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Το εργαστήριο «συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη» συγκροτήθηκε από ομάδα  
υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Πρόθεση μας είναι η  δημιουργία 
μιας σειράς ανοιχτών συζητήσεων, παρουσιάσεων και διαλέξεων για την πόλη και το χώρο 
στην εποχή της παγκόσμιας κρίσης. Η διαλεκτική κριτική προσέγγιση του χώρου και η 
υπέρβαση των διαιρέσεων των επιστημονικών ειδικοτήτων αποτελούν κατεύθυνση του 
εργαστηρίου. 

Θεματικές ενότητες    

ΠΟΛΗ  

Η πόλη ως τόπος αλλαγών και ως τόπος διεκδίκησης μέσα από τη διαλεκτική του δημόσιου - 
ιδιωτικού - κοινού χώρου. 

ΚΡΙΣΗ 

Με ποιον τρόπο προβάλλεται και καθορίζεται στην πόλη το περιβάλλον της σημερινής 
παγκόσμιας κρίσης;  

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

Ποια υποκείμενα βρίσκονται, δημιουργούνται και αναδύονται μέσα στην πόλη της κρίσης; 
Συζητάμε για τη μετανάστευση, την κινητικότητα, τις διαδικασίες υποκειμενοποίησης, τις 
πολιτικές ταυτότητας, καθώς και για τις έννοιες της τάξης, του έθνους και του φύλου.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Στο μεταβαλλόμενο χώρο της πόλης, τον καιρό της παγκόσμιας κρίσης, τα αναδυόμενα 
υποκείμενα τι είδους κοινωνικές σχέσεις και τρόπους επικοινωνίας συγκροτούν; Πως οι 
πολιτισμικές και πολιτικές πράξεις συγκροτούν κοινωνικά κινήματα, κοινότητες, δίκτυα, 
εξεγέρσεις και πως προσδιορίζεται το δικαίωμα στην πόλη; Ποιες σημασίες αποκτά η φύση, 
με ποιον τρόπο λειτουργούν σήμερα οι νεοφιλελεύθερες αστικές πολιτικές, ο εξευγενισμός, 
τα έργα ανάπτυξης, και ποιος ο χαρακτήρας των νέων περιφράξεων;   

        

 

 Υποψήφιοι διδάκτορες τμήματος Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ  

        Βάσω Μακρυγιάννη, Ορέστης Πάγκαλος, Χάρης Τσαβδάρογλου, Ειρήνη Ωραιοπούλου 

 e-mail: urbanconflicts@gmail.com    website: urbanconflicts.wordpress.com 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
 
Απρίλιος – Ιούνιος 2013  
οκτώ Δευτέρες και μια Πέμπτη, ώρα 18:00, 

Αίθουσα 102 «Θ.Βαλεντής» Αρχιτεκτονική ΑΠΘ 
 
 
 

8 Απριλίου  
Δευτέρα 

18:00 
 
 
 

Θεσσαλονίκη την εποχή της κρίσης 
 
Συντονιστής: Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
 
Εύη Αθανασίου (επ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Μετασχηματισμοί του δημόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη της κρίσης 

Παρεμβάσεις 
για τις έμφυλες, ταξικές, εθνοτικές, πολιτισμικές διαστάσεις της πόλης 

15 Απριλίου 
Δευτέρα 

18:00 
 
 

 
 

Έμφυλες προσεγγίσεις του χώρου 
 
Συντονίστρια: Σάσα Λαδά (καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Φωτεινή Μάμαλη (Αρχιτέκτων ΑΠΘ) 
Ξεπερνώντας την κανονικότητα: ο queer χώρος ενός Βικτωριανού νεκροταφείου 

Ελένη Κυρατσού (Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

Σημασίες ενός ασήμαντου χώρου. Χωροποίηση κοινωνικών σχέσεων στις 
εξωοικιακές τουαλέτες της Θεσσαλονίκης. 
 
Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Ενσωματώνοντας τη φυματίωση 

 
13 Μαΐου  

Δευτέρα 
18:00 

   
 

 
Χώρος και μετανάστευση – κινητικότητα 
 
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Χρύσα Γιαννοπούλου (υπ. Διδάκτωρ ΠΑ.ΜΑΚ) 
Ετεροτοπίες της μετανεωτερικότητας. Το παράδειγμα των κέντρων υποδοχής 
ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο. 

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης (υπ. Διδάκτωρ Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στον Δήμο Αθηναίων. Πρόσβαση 
στην κατοικία και σχέσεις συνύπαρξης στις γειτονιές. 

Πάνος Αρίων Χατζηπροκοπίου (επ. καθηγητής  Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ) 
Μετανάστες, καθημερινότητα και το δικαίωμα στην πόλη 
 

20 Μαΐου  
Δευτέρα 

18:00 
 

Χώρος και πολιτική εξουσία  
 
Συντονιστής: Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Ειρήνη Ηλιοπούλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής TU Βερολίνο) 
Διαιρέσεις και επαφές στο χώρο και το μυαλό 
 
Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Η διερεύνηση των ετεραρχικών χωρικών δομών και η μετάβαση στις ιεραρχικές: το 
παράδειγμα των μινωικών πόλεων 
 
Λία Γυιόκα (επ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Η μουσειοποίηση του πολιτικού στις σύγχρονες μνημονικές πρακτικές : ένας νέος 
διχασμός του δημόσιου χώρου 
 
 
 
 
 



27 Μαΐου  
Δευτέρα 

18:00 
 

Πολιτισμικές προσεγγίσεις του χώρου 

Συντονίστρια: Λία Γυιόκα (επ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Συναντήσεις και συγκρούσεις: νεανικά πολιτισμικά μορφώματα από την δεκαετία 
του πενήντα ως σήμερα 
  
Νίκος Σούζας (υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ) 
Ο ρόλος των πολιτισμικών πρακτικών στη συγκρότηση των κοινωνικών κινημάτων 
 
Χριστίνα Γραμματικοπούλου (Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Βαρκελώνης) 
Πίξελ, σώμα και χώρος: νέοι προσδιορισμοί του ατομικού και συλλογικού στην 
ψηφιακή εποχή 
 

30 Μαΐου  
Πέμπτη 

18:00 
 

Χώρος, εξουσία, πολιτική και κράτος 

Συντονιστής: Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
 
Γεωργία Αλεξανδρή (υπ. Διδάκτωρ Χαροκόπειου) 
Διεκδικούμενος χώρος στο κέντρο της Αθήνας: ζώντας μέσα στο φόβο και το hype 
 
Αντιγόνη Γέροντα (υπ. Διδάκτωρ UPC Βαρκελώνη) 
Ο χρόνος, η παρουσία και το βίωμα του δημόσιου χώρου ως συνέπεια των 
σχεδιαστικών πρακτικών στην πόλη 
 
Παρασκευή Κούρτη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Γιάννης Σταυρακάκης (καθηγητής Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ) 
“Expectations of Space”. Μια συζήτηση για τις επίσημες πολιτικές, τις ανεπίσημες 
πρακτικές και τις προσδοκίες που γεννά ο χώρος. 
 

3 Ιουνίου  
Δευτέρα 

18:00 
 

Παραγωγή του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης 
 
Συντονιστής: Δημήτρης Κωτσάκης (επ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Μαρία Ευθυμίου (Αρχιτέκτων ΑΠΘ) 
Χρυσές επενδύσεις: ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσιος χώρος στη ΒΑ Χαλκιδική  
 
Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Η μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης και η αυθαίρετη δόμηση 
στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης 
 
Κωστής Χατζημιχάλης (επίτιμος καθηγητής Χαροκόπειου) 
Σημειώσεις για την υφαρπαγή της γης στην Ελλάδα της κρίσης 
 
 

10 Ιουνίου 
Δευτέρα 

18:00 
 

Κοινωνικός χώρος της πόλης 
 
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Αντώνης Βραδής (υπ. Διδάκτωρ LSE Λονδίνο) 
Επαναγράφοντας το χωρικό συμβόλαιο: καθημερινές συγκρούσεις και 
μετασχηματισμοί στην Αθήνα της κρίσης 

Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Η διαλεκτική των αστικών κοινών και περιφράξεων στην Ελλάδα της κρίσης 
 
Σταύρος Σταυρίδης (καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ) 
Χώροι του κοινού και νέες μορφές πολιτικής υποκειμενοποίησης: μαθαίνοντας από 
τις πλατείες 
 

17 Ιουνίου 
Δευτέρα 

18:00 
 

Ο χώρος των κοινών και της κρίσης 

Συντονιστής: Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

Massimo de Angelis (καθηγητής Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου) 
Κοινά, περιφράξεις και κρίσεις  
 
Δημήτρης Κωτσάκης (επ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 
Η έννοια του κοινού: κοινωνικός χώρος και τρόπος επικοινωνίας 
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