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Ρόδος 10/11/2018 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

 

ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το υπό ανέγερση κτήριο στην Παλιά Πό-

λη, το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου αποφάσισε ομό-

φωνα στην τελευταία του συνεδρίαση να λάβει ξεκάθαρη θέση. 

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θέτει τρεις σαφείς άξονες οι οποίοι προκύ-

πτουν μέσα από τα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος: 

 Ο κάθε Αρχιτέκτονας έχει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να καταθέσει τις αρχιτεκτονι-

κές προτάσεις και το όραμά του σύμφωνα με την αντίληψή του για τη διαμόρφωση του δο-

μημένου και αδόμητου περιβάλλοντος.  

 Ο κάθε Πολίτης έχει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να ασκήσει καλοπροαίρετη κριτική 

και να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται και 

κατοικεί. 

 Η απόφαση των κεντρικά θεσμικών οργάνων σχετικά με την έγκριση των εν λόγω 

επεμβάσεων εντός του προστατευόμενου μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς, εκφράζει μία νέα αντίληψη στον χώρο της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και της ένταξης 

νέων κατασκευών στο συγκεκριμένο περιβάλλον.  

Θα πρέπει άμεσα οι νέοι αυτοί κανόνες και αρχές να ξεκαθαριστούν και να δημοσιο-

ποιηθούν από πλευράς κεντρικών οργάνων, τόσο προς την επιστημονική κοινότητα, όσο και 

προς την κοινωνία, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αμφιβολία περί διακρίσεων. 

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε τα λόγια του διεθνώς αναγνωρισμένου Αρχιτέκτονα Άρη Κων-

σταντινίδη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «η Αρχιτεκτονική είναι η Αγάπη για τον Άνθρωπο». 

Επομένως, ένας από τους στόχους του Αρχιτέκτονα –δημιουργού είναι η εξυπηρέτηση των 

ανθρώπινων αναγκών, η ομαλή ένταξη στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση η αποδοχή του 

δημιουργήματός του από την κοινωνία. 
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Παρόλα αυτά, έχουν υπάρξει παραδείγματα στο παρελθόν Αρχιτεκτονικών κατα-

σκευών για τις οποίες η στάση της κοινωνίας διαφοροποιήθηκε εντελώς μετά από την πά-

ροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος. 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος  Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Γιώργος Περνάρης  Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Νίκος Ζαρίφης  Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Γιάννης Ματσαμάς  Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Ανθούλα Τσιώκα  Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

 


