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Η διαφύλαξη με κάθε τρόπο των κοινοχρήστων χώρων των πόλεων από την
επιστροφή στους ιδιώτες, η φροντίδα, η ανάδειξή τους αλλά και η σχεδιασμένη
ενοποίησή τους είναι θεμελιώδης κοινωνική αλλαγή. Αυτό ήταν το μήνυμα του 22ου
Συνεδρίου του Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων που με την
υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ διοργάνωσε η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων με την συνδρομή
του Δήμου Χανίων, της Νομαρχίας Χανίων, της Νομαρχίας Λασιθίου, του Δήμου Ηρακλείου,
του TEE-Τμήμα Δυτικής Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην μεγάλη ευκαιρία που αποτελεί για τα Χανιά η ενοποίηση των
κάθε είδος κοινοχρήστων χώρων (τείχη, πλατείες, παραλία) αλλά και στα χωροταξικά λάθη
όσον αφορά το ιστορικό τμήμα και το θαλάσσιο μέτωπο του Ηρακλείου.
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Το δεύτερο μήνυμα του Συνεδρίου ήταν η διακήρυξη της ανάγκης στροφής στην
βιοκλιματική αρχιτεκτονική που σέβεται τους φυσικούς πόρους και εξοικονομεί ενέργεια.

Στο συνέδριο παρέστησαν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης
Τρεμόπουλος, ο δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης (ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ), ο
νομάρχης Χανίων κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης, ο αντδήμαρχος Χανίων κ. Αριστείδης
Παπαδογιάννης, ο πρόεδρος του του ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Κρήτης κ. Αντώνης Πιταριδάκης
και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ιωακείμ Γρυσπολάκης.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ μετά το θεματικό συνέδριο εξέλεξε
την Εκτελεστική Γραμματεία από τους: Αρνέλλο Γιάννη, Βασιλακόπουλο Γιώργο, Γεωργιάδη
Γιώργο, Καραζούπη Χρήστο, Τάγγαλου Σοφία, Φαρφαρά Γιώργο, Φούντα Πάρη, τακτικά
μέλη, και Κατσουλάκο Παναγιώτη και Κοτσώνη Βασίλη, αναπληρωματικά μέλη.
Παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης του θεματικού μέρους τους
Συνεδρίου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 3,4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Απόφαση του Συνεδρίου με θέμα
"Οι Δημόσιοι Ελεύθεροι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό και η Βιοκλιματική
Αρχιτεκτονική στον δομημένο χώρο "

Οι σύνεδροι του 22ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (που διοργανώθηκε από την Οικολογική
Πρωτοβουλία Χανίων με την υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ), μέλη των οργανώσεών του, στελέχη
της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες, πολίτες των Χανίων, μετά την πραγμάτευση των κρίσιμων
θεμάτων των δημόσιων ελεύθερων χώρων και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής,
συνεκτιμούμε και συναποφασίζουμε τα ακόλουθα:

1. Άνετοι, λειτουργικοί και προσβάσιμοι στο κοινό δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι σε
συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας
αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για για την αξιοβίωτη ανάπτυξη των πόλεων και την
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ποιότητα ζωής. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική και πολεοδομία είναι είναι ο δρόμος που
οδηγεί στην συμφιλίωση της πόλης με τη φύση και την δραστική μείωση της συμβολής της
στην κλιματική αλλαγή.

2. Οι δημόσιοι ελεύθεροι χώροι των ελληνικών πόλεων αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές :
· Πιέσεις οργανωμένων συμφερόντων για να δομηθούν
· Απώλειες λόγω αδυναμίας της Αυτοδιοίκησης να καταβάλλει το κόστος των
απαλλοτριώσεων
· Καταπατήσεις αλλά και υποβάθμιση λόγω κατακερματισμού, εγκατάλειψης και έλλειψης
σχεδιασμένης και λειτουργικής τους ένταξης στις λειτουργίες των πόλεων
· Ανοικτή διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησής τους μέσω της διαχείρισής τους από Α.Ε. του
Δημοσίου (Ολυμπιακά Ακίνητα, ΓΑΙΑ, ΟΣΕ, Κτημ. Εταιρία Δημοσίου, Ετ. Τουριστικών
Ακινήτων)

3. Κύριες ελπίδες για την διάσωση των κοινόχρηστων χώρων από την οικοπεδοποίηση και
την υποβάθμιση αλλά και την προώθηση της βιοκλιματικής πολεοδομίας είναι :
· Τα κινήματα πολιτών και οι οργανώσεις για την υπεράσπισή τους
· Οι πρωτοπόροι μηχανικοί και επιστήμονες
· Στελέχη της αυτοδιοίκησης που τολμούν να αντιτεθούν στα συμφέροντα και την αδράνεια

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να παλέψουμε για:
· Να μη δομηθεί κανένας αδόμητος ανοικτός χώρος στις πόλεις μας,
· Να νομοθετηθούν οικονομικοί πόροι και πολεοδομικά εργαλεία (αξιοποιώντας και τις
σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΚΕ) για την διάσωση των κοινοχρήστων χώρων που χάνονται
λόγω λόγω αδυναμίας καταβολής των αποζημιώσεων,
· Να ξαναγίνουν ανοικτοί κοινόχρηστοι χώροι όλα τα Ολυμπιακά Ακίνητα που παράνομα
οικοπεδοποιήθηκαν,
· Να ανοίξει το θαλάσσιο μέτωπο των πόλεων στη δημόσια χρήση αναψυχής,
· Να εφαρμοσθούν αποτελεσματικές πολιτικές για την ανάδειξη, την προσβασιμότητα και
προπαντός την ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων
· Να ενσωματωθούν οργανικά στην πολεοδομική νομοθεσία οι αρχές όχι απλώς της
βιοκλιματικής αλλά της ολιστικής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας (εξοικονόμηση
ενέργειας, οικολογικά υλικά, γεωβιολογία)

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΣΑ ΜΑΣ - ΟΧΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ!
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΕΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ!
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Οι σύνεδροι του 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Χανιά 4 Σεπτεμβρίου 2010
ΠΑΝΔΟΙΚΟ
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