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###############  Co-housing Practices/ Inventing prototypes for Athens  ############# 
4-ήμερο εργαστήριο & εν εξελίξει αρχείο

26-28 Οκτωβρίου        Παρουσιάσεις, συζήτηση & παράλληλα εργαστήρια
30 Οκτωβρίου             Σύνοψη- παρουσίαση αποτελεσμάτων & συζήτηση
26-30 Οκτωβρίου   Εν εξελίξει αρχείο καλλιτεχνικών πρακτικών: Housing as a Social Agreement 
 
Ελληνικό Περίπτερο, Giardini, Βενετία

Συνδιοργάνωση: Co-Hab Athens, Nethood, INURA Zurich &INURA Athens 
Με την υποστήριξη του Mazi project

Η συλλογική διαχείριση της φετινής ελληνικής συμμετοχής του #ThisIsACo-op φιλοδοξεί να αφήσει το 
αποτύπωμά της με μια σειρά συζητήσεων, συναντήσεων, εργαστηρίων και δρώμενων προσκαλώντας 
την κοινωνία αλλά και την διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα της Μπιενάλε σε ενεργή συμμετοχή και 
συνεργασία. 

DESCRIPTION
Το 4ήμερο εργαστήριο με θέμα τις πρακτικές συλλογικής κατοικίας φέρνει κοντά ερευνητές και μέλη 
αντίστοιχων εγχειρημάτων από τη Ζυρίχη, τη Λειψία και  την Αθήνα για να μοιραστούν την εμπειρία 
τους, να συνεργαστούν και να εξετάσουν την προοπτική μιας ρεαλιστικής εφαρμογής ενός μοντέλου 
συλλογικής κατοικίας στην Αθήνα.

Στόχος είναι να προσεγγιστούν τα καίρια ζητήματα που θέτει η αστική πραγματικότητα της Αθήνας, όπως 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες κατοίκησης, η υποβάθμιση του αστικού χώρου, η κοινωνική προστασία 
της νέας μεσαίας- χαμηλής τάξης και του δικαιώματός της στην πόλη. Στόχος επίσης να διερευνηθούν 
τρόποι αστικής αντίστασης σε μια μαζική, κερδοσκοπική real estate ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης, 
υιοθετώντας τακτικές παραδειγμάτων που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλού.

Η συνάντηση οργανώνεται σε πρωινά πάνελ όπου οι συμμετέχοντες συζητούν  αναλύοντας υπάρχοντα 
πρότζεκτ συλλογικής κατοικίας, το κοινωνικό-πολιτικό τους πλαίσιο, τη διαδικασία υλοποίησης και τις 
προκλήσεις που θέτει ο χρόνος και σε απογευματινά εργαστήρια που εστιάζουν σε συγκεκριμένα πιθανά 
νέα παραδείγματα στην Αθήνα. Κάθε πρωινό πάνελ περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο θεματικό 
πυρήνα που θίγει ζητήματα όπως η ιδιοκτησία, η λήψη αποφάσεων, η κοινή κατοίκηση με σκοπό να 
εξαχθούν ιδέες και πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα Αθηναϊκά παραδείγματα 
που θα επεξεργαστούν αναλυτικά στα απογευματινά εργαστήρια.

Μια συνολική παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 30 Οκτωβρίου ως απόπειρα σκιαγράφησης ενός 
ρεαλιστικού σεναρίου που θα συστήνει πρωτόκολλα κοινής ιδιοκτησίας και πρακτικών συμβίωσης για 
την Αθήνα, και θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω σε πιο συγκεκριμένα μελλοντικά βήματα.



Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί το εν εξελίξει αρχείο “Artistic Practices:  Housing as social 
agreement” στοχεύοντας σε μια χαρτογράφηση καλλιτεχνικών προσεγγίσεων πάνω στην έννοια της 
κατοικίας, στη διερεύνηση και διερώτηση των τρόπων που η κατοικία όχι μόνο απεικονίζεται αλλά και 
υλοποιείται από καλλιτέχνες, και στο να αναδείξει περαιτέρω τρόπους που η καλλιτεχνική πράξη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού, υπεράσπισης και επανεφεύρεσης του δημόσιου χώρου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Kraftwerk1 - http://kraftwerk1.ch/
Kalkbreite - http://kalkbreite.net/
Mehr-als-Wohnen - http://mehralswohnen.ch/
Dreieck - https://www.dasdreieck.ch/
NeNa1 - http://nena1.ch
WOGENO - http://wogeno-zuerich.ch/
Miethaeuser Syndikat - https://www.syndikat.org/en/

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Παναγιώτης Αντωνιάδης, διεπιστημονικός ερευνητής,  NetHood,  Ζυρίχη
Ileana Apostol, αρχιτέκτονας- πολεοδόμος ,NetHood , Ζυρίχη
Tobias Bernet,  ανθρωπολόγος-ιστορικός, συνιδρυτής του συνεταιρισμού κατοικίας Central LS,  
Λειψία/Βερολίνο  
Thomas Dimov, αρχιτέκτονας, Coliving Lab, Ζυρίχη
Σοφία Ντώνα, αρχιτέκτονας- εικαστικός, project AKINITO, Αθήνα
Ελισάβετ Χάσα, αρχιτέκτονας, Co-Hab Athens
Τόνια Κατερίνη, αρχιτέκτονας,  Κίνημα κατά των πλειστηριασμών, Αθήνα
Philipp Klaus, οικονομικός και κοινωνικός γεωγράφος, INURA Zurich Institute, Ζυρίχη
Jens Martignoni, ερευνητής εναλλακτικών οικονομιών, NetHood, Zurich
Στέλιος Μινωτάκης, αρχιτέκτονας, Co-Hab Athens
Rayelle Niemann, εικαστικός , κάτοικος Wogeno , Ζυρίχη
Βασιλική-Βίκυ Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτονας MA, Less is More, Αθήνα
Thomas Raoseta, αρχιτέκτονας, NeNa1 και 5im5i, Ζυρίχη
Δήμητρα Σιατίτσα, αρχιτέκτονας- ερευνήτρια, INURA Athens
Κωνσταντίνα Θεοδώρου, αρχιτέκτονας- ερευνήτρια , Co-Hab  Athens
Andreas Wirz, αρχιτέκτονας, μέλος του  Archipel GmbH , συνιδρυτής του KraftWerk1, συμβούλιο του 
Wohnbaugenossenschaften Zürich, συμβούλιο του WOKO

Εν εξελίξει αρχείο καλλιτεχνικών πρακτικών
ARTISTIC PRACTICES: HOUSING AS A SOCIAL AGREEMENT 

Επιμέλεια
Γιώργος Παπαδάτος & Σοφία Ντώνα

Featured works by
Rebecca Agnes / Jonas Dahlberg / Γιώργος Γυπαράκης / Tea Mäkipää / Άρτεμις Ποταμιάνου / 
Κωστής Βελόνης / Erwin Wurm / Angela Ferreira / Eugenio Tibaldi / Γιάννης Θεοδωρόπουλος / 
Mona Vatamanu Florin Tudor / Γιώργος Παπαδάτος / Dorit Margreiter / Errands / Taysir Batniji / 
Kimsooja /  Michael Rakowitz / Νίκος Χαραλαμπίδης /  Róza El-Hassan / Tudor Bratu / Teddy Cruz / 
Raumlabor / Ahmet Öğüt / Σοφία Ντώνα / Marjetica Potrč  / Ζάφος Ξαγοράρης / 
Rick Lowe Project Row Houses /

http://nethood.org/panayotis/
http://nethood.org/ileana/
https://www.mpib-berlin.mpg.de/en/staff/tobias-bernet
http://www.zerocarbon.ch/
http://sofiadona.com/
http://cargocollective.com/elisavethasa
http://inura.ch/
https://www.researchgate.net/profile/Jens_Martignoni
https://cohabathens.com/about/
http://www.arch-06.gr/
https://cityissue.org/
http://archipel.ch/
http://www.giorgospapadatos.com/
http://sofiadona.com/


ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Μέρα 1

11.00-13.00 Συνιδιοκτησία και όραμα 
Συζήτηση πάνω σε υπάρχοντα εγχειρήματα εστιάζοντας σε: 
Αναγκαιότητα και κίνητρα / ατομικά κίνητρα και επιλογές/ συλλογικές αποφάσεις / προτεραιότητες και 
κάλυψη αναγκών
Πλαίσιο/  οι κοινωνικό-πολιτικές  διαστάσεις κάθε αστικού περιβάλλοντος/ εδραιωμένες νοοτροπίες και 
αντιλήψεις  σχετικά με τη συλλογική κατοίκηση 
Όραμα / «μεγάλες ιδέες» και αφήγημα 

Seed talks
Andreas Wirz Συλλογική κατοικία στην Ελβετία. Πρόσφατα παραδείγματα
Tobias Bernet   Πλεόνασμα κατοικίας vs έλλειψη. Ιδρύοντας νέες συνεταιρισμούς κατοικίας σε διαφορετικές 
αστικές συνθήκες
Κωνσταντίνα Θεοδώρου Τα άδεια σπίτια της Αθήνας. Μια ιδιότυπη «κρίση κατοικίας» 
Thomas Dimov Coliving lab: Ένα ζωντανό εργαστήριο εμπειρίας και μάθησης για τη συλλογική κατοικία 
και τις πρακτικές του co-working

15.00-18.00 Εργαστήριο: Case studies για την Αθήνα
Παρουσίαση πιθανών case-studies:
Παναγιώτης Αντωνιάδης  Ένα NeNa1 project στην Αθήνα;
Σοφία Ντώνα AΚΙΝΙΤΟ project
Co-Hab Athens project 
Αναλυτική καταγραφή και κατάταξη χαρακτηριστικών case studies, οικοδομικών τυπολογιών και 
μοντέλων ιδιοκτησίας/ παρουσίαση της περιοχής έρευνας
Επιλογή case-studies που θα δουλευτούν σε  ομάδες τις επόμενες μέρες.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Μέρα 2 

11.00 -13.00 Ζώντας μαζί και αντιμετωπίζοντας την αλλαγή
Συζήτηση πάνω σε υπάρχοντα εγχειρήματα εστιάζοντας σε: 
Δημιουργία κοινότητας/  μέλη του συνεταιρισμού κατοικίας και κάτοικοι/ χρονομεριστική ιδιοκτησία και 
κατοίκηση/μεταβαλλόμενες ανάγκες στο πέρασμα του χρόνου / 
Η τέχνη της διαπραγμάτευσης / διαβουλεύσεις με τους μελλοντικούς συν-κάτοικους/ επίλυση διαφορών/ 
μέθοδοι συνέλευσης 
Αναδιαμορφώνοντας την κάτοψη/  ο μαζικός μοντερνισμός του ’60 σε αναθεώρηση/ αξίες του 
«κοινόχρηστου χώρου»/ συμμετοχικός σχεδιασμός/ 

Seed Talks
Philipp Klaus Συμμετοχικές διαδικασίες στους συνεταιρισμούς συλλογικής κατοικίας
Ileana Apostol Ενσωμάτωση, κατοίκηση και ανάπζτυξη γειτονικών δεσμών και σχέσεων
Thomas Raoseta Μια συλλογική γειτονιά συντεθειμένη από ατομικότητες
Ελισάβετ Χάσα Εργαλεία, τεχνάσματα και τεχνικές διάρθρωσης συλλογικών εγχειρημάτων και 
κοινωνικής παραγωγής στην Ελλάδα 
Βασιλική-Βίκυ Παναγιωτοπούλου Home-σπίτι-σπιτικό

15.00- 18.00 Workshop
Παράλληλες ομάδες εργασίας πάνω στα αθηναϊκά case studies με έμφαση στα θέματα της ημέρας.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Μέρα 3

11.00-13.00 Εργαλεία και πρωτόκολλα 
Συζήτηση πάνω σε υπάρχοντα εγχειρήματα εστιάζοντας σε: 
Νομικό πλαίσιο/ διεθνείς συνεργασίες /  δομική οργάνωση/ νομική καινοτομία/ «μαλακή» νομοθεσία 
και εταιρικές τεχνικές /
Project management/  υλοποιώντας την ιδέα βήμα βήμα
Χρηματοδότηση/ οικονομικά εργαλεία/  
Εργασία και επανα-τοπικοποίηση της παραγωγής/ η σχέση εργασίας και τοπικής παραγωγής/

Seed Talks 
Δήμητρα Σιατίτσα Το ελληνικό σύστημα κατοικίας και προοπτικές συνεργατικών πρότζεκτ κατοικίας
Tόνια Κατερίνη Αγώνες ενάντια στα κόκκινα δάνεια και συλλογικές λύσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών 
κατοικίας
Jens Martignoni Εξελιγμένοι, οικονομικά ολοκληρωμένοι συνεταιρισμοί- ο ρόλος του χρήματος στους 
συνεταιρισμούς
Στέλιος Μινωτάκης  Πιθανά εργαλεία και δυνατότητες  με βάση τον οικοδομικό κανονισμό 

15.00- 18.00 Workshop 
Παράλληλες ομάδες εργασίας πάνω στα αθηναϊκά case studies με έμφαση στα θέματα της ημέρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Μέρα 4 

11.0- 12.00  Αποτελέσματα των παράλληλων εργαστηρίων πάνω στα case-studies

12.00- 13.00  Παρουσίαση νέων πρότζεκτ 
Philipp Klaus  H co-op πρωτοβουλία του δικτύου INURA 
Γιώργος Παπαδάτος & Σοφία Ντώνα  Καλλιτεχνικές πρακτικές: Housing as a social agreement

15.00-18.00   Συζήτηση: Επόμενα βήματα, μελλοντικά σχέδια και δικτύωση 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
Το  εργαστήριο  είναι μέρος μιας εν εξελίξει συνεργασίας που ξεκίνησε το 2016 μεταξύ του Co-Hab Athens 
του Nethood και του project AKINITO με στόχο την υλοποίηση πρότυπων παραδειγμάτων συλλογικής 
κατοικίας στην Αθήνα.  Το εργαστήριο θα καταγραφεί και θα μεταφερθεί σαν έκθεση πίσω στην Αθήνα.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Project AKINITO, σύλληψη- οργάνωση Σοφία Ντώνα, Athens Biennale, 29 Μαΐου 2016, Αθήνα
Sharing ideas for sharing space, διοργάνωση NetHood  και INURA Zurich Institute, 25-27 Ιουλίου, Ζυρίχη
MAZI workshop στο συνέδριο του INURA, 3-7 Σεπτεμβρίου, Βουκουρέστι

LINK για το πρόγραμμα του workshop
http://thisisaco-op.gr/en/co-housing-practices-workshop/

https://www.facebook.com/events/448535162007083/
http://nethood.org/housing/zurich/
https://inura16.wordpress.com/mazi-workshop/
http://


LINKS

Co-Hab Athens   http://cohabathens.com/
INURA Zurich Institute   http://www.inura.ch/
INURA Athens https://inuraathens.wordpress.com/
Nethood      http://nethood.org/              

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κωνσταντίνα Θεοδώρου | consteodoro@gmail.com  (Aθήνα)
Παναγιώτης Αντωνιάδης | panayotis@nethood.org     (Ζυρίχη)

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

 
Mazi project | http://www.mazizone.eu/

HELLENIC REPUBLIC

Ministry of 
Environment & Energy

SADAS - PEA | Association of Greek Architects 

Vryssakiou 15, Monastiraki, 10555 – Athens
Tel. 210 3215146  |  Fax: 210 3215147   
E-mail: sadas-pea@tee.gr

www.thisisaco-op.gr/

press.sadas.biennale@gmail.com

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας:

Τζίνα Σωτηροπούλου / Δάφνη Παπαδοπούλου / Ειρήνη-Δάφνη Σάπκα

+30 6977002419 / +30 6977205778 / +44 07849834858

Thisisaco-op | https://facebook.com/ThisIsACoop

@ThisIsACo_op | https://twitter.com/ThisIsACo_op

thisisaco_op  | https://instagram.com/thisisaco_op

#ThisIsACo-op | Ελληνικό Περίπτερο, 15η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia
Διάρκεια Έκθεσης | 28 Μαίου– 27 Νοεμβρίου 2016
Τοποθεσία | Giardini, Venice, Italy
Εθνικός Επίτροπος | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας | Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος | Ειρήνη Κλαμπατσέα
Επιμελητής |  Σύλλογος Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων | ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

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.

http://cohabathens.com/
http://www.inura.ch/
http://nethood.org/ 
http://www.mazizone.eu/
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