Τι θα γίνει με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ;

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σήμερα 30-10-2015, 10 μήνες μετά τις εκλογές και 4 μήνες μετά τη
συγκρότηση του ΔΣ δεν έχει ακόμα ούτε προγραμματισμό ούτε αναμορφωμένο προϋπολογισμό με
βάση την πραγματικότητα. Άντ’ αυτού έχει σταλεί στα μέλη μια «ορφανή» λίστα με τις μόνιμες
επιτροπές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2014-2017 (9 υπερ-επιτροπών με τελικό σύνολο 28 υποεπιτροπών (!)).
Στο μεταξύ στην Η.Δ. του επόμενου ΔΣ υπάρχει εκ νέου ο προγραμματισμός στην Η.Μ..
Τι έγινε όμως στα ΔΣ στις 21 & 22 Οκτωβρίου που είχαν ως θέμα τον προγραμματισμό; Στις
21 Οκτωβρίου ψηφίστηκε η εισαγωγή της εισήγησης της Συσπείρωσης ως κείμενο «Αρχών» του
προγραμματισμού του Συλλόγου. Στις 22 Οκτωβρίου προστέθηκε σχεδόν το σύνολο της εισαγωγής
της εισήγησης της ΑΚΕΑ, που είχε καταψηφιστεί το προηγούμενο βράδυ, και προέκυψε το «τελικό»
κείμενο «Αρχών» του προγραμματισμού του Συλλόγου, το οποίο ολοκληρωμένο δεν έχει
παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Μετά ψηφίστηκε η λίστα των μόνιμων επιτροπών, η οποία και εστάλη
στα μέλη.
Τα παραπάνω απλά σκιαγραφούν την αποδιοργάνωση που επικρατεί στο Σύλλογο. Κάποια
ακόμα δείγματα της κατάστασης είναι τα παρακάτω:


Δημοσιοποιούνται οι μόνιμες επιτροπές και η πρόσκληση για συμμετοχή των συναδέλφων
σε αυτές, χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός δράσεων και κατευθύνσεων του συλλόγου.
Έπρεπε μαζί με τις επιτροπές να έχει σταλεί τουλάχιστον το κείμενο «Αρχών» του
προγραμματισμού που ψηφίστηκε στο ΔΣ στις 22-10-2015, και το οποίο αγνοείται, αφού
αποτελεί θεωρητικά την βάση πάνω στην οποία διαμορφώνονται και λειτουργούν οι
επιτροπές. Η ψήφισή του όμως, απ’ ότι φαίνεται, ήταν προσχηματική μόνο και μόνο για να
προκύψει και να σταλεί η λίστα των επιτροπών.



Ανάμεσα στις 28 υποεπιτροπές βρίσκονται μεταμφιεσμένες σε επιτροπές πολύ
συγκεκριμένες θέσεις παρατάξεων, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση, οι οποίες παρατάξεις
επωφελούμενες την έλλειψη προγραμματισμού προσπαθούν έτσι να δώσουν να δώσουν στο
σύλλογο, «από το παράθυρο», πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις χωρίς αυτές να
συζητηθούν, ευτελίζοντας έτσι την έννοια των επιτροπών (επιτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού,
επιτροπή μαθημάτων αλληλεγγύης, επιτροπή κάρτα μέλους ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ!!! κα).



Οι 9 υπερ-επιτροπές με τελικό σύνολο τις 28 υποεπιτροπές δεν αποτελούν παρά ειρωνεία σε
έναν πλήρως απομαζικοποιημένο σύλλογο στα όρια μάλιστα της επιβίωσής του. Το πλήθος
των επιτροπών και το ποικιλόμορφο αντικείμενό τους αποπροσανατολίζει από τα καυτά
προβλήματα των συναδέλφων και του κλάδου και υπονομεύει τη λειτουργία του Συλλόγου



Παρόλο το πλήθος των επιτροπών όμως δεν υπάρχει π.χ. καμία επιτροπή για το θέμα των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και ούτε γίνεται αναφορά σχετικά με το θέμα αυτό στο
«κείμενο φάντασμα» του ΔΣ της 22ας-10-2015.



Αντίθετα με την εξαφάνιση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών από την ατζέντα του
Συλλόγου έγινε αναφορά από κάποια μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις
22-10-15 στη στήριξη που πρέπει να δείξει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην εκπόνηση δωρεάν μελετών
εθελοντικά από συναδέλφους προς δήμους, μάλιστα συσχετίζοντας (πόσο ειρωνικό!) μια
τέτοια πρακτική με την τρομερή ανεργία του κλάδου. Δωρεάν μελέτες κάνει, όποιος έχει την
οικονομική άνεση να τα κάνει (για να χτίσει βιογραφικό) ή και προσδοκώντας αντίδωρο από
τον φορέα, και φυσικά όχι ο συνάδελφος που συνθλίβεται. Καμία δεοντολογία, καμία
διαφάνεια!



Παράλληλα έχει μπει στο λεξιλόγιο του ΔΣ η έννοια της «ανταποδοτικότητας», με κάρτες
μέλους και παροχές τύπου club, τη στιγμή που η οικονομική κατάστασή του είναι τραγική
και είναι οφείλει μισθούς γραμματείας 8 μηνών.



Δεν υπάρχει καμία συζήτηση και σχεδιασμός για την οικονομική επιβίωση του συλλόγου
(όπως ξαναείπαμε ούτε καν προϋπολογισμός) ενώ αντίθετα διατίθεται δωρεάν το κτίριο του
ΣΑΔΑΣ για εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις κλπ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!
Ο σύλλογος είναι εκτός συλλογικής πραγματικότητας, τη στιγμή που οι αρχιτέκτονες που
θέλουν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους παλεύουν για την επιβίωσή τους και ταυτόχρονα
κινδυνεύουν να χάσουν εντελώς πια και οριστικά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, που
αποδομούνται πλήρως. Η χώρα επίσης, στις οριακές στιγμές που περνάει, έχει ανάγκη μια ισχυρή
φωνή του συλλόγου των αρχιτεκτόνων, αφού όλα τα μέτωπα σχετικά με το χώρο, την
αρχιτεκτονική, την πόλη και τον άνθρωπο και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι τώρα
ανοικτά.
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει την αποδιοργάνωση και τον αποπροσανατολισμό
του Συλλόγου, που κινδυνεύουν να του δώσουν τη χαριστική βολή, θέτοντας τον οριστικά έξω από
τη ζωή των συναδέλφων και της κοινωνίας, ως κάτι ξένο.
Δυστυχώς, οι επισημάνσεις και προτάσεις μας στο κείμενο από τις 3 Απριλίου 2013 «Ποιος
θα σώσει το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων;» παραμένουν δραματικά επίκαιρες. Πέρα από τον
προγραμματισμό, που ήδη προτείναμε, θα επανέλθουμε απευθυνόμενοι προς όλους τους
συναδέλφους με ανανεωμένες προτάσεις για την σωτηρία του Συλλόγου.
2 Νοεμβρίου 2015
Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων

