
                       
 
 
 

                                               

                         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Συναδελφοι/φισσες 

 

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική, που ακολουθείται από την χώρα μας. τα τελευταία χρόνια, - στο όνομα της 

κρίσης- μας έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς και δυσβάστακτες συνθήκες διαβίωσης. Συνθήκες, που αντιμάχονται 

ακόμα και την επιβίωσή μας, όχι μόνο σαν επιστημονικό κλάδο, αλλά και σαν πολίτες/τιδες, σαν μέρος του 

κοινωνικού συνόλου.  

Το επάγγελμά μας, ο επιστημονικός μας ρόλος, η ίδια η αρχιτεκτονική – κοινωνικό  αγαθό, βάλλονται και 

περιθωριοποιούνται  με ανάλγητες επιλογές, που οδηγούν: 

 

 στην ανεργία και την υποαπασχόληση  

 στις εντεταλμένες  απολύσεις από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,  

 στις μειώσεις μισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

 στη  δυσβάστακτη αύξηση των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ και στους κάθε είδους φόρους,  που 

επιβάλλονται ασταμάτητα 

 στην αφαίμαξη των ασφαλιστικών ταμείων, την κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 στο γεμάτο ηθελημένες ασάφειες νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το ανύπαρκτο πλέον επάγγελμα 

για την πλειοψηφία από  εμάς  

 στη αύξηση της γραφειοκρατίας ακόμα και στην ηλεκτρονική της μορφή 

 στον κατακερματισμό του επιστημονικού μας αντικειμένου και τις συνεχείς «πιστοποιήσεις» μας 

 στη διάλυση   του  δημόσιου Πανεπιστήμιου  και την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε αυτό. 

 στο ξεπούλημα της χώρας και του δημόσιου χώρου (πλούτου) της, στα μεγάλα ιδιωτικά 

συμφέροντα 

 

      Όλα τα προηγούμενα δεν είναι στείρες σκέψεις, είναι η πραγματικότητα, η καθημερινότητα, που 

βιώνουμε όλοι και όλες, και που οδηγεί όχι μόνο στη συνεχή υποβάθμιση του ρόλου του αρχιτέκτονα, 

αλλά και στη υποβάθμιση και διάλυση ΟΛΗΣ της κοινωνίας . 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων- όλη αυτή την περίοδο- στην καλύτερη περίπτωση,  παρέμεινε 

αμέτοχος , αν δεν αγκάλιασε και  προώθησε  αυτές τις πολιτικές, που  θίγουν κατάφωρα  τα συμφέροντα της 

μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του.  

Δεν τις κατήγγειλε, δεν οργάνωσε την αντίσταση, δεν προώθησε τη συλλογική δράση με την κοινωνία, δεν 

στήριξε τις όποιες συλλογικές πρωτοβουλίες της βάσης του, δεν ενεργοποίησε τους περιφερειακούς συλλόγους. 

Αντίθετα, η « συμπαράταξη», που τον διοικεί,  προσπάθησε να τον μετατρέψει σε ένα κλειστό ελιτίστικο 

«κλαμπ», προς όφελος μιας μερίδας των μελών του , και αποκλεισμό των υπολοίπων, ιδιαίτερα των μελών της 

περιφέρειας.. 

 

Συνάδελφοι/φισσες 

Καιρός είναι να αντισταθούμε, να υψώσουμε τη φωνή μας, να συμπορευθούμε με τις δημιουργικές δυνάμεις 

της κοινωνίας και του Συλλόγου μας για να ανακτήσουμε, τη ζωή που μας έκλεψαν και να δώσουμε   στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο τη θέση, που του πρέπει: Στο πλευρό των θιγόμενων μελών του , στο πλευρό της 

κοινωνίας. 

 

Η παρέμβαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, ΑΥΤΟ 

προσπαθεί. Χωρίς να κάνει διακρίσεις στους αρχιτέκτονες του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα  ή τους 

ελεύθερους επαγγελματίες. Χωρίς να προωθεί πλασματικές αντιπαλότητες ανάμεσά τους. 

Δεν αγωνίζεται για « προσωπικά» συμφέροντα  και ιδιοτελείς στόχους , αλλά για συλλογικούς και 

ανατρεπτικούς.   

Συνάδελφοι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. 

 

 

 



 

 

 

Ενωμένοι, ως κλάδος και μαζί με την κοινωνία πρέπει να διεκδικήσουμε:   

 

 το δικαίωμα στην εργασία 

 αξιοπρεπείς μισθούς, αμοιβές και συντάξεις 

 ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 

 μειώσεις στους κάθε είδους φόρους και στις υπέρογκες εισφορές του ασφαλιστικού μας φορέα 

 δημόσια ΠΑΙΔΕΙΑ-δημόσια Υγεία 

ως επιστημονικός  κλάδος, να διεκδικήσουμε: 

-  την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό, που σήμερα ασκούν άλλοι 

κλάδοι, χωρίς αυτό να αποτελεί το γνωστικό τους αντικείμενο. 

- την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των  δημόσιων χώρων και την προστασία 

του περιβάλλοντος 

- Δημόσια έργα κοινωνικής συνοχής στο κέντρο και την περιφέρεια των πόλεων και όχι έργα 

βιτρίνας  

- Δημόσιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς - Δημόσιες αναβαθμισμένες υπηρεσίες 

 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θέλουμε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με τους 

τοπικούς συλλόγους να κινηθεί - σε αυτή την κατεύθυνση –   μαζί με άλλους κλαδικούς και κοινωνικούς φορείς 

και να είναι συνοδοιπόρος όλων των συναδέλφων. 

Συνάδελφοι/φισσες χρειαζόμαστε και ζητάμε τη στήριξή σας στις εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (14-12-2014), 

για να υλοποιήσουμε μαζί την απαραίτητη ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Πανελληνιου Συλλόγου μας.  

 

Για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν στο ακέραιο τις εισφορές προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, υπάρχει η 

δυνατότητα με προφορική δήλωση τους στην Εφορευτική Επιτροπή, να καταβάλλουν συνολικά μόνο 5 Ευρώ, 

προκειμένου να θεωρηθούν ταμειακά ενήμεροι και να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. 

 

                                                         

 

 ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ  

1. ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ  (Ν. Αιτωλ/νίας) 

2. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (Ν. Αχαΐας)                                                      

3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΛΥ) (Ν. Αχαΐας) 

4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Ν. Αχαΐας) 

5. ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΘΟΡΒΑΛΤ (Ν. Αχαΐας) 

6. ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ (ΤΙΤΙΚΑ) (Ν. Αχαΐας) 


