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Χριστίνα Νικολακοπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

'Δημιουργική Πόλη'

,

Οι σύγχρονες συνθήκες που επέφερε η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, έχουν οδηγήσει

τις πόλεις στην ανάγκη αναβάθμισης της θέσης τους στην αστική ιεραρχία. ι-ι

δημιουργικότητα, στενά συνδεδεμένη με τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού,

έρχεται να λειτουργήσει ως εργαλείο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σύγχρονων

αστικών τοπίων, Το εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού της δημιουργικής πόλης θα

καταφέρει να ανταποκριθεί στη σημερινή 'κρίση ταυτότητας' των πόλεων;

Οι κοινωνίες πλέον, επενδύουν στη γνώση, την καινοτομία και τον πολιτισμό ενώ γίνονται

χώροι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικής ενασχόλησης, Το ταλέντο καλλιεργείται και

οι τοπικοί φορείς δίνουν κίνητρα ενεργοποίησης στους πολίτες για να συμμετέχουν στα

κοινά. Ως βασικός πυρήνας της πόλης, τα δημιουργικά άτομα, υιοθετούν αξίες ανοχής προς

τη διαφορετικότητα και διαμορφώνουν αναβαθμισμένα και καινοτόμα περιβάλλοντα

(creative milieu) για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι ελληνικές πόλεις διαθέτουν άραγε χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν δημιουργικούς

τόπους; Οι διεθνείς πρακτικές ίσως, μπορούν να προσφέρουν κάποιες απαντήσεις και να

διευρύνουν τις προοπτικές για τα ελληνικά αστικά κέντρα.

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική πόλη, δημιουργικότητα, δημιουργικές βιομηχανίες,

πολιτισμός



Χρισιίνα Νικολακοποίιλου

ABSTRACT

'Δημιουργική Πόλη'

The modem conditions brought by economic globalization, have led cities ίη need of

ρosition upgrade ίη the urban hierarchy. Creativity, closely related to the urban pIanning,

functions as an upgrading and modemization ιοοl of contemporary urban landscapes. Will

the urban planning ιοοl be able to respond to the cuπent 'identity crisis' of cities?

Societies are now investing ίη knowledge, innovation and culture. What is more, they

become places of free expression and creatiνe engagement. Talent is grown and l0cal

agencies proνide incentiνes ιο citizens, ίη order to be activated and participate ίη politics.

Being the city's main core, creatiνe people adopt νalues of tolerance for diνersities and

form "creatiνe milieu" ίη order ιο meet their needs.

Do Greek cities pocess the qualities to be characterized as creative sites? International

practices could giνe some answers and broaden the outlook of Greek cities.

Keywords: creative city, creativity, creative ίndustήes, culture
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΕισαΥωΥιi

Όπως προκύπτει από τις εξελισσόμενες ανάγκες των κατοίκων, ο αστικός χώρος συνεχώς

αλλάζει. Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του δημιουργούν νέα εργαλεία πολεοδομικού

σχεδιασμού που προσπαθούν να επιτύχουν ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους κατοίκους και

οικονομική ανάπτυξη για την πόλη.

Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία θέτει νέους όρους στην αστική βιωσιμότητα.

Το κλίμα, οι μεταφορές και οι αποστάσεις από άλλους οικισμούς παύουν να είναι οι κύριοι

παράγοντες που διαμορφώνουν τις πόλεις και δίνουν τη θέση τους στη γνώση και τις

καινοτόμες διαδικασίες που πραγματοποιούνται. Οι πόλεις ωθούνται πλέον, σε μια συνεχή

αναζήτηση εναλλακτικών μέσων για τη βελτίωση του αστικού χώρου, την οργάνωση και

τη διεθνή προβολή τους, με τελικό στόχο την αναβάθμισή τους στην αστική ιεραρχία.

Αλλά ποιά πόλη εμφανίζεται ως η ιδανικότερη για τους σύγχρονους κατοίκους; Η

'δημιουργική πόλη' συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία θα την κάνουν να το επιτύχει;

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της σχέσης της έννοιας της

δημιουργικότητας με τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού και η χρησιμότητά της

ως εργαλείο στη χάραξη πολιτικών. Η διερεύνηση αυτή, βασιζόμενη σε θεωρητικό

υπόβαθρο και σε έρευνα πεδίου, προσπαθεί να αναλύσει την έwοια της δημιουργικότητας

και να επιδείξει τη σημασία της στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας πόλης, κυρίως στο

ελληνικό πεδίο όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια προσπάθεια.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η στροφή προς τις νέες ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετεί

η πόλη, σύμφωνα με τους όρους της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και την 'κρίση

ταυτότητας' που τη χαρακτηρίζει. Η δημιουργική πόλη έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις

ανάγκες και τεκμηριώνεται ο λόγος της θεώρησής της ως βασικού αρωγού στην αστική

ανάπτυξη. Ο πυρήνας της είναι τα δημιουργικά άτομα και επηρεάζουν άμεσα το όραμα της

πόλης, εκφράζοντας 'ελεύθερα' τις απόψεις τους και συνιστώντας ένα δημιουργικό

περιβάλλον.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα παραδείγματα της Μελβούρνης και της Βιέννης, οι

οποίες στρέφονται προς το εργαλείο της δημιουργικής πόλης. Στον αστικό τους ιστό
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Χριστίνα Νικολακοιtούλου Εισαγωγή

αναπτύσσονται χωρικοί θύλακες (c!usters), οργανώνοντας πολιτιστικές περιοχές διεθνούς

φήμης, ενώ συνδυάζουν τη διατηρημένη κληρονομιά τους με τον καινοτόμο σχεδιασμό.

Αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των

τριών ελληνικών πόλεων που επιλέχτηκαν ως μελέτες περίπτωσης (Βόλο, Καβάλα και

Καλαμάτα), εστιασμένα σε αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν κάποιο δημιουργικό

χαρακτήρα. Πρόκειται για πόλεις που παρουσιάζουν παρόμοιο προφίλ διαθέτουν ίδιας

τάξης πληθυσμιακά μεγέθη και τα τελευταία χρόνια επιδεικνύουν ενδιαφέρον στις

πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέρχονται τόσο από

προηγούμενες εργασίες, όσο και από τον τοπικό τύπο.

Για την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου επιλέχθηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων με βάση

ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε ειδικούς που εργάζονται σε διάφορους φορείς της

κάθε πόλης. Τα άτομα που επιλέχθηκαν προέρχονται από θέσεις που σχετίζονται με την

πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης, τη διαμόρφωση του αστικού τοπίου και την

προβολή της πόλης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες, όπως η

αδιαφορία των ερωτώμενων και η έλλειψη ενημέρωσής τους σχετικά με νέα εργαλεία

σχεδιασμού. Σε αυτό το σημείο, παρουσιάζεται η γενικότερη άποψη που ισχύει για το

προφίλ της πόλης και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα για το βαθμό που τα

συγκεκριμένα αστικά κέντρα εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης της δημιουργικής

προσέγγισης και εισαγωγής της έwοιας της δημιουργικότητας στο σχεδιασμό.

Με υπόβαθρο τη θεωρητική ανάπτυξη των εwοιών, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την

έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε γίνεται μια πρόσθετη προσπάθεια καθορισμού των

βασικών κριτηρίων που καθιστούν μια πόλη δημιουργική. Παράλληλα, γνωρίζοντας ότι η

Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη καινοτομίας, παραθέτονται κάποιες προτάσεις,

ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι ελληνικές πόλεις, ανεξάρτητα

από το πληθυσμιακό τους μέγεθος, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
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Χριστίνα Νικολακοπούλου

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Θεωρητικό υπόβαθρο

1.1. Ανάγκη για νέο αστικό μοντέλο ανάπτυξης

Ένας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί και να περιλαμβάνει την ολότητα της έwοιας της

"πόλης" είναι αδύνατος. Η πόλη αποτελείται από το σύνολο ανθρωπογενών και μη

στοιχείων που την απαρτίζουν - οι άνθρωποι της. τα τοπία της. οι ροές στο εσωτερικό της ~

ό,τι μπορεί να συναποτελεί μια κοινωνία. Παλαιότερα, αν και αυτός ο χώρος καθόριζε μια

φυλετική ομοιογένεια ή μια οικονομικά αυτόνομη μονάδα. σήμερα αντιμετωπίζει νέες

προκλήσεις (Καλπακίδης. 2007). Σύμφωνα με το Charles Darwin, "δεν είναι το ισχυρότερο

από τα είδη που επιβιώνεΙ, ούτε το πιο έξυπνο που επιβιώνει. Είναι το πιο ευπροσάρμοστο

στην αλλαγή". ρητό που ταιριάζει απόλυτα σης πόλεις (Beekmans. 2009).

Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά ένα νέο αστικό μοντέλο για να καλύψει τις απαιτήσεις του

σχετικά με την ποιότητα του βιοτικού του επιπέδου. Πλέον η διοικητική αυτονομία, η

ενεργειακή αποδοτικότητα και ο συνδυασμός της τεχνολογικής προόδου με την οικονομική

και κοινωνική ζωή της πόλης δεν αποτελούν επαρκή χαρακτηριστικά για την ποιότητα που

αναζητούν οι κάτοικοι (Ιαχαρούλη. 20 Ι Ο). Σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται ο ορισμός - η

έwοια του 'βιώσιμου'. "Δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά μικρά χωριά για όλους, αλλά

μπορούμε να κάνουμε βιώσιμα τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα" αναφέρει ο Landry (2008),

χωρίς βέβαια, να σημαίνει ότι η σύγχρονη πόλη θα πρέπει να σχεδιαστεί παραμένοντας στα

στενά όρια του ορισμού αυτού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόσο η ικανοποίηση των

αναγκών της σημερινής γενιάς όσο και ο τρόπος αποφυγής της υποθήκευσης των αναγκών

των μελλοντικών γενεών (Καλπακίδης, 2007).

Α'λ/ά ποια είναι η πόλη που επιθυμούμε; Πώς θέλουμε να διαμορφωθεί αυτή; Θα

αντιληφθούμε ότι στόχος και στοίχημα όσων εμπλέκονται με την πολεοδομία. τη

χωροταξία και με τις άλλες συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων, είναι να πετύχουν το

ιδανικό. Ωστόσο. όσο καλές και να είναι οι πρώτες ύλες της (Jackson, 2007: 1), για την

ταυτότητα και την περαιτέρω εξέλιξη της. σημασία έχει ο άνθρωπος και τα ερεθίσματα

του. Η πόλη είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, ένα έμβιο ον . δεν είναι μόνο κτίρια. αλλά

οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά (Καλπακίδης, 2007).
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Το 1900, μόνο το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε στις πόλεις ενώ τώρα, για

πρώτη φορά στην ιστορία, ο μισός πληθυσμός της γης ζει σε αστικά κέντρα, Ο αστικός

πληθυσμός αυξάνεται σε ποσοστό ενός τετάρτου του εκατομμυρίου ανθρώπων ανά ημέρα

- κατά προσέγγιση ενός νέου Λονδίνου κάθε μήνα (Bloom και Κhanna, 2007), Είναι

γεγονός ότι πολλές από τις παγκόσμιες πόλεις αντιμετωπίζουν μια προκλητική περίοδο

μετάβασης, Οι παράγοντες που διαμόρφωναν κάποτε την ανάπτυξη των πόλεων - κλίμα,

μεταφορές, ποταμοί, εγγύτητα ακατέργαστων υλικών, αποστάσεις από άλλους οικισμούς

(Αραβαντινός, 1997: 31-33) - εμφανίζονται ως λιγότερο σχετικοί. Στη δύση, η

προστιθεμένη αξία στις πόλεις δημιουργείται λιγότερο μέσω αυτού που κατασκευάζεται

και περισσότερο μέσω της εφαρμογής νέας γνώσης στα προ'ίόντα, τις διαδικασίες και τις

υπηρεσίες (Landry, 2008), Σε κάθε περίπτωση. οι παλαιές προκλήσεις κάποιων κοινωνικών

και οικονομικών ανισοτήτων παραμένουν επίκαιρες, αλλά σήμερα. εμφανίζονται σε ένα

πολυπολιτισμικό υπόβαθρο που συμβάλλει στην ιδιαίτερη και διακριτή ταυτότητα των

πόλεων (Καλπακίδης, 2007).

1.2 Παγκόσμιες αστικές οικονομίες

Με το πέρασμα στον 200 αιώνα, η κοινωνία και ο χώρος σηματοδοτήθηκαν από την

οικονομική παγκοσμιοποίηση, τις νέες μετα-βιομηχανικές οικονομίες και τις νέες

τεχνολογίες. Η μετάβαση σε αυτή την οικονομική διεθνοποίηση επιφόρτισε τις πόλεις.

κυρίως του ευρωπα'ίκού χώρου με μια "κρίση ταυτότητας", Οι πόλεις γίνονται

ανταγωνιστικές και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. προβάλλοντας η κάθε μια τις

ιδιαιτερότητές της (Γοσποδίνη κ,ά,. 2007),

Η γνώση τώρα εμφανίζεται ως ο νέος παράγοντας παραγωγής και γίνεται το κλειδί στην

οικονομία: η βιομηχανία ευδοκιμεί στα κέντρα της έρευνας και της προηγμένης ανάπτυξης

και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια (Hal1, 1998: 292 . Flew, 2005: 345), Τόσο η κοινωνία της

πληροφορίας, όσο και η κοινωνία υψηλής κινητικότητας συνέβαλαν στην εμφάνιση

μεταναστατευτικών ρευμάτων και τη συνακόλουθη δημιουργία πολυεθνικών κοινωνιών,

αποδέχοντας τη «διαφοροποίηση}) (diversity) [Florida και Mellander, 2007) και την

«εξατομίκευση}) (individualization) των πολιτιστικών επιλογών του ατόμου (Γοσποδίνη,

2007: ΙΟΙ), Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα πόλεων οι οποίες αντιμετωπίζοντας το
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φόβο αλλοίωσής τους, λόγω της ευρωπαϊκής εξομοίωσης από τη διαδικασία συνοχής και

του ανερχόμενου πολυεθνικού χαρακτήρα τους, αντιδρούν μέσω εκδήλωσης ξενοφοβίας

και συντηρητισμού (Sandercock, 2003: 115-125· Γοσποδίνη κ.ά., 2007).

Η νέα διεθνοποιημένη ανταγωνιστική αγορά βασίζεται πλέον, στις υποκινούμενες

πρωτοβουλίες για οικονομική ανάπτυξη, με κυρίαρχο τον τομέα του πολιτισμού. Οι

πολιτιστικές δραστηριότητες αποκτούν όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο για τις

αστικές και περιφερειακές οικονομίες (Landry, 2006: 19-21). Η «πολιτιστική στροφή»

στον αστικό προγραμματισμό προβάλλεται ως σημαντική διάσταση των μελλοντικών

αστικών αλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αρχιτεκτονική κληρονομιά. ο καινοτόμος

σχεδιασμός και η πολιτισμική ταυτότητα εμφανίζονται ως εργαλεία μετασχηματισμού και

προβολής του χώρου για να προσελκύσουν νέο πληθυσμό (Γοσποδίνη και Μπεριάτος,

2006β: 170-171).

1.3 Η έννοια της Δημιουργικότητας

Η έwοια της «δημιουργικότητας» ταυτίζεται αρκετές φορές. υπό μια μονόπλευρη

θεώρηση, με τις τέχνες και τους καλλιτέχνες. Ωστόσο, αυτή αφορά ένα σύνολο

δραστηριοτήτων της οποίας τα όρια εκτείνονται σε όλο το πλαίσιο της ζωής μας

(Ντούσκας, 2008) και διαχέεται όταν κοινωνικοοικονομικοί και γεωγραφικοί παράγοντες

το επιτρέπουν (Salomone. 2008: 247). Τι σημαίνει όμως, η λέξη δημιουργικότητα; Θα

μπορούσε να οριστεί ως η διανοητική διαδικασία της γένεσης νέων ιδεών και εwοιών ή

νέων συσχετίσεων μεταξύ υπαρχουσών ιδεών ή εννοιών. Ένας εναλλακτικός ορισμός της

δημιουργικότητας είναι απλά. η διαδικασία του να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο (Cai

κ.ά., 2009: Ι) ή να διαχειρίζεσαι το "παλιό" (Γκόλτσιου και Κτενά, 2010: 13-14, 127).

Η δημιουργική προσέγγιση αποτελεί μια από τις τρεις προσεΥΥίσεις του πολιτιστικού

προγραμματισμού. Αναφερόμενη σε αυτές, η Λουκαίτου - Σιδέρη Α. (2006: 54-58), τονίζει

ότι η επιχειρηματική προσέγγιση έχει τα θεμέλιά της στην προσέλκυση οικονομικού

κεφαλαίου μέσω νέων επενδύσεων, ευνοώντας τη δημιουργία τόπων με πολιτιστικό

ενδιαφέρον που απευθύνονται σε εύπορους πολίτες και τουρίστες. Η προοδευτική

προσέγγιση. αντίθετα, μέσω της έντασης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις

υποβαθμισμένες γειτονιές, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών
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ανισοτήτων. Οσο αφορά τ/ δημιουργική προσέγγιση. αν και φέρει χαρακτηριστικά από τις

άλλες δύο. διαφοροποιείται σημαντικά (Καραχάλης. 2007). Σήμερα με την εύκολη

πρόσβαση στην πληροφορία, οι γνώσεις διευρύνονται και οι επιστ/μονικές δεξιότ/τές μας

καθίστανται ανεπαρκείς. Γίνεται επιτακτική η ανάγκη λοιπόν, να σταματήσει η στοχαστική

και αναλυτική θεώρηση των γεγονότων και να μετατραπεί σε μια θεώρηση εποικοδομητική

και κ"ρίως. δημιουργική (Φράγκος, 2006: 204-206).

1,4 Τα θεμέλια της Δημιουργικής Πόλης

Η Δημιουργική Πόλη αποτελεί ένα νέο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο

στοχεύει τ/ν ενίσχυση τ/ς βιωσιμότητας των σύγχρονων πόλεων (Landry, 2008). Τα

σύγχρονα αστικά κέντρα είναι σε άμεση σχέση με το μέλλον, βασίζονται στο τοπικό ενώ

στηρίζουν και το παγκόσμιο και δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να δοκιμάσει νέα

πράγματα και να αποκτήσει καινοτόμες εμπειρίες. Η τοπική διαφοροποίηση συνδυάζεται

με τις εθνικές, περιφερειακές, ταξικές και σεξουαλικές διαφορές (Swyngedouw, 2008: 69

71) ενώ η ανθρώπινη δημιουργική ενέργεια που διοχετεύεται, μετατρέπεται σε τεχνικές και

καλλιτεχνικές καινοτομίες, νέες μορφές εμπορίου και βιομηχανιών και εξελισσόμενες

πολιτιστικές πρακτικές (FJorida. 2002: 2).

Σύμφωνα με τον Landry (2008), σημαντικό μελετητή της σχέσης της δημιουργικότητας με

το αστικό περιβάλλον, τα ουσιαστικότερα στοιχεία συνοχής και εύρυθμης λειτουργίας των

πόλεων είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που διαβιούν σε αυτές. το ταλέντο. η πολιτική

πρωτοβουλία και η δημlOυΡΥικότητα σε επίπεδο ΟΡΥανισμών, η ανθρώπινη διαφορετικότητα

και η τοπική ιδιαίτερη ταυτότητα καθώς και η "ισχυροποίηση" των δημόσιων χώρων.

Οι άνθρωποι είναι ο πυρήνας και ο καινοτόμος και δημιουργικός τρόπος σκέψης τους

μπορεί να γίνει η βάση εντοπισμού και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων. υλικών (όπως

πολιτιστικές υποδομές) και άυλων (όπως το ταλέντο) για μια περιοχή (Landry, 2008). Ο

ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου για τ/ δημιουργική ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών

είναι καθοριστικός. Καθώς οι δημιουργικοί άνθρωποι αναζητούν πόλεις που θα τους

παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για τις ξεχωριστές τους απαιτήσεις, σήμερα στ/ν

εποχή τ/ς δημιουργικής οικονομίας. φαίνεται να κυριαρχούν και να ξεχωρίζουν οι περιοχές

που δραστηριοποιείται το ταλέντο. Οι περιοχές, όπου συγκεντρώνονται ανθρώπινες
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ικανότητες, γνώσεις και υψηλό μορφωτικό επίπεδο αποτελούν το κατάλληλο υπόβαθρο για

αυτή την ομάδα. Το ταλέντο βασίζεται στην ικανότητα μετάβασης από την καινοτομία σε

οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, μέσω μιας ιδέας ή ενός προϊόντος. Οι συλλογισμοί αυτοί

προβάλλουν τον ουσιώδη ρόλο των δημιουργικών περιοχών στην περιφερειακή ανάπτυξη

και ειδικά αυτών που χαρακτηρίζονται ως καινοτομικοί (innovatίon), ποικιλόμορφοι

(diversity) και ανεκτικοί (tolerance) [Florida, 2005].

Όσο αφορά τον Florida, σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των ιδιοτήτων των πόλεων

ώστε να αποτελέσουν δημιουργικά επίκεντρα, αρχικά επισημαίνει την lCAVολογία

(techno]ogy) μέσω των χωρικών συγκεντρώσεων καινοτομίας. Επίσης, εντοπίζει την

ανάγκη για ανοχή από την κοινωνία ώστε να είναι ευνο'ίκή η συνύπαρξη και η ενσωμάτωση

νέων εθVΙKoτήτων χωρίς περιορισμούς και τέλος, επικεντρώνεται και αυτός στο ταλέντο,

αποτέλεσμα του μορφωτικού επιπέδου, που πρέπει να χαρακτηρίζει τον πληθυσμό (FΙοήda,

2003: 10-11).

Στη δημιουργική πόλη. ο πολιτισμός γίνεται η πρώτη ύλη και η δημιουργικότητα το μέσον

για να εκμεταλλευτεί κανείς αυτόν τον πόρο (Landry 2008). Αυτός απέκτησε τόση

βαρύτητα ακριβώς, γιατί συνδυάστηκε με την εκπαιδευτική διαδικασία και την κοινωνική

αναβάθμιση που μπορεί να επιφέρει στην αστική κοινωνία. Η μετάβαση γίνεται όταν

κατανοούνται οι οικονομικές επιπτώσεις που είναι δυνατό να προκαλέσει. Ο πολιτισμός σε

συνδυασμό με τον τουρισμό γίνονται εργαλεία ανάκαμψης για τις τοπικές κοινότητες

(Zukίn, 1995: 1Ι - 17), βασική σχέση που ισχύει στη «δημιουργική πόλη» την οποία οι

πολιτιστικές αστικές στρατηγικές αναγέννησης ενισχύονται, οδηγώντας προς την

πολύπλευρη προσέγγιση του πολιτιστικού προγραμματισμού (cuJtural plannίng)

[Υπουργείο Ανάπτυξης, 2010].

Ως μια διαδικασία σχηματισμού, έκφρασης και ενίσχυσης των ταυτοτήτων, ο πολιτισμός

αποτελεί ένα ισχυρό μέσο ελi:'(xoυ των πόλεων και συνδέεται με την "προβολή" τους ώστε

να έλκουν κατοίκους, φοιτητές, επενδύσεις και τουρίστες (Leadbeater και Oakley, 2005:

304). Ως μια πηγή εικόνων και ένα συνδυασμό αρχιτεκτονικών θεμάτων, κατέχει

καθοριστικό ρόλο στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης (Zukin, 1995: 1). Οι πολιτιστικές

στρατηγικές έχουν κατεύθυνση την κατανάλωση ή την παραγωγή. Οι πρώτες αφορούν την
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προβολή των αξιοθέατων και των υποδομών στον αστικό ιστό, με στόχο την προσέλκυση

τουριστών ενώ οι δεύτερες προωθούν και υποστηρίζουν τη μόδα. τις εκδόσεις. τον

κινηματόγραφο, το σχεδιασμό και άλλες ιδιαίτερες πολιτιστικές βιομηχανίες (Bianchini και

Parkinson, 1994: 196).

Επιπλέον, η πολιτιστική βιωσιμότητα σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα. αποτελούν το

γνώμονα ανάπτυξης πολλών πόλεων και αποτελούν θεμελιώδεις πηγές οικονομικής

ανάπτυξης για τους δημιουργικούς τόπους (Florίda, 2002: 3-6). Η αξία συγκεκριμένων

πολιτιστικών ομάδων αναγνωρίζεται, η ποικιλομορφία ενισχύεται και η ελευθερία

έκφρασης και η ανοχή επιτρέπουν την ατομική ανάπτυξη (HaIl και Landry, 1997: 53).

Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου (sociaI capitaI) επίσης. αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στα

πλαίσια της δημιουργικής πόλης. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι νεότερες ηλικίες επιθυμούν

μεγαλύτερη ελευθερία και διαφωνούν με τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Οι νέοι

επιδιώκουν την <<ημι-ανωνυμία» (quasianonymity), καθώς αυτή είναι προϋπόθεση των

ανοιχτών κοινωνιών. των νέων ιδεών και της παραγωγής καινοτομίας (Καρυγιάννη, 2007).

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική διαγράφεται και η σύ'ΥχΡονη εντεινόμενη αλληλοσυσχέτιση

φυσικού και ψηφιακού χώρου, συνεισφέροντας με τη σειρά της στην προώθηση του

εργαλείου της δημιουργικής πόλης (Γοσποδίνη, 2009: 226-229). Η αναπτυξιακή πορεία

ενός τόπου μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τα δίκτυα τηλεματικής και ειδικότερα

όταν πρόκειται για κρατικές επενδύσεις (Σκάγιαννης, 1999: 233-234).

1.4.1 Δημιουργική τάξη

Με την αστική δημιουργικότητα είναι σαφές ότι προχωράμε σε μια ολοκληρωμένη

προσέγγιση, για ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης και ανάλυσης των αστικών προβλημάτων.

καθώς και σε ένα διανοητικό εργαλείο που περιγράφει τις νέες τάσεις, ιδέες και λύσεις

σχετικά με την πόλη. Το έργο του Florida αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την

αμερικάνικη κοινωνία και για τους μελετητές των πόλεων. Η έρευνά του και η θεωρία του

συνοψίζεται σε μια μόνο φράση: «οι πόλεις οι οποίες προσελκύουν ομοφυλόφιλους.

καλλιτέχνες και εθνικές μειονότητες είναι οι νέες οικονομικές δυνάμεις της εποχής μας

επειδή είναι οι περιοχές που κατοικούνται από δημιουργικούς εργαζόμενους» (Florida.

2002). Ο FIorida είναι αυτός που εισάγει την έwοια του «δημιουργικού κεφαλαίου»
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(creative capitaI) και τονίζει τη σημασία του στην οικονομία μιας περιοχής, προσελκύοντας

τόσο κεφάλαιο όσο και ανθρώπινο δυναμικό. Οι αντιλήψεις του αποτυπώνονται στην

ανάγκη των σύγχρονων πόλεων από ένα ανθρώπινο κλίμα, πολύ περισσότερο από ένα

επιχειρησιακό (FIorida, 2002: 33-36). Πλέον ως προτεραιότητα παρουσιάζονται οι ανάγκες

των δημωυργικών ατόμων και οι επιχειρήσεις παραγκωνίζονται (Καρυγιάννη, 2007 .

Κουρτέσης. 2008: 265-266).

Μια πόλη, στο σύνολό της ή τμήμα αυτής, μια περιοχή ή μια περιφέρεια μπορεί να

αποτελέσει περιβάλλον δημιουργικότητας (creative miIieu) με την προϋπόθεση ότι διαθέτει

την απαραίτητη υλική και άυλη υποδομή για να αναπτυχθούν νέες ιδέες και καινοτομίες.

Σε έναν τέτοιο τόπο είναι δυνατό μια συγκέντρωση επιχειρηματιών, επιστημόνων,

καλλιτεχνών, κοινωνικών ακτιβιστών, τοπικών αρχών, φοιτητών και άλλων δημιουργικών

ομάδων να θέσει τις βάσεις για ένα ανεκτικό και κοσμοπολίτικο περιβάλλον (Florida,

2002: 34). Στην υλική - σκληρή (hard) υποδομή περιλαμβάνονται κτίρια, ινστιτούτα,

εξοπλισμός ενώ η άυλη (soft) αποτελείται από δίκτυα συνεργασιών, κοινωνικά δίκτυα,

θεσμούς, συνεργασίες ανθρώπων και οργανισμών (Landry, 2008: 132). Επιτυχημένα

παραδείγματα δημιουργίας και καθιέρωσης περιβαλλόντων δημιουργικότητας αποτελούν

οι περιοχές της Τρίτης Ιταλίας γύρω από την Emilίa Romana και η περιοχή της Sίlicon

Valley, οι οποίες ανέπτυξαν δυναμικά και πρωτότυπα στοιχεία δημιουργικότητας και

καινοτομίας, εισάγοντας ιδέες για ένα νέο πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης (De Noronha

Vaz και Cesario, 2008).

Η δημιουργική τάξη (creative cIass), έννοια κλειδί για τη θεωρία του FIorίda

συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, μουσικούς, συγγραφείς (Florida, 2002:

34), εκδότες αλ/ά και προγραμματιστές υπολογιστών, μηχανικούς, ερευνητές,

ακαδημαϊκούς και δικηγόρους. Οι άνθρωποι αυτής της τάξης έχουν ανάγκη να ζουν και να

εργάζονται σε μέρη όπου ευδοκιμεί η δημιουργικότητά τους και η επιλογή του τόπου

παρουσιάζει κριτήρια εντελώς διαφοροποιημένα από τα παραδοσιακά (πχ. φυσικές

ομορφιές ή δίκτυα μεταφορών) (Vivant. 2009: 3-4).

Αποτελείται από άτομα με υψηλό επίπεδο γνώσεων, με βασικό χαρακτηριστικό της

εργασίας τους να είναι η δημιουργία νέων μορφών προϊόντων, στρατηγικών, ιδεών,
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θεωριών, που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευρεία χρήση. Η δημιουργική τάξη

μετακινείται προς μέρη που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ανάπτυξης καινοτομιών και

παραγωγής δημιουργικών προϊόντων, προς αναζήτηση υψηλής ποιότητας εμπειριών και

πάνω από όλα της ικανότητας να επικυρώσουν την ταυτότητα τους, ως δημιουργικά άτομα.

Χαρακτηριστικά, μετά από έρευνες η δημιουργική τάξη αποτελεί το 30% του εργασιακού

δυναμικού της Αμερικής (Flοήda, 2002: 34-36 'Viνant, 2009: 3).

Σημαντικά για τη δημιουργική τάξη παραμένουν τα πολιτιστικά δρώμενα που

πραγματοποιούνται στην πόλη. Τα άτομα που τη συνιστούν συμμετέχουν ενεργά στην

πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή (Swyngedouw, 2008: 86-9]) και γοητεύονται με τη

συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών τρόπων ζωής, με έμφαση στην "public life". Στις

κοινωνίες αυτές όμως, οι κοινωνικοί δεσμοί σύμφωνα με τον Florida κλονίζονται, γεγονός

στο οποίο συμβάλει και η προτίμηση της "ημιανωνυμίας". Άραγε οι ισχυροί κοινωνικοί

δεσμοί συγκρατούν μια κοινωνία και ενισχύουν τη συγκρότησή της, όπως ισχυρίζεται ο

Putman, ή δρούν ως ανασταλτικός παράγοντας στην ενσωμάτωση νέων ανθρώπων και την

ευελιξία των ίδιων των κοινωνιών (Florida, 2002: 30);

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της θεωρίας του, ο FΙοήda έχει επινοήσει διάφορα μέτρα ή

δείκτες που δείχνουν, όπως προτείνει, το σχετικό βαθμό στον οποίο οι μεμονωμένες πόλεις

- περιοχές έχουν καταφέρει την καθιέρωση μιας τοπικής δημιουργικής τάξης - κατηγορίας

ανθρώπων. Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

» ο δείκτης δημιουργικής τάξης: καθοριζόμενος από το ποσοστό του συνολικού

εργατικού δυναμικού της περιοχής που απασχολείται στο "δημιουργικό πυρήνα"

και σε "δημιουργικά επαγγέλματα".

» ο δείκτης καινοτομίας: καθοριζόμενος από τον αριθμό νέων διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας που αποκτούνται από άτομα μιας περιοχής σε ένα δεδομένο χρονικό

διάστημα.

» ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας: καθοριζόμενος από τη βιομηχανική παραγωγή

υψηλής τεχνολογίας της περιοχής σε σχέση με την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας

της χώρας συνολικά και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής μιας περιοχής που
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προέρχεται από τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας έναντι του εθνικού μέσου

όρου.

~ Ο δείκτης διαφορετικότητας - ποικιλομορφίας (επίσης αποκαλούμενος ως

«ομοφυλοφιλικός» δείκτης): καθορίζεται από το ποσοστό των ζευγών ίδιου φύλου

στο έθνος που ζουν σε μια περιοχή, το οποίο διαιρείται με το ποσοστό του εθνικού

πληθυσμού που ζει σε εκείνη την περιοχή. Μια αναλογία μεγαλύτερη από τη

μονάδα σημαίνει ότι οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι υπερισχύουν στην περιοχή, ενώ

μια αναλογία λιγότερο από αυτή υπονοεί τη μικρή παρουσία τους.

~ Ο δείκτης των μποέμ: καθορίζεται από το ποσοστό των καλλιτεχνικά

δημιουργικών ανθρώπων (π.χ. ηθοποιοί, ζωγράφοι, δημιουργοί ταινιών.

συγγραφείς. κα) στο σύνολ.ο του έθνους που ζει σε μια περιοχή, το οποίο διαιρείται

με το ποσοστό του εθνικού πληθυσμού που ζει σε εκείνη την περιοχή. Μια

αναλ.ογία μεγαλύτερη από τη μονάδα σημαίνει ότι οι "bohemians" υπερισχύουν

στην περιοχή, ενώ μια αναλογία λιγότερο από αυτή υπονοεί την έλλειψη

συγκέντρωσης αυτών.

~ Ο δείκτης ταλέντου: καθορίζεται από το μερίδιο ανθρώπων της περιοχής με έναν

πανεπιστημιακό τίτλ.ο ή ακόμη υψηλότερο.

~ Ο δείκτης "melting pot": καθορίζεται από το σχετικό ποσοστό των ανθρώπων της

περιοχής που έχουν γεννηθεί εκτός αυτής.

Επιπλέον, ο FIorida (2005) προσφέρει το σύνθετο δείκτη δημιουργικότητας, ο οποίος

αποτελεί το συνδυασμό τεσσάρων εξίσου σταθμισμένων δεικτών: του δείκτη καινοτομίας,

του δείκτη υψηλής τεχνολογίας, του ''ομοφυλοφιλικού'' δείκτη και του δείκτη

δημιουργικής τάξης.

Ο Florida γενικότερα, πιστεύει ότι ο κινητήριος μοχλός μιας πόλης είναι οι δημιουργικοί

άνθρωποι που έχουν ως υπόβαθρο το υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η γνώση γίνεται εργαλείο

παραγωγής καινοτομίας. διαμορφώνει αξίες αποδοχής της διαφορετικότητας και

δημιουργεί κοινωνίες με ασθενείς δεσμούς και συνοχή. Σύμφωνα με αυτόν. βασικός

στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής μιας πόλης πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των
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αναγκών της δημιουργικής τάξης, η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό συντελεστή της

οικονομικής εξέλιξης της πόλης. Κατά συνέπεια, είναι εμφανής η παρουσία κοινωνικών

ανισοτήτων και η διαμόρφωση κοινωνικών στρωμάτων στον αστικό ιστό. Δηλαδή,

ανεξάρτητα από την πνευματική διεύρυνση που επιτυγχάνουν οι κάτοικοι μέσω της γνώσης

στις δημιουργικές πόλεις και τις αξίες που υιοθετούν, τελικά οι κοινωνίες αυτές

παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις που βασίζονται στην ενίσχυση της δημιουργικής τάξης

σε τέτοια περιβάλλοντα.

1.4.2 Η συμβολή του πολιτισμού

Ο πολιτισμός είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οριστεί, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι

αλλαγές στις κοινωνικές σπουδές. σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος παύει να είναι απλά το

υπόβαθρο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο Ρeιer Jackson τονίζει ότι ο πολιτισμός είναι

τόσο κοινωνικά κατασκευασμένος όσο και γεωγραφικά εκφρασμένος (Jackson, 1989: 3).

«ο πολιτισμός αναφέρεται συνεπώς σε συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένους χώρους»

(Δέφνερ. 2002). Αυτό ακριβώς. το χαρακτηριστικό του αποκτά σημασία και γίνεται

δυναμικό στοιχείο μιας περιοχής, κατάλληλο και απαραίτητο να μελετηθεί περαιτέρω μέσα

από το στρατηγικό σχεδιασμό, το τοπικό μάρκετινγκ και τα αναπτυξιακά σχέδια. Ως

δυναμικός παράγοντας καθορίζει διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής (Soja, 2θ09),

προωθώντας τη συμβολική οικονομία (Zukin, 1995: 2, 265). Οι πόλεις χρησιμοποιούν τον

πολιτισμό για οικονομικούς σκοπούς, ειδικά αντιμετωπίζοντας τη σύγχρονη οικονομική

παρακμή.

Μπροστά στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, έννοιες όπως δημιουργικότητα,

κοινωνία δικτύων και διαπολιτισμικός διάλογος χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν το

πλαίσιο των στρατηγικών για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με στόχο

λοιπόν, την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της

Λισσαβόνας, ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την αστική και τη χωρική αναγέννηση των

πόλεων (PoIicy & SιraιegΥ Commiιtee Agenda, 2009). Πλέον, ο πολιτιστικός

προγραμματισμός αποτελεί τον πυρήνα βιώσιμων αστικών πολιτικών ανάπτυξης, οι οποίες

βασίζονται στην οργάνωση καινοτόμων και ιεραρχημένων μηχανισμών που θα

αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής μέσω του οράματός της. καθορίζοντας
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δηλαδή. τον κεντρικό σκοπό του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης που επιλέγει. Οι

μελλοντικές δράσεις είναι ανάγκη να συνδεθούν με τις τοπικές ανάγκες, όντας

ευπροσάρμοστες και δημοκρατικές σε κάθε επιμέρους στάδιο τους (Δέφνερ, 2009β) ενώ

παράλληλα, να δοθεί έμφαση στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των μέσων σχεδιασμού

και των τεχνολογιών (Amin και Thrift. 2007).

Οι πόλεις που είναι ισχυρές οικονομικά έχουν την τάση να είναι ενδιαφέρουσες και

πολιτιστικά. Τέτοια παραδείγματα είναι η Βιέwη και η Μελβούρνη (Montgomery, 2007:

15). Τα πλεονεκτήματα του πολιτιστικού πόρου των πόλεων είναι λοιπόν. οικονομικά (η

πολιτιστική βιομηχανία και κατά συνέπεια η τουριστική αποτελούν ισχυρούς οικονομικούς

τομείς) και κοινωνικά (ο πολιτισμός συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και ενισχύει τη

δημοκρατία των πολιτών) [Καραχάλης, 2006: Ι]. Το πολιτιστικό τοπίο, οι «δημιουργικές

βιομηχανίες», η αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών με χρήση του πολιτισμού ως

εργαλείο και η πραγματοποίηση «μεγάλων γεγονότων» (event industry) είναι τα βασικά

χαρακτηριστικά ενός τόπου που μπορούν να του προσδώσουν το χαρακτηρισμό της

εντατικοποίησης πολιτιστικής στρατηγικής (Mommaas, 2004: 507-514).

Βέβαια, υπάρχουν περιορισμοί και κίνδυνοι στην εφαρμογή σχετικών πρακτικών.

Χαρακτηριστικά, στις ιστορικές πόλεις, είναι κρίσιμη η χάραξη μιας στρατηγικής στήριξης

επιχειρήσεων, με προτάσεις για κατασκευή υποδομών (χώροι στάθμευσης) και κατάλληλο

νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους (Καραχάλης.

2006: 10-13). Επίσης. σε αρκετές περιπτώσεις. παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της

εμπορευματοποίησης των πολιτιστικών πόρων μιας πόλης οδηγώντας στην πολιτιστική

αλλοτρίωση. Η αυθεντικότητα πρέπει λοιπόν. να αποτελεί το βασικό πυρήνα του

πολιτιστικού και τουριστικού σχεδιασμού a"JJJJ. και των στρατηγικών ανάδειξης των

πολιτιστικών περιοχών ειδικότερα. Από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση της

αυθεντικότητας μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία ψεύτικων και προκατασκευασμένων

τόπων όπως η «Ντίσνεϋλαντ» (Kremer, 1996 . Δέφνερ. 2009α: 263-264). Τα τελευταία

χρόνια εισάγεται η έwοια της θεατρικής αυθεντικότητας (staged authenticity), η οποία

αναφέρεται σε πόλεις που προβάλλονται μέσω των ίδιων των κατοίκων που δρουν στο

συγκεκριμένο αστικό τοπίο (Καραχάλης, 2006: 12). Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολιτιστική
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κληρονομιά αποκόπτεται από το σύνολο των ιστορικών συνθηκών που τη δημιούργησαν

και υπάγεται σε ένα σύγχρονο, πιθανόν και διαφορετικό αστικό περιβάλλον.

Οι «πολιτιστικές» πολιτικές αναγέννησης απαιτούν την εκ των προτέρων συνειδητοποίηση

των αρνητικών αντίκτυπων που πιθανά επιφέρει η χρήση του πολιτισμού στη διαμόρφωση

του χώρου. Πρακτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως έχουν δείξει

επιπλέον, ότι νέες πολιτιστικές γειτονιές που βασίστηκαν για παράδειγμα, στην

επανάχΡηση παλιών βιομηχανικών κτιρίων παρήγαγαν ένα συγκρουσιακό κοινωνικό μίγμα

με αποτέλεσμα την ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σχετικά με την ενσωμάτωση

των περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως μεταναστών, η συγκέντρωσή τους σε

υποβαθμισμένες συνήθως περιοχές της πόλης γεwά σε αυτούς το αίσθημα της πολιτιστικής

αλλοτρίωσης και του διαχωρισμού. Προσεχτικά όμως, πρέπει να αποφασίζεται και ο

βαθμός πραγματοποίησης τέτοιων πολιτικών αστικής αναγέννησης, αφού συχνά τα

αποτελέσματα μπορεί να είναι αντίθετα και να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της πόλης,

υπονομεύοντας τη δημιουργική δυναμική μιας θέσης (Ghilardi, 2008).

Ο καθορισμός κάποιων "πολιτιστικών ζωνών" καθίσταται επίφοβος καθώς σε κάποιες

περιπτώσεις, έχει προκληθεί στις περιοχές αυτές κοινωνική αναβάθμιση αυξάνοντας την

αξία της γης και της ζωής, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση πληθυσμιακών ομάδων

(gentrification), στις οποίες βρίσκονται και καλλιτέχνες χαμηλών εισοδημάτων (Bianchini

και Parkinson, 1994: 196' Μarkυsen,2006α: 2, 25-27' Καραχάλης,2010: 384).

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον πολιτιστικό σχεδιασμό, ο οποίος παρ' όλο που

εξελίσσεται, λόγω της ολιστικής του φύσης, είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.

Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι η πολιτιστική προσέγγιση μέσω της αστικής

πολιτικής δίνει προτεραιότητα στο οικονομικό κέρδος και αγνοεί την αξία του σχεδιασμού

στις αστικές αναπλάσεις (Garcia, 2004: 314-317). Οι πολιτιστικός σχεδιασμός κρίνεται όλο

και περισσότερο απαραίτητος στις πόλεις. Από τη μια αναβαθμίζει και ενισχύει τις

υποδομές ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου ενώ από την άλλη ισχυροποιεί την

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του τόπου. Ακόμα και έργα ή κατευθύνσεις που δεν

αποφέρουν άμεσα οικονομικά οφέλη ή δεν έχουν τη μέγιστη καλλιτεχνική απήχηση,

συμβάλουν στη δημιουργία ευκαιριών στην απασχόληση και την κοινωνική ευημερία
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(Pratt, 2008: 107-108). Στις νέες διαδικασίες λοιπόν, ο ρόλος των πολεοδόμων και των

σχετικών φορέων αλλάζει και μεταστρέφεται προς την ενίσχυση της πολιτιστικής αστικής

ταυτότητας. A).).jj για να είναι βιώσιμη αυτή η πολιτιστική και στρατηγική κατεύθυνση, η

συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων τοπικών κυβερνήσεων καθώς και η

ενσωμάτωση του πολιτισμού σε ευρύτερα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, που εκκινούν από

τις ανάγκες κάθε τόπου, καθίστανται απαραίτητες (Ghilardi, 2008).

1.4.3 Δημιουργικές βιομηχανίες

Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι πολύ δυναμικοί τομείς της οικονομίας (Cooke και

Lazzeretti, 2008: 13-20) και η ραγδαία ανάπτυξή τους υποβοηθήθηκε από την εισαγωγή

πληροφορίας και τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών τη δεκαετία του '90. Οι βιομηχανίες αυτού

του είδους διαθέτουν άτομα στο δυναμικό τους, που προέρχονται από διαφορετικές

εθνικότητες και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα (Mercer, 2010). Συχνά εμφανίζεται

πρόβλημα συγχύσεων και αλληλεπικαλύψεων ανάμεσα στην έννοια των δημιουργικών

βιομηχανιών με τις πολιτιστικές βιομηχανίες. Στην πραγματικότητα οι πολιτιστικές

βιομηχανίες φαίνεται να έχουν κεντρικό ρόλο στις δημιουργικές. Οι πρώτες, όντας πιο

"κλασικές", περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική, τα νέα

τεχνολογικά μέσα, το θέατρο, τα μουσεία, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Αντιθέτως, στις

δημιουργικές βιομηχανίες έρχονται να προστεθούν το λογισμικό, οι υπηρεσίες

προγραμματισμού και η επιστημονική έρευνα (Brecknock, 2004' Liefooghe, 2010).

Το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση ενώ η ευρύτητά

του oφεiλεται πιθανά στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου, την αύξηση του εισοδήματος

και του επιπέδου μόρφωσης (Μπούνια, 2004: 41-42). Ακόμα και η ύπαρξη

πανεπιστημιακών μονάδων επηρεάζει τη συγκέντρωση δημιουργικών ατόμων με κοινές

πολιτιστικές προτιμήσεις (Mercer, 2010) καθώς θεωρούνται ως κινητήριες δυνάμεις της

καινοτομίας, αντλώντας νέες ιδέες που αποσκοπούν στην εμπορική εκμετάλλευση και τη

μεταφορά τους στον ιδιωτικό τομέα (Florida, 2002: 143-144). Η ταχεία ανάπτυξη εντός

των δημιουργικών βιομηχανιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποδεικνύει τη

δημιουργικότητα, βασική παράμετρο για τη δημιουργία πολύτιμων ευκαιριών

23



Χριστίνα Νικολακοπούλου Θεωρητικό ιΙπόβαθρο

απασχόλησης για τους κατοίκους πόλεων όπως το Λονδίνο, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση

της κοινωνικής συνοχής (Creativity: London~s Core Business, 2002).

Οι δημιουργικές βιομηχανίες επεκτείνουν την κοινωνική βάση του επιχειρηματικού

πνεύματος, απαιτώντας ένα νέο συνδυασμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την

ταυτόχρονη συμμετοχή πανεπιστημίων και κυβερνητικών αρχών (Hartley, 2005: 1-3).

Παράλληλα, προωθούν την κοινωνική συνοχή μέσω της δημιουργίας χώρων συνάντησης

για τους ανθρώπους χάρη στις τέχνες και τον πολιτισμό σε μια άνιση, διαφοροποιημένη και

κατακερματισμένη κοινωνία (Leadbeater και Oakley, 2005: 304) και παρέχουν ένα

περιβάλλον όπου δημιουργικές συγκεντρώσεις (clusters) μπορούν να ευδοκιμήσουν

(HartJey, 2005), αυξάνοντας τις προοπτικές για θέσεις εργασίας (Montgomery, 2007: 33).

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να εντοπίζονται σε 'χωρικούς θύλακες' με στόχο τη

δημιουργία ενός συμβολικού τοπίου στον αστικό ιστό. Στο εσωτερικό τους, ανάμεσα στις

εταιρίες που χωροθετούνται, ο ανταγωνισμός είναι έντονος και δημιουργεί σε αυτές την

ανάγκη συνεχούς ανανέωσης και υιοθέτησης καινοτομίας. Δημιουργώντας λοιπόν, αυτές

τις 'δημιουργικές νησίδες της νέας οικονομίας' εμφανίζονται οι οικονομίες κλίμακας, χάρη

στο ειδικευμένο προσωπικό και την τεχνολογία που μοιράζονται και τα δίκτυα

συναλλαγών που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιριών (Γοσποδίνη, 2006: 28 - 29 .

Montgomery, 2007: 33).

1.4.4 Συμβολική οικονομία

Την τελευταία δεκαετία κυριαρχεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό

προσπαθεί να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα, τα οποία ζητούν αναδιάρθρωση

των πολιτιστικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που προσπαθούν να βγουν στην

επιφάνεια. Στα·πλαίσια του σύγχρονου οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος αναδύονται

οι «νέες αστικές οικονομίες» οι οποίες συμβάλλουν το μέγιστο στην καινοτομία των

πόλεων (Smidt-Jensen, 2007 . Evans, 2009). Ως (Νέες αστικές οικονομίες,> ορίζονται οι

οικονομίες συσσώρευσης, οι οικονομίες της πληροφορίας και της γνώσης, οι πολιτιστικές

οικονομίες και οι οικονομίες ελεύθερου χρόνου, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι δύο

τελευταίες (Γοσποδίνη κ.ά., 2007). Οι αστικές οικονομίες όλο και περισσότερο

εξαρτώμενες από την παραγωγή και την κατανάλωση πολιτισμού, δρομολογούν την άφιξη
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των «δημιουργικών πόλεων) (Γοσποδίνη κ.ά., 2007). Συγκεκριμένα, η τέχνη, ο πολιτισμός

και η ψυχαγωγία υιοθετούνται όλο και περισσότερο ως «όργανα της χωροταξίας))

(Freestone και Gibson, 2004: 4), την ίδια στιγμή που ο αστικός σχεδιασμός και η

αρχιτεκτονική κληρονομιά καθίστανται βασικά πλεονεκτήματα των τόπων και λειτουργούν

ως μέσα προβολής τους (Gertler, 2004 Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2006α: 15-16).

Η έwοια της "δημιουργικότητας" αναφέρεται σε οικονομική ευημερία, τεχνολογική

ανάπτυξη και στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο μίας πόλης (FJorida, 2007: 25 -65).

Αυτή διαθέτει μια συμβολική διάσταση, μια λογική παραγωγής σημείων και νοημάτων, την

ίδια στιγμή που αναλαμβάνει έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία, τόσο στις

παραδοσιακές βιομηχανίες όσο και σε αυτές του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου

(Liefooghe, 2009: 4). Η "συμβολική οικονομία" είναι μια εξελισσόμενη έwοια που

βασίζεται στα δημιουργικά κεφάλαια που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική

μεγέθυνση και ανάπτυξη (Ciuca κ.ά., 2009), ενισχύοντας τις πολιτιστικές και αισθητικές

αξίες και όχι τις γνωστικές εισροές (Liefooghe, 2009: 4-5). Οι πολιτιστικές βιομηχανίες και

οι επιχειρηματίες έχουν καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση πόλεων που έχουν πληγεί

από την οικονομική παρακμή των τελευταίων δεκαετιών. Η απελευθέρωση του πολιτισμού

γίνεται τώρα το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη. Κανένας δε διαχωρίζεται και δεν

κατηγοριοποιείται ενώ επιτρέπεται κάθε μορφή δομής της οικογένειας και της ανθρώπινης

ταυτότητας (FJorida, 2002: 5). Τα αστικά κέντρα που έχουν επενδύσει στον πολιτισμό δεν

εmτuγχάνουν μόνο οικονομική ανάπτυξη α'λλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τους

ίδιους τους κατοίκους. Οι πόλεις έλκουν επισκέπτες και νέους κατοίκους συνεχώς. Είναι οι

τόποι όπου οι άνθρωποι συνδυάζουν ιδέες και η γνώση δοκιμάζεται, μοιράζεται και

προσαρμόζεται (Leadbeater και Oakley, 2005: 303).

Η συμβολική οικονομία, ως μια συνεχής παραγωγή συμβόλων και χώρων, πλαισιώνει και

δίνει νόημα στον εθνικό ανταγωνισμό, τη φυλετική αλλαγή και την περιβαλλοντική

ανανέωση και συνδέεται με την ανάπτυξη της πολιτιστικής κατανάλωσης (Zυkίη, Ι 995:

265). Οι τομείς που περιλαμβάνει σχετίζονται με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το

θέατρο, την τέχνη, το σχέδιο και τα πολυμέσα και εμφανίζονται ως οι βασικοί τομείς που

συνδέονται άμεσα με την αστική αναγέννηση, τον αστικό σχεδιασμό, και τον κοινωνικό
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προγραμματισμό (Scott, 2006: 3-5). Στην οργάνωση της οικονομίας, η τοποθεσία των

επιχειρήσεων κατέχει σημαντικό ρόλο καθώς η χωρική τους εγγύτητα είναι αναγκαία για

την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων (Liefooghe, 2009: 8).

1.4.5 Η δημιουργικότητα των Οργανισμών

Η πολιτική με στόχο τον πολιτισμό χρειάζεται τη συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα αλλά

και σε διάφορες θεματικές ενότητες. Τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος αλλά και ο

εθελοντικός τομέας είναι απαραίτητοι (Καραχάλης, 2007), γεγονός που επιβεβαιώνεται

από τη διεύρυνση των φορέων με είσοδο αναπτυξιακών εταιριών και εταιριών διαχείρισης

ακινήτων. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του δημόσιου τομέα πρέπει να είναι περιορισμένος στο

να καλ/ιεργεί κίνητρα και καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνει την οικονομική

ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών αλλii και ότι προωθεί ευρύτερες

στρατηγικές για τη δημόσια ζωή στην πόλη και το σχεδιασμό περιοχών της πόλης για

χωροθέτηση μικρών πολιτιστικών επιχειρήσεων (Montgomery, 2007: 300-302).

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια μεταστροφή των στρατηγικών επανάχρησης προς

τον πολιτισμό και τον αστικό χώρο. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί, οι πολιτιστικές

επιχειρήσεις και οι καλ/ιτέχνες επικεντρώνουν τις δράσεις τους στη χάραξη νέων

δημιουργικών πολιτικών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη, όχι μόνο η απήχηση στον

καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τα οικονομικά και τα χωρικά αποτελέσματα (Καραχάλης,

2007) ενώ οι πολιτιστικοί θεσμοί λειτουργούν τόσο ως "κόμβοι" της καλλιτεχνικής

δραστηριότητας όσο και ως σημεία εστίασης του πολιτιστικού και οικονομικού

δυναμισμού (Throsby, 2006: 156). Οι ολοκληρωμένες πολιτικές ενσωματώνουν την

οικονομία, την εργασία, την πολιτική ανταγωνισμού, την εκπαίδευση, τη διαφορετικότητα,

την απασχόληση και το δίκαιο (Howkjns, 2005: 125).

Οι υπεύθυνοι πρέπει να υιοθετήσουν τις κατάλληλες δομές και να εκμεταλλευτούν τις

κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να αποκτήσουν δύναμη λήψης αποφάσεων οι ίδιοι ΟΙ κάτοικοι,

οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες μιας περιοχής (Vivant, 2009: 8-19). Τα αναπτυξιακά

σχέδια δέχονται τη συμβολή πολιτιστικών στρατηγικών και προκύπτουν μέσα από τη

διαδικασία συμμετοχής και διαβούλευσης των τοπικών "συμμετεχόντων". Όταν

αναφερόμαστε στην αστική διακυβέρνηση εννοούμε τη διαδικασία με την οποία
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επιτυγχάνεται η ανταλλαγή απόψεων σε όλες τις επιμέρους φάσεις του σχεδιασμού μεταξύ

των υπεύθυνων φορέων και ομάδων κατοίκων, ώστε να ενισχυθεί ο δημοκρατικός

χαρακτήρας του εργαλείου αυτού (Ροκάς και Σαμουρκασίδου, 2006: 50). Οι υφιστάμενες

υπηρεσίες και διαδικασίες αναβαθμίζονται από καινοτομικές προτάσεις. ενώ τα ευρήματα

επιστημονικών ερευνητών βρίσκουν εφαρμογή σε πολιτιστικές πρακτικές και

αναβαθμίζουν τον ευρύτερο ρόλο της περιοχής, αποτελώντας αρωγούς της ''οικονομίας της

γνώσης" (Χριστοφάκης, 2004: 121-131).

1.4.6 Ανθρώπινη διαφορετικότητα

Οι κοινωνικές και οι δημογραφικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργική

ικανότητα μιας πόλης ενώ η πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητα προωθούν την

κατανόηση και τη μάθηση. Μια ζωντα\ή πολιτισμικά κοινωνία συνήθως χαρακτηρίζεται

από την ανοχή, την επικοινωνία. τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε δημιουργικές

δραστηριότητες. Αντιθέτως, πόλεις με ομογενοποιημένα πληθυσμιακά σύνολα δύσκολα

γίνονται δημιουργικές καθώς δεν μπορούν να αναμίξουν τις διαφορετικές απόψεις και

προτάσεις που εκφράζονται για την αναζήτηση δημιουργικών λύσεων έναντι στις

αναδυόμενεςδυσκολίες της αστικής ζωής (Landry, 2008: 111).

Μια πολυπολιτισμική κοινωνία επηρεάζει τη δράση τόσο των "διαφορετικών" ατόμων όσο

και του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου (Αγγελόπουλος. 2008). Σήμερα ζούμε σε

κοινωνίες όπου δε απολαμβάνουν όλα τα άτομα το δικαίωμα της ισότητας, καθώς

αναφερόμαστε σε ομοφυλόφιλους. μαύρους ή καθολικούς. Ακόμη και με την απόφαση των

ίδιων να εκφράζονται ελεύθερα στην κοινωνία, οι κοινωνίες έρχονται να αντιμετωπίσουν

ηθικές αξίες που αντιστρατεύονται τις κανονιστικές τους δεσμεύσεις (Appiah, 1997).

Χαρακτηριστικά, η ομάδα των ομοφυλόφιλων έχει καταδειχθεί σε άμεση σχέση με τη

δημιουργική πόλη και ο αντίστοιχος δείκτης (δείκτης διαφορετικότητας αποκαλούμενος ως

«ομοφυλοφιλικός» δείκτης) σχετίζεται με τη συγκέντρωση βιομηχανίας υψηλής

τεχνολογίας. Οι ομοφυλόφιλοι έχουν αποτελέσει σημαντική ομάδα κοινωνικού

διαχωρισμού και αποκλεισμού. Σε κάποιο βαθμό, η ομοφυλοφιλία αντιπροσωπεύει το

τελευταίο εμπόδιο ποικιλομορφίας στην κοινωνία μας με αποτέλεσμα ένας τόπος που

φιλοξενεί την ομάδα αυτή, φιλοξενεί όλα τα είδη ανθρώπων (Florida, 2002: 41).

27



Χριστίνα Νικολακοπούλου Θεωρητικό υπόβαθρο

Ιστορικές αναδρομές μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι οι μετανάστες και οι ξένοι

αποτέλεσαν το κλειδί για τη δημιουργία των δημιουργικών πόλεων. Σε πολλές σύγχρονες

πόλεις, οι συγκεντρώσεις μεταναστών σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν την απαρχή

μιας "εθνοτικής" οικονομίας (ethnic economy), ιδιαίτερα σημαντικής ακόμα και στη

διαμόρφωση της ταυτότητας των μεταναστευτικών αυτών ομάδων (Λαμπριανίδης και

Χατζηπροκόπου, 2(08). Η ενσωμάτωσή τους και όχι η αποπομπή τους, επιτρέπει στη

συνεισφορά τους, μέσω παροχής ιδεών και πολιτιστικών αξιών στην πόλη όπου

φιλοξενούνταικαι διαβιούν. Αυτές οι μειονότητεςμπορούννα αποτελούννέους κατοίκους

που παρατηρούντα προβλήματατης κάθε περιοχής, ανεπηρέαστοιαπό τοπικά συμφέροντα

και περιορισμούς και είναι ελεύθεροι πνευματικά να συμβάλλουν στην επίλυση των

εκάστοτεπροβλημάτωνδιαμορφώνονταςνέες στρατηγικές (Landry, 2008: 112).

Σύμφωνα με μελέτες, σχετικά με το εργατικό δυναμικό σε δημιουργικές βιομηχανίες στο

Λονδίνο, οι εθνικές μειονότητες είναι σημαντικά ανεπαρκείς σε όλους τους υποτομείς.

Χαρακτηριστικά, οι εθνικοί μετανάστες έχουν το χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής στην

αγορά εργασίας στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών (Merkel, 2008: 10),

παράδειγμα που υποδεικνύει ότι αν και οι μετανάστες θεωρούνται σημαντικός παράγων για

τη δημιουργία κλίματος δημιουργικότητας, δε συμμετέχουν πάντα σε υψηλά ποσοστά

ενεργά σε διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες.

Η εθνική ποικιλομορφία των σύγχρονων πόλεων μπορεί να παρέχει χρήσιμους πόρους στις

δημιουργικές βιομηχανίες (Zukin, 1995: 2) και να υποκινήσει νέες ιδέες και

διαπολιτισμικές συνεργασίες για πολιτιστική παραγωγή (Merkel, 2008: ]0-11). Αξίζει να

σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, ο πολιτισμός έχει γίνει χώρος συγκρούσεων λόγω των

κοινωνικών διαφορών και των αστικών φόβων. Εθνικές μειονότητες και μετανάστες έχουν

πιέσει δημόσιους θεσμούς, από σχολεία έως πολιτικά κόμματα, να δώσουν προσοχή στις

ανάγκες τους, την ίδια στιγμή που με την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης των

ανοιχτών χώρων γίνεται γνωστό ότι οι ομάδες αυτές "εμπλέκονται" στην εγκληματικότητα

(Zukin, 1995: 2). Και η εγκληματικότητα που συνδέεται με φόβο, φυσικά δεν αφορά

δημισυΡΎικοuς χώρους (Chalterton, 2009: 395).
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1.4.7 Δημιουργικός πολεοδομικός σχεδιασμός και χώρος

Δεν είναι εύκολο να οριστεί η ΈWOια σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός για διάφορους μελετ/τές

έχει αποδειχθεί τέχνη. Χαρακτηριστικά ο Camίlo Sίtte προβάλλει τ/ν αισθητική ως βασική

έwοια και απομακρύνεται από τον κλασικό σχεδιασμό (Sitte, 1992: χχχί). Η πολιτική,

κοινωνική και οικονομική παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει αλ/.αγές στα αστικά οράματα

και τις προσδοκίες. Εξάλλου, γενική αλήθεια αποτελεί ότι Ό σχεδιασμός εκφράζει

διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και διαφορετικούς τόπους'

(Thornpson, 2007: 17).

Ο αστικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία με τ/ν οποία τα διάφορα σημεία της πόλης

συνδυάζονται και δημιουργούν ένα συνεκτικό αστικό υπόβαθρο για τους κατοίκους

(Bianchini και Landry, 1998: 32). Θεωρείται μια δημιουργική διαδικασία που εμπλέκει τον

τοπικό πολιτισμό με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των δρώντων και συσχετίζεται με την

αναπτυξιακή προοπτική των πόλεων. Φυσικά, συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα (Markusen,

2006β: 15) καθώς ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες σε κάθε πόλη ανάλογα με τα

οικονομικά, κοινωνικά και χωρικά χαρακτηριστικά κάθε μιας (Γοσποδίνη, 2000' Kong και

O'Connor, 2009: 1-8).

Η διαδρομή για ένα επιτυχημένο συμμετοχικό σχεδιασμό, ως δημιουργική διαδικασία

μέσω αυστηρών ρυθμιστικών συστ/μάτων, είναι δύσκολη. Το ρυθμιστικό σύστ/μα πρέπει

να είναι ευέλικτο και να συνδυάζεται με καινοτομικές προτάσεις και δράσεις (Landry,

2008: 270). Κάποιοι πιστεύουν ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι περισσότερο

ευαίσθητος πολιτισμικά. Οι πολυπολιτισμικές πόλεις που συνεχώς αυξάνονται, θα πρέπει

να αντικατοπτρίζουν σχεδιαστική ποικιλομορφία καθώς ο ιταλικός, ο αμερικάνικος, ο

ισπανικός, ο ασιατικός και ο ισλαμικός σχεδιασμός έχει διαφορετικές προτεραιότ/τες

(Landry, 2008: 268).

Σε ένα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, οι δημιουργικές πόλεις είναι οι τόποι

που δημιουργούνται μέσα από τον οραματισμό και την ανανέωση των δημόσιων αστικών

χώρων (Tay, 2005: 220). Υπερβαίνοντας τις στερεότυπες προσεγγίσεις, το νέο αστικό

εργαλείο της δημιουργικής πόλης προβάλλει τον αστικό δημόσιο χώρο (Landry, 2008: 119

125) και οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις μέσα από μια αποσπασματική «bottom-up»
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διαδικασία, εξαρτώμενη άμεσα από την άμεση προσωπική εμπεψία (Montgomery, 2003:

301). Η κλίμακα της γειτονιάς είναι ζωτικός παράγοντας για την υλοποίηση της

πρωτοβουλίας ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών. Αστικές γειτονιές έχουν θεωρηθεί όχι μόνο

τόποι κοινωνικής αναπαραγωγής, αλλά και βασικά στοιχεία της περιφερειακής

ανταγωνιστικότητας (McCann, 2007).

Όλοι οι δημόσιοι χώροι έχουν επηρεαστεί από την κυριαρχούσα συμβολική οικονομία, με

αποτέλεσμα συχνά τέτοιοι χώροι. όπως τα πάρκα, να προβάλλονται ως καταναλωτικά

αγαθά (Zυk.ίη, 1995: 294). ι-ι μεγάλη ποικιλομορφίατων πληθυσμών και η ανάγκη τους για

πολιτιστικές και οικονομικές ανταλλαγές δημιουργούν απρόσμενους χώρους ελευθερίας:

αγορές, εστιατόρια. σχεδιασμένα τοπόσημα (Zυkίη, 1995: 267). Αυτοί γίνονται

"ευανάγνωστοι" και περιλαμβάνουν αστικά τοπία και ανέσεις όπως συστήματα δημόσιων

πάρκων και θαλάσσιων μετώπων (Montgomery. 2003: 301). Μια ματιά στο δημόσιο χώρο

κάποιων πόλεων αναδεικνύει τη σημασία των καλλιτεχνών και των μεταναστών στις

σύγχρονες διαδικασίες καθορισμού του αστικού πολιτισμού. Αυτοί αποτελούν το βασικό

πυρήνα για καινοτόμες ιδέες σχετικά με την ταυτότητα της πόλης που θέτουν ένα

καινούργιο πλαίσιο (Zυk.ίη, 1995: 264) δίνοντας στο χώρο ένα "μποέμ" χαρακτήρα

(Gerιler, 2004).

Γίνεται κατανοητό ότι ο δημόσιος χώρος είναι μια πολύπλευρη έννοια σε ένα καινοτόμο

περιβάλλον. Όπως και παλαιότερα, αποτελεί το φυσικό πλαίσω καθώς και ένα πεδίο

ανταλλαγών μεταξύ διαφόρων μορφών επικοινωνίας, από τη φυσική διάδραση ατόμων ως

το διαδίιcτυo. Ο δημόσιος χώρος βοηθά να αναπτυχθεί η δημωυργικότητα (Γοσποδίνη κ.ά.,

2010: 558). καθώς επιτρέπει ακριβώς, να κινηθούν τα άτομα εκτός του στενού τους

κοινωνικού και εργασιακού κύκλου, με αποτέλεσμα να διευρύνουν τους γνωστικούς τους

ορίζοντες και να εξελίσσονται ως χαρακτήρες. Οι χρήστες του δημόσιου χώρου με τον

τρόπο αυτό, απoιcτoύν κοινή ταυτότητα (συνύπαρξη σε συγκεκριμένο χώρο) αλλά και

μικτή, αν λάβει κανείς υπόψη τα άτομα διαφορετικών φυλών και ιδεολογιών. Οι σύγχρονοι

αστικοί χώροι προδιαγράφονται πολύτιμοι, δεδομένης της κοινωνικής τους διάστασης στη

μείωση της χωρικής διαίρεσης στο εσωτερικό του αστικού ιστού (Landry, 2008: 120). Η

σημασία των "ανοιχτών χώρων" στην αποτελεσματικότητα της πολιτιστικής στρατηγικής
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διαφαίνεται από τ/ν άποψη του Μάαρτεν Χάγιερ ότι οι χώροι αυτοί μπορούν να

αναβαθμίσουν το κέντρο a').).J), και να εξαλείψουν τις έντονες διαφορές ανάμεσα στις

κεντρικές περιοχές και τις υστερημένες περιφερειακές περιοχές μιας πόλης (Bianchini και

Parkinson, 1994: 196).

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει λοιπόν, να μελετά κάθε οικονομική και τεχνολογική

αλλαγή ή καινοτομία με τις ανάλογες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σε ένα αστικό

κέντρο και να επικεντρώνεται σε πολιτική ή πολιτιστική αλλαγή κατάλληλη για τ/ν κάθε

περίπτωση (Ταράνη, 2007). Η ομάδα που σχεδιάζει πόλεις, τόσο ο διοικητικός και ο

ιδιωτικός τομέας, όσο και οι κοινοτικές ομάδες θα πρέπει να δρουν ως οραματιστές,

καθοδηγητές, επενδυτές και τεχνικοί. Ο σχεδιασμός πρέπει να αποτελεί ένα όραμα με

-Υνώμονα τ/ διαβούλευση. Η Patsy HeaIey πιστεύει στο συμμετοχικό σχεδιασμό, ο οποίος

αντιμετωπίζει το σχεδιασμό ως σύστ/μα επικοινωνίας με τους ειδικευμένους πολεοδόμους

δημιουργώντας συζήτ/ση και επικοινωνία. Επίσης, ως μια δημοκρατικά καθοδηγούμενη

διαδικασία, θα πρέπει να συνδέεται με ένα στρατ/γικό όραμα τ/ς πόλης (HeaJey, 1998: 1

2).

1.4.8 Καινοτομία

Η ποικιλομορφία και η ανοχή των κοινωνιών έχουν καταδειχτεί κινητήριοι παράγοντες για

τ/ δημιουργικότ/τα και τ/ν καινοτομία. Γενικότερα, η καινοτομία, μια συνεχής

δημιουργική διαδικασία, σημαίνει τ/ν αντικατάσταση του "παλαιού" με το "νέο" και

αποτελεί θεμέλιο τ/ς οικονομίας τ/ς -Υνώσης, χαρακτηριστικό μιας δημιουργικής πόλης.

Εξάλλου, οι καινοτόμες δράσεις επιβάλλονται, αν αναλογιστεί κανείς τα σύγχρονα

προβλήματα και τ/ν ανάγκη ανταπόκρισης για τ/ν αστική βιωσιμότ/τα (Hall και Landry,

1997: 3-4· Παππά, 2006: 1-2) ενώ μπορεί να είναι αποτέλεσμα, ακόμα και ενός εθνικού

καινοτομικού συστήματος - ενός πολύπλοκου δικτύου πολιτικών και θεσμών στήριξης τ/ς

διαδικασίας τ/ς τεχνικής προόδου (WU. 2005: 4-7).

Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει λοιπόν, σημαντικό εργαλείο για τ/ν προβολή και το

branding μιας περιοχής. Ένα ειδικό γεγονός, όπως ένα φεστιβάλ δρόμου ή μια ετήσια

έκθεση, λειτουργεί ως καινοτόμο μέσο ανάδειξης για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η περίπτωση του BIaueNacht τ/ς Νυρεμβέργηςή του Urban
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ExpIorer του Dordrecht (Καραχάλης, 2006: Ι J-12). Η Jacobs επεσήμανε το ρόλο των

παλαιότερωνκαι υποβαθμισμένωνκτιρίων να συνδέεταιάμεσα με τον "μποέμ χαρακτήρα"

καθώς μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικούς χώρους καινοτομίας (FJοήda, 2002:

] ]7). Οι δράσεις τέτοιου είδους μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για έναν τόπο να

προβάλλει και να διαδώσει την εικόνα που επιθυμούν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς.

Όμως, η καινοτομία είναι δυνατό να προσδιοριστεί και από τις τεχνολογικές δυνατότητες

κάποιων πόλεων. Σε τεχνολογικά καινοτόμες πόλεις, η αγορά θέτει τα θεμέλια στο

συνδυασμό της λαϊκής κουλτούρας με τις νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογικές καινοτομίες

εμφανίζονται ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων ανάπτυξης ενώ η χρήση τους εντείνεται

χάρη στην αυξανόμενη ανάγκη δημιουργίας δικτύων (Πετράκος, 20 Ι Ο: J-27).

1.5 Η σημασία του ΜάρκετΙνΥΚ και του Branding

Ο αστικός ανταγωνισμός με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς εντείνεται σε επίπεδο όχι

μόνο τοπικό, περιφερειακόή εθνικό αλλά και παγκόσμιο. Κάθε περιοχή αντιμετωπίζοντας

το πρόβλημα αυτό, έρχεται να αναζητήσει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά

της σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το μάρκετινγκκαι το branding των πόλεων κατά συνέπεια,

αποτελούν σήμερα πολιτικές πρακτικές που κερδίζουν συνεχώς έδαφος (Δέφνερ, 2002: 200

. Καραχάλης, 2006: 1,4-5), στην προσπάθειακάθε περιοχής να υπερισχύσειαπευθυνόμενη

στις ίδιες ομάδες - στόχους με τους ανταγωνιστές της (Bowen κ.ά., 2006).

1.5.1 Μάρκετι"ΎΚ του Τόπου

Στην περίπτωση του Μάρκετινγκ του Τόπου, το "αγαθό" είναι ένας τόπος ή μια πόλη

(De'ffner και Metaxas, 2006) και ειδικά όταν μιλάμε για αστική δημιουργική προσέγγιση.

Κάθε τόπος έχει μια ταυτότητα και μια εικόνα α"JJ.J:ι. χωρίς αυτά να ταυτίζονται. Ενώ η

ταυτότητα αποτελεί αντικειμενικόχαρακτηριστικό,η εικόνα προκύπτει από τον τρόπο που

αντιλαμβάνεται κανείς την ταυτότητα αυτή. Η εικόνα ενός τόπου λοιπόν, είναι ένας

συνδυασμός συναισθημάτων και εντυπώσεων σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο. Είναι σε

άμεση σχέση επομένως, με τις ατομικές αξίες, τα ήθη και τις ιδέες (Montgomery, 2007:

272) και γίνεται το σημαντικότερο στοίχημα που προβάλλεται μέσω του ανταγωνισμού

των πόλεων με αντίκτυπο στην οικονομία (Ταράνη, 2007). Αυτή η εικόνα προωθείται σε

συνδυασμό με το όραμα των κατοίκων και των επισκεπτών και προκύπτει ως ο
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συνδυασμός των κοινών και εξεχόντων φυσικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών

και πολιτικών στοιχείων, αποτελώντας βασικό στάδιο για το μάρκετινγκ (Δέφνερ και

Μεταξάς, 2009).

Η κατασκευή των θετικών και γοητευτικών εικόνων είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την

προσέλκυση παγκόσμιων ροών τουρισμού και επενδύσεων, με στόχο την προώθηση της

τοπικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, η "δημιουργική πόλη" στοχεύει κυρίως, στη δημιουργία

κατάλληλου περιβάλλοντος για τους κατοίκους της με δημιουργικές "εικόνες" να τη

χαρακτηρίζουν (VanoJo, 2008: 371-372). Το μάρκετΙνΥΚ όμως, δε σημαίνει αποκλειστικά

διαφήμιση και προβολή μιας πόλης, α'λJ.iJ. απαιτεί την αναζήτηση και τον καθορισμό

συγκεκριμένων στόχων και κατευθύνσεων ανάπτυξης από την Τοπική Αυτοδωίκηση

λειτουργώντας ως εργαλείο, "εγχειρίδιο οδηγιών" για κάθε τομεακή παρέμβαση

(ΤσεΥενίδη, 200\: \4' Metaxas, 2002: 3).

Σύμφωνα με τον Landry (2008: 269 -270), ο αστtκός - πολεοδομικός σχεδιασμός, εξετάζει

τις δυναμικές και τις γενικότερες δυνατότητες μιας πόλης. Επιτρέπει την κατανόηση του

τρόπου λειτουργίας της, απαιτώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασής του. Η εικόνα

επομένως, φαίνεται να είναι σημαντική στο σχεδιασμό καθώς και τα δύο σχετίζονται με τις

αστικές στρατηγικές τα αποτελέσματα των οποίων είναι εμφανή σε βάθος χρόνου. Έτσι,

εισάγεται και η έννοια του χρονικού σχεδιασμού στη μελέτη των αναγκών μιας πόλης,

οδηγώντας προς το στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό (Δέφνερ, 2ΟΟ9β).

Το μάρκετινγκ του τόπου έχει διαπιστωθεί ότι σχετικά με τον πολιτιστικό σχεδιασμό

κυρίως, έχει μεγάλη σημασία. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν επενδύσει σε νέες

πολιτιστικές υποδομές (Ashwonh και Kavaratzis, 2006). Σε πόλεις που έχουν εκπονήσει

ήδη Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, έχουν πραγματοποιηθεί α'λ/ι:J.γές τόσο στο σχεδιασμό

όσο και στις δράσεις προβολής και ανάδειξης των πόλεων αυτών (Δέφνερ, 2009β), καθώς

προωθείται ένα συγκεκριμένο προφίλ για την πόλη και διατυπώνονται προτάσεις για τη

βελτίωση της αστικής ζωής μέσα από τον καθορισμό του οράματος (Τσεγενίδη, 2001: 14).

1.5.2 CίIy Branding

Η λέξη 'brand' συνδέει το προϊόν με ένα όνομα, με φήμη και μια ταυτότητα (Καμπέρη,

2010: 21). Πολυάριθμες πόλεις αναπτύσσουν συγκεκριμένα λογότυπα και συνθήματα
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συνδυάζοντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την πολεοδομία με στόχο την ανάπτυξη

πόλεων. Χαρακτηριστικά. η Οσάκα αναφέρεται ως ευφυής πόλη και η Βαρκελώνη ως

Τηλεματική. Τα brands σε συνδυασμό με τους ίδιους τους ανθρώπους, τις πολιτικές, τον

πολιτισμό, τον τουρισμό και τις επενδύσεις καθορίζουν την ανταγωνιστική ταυτότητα ενός

τόπου. Η αναζήτηση για την προώθηση των εικόνων φαίνεται να αποτελεί πανάκεια για

διάφορα αστικά προβλήματα, προσφέροντας αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

προώθηση της κοινωνικής συνοχής. αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση των

μηχανισμών διακυβέρνησης (Vanolo, 2008: 372-373). Ο Mommaas παρατηρεί ότι το

branding με τα λογότυπα έλκει γιατί εισάγει τάξη ή συνοχή στην πολύμορφη

πραγματικότητα. Αυτά δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ευκολότερα το περιβάλλον

μας (Evans. 2004: 3). Στη δημιουργική πόλη. αυτό αποτελεί βασικό άξονα για την επιτυχία

και τη βιωσιμότητά της. Τα άτομα πρέπει να νιώθουν 'άνετα' και ο χώρος να είναι

αναγνώσιμος, χαρακτηριστικά που ενισχύονται μέσω του branding.
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2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διεθνής Εμπειρία

2.1 Μελβούρνη, Αυστραλία

Σύμφωνα με τον Αοήda οι επιτuχημένες πόλεις συνδυάζουν ανοχή, ταλέντο και

τεχνολογία - όλα χαρακτηριστικά της Μελβούρνης (Βλαχοπούλου και Δέφνερ, 2009: 533

Unesco, 20 Ι Ο). Η Μελβούρνη, πρωτεύουσα της Πολιτείας της Βικτώριας της Αυστραλίας,

αποτελεί μια βιώσιμη πόλη, σημαντικό υποστηρικτή των δημιουργικών ιδεών (Enterprise

MeIbourne, 2010). Η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και

το ραδιόφωνο, οι εκδόσεις, ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική, το λογισμικό και τα

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα πολυμέσα, η διαφήμιση και το μάρκετινγκ αποτελούν μερικούς

από τους τομείς όπου διαφαίνεται η δημιουργικότητα που τη χαρακτηρίζει (Future

Melbourne, 20 JΟ).

Στα πλαίσια της προσπάθειας των τοπικών αρχών για την ενεργοποίηση της

δημιουργικότητας προβάλλονται αξίες όπως η ασφάλεια, η διαφορετικότητα των

ανθρώπων. η ελευθερία του πνεύματος. οι τέχνες και η φιλοξενία. Αυτές εξάλλου

αποτελούν και τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης, τα οποία της προσδίδουν δυναμική

ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα όσο αφορά το δημιουργικό τομέα (Russ, 201 Ο).

2.1.1 Στροφή προς τη δημιουργικότητα

Η πόλη εμφανίζει μια ποικιλία στοιχείων που επηρεάζουν και δημιουργούν ευνοϊκές

συνθήκες στροφής προς τη δημιουργικότητα. Η αναγέννηση της πόλης βασίζεται στις

τέχνες, τις ιδέες, την επιστήμη και τις εκδηλώσεις (Australian Fabian Society, 2004).

Σημαντικά βήματα αναβάθμισής της, εκτός από τον αστικό σχεδιασμό ο οποίος στοχεύει

τη δημιουργία ποιοτικού αστικού χώρου (Enterprise MeIbourne, 2010), έχουν επιτευχθεί

και μέσω της καινοτομίας και συγκεκριμένα της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και των

"μεγάλων γεγονότων". Η δημιουργικότητα που τη χαρακτηρίζει ενισχύεται από τους

ανερχόμενους καλλιτέχνες, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις καθώς τα άτομα και οι

οργανισμοί είναι ελεύθεροι να καινοτομήσουν. ΔίKΤUα μάθησης και ιδεών ενισχύουν το

προφίλ της και ενθαρρύνουν το διεθνές ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στις τέχνες και τον
~

πολιτισμό (Fuιure Melbourne. 20 Ι Ο).
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Οι δυνατότητες προσβασιμότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα τη

διευκόλυνση των επισκεπτών να την προσεγγίσουν α).λά και να περιηγηθούν σε αυτή. Τα

αεροπορικά ταξίδια είναι πλέον προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό καταναλωτών (Victoria's

Arts. Theatre and Cultural Heritage Tourism Action Plan, 2010). Η συνεργασία με τις

διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, μέσω συνεταιριστικών εκστρατειών μάρκετινγκ με στόχο

την αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των απευθείας πτήσεων στη Μελβούρνη,

είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή επιπλέον 2.468 θέσεων την εβδομάδα (Ι Ο year Tourism

and Events Industry Strategy, 2006) ενώ το δίκτυο οδικών αξόνων επιτρέπει την εύκολη

πρόσβαση σε όλη την έκταση της πόλης (Unesco, 201 Ο).

Η διαμονή στην πόλη μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία δραστηριοτήτων σε κάθε

επισκέπτη καθώς κατατάσσεται ως επικεφαλής πόλη της Αυστραλίας που σχετίζεται με το

θέατρο. τις αγορές (ψώνια), τα παγκόσμιας κλάσης εστιατόρια. τις καφετέριες και τη

νυχτερινή ζωή. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συχνά αναφορές στον "Πολιτισμό καφέ",

χαρακτηρισμό στον οποίο συμβάλλουν τα εστιατόρια. οι καφετέριες και ο τρόπος

διατροφής που έχει αναπτυχθεί στη Μελβούρνη. Η πόλη διαθέτει πολλούς επισκέπτες

αποκλειστικά για να δειπνήσουν στα ιδιαίτερα εστιατόριά της. αφού αυτά εκφράζουν τον

πολιτισμό διαφορετικών χωρών. Οι διαφορετικής καταγωγής κάτοικοι είναι καθοριστικοί

παράγοντες στον τομέα της διατροφής και αυτού του είδους ψυχαγωγίας (Melbourne,

Victorίa, Australia, 2010).

"

Αξίζει όμως. να σημειωθεί ότι το 42% των επισκεπτών προσελκύεται από διεθνείς

εκδηλώσεις και γεγονότα με εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό αντίκτυπο ενός

δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η Βικτώρια χαρακτηρίζεται ως "Πολιτεία των Γεγονότων".

Στη Μελβούρνητα σημαντικότεραμεγάλα γεγονότα που φιλοξενούνταιείναι το Φεστιβάλ

Κωμωδία και το Φεστιβάλ φαγητού και κρασιού (Ι Ο year Tourism and Events Industry

Strategy, 2006),

Σε αυτές τις εκδηλώσεις προστίθενται οι επιχειρηματικές εκδηλώσεις. Προσελκύουν και

αυτές αυξημένο αριθμό τόσο αντιπροσώπων όσο και επισκεπτών, προσφέροντας νέες

θέσεις εργασίας και αύξηση των εσόδων του τουρισμού. Σημαντική είναι η απόφαση της

κυβέρνησης το 2004. να επενδύσει 370 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή
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Συνεδριακού Κέντρου 5.000 θέσεων (10 year Tourism and Events Industry Strategy, 2006).

Χαρακτηριστικά, κατά το 2004, η πολιτεία της Βικτώριας φιλοξένησε 88.500

επιχειρηματικές εκδηλώσεις σε 360 χώρους, προσελκύοντας 5,4 εκατομμύρια

ενδιαφερόμενουςκαι δημιουργώντας22.600 θέσεις εργασίας (Ι Ο year Tourism and Events

[ndustry Strategy, 2006).

Τέλος, ο ισχυρός τριτογενήςτομέας και ειδικά ο τομέας της εκπαίδευσης, συμβάλλει με τη

σειρά του στην προσπάθεια αυτή μέσω της μεγιστοποίησηςτου αριθμού των σπουδαστών

από την Ασία και την Ευρώπη. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, το 2004 οι ξένοι φοιτητές

αντιπροσώπευαν το 8% των ξένων επισκεπτών [Ι Ο year Τοuήsm and Events Industry

Strategy, 2006). Η πόλη της Μελβούρνης αποτελεί κορυφαίο παροχέα διεθνούς

εκπαίδευσης φοιτητών, πληθυσμιακή ομάδα που αποφέρει κέρδη τόσο στον τουρισμό όσο

και στην οικονομία. 'Ηδη τα πανεπιστήμια στην πόλη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στην

παγκόσμια κατάταξη. Σύμφωνα με έρευνα των London Times, η Μελβούρνη κατέχει την

22η θέση (Unesco, 2010). Η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση από το 1999

επιβεβαιώνεταιεξάλλου και από τις αντίστοιχες δαπάνες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 6,2

δισεκατομμύριαδολάρια (10 year Tourism and Events Industry Strategy, 2006).

Για την ενθάρρυνση των δημιουργικώνβιομηχανιών, ο οργανισμόςUNESCO δημιούργησε

Δίκτυο ΔημιουργικώνΠόλεων. Στο δίκτυο αυτό, η Μελβούρνη ορίστηκε η δεύτερη πόλη

της λογοτεχνίας, μετά το Εδιμβούργο. Η πόλη φιλοξενεί πολλές λογοτεχνικές εκδηλώσεις

όπως το Φεστιβάλ Συγγραφέων Μελβούρνης, το Φεστιβάλ Ποίησης, τα Συνέδρια

καινοτομίαςAlfTed Deakin και το Φεστιβάλ για ανερχόμενουςσυγγραφείς (Unesco, 2010)

ενώ διαθέτει το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της χώρας. Αναγνωρίζεται ευρέως ως

πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας και ανταγωνιστική πόλη ενάντια στις αντίστοιχες

δυναμικέςπόλεις της Ασίας, όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα (British Council, 2010), στον

τομέα του πολιτισμού (Unesco, 2010).

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών

Ερευνών το 2004, πραγματοποίησεμέτρηση της δημιουργικότηταςτης πόλης σύμφωνα με

το σύστημα αξιολόγησης του Florida και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά

(Unesco, 2010). Στο σύνολο της έκτασής της καταλαμβάνει υψηλή θέση για το δείκτη

37



•

Χριστίνα Νικολακοπούλου Διεθνης Εμπειρία

διαφορετικότητας - ποικιλομορφίας του Aorida (the melting ροι index), μέτρια σχετικά για

την υψηλή τεχνολογία και χαμηλή στους δείκτες καινοτομίας και ταλέντου. Σύμφωνα με

αυτούς τους δείκτες, ειδικά η κεντρική περιοχή της πόλης, εμφανίζει ικανότητα να

προσελκύσει μέλη της δημιουργικής τάξης ενώ παράλληλα συγκεντρώνει την ανάπτυξη

(ΒΟΠΥ, 2004: 5-7).

Σημαντικές χαρακτηρίζονται και οι επενδύσεις στις δημιουργικές και πολιτιστικές

υποδομές (Brecknock, 2004: 2). Κατά τα τελευταία 5 χρόνια έχει ολοκληρωθεί η

μεγαλύτερη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών που παρατηρήθηκε από το 1850. Οι

δημιουργικές βιομηχανίες συνεισφέρουν με περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια

στην οικονομία, ενώ οι πολιτιστικές δραστηριότητες απασχολούν περίπου 113.000

κάτοικους της Βικτώριας και ισάριθμους ως εθελοντές (Australian Fabian Society, 2004).

Σύμφωνα με την Access Economics. οικονομική συμβουλευτική εταιρία της Αυστραλίας.

κατά την περίοδο 2003 - 2004. ο τουρισμός και τα διαφόρων ειδών γεγονότα και

εκδηλώσεις απασχόλησαν άμεσα ή έμμεσα Ι 59.000 κάτοικους της Βικτώριας (6.6% του

εργατικού δυναμικού του κράτους) ενώ προσέλκυσαν 1,3 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες

με δαπάνες που ξεπερνούν τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια (Ι Ο year Tourism and Events

Industry Stra,egy, 2006).

Γράφημα 1: Συμβολή βιομηχανιών στο ΑΕΠ σε επίπεδο πολιτείας

•
• Ι

,

Πηγή: Ι Ο year Tounsm and Events IndusIry SIrategy. 2006
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Στο γράφημα Ι εμφανίζεται η συμβολή της κάθε βιομηχανίας στο ποσοστό του ΑΕΠ της

πολιτείας της Bιιcrώριας με προφανή διάκριση του τομέα της διατροφής. με ποσοστό να

φτάνει περίπου το 9%. Αξιόλογη είναι επιπλέον, η συμμετοχή του τομέα του τουρισμού,

άμεσα συνδυασμένου με τη δημιουργικότητα στην πόλη αλλά και του τομέα της

πληροφόρησης κω των τεχνολογιών επικοινωνίας, αν και κατά το δεύτερο ήμισυ της

δεκαετίας του 1990, ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη στην

Αυστραλία (Ι ,9%) ήταν το τρίτο χαμηλότερο ανάμεσα στις 29 χώρες του Οργανισμού

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Berry, 2004: 8- 10).

Γράφημα 2: Έξοδα επισκεπτών στη πολιτεία της Βικτώρια το έτος 2004

.-8νt;1mg friInIs ιnI rιιi31'"

Bι.ι:;;nesι;and maιor event$
.IΠιe,ηalίΟΜl θducalίon

.0>""
Πηγή: 10 year Τοuήsm and EvcnIS Industry SIratcgy, 2006

Από την πίτα του γραφήματος 2 αξίζει να επισημάνουμε ότι προβάλλεται τόσο η σημασία

των επιχειρησιακών και των μεγάλων γεγονότων στην πόλη, όσο και ο βαθμός οικονομικής

ενίσχυσης από τους διεθνείς φοιτητές που επιλέΥουν τη Μελβούρνη για τις σπουδές τους.

Ωστόσο, δέουσα προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί στις αδυναμίες της Μελβούρνης που

δυσχεραίνουν την ενίσχυση του δημιουργικού της χαρακτήρα. Οι αυξανόμενες κοινωνικές

ανισότητες και η χωρική πόλωση - εν μέρει, λόγω της αδυναμίας της αγοράς στο σύστημα

στέγασης, αλ/ά και των ευρύτερων τάσεων κατανομής του εισοδήματος στην Αυστραλία 

αποδυναμώνουν την προσέλκυση δημιουργικών ατόμων. Η αύξηση του κόστους σχετικά
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με τη στέγαση στις κεντρικές περιοχές της πόλης - γεγονός στο οποίο συνέβαλε η άνιση

"κοινωνική μετατόπιση" κατά τη διάρκεια 40 χρόνων (Porter και Shaw, 2009), είναι

πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστείγια να δημιουργηθούνκαταλληλότερεςσυνθήκες

για τη δημιουργική κοινότητα (Future Melbourne, 20 Ι Ο). Στην Αυστραλία, οι Fincher και

Wulf υποστηρίζουν ότι "μια νέα γεωγραφία της ιδιοκτησίας" αναδύεται με αυξημένες

κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στις μεγάλες πόλεις (Bell και Jayne, 2004: 19). Η

πλειοψηφία των καλλιτεχνών και των οργανώσεων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Λίγοι μόνο καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικοί οργανισμοί λαμβάνουν μακροπρόθεσμη

χρηματοδότηση, ή κατέχουν το πλεονέκτημα τακτικού εισοδήματος. Ειδικότερα για τους

πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες, η κατάσταση είναι δυσμενέστερη μέχρι να

αποκτήσουν την αποδοχή του κοινού (Fuιure Melbourne. 2010). Οπως προαναφέρθηκε.

ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο είναι ότι η Μελβούρνη σε ολόκληρη την έκτασή της

παρουσιάζει μέτριους έως χαμηλούς δείκτες για την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία.

Αυτή η αποτυχία αντικατοπτρίζεταιεν μέρει και στη σχετικά χαμηλή δέσμευση των πόρων

για έρευνα και οικονομική αναβάθμιση από τον ιδιωτικό τομέα (Berry, 2004: 11).

Συνεπώς. η σημασία αλλαγών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν στα εθνικά και

περιφερειακά συστήματα καινοτομίας καθώς και στο βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στην

κυβέρνηση και τη βιομηχανία είναι εμφανής και συνδέεται με την έρευνα και τη

μεγαλύτερη δέσμευση της κυβέρνησης (Berry, 2004).

2.1.2 Η συμβολή του πολιτισμού

Η Μελβούρνη χαρακτηρίζεται ως μια πόλη με τις υψηλότερες πυκνότητες συγκέντρωσης

εμπορικών γκαλερί, κυρίως περιμετρικά του κέντρου με ειδίκευση στην εγχώρια τέχνη.

Μεγάλα δημόσια ιδρύματα, καλλιτεχνικοί συνεταιρισμοί και υπαίθριες αγορές τέχνης

αποτελούν αξιόλογους αστικούς πόλους έλξης (Melbourne. Victoria, Australia, 2010) ενώ

υπάρχουν ενώσεις καλλιτεχνών, που έχουν συσταθεί σε εθνικό δίκτυο και υποστηρίζουν

τους επαγγελματίεςκαι τις κοινότητες (Goldbard, 2006: 161).

Το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον του δήμου επιδεικνύεται πρωτίστως. από την οργάνωση του

cIuster της «Federation Square}). Πρόκειται για έναν ανοικτό δημόσιο χώρο που προσφέρει

διάφορες μορφές ψυχαγωγίας (Federation Square, 20 Ι Ο) και πραγματοποιούνται γεγονότα
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με στόχο την καλλιέργεια μιας καλλιτεχνικής παιδείας (Russ, 201 Ο). Παράλληλα. δίνει

σημασία στον καινοτόμο σχεδιασμό και τον συνδυάζει με το διατηρητέο αστικό ιστό και τα

αναπλασμένα κτίρια. ΤΟ Port Melboume αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα που

φανερώνει την πρακτική του συνδυασμού αυτού και συνιστά παραλιακό επίκεντρο

πολιτισμού και ελεύθερουχρόνου (Γοσποδίνη,2009: 223).

Σημαντικές υποδομές για την πόλη αποτελούν:

.:. η Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώρια η οποία εκθέτει συλλcryές από Ευρώπη, Ασία,

Ωκεανία και Αμερική με τα Χειμερινά Αριστουργήματα της Μελβούρνης να

αποτελούν πόλο έλξης

••• το Κέντρο laπ Potter, το οποίο χωροθετείται στη Federation Square, αποτελεί την

πρώτη σημαντική δημόσια συλλΟ'Υή στον κόσμο αφιερωμένη στην τέχνη της

Αυστραλίας

.:. το Αυστραλιανό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, δημόσιος σύγχρονος χώρος τέχνης που

παρουσιάζει τόσο διεθνείς όσο και αυστραλιανές εκθέσεις, εκδηλώσεις και δημόσια

προγράμματα

.:. το Αυστραλιανό Κέντρο για την κινούμενη εικόνα με εφαρμογές που σχετίζονται

με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον ψηφιακό πολιτισμό σε κατάλληλο

εκθεσιακό χώρο (Melbourne, Victorίa, Australίa, 20 Ι Ο).

Επιπλέον, η Μελβούρνη επεδίωξε και κατάφερε να χαρακτηριστεί ως «πολυπολιτισμική

πρωτεύουσα» της Αυστραλίας (Future Melbourne, 2010). Η ποικιλομορφία της

πολιτιστικής ζωής της είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της. Ο αυτόχθων

πολιτισμός με παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

διαφορετικής πολιτιστικής καταγωγής, οι πληθυσμιακές ομάδες διαφόρων ηλικιών που

συμμετέχουν στα κοινά (Bennett και Carter, 200 Ι) και η συνύπαρξη κοινοτήτωνπου έχουν

σχηματιστεί με βάση τη σεξουαλικότητακαι το φύλο αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά

της πόλης (Future Melbourne, 2010). Η Μελβούρνη, συχνά αποκαλείται «δεύτερη

μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο», λόγω του σημαντικού αριθμού ελλήνων

μεταναστώνπου εγκαταστάθηκανεκεί. ειδικά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελληνική

Κοινότητα Μελβούρνηςσυνεισφέρει σε πολλές πτυχές της βικτωριανήςζωής και η δράση
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της είναι αξιοπρόσεχτη στην πόλη. Όσο για τις περιοχές στις οποίες κατοικούν είναι οι

Coburg, Preston, Port Melbourne, Oakleigh και Doncaster με την οδό Lonsdale street να

αποτελεί το χώρο συγκέντρωσής τους για εκδηλώσεις, όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ

''Αντίποδες'' και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (Melbourne's Greek Precinct,

2010).

Παρ' όΜ αυτά η σημασία του πολιτισμού μπορεί να διαπιστωθεί πρακτικά με στοιχεία που

προέρχονται από το τουριστικό γίγνεσθαι της πόλης. Ο πολιτιστικός τομέας είναι άμεσα

συνυφασμένος με τον τουρισμό, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ομίλων,

μεγάλους θεσμούς που εδρεύουν στην πόλη και τοπικές εθελοντικές επιχειρήσεις. Η

τουριστική βιομηχανία αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική

ευημερία της βικτωριανής κοινότητας, καθώς απασχολεί 179.000 άτομα και αποφέρει

περίπου 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία του κράτους (Victoria's Arts,

Theatre and Cultura! Heritage Tourism Action Plan, 20 Ι Ο).

Ο πολιτιστικός τουρισμός απευθύνεται σε εγχώριους και διεθνείς επισκέπτες.

Χαρακτηριστικά το 2008, στη Βικτώρια διανυκτέρευσαν 2,5 εκατομμύρια εγχώριοι

επισκέπτες και αντίστοιχα, 900.000 διεθνείς. Οι δύο κορυφαίες πολιτιστικές

δραστηριότητες τουρισμού που επέλεξαν οι επισκέπτες ανεξαρτήτου καταγωγής, όπως

εξάγεται από τα ακόλουθα γραφήματα (γράφημα 3 και 4), την ίδια χρονιά. ήταν: από τη

μία, η επίσκεψη των μνημείων. των τόπων και των κτιρίων σημαντικής πολιτιστικής

κληρονομιάς και από την άλλη, τα μουσεία και οι γκαλερί τέχνης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός

αύξησης των διεθνών επισκέψεων σε μουσεία και γκαλερί τέχνης ανέρχεται σε 5,5 % από

το 1999. Επίσης. σημαντική αύξηση παρατηρείται και στον αριθμό των ξένων επισκεπτών

που παρακολουθούν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, φεστιβάλ και πολιτιστικά

γεγονότα (Victoria's Arts, Theatre and Cultural Heritage Tourism Action PJan, 2010).

42



Χριστίνα ΝικολακοποΙίλου Διεθνής Εμπειρία

Γράφημα 3: Διεθνείςεπισκέπτεςπολιτιστικώνδραστηριοτήτωνστην Μελβούρνη (1999 - 2008)
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Πηγή: Victoria's Ans, Theatre and Cultural Ηerίιage Tourism AcIion Plan, 2010

Γράφημα 4: Εγχώριοι επισκέπτες ΠOλιτιστtKών δραστηριοτήτων στη Μελβούρνη (] 999 - 2008)
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Πηγή: Victoria's Arts, ΤhcaΙrc and Cultural Heritage Tourism Action P]an, 20]0

Μελλοντικά,τα επόμενα 30 χρόνια αναμένεται ο πληθυσμός της Μελβούρνης να αυξηθεί

κατά ένα εκατομμύριο με ριζικές αλλαγές και στη σύνθεσή του, καθώς μέχρι το 2030

εκnμάται ότι ο ένας στους τέσσερις θα είναι άνω των 60 χΡόνων.- Στις βασικές

κατευθύνσειςτου στρατηγικούσχεδιασμού της πόλης περιλαμβάνονταιη εξασφάλιση της

πρόσβασηςσε υπηρεσίεςυψηλήςποιότητας(AustraIian Fabian Society, 2004) και η έρευνα

της σχέσης μεταξύ της αίσθησης του χώρου, του αστικού χαρακτήρα, του τοπίου και του

χαρακτήρα της γειτονιάς, ως βάση για βελτιώσεις στο σύστημα σχεδιασμού, Η τοπική

κυβέρνηση θα προωθήσει τον πολιτιστικό σχεδιασμό για την ενθάρρυνση των τοπικών

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της πολιτιστικής ταυτότητας ενώ θα επιλεγούν τα

43



Χριστίνα Νικολακοπούλου Διεθνής Εμπειρία

κατάλληλα εργαλεία σχεδιασμού ανάλογα με το χαρακτήρα του τοπίου και της

πολιτιστικής ταυτότητας (MeIbourne 2030. 2005).

Αναλυτικότερα, στη στρατηγική που χαράσσεται τίθεται αρχικά, ένα αστικό όριο

ανάπτυξης για τον περιορισμό της προς τα έξω επέκτασης και τη διευκόλυνση του

σχεδιασμού στο εσωτερικό της (AustraIian Fabian Society, 2004), ειδικά αν ληφθεί υπόψη

η σημερινή πυκνότητα του πληθυσμού - 1.496 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ. το 200 Ι (Roberιs,

2007). Επίσης, θα καθοριστούν πέντε ζώνες ανάπτυξης και θα ιδρυθούν πέντε Επιτροπές

Ανάπτυξης (5mart Growth Committees) με συμβουλευτικό ρόλο προς την κυβέρνηση

σχετικά με τις περιοχές αυτές. Η αστική ανάπλαση θα στοχεύει πρωτίστως, την άσκηση

πίεσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να προωθήσει την σύνταξη σχεδίων για

δημιουργία κατοικιών γύρω από υφιστάμενα κέντρα δραστηριότητας, όπως εμπορικά

κέντρα και επιχειρηματικέςσυγκεντρώσειςκοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς (AustraIian

Fabian Society, 2004).

2.1.3 Αστικό Μάρκετιηκ

Η Μελβούρνη αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από άλλους εγχώριους και ξένους

προορισμούς που γίνονται όλο και πιο καινοτόμοι. Στα πλαίσια της προσπάθειά της για

συνεχή προβολή και βελτίωση των προοπτικών στον τομέα των δημιουργικών

δραστηριοτήτων κυρίως, η εκστρατεία μάρκετινγκ Jigsaw κατείχε σημαντικό ρόλο.

Εξάλλου, οι ανάγκες εντείνονται και για τους ίδιους τους κατοίκους καθώς παρατηρείται

αλλαγή στις πληθυσμιακές ομάδες και ειδικά, με τους baby boomers που εισέρχονται στη

συνταξιοδότηση (Victoria's Arts, Τheatre and CuIturaJ Heritage Τourism Action Plan,

2010). Όπως κάθε πόλη σήμερα, καλείται λοιπόν, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις

απαιτήσεις των ομάδων - στόχων καλύτερα από τους ανταγωνιστές της ώστε να καταφέρει

να επιβιώσει (Bowen κ.ά., 2006).

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής. το Τourism Victoria, η επικεφαλής υπηρεσία

τουρισμού της Βικτωριανής Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας,

προβάλλει τις τέχνες, το θέατρο και την πολιτιστική κληρονομιά μέσω της εκστρατείας

μάρκετινγκ Jigsaw, καθώς αποτελούν χαρακτηριστικό πλεονέκτημά της. Η εκστρατεία

αυτή έχει χαρακτηρίσει τη Μελβούρνη ως μια κομψή. ρομαντική και δημιουργική πόλη.
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Παράλληλα, προωθεί περιφερειακές ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς και συνεργασία με

σχετικούς φορείς. όπως ο Πολιτιστικός Όμιλος Βιομηχανίας Τουρισμού (CuItural Tourism

Industry Group) [Victoria's Arts, Theatre and Cultural Heritage Tourisin Action PIan,

2010).

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των διεθνών φεστιβάλ

και Τα/ν θεατρικών παραστάσεων, επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία της πόλης και

ενισχύουν το προφίλ του προορισμού (Victoria's Arιs, Τheatre and CuIturaI Heritage

Tourism Action PIan, 20 Ι Ο). Οποιαδήποτε επιτυχία μπορεί έμμεσα να προβάλλει την πόλη.

Σε τομείς όπως το διαδίκτυο με τον Eνan ΤhornIey, ιδρυτή της διαδικτυακής εταιρείας

LooksInarι, τις δημοσιεύσεις μέσω του ιδιοκτήτη του ΡΙυιο Press, ο οποίος δημοσιεύει το

βιβλίο του Florida στην Αυστραλία (Fairfax inedia, 2010) και τη μόδα με την ανάπτυξη

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο (Enterprise MeIbourne,

20 Ι Ο), η Μελβούρνη ενισχύει το προφίλ της. Θετική σε αυτό τον τομέα είναι ακόμα και η

ενίσχυση του μάρκετινγκ στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την προσέλκυση ξένων

φοιτητών. Συγκεκριμένα καθοριστική ήταν η έκδοση από το Τμήμα Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης και την Κυβέρνηση της Bιιcrώρια το 2004, του GlobaI Pathways: International

Education for ViclOria - μια στρατηγική για να ενισχύσει την ικανότητα της πόλης και να

προσελκύσει ξένους φοιτητές (GIobal Pathways: InternationaI Education [or Victoria,

2004).

Σχετικά με τις ομάδες - στόχους, η πόλη επικεντρώνεται σε καταναλωτές που

χαρακτηρίζονται από δημιουργικό πνεύμα, τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε

πολιτιστικές δραστηριότητες, όσο και την ανοχή που δείχνουν προς νέες εμπειρίες και

ιδέες (Creative Ορίηίοη Leaders VaIues Segment). Τα εκτεταμένα κοινωνικά δίκτυα στα

οποία συμμετέχουν και η εξωστρέφεια που τους χαρακτηρίζει είναι τα στοιχεία στα οποία

βασίζεται η πολιτιστική δράση της κυβέρνησηςγια μια επιτυχημένη προβολή της πόλης.

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, συνεχής προσπάθεια πραγματοποιείται για την ενίσχυση της

συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και διάφορων φορέων όπως πολιτιστικά ιδρύματα,

φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων και ζωολογικών κήπων, γκαλερί και μουσείων. Το

Τourism ViClOria αποτελεί σήμερα, κατά κύριο λόγο ένα γραφείο μάρκετινγκ. το οποίο σε
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στενή συνεργασία πάντα με το Δήμο της Μελβούρνης και το Arts Victoria (παροχέας

χρηματοδοτικών προγραμμάτων) προσπαθεί μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης να μειώσει

την επικάλυψη εργασιών. Αν και ο βαθμός συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

είναι υψηλός, μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι απαραίτητη. Σε αυτό μπορεί να

συμβάλει θετικά ο συντονισμός μεταξύ των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης (10 year

Tourism and Events Industry Strategy. 2006).

Η εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του βιομηχανικού κλάδου με στόχο

την εξασφάλιση σταθερής προσέλκυσης τουριστών έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των

σχέσεων της πόλης με τους εμπορικούς εταίρους. ώστε να αναπτυχθούν εκστρατείες

μάρκετινγκ (Victoria's Ans, Theatre and Cultura! Heritage Tourism Action Plan. 2010).
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2.2 Βιέννη, Αυστρία

ι-ι πόλη αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούςαστικούς χώρους της Ευρώπης (LoneJy

Planet, 2010), έχει έκταση 415 τ.χλμ. και οργανώνεται σε 23 περιοχές (Bezirk) [City

breaks, 2010]. ι-ι ιστορική μητρόπολη της Κεντρικής Ευρώπης, περίπου 1,7 εκατομμυρίων

κατοίκων, διαγράφει ανάπτυξη 2.000 χρόνων (41h biennial Rotterdamlprojects, 2010) και

όπως καθορίζει το Σ.Α.Κ.Χ, κατηγοριοποιείται στις μεσαίες πόλεις - πύλες (Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 20 Ι Ο). Η Βιέννη έχει κατορθώσει να

συνδέσει την ιστορική της κληρονομιά με το πνεύμα της νέας εποχής (City breaks, 2010),

ενώ τα τελευταία 30 χρόνια ως μοντέρνα μητρόπολη αποκτά νέα μορφή,

επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση ανάπτυξής της επιδεικνύοντας

δημιουργικό χαρακτήρα.

2.2.1 Στροφή προς τη δημιουργικότητα

Οι τοπικοί φορείς που στοχεύουν την αναβάθμιση της πόλης θεωρούν τη δημιουργικότητα

δυναμικό χαρακτηριστικό της Βιέννης που πρέπει να προβάλλουν. Βασικό υπόβαθρο στις

δράσεις αυτές, οι δημόσιοι χώροι. Ο δημόσιος χώρος παρουσιάζεται σε πολλά σχέδια ως ο

βασικός χώρος έκφρασης των κατοίκων και των επισκεπτών, η σημασία του οποίου

διαφαίνεται από τον αριθμό σχετικών μελετών αναβάθμισής του. Χαρακτηριστικά, την

περίοδο 2002 έως 2006 πραγματοποιήθηκαν διαπλατύνσεις 1.000 μέτρων πεζοδρομίων,

βελτιώθηκαν 40 διασταυρώσειςκαι ο φωτισμόςσε 26 διαφορετικές γειτονιές.

εικόνα 1: Αναβάθμιση αστικού τοπίου
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Τα πάρκα καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη των 16.000 εκταρίων εντός των ορίων της πόλης

ενώ οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης αριθμούν τους 770 (Porter και Prince, 2005:

130), εκτάσεις που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της ως "πράσινη πολη"

(wίenίnternatίοnaΙat, 2010). Στην ανάδειξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

της Βιέννης έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα έργα Ecoprofίt Vienna και Ecobusiness PIan του

προγράμματα Interreg Ι1Α κα, Ι1ΙΑ (Μεταξάς και Πετράκος, 2004: 10).

Η Βιέννη, πρωτοπόρος στον τομέα, έλαβε μέτρα για την προστασία της μπαρόκ

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της, σημαντικός οικονομικός παράγοντας για τον πολιτιστικό

τουρισμό (Ελευθεριάδης, 2006: 85). Το ιστορικό κτιριακό δυναμικό της αποτελεί βασικό

στοιχείο της αστικής εμφάνισης και ταυτότητάς της. Τέτοια πρακτική έλαβε χώρο στην

ανακαίνιση τεσσάρων κενών αποθηκών αερίου (gasorneters) που ολοκληρώθηκε το 2001.

Η απόφαση ανακαίνισης ελήφθη το 1990 όταν έγινε πολύ έντονη η έλλειψη στέγης και ο

στόχος ήταν η κατασκευή κατοικιών που θα ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα

ποιότητας, όντας προσιτές για το μέσο πολίτη, με συνδυασμό χώρων εργασίας και

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το συνολικό κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 181,7

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 22,5 εκατομμύρια επιχορηγήθηκαν από το Δήμο (4 lh

biennial Rotterdarn/projects, 20 Ι Ο).

Εικόνα 2: Η ανάπλαση των αποθηκών αερίου

Πηγή: 4 Ι" biennial RotterdamlprojecIs, 20]0

Στη μειονεκτική περιοχή του κέντρου, σημαντικά οφέλη προήλθαν από την κοινοτική

πρωτοβουλία URBAN, ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην εξάλειψη του κοινωνικού

αποκλεισμού μέσω της συμμετοχής των ίδιων των πολιτών (Ανδρικοπούλου κ.ά., 2007:

195), με την αναβάθμισή της σε παραδοσιακή αγορά τροφίμων, προερχόμενων από τα

διάφορα κράτη των μειονοτήτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή. Μέσα από μια
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πρωτοποριακή προσέγγιση planning for real «ουσιαστικός σχεδιασμός» - ένας μεγάλος

αριθμός ατόμων της τοπικής κοινωνίας συσκέφτηκαν για να αποφασίσουν από κοινού με

επιχειρηματίες και αρχιτέκτονες. Το πρόγραμμα αυτό επιδεικνύει τη σημασία που δίνεται

από τις τοπικές αρχές στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών και άλλων αποκλεισμένων

ομάδων (Ηφαιστος, 201 Ο).

Η Βιέννη συνιστά σημείο συνάντησης πολιτισμών. καθώς σχεδόν το ένα τέταρτο του

συνολικού πληθυσμού έχει γεννηθεί εκτός Αυστρίας (Bedford, 2004: Ι Ι). Η ξενοφοβία δεν

έχει εκδηλωθεί. καθιστώντας την πόλη μια κοινωνία "ανοικτή" για τους νέους κατοίκους,

με το χαρακτηριστικό αυτό να ενισΧύεται με δράσεις, όπως τη Γιορτή Ελευθερίας

(Freedom Party) [Barrie. 2001: 8]. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί το Judenplatz, το

γκέτο των Εβραίων από το Ι 300 έως το Ι 500, το οποίο έχει αναδημιουργηθεί με νέο

μουσείο και μνημείο - τοπόσημο στην περιοχή. Το μνημείο με τα στοιβαγμένα βιβλία

υποδεικνύει την προσπάθεια για το καλό επίπεδο εκπαίδευσης. ενώ το μουσείο με τα

εκθέματά του δείχνει τη συμβολή της ομάδας αυτών των ανθρώπων στην πόλη (Porter και

Prince, 2005: 128).

Η ποιότητα ζωής γίνεται κινητήρια δύναμη για τον επαναπροσδιορισμό των αρχικών

στόχων και οι προσπάθειες υποδηλώνονται ακόμα και από το σχεδιασμό για τον οποίο

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε θέματα σχετικά

με τις μεταφορές, τα πάρκα, την παροχή κατοικίας και γενικότερα, την αστική ανάπτυξη

ενώ για το Master PIan 'FIugfeId Aspern' σε έκταση 200 εκταρίων μελετώνται οι ανάγκες

των παιδιών, των νέων, των μαθητών, των εργαζόμενων τη νί>χτα και των ηλικιωμένων

ατόμων (Irschik, 2008).

Σήμερα. στη Βιέννη ο τομέας των δημιουργικών βιομηχανιών είναι μια σημαντική

οικονομική πτυχή (Vienna City Administration, 2010). Σύμφωνα με τα δεδομένα της

απογραφής της απασχόλησης από τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας, στη Βιέννη

120.000 άτομα απασχολούνται στους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών. Με αύξηση

6% από το Ι 998 έως το 2002, οι δημιουργικές βιομηχανίες ξεπέρασαν την αύξηση της

απασχόλησης στην εθνική οικονομία κατά 4%. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης

στους τομείς αυτούς εντοπίζονται στο λογισμικό. τα πολυμέσα, το διαδίκτυο, τα παιχνίδια,
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τις γραφικές τέχνες, τη μόδα και το σχεδιασμό, ιmθώς και τον οπτικοακουστικό τομέα

(Φιλμ, βίντεο, τηλεόραση και ραδιόφωνο), όπου συγκεντρώνεται περισσότερο από το

ήμισυ (55,9%) της συνολικής απασχόλησης στο δημιοuργικό κλόδο (Chamber of

Commerce Vienna, 2004).

Η εταιρική δομή των βιεWΈΖΙKων δημιουργικών βιομηχανιών κυριαρχείται από μικρές

επιχειρήσεις, γεγονός που προκαλεί πιέσεις (The Company Joanneum Research, 2010), οι

οποίες αριθμούν τις 17.948 απασχολώvtας 120.014 υπαλλήλους (απογραφή που

πραγματοποιήθηκε το 2001 από τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας), γεγονός.

Γράφημα 5: Αριθμός επιχειρήσεων ανά τομέα κατά το έτος 200]
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Πηγή: Chamber of Commcrcc Vicnna, 2004

Το δημιουργικό δυναμικό διαφαίνεται ήδη από το παρελθόν. Η Βιέννη, όπως και το Παρίσι

διέθεται από το παρελθόν. εύπορη μεσαία τάξη η οποία ι>ποστήριζε την τέχνη αλλά ακόμα

και οι κατώτερες τάξεις της αποτελούσαν 'δημιουργική μάζα', ανοιχτή στο να δεχτεί

αλλαγές (Λουρίδας, 2010). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην ισχυροποίηση των τεχνών,

του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας με αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται στις 60.000.

Ενισχυτικός παράγοντας σε αυτή την πολιτιστική και δημιουργική ενασχόληση είναι η

υπάρχουσα και εδραιωμένη υποδομή (μουσεία. θέατρα, κ.ά.). Οι παραδοσιακές μορφές

τέχνης (η μουσική, το θέατρο, οι εικαστικές τέχνες και τα μουσεία) είναι πολύ ισχυρές στη

Βιέννη, προβάλλοντας αυτή ως πολιτιστική πρωτεύουσα με ιδιαίτερη πολιτιστική

κληρονομιά. Οι πολιτιστικοί παραγωγοί είναι ιδρύματα ποι> εν μέρει χρηματοδοτούνται

ομοσπονδιακά ή χρηματοδοτούνται από το Δήμο της Βιέννης (έσοδα από μουσεία, θέατρο,

μουσικές σκηνές) (Chamber of Commerce Vienna, 2004). Στατιστικά σύμφωνα με την
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Βιέννη είναι η πόλη που επενδύει τους περισσότερους

οικονομικούς πόρους στην τέχνη και τον πολιτισμό (European Bank, 2010). Μετά τη

Γενεύη, η Βιέννη έρχεται δεύτερη στην κατάταξη των ιδανικών πόλεων, όσο αφορά την

αξιολόγηση των τόπων όπου οι γενικότερες υποδομές διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή

διαβίωση. γεγονός που γίνεται κατανοητό αν λάβει κανείς υπόψη ότι η πόλη διαθέτει 30

συνολικά σκηνές θεάτρου. 98 κινηματογράφους.7 αίθουσες συναυλιών και 71 μουσεία

(lntermed Travel Service, 20 JΟ).

Βασικό δημιουργικό σημείο της πόλης, το Museumsquartier, ένα από τα δέκα μεγαλύτερα

πολιτιστικά clusters υψηλής τέχνης του κόσμου, δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για

ένα ενισχυμένο branding της πόλης α"AJ..ά και για υψηλό επίπεδο διαβίωσης κατοίκων,

επισκεπτών και επιχειρήσεων (Σαμπροβαλάκη, 2009: 18). Το πολιτιστικό σύμπλεγμα που

διαθέτει μουσεία, κέντρο αρχιτεκτονικής, οργανωμένους χώρους εκθέσεων και φεστιβάλ,

το διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο χορού TanzQuartier, στούντιο για υποτροφίες καλλιτεχνών,

εστιατόρια και δεκάδες μαγαζιά μπαρόκ αρχιτεκτονικής χωροθετείται σε οικοδομικό

τετράγωνο που παλαιότερα, στέγαζε τους αυτοκρατορικούς στάβλους (Σαμπροβαλάκη,

2009) και πλαισιώνεται από μια υπαίθρια αίθουσα όπου γίνονται τα διάφορα φεστιβάλ της

πόλης (Πετρίδης. 20 JΟ). Βασικός άξονας σχεδιασμού του συγκεκριμένου συμπλέγματος.

που εντοπίζεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, υπήρξε η ενσωμάτωσή του με το γύρω

φυσικό και δομημένο περιβάλλον, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κτιρίων που

συνδιαλέγονται με τον αστικό ιστό και τη μορφολογία του εν λ&Υω χώρου. Ως χώρος

πολιτιστικής ποικιλίας, πειραματισμού, συνεχούς δράσης και αλλαγής και πολιτιστικών

ανταλλαγών, η Συνοικία των Μουσείων αποτελεί ένα ζωντανό, σύγχρονο κέντρο για τις

τέχνες (Σαμπροβαλάκη. 2009: 20), αν και στην αρχή εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με

το φόβο διάβρωσης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της πόλης (Αθηνόραμα, 2010).

Η Βιέννη έχει όμως, μεγάλη παράδοση και στη μουσική. Η Φιλαρμονικήτης Βιέννης, είναι

από τις διασημότερες ορχήστρες στον κόσμο, πραγματοποιώντας παραστάσεις στο

Musikverein. το οποίο αποτελεί το Μέγαρο Μουσικής της πόλης. Για να κατανοήσουμε το

επίπεδο της κουλτούρας των Βιεwέζων αρκεί να σκεφτούμε πως η αυστριακή

πρωτεύουσα, με περίπου 2.000.000 πληθυσμό συντηρεί τρεις όπερες, με σχεδόν
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καθημερινές παραστάσεις, ενώ πραγματοποιούνται δεκάδες συναυλίες ανά εβδομάδα σε

χώρους εκδηλώσεων (Vienna - Opera, 20 Ι Ο).

Τα ισχυρά σημεία του τομέα των τεχνών του θεάματος στη Βιέwη βασίζονται στη διεθνή

φήμη και την υψηλή θεατρική εκπαίδευση. Ο σύ'Υχρονος χορός έχει καθιερωθεί

συνδυαζόμενος με υποδομές που δημιουργήθηκαν με τα φεστιβάλ χορού και την

ΤanzQuartier ενώ βασικός δημιουργικός χώρος το Μέγαρο Μουσικής με τις αίθουσές του

να μετατρέπονται σε αίθουσες χορού κλασικής μουσικής και τζαζ (Βροντή, 2(09). Οι

αδυναμίες εντοπίζονται στην έλλειψη της προβολής της πόλης ως τόπου για τις

καινοτομικές θεατρικέςπαραγωγές (Chamber of Commerce Vienna, 2004).

Ένα από τα βασικά σημεία δημιουργικής ανάπτυξης της πόλης και σημείο προσέλκυσης

χιλιάδων επισκεπτών είναι η Ακαδημία καλών τεχνών. Εκεί παρουσιάζονται έργα

δημιουργικών καλλιτεχνών, Ακόμα και οι βιβλιοθήκες της με τα αναρίθμητα βιβλία,

αποτελούν ένα σημείο επίσκεψης (topsightseeing, 2010), Σε σχέση τώιχχ με τις

εκατοντάδες γκαλερί που βρίσκονται στη πόλη, ο δήμος τις έχει χωροθετήσει με τέτοιο

τρόπο στον αστικό ιστό, ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, Ουσιαστικά

βρίσκονται όλες συγκεντρωμένες στους δρόμους Eschenbachgasse και SchleίfmϋhΙgasse,

Η ίδια η ρυμοτομία της πόλης προσφέρει τη δυνατότητα στον καθένα να επισκεφτεί

διαφορετικά είδη τέχνης ανάλογα με την περιοχή που επιλέγει να περιηγηθεί (Europe 

cities, 20 Ι Ο 'tripwolf, 20 Ι Ο . Wien Tourismus, 20 Ι Ο).

Ως σημαντικό πλεονέκτημα για την πόλη εμφανίζεται η βιομηχανία μόδας που βασίζεται

στις ευέλικτες δομές των μικρών γραφείων. Η μόδα αποτελεί ένα δημιουργικό μέσο

ανάπτυξης της πόλης, με βασική εστία τον πεζόδρομο Karntner StraBe, τον πιο εμπορικό

δρόμο της πόλης (Βεργίτσης, 2008) και το κράτος να χρηματοδοτεί τις νέες και

δημιουργικές εταιρίες (aboutvίenna.org, 2010). Στην πόλη διοργανώνεται η Εβδομάδα

Μόδας, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίσουν την πολύπλευρη δημιουργική εργασία στα

έπιπλα και το βιομηχανικό σχέδιο. Ο σχεδιασμός που πραγματοποιείται στη διάρκεια της

εκδήλωσης αποτελεί σημαντικό τομέα για την παραγωγή πολιτισμού: η αισθητική

επηρεάζει την καθημερινή ζωή και τις καταναλωτικές συνήθειες ενώ διαμορφώνει υλικό

πολιτισμό. Η πολιτιστική αυτή εκδήλωση δεν έχει επομένως, το χαρακτήρα μιας εμπορικής

52



Χριστίνα Νιι<ολαι<οπούλου Διεθνής Εμπειρία

έκθεσης. αλλά αντίθετα συνδυάζει το «διεθνές και το τοπικό)), με στόχο να αποκαλύψει

δημιουργικές και παραγωγικές διαδικασίες (Vienna Design Week, 20 Ι Ο).

Α'λ/.ά και οι υπόλοιποι δημιουργικοί κλάδοι χαρακτηρίζονται και διαπνέονται από

καινοτομία. Στον τομέα της διαφήμισης η βασική δυνατότητα έγκειται στο συνδυασμό της

διαφήμισης με το σχεδιασμό και τη διαβούλευση, ενώ στη λογοτεχνία και τις εκδόσεις, ο

κρατικός φορέας έχει επενδύσει σημαντικό τμήμα του ετήσιου προυπολογισμού. Η

γαστρονομία της περιοχής εξελίσσεται επίσης, σε τέχνη που ανθεί ενώ πολλοί νέοι

επιχειρηματίες επενδύουν στην οινοπαραγωγή (in21ife. 2010). κάνοντας τα καφέ, τα

ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια να αποτελούν χώρους δημιουργικής σκέψης και

δημιουργικών δράσεων (Βροντή, 2009).

Στα πλαίσια ενίσχυσης του δημιουργικού χαρακτήρα του αστικού κέντρου, το πρόγραμμα

«Βιώσιμη Εργασία και Απασχόληση στις δημιουργικές βιομηχανίες της Βιέwηρ)

(Sustaίnable Work and Employment ίπ Vienna's Crearive lndustries) του 2004 συγκρίνει

τους δυναμικούς κλάδους (διαφήμιση, αρχιτεκτονική, σχέδιο. μόδα. βίντεο και πολυμέσα)

και χρηματοδοτεί έργα και δράσεις ώστε να διευρυνθεί η επιστημονική βάση για τις

δημιουργικές βιομηχανίες και να συμβάλει έτσι στην ενίσχυσή τους (Vienna Science and

Technology Fυπd, 20IOa).

Βασικές προυποθέσεις στη στροφή της στρατηγικής της πόλης προς την καινοτομία και τις

πολιτιστικές δραστηριότητες είναι η γνώση και η επικράτηση αξιών κοινωνικής

διαφορετικότητας, απαιτώντας άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Η εκπαίδευση σε

πανεπιστήμια αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την παραγωγή δημιουργικού δυναμικού

στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών. Το Πρόγραμμα Πανεπιστημιακών Υποδομών

απευθύνεται σε εWΈα πανεπιστήμια της Βιέwης, στοχεύοντας την ενίσχυση και την

προβολή τους ως χώρους για έρευνα, διδασκαλία και ανάπτυξη τεχνών (Vienna Science

and Technology Fund, 20IOb). Η σχετική έκθεση του 2002, αναφέρεται σε 8.500

απόφοιτους για την ακαδημαϊκή χρονιά 2000 - 2001. Με γνώμονα το European Citίes

Marketίng. το κύριο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από Ι 00 μεγάλες πόλεις

σε 32 χώρες, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τα πανεπιστήμια ECM και MODUL

συνεργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας (Modu1 University, 2010).
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Επιπλέον, η 8ιέWΗ έχει ένα μεγάλο μέρος ερευνητικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο των

δημιουργικών κλάδων και όχι απαραίτητα μόνο από τα πανεπιστήμια, αlJJ:ι. και από 156

ερευνητικά ιδρύματα, καταγεγραμμένα από το σχέδιο ε'λi.γχoυ της έρευνας που ανατέθηκε

στο Vienna Science and Technology Fund (Chamber of Commerce Vienna, 2004).

"ίνακας Ι: Έξοδα για τον πολιτισμό κατά το έτος 2000 στη Βιέννη

Χρηματοδοτούμενοςτομέας Βιέννη 2000 (εκ. €)
Ομοσπονδιακή

Kυ8έoνησn 2000 (εκ. €)
Μουσεία 33,47 1]2,21
Κτιριακή αρ)'ιτεκτονική κληρονομιά 7,75 90,74
Διατήρηση τοπικών εθίμων και

παοαδόσεων 2,51 0,59
ΛογοτεΥνία 1,00 7,35
Βιβλιοθήκες 0,64 20,80
Τύπο, - ]8,56
Μουσική 18,16 9,65
Τέχνες του θεάματος 51.22 177,40
Καλές τέ)'.νες, ΦωΤΟΥραφία 7,94 7,40
Βιντεοσκοπικέ<:.δooστηoιότητεc: 10,87 ]2,41
Ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες - 9,61
Πολιτιστικές πρωτοβουλίες 1,28 4,84
Εκπαίδευση 0,]5 ]4],54
Εκπαίδευσηενηλίκων - 0,18
Διεθνής πολιτιστική ανταλλαγή 0,54 34,36
Μεγάλα γεγονότα 20,13 11,84
Άλλο 15,75 9,3]
Σύνολο 171,39 668,80

Πηγή: Chamber ofCommerce Vienna, 2004, Ιδία επεξεργασία

Η εγκατάσταση της πλειοψηφίας δημιουργικών ανθρώπων και νέων επιχειρηματιών

εντοπίζεται στην αναπτυσσόμενη επιχειρηματικά περιοχή της Βιέννης που θεωρείται το 70

διαμέρισμα. Νέοι σχεδιαστές έχουν ανοίξει καταστήματα με ρούχα και

δραστηριοποιούνται στις 30 μπουτίκ που εντοπίζονται εκεί ενώ καλλιτέχνες παρουσιάζουν

τα έργα τους στα καταστήματα με είδη τέχνης (Βροντή, 2010). Σε αυτή την περιοχή, τα

έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι αξιόλογα και ενισχύονται κατά καιρούς από

επισκέπτες "λόγω του συνεδριακού τουρισμού καθώς σε συνεδριάσεις, παρουσιάσεις

προϊόντων και ταξίδια κινήτρων, η μέση ημερήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 420 ευρώ

ανά άτομο. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από JCCA

(lnternationaI Congress and Convention Association), το 2009 η Βιέννη, για πέμπτη

συνεχόμενη φορά, κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως διεθνής προορισμός για
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συνεδριακό τουρισμό με Ι 60 σχετικές εκδηλώσεις, ακολουθούμενη από τη Βαρκελώνη

(135 εκδηλώσεις) και το Παρίσι (131 εκδηλώσεις) [Vienna Toυήsι Board, 2010],

2.2.2 Αστικό Μάρκετινγκ

Στη BιέWΗ καταγράφηκαν περίπου 9,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. κατά το 2009

(7.900.000 οφείλονται σε επισκέπτες από το εξωτερικό) ενώ οικονομικές έρευνες

υπολογίζουν ότι η ετήσια προστιθέμενη αξία που παράγεται από τον τομέα αυτό ανέρχεται

σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ. Η προβολή και το μάρκετινγκ κατά συνέπεια μπορούν να

αποφέρουν ενδυνάμωση της επιτυχίας αυτής και περαιτέρω προβολή των δημιουργικών

βιομηχανιών (Vienna Tourist Board, 2010).

Σε συνεργασία με διάφορους εταίρους. το Τουριστικό Γραφείο της πόλης διεξάγει

διαφήμιση στο εξωτερικό - κυρίως στις ΗΠΑ. την lαπωνία και άλλες ασιατικές αγορές. Η

Εφημερίδα της Βιέwης που εκδίδεται μια φορά το έτος. παρουσιάζει τουριστικά αξιοθέατα

της πόλης σε έξι διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλ/ικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Ισπανικά

και Ιαπωνικά). ενώ χρησιμοποιούνται και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, αφίσες και

ενημερωτικά φυλ/άδια. Το Γραφείο brandίng και διαφήμισης καλλιεργεί παράλληλα, την

εικόνα και το περιεχόμενο του προορισμού της BιέWΗς για τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά

καθώς και για την εταιρική ταυτότητα της πόλης, ενισχύοντας την προβολή της Βιέwης.

ως εμπορική τουριστική τοποθεσία (Vienna Tourίst Board, 20 Ι Ο).

Σημαντική προσπάθεια για το μάρκετnιγκ με στόχο την κατανόηση και τη βίωση του

χώρου από κατοίκους και επισκέπτες αποτέλεσε η έκδοση του "Urban Guide Vienna",

πτυσσόμενου οδηγού αστικής τέχνης σε έντυπη μορφή. Περιλαμβάνει όλα τα γκράφιτι

στην πόλη, ενδιαφέρουσες εκθέσεις και εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους για μια

εναλλακτική περιήγηση αστικής τέχνης (Urban Artcore Archive. 20 Ι Ο). σε συνδυασμό με

τη χρήση της ποδηλατικής ζώνης 800 χλμ. (Rusch, 2009).

Τελικά. η σημασία που δίνεται φαίνεται από το οικονομικό μερίδιο που λαμβάνουν οι

προσπάθειες μάρκετnιγκ από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Πάνω από το 80% του

προϋπολογισμού αυτού επενδύεται στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις. την προώθηση

πωλήσεων, την παραγωγή διαφημιστικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών στους
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επισκέπτες. Τα έσοδα της πόλης για το 2010 είναι € 23.700.000. το 47% των οποίων

προέρχονται από έναν τοπικό φόρο και το 22% από τα έσοδα του δήμου ενώ το υπόλοιπο

ποσό από το Εμπορικό Επιμελητήριο της BιέWΗς και χορηγούς (Vienna Τοuπsι Board,

2010).
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3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠPAΓMΆTIKOTHT~

Ελληνική Πραγματικότητα

Στη βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο αυτό, είναι σημαντικό.

αν και αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. να προστεθεί η έρευνα πεδίου. Η εμπειρική έρευνα

που πραγματοποιείται αφορά περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) που στοχεύουν τη

διερεύνηση των διαδικασιών που ευνοούν την ανάπτυξη δημιουργικότητας σε τρεις

ελληνικές επαρχιακές πόλεις. του Βόλου, της Καβάλας και της Καλαμάτας. Για τη

διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Η

άμεση παρατήρηση βασίστηκε σε μελέτη των δημοσιεύσεων του τοπικού έντυπου υλικού

και σε συζητήσεις με δημόσια πρόσωπα της εκάστοτε πόλης. τα οποία συμμετέχουν σε

θέματα πολιτισμού. καινοτομίας. δράσεων προβολής και ανάπτυξης των πόλεων αυτών.

Σημαντικό εργαλείο αποτέλεσε και η δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση

ερωτηματολογίων. τα οποία μοιράστηκαν στους σημαντικότερους φορείς των πόλεων σε

σχετικά θέματα.

Είναι γνωστό ότι η δημιουργικότητα είναι μια έννοια. στην οποία όλο και περισσότερες

πόλεις επενδύουν ώστε να μετατραπούν σε ελκυστικές. Θα γίνει λοιπόν. στο σημείο αυτό

μια προσπάθεια να καθορισθούν τα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν μια πόλη σε

δημιουργική αλλά και ο βαθμός που οι ελληνικές πόλεις που επιλέχθηκε να εξεταστούν. το

έχουν καταφέρει.

3.1 Βόλος

3.1.1 Προφίλ της πόλης

Η πόλη του Βόλου αποτελεί πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας. εκτείνεται στις παρυφές

του Πηλίου ενώ η μορφολογία της καθορίζεται από τον Παγασητικό Κόλπο. Στο κέντρο

της Ηπειρωτικής Ελλάδας, βρίσκεται σε άμεση εγγύτητα με τον ΠΑΘΕ και στη μέση του

αναπτυξιακού "S" της χώρας (Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα 

Αθήνα - Πάτρα), ενώ διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση μέσω της Λάρισας με την υπόλοιπη

Ελλάδα, αν και η σύνδεσή του με τη Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα και

ελλείψεις. Αεροπορικώς εξυπηρετείται από το πρόσφατο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

και θαλάσσια από το λιμάνι για εμπορικούς και τουριστικούς σκοπούς (Πογιαρίδης και
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Ρακιτζής, 1995: 14). Ειδικότερα, όσο αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, ο λιμένας που

διαθέτει παρουσιάζει εμπορευματική κίνηση α'λ/11 και τουριστική, κυρίως ως βασικός

τρόπος μετάβασης στα νησιά των Β. Σποράδων (Σολιδάκης, 2002: 108).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά της πόλης

Στο Βόλο, ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 82.439 κατοίκους (ΕΣγΕ, 2010) και έχει

επηρεαστεί σημαντικά από την εγκατάσταση προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

Πίνακας 2: Απογραφή πληθυσμού Βόλου

1961 1971 1981 1991 2001

Αριθμός

κατοίκων 54.833 58.903 7] .378 77.192 82.439

Πηγη. ΕΣΥΕ Βόλου, ιδια επεξεργασια

Όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 6, ο πληθυσμός, στο πέρασμα των χρόνων από το 1961

έως την τελευταία απογραφή του 2001. διαγράφει ανοδική πορεία και ειδικά μετά το 1971.

Γράφημα 6: Δημογραφικήεξέλιξη στο Βόλο

• Πληθυσμός

20011991

1961

100.000 L---

80.000 1-- :::-=~ΞΞ::::~====ΞΞ=-60.000

40.030 [
20.000 _ - ---- _

Ο ---,.,__~=_----
--~--...-...-=-7

1981

Πηγή: economeIrics. 20]0

Οικονομικά'Χαρακτηριστικάτης πόλης

Η οικονομική πορεία της πόλης α>J..ά και η ανάπτυξή της γενικότερα έχει επηρεαστεί από

τη σχέση βουνού και θάλασσας (Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, χΥ.,). Έως τη
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δεκαετία του '80. ο Βόλος συνιστά σπουδαίο βιομηχανικό κέντρο. το οποίο διαθέτει λιμάνι

με συνδέσεις ως τη Συρία και τη Μέση Ανατολή (Μηνακάκης, n: 20) και συνδυάζεται με

σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ πλέον χαρακτηρίζεται τουριστική περιοχή με τον τομέα των

υπηρεσιών να ξεχωρίζει (Αντωνίου. 2001: 61-62). Η παλαιότερη βιομηχανική του δράση

προκάλεσε την εμφάνιση σημαντικού αριθμού εργατών και τεχνιτών (Μαλούτας, 2002:

47). η οποία από τη δεκαετία του '80 έχει εξασθενήσει κατά πολύ, με παρόμοια πορεία να

ακολουθεί και η πορεία του λιμανιού (Πογιαρίδης και Ρακιτζής, 1995: 14). Κατά τη

δεκαετία 1980 - 1990 είναι εμφανής η μετατόπιση των απασχολούμενων προς τις

υπηρεσίες όπως τράπεζες και εμπόριο με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων

"εντάσεως πληροφορίας" (Μαλούτας, 1995: 182).

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα προς τον οποίο επήλθε η στροφή, οργανώνεται σε

χαρακτηριστικούς υποτομείς όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, με μείωση του ανθρώπινου

δυναμικού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

nίνακας 3: Απασχολούμενοι σε υποτομείς του τριτογενή τομέα στο Βόλο

1991 2001

Ξενοδοχεία και εστιατόρια
961 1810

Δραστηριότητεςσυναφείς προς τις

μεταφορές και τα ταξιδιωτικά

πρακτορεία 227 345

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
285 267

Έρευνα και ανάπτυξη 20 23
Εκπαίδευση 2227 3162

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2010, Ιδία επεξεργασία

Πολιτιστικάχαρακτηριστικάτης πόλης

Στο πολιτιστικό δυναμικό της πόλης περιλαμβάνεται μια ποικιλία πολιτιστικών

εκδηλώσεων, φεστιβάλ a).).J}. και υποδομές όπως μουσεία και επαναξιοποιημένες παλιές

βιομηχανίες (Πογιαρίδης και Ρακιτζής, 1995: 39). Η πνευματική παράδοση είναι σπουδαία

και διατηρεί στοιχεία από τη μικρασιατική κουλτούρα (Μαλούτας, 1995: 15).

χαρακτηριστικό που οφείλεται και στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων

(Ποζουκίδου και Πουλακίδας, 1996: 63). Σήμερα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην
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ανανέωση των πολιτιστικών χώρων και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών (Δημοτική

Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, χχ). Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει για τους

κατοίκους του Βόλου στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας στο Τμήμα Μηχανικών

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει αποδειχθεί ότι οι κάτοικοι

συμμετέχουν αρκετά συχνά σε κάποιο πολιτιστικό δρώμενο, που είναι κυρίως

κινηματογραφικές προβολές και μουσικές εκδηλώσεις (Καμπέρη, 20 Ι Ο: 40-4 Ι)

Πολεοδομικά χαρακτηριστικάτης πόλης

Οι δυσχέρειες της τουρκοκρατίας και η πύκνωση του αστικού ιστού με την εγκατάσταση

των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής (Χαστάογλου, 2007: 80 - 81) επέφεραν

δυσκολίες και προβλήματα στην οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης του

Βόλου. με σημαντικότερο μειονέκτημα την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων (Ποζουκίδου και

Πουλακίδας, 1996: 64). Σταθμός για την πολεοδομία όμως, ήταν και ο σεισμός του 1955. ο

οποίος προκάλεσε την ανοικοδόμηση της πόλης και την κυριαρχία του lπποδάμειου

συστήματος (Αντωνίου, 2001: 61). Ο σεισμός εξάλλου, ήταν ο λόγος νέας επέκτασης του

σχεδίου πόλεως για τις τότε οικιστικές ανάγκες με αποτέλεσμα να χαθεί η πλειοψηφία των

νεοκλασικών οικημάτων (Ποζουκίδου και Πουλακίδας, 1996: 68). Όσο αφορά το

θαλάσσιο μέτωπο, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στον πυρήνα του αστικού ιστού

(ΓoσπoδίVΗ, 2006: 215), δυστυχώς αυτή η έκταση μείζονος σημασίας για το αστικό τοπίο

παραμένει χωρίς σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης (Χαστάογλου, 2007: 231). Το

πρόβλημα σχετικά με τη διάθεση των ελεύθερων χώρων στο Βόλο (66% δυσαρέσκεια)

προβάλλει και η έρευνα της PubIic Issue για την «Ποώτητα Ζωής στις Μεγάλες Πόλεις της

Ελλάδας», την οποία πραγματοποίησε με την υποστήριξη της εφημερίδας 'Καθημερινής',

συμπεριλαμβάνοντας δέκα από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (Μαυρής, 2008),
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Γράφημα 7: Άποψη κατοίκων για τη διάθεση ελεύθερων χώρων στο θόλο
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Πηγή: Μαυρής, 2008

Η συντήρηση και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ξεκινά κυρίως, με το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο του 1983 που θέτει έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους

(Χαστάογλου, 2007: 186 -189) και συνεχίζει έως σήμερα, με σταθμό την εμπειρία του

Βόλου ως Ολυμπιακή Πόλη το 2004 (Νικολακοπούλου, 2009: 706), με διαμόρφωση

πεζοδρομημένων επιφανειών και πλατειών καθώς και με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων

εργοστασίων (Αντωνίου, 2001: 63). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός που επιχειρείται στοχεύει

τη διατήρηση του κτιριακού αποθέματος ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής aJ.J..iJ. και την

παρέμβαση στην ιστορική συνοικία των Παλαιών για τη σύνδεσή της με τον υπόλοιπο

αστικό ιστό (Πολυμενίδης, 2010).

3,1,2 Εικόνα και προβολή της πόλης

Η εικόνα της πόλης τα τελευταία χρόνια χάρη στις προσπάθειεςαναβάθμισηςτου αστικού

περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί σημαντικά (Αντωνίου, 200 Ι: 85), Η προσπάθεια αυτή

συνδυάστηκε με την προστασία και προβολή των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία

κυρίως μέσω του προγράμματος URBAN (Αντωνίου, 2001: 63) αξιοποιήθηκαν από το

Πανεπιστήμιο και το Δήμο με απόδοση νέων χρήσεων σχετικών με εκπαίδευση και

πολιτισμό (Μαλούτας, 1995: 313). Δυστυχώς, όμως, το ιστορικό κέντρο δεν προβάλλεται

επαρκώς και αποτελεί μια υποβαθμισμένη περιοχή, αν και σε εγγύτητα με το σύγχρονο

κέντρο της πόλης και το θαλάσσιο μέτωπο, με βασικό εμπόδιο το Σιδηροδρομικό Σταθμό,

6)



Χριστίνα Νικολακοπο'ύλου Ελληνική Πραγματικότητα

ο οποίος διακόπτει τη συνέχεια και την αναγνωσιμότητα του αστικού ιστού (Αντωνίου,

2001: 86).

Η προβολή της πόλης είναι κατά βάση τουριστική και στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα

συμμετέχουν οι ξενοδόχοι, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και tour operators. Τα

τελευταία χρόνια, βασικός υπεύθυνος της τουριστικής προβολής είναι οι Νομαρχιακές

Επιτροπές, θεσμός που λειτουργεί θετικά για την πόλη καθώς συμμετέχουν και ιδιώτες που

είναι βασικοί συντελεστές στον τουριστικό τομέα (Ελευθερίου, 20 Ι Ο). Στα πλαίσια της

προσπάθειας αυτής, σημαντική ώθηση μπορεί να δοθεί και από τη διοργάνωση διεθνών

γεγονότων. Έτσι, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η αναβίωση της Αργοναυτικής

εκστρατείας, με κωπηλάτες τους πολίτες (Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, χχ) και

έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο, ο εορτασμός της Ευρωπαικής Γιορτής της Μουσικής, ενώ

νέες προοπτικές θα δημιουργηθούν από τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων το

2013. Βέβαια, οι δράσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές αδυναμίες, το αποτέλεσμα των

οποίων εισπράττουν οι τοπικές επιχειρήσεις των εστιάτορων (Χατζηγεωργίου, 2010) που

σταματούν τη λειτουργία τους. αφού το οικονομικό τους κέρδος συρρικνώνεται συνεχώς

(Αθανασός, 20 Ι Ο). Πλεονέκτημα μπορεί να αποτελέσει με την κατάλληλη αξιοποίηση η

μελέτη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Βόλου για την περίοδο 2007 - 2013 η

οποία εκπονήθηκε το 2006 από το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης και καθορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη στρατηγική που πρέπει να

ακολουθήσει ο Δήμος (Στρατηγικό Σχέδιο Βόλου, 2006: 361-374).

3.1.3 Δυναμικά χαρακτηριστικά δημιουργικότηταςτης πόλης

Το 1897 αρχίζει η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, το 1901 δημιουργείται η Μουσική

Εταιρεία, το 1905 η κινηματογραφική λέσχη Βόλου 'Εξωραϊστική Εταιρεία', ενώ το 1909

εγκαινιάζεται το Ωδείο (Ποζουκίδου και Πουλακίδας. 1996: 63). Ο Καλλιτεχνικός

Οργανισμός του Δήμου συνιστά μία από τις σημαντικότερες δημοτικές επιχειρήσεις που

περιλαμβάνει Κέντρα Νεότητας, το Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών και το κέντρο τέχνης

'Τζόρτζιο Ντε Κιρίκο'. Υπό την ευθύνη του συγκεντρώνει ορισμένες από τις πολιτιστικές

δραστηριότητες και υποδομές του Δήμου και δρα σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το

Κέντρο Μουσικού Θεάτρου (Τσεγενίδη. 2001: 97, 108). Επιπλέον, σημαντική για την πόλη
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είναι η δράση του Κέντρου Νεότητας "Δίαυλος" του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του

Δήμου, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους να ανακαλύψουν και να εξασκήσουν διάφορα ταλέντα

και ανησυχίες τους που σχετίζονται με το χορό, το θέατρο, τη φωτογραφία και τις εμπειρίες

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Καλλιτεχνικός Οργανισμός Βόλσυ, 2010). Η ΔΕΜΕΚΑΒ 

Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης Βόλου ξεχωρίζει στον τομέα

της πολεοδομίας, καθώς με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η πόλη έχει

αναδειχθεί δραστήρια με συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα (Αντωνίου, 200 Ι: 84),

ενισχύοντας το έργο και η δράση της ΑΝΕΜ (Αναπτυξιακή Επιχείρηση Μαγνησίας)

[Τσεγενίδη, 2001: 92].

Στις μουσειακές υποδομές ξεχωρίζουν το Σιδηροδρομικό Μουσείο με σιδηροδρομικό

υλικό, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιείας που αποτελεί μέρος του δικτύου θεματικών

τεχνολογικών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το Μουσείο

Αλέκου Δάμτσα με εκθέματα του καπνέμπορα, το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή που

στεγάζεται στο σπίτι του ίδιου, το Μουσείο - Πινακοθήκη Ζώγια με τοιχογραφίες

(Μηνακάκης, n: 60-67) και το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα ανασκαφών της

περιοχής της Θεσσαλίας (ΔΕΜΕΚΑΒ, χχ: 108).

Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου εντοπίζεται το Δημοτικό Θέατρο, χειμερινό και καλοκαιρινό,

ενώ στο κτίριο Σπίρερ και την ανακαινισμένη Παλιά Ηλεκτρική δίνονται παραστάσεις όλο

το χρόνο, ακόμα και από την τοπική θεατρική ομάδα. Στο δυναμικό της πόλης

συγκαταλέγονται ακόμα, οι βιβλιοθήκες: η Κεντρική Δημοτική και η κινητή βιβλιοθήκη, η

παιδική από το "Στέκι του παιδιού", αυτή του Πνευματικού Κέντρου 'οι Τρεις Ιεράρχες',

το\) Δημοτικού Κέντρο\) Ιστορίας και το\) Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (Τσεγενίδη,

200 Ι: 97-98), χορευτικοί όμιλοι και πνευματικά σωματεία.

Από το παρελθόν, οι \)ποδομές εκπαίδευσης ήταν αξιόλογες με ισάριθμο αριθμό ιδιωτικών

και δημόσιων σχολείων, σχολή άπορων παιδιών και Γαλλική σχολή (Ποζο\)κίδο\) και

Πο\)λακίδας, 1996: 63). Παλαιότερα, για μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική παιδεία και την

προσφορά ίσων ευκαιριών στο\)ς κατοίκους της πόλης UΠήρχαν τα Στέκια με πιφήνα το

Δίαυλο (Σγουρής, 20 Ι Ο). Σήμερα, η Παλιά Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, το σημερινό

ΙΕΚ, κάνει μια προσπάθεια διατήρησης παραδοσιακών επαγγελμάτων και εκπαιδεύει
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άτομα στην κεραμική, το κόσμημα και άλλες δημιουργικές ενασχολήσεις προσπαθώντας

να διατηρήσει τις παραδοσιακές τεχνικές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο,

διαθέτει 12 τμήματα στο Βόλο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της έρευνας

(ΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, 2007: 32). Τα άτομα υψηλού μορφωτικού

επιπέδου αλλά και κάτοχοι "υψηλών" επαγγελματικών θέσεων διαβιούν στο κέντρο της

πόλης, σύμφωνα με τους Ποζουκίδου και Πουλακίδα (1996: 163), γεγονός που πιθανά

συνδέεται με τις υψηλές αξίες γης στην παραλιακή ζώνη. Επιπλέον, στην ενημέρωση των

πολιτών συμβάλλει και η διοργάνωση ημερίδων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλου

σχετικά με τεχνικά θέματα (μεταφορικές συνδέσεις, ανάπτυξη του λιμανιού και του

θαλάσσιου μετώπου και αναβάθμιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος) που

αφορούν άμεσα την πόλη (Αϊδινλή, 2010).

Το αστικό τοπίο στην πόλη έχει κριθεί απαραίτητο να αναβαθμιστεί και το πολιτιστικό

δυναμικό που διαθέτει έχει λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για την προσπάθεια αυτή.

Ο Βόλος είναι η μοναδική ελληνική πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα CIED για την

προώθηση πολιτιστικής, καινοτομικής και οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την ορθή

διαχείριση του πολιτισμού στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του τόπου (Αντωνίου. 2001:

52). Η κληρονομιά των βιομηχανικών κτιρίων και οι προσπάθειες αποκατάστασης

συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών, όπως το Quartiers en Crise

και το URBACT (Σγουρής, 2010), αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα (ΔΕΜΕΚΑΒ, χχ:

108).

Η αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς αποτέλεσε πολύτιμο εγχείρημα.

επαναχρησιμοποιώντας κτίρια, γεωγραφικά διεσπαρμένα στον αστικό ιστό, για τις

σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων (Πεπονά, 2009 Φοινικόπουλος, 2010). Με

χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης. του προγράμματοςUrban,

του λιμενικού ταμείου και ιδιωτικού φορέα. αλJ.iJ. και εκμετάλλευσης των ευρωπα'ίκών

προγραμμάτων έχει ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια για επεμβάσεις ανάπλασης. Το αστικό

τοπίο βελτιώνεται ενώ εξασφαλίζονται δημόσιοι χώροι που απαιτούνται στο εσωτερικό της

πόλης.
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Εικόνα 3: Ανάπλαση του Πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα

Πηγή; Σγούρης, 2010

Το Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα, αξιοπρόσεκτο παράδειγμα διατήρησης βιομηχανικής

κληρονομιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεντρώνει χώρους ψυχαγωγίας και εμπορίου

(Μηνακάκης, χχ: 28) και το Μουσείο του διατηρεί όλες τις αρχικές εγκαταστάσεις. ακόμα

και τον εξοπλισμό. Το κτίριο της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου έχει χαρακτηριστεί

διατηρητέο και στεγάζει τις δραστηριότητες του δημοτικού Κέντρου Μουσικού Θεάτρου

(ΔΕΜΕΚΑΒ. χχ: 108) ενώ η καπναποθήκη Σπίρερ, στεγάζει πολιτιστικές δραστηριότητες

και διατηρεί χώρους εκθέσεων. Στο ανακαινισμένο κτίριο της Τράπεζας Αθηνών

στεγάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη (Χαστάογλου. 2007: 218) και στο παλιό

Απεντομωτήριο εντοπίζεται η ΔΕΜΕΚΑΒ. Στην περιοχή των Παλαιών, οι πρώην

κυλινδρόμυλοι του Λούλη στεγάζουν ιδιωτικό πολυκινηματογράφο, ενώ σε εξέλιξη είναι η

μετατροπή της καπναποθήκης Παπάντου σε Μουσείο της πόλης (Μηνακάκης, χχ: 27-52).

Από την επανάχρηση του βιομηχανικού αποθέματος, το πολεοδομικό συγκρότημα του

Βόλου αύξησε την έκταση των δημοσίων χώρων του κατά 40 περίπου στρέμματα

(Σγουρής, 2010).
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Εικόνα 4: Αποκατεστημέναβιομηχανικάκτίρια του Βόλου
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Πηγή: Σγουρής, 2010

Το βιοτικό επίπεδο επηρεάζεται όμως και από τους χώρους πρασίνου της πόλης. Στην

παραλιακή περιοχή συναντώνται ελεύθεροι χώροι. όπως το πάρκο του Αναύρου, το πάρκο

του Αγ. Κων/νου, η πλατεία Ρήγα Φεραίου και το πάρκο του πεδίου του Άρεως που

λειτουργεί και ως χώρος υπαίθριων εκθέσεων (Πογιαρίδης και Ρακιτζής, 1995: 42). Παρ'

όλα αυτά. η έκτασή τους παραμένει ανεπαρκής (3%) (Σολιδάκης, 2002: Ι 07) και η πόλη

αδυνατεί να προσφέρει σε κάθε κάτοικό της το όριο των τετραγωνικών μέτρων που του

αντιστοιχεί. Προσπάθειες ανάδειξης της παραλιακής ζώνης έχουν πραγματοποιηθεί στα

πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, ενώ τώρα με τους Μεσογειακούς του 2013 θα

σχεδιαστεί ποδηλατόδρομος σε άμεση γειτνίαση. Το τμήμα στην περιοχή του πάρκου του

Αγ. Κωνσταντίνου προβάλλεται κάθε χρόνο σημαντικά από τη Γιορτή του Βιβλίου που

πραγματοποιείται, ενώ το πρόγραμμα Τέχνη + Πόλη δίνει δυνατότητες προβολής σε

ντόπιους καλλιτέχνες (Πολυμενίδης, 20 Ι Ο) και παράλληλη αξιοποίηση του δημόσιου

χώρου. Διάσπαρτα στον αστικό ιστό και ειδικά γραμμικά με την παραθαλάσσια ζώνη

εντοπίζονται γλυπτά, με συγκέντρωση στο υπαίθριο πάρκο γλυπτών του Αναύρου

(Μηνακάκης, χχ: 48).

Σημαντική καινοτομία για την πόλη συνιστά η εισαγωγή χρήσεων αναψυχής στην περιοχή

των Παλαιών με ανακαινίσεις κτιρίων, καθώς μετατρέπονται σταδιακά σε σύγχρονη
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συνοικία ψυχαγωγίας και κατοικίας, τονώνοντας τους χώρους κατανάλωσης στην περιοχή

(Χαστάογλου. 2007: 230-23 Ι). Πρωτοπόρος πόλη όμως. εμφανίζεται και στον αριθμό

μελετών και υλοποιήσεων που σχετίζονται με τις ποδηλατικές ζώνες, καθιστώντας το Βόλο

πλέον ικανό να προσφέρει τεχνογνωσία σε προγράμματα και δραστηριότητες, αν και βίωσε

πλήθος λανθασμένων εφαρμογών που αποτέλεσαν εμπειρία. Βέλτιστη πρακτική αποτέλεσε

το πρόγραμμα Car Free Cities μέσω του οποίου αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα κράτη

της Ευρώπης και ανταλλάσσει τεχνογνωσία για δημιουργία αειφόρων συστημάτων

μεταφορών και υιοθέτηση καλών πρακτικών νέας κουλτούρας κινητικότητας (AντωVΊoυ,

200 Ι: 48. 65. 87).

Στον τομέα των συνεργασιών, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο προωθεί την ανάπτυξη

σχέσεων, τόσο με τη Λάρισα όσο και με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιφέρειας

(Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 2008: 29), οι οποίες

μέχρι τώρα είναι αποσπασματικές, αν και υπάρχουν θετικές προοπτικές με την Πολιτιστική

Μεσογειάδα (Φοινικόπουλος, 2010). Η εξωστρέφεια όμως, της πόλης ενισχύεται και από

το Παγκόσμιο Σωματείο Αποδήμων με επωνυμία "το Κοινό των Μαγνήτων" με έδρα το

Βόλο, που ιδρύθηκε στοχεύοντας τη σύσφιξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και

οικονομικών σχέσεων των μελών (Χριστοδούλου, 2010). Παράλληλα, έχει συσταθεί το

Δίκτυο Αλληλεγγύης Μεταναστών, το οποίο φέρνει σε επαφή τις Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης μεταξύ τους

(Τσούκας, 2010) και ευαισθητοποιεί τους κατοίκους για την ενσωμάτωση των ξένων στην

πόλη (Καπανιάρης. 2009).
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3.2 Καβάλα

3.2.1 Προφίλ της πόλης

Η πόλη της Καβάλας εντοπίζεται στον ομώνυμο νομό, στους πρόποδες του όρους Σύμβολο

(Δήμος Καβάλας, 2009: 3) και ανήκει στην περιφέρεια Μακεδονίας. Σημαντικό εξαγωγικό

κέντρο καπνού στο παρελθόν σήμερα θεωρείται μία από τις δυναμικές πόλεις της χώρας

και συνιστά σπουδαίο ελληνικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, χάρη στις οικονομικές

συνεργασίες που έχει αναπτύξει με γειτονικές πόλεις. Ο ρόλος της ξεπερνά τα όρια του

νομού αποτελώντας σημαντικό διοικητικό κέντρο (Ροκάς και Σαμουρκασίδου. 2006: 84),

κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας και πύλη εισόδου και εξόδου για τη χώρα (Νάστος.

1997: 127). Τη στιγμή που για τα Βαλκάνια λειτουργεί ως πύλη διευρωπαϊκών αξόνων για

το Αιγαίο Πέλαγος (Κοντομάρκος, 2000: 13) και κέντρο διεθνών εμπορικών αξόνων

(Νάστος, 1997: 102-104), χαρακτηρίζεται ως σημαντικός κόμβος του αναπτυξιακού "5"

της χώρας [Σαββίδης, 2002: 12]. Το λιμάνι και το αεροδρόμιό της καλύπτουν τις ανάγκες

μιας ευρύτερης περιοχής και σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό και εμπορικό της

χαρακτήρα, την καθιστούν σημαντικό πόλο αναψυχής και τουρισμού (Σαββίδης, 2002: 12).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά της πόλης

Ο πληθυσμός της Καβάλας σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστική

Υπηρεσίας ανέρχεται σε 58.663 κατοίκους (econometrics, 2010) ενώ χαρακτηρίζεταιαπό

το έντονο στοιχείο των αλλοδαπών που έχει δεχτεί η πόλη από τις βόρειες χώρες της

Ευρώπης. Η εγγύτητα με τις χώρες αυτές, η οικονομική κατάσταση και οι σχέσεις με την

πρώην Σοβιετική·Ενωση διευκόλυναντην είσοδο ξένων από το τέλος της δεκαετίαςτου '80

(Καραβασόγλου κ.ά., 1996: 22).
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n ίνακας 4: Απογραφή του πληθυσμού της Καβάλας από το 1961 έως το 200 1

Έτος απογραφής Ωληθυσμός

1961 44.517

1971 46.234

1981 56.375

1991 56.571

2001 58.663

Πηγή: econometrJcs, 2010, Ιδία επεξεργασία

Σε μια προσπάθεια μελέτης της εξέλιξης του πληθυσμού από το 1961 έως το 200),

κατασκευάστηκετο ακόλουθο διάγραμμα, το οποίο παρουσιάζειτην ανοδική πορεία που

ακολουθεί. Η δεκαετία )97) έως)98) εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση με τάξη μεγέθους

περίπου 20.000 κατοίκων.

Γράφημα 8: Δημογραφική εξέλιξη στην Καβάλα από το 1961 έως το 2001
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Πηγή: economcιrics,2010, Ιδία επεξεργασία

Οικονομικά χαρακτηριστικά της πόλης

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια πορεία οικονομικής στασιμότητας, γεγονός στο οποίο

συντελεί κατά ένα μέρος, ο παραμεθόριος χαρακτήρας της, μειονέκτημα που διαφαίνεται

και από την κατηγοριοποίησή της στην 'υποομάδα μικρών πόλεων που βρίσκονται στην
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περιφέρεια (οικονομική και γεωγραφική) της Ευρώπης', κρίνοντάς την ευάλωτη στο

ανταγωνιστικό αστικό σύστημα (Κοντομάρκος, 2000: 13).

Στον πίνακα 5 που εμφανίζεται στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ποσοστό κατανομής των

εργαζομένων ανά παραγωγικό τομέα το έτος 1991 με επίπεδο αναφοράς το Δήμο Καβάλας,

ώστε να διευκολυνθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ωίνακας 5: Ωοσοστό κατανομής των εργαζομένων ανά παραγωγικό τομέα το έτος 1991

ΩηΥη. Τσατσουλης, 2005, lδια επεξερΥασια

Πρωτογενής τομέας ΔευτεΡογενης τομέας Τριτογενης τομέας

Νομός Καβάλας 29% 24,2% 46,8%

, ,

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 6, η τριτογενοποίηση της απασχόλησης είναι εμφανής, με

ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη των υπόλοιπων τομέων.

Στη συνέχεια, σε επίπεδο μεγαλύτερης ανάλυσης των τομέων απασχόλησης εμφανίζονται

στατιστικά στοιχεία που αφορούν κάποιους υποτομείς του τριτογενή τομέα, οι οποίοι

συνδέονται με το δημιουργικό τομέα.

Ωίνακας 6: Απασχολούμενοισε υποτομείςτου τριτογενη τομέα στην Καβάλα

1991 2001

Ξενοδοχεία και εστιατόρια
789 1355

Δραστηριότητες συναφείς προς τις

μεταφορές και τα ταξιδιωτικά

πρακτορεία 182 310

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
293 273

Έρευνα και ανάπτυξη 14 16
Εκπαίδευση 1508 1973

Πηγη. Εθνικη Στατιστlκη Υπηρεσια, 2010, lδια επεξερΥασια

Μέσα σε μια δεκαετία, οι προηγούμενοιτομείς παρουσιάζουνμια μικρή ανάκαμψη, εκτός

από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στον οποίο οι απασχολούμενοιπαρουσίασανμείωση

κατά 20 άτομα,
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Πολιτιστικά χαρακτηριστικά της πόλης

Το πολιτιστικό δυναμικό της πόλης βασίζεται τόσο στις υλικές υποδομές όσο και τις άυλες.

Η διατήρηση της παλιάς πόλης, στη χερσόνησο της Παναγίας (ΔΑΝΕΚ, 2009β: 10)

αναδεικνύει τα στοιχεία της ιστορικής της φυσιογνωμίας, όπως τις μεγάλες πλατείες, τα

παραδοσιακά σπίτια με χαγιάτια και τους πλακόστρωτους δρόμους (Επιμελητήριο

Καβάλας. n: 32) ενώ ανακαινισμένα βιομηχανικά κτίρια έχουν μετατραπεί σε σύγχρονους

πολιτιστικούς χώρους.

Παράλληλα. στην πόλη δρουν πενήντα Πολιτιστικοί Σύλλογοι που πραγματοποιούν μια

ποικιλία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Δέμπας. 2005: 184 - 191), με κάποια φεστιβάλ να

χαρακτηρίζονται διεθνούς εμβέλειας. Για να σχηματιστεί μια εικόνα της εμβέλειας -και της

επισκεψιμότητας των τοπικών χώρων πολιτισμού και σχετικών εκδηλώσεων, ακολουθούν

οι πίνακες 7 και 8 που προβάλλουν αριθμούς επισκεπτών και θεατών στις σημαντικότερες

δραστηριότητες.

Π'"ακας 7: Αριθμός επισκεπτώνσημαντικότερωνπολιτιστικώνχώρων της Καβάλας (2006)

Χώροι Πολιτισμού Επισκέπτες

Φρούριο 35.000

Αρχαιολογικό Μουσείο 2.580

Δημοτικό Μουσείο 3.500

Μουσείο Καπνού 3.300

Πηγή: Δημος Καβάλας και ΔΑΝΕΚ, 2009. 19, Ιδια επεξεργασία
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Πίνακας 8: Αριθμός θεατών σημαντικότερων εκδηλώσεων της Καβάλας (2006)

Εκδηλώσεις· Παραστάσεις Θεατές

Φεστιβάλ Φιλίππων 25.000

Φεστιβάλ Cosmopolis 60.000

Ελευθέρια 10.000

Κινηματογραφική Λέσχη 12.000

Θεατρικές παραστάσεις 25.000

Πηγη. Δημος Καβάλας και ΔΑΝΕΚ, 2009. 20, lδια επεξεργασία

Το φρούριο, ή η ακρόπολη της πόλης, όπως είναι ευρέως γνωστή, συγκεντρώνει τη

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, η οποία ενισχύεται από την αξιοποίησή του ως μουσειακός

τόπος, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών σε πολιτιστικά εργαστήρια με θέμα τη

γαστρονομία, την αγγειοπλαστική, το ψηφιδωτό και την τοξοβολία (ΔΑΝΕΚ, 2009α: 18).

Στην περίπτωση των εκδηλώσεων, το φεστιβάλ Cosmopolis κατέχει κεντρικό ρόλο στην

προώθηση της περιοχής (Καραχάλης, 2006) καθώς έχει παγκόσμια εμβέλεια και

αποτελείται από διάφορες θεματικές ενότητες (Βλάχου, 20 Ι Ο).

Πολεοδομικά χαρακτηριστικά της πόλης

Η μορφολογία του εδάφους έχει επηρεάσει τον αστικό χώρο. Η ανάπτυξη του αστικού

ιστού πραγματοποιείται γιχιμμικά, παράλληλα με το θαλάσσιο μέτωπο καθώς ο ορεινός

όγκος και οι έντονες υψομετρικές καμπύλες καθιστούν αδύνατη την επέκταση του

δομημένου χώρου προς το Βορρά, γεγονός που αποδεικνύεται και από την πυκνότητα

δόμησης σε επίπεδο κορεσμού σε κάποιες περιοχές, καθώς οι πρόσφυγες του 1922 που

ενσωματώθηκαν στην πόλη, περιορίστηκαν σε άναρχα σχεδιασμένες περιοχές εξαιτίας

ακριβώς αυτού του ανάγλυφου (Κοντομάρκος, 2000: 14). Κατά συνέπεια, η έντονη άναρχη

δόμηση που επιδεικνύουν οι περισσότερες από τις μισές περιοχές κατοικίας (Ροκάς και

Σαμουρκασίδου, 2006: 90) επηρέασε άμεσα και τους δημόσιους υπαίθριους χώρους.

Είναι απαιχιίτητο λοιπόν, στο σημείο αυτό να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που κατέχει

από το παρελθόν έως σήμερα, το θαλάσσιο μέτωπο στην ποιότητα ζωής της πόλης, καθώς

νοείται ως ένας ενιαίος δημόσιος χώρος με σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης
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Διάθεση

ελεύθερων

χώρων

(KOVΤOμάΡKOς, 2000: 14). Για παράδειγμα, η περιοχή Καρνάγιο, όπου χωροθετείται το

ναυπηγείο. αν και υποβαθμισμένη αρκετά, λειτουργεί ως πόλος έλξης επισκεπτών

(KOVΤOμάΡKOς. 2000: 23-38), λόγω της παραδοσιακήςασχολίας και την αξιόλογη λιμενική

παράδοση της περιοχής (Ροκάς και Σαμουρκασίδου, 2006: 88). Δυστυχώς, σε κάποια

τμήματα, η πυκνή δόμηση δυσχεραίνεΙ.. ή ακόμα και αποκλείει τη διέλευση στους πεζούς

προς την αιcroγραμμή, ενώ οι ελεύθεροι χώροι απουσιάζουν, με συνέπεια η προκήρυξη

ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάπλαση τμημάτων του από τους τοπικούς φορείς να

δημιουργεί θετικές προοπτικές (Γοσποδίνη, 2006: 211). Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την

κατάσταση αυτή και την εκφράζουν στην έρευνα της Public Issue (2008), με ποσοστό

δυσαρέσκειας 73% σχετικά με τη διάθεση των ελεύθερων χώρων στην πόλη τους (βλ.

γράφημα 8) [Μαυρής, 2008].

Γράφημα 9: Άποψη καιο!κων για ιη διάθεση ελεύθερων χώρων σιην Καβάλα
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Πηγή; Μαυρής. 2008

Η Καβάλα για την αντιμετώπιση του εντεινόμενου ανταγωνισμού επιλέγει πρωτίστως, την

αναβάθμιση της εικόνας της βελτιώνοντας το αστικό τοπίο και την ποιότητα του αστικού

χώρου (εκτός της ενίσχυσης της οικονομικής ελκυστικότητας) [Ροκάς και Σαμουρκασίδου.

2006: 11]. Επιτυχία τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν τα προγράμματα εξωραϊσμού στο

φρούριο, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο "Καμάρες", τη Δημοτική Καπναποθήκη

(Καροφιλίδου, 2010), οι αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας (flagship projects), οι οποίες

προσφέρουν στην πόλη ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα (Ροκάς και Σαμουρκασίδου, 2006: 8) και

ο καθορισμός από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ζωνών Ανάπλασης, όπως της περιοχής

της Ιχθυόσκαλας (Ροκάς και Σαμουρκασίδου. 2006: 92).
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Στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου συγκαταλέγονται ακόμα, το πρόγραμμα '~Oμoρφη

γειτονιά" που πραγματώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Δήμος Καβάλας,

20 Ι Οα: 4) και οι προσπάθειες αξιοποίησης των χώρων των στρατοπέδων με εκδηλώσεις

που λαμβάνουν χώρο εκεί, όπως στα πλαίσια διεκδίκησης του στρατοπέδου

Ασημακόπουλου με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς (Δήμος Καβάλας, 201Οα: 16). Οσο

αφορά τα χαρακτηριστικά καπνομάγαζα της πόλης (Δέμπας, 2005) και οι καπναποθήκες

ανακαινίζονται και επαναξιοποιούνταιως πολιτιστικοί χώροι (Επιμελητήριο Καβάλας, χχ:

53).

3.2.2 Εικόνα και προβολή της πόλης

Η στρατηγική της πόλης βασίζεταιστη βελτίωση της αστικής εικόνας της και την προβολή

της μέσα από τις διεθνείς και τις βαλκανικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει (Νάστος,

1997: 102-104), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ξενοδοχειακών υποδομών και των

επισκεπτών παραμένει σταθερός (Αφιανάς, 20 Ι Ο). Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειάς

της πραγματοποιούνται,τόσο από το ΕπιμελητήριοΚαβάλας (Τσατσούλης,2010), όσο και

από τους κύριους υπεύθυνουςγια τη διαφήμιση και την προβολή, τη Δημοτική Κοινωφελή

Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

(Παπαθεμιστοκλέους. 201 Ο Χατζηραφαηλίδης. 20 Ι Ο). Η πόλη συμμετέχει σε διεθνείς

εκθέσεις, όπως αυτή της Νυρεμβέργης (Κύρκου, 2010) ενώ πρόσφαταπραγματοποιήθηκε

πολιτιστικό τριήμερο στο οποίο εντάχθηκε και η προβολή του χιονοδρομικού κέντρου

Μπάνσκο, με προγραμματιζόμενηπροβολή της Καβάλας σχετικά με θέματα τουρισμού και

πολιτισμούτο Φεβρουάριοτου 2011 στο θέρετρο της Βουλγαρίας (Καροφιλίδου, 20 Ι Ο).

Σε αυτή την προσπάθειαέρχεται να προστεθεί ο θεσμός της σύναψης αδελφοποιήσεων,η

ιστορία του οποίου ξεκινάει από το 1976 και συνεχίζει έως σήμερα. Ο πίνακας 9

ακολούθως, παρουσιάζει την εκάστοτε πόλη και τη χρονολογία των αδελφοποιήσεων μετά

το 1994, δείχνοντας ότι οι δράσεις αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
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Πίνακας 9: Α&λφοποιημένεςπόλεις με την Καβάλα

Πόλη Έτος

ΓκΡάντισκα, ΒουλΥαρίας 1994

Nυρεμβtρyη, Γερμανίας 1999

ΑΥκαντίρ, Μαρόκο 2001

Ραιδεστός, Τουρκία 2003

Ελληνική Πραγματικότητα

ΠηΥή: Δήμος Καβάλας και ΔΑΝΕΚ, 2009: 9, Ιδία επεξεΡΥασία

Στην ενότητα συνεργασιών, ο Δήμος έχει αναπτύξει δεσμούς για μια ποικΙλία θεμάτων

επιπρόσθετα, μέσω της συμμετοχής του στη Λέσχη Μαύρης Θάλασσας στην οποία

συμμετέχουν 24 παραθαλάοσιες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας (Δήμος Καβάλας κοι

ΔΑΝ ΕΚ, 2009: 1Ο), το "Δίιcτuo πόλεων" (Καβάλα - Βόλας - Ηράκλειο), με τις οποίες

υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας γιο το αστικό branding (Χατζηραψαηλίδης, 2010) αλλά

και την Ένωση Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα (Ενωση Ελληνικών πόλεων με

Μεσαιωνικά Κάστρα, 2010).

Οι διαφημίσεις αποτελούν επιπλέον, έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο τρόπο για την

ανάδειξη των πλεονεκτικών χαιχικτηριστικών της πόλης. Φυλλάδια, αφίσες, μπάνερς και

φλάιερς, καταχωρήσεις σε περιοδικά, ειδικά ένθετα σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

(Κύρκου, 2010) και διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Καβάλας, της Δράμας

και της Ξάνθης (Λαζαρίδου, 2010) αποτελαύν μερικές μόνο από τις δράσεις της

Δημωφέλειας. Η ιστοσελίδα της .. www.kavaIagreece.gr.. διατίθεται σε αγγλικά και

ελληνικά, την ίδια στιγμή που τυπώνεται ο τρίγλωσσος οδηγός για την πόλη και ο χάρτης

επανεκδίδεται, ανανεώνοντας σε αυτόν τις διάφορες υποδομές, όπως τις ξενοδοχειακές. Για

τη βελτίωση των δημόσιων σχέσεων, το Κέντρο Πληροφόρησης ΕπισΚΕΠτών της πόλης

προσφέρει σουβενίρ και δώρα στους επισκέπτες ενώ στις διεθνείς εκθέσεις μοιράζονται

λάβαρα και κουβέρ με απεικονίσεις της πόλης. Ενίσχυση της προβολής πραγματοποιείται

και με την έκδοση οπτικοακουστικού υλικού: το 2008, η Δημοτική Βιβλιοθήκη

κυκλοφορεί CD με τίτλο "Τραγουδώντας για την Καβάλα" με τραγούδια που αναφέρονται

στην πόλη ενώ ο Δήμος και η Δημωφέλεια κυκλοφόρησαν ταινία σε OVD της Τραϊφόρου
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Ε. για τη φωτιά που ξέσπασε στις 15 Αυγούστου 1985 με τίτλο "Ο ήλιος χάθηκε"

(Καροφιλίδου,2010).

3.2.3 Δυναμικά χαρακτηριστικά δημιουργικότητας της πόλης

Ο πολιτιστικός τομέας που αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μπορεί να

θεωρηθεί κεντρικό πυρήνας της δημιουργικότητας. Η ποιοτική πολιτιστική ζωή που

προσφέρεται είναι συχνά ο λόγος επίσκεψης και κάνει την πόλη να μην είναι ένας απλός

τουριστικός προορισμός. Είναι αλήθεια ότι στην πόλη προσφέρεται μια ποικιλία

δραστηριοτήτων και δημιουργικών εκδηλώσεων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Σε αυτό έχει λειτουργήσει ως καταλύτης η παράλληλη δράση πολιτιστικών συλλόγων,

ιδρυμάτων και τοπικών θεσμών.

Τον κύριο υπεύθυνο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής συνιστά από το 20 Ι Ο, η

Δημωφέλεια, η οποία προήλθε από την πρώην Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση

(ΔΑΝΕΚ), με την υπ' αριθμ. απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11926/09/09.02.2010 (Δημωφέλεια, 2010).

Ένα όργανο για την προώθηση των δράσεων των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων,

πρωτοβουλία που κατέχει σημαντική θέση στην ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης,

είναι το Πολιτιστικό Κέντρο "Πυθαγόρας". Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται, η

ζωγραφική, η φωτογραφία, το θέατρο, ο χορός αλλά και ο αθλητισμός (Δημωφέλεια,

2010).

Στον τομέα των μουσειακών υποδομών αξίζει να αναφερθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο

και το Μουσείο Καπνού. Στα εκθέματα του πρώτου περιλαμβάνονται αρχαιολογικά

ευρήματα που χρονολογούνται από τη νεολιθική περίοδο (Δημωφέλεια, 2010) ενώ το

δεύτερο προβάλλει το προϊόν και τις δραστηριότητες που οδήγησαν την πόλη σε

οικονομική ακμή στα μέσα του 19
0υ

αιώνα. Το θεματικό αυτό μουσείο συνδυάζει την

προβολή της τεχνικής επεξεργασίας του καπνού με την κοινωνική εξέλιξη της Καβάλας,

καινοτομία στη μουσειακή "στρατηγική" και έχει αποτελέσει τον πυρήνα του Στρατηγικού

Σχεδίου Μάρκετινγκ της πόλης (Δέφνερ κ.ά., 2008 .Δήμος Καβάλας, 20 Ι Ο).

76



Χριστίνα Νικολακοπούλσυ Ελληνική Πραγματικότητα

Αξιοσημείωτη εμφανίζεται και η δραστηριότητα στο θεατρικό τομέα. Το Δημοτικό

Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις

παραστάσεις το χρόνο ενώ το καλοκαίρι οργανώνει το Φεστιβάλ Φιλίππων και το

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι θεατές των θεατρικών

παραστάσεων υπολογίζονται σε 20.000, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται τους

καλοκαιρινούς μήνες χάρη της μεγάλης εμβέλειας των φεστιβάλ (Δήμος Καβάλας, 2010).

Στο δυναμικό του καταγράφονται Ι Ο απασχολούμενοι (Λαζαρίδου, 20 Ι Ο), αριθμός που

αυξομειώνεται ανάλι:ΥΥα με τις ανάγκες της εκάστοτε παράστασης. Παράλληλα,

δραστηριοποιούνταιτο Δημοτικό Κινηματοθέατρο "Αντιγόνη Βαλάκου" (Δήμος Καβάλας,

2010α: 19), δύο θεατρικά εργαστήρια και η Κινηματογραφική Λέσχη του Συνδέσμου

Γραμμάτων και Τεχνών (Νάστος, 1997: 87).

Στη μουσική εκπαίδευση, κύριο συστατικό αποτελεί το Μουσικό Σχολείο ετοιμάζοντας

τους μαθητές για αξιόλαγες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (Μουσικό Σχολείο Καβάλας, 2010)

αλJ.iJ. δεν πρέπει να παραληφθεί η πρόσφατη ίδρυση της Δημοτικής Σχολής Χορού, στην

οποία είναι εγγεγραμένα 300 άτομα όλων των ηλικιών (Βλάχου, 20 Ι Ο). Αξιόλογο είναι και

το γεγονός ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώθηκαν ανεξάρτητες μουσικές

παραστάσεις (Λαζαρίδου, 20 Ι Ο).

Όσο αφορά τις εκδηλώσεις, η ενασχόληση των φορέων αποφέρει αποτέλεσμα. Το

CosmopoJίs είναι φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2000, πραγματοποιείται στην παλιά πόλη

(Λαζαρίδου, 2010) και η φετινή χρονιά είναι η πρώτη που δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω

οικονομικών δυσκολιών (Βλάχου, 20 Ι Ο). Η πόλη προβάλλεται σημαντικά από το

καθιερωμένο τοπικό γεγονός και ενισχύεται από τη συμμετοχή επισκεπτών και εθελοντών

από γειτονικές πόλεις. Από το 2003, το CosmopoJίs πραγματοποιείται παράλληλα, με το

παιδοcοsmΟΡοlίs, το αντίστοιχο με κοινό τα παιδιά. Στα πλαίσια των διάφορων θεματικών

διαμορφώνεται κατάλληλα ο χώρος του κάστρου για αφήγηση παραμυθιών όλων των

χωρών και τοποθετείται λαβύρινθος στο Πάρκο της πόλης για το διαδραστικό παιχνίδι

ΟΔΟ ..μαχίες με χάρτες και σταυρόλεξα. Τα παιδιά καθορίζουν μια σημαντική ομάδα στην

οποία τα φεστιβάλ απευθύνονται άμεσα και για το λόγο αυτό, το δημιουργικό παιχνίδι με

παιδικούς ήρωες, αυτοκόλλητα και κονκάρδες γίνεται βασικός άξονας τοπικών θεσμών
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(Διεθνές Φεστιβάλ Cosmopolis, 2010). Επίσης σχετικά με τη γαστρονομία, στο Φεστιβάλ

CosmopoIis ξένες χώρες παρασκευάζουν τοπικές συνταγές ενώ τυπώνονται και βιβλία με

αυτές (Βλάχου, 2010).

Το Φεστιβάλ Φιλίππων με 25.000 επισκέπτες (απογραφή για το 2006) [βλ. πίνακα 8, σελ.

72] περιλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου. κλασικό χορό και συναυλίες (Λαζαρίδου, 2010).

Τα Ελευθέρια, με πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της

πόλης στις πλατείες και το υπαίθριο κάστρο του φρουρίου (Δέμπας, 2005: 184 - 191) είναι

από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις, ενώ η Ναυτική Εβδομάδα συνδυάζει θαλάσσια σπορ

με συναυλίες και τοπικές γαστρονομικές συνταγές. Οι βραδιές παράδοσης και πολιτισμού

λαμβάνουν χώρο στην παραλιακή ζώνη ενώ στην κεντρική πλατεία έχει κατασκευαστεί

μόνιμο ειδικό στέγαστρο για συναυλίες (Βλάχου, 20 Ι Ο). Στην πολιτιστική ζωή

συμβάλλουν με τη σειρά τους και οι μειονότητες των αλλοδαπών. Πόντιοι, Μικρασιάτες,

Θρακιώτες και Σαρακατσάνοι διατηρούν και αναβιώνουν τα έθιμά τους μέσω των

διαφόρωνπολιτιστικώνσυλλόγωνπου απαρτίζουν(Δέμπας, 2005) ενώ απασχολούνται και

στον τουρισμό (Καραβασόγλου κ.ά., Ι 996: 29).

Υπόβαθρο όμως, για όλα αυτά παραμένει το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου

δυναμικού. Θετικές προοπτικές προδιαγράφονται από το ΤΕΙ Καβάλας στον εκπαιδευτικό

τομέα α'λ/ά και την ερευνητική δραστηριότητα. καθώς είναι υπεύθυνο για το Κέντρο

Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Μπόγλου, 2005: 65). Στα

πλαίσια της εκπαίδευσης τονίζεται η καλλιτεχνική παιδεία και οι ευκαιρίες που δίνονται,

ειδικά σε νέα άτομα. Χαρακτηριστικά, μπορεί να γίνει αναφορά στο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για μαθητές με πολιτιστικά εργαστήρια που διοργάνωσε το Δημοτικό Μουσείο

Καβάλος (Δήμος Καβάλας, 2010α: 33) και το παιχνίδι "Βόλτα στην Καβάλα" με την

επιμέλεια του Δήμου, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τις συνοικίες και τα κτίρια της πόλης

όπου διαβιούν(Δήμος Καβάλας, 201 οβ: 20).

Καινοτομική δράση για την πόλη συνιστά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο

προωθεί τη συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας με

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις που χωροθετούνται στην Καβάλα λοιπόν, έχουν τη

δυνατότητα να συνεργαστούν με αντίστοιχες άlJ...ων κρατών μελών, να ενημερωθούν και
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να ανταλλάξουν τεχνογνωσία. Εξάλλου ως βάση επιχειρηματικής δράσης, η πόλη

ευδοκιμεί. αν λάβει κανείς υπόψη τον αριθμό πολυεθνικών εταιρειών (Επιμελητήριο

Καβάλας: 25, 32). Σημαντικές δράσεις έχουν επιτευχθεί και στον τομέα της ψηφιακής

σύγκλισης με την ανάπτυξη μιας καινοτομικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των

απομακρυσμένων κατοίκων σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Παπαθεμιστοκλέους, 2010).
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3.3 Καλαμάτα

3.3.1 Προφίλ της πόλης

Η Καλαμάτα, πόλη της νοτιοδυτικής ΠελOπoWΉσOυ, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας

εντοπίζεται στους πρόποδες του Ταϋγέτου, κεντρικά του Μεσσηνιακού κόλπου. Η

γεωγραφική θέση και το λιμάνι της πόλης, αναξιοποίητα μέχρι σήμερα, αποτελούν

σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επιστημονικά

τεκμηριωμένη αναπτυξιακή πρόταση από το Επιμελητήριο με τίτλο: «Καλαμάτα. νότια

πύλη της Ελλάδας στη Μεσόγειο». προωθώντας ήδη τη θαλάσσια σύνδεση Καλαμάτας

Λιβύης (Εmμ>:λητήριο Μεσσηνίας. 2010).

Σημαντική ευκαιρία για την προσβασιμότητα της περιοχής θα αποτελέσει η ''Ιόνια οδός".

έργο σε εξέλιξη. για τη σύνδεσή της με τη Δυτική Ελλάδα και τη συνέχιση του θαλάσσιου

αδριατικού χώρου. Μειονεκτικά επιδρά όμως και η παραμέληση του σιδηροδρομικού

δικτύου ενώ το αεροδρόμιο λειτουργεί κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο για κάποιες

πτήσεις τσάρτερ από και προς το εξωτερικό. Όσο για τις θαλάσσιες μεταφορές. αυτές

επιτρέπουν τη σύνδεση με την Κρήτη χάρη στα δρομολόγια που πραγματοποιούνται προς

το Καστέλι Χανίων κάποιες φορές την εβδομάδα (Σκιά-Πανοπούλου, 2008: 222-223).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά της πόλης

Από τα τέλη του Ι 90υ αιώνα. η έντονη αστικοποίηση της πόλης είχε ως αποτέλεσμα την

αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια την αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς των

κατοίκων (Σκιά-Πανοπούλου. 2008: Ι 6 Ι). Στον πίνακα 1Ο καταγράφονται οι σχετικοί

πληθυσμοί των απογραφών σε περίοδο σαράντα χρόνων και εκφράζεται η ανοδική πορεία

με κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια (γράφημα 9).

Πίνακας 10: Απογραφή του πληθυσμού της Καλαμάτας από το 1961 έως το 2001

Πηγη: economeIncs. 2010, Ιδια επεξεργασια

Έτwαπονnαι,.tί~ nλπθυσuόc

1961 38.211
1971 39.133
1981 41.911
1991 43.625
2001 49.154.
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Γράφημα 10: Δημογραφική εξέλιξη στην Καλαμάτα από το 1961 έως το 2001

61).001)

40.000 •

20.000
• ΠληΟuσμός

20011991
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1971 1981

Ο

Πηγή: economeIrics, 2010, Ιδία επεξεργασία

Οικονομικά χαρακτηριστικά της πόλης

Η αστικοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη που επήλθαν στην πόλη με τη σειρά τους

προκάλεσαν διεύρυνση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας

ποσοστό 68,7% απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα στο σύνολο του ενεργού

πληΟυσμού της πόλης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 200 Ι (Σκιά-Πανοπούλου,2008: 220).

Πίνακας 11: Κατανομή απασχολούμενου πληθυσμού στο Δήμο Καλαμάτας (1991 και 2001)

Τομέας 1991 2001
Πρωτογενή, 737 1.033
Δευτερογενής 4.693 4.036
Τριτογενή 9.074 13.293
Δε δήλωσαν 485 960

Πηγη. ΣΚtα-Πανοπουλου, 2008. 220, Ιδια επεξεργασια

Όσο αφορά τους υποτομείς του τριτογενή τομέα, λιγότερο ελκυστικοί είναι οι

τηλεπικοινωνίες και ο τομέας της έρευνας και της ανάπτυξης, με τον αριθμό

απασχολούμενωνστα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια σχεδόν να διπλασιάζεται (πίνακας 12).
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Πίνακας 12: Απασχολούμενοι σε υποτομείς του τριτογενή τομέα στην Καλαμάτα

1991 2001

Ξενοδοχεία και

εστιατόοια 647 Ι 199
Δραστηριότητες

συναφείςπρος τις

μεταφορές και τα

ταξιδιωτικάΠΡακτοοεία 14 205

Ταχuδρoμεία και

τηλεπικοινωνίεc: 236 230

Έοευνα και ανάπτυΕη 9 5

Εκπαίδευση 1282 18 Ι Ι

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2010, Ιδία επεξεργασία

Πολιτιστικάχαρακτηριστικάτης πόλης

Από το 1205. η Καλαμάτα αποτέλεσε σημαντικό πνευματικό κέντρο (Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, n: 12-13). Η βασική προσπάθεια για δημιουργία πολιτιστικής

ζωής, δημιουργία θεσμών και διαχείριση του ελεύθερου χρόνου ξεκινάει το J978. στα

πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου δημάρχου Μπέvου. Από τότε η

πολιτιστική αναγέννηση γίνεται πρωταρχικός στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία

είναι σε άμεση συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (Σκιά-Πανοπούλου.

2008: 244).

Ο πολιτιστικός της πυρήνας σχηματίζεται από το 1980 και οργανώνεται χάρη στη

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ) με δράσεις στη

μουσική, το χορό, το θέατρο και τα εικαστικά (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.n:
ι 2- Ι 3). Ο πολιτισμός σήμερα αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο για την πόλη (Αγγελόπουλος,

2010) και οι τοπικοί φορείς δίνουν σημασία στην ενίσχυσή του. Οι βασικοί συντελεστές

στην πολιτιστική πορεία που διαγράφει η πόλη είναι η Διεύθυνση Πολιτισμού της

ΝομαρχιακήςΑυτοδιοίκησης,οι τοπικοί πολιτιστικοίφορείς με την κοινωφελή επιχείρηση

του Δήμου 'ΦΑΡΙΣ' να ξεχωρίζει και οι ερασιτεχνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Σήμερα, ο

ΟργανισμόςΠολιτισμού και Αθλητισμού της Νομαρχίαςείναι ο κύριος υπεύθυνοςγια την

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή επιλογών στους κατοίκους για την
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αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους α'ιJ..iL και την προβολή της πόλης (Τσιμόγιαννης.

2010).

"ο'-"οδομικά χαρακτ/ριστικά της πόλης

Ο πρώτος αστικός πυρήνας σχηματίστηκε στην περιοχή του ιστορικού κέντρου και του

κάστρου, περιοχές που συνδέθηκαν κατά το ]90 αιώνα με την ακτή, όταν η αστική

μορφολογία δέχθηκε σημαντικές επιρροές από τη βιομηχανία και το εμπόριο (Μηνακάκης,

n: 46, 54). Οι δρόμοι λοιπόν, από το κάστρο οδηγούσαν προς το λιμάνι, διευκολύνοντας

όχι μόνο την οικιστική ανάπτυξη α'ιJ..iL και την εμπορική δραστηριότητα. Τα πρώτα

ρυμοτομικά σχέδια της πόλης (το 1867 και το 1905 αντίστοιχα) παρουσιάζουν την

προτίμηση στη χρήση ορθογώνιου καwάβου και υποδηλώνουν την προσπάθεια

εκσυγχρονισμού σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τάσεις, αν και μετά το 1970, το φαινόμενο

της αντιπαροχής αλλάζει την εφαρμογή της οριζόντιας ιδιοκτησίας (Σκιά-Πανοπούλου,

2008: 165, 215).

Το 1986 η πόλη πλήττεται από σεισμό και οι μεγάλες καταστροφές αvακόmουν την

αναπτυξιακή διαδικασία (Πανταζόπουλος, 2010). Το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της

πόλης στο οποίο βασίστηκε η γενικότερη αναδιοργάνωση και ανασύσταση της πόλης

βραβεύτηκε στον πρώτο πολεοδομικό διαγωνισμό της ΕΟΚ και του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Πολεοδόμων με την απονομή βραβείου Αστικού Σχεδιασμού (greekscaρes,

2010).

Σήμερα, ο αστικός ιστός προστατεύεται πρωτίστως, στην περιοχή του ιστορικού κέντρου,

στο οποίο έχουν οριστεί συγκεκριμένοι όροι δόμησης και χρήσεις γης με Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.

82Ι/ΔιΙ6-11-1988) [Σκιά-Πανοπούλου, 2008: 250] καθώς όπως δηλώνει ο Νασόπουλος Π.

(2010), αρχιτέκτονας μηχανικός του Δήμου, αυτή η περιοχή αποφέρει σημαντικά οφέλη

στην οικονομική ευημερία της πόλης. Οι αναπλάσεις και η αισθητική αναβάθμιση του

τοπίου με πεζοδρομήσεις και πολιτιστικούς διαδρόμους, η διαμόρφωση χώρων αναψυχής

και η βελτίωση του δημόσιου φωτισμού είναι χαρακτηριστικές δράσεις ενώ προς την

κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και το πρόγραμμα Ecos που συνδυάζει την παράδοση με την

επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό, στα πλαίσια του Μεσογειακού Δικτύου για την
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Προβολή και Αξιοποίηση Ιστορικών Κέντρων στο οποίο συμμετέχει η πόλη (Σκιά

Πανοπούλου, 2008: 25]).

Όσο αφορά τον κοινωνικό εξοπλισμό, οι υποδομές διαχέονται στον αστικό ιστό σε μια

προσπάθεια ίσων ευκαιριών για τους κατοίκους, ενώ η κεντρική πλατεία και το "Πάρκο

των Σιδηροδρόμων",έκτασης 54 στρεμμάτων όπου από το 1986 λειτουργεί το Μουσείο

των Σιδηροδρόμων, αποτελούν χώρους συνάντησης για όλους. Οι πρώτοι ελεύθεροι χώροι

που ορίστηκαν μέσα στην πόλη ήταν το θεματικό Πάρκο του ΟΣΕ που ενοποιήθηκε με την

παράλληλη πράσινη ζώνη των σιδηροδρομικών γραμμών και ακολούθησε ο ποταμός

Νέδοντας, που λόγω της μικρής ετήσιας ροής του καλύφθηκε σε σημεία του ιστορικού

κέντρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης και πρασίνου, παιδικής χαράς και δημοτικού

αναψυκτηρίου (Νασόπουλος, 20 Ι Ο).

3.3.2 Εικόνα και προβολή της πόλης

Η Καλαμάτα προβάλλεται σημαντικά από τη συμμετοχή της στην Helexpo και τις διεθνείς

εκθέσεις της Φρανκφούρτης και του Βερολίνου σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Γραφείου

Τουριστικής Ανάπτυξης της πόλης (Βουραξής, 2010) καθώς και από το θεσμό των

αδελφοποιήσεων, με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συστήνοντας δίκτυα

πολιτιστικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την Αγλαντζιά της Κύπρου,

την Μπιζέρτα της Τυνησίας και τη Σιάν της Κίνας (Τσιμόγιαννης, 2010). Πολιτική

εξωστρέφειας ασκεί και το Επιμελητήριο που συνεργάζεται με φορείς περιοχών της

Ελλάδας, της Ευρώπης και της Μεσογείου ειδικότερα, κυρίως στον τομέα της προβολής

της περιοχής και των τοπικών προϊόντων της, με το Πολιτιστικό Οδοιπορικό «Δρόμοι της

Ελιάρ> να ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο (Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 20 Ι Ο .ΣΚΑΥ, 20] Ο).

3.3.3 Δυναμικά χαρακτηριστικά δημιουργικότητας της πόλης

Η πόλη της Καλαμάτας έχει ενδυναμώσει την πολιτιστική της δράση τα τελευταία χρόνια

στη μουσική, τα εικαστικά καθώς και το χορό. Έως το 2008 στην πόλη δρούσαν η

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ), το Δημοτικό

Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.κ) και το Κέντρο Επαγγελματικής

Κατάρτισης (Κ.Ε.κ) ανεξάρτητα. Με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 2434-1/12/2008), οι

προηγούμενες συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν τον πυρήνα της 'ΦΑΡ[Σ', αντικείμενο
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ενασχόλησης του οποίου είναι οι τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της

κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση (Δήμος Καλαμάτας, 2010). Αυτή η ενιαία

διαχείριση του πολιτιστικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε λiYyω της έλλειψης

οικονομικών πόρων και χαρακτηρίζεται μειονεκτική σε σχέση με τις πρακτικές του

παρελθόντος (Βουραξής. 2010).

εξέχοντα ρόλο ΎU1 την πολιτιστική ζωή διαδραματίζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.• με διοργάνωση

παραστάσεων ελ/-ηνικής και παγκόσμιας δραματουργίας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Μεσσηνίας, n: 32) και συνεργασίες με ελληνικούς και ξένους πολιτιστικούς φορείς

(Δ.Ε.Π.Α.Κ. 20 Ι Ο). Παράλληλα. ξεχωρίζει για τη δημιουργική του δρόση "διαμόρφωσης

κριτηρίωναισθητικήςκαι θεατρικήςαγωγής στους νέους". Θεωρεί ότι η εκπαίδευσηπρέπει

να είναι δημιουργική και οι θεατρικές ομάδες να απoτελtσoυν δυνητικό μέσο έκφρασης

των μαθητών(Σκιά-Πανοπούλου.2008: 290-292).

Ιδιαίτερη θέση στα πολιτιστικά δρώμενα κατέχει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού που

πραΎματοποιείται από το Διεθνές Κέντρο Χορού (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.), με ιστορία 16 χρόνων και

καταξίωση της πόλης διεθνώς στην ποιοτική χορευτική εκπαίδευση (Διεθνές Κέντρο

Χορού Καλαμάτας, 2010: 25). Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ

Χορού Καλαμάτας παρουσιάζονται ξένα και ελληνικά χορευτικά σχήματα, τονώνοντας τις

αξίες ανοχής προς τους διαφορετικούς πολιτισμούς (Σκιά·Πανοπούλου, 2008: 327) και

πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια και εργαστήρια.

Χαρακτηριστικά, στο Φεστιβάλ του 2010 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Ύια επαγγελματίες

με θέμα την εξάσκηση σύνδεσης αντίληψης και αίσθησης ερεθισμάτων και Εργαστήρι το

οποίο μέσω κειμένων, ήχου και κίνησης επετύγχανε την άντληση των δημιουργικών

χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντα, μέσω της διερείη..ησης της ταυτότητάς του

(Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας. 2010: 27).

Ως κίνητρο ελεύθερης έκφρασης λειτουργεί το festival μηδέν που δίνει σημασία στο

οπτικοακουστικό υλικό. Οι πολίτες, συμμετέχ.οντας σε workshop, μέσω της βιντεοτέχνης

ενεργοποιούνται σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως τη φετινή ενότητα, μεταξύ άλλων,

του αστικού τοπίου, που τους έδωσε την ευκαψία έκφρασης των προτάσεών τους για τον

αστικό ιστό, προβάλλοντας την έwoια του συμμετοχικού σχεδιασμού (fesιiva1 μηδέν,
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2010). Αυτή τη χρονιά όμως, εμφανίστηκε και ένας νέος θεσμός, το 10 Jazz Festival που

πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικούς χώρους μέσα στην πόλη, υπό την αιγίδα της

ΦΑΡΙΣ και του Δήμου Καλαμάτας. Στον Πεζόδρομο, το Πάρκο Σιδηροδρόμων και το

Αμφιθέατρο του Κάστρου έδωσαν συναυλίες διεθνή μουσικά συγκροτήματα από το

Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη (Δήμος Καλαμάτας, 2010 10 Διεθνές Jazz Festival

Καλαμάτας,201O ΦΑΡIΣ,201O).

Στον τομέα των κτιριακών υποδομών ξεχωρίζουν το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο 

Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή, το βασικό κύτταρο πολιτισμού εδώ και χρόνια, με χώρους

για τη διοργάνωση εκθέσεων γλυπτικής, ζωγραφικής και φωτογραφίας, βιβλιοθήκη και

πινακοθήκη, ενώ το Αμφιθέατρο του κάστρου με παρέχει δυναμικό 700 θέσεων για τις

θερινές εκδηλώσεις και παραστάσεις. Ταινίες προβάλ/ονται τόσο στον ιδιωτικό

κινηματογράφο, όσο και στο Στέκι της Κινηματογραφικής Λέσχης, η οποία στεγάζεται σε

παλιό διατηρητέο κτίριο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων κατοίκων. Το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ διαθέτει δύο αίθουσες, την Κεντρική σκηνή και μια επιπλέον για παιδικό

θέατρο. Στις μουσειακές υποδομές, ένα από τα κυριότερα μέσα άσκησης πολιτιστικής

πολιτικής, συγκαταλέγονται το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο με αρχαιολογικά

ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή του νομού και το Λαογραφικό μουσείο με 3.500

εκθέματα (Σκιά-Παvoπούλου, 2008: 226-228). Το Στρατιωτικό Μουσείο με τη σειρά του,

προβάλλει την ιστορία από την Επανάσταση του 1821 έως σήμερα με εκθέματα αλ/.ά και

σχετική ταινία σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα (Μηνακάκης, χχ: 69, 130). Εστίες της

πνευματικής ζωής αποτελούν τέλος, η Λαϊκή βιβλιοθήκη και οι κινητές, με αδυναμία

κάλυψης των αναγκών των σύγχρονων κατοίκων α).λά και το παράρτημα Γενικών Αρχείων

του Κράτους, που εμπλουτίζεται από δωρεές δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτών (Σκιά

Πανοπούλου, 2008: 226-228). Όσο αφορά τη δημοσιογραφική δραστηριότητα, από

παλαιότερα στην πόλη είναι αρκετά έντονη καθώς δημοσιεύονται τοπικές εφημερίδες και

περιοδικά (Σκιά-Πανοπούλου, 2008: 180), σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να

λειτουργήσει ως δημιουργικό κύτταρο για την ενεργοποίηση των κατοίκων σε κοινωνικό,

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.
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Συνιστώσα απαραίτητη όμως, σε αυτή την πολιτιστική πορεία της πόλης αποτέλεσε το

μορφωτικό επίπεδο και η οικονομική δυνατότητα. Η λειτουργία δύο πανεπιστημιακών

σχολών και ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συμβάλλουν στην αναπτυξιακή

πορεία διευρύνοντας το πολιτιστικά ενδιαφερόμενο κοινό από τους φοιτητές που διαβιούν

στην πόλη (Μεσσηνία - Ο πλήρης οδηγός, 20 Ι Ο), αλλά και ως ομάδα που ενισχύει

οικονομικά τις τοπικές επιχειρήσεις. Σε αυτό προστίθεται και η θετική συνεισφορά του

"Πολιτιστικού Τέλους" που όρισε ο Δήμος το 1993. με στόχο την εξομάλυνση των

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε (Σκιά-Πανοπούλου, 2008: 246-247, 259).
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4. Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

4.1 Μέθοδος έρευνας και δυσκολίες

Έρευνα Πεδίου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην έρευνα ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο συνίσταται από 12 ερωτήσεις (βλ. παράρτημα). Το

θέμα ασχολείται με την ΈWoια της δημιουργικότητας, δύσκολα ακόμα, κατανοητή στην

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να γίνεται μια προσπάθεια απλοποίησης των ερωτήσεων αυτών,

με στόχο την καλύτερη κατανόηση από τους φορείς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται

κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Οι πρώτες, ζητούσαν από τον κάθε ερωτώμεvO να

επιλ.έξει την απάντηση ανάμεσα σε κάποιες προκαθορισμένες επιλογές που του δίνονται ή

να δηλώσει το βαθμό αξιολόγησης σύμφωνα με την κλίμακα του Lίkert, από Ι έως 7 (με Ι

βαθμολογείται το ελάχιστο και 7 το μέγιστο). Οι δεύτερες, ως μια προσπάθεια μετάβασης

στις ειδικές δράσεις για την πόλη, είχαν ως σκοπό την έκφραση της άποψης των φορέων

για θέματα κυρίως προβολής της πόλης και αναβάθμισης του αστικού τοπίου.

ι-ι έρευνα πραγματοποιήθηκε με τριήμερη διαμονή τόσο στην Καλαμάτα όσο και την

Καβάλα, ενώ στο Βόλο λόγω της αδυναμίας συγκέντρωσης επαρκούς δείγματος

απαντήσεων, η προσέγγιση των φορέων συνεχίζονταν σε διάστημα 13 ημερών. Δυστυχώς,

αν και ο αρχικός στόχος ήταν η συμπλήρωση ΙΟ ερωτηματολογίων από την κάθε πόλη,

τελικά, στάθηκε αδύνατη η συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού ολοκληρωμένων

απαντήσεων και απόψεων από φορείς της εκάστοτε πόλης. Έτσι, καθώς το δείγμα ήταν

ελάχιστο αποφεύχθηκε η κατασκευή διαγραμμάτων, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος

εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων.

4.2 Συμπεράσματατης έρευνας

Βόλος

Με σταθμό εκκίνησης την εμπειρία ως Ολυμπιακή Πόλη του 2004, η ανανέωση των

πολιτιστικών χώρων και η εξεύρεση νέων σε ανακαινισμένα βιομηχανικά κτίρια εντείνεται

(Σγουρής, 20 Ι Ο). Ένας από τους βασικούς στόχους των αναπλάσεων είναι η αναβάθμιση

του πρώτου αστικού πυρήνα της σύγχρονης πόλης, της περιοχής των Παλαιών και η

σύνδεσή της με τον υπόλοιπο αστικό ιστό. Στην περιοχή, ο ίδιος ο Δήμος έχει επικεντρωθεί
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σε αναπλάσεις κτιρίων και των περιβαλ/όντων χώρων τους, με τον ιδιωτικό τομέα να

ακολουθεί την πρωτοβουλία αυτή. Χρήσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας κάνουν την

εμφάνισή τους συνεχώς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κάποια

συγκέντρωση πολιτιστικής αναβάθμισης, κινδυνεύοντας να χαθεί η φυσιογνωμία της

περιοχής και δημιουργώντας προοπτικές για την οργάνωση ενός πολιτιστικού θύλακα

(cluster) [Πολυμενίδης, 2010]. Από το κέντρο όμως, σε μικρή απόσταση εντοπίζεται και το

θαλάσσιο μέτωπο, δημόσια έκταση που παραμένει χωρίς ειδικό σχέδιο διαχείρισης

(Αϊδινλή,201Ο).

Για την πόλη, θετική επιρροη εχει και θα συνεχίσει να έχει η διοργάνωση ειδικών

γεγονότων και διεθνών φεστιβάλ, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Διεθνές Φεστιβάλ

Μουσικού Θεάτρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013

που αναμένονται (Φοινικόπουλος, 2010). Στο δυναμικό της πόλης καταγράφεται μια

ποικιλία υποδομών που διατηρούν την παράδοση και την κληρονομιά του τόπου. Το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενισχύει τις εκπαιδευτικές υποδομές και συμμετέχει σε

ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα συνεργασίας με φορείς ελληνικών και ξένων πόλεων,

καθορίζοντας την πορεία και το τοπίο της πόλης με τα μέσα που διαθέτει. Η συμβολή του

καθίσταται απαραίτητη καθώς στην πόλη απουσιάζουν προγράμματα εξωραϊσμού, χώροι

πρασίνου α'λ/iι. και προσπάθειες μάρκετινγκ (Αίδινλή, 2010' Πολυμενίδης,2010).

Στη συγκεκριμένη πόλη, οι συνεντεύξεις περιορίστηκαν στο Δήμο, τη ΔΕΜΕΚΑΒ, το

Επιμελητήριο Μαγνησίας, τον ΕΟΤ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και τη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση. Οι απαντήσεις αυτές, μην όντας επαρκείς για το σχηματισμό μιας

αντικειμενικής άποψης, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη σύγκριση με την Καλαμάτα και

την Καβάλα, όσο αφορά την άποψη των φορέων και των ειδικών της πόλης.

Καβάλα

Οι φορείς που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας προέρχονται κυρίως, από το Δήμο,

τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το Επιμελητήριο. Δυστυχώς, το μικρό

δείγμα απαντήσεων που συγκεντρώθηκε δεν οδηγεί σε αληθή συμπεράσματα καθώς οι

φορείς που απάντησαν είναι κατά κύριο λόγο, υπηρεσίες του Δήμου. Η πλειοψηφία

δήλωσε ότι ο Δήμος έχει ενισχύσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε πολύ μεγάλο βαθμό.
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Η αντικειμενικότητα των απαντήσεων σε αυτό το σημείο. αμφισβητείται γιατί εισάγεται ο

παράγοντας υποκειμενικότητα, εφόσον οι ερωτώμενοι επιθυμούν να προβληθεί ο Δήμος

θετικά.

Σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτεί, υπάρχει σύγκλιση απαντήσεων στα φεστιβάλ και

την ενημέρωση των επισκεπτών της πόλης. Η επαναχρησιμοποίηση της βιομηχανικής

κληρονομιάς και των ιστορικών κτιρίων καθώς και οι θεατρικές παραστάσεις φαίνεται ότι

αποφέρουν τις θετικότερες επιδράσεις, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας την πόλη, αλλά

ενισχύοντας και την τοπική οικονομία εξίσου. Το σχέδιο είναι μια δημιουργική βιομηχανία

με μελλοντικές προοπτικές ενώ στον τομέα της τέχνης ενδυναμώνεται η καινοτομία. Οι

απόψεις των τοπικών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και ατόμων της διοίκησης της

πόλης, σε συνδυασμό με την ανάλυση των υφιστάμενων πόρων της Καβάλας, προβάλλουν

τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες στο δημιουργικό κομμάτι της

ανάπτυξής της.

Οι δράσεις δυστυχώς, δεν είναι οργανωμένες και στρατηγικά σχεδιασμένες, με αποτέλεσμα

να παρατηρείται έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των φορέων, αλλά ακόμα και στο εσωτερικό

του ίδιου φορέα (ειδικά σε υπηρεσίες του Δήμου διαπιστώθηκε η έκταση του

προβλήματος). Βέβαια, τα τοπικά φεστιβάλ και οι δράσεις που γίνονται για τη διάσωση της

πολιτιστικής κληρονομίας, για παράδειγμα με την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών

κτιρίων, θέτουν μια καλή βάση στο καθορισμό της εικόνας που επιθυμείται να προβληθεί

σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ της πόλης μπορεί

λοιπόν, να λειτουργήσει ως γνώμονας για τη χάραξη μιας κοινής πορείας από πολίτες και

οργανισμούς, με στόχο την αναβάθμιση της Καβάλας στην αστική ιεραρχία.

Καλαμάτα

Η προσέγγιση προς φορείς της πόλης αφορά υπηρεσίες του Δήμου, το Γραφείο

Τουριστικής Ανάπτυξης της πόλης, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τον εοτ, τη Μη

Κυβερνητική Οργάνωση 'Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων', τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Μεσσηνίας και τη 'Φάρις'. Γενικότερα, κυριαρχεί η άποψη ότι το μεγαλύτερο όφελος για

την πόλη προέρχεται από τις μουσικές δραστηριότητες και τις εικαστικές εκθέσεις και

σχετίζεται κατά κύριο λόγο, με την προβολή και την ανάδειξη της Καλαμάτας, ενώ
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παράλληλα. ενισχύει τη δημιουΡΎικότητα, προσελκύοντας τουρίστες και παρέχοντας ίσες

ευκαιρίες πρόσβασης στο πολιτισμό. Η πόλη σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, διαθέτει ήδη

ένα υπόβαθρο, χάρη στην ανάπτυξη της τέχνης. της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου

καθώς και της γαστρονομίας. Οι προοπτικές βέβαια, περεταίρω ανάπτυξης,

επικεντρώνονται στις εκδόσεις και τις εφαρμογές λογισμικού, α'λJ..iJ. και την τέχνη και τη

μουσική, αφού οι δύο τελευταίες έρχονται πρώτες στις καινοτομικές δράσεις ενίσχυσης

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ως γενικότερη άποψη, ανάμεσα στους ειδικούς που ερωτήθηκαν επικρατεί ότι ο σεισμός

του 1986 λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη για τον επαναπροσδιορισμό των αρχικών

στόχων που είχε θέσει η πόλη και την ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών, αφού η

ψυχολογική φόρτιση έγινε Ο βασικός παράγοντας ανάγκης για διατήρηση της

αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της (Πανταζόπουλος, 2010). Λυπηρό όμως, εμφανίζεται το

γεγονός ότι οι χώροι πρασίνου σήμερα, αποχαρακτηρίζονται συνεχώς, λόγω έλλειψης

οικονομικών πόρων (Ντόγκας, 2010).

Τα παραδοσιακά προ'ίόντα και τα επαγγέλματα, ο τουρισμός και οι καλλιτεχνικές ομάδες

θα μπορούσαν να προβληθούν ως τα βασικά πλεονεκτήματα της πόλης (Κολοκοτρώνη,

2010). Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες εκθέσεις

(φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.λπ.), φεστιβάλ, προβολές και μουσικά δρώμενα σε δημόσιους

χώρους της πόλης (Νασόπουλος, 2010), δράση που υποστηρίζεται και από ιδιωτικούς

φορείς (Κολοκοτρώνη. 2010).

Για το αστικό μάρκετινγκ δυστυχώς, δε γίνονται ολοκληρωμένες και συστηματικές

προσπάθειες (Παπαδόπουλος, 2010), συνιστώντας μεγάλο μειονέκτημα η απουσία

Στρατηγικού Σχεδίου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η άποψη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ότι:

«Κάποτε το εμπόριο προήγαγε τον πολιτισμό, σήμερα ο πολιτισμός προάγει το εμπόριο»

(Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 2010). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί και η προσοχή που

πρέπει να δοθεί στη συγχώνευση των πολιτιστικών επιχειρήσεων που έχει

πραγματοποιηθεί. Ο πρώην διευθυντής της Δ.Ε.Π.Α.Κ κρίνει ότι θα ήταν ιδιαίτερα

ωφέλιμη η αυτονομία ενεργειών, ώστε να μην υπονομεύεται ο Δήμος (Βουραξής, 2010),

καθώς πρόκειται για μια πράξη που προέρχεται από την έλλειψη οικονομικών πόρων.
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Καταλήγοντας λοιπόν, η Καλαμάτα σχηματίζει ένα δυναμικό χαρακτήρα στο δημιουργικό

τομέα αλJ..iJ. παρουσιάζει στοιχεία που δρουν ανασταλτικά. Η περιορισμένη

προσβασιμότητα, η έλλειψη καινοτομίας και η απουσία στοχευμένου μάρκετινγκ, την

εμποδίζουν να αναδειχτεί και να αξιοποιήσει τους πόρους που διαθέτει. Η πολιτιστική

πολιτική μπορεί να αποτελέσει βασικό άξονα μιας προσπάθειας διαμόρφωσης ευνοϊκού

περιβάλλοντος, όχι μόνο για την ελεύθερη έκφραση των κατοίκων αλλά και τη συνύπαρξη

του τοπικού στοιχείου με το "διαφορετικό" και το παγκόσμιο.

4.3 Συνολική θεώρηση της έρευνας

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η μελέτη αφορά τρεις ελληνικές πόλεις που

παρουσιάζουν παρόμοιο προφίλ και διαθέτουν πολιτιστικό δυναμικό. Και τα τρία αστικά

κέντρα χαρακτηρίζονται από πλούσιο ιστορικό περιβάλλον και έχουν τη δυνατότητα ώστε

κάποιες υποδομές, υλικές και άυλες, να γίνουν νέα 'εργαλεία' ανάπτυξης. Το θαλάσσιο

μέτωπο και στις τρείς περιπτώσεις, βρίσκεται σε εγγύτητα με το εμπορικό κέντρο.

καθιστώντας απαραίτητη την προβολή και την ένταξη της σχέσης του θαλάσσιου στοιχείου

με το δομημένο περιβάλλον στα σχέδια διαχείρισης της πολύτιμης αυτής ζώνης. Όσο

αφορά αποκλειστικά τον τομέα του πολιτισμού. οι ελληνικές πόλεις πρέπει να τον

θεωρήσουν συμπληρωματική συνιστώσα της οικονομίας. Στην οικονομικό τομέα

παρατηρείται τριτογενοποίηση και παράλληλη, μείωση των απασχολούμενων στον

υποτομέα των τηλεπικοινωνιών.

Η Καβάλα και η Καλαμάτα έχουν ενισχύσει τοπικούς θεσμούς. όπως τα φεστιβάλ και

χρησιμοποιούν αυτά ως έναν αποδοτικό τρόπο προβολής και αναζωογόνησης. Η Καβάλα

από τη μία, έχει να προβάλλει το Μουσείο Καπνού, μοναδικό στην EλJ..iJ.δα. χαρίζοντάς της

τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει ως αναπτυξιακό μοχλό για την πόλη και ειδικότερα,

αν συνδυαστεί και αξιοποιηθεί το Σχέδιο Μάρκετινγκ της πόλης. Δυστυχώς όμως, η

έλλειψη συνεργασιών και οργανωμένου σχεδιασμού δυσχεραίνει τη χάραξη συγκεκριμένης

πολιτικής. Για το λίJγO αυτό. η σύναψη του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Καβάλα

και το Βόλο (και το Ηράκλειο) σχετικά με το branding είναι μια δράση, η οποία μπορεί να

γίνει σημαντικό πλεονέκτημα αλJ..iJ. και βάση περεταίρω μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες

ελληνικές πόλεις.
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Η Καλαμάτα από την άλλη, ξεχωρίζει για το θεσμό του 'Πολιτιστικού Τέλους' που έχει

εισάγει, καινοτομική δράση για τα ελληνικά δεδομένα, επιτυγχάνοντας την εξεύρεση μιας

μόνιμης και σταθερής πηγής εσόδων για το Δήμο. Ως σημαντικός άξονας της πολιτιστικής

πολιτικής, αυτό επιφέρει αλλαγές τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα,

ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους για τα χρήματα που προσφέρουν στην πόλη. Όπως και

στις άλλες δύο πόλεις που εξετάστηκαν, το στοιχείο των ξένων ήταν έντονο στην ιστορία

για το σχηματισμό του αστικού ιστού και της πολιτιστικής παράδοσης, στοιχείο

πρωταρχικής σημασίας στη διαμόρφωση δημιουργικών πόλεων που πρέπει να αξιοποιηθεί

σε κάθε περίπτωση διαφορετικά.

Ο Βόλος με τη σειρά του, διαφυλάσσει την ιστορική του μνήμη και την κληρονομιά, με

αποτέλεσμα να επικεντρώνεται στις αναπλάσεις, συνταιριάζοντας την κληρονομιά αυτή με

την ανάγκη εξεύρεσης χώρων για πολιτιστικές χρήσεις. Αυτή η πρακτική έχει προσδώσει

το πλεονέκτημα στην πόλη, της αποφυγής της 'μουσειακότητας' της ιστορίας,

αναβαθμίζοντας το αστικό τοπίο. Σημαντική όμως, για την επιτυχία της δράσης είναι η

συγκαταβατική πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα να αναδείξει την απαξιωμένη

βιομηχανική κληρονομιά, όπως η αξιοποίηση των πρώην κυλινδρόμυλων του Λούλη.

Συχνά, χρησιμοποιείται σαν πέρασμα προς το Πήλιο ή τις Βόρειες Σποράδες για το 'λiJγo

αυτό πρέπει να αναζητήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και με τη βοήθεια του

Στρατηγικού Σχεδίου που έχει πραγματοποιηθεί να διατηρήσει σημαντικό αριθμό

επισκεmών που απλά περνούν. Η δημιουργικότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην

αποδέσμευσή του από το βιομηχανικό του παρελθόν και να το καταστήσει ανταγωνιστικό,

όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές.

Αλλά οι ελληνικές πόλεις πλήττονται και από αισθητική υποβάθμιση. Σύμφωνα με την

έρευνα που πραγματοποίησε η Public Issue, οι κάτοικοι του Βόλου και της Καβάλας, δύο

από τις δέκα πόλεις της Ελλάδας που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται αρκετά

δυσαρεστημένοι από τους ελεύθερους χώρους. Αξιόλογη αποτελεί επομένως, η

προσπάθεια του Βόλου να αναβαθμίσει μια υποβαθμισμένη περιοχή, τη συνοικία των

Παλαιών όπου εντοπίζεται το ιστορικό κέντρο, επαναξιοποιώντας την αρχιτεκτονική

κληρονομιά και αποδίδοντας σε αυτή, χρήσεις πολιτισμού. Μελλοντικά εκεί, μπορεί να
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διαμορφωθεί κάποια πολιτιστική περιοχή, στην οποία πρέπει να διατηρηθεί η ιδιαίτερη

φυσιογνωμία της και να ενισχυθεί η συγκέντρωση δημιουργικών βιομηχανιών. Από την

άλλη, η Καβάλα έχει επενδύσει σε αναπλάσεις, προωθώντας την έννοια του συμμετοχικού

σχεδιασμού, μέσω της προκήρυξης διαγωνισμών από το Δήμο.

Όπως είναι γνωστό, η διεθνοποίηση των αγορών επηρεάζει και δυσχεραίνει την ανάπτυξη

των ελληνικών αστικών κέντρων κατά πολλούς τρόπους. Αρχικά, οι ελληνικές πόλεις δεν

είναι ανταγωνιστικές καθώς οι εισαγωγές υπερισχύουν κατά πολύ των εξαγωγών και δε

χαρακτηρίζονται από την παραγωγή κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών (Καμπέρη, 2010:

3]). Αυτό κάνει δύσκολη τη διατήρησή τους στην παγκόσμιααστική ιεραρχία και καθιστά

απαραίτητη την ενίσχυσή τους. Σε αυτό, η Ελλάδα πρέπεινα χρησιμοποιήσειτο σημαντικό

πλεονέκτημα που διαθέτει στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή

στα οικονομικά κέρδη που μπορεί να αποφέρουν οι αναξιοποίητες δυνατότητες. Για το

λiYyo αυτό, η τουριστική περίοδος πρέπει να επιμηκυνθεί και η διεθνής προβολή να

ενισχυθεί.

Επιπρόσθετα,για την προσέλκυσητων επιχεφήσεων,ο παγκόσμιοςανταγωνισμόςεισάγει

στο σχεδιασμό τη διάσταση του χρονικού σχεδιασμού. Οι πόλεις πρέπει να είναι

ελκυστικές 24 ώρες, δημιουργώντας το αίσθημα της ασφάλειας στους κατοίκους. Ο

πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν, ως συμπληρωματικός τομέας για την

οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα, να διαμορφώσει το αστικό τοπίο για τους κατοίκους

με το βέλτιστο τρόπο. Η πολιτιστική κληρονομιά και οι σύγχρονοι πολιτιστικοί χώροι και

εγκαταστάσεις μπορούν να κάνουν μια πόλη, τόπο που θα επιλέγεται για μόνιμη

εγκατάσταση, να συγκρατούν τον πληθυσμό και να διευρύνουν το κοινό παρακολούθησης

και συμμετοχής σε δημιουργικές δραστηριότητες. Οι αστικές λειτουργίες με τη βοήθεια

διεθνών οργανισμών, τοπικών συJJ..όγων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα προβληθούν και

θα αναζωογονήσουντην περιοχή.

Γενικότερα, στην Ελλάδα οι κοινωνικές ανάγκες πρέπει επιτέλους, να αποτελέσουν βασικό

στοιχείο που θα λαμβάνεται υπόψη στα προγράμματα βελτίωσης του αστικού τοπίου.

Μειονεκτικά σε αυτή την κατεύθυνση δρα το πρόβλημα της υψηλής οικοπεδικής αξίας και

η πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας, καθώς δεν αφήνουν περιθώρια εξεύρεσης γης για κοινωνικές
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λειτουργίες. Ειδικότερα, η κυριαρχία του ιδιωτικού χώρου, συμβάλλει στην

πραγματοποίηση επανασχεδιασμού του αστικού ιστού με αποσπασματικές παρεμβάσεις

που επικεντρώνονται σε ζητήματα αρχιτεκτονικής και φυσιογνωμίας της πόλης, αν και

παράγει χώρο για νέες δραστηριότητες και χρήσεις, όπως τον πολιτισμό, το εμπόριο και

την ψυχαγωγία, μέσω κάποιων ιδιωτικών πρωτοβουλιών ή συνεργασιών με το δημόσιο.

Όσο αφορά τη δημιουργικότητα, η βιβλιογραφική επισκόπηση και η αναφορά στα διεθνή

παραδείγματα έχει αποδείξει ότι η μέτρησή της γίνεται με την απαρίθμηση των

δημιουργικών βιομηχανιών και των απασχολούμενων σε αυτές. Σύμφωνα με τα ελληνικά

δεδομένα όμως, αυτό δε θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι κοινωνίες συνδέονται

με στερεότυπα και προκαταλήψεις, καθιστώντας περισσότερο σημαντικό τη μέτρηση της

ανοχής των κοινωνιών. Χρειάζεται πλέον, να σταματήσουν οι στερεότυπες απόψεις και οι

πόλεις να ενσωματώσουν το 'νέο'.
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5. ΚΑΤΕνΘνΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπτν:ΞΗ ΤΗΣ

ΔΗΜιονΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣνΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

5.1 Κριτήρια Δημιουργικής Πόλης

Η έwοια της δημιουργικότητας κάνει την εμφάνισή της και οδηγεί τα αστικά κέντρα σε μια

συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Στο προσκήνιο έρχεται τώρα η

συμβολική οικονομία, θέτοντας σε νέα βάση τον πολιτισμό καθώς συνδέεται με τον

τουρισμό και τη διασκέδαση. Η επένδυση στην πολιτιστική πολιτική λειτουργεί θετικά για

πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ενώ οι τοπικοί φορείς ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις

ανάγκες των κατοίκων.

Στις νέες ανάγκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού, ικανή να ανταποκριθεί είναι η

δημιουργική πόλη. Οι άνθρωποι γίνονται ο βασικός πυρήνας και υιοθετούν αξίες για τη

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, όχι μόνο για τον αυτόχθονα πληθυσμό αλ/.ά για τους

επισκέπτες. τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις που προσελκύει. Οι κοινωνίες πλέον,

επενδύουν στη γνώση. την καινοτομία και τον πολιτισμό και γίνονται χώροι δημιουργικής

έκφρασης και ενασχόλησης. Σημαντικό στοιχείο για την οικονομική ζωή της πόλης είναι ο

διευρυμένος τομέας των "παραδοσιακών" πολιτιστικών βιομηχανιών. Το λογισμικό, η

επιστημονική έρευνα και ο προγραμματισμός προστίθενται στις οικονομικά επιτυχημένες

βιομηχανίες με τις ήδη προϋπάρχουσες πολιτιστικές (οι κλασικές τέχνες. ο σχεδιασμός και

οι εκδόσεις).

Γενικότερα, είναι αναγκαίο να τονιστεί η σημασία τόσο των άυλων όσο και των υλικών

υποδομών για τη διαμόρφωση δημιουργικών περιβαλλόντων. Αξίες και έwοιες από μόνες

τους. μη όντας ικανές και επαρκείς για τη σύσταση επιτυχημένων παραδειγμάτων 

πρακτικών, συνδυάζονται με υλικές υποδομές, όπως το αναβαθμισμένο δομημένο

περιβάλλον και τις πολιτιστικές υποδομές.

Αναλυτικότερα, σε μια προσπάθεια καθορισμού κριτηρίων τα οποία συγκεντρώνει μια

πόλη για να χαρακτηρισθεί δημιουργική μελετήθηκαν τα διάφορα επίπεδα λειτουργιών της.
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Οικονομικό επίπεδο

Η νέα ανταγωνιστική αγορά έχει θέσει νέους στόχους σχετικά με την κερδοφορία και την

οικονομική μεγέθυνση των πόλεων. Αυτές πλέον είναι αναγκασμένες να στρέφονται σε

δραστηριότητες "έντασης γνώσης" και συμβολικής οικονομίας. Το υψηλό μορφωτικό

επίπεδο γίνεται κινητήριος μοχλός της ενεργοποίησης τόσο των ίδιων των πολιτών για την

ατομική τους δράση, όσο και των φορέων που αποφασίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης που

θα ακολουθήσει η πόλη. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να λειτουργήσει θετικά η

οργάνωση 'χωρικών θυλάκων', δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον, όχι μόνο για τις

επιχειρήσεις που επιθυμεί να προσελκύσει μια πόλη, αλλά και για τις οικονομίες κλίμακας

που φέρει ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση δημιουργικών βιομηχανιών σε μια πολιτιστική

περιοχή.

Κοινωνικό επίπεδο

Οι πολίτες χρειάζεται να νιώθουν ότι διαβιούν σε ασφαλές περιβάλλον, ώστε να τους

δίνεται η δυνατότητα να ενασχολούνται αποκλειστικά με τα προσωπικά τους

ενδιαφέροντα. Η κοινωνία που σχηματίζεται παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και προωθεί

αξίες ανοχής προς τη διαφορετικότητα (μετανάστες, ομοφυλόφιλοι κ.ά.). Προϋπόθεση

φυσικά, είναι η επίτευξη υψηλού μορφωτικού επιπέδου που θα επιτρέπει την πνευματική

διεύρυνση, ώστε να δημιουργηθούν 'ανοιχτόμυαλα' άτομα, τα οποία θα έχουν τα προσόντα

να αποτελέσουν μελλοντικά τους οραματιστές της πόλης. Η τοπική ιδιαιτερότητα στον

άξονα αυτό, θα αποτελέσει τη βάση και θα εμπλουτιστεί με το παγκόσμιο, την

πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την πόλη και τις νέες αξίες για την αναβάθμιση και

την εξέλιξή της.

Πολιτιστικό επίπεδο

Ο πολιτισμός αποκτά εξέχουσα σημασία στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας πόλης. Οι

ταχύτατα αναπτυγμένες πολιτιστικές βιομηχανίες συνιστούν τον πυρήνα των δημιουργικών

και βελτιώνουν την εικόνα μιας πόλης. Η στροφή προς τον πολιτισμό διαφαίνεται, όχι μόνο

στον αυξανόμενο αριθμό υποδομών που αριθμεί η πόλη, αλλά και στη συμβολή αυτού

στην εκπαιδευτική διαδικασία των κατοίκων κάθε ηλικίας, την οικονομική ανάπτυξη που

επιτυγχάνεται και την προβολή της πόλης σε διεθνές πλέον, επίπεδο μέσα από δίκτυα

συνεργασιών. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει βάση στον καθορισμό
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του οράματος της πόλης, γιατί αυτή διατηρείται και αναδεικνύεται μέσω του καινοτόμου

σχεδιασμού.

Πολεοδομικό επίπεδο

Ο ανταγωνισμός με τη σειρά του αλλάζει τα δεδομένα και στη διαμόρφωση και την

οργάνωση του αστικού ιστού. Τα δημιουργικά άτομα - δρώντες της πόλης επιζητούν

"χώρους απολαύσεων" με αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. Οι δημόσιοι χώροι γίνονται

προσβάσιμοι σε όλους και προσφέρουν ασφάλεια στους περιηγητές. Η εικόνα της πόλης

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πάρκα, τους δρόμους, τις πλατείες και το θαλάσσιο μέτωπο

και έρχεται να αποδείξει τη συμβολή της στην ενίσχυση της δημιουργικότητας ενός τόπου.

Η επιθυμία συνεπώς, για την αναβαθμισμένη θετική εικόνα οδηγεί στην προβολή του

δημόσιου χώρου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, καθιστώντας αυτόν χώρο απόκτησης

εμπειριών και συνδιαλλαγής με 'νέα στοιχεία'. Όσο για την εντατικοποίηση της γνώσης

που επιτυγχάνεται στις σύγχρονες πόλεις, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος ο συνδυασμός

πολιτιστικών υποδομών με τους δημόσιους χώρους και τη χάραξη δικτύων. ι-ι αστική

μορφολογία μπορεί να γίνει σημαντικό εργαλείο, αν αναδειχθεί μέσω της αξιοποίησης του

καινοτόμου σχεδιασμού καθώς ο χώρος, μπορεί να γίνει ο ίδιος τουριστικό αξιοθέατο και

να δημιουργεί θετική εικόνα για την πόλη.

Διακυβέρνηση και χάραξη πολιτικής

Οι δεσμοί συνοχής της δημιουργικής πόλης είναι αρκετά ασθενείς, με αποτέλεσμα να

καθίσταται η δράση των φορέων και η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής αναγκαία. Ο

δημόσιος τομέας πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον ιδιωτικό, ιδρύοντας δίκτυα

συνεργασίας, ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου φορέα σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας

και διαφορετικές θεματικές ενότητες δράσης και αποφάσεων.

Η σύσταση λοιπόν, ευέλικτων φορέων είναι βασική προϋπόθεση η οποία κάνει απαραίτητη

τη συνεχή ενημέρωση των ατόμων που στελεχώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο σημείο

αυτό εμφανίζεται η ανάγκη για συνεργασίες και συμμετοχή σε προγράμματα και δίκτυα

διεθνούς χαρακτήρα, καθώς αυτά αποτελούν ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και

τεχνογνωσίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητο να μελετά τις μελλοντικές

ανάγκες των κατοίκων και να ορίζει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα ανανεώνονται,

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των πολιτών. Σε αυτό συμβάλλει η
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ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και η συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις

σχεδιασμού και καθορισμού στρατηγικής πολιτικής, ενισχύοντας παράλληλα τους θεσμούς

δημοκρατίας.

Στη διακυβέρνηση όμως, δεν πρέπει να παραληφθεί η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής

για τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου τοπίου και μιας ξεχωριστής ταυτότητας, τα οποία

προσδιορίζουν την πόλη και της χαρίζουν στοιχεία μοναδικότητας. Τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα θα γίνουν ο άξονας ανάπτυξης. Σήμερα, η "πολιτιστική στροφή" του

αστικού ΠροΥραμματισμού έχει μετατρέψει την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τον καινοτόμο

σχεδιασμό και τον πολιτισμό σε βασικά εΡΎαλεία προβολής του χώρου για την

προσέλκυση νέου πληθυσμού. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να διατηρούνται λοιπόν,

προστατεύοντας τη μοναδικότητα της πόλης a')J.JJ. και να προβάλλονται εξίσου, με στόχο

την αύξηση της τουριστικής ζήτησης, η οποία μπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά

αποτελέσματα.

Για την καλύτερη κατανόηση, αυτά τα κριτήρια παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα

13 που ακολουθεί:

δΠίνακ:α~ 13: 000(: α κοιτηοίωνΔημιουDΎΙκ:ήcΠόληc

Οικονομικόεπίπεδο - Στροφή προς οικονομίες "έντασης γνώσης" και οομβολlκή οικονομία

- Aναπroσσόμενες δημιουργικές βιομηχανίες

- Οργάνωση 'χωρικών Ουλάκων' (CIIIS1CfS) και διαμόρφωση οι...-ονομιών κλίμακας

Κοινωνικό επΙπεδο - Αίσθημα ασφάλειας για τοuς πολίτες

- Ίσες ευκαιρίες σε όλους

- Προώθηση αξιών ανοχής προς τη διαφορετικότητα (μετανάστες, ομοφuλόφιλοl κ.ά.)

- Επίτευξη υψηλού μορφωτικού επιπέδου

- Η τοπική ιδιαιτερότητα ενδuναμώνεταl από το παγκόσμιο

Πολιπσπκό επΙπεδο - ΚατεύΟυνση προς τον πολιτισμό (αuξανόμενο αριθμό uποδομών και διεuρυμένο πνεuματικό επίπεδο

κατοίκων)

- Πολιτιστικές βιομηχανίες: πυρήνας δημιουργικών βιομηχανιών

- Η αρχιτεκτονική κληρονομιά γίνεται η βάση στον καΟορlσμό του οράματος της πόλης και <ruνδUάζεται

με την πολuπολlτισμlκότητα των κατοίκων

ΠοΜοδομικό επΙπεδο - Δημόσιοι χώροι προσβάσιμοι σε όλοuς

- Προβολή δημόσιου χώρου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα

- Αξιοποίηση καινοτόμοΙ) σχεδιασμού για την ανάδειξη της αστικής μορφολογίας
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Διακυβέριιηση και

Χό.Ραξη πoλΠ/Krjι;

- Καθορισμένη δράση φορέων και χάραξη συγκεκριμένης ιιολιτικής

- Δημόσιος τομέας σε άμεση συνεργασία με τον ιδιωτικό

- Συνεχή ενημέρωση των ατόμων ιιου στελεχώνουν την τοιιική αυτοδιοίκηση

- Συνεργασίες και συμμετοχή σε ιιρογράμματα και δίκτυα διεθνoίiς χαρακτήρα

- Συμμετοχικός σχεδιασμός

- Χάραξη ιιολιτικής για τη διαμόρφωση ιδιαίτερου ασnKoίi τοιιΙου και ξεχωριστής ΤΑUτότητας της ιιόλης

5.2 Κατευθύνσεις για τις ελληνικές πόλεις

Η Μελβούρνη και η Βιέννη αποτελούν δύο δημιουργικές πόλεις με βέλτιστες πραΙCΤΙKές

σχεδιασμού του χώρου, εκμετάλλευσης πολιτιστικών πόρων και επένδυσης στις

δημιουργικές βιομηχανίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στην Ελλάδα δεν έχει εκφραστεί μια

γενικότερη τάση προς το δημιουργικό εργαλείο ανάπτυξης, γεγονός που επιδεικνύει η

έλ/ειψη βιβλιογραφίας καθώς και η αδυναμία κατανόησης της έννοιας από τους φορείς

διοίκησης της πόλης. Ερχόμενα αντιμέτωπα με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τα ελληνικά

αστικά κέντρα πρέπει να 'αντιμετωπίσουν' ελκυστικούς διεθνείς προορισμούς που έχουν

επικεντρωθεί στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας για

την ανάδειξη του δημιουργικού χαρακτήρα των πόλεων, στη συνέχεια, εκφράζονται

κάποιες κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι ελληνικές πόλεις για την

ενίσχυση της εικόνας τους, οργανωμένες στις διάφορες αστικές λειτουργίες.

Αναλυτικότερα:

Οικονομικό επίπεδο

οικονομική ανάπτυξη για αναβάθμιση της θέσης της πόλης στην αστική ιεραρχία

στροφή προς νέες αστικές οικονομίες

ενίσχυση της συγκέντρωσης δημιουργικών βιομηχανιών

ευνο'ίκό περιβάλλον για προσέλκυση επιχεφήσεων και δημιουργικών ατόμων

διαμόρφωση επίκεντρων επιχεφήσεων, πολιτισμού ή οικονομικών υπηρεσιών

υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (περιπτώσεις Μελβούρνης και Βιέννης)

εστίαση στην οικονομία έντασης γνώσης και τη συμβολική οικονομία

θέσπιση 'Πολιτιστικού Τέλους' ή τοπικών ειδικών φόρων (περιπτώσεις Καλαμάτας

και Βιέννης)
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Κοινωνικό επίπεδο

να καλλιεργηθούν αξίες ανοχής προς τη διαφορετικότητα και κοινωνικής

ενσωμάτωσης μειονοτήτων

να αξιοποιηθούν οι διαφορετικοί πολιτισμοί των μειονοτήτων και η τεχνογνωσία

που φέρνουν οι αλλοδαποί στην πόλη

οι πολίτες και οι φορείς να οραματίζονται την μακροπρόθεσμη πορεία της πόλης

Ασφαλές περιβάλλον για τους κατοίκους

Πολιτιστικό επίπεδο

να δημιουργηθούν θεσμικά κείμενα ανά τομεακές ενότητες, όπως Στρατηγικό

Σχέδιο για την εκπαίδευση (περιπτώσεις Μελβούρνης και Βιέννης) ή Στρατηγικό

Σχέδιο τεχνών και πολιτιστικής κληρονομιάς (περίπτωση Μελβούρνης)

να διατηρηθεί η παράδοση και η κληρονομιά και να αναδειχτούν αυτά με τη χρήση

τεχνολογίας και καινοτομιών

να παρέχονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον πολιτισμό σε όλους

να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασίας με ελληνικές και ξένες πόλεις

να ενισχυθούν οι πολιτιστικές υποδομές και οι δραστηριότητες καθώς συμβάλλουν

και στην ενδυνάμωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πολεοδομικό επίπεδο

προβολή δημοσίων χώρων και αξιοποίησή τους σε συνδυασμό με πολιτιστικά

δρώμενα

ασφαλές περιβάλλον

αναβάθμιση υφιστάμενων δημοσίων χώρων και κατασκευή νέων

χάραξη δικτύων μεταξύ των ελεύθερων χώρων και σύνδεση αυτών με την

αρχιτεκτονική κληρονομιά

δημιουργία "δικτύου βιομηχανικής κληρονομιάς"

μετατροπή και αξιοποίηση κενών χώρων για δραστηριότητες πολιτισμού

πρακτικές καινοτόμου σχεδιασμού και υιοθέτηση παραδειγμάτων εφαρμογής από

ξένες πόλεις
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διατήρηση ιcrιριακής κληρονομιάς (αξιοποίηση απαξιωμένης βιομηχανικής

κληρονομιάς) και ανάκτησης δημοσίων χώρων (επαναχρησιμοποίηση

εγκαταλειμμένων στρατοπέδων)

μετατροπή υποβαθμισμένων περιοχών σε επίκεντρα πολιτισμού, επιχειρήσεων ή

τεχνολογίας ( προοπτικές της περιοχής Παλαιά στο Βόλο για επίκεντρο πολιτισμού

και ψυχαγωγίας)

Διακυβέρνηση και χάραξη πολιτικής

η αναβάθμιση της πόλης θα γίνει κοινός στόχος όλων και ο δημόσιος τομέας θα

είναι σε συνεχή συνεργασία με τον ιδιωτικό

θα είναι συμμετοχικές οι ουσιαστικές δράσεις για την πόλη και θα εκφράζουν την

άποψη και τις προτάσεις τους, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, το πανεπιστήμιο και

οι εκπρόσωποι των δημιουργικών βιομηχανιών

η έννοια της 'δημιουργικότητας' να εισαχθεί σε θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με

το επιχειρησιακό περιβάλ/.ον, τον πολιτισμό. την εκπαίδευση κ.λπ.

η πόλη πρέπει να συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο

α').J.,Ω, και σε διεθνές με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή

εμπειριών

οι εκπαιδευτικές υποδομές και οι διαδικασίες να διαμορφώνουν ανθρώπους με

ταλέντο και αξίες, ικανά να αποτελέσουν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας

η πόλη να ανακαλύψει και να προβάλλει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για την

ανταπόκριση στην ανταγωνιστική αγορά

η πόλη να αποκτήσει ιδιαίτερη ταυτότητα με ξεχωριστούς και μοναδικούς τοπικούς

θεσμούς

να ανανεώνονται συνεχώς οι διατυπωμένοι στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού

καθώς το πολιτιστικό γίγνεσθαι και ειδικά όταν συνδέεται με τη δημιουργικότητα,

α').J.,Ω,ζει συνεχώς
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΑ

Συμπεράσματα

Οι κοινωνίες και κατ' επέκταση οι πόλεις, αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και τα άτομα

βρίσκονται αντιμέτωπα με καινούργια προβλήματα και ανησυχίες. Ορισμένες κοινωνικές

και οικονομικές ανισότητες παραμένουν επίκαιρες και εμφανίζονται νέες ανάγκες. Τη

στιγμή που τα περιβαλλοντικά προβλήματα επισημαίνουν την έwοια του 'βιώσιμου', ο

οικονομικός ανταγωνισμός θέτει απαραίτητη την οργάνωση πόλεων που διακρίνονται

χάρη στην ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Η γνώση γίνεται πλέον, βασικός άξονας της

οικονομίας, δίνοντας ώθηση προς την κοινωνία έντασης γνώσης και οι κοινωνίες

αναπτύσσονται σε ένα νέο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα η διεθνοποίηση της

αγοράς να φέρνει τον πολιτισμό στο προσκήνιο, μέσω της συμβολικής οικονομίας.

Η νεωτεριστική έννοια της δημιουργικότητας κάνει την εμφάνισή της και τονίζει τη

σημασία και την ανάγκη για το 'καινούργιο', είτε αυτό δημιουργείται εξ αρχής είτε

βασίζεται στη διαχείριση του 'παλιού'. Η δημιουργικότητα δεν αφορά πλέον, μόνο

καλλιτέχνες, αλλά σχετίζεται με την τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική και την

κοινωνία. Στις περιπτώσεις που συνδυάζεται, ειδικότερα, με το σχεδιασμό, προωθεί το

εργαλείο της Δημιουργικής Πόλης.

Το ανθρώπινο δυναμικό. ως ο βασικός πυρήνας, εκφράζεται και δρα, με στόχο την

αναζήτηση των χαρακτηριστικών εκείνων που θα ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του,

κυρίως μέσα από δημιουργικά, ποιοτικά και καινοτόμα περιβάλλοντα και όχι από

οικονομικές απολαβές. Τα δημιουργικά άτομα πρέπει πρωταρχικά αυτά να νιώθουν

ασφαλή και παροτρυμένα από την ίδια την πόλη να ασχοληθούν με όσα τους εμπνέουν και

τους ενδιαφέρουν πραγματικά. Για το 'λi:ηο αυτό, ο αστικός χώρος αποτελεί συστατικό

στοιχείο για το αναβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο. Στην καλύτερη περίπτωση, ο καινοτόμος

σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική κληρονομιά γίνονται τα νέα εργαλεία αστικού

μετασχηματισμού και ο δημόσιος χώρος εξωραίζεται και λειτουργεί ως ανασταλτικός

παράγοντας του κοινωνικού διαχωρισμού.

Η στήριξη της δημιουργικής πόλης γίνεται κατά ένα σημαντικό βαθμό, με τη διεύρυνση

των πολιτιστικών βιομηχανιών και την ισχυροποίηση των αποκαλούμενων δημιουργικών.
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Οι κλασικές τέχνες σε συνδυασμό με το λογισμικό, τις υπηρεσίες προγραμματισμού και

την έρευνα μπορούν να μετατραπούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόλεων, αλλά,

παράλληλα, να τις ενισχύσουν σε κοινωνικό επίπεδο. Η παροχή υποδομών σε πολλά

σημεία της πόλης δίνει πρόσβαση σε όλους, μειώνοντας την κοινωνική διαίρεση ενώ η

χωρική συγκέντρωση (cluster) των βιομηχανιών αυτών, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας

και θετικές προοπτικές για συνδυασμένες δραστηριότητες (ψυχαγωγίας και πολιτισμού,

υψηλής τεχνολογίας και εκπαιδευτικές κ.λπ.), ειδικευμένο προσωπικό και συγκρότηση

συνεργασιών.

Η δημιουργικότητα χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως πρώτη ύλη και τον αναδεικνύει ως

πηγή οικονομικών πόρων για την πόλη αλλά και χαρακτηριστικό πλεονέκτημα για τη

συγκρότηση συνεργασιών, τη συμμετοχή σε προγράμματα και τη διαμόρφωση θεσμών σε

παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, το παγκόσμιο προσδιορίζει την πόλη ενώ ο σχεδιασμός

οφείλει να προβάλλει την τοπικότητα. Αυτά τα δύο, κατά συνέπεια, συνδέονται άμεσα και

αποτελούν βασικούς άξονες για τη μελλοντική επιτυχία και ανάπτυξη μιας πόλης.

Ένα αστικό κέντρο για να υιοθετήσει το εργαλείο της δημιουργικής πόλης είναι

απαραίτητο να συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά στα διάφορα επίπεδα των αστικών

λειτουργιών του. Χαρακτηριστικά, θα πρέπει να στραφεί στις νέες αστικές οικονομίες, να

εγκαταλείψει τις στερεότυπες αντιλήψεις, να επενδύσει στην παροχή ποιοτικών και

σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών, να αναβαθμίσει το αστικό τοπίο και να αποκτήσει

ευέλικτους φορείς διακυβέρνησης.

Οι ελληνικές πόλεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα στην ανταγωνιστικότητα της

αγοράς. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, Π.χ.

το ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, τη γνώση και να αναβαθμίσουν τόσο τους

μηχανισμούς διακυβέρνησης όσο και τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να

ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί στον τομέα της οικονομίας.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μη διαθέτοντας προηγούμενη εμπειρία, η ενίσχυση της

δημιουΡΎικότητας στις πόλεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση του

πολιτισμού. Είναι απαραίτητο η κάθε πόλη να εξεταστεί ξεχωριστά, διότι δεν είναι όλες
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ομοιογενείς, alJ..iJ. θα πρέπει, να υπάρξει, παράλληλα, στρατηγικός σχεδιασμός για την

εξέταση των αποτελεσμάτων στο σύνολο της περιοχής.

Στα ελληνικά αστικά κέντρα υπάρχει μια ποικιλία 'λiJγων που παρεμποδίζουν την

αναβάθμιση του αστικού τοπίου. Οι εκτάσεις γης είναι, κυρίως, ιδιωτικές και μικρές, ενώ

το κράτος δύσκολα μπορεί να πραγματοποιήσει αναπλάσεις. Η μεγάλη οικοπεδική αξία

καθιστά δύσκολη την εξεύρεση εκτάσεων γης για κοινωνικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα η

έλλειψη σε πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους, να είναι εμφανής. Ο Βόλος, η Καβάλα και η

Καλαμάτα διαθέτουν το σημαντικό πλεονέκτημα του θαλάσσιου μετώπου, ο οποίος ως

συνεχής δημόσιος χώρος σημαντικού εμβαδού, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες

αξιοποίησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα, η προκήρυξη διαγωνωμών (Καβάλα) για

προτάσεις αναβάθμισης του αστικού χώρου αποτελεί καινοτομία και δείχνει τη συμβολή

της συλλογικότητας, διότι ο σκοπός του σχεδιασμού είναι η δημιουργία μορφών που

βοηθούν τον κάτοικο να εκφραστεί. Ο επανασχεδιασμός του αστικού χώρου μπορεί να

βελτιώσει σημαντικά τις αστικές συνθήκες και να αυξήσει την ελκυστικότητα της πόλης.

Οι φρενήρεις ρυθμοί της καθημερινότητας των σύγχρονων κοινωνιών δεν επιτρέπουν στα

άτομα να προβληματιστούν και να βρουν τους τρόπους που θα καταστήσουν το

περιβάλλον στο οποίο διαβιούν κατάλληλο, και έτσι, δρουν κατευθυνόμενα από την

ανάγκη για διευκόλυνση και κοινωνική αποδοχή. Κατά συνέπεια, η κάθε πόλη πρέπει να

είναι ικανή να 'ελκύσει' το ενδιαφέρον των κατοίκων, των επιχειρηματιών, των επενδυτών

και των επισκεπτών, δοκιμάζοντας κάτι 'καινούργιο'. Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει το

μάρκετινγκ, προσφέροντας ιδέες για δημιουργικότητα και ενισχύοντας την εικόνα της

πόλης. Τα φεστιβάλ και η καλλιτεχνική παράδοση, οι πολιτιστικοί χώροι και οι εκθέσεις,

γίνονται μέσα που προκαλούν ερεθίσματα στο κοινό και βοηθάνε τις πολυπολιτισμικές

κοινωνίες να αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο από πολιτισμικά διαφορετικές κοινωνικές

ομάδες. Ωστόσο, θα ήταν ωφέλιμο οι τοπικοί φορείς να μην ταυτίζουν το μάρκετινγκ με

την απλή προβολή και τη διαφήμιση της πόλης, διότι θα πρέπει να συνδεθεί με τη χωρική

ανάπτυξη και με τη βοήθεια του πολεοδομικού σχεδιασμού να αναζητήσει και να θέσει σε

εφαρμογή όσα προτείνει το διαμορφωμένο όραμα της πόλης.
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1. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες των τελευταίων 1Ο ετών ενισχύονται από τη δράση

του Δήμου;

Καθόλου

Σε μικρό βαθμό

Σε μέτριο βαθμό

Σε μεγάλο βαθμό

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

2. Αν ναι, ο Δήμος χρηματοδοτεί κυρίως: (Συμπληρώστε με Χ)

Εκθέσεις

Φεστιβάλ (μουσικά. κινηματογραφικά.

θεατρικά)

Καλλιτέχνες και κατασκευή χώρων για

καλλιτεχνικά στούντιο

Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών

Ανακαίνιση - αναβάθμιση υφιστάμενων

πολιτιστικών υποδομών

Ανάπτυξη πολιτιστικής περιοχής μέσα στην

πόλη

Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος μέσω

προγραμμάτων καλλωπισμού (δημόσια έργα

τέχνης κ.λπ.)

Προγρόμματα προβολής - διαφήμισης της

πόλης

Ενημέρωση και πληροφόρηση επισκεπτών

πόλης

Εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιτεχνών
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3. Ποια πολιτιστική δραστηριότητα ή εγκατάσταση αποφέρει το μεγαλύτερο όφελος

στην πόλη; (Βάλτε σε σειρά ανάλογα με τη σημασία που έχει το καθένα για την πόλη,

το σημαντικότερο το βαθμολογείτε με 7 κ.ό.κ., με ελάχιστο το Ι)

Θεατρικές παραστάσεις

Κινηματογραφικά φεστιβάλ

Μουσικές δραστηριότητες

Εικαστικές εκθέσεις

Εκπαιδευτικές περιηγήσεις σε μουσεία

Πολιτιστική περιοχή μέσα στην πόλη

Επαναχρησιμοποίηση της βιομηχανικής

κληρονομιάς και ιστορικών κτιρίων

Πολιτιστικές διαδρομές μέσα στην πόλη

Προγράμματα διατήρησης παραδοσιακής

τέχνης

Άλλο (προσδιορίστε) ............

4. Το όφελος από τον πολιτισμό για την πόλη επικεντρώνεται στο εξής: (Βάλτε σε σειρά

ανάλογα με τη σημασία που έχει το καθένα για την πόλη, το σημαντικότερο το

βαθμολογείτε με 7 κ.ό.Κ., με ελάχιστο το Ι)

Οικονομικό από την προσέλκυση τουριστών

(αυξημένα δημοτικά έσοδα, ενίσχυση τοπικών

επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας)

Κοινωνικό από την προσφορά ίσων ευκαιριών

πρόσβασης στον πολιτισμό σε όλα τα

κοινωνικά στρώματα

Ανάδειξη και προβολή της πόλης
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Βελτίωση ποιότητας ζωής

Περιβαλ/οντική αναβάθμιση

Αύξηση αξίας γης

Αναβάθμιση δημόσιων χώρων

Αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών

Προώθηση δημιουργικότητας

Αλ/ο (προσδιορίστε) ..... ,...........

nαράρτημα

5. Κατά τη γνώμη σας, ποιές δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν μελλοντικά να

αναπτυχθούν;

Δημιουργικές βιομηχανίες Ήδη ανεπτυγμένες
Με προοπτικές

μελλοντικά

Διαφήμιση

Αρχιτεκτονική

Τέχνη

Εκδόσεις

Σχέδιο

Μόδα

Μουσική

Ταινίες

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)

Τηλεόραση και ραδιόφωνο

Εφαρμογές λογισμικού

Παιχνίδια και video gaIncs
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