ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Μαρία Μαντουβάλου, Ντίνα Βαΐου

Η απόφαση για ένα αφιέρωμα των Γεωγραφιών στη Μαρία Μαυρίδου
(1941-2019), επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Πολεοδομίας και
Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, ήταν, κατ’ αρχάς θα
λέγαμε, αυθόρμητη απόκριση στην ανάγκη καταγραφής γόνιμων
εμπειριών από μια κοινή πορεία δεκαετιών, επικεντρωμένη
θεωρητικά και επαγγελματικά στα ζητήματα της πόλης. Για τις
υπογράφουσες, που αναλάβαμε την επιμέλεια του αφιερώματος,
όπως και για πολλούς άλλους και άλλες, η επεξεργασία των
κειμένων συνοδεύτηκε από την αίσθηση αμηχανίας και
μπλοκαρίσματος που προκαλείται όταν βιώματα και συναισθήματα
καλούνται να καταγραφούν και, εκ των πραγμάτων, να μετατραπούν
σε ψηφίδες ιστορίας

Ολόκληρο το άρθρο όπως και τα υπόλοιπα άρθρα του αφιερώματος
μπορείτε να τα διαβάσετε κατεβάζοντας το pdf πατώντας εδώΛήψη
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Φερενίκη Βαταβάλη, Λουκάς Τριάντης

ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Θεοδόσης Ησαΐας

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: MΙΑ ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Μάχη Καραλή και Αγνή Παπαϊωάννου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

ΜΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Κωνσταντίνος Μωραΐτης

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου

«AΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ» ΕΝΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ
ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ειρήνη Μίχα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Καλλισθένη Αβδελίδη

ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ
Δημήτρης Ιωάννου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Σαλώμη Χατζηβασιλείου

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΙΛΗ
Άννα και Γιώργος Σαρηγιάννης

ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΟΥ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ:
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ
ΝΤΕΪΒΙΝΤ
ΧΑΡΒΕΪ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ιστορικό
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας, στη συνεδρία
82/31.01.19, έπειτα από σχετική πρόταση του προέδρου και
καθηγητών του Τμήματος, ενέκρινε την απονομή του τίτλου του
επίτιμου διδάκτορα στον Ντέιβιντ Χάρβεϊ (David Harvey),
διακεκριμένο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο CUNY, στη Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ. Η εκδήλωση έγινε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου στις 18 Απρίλη 2019. Μετά την εκδήλωση
οργανώθηκε μικρή δεξίωση προς τιμή του καθηγητή Χάρβεϊ.

Ολόκληρο το ιστορικό, το ψήφισμα του Τμήματος Γεωγραφίας, τον
Έπαινο, του Κωστή Χατζημιχάλη καθώς και την ομιλία του
διακεκριμένου καθηγητή Ντεϊβιντ Χάρβεϊ στην τελετή αναγόρευσής
του σε επίτιμο διδάκτορα μπορείτε να τα διαβάσετε κατεβάζοντας
το pdf πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί

Ο David Harvey Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωγραφίας του
Χαροκόπειου ΠανεπιστημίουΛήψη

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ:
«ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΙ / ΑΥΤΕΣ»
ΣΤΗ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πέννυ – Παναγιώτα Κουτρολίκου

Περίληψη
Θεωρώντας ότι ο στιγματισμός αποτελεί μια διαδικασία
εδραιωμένη σε σχέσεις εξουσίας, διαφοράς και σε συγκεκριμένα
ιστορικο-πολιτικά πλαίσια, το άρθρο αυτό διερευνά το πώς ο
χωρο-κοινωνικός στιγματισμός έχει χρησιμοποιηθεί από δρώντα
υποκείμενα στο πλαίσιο του ευρύτερου στιγματισμού κοινωνικών
ομάδων στην Αθήνα από το 2007 έως και το 2013.
Εστιάζει και αναλύει τις τακτικές χρησιμοποίησης του χωροκοινωνικού στίγματος ως πρακτικής συσπείρωσης και
κινητοποίησης συγκεκριμένων ομάδων στη γειτονιά του Αγίου
Παντελεήμονα Αθηνών. Μέσω της εστίασής του στη συγκεκριμένη
γειτονιά, προσπαθεί να αναδείξει ότι στην περίπτωση αυτή ο
χωρο-κοινωνικός στιγματισμός χρησιμοποιήθηκε –συνειδητά ή μη–
εργαλειακά και προωθήθηκε μέσω λόγων και πολιτικών (πολλές από
αυτές με συγκινησιακή στόχευση) που βασίστηκαν σε έννοιες όπως

η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η χωρο-χρονική συνέχεια με ένα
(καλύτερο) παρελθόν, η «εισβολή από εχθρούς» και η
«κοινοτυπία» της πιθανής απειλής.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο.
Λήψη

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ
ΔΕΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΝΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Απόστολος Παπαγιαννάκης, Χρύσα Παγούνη

Περίληψη
Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με την παράλληλη προώθηση
και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οφείλει να
αποτελέσει στρατηγικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής
σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Στη μεταβατική περίοδο, ο

λιγνίτης, ως το μόνο εγχώριο καύσιμο βάσης, θα μπορούσε να
συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια
και επάρκεια της χώρας, με την προϋπόθεση περιορισμού των
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες
που προσφέρουν τα συστήματα αγωγών μεταφοράς άνθρακα με στόχο
την εκμετάλλευση των λιγνιτικών αποθεμάτων της Βορείου Ελλάδας
για την τροφοδότηση και τη χρονική επέκταση λειτουργίας των
ατμοηλεκτρικών σταθμών Πτολεμαΐδας. Τα ευρήματα της
αναγνωριστικής διερεύνησης αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα, τις
αντιφάσεις και τις προκλήσεις στη χάραξη μιας εθνικής
ενεργειακής στρατηγικής.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο. Λήψη

ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ευάγγελος Παυλής

Περίληψη
H Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ποικίλα προβλήματα διαχείρισης του
τοπίου, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια/καταστροφή του τόσο ως
χώρου κατοικίας, ζωής και ταυτότητας όσο και ως κοινού πόρου
βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και σημαντικό κομμάτι της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
διερευνήσει και να συζητήσει τις επιπτώσεις στο τοπίο από μια
τυπική επένδυση της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και
συγκεκριμένα από τη δημιουργία/εγκατάσταση ενός Σταθμού Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας κοντά στον οικισμό του Αφάλωνα της Λέσβου.
Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η ανάγκη α)
βελτιστοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής του κοινού και της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις τέτοιων έργων, β)
επαναπροσέγγισης του τρόπου που αδειοδοτούνται οι Σταθμοί
Βάσης για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γ) εφαρμογής
ολοκληρωμένης και μακρόπνοης στρατηγικής διαχείρισης των
τηλεπικοινωνιακών αναγκών κάθε τόπου.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο. Λήψη

Η Μαρία Παρταλίδου και οι
Μαρία Μαυρίδου και Μαρία
Μαντουβάλου αναλαμβάνουν τις
βιβλιοκρισίες του τεύχους 35
Η Μαρία Παρταλίδου γράφει για το βιβλίο: A. Kalfagianni and
Skordili, S. (eds.) (2019) Localizing Global Food.
Short Food Supply Chains as responses to Agri-food System

Challenges, London and New York: Routledge

Η Μαρία Μαυρίδου και η Μαρία Μαντουβάλου γράφουν για το
βιβλίο: Bαταβάλη Φερενίκη, Χατζηκωνσταντίνου
Ευαγγελία (2018), Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην
Αθήνα της κρίσης. Τρία κείμενα και έξι ιστορίες
πολυκατοικιών, Αθήνα : Angelus Novus

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ενότητα κατεβάστε το pdf
πατώντας τον σύνδεσμο.
Λήψη

«Μικρά,
ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Η
χωρική τους διάσταση και η
συμβολή τους στη δημιουργική
οικονομία της πόλης» και
«Χωρικές εκφράσεις του φόβου:
Το παράδειγμα της Morelia στο
Μεξικό»
Γιάννης Περδίκης
Μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Η χωρική τους
διάσταση και η συμβολή τους στη δημιουργική οικονομία της

πόλης

Ιωάννα Πρωτοπαπαδάκη
Χωρικές εκφράσεις του φόβου: Το παράδειγμα της Morelia στο
Μεξικό

Για να διαβάσετε ολόκληρα τα άρθρα κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο. Λήψη

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ στο
ΤΕΥΧΟΣ 35
Σεραφείμ Πούλος, Βασίλειος Κοτίνας, Οι θάλασσες γύρω από την
Ελλάδα: Γεωγραφία και ονοματολογία

Νικολίνα Μυωφά, Η κοινωνική κατοικία στην Αθήνα. Μελέτη των
προσφυγικών συνοικισμών Δουργουτίου και Ταύρου από το 1922 έως
σήμερα

Διονύσιος Τζανετάτος, Η βιώσιμη κινητικότητα στη
νεοφιλελεύθερη πόλη – Η περίπτωση της μητροπολιτικής περιοχής
της πόλης του Μεξικού

Για να διαβάσετε τις έρευνες κατεβάστε το pdf πατώντας τον
σύνδεσμο. Λήψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΩΝ
“REGIONAL
CONFERENCE
ON
GEOMORPHOLOGY ATHENS 2019 –
GEOMORPHOLOGY OF CLIMATICALLY
AND ΤECTONICALLY SENSITIVE
AREAS”
ΑΘΗΝΑ,
19-21
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ευθύμιος Καρύμπαλης

Από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το
Διεθνές Περιφερειακό Συνέδριο “Regional Conference on
Geomorphology Athens 2019” της Διεθνούς Ένωσης Γεωμορφολόγων
(International Association of Geomorphologists – IAG).

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο. Λήψη

ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
Άννα Λάμπρου, Αλεξάνδρα Μούργου

Περίληψη
Στο άρθρο προσεγγίζεται η διαδικασία συγκρότησης της
προσφυγικής Νέας Κοκκινιάς μέσα από τις χωρικές και κοινωνικές
διεργασίες που συνέβησαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην
Ελλάδα. Περιγράφεται η δημιουργία των γειτονιών της, σε
συνδυασμό με την αναγνώριση των διαφόρων προσφυγικών
ταυτοτήτων που διαπλέκονται στον τόπο. Σ’ αυτόν αποτυπώνονται
οι πράξεις μνήμης της καθημερινής ζωής, η κοινωνική συγκρότηση
σε εργατική βάση, η σταδιακή άνθιση της λαϊκής αστικής
μουσικής ως κυρίαρχης όψης του λαϊκού πολιτισμού. Επιχειρώντας
να αναγνωρίσουμε την γεωγραφία της Νέας Κοκκινιάς παραθέτουμε
αποσπάσματα από βιογραφικές – αφηγηματικές συνεντεύξεις και
καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν στην ευρύτερη
περιοχή. Πρόκειται για τον συνδυασμό ιστοριών μετανάστευσης
μικρασιατών προσφύγων και εσωτερικών μεταναστών, όπου
περιγράφονται η φυγή, ο ερχομός, η πρώτη κατοίκηση, τα δίκτυα,
το πώς έβλεπαν τους «άλλους», αλλά και πώς τους έβλεπαν οι
«άλλοι».

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κατεβάστε το pdf πατώντας
τον σύνδεσμο.Λήψη

