
Κυριακή 6 Νοέμβρη: 
 

Εκλογές του ΣΑΔΑΣ ενώ όλα τριγύρω καταρρέουν. 
 

Θα καταρρεύσει η κοινωνία και οι εργαζόμενοι ή η κυβέρνηση και το σύστημα; 
 

Το μόνο σίγουρο για τις φετινές εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι ότι γίνονται μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα 
που εντείνεται μέρα με τη μέρα. Οι συνταρακτικές εξελίξεις με τις εκλογές, το δημοψήφισμα και όλα τα 
πιθανά σενάρια δεν είναι παρά αποτελέσματα της αντίστασης στην πολιτική μιας κυβέρνησης που 
εξαιτίας της οδηγείται στη συντριβή. Τέτοια δείγματα ήταν η ιστορική 48ωρη απεργία στις 19 και 20 του 
Οκτώβρη με τις εκατοντάδες χιλιάδες απεργούς στο δρόμο ή και η μετατροπή των παρελάσεων σε 
τεράστιες λαϊκές διαδηλώσεις που διακήρυξαν το σύγχρονο ΟΧΙ στη νέα δικτατορία των αγορών, της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  
Η οργή και η απόγνωση συσσωρεύεται εδώ και καιρό αφού ένας ολόκληρος λαός καταδικάζεται στη 
φτώχεια και την εξαθλίωση και η νέα γενιά πετιέται στην ανεργία ή τη νέα μετανάστευση. Η λαομίσητη 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε στη χρεοκοπία των εργαζομένων, δεν αποτελεί παγκόσμια 
πρωτοτυπία, καθώς παρόμοια μέτρα υιοθετούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του 
κόσμου. Πρόκειται για πολιτικές που στόχο έχουν την υπέρβαση της βαθιάς, δομικής κρίσης του ίδιου 
του καπιταλιστικού συστήματος από την πλευρά των οικονομικά και πολιτικά κυρίαρχων, ρίχνοντας 
στην άβυσσο την κοινωνική πλειοψηφία. Από τη μεριά τους είναι σαφές ότι για να διατηρήσουν τα 
κέρδη τους θα μας καταστρέψουν.  
Όμως δεν είναι μόνοι τους. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βλέπουμε να ξεσπούν κινήματα ακόμα 
και επαναστατικά - εξεγερσιακά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, από την Αίγυπτο μέχρι τη Χιλή, και από τη 
Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και τους δρόμους της Αθήνας. Αγώνες που στηρίζονται από 
εκατομμύρια που βλέπουν ότι ο εχθρός είναι το σύστημα και η κρίση του και πως ήρθε η ώρα να 
βαδίσουν στο δρόμο της ανατροπής.  
 
Μπορούμε να διαβούμε έναν διαφορετικό δρόμο. 
 
Η καταστροφική πολιτική τους δεν είναι μονόδρομος, ούτε τα εκβιαστικά διλήμματά τους. Υπάρχει ο 
δρόμος του συλλογικού, ανυποχώρητου αγώνα, ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής. Σας 
καλούμε αυτό το δρόμο να διαβούμε, με την ανατροπή της κυβέρνησης, την διαγραφή του 
χιλιοπληρωμένου χρέους, την έξοδο από της Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
πρωτοστατούν στη συντριβή μας, την αναμέτρηση με κάθε επίδοξο διαχειριστή αυτής της πολιτικής, 
την κατεύθυνση της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα, να σπάσουμε 
το φόβο και να πιστέψουμε ότι μπορούμε όχι μόνο να τους σταματήσουμε αλλά και να αρχίσουμε τη 
δημιουργία μιας νέας κοινωνίας αλληλεγγύης, να πάρουμε στον έλεγχό μας καταρχήν τις τράπεζες 
και τις μεγάλες επιχειρήσεις, να αναδιανείμουμε τον κοινωνικό πλούτο που παράγουμε. Μόνο έτσι και 
ο εργαζόμενος λαός, και η χώρα θα σωθεί. 
 
Θα αφήσεις σε αυτή τη μάχη ατιμώρητους τους δυνάστες μας;     
 
Τι άραγε από όλα αυτά μπορεί να προχωρήσει μέσα από τον ΣΑΔΑΣ; Ξέρουμε κι εμείς, πρώτοι από 
όλους, ότι αυτό το γραφειοκρατικό, αρτηριοσκληρωτικό όργανο δεν αποτέλεσε ποτέ, το μέσο του 
αγώνα για τους άνεργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους αρχιτέκτονες εδώ και χρόνια. 
Επέλεξε το δρόμο της σιωπής, της συνδιαλλαγής ή και της υποστήριξης της πολιτικής της κυβέρνησης 
αλλά και των μεγάλων αφεντικών που έχει οδηγήσει την πλειοψηφία μας στα όρια της επιβίωσης. 
Όμως δεν μπορεί να καλυτερεύσει η θέση μας με τη μοιρολατρία ή την αδιαφορία.  
Πρέπει να προσπαθήσουμε, και στο ΣΑΔΑΣ και παντού, να πάρουμε τη ζωή και τον αγώνα στα χέρια 
μας. Ήρθε η στιγμή να ζωντανέψουμε το σύλλογό μας στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης και 
ανυπακοής στους υποστηρικτές του μαύρου μπλοκ εξουσίας. 
 
Θα αφήσεις αυτή τη μάχη να πάει χαμένη;  
 
Στις 6 Νοέμβρη δίνουμε ψήφο αγώνα, αλλαγής, στήριξης σε μια ανατρεπτική αντικαπιταλιστική 
αριστερά 
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