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Εκλογές στον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
Στους τέσσερις μήνες που μεσολάβησαν από το τελευταίο Εκτός Σχεδίου και ενώ βαδίζουμε προς τις
εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ η ανασυγκρότηση του Νέου Κινήματος έχει προχωρήσει σημαντικά. Το κύριο βάρος
της δουλειάς το έχουν σήμερα επωμισθεί οι νεώτεροι συνάδελφοι. Το φύλλο 26 μαζί με το παρόν φύλλο 27
περιέχουν ξαναδουλεμένες και προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα μερικές από τις πιο βασικές θέσεις μας εν
όψει των εκλογών του Συλλόγου που θα γίνουν την Κυριακή 14/12/2014 στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα
και σε διάφορα εκλογικά τμήματα στην υπόλοιπη χώρα.
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων θα επιδιώξει να ανακτήσει την έδρα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που έχασε το
2011, ώστε να εκφράσει από καλύτερες θέσεις τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις αλλά και το πνεύμα της
συμπόρευσης στους αγώνες των αρχιτεκτόνων που θέλουν να ζούν από τη δουλειά τους. Επίσης για να
αγωνιστεί και μέσα από τον Σύλλογο για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος, του
δικαιώματος στη δουλειά και του δικαιώματος στην αρχιτεκτονική τόσο των αρχιτεκτόνων όσο και του
πληθυσμού της χώρας μας.
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Μπορούμε;
Είναι πολλά χρόνια που ο Σύλλογος έχει ενσωματωθεί σ' αυτό που λέμε κυβερνητικό συνδικαλισμό,
που οι πλειοψηφίες των Διοικητικών Συμβουλίων του τον έχουν μετατρέψει σε θεραπαινίδα των υπουργείων
των διαδοχικών κυβερνήσεων αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εδώ και χρόνια τα ΔΣ “διαφωνούν” με τα
καταστροφικά μέτρα των κυβερνήσεων, διαμαρτύρονται, αλλά ποτέ δεν καταγγέλλουν, ούτε οργανώνουν την
οποιαδήποτε αντίσταση.
Μέσω της πολιτικής των ΔΣ ο Σύλλογος ως επιστημονικός φορέας παρέδωσε τα ιερά και τα όσια του
κλάδου: Παρακολούθησε με απάθεια, αν όχι με κρυφή ελπίδα για “δουλειές”, τη fast truck απώλεια του
δημόσιου χώρου, της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Έφτασε να
υπηρετήσει ακόμα και τους πολύπλευρα καταστροφικούς ολυμπιακούς αγώνες, έκανε πλάτες στην ανέγερση
του τραγικού μουσείου της Ακρόπολης, το ίδιο και στην “Πανεπιστημίου”. “Αντέδρασε” κλαψουρίζοντας στην
καταστροφή της επαγγελματικής και επιστημονικής υπόστασης των αρχιτεκτόνων. Προσέφερε υπηρεσία στο
συμμετοχικό “ξεκάρφωμα” των κυβερνήσεων μέσα από συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές, που, παρά την
προσχηματική υπόστασή τους, φαίνεται ότι κάτι προσθέτουν στο status των εκπροσώπων που τις
αποτελούν. Έχασε αδιαμαρτύρητα όλες τις θεσμοθετημένες εκπροσωπήσεις των αρχιτεκτόνων, που είχαν
κερδηθεί και κατοχυρωθεί με διεκδικήσεις δεκαετιών. Όμως από παλιότερα, αλλά ακόμα και κατά τα τελευταία
χρόνια του προαναγγελθέντος ευρωαμερικανικού μνημονίου, λίγοι διαπλεκόμενοι ή παρατρεχάμενοι των
μεγάλων συμφερόντων κάνουν χρυσές δουλειές, την ώρα που ο κλάδος συντρίβεται.
Η αποδόμηση αυτού που ξέραμε ως «αστική δημοκρατία» συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλα
τα επίπεδα. Οι κυβερνήσεις θα παραδώσουν κατεστραμμένη και “καταχρεωμένη” χώρα και οι διοικήσεις του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατεστραμμένο και καταχρεωμένο Σύλλογο. Οι κυβερνήσεις κουρελιάζουν το Σύνταγμα της
χώρας και οι διοικήσεις το καταστατικό του Συλλόγου. Ο πρωθυπουργός εξαφανίζεται από τις συνεδριάσεις
της Βουλής και η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου από τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας.
Πάρτε μέρος στις εκλογές!
Καταψηφίστε τους!
Σας καλούμε να ενισχύσετε την παρουσία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων στην Αντιπροσωπεία
του Συλλόγου και στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής, παίρνοντας υπ' όψιν ό,τι έχει προσφέρει και ό,τι έχει
αποτρέψει (ή έχει προσπαθήσει να αποτρέψει).
Σας καλούμε μετά τις εκλογές να πάρετε μέρος στη δουλειά του Συλλόγου και όσοι συμφωνείτε πιο
πολύ μαζί μας να βοηθήσετε στην προετοιμασία της στα πλαίσια των διαδικασιών του Νέου Κινήματος (βλ.
www.neokinima.gr)
Τίποτα δεν μπορεί πραγματικά να αλλάξει αν δε νικηθεί ο πολύμορφος κυβερνητικός συνδικαλισμός,
αν δεν αναγεννηθούν οι μαζικοί φορείς, άρα και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, αν δεν ξαναμπεί στη ζωή τους ο
πολιτικός προβληματισμός και η συντονισμένη αντίσταση στον σαπισμένο εγχώριο και διεθνή καπιταλισμό.
Σ' αυτό τον αγώνα ο καθείς και τα όπλα του!
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Τι Σύλλογο θέλουμε
Μέσα στα πλαίσια της γενικευμένης κρίσης και ανεργίας σε όλη τη χώρα και στον κλάδο των
μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων μπορεί αλλά και πρέπει να αποκτήσει ένα νέο
ρόλο. Πρέπει να ξαναγίνει ο Σύλλογος που ήταν στο απώτερο παρελθόν, ένας συμπαγής φορέας που θα
στηρίζεται στα μέλη του και θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανιδιοτελώς στον κλάδο και την
αρχιτεκτονική, σε αντίθεση με αυτό που είναι σήμερα. Με την τεράστια ανεργία αλλά και τη διαγραφή πολλών
συναδέλφων από το ΤΕΕ ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων πρέπει να είναι ο βασικός κοινός τόπος των
αρχιτεκτόνων της χώρας. Είναι λοιπόν απαίτηση των καιρών ο Σύλλογος να αλλάξει κατεύθυνση και να
εκφράσει τους αρχιτέκτονες που θέλουν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους, που είναι και η
συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων. Ένας τέτοιος αναγεννημένος ΣΑΔΑΣ οφείλει να ξεφύγει από τον
εναγκαλισμό των συμφερόντων, να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα των συναδέλφων και να
δραστηριοποιηθεί για τα καυτά προβλήματά τους αλλά και της χώρας.
Τα επτά στοιχειώδη βήματα για τον επαναπροσανατολισμό και την αναγέννηση του Συλλόγου:
1. Ενασχόληση του Συλλόγου με τα καυτά προβλήματα των συναδέλφων
Συνεχής και δυναμική δράση γύρω από τα καυτά προβλήματά μας. ΤΣΜΕΔΕ - φορολογία - πιστοποιήσεις
- ανεργία και ισοπέδωση των αμοιβών στα ελάχιστα έργα, που ακόμα υπάρχουν, ένας συνδυασμός που μας
πετάει έξω από το επάγγελμα και οδηγεί πολλούς να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
πρέπει να έχει τα παραπάνω σε απόλυτη προτεραιότητα σε καθημερινή βάση καλώντας συνεχώς τους
συναδέλφους σε κινητοποίηση και συμμετοχή.
2.

Σταθερή παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες για την ανάκτηση των χαμένων δικαιωμάτων

Ο Σύλλογος πρέπει να είναι σε διαρκή διάλογο με τα κινήματα των εργαζομένων, που αγωνίζονται για τα
χαμένα (προσωρινά) δικαιώματά τους, με συνεχή παρουσία και συμμετοχή. Οφείλει να καλεί και να
συνδράμει στους κοινωνικούς αγώνες για τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων, κομμάτι των οποίων είναι
και οι αρχιτέκτονες.
3.

Δυναμικές παρεμβάσεις για την αποτροπή της καταλήστευσης της δημόσιας περιουσίας

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων οφείλει (και είναι ντροπή για τον κλάδο που δεν το έχει κάνει ακόμα) να
παρεμβαίνει ακατάπαυστα στα τεκταινόμενα γύρω από το μεγάλο ξεπούλημα της δημόσιας, λαϊκής,
περιουσίας της χώρας στη μαύρη τρύπα του ΤΑΙΠΕΔ με την πρόφαση του χρέους.
4. Ανάδειξη των ζητημάτων της αρχιτεκτονικής, της πόλης, των ελεύθερων χώρων και του
φυσικού περιβάλλοντος
Με δικαιολογία και πρόφαση την κρίση έχει οξυνθεί η επίθεση στην πόλη, στην αρχιτεκτονική και το
δημόσιο χώρο. Η λογική «όποιος έχει τα λεφτά αποφασίζει», όπως την είδαμε στο Ελληνικό, στο
«διαγωνισμό» για την Πανεπιστημίου, στις Σκουριές, συμπληρώνει τη μέθοδο των fast track, αποτελώντας
τη νέα μορφή λεηλασίας των δημόσιων χώρων, της πόλης και του φυσικού περιβάλλοντος από τα μεγάλα
συμφέροντα. Το αίτημα επίσης των αρχιτεκτόνων για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς φαίνεται
να έχει ξεχαστεί και να φαντάζει μικρή απώλεια μπροστά στη γενικευμένη καταστροφή. Στις παραπάνω
συνθήκες πρέπει ο Σύλλογος να βγει μαχητικός και να διεκδικήσει ποιότητα στην πόλη και στην
αρχιτεκτονική, να υπερασπιστεί τους δημόσιους χώρους και την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ο Σύλλογος
πρέπει να δουλέψει εντατικά για το δικαίωμα των εργαζομένων στην πόλη τους, αναζητώντας επαφή και
διάλογο με την κοινωνία.
5.

Προβολή της αρχιτεκτονικής

Είναι εκ των ων ουκ άνευ η συνεχής απαίτηση του Συλλόγου για διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών,
με όρους αναθεωρημένους και σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA. Ο Σύλλογος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα
κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτική η προκήρυξη διαγωνισμών και να καταγγέλλει κάθε
περίπτωση παραβίασης τους. Να μονιμοποιηθεί η έκθεση υλοποιημένου έργου και να επεκταθεί σε όλη τη
χώρα. Επίσης να πάρει και την εναλλακτική μορφή έκθεσης αρχιτεκτονικών ιδεών βάσει διαφορετικών
θεμάτων, για τους συναδέλφους που δεν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κάποιο έργο.
6.

Αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση του 5ετούς κύκλου σπουδών των αρχιτεκτόνων από οργανωμένα
ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και μόνον. Επαφή με τα Πολυτεχνεία της χώρας τόσο για την
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προώθηση της παραπάνω θέσης όσο και για την ουσιαστική αξιοποίηση της πείρας των επαγγελματιών
συναδέλφων στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων. Ενημέρωση των συναδέλφων από το Σύλλογο για όλες τις
εξελίξεις σχετικά με τα παραπάνω και κινητοποίηση για δράση.
7.

Συγκέντρωση των συναδέλφων στο Σύλλογο

Βασικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι να ανοιχτεί ο Σύλλογος στους συναδέλφους, να τους καλέσει σε
συμμετοχή και δράση, αφού ο Σύλλογος χωρίς ενεργά μέλη είναι ένα κέλυφος χωρίς ζωή. Κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να γίνει μόνο με ανακοινώσεις και e-mail. Πρέπει να γίνει μια οργανωμένη και συστηματική καμπάνια
στους συναδέλφους, με προσωπική επαφή άτομο το άτομο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες
δραστηριοποίησης των συναδέλφων μέσα από επιτροπές στον Σύλλογο, που θα είναι οργανωμένες ανά
αντικείμενο διεκδίκησης. Απαραίτητη κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η μονιμοποίηση της
διοργάνωσης εκδηλώσεων υποδοχής των νέων συναδέλφων από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συντονισμένες με τις
αποφοιτήσεις.
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Ο Σύλλογος σε χρεοκοπία
Οι υποχρεώσεις του Συλλόγου προς το προσωπικό της γραμματείας του ένα μήνα πριν τις εκλογές ήταν οι
εξής:
Προς τις δύο υπαλλήλους που έχουν απολυθεί από το 2013 περίπου 10.000€.
Προς τις δύο υπαλλήλους που παρέμειναν περίπου 16.000€, που σημαίνει καθυστέρηση καταβολής
δεδουλευμένων πάνω από 8 μηνών.
Σύνολο: 26.000€.
Υπάρχουν βεβαίως και άλλες υποχρεώσεις που καθυστερούν, όμως οι υποχρεώσεις προς τις
εργαζόμενες έχουν και μια ηθική διάσταση. Η ασυνέπεια του Συλλόγου απέναντι στις εργαζόμενες
προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια των αρχιτεκτόνων. Τουλάχιστο για τις παρατάξεις της “αριστεράς” το
ζήτημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όχι βεβαίως μόνο των αρχιτεκτόνων, αλλά ακόμα πιο πολύ του
προσωπικού του Συλλόγου, πρέπει να θεωρείται κορυφαίο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Το πόσο σοβαρό ήταν το οικονομικό πρόβλημα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είχε φανεί από τις αρχές του 2013.
Τα μνημονιακά μέτρα ήταν αυτονόητο ότι θα περιόριζαν τα οικονομικά του ΤΕΕ και θα δυσκόλευαν πολύ τις
δυνατότητές του να χρηματοδοτεί τις διοικήσεις των κλαδικών συλλόγων εξασφαλίζοντας την οικονομική
στήριξή τους ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι των μελών τους. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, αν και δεν
είχε εκπρόσωπο στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, εξέπεμψε σήμα κινδύνου: Την 6η Φεβρουαρίου του 2013 με
5σέλιδη εισήγησή του προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προέβλεψε το αδιέξοδο, είπε τη γνώμη του για τις αιτίες
και πρότεινε λύσεις σε συνδυασμό με πρόταση αναπροσανατολισμού του Συλλόγου (βλ. www.neokinima.gr).
Η μικροπολιτική αναμονή αποτυχίας της διοίκησης, με την οποία είμαστε στην αντίπερα όχθη, είναι πολύ
μακριά από τις δικές μας αρχές, πόσω μάλλον αφού η κατάσταση είχε επιπτώσεις στις εργαζόμενες της
γραμματείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και για τον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, που αποτελεί
ιδιοκτησία του Συλλόγου. Ανάλογη πολυσέλιδη εισήγηση υποβάλαμε στο 4ο θέμα, περί αναπροσαρμογής
προϋπολογισμού, της Η.Δ.της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 29ης Ιουνίου του 2013 με πολύ
λεπτομερείς προτάσεις (βλ. Πρακτικά της Αντιπροσωπείας www.sada-pea.gr).
Η διοίκηση του Συλλόγου δεν ακολούθησε απλώς την πεπατημένη, αλλά “αναπροσάρμοσε” τον
προϋπολογισμό προϋπολογίζοντας έσοδα 170.000€ από συνδρομές για το διάστημα Ιούνιος 2013-Ιούνιος
2014. Το πόσο πλασματική ήταν η πρόβλεψη φαίνεται από το ότι πριν την “αναπροσαρμογή” το κονδύλι ήταν
20.000€ όχι για 12 αλλά για 28 μήνες! Τέλος στο σύνολο της τριετίας με πραγματική υπερπροσπάθεια από
όλες τις πλευρές εισπράχθηκαν 88.000€! Φυσικό αποτέλεσμα ήταν το σημερινό οικονομικό ναυάγιο.
Δεν έφταναν όλα αυτά!
Στην Αντιπροσωπεία της 11.10.2014 με πρόταση των παρατάξεων ΑΚΕΑ, Πανεπιστημονική και
Συσπείρωση εν όψει των εκλογών ψηφίστηκε μείωση της ετήσιας συνδρομής σε 5,00€(!), 2,50€ για τους
νέους και 1,25€ για όσους συναδέλφους δηλώνουν οικονομική αδυναμία. Το ωραίο είναι ότι η απόφαση του
ΔΣ που είχε εγκριθεί την παραμονή της Αντιπροσωπείας κατά πλειοψηφία, υποστηριγμένη από τις τρεις
παραπάνω παρατάξεις, οι οποίες άλλαξαν θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίχθηκε στην
Αντιπροσωπεία αποκλειστικά από το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, που, όπως είπαμε, δεν εκπροσωπείται στο
ΔΣ! Η απόφαση αυτή προέβλεπε ότι, για να θεωρείται ένα μέλος ταμειακώς εντάξει, είχε υποχρέωση
καταβολής τουλάχιστο μιας ετήσιας συνδρομής 20,00€, 10,00€ για του νέους και 5,00€ για όσους δηλώνουν
αδυναμία. Η είσπραξη των υπόλοιπων οφειλόμενων παρέμενε σε αναστολή, όμως, όπως γίνεται πάντα στις
εκλογές, αρκετοί συνάδελφοι θα πλήρωναν όλες τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές ή έστω ορισμένες από
αυτές προς 20,00€ ή 10,00€ για κάθε έτος.
Στην ίδια Αντιπροσωπεία απορρίφθηκε η πρόταση των ίδιων τριών παρατάξεων να επιστραφούν
στους ανεξάρτητους περιφερειακούς συλλόγους οι συνδρομές, που θα καταβληθούν με την ευκαιρία των
εκλογών, των μελών τους που είναι και μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το απαράδεκτο αυτό μέτρο επιστροφής των
παραπάνω μικροποσών, αντί αυτά να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Συλλόγου,
ξαναμπήκε στο επόμενο ΔΣ από το παράθυρο αντιδεοντολογικά και αντικαταστατικά! (βλ. σχετικό έγγραφο
του προέδρου της Αντιπροσωπείας προς τα μέλη του ΔΣ, www.neokinima.gr)
Αυτές οι προτάσεις είναι φανερό ότι έχουν γίνει κάτω από την επίδραση της αγωνίας να
προσελκυσθούν ψηφοφόροι, αδιαφορώντας για την ουσιαστική συμμετοχή, χωρίς τη συνεκτίμηση της
αγωνίας για την επιβίωση του Συλλόγου ούτε καν του προσωπικού της γραμματείας του. Δεν ξέρουμε αν
υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος σύλλογος, οποιουδήποτε είδους, που η ετήσια συνδρομή του να περιορίζεται
στα 5 ευρώ, όμως για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων μια συνδρομή που ισοδυναμεί με 4 εισιτήρια λεωφορείου το
χρόνο είναι από μόνη της δυσφημιστική, δείχνει ποια ήταν η εκτίμηση της πλειοψηφίας της Αντιπροσωπείας
για την αξία του Συλλόγου.
Να μην το αφήσουμε να συνεχιστεί !
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Τι έκανε το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, παρόλη τη δυσκολία που προέκυψε από το ότι δεν είχε εκπρόσωπο στο ΔΣ
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παρά μόνο στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής, δεν έλειψε από τις διεργασίες του Συλλόγου, αλλά
και του κλάδου γενικότερα. Η δράση του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων συγκεκριμένα :
I. Αντιπροσωπεία
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων συμμετείχε με εισηγήσεις και ψηφίσματα σε όλες τις Αντιπροσωπείες του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ την περίοδο 2011-2014, παρεμβαίνοντας στα βασικά θέματα που τις απασχόλησαν, άλλες
φορές χωριστά ως παράταξη και άλλες φορές σε συντονισμό με την ΑΚΕΑ ή την Συσπείρωση Αριστερών
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΑ) ή και τις δύο μαζί. Εστίασε την προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα και τοποθετήθηκε με
εισηγήσεις ή στήριξε εισηγήσεις των δύο άλλων παρατάξεων στα εξής θέματα :
•
«Επιπτώσεις στο επάγγελμα από τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία» (ΑΚΕΑ, Νέο Κίνημα
Αρχιτεκτόνων, ΣΑΑ, Αντιπροσωπεία 07-07-12)
•
«Κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και γενικότερη απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων των αρχιτεκτόνων» (ΑΚΕΑ, Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, ΣΑΑ, Αντιπροσωπεία 07-07-12)
•
«Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας σε σχέση με καταστατικά ζητήματα
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (από τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, που είναι μέλος του Νέου Κινήματος
Αρχιτεκτόνων, Αντιπροσωπεία 29-6-2013)
• Εισήγηση για τα οικονομικά του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, Αντιπροσωπεία 29-62013)
•
«Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών» (ΣΑΑ, Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, Αντιπροσωπεία 29-62013)
Επιπλέον το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων:
• πρότεινε ή υποστήριξε αποφάσεις και ψηφίσματα για θέματα του χώρου και της αρχιτεκτονικής
όπως τα εξής: «Ελληνικό», «απόρριψη ανάμειξης του ΣΑΔΑΣ στη διενέργεια αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών από ιδιώτες με αντικείμενο το δημόσιο χώρο, όπως η περίπτωση της οδού
Πανεπιστημίου» και να κηρυχθεί διατηρητέα η κατοικία στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής έργο του
Ηλία Παπαγιαννόπουλου»
• υποστήριξε εισηγήσεις και ψηφίσματα για εργασιακά και επαγγελματικά θέματα που κατά καιρούς
κατατέθηκαν από την ΑΚΕΑ και την Πανεπιστημονική.
Σχετικά με την προεδρεία της Αντιπροσωπείας, η εκλογή του προέδρου Χρήστου Σελιανίτη προέκυψε
έπειτα από πρόταση και στήριξη των τριών παρατάξεων, της ΣΑA, της ΑΚΕΑ και του Νέου Κινήματος
Αρχιτεκτόνων. Η συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη του προεδρείου (Α. Γιαννικουρής και Ι. Σέμψης) ήταν
θετική και αποτελεσματική. Η άσκηση της προεδρείας της Αντιπροσωπείας και ο τρόπος που
αντιμετωπίστηκαν τα θέματα της ίδιας αλλά και του Συλλόγου στα πλαίσια της λειτουργίας της, αποτελεί ένα
δείγμα του τρόπου που το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων αντιλαμβάνεται τον Σύλλογο και τον τρόπο που θεωρεί
ότι πρέπει να λειτουργεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατ΄ αυτή την προεδρεία συντάχθηκαν για πρώτη φορά
επίσημα πρακτικά των Αντιπροσωπειών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, τα οποία στάλθηκαν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων, που είχαν δώσει την ηλεκτρονική
διεύθυνσή τους στον Σύλλογο. Αυτές οι ενέργειες αποτέλεσαν ένα πρακτικό δείγμα διαφάνειας και ισοτιμίας
στην πληροφόρηση.
II. ΔΣ Τμήματος Αττικής
Συμμετείχαμε στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής, το οποίο στην πρώτη του θητεία στερήθηκε πολύ νωρίς το
σύνολο των συνδρομών των μελών του, που παραχωρήθηκαν για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το τμήμα απέτυχε να συγκεντρώσει τους συναδέλφους της Αττικής στον Σύλλογο
ακολουθώντας τα χνάρια του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, εκδίδοντας απλές ανακοινώσεις ακόμα και για καυτά θέματα
όπως το ασφαλιστικό-ΤΣΜΕΔΕ. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων στήριξε τις θετικές αλλά δευτερεύουσες
πρωτοβουλίες του τμήματος όπως ήταν η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και το εργαστήρι αρχιτεκτονικού
σχεδίου.
III. ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, αν και δεν είχε εκπρόσωπο, συμμετείχε με φυσική παρουσία μελών του στις
διαδικασίες του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παίρνοντας μέρος στις συνεδριάσεις τις σχετικές με το σοβαρό
οικονομικό πρόβλημα του Συλλόγου και το συναρτώμενο ζήτημα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των
εργαζομένων στη γραμματεία. Υπέβαλε έγγραφη παρέμβαση, που περιείχε ανάλυση των αιτιών και
προτάσεις για το ξεπέρασμα του προβλήματος αυτού.
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IV. Παρουσία στις διεργασίες και κινητοποιήσεις του κλάδου
Γενικότερα όσον αφορά τις διεργασίες του κλάδου, το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, στα πλαίσια των
προσπαθειών του για συμπόρευση στις διεκδικήσεις των συναδέλφων που επιδιώκουν να ζήσουν από τη
δουλειά τους, συμμετείχε στην οργάνωση της Πρώτης Ανοικτής Παντεχνικής Συνέλευσης στις 19.12.2011.
Μετέπειτα συμμετείχε και προσπάθησε να συμβάλει στις διαδικασίες της συνέχειάς της μέσα από την Ανοικτή
Συνέλευση Μηχανικών, σχετικά με το ασφαλιστικό. Συγκεκριμένα το Νέο Κίνημα συνέβαλε με:
• την παρουσία του σε πολλές από τις κινητοποιήσεις που κάλεσε η Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών
στο ΤΣΜΕΔΕ.
• την πρότασή του για πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου σχετικά με το ασφαλιστικό, με στόχο την
ευρεία ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών. Το Νέο Κίνημα συμμετείχε ενεργά στην
οργάνωση της συνέντευξης αυτής και ήταν εκεί κατά τη διεξαγωγή της τον Μάρτιο του 2014.
• την πρόταση που έκανε αλλά και την υλοποίησή της με την παρουσία του αρκετές φορές στο
ΤΣΜΕΔΕ, με στόχο την επί τόπου ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών για τα φλέγοντα
θέματα του ασφαλιστικού αλλά και με τη συλλογή e-mail για τη διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας
και επαφής με την Ανοικτή Συνέλευση.
Το Νέο Κίνημα αποχώρησε από την Ανοικτή Συνέλευση έπειτα από τη διαπίστωση ότι οι διαδικασίες
λειτουργίας της και λήψης των αποφάσεων ήταν αόριστες και ασαφείς. Με τον καιρό πήραν προτεραιότητα οι
διαδικτυακές διαδικασίες σε σχέση με τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες φυσικής παρουσίας. Επίσης δεν
συμφώνησε με την ύπαρξη “στενής” και “ευρείας” mail-list, δηλαδή με το διαχωρισμό των συναδέλφων σε
διευθύνοντες και διευθυνόμενους. Παρ' όλα αυτά
συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις
κινητοποιήσεις γύρω από το ασφαλιστικό, θεωρώντας όμως ότι η Ανοικτή Συνέλευση, ακόμη κι αν λειτουργεί
ιδανικά, πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεκδικητικού αγώνα μέσω των μαζικών φορέων των
μηχανικών (συλλόγων και σωματείων) και όχι να τους υποτιμά και να τους υποκαθιστά.
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Για την αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Απόφαση της Ολομέλειας του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων της 7/10/2014

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής του. Αν δεν αλλάξει άμεσα πορεία, οι
αρχιτέκτονες της χώρας θα βρεθούν χωρίς συλλογικό επιστημονικό φορέα, χωρίς κοινό τόπο και η χώρα
χωρίς την κοινωνική συμβολή του στα κρισιμότατα χρόνια που διανύουμε. Η σταδιακή απαξίωση του ΣΑΔΑΣΠΕΑ στα μάτια των συναδέλφων έρχεται τώρα να συμπληρωθεί και από το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζει, απειλώντας πια την ίδια του την ύπαρξη. Η οικονομική του κατάσταση, κατά τη γνώμη
μας, είναι άμεσα δεμένη με τον ρόλο και τον χαρακτήρα του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια, την εξάρτησή του
από το ΤΕΕ, την αδιαφορία του για τους συναδέλφους, την απαράδεκτη έως τραγική διαχείριση των
οικονομικών του και την πολύπλευρη αντικαταστατική λειτουργία του. Ως Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων πάντα
μιλούσαμε για τον λανθασμένο προσανατολισμό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σήμερα όμως η ίδια η αποκατάσταση των
βασικών αρχών λειτουργίας του αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα και προϋπόθεση για την επιβίωσή του,
ώστε να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε ανοικτό και ζωντανό.
Για την παρακμιακή κατάσταση που επικρατεί την ευθύνη την έχουν οι διοικήσεις τόσο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
όσο και οι διοικήσεις των ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων, που βαυκαλίζονται ότι εκπροσωπούν επάξια τους
συναδέλφους της περιοχής τους επειδή αρνούνται την ένταξή τους ως τμημάτων στον Πανελλήνιο Σύλλογο!
Οι διοικήσεις των ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων συνειδητά αποφεύγουν την ένταξή τους στον Πανελλήνιο
Σύλλογο, για να αξιοποιούν το «οφέλη» της ταμπέλας του συλλόγου στον χώρο τους. Τα άλλα είναι απλά
προφάσεις. Αυτές οι διοικήσεις (οι τοπικές και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) εκπροσώπησαν στην πραγματικότητα
επάξια την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που επιδίωξαν, σήμερα ακόμα πιο απροκάλυπτα, να
υποβαθμίσουν, να διασπάσουν και να διαλύσουν οποιαδήποτε οργανωμένη συλλογική οργάνωση, όπως
είναι και ο ιστορικός Σύλλογος των αρχιτεκτόνων της χώρας μας.
Πρέπει να γίνει άμεσα μια δραστήρια στροφή του Συλλόγου με στόχο την αναγέννησή του, ώστε ο
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο πολύ ισχυρό μηχανισμό παρέμβασης τόσο στα άμεσα
προβλήματα των συναδέλφων όσο και στα κοινωνικά προβλήματα, που έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική,
την πόλη και τον ευρύτερο χώρο, ένα όργανο αγώνα στα χέρια των συναδέλφων και της κοινωνίας. Ένας
τέτοιος Σύλλογος προϋποθέτει την ανάκτηση της μαζικότητάς του, με τη συμμετοχή όλων μας και την
αποκατάσταση της έννοιας της συλλογικότητας ως τρόπου σκέψης και δράσης.
Το παρακάτω πρόγραμμα αποκατάστασης της λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που προτείνουμε, δεν
αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος του κάτι καινούριο, αλλά αφορά στην υπενθύμιση, την επικαιροποίηση και
την τήρηση των καταστατικών αρχών, που εσκεμμένα εδώ και χρόνια δεν τηρούνται, με τα παραπάνω
αποτελέσματα.
Βασικές Αρχές λειτουργίας ενός αναγεννημένου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
1. Οικονομική αυτοτέλεια
Ο Σύλλογος να σχεδιάσει τα οικονομικά του με βάση την οικονομική στήριξη στα μέλη του, να
απογαλακτιστεί από το ΤΕΕ και να απορρίψει κάθε ιδέα στήριξης της “επιβίωσής” του στη χρηματοδότησή
του από κρατικούς φορείς ή επιχειρήσεις και επομένως απώλειας και της τυπικής ανεξαρτησίας του. Επίσης
να απορρίψει την εξάρτησή του από τους ευκατάστατους συναδέλφους και τον εκφυλισμό του σε ένα club ή
μία ΜΚΟ. Η όποια συμπληρωματική οικονομική παροχή από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς πρέπει να
γίνεται αποδεκτή ή όχι ή και να επιδιώκεται με βάση αρχές και σαφείς κανόνες, που πρέπει να έχουν
καθοριστεί από τα όργανα του Συλλόγου. Η χαμηλή συνδρομή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (20€/χρόνο & 10€/χρόνο για
τους κάτω 5ετίας) είναι ικανή άνετα να συντηρήσει οικονομικά τον Σύλλογο και τις δραστηριότητες του, αν
αυξηθεί η συμμετοχή των συναδέλφων σ' αυτόν.
Όλοι οι αρχιτέκτονες της χώρας έχουν δικαίωμα να είναι μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αλλά δεν είναι κανονικό
και νομικά ορθό να είναι αυτοδίκαια μέλη του επειδή είναι μέλη καταστατικά ανεξάρτητων τοπικών συλλόγων.
Για να έχει κανείς δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου, πρέπει να συμμετέχει
πληρώνοντας και τη συνδρομή του στα τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή απευθείας στον ΣΑΔΑΣ, για τις περιοχές
που δεν υπάρχουν τμήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η υπερεικοσαετής «μεταβατική περίοδος»,
κατά την οποία όλα τα μέλη των ανεξάρτητων τοπικών Συλλόγων θεωρούνται αυτοδίκαια ταμειακά εν τάξει
ως μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, χωρίς να πληρώνουν τη συνδρομή τους σ’ αυτόν. Το παραπάνω παράδοξο έχει
ως αποτέλεσμα να εκλέγονται στο ΔΣ και στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνάδελφοι που δεν
πληρώνουν στον Σύλλογο ούτε τη συνδρομή τους.
2. Ισοτιμία μελών
Πρέπει να αποκατασταθεί η ισότιμη συμμετοχή των μελών στον Σύλλογο. Με βάση τη συμφωνία μεταξύ
των Συλλόγων, μετά τη μεταβατική περίοδο έπρεπε όλοι οι τοπικοί Σύλλογοι να έχουν μετατραπεί σε
Τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Είναι ώρα λοιπόν να βρεθεί μια νέα οργανωτική μορφή,
που θα εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων στον Πανελλήνιο Σύλλογο, πράγμα που
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θα συμβάλει στην πιο ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας.
Το άτυπο “Συντονιστικό” τοπικών Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι απαραίτητο για την
ενημέρωση και τον συντονισμό των δράσεων πάνω σε κοινές θέσεις και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί,
για να επιτυγχάνονται συγκλίσεις. Πρέπει να ξεκαθαριστεί όμως ότι αυτό το άτυπο “Συντονιστικό” δεν έχει
καμία σχέση με το Συντονιστικό του καταστατικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και
δικαιώματα. Το Συντονιστικό που περιγράφεται στο καταστατικό αναφέρεται στα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
και, όπως είναι αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να προβλέπει τη συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων
ανεξάρτητων τοπικών Συλλόγων, οι οποίοι δεν είναι τμήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου.
3. Διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία
Να υπάρχει πλήρης δημοσιότητα όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, τα πρακτικά
της
Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων να αποστέλλονται με email στα μέλη του Συλλόγου και τα
πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων να αναρτώνται στο site του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχει η κατά το
δυνατόν ισότιμη ενημέρωση των μελών του.
Με την πρώτη αλλαγή καταστατικού να γίνει επαναφορά της θητείας του ΔΣ από 3 σε 2 χρόνια.
Τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (ΔΣ, Αντιπροσωπείες,
Γενικές Συνελεύσεις κλπ).
Αποκατάσταση της συλλογικής λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΔΣ – όχι αποφάσεις «δια
περιφοράς».
Συλλογικές αποφάσεις για τον ορισμό συναδέλφων ως εκπροσώπων του Συλλόγου σύμφωνα με το
καταστατικό του και όχι διορισμός τους από τον εκάστοτε πρόεδρο!
Όλες οι επιτροπές του Συλλόγου να είναι ανοιχτές και να συγκροτούνται μετά από δημόσια πρόσκληση
συμμετοχής των μελών σ' αυτές. Τέτοιες επιτροπές να επεξεργάζονται τις σημαντικότερες θέσεις του
Συλλόγου
Σχετικά με το προσωπικό, όσοι εργάζονται στον Σύλλογο πρέπει να έχουν πλήρη απασχόληση, να
τηρείται η σύμβασή τους και να πληρώνονται για τη δουλειά τους (σήμερα τους οφείλονται 25000€, δεν έχουν
πληρωθεί καθόλου για το 2014!).
Και το καλύτερο συνδικαλιστικό πρόγραμμα και η καλύτερη πρόταση για μια πολιτική του Συλλόγου
αχρηστεύονται από τη συνεχώς εντεινόμενη πρακτική διάλυσης ή διάσπασης του μαζικού φορέα των
αρχιτεκτόνων. Η πρακτική αυτή ασκείται από τις πλειοψηφίες των διοικήσεων των τελευταίων χρόνων, την
ποικιλώνυμη δεξιά του Συλλόγου και της πολιτικής σκηνής, που εκπροσωπούν το μεγάλο κεφάλαιο και
τρέφονται σαν παράσιτα από αυτό.
Η ανάγκη συλλογικής δράσης είναι φανερή και ήδη εκδηλώνεται από προσωρινές ή μονιμότερες
αγωνιστικές μορφές και άλλους συντονισμούς, που οργανώνονται και μέσω του διαδικτύου. Αυτές όμως δεν
μπορούν να αναπληρώσουν τις μαζικές οργανώσεις, επιστημονικές ή συνδικαλιστικές, αλλά ούτε και πρέπει
να είναι σε αντίθεση με αυτές. Η συνειδητή δυσφήμιση των σωματείων και των συλλόγων αφοπλίζει τους
εργαζόμενους και κυρίως τους νέους, που παραπλανημένοι και εξοργισμένοι οδηγούνται να τους
εγκαταλείψουν αντί να τους “καταλάβουν” με τη μαζική συμμετοχή τους. Γι’ αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο,
καλούμε τους συναδέλφους με τη συμμετοχή τους να στηρίξουν την αναγέννηση του Συλλόγου.
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ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ
προσωρινός απολογισμός
Την 1η Ιουλίου του 2009 η Ολομέλεια του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων απηύθυνε την πρώτη
πρόσκληση σε “δημόσιο διάλογο με στόχο τη συμπόρευση” στους φορείς και τις διεκδικήσεις “των μισθωτών,
γενικότερα των εργαζόμενων μηχανικών και των παρατάξεων που διακηρύσσουν ότι τους εκπροσωπούν “.
Αυτή ήταν η αρχή. Στην πορεία, στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρατάξεις Συσπείρωση Αριστερών
Αρχιτεκτόνων και Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων , ενώ η Πανεπιστημονική απαξίωσε να
απαντήσει. Κατά τη διάρκεια των πέντε αυτών χρόνων έγιναν συσκέψεις, ανταλλάχθηκαν κείμενα και γνώμες,
υπήρξαν συγκλίσεις σε κοινές θέσεις στην πλειονότητα των θεμάτων που ανέκυψαν στα πλαίσια του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, κοινές επεξεργασίες εισηγήσεων στις Αντιπροσωπείες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και στις Γ.Σ.
της Αττικής και κοινή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του κλάδου στην Αθήνα κυρίως μέσα από τον
συντονισμό της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών.
Από τον Δεκέμβριο του 2013, το Νέο Κίνήμα Αρχιτεκτόνων πρότεινε η συμπόρευση να αναβαθμιστεί
με στόχο τη σύμπηξη μετώπου των τριών παρατάξεων, δηλαδή τον οργανωμένο, μόνιμο και
προγραμματισμένο συντονισμό της δράσης με βάση το πλήθος των κοινών θέσεων, οι οποίες είχαν ήδη
διαπιστωθεί και υποστηριχθεί. Στόχος του μετώπου θα ήταν κατά τη γνώμη μας η συγκρότηση ενός
πλειοψηφικού ρεύματος με πρόγραμμα αναπροσανατολισμού και οργανωτικής ανασυγκρότησης του ΣΑΔΑΣΠΕΑ και γενικότερα των φορέων των αρχιτεκτόνων σε αγωνιστική κατεύθυνση. Η διαδικασία αυτή δεν βρήκε
θετική αντιμετώπιση.
Το συμπέρασμα που βγαίνει μέχρι τώρα είναι ότι, ενώ στα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και των
αρχιτεκτόνων που θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους εμφανίζεται μια σχεδόν ταύτιση των παρατάξεων,
υπάρχουν, όπως αποδείχθηκε, σοβαρές αποκλίσεις στο πώς κατανοούμε τη δημοκρατική λειτουργία του
Συλλόγου αλλά και τη συναγωνιστική σχέση των παρατάξεων στα πλαίσια ενός ενδεχόμενου μετώπου. Εμείς
πιστεύουμε ότι σε περίπτωση μετώπου ανάμεσα σε παρατάξεις δεν πρέπει να αφαιρείται το δικαίωμα ακόμα
και της δημόσιας κριτικής ανάμεσά τους, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπροστά στους συναδέλφους και όχι,
όπως γίνεται συνήθως, στο παρασκήνιο. Επίσης θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων της
δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου δεν πρέπει να επηρεάζεται από εκλογικές, παραταξιακές ή και
προσωπικές σκοπιμότητες. Η απόκτηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η συσπείρωση των συναδέλφων
έχει πραγματικό αγωνιστικό περιεχόμενο μόνο όταν επιδιώκεται με σταθερές αρχές και απόλυτη διαφάνεια. Η
υποτίμηση της σημασίας τέτοιων αρχών, ακόμα περισσότερο η παραβίασή τους, υπονομεύει οποιοδήποτε
σωστό πρόγραμμα διεκδικήσεων, δυσφημίζοντας τις παρατάξεις που το προωθούν και οποιαδήποτε
εναλλακτική εκδοχή διοικητικής πλειοψηφίας του Συλλόγου.
Η πενταετής προσπάθεια συμπόρευσης
συγκρότηση μετώπου δεν παρήγαγε τελικά κάτι
συγκυριακή συμφωνία και ψήφιση κοινών θέσεων,
Κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ λίγο
ασφάλεια μέσα στις σημερινές ζοφερές συνθήκες.

και κυρίως η προσπάθεια αναβάθμισής της για τη
συγκεκριμένο. Οι τρεις παρατάξεις παραμείναμε στη
όχι σε δυτερεύοτα αλλά σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα.
και μπορεί να ικανοποιεί μόνο όποιους αισθάνονται

Εμείς δεν θα παραιτηθούμε από την προσπάθεια της δημιουργίας του μετώπου των συναδέλφων
που προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους . Το μέτωπο αυτό είναι αναγκαίο και πρέπει να έχει ως
κύριο στόχο να φέρει και πάλι τους συναδέλφους στις συλλογικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στον
Σύλλογο, και όχι απλά και μόνο να επικρατήσει ως ένα άθροισμα παρατάξεων με απόλυτη πλειοψηφία στον
συρρικνωμένο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, πράγμα που θα το καθιστούσε ύποπτο κι αυτό στα μάτια των συναδέλφων, ως
μέσο ικανοποίησης μικροκομματικών, παραταξιακών ή και προσωπικών επιδιώξεων.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ;
“...είμαι αντίθετος στη λογική ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων να προχωρά σε ψηφίσματα
για μεμονωμένες περιπτώσεις χαρακτηρισμού ιδιωτικών κτιρίων ως διατηρητέων, χωρίς την σύμφωνη γνώμη
των ιδιοκτητών τους”. Αυτή τη δήλωση κατέθεσε στα πρακτικά της Αντιπροσωπείας της 11ης Οκτωβρίου
2014 αντιπρόσωπος, που στο πρόσφατο παρελθόν εκπροσώπησε την ΔΚΜ και στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
είναι σήμερα μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ και από αυτήν ορίστηκε να εκπροσωπεί τους αρχιτέκτονες της Ελλάδας
στην ευρωενωσιακή CAE. Δηλαδή η ιστορία και η αρχιτεκτονική του τόπου βορά στον απόλυτο κανόνα της
ατομικής ιδιοκτησίας: “δικό μου είναι ό,τι θέλω το κάνω”. Κανένας άλλος συνάδελφος που να συμφωνεί;
Χ.Σ.

Στον αντίποδα της “εισαγόμενης αρχιτεκτονικής”
Ενώ οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες στριμώχνονται στην ουρά για ένα δελτίο εισόδου στο Μέγαρο
Μουσικής με στόχο να ακούσουν – θαυμάσουν τον “Χ” ή “Ψ” αρχιτέκτονα του διεθνούς star system, σε μια
παράλληλη πραγματικότητα, το κατ΄εξοχήν σπίτι του αρχιτέκτονα, ο Σύλλογός του, ερημώνει, νεκρώνει. Αντί
ο Σύλλογος να χάνει τα ζωτικά του κύτταρα, οφείλει να αφυπνίσει και να συγκεντρώσει όλους αυτούς τους
αρχιτέκτονες που μαζί μπορούν να αποκαταστήσουν τον κοινωνικό ρόλο του αρχιτέκτονα στη συνείδηση του
κόσμου. Συλλογικά, θα μπορούν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν με αξιοπρέπεια εργασία πάνω στο
αντικείμενο των σπουδών τους, ταυτόχρονα με την προβολή της εγχώριας αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό,
κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στη σύνδεση του αρχιτέκτονα με τον κάθε κάτοικο της χώρας μας, που
δυστυχώς σήμερα γνωρίζει να θαυμάζει την εργολαβική πολυκατοικία.
Ε.Κ.

Σύλλογος ή Λέσχη ;
Μερικές δεκαετίες πριν, που κανένας αρχιτέκτονας πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων δεν εμφανιζόταν στις
διαδικασίες του Συλλόγου ως “δεξιός”, διαμορφώθηκε ένα κλίμα χαλαρότητας σχετικά με τις αρχές
λειτουργίας και τα καταστατικά. Η ελαφρώς “αναρχίζουσα” αριστερά αισθάνθηκε άνετα στο περιβάλλον αυτό,
μέχρι που ανεπαισθήτως βρέθηκε παγιδευμένη στη χαλαρότητά της. Η ποικιλώνυμη δεξιά συνέβαλε στη
μισοδιάλυση των οργανωμένων φορέων και την αξιοποιεί . Ο κ. Φορτσάκης, με δικαιολογία τη μείωση της
συμμετοχής, μια που δεν συγκροτείται ούτε το κεντρικό όργανο των φοιτητών, το ΚΣ της ΕΦΕΕ, προτείνει ως
μέτρο “εκδημοκρατισμού” την υποκατάσταση των ψηφοφοριών σε συνελεύσεις
με διαδικτυακά
δημοψηφίσματα (δηλαδή την πλήρη εξατομίκευση) και τη διάλυση των φοιτητικών συλλόγων! Παρόμοια
ετοιμάζει η τρόϊκα και για τα συνδικάτα (πανελλαδικά κλαδικά σωματεία και αποφάσεις με απόλυτη
πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών!).
Κατ' αναλογία στο Σύλλογό μας η φανερή και η καμουφλαρισμένη κυβερνητική δεξιά που συγκροτεί
την πλειοψηφία του σημερινού ΔΣ αξιοποιεί την κατάσταση μισοδιάλυσης και προωθεί για άλλη μια φορά το
σχέδιο υποκατάστασής του από μια κλειστή λέσχη χωρίς υποχρεώσεις συνδρομής(!) με ισόβια μέλη και
πρόσληψη νέων μελών με πλειοψηφία των 4/5(!), ενώ οι εκπρόσωποι του φορέα προτείνεται να ορίζονται όχι
από το ΔΣ ή άλλο όργανό του, αλλά από τον πρόεδρο! Η λέσχη αυτή προτείνεται να διαχειρίζεται και τα του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μέχρι και την περιουσία του.
Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας είναι δημοκρατική υποχρέωση τήρησης των συμφωνημένων και
ψηφισμένων από τα συλλογικά όργανα, αφορά την ισοτιμία των μελών, αλλά είναι και μέσο απόκρουσης
διάφορων εκτροπών που μεθοδεύονται. Η εξασθένηση των φορέων και η παραβίαση των καταστατικών
λειτουργιών τους δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την υποκτάστασή τους από οργανώσεις ελιτίστικες ή
χαοτικές που βολεύουν το κατεστημένο.
Χ.Σ.
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ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Χεριανίδου Ελίνα (Εβρος)

Κεντρική Μακεδονία
Κουτσαυτάκη Ευθυμία (Εφη) Θεσ/νίκη)
Ορφανίδης Γιώργος (Ημαθία)

Ιόνια νησιά
Αννίνου Μερόπη (Κεφαλονιά)

Αττική
Γιαννίρης Ηλίας
Γκάμα Ελένη-Ελευθερία
Δρούγα Ιουλία
Ελευθεριάδου Σοφία
Καποτοπούλου Θεώνη
Καραγιάννης Νίκος
Κατσίκα Αναστασία (Νταίζη)
Καυκαλέτος Τάσος
Μαυρομμάτης Πλάτων
Μικροπούλου Σοφία
Μπαρδάκης Κώστας
Ορεστίδης Γουλιέλμος
Παντελάκης Μιχάλης
Σελιανίτη Ευδοκία
Σελιανίτης Χρήστος
Σκλιας Κώστας
Ταβλαρίδης Αλέκος
Ταβλαρίδης Στέφανος
Τσιρώνη Αναστασία (Νατάσσα)

Βόρειο αιγαίο
Κάνδιας Νίκος (Ικαρία)

Νότιο Αιγαίο
Βουλγαρίδου Δέσποινα (Κυκλάδες)
Παπαθεοδώρου Πάρις (Δωδεκάνησα)

Κρήτη
Ανδριοπούλου Τζένη (Λασίθι)
Καψανάκη Ελένη (Έλλη) (Χανιά)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Μπιστανίνο—Ταβλαρίδη Μαρία
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