
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΑΔΑΣ

Κατά  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  και  ειδικά  στα  δύο  τελευταία  ΔΣ  του  ΣΑΔΑΣ, 
συνέβησαν γεγονότα τα οποία μας ανησυχούν για την περαιτέρω πορεία του, σε ένα νέο 
πλαίσιο προβληματισμού.  

Η καταστατική αρχή του ΣΑΔΑΣ,  που δεν αποδέχεται  ως μέλη του άτομα με φασιστική 
δράση  ή  συμμετοχή,  ίσως  πρέπει  να  συμπεριλάβει  και  τις  φασίζουσες  νοοτροπίες  και 
συμπεριφορές.

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν  κλιμακωτά από το  επίπεδο της  ΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  (… δε  θα  σε 
αφήσω  να  κουβεντιάσεις  το  θέμα,  θα  τα  κάνω  λίμπα..),  προχώρησαν  στην  ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ (Κασιδιάρη,…άει..  γ…)  και  κατέληξαν,  δυστυχώς,  στην   ΙΔΙΑ  ΤΗΝ ΒΙΑ με την 
απαράδεκτη ΧΕΙΡΟΔΙΚΙΑ.

Δεν θα ενδώσουμε στην πρόκληση να βάλουμε  τα τρία αυτά στάδια σε ζυγαριά, αυτή η 
λογική του επιμερισμού, όπως και του κατ’ επιλογή συμψηφισμού, δικαιολογεί ,εξυπηρετεί 
και εκτρέφει αυτούς  που τα δημιουργούν.

Η  συμμετοχή  σε  συλλογικά  όργανα  προϋποθέτει  αυτοσεβασμό,  σεβασμό  στην 
προσωπικότητα  του  άλλου,  αναγνώριση  του  δικαιώματος  της  διαφωνίας,  αποδοχή των 
καταστατικών διαδικασιών και των αποφάσεων της πλειοψηφίας.

Δυστυχώς, άτομα μέσα από το ΔΣ και μέλη εκτός ΔΣ του ΣΑΔΑΣ  δεν  υιοθετούν τίποτα από 
τα παραπάνω,  θεωρούν την άποψή τους ως  τη μοναδικά ορθή,  που δεν επιδέχεται κριτική 
και  αμφισβήτηση,  ούτε χρειάζεται  τεκμηρίωση.  Την ίδια  στιγμή που αναγορεύουν τους 
εαυτούς  τους  θεματοφύλακες   των δημοκρατικών και  καταστατικών αρχών,  εμπράκτως 
καταστρατηγούν  την  υπέρτατη  δημοκρατική  υποχρέωση  σεβασμού  της  ανθρώπινης 
προσωπικότητας και αξιοπρέπειας.

Μετά από τρία δύσκολα χρόνια δημιουργικής προσπάθειας ώστε να κρατηθεί ο σύλλογος 
και  να  επιβιώσει,  με  όλες  τις  δυσκολίες  που αντιμετωπίζει,  για  να θεμελιώσει  μια  πιο 
ουσιαστική και ολοκληρωμένη σχέση με τις  διεξόδους στα προβλήματα του κλάδου και 
τους συναδέλφους, κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του ΔΣ του δημιουργούνται 
συνθήκες πόλωσης και βίαιης ανατροπής.  Το πρόσφατο αυτό φαινόμενο είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό  γιατί δεν εμφανίζεται ως ατομική συμπεριφορά μόνον, αλλά υιοθετείται ως 
ομαδική  –  παραταξιακή  συμπεριφορά,  δημιουργώντας  συνθήκες  όξυνσης  και 
περιχαράκωσης και απομακρύνοντας κάθε προσπάθεια συλλογικής διεξόδου.  

Το φαινόμενο επιτείνεται με ανακοινώσεις στο διαδίκτυο που παραποιούν ή εμφανίζουν τη 
μισή  αλήθεια  -  μιας  και   δεν  έχουν  την   υποχρέωση  απόδειξης  -  και  επιχειρούν  να 
προκαταλάβουν τη συλλογική συνείδηση. Σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, όπως τώρα, 
τροφοδοτεί την ένταση, κινούμενο συχνά και στα όρια της συκοφαντίας.

Η πρακτική αυτή όμως δημιουργεί νοοτροπίες και υποκρύπτει έρπουσες  αντιδημοκρατικές 
έως  φασίζουσες  ιδεολογίες  που,  αν  δεν  αντιμετωπιστούν  έγκαιρα  και  καταστατικά,  θα 
καταλύσουν τον ΣΑΔΑΣ.



Σεβόμενοι και υπερασπιζόμενοι  τη δημοκρατική  παράδοση του Συλλογικού φορέα των 
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και  μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες καταστατικές διορθώσεις, 
οι  Αρχιτέκτονες  ΕλΕΜ  ζητάμε,  επικαλούμενοι  τον  αυτοσεβασμό  τους,  από  όσους 
συμμετείχαν  στα γεγονότα αυτά,  μιας  και  δε  μπορούν να ελέγξουν το θυμικό τους  και 
εφόσον  αναγνωρίζουν  έστω  κι  ένα  μικρό  μερίδιο  προσωπικής  ευθύνης,  ΝΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΔΑΣ, ώστε να σταματήσει να εξελίσσεται η 
ανησυχητική και αντιδημοκρατική αυτή πορεία του συλλόγου. 
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