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Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σας συγχαίρουμε για τα νέα σας
καθήκοντα και εκφράζουμε τις ευχές μας για κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Η αρχιτεκτονική και οι αρχιτέκτονες, κύριοι φορείς σχεδιασμού και πολιτισμού διεθνώς, λόγω
ειδικών συνθηκών στην πατρίδα μας, έχουν ακόμη περιορισμένο ρόλο και προβολή. 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.
Για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ως ιδέας, τέχνης και επιστήμης, ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ προωθεί τη
διατύπωση Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, όπως συμβαίνει και στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Επιθυμούμε, κατά συνέπεια, τη συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ. προκειμένου από κοινού να προωθηθεί ο
παραπάνω στόχος για τη διατύπωση Εθνικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, που καθυστερεί
αδικαιολόγητα.
Επιπλέον θέματα που μας απασχολούν και που θα αποτελούσαν 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 εκκλησιαστικών έργων.
Οι Μπιενάλε, Τριενάλε και περιοδική Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου.
Η διαδικασία της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των «ζωντανών» ιστορικών
μνημείων (π.χ. οι ιστορικές μονές επανδρωμένες, 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).
Δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων του ΣΑΔΑΣ σε γειτονικό κτίριο.
Τέλος, το αρχείο τεκμηρίωσης των προστατευόμενων μνημείων και ειδικότερα των
μνημείων ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους ανά την υφήλιο.

Κλείνοντας αυτήν την επιστολή, θα επισημαίναμε το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί την
ανεικονική έκφραση πολιτισμού ενός λαού, καθιστά τη καλή συνεργασία μας απαραίτητη, σε
πνεύμα αμοιβαίας εκτίμησης.
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Ο Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προσβλέπει στην καλή συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.
και ιδιαιτέρως τώρα που τελεί υπό την πολιτική σας εποπτεία, που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες
στον κλάδο μας.
Κύριε Υπουργέ,
θα επιθυμούσαμε από πλευράς σας να ορισθεί εθιμοτυπική συνάντηση προκειμένου να
διαμορφωθεί μια ατζέντα καλής συνεργασίας στο άμεσο μέλλον.
Με εκτίμηση
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