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####################### The Refugee Crisis: Industry vs Solidarity ############################
#################### Η προσφυγική κρίση: Βιομηχανία vs Αλληλεγγύη #########################

Η συλλογική διαχείριση της φετινής ελληνικής συμμετοχής του #ThisIsACo-op φιλοδοξεί να αφήσει το 
αποτύπωμά της με μια σειρά συζητήσεων, συναντήσεων, εργαστηρίων και επινοήσεων προσκαλώντας 
την κοινωνία αλλά και την διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα της Μπιενάλε σε ενεργή συμμετοχή και 
συνεργασία. 
Το #ThisIsACo-op, κατανοώντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος αλλά και την αναγκαιότητα 
ανάγνωσης των νέων χωρικών συνθηκών της τρέχουσας κρίσης, φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για 
μία διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος και για έναν διάλογο που περιλαμβάνει διαφορετικά 
γνωστικά πεδία.
Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική συμμετοχή διοργανώνει δύο συμπληρωματικές συζητήσεις γύρω από την 
θεματική της προσφυγικής κρίσης στις 25 και 26 Ιουνίου στο Ελληνικό Περίπτερο. Στόχος των συζητήσεων 
αυτών είναι η διερεύνηση των δύο βασικών δομών που αναπτύσσονται γύρω από τις προσφυγικές 
ροές: της βιομηχανίας που δημιουργείται από τις επιβαλλόμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και των πρακτικών αλληλεγγύης που προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους ένταξης, χρησιμοποιώντας 
εγκαταλελειμμένους χώρους.

Σάββατο 25 Ιουνίου
Ελληνικό Περίπτερο Βενετίας | 12.00

ALTERNATIVE NARRATIONS ON THE REFUGEE CRISIS (Συνέλευση)
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ)

Μέσα από την έρευνά τους, οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Σταυρούλα (The Migrant Files) και Αποστόλης 
Φωτιάδης θα εξηγήσουν πώς η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης δίνει προτεραιότητα σε μέτρα που 
έχουν την λογική του κατεπείγοντος, συντηρώντας έτσι μία κερδοφόρα αγορά συστημάτων ασφάλειας 
και επιτήρησης. Θα εξηγήσουν επίσης πώς η απροθυμία της Ευρώπης να εστιάσει στην επίλυση του 
προβλήματος συνδέεται με την πρόθεσή της να εκμεταλλευτεί τις προσφυγικές ροές και να εδραιώσει 
την ανάγκη για δημιουργία νέων αγορών στις εμπλεκόμενες χώρες.
Ο Νίκος Βασιλόπουλος, μέλος του Χώρου Στέγασης Προσφύγων City Plaza στην Αθήνα, θα σκιαγραφήσει 
τον πραγματικό αντίκτυπο των παραπάνω πολιτκών σε ανθρώπινες ζωές.

Ομιλητές-Ομιλήτριες: Νίκος Βασιλόπουλος, Κατερίνα Σταυρούλα, Αποστόλης Φωτιάδης.
Συντονίστριες: Δάφνη Παπαδοπούλου, Μαρία Σερέτη.
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Info
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ιδρύθηκε το 1922 στην Αθήνα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την ανάδειξη - προβολή και 
διασφάλιση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, η προστασία των συμφερόντων των μελών του μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ανάδειξη 
της διακεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με 
την ισχυροποίηση της πανελλαδικής δομής, αποτελούν το πλαίσιο δράσης του Συλλόγου.

Κυριακή 26 Ιουνίου 
Ελληνικό Περίπτερο Βενετίας | 15:00

EUROPE AS A PLACE TO BE INHABITED: LINKING IMMIGRATION  AND (THE CASES OF) ABANDONED 
SPACES (Συνέλευση)
(Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Ο Edoardo Salzano και ο Paolo Dignatici θα αναλύσουν τις διαδρομές των μετακινούμενων πληθυσμών 
από τις χώρες προέλευσης ως τους τελικούς τους προορισμούς -εφόσον υπάρχουν- και θα συζητήσουν 
για τους υπάρχοντες και δυνητικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστ-ρι-ών στην Ευρώπη. Θα εξετάσουν, επιπλέον, πώς η 
διττή έννοια του “κενού” μπορεί να φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια συμπερίληψης: το κενό τόσο ως 
μια συνθήκη χωρική (εγκαταλελειμμένα κτήρια ή και ολόκληρες εκτάσεις και περιοχές) όσο και ως 
έλλείψεις και ελλειμματα σε οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες.

Ο Νίκος Βασιλόπουλος, μέσα από το παράδειγμα του City Plaza, θα ξεδιπλώσει τις δυνατότητες των 
αυτο-οργανωμένων δομών αλληλεγγύης. Η Φωτεινή Γεωργακοπούλου, μέλος του #ThisIsACo-op, θα 
μιλήσει για την εμπειρία της ως εθελόντρια στη ΜΚΟ “Εθελοντική Εργασία Αθήνας” και τη συνεργασία 
της με τους Κούρδους πρόσφυγες που, στις αρχές της δεκαετίας του ‘00, προέβησαν σε καταλήψεις 
εγκαταλελειμμένων σπιτιών για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασής τους -επιχειρώντας, παράλληλα, 
να συνδέσει τις συγκεκριμένες εμπειρίες με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ο Stefano Ferro, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης “Padova Accoglie”  (“H Padova 
υποδέχεται” σε ελεύθερη μετάφραση) που στοχεύει στην προσφορά στέγασης στους/στις μετανάστες/
μετανάστριες, θα μας παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, τις διάφορες συμμετοχικες 
κοινωνικο-οικονομικές δράσεις που διοργανώνουν μεταξύ των εντόπιων κοινοτήτων και των 
μεταναστών/μεταναστριών, καθώς και το πώς αξιοποιούν το υπάρχον ανενεργό κτιριακό δυναμικό και 
τα δίκτυα οργανώσεων και συλλόγων της περιφέρειας.

Τηλεδιάσκεψη μεσω Skype με την Gianna de Masi, δημοτική σύμβουλο του Rivalta di Torino, υπεύθυνη 
για τα θέματα Ίσων Ευκαιριών και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ομιλητές/Ομιλήτριες: Edoardo Salzano, Paolo Dignatici, Stefano Ferro, Φωτεινή Γεωργακοπούλου, Gi-
anna De Masi (μέσω Skype), Filippomaria Pontani, Νίκος Βασιλόπουλος.
Συντονιστές/Συντονίστριες: Ilaria Boniburini, Δάφνη Παπαδοπούλου, Filippomaria Pontani, Μαρία Σερέτη.
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