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2-6.11.2022 ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ

Ομάδες που συμμετέχουν 1. Habita! από Λισαβόνα, Πορτογαλία
2. Habitação Hoje από το Πόρτο, Πορτογαλία 3. PAH από την Ισπανία 4. Sindicat
de llogaters από τη Βαρκελώνη, Ισπανία 5. Halem από τη Γαλλία 6. DAL από
τη Γαλλία 7. AITEC από το Παρίσι, Γαλλία 8. ACORN από το Ηνωμένο Βασίλειο
9. Greater Manchester Tenants’ Union από το Ηνωμένο Βασίλειο 10. London
renters’ union από το Ηνωμένο Βασίλειο 11. Just Space από το Λονδίνο, Ηνωμένο
Βασίλειο 12. Living rent από Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο 13. Don’t Pay UK
14. CATU από την Ιρλανδία 15. Syndicat des Immenses από τις Βρυξέλλες, Βέλγιο
16. Bonnevie από τις Βρυξέλλες, Βέλγιο 17. Action logement Bruxelles από τις
Βρυξέλλες, Βέλγιο 18. Bond Precaire Woonvormen από την Ολλανδία 19. A city
for all! Who does the ABG belong to? από Φρανκφούρτη, Γερμανία 20. Stop
evictions από το Βερολίνο, Γερμανία 21. Renters’ union Berlin, Γερμανία 22. Stop
evictions από τη Βιέννη, Αυστρία 23. Aslido από Πράγα, Τσεχία 24. Rozbrat
από το Πόζναν της Πολωνίας 25. The Common Front for Housing Rights από
το Βουκουρέστι, Ρουμανία 26. LevFem από τη Βουλγαρία 27. Social Housing
NOW από Cluj-Napoca, Ρουμανία 28. Harta από τη Νάουσα, Ελλάδα 29. United
initiative against auctions από την Αθήνα, Ελλάδα 30. Action Network for
Housing and the City από την Κύπρο 31. Movement against foreclosures
από την Κύπρο 32. Ministry of Space από Βελιγράδι, Σερβία 33. The Roof από
Βελιγράδι, Σερβία 34. Ακτιβίστριες και ακτιβιστές από τη Γεωργία 35. Right to
the city από Ζάγκρεμπ, Κροατία 36. Offtopiclab από Μιλάνο, Ιταλία

ΠΈΜΠΤΗ 03.11
ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
20:00-22:00 ΒΡΑΔΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: HOUSING JUSTICE 2023
 ΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΜΕ / ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΜΕ!
Δ
Κινήματα κατά του εξωφρενικού κόστους στέγασης και ενέργειας
Πολυτεχνείο
Αυτό που οι άλλοι αποκαλούν “κρίση στέγασης” είναι εδώ και καιρό η
καθημερινότητά μας. Τα ιλιγγιώδη ενοίκια και τα επαχθή στεγαστικά δάνεια
έχουν διαμορφώσει την πραγματικότητά μας εδώ και πολλά χρόνια. Τον τελευταίο
χρόνο, η δραστική αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει οξύνει περαιτέρω το
ζήτημα. Πολλοί από εμάς βρίσκονται σε οριακή κατάσταση επιβίωσης. Ήρθε η
ώρα να αντισταθούμε: Η θέρμανση ή το φαγητό δεν μπορεί να είναι το ερώτημα.
Με διαφορετικές προσεγγίσεις, τα κινήματα προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν
και να συλλογικοποιήσουν αυτόν τον αγώνα. Μπορούμε να φανταστούμε
ένα πανευρωπαϊκό κίνημα ενάντια στην επίθεση στη γυμνή μας ζωή και την
εκμετάλλευση των πιο βασικών μας αναγκών;Θα συζητήσουμε με συντρόφους από
το Don’t Pay UK, το δίκτυο για το κόστος ζωής (Gastivists), η ομάδα Δεν βγαίνω, το
Don’t pay Belgium και το Sindicat de llogaters (Βαρκελώνη).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 04.11
ΔΙΑΔΉΛΩΣΗ
19:00 ΔΙΑΔΉΛΩΣΗ
 ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΟΛΉ ΚΑΙ ΤΗ ΒΊΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ
Τα Εξάρχεια παραμένουν μια γειτονιά αντίστασης και αγώνα
Προπύλαια
Στις 4 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας για την
υπεράσπιση της γειτονιάς των Εξαρχείων και ενάντια στην κρατική και καπιταλιστική
βία. Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Δράσης για το δικαίωμα στη στέγαση και στην πόλη
(EAC) θα είναι εκεί και καλεί όλο τον κόσμο να συμμετάσχει.

ΣΆΒΒΑΤΟ 05.11
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΆ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΌ

10:30-13:00 A) ΔΊΚΤΥΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
Πολυτεχνείο και χώροι επί της Τσαμαδού
 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 1: ΣΥΝΔΙΚΆΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΏΝ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Πολυτεχνείο
Σε πολλές πόλεις οι ενοικιαστές οργανώνονται σε σωματεία. Αν και έχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις, έχουν έναν κοινό στόχο: να οικοδομήσουν μια σταθερή κοινωνική βάση
για τους αγώνες. Σε αυτό το δίκτυο-συνάντηση σύντροφοι από το London Renters
Union, Sindycat de llogeters (Βαρκελώνη), Mieter*innen Gewerkschaft (Βερολίνο),
CATU (Ιρλανδία), Ort till Ort (Στοκχόλμη), ACORN, HABITA (Λισαβόνα), Living Rent
Scotland και άλλοι θα παρουσιάσουν τα σωματεία τους και θα διερευνήσουν πώς η
διεθνής δια-δράση θα μπορούσε να υποστηρίξει και να αναπτύξει τους τοπικούς τους
αγώνες.

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 2: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΊ ΑΓΏΝΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΦΤΏΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
Πολυτεχνείο
Οι άρχουσες τάξεις προσπαθούν να απλοποιήσουν, να συσκοτίσουν και να
διαχωρίσουν όχι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αλλά και εμάς, τα
κοινωνικά κινήματα, που τείνουμε να χανόμαστε σε αρκετά εξειδικευμένους,
απομονωμένους αγώνες. Πολλοί σύντροφοι παρατηρούν ότι το ζήτημα της στέγασης
φαίνεται να εξαφανίζεται πίσω από το κυρίαρχο πλέον ζήτημα του ενεργειακού
κόστους. Τα περιβαντολλογικά ζητήματα συχνά εμφανίζονται ως ένα είδος
προβλήματος πολυτελείας. Πώς μπορούμε όμως να ενισχύσουμε τους διατομεακούς
αγώνες και να αμφισβητήσουμε το σύστημα στο σύνολό του; Σε συνδυασμό με την
εναρκτήρια εκδήλωσή μας “δεν μπορούμε να πληρώσουμε - δεν θα πληρώσουμε” την
Πέμπτη, αυτό το εργαστήριο θα εμβαθύνει τις συζητήσεις με συντρόφους από τους
Gaztivists, το Don’t pay UK, το Don’t pay Belgium, το Δεν βγαίνω και άλλους.

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 3: ΧΡΉΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΟΥ ΚΤΗΡΊΟΥ ΕΝΆΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΕΓΊΑ
Τσαμαδού 15
Η αντίφαση των ανθρώπων χωρίς σπίτια και των σπιτιών χωρίς ανθρώπους
εξακολουθεί να είναι παρούσα. Ενώ η ΕΕ ανακοίνωσε τον τερματισμό της έλλειψης
στέγης το 2030 χωρίς να διαθέτει σχέδιο και εργαλεία για να το πετύχει, η πραγματική
εξέλιξη οδηγεί στο να χάσουν περισσότεροι άνθρωποι τα σπίτια τους λόγω χρεών.
Σύντροφοι από το Syndicat des Immenses (Βρυξέλλες), Νοταρά 26 (Αθήνα), Aslido
(Πράγα), Προσφυγικά (Αθήνα) και HARTA (Νάουσα) θα παρουσιάσουν τους αγώνες
τους και θα συζητήσουν μελλοντικές στρατηγικές και δυνατότητες συνεργασιών.

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 4: ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΘΈΜΑ
Τσαμαδού 13 – Δεύτερος όροφος
13:00-14:30 ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΓΕΎΜΑ
Στέκι Μεταναστών
14:30-17:00 B) ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΩΝ
Πολυτεχνείο και χώροι επί της Τσαμαδού
 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 1: ΗΜΈΡΑ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΈΓΑΣΗ (HAD)
Δράση κατά της ΜΙΠΙΜ, κόστος ζωής: συλλογικές δράσεις το 2023
Πολυτεχνείο
Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Δράσης για το δικαίωμα στη στέγαση και στην πόλη
δίνει έμφαση στη “δράση”. Εδώ και 3 χρόνια καλούμε σε μια “Ημέρα Δράσης για τη
Στέγαση” (HAD) στα τέλη Μαρτίου. Συζητάμε επίσης μια συλλογική δράση κατά της
MIPIM στις Κάννες/Γαλλία, της μεγαλύτερης έκθεσης “ακίνητης περιουσίας” στην
Ευρώπη, όπου το κράτος και το κεφάλαιο καθορίζουν τη μελλοντική πολιτική. Ανοιχτό
παραμένει επίσης το ερώτημα, αν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια καμπάνια με
κοινά αιτήματα, για παράδειγμα: μέγιστο ενοίκιο, διαγραφή χρεών, περιορισμός των
τιμών μέσω περικοπών κερδών. Να βρούμε ένα θεματικό πλαίσιο για το HAD2023; Να
κινητοποιηθούμε κατά της MIPIM; Τι άλλες δράσεις μπορούμε να σκεφτούμε;

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 2: ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΎ
Τσαμαδού 15
Τα Εξάρχεια είναι ένα χωνευτήρι για τον λεγόμενο “εξευγενισμό” που επιβάλλεται
από τη μαζική αστυνομική βία. Αυτό το φαινόμενο με πολλαπλά επίπεδα και
πτυχές (αύξηση ενοικίων και εκτοπισμός, “τουριστικοποίηση”, “χίπστεροποίηση”,
επιβίωση/αστυνόμευση κ.λπ...) αντιμετωπίζεται από ποικίλα κοινωνικά κινήματα.

Ποιες δράσεις, ποιες καμπάνιες, ποιοι τρόποι οργάνωσης υπόσχονται επιτυχία; Σε
αυτό το εργαστήριο σύντροφοι από τα Εξάρχεια θα παρουσιάσουν τους αγώνες
τους και θα ανταλλάξουν ιδέες για στρατηγικές και τακτικές με συντρόφους από
όλη την Ευρώπη. Υπάρχει τρόπος να συνδεθούν οι τοπικοί αγώνες πέρα από τα
σύνορα; Με συντρόφους και συντρόφισσες από τη συνέλευση “Όχι Μετρό στην
πλατεία Εξαρχείων”, τη συνέλευση για την προστασία του λόφου Στρέφη και από τον
Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Δράσης.

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 3: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΤΕ
ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
Πολυτεχνείο
Πριν από ένα χρόνο οι κάτοικοι του Βερολίνου αποφάσισαν, σε δημοψήφισμα, ότι
οι κατοικίες που ανήκουν και εκμεταλλέυονται από μεγαλοϊδιοκτήτες θα πρέπει να
απαλλοτριωθούν. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για
να επιβραδύνει τις διαδικασίες. Όπως και να έχει, από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία
για τις απαλλοτριώσεις, σύντροφοι από άλλες περιοχές συζητούν πώς να μεταφέρουν
αυτή την προσέγγιση στις πόλεις ή τις χώρες τους. Άλλοι εξακολουθούν να προτιμούν
την DIY (Do it yourself) προσέγγιση και να κάνουν καταλήψεις. Σε αυτό το εργαστήριο
θα έχουμε συντρόφους που συμμετέχουν και στις δύο προσπάθειες.

 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 4: ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΘΈΜΑ
Τσαμαδού 13 – Δεύτερος όροφος
17:00-18:00 ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΈ
18:00-20:00 C) ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΈΣΕΙΣ
Πολυτεχνείο και χώροι επί της Τσαμαδού
 ΣΥΖΉΤΗΣΗ 1: “MUNICIPALISM” (διοργανώνεται από την RLS)
Πολυτεχνείο
Η έκθεση “Ο δημοτισμός στην πράξη” αφορά προοδευτικές στεγαστικές πολιτικές στο
Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Βερολίνο και τη Βιέννη. Ένα άτομο που συμμετέχει σε
αυτό το έργο θα παρουσιάσει την έρευνα και θα συζητήσει μαζί μας τη σχέση μεταξύ
των δημοτικών πολιτικών και των μέσων στεγαστικής πολιτικής.

 ΣΥΖΉΤΗΣΗ 2: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ MILTON PARK
(διοργανώνεται από το TRISE)
Στέκι Μεταναστών
Η αφήγηση του Δημήτρη Ρουσόπουλου για την εμπειρία του με την αυτοδιαχειριζόμενη

γειτονιά Milton Parc στο Μόντρεαλ και το εγχείρημα του ελευθεριακού δημοτισμού
αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη για τα κοινωνικά και αστικά κινήματα. Ένας
αγώνας δεκαετιών για τη διάσωση της γειτονιάς του Μόντρεαλ κατάφερε να ενώσει
τους κατοίκους και να πετύχει τη δημιουργία του μεγαλύτερου μη κερδοσκοπικού
συνεταιριστικού στεγαστικού προγράμματος στη Βόρεια Αμερική, το οποίο
αποτελείται από 642 κατοικίες και πάνω από χίλιους κατοίκους που συμμετέχουν
δημοκρατικά στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Όλοι τους κατέχουν από κοινού τη γη. Δεν
υπάρχει ατομική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η αγορά και η πώληση
ακινήτων εντός αυτών των έξι οικοδομικών τετραγώνων. Αυτή η εμπειρία μας δίνει το
γόνιμο έδαφος για να συζητήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων δικτύων στον
αστικό ιστό, αναδημιουργώντας ελεύθερο δημόσιο χώρο με δημοκρατικούς θεσμούς
αυτοδιοίκησης.
Ο Δημήτρης Ρουσόπουλος είναι συγγραφέας και ιστορικό στέλεχος του ελευθεριακού
κινήματος της Βόρειας Αμερικής από το 1959. Παραμένει ενεργός στα κοινωνικά και
αστικά κινήματα στον Καναδά. Είναι ιδρυτής του ιστορικού εκδοτικού οίκου Black
Rose Books και μέλος του TRISE.

 ΣΥΖΉΤΗΣΗ 3: ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
(διοργανώνεται από την ενωτική πρωτοβουλία κατά των πλειστηριασμών)
Τσαμαδού 15
Μετά την κρίση του 2008, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα για τα νοικοκυριά
που είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, τους φόρους τους, τα
στεγαστικά τους δάνεια. Οι ελληνικές κυβερνήσεις τροποποίησαν σταδιακά το νόμο
Κατσέλη και σήμερα η προστασία από τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις είναι
σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες πωλούν τα κόκκινα
δάνειά τους σε funds, τα οποία προχωρούν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Η
κινητοποίηση ενάντια στους πληστειριασμούς και τις εξώσεις γίνεται όλο και πιο
δύσκολη. Η Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστιριασμών θα μας παρουσιάσει τον
αγώνα της και θα μας δείξει πόσο σημαντικός είναι για τη στεγαστική δικαιοσύνη στην
Ελλάδα σήμερα.

 ΘΈΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΈΓΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
(από την Boalitaria)
Πολυτεχνείο
Η ομάδα “Boalitaria” είναι μια αυτοοργανωμένη θεατρική ομάδα που χρησιμοποιεί
μεθόδους του θεάτρου των καταπιεσμένων. Πρόκειται για μια συμμετοχική μέθοδο με
στόχο την κοινωνική και πολιτική παρέμβαση. Το θεατρικό τους έργο ασχολείται με
διάφορες πτυχές των στεγαστικών αγώνων. Η παράσταση θα είναι στα αγγλικά.

ΚΥΡΙΑΚΉ 06.11
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΉ
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
ΑΝΟΙΚΤΉ ΣΤΟ ΚΟΙΝΌ

10:30-12:30 D) ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ TEACH-INS
Πολυτεχνείο και χώροι επί της Τσαμαδού
 TEACH-IN 1: ΠΏΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΈΞΩΣΗ;
Πολυτεχνείο
Πώς οργανώνεται ο αγώνας και η αντίσταση κατά των εξώσεων σε διάφορες πόλεις,
θα μάθουμε σε αυτό το εργαστήριο. Έχοντας κατά νου το διαφορετικό νομικό, πολιτικό
και κοινωνικό πλαίσιο, θα καταλάβουμε ποια στοιχεία των αγώνων μπορούμε να
μεταφέρουμε στους δικούς μας τοπικούς χώρους. Θα θέλαμε να συναντήσουμε τοπικές
πρωτοβουλίες για να μοιραστούμε τις εμπειρίες τους από αυτόν τον αγώνα στην Ελλάδα.

 TEACH-IN 2: ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΌΤΑΝ ΚΌΒΕΤΑΙ
Κηπάκι Τσαμαδούς
Κάποιος μετρητής τρέχει. Κάποιος μετρητής δεν τρέχει. Ένα πρακτικό εργαστήριο για
τον ηλεκτρισμό.

 TEACH-IN 3: PATRIARCHY FREE ZONE
Τσαμαδού 15
Σας προσκαλούμε σε μια ζώνη χωρίς πατριαρχία. Είναι ένας ελεύθερος χώρος,
ένας χώρος σκέψης, ένας χώρος δράσης. Θέλουμε να είμαστε εδώ: Να είμαστε,
να αισθανθούμε, να ανταλλάξουμε. Θέτουμε 2 ερωτήσεις: Τι σημαίνει η αναρχικήqueer-φεμινιστική αστική ανάπτυξη για εμάς ατομικά και για εμάς ως ομάδα; Πώς θα
φτάσουμε εκεί;
Ανυπομονούμε για αυτό το κοινό πείραμα.
Ανοιχτό σε όλους, φιλικό προς τους αρχάριους.

 ΑΝΟΙΚΤΉ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ 1: ΒΡΕΊΤΕ ΝΈΕΣ ΛΈΞΕΙΣ/ΈΝΝΟΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ ΜΑΣ
Στέκι Μεταναστών
Το “Syndicat des Immenses” από τις Βρυξέλλες ασχολείται πολύ με τη δημιουργία νέων
λέξεων για να περιγράψει κατάλληλα την αίσθηση και την ανάλυση του κόσμου. Και
την ίδια στιγμή μετατοπίζουν την αντίληψη με τη χρήση νέων όρων που δεν συνδέονται
με προκαταλήψεις και γνώση για χάρη του ελέγχου. Ένα δημιουργικό εργαστήριο
που θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο με την ανταλλαγή παραδειγμάτων σε
διαφορετικές γλώσσες.

 ΑΝΟΙΚΤΉ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ 2: ΝΟΜΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Πολυτεχνείο
Τα νομικά πλαίσια που αφορούν τα δικαιώματα στέγασης και τα δικαιώματα της
πόλης εξακολουθούν να είναι αρκετά διαφορετικά. Αλλά ξανά και ξανά κάποια κενά
ή στρατηγικές υπεράσπισης θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλους νομικούς
λόγους. Επίσης, επιτυχημένοι νομικοί αγώνες, για παράδειγμα για απαγορεύσεις ή
μορατόριουμ στις εξώσεις, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πρωτοβουλίες σε άλλους
τομείς. Θα μπορούσε να οργανωθεί μια πιο σταθερή ανταλλαγή απόψεων σε αυτόν
τον τομέα; Αυτό θα συζητηθεί σε αυτό το εργαστήριο.

12:30-14:00 ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΓΕΎΜΑ
Στέκι Μεταναστών
14:00-17:00 E) ΑΝΟΙΧΤΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

“HOUSING JUSTICE 2023”
Πολυτεχνείο

Η ανοιχτή συνέλευση είναι η στιγμή κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα
συμπεράσματα των εργαστηρίων και θα γίνουν προτάσεις προς το κίνημα. Μαζί
θα δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη για τη στεγαστική δικαιοσύνη το 2023 και θα
θέσουμε κάποια ορόσημα για την επέκταση των κινημάτων μας.

18:00-20:30 ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΚΑΙ ΡΑΚΉ, chill out και αντίο
Κάπου στα Εξάρχεια

Το φαγητό παρέχεται από τη συλλογική κουζίνα El Chef.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα του El Chef, τα Προσφυγικά,
το Στέκη Μεταναστών, το Δίκτυο Αλληλεγγύης και το ΤΡΙSΕ και όλες τις
τοπικές συνελεύσεις, συλλογικότητες, ομάδες, και τις συντρόφισες και τους
συντρόφους για τη γενναιόδωρη και προσεκτική υποστήριξη.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα της El Chef, το Στέκη Μεταναστών,
το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και το TRISE και όλες
τις τοπικές συνελεύσεις, συλλογικότητες, ομάδες, και τις συντρόφισες και τους
συντρόφους για τη γενναιόδωρη και προσεκτική υποστήριξη.
Η εκδήλωση αυτή υποστηρίχθηκε από το Rosa Luxemburg Stiftung
- γραφεία Βρυξελλών, Αθήνας και Λονδίνου, καθώς και από το Fondation
Charles Léopold Meyer.
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