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Θέμα: «Συνάντηση εργασίας ΥΠ.ΠΟ. και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για θέματα Αρχιτεκτονικής»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκφράζουμε τις ευχές μας για
επιτυχία στο έργο σας και σας συγχαίρουμε για τη επιτυχή διεξαγωγή και διαχείριση των εγκαινίων
του «Νέου Μουσείου της Ακρόπολης» καθώς και για τις λοιπές δραστηριότητες του ΥΠ.ΠΟ.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει οριοθετήσει ένα πλαίσιο δράσεων για τα θέματα της
αρχιτεκτονικής. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η συνεργασία μας για την προώθηση κοινών
στόχων και αντιλήψεων στα θέματα που μας απασχολούν. Ζητάμε μία συνάντηση μαζί σας όπου
θα αναπτύξουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις.
Κύριε Υπουργέ,
Η αρχιτεκτονική και οι αρχιτέκτονες, κύριοι φορείς του σχεδιασμού και του πολιτισμού διεθνώς,
λόγω ειδικών συνθηκών στην πατρίδα μας, έχουν δυστυχώς ακόμη και σήμερα περιορισμένο ρόλο
και προβολή στο υλοποιούμενο αρχιτεκτονικό και γενικότερα τεχνικό έργο. Αποστολή του ΣΑΔΑΣ –
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων είναι να ανατρέψει αυτή τη δυσάρεστη και επιζήμια
πραγματικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, προσβλέπουμε και επιθυμούμε τη συμπαράσταση
του ΥΠ.ΠΟ. και υμών προσωπικά.
Επανερχόμενοι, στην από 07/04/09 επιστολή μας, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε και να
υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα:
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Στη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Ε. (Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης) στην Κέρκυρα (2829 Μαρτίου 2009) αποφασίσθηκε ομόφωνα, και επιβεβαιώθηκε στην Καβάλα (27 Ιουνίου 2009), να
ζητηθεί η επίσπευση των διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση φορέα διαχείρισης της παλαιάς
πόλης της Κέρκυρας, ως κηρυγμένου μνημείου της UNESCO. Υπογραμμίζεται η σημασία και η
αξία αυτού του αιτήματος του κερκυραϊκού λαού και ταυτόχρονα η απαίτηση της παγκόσμιας
πολιτιστικής κοινότητας που εκφράζεται μέσω της UNESCO. Για το ζήτημα αυτό, θεωρούμε ότι
είναι δυνατόν, στα πλαίσια μιας προσεχούς συνάντησής μας, να συζητηθεί η εποικοδομητική
συμμετοχή των αρχιτεκτόνων στην υλοποίηση του παραπάνω θεσμού .
Περαιτέρω, για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως ιδέας, τέχνης και επιστήμης, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ
προωθεί τη διατύπωση μιας Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, όπως συμβαίνει και σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί ένα παράδειγμα του πως, παράλληλα με τον εξόχως
πολιτισμικό και πολιτικό του ρόλο, μπορεί να υπηρετήσει έναν ταυτόχρονα αυτοτελώς
αρχιτεκτονικό ρόλο, αλληλένδετο με την αξία των εκθεμάτων του,. Μπορεί επομένως να
αποτελέσει το ερμηνευτικό υπόδειγμα για τον ρόλο και τη σημασία της «πολιτικής για την
αρχιτεκτονική».
Επιθυμούμε, κατά συνέπεια, τη συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ. προκειμένου από κοινού να προωθηθεί ο
παραπάνω στόχος για τη διατύπωση Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, η έλλειψη της
οποίας, συνιστά μια σημαντική υστέρηση για τη χώρα μας.
Επιπλέον θέματα που μας απασχολούν και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά μια
ατζέντα συνεργασίας με το ΥΠ.ΠΟ. είναι τα ακόλουθα:
-

Οι εκπροσωπήσεις του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ στο Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. κ.λ.π.

-

Η αδειοδότηση και κατασκευή των εκκλησιαστικών έργων.

-

Οι Μπιενάλε, Τριενάλε και η περιοδική Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

-

Η διαδικασία της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των «ζωντανών» ιστορικών

μνημείων (π.χ. τα διατηρητέα κτίρια του Ε.Μ.Π. όπου στεγάζεται η Σχολή Αρχιτεκτόνων κ.λ.π.)
-

Το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχιτεκτονικού έργου (επεμβάσεις σε έργα

χωρίς την γνώμη των μελετητών).
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-

Η δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων του ΣΑΔΑΣ σε γειτονικό κτίριο της Πλάκας

ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κλάδου μας.
-

Τέλος, το αρχείο τεκμηρίωσης των προστατευόμενων μνημείων και ειδικότερα των

μνημείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Κράτους ανά την υφήλιο.
Κλείνοντας αυτήν την επιστολή, θα θέλαμε να επισημάνουμε - πιστεύοντας ότι σας βρίσκει
σύμφωνους - τη διαπίστωση ότι το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί μια από
τις κύριες μορφές έκφρασης του πολιτισμού ενός λαού, καθιστά τη καλή συνεργασία μας με σας
προσωπικά αλλά και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας απαραίτητη, σε πνεύμα αμοιβαίας
εκτίμησης.
Τελειώνοντας, παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση με το Σύλλογο μας προκειμένου να σας
εκθέσουμε τις θέσεις – προτάσεις μας εκ μέρους των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Με εκτίμηση
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