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Solidarity and the Making of Lived Heritage: 
Networks, Places and Practices 

 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκπαιδευτικών ανταλλαγών Erasmus+ του Τμήματός μας με την 
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Technische Universitaet Wien, ο Τομέας 
Πολεοδομίας οργανώνει εντατικό εργαστήριο αστικής έρευνας (workshop) σε συνεργασία με 
το Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space (SKuOR) με θέμα “Solidarity 
and the Making of Lived Heritage: Networks, Places and Practices”.   
 
Το εργαστήριο θα εστιάσει αφ’ ενός στην έννοια της «ζωντανής κληρονομιάς», ως διαρκούς 
διαδικασίας της καθημερινής ζωής, της προσωπικής ή συλλογικής διαχείρισης της μνήμης, 
αφ’ ετέρου στις διαδικασίες και τις πρακτικές της αλληλεγγύης όπως αυτές εκδηλώνονται 
στον αστικό δημόσιο χώρο. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο έννοιες – «ζωντανή 
κληρονομιά» και «αλληλεγγύη» – διαμορφώνει την βασική υπόθεση εργασίας του 
εργαστηρίου. Δείτε ανεπτυγμένο το σκεπτικό του εργαστηρίου στο συνημμένο αρχείο. 
 
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα) και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία συλλογική 
διαδικασία έρευνας και μάθησης σχετικά με το παρόν της Θεσσαλονίκης για τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του TU Wien που θα 
επισκεφτούν το Τμήμα μας την περίοδο εκείνη.  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις, 
σεμινάρια, δομημένες συζητήσεις, διερεύνηση μεθοδολογικών εργαλείων και προσεγγίσεων, 
εστιασμένη έρευνα σε περιοχές του ιστορικού κέντρου και των πρώτων εκτός των τειχών 
επεκτάσεών του.   
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 4ο και 5ο έτος 

σπουδών, επί πτυχίω, ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα του 

εργαστηρίου μπορούν να αποτελέσουν για τους επί πτυχίω συμμετέχοντες και τις 

συμμετέχουσες αφετηρίες για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας διπλώματος. 

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

στέλνοντας email στο skg.livedheritage@gmail.com το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 

Σεπτεμβρίου 2016.  Προϋπόθεση αποτελεί η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μαζί 

με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να στείλουν μία εργασία τους, σχεδιαστική ή 

θεωρητική, σχετική με το θέμα του εργαστηρίου (παραδείγματος χάριν, αστικού 

σχεδιασμού, σχεδιασμού δημόσιου χώρου, διατήρησης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αστικής 

γεωγραφίας) και αποδεικτικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.  
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