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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

«ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ» 
ΣΤΟ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Από τον Ιούλιο του 2014 οι περιοχές του Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας δέχονται σφοδρές 
στρατιωτικές επιθέσεις από τον τακτικό στρατό που έχει συγκροτήσει το κυβερνητικό καθεστώς του 
Κιέβου, αλλά κι από φασιστικές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται 
στους κόλπους του. Τα αποτελέσματα των παραπάνω επιθέσεων αντιστοιχούν σε διαστάσεις μίας 
πρωτόγνωρης ανθρωπιστικής κρίσης για την περιοχή, αλλά και για τα ευρωπαϊκά ιστορικά δεδομένα 
του 21ου αιώνα: Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, δεκάδες χιλιάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες, ενώ 
σε εκατομμύρια ανέρχονται οι εκτοπισμένοι και οι μετανάστες, μεταξύ αυτών και σημαντικά τμήματα 
του ελληνικού πληθυσμού στην Ανατολική Ουκρανία (Οδησσός, Μαριούπολη κλπ). Η άρνηση και η 
αντίσταση του λαού του Ντονμπάς στην επιβολή του αντιδημοκρατικού καθεστώτος του Κιέβου, στον 
φασισμό και τον πόλεμο, συναντά απέναντί της, εκτός από τον κυβερνητικό στρατό, την ένοχη σιωπή 
και  τη  συγκάλυψη που  φτάνει  στο  βαθμό  της  υποστήριξης  των  πολεμικών  εγκλημάτων  από τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Θύμα των επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού και των ένοπλων φασιστικών ομάδων είναι και το 
δομημένο περιβάλλον της περιοχής του Ντονμπάς. Συγκεκριμένα, έχουν καταστραφεί περισσότερες 
από 8.500 εγκαταστάσεις στην περιοχή του Λουγκάνσκ και περισσότερες από 9.500 εγκαταστάσεις 
στην περιοχή του Ντονέτσκ, εκ των οποίων συνολικά πάνω από 13.200 κατοικίες, 118 νοσοκομειακές 
μονάδες, εκατοντάδες εκπαιδευτικά κτίρια και μονάδες παραγωγής ενέργειας, δεκάδες βιομηχανικές 
μονάδες  και  σημαντικό  τμήμα  της  αρχιτεκτονικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  Ανατολικής 
Ουκρανίας, μεταξύ αυτού και το διεθνώς αναγνωρισμένο σύμπλεγμα μνημείων του Saour-Mogyla. 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καταδικάζει τη χρήση στρατιωτικής βίας ενάντια στις 
περιοχές και τον πληθυσμό της Ανατολικής Ουκρανίας και καλεί την ελληνική πολιτεία να αναλάβει 
πρωτοβουλίες  υποστήριξης  του  ελληνικού  πληθυσμού  στην  περιοχή,  διακόπτοντας  κάθε  είδους 
συνδρομή  προς  τις  καταστροφικές  επιχειρήσεις  του  ουκρανικού  στρατού  ενάντια  στο  λαό  του 
Ντονμπάς.

Στα πλαίσια των αρχών της δημοκρατίας, της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών, αλλά και στα 
πλαίσια  του  επιστημονικού  και  διεθνούς  ρόλου  του,  ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  εκφράζει  έμπρακτα  τη 
διεθνιστική  αλληλεγγύη  προς  τον  πληττόμενο  λαό  του  Ντονμπάς  της  Ανατολικής  Ουκρανίας, 
αποφασίζοντας: 
1. Τη  συμμετοχή  με  ανθρώπινο  κι  επιστημονικό  δυναμικό  στο  εγχείρημα  «Ένα  Σχολείο  για  το 

Ντονμπάς» και συγκεκριμένα στην προσπάθεια ανακατασκευής κι επαναλειτουργίας του σχολείου 
στην   πόλη  Λουγκάνσκ  της  Ανατολικής  Ουκρανίας,  το  οποίο  καταστράφηκε  από  τους 
βομβαρδισμούς του ουκρανικού στρατού.
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2. Εφόσον  καταστεί  εφικτή,  τη  συμμετοχή  μελών του  και  την  παροχή θεσμικής  κι  επιστημονικής 
υποστήριξης στις διεθνείς αποστολές προς την περιοχή του Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, 
με στόχο την επιτόπια αποτύπωση και μελέτη των καταστροφών στις κοινωνικές υποδομές, αλλά 
και της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
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