Θέμα: Ναρκόδρομος Στουρνάρη: SKY radio σήμερα το πρωί - Αρης
Πορτοσάλτε

Κύριε Πρύτανη, και Αντιπρυτάνεις,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχαριστώ τον Άρη Πορτοσάλτε που έφερε, για δεύτερη φορά, το θέμα Στουρνάρη,
αναφέροντας αφενός το δικό μου μήνυμα, αφετέρου σχετικό μήνυμα του σπουδαστή μας
Ηρακλή Παπαθεοδώρου.
Υποσχέθηκε μάλιστα, ‘on air’, ότι θα έρθει να κάνει εκπομπή εντός του συγκροτήματος
Πατησίων. Νομίζω ευπρόσδεκτος
Έθεσε το ζήτημα πολύ ωραία. Αν θέλετε μπορείτε να το ακούσετε στο:
http://www.skai.gr/1003/shows/show/?rshowid=63879
Το θέμα θα το βρείτε αν μεταφέρετε το slider χρόνου περί το 1:48.
Το email του για τα θετικά σας σχόλια είναι: portosalte@skai.gr
Έχω υπόσχεση ότι αύριο το πρωί θα αναλάβει τη σκυτάλη άλλο ραδιόφωνο. Θα σας
ενημερώσω.
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http://www.arch.ntua.gr/forum/index.php?topic=1343.msg6927;topicseen#msg6927
Πριν μερικές μέρες δύο ναρκομανείς επιτέθηκαν σε φοιτήτριά μας και της άρπαξαν το κινητό
μέσα από τα χέρια. Να προσευχόμαστε όλοι να μη συμβεί κάτι χειρότερο, για να μην ακούμε
μετά ‘πέσαμε απ’ τα σύννεφα’, και ‘το μαχαίρι πρέπει να φθάσει στο κόκαλο’...
Η Πρυτανεία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, αλλά αφενός υπάρχουν πράγματα που δεν
μπορεί να κάνει ένας Πρύτανης, αφετέρου όλοι πρέπει να συμβάλουμε. Άλλοι συνάδελφοι
έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα ΜΜΕ, αλλά και στο Κοινοβούλιο από εμένα. Πρέπει να
δραστηριοποιηθούν, και να ενημερώσουν ανοικτά.
Αναμένω να ενεργοποιηθεί το ΔΣ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ, στο οποίο εκπροσωπείται και η Σχολή
μας.
Καλώ τους συναδέλφους Πολύζο και Παπάζογλου, που υπηρετούν σε σημαντικές
κυβερνητικές θέσεις, να τοποθετηθούν με ανοιχτή επιστολή προς την Κυβέρνηση, και να μας
την κοινοποιήσουν για να αναρτηθεί στον κεντρικό ιστότοπο του ΕΜΠ. Ξέρω ότι καταβάλουν
προσπάθειες, αλλά χρειάζεται η δημόσια τοποθέτησή τους για να πάρουμε κι εμείς κουράγιο.
Καλώ τη συνάδελφο Πορτάλιου να ενεργοποιήσει το Δήμο Αθηναίων, εγγράφως, και να
κοινοποιήσει το έγγραφο στο ΕΜΠ να αναρτηθεί στον κεντρικό ιστότοπο του ΕΜΠ.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
Χρειάζονται κι άλλες πιο ‘κινηματικές’ δράσεις, αλλά μέχρι να τελειώσω το βιβλίο δεν μπορώ
να τις προωθήσω. Άλλοι συνάδελφοι όμως μπορούν. Ας το κάνουν.

ΥΓ
Οι δε Πολεοδόμοι μας να προσθέσουν στις αναλύσεις τους δύο σχετικά νέα μέσα
χωροταξικής πολιτικής που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό:

•

Τα πρεζόνια στο κέντρο

•

Τα ΜΑΤ στην Κερατέα.
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