
Η κοινωνική γεωγραφία της πόλης σε ένα site.

27.06.16

18:00 - 20:00 
στέγη ιδρύματος ωνάση
μικρή σκηνή



Χαιρετισμοί

Έφη Τσιότσιου
- Γενική Δευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση
 
Μάρα Νικολαΐδη
- Καθηγήτρια και Πρύτανις Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Alexandre Farnoux
- Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
 

Ομιλίες / Ενότητα Α: «Παρουσίαση του Άτλαντα»
 
Θωμάς Μαλούτας
- Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου,  
  Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, επιμελητής του Άτλαντα
 
Σταύρος Σπυρέλλης
- Δρ. Γεωγράφος, Πανεπιστήμιο Paris-7 Diderot, επιμελητής του Άτλαντα
 

Ομιλίες / Ενότητα Β: «Θεματικοί Άτλαντες κ αι Χάρτες»
 
Michel Sivignon
- Επίτιμος Καθηγητής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre,
   τέως Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 
Ηλίας Νικολακόπουλος
- Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος
  Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό
 
Συντονιστής:
Νίκος Σουλιώτης
- Κοινωνιολόγος - ερευνητής ΕΚΚΕ

Athens social atlas Πρόγραμμα

Η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα 
που δημιουργήθηκε με στόχο 
την ανάδειξη και καταγραφή της 
κοινωνικής γεωγραφίας της Αθήνας, 
το www.athenssocialatlas.gr, 
παρουσιάζεται επίσημα στο κοινό 
σήμερα, στη Μικρή Σκηνή της 
Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.
15 θεματικές κατηγορίες, 61 άρθρα, 
74 συγγραφείς-επιστήμονες 
επιχειρούν μια δυναμική προσέγγιση 
για την κοινωνική συγκρότηση
της πρωτεύουσας, συνθέτοντας
ένα σπάνιο και πολύτιμο ερευνητικό 
εργαλείο.

Ο Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας 
έχει ως στόχο την προβολή και 
κριτική συζήτηση θεμάτων που 
αφορούν στην κοινωνική γεωγραφία 
της, μέσα από πολλαπλές οπτικές 
γωνίες. Περιλαμβάνει κείμενα και 
υλικό που αφορούν στην ιστορική 
συγκρότηση της πόλης από τον 
19ο αιώνα, την κοινωνική της 
διαστρωμάτωση, τη διοίκησή της, 
τον διεθνή οικονομικό της ρόλο, 
τον πολιτισμό, τις μεταναστευτικές 
ομάδες, τις πρακτικές στέγασης,

τις καθημερινές μετακινήσεις
των κατοίκων της, αλλά και θέματα 
επικεντρωμένα σε συγκεκριμένες 
γειτονιές όπως η Ομόνοια, τα 
Αναφιώτικα και η Κυψέλη.

Ο Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας 
είναι ο πρώτος άτλαντας που, 
αφενός, επικεντρώνεται σε μια πόλη 
και, αφετέρου, είναι εξ’ ολοκλήρου 
ψηφιακός και διαδικτυακός, γεγονός 
που επιτρέπει τη διαρκή του 
ανανέωση και επικαιροποίηση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η 
πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει 
επίσης έναν τόπο ανοικτής 
συζήτησης, που δεν θα απευθύνεται 
σε αυστηρά επιστημονικό κοινό.
Το έργο υλοποιήθηκε με την  
υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.
 
athenssocialatlas.gr | onassis.org



χορηγοί επικοινωνίας:

με την υποστήριξη:


