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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο σεισμός στη Σάμο 

 
 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα 
του σεισμού που για ακόμα μια φορά έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε ιδιαίτερα συγκλονισμένοι από 
αυτό το τραγικό συμβάν και δεν υπάρχουν λόγια συμπαράστασης, ικανά να απαλύνουν τον πόνο των 
γονιών των δύο νέων παιδιών, που είχαν ένα τόσο άδικο και τραγικό τέλος.  
 

Αυτή η φυσική καταστροφή στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου που έπληξε ιδιαίτερα το νησί της 
Σάμου, μας υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των κτιρίων, δημόσιων και 
ιδιωτικών, στα οποία ζουν και εργάζονται ανθρώπινες ζωές, μέσα από μια διαδικασία πρόληψης, 
ελέγχου και αποκατάστασης. 
 

Ο πρώτος στόχος, ενόψει καταστροφών που δεν μπορούν να προβλεφθούν, είναι η προστασία της 
ζωής των πολιτών, ένας στόχος που πρέπει να επιδιώκεται μέσα από την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση σεισμού και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 
κτίρια. Πρέπει να διασφαλιστεί σε όλους τους πολίτες το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή και ιδιαίτερα 
των νέων ανθρώπων που δεν έχουν καν προλάβει να δουν τα όνειρά τους να υλοποιούνται και που 
δεν ευθύνονται για αυτό που κληρονόμησαν. 
 

Η απογραφή της κατάστασης των κατασκευών, μέσω ενός προγράμματος αναγέννησης των 
κατοικημένων περιοχών για να τις καταστήσουμε ασφαλείς, είναι μια επείγουσα διαδικασία, επίπονη 
αλλά απαραίτητη.  
Όπως πάντα σε αυτές τις δραματικές συνθήκες, οι Έλληνες Αρχιτέκτονες είναι στη διάθεση της 
Πολιτικής Προστασίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ήδη σε εγρήγορση, έτοιμοι να 
παρέμβουν και να διαθέσουν τις δεξιότητές τους στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.  
 

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε σχέση με τα ανθρώπινα θύματα 
που προκάλεσε αυτός ο ισχυρός σεισμός στην επαρχία της Σμύρνης.  
 

Στη μνήμη των δύο ανήλικων παιδιών, της Κλαίρης και του Άρη, ας ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε 
πράξη αυτό που πρέπει. Ας ξεκινήσουμε να υλοποιούμε αυτά που σχεδιάζουμε, που συζητάμε και να 
πάψουμε επιτέλους να διαπιστώνουμε, δυστυχώς εκ των υστέρων με δραματικό τρόπο, την ολιγωρία 
μας, την ατολμία μας, το πόσο μακριά είμαστε από τον στόχο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, 
του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος. 
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