Κυρίες, Κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τιμά ιδιαίτερα που βρίσκομαι απόψε μαζί σας και μου δίνεται ο λόγος, με την ευκαιρία
της παρουσίασης του Κοινωνικού Άτλαντα των Αθηνών, στον οποίο συμμετέχει και η
Γαλλική σχολή Αθηνών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, με πρωτοβουλία του Θωμά
Μαλούτα και του Σταύρου Σπιρέλη και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ η
Γαλλική σχολή συμμετέχει σ΄αυτό, σαν νέος συνεργάτης, από το 2016.
Μπορεί να φαίνεται περίεργο που μία Σχολή, που είναι κυρίως γνωστή για το αρχαιολογικό
της έργο, συνεργάζεται σ’ αυτή την έρευνα που αφορά τη σύγχρονη Αθήνα.
Τρεις είναι οι λόγοι που εξηγούν αυτή τη συνεργασία :
- Κατ’ αρχήν, το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη Αθήνα είναι μία παλιά γαλλική παράδοση που
αποδεικνύεται από μελέτες όπως του de Guy Burgel ή του Michel Sivignon στον τομέα της
Ανθρωπιστικής και Κοινωνικής Γεωγραφίας, του François Loyer στην Αρχιτεκτονική, ή αν
πάμε ακόμη πιο παλία, από τα βιβλία του Octave Merlier ή του Matton για την ελληνική
πρωτεύουσα.
- Έπειτα, η Γαλλική σχολή Αθηνών έδειξε από την αρχή ενδιαφέρον για την Αθήνα και ο
Émile Burnouf, διευθυντής την περίοδο 1867-1875, εκπόνησε το 1871 μία πολύ λίγο γνωστή
κάτοψη της αρχαίας και της σύγχρονης Αθήνας. Επίσης, με την απόφασή του να
κατασκευάσει την έδρα της Σχολής στη νέα συνοικία της Νεάπολης, ο Burnouf συνέβαλε
στην αστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας πέρα από τα όρια της αρχαίας πόλης. Σήμερα, το
κτίριο αυτό είναι ένα κηρυγμένο ιστορικό μνημείο, και η Σχολή είναι ένα κομμάτι της
ιστορίας της Αθήνας.
- Τέλος, η Σχολή στα πλαίσια του Τμήματος των νεότερων και σύγχρονων ερευνών της,
διεξάγει, εδώ και πολλά χρόνια, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που τιτλοφορείται « Αστικό
παρατηρητήριο : οι συνέπειες της κρίσης». Το πρόγραμμα αυτὀ αφορά πολλές πτυχές της
πρόσφατης εξέλιξης της πόλης και έρχεται να συμπληρώσει τον Κοινωνικό και Οικονομικό
Άτλαντα, που δημοσιεύτηκε το 2000. Την ευθύνη του έχει η Ιρις Πολύζου, επιστημονικό
μέλος της Σχολής η οποία είναι και ο συνδετικός κρίκος με τον Άτλαντα. Στα πλαίσια του
Κοινωνικού Άτλαντα των Αθηνών, ο οποίος συγκεντρώνει μελέτες νέων ερευνητών καθώς
και άρθρα καθιερωμένων ερευνητών, η Γαλλική σχολή έχει αναλάβει τη γαλλική
μετάφραση των λημμάτων (στα οποία θα υπάρχει πρόσβαση από την άνοιξη του 2017,
μέσω του ιστότοπου του Κοινωνικού Άτλαντα των Αθηνών) και θα βοηθήσει στην ανάπτυξή
του σαν επιστημονικός συνεργάτης. Η Σχολή είναι ευτυχής που με αυτό τον τρόπο
υποστηρίζει τους νέους ερευνητές των κοινωνικών επιστημών, και ταυτόχρονα συμβάλλει
στην καλύτερη γνώση της σύγχρονης Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

