συλλογικά:


Αποτελέσματα 2 κύκλων συζήτησης του εργαστηρίου [πρότυπη φόρμα καταχώρησης]



Αποτελέσματα συγκεντρωτικά που προκύπτουν από την επεξεργασία των
αξιολογήσεων [πρότυπη φόρμα συλλογής]



Άλλα ποιοτικά στοιχεία αποτίμησης του εργαστηρίου

γ) άλλα αποτελέσματα και υλικό:


Φωτογραφικό και άλλο οπτικοακουστικό υλικό [αποστέλλεται στην ομάδα
συντονισμού με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
syntagma@politeia2.org με την χρήση ελεύθερης υπηρεσίας ανταλλαγής μεγάλων
αρχείων όπως το Wetransfer]



Δημοσιεύσεις (άρθρα, συνεντεύξεις κτλ) [πρότυπη φόρμα καταχώρησης]



Δεδομένα τοπικής ομάδας (μέλη, πρακτικά συναντήσεων κτλ) [πρότυπη φόρμα
καταχώρησης]



Δείγματα υλικού διοργάνωσης [σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται στην ομάδα
συντονισμού με χρήση ελεύθερης υπηρεσίας ανταλλαγής μεγάλων αρχείων όπως το
Wetransfer, διαφορετικά παραδίδεται αυτοπροσώπως σε μέλος της ομάδας
συντονισμού ή αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου.

Αξιοποίηση των δεδομένων:

4

Συνήθως όλοι οι συμμετέχοντες επιθυμούν να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, με σκοπό να ενημερώνονται για τα
αποτελέσματα και την εξέλιξη των δράσεων και διαθέτουν χρόνο στην συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης.
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Τα δεδομένα που συλλέγονται στόχος είναι να διατίθενται σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν
στο εγχείρημα. Συνεπώς είναι αναγκαίο να υπάρχουν σε ένα σημείο προ βάσιμο σε όλους και
να αξιοποιούνται:
α) στην ποιοτική έρευνα, στο α΄ στάδιο της μεθοδολογίας Σύνταγμα 2.0
β) στην εξέλιξη και βελτίωση της μεθοδολογίας του εγχειρήματος
γ) για λόγους διαφάνειας και διάχυσης της δράσης

Υλικό διοργάνωσης
Το υλικό διοργάνωσης που θα παραχθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος
εγχειριδίου, μπορεί να ανήκει στην τοπική ομάδα η οποία όμως οφείλει να προσκομίσει
δείγματα της δουλειάς της, σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, για αρχειοθέτηση προς την ομάδα
συντονισμού. Μετά την συλλογή τους τα δείγματα αυτά θα γίνονται διαθέσιμα ως πρότυπες
ιδέες στις υπόλοιπες τοπικές ομάδες ανά την Ελλάδα σύμφωνα με το πνεύμα της
αλληλοϋποστήριξή τους και την συνεχή βελτίωση του παραγόμενου υλικού και στα πλαίσια της
συλλογικής προσπάθειας του εγχειρήματος Σύνταγμα 2.0.
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Επίσης, η τοπική ομάδα οφείλει να κοινοποιεί φωτογραφικά ντοκουμέντα και το υλικό
επικοινωνίας (banner, αφίσες, flyer) σε κοινωνικά δίκτυα, στην ιστοσελίδα του εγχειρήματος, σε
τοπικά και εθνικά ΜΜΕ.

3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
“Η μάθηση σε πλαίσιο ομάδας αποτελεί δεξιότητα της ομάδας. Ομάδες που είναι σε διαδικασία μάθησης,
μαθαίνουν πως να μαθαίνουν μαζί. Ομάδες που μαθαίνουν χρειάζονται "πεδία εξάσκησης", τρόπους να
εξασκηθούν απο κοινού έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για συλλογική
μάθηση”5
− Peter Senge "The 5th Discipline"

3.1. Κοινές αρχές & τοπική ομάδα διοργάνωσης
Η τοπική ομάδα διοργάνωσης αποτελείται κατά κανόνα από άτομα ή/και
ομάδες/συλλογικότητες κατοίκων του εκάστοτε τόπου, που συμφωνούν να συνεργαστούν
μεταξύ τους καθώς και με την ομάδα συντονισμού για την άρτια διεξαγωγή του εγχειρήματος.
Τόσο η συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων όσο και το εγχείρημα καθαυτό,
εμπνέονται από κοινές αρχές :
* Δέσμευση: Μας συνδέει η εστίαση στον κοινό έργο, η πρόθεση διαμόρφωσης κλίματος
εμπιστοσύνης και η αναζήτηση κοινού εδάφους μέσω διαλόγου.
* Ποικιλότητα: Αναγνωρίζουμε την αξία της διαφορετικότητας στη διαμόρφωση πλαισίου
πολιτικής καινοτομίας. Η πολυφωνία, η αλληλεπίδραση ετερόκλητων προοπτικών, η
συνάντηση ποικίλων θέσεων αποτελούν πεδία έκφρασης της συλλογικής νοημοσύνης που
επιχειρούμε να εγείρουμε και να αξιοποιήσουμε.
* Ανοιχτότητα: Δημιουργούμε πλαίσια ανοιχτού δημόσιου διαλόγου εξασφαλίζοντας ελεύθερη
συμμετοχή των πολιτών στα εργαστήρια. Οι εμπλεκόμενες ομάδες μοιράζονται ανοιχτά το
παραγόμενο υλικό, ενώ συνεργάζονται για την αξιοποίηση και εξέλιξη του, διατηρώντας και

5

Team learning is a team skill. Learning teams learn how to learn together. Learning teams need "practice fields", ways to practice
together so that they can develop their collective learning skills.
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επιδιώκοντας σε κάθε βήμα κοινή μεθοδολογία.
* Συμμετοχικότητα: Εξελίσσουμε πρότυπα διαβούλευσης σε φυσικό χώρο με άξονα την
άμεση συμμετοχή και ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Η παρέμβαση όσων εμπλέκονται στη
διοργάνωση των συντακτικών εργαστηρίων, αφορά αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή της διαδικασίας με πνεύμα ελευθερίας και αμεροληψίας. Αντιθέτως, το περιεχόμενο
ιδεών, προτάσεων, διατυπωμένων θέσεων αφορά αποκλειστικά τους πολίτες που συμμετέχουν
και την μεταξύ τους διάδραση κατά τα εργαστήρια.
* Δυναμική Εξέλιξη: Ακολουθούμε την δυναμική φύση του εγχειρήματος
επαναπροσδιορίζοντας εργαλεία και διαδικασίες ενώ διατηρούμε σταθερές τις βασικές αρχές. Η
επιλογή για πειραματισμό με στόχο την διεύρυνση του πεδίου συμμετοχικής ηγεσίας και
συμμετοχικού σχεδιασμού συνοδεύεται από την διαρκή μέριμνα όλων των εμπλεκομένων για
τη διατήρηση κοινής προσέγγισης σε κάθε φάση.
* Κοινά: Συνδιαμορφώνουμε νέα βιώματα συμμετοχής στα κοινά παράγοντας νέα πολιτειακή
γνώση. Η συνδημιουργία θεμελιώνεται στη συμμετοχή στις δράσεις, στη συνεπή, συστηματική
συνεργασία και στη διαρκή εκπαίδευση των εμπλεκομένων σε μεθόδους διαβούλευσης και
συμμετοχικού σχεδιασμού. Η ικανοποιητική υποστήριξη των δράσεων και η
αποτελεσματικότητα ενός σε δυναμική εξέλιξη έργου, προϋποθέτουν ομάδες που αφενός
εξασκούνται στο να μαθαίνουν μαζί, αφετέρου λαμβάνουν επαρκή και σχετική με το αντικείμενο
εκπαίδευση.
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3.2. Σύνοψη αρμοδιοτήτων τοπικής ομάδας διοργάνωσης
Οι τοπικές ομάδες διοργάνωσης ως οικοδεσπότες και υπεύθυνοι παραγωγής (caller 
production manager) μεριμνούν για :
●

Παραγωγή : επιλογή και κατάλληλη διαμόρφωση χώρων δράσεων, εξασφάλιση
απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και υπηρεσιών

●

Προώθηση, Χορηγίες : τοπική ενημέρωση και διάδοση των δράσεων, εξεύρεση
απαιτούμενων πόρων

●

Διαχείριση δεδομένων : συλλογή, επεξεργασία, τυποποίηση δεδομένων σύμφωνα με
προτεινόμενη μεθοδολογία, συλλογή δεδομένων αξιολόγησης διεξαγωγής εργαστηρίου

●

Εκπαίδευση συντονιστών : μέλη της τοπικής ομάδας που επιθυμούν να συμμετέχουν
στον συντονισμό των εργαστηρίων εκπαιδεύονται πάνω στις μεθόδους διαβούλευσης,
συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας από την Πλατφόρμα Πολιτικής
Καινοτομίας

22

3.3.Συνεργασία τοπικών ομάδων με ομάδα συντονισμού
Η διαρκής και ανοιχτή συνεργασία τοπικών ομάδων και ομάδας συντονισμού διασφαλίζει :

●

την διευκόλυνση της άρτιας διεξαγωγής του εγχειρήματος σε κάθε εργαστήριο

●

την διαμόρφωση σε κάθε βήμα κοινών προδιαγραφών, μεθοδολογίας και εργαλείων για
την εξασφάλιση επιστημονικά αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων και το σεβασμό της
δημοκρατικής ουσίας του εγχειρήματος

●

την κοινή επεξεργασία δεδομένων / αποτελεσμάτων εργαστηρίων

●

την εξέλιξη και διάδοση του εγχειρήματος μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και
εμπειρίας, τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών

●

την παρατήρηση και καταγραφή της δυναμικής αυτής πορείας σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο

●

την κατά το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ακριβώς μια προσπάθεια αποτύπωσης με απλό, κατανοητό και
περιεκτικό τρόπο των σταδίων υλοποίησης των εργαστηρίων από την ομάδα συντονισμού και
τίθεται στη διάθεση των τοπικών ομάδων για την υποστήριξη της διοργάνωσης αντίστοιχων
δράσεων.
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3.4. Ποιοι διοργανώσαμε τα εργαστήρια σε κάθε πόλη;
Εδώ μπορείτε να δείτε τα ονόματα συντελεστών των εργαστηρίων6

4.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επικοινωνία που αναπτύσσεται για τα Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών έχει δύο βασικούς
στόχους:
α) να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινότητα να πάρει μέρος στο
εργαστήριο
β) να εξασφαλιστεί η ποικιλομορφία του κοινού (ποικιλομορφία με βάσει τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά αλλά και τους πολιτικούς/ιδεολογικούς χώρους). Αυτό προϋποθέτει ότι η
ποικιλομορφία αυτή εξασφαλίζεται και μέσα στις ομάδες συντονισμού και διοργάνωσης, ένας
βασικός παράγοντας ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και
δυνατά σημεία της πλατφόρμας Πολιτεία 2.0 .
Παράλληλα μέσα από την επικοινωνία στοχεύουμε στην έμπνευση και στην κινητοποίηση των
πολιτών μέσα από νέες δυνατότητες που μπορούμε να δημιουργήσουμε δρώντας και
εφαρμόζοντας τη Δημοκρατία στην πράξη. Τόσο για τα εργαστήρια της δράσης Σύνταγμα 2.0
όσο και για τις υπόλοιπες δράσεις της Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας Πολιτεία 2.0,

6

http://syntagma.politeia2.org/omades/
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υπάρχει μία από τις βασικές συμφωνίες των μελών των ομάδων εργασίας να επικοινωνούν
αποφεύγοντας κατηγορίες, καταγγελτικό ύφος, ρητορική μίσους, πολωτικά επιχειρήματα κτλ
Και τέλος ένας ακόμα στόχος της επικοινωνίας είναι η ευρύτερη ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε πολιτειακά ζητήματα και η δημιουργία νέων
δυνατοτήτων συμμετοχής στα κοινά.

4.1. Επιλέγουμε κατάλληλο χώρο
Η επιλογή του χώρου διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι καταλυτικής σημασίας. Τόσο η
ταυτότητα, όσο η τοποθεσία ενός χώρου μπορεί να αποτρέψει ή να διευκολύνει την
προσέλευση του κοινού. Προσπαθούμε να διοργανώνουμε τα εργαστήρια πολιτών σε κεντρικό
σημείο της πόλης, διερευνώντας διαθέσιμους χώρους, όπως πολιτιστικά κέντρα, καφενεία,
πλατείες, σχολεία που είναι οικεία για τις κοινότητες μας. Καταθέτουμε εγκαίρως αίτηση για
άδεια από το δήμο σε περίπτωση χρήσης δημοσίου χώρου και υπολογίζουμε το χρόνο
διαπραγματεύσεων που συχνά απαιτούν ιδιωτικοί χώροι για δωρεάν παραχώρηση.
Φροντίζουμε ο τίτλος και η διεύθυνση του επιλεγμένου χώρου να είναι κατατοπιστικός,
αναγνωρίζοντας ότι το επίσημο όνομα ενός χώρου μπορεί να διαφέρει τελείως από το όνομα
με το οποίο το γνωρίζει ο κόσμος στη γειτονιά. Εάν χρειαστεί προσθέτουμε οδηγίες ή χάρτη
στο υλικό επικοινωνίας.

4.2. Επιλέγουμε κατάλληλη μέρα και ώρα
Αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στα κοινά μπορεί να φαντάζει πολυτέλεια μέσα σε
ανθρώπους με βεβαρυμμένα προγράμματα, προσπαθούμε να επιλέγουμε την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής του εργαστηρίου ελέγχοντας:
●

τα ωράρια εργασίας της κοινότητας μας και ρωτάμε ανοιχτά για τις καταλληλότερες
ημέρες και ώρες

●

αργίες και απεργίες

●

αντίστοιχες κοινωνικές/πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη

●

μετεωρολογικές προβλέψεις (καταιγίδα, καύσωνας) που μπορούν να αποτρέψουν τους
πολίτες να συμμετέχουν.
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Παρά

τους

αστάθμητους

παράγοντες,

για

λόγους

βέλτιστου προγραμματισμού της

επικοινωνίας, φροντίζουμε η μέρα και η ώρα διεξαγωγής της δράσης να έχει οριστεί
τουλάχιστον 30 μέρες πριν.

4.3. Αποτυπώνουμε τις κοινότητες/στόχους
Μέσα από έρευνα στο διαδίκτυο, τηλεφωνικές και προσωπικές επαφές, συλλέγουμε και
οργανώνουμε σε ένα κοινό αρχείο τα στοιχεία επικοινωνίας των κοινοτήτων στόχων όπως πχ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
των ενώσεων και συλλόγων γονέων
των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
εκπρόσωπων των τοπικών συμβουλίων νέων

Πέραν της προσέγγισης του ευρύτερου κοινού αξίζει να προσεγγίσουμε σε τοπικό επίπεδο
κοινότητες με πιο εξειδικευμένο ενδιαφέρον στο θέμα του συνταγματικού σχεδιασμού όπως για
παράδειγμα:
●

Δικηγορικούς Συλλόγους

●

Σχολές Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικών Επιστημών

●

Ομάδες νομικών ή πολιτικών ακτιβιστών

●

ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετοχής
πολιτών κλπ

Έχοντας πιο καθαρή εικόνα για τις κοινότητεςστόχους, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε πιο
αποτελεσματικά την επικοινωνία μας.

3.4. Συνδυάζουμε τα εργαστήρια με πολιτιστικές δράσεις
Ενώ η πρόσκληση σε ένα “εργαστήριο πολιτών”, μια “συνέλευση”, μια “διαβούλευση” μπορεί να
φαντάζει δυσνόητη έως και αποκρουστική σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, δύσκολα
αντιστέκεται κανείς σε ένα δωρεάν γεύμα, έναν κερασμένο καφέ, μια ευχάριστη ευκαιρία
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κοινωνικοποίησης με τη γειτονιά υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής ή με την ευκαιρία κάποιας
δημόσιας παράστασης ή έκθεσης. Οι πολιτιστικές δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος
ενός εργαστηρίου μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, γι’
αυτό και δίνουμε έμφαση στην εμπειρία της συμμετοχής κατά την επικοινωνίας.

3.5. Επιλέγουμε τα κανάλια επικοινωνίας

Διερευνούμε τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας στην πόλη μας και χαρτογραφούμε
στοχευμένα δημοσιογράφους σε τοπικά ΜΜΕ ή διαχειριστές ιστοσελίδων που επηρεάζουν την
κοινή γνώμη και πιθανώς ενδιαφέρονται για το εγχείρημα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει
προτεινόμενα κανάλια επικοινωνίας ανά κοινότητα/στόχο:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ/

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ

ΕΥΡΥ

ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΟ

✔

✔

ΠΟΛΙΤΩΝ/ΜΚ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

✔

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

✔
✔

ΑΦΙΣΕΣ

✔

✔

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

✔

✔

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

✔

✔

✔

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

✔

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FACEBOOK
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EVENT
ΣΤΟ FACEBOOK
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ

✔

✔

✔

✔

TWITTER

3.6. Αναπτύσσουμε και διαδίδουμε τις εφαρμογές επικοινωνίας
Για ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά και γενικότερα για την ενημέρωση και κινητοποίηση μίας τοπικής
κοινότητας στη χώρα μας είναι απαραίτητο να αναπτύσσουμε εφαρμογές επικοινωνίας τόσο σε
ψηφιακό όσο και σε φυσικό χώρο.

α) Σε φυσικό χώρο
Το έντυπο υλικό που δημιουργούμε για την επικοινωνία του εγχειρήματος συνήθως
περιλαμβάνει αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια (βλ.παράρτημα). Το υλικό οφείλει σε πρώτο
επίπεδο να απαντά στα “5W: who, what, where, when, why / ποιος, τί, πού, πότε, γιατί” και σε
δεύτερο επίπεδο, να προσφέρει λεπτομέρειες/συνδέσμους για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει
περισσότερα. Κατά το σχεδιασμό του υλικού λαμβάνουμε υπόψιν ότι το υπερβολικό branding ή
οι ακριβές εκτυπώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά, ενώ μια πιο λιτή αισθητική
μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Όποια κατεύθυνση κι αν
επιλέξουμε οφείλουμε να παραμείνουμε συνεπείς ως προς την ταυτότητα της επικοινωνίας έτσι
ώστε σε βάθος χρόνου κάποια στοιχεία (πχ. λογότυπο, χρώμα) να είναι αναγνωρίσιμα από την
κοινότητα μας. Προτιμούμε να τραβάμε την προσοχή με ερωτήματα αντί για συνθήματα και να
χρησιμοποιούμε τον πρώτο πληθυντικό σε απλό, ενωτικό τόνο φωνής, αποφεύγοντας
προστακτικές και πολύπλοκες εκφράσεις. Η αφισοκόλληση βοηθάει στην τακτική υπενθύμιση
όμως φροντίζουμε να ζητούμε άδεια από καταστηματάρχες με χρήσιμες επιφάνειες προβολής
του υλικού και να μη ρυπαίνουμε το δημόσιο χώρο, απομακρύνοντας τυχόν αφίσες μετά τη λήξη
κάθε

δράσης.

Τα

ενημερωτικά

φυλλάδια

είναι

ιδιαίτερα

χρήσιμα

για

διάχυση

σε

γραμματοκιβώτια, καταστήματα, αλλά κυρίως για την επικοινωνία πόρτα πόρτα, χέρι χέρι.
Η διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία σε επίπεδο δρόμου αποτελούν τη βάση για τη
δημιουργία κοινότητας και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο εγχείρημα. Η
διαδικασία αυτή απαιτεί εξωστρέφεια, ευγένεια και ενθουσιασμό, οπότε είναι σημαντικό να την
αναλαμβάνουν μέλη της ομάδας με άνεση στις δημόσιες σχέσεις. Εξοπλιζόμαστε με αρκετά
ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και σιλοτείπ και ξεκινάμε πόρτα πόρτα ενημέρωση και
πρόσκληση των περαστικών. Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κάτι πιο δημιουργικό που επί
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τόπου να απαιτεί από τον αποδέκτη να πεί, να κάνει, να συμπληρώσει κάτι που να τον κάνει
μέρος της ευρύτερης καμπάνιας/κοινότητας.
Κατά τη διαδικασία των συναντήσεων είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με δυσπιστία, και
αίσθηση ματαιότητας από την κοινότητα μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στις πρακτικές
ερωτήσεις τους για το εργαστήριο, χωρίς όμως να δίνουμε εύκολες απαντήσεις ή να
δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε (πχ. για τη νομιμοποίηση
του Συντάγματος). Ίσα ίσα μιλάμε ανοιχτά για τις προθέσεις μας ως εθελοντές αλλά και το
ασαφές πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Συνδεόμαστε με το συνομιλητή μας ως πολίτες με
κοινά ενδιαφέροντα βάσει ισότιμων σχέσεων, τονίζουμε την πειραματική φύση του
εγχειρήματος και τους καλούμε να διερευνήσουμε παρέα τις δυνατότητες ενός εργαστηρίου
πολιτών για το Σύνταγμα της Ελλάδας, τονίζοντας τη συμμετοχική εμπειρία της διοργάνωσης.

β) Σε ψηφιακό χώρο
●

Ιστοσελίδες : Αξιοποιούμε την ιστοσελίδα του εγχειρήματος www.syntagma.politeia2.org
για να αναρτήσουμε το δελτίο τύπου και για ως σημείο αναφοράς για το ευρύτερο
εγχείρημα. Αντίστοιχα αξιοποιούμε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την τοπική ομάδα,
τοπικά blogs και portals με σημαντική επισκεψιμότητα σε τοπικό επίπεδο, για τη
διάχυση της πληροφορίας.

●

Οnline εγγραφή: Χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων όπως το
www.eventora.com για να δημιουργήσουμε έναν ειδικό σύνδεσμο/σελίδα για το
εργαστήριο πολιτών στην πόλη μας, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να εγγραφούν εκ
των προτέρων. Ορίζουμε μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων και προσαρμόζουμε τη φόρμα
εγγραφής ώστε να συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων προς μελλοντική
αξιοποίηση για αποστολή αποτελεσμάτων, ενημερώσεων κλπ.

●

Kοινωνικά δίκτυα: Αξιοποιούμε τη σελίδα www.facebook.com/politeia2 για να
δημιουργήσουμε “event” και να προσκαλέσουμε φίλους μέσω facebook. Μπορούμε να
βάλουμε τα προφιλ των τοπικών ομάδων ως συνδιοργανωτές και να προωθήσουμε την
εκδήλωση σε σελίδες άλλων τοπικών οργανισμών, ΜΜΕ, δικτύων.
Χρήσιμα hashtags για όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι τα:
#politeia2 #syntagma2 #PareMeros

●

Emails  newsletter: Αξιοποιούμε τις υπάρχουσες επαφές της τοπικής ομάδας και της
ομάδας συντονισμού για την αποστολή email ή newsletter με το δελτίο τύπου και, σε
εμφανές σημείο, το σύνδεσμο για εγγραφή στο εργαστήριο.
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4.7. Ακολουθούμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
Η επικοινωνία απαιτεί χρόνο, επανάληψη και διάχυση του υλικού σε πολλά επίπεδα
συγχρόνως. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα προτείνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την
επικοινωνία μιας δράσης, ξεκινώντας ένα μήνα πριν και ολοκληρώνοντας την επικοινωνία δύο
εβδομάδες μετά την επιλεγμένη ημερομηνία.

60 ημέρες

Oρισμός 5W: who,what,where,when,why
ποιος, τί, πού, πότε, γιατί

40 ημέρες

Σύνταξη δελτίου τύπου

30 ημέρες

Σχεδιασμός αφίσας + ψηφιακού banner

20 Ημέρες

Δημιουργία facebook event / eventora

15 ημέρες

Αποστολή δελτίου τύπου σε ΜΜΕ

15 ημέρες

Αποστολή προσκλήσεων στις λίστες

10 ημέρες

Αφισοκόλληση
προσκλήσεις

7 ημέρες

Στοχευμένες επαφές με δημοσιογράφους και εμπλεκόμενους
φορείς

5 ημέρες

Τακτικές αναρτήσεις στα social media και σύνδεση με τοπικές
σελίδες ομάδων/επιχειρήσεων/φορέων

3 ημέρες

Καθημερινή παρουσία στο κέντρο της πόλης για μοίρασμα flyer
και διαπροσωπικές προσκλήσεις

0



μοίρασμα

flyer

και

διαπροσωπικές

Αναμετάδοση εξελίξεων στα social media

+1 ημέρα

Ανάρτηση ευχαριστιών για τους υποστηρικτές στα social media
Σύνταξη απολογιστικού δελτίου τύπου

+2 ημέρες

Δημοσίευση επιλεγμένων φωτογραφιών και αποστολή δελτίου
τύπου

+3 ημέρες

Αφαίρεση αφισών/flyer από την περιοχή

+7 ημέρες

Ολοκλήρωση επεξεργασίας και παρουσίασης αποτελεσμάτων

+7 ημέρες

Τακτικές αναρτήσεις με φωτογραφίες και μαρτυρίες
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συμμετεχόντων
+10 ημέρες

Δημοσίευση και αποστολή Harvest Report στους
συμμετέχοντες

4.8. Εξασφαλίζουμε την οπτικοακουστική κάλυψη του εργαστηρίου
Για την καταγραφή και διάχυση των αποτελεσμάτων, φροντίζουμε να γίνεται σωστή κάλυψη της
δράσης. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπιση ή απευθείας
αναμετάδοση των εξελίξεων στα social media. Ελλείψει κατάλληλου εξοπλισμού ή
τεχνογνωσίας, μπορούμε να ζητήσουμε την υποστήριξη κάποιας σχετικής ομάδας/εταιρείας,
προσφέροντας την αντίστοιχη προβολή (photo credits). Κατά το καλωσόρισμα των
συμμετεχόντων, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η δράση καταγράφεται και να δώσουμε τη
δυνατότητα σε κάποιον που δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο υλικό, να ενημερώσει το
φωτογράφο εγκαίρως. Τονίζουμε στους εκάστοτε συνεργάτες τη σημασία διακριτικής
παρουσίας στο χώρο έτσι ώστε να μη δημιουργείται αμηχανία στους συμμετέχοντες. Σε
περίπτωση που κληθεί κάποιος/α δημοσιογράφος για να καλύψει την εκδήλωση, φροντίζουμε
να ενημερώσουμε εγκαίρως το κοινό, ειδικά εάν αυτή/ός συμμετέχει στα τραπέζια συζήτησης.

4.9. Διαχέουμε τα αποτελέσματα
Είναι σημαντικό το υλικό της κάλυψης να αποθηκεύεται και να οργανώνεται σε κοινόχρηστους
φακέλους (πχ. google drive / dropbox) αμέσως μετά το τέλος κάθε δράσης, ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί από όλη την ομάδα. Δημιουργούμε έναν φάκελο με τις πιο χαρακτηριστικές
φωτογραφίες και τις αναρτούμε στην ιστοσελίδα του εγχειρήματος και τα social media, μαζί με
περίληψη των εξελίξεων ή χαρακτηριστικές φράσεις των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της
κάθε δράσης, φροντίζουμε ένα μέλος της ομάδας να κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις από όσα
λέγονται, οι οποίες αναρτώνται σε κοινόχρηστο αρχείο και συμπληρώνονται συμμετοχικά από
την υπόλοιπη ομάδα μετά την κάθε δράση. Οι σημειώσεις αυτές και το οπτικό υλικό
αξιοποιούνται για τη δημιουργία της Έκθεσης Συγκομιδής Αποτελεσμάτων (Harvest Report) η
οποία αποστέλλεται στους συμμετέχοντες μέσω email και αναρτάται στην ιστοσελίδα
www.syntagma.politeia2.org

αλλά

μπορεί

να

κατατοπίσει

πλήρως

οποιονδήποτε

ενδιαφερόμενο δεν μπόρεσε να συμμετέχει στα εργαστήρια. Το αρχείο αυτό μπορεί να στηθεί
δημιουργικά σε πρόγραμμα PowerPoint / inDesign και να αναρτηθεί ως pdf στην ιστοσελίδα ή
σε κάποιο πρόγραμμα ψηφιακής έκδοσης και ανάγνωσης τύπου issuu. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη διάδοση του περιεχομένου με έναν απλό σύνδεσμο, αποφεύγοντας την αποστολή
31

βαριών αρχείων.

4.10. Πώς κάνουμε διαχείριση συγκρούσεων με τους συμμετέχοντες πολίτες
κατά την διάρκεια ενός εργαστηρίου;
Σε κάθε ομάδα, κοινότητα ή και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
αναπόφευκτα προκύπτουν συγκρούσεις, διαμάχες ή διαφωνίες. Τόσο ως συντονιστές όσο και
ως συμμετέχοντες καλούμαστε να κατανοήσουμε και να δεχθούμε ότι είναι φυσιολογικό να
συμβαίνουν και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν στην
εμβάθυνση των μεταξύ μας σχέσεων και στη βελτίωση της συνεργασίας μας.
Είναι σημαντικό να μην “φιμώνουμε” καμιά φωνή κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου.
Ο ρόλος μας είναι αυτός του παρατηρητή και του συντονιστή.
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγκρουση εποικοδομητικά;
●

Θέτουμε κοινούς κανόνες εκ των προτέρων και τους υπενθυμίζουμε, όταν χρειάζεται.

●

Ενθαρρύνουμε όλους να μιλούν για την προσωπική τους εμπειρία.

●

Εστιάζουμε στο ζήτημα για το οποίο συζητάμε.

●

Γενικεύουμε τη συζήτηση, εάν η σύγκρουση αφορά όλη την ομάδα, ζητώντας τη
συμμετοχή και τοποθέτηση και άλλων μελών.

●

Ενθαρρύνουμε την κατανόηση μεταξύ των μελών της κοινότητας.

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε συγκρούσεις, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές;
●

Διακόπτουμε, εάν χρειάζεται.

●

Υπενθυμίζουμε τους βασικούς κανόνες.

●

Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

●

Μιλάμε κατ’ ιδίαν στα μέλη.

●

Σε ακραίες περιπτώσεις ζητούμε την απομάκρυνσή τους

Επειδή ενδέχεται μία ομάδα συντονισμού εργαστηρίου να μην έχουμε εργαστεί ποτέ πριν από
το εργαστήριο ως ομάδα και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει, είναι ευθύνη όλων μας να
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υπάρχει πολύ καλό κλίμα.
Αφήνουμε πάντα τον συντονιστή που έχει το λόγο να μιλήσει πρώτα. Στην προσπάθειά μας
μερικές φορές να βοηθήσουμε μπορεί να δυσκολέψουμε περισσότερο την κατάσταση. Ίσως
χρειαστεί να παρέμβουμε, μόνο αν αυτός που έχει το λόγο έχει χάσει πολύ το έδαφός του.
Δεν μπαίνουμε σε διάλογο, δεν απαντάμε σε ό,τι μας λένε, δεν υπερασπιζόμαστε αυτό που
κάνουμε, γιατί έτσι διασπούμε τη διαδικασία. Απλώς ακούμε, δεχόμαστε όλες τις απόψεις και
συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ποτέ δεν ξέρουμε αν κάποιος θα προσπαθήσει να διαταράξει τη
διαδικασία.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δώστε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν για το πώς βιώσαν το
εργαστήριο μέσα από ποικίλα κανάλια αποτύπωσης των απόψεών τους
Η αξιολόγηση αφορά τόσο τα θέματα διοργάνωσης όσο και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας
υλοποίησης του εργαστηρίου και την ίδια την συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε.
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Σκοπός είναι να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε

με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία την

συλλογική εμπειρία που δημιουργούμε, να καταγράψουμε τις προτάσεις και τα σχόλια των
συμμετεχόντων και, γιατί όχι, να τα υιοθετήσουμε για ένα αποδοτικότερο αποτέλεσμα στην
συνέχεια της προσπάθειάς μας.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
●

Ένα Βιβλίο εντυπώσεων.

●

Μια Γραφική αναπαράσταση εντυπώσεων. Δημιουργούμε, δηλαδή, έναν πίνακα στον
οποίο ζητάμε να καταγράψουν τον βαθμό ικανοποίησής τους.

●

Ερωτηματολόγιο. Προτιμάται το ερωτηματολόγιο και όχι κάποιο διαδικτυακό εργαλείο,
για να μπορεί ευκολότερα όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων να
εκφραστεί και να καταγράψει τις εντυπώσεις του άμεσα, αφού βίωσε την συμμετοχική
εμπειρία.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην έκθεση συγκομιδής και διατίθενται
στο κοινό. Επίσης, φωτογραφικό υλικό από το βιβλίο εντυπώσεων και την γραφική
αναπαράσταση των εντυπώσεων διατίθενται μέσα από τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας με
τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο.
Προτείνεται, τέλος, η δημιουργία σύντομων βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων των
συμμετεχόντων.

Φόρμα αξιολόγησης Εργαστηρίου
Βλέπε παράρτημα Ι  Αξιολόγηση Εργαστηρίου (http://bit.ly/1JHbHRq)

6. ΠΟΡΟΙ & ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Τα έξοδα ανάπτυξης, διοργάνωσης και παραγωγής των Εργαστηρίων Πολιτών “Σύνταγμα 2.0”
μπορούν να καλύπτονται με ποικίλους τρόπους οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συμμετοχικότητα και
τη διαφάνεια.
Ενδεικτικοί τρόποι :
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1. Κουμπαράς (ένα διάφανο κουτί που βρίσκεται σε όλες τις δράσεις)
2. Δωρεές μελών και υποστηρικτών
3. Πωλήσεις αντικειμένων (κονκάρδες & ατζέντες)
4. Παροχή εξοπλισμών και υπηρεσιών από τα μέλη των ομάδων εργασίας
5. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών
οργανισμών (π.χ.τα 3 τελευταία εργαστήρια χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα
“Είμαστε όλοι Πολίτες”)
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΗΜΑ
Η Διακυβέρνηση στην Αθηναϊκή Δημοκρατία
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/ConstitutionoftheAtheniansinthe4thc
enturyBCinGreeklanguage.png
ΒΙΒΛΙΑ
Η Ελληνική “Πόλις”, Gustave Glotz, Αθήνα (1994)
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Σακελλαρίου, Μ.Β. (2000), Ηράκλειο,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΠPΩTO MEPOΣ: XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΠAPAΓONTEΣ THΣ AΘHNAΪKHΣ ΔHMOKPATIAΣ
ΔEYTEPO MEPOΣ: ΓENEΣH KAI EΞEΛIΞH THΣ AΘHNAΪKHΣ ΔHMOKPATIAΣ
TPITO MEPOΣ: ΣYNTAΞH THΣ ΠOΛITEIAΣ
TETAPTO MEPOΣ: ΛEITOYPΓIEΣ THΣ ΠOΛITEIAΣ
ΠEMΠTO MEPOΣ: ΠEPAN TΩN ΘEΣMΩN
EKTO MEPOΣ: AΘHNAΪKH ΔHMOKPATIA KAI ΠOΛITIKH
EBΔOMO MEPOΣ: ΠOΛITIΣMIKEΣ EKΦPAΣEIΣ THΣ AΘHNAΪKHΣ ΔHMOKPATIAΣ
OΓΔOO MEPOΣ: AΠOΛOΓIΣMOΣ THΣ AΘHNAΪKHΣ ΔHMOKPATIA
Ιστορία μιας Δημοκρατίας : Αθήνα από τις αρχές ως την Μακεδονική κατάκτηση,
Mosse Claude
Οι Θεσμοί στην Κλασσική Ελλάδα, Mosse Claude
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Moss%C3%A9t
Οι Αρχές της Δημοκρατικής σκέψης στην Κλασσική Αθήνα, Cynthia Farrar
Aμεση δημοκρατία, Αρχές, επιχειρήματα, δυνατότητες, Γιώργος Ν. Οικονόμου
Η Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους Χριστιανικούς
Χρόνους, Αθήνα (2005), Janet Coleman
Η δυνατότητα μιας αυτόνομης κοινωνίας, Μια διάλεξη και δύο συνεντεύξεις στη Λατινική
Αμερική, Κορνήλιου Καστοριάδη, εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες
https://pernoamparizabooks.files.wordpress.com/2014/12/cebacebfcf81cebdceaecebbceb9cebf
cf82cebaceb1cf83cf84cebfcf81ceb9ceacceb4ceb7cf82ceb7ceb4cf85cebdceb1cf84cf8ccf84c
eb7cf84ceb1cebc.pdf

ΑΡΘΡΑ
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http://bostonreview.net/josiahoberlearningfromathens
Learning from Athens: Success By Design Josiah Ober, 2006 | Boston Review
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
http://www.stoa.org/projects/demos/home?greekEncoding=UnicodeC
DEMOS  Classical Athenian Democracy
A publication of The Stoa : A Consortium for Electronic Publication in the Humanities,
Christopher W. Blackwell, editor
http://plato.stanford.edu/entries/ancientpolitical/
Ancient Political Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

ΒΙΝΤΕΟ
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία
https://www.youtube.com/watch?v=wC7qJwlEjw
Startup Democracy: Innovating Citizenship with the Ancient Athenians
https://www.youtube.com/watch?v=itA9gvxcwXo
ΑΝΟΙΧΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρίες Δημοκρατίας
Παν/μιο Πατρών, Open eClass  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και η σύγχρονη δημοκρατία
https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=PN1443

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύνταγμα της Ελλάδας
Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της
27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων)
http://www.hellenicparliament.gr/VoulitonEllinon/ToPolitevma/Syntagma/

Constitutionalism
http://www.constitutionalism.gr/site/about/
Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή
http://www.neosyntagma.net/
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ΒΙΝΤΕΟ
Αλήθειες που σοκάρουν για το Σύνταγμα της Ελλάδος
"Το ντοκυμαντέρ βασίστηκε στην συνεντευξη που παραχώρησε στο AntiNtp.net ο Αναστάσιος
Π. Συριανος, συγγραφέας του βιβλίου "Το Συμβολαιο της Υποταγης".
https://www.youtube.com/watch?v=aQr7LDOXFSk
Ανεμολόγιο"Αλλαγή του Συντάγματος"
Από την ραδιοφωνική εκπομπή "ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ" με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη στον ΣΚΑΪ 100,3
με θεματική βραδιά για την αλλαγή του Συντάγματος και καλεσμένο τον κο Πέτρο Χασάπη από
την πρωτοβουλία http://www.neosyntagma.net/
https://www.youtube.com/watch?v=dc8iG088hY
"Το Σύνταγμα των Ελλήνων" 2014 (ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη)
Η Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή παρουσιάζει αποσπάσματα από το
ντοκιμαντέρ, "Το Σύνταγμα των Ελλήνων", που βρίσκεται στο στάδιο των γυρισμάτων και
βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Χρήστου Λυντέρη.
https://www.youtube.com/watch?v=2oIS6wru1Y0
Περί Συντάγματος  Γιάννης Λουκέρης
Με τον Χρηστο Κοτσιρεα, καλεσμενος ο Ιωαννης Λουκερης, μελος της πρωτοβουλιας για ριζικη
αναθεωρηση του Συνταγματος. Σημερινο θεμα συζητησης το Συνταγμα και τροποι λαϊκης
αναθεωρησης του  Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/xorisfm
https://www.youtube.com/watch?v=sy1_EBpun74

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΑ
Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative Civic
Engagement Paperback – November 1, 2012, b
 y Tina Nabatchi (Editor), John Gastil
(Editor), G. Michael Weiksner (Editor), Matt Leighninger
The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the
TwentyFirst Century – John Gastil (Editor), Peter Levine
We Are the Ones We Have Been Waiting for: The Promise of Civic Renewal in America,
by Peter Levine
http://www.goodreads.com/book/show/17675703wearetheoneswehavebeenwaitingfor
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ΑΡΘΡΑ
Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland, by Silvia
Suteu
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1748&context=iclr
Empowerment and Public Service Delivery in Developing Asia and the Pacific
Shikha Jha and Anil Deolalikar, 2013 | Asian Development Bank | Pages 2033
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/engagecitizen/pdf/Week%203/Empowerment%20and%2
0Public%20Service%202033.pdf
Beyond The Ballot: 57 Democratic Innovations from Around The World (2005),By Graham
Smith
http://eprints.soton.ac.uk/34527/1/Beyond_the_Ballot.pdf
Strategic Framework For Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group
Operations World Bank Group, 2015 | Pages 6567
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/engagecitizen/pdf/Week%201/Citizen%20Engagement%
20Strategic%20Framework%20%206567.pdf
Rethinking Why People Participate Tiago Peixoto, 2013 | Democracy Spot
http://democracyspot.net/2013/12/30/rethinkingwhypeopleparticipate/
Why the Many Are Smarter Than the Few and Why It Matters Helen E. Landemore, 2012 |
Journal of Public Deliberation, Volume 8, Issue 1 | 10 pages
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/engagecitizen/pdf/Week%202/Why%20the%20Many%2
0Are%20Smarter%20Than%20The%20Few%20%20Helene%20Landemore%20%2010%20.
pdf
What We’re Talking About When We Talk About the “Civic Field”
Matt Leighninger, 2014 | Journal of Public Deliberation | 9 Pages
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/engagecitizen/pdf/Week%202/What%20We%E2%80%9
9re%20Talking%20About%20When%20We%20Talk%20About%20the%20%E2%80%9CCivic
%20Field%E2%80%9D%20%209%20.pdf
Core Competencies in Civic Engagement
A Working Paper in the Center for Engaged Democracy’s Policy Papers Series
http://www.merrimack.edu/live/files/354corecompetenciesreportfinalhighrespdf
ΒΙΝΤΕΟ
TEDx Talk: Why Citizen Engagement? Roxane White 2013 | TEDxMileHigh | 11:36
http://tedxtalks.ted.com/video/WhyCitizenEngagementRoxaneW;search%3Aroxane%20whit
e
Demand a More OpenSource Government  Beth Simone Noveck, 2012 | TEDGlobal | 17:20
http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government?language
=en
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Euronews  It's not the G20, it's the G1000! | Europe Weekly
https://www.youtube.com/watch?v=jQiLQLMFWKQ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή
http://www.neosyntagma.net/
International Association for Public Participation
http://www.iap2.org/?page=A3
Participedia
http://www.participedia.net/
Participation Compass
http://participationcompass.org/article/index/qa
National Coalition for Dialogue & Deliberation NCDD
http://ncdd.org/
Center for Deliberative Democracy, Stanford University, USA
http://cdd.stanford.edu/
Equalitybylot
https://equalitybylot.wordpress.com/2013/10/15/politeia20/
Beyond the Ballot, 57 Democratic Innovations from Around the World,  published by the
Power Inquiry, by Graham Smith
http://eprints.soton.ac.uk/34527/1/Beyond_the_Ballot.pdf

ΑΝΟΙΧΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Engaging Citizens: A Game Changer for Development? COURSERA
https://www.coursera.org/course/engagecitizen
United Nations Public Administration Network (UNPAN) Courses
http://www.unpan.org/ELearning/OnlineTrainingCentre/tabid/1456/language/enUS/Default.asp
x
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΣΜΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
G1000  ΒΕΛΓΙΟ
http://www.g1000.org/en/
Constitution UK
https://constitutionuk.com/page/view/1906
Plan C:Constitution d’Origine Citoyenne
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
Τhe Convention on the Constitution Ireland
https://www.constitution.ie/
ΑΡΘΡΑ
https://www.academia.edu/5289629/Inclusive_ConstitutionMaking_the_Icelandic_Experiment
Inclusive ConstitutionMaking: The Icelandic Experiment, H
 élène Landemore
ΒΙΝΤΕΟ
https://www.youtube.com/watch?v=HPcgcpZw0c4
ReThinking Democracy in the 21st Century Hélène Landemore, 2014 | The MacMillan
Report | 16:56
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1998
Crowdsourcing το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, R
 eagan Daniel

ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (WHOLE SYSTEM
CHANGE)
https://sites.google.com/site/thechangehandbook/
The Change Handbook

http://www.artofhosting.org/
Art of Hosting
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http://www.theworldcafe.com/about.html
The World Café
https://appreciativeinquiry.case.edu/default.cfm
Appreciative Inquiry
http://www.futuresearch.net/index.cfm
Future Search
http://openspaceworld.org/wp2/
Open Space Technology

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Collective Intelligence)
ΒΙΒΛΙΑ

Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many, by Hélène
Landemore

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
http://cci.mit.edu/
MIT Center for Collective Intelligence
http://cointelligence.org/Collective_Intelligence.html
The CoIntelligence Institute

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Constitution Building)
 Comparative Constitutions Project (CCP)
http://comparativeconstitutionsproject.org/

Constitute
THE WORLD'S CONSTITUTIONS TO READ, SEARCH, AND COMPARE
https://www.constituteproject.org/#/
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
http://www.idea.int/cbp/
ConstitutionNet
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http://www.constitutionnet.org/about
Constitution Writing and Conflict Resolution
http://www.princeton.edu/~pcwcr/about/index.html
Centre for Research on Direct Democracy (c2d)
http://www.c2d.ch/index.php
UN Rule of Law
http://www.unrol.org/
Constitutional Council of Iceland
http://www.stjornlagarad.is/english/
The Centre for Constitutional Dialogue (CCD)
http://www.ccd.org.np/
Centre for Comparative Constitutional Studies, Univ. of Melbourne, Australia
http://www.law.unimelb.edu.au/cccs/aboutthecentre
Τhe Asia Foundation
http://asiafoundation.org/about/
The Venice Commission of the Council of Europe
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation
Center for Constitutional Studies and Democratic Development
http://www.ccsdd.org/
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‐ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕDIA KIT
BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. logo  tagline  Σύνταγμα 2.0
2. logo Πλατφόρμα Πολιτεία 2.0  χάρτης Ελλάδας
Απαραίτητα στοιχεία σε κάθε εφαρμογή επικοινωνίας
●

Τίτλος & Υπότιτλος εγχειρήματος  Σύνταγμα 2.0  Οι πολίτες σχεδιάζουν το Σύνταγμα
της Ελλάδας

●

Πόλη και αύξoντας αριθμός εργαστηρίου

●

Δημιουργικό θέμα επικοινωνίας

●

Ημερομηνία  ώρα εργαστηρίου

●

Χώρος Εργαστηρίου (Διεύθυνση εάν κρίνεται απαραίτητο)

●

Λογότυπα τοπικών ομάδων/οργανισμών διοργάνωσης και υποστηρικτών

Ακολουθούν παραδείγματα σχεδιαστικών εφαρμογών επικοινωνίας, τα οποία διατίθενται στις
τοπικές ομάδες σε επεξεργάσιμη ανοιχτή μορφή
●

αφίσα

●

ψηφιακά banner

●

flyer

●

σήμανση στην είσοδο του χώρου του εργαστηρίου
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Φόρμα εγγραφής

45

Αφίσα
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Flyer
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Ψηφιακά banners

Υλικό ενημέρωσης πολιτών
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Παρουσίαση εργαστηρίου
Βλέπε παράρτημα ΙΙ  Παρουσίαση Εργαστηρίου (http://bit.ly/1JHbHRq)

Ταμπελάκι τραπεζιών
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