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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση συγκρότησης ανοιχτής επιστημονικής ομάδας εργασίας για τις Δράσεις
Διεθνούς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
O ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παρακολουθεί με ανησυχία και προβληματισμό τις
διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα την ένταση των διεθνών σχέσεων που παρουσιάζονται στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η συνεχιζόμενη
παραβίαση των διεθνών συμβάσεων, με την παράνομη κατοχή και βομβαρδισμό των Παλαιστινιακών
εδαφών, η επιδρομή της κοινωνικής βαρβαρότητας και του νεοσκοταδισμού με το πρόσωπο του
Ισλαμικού Κράτους (ISIS), η επανεμφάνιση του φασισμού και του ναζισμού ως δύναμη διαμόρφωσης
των διεθνών εξελίξεων στην Ουκρανία και οι πολεμικές συρράξεις που συνοδεύουν τα παραπάνω
φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων σε διεθνές επίπεδο, έχουν
ως αποτέλεσμα ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα του 21 ου αιώνα κόστος σε ανθρώπινες ζωές,
εκτοπισμούς πληθυσμών από τις εστίες τους, αλλά και την κατεδάφιση των πανανθρώπινων αξιών
της ισότητας, της φιλίας και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Θύμα της έντασης του διεθνούς
ανταγωνισμού αποτελεί και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η παγκόσμια αρχιτεκτονική και
πολιτιστική κληρονομιά.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, με επίγνωση του επιστημονικού, κοινωνικού και διεθνούς ρόλου του, αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία συμμετοχής και παροχής στήριξης σε μία σειρά από διεθνείς δράσεις, εκφράζοντας
έμπρακτα τη διεθνιστική αλληλεγγύη του στους πληττόμενους λαούς και την ανάγκη προστασίας του
απειλούμενου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζει τη συμμετοχή
του σε τρεις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τη δημιουργία ή την αποκατάσταση κοινωνικών
υποδομών και συγκεκριμένα:
1. Τη συμμετοχή και την υποστήριξη στο διεθνές εγχείρημα «Ένα Σχολείο για τη Γάζα», με σκοπό
την ανέγερση ενός σχολείου στην εν λόγω περιοχή των παλαιστινιακών εδαφών.
2. Την ανταπόκριση στο κάλεσμα Συλλόγων Εκπαιδευτικών, σωματείων και συλλογικοτήτων της
χώρας, για τη συμμετοχή στην Καμπάνια για την ανοικοδόμηση του «Σχολείου της Ελευθερίας
των Λαών» στο Κομπάνι, στην περιοχή Ροζάβα του συριακού Κουρδιστάν.
3. Τη συμμετοχή και την παροχή θεσμικής κι επιστημονικής υποστήριξης στο εγχείρημα «Ένα
Σχολείο για το Ντονμπάς», με στόχο την ανακατασκευή μίας κατεστραμμένης μονάδας σχολικών
κτιρίων στην πόλη του Λουγκάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας.
Για τον υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αποφασίζει τη συγκρότηση
ανοιχτής επιστημονικής ομάδας εργασίας για τις Δράσεις Διεθνούς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία επιφορτίζεται με το καθήκον εποπτείας και συντονισμού των επιμέρους σχετικών
πρωτοβουλιών.
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