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Συμμετοχή των κατοίκων στην ανασυγκρότηση της Μακίστου:
Έναρξη της διαδικασίας με συνάντηση στις 20 Οκτωβρίου 2007 στη Μάκιστο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Μακισταίων με τη συμβολή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου διοργανώνει Συνάντηση- Συζήτηση για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές της 24ης
Αυγούστου στην Μάκιστο στις 20 Οκτωβρίου 2007.
Η Συνάντηση θα γίνει με τους κατοίκους των πληγέντων οικισμών της ευρύτερης περιοχής, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης και κάθε ενδιαφερόμενο.
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε και να συνεισφέρετε στην συζήτηση με τις απόψεις σας για τα
προβλήματα και τις λύσεις που προτείνετε.
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακισταίων

[Η Ομάδα Εργασίας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ αποτελείται από τους καθηγητές/τριες:
Μ. Αγγελίδης, Ε. Εφεσίου, Ρ. Κλαμπατσέα, Α. Μονεμβασίτου, Σ. Ξενόπουλος, Ε.Πορτάλιου, Δ. Σεβαστάκης.
Συντονίστρια ομάδας: Ε. Παναγιωτάτου,
Σύνδεσμος με Σύλλογο Μακισταίων: Α. Λαμπρόπουλος]

Συνάντηση στην Μάκιστο για την διαχείριση της «Επόμενης Μέρας» των καταστροφών
της 24ης Αυγούστου.
Η Συνάντηση της Μακίστου θα εστιάσει στην αποτύπωση της κατάστασης μετά την
καταστροφή, όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι παθόντες, και επίσης θα λειτουργήσει ως βήμα
ενημέρωσης για τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και για τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται.
Η Συνάντηση θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της καταστροφής και θα αποδώσει
ευχαριστίες στους δωρητές που έσπευσαν να βοηθήσουν του πληγέντες.
Η Συνάντηση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πυρίκαυστης περιοχής και
ιδιαίτερα των γειτονικών της Μακίστου χωριών, οι οποίοι προσκαλούνται με το παρόν να
συμμετάσχουν, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Δημοτικών Διαμερισμάτων και
των πολιτιστικών Συλλόγων τους.
Το αποτέλεσμα της Συνάντησης θα περιλαμβάνει:
1αξιόπιστη καταγραφή των προβλημάτων,
2εκτιμήσεις για την βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών,
3τις προσδοκίες των κατοίκων για το μέλλον τους στην περιοχή.
Το υλικό των περιγραφών, σχολίων, ιδεών και πορισμάτων που θα προκύψει θα συνταχθεί από
την επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ σε προτάσεις και προδιαγραφές, οι οποίες θα διακοινωθούν
στην Κεντρική Διοίκηση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους
φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται για την αναγέννηση των
πυρόπληκτων περιοχών. Επίσης το αποτέλεσμα της Συνάντησης μπορεί να αποτελέσει πυρήνα
σε μια επιστημονική μεθοδολογία ανασχεδιασμού περιοχών που πλήττονται από ανάλογες
περιβαλλοντικές καταστροφές .
Η ημερίδα οργανώνεται σε τρία μέρη, όπου

Α. Στο πρώτο να γίνουν οι παρουσιάσεις από τους τοπικούς συλλογικούς φορείς (τοπικά
συμβούλια και σύλλογοι),

Β. Σο δεύτερο μέρος θα αφιερωθεί στην ενημέρωση από τους φορείς που συμμετέχουν
στην ανασυγκρότηση του τόπου, για τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται, όπως
και για τα μακροπρόθεσμα σχέδια.

Γ. Στο τρίτο μέρος

θα γίνουν ερωτήσεις και σχόλια από την ομάδα του ΕΜΠ. Θα

ακολουθήσουν σχόλια προβληματισμού και γενική συζήτηση.
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι υπό διαμόρφωση.

