Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στη δράση μας "Ο
Ιλισσός ως Δρόμος". Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη μέχρι και το τέλος
Ιουλίου και αφορά στην δημιουργία στοιχείων σήμανσης με κατασκευές από
ωμοπλίνθους κατά μήκος των οδών που έχουν καλύψει τον υπογειοποιημένο
ποταμό Ιλισσό και συγκεκριμένα τις οδούς Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως
Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Καλλιρόης, σε επιλεγμένα σημεία των
πεζοδρομίων και παράπλευρων πλατειών. Στόχος είναι η δημιουργία
εφήμερων αστικών τοπόσημων μέσω των οποίων θα επισημαίνεται στο κοινό
η ύπαρξη του ποταμού. Βασικό δομικό στοιχείο των σημάνσεων είναι οι
ωμόπλινθοι με ενσωματομένους σπόρους που έχουν συλλεχθεί από τις όχθες
και την λεκάνη απορροής του ποταμού Ιλισσού στον Υμηττό. Η κάθε μονάδα
θα φέρει σημάδι από σφραγίδα σχηματίζοντας το όνομα "Ιλισσός".
Η δομική μονάδα από πηλό και άχυρα συνιστά μια πρόταση με οικολογικό
πρόσημο και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον
δημόσιο χώρο και πρωτίστως κάνει συμβολική αναφορά στο ποτάμι,
παραπέμποντας άμεσα στις κατασκευές που θα έβρισκε κανείς σε έναν τέτοιο
χώρο στο παρελθόν. Εντός του αρχικού μείγματος χώματος και άλλων
στοιχείων θα τοποθετηθούν και σπόροι της χλωρίδας των ρεμάτων της
Αττικής που θα συλλεχθούν από τις όχθες και την λεκάνη απορροής του
ποταμού Ιλισσού στον Υμηττό με την καθοδήγηση ειδικού βοτανικού
επιστήμονα. Με τις βροχές του φθινοπώρου οι σπόροι που θα βρίσκονται
μέσα στους πλίνθους θα αρχίσουν να βλασταίνουν και οι κατασκευές σιγά
σιγά να αποσυντίθενται. Θα μετατραπούν σταδιακά σε μεγάλες φυσικές
κηπευτικές συνθέσεις που θα εμπλουτίσουν την βιοποικιλότητα του τόπου με
αυτοφυή είδη φυτών τα οποία έχουν εκλείψει από τα συγκεκριμένα σημεία. Οι
κατασκευές στην πορεία του Ιλισσού θα τοποθετηθούν πάνω σε χώμα με
σκοπό την σταδιακή τους αποσύνθεση με τρόπο φυσικό και την ενσωμάτωση
τους στο φυσικό περιβάλλον. Η κατασκευή και συναρμολόγηση των τούβλων
θα γίνει με την λογική υπαίθριων εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού στα
οποία θα προσκληθούν ενδιαφερόμενοι κάτοικοι.
Τα σημεία παρέμβασης είναι σε τόπους με ιδιαίτερη σημασία για το
πολιτισμικό τοπίο του Ιλισσού ποταμού σε σχέση με την ανθρωπογενή
αλλά και περιβαλλοντική αφήγηση των περιοχών που
διατρέχει. Φαίνονται στον ακόλουθο χάρτη.

Πρόγραμμα Δράσεων
1η εβδομάδα: 8-12/7/2019 Εργαστήριο Κατασκευής Ωμοπλίνθων με
ενσωματωμένους σπόρους
Στον φιλόξενο κήπο της ΑΣΚΤ υλοποιείται έως και την Παρασκευή 12/7, το
Εργαστήριο Κατασκευής Ωμοπλίνθων με ενσωματωμένους σπόρους. Στο
εργαστήριο αυτό παράγουμε ωμοπλίνθους με τους οποίους θα
κατασκευάσουμε στη συνέχεια στοιχεία αστικού εξοπλισμού κατά μήκος της
υπογειοποιημένης κοίτης του ποταμού Ιλισσού στο πλαίσιο του έργου «Ο
ποταμός Ιλισσός ως Δρόμος».

Το εργαστήριο θα ξεκινάει κάθε μέρα στις 8 το πρωί και θα τελειώνει στις 5 το
απόγευμα. Φορέστε ρούχα που θα μπορούν να λερωθούν (αν και όχι με
μόνιμους λεκέδες) και καπέλο και φέρτε τα γάντια σας!
2η και 3η εβδομάδα: 15-26/7/2019
Kατασκευή και συναρμολόγηση των τούβλων με υπαίθρια εργαστήρια
συμμετοχικού σχεδιασμού στα οποία θα προσκληθούν ενδιαφερόμενοι
κάτοικοι.
Η σελίδα μας στο facebook για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ή να μας
στείλετε μηνύματα
Εδώ θα βρείτε υλικό και φωτογραφίες από τις προηγούμενες ημέρες:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6907780851, 6937313215
Η Ομάδα του “Ιλισσού ως Δρόμου” αποτελείται από τους Μαρία Γρυπάρη,
Δημήτρη Ζούπα, Αναστασία Νουκάκη, Γιώργη Νουκάκη, Βασίλη
Φιλιππακόπουλο, Χαρίκλεια Χάρη.
Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες είναι ο Θοδωρής Μαρίνης, ο Γιάννης
Νικολάου, η Μαρία Πάντα και η Γεωργία Φοίτου.
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά του τον Πάνο Χαραλάμπους.
Ευχαριστούμε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για τη φιλοξενία των
εργαστηρίων.
Με την υποστήριξη των Μικρογεωγραφιών και του Ινστιτούτου των
Ελληνικών Μύλων.
«Η δράση είναι μέρος του πιλοτικού προγράμματος ΠΟΛΗ2 που υλοποιείται
από τοThis is Athens του δήμου Αθηναίων»
#thisisathens #polistotetragono #CityofAthens #loveAthens
#microgeographies #ινστιτούτοελληνικώνμύλων

