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Τξ ετεςιμό ποόγοαμμα διαλένεχμ έυει ραμ γεμικό θέμα «Τξ δικαίχμα ρςημ πόλη». Η 
πξλσεπιρςημξμική ποξρέγγιρη ςχμ ειρηγηςώμ ςηπ τεςιμήπ ρειοάπ,  θα ρσμπληοώμεςαι  και από 
ςημ εμεογό ρσμμεςξυή ςχμ ακοξαςώμ καςά ςιπ ποξβλεπόμεμεπ απαοαίςηςεπ ρσζηςήρειπ. 
 Τξ πμεύμα ςχμ καιοώμ πξσ ζξύμε ςόρξ εδώ όρξ και διεθμώπ ρε όςι ατξοά ςξ δξμημέμξ 
πεοιβάλλξμ, ςείμει όλξ και πεοιρρόςεοξ μα γίμεςαι πξλεξ-κεμςοικό ρε αμςίθερη ςξσ κςιοιξ-
κεμςοικξύ παοελθόμςξπ, ετόρξμ γίμεςαι καςαμξηςό όςι η επιβίχρη ςχμ αρςικώμ κξιμχμιώμ ςξσ 
μέλλξμςξπ θα καθξοιρςεί ρε μεγάλξ βαθμό και από ςξ καςά πόρξ ςξ κέλστξπ πξσ ςιπ τιλξνεμεί 
μπξοεί μα ενσπηοεςήρει άοςια ςιπ θεμελιώδειπ κξιμχμικέπ αμάγκεπ ρσμύπαονηπ, επικξιμχμίαπ, 
ρσμμεςξυήπ κςλ. ςχμ επόμεμχμ γεμεώμ ρςξ αρςικό γίγμερθαι. 
 Η διαπίρςχρη ασςή δεμ ξδηγεί μόμξ ρςημ ασναμόμεμη ρημαρία πξσ ποξρλαμβάμει ξ 
ςξμέαπ ςξσ αρςικξύ ρυεδιαρμξύ ςόρξ ρςημ αουιςεκςξμική εκπαίδεσρη όρξ και ρςημ 
επαγγελμαςική ποακςική και ςημ διξικηςική ρςοαςηγική, αλλά και η βαθμιαία ασναμόμεμη 
ποξρέγγιρη και ςηπ αουιςεκςξμικήπ ςξσ μεμξμχμέμξσ κςιοίξσ χπ πξλεξ-κεμςοικήπ. 
 Δίμαι ποξταμέπ όςι ξι παοαπάμχ διαπιρςώρειπ απξκςξύμ ιδιαίςεοη ρημαρία ρςημ Δλλάδα 
όπξσ πλέξμ η πξιόςηςα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ςχμ πόλεχμ και ξικιρμώμ μαπ βοίρκεςαι ρςξ μαδίο, 
εμώ επιςακςικά αμαζηςείςαι αμ δεμ απαιςείςαι η οιζική μεςαςόπιρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ και ςχμ 
δοάρεχμ ςηπ πξλιςείαπ ποξπ ασςή ςημ καςεύθσμρη. Τί μπξοεί μα ποξρτέοει (ακόμα) η πξλιςεία; 
Πξιά ξτέλη και πξιέπ μεςαοοσθμίρειπ μπξοξύμ μα ποξκύφξσμ από ςη ρημεοιμή κοίρη; Πώπ 
ποέπει μα ποαγμαςχθεί ςξ βαρικό δικαίχμα ςχμ πξλιςώμ ρςημ πόλη ςξσπ; Έουεςαι έμαπ μέξπ 
ςοόπξπ ζχήπ ρςημ πόλη;  
 Δσελπιρςώμςαπ όςι από ςημ ρημεοιμή παοακμή και ςη γεμική απξμείχρη ςχμ ανιώμ δεμ θα 
αογήρει μα έοθει η αμάςανη και η αμάπςσνη, η ΔΑΔ επιλέγει μα ρσμβάλει καθξοιρςικά ρςημ 
αμάδεινη ςξσ ρυεςικξύ ποξβλημαςιρμξύ, ατιεοώμξμςαπ έμα κύκλξ ςχμ εκδηλώρεώμ ςηπ ρςημ 
πόλη και εμ ποξκειμέμχ για μα είμαι πιξ απξςελερμαςική ρςημ Αθήμα, ςηπ ξπξίαπ ςξ μέλλξμ θα 
απξςελέρει και ξδηγό για ςημ σπόλξιπη επικοάςεια.  
 
 Η ποώςη ξμάδα διάλενεχμ έυει θέμα «Δικαιώμαςα και ποξκλήρειπ για ςξμ πξλίςη ςηπ 
Αθήμαπ» και ξμιληςέπ: 
  
1.ςξμ Αλέναμδοξ Σοιπξδάκη, Αοχιςέκςξμα, Καθηγηςή Πξλσςεχμείξσ Κοήςηπ        
  «Αθήμα,  α-πξλίςηπ-ςη  πόλη ? », 
 
2. ςξμ Βαρίλη Χαοαλαμπίδη, Διεσθσμςή Δημιξσογικξύ Κέμςοξσ Ρξμάμςζξ  
  «Η νεχαρμέμη γειςξμιά Γεοάμι. Από ςημ καςάοοεσρη ρςημ αμαγέμμηρη»,  
 
3.ςξμ Χοήρςξ Παπαμικξλάξσ, ύμβξσλξ Ψσχικήπ Τγείαπ  
  «Μξμανιά για αοχιςεκςξμική και πξλεξδξμία» 
 

Η πόλη απξςελεί πάμςξςε έμα ζχμςαμό ρύμξλξ με ρσμευώπ μέα εοχςήμαςα, πξσ επιζηςξύμ 
ρσμευώπ μέεπ απαμςήρειπ. Τα μεγάλα ποξβλήμαςα ςξσ αθημαψκξύ πξλεξδξμικξύ ρσγκοξςήμαςξπ, 
πξσ καλύπςει όλη ςημ Αςςική  δεμ αμςιμεςχπίρςηκαμ ικαμξπξιηςικά από ςημ Πξλιςεία. Υπάουξσμ  
όμχπ και ςα καθημεοιμά μικοά ςξπικά ποξβλήμαςα, πξσ ςαλαιπχοξύμ ςξμ απλό άμθοχπξ, ξ 
ξπξίξπ ζηςά απλέπ λύρειπ και μέεπ ποξρεγγίρειπ. Ακόμα και ρςξμ καιοό ςηπ κοίρηπ εμταμίζξμςαι 
καιμξςξμίεπ, πξσ σπόρυξμςαι πιό αμθοώπιμεπ ρσμθήκεπ ζχήπ.  
 
Η εκδήλχρη θα λάβει υώοα  ρςημ Αθήμα, ρςημ αίθξσρα εκδηλώρεχμ ςξσ ΤΔΔ Νίκηπ  4 (1ξπ 
όοξτξπ), ςημ Τοίςη 3 Νξεμβοίξσ 2015, ώοα 19:00  
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