
Συνάντηςη Νο 06 

θμεία που ςυηθτικθκαν 

●   Χρειάηεται μια  προκεςμία  για το πρϊτο πρότηεκτ- δράςθ.  Μπορεί αυτι να είναι  μια 
προκεςμία όπωσ αυτι των δθμοτικϊν εκλογϊν, όπου ανακινοφνται όλα τα κζματα για τθν 
πόλθ και λαμβάνουν μεγαλφτερθ προβολι κι ενδεχομζνωσ, ζςτω και λίγο, μποροφν να 
επθρεάςουν τα πράγματα. 

●   υηθτικθκε για άλλθ μια φορά το Rethink και αν μπορεί να γίνει κάτι ϊςτε να ανατραπεί 
και να μθν μιλάμε εκ των υςτζρων και εν είδει μνθμοςφνου.  Όςον αφορά το αν υπάρχει 
δυνατότθτα για διαφορετικι δρομολόγθςθ, μζςω επιρροισ υπογραφϊν  κτλ. αυτό πια ζχει 
κλείςει[1]. Κςωσ το  μόνο που μπορεί να γίνει είναι προςφυγι ςτο υμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ, όπωσ επιτυχθμζνα ζχει γίνει για άλλεσ περιπτϊςεισ, αλλά  χρειάηεται να 
βρεκεί ακριβϊσ το ςθμείο ςτο οποίο κίγεται θ νομιμότθτα. Προςφυγι προφανϊσ μπορεί να 
γίνει μόνο εναντίον τθσ υλοποίθςθσ και όχι τθσ μελζτθσ. Σϊρα βεβαίωσ θ μελζτθ βαίνει 
προσ υλοποίθςθ οπότε…? 

Αν δεν μπορεί να κερδθκεί κάτι με τρόπο κεςμικό, υπάρχουν  και οι εξωκεςμικοί τρόποι -να 
μθν ξεχνάμε ότι κι οι ίδιοι οι φορείσ παρακάμπτουν τισ νομοκεςίεσ και τα διατάγματα, 
δρουν με τρόπουσ δόλιουσ και υπόγειουσ. Ωςτόςο κινοφνται ςε μια οριακι ηϊνθ 
νομιμότθτασ, φροντίηουν εντζλει να τθν εξαςφαλίηουν, δθμιουργοφν ειδικά και ανά 
περίπτωςθ ζνα νζο πλαίςιο νομιμότθτασ, το ζνα διάταγμα αυκαίρετα μεν  αντικακίςταται 
με άλλο. 

(Παρατιρθςθ εκ των υςτζρων: Κςωσ κι  εμείσ ζχουμε παραςυρκεί από τθν προπαγάνδα του 
rethnik μονοπολϊντασ τθν ςυηιτθςθ με αυτό, ενϊ τόςα μζτωπα είναι ανοιχτά ς' αυτι τθν 
πόλθ. Αλλά ακόμα κι αν ςτιναμε ζνα παρατθρθτιριο για όλα αυτά τα μζτωπα, δρϊντασ ςαν 
ελεγκτικι αρχι για τισ πολεοδομικζσ αταςκαλίεσ,  μετά πια κι από τόςεσ rethink- 
ςυηθτιςεισ, αιςκάνομαι ότι όλα αυτά είναι φκορά. Καταλιγουμε  θ δράςθ, θ ςκζψθ και ο 
μεταξφ μασ διάλογοσ να ετεροκακορίηονται. Αυτό αδυνατίηει και εκτρζπει τισ παραγωγικζσ 
δυνάμεισ και τθν παραγωγικι ςκζψθ. Ζχουμε να προτείνουμε εμείσ κάτι τζλοσ πάντων για 
τθν πόλθ? ) 

●  ΣΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΠΟΡΙΕ! 

Σι είναι κρατικό, δθμόςιο, δθμοτικό, και κατά πόςο "ανικουν" ςτον πολίτθ αντιςτοίχωσ? 
ε ποιον ανικουν τα κτίρια που πουλάει το ΣΑΙΠΕΔ? 
Σι ςθμαίνει ανικω, ςε ποιον ανικουν οι δρόμοι, τα πεηοδρόμια, οι πλατείεσ, ποιοσ ζχει τθν 
ευκφνθ για τθ ςυντιρθςι τουσ? 
Εντζλει ποια είναι τα δικαιϊματα, οι ευκφνεσ και το περικϊριο επζμβαςθσ ςτον δθμόςιο 
χϊρο? 
Ποιεσ οι διάφορεσ αποχρϊςεισ του δθμόςιου χϊρου? 
(Αυτι τθν Κυριακι υπιρχε άρκρο ςτθν Κακθμερινι για υιοκεςία δθμόςιων χϊρων, 
μιλϊντασ για τθν υιοκεςία τθσ πλατείασ υντάγματοσ από τον ιδιοκτιτθ του Μεγάλθ 
Βρετανία) 

● Πρόταςθ για ζνα εφχρθςτο, εφλθπτο πολεοδομικό εγχειρίδιο,  manual  αςτικοφ χϊρου 
που κα ξεδιαλφνει ςε απλά βιματα όλα αυτά τα κζματα, αναδεικνφοντασ από τθ μια το 
ςτρεβλό καταςτάςεων όπωσ το Rethink, κι από τθν άλλθ λειτουργϊντασ και ςαν πραγματικό 
βοικθμα μζςα ςε ζναν δαίδαλο νομοκεςίασ. Χοντρικά πχ. κζλω να βελτιϊςω ζνα δρόμο 
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ςτθν γειτονιά μου-Θα πρζπει να απευκυνκϊ α) ςτον Διμο, β) ςε  μια ΜΚΟ, γ) ςε ζνα 
ίδρυμα μζςω μιασ ΜΚΟ, δ) αν κάνω μια κατάλθψθ? Παρομοίωσ για άδεια κτίρια κτλ. Θα 
είχε ενδιαφζρον να ςυγκεντρϊςουμε ανά περίπτωςθ τα εξισ: 

- πικανζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 
- φορείσ που εμπλζκονται, πικανά ςχιματα κοινισ δράςθσ 
- εξερεφνθςθ του ιδιοκτθςιακοφ, που μακαίνω ςε ποιον ανικει τι, νζεσ μορφζσ ιδιοκτθςίασ, 
κοινοκτθμοςφνθσ, ςυνεταιριςμϊν κτλ 
- ςυντιρθςθ μζςα ςτο χρόνο, ποιοσ είναι υπεφκυνοσ? 
χετικό παράδειγμα (ίςωσ λίγο απλοϊκό) θ εφαρμογι που  κζρδιςε το πρϊτο βραβείο ςτο 
 διαγωνιςμό Open Ideo για μικρζσ καινοτόμεσ ιδζεσ για το Detroit 
 
● Δράςθ για τα προσ πϊλθςθ ακίνθτα του ΣΑΙΠΕΔ. Αυτά τα κτίρια ανικουν λοιπόν ι όχι 
ςτουσ πολίτεσ? Αφιςοκόλλθςθ ςε όλα τα προσ πϊλθςθ με ενθμζρωςθ προσ το κοινό ότι 
"αυτό είναι δικό ςου" 

●  Με αφορμι ηθτιματα όπωσ το παράλογο του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ των 
πεηοδρομίων τθσ Ακινασ (κακζνα ανικει ςε διαφορετικό ίδρυμα), ποια είναι τα βιματα 
που κα ακολουκοφςαμε  για να αςχολθκοφμε με το κζμα αυτό: 
 
-Παρατιρθςθ 
-Κατάδειξθ του προβλιματοσ 
-Πρόταςθ -πωσ κα μποροφςε να αλλάξει θ κατάςταςθ 
-Πίεςθ για αλλαγι 
 
Είναι όμωσ το ιδιοκτθςιακό των πεηοδρομίων αυτό που κζλουμε να λφςουμε? 

● Κςωσ οι ςυηθτιςεισ μασ να ζχουν μια δόςθ ελιτιςμοφ, όταν άνκρωποι αυτισ τθσ πόλθσ 
ζχουν επείγοντα προβλιματα. Ποιοσ νοιάηεται για το rethink, και όλα αυτά που ςυηθτάμε, 
όταν θ επιβίςωθ επείγει... Ωςτόςο αυτά που τϊρα φαίνονται διανοουμενίςτικεσ ανθςυχίεσ, 
κα είναι θ ςκλθρι πραγματικότθτα για όςουσ αφριο δεν κα ζχουν κζςθ ςε ζνα πανάκριβο 
κζντρο-τουριςτικό -κζρετρο. 

Γι 'αυτό ζχει νόθμα να καταλάβει κι  αυτόσ που δεν τον αφορά το rethink, θ Ακαδθμία 
Πλάτωνοσ και ό,τι άλλο, ότι τελικά τον αφορά και του ςτερεί άλλεσ δυνατότθτεσ. Ασ 
ςκεφτοφμε λοιπόν τα μικρά φυλλάδια των 5 ςθμείων εφκολα και κακαρά ,  για τα επίμαχα 
ηθτιματα τθσ πόλθσ. Και με μια αντιπρόταςθ ςτο τζλοσ. 

● Ανάμεςα ςτα προεκλογικά περίπτερα να ςτιςουμε μιπωσ ζνα κιόςκι να μοιράηουμε τα 
φυλλάδια? Σο "προεκλογικό κιόςκι" κα μποροφςε να εντάςςεται ςε μια καμπάνια 
πλθροφόρθςθσ  των Ακθναίων ςχετικά με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το project τθσ 
Πανεπιςτθμίου (ι και τθσ ταδίου ακόμα) κεωρείται από εμάσ ι και άλλεσ αντίςτοιχεσ 
ομάδεσ, ζργο περιττό που τελικά δεν κα αφορά τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ, αλλά μόνο τα 
ςυμφζροντα του  international real estate. Θα μποροφςε να ςχεδιαςτεί μια ελαφριά 
πτυςςόμενθ καταςκευι, με ικανι επιφάνεια για γραφιςτικά, να ενςωματϊνει επίςθσ ζνα 
μικρό πάγκο και θ οποία να μεταφζρεται εφκολα. Κςωσ και να μποροφςαν καταςκευαςτοφν 
περιςςότερεσ από μια, για να τοποκετθκοφν κατά μικοσ τθσ διαδρομισ τθσ Πανεπιςτθμίου 
(ανά ........ μζτρα). 

●  Άλλοι τρόποι εξαγοράσ και δελεαςμοφ του κοινοφ. 
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Όπωσ φαίνεται οι άνκρωποι ανά τουσ αιϊνεσ δυο πράγματα κζλανε,  χριμα και δόξα. 
Προφανϊσ δεν μποροφμε να μοιράηουμε επιταγζσ, μποροφμε όμωσ να ικανοποιιςουμε το 
αίςκθμα τθσ ανάταςθσ, τθσ προςωπικισ ικανοποίθςθσ που παίρνει κανείσ όταν αιςκάνεται 
ότι μπορεί να ορίςει τον χϊρο γφρω  του, ότι μπορεί να πάρει τθν πόλθ ςτα χζρια του. Είναι 
αυτι θ αςτικι περθφάνια που ίςωσ μποροφμε να προςφζρουμε. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΝΑΝΣΗΗ - … 

Εκκρεμοφν τα εξισ: 

● το site- μπλογκ. 

Η δομι του μπλογκ κα είναι και ζνασ τρόποσ οργάνωςθσ για τθν ομάδα- Θζλουμε να τθν 
δοφμε ωσ παρατθρθτιριο, και το μπλογκ κα ζχει αντιςτοίχωσ μια δομι παρατθρθτθρίου. 
 Αλλά ΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΣΗΡΟΤΜΕ? Παρατθρθτιριο ανά περιοχι? παρατθρθτιριο τθσ 
διαδικαςίασ? Σων άδειων κτιρίων?  Ιςτορικό παρατθρθτιριο των αλλαγϊν που γίναν και 
ζρχονται? 
Όμωσ ασ μθν ξεχνάμε ότι κα πρζπει να περιλάβουμε και το οραματικό, ότι οι  όποιεσ 
παρατθριςεισ δεν ζχουν νόθμα, αν δεν είναι ζτςι δομθμζνεσ ϊςτε  να  μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςαν βάςθ δεδομζνων για να χτιςτεί κάτι καινοφριο.  Κςωσ βζβαια και θ 
περιγραφι "παρατθρθτιριο" να μθν αρκεί, αν κζλουμε να περιλάβουμε και το οραματικό, 
ίςωσ θ παρατιρθςθ να είναι ζνα μόνο μζροσ τθσ δράςθσ. 

● Χρειάηονται πια ςοβαρά κάποιεσ ομάδεσ εργαςίασ - για το μπλογκ- επικοινωνία,  για 
κάποια πεδία ζρευνασ- οπότε ιςχφει το από πάνω ερϊτθμα ΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΣΗΡΟΤΜΕ? 
Ειπϊκθκε ότι υπάρχουν προτάςεισ, καταγραφζσ κτλ. - ασ  ςυγκεντρϊςουμε αυτζσ τισ 
προτάςεισ,  να οργανωκοφν κεματικζσ και κάποια ςυηιτθςθ γ' αυτζσ. υηθτάμε για τισ δικζσ 
μασ εικόνεσ και  βίντεο. Αυτό ςθμαίνει ζνα ςενάριο γι' αυτζσ τισ εικόνεσ. Για τι πράγμα 
λοιπόν ςυγκεκριμζνα κζλουμε να μιλιςουμε με αυτζσ τισ εικόνεσ κι αυτά τα βίντεο? 

 

[1] Έχει ήδη υπογραφεί η ζγκριςη περιβαλλοντολογικών μελετών από το ΤΠΕΚΑ και επίςθσ ζχει υπογραφεί 

ςφμφωνο ςυνεργαςίασ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ανάπλαςθσ τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου από  τον Τπουργό 
Αναπλθρωτι ΠΕΚΑ, ταφρο Καλαφάτθ και τον Περιφερειάρχθ Αττικι, Γιάννθ γουρό. 
Ο Τπουργόσ Αναπλθρωτισ ΠΕΚΑ, κ. ταφροσ Καλαφάτθσ τόνιςε: «Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και θ Περιφζρεια Αττικισ δεςμευόμαςτε ςιμερα να χρθματοδοτιςουμε με 78,5 
εκατομμφρια ευρώ, με ςυγκεκριμζνο τρόπο, τθν ανάπλαςθ τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου και τθν επζκταςθ του Σραμ 
από το φνταγμα μζχρι τθ Λεωφόρο Αλεξάνδρασ.  

Η πρώτη ενότθτα (πράξθ) ζχει τίτλο «αρχιτεκτονικι και βιοκλιματικι ενότθτα», φορζα υλοποίηςησ και 
χρηματοδότηςησ το ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) και προχπολογιςμό 37.974.000 Ευρϊ. 

Η δεφτερη ενότθτα (πράξθ) ζχει τίτλο «επζκταςθ διπλισ γραμμισ Σραμ από φνταγμα μζχρι Πλατεία Αιγφπτου», 
φορζα χρηματοδότηςησ το Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Αττικήσ» και προχπολογιςμό 
40.526.00 Ευρϊ. 
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