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 ΚΤΚΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΠΟΛΗ  ΚΡΙΗ  ΕΞΟΔΟ 

22.2.2016_ ΠΣΤΧΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

Ειςαγωγικζσ ειςθγιςεισ: Ντίνα Βαίου, Νίκοσ Αναςταςόπουλοσ 

 Ομάδα EncounterAthens: Χϊροσ, πολιτικζσ, διεκδικήςεισ ςτην Αθήνα τησ 

κρίςησ 

 Χαρίκλεια Χάρθ: Μικρογεωγραφίεσ 

 ΦερενίκθΒαταβάλθ, Ευαγγελία Χατηθκωνςταντίνου: Γεωγραφίεσ τησ 

ενεργειακήσ φτϊχειασ ςτην Αθήνα τησ κρίςησ 

7.3.2016_ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ Ι: ΤΦΑΡΠΑΓΗ ΓΗ 

 Κωςτισ Χατηθμιχάλθσ: Κρίςη χρζουσ και υφαρπαγή γησ 

 Ελζνθ Πορτάλιου: Το νζο καθεςτϊσ υφαρπαγήσ τησ δημόςιασ περιουςίασ 

 Σίςςυ Πετράκου: Χωρο-κοινωνικζσ αντιςτάςεισ ςτισ ςφγχρονεσ μορφζσ 

υφαρπαγήσ τησ κατοικίασ 

21.3.2016_ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΙ: ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΒΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

 Γιϊργοσ Κανδφλθσ: Θεάματα αςφάλειασ: Σκηνογραφίεσ τησ βίαιησ 
απόρριψησ του "άλλου" ςτο κζντρο τησ Αθήνασ 

 Βάςω Μακρυγιάννθ: H κοινοτοπία του ςεξιςμοφ ςτουσ δημόςιουσ χϊρουσ 
τησ Αθήνασ 

Προβολι RUINS(διάρκεια 57’) 

11.4.2016_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΜΟΙ Ι 

 Διμθτρα Σιατίτςα: Κινήματα για την κατοικία ςτη  Νότια Ευρϊπη 

 Λαμπθδόνα Βφρωνα 

 Συνεργατικό Καφενείο/ Ομάδα Μετάβαςθσ Ακ. Πλάτωνοσ 

9.5.2016_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΜΟΙ ΙΙ 

 Πάρκο Ναυαρίνου 

 Δ. Σπανοφ. Δρϊντασ ςτη γειτονιά. Το παράδειγμα τησ Πρωτοβουλίασ 

Κατοίκων Εξαρχείων. 

23.5.2016_ ΟΙ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ/Ε ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΤΖΗΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ 

ΣΗΝ ΠΟΛΗ 

Σα εμινάρια θα πραγματοποιηθούν ςτο Αμφιθέατρο Σ101 τησ χολήσ Αρχιτεκτόνων – 

Κτίριο Σοςίτςα, 1οσ όροφοσ, ώρα 18.30-20.30 

Διανφοντασ ιδθ ζξι χρόνια παρατεταμζνθσ, πολυεπίπεδθσ και 

επιδεινοφμενθσ κρίςθσ,  είναι  φανερό  ότι  τα μνθμόνια και οι 

πολιτικζσ λιτότθτασ δεν αποτελοφν εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ.  Στισ πόλεισ, όπωσ πολλοί /ζσ ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ ζχουν 

υποςτθρίξει,  θ λιτότθτα  “δαγκϊνει”.  

Παράλλθλα, οι ςφαίρεσ προζλευςθσ ι επιρροισ του φαινομζνου που 

αντιλαμβανόμαςτε ςυνολικά ωσ “κρίςθ” είναι πολλζσ και ωσ εκ 

τοφτου ςυχνά ςυςκοτίηονται από αυτό που είναι αντιλθπτό ωσ θ 

“οικονομικι και πολιτικι κρίςθ”. Ειδικά ςτθν Ακινα, ο τρόποσ που 

εκδθλϊνεται αυτι τθ ςτιγμι θ ελλθνικι κρίςθ, αποτελεί ζνα 

ιδιαίτερα πολφπλοκο φαινόμενο με ςυνιςτϊςεσ που είναι τόςο 

παγκόςμιεσ ι ευρωπαϊκζσ, όςο και αποκλειςτικά τοπικζσ, και 

υπάρχουν χαρακτθριςτικά τθσ Ακινασ και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 

που (ενδζχεται να) ςυνδζονται τόςο με τα αίτια όςο και με τα 

αποτελζςματα τθσ κρίςθσ. Παρά τθν ζνταςθ και τθν κριςιμότθτα 

αυτισ τθσ διαπίςτωςθσ, όμωσ, θ αςτικι κακθμερινότθτα και οι 

διαςυνδζςεισ πόλθσ και κρίςθσ ςπάνια απαςχολοφν τθ δθμόςια 

 ςυηιτθςθ. Ωσ αποτζλεςμα, θ βιωςιμότθτα τθσ πόλθσ και θ 

αυξανόμενθ χωρο-κοινωνικι πόλωςθ περνοφν ςε δεφτερθ μοίρα, αν 

και διαγράφουν ζνα ςφνολο ερωτθμάτων που ςιμερα είναι πιο 

κρίςιμα  από ποτζ. 

Ο κφκλοσ αυτόσ ςεμιναρίων ςτθ Σχολι Αρχιτεκτόνων επιδιϊκει να 

κζςει τα ηθτιματα τθσ πόλθσ ςτο επίκεντρο του προβλθματιςμοφ, 

εμπλζκοντασ τόςο τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα όςο και ζνα ευρφτερο 

κοινό.  Θα κζλαμε να αποτελζςει, ζτςι, ζναυςμα για ςκζψθ και να 

ςυμβάλει ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ κακϊσ και ςε οριςμζνεσ 

ερευνθτικζσ και κοινωνικζσ διεργαςίεσ ςε εξζλιξθ. 

 

 


