Ýmece Evi

Aralýk'ta 3 Etkinlik

Deðerli dostlar Kýþa girerken kötü haberlerde peþ peþe geliyor. Kurt sisli havayý severmiþ mi
yurdumuzun,dünyamýzýn cennet köþeleri resmen talan ediliyor. Talan edilen bölgelerde yaþayanlar
direnç gösteriyorsa bu sefer en büyük dayanaðýmýz olan yasalarý deðiþtiriyorlar. Yok eðer muhta
ve birkaç yerelden insanla anlaþtýlarsa yasayada gerek kalmadan cennetleri ucuza
kapatýyorlar. Ve bizler ne yazýk ki eleþtirdiðimiz sistemin çarklarýný çevirip payýmýza düþen
kýrýntýlarla &ldquo;kiþisel yaþam mücadelesi&rdquo; verirken yerli ve uluslar arasý þirketler
bürokratlarýmýzla el ele kol kola girerek torunlarýmýzýn, karýncanýn da hakký olan kaynaklarýmý
hoyratça tüketip hepbirlikteyaþadýðýmýz dünyamýza nedenli zarar verdiklerinin farkýnda deðiller
(?!) Þu an gündemimizde olan Zeytin-Zeytinyaðý üretimlerimizin arasýna erteleyemediðimiz 3
toplumsal dayanýþmayý ekledik.Ve her birini sizlere de duyurup katýlýmýnýzý saðlayalým dedik;
*** Cennetler Cenneti Loç Vadisi- Vala Kanyonu-CÝDE,Kastamonu

Küre ve Ilgaz Daðlarýný Duymuþsunuzdur.Ve Rýfat Ilgaz&rsquo;ýn Cidesini&hellip; Karadenizin bu
çok özel bölgesinde Dünyanýn 4. büyük kanyonu var;Vala Kanyonu. Ýþte bu eþsiz kanyonun giriþini
diye bir þirket kiralamýþ,almýþ ve kepçeleri sokmuþ. Kýþýn köyde yaþayan yaþlý insanlarý dinlem
Þehirlerden giden gençleri de Jandarma engelliyor. Dava süreci sürerken Orman Kanunu
baþlamasýn diye onlarda ORYA þirketinin Fýndýklýdaki binasýnýn önünde süresiz oturma eylemi baþ
Köyden teyzelerde gelmiþ. Kaldýrýmda oturulup türkü söyleniyor.simit ve çaylar içiliyor.En çokt
ülkenin her yerinden gelen yaþam savunucularý buralarda buluþup tanýþýp birlikte hayal
kuruyorlar. Yolunuzu on dakikalýðýna bile olsa buraya düþürseniz,bir merhaba deseniz çok mutlu
olurlar. Yalnýz olmadýklarýný bilmeye ihtiyaçlarý var. Belki sizinde &hellip; ???

Tophaneden 200 m sonra solda.Sarý yazmalýlarý görürsünüz. Yaðmur,kar,çamur fark etmez.Onlar sab
09.00 akþam 18.00 orada ORYA Loçtan çýkana kadar nöbetteler. Biz Kazdaðýndan gelip tüm gün
katýldýk. Arada gene geliriz ama LOÇ&rsquo;u þehirde yaþayan sizlere emanet ediyoruz.
*** Kuzguncuk Bostaný-Ýstanbul

Geçen sene Kuzguncukta bir bahçe yapmayý planlamýþtýk. Bu mekan Kuzguncuk Bostanýydý ve þimdi
Vakýflar Genel Müdürlüðü bostanlýðý boþaltýp &ldquo;yap-iþlet-devret&rdquo; modelli bir yapýlaþ
planlýyor. Haliyle Kuzguncuk ayaða kalktý. Ýlk olarak bir imza kampanyasý baþlattýlar.Bu arada
kamuoyu oluþurken peþinden yeni etkinlikler planlýyorlar. Bize düþen koþulsuz desteðimizi
hissetmelerini saðlamak. Sizlerde ilk adým olarak bir imzanýzla desteklediðinizi
gösterebilirsiniz; www.kahramanbostan.org eðer baðlantýda sorun yaþarsanýz bu yoðunluktandýr.
Sonra tekrar deneyin.
*** 12 Aralýk'tan itibaren Allianoi için Ýstanbul'da buluþuyoruz;
SU ÝÇÝN[DE] ALLIANOI ETKÝNLÝKLERÝ
12 Aralýk 2010 Saat 15.00'te Taksim Meydaný Tramvay Duraðýnda yapýlacak miting ile
baþlayacaktýr.
SERGÝ AÇILIÞI ayný gün Saat 18.00'de Mimarlar Odasý'nda yapýldýktan sonra panel, konser,
konferans, belgesel gösterimigibi etkinlikler bir ay boyunca devam edecektir.
Ayrýntýlý bilgi için www.mimarist.org ve www.allianoi.org
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