Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαµε καταρχάς να διαφοροποιηθούµε και να
εκφράσουµε την αντίθεση µας στην απόφαση της 29ής Ιουνίου της ∆ιοικούσας Επιτροπής
(∆Ε) του ΤΕΕ Τµήµατος ∆υτικής Κρήτης, σχετικά µε την πρωτοβουλία της διοικήσεως του
Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) να µισθώσει µακροχρόνια για αµιγώς τουριστική χρήση το
κτιριακό συγκρότηµα της πρώην Μεραρχίας Κρητών, το όποιο και αποτελεί περιουσία του
ιδρύµατος. Επιπλέον θα θέλαµε να τοποθετηθούµε σχετικά µε το ζήτηµα καθώς έχει
θορυβήσει και αναστατώσει την τοπική κοινωνία.
Επί της διαδικασίας της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τ∆Κ
Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους µηχανικούς και την τοπική κοινωνία ότι η συζήτηση του
παραπάνω ζητήµατος ήρθε στη διοικούσα εκτός ηµερησίας διατάξεως και ενώ η εισήγηση
του προέδρου για το συγκεκριµένο θέµα είχε προηγηθεί µόλις µερικές ώρες πριν τη
συνεδρίαση. Αυτό µας έφερε προ τετελεσµένων καθώς δεν είχαµε τον απαραίτητο χρόνο να
καταθέσουµε αντιπρόταση. Επιπλέον κανένα επίσηµο έγγραφο ή σχέδιο πρότασης σχετικά
µε την µίσθωση των κτιρίων δεν είχε κοινοποιηθεί στα µέλη της διοικούσας του ΤΕΕ. Η
όποια γνώση του θέµατος υπήρχε µόνο από την επίσηµη ανακοίνωση της διοίκησης του Π.Κ.
(8/6/2017) και την πληθώρα των αντιδράσεων στον τοπικό τύπο από φορείς της πόλης
(Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ∆ηµοτικό Συµβούλιο, Φορείς παλιάς πόλης, Φοιτητές κτλ.).
Επιπλέον σύµφωνα µε την ανακοίνωση της διοίκησης ο ανάδοχος α) δεσµεύει
επιχειρηµατικά το χώρο για 25 χρόνια, β) δίνει αντίτιµο ενοικίασης 8,9 εκ. ευρώ για το
σύνολο του χρόνου ενοικίασης (356.000 ευρώ/έτος), γ) δεσµεύεται να επενδύσει
τουλάχιστον 18 εκ. για την αναστύλωση και αποκατάσταση των κτιρίων, δ) να δηµιουργήσει
ελευθέρους χώρους για το κοινό κ.α. Όµως κανένα επίσηµο έγγραφο-αποδεικτικό (µε
σφραγίδες και υπογραφές) δεν είχε, και δεν έχει ακόµη και µέχρι τώρα, παρουσιαστεί στο
ΤΕΕ ή κάπου αλλού που να αποδεικνύει ότι τα παραπάνω σηµεία αποτελούν όντως
δεσµεύσεις του αναδόχου που είναι ρητά καταγεγραµµένες στην πρόταση που υπέβαλε και
εν τέλει κατακυρώθηκε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητήσαµε τότε την αναβολή της διοικούσας του ΤΕΕ-Τ∆Κ
για την επόµενη εβδοµάδα έτσι ώστε αφενός µεν να ενηµερωθούµε ουσιαστικά , µε στοιχεία,
επί του θέµατος και να γίνει ένας διάλογος για την κίνηση αυτή της διοίκησης του ΠΚ. Το
αίτηµα δεν έγινε αποδεκτό και η εισήγηση, η οποία ήταν ως προς το περιεχόµενο µια
αντιγραφή της ανακοίνωσης της διοίκησης του ΠΚ, τέθηκε προς ψήφιση και υπερψηφίστηκε
από την πλειοψηφία των µελών της ∆.Ε. ∆υστυχώς το ΤΕΕ-Τ∆Κ αντί να λειτουργήσει ως
πραγµατικός τεχνικός σύµβουλος της κοινωνίας και της πολιτείας, αφουγκραζόµενο τις
αγωνίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε την άναρχη τουριστικοποίηση του µοναδικού
ιστορικού δοµηµένου περιβάλλοντος της πόλης µας, έβγαλε µια ανακοίνωση πολύ κατώτερη
των περιστάσεων, η οποία χωρίς κανένα πρόσχηµα υιοθέτει τους ισχυρισµούς της διοίκησης
του ΠΚ µονοµερώς. Σηµειώνουµε για άλλη µια φορά ότι όσο δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία
για τη µίσθωση, τα παραπάνω σηµεία είναι απλά ισχυρισµοί και όχι πραγµατικές δεσµεύσεις
του αναδόχου.
Σχετικά µε τη χρήση των κτιρίων του πολυτεχνείου
Πολλά µπορούν αν ειπωθούν σχετικά µε το αν και κατά πόσο ένας δηµόσιος φορέας µπορεί
να µισθώνει για ιδιωτικού δικαίου χρήση την περιουσία του. Τα συγκριµένα κτίρια όπως
αναφέρεται και σε σχετικές ανακοινώνεις αγοράστηκαν την δεκαετία του 80 από το
Πολυτεχνείο Κρήτης, προφανώς µε δηµόσιο χρήµα. Για το λόγο αυτό και ένα δηµόσιο
πανεπιστήµιο δεν είναι ένας ιδιώτης ο οποίος µπορεί να χρησιµοποίει την περιούσια του

ελεύθερα για επιχειρηµατικές δράσεις, χωρίς να διαβουλεύεται και να συµβουλεύεται κανένα
και κυρίως τους άµεσα επηρεαζόµενους (φοιτητές, τοπική κοινωνία κτλ.) Το αυτοδιοίκητο
των πανεπιστηµίων σε καµία περίπτωση τουλάχιστον θεσµικά, γιατί νοµικά ότι είναι νόµιµο
είναι και ηθικό, δεν µπορεί να δίνει ασυλία στην ενδεχόµενη µονοµερή και ασύδοτη
εκµετάλλευση της περιουσίας του. Επιπλέον η ύπαρξη της Εταιρίας Αξιοποίησης του
Ιδρύµατος και η ανάληψη από αυτή της οικονοµικής διαχείρισης των κτιρίων του, ουδόλως
αφαιρεί από αυτά το δηµόσιο χαρακτήρα τους.
Σε µια απόφαση-τοποθέτηση του ΤΕΕ θα περίµεναν οι συµπολίτες µας και τα µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας να δουν να διατυπώνονται προβληµατισµοί και θέσεις σχετικά µε
ποιον τρόπο εξασφαλίζεται το «κοινό όφελος» µε την µετατροπή του κτιρίου σε πολυτελές
ξενοδοχείο.
Θέσεις σχετικά µε την ανακήρυξη του χώρου ως προστατευόµενο δοµηµένο
περιβάλλον και τις χρήσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα.
Πώς θα εξασφαλιστεί η επέµβαση «να σέβεται το ιστορικό αποτύπωµα και το πολιτιστικό
απόθεµα του κτιρίου»; Με ποιο τρόπο η «εκµισθώτρια εταιρεία θα αποδώσει µε αξιοπιστία
στο κοινωνικό σύνολο ένα σηµαντικό έργο»; Πώς το κοινωνικό σύνολο θα απολαύσει τις
υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου αν δεν πληρώνει αδρά; Εκτός από το προστατευόµενο δικαίωµα
της ιδιοκτησίας, για το οποίο κόπτονται οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν την απόφαση,
σύµφωνα µε το οποίο ο κάθε ιδιοκτήτης µπορεί να κάνει ότι θέλει οπουδήποτε στην παλιά
πόλη, µήπως θα πρέπει να σκεφτούν την επίδραση που θα έχει µια ακόµα τουριστική µονάδα
στην ήδη επιβαρυµένη µε υπέρµετρες τουριστικές χρήσεις παλιά πόλη;
Προφανώς βέβαια και οι ισχυρισµοί ότι µετά από 25 χρόνια θα επιστέψουν τα κτίρια
ανακαινισµένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του είναι
τουλάχιστον αφελείς, αν όχι περιπαικτικοί. Ποιες ανάγκες µπορεί να καλύψει ένα
πανεπιστήµιο µε την χρήση των υποδοµών ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου; ∆εν µπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για αναστρέψιµη επέµβαση στο µνηµείο σε τέτοιας
κλίµακας αλλαγής χρήσης. Να γίνει τι µετά; Βιβλιοθήκη, πολιτιστικός χώρος, συνεδριακό
κέντρο, µουσείο, τι; Και δεν θα χρειάζεται επιπλέον χρήµατα για να αλλάξει η χρήση του;
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το είδος της «αξιοποίησης» ορίζει ες αεί εσαεί
τη χρήση τους ως τουριστικά καταλύµατα, ορίζει δηλαδή ένα τετελεσµένο που θα αποτελεί
για το µνηµείο τη νέα του ταυτότητα. Από ένα σηµείο και µετά ακόµη και το δηµόσιο χώρο
που ίσως έχουν δηµιουργήσει, για να κατευναστούν οι αντιδράσεις, θα τον
επανακαταλάβουν, ενώ οι όποιες υποδοµές αναψυχής προφανώς και δεν θα είναι πια
προσιτές στο κοινό. ∆εν πρόκειται για κακία του επιχειρηµατία, έτσι απλά λειτουργεί η
ελεύθερη αγορά. Χωρίς κανόνες οικιστικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης οι πόροι
λεηλατούνται και όταν εξαντληθούν αφήνουν πίσω κουφάρια να στοιχειώνουν. Τώρα τα
Χανιά είναι εξαιρετικά προβεβληµένος προορισµός. Θα είναι όµως και σε 10 χρόνια από
σήµερα; Έχουν σκεφτεί άραγε οι «ειδήµονες» της «ανάπτυξης» ότι η τουριστική αγορά µε
τους όρους που λειτουργεί σήµερα είναι ευµετάβλητη και τι θα συµβεί εάν υπάρξει πτώση
στη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος;
Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις και προβληµατισµοί καταδεικνύουν ότι µια σοβαρή
προσπάθεια πραγµατικής αξιοποίησης των συγκριµένων κτιρίων καταρχήν απαιτεί την πλήρη
δηµοσιοποίηση του ζητήµατος. Την εµπλοκή όλων των σχετικών επιστηµονικών και
κοινωνικών φορέων σε µια διαδικασία συνδιαµόρφωσης. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις
προτάσεις και τις ανάγκες της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Να διαφυλάσσει το δηµόσιο
χαρακτήρα των ανοικτών χώρων και την προσβασιµότητα σε όλους τους φορολογούµενους
πολίτες. Αλήθεια η διοίκηση µπήκε στη διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο; Ούτε µια µακέτα,

ούτε ένα σκίτσο από ένα ίδρυµα που φιλοξενεί µια από τις καλύτερες αρχιτεκτονικές σχολές
της Ευρώπης.
Το ζήτηµα της υποχρηµατοδότησης
Το επιχείρηµα της υποχρηµατοδότησης αν και έχει βάσει εντούτοις δεν είναι ικανό από µόνο
του υποστηρίξει την απόφαση της διοίκησης. Σίγουρα τα πανεπιστήµια έχουν διαλυθεί
κυριολεκτικά από αντικοινωνικές περικοπές όλων των µνηµονιακών κυβερνήσεων, ειδικά
από 2013 και µετά. Το ΠΚ ως περιφερειακό ίδρυµα έχει νιώσει πολύ έντονα την πολιτική της
δραµατικής συρρίκνωσης της κρατικής χρηµατοδότησης. Συνάδελφοι δουλεύουν πολύ
σκληρά µε πενιχρές αποδοχές είτε στο ερευνητικό είτε στο εκπαιδευτικό κοµµάτι. Οι ανάγκες
που καλύπτουν είναι τόσο ζωτικής σηµασίας, που εάν µια µέρα γινόταν κάτι και οι µισοί
ερευνητές-συµβασιούχοι έβρισκαν µια καλύτερη δουλειά και έφευγαν, η εκπαιδευτική και
ερευνητική διαδικασία θα κατέρρεε σε πολλούς τοµείς.
Παρόλα αυτά φαίνεται να µην εξετάστηκε και να µην διεκδικήθηκε από την διοίκηση η
εύρεση χρηµατοδότησης τουλάχιστον για την µερική αποκατάσταση/υποστήριξη των
κτιρίων. Επιπλέον στην ανακοίνωση της δεν αναφέρει πουθενά πως τα έσοδα από τη
µίσθωση θα ενταχθούν στον προϋπολογισµό του ιδρύµατος και τι ποσό αυτών θα πάει για να
πληρώνονται αξιοπρεπώς µε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης οι δεκάδες συµβασιούχοι
διδάσκοντες και ερευνητές που έχουν καταντήσει σε πολλές περιπτώσεις να δουλεύουν
εθελοντικά και ουσιαστικά να είναι αυτοί που κρατάνε όρθιο το ίδρυµα. Άρα το επιχείρηµα
ότι θα λυθεί το πρόβληµα της υποχρηµατοδότησης του Πολυτεχνείου µε την ενοικίαση των
κτιρίων προς το παρόν είναι ακόµη αίολο.
Τέλος, είναι γεγονός ότι το µοντέλο της «αξιοποίησης» µε µορφή µακροχρόνιας µίσθωσης
των περιουσιακών στοιχείων των πανεπιστηµίων είναι προ των πυλών να θεσµοθετηθεί και
νοµικά µε το νέο νόµο για την παιδεία. Η κυβέρνηση είναι πρωτεργάτης σε αυτή την
κατάσταση και ενδεχοµένως να ενθαρρύνει ακόµη και πιο τολµηρές επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες εντός των πανεπιστηµίων. Η λογική λέει ότι αφού χρεοκοπήσαµε το κράτος
και δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε τις δοµές εκπαίδευσης σιγά-σιγά να αρχίζει να
εµπεδώνεται η ιδέα ότι πρέπει να βρεθούν οι πόροι κυρίως από παροχή υπηρεσιών σε
τρίτους. Αλήθεια πως θα φαινόταν στο ΤΕΕ και σε εκείνους που προκρίνουν την λύση της
άκρατης ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων πόρων, η ιδέα ή η εικόνα ενός κολεγίου µε σχολές
ηλεκτρονικών και πολιτικών µηχανικών, το όποιο αντί να αναπτύξει τις δικές του
εγκαταστάσεις θα νοίκιαζε τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου και το ίδρυµα επειδή δεν θα είχε
χρήµατα για αναλώσιµα και µισθούς θα αναγκαζόταν τα «αξιοποιήσει»;
Για την κατάληψη του διοικητηρίου της πρώην Μεραρχίας Κρητών και την
συλλογικότητα Rosa Nera
Είτε συµφωνεί, είτε διαφωνεί κανείς η Rosa Nera έχει ισχυρή πολιτική και κοινωνική
παρουσία στην πόλη εδώ και 14 χρόνια. Ένα κτίριο που ήταν ετοιµόρροπο και παραιτηµένο,
ξεχασµένο από πολυτεχνείο και δήµο, το πήρε µια οµάδα ανθρώπων, και µε όλες τις
διαφωνίες που µπορείς να έχεις µαζί τους, του έδωσε ζωή. Έδωσε στέγη και φαΐ δε δεκάδες
ανθρώπους φτωχούς, κινήσεις που στα ανεπτυγµένα ευρωπαϊκά κράτη του Βορρά τα κάνουν
οι δήµοι και η πολιτεία. Εάν δεν ήταν αυτοί σήµερα τα κτίρια θα είχαν πολλαπλές βλάβες,
βλέπε παλιό ΙΚΑ στη Νεάρχου και Σφακιανάκη, βίλα Σβάρτς και βίλα Πολογιώργη οι ανοικτοί
χώροι τους ενδεχοµένως θα είχαν καταπατηθεί, όπως έχει γίνει µε τόσους άλλους ανοικτούς
και δηµόσιους χώρους, ενώ στη χειρότερη περίπτωση ενδέχεται να είχαν µετατραπεί σε
χώρους χρήσης ουσιών και εκµετάλλευσης συν-ανθρώπων µας που η «καθωσπρέπει»
κοινωνία έχει περιθωριοποιήσει. ∆εν είναι δυνατό η όποια λύση ή θέση σχετικά µε τη χρήση
των κτιρίων να ενέχει τη βίαιη εκκένωση του χώρου από τις δυνάµεις καταστολής. Ιδιαίτερα
δε όταν αυτή η χρήση δεν χαρακτηρίζεται από την συνεισφορά στην εκπαίδευση και τον

πολιτισµό. Εδώ πρέπει βέβαια να τονιστεί και εκκωφαντική απουσία των εκπροσώπων της
«αριστερής» κυβέρνησης και η προκλητική απροθυµία τους να πάρουν θέση δηµόσια. Όσον
αφορά τη συντηρητική αντιπολίτευση αν και της αναγνωρίζεται η ιδεολογική συνέπεια στην
αντίδρασης της, καθώς η φιλο-κατασταλτική ρητορική της και ο «σεριφισµός» είναι καθόλα
παρόν παρούσα σε σχέση µε την αντιµετώπιση των χώρων καταλήψεων, η υποκρισία της
περισσεύει καθώς για άλλου είδους «καταλήψεις» αιγιαλών και δηµοσίων χώρων δεν λέει
τίποτα. Επίσης κόπτεται για τη νοµιµότητα µιας κατάληψης, αλλά δε κόπτεται για ζητήµατα
νοµιµότητας που προκύπτουν από τουριστικά φορολογικά άβατα όπου η φοροδιαφυγή πάει
σύννεφο.
Εν κατακλείδι…
∆υστυχώς η απόφαση της ∆.Ε. δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης και εκθέτει τους
Χανιώτες µηχανικούς. Το ΤΕΕ ως «επίσηµος τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας» θα πρέπει
να σκύψει σοβαρά στο θέµα και να µελετήσει σε βάθος την δραµατική αλλαγή των χρήσεων
των κτιρίων στην παλιά πόλη από κατοικίες σε τουριστικές µονάδες. Θα πρέπει να βρεθεί
λύση, για να µην καταλήξουµε να έχουµε µια µονοχρηστική και άρα νεκρή πόλη. Πόσο
µάλλον όταν πρόκειται για µνηµεία, που έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στον πολιτισµό και
την ιστορία αυτού του τόπου. ∆εν µπορεί στο όνοµα της τουριστικής εκµετάλλευσης, των
αγορών και του νεοφιλελευθερισµού όλα να γίνονται ξενοδοχεία, γιατί σε λίγο θα γίνουν
ξενοδοχεία ο Φιρκάς και τα Νεώρια.
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