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του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Γι’ αυτούς που ζουν από τη δουλειά τους
Την ώρα που η χώρα διαλύεται, χάνει την κυριαρχία
της, η κυβέρνηση υποθηκεύει το έδαφός της και ετοιµάζεται
να δεχτεί µόνιµη επιτήρηση από τα όργανα της ΕΕ και του
∆ΝΤ, οι εργαζόµενοι σε τεράστιους αριθµούς πλέον κινητοποιούνται µε αιτήµατα που γίνονται όλο και περισσότερο
πολιτικά . Η τρόικα αντιπροσωπεύει ασφαλώς ενός είδους
ξένη κατοχή. Η κυβέρνηση (πάντα βρίσκονται στελέχη για
κατοχικές κυβερνήσεις) απειλεί ότι, αν δεν υποκύψουµε, θα
γίνουµε προτεκτοράτο(!), ενώ οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, που
υπολογίζουν ότι θα επιβιώσουν, τρίβουν τα χέρια τους (κάτι

τέτοιο γινόταν και στην κατοχή) για το θεσµικό καθεστώς
δουλείας, το οποίο οργανώνουν οι νόµοι που ψηφίζονται.
Στις συνθήκες αυτές έχουµε και εκλογές στο Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων, ένα σύλλογο που µε ευθύνη της πλειοψηφίας της απερχόµενης διοίκησης µοιάζει να διαλύεται κι αυτός. Οι εκλογές αυτές είναι ακόµα πιο πολύ στις σηµερινές
συνθήκες µια µάχη, έστω και περιφερειακή.
Από τη µεριά µας διακηρύσσουµε τη θέλησή µας για
αναβάθµιση της συµπόρευσης των δυνάµεων που διεκδικούν τα δικαιώµατα των αρχιτεκτόνων που ζούν από τη

δουλειά τους (όπως φυσικά και αυτών που θέλουν αλλά
δεν µπορούν να ζουν από αυτή), και η οποία έχει ήδη σε
ένα βαθµό πραγµατοποιηθεί στο χώρο των αρχιτεκτόνων
τον τελευταίο καιρό. Μια τέτοια αναβάθµιση θα ήταν η συνεργασία, µετά τις εκλογές, των συναδέλφων (και όχι
µόνο των εκλεγµένων) που συσπειρώνουν οι δυνάµεις
αυτές, µε συγκεκριµένους στόχους, µε βάση ένα πρόγραµµα που θα ανοίγει τις πόρτες του Συλλόγου σε όλο
και πιο πολλούς εργαζόµενους αρχιτέκτονες.

ένα Τέλος, µια Αρχή
Φαίνεται πως βρισκόµαστε στο τέλος
µιας διαδροµής. Η κοινωνία της
“προόδου”, µετρούµενης µε την επίτευξη
του µέγιστου αποτελέσµατος, της
“επιχειρηµατικότητας” και του “καλώς νοούµενου συµφέροντος” οδήγησε την παγκόσµια οικονοµία και κοινωνία σε µια τερατώδη συσσώρευση κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται ένας πολύ στενός κύκλος χρηµατοπιστωτικών οµίλων. Πρόκειται για το τεράστιο συγκρότηµα συµφερόντων, που τα παπαγαλάκια του το παρουσιάζουν στους ιθαγενείς κάθε χώρας µε το
συνωµοτικό ψευδώνυµο “αγορές”. Και τώρα το σύστηµα αυτό, παγκοσµιοποιηµένο,
παρουσιάζει αδυναµία αυτοδιόρθωσης και
επιχειρεί µε όλο και µεγαλύτερη βιαιότητα
και βιασύνη, όχι µόνο για τη χώρα µας
αλλά και για το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου, µια ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική
συµπίεση και καταπίεση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των πληθυσµών. Ο ετοιµοθάνατος παγκόσµιος καπιταλισµός επειδή
δεν µπορεί πια να λύσει τα αξεπέραστα
προβλήµατά του, όπως έκανε για δεκαετίες µε την σοσιαλδηµοκρατία, παραπαίει
καταστρέφοντας, απειλώντας, διαστρέφοντας τους ανθρώπους αλλά και την αλήθεια (αλήθεια, γιατί κανείς δε µιλάει για τη
Φουκουσίµα; ).
Κανείς δεν είχε προβλέψει την πτώση
του υπάρξαντος σοσιαλισµού. Ποιος κοµµουνιστής οποιουδήποτε ρεύµατος πί-

στευε ότι η Σοβιετική Ένωση, 90 χρόνια
µετά τη µεγάλη επανάσταση, θα µετατρεπόταν στη σηµερινή καπιταλιστική Ρωσία;
∆εν πρέπει σήµερα να µας διαφεύγει ότι
πολιτικά επιστρέφουµε πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση, κοινωνικά σε πρωτοκαπιταλιστικές ή προκαπιταλιστικές σχέσεις,
χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, µε µασκοφόρους αστυνοµικούς, µε µισθοφορικούς
στρατούς και κληρονοµικά δηµόσια αξιώµατα. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη αυταπάτη
από το να θεωρείς τις κοινωνικές εξελίξεις
σαν κάτι το µαθηµατικά προβλέψιµο, ακόµα χειρότερα σαν κάτι το λίγο πολύ γραµµικό. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι επίκειται ανάκαµψη, ισχυρή ή “αναιµική”, απλώς
στηρίζονται στο ότι κάτι που συνέβη πολλές φορές θα συµβαίνει πάντα. ∆εν αναλογίζονται το ενδεχόµενο µιας τερατώδους καταστροφής, η οποία ανησυχεί βεβαίως λιγότερο αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, όπως µας λέει και ο κ.
Σάλας της Τράπεζας Πειραιώς
(Ελευθεροτυπία 15/10/2011).
Το τι χάσαµε και τι χάνουµε καθηµερινά, αν κάποιος προλαβαίνει να το καταγράψει, κανείς δεν προλαβαίνει να το αφοµοιώσει στο σύνολό του. Η θεωρία της
Ναόµι Κλάιν ότι το κεφάλαιο στις µέρες
µας εφαρµόζει την πολεµική τεχνική “Σοκ
και ∆έος” στην κοινωνική ζωή, που αφήνει
άναυδους τους πληττόµενους ανθρώπους, επιβεβαιώνεται.

Μέχρι σήµερα οι δυνάµεις της εργασίας µοιάζουν να µην αντέχουν στη σφοδρότητα της επίθεσης και συχνά φαίνεται
σαν να παλεύουν απλώς για την τιµή των
όπλων, που κι αυτό, συγκρινόµενο µε την
άνευ όρων παράδοση, δεν πρέπει να υποτιµάται. Αν και παρατηρείται στην κοινωνία µια αναζωογόνηση ενός πνεύµατος
αλληλεγγύης, που κόντευε µε τα χρόνια
να εξαφανιστεί, αυτή δεν αρκεί βεβαίως
για να αποτρέψει την κατάθλιψη και τον
πανικό του πλήθους των θιγόµενων. Η
εξουσιαστικές δυνάµεις έχοντας χάσει το
εκµαυλιστικό µέσο του µαζικού ρουσφετιού, του βολέµατος των “δικών µας”, βοηθούντων και των παπαγάλων των ΜΜΕ,
υποδαυλίζουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό,
στρέφοντας τη µια κοινωνική οµάδα εναντίον της άλλης, τον έναν εργαζόµενο εναντίον του άλλου, µιλούν όπως όλα τα αυταρχικά καθεστώτα για έθνος, οι πατριδοκάπηλοι δείχνουν µε το δάχτυλο, όπως
πάντα στην ιστορία, τους “αντεθνικώς” και
“ανόµως” δρώντες. Ήρθε η ώρα να τους
δείξουµε εµείς.
Στις συνθήκες αυτές φαίνεται πολύ
παράξενο να µιλάς για προεκλογικά προγράµµατα στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.
Ίσως σήµερα το πιο σπουδαίο είναι να
τον απαλλάξουµε από τον µακροχρόνιο
διαπαραταξιακό κυβερνητικό συνδικαλισµό (των ∆ΑΚ, ΠΑΣΚ, ΑΣΑΕ,ΕΛΕΜ και
των θραυσµάτων τους), που πρόδωσε

µαζί µε την ηγεσία του ΤΕΕ τους αρχιτέκτονες που ζουν από τη δουλειά τους µέσα από φιέστες και δηµόσιες σχέσεις, αλλά επίσης απέκοψε έναν κλάδο µε ιστορία
από τους υπόλοιπους εργαζόµενους και
τα προβλήµατά τους.
Η συµπόρευση των παρατάξεων του
χώρου των αρχιτεκτόνων, που µε βάση
τις θέσεις τους δηλώνουν ότι θέλουν να
εκφράζουν συναδέλφους που ζουν από τη
δουλειά τους, έχει ήδη σε ένα βαθµό προωθηθεί. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Όµως αντικείµενό της δεν πρέπει να
είναι µόνο ο αγώνας επιβίωσης που αναπόφευκτα θα διεξαχθεί. Όταν ο λαός αυτός θα ξανασηκωθεί, δεν πρέπει να ξαναρχίσει συµβιώνοντας µε διάφορες επιχειρήσεις και µεγαλοεργολάβους να καταστρέφουν τον αστικό και αγροτικό ιδιωτικό
και δηµόσιο χώρο, δεν πρέπει να συνεχίσει µε αυθαίρετα, ακαλαίσθητες πολυκατοικίες και µεζονέτες.
Ως τµήµα του κόσµου της εργασίας
οφείλουµε να συµβάλουµε, στα ζητήµατα
τα σχετικά µε την επιστήµη µας, µε µια
συγκεκριµένη εναλλακτική πρόταση πορείας από σήµερα και µέχρι την απαλλαγή
της κοινωνίας από την βαρβαρότητα της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
∆εν θα είµαστε µόνοι µας. Ο καπιταλισµός
είναι πάλι στο στόχαστρο των εργαζοµένων σε όλο σχεδόν τον κόσµο.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΤΕΧΝΗ
Προσπαθούν επίµονα να µας πείσουν ότι η επιστηµονική γνώση απαξιώνεται κάθε 5 ή 10 χρόνια. Όµως αυτό
που απαξιώνεται (και όχι πάντα από κοινωνική ανάγκη)
είναι οι εφαρµοσµένες τεχνικές στους διάφορους τοµείς
και όχι η επιστηµονική θεωρία, η κριτική σκέψη, η γενικότερη παραγωγή πνευµατικών προϊόντων, που αποτελούν
µια ασυνεχή αλλά αδιάκοπη πορεία της ανθρώπινης διάνοιας και θα έπρεπε να είναι δηµόσια ιδιοκτησία, χωρίς
πατέντες και απόρρητα. Σήµερα το κοινωνικό σύστηµα,
κυρίως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, αυτή την
κοινωνική πνευµατική παραγωγή την περιχαρακώνει και
την ιδιωτικοποιεί σε ακραίο βαθµό.
Η “δια βίου εκπαίδευση'” αφορά την εξειδίκευση στην
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, πραγµατικών ή
επινοηµένων από την “επιχειρηµατικότητα”, και καθόλου
την διερεύνηση των αιτιών των µεγάλων προβληµάτων
της κοινωνίας και του ανθρώπου και την επίλυσή τους.
Θέλουν να µας πείσουν ότι δεν µπορούµε παρά να πιστοποιηθούµε ως εφαρµοστές κανονισµών (π.χ. ΚΕΝΑΚ)
και τεχνικών οδηγιών. Μάλιστα µας εξηγούν ότι, σε σχέση
µε αυτά, το δίπλωµα του Πολυτεχνείου είναι σαν να µην

υπάρχει. Θέλουν να µας πείσουν ότι κι αν σπουδάσαµε,
αυτές οι σπουδές µπορούν να πεταχτούν στο καλάθι των
αχρήστων (είπαµε, µετά από 5 χρόνια έχουν “απαξιωθεί”)
και να θεωρούµε απόλυτα φυσιολογικό να οδηγηθούµε
σε µια δουλειά (ευελιξία), στην οποία είµαστε πιο χρήσιµοι
στο κεφάλαιο παρά στην κοινωνία . Το κόστος των
σπουδών µας, σε µεγάλο ποσοστό πληρωµένο από την
κοινωνία, µπορεί απλώς να προστεθεί κι αυτό στο περίφηµο δηµόσιο χρέος και εµείς να πεταχτούµε στην ανεργία. Και όλα αυτά οφείλουµε να τα αποδεχτούµε γιατί “το
λέει ο νόµος”, η διαδικασία της Μπολώνια και η κ. ∆ιαµαντοπούλου.
Το δηµόσιο σχολείο δεν έχει ακόµη τελείως καταστραφεί. Το δηµόσιο Πανεπιστήµιο ακόµη αναπνέει, παράγονται ακόµα αρχιτέκτονες. Η κοινωνία χρειάζεται τους αρχιτέκτονες. Η ελληνική κοινωνία, µε τον διαλυµένο αστικό
και υπαίθριο χώρο της, τους χρειάζεται ακόµα πιο πολύ.
Αν υπερασπιζόµαστε την επιστηµονική µας ιδιότητα δεν
το κάνουµε για να ξεχωρίσουµε από την κοινωνία, αλλά
γιατί αισθανόµαστε ότι της την χρωστάµε.
Η απαξίωση της πραγµατικής επιστήµης ευνοεί την

ασφυκτική περιχαράκωση και ιδιωτικοποίησή της σε διεθνή κλίµακα. Η απαξίωση αυτή ισοπεδώνει χλευάζοντας
τη σκληρή πνευµατική προσπάθεια και οδηγεί τα παιδιά
να επιλέγουν επάγγελµα µε τα κριτήρια της “αγοράς”.
Ακόµα χειρότερα, θολώνει τους ταξικούς διαχωρισµούς
προβάλλοντας διαιρέσεις συντεχνιακές ή µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, επιδιώκοντας να αποκόψει από τη
σύγχρονη εργατική τάξη το πιο µορφωµένο τµήµα της
και να της αποστερήσει τις υπηρεσίες του. ∆εν είναι όµως
µόνο αυτό. Έχει ευρύτερα ως στόχο να αποµονώσει τις
δυνάµεις της εργασίας από την αντικαπιταλιστική διανόηση, που πάντα αναφύεται στο χώρο της πραγµατικής
επιστήµης.
Όσοι αντιστεκόµαστε τον εξευτελισµό και την αλλοτρίωση πρέπει να γινόµαστε κάθε µέρα και περισσότεροι.
∆εν θα τους κάνουµε τη χάρη να παραιτηθούµε από αυτό που σπουδάσαµε και µε βάση το οποίο µπορούµε να
προσφέρουµε. Οι προτάσεις µας για πόλεις, πλατείες,
πάρκα, κατοικίες, χώρες, χωρίς καπιταλιστές πρέπει να
φτάσουµε να γίνουν τόσο δηµοφιλείς, ώστε αυτοί να τις
βλέπουν στους χειρότερους εφιάλτες τους.

Εκτός Σχεδίου, φύλλο 25, Οκτώβριος 2011

σελίδα 2

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Τώρα, που τρίζουν τα θεµέλια του
«νικητή», µέχρι πριν µερικά χρόνια,
καπιταλισµού και µαζί του σωριάζονται
όλα τα δικαιώµατα και οι κατακτήσεις
του εργατικού κινήµατος, φτάνοντας να
διακυβεύεται πια η ίδια η επιβίωσή
µας, ήρθε η ώρα να βγουν στο προσκήνιο οι εργαζόµενοι αυτοπροσώπως. Οι ηγεσίες των φορέων, των συνδικάτων και των σωµατείων έχουν, οι
περισσότερες, ενταχθεί και συµµαχήσει, χρόνια τώρα, µε την ίδια την εξουσία, έχουν εξαγοραστεί και έχουν προδώσει τον ρόλο τους. Είναι όµως πια
θέµα ζωής και θανάτου, όλοι όσοι θέλουν τίµια να ζουν από τη δουλειά
τους να µπουν µέσα στους φορείς και
να τους πάρουν πίσω στα χέρια τους.
∆εν µπορεί σε αυτόν τον πόλεµο να
µας εκπροσωπούν εκείνοι, που πίσω
από την πλάτη µας υπέσκαπταν για
χρόνια τα συµφέροντά µας και µε τη
βοήθεια της εξουσίας εκµαύλιζαν τον
εργαζόµενο λαό.
Μπροστά σε αυτή τη σαρωτική θύελλα, το µόνο, που µπορεί να µας κρατήσει όρθιους και να υψώσει τη σηµαία
για ένα καλύτερο αύριο είναι η συµµαχία όλων εκείνων, που σεβόµενοι τον
εαυτό τους, τον διπλανό τους, την ίδια
την κοινωνία, θέλουν να εργαστούν
τίµια, να ζήσουν τίµια, να προσφέρουν

στο κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική
συνείδηση, το φιλότιµο, η ευσυνειδησία και η αλληλεγγύη είναι τα στοιχεία
του εν δυνάµει συντρόφου µας, που
πλάι του µπορούµε να αγωνιστούµε
για όλα όσα είναι αναντίρρητο δικαίωµά µας.
Ο ΣΑ∆ΑΣ θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µαχητικό χώρο συσπείρωσης των αρχιτεκτόνων, που ζουν (ή
θέλουν να ζουν) από τη δουλειά τους,
ιδιαίτερα τώρα, που επιχειρείται η δραµατική αλλαγή του εργασιακού µας περιβάλλοντος (fast track, αµοιβές, συλ.
συµβάσεις, Μητρώο Κατασκευαστών
Ιδιωτικών Έργων, πιστοποιήσεις, ιδιωτικοποίηση πολεοδοµιών, ασφάλιση
µελετών, ΓΟΚ, ΕΠΑΕ, κλπ). Αντίθετα
µε αυτήν την άµεση ανάγκη ο ΣΑ∆ΑΣ,
µε ευθύνη της πλειοψηφίας της διοίκησής του, επέλεξε να απέχει από οτιδήποτε σηµαντικό απασχολούσε τους
αρχιτέκτονες και την κοινωνία. Αντ’ αυτού αναλώθηκε σε ένα συνέδριο χωρίς
θέµα, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι χορηγοί και οι διάφοροι προµηθευτές, ενώ η διοργάνωσή του ανατέθηκε µε αδιαφανείς διαδικασίες σε ιδιωτική εταιρεία διαφήµισης, µάρκετινγκ και δηµοσίων σχέσεων.
Το παραπάνω ζήτηµα της διοργάνωσης του συνεδρίου, αλλά και η πα-

ραβίαση κάθε έννοιας στοιχειώδους
δεοντολογίας και συλλογικότητας και η
καταπάτηση κάθε έννοιας δηµοκρατίας
στη λειτουργία του συλλόγου από τον
πρόεδρο του ∆Σ του συλλόγου, οδήγησε το Νέο Κίνηµα να καταθέσει πρόταση µοµφής προς τον πρόεδρο. Η µοµφή καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία του ∆Σ αποκαλύπτοντας τη συνενοχή τους υπερψήφισαν µόνο το Νέο Κίνηµα και οι Συσπειρώσεις, ενώ η Πανεπιστηµονική αποχώρησε). Αυτή η
απαράδεκτη στάση της πλειοψηφίας
της διοίκησης του συλλόγου αποτυπώθηκε και στην καταψήφιση των πεπραγµένων και του οικονοµικού απολογισµού από την αντιπροσωπεία για
πρώτη φορά στην ιστορία του ΣΑ∆ΑΣ.
Θετική εξέλιξη για τον ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ
και τους ίδιους τους αρχιτέκτονες αποτελεί η δηµιουργία του Τµήµατος Αττικής. Η ύπαρξη του τµήµατος και της
γενικής του συνέλευσης δίνει χώρο και
βήµα σε κάθε αρχιτέκτονα της Αττικής
να εκφραστεί και να αγωνιστεί για τα
δικαιώµατά του.
Τώρα, που είναι ανάγκη να δράσουµε για να διεκδικήσουµε τη ζωή
µας, ας πάρουµε στα χέρια µας και
τους φορείς, που έχουν ξεµείνει στα
χέρια των «λίγων» και να τους κάνουµε όπλα για τον αγώνα µας.

Το ψηφοδέλτιο του Νέου Κινήµατος Αρχιτεκτόνων
για την Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΑΜΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΕΝΑ)
∆ΡΟΥΓΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΡΕΣΤΙ∆ΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΒΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΤΑΒΛΑΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)

ΧΕΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΙΝΑ (Έβρος)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

«Οι δηµόσιοι χώροι
ως κοινωνικό αγαθό
σε κρίση»

Την ηµέρα των εκλογών θα έχουν κυκλοφορήσει τα πρακτικά της ηµερίδας
που διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία
του ΝΚΑ τον Ιανουάριο του 2011. Οι
συνάδελφοι µπορούν να τον προµηθευτούν από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.

Πρακτικά του Συνεδρίου:
«Μετασχηµατισµοί της
Ελληνικής Πόλης,
σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθηµερινή πράξη»
Συνεχίζει να κυκλοφορεί ο τόµος των πρακτικών του τριήµερου Συνεδρίου. Οι συνάδελφοι
µπορούν να τον προµηθευτούν από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΝΝΙΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ (Κεφαλονιά)

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΝ∆ΙΑΣ ΝΙΚΟΣ (Ικαρία)

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (Κυκλάδες)
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΑΡΙΣ (∆ωδεκάνησα)

ΚΡΗΤΗ
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ (Λασίθι)
ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) (Χανιά)
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) (Χανιά)

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
“...Ένα κοινό ψηφοδέλτιο της
τελευταίας στιγµής δεν µπορεί
παρά να είναι άθροισµα υποψηφιοτήτων µε βάση τα γνωστά
παραταξιακά κριτήρια.” Με
“...το τέλος των κλασικών παρατάξεων, που σήµερα επιβεβαιώνεται συσχετιζόµενο µε
την κρίση πολιτικής εκπροσώπησης στις συνθήκες της εξελισσόµενης θυελλώδους κρίσης, ...όλες οι τετριµµένες διαδικασίες, που από µια άποψη
συνιστούν ή αποπειρώνται υποκατάσταση του συλλογικού
χώρου από τις παρατάξεις, µε
αποτέλεσµα να τον διαλύουν,

Πρακτικά της ηµερίδας:

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ηµαθία)

Υποψήφιοι για το ∆.Σ. του Τµήµατος Αττικής
είναι οι υποψήφιοι της Αττικής για την Αντιπροσωπεία.

Στην πρόταση για
“αριστερό ψηφοδέλτιο συνεργασίας” για τις εκλογές στο
τµήµα Αττικής του Συλλόγου,
που απηύθυνε η Συσπείρωση
στο Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων
και την Αριστερή Κίνηση Εργαζόµενοι Αρχιτέκτονες, το
Νέο Κίνηµα αντιπρότεινε συνεργασία “...µετά τις εκλογές,
µε συγκεκριµένους στόχους,
ένα πρόγραµµα για το Σύλλογο, αλλά και για παραέξω.”
Η πρόταση για «αριστερό
ψηφοδέλτιο συνεργασίας» δεν
υιοθετήθηκε από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων επειδή

ΒΙΒΛΙΑ

προκαλούν αντιπάθεια στις χιλιάδες των ανθρώπων που η
ζωή τους σήµερα καταστρέφεται.”
Η απάντηση του Νέου
Κινήµατος ανέφερε, µεταξύ
άλλων, ότι “ένα κοινό ψηφοδέλτιο προϋποθέτει µια σοβαρή
συµφωνία περί του πρακτέου
και αυτό είναι αδύνατο να προκύψει µέσα σε λίγες µέρες, πόσω µάλλον όταν τα µικροπαραταξιακά αντανακλαστικά δεν
φαίνεται να έχουν ουσιωδώς
υποχωρήσει, ακόµα και σήµερα
που κατρακυλάµε στο χάος.” Η

απάντηση τέλος επεσήµανε ότι
η πρόταση είχε “...την αδυναµία ότι αποκλείει την Πανεπιστηµονική”, ενώ “οι πολιτικές
προτάσεις, όπως οι περί συνεργασιών, δεν πρέπει να κυριαρχούνται από συναισθηµατισµούς, νοσταλγία, ή έµµονες
ιδέες, που οπωσδήποτε είναι
στοιχεία του παλιού που πεθαίνει.”
Τα πλήρη κείµενα της
πρόσκλησης και της απάντησης
στο:

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ:
Κείµενα για την πόλη, για τη
γη, για την αρχιτεκτονική.
Το βιβλίο «Κ. Μάρξ- Φ. Ένγκελς, Κείµενα: Για τις πόλεις, για τη γη, για την αρχιτεκτονική» σε αποδελτίωση-µετάφραση Νίκου
Τριάντη, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις
«Τυποεκδοτική», µε την επιµέλεια του Νέου
Κινήµατος Αρχιτεκτόνων. Μπορείτε να το
προµηθευτείτε από το Νέο Κίνηµα Αρχιτεκτόνων.
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Περιοδική έκδοση του
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