
 
 

 

 

Ecoweek 2011 

Theme B: Social and Community Sustainability: Design to Benefit Sustainability / Organization 

 

Το επγαζηήπιο θα εζηιάζει ζηην πεπιοσή ηηρ οδού Φςλήρ, πος διαηπέσει ένα μεγάλο κομμάηι ηος κένηπος μεηαξύ ηων οδών Παηηζίων και 

Ασαπνών, με αθοπμή ηην ππόηαζη ηηρ ομάδαρ μαρ ζηο διαγωνιζμό ΑθήναΧ4 με ηίηλο «Athens Charting» 

(http://www.areaoffice.gr/#/project/364). Μέζα από μια ζειπά αζηικών ζηπαηηγικών και δπάζεων με διαθοπεηική σωπική ςπόζηαζη και 

σπονικό βάθορ, αποζκοπούμε ζηην πποζαπμογή ηος ζσεδιαζμού ζηην εξέλιξη ηηρ γειηονιάρ και ζηην ενεπγοποίηζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηων 

καηοίκων ζηο ζσεδιαζμό ηηρ γειηονιάρ ηοςρ. Το κένηπο γειηονιάρ, μια εθήμεπη ελαθπιά καηαζκεςή, λειηοςπγεί ωρ ο καηαλύηηρ ηος 

ζσεδιαζμού, ωρ ηο βαζικό κύηηαπο ηηρ νέαρ γειηονιάρ. Οι ζςμμεηέσονηερ ζηο επγαζηήπιο ηηρ ομάδαρ μαρ θα κληθούν να ζσεδιάζοςν ηην 

εθήμεπη αςηή καηαζκεςή, διαηςπώνονηαρ ιδέερ για ηο πώρ μποπεί να ζςνδιαλλαγεί με ηα διασπονικά ή πεπιζηαζιακά σαπακηηπιζηικά ηηρ 

γειηονιάρ, να λειηοςπγήζει ωρ σώπορ ζςνάθποιζηρ, ενημέπωζηρ, ώρ  δίαςλορ πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ μέζα ζηην πόλη. Το 

επγαζηήπιο θα λειηοςπγήζει ηόζο ομαδικά όζο και αηομικά, μέζα από μια κοινή διεπεύνηζη ηων δεδομένων ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ και 

ηην ανάπηςξη διαθοπεηικών αλλά ζηοσεςμένων ζεναπίων και ςποθέζεων για ηην λειηοςπγία ηος νέος κένηπος γειηονιάρ. 

 

Based on our team’s proposal for the AthensX4 competition entitled «Athens Charting» (http://www.areaoffice.gr/#/project/364), the 

workshop will focus on the area of Fylis Street, extending through a large portion of the city center between Patission and Acharnon 

Streets. By means of a series of urban strategies and interventions, varying in space and time, our aim is to adapt the design process to 

the development of the neighborhood and to activate the participation of residents in the planning of their own neighborhood. The 

neighborhood’s Info Point, an ephemeral, light structure, serves as a catalyst for design, as the basic cell of the new neighborhood. The 

participants of the workshop will be asked to design this ephemeral structure and formulate ideas on how it will interact with any 

permanent or ephemeral characteristics of the neighborhood or how it will be used as gathering space, information center, or gateway of 

environmental education within the city center. The workshop will encourage group as well as individual work, and will investigate the 

general area in order to develop a number of targeted scenarios and assumptions about the operation of the neighborhood’s new Info 

Point. 
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