Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) από το Διεθνές Εργαστήριο Νέων
Πολεοδόμων-Χωροτακτών ECTP-CEU και ΣΕΠΟΧ
HERITAGE IN A PLANNING CONTEXT
Κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) του διεθνούς εργαστηρίου νέων πολεοδόμωνχωροτακτών (“Young Planners Workshop 2020”), το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες των
συμμετεχόντων, με θέμα τις σχέσεις του χωρικού σχεδιασμού με τα ζητήματα πολιτιστικής
κληρονομιάς (“Heritage in Planning Context”).
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του Covid-19 το
καλοκαίρι του 2020, με συνδιοργανωτές το European Council of Spatial Planners – ECTPCEU και τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων-Χωροτακτών – ΣΕΠΟΧ, και συντονιστές τους
Vladan Djokic (ECTP-CEU) και Λουκά Τριάντη (ΣΕΠΟΧ). Ο ΣΕΠΟΧ ανέλαβε ενεργό ρόλο στη
διοργάνωση του εργαστήριου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ECTP-CEU η οποία
προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Το e-book περιλαμβάνει 15 κεφάλαια-συμμετοχές. Αξίζει να τονιστεί ότι τα 2/3 των
συμμετοχών (10 από τις 15) αποτελούν συμβολές από την Ελλάδα, ενώ 18 από τους 26
συνολικά συμμετέχοντες/ουσες είναι νέοι πολεοδόμοι-χωροτάκτες από την Ελλάδα. Το
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για το επιθυμητό άνοιγμα του ΣΕΠΟΧ προς νέους
πολεοδόμους-χωροτάκτες.
Ειδικότερα, οι συμβολές των νέων πολεοδόμων-χωροτακτών από την Ελλάδα επεξεργάζονται
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, μεταξύ άλλων: τις χωρικές πολιτικές για τα μνημεία και τα τοπία
πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιομηχανική κληρονομιά και τις μικρές μεταποιητικές
δραστηριότητες, την ενεργειακή μετάβαση και τη χωροθέτηση ΑΠΕ, τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, τις σχέσεις των υποδομών και μεταφορών
με την πολιτιστική κληρονομιά, την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, το ιστορικό και
αρχαιολογικό τοπίο, αλλά και το προσφυγικό ζήτημα.
Τα κείμενα αναφέρονται σε μια σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και επίκαιρες μελέτες
περίπτωσης: από τα βιομηχανικά κτίρια της οδού Πειραιώς και την αργυροχρυσοχοΐα στο
Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, στο σταθμό μετρό «Βενιζέλου» στη Θεσσαλονίκη και τα
υφασματάδικα του Ανατολικού Λονδίνου· από την εγκατάσταση προσφύγων στη Λέσβο, στις
ανεμογεννήτριες στα Άγραφα και την Τήνο· από το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου,
στο Ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά και στην τουριστική διαχείριση της παλιάς
πόλης της Κέρκυρας.
Το e-book είναι διαθέσιμο εδώ:
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/youngplanners/2020-yp

