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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.’’
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,
O καλύτερος τρόπος προσέγγισης του ρόλου
των γεωτεχνικών, στην υπόθεση πράσινο στην
σηµερινή Ελλάδα, είναι να επικεντρωθεί κανείς
στο τι έχει πάει µέχρι τώρα στραβά και από την
άλλη τι ακόµα λείπει ενώ θα έπρεπε να έχει
γίνει.
Θα επικεντρωθώ λοιπόν στα δράµατα που
καθηµερινά κατασκευάζονται, πρακτικά ερήµην
των γεωτεχνικών, χωρίς ο καθηµερινός
συνάνθρωπος υποχρεωτικά να τα
συνειδητοποιεί, βυθισµένος στην
καθηµερινότητα. Σίγουρα όµως ενοχλείται.
Οι όροι διαβίωσής του υποβαθµίζονται.
Ένα κακοφτιαγµένο πάρκο ενοχλεί πολλούς
σποραδικά. Ένα κακοφτιαγµένο κτίριο ή
κατοικία, ενοχλεί λιγότερους αλλά διαρκώς.
Ένα είναι σίγουρο σ’ αυτή την ιστορία: Εάν η
κοντόφθαλµη πολιτεία τολµούσε, ενάντια στα
όποια γνωστά συµφέροντα, να θέσει τους
γεωτεχνικούς φύλακες της διαβίωσης, η ζωή
στην πόλη θα ήταν καλύτερη. Ο ρόλος του
γεωτεχνικού, είναι ρόλος κοινωνικής αγάπης
και φροντίδας. Πέραν από την όποια
αναγκαστικά επαγγελµατική και βιοποριστική
παράµετρο, είναι ρόλος αγάπης.

Θα µου πείτε, ο ρόλος των άλλων κλάδων δεν
είναι; Θα το δούµε στην συνέχεια, εάν και κατά
πόσον.
∆ανείζοµαι ένα κοµµάτι από το τελευταίο
τεύχος του καταπληκτικού περιοδικού
FloraCulture International, της κας MarieFrancoise Petitjean, µε τίτλο ‘’Η πρόκληση της
αειφορικής ανάπτυξης’’, στο οποίο, αφού
αποδίδει την πατρότητα ή µάλλον την
µητρότητα της έννοιας της αειφορίας, από το
1981, στην Νορβηγίδα Πρωθυπουργό Gro
Bruntdland, φτάνει στην ψήφιση της ‘’Ατζέντας
21’’ στο Ρίο ντε Τζανέϊρο το ’92, από 173
χώρες.
Η ‘’Ατζέντα 21’’ ορίζει την αειφόρο ανάπτυξη,
σαν ‘’εξέλιξη που καλύπτει τις τρέχουσες
ανάγκες χωρίς να διακινδυνεύει εκείνες των
γενεών που έπονται’’. Επικεντρώνεται στο
τρίποδο
- της οικονοµικής ανάπτυξης
- της κοινωνικής ανάπτυξης και
- της περιβαλλοντικής προστασίας,
µε την επιγραµµατική αναφορά ‘’ PPP, Planet,
Ρeople, Profit’’ και καταλήγει:
‘’Αυτό το σχήµα ανάπτυξης είναι βιώσιµο µόνο
αν λαµβάνει υπ’ όψη του τις στοιχειώδεις
ανάγκες των φτωχότερων’’.

πριν λίγα χρόνια το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και ακόµα δεν
την έχει κατεβάσει. Η φωτογραφία που βλεπετε
έχει ιστορική αξία, διότι η αφίσα είναι τώρα
πλέον µουτζουρωµένη µε σπρέι.
Η εκδοχή ότι οι δράστες είναι αναρχικοί
γεωτεχνικοί, ελέγχεται ως αληθής.

Ο τίτλος της αφίσας είναι ‘’Μοναστηράκι‘’.
Αντικατοπτρίζει ακριβώς την σύγχρονη
αντίληψη για την ανάπλαση των υπαιθρίων
χώρων:.

Ε λοιπόν φίλοι µου, εδώ γελάνε.
‘Οταν γίνεται η σύγκριση µε την κρατούσα
κατάσταση, στην χώρα µας και όχι µόνο, όταν
αναλογίζεται κανείς σε τι συνθήκες περιβάλλοντος και διαβίωσης έχει παραπετάξει το
σύστηµα τις όχι υψηλού εισοδήµατος τάξεις,
που είναι και οι πολυπληθέστερες, εδώ γελάνε.
Ας αρχίσουµε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίγουµε
το κουβάρι µε τα απαράδεκτα:
Κατεβαίνοντας την Αθηνάς, στο τέρµα δεξιά,
βλέπουµε την τεράστια αφίσα, που κρέµασε
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Βγάζουµε τις πλάκες και βάζουµε
χρωµατιστούς µαρµαρόκυβους.

∆ιακρίνονται και οι παλέτες, που θα τις
ξαναδούµε στην συνέχεια.
Το λίγο πράσινο της αφίσας κοντά στην
εκκλησία έχει και αυτό εκµηδενιστεί.
4 – 5 δένδρα απέµειναν πίσω από την
εκκλησία. Τα έσωσαν ίσως, οι παρακείµενοι
εστιάτορες.
Πού είναι λοιπόν φροντίδα, για περισσότερο
πραγµατικό και υγιεινό πράσινο, η
προσπάθεια να µπορέσει ο κόσµος να πάρει
κάποιες ανάσες παραπάνω;
Πού είναι η αγάπη και η φροντίδα που λέγαµε;
Έχω στο αρχείο µου ένα κεφάλαιο που το
συντοµογραφώ ‘’MAD – Environment’’.
Σε δική µου ελεύθερη µετάφραση,
΄΄Ασέλγεια στο περιβάλλον’’.

Ανέσυρα ένα άρθρο από τις ‘’Τέχνες και
γράµµατα’’ της Καθηµερινής της 3ης Μαρτίου
του ’03 από το οποίο και η γραφική
παράσταση που βλέπουµε.

Είναι το άρθρο που περιγράφει τον καυγά,
µεταξύ της ΕΑΧΑ και της οµάδας των 5
αρχιτεκτόνων που κέρδισε το βραβείο.
Ποιο βραβείο;
Το πρώτο βραβείο, στον σχετικό Ευρωπαϊκό
διαγωνισµό για την πλατεία Μοναστηρακίου,
του 1998.
Η µακέτα αυτή, έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά:
1. Είναι διδακτική. ∆είχνει σε µας τους αδαείς
γεωτεχνικούς, πως είναι ένα Ευρωπαϊκό
βραβείο. ∆είχνει επίσης σε µας τους βαθειά
νυχτωµένους επιστήµονες της ζωής, πως
θα µείνουµε για πάντα νέοι.
2. Οπλίζει µε δύναµη και καρτερία.
Προσωπικά, µου έδωσε 10 χρόνια
κουράγιο, µέχρι να δω τους κυβόλιθους να
αναδοµούνε το νέο τηγάνι του κέντρου και
να πω το ‘’νυν απολύεις τον δούλο σου’’.
Τελικά, ‘’ώδινεν όρος και έτεκεν µύν’’. Πολύ
µακρύς ο χρόνος αυτής της εγκυµοσύνης,
για ένα τόσο άχρωµο αποτέλεσµα.
3. Έχει έντονο συµβολισµό. ∆ιακρίνονται στο
κέντρο οι δύο µονοµάχοι, έτοιµοι να
τραβήξουν τα πιστόλια τους. Το µηχανάκι,
σταµατηµένο σε απόσταση ασφαλείας,
είναι έτοιµο να τρέξει να βοηθήσει όποιον
πέσει στον φυσικό τσιµεντοτάπητα και να
τον µεταφέρει στο πλησιέστερο
εφηµερεύον. ∆ιακρίνεται τέλος
πεντακάθαρα, η παλέτα µε τους
κυβόλιθους, να έχει πάρει ήδη από τότε την
θέση της στο σκηνικό.
Τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο σ΄ αυτόν τον
τόπο. ‘Όλα έχουν την νοµοτέλειά τους.
Θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση. Η
υλοποίηση τέτοιων δηµιουργηµάτων δεν
µεταφράζεται υποχρεωτικά σαν άγνοια των
µελετητών ή σαν κακή προαίρεση και
σκοπιµότητα των κριτών. Το ξεκαθαρίζω αυτό.
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Η πραγµατικότητα πιθανολογείται πολύ
χειρότερη. Πρόκειται µάλλον για πεποίθηση,
ότι αυτό είναι το ορθό και το βέλτιστο.
Εδώ λοιπόν είναι τα δύσκολα και τα
βασανιστικά. Καταλαβαίνετε τι ανήφορος µας
περιµένει προκειµένου να αλλάξουµε τα
ανάλογα βιώµατα.
Γύρω εκεί υπάρχουν και άλλα, παρόµοιας
οµορφιάς δηµιουργήµατα, όπως π.χ. αυτό:

Τα µαρµαρένια αλώνια, στα οποία πάλευε ο
∆ιγενής Ακρίτας.
Έχουν και κερκίδες γύρω γύρω.
Τις κατεβαίνεις για να µπεις και τις
ξανανεβαίνεις για να βγεις.
Εργονοµικός σχεδιασµός, για την εξυπηρέτηση
των περαστικών.
Είναι η πλατεία των παλιών δικαστηρίων στην
οδό Σανταρόζα.
Την έχετε διασχίσει, καλοκαίρι, µεταξύ 1 και 4
το µεσηµέρι;
Προφανώς όχι γιατί θα είχατε µείνει επί τόπου.

Υπάρχει επίσης το γνωστό τηγάνι της πλατείας
Κοτζιά.
Για να µην κατηγορηθώ για προβοκάτσια, σας
παρουσιάζω το πιο πράσινο µέρος του
τηγανιού.
Το γλυπτό στα δεξιά, αγωνίζεται και αυτό να
ρίξει λίγη σκιά.

Σκαλοπάτια όµως βρίσκει κανείς συχνά πυκνά
και σε άλλα πάρκα, µε την συχνότητα που τα
συναντά και µέσα στις µεζονέτες.
Όπως αυτά, µε τα οποία ανεβαίνεις στον
διάδροµο αυτού του πάρκου για να κατηφορίσεις στην συνέχεια στο κάτω µέρος του.
Κι όταν θελήσεις να ανηφορήσεις από το κάτω
µέρος τον διάδροµο, φτάνεις στο πλατύσκαλο
και ξανακατεβαίνεις.
Σε δουλειά να βρισκόµαστε. Έτσι το
φαντάστηκε ο καλλιτέχνης, έτσι τόφτειαξε.

Εδώ είµαστε Λεωνίδου και Μυλλέρου, στον
Κεραµεικό. Κοιτάξτε πόσο δύσκολη είναι, µέχρι
και σήµερα, η µάχη του πράσινου µε το
τσιµέντο, ακόµα και στα πάρκα της γειτονιάς,
που δεν έχουν καν το πρόσχηµα του
πολυσύχναστου.
Και βέβαια η Οµόνοια…. Αχ αυτή η Οµόνοια.
Έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές
τεχνοκρατών:
Πρό έτους, το περιοδικό Athens Voice γράφει:
‘’Ζητήσαµε από 9 αρχιτεκτονικά γραφεία να
βάλουν «Πράσινο στην Οµόνοια». Ι
δού τι µας παρέδωσαν!’’.
Από αυτές τις προτάσεις ‘’πρασίνου’’,
δανείζοµαι µερικές και σας τις παρουσιάζω,
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µαζί µε κάποιο χαρακτηριστικό µέρος από τα
επιχειρήµατα των δηµιουργών:

‘’…Η πλατεία δεν µπορεί να ξαναγίνει
κήπος, όπως ήταν στις αρχές του
προηγούµενου αιώνα. Η έλλειψη φυσικού
εδάφους δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αντ’
αυτού, προτείνουµε τη δηµιουργία ενός
µετέωρου ελαιώνα στο ύψος του δρόµου. Οι
ελιές τοποθετούνται σε µεγάλες,
αναρτηµένες γλάστρες και προσφέρουν
φυσική σκίαση στο υπόγειο πέρασµα...’’
-------------Προτείνουµε και ασφάλεια ζωής για αυτούς
που κυκλοφορούν από κάτω, θα πρόσθετα
εγώ.
Προτείνουµε επίσης Νόµπελ για αυτόν που
µπόρεσε και συνέλαβε στον αέρα, το
έδαφος που την κοπάνησε από την πλατεία.

‘’…Στην πρότασή µας η τεράστια πράσινη
σφαίρα, άγνωστης προς το παρόν προέλευσης
και κατασκευής, εισάγεται ως ξένο σώµα στην
πλατεία Οµονοίας…, είτε θετικό, ως κόσµος
θαυµάτων και δηµιουργίας (ακόµα και του ίδιου
του του εαυτού) είτε αρνητικό, ως τόπος
εγκλήµατος…’’
----------------------Νάτο λοιπόν και το έγκληµα,
και µην µου πείτε ότι το προκάλεσα εγώ.

‘’…Συνταιριάζοντας πράσινο και σύγχρονη
πόλη, προτείνουµε µια εγκατάσταση µε 5 πολύ
µεγάλες οθόνες LCD διπλής όψης 24 µ.
µήκους και 12 µ. ύψους, που απεικονίζουν
διαφορετικές εικόνες πρασίνου. Οι ακµές των
οθονών είναι κυµατιστές, όπως αυτές των
δέντρων, ενώ οι κορυφές τους διπλώνονται µε
διαφορετική κλίση η καθεµία, όπως τα δέντρα
που υποχωρούν στη δύναµη του ανέµου και
σκιάζουν έτσι το υποκείµενο έδαφος…’’
-----------------------------

Τα επίπεδα που διαµορφώνονται, κήποι που
αιωρούνται µέσα στο αστικό υπαίθριο δωµάτιο,
προσφέρουν µικρές στάσεις σε διάφορα καθ’
ύψος επίπεδα, µε εναλλακτικές κινήσεις και
εναλλακτικές θεάσεις της πόλης. Ένας
αιωρούµενος κήπος, ορατός από όλους. Ο
αιωρούµενος κήπος της πόλης.
-------------------------------Όποιος κατάλαβε, ας βοηθήσει..
Όποιος δεν κατάλαβε, ας αιωρηθεί
εναλλακτικά.

Είναι τελικά, σαν να είσαι στο λίβινγκ ρούµ µε
το αιρ κοντίσιον, να κλείνεις τα µάτια και να
νοµίζεις ότι είσαι στην Αστυπάλαια.
Και έχω και µία απορία:
Αν τυχόν φυσήξει ο αέρας ανάποδα, µήπως το
έδαφος θα λιάζεται, αντί να σκιάζεται και τότε
είναι που την πατήσαµε;

Μόνο µία πρόταση από τις 9 είχε το κλασσικό
και χρήσιµο πράσινο. Αν οι προτείνοντες όµως
ήταν γεωτεχνικοί, το σκορ θα ήταν 9 στα 9.
Για τέτοια είµαστε τώρα; Για κλασσικούρες;
---------------------------------------Ας φύγουµε όµως από το fiction και ας
επανέλθουµε στην πεζή πραγµατικότητα:
Πως άραγε καταντήσαµε, µετά από χρόνια
προσπαθειών και διαδικασιών, σ΄ αυτό το
απαράδεκτο επίπεδο υλοποίησης χώρων
πρασίνου;
Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι το
πολεοδοµικό µας σύστηµα έδωσε
προτεραιότητα στα συντεχνιακά και τα
κεκτηµένα και όχι στον υπηρετούµενο σκοπό,
στις πραγµατικές δηλ. ανάγκες κατοικίας και
διαβίωσης.
Αυτή είναι η αγάπη και η φροντίδα που λέγαµε.
Όµως, σιγά σιγά και µε τα χρόνια, διαφαίνεται
όλο και πιο ξεκάθαρα, η αναγκαιότητα ώστε, τα
ζητήµατα της ζωής, είτε της ανθρώπινης είτε
της ζωής του πλανήτη, να τα χειρίζονται
επιστήµονες της ζωής και όχι των τσιµέντων.
Αποδεδειγµένα το σύστηµα απέτυχε,
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Σύγχρονη ‘’πέργκολα. Το πράσινο, µέσα σε
τσιµεντένιο πλαίσιο, έχει άλλη χάρη βρε παιδί
µου. Τι να µας κάνουν οι ξύλινες πέργκολες και
οι σχετικές αηδίες:
εκτέθηκε και βούλιαξε.

Έδωσε µεγάλη βαρύτητα στα µπετά.
Το επιδιωκόµενο φαίνεται ότι είναι, να πέσουν
τα µπετά που πρέπει και µετά, γαία πυρί
µιχθείτω.
Και το πράσινο; Εµείς τουλάχιστον, οι
γεωτεχνικοί, δεν το πετάµε κατά το δοκούν και
ως έτυχε, σαν τον σοβά στο ντουβάρι.

---------------------------------------------

Κατοικίες πολυτελείας. Καµαρώστε το µπετό
στα µπαλκόνια, να κόβει τα ¾ της θέας. Και για
περισσότερη σιγουριά στο φράξιµο, έγιναν και
ζαρντινιέρες, που σηµαίνει διπλό µπετό. Έτσι,
για να φράξουν τα φυτά το υπόλοιπο της θέας.
Είναι η αγάπη και η φροντίδα που λέγαµε.
Αν δηλαδή βάζαµε ζαρντινιέρες και φυτά στο
πλάι των µπαλκονιών, δεν θάτανε η πίτα
ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος;
-----------------------------------------------Ηµιτελές ξενοδοχείο, εγκαταλειµµένο. Τείχος το
µπετό στην βεράντα, προς την µεριά της θέας.
Κατσαρό, µε ηµικύκλια. Για να σιγουρευτεί το
φράξιµο της θέας, φτιάχτηκε εσωτερικά και
δεύτερο, ίδιο, κατσαρό τείχος µπετού. Πάχος
τοιχίου, 21 εκατοστά. Μετρηµένα. Άνευ
περαιτέρω σχολίων. Ας πούµε ότι το
ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί. Και έκλεισε
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κάποιος χριστιανός σ΄ αυτό το ξενοδοχείο τις
διακοπές που περίµενε πως και πως ένα
χρόνο, τις διακοπές στην Ελλάδα, που
ονειρευόταν µια ζωή. Πίστευε ότι θα µπορούσε
να αγναντεύει καθιστός.
Ήλπιζε ότι θα αγνάντευε και ξαπλωµένος.

Μπορούσε ποτέ να ξέρει ότι, µόνο όρθιος θα
το κατάφερνε και πάλι µε δυσκολία;
Είναι η αγάπη και η φροντίδα που λέγαµε.
Και αν θέλετε να ξέρετε αγαπητοί µου, believe
it or not, ο αρχιτέκτονας είναι µέσα στα 10
ονόµατα στην Ελλάδα
∆εν θα ήταν πολύ απλό, και στις 3
περιπτώσεις που αναφέραµε και στις 1000
που δεν αναφέραµε, να είχε επιµεληθεί την
αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και οικοδοµής
ένας ειδικός γεωτεχνικός;
Υπάρχει αµφιβολία ότι αυτό πρέπει να
καθιερωθεί και να επιβληθεί, κανονικά και µε
τον νόµο, για να πάψει ο κόσµος να
βασανίζεται σε σοβαντισµένες φυλακές;

Υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι πρέπει να
αρχίσουµε να σχεδιάζουµε τα κτίρια από
έξω προς τα µέσα θέτοντας εµείς, οι
επιστήµονες της ζωής, τις προϋποθέσεις
και τις αφετηρίες πάνω στις οποίες θα
προσαρµόζονται οι άλλες ειδικότητες, για
τους όποιους σχεδιασµούς δικής τους
αρµοδιότητας;
Για να ξαναγυρίσουµε στο αστικό πράσινο,
επισηµαίνω επίσης κάτι πολύ βασικό:
Την αναλγησία και αδιαφορία, όσον αφορά
στην επισκεψιµότητα του πρασίνου για τους
περαστικούς.
Η λέξη κλειδί λέγεται ‘∆ιαγώνια περάσµατα
που ενώνουν τους πέριξ δρόµους’’.
Αυτό που ακούγαµε συχνά παλιά, δηλ. το
‘’έκοψα µέσα από..’’ κάποιο πάρκο ή ελεύθερο
χώρο, πρέπει να επανέλθει άµεσα. Αν υπήρχε
π.χ κατάλληλη χάραξη µέσα από Εθνικό κήπο
και Ζάππειο, θα πήγαινε κανείς πεζός, από το
Σύνταγµα στην καρδιά του Παγκρατίου σε
λιγότερο από 10 λεπτά.
Είναι πολύ σηµαντικό το θέµα αυτό για τους
ανθρώπους που δουλεύουν στην πόλη και
τρέχουν καθηµερινά.
Πρέπει να τους διευκολύνουµε να
χρησιµοποιήσουν για πέρασµα το πράσινο.
Πρέπει να επιδιώκουµε να τους πρασινίσουµε
την όποια διαδροµή.
Είναι ιδιαίτερης σηµασίας στην ζωή του
ανθρώπου, το οποιοδήποτε, µικρό έστω,
διάλειµµα επαφής µε το πράσινο, είτε
πρόκειται για λίγα λεπτά µέσα στο καθηµερινό
τρέξιµο, είτε για καθηµερινή δυνατότητα είτε για
δραστηριότητα αναψυχής.

Μερικά παραδείγµατα από το Sky Map:
Πλατεία Κουµουνδούρου:

Αµέτρητοι καθηµερινοί διαβάτες θα έβρισκαν
σωτηρία αν µπορούσαν να το διασχίσουν
διαγώνια. Οι λίγοι επιµένοντες, τσαλαπατάνε
το γκαζόν και πηδάνε φράχτες.
Θα µου επιτρέψετε εδώ, ελλείψει χρόνου, να
µην αναφερθώ ιδιαίτερα σε θέµατα
βιοκλιµατικού σχεδιασµού των κτιρίων,
πράσινου περίγυρου και ταρατσοκήπων. Είναι
έτσι και αλλιώς θέµατα αιχµής της σηµερινής
ηµερίδας και αντικείµενα ειδικευµένων και
άξιων συναδέλφων.

Σηµαντικότατο µεν σταυροδρόµι στο κέντρο
της Αθήνας, τελείως όµως αντιλειτουργικό για
να χρησιµοποιηθεί σαν πέρασµα.
Το πνευµατικό κέντρο, Ιπποκρα’τους &
Ακαδηµίας, πίσω από το παληό Πανεπιστήµιο.

Θα αναφερθώ όµως σε µία πολύ εκτεταµένη
Ολλανδική έρευνα του Ιουνίου του ΄04,
αποτέλεσµα συνεργασίας των υπουργείων
Γεωργίας, του υπουργείου Υγείας και του
υπουργείου Οικισµού, Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος.
Ο τίτλος της έρευνας ήταν ‘’Φύση και υγεία, η
επίδραση της φύσης στην κοινωνική,
ψυχολογική και φυσική ευεξία’’.
Ερευνήθηκε η επίδραση του φυσικού
περιβάλλοντος, από το αστικό πράσινο µέχρι
και την παρθένα φύση, στις εξής πέντε
ευρύτερες παραµέτρους της υγείας του
ανθρώπου:
• Στην επανόρθωση των επιπτώσεων του
στρες καθώς και της κόπωσης λόγω
διαρκούς και εντατικής προσοχής.
• Στην επίδραση της άσκησης.
• Στην κοινωνική επαφή.
• Στην εξέλιξη του παιδιού, και
• Στην εξέλιξη της προσωπικότητας του
ενήλικα (απάντηση στο υπαρξιακό
πρόβληµα).
Σε όλα τα παραπάνω προέκυψαν αποδείξεις ή
βάσιµες ενδείξεις ευεργετικής επίδρασης της

∆υστυχώς όµως, οι λίγοι πράσινοι χώροι µας,
είναι είτε φραγµένοι είτε σχεδιασµένοι
αδιάφορα και όχι πρακτικά.
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Και είµαστε φίλες και φίλοι στο ’74, 35 χρόνια
πρίν!
Όταν δηλ. εδώ, στον τόπο του πολιτισµού και
της παράδοσης, δεν καταλαβαίναµε ακόµα
τίποτα!Όχι µόνο ως προς την δηµιουργία
χώρων αναψυχής αλλά και ως προς την
διασπορά των απορριµµάτων.

δυνατότητας φυσικής ή και οπτικής επαφής µε
το πράσινο.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι που, εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, θεσµοθέτησαν και
δροµολόγησαν τα θέµατα του αστικού και
περιαστικού πρασίνου και των τόπων
αναψυχής και φρόντισαν να καλύπτουν κατά
το δυνατόν την ανθρώπινη ανάγκη για άσκηση
και ανάπαυση.
Το άρθρο αυτό, από το αρχείο µου, είναι από
το περιοδικό του Παν/µίου του Michigan,
∆εκέµβριος του ’74 και είναι µάλιστα µελέτη
του Γεωργικού Πειραµατικού Σταθµού.
Πραγµατεύεται τα περί της διαχείρισης των
αποθεµάτων άγριας ζωής στους ιδιωτικούς
χώρους αναψυχής για κυνήγι και ψάρεµα.

------------------------------------

Το επόµενο είναι και αυτό του ∆εκεµβρίου
του ’74, από το αντίστοιχο περιοδικό του
Παν/µίου της Utah και µελετά την χρήση γής
για ψάρεµα στην ελεύθερη φύση.
------------------------------------

Στο τέλος, το άρθρο καταλήγει sε ένα
σκαρίφηµα και ένα στιχάκι:
Give a hoot. Don't pollute.
Χτυπήστε συναγερµό. Μην ρυπαίνετε!
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Εντυπωσιακότερο είναι το φυλλάδιο από το
παν/µιο του Cornell της Ν. Υόρκης, λίγο πιο
παλιό, του Αυγούστου του ΄73, ‘’Κατάλογος
καλλωπιστικών φυτών των ακτών της Ν.
Υόρκης’’.
Αναφέρει 5 κατηγορίες:
• ∆ένδρα,
• Θάµνους,
• Έρποντα,
• Καλλωπιστικά για παραθαλάσσιους
κήπους,
• Αυτοφυή για µεταφύτευση σε κήπους.

Αναφέρει ότι η έρευνα είναι συνεργασία
• της Σχολής Γεωπονίας και Επιστηµών
Ζωής,
• της Σχολής Ανθρώπινης Οικολογίας,
• της Κτηνιατρικής Σχολής και
• του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.
Αναφέρει επίσης ότι η έρευνα αυτή, είναι σε
προέκταση των σχετικών αποφάσεων του
Κογκρέσου, του 1914…
‘’ In furtherance of acts of congress, May 8 and
June 30, 1914’’!!!.
Μα το 1914 είχαµε Τουρκοκρατία στην Ελλάδα,
θα µου πείτε. Πολύ φοβάµαι ότι η τουρκοκρατία για µας, θα συνεχίζεται και το 2014.
∆ιότι, συνυπολογίζοντας και το βρεφικό στάδιο
νοοτροπίας στο οποίο βρισκόµαστε και που
ήδη περιέγραψα, ΕΙΜΑΣΤΕ 100 ΧΡΟΝΑΚΙΑ
ΠΙΣΩ.

ανθρώπινη ή την ανθρωπινή αν θέλετε
διατροφή, εργασία, αναψυχή.
Για τον άνθρωπο γίνονται όλα.
Για των αναγκών του την θεραπεία, µε την
έννοια της φροντίδας
και την θεραπεία µε την έννοια, τώρα πλέον,
της επιδιόρθωσης,
της προσπάθειας δηλ. να σωθεί, ότι µπορεί
ακόµα να σωθεί.

Αυτόν λοιπόν τον Γεωτεχνικό πολιτισµό
µας, προσπαθούµε για το γενικό καλό να τον
αφιερώσουµε σε ένα τοπίο πράσινο,
σε ένα πράσινο κατά το δυνατόν άφθονο,
χρήσιµο, επισκέψιµο, απολαύσιµο (ας µου
επιτραπεί ο όρος) και ωφέλιµο για την
ψυχολογία και την υγεία µας.
∆εν υπάρχει αγαπητοί µου σηµαντικότερο
θέµα από την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη
ή την ανθρωπινή αν προτιµάτε διαβίωση, την

Ο ρόλος του Γεωτεχνικού, το κοινωνικό
του καθήκον και το χρέος του στον
συνάνθρωπο και στην πολιτεία είναι να
µην επιτρέπει να φυτρώσει κανένας και
τίποτα, εάν προηγουµένως δεν τα έχει
σπείρει εκείνος…

Ευχαριστώ για την υποµονή και την προσοχή
σας.
Παναγιώτης Παπαδάκης.
Μελετητής και σύµβουλος Παραγωγικών και
Eνεργειακών επενδύσεων,

Θέλω ανακεφαλαιώνοντας να αναφέρω ότι
µιλάµε συχνά σ΄ αυτόν τον τόπο για τον
πολιτικό µας πολιτισµό και για τον νοµικό µας
πολιτισµό, εννοώντας κυρίως τους δικηγόρους.
Τα σχόλια, και στις δύο περιπτώσεις, είναι, ως
γνωστόν, τουλάχιστον αντικρουόµενα. ∆εν
µπορεί όµως να διατυπωθεί καµµία αµφιβολία
για τον Γεωτεχνικό µας πολιτισµό. Αυτός είναι
ένας όρος µε πραγµατικό περιεχόµενο.

Κλείνοντας λοιπόν, θα σας δώσω την
απάντηση στο θέµα που µου αναθέσατε να
πραγµατευτώ:

Τηλ 6972 559020, 210 6776822-3,
Fax 210 6776820
papapel@otenet.gr

Θέλουν επιστήµονες της ζωής οι δουλειές
αυτές, που να γνωρίζουν πως λειτουργεί ένας
οργανισµός, τις αµφίπλευρες επενέργειες στο
περιβάλλον, επιστήµονες που να
συνεργάζονται µε την ιατρική στα θέµατα
διατροφής, καθώς και στα θέµατα διαβίωσης
και ψυχικής υγείας.
Να γνωρίζουν την κλιµατική αλλαγή, την
βιοµάζα την ενεργειακή εξοικονόµηση, την
σχετική βαθµονόµηση των κτιρίων.
Κήποι, θόρυβος, σκίαση, αέρια ρεύµατα,
πράσινες ταράτσες, έµµεση µόνωση.
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Ο κ. Παναγιώτης Παπαδάκης είναι Γεωπόνος,
µελετητής και σύµβουλος σε παραγωγικές και
ενεργειακές επενδύσεις.
Εργάστηκε στα γεωργικά και κτηνιατρικά εφόδια
και υπήρξε για χρόνια εξαγωγέας
δηµητριακών και αγροτικών προϊόντων.
Είναι πρώην Γ.Γ. της ∆.Ε. του ΓΕΩΤΕΕ,
Παράρτηµα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας,
µέλος του Ινστ. Ενέργειας Ανατ. Ευρώπης ΙΕΝΕ
και εγγεγραµµένος στον κατάλογο εταιρειών του
ΚΑΠΕ.

