
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής:

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων σημείωσε αύξηση σε ψήφους και ποσοστό 
με συνέπεια και την αύξηση των εδρών του στην Αντιπροσωπεία από 6 σε 8 
ακέραιες έδρες. Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα να ανακτηθεί η 
έδρα του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που είχε χαθεί 
το 2011 και που αποτελούσε τον άμεσο εκλογικό στόχο μας. Είναι σημαντικό ότι 
η συμβολή των συναδέλφων σε αυτό το αποτέλεσμα ήταν απλωμένη σε 9 από 
τις 13 περιφέρειες της χώρας και ισορροπημένη ανάμεσα στην Αττική και την 
Περιφέρεια.  Εννοείται  ότι  με  αυξημένες ψήφους και  ποσοστό διατηρήθηκε η 
έδρα του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων στο Τμήμα Αττική του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Όλες οι παρατάξεις, που συγκροτούν χρόνια τώρα την πλειοψηφία του ΔΣ 
του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποδοκιμάστηκαν και  μειώθηκαν σημαντικά  σε  ψήφους  και 
ποσοστά.  Οι  παρατάξεις  αυτές  εισέπραξαν  τις  συνέπειες  της  (κυβερνητικής) 
πολιτικής που εφάρμοσαν, χάνοντας εκατοντάδες ψήφους. 

Το αντίστροφο συνέβη για τις τρεις παρατάξεις, Συσπείρωση Αριστερών 
Αρχιτεκτόνων, ΑΚΕΑ και Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων, που με διάφορους τρόπους 
συνεργάστηκαν τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να αποκρούσουν αυτήν την 
πολιτική. Οι τρεις αυτές είναι οι μόνες πανελλαδικές παρατάξεις, που σημείωσαν 
αυξήσεις  σε  ψήφους  και  ποσοστά,  και  μάλιστα  πολύ  σημαντικές,  αφού  οι 
παρατάξεις αυτές αύξησαν της ψήφους τους: κατά 85% η Συσπείρωση, κατά 
64% η ΑΚΕΑ και κατά 33% το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων.

Παρ' όλα αυτά η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Σύλλογο είναι οριακή 
και  πρέπει  να  περιμένουμε  τα  τελικά  αποτελέσματα  και  τη  σύνθεση  της 
Αντιπροσωπείας για να δούμε τις προοπτικές που ανοίγονται. 

Εμείς με τη νέα δυναμική, που μας δίνουν τα εκλογικά αποτελέσματα θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αντιστροφή της πορείας τους Συλλόγου. 
Βεβαίως  η  πορεία  του  Συλλόγου  θα  κριθεί  από  το  βαθμό  συμμετοχής  των 
συναδέλφων στις λειτουργίες του. Η αύξηση της συμμετοχής αυτής παραμένει 
για εμάς βασικός στόχος και καλούμε τους αρχιτέκτονες που θέλουν να ζουν 
από τη δουλειά τους να πάρουν το Σύλλογο στα χέρια τους και να δουλέψουν 
για την αναγέννησή του. 

Θα επανέλθουμε μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. 

Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων




