
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α.Π. 60984          Αθήνα 15 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  ΣΑΔΑΣ  –  Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτόνων με  πρωτοβουλία  της  Επιτροπής  Διεθνών  Σχέσεων 
διοργανώνει με τη συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνου την φετινή Συνέλευση  της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της 
Μεσογείου UMAR στην πόλη του Ρεθύμνου, στις 19-21 Μαΐου 2016. 

Η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι με την εκδήλωση αυτή η UMAR επιστρέφει στη 
γενέθλια πόλη της ύστερα από 22 χρόνια από την ιδρυτική της συνέλευση,  την 11η Ιανουαρίου 1994 στο 
Ρέθυμνο της Κρήτης. 

Η  UMAR συντονίζει  τις  αντιπροσωπευτικές  εθνικές  οργανώσεις  αρχιτεκτόνων των χωρών της  λεκάνης  της 
Μεσογείου, με στόχο την ανάδειξη και εδραίωση των κοινών δεσμών που είναι συνυφασμένοι με την ύπαρξη 
των λαών σε αυτήν την περιοχή.

Βασισμένη  στις  κοινές  αναφορές  των  τόπων,  η  UMAR στοχεύει  στη  διαμόρφωση  ενός  κοινού  πεδίου 
εφαρμογής και ανταλλαγών των μεσογειακών πρακτικών, με στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής μέσω της 
συμμετοχής  στην  προστασία  και  την  ανάπτυξη  της  κοινής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  στην  προώθηση 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για βελτίωση του αρχιτεκτονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA που εκπροσωπεί 131 χώρες, η UMAR εκπροσωπεί τις 
εθνικές οργανώσεις των περιοχών από την Ευρώπη, της Αφρικανικής Ηπείρου και της Μέσης Ανατολής. Η UIA 
ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό να ενώσει αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο με τη δημιουργία και ανάπτυξη επαφών  
μεταξύ τους και τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί η UMAR στις περιοχές περί τη Μεσόγειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UMAR αποτελείται από τους:
Andre BEKHAZI Πρόεδρο
Amir TURKI Αντιπρόεδρο
Necip MUTLU Γενικό Γραμματέα
Anthony FENECH VELA Ταμία
Giorgio PARODI Υπεύθυνο Ενεργοποίησης Μελών

Η ιδέα να ξανασυναντηθούν οι εκπρόσωποι της UMAR ύστερα από είκοσι και κάτι χρόνια στην πόλη από όπου 
ξεκίνησε, είναι  πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της  UMAR το θεωρεί 
απαρχή  μιας  νέας  περιόδου  για  την  επαναφορά  της  κεντρικής  θέσης  της  Ελλάδας  στον  Οργανισμό,  που 
δικαιωματικά της ανήκει. 

Η  διήμερη  επίσημη συνάντηση του Ρεθύμνου  θα ολοκληρωθεί με  μια  ολοήμερη βιωματική  διαδρομή στην 
περιοχή  του  Μυλοποτάμου  στον  Ψηλορείτη,  με  διοργάνωση  του  Πολιτιστικού  Οργανισμού  Οικομουσείο 
ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ και του Δήμου Μυλοποτάμου. Η «Μεσογειακότητα» των τόπων αποτελεί βασική σταθερά 
τόσο των προγραμμάτων των αρχιτεκτονικών σπουδών στα Πανεπιστήμια της Μεσογείου όσο και στις δράσεις  
και τα προγράμματα της UMAR. 
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