Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου
Ας το πούµε καθαρά.
Ο Σύλλογος διευρύνει τους ορίζοντές του, τις δράσεις του και πρέπει να αναµετρηθεί
µε τις νέες πραγµατικότητες.
Τα µεγάλα επαγγελµατικά και θεσµικά προβλήµατα, η διεύρυνση της
αρχιτεκτονικής στην Ελληνική κοινωνία µε την προβολή του αρχιτεκτονικού
έργου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων είναι στην πρώτη γραµµή. Μαζί µε την
ανάγκη για αναζωογόνηση της θεσµικής µας υπόστασης, δηλαδή της ενίσχυσης του
Πανελλαδικού µας φορέα µε την τροποποίηση του καταστατικού για ανασυγκρότηση
µιας ισχυρής Πανελλήνιας Ένωσης.
Όλα αυτά και άλλα έχουν θορυβήσει τους εκπροσώπους στερεότυπων
απόψεων που πάντα επιθυµούν ένα Σύλλογο κλειστό, φοβικό, διαχειριστή της
καθηµερινότητας, µε αναφορές στο παρελθόν. Το λένε καθαρά και κάνουν ό,τι
µπορούν για να καθυστερούν τις εξελίξεις:
¾

¾
¾

Όταν τους λες να οργανώσουµε Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού
έργου µε δοµή TRIENNALE και θέσπιση Βραβείων Αρχιτεκτονικής
κάνουν ό,τι µπορούν για να πoγηδετήσουν την υλοποίησή τους. Σοφίσµατα,
ιδεολογήµατα, γκρίνιες……
Όταν λες να µετασχηµατίσουµε την άµορφη µάζα Συλλόγων – Τµηµάτων
και του ΣΑ∆ΑΣ σε µια σύγχρονη Πανελλήνια Ένωση, διαρρηγνύουν τα
ιµάτιά τους ότι θέλουµε να διαλύσουµε το Σύλλογο.
Όταν τους λες ότι καλό είναι – επί τη βάσει των σκοπών του Συλλόγου – να
πυκνώσουµε τις εκδηλώσεις µε τη συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων….. συµβαίνουν απερίγραπτα πράγµατα.
9 ∆εν θέλουν εκδηλώσεις µε τον ΟΤΕ λόγου χάριν για τη διοργάνωση
ενηµερωτικής εκδήλωσης για «τα έξυπνα κτίρια»
9 ∆εν θέλουν την έκδοση αρχιτεκτονικού λευκώµατος για την
αρχιτεκτονική κληρονοµιά του ΕΟΤ, σε συνεργασία µε τα Ε.Τ.Α.

∆ιαµαρτύρονται και καταγγέλλουν πως υπάρχει εκτροπή του Συλλόγου, πως
γινόµαστε υπεργολάβοι, πως γίνεται εµπορευµατοποίηση και µετατρέπουµε το
Σύλλογο σε µέσον διαφήµισης ιδιωτικών συµφερόντων. Έλεος!
¾

Όταν τους λες ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε τον Ξενώνα Στάµου Στούρνα,
στο Πήλιο, µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης που να αποτελεί
σηµείο συνάντησης φοιτητών, αρχιτεκτόνων (µε εκδηλώσεις κλπ) σου
αντιπροτείνουν µίζερα µερεµέτια και σε κατηγορούν ότι θέλεις να παραδώσεις
τον Ξενώνα στο ….ιδιωτικό κεφάλαιο και στα επιχειρηµατικά συµφέροντα
(όµως ο Ξενώνας µαραζώνει κάθε µέρα χρόνια τώρα!).

Υπάρχουν πολλά ακόµα όταν. . .
Υπάρχει όµως και θέµα δηµοκρατικής τάξης.
Παρότι η Συντακτική Επιτροπή λειτουργεί µε ανοικτά παράθυρα και πλουραλισµό
απόψεων εντέχνως και µε εµµονή προβάλλεται µία άποψη για το Νέο Μουσείο
Ακρόπολης. Μάλιστα στο τεύχος αριθ. 44 αποσιωπάται η άποψη του ΣΑ∆ΑΣ –

ΠΕΑ τα τελευταία πέντε χρόνια (!!!) σε άρθρο – σηµείωµα του κ. Σαρηγιάννη.
Σκεφτείτε στην πρώτη σελίδα και µε τέτοια παρουσίαση – σαλόνι να είχε τεθεί η
επίσηµη άποψη του ΣΑ∆ΑΣ.
Θα είχε γίνει επανάσταση των «δηµοκρατών εναντίον όλων όσων θέλουν να
καταλύσουν το Σύλλογο». Η δηµοκρατική νοµιµότητα όµως δίδει το δικαίωµα στους
θιασώτες της µιας άποψης συνεχώς και αδιαλείπτως να προβάλουν την άποψή τους
ελεύθερα.
Ας το διατυπώσω µε σαφήνεια.
∆εν είναι κακό – αντιθέτως – να υπάρχουν πολλές απόψεις. Στο όνοµα της
δηµοκρατίας όµως δεν είναι δυνατόν να υποκείµεθα όλες αυτές τις πιέσεις και
διασυρµούς. Ο Σύλλογος πρέπει να αποφασίσει τελεσίδικα. Πρέπει οι
αρχιτέκτονες να παρέµβουν. Θέλουµε νέους ορίζοντες στις δράσεις µας ή
αναδίπλωση στα στερεότυπα του παρελθόντος που πάντως έχουν κριθεί και
ιστορικά;
Σε κάθε περίπτωση όλοι κρινόµαστε. Καλό όµως είναι να γνωρίζουµε όλοι τα
τεκταινόµενα στο ∆.Σ., να γνωρίζουµε πως τα αυτονόητα και η κοινή λογική δε
θεωρούνται δεδοµένα και δυστυχώς ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ δεν ξεδιπλώνει δράσεις και
εκδηλώσεις που θα αναβαθµίσουν την αρχιτεκτονική, θα προβάλουν την
αρχιτεκτονική δηµιουργία και θα καταστήσουν τον Σύλλογο ως τον αποκλειστικό
φορέα διαχείρισης της αρχιτεκτονικής στη χώρα όπως θα έπρεπε. Και αυτό γιατί η
δηµοκρατική µειοψηφία του ∆.Σ έχει τέτοιες απόψεις που µε κάθε τρόπο δεν αφήνει
τίποτα να εξελιχθεί µε ηρεµία και νηφαλιότητα. Μάλιστα προκαταβολικά όταν
συγκροτήθηκε το ∆.Σ. µας ονόµασαν «ολιγαρχία διατεταγµένων σε υπηρεσία ,
αδιάφορων για την καθηµερινή βιοπάλη….». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι
συνάδελφοι πρέπει να στείλουν το µήνυµά τους. Ένα µήνυµα αντίστασης στην
προσπάθεια πογηδέτησης του προγραµµατικού πλαισίου του ∆.Σ. που προσπαθεί
να αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια µε πολύ κόπο και κόστος. Ίδωµεν.
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