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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προέδρου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2020 

 
 
Μια μέρα σαν τη σημερινή θα ήθελα, στον βαθμό που μπορώ, να θυμίσω και να υπογραμμίσω την 
αξία που έχει η Αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της. Η Αρχιτεκτονική και οι Αρχιτέκτονες είναι 
μπροστά σε μία ιστορική ευκαιρία, σε μία περίοδο κρίσης, που μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε 
νέες ευκαιρίες και να δώσει στη χώρα μας αυτό που έχει στερηθεί και δεν είναι άλλο από:  
 
Έναν Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς επιλεκτικές 
εξαιρέσεις και με την παράλληλη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως 
αυτό απορρέει από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις.  
 
Η Αρχιτεκτονική και οι Αρχιτέκτονες οφείλουν και πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας 
του σχεδιασμού και της ποιοτικής αναβάθμισης κάθε έργου στον ανώτατο βαθμό. Ο κάθε άνθρωπος 
έχει ανάγκη, έχει δικαίωμα να μπορεί να καταλαβαίνει την αξία της Αρχιτεκτονικής και σε αυτό η 
πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί μέσω της εκπαίδευσης, γιατί η Αρχιτεκτονική βρίσκεται παντού, είναι 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το σπίτι, το σχολείο, κάθε κατασκευή, κάθε χώρος.  
 
Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, η πολιτική και πολιτιστική διάσταση του 
σχεδιασμού του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, αλλά και του ιδιωτικού, καθώς και μία φιλική 
Αρχιτεκτονική προς όλους, είναι και πρέπει να είναι ο σκοπός, ο στόχος και η πεισματική προσπάθεια 
του Αρχιτέκτονα.  
 

 Μία φιλική Αρχιτεκτονική προς τον ταλαιπωρημένο πλανήτη.  

 Μία φιλική ανθρώπινη Αρχιτεκτονική προς εμάς τους ίδιους, που κάποια στιγμή της ζωής μας 
θα βρεθούμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε το αυτονόητο, σε μία εχθρικά δομημένη πόλη 
γεμάτη εμπόδια και αδιέξοδα.  

 Μια Αρχιτεκτονική που γεννιέται μέσα από τις δεξιότητες των Αρχιτεκτόνων μακριά από 
γραφειοκρατικά σύνδρομα, σε μία προσπάθεια αρμονικής ένταξης με σεβασμό στην 
Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά. 

 
 

Δημήτρης Ξυνομηλάκης 
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