Detroit: Από την υποβάθμιση στην αστική αναγέννηση. Ο ρόλος των
περιβαλλοντικών δράσεων

To Detroit αναπτύχθηκε έντονα ως ένας από τους σημαντικότερους πόλους
της αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Στην Ελλάδα έγινε επιπλέον γνωστό και μέσα από τη μεγάλη πολεοδομική
έρευνα «Developing Urban Detroit Area» που εκπονήθηκε από το Γραφείο
Δοξιάδη στα μέσα της δεκαετίας 1960 για λογαριασμό της εταιρείας
ηλεκτροπαραγωγής Detroit Edison Company. Οι μεταβολές στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν στην σχεδόν πλήρη
κατάρρευση της βιομηχανίας στο Detroit, με άμεσο αποτέλεσμα και την
πληθυσμιακή κατάρρευση στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από 1,85 εκ. το
1950, ο πληθυσμός μειώθηκε στις μόλις 700 χιλ. το 2010. Οι συνέπειες στον
αστικό χώρο ήταν δραματικές με κύρια επίπτωση την εγκατάλειψη της
κατοικίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πόλη και
δευτερογενές αποτέλεσμα την κατάρρευση των δημοτικών εσόδων με τελικό
αποτέλεσμα την οικονομική πτώχευση του Δήμου του Detroitτο 2013. Ήδη ένα
χρόνο νωρίτερα, το 2012, παρουσιάζεται το «Detroit strategic framework
plan: DetroitFuture City», ένα χωρικό αναπτυξιακό σχέδιο για την πόλη που
κινείται κυρίως από φορείς του ιδιωτικού τομέα, με την υποστήριξη του Δήμου
και την εμπλοκή συστηματικών συμμετοχικών διαδικασιών και με κύριους
στόχους: άμεσα τη «σταθεροποίηση», έως το 2020 τη «βελτίωση», έως το 2013
την «υποστήριξη» και έως το 2050 το «μετασχηματισμό» της πόλης. Σημαντικό
στοιχείο του Detroit Future City αποτελούν οι «πράσινες στρατηγικές», που
αποκτούν ιδιαίτερή σημασία λόγω των εκτεταμένων εγκαταλελειμμένων
επιφανειών μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, χαρακτηριστικό εξαιρετικά
πρωτόγνωρο στην εξέλιξη των πόλεων στη σύγχρονη εποχή. Γι αυτές τις χέρσες
πλέον αστικές εκτάσεις το Detroit Future City αναζητά νέες «πράσινες»
παραγωγικές χρήσεις, με την προώθηση μεταξύ άλλων, ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας, αναδασώσεων, αστικής γεωργίας και «γαλάζιων» υποδομών με
στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των όμβριων υδάτων. Παράλληλα
μεταμορφώνεται αργά και συστηματικά και το κέντρο της πόλης τόσο μέσα
από συγκρατημένες δράσεις του Δήμου, όσο και μέσα από σημαντικές
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

