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Ανοικτό Εργαστήριο για τη Δημιουργικότητα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
του Ερευνητικού Έργου MEDNETA
“ENPI CBCMED_CROSS_BORDER COOPERATION:
MEDNETA - Mediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts
and design for communities’ regeneration in historical cities”
Το ερευνητικό έργο ΜΕDΝΕΤΑ εστιάζει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και στοχεύει στην επίτευξη του διασυνοριακού διαλόγου
και της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης
(ΑCDs/Arts, Crafts and Design) και τους σχετιζόμενους με αυτές φορείς.
Το MEDNETA, υλοποιείται με την επιστημονική διεύθυνση του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου στα πλαίσια του Ευρωμεσογειακού προγράμματος ENPI CBC Mediterranean
Sea Basin Programme 2007/2013 (www.enpicbcmed.eu). Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 1.985.553,89€ και χρηματοδοτείται για το ποσό των 1.786.998,50€ από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Γειτνίασης και Συνεργασίας.
Έχοντας διανύσει με επιτυχία το πρώτο έτος των εργασιών και εγκαινιάζοντας το
δεύτερο χρόνο δραστηριότητάς του, το έργο MEDNETA φιλοδοξεί να επανακαθορίσει, να
ενισχύσει και να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο των δημιουργικών επαγγελμάτων στην

αναγέννηση των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου. Το ΕΜΠ, ως υπεύθυνος και συντονιστής
του έργου συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, που σχετίζονται με τα δημιουργικά
επαγγέλματα τέχνης στις ιστορικές μεσογειακές πόλεις. Εκτός από την Αθήνα, στο
ερευνητικό έργο συμμετέχουν από το Βορρά της Μεσογείου η Βαλένθια, η Φλωρεντία και
το Παλέρμο ενώ από τον Νότο της Μεσογείου η Τύνιδα, η Βυρηττός και η Χεβρώνα.
Μέσω του έργου:
Α) Επιδιώκεται να υποστηριχθούν οι σχετικές επαγγελματικές ομάδες καθώς και το
δίκτυο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που διαμορφώνουν το αστικό και κοινωνικό
περιβάλλον αυτών των πόλεων.
Β) Αναμένεται να οδηγηθούν οι κλάδοι αυτοί σε ηγετικές θέσεις στις ιστορικές πόλεις
όπου έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου.
Γ) Αναμένεται να δημιουργηθεί και να προωθηθεί ένας διασυνοριακός διάλογος
μεταξύ των επαγγελματιών, σχετικών φορέων, τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται Ανοικτό Εργαστήριο για τη Δημιουργικότητα στο Ιστορικό
Κέντρο της Αθήνας στις 16 & 17 Ιανουαρίου 2015, στο Καφενείο «η Ωραία Ελλάς», στην
πλατεία Δημοπρατηρίου, στο Μοναστηράκι.
Οι ειδικότεροι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
Η ενίσχυση της δημιουργικής παραγωγής και τη διασύνδεσή της με τις τοπικές κοινωνίες
των ιστορικών πόλεων προτείνοντας εναλλακτικές και καινοτόμες στρατηγικές για τη
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Η προώθηση και προβολή των έργων και προϊόντων των επαγγελματιών τέχνης προς
νέες αγορές.
Η ενίσχυση και προώθηση του έργου των νέων δημιουργών - ταλέντων.
Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών δημιουργικών επαγγελμάτων τέχνης
και την προώθηση της επικοινωνίας τους σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο, μέσω
καινοτόμων μεθόδων δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου για την Δημιουργικότητα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
πρόκειται να πραγματοποιηθεί:
Δημόσια συζήτηση με δύο στρογγυλά τραπέζια (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
απόγευμα (17.00-21.00) - Καφενείο "Η Ωραία Ελλάς" - Πλατεία Δημοπρατηρίου) ως εξής:
• 1ο Στρογγυλό Τραπέζι "Διαστάσεις προώθησης, προβολής και δικτύωσης των
επαγγελμάτων τέχνης (παραδοσιακών επαγγελμάτων και νέων δημιουργών) σε Ιστορικά
Κέντρα της Μεσογείου".
Στην συζήτηση παρεμβαίνουν εκπρόσωποι από σημαντικούς φορείς όπως: το Ελληνικό
Τμήμα Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμων
Ενδυμάτων, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ελληνοϊταλικό
Επιμελητήριο. Η συζήτηση θα επικεντρώσει στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από
την χώρο-λειτουργική εμβέλεια των πόλεων, όσο από τον προσδιορισμό νέων αναπτυξιακών
προτύπων. Ο στόχος της συζήτησης είναι η ανάδειξη της ανάγκης για την αλλαγή θεώρησης
του τρόπου ανάπτυξης και οργάνωσης των πόλεων υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξή τους
μπορεί να επέλθει μέσα από την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και την
επαναφορά της δημιουργικότητας στα ιστορικά κέντρα. Κρίσιμο ρόλο αναλαμβάνει η
δικτύωση, διασφαλίζοντας την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών
παραδοσιακών επαγγελμάτων τέχνης.
• 2ο Στρογγυλό Τραπέζι "Όροι και προϋποθέσεις ένταξης και αξιοποίησης των
επαγγελμάτων τέχνης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντός του".
Παρεμβαίνουν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας , του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, του
Συλλόγου
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&

Προβλέψεων, του INNOVATHENS .
Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, την καρδιά της πόλης
που βιώνει τις συνέπειες της σύγχρονης κρίσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα δυναμικό
κομμάτι με προοπτικές αναγέννησης και αναζωογόνησής του. Ιστορικά, το Κέντρο της

Αθήνας φιλοξενούσε χώρους παραγωγής και πλήθος μικρών βιοτεχνιών, συχνά
συμπληρωματικών μεταξύ τους. Δύο κλάδοι που αντιστάθηκαν και έως σήμερα συμβάλουν
στον παραγωγικό ιστό του κέντρου της Αθήνας είναι οι σχετικοί με το κόσμημα και το
ένδυμα. Παράλληλα, σειρά επαγγελμάτων τέχνης / δημιουργικών επαγγελμάτων άμεσα ή
έμμεσα εξαρτημένων από αυτούς αναζητούν διέξοδο και στέγη, ενίσχυση και προώθηση,
προσπαθώντας να «διεισδύσουν» και να ενταχθούν σε ένα αστικό περιβάλλον με ποικίλα
μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα. Τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα του
MEDNETA, ανέδειξαν την ανάγκη διερεύνησης και προσδιορισμού των όρων και των
προϋποθέσεων ένταξης και αξιοποίησης των επαγγελμάτων τέχνης στο Ιστορικό Κέντρο της
Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντός του.
Θα πραγματοποιηθούν επίσης παράλληλες εκδηλώσεις ως εξής:
1) Έκθεση με θέμα "Η επάνοδος της δημιουργικότητας στο κέντρο της Αθήνας στο
επίκεντρο της έρευνας", η οποία αναφέρεται στα πορίσματα της σχετικής έρευνας του
ΕΜΠ για την Αθήνα (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, Καφενείο "Η Ωραία Ελλάς" /
Πλατεία Δημοπρατηρίου)
2) Έκθεση προτύπων προϊόντων από δημιουργούς επαγγελμάτων τέχνης (π.χ κόσμημα,
ένδυση, υπόδηση κ.ά.) (Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 και ώρες από 11.00 έως 14.00,
Καφενείο "Η Ωραία Ελλάς" / Πλατεία Δημοπρατηρίου)
3) Βράβευση των νέων δημιουργών που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό Νέων Ελλήνων
Σχεδιαστών για το Σήμα Δημιουργικότητας των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της
Αθήνας (Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 και ώρες από 14.00 έως 14.45, Καφενείο "Η
Ωραία Ελλάς" / Πλατεία Δημοπρατηρίου)
* Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου για την Δημιουργικότητα στο
Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

