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Βιβλιοπαρουσίαση | Η Ng'ambo είναι η λιγότερο γνωστή «άλλη
πλευρά» της πόλης της Ζανζιβάρης
Η Ng'ambo είναι η λιγότερο γνωστή «άλλη πλευρά» της πόλης της Ζανζιβάρης. Κατά τη διάρκεια του
βρετανικού προτεκτοράτου η περιοχή αυτή χαρακτηρίστηκε ως η «συνοικία των ιθαγενών», ενώ σήμερα
πρόκειται να γίνει το νέο κέντρο της πρωτεύουσας της Ζανζιβάρης. Οι τοπικές και διεθνείς αντιλήψεις για
την πολιτιστική και ιστορική σημασία της Ng'ambo παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα επισκιασμένες
από τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαιρέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των αποικιακών
χρόνων. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: παρά την περιορισμένη διεθνή φήμη και την έλλειψη αναγνώρισης της

σημασίας της, η Ng'ambo συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει με ζωτικό τρόπο στη διαμόρφωση του αστικού
περιβάλλοντος της πόλης της Ζανζιβάρης.
Ng'ambo Atlas. Το ιστορικό αστικό τοπίο της «άλλης πλευράς» της πόλης της Ζανζιβάρης συγκεντρώνει το
υλικό που συλλέχθηκε μέσω του πολεοδομικού έργου Ng'ambo Tuitakayo! («η Ng’ambo που θέλουμε» στα
Σουαχίλι) βασιζόμενο στην πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση της
Ζανζιβάρης σε συνεργασία με τους African Architecture Matters και το City of Amsterdam, υπό την αιγίδα της
UNESCO μεταξύ 2012 και 2016.
Στόχος του έργου Ng'ambo Tuitakayo! ήταν να σχεδιαστεί ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο (Local Area Plan)
για το νέο κέντρο της πρωτεύουσας της Ζανζιβάρης. Από την αρχή, οι ασκήσεις σχεδιασμού της ομάδας
βασίστηκαν στην αναγνώριση της τοπικής αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οι αρχές που
περιγράφονται στη σύσταση της UNESCO για το ιστορικό αστικό τοπίο (Recommendation on Historic Urban
Landscape) παρείχαν το πλαίσιο για τα επόμενα στάδια της εργασίας.
Η ομάδα του έργου συνειδητοποίησε, ότι ο πολιτιστικός και ιστορικός πλούτος της «άλλης πλευράς» της
Stone Town αξίζει και μια ευρύτερη αναγνώριση από ό,τι θα προσέφερε ένα τεχνικό έγγραφο αστικού
σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν όλα τα ευρήματα σε έναν Άτλαντα - μία
μορφή που κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση και παρουσίαση του πλούσιου ιστορικού τού σχεδιασμού τής
Ng’ambo.
Σκοπός της σύνταξης και έκδοσης του Ng'ambo Atlas είναι να προκαλέσει μία αναθεώρηση στον τρόπο που
γίνονται μέχρι σήμερα οι πολεοδομικές μελέτες στις αστικές περιοχές, κυρίως στην Αφρικανική ήπειρο, με το
επιχείρημα ότι η αστική κληρονομιά χρήζει περισσότερης προσοχής, καθώς είναι ζωτικός παράγοντας για τη
βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.
Ο Άτλας αυτός παρουσιάζει πάνω από εκατό χρόνια ιστορίας και αστικής ανάπτυξης της Ng'ambo με χάρτες,
σχέδια, έρευνες και εικόνες. Παρέχει πληροφορίες για το σημερινό πολιτιστικό τοπίο της, μέσω ποικίλων
θεμάτων όπως η αρχιτεκτονική, η τοπωνυμία, η αστική κληρονομιά, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η
δημόσια αναψυχή, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η βιοτεχνία, και όχι μόνο.
Ng'ambo Atlas - 32 ιστορικοί χάρτες αστικού σχεδιασμού και έρευνας και πάνω από 150 αρχειακές και
σύγχρονες εικόνες.
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