ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Στις 4/9 ¨διακόπηκε¨ η συνεδρίαση του ΔΣ μετά από ένταση που επικράτησε, μετά την
αδικαιολόγητη λεκτική εκφοβιστικού τύπου χαρακτήρα επίθεση μέλους του συλλόγου και
πρώην μέλους του ΔΣ (γνωστού από χρόνια για παρόμοιες συμπεριφορές), απέναντι στην
πρόεδρο και στο προεδρείο. Θελήσαμε να μη δoθεί συνέχεια στο θέμα, παρά την κατάθεση
γραπτής καταγγελίας από μέλος άλλης παράταξης του ΔΣ, εναντίον του. Αρκεστήκαμε να
επισημάνουμε στο ΔΣ ότι καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Η απάντηση από τον ίδιο
και την παράταξή του, χωρίς αιδώ ή ενδοιασμούς, χαρακτήριζε την συμπεριφορά του σαν
«μαχητική διεκδίκηση των ιδεών του».
Ο ίδιος, σήμερα μέλος της διοικούσας του ΤΕΕ, στις 15/9 σαν παρατηρητής της
συνεδρίασης, έχοντας και στο παρελθόν αμφισβητήσει την επαγγελματική οντότητα και
προσωπική εντιμότητα συναδέλφου της παράταξής μας μέλους του ΔΣ, συμπεριφέρονταν
σκωπτικά κατά την τοποθέτησή του στην συνεδρίαση. Ενοχλημένος αυτός, απάντησε στην
πρόκληση, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του σαν αντιδημοκρατική-όμοια με του
γνωστού «Κασιδιάρη» στη Βουλή. Επακολούθησε προκλητική σε βάρος του με βαριές
φράσεις εξύβριση. Ως εκ τούτου προκλήθηκε σύρραξη με εμπλοκή μελών του συλλόγου
συγκεκριμένων παρατάξεων και με εκτόξευση αντικειμένων, ακατονόμαστων ύβρεων και
ανεπίτρεπτων απειλών. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. διακόπηκε.
Θέμα συζήτησης στο Δ,Σ, ήταν –μεταφερόμενο από την προηγούμενη συνεδρίαση - η
ίδρυση πολιτιστικού φορέα, ελεγχόμενου από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, χρήσιμου εργαλείου για την
δυνατότητα οικονομικής στήριξης του συλλόγου. Φορέα για την ίδρυση του οποίου έχει
παρθεί απόφαση του ανώτερου οργάνου της Αντιπροσωπείας. Αρνούνται την δημιουργία
του κάποιες παρατάξεις, αντιδρώντας κατά την άποψή τους, χαρακτηρίζοντας την ίδρυσή
του και λειτουργία του, σαν αποδοχή νεοφιλελεύθερων μοντέλων, είτε αναιτιολόγητα
φοβούμενοι την δημιουργία «παρασυλλόγου». Στην λειτουργία μέσα στα συλλογικά
όργανα αρνούνται τις δημοκρατικές αρχές σεβασμού όλων των απόψεων, την αρχή της
πλειοψηφίας. Αν δεν περνά η δική μας μοναδική άποψη, τότε κάνουμε ότι μπορεί να
μπλοκαρισθούν οι πλειοψηφούσες απόψεις. Η ΣΑΕ είναι ξεκάθαρη : σεβασμός στην
ιδιοκτησία του ΣΑΔΑΣ (άλλωστε το κληροδότημα δεν αλλάζει), αλλά και αξιοποίηση με κάθε
σύγχρονη μέθοδο, εξασφάλιση πόρων για την ανακαίνιση και λειτουργία του Ξενώνα με
συμβολικό τίμημα για τα μέλη μας!
Για την ιστορία, τα θέματα του ΔΣ, που εξ αιτίας της διακοπής, δεν έγινε δυνατή η συζήτησή
τους ήταν Επαγγελματικές Δραστηριότητες - δικαιώματα Αρχιτεκτόνων (Ν.4264/2013),
Ερευνητικά προγράμματα, επιστημονική Συνάντηση «Αστικός σχεδιασμός, ΝΟΚ, κτλ».,
βραβεία αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Ασφαλιστικό, Λειτουργία νέας Αρχιτεκτονικής σχολής
Ιωαννίνων.
Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια να παρεμποδισθούν οι διαδικασίες και η λειτουργία του
συλλόγου, κάθε συμπεριφορά υποβάθμισης των δημοκρατικών διαδικασιών και της
αξιοπρέπειας των μελών, όπως αυτές εκδηλώθηκαν στις παραπάνω συνεδριάσεις του ΔΣ.

Καταδικάζουμε την προσπάθεια σπίλωσης του μέλους μας και της παράταξής μας, μέσα
από διαστρέβλωση της πραγματικότητας στο διαδίκτυο. Ζητάμε από τις παρατάξεις του
συλλόγου να πάρουν θέση επιθυμώντας να αφήσουμε τον σύλλογο μακριά από ενέργειες
πόλωσης και τεχνητούς διχασμούς.
Ζητάμε να πέσουν οι τόνοι και να συμπαρασταθούν όλοι, για να προχωρήσουμε
συντεταγμένα στην ολοκλήρωση των προσπαθειών και του προγραμματισμού του
συλλόγου αυτής της τριετίας. Ζητάμε να διασφαλιστούν οι συνδικαλιστικές μας
κατακτήσεις, σε πανελλήνιο σύλλογο δημοκρατικό, μαζικό, ενωτικό, δυνατότερο .Οι
επιδιώξεις για σύλλογο αθηνοκεντρικό, συρρικνωμένο, παράρτημα παραταξιακών
επιδιώξεων δεν θα βρουν ανταπόκριση.
Για την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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