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Η ιστοσελίδα «Κατοικία και πόλη» επιχειρεί να συγκεντρώσει και να ταξινομήσει υλικό που αφορά το
ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα της κατοικίας στις σύγχρονες πόλεις.
Στόχος δεν είναι απλά η καταγραφή δεδομένων και η διασύνδεση κόμβων, αλλά η ανίχνευση
πρακτικών και ερευνητικών τροχιών οι οποίες θέτουν το πρόβλημα της κατοικίας ως πρόβλημα
κοινωνικό που αφορά τις ανάγκες, τα όνειρα και τις δυνατότητες των σύγχρονων ανθρώπων.
Καθίσταται έτσι κέντρο τούτης της προσπάθειας η εξερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων που
διαμορφώνουν τους όρους της ανάδυσης σήμερα νέων διεκδικήσεων για το δικαίωμα στη στέγη,
νέων προτύπων μεμονωμένης και συλλογικής κατοικίας και νέων τρόπων να οριστεί και να
αξιολογηθεί η σχέση της κατοικίας με το σύνολο της πόλης και την ύπαιθρο.
Παρά τις τοπικές ιδιαιτερότητες, το ζήτημα της κατοικίας διαμορφώνεται σήμερα μέσα από
αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες που παράγουν αντίστοιχους όρους σε παγκόσμιο επίπεδο και για αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία η ανταλλαγή εμπειρίας σε σχέση με προβλήματα και πρακτικές από όλο τον
κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε αναλύσεις που διατυπώνονται και σε
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη, οι οποίες έχουν στόχο να
ορίσουν να εκφράσουν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη στέγη. Κινήματα αλλά και ομάδες
ειδικών προβάλλουν σήμερα προτάσεις που έχουν το κέντρο βάρους τους είτε στο σχεδιασμό, είτε
στην κοινωνική πολιτική, είτε στην έκφραση των αναγκών κάποιων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα
των πιο αδύναμων, εκείνων που στερούνται την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία. Χρειάζεται να
συλλέξουμε τούτες τις προτάσεις και τις κριτικές αποτιμήσεις τους, ακόμα και εκείνες που
προέρχονται από φορείς που επιχειρούν να ρυθμίσουν την αγορά κατοικίας μάλλον παρά την
παραγωγή της κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό. Όλα τούτα συνιστούν ένα κρίσιμο πλαίσιο για
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οποιαδήποτε προσπάθεια κατανόησης σήμερα του κοινωνικού προβλήματος της στέγης και των
επιπτώσεών του στη ζωή των πόλεων.
Η ιστοσελίδα αυτή είναι ανοιχτή και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Θέλει να τροφοδοτεί την έρευνα
μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο, να εξοπλίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε γνωστικά
αντικείμενα που αγγίζουν σχετικές προβληματικές (αρχιτεκτονική, γεωγραφία, πολεοδομία,
κοινωνικές επιστήμες, κλπ) και να θέτει στη διάθεση κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών υλικό
χρήσιμο για τη διάπλασή τους. Ιδιαίτερα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό της
ιστοσελίδας, στόχος είναι να δημοσιεύονται σπουδαστικές εργασίες από όλα τα επίπεδα σπουδών,
εφόσον θέτουν κριτικά και επινοητικά το πρόβλημα της στέγης, είτε η έμφασή τους είναι στο
σχεδιασμό, είτε στην κριτική αποτίμηση διαφορετικών πτυχών της αστικής ζωής.

Ανακοινώσεις
17/2/2012

Κλείνουν τον ΟΕΚ - Κατεδαφίζουν την κοινωνική κατοικία

15/2/2012

Call to continue the global articulation for rights related to habitat
Let us strengthen the collective work around rights related to habitat: Towards Rio de
Janeiro and Naples, 2012. The articulation of our struggles will be reinforced during the
Thematic Social Forum held in Porto Alegre in January 2012 and the People’s Summit
Rio+20 in June 2012, where civil society movements and organizations will denounce the
worsening environmental crisis and social inequalities.

10/12/2011
1/12/2011

Occupy Oakland protesters focus on home foreclosure
Mικροπόλεις: μια σειρά ντοκυμαντέρ με θέμα την Αθήνα
Μικρά πορτραίτα για 14 περιοχές με οδηγό στο βλέμμα μας μια λέξη.
Μια λέξη με αρχιτεκτονική έννοια (π.χ. υπόγειο, ταράτσα, αποθήκη, σαλόνι) που λειτουργεί
σαν αφετηρία και ορίζει την δομή του κάθε επεισοδίου.
Από την κυριολεκτική έννοια της λέξης, που κυριαρχεί στις εικόνες και την προσπάθεια για
ένα παιχνίδι με τις διαφορετικές έννοιες της κάθε λέξης, προκύπτουν αφηγήσεις καθημερινών
χαρακτήρων που ζουν στην περιοχή, η σχέση τους με αυτήν, οι ιστορίες τους.
Μια προσωπική ανάγνωση, που μεταφέρει κυρίως την αίσθηση της κάθε περιοχής και των
ανθρώπων της
Aπό τις 20 ∆εκεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 22.00 στην ΕΤ1.

20/11/2011

Η Βραζιλιάνικη αστυνομία καταλαμβάνει τη φαβέλα Rocinha

15/11/2011

Creativity and the capitalist city. The struggle for affordable space in Amsterdam.
A film by Tino Buchholz

29/10/2011

Μιά πλωτή κλειστή κοινότητα επισκέπτεται την Ελλαδα ("The World")
(βλ και σχετικό σύνδεσμο στο κεφ. κλειστές κοινότητες)

12/10/2011

Διεθνής συμπαράσταση στην κατάληψη γής στην Dandara (Belo Horizonte,
Brazil)
CAMPAIGN OF SOLIDARITY TO DANDARA.
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If you are out of our country, or know someone that is living abroad, help us with the
INTERNATIONAL CAMPAIGN OF SOLIDARITY TO DANDARA.
Take photos with a poster saying "No eviction! With dandara I fight!". Sign your name, local
and date. We sugest you to take the photos in places that identify easily the country.
Publish it on facebook and send to comdandaraeuluto@gmail.com
More info about Dandara http://www.brigadaspopulares.org/
30/9/2011

SYMPOSIUM: Social housing - Housing the social

23/5/2011

Ισπανία: Το κίνημα "Πραγματική Δημοκρατία Τώρα" και το Δικαίωμα στην
Κατοικία

15/5/2011

Ποιά «κρίση» στο κέντρο της Αθήνας; - Δημόσια συζήτηση
∆ευτέρα 16 Μαΐου 2011, στις 17:30
αίθριο κτ. Αβέρωφ
ΕΜΠ - Συγκρότημα Πατησίων

29/11/2010

Call for Papers - ENHR 2011 Toulouse

14/11/2010

2011 Housing Studies Assoc. Conference: "Housing in Hard Times: Class Poverty
and Social Exclusion"

30/9/2010

54th IFHP World Congress
Building for the cities of the future
Porto Alegre 2010

6/7/2010

Tirana Workshop II - Interventions in former-state residential complexes
Tirana, 4-9 October 2010

6/7/2010

Σχεδιασμός Κοινότητας Κοινωνικών Κατοικιών με Αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού
Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισμός 2010
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
SIKA Hellas

5/7/2010

Repensar Bonpastor
International competition

5/7/2010

Social Forum of Architecture
Ankara 21-23 October 2010
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