
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΚΜ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  
για τις

Βασικές Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας των  οργάνων του  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

     Βασικός σκοπός του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ως Πανελλήνιος Φορέας των αρχιτεκτόνων, 
σύμφωνα άλλωστε με το καταστατικό του αλλά και το ψηφισθέν πλαίσιο δράσεων 
του, είναι η προώθηση όλων των μορφών συνεργασίας των μελών του για την 
πρόοδο των αρχιτεκτονικών σπουδών, της αρχιτεκτονικής παιδείας , και της 
αρχιτεκτονικής γενικότερα, και προφανής βασική προϋπόθεση για αυτό είναι  η 
σύνθεση  ιδεών και απόψεων , πάνω  από  πρόσωπα  και συμφέροντα.

 Για  την ΔΚΜ-Αρχιτέκτονες ο Σύλλογος  πρέπει να αποτελεί  μια  δεξαμενή 
ανταλλαγής σκέψεων  και εποικοδομητικού διαλόγου, και  όχι  ένας  τόπος , 
προσωπικών συγκρούσεων και  παραταξιακών  διεκδικήσεων .

Είναι προφανές (αλλά  φαίνεται όχι για όλους), ότι  όλοι  έχουμε  το δικαίωμα  της 
ελευθερίας  στην άποψη και στην έκφραση , αλλά  συγχρόνως  και  την υποχρέωση 
να σεβόμαστε  την αντίστοιχη ελευθερία των  άλλων.

Για να αποκτήσει ο Σύλλογος μια  ουσιαστική οντότητα και  ένα ειδικό βάρος , με 
σκοπό  την ανάκαμψη του κύρους  και  της  αξιοπιστίας  του, θα πρέπει καταρχήν να 
τηρούνται οι βασικές δημοκρατικές αρχές, αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού 
προσώπων και θέσεων .

Γι’ αυτό ως ΔΚΜ-Αρχιτέκτονες, 
καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή λεκτικής, ψυχολογικής, πόσο μάλλον 
φυσικής βίας, που χρησιμοποιείται ως μέσο επιβολής απόψεων,
και αποστασιοποιούμαστε από  κάθε είδους ανάρμοστες ενέργειες, συμπεριφορές, 
μεθοδευμένες διαδικασίες παραπληροφόρησης και  τακτικισμούς ,που οδηγούν σε 
τεχνητές  πολώσεις  και  ακραίες  καταστάσεις, που ως μόνο αποτέλεσμα έχουν να 
τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια αναβάθμισης/αυτοδυναμίας/οικονομικής αυτοτέλειας 
και επιβίωσης του Συλλόγου. 

Πρεσβεύοντας και υποστηρίζοντας τον εποικοδομητικό διάλογο, και προτάσσοντας 
τις  βασικές  μας  αρχές  , που  είναι η κατάθεση  ιδεών , η  συνεργασία  των μελών 
και  η  σύνθεση των προτάσεων τους, αντιπαρερχόμεθα  τις προσωπικές απειλές, τις 
συκοφαντίες  και  τις  ανυπόστατες κατηγορίες.  Έμπρακτα δε, έχουμε αποδείξει τις 
αρχές  μας  αυτές , με  την  μέχρι  τώρα  στάση  των  εκπροσώπων  μας  στο 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,  παρόλες τις  προκλήσεις τις οποίες κατά καιρούς έχουμε δεχθεί.

Διαδικασίες και πρακτικές  οι  οποίες  απαξιώνουν  το   Σύλλογο, και καταλύουν  κάθε 
μορφής  δημοκρατία  στις  λειτουργίες  των οργάνων, όπως  το  Δ.Σ  και  η  «Α», μας 
βρίσκουν  αντίθετους.
Τέτοιου  είδους πρακτικές δεν αρμόζουν  σε  επιστήμονες των  οποίων ο  ρόλος 
είναι να προασπίζονται τα συμφέροντα  των συναδέλφων  και  να προωθούν  την 
αρχιτεκτονική γενικότερα. 

Η ΔΚΜ - Αρχιτέκτονες  καταδικάζει κάθε  είδους συνδικαλιστική  πρακτική αλλά  και 
κάθε  είδους συμπεριφορά η  οποία  οδηγεί  στην  απαξίωση  του παλαιότερου 
επιστημονικού  συλλόγου της  χώρας .
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