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Μπορούμε;
Είναι πολλά χρόνια που ο Σύλλογος έχει ενσωματωθεί σ' αυτό που λέμε
κυβερνητικό συνδικαλισμό, που οι πλειοψηφίες των Διοικητικών Συμβουλίων του τον έχουν
μετατρέψει σε θεραπαινίδα των υπουργείων των διαδοχικών κυβερνήσεων αλλά και
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εδώ και χρόνια τα ΔΣ “διαφωνούν” με τα καταστροφικά μέτρα των
κυβερνήσεων, διαμαρτύρονται, αλλά ποτέ δεν καταγγέλλουν, ούτε οργανώνουν την
οποιαδήποτε αντίσταση.
Μέσω της πολιτικής των ΔΣ ο Σύλλογος ως επιστημονικός φορέας παρέδωσε τα
ιερά και τα όσια του κλάδου: Παρακολούθησε με απάθεια, αν όχι με κρυφή ελπίδα για
“δουλειές”, τη fast truck απώλεια του δημόσιου χώρου, της δημόσιας περιουσίας και του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Έφτασε να υπηρετήσει ακόμα και τους
πολύπλευρα καταστροφικούς ολυμπιακούς αγώνες, έκανε πλάτες στην ανέγερση του
τραγικού μουσείου της Ακρόπολης, το ίδιο και στην “Πανεπιστημίου”. “Αντέδρασε”
κλαψουρίζοντας στην καταστροφή της επαγγελματικής και επιστημονικής υπόστασης των
αρχιτεκτόνων. Προσέφερε υπηρεσία στο συμμετοχικό “ξεκάρφωμα” των κυβερνήσεων
μέσα από συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές, που, παρά την προσχηματική υπόστασή
τους, φαίνεται ότι κάτι προσθέτουν στο status των εκπροσώπων που τις αποτελούν.
Έχασε αδιαμαρτύρητα όλες τις θεσμοθετημένες εκπροσωπήσεις των αρχιτεκτόνων, που
είχαν κερδηθεί και κατοχυρωθεί με διεκδικήσεις δεκαετιών. Όμως από παλιότερα, αλλά
ακόμα και κατά τα τελευταία χρόνια του προαναγγελθέντος ευρωαμερικανικού μνημονίου,
λίγοι διαπλεκόμενοι ή παρατρεχάμενοι των μεγάλων συμφερόντων κάνουν χρυσές
δουλειές, την ώρα που ο κλάδος συντρίβεται.
Η αποδόμηση αυτού που ξέραμε ως «αστική δημοκρατία» συντελείται με ραγδαίους
ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα. Οι κυβερνήσεις θα παραδώσουν κατεστραμμένη και
“καταχρεωμένη” χώρα και οι διοικήσεις του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατεστραμμένο και
καταχρεωμένο Σύλλογο. Οι κυβερνήσεις κουρελιάζουν το Σύνταγμα της χώρας και οι
διοικήσεις το καταστατικό του Συλλόγου. Ο πρωθυπουργός εξαφανίζεται από τις
συνεδριάσεις της Βουλής και η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου από τις συνεδριάσεις της
Αντιπροσωπείας.
Πάρτε μέρος στις εκλογές!
Καταψηφίστε τους!
Σας καλούμε να ενισχύσετε την παρουσία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων στην
Αντιπροσωπεία του Συλλόγου και στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής, παίρνοντας υπ' όψιν ό,τι
έχει προσφέρει και ό,τι έχει αποτρέψει (ή έχει προσπαθήσει να αποτρέψει).
Σας καλούμε μετά τις εκλογές να πάρετε μέρος στη δουλειά του Συλλόγου και όσοι
συμφωνείτε πιο πολύ μαζί μας να βοηθήσετε στην προετοιμασία της στα πλαίσια των
διαδικασιών του Νέου Κινήματος (βλ. www.neokinima.gr)
Τίποτα δεν μπορεί πραγματικά να αλλάξει αν δε νικηθεί ο πολύμορφος
κυβερνητικός συνδικαλισμός, αν δεν αναγεννηθούν οι μαζικοί φορείς, άρα και ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων, αν δεν ξαναμπεί στη ζωή τους ο πολιτικός προβλήματισμός και η
συντονισμένη αντίσταση στον σαπισμένο εγχώριο και διεθνή καπιταλισμό.
Σ' αυτό τον αγώνα ο καθείς και τα όπλα του!

