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Αντέξαμε 20 τεύχη!
Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
ι ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ γιορτάζουν ένα ευχάριστο γεγονός έπειτα από μια συνεχή
εκδοτική παρουσία 11 χρόνων. Τα πρώτα 16 τεύχη ήταν σε συνεργασία με
τις εκδόσεις Εξάντας τις οποίες ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα την κυρία Μάγδα
Κοτζιά, και από το τεύχος 17 συνεχίζουμε με τις εκδόσεις Νήσος, με την κυρία
Πόλα Καπόλα την οποία επίσης ευχαριστούμε. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης
στην ακούραστη γραμματέα του περιοδικού κυρία Ζωή Φουλίδη, η οποία, ανάμεσα στα τόσα που τρέχει, φροντίζει με μεγάλη επάρκεια την καθημερινότητα
του περιοδικού. Σημαντική, τέλος, είναι η υποστήριξη που έχουμε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Γεωγραφίας που φιλοξενούν τη Γραμματεία
του περιοδικού.
Αντέξαμε 20 τεύχη σε συγκυρίες περισσότερο ευνοϊκές από τις σημερινές,
έχοντας την ορμή και το κέφι μιας ομάδας που αρχίζει κάτι καινούργιο. Σήμερα
οι συνθήκες είναι δραματικά διαφορετικές και αναπαράγουν ανυπέρβλητες δυσκολίες σε εκδοτικά εγχειρήματα όπως το δικό μας. Από το κόστος του περιοδικού και τα περιορισμένα οικονομικά των αναγνωστών μέχρι το κέφι για να γράψεις κάτι όταν τόσα συμβαίνουν γύρω σου, όλα είναι διαφορετικά από το 2001
που ξεκινήσαμε. Συνεχίσουμε λοιπόν και από το 21ο τεύχος θα ανανεώσουμε τη
Συντακτική Επιτροπή και τους Συνεργάτες και θα επιχειρήσουμε ανοίγματα σε
νέες θεματολογίες και σε νεότερους ερευνητές/ριες, διατηρώντας όμως τον πλουραλισμό ως προς τα θέματα και την κριτική σκοπιά ως προς την προσέγγιση, αποφεύγοντας τις θετικιστικές και τις πολύ τεχνικές προσεγγίσεις. Στο πρώτο τεύχος,
στο Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής, γράφαμε:

Ο

«Οι Γεωγραφίες είναι προϊόν μιας συνεργασίας φίλων που έχει αρχίσει με διάφορες μορφές από το 1981. Αντίθετα προς τους νόμους της αγοράς, δεν έρχεται να καλύψει μια υφιστάμενη ζήτηση, αλλά να συμβάλει στη δημιουργία μιας κριτικής
επιστημονικής συζήτησης για τα θέματα χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς… Γιατί
όμως Γεωγραφίες; Ο προβληματισμός για το χώρο και τον τόπο είναι ήδη κατακερματισμένος και ενίοτε υπερ-ειδικευμένος ανάμεσα σε πολεοδόμους, χωροτάκτες, γεωλόγους, τοπογράφους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγους,
χαρτογράφους κ.ά. Έχει χαθεί η ενότητα του χώρου, ενώ σπάνια αναζητείται η
σχέση της υλικής, φυσικής βάσης με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες.
Η γεωγραφία, ως επιστήμη του χώρου, έχει τα εργαλεία και τις μεθόδους να συνθέσει τις επιμέρους προβληματικές αν βασιστεί σε έναν πλουραλισμό, αν δεν είναι
Η Γεωγραφία αλλά Γεωγραφίες. Αν δηλαδή επιτρέψει τις πολλαπλές κριτικές προσεγγίσεις, χωρίς τους ντεντερμινισμούς και τις τεχνοκρατικές απλουστεύσεις του
παρελθόντος. Αυτή την προσέγγιση προτίθεται να προωθήσει το περιοδικό και
προσκαλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του σε αναζήτηση
μιας (όχι μάταιης, πιστεύουμε) νέας συλλογικότητας».
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Αυτά γράφαμε τότε. Επιδιώκαμε παράλληλα να στηρίξουμε την υπόθεση
της γεωγραφίας στην Ελλάδα και τη λειτουργία των δυο νέων πανεπιστημιακών
τμημάτων, δημιουργώντας ένα χώρο διαλόγου. Αν πετύχαμε στις επιδιώξεις μας
το αποτιμούν κάθε τόσο οι αναγνώστες/συνεργάτες και οι αναγνώστριες/συνεργάτιδες του περιοδικού. Κάποιοι και κάποιες από αυτούς/ες είχαν την καλοσύνη
να μας στείλουν τα σχόλιά τους που δημοσιεύονται στη συνέχεια. Τους και τις
ευχαριστούμε.
Το 20ό τεύχος δίνει ευκαιρία για έναν μικρό απολογισμό και σκέψεις για το
πώς συνεχίζουμε. Σε όλα τα τεύχη έχει διατηρηθεί η οργάνωση σε έξι θεματικές
ενότητες: Γεω-επικαιρότητες, με δυο σχόλια σε θέματα συγκυρίας σχετικά με τη
γεωγραφία, Επιστημονικά Άρθρα, όπου δημοσιεύονται εκτενείς εργασίες σε διαφορετικές θεματικές περιοχές μετά από κρίση δύο ή περισσοτέρων κριτών, Επιστημονικές Συναντήσεις και Αντιπαραθέσεις, στις οποίες δημοσιεύονται σύντομες
περιγραφές συνεδρίων και σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων, Παρουσιάσεις Ερευνών και Διατριβών, Βήμα των Φοιτητών, όπου δημοσιεύονται εργασίες κυρίως πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών, και Βιβλιοκριτικές. Πιστεύουμε ότι οι ενότητες αυτές είναι και στο μέλλον χρήσιμες, γιατί δίνουν μια ευελιξία στη διάταξη της ύλης, και σκοπεύουμε να τις διατηρήσουμε.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται αναλυτικά μέχρι το τεύχος 20 ο
αριθμός των εργασιών ανά ενότητα, εκτός από τις Γεω-επικαιρότητες που είναι
σταθερά δύο ανά τεύχος. Από τον πίνακα φαίνεται ότι συνολικά έχουν δημοσιευτεί 127 επιστημονικά άρθρα που κάλυψαν τους περισσότερους κλάδους της γεωγραφίας, 45 επιστημονικές συναντήσεις και αντιπαραθέσεις, κυρίως περιγραφές
συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 47 παρουσιάσεις Ερευνών και Διατριβών, 36 φοιτητικές εργασίες και 40 βιβλιοκριτικές. Συνολικά συνεργάστηκαν
490 επιστήμονες από τους οποίους 32% είναι γυναίκες, στην πλειοψηφία τους
από την Ελλάδα. Έχουν απορριφθεί έπειτα από κρίση ή οι συγγραφείς δεν επανήλθαν με διορθώσεις 42 επιστημονικά άρθρα (33,3% των δημοσιευμένων) και
έχουν επιστραφεί χωρίς κρίση λόγω αντικειμένου ξένου προς τη θεματολογία του
περιοδικού 14 άρθρα και φοιτητικές εργασίες.
Από τα 20 τεύχη, τα 6 ήταν αφιερώματα, εκτεταμένα ή περιορισμένα. Το
τεύχος 2/2001 περιείχε αφιέρωμα στη «Γεωγραφική Εκπαίδευση» σε επιμέλεια
Κωστή Χατζημιχάλη. Το 5/2003 για την «Ήπειρο» σε επιμέλεια Στάθη Δαμιανάκου. Το 7/2004 για την «Αθήνα 2004: στα μονοπάτια της παγκοσμιοποίησης», σε
επιμέλεια Ντίνας Βαίου, Μαρίας Μαντουβάλου και Μαρίας Μαυρίδου. Το
12/2006 για τη «Θεσσαλονίκη: Μητρόπολη και Περιαστικότητα» σε επιμέλεια
Μύρωνα Μυρίδη. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα προέκυψε από τις εισηγήσεις του
1ου Συνεδρίου των Γεωγραφιών που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 21-23 Οκτωβρίου 2005, με 50 ανακοινώσεις σε 8 θεματικές ενότητες και προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή του UCLA Edward Soja. Το 13/2007 είχε αφιέρωμα για «Μετανάστευση και Αστικός Χώρος: Επίπεδα και Πρακτικές Ένταξης», σε επιμέλεια
Ντίνας Βαίου και Απόστολου Παπαδόπουλου. Επίσης έχουν γίνει σύντομα αφιερώματα στον David Harvey (10/2005), με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην
Αθήνα, και στον Emile Kolodny (18/2011), καθώς και συνεντεύξεις με την Doreen
Massey (1/2001), τον Guy Burgel (11/2006) και τον David Harvey (19/2012).
Παίρνουμε σοβαρά υπόψη τις απόψεις εκείνων των συναδέλφων που ζητούν περισσότερα αφιερώματα και τους/τις καλούμε να κάνουν σχετικές προτάσεις.
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Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις Γεω-επικαιρότητες γιατί είναι ίσως η πιο
άμεση παρέμβαση του περιοδικού, δεδομένου ότι η ΣΕ αποφασίζει ποιο θέμα πρέπει να σχολιαστεί και επιλέγει τους συναδέλφους/σες γι’ αυτό. Στα θέματα που
σχολιάστηκαν περιλαμβάνονται: το πρόβλημα της λειψυδρίας και της διαχείρισης των νερών, τα αυθαίρετα, το άρθρο 24 του Συντάγματος, τα «ακραία» καιρικά
φαινόμενα και οι κατολισθήσεις, ο πόλεμος στο Ιράκ, η υπεράσπιση του δημόσιου
χώρου από τις καταπατήσεις, η υποθαλάσσια κυκλοφοριακή αρτηρία στη Θεσσαλονίκη, οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, οι αστικές εξεγέρσεις στα περίχωρα
του Παρισιού και στην Αθήνα, ο Ελαιώνας της Αθήνας, τα ειδικά χωροταξικά, η
κλιματική αλλαγή, η διεθνική μετανάστευση σε σχέση με τα κέντρα κράτησης
μεταναστών, κ.ά.
20 τεύχη λοιπόν, με 20 θαυμάσια εξώφυλλα με ειδική επιμέλεια του Μύρωνα Μυρίδη. Τα σχόλια και οι ιδέες/προτάσεις των φίλων που ακολουθούν –
τους ευχαριστούμε ακόμη μια φορά– θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης της
νέας ΣΕ. Σπεύδουμε όμως να σημειώσουμε ότι σχεδιάζεται η ηλεκτρονική κυκλοφορία του περιοδικού με αντίστοιχη ιστοσελίδα, η οποία θα εμφανίζεται δύο
μήνες μετά την κυκλοφορία της έντυπης μορφής.
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KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Τα επιστημονικά άρθρα κρίνονται ανώνυμα από δυο κριτές. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τους κριτές του περιοδικού στα 20 πρώτα τεύχη, αρκετοί και αρκετές για περισσότερο από
δυο φορές. Τα μέλη της ΣΕ, τα οποία λειτούργησαν και αυτά ως κριτές και δεν αναφέρονται στον
κατάλογο, ευχαριστούν τους/τις συναδέλφους/ες για τη βοήθεια προς το περιοδικό.
Αγριαντώνη Χριστίνα
Αθανασίου Έυη
Αλεξανδρόπουλος Ι.Χ.
Ανδρικοπούλου Ελένη
Ανθοπούλου Θεοδοσία
Αρβανιτίδης Πασχάλης
Αυγερινού Κολώνια Σοφία
Βαβλιάκης Ελευθέριος
Βασενχόβεν Λουδοβίκος
Βεντούρα Λίνα
Βουβαλίδης Κων/νος
Γερολύμπου Αλεξάνδρα
Γήτας Ιωάννης
Γκιζελή Βίκα
Γούσιος Δημήτρης
Δέτσης Βασίλειος
Εμμανουήλ Δημήτριος
Ιακωβίδου Όλγα
Καλύβας Διονύσης
Καλογήρου Σταμάτης
Κανδύλης Γεώργιος
Καρακώστας Θεόδωρος
Καραμεσίνη Μαρία
Καρύμπαλης Ευθύμιος
Κασίμης Χαράλαμπος
Κατσαφάδος Πέτρος
Καυκαλάς Γρηγόρης
Καυκούλα Κυριακή
Κίζος Θανάσης
Κλαμπατσέα Ρένα
Κόλλια-Κουσουρή Βασιλική
Κοτζαμάνης Βύρων
Κουρλιούρος Ηλίας
Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
Κράλη Ευαγγελία
Κρητικός Γεώργιος

Κωνσταντακοπούλου Αγγελική
Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος
Λαδά Αναστασία
Λαζαρίδη Αικατερίνη
Λαμπριανίδης Λόης
Λαφαζάνη Θεοδώρα
Λαφαζάνη Όλγα
Λέκκας Σπυρίδων
Λεοντίδου Λίλα
Λεοντσίνη Μαρία
Λουλούδης Λεωνίδας
Λυμπεράκη Αντιγόνη
Μάζης Ιωάννης
Μαλούτας Θωμάς
Μαμάσης Νικόλαος
Μαρουκιάν Χαμπίκ
Μαυρίδου Μαρία
Μίχα Ειρήνη
Μοδινός Μιχαήλ
Μπαλαμπανίδης Δημήτριος
Μπαλαφούτης Χρήστος
Μπελαβίλας Νικόλαος
Μπεόπουλος Νικόλαος
Μπεριάτος Ηλίας
Μπριασούλη Ελένη
Μυρίδης Μύρων
Νάκος Βύρων
Παγώνης Θάνος
Παπαδόπουλος Απόστολος
Παπαναστασίου Δημήτρης
Παπαπέτρου-Ζαμάνη Αθηνά
Παπαταξιάρχης Ευθύμιος
Παπάς Πέτρος
Παρασχάκης Ιωάννης
Παρχαρίδης Ισαάκ
Πατιάς Πέτρος

Πατρίκιος Γεώργιος
Παυλόπουλος Κοσμάς
Πετράκης Μιχαήλ
Πετράκος Γιώργος
Πετροπούλου Κρίστη
Πλεξουσάκη Ευφροσύνη
Πογιατζή Ελευθερία
Πολύζος Σεραφείμ
Πούλος Σεραφείμ
Πρεβελάκης Γιώργος
Ροβολής Αντώνιος
Σαγιάς Ίων
Σακέλλης Ιωάννης
Σαπουντζάκη Καλλιόπη
Σιατίτσα Δήμητρα
Σκορδίλη Σοφία
Σουλακέλλης Νικόλαος
Σπιλάνης Ιωάννης
Σταθάκης Γιώργος
Σταματόπουλος Λεωνίδας
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Στρατηγάκη Μαρία
Συλλαίος Νικόλαος
Τραγάκη Αλεξάνδρα
Τσάρτας Πάρις
Τζιμόπουλος Χρήστος
Φιλιππακοπούλου Βασιλική
Φιλιππίδης Δημήτρης
Φουμέλης Μιχαήλ
Φουντούλης Ιωάννης
Χαϊδοπούλου-Βρυχέα Μαρία
Χαλκιάς Χρίστος
Χριστοδούλου Χάρις
Ψιλοβίκος Αντώνης

