
Το παρών κείμενο αφορά τα απο-
τελέσματα των συζητήσεων των 2 
σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που 
διοργανώθηκαν σε συνεργασία του 
Systemic Innovation Zone και με-
λών του δικτύου Imagine the City. 
Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενί-
σχυση του εγχειρήματος Πολιτεία 
2.0. Εισηγητές μέλη του δικτύου Art 
of Hosting κα. Μαρία Σκορδιάλος  
και κ.  Οδυσσέα Βελέντζα.



Η αρχική συζήτηση αφορούσε την συμμετοχική ηγεσία, 
θεωρία και αρχές στις οποίες βασίζεται. Μία από αυτές 
είναι ότι για την συμμετοχή μαθαίνουμε από την εμπειρία 
μας. Έτσι οι συμμετέχοντες με την μέθοδο Appreciative 
Inquiry μοιράστηκαν εμπειρίες με σκοπό να βρούνε τα 
δικά τους χαρακτηριστικά που περιγράφουν την συμμε-
τοχική ηγεσία. Ύστερα τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν 
. Οι ομάδες που προέκυψαν και χαρακτηρίζουν την συμ-
μετοχική ηγεσία:

Αποτελέσματα Αθήνας:
•Αυθορμητισμός, Ενθουσιασμός

•Δυναμική, Ειλικρίνεια

•Ισότητα στην συμμετοχή και 
σύνθεση έτσι ώστε να επιτευ-
χθούν στόχοι και όραμα με δη-
μιουργικό τρόπο

•Ανοικτότητα δεδομένων και 
αποτελέσματα που ευεργετούν 
το σύνολο και όχι το άτομο

•Κοινό όραμα και πίστη με απο-
δοχή της διαφορετικού τρόπου 
σκέψης. Συνυπευθυνότητα και 
διάθεση να συμπληρώνει ο ένας 
τον άλλο.

•Ανάληψη ευθυνών και διάθεση 
για κοινωνική προσφορά

•Αίσθημα εμπιστοσύνης και οι-
κειότητα 

•Ελευθερία , Ισοτιμία, Απελευ-
θέρωση από τον φόβο που 
προέρχεται από το αξίωμα του 
άλλου

Αποτελέσματα Βόλου
•Αυθεντικότητα

•Σε βγάζει από την απάθεια και 
ηγέτης είναι ο σκοπός

•Όρια, Εστίαση μέσω ερωτήσε-
ων και Σύνδεση

•Συνεργασία και Διάλογος

•Από μία ιδέα σε κάτι μεγαλύ-
τερο
•Ευελιξία
•Συμμετοχή, συνεργασία και αλ-
ληλοκατανόηση
•Διανομή ρόλων
•Σχέσεις ανθρώπινες, συλλογι-
κές και ατομικές ανάγκες



•Μετάβαση από την εποχή του ατόμου στην σχέση; ή σε κάτι 
άλλο που ακόμα δεν ξέρουμε;

•Γιατί το όραμα χρειάζεται να είναι κοινό, γιατί η συλλογική ευ-
φυΐα οφείλει να διαμορφώσει την πολιτική ζωή, γιατί όσο πιο 
πλατιές και βαθιές οι ρίζες του οράματος τόσο ομορφότερα θα 
ανθίσει

•Άκου, νιώσε, γίνε ο σπόρος που θέλεις να θερίσεις…

•Μεταβατική εποχή, συμμετοχική ηγεσία για να πάρουμε το τρέ-
νο της αλλαγής, ενδυνάμωση των ανθρώπων, γιατί όχι χθες;

•Γιατί υπάρχει έλλειψη συμμετοχικών διαδικασιών, γιατί θέ-
λουμε όλοι μαζί να συμμετέχουμε στην καταπολέμηση της δια-
φθοράς, γιατί μέσα από την συμμετοχική ηγεσία μπορούμε να 
δημιουργήσουμε από την βάση ένα πολίτευμα που να βασίζεται 

στις αρχές της δημοκρατίας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναλάβει 
ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί στην κοινωνία

•We are facing many problems as a society, which are 
economic, social, and political. There is a lot of pain of 
injustice and corruption. What we need is values that should 
include unifying socially, personal responsibility, trust in our 
community and growing the sense of democracy in us

•Χρειαζόμαστε συμμετοχική ηγεσία στη Ελλάδα διότι πιστεύου-
με ότι η αλλαγή θα επέλθει μέσα από την συλλογική προσφορά 
και την ανάδειξη αξιών όπως η ατομική ευθύνη, συνυπευθυ-
νότητα, συν-διαμόρφωση στόχων, ενδυνάμωση της εμπιστο-
σύνης στην δυνατότητα της αλλαγής και απελευθέρωση από 
στερεότυπα και παγιωμένες αντιλήψεις  

Με την μέθοδο του World 
Café οι συμμετέχοντες στην 
Αθήνα συζήτησαν σε μικρές 
ομάδες που ανακατεύονταν 
μεταξύ τους, για ποιους λό-
γους η συμμετοχική ηγεσία 
χρειάζεται  στην Ελλάδα του 
σήμερα. Τους ζητήθηκε να 
δημιουργήσουν ένα σχόλιο 
το οποίο θα μπορούσε να 
βρίσκεται σε πρωτοσέλιδο 
εφημερίδας και απαντά στο 
παραπάνω ερώτημα.



Στον Βόλο οι συμμετέχοντες 
με την μέθοδο world café 
οραματίστηκαν πως βρίσκο-
νται στο 2023 και η συμμε-
τοχική ηγεσία έχει γίνει κα-
θημερινότητα στην Ελλάδα. 
Τα πρωτοσέλιδα που προέ-
κυψαν

•Ζούμε στην αναγεννημένη Ελλάδα. Γιορτάζουμε 10 χρόνια 
συμμετοχικής ηγεσίας. Αυτό το μοντέλο κατάφερε να νικήσει 
την απάθεια για την πολιτική, ανέπτυξε συλλογικότητα κατανό-
ησης, ανέπτυξε το αίσθημα της δημοκρατίας, να νιώθει ο καθέ-
νας ότι δικές του γνώμες και εμπειρίες είναι χρήσιμες. Μάθαμε 
να επικοινωνούμε ουσιαστικά και αληθινά με την οικογένειά 
μας, τους φίλους μας, την  ομάδα μας και τον εαυτό μας. «Συλ-
λογική Εφημερίδα»

•Βιωματική Εκπαίδευση ή Αλλαγή; εσύ τι τίτλο θα διάλεγες

•Η Ελλάδα σήμερα: περάσαμε από το εγώ στο εμείς

•Ο ελληνικός συμμετοχικός καφές άλλαξε τον κόσμο! Δοκιμά-
στε τον τώρα! Το πείραμα των πολλών πέτυχε επειδή επιλέξατε 
να ζούμε περισσότερη συμμετοχή στον καφέ μας, στα σχολεία 
μας, στις οικογένειες στο σύνταγμά μας στη ζωή μας

•Ξεκινώντας από μια μικρή ομάδα στον Βόλο που είχαν ζω-
ντανό το όραμα μιας θετικής αλλαγής και χρησιμοποιώντας τα 
μέσα και τα εργαλεία έριξε το τοίχος του μνημονίου με την δύ-
ναμη και την θέληση του ελληνικού λαού. ΘΑΥΜΑ!  Εφημερίς 
«Η Νέα Ελλάδα»  



Βόλος//Εμπειρία, αλλαγή 
συνειδητότητας, ομαδικότητα, 
εντυπωσιασμένος, creativity, 
συμμετοχή, έμπνευση, ελπίδα, 
όραση, ευχαριστώ, παιδί, 
καφετέρια, εμείς, ξεκίνημα       

Αθήνα//Μοιράζομαι, 
ενδυνάμωση, συλλογικότητα, 
προσφορά, ελπίδα, connection, 
civilized, Ξεκινάμε, παιδεία, 
Χαρά του μοιράζομαι, ερω-
τήματα, δυνατότητες, ενοποί-
ηση, ανυπομονησία, παιχνίδι, 
ευτύχεια, κατανόηση, καινο-
τομία, αναμόχλευση, δυναμι-
κή., αγάπη, οικειότητα, πίστη, 
δημιουργικότητα, διάλογος, 
cool, έμπνευση, ελπίδα, προσ-
δοκίες, πρόοδος, σκέψεις, ίσος, 
perhaps, πείραμα, ανανέωση, 
διαφορετικότητα, κίνητρα, 
χαρά, thankful

Στο τέλος των εργαστηρίων 
ζητήθηκε από τους συμμε-
τέχοντες να μοιραστούν μία 
λέξη που περιγράφει με τη 
διάθεση αποχωρούν από το 
εργαστήριο


