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Καθεστώτα	  κρίσης	  και	  αναδυόμενα	  κοινωνικά	  κινήματα	  στις	  πόλεις	  της	  Νότιας	  Ευρώπης	  

Αθήνα	  7-‐9	  Φεβρουαρίου	  2013	  

ΕΜΠ	  –	  Συγκρότημα	  Πατησίων,	  Κτίριο	  Αβέρωφ	  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	  

	  

	  

Πέμπτη	  7	  Φεβρουαρίου	  2013	  

15:00-‐17:00	  Υποδοχή	  στη	  Σχολή	  Αρχιτεκτόνων	  Μηχανικών	  ΕΜΠ	  

17:00-‐17:30	  Έναρξη	  

Ενότητα	  1:	  	  	  Καθεστώτα	  κρίσης.	  Μεταλλαγές	  και	  εκφάνσεις	  της	  κρίσης	  στις	  πόλεις	  της	  Νότιας	  Ευρώπης	  

17:30	  –	  19:00	  Παρουσιάσεις:	  	  

• Ισπανία	  -‐	  Ramon	  Espinar	  Merino	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  &	  Juventud	  Sin	  Futuro)	  &	  Marc	  
Marti-‐Costa	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona)	  	  

• Πορτογαλία	  -‐	  Jorge	  Malheiros	  (Neturb	  -‐	  Manifesto	  Urbano)	  
• Ιταλία	  -‐	  Marvi	  Maggio	  (COBAS	  &	  INURA	  Florence)	  
• Ελλάδα	  -‐	  Μαρία	  Καλαντζοπούλου	  (Encounter	  Athens)	  

	  

19.00-‐20:00	  Συζήτηση	  

Σχολιαστής:	  Κωστής	  Χατζημιχάλης,	  Ομότιμος	  Καθηγητής,	  Χαροκόπειο	  Πανεπιστήμιο	  Αθηνών	  

	  

Παρασκευή	  8	  Φεβρουαρίου	  2013	  

	  

Ενότητα	  2:	  	  	  Υπερ-‐νεοφιλελεύθερη	  αστική	  ανάπτυξη	  

10:00-‐11:40	  Παρουσιάσεις	  κοινωνικών	  κινημάτων	  και	  οργανώσεων:	  

• Πόλεις	  για	  την	  ανάκαμψη	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Rodrigo	  Cardoso	  	  
• Neturb	  -‐	  Manifesto	  Urbano	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Ana	  Estevens	  
• No-‐TAV	  (Τορίνο)	  -‐	  Gianluca	  Pittavino	  (infoaut.org)	  
• Να	  ξαναπάρουμε	  την	  πόλη.	  Η	  Ρώμη	  δεν	  πωλείται	  (Ρώμη)	  -‐	  Paolo	  di	  Veta	  (BPM)	  
• Επιτροπή	  Αγώνα	  για	  το	  Μητροπολιτικό	  Πάρκο	  στο	  Ελληνικό	  (Αθήνα)	  –	  Ανδρέας	  Δάνος	  
• Συντονιστική	  Επιτροπή	  για	  τη	  Διάσωση	  του	  Σαρωνικού	  (Αθήνα)	  –	  Μαριλένα	  Ιατρίδου	  
• Πλατφόρμα	  για	  την	  υπεράσπιση	  του	  παλιού	  λιμανιού	  (Βαρκελώνη)	  -‐	  Mauro	  Castro	  
• “Νεοφιλελεύθερη	  Μαδρίτη:	   από	   τη	   λειτουργία	   του	  M30	   στο	   Eurovegas”	   (Μαδρίτη)	   -‐	   Beatriz	   Garcia	  

(Observatorio	  Metropolitano	  Madrid)	  	  
	  

12:00-‐13:30	  Συζήτηση	  

Σχολιαστής:	  Νίκος	  Μπελαβίλας,	  Επίκουρος	  Kαθηγητής,	  ΕΜΠ	  

	  

Ενότητα	  3:	  	  	  Η	  κρίση	  της	  κατοικίας	  

14:30-‐16:10	  Παρουσιάσεις	  κοινωνικών	  κινημάτων	  και	  οργανώσεων:	  

• Blocchi	  Precari	  Metropolitani	  (Ρώμη)	  -‐	  Irene	  di	  Noto	  
• Κίνημα	  για	  τον	  αγώνα	  για	  την	  κατοικία	  (Φλωρεντία)	  -‐	  Alessio	  Capezzuoli	  	  
• Δίκτυο	  Κοινωνικής	  Αλληλεγγύης	  Εξαρχείων-‐Νεάπολης-‐Μουσείο	  (Αθήνα)	  
• Ανοιχτή	  κοινωνική	  κατάληψη	  «Επιβίωση»	  (Θεσσαλονίκη)	  -‐	  Ηρώ	  Τσαμπάζη	  
• Πλατφόρμα	  για	  τα	  θύματα	  του	  ενυπόθηκου	  δανεισμού	  (Βαρκελώνη)	  -‐	  Pau	  Llonch	  	  
• «Καταλήψεις	  	  στέγης	  και	  το	  κίνημα	  15Μ»	  (Μαδρίτη)	  -‐	  Miguel	  Α.	  Martinez	  
• HΑΒΙΤΑ	  –	  Κολεκτίβα	  για	  το	  δικαίωμα	  στην	  κατοικία	  και	  την	  πόλη	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Rita	  Silva	  
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• Δίκτυο	  πρώην-‐	  κρίσιμων	  γειτονιών	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Antonio	  Guterres	  
	  

16:30-‐18:00	  Συζήτηση	  

Σχολιαστής:	  Σταύρος	  Σταυρίδης,	  Αναπληρωτής	  Καθηγητής,	  ΕΜΠ	  

	  

Δημόσια	  εκδήλωση:	  «Ενάντια	  και	  πέρα	  από	  την	  κρίση:	  ο	  ρόλος	  των	  κοινωνικών	  κινημάτων	  πόλης»	  

18:30–21:00	  Ομιλίες:	  

Margit	  Mayer,	  Καθηγήτρια	  στο	  Ελεύθερο	  Πανεπιστήμιο	  του	  Βερολίνου	  

Boaventura	  de	  Sousa	  Santos,	  Καθηγητής	  στο	  Πανεπιστήμιο	  της	  Κοΐμπρα	  

Σύντομη	  παρέμβαση:	  

David	  Harvey,	  Διακεκριμένος	  Καθηγητής	  στο	  CUNY	  Graduate	  centre	  

	  

	  

Σάββατο	  9	  Φεβρουαρίου	  2013	  

	  

Ενότητα	  4:	  Το	  τοπικό	  ως	  αναφορά	  για	  νέες	  κινητοποιήσεις,	  δίκτυα	  αλληλεγγύης	  και	  δράσεις	  

10:00-‐11:40	  Παρουσιάσεις	  κοινωνικών	  κινημάτων	  και	  οργανώσεων:	  

• Επιτροπή	  κατοίκων	  Εξαρχείων	  (Αθήνα)	  
• Επιτροπή	  κατοίκων	  Ακαδημίας	  Πλάτωνος	  (Αθήνα)	  
• Πλατφόρμα	  για	  την	  ανάκτηση	  του	  Can	  Batllo	  (Βαρκελώνη)	  -‐	  Marc	  Dalmau	  Torva	  
• Ανάλυση	  του	  15-‐Μ	  Μαδρίτη	  (Μαδρίτη)	  -‐	  Eduardo	  Maura	  
• Σύλλογος	  για	  την	  περιβαλλοντική	  αναβάθμιση	  των	  γειτονιών	  της	  Άνω	  Λισαβόνας	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Jorge	  

Cancela	  
• Πλατφόρμα	  Γκέτο	  (Λισαβόνα)	  -‐	  Almada	  Flavio	  
• Movimento	  Sem	  Emprego	  (Lisbon)	  -‐	  Joao	  Jordao	  
• temporiuso.net	  (Μιλάνο)	  -‐	  Giulia	  Cantaluppi,	  Isabella	  Inti	  &	  Matteo	  Persichino	  
• Ο	  κήπος	  που	  θέλουμε	  (Παλέρμο)	  -‐	  Luisa	  Tuttolomondo	  

	  

12:00-‐13:30	  Συζήτηση	  

Σχολιάστρια:	  Ντίνα	  Βαΐου,	  Καθηγήτρια,	  ΕΜΠ	  

	  

Ενότητα	  5:	  	  	  Διερευνήσεις	  της	  κρίσης	  στις	  πόλεις	  της	  Νότιας	  Ευρώπης	  και	  προοπτικές	  για	  συλλογική	  δράση	  

17:00-‐20:30	  Στρογγυλό	  τραπέζι	  και	  συζήτηση	  με	  παρουσιάσεις	  από:	  

• “CONTESTED	  CITIES.	  Ανάμεσα	  από	  την	  έρευνα	  και	  τον	  ακτιβισμό”	  -‐	  Michael	  Janoschka	  &	  Jacobo	  Abellán	  
• Uninomades	  &	  Edufactory-‐	  Loris	  Narda	  

	  


