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OTGXU
Εἶναι ἐνα καινούργιο μαγαζί
ηοὺ ᾱνοιξε στήν Ξάνθου 7
στὸ Κολωνὰκι.

v

Ἐκεῖ δα θρεῖτε τὰ κεραμικὰ τοῦ ἐργαστηρίου

“αντικειμενο,,
Μια ποικιλία ἀπὸ ἀντικείμενα
χρησηε Kai διακοσμητικὰ
τραπέζια, γλαστρεε ἐσωτ. χώρου.
φωτιστικα. κόσμημα.

Στὴ Θεσσαλονίκη
τα Ῑδια ἀντικείμενα θα τα 6ρεῑτε στὸ

“GVT|K8I|JSVO,.
Δημ. Γοὺναρη 30.
Ἠ διεύὸυνση τοῡ ἐργαστηρίου είναι;

Φανερωμενηε 4Β-Χολαργὸε τηλ. 65.21.725.
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AEIOTIKEZ: ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η mu;

ΔΕΗ HAS χωρίζει παρέ μιέ βδομάδα ἇπὸ τίς δημοτικές ἐκ·
Hepméqu'
Χρόνος 5ος

λογές τῆς 15ης Ὀκτωβρίου.“Η κινητοποίηση τῶν κομματι·

κῶν μηχανισμῶν βρίσκεται στό ζενίθ.“Η εἰκόνα μιᾶς καΤεῡχος 109
λά προετοιμασμένης ἀπ’ὅλες τίς πλευρές -καί ἑννοοῢμε
ἀπ’ὅλι τά κόμματα· γενικῆς δοκιμῆς γιᾶ τίς βουλευτικὲς

ἑκλογές,ἔχει συμπληρωθεῖ.
AEKAHENOHMEPH
HONTMH
ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
Δημοχάρους
60,
Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 - 732-819

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ρεηορτέιζ ............

5

ANTI — Θέσεις ..................

7

ΜΠΟΣΤ; Τό γράμμα τῆς Χριστίνας ............................ 1O
Δ. ΜΠΕΗΣ, M. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Γ.
ΠΛΥΤΑΣ; Συνεντεύξεις στό ANTI

Γ.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥε

Τό

12

H IAIAITEPOTHTA τῶν δημοτικῶν ἑκλογῶν σάν μιᾶ διαδικασία προβολῆς ἀπό τῆ βᾶση ἐκείνων τῶν ἇρχόντων καί
ἐκείνων τῶν προγραμμίτων
περισσοτέρων προβλημάτων
νωση τοῦ χώρου τῆς πόλης
ξει.Φαίνεται μάλιστα πῶς

πού θέ σήμαιναν τήν λῦση τῶν
πού συνδέσνται μέ τήν ὀργάκαί τοῦ χωριοῦ,ἔχει βουλιίὀριστικά συντρίφτηκε μέσα

ἇπὸ τίς ἂκατάπαωστα λειτουργοῦσες συμπληγάδες πού στήθηκαν.Ἀπό τῆ μιᾶ,οἱ ἂκρωτηριαστικοί νόμοι τῆς δεξιᾶς

καί ἀπό τήν ἄλλη ἦ ὸλοκληρωτικῄ κομματικοποίηση in‘

Πρό-

γραμμα τοῦ Ἐργστικοῡ Κεντρου

τήν πλευρά τῆς ἇντιπολίτευσης τῶν σχετικῶν διαδικα-

Ἀθηνῶν ch'l τίς δημοτικες ἐκλογες τοῦ 1914 ................... 16

σιῶν καί ἦ ἑπικρᾶτηση τῆς ἀντίληψης

EAEYZINA:

κῆς διεύθυνσης ὅλων τῶν συγγενῶν διαδικασιῶν,εὒναῦ-

Φωτογραφικό

Ρε-

ιτορταζ .....................

τῆς συγκεντρωτι-

. 18

χησαν κυριολεκτικᾶ τό ὣεσμό.
PIATI ποιές,ἆλῆθεια,εἷναι σῆμερα οἱ οὐσιαστικές δυνα-

τότητες παρέμβασης τῆς ταπικῆς αὐτοδιοίησης στό ὅλο
κύκλωμα ἀποφάσεων καί διαδικασιῶν ἑφαρμογῆς τους πού
ἁφοροῢν τήν ἑπίλυση τῶν δημοτικῶν προβλημάτωνζ
T6 ἐρώτημα εἷναι κρίσιμο γιατί συνδέετσι μέ κᾶποιες

ἐκτιμῆσεις πού ὅφειλαν νά γίνουν,ἇλλᾶ δέν ἒγιναν.Θά
ὁδηγοῦσαν ἴσως σέ μιαν ἄλλη ἀντίληψη γιᾶ τήν αὑτοδιοῖ·
κηση πέρα ἇπό τήν ἄμεση στόχευση ἐκλογικῶν ὡφελημᾶτων
σέ πανελλαδικό ἐπίπεδα.

ΧΡ. ΚΟΛΥΖΕΡΑΣ, Μ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ,

O AHMOTIKOE καί κοινοτικός κώδικας (Π·Δ· 933/75) bnoé
βαθμίςει τό ρόλο τῶν ὀργάνων τῆς τοπικῆς αὖτοδιοίκησης καί καθιερώνει τήν παντοδυναμία τῆς κεντρικῆς δι-

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ; Συνεντεύξεις στό

οίκησης.“Η παρέμβαση τῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιῶν στὶ

ἓᾞσιρήὴιιξς όὰρῥειικ 'E'a:
Goioq .......................... 24

δημοτικά ζητήματα

FL CHAPUIS: Ἐθνική Αὺτοδια-

μα τᾶ ὄργανα τῆς τοπικῆς αὑτοδιοίκησης νά ἐκφυλίζῆνται
σέ “κλητῆρες“ τῶν κεντρικῶν κυβερνητικῶν ὀργάνων.

χείριση

καί

Αὺτοδιαχειριστικός

Σοσιαλισμὸς .................... 27
ΑΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛοΥ; Αὺτοδισχείριση καί τοηική αὺτοδιοίκηση
στή Γιουγκοσλσθία ............. 30

Π.Λ.;

Γαλλίας

'H

αὑτοδιοίκηση

μεσσ στό γρανόιζισ τοῦ κρατικοῠ
συγκεντρωτισμοῡ ............... 34

A. ΟΡΦΑΝΟΥ - Γ. ΤΣΑΛΑΚθΥῑ
Νικαραγουα .................... 36

EPN. KAPNTENAA: Στή λίμνη
Νικαραγουα .................... 41
TO ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ κίνημα καί ol
νεοι ............................ 43
NT. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΓΚΑΝ; Τό

λειτουργεῖ συνθλιπτικᾶ,μέ ἀποτέλεσ-

Ἠ ἆμεση εὑθύνη τοῦ νομάρχῃ σημαίνει τήν πριμοδότηση
ἑνός χωροφὺλακα μέ ὺπερεξουσίες πού,κάτω ἆπό τό πρόσχημα τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητας τῶν πράξεων τῆς δημοτικῆς ἁρχῇς,οὐσιαστικά τήν ὑποκαθιστᾶ καί τήν παραγκωνίζει.

OI ᾼΠΟΚΛΕΙΣἮΙΚΕΣ ἁρμοδιότητες τῶν ὀργάνων τῆς τοπικῆς
αὑτοδιοίκησης -τῶν ὁργάνων δηλαδή “ἅσκησης ἔμεσης kib-

κῆς ἐξουσίας“- εἶναι περιορισμένες καί ἑξειδικεῦοντιι

Διεθνσῡς
τῆς
συνέδρια
300
”Ενωσης Τεχνοκριτῶν ........... 44

στῆν εὖθῦνη γιᾶ τήν καθαριότητα τῶν δρόμων,τήν τοποθε-

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ..................... 48

τηση πινακίδων,τῆν ἁσφαλτόστρωσηκαί τῆ διατήρηση τοῦ

πράσινου.Κι αὒτές οἱ ἆρμοδιόπητες ὅμως ἐκμηδενίζονται
μέ τόν οἰκονομικό ἂποκλεισμό πού γίνεται στῆν Ἕοπικῆ

C Αφου H εῑουῑιΑ zoo ηεφτει
“ ΛιιὉ φΑωιΑ, 5x2 ι-ιΑ εευΑ
THN TOOK-Ll

Αὑτοδιοίκηση ἇπό τούς ἱθΰνοντες τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτε-

ADTOékOlCHZH.~

ρικῶν καί Οἰκονομικῶν.

ΠΕΡΑ ὅμως ἀπό αὐτόν τόν νομοθετημένο εὐνουχισμό,ἧ δεξιά
διοίκηση συνεχίξει νά ψαλιδίξει καθημερινᾶ τῆν ὅση

ἅποφασιστικῆ ἐξουσία ἇπομένει στοῦς δῆμους,ἇφοῦ μιᾶ
σειρά ἀπό ὃργανισμοῦς κοινῆς ὡφελείας (OTB,EEY,AEE,
κλπ.) ἂσκοῢν ἆρμοδιότητες καί ἐξουσία πού Si ἔπρεπε
κανονικά vi ἄνῆκουν στῆ δημοτικῆ ἆρχῆ.

AR ΓῬΔΦΟΠΤΑῙ ὅλα τοῦτα μιὲ βδομᾶδα πρίν τῆν ”ἆναμέ-

τρηση“εἶναι για νά δείξουμε ἀκριβῶς ἔνα-ξλλὲἑπξρξρ

ΣΦΟΟΓΓΑΟίῑΕᾹ ΠΛΕΜΕᾹ MOAAQM El ‘
EKODWZEJ, ΒΓΑὶΕί KM KAMA ΠίὶΤΟ
ΠΟίί-ΠἹΚΟ ΓΙΑ ΜΑΧΞί ΠΜΞΌΜΑἮΚΗ
ΔΠΑΣΧΦΛΗῖί-ί,

,μὲχῃς τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων.ἇπό ἐκεῖνο που τελικᾶ
αἱ ἶδιες διάλεξαν.“Η μάχη γιᾶ τῆν ”ἇποφυλᾶκιση” τοῦ
θεσμοί,γιά τῆν ἇνᾶκτηση τῶν ἐξουσιῶν του μέ τῆν κα-

τάργηση ὅλων τῶν ἐγκλωβισμῶν πού ἔθεσε ἦ δεξιά-εἴτε
νομαθετικά,εἶτε διοικητικᾶ· θᾶ ἔπρεπε νά εἶναι ὃ κεντρι-

κός στόχος τοῦ ἆγῶνα τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων.
“Ενας τέτοιος ὅμως ἇγώνας ἇπαιτέῖ καί μιίν ἐπεξεργασμένη πρόταση γιᾶ τῆν τοπικῆ αὐτοδιοίκηση ποῦ vi μπο-,
ρεῗ νά π ε ί σ ε ι τ ό λ α ό,,ἇφοῢ μιά τέτοια μάχη
ἔχει σάν ὅρο της,τῆ λαῖκῆ πρωτοβουλία καί συμμετοχῆ.

ΔΕΜ· CbAMTAZOMM TQPA NA wTAt
ηΡοιιίΑ,εῑυ Αηότι Ξειςὶ rlA MIA
[66A GAE.

Ἐπιπλέον ὑπονοεῖ ἕνα συμπαραταγμένο μέτωπσ,σέ περ
νεθνικῆ κλίμακα.
ΓΙΑἯῙ βέβαια ὃ λαός δέν πείθεται ὅταν παρίσταται κα-

θημερινός μάρτυρας ἑνός

ἇνελέητου παξαριοῦ ποῦ ἐπι-

χειρεῖται μάλιστα νᾶ θεμελιωθεῖ πίνω σέ [δεολογικές

καί πολιτικές ἇρχές.”οχι γιατί εἷναι ”δύσπιστος” καί
“δῦσκολος“ ὃ λαός.ῙΑλλᾶ γιατί τά ἶδια τά πράγματα ἆ-

ναιροῦν αὖτές τίς ”ἐπικαλῦψεις“.

ἐτο ιεΑΛο..κ’Δ«ι noo ιον noo meme
τιιιοτΑ ΜετοωοΜΑι-ιεῑ 009» MA
eoMAMAl n92: am Amwrsemn‘nm:

ΧΑΡΑΧΘΗΚΕ ὅμως καί ἇκολουθῆθηκε μιᾶ ἄλλη πορεία.”Ετσι,στίς,15 Ὀκτῶβρη,στῆν Ἀθῆνα,δυό ὓποψῆφιοι τῆς
ἇντιπολίτευσης Bi Ι*δώσουν τῆ μᾶχη“ ἐναντίον τοῦ κυβερνητικοῢ ὑποψῆφιου.“0 δεύτερος γΰρος φαίνεται πιθανός καί ἂποκτᾶ μιᾶ σημαντικῆ σπουδαιότητα.”οχι μόνο

γιατί θα ἀναδείξει τό δῆμαρχο τῆς Ἀθῆνας.Ἀλλᾶ κυρίως,γιατί πολλά θᾶ βροῦν τό κλειδί τῆς ἑρμηνείας τους.

TE θά κάνει ἆλῆθεια ἐκεῖνος ὸ ὺποψῆφιος τῆς ἀντιπολίτευσης καί τό κόμμα ἦ τί κόμματα ποῦ τόν ὑποστηρίτ
ζουν,ποῦ ἧ,ψῆφος τοῦ λαοῦ Ed τόν ἀποκλείσει ἆπό τῆν
πιθανῆ ἐπαναληπτικῆ ψηφοφορίαζ

KUHEL NOMAPXA..AUTOL Λευ were
τίετ- H TOQICH Αυτοοιοιῑι-ιειι εχει
TA MAMA τι-ιε) Tl—HU QOPTQGH ICE 0AM Γ
*Χ

AITA BEBAIA δέν·σημαίνουν ὅτι ἦ κύρια ἂντιπαρᾶθεση
καί μίχη δέν γίνεται ἂνάμεσα στῆν κυβέρνηση τῆς δεξιᾶς καί στῆν συνολικῆ πολιτικῆ της ἀπ’τῆ μιᾶ, καί
τίς δυνάμεις παῦ προτείνουν μιά ἄλλη πορεία γιᾶ τῆ

χῶρᾰ,ἆπ’τῆν ἄλλη.

ΤοῡΓᾺΝΝΗΚΑΛᾹΠΖΗ

Οἱ στόχοι τοῦ Ρόυ Τζένκινς
καί οἱ πολιτικές ἐξελίξεις
ΚΑΙ OI ΤΡΙΞΙΣ προσωπικότητες πού ἐπισκέφτηκαν τή χώρα
μας μέσαρτό δεκαπενθήμερο αὐτό, δέν εἶναι τυχαῖες ;

O E'ﬁA‘T‘JE ΝΤΟΛΑΝΣ, σαν γραμματέας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἓνωσης Κομμουνιστῶν Γ ιουγκοσλαόίας, θεωρεῖται

ἡγετική φυσιογνωμία τοῦ γιουγκοσλαὸικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος. Ὑπέρμαχος τῆς δαλκανικῆς συνεργασίας (σέ διμερῆ
καί πολυμερῆ ὅάση), εἶναι, παράλληλα, ὁ κατ’ ἐξοχὴν —— ἀπό
γιουγκοσλαόικῆς πλευρᾶς - άπολογητής τοῦ κινεζικοῦ «ἀνοίγματος» στα Βαλκανια; «Ἡ Κίνα, δήλωνε τόν περασμένο μῆναι
στῆ Σλοὸενία, ἀνοίγεται στάν κόσμο, καί ὁ κόσμος ἀνοίγεται
στῆν Κίνα, γιατί καί οἱ δυό αὐτοί παράγοντες εἶναι ἀναγκαῖοι
ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Μόνο πολιτικοί μύωπες δέν ἀντιλαμὸανονται
ὅτι ἡ διαδικασία αὐτή, ἀνταποκρίνεται ἀντικειμενικά στα
συμφέροντα τῆς πάλης τῶν λαῶν για τήν εἰρήνη».
O ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΛΑΝΣΑΡ, διευθυντής τοῦ Διεθνοῡς Γραφείου Ἐργασίας, θεωρεῖται ἀπό τίς κορυφαῐες προσωπικότη-

τες τοῦ δυτικοῡ κόσμου στα θέματα ἐργατικῆς καί κοινωνικῆς
νομοθεσίας. Καί παραμένει γεγονός, ὅτι τόσο ὁ κ. Καραμανλης, ὅσο καί ό ὑπουργὸς Ἐργασίας κ. Λασκαρης, «τοῦ ἐπιδαψίλευσαν» πολλές τιμές καί περιποιῆσεις. Αὐτό ὅμως, δέν ἐμπόδισε τόν κ. Μπλανοαρ να ἐπιδώσει στόν πρωθυπουργό έκθεση πού κρίνεται σαν πραγματικός καταπέλτης για τήν κυδέρνησηῑ Ἡ ουνὸικαλιστική δραστηριότητα μέσα στίς ἐπιχειρήσεις τῆς χώρας σας - ἀναφέρει ἡ έκθεση - εἶναι κατι τό ἐντελῶς αγνωστο... Οἱ ἐργασιακές σχέσεις στήν Ἑλλάδα χαρακτη-

ρίζονται ἀπό μια παραδοση ὠμοῦ κρατικοῦ παρεμὸατισμοῦ,
πού ἐμποδίζει τήν κοινωνικὴ πρόοδο... Ἡ συστηματική προσφυγή στήν ὑποχρέωτική διαιτησία, δέν καθιερώνει παράδοση
διαλόγου, ἀλλα ἀποτρέπει τίς ἐργατικές ὀργανώσεις ἀπό τό νά
διαμορφώσουν καί τήν παραμικρότερη συνδικαλιστική πολιτική, κλπ.

Ο POY ΤΖΙΞΝΚΙΝΣ, πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς (Κομισιόν) τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτῆτων, εἶναι, αὐτή τή
στιγμή, ἡ ὑπ. ἀρ. l προσωπικότητα τῆς ΕΟΚ. Καί ὁ ρόλος του
οτή διέυρυνοη ἤ οτίς θεσμικές αλλαγές τῆς EOK — καί, εἰδικότερα, στό ρυθμό διαδικαοιὼν για τήν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν
Κοινή Ἀγορά - παραμένει ἐξαιρετικά σημαντικός.

Οἱ στόχοι τοῦ Ρόυ Τζένκινς

της θέματα «ὀχληρά», ὅπως εἶναι οἱ ἐλληνοτουρκικές διαφορές
στό Αἰγαῖο ἤ τό Κυπριακό, τό ὁποῖο, ἐπιτέλους, μπορεῖ νά λυθεῖ καί «ἐκτός ΟΗΕ». (‘H τελευταία θέση τῆς ΕΟΚ εἶναι ὅτι τό
Κυπριακό εἶναι «μιά καθαρά εὐρωπαϊκή ὑπόθεση», πού δέν
πρέπει νά διεθνοποιηθεῖ περισσότερο...). Τρίτο, να διευκρινίσει στήν ἐλληνική κυόέρνηση ὅτι ἡ Κοινότητα δέν εἶναι διατεθειμένη νά δεχθεῖ τό «παιχνίδι τῶν ἐπαναδιαπραγματεύσεων»,άν ὑποτεθεῖ ὅτι, αὔριο - μεθαύριο, ἡ κυόέρνηση τῆς
«Νέας Δημοκρατίας» παραχωρεῖ τή θέση της σέ μιαν ἄλλη κυ6έρνηση - ας ποῦμε τοῦ ΠΑΣΟΚ. Συνεπῶς, εἴτε πρέπει να
- ὑπάρξουν ρυθμίσεις τέτοιες, πού να ἐγγυῶνται τήν παραμονή
τῆς δεξιᾶς στῆν ἐξουσία για ἕνα μεγάλα χρονικό διάστημα —
π.χ. για μιά δεκαετία... - εἴτε πρέπει, ἀπό τώρα, να δεσμευτοῦν
ὅλα τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα (καί συγκεκριμένα τό ΠΑΣΟΚ) ὅτι, αν ἐλθουν στῆν ἐξουσία, δέν θα ζητήσουν «ἐπανα-

διαπραγματευση», για τήν ἀναθεώρηση ἤ δελτίωση τῶν ὅρων
ένταξης. (Ἐδῶ ὂρίσκεται καί ὁ εἰδικός λόγος για τόν ὁποῐο ὁ
Ρόυ Τζένκινς ζητοῦσε ἐπίμονα νά συγαντηθεῖ μέ τόν Ἀνδρέα
Παπανδρέου — συνάντηση πού, ὅπως εἶναι γνωστό, τελικά δέν
πραγματοποιήθηκε).

cH προετοιμασία ἐδάφους
ΩΣΤΟΣΟ, δέν χωρεῖ ἀμφιὸολία πώς ἀπό τίς τρεῖς αὐτές ἐπισκέψεις, ἐκέίνη που αμεοα συνδέεται μέ τίς ἐσωτερικές ἑλληνικές πολιτικές ἐξελίξεις, εἶναι ἡ ἐπίσκεψη Τζένκινς. ”Ηδη εἶναι
κοινός τόπος πώς, μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν γιά τήν
ἐνταξη, θα ἐπιταχυνθοῦν οἱ ἐξελίξεις αὐτές, μέ σημεῖο ἀφετηρίας τό φθινόπωρο τοῦ I979.
TI ΑΚΡΙΒΩΣ, ὅμως, ἐπιδίωξε ὁ Ρόυ Τζένκινς, κατα τήν
παραμονή του στῆν Ἑλλαδα; Πρῶτο, να «προϊδεάσει» τήν κυ6έρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ὅτι τό φθινόπωρο αὐτό, θα
εἶναι ένα «δύσκολα φθινόπωρο». Ὁ Νοέμόριος καί ὁ Δεκέμ6ριος, ἰδιαίτερα - εἶπε ὁ πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΟΚ στόν Ἕλληνα πρωθυπουργό - θα εἶναι οἱ μῆνες
οἱ σκληροί... Αὐτό στῆν απλοελληνική, ὅμως, θα πεῖ ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά θα πρέπει να ἐπιδείξει «εὐελιξία», «εὐρύτητα
πνευματος», δηλαδή ἑτοιμότητα για καποιες «μικρές» ὑποχωρήσεις, που εἶναι απαραίτητες για να διατηρηθεῖ τόχρονοδιαγράμμα καί για να μπορεῐ ἡ Ἑλλάδα νά καταστεῖ τό δέκατο
μέλος τῆς ΕΟΚ, μέχρι τό φθινόπωρο τοῦ 1979. Δεύτερο, να
διαμηνύσει στόν κ. Καραμανλῆ ὅτι διεύρυνση τῆς Κοινότητας
δέν συνεπαγεται καί ἐξαοθένισή της. Για να μήν ἐξασθενίσει
ὅμως ἡ Κοινότητα, δέν πρέπει να μεταφερθοῦν στούς κόλπους

ΟΛΗ ΑΥΤΗ ἡ ἀναπτυξη θέσεων ἀπό πλευρᾶς τοῦ προέδρου
τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΟΚ, δέν ἐμπόδισε, ὡστόσο,
τόν κ. Καραμανλῆ νά χαραξει δύο ὁρόσημα. Τό πρῶτο : ”Οτι,
έτσι εἴτε ἀλλιῶς, μέ αὐτούς ἤ ἐκείνους τούς ὅρους, μέ μικρές ἤ
μεγάλες υποχωρήσεις, θα ἐχουν, μέχρι τό φθινόπωρο τοῦ 1979,

ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαδικασίες για τήν ἐνταξη. Τό δεύτερο : "On
θα πρέπει, ἀπό τώρα, νά προετοιμάσει τό ἔδαφος για τή διατήρηση τῆς δεξιᾶς στήν ἐξουσία, για μια, τουλαχωτον, δεκαετίαέ
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ἐδάφους, ἔχει ἤδη ἀρχίσει : Μέ τήν
προσπαθεια, πρίν ἀπ’ ὅλα, να ἐμφανισθεῖ ἡ σημερινή x0659νηση τῆς δεξιᾶς, σάν κυὸέρνηση τῆς «κεντροδεξιᾶς». Συνεπῶς,
ἡ διαδικασία προσχωρήσεων πολιτευτῶν κεντρώας καταγωγῆς
στούς κόλπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ὅχι μόνο θα συνεχισθεῖ, ἀλλά καί θα ἐνταθεῖ. Μέ τῆν’ κατ’ ἀρχήν ἀπόφαση, πού
ἐχει ἤδη παρθεῖ ἀπό τόν σημερινό ἀρχηγό τοῦ κυὸερνητικοῠ
κόμματος, νά προκηρύξει ἐκλογές τό φθινόπωρο
το ῠ 1 9 7 9 . Μέ τήν ἀνάθεση τῆς ἐποπτείας τῶν διαπραγματευσεων καί τῶν προετοιμασιῶν για τήν ἐνταξη, στό σημερινό
ὑπουργό Συντονισμοῦ κ. Μητσοτακη - ὅσο καί ἂν διαμαρτύρεται ὁ κ. Ἀὅέρωφ, πού δέν ἐπαυσε να διεκδικεῖ για λογαριασμό
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του τήν αὐριανή ἡγεαία τοῦ κυὸερνητικοῦ κόμματος. (Ὁ κ.
Μητσοτακης ἐτοιμάζεται ἤδη να ἐπιοκεφθεῖ, στό αμεσο μέλλον,
τὴ Βόνηπὴ Ρώμη καί τό Παρίοι, προκειμένου να προδληθεῖ,
ἀπό τώρα, σαν ὁ «διευθὺνων νοῦς» τῶν διαπραγματεὺσεων

Ἑλλάδος - ΕΟΚ, ἀλλά καί σαν ὁ αὐριανός πρωθυπουργός τῆς
χώρας. Καί τήν ἐπιδίωξή του αὐτὴ, δέν τήν 1490651 ἀπό τούς
στενοὺς συνεργάτες τουέ). Μέ τὴν προώθηση, τέλος ὅλων τῶν
ἀπαραίτητων ρυθμίσεων, ὥστε τό πέρασμα τοῦ κ. Καραμανλῆ,
0.110 τὴν πρωθυπουργία στῆν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, να
πραγματοποιηθεῖ ὁμαλά, χωρίς πολλοὺς κραδασμούς μέσα
στοας κόλπους τοῦ κυὸερνῶντος κόμματος.
OI ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ὅμως, ἤδη ὑπαρχουν, καθώς ἡ σύγκρουση,
ἀνάμεσα στούς ὀπαδούς καί τοὺς πολέμιους τῆς «διεύρυνσης».
ὀξύνεται καί ὁρισμένες ξένες ὑπηρεσίες προόλέπουν ἀπό τώρα
- μέ τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κ. Καραμανλῆ ἀπό τό πολιτικά
προσκήνιο... - τή διασπαση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» σέ δύο
κόμματα,τό ἕνα ὑπό τόν κ. Μητσοτακη, τό άλλο ὑπό τόν κ.
Αόέρωφ.
(Μέ τήν προοπτικὴ αὐτή, συμφωνεῖ, ὥς ἕνα δαθμό - ὅπως
λέγεται - καί ὁ ἴδιος ὁ κ. ’A659wcp, 1100 δέν 6λέπει, ὅμως,
«για ποιό λόγο» δέν μπορεῖ να ὑπάρξει, αὕριο - μεθαύριο,
«κυόέρνηση συνασπισμοῦ», μέ τὴ συνεργασία κομμάτων
πού θα ἐκφράζουν τὴν ακροδεξιά, τή δεξιά ἤ τήν κεντροδεξιά).

Ἀντιπολίτευση ; Οἱ διακηρύξεις καί ἡ πραξη

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ME THN είσήγηοη τοῡ Ἀ. Παπανδρέου στήν συνεδρίαση τῆς K.E.
100 ΠΑΣΟΚ στίς 23 100 Σεπτέμθρη, f] διεύρυνση παύει να αφορα
μόνο τό κυθερνητικο κόμμα. Στήν εὶσήγηση του 0 A.I'I. καθόρισε
σαν «κρίσιμο τόν αγώνα ἐναντια 010 τέχνασμα τῆς πόλωσηςδιεύρυνσης πού ἐπιχειρεῖται από τήν Ν. Δημοκρατία». Καί ἐντέλλει

τήν ὁργανωση να αγκαλιασει τἰς «ανυποχωρητα αντιδεξιές» μαζες.
Μια έκτίμηση λοιπόν κι’ ένας νέος προσανατολισμός τοῦ ΠΑΣΟΚ
δίνουν μέ σαφήνεια τό στἰγμα τῆς σχέσης αὺτοῦ τοῦ κόμματος μέ
ἐνα ἐκλογικό σῶμα πού μένει στα κενό,μετα τίς πρόσφατες αποψιλωτικές διεργασίες στό χῶρο τῆς ΕΔΗΚ.
TO ΠΑΣΟΚ ἐμπλέκεται ξεκαθαρα στή διεκδίκηαη 100100 τοῦ ἐκλογικοῡ σώματος μέ διπλό στόχο, τήν κοινωνικὴ του ὃιεύρυνση

καί τή συρρίκνωση τῆς προσδοκώμενης νέας κυθερνητικῆς πλειοψηφίας. Ὀ διπλός αὑτός στόχος θα πρέπει ἰ’σως να θεωρηθεῖ ὅτι
ὑπακούει σέ μια γενική προοπτική ποὺ προέκοψε μετα τίς ἐκλογές
τοῦ 1977 καί ἡ ὁποία αντιστοιχεῑ στή δυναμική ποι] δημιούργησε
τό ΠΑΣΟΚ στα 4 χρόνια τῆς ἰἰπαρξής του. 'H δυναμική αὐτή θα
μποροῡσε να χαρακτηριστεῑ σαν δυναμική ἐνός κόμματος n00, μέ
τήν προοπτική τῆς ασκησης κυθερνητικῆς λειτουργίας στή χώρα,

σκοπεαει στήν κατακτηση διαφοροποιημένων, κοινωνικα, ἐκλογεων.
TO ANOH‘MA 010 αποῑο ή είσήγηση καλεῖ τήν Ὀργανωση σημαίνει έπέκταση τοῦ κόμματος σέ κατηγορίες πληθυσμῶν 1100 κρίνουν καποτε τό παιγνίδι μιας κοινοθουλευτικῆς πλειοψηφίας. 'H
διαπραγματευση τῶν πιθανῶν κυθερνητικῶν εὐθυνῶν, για ένα

κόμμα πού συμπεριφέρεται ήδη σαν μια αντικυθέρνηση, δέν εἶναι

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ κι’ ἐνῶ έτσι ἤ περίπου ἐτσι, διαγράφονται οἱ
κυόερνητικές προθέσεις, ἡ κατασταση πραγμάτων στό χῶρο
τῆς αντιπολίτευσης, καθε ἄλλο παρα ἐμφανίζεται ἐνθαρρυντική. Κάθε τόσο, 656010, ὅλα τα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς ΠΑΣΟΚ, KKE, KKE Ἐσωτερικοῦ, ΕΔΑ - διακηρύσσουν τό

χρέος τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, νά συσπειρωθοῦν, προκειμένου ν’ ἀντιμετωπίσουν τήν ἐπίθεση τῆς δεξιᾶς στό μέτωπο
τῶν πολιτικῶν ἤ συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν — ἡ ἐκθεση
Μπλανσαρ λέει, ὁμολογουμένως πολλά - στό μέτωπο πού λέγεται 64.011140 ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ, κοινωνικές κατακτήσεις ἤ τοπική αὖτοδιοίκηση.“Ὀμως ἡ ἀπόσταση αναμεσα στίς ὡραῖες
διακηρύξεις καί τήν πολιτικὴ πράξη, παραμένει μεγάλη. Τήν
χρωματίζει μάλιστα, ἐντελῶς ἰδιαίτερα, ἡ διασπαση τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων στή μάχη γιά τόν πρῶτο δῆμο τῆς χώρας διασπαση πού ἐσπευσε, φυσικά, να ἐκμεταλλευτεῖ ἡ κυόέρνηση,
κατα τόν καλὺτερο τρόπο. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ «Νέα
Δημοκρατία» ἀποφάαισε να 1401560051 τόν κ. Γ. Πλυτᾶ σάν
κυόερνητικό ὑποψήφιο μόνο μετά τήν καθοδο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, σάν δεύτερου ὑποψήφιου τῶν δημοκρατικῶν καί
προοδευτικῶν δυνάμεων στὴν Ἀθήνα.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, τα ὅσα δήλωσε ὁ Ἀ. Παπανδρέου στήν
πρόσφατη συνεδρία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ,
ὅτι, δηλαδή, τα μέλη καί στελέχη τοῦ κόμματος θα πρέπει νά
μήν ὑποτιμήσουν τὴν ἐν ἐξελίξει διαδικασία πού ἀποκλήθηκε
«διεύρυνση» καί ὅτι θα πρέπει νά δώσουν μάχη για τὴν κατάκτηση καί τοῦ χώρου πού λέγεται «παραδοσιακό κέντρο»
(«σπάξοντας τό σεκταρισμό», κλπ), προκάλεσαν ἁλυσιδωτές
ἀντιδράσεις, μέσα στούς κόλπους τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Ὁρισμένοι, διεῖδαν, ατή δήλωση αὐτή τοῦ
προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, τήν «ἀπαρχὴ μιᾶς στροφῆς τοῦ Ἀνδρέα πρός τά δεξιά», ἐφόσον στοχεύει σ’ ἕνα χῶρο πού θέλει
νά προσκτήσει ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τῆς «Νέας Δημοκρατίας».Ι
”,Αλλοι ἀντίθετα, εἶδαν 011’] δήλωση αὐτή ἕνα εἶδος 04010149114κῆς, διότι «ἀφήσαμε καί χάσαμε τό τραῖνο» καί διότι, ἐπιτέλους, «ἡ ἐξουσία 05v καταχτιέται μόνο μέ τίς ἀριστερές δυναμεις, ἀλλά μέ τὴν ἐὐρυτερη δυνατή συμμαχία τῶν εὐρύτερων
δημοκρατικῶν δυνάμεων».
“Ὀπως καί ἄν έχει τό πράγμα, οἱ ἐξελίξεις, τόσο στό χῶρο τῆς
«Νέας Δημοκρατίας», ὅσα καί στό χῶρο τῆς ἀντιπολίτευσης,
θα πρέπει ν’ ἀναμένονται πυκνές, στούς προσεχεῖς μῆνες. Καί ἡ
ἐν ὄψει μάχη των δημοτικων ἐκλογῶν, θα εἶναι ἐνδεικτικὴ —
ἀλλά καί διδακτική.
ΑΝΤΗΝΩΡ
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μέλημα τῆς τελευταίας στιγμῆς. Καί ή προεργασία πρέπει να αρχίσει από τῶρα. Για να πλαισιῶσει πολιτικα τοὺς νεοφερμένους ἐκ-

λογεῑς μετα τήν αποστασία τῶν ἐκπροσώπων τους ῆ για να δώσει
0' αὺτούς πού «ἐχουν ἐγκλωθιστεῖ σέ πολιτικούς χώρους καί δέν

ἐκφραζουν τα συμφέροντα τους» μια πιό 00 θεντική ἐκπροσώπηση.
OXI χωρίς καποιες αναλογίες μέ τήν κυρίαρχη ταοη 100 ἐλληνικοι] πολιτικοῦ συστήματος πρός ἐνα δικομματικό πρότυπο, ή καινούρια φαση που ανοίγεται στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας κατακυρώνει διεργασίες πού ἐχουν Θολα συντελεσθεῑ σέ πλατια τμήματα

τῶν πολιτῶν. Μέ μια διαφοραῑ ”Οτι τό δικομματικα πρότυπο πρός
τό αποῑο τείνουν τοῡτες οί διεργασίες, δέν θα Πρέπει να ἐξυπηρετεῑ μια απλή ἐναλλαγή στήν Κυθέρνηση τῆς χώρας «κομματων μέ
τόν ϊδιο ουσιαατικό προσανατολισμό». Τοῦτο 10 σημεῖα αποτελεῑ

καί τήν είδοποιό διαφορά, σέ οχέση μέ καποιο παρελθόν ποι] ἐκφραστηκε τό 1964 0n0 τήν E.K. T0 ΠΑΣΟΚ διεκδικεῑ ἐνα ὃιευρυ-

μένο ἐκλογικό ακροατήριο, αλλα σέ μια θαση «ουσιαστικῆς» αντιπαραθεσης μέ τήν κρατοῦσα κατασταση. Ἀπαιτεῖ «μια ἐθνικα πε-

ρήφανη καί οίκονομικα αὺτοδύναμη πορεία τῆς χώρας». 'H ἐλαστικότητα τῆς προτεινόμενης συμπαραταξης (αντιδεξιές μαχες) θρίσκεται σὲ συστοιχία μέ τό ίδεολογικα της πλαισίωμα (μεγάλη αλ-

λαγή, ἐθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση). Καί συμπυκνώνεται στα α’ίτημα τῆς «ἐθνικῆς λαϊκῆς ἐνατητας» τό ὸποῑο συνιστα καί τόν κορμό τῆς συλληψης μιας πολιτικῆς

πρακτικῆς από τό ΠΑΣΟΚ. Τό α’ίτημα αὺτο δέν εἶναι καινούριο.
Ὑλοποιεῑται ὅμως στίς προτασεις n00 κανει ῆ πρόσφατη είοήγηαη,
ἐπικυρώνοντας τίς διαφαινόμενες τασεις για ἐνα κόμμα «λα’ίκῶν

μαζῶν» ἰκανο να διεκδικήσει τήν κυθέρνηση τῆς χώρας καί ἐπαγγελόμενο έναν καινοαριο προσανατολισμό.

ΤΟΥΤΟ αποτελεῑ καί 10 κρίσιμο σημεῑο για τό ΠΑΣΟΚ. Ἕνα οὺχ
σιαστικό δικομματικα σύστημα - πού τό στηρίζει ἐξ αλλου κι· ή 61—
πολική θαση στήν ὁποία τοποθετεῑ 0 ‘A. Παπανδρέου τα δομικα

χαρακτηριστικα τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς φασης - απαιτεῑ τό συγκερασμό τῶν συμφερόντων τῆς διαφοροποιημένης κοινωνικῆς 60σης στό ἐσωτερικό καθενός από τα 600 κόμματα. Στήν προκειμένη
περίπτωση ουνοδεὺεται από τήν ίκανοτητα ἐπιθολῆς τοῦ νέου

προσανατολισμοῠ. 'H mBovr‘] διαχείριση τῶν κυθερνητικῶν ὑποθέσεων 0110 10 ΠΑΣΟΚ διαοταυρώνεται μέ τήν «Ἀλλαγή». 'H ἰσορ-

ροπία μεταξύ τους εἶναι λεπτή. Καί δέν ἐξαρταται από ’έναν μόνο
φορέα. Η ὂύναμη απορροφητικότητας κοινωνικα ἐτερογενῶν δυ-

νάμεων ’ἔχει Τά Οβῑῦ Της O συγκερασμός των συμφερόντων τῶν
λαίκῶν τάξεων ἐχει μια μεγαλύτερη ἐκπροσωπευτική αιίθεντικοτητα καί θιωσιμότητα, όταν στηρίζεται στή συμπραξη τῶν αὺτανο-

μων πολιτικά καί οργανωτικα ἐκφραστῶν τους. Ἠ έπεξεργασίατῆς
«μορφῆς» καί τοῡ αξονα αὑτῆς τῆς σύμπραξης, ’ίσως αποτελεῑ τό
πρῶτα θῆμα για μια«αλλαγή ζωῆς» στῆν χώρα μας.

ΑΝΤΙΛΟ ΓΟΣ

ΕΝΤΟΣ, ΕΚΪΟΣ ’Ἠ ΕΠΙ TA AYTA;
OTAN μία φιλοκυθερνητικῆ ε’φημερίδα ὅπως εἶναι η «Καθημερινῆ» φιλοξενεῖ στό πρώτο όκταστηλό της τόν τίτλο.· «Ταχεία λύση τοῦ Κυπριακοῠ «ἐκτός ΟΗΕ» Θέλει η EOK», τότε
σημαίνεΓ
ς oi πιέσεις πού ἀσκοῦνται καί στῆν έλληνικῆ καί
στῆν κυπριακῆ κυθέρνηση θρίσκονται σέ προχωρημένο σταδιο. Πολύ περισσότερο όταν ῆ αποκαλυψη τών κοινοτικών
θέσεων συμπίπτει μέ τῆν παρουσία στῆν Ἀθῆνα τοῦ Προέδρου τῆς έκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς EOK.
AN 0 K. Τζένκινς φρόντισε μέ τρόπο εὐγενικό να ὑποδείξει
στόν κ. Καραμανλῆ ότι, αν θέλει να εῙναι σίγουρος για τῆν
ένταξη τῆς Ἑλλαδας στῆν Κοινότητα, θα πρέπει να ἐξασφα-

λίσει κυθέρνηση μέ ποσοστό αρκετούς πόντους μεγαλύτερο
από τό 41%, για τό Κυπριακό ῆταν αρκετα πιό κυνικός.
Ο Τό Κυπριακό εἶναι «εὐρωπαϊκό» πρόθλημα αφοῡ συνδέεται μέ τῆν ι’σορροπία στοας κόλπους τοῦ NATO Kai συνεπώς ῆ αναμειξη «όποιωνδῆποτε» αλλων, περιπλέκει
«ἐπικίνδυνα» τῆν κατασταση. “Οποιαδῆποτε λύση δ έ ν
π ρ 5 πει να αναζητηθεῖ στα πλαίσια μιᾱς εὐρύτερης

διενθοποίησης.
Ο Δεδομένου ότι oi ἀποφάσεις καί τα ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ
εἶναι «αδύνατο να έφαρμοστοῡν», θα πρέπει η Ἀτλαντικῆ Συμμαχία «να θοηθῆσει» τίς δύο κοινότητες να λύσαυν τίς διαφορές του.
Ο Ἰδιαίτερα ῆ Ἓλλαδα (ὅπως καί η Τουρκίαί..) μπορεῖ να
έπηρεασει αποφασιστικα τίς έξελίξεις πρός αὐτῆ τῆν κα-

τεύθυνση καί θα πρέπει να τό πράξει για να μπεῖ στῆν
EOK, χωρίς να φορτώσει στοός ἄλλους ἑταίρους τα δικα
της προθλῆματα.
OI «ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ» αύτές τῆς EOK 65v 51'v01 656010 καινούριες

για τῆν Κυπριακῆ κυθέρνηση, εἶναι ὅμως ῆ πρώτη φορα
πού γίνεται η «ῆμιεπίσημη» παραδοχῆ τους στῆν Ἀθῆνα,
Αὐτό μπορεῖ καί να σημαίνει ότι ῆ «ώρα τῆς αλῆθειας» πλη-

6έρνηση διεξαγει συνομιλίες για τῆν έξεύρεση μιᾱς «ρύθμιοης» για τόν έναέριο χώρο καί τα αλλα προθλῆματα πού
δημιουργεῖ στῆν Τουρκία“τό ἃληνικό Αίγαῖο...
”Ετσι ῆ παραλειψη αὐτῆ δέν σημαίνει τίποτε αλλο ἴσως,
παρα τό ότι ῆ κυθέρνηση - για τό θέμα τών «ἃληνοτουρκικών διαφορῶν» - θεωρεῖ περισσότερο κ α τ α λ λ η λ α τα
πλαίσια τοῦ NATO καί τῆς EOK από ἐκεῖνα τοῦ ΟΗΕ.
H ΠΛΗΡΩΜΙΞΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ὀ K. Μητσοτακης καταχώρησε στό παθητικό του αλλο
ἕνα λογαριασμό. Τῆν έμφανιση τῆς Ἐθνικῆς Παραταξης ως
όινατθλονταἸ αστέρα στό στερέωμα τῆς μεταχουντικῆς μσς
πολιτείας. Καί φυσικα δέν παρέλειψε να συμπαραταξει πλαι
σέ τοῦτο τόν αναγεννώμενο φοίνικα τό δικό του δημιούργημα. Τό κόμμα τών Νεοφιλελευθέρων έγινε γνωστό στό
διεθνές έπίπεδο μέσω τών Ταιμς τῆς N. 'Yéquc. T0 περιεχόμενο τῆς πληρωμένης «καταχώρησης» στούς Ταιμς,
προκαλεσε φαίνεται ἀμηχανία στούς κόλπους πού δέχτηκαν
τόν κ. Μητσοτακη έδώ καί καποιους μῆνες... “Ο K. Μητσοτακης, 6έ6αια, ἔμεινε στῆ γωνία, ὅπως πάντα, παρακολου-

θώντας τίς όποιες (Burr/6000510 τών ἀμηχανούντων ῆ διαμαρτυρομένων στίς ταξεις τῆς Νέας Δημοκρατίας. Καιροφυλακτεῖ ό κ. Μητσοτακης. Παντα έτσι. Παίζει τό παιχνίδι του
μέ αποθέματα σέ λογαριασμούς τρίτων. Ἀντλεῖ καί έξαντλεῖ
τούς τρίτους τοῦ παιχνιδιοῡ καί μετα δρέπει τούς καρπούς
ἀπό τούς «οἰκείους». Γιατί ὅπως φαίνεται ὴ κεντροδεξια του

- ὅπως αφῆνει να πλανιέται σαν φῆμη - ταυτότητα εῙναι
αρκετα έλαστικῆ. Πονταρει στούς δελφίνους τῆς παραδοσιακῆς Δεξιας καί απευθύνεται στοας αφανεῖς - σῆμερα -

γεννῆτορές τους, διαφημίζσντας τους. Σα να λέμε Ἐθνικῆ
Παραταξη. Δέν κομίζει «γλαῦκαν είς Ἀθήνας» τό περιεχόμενο τοῦ δημοσιεύματος. ‘O K. Μητσοτακης δηλώνει δημόσια τῆν πρόθεσῆ του να λειτουργῆσει σαν συνδετικός καί ὲνοποιητικός κρίκος στόν κλυδωνιζόμενο παραδοσιακό μηχανισμό τῆς κυθερνητικῆς παραταξης καί να παρουσιαστεῖ
σαν έπιδιαιτητῆς στῆ διαμαχη της μέ τῆν «σκληρῆ» δεξια.
Στόχος του ῆ ῆγεμόνευση πανω στόν εὐρύ χώρο τῆς «συντηρητικῆς δεξιᾶς». Ἐκκαθαρίζοντας τούς κραταιότερους
αντιπαλους του - έπιδέξιους διαδόχους τοῦ κ. Πρωθυπουρ-

σιαζει...

TIA ΤΗΝ ώρα, r) κυπριακῆ κυθέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να έμμείνει στῆ γραμμῆ τῆς διεθνοποίησης καί τῆς ἐξ·
εόρεσης λύσης «ε’ντός ΟΗΕ». Τό ταξίδι τοῦ Κύπριου Προέδρου στῆ Μόσχα αποσκοπεῖ να διερευνῆσει τίς σοθιετικές
προθέσεις καί μέχρι πού μποροῡν να φτασουν αὐτές.
‘ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ παντως είναι μερικοί πού ε’πιμένουν ότι τελικα θα έπικρατῆσουν «ρεαλιστικές σκέψεις» καί θα αναζητηθοῡν πλαίσια πιό «αποτελεσματικα καί αποδοτικα» από
ἐκεῖνα τοῦ ΟΗΕ...
ΙΞΥΧΙΞΣ KAI ΠΑΡΑΛΙΞΙψΙΞΙΣ
”Αδικες εἶναι οιΙ κατηγορίες τῆς Ἀντιπολίτευσης πώς ῆ ἐξ·
ωτερικῆ πολιτική τῆς κυθέρνησης εἶναι φιλοδυτικῆ καί ε’γκλωθισμένη στα πλαίσια τοι) NATO καί τῆς EOK... "0110100
μαλιστα ακουσε τό λόγο τοι) κ. Ραλλη στῆ Γενικῆ Συνέλευση
τοῦ OHE δέν μπορεῖ να ἔχει οὔτε τῆν παραμικρῆ αμφιθολία
ότι ῆ έλληνικῆ ἐξωτερικῆ πολιτικῆ εἶναι, τουλαχιστον, 065σμευτη (I).

M‘ ένα φραστικό ντελίριο ό έλληνας ὑπουργὸς τών Ἐξωτερικών κατακεραόνωσε τούς παντες τονίζοντας περίπου

ότι όλα τα προθλῆματα πού απασχολοῡν σῆμερα τῆν ὑδρόγειο (μέχρι καί τῆ Ναμίμπια, θυμῆθηκε) θα πρέπει να λυθοῶν μέσα στα πλαίσια τών αρχών τοῦ OHE (πολύ πρωτότυπη αλῆθεια αποψη...). Ἐκεῖ ὅμως πού ξέχασε, έστω καί
τό εόχολόγιο, ῆταν 0i ὣληνοτουρκικές διαφορές, για τίς
όποῖες ό κ. Ραλλης δέν εἶπε λέξη. Καί αν αὐτῆ ῆ παραλειψη
εἶχε τῆν έννοια τῆς μῆ παραδοχῆς τῆς ὑπαρξης 04'1an τῶν
«διαφόρων», καλως.
Είναι ὅμως γνωστό 0’ όλο τόν κόσμσ πώς 1'] ἐλληνικῆ κυ-

γοῡ. Τώρα να λέγεται ότι «τό κείμενο τών Ταιμς δέν ἐλέγχθηκε» κλπ., κλπ., εἶναι σαν να παίζουμε «ἐν οὐ παικτοῖς»...
ΙΔΡΥΜΑΪΑ «ΠΡΩΗΝ» ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τα είσαγωγικα δέ θα μπαίνανε στό πρώην καί θα μπαίνανε στό Βασιλικῆς Προνοίας, για να φανεῖ ῆ αὐθεντικότητα
τών ἀποτελεσμάτων τοι) Δημοψηφίσματος T00 1974. Για να
γίνει σαφές ότι τα αποτῦίέσματα ὺλοποιοῡνται στα παραμικρότερα κύτταρα τῆς... πολιτειακῆς μας καταστασης. Καί
από κεῖ, τοῦτο τό σχόλια δέν θα εἶχε λόγο ὕπαρξης, αν oi
«rumKéc» διαδικασίες στῆ χώρα μας εἶχαν οὺσιαστικῆ αντανακλαση στῆν όλη πολιτικῆ ζωῆ.
Τα σταγονίδια ὅμως μένουν καί ἐμμένουν. Καί σταγονίδια
δέν εἷναιψόνο τα χουντικα «καταλοιπα». ΕῙναι, πλέον καί τά
Βασιλικα. Στό θαθμό 656010 πού έξακολουθοῦν να δροῦν
στό όνομα τῆς (απαγορευμένης συνταγματικα) φιλοθασιλικῆς πολιτικῆς τους ταυτότητας. Τό γραμμα πού παραθέτουμε αφορα ἕνα μικρό κύτταρο... από τῆν κοινωνικῆ μας
ζωῆ. Καί δείχνει ότι oi όργανισμοί πού αποτῡλοῦσαν προῖόν
τῆς... αγαθοεργοῡς δραστηριότητας τῆς «Βασιλίσσης μητρός»... διεκπεραιώνουν στῆ σημερινῆ μας Πολιτεία καί
αλλα καθῆκοντα. Μερικές φαρές ἀπό κατι τέτοια μικρά κότταρα αρχίζουν να χτυποῡν καποιοι απρόσκλητοι τίς πόρτες
τῆς πολιτείας.

Τό γραμμα ἔστειλαν μαθῆτριες τῆς Σχολῆς Βρεφοκόμων
τοῦ Κέντρου Βρεφών «'H Μητέρα», απευθύνεται «σέ καθε
καλῆς πίστης αναγνώστη, μέ μοναδικό σκοπό να περισωθεῖ
τό κόρος τῆς σχολῆς καί τό ἵδρυμα, μια καί oi τόσες έκκλῆσεις στούς αρμόδιους μένουν αναπαντητες». Καί συνεχίζεκ
7

«Χωρίς καμμιά προκαταληψη, πολιτική ἐμπάθεια ἠ σκοπιμότητα, μα ατπόλυτο σεΒασμό στίς πολιτικές καί ακόμα καθεστωτικές
πεποιθήσεις τοῦ καθένα, ὅπως ἁρμόζει σέ καθε ὐγιή πολίτη, αντιδροῦμε. ”Οταν ὅμως οἱ πεποιθήσεις αύτές μέ τόση προκλητικότητα
διοχετεύονται άμεσα ῆ ἐμμεσα ἀνάμεσά μας καί σέ τρίτους, 611015λοῦν τό στίγμα τῆς Σχολῆς μοις καί δυστυχῶς τῆ(ρετσινιαι) τοῦ
ἱδρύματος πού μάς τρέφει καί μὰς σπουδάζει, έπαναστατοῦμε.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι τό Κέντρο Βρεφων«(Ἡ Μητέρα»
καί ἡ Σχολή Βρεφοκόμων του ανηκουν στῆν Ελληνική Δημοκρατία
καί ότι ῆ τεράστια κοινωνική προσφορά τους, στηρίζεται ἀποκλειστικα καί μόνο στίς θρεφοκόμους καί στίς αῦριανές συναδῇιφους

έλεξαν « Επιτροπῆ Ἀγώνα» καί ζητοῦν τῆν ἐγκριση τών αἰτῆσαυν τους γιά τόν καινούριο άκαδημαίκό χρόνο μέ θάση
τό οἰκονομικό κριτῆριο..
Τό θέμα 6ρίσκεται στῆν αρχῆ καί θα ἔχει ὁπωσδήποτε «ε’ξελίξεις» ,Τό σημειώνουμε για να μην ξαφνιαστουν μερικοί, ανὸ
ἀποτυχών] ὠποψῆφιος τῆς Ν..Δ καλέσει κάποια μέρα τά
MAT καί τίς αὑρες νά ὲκκενώσουν τό κτίριο...

Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

τους μαθῆτριες τῆς Σχολῆς, πού εἶναι όλοι παιδιά τοῦ Ἑλληνικοῦ

λαοῦ καί πολίτες τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος.
"Av 016 Διοικητικό Συμθούλιο τοῦ ἱδρύματος, στῆ Διεύθυνσῆ του
καί ίδιαίτερα στή θέση τῆς Προίσταμένης Σχολῆς, σωατόι ἡ όχι,
θρῐακονται ᾱτομα πού ἀνήκοον σέ φιλοθασιλικές ὸργανώαεις καί
μετέχουν ἐνεργά στούς σκοπούς τους, πού καμαρώνουν-γιά τίς
ατενές φιλίες καί συχνές ἐπαφές τους μέ τούς «τέως», πού παίρνουν εἰδικές αδειες με’ αποδοχές για νά τούς ἐπισκέτι-τονται στό ἐξ-

ωτερικό καί να «τούς ἐνημερώνουν», πού πέτυχαν τότε τόν διόρι- ,
σμό τους έλέω ἀνακτόρων, πού διοχέτευαν τίς «πληροφορίες
TOUc» σέ τέως ἀρχηγοὺς τῆς χουντικῆς ἀατυνομίας καί πού προκλητικα πρόσφατα προπαγανδίζουν μέχρει καί ὑπέρ τοῦ κ. Ρεζόι
Παχλεθί, εἶναι θέμα πού μᾶς ἀττααχόλησε καί θα μᾱς απασχολεῖ.
Σήμερα ὅμως, μέ τήν εὐκαιρία πού μὰς δίνουν ἀκόμα μιά φορά οἱ
φιλόξενες στῆλες σας, ἀγωνιζόμαστε μόνον για τόν παραπανω
ΟΚΟΠΟ.»

Μια ἐγκύκλιος ἀνακαλεῖ μιαν άλλη ἐγκύκλια μπρός στόν
κίνδυνο νά ἀκυρωθεῖ ἀπό μιαν άπόφαση. Τό παιγνίδι παίχτηκε μαλλον μεταξύ τών «ἡμετέρων». ‘O K. Μπαλκος παρουσιαζεται μέ μιαν ἐγκύκλια πού ἀπαγορεύει τίς συγκεντρώσεις «ἐν ὺπαίθρω». Ἠ Ἀστυνομία πού εἶναι ὁ παραλῆπτης της, για άλλη μια φορά κηρύσσεται έπιδιαιτητῆς στα
συνταγματικά δικαιώματα τών πολιτών. Κάπου «κόλλησε» ῆ
ἐγκύκλιος. ‘O K. Πλυτας θά πρέπει νά πάρει τίς ἀποφάσεις
του ἀπέναντι σέ καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας στῆν προεκλογικῆ περίοδο. ’Ἔστω καί πλαισιούμενος ἀπό ἕνα ἀμφισθητούμενο ἀπό άποψη δημοκρατικότητας περιθαλλον. Καί
παράλληλα τό Συμθούλιο Ἕπικρατείας καλό θα εἰναι να μῆν
προκαλέσει προθλῆματα «δημοκρατικοῦ ῆθους» στῆν κυθέρνηση σέ μια περίοδο ὅπου ὁ Δῆμος τῆς Ἀθῆνας «παίζε-

ται». Ι’ἰὲτσι ὁ κ. Μπαλκος ἀνακαλεῖ τῆν ἐγκύκλιό του πρίν να ,
αποφασίσει γιά τῆν ἀκυρότητα της τό Συμθούλιο τῆς Ἐπι-

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ OI ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΙΞΣ

κρατείας. Αὺτό 6έ6αια δέν ἀνακαλεῖ καί τῆν νοοτροπία πού
κατευθύνει τίς πράξεις τών κρατούντων. Νοοτροπία πού

‘H κυθέρνηση άρχισε ῆδη να προσαρμόζει στόν ἐξοντιωτικό
νόμο για τα ΑΕΙ καί όλες τίς ἀλλες σχετικές διατάξεις πού

ἀφοροῦν παρεμφερῆ θέματα...
Ἕτσι τό ἵδρυμα «Βασιλεύς Παύλος» πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
ὁποίου εἰναι ὁ ἀποτυχών ὺποψῆφιος τῆς Ν.Δ. Βρετᾱκος,
γνωστός για τίς παρακρατικές διασυνδέσεις του, παραθίασε

αἰφνίδια ἕνα νέο κανονισμό λειτουργίας τών φοιτητικών
έστιών καί εἰδικότερα τοῦ Πανεπιστημίου (ΦΕΠΑ). ‘O κανονισμός αὐτός εἰσῆγε «νέα κριτῆρια» για τούς φοιτητές, ὅπως
εἰναι τό θαθμολόγιο καί ῆ «καλῆ διαγωγῆ». Ἀκόμα ὁρίζει
χρονικό ὅρια-ὁπως καί ὁ νόμος για τά ΑΕΙ-τα έτη σπουδών
τών σχολών, πέρα ἀπό τό ὁποῖο διακόπτεται f] παραμονῆ
στίς φοιτητικές ἐστίες. Ἀποτέλεσμα.· Πολλοί ἀπό τούς φοιτητές τών έστιών θρέθηκαν ξαφνικα στό δρόμο...
Δέν ἔμειναν ὅμως με’ σταυρωμένα τά χέρια. Στά «ἀξιοκρατικά» κριτῆρια τού κ, Βρετάκου οἰ φοιτητές ἀπαντῆσαν μέ
«καταληψη» τών δωματίων τους (ἕθγαλαν ἀντικλείδια), ἐξ-

δέν θέλει μέ κανένα τρόπο να προκαλέσει ἀντιρρῆσεις στό
«ἀραγές μέτωπο» τών ἡμετέρων, ένώ ὁ κατασταλτικός μηχανισμός λειτουργεῖ, ὅπως καί παλια.
Καί σύντομα οἰ έπεξεργασίες ε’νός πλαισίου πού θα καλύπτει καί νομότυπα τόν περιορισμό στῆν ασκηση τών πολιτικών δικαιωμάτων, θα μορφοποιηθοῠν 0’ ἕνα νομοσχέδιο

πού θα έπιλαμθάνεται τῆς «διενεργείας έν τάξει» τών προσεχών Βουλευτικών έκλογών...
Ἀπό τῆν άλλη, πουλιώνται έκρηισικα ἀπό φιλοχουντικούς
ἰδιώτες καί ἐκπαιδεύονται σκύλοι για τῆν έμπρακτη «διενέργεια έν τάξει» των λαἰκών συγκεντρώσεων (κατά κυθέρνηση;
ὀχλοκρατικών έκδηλώσεων).
Η ἰσορροπία στῆ Νέα Δημοκρατία γέρνει ε’δώ Kai καιρό
πρός τά δεξιά σέ κρίσιμους τομεῖς. Για να ξεπεραστεῖ τό 47 %
— ἀπαίτηση λέγεται τῆς Ε.Ο.Κ. - ῆ ἀστυνόμευση ειναι ἕνα
μέσο πού ἀποκαλύπτει αναμφισθῆτητα τα όρια τῆς Δεξιᾱς
καί τίς ἀντιφάσεις της στό «δημοκρατικό άνοιγμα».

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ...
Η ΙΣΤΟΡΙΑ, λένε, δέν ἐπαναλαμθανεται....
Για μᾱς, αὺτή ἡ ρήση εἶναι συναρτηση
τῆς οτασης τῶν «νικητῶν» τοῦ ἐκαστοτε
ἱστορικοῦ γῦρου. "Av οἱ «νικητές» κατορθώσουν v6 οὺδετεροποιήσουν τή συλλογική μνήμη 0' ὅ, τι αφορᾱ τίς τραυματικές

της ἐμπειρῑες, αῦτό δέ σημαίνειὅτι ol απόγονοι τῶν ««»ὴττημένων παραιτοῦνται.
Ἀντίθετα πανω στῆν ίσοιτέδωση τῆς μνήμης, μεσολαῧοῦν στήν ἱστορία καί αποκαθιστοῦν τή συνέχεια τῶν πράξεων τῶν
ἐκαστοτε ἐντολοδόχων τους.Για παραδειγμαῑ

ἡ Νυρεμθέργη μιτῆκε στό Ἀρχεῑο τῆς·

Ἱστορίας αλλα ό νεοναζισμός, ό νεοφασισμός κλπ. δέν καταχωρήθηκε στούς ξοφλημένους λογαρισμούς...
ΓΙΑ ΜΑΣ τό θέμα ξεπέρασε τήν «ἐκλο-

γική» του διασταση κι’ ἐγινε, πρόσφατα,
θὶωμα. .Η 21 Ἀπρίλη τοῦ ’67 μᾶς θρῆκε μικρούς 016 μπόι καί ἡ δουλεια πού ’χε γὶνει
προηγούμενα α’πό τούς Ιἐπίδοξους συνεχιστές τῶν καθεστώτων ἓκτακτης αναγκης

τοῦ μεσοπολέμου, εἶχε περασει σφομῦλι

στίς μνῆμες κι’ εἶχε νεκρῶσει τὶς ἐμπειριεΤρὲὶῖΰΑ οἱ καιροί αλλαξανε. Περασανε 16
χρόνια, απλα, χωρίς ν’ αλλαξουνε καί τα
πράγματα σέ ορισμένους... τομεῖς. 'H απο’ χουντοποὶηση έγινε μέ καισαρική τομή καί
τα ἀποτελέσματα της στό ἐπίπεδα τῆς κοινωνικῆς συνείδησης, απόκτησαν συμθολική σημασὶα ή ἐξομοιώθηκαν μέ τήν καταδίκη (ποινική) «πρωταιτίων τῆς 21.4.67». KI'
’ἐτσι σέ καποιους... δυσδιακριτους μηχανισμούς αναπαραγεται ή «παλια ταξη πραγματων»...
ΣΤΗΝ προκειμένη περίπτωση ὁ μηχανισμός λειτουργεῑ μέσα από τό περιοδικό
«AEPOI'IOPIA» (Ἀθλητική, ὅπως ἐπιγραφεται) καί μέ τό αρθρο για τούς ««ασσους τῆς
Λουφτθαφε». Καί αφορᾱ ἐνα «πρόθλημα».
N6 αναγνωρισθοῦν τα «σκόρ » πού πέτυχαν οἱ «60001» τῆς Λουφτθαφε στίς καταρρὶψεις «ἐχθρικῶν» (Βλέπε συμμαχικῶν) αε-

ΟΥΤΙΞ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Ο K. ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ

Πρόοδος στῆ σκέψη τοῦ κ. Ἀθέρωφ. Ἀπό συνωμοσίες
(εἴθισται 6 pamaBdIOpéc ἐν Ἑλλάδι...) ἔχει ῆσυχασει ὁ Στρα-

τός - λέει ὁ κ. Ἀθέρωφ, ἡσυχάζοντας μέ τῆ σειρα του τίς
ἀναταραχές πού πιθανόν προκαλοῦνται στίς τάξεις τῶν
ὑφισταμένων TOU 61116 τήν ἐπίκληση - αλλοτε - τῆς ὕπαρξης
σταγονιδίων.
Μέ τῆν εὐκαιρία μιᾶς τϋιετουργίας - παρουσίαση τοῦ
νέου ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης K. Ἀθραμίδη 1106 oi
φῆμες τόν συνδέουν μέ τόν κ. Μητσοτακη - 6 K. Ἀθέρωφ
παρέχει πιστοποιητικά «ὁμόνοιας», «σύμπνοιας», «ἑνότητας» τῶν τάξεων τοῦ στρατοῦ ὑπό τήν ὑψηλήν του έπιστασία, ‘O στρατός στα ἔργα του λοιπόν συνδράμοντας τόν νέο
ὑφυπουργό - κατά παρακληση τοῦ κ. ὑπουργοῦ στούς ἀρχηγούς τῶν Ἐνόπλων Δυναμεων. Τά ἔργα τοῦ στρατοῦ δέν
εἶναι 6έ6αια μόνον «οἰ ἐπιτυχῶς διεξαχθεῖσαι», πρόσφατα,
ἀσκήσεις. Τό «έτοιμοπόλεμο» πού συντηρεῖ έναν ἐθνικισμό
σάν ἀπαραίτητο όρο ἐνότητας ἀναμεσα στίς διάφορες φατρίες στηρίζεται σέ μιά πρόσκαιρη ἰσορροπία δυνάμεων
ἀναμεσα στούς νοσταλγούς καί 1069 στρατιωτικούς καριέ-

ρας. ”Av τώρα ή ἰσορροπία αὐτή συνοδεύειαι ἀπό ἐπανδρώσεις θέσεων μέ χουντικούς ή καί μέ μεταθέσεις τῶν ήδη
ὑπαρχόντων χουντικών σέ κρίσιμες περιοχές -, π.χ. Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς - τοῦτο εἶναι κατι 1106 ἡ πολεμικήόρολογία
τοῦ K. Ἀθέρωφ τό καλύπτει ή τό ἀποδίδει «στῆ φαντασία

Ἐξακολουθεῑ να μή μπορεῑ να Βρεῖ στ’ άρχεῖα του ό κ. Ἀθέρωφ τι-Ἰ γνωστή - πιά - ἐκθεσή του για τή Βόρειο ”Ηπειρο πού

πρόσφατα αποκάλυψε 16 ANTI 11006 16 γεγονός ὅτι «προσεπα61105 61' ὅλων τῶν ὑπασπιστῶν 106...». A616 τουλαχιστο 61065θαίωσε τή Βουλή 6 16109 Kai "0606505: «Προφανῶς ἐχει κλαπῆ
KaI παραποιηθῆ για νά δημοσιευθῆ περικεκομμένη, ὅπως ἐδημοσιεύθη...»

Εἶναι εὺδιακριτη ή δυσκολία τοῦ K. Ἀθέρωφ νά ἐρχεται σέ
αντιποραθεση μέ τόν παλιό ἑαυτό του καί ίδιαίτερα μέ τόν

«κατ’ άπονομήν» ἐπίκουρο ὺποπλοίαρχο τοῦ 1945. Πολύ πιό
σαφής ὅμως εἶναι ή ε ὺ κ ο λ ί 0 τοῦ όπορτουνιστῆ Kai 66I010x106 πολιτικοῦ v6

ψ ε ύ 6 ε τ 0 ι χωρίς όπολύτως κανένα ἐν·

δοιασμό για νά κρύψει τήν «ἱστορία» του καί τό παρελθόν του.
"Eva παρελθόν πού καταγράφει 16v 0 K ο τ ε ι ν 6 τουλαχιστο
ρόλο τοῦ σημερινοῦ ύπουργοῡ Ἐθνικῆς Ἀμύνης σέ μιά σειρα
από ἐθνικα θέματα Kai κρίσιμες ἐξελίξεις για 16 ἐθνος.
Δέν εἶναι μόνο ή ἐκθεσή του για τή Βόρειο ”Ηπειρο. Οὔτε

μόνο οἱ ουμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου για τήν Κύπρο, οϋτε ή
«γέφυρα» τῆς μεταπολίτευσης. Εἶναι κυρίως ἠ άκὺμα κ 0|
0 ή μ ε pa καί χωρίς αἰδῶ, πλήν ὅμως μέ «φανατική ἐθνικοφροσύνη», παρουσία του ἐπικεφαλῆς ἐνός ζωτικοῦ τομέα τῆς δημόσιος ζωῆςῑ τῆς διαχείρισης τῶν θεμάτων πού όφοροῡν τίς

”Ενοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας. Γιατί ή πολιτική του εἶναι πολιτική ἐκτροφῆς καί συντήρησης τῶν κινδύνων ποὺ άπειλοῡν τή
Δημοκρατία...

αὑτῶν πού ἐπιθυμοῦν συνωμοσίες στός στρατό». Ἓξ άλλου

6 K. ὑπουργός ἀπάντησε, ὅπως πάντα πολύ
ἐπιγραμματικά στῆν πρόσφατη καταγγελία για κίνηση «νοσταλγῶν»
στήν Ταναγρα καί «τηρεῖ σιγῆν ἰχθύος» στῆν ὑπόθεση ἐξ·
ἀγωγῆς ὅπλων ἀπό στρατώνες 1106 6ρίσκονται σέ χέρια φιλοχουντικών έμπορευομένων τό εἶδος...
Μῆπως ἀποδίδει ὁ κ. Ἀθέρωφ στή δικια του φαντασία
τήν έπινόηση τοῦ ὅρου «σταγονίδια»,· Καί ποιοί εῙναι αὐτοί
1106 θέλουν να ὑπάρχουν «συνωμοσίες»,· Ρωταμε γιατί δέ

Οϋτε 6έ6αια «ἐκλαπη» ή ἐκθεσή του για τή Βόρειο ”Ηπειρο,
. οὔτε «παρεποιήθη». Τήν ἀνεκάλυψε καί τήν άπεκάλυψε ἠ δημοοιογραφική έρευνα πού αντιλαμῦάνεται σάν καθῆκον της τό
φ ω τ I 0 μ ό τοῦ Βίου καί τῆς πολιτείας μερικῶν όπορτουνιστῶν

καί ανενδοίαστων πολιτικῶν, ὅπως εἶναι 6 K. Ἀθέρωφ.
Καί γιά νά τελειώνουμε;
0 Ἠ ἐκθεση τοῦ «κατ’ άπονομήν» ὺι-ιοπλοίαρχου Εὺάγγελου
Ἀθέρωφ ὑπάρχει. Τό ANTI δημοσίευσε 6 λ 6 K λ η ρ ο καί 0 6 10 6 0 I ο 16 κεφαλαιο «Συμπεράσματα» πού ἐκφράζει
προσωπικές σκέψεις καίμαλιστα προτάσειςτου.

Ο T6 άντίγραφο τῆς ἐκθεσης 1106 χρησιμοποιήσαμε προέρχεται ἀπό ὶδιωτικό άρχεῖο στό όποῖο - κατά κακή τύχη τοῦ κ.
ὺπουργοῡ-ύπάρχουν καί πολλές όλλες ἐκθέσειςκαί
0 η μ ε ι ώ μ 0 1 6 TOU. Συνεπῶς δέν ἐχει παρά νά περιμένει. "H
καλύτερα 69 δώσει ἐντολή άπό τώρα στούς ὺπασπιστές του νά
ψάξουν νά τίς θροῦν γιά v6 προετοιμάσει τίς δι καιολογ ί ε ς του...
.
_

ροπλάνων. Κάποιος άναλαμθάνει «μετά
από πολλά χρόνια νά τακτοποιήσει τό θέμα
αὑτό». Τακτοποίηση λογαριασμὼν ἡ καί
«σκόρ». Λογαριασμῶν μέ διπλό παραλήπτη;
τούς 600069 τῆς Λουφτθάφε (εἱκονίζεται
καί ό Χαρτμαν, μέ 20 χρόνια καταδίκη στήν
πλάτη του) ἡ τούς ἐπίδοξους κληρονόμους
τους καὶ τούς όποιους ήμέτερους απόστρατους ἡ ἐνεργούς, r106 ἐχουν άναμνήσεις ἠ φιλοδοξίες...
’“·
ΤΟ ΑΡΘΡΟ δίνει όλες τίς άναγκαῑες πληροφορίες πού θά Βοηθοῦσαν στήν άναγνώριση τῶν δεξιοτήτων καί ὑπηρεσιῶν
τῶν πιλότων τοῦ I" P61x. Καί φυσικά τούτη
ή πληροφόρηση, πού, λειτουργεῑ σέ τεχνικό ἐπίπεδο, άπολιτικοποιεῑ τήν λειτουργία τῶν όποιων Χάρτμαν, καί συμθάλλει
στήν ἐξομοίωση τῶν πιλότων τοῦ I" Ράιχ μέ
16v όποιονδήποτε «μάχιμα άεροπόρο» σέ
περίοδο πολέμου. Μαχιμο καί μάλιστα ἐκλεκτό. Μέ άνδρεῑα κατορθώματα στό ἐνερ-

< 'H ἰδιόχειρη ύιτογραφῆ τοῦ κ. Ἀθέρωφ στό τέλος τῆς ”ἘκΘεσης.

γητικό του. Μέ «τόλμη», «θάρρος», «ἱκανότητα πολεμική» κλπ. OI «ἐκλεκτοί» τοῦ
I" Ράιχ, είκονὶζονται 016 60900 ἐν μέσω
φωτογραφιῶν πού αφοροῦν τούς τύπους

αεροπλανων 1106.... K6v0v5 θραύση 016
συμμαχικό στρατόπεδα... ’Υπαρχει 11.6Kθεση όλόκληρου τοῦ συστήματος 66051

106 ὁποίου γινότανε ἡ άποτίμηση τῶν
«σκόρ καταρρίψεως» μέσα 016 ἐπιτελεῑα
τῆς ναζιστικῆς γερμανικῆς αεροπορὶας. Kai
γίνονται καί συγκρίσεις τῶν άποδόσεων
τῶν συμμαχικῶν πιλότων με’ τούς πιλότους
τῆς Λουφτθαφε... Μέ τόν τρόπο αύτό δημιουργεῖται τό άναγκαῑο ψυχολογικό 611660600 στόν άνύποπτο αναγνῶστη, γιά v6

ρακο. Καί ὁπωσδήποτε τό κοινό του ἐκτείνεται καί στί τάξεις τοῦ στρατεύματος.
Ἐδῶ ἠ αποκατάσταση τῆς αξὶας τῶν «60—
σων» τοῦ Γ’ Ράιχ, άποκτά μια άλλη δια01001]. Θέτει σέ ἐγρήγορση αἰσθήματα...
ἰδεολογικῆς άλληλεγγύης καί δίνει 11lστωση, μέσω τῆς ἱστορίας, στα σταγονίδια

πού άναγνωρίζονται στό πρόσωπα τῶν μακρινῶν τους ίδεολογικῶν προγόνων...
ΕΜΕΙΣ γράψαμε αὑτό τό σημεὶωμα γιατί
πιστεύουμε ὅτι οἱ φύλακες πρέπει v6 γρηγοροῦν. Ἰδιαὶτερα πίσω άπό τίς κερκόπορτες όπως τοῦτο τό αδολο αρθρο για τά
σπόρ τῶν πιλότων τοῦ I" P61x.

ταυτιστεῑ μέ τόν «τεχνικό» χαρακτῆρα τοῦ

αρθρου καί νά 6ιῶσει μέ άποτελεσματικότερο τρόποὲτήν ίδεολογική του λειτουργία.
ΑΥΤΑ γράφονται λοιπόν στό 24ο τεῦχος
τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἀεροπορικῆς λέσχης
Πειραιῶςμέ διευθυντή 106 16v K. Καλογε-

YI‘. 'A50011001K6 16 περιοδικό, άεροπορική
καί ή ἐταιρεία τῆς «Όλυμπιακῆς». Ὁπότε
ανετα μπορεῑ v6 διαφημίζεται σέ περιοδικό
πού νεκρανασταὶνουν μιά δολοφονική 110λιτική... Πρός τέρψιν τῶν ἐπιθατῶν τηςὶ
I
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ἢ.

Γράμμα ἀπό τήν
Χριστίναν

Ἕλαθα τήν κατοθι ἐπιστολήν ἀπό τήν Χριστίναν μέ ἕνα
νάφτην τοῦ ναφτικοῦ μας ἀπό τήν Ὀδησσόν, μέ τήν ἐφκερίαν τῆς ἐκεῖ καταπλέφσεως τοῦ στόλου 1109. T6 γραμα 5v5)(5i0105v ἀφτοπροσόπος ή Χριστίνα Ὠνάση είς τόν διοικητήν τοῦ στόλου κατελθών ἐπί τούτου ἀπό τήν Σιθηρίαν διά
λόγους οίκονομικοῦς, καθόσον -τα ταχυδρομικά ἐκεῖ, όπος
ἠ Ιδία ἐξῆγησεν, εῙνε πολή ακριθα κέ τό ζέθγος κηριολεκτικός πένετε. Τήν ἐιτιστολήν ἀφτήν Μοῦ ἀπέστειλε ῶς ἐφχαριστήρειον διά τό γαμήλιον δῶρον 1106 τῆς απέστηλα (δέν
θα σας ἀποκαλύψω τί, αν καί ἐσεῖς πού μέ διαθάζετε, ῶς

καλῶς σκεπτόμενοι θα τό θρῆτε). Ἀλα 619 μήν μακρηγορίσο, κι’ 69 0619 6106600 καλῆτερα τό γράμα Τησ.
Ἀγαπητέ Μποστ.
Ὑγίαν ἐχο, ὑγίαν ποθό κέ δι’ ἡμας. Πρότον θέλο νά σέ
ἐφχαριστῆσο δια τό όρέον δῶρον 1106 μᾶς ἐστηλες. T6
έχουμε κρεμαση εἰς τό δωμάτιόν μας κέ τό θαμθάζουμε.
Συνχαρητύρια. Τί όρέον δόρον... Ti όρέα”χρόματα...
(169 16 οημῖον αφτό, πολοί ἐπιπολέως σκειττόμενοι κέ
θγάζοντες ἀφθέρετα αημπερασματα θα ἀναφονήσουνῑ Πίνακα θα τῆς ἐστειλε. Βεθέος κέ πίνακας θα εἶνε, ἀφοῦ ἀνοι-

φέρει «τό κρεμάσαμε». Τί θα έοτελνε ὁ Μπόστ, πού εῙνε ζωγράφος] Καρέκλα,·)

Λοιπόν είδατε ότι μερικοί θγαζουν γρήγορα συμπεράσματα χορίς να ἐμθαθῦνουν, "A9 εἶναι. ”Ας μάθουν λοιπόν

τήν ἀλήθειαν. Μάλιστα. Στήν Χριστίνα ’ἐστειλα μίαν καρέκλαν χροματιστή (δι’ ἀφτό ἀναφέρη κέ τήν φράσιν Τί ὁρέα
χρόματα...)
M6 θα 1106 111115: M6 1i9 καρέκλες δέν τίς κρεμοῦν είς τόν
τοῖχον. Τίς ἀκουμποῦν κάτω.
Εἰς τούς οὕτω σκειττομένους, αις Μοῦ ἐπιτραπῆ νά απαντήσο. Πολυαγαπημένοι M06 φίλοι. Εἰς τα γοῦστα τῶν άλλων δέν πρέπει νά ἐπεμθένομεν κέ νά τούς ὑποδεικνύομεν
πιό εἶναι τό ΠἸΣΤΟΝ. Γιά όλες τίς φενομενικα παραλογες
πράξεις τῶν ἀλλων ὑπάρχει κάποια σοΒαρή δικεολογία. Για
v61 τήν κρεμάση ἡ Χριστίνα είς τόν τοῖχο σημένει πῶς ή τό
διαμέρισμα τους στήν Σιθηρία εἶνε μικρό, ή δοκίμασε να τήν
θάλη 5i9 16 δοματιον κέ εἶδε ὅτι μέ τά δόρα πού πῆρε δέν
ὑπῆρχε πλέον χῶρος ή στό κάτω-κάτω, γιά να μέ τιμήση κέ
να μέ προθάλη, καρφοσε τήν καρέκλα Μοῦ ατόν τοῖχο. Λογαριασμόν θα δόση δια τό ποῦ θόι τοποθετήση τήν καρέκλα
της, Κέ τόσον σοθαρόν θέμα εἶνε τό κρέμασμα μιας καρέκλας διά νά γίνετε τόση συζήτησις,· Νομίζο λοιπόν - κέ πολοί ἀναγνόαται θα συνφονοῦν - 011 δέν εἶνε ἀξιοπρεπές να
απολογῆτε δια μίαν παράλογον πραξιν. ‘H Χριστίνα εἶναι 27
ἐτῶν κέ ’ἐχει παν δικέομα ῶς ἐλέφθερος ανθροπος νά κανη
οτι θέλει. Κέ 610v ἡ Χριστίνα ἐχει αφτό τό δικέομα, νομίζο
ἔχουν ἐκ τοῦ Σηντάγματος κέ οἱ μεγαλητέρας ἡλικίας νά K6vouv χρῆσιν ἀφτοῦ τοῦ δικεόματος,
Συνεχίζων ἡ Χριστίνα, μοῦ γραφει;
...Σέ πληροφορό ἐμπιστεφτικός, ότη κατά τῆν σηνάντησιν
Ράλλη-Γκρομήκο δια τήν σήσφηξιν τῶν δύο Κρατών, ἀπεφασίσθησαν ἀμοιθαῖαι παραχωρῆσεις. “Ο K. Ραλης ἐζήτησεν ἀπό τόν Ρῶσον ὑπουργόν νά δόση ἐντολάς να φανῆ
ἀδιάλακτον τό ΚΚΕ εἰς τάς συζητήσεις μέ τό ΠΑΣΟΚ, ὀστέ’ἐκ

τῆς διασπασεος να θγῆ Δήμαρχός ὁ Πλυτας.
(Μά 65650 Χριστίνα, ἐτσι 5Iv5. Για νέο μάς τό ξεφουρνί-

ζεις; θα πῆτε. Γι’ ἀφτόν τόν λόγο κατεθάζει τό KISE τόν
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Θεοδωράκηζ Ἀφτό 5Iv5. ποιοίγνοστον)
ᾉγαπητοί φίλοι, μή θιαζεσθε. Ἀκοῦσ-[ε παρακατω τί
γραφει...
...μάθε ὅμος Μπόστ, ότι 6 σήζηγός μου ῶς καλήτερον
πληροφορημένος ἐμαθε ἀπό κύκλους τοῦ Κρεμλίνου, 611
K016 169 συζητήσεις 1106 ἐγιναν εἰς τήν Μόσχαν, ὁ ὑπουργός Γκρομῆκο ἐζήτησεν ὡς μοναδικήν χάριν ἔναντι τῆς μελοντικῆς θοηθίας πρός τῆν Ἐλλάδα να λαθη τόν Δῆμον
Ἀθηναίων τό ΚΚΕ διά νά τονσθῆ τό ἀριστερόν κίνημα κέ νά
παφση να εἶναι ἐν τῆ γωνία.
(Ei9 16 ση μῖον αφτό πολοί θα ποῦν Τίποτε δέν ἀποκλίετε.
Είς τήν πολιτικήν γίνοντε τοιάφτε σηναλαγαί. υΟλα εῙνε πιθανά. Κέ θά ἐχουν κέ ἀφτοί απόλητον δίκεον).

Τό σημπέρασμα εῙνε αφτνόητο. Ἡ Χριστίνα μέ τήν ἀνοτέρω μακροσκελῆν ἐπιστολήν θέλει να μέ καταστήση 11000εκτικόν κέ κατά καποιον τρόπον Μοῦ λέγει;
«Μήν πιστέθης τας διαδόσεις πού θά κηκλοφορήσουν, 56v
πρότον δέν έχείς ἔμπροσθέν Σου , 5v ἀκριθῆ μεταφράσει
τά ἀκριθῆ ἀντίγραφα τῶν σηνομιλιῶν δια τό τί ἀκριβῶς διημείφθη μεταξή τῶν δύο ἀνδρῶν.»
(ἐκ τῆς ανοτέρω περικοπῆς τήν ὁποίαν μέ μολήθι ὑπεγράμισα, αυνεπέρανα, 611] 61v K5 ή Χριστίνα ἐχει σήζηγον
μονόφθαλμον, ῆ ἰδία δέν εἶνε κοντόφθαλμος. Δηστηχός τήν
ἀγαθήν ἀφτήν ἐντῆποσιν ή Χρίστίνα 1106 τήν κατέριψε εἰς
τήν σηνέχειαν τοῦ γράματός της, διότη μαθών αγνοστον
πῶς, ὅτι κατέρχομαι ῶς δημοτικός σήνθουλος, θεορεῖ ἀπαρέτητον να μοῦ δόση μερικάς ὁδηγίας πολιτικῆς φῆσεος κέ
Μοῦ γραφει;
«Πρόσεχε τόν Θεοδορακην. Δέν εῙνε γενημένος Δήμαρχος».
(είς τό σημῖον αφτό θα τῆς γραψο ότι συνφονῶ, διότη ῶς
καλῶς ἐνθυμοῦμαι, ἐπιδῆ είμε μιας καποιας ἡλικίας, 611
ὅταν ἐγένησεν ή κηρία Καταώτα τόν Παφσανίαν, ὅλαι αἱ
γειτόνισαι καί φίλαι ἐτρεξαν είς τήν γειτονια κέ ανήγκειλαν
ότι ἠ κηρία Κατσώτα ἐγένησεν ένα ροδοκόκινον Δήμαρχον 4
κιλῶν. Τό αφτό συνέθη κέ ὅταν ή κηρία Τσουκαλα ἐγένησεν
τόν μικρόν Δήμαρχον Ἄγγελον. Καμία δέν ἐτόλμησεν να
αναγκείλη 611 ἐγένησεν αγορακη.)
Δηστηχός κέ τα δύο ἀφτα πεδάκεια, ότανέμεγαλοσαν,
παρόλον πού ἐγενήθησαν Δήμαρχοι, ἠκολούθησαν διαφορετικά έπαγκέλματα. Τό μέν ἐνα ήκολούθισεν τό ατρατιοτικόν στάδειον, τό δέ έτερον τας νομικός ἐπιστήμας γενόμενον νομομαθής ὑπηρέτης τῆς Θεμίδος κέ ἀργότερον τῆς
Χρύντας πρός μεγίστη κατάπληξιν τῆς μαμῆς τῆς ἀκούων
εις τό ὄνομα Λαός. Σήμερον όμος Χριστίνα Μου, τῆς
γράφω, ή ἐπιστήμη έχει προχορήση κέ 16 πεδιά γενόνται
καί είς δοκιμαστικόν σολήνα κέ ήμπορεῖ νά προέλθη Δή-

μαρχος ἀρκεῖ τό σπέρμα τοῦ Λαοῦ νά τό δεχθῆ η ώοθήκη
τῆς Δημαρχίας κέ ἀπό ἀφτόν τόν ἐναγκαλισμόν νά ἐπέλθη
ἐγκυμοούνη. ’Ev ὀλίγοις τῆς δίδο μίαν σφερικήν εἰκόνα τῆς

γονιμοποιῆσεος, δια να λάθη μίαν ίὸέαν τοῦ τί γίνεται σήμερον.)

Περαιτέρω ἡ Χριστίνα προχορών είς τήν 060i0v' τοῦ θέματος, μου γράφει;
Κακῶς ἐνεπλακης εἰς τήν ἡπόθεσιν 116v ἐκλογών. Βάζω

χαμω 1069 ἀριθμούς κε’ μέ κανέναν τρόπον δέ θγένει Θεοδο-

P611117:-

(”Ετοι κέ πολοί κατά τό 21, ἐθαλον K610 1069 6101611069

καί ἀπέσχον τοῦ ἀγόνος. ”Εφτηχός oi κλέπτε κέ ἀρματολοί
ἀδιαφόρισαν δια 169 01011011K69 K5 16 έθαλον μέ τῆν 61016111111K69 ίσχηροτέραν Τουρκείαν. Ἰδού κέ διατῆ ῆμε ὑπέρ
1160119 μεταρυθμίσεος ἐκπεδεφτικῆς. “Ὀσον ὁλιγοτέραν
ἀριθμητικῆν γνορίζομεν, τόσον πιό πολά 66611010 5111111vχάνομεν. Ἡ πολή γνόσις κάταντα ἐπιζῆμειος. Τό πλῆθος
τῶν πολῆ μορφομένων μέ τρομαζει.)
Είς ἀλλην περικοπῆν 106 1106110109 ἡ Χριστίνα ἐντρομος,
μέ 11005160110111:
...M5 τήν σηνθασαν διάσπασιν τρέμο μέ τήν ἰδέαν ότι θα
θγῆ 6 Πλητᾱς...
(είς τό σημῖον άφτό 111v καθησίχασα 6111 561616000 110005K11K61 16 1106100110 106 5K1100061106 1119 δεξιάς K5 111111006
νά τῆν 6106565600 6111 K5 6v θγῆ Πλητάς δέν πρόκιτε νά
σφάξη τούς Ἀθηνέους 1106 δέν τόν ἐψῆφισαν, 0615 6111
ψηφίζοντες Μπέην ἐξασφαλίζομεν 111v σοματικῆν μας 6K505611110. Πιθανόν νά ’έχομαι μίαν μικράν σκλήρηνσιν 61109
7151106v 5K 1119 Δεξιάς 5i9 περίπτοσιν ἐπιτηχίας 106 Πλητᾱ,

άλά ’έχομεν φάγη τόσας σληρύνσεις πού οὐδεμία πλέον
σκλῆρυνσις ήμπορεῖ v6 1169 6171016011 16v ἐθνικόν μας χαρακτῆρα. ΕῘνε ἐφτῆχημα, τῆς γραφο, πού αί ἐκλογέ άφτέ γίνοντε μέ τῆν άνακῆρηξιν τῶν ἐκτάκτων φορολογικῶν μέτρων κέ θα ξέθρομεν 1106 θαδίζομεν. Ἐάν ὁ Πλητᾱς λαθη 52
τῆς ἐκατό 10610 66 011115vr1 6111 όλοι εῙνε πολῆ ἐφτηχεῖς κέ
1106109 ἐγώ θα ἐξαρθό ὑπερανο καμάτων K5 θά θροντοφονῆσο «Βάλτε 1109 K1’ ἀλλους 1060069». Δέν θλέ-ιτο διά ποῖον
λόγον θα πρέπει v61 θαδίσομεν ἐναντίον τῆς θελῆσεος τοῦ
Λαοῦ δια μίαν νοικοκηρεμένην ἐφοριακῶς Ἀθῆνα.)
Δηστηχός ῆ Χριστίνα ανεφ λόγου 1106 1100065151 K5 μίαν
ἱστορίαν, τῆς ὁποίας τό νόημα, ὁμολογῶ, δέν ῆνόησα.
«Μιαν φοράν κέ έναν κερόν, 1106 γράφει, ἕνας ραθθῖνος
571065 μίαν ἀνεξῆγητον ἐφνιδιαστικήν ἀπόφασιν κέ οἰ μαθητέ
106 νομίζοντες 611 1069 ἐγκατέλειψε, ἐξηγέρθησαν.
- Σοφέ διδάσκαλε, τοῦ εἶπαν, σύ 1106 1169 ἐγαλούχησες v61
5711560 έλέφθεροι ανθροποι, v61 μῆν εἰμεθα ὑπαληλοι κανενός κέ v61 ἐχομαι ἐλεφθερίαν ἐκφρασεος, διατί μέ τήν πράξιν
σου ἀφτήν ἐδειξες τόσην ἀσυνέπειαν;
Κέ ὁ σοφός Ραθῆνος, ἐσιόπησεν, διότη δέν ῆξεθρε τί νά
ἀπαντήση.»

(”Οχι, Χριστίνα, τῆς γραφο, δέν ῆπαρχει λόγος άνησυχίας. Ἐἀν τό κόμα 1169 γίνη φορτικόν κέ ἐλθουν ἐντολέ 6116
τῆν Μόσχαν νά ἀσφαλτοστρόσομεν τούς δρόμους, ολοι οἱ
Δημοτικοί Συνθουλοι θα τόν πιέσομαι νά φανῆ ανεξαρτητος
κέ v61 1069 ἀφῆση v6 εἶνε χωματόδρομοι. Ἐμεῖς δέν ἀνῆκομεν ούτε 5i9 111v Δῆσιν, οὔτε είς τῆν Ἀνατολῆν. Ἀνῆκομεν
5i9 16v Δῆμον κέ τά χώματά του 61’ 111169 εῙνε i506.)
Ἐκεῖνο πάντως πού γνορίζο, καταλήγει ἡ Χριστίνα, εῙνε
611 11051151 πάση θησία νά κτηπηθῆ ἡ Δεξιά. Σεῖς οἰ Δημοκράται τσλικός θα έθρετε τρόπον νά συνεργασθῆτε. Ὀ στόχος σας ἀφτήν τήν στιγμήν πρέπει νά εἰνε ἡ Δεξιά πού εἰναι
ἐπίφοθος K5 έχει μέγαν μηχανισμόν. Ἀφτή έχει τόν κηθερνητικόν τύπον, τά μέσα μαζικῆς ἐνημερόσεας κε’ κηρίος τῆν τηλεόρασιν, πού τόσον ὁλέθρειον ρόλον πέζει.
(”Αμ, ἀπό τῆν τηλεόρασιν K1’ ἐγώ τώπαθα, τῆς γράφω κέ
610111 σηγκεκριμένως ἐπεξε μεγάλαν ρόλον είς τῆν μεταστροφῆν Μου. Κέ ἰδού πῶς τό ἐπαθα; Ὀμιλών ό »προθυπουργός, κατα τῆν περιοδείαν του είς τῆν Κρῆτην, ἐνόπιον
τοῦ Λαοῦ τῶν Χανίων, ἐδῆλοσεν 611 οἱ Κρῆτες είνε Λαός
ὑπερήφανος, αγονιστέ τῆς ’Βιεφθερίας κέ ἀνεξαρτησίσς κέ
σκληροτράχηλοι. Ἀκούων λοιπόν ἐξ ἐπισήμων χειλέων αφτάς τάς ἀρετάς τῶν Κρητῶν, ἐπεθύμουν διακαῶς έναν Δῆμαρχον Κρητικῆς καταγογῆς, ὅστε ῆ ψῆφος M06 νά 1111v
πάγη χαμένη. Μέ συνήρπαζεν ῆ ἰδέα 611 δέν θα ῆτο όργαvov κανενός (ἀφτό ἐσῆμενεν τό σκληροτράχηλος) ἀλά θά
ῆτο αφοσιομένος είς 111v ἡπόθεσιν τῆς πόλεως, θέλων

απλῶς φλογερῶς v6 τῆν ῆπηρετῆση. Κέ νομίζο ότη K5 6 Βενιζέλος ἐάν ἐζη, ἀφτῆν τῆν ἐπιλογῆν θα ἐκανε. Ἐκεῖνο 61109
1106 κηριολεκτικός μέ συνεκλόνισε κέ μέ ἐκανε να πάρω ταχίας 611101060519 1110 11 110610019 11069 16v Δῆμαρχον Χανίων νά ανταλλαξουν θέσεις, δηλαδή v6 110001151’v11 6 1100θυπουργός ὼς Δῆμαρχος εἰς 161 X0v16 καί ὸ Δῆμαρχος Χανίων v6 571611 519 1619 'A611v09 K5 v’ 6v07\6611 111v ἐξουσίαν.

"010v λοιπόν ὁλόκληρος Προθυπουργός θεορεῖ άξιον ένα
Κρῆτα κέ τοῦ παραδίδη τό πηδάλιον διά v61 κηθερνῆση ἕνα
”Εθνος είς τόσον δησκόλους στιγμάς, ποῖος εῙμαι ἐγώ πού
δέν 66 6600 111v συγκαταθεσίν M06 616 νά κηθερνηθῆ μία
πόλις 5i9 ἕνα K01110 K5 να οτραφό πρός αλλας κατεφθην0519; Ἰδού ποῖον ὀλέθριον ρόλον πέζουν αἱ τηλεορασεις

Ἐγώ πράγματι 069 τα ἐδίδαξα ἀφτά. Σεῖς γιατί ἀπαγορέ6515 είς τόν διδάσκαλόν 009 να εἶνε ἐλέφθερος ἀνθροποςς
Ἐσεῖς ’έχετε δικεόματα. Ἐγώ νά μῆν 5x0; Εἰς τό K610-K610,
ανορθόγραφος 1’11106v, ανορθογραφίαν διέπραξα. Ποῦ 7101116v θλέπετε τῆν ἀσηνέπειαν κέ τῆν ἐλειψιν σταθεροῦ χαρα-

010v 5601’0K0v101 5i9 K11650v1111K69 χεῖρας κέ πόσον δησμενός δῆνατε v61 5111606011 ἐπί ἀδηνατων ἀνθρόπων. Ἐάν ή
111715600019 δέν μετέδιδεν ἀφτῆν τῆν περιοδείαν, ἴσος κέ ἐγώ
νά μῆν είχα σῆμερον τόσα προθλῆματα. B56509 είχα μερικούς ἐνδοιασμοῦς κέ έμφυτον φοθείαν πρός τόν κουμουνισμόν, 61716 6116 τῆν στιγμῆν πού ἐσύ K01116001 610060 5i9 16
K056611 115 5V0 κουμουνιστῆν, ὁ 106609 610169 1106 ἐξέλιπεν

κτῆρος)

τελεῖος.

(Κακως, τῆς γράφω. Ὀ Ραθῖνος ἐπρειτε να απαντῆση

T6 πρόθλημα, εἰνε ῆθικόν, σηνεχίζει ἡ Χριστίνα ἀπό τῆν
Σιθηρείαν εἰς τό μακροσκελές γραμα της. Εἰς ἀφτάς τάς
περιπτόσεις, δίδοντε ἐξηγήσεις, όταν μάλιστα ἔχει δοθῆ όρκος πιστεος...
(Ei9 6110169 169 περιπτόσεις, τῆς γραφο, δέν ῆπάρχει χρόνος δια ἐξηγήσεις. Κέ 0i 010011615 K5 ἀξιοματικσί εῙχον δόση
ὁρκον πίστεος είς τόν T0600v K5 Ρασπουτίν, κέ δηστηχός
είς 169 κρισίμους 6009 110001150100v 111v ῆθικῆν 616 να.λά606v μέρος 5i9 τῆν ἀρξαμένην μάχην. Ἐάν καθείς προσῆρχετα 5i9 16v T0600v κατόπιν ἀκροάσεως διά να τοῦ ἀναγκείλη 616 ποῖον λόγον εἶνε ἀναγκασμένος νά K010110111011
16v ὁρκον 106 κέ νά ’έχη τῆν σηγκατάθεσίν του 6161 111v 11571λων v6 διαπραχθῆ ἀνηθικότητα, θα εἶχεν κερδίση ὁ T061009
ἀπό τῆν ἀναποφασιστικότητα τῶν ὁρκισθέντων.)
”Αλλη ἐνδιαφέρουσα περικοπῆς
...ἐπειδή δέν θέλο να σε’ στενοχορῆσο ἀλλον, μια κέ ἐλαθες
τήν ἀπόφασίν σου, έφχομε όλα v61 116v5 καλά κέ 069 ἐφχομε
καλῆν ἐπιτηχίαν. Χέρω πού 6 Θεοδαράκης κατεθένει ὡς ἀνεξαρτητος, άν K5 100606115 611 ἐάν τελικός έκλεγῆ, Θά ἀκολουθήση τελικός τυφλώς τας ἐντολάς τοῦ κόματος πού τόν
ὑποστηρίζει.

Μοῦ γράφει κέ ἀλλα πολά ή Χριστίνα, ἀλλα 51151611 0560115
16v χόρον Σας, δέν 069 γράφο περσότερα. Κέ ζητό τῆν
αδειαν νά 01011011100 ἐδῶ.
ΜΠΟΣΤ
Υ.Γ. ”Ελησμόνησα V6 069 πῶ 611 1'1 Χριστίνα, μεταξή άλλων, 1106 γράφει 611 6 Δῆμος ἐχει ἀνάγκην 240 αφτοκινῆτων
, καθαριότητος καί τα χρήματα ήμποροῦν νά ἐξευρεθοῦν
απτό τας πολεμικάς δαπάνας 11169 μόνον 11115009. ’A1011015
τά σύνορα σας ἀφύλακτα 6161 μίαν ῆμέραν κέ θα ἐχετε τά
240 έκατομῆρια. Σᾱς δίδο τόν λόγον μου 611 1'1 Ρωσία δέν
πρόκιται να 069 511115611.
Καλα, ῆ Ρωσία, τῆς γράφω. Ἀλλ’ ἐάν 1169 511115611 ή
Τρυρκία τῆν ἡμέραν πού θα συμπέση νά τά ἐχομε ἀνοικτα,
τι γινε-Γαι,

- Διαδῶστε, 1106 λέγει, 011 θα εἶναι ἀνοικτα Τετάρτην ἐνῶ
ἐσεῖς κανονῆστε v6 τα ’έχεοτε άνοικτά Παρσκεθῆν κέ δῶστε
5i9 111v Τουρκείαν ενα K0716 μάθημα, ἐάν 069 511115611. Είμαι
65650 011 6 Ἑλληνικός στρατός πάλιν 66 601011856011.
Τί νά απαντῆση κανείς 5i9 αφτῆν 111v κοπέλλα πού τά
θεωρεῖ 0710 510K0710...
ΜΠΟΣΤ
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ὅλοέν τῶν μέχρι τώρα κυδερνὴσεων τῆς

ΑΘΗΝΑ; Πολιτική
μάχη στίς δημοτικὲς

ΔΗΜ. ΜΠΕΗΣ

Δε ιᾶς.

Μέ ἐλαχιστες παραλλαγές ἡ-ὅαοικὴ κατεύθυνοη ἀπέναντι στό θεσμό τῆς τοπι-

μᾶῼῇῡν

κής Αὐταδιοίκησης παραμένει ἡ ἶδιαῑ

Μέσα α’ ’ένα ασφυκτικό οἰκονομικό
καί πολιτικό αποκλεισμό, εἶναι πολιτικὴ
ἐλέγχου καί κηδεμόνευσης πού ἀποσκο-

πεῖ στό ν’ ἀφαιρέσει ἀπό τό θεσμό τό
αύσιαστικό πολιτικό του περιεχόμενα.

Θέλει να τόν ὑπαὸιὸασει σέ ἐκτελεστικό
ὄργανα τῆς πολιτικῆς τῆς Δεξιᾶς, νά
μετατρέψει τούς άμεοα ἐκλεγμένους Δη-

μοτικούς Ἐκπροσώπαυς σέ άπλα ὄργανα
τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Κράταιις σέ καθε
νομαρχία.

οι Δι-ιινιοτικεῑ εκλογες τῆς 15ης ὀκτω6ρὶου εἶναι ’ἱσως περισσότερο ««ι-ιολιτικοποιημένες» ἀπό καθε άλλη φορά. ”Οχι μόνο
γιατίή Ἀντιπολὶτευση τίς αντιμετωπίζει καί
σάν μιά είκαιρὶα γιά νά ἀποδείξει τήν άντιδεξιά τοποθέτηση

τοῦ

ἐλληνικοῦ

-

Συ μμετοχικὴ
Δημοκρατία
για μιά
ἀνθρωπίνη πόλη

λαοῦ.

Ἀλλά γιατί καί για τήν ’ἱδια τήν κυθέρνηση
ἐχουν μια ίδιαίτερη σπουδαιότηταῑ θα
αποδείξουν αν καί πόσο μετραει ή διατυμπανιζόμενη διεύρυνση τῆς Νέας Δημοκρατίας καί θα αποτελέσουν τό πρῶτο «τέο-τ»

για τα σχέδια τοῦ K. Καραμανλῆ για τίς
θουλευτικές ἐκλογές.
TO ANTI δημοσιεῦει σήμερα συνεντεύξεις τῶν τριῶν κύριων ύποψήφιων γιά τό

ἀξίωμα τοῦ δημάρχου στόν πρῶτο δῆμο
τῆς χώρας; τῶν κ.κ.-Μπέη (ΠΑΣΟΚ, ΕΔΗΚ,
ΚΚίΞεσ., ΕΔΑ), Θεοδωρακη (ΚΚΕ) καί Πλυτά

Πρῶτά-πρῶτα θέλω νά παρατηρήσω
ὅτι ἡ ἐρώτηση έτσι ὅπως διατυπώνεται
στα δύο σκέλη της μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία
νά δρεθοῦμε κατ’ εὐθείαν στῆν καρδιά
τοῦ ρόλου τοῦ θεσμαῦ.
Μπορῶ, λοιπόν, ἀπό τήν ἀρχή να ἐπισημανω τήν οὐσία τοῦ θεσμοῦ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης;
Θεσμός αμεσης ἐκφρασης τῆς λαϊκῆς

μάτων πού τούς άπασχολοῡν, ἀλλά καί
για τῆν οὺοιαστικοποίηση τοῦ θεομοῡ

κυριαρχίας; τόν γέννησε μιά ὑπαρκτή
ἀνάγκη, ἡ πάλη γύρω ἀπό τό «τοπικό
πρόὸλημα» μέ τήν πιό γενικὴ του έννοια
(άπασχόληση - διαὸίωση - ανάπτυξη)
τοῦ «τρόπου ζωῆς» ἐνός κοινωνικοῦ
συνόλου ποῦ ζεῖ καί παράγει“σ’ έναν
τόπο· τόν στηρίξει ἡ δημοκρατικὴ διαδικασία, ἡ λαϊκή συμμεταχὴ καί ὁ λαῖκός
ἐλεγχος.
Κατά συνέπεια, ἐκφράζει μια μορφή
ὀργάνωσης τῆς «κοινωνικῆς συμμεταχής» μέσα στα πλαίσια τῆς αναπτυξιακῆς
διαδικασίας ἐνός τόπου καί ἀπό τήν ἰ’δια
του τὴ φύση αντιστέκεται σέ καθε μορφή
πού από τά ἐξω καί από τά πανω ἐπιχει-

τῆς Τοπικῆς Αὺτοδιοίκησης;

ρεῖ νά ποδηγετὴσει, να ἀποκλείσει, νά

(Ν.Δ.), μέ τή σειρα πού πήραμε τίς ἀπαντή-

σεις τους. Τήν ἐκλογή του στῆν Ἀθήνα
διεκδικεῑ ἐπίσης ό κ. Δημάτος.
Ol ΤΡΕΙΣ ύποψῆφιοι δήμαρχοι απαντοῦν

στό ἐρώτημαῑ
Ο Πῶς συλλαμθανετε τό ρόλο καί τή
λειτουργία σας στα πλαίσια τῆς Τοπικῆς

Αὺτοδιοίκησης σέ σχέση α)μέ τήν
ὑπάρχουσα νομοθεσία περί δήμων καί
κοινοτήτων καί τῆν κυθερνητική πολιτική καί θ) μέ τήν ἐνεργοποίηση τῶν
δημοτῶν γιά τήν ἐπίλυση τῶν προθλη-

ΣΤΟΝ κ. Πλυτα ῦποθλῆθηκε ἐπιπρόσθετα
τό ἀκόλουθα ἐρώτημαῑ

O Ἠ συμπερίληψη τοῦ ύποψήφιου τῆς
Ἐθνικής Παραταξης στίς τελευταῖες
θουλευτικές ἐκλογές κ. Ι. Δανδέλη στό
συνδυαομό σας δημιούργησε «ιποκίλα
σχόλια» δεδομένου ότι εἶναι γνωστὸς ό
πολιτικος χαρακτῆρας τῆς E.l'l. Kai

ἐξοδελίσει αὐτὴ τὴν «κοινωνικὴ συμμετοχῆ», Μιά τέταια δαμὴ ἀποτελεῖ ὁ αὐταρχικός, συγκεντρωτικός καί άνελαστικός τρόπος όργανωσης τῆς σύγχρονης
«πολιτείας τῆς Δεξιας» σέ ὅ,τι αφορᾶ
τόν ταμέα τῆς ταπικῆς αὐτοδιαίκησης.

Ἀθηναίων. Τί ἐχετε νά πεῖτε;
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Τὴν πολιτικὴ αὐτῆ ἡ κυὸέρνηση τὴν
ἀσκεῖ μέσα α’ έναι «κατάλληλα» θεσμικό
πλαίσια πού κατοχυρώνει μέ μια σειρα
ἀπό νόμους. Τά άρθρα τοῦ Συνταγματος

πού αφοροῦν τὴν Ταπ. Αύτοδιοίκηση
παρα τό ὅτι αναφέραυν τὴν αρμοδιότητα
στίς «τοπικές ὑποθέσεις» καί τήν διοιηκητικῆ ὀπακέντρωση. δέν πρασδιαρίζουν
οὔτε τά πλαίσια κάν αὐτῶν τῶν ἁρμοδιοτήτων καί αφὴναυν μέ τήν γενικὴ καί
ἀόριστη διατύπωσὴ τους σκόπιμα κενά
πού περνοῦν οἱ ἐπί μέρους νόμοι. Μέ τὴν
ἐπαναφορὰ δέ μέ τόν Ν. 180/75 καί αργότερα μέ τό ΙἸ.Δ. 933/75 τοῦ ἀντιδράοτικαῦ Ν.Δ. 2888/54 μέ ἐλαχιστες τροπαπαιὴσεις καί δελτιώσεις αδυνατίζει
καί παραμορφώνει καί τό πνεῦμα τοῦ
ἴδιου τοῦ δικαῦ της συντάγματος.
Τα ὃασικα χαρακτηριστικα τοῦ θεομικοῦ πλαίσιου καί τῆς νομοθεσίας πού

ἰσχύει σήμερα για τὴν ταπικὴ αὐτοδιαίκηση μποροῦν νά συναψισθαῦν;

l. Εἶναι αὐστηρά συγκεντρωτικό καί
αναχρανιστικό.
2. Διατηρεῖ τόν ἓλεγχο σκοπιμότητας
τῶν ἀποφάσεσιν ἀπό τὴν Κεντρικὴ
Διοίκηση.

3.

Κατοχυρῶνει τήν Οἰκονομική Ἔξαρτηση τῶν Ο.Τ.Α. ἀπό τό Κράτος.

4. Εἶναι πολύπλοκα καί δύσχρηστα καί
συντηρεῖ τὴν πολυνομία καί τήν
γραφειοκρατία.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
KYBEPNHTIKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ἐσεῖς προσωπικα διατελέοατε για κάποιο διάστημα πρόεδρος τῆς «Ἐπιτρο-

πῆς ἀποχουντοποιήσεως» τοῦ Δήμου

Διακηρύσσει ὅτι ὁ Δῆμος καί ἡ Καινότητα δέν ἐχουν σχέση μέ τὴν πολιτικὴ καί
στήν πράξη τά θέλει κομματικαποιημένα
διεκπεραιωτικά όργανα ὑποταγμένα
στὴν κρατική ἐξουσία, χωρίς δική τους
ἐξουσία. χωρίς λαῖκὴ ἐξουσία.

Ἡ πολιτικῆτῆς Κυὸέρνησης έχει μιαν
ἀξιοσημείωτη συνοχή μέ τίς πολιτικές

Τό τελικό ἀποτέλεσμα παύ ἐπιδιώκει ἡ
κυδερνητική πολιτική (αποδυνάμωση
τοῦ θεσμοῦ) 6ρίσκει τὴν πραγμάτωσὴ
του στό χάσμα καί τήν ἀποξένωση τοῦ

δημότη ἀπό τήν Δημοτικὴ Ἀρχὴ πού
κρατᾶ τὴν Αὐτοδιοίκηση μακρια ἀπό
την κοινωνικὴ συμμετοχή.

οἰκονομική καί παλιτιστικὴ ἀποκέντρωση πού ἀποτελεῖ τό φορέα

M. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ῖσόμερης ἀνάπτυξης τῆς καθε γειτονιας μέ τό ὑδρακεφαλικό κέντρα

τοῦ Δήμου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ AHMOKPATIA:
ΜΟΧΛΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ
"Av πάρει κανείς ὑπ’ όψη του τὴν οὑ1σία τοῦ θεσμοὺ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τούς ὅρους πού μπορεῖ αὐτή
νά πραγματωθεῖ · καθορίσει σάν δασικό
στρατηγικά του στόχο «νά οὐσιαστικο-

ποιήσουμειῖιτό θεσμό καί νά τοῦ δώσουμε
τό ἀληθινό του περιεχόμενο»· καθώς καί
τὴν κυόερνητικὴ πολιτική ἐτσι ὅπως
προσδιορίζεται μέ τό θεσμικό της πλαίσια καί τήν καθημερινὴ πολιτικὴ πράξη·
καταλαὸαίνει καλά ὅτι τό συνεκτικό
πλαίσια στόχων ἀποτελεῖ μια ἀναγκαία
κατεύθυνση τῆς πάλης του, μια ἀμεση
διεκδικητική πλατφόρμα;
1. Διοικητικὴ αὑτατέλεια τῆς Τ.Α.

2. Οἰκονομική αὐτάρκεια.
3. Οὐσιαστικές καί ἀποφασιστικές αρμαδιότητες.
4. Θεσμοθέτηση καί ἐνεργοποίηση τῶν
δευτεροὸαθμιων καί τριτοδάθμιων
ὀργάνων τῆς Τ.Α.
5. Συμμετοχὴ τῆς Τ.Α. στόν Ἐθνικό
Πραγραμματισμό.
Μέ τὴν ἀναγκαία ἀναμόρφωση τοῦ
Κώδικα Δήμων καί Καινοτὴτων πρέπει
νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ δημοκρατικὴ λειτουργία τῆς Τ.Α. καί ἡ ἀνάδειξη τῶν δημοτικῶν συμὸουλίων σάν αρμοδίων ἀποφασιστικῶν ὀργάνων.
Ἕξω ἀπό τούς στόχους χρειάζεται καί
ὁ «μοχλός ἐνδυνάμωσης ταῦ θεσμοῡ»
πού δέν μπορεῑ παρά νά ἀναφέρεται σέ
μια πορεία πάλης πού καθημερινά τόν
πραγματώνει.

Γιά μᾶς αὐτός ὁ μαχλόςεῖναι ἡ Συμμετοχικὴ Δημοκρατία πού ἀναφέρεται ἀκρι6ῶς καί ἀνταπακρίνεται καί στήν ἐνεργοποίηση τῶν πολιτῶν καί στὴν οὐσιαστικοποίηση τοῦ θεσμοῦ, καί στηρίζεται
σέ τέσσερα ποδάρια;
1. Στὴν κυρίαρχη έννοια τοῦ «ἐνεργοῦ
δημότη». ‘H δημιουργία δηλαδὴ
πραγματικοῦ μαζικοῦ κινήματος
γύρω ἀπό τήν Τ.Α. καί τό τοπικό
πρόὸλημα καί ἡ συνείδηση αὐτοῦ
τοῦ κινήματος πού εῖναι ὁ δημότης
πού παίρνει τά προὸλὴματά του
καί τά προὸλὴματα τοῦ τόπου του
στα χέρια του.
2. Στὴν πραγματικὴ «δημοτική ἀποκέντρωση». Μιά ἀποκέντρωση πού
στή διαικητική της διάσταση χωρίζει σέ διαμερίσματα - αυνοικίες
τόν μεγάλα δῆμο μέ τό ἀντίσταιχο
Δημοτικό Καταστημα στὴν κατεύθυνση τῆς αμεσης, τακτικῆς καί
ἀποτελεσματικῆς ἐπαφῆς τοῦ δημότη μέ τήν Δημοτικὴ Ἀρχὴ.
Ἡ διοικητικὴ αποκέντρωση μ’ αὐτή τήν
ἐννοια εἶναι προϋπόθεση για τήν

3. Στόν

«δημοκρατικό

προγράμματι-

σμό». ‘O δημοκρατικός πρόγραμματισμός στήν πρωτοὸάθμια κλίμακα, δηλαδὴ στά πλαίσια ἑνός
Δὴμαυ, ὀφείλει ἀπαραίτητα νά
διασφαλίζει;
- τήν λαῖκὴ ουμμεταχὴ στόν καθαρισμό
τῶν ἀναπτυξιακῶν στόχων.
- τὴν λαῖκή κινητοποίὴση στὴν ὑλοπαίησή του.
- τόν λαῖκό έλεγχο.

Αύτό στήν πράξη σημαίνει ἀξιοποίηση
ὅλου τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ
τῆς πόλης.
4. Στήν ἀξιαποίηση τῆς «λαῖκῆς πρωτο6αυλίας». Ἡ αξιοποίηση αὐτὴ
περνά μέσα ἀπό δυό δασικαύς
άξονεςῑ
- Τὴν δημιουργία κινήματος για τὴν
ἀνάπτυξη τῆς συνοικίας μέ ὃάση
τήν πραγραμματισμένη ἀναπτυξιακή διαδικασία πού ἀξιοποιεῖ
τό ὑλικό καί ἀνθρώπινα δυναμικό
τῆς συνοικίας, μέσα ἀπό «ὁμάδες
σύνδεοής τοῦ Δήμου» μέ τούς φορεῖς ὀργάνωσης τῶν δημοτῶν. Δηλαδὴ ἐπιστημονικές, ἐργατοϋπαλληλικές,
ἐμποροὸιομηχανικές,
Συνεταιριστικές ὁργανώσεις, Πολιτιστικούς,
Ἐξωραῖστικούς,
Σπουδαστικαύς Συλλόγους, τούς
Συλλόγους Γονέων καί Κηδεμόνων
καί αλλοι φορεῖς.
- Τήν θεσμοθέτηση «κοινωνικῶν πειραματισμῶν» μέ στόχο τήν ὀργανωση
τοῦ μεγαλὺτεραυ ἀριθμοῦ δημοτῶν σέ ἐπιτροπές πού ἀφοραῦν
εἴτε τά προόλὴματα ἑνός μαζικοῦ
χώρου (γονεῖς, ἐργαζόμενη μητέρα, νεολαία κλπ.), εἴτε τό τοπικό
πρόὸλημα τῆς συνοικίας (πολεοδαμία,
καθαριότητα,
πρασινο
κλπ.).
Τελειώνοντας θέλω νά ἐπισημάνω ὅτι
τό πραγματικό πολιτικό περιεχόμενα τοῦ θεσμοῦ τῆς Τοπικῆς Αὑτοδιοίκησης πού καθαρίζεται σαν;
— Φορέας ὁλόπλευρης καί ἰσόμερης
ἀνάπτυξης τοῦ τόπου πού ζεῖ καί
παράγει ἐνα κοινωνικό σύνολο.
- Πόλος συσπείρωσης ένός πραγματικοῦ
μαζικαῦ κινήματος γύρω ἀπό τό
τοπικό πρόὸλημα πού μέιτὴν ἐννοια τοῦ τρόπου ζωῆς περιλαμδάνει ὅλες τίς πλευρές τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας.
- Μετερίζι κατοχύρωσης τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί διεξαγωγῆς τῆς

δημοκρατικῆς πάλης τοῦ λαοῦ μας
ἀποτελεῖ.καί ἡ ἱστορικὴ ἐμπειρία
τό ἐχει μέχρι σήμερα ἐπιδεόαιώσει
ένα ἀναπόσπαστο κόμματι τῶν
ἀγώνων τοὺ λαοῦ μσς πού ἐνσαρκώνει τίς προσπαθειες «για μια
ἀνθρώπινη ζωὴ σέ ἀνθρώπινες
πόλεις».

Λαϊκὴ
κινητοποίηση

καί δημοκρατικὴ
ἀλλαγὴ
ΑΝ O ΛΑΟΣ τῆς Ἀθήνας μᾶς ἀναθέσει τήν εὑθὺνη τῆς διοίκησης τοῦ πρώτου
Δήμου τῆς χώρας θα ἀναπτὺξουμε τῆ
δραση μας ἐξαντλώντας τά περιθώρια
πού δίνει ἡ νομοθεσία περί Δήμων καί
Κοινοτὴτων καί στηριγμένοι οτήν ἐνεργό
συμμετοχή τῶν δημοτῶν θα διεκδικήσουμε τὴ διεύρυνση τῶν αρμοδιατήτων
τῆς Τ.Α. μέ στόχο τὴν ἀναστὴλωση καί
οὐσιαστικοπαίηση τοῦ θεσμοῦ.
ΤΟΣΟ ἡ ὑπάρχουσα νομοθεσία, ὅσα
καί οἱ αὑθαίρετες ἐρμηνεῖες της ἀπό τήν
κυόέρνηση κι“ ἀκόμη οἱ ὠμές ἐπεμδασεις
τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καί τῶν ὀργάνων της δημιουργοῦν έναν ἀσφυκτικὸ
κλειό γύρω ἀπό τήν Τοπική Αὑτοδιοίκηση. Μέσα ἀπό μιάὊυνεχὴ ἀφαίμαξη ἁρμοδιοτήτων ἐπιδιώκεται ἡ μετατροπὴ
τῶν δήμων καί κοινοτήτων σέ ἀψυχα
γραναζια τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας.
HAP” 0AA αὑτά, ἀκόμη καί στα σημερινά πλαίσια ὑπάρχει ἐὸαφος ὥστε μέ
μιά συνεπή, ἀνυποχώρητη καί ἀγωνιοτική στάση τῆς Δηματικῆς Ἀρχῆς,. μαζί
μέ τὴν ἐνεργητικὴ συμπαρασταση καί κινητοποίηση ὅλου τοὺ λαοῦ νά ἀποσπαστοῦν

σημαντικές παραχωρήσεις στήν

κατεύθυνση τῆς ἐπίλυσης τῶν προὸλημάτων τῶν δημοτῶν.
ΒΑΣΙΚΟΣ στόχος τοῦ προγράμματός

plug εἶναι ἡ οἰκονομική αὐτάρκεια τοῦ
Δήμου πού ἀποτελεῖ μια ἀπό τίς οὑσιαστικές προῦποθέσεις, για τήν ἀντιμετώπιση τῶν προὸληματων. Ἀπό τίς κυὸερνὴσεις τῆς Δεξιάς ἀκολουθεῖται ἐδῶ καί
τρία χρόνια ἡ ταχτική τῆς ἀφαίρεσης
ὅλων σχεδόν τῶν οἰκονομικῶν πόρων τῆς
Τ.Α. Τά τελευταῖα χρόνια ἡ κυὸερνητικὴ
πολιτικὴ τῆς «λιτότητας» ἔπληξε καί τήν
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ὃίκηση τῆς· ἐπιλυσής 1013 καί τήν ὑλο- πιση τέτοιων προόληματων, ὅπως τό
Τ.Α. καί πρῶτα πρῶτα τό Δῆμο τῆς
ποίηση τῆς λύσης πού μαζί θα κατακτήἈθήνας, πού δέ θα ’ταν -ὑπερὸολὴ ἀν λέσυγκοινωνιακό, λαῖκῆ κατοικία, ρυθμισουμε.
στικό, ὑγεία, κοινωνικὴ πρόνοια, ἐκπαίγαμε πῶς ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ πλήρη
δευοη, παλιτισμός, προστασιά περιόάλH ΕΝΙΞΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τῶν Δημοτῶν λαντος κα.
ἀδυναμία νά ἰκανοποιὴσει καί τίς πιό
δέν ἀποτελεῖ για μᾶς ὑπόσχεση. Εἶναι
Ο Στίς συνεχεῖς παραδιασεις τῆς ἀνεστοιχειώδεις ἀνάγκες τῶν κατοίκων mg.
Ἀρκεῖ να θυμίσουμε ὅτι για τό 1978 · κατευθυντὴρια ἀντίληψη τῆς δραοης ξαρτησίας καί αὐτοτέλειας τῆς Τ.Α. ἀπό
μας. Ἐμεῖς σήμερα, στῆν προεκλογική τὴν κυὸέρνηση, ἐμεῖς διακηρύσσουμε ὅτι,
προδλέπεται τό ἔλλειμμα νάξεπεράσει
περίοδο.έχουμε σαν ὅασικό μας στήρι- ἄν χωρίς δημοκρατία δέν ὑπάρχει Τ.Α.,
τό ἕνα δισεκατομμὺριο. Ἡ κάλυψη τῶν
γμα τῆ λαϊκή αὐτενέργεια. Μπορῶ να χωρίς ἀνεξάρτητη Τ.Α. δέν ὑπάρχει Δηἐλλειμμάτων αὐτῶν καί ἡ ἐξασφάλιση
σᾶς πληροφορὴσω ὅτι ἤδη λειτουργοῦν μοκρατία.
τῶν τεράστιων πόρων πού χρειάζονται
πανω
ἀπό 600 δημοτικές ἐπιτροπές δαΟ Τέλος, σχετικά μέ ’τό ἀσφυκτικό
δέν μπορεῑ νά γίνει μέ ἐπαιτεία πρός τὴν
σης διακλαδωμένες α’ ὅλες τίς συνοικίες Νομικό Πλαίσιο,ἐμεῖς ζητοῦμε τῆ ριζικῆ
κυόέρνηση, οὐτε μέ τὴν υἱοθέτηση τοῦ
τῆς Ἀθήνας. Στόχος μας εἰναι χιλιάδες ἀναμόρφωσὴ του. Καί γι” αὐτό θεωροῦμε
δουλοπρεποῦς ἐκείνου συνθήματος «ψηδημοτικές ἐπιτροπές, πού θα ἐνώνουν τό ἀπαραίτητη πρῶτα-πρῶτα τὴν ἀναθεώφίατε δεξιά για νά δῶσουμε χρήματα».
λαό ἀνεξαρτητα ἀπό κομματικὴ ταποθέΕΜΕΙΣ θα καλέσουμε τό λαό να διεκρηση καί, δελτίωση τοῦ ἄρθρου 102 τοῦ
τηση, διακλαδωμένες α’ όλες τίς συναι- Συντάγματος πού ἀναφέρεται στῆν Τ.Α.
δικὴσουμε ἀγῶνιστικά ἀπό τήν κυὸέρκίες, ὅλα τά τετράγωνα, πού θα φτάσουν καί τῆν ψήφιση νέου δημοκρατικοῦ δηνηση τούς πόρους πού ἀνῆκουν στό
μέχρι καί τό ἐπίπεδα τῆς πολυκατοικίας.
Δῆμο (μέρος τοῦ φόρου καπνοῦ, φόρο
μοτικοῦ καί κοινωτικοῦ κώδικα.
ΔΕΝ εἶναι τυχαῖο πού ὁ δικός μας
εἰσιτηρίων τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν
συνδυασμὸς δέν ἐπαγγέλλεται μόνο τῆ
κλπ). Θα ἀπαιτήσουμε νά διατείθεται
λαϊκή
αὐτενέργεια,ἀλλα καί τήν ὑλοσωοτά στούς Δῆμους. Παραπέρα, στηριΓ. ΠΛΥΤΑΣ
ποιεῖ. Αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι αἱ
γμένοι στὴ λαϊκή αὐτενέργεια, θα αξιοδυνάμεις τοῦ ψηφοδελτίου μσς εἰναι οἱ
ποιὴσουμε ὅλη τῆ φαντασία καί τὴ δική
φορεῖς ὅλης τῆς συσσωρευμένης-πείρας
μας καί τῶν δημοτῶν,γιά τήν ἀνάπτυξη
τοῦ λαῖκοῦ μας κινήματος ἀπό τίς πολύποικίλων δραστηριοτὴτων για τήν ἐξοιχρονες μαχες για τὴν ἀνεξαρτησία καί
κονόμηση οἰκονομικῶν πόρων, εἴτε μέ τὴ
οὐσιαστικοποίηση αὐτοῦ τοῦ θεμελιακοῦ
διεύρυνση τῶν ἐσόδων, εἴτε καί μ’ ἕνα
κύτταρον
τῆς δημοκρατίας πού λέγεται
νοικοκύρεμα καί αὐστηρότερο ἐλεγχο
T.A. Εἶναι οἰ δυνάμεις πού a‘ όλες τίς
τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Δήμου. Σ’ αὐτό θα
κρίσιμες στιγμές μέ ὂαριές θυσίες ἐδιναν
συμόαλλει καί ὁ ἐκσυγχρονισμας-διοικητὴ μάχη τῆς Ἀθήνας. Για τήν ἀπελευθέτικός, ὀργανωτικός - ὅλων τῶν δημοτιρωσὴ της ἀπό τόν ξένα ζυγό. Για τῆν
κῶν ὑπηρεσιῶν. Μ’ ὅλα τά παραπανω
ὑπεράσπιση
τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας
μέσα θά ἐξασφαλίσουμε, πιστεύουμε, μιά
καί τῆς Δημοκρατίας. Για τό γκρέμισμα
σύσιαστική διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν
τῆς χουντικῆς τυραννίας. Εἶναι οἱ δυναπόρων τοῦ Δήμου πού θά ἐπιτρέψει καί
μεις πού καί σήμερα πρωτοστατοῦν
τὴ διεύρυνση τῶν λειτουργιῶν του.
’
στούς καθημερινούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ
μας. IT αὐτό καί πιστεύουμε ἀκράδαντα
H ΛΑίκΗ AYTENEPFEIA
πώς οἱ δυνάμεις τοῦ ψηφοδελτίου μας
εἶναι αὐτές πού καί σήμερα μποραῦν νά
ΤΗΝ ἐνεργητική συμπαρασταση καί
ἐγγυηθοῦν μια παναθηναϊκὴ, εἰρηνική
κινητοποίηση τῶν δημοτῶν, τήν ἐνεργομάχη,γιά μια Ἀθήνα δημοκρατικὴ, νοιποίηση τῶν δημοτῶν,τῆν ἐννοοῦμε σάν
κοκυρεμένη, πού να ἀνθίζει πολιτιστικά.
μιά πολύμορφη «λαϊκή αὐτενέργεια» πού
”Αφησα τό
ἀποτελεῖ τὴ συνισταμένη δύο παραγόνὑπουργεῐο
των; λαϊκή ἑνότητα-λαϊκή δραση. ἘνόΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
τοποθέτηση
τητα, πέρα ἀπό κομματικὴ
ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Α.
για τὴ προκοπὴ
καί ἰδιαίτερες ἰδεολογικές ἀντιλήψεις.
τοῦ δήμου
“Η οὐσιαστικοποίηση τοῦ θεσμοῦ τῆς
Ἐνότητα 1101'3 θά 69101151 τὴν ἐφρασή της
Τ.Α. ἀποτελεῖ τὴ δική μας ἀπαντηση
μέσα στό ἴδιο τό Δημοτικό Συμὸούλιο, τῆ
στῆν πολιτικὴ τῆς Δεξιάς, πολιτικὴ ἀποσυνοικία, τό τετράγωνα. Ποῦ θα παίρνει
νεύρωσης τῆς Τ.Α. ἀπό καθε πραγματικὴ
1. Ἡ ὑπάρχουσα νομοθεσία κατά τὴν
τὴ μορφή τῶν δημοτικῶν ἐπιτροπῶν πού
ἐξουσία, καί οὐσιαστικά ἀπόσπασῆ mg γνώμη μου δέν καλύπτει τίς σύγχρονες
θα πλαισιῶνουν τό Δ.Σ., τίς συνοικιακές
ἀπό τά προὸλὴματα τοῦ λαοῦ καί τοῦ
ἀπαιτήσεις μιάς ταπικῆς αὐτοδιοικὴσυνελεύσεις, τίς δημοτικές ἐπιτροπές τετόπου.
σεως. Εἰναι δέ σαφής ἡ θέση μου σέ ὅ,τι
τραγώνου πού θα διακτυῶνονται μέχρι
’Έτσι στίς κυὸερνητικές προσπαθειες · ἀφορᾶ τὴν ἀνάγκη νά ἀναθεωρηθεῖ ἀπό
καί τῆν πολυκατοικία, κάθε ἀποτέλεσμαοἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης mg“ T.A. ἐμεῖς
τὴν ἀρχὴ, Δέν μπορεῑ ἡ Τοπικὴ Αὐτατικὴ μορφὴ πού θα γεννήσει ἡ ἰ’δια ἡ
σαν προγραμματικό μας στόχο ἐχουμε
διαίκηση να προχωρήσει στῆν ἐκταση
λαῖκὴ πρωτοὸουλία. Τά ὀργανωτικά
τῆν οἰκονομική αὐτάρκεια τῆς Τ.Α.
πού ἐγώ ἐχω στό πρόγραμμά μου. Κατα
ὅμως σχήματα δέν εἶναι αὑτοσκοπός. Γιά
Ο Στίς προσπαθειες οἰκονομικῆς ἐξμᾶς ἀποτελοῦν τούς ἀγωγούς διοχέτευσυνέπεια θα ἐπιδιώξω καί ἐλπίζω νά
αθλίωσης τῆς Τ.Α. ἐμεῖς σάν πρόγραμμαπείσω τήν Κυδέρνηση ὅτι πρέπει σύνσης τῆς κοινῆς λαϊκῆς θέλησης καί δράτικό μας στόχο έχουμε τῆν οἰκονομική
τομα νά καταθέσει καποια σχέδιο νόμου
σης, καί μετατροπῆς της σέ συγκεκριμένα
αὐτάρκεια τῆς Τ.Α.
πού θα παρέχει τίς ἀπαραίτητες πραϋἀποτελέσματα. Τό ’χουμε πεῖ κί’ ἄλλοτε
ποθέσεις για τήν, μέ δημοκρατικά τρόπο,
πώς θαύματα δέν ὑποσχὸμαστε. Αὐτό
Ο Στίς προσπαθειες για ἀπογύμνωση
λειτουργία καί πρόαδο τῆς ταπικῆς αὐγια τό ὁποῖα ἐγγυόμαστε εἰναι ἡ θέλησὴ
τῆς Τ.Α. ἀπό τίς άρμοδιότητές της ἐμεῖς
τοδιοικήσεως,
μας νά ἐμπνεύσουμε καί νά ὀργανῶδιεκδικοῦμε τὴν κατοχύρωση καί διεύ2. Εἰμαι ὁ πρῶτος πού ἐδῶ καί 4 χρόγιαι
σουμε τήν ἐθελοντικὴ ἐπιστρατευση τῶν
ὑποσχέθηκα πώς αν ἐκλεγόμουν Δήμαρδημοτῶν καί τήν δραστηριοποίησή τους ρυνση τῶν ἁρμοδιοτὴτων της,πιστεύοντας πῶς ἡ Τ.Α. -μπορεῖ καί πρέπει να
χος, θα καθιέρωνα τὴ λαϊκή συμμετοχή
010v ἐντοπισμό καί τὴν προὸολῆ τοῦ
παίξει καθοριστικό ρόλο στῆν ἀντιμετώκαί πρωταόουλία, ”Ελεγα τότε ὅτι, τό μεπροὸλὴματος, στῆ μελέτη του, am διεκ14

γάλα αἴτημα, τῆς δημοκρατικῆς δηλαδή
ουμμεταχῆς τῶν πολιτῶν στῆ λήψη ἀποφάσεων για τά καινά, ἔπρεπε νά ἱκανοποιηθῆ καί τό εἰχα ὅάλει σαν προϋπόθεση γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ δημοτικοῦ μου
προγράμματος.
Εἶναι 011/011010601010 γεγονός ὅτι, ἀν
κατορθώνουμε νά κινητοποιοῦμε ὁμαδες
500 καί περισσότερο πολιτῶν σέ καθε

μία συνοικία, γιά νά ὑποὸάλλουν στό
Δῆμο κάπαιο «Σχέδιο Ἀποφάσεως» για
τήν ἐκτέλεῗ] συγκεκριμένου ἐργου ἤ ἐργων, τότε εἰναι σίγουρα ὅτι ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ τῶν ἐκλεγομένων Δημοτικῶν
Συμὸούλων μέ τόν Δημότη μπορεῖ να
φέρει ἀξιόλογα ἀποτελέσματα. Δέν εἶναι
μόνον ὁ Δημοτικός Σύμὸουλας ἤ ὁ Δὴμαρχος πού μπορεῑ να φέρει τό ἀποτέλεσμα πού ἐπιδιώκουμε μέ τό πρόγραμμά
τους, ἀλλά καί.στή συνέχεια, ἡ ἐπικοινωνία τῶν Δημοτῶν μέ τὴ Δημοτικὴ ’ Αρχῆ.
Κι’ αὐτό μπορεῑ νά γίνει μέ αμεση προσπέλαση χωρίς φραγμούς, χωρίς σύνορα.

ΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ.
Σχετικά μέ τόν ὑποψῆφιο Δημ. Σύμδουλο κ.Ι. Δανδέλη ἐχω να πῶ ὅτι ὅταν
11013 ζήτησε να περιληφθεῖ 010v συνδυασμό μου, σάν ὑποψήφιος Δημοτικός
Σύμὸουλος στίς ἐκλογές τοῦ 1975, 11013
ἐδήλωσε ὅτι δέν εἶχε κανένα 650110 μέ
ὁποιαδήποτε παραταξη. Οὔτε καί μέ τή
δικτατορικὴ 111365911000.
K010 τίς πολιτικές ἐκλογές τοῦ Ναέμ691] I977 τόν εἰδα ὑπαψὴφια τῆς Ἐθνικῆς Παρατάξεως. Τότε γιά πρώτη φορά
ἐπληραφορὴθηκα τόν πολιτικό του
προσανατολισμό. Μέ τὴν προκὴρυξη τῶν
νέων δημοτικῶν ἐκλαγῶν ὁ κ. Δανδέλης
11013 ζήτησε καί πάλι να τόν ουμπεριλαὸω
στό συνδυασμό μου. Ταῦ ἐδήλωσα ὅτι
στό συνδυασμό μου θα περιλαὸω μόνο
πρόσωπα πού δέν ἔχουν πολιτικὴ ἐξαρτηση.
Κ’ ἐπειδὴ 11013 ἐδήλωσε ἀνεπιφύλακτα
ὅτι δέν ἐχει καμία πολιτικὴ τοποθέτηση
τόν δέχθηκα στόν συνδυασμό μου. ”Εχω
καθε λόγο να πιστεύω ὅτι εἰναι εἰλικρι-

νής. ”Αλλωστε. αν εἶχε πολιτικὴ ἐξάρτηση, δέν νομίζω πώς θα δεχόταν 111' 0
ἴδιος να περιληφθεῖ στόν συνδυασμό
μου, ἀφαῦ γνωρίζει καλά καί τὴ θέση
μου 0’ ὅ,τι ἀφορά 10 δικτατορικά καθεστῶτα, ἀλλα καί τὴ γενικώτερη θέση μου
ὅτι οἱ κομματικές τοποθετὴσεις πρέπει
να παραμερίζονται, αν ὅχι νά ξεχνιοῦνται ὁλότελα, ὅταν πρόκειται για δημοτικές ἤ καινοτικές ἐκλογές. Αὐτό ἀλλωστε
ἐπιδεὸαιώνεται κι’ ἀπό τά αρθρα τῆς
γνωστής ἐφημερίδας, πού ὑπεστῆριξε τόν
κ. Δανδέλη στίς πολιτικές ἐκλογές τοῦ
1977 καί πού πραχθές ἔγραψε σέ κύρια
μάλιστα ἄρθρα ὅτι κανένας δέν πρέπει
νά ψηφίσει τόν Πλυτά καί κατα συνέπεια καί τόν κ. Δανδέλη. Κατά συνἐπεια θα πρέπει να πιστέψει καθένας ὅτι
ὁ κ. Δανδεῗλης 6ρίσκεται στῆ δική μου

πλευρά, πού πιστεύει σέ μία δημοκρα»
τικὴ κοινωνία μέ προαδευτικές τάσεις, μέ
05600110 κι’ ἀγάπη για τό δημότη καί γενικώτερα για τόν ἀνθρωπα, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπειά τοῦ, ἀλλα καί
στα θέματα 1013 δῆμου Ἀθηναίων πού
ἀναμένουν μέ ἀγωνία τῆν λύση τους.

κόμμα, μπορεῑ ἀνεμπόδιστα ν’ ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις καί 10 καθῆκοντά της. Τί καλύτερη ἀπόδειξη ἀπό
τὴν ἀδιάσπαστη ἑνότητα καί τήν ἁρμονικὴ συνεργασία τῆς μειοψηφίας μου στό
τελευταῖα Δημοτικό Συμὸούλιο τῶν
Ἀθηναίων;

Τόν συνδυασμό τόν κατήρτισα χωρίς

πολιτικά κριτήρια, μέ τήν ἐπιθυμία να
περιλαὸω Ἀθηναίους, πού ἀγαποῦν τῆν
πόλη, ἀλλα καί μπορούν νά συμὸάλουν
στῆν προκοπή καί τὴν εὐημερία της, σάν
σύγχρονης πολιτείας μέ ἐνδαξα παρελθόν
ἀλλά καί σύγχρονης πρωτεύουσας μιᾶς
ἱστορικῆς χώρας μέ μεγαλες μελλοντικές
προοπτικές στόν κόσμο.

ΠΟΛΙΙῚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ
Στίς δουλευτικές ἐκλογέςιὸ λαός ἐκλέγει τό δουλευτῆ 1013 ἀλλά καί τό κόμμα
του για νά ἐκφρασει στή Βουλὴ τὴν πολιτικὴ του τοποθέτηση.
Στίς δημοτικές ἐκλογές, ὅμως, ἡ ψῆφος
του καί τά ἀποτελέσματα της περιορίζονται μόνο στό χῶρο 1013 Δήμου του καί
φυσικά 10 δικα του, πού μπορεῑ καί να
’ναι διαφορετικά ἀπό 10 προηγούμενα.
Στίς δημοτικές ἐκλογές ἐπιδιώκει να
ἀναδείξει μέ τήν ψῆφο του τό Δήμαρχο
καί τό Δημοτικό Συμὸούλιο, ἀνεξάρτητα
ἀπό κομματική τοποθέτηση, πού θά δημιουργὴσουν συνθῆκες μιᾶς καλύτερης
διαὸιώσεως, τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῆς αἰκογὲνειας του, μέσα στήν πόλη πού ζεῖ,
ἐργάζεται καί γενικα ἀναπτύσσει τίς

δραστηριότητές του.
Πρέπει, ἑπομένως, νά ξεχωρίσουμε τίς
ἀνάγκες καί τά αἰτήματα πού έχει ὁ Δημότης ἀπό τό Δήμαρχο καί τούς Δημοτικούς Συμὸούλους του, ἀπό τά αἰτήματα
καί τίς ἀνάγκες πού ἐχει ὁ πολίτης ἀπό
τήν Πολιτεία, ἀπό τό Κράτος καί τήν
Κυδέρνησῆ του. Κατι πού διαφοροποιεῖ
καί πρέπει νά διαφοροποιεῖ τὴν ψῆφο
τοῦ ψἠφοφόρου καί πού μέ κανένα
τρόπο δέν ἐπιτρέπεται νά τήν ἀποπροσανατολίζουν οἱ πολιτικοί ἡγέτες μέ τὴν
πολιτικοποίηση τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν.
Χωρίς νά θέλω νά θίξω κανένα
πρόσωπα, δέν μπορῶ νά μὴν ἀναφέρω τῆ
λειτουργία καί τὴ δραση 1013 τελευταίου
Δημοτικοῦ Συμὸουλίου πού, μέ τήν πολιτικοποίηση τῶν δημοτικῶν εκλογῶν
καί τὴν ἀνάμιξη τῶν καμματικῶν διαφορῶν, δέν μπόρεσε ν’ ἀνταποκριθεῖ στα
καθήκοντα καί τίς ὑποχρεώσεις, παρ’
ὅλα πού τά μέλη του ἦσαν ὅλοι τους
ἀξιόλογοι ἄνθρωποι.
Ἕνας Δήμαρχος πού ἡγεῖται μιᾶς
πλειοψηφίας πολλῶν διαφορετικῶν κομματικῶν τοποθετήσεων εἰναι μοιραῖο ν’
ἀποτύχει. Γιατί τό Δημοτικό αὐτό Συμδούλια, εἴτε τό θέλει ὁ Δὴμαρχος, εἴτε
ὅχι, θα καταντήσει μια πολιτικὴ ἀρένα.
Ἐνῶ μιά πλειοψ-ηφία χωρίς κομματικές
ἐκφράσεις, ἀνεξάρτητη ὅμως ἀπό τό

Γ ι’ αὐτό ἐπιμένω ὅτι ὁ ἀποπροσανατολισμός τοῦ ψηφοφόρου στίς δημοτικές
ἐκλογές τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν στόχο,
τοῦ νοθεύει, ἀθελα του, τό δικαίωμα νά

ψηφίσει για πραγμάτωση καποιου ἐργου
δημοτικοῦ πού θα προσαρμόζεται 0’
ἐκεῖνα πού αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του

έχει ἀνάγκη καί ζητάει. Μπορεῖ, καθένας, μέ πάθος καί μέ πίστη στό πολιτικό
του πιστεύω, να ψηφίσει, στίς πολιτικές
ἐκλογές, 10 κόμμα πού θέλει καί νά
προσπαθὴσει νά δώσει τήν πλειαψηφία
στὴ δεξιά, στό κέντρα, στῆν ἀριστερά,
Νά δώσει κυὸέρνηση πού θα ’χει κόμμα
καί ἀρχηγό τῆς δεξιᾶςτοῦ κέντρου, τῶν
σοσιαλιστῶν ἤ τῶν κομμσυνιστῶν. Αὐτό
ὅμως νομίζω ὅτι δέν μπορεῑ νά τό κάνει
στίς δημοτικές ἐκλογές.
Βέδαια, δέν πρέπει νά νομισθεῖ ὅτι
ὅλοι, ὑποψήφιοι Δῆμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμὸουλοι, δέν ἀνήκουνε σέ κόμματα. K065 ἀλλο, καί νά τό ἰσχυριζόμαυνα θα ἦταν ἀσυγχώρητο ψέμμα. Δέν
ὑπάρχει Ἕλληνας πού δέν ἀνήκει σέ καποια κόμμα. ”Ομως, σαν ὑποψὴφιος Δὴμαρχος ἤ Δημοτικός Σύμδουλος, πρέπει

110 κινηθεῖ ἐξω καί μακρια ἀπό τό κόμμα
του καί να δεῖ τούς Δημότες, πού ζητάει
τὴν ψῆφα τους, σάν ἀνθρώπους ἀκομματιστους κι’ αὐτούς καί νά δώσουν 10 χέρια για τήν προκοπὴ τοῦ Δήμου τους,
πέρα κι’ ὅξω ἀπό τά κόμματα, σαν πιστοί ἑνός πιστεύω δικοῦ τους κι’ ὅχι

κομματικαῦ, τοῦ Δήμου τους δηλ. καί
τῆς προκοπῆς 1013.

Ἐγώ αὐτό διακηρύττω κι’ αὐτό πιστεύω καί τολμῶ νά ἐπικαλεσθῶ σάν
ἀπόδειξη τῆς εἰλικρίνειάς μου, τήν πολιτικὴ πού ἐτήρησα τά τελευταῖα χρόνια,
σάν μειοψηφία στό Δημοτικό Συμδούλιο.
Νομίζω ὅτι κανένας δέν θα μπαρέσει ν’
ἀρνηθεῖ τήν ἀκομματιστη πολιτικὴ πού
κράτησα.

”Ὀπως εἶπα καί 0‘ άλλες δηλώσεις μου
ζητάω νά πάω στό Δῆμο Ἀθηναίων, σαν
γνώστης τῶν προδληματων καί τῶν
ἀναγκῶν του, μέ θέληση καί πνεῦμα συνεργασίας ἁρμονικῆς μέ ὅλους, ἀνεξάρτητα σέ τί κομματικό θεό πιστεύουν.
Πίστη μου καί πάθος μου, τό ἀποδεί-

χνει ἀλλωστε ἡ ἀπόφασή μου ν’ ἀφήσω
ἕνα Ὑπουργεῖο, εἰναι ἡ προκοπὴ τοῦ

πρώτου Δήμου τῆς χώρας πού, νομίζω,
ὅτι ἔχει φθάσει στό ἐσχατο ὅρια τῆς
ἀπαθλιώσεώς του.

Οἱ σκέψεις καί. οἱ ἀπόψεις αὐτές εἰναι
σκέψεις καί ἀπόψεις ἑνός ἀνθρώπου πού
ἀνάλωσε τὴ ζωή του για τὴν Ἀθήνα,
ὅπου γεννὴθηκε καί μεγάλωσε καί σταδιοδρόμησε ἐπαγγελματικά καί πού για

χαρι της, ας 11013 συγχωρεθῆ νά τό πῶ καί
πάλι, θυσίασε ένα ὑπουργικό ἀξίωμα.
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Τ.Α. καί πρῶτα πρῶτα τό Δῆμο τῆς
Ἀθήνας, ποῦ δέ θα ’ταν ὑπερὸολή ἀν λέγαμε πῶς ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς κυὸερνητικῆς πολιτικῆς ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ πλήρη
ἀδυναμία να ἱκανοποιὴσει καί τίς πιό
στοιχειώδεις ἀνάγκες τῶν κατοίκων της,
Ἀρκεῖ νά θυμίσουμε ὅτι για τό 1978
προὸλέπεται τό ἔλλειμμα νάξεπερααει
τό ἕνα δισεκατομμῦριο. Ἡ καλυψη τῶν
ἐλλειμμάτων αὐτῶν καί ἡ ἐξασφάλιοη
τῶν τεράστιων πόρων πού χρειαζονται
δἐν μπορεῑ νά γίνει μέ ἐπαιτεία πρός τήν
κυδέρνηση, ούτε μέ τῆν υἰοθὲτηση τοῦ
δουλοπρεποῦς ἐκείνου συνθήματος «ψηφίοτε δεξιά γιά να δῶσουμε χρήματα».
ΕΜΕΙΣ θα καλέσαυμε τό λαό νά διεκδικῆσουμε ἀγῶνιστικά ἀπὸ τήν κυόέρνηση τούς πόρους ποῦ ἀνήκουν στό
Δῆμο (μέρος τοῦ φόρου καπνοῦ, φόρο
εἰσιτηρίων τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν
κλπ). Θά ἀπαιτήσουμε να διατείθεται
σωστα στούς Δήμους. Παραπὲρα, στηριγμένοι στὴ λαϊκή αὐτενέργεια, θα ἀξιοποιήσουμε ὅλη τὴ φαντασία καί τὴ δικῆ
μας καί τῶν δημοτῶν,γιά τήν ἀναπτυξη
ποικίλων δραστηριοτήτων για τὴν ἐξοικονόμηση οἰκονομικῶν πόρων, εἴτε μέ τή
διεύρυνση τῶν ἐσόδων, εἴτε καί μ’ ἕνα
νοικοκύρεμα καί αὐστηρότερο ἐλεγχο
τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Δήμου. Σ”’ αὐτὸ θα
συμὸάλλει καίὸ ἐκσυγχρονισμός-διοικητικός, ὀργανωτικός - ὅλων τῶν δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν. M' ὅλα τά παραπανω
μέσα θά ἐξασφαλίσουμε,πιστεῦουμε,μιά
οὐσιαστική διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν
πόρων τοῦ Δήμου ποῦ θα ἐπιτρέψει καί
“
τὴ διεύρυνση τῶν λειτουργιῶν του.

Η ΛΑΪκΗ AYTENEPFEIA
THN ἐνεργητικὴ συμπαρασταση καί
κινητοποίηση τῶν δημοτῶν, τὴν ἐνεργοποίηση τῶν δημοτῶν,τὴν ἐννοοῦμε σάν
μιά πολύμορφη «λαϊκή αὐτενέργεια» ποῦ
ἀποτελεῖ τὴ συνισταμένη δύο παραγόντων; λαῖκή ἑνότητα-λαϊκή δράση. Ἐνότητα, πέρα ἀπό κομματική τοποθέτηση
καί ἰδιαίτερες ἰδεολογικές ἀντιλήψεις.
Ἑνότητα ποῦ θά ὅρισκει τήν ἐφρασῆ της
μέσα στό ἴδια τό Δημοτικό Συμδοῦλιο, τὴ
συνοικία, τό τετράγωνα. Ποῦ θα παίρνει
τῆ μορφή τῶν δημοτικῶν ἐπιτροπῶν πού
θα πλαισιῶνουν τό Δ.Σ., τίς συνοικιακές
συνελεύσεις, τίς δημοτικές ἐπιτραπές τε-

τραγώνου ποῦ’ θα διακτυῶνονται μέχρι
καί τῆν πολυκατοικία, καθε ἀποτελεσμάτικὴ μορφὴ ποῦ θα γεννήσει ἡ ἰ’δια ἡ
λαϊκή πρωτοὸουλία. Τα ὀργανωτικά
ὅμως σχήματα δέν εἶναι αὐτοσκοπός. Για
μᾶς ἀποτελοῦν τοῦς ἀγωγούς διοχέτευοης τῆς κοινῆς λαῖκῆς θέλησης καί δράσης, καί μετατροπῆς της σέ συγκεκριμένα
ἀποτελέσματα. Τό ’χουμε πεῖ κι’ ἄλλοτε
πῶς θαύματα δέν ὑποσχὸμαστε. Αὐτό

για τό ὁποῖο ἐγγυόμαστε εἰναι ἡ θέλησὴ
μσς να ἐμπνεῦσουμε καί να ὀργανώσουμε τήν ἐθελοντικῆ ἐπιστρατευση τῶν
δημοτῶν καί τὴν δραστηριοποίησῆ τους
στόν ἐντοπισμό καί τὴν προὸολὴ τοῦ
προόλήματος, στή μελέτη του, στή διεκ14

δίκηση τῆς ἐπίλυσὴς του καί τήν ὑλοποίηση τῆς λύσης πού μαζί θα κατακτήσουμε.

πιση τέτοιων προδληματων, ὅπως τό
συγκοινωνιακό, λαῖκῆ κατοικία, ρυθμιοτικό, ὑγεία, κοινωνικὴ πρόνοια, ἐκπαί-

δευση, πολιτισμας, προστασια περιδάλH ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τῶν Δημοτῶν
δέν ἀποτελεῖ για μᾶς ὑπόσχεση. Εἶναι
κατευθυντήρια ἀντίληψη τῆς δρασης
μσς. Ἐμεῖς σήμερα, στὴν προεκλογική
περίοδο.έχουμε σαν ὅασικό μας στήριγμα τὴ λαϊκή αὐτενέργεια. Μπορῶ να
σᾶς πληροφορὴσω ὅτι ἤδη λειτουργοῦν
πανω ἀπό 600 δημοτικές ἐπιτραπές δασης διακλαδωμένες o‘ ὅλες τίς αυνοικίες
τῆς Ἀθήνας. Στόχος μσς εἰναι χιλιάδες
δημοτικές ἐπιτραπές, ποῦ θα ἐνώνουν τό
λαό ἀνεξάρτητα ἀπό κομματική ταποθέτηση, διακλαδωμένες α’ ὅλες τίς συναικίες, ὅλα τα τετράγωνα, πού θα φτάσουν
μέχρι καί τό ἐπίπεδα τῆς πολυκατοικίας.
ΔΕΝ εἶναι τυχαῖο ποῦ ὁ δικός μας
συνδυασμὸς δέν ἐπαγγέλλεται μόνο τὴ
λαϊκή αὐτενὲργεια,ἀλλα καί τήν ὑλοπαιεῖ. Αὐτό ὀφείλεται στα γεγονός ’ὅτι αἱ
δυνάμεις τοῦ ψηφοδελτίου μας εἶναι οἱ,

λαντος κά.

Ο Στίς συνεχεῖς παραὸιάσεις τῆς ἀνεξαρτησίας καί αὐτοτέλειας τῆς Τ.Α. ἀπὸ
τήν κυὸέρνηση, ἐμεῖς διακηρύσσουμε ὅτι,
ἀν χωρίς δημοκρατία δέν ὑπάρχει Τ.Α.,
χωρίς ἀνεξάρτητη Τ.Α. δέν ὑπάρχει Δημοκρατία.

Ο Τέλος, σχετικά μέ ’τό ἀσφυκτικό
Νομικό Πλαίσιο,ἐμεῖς ζητοῦμε τὴ ριζικῆ
ἀναμόρφωσὴ του. Καί γι’ αὑτό θεωροῦμε
ἀπαραίτητη πρῶτα-πρῶτα τὴν ἀναθεώρηση καί, ὅελτίωση τοῦ ἄρθρου 102 τοῦ
Συντάγματος πού ἀναφέρεται στῆν Τ.Α.
καί τήν ψήφιση νέου δημοκρατικοῦ δημοτικοῦ καί κοινωτικοῦ κώδικα.

Γ. ΠΛΥΤΑΣ

φορεῖς ὅλης τῆς συσσωρευμένηςιπείρας

τοῦ λαϊκοῦ μας κινήματος ἀπό τίς πολῦχρονες μαχες για τήν ἀνεξαρτησία καί
οὐσιαστικοποίηση αὐτοῦ τοῦ θεμελιακοῦ
κύτταρον τῆς δημοκρατίας ποῦ λέγεται

ΤΑ. Εἶναι οἱ δυνάμεις ποῦ o‘ όλες τίς
κρίσιμες στιγμές μέ ὅαριές θυσίες ἐδιναν
τῆ μάχη τῆς Ἀθήνας. Για τήν ἀπελευθέρωσὴ της ἀπό τόν ξένα ζυγό. Για τὴν
ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας
καί τῆς Δημοκρατίας. Γιά τό γκρέμισμα
τῆς χουντικῆς τυραννίας. Εἶναι οἱ δυναμεις ποῦ καί σήμερα πρωτοστατοῦν
στούς καθημερινοῦς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ
μας. Γι’ αὐτό καί πιστεύουμε ἀκραδαντα
πῶς οἱ δυνάμεις τοῦ ψηφοδελτίου μας
εἶναι αὐτές ποῦ καί σήμερα μποροῦν νά
ἐγγυηθοῦν μια παναθηναῖκή, εἰρηνικὴ
μάχη,γιά μια Ἀθήνα δημοκρατική, νοικοκυρεμένη, ποῦ νά ἀνθίζει πολιτιστικα.

Η

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Α.

ΤΟΥ

“H οὐσιαστικοποίηση τοῦ θεσμοῦ τῆς
Τ.Α. ἀποτελεῖ τὴ δικὴ μας ἀπαντηση
στῆν πολιτική τῆς Δεξιᾶς, πολιτική ἀπονεύρωσης τῆς Τ.Α. ἀπό καθε πραγματικὴ
ἐξουσία, καί οὐσιαστικα ἀπόσπασή της
ἀπό τά προὸλήματα τοῦ λαοῦ καί τοῦ
τόπου.
Ἕτσι στίς κυὸερνητικές προσπαθειες
οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης τῆςίΤΑ. ἐμεῖς
σαν προγραμματικό μας στόχο έχουμε
τήν οἰκονομική αὐτάρκεια τῆς Τ.Α.
Ο Στίς προσπαθειες οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης τῆς Τ.Α. ἐμεῖς σάν προγράμματικό μσς στόχο έχουμε τήν οἰκονομική
αὐτάρκεια τῆς Τ.Α.

”Αφησα τό
ὑπουργεῑο
για τὴ προκοπὴ
τοῦ δήμου
1. “Η ὑπάρχουσα νομοθεσία κατά τήν
γνώμη μου δέν καλύπτει τίς σῦγχρονες
ἀπαιτήσεις

μιᾶς

ταπικῆς

αὐτοδιαικὴ-

σεως. Εἶναι δέ σαφὴς ἡ θέση μου σέ ὅ,τι
· ἀφορά τὴν ἀνάγκη να ἀναθεωρηθεῖ ἀπό
τὴν ἀρχή. Δέν μπαρεῖ ἡ Ταπικὴ Αὐταδιαίκηση να προχωρήσει στήν ἐκταση
ποῦ ἐγώ ἐχω στό πρόγραμμα μου. Κατα
συνέπεια θα ἐπιδιώξω καί ἐλπίζω νά
πείσω τήν Κυὸέρνηση ὅτι πρέπει σύντομα να καταθέσει καπαιο σχέδιο νόμου
πού θά παρέχει τίς ἀπαραίτητες πραϋποθέσεις για τήν, μέ δημοκρατικό τρόπο,
Ο Στίς προσπαθειες για ἀπογύμνωση
λειτουργία καί πρόοδα τῆς ταπικῆς αὐτῆς Τ.Α. ἀπό τίς άρμοδιότητές της ἐμεῖς
τοδιοικήσεως,
διεκδικοῦμε τὴν κατοχῦρωση καί διεύ2. Εἰμοιι ὁ πρῶτος ποῦ ἐδῶ καί 4 χρόγια
ρυνση τῶν ἁρμοδιοτὴτων της,πιστεύονὑποσχέθηκα πῶς αν ἐκλεγόμουν Δήμαρτας πώς ἡ Τ.Α. μπορεῑ καί πρέπει να
χος, θα καθιέρωνα τῆ λαϊκή αυμμετοχὴ
παίξει καθοριστικό ρόλο στῆν ἀντιμετώκαί πρωτοὸουλία. ”Ελεγα τότε ὅτι, τό με-

γαλο αἴτημα, τῆς δημοκρατικῆς δηλαδή
συμμετοχῆς τῶν πολιτῶν στῆ λῆψη ,ἀποφάσεων για τά κοινά, έπρεπε νά ἱκανοποιηθή καί τό εἰχα ὃαλει σάν προϋπόθεση για τήν ἐπιτυχία τοῦ δημοτικοῦ μου
προγράμματος.
Εἶναι ἀναμφισόήτητο γεγονός ὅτι, ἀν
κατορθώνουμε νά κινητοποιοῦμε ὁμάδες
500 καί περισσότερο πολιτῶν σέ καθε
μία συνοικία, για νά ὑποόαλλουν στό

Δῆμο καποιο «Σχέδιο Ἀποφάσεως» για
τήν ἐκτέλέῗ] συγκεκριμένου έργου 1’1 έργων, τοτε ειναι σίγουρο ὅτι ή ἐπικοινωνία αὐτή τῶν ἐκλεγομένων Δημοτικῶν

πλευρά, πού πιστεύει σέ μία δημοκρατική κοινωνία μέ προοδευτικές τάσεις, μέ
056001.10 κι’ ἀγάπη γιά τό δημότη καί γενικώτερα γιά τόν ἀνθρωπο, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια του, ἀλλά καί
στα θέματα τοῦ δήμου Ἀθηναίων πού
ἀναμένουν μέ ἀγωνία τήν λύση τους.
Τόν συνδυασμό τόν κατήρτισα χωρίς
πολιτικά κριτήρια, μέ τήν ἐπιθυμία νά
περιλάὸω Ἀθηναίους, πού ἀγαποῦν τήν
πόλη, ἀλλά καί μποροῦν νά συμόαλουν
στῆν προκοπή καί τῆν εὐημερία της, σαν
σύγχρονης πολιτείας μέ ἐνδοξο παρελθόν

Συμὸούλων μέ τόν Δημότη μπορεῑ νά

ἀλλά καί σύγχρονης πρωτεύουσας μιᾶς
ἱστορικῆς χώρας μέ μεγαλες μελλοντικές

φέρει ἀξιόλογα ἀποτελέσματα. Δέν εἶναι

προοπτικές στόν κόσμο.

μόνον 0 Δημοτικός Σύμὸουλος 11 ὁ Δή-

μαρχος πού μπορεῑ νά φέρει τό ἀποτέλεσμα πού ἐπιδιώκουμε μέ τό πρόγραμμά
τους, ἀλλά καί.στή συνέχεια, ἡ ἐπικοινωνία τῶν Δημοτῶν μέ τῆ Δημοτική ’ Αρχή.
Κι’ αὑτό μπορεῑ να γίνει μέ ἀμεση προσπέλαση χωρίς φραγμούς, χωρίς σύνορα.

ΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ.
Σχετικά μέ τόν ὑποψήφιο Δημ. Σύμ6ουλο κ.Ι. Δανδέλη ἔχω νά πώ ὅτι ὅταν
μοῦ ζήτησε νά περιληφθεῖ 010v συνδυασμό μου σάν ὑποψήφιος Δημοτικός
Σύμόουλος στίς ἐκλογές τοῦ 1975, μοῦ
ἐδήλωσε ὅτι δέν εἰχε κανένα δεσμό μέ
ὁποιαδήποτε παραταξη. Οὔτε καί μέ τῆ
δικτατορική κυὸέρνηση.
Κατα τίς πολιτικές ἐκλογές τοῦ Νοέμ6011 1977 τόν εἶδα ὑποψήφιο τῆς Ἐθνικῆς Παραταξεως. Τότε γιά πρώτη φορά
ἐπληροφορήθηκα τόν πολιτικό του
προσανατολισμό. Μέ τήν προκῆρυξη τῶν
νέων δημοτικῶν ἐκλογων ὁ κ. Δανδέλης
μοῦ ζήτησε καί πάλι νά τόν συμπεριλαὸω
στό συνδυασμό μου. Τοῦ ἐδήλωσα ὅτι
στό συνδυασμό μου θά περιλαόω μόνο
πρόσωπα πού δέν ἔχουν πολιτική ἐξάρτηση.
K' ἐπειδή μου ἐδήλωσε ἀνεπιφύλακτα
ὅτι δέν έχει καμία πολιτική τοποθέτηση
τόν δέχθηκα 010v συνδυασμό μου. Ἒχω
καθε λόγο νά πιστεύω ὅτι εἶναι εἰλικρινής. ”Αλλωστε, ἀν εἶχε πολιτική ἐξαρτηση, δέν νομίζω πώς θα δεχόταν κι’ ὁ
’ίδιος νά περιληφθεῖ στόν συνδυασμό
μου, άφσῦ γνωρίζει καλά καί τῆ θέση
μου σ’ ὅ,τι ἀφορά τά δικτατορικά καθεστῶτα, ἀλλα καί τή γενικώτερη θέση μου
ὅτι οἱ κομματικές τοποθετήσεις πρέπει

νά παραμερίζονται, αν ὅχι να ξεχνιοῦνται ὁλότελα, ὅταν πρόκειται για δημοτικές ή κοινοτικές ἐκλογές. Αύτό ἄλλωστε
ἐπιὸεὸαιώνεται κι’ ἀπό τά ἀρθρα τῆς
γνωστῆς ἐφημερίδας, πού ὑπεστήριξε τόν
κ. Δανδέλη στίς πολιτικές ἐκλογές τοῦ
1977 καί πού προχθές έγραψε σέ κύριο
μάλιστα αρθρο ὅτι κανένας δέν πρέπει
να ψηφίσει τόν Πλυτά καί κατα συνέπεια καί τόν κ. Δανδέλη. Κατα συνέπεια θα πρέπει νά πιστέψει καθένας ὅτι
ὁ κ. Δανδέλης 6ρίσκεται στή δική μου

ἓΞὲΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗ
Στίς δουλευτικές ἐκλογές-ό λαός ἐκλέγει τό δουλευτή του ἀλλα καί τό κόμμα
του γιά νά ἐκφράσει στή Βουλῆ τήν πολιτική του τοποθέτηση.
Στίς δημοτικές ἐκλογές, ὅμως, ἡ ψῆφος
του καί τά ἀποτελέσματα της περιορίζονται μόνο στό χῶρο τοῦ Δήμου του καί
φυσικά τά δικα του, πού μπορεῑ καί να
’ναι διαφορετικά ἀπό τα προηγούμενα.
Στίς δημοτικές ἐκλογές ἐπιδιώκει νά
ἀναδείξει μέ τήν ψῆφο του τό Δήμαρχο
καί τό Δημοτικό Συμόούλιο, ἀνεξάρτητα
ἀπό κομματική τοποθέτηση, πού θα δημιουργήσουν συνθῆκες μιᾶς καλύτερης
διαὸιώσεως, τοῦ ἐαυτοῦ του καί τῆς οἰκογ ένειας του, μέσα στῆν πόλη πού ζεῖ,
ἐργάζεται καί γενικα ἀναπτύσσει τίς
δραστηριότητές του
Πρέπει, ἑπομένως, να ξεχωρίσουμε τίς
ἀνάγκες καί τά αἰτήματα πού ’έχει ὁ Δημότης ἀπό τό Δήμαρχο καί τούς Δημοτικούς Συμὸούλους του, ἀπό τά αἰτήματα
καί τίς ἀνάγκες πού ἔχει ό πολίτης ἀπό
τήν Πολιτεία, ἀπό τό Κράτος καί τήν
Κυὸέρνησῆ του. Κατι πού διαφοροποιεῖ
καί πρέπει νά διαφοροποιεῖ τήν ψῆφο
τοῦ ψηφοφόρου καί πού μέ κανένα
τρόπο δέν ἐπιτρέπεται να τήν ἀποπροσανατολίζουν οἰ πολιτικοί ἡγέτες μέ τήν
πολιτικοποίηση τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν.
Χωρίς νά θέλω νά θίξω κανένα
πρόσωπο, δέν μπορῶ νά μήν ἀναφέρω τή
λειτουργία καί τῆ δραση τοῦ τελευταίου
Δημοτικοῦ Συμόουλίου πού, μέ τήν πολιτικοποίηση τῶν δημοτικῶν εκλογῶν
καί τήν ἀνάμιξη τῶν κομματικῶν διαφορῶν, δέν μπόρεσε ν’ ἀνταποκριθεῖ στα
καθήκοντα καί τίς ὑποχρεώσεις, παρ’
ὅλο πού τά μέλη του ἦσαν ὅλοι τους
ἀξιόλογοι ἄνθρωποι.
Ἕνας Δήμαρχός πού ἡγεῖται μιᾶς
πλειοψηφίας πολλῶν διαφορετικῶν κομματικῶν τοποθετήσεων εἶναι μοιραῖο ν’
ἀποτύχει. Γιατί τό Δημοτικό αὑτό Συμ6ούλιο, εἴτε τό θέλει ὁ Δήμαρχος, εἴτε
όχι, θά καταντήσει μιά πολιτική ἀρένα.
Ἐνῶ μια πλειοψ-ηφία χωρίς κομματικές
ἐκφράσεις, ἀνεξαρτητη ὅμως ἀπό τό

κόμμα, μπορεῑ ἀνεμπόδιστσ ν’ ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις καί τά καθήκοντα της. Τί καλύτερη ἀπόδειξη ἀπό
τήν ἀδιάσπαστη ἑνότητα καί τήν ἁρμονική συνεργασία τῆς μειοψηφίας μου στό
τελευταῖο Δημοτικό Συμόούλιο τῶν
Ἀθηναίων;
Γι’ αὐτό ἐπιμένω ὅτι ὁ ἀποπροσανατολισμός τοῦ ψηφοφόρου στίς δημοτικές
ἐκλογές τόν ἀπομσκρύνει ἀπό τόν στόχο,
τοῦ νοθεύει, ἀθελά του, τό δικαίωμα να
ψηφίσει για πραγμάτωση καποιου ἔργου
δημοτικοῦ πού θα προσαρμόζεται σ’
ἐκεῖνα πού αὐτός καί ἡ οἰκογένεια του
έχει ἀνάγκη καί ζητάει. Μπορεῖ, καθένας, μέ πάθος καί μέ πίστη στό πολιτικό
του πιστεύω, νά ψηφίσει, στίς πολιτικές
ἐκλογές, τό κόμμα πού θέλει καί να
προσπαθὴσει να δώσει τήν πλειοψηφία
στῆ δεξιά, στό κέντρο, οτήν ἀριστερά.
Νά δώσει κυόέρνηση πού θά ’χει κόμμα
καί ἀρχηγό τῆς δεξιᾶςτοῦ κέντρου, τῶν
σοσιαλιστῶν ἤ τῶν κομμουνιστῶν. Αὐτό
ὅμως νομίζω ὅτι δέν μπορεῑ νά τό κάνει
στίς δημοτικές ἐκλογές.
Βέόαια, δέν πρέπει νά νομισθεῖ ὅτι
ὅλοι, ὑποψήφιοι Δήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμόουλοι, δέν ἀνήκουνε σέ κόμματα. Κάθε ἄλλο, καί να τό ἰσχυριζόμουνα θα ἠταν ἀσυγχώρητο ψέμμα. Δέν
ὑπάρχει ’Έλληνας πού δέν ἀνήκει σέ καποιο κόμμα. ’Ὀμως, σάν ὑποψήφιος Δήμαρχος ἤ Δημοτικός Σύμόουλος, πρέπει
νά κινηθεῖ ἐξω καί μακριά ἀπό τό κόμμα
του καί νά δεῖ τούς Δημότες, πού ζηταει
τήν ψῆφο τους, σάν ἀνθρώπους ἀκομμάτιστους κι’ αὐτούς καί νά δώσουν τά χέρια για τῆν προκοπή τοῦ Δήμου τους,
πέρα κι’ ὅξω ἀπό τά κόμματα, σάν πιστοί ένός πιστεύω δικοῦ τους κι’ ὅχι
κομματικοῦ, τοῦ Δήμου τους δηλ. καί
τῆς προκοπῆς του.

Ἐγώ αὐτό διακηρύττω κι’ αὐτό πιστεύω καί τολμῶ νά ἐπικαλεσθῶ σάν
ἀπόδειξη τῆς εἰλικρίνειάς μου, τῆν πολιτική πού ἐτήρησα τα τελευταῖα χρόνια,
σάν μειοψηφία στό Δημοτικό Συμὸούλιο.
Νομίζω ὅτι κανένας δέν θα μπορέσει ν’
ἀρνηθεῖ τήν ἀκομμάτιστη πολιτική πού
κράτησα.
”Οπως εἶπα καί σ’ ἀλλες δηλώσεις μου
ζητάω να πάω στό Δῆμο Ἀθηναίων, σαν
γνώστης

τῶν

προόλημάτων

καί

τῶν

ἀναγκῶν του, μέ θέληση καί πνεῦμα συνεργασίας ἁρμονικῆς μέ ὅλους, ἀνεξάρτητα σέ τί κσμμστικό θεό πιστεύουν.
Πίστη μου καί πάθος μου, τό ἀποδείχνει ἄλλωστε ἡ ἀπόφασή μου ν’ ἀφήσω
”ένα Ὑπουργεῖο, εἶναι ἡ προκοπή τοῦ
πρώτου Δήμου τῆς χώρας που, νομίζω,
ὅτι έχει φθασει στό ἐσχατο ὅριο τῆς
ἀπαθλιώσεώς του.
Οἱ σκέψεις καί οἱ ἀπόψεις αὐτές εἶναι
σκέψεις καί ἀπόψεις ένός ἀνθρώπου ποὺ
ἀνάλωσε τῆ ζωή του για τῆν Ἀθήνα,
ὅπου γεννῆθηκε καί μεγάλωοε καί σταδιοδρόμησε ἐπαγγελματικά καί πού γιά
χαρι της, ἀς μοῡ συγχωρεθῆ να τό πώ καί
πάλι, θυσίασε ένα ὑπουργικό ἀξίωμα.

o ΔΗινιοΣ ΓιΑ T0 AAO
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Τό πρόγραμμα
τοῡ Ἐργατικοῡ Κέντρου Ἀθηνῶν
γιά τίς
δημοτικές ἐκλογές τοῡ 1914
τοῦ Γιώργου Α. Παναγιώτου
Oi πρῶτες δημοτικές Kai κοινοτικές

έκλογές μέ τῆ νέα διοικητική διαίρεση
τῆς χώρας, πού έπιθλήθηκε ὕστερα
από τῆ θέση σέ ὶσχύ τοῡ Συντάγματος
τοῦ 1911, γίνονται στίς 9 Φεθρουαρίου
Στίς 3 Ἰανουαρίου τοῦ 1914 πραγματοποιεῑται, προκειμένου νά χαρα-

χτεῖ ένα εύρύ πρόγραμμα αἰτημάτων
τῶν ἐργατικῶν τάξεων κι’ άπαιτήσεων
τους άπό τό Δῆμο Ἀθηναίων, κοινή
σύσκεψη τῆς ««Ὀλομέλειας τῶν Συμθουλίων» τῶν σωματείων πού ὑπάγονται στή δύναμη τοῡ νεόκοπου Ἐργατικοῦ Κέντρου (πού άριθμοῡσε τότε

ζωή περίπου δέκα χρόνων) τῆς Ἀθῆνας. Ἠ Ὀλομέλεια έκείνη έξουσιοδο-

,

δημοτικά πράγματα τῶν Ἀθηνῶν, νά

καλέση δέ εἰς έπέμθασιν τάς ἀδελφάς
έργατικάς ένωσεις
ρείας των».

Ἠ

’ίδια

εἰς

σύσκεψη

τάς περιφε-

άποφασίζει

ὅτι

έπειδή «’ένεκ’ άνέπαρκείας καιροῦ,
δέν εἰμπορεῖ νά πραγματοποιῆση κατά
τάς προσεχεῖς έκλογάς τῆν σκέψιν

πού έκαμεν εἰς τήν άρχήν νά έκθέση
ύποψηφιότητας έργατικάς δημοτικῶν
συμθούλων εἰς ψηφοδέλτιον μειοψηφίας», θά διατυπωθεῑ έργατικό πρόγραμμα πού θά τεθεῖ ὑπ’ όψιν ὅλων
τῶν άθηναίων πολιτῶν, ὅπου θά έκθέτει τίς άπόψεις τῶν έργαζόμενων στά
καίρια προθλήματα τῆς δημοτικῆς
ζωῆς, καλῶντας σέ συνεργασία «καί

τεῑ τήν ὲκτελεοτική έπιτροπή τού ΕΚΑ
νά προθεῑ o’ ὅλους τούς άπαραίτητους χειρισμούς,ῶοτε τά αἰτήματα τῆς
έργατικῆς τάξης νά ύλοποιηθοῡν.

τάς άλλας παραγωγικάς τάξεις, τῶν
ὁποίων τά κοινωνικά καί οἰκονομικό
συμφέροντα δέ συγκρούονται μέ τά

”Ετσι ϋστερα άπὸ 15 μέρες πραγματο-

δίον τῆς δημοτικῆς ἐνεργείας».

ποιεῑται νέα σύσκεψη, τῆς έκτελεστι-

συμφέροντα τῶν έργατῶν εἰς τό πεΠραγματικά τό πρόγραμμα αὺτό πού

Ἑξώφυλλο τοῦ φυλλάδιου

λυσυζητούμενη άρχή τῆς αὺτοδιαχείρισης καί ή αμφιλεγόμενη τῆς κοινωνικοποίησης τῶν πόρων.
Τίτλος τοῡ φυλλάδιου εἶναι άκριθῶς «Ὸ Δῆμος διά τόν λαόν», σύνθημα πού ή «μετωπική» καί «ψευδομετωπική» άντιμετῶπιση τῶν δημοτικῶν έκλογῶν, άλλά καί ἠ πρωθύστερη
σύνδεση ὀνομάτων άντί γιά προγράμ-

ματα, τό έχει - μέ τήν άγλαῆ μικροπολιτική καί συμφεροντολογική άντίληψη

τῆς κρατικῆς - κυβερνητικῆς

ἐξουσίας - καταστήσει άνενεργό ὥς
τίς μέρες μας.
Ἀπό τό δημοτικό πρόγραμμα τού
Ἐργατικοῦ Κέντρου τοῦ 1914 ξεχωρίζουμε κάποια από τά πιό χαραχτηρι-

στικά άποαπάσματατ
«”Υστερα άι-ιό τά προλογικά, ὅπου
σημειῶνεται ἡ άναγκαιότητα τῆς έκδοσης καί σκιαγραφεῑται ὸ νέος θε-

κῆς ἐπιτροπῆς αὺτή τή φορά, καρπό

έπεξεργάοτηκε ή

έπι-

σμός, τό πρόγραμμα ἀναφέρεται στά

τῆς ὁποίας άποτελεῑ ψήφισμα, ὅπου
ἀναφέρονται καί τά έξῆςε

τροπή κυκλοφορησε στά τέλη τοῡ
’ίδιου μῆνα (Γενάρης 1914) καί τυπω-

οἰκονομικά τοῡ Δήμου. Ἀφού διαπι-

««...Εἶναι ἀνάγκη νά δημιουργηθῆ
Δημοτική Πολιτική μ’ εὐρείας Βλέψεις

συντονιατικῆ

μένο σέ ξεχωριστή μπροσούρα 16 σελίδων 12,5)(17 άπό τό τυπογραφεῑο Α.
Δελ ηγιάννη, Ζήνωνος 2, προλογισμένο

καί νά δοθῇ νεωτεριστική κατεύθυνσις

άπὸ

εἰς τήν διοίκησιν τῶν Δήμων τοῡ Κράτους καί ὶδιαιτέρως τοῦ Δήμου τῆς

Σπύρο

τό
Ι.

θουλευτή

Ἀττικοθοιωτίας

Θεοδωρόπουλο

(πρόκειται

στῶνεται πώς τό δημοτικό φορολογικό
σύστημα τῆς έποχῆς εἶναι «άπό τά
-απανθρωπότερα πού είμπορεῑ νά γίvouv», έπειδή «ό έργάτης-λαός, oi
άκτήμονες, πληρῶνουν τά περισσότεpa,

σχεδόν

ὅλα,

ένῶ

έκεῖνοι

πού

έχουν πληρὼνουν ἐλάχιστα», προτεί-

πρωτευούαης, μέ τόν σκοπόν νά δοθῇ

για τό γνωστό λογοτέχνη ”Αγι Θέρο)
σέ χιλιάδες ἀντίτυπα ’0 συντάκτης

κάποια άνακούφισις εἰς τάς άκτήμο-

τοῦ προγράμματος δέ μνημονεύεται

νας καί τάς έργαζομένας τάξεις, πού

γία καί άπό άρνητικά προοδευτική σέ
θάρος τῶν παραγωγικά έργαζόμενων

τῶν δημοτῶν, μέ τήν καλλιτέρευσιν
τῶν ὅρων ζωῆς τῶν τάξεων τούτων καί

στό έντυπο, άν πιστέψουμε ὅμως τό
Γιάννη Κορδάτο, στῆν έπεξεργασῙα
καί ’ίσως τήν τελικῆ του διατύπωση
πολλά όφείλονται στό νεαρῶτατο τότε

τήν αυμθολήν εἰς τήν λύσιν τοῡ μεγά-

Δημοσθένη Λιγδόπουλο.

άποτελοῡν τήν μεγάλην πλειονότητα

”

λου προθλήματος τῆς άκριθείας τῶν

Τό ένδιαφέρον τοῦ προγράμματος

τροφίμων καί γενικῶς τῶν εἰδῶν πρώτης άνάγκης... ὁ Δῆμος νά ὺπάρχη διά
τόν Λαόν καί νά παύση νά εἶνε τιμά-

εἶναι πολλαπλά κρίσιμο σήμερα, όχι
μόνο έπειδή έπιτρέπει τήν πρόσθαση

νει γιά νά καταστεῖ δίκαιη ή φορολο-

νά άποθεῑ θετικά προοδευτική, ὥστεε

«Oi άκτήμονες, oi ήμερομίσθιοι, ol μισθωτοί (μέ εἰσόδημα) έως 300 δραχμάς τόν μῆνα, oi μικροεπαγγελματίαι
καί oi μικροκτηματίαι νά μή συνεισφέρουν τίποτε διά τόν Δῆμον· σί οἰκονομικῶς άνετοι τάξεις καί ai πλουτοκρατικαί νά συνεισφέρουν ἀναλόγως καί

'0 Δῆμος δέν πρέπει νά εἶνε άι-ιλῶς

σέ μιά πτυχή τῆς ἱστορίας τοῦ έργατικοῡ κινήματος τοῡ τόπου μας, άλλά κι’
έπειδή άποδείχνει ένα φάσμα ένερ-

καί μόνον διοικητική μονάς, αλλ’ έχει

γειῶν καί σκέψεων μιάς έποχῆς ση-

αὺτάς καί μόνας νά άφορᾱ τό πρῶτον
σκέλος (έσόδων) τοῦ Δημοτικοῦ
Προῦπολογισμοῡυ. Στόν τομέα τῆς

παράλληλον ἀποστολήν νά εἶνε άπλῶς
σταθερὸν καί άαφαλές ὄργανον πρός

μαντικῆς γιά τήν άπαρχή τοῡ σοσιαλι-

ὑγείας τό πρόγραμμα προθλέπει ὁρ-

γάνωση δημοτικῆς ὑπηρεσίας ὑγιεινῆς
καί πόλεμο άγριο κατά τῶν έπιδημιῶν
καί αλλων ἀσθενειῶν, πού θερίζουν
τίς οἰκονομικό άσθενέστερες τάξεῑς,
μιά πού ή φροντίδα τοῡ κράτους γιά

ριον ὀλίγων προνομιούχων τάξεων...

καί δυστυχίας, εἰς ὅλας της τάς μορ-

στικοῡ κινήματος, περισσότερο ένεργοῡ κι’ ὁργανωμένου, στόν τόπο μας.
Τέλος ,έπειδή έκφράζει σειρα θέσεων

φάς, διαρκεῖς ῆ αυμπτωματικάς... Τό

πού σήμερα, όλο καί πιό πολὺ έπανέρ-

EKA ἔχει ύποχρέωσι νά έπέμθη εἰς τά

χονται ατήν κοινή ὅραση, ὅπως ἡ πο-

περιορισμὸν τῆς κοινωνικῆς άδικίας
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τήν ὑγεία περιορίζεται στό «νά δολοφονῆ ἐν γνώσει χιλιάδας ανθρώπων
κάθε χρόνον», μέ τήν άφροντισιά τοιΙ “
«'0 καταναλωτής λαός δέν προστατεὺεται είς τίποτα καί άφίνεται νά
σπαράζη στά χέρια διαμέσων κερδοσκόπων. Τό σύστημα τῆς παραγωγῆς
καί τοῦ ἐμπορίου μερικῶν είδῶν τῆς

πρώτης άνάγκης μυρίζει μοῦχλα άπό
τήν παλαιότητα, άλλά κανείς δέν
τολμᾱ νά πειράξη τήν μοῦχλαν αὑτήν», ἀναφέρεται
στῆν
έπόμενη
παράγραφο, πού εἶναι άφιερωμένη
στό θέμα τῆς ακρίθειας. Ἀπαιτεῖται
γιά τῆ θεραπεία τοῦ φαινομένου, 010v
τομέα τῆς κατοικίας ή κατασκευή
φθηνῶν σπιτιῶν γιά τίς λα’ίκές τάξεις
καί ή κρατική παρέμθαση στή διακί-

νηση τῶν άγαθῶν, ὥστε «οὑτοπῶς νά
συμπληρῶνουν τό έργον τοῦ συνερ-

γατισμοῦ».
Στό πολεοδομικό θέμα καί στήν
ὑπεραξία πού δημιουργεῖται άπό 111
δημιουργία έργων ὑπόδομῆς «ὁ Δῆμος προσφέρει ἐν γνῶσει καί ἐκ προθέσεως δωρεάς κολοσσιαίων ποσῶν

είς τούς τριγύρω ίδιοκτῆτας, άπό τήν
ὑπερτίμησιν τῶν ίδιοκτησιῶν ποὺ γίνεται χωρίς καμμιάν φροντίδα των 11

ρικες 01;0 τίς πληγες τοῦ ἐργάτου».

Για τό σκοπό αὑτό άπαιτοῦνταιι v0
Ιιδρυθεῖ Δημοτικό Γ-ραφεῖο Προμηθείας Ἐργασίας, κάτω άπό τῆ διεύ-

θυνση τῶν ἐργατικῶν ἐνῶσεων, ὅπου
θα άποτείνωνται ὅσοι έργάτες εἶναι
ανεργοι κι· ὅσοι έργοδότες ζητοῦν μισθωτούς, νά ίδρυθεῖ Ταμεῖο Ἀνεργίας
απὸ τό Δῆμο γιά τήν καταθολή 6οηθημάτων στούς άνεργους, 1'1 010 1011510 0v5pyio9 τῶν ἐργατικῶν σῶμα·

"

151wv,_y_c1’_0\/015601'1v ἐργασίες τοῦ δή-“

-

μου άπευθείας στίς συνδικαλιστικές

όργανώσεις καθε κλάδου, χωρίς 111
μεσολάθηση έργολάθων, v0 καθορι0151 11 610p11510 τῆς ἐργασίας σέ 8

ὡρες τήν ήμέρα καί νά κανονιστοῦν
λιστικῶν φορέων τά ήμερομίσθισ
στούς διάφορους κλάδους. Ἀκόμη νά
ίδρυθεῖ 0110 10 δῆμο δικηγορικό γραφεῖο, γιά νά δίνονται δωρεάν νομικές
συμθουλές στούς έργάτες καί νά
ὑπερασπίζονται τά συμφέροντά τους

απέναντι τῶν ἐργοδοτῶν.
Παράλληλη εἶναι καί ή πρόνοια γιά
111v ἐκπολιτιστική άποστολή τοῦ Δήμου, περιφρουρωντας τό αίσθητικό
κριτήριο τῶν δημοτῶν κι’ άνεθάζοντάς

κόπον ῆ δαπάνηνυ. Για τοῦτο «φαρμα-

το με’ 111 611110010 τέχνη καί λα’ίκές

κον θετικόν κί’ ἐπικερδές 610 τόν Δῆμον; ὅταν θ’ άνοίγη δρόμους, πλατείας, κήπους κ.λ.π. ν’ άγοράζη προτήτερα δι’ άπαλλοτριωσεως λόγω κοινωνικῆς (δημοσίας) άνάγκης άρκετήν
έκτασιν γύρω, 111v 0n010v, 11510 111v
χάραξιν καί τήν διαρρύθμισιν, θά πωλῆ
είς 111v τρέχουσαν τιμήν καί θά είσάγη
τήν διαφοράν είς τό Δημοτικόν Ταμεῖον διά τάς δημοτικάς άνάγκας, άντί

γιορτές, άλλά καί δημιουργία ἐπιμορφωτικῶν κέντρων,

v0 τήν είσάγη είς τά χρηματοκιθώτια

τῶν ίδιοκτητῶν».
«Ὀ Δῆμος, συνεχίζει πιό κάτω τό

πρόγραμμα, ἐχει καθῆκον v0 γίνη ὁργανον Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, στοχαστικόν καί άποτελεσματικόν» καί v0

Συγκλονιστική εἶναι ή μαρτυρία τοῦ
Προγράμματος στό κεφάλαιο πού
ἀναφέρεται 0111 «Δημοποίηση» τῶν
κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν. «'0 Δῆμος εῙ-

ναι ἐπιχείρησις πολιτική καί ὡς ἐπιχείρησις ἐχει σκοπόν τήν είς τά μέλη του
ὅλα κατανομήν τῶν δαπανῶν 610 111v
παραγωγήν άγαθῶν 61' αὑτά ῆ τήν παροχήν ὑπηρεσιῶν κί’ έχει ῶς ὑποχρέωσιν τήν παροχήν είς ὅλους τούς
δημότας του ὡρισμένων κοινῶν άγαθῶν καί κοινῶν ὑπηρεσιῶν». «Ἐπομένως, καθώς συμπεραίνει τό πρόγραμ-

μα, 0 Δῆμος, ὅπως καί τό κράτος,

φιλαν-

ὅπως καί κάθε πολιτικός όργανισμός,

θρωπία «μέ 111v ὼργανωμένην Δημοτι-

είμπορεῖ νά άναλάθη παραγωγικήν
ἐπιχείρησιν 610 νά ἐχη άπό αὑτήν 510-

άντικαταατήσει

111v

161111111111

κήν Περίθαλψιν, ῶς δημοτικήν ὑπηρε-

σίαν, φροντίζοντας νά έχει ἐπαρκῆ
νοσοκομεῖα «μέ τόσας κλίνας ὅσας
χρειάζεται ό πτωχόσκομος τοῡ Δήμου», νά όργανὼαει μαιευτικό σῶμα

καί θρεφοτροφεῖα, σχολικά συσσίτια
καί δημοτικό φρενοκομεῑο.
"Eva κεφάλαιο ξεχωριατῆς σημασίας

εἶναι ἐκεῖνο τῶν σχέσεων ἐργατῶν καί
δήμου. 'O Δῆμος σήμερα, ὅπως ’πρό
όλίγων ἐτῶν άκόμη 1'1 Πολιτεία καί ή
λεγομένη αΚοινή Fv1i11111»‘(= 10 συμφέρον τῶν νοικοκυραίων), δέν είξεύρει πῶς ὑπάρχουν ἐργάται καί ἐργατικῆ τάξις, μέ άνάγκας καί συμφέροντα χωριστά άπό τάς άλλας τάξεις
τῆς κοινωνίας, πῶς ἐκμετάλλευσις καί
κακομοιριά δέρνουν τήν τάξιν αὑτήν.
Καί δέν ἐζήτησε ποτέ v0 110911 ό κυρΔῆμος πῶς ἐχει είς τά χέρια του αὑτός ό ’ίδιος μέσα 610 νά γιατρεύση με-

’

μέ συνεννοήσεις μεταξύ τῶν συνδικα-

όδημα». Πρός τό παρόν αὑτό προτείνεται ή δημοποιήση σειράς παραγωγι-

κῶν δραστηριοτήτων καί όργανισμῶν
κοινῆς ὼφέλειας, διαδικασία πού,
ἐπειδή ὁ Δῆμος εἶναι κυτταρική κοινωνική συαττείρωση, ὁδηγεῖ 01r'1v
«011500v διαχείρισιν».
Τομεῖς δημοποίησης παραγωγικῶν
δραστηριοτήτων τό πρόγραμμα προ-

τείνει τοὺς έξῆς;

O Δημ. Λιγδοπουλος m

πρέπει να περιελθουν είς τόν Δῆμον
καί νά συμπληρωθῆ τό δίκτυόν των,

άλλά καί λεωφορείων ἐπιχείρησιν διά
μερικά σημεῖα τῆς πόλεως είμπορεῖ v0
1101111 0 Δῆμος.

3. Φωτισμός καί κινητήριος δύναμις;
Γκάζι, ήλεκτρικόν φῶς καί ῆλεκτρισμός διά 1r1v 111v1101v τῶν ἐργοστασίων
πρέπει νά άνήκουν απ· εὐθείας είς τόν
Δῆμον.

4. Καθαριότης, κατάθρεγμα.
5. Δημοτικόν άρτοποιεῖον.
6. A1111011110v Γαλακτοκομεῖον.

7. Δημοτικά φαρμακεῖα, πού θά πουλάνε σέ τιμή κόστους τά φάρμακα.

8. Ἐκφορά νεκρῶν, ἐπειδή «ὅπως
κατήντησαν τά έξοδα τῶν κηδειὼν δέν
τολμᾱ κανείς οϋτε νά πεθάνη».
9. Δημοτικά λουτρά.

10. Πλυντήρια
σκευή

σέ

ὑπόστεγων

αυνοικίες
μέ

κατα-

τσιμεντένιες .

γούρνες καί νερό άφθονο γιά νά πλένουν δωρεάν oi yuv011159 τοῦ λαοῦ.
11. Νυχτερινό άσυλο.

12. 'E66o11061010 άγορά.
13. A101pr11110519: 0n' εὺθείας ἐκμετάλλευση τῶν διαφημίσεων άπό τό
Δῆμο.
I” ένα τελευταῖο κεφάλαιο ἀπαριθ-

μοῦνται 01 άπαραίτητες νομοθετικές
ρυθμίσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιά τῆ λει-

τουργική άξιοποίηση τοῦ προγράμματος, ἐτσι ὥστε ὁ Δῆμος νά γίνει «10
μεγάλο σχολεῖο ὅπου θά διδάσκεται

τό ὀμαδικῶς δράν», ὅπως σημειωνει
010v Πρόλογό του ό ”Αγις Θέρος, γιατί

«Εἶναι καιρός πλέον τό κράτος v0
περιορισθῆ είς ἐφορευτικά 111' ἐξελεγ-

1. Λαῑκή 1101011110: 11095 χρόνο ό Δῆ-

μος θά συνάπτη τραπεζικόν δάνειον
μέ μικρόν τόκον, θά κτίζη σπίτια
ὑγιεινά είς δημοτικά οίκόπεδα πρός τά
άκρα τῆς πόλεως, άφοῦ ἐξασφαλίση
111v τρόχιοδρομικήν συγκοινωνίαν καί
θά τά ένοικιάζη μέ τόσον ἐνοίκιον,
ὥστε νά ἐξασφαλίζη τό τοκοχρεωλύσιον καί τά ἐξοδα διαχειρίσεως.
2. Συγκοινωνίαι;
οί τροχιόδρομοι

κτικά καθήκοντα καί v‘ άφίση οίκονομικήν αὑτοθουλίαν 519 τόν νέον Δῆμον... ῶστε ν’ άποτελέση σῶμα αὐτενεργόν, μέ στοχαστικόν αὑτόθουλον,
μέ αὐτόνομον δράσιν καί κίνησιν,... νά

λυτρωθῆ άπό τάς άλὺσσους τάς
ὁποίας ή Πολιτεία καταχρωμένη τήν
πολιτικήν της ἐξουσίαν ἐσφυρηλάτησε
δι’ αὑτόν, χωρίς ποτέ συγκατάθεσίν

του».
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. υσίνσ ἀπό τά ὁυτι , ἔχεις τήν ἔνι-ύ"0101/ μπαίνεις στῆ
πωση πώς περνᾶς μέσα ἀπό στρατόπεὸο, μέσα ἀπό κάποια ἀπαγορευμένη περιοχή. Κάγκελα ψηλά καί σιἰρματα κόὸουν τήν προσπέλσση 011g71/.01'15’;. ἀπό τό ὁρόμο, ἐκτάσεις. Οἱ ὁεξαμενές τοῦ Λά-

τση, χτίστῆκαν οἱ περισσότερες παράνομα γιά νά νομιμοποιηθοῦν
09,01590715’ 1771 κρατική συγκατάθεση τῆς Χούντας καί τοῦ K0901101/177. T1090 0 Λάτσης ὀιεκὸικεῑ καί τήν ἔκταση τοῦ Καλ 1171071015101). T0 Καλυκοποιειο εἶναι κυριολεκτικά ἕνα μπουρλότο στά
πλευρά τῆςπύλης, ὁίπλα ἀπό τίς δεξαμενές τῶν καυσίμων. Πρίν
τρεῖς ιιῆιες περίπου, 5711005 φωτιά. ”’.Ετρεξαι 71090065011715; για νά
προ). 06011/1 τό κακό καί τά καταφέρω. Θά εἰναι ὅμως οἱ Ἐλευσί-

1101 10 ἴὸιο τυχεοοί καί 1771 ἑπόμενη φορά;

ΕΛΕΥΣΙΝΑΞ

Μιά καταπατημένη πόλη εἶναι σήμερα 77 Ἐλευσίνα,
οἰκονομικά, κοινωνικά καί πολιτιστικα. Πολιορκημένη κυριολεκτικά ἀπό στεριά καί θάλασσα ἀπό 610μηχανίες καί μονοπώλια, συνεχίζει τή ζωή της ἀναπνέοντας τούς καπνούς ἀπό τίς καμινάὸες τῆς «Χαλυόουργικῆς» καί τῶν τσιμέντων «TITAN».
Τριάντα πέντε χιλιάὸες κάτοικοι λίγα χιλιόμετρα
ἔξω ἀπό τῆν Ἀθήνα συντηροῦν καί συντηροῦνται σέ
μιά ἀπανθρωπισμένη πόλῆ πού τά μονοπώλια, οἱ 610μήχανοι καί τό κράτος ὁιάλεξαν γιά ὄιομηχανικό κέντρο Ἕνα χῶρο ὁῆλαὸή γιά καταστροφή· ἕνα χῶρο
0107/ ὁποῑο 77 ποιότητα τῆς ζωῆς, τό περιόάλλον, 77
κοινωνική ζωή, 77 πολιτιστική 011/071111577. μετρᾶνε μηὀέν μπροστά στήν ουντριπτική καί καταθλιπτική παρουσία τοῦ κεφαλαίου πού κυνηγάει τήν αὔξηση τῆς
παραγωγῆς καί τό ὁλοένα μεγαλύτερο κέρὸος.
Ἀρόανίτες τῆς Ἀττικῆς οἱ κάτοικοι, χωρίς 600—
λευτῆ ἀπό τό 1924, στούς ὁποίους προστέθηκαν 71510,—
νάστες πρόσφυγες (1920--1960) ὑ πέ στ η σα ν τίς
ὄαρετές συνέπειες τῆς «ὅιομηχανικῆς ἐπανάστασης»
ἀπό τό 1965 καί μετά. Ἠταν τότε πού ἄρχισαν νά

ιιεταφέροῦν τίς ε’,γκαταστάσεις τους στήν Ἐλευσῖνα ὁ
Λατσης, ὁ Κουραμάνης, ὁ TITAN, 77 Ἐλαιουργική, ὁ
Ἀνὸρεάὸης κλπ. Οἱ ντόπιοι οἰκοπεὸοῦχοι, ἀφοῦ μοσχοπούλῆσαν τίς ἐκτάσεις τους στίς ὅιομηχανίες, ἔφυγαν ἀφήνοντας πίσω τους ἕνα ἀρκετά μεγάλο 6107177—
χανικό προλεταριάτο νά μεγαλώνει σ’ ἕνα ξερό καί
κυριολεκτικά ὄιασμένο χῶρο.
Τό 60915 τίιιημα αὐτῆς τῆς ἐπέλασης τῶν μονοπωλίων καί τῶν ὄιομηχανιων, ῆταν 77 καταπάτηση κάθε
ἔννοιας ἁνθρώπινης ζωῆς, καθώς καί 77 κοινωνική καί

πολιτιστική καθυστέρηση τοῦ τόπου. Αὐτά στήν καθημερινή ζωή τῆς πόλης, μεταφράζονται σέ συγκεκριη
μένα προόλήματα ,πού θάπαίξουν καθοριστικό ρόλο

Μιά πόλη
πολιορκημένη
ἀπό στεριά
καί θάλασσα

στίς ἑπικείμενες δημοτικές ἐκλογές. ”Από τήν ἄλλη, τά
προόλήματα αὐτά ἀποτέλεσαν καί συνεχίζουν νά
ἀποτελοῦν ὁιεκὸικητικούς στόχους τῆς πολιτικῆς τῶν
κομμάτων πού στά συγκεκριμένα πλαίσια ἐκφράζεται
ἀπό τούς ἐκπροσώπους τους στή τοπική αὐτοὸιοί-

κηση.
Τό φωτογραφικό ρεπορτάζ πού ὁημοσιεύουμε ἐπιχειρεῖ, στά πλαίσια ἑνός ὁὸοιπορικοῦ μέσα καί ἔξω
ἀπό τή πόλῆ, νά ἑπισημάνει αὐτά τά προὸλήματα πού
μεταόάλλουν τή ζωή στῆν Ἐλευσῖνα σέ καθημερινή,
κόλαση.
I

Ἐρηαιά καί καταπτωσῆ. Ὑποόάθμισῆ 7’7 καί ἀνιιπαρξία τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὁὸός Νικολαΐὸου, Κιιρισκή ἀπόγευμα. Κάποτε 0' αὐτό τό ὁρόμο
3/110101 77 κιριακατικῆ (Mop/51171011177 602.10 πρός στήν παραλία καί τό 0x511710..1/ ιιφοπάζαρο. Σήμερα καμιά γυναικα τῆς Ἐλευσίνας 05v/102.710
νά (διασχίσει τῆι 1ιχτα τό ὸοόμο τοῦτο. Γιατί σήμερα ιιιαι ὁ ὸρόμος πού ὁὸῆγεῐ στή «Γλυκειά Ζωή» 10 «Ξύλινο ”Αλογο» καί στά ἄλλα μπάρ καί

ποοι510 τῆς παρω 1’0:

«Ἑλαιονργική
ΑΕ»
καί
Κονραμανης,
Ἐλαιοιιργι-ῑα, χῆμικα ἐργοστασια, μ()λν(ῆιίνα
απόὄλῆτα πού μιτατρέπονν τό 2091111111710ταμο 05’ τέλμα. Ἡ (δυσοσμία εἶναι αννπόφορῆ
στῆν περιοχή 21' 0 2171011110; για τήν ὑγεία τῶν
κατοίκων ,ιιεγάλος Κι’ ὅμως. Πενῆντα μόνο
715190 ἀπό τά ὸυό αι’·τα ἓργοστασια, {:01’1115

1

,
’

ἄνθρωποι·
ὑπάρχουν ὁλόκληρες 0111101κίες.«Ή ρύπανσῆ 201' 17 111521111011 κανοῦν T17
ζωή μας κόλαση. Τό ξέρουμε πώς 211/011—
1/1-‘1’1011715, 710 τί 7/0 2011011715; Δέν 52710015 οὔτε
Ὠνασῆὸες,

οὔτε

Κονραμάνηὸες.,,», '0 ὑῆ-

μος ἕκανι 0171/0077 ἐναντίον τοῦ Κοιιραμάνη
καί ὅγῆκε ἀπόφασῆ 7/0 κλείσει. ”Ομως ὁ K00ραμάνης λειτουργιῖ 7101110....

, ,Δ
ὼ.
Μέσα 0' ἕνα ὁασος 0710' 1"}.11‘; 17 X
11119111217 201’1'1 «2092111070500» πίσσα. "E101 2.551 τό ιἰπωνργιῖο ὅιομΙῙχανίας καί ἔτσι 511901115
7110 (771}.0211659117111217 101771591011. Ἀλήθεια, 07115 71011713; 711911151101111
να 201101111 κατι για νά ἐιιποὸίσονν 01’1117 τήν (ὶ(ινι)οσιίι,· T0 01—
καίωμα 011711 01107111017 ἀνήκει καί στούς Ἐλῐνσιίἰονᾷ ”Ομως α’ ἕνα
κατ’ ἐξοχῆν χῶρο, ὅποι· 17 52115102115110” εἶναι ἑξόᾳθαλμῆ 201’ χει9071100117 2001171591110, (11’1112 Ιιιοιαζονν «11111171011095; 71021115151507.

Αἰγαί-(του) 0710 τῆν πλατεῖα Ἡρώων ΙΙολντεχνιιον, ὁποι· 110911 011701121111 τά ι’·κλογικα 21‘11190, στό 2511190 (δηλαδή 117; πώλης. ι”ιγιώιόντιιι τα

([;ι)ι·;,’(ὶρ(ι 11011 11971011111111’1011. τῶν τ(ιι,ι(ἑι’τ(ι)ι’ «TIT/1N». "E1111: τιτήνας 7107" 20111191051 τά πάντα.. Ἀκόμα 2111’ τήν [01091277 2111' (”ἰρχιιιυλογικῆ ἀξία
τῶν ι’·ριίπίων τῆς ἀρχαίας ’[ἰλενσίνας 7101’1 ι”χονν ι’·γκαταλι·ιι[()ι·ῖ χωρίς 2111110 17901115011, οὔτι 21211 σκίφης για ιἰξι(ι.τοιίμυ]. in? 2.5111917 πάντα. 117;
πώλης, σπίτια 1;.1211111}.51111157111. τ’] 2911111151111 πίσω ἀπό (πυρούς 02011711011011. Ὀ 11101111: αὑτός μοιιὶζιτ νιὶ 1‘1’111/1 71111111015111.11117:...

ΕΑΕΥΣΙΝΑε
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μπροστά
στίς δημοτικές
ἐκλογές
Τρεῖς συνδυασμοί πού ἐκφράζουν περισσότερους πολιτικούς χώρους διεκδικοῦν τήν διοίκηση τοῦ δήμου τῆς
Ἐλευσίνας στίς ἐκλογές τῆς 15ης Ὀκτωόρίου. Καί 6έ6αια τήν ἐμπλοκή τους στήν ,ἀναληψη τῆς εὐθύνης για
τήν ἐπίλυση τῶν προὸληματων πού ἀπασχολοῦν τήν
πόλη.
Ο Ὁ συνδυασμός «Ἐλευσινιακή Συνεργασία» τοῦ
ναυάρχου Χριστόφορου Κολυζέρα πού ὑποστηρίζεται
ἀπό τή Ν. Δ.
O '0 «Προοδευτικός Συνδυασμός» τοῦ σημερινοῦ δημάρχου Μιχ. Λεὸέντη. Τό 1975 ὑποστηρίχθηκε ἀπό ὅλα
τα κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης στα πλαίσια τῆς Δημοκρατικῆς Συνεργασίας, ἐνῶ σήμερα συγκεντρώνει μόνο
τήν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΕ.
Ο ‘O συνδυασμός «Λαϊκή Πρωτοὸουλία για τῆ σωτηρία
τῆς Ἐλευσίνας» τοῦ Θόδωρου Παγκάλου πού διεκδικεῐ
τό ἀξίωμα τοῦ δημάρχου για πρώτη φορά καί ὑποστηρί-

Τό λιμσῗνι κάλι·ψι“ σιγή ψ σιγά ὕλη τήν παλιά παραλία τῆς πύλης.
”Εχονν 44.-4044444444 50 περίπον μέτρα κοντα στό μωλο καί ὸίπλα ἀπό
τῆν ἀμτρικάνικη Γιτίση για 4442 χιιίρονται τῆ, γεμάτῆ πετριῖλαια καί
ἄλλα ἀπύῧλῆτιι τῶν φορτηγῶν πλοίων, θάλασσα οἱ ντόπιοι καί οἱ
τονρίστες. ”[ό λιμάνι, τῆς Ἷιλτνσῐνας εἱὸικιιῗεται στα ἓπικίνὸννα καί
ὄριὺμικιι ([ορτίτι παῖ’· 44.—44445444414444 α Πειραιάς. Οἱ παλιοί θυμοῦνται
πώς τά ὁίχτνα τονῑμάζινσν πσλιῖ· καίκαλό ψάρι, «Τωρα τά κεφαλόπονλα ποιῖ 44.-44334454444414. μνρίζιινν πετρίλαιο,..».

«’Ὰν (δε-’ν εἷχα ιιπγάλῆ ἀνάγκη, οὔτε 15 μέρες ὁέν θα ἄντεχα ἑὸιῦ
μέσα). Τά ναυπηγεῖα τῆς Ελειντίνας, περιουσία τοῦ Ἀν4459442434] καί
14/44 44.43444~ ικίι Τό τρων. ι(ικι μεταφέρει ὄωξίτις πού ὄρίσκον’ται στι670.,
4 45472.4Γινῶ 24441444244. E4544) 4’5γάζονν τό ψωμί T4444: σικα4'
"432.2434 4: και E414444.<;4/414]4444 από τη Μακεὸονία34444.«
νζ.
τι 444444444 £45444 2.444442. Δονλειίω πολλα χρόνια καί μια μιρα
εἶόα . πεταιτ, (δι-μένα σέ μπόγσ μ’ ἕνα σεντόνι, τά ροῡχα ἑνός,
ἔτ’νοι· ίργάτη που πίθων-...».
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ζεται ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, τήν ΕΔΗΚ, τό ΚΚΙΞέσ. καί τήν
ΕΔΑ.
Οἱ συνεντεύξεις πού ἀκολουθοῦν δείχνουν ὃχι μόνο

τήν ἀντίληψη τῶν τριῶν ὑποψηφίων για τά προθλήματα
τῆς Ἐλευσίνας καί τή τοπική αὑτοδιοίκηση, ἀλλα φανερώνουν ἐπίσης καί τό γενικότι-’ρο προεκλογικό κλίμα πού
ἀναπτύχθηκε.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ· οονλευτικές ἐκλογί-ςΞθης Νοέμὸρη 1977
N. Δ.;

3650 ψῆφοι

ΠΑΣΟΚ;

3500 ψῆφοι

KKE:

1800 ψῆφοι.

EAHK:
Συμμαχίας

1000 ψῆφοι
200 ψῆφοι

ΕΠ.;

600 ψῆφοι

ΧΡ. ΚΟΛΥΖΕΡΑΣ;

’Χαρακτηριστικά παραδείγματα ίδιαίτερσ θετικῆς δουλειάς
τοῦ

δημου μσς ἀποτελοῦνῑ
O 'O ἀγῶνας γιά τήν προστασία τοῦ περιθάλλοντος πού ἀρχισε πλέον νά φέρνει ἀποτέλεσματσ. ”Ηδη τό

Πρρνρςμμσ
TO ΟΠΟΙΟ

προθλέπεται

Ὑπουργεῖο Κοιν. Ὺπηρεσιῶν τοποθέτηοε μόνιμο σταθμό ἀντιρρυπάνσεως στό Δημαρχεῖο μας καί φορητό σταθμό πού κατά διαστήματα μετσφέρεται ἀπό θιομηχανία σέ θιομηχανία, ἀφοῦ γιά δύο

χρόνια ἀρνιόταν στό Δῆμο μσς νά λειτουργήσει σταθμό ἀντιρρυπάνσεως μέ έξοδά του.

Oi έπιδημιολογικές έρευνες πού ἀρχισσν καί θά συνεχιστοῦν α’
όλο τόν πληθυσμό καί τά μέτρα πού άρχισαν νά ἐπιθάλλοντσι στίς

νά ἔχει ἄριστα
ἀποτελέσματα...

θιομηχανίες για προμήθεια συστημάτων καθσρισμοῦ. Μέ τήν δική
μσς πίεση καί τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς, πιστεύουμε ὅτι σύντομα θά
γενικευθοῦν, γιστί αὑτό έπιθάλλει τό γενικότερο συμφέρον τῆς
πολιτείας, ἀλλά καί τῶν ’ίδιων τῶν 6ιομηχάνων.

EP: Ποιά εἶναι ὴ γνώμη σας γιά τῆ μέχρι σήμερα διοίκηση τοῦ
δῆμου ἀπό τόν δήμαρχο κ. Λεθέντη,’
An: Ὀ κ. Λεθέντης, ὅπως καί ό κάθε Δήμαρχός, ἀκολουθεῖ ένα
πρόγραμμα. Ἐάν τό πρόγραμμα αὑτό ἀποδειχθεῑ σωστό ἡ όχι, θά
τό κρίνει ὸ λαός διά τῆς ψήφου του.

Ἐπιθάλλεται σύντομα να ψηφιστεῑ τό νομοσχέδιο γιά τήν προστασία τοῦ περιθάλλοντος στό όποῑο πρέπει νά προθλέπονται σύστηρές κυρῶσεις γιά τούς παρσθάτες κσί νά γίνεται ἀδιάκοπος
ἐλεγχος στίς ρυπαίνουσες θιομηχανίες ἀπό άρμόόια έπιτροπή

οτήν όποίσ 6σσικές άρμοδιότητές πρέπει νά έχει ή Τοπική Αὑτοδιοίκηση.
O 'H καλή πορεία τοῦ ἀγώνα μσς γιά τήν ’ίδ ρ υ ση Ν οσο κο-

EP: Θέλετε νά μᾶς πεῖτε τήν ἀποψή σας γιά τό πρόβλημα τῆς ρύπσνσης τοῦ περιθάλοντος - πού ὅπως εἶναι γνωστό ἀπσσχολει· τῆν
Ζξὲηὲτκιζςὲᾲίὲὲευσίνσςῐ Tl θα κάνετε ἄν κερδίσετε τῆ ψῆφο τοῦ λαοῦ

μ ε ίο υ στήν περιοχή Ἐλευσίνσς ἀπό τόν σύνδεσμο Δήμων Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου τόν όποῖον ἰδρύσσμε γι“ αὑτό τό σκοπό,
καθώς καί για συντονισμό τοῦ άγῶνσ προστασίας τοῦ περιθάλλον-

τος.
A": 'H ρύπσνση τοῦ περιθάλλοντος στό χῶρο τῆς Ἐλευσίνας εἶναι .

τό μεγαλύτερο πρόθλημα πού ἀπσαχολεῖ σήμερα τήν πόλη καί
τούς κατοίκους της. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ρυπάνσεως καί τῆς

”Ηδη δισθέτουμε οἰκόπεδα 30 στρεμμάτων, ἀδεια σκοπιμότητος
καί κτιριολογικό πρόγραμμα, ἐνῶ σύντομα ἀνατίθενται οί μελέτες
σέ ένσ ἀπό τά 12 μελετητικά γραφεῖα πού έκδήλωσσν τό ένδισφέ-

ρον τους

στόν

οχετικό

δισγωνισμό.

Ὀ Σύνδεσμος διαθέτει

μολύνσεως τῆς περιοχῆς ὑπάρχει είδικό πρόγραμμα τό ὁποῖον, αν

40.000.000 δρχ. σέ προσφορές τῶν ἐργαζομένων καί τῶν οἰκονομι-

έκλεγῶ δήμαρχος, θά ἐφαρμόσω πλήρως καί προθλέπεται ότι θά
έχομεν ἀριστσ ἀποτελέσματα.

κῶν παραγόντων τῆς περιοχῆς, σί όποῑες πιστεύουμε ὅτι θά σύξη-

ΜΙΧ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ;

”Εγιναν πολλά

θοῦν ἀκόμη περισσότερο μόλις θεμελιωθεῑ τό Νοσοκομεῖο ’σέ μερικούς μῆνες.
Ο Ὀάγώνσςγιάτό κλείσιμο τῆς θάσης τοῦ θου στό-

λ ο υ σ τή ν ' E λε U σίν α καί τῶν πολυάριθμων κακόφημων κέντρων πού εἶχαν πλημμυρίσει τήν πόλη μσς. Μέ τήν κινητοποίηση
τοῦ λσοῦ τό 1975 ἐπικεφσλῆς τοῦ όποίου τέθηκε ή Δημοτική Ἀρχή, σέ συνεργασία μέ τίς μσζικές όργανώσεις τῆς πόλης έκλεισε
τελικά ή θάση τοῦ 6ου στόλου στῆν Ἐλευσίνσ καί εἶναι ή μόνη

καί
θά γίνουν

θάση στή χῶρο μσς πού διέκοψε τή λειτουργία της, ἐνῶ τά καμπαρέ περιορίστηκαν στό 1/4 τῶν άρχικῶν.
Αύτή μσς ή δραστηριότητσ προκάλεσε 6έ6αια τήν ἀντίδραση

ἀκόμα
περισσότερα.

τῆς Νομαρχίας μέ ἀποτέλεσμα νά διωχθεῖ ό Δήμαρχός τῆς πόλης
μέ ἀργία ένός μηνός, μέ τό δικαιολογητικό ὅτι ἐπέτρεψε νά μιλήσει ό Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ συμθουλίου καί νά παρελάσει τό

ΕΡ; Πῶς Βλέπετε τήν λειτουργία τῆς Τ.Α. στῆ χῶρο μσς σε σχέση

με’ τά προθλήματα που ἀντιμετωπίζει ἠ πόλη τῆς Ἐλευσῖνος,ΑΠ; Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ότι ή Τ.Α. στήχώρσ μσς ἐχει πολύ
περιορισμένες άρμοδιότητές καί τῆς λείπει ή διοικητική καί οἰκονομική αὑτοτέλεια. Ἀπ’ αὑτή τήν πλευρά oi δυνατότητες γιά

σωμστεῖο ἀγωνιστῶν Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως κατά τόν ἐορτσσμό
τῆς ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωθρίου 1977.

Ἠ δίωξη προκάλεσε ἀντίδραση τόσο στόν λαό τῆς Ἐλευσίνσς ό
όποῑος στήν συντριπτική του πλειψηφίσ τήν καταδίκσσε, ὅσα καί
πσνελλαδικά. Oi δῆμοι Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης καί δεκάδες ἀλλοι δῆμοι τῆς χώρας έξέφρσσεν τήν ἀλληλεγγύη τους

προώθηση ἠ ἐπίλυση τόσο τῶν μικρῶν, όσο καί τῶν μεγάλων προθλημάτων κάθε πόλης καί χωριοῦ εἶναι μικρές. ἸΞλάχιστσ περιθῶρια έχει ἀφήσει ή πολιτεία στήν σύτοδιοίκηση γιά να πάρει θέση

πρός τήν Δημοτική ἀρχή μσς διότι στό πρόσωπό της θεώρησον ὅτι
διῶκοντσν ή ἰ’δια ή Αὑτοδιοίκηση καί ή Ἐθνική μσς Ἀντίσταση καί
περιορίζοντσν ἀκόμη περισσότερο οἰ άρμοδιότητές τῆς Τοπικῆς

στα γενικότερα προθλήματα τῆς χώρας πού θεωροῦνται ἀπό τίς
Νομαρχίες «πολιτικά θέματα». Τέτοια προθλήματα εἶναι τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξσρτησίσς, τῆς Δημοκρατίσς, τῆς- Εἰρήνης, τῆς συμπαρα-

_
Αύτοδιοικήσης.
Πιστεύω τελικά ὅτι παρά τίς περιορισμένες άρμοδιότητές τῆς

Αύτοδιοικήσης στῆ χώρα μσς καί τά στενά πλαίσια μέσα στά όποῑσ

στσσης στούς Κυπρίους ἡ τούς ἀλλους καταπιεζόμενους λαούς,

κινεῖται, ὑπάρχουν περιθῶρια νά γίνουν άρκετά πράγματα φτάνει

τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τῶν πολιτικῶν προσφύγων, τῆς ἀνσγνώρισης,

νά ὑπάρχουν προοδευτικοί ἐκπρόσωποι πού ea ἀγαποῦν τό λσό

τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστσσης κλπ.

καί θά ψάχνουν νά θροῦν τρόπους γιά νά λύσουν τά προθλήματα

του.
Μέ τίς περιορισμένες άρμοδιότητές πού ἐχει ή τοπική Αύτοδιοί-

κηση στῆ χώρα μσς σέ συνδυασμό μέ τόν οἰκονομικό μσρσσμό ἀπό
τήν άφσίρεση τῶν πόρων της, πῶς μπορεῑ νά λύσει κανείς προ-

ΕΡ; Oi ἀντίπαλοί σας σάς κατηγοροῦν ὄτι ἔχετε συμθιθσστει· μέ
τίς 6ιομηχσνίες στό θέμα τῆς ρύπσνσης. Ποιά εἶναι τ’] δικῆ σας

θλήματα ἀπσχέτευσης, άντιπλημμυρικῶν έργων, σχολείων, κοινο-

απαντηση,·
χρήστων χώρων, ὑγειονομικῆς περίθσλψης ἠ προστασίας τοῦ
περιθάλλοντος πού εἶναι ἀπό τά θασικότερσ προθλήματα πού
ἀντιμετωπίζει ή Ἑλευσίνα, ἀλλά καί κάθε σχεδόν πόλη ή χωριό
στήν Ἐλλάδσ;
Παρ’ ὅλα αὑτά ἐμεῖς πιστεύουμε, κσί αὑτό τό ἀποδεικνύει ή
πείρα μσς τῶν τελευταίων 3 1/2 χρόνων, ὅτι ὑπάρχουν περιθῶρισ
καί κάτω ἀπό σύτές τίς συνθῆκες νά έπιτευχθοῦν θετικά γάποτελέ-

σμστα. Ἀπόδειξη,ή ἐπίλυση τῆς ὑδρευσης στήν Ἐλευσῖνα, τά
26.000 δένδρα πού φυτέψσμε, ή ἀσφαλτόστρωση δρόμων μήκους
20.000 μέτρων, ἡ ἐπέκταση καί ἀνσνέωση τοῦ ήλεκτροφωτισμοῦ,

AI'I: ”Οταν ἀνσλάθαμε τό 1975 ή ρύπσνση στῆν περιοχή μσς θρισκότσν, σέ ἀπαράδεκτσ ἀπό καθε ἀποψη. ἐπίπεδα. 'H κατασταση
χειροτέρευε μέρα μέ τήν μέρα, ἐπειδή συνεχῶς ξεφύτρωνσν καινούριες θιομηχσνίες δίπλσ στίς παλιές. Τό πρῶτο μέλημα μσς ῆτσν

νά μή χειροτερεύσει περισσότερο ή κατασταση, νά σταμστήσει ή
ἐπιδείνωση τοῦ κσκοῠ. ”Απ· σὺτή τήν άποψη μποροῦμε νά ποῦμε
ὅτι πετὺχσμε θετικά ἀποτελέσματα γιατί μέ τήν δική μσς πίεση καί

oi ἀπσλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων, τό πάρκο πού ἐτοιμά-

τή λαϊκή συμπσράστσση, ή κυθέρνηση ὑποχρεῶθηκε νά ἀπαγορεύσει τήν ἰ’δρυση νέων Βιομηχανιῶν στό Θριάσιο Πεδίο ή τήν
ἐπέκταση τῶν παλιῶν. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ ’ίδια μερικές φορές

ζουμε, τά ἀντιπλημμυρικά έργα πού ’ἀρχισαν καί συνεχίζονται κλπ.

παραθίασε τίς ἀποφάσεις καί ἐπέτρεψε τήν ἐπέκταση σέ ὑπάρ-
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χουσες θιομηχανίες, π.χ. Χαλυθουργικῆ, Τιτάν, Χάλυψ, Ἐλλην.
Χαλυθουργία, ἤ τήν ’ίδρυση νέων, π.χ. Ἐλαιούργική.
Ταυτόχρονσ συγκεντρώσαμε τίς προσπαθειές μσς 0110 τήν μια
πλευρά στό νά διαφωτίσουμε τό λαό για τούς τρομερούς κινδύ-

ρά, τόσο στό ἀγώνα προστασίας τοῦ περιθάλλοντος, ὅσα καί στὸν
ἀγῶνα για τήν ἐπίλυση τῶν αλλων προθλημάτων τῆς πολιτείσς;
EP: Ἀκόμα σάς κατηγοροῦν ὅτι κομματικοποιῆσστε τόν δῆμο.
Πόσο δι’κιο ἔχουν,

νους πού τόν ἀπειλοῡσσν καί 0110 τήν άλλη, στό v0 περιοριστεῑ

ὸσο 10 δυνατόν ἠ ρύπσνση μέ τῆν λῆψη δραστικῶν μέτρων. Στόν
τομέα τῆς διαφώτισης τοῦ λαοῦ μποροῦμε v0 ποῦμε ὅτι πετύχαμε
πολύ καλά ἀποτελέσματα γιατί ὅταν ἀνσλάθαμε τό 1975, 1000 0'1

συμπολίτες, ὅσο καί οί ἀρμόδιοι, ἀλλά καί 10 πανελλῆνιο ῆτσν
σχεδόν ἀπληροφόρητοι για το τρομερὸ κσκό πού συνέθσινε 0'
0010 10 χῶρο. Σήμερσ ἡ κατασταση εἶναι ἐντελῶς διαφορετική,
τόσο στῆν πὸλη μσς, ὅσα καί πσνελλαδικά. 'O Δῆμος μσς συγκρότησε πολυμελή ἐπιστημονική ἐπιτροπή ή ὁποία θοῆθησε σημαντικά στῆ συγκέντρωση στοιχείων, τόσο γιά 10 60000 ρύπσνσης,
ὸσο καί γιά τίς ἐπιπτώσεις στῆν ὑγεία τῶν κατοίκων.Ταυτόχρονσ
μέ πολυάριθμες ἀποφάσεις τοῦ Δημ. Συμθουλίου, συσκέψεις, ἐπισκέψεις στούς άρμοδίους ὑπουργούς καί ἀλλους κρατικούς 11000γοντες, πιέζσμε για ἀμεσα καί δραστικά μέτρα περιστολῆς τοῦ κσκοῡ. Γιά καλύτερο συντονισμό τῆς δουλειας 0' ὅλη τήν περιοχή
Ἐλευσίνσς συγκροτῆθηκε 0 Σύνδεσμος Δήμων Κοινοτῆτων Θριασίου Πεδίου 0 όποῖος καί 0' 0010 τόν τομέα πραγματοποίησε πολύ
θετικό ἐργο. Ἀποκορύφωμα τῆς δουλείας μσς στό πρὸθλημσ τῆς
προστασίας τοῦ περιθάλλοντος, ὑπῆρξε ή περσινή συγκέντωση
8000 περίπου· ὑπογραφῶν σέ σχετικὸ κείμενο 1100 ἀπευθυνόταν
στούς ἀρμόδιους καί τό ἐπιτυχημένο συλλαλητήριο τῆς 12ης
Ὀκτωθρίου 1977 στὸν κινΙφο ΕΛΕΥΣΙΣ για τό κλείσιμο τοῦ Κούραμάνη καί τήν λῆψη γενικῶς μέτρων προστασίας τοῦ περιθαλλοντος.
Παράλληλα μέ συνεντεὺξεις, διαμαρτυρίες καί ἀναφορά συνεχῶς
στή ρύπσνση σέ κάθε μσς ἐκδήλωση, προωθούσσμε τό πρὸθλημα,
ἐνῶ τό ῖδιο κάναμε καί στῆν 3η Συνδιάσκεψη τῆς ”Ενωσης Μεσογειακῶν Πόλεων στό Ρίμινι τῆς Ἰταλίας έφέτος τόν Ἱσύνιο.

ΑΠ; Δέν ξέρω τί ἀκριθῶς ἐννοοῦν μέ τήν λέξη κομματικοποίηση.
Γιατί ἐάν ἐννοοῦν ὅτι ἀπολύσαμε τὸ προσωπικό καί προσλαθαμε
κομματικοὺς φίλους, σας πληροφοροῦμε ὅτι ἀφ’ ὅτου ἀναλάθαμε
τήν 1.6.75. κανένας μόνιμος ὑπάλληλος δέν ἀπολύθηκε,ἀν καί ol
περισσότεροι εἶχαν ἀντίθετες πολιτικές πεποιθήσεις. ”Οσους
προσλάθσμε, τούς προσλάθαμε σέ όργανικές θέσεις κατόπιν δισγωνισμού μέ ἐπιτραπές πού ὅριζε ἡ Νομσρχίσ, ἡ όποία ως γνωστόν
δέν διάκειται καί τόσο φιλικά ἀπέναντί μσς. Ἀπὸ τό ἐργατοτεχνικό
προσωπικό απολύθηκαν τρεῖς ἐργαζόμενοι, όχι ὅμως γιά τα πολιτικά τους φρονήματα. ἀλλά για ἀνάρμοστη συμπεριφορά ἦ μειωμένη ἀπόδοση στῆν ἐργασία τους. ’”Οσους έργατοτεχνίτες προσλάθσμε, τούς προσλάθσμε σέ ἐγκεκριμένσ συνεργεῑσ μέ κριτήριο
τίς γνώσεις τους, τήν ἀπόδοση στήν ἐργασία, τήν ἐντιμότητα καί
ὅχι τά πολιτικά τους φρονήματα.

Ἐάν ὡρισμένοι ἀπ’ αύτούς εἶναι προοδευτικοί, ὅπως συμθαίνει
μέ μεγάλο μέρος τῶν ἐργαζομένων ’τῆς Ἐλευσίνας, δέν πιστεύουμε ὅτι θα ἐπρεπε v0 τούς ζητῆσουμε πρῶτα πιστοποιητικά
κοινωνικῶν φρονημάτων γιά τήν πρόσληψη, άφοῦ ὅλοιισῆμερσ ζητανε τήν κατάργηοη τῶν πιστοποιητικῶν κοινωνικῶν φρονημάτων
για ὅλους τούς ἐργαζόμενους.
Ἠ καλύτερη ὅμως ἀπόδοση τοῦ έργατοῦπαλληλικοῦ προσωπικοῦ τοῦ δήμου μσς, ἠ ἀμεση ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν δημοτῶν.
άνεξσρτῆτως πολιτικῶν φρονημάτων καί ἠ άλλαγή τῆς στάσης πολῶν συντηρητικῶν ἐργαζομένων πρὸς τήν δημοτική ἀρχή, όφείλεται κστά τήν γνώμη μσς στῆν θετική ἐργασία ποὺ γίνεται καί τα
’έργσ πού έχουν ἐκτελεστεῖ, παρά τίς παντοειδεῖς πιέσεις καί τά
ἐμπόδια πού προσπσθοῦν να θάλουν οί ἀντιδρσστικές δυνάμεις.

Ἐρχόμαστε τώρα στούς δυό ἀντίπαλους ἱυνδυσσμούς.
'O ἐνας μάς κατηγορεῖ ἀ π ό τ 0 « δ ε ξ ι 0 n 011 μέ ὅσα ἐχουμε
πεῖ καί έχουμε γράψει, ὅτι δηλ. ῆ Ἐλευσῖνα εἶναι ῆ ρυπσρότερη
πόλη τῆς Ἐλλάδας καί Ιίσως τοῦ κόσμου, τῆν δυσφημοῦμε καί γι’
αὑτό πολλοί δέν τολμοῦν να ποῦν ὅτι εἶναι Ἐλευσίνιοι. Λές καί

”Αλλο θετικό σημεῑο πιστεύουμε ὅτι ἀποτελεῖ τό γεγονός ότι 0
Δήμαρχός 6ρίσκεται καθημερινά.στό Δημαρχεῑο, δέχεται ,ὅλους
άνεξσίρετσ τούς πολίτες καί προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του μσζί μέ
ὅλη τή δημοτική ἀρχή γιά τήν γρηγορότερη καί καλύτε ρη ἐπίλυση
ὅλων τῶν μικρῶν καί μεγάλων λα’ίκών προθλημάτων.

μεῖς δημιουργοῦμε τήν ρύπσνση ῆ κρύθοντσς τῆν πραγματικότητσ
EP: Ξέρουμε ὅτι πῆρατε μέρος στῆν Συνδιάσκεψη τῆς ”Ενωσης
παύει v0 ὑπάρχει τὸ πρόθλημα καί λύνετσι 0110 μόνο του.
Μεσογειακῶν Πόλεων n00 έγινε 10v Ἰούνιο τοῦ ’78 στῆν Ἰταλία. Τι’
Ὀ ἀλλος ἀντίπαλός μσς μας κατηγορεῖ 0 πό τ 0 κ 0 ρ ι 0 τ εP 0 ” μέ ὑπερεπσναοτατική φρσσεολογία, λέγοντας ὅτι συμ- ’ σημαίνει σύτό για τό δῆμο Ἐλειισίνας,’
θιθσστήκαμε μέ τά μονοπώλισ γιατί μας ἐδωσσν χρήματα γιό voAn: 'A110 14-17 Ἰουνίου 197B συνῆλθε στό Ρίμινι τῆς Ἰταλίας ἡ
σοκομεῑο καί τά Αίσχύλισ. Ἐμεῑς πιστεύουμε ὅτι καλῶς παίρνουμε
3η Συνδιάσκεψη τῆς ”Ενωσης Μεσογεισκῶν πόλεων πού συζήτησε
τά χρηματα, τά ὸποῑα προέρχονται 0110 10 ίδρώτα τῶν ἐργαζομέτό πρόθλημσ τῆς ρύπσνσης τῆς Μεσογείου καί είδικά τήν ρύπσνση
νων τῆς πόλης, ἀφοῦ τά χρησιμοποιούμε γιά νά λύσουμε θασικές
τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ Πειρσια καί τῆς Ἐλευσίνσς.
ἀνάγκες τους. Αὑτό σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῑ να χαρακτηριὩς γνωστόν μέ όμόφωνη ἀπόφσση τοῦ Δημοτικοῦ μσς Συμθουστεῖ συμθιθσσμός, 0000 μάλιστα 0 ἀγῶνας για τῆν προστασία τοῦ
λίου πήραμε μέρος στῆν συνδιασκεψη μέ 10v πρόεδρο τοῦ Δ.
τιεριθάλλοντος, όχι μόνο δέν στσμάτησε ούτε λεπτό αὑτά 10 3 1/2
Συμθουλίου. Δόθηκε ή εύκσιρία v0 μιλῆσουμε στῆν Συνδιάσκεψη
χρόνια. ἀλλά συνεχίζεται καί διαρκῶς ἐντείνεται. ’”Οποιος ὑποστηκαί v0 άναφέρουμε τά συντριπτικά στοιχεῖα γιά τήν ρύπσνση τοῦ
ρίζει τέτοιες ἀπόψεις ἀγνοεῖ,τόσο τήν Ἑλληνική πραγματικότητσ,
πε ριθάλλοντος στῆ θάλασα καί τῆν ἀτμόσφσιρα τῆς Ἐλευσῖνος καί
ὅσα καί τήν Ἑλευσινιακή. Γιατί 0 ἀγῶνας γιά τήν προστασία 100
τίς ἐπιπτώσεις στήν ὑγεία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, πράγμα πού
περιθάλλοντος εἶναι σέ τελετσία ἀνάλυση ἀγῶνας κατά τῶν μονοδέν εἶχε γίνει ἀπό κσνένσν καί μάλιστα 0110 διεθνές θῆμα. Τα στοιπωλίων τά ὁποῖα ὑποστηρίζονται παντιοτρόπως ἀπὸ τόν κρατικό
χεῖα για τήν κατά 7 φορές μεγαλύτερη ρύπσνση ἀπό πλευράς τουμηχανισμό, ἀφοῦ 10 καθεστώς στῆν χώρα μσς εἶναι φιλιμονοπωλάχιστον σκόνης στῆν περιοχή μσς. σέ σύγκριση μέ τίς τιμές Πσγλιακό. Πῶς λοιπόν 0 δήμος τῆς Ἐλευσίνας μέ τίς περιορισμένες
κόσμιας Ὀργάνωσης Ὑγείας, ή αὑξημένη θνησιμότητσ καί νοσηάρμοδιότητές πού ἐχει ή Αύτοδιοίκηση στῆ χώρα μσς μπορεῑ νά
ρότητα τῶν κατοίκων κατά 50% σέ σύγκριση μέ τῶν Ἀθηνῶν καί 0
ἐπιθάλλει λύσεις 010 μεγαλύτερσ μονοπώλια τῆς χώρας; Εἶναι σάν
διπλασιασμὸς τῶν τερστόμορφων θρεφῶν στήν Ἑλευσίνσ K010 10
νά ζητανε στό δῆμο μσς v0 ἀλλάξει τήν φύση τοῦ καθεστῶτος
15A3010'1010 χρόνια, σέ συνδυασμό μέ τά ἀλλα στοιχεῖα πού 0V0—
στήν Ἑλλάδα, πού οῡτε άρμοδιότητές ξέχει γι’ αὑτό τὸ σκοπό,
φέραμε, προκάλεσαν συγκλονιστική ἐντύπωση στούς συνέδρους.
οὔτε καί δυνατότητες. Πιστεύουμε ὅτι ῆ μσκρόχρονη ἀπουσία τῶν
Ἠ διεθνοποίηση τοῦ θέμστος πού πετύχαμε μέ τήν παρουσία καί
ἀντιπάλων μσς ἀπό τά Ἐλευσινιακα πράγματα, δικαιολογεῖ τήν
τήν όμιλίσ τῆς ἀντιπροσωπίσς μσς στό Ρίμινι, πιστεύουμε ὅτι διευὑποστῆριξη τέτοιων ἐξωπραγμστικῶν θέσεων. Ὲκτὸς κι’ 0v γίνονκόλυνε καί θά διευκολύνει τόν ἀγῶνα για τήν προστασία τοῦ περιται μόνο για λόγους ἐντυπωσισσμοῦ.
θάλλοντος τῆς περιοχῆς Ἐλευσίνας.
Τό θέμα ὅμως τῆς ,προστασίας τοῦ περιθάλλοντος δέν προωθεῖEP: Εἶναι γνωστό ὅτι τ’] Ἐλευσῖνα εἶναι κυρίως μια πόλη 1100 ἐχει
ται μέ λόγια, ἀλλά μέ συστηματική καί μεθοδική δούλεια, τόσο τῆς
πολλούς 6ιομηχσνικούς έργάτες. Ποιές εἶναι oi σχέσεις τῆς δημοαὑτοδιοίκησης, ὅσο καί τῶν μσζικῶν ὸργανώσεων σέ στενή συνερτικῆς Ἀρχῆς μέ αὐτούς, σέ σχέση καί μέ τά καθημερινά τους προγασία μέ τόν λσῑκὸ παράγοντα. 'H ἀγωνιστικότητσ τοῦ λαοῦ θα
6λῆμστα,’
ἀνεθαίνει, ὅσο θά διαφωτίζεται σωστότερα καί θά θλέπει προοπτικές ἐπιτυχίας μέ τή σωστῆ ὸργάνωση τοῦ ἀγώνα 0' αὑτόν τόν τοAl'l: 'H Ἐλευσῖνα ἀποτελεῖται κατά συντριπτική πλειοψηφίσ ἀπό
μέα. Ἐμεῑς πιστεύουμε ὅτι σωστα ἐχουμε ἐνεργήσει καί δεῖγμα
έργαζόμενους στίς πολυάριθμες θιομηχσνίες τῆς περιοχῆς, στίς
αὑτοῦ εἶναι ή συμπαραστσση 010v ἀγώνα μσς 0110 τίς μσζικές 00όποῖες ἐπίσης ἐργάζονται χιλιάδες έργάτες ἀπό τήν Ἀθήνα καί
γανώοεις καί τήν συντριπτική ι-ιλειψηφία 100 λαοῦ τῆς Ἐλευσίνσς
τόν Πειρσιά. Οί σχέσεις μσς μσζί τους εἶναι σχέσεις αρμονικῆς
καί τῆς περιοχῆς.
συνεργασίσς γιά ὅλα 10 μικρά καί μεγάλα προθλήματα. 'H ΔημοΓεννάται ὅμως τό ἐρώτημσ; Οἱ ἀντίπαλοί μσς, oi ὸποῑοι καυχῶνται ὸτι εἶναι γέννημα καί θρέμμα τῆς ”Ελευσίνας, τί ἐκσνσν,»»ὅλα
αὑτά τά χρόνια για v0 προληφθεῖ ῆ v0 περιοριστεῖ τό κσκό τῆς
ρύπσνσης; Ποῦ θρίσκοντσν ὅλα αὑτά 10 x00v10 1100 ἐμεῖς κανσμε
τούς ἀγῶνες γιά τό περιθάλλον; Ποιά εἶναι ή δικῆ τους συνεισφο22

τική Ἀρχή τῆς πόλης ὑπῆρξε όλσ σύτά τά χρόνια ἀταλάντευτος
συμπαραστάτης σέ ὅλους τούς ἐργατικούς ἀγῶνες. Μαζί μέ τό ἐργστικό κέντρο καί τά σωματεῖσ του. καθώς καί τίς ἀλλες μσζικές
όργσνώσεις, πραγματοποιήσαμε τούς ἀγῶνες για τήν ἀπομάκρυνση τοῦ 6ου στόλου, τό συλλαλητήριο καί τῆ συλλογή τῶν

8000 ὑπογραφῶν γιά τῆν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπό τῆν
ρύπσνση, ἀπὸ τήν ὸποίσ κινδυνεύουν πολύ περισσότερο 01 έργαζόμενοι στίς θιομηχσνίες καί μσζί πήραμε τήν άπόφσση v0 χτίσουμε μόνοι μσς 10 v000K00510, ὅταν πειστῆκσμε ὅτι στῆν πρώτη

φάση τουλαχιστο, δέν θα μᾶς 601100005 11 πολιτεία. 0'1 ἐργαζόμενοι ἔχουν ἀπόφασίσει ὅλοι v0 δώσουν ἀπό ἕνα ῆμερομίσθιο για 10
νοσοκομεῖο, Γενικά ή διαθεση συνεργασίσς σύξάνετσι συνεχῶς,
διότι 0'1 ἐργαζόμενοι τῆς Ἐλευσίνσς πείστηκαν ὅτι 1'1 1100005011K11
δημοτική ἀρχή ἐξυπηρετεῖ 6001K0 10 01K0 1009 συμφέροντα καί
ἐργάζεται είλικρινά για 111v ἐπίλυση τῶν μικρῶν καί τῶν μεγάλων
προθλημάτων τους πού εἶναι προθλήματα ὅλης τῆς πολιτείας.

ΘΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΓΚΑ·ΔΟΣ;

δῆμου. Ἐμεῑς νομίζουμε ὅτι χρειαζεται μιά πολιτική ἀπάντηση. Τό

κράτος καί τά μόνοπῶλισ, ἀλλά K1' 0 διεθνής κσπιταλισμὸς elo11001100v K005 χρόνο ὑπέρογκα κέρδη ἀπό τῆ λειτουργία τῶν ἐπι-

χειρήσεων ποῦ θρίσκονται στῆν πόλη μσς. Ἐμεῑς ζητοῦμε νά ἀποσπάσόυμε ἀπλῶς ένσ ἀσήμαντα ποσοστό αὑτῶν τῶν κερδῶν για v0
προστατέψόυμε τήν ζωή καί τήν ὑγεία τῶν ἐργαζομένων καί τῶν

οίκογενειῶν τους. Αύτό εἶναι δύσκολο 6έ6αια, ἀλλα εἶναι κατορθωτό μέσσ στά σημερινά θεσμικά πλαίσια. 0v γίνει 11 κστάλληλη
λαϊκή κινητοποίηση. Ἐμεῑς κστσγγέλουμε τό δήμαρχο. γιατί μπῆκε
σέ μιά διαδικασία συναλλαγῆς καί άνάπτυξης σχέσεων, «καλῆς γειτονίας» μέ τά μόνοπώλια γιά v0 1009 01100110051 01K0011000 πού
χρησιμοποιόῦσε για τῆν κομματική του πρόθολῆ. Παράλληλα κομματ ικοπόιῶντσς στό ”έπσρκο τό δῆμο, διάσπασε τό λα’ίκό κίνημα κι’
όδήγησε τήν πλειοψηφίσ τῶν ’Ξλευσίνιων στῆν ἀδράνεια καί τήν

ἀδιαφορία. "E101 δημιουργήθηκε 0 φαῦλος κύκλος, πού όδήγησε
0' έναν ἀνύπαρκτό ἀπόλογισμό στό ζήτημα τῆς ρύπσνσης.όχιγιστί
δέν ὑπάρχουν ἐπιτυχίες, ἀλλά γιατί δέν ὑπάρχει κάν ἀπόπειρα
σύγκρουσης K01 05 010 5v10x00n 1119 παρουσίας τῶν μονοπωλίων
στό χῶρο, πού με συνένοχο τό δῆμο ἐμφανίζονται σαν φιλάνθρων
ποι καί μαικῆνες, χρημστόδοτῶντας τά Αίσχύλια, τό νοσοκομεῑο
για τά θύματα τῆς ρύπσνσης 1100 01 Ιίδιοι προκαλοῦν κ.ο.κ. ”Οδῆ-

Ἐμπρός

γησε ἀκόμα στό παράδοξο φαινόμενο ἐνσς κόμμουνιστής δήμαρ-

για τῆ
δημοκρατική

χος καί μιά ἀποκλειστικά κομμσυνιατική πλειοψηφίσ να ὑφίσταται
0010010111 K01 ουνεπή κριτική «ἀπό τά ἀριστερά» ἀπὸ μιά συντηρητικῆ κεντροδεξια μειοψηφία.
Ἀλλά 1'1 κομματικοποίηση καί τό ξέκομμα 0110 111 60011 όδήγησε
τό δῆμο σέ μια γενικὸτερη ἀνικσνότητα v0 λύσει ἀλλα προθλήματσ, ἐκτός ἀπό τά ἐντελῶς ρουτινιαρικα, πλσκόστρωση όδοποιία
κλπ. K01 10 «ἐργα» ὅμως αὑτά, ὅπως θα ἀπόδείξουμε στῆν πρόεκλόγική μσς δούλεια, ἐγινσν μ’ ’ένα πλῆθος ἀτασθαλίες, 00001050159 K01 ὑπέρογκο κόστος.
EP: Γιατί δέν ένιύθηκαν όλες 01' δημοκρατικές δυνάμεις γύρω

αὑτοδιαχείριση
τῶν
δημοτικῶν
προθλημάτων

ἀπό Eva κοινό ψηφοδέλτιο,’

ΕΡ; Εἶσαι γενικότερα γνωστὸς σάν ἕνας διανοούμενος καί σάν
πσλιό στέλεχος τῆς Ἀριστερᾱς. Τί νόημα ἕχει η ύποψηφιότητα σου
στῆν Ἐλευσῖνα·
A": 'H Ἐλευσῖνα εἶναι πολύ κοντα στῆν Ἀθήνσ κι’ ή τελευταία,
ἀσκεῖ έναν πνευματικό ίμπερισλισμό πάνω 0' ὅλη τήν ὑπόλοιπη
Ἐλλάδα. Εἶμαι Ἐλευσίνιος, ὅχι μόνο γιατί ἐκεῖ ἐζησσ τήν πσιδική
μου ἠλικία καί τῆν ἐφηθείσ - πού δημιουργοῦν ἐντονες σχέσεις μέ
τούς ἀνθρώπους καί ἐπομένως μέ 101/10110 — ἀλλά καί γιατί δέν
έπαψσ ποτέ v0 01000vo001 Ἐλευσίνιος καί νά μέ ἀπσσχολούν 10
προθλήματα πού συσσωρεύοντσ μέ τόν καιρὸ. "E101. 010v γύρισα
ἀπὸ τῆ 00K010 550010 000 στό έξωτερικό μετά τήν έφτσετία, ἐκεῖ
θέλησα v0 ἐγκατασταθῶ. Τώρσ, 0v ἐννοεῖς πῶς γίνεται v0 περάσει
κανείς ἀπὸ 10 Πανεπιστήμιο σέ μιά Δημσρχίσ, αὑτό παρόυσιάζει
κάπόιο γενικὸτερο ἐνδιαφέρόν. Τόύς κσθηγητές Πανεπιστημίου
τούς ἐχουμε συνηθίσει στήν Ἐλλάδα θόυλευτές καί, 0v εἶναι 00νατόν, ”Επικρατείσς, δηλαδή π o λ υ τ ε λ ε ία ς . Ὑπάρχει μια
περιφρόνηση πρὸς τήν τοπική αύτοδιοίκηση πού θεωρεῖται δευτερεύουσσ διαδικασία ἀνάδειξης πολιτικῶν ἐκπροσώπων. Συμθαίνει

νά μήν εἶμσι τέτοιου ε’ίδους πανεπιστημιακός. Δέν μ’ ένδιαφέρει
δηλαδή 11 K010K111011 ἐνὸς δεύτερου πολιτικοῦ θώκου, μιᾶςάκόμη
ἐκχώρησης λόγου, ’ίσως νά μῆ μ’ ένδιαφέρει οὔτε ῆ κατάληψη τοῦ
πρώτου, τοῦ ἐπαγγελματικοῦ. ἀλλά ἡ ούσία, δηλαδή 1‘1 δυνατότητα
σύνδεσης θεωρίας καί πράξης πού παρέχει 11 10111K11 00100101K11011
K01 δέν παρέχει ὴ θόυλή. 'H θουλή ἐξελίσσεται καί στῆν Ἐλλάδα
σέ χῶρο, ὅπου, 0v 550105051 κανείς τά μεγάλα πολιτικά ζητήματα
πού συζητοῡντσι 0v00500 01009 ἀρχηγόύς κομμάτων, γίνεται
άπλῶς μιά καταγραφή ἀποφάσεων πού έχόυν πάρει όί κομματικοί
μηχανισμοί. Oi δῆμοι, ἀντίθετα, θά ἐξελιχθοῡν ἀναπόφευκτσ σέ
χῶρο λύσης όύσισστικῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν πρόθλημάτων,
ὅπως εἶναι 1'1 προστασία τοῦ περιθαλλόντος μέ τήν ἐξωεργόστσσιακή πάλη ἐναντια στά μονοπώλια, ή ὸργάνωση K1' ἀπελευθέρωση
τοῦ χώρου, 11 δημιουργία καί 11 κατεύθυνση τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς.
Εὀςα ἀποκτήσει στό Παρίσι μιαν είδίκευση στα θέματα 11501050510K119 έκθιομηχάνισης σέ σχέση μέ τήν ἐξέλιξη τῆς πόλης. Νά
μπορέσω νά λειτουργήσω δίπλα 0' ένσ λα’ίκὸ κίνημα παρέχοντας
θεωρητικά ἐργαλεῖα για τήν πραγματοποίηση συγκεκριμένων 010χων, πού θα ὑλοποιηθοῦν, εἶναι νομίζω, μιά μεγάλη ίκσνοποίηαη.
Ἰδιαίτερσ 0v 00111 11 000011101011110 ἀλλάξει τήν ὅψη τῆς 10101150119 πατρίδας μου, μιάς πόλης τόσο τσλσιπωρημένης καί ἀδικημένης.
ΕΡ; Εἶναι δυνατή ἠ λύση τοῦ προθλήματος τῆς θιομηχσνικῆς
ρύπσνσης n00 μοιάζει v0 ξεπερναει τίς διαστάσεις ἐνός μόνο 011-

IJOU.‘
Al‘l: A0111 εἶναι ή ἐπιχειρημστολόγίσ τοῦ ἀντιπάλου ὑποψηφίου
K. A565v111. A551 ὅτιτό πρόθλημσ ξεπερνόῦσε τίς δυνατότητες τοῦ

An: Νομίζω ὅτι 0' ἐνα θσθμό, ἐχω ῆδη ἀπαντήσει. 'H 5v011110
πρέπει νά στηρίζεται σε ἀρχές καί νά ’χει πολιτικό περιεχόμενα.
Για 009 1009 σοσιαλιστές καί τούς ἀλλους δημοκράτες τῆς «Λαίκῆς Πρωτοθουλίας» ῆτσν ἀπαραίτητη ή δημόσια αὑτοκριτική τοῦ
Δημάρχόυ καί τῆς σημερινῆς πλειοψηφίσς καί 11 ἀνάληψη 0109 σει009 ὑποχρεώσεων γιά τό μέλλον. Δέν ε’ίχσμε καμιά διαθεση v0 K0vou05 μιάν ἐνότητα κομματικῶν σφραγίδων για v0 ξεγελάσουμε
ἀκόμα μιά φορά τούς έργάτες καί τόν λαό τῆς Ἐλευσίνσς γενικὸτερα. Ἀλλά τό πρόθλημσ δέν προλάθαμε κάν v0 10 0500005. T0
KKE 0110110005 σάν 60011 γιά καθε συζῆτηση τῆ διστήρηση τοῦ σημερινοῦ δημάρχου ώς «καταξιωμένου», 00v νά ἐπρόκειτο νά ἐκλέξουμε Πάπσ. Ἀδισφοροῡσε γιά τό συσχετισμό δυνάμεων πού εἶχε
προκύψει ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 1977. Πιστεύω προσωπικα πῶς ὸ
Δήμαρχός καί 01 K000011K01 100 φίλοι ἐχουν «καθαλήσει τὸ καλα01» K1' ὅτι 0 λαός 00 1009 δώσει ένσ σκληρό μάθημα, ὑπόστηρίζοντσς τήν 110001100510 009 νά δείξουμε ένσ νέο δικὸ μσς πρόσωπο,
τῆς δημοκρατικῆς αύτοδιαχείρισης.
ΕΡ; T1' σημαίνει 0010 n10 συγκεκριμένα,’
ρ
ΑΠ; Μέχρι τώρα μέ σπάνιες έξσιρὲσεις.όπως ,εἶναι ό Μπέης στόῦ
Ζωγράφου ῆ 0 Καρέλλης στό ”Ηράκλειό, oi δῆμοι λειτουργοῦσαν
σάν κάθετός 15 ρσρχικός θεσμός πού ἀπλῶς ζητοῦσαν ἀπό τό K00109 010 n10 δίκσιη ἐκχῶρηση ἀρμόδιοτήτων. Ἐμεῑς χωρίς να παραγνωρίζουμε τήν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας μιας νέας σχέσης ἀνάμεσα στό κράτος καί τήν τοπική αύτοδιοίκηση, νομίζουμε ότι 11
ἀναγέννηση τῶν δήμων πρέπει ν’ ἀρχίαει 0110 111 60011. 01 δῆμοι
πρέπει νά γίνουν τό πλαίσιο τῆς δημοκρατικῆς αύτοδιαχείρισης
τῶν δημοτικῶν πρόθληματων. Αὑτή 111 στιγμή μέ 60011 τήν 1100γραμματική μσς διακῆρυξη, συνοικιακές ἐπιτραπές πού στήνόυμε
0’ ὅλη τήν Ἐλευσίνα καί πού ἀποτελοῦνται ἀπό δημότες πού ol
πλειοψηφίες 1009 δέν εἶχαν μέχρι τώρα ἀσχόληθεῖ ποτέ μέ τήν
πολιτική, ἐπεξεργαζόνται λεπτομερεισκά τό πρόγραμμα πού θα
προτείνουμε. Οί ἐπιτραπές 00159 00 015000v000v ἀμέσως μετά τίς
ἐκλογές, γιά v0 περιλάθουν τούς σημερινόύς μσς ἀντιπάλους K1' 11
γενικῆ τους συνέλευση θ’ ἀποτελεῖ, στό πλευρὸ τοῦ δημοτικοῦ
συμθόύλιόυ μιά όὺσισστική ἐκφρσση λα’ίκῆς ἐξουσίας.
EP: “Αλήθεισ,τί πιθανότητες έπιτυχίσς θλέπεις για 10 συνδυασμό
000;
An: N0 σάς πῶ. Ὀ K. Δήμαρχός 015K01K5'165% στὸν πρῶτο γὺρό.

'0 055109 ὑπόψῆφιός ναύαρχος Κολιζέρσς ἀρκεῖται σ“ ένσ 55%. Θά
πρέπει λοιπόν ν’ ἀρκεοτῶ, 0v ἐχόυν δίκιο, 0' ἐνα ποσοστό ἀρνητικό, ὑπό τό μηδέν. Γι’ 0010 ἀδιαφορῶ γιά τίς προθλέψεις. Μοῦ 00κεῖ τό γεγονός ὅτι 0510 0110 00111 τήν προεκλογική ἐκατρατεία,
χάρη στῆ δραστηριότητσ τῶν ἀνθρώπων πού κινοῦνται μέ 60011 τίς
ίδέες μσς, χάρη 0' 0,11 γράφουμε καί σ“ ὅ,τι λέμε, 1‘1 Ἐλευσίνα θά
ἐχει ἀλλάξει, νομίζω, ριζικά πολιτική φυσιογνωμίσ.
I
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ΘΑΡΡΟΥΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ;

τοῦ κρατικοῦ
ένδιαφέρόντος
καί τῆς
ἐκλογικῆς
διαμάχης

Τοῦ Θανου Φουργιώτη

περιοχῶι· 5101 πού τά Θαρρούνια έγιναν ἕνα σημαντικό Κλεφτοχώρι πού τό
21 ἐξελίχτηκε σέ 6ασικό πυρῆνα τῆς
Ἐπαναστασης καί «στρατηγικά» στόχο
για τούς Τούρκους ἀξιωματούχους. Ἀργότερα, ὅταν ἡ Ἑλλάδα απελευθερώθηκε
ὡς τήν Θεσσαλία, πολλοί φυγάδες ἀπό
τά μή απελευθερωμένα ἀκόμα μέρη τῆς
χώρας κατέφευγαν οτήν Εύὸοια. Ἕνας
σημαντικός ἀριθμός ἀπ’ αὐτούς κατοίκησε στα Θαρρούνια.
ΑΥΤΗ ἡ συνεχής ἐναλλαγή πληθυσμοῦ, συντέλεσε στό νά μήν ὑπάρχει κανένας κάτοικος στό χωριό πού νά ἀνήκει
σέ κάποιο ἀπ’ τά νοικοκυριά τῶν κατοίκων τῆς Κακῆς Πέτρας. Ἀντίθετα πολ”#4612371:
.’Ὕιὲσῶκ:1
“4511.102wa

λοί κάτοικοι έχουν τίς ρίζες τους στῆ
Θεσσαλία.
.~

Χαρτ-ῆς τῆς E00010:- με’ 11on σῆιιιτώνιται ἠ θέση τοι [ιυριοῐι.

Ο ΜΑΡΑΣΜΟΣ
T0 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ τῆς παρακμῆς των ἑλληνικων χωριῶν εἶναι πιά
ΣΗΜΕΡΑ τα Θαρρούνια εἶναι ἕνα
χωριό πού πεθαίνει. Μέσες ἡλικίες σχεδόν δέν ὑπάρχουν στό χωριό. Οἱ νέοι
ἀποτελοῦν ἀσήμαντη κατηγορία. Ἀπό τό
1958 μέχρι τό 1978 έχουν ἐγγραφεῖ στό
«6ι6λίο Πληθυσμοῦ» τοῦ χωριοὺ 838
νός ὅτι κανείς ὁέν ἔχει ἐνὸιαφερθεῑ για τήν τύχη χωριῶν σάν τά Θαρ- κατοικοι. Σήμερσ ό ἀριθμός τῶν κατοίκων δέν ξεπερνάει τούς 350. Ὑπάρχει
ρούνια. Τό κράτος φαίνεται ὅτι τά ἔχει ἥὸη καί οὐσιαστικα διαγρά- δηλαδή μιά μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν καψει ἀπ’ τό χάρτη τῆς Ἑλλάὸος. Σέ λίγες μέρες γίνονται δημοτικές τοίκων πού εἶναι γραμμένοι στό «6ι6λίο
ἐκλογές. Οἱ ὁῆμοι αλλάζουν, ὁ καιρός περνάει καί τά χωριά ἐξακο- πληθυσμοῡ» πού φθάνει τό 58%. ”Ολα
τα δημογραφικα στοιχεῖα τοῦ χωριοῦ
λουθοῦν ν’ ἀφανίζονται.
(οἰκογενειακές μερίδες. γάμοι, θάνατοι,
ΣΥΜΦΩΝΑ με τήν παρὰὁοοὴ τό χωοι κοιΝΩΝικεΣ, (11.1.11 και οι πολι- γεννήσεις) όδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι
ριό χτίστηκε τό 1650 0' ἐνα σημεῖο λίγο τικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆςῇ εἶχαν σάν ’ ἡ πτωτική τάση θα συνεχιστεῖ, στό 6αθμό
ψηλότερο ἀπ’ τό σημεῖο στό όποῖο ὅρι’ἀποτέλεσμα νά γνωρισουν τ’(2 Θαρρούπού οἱ οἰκονομικοί ὅροι ’παραμένουν οἱ
σκεται σήμερα.
Ὀνομαζόταν τότε
ἴδιοι.
νια 1110 σημαντική αὑξηση πληθυσμοῦ
«ΚΑΚΗ ΠΕΤΡΑ» κι” ἦταν ένα μεγαλο
ΚΑΘΕ οἱκογένεια 0' ένα χωριό έχει τή
(τό χωριό ἐφτασε τούς 2.000 κατοίκους).
καί πλούσιο χωριό μέ 400 περίπου οἰκοΜέσα οτίς.γενικα τουλαχιστονγνωστές, δική της οἰκογενειακή μερίδα ὅπου περιγένειες. “Ο πρῶτος Ἐνετοτουρκικός πόλαμ6ανεται ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς 01’.συνθῆκες κάτω ἀπ’ τίς 071015; ζοῦσαν
I500; στα 1666 οῆμακε τήν 01.011131001κογέγειας. H οἰκογενειακή αὑτή μερίδα
στῆν Τουρκοκρατοὺμενη τότε χώρα οῖ
τική καταστροφή της «Κακῆς Πέτρας»
ύπόδουλοι ”Ελληιές, ὅσοι ἀπό τούς κα«ἀνοίγεται » α’ ένα εἰδικό 6ι6λίο, τό
καί τῆ δημιουργία 101 σημεοιιου χωτοίκους κηνυγοιίιταν απο τοιίς T0110«ὅιὸλίο Οἰκογενειακῶν μερίδων», μόλις
ριοῦ. Μέ τήν καταστροφή τ’] «Κακη Πέκοις τῆς πεοιοχῆς έὸοισκαι καταφῗύιιο
δημιουςηιηθι-ῖ Ιιιιά καινούρια οἰκογένεια.
τρα» προσὸλήθηκε (ἰπο πανῶλη καί, οι
στα Θαοοοίνια, αφου το χωοιό ήταν
Στα Θαρρούνια ἀπό τό 1958 μέχρι σήμεπιό πολλοί κατοικοι ἐγκατέλειψαν τήν κτισιιένο σέ μια περιοχή αποοσιτη γιά
ρα, ’έχουν «άνοιχτεῖ» συνολικά 247 τέΕὕὸοια. ”Οσοι ἐμειναν κατέφυγαν στό ὁποιαδήποτε πολεμική ἐπιχείρηιη]’απ“ τῆ
τοιες μερίδες. Ἀπ’ αὐτές τίς οῖκογένειες
μερια τοῦ Τοιίρκου πασα. Of οἰκονομιὑψόμετρο τῶν 439 μ. ὅπου μέχρι τοτε 51'—
παραμένουν σήμερα στό χωριό μόνο oi"
κοί καί κοινιιινικοί ὅροι τῆς ἐποχῆς εῦχανε κονάκια για τα ζῶα τους. Ἐκεῖ
149. Ἕνα ποσοστό δηλαδή 40% οἰκογενοοῦσαν τήν ανάπτνξη τῶν ὀρεινῶν
στήθηκαν τά Θαρρούνια.
νειῶν ἐχει ἐγκαταλείψει τό χωριό.

συνηθισμένο. Τά ΘΑΡΡΟΥΝΙΑ στήν Εὔὸοια εἰναι ἕνα ἀκόμα χωριό
πού πεθαινει.. Οἱ λιγοστοι κάτοικοι τοῦ χωριοὺ, που ειναι κυριως
γέροι, σόήνουν σιγά-σιγά ,ιιαζί μέ τό χωριό τους. Μέσα ἀπό τά λόγια
τους ὁιακρίνσυμε μιά μοιρολατρική σχεὸόν αποὸοχή τῆς καταστροφῆς τοῦ τόπο v τσνς. Ἡ αποὸοχή αὐτή ὀφείλεται κατά πολύ στό γεγο-
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ΓΑΜΟΙ στα Θαρρούνια μπορεῑ νά γίνονται, ἀλλά ὅπως λιῗῖει ένας γέρος ἀγρό-

της; «Γαμος στα Θαρρούνια σημαίνει.
χωριάτικο γλέντι καί μετά φυγή. ”Ολοι
φεύγουν. Οἱ νέοι ἔρχονται κάνουν τό
γλεντακι τους έδῶ καί μετά 09000:
Ἀθήνα, Ἀλιὸέρι, Βάθειά, Βασιλικό».
. Στό χωριό ”έχουν γίνει μέσα σέ δέκα
χρόνια (1966 - 1978) 88 γάμοι.
Ἀπό τά 88 αὑτά ζευγάρια σήμερα μένουν >στό χωριό μόνο 5. K065 χρόνο ό
ἀριθμός τῶν νέων ζευγαριῶν ιιειώνεται
νιά τήν ίδια χρονική περίοδο δέν παρούσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. E101
φέτος ἀπό τά 8 ζευγαρια πού παντρεὺτηκαν στα Θαρρούνια, δέν έμεινε οὑτε
ἐνα στό χωριό.
ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗ τοῦ μάρασμοῦ τοῦ χω-

ριοῦ μποροῦμε νά πάρουμε τόν παρακάτω πίνακα πού δείχνει τήν ἀνιστοιχία
θανάτων - γεννήσειιψ στα Θαρρούνια
κατά τα 12 τελευταῖα χρόνια (1966 1978).
Θάνατοι

Γεννήσεις

Διαφορά

1966

5

18

(ἀπόλυτη)
-1-13

1967

5

14

-1-9

1968
1969

6
3

10
13

-1-4
+10

διά ἀποτελοῦν, στήν πλειοψηφίσ τους,
τόν σημερινό ἀριθμό τῶν μαθητῶν (38)
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείσυ τοῦ χωριοῦ. Τό

Σχολεῖο ἦταν μέχρι τό 1973 τριθέσιο,
Σήμε ρο. εἶναι διθέσιο.
Ο Ἀπό τό 1970 (ὁπότε αρχίζει οὑσιαστικά να ἐκδηλώνεται τό συνεχῶς αὐξανόμενο, ἀπό τότε, μεταναστευτικό
κύμα τῶν κατοίκων) μέχρι. τό 1974 οῖ

γεννήσεις μειώνονται καί ή κατά τά
προηγούμενα χρόνια διαφορά ἀριθμοῦ

γεννήσεων — θανάτων γίνεται περίπου
ἰσόρροπη (καινούρια διαφορά -1-3)
Ο Ενῶ;
A710 10 1975 καί μετά, ή διαφορά γίνεται ἀρνητική (—3). Χαρακτηριστικό εἷναι ὅτι. ἐνῶ 0 ἀριθμός τῶν θανάτων φαί-

νεται ν’ αὐξάνει στό ’διάστημα 1976 1978 μέ ἐτήσιο ποσοστό 50%, 0 ἀριθμός
τῶν γεννήσεων, ἐνῶ παρακολούθησε τήν
αὕξηση αὑτή τό 1976 - 77, μηδενίστηκε
τῆ φετικη χρον ιά. Εἶναι δέ άντικειμενικά
αναπόφευκτο (ἀφου ὑπάρχει ῆδη τό δεδομένο ὅτι ἀπό τά καινούρια ζευγάρια
τοῦ ’78 κανένα δέν έμεινε στό χωριό) τοῦ
χρόνου - καί ἴσως γιά ἀρκετά χρόνια
ἀκόμα - νά μήν ὑπαρξόυν άλλες γεννῆσεις στα Θαρρούνια...
2. H AIAPPOH κατοίκων πρός τά
χωριά καί τις πόλεις τῆς Εύὸοιαςή πρός
αλλα μεγαλύτερσ άστικα κέντρα. Οἱ ἐπι-

1970

_ 5

4

—l

1971
1972

4
6

4
9

()
-1-3

1973
1974
1975

2
4
3

2
5
1

0
+1
—2

|
2
3
49

2
3
0
85

+1
-1-1
-3
+30

1976
1977
1978
.3_1'1\107.0

ΦΥΣΙΚΑ 0710 τήν θετική διαφορά
γεννήσεων - θανάτων θα μποροῡσε να
ὑποθέσει κανείς ὅτι στό χωριό ὑπάρχει
μιά ίκσνοποιητική κατασταση ἢ ὅτι δέν
ὑπάρχει ὑπογεννητικότητα. Στήν πραγματικότητα ἰσχύει άκριὸῶς τό ἀντίθετο.
Τό χωριό χαρακτηρίζεται 0710 ὑπογεννητικότητα πού σέ συνδυασμό μέ ὅλους
τούς ἀλλους αρνητικούς παράγοντες
άνάπτυξης του ἐπιτείνει. καί ἐπιταχύνει
τό μαρασμό του. Αὐτό φαίνεται καθαρά
071' τίς διαπιστῶσεις πού περιγραφουμε
παρακάτω;
1. AN
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ
τήν κλιμάκιιιση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσι-ων σέ σχέοη μέ αὑτήν τοῦ αριθμοῦ τῶν
θανάτων θα παρατηρήσουμε ὅτι. τελικά 0
ἀριθμός τῶν γεννήσεων - ῖδιαίτερα τά
τελευταῖα χρόνια - όλοένα μικραίνει. 05
(’1VTL'6501] 05 τόν ἀριθμό τῶν θανάτων
πού, παρά τίς 57110590119 (ἰὑξομειῶσι-ις,
μποροῦμε νά ποῦμε πῶς παραμένει σταθερός. "E101:

Ο Ἀπό τό 1966 μέχρι τό 1969 οί γελινήσεις ιῗιπερτι-’ροῦν αἰσθητά τῶν θανάτων
(Διάφορα +30) ’Am') τα παιδιά που γεννῆθηκαν στα 3 αὑτά χρόνια ἐλάχιστα
’έχουν φύγει (ἰπό τό χωριό. Αὐτά τά παι-

πτώσεις ἀπ αὑτήν τήν ιιεταναστευση,
πού ἀνατρέπει ῆ ἐπιδεινῶνει τήν ἐκάστοτε δημογραφική ἰσορροπία τοῦ χωριοῦ, εῖναι-πάρα πολλές καί 0060959.
Ἀποτελεῖ δεδομένο πλέον για τά Θαρρούνια, ὅτι ὅσα παιδιά γεννηθοῦν θα ἐγκαταλείψουν τό χωριό μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους προτοῦ καλά-καλά να
συμπληρώσουν τα δύο ἢ τα τρία τους
χρόνια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αὑτῆς τῆς κατάστασης εἶναι νά μήν ὑπάρχουν μαθητές για
τήν Α’τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου
στήν καινούρια σχολικῆ χρόνια. "Av δέ
ληφθεῖ ὕπ’ ὅψη τό γεγονός ὅτι ὅλα τά
παιδιά πού γεννήθηκαν τό 1975 - 76
μετανάστευσαν μαζί μέ τίς οἰκογένειές
τους καί ὅτι αὑτή ἡ μετανάστευση συνεχῶς αὐξάνεται, φαίνεται ἀμφίὸολο άν
τό σχολεῖο τῶν Θαρρουνιῶν θα ἐχει μαθητές για νά μπορεῑ νά λειτουργεῑ
ὕστερα ἀπό 4 - 5 χρόνια...
ΤΑ ΘΑΡΡΟΥΝΙΑ εἶναι ἕνα φτωχό

χωριό. Οἱ κάτοικοι τό λένε «7.01109591—
κο», Εἶναι χτισμένο μέσα σέ μιά χαράδρα καί τά σπίτια του απλ ῶνονται σέ μιά
έκταση δύο περίπου χιλιομέτρων. Συνδέεται μέ τό Ἀλιὸέρι (που 6ρίσκεται σέ
άπόσταση 15 χιλιομέτρων) μέ ένα άθλιο
καί ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο, τό χειμῶνα,
όδικό δίκτυο. Ἡ συγκοινωνία ἐξυπηρετεῖται 05 ἕνα λεωφορεῖο «αγονης γραμμῆς». Ἀπομονωμένοι στῆν κλειστή τους
κοινότητα οἱ γερασμένοι κατοικοι προσπαθοῦν να «τά φέρουν 6όλτα». Βασική
τους ἀσχολία ἡ γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία. Καλλιεργοῡν κυρίως δημητριακα
(στάρι, κριθάρι, ὅρώμη καί σανα). Οἱ

ἐλιές εἶναι ἐλαχιστες. Δέν ὑπάρχουν,
ὅμως ἐργατικα χέρια κι“ ἐτσι ἡ γῆ μένει
στῆν ουσία ἀκαλλιέργητη. «Τί να καλ7150m000115M710901'W οἱ γέροι να καλ7.159,’1']0011\1;’A(po1‘1 οἱ νέοι ἐφυγαν, πάνε.. ,» 7.551 ἕνας κάτοικος τοῦ χωρίου. Ἠ
κτηνοτροφία περιορίζεται στα οῖκόσιτα
ζῶα.

ΑΠΟ τά παραγόμενα προϊόντα σχεδόν
κανένα δέν ἐπαρκεῖ για τίς ἀνάγκες τοῦ
χωριοῦ. Σύμφωνα μέ τίς οτατιστικές, ἡ
,παραγωγή τοῦ χωριοῦ προόλέπεται νά
φτάσει γιά τή διετία 78 - 79 τούς 180
τόνους στάρι, 50 τόνους κριθάρι, 50 τό-

νους 6ρώμη καί. 60 τόνους λαδι. Σημαντικό παντως 50000 γιά τό χωριό εῖναι τό
γάλα
πού
ἀποφέρει καθε χρόνο
1.300.()()0 δρχ. περίπου. Ἐπιπλέον, μία
άλλη πηγή γιά τῆν κάλυψη τῶν οἰκονομικῶν άνάγκιῖιν τῶν κατοίκων προσφέρει
f] ΔΕΗ μέ τό ὶ.ι“,νιιιτι)ριιχεῖ() της κοντα
στό Ἀλιὸέρι καί τό ἐργοστασιο της στόν
Κάραὸο. 35 κατοικσι ἐργάζονται ἐκεῖ
ἐξασφαλίζοντας ένα μηνιαῖο εἰσόδημα
ἀπό 20.000 δρχ. ὁ καθένας. ”Αλλοι κατοικοι ἐργάζονται στό 59110010010 τῆς
ΣΕΛΜΑΝ μέ άποδοχές ἀπό 10.000 05—

χρι 15.000 δρχ τό μήνα.
ΓΙΑ τίς άσχολίες τῶν κατοίκων καί
τήν οἰκονομική κατασταση τοῦ χωριοῦ
μιλάει ὁ Γραμματέας τῆς Κοινότητας κ.
Χρῆστος Γιαννούληςῑ

«Βασικῆ ἀσχολία για μᾶς εἶναι ἡ
γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία. Χωρίς
τήν οἰκόσιτη κτηνοτροφιά ὸὲν θα
,ιιποροιίσαμε νά ζήσουγιιε. [Ιαλιότι-ριι,

ἡ κατασταση τοῦ χωρίου μας ῆταν
πολύ καλύτερη. Τό χωρίο ἤτανε 7110
πλοίισισ. Τώρα σι’ 11501 φειίγοννε καί
115' 10 χωραφια δι’-ν Ιιιπορεῖ να ιἰοχοληθεῐ κανένας. Διιστιιχιῖις τα παρατανε ὅλοι καί ᾳιιτίγοιιν. "000 κρατιόμαστε 51151'9. ἡ γενιιὶ ἡὸικῆ 11011 τῶν 00
— 65 χρόνων, παειςκαλα. Μετα, σαν
θα πεθανοιιμε, ὅλα τοῦτα ἐὸιῖ) γύρω.
νεκροταφεῖο θα γίνοιινε. ,Σαν κι’ 01’110
τό χιυγιιατόὸρογιιο ποιί 1551' πέρναι-ι κανείς. Τι’ να γίνει, σήμερα τα πράγματα
εἶναι 0100109511110 Ἡ ζωή ἔχει (271(11τῆσεις, θέλει χρήματα. K1' ἐὸιῖ) χρῆματα ὸένν-ιῖπαρχοιιν. Ἐκτός ἀπ’ (11’1—
τούς 7101'1 ὀοιιλειίονν στῆ ΔΕΗ καί ἕνα
πολύ μικρό ποσοστό κτῆνοτρόφων, οἱ
ὑπόλοιποι τά φΓ-’ρνουν ἴσα-ἴσα. Ἀπό
τίς I49 οἰκογένειες τοῦ χωριοῡ, οἵ
100 ζοῦνε· ὅπως-ὄπως. ”Εχσιιμε 65'—
6αια καί 4 — 5 1111110910: λαναριστήριο, σιδηρουργεῖο, ξιιλονργεῖο κλπ.
Οἱ ι’ὸισκτῆτες τοιις μένοντ’ ἐὸιῑ) γιατί
ὸοιιλείιοιιν. Ἀλλά μέ τα λεφτα τοιις
ὅλοι φτιαχνοιινε σπίτια, ἄλλοι στῆ
Βαθεια, ἄλλοι στό Ἀλιόέρι, ἄλλοι στό
Βασιλικό, ἄλλοι στῆ Χαλκιόα. ὅπου
μποροιιν, και σηκωνονται καί φεύγοιιν. Ἐὁω ὁέν οἰκοδομεῖται τίποτα,
οὔτε φοίιρνος] Κι’ ἄν 0511 γίνονται οἱκοὸομές 0' ἕνα χωριό, τότιν τό χωριό
25

πάει τοι·ι κατηφόρου... ἀπό τό 1967
καί ἔπειτα τό ὁικό ,ιιας τό χωριό πῆρε
τό ὁρόμο 10171109001100...
Oi συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α. προὸλέπουνῑ
Για ὅσους εἶναι ἀντρόγυνα ἀνω τῶν 65
χρόνων ἐπίδομα 3.000 δρχ. τό δίμηνο.
Για ὅσους εἶναι ἀντρόγυνα ἀλλα ἡ γυναίκα δέν έχει συμπληρώσει τά 65 χρό-

νια, ἐπίδομα 1250 δρχ. τό μήνα.Γιά
ὅσους έχουν συμπληρώσει τά 65 χρόνια,
ἀλλά δέν εῖναι πατρεμένοι.. ἐπίδομα 1000
δρχ. τό μῆνα
ΣΤΑ ΘΑΡΡΟΥΝΙΑ ὑπάοχουν 71 συν-

ταξιοῦχόι τοιῖι Ο. Γ. Α.
Ἡ εἰκόνα τῶν συντάξεων εἷναιῑ 20
συνταξιοῦχοι παίρνουν 1250 δρχ. τό
μῆνα. ’”Αλλόι 20 συνταξιοῦχοι παίρνουν
1000 δρχ τό μῆνα, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 31
παίρνουν 1500 δρχ τό μήνα.
Λένε of. συνταξιοῦχοι τοῦ χωριοῦ γι“
αὐτές τίς συνταξειςῑ
«Ὁ ΘΓΑ. (δίνει τίς πιό ἐξειιτελιστικές συντάξεις. Μέ [000 ὁρχ τό μῆνα
πῶς νά ζήσεις 35 ὁρχ τῆν ἡμέρα, τί
εἰναι για τῆ σημερινῆ ἐποχή· Τι’ποτα... Διἰο σακοῦλες φάρμακα τῆν
ἡμέρα χρειαζομαι. Τά λεφτά ποιῗι μοῦ
ὁίνει 0' Ο.Γ.Α. ὁέν μὲ φτάνοιιν οὔτε
για τά φάρμακα» (Σ. K. 76 χρόνων).
«Ρώτῆσε κανείς 01111309017111“ νά ζῆ· ·
001111811' αιίτές τίς συντάξεις· Κανείς.

Βέὸαια, τά λεφτά τα παίρνουν οἱ 300
λεόέντες τοίι ”’)”ποιιργοι“ι. τοίι κ. Ἀνὸρικόποιιλοι· ποί· ξεκινᾱνε ἁπό
35.000 ὸρχ τό μῆνα ὁ τελευταῖος κλητῆρας καί φτάιιοιιιι τίς 100.000 ὁρχ.
Πῶς τίς φτάιόιινε.·» (K.K. 72 χρονῶν).

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ποιί κυριαρχεῖ καί
ποιἰ εἶναι χαρακτηριστικό για τήν περι-

οχή, εἶναι τό πρόόλημα τοίι νεροῐι. Σημαντικά προθλήματα ἀποτελοῦν ἡ ἐλλειψη τηλεφωνικοίι δικτύου. καθώς καί ἡ
απτ τιστική κατασταση τῶν δρόμων. Γιά
111§3mm110111 τοιι χωριοῖ μᾶς μιλάει ὁ
Ποοεδοος τοιι κ. Γιαινης Μπουρίκαςῑ
ιυοιό (ιιτιμιτιυπίζοιιμε κάιιποσα
’ .ιατ(ι.17οιῦτιι απ ὅλα ὸὲι· ἔχοιιιιε
ψέἶῐὶζτιιὸῆ τό χωριό μσς εἶναι κακοτρ
r911 ἔπρεπε νά )ἰἰιει·,ιιι(ι’ σωστῆ
111‘
νά ὑπάρξει ἕνα ίκανοποιῆτικό
01' ..
ιισεως. ’Ἐκανε κατι συζητῆσεις
1ιἰλιο τῆς Κοινότητσς, ἀλλά
,
ποιιθειιά γιατί (διαφωνούσιτμε 11:11. ι 1111;. Ἐκεῖνο ποιί ξιιποὸίζει
ὁποιιιὸῆποτε ἐνέρ;.ιειιι εἶναι ῆ τοποθεσιά
ὅποι 0010211111 τό χωριόΙ1111;. Επειὸῆ τό
χωριό εῖναι χτισιιέιιο μιόα ο-χεὸόιι στῆ
χασιὶιδοα καί ἑπιιάῆ 11'1 σπιτια τοι· ὁέιι
εἰν-(ιι ιιιιζειμὲια κάποι· ὅλα ιιαζί ἀλλά
ὅρισκοιται 1119.01" 10 ἕνα καί (ἰλλοίι τό

ἄλλο. εἶναι ὁιῑσκολο νά ι”ικολουθῆσοιχιιε
λύσεις .101" ὁοθῆκαι· σε’ ἄλλα γειτονικα
χωρία ὅπως π.χ. στῆι· Πιιιιιί;.ιι“’τσα,ὅποι·
ἔγιιιαι· ὸιῑο ὁεξιιμειιὲς με’ τίς όποῐες
ι’ῑὸρειίοντιιι (ῖλιι τά σπίτια. ’”Υπάρχει νερό. 1'1/1h": 01‘1' ἔχει άξιοποιηθεῑ κατάλληλα. 01' κρατικές ιὶτηρεσίες ὅλο Afr:
2G

πώς θα ὄρεθει· κάποια λύση, ἀλλά τίποτα

ὁέν γίνεται ἔτσι. ’Τώρα τελευταῖα λέγανε

πώς θα μᾶς ὁώσουνε νερό ἀπό τό Ἀλιὅέρι. Εἴχαμε παλιότερα στό χωριό ὁύο
πλούσιες πηγές. Μιά ἰὸιόκτητη καί μιά
τῆς κοινότητας. Τό 1962 ὅμως, πῆρε τήν
πηγή τῆς κοινότητας τό Ἀλιὸέρι, ὕστερα
ἀπό αναγκαστική άπαλλοτρίωοη πού
ἔκανε τό κράτος.»

ΠΑΣοκ ψῆφοι 245, ΝΔ. ψῆφοι 164,
EAHK ψῆφοι 25, KKE ψῆφοι 5, ΣΥΜMAXIA ψῆφοι 4,Ε.Π. ψῆφοι 3, Ἀνεξάρτητοι (Μπαος, ἀνεξαρτητος δουλευτής τῆς Εύὸοίας) ψῆφοι5. Στίς δημοτικές
ἐκλογές τοῦ 1975 πῆραν μέρος τρεῖς
συνδυασμοί. «ΕΡΓΑΣΙΑ» που ὑποστηριζόταν ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, τήν ΕΔΙ-ΙΚ καί
τό ΚΚΕέσ, «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΣΙΑ» πού ὑποστηριζόταν ἀπό τό
Ο «Δέν ἕχουμε τηλέφωνα. Παρόλο πού
ἔχουμε ὑποὸάλλει 40 αἰτήσεις, οὔτε πίνακα ἔὸαλε ὁ ΟΤΕ, οὔτε προόλέπεται ὅτι
θά μᾶτς ὁώσουν τηλὲφωνο Τό τηλέφωνσ
μᾶς εἰναι ἀπαραί,τητσ τόσο για τό Γραφεῑο τῆς Κοινότητας- γιατι ἔτσι λύνουμε
τό πρόὸληιια τῆς ἑπικοινωνιας μσς και
με’ ἄλλα χωριά καί μέ τήν Ἀθήνα - ὅσο
καί για τά σπίτια μας.
Ο ”Επισῆς ὁέν ἔχουμε δρόμους. Ὀσοι
ὁρόμοι ὑπάρχουν στό χωρίο εἰναι χωμάτόὸρομοι και τό χειμώνα μέ τίς ὅροχες
γεμίζει τό χωριό λάσπες. Τούς συντηροῦμε ὅπως καί ὅσο μποροῦμε. μέ ὁικά
μσς χρήματα. Ὁ ὁρόμος πρός τό Ἀλιὅὲρι ὄρίσκεται σέ παρα πολύ κακή
κατασταση. ”Ενας λόγος πού ὁέν ἔχουμε
καί ταχτική συγκοινωνιά με’ τό Ἀλιὸέρι
εἶναι ῆ ἄθλια κατασταση τοῦ ὁὸικοῦ ὀίντιιοιι. Υπάρχει καί τό γεφιίρι ἔξω ἀπό
τό χωριό, στό ὁρόμο πρός τῆν Παναγίτσα, ποιι εἶναι τόσο οτενό ὥστε μέ πολλή
ὁιισκολια περνάει τό· λεωφορεῑο τῆς
γραμμῆς. To’ κράτος τρόμαξε νά ὅγάλει
πρόγραμμα γιά νά μεγαλώσουμε τό γεφιῖρι.
Βγῆκε ἕνας προίίπολσγισμός
500.000 ὁρχ. Ἀπ’ αιῖιτα τά χρήματα
ἔχοιιμε πάρει μόνο 300.000 ὀρχ. Ἀκόμα
ψάχνσιιμε νά ὄρσ ῦμε ἐζιιπειρο τεχνίτη γιά
ν’ ἀναλάὸει τῆ ὁσυλειά.
Αὐτά εἶναι τά ὄασικά μας προθλήματα. Εἶναι γεγονός πάντως πιίις τό κράτος

110; ἔχει τελείως ἐγκαταλείψει. Ἡ κοινότητα ὁὲν ἔχει χρήματα. 'H ὸέ Νομαρχία
ἐννοεῐ πάντα σωστό να ὁίνει τά χρήματα
ἀνάλογα μα τόν πληθυσμό κι“ ὄχι άνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τῆς καθε περιοχῆς.

ΠΑΣΟΚ, καί ΚΚΕ (τό ΠΑΣΟΚ ἐνίσχυσε καί τούς δύο συνδυασμούς) καί
«ΠΡΟΟΔΟΣ» πού ὑποστηριζόταν ἀπό
τήν NA. Κέρδισαν οἱ δημοκρατικές
προοδευτικές δυνάμεις. Ἀποτελέσματα;
«ΕΡΓΑΣΙΑ» ψῆφοι 160, «ΔΙ-ΙΜΟΚΡΑ-

TIKH ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ψῆφοι

144,

«ΠΡΟΟΔΟΣ» ψῆφοι 90.
ΟΠΩΣ πιστεύουν οἱ κάτοικόι ἀποφασιστικός παράγοντας γι“ ,αὐτήν τήν”

στρόφή τοῦ χωριοῠ, εἶναι ἡ ἐπιρροή πού
ἀσκοῦν α’ αὐτούς σί συγγενεῖς ῆ οῖ φίλοι
πού ἐχουν μέν φύγει ἀπό τό χωριό, ἀλλά
δέν ἐχουν μεταφέρει τά, πολιτικά τους
δικαιώματα, στόν τόπο τῆς κατοικίας
τους. Οἱ ψηφοφόρι αὐτῆς τῆς κατηγορίας εἶναι περίπου 200 καί ἀποτελοῦν
ένα διόλου εὐκαταφρόνητό ποσοστό
(38,46%) τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν
ψηφοφόρων (520) τῶν Θαρρουνιῶν.
Λέει ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ;
«Ἐξ ἀλλου δέν λειτουργεῑ πιά στόν
κόσμο ό θεσμός τοῦ κομματαρχη.
”Εχουμε ἀκόμα κομματαρχες στά
Θαρρούνια. Στέλνουν τά ψηφοδέλτια
οἱ 6ουλευτές καί οἱ κομματαρχες
ἀναλαμδάνουν να τά μοιράσουν στόν
κόσμο. Ὁ τρόπος τῆς ἀπόσπασης τῆς

ψήφου εἶναι φυσικά ό γνωστός τοῦ
«αν ψηφίσεις τόν τάδε καί 6γεῖ, θα
σοῦ 6άλει τό γυιό σου στῆ δουλειά ἤ
θα τόν μεταθέσει ἀπό ἐδῶ, ἐκεῖ ἦ θα·
τόν 6άλει σέ κάποιο γραφεῐό πού νά
κερδίζει ἀρκετά χρήματα. Ἀλλά
τώρα δέν γίνεται αὑτό πού γινόταν τά
παλιότερα χρόνια. O κόσμος ἔμαθε
νά ψηφίζει. Καί τό λιγώτερο πού χει
να κανει συνήθως εἰναι νά πεῖ στόν

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ φαίνεται ν’ άπασχολοῡνται 01' κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀπ’ τίς φετινές δημοτικές ἐκλογές. Τό συναίσθημα
τῆς ἐγκαταλειψης ἀπό παντοῦ, ποὺ κυριαρχεῖ σε’ όποιαδήποτε συζήτηση ἀν
κανει ὁ ἐπι-σκέπτης με’ τούς κατοίκους,
φαίνεται να καλύπτει. καθε ἀπόηχο ἀπό
τό θόρυὸο πού γίνεται για τό μέλλον τῆς
τοπικῆς αύτοδιοίκησης τῆς χώρας στίς

μεγαλες πόλεις. Πάντως στό χωριό, ἀπ’
ὅτι δείχνόιιν τά ἀποτελέσματα,τόσο τῶν
δημοτικῶν ἐκλογῶν τόῖι 1975, ὅσο καί
τῶν προσφάτων δουλευτικῶν ἐκλογῶν,
ἔσπασαν τήν παράδοση τῆς ὑπεροχῆς τῆς
Δεξιας. Τό 1977 οῖ. καλπες ἐδωσσνῑ

κόμματαρχη ὅτι ἐνταξει, θα ψηφίσω
αὐτόν πού μοῦ λές καί στῆν κάλπη να
ψηφίζει αὐτό πού ὁ ἴδιος νομίζει σωστό...»
Οἱ δημόκρατικές δυνάμεις ποὺ διεκδι,κοῦν τήν ψῆφο τῶν λαϊκῶν στρωμάτων,
ἒπαΊΝελλόμῐ-Νες

μίαν

ἄλλη

«ποιό-[ητα

ζωῆς» θα πρέπει νά προσφέρουν έμπρακτες ἐναλλακτικές λύσεις σέ χωρια σάν
τά Θαρρούνια. Νά λειτουργήσουν κατα-

λυτικά στόν ἀφανισμό τῆς ὑπαίθρου. Εἷναι ἴσως μια ἀφετηρία γιά τόν στόχο πού
θέτουν για μια ἀποκεντρωμένη ἀναπτυξη
τῆς χώρας. Πολλές φορές, ἡ θητεία στήν
ὅποισ ἀναμόρφωση, ξεκιναει ἀπό τό
«περιθώριό>)... ἀπό τούς χώρους πού ἡ
κυρίαρχη πολιτική «τούς ἐχει ὅγάλει ἐξω
ἀπό τίς πύλες» τοῦ ἐθνικόῦ «κέντρου».
Οἱ κοινοτικές ἀρχές που θά ἐκλεγοῦν
στα Θαρρούνια. ἐπωμίζονται τοῦτο τό

χρέος-

I

Ἐθνική Αύτοδιαχείριση καί
Αὑτοδιαχειριστικός Σοσιαλισμός
τοῦ Robert Chapuis

Λένε ὅτι μία ἔννοια χάνει πάντα σέ σαφήνεια
αὐτό πού κερὸίζει σέ εξάπλωση. Ἀν αὐτό εἰναι
ἀλήθεια, πρέπει νά ἀνησυχοῦμε γιά τήν τύχη τῆς
αὐτοόι ίρισης· νά μιά λέξη πού 0" ὅλες τίς
ἠπείρους κι’ ὅλα τά Κόμματα ἀποκτᾶ ὅλο καί
περισσότερους ὀπαδούς Θυμᾶμαι ἀκόμα ςΙμιά
πρόσφατη παρέμόαση - τέλος Σεπτέμὸρη - ἑνός
σοόιετικοῦ ἀντιπροσώπου σέ μιά ὁιεθνή συνδιάσκεψη στή Γιουγκοσλαόια κατά τή γνώμη του
ὑπάρχουν ,ὁυό τρόποι γιά τήν πραγματοποίηση
τῆς αὐτοδιαχείρισης, ὁ ἕνας, σύμφωνα μέ τό
γιουγκοσλαόικό τρόπο ἀπό τίς «ἑνώσεις» τῶν

στό Μαο, ὅπως ἄλλοι τή 6ρίσκουν στό «γαλλικό σοσιαλισμό»
ἀπό τόν Μπαμπέφ μέχρι τόν Προυντόν περνώντας ἀπό τόν
Φουριέ. Αὐτῆ ἡ συζῆτηση δέν εἰναι χωρίς ἐνδιαφέρον, ἀλλά
εἶναι λίγο μεταφυσική. Εἶναι πιό ἐνδιαφέρον να διαπιστώσουμε ὅτι ἡ αὑτοδιαχείρισηήταν ἐδῶ καί 10 χρόνια ή ἰδέα ποῦ
5v0110£1105 μέ τόν καλύτερο τρόπο τούς ἐργατικούς καί λα’ίκούς
ἀγῶνες, μέσα καί ἐξω ἀπό τήν ἐπιχείὝρηση Εἶναι ῆ κοινή ἀναφορά ὅλων ὅσων ἀμφισόητοῦν τῆν κατεστημένη τάξη στό σύστημα παραγωγῆς καί ἐξουσίας 0 ὅλους τούς τομεῖς καί 0 ὅλα
τα ἐπίπεδα τῆς ἰδιωτικῆς κοινωνίας.
Τό κίνημα τοῦ Μαη τοῦ 68 έκανε φανερά ὅτι ή πάλη τῶν
τάξεων δέν διεξάγεται στῆν κοινωνία μας ὅπως πρίν 100 χρόνια, οὔτε ἀκόμα ὅπως πρίν 50 χρόνια. Ψάξανε λοιπόν νά
ὅροῦν ὑποκατάστατα τῆς ἐργατικῆς τάξης (στούς φοιτητές,

ἐργαζομένων, ὁ ἄλλος, μέ τό σοόιετικό τρόπο,

στούς διανοουμένους, στίς γυναῖκες, στούς νέους, στούς ἐμιγ-

ἀπό ’τό Κράτος· ἔχουμε αὐτοὸιαχείρηση στήν
ΕΣΣΔ - μᾶς ἔλεγε σοὸαρά-σοόαρά — γιατί τό
καινούριο Σύνταγμαὸρίζει τό σοόιετικό Κράτος
ὡς Κράτος ὅλου τοῦ λαοῦ...
H γαλλική Ἀριστερά θά γυρίσει στό 6υζαντινισμό; Ελλείψει συμφωνίας πανω στα πράγ,ματα συμφωνοῦμε στίς λέξεις;
Μερικα σημάδια μᾶς κάνουν να τό πιστέψουμε, γιατί ἀπό τήν
ἄκρα Ἀριστερα ὥς τό MRG (ριζοσπαστες τῆς Ἀριστεράς πού
εἶχαν ὑπογράψει τό Κόινό Πρόγραμμα) ὅλοι συμφωνοῦν στῆ
λέξη αὑτοδιαχείριση. Στή συζήτηση Κ.Κ. - Σ.Κ. για τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ Κοινοῦ Προγράμματος, εἶχε κανείς μερικές φορές
τό αἴσθημά ὅτι λίγα κοινά σημεῖα ὑπάρχουν ἀνάμεσα στά δυό
Κόμματα καί ὅτι - τί εἰρωνείαί - αν δέν ἀπόμενε παρα μόνο
ένα, θά ἧταν ἴσως ἡ λέξη αὑτοδιαχείρισηί
Ἀφήνω σέ ἀλλους τή φροντίδα νά δείξουν πῶς τό Σ.Κ. 1110θέτησε τό αύτοδιαχειριστικό σχέδιο πού ἀρχικά τό ὑποστήριζαν τό P.S.U. (Ἐνιαῖο Σοσιαλιστικό Κόμμα) καί ἡ CFDT
(Γαλλικῆ Δημοκρατικῆ Συνομοσπονδία Ἐργασίας)· ἐπίσης
ἀφῆνω σέ ἀλλους τήν ἀνάλυση τῶν κειμένων τοῦ γαλλικοῦ
K.K. οτά ὁποῖα 6λέπει κανείς νά ἐμφανίζεται προοδευτικα ἡ
ἰδέα τῆς ἐθνικῆς αύτοδιαχείρισης. Θα ἀρκεστῶ στό νά ὑπενθύμίσω ὅτι στῆ δι’άρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1974, ὅταν τό
Κ.Κ.Γ. καί τό PSU σκόπευαν νά δημοσιεὺουν μιά κοινή πλατφόρμα, τὸ Κ.Κ. ἐὸαλε σάν ὅρο νά μποῦν δύο πρόλογοι, ὁ ένας
- 0 δικός του - πού θα ἀναφερόταν μόνο στό K01110 Πρόγραμμα, ό ἄλλο - τοῦ PSU — πού θά τοποθετοῦσε τό κείμενο στῆν
αὐτοδιαχειριστικῆ προοπτικῆ. Σῆμερα τό Κ.Κ. παει πιό μα11910: Θέλει νά ἐκσυγχρονίσει τό Κοινό Πρόγραμμα στό ὄνομα
τῆς· αύτοδιαχείρισης.
Μποροῦμε να τό οἰκτίρόυμε καί νά φοόηθοῦμε ὅτι ἀφοῦ για

μερικούς ἡ αὑτοδιαχείριση ἦταν μιά κρύφια λέξη (φραση τοῦ
Seguy γενικοῦ γραμματέα τῆς CGT — Γενική Συνομοσπονδία

Ἐργασίας - πού ἐλέγχεται ἀπό τούς κομμουνιστές) τώρα γίνεται μιά συγκεχυμένη ἰδέα γιά ὅλους. Μποροῦμε, ἐπίσης, νά χαροῦμε παρατηρώντας ὅτι οἱ πολιτικές δυνάμεις. πού ἀφείλουν
τήν ὕπαρξή τους στό κοινωνικό κίνημα, δέν μποροῦν να μείνουν για πολύ ἔξω ἀπό τά ρεύματα πού τό διαπερνοῦν σέ μια
συγκεκριμένη στιγμή τῆς ἱστορίας; στήιι Ἀριστερα ὅλοι ὀφείλσυν στό ἑξῆς νά ἀναγνωρίσουν ὅτι ἡ αὑτοδιαχείριση ἐ’χει καί
παραέχει «ταξική καί μαζικῆ» σημασία.
Θά μπορόύσαμε νά συζητᾶμε ἀτέλειῶτα για τό ἀν ἡ ἰδέα τῆς
αὐτοδιαχείρισης ὅρισκόταν ἤδη στό Μαρξ (ἡ ἐνωση τῶν ἐργαζομένων), 010 A5v1v (ἡ ἐξουσία τῶν σοὸιί-ῑτ), 010v Τρότσκυ 1'1

κρέδες κ,λ.π...), ἀκόμα καί γιά ὑποκατάστατα τῆς ἴδιας τῆς πάλης τῶν τάξεων (στούς ἀγῶνες τοῦ Τρίτου Κόσμου, τούς ἀγῶ-

νες για τῆ διατήρηση τοῦ εἰδους κ.λ. π...)
Τό Κομμουνιστικό Κόμμα πού δέ· ἦταν πιό προετοιμασμένο

ἀπό τά ἀλλα γι’ αὑτήν τήν ἀπό τα θεμέλια ἀμφισόήτηση,
έὸγαλε πολύ γρήγορα τά συμπεράσματά του. Πρέπει νά 6ρεθεῖ
πολύ γρήγορα μιά πολιτική ἀνάφοοα ὥστε νά καθοδηνηθεῖ
αὐτό τό κίνημα καί συγχρόνως νά τοῦ 6ρεθεῖ μία διέξοδος. Τό
μανιφέστο 1011 Σαμπινύ ἀνοί,ιει τήν προοπτική τῆς ἐν ωσης τῆς
ἀριστερᾶς καί 1011 κοινοῦ προγράμματος. Τό σοσιαλιστικό
Κόμμα γεννῆθηκε μέσα στῆν ἀμφισὸήτηση καί τήν κρίση τῶν
παραδοσιακῶν δομῶν. Για νά ὑπάρξει έπρεπε νά 6ρεῖ πολιτικές ἀναφορές (ῆτσν οι ἰ’διες μ αὑτές του Κομμουνιστικοῦ Κόμματος), ἀλλα καί κοιν ωνικές αν αφορές; τό Σ. Κ. ἦταν ό χῶρος
τῆς πολιτικῆς πραγμάτωσης ὅλων αὐτῶν πού 565 επαν στήν αῦτοδιαχείριση τήν ἐκφραση τῶν ἀγώνων τους. Πέρα ἀπό τίς
διαφορές τῶν ἱστορικῶν ρευματων καί τῶν λιγιίπερο ή περισσότερο τακτικῶν διαφωνιῶν, ἡ πραγμάτωση τοῦ σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος, γίνεται μέ τό ἀνοιγμά του σέ ὅλους τούς ἀγωνιστές
τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς.
Τό Κομμουνιστικό Κόμμά ἐκανε τεραστιες προσπαθειες γιά

νά προὸάλλει τό δικό του ἀνοιγμα, ἀλλά ἀκόμα κι“ ό τρόπος
του νά «διευθύνει» αὑτό τό ανοιγμα ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ τίς
πιό ὅαθειές ἐπιθυμίες τοῦ κοινωνικοῦ κινήματος; τό Μαη τοῦ
’68 φαίνεται ὅτι κατάφερε νά ἐλέγχει λιγώτερο αὐτούς πού
ἐψαχναν έναν ἀλλο τρόπο πολιτικῆς ζωῆς καί περισσότερο αὑτούς πού έψαχναν ἕνα πιό αποτελεσματικό καί καλύτερα πειθαρχημένο ὀργανωτικό πλαίσιο. Ἐπιὸεὸαιώνοντας τήν άναγκαιότητα τῆς ”Ενωσης ὁλόκληρου τοῦ Λαοῖι τῆς Γαλλίας, διάτηροῦσε τῆ δική του φύσης ἀρνιόταν νά συνδεθεῖ μέ τό ίδιο τό
κίνημα τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων.
Ἀντίθετα, τό σοσιαλιστικό Κόμμα, ἀναφερόμενο στήν ἀναγκαιότητα νά συσταθεῖ ἐνα πλατύ ταξικό μέτωπο, ἐδινε τά θειορητικα μέσα (ἀν ὅχι πάντα καί τά πρακτικα...) γιά ἀνασύνδεση
τῶν διαφόρων ἀγώνων καί τῶν διαφόρων τομέων, διατηρῶντας τήν ἰδιαιτεραιότητα καί τό κίνημα αῦτούσιο.
Διαπιστώνοντας ὅτι οἱ ένωτικές του προσπαθειες δέν ἀντα-

μοίφθηκαν καθόλου ἀναδρομικα ἀπό τούς ψηφοφόρους, ὅταν
τόν Κ.Κ. καί τό Σ.Κ. 6910110101v ἀντιμέτωπα τό ἕνα πρός τό
ἀλλο, τό Κομμουνιστικό Κόμμα ὑποχρεώθηκε να ἀλλάξει τήν

'0 Robert Chapuis εἶναι μέλος τῆς Διευθύνουσσς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Γσλλικοῦ Σοσισλιστικοῦ Κόμματος.
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γιά τίς ἐθνικοποιὴοεις «’έγινε στίς 15 Ἰουνίου ’77». Στό κεφα- I
λαιο «ἡ ἐθνικὴ αὑτοδιαχείριση ἐναντίον τῆς κρατικοποίησης»,
δέν 6ρίσκουμε οὔτε μια φορά τῆ λέξη αὑτοδιαχείριση. Ἀντίθετα ὁ Le Pors διευκρινίζει αὐτό πού ἐννοεῐ τό K.K. μέ τούς

ὅρους «δημοκρατικὴ διαχείριση στό ἐπίπεδο τῆς ἐπιχείρησης,
αὐτονομία τῆς διαχείρισης καί διαεπιχειρησιακή συνεργασία».
”Ὀλα περιγραφονται σάν ἡ έκφραση ἐθνικὴ αὑτοδιαχείριση,
πού φιγουράρει στῆν εἰσαγωγὴ, να εἶχε προστεθεῐ σ’ ἕνα κείμενο ἤδη γραμμένο.
‘0 Le Pors, στό ἴδιο κεφάλαιο, μάς διαφωτίζει ἐπίσης για τὴ
διάκριοη πού κανει μεταξύ μεταρρύθμισης καί ἐπαναστασης.
Συμπερασματικά γράφεις «να θέτουμε τά προὸλὴματα μέ τούς
τρέχοντες ὅρους; τό νά μὴ’ διαλύσουμε τόν μηχανισμό χωρίς
ταυτόχρονα να διαχειριστοῦμε τόν καπιταλισμό, πηγαζει ἀπό
μια ρεφορμιστική ὀπτικὴ». Ἀλλά τό κεφάλαιο πανω στῆν
ἐθνικὴ αὑτοδιαχείριση ἀρχίζει ἐτσι «ἡ φροντίδα μας στό ξεκίνημα νά μῆ διαλύσουμε τό μηχανισμό, χωρίς ὼστόσο να διαχειριστοῦμε τόν καπίταλισμό, παίρνει λοιπόν μ’ αὐτές τίς δομικές
μεταρρυθμίσεις, ὅπως οἱ ἐθνικοποιῆσεις 0‘ Eva ὁρισμένο πεδίο
χρηματοδοτικῶν καί ἐπιχειρησιακῶν θεσμῶν, μιά οημασία
όλότελα διαφορετικῆ; δέν πρόκειται πιά για τόν ἴδιο μηχανισμό». "E101 ἡ ἐθνικοποίηση ἀλλάξει τῆ φὺση τῆς ἐπιχείρησης
καί ἀνοίγει τό δρόμο στῆ δημοκρατική διαχείριση τοῦ δημόσιου καί ἐθνικοποιημένου τομέα. Δέν μποροῦμε λοιπόν να
«αύτοδιαχειριζόμαστε»,. παρα αὐτό πού εἶναι «ἐθνικοποιημένο», αὐτό πού έγινε συλλογικῆ ἰδιοκτηοία, ἰδιοκτησία τοῦ
Κράτους. Καταλαὸαίνουμε ὅτι δέν ὑπάρχει καμιά ἀνάγκη συνεννόησης ἀνάμεσα στό Κράτος καί στούς ἐργαζόμενους στῆν
ἐπιχείρηση, για τῆ διεύθυνση τῆς ἐπιχείρησης; οἱ ἐργαζόμενοι
κατέχουν τὴν ἐπιχείρηση δια μέσου τοῦ Κρατους·τῆν διαχειρίζονται διά μέσου τῶν ἀντιπροσώπων τους. ‘H ἐναρμόνιση πραγματοποιεῐται μέ τό διαλογο μεταξύ τοῦ πλειοψηφοῦντσς συνδικάτου καί τοῦ Κόμματος. Ἡ μόνη διαφορά εἶναι ὅτι τό
Κόμμα δέν ταυτίζεται ἀκόμα μέ τό Κράτος; θα ὑπάρχει στῆν
πραγματικότητα διπλῆ κρατική ἐξουσία, αὐτῆ πού θα θεμελιώνεται στῆ συλλογικῆ ἰδιοκτησία καί τῆ διαχείριση τῶν ἐργαζομένων καί αὐτῆ πού θα θεμελιώνεται στῆ συλλογὴ διαχείριση
τῆς χώρας καί τήν κοινοόουλευτικῆ ἀντιπροσωπεία. Να λοιπόν
πού ξαναγυρίζουμε 010v πιό ξεκαθαρο λενινισμό. Τόσο τό χειρότερο για τόν κ. Ἐλενστάιν.
Ἀλλά νά καί πού ἡ αὑτοδιαχείριση ξαναμπαίνει στό χῶρο
τῶν πολιτικῶν ὀργάνων, μέ κίνδυνο νά χάσει τὴ σύνδεσή της μέ
τὴν κοινωνικὴ δυναμικῆ πού τὴν χαρακτηρίζει; δέν μένει πιά
στίς κοινωνικές δυνάμεις παρα να σφυρηλατὴσουν μια καινούρια ἔννοια για νά ἐκφρασουν τίς θεμελιώδεις ἐπιθυμίες πού
διαπερνοῦν τὴν κοινωνία μας.
Ὑπάρχει λοιπόν μεγάλη ἀπόσταση ἀνάμεσα στῆν ἐθνικὴ αύτοδιαχείριση καί τόν αὑτοδιαχείριστικό σοσιαλισμό. Ἀλλά ἡ
γλῶσσα καί τό σκεπτικό τοῦ Κομμουνιστικσῦ Κόμματσς αποκλείουν στό σοσιαλιστικό Κόμμα καθε διέξοδο για τό μέλλον.
Τό Σ.Κ. ὀφείλει ὂχι μόνο νά συγκεντρώνει, ἀλλά καί να τρέφει
ἰδεολογικά ὅλους αὐτούς τούς ἀγωνιστές πού συχνά εἶναι οἱ
κύριοι παράγοντες τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς. Ἐλλείψει αὐτῆς
τῆς ἰδεολογικῆς τροφῆς δέν θα ἐμενε ἀπό τό Σ.Κ. παρά ’ένας
άπλός ανταγωνισμός ἀνάμεσα σέ χειριστές τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ κα τότε ἡ δεξιά θα ἤξερε καλά πῶς να ἐπωφεληθεῐ.

συμπεριφορά του. Προσπαθησε να ὑπολογίσει περισσότερο τό
κοινωνικό κίνημα, ἀλλα πάντα μέ τόν τρόπο του. περικυκλώνοντας το καί προσπαθώντας να δημιουργῆσει καλύτερες «δομές ὑποδοχῆς» τόσο στό ἐπίπεδο τῆς πρακτικῆς (ἰδιαίτερα στὴ
νεολαία καῦστίς ἐπιχειρήσεις), ὅσσ καί στό ἰδεσλσγικό ἐπίπεδος ἐδῶ ἀνάγεται καί ἡ ἀναφορα του στῆν αὑτοδιαχείριση.
e$201000 τοῦ χρειασθηκε να δράσει μέ ἐπιδεξιότητα. Ἡ πρώτη
πολεμική, τέλος τοῦ 1974, κατευθύνθηκε ἐναντίον τῶν Συνέδρων τοῦ Σ.Κ. καί τῆς ἐπιλογῆς τῆς αύτοδιαχείρισης ἀπό τό
E.K.: ἡ αὑτοδιαχείριση λοιπόν θεωρούνταν σαν τό «φύλλο συκῆς» τοῦ ρεφσρμισμοῦ· ἀλλά προπαντων, τό Κ.Κ.Γ.(ῗιναπτυσσε
παράλληλα τίς ὃικές του ἀναλύσεις καί προτάσεις πανω σέ πολυάριθμα πρσὸλῆματα· ἐπαιρνε ἐπίσης σσόαρα ὑπόψη του τὴν
αὑτοδιαχείριση στίς έόδομαδιαῑες του ἐκδόσεις, στα ὅιὸλία του
καί τά περιοδικα του για να τίς ἀντιπαραθέσει τή δημοκρατικὴ
διαχείριση. Μετά τήν ὑποχρέωτικα ένοπσιητική φάση τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, τό Κ.Κ.Γ. ἐπιδίωξε μία αὐτόνομη πορείας
συγκεκριμένοποίηση μέ ἀριθμούς τοῦ κοινοῦ κυόερνητικοῦ
Προγράμματος, θέληση για ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ κοινοῦ
κυὸερνητικοῦ Προγράμματος, δραματοποίηση τῶν συζητῆσεων
ἐκσυγχρονισμοῦ του κλπ... ’Evεργοῦσε πρός μια τριπλῆ κατεύθυνση.
Ο Τό Κ. Κ. Γ. εἶναι τό κόμμα τῆς ἐργατικῆς ταξης καί άρα τό
μόνο ἐπαναστατικὸ κόμμα; εἰναι ό «καλύτερος ὑπερασπιστὴς»
τῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζομένων. Εξαοφαλίξει E101, σέ
ἐπίπεδο ἀρχῶν, τῆ σύνδεσὴ του μέ τό κοινωνικό κίνημα.
O Τό Κ.Κ.Γ. προσφέρει μιά πολιτική διέξοδο σέ ἐθνικα
πλαίσιαῖ εἶναι ὁ καλύτερος ὑπερασπιστὴς τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Δημιουργεῐ έτσι τό πλαίσιο μιᾶς πολιτικῆς διεξόδου,
δίνοντας στόν ἑαυτό του τα μέσα για να ἐλέγχει τῆ σύνδεση τοῦ
κοινωνικοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ. Μέ αὐτὴ τὴν ἔννοια ὑπάρχει μια
συνοχή ἀνάμεσα στῆν ὀστοδοχὴ τῆς δύναμης κρούσης καί στῆν
θέοη του πανω στίς ἐθνικσποιήσεις.
Ο Τό Κ.Κ.Γ. οἰκειοποιεῑται τίς κύριες αὑτοδιαχειριοτικές
ἀρχές για να δημιουργῆσει ἀπ’ αὐτές πολιτικές καί ταυτόχρονα
κοινωνικές «διεκδικῆσεις». Ἐδῶ, ὠθεῖται λίγο πρός τούς
προσανατσλισμούς τῆς ΟΟΤ2,ἁλλα ὑπολογίζει καί στίς ἐσωτεΓιά τούς σοσιαλιστές, από δῶ κι ἐπει-[α τό κύριο ἐρώτημα
ρικές συζητῆσεις μέσα στό μηχανισμό τοῦ κόμματος για νά ξεεἰναιῑ ποιές πολιτικές ἀπαντήσεις ταιριαζει να δοθοῦν στα μεπεράσει αὐτές τίς δυσκολίες. Τό δυνάμωμα τοῦ κόμματος ἀξίγάλα ἐρωτῆματα πού διαπερνοῦν τό κοινωνικό κίνημα μέ ὅλες
ζει καί μερικές παραχωρῆσεις.
του τίς μορφές, μέσα ἤ ἐξω ἀπό τὴν ἐπιχείρηση; Πολλοί μεγαΝά λοιπόν πού στῆν ἐπανάστατικὴ καί ἐθνικιστικὴ γλῶσσα
λοι τομεῖς ἀγῶνα δημιουργὴθηκαν αὐτα τα τελευταῖα χρόνιατου τό Κ. K. Γ. προσθέτει καί τῆν αὐτοδιαχειριστική γλῶσσα
σ’ αὐτούς 6ρίσκονται τά πρῶτα σπέρματα ἑνός ὁρισμένου τύΑὐτό ὅμως δέν εἶναι καί πολύ εὕκολο. Τοῦ χρειαζεται ἀκόμα
που
κοινωνίας καί άνάπτυξης. Αὺτα τα πρῶτα σπέρματα εἶναι
να θολώσει τα νερα; ἡ ἰδέα τῆς «ἐθνικῆς αὐτοδιαχείρισης» εἶπού
πρέπει ἡ πολιτικὴ πρακτικὴ νά ὅοηθῆσει να αναπτυχθοῦν,
ναι ἐνδεικτική ἀπό αὐτῆ τῆν αποψη. Οἱ ἱστορικοί θα μᾶς ποῦν
ὥστε να γεννηθοῦν νέοι θεσμοί ἱκανοί να δομοῦν διαρκῶς τὴν
ἴσως μιά μέρα πῶς γεννῆθηκε αὑτὴ ἡ έννοια, σέ ποιούς κύ»
κοινωνία μας, εἰσάγοντας στίς κοινωνικές σχέσεις περισσότερη
κλσυς ἤ σέ ποια συγκέντρωοη τοῦ πολιτικοῦ γραφείου. Θα
δικαιοσύνη καί ἐλευθερία. Αὐτοὺς τούς τομεῖς τούς γνωρίζου-«
ἀναφερθῶ μόνο σ’ ἕνα γεγονός ἐνδεικτικό.
- με;
Τό 6ι6λίο τοῦ Anicet Le Pors3 γράφτηκε τό φθινόπωρο τοῦ
Ο ἐναντία στῆν κοινωνικὴ διαίρεση ἐργασίας καί στα άπάν’.77 Στή σελίδα 221 διευκρινίζεται ὅτι ἡ σύνταξη τοῦ μέρους
θρωπα στεγανά που καθορίξουν τούς ρόλους ἀπό τῆν παιδικὴ
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ἡλικία καί διαχωρίζουν τήν χειρονακτίκή ἀπό τὴν διανοητική
ἐργασία.
Ο ἐναντία στα ἱεραρχικα καί γραφειοκρατικα συστήματα
πού μπλοκαρουν καθε ἀνανέωση καί καθε ἀνάληψη εὐθύνης.
Ο ἐναντία στούς μηχανισμσύς συγκεντροποίησης πού παραπέμπουν τά πάντα στό κεντρικό καί ἐθνικό κράτος.
Ο ἐναντία στὴ λατρεία τῆς παραγωγῆς καί τόν οἰκονομισμό

(Μπαμπης

πού ὑποὸαλλσυν ὅλες τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες στό κρί-

τῆρίο τῆς ἀποδοτικότητας ἐνῶ τῆν ὑπεραξία τὴν καρπῶνσνται
τά ἀφεντικά ή τήν ξαναμοιραζεί τό Κράτος.
Ο ἐναντία στῆν ἀναπαραγωγῆ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων πού
ἐπίὸαλλονται ἀπό τῆν ἐμπορευματικὴ οἰκονομία στῆ ζωὴ, στῆν
ἐκπαίδευση, στῆν κοινωνικῆ προστασία, κλπ...
Ο ἐναντία στῆν καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου καί φυσικοῦ
περίὸάλλοντος ἀπό μιά 6ιομηχανοποίηση πού έχει γίνει αύτο-
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O ἐναντία σέ μια διεθνή οἰκονομικὴ ταξη πού τα τρία της
ὑποστηρίγματα εἶναι δ μιλιταρισμός, ὁ ἰμπεριαλισμός καί ἡ
κυρίαρχία τῶν πολυεθνικῶν.
Αύτή ῆ αρνηση, αὐτῆ ἡ ἐξέγερση εἶναι τό ἐπαναστατικό προζύ μι τῶν κοινωνιῶν μας. Θέτουν σέ ἀμφισὸήτηση τά πολιτικά,
οἰκονομίκα καί ἰδεολογικα συστήματα. Τά Κόμματα τῆς Ἀριστερας όφείλουν να ἀπαντήσουν μέ ἀκρίὸεῑς προτάσεις καί δεσμεύσεις.
Ο ὼς πρός τῆ θέση καί τό ρόλο τοῦ Κράτους στα πλαίσια
μιάς γενικῆς ἀναδιοργάνωσης τῶν ἐξουσιῶν (στίς ἐπαρχίες,
στίς ἐπιχειρήσεις, στούς μεγάλους τομεῐς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς).
Ο ὡς πρός τῆ δίεθνὴ στρατηγική πού θα ἐφαρμοστεῐ.
Ο ὡς πρός τόν τρόπο άνάπτυξης καί τίς τεχνολογικές ἐπιλογές πού μποροῦν να ἀποτελέσουν μίαν ἐναλλακτίκὴ λύση στό
σημερινό σύστημα παραγωγῆς.
O ὡς πρός τόν μετασχηματισμό τῶν παιδαγωγικῶν σχέσεων
καί τῶν σχέσεων ἐξουσίας στῆν κοινωνία μας; τρόποι πληροφόρησης, ἀπελευθέρωσης καί ἀπόφασης.
Τό σοσιαλιστικό Κόμμα ἤδη ἐδωσε μερικές ἀπαντήσεις.
Πάνω στῆ 6αση τοῦ Κοινοῠ Προγράμματος τοῦ ’72, μέσω τῆς
καμπανίας τοῦ Φρανσουά Μιτεραν τόν Μάιο τοῦ ’74 010 μανιφέστο γία τίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ '76, στίς πολυάριθμες
’συξητῆσεις καί ἐργασίες του, ἀπό τίς θέσεις πού πῆρε σέ ὁρι-

Τὸ

πολύκροτο

μυθιστόρημα

ποὺ ((χώνει τὴ μύτη του» πίσω
ἀπὸ τά λοῦστρο τῆς ὑψηλῆς

κοινωνιας.
Νταίζη

Μεταφρὰζει ὴ
Ἔξαρχοποὺλου-Καγκελάρη

Ο“Μπρείισν

Ἔντνσ

ῐὸ

μοναχικὸ

κορΙτσι

((Τὸ μυθιστόρημα που ἀποκαλύπτει βαθιὰ καὶ ἀνεπανάληπτα τὸν ι’ὂιωτικὸ κόσμο τῆς
γυναίκας))- Νόρμα ν Μ αίκλερ
Μεταῴρὲιζει ἠ

Ι( ἱ ρ a

Μαρία

Σ ί νο υ

Μοντεσσὸρι

σμένα ὅασικα προθλήματα, καί τέλος μέσω τῆς συζήτησης για

τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ Κσίνοῦ Προγράμματος, τό σοσιαλιστικό Κόμμα ἐνεργοποίησε τή διαδικασία συγχώνευσης τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς καί τοῦ κοινωνικοῦ κινήματος. εΗ ἀναφορα
του στῆν αὑτοδιαχείριση γίνεται, ἀπό δῶ κί’ ἐπειτα, λειτουργικη.
Τό Κομμουνιστικό Κόμμα μόλις τό ἀναγνώρισε. Ἐπιλέγοντας μέ τῆ σειρα του τήν ἀναφορα στήν αὑτοδιαχείριση για να
ἀναπτύξεί τίς δίκές του θέσεις, ὑποχρεῶνει τούς ουνεργάτες
του, ὅπως καί ὅλους ὅσους συμμετέχουν στό κοινωνικό κίνημα,
να δείξουν τό πραγματικό τους πρόσωπο, Δέν μπορεῑ παρα να
χαρούμε. Μέ τόν ὅρο 6έ6αια ὅτι δέν ἀνακαλύπτουμε μόλις
τώρα ὅτι «ὁ ὅασιλιας εἶναι γυμνός»...
Ἀναμφίὸολα ἡ ποιότητα τῆς ἐνότητας δέν ἀνεδαίνεί καθόλου μέ ὅλα αὑτάς εἶναι τό λιγώτερο πού μποροῦμε νά ποῦμεέ
Ἀλλά μποροῦμε να σκεφτοῦμε ὅτι, τελικά, τα 6ασικά ἐρωτήματα ἔχουν τεθεῐ; μποροῦν να θρέψουν μία καινούρια πολιτική
δυναμίκή, ὅπως ἔθρεψαν μια κοινωνικὴ δυναμικῆ. Εἶναι ἕνας
ἀλλος τρόπος νά οἰκοδομήσουμε τήν ἑνότητα τῶν λαϊκῶν δυνάμεων, χωρίς τήν ὁποία δέν ὑπάρχει, φυσικά, δυνατότητα ἀλλαγῆς; στό μέτρο πού ὅαξουμε σωστα τά ἐρωτήματα, μποροῦμε
νά ἐλπίζουμε ὅτι θα ὃροῦμε σωστές ἀπαντήσεις.

Nd

χτΙσουμε τὸν κόσμο ποὺ
ταιριάζει στὸ παιδΙ
Τὸ φωτεινό παράὸειγμα καὶ
ἡ διδασκαλία μιᾶς μεγάλης
γυναίκας τῆς ἐποχῆς μας,
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Ἠ Ιστορία τῆς παιδικῆς ἡλικίας
((Τὸ δράμα τοῦ παιόιοῦ μέσα
στούς αἰῶνες. Ἠ σημαντικότερη προσφορὰ στὴ γνώση τοῦ
ἀνθρώπου. - Ἐ ριχ Φ 9 ὀμ
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Ι. Στρατιωτική πυρηνική ὁύναμη τῆς Γαλλίας πού τό Κ.Κ. μέ μιά ξαφνική
στροφῇ 180° ᾶρχισε νά ὑποστηριζει τήν ὁιατήρησή της ἀπό τήν κυὸέρνηση
τῆς Ἐνωμένης Ἀριστερᾶς πρίν τίς ἐκλογές I 978.
2. «Γενική Συνομοσπονὸιά Ἐργατῶν», ἐλιγχόμενη ἀπό τό Κ.Κ.Γ.
J’. A. Le POPS. Οἱ Βακτηριές τοῦ Κεφάλαιου. Par-ix. Seuil. 1977.
29

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ;

T0 ἀρθρσ τοῦ Ἀλέξη Μητρόπσυλσυ ἐπιχειρεῖ να δώσει
010v ἀναγνώστη τὴ δυνατότητα να δίαμσρφῶσει μία, κατα
τό δυνατόν, ἐμπερίστατωμένη απσψη για τῆ λειτουργία τῆς
τοπικῆς αὐτοδίοίκησης στό σοσιαλιστικό σύστημα τῆς
Γιουγκοσλαόικῆς αύτοδιαχείρισης. “H δημοσίευσὴ κρίθηκε
ἀναγκαία για τό δασίκό λόγο ὅτι ἡ αύτοδιοίκηση σέ ἕνα
σύστημα «αὐτοδιαχειριζόμενσυ σοσιαλισμσύ» ἀποτελεῖ ἕνα
αἴτημα πού ένδιαφέρει, ὅχι μόνον μακροπρόθεσμα τίς
προοδευτικές δυνάμεις τῆς χώρας μας. Θα λέγαμε ὅτι ἡ ἠ

Αὐτοδισχείριση
καί
τοπική
αύτοδιοίκηση

ὅποια ἐπαγγελία περί αὐτονομίας καί δημοκρατίκσποίησης
τῆ Τ.Α. δέν θα έχει τήν ἀναγκαία ’συνέπεια στῆ λογίκή της,
ἀν δέν ἀκολουθεῑταί ἀπό μιά προσπαθεία γία τήν ὑλοποίηση, στῆν καθημερινὴ πρακτικὴ, τῶν ἀξιῶν καί τῶν δίαδίκασιῶν πού χαρακτηρίξουν τό ἀξίωμα τοῦ «αὐτοπρόσδιορισμοῦ» καί ὁριοθετοῦν τόν ἀντίστσίχσ μακροπρόθεσμο
στόχο; τὴν γενικευμένη αὑτοδιαχείριση σέ κοινωνικὴ κλίμακα. Τοῦτο τό αρθρο καταθέτεί μέ τρόπο συγκεκριμένο
τήν ἐμπειρία ἀπό μία κοπιώδη προσπαθεία πού ἔχει ἀρχίαει
ἐδῶ καί χρόνια στῆ γείτονα μας. eO δρόμος γία τήν κοίνωνικῆ αλλαγή συνδέεται στενά μέ τά μέσα καί τίς διαδικασίες

πού μεταχειρίζεται κανείς γιά τὴν πραγματοποίηση της. Ἡ
μάχη πού δίνεται για μία «δημοκρατικὴ». «αὐτόνομη» Τ.Α.
ἀπό τίς προοδευτικές δυνάμεις ἔχει ἐμδέλεία πού θέλοντας
καί μὴ, ξεπερνάει τῆ λογική τῶν ὀργανωτικίστικων καί στῆν
οὐσία ἀ-πσλίτικῶν δίαδικασιῶν...

τοῦ Ἀλέξη Μητρόπουλου
TO NA προσπσθήσει vd γράψει καί vc'1 ἐξηγήσει καποιος τή λειτουργία καί τόν-τρόπο όργανωσης τῆς
τοπικής αύτοδιοίκησής στή Γιουγκοσλαθία χωρίς να

ἔχει μελετήσει προηγούμενα τή φύσή, τό χαρακτῆρα
καί τή διαρθρωσή τοῦ Πολιτικοῦ συστήματος τῆς σο-

σιαλιστικής αύτοδιαχείρισης, εἶναι ταυτόχρονα καί
δύσκολο καί ἐπικίνδυνα. Καί τοῦτο γιατί ή τοπική αύτοδιοίκηση δέν φιλοδόξήσε να γίνει καί δέν ἕγινε
ένας τοπικός μήχανισμός, λιγότερο ή περισσότερο
ανεξαρτητος ἀπό τή κρατική μηχανή· ή δέν ἐθεσε

νου θεωρητικοῦ τῆς αύτοδιαχείρησης στή Γιουγκοσλαθία του "tv-

τθαρντ Καρντέλι, τα πρῶτα θετικα ἀποτελέσματα τῆς αύτοδιαχείρισης ἐμφανίστηκαν στούς Δήμους καί στίς Κοινότητες καί ἡ ἐπιτυχία στῆν τοπική αύτοδιοίκηση θοήθησε κατα πολύ τήν ἰσχυροποίηση, γενίκευση καί ἐπιτυχίστήςαὺτοδιαχείρισης σόν πολιτικοῦ
συστήματος καί ἰδιαίτερης μορφῆς τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριατου στό μεταθατικό σταδίο 0110 τόν σοσιαλισμό 010v κομμουνισμό.

EII'IAME στῆν αρχή ὅτι εἶναι δύσκολο κι’ ἐπικίνδυνο να αναλύσει
καποιος τό σύστημα τῆς τοπικῆς αύτοδιοίκησης στή ΓιουγκοσλαΒία c'iv δέν γνωρίζει τίς κοινωνικές καί οἱκονομικές Βάσεις, τίς αρχές τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, καθώς ἐπίσης καί τό «πυραμίδικό»

τρόπο τῆς λειτουργίας του. Καί ἐξηγούμαστεῑ ‘H Γιουγκοσλαθία

σαν κύριο στόχο τήν έξασφαλιση μιᾶς «τυπικῆς» διοικητικής ή οἰκονομικῆς αὐτονομίας μέ μία διοίκήση

πανίσχυρη ὅπως εἶναι ή έπιδίωξη τῶν προοδευτικῶν
δυνάμεων στό καπίταλιστικό κρατή. Ἀντίθετα, r] τοπική αύτοδιοίκηση αποτελώντας τό μεγαλύτερσ καί
τό πιό σπουδαῖο τμῆμα τοῦ ὅλου Πολιτικοῦ συστήματος, τήν καλούμενή «κοινωνική αὑτοδιαχείριση», δέν

εἶναι κατι ξεχωριοτό ἀπό τή διοίκήση, οὔτε έπιδιώκει
τήν όποιαδήποτε αὐτονομία της ἀπ’ αιἰτή, διότι ἀκριθῶς εἶναι αύτοδιοικούμενη καί αύτοδιαχείριζόμενή
όλόκλήρή ή κρατική μηχανή. Πιό συγκεκριμένα,· ‘H
Γιουγκοσλαθικη κοινωνική αὑτοδιαχείριση (ό ὅρος
τοπική αύτοδιοίκηση έπαψε να χρησιμοποιεῐται μέ τό
σύνταγμα τοῦ 1974 καί τό Νόμο για τή συνεταιριστική
ἐργασία τοῦ 1976) εἶναι ἕνα ἐντελῶς νέο, ἰδιότυπο
καί πολύπλοκο σύστημα πού έχει δημιουργήθεῐ καί
προσαρμοσθεῐ στούς τρόπους καί κανόνες λειτουρ-

εἶναι όμοοττονδίακό (6 Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες καί 2 αύτόνομες
περίοχές), σοσιαλιστικό κράτος, μέ κοινωνικό ’ίδιοκτησιακό σύ-

στημα (κοίνωνικοποίημένα καί κολεκτιθοπὸιημένσ τό μέσα τῆς
παραγωγῆς) καί μέ όλες τίς παραγωγικές καί μή παραγωγικές μονάδες, καθώς καί λσίπές ύπηρεσίες καί όργανισμούς συνεταιρισμένους

σ’

ἐνιαῑο σύστημα τῆς συνεταίριστικῆς ἐργασίας, ὅπως

ὀνομάζεται. Στό σύστημα τῆς συνεταιριοτικῆς ἐργασίας δημιουργοῦνται χιλιάδες ««αύτσδιαχειριζόμενες ὸργανώσεις καί κοινότητες» μέ διαφορη ὀνομασία καί λειτουργικότητα, αναλογα μέ τό

ἐργατικό δυναμικό καί τήν παραγωγική δυνατότητα τῆς καθε μονάδας παραγωγῆς, πού συνδέονται καί συνεταίρίζονται κατα τόν

«πυραμιδίκό» ἐπίσης τρόπο. Αύτές σί σύτοδιαχειριζόμενες καί
συνεταίριζόμενες όργανῶσεις φέρουν συνήθως τίς ονομασίεςῑ

Βασίκή Ὀργανωση τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐργασίας, Ἑργατίκή Ὀργανωση Συνεταιριστίκῆς Ἐργασίας, Μικτή Ὀργάνωση Συνεταιριστικῆς Ἑργασίας, Αύτοδισχειριζόμενες Ὀργανώσεις Κοινῶν Συμφερόντων. Ἐπαγγελμστικές Ἑνότήτες κλπ. κλπ.
0| ΠᾉΡΑΠΑΝΩ πληροφορίες - διευκρινίσεις, θα μᾶς θσηθήσουν

vc’1 αντιληφθοῡμε καλύτερα, κατα κύριο λόγο, τόν τρόπο ἐκλογῆς
καί ἀνάδειξης τῶν όργανων της, τόν τρόπο λειτουργίας τους, τήν
φύση καί τόν τρόπο ὅσκησης τῶν αρμοδιοτήτων τους κλπ.

γίας τοῦ συστήματος τῆς σοσιαλιστικής αύτοδιαχεί10100?-

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, KAI ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό σύνταγμα τοῦ 1974 τέσσερέις (4) εἶναι 0'1

H ΤΟΠΙΚΗ αύτοδιοίκηση στή Γισυγκοσλαθία έχέί θαθιές ρίζες.
Πολλά σημαντικό γεγονότα στῆν ἱστορία τῆς ”Ενωσης Γίουγκοσλαθων Κομμουνιστῶν (προπολεμικαε Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγ-

κσσλαθίσς) ἀναφέρονται 010v αγωνα για μία καλύτερη Kai/611110κρατική τοπική αύτοδιοίκηση. Παρ’ ὅλ’ αὑτό, αύτό για τό όποῑο
καυχῶνται καί κολακεύονται σί Γιουγκοσλόθσι ὅταν μιλανε για τήν
περίφημη «KOMUNA» ῆ κοινωνική αὑτοδιαχείριση, εἶναι ἀποκλειστικό δημιούργημα καί ἐπίτευγμα τῆς μεταπολεμικῆς σοσιαλιστικῆς Γίσυγκοσλαθίας. Κστα τῆ γνώμη δέ τοῦ μεγαλύτερου σύ γχρο- .
3O

«κοινωνικο-οικονομικές κοινότητες» τῆς κοινωνικῆς αύτοδιαχείρι-

σης; 'O Δῆμος, ἠ Σοσιαλιστική Αύτόνομη Περιοχή, ή Σοσιαλιστική
Δημοκρατία καί ή Ὀμοσπονδία. Ἠ «Κοινότητα» δέν συμπεριλαμθανεταί στίς παραπανω κοινωνικο-οικσνσμικές κοινότητες. Παρ’
ὅλα αύτά ὅμως, τό σύνταγμα διαθέτει δυσ (2) αρθρα (114-115) μέ
τόν τίτλο «αὑτοδιαχείριση στἰς κοινότητες», ὅπου μιλᾱ γιέι τήν αῦτσδιοίκηση ῆ αὑτοδιαχείριση, ὅχι μόνο τῶν κοινοτήτων, ἀλλα καί
τῶν διαφόρων συνοικισμῶν, καθώς καί τῶν κατοικημένων μικρῶν

περιοχῶν, 0'1 όποῑες δέν μποροῦν ν’ ἀποτελέσουν όργανωμένη

διοικητική μονάδα. Παρ’ ὅλο λοιπόν πού ή Κοινότητα δέν ἀποτελεῖ
ὅμεσα όργανο ῆ μορφή κοινωνικῆς αύτοδιαχείρισης. ὅπως οἱ άλ-

κοινότητα αύτοδιαχείριστικῆς συναπόφασης. Σ· αυτόν οἰκοδομεῖται ἀνάλογος αὺτοδιαχειριζόμενος μηχανισμός καθώς καί τό σύ-

λες κοινωνικο-πολιτικές κοινότητες, όργανῶνεται κατά τόν ”ίδιο

στημα τῆς ουμμεταχῆς καί τῆς συναπόφασης,

ὅπως κί’ αύτές τρόπο, ἐκλέγει παρόμοια ὅργανα καί μετέχει στῆ
δίοίκηση τοῦ Δήμου, πού ἀνήκει- ἀποστέλλοντας μόνιμους καί
ἀνακλητούς ἀντιπροσώπους - στό Συμθούλισ τῶν Κοινστήτων πού
ύτιάρχει σέ κάθε Δῆμο.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116 τοῦ συντάγματος δίνει τόν όρισμό τοῦ Δήμου;

«Δῆμος εἶναι ῆ σύτοδιαχειριζόμενη καί στοιχειώδης κσινωνικοπσλιτικῆ κοινότητα, θεμελιωμένη στῆν ἐξουσία καί τήν αύτοδιαχείρισῐὶ]ζ τῆς ἐργατικῆς ταξης καί ὅλου τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ», καί

συνεχ εις

O Τό σύνταγμα ύποδέικνύει όρισμένες ἀπό τίς θασικές μσρφές

καί θεσμούς αὺτοῦ τοῦ αὺτοδιαχειριζόμενου μηχανισμοῡ; Βασικές
Ὀργανώσεις Συνεταιριστίκῆς Ἐργασίας, Κοινότητες, Αυτοδιαχειριστικές Κοινότητες Κοινσῦ Συμφέροντος καί ἀλλες αὺτοδιαχειριζόμενες όργανώσεις καί κοινότητες, καθώς καί οἰ κοινωνικοπσλιτυ<οί όργανισμοί (”Ενωση Γιουγκοσλάθων Κομμουνιοτῶν, Σοσίαλίστική ”Ενωση Ἐργαζόμενου Λαοῦ, Συνδικάτα, Συμθσύλιο τῶν
Πσρτιζάνων καί Συμθούλιο Νεσλαίας). 'H δημιουργία αυτοῦ τοῦ
μηχανισμσῦ γίνεται μέ τήν σὺτοδιαχείριστική συμφωνία καί τήν
κσινωνίκή σύμθαση. Στό σύστημα δέ τῆς συναπόφασης ε’ίδίκή

«Στό Δῆμο ό ἐργαζόμενος λαός καί oi πολίτες δημιουργοῦν καί

θέση κατέχουν οἱ ἀντιπροσωπεῑες στή Βουλῆ κάθε Δήμου καί στά

ἐξασφαλίζουν τίς προϋποθέσεις γιά τή ζωή τους καί τήν έργασία, κατευθύνουν τήν κοινωνική ζωή, ίκσνοποιοῦν καί έναρμονίζουν τά συμφέροντά τους, ίκσνοποιοῦν τίς κοινές ἀνάγκες
καί ασκοῦν τήν ἐξουσία καί τήν διαχείριση ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὑποθέσεων. Oi λειτουργίες τῆς ἐξουσίας καί τῆς διαχείρι-

ἀλλα όργανα τῆς αύτοδιαχείρισης.
4
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς λειτουργίες τοῦ Δήμου καί τά συμφέροντα τοῦ
ἐργαζόμενου λαοῦ καί τῶν πολιτῶν δημιουργεῖται γιά τό Δῆμο ένα

-- ρης τῶν κοινωνικῶν ύποθέσεων, έκτός ἀπό ἐκεῖνες, τίς όποῑες

πλέγμα ἀπό δικαιώματα κί’ ὺποχρεώσεις πού όρίζει τό ἀρθρο 117
τοῦ συντάγματος καί τό καταστατικό κάθε Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτά σέ κάθε Δῆμο ἀσκοῦνται σί ἐξῆς λειτουργίεςῑ

σύμφωνα μέ τό σύνταγμα εκτελοῡν οἱ ἐυριὶτερες κοινωνικοοιιζονομικές κοινότητες, ἐκτελοῦνται στό Δῆμο. Κατά τήν ἐκτέ-

λε η τῶν κοινῶν τους συμφερόντων, δικαιωμάτων καί ὐπο-

’Χ

χ εωσεων στό Δῆμο, ό ἐργαζόμενος λαός καί οἰ πολίτες ἀποφασίζουν όργανωμένοι στίς Βασικές Ὀργανωσεις Συνεταιριστικής Ἐργασίας, στίς Κοινότητες, στίς Αύτοδιαχειριζόμενες Κοιβνότητες Κοινοῦ Συμφέροντος καί στίς άλλες μορφές αύτοδια,ί χειριζόμενης συνεταίρισης καί κοινωνικο-πολιτικούς όργανι-

\

σμούς, μέ τήν αῦτοδιαχειριστική συμφωνία καί τή κοινωνική
συμθαση καί μέσω τῶν αντιπροσωπειῶν καί ἀντιπροσώπων στή
Βοαλη τοῦ Δήμου καί στά ἀλλα ὄργανα τῆς αῦτοδιαχείρισης».

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ τό ἀρθρο τοῦτο διεξοδίκά θά μι-ιορούσαμε ν’
ἀναφέρσυμε τά ἐξῆς σύσιῶδη χαρακτηριστικὰ τοῦ Γιουγκοσλαθί-

κοῦ
O
O
καί

Δήμου;
Ὀ Δῆμος εἶναι αύτοδιαχείριζόμενη κοινότητα.
Εἶναι θασική καί στοιχειῶδης κοίνωνικο-πολιτική κοινότητα
ως ἐκ τὸύτου ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖα τοῦ κοινωνικο-

πσλιτικοῦ συστήματος.
O Ὀ Δῆμος ἐχει ἐξουσίες, οἱ όποῑες εἶναι ἐκφραση τῶν ζωτικῶν

συμφερόντων τοῦ ἐργαζόμενσυ λαοῦ καί ὅλων τῶν πολιτῶν. Τά
συμφέροντα αυτά καί οἰ ἀνάγκες μποροῦν καί πρέπει κατά τό σύν-

ταγμα, νά ἐκπληρώνσντσί ἀκριθῶς σέ τέτοια αυτοδιαχειρίζόμενη
κοινότ τα.
O BEBGlGWETOl γιά μιά ἀκόμα φορά ἀπό τό γιουγκσσλσθικό σύν-

ταγμα ῆ κλασίκή θέση γία τῆν πρωταρχίκή σημασία τοῦ Δήμου
στήν ἐκτέλεση τῶν λειτουργιῶν, τῆς ἀσκησης ἐξουσίας καί τῆς
διαχείρισης.

O Ὀ Δῆμος εἶναι θασική, ὡρισμένης ἐδαφικῆς περιφέρειας,

1. Δημιουργσῦνταί καί ἀναπτύσσονται οἱ ύλικές καί ἀλλες προϋποθέσεις γίά τή ζωή καί τήν ἐργασία καί γιά αύτοδιαχειριζόμενη
ίκανοποίηση τῶν ύλικῶν, κοινωνικῶν, μσρφωτικῶν καί ἀλλων
κοινῶν ἀναγκῶν τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ καί τῶν πολιτῶν.

2. Κατευθύνεται καί συντονίζεται ή οἰκονομική καί κσινωνική ἀνάπτυξη καί προσδιορίζσνται οἱ σχέσεις τοῦ άμεσου ἐνδιαφέροντος γιά τόν ἐργαζόμενο λαό καί τούς πολίτες στό Δῆμο.
3. Ὀργανώνεται ή ἐκτέλεση τῶν ὑποθέσεων κοινοῦ καί γενικοῦ
ἐνδιαφέροντος καί δημιουργοῦνται ὅργανα τῆς αύτοδιαχείρι-

σης καί όργανα ἐξουσίας για τήν διακπεραίωση τῶν ὑποθέσεων
τουτων.
4. Ἐξασφαλίζεται ή ἀμεση ἐκτέλεση καί ἐφαρμογή τῶν νόμων, ἀν
ῆ τήρηση καί ῆ ἐφαρμογή τους δέν ἀνατέθηκε στῆν άρμοδιότητα τῶν όργάνων ευρύτερων κοινωνικό-πολιτικῶν κοινοτήτων.
5. Ἐξασφαλίζεται ῆ ἐκτέλεση καί προστασία τῶν ἐλευθεριῶν, δικαιωμάτων καί τῶν υποχρεὼσεων τοῦ ἀνθρώπου καί τσῦ πολί6. Προστατεύεται ῆ ἰσοτιμία τῶν λαῶν καί τῶν μειονοτήτων.
7. Προστατεύεται ή ὶδιοκτησία.
B. Προσδιορίζεται ῆ χρήση τῆς γῆς καί τῶν ἀγαθῶν κοινῆς ὠφέλειας.
.
9. Ὀργανῶνεται ῆ λαϊκή αυτοάμυνα καί πολιτοφυλακή.
1o. Ὀρίζονται οἱ σχέσεις στόν οἰκιστικό καί πολεοδομικό τομέα.
11. Προστατεύεται τό περιθάλλον.
12. Ὀργανώνεται καί ἀσκεῖται ό κοινωνικός ἐλεγχος.

ΑΠΟ ΤΑ παραπανω συμπεραίνεται ότι τό σύνταγμα ὁρίζει τό
Δῆμο σάν κσινωνικο-σίκονσμική κοινότητα στήν όποία ἡ αύτοδια-
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χείριση ἀσκεῖται πρῶτ’ ἀπ’ όλα στό τομέα τῆς ίκανοποίησης τῶν
κοινῶν καί ἀτσμικῶν ἀναγκῶν. Z’ αὑτόν oi έργάτες, oi ἐργαζόμενοι
καί oi άλλσι πολίτες συναποφασίζουν γιά τῆ συνεταίριση τῶν μέσων παραγωγῆς ποῦ ἀνήκουν στό Δῆμο καί γιά τό τρόπο διάθεσῆς
τους. Τρόπσι λήψης ἀποφάσεων εἶναι τό δημοψῆφισμα, ή αὑτοδιαχείριοτική συμφωνία καί ῆ κοινωνικῆ σύμθαση. Στό Δῆμο συντελεῖ-

ται καί ὁ προγραμματισμός τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀνάπτυξης. Γι’ αὑτὸ τό σκοπό καί μέ θάση σχέδιο καί προγράμματα

ἐργασίας καί άνάπτυξης τά όποῑο ἐκπονῆθηκαν, ὑποθάλλεται Eva
εἶδος σχεδίων μακροπρὸθεσμης άνάπτυξης τοὺ Δήμου.Κάτ“ αὑτό

τόν τρόπο ψηφίζεται τό κοινωνικό πλάνσ τοῦ Δήμου. Ἐπίσης στό
Δῆμο ψηφίζεται καίτὸ πρόγραμμα άνάπτυξης καί χωροταξικῆς μελέτης τοῦ περιθάλλοντος, ὑποβάλλονται δέ καί ψηφίζονται ἐπίσης
καί τά πλάνα γιά τό περιφερειακό πρόγραμμα, για τήν ανάιττυξη
τοὺ περιθάλλοντος, τό γενικό πολεοδομικό πρόγραμμα κλπ.
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ό Δῆμος διαθέτει ἐλεύθερα τά έσοδα πού συγκεντρώνει ἀπό κάθε πηγή. Τῆν πολιτική τῆς χρησιμοποίησης καί διάθεσης τῶν μέσων (χρηματικῶν κλπ.) τοῦ Δήμου, ὁρίζει ῆ Βουλῆ

τοῦ Δήμου σύμφωνα μέ τό ἐπεξεργασμένο κοινωνικό πλάνσ καί τά
λοιπά προγράμματα οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς άνάπτυξης. Τά

ἐσοδα τοῦ Δήμου περιλαμθάνονται στόν προὺπολογισμό του κατά
τῆ διαδικασία καί τόν τρόπο πού προθλέπεται ἀπό τὸ νόμο. ”Ορί-

σμένες ὅμως κοινωνικές ἀνάγκες, ὑποχρεώσεις καί καθήκοντα ό
Δῆμος μπορεῑ νά τίς χρηματοδοτεῖ ἀπό τά κεφάλαιά του καί τούς

εἰδικούς λογαριασμοὺς. Μπορεῑ νά δανείζει καί νά δανείζεται, vc'1
auvdn‘revoupipwvieq Kai πιστώσεις καί νά ἐκδίδει ὁμολογιακά δάνεια. Τούς πόρους τοῦ Δήμου χρησιμοποιοῦν τά όργανά του Kai oi

όργανώσεις του, oi όποῖες εἶναι Kai ἀρμόδιες (ὑπεύθυνές) γίά τῆν
όρθολογική τους χρήση. ‘0 Δῆμος ἐχει, ὅπως ε’ίπαμε, καί τὸν
προῦπολογισμὸ του, μέ τόν όποῑο 6έ6αιώνονταί καί διατίθενται τά
μέσα γιά τήν ἐργασία τῆς ’ίδιας τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς καί τῶν όργά-

νων της, καθώς καί γίά άλλες κοινωνικές ἀνάγκες οἰ όπσῑες, σύμφωνα μέ τό νόμο. χρηματοδοτοῦνται ἀπό τόν Ιδημοτικό προϋπολογισμό. 'O τρόπος κατάρτιοης Kai ψήφισης τοῦ προϋπολογισμοῦ
ὁρίζεται ἀπό τό καταστατικό τοῦ Δῆ μου.
O ΔΗΜΟΣ ἐχει τό συνταγματικό δικαίωμα τῆς αὑτσοργάνωσῆς

Ο 'H ψήφιση τοῦ καταστατικοὺ τοῦ Δήμου, ὁ καθορισμός τῆς
πολιτικῆς καί ῆ λῆψη άπόφασης γιά τά 6ασικά προθλήματα τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, πολιτιστικῆς ζωῆς καί κοινωνικῆς
άνάπτυξης στά ὅρια τοῦ Δήμου.
Ο ‘H ψήφιση τοῦ κοινωνικοῦ προγράμματος καί τοὺ προῦπολορ
γισμου.
_
0 Ἠ ἐκδοση ἀποφάσεων καί λοιπῶν κανονισμῶν Kai ῆ πρωτοθουλία στῆ σύναψη τῶν κοινωνικῶν συμθάσεων.
Ο 'H όργάνωση καί ή ἐκτέλεση τῆς κοινωνικῆς ἐποπτείας, ῆ
λῆψη άπόφασης γιά τή δανειοδότηση τοῦ Δήμου καί τῆν ἐκδοση
ὁμολογιακῶν δανείων.
O 'H προκήρυξη δημοψηφίσματος, ε’ίτε γιά άμεση καί προσωπικῆ τοποθετήση τῶν πολιτῶν σέ ὁρισμένα σοθαρά προθλήματα
τῆς ἀρμοδιὸτητας τοῦ Δήμου ῆ γίά ἐπίκὺρωση τῶν διατάξεων ῆ
τῶν πράξεων πού ἐξέδωκε. Μέ τὸ καταστατικό άκριθέστερσ ὁρί·ζονται τά προθλήματα γιά τά ὁποῖα μπορεῑ νά προκηρυχθῆ δημοψηοφιᾳΙ-ιίκάσκηση πολιτικοῦ ἐλέγχου στῆν ἐργασία τῶν ἐκτελεστικῶν
ὁργάνων της, τῶν ὁργάνων διοίκησης καί τῶν φορέων τῶν ἀλλων
δημόσιων καί κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν· ”ίδρυση ὁργανιομῶν συνεταίριστικῆς ἐργασίας.
Ο 'H ἐκλογή, ἀνάκληση καί παύση τοὺ Προέδρου καί Ἀντιπρσέδρσυ τῆς δημοτικῆς Βουλῆς, τῶν ἐπιτροπών καί τῶν ἀλλων σωμάτων τοῦ Δήμου, τοῦ Πρσέδρσυ Kai τῶν μελῶν τῶν ἐκτελεστικῶν
ὁργάνων (έπιτροπῶν, συμθουλίων), τοῦ Γραμματέα τῆς Βουλῆς,
τῶν ὁργάνων τῆς διοίκησης κλπ.

Η ΒΟΥΛΗ ψηφίζει ἐπίσης καί τόν κανονισμό της.
Τή Βουλῆ τοῦ Δήμου συναποτελοῦν τρία (3) συμθοὺλία;
a. Τό Συμθοὺλιο τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐργασίας, σάν συμθοὺλίο
τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἐργαζομένων στίς ὁργανώσεις συνεταίρι-

στικῆς ἐργασίας καί στίς ἀλλες αὑτοδιαχειρίζόμενες ὁργανώσείς
καί κοινότητες. Συνήθως ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν του εἶναι λίγο μικρότερος ἀπό τό ἀθροισμα τῶν μελῶν τῶν δύο ἀλλων συμθσυλίων.
θ. Τό Συμθοὺλιο τῶν Κοινοτῆτων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό τούς
ἀντιπροσώπους τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πολιτῶν στίς κοινότητες
και

του. Αὑτός, ἀπόλυτα ἀνεξάρτητος, ὁργσνώνει καί ὁρίζει τίς ἀρμοδιὸτητες Kai τήν ἐργασία τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς καί τῶν δημοτικῶν

v. Τό

ὁργάνων καί ὁργανῶσεων.

νωμένσί στούς κοινωνικό-πολιτικούς όργανισμοὺς (θλέπε ἀνωτέ-

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ρω) καί έκλέγουν μέ ἀμεση καί μυστικῆ ψηφοφορία.
O ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ στῆ Βουλῆ τοῦ Δήμου ἐκλέγεται γιά τέσσερα
χρόνια μέ δίακαίωμα ἐπανεκλογῆς μόνο μιά ἀκόμη φορά. Ἀνακα-

Κοινωνικο-Πολιτικὸ Συμθσύλιο, ἀποτελούμενσ ἀπό τούς

ἀντιπροσώπους τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πολιτῶν που εἶναι όργα-

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ Βουλῆ εἶναι ὅργανο, ὅπως ὁρίζει τό σύνταγμα

λεῖται καί παύεται ἀπό τά ὅργανα πού τόν ἐξέλεξαν ὁποτεδῆποτε,

«κοινωνικῆς αῦτοδιαχείρισης καί τό ἀνώτατα όργανο ἐξουσίας στό
πεδίο τῶν δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων τοῦ Δήμου».
Η ΒΟΥΛΗ τοῦ Δήμου εἶναι ὁ θασικὸς φορέας τῶν δικαιωμάτων

μέ ὁρισμένες προῦποθέσεις καί κάτω ἀπὸ μιά ὁρισμένη διαδικασία.
Ἀπσλαμθάνει ἀσυλίας ὅπως ὅλα τ’ ἀλλα ὁργσνα τῆς Δημοκρατίας
καί τῆς ”Ομοσπονδίας. ’Ὀλ’ αὑτά καθορίζονταίάπὸ τό καταστατικό

καί τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Δήμου. Στίς άρμοδιότητές της ἀνῆκουνῑ

τοῦ Δήμου. ‘H Βουλῆ ἐκλέγει διάφορες ἐπιτροπές καί ὑπηρεσίες,

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΥ

·

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔικΑΣΤΗριο

ΣΥΝΕΤΑιΡιΣΤικΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ἰ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ι

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

AHMOTIKH

Ε’ἏΓΡἝῼΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

εκτεΛεῑτικο ι

’

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ

ΑΜΥΝΑ

AHMOTIKA OPI‘ANA

TOI‘IIKEZ

EI'IITPonH

ΔιοικΗξΗΣ

ΚΑΓΓΕΛΑΡΙΕΣ

ΕΚΛΟΓΩΝ 8ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΠῬΟΠΕΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
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1. ΣΧῌΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

καθώς καί ἀλλα σώματα ἐργασίας, διαρκῆ ἤ προσωρινά ῆ προπαρασκευαστικσῦ χαρακτῆρα (θλ. σχ. 1). Ἔχει πρόεδρο, ”Αντίπρόεδρο. καθώς καί Γραμματέα. Κάθε συμθοὺλιο ἐπίσης ἐκλέγει τό

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

-Ι

ΑΛΛΑ CPI-ANA KAI

“-

ΒΟΥΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

[—
“

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

·

προεδρεῖο του.

Η ΒΟΥΛΗ (καί τά 3 συμθοὺλιά της), μαζί μέ τούς ἀντιπροσώπους
τῶν αὑτοδιαχειριζόμενων όργανώσεων καί κοινοτήτων, τίς ἀντι-

ΣΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

προσωπεῖες τῶν κοινωνικό-πολιτικῶν όργανώσεων τῶν ὁργανωμέ-

AIAITHTIKH

νων στῆ Σοσιαλιστικῆ Ἕνωση Ἐργαζόμενου Λαοῦ (τό εὑρὺτερσ
πολιτικό σχῆμα σήμερα στῆ Γιουγκοσλαθία) καί ἀλλες ἀντιπροσωπεῖες συναπαρτίζουν τῆ Γενική Συνέλευση, ῆ ὁποία ἐξετάζει προ-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

OI AHMOI τῶν μεγάλων πόλεων έχσυν προεδρεῖο πού κυρίως

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Kai ὁργανωτικῆ λειτουργία τῆς αὑτοδιαχείρισης
στό Δῆμο χαρακτηρίζουν διάφορες μορφές διοχείρισης τῶν κοινωνικῶν ὑποθέσεων; τό ἀντιπροσωπευτίκό σύστημα, ol δημόσιες
ἐπεξεργασίες τῶν διαφόρων σχεδίων καί oi συζητῆσείς - δημόσιες
διαθουλεύσεις (μέ τό καταστατικό τοῦ Δῆμσυ συνήθως ὁρίζονται
τά προθλήματα τά ὁποῖα ὑποχρεωτικά φέρονταί σέ δημόσια έπεξεργασία καί συζῆτηση).

EKTEAEUIKH

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

Ε,ΡΗΝ,ΚΟ

WA!

ΛΑῘκΗ ΑΜΥΝΑ KAI
πολιτικΗ πΡοῑτΑΣιΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΠΡΟΠΑΣΙΑ
Ι

λεση τῶν διατάξεων καί τῶν λοιπῶν πράξεων τοῦ Δήμου, καθώς

ἀπσφασίζει γιά προθλήματα τῆς ἀρμοδιὸτητας τῆς Δημοτικής
Βουλῆς σέ περίπτωση άμεσης καί ἐχθρικῆς ἐπίθεσηςκαί κατά τῆ
περίοδο πού δέν εἶναι δυνατή ή σύγκληση τῶν συμθσυλίων. Σέ
κάθε Δῆμο σχηματίζεται Συμθούλιο Λαϊκῆς ”Ἀμυνσς. ’Υπάρχει ἐπίσης Δημοτικό ”Οργανο γιά τήν Αῦτοδιαχείριση, Δημοτικά Δικαστῆρια τῶν ὁποίων τά μέλη διορίζονται καί παύονται ἀπό τό Δῆμο,
Δημοτικῆ Εἰσαγγελική Ἀρχή. καθώς ἐπίσης καί τά λεγόμενα Δικαστῆρισ τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐργασίας ῆ Δικαστῆρια τῆς Αύτοδιοχείρισης, πού ἀποκλειστική ἀρμοδιὸτητά τους εἶναι ὴ ἐκδίκαση
καθε ὑπὸθεσης πού γεννιέται κατά τήν παροχῆ τῆς ἐργασίας.

I

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ

θλήματα γενικώτερου ἐνδιαφέρσντος γιά τό Δῆμο. 'H Βουλῆ ἐκλέ-

ΣΕ ΚΑΘΙΞ Δῆμο λειτουργεῑ καί διοικητίκῆ ὑπηρεσία μέ τῆ μορφή
πολλῶν γραμματειῶν γιά τῆ διεκπεραίωση ὁρισμένων ὑποθέσεων
διοικητικῆς φύσεως. Τέλος ὁρισμένες διοικητυ(ἐς ὑποθέσεις σύμφωνα μέ τό νόμο καί τό καταστατικό μποροῦν νά ἀνατεθοῦν σέ
Ὀργανώσεις Συνεταιριστικῆς Ἐργασίας, Αύτοδιαχειροζόμενες
Ὀργανώσεις Κοινοῦ Συμφέροντος Kai ἀλλες κοινότητες πού λειτουργοῦν ἐξω ἀπ’ τόν Δῆμο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒονλιον τΗΣ

γει τό ἐκτελεστικό της ὅργανο ῆ ἐπιτροπῆ ἡ συμθούλίο ἀνάλογα
μέ τόν ὅρο τοῦ συντάγματος τῆς Δημοκρατίας, ὅπου ἀνήκει ὁ Δῆμος. Τό ἐκτελεστικό τοῦτο όργανο εἶναι στο πεδίο τῆς ἐκτέλεσης
τῶν δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων τοῦ Δήμου, ύπεύθυνο στῆ
Βουλῆ γιά τήν ἐφαρμογή τῆς πολιτικῆς πού χαράχτηκε, τήν ἐκτέκαί γιά τῆ συνεννόηοη καί συνεργασία τῶν ὁργάνων διοίκησης τοῦ
Δήμου. 'H Βουλῆ ἐκλέγει Πρόεδρο καί μέλη αὑτοῦ τοῦ αυλλογικοῦ
ἐκτελεστικσῦ ὁργάνου μετά ἀπό πρόταση είδικῆς ’««ἐπιτροπῆς γιά
τήν έκλσγῆ καί τό διορισμὸ τῶν ὁργάνων». Στή σύνθεση τοῦ ἐκτελεστικοῦ τούτου όργάνου περιλσμθάνονται oi δημοτικοί γραμματεῖς (διευθύνοντες ὅλων τῶν διοικητικῶν ὁργάνων τοῦ Δήμου) καί
ἀλλοι ἀνώτεροι λειτουργοί τῶν ἀλλων ὑπηρεσιῶν καί όργανισμῶν
τοῦ Δήμου. Μέ τό δημοτικό καταστατικό ὁρίζεται ἀκριθέοτερα ἠ
σφαίρα αρμοδιὸτητας τοῦ ἐκτελεστικοῦ αὑτοῦ ὁργάνου.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(MIKE: ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ,
ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)

.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ KOINO
EAEFXO KAI ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
·

I
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. ΣΧΗΜΛΤΙΚΗ ΠΛΡΟΥΣΙΑΞΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ όργανο κοινωνικῆς σύτοδιαχείρισης τῆς κοινότητας εἶναι ή κοινοτικῆ Βουλῆ ἠ ὁποία έχεί Πρόεδρο, Ἀντίπρόεδρο,
Γραμματέα. Τῆν ἐκλέγουν ὅλοι oi κάτοικοι καί όργανώσεις τῆς
κοινότητας ἀναδεικνύοντας τούς ἀντιπροσώπους τους. Ἐκτελεοτικό όργανο τῆς κοινότητας εἶναι ή ἐκτελεστικῆ ἐπιτροπὴ τοῦ
συμθουλίου τῆς κοινότητας. 'H Βουλῆ ἐκλέγει τόν Πρόεδρο Kai
”Αντίπρόεδρο τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς.
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Συνέλευση τῆς κοινότητας ἀποτελοῦν ῆ Βουλῆ, ῆ
ἐκτελεστικῆ ἐπιτροπῆ, όλες oi ἀλλες ἐπιτροπές τῆς Βουλῆς, τό
Ἑπιτελεῖο Λαϊκῆς ’Ἀμυνας Kai Πολιτικῆς Προστασίας, ὅλα τά ἐκτελεστικά ὄργανα τῶν κοινωνικό-πολιτικῶν όργανώσεων τῆς κοινότητας, τῶν διαφόρων ἀλλων ἐνώσεων, τό Συμθούλιο Κατανσλωτῶν
καί oi ἀντιπρόσωποι τῶν ἐπιχειρήσεων καί καταστημάτων τῆς κοινότητας. Ἡ γενικῆ ουνέλευση ἐπεξεργάζεταί προθλήματα γενικῆς
σημασίας καί ἐνδιαφέρσντος.
ΑΛΛΑ όργανα τῆς κοινότητας, (θλ. σχ. 2) εἶναι τό Συμθούλιο τῆς
Κοίνότητας - τό όποῑο σέ πολλές κοινότητες δέν ὑπάρχει ἐπειδή
ταυτίζεται μέ τῆ Βουλῆ - ή ἐπιτροπῆ γιά τήν Κοινωνικῆ Αὑτοπροστασία, ῆ ἐπιτροπή γιά τόν Κοινωνίκό ”Ελεγχο καί ”Εποπτεία στα
θέματα τῆς ἰδιοκτησίας, τό Συμθούλιο τῶν Καταναλωτῶν πού ἀποτελεῖ μορφή ἐλέγχου καί ὁργανωμένης δραστηριότητας τῶν ἐργα-

ζόμενων καί τῶν πολιτῶν γίά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τους
σάν καταναλωτές - ἀγοραστές ἐμπορευμάτων Kai σάν άτομα τά
ὁποῖα δέχονται τίςμῐιπηρεσίες διαφόρων ὁργάνων καί ὁργανισμῶν,
τό Εἰρηνικό συμθοὺλιο καί ή διαιτητική ἐπίτροπή (σέ πολλές κοινότητες τά δργανα αῦτά συμπίπτουν) πού ἀποτελοῦν Θασικές
μορφές λα’ίκῶν δικαστηρίων συγκροτοῦμενα ἀπό τούς πολίτες καί
μέ σκοπό τῆ μεσολάθηση μεταξύ τῶν πολιτῶν, μεταξύ τῶν πολιτῶν

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

καί τῶν όργανώσεων, τήν εἰρηνική ἐπίλυση τῶν διαφορῶν καί τῶν
διαφωνιῶν ποῦ γεννιοῦνται στίς μεταξύ τους σχέσεις. Ἠ κοινότητα διαθέτει καί γραμματέα.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ μορφή τοπικῆς αὑτοδιοίκησης εἶναι ῆ ,κοινότητα

‘

στῆν ὁποία ὁργανώνονται oi ἐργαζόμενοι καί oi πολίτες στό χωριό,
στῆ συνοικία τῆς πόλης, στό συνοίκισμό κλπ. Μιλώντας γίά τήν αῦτοδιαχείριση στίς κοινότητες τό ἀρθρο 114 τοῦ συντάγματος ἀναφέρει ὅτι «... εἶναι δικαίωμα καί ὑπσχρέωση τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ
καί τῶν πολιτῶν τοῦ χωριοῡ, στῆ συνοικία τῆς πόλης, στό συνοικισμό ῆ σέ πολλούς μεταξύ τους ἐνωμένους συνοικισμοὺς...».
ΣΤΗΝ κοινότητα oi ἐργαζόμενοί καί ol πολίτες ἀπσφασίζουν γιά
τήν ἐπίλυση τῶν κοινῶν τους ἐνδιαφερὸντων καί γιά τῆν ἀλληλέγγυα ἰκανοποίηση τῶν κοινῶν ἀναγκῶν οτά πεδία ὁργάνωσης τοῦ
συνοικισμοῦ, τῶν κατοικιῶν, τῶν χώρων κοινῆς ώφέλειας, τῆς παιδικῆς καί κοινωνικῆς προστασίας, τῆς μόρφωσης. τῆς σωματικῆς
ἀγωγῆς, τῆς προστασίας τῶν καταναλωτῶν, τῆς προστασίας τοῦ
ἀνθρώπινου περιθάλλοντος, τῆς λα’ίκῆς ἀμυνας καί τῆς κοινωνικῆς
σῦτοάμυνάς, καθώς καί στούς ἀλλους κλάδους τῆς ζωῆς καί τῆς
ἐργασίας. Ἐξ ἀλλσυ oi κοινότητες γιά τήν ἰκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τσυς καί τῶν ἀναγκῶν τῶν πσλιτῶν μποροῦν νά συνεργάζονται
με’ τίς αὑτοδιαχείριζόμενες ὁργανώσεις καί κοινότητες στῆ περιφέρεια ῆ έξω ἀπό τῆ περιφέρεια τῆς κοινότητας. Ἠ κοινότητα ἐχει
τό καταστατικό της. Εἶναι νομικὸ πρόσωπα καί διαθέτει όργανα

-Ὶ

διοίκησης καί διαχείρισης.

‘

‘
.

ί

ΣΤΑ πλαίσια τοῦ σοσιαλιστικοῦ συστήματος ἠ τοπική αύτοδιοίκηση 6ρίσκει τήν πραγματικῆ της φύση καί τόν ἐαυτὸ της, ὁπως
πράγματι ὁρίστηκε στό ἐπαναστατικό σύνταγμα τῆς γαλλίκῆς Δημοκρατίσς τοῦ 1792 κι’ ὅπως ἐφαρμόοτηκε σύμφωνα μέ τῆ γνώμη
τοῦ Μαρξ καί τοῦ Λένίν, στῆν τρίμηνη ζωή τῆς παρισινῆς Κομμούνα

τοῦ 1871.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ σύστημα τῆς Σοσιαλιστικῆς αὺτοδιαχείρισης
Boned πολύ τήν ἀνάπτυξη καί ἐπιτυχία τῆς τοπικῆς αῦτοδιοίκησης
γιατί ἐλευθερώνει τή δυναμίκότητα τῶν μαζῶν καί τίς καλεῖ νά αὺτοδίοχειριστοῦν καί νά συμμετάσχουν στῆν ἐπίλυση τῶν κοινῶν
προθλημάτων.
Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ τῆς Κοινωνικῆς Αὑτοδιαχείρισης (τοπικῆς A0—
τοδίσίκησης) ὅπως καί τῆς Ἐργατικῆς Αῦτοδίαχείρισης πραγματοπσιεῖται δχι μέ λίγες δυσκολίες στῆ Γίουγκοσλαθία. Παρ’ δλ· αὑτά
σύμφωνα μέ τήν ἀποψη πολλῶν ξένων μελετητῶν καί είδίκῶν τῆς
Γιουγκοσλαθίκῆς Αὑτοδιαχείρίσης, ἠ κοινωνικῆ αὑτοδιαχείριση καί
σάν πολιτικό σύστημα καί σάν τοπική αύτοδιοίκηση ἐχεί παρουσίάσει πολλά καί λαμπρά ἐπττεὺγματα.
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I‘AAAIA:
cH αύτοδιοίκηση

στα γρανάζια
τοῦ κρατικοῦ . αὑταρχισμοῦ
ΜΕ ΠΣ δημοτικές ἐκλογές πού γίνονται σέ μιά ὄὸομάὸα, τό πρόὅλημα τῆς σχέσης τῆς τοπικῆς αὐτοὸιοίκησης με’ τό κράτος ἐμφανίστηκε καί πάλι σάν ἕνα ἀπό τά ὅασικά στοιχεῖα στήν προὸληματική
κυρίως τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης. Τό αἴτημα τῆς αὐτονομίας
τῶν δημοτικῶν καί κοινοτικῶν ὀργάνων, ἀποτέλεσε τό ὅασικό πολιτικό σημεῖο ὁριοθέτησης τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, συμπύκνωνε τά
σημεῖα τῆς ἀντιπαράταξης μεταξύ τῆς ἀντιπολίτευσης καί τῆς συμπολίτευσης.
H ΟΞΥΤΗΤΑ πού ἐχουν πάρει τά
ποικίλα προθλήματα πού ἀντίμετωπίζει
ὁ δημότης - πολίτης, εἴτε στῆν ὕπαιθρα,
εἴτε στῆν πόλη, αἰτιολογεῖ τό ὅλο καί μεγαλύτερσ, ἓνδιαφέρον τῶν διαφόρων
κοινωνικῶν στρωμάτων γία τῆ σημασία,
τίς δομές καί τή λειτουργία τῆς τοπικῆς
διοίκησης, καθώς καί για τίς προοπτικές
πού προτείνονται μέσα ἀπό τούς φορεῖς
διαμόρφωσης τῆς συνείδησης.
Ἠ
συσπείρωση τῶν πσλιτῶν γίά τῆ μεθοδευμένη καί ἀγωνιστική προσπαθεια
ἐπίλυσης τῶν προὸλημάτων τους σέ το- ’
πική κλίμακα, ἀποτελεῖ έναν ἐπιτακτικό
ὅρο για τήν ἐπιὸίωση καί τήν δομικὴ
ἀναδιαρθρωση τῶν τοπικῶν τους ἀρχῶν.
Τούτη ἡ συσπείρωση γίνεται ὡς τα τώρα
σέ πρῶτσ 6αθμό. Δηλαδή, ἔχοντας μιαν
ἐμπειρικῆ γνὼση τῶν καθημερινῶν πρα-

κτικῶν τους προὸλημάτων, οἱ δημότες
-πολίτες καλοῦνται νά παρέμὸουν στό
τοπικό ἐπίπεδο μέσα ἀπό τήν ὑπερψήφιση καποιου δημοκρατικοῦ συνδυασμοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ θεσμός τῆς Τ.Α.
δέν εἶναι απλά ἕνας θεσμός ἐπίλυσης
πρακτικῶν προὸληματων, ἀλλα μόρφωμα μιᾶς δομῆς ἐξουσίας, εἰναι ξεκαθαρο ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ πρωτογενὴς ἐμπειρική γνώση.
Χρειαζεταί δηλαδή να ἀναχθεῖ ἡ
γνώση σέ δεύτερο 60600 καί νά ἐξειδικεύσει τῆν κυρίαρχη ἰδεολογία καί πολιτική σέ τοπική κλίμακα. Γ ι’ αὐτό τό
σκοπό δέν ἀρκεῖ ’ · ἡ ἀποσπασματίκή

é'v110é9wo11 Καί αὐτό γίνεται τόσο πιό
σαφές ὅσα γίνεται καθημερινό 6ίωμα ἡ
σώρρευση προὸλημάτων πού χρονίζσυν
Οῒὸν ”[Ομέα Τῆς Τ.Α.

Χρειάζεῑαι νά ξε-

κινήσει μια ἐνημέρωση πού νά ἀρχίζεί
ἀπό τό τί σημαίνει ὁ ὅρος «αύτοδιοίκηση».
Ὁπωσδήποτε δέν ἐχουν λίγα
γραφτεῖ καί εἰπωθεῖ. Χρειάζεται μᾶλλον
μια περισσότερο σφαίρική, συνθετικὴ
ἐκθεση τῆς ὅποιας ἀντίληψης γιά τὴν αὐτονομία τῶν Δὴμων ἦ γιά τήν πολιτική
τους «φύση» καί λειτουργία. Μία ἐκθεση
34

πού δέ θα λειτουργεῑ μόνο σά σύνθημα
ζύμωσης, ἀλλα σά μακροπρόθεσμη
ἀφορμή σύνολης πολιτικῆς συνείδητοποίησης καί καθημερινῆς παρέμὸασης
τῶν άμεσα ἐνδιαφερομένων.

’ OI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ δυνάμεις πού σέ ἆλλες χῶρες ἀντίμετωπίζουν μιά πιό σύνθετη κοινωνικὴ καί πολιτική δομή ἐχουν
κάνει προσπαθειες γιά νά ἐμπλουτίζεται
συνεχῶς ἡ προόληματικὴ τους σ’ αὐτό τό
χῶρο. Ἐμεῑς ἐχσυμε μείνει ἀρκετά πίσω.
Τά διάφορα μέσα ἐνημέρωσης δέν δίνουν
τῆ δυνατότητα στό «κοινό» τους να ἀποκτήσει συγκριτικές παραστάσεις. ’

Για v0

ουμὸάλουμε

στό

μέ-

τρο τῶν δυνατοτὴτων μας, στίς ὅποίες
συζητῆσείς, σκέψεις, ἀπόψεις κλπ. πού
τόν τελευταῖο καιρό, ἀκριόῶς λόγω τῶν
ἐκλογῶν, ἀπσκτοῦν μία ἀξισσημείωτη
εὐρύτητα θα θέλαμε νά ἀναφερθοῦμε σέ
μία ξένη ἐμπειρία, παραθέτωντας καποια στοιχεῖα της. Θα θέλαμε να ἀναφερθοῦμε στῆ Γαλλία. “H ἀφετηρία για
ἕνα τέτσιο ἐγχείρημα, ὑπακούει δασικά
σέ μιά δια-πίστωση, πού ἴσως φανεῖ «ἐν
πολλοῖς» αὐθαίρετηῑ Στὴ Γαλλία ἐχεί
διαμορφωθεῖ στό θεσμικό χῶρο ἕνα συγκεντρωτικό πρότυπο ὃισικητικῆς διαρθρωσης ὅχι χωρίς καποιες ἀναλογίες μέ
τά ἐδῶ κρατοῦντα, ”Ἐνας δεύτερος λόγος

πού ὑποτείνει τήν ἐπιλσγὴ μας εἶναι ὅτι
ἡ κατάθεοη καποιων στοιχείων για τό
πῶς συλλαμόάνουν οἱ ἐκεῖ δυνάμεις —
κύρια τῆς ἀριστερᾶς - τὴ 051060011 τους
σέ μία σωοτότερη αὐτοδιοίκηση,ἐνδιαφέρει, περισσότερο σέ σχέση μέ μια άλλη
ςῶρα - π.χ. Ἰταλία - ὅπου πέρα ἀπό τίς
θεσμικές διαφορές μέ μᾶς, ἐχουν γίνει
περισσότερα θετικά 6110010 για τό πρό6λημα πού μᾶς ἀφορᾶ.
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ νά ἀρχίσουμε μέ μία
ἀναδρσμή στό κοινωνικοιστορικό ὑπό60690 τοῦ θεσμοῦ καί τῆς ἐξέλιξὴς του
στῆ Γαλλία, για ’λόγους οἰκονομίας στή
λσγική τούτου τοῦ κειμένου. “Ο ἀγῶνας
για τῆν τοπική αύτοδιοίκηση - ἤ καλύ-

τερα αὐτονομία - ξεκινάεί ἀπό τό Μεσαίωνα. ”Ηδη ἀπό τό 1100 οἱ νεσγέννητοι πυρήνες τῶν ἀστῶν, περιορισμένοι
ἀπό τίς τοπικές ἐξουσίες τῶν φεουδαρχῶν, ἐξεγείρονται ἀπαιτώντας τῆν αὐτονομία τῆς «πόλης» μέ στόχο τὴν ἐλευθερία τῆς δίαμορφούμενης ἀγορᾶς καί τήν
καταλύοι] τῶν περιορισμῶν πού ἐπιθαλλει τό ἐδαφικό κλείσίμο τῶν φεσυδαρχικῶν «κρατῶν». Στήν πρώτη αὐτή φάση
συμμαχοῦν μέ τό δασιλια πού, ἀπαιτώντας τὴν ἐπέκταση τῆς κυρίαρχίας του σ’
ὅλη τήν τότε «ἐπικράτεια», διαμεσολαὸεῖ
στούς «ἀστούς» για νά συνασπισθοῦν
μεταξύ τους σέ μία εὐρύτερη, ἐδαφικα
60011, καί νά κατοχυρωθοῦν οἱ πρῶτες
διασυνδέσείς ἀνάμεσα στίς πόλεις. Οἱ
θεσμσί τῆς τοπικῆς διοίκησης ἀποτελεῖ
πεδίο πάλης ἀνάμεσα στίς ἀνερχόμενες
κοινωνικές δυνάμεις καί τὴν ταξη τῶν
φεουὸαρχῶν. Οἱ πρῶτες κοινότητες πού
δημίουργήθηκαν μάὐτό τό τρόπο ἀποτελοῦν τῆ θεσμική 60011 για ἕνα αὐτοπροσδιορισμό τῶν κατοίκων τῶν πόλεων. Οἱ περισσότερες ἀρχές τους ἐκλέγονται ἀπό τήν πόλη. ’A110 10v 180 αἰώνα, τά πράγματα ἀλλάζουν. Οἱ ἀρχές
διορίζονται ἀπό τό δασίλιά, σέ ἰσόὸία

60011 καί ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα τῶν
πρώτων γραφειοκρατῶν καί τῆς Αὐλῆς.
Ταυτόχρονα ὅμως μέ τά νέας μορφῆς
προνόμια πού ἀρχίζουν να ἐμπεδώνσνταί, ἐπισημοποίεῖται ἡ παρουσία καί ἡ
λειτουργία μιᾶς τοπικῆς ὃαθμίδας στή
-διαρθρωση τῆς πολιτικῆς μηχανῆς τοῦ
διαμορφούμενου «ἐθνικοῦ κράτους».
Η ΓΑΛΛΙΚΗ Ἐπαναοταση αν καί
διέλυσε τῆ μοναρχική δομή ἐξουσίας δέν
κατόρθωσε να «αρει» τὴν ὑποθήκη πού
τῆς κληροδότησε ἡ συγκεντρωτικῆ διαχείριση τοῦ δασιλίκσῦ οἴκου καί τῶν δίκτύων του 010v κρατίκό μηχανισμό.
Ὑπαρχεί μέν πάλι ἐκλογή τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν, ὅμως ἡ δίασπορα τους καί ἡ
ἐπιδίαιτησία τοῦ κράτους, τούς ἀποστερεῖ τή δυνατότητα να λείτουργῆσουν σάν
κύτταρα μιᾶς δημοκρατικοποίησης τῆς
κρατικῆς μηχανῆς, σύμφωνα μέ τίς 6001κές συντεταγμένες τῶν ριζσσπαστῶν
ἰδεσλόγων τοῦ 1789.
H KOMMOYNA τοῦ 187] τοποθετεῖ
μέ ριζοσπαστίκότερο τρόπο τό αἴτημα
τοῦ αὐτεξουσίου χαρακτῆρα τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Ἱ-Ι 1'1-110 τοῦ 1871 σημαίνει
καί τήν ἰσχυροποίηση τῆς συγκεντρωτίκῆς ἐξουσίας μαζί καί τὴν ἐνταση τῆς
κηδεμονίας στούς «περίφερείακσύς»
κρίκους τοῦ Κράτους. “O Μάης τοῦ 1968
θέτει τό αἴτημα τῆς άναθεώρηοης τῶν
ι’·ξιιίτν τοῦ καθημερινοῦ πρότυπσυ ζωῆς
καί δίνει μία νέα ῶθηση στό ἀξίωμα για
’μία αύτοδιαχειρίζόμενη κοινωνία σέ τοπικό ἐπίπεδο.
ΣΗΜΕΡΑ Eva ἀπό τά δασικά προὸλῆματα ἀφορᾱ τῆ διττή φύση τῆς λειτουργίας τοῦ δημάρχου. Πῶς μπορεῖ νά ἐκπροσωπεῖ ταυτόχρονα καί τήν τοπική
καί τήν κεντρική ἐξουσία πού τόν ἐλέγχει
στενά στή 60011 διαφορετικῶν ἀξιῶν καί

προσανατσλισμῶν πού συχνά εἶναι ἀντίθετες μέ τό δήμαρχσ; Καί ποῦ καταλήγει
ἡ ἀναπόφευκτη, τίς περισσότερες φορές,
σύγκρουση ἀνάμεσα στούς δύο αὐτούς
ρόλους;
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ὁ δήμαρχος έχει μία
πολιτική ταυτότητά. Στίς τελευταῖες ἐκ-

λογές τοῦ Μαρτη τοῦ 1977, ἀντιπαραταχθηκαν 6001110 δυό πολιτικές πού ἀφοροῦσαν τῆ γενικότερη πορεία πού θα
ἀκολουθήσει ἡ χώρα. Κι’ αὐτό ἧταν φυσικό. Γιατί μέ τὴν διείσδυση τοῦ κοίνωνικοῦ συστήματος καί 010v παραμικρό1590 θεσμικό ἤ άλλο χῶρο, τὴν ἐνσωμάτωση τῶν «τοπικῶν ἀρχῶν» στό σύνολσ
πλέγμα ἐξουσίας, μεταφέρουν μέ σαφήνεια τίς ἐπίλογές τῆς κεντρίκῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας στό τοπικό πεδίο. ”Ετσι, ἡ
ὅποία προσωπική φύση των δημοτικῶν
ἐκλογῶν, ἡ σημασία τοῦ προσώπου κλπ.
εἶναι στοιχεῖα πού δέν ἀναιροῦν τὴν πολιτική ἐνταξη τῶν προσώπων καί τῶν
διαδικασιῶν σέ κάποια ἀπ’ τίς μεγαλες
ἰδεολογικές «οἰκογένείες».
ΣΤΗ Γαλλία οἱ περισσότερο πολιτικοπσιημένοί δήμαρχοι εἶναι αὐτοί πού
ἀνήκουν ἤ συμπαρατάσσσνται μέ τό
ΚΚΓ. Ἡ πολιτίκσπσίησή τους 60116051
ὁπωσδήποτε στῆν ἐναργέστερη ἐπιλογή
τῶν ὅπσίων ἐναλλακτικῶν προτάσεων
ἀπό μέρους τῶν ψηφοφόρων ἀπό τήν
άλλη ὅμως ἐχεί σάν ἐπακόλουθο τήν ἰσοπέδωση τῆς ἰδίαιτερότητας τοῦ χαρακτῆρα καί τῶν πρσδλημάτων μιᾶς περιοχῆς. Ἴσως αὐτό συναρτάται καί μέ τό
συγκεκριμένσ
χαρακτῆρα μέ τόν
ὁποῖο παρεμδαίνει πολιτικά τό ΚΚΓ
στούς κοινωνικούς χώρους.
ΑΓΙΟ ΤΗΝ άλλη στό Σοσιαλιστικό
Κόμμα Γαλλίας, ἐπικρατεῖ μιά ἀντιφατικότητα στῆ δημοτική του πολιτική πού
ὀφείλεται καί στῆ δίαφορετική πολιτικὴ
καταγωγή τῶν ἐκπροσώπων του σέ τοπικό ἐπίπεδο πού μέ τή σειρα της συγκροτεῖ καί μιά ἀπό τίς δασεῖς τῆς 1650—
λογικῆς του έτερογένειας. Ἐνῶ ἔχει δείξει σε’ πολλούς τομεῖς μιά σημαντικά
προοδευτικῆ καί σταθμισμένη πρωτότυπη πολιτική - σέ τοπική 60011 110v10 —
ἀπ’ τήν άλλη οἱ ὑπσψήφιοι του ἀρκετές
φορές ἐκπροσωποῦν παραδοσίακα τοπικα συμφέροντα.
ΣΤΗΝ «άλλη πλευρά» οἰ δεξιοί δήμαρχοί καί ὑποψήφίοι ἐμφανίζονται μέ
τό πρόσχημα τοῦ ἀπολιτικού (...) καί
συμπλέουν de facto 05 τούς ὑποψήφιους
πού χωρίς νά ’χσυν μία εἰδικότερη κομματική πρόσδεση, ἐμφανίζονται μέ 010
«πατερναλίστίκὴ» στάση· «εἰναι ἡ κοίνότητά μας, πού θα τὴν φτιάξσυμε σύμφωνα μέ τίς προσωπικές μας ἀπόψεις»)
Καί εἰναι κυρίως ἀγρότες, γαίοκτήμονες
ἤ συνταξίοῦχοί. Φυσικά ἡ συνεργασία
τους γίνεται δύσκολη μέ τούς πολιτικοποίημένους συμὸούλσυς ἐνῶ ἀπ’ τὴν
άλλη εἶναι γνωστό ὅτι τα τοπίκά προθλήματα καί ἡ κοινότητα σάν τέτσια, εἰναι μέρος ἐνός εὐρύτεροι· συνόλου. ‘0

611009110; ὅμως, ἐξακολουθώντας νά
ἀποτελεῖ πρόσωπο - κλείδί, ἔχει ὁπωσδήποτε τό περιθώριο για νά «προσωποποίήσει» τά προὸλήματα καί τό θεσμό
τῆς κοινότητας ἤ καί νόι 0111/1190110151 μέ
τήν κεντρική ἐξουσία ἐνημερώνοντας
τούς δημότες γιόι τό ὅπσιο πρόὸλημα ἦ
προτεινόμενο σχέδιο. Οἱ προσπαθειες
πού γίνονται για μία διοίκητική ἀποκέν-

τρωση δέν σημαίνει

νατότητα γιά μια ἀπστελεσματίκότερη
11095060011 τῶν κατοίκων τῆς κοινότητας
στα θέματα αἰσθητικῆς, ρυθμοῦ καί κσινωνικῆς λειτουργίκότητος τῆς πόλης
τους. Στίς κσινστικές πσλυκατοικίες π.χ.
τελευταῖα γίνονται προσπαθειες v0 λαμ60v0v101 ὑπ’ ὅψη καί γι’ αὐτές τίς μονάδες κατοικίας, οἱ προδιαγραφές κάποιας
αἰσθητικῆς. ’

ὅτι εἶναι προσπα-

OI ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ καί οἱ σοσιαλιστές δήμαρχοι ἐχσυν 010 πολιτική καί
ΣΤΗ Γαλλία, στούς δήμους ὅταν γίνε- ἰ γία 111 δελτίωση τῶν κοινῶν μέσων μεταφοράς. Οἱ προσπαθειες τους συγκλίνουν
ταί προσπαθεια για γνήσια αύτοδιοίστό νά περισρίσθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἰδιόκηση τό πιό ζωντανό ὄργανσ τό ἀποτεχρηστων αὐτοκινήτων μέ τήν ἀρτιώτερη
λοῦν οἱ «δημοτικές ἐπιτροπές» πού εἶναι
όργάνωση καί ἐπέκταση τῶν δημόσιων
ἀνσιχτές καί στίς δποῖες συμμετέχουν
συγκοινωνιακῶν μέσων.
δημότες ἀπ’ ὅλα τα ἐπαγγέλματα καί τίς
τάξεις σ’ Eva πλαίσίσ συνεχοῦς διαλόγου
Η ΛΥΣΗ ὅμως ὅλων αὐτῶν τῶν προμέ τίς τοπικές ἀρχές. Σέ ὁρωμένους δήδλημάτων — πού σταχυολογίκά ἐπιλέμους ὁ ἐλεγχος τῆς διαχείρισης τοῦ
χθηκαν ἐδῶ γίά να δείξουν καποιους
προϋπολογισμοῦ εἶναι ἕνα πεδίο ὅπου
χώρους ἀναφορᾶς τῆς προὸληματικῆς
ὑλοποιεῖται μία 60011111 συνεργασία δῆπού ὑπάρχει σήμερα στή Γαλλία σέ ἀναμου - δημοτῶν καί ἀποτελεῖ τό πρῶτο
φορά μέ τὴν Τ.Α. - καθώς καί ἡ 0.11015δῆμοι για μιά τοπική αὑτοδιαχείριση.
λεσματική συμδολή τῶν φορέων γίά οῦΚάθε ἀπόφαση ἐξηγεῖται καί συζητεῖται
σίαστικοποίηση τοῦ δημοκρατικοῦ χαδημόσια.
ρακτῆρα τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν, εἶναι
θειες για αύτοδιοίκηση.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ἐξ άλλου εἶναι ένας
τομέας πού δέν εἶναι ξένος στῆν τοπική
6060160 τῆς διοίκησης. Πολλά δημόσια
σχολεῖα εἶναι κσινστικα. Ἡ προοπτική
πού θα τούς δοθεῖ στό ἑξῆς ἀποτελεῖ
κατι πού ἀπασχσλεῖ πολλούς προοδευτικούς δημάρχους. Τό σχολεῖο πρέπει νά
πάρει κί’ ἀλλες διαστάσεις, νά ἐπεκταθεῖ
σέ ἐξωσχολικές δραστηριότητες μέ δωρεάν μαθήματα διαφόρων τεχνῶν καί
σπσρ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
παράγοντας
πού
60116051 05 μία σωστότερη λειτουργία
τῶν κοινοτικῶν σχολείων εἶναι ἡ συμμετοχή τῶν γονιῶν καί τῶν μαθητῶν 0111
διεύθυνσὴ τους.

Στα πλαίσια τῆς προσπαθείας για μιά
οὐσιαστική παλιτιστικὴ λειτουργία τῆς
κοινότητας θα πρέπει νά δούμε καί τῆ
δημιουργία , τῶν Κέντρων Πολιτισμσῦ
(Maisons dc Culture). T51010 K5v190
λειτουργοῦν ἤδη σέ πολλές κοινότητες
καί ἡ δραστηρίότητα τους καλύπτει 10051; πέρα ἀπό τόν ψυχαγωγικό ἤ τὴν
ἀνάγνωση καποιου διὸλίου. ‘O ἐπισκέπτης τους μπορεῖ v0 00651 ζωγραφική,
χορό, διάφορα μουσικά ὅργανα, θέατρο
γυμναστική κλπ. Στόχος αὐτῶν τῶν Κέντρων εἶναι ἡ ἁπλοπσίηση τῶν διαδίκασιῶν τους ὥστε νά γίνουν προσιτά σέ
περισσότερσυς κατοίκους μιᾶς περιοχῆς.
ΕΝΑ ΑΛΛΟ πεδίο πού γίνεται ὁλοένα
καί ζωτικότερο γι’ αὐτὴ τήν ἴδια τῆν καθημερινὴ ζωή τῶν κατοίκων τῆς ὁποιασδήποτε περιοχῆς εῖναι καί ἡ ἀρχιτεκτονική διαμόρφωση τοῦ χώρου μέσα στόν
δποῖο ζοῦν κί’ ἐργάζονταί. Στόν τομέα
τῆς κατοικίας, 6001110, οῖ ἀποφάσεις δέν
ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό ένα ὑπουργεῖο.
Στή Γαλλία, μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ οἰκολογίκοῦ κινήματος δημιουργεῖται ἡ δυ-

ζητήματα πού ἀφοροῦν πρωταρχικά τούς
ἰδίους τούς πολίτες - δημότες. Ἡ δημιουργία μιᾶς δημοκρατίκότερης κσινωνίας καί στῆ Γαλλία, ἀλλά καί στῆ χώρα μας, γίνεται δίωμα καί συνείδηση ὅτι
περνᾶ μέσα ἀπό τὴν δημοκρατικσποίηση
τῶν άμεσων, καθημερινῶν δσμῶν τῆς
κοινωνικῆς καί πολιτικῆς πρακτικῆς.
Καί μία ἀπό αὐτές τίς δομές εἶναι καί ἡ
κοινοτικῆ τοπική 6αθμίδα τσῦ κράτους
καί τῆς κοινωνίας· ἡ θέση, ἡ λειτουργία,
δ ρόλος κί’ ἡ προοπτική πού τῆς δίνουν
οἱ προοδευτικοί φορεῖς.
ΣΤΗ χώρα μας οἱ προτάσεις γίά μια
τοπική αύτοδιοίκηση πού δέ θά κηδεμονεύεται ἀπό τήν κρατική γραφειοκρατία
καί τά τοπικά ἤ γενικώτερα ἰδιωτικα
συμφέροντα, πού θα δαδίζει σταδιακα
καί μεθοδευμένα για μίά ἀνάκτηση τῶν
δικαιωμάτων καί τοῦ ρόλου πού τῆς
ἀνήκει καί πού θα συμδάλει παραπέρα
στῆν κοινωνίκή ἀνάπλαση καί τόν αὐτοπροσδισρισμό τῶν ’λαῖκῶν στρωμάτων
6ρίσκονται ἀκόμα σε’ πρωτόλεια μορφή.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 0.110 αὐτές πάντως πού
ἀφοροῦν ὅραχυπρόθεσμα καί πολύ
άμεσα προθλήματα ἄν καί φαίνονται
πραγματοποιήσιμες, δέν 6ρίσκουν τήν
ἀναγκαία ὑλοποίησή τους. Ἠ θέληση
τῶν δημοτῶν νά ἀντίπαρατεθοῦν μέ 111v
κεντρική ἐξουσία καί ἡ θεμελίωμένη ἐναλλακτική προοπτική πού δίνουν στῆν
ὑπάρχουσα κατασταση εἰναι ὅροι ἀπαραίτητοι για τό ξεκίνημα τῆς πάλης για
μιά δημοκρατίκότερη ζωή στάν τόπο τῆς
κατοικίας τους καί δουλείας τους. Αύτό
εἶναι καί τό πεδίο πού καλοῦνται νά
«δώσουν τίς ἐξετάσεις» τους 01119006511τικές δυνάμεις.
Π.Λ.
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NIKAPAFOYA:

Μιά β

«δημοκρατία - μπανάνας»
στῆ διαδικασία τῆς

ἐξέγερσης
Σ ΤΗΝ ἀρχή ὁ δικτάτορας Σομόζα προσπάθησε νά γελοιοποιήσει τήν
λαϊκή ἐξέγερση μέ φράσεις, ὅπως «τούς εὔχομαι καλή τύχη». Γρήγορα
ὅμως ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει αὐτή τή ὁιάθεση καθώςτό ὀγκούμενο ἡφαίστειο τῆς λαϊκῆς ὀργῆς ἔπαιρνε τή μορφή τοῦ ἔνοπλου
ἐπαναστατικοῦ ἀγώνα 0’ ὅλη τή χώρα. Ἡ ἐξουσία τῆς «οἱκογένειας»
ὅρισκόταν σέ κίνδυνο. Οἱ πρωτοφανεῑς σέ ἀγριότητα «μέθοὸοι καταστολῆς» τῆς ἐξέγερσης, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη,ἡ κυριολεκτικά πεισματική ἀντίσταση τῶν ἀνταρτῶν τοῦ FSLN ὁέν φανερώνουν μόνο
ἰὸιότητες τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης πλευρᾶς, ἀλλά προσόιορίζουν μέ

τρόπο ἐντυπωσιακά ἔντονο τό μέγεθος τῆς ταξικῆς σύγκρουσης στή
Νικαράγουα. Μιᾶς σύγκρουσης πού ἔχει σάν πρῶτο αἴτημα τήν ἁνατροπή τοῦ καθεστῶτος Σομόζα.
AN 0 πυρετός τῆς ἐξέγερσης φαίνεται
πώς ἔχει περάσει αὐτό δέν εἰναι παρα
ἐνα παροδικό σύμπτωμα πού ὁ μεγάλος
κηδεμόνας τῆς κεντρσ-λατινοαμερικανικῆς περιοχῆς θέλει μέ καθε τρόπο v0 μονιμοποιήσει. Αύτό εἶναι 6έ6αια καί τό
νόημα τῆς ἀμεσης ἐμπλοκῆς τῶν ΗΠΑ
στίς «πολιτικές 6106001150051; γιά τὴν
εἰρήνευση» σέ τόσο ψηλό μάλιστα ἐπίπεδο.ὅπως εἶναι ἡ παρουσία 0111 M0ναγκουα ἐνός ἀπό _ τούς πιό στενούς

προεδρικούς συμδούλους, τοῦ κ. Τζόρνταν. Καί ἐχουν οἱ ΗΠΑ πολλούς λόγους
v0 ἐνδιαφέρσνταί γία κατι τέτσισ. ”Ὀμως
εἶναι σχεδόν 656010 πώς ἐνα ἐπαναστατικό κίνημα, ὅπως εἰναι τό κίνημα 0111
Νικαράγουα δέν πρόκειται να καταθέσει
τά ὅπλα. Ὀχι μόνο γιατί ἐχει πίσω του
μία μακρόχρονη ἱστορία σκληρῶν ἀγώνων για τὴν ἀπαλλαγή τῆς χώρας του
ἀπό τήν τυραννία καί τήν ἐξαρτηση,
011110 καί γιατί τό καθεστώς Σομόζα εῖναι

«ἀποτρόπαία

φρικιαστίκό»,

ένα

παράρτημα τοῦ Πενταγώνου. πού ὅχι
μόνο καταπατεῖ καθημερινά τά πολιτικά
καί ἀτσμίκά δικαιώματα τῶν πολιτῶν,
ἀλλα καί 51151 ξεπουλήσει 111 χώρα στίς
ΗΠΑ καί τήν ἐκμετάλλεύεται οἰκονομίκά μέ ξένους συνεταίρους...
i1 ‘11 ‘k
Η ΙΣΤΟΡΙΑ πάει πολύ πίσω;
Ἡ ἀμερίκανικη 11095060011 στή Νικαράγουα ἀρχίζει ἀπό τό 180 αἰώνα, καταλήγει ὅμως σέ ὁριστικὴ κατοχὴ τό 1909 πού
διαρκεῖ μέχρι τό 1925. T0 1926, οἱ ΗΠΑ
ἐπανέρχονται σέ μία ἀνοιχτή στρατιωτική 5115060011 για νά ἀπσκτήσουν αὐτῆ
τῆ φορά καί νόμιμα δίακαίώματα πανω
στῆν χώρα μέ τήν ὑπογραφὴ τσῦ συμφώνου «Ε1 Espino Negro» 05 10 ὁποῖσ μεγαλοτσιφλικαδες καί στρατηγοί παραδιναν τῆ χώρα στήν άμερικανική κηδεμοv10.
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ME ΣΤΟΧΟ τήν καταργηση τοῦ συμφώνου αὐτοῦ ἐμφανίζεται στα 600v0 τῆς
Νικαράγουα τό πρῶτσ ἀντάρτικο μέ ἐπίκεφαλῆς τόν «στρατηγό τῶν ἐλεύθερων
ἀνθρώπων» Ἀουγκσῦστο Σέζαρ Σ αντ ί ν ο. Γίά ἐπτα ὁλόκληρα χρόνια ὁ Σαντίνο, ὀχυρωμένσςστά 600v0 τῆς Λάς
Σεγκόδίας ἐδωσε περισσότερες· 0010 πεντακόσίες μαχες μέ τούς ἀμερικανούς πεζοναῦτες πού δέν κατόρθωσαν να τόν
διώξουν ἀπό τήν περιοχή. (Ὀταν τό 1933
01 πεζοναῦτες θα ἐγκαταλείψουν τὴ Νίκαράγουα θα ἀφήσουν στῆν ἐξουσία ἐνα
ἀνδρείκελο τους, τόν Χουαν Μπατίστα

Σακασα. Φρόντισαν ἀκόμη πρίν ἀποχωρησουν να όργανώσουν τήν Ἐθνοφρουρά καί v0 δώσουν τήν ἀρχηγία της
σ’ ἐνα λοχία πού μέσα σέ μία νύχτα ἐγινε
στρατηγός, τόν Ἀναστάζίο Σομόζα
Γκαρσία, γνωστότερο σάν Tacho.
ΣΤΙΣ 21 (115690009100 1934, ὕστερα
ἀπό προδοσία, δολοφονεῖται ἀπό τό Σο-

μόζα 0 στρατηγός Σαντίνο πού γίνεται
λαῖκός ἥρωας καί ἀγωνιστικό πρότυπο
για τῆ δημοκρατία καί τήν ἐλευθερία.
Εἶναι τό δικό του ὄνομα πού φέρει τό
ἀπελευθερωτίκό ’Μέτωπο πού ἐκτέλεσε
τῆν ἐπίχείρηση στό Ἐθνίκό Παλάτι τῆς
Μαναγκουα καί 560115 φωτίά στόν Σομόζα. Τό 1936 ὁ Σομόζα Γκαρσία ἐπιχειρεῖ τό πραξίκόπημα 100 πού ἡ ἐπιτυχία του σημαίνει τήν ἐναρξη τῆς ἐξουσίας τῆς δυναστείας τῶν Σομόζα. ”A1.λστε προσωπικα καί ἄλλοτε τοποθετώντας στα ἀξιώματα ἀνθρώπους-μαριονέτες ῆ «οἰκογένεία» κατάφερε νά κρατήσει τήν ἐξουσία μέχρι σήμερα. Χαρακτῆριστίκό παράδειγμα τῆς δεύτερης περίπτωσης εἶναι ὁ Λεοναρντο Ἀργκουέγισ
πού ὁ Σομόζα 10v 0911105 11905690 1101
ὕστερα ἀπό 29 μέρες τόν ἐδίωξε. 'O Σομόζα Γκαρσία κράτησε πάντα ὁ ’ίδιος
προσωπικα τήν ἀρχηγία τῆς Ἐθνοφρου-

Ἐπιμέλειστ Λ. Ὀρφανοῡ - Γ. Τσολσκοῡ
ρᾶς καί ἐστείλε τά παιδία του νά μαθητεύσουν στήν άμερικανική στρατιωτική

ἀκαδημία ’τοῦ Γουέστ Πόιντ.
η ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ τῶν ἀνταρτῶν τοῦ
Σαντινιστίκοῦ Μετώπσυ πού 1101011065
10 Ἐθνίκό Παλάτι καί ἀπελευθέρωσε
τούς πολιτικούς κρατούμενους εἶχε τό
ὄνομα «κομμαντο Ριγκομπέρτο Λόπες
Περέζ». rO Ρίγκομπέρτο Λόπεζ Περέζ.
δημοσιογραφος ἐπαναστατης, ῆταν αῦ10; 1100 ἐκτέλεσε μ’ ἕνα πίστόλι (21 Σε1115069100 1956) 10v Σομόζα Γκαρσία,
ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή έπεφτε καί ὁ ἰ’διος
νεκρός ἀπό τίς σφαῖρες τῶν σωματοφυλάκων τοῦ δικτάτορα. Ὁ Λουῖς Σομόζα
πού δίαδέχθηκε τόν πατέρα του κράτησε
τό πτῶμα τοῦ Λόπεζ-Περέζ ἀταφο. γιατί
cpo6010v 011 0 τάφος του θα ἀρχίαει νά
γεμίζει λσυλούδία καί ὅτι θα γινόταν
σύμόολο 010v ἀγῶνα τῶν ἀνταρτῶν... ‘O
Λόπεζ Περέζ ἐγινε ὁ συνδετίκός κρίκος
ἀνάμεσα 010v ἡρῶῖκό στρατηγό Σαντίνσ
καί τό FSLN, 10 Σαντίνιστίκό Ἐθνίκοαπελευθερωτίκό Μέτωπο πού ἱδρύθηκε τό 1961. ‘H 11591060; 01100500 στα
χρόνια 1959 καί 1961 εἰναι ένα χρονικό
διάστημα πού κυριολεκτικα συνταράσσεται ἀπό ἀλλεπάλληλες ἐξεγέρσεις. Ἡ
ἵδρυση τοῦ FSLN ἀνταποκρινόταν στῆν
ἀνάγκη γία συντονισμό καί ἐνιαία καθο-

δήγηση τοῦ ἀγῶνα ἐναντίον τῆς τυραννίας.

OI ΠΡΩΤΕΣ στρατίωτίκές ἐπιχειρή051; τοῦ FSLN σημειώνονταί τό 1963
ταυτόχρονα με’ τήν «05106160011 >> τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν «οἰκογένεια» στόν ἐκλεκτό της Ρενέ Σίκ, ἐπίκεφαλῆς μέχρι τότε
τοῦ ἀμερικανίκοῦ προγράμματος «Συμμαχία για τήν Πρόοδο» γία τὴ Νικαράγουα. zO Σίκ πεθαίνεί πρίν ἀκόμα λήξει
ἡ τετραετὴς θητεία του. '0 051191 1015
ἀντιπρόεδρος Λσρέντζσ Γκερέρο τόν
ἀντίκαθίστᾶ μέχρι τό 1967. ὁπότε ἡ «οἰ-

κογένεια» ἀπσφασίζει τήν αὐτοπρόσωπη
άσκηση τῆς ἐξουσίας. ”Ετσι ἀναλαμδάνει
ὁ δεύτερος γίός τοῦ Σομόζα Γκαρσία, ὁ
Ἀναστάσιο Σομόζα Ντιμπέιλ.

ὑπάρχει ἡ ὁμάδα τῶν «δώδεκα», Πρόκειταί για δώδεκα σημαντικές προσωπικότητες ἀπό διαφορές κοινωνικές τάξεις
καί στρώματα, μέ δίαφορο ἰδεολογίκο-

ΤΟ ΣΑΝΤΙΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩ ΠΟ

κοινή τους ἀντίθεση στό δικτατορικά
καθεστώς Σομόζα. Ἀνάμεσα στούς δώδεκα 6ρίσκεται ὁ ἐπαναστάστης ἱερέας
καί ποιητής Ἐρνέστο Καρντενάλ, ὁ ἐπίχείρηματίας Φελίπε Μαντικά, ὁ πρώην
πρύτανης τοῦ πανεπιστημίου τῆς Μαναγκουα Καρλος Τάνερμαν. Μέχρι πρίν
λίγες μέρες ζοῦσαν καί οἱ δώδεκα ἐξόρι-

πολιτικό ὑπόίίαθρο, πού τούς ἐνῶνει ἡ

ΤΟ ΣΑΝΤΙΝΙΣΤΙΚΟ Ἐθνίκοαπελευ-

θεριυτικό Μέτωπο (Frente Sandinista de
Liberacion Nacional. FSLN) πῆρε τ’
ὄνομα του ἀπό τόν ἡγέτη τῶν ανταρτῶν
Ἀουγκόστο Σέζαρ Σαντίνο πού ἀπό τό
1927 μέχρι τό 1933 πολέμησε ἐναντία
στοι, κυρίως στῆν Κόστα Ρίκα. Τώρα
στῆν κατοχὴ τῆς Νικαράγουα ἀπό 60ὅμωςμέ τόν ἐνοπλο ξεσηκωμό πού ξέρείοαμερίκανούς πεζοναῦτες καί πού
σπασε, γύρισαν στή Νικαράγουα.
ἕνα χρόνο ἀργότερα, μετά τήν ἀποχώΤό πολιτικό πρόγραμμα, πού λίγο
ρηση τῶν κατακτητῶν, δολοφονήθηκε
- πολύ ὑποστηρίζεταί καί ἀπό τίς τρεῖς
ὕστερ’ ἀπό διαταγῆ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
ὁμάδες.περίέχει τ’ ἀκόλουθα κύρια σηί-’θνοφρουράς καί πατέρα τοῦ σημερινοῦ ·
μεῖαῑ
δικτάτορα Ἀναστάσίο Σομόζα. ὙπαρO Δήμευση ὅλων τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν
χουνε μάλιστα μάρτυρες, πού ὑποστηρίΣομόζα (117 τόν ἀριθμό) καί διώξιμο
ζουνε, ὅτι ὁ Σομόζα σκότωσε τόν Σαντῆς κλίκας του. ὥστε «νά λειτουργοῦν
τίνο μέ τά ἰ’δια τοι· τά χέρια.
για τό ὄφελος τοῦ λαοῦ».
Ο Παταξη τῆς διαφθορᾶς. πού σήμερα
Μέτωπο FSLN συγκεντρώνει στούς κόλἀποτελεῖ στήριγμα ἀποτελεσματικό τῆς
πους του τρεῖς ὁμάδες. Πρῶτα εἰναι ἡ
κυριαρχίας τῶν Σομόζα.
ὁμαδα «Διαρκής Λαῖκός Πόλεμος», πού,
Ο Καθαρση τῆς ἐθνοφρουράς, ἐνῶ οἱ
χωρίς διακοπή, πανω ἀπό 40 χρόνια
«ἀδίστακτοί» ἀξι(ι)ματίκοί θα δικαστοῦν
προσπαθεῖ μέ τόν ἀοπλο ἀγῶνα νά ἀναἀπό λαῖκά δικατήρια.
τρέψει τοιίς Σομόζα. Ἡ ὅαση τῶν ἐπιΟ Ἀποκατασταση ὅλων τῶν ἀτομίκῶν
χειρήσεων τους 6ρίσκεται στό γι-μάτο
δικαιωμάτων καί ἐλευθερίῶν καί πλήρεις
δουνά καί δάση δόρειο τμῆμα τῆς Νικασυνδικαλιστικές ἐλευθερίες γία ἐργατικά
ράγουα. Σ αὐτήν τήν ὁμάδα φαίνεται
συνδικάτα καί πολιτικά κόμματα.
ὅτι ἀνῆκι-ι τό ὑπό τόν Ἐντέν Παστόρα
Ο Ἐθνίκοποίηση ὅλων τῶν ἐπιχειρή(Κομμανταντε Ζέρο) ἀπόσπασμα Ριγσεων ὀρυκτοῦ πλούτου.
κομπέρτο Λοπέζ Πέρεζ πού ἀναφέρεται
Ο Μοίρασμα τοῦ συνόλου τῆς μεγάλης
σάν μετριοπαθής σοσιαλιστής, πού κατέἰδιοκτησίας στόν ακληρο πληθυσμό.
λαδε τόσο ἐντυπωσίακα τή δουλῆ στίς 22
Ο Ἐθνικοποίηση τῶν τραπεζῶν.
.
Αὐγούστου. ”Υπαρχεί ἡ ὁμάδα τῶν
Ο FSLN ὑπολογίζει πολύ στῆ λαϊκή
«ἰδεολ.ιύ,ι(ι)ν» πού τονίζουν τήν ἀνάγκη
ὑποστήρεξη.-Αὐτό φαίνεται σήμερα στήν
τοῦ (Ἲινταρτοπόλεμου, ὅμως θεωροῦν
καθολίκή σχεδόν συμμετοχή τοῦ λαοῦ
(ὐταραίτητη τήν ίδεολογική καί πολιτική
στόν ἐνοπλο ξεσηκωμό.
προετοιμασία τοῦ λαοῦ. ὥστε μετά τήν
ΠΕΡΑ ἀπό τό Σαντινίστικό Μέτωπο
πτῶση Γτῆς δικτατορίας νά ἐξασφαλιστεῖ
πού
φαίνεται ὅτι ἐκφράζει τῆ συντριἡ λαϊκή κυριαρχία. Στοὺς «ἰδεολόγους»
πτική πλειοψηφίσ τῶν λαϊκῶν μαζῶν,
ἀνήκουνε φοίτητές καί γενικα διανοούὑπάρχουν στόν πολιτικό χάρτη τῆς Νίμενοι. Αὑτή τή στιγμή παίρνουνε ἐνεργά
καραγουα καίῑ
μέρος στόν ένοπλο ξεσηκωμό, πού ἀκολούθησι· τήν ἐπίχείρηση ἀπελευθέρωσης
Ο Τό Ἐθνικό Φιλελείίθερο Κόμμα. Εἰτῶν

πολιτικῶν

κρατουμένων.

Τέλος.

ναι. τό κόιιίια τῶν Σομόζα πού συγκεν-

τρώνει τούς πάσης φύσεως φίλους, συγγενεῖς. ὑποστηρίκτές καί κυρίως τὴν

Ἐθνοφρουρα. Λειτουργεῖ ἀπό τό 1939
καί φυσικά 6ρίσκεται ἀπό τότε στῆν ἐξουσία.
Ο Τό Συντηρητικό Κόμμα. Πρόκειται
γιά τήν «ἐπιτρεπόμενη ἀντιπολίτευση».
Ἀοτοί ἐπίχειρηματίες καί τσιφλικάδες,
γενικα ἄνθρωποι μέ σημαντικά οἰκονομίκά συμφέροντα πού προσπαθοῦν νά
συνδιαλεχθοῦν μέ τόν δικτάτορα. Πολλές

φορές ὁ Σομόζα χρησιμοποιεῖ τό κόμμα
αὐτό γίά να δώσει δημοκρατική ἐπίφαση
στό καθεστώς του μέ τή μορφή τῶν συχνῶν «συμφωνιῶν» μέ τήν «ἀντιπολίτευση», ὅπως εἰναι ἡ περίπτωση τῆς τε-

λευταίας τροποποίησης τοῦ Συντάγματος.
Ο Ἡ Δημοκρατικῆ Ἀπελευθερωτική

Ἑνωση (UDEF). Ἵδρύθηκε τό’ 1974 καί
ῆταν τό ἀποτέλεσμα τοῦ συνασπισμοῦ
διαφόρων μίκροομαδων καί κομμάτων
μέ κυριότερο ἀξονα τό Σοσιαλιστίκό
Κόμμα τῆς Νικαράγουα (κομμουνιστικό
κόμμα).

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἐπίσης μίά σειρα ἀπό
ἐργατικές ἑνώσείς καί συνδικάτα, ὅπως

καί πολλά μικρά κόμματα καί ὁμαδες
πού συνολικά φθάνουν τό ἀρίθμό τῶν 16
πού ἀντίπολιτεύονταί τόνἸ Σομόζα καί
ζητοῦν τήν παραίτησή του πρίν ἀπό τὴ
λήξη τῆς θητείας του τό 1981. OE κύρίες
ὅμως ἀντιδικτατορικές δυνάμεις πού μαχονταί ὅχι μόνο μέ ἀνακοινώσεις τό καθεστώς Σομόζα εἶναι κατά πρῶτο λόγο

τό FSLN καί σέ δεύτερη μοίρα. τό Σοσιαλιστικό (Κομμουνιστικό) Κόμμα.
Ο Τό 1974. τό FSLN. ὕστερα ἀπό μία
περίοδο «σιωπῆς». ἐξαπέλυσε μιά σειρα
ἀπό στρατίωτίκές ἐπιχειρήσεις ἐναντίον
κυδι-ρνητίκῶν στόχων καί κυρίως τῆς

Ἐθνοφρουράς πού εἶχαν σάν ἀπάντηση
ἀπό τήν πλευρά τοῦ δικτάτορα ἐνα ἀγρίο
ἀνθρωποκυνηγητό με’ χιλιάδες συλλήψεις.
ἸὈΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ μῆνες τοῦ 1975 ὁ

ἀριθμός τῶν ἀμερικανῶν «εἰδικῶν» στή
Νικαράγουα πού καλύπτονταν κάτω ἀπό
τούς τίτλους τῶν συμὸούλων ἤ τῶν ἐμ-

κᾹτΑπίεΣΗικΑι BAZANIZTHPIA
νίες, έξαφανίσείς καί φυλακί-

σχεδόν δέν τόν άφήνει v’
αναπνεὺσει. Oi ἀνακρίσεις

O ΠΑΤΗΡ Φερνάντο Καρντεναλ, καθολικός ἱερέας καί
ἀδελφός τοῦ ποιητῆ Ἐρνέστο
Καρντενάλ, μίλησε στίς 8 καί
9 Ἰουνίου 1976 στῆν ὑποεπι-

σμσὺς, καταπίεση συνδικάτων. φίμωμα τοῦ τύπου, πολι-

τρσπῆ

τιστικῆ καταπίεση.

τος. Κυρίως στό στομάχι, τό
στῆθος, τ’ αύτιά. Εἰκονικοί

ἀξιωματικός Λίν Γκέ Βάν, ὁ

θέσεων τῆς θουλῆς τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ. Προσπα-

ΑΝΑΜΕΣΑ στά ἀλλα εἰπεῑ
«Τόσο στά στρατόπεδα συγ-

πνιγμοί ή τρυπήματα στούς
ὁρχεις γίνονται πολύ συχνά.

ζιστικής
νεολαίας
Γκύντερ
Βάγκνερ, πού παλιωτερα δια-

θοῦσε νά θοηθήσει στῆν ἀνσστσλή τῆς στρατιωτικῆς θοῆ-

κέντρωσης, όσο καί στίς φυ-

'O κρατούμενος ἀφήνεται ἐν-

τέλεσε

λακές τῶν πόλεων χρησιμο-

τελῶς γυμνός μερικές μέρες
σέ παγωμένο Θάλαμο, νήστι-

ρειοαμερικανικής
AID στίς
αστυνομικές ὑποθέσεις καί

κός. με’ τό πρόσωπο συνεχῶς

πού τώρα προσλήφθηκε στίς

σκεπασμένο. Γιά νά πίνει τοῦ
δίνουνε αλμυρό νερό ἀπό ἕνα
παγούρί
ΣΤΟ στρατόπεδο συγκέν-

ύπηρεσίες τῆς οἰκογένειας
Σομόζα. Ἀκόμα ύπάρχουνε
θραζιλιάνοι σύμὸουλοι».

διεθνῶν

όργανώσεων

σεις,
στρατόπεδα
συγκέντρωσης, 6σσανιστῆρια, θια-

τῆς ἐπιτροπῆς διεθνῶν ὑπο-

θεισς πρός τῆ Νικαράγουα.
ΣΑΝ σημαντικότερες παρα-

θιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κατονόμασε ὁ πατήρ Φ. Καρντενάλ; δολοφο-

ποιοῦνται σι’ πιό ραφιναρισμένες μέθοδοι θαοανιστηρίων.
Όταν κάποιος αυλληφθεῖ τόν
κρεμάνε ανάποδα. Τοῦ, σκεπάζουνε τό πρόσωπο μ’ ἕνα

λιγδιασμένσ μαῦρο πανί, πού

αρχίζουνε μέ θρισιές κί’ ἀπει-

λές. Ἀκολουθοῦνε χτυπήματα
στά διάφορα μέρη τοῦ σώμα-

τρωσης

τού

Ριό

Μπλάνκο

ὑπάρχει έργαστήριο γιά πειράματα Βασανιστηρίων. Ἐκεῖ

«ἐργάζονται» καί αλλοδσποί
εἰδικοί, ὅπως ό θιετναμέζος
Πρώην άξιωματοῦχος τῆς να-

σύμθουλος

τῆς

θο-
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πείρσγνωμόνων ἔφθασε τούς 423,πράγμα πού κατάγγείλε τόσο ἡ Λατίνοαμερίκανικη Πολιτική Ἐπιτρσπῆ στό Σάν
Φρανσίσκο, ὅσο καί ἡ Ἐπιτρσπῆ Ἀλληλεγῃῖης τοῦ Μεξικοῦ πρός τό λαό τῆς
Νικαράγουα. Οἱ «εἰδικοί» αὐτοί πῆγαν
γία να μελετήσουν ἐπί τόπου τίς συνθῆκες γία τήν ἐκπόνηση ἐνός σχεδίσυ «ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τῶν ἀνταρτικῶν ἐστιῶν». Οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ

'FSLN ἀνάφεραν χαρακτηριστικὰ τότε;
Ο «”Οτι καί νά κανουν οἱ άμερικανοί
καί ὁ Σομόζα πρέπει νά ξέρουν πώς ὁ
λαός δέν καταστρέφεται...»
Ο ΑΝΑΣΤΑΖΙΟ Σομόζα Ντίμπέιλ εἰναι σήμερα ἕνας ἐξαιρετικα ἐπιτυχημέ-

νος ἐπίχειρηματίας πού ἡ περιουσία του
ξεπερνά σύμφωνα μέ πηγές τῶν ΗΠΑ τά
400 ἐκατ. δολαρια. Κληρονόμησε 6έ6αια
πολλά ἀπό τόν πατέρα του καί το κυριό- .
τερο τήν ἐξουσία σέ μία χώρα πού οἱ ἐγκέφαλοι τῶν ΗΠΑ ἐκτιμσῦν σαν στρατηγικό σημεῖο ἀφοῦ προσφέρεται για ἕνα
δεύτερο κανάλί πού θα μπορεῖ νά ἐνώνει
τόν Εἰρηνίκό με’ τόν Ἀτλαντικό. “Ο Κένεντυ τή δίαλεξε σάν ἀφετηρία γία τήν
ἀπόδαση στόν Κόλπο τῶν Χοίρων. eO
Τζόνσον τήν χρησιμοποίησε σαν ὁρμητήρίο τῶν πρασινοσκούφηδων του ἐναντίον τῆς Γουατεμάλας.ἐνῶὸ Νίξον ’έδωσε
στόν Σομόζα
300
πεζοναῦτες για
προσωπική του σωματοφυλακή.

EINAI 6έ6αια οἱ ΗΠΑ πού στηρίζουν
μ’ ἐνα πακτωλό δανείων πού παρέχονται, τόσο ἀπό δημόσίους ὀργανισμούς,
ὅσο

καί

ἀπό

ἰδιωτίκές

ἀμερικανικές

τραπεζες τήν οἰκονομία τῆς Νικαράγουα

ἡ ὁποία δίαφορετικα θά εἶχε σίγουρα
καταρρεύσει. Ἐνδεικτίκα ἀναφέρονται;
τό Ταμεῖο γία τὴ Δίεθνῆ Ἀναπτυξη, ἡ
τράπεζα «Ἰντέραμέρικαν». Στήν ἐπιχείρηση σωτηρίας τῆς οἰκονομίας τοῦ Σο-

μόζα συμμετέχουν ἀκόμα τραπεζες καί
ἐπιχειρήσεις - μέ τό ἀζημίωτο φυσικά ἀπό μερικα ἀλλα κράτη ὅπως εἶναι ἡ
Ἰαπωνία, ὁ Καναδας, ἡ Δυτική Γερμανία, τό Ἰσραὴλ, ἡ Ἰσπανία καί ἡ Φορμόζα. Τά τελευταία χρόνια ἡ οἰκονομική
ὅοήθεια ἀπό ἀλλες χῶρες, πλὴν τῶν
ΗΠΑ, αὐξὴθηκε καί μετατραπηκε σέ
καποισ δαθμό- σέ προμήθεια στρατιωτι-

κοῦ

ὑλίκοῦ

(Δ.

Γερμανία,

Ἰσραήλ,

ῘΙσπακιία, Φορμόζα). "Eva χαρακτηριστικό παράδειγμα, πού ἐγινε γνωστό, εῖναί ἡ ἀγορά ἀπό μερους τοῦ δικτάτορα,
τόν Ἰούνίο τοῦ 1977 ἀπά τήν Ἰσπανία.
πολεμικῶν ἀερσσκαφῶν μέ πίστωση 86
ἐκατ. δολαρίων. Τό ἐξωτερικό χρέος μέχρι τό Δεκέμδρη τοῦ 1977 εἶχε φθάσει τό
1.250.000 δολαρια. Πολλά ὅμως ἀπό τα
δάνεια πού συνῆψε ὁ δικτάτορας μέσα
στό 1977 παρέμειναν ἄγνωστα ἐξ αἰτίας
τῆς λογοκρίσίας πού ἰ’σχυε μέχρι το Σεπτέμδρη τοῦ ’ίδίου χρόνου.
Η KYPIAPXIA τῶν ἀμερικανικῶν
ἐπενδύσεων στῆν οἰκονομία τῆς Νικαράγουα εἰναι συντριπτική καί φθάνει τά
80% τῶν ἐξωτερικῶν ἐπενδύσεων. ”Av a‘
αὐτό τό ποσοστό προσθέσει κανένας καί
τό ποσοστό τῶν πολυεθνικῶν καί τῶν
ἐπιχειρήσεων πού ἐλέγχονται ἀπό τό Σομόζα τότε φθάνει στό 95% τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας. “Ο ’ίδιος ὁ δικτάτορας,

με τῆ μορφή ἐταιρείῶν στίς ὁποῖες συμμετέχουν καί ἀμερίκανίκά κεφαλαια σάν
συνεταῖροι, ἐλέγχει τίς κυριότερες ἐπιχειρήσεις μεταφορῶν τῆς Νικαράγουα,

τίς εὐφορότερες ἐκτάσεις καί το μεγαλύτερσ μέρος τῆς ἐλαφρᾶς διομηχανίας τῆς
ἰχῶρας. Συμμετέχει ἐξάλλου μαζί μέ
ἀξιωματσύχους, κυρίως τῆς Ἐθνοφρουράς, σέ μία σειρα ἀπό κομπίνες ,ὅπωςείναι ἡ ἐκμεταλλευση πορνείων, καζίνων,
καμπαρέ καί τυχερῶν μηχανῶν.

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ἀστικούς κύκλους τῆς Μαναγκουα εἰναι δίαχυτος ὁ φόδος πώς άν τό
καθεστώς τοῦ Σομόζα συνεχίσεί νά ἀντιμετωπίζεί μέ τρόμοκρατία καί συλλήψεις
τήν ἐξέγερση. αὐτό θα ἐνίσχύσεί περίσσότερσ τούς ἀνταρτες καί θα τούς φέρει
πιό κοντα στή στρατιωτική νίκη καί τήν
ἐγκαθίδρυση ἐνός «καστρικοῦ» καθεστῶτος. Τούς ’ίδιους καί ἀκόμα καθώς
φαίνεται περισσότερους φόὸους ’έχουν οἱ
ΗΠΑ καί εἰδικότερα τό Πενταγωνο τοῦ
ὁποίου χῶρες ὅπως ἡ Νικαράγουα θεωροῦνται «παραρτήματα». Αὐξήθηκαν
μαλιστα ἀκόμα περισσότερο μετα τή δολοφονία τόν περασμένο Γεναρη ἀπό ἀνθρώπους τοῦ Σομόζα, τοῦ «ἀντικαθεστωτικοῦ», πλὴν ὅμως φίλοαμερίκανοῦ,
δημοσιογραφου Πέντρο Χοακίν Τσαμόρο. Λέγεται ἀκόμα ὅτι ἤδη ἀπό τόν
περασμένο Ἰούλίο ὁ Σομόζα δεχόταν
πιέσεις για νά ἐπιτρέψει τήν εἴσοδο στή
χώρα τῆς ὁμάδας τῶν «Δώδεκα» (δια-

NIKAPAI'OYA:
'H Νικαράγουα ἐμφανίζεται στό «ίστορικό
προσκήνιο» μέ τήν κατάκτηοή της, τό 1522
ἀπό τούς Ἰσπανούς,γιό νά περάσει ἀπό τό
7539“στήν έξάρτηση τοῦ Γενικοῡ Διοικητή

τοῦ Παναμά. Πέντε χρόνια ἀργότερα. ήΝικαράγουα ἐνώνεται μέ τή Γουατεμάλα. Τό
1625 σ1 Βρετανοί καταλαμθάνουν τήν
ἀτλαντική ἀκτή τῆς Νικαράγουα καί τήν
ἀνακηρύσσουν θρετανικό προτεκτοράτο
γιά νά μεταθιθάσουν τήν κυριαρχία αὑτῆς
τῆς περιοχῆς τό 7787 στούς Ἰσπανούς.

1855. Κατάληψη τῆς χώρας ἀπό θορείοαμερικάνους μισθοφόρους κάτω ἀπ’ τήν
ῆγεσία τοῦ Γουίλίαμ Γσυῶκερ. Αῦτοανσκηρύσσεται σέ πρόεδρο καί ἀνσγνωρίζεται
ἀπό τήν κυθέρνηση τῶν ΗΠΑ. 'O λαός τῆς
Νικαράγουα
παίρνει τά ὅπλα ἐνάντια
στούς είσθολεῑς, πού τούς διώχνεί μέ τῆν
θοήθεια καί τῶν ἀλλων κεντρσαμερικάνικῶν λαῶν. Σκοπός τοῦ Γουῶκερ ῆτανε νά
φέρει κάτω ἀπό τόν ἐλεγχο τῶν Ἠνωμένων

πολεμικά ναυτικό τῶν ΗΠΑ. Ἀπό τῆ μιά ἡ
άρνηση τοῦ Ζελάγια νά παραχωρήσει τά
δικαιώματα τοῦ καναλισῦ στίς ΗΠΑ, ὅσο καί
ῆ πρόθεσή του νά θάλει μπρός μιά αὑτόνομη (ὅχι αὐτάρκη 6έ6αια) οἰκονομική
άνάπτυξη σῆμαναν τό τέλος του. Εἶναι ῆ
ἐποχή τῆς πολιτικῆς τῶν κανονισφόρων. 01
ΗΠΑ στηριζόμενες στούς πεζοναῦτες τους
ἐξασφάλισαν τῆν παραχώρηση τῶν νησιῶν
Κόρν στῆν Καραθαϊκή γιά 99 χρόνια. Ἔφεραν τό τραπεζιτικό καί τελωνιακό σύστημα
ὅπως καί τούς σιδηροδρόμους κάτω ἀπ’
τόν ἐλεγχο ἐταίρειῶν τῆς· Νέας Ὑόρκης.
Ἒτσι έγινε ῆ Νικαράγουα δορυφόρος τῶν
ΗΠΑ. Γιά τήν δίακυθέρνηση τῆς χώρας
προτάθηκε ὁ Ἀντόλφο Ντιάζ ἀρχίλογιστῆς
τῆς Risario and Light Mines Co.. ἀπό τόν
ἀπεσταλμένο τῶν ΗΠΑ. Καί ψηφίστηκε. 01
πεζοναῦτες παραμένουν μέχρι ν,’ά σταθεροποιηθεῑ ἡ κατάσταση.
1925. Ἀπσχωροῡν ol πεζοναῦτες άῐτὸ τήν
Νικαράγουα, ἀφοῦ ἐξασφαλίστηκε κυθέρ-

ξικοπηματικά καταλάθει, ἐνῶ ὁ λαός καί
μεγάλα τμῆματα τοῦ στρατοῦ άντιστέκονταν. 01 δύο αὑτοί ἐκπροσωπούσανε τά
συμφέροντα τῶν ΗΠΑ. Παρ’ ὅλην ὅμως τῆ
μαζική άμερικανική θσήθεια ὁ κινηματίας
Τσαμάρα δέν κατάφερε νά νικῆ σει τόν φιλοκυθερνητικό στρατό. Πρίν άπό τήν τελευταία σημαντικὴ μάχη μπρός στῆν πρωτεύουσα Μαναγκουα, ὁ θορεισαμερικάνσς
ἀπεσταλμένος Στίμσον κατάφερε νά κλείσει είρῆνη ἀνάμεσα στ’ ἀντιμαχόμενα τμῆματα τοῦ στρατοῦ κάτω ἀπό δικσύς του

ὅμως ὅρους. Μὸνο ένας ἀπό τούς στρατηγούς’δέν προσυπόγραψε κί’ αὺτὸς ῆτσν ὁ
Augusto Cesar Sandino. Ὀ Σαντίνο ξεκίνησε ένα νικηφόρο άνταρτσπόλεμο στῆν
τρίετία 192B — 1933, πού έληξε μέ τῆν άποχώρηση τῶν θορειοαμερικανῶν πεζοναῦ-

τῶν. Ἕνα χρόνο ἀργότερσ ὁ Σαντίνο δολοφονεῖται σέ ἐνέδρα, πού τοῦ ἐστησαν
ἀνθρωπσι τοῦ Σομόζα, πατέρα τοῦ σημερινοῦ δικτάτορα.

ἐκείνη τήν ἐποχή κί’ ένωνε τόν Ἀτλαντικό
καί τόν Εἰρηνικό Ὠκεανό. Σ’ ἐνα κατσπινό
στάδιο σκόπευε τῆν συνένωση τῶν κρατῶν
τῆς Κεντρικής Ἀμερικῆς στῆ συνομσσπσν-

χωρεῖ «γιά πάντα, αἰώνια» στίς ΗΠΑ τό δίκαίωμα τῆς κατασκευῆς μιάς διώρυγας διά
μέσου τῆς Νικαράγουα.

1933 - 60 Τό 1933 ὁ Σομόζα ἀναλαμθάνει
τῆν ῆγεσία τῆς ἐθνοφρουράς (Guardia National). ‘H ἐθνοφρουρά εἶχε συγκροτηθεῖ
κί’ ἐξοπλιστεῖ ἀπό τούς θορειοσμερικάνους.

δία τῶν ΗΠΑ.

1926 - 33. Néu ἐπέμθαση τῶν ἀμερικανῶν
πεζοναυτῶν στῆ Νικαράγουα. Αῦτή τῆ
φορά θέλουν νά .στηρίξουν στῆν ἐξουσία
το ύς Τσαμάρο - Ντιάζ, πού τῆν ε’ίχανε πρα-

1934 ‘H δικτατορία τῶν Σομόζα ἀρχίζει τήν
μέρα τῆς δολοφσνίας τοῦ Σαντίνο στῆν
πὸλη Λεόν; στίς 21 Φεθρουαρίου 1934. 01
Σομόζα δέν περιορίζονται στῆν άσκηση τῆς

Πολιτειῶν τό μοναδικό κανάλί, πού ὑπῆρχε

1909. Ἠ ἐθνικιστικῆ κυθέρνηση Ζελάγια
ἀνατρέπεται καί τῆ χώρα καταλαμθάνει τὸ
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νηση μαρίσνετῶν κι ἀφοῦ ὑπσγράφτηκε ἡ
συμφωνία Bryon — Chamorro. Αῦτῆ παρα-

νοούμενοι. ἐπίχειρηματίες καί κληρίκοί
που ἀντίτίθι-’νται στό καθεστώς).
ΕΔΩ θα πρέπει νά ἀνοίξουμε μία παρένθεση. Ἠ πλήρης κυρίαρχία τῶν «ἐπιχειρήσεων Σομόζα» στῆν οἰκονομία τῆς
χώρας ἐχει σαν ἀμεσο ἐπακόλουθο τήν
παρεμπόδίση τῆς άνάπτυξης μίάς σύγ-

ἀπομείνει στά χέρια τῶν ἀνταρτῶν, παρα
τήν ἀνακοίνωση, τοῦ ἀρχηγείου τοῦ
FSLN πού ἐκδόθηκε στῆν Ὀνδούρα, ὅτι
ὁ ἀγώνας συνεχίζεται a’ ὁλόκληρη τή
Νικαράγουα. Εἶναι ἡ ὥρα τῶν πολιτικῶν
διαπραγματεύσεων μέ διαιτητῆ τόν ἀμε-

στό κάτω-κάτω νά «φιλελευθεροποιήσει» τό καθεστώς. ”Ετσί.άς μή φαίνεται
περίεργα τό γεγονός ὅτι πολλοί ἐπίχειρηματίες καί ἀλλα ἀστικά στοιχεῖα τάσσονται ἐναντίον τοῦ Σομόζα καί ἀποτε-

ρίκανά ἀπεσταλμένο κ. Τζόρνταν. Eva
παντως χρόνο προηγουμένως, ὅταν τό
θέμα τῆς Νικαράγουα εἰχε ἀπασχολῆσει
τό Κογκρέσο γία τὴ1 ἀ1ι ανέωση ὴ μὴ τῆς
στρατιωτικῆς θοήθειας πρός τῆ χώρα
αὐτή (206 ἐκατ. δολαρια τό χρόνο) ὁ γερουσιαστήςἘ. Κένεντυ ἐλεγε τά ἐξῆςῑ»

λοῦν μάλιστα μία μερίδα τῆς ἀντιπολίτευσης. Χαρακτηρίστικό εἶναι a‘ αὐτό τό
σημεῖο τό παράδειγμα τοῦ συντηρητίκοῦ

δουλευτής, ἀν ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐγκαθίδρυε μια οἰκογενειακή δυναστεία,

χρονης ἀστικῆς ταξης πού θα μποροῦσε

Ἐμπορίκοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Μαναγκουα πού πῆρε καί συνεχίζει νά παίρνει
μέρος στῆ Γενική ’Λπεργία πού κῆρυξε ἡ
Ἀντιπσλίτευση ύστερα ἀπό τήν ἐπιχείρηση τοῦ «κομμαντο Ριγκομπέρτο Λόπεζ
Περέζ» στό Ἐθ1ίκο Παλάτι καί τή σχετίκη έκκληση τοι FSLN.
AKOMA n διαμόρφωση αὐτή ἐξηγεῖ καί
τήν ἐχθοικῆ στάση της BEvιεζσυέλας, τοῦ
πιό «φιλελεύθερου» ἀστικοῦ καθεστῶτος
στῆ Λατινική Ἀμερική, παρ’ ὅλο πού ὁ

ἐπίθεση τοῦ Κάστρο καί τῶν συντρόφων

του στό φρούριο-φυλακή τῆς Μονκαδα

τῶν ἐξελίξεων,

«Πῶς θα ἀντιδροῦσε καθε παριστάμενος

πού καταστρέφει τό νομίκό καθεστώς
μας, τό ἀντίκαθιστά μέ οτρατοδίκεῖα, μέ
φύλακές, δασανίστήρια κί’ ἐκτελέσεις
ἀθώων; Χωρίς ἀμφίδολία θά ξεσηκωνόμαστε ἐναντίον του. Κι’ ἀν ὅλα τά δημοκρατικά μέτρα ἀποδείχνονταν ἀδύναμα,
θα παίρναμε ἀλλα μέτρα, ἀνάλογα μέ τήν
περίπτωση μπορει καί θίαια κί’ ἐπανα-

στατίκά μέτρα. .».
Δέν εῖναι μόνο αυτή ἡ περικοπή πού
συνηγοσεῖ ὑπέρ τῆς ἀποψης ὅτι κύριος
ἄξονας τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ στῆν Νι-

από πίεσε ις τῶν ΗΠΑ τήν προσφυγή του

καράγουα. ἀλλα καί γενικότερα στήν
περιοχή, εἰναι ἡ μέ καθε τρόπο ἀποφυγή

ἐκανε ἐξάλλού μέ τή1 προσφυγή πού εἶχε

καταθέσει στόν Οργανισμό Αμερίκανικῶν Κρατῶν,

OI ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ φαίνεταί πῶς ’έχουν
περιορίστεῖ μετά τήν πτώση καί τῆς πόλης ἸΞστίῖλμ τῆς τελευταίας πού εἶχε

τευση καί ἡ παροχῆ ἀμνηστίας στούς πολιτικούς κρατουμένους (ἀλήθεια ποιούς,

ἀφοῦ ἡ πολιτική δραστηριότητσ εἰναι
ἀδίκημα κοινοῦ ποινικοῦ δίκαίου στή Νικαράγουας) Κατα «σύμπτωση» ὅλες αὐτές οἱ «ὑποχωρήσεις»
ἐκδηλώθηκαν μια μόνο μέρα ἀπό τήν
ἀφίξη στῆ Μαναγκουα τοῦ Ἀμερίκανοῦ
διαιτητῆ.
Ol ΗΠΑ θέλοντας να ἀποφύγουν
ὁποίοδὴποτε «ἀπρόοπτο» ἐνδεχόμενο
ἀποδλέπουν σέ μία «δημοκρατία-μπανανας» τῆς ὁποίας θα ἐλέγχουν τίς ἐσωτερίκές ἐξελίξεις. "E101 αὐτή τήν α’)ρα ἐπιδιώκουν κάποια προσέγγιση μεταξύ τοῦ
δικτάτορα Σομόζα καί τῆς «δημοκρατίκῆς ἀστικῆς ἀντιπολίτευσης» για νά λυθεῖ ἡ κρίση. Δέν ἀποκλείεταί να ἐγκατασταθεῖ ὁ Σομόζα σε’ Eva «ανοίγμαφίλελευθεροποίησης» ῆ ἀκόμα να ἐξαναγκαστεῖ σέ παραίτηση για να ἀναλαδεί- ἐπίτέλους--τίς εὐθυνιες της ἡ «ἐθνικῆ» ἀστική
ταξη. Καί εἶναι γι αὐτό πού ἀπέκλεισαν
ἀπό τίς δίαπραγ ματευσεις τό ἀνταρτικό
κίνημα. Γιατί θέλουν να τό δαλουν στή
γωνία. Τό ἐρώτημα ὅμως εἰναιῑ Εἶναί
δυνατὴ ῆ λύση τῆς κρίσης στή Νικαράγουα μέ παραμερίσμό τοῦ ἀνταρτικσυ
κίνήματος.τῆν ῶρα ἀκρίὸῶς πού αὐτό
ἀποτελεῖ τόν καθοριστικό παράγοντα

ποόεδρός της Περέζ ἀπέσυρε ὑστέρα
010v OHE γία τό θεμα τῆς ἐμφύλιας
σιόραξης στη Νίκαοάγουα. Γό ίδίο

(26 Ἰούλη 1953). Πρέπει 1ά προσμετρήσει κανένας ὑπέρ της αποψης avτῆς
καί τήν «αἰφνίδια» διαθεση για»πασαίτηση τοῦ Σομόζα πρίν ἀπό τη λήξη τῆς
θητείας του, τὴ διεξαγωγή ἐκλογῶν, ἡ
«ἀποδοχή» συνομιλίῶν μέ τήν ἀντιπολί-

ἐξελίξεων τύπου Κούὸας. Πολύ περισσό-

τερο στή Νικαράγουα πού ἡ ἐπιχείρηση
ἀπελευθέρωσης τῶν πολιτικῶν κρατούμενων εἶχε πάρα πολλα κοινά σημεῖα στό στόχο καί στήν ἐκτέλ-εση με’ τήν

I

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΙΞΛΙΞΗ
πολιτικῆς ὑπερασπιζόμενοι τά συμφέροντα
τῆς ἀρχούσας άστικῆς τάξης. Γίνονται ol
’ίδιοι μέλη τῆς άστικῆς τάξης μέ τό.νά
έπενδὺουν ἀνάμεσα στό 1934 καί 1960 σέ
ἀγροτικές ἐπιχειρήσεις (καφέ, ζάχαρη,
κτηνοτροφίσ). Ἐρχονται έτσι σέ ἀντίθεση
μέ τήν παραδοσιακῆ συντηρητικῆ όλιγαρχία. Μέ ’ίντριγκες, πιέσεις καί «λαδώματα»,
κατάφερε ὁ δικτάτορας Ἀναστάζιο Σομόζα
νά ’ναι ἀπ’ τό 1950 κιόλας ό πλουσιώτερος
ἀνθρωπος τῆς Νικαράγουα. Ἐκτός ἀπό
τοὺς τομεῖς τσιμέντου, ναυτιλίας καί ἀεροσυγκσινωνιῶν δέν ἐπενδύεί σέ μοντέρνους τομεῖς τῆς σίκονσμίας πού ἀφῆνονταί

στῆ δραστηριότητσ φιλελεύθερων ἀστῶν.
"E101 τούς παίρνει μέ τό μέρος του. Στίς
ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ’ 50 ἐρχεται σέ
συνεννόηση μέ τούς συντηρητικσὺς μεγαλοκτηματίες πού ἀπό δῶ καί μπρός ἀποτελοῦνε τήν ιιάξιωματίκῆ ἀντιπολίτευση».
Γιατί στῆ Νικαράγουα ὑπάρχουν θουλῆ,
ἐκλογές, ἀπ’ ὅλα. Μόνο, πού συμπολίτευση
κί’ άντιπσλίτευση ἐλέγχονται ἀσφυκτικό
ἀπό τόν Σομόζα.
1960-1972. T0 1960 πεθσίνει ό Σορμόζα πατέρας καί τόν διαδέχεται ό γιός του, ὁ

κυριότητα 1‘1 συμμετοχῆ σέ πολλές θιομηχσνίες τοῦ μοντέρνσυ τομέα, πού ίδρύονται τώρα. Ἀλλ’ ἀκόμη καί σ’ ἐπιχειρήσεις
τοῦ τριτογενῆ τομέα. Σήμερσ ῆ οίκσγένεια
Σομόζα ἐλέγχει 117 ἐπιχειρήσεις, τό μισό
περίπου τοῦ οἰκονομικοῦ δυναμικοῦ τῆς

χώρας. Τόν ἐλεγχο πολλῶν ἐπιχειρήσεων
παραχώρησε ὁ Σομόζα σέ ἀξιωματούχους
του, ἐτσι ὥστε τά νήματα τῆς οἰκονομικῆς
ζωῆς - ὅσης θέθαια μένει ἐξω ἀπό τήν
δραστηριότητσ τοῦ ἀλλοδαποῦ κεφαλαίου
- νά θρίσκσνταί στά χέρια του. 'H στρατηγική του ῆτσνε νά έξασθενίσει, ὅχι νά ἐξαφανίσει, τοῦς φιλελεύθερους ἀστούς. 'H
μεγάλη άνθηση πού γνωρίζει 1‘1 οἰκονομία
τῆς χώρας ἐκείνη τήν ἐποχή γεφυρώνει τίς
ἀντιθέσεις τῶν δύο τμημάτων τῆς άστικῆς
τάξης τῆς Νικαράγουα, ὅπως καί μέ τόν
Σομόζα. ”Ολσι πλουτίζουν στῆ ράχη τοῦ
λαοῦ. Στά κρυφά «συντηρητικσί» καί «φιλελεύθεροι» θέλουν νά άνατρέψουν τόν
Σομόζα καί νά κυθερνήσουν ol ”ιδιοί, ὅμως
ποτέ δέν μπόρεσαν νά συνεννοηθοῦν
μεταξύ τους γιά νά τό καταφέρουν. Γίνονται κάποιες κινήσεις, πού συνήθως καταλῆγσυν σέ διασπαση. (Μόνο τό συντηρητικό κόμμα διασπάστηκε πέντε φορές).

σημερινός δικτάτορας. Στήν δεκαετίσ τοῦ

’60 μπαίνουνε ol θάσεις γιά μία Κοινή
Ἀγορά τῶν κρατῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς. Για τούς· Σομόζα ῆ δημιουργία τῆς
Κοίνής Ἀγοράς έχει σάν ἀποτέλεσμα τήν

1972 ὡς σήμερα. 'H κατασταση ἀλλάζει
μετά τούς σεισμούς τοῦ 1972. Κακές σοδειές, ἀνεργία, πληθωρισμός καί μιά ἀναρχη οίκονομίκή πολιτική προκαλοῡν τήν

αῦξανὸμενη ριζσσπαστικοποίηση τῶν μαζῶν. Ἀλλά καί τμήματα τῆς άστικῆς ταξης
δείχνσυν αῦξανόμενη δυσαρέσκεια ἀπέναντι στό δικτατορικά καθεστώς. Μέ τῆν
οίκονομική μεγένθυση γίνεται πολύ ἐντονη
ὴ έλλειψη μιάς ὑπερδομῆς, πού 60 11110ροῦσε νά στηρίξει τῆν ἀνάπτυξη τῶν παρα-

γωγικῶν δυνάμεων. Κάποιος ἐκμοντερνισμός τῶν καπίταλιστικῶν δομῶν τῆς χώρας
δυσκσλεὺεται πολύ. Κύριος λόγος εἶναι ὴ
ἐκτεταμένη διαφθορά πού ἐπικρατεῖ στῆ
χώρα. Δυό παραδείγματα

Ο Τό 1972 σί ΗΠΑ ἔστειλαν ἀμέσως
30000000 δολ. Θοήθεια. Τό ποσό δόθηκε
ίδιόχειρα στόν Σομόζα ἀπό τὸν πρεσθευτή
τῶν ΗΠΑ. Μερικές μέρες πιό πρίν μέσω
μιάς ἐταιρείας,πού ἐλέγχει ὁ Σομόζα, εἶχε
ἀγοράσει λίγο ἐξω ἀπό τήν πρωτεύουσα,
γιά 30.000 δολ. μιά μεγάλη ἐκτσση, πού
προοριζόταν

γιά

θαμθακοκαλλιέργειες.

Αῦτή ἡ έκταση πουλήθηκε στό κράτος γιά
νά χτιστσῦν οίκισμοί γιά, τούς σεισμσπαθεῖς, γιά 30000000 δολαρια. 'H θοήθεια
ἐμεινε στῆν τσέπη τοῦ Σομόζα καί σί σίκι-

σμοί δέν χτίστηκαν ποτέ.
0 Τό 1976/77 περίορίστηκε ἀνσγκαστικά ῆ
κατανάλωση ῆλεκτρικῆς ἐνεργείας, γιατί ὁ
διευθυντῆς τῆς ἐταιρείας ῆλεκτρισμσῦ
(κάποιος θεῖος τοῦ Σομόζα) πούλησε στό
ἐξωτερικό μεγαλες ποσότητες πετρελαίου,
πού προορίζονταν γιά τῆν παραγωγή ῆλεκτρικοῦ.
I
39

Ἐρνέστο Καρντεναλ

Πάνω στῆ λίμνη τῆς Νικαράγουα
Μπλάθος ὁ οὐρανός μ’ ὅλα τ’ ἀστέρια του
κι’ὲγώ πάνω στή λίμνη, κοιτάζοντάς τα ἀπό τή Βάρκα τήν παλιόι

’

- τήν Μαρία Ντανέλια -

τ’ ὰστέρια τοῦ γαλαξία χέρι μέ χέρι
σάν κύκλος χορευτῶν γύρω ἀπό φωτιά,
κι’ ὸ Πυθαγόρας ἄκουσε τό σθούρισμά τους.

ἀκουμπισμένος στήν πλώρη μέ μερικα σακούλισι ρύζι.

Ἔρχομαι ἀπό μιαν( ἀνάκριση στό στρατοδικείο >
καί σκέφτουμαι τούς κόσμους πάνωθέ μας, τούς ἀναρίθμητους,
ένας μοναδικός γαλαξίας
(ἀν ή γι“] ήταν Eva οπυρί ρύζι,
τότ’ ὸ γαλαξίας θάτανε σάν τήν τροχιά τοῦ Δία).
Καί σκέφτομαι τόν σύντροφο «Morn-5070» στά Βουναένα χωριστόπαιδο μ’ ἀγνωστ ὄνομα.
Πολεμᾱνε, ὥστε τό ριζικό μσς πανω στό γαλαξία
νά ἑκπληρωθεῖ.
Καί τούς χωρικούς κρεμασμένους ἀπ’ τούς καρπούς,
μέ στριμέν1 ὰχαμνά.
Ἕνα ὸχτάχρονο παιδί άποκεφαλισμένο, λένε o} Καπουτσίνοι.
Oi πιασμένοι στουμπηγμένοι ὅλοι μαζί,
ὁ ἕνας πά’ στόν ἀλλο, γυναῑκες, παιδιά, γερόντσι.

Καί τούτοι oi φωτεροί κόσμοι πανω μσς.

Ὅμως τό κέντρο τοῦ γαλαξία δέν εἶν’· ἕνα μεγαλα
ἀστέρι, ἀλλά πολλά άστέρια μαζεμένα
(κεῖ πανω στόν ἀστερισμό τοῦ Αίγόκερω).

Θάν’ ἐκατό οἰ κόσμοι, πού Βλέπω.

.

ὅμως Eva δισεκατομμύριο σχεδόν παρατηρσῡν oi ἀστρονόμοι.

_

«Ἀγαπᾱτε τήν ἑξέλιξη».

Στήν Κούθα ξεφυτρώσανε οχολειά, κλινικές καί νηπιαγωγεια
σάν μανιτάρια μετά τή θροχή.

Ἡ θαρύτητα δέν εἶν’ ἀλλο παρά I) τροχιά

.

τοῦ“σύμπαντος, πού θα πεί; ῆ νοσταλγία του γιά ενωση.
”Εχουμ’ ἕνα κοινό κέντρο, καί 6ρίσκεται μ-προστά.
Πολλοί εἷναι πιασμένοι, ἀλλοι οτήν παρανομία.
Τούς χωρικούς τούς ρίχνουμε στό κενό ἀπό θικόπτερα.
Νά δίνεις τή ζωή, σημαίνει νά θυσιάζεσαι στό μῶλον.
Γιά νάμασι) Eva σῶμα μοναχα, μιά μοναδική συνείδηση,
ὅλοι μαζί τό ίδιο ζητώντας.

Τό θασίλειο τ’ ούρανοῦ νά στέλνει ἐτη φωτός.

(ιι... πού ’ν’ έτοιμασμένο γιά σάς ἀπό καταθολῆς κόσμου»)
Ἀπ’ ὅταν τό ἀρχικό ἀέριο
ξέφυγ’ ἀπ’ τήν κατάμαυρη παγωνιά τῶν διαστρικῶν χώρων
καί συμπυκνωνότανε
γινόμενο όλο πιό καυτό, ὅλο πιό φωτερό,
ὀλο πιό καυτό, ὅλο πιό φωτερό.
Γυρίζουμε πίσω στούς διαστρικούς κόσμους,-

Καί 1'1 ζωή,

ΕῙπε ὁ πρόεδρος τοῦ στρατοδικείου.·
«Ξέρετε καλά, ὅτι πολεμᾱτε γιά τούς φτωχούς,·
Ἀπαντήστε μ’ ἕνα ναί ή Eva ὅχι».
Γιά νά μεταθληθείς σέ κάτι πιό μεγάλα ἀπ’ τό εἶναι σου.
, ,
Ὄλα σε’ κίνηση; Ὀ γαλαξίας, τό ῆλιακό σύστημα, ό πλανήτης με την
«Μαρία Ντανῦια», τήν Βάρκα τήν παλιά τῶν Λορίος,
ὅλ’ ἀρμενίζουνε στόν χῶρο καί τόν καιρό.

«Πιστεύω, πολεμάτε γιά τούς φτιυχούς».
Μέ φώναξαν στό δικαστήριο
KP έκπλήρωσα τήν θέλησή σου.
Βλέπω τ’ άστέρια καί λέω.· _

μήν καί δέν εἶν’ ἐξ ἴσου Eva ἐξάρτημα τοῦ σύμπαντος
ὅπως τό φώς·

Τόσο μακριά σέ χρόνο καί χῶρο]
Κόσμοι, πού σάν φώς μοναχά μᾶς φτάνουνε.
ὅμως δέν 6λέπουμ’ ὅλο τό φῶς. Στό ούράνιο τόξο
τό ὺπερκῦδες κρύθετ ὰόρατο Trio” ἀπ’ τό θισλετί
καί πίσω ἀπ’ τό ὑπέρ ἕνα ἀκόμη ύπεριώδες.
Αὑτή εἶναι ήδη ῆ περιοχή τῆς ἀγάπης.
Ἀπ’ τήν «Μαρία Ντανθίια» K1’ ἀπ’ τά σκοτεινά νερά
τῆς Νικαράγουας κοιτάζα) τό σύμπαν τοῦ φωτός.
Τήν τροχιά τοῦ φωτός. Σάν. μιά νυχτερινή πτήση πανω ἀπ’
τή Νέα Ὑόρκη.

'H καλύτερ’ ἀς 171D:

ἐκπλήρωσα τίς ἑντολές σου.

Στήν μικρή μσς γωνιά, ῆ πλανητική ἐπανάσταση,
μι’ άνθρωπότητα χωρίς τάξεις,

αυτο,
πού γιά χάρη του γυρνάει ὁ πλανήτης γύρ’ ἀπ’ τόν ήλιο.
‘H ἓνωση
τοῦ σύμπαντος]
Καί τό «ἔξω οκότος»;

οιΙ διαστρικοί χῶροι,“Ὀλα σέ κίνηση ,ἀς γίνει τό θέλημά σου
ὅπως στούς πλανήτες, έτσι στόν γαλαξία

Μετάφρασηι Λευτέρη Ὀρφανοῦ

(Ι) Νικαράγουα ὀνομάζεται κί’ η’ μεγαλύτερηλίμνη τῆς χωρας.

ΕΡΝΕΣΤΟ KAPNTENAATQN Ὀκτώθρη 1977 ένας

ΑΡΧΙΣΑ με’ τό νά εἷμαι ποιη-

διεθνῶς
γνωστός
νικαραγουανός ποιητής καί ἱερέας ό

τής. Τι’ποτ’ ἀλλο. Παρόλο, πού

ανακατεύτηκα ἐνεργά στούς

Ερνέστο Καρντενάλ ἐδωσε
μιά συνέντευξη στῆν Κόστο

ι πολιτικούς ἀγῶνες τῆς χώρας
μου ε’νάντια 01r'1v δικτατορία

Ρίκα, ὅπου ζοῦσε ἐξόριστος.
Δημοσιεὺουμε πιό κάτω μερικα χαρακτηριστικά ἀποσπά-

ριά μιάς οίκογένεισς. πού
κρατάει πάνω άπό 40 χρόνια.

τῶν Σομόζα. Εἶναι η δικτατο-

011010:
Πάντως
«T‘ ὄνομα μου εἶναι ”Ερνέστο
Καρντενάλ. Μοῦ ἐρχεται δύσκολο νά μιλάω για τόν ἐαυτό
μου. Γιατί δέν 6ρίσκω τίποτα

σπουδαίο νά πώ γιά μένα. Εἰμαι ποιητής. Καί ἱερέας ἀπό

μερικα χρόνια. Κι“ εἷμαι ἀκόμα
ἐπαναστάτης,..
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στήν

ἀρχή

δέν

ύπήρξσ ἐπαναστάτης, άν καί

Θά μπορούσε να τό ὑποθέσει
κανένας...
ΟΛΑ 0010 10 χρόνια ζήσαμε
τήν κυριαρχία τοῦ τρόμου.
τῶν θασανιατηρίων. τῶν ”’δολοφονιῶν. Μία περίοδο ἀνείπωτης φτώχειας. πού ύποφεῖ

ρει το μεγαλύτερσ μέρος τού
πληθυσμοῦ. Κι“ ό γεωργικός
πληθυσμός ύπέφερε τά πάνδεινα σε’ πολλές περιοχές τῆς
χώρας ’κάτω ἀπ’ τή φοθερή

καταπίεση. Τούς δολοφονοὺσσνε, παίρνσνε τίς γυναῖκες
τους, σκοτωναν τά παιδιά
τους.. καίγανε 10' σπίτια τους,
θασσνίζονταν καί ρι’χνονταν
σε’ στρατόπεδα συγκεντρωσης. κυνηγίούνταν. K1‘ 0 λαός
ἐχει τό δικαίωμα νά Unsp-

κίνημα. που απο

15 χρονία

περίπου πολεμαει για την
ύπεράσπιση τοῦ λαου. Για ν’
ἀλλάξει ή κατασταση στή N1—
καράγουα καί νά ιιπαρχει δικαιοσύνη καί δημοκρατία...
ΚΑΠΟΙΑ μέρα δέν θα 111100χει πιά πόλεμος ατή Νικαράγουα. Δε
Θά
σκοτῶνουνε
στρατιῶτες-άγρότες.
ἀλλους
άγρότες. 0110 ὑπάρχουν πιό

πολλά σχολειά. ’νηπιαγωγείά

ασπιοτεί τόν έσυτό του. Κι’ όχι

νοσοκομείσ καί κλινικές

μόνον αὑτό. ’Ἐχει ’τήν ὑποχρέωση να ύπερασπιστεῐ τόν
ἐαυτό του. T0 μέτωπο τῶν
Σαντινιστῶν εἶναι ε”να ε”νοπλο

ὅλους, χαρά καί τέχνη κί’
επαφή με’ ’όλους καί Ἄ τό

για

σπουδαιότερα — ἀγαπη αναμεσσ 0‘ 0210110.

Μετα τὴ Μαναγκουα...

ὅπου ἔμεινα μέχρι τήν ἀπελευθέρωσή μου.
Ἡ ἐπιχείρηση οτό Ἐθνίκό

Παλάτι ἦτσν καλά ὀργανωμὲνη
Εἴκοσι δύο ἀπό τούς 59 πολιτικούς κρατούμενους τοῦ Σαμόζα πού ἀπελευθερώθηκαν ὕστερα ἀπό τὴν ἐπιχείρηση τῶν
ἀνταρτῶν τοῦ FSLN στό Ἐθνίκό Παλάτι τῆς Μαναγκουα,
κατέφυγαν, μετα τόν Παναμά, στή Κούόα. Πέντε ἀπ’ αὐτούς, ὅλοι τους ἀνταρτες τοῦ Σαντίνίστίκοῦ Μετώπου, μίλησαν στό ἀεροδρόμίο τῆς ’Αόανας μέ τούς δημοσιογραφους.

r

’

μιν,

ΡΕΝΕ ΝΟΥΝΕΖ

ΤΕΛΕΖ 25 χρονῶιν

Ὁ Σαντίνο ὁδηγεῖ

τίς πράξεις μας
« Ὁ στρατηγός Σαντίνο, δ
πρῶτος άντιιμπερισλιοτής ἀγωνιστής τῆς Νικαράγρυσ κσθοδηγεῐ τή δραση μσς. Ἐλπίζουμε
νά κστσφέρουμε νά δώσουμε
μιά καλύτερη καί πιό δίκσιη ζωή
στό λαό μσς. Γιά νά πετύχουμε
σιἰτό στηριζόμσοτε στόν άγώνα

τοῦ λαοῦ μσς καί οτή διεθνῆ
ἀλληλεγγύη,
ἰδιαίτερσ
τῆς
Κούὸσς.
Οἱ προοπτικές για τόν ἁγώνα
τοῦ λτιοῐι μσς εἶναι κσλές. Ἡ
ὀργάνωσή μσς, τό Σαντινιοτικό
Μέτωπο, ὁούλεψε καί δουλεύει
σκληρά μέσα στίς μάζες τοῦ
λαοῦ τῆς Νικαράγουα. Ὁλος ὁ
λσός ὑποστηρίζει τό Μέτωπο

γουμένως, στήν πόλη Μασάγια.
Ὁ ἀσφαλίτης πού τή συνέλαδε
τῆν κτύπησε ἀγρία καί τὴν κακοποίησε μέσα στό δρόμο. Ἐναντίον-της ἐκδόθηκε ἐνταλμα σύλληψης καί ἡ προφυλάκισή της
κράτησε 11 μῆνες. Ποτέ δέν δικάστηκε καί φυσικά δέν καταδικάστηκε με’ ὁποιαδὴποτε κατηγορία. Ἠ τακτική αὐτή ἐφαρμόστηκε σέ πολλές περι-πτώσεις τόν
τελευταῖο καιρό για να μήν ἐκτίθεται τό καθεστώς. Λέεί;
«’Ὲχουμε ἐμπιστοσύνη στίς
μάζες
τῆς
Νικαράγουα.
Ἔχουν δείξει πολλές φορές καί
μέ δισφορετικούς τρόπους τήν
άλληλεγγύη τους πρός τό Μέτωπο. Οἱ ι’δεολογικές μου ἀρχές ὅσσίζοντσι οτόν Μαρξισμό
-Λ ενινισμό. Ἔχουμε τάξει τούς
ἑαυτούς μσς κάτω ἀπό τή σημσίσ αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας καί
σύντομα ἐμεῖς τοῦ FSLN θά τή
ὄάλουμε σέ πράξη.
r0 Σομόζα καί οἱ ὑποστηρικτές του γκρεμίζοντσι. Ὁ λαός
σ’ποφάσισε νά ἀπσλλσγεῐ ἀπό
αὐτό τό τυραννικό καθεστώς
μιά κι’ ἐξω καί θά τό κάμει.

γυρισουμε πίσω στή χώρα μσς,
ἰδιαίτερσ τώρα, πού ἡ δικτατορία τοῦ Σομόζα κλονίζετσι,
τώρα πού ὁ λαός αὐτοσργσνώθηκε α’ ἕνα μεγάλο ἀγωνιστικό
μέτωπο. Καί α’ αὐτό τό σημεῖο
δέν ,μποροῦμε νά διαχωρίσουμε τό λαό ἀπό τούς ἐσυτούς μσς ἀφοῦ εἴμσστε μέρος

του. Εἶναι 6έόωο πώς ὁ Σομόζα
καί τό καθεστώς του θά καταρρεύσουν...»

Συνελήφθη στούς δρόμους τῆς
Μαναγκουα στίς 19 Ὀκτωδρίου
1977 ὕστερα ἀπό αἱματηρές συγκρούσεις μεταξύ άνταρτῶν καί
Ἐθνοφρουράς, δυό μέρες προη-

ν’

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΤΙΣΤΑ
29 χρονῶν, ἀγρότης

εΗ ἐπιχείρηση στό
Ἐθνίκό Παλάτι ἔδειξε
τήν ἀδυναμία τοῦ Σομόζα
«Μέ συνέλαὸαν στό ἀγροκτημα
μου μέ τὴν κατηγορία τῆς συνεργασίας μέ τούς ἀντάρτες καί μέ
πῆγαν στίς φυλακές τῆς Ματαγκαλπα. Μετά μέ μετέφεραν στό
«κελί ἀσφαλείας» στῆν Μαναγκουα ὅπου μέ χτύπησαν καί μέ
ὑπέὸαλαν σέ φρικιαστικα δασανιστῆρια. Μοῦ ἐκαναν ἠλεκτροσόκ καί μέ ἀνέκριναν για ὧρες,
ἐλπίζοντας να ἀποσπασουν πλη-

ΕΣ, 24 χρονῶν

Δυό χρόνια καί δέκα

ΜΕΖΑ, 25 χρονῶν

Οἱ ἰδεολογικές μου ἀρχές
έχουν σαν δάε-η
τό μαρξισμό - λενίνισμό

μᾶς άπελευθέρωσε εἶναι ἕνα
μοντέλο τοῦ πῶς τό ἐπαναστατικό κίνημα τῆς Νικαράγουα
μπορεῑ νά πετύχει τήν ἑνότητα.
Ἠ δικτατορίσ τοῦ Σομόζα δέν
θά κρατήσει γιά πολύ ἀκόμα. Ὁ
άγώνσς τοῦ λαοῦ μσς καί ἡ
άποφσσιστικότητσ τῶν άνταρτιῦν μσς θά τήν ἀνστρέψουν...»

τήνβέκπληρώσουμε - εἶναι νά

μέρες στή φυλακή

ΜΑΡΓΚΙΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΖ
ΜΠΑΑΝΤΟΝ, 21 χρονῶν

χρόνια καί δέκα μέρες πού δέν
θά ξεχάσω ποτέ.
Ἡ ἐπιχείρηση τοῦ FSLN πού

Τό ζήτημα· τών προοπτικιῦν
’
τοῦ άγώνσ εἰναι ζήτημα πολιτι- » ί
κῆς συνειδητσποίησης. Ἡ με· ,
γσλύτερη ἐπιθυμία μσς- καί θά

Ἐμεῑς πού άνήκουμε στό Σσν-

εἶναι δική μσς ...»

.

φωτός... Ἦτσν δυό ὁλόκληρα

εἶχε πάρει ἡ Ἐθνοφρουρά.

τινιστικό Μέτωπο δίνουμε αὐτή
τή μάχη χέρι με’ χέρι μέ τό λαό
μσς καί θά συνεχίσουμε μέχρι
τήν τελική νίκη...»

καί ἔχει ἐπανειλημμένσ δείξει
τόν ἡρωϊσμό, τήν ἐπαναστατικότητά τοιι κσί τό ἀγωνιστικό
του πνεῦμα ἀπέναντι οτὴν τυρσννίσ. Πιοτεύουμε πώς ἡ νίκη

hum-1.. ..ι Δ.

καί ἀκόμα καλύτερα ἐκτελέατηκε. Ἔδειξε καθαρά ὅτι τό
FSLN διαθέτει τεράστια δύναμη ἀνάμεσα στό λαό. Τόσο
στή διάρκεισ τῆς κατάληψης
τοῦ μεγάρου, ὅσα καί κατά τή
διάρκεια τῆς άπελευθέρωσὴς
μσς καί τῆς διαδρομῆς πρός τό
άεροδρόμιο τῆς Μαναγκουα οἱ
δισδηλώσεις ἐναντίον τοῦ τυράννου ἦτσν συνεχεῖς καί τεράστιες. Κι’ αὐτό παρά τά ἔκτακτσ καταπιεοτικά μέτρα πού

ἀσφυκτικά μικρό καί κστσσκότεινο κελί. Μέ πολλή δυσκολία
μπορούσσμε νά κινηθοῦμε καί
δέν ὅλέπσμε οὔτε μιάν άκτίδσ

”Εχουμε μόνο μιά
ἐπιθυμίαι
Νά γυρίσουμε
στή Νικαράγουα
«Καταδικάοτηκσ ἐρήμην σέ
ἑπτά χρόνια φυλακή. Μέ συνέλσόαν οτήν Σοφένσ, μιάν
ὀρεινή περιοχή οτά ὅόρεισ τῆς
Νικαράγουα, στίς 10 Αὐγού-

στου τό I976. Εἶχα χάσει τήν
ἐπσφή μέ τούς συντρόφους
μου καί ἤμουν μόνος καί ἀοπλος. Ἀπό τήν Σοφένα μέ μετέφερσν στή Βσσλάτσ καί ἀπό
κεῖ στίς φύλακές τοῦ Μόντελ.

«Πιάοτηκσ οτά ὅουνά τῆς
Μστσγκάλπσ,
στή
Γισόσκσ,
ὕστερα ἀπό μιά σύγκρουση μέ
τήν Ἐθνοφρουρά, στὴν ὁποία
πληγώθηκσ. Μέ μετέφερον στίς
φυλακές τοῦ Ρίο Μπράνκο,
ὅπου μέ ὅσσάνισσν ἄγρια δυό
λοχαγοί καί πολλοί ἄλλοι «ἰδιῶτες».Ι Μέ ἐγδυσαν καί μέ χρησιμοποιοῦσσν σάν ἀντικείμενα
τῶν πιό κτηνωδῶν πράξεων.
Ἠθελσν νά τούς πώ τίς διασυνδέσεις τῶν άνταρτῶν οτήν Ματσγκάλπα. Ὅμως παρά τίς ἀπειλές καί-τά ὅσσσνιστήρια δέν
τούς εἶπα τίποτε.

Μέ πῆρσν ὕστερα οτό «κελί
ἀσφαλείας»,

α’

ἕνα

κυριολε-

κτικά παγωμένο δωμάτια γιά μιά
ὁλόκληρη μέρα. Ἀπό κεῖμέ μετέφερσν στίς κεντρικές φυλακές τῆς Ἐθνοφρουρᾶς ὅπου
ἔζησα γιά δυό ὁλόκληρα χρόνια κσί δέκα μέρες σ’ ἕνα

ροφορίες για τούς συντρόφους
μου τοῦ Μετώπου. Ἀργότερα μέ
πῆγαν στίς φύλακές τοῦ Μόντελ
στῆ Μαναγκουα πού αὐτοί πού
ξέρουν λένε ὅτι εἶναι οἱ «καλύτερες» φυλακές τῆς Νικαράγουας.
Για τρεῖς μῆνες ἤμουν κλειδωμένος α’ ἕνα «σπήλαια», σέ πλήρη
ἀπομόνωση καί μέ ἐλαχίστη τροφή. ”Ὀταν μέ πῆγαν στό στρατοδικεῖο διαμαρτυρήθηκα για τίς
συνθῆκες κρατησής μου καί τελικά μοῦ ἐπέτρεψαν να δῶ τούς
συγγενεῖς μου ,ἐσίω καί μέσα ἀπό
ἐνα κάγκελο.
Ἡ ὲιτιχείρηση στό Ἐθνίκό Παλάτι ἐδειξε τήν ἀδυναμία τοῦ δικτάτορα καί τῆ δύναμη τοῦ Σαντινιστικοῦ Μετώπου. Ὁ Σομόζα
ἐπανειλημμένα εἶχε δηλώσει ὅτι
δέν πρόκειται νά ὑποκύψει σέ
κανένα ἐκδιασμό για να ἀπελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους ἤ να ίκανοποιήσει ὁποιαδήποτε άλλη ἀξίωση. ’Ὀμως α’ αὐτή
τήν περίπτωση ἀναγκάστηκε νά
δεχθεῖ ὅρους τοῦ Μετώπου μας
καί ἐτσι κερδίσαμε μία σημαντικὴ
νίκη...»
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Τά ἀποτελέσματα τῆς ,συνεργασίας
Τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας στό Τ.1Ξ.Ε.ἦταν ἡ συντριπτική έπιτυχία τῆς συνεργασίας τῶν δημοκρατικῶν τεχνικῶν.
Τό γεγονός δέν πρέπει νά μείνει ἀπαρατήρητο. Παρ’ ὃλο που ὁ
θεσμός, ὄντας αὐστηρά πλαισιωμένος ἀπ’ τό κράτος, ἔχει ἰδιαίτερα περιοριοτικά περιθώρια, ἡ ἑνότητα τῶν δημοκρατικῶν
δυνάμεων καταξιώθηκε ἤδη «ἔργῳ» τόσο πού κατώρθωσε νά
πείσει καί νά αὐξήσει σημαντικά τό ποσοστό ἀνταπόκρισὴς της
στό σύνολο τῶν τεχνικῶν. Αῠτό τό γεγονός-σέ ἀντιδιαστολή
πρός ἄλλους έπαγγελματικούς φορεῖς πού ἡ διασπαση τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, έχει σταθερά τό ἀποτέλεσμα τῆς, σέ τελευταία ἀνάλυση, έκχώρησης τῶν φορέων στή Δεξιά, εἶναι ἤδη
ἡ πρώτη σημαντικὴ παρατήρηοη.
Ἀλλά, ἀκόμη περισσότερο, τό γεγονός ὅτι στίς έπικείμενες

δημοτικές ἐκλογές, ὁ δημοκρατικός κόσμος 6ρίσκεται μπροστά
στό φαινόμενο τῆς διασπασμένης ἐκπροσώπησής του, δείχνει,
πώς ἡ πείρα πού μέ τόση συνέπεια ἔχει κατακτηθεῑ ἀπό φορεῖς,
ὅπως τό Τ.Ε.Ε., δέν ἔχει ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τούς πολιτικούς φο-

τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν

Ὑπάρχει ἕνα «καρκίνωμα»,
Ποῦ; Στό Δῆμο τῆς Νίκαιας.
Ὑπάρχει καί «ΔΗΛΗΤΙ-ΙΡΙΑΣΗ
τῶν ψυχῶν» τῶν κατοίκων τής
Νίκαιας.
Ὑπάρχει καί μιά
«κατάντια» στό Δῆμο τῆς Νίκαιας, μιά «αἱμορραγία» καί
ἕνας «ἀργός θάνατος». Ἡ ὁρολο-

γία εἶναι μονοδικά κατάλληλη
γιά νά δείξη τά συμπτώματα μιᾶς
παθολογίας. Καί πιό κεῖ, τούτη ἡ
ὁρολογία προδίνει μιά παθολογία
αὐτοῦ πού τή χρησιμοποιεῖ γιά
νά περιγράψει μιά κατάσταση
κοινωνικὴ καί πολιτική.
Τό ΚΑΡΚΓΝΩΜΑ - εἶναι τά
κόμματα (ἤ «κομματική ἐκμετάλλευση» γιά νά τηροῡμε τά προσχήματα... στόν ἀντιδημοκρατικό
λίόελο). ’Ἡ «Δηλητηρίαση τῶν
ψυχῶν» γίνεται λόγω τῆς «πολιτικῆς τοποθέτησης» - τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν στήν προκειμένη
περίπτωση. (Δηλαδή ἡ δηλητηρίαση προσὸάλλει τόν ὀργανισμό
ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος λειτουργεῑ
καί σάν ((πολίτης»). Ἡ αἱμορραγία ἐπέρχεται λόγω τῆς κομματικής τοποθέτησης τῶν δημοτικῶν
ἀρχῶν.
Καί πουό εἶναι τό «φάρμακο»;
Νά ψηφίσουν οἱ κάτοικοι τῆς Νίκαιας άνεξάρτητα. Δηλαδή γιά
νά εἴμαστε πιό ἀκριόεῖς TON
ἀνεξάρτητο Ἰορδάνη Οἰκονομίὸη
πού πανω ἀπ’ ὅλα τά συμφέροντα
«6άζει τά συμφέροντα τῆς Νίκαιας τῶν Νικαιωτῶν». Καί γιά
νά γίνει NOIKOKYPIO, πρέπει
οἱ Νικαιῶτες νά ἀφήσουν τά
κόμματα. Καί «νά ψηφίσουν
πρόσωπο».Τό πρόσωπο ὅμως
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TOY κ. Οἰκονομίὸη ὅχι τοῦ
ὁποιουδήποτε...
Αὐτά κι’ ἄλλα λέει μιά προκήρυξη κάποιου κ. ΚΙΤΣΟΥ ὁ
ὁποῖος κατεδαίνει σάν «ἀνεξάρτητος» στό «ἀνεξάρτητο» ψηφοδέλτιο τοῦ κ. Οἰκονομίδη.“Ο κ.
Κίτσος λειτουργεῑ
παράξενα
στή λογική του. Πηδάει πάνω
ἀπό τά κόμματα, ένῶ ξέρει ὅτι ἡ
ἰσορροπία του ὅασίζεται σ’ ἐ’να

ἀπ’ αὐτά. Στό κυὸερνών κόμμα
μιᾶς καί ὁ κ. Οἰκονομίδης πέρα
ἀπό τίς προσόάσεις στή Μητρόπολη τῆς Κοκκινιᾱς ἔχει καί ἀγαΘές σχέσεις μέ τούς κρατοῦντας...
Τό 1975 εἶχε ξανακατέὸει σάν
ὑποψήφιος καί μπῆκε
στό
περιθώρω. Τώρα, στό ἴδιο μοτίὸο, έπαναλαμόάνει στερεότυπα
τά σλόγκαν τοῦ 1975. Δέ 6ρήκε
φαίνεται ἄλλα στόν φτωχό, ἰδεολογικά, χῶρο ἀπ’ ὅπου προέρχεται...

ζωγρ(·ιφική πανω σέ ὕφασμα καί
σε’ λάὸια. Τό ὕφος της ὅμως εἶναι

τῆς

ἱ-νιαῐοῑ ένας κόσμος μύθου καί
παιδικοῦ παραμυθιοῦ. Τοπεῐα

ζωγράφοι·

Νίκης

Ἐλευθε-

ριάδη - Βέργου πού θά μείνει
ἀνοιχτή ὡς τίς 11 τοῦ Ὀκτῶίίρη.
Ἡ Νίκη Ἐλευθεριάδη - Βέργου γεννήθηκε τό 1954 στήν Πέτρα τῆς Λέσόου. Σπούδασε γρα-

φανταστικά ὅπου μέ χρῶμα ζεστό
καί ἀπαλές φόρμες μᾶς εἰσάγει,
μέ μιανάμεσότητα καί γνησιότητα,
στό μαγικό κόσμο της.

φικές καί διακοσμητικές τέχνες

Γιά πρώτη φορά παρουσίασε

στό Κ.Τ.Ε. στήν Ἀθήνα καί στή
συνέχεια,
στό
οπσυ
Παρίσι,

τη δουλειά της τόν Ὀκτώόρη τοῦ
’76 στήν Ἀθήνα· μετά παίρνει
μέρος σε’- μιά ὁμαδική έκθεση μέ
τίτλο «ἡ γυναίκα δημιουργός».
Ἀκολουθεῐ ἡ έκθεσή της τό ‘77
στή Μυτιλήνη καί τό ’78 στά Χανια,

σπούδασε πλαστικές τέχνες καί

εἰκονογράφηση
παιδικοῦ
6Lὅλίου.
Ἡ δουλειά της χωρίζεται σέ
δύο εἴδη ἀπό άποψη τεχνικής; σέ

“H

κινηματογραφική Λέσχη τοῦ Πειραιᾶ

“H κινηματογραφική Λέσχη τοῦ

6ρίου, ὥρα 20.30 μέ τήν ταινία

Πειραιᾶ, μπαίνει φέτος στόν 180
χρόνο λειτουργίας της. Εἶναι τό
πρῶτο σέ μέλη πολιτιστικό σωματεῖο τοῦ Πειραιᾶ μέ μοναδικό
στόχο τήν έξὺψωση τῆς πολιτι-

«1789», ἡ Λέσχη καλεῖ τοὺς συλλόγους σπουδαστῶν καί τούς άλλους πολιτιστικοὺς φορεῖς νά τήν
συστήσουν στὰ μέλη τους καί νά
συνεργαστοῡνε μαζί της. Καλεῖ
τόν Τὺπο, τή Ραδιοφωνία καί τήν
Τηλεόραση νά προόάλει τό έργο
της. Καί ζητᾱ τή συμπαράσταση

στικῆς στάθμης τῶν μελῶν της

καί τῶν φίλων της καί, σέ προέκταση, τῆς πόλης. Μοναδικός της
οἰκονομικός πόρος εἶναι οἱ συν-

τῶν σκηνοθετῶν, τῶν κριτικῶν

δρομές τῶν μελῶν, με’ εἰδική πρό-

καί καθε πολιτιστικοῡ ἱδρύματος
ἤ Ὀργανισμοῠ.

νοια γιά τοὺς σπουδαστές πού ἡ
συνδρομή τους εἶναι τό μισό σχε-

Ἡ Διεύθυνση τῆς Λέσχης εῖνσις Ἀκτή Κονδὺλη 64, 1ος ὅροφος καί τό τηλέφωνο 4114019.

δόν τῆς κανονικής συνδρομῆς.
Κάνοντας έναρξη τῆς φετεινὴς
περιόδου 1978-79 τήν 3η Ὀκτω-

Βιὸλία γιά τά Σπάτα
Ὁ Μορφωτικός σύλλογος Σπάτων ὁ «ΞΕΝΟΦΩΝ» ἔχοντας
ἀναλάὸει, στά πλαίσια τοῦ πολι-

τιστικοῡ έργου του, τή δημιουργία καί ἀνάπτυξη Βιὸλιοθήκης
γιά τούς κατοίκους τῶν Σπάτων,
παρακαλεῖ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά
ὅοηθήσει τήν προσπαθεια του, νά
προσφέρει 6ιὸλία καί νά τά στείλει στή διεύθυνσηε
Μορφωτικός Σύλλσγος Emir/ow
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»

Σταύρου Μπέκα 10 Σπάτα Ἀττικῆς
“H νά έπικοινωνήσει μέ τό τη·λέφωνο 6633290

, ’μβ
f.
ἱ

Στό περιθώριο

’

Στή γκαλερί
ΚΡΙΞΩΝΙΔΗΣ
στήν Πλάκα, εἴδαμε τήν ἔκθεση

\

ρεῖς μέ ἀντίστοιχο τρόπο.

Μέ λαϊκό ὕφος

//:

' W.

ΤΟ ΠῡΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΑΙ OI NEOI
ΤΟ Πολιτιστικό κίνημα τῆς νεολαίας τείνει τά τελευταῖα
χρόνια νά αὐτονομηθεῑ ἀπό τήν κυρίαρχη κουλτούρα καί νά
ἐπιὸάλλει τό δικό του πρόσωπο. Νέες ἀπόψεις ἐπεξεργάζονται καί κάποιες ἄλλες προοπτικές ἀνοίγονται με’ τίς
πρωτοὸουλίες καί τό συγκεκριμένο ἔργα πού ἐπιτελοῦν
ὁμάδες νέων στούς ὀργανωμένους φορεῖς τῆς Νεολαίας (πολιτικές νεολαῑες, φοιτητικά ὄργανα, συνδικάτα κλπ.).

T0 ANTI πραγματοποίησε μιά ἔρευνα στήν ὁποία συμμετεῑχαν στελέχη τοῦ πολιτιστικοῡ κινήματος τῆς Νεολαίας.
Στό τεῦχος 107 δημοσιεύοαμε ἕνα κείμενο τοῦ ΘΑΝΑΣΗ
ΠΛΑΤΙΑ καί στό περασμένο τεῦχος (ἀρ. 108) τοῦ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ. Σήμερσ δημοσιεύουμε τίς Κατευ -

θ υ ν τ ή ρ ι ε ς ἀ ρ χ ε’ ς τοῦ φοιτητικοῦ ὁμίλου θεάτρὸυ καί
κινηματογράφου Α.Π.Θ., ὅπως ψηφίστηκαν στήν τακτική
Γενική Συνέλευση τῆς 4-3-78.
Στό ἑπόμενο τεῦχος θά δημοσιεύσουμε τήν ἄποψη τοῦ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΑΝΗ πού δούλεψε στό πολιτιστικό τμῆμα
τοῦ ΕΜΠ.
l. ΑΠΟΨΕΙΣ
HANS!"
ΣΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝῙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.
Ὁ Φοιτητικός ’Ὀμιλος Θεάτρου, Κινηματογράφου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εἰναι
Eva; φοιτητικός, πολιτιστικός καί
πιό στενά καλλιτεχνικός ὅμιλος.
"Etc: ἡ πρακτική του ἁπλώνεται
στό χῶρο τῆς παραγωγῆς , κριτι-

κῆς καί παρουσίασης κ α λ λ ι τεχνικῶν προϊόντων μέ
κύριους τομεῖς δραστηριότητας
τόν κινηματογράφο, τό θέατρο,
τή μουσική καί τή φώτογραφία.
Οἰκονομικὸς καθορωμός. Ἡ

ἀνάγκη τοῦ χρήματος εἶναι ἡ
ἀληθινή ἀνάγκη πού παράγεται
ἀπό τήν πολιτική οἰκονομία καί
ἡ μοναδική ἀνάγκη πού παράγει.» (Μαρξ).
(H κριτική μας ἐπέμὸαση στό
χῶρο τῆς κουλτοὺρας έχει πρῶτα
ἀπ’ ὅλα ἀνάγκη ἀνάλυσης τῶν
συγκεκριμένων οἰκονομικῶν συνθηκῶν παραγωγῆς ἑνός καλλιτεχνικοῡ προϊόντος πού,

σέ

τε-

λευταία ἀνάλυση, καθορίζουν τήν ἰδεολογία που (αὐτό)
παράγει στή σχέση μέ τόν ἀναγνώστη του. (Ἡ φράση «σέ τελευταία ἀνάλυση» ἐννοεῖ 6έ6αια
ὅτι ὁ οἰκονομικός καθορισμός
δέν εἶναι καί ὁ μοναδικός καθορισμός).
Ἡ καλλιτεχνική πρακτική. Τό
καλλιτεχνικό προϊόν, ἤ ἀλλιῶς,
τό καλλιτεχνικό κείμενο (παράδείγματα; μιά κινημΙκή ταινία,
Eva μυθιστόρημα, μιά θεατρική
παράσταση, μιά φωτογραφία, Eva

κονσέρτο, κ.ο.κ.) εἶναι τό προϊόν
μιᾶς διαδικασίας παραγωγῆς. "Av
όρίσουμε ὡς π ρ α κτ ι κή κάθε
διαδικασία μετατροπῆς μιᾶς δοομένης πρώτης ὕλης σέ Eva καθο-

ρισμένο προϊόν, μετατροπή που
ὲτιτυγχάνεται μέ μιά καθορισμένη ἀνθρώπινη ἐργασία που
χρησιμοποιεῖ καθορισμένα μέσα
παραγωγῆς, τότε ὁρίζονται τά
καλλιτεχνικά
προϊόντα
σάν
προϊόντα μιᾶς καλλιτεχν ικῆς πρακτικῆς πού, χρησιμοποιώντας
ὡρισμένα
μέσα
παραγωγῆς (πινέλο, μουσικά όργανα, κάμερα, κλπ.) μετατρέπει
μιά πρώτη ὕλη ἀπό σκέψεις,
ἀπόψεις, μνῆμες, ὃιώματα (πού
παράγονται μέσα σ’ Eva πολιτικο
- ἰδεολογικό ὑπόστρωμα που
σχετιζπαι-μέ τήν ἠθική, τή φιλοσοφία, τή θρησκεία κ.ο.κ.) σέ
καλλιτεχνικά κ ε ί μ ε ν a .

”Υλικό προϊόν. Τί εἶναι Eva
καλλιτεχνικό προϊόν; Πρώτα ἀπ’
ὅλαείναι Eva ὑλικό προϊόν
μέσα α’ ἕνα συγκεκριμένο οἰκονομικό σύστημα, Eva προϊόν που
γιά νά παραχθεῖ ἀπαιτεῖ (καί
στοιχίζει) κάποια ἀνθρώπινη ἐργασία (χρῆμα) κι’ ἐξ αἰτίας αὐτῆς
τῆς παραγωγῆς, μεταὸἁλλεται σέ
ὲμπόρευμα, σέ ἀξία ἀνταλλαγῆς,
ἀφοῦ πουλιέται μέ τή μορφή εἰοιτηρίων, ὂιόλίων κ.λ.π. Είναι δηλαδή Eva έμπόρευμα καθορισμένο ἀπό τήν κυκλοφορία τοῦ

χρήματος, τή διανομὴ» τήν ἐκμετάλλευση κ.ο.κ. κι’ ἑπομένως δέν
μπορεῑ ἀπό μόνο του νά ἀλλάξει
κάτι ἀπό τόν οἰκονομικό τρόπο
παραγωγῆς του. Εἶναι λοιπόν Eva
ὑλικό προϊόν ποῦ παράγεται
μέσα σ’ Eva ὁρισμένο κοινωνικό
καθεστώς πού «χαράζει» πανω
στό προϊὸν του τήν ἰδεολογία
του. Ἀπ’ τήν ἀλλη τό προϊόν
αὐτό έχει τήν ἰδιαιτερότητά του
πού ἀποτελεῖ τήν (μέ οἰκονομικούς ὅρους) «καλλιτεχνική ὑπεραξία» του.

Ἰδεολογικὸ προϊόν. Τό καλλι-

Ἀναφορικά με’ τή σχέση του καλ-

τεχνικό προϊών, ἐκτός ἀπό ὑλικό,

λιτεχνικοῦ κειμένου (ἀπό δῶ καί

εἶναι κι’ Eva ἰδεολογικό
π ρο ἰ’ ό ν που παράγεται ἀπό
(καί μέσα σέ) μιά ἰδεολογία, τήν
ίδεολογία ,τῆς κυρίαρχης ταξης
(στήν περίπτωση μας; τήν ἀστική
ἰδεολογία). "Eva καλλιτεχνικό
προϊόν δέν εἶναι πάντα ἀμιγές

κάτω ἀπλῶςῑ κειμένου) καί τοῦ
κοινοῦ πού ἔρχεται σ“ ἐπαφὴ μ’
αὐτό (θεατές, ἀκροατές. ἀναγνῶστες) σημειώνουμε συνοπτικά τα

ἰδεολογικα, ἀφοῦ εἰναι δυνατό

παρακάτω, Δέν (ἰλέπουμε τήν
ἰδεολογία σάν κάτι τό όποῑο
«μεταφέρεται» ἀπό τό κείμενο,
ἀλλά κυρίως σάν ο χ έ 0 η πού

πέρα ἀπό τήν ἰδεολογία τῆς κυ-

ὑλοποιεῖται ἀνάμεσα α’ αὐτό καί

ρίαρκης Idling νά ἐγγράψει τά

1:013; ἀναγνῶστες του. "E101, τό
κείμενο δέν ἀποτελεῖ Eva εἶδος
«φακέλου» που μέσα του εἰσάγε-

σημεῖα μιάς ἄλλης ἰδεολογίας ἤ
νά δρᾶ λίγο ὡς πολὺ ἀνατρεπτικά
πάνώ στῆν πρώτη. Μ’ αὐτό τό
πρίσμα, τά καλούμενα προοδευτικά καλλιτεχνικά προϊόντα τῶν
καπιταλιστικῶν χωρῶν δέν εἶναι

ὁμοιογενῆ ἰδεολογικά προϊόντα
καί γι’ αὐτό πρέπει νά ἀντιμετωι
πίζονται ἀναφορικά μέ τήν ἐσωτερική ἰδεολογική τους ἑτερογένεια καί τίς ποικίλες «περιπέτειες» τῆς ἰδεολογίας (τῆς κυρίαρχης τάξης) μέσα σ’ αὐτά
(ἀμφισὸήτηση,
ἀποδιάρθρωση,
ρήγματα). Πρέπει έδῶ νά τονισουμε τήν πιθανή διάσταση πού
μπορεῑ νά ὑπάρξει ἀνάμεσα οτήν
ἰδεολογία τοῦ δημιουργοῦ καί
στήν τελικά ὑλοποιούμενη σχέση
τοῦ καλλιτῆςνικοῠ προϊόντος μέ
τό κοινό.
Γλώσσα. Ἡ ἰδιομορφία τοῦ,
καλλιτεχνικοῡ προϊόντος σάν
ὑλικοῦ προϊόντος, 6ρίσκεται στή
χρήση όρισμένων κ α λ λ ι τ ε χνικῶν πρακτικῶν που τό
ὁρίζουν σάν τέτοιο. Κι“ έδῶ
ἀκριὸώς μπαίνει τό πρόόλημα τῆς
έπιλογῆς τῶν έκφραοτικῶν μέσων, τῆς κατάλληλης γλώσσας,
τῆς προσπάθειας γιά τήν ἐξεύρεση μορφῶν ἐπικοινωνίας πού
μποροῦν νά διαρρήξουν τήν
καταπιεστική ἐπιόολή τῆς καθιερωμένης γλώσσας καί εἰκόνων
πάνω στό μυαλό καί στό σῶμα
τοῦ ἀνθώπου - γλῶσσα κι” εἰκόνες πού ἀπό καιρό έχουν καταστεῖ μέσα διαπαιδαγώγησης, κυ-

ριαρχίας. Ἕνα εἶναι 6έ6αια μιά
νέα γλῶσσα δέν μπορεῑ νά ἐφευρεθεῑ’ θά ἐξαρτηθεῖ ἀναγκαστικά
ἀπό τήν ἀνατρεπτική χρήση τοῦ
παραδοσιακοῦ ὕλικοῡ. Οἱ δυνατότητες αὐτῆς τῆς ἀνατροπῆς
πρέπει νά ἀναζητηθοῦν φυσικά,
ἐκεῖ ὅπου ἡ ἴδιαὴ παράδοση ἔχει
ἐπιτρέψει, έπικυρώσει καί διατηρήσει μιά άλλη γλώσσα κι” ἀλλες
εἰκόνες. Δέν πρόκειται λοιπόν
γιά τό «ξέθαμα τῆς λαϊκῆς μας
παράδοσης», τό νοσταγλικό μακροόούτι στά λείψανα τῶν προγόνων, τή νεκρανάσταση τῶν
φαντασμάτων καποιου «ἐξωτι.κοῦ» λαϊκισμοῡ. Πρόκειται γιά
τή διατήρηοη ὅ,τι τοῦ παράμεινε
ἀπ’ τή σῦγκρουση μέ τήν ἀστική
ἰδεολογία, τήν προὸολή ’του οτή
σημερινή συγκυρία, τό μετασχηματιομό του σ“ Eva νόημα καί μιά
λειτουργία ἀπελευθερωμένα ἀπ’
τίς ἀπαιτήσεις μιάς ἐκμετάλλευ-

τικῆς κοινωνίας.
Ἡ ἀνάγνωση

σάν ἐργασία.

ται, καί μέσω του διοχετείιεται,

«μήνυμα». Mm τέτοια ἀποψη για
τήν ἰδιαιτερότητα τῆς σχέσης
ἀναγνώστη -- κείμενο, που ὀνομάζουμε ἀ ν α γ ν ω ο η, τή Θεωροῡμε ἰδιαιτέρα ἀπλουστευτική.

Ἡ πράξη τῆς (ἰνάγνωσης εἶναι
μιά ἐργασία τῆς γλώσσας καί σημαίνει νά ῧρίσκει κανείς έννοιες
καί νά τίς ὀνομάζει. Ἡ διαδικασία ὀνοματίζω, ἀπο- ονοματίζω,

ἐπανονοματίζω ἀποτελεῖ τή διαδικασία τῆς ἀνά-,ινώσης τοῦ κειμένου. Πρέπει νά σημειωθεῖ πώς

ὁ ἀναγνώστης δέν

εἶναι Eva

ἀ θ (I) 0 «ἐγώ» ποί· ὑπάρχει, τάχα, πρίν ἀπ’ τό κείμενο, ἀλλά Eva

ἐγώ που εἶναι τό ἷδιο μιά πολλαπλότητα ἄλλων κειμένων, ἡμιτελῶν κωδίκων ἡ ἀκριόέοτερα χαμένων κωδίκων (κωδίκων μέ χαμένη τήν καταγωγή). Τέλος, ἡ σημασία γιά τήν όποία μιλήσαμε

παραπανω δέν εἶναι μιά ένιαία,
μοναδική σημασία για καθε Eva
κείμενο (ἀντίληψη μοιρολατρική,
μεταφυσική) Ἀντίθετα τό κείμενο εἰναι πλουραλιοτικό, γεννά
μιά σειρα ἀπό σημασίες. Ἡ ἴδια
ἡ πράξη τῆς ἀνάγνωσης ἀποτελεῖ
τό παιγνίδι τῆς ἀναγνώρισης τῶν
σημασιῶν αὐτῶν.
Γιά τήν κριτική. Θεωροῦμε τόν
κριτικό λόγο γύρω ἀπό Eva καλλιτεχνικό προϊόν σάν Eva λόγο
’πού ὀργανώνεται π α ρ ά λ λ ηλα μέ τό προϊόν που ἀναφέρεται, χρησιμοποιώντας ὁρισμένα
θεωρητικά ἐργαλεῖα. Μέ δύο -λόγια ό κριτικὸς λόγος ἀποτελεῖ,
γιά μᾶς, μιά ἰδιαίτερη πρακτική
πού δέν μπορεῑ νά χαρακτηριστεῖ
οὕτε «μεσάζοντας» μεταξύ κοινοῦ καί καλλιτέχνη. οὕτε «λειτούργημα». Τέτοιοι χαρακτηρισμοί (ἰρμόζουν σέ κείνους τοὺς
κυρίαρχους κριτικοὺς λόγους πού
διαλέγουν για τόν ἑαυτό τους τό
ρόλο τοῦ γραναζιοῡ μέσα σ’ Eva
οἰκονομικό κύκλωμα που διακινεῑ μερικα καλλιτεχνικά προϊόντα, ὃάζοντας στό περιθώριο ὅσα
ἀλλα τό καταγγέλουν. (Η κυρίαρχη αὕτή κριτική μιλάει μέ
ὅρους
«ἐκπροσ(ι’)πησης»
τοῦ
0000130101y κι’ ἀδιαίρετοι· κοινωνικοῦ συνόλου, οἰκοδομώντας
μιά ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι τάχα 0
καθρέφτης τῆς «κοινῆς γνώμης»
(ποί1 6έ6αια ἡ ίδια ή κυρίαρχη
κριτική
ἔχει
δημιοιιργήσει).
τΛντίθετα μέ τήν κυρίαρχη αὐτή
ᾶποψη. θεωροῦμε ὅτι στόχος τῆς
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κριτικῆς δέν εἶναι ἡ ὑποκατασταση
τῶν
καλλιτεχνικῶν
προϊόντων. Βλέπουμε τήν κριτική
σάν μιά «προνομιούχα» ἀνάγνωση ποῦ γίνεται μέ 6001] θειορητικά ὄργανα (ὂλέπε παρακάτω) καί πού πρέπει τά ἴδια νά
δείχνονται μέσα οτό ἰ’διο τό κείμενο τῆς κριτικῆς. μέ σκοπό τῆν’
παραγωγή πολλαπλῶν σημασιῶν
ἀπό τό ἀρχικό καλλιτεχνικό κείμενο.
Θεωρητικά ἐργαλεῖα. Στόν το-

ἐνίσχυση τῆς μυθολογίας τοῦ
«φοιτητικοῦ γκέτο».
’A110 τήν ἀνάλυση τοῦ χώρου,
μέ 6οηοό τήν πολιτικὴ σκέψη τοῦ
φοιτητικοῦ κινήματος, 6γάζουμε
τίς παρακάτω χονδρικές διαπι-

μέα τῆς θεωρίας δουλειίουμε γιά

κατασταση τῆς οἰκονομικῆς ἐξ-

τὴν κατάκτηση ἑνός θεωρητικοῦ
ὀργάνου, ὁδηγοῦ τῆς πολιτιστικῆς μας πρακτικῆς. Ἐννοοῐιμε
‘n'1v κατάκτηση μερικῶν δασικῶν
ἐργa λείων
ἐπιοτημονικῆς
γνώσης. Πιστεὺουμε πώς ἡ γνώση

αρτήοης ἀπό ἀλλους (γονεῖς),
πού τούς ἀπαλλάσσουν ἀπό τή
ὂιοτική μέριμνα, ἐνῶ, ὡς Eva 6aθμό, έχουν ἀρκετό χρόνο γιά ἀλλες δραστηριότητες.

δέν εἰναι μονόπλευρη κι“ εῦ-

O Ὑπάρχει ἔντονη πολιτικοποίηση , στράτευση μέ τή μεριά

νοοῦμε τή χρήση πολλῶν τέτοιων
ἐργαλείων. Ἕνα τέτοιο θεμελιακό
”ἐργαλεῖο εἶναι γιά μᾶς 0 διαλε-

στώσεις;

T0 300 Συνέδριο
Ο Οἱ φοιτητικές μάζες εἶναι
σαφῶς ἑτερογενεῖς, διαταξικές,
(1111\- πλειοψηφίσ τους μικροσΟ Βρίσκονται οτὴν ἰδιάζουσα

τῶν προοδευτικῶν ἰδεῶν, ἐνδια-

φέρον γιά τά κοινά καί κινητοποίηση γι“ αὐτά.

κτικός ὑλισμός. Πλάι σ“ αὐτόν ἡ

ἐπιστήμη τῆς ψυχανάλυσης καί ἡ
σημειολογική μέθοδος ἀνοίγουν
ἀλλες «ἠπείρους - γνώσεις». Αὐτές οἱ μέθοδοι, ποῦ θά προαπειθήσουμε νά κατακτήσουμε 000 τό
δυνατόν πληρέστερα καί νά τίς
κάνουμε παραπέρα γνῶστές. δέν
6ρίσκονται σέ καμιά μεταξύ τους
ἀντίθεση ἤ συγχυση ὁρίων· ἀντίθετα φωτίζουν ἀπό πολλές πλευρές τό ὃασικό μας ἀντικείμενο.
2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ

ΠΟΛΙ-

«Ἡ παραγωγή δέν δημιουργεῖ
μονάχα ἕνα άγαθό γιά τήν
ἀνάγκη, ἀλλά καί μιά ἀνάγκη
γιά τό ἀγαθά. Τό καλλιτεχνικά
προϊὸν - ὅπως καί κάθε ἄλλο
προῖόν - δημιουργεῖ ὅχι μόνο
ἕνα ἀντικείμενο γιά τό ὑποκείμενο, ἀλλά κι ἕνα ι’·ποκείμενο γιά τό ἀντικείμενο».
(Μάρξ, ἀπ’ τήν «Κριτική τῆς
Πολιτικῆς Οἰκονομίας»)
“Ορίσαμε τό ἀντικείμενο δουλειᾱς τοῦ Φ.Ο.Θ.Κ., καιρός νά

μιλήσουμε καί γιά τό χῶρο τῆς
κριτικῆς ἐπέμὸαοής του. Πιστεῦουμε πώς ἡ πολιτιστική πρακτικὴ-δέν μπορεῑ νά ἀσκεῖται μέ
ἐπιτυχία παρά μονάχα ὅταν
1) τό πεδίο τῆς δράσης της εἰναι,
ὡς Eva ὅαθμό, δμοιογενές καί
2) τό πεδίο αὕτό ἔχει ἀναλυθεῖ
ἀπό τόν πολιτιστικό φορέα ὡς
πρός τά ὂασικά του χαρακτηριστικά.
Μακριά ἀπό τίς αὕταπάτες
ἑνιαίων πολιτιστικῶν κινημάτων
1:013 «ἀγκαὶπάζουν ὃλο τόν έλληνικό λαό», ἐμεῖς δουλεὺουμε στό
συγκεκριμένο χῶρο τῶν φοιτητῶν
καί οπουδαστῶν τῆς Θεσσαλονίκης, Eva χῶρο 1:013 παρουσιάζει
σημαντικές ἰδιομορφίες. ”Οταν
λέμε ὅτι δουλευουμε στό φοιτητικό αὐτό χῶρο ἐννοοῦμε άπλα

καί μόνο ὃτι κατ’ ἀρχήν αῦτό εἰναι τό πεδίο δράσης μας, χωρίς
νά φτιάχνουμε στεγανά γιά τήν
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στικῆς καταγωγῆς.

Ο Ὑπάρχει μιά σαφής καθυστέρηση 010v πολιτιστικό τομέα,
τέτοια ποῦ νά δριοθετεῑ Eva χάσμα ἀνάμεσα, ἀπ’ τή μιά οτή
στενὴ πολιτική συνειδητοποίηοη
κι“ ἀπ’ τήν άλλη στίς καλλιτεχνικές έπιλογές καί τόν τρόπο ζωῆς.
Ὀ κατεστημένος κοινωνικός
σχηματισμός ἀναπαράγει τοὺς
ὅρους τῆς παραγωγῆς του (στοι-

χεῖο άναγκαῑο γιά τήν ὕπαρξή
του) κι“ ἑπόμενα τίς παραγωγικές
δυνάμεις, μέ τό σχολικό σύστημα
καί μέ ἀλλους θεσμοὺς καί μηχανισμοίις. Θά λέγαμε πώς ἡ ἀναπαραγωγή τῆς έργατικῆς δύναμης
ἀπαιτεῖ όχι μόνο τήν ἀναπαράγωγή τῆς εἰδικευσής της, ἀλλά
συνάμα καί τήν ἀναπαραγωγή
τῆς ὑποταγῆς της στήν ἰδεολογία

Τῆς κυρίαρκης 111511;-

Στήν

ἰδεολογία αὕτή, ἀν δεχτοῦμε τήν ὕπαρξη σχετικῆς αὐτονομίας τοῦ ἐποικοδομήματος σέ
σχέση μέ τήν οἰκονομική 6άση
(λόγω καί παρά τόν καθορισμό
σέ τελευταία ἀνάλυση ἀπό τή 60101]), ὀφείλουμε νά στρέψουμε τίς
προσπάθειές μας σάν πολιτιστικός φορέας, διατηρῶν-ιας τό ὃικαίωμά μας γιά πολιτικές έπεμ60051; οτά πλαίσια μιᾶς κοινά
ἀποδεκτῆς πολιτικῆς πλατφόρμας τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος.

Στήν έπαφή μας μέ τήν ἰδεολο-

γία τῆς κυρίαρκης τὰξης παίρνουμε τήν ταξική θέοη τοῦ προλεταριάτου καί τῶν συμμάχων
του ὠθώντας τήν ἰδεολογική“ 013vκρουοη σέ ἀνώτερες μορφές πάλης στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων
μας. Αὐτό σημαίνει πώς διατηροῦμε μιά σταθερή ἀποψη στήν
ταξική πάλη, πέρα ἀπό κάθε
ἀστική - φιλελεύθερη ἀντίληψη
γιά πάλη τῶν ἰδεῶν μέσα στούς
κόλπους μας, πάλη 1:013 ὑπάρχει,
’έτσι κί’ἀλλιῶς, ἔξω ἀπό μᾶς καί
στήν ὁποία καλοῦμαοτε νά πάρουμε θέση σάν ζωντανό κύτταρο
τοῦ φοιτητικοῦ καί λαϊκοῦ κινή- ·
ματος.

I

Ἑντυπώσεις καί συμπεράσματα
Τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου Ρογκὰν

«Ἡ Τέχνη Σήμερσ· Δημόσια καί Ἰδιωτική Πρωτοὸουλία»
ἧταν τό κύριο θέμα τοῦ 30οῦ Συνεδρίοιι τῆς Διεθνοῦς ”Ενωσης
Τεχνοκριτῶν πού ἔγινε φὲτος στήν Ἐλὸετία (2 7/8 —— 5/9/78). Σ’
αὐτό λάδανε μέρος 120 τεχνοκρίτες ἀπό 30 χῶρες. “Η Ἐλλάδα
ἀντιπροσωπεύτηκε ἀπό τούς· Ἀλ. Ξύδη, Πρόεδρο τῶν Ἑλλήνων Τεχνοκριτῶν, M. Λαμπράκη - Πλάκα, καθηγήτρια τῆς

ΑΣΚΤ, Σ. Καζάζη, Β. Σπηλιάδη καί Ντ. Ἡλιοπούλου-Ρογκάν.
Ἔγιναν 26 ἀνακοινώσεις ἀπό ἀντιπροσώπους 15 χωρῶν. ’A110
Ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἔκανε ἀνακοίνωση ἡ ὑποφαινομένη.
Ἡ ἀψογη όργάνωση τοῦ Συνεδρίου ἀπό τούς Ἐλόετούς διευκόλυνε ἀπό πολλές πλευρές τίς
ἐργασίες :00 καί, παράλληλα,
έδωσε τήν εὐκαιρία στούς συν-

έδρους νά ἀπσκτήσουν ’μιάν «ἐπί
τόπου» αἴσθηση τῶν προὸληματισμῶν πού θίγονται στό κύριο
θέμα χάρη στίς ἐπισκέψεις σέ
πολλές ἀξιόλογες δημόσιες καί
ἰδιωτικές συλλογές. Ἡ εὐκαιρία
αὐτή πῆρε ἰδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις στήν περίπτωση τῶν
ἰδιωτικῶν συλλογῶν 1:013 εἰναι
κλειστές στό κοινό. Σ’ αὐτές ἡ
παρουσία στήν Ἐλόειία ένός
τόσο μῆάλου ἀριθμοῦ ἀπό τά
καθιερωμένα
ἀριστουργήματα
τῆς τέχνης ξάφνιασε, σέ μερικές
περιπτώσεις κι“ αὐτούς ἀκόμα
τούς εἰδικούς 1:013 τά έντοπίσανε,

γιά πρώτη φορά, τόσο ἀμεσα κι’
ἀποκτήοανε μιά πιό στενή γνωριμία μαζὺ τους.
Τό έπιστημονικό έργο τῶν συνέδρων διευκολύνθηκε σέ μεγάλο
6αθμό ἀπό τήν πρωτοὸουλία τῶν
Ἐλὸετῶν νά στείλουν - πολύ
καιρό πρίν ἀπό τή συνάντηση
αὐτή - οέῐ κάθε χώρα 1:013 ἀντιπροσωπεύεται
στή
Διεθνή
Ἕνωση Τεχνοκριτῶν - Eva ἐρωτηματολόγιο ἀπό 12 καίριες ἐρωτήσεις. Οἱ τελευταῖες ἧταν διαλεγμένες έτσι ὥστε οἱ ἀπαντήσεις
νά εἰναι, ὅσο γίνεται, πιό ἐνήμερωτικές πανω στίς συνθῆκες 1:013
ἐπικρατοῦν σέ κάθε τόπο, ὅσον

ἀφορά; a) 1:0 μέγεθος τῆς δημόσιας καί τῆς ἰδιωτικῆς πρωτο6ουλίας, 6) τή «γι-ιιιμιιή» τοῦ
κράτους σχετικά μέ ιη’ι τέχνη, γ)
Τίς συνθῆκες 0106131101,; τῶν καλλιτεχνῶν, δ) τὴ μορη 1] τῆς σύγχρονης τέχνης σέ καυε χώρα.

Οἱ ἀπαντήσεις δώσανε στούς
Ἐλὸετούς τή δυνατότητα νά συντάξουν μιά συνθετικὴ μελέτη
(ἀπό τόν H. Heusser) μέ δυό
στόχους; α) τήν κατατόπιοη τῶν
συνέδρων σέ διεθνή κλίμακα, 6)
τήν ὑποόολή της ἐφ’ ὅσον, 6έ6αια, κριθεῖ ὅτι ἔχει τό ἀπαραί-

0110 κῦρος - μέ 0'1 μορφή ὑπομνήματος - στήν Οὐνέσκο πού
έχει ἤδη δείξει ὅτι ένδιαφέρεται
ὥστε νά ἐνεργοποιηθεῐ 0 όργανισμός αὐτός στήν πολιτιστική του
δράση. ”Ομως, ὅπως ἐπεσήμαναν
οἱ ἴδυοι οἱ Ἐλὸετοί τό πόρισμα
τῶν ἀπαντήσεων που στάλθηκαν,
ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἰναι ὁλοκληρωμένο ἀπό τὴ στιγμή 1:013
ἀπό τίς 50 χῶρες πού κλήθηκαν
νά λάόουν μέρος στῆν ἔρευνα,
ἀπάντησαν μόνον οἰ 19. Πρόκειται γιά τίς; Ἀγγλία, Ἀν. Γερμανία, Ἀργεντινή, Αὐστραλία, B5νεζουέλα, Γαλλία, Δυτ. Γερμανία,
Ἐλόετία, Ἰοπα-νία, Ἰταλία, Kaναδά, Μεξικό, Ὀλλανδία, Οὐγ-

γαρία, Πορτογαλία, Σοὸ. Ἕνωση,
Τουρκία, Χιλή. Ἡ Ἑλλάδα δέν
ἀπάντησε ἐπειδὴ, ὅπως τόνισε σέ
παρέμὸασή του ῥ Ἀλ. Ξὺδης,δέν
ὑπάρχουν στὴ χώρα μσς - σχετικά μέ τή οὕγχρονη τέχνη - οὕτε
καί οἱ στοιχειώδεις ἀκόμα προϋποθέσεις πού ἡ περιγραφή τους
νά μποροῦσε νά ἀποτελέσει μιάν,
ἔστω καί μερική, ἀπάντηση. Σημειώθηκε, ἀκόμα, ἐνδεικτικά, ὅτι;

α) Ἀπό τίς 19 χῶρες 1:013 ἀπάντησαν μόνον οἱ τρεῖς εἶναι σοσιαλιστικές, 6) Καμιά ἀπό τίς χῶρες
τῆς Ἀσίας (μέ έξαίρεση τήν
Τουρκία) καί τῆς Ἀφρικῆς δέν
ἀπάντησε, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν
εἰναι δυνατόν νά διαμορφωθεῖ
μιά, ἔστω καί «μερική», εἰκόνα
γιά τό τί ουμόαίνει στίς ὑπό ἀνά-

πτυξη χῶρες, γ) οἱ πολύ ἐνημερωτικές ἐκδόσεις πού ἔστειλαν μερικα κράτη (Ἀγγλία, Αῦστραλία,
Βενεζουέλα, Γαλλία, Δυτ. Γερμανία, Καναδάς) γιά νά πλαισιώνονν 11': ἀπαντήσεις τους.
Πρῶτρ γενικό συμπέρασμα ἀπό
τίς χῶρες πού έστειλαν στοιχεῖα
εἰναι ἡ ἀνισότητα στόν ἀριθμό
καί στήν ποιότητα τῶν πληροφοριῶν κατι πού παρατηρήθηκε κυρίως στά κσπιταλιστικά κράτη. Σ’
αὐτά οἰ ἐθνικές ἑνώσεις τεχνοκριτῶν δέν διαθέτουν - ἐξ αἰτίας
τῆς ἔλλειψης κάθε ὑποστήριξης
ἀπό τό κράτος - τά ἀπαραίτητα
μέσα γυά νά καταρτίσουν μιά λεπτομερή ἀπάντηση - μελέτη πού
νά εἰναι ἀντιπροσωπευτική τῆς
χώρας τους. Ἀντίθετα, ὑποδει-“
γματικά ἦταν τά κείμενα τῶν
τριῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν πού
ἀπαντῆσαν (Σοὸ. Ἕνωση, Οὐγγαρία, Ἀν. Γερμανία) γιατί συνταχθηκαν μέ τήν ἀμέριστη οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ κράτους.
Πρόόαλαν, ἀκόμα, στά πλαίσια
τοῦ κλασικοῦ διαχωρισμσῡ πού
γίνεται πάντοτε ἀνάμεσα στίς
Καπιταλιστικές καί τίς Σοσιαλιστικές χῶρες ὁρισμένες «ἐνδιαφέρουσες» ἐκπλήξεις. Στίς καπιταλιστικές χῶρες ὅπου κυριαρχεῖ
ἡ ἰδιωτική πρωτοὸουλία - 6οηθημένη ἀπό τίς φορολογικές
διευκολύνσεις - στά ζητήματα
τῆς τέχνης, παίρνοντας μάλιστα
διαφορές μορφές —— συλλογές,
ἱδρύματα, δωρεές, κ.ᾰ - ἐμφανίζεται, τελευταῖα, πολύ πιό ἐνισχυμένη ἀπ’ ὅτι στό παρελθόν ἡ
κρατική ὑποστήριξη. Ἀντίθετα,
στίς Σοσιαλιστικές χῶρες ὅπου
δέν νοεῖται ὑποστήριξη ἄλλη ἀπό
τήν κρατική, μεγαλώνει ἀργά,
ἀλλά σταθερά, ὁ ἀριθμός τῶν
ἰδιωτῶν — συλλεκτῶν. Μαθαίνουμε, ἀκόμα, ὅτι ἀπό τά καπιταλιστικά κράτη τήν πιό εῦνοϊκή
κρατική πολιτική σέ ὅ,τι ἀφορᾱ
τὴν τέχνη τήν έχουν; ἡ Ὀλλανδία, ἡ Νορ6ηγία, ὁ Καναδάς καί
ἡ Ἀγγλία.
Τό κυριότερο, τώρα, συμπέρασμα πού ἀφορᾱ τίς συνθῆκες
διαὸίωοης ἥ μᾶλλον ἐπι6ίωσης
τῶν καλλιτεχνῶν εἰναι ὅτι στήν
πλειοψηφίσ τῶν περιπτώσεων μέ ἐξαίρεση τίς σοσιαλιστικές
χῶρες ὅπου συντρέχουν ἄλλοι
παράγοντες, οἱ καλλιτέχνες —- ἐκτός ἀπό έλαχιστες περιπτώσεις φυτοζωοῦν καί καμιά πρόνοια
δέν ὑπάρχει γι’ αὐτούς. Τό ἀξιοσημείωτο, ἐδῶ, εἶναι ὅτι όλες οἰ
χῶρες πού ἀπάντησαν, ἀπόφυγαν
συστηματικά νά δώσουν λεπτομερεῖς ἀριθμούς σέ ὅ,τι ἀφορᾱ τό
έτήσιο εἰσόδημα τῶν καλλιτεχνῶν
κι“ ὅτι καί σ’ αὐτήν ἀκόμα τήν
Ἐλόετία - μέ τήν ὑποδειγματική

οἰκονομία - ἡ κατασταση δέν εἰναι καλύτερη. Μαθαίνουμε, π.χ.
ἀπό τή μελέτη Clottu 611 μόνο
κόπου τό 10-15% τῶν Ἐλ6ετῶν
καλλιτεχνῶν, δηλαδή περί τούς
250-375 ἀπό ἕνα σύνολο 2.5ΟΟ
ἔχουν ἕνα [κανοποιητικό εἰσ-

όδημα, ἐνῶ ἀπό τούς ὑπόλοιπους,
οἱ μισοί, τουλαχιστον, δέν ἐξ·
ασφαλίζουν οὔτε τό ἐλάχιστο
ἀπαραίτητο. Οἱ παρατηρήσεις
τῆς έρευνας συμπληρώθηκαν, σέ
μῆάλο 6αθμό, ·στή διαρκεια τοῦ
Συνεδρίου ἀπό ἀνακοινώσεις καί
παρεμ6άσεις πού περωτράφηκαν
σέ 5 κύριους ἀξονεςῑ α) Γενικές
διευκρινίσεις καί θέσεις σχετικές
με’ τό ἐρωτηματολόγιο. 6) Εἰδικές
πληροφορίες σέ ὅτι ἀφορᾱ τὴ
δραση τῆς κρατικῆς καί τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοὸουλίας στήν τέχνη
τῆς καθε χώρας. γ) Συγκρίσεις
καί ἀναλογίες μέ ἄλλους κλάδους
π.χ. τήν κοινωνιολογία (Karlen,
Cin'ci). δ) Νομοθετική πλευρά
π.χ. ἡ πολύ ἐνδιαφέρουσα ἀνακοίνωση τοῦ Ρ. Guerre «T6 συμφέρον τῶν μαικήνων καί ἡ Γαλλική νομοθεσία τοῦ 1968». ε) Μέ
φιλοσοφικό περιεχόμενο, ὅπου
ὑποδειγματικὴ ἣταν ἡ μελέτη τοῦ
”Αγγλου Denvir: «Ὁ γραφεισκράτης προστάτης τῶν τεχνῶν»,
καθώς καί ἐκείνη τοῦ Ἀργεντίνους J. Glusberg «‘H Θεωρία τῶν
Θεσμῶν». Τέλος, ὑπῆρχαν καί
ἀνακοινώσεις πού ἀναφέρονταν
σέ μεμονωμένες έμπειρίες σχετικές, 6έ6αια, πάντοτε μέ τό κύριο
θέμα, ὅπως τοῦ Γιουγκοσλά6ου
B. Petkovski πού ὀργάνωσε μέ
έναν ὑποδειγματικό τρόπο τό
Μουσεῑο τῆς Σύγχρονης Τέχνης

στα Σκόπια καί πού ἀναφέρονταν σέ αὐτό.
Εἰδικώτερα,

τώρα,

ἀπό

τίς

ἀρχή μιᾶς διαφοροποίησης στήν
καλλιτεχνική ἀγωγή τοῦ λαοῦ κι“
όχι μιά καθορισμένη μονολιθική
ἀντιμετώπιση. Οἱ ἐντατικές καί
καρποφόρες προσπαθειες πού γίνονται στή Γιουγκοσλαόία μέ
πρῶτο θετικό ἀποτέλεσμα τή θέ-

σπιση τῆς καλλιτεχνικῆς ἀποκέντρωσης μέ τοπικά καλλιτεχνικάΙ

συμὸούλια πού ἐνεργοῦν μέ ι’,ιποδειγματικό τρόπο. ἐκλέγονται
καθε χρόνο καί ἀποφασίζουν ὅ,τι
ἀφορά τίς τοπικές καλλιτεχνικές
έκδηλώσεις (Begic).~
Σχετικά, τώρα, με’ τίς Δυτικές
χῶρες, ἕνα ἀπό τά πιό άξιοσημείωτα
παραδείγματα
εἰναι
ἀναμφισ6ήτητα, ἐκεῖνο τῆς Ὀλλανδίας ὅπου ἤδη ἀπό τό
1945-46 ἔχει θεσπιστεῖ μέ νομοσχέδυσ εἰδική πρόνοια για ἕνα
πολυ μεγάλο ἀριθμό καλλιτεχνῶν
πού τούς ἐξασφαλίζει μια πολύ
ἀνετη δια6ίωση. Μιά ἀνάλογη
νομοθεσία ἰσχύει καί στή N09611γία μέ τή διαφορά ὅτι, έδῶ, τά
συμόούλια για τήν έξέταση τῆς
«κατάστασης» τῶν καλλιτεχνῶν
ἀποτελοῦνται μόνον ἀπό καλλιτέχνες κι* ὅχι ἀπό κρατικούς λειτουργούς, ὅπως οτήν Ὀλλανδία.
Ἡ τελευταία ἀποτελεῖ ἀκόμα, μιά
ἀπό τίς σπάνιες, ἀν ὅχι ἀπό τίς
μοναδικές
περιπτώσεις
ὅπου
ἐφαρμόζεται συστηματικά τό ποσοστό γιά τόν καλλιτεχνικό ἐξωραϊσμό τῶν κρατικῶν ἱδρυμάτων, τῶν οἰκοδομῶν κ.ἀ. Ὑπο-

καί τό πανίσχυρο Συμόοὑλιο τῶν
Τεχνῶν στόν Καναδα πού συγκροτῆθηκε τό 1957 καί λειτουργεῑ κυρίως μέ κρατικούς πόρους.
Τό Συμ6ούλιο αὕτό ἔχει ἱδρύσει
ῶς καί μιά Τράπεζα Τέχνης πού
ἔχει ἀναλά6ει τήν προώθηση καί
τή δια-κίνηση τῶν ἔργων τῶν καλλιτι-χνῶν καί, σέ ἀντίθεση, μέ
ἀνάλογους ὀργανισμούς π.χ. μέ
ἐκείνους τῶν ΗΠΑ προσφέρει
πολλές ὑποτροφίες σέ μεμονωμένους καλλιτέχνες καί ὅχι σέ ἱδρύματα. Τό Συνέδριο αὐτό πού
ὀποδείχτηκε ἀξιόλογο ἀπό τή
στιγμή πού οἱ ἐργασίες του κρίθηκαν άξιες νά ἀποτελέσουν τόν
πυρήνα μιᾶς - σέ διεθνή κλίμακα
- δλοκληρωμένης μελέτης πού θα
κηδεμονευτεῖ ἀπό τήν Οὐνέσκο,
έληξανῑ α) μέ τήν ἀπόφαση νά
ἀναλά6ουν οἱ Ἐλ6ετοί νά παίξουν τό ρόλο τοῦ συντονιστή
ἀνάμεσα στα διάφορα κράτη καί
τοῦ μεσολα6ητῆ ἀνάμεσα σ’ αὐτά
καί τήν Οὐνέσκο καί 6) μέ τήν
ἐκλογὴ τοῦ νέου Προέδρου τῆς
Διεθ, ”Εν. Τεχνοκριτῶνῑ τοῦ Βάσκου Α. ,Οἰῐ-ῑεί, προσωπικότητα
διεθνοῦς κύρους. Καθηγητή τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Βαρκελώνης,
συγγραφέα πολλῶν 6ι6λίων πού
πῆρε ένεργό μέρος στόν πόλεμο
τῆς Ἰσπανίας στούς κόλπους τοῦ
Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ καί πού
κατ“ ἐπανάληψη στερήθηκε τήν
ἐλευθερία του στό καθεστώς τοῦ
Φρανκο.

δειγματικός ένισχυτής τῆς καλλιτεχνικῆς δραστηριότητας στέκει

πληροφορίες πού δόθηκαν ἐπί
τόπου σχετικά μέ τήν κατασταση
πού ἐπικρατεῖ σέ καθε χώρα καί
πού ἀποτελοῦν χρησιμότατες νύξεις γιά τή συνέχιση τῆς ἐρευνας,
προὸλήθηκαν, πρῶτα σέ σχέση μέ
τά σοσιαλιστικό κράτη,τά παρακάτω ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα; Ὁ
πολυδυναμικός καί ἀποτέλεσματικός ρόλος τῆς ”Ενωσης Καλλιτεχνῶν τῶν Αῦτονόμων Δημοκρστιῶν στή Σοδιετική ”,Ἐνωση
(Goxjanov). Οἱ τελευταῖες περιλαμόἀνουν καλλιτέχνες ὅλων τῶν
τομέων (ζωγράφους, γλύπτες,
ἠθοποιοὺς, κά) καί τῶν ἐπιπέδων (αὐτοδίδακτους, λαϊκούς
κά) καί δροῦν σάν ἀποκλειστικοί
μεσολαὸητές, ἐνισχυτές, ὑποστηρικτές τῶν μελῶν τους ἐξασφαλίζοντας τους,μέ τό να εἶναι οἰκονομικό. αὐτάρκεις οἱ ῐδιες, (ὁρίζουν ἐργοστάσια παραγωγῆς
χρωμάτων, ἐργαστήρια κεραμεικῆς, αἴθουσες ἐκθέσεων, κ.ά) ένα
σίγουρο εἰσόδημα καί τήν ἀπαλλαγὴ ἀπό κάθε ἔννοια ἐπιδίωσης.
Ἡ ἀναλογη δραση τῶν ”Ενωσης
τῶν Καλλιτεχνῶν Πλαστικῶν Τε-

χνῶν στήν Ἀν. Γερμανία (Feist)
ὅπου, παράλληλα σημειώνεται
μυά ὁλοένα μεγαλύτερη ικρατική
ἐνθάρρυνση σέ ὅτι ἀφορᾶ τή
συμμετοχῆ τῆς τέχνης στά πολεοδομικά καί οἰκιστικά προγράμματα. Ἡ ἐλαστική κρατική καλλιτεχνική πολιτική τοῦ Ούγγα-

”-

ρίας (Εεοιζζζξ), μέ ἀφετηρία τήν
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΗΣΙΣ

ΕΠΙΘΕΩ-

(περίοδος Μεσοπολέμου, 1921 [936).

ΜΙΛ Τ. Α”ΙΕΞΑΝΔΡΗ.·
Ἀπ’ τή κόλασι] τῶν ΝταχάουΜακρονησιῶν πρός τήν Ἐδέμ
τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν 1'01"
Κόσμον. Ἀθήνα 1977
«Τό 6ι6λίο αὑτό εἰχα ἀρχίαει
νά γράφω ἀπ’ τό 1948, ἀλλ’ ὅταν
μέ πιάσανε καί 11’ έκτοπίσανε, ἡ
γυναῖκα μου τό ξέσχισε ἀπό τό
φόόο ἒρευνας τῆς Ἀστυνομίας,
γιατί θεωρούτανε τό περιεχόμενο
του... «ἀντεθνικό» τότε, ἀλλά καί

σήμερα γιά τούς «ὑπερεθνικόφρονες», Τότε εἰχα σκοπό νά
γράψω - καί μόνο - ἱστορία».
Ἀλλά, τό δέντρο στράὸωσε. Γ ιατί
οἱ διώξεις ᾶρχισαψ τό Μακρονῆσι ἧταν τό ἀντάλλαγμα ἀπό τό
μετσπελευθερωτικό κράτος γιά
τήν παραμονή τοῦ συγγραφέα
στά
γερμανικά
στρατόπεδα.
Ὑπόθεση χρουτίνας στήν Ἑλλαδα.
Ὀ our/9011250; ἱστορεῖ τίς
περιπέτειές του καί τό ἀφήγημα
του εἰναι ἕνα, ᾱμεοης γραφῆς καί
ἐξομολογητικοῦ τόνου ντοκουμέντο. Μια σειρα ἀπό 710951160λές, ἀναδρομές καί συνταγές γιά
τή λύση τῶν πολιτικῶν 119067111—
μάτων ἀνακόπτουν πάντως τήν
πορεία τῆς ἀφήγησης καί ἀποδυναμώνουν τή σημασία ἑνός 6ι6λίου-ντοκουμέντου, ἀλλά σύγχρονα χρωματίζουν με’ ἰδιαιτερότητα τό κείμενο καί ἐντείνουν τήν
πειστικότητα μιᾶς εἰλικρινοῦς
καί ἐξομολογητικῆς γραφῆς.
ΒΑΙΤΕΛΗ ΣΑΚΚΑ TOY:
A) Κουὸέντες ἀπό τή σκοπιά ἑνός
μετανάστη B) Καί στό Ἐδώλιο
καί «προδότης».
Ἐκδόσεις «Τριταία»,
Ἀθήνα 1978
Στό πρῶτο μέρος τοῦ 6ι6λίου
δ καταχωροῦνται οἱ χρονογραφικές
ἀνταποκρίσεις τοῦ ΒΣ. ἀπό τήν
Γερμανία, ὅπως εἶχαν δημοσιευτεῖ στήν «Ἐλευθεροτυπία», καθώς καί τά «ἀπαγορευμένα» ἀπό
τήν ἐφημερίδα κείμενα του. Στό
6' μέρος, δημοσιεύονται ὅλα τά
κείμενα σχετικά μέ μιά συνέντευξη τοῦ Μ. Λουντέμη καί τόν
ἀντίλογο σ“ αὐτήν ἀπό τόν ΒΣ.

Δ. N. ΜΑΡΩΝΙΤΗ
Ἀναζήτηση καί Νόστος τοῦ
Ὀδυσσέα
(Ἡ διαλεκτική τῆς Ὀδύσσειας)
Ε’έκὸοση, Κέδρος 1978
Μέ τό σιὸλίσ τοι1 αὐτό ὁ πολύ
σημαντικός φιλόλογος καί μελετητής Δ. Ν. Μαρωνίτης, εἰσηγεῖται μιά δοκιμαστική ἀναγνωση
τῆς Ὀδύσσειας μέ 60011 161'
ἀμφίσημο χαρακτῆρα πού παρουσιάζουν οἱ τέσσερεις πρῶτες

ραψωδίες τοῦ έπουςῑ Οἱ Θεοί
γνωρίζουν ὅτι 6 Ὀδυσσέας εἰναι.
ζωντανός καί προορισμένος πιά
46

νά γυρίσει στήν Ἰθάκη· οἱ ανθρωποι θεωροῦν τόν ”Οδυσσέα
ἀφανισμένο καί νεκρό. Ἀπό τή
συμὸολή θεϊκῆς γνώσης καί ἀνθρώπινης ἀγνοιας παράγεται μιά

Ἐκδόσεις Καζάιτζα.
ΠρόκειταιΥ για τὴ συγκέντρωοη
σέ έναν ένιαῖο τόμο ὅλων τῶν
τευχῶν τοῦ μηνιαίου θεωρητικοῦ
ὀργάνου τοῦ Σοσιαλιστικού-Ἐρ-

διαλεκτική διάζευξηῑ ὁ Ὀδυσσέας μπορεῖ νά ζεῖ, μπορεῑ να εἰ-

γατικοῦ κόμματος (κομμουνιστικοῦ) ἀπό τό 1921 πού πρωτοεκδόθηκε, ώς τό ζοφερό 1936. Καί

ναι καί πεθαμένος. "E101 ξεκινᾶ

εἶναι περιττό νά σημειωθεῖ ἡ ση-

τό ἐργο. Καί εἶναι αὐτό ἀκριὸῶς
ἕνα πρῶτο δεῖγμα ποιητικῆς διαλεκτικῆς στήν Ὀδύσσεια.

μασία μιᾶς έκδοσης σαν αὐτή, ἀν
οκεφτεῖ κανείς τό πόσο δυσεύρετα εἰναι σήμερα τά τεύχη πού
περιλαμ6άνει, καθώς καί τό γεγονός ὅτι τά τεύχη αὐτά ἀποτελοῦν τήν πρώτη πηγή γιά τή μελέτη τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς καί
τῶν προὸλημάτων τοῦ ἐργατικοῦ
καί κομμουνιστικοῦ κινήματος
στήν Ἑλλάδα.

ΡΕΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΗ
Μέ γύφτους καί ἁγιογράφοιις
Κέδρος 1978
Σ” έναν κόσμο ὅπου ὅλα ὁρίζονται ἀπό τή δύναμη καί τό
χρῆμα, σ’ Eva ἀ6άσταχτο κόσμο
ἐκμετάλλευτῶν καί ἀφεντάδων,
καποιοι ταπεινοί καί καταφρονημένοι - ἀλλοι κυνηγώιτας τό
ὅραμα τῆς Θείας ἀλήθειας μ’ ένα
ταπεινό κοντύλι κι“ ἄλλοι σαρκάζοντας τά ὅσια καί τίς ἀξίες τῶν
ἰσχυρῶν μές στήν ἀπόγνωση μιᾶς
καθημερινῆς χαμοζωῆς - συνθέτουν ἐνα μυθιστόρημα ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί. περηφάνιας.
XAPH ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ὁ κλοιός

Ι. Σιὸέρης
Τό κύριο καί 6001116 θέμα αῦτοῦ τοῦ θεατρικοῦ έργου, ὅπως
προλογικά σημειώνει ὁ συγγραφέας του, εἶναι ἡ «περιχαρακωοη» τοῦ ούγχρονου ἀνθρώπου,
καθώς τή σκιαγράφησε ὁ Herbert
Marcuse 016 «Μονοδιάστατο ἀνθρωπο» κι“ ἡ ἐπιχειρούμενη, μέ
ὅλο καί πιό ραφιναρισμένη μεθοδικότητα, ἀλλοτρίωση τοῦ α’νθρώπινου μόχθου. σωματικοῦ ἤ
πνευματικοῦ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
“ Ἐπιτομή
(ἱστορική ἀνθολόγηση
τοῦ ποιητικοῦ του ἔργου)
Ἐπιλογή καί φιλολογική ἐπιμέλεια· Γιῶργος Βελουδῆς
Ἐκδόσεις Κέδρος

Εἶναι εῦνόητο τό πόσο σημαντικῆς σημασίας εἰναι ένα 6ι6λίο
σάν αὐτό, καθώς παρέχει τή δυνατότητα στό μέσο . κυρίως, ἀναγνώστη, νά ἔρθει σέ ἐπαφή καί νά
γνωρίσει τήν ποίηση τοῦ Γιάννη
Ρίτσου. τή στιγμή πού οἱ τόμοι,
πού ἀποτελοῦν τά ἅπαντά του, μέ
τόν ἀριθμό καί τόν ὅγκο τους πιθανόν νά τόν ἀπομακρύνουν. Καί
εἶναι οπουδαῖο, αὐτό τό 6ι6λίο,
γιατί. χάρη στήν προσεγμένη ἐπιμέλεια καί εἰσαγωγή τοῦ Γ. Βελουδῆ, ἀλλά καί στήν ἱστορική
ανθολόγηση πού έχει πραγματο-”
ποιήσει. μπορεῑ ὅ καθένας γά
γνωρίσει τό πολύ σημαντικό
νεσέλληνα ποιητή στό σύνολο τῆς
πολυδιάστατης προσωπικότητάς«
IOU.

ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
Ἰοτορίες ἀπό τήν Κύπρο
(Εἰκονογράφηση Λουΐζας Μοντεσάντου)
Κέδρος, 1978

Τό 6ι6λίο 01316 τῆς Φανῆς Παπαλουκά στηρίζεται πάνω στό
λαογραφικό ὑλικό τῆς Κύπρου
καί ἰδιαίτερα στίς παραδόσεις
της, πού συνδέονται μέ τήν [στορία, τή θρησκεία καί πού ἀποτελοῦν ἀπόδειξη τῆς συνέχειας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου ἀπό τά
πιό μακρινά χρόνια μέχρι σήμερα. Μέ τίς 25 {010915971090μύθια πού 6ρίσκονται 0' 01316 16
6ι6λίο, τό παιδί διδάσκεται χωρίς
να τό ὑποψιαστ-εῖ, καθώς εἰναι
γραμμένες μέ έναν τρόπο γοητευτικο.
Μνήμη Ἰωάννη Γαὸριήλ ἘϋνάρἜκδοση Ἐθῗιῗιυής Τράπεζας.

ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑ ΨΑΣΚΗ

Τό καλοκαίρι τοῦ σώματος
Κέδρος Ι 978
T6 6ι6λίο 01316 τοῦ Σ. Καψά~ σκη. ἑνός ἀξιόλογου μεταπολεμικοῦ ποιητῆ.πού ἐμφανίζεται μετά
ἀπό ἀρκετά μεγάλη σιωπὴ, περιέχει δυό παλιότερα 6ι6λία του,
τίς «Αἰσθήσεις» 1953 καί τὴν
«ἐφημερίδα» 1955, καθώς καί
μιά ἀνέκδοτη ἑνότητα. Ποιητής
μέ μιά σύγχρονη γλωσσική αἴσθηση καί μέ έντσνο τό στοιχεῖο
τῆς κοινωνικῆς κριτικῆς ὁ Σ.Κ.
εἶναι, ὅπως ἀποδεικνύει μέ 01316
16 6ι6λίο του, μιά γνήσια ποιητική φωνὴ.

Στόν τόμο αὐτό περιλαμ6άνονται κείμενα τοῦ ἀκαδημαίκοῦ A.
Ἀγγελόπουλσυ, οἱ ὁμιλίες τοῦ
Ἐλόετσῦ ὑπουργοῦ κ. G. A.
Chevallaz καί τοῦ καθηγητῆ τοῦ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
Μ. Β, Σακελλαρίου στήν τελετή
τῆς 20οετηρίδας ἀπό τή γέννηση
τοῦ Ἐῦνάρδου καί μιά μελέτη εἰδικά γραμμένη για τόν τόμο 01316
ἀπό τόν καθηγητή O. Reverdin
για τόν ἐλὸετικό φιλελληνισμό
καί τή συμὸολή τοῦ Ἐϋνάρδου.
Στό δεύτερο μέρος τοῦ τόμου
δημοσιεύονται ἐκτενῆ ἀποσπασματα ἀπό ἐπιστολές τοῦ Ἐϋνάρδου καί τῶν συγχρόνων του
πού φωτίζουν τὴν πολύπλευρη
φιλελληνική 101) 690011191611110.

Δ.Σ. ΓΑΛΑΝΟΥ
Τρόφιμα

(Παρουσίαση ἁπλουστευμένη)
Ἐκδόσεις Παπαζήση.
Μέ τό 6ι6λίο αὐτό ὁ Δ.Σ.Γ.
ἐπιχειρεῖ νά ἐνημερώσει διεξοδικά καί συστηματικά για ὅσα
ὁδηγσῦν στή σωστή διατροφὴ τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου. Προσπαθεῖ, μέ ἀλλα λόγια, νά ἀνοίξει μερικα παράθυρα γιά τόν-χωρίς εἰδικές γνώσεις, ἀναγνώστη πρός
ένα χῶρο, ὅπου, στά χρόνια μσς,
πολλοί ἐπιστήμονες καί τῆςνικοί
κατα6άλλουν σημαντικές προσπαθειες για ”ένα καλύτερο, καί
ἀπό πλευρᾶς τροφίμων. αὕριο.
ί

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΝΕΛ. ΜΑΡΙΝΟΥ

Τά ἀπαγορευμένα
Κέδρος, 1978
Τά ἀπαγορευμένα εἰναι ένα 616λίο πού ἀπαρτίζεται ἀπό ποιήματα, μελοποιημένα ἀπό τόν ῖδιο
τόν Γιῶργο Μαρίνο,’ ”Οπως καί
στα ἀλλα του 6ι6λία. προορισμένα γιά παιδιά κυρίως, ὁ ποιητής

ἐπαναστατεῖ,

κραυγάζει,

χλευάζει, διακωμωδεῖ σύμ6ολα
καί καταστάσεις μέ μιάν ἐκφραστική τόλμη καί χωρίς νά 111060ται καθόλου τίς λέξεις.

ΔΙΔΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Μέσα στίς φλόγες
(μυθιστόρημα για παιδιά)
Κόδρος 1978
T6 μυθιστόρημα αὐτό 6ασίζεται στό 6ι6λίο τῆς Δ.Σ. «Οἱ νεκροί περιμένουν» καί εἰναι εἰδικά δουλεμένο για παιδιά. Μέσα
ἀπό τήν τρυφερὴ ἱστορία, ἑνός
εὑαίσθητου κορτσιοῦ, πού ἀφηγεῖται τά παιδικά του χρόνια
στήν παραμυθένια ἀτμόσφσιρα
τοῦ Ἀϊδινοῦ, (μιᾶς πλούσιας μικρασιάτικης παραλίας) καί ἀργότερα στή Σμύρνη καί στήν
Ἀθήνα, δίνεται μιά δλόκληρη
ταραγμένη κοσμογονική ἐποχή
(1918 - 1935) με’ τίς χαρές, τά
ὄνειρα, τίς αύταπάτες, τά πάθη,
τούς έρωτες καί τό κατρακύλισμα
στήν ά6υσσο τοῦ πολέμου.

Περιοδικο
ΔΙΑΒΑΖΩ
Ἐπιθεώρηση 6ι6λίου. Τχ. 13.
Ἰουλ. - Σεπτ ’78.
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ
«Δια6άζω» δημοσιεύεται μιά ἐκτεταμένη παρουσίαση ἀπό τόν

Σπ“. Παπασπηλιόπουλο, ένα σημείωμα τοῦ Κυρ. Ντελόπουλου
για τόν κατάλογο παιδικῶν 6ι6Ηων τοῦ ΥΠΠΕ. μιά μελέτη τοῦ
Ν. Χιονίδη γιά τήν ἱστορία τοῦ
6ι6λίου, μιά πολυκριτική τῆς
«ἐπίσημης» γραμματικῆς τῆς δημοτικῆς ἀπό τούς Ἐμμ. Κριαρά.
Ν. Κυριαζίδη. Γ. Μπαμπινιώτη
καί Λ. Μπελεζίνη, ἐπιλογή καί
κριτική παρουσίαση τῶν τελευταίων ἐκδόσεων, χρονικά καί
ἄλλη ὕλη.
Διεύθυνοηε
Ὀμήρου
34.
Ἀθήνα 135.
JOURNAL OF THE HELLENIC
DIASRORA.

T6 περιοδικό ἐκδίὸεται ἀπό τίς
ἐκδόσεις
PELLA τῆς Νέας
”Υόρκης μέ τήν ἐπιμέλεια συντακτικῆς όμάδας νέων ἑλληνοαμερικανῶν ἐπιστημόνων. (Η συνεισφορά του στά ἑλληνικά γράμματα καί τόν έλληνισμό τῆς Διαοποράς εἶναι σημαντικὴ. Στό τεῦχος ”Ανοιξη '78 — περιλαμόάνσνται άρθρα τοῦ K. Τσουκαλά, τοῦ
Κ. Friar. τοῦ D. Tompkins. ἐπιλογὴ ποίησης τῆς M. Πολιιδούρη.
6ι6λιοκριτική.
Διεύθυνσηῑ ΡοΙΙιι Publishing Co

κτονα σήμερα. Μ. Παπαδολαμπάκηῑ Πειραματικός σχεδιασμός

- ἐρεύνα, Ν. Ροδαλάκη; τό ρυθμιοτικό τῆς Θεσσαλονίκης κά.

AUSBLICKE

Νέα ρεύματα 01r'1v έλληνική καί
γερμανική Λογοτεχνία. Τχ. 34 —
35. Ἀπρ, ”78.
Περιλαμὸάνειῑ ἀνοιχτό γράμμα
πρός τόν P. Ντεμπραί τοῦ Φ.

Ντοῦ6ε γιά τό 71966111110 11']; τρομοκρατίας.

Χ.

Μπέλ;

Ριζοοπα-

στικότητα καί ἐλπίδα. ποίηση καί
θεατρικό κείμενο τοῦ T. Μπράς,
καί πεζά τῶν Δ. Βάρσσυ καί
,
Δ.Δημητριάδη.
Διεύθυνοηῑ 1111. Γερμανοῦ 21.
Θεσσαλονίκη.
ΣΗΝΈΙΩΣΕΙΣ

New

Ἀριθ. 15, Ἰουλ. ”78.
Περιλαμὸάνει ένα άρθρσ τοῦ
Μ. Μαρκίδη πού μέ. τίτλο «Τό
δόγμα τῆς Μεγάλης Ἀλλαγῆς»
ἀναφέρεται στό ΠΑΣΟΚ, τό δο1111110 τοῦ Στ. Ροζάνη «για δυό
ἀποφάνσεις τοῦ T.W Adorno καί
τοίΙ Γ. Λυκιαρδόπουλου «Τό
ὅραμα καί ἡ ἀρνήσῃ» (γιά τόν
. Σικελιανό καί 16 Βάρναλη).
Διείιθυνοηῑ M. Μπότοαρη 11.
Χαλάνδρι.

”Ερευνα - Στοχασμός - Τέχνη

Δίμηνο περιοδικό για τά γράμματα, τις τέχνες καί τήν κοινω-

Inc,

461

Eighth

Avenue.

YORK. NY 10001. U.S.A.

παθειῶν πού γίνονται στό μου·

σικό χῶρο. Στό lo τεῦχος (Σεπτέμῦρη ’78) περιέχονται ἀρθρα
πάνω οτήν ἱστορία καί τήν ἐξέλιξη τοῦ Μπλούζ καί τοῦ Ρόκ.
καθώς καί μιά παρουσίαση τοῦ
συγκροτήματος τῶν «WHO» 1101
101') κιθαρίοτα τῶν Μπλούζ John
Lee Hooker.
AEATIO Συλλόγου Πολιτικῶν
Μηχανικῶν Ἑλλάδος
Τχ. 97 - 98. Ἰουλ. - Αῠγ. ’78.

Ἡ ὕλη τοῦ Δελτίου εἰναι ἐνημερωτική γιά τήν δραση τοῦ
συλλόγου καί τά προόλὴματα τοῦ
κλάδου,
Ἐνδιαφέρουσα ὅπως
πάντα ἡ ἐπισκόπηση τοῦ τύπου
για τά προόλήματα κατοικίας καί
σχεδιαομοῦ.
Διεύθυνση; ΣΠΜΕ. Σωτήρη
Χαραλάμπη 9 - 11 καί Χαρ. Τρικούπη, Ἀθήνα 708.
AI‘POTIKH ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Μηνιάτικη ἐπιθεώρηση ἀγροτικῆς οἰκονομίας καί πολιτικῆς.
Ἰουλ. - Α’ύγ. '78.
M5 σχόλια καί σύντομα ἄρθρα
παρουοιάζονται μιά σειρα ἀπό
ἀγροτικα θέματα καί 71906111ματα ἀγροτικῆς πολιτικῆς.
Διεύθυνσηῑ
B. Μπουφίδης,
Θεμιστοκλέους 1, Ἀθήνα 141.

σιεύειαι ἡ μελέτη τοῦ Ἐρατοσθένη Καψωμένου; Σεφέρη «Μυθιστόρημα, Γ’»; Δομική ἀναλυΛιεύθυνσηῑ Κώδικας / Code,
An International Journal Of Se-

miotics, PO. Box 19, Θεσσαλονίκη.

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ
Ἀδέσμευτο περιοδικό πολιτικῆς δρασης καί κουλτούρας,τχ.
10 καί 11.
Στό διπλό τεῦχος, 71591101160v5101 καί τμῆμα μέ ἀγγλική ἐκδοση. Στό τεῦχος, μέ τίτλο «ποιός
ὅάζει φωτια στα Πανεπιστήμιο.»
δημοσιεύεται μιά «καυτή» έρευνα
γιά τά ἑλληνικά πανεπιστήμια,
ένα κείμενο τοῦ B. Κοτρώνη «γιά
ἐνα φανταστικὸ πανεπιστήμιο»,
ἀναδημοσίευση
ἀπό
κείμενα
περιοδικῶν τῆς ἐξωκοινοὸουλευτικῆς ἀριστερᾶς καί παρουσίαση
τοῦ θέματος τῶν φοιτητικῶν κοίη·

τωνων.
Διεύθυνσημ Βελισσσρίου 1‘4.
Ἀθήνα 705.
Γ, .,

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
0 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ
- Κριτική.
Τό «Ἑλεύθερο πνεῦμα» ἐκδίδει ό γιαννιώτης λογοτέχνης
Λάμπρος Μάλαμας. T6 περιοδικό
φιλοφενεῖ στίς σελίδες του σχόλια
καί εἰδήσεις ἀπό τήν καλλιτεχνική ζωή, ποίηση, πεζό λόγο,
λαογραφικά σημειώματα, κριτική
6161101) καί εἶναι ό καθρέφτης
τῆς καλλιτεχνικῆς ζ(,ι)ῆς στά Γιάννενα.
_
Διεύθυνσηῑ Ἐλ. Βενιζέλου 188.
Γιάννινα.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Περιοδική ἐκδοση τῆς «Ἑταιρείας Κοινωνικῶν Μελετῶν Θεσσαλονίκης».Τχ I.

Μάιος 1978,

Ἀνάμεσα στήν ὕλη τους Τά κυ-

6ερνητικά μέτρα γιά τήν πάιδεία
καί τή γλῶσσα. Ἕλληνες φυσικοί,
τεχνικὴ ἐκπαίδευοη καί ΕΟΚ.
Ὶδεολογικά ρεύματα καί Μέση
Παιδεία, σχόλια καί λογοτεχνικές
σελίδες.

Διείιθυνσηῑ ΕΚΜ, Ἀγίας Σοφίας 42, Θεσσαλονίκη.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ἐκδοση ΚΝΕ Ἀρχιτεκτονικῆς

νική ἐρεύνα, τχ. 5. Σεπτ- ”Οκτ.
”78.,
Περιλαμὸάνει συνέντευξη μέ
τόν M. Κουμανταρέα. 6161101190—
φησι] καί κριτικό σημείωμα γιά

τό ”έργο του. Ἀκόμα, μελέτημα
τοῦ Β. ΣιδηροῖΙ γιά τήν ποίηση
τοῖΙ I‘. Ρίτσου. ἀρθρο τοῦ Θ. Σαραντόπουλου γιά τόν Ἑλλ, Κινηματογράφο, τοῦ B. Ραφτόπουλου
γιά τίς ταινίες ἐπιστημονικῆς
φαντασίας. ποίηση τῶν Ἀντ.

κῆς
Τό νέο τεῦχος ἐκδίδειαι στήν

Ὀλλανδία ἀπό τόν ἐδοτικό οἰκο
Peter de Ridder Press. ἐκδότη τοῦ
περιοδικοῦ Semiotica καί κατ’
ἐξοχήν ἐκδότη οημειωτικῶν 6ι6λίων καί περιοδικῶν. Στή νέα
του αὐτή μορφή δ «Κώδικας»
δημοσιεύει κείμενα στά ἀγγλικά,
γαλλικά. γερμανικά καί ἑλληνικά.
Στό τεῦχος 1 τοῦ τόμου 1978 πού

κυκλοφόρησε. ἀνάμεσα στα (’ἰλλα
7 ξενόγλωσοα - άρθρα. δημο-

«Ὁ Σταυρός τοῦ Νότου» ἐκδίδεται ἀπό μιά ὁμάδα φίλων τῶν
γραμμάτων πού ζοῦν στό Γισχάνεσμπουργκ. Στό τελευταῖο του

τεῦχος
δημοσιεύει
ποίηση,
διηγήματα μελέτες, 6ι6λιοκριτική
καί ἐνημέρωση για τίς έλληνικές
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στή Νότιο Ἀφρική.
Διεύθυνσηῑ Cestas Paijes, c/o
Ellis Park Hotel, Bem‘am —JHB,
South Africa.

Φωστιέρη, Γ. Ἐμίρη, Μ. Γιακου-

μάκη καί άλλη ὕλη.
’
Διειῗιθυνση; Γ. Ἐμίρης. Φωκυλίδου 13. Ἀθήνα 136.

KENTPIKO ΩΔΕΙΟ
E.P.Y.E.A. — Ἐνημερῶτικό 651—
τίο.τχ, 24. Ὀκτ. - Δεκ. '77.
Δημοσιεύονται ξἰρθριι γιά τήν
προστασία ἀπό τή μολυνση τοῦ
περιθάλλοντος, (στήν Ἑλλάδα
καί στό έξωτερικο), τήν νομοθετική δραστηριότητσ γιά τό περι6άλλον. καταγραφή 6ασικῶν εἰδήσεων γιά τά προῦλήματα περι-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γενική Διεύθυνσηε ΚΩΣΤΑ ΚΛΑΒΒΑ

Τμήματος θεωρητικῶν, τραγουδιοῦ, ττιανου,
κιθάρας καί λοιπῶν ὁργάνων.
Ἀλκιῠιύδου M, Πειραιᾱς τηλ. 4124287

6άλλοντος καί εἰδήσεις ἀπό τή

δραστηριότητσ τῆς ἐταιρείας.
Διεύθυνσηῑ E.P.Y.E.A. Ξενοφῶντος 14, 3ος ὄροφος, Ἀθήνα
118.

τῆς Πολυτεχνικῆς Θεσσαλονίκης.

Ὀκιασέλιδο λιθόγρσφο που
προσπαθεῖ «νά καλύψει ἕνα κενό
πού ὑπάρχει στή σχολή, στό ἐπίπεδο τῆς κοινωνικῆς ἀνάλυσης.
πού ’χει μπεῖ (τ’ ὅλα σχεδόν τ’
ἀντικείμενα τῶν σπονδῶν». Στήν
ὕλη του περιλαμὸάνει θέσεις τῆς
ΚΟΒ ’Λρχιτεκτόνων τοῦ ΚΚΕ
για τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχιτέ-

ΚΩΔΙΚΑΣ - Κείμενα Σημειωτι-

”Ενα καινούριο έντυπο ποίΙ
ἀναφέρεται κύρια 016 Ρόκ, τή
Τζάζ καί τό Μπλοί·ζ καί έχει τάξει σάν σκοπό του τήν προσπάθεια γιά μιά καλύτερη μουσική
παιδεία
καί
πληροφόρηση.
Παράλληλα σκοπεύει στήν προῧολὴ διαφορῶν ἀξιόλογων προσ· ·

ξΓερμοινικσι :
σκσὸημσῖκου εΠιΠεδου

6 11101101111611; 363429οξ
ΔΙΔΟΤΟΥ4ΘΟ
Ο Ο Ο Ο 0..
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Τίς τελευταῖες μέρες, πήραμε
μιά σειρά ἀπό γράμματα γιά τίς
δημοτικές ἐκλογές πού, λόγω ἐπικαιρότητας, δημοσιεύονται στό
σημερινό τεῦχος. Μιά σειρα ἀπό
ένδιαφέροντα γράμματα γιά τά
«όθχρονα ’τοῦ ΚΚΕ», μετατέθηκαν γιά τό έπόμενο τεῦχος.

Ἀπό τό Γ. Γιωτόπουλο, ”and

στέλεχος τοῦ προεδρίου τῆς
«Νεολαίας Λαμπρακη» πήραμε

τό γράμμα πού ἀκολουθεῖ καί, μέ
τόν τρόπο του ὑπερασπίζεται ro’v
Μίκη Θεοδωράκη.

Ἀγαπητὸ «ANTI»,

Ἀφορμή για τοῦτο μου τό
γράμμα μοῦ ἐδωσαν οἱ τύιευταῑες
ἐξελίξεις γύρω ἀπ’ τίς δημοτικές
ἐκλογές.
Ἀπ’ τή. μιά μερια ἡ κυὸέρνηση
ἀπαγορεύει καθε συγκέντρωοη
προεκλογική καί ἀπ’ τήν ᾰλλη ἡ
ἀντιπολίτευση παρουσιαζεται μέ
φτωχές καταγγελίες καί συγκεντρώσεις ὑπογραφῶν ἀπό διάφορες -προσωπικότητες, M' αὐτόν
τόν τρόπο μουδιάζει καί μεταφέρει τό μούδιασμα αύτό καί στό
λαό. Τέτοια ἀντιμετώπιση τῶν
ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικῶν ἐνεργειῶν τῆς δεξιᾶς δέν ταιριάζει μέ
τίς ἐπαγγελόμενες μάχες - τουλα- χιστον στα πλαίσια τῆς τοπικῆς
αύτοδιοίκησης. Κυριολεκτικά δίνει «πράσινο φῶς» σέ καθε σκοτεινή ἐπιδίωξη τῆς δεξιᾶς, μιά
καί τό μόνο πσύ θα ’χει νά ἀντιμετωπίσει θα ’ναι κάποιες καταγγελίες. Ἀλλ’ αὐτό, εἶναι γιά τή
Δεξιά «πράγμα ἀσήμαντο» μέ τά
μέσα πού διαθέτει γιά να κουκουλώνει καταστάσεις.
Μία πρόταση θά ἦταν νά καλοῦσαν, οἱ συνδυασμοί τῶν κ.κ.

Μπέη καί Μίκη Θ. τό λαό στίς
συγκεντρώσεις πού αὐτοί ἦθελαν
καί ὃπου νόμιζαν καί να ζητοῦσαν τήν παρουσία τῶν δουλευτῶν
καί τῶν προσωπικοτήτων πού
ὑποστηρίζουν καθε συνδυασμό.
Θά ἦταν καί ένα σάλπισμα
ἀγῶνα για τήν ἐπαρχία ὅπου ἡ
δεξιά στερώντας κατ’ οὐσία καθε
μέσο ἐπαφῆς μέ τό λαό καί τήν
ἀντιπολίτευση ἐξαπολύει τούς πανίσχυρους ρουσφειολογικούς
της μηχανισμούς (ἡ παλιά μου τέ'Av δημοσιευτεῖ τό γράμμα, ἀς
ἀπαντήσει ὅποιος ἀπαντήσει μέ
προτάσεις ἦ γνῶμες για τό πῶς
θα σπασει ἡ τρομοκρατία τῆς δεξιᾶς ἦ, ἂν ὑπάρχουν λόγοι πού ἠ
δημοκρατική ἀντιπολίτευση ὑπακούει στίς ἀπαγορεύσεις αὐτές,
νά μοῦ τούς πεῖ γιατί ἐγώ δέν
τούς 6λέπω.
Δημ. K. Μαρκάκης
N. Χαλκηδόνα
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Ξεφυλλίζοντας τό «Ριζοαπάστη» τῆς 8 καί 9.9.78, μέ χαρά
διαπιστώνει κανείς πώς 6ρέθηκε
ἐπι-τέλους χῶρος στίς στῆλες tov
για τόν μεγαλο καλλιτέχνη καί
ἀγωνιστή, για τό 6άρδο τῆς Δημοκρατικῆς Ἀντίστασης καί τῆς
Νέας γενιᾶς τῶν δύο τελευταίων
ῙΟι-πιῶν.

Εἶναι ἄξιον παρατήρησης ὅταν
6λέπει κανείς, πῶς ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου
ἃλλοτε ἐκτοξεύονταν λασπη γιά
τό «χαλασμένο» ΘΟΔΩΡΑΚΗ,
τώρα ὁπλώνονται τά ὁλανοιχτα
χέρια τοῦ ΜΙΚΗ σαν μιά ἀκόμη
πρόσκληοη σέ ὡραίους, ὅπως
πάντα, ἀγῶνες...
Ἡ μεγαλωσύνη μᾶλλον δέν
πρέπει νά μπαίνει σέ καλούπια,
Πρέπει, ἴσως, νά δεχθοῦμε πώς
εἰναι πολύ, να ἀπαιτοῡμε ἀπ’ αὐτήν ἕνα ἀμειακίνητο «στέκι», δέν
χωράει σέ σχήματα, πολύ περισσότερο δέν μποροῦν εὔκολα να
τήν ζημιώσουν, τά μπλά6α χρώματα τῶν μικρῶν ἀνθρώπων ἦ
τῶν όργανώσεων... Τρανό παράδειγμα ὁ «Ρίζος», τό K.K.E., ἡ
ΚΝΕ. Ἐκεῖ πού κάποτε ἀναλῧυζε
ὁ ὂόρὸορος, ξεκινάει μιά ἀκόμη
πρόκληση ἀπό τίς ὁλάνοιχτες
φτεροῦγες τοῦ MIKH!!! Πέρα
ὅμως ἀπό συναισθηματισμούς για
παλιούς φίλους καί συνεργάτες,
ξεπηδάει ένα μεγαλο ἐρώτημα1

Ποια εἶναι ἡ 6αθύτερη ἀνάγκη
πού ὑποχρεώνει τό Κ.Κ.Ε., τήν
ΚΝΕ, τό «Ριζοσπάστη», να ἀνασύρει τόν πέπλο ἀπό τήν τόσο
ἀγνοημένη - ἂν μή τί ἄλλο «Νεολαία Λαμπρακη».
Of. παλιοί Λαμπρακηδες δέν

ΚΝΕ. Ὅμως οἱ πρωταγωνιστές
τοῦ «Z» εἰναι ἀκόμη ὅλοι ζωντανοι...
_ Ὅταν οἱ Κοτζαμπάσηδες καί
οἱ ἀκαπνοι τοῦ 1821 μέ τόν ἕνα ἤ
τόν ἀλλο τρόπο, ἐξόντωσαν τούς
πρωταγωνιστές του καί ἐξουδετέρωσαν, παρσποιώντας τό πραγματικό του νόημα, τόν κίνδυνο
πού διέτρεχαν ἀπ’ αὐτό... δέν
παραλειψαν τότε, να κανουν
σύμὸολο, τιμή καί καύχημά τους
τό «21». Δίχως τσιγκουνια μοίρασαν παράσημα, πόστα, ἰδρυσαν καί σωματεῖα μικρῶν ἀπογόνων τῶν μεγάλων ἡρώων.
Τό ἴδιο ἐπαναλαμὸάνεται δυστυχῶς μέ τήν ἐθνική μας ἀντίσταση τοῦ 40-44, ἀλλά σέ ἄλλο
πλάνο, ὅχι μόνο ἀπό τούς ἀντιπάλους της, πού ἀκόμη τήν πολεμοῦν, ἀλλά καί ἀπό τούς πρωτεργατες της, πού εῦθύνονται ὅμως
ὅσο καί οἱ ἀντίπαλοί της γιά τήν
ἧττα της... Οἱ τελευταῖοι αὐτοί,
ἀφοῦ ἐξόντωσαν τούς ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΔΕΣ, ἀφοῦ έθαψαν - ξέ-

θαψαν τούς Σιάντους, τούς
Πλσυμπίδηδες,
τούς
οἰκειοποῑοῦνται τώρα μέ μιά «ἀποκατάσταση», κι’ ἀφοῦ έλειψαν κι’ οἱ
Σαραφηδες... έμεινε τό ΕΝΑ καί
ΜΟΝΑΔΙΚΟ για νά μοιράζει
παράσημα καί συγχωροχαρτια

γιά ἐγκληματικά σφάλματα... για
v‘ ἀναγνωρίζει Κομμουνιστές ὅχι μέλη του - κατά τό κέφι του.
Γιά νά κατατάσσει καί νά χρωματίζει τούς ἀγωνιστές, σέ προδότες, ὀποστατες,
ἀναθεωρητές
κλπ.
’
·
Δέν μπορεῑ να μή θυμηθεῖ κανείς τή φραση τοῦ Αἰρεσιάρχη ΜΙΚΗ ὅταν ἔγραφε

εἰναξ δυνατόν νά μείνουν ἀσυγκί-

ἀπό τόν

ἔστω καί μόνος, ἐγώ καί οἰ νεκροί
φίλοι μου... Πραγματικά ΜΙΚΗ,
δέν ὑπάρχει ὡραιότερο, ἠθικώτερο ἀπό τό νά ὑπερασπίζεται
κανείς τούς νεκρούς του, τούς
ΠΑΥΛΟΥΣ καί τούς ΝΙΚΟΛΙΟΥΣ...νά τούς ὑπερασπίζεται
ἀπό τὴ σκοπιμότητα, τό «σφιχταγκάλιασμα», τήν «ἀναγνώριση» καί τήν «παρασημοφορία»
τῶν ”Ηρακλείδων τῆς ἀλάθητης

ἦ τό λιγότερο θα μικρύνει τή μεγαλωσύνη τῶν «Λαμπρακηδων».
Κι’ αὐτό, σέ μιά προσπαθεια να

κάνει τή Νεολαία τους,πρόγσνο
καί ἑπομένως κληρονόμο της τήν

Ὁ καθένας μπορεῑ εὔκολα νά

διαπιστώσει ὅτι ἡ συνέντευξη τοῦ
«Ριζοσπαστη» ἀπό τόν ἄλλοτε
ἀποδιοπομπαῖο
«χαλασμένσ»
πρόεδρο τῆς ΝΕΟΛΑΙΑΣ τοῦ
τραλαλα», ὅπως θέλουν νά χαρακτηρίζουνε μέχρι σήμερα τῆ Ν.
Λαμπρακη, μέ τήν ἕρπουσα προπαγανδα τους, τό Κ.Κ.Ε. καί ἡ
ΚΝΕ., ἀποτελεῖ μιά προσπαθεια
οἰκειοποίησης
κι“ αὐτῆς τῆς
λαμπρῆς σελίδας πού ἔγραψαν οἱ
Λαμπρακηδες, για νά μονοπωληθεῖ μια κι’ ὁ Πρόεδρός της ἀποφάσισε νά παρακαθήσει στό 4ο
Φεστι6άλ ὑπό τὴ σκιά τοῦ Γόντικα. Ἐτσι ἡ ἱστορική συνέχεια
τῆς ΚΝΕ, ὁ ἐλλείπων κρίκος,
πρός τὴ Νεολαία τοῦ μοναδικοῦ

Κομμουν. Κόμματος, (ἀφοῦ ἐκοψαν καί τήν EHON στα μέτρα
τους) θά έχει πιά όρεθεῖ.
Σὴμερα ἡ ΚΝΕ με’ τή δυναστεία
τῶν Φεστι6άλ..., πού ἀνετα μπο-

ρεῖ νά τά πλαισιώνει χάρις οτόν
«διεθνισμό» μέ μπαλέτα, ὀρχήστρες, χαιρετισμούς καί προσωπικότητες πού καταφθάνουν ἀεροπορικῶς ἀπ’ όλσ τόν κόσμο.
Πού μπορεῑ νά διοργανώσει τα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

νητοι ἀπ’ αὐτή τήν «ἀναγνώριση»
καί νά μήν ἀνησυχήσουν ἀπό τήν
ὀψιμη καί ὕποπτη σκοπιμότητα
ἐναγκαλισμοῦ, ἀπό τῆ ΜΙΑ, τοῦ
ΕΝΟΣ καί μεγάλου ΚΟΜΜΑΤΟΣ Νεολαίας, πού θα σκοτώσει

ὀρθοδοξίας. Πολύ περισσότερο
πρέπει νά ὑπερασπιζόμαστε τήν
ἱστορία καί τούς φορεῖς πού τὴ
γράψανε. “

ΩΡΟΠΟ...

θά

μείνω,

Φεστι6άλ, ἐν μέση Ἀθήνα. Πού
προσέχει ὅμως τήν «ἐπαναστατική» διαπαιδαγώγιση τῶν μελῶν
της κί’ έχει ἀναγάγει σέ μεγάλη
«ἡρωϊκή» πράξη τήν κακοποίηση
τῶν ντουὸαριῶν, ὅταν μπορεῑ
ἀκόμη κι’ ἀπό τήν «Τελε6ίζιον»
να τά διαφημίζει, νιώθει τὴν
ἀνάγκη νά οἰκειοποιηθεῖ καί τήν
ἱστορία τῆς Νεολαίας τοῦ «τραλαλά» καί τῆς γενιᾶς τοῦ 15%.
τοῦ 114, τῶν Μαραθώνιων τῆς
Εἰρήνης.
Πολύ, πάρα πολύ σωστα, μετά
μάλιστα ἀπό τόσων ἐτῶν καθυ-”
στέρηση καί προγραφή, προσπαθεῖ σήμερα ὁ ΜΙΚΙ-ΙΣ στή συνέντευξή του νά γνωρίσει στούς Κνίτες τή ζωντανή ἀκόμα ἱστορία
τοῦ νεολαιίστικου κινήματος, μέ
τούς Λαμπρακηδες, ὅπου τά στελέχη τους, ὅχι πάντα χωρίς κίν-

δυνο τῆς ζωῆς τους, ὅργωναν τήν
Βασιλοπαρακρατούμενη
(Ελλάδα, για τίς λέσχες, τίς Βι6λιοθῆκες, τίς ἐκδηλώσεις, τή Δημοκρατία. Τότε πού καί τό Γενικό
Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ ἐξεστράτευε
καί κατεύθυνε τή συκοφαντία καί
τίς ἀπειλές ἐναντίον τους, ὅταν
τά στελέχη της,,στό καθε τους
δῆμα, κυρίως στῆν ἐπαρχία,
ὑπῆρχε κίνδυνος νά τά ἐξαφανί-

σουν οἱ καθε λογῆς Φαρμάκηδες.
”Ολ“ αὐτά νομίζουμε πώς εἰναι
καιρός νά τά μαθουνε ἐπιτέλους

οἱ Κνίτες. Νά μάθουν πώς οἱ
Λαμπρακηδες δέν ἧταν ἡ Νεολαία τοῦ «Τραλαλά». Νά μάθουν
πώς πέραν ἀπό τὴ μαχητικότητά
τους οἱ Λαμπρακηδες ἦταν σκεπτόμενοι, με’ πίστη στα ἰδανικά
τους, μέ φαντασία καί πρωτοτυπία στή δραση τους. Χωρίς παρωπίδες, γι“ αὐτό καί άντιτάχθηκαν στα κομματικά κατεστημένα
καί τίς ἀλάθητι-ς καθοδηγήσεις...
ὑποχρεώνοντας ἐτσι τό «ΕΝΑ
καί ΜΟΝΑΔΙΚΟ» νά διαγράψει
μια ὁλόκληρη γενιά ἀπό τό κομματικό του ρεπερτόριο, λές καί ἡ
ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Νεολαίας
γράφεται, ὅπως οἱ σελίδες τῆς
Σοόιετικῆς
Ἐγκυκλοπαίδειας
(σκίσε - πρόοθεσε).

Φαίνεται πώς ἡ συνέντευξη
αὐτή ἀποτελεῖ τό πρελούντιο γιά
τὴν σίκειοποίὴση τῆς Νεολαίας
τοῦ «Ζ» κί’ ἐδῶ εἰναι πού πρέπει
νά διαφωνεῖ κανείς μέ τόν
ΜΙΚΗ, ὁ ὁποῖος πραγματικά
ὅταν απλώνει τά σαν φτεροῦγες
χέρια του γεμίζει καί συναρπάζει
γήπεδα, κατάμεοτα.
ΛΑΘΟΣ
ὅμως, πολύ λάθος, πώς ὅ,τι (ἰγγί-

λεχῶν τῆς Νεολαίας Λαμπρακη,
δέν παγιδεύτηκε στα γρανάζια
τοῦ ἑνός καί ἀλαθητσυ Κ.Κ. Δέν
συνήργησαν οἱ Λαμπρακηδες οτή
δημιουργία καμιας Νεολαίας μέ
παρωπίδες... Γι’ αὐτό καί ἡ KNE
τῶν Φεστι6άλ τούς δαφτισε
«Νεολαία τοῦ Τραλαλά»,,, πήδηξε μιά γενιά καί διεκδίκησε μέ
σιγουρια τὴν κληρονομιά τῆς
ΕΠΟΝ, μιά καί ἡ ἡρωϊκή ἐκείνη
γενιά τῆς Ἀντίστασης κοντεύει
νά ἐκλείψει ἐξουθενωμένη ἀπό
τίς πολλαπλές ἤττες τοῦ κινήματος, τά Μακρονήσια, τά ἐκτελεστικά ἀποσπάσματα... Ἐνῶ ἡ
συντριπτική πλειοψηφίσ τῶν ἐπιζώντων στελεχῶν της θεωροῦνται
ἐξουδετερωμένοι μέ τὴ ρεισινιά
τοῦ
«χαλασμένου»
καί τοῦ
«Ἀναθεωρητῆ» καί ἑπομένως
ἀκίνδυνοι για τό ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Κόμμα. Δέν εἶναι ὅμως δυνατόν
νά ἐπαναληφθεῖ τό ἴδιο μέ τούς
Λαμπρακηδες πού ἀκόμη καί στίς
δύσκολες ἐποχές εἶχαν μάθει. μέ
πρῶτο τό ΜΙΚΗ,νά μήν ὑποκύ-

πτουν σέ κανένα κομματικό κατεστημένο. Τρανό παράδειγμα
ἀποτελεῖ ὁ ἥρωας Σωτήρης Πέτρουλας, πού ὅχι μόνο διαφώνησε καί διαχώρησε τή θέοη του
ἀπό τὴ καθοδήγηση τῆς Νεολαίας, ἀλλά καί μέ τόν ἴδιο τό
ΜΙΚΗ.κατά τό τελευταῖο διάστημα πρίν ἀπό τὴ θυσία του.
”Οπως καί νά ’χει ὅμως τό πράγμα, γεγονός εἰναι πώς ἡ KNE

πάρα πολλά ’έχει νά ὠφεληθεῖ ἀπ’
αὐτή τή γνωριμία κι’ αὐτό πρέπει
νά 6αραίνει. Ἴσως νά εἶναι αὐτό
ἡ πιό μιὟάλη δικαίωση τῆς Νεολαίας τοῦ «Z».
“
Γ. Γιωτόπουλος

ζει τό άγιάζει... "E. ὅχι. ιὈσα πιστοποιητικά κι“ ἀν παραχωρήσει
στό Γενικό Γραμματέα τῆς ΚΝΕ

λογιῦν ἀναφέρεται καί τό γράμμα

για...

τοῦ Nixon Ot'zox'o'ym'.

«συνεργαοίις

στό

σπίτι

του.,,». ἡ Ἰστορία παραμένει... ἡ
συντριπτική πλειοψηφίσ. τῶν στε-

Ο Στό θέμα τῶν δημοτικῶν έκ-

Ἀγαπητό ANTI.
Ἀναρωτιέμαι πολλές

φορές

μέχρι ποῦ θα φτάσει ἡ περιὸόητη
«ἑνωτικὴ» πολιτική τοῦ Κ.Κ.Ε.

ἐξ. Καί ἐπειδὴ τό. σχετικά παραδείγματα εἰναι πολλά. θά ἀναφερθῶ ο· ἕνα καινούριο, πού σχετίζι-ται μέ τίς προσεχεῖς δημοτικές ἐκλογές.ι Ἀφοῦ, λοιπόν. τά

τοῦ πειράματος. Τό μόνο εἶναι νά

μετρήσει ἐάν μετά τόν Νοέμὸρη
τοῦ ’77 έχει κανένα κέρδος.
Ἀλλά ἐκανε καί τίποτα (”ιλλο (Hf
τό '74: Μετροῦσε τά κουκιά τοῦ

λές κι έτσι θά φτάσουμε στό σοσιαλισμό. Νά, λοιπόν. ἡ λογική

παζαρέματα τῆς ἡγεοίας του ’δέν

τῆς «ένωτικῆς» πολιτικῆς τοῦ δο-

ἐπίασαν, ἀποφάσισε. στά πλαίσια
6έ6αια τῆς ένωτικῆς του γραμμῆς, νά κατεδάσει ὑποψήφιο δήμαρχο οτήν Ἀθήνα τό σύντροφο
καί
διακεκριμένο καλλιτέχνη

γματικοῦ

Μίκη. Μιά καί ἧταν ἀδύνατο

Κ.Κ.

Ἐγώ

πάντως

περιμένω καί χέιρότερα.

’Νίκος Οἰκονόμου
Θεσσαλονίκη

στούς ὑποψήφιούς του νά εἶναι

Ο Ὁ άναγνώστης ΑΘΚ. μᾶς
γράφει για τήν ὑποψηφιότητα

γραμμένοι στό ἵδιο ψηφοδέλτιο

τοῦ ΜΠΟΣΤ. Στίς (tragic: του,

μέ τούς ἀναθεωρητές τοῦ K.K.E.

ἅπαντα μέ τόν δικύ mu τρόπο. σέ
ἀλλες σελίδες τοῦ περιοδικοῦ, ὁ
γνωστός ἀνορθόγραφος συνεργάτης μας.

- ἐσ. Ἐτσι, λοιπόν, αὐτόν πού πρίν ,

λίγο καιρό 6ρίζανε καί ἀπειλούσανε μί· διάφορα γνωστά συνθήματα, αὐτόν τώρα ἀποκαλοῦν
διακεκριμένο καλλιτέχνη καί τόν
κατεὸάζουν γιά να ζητήσει τήν
ψῆφο τῶν Ἀθηναίων. ”Ασχετα.
6έ6αια, ἀν ἐτσι παίζει τό παι-

γνίδι τῆς δεξιάς. ”Αοχετα, ἀν ἀλλάζει - σαν κόμμα ἐπαναστατικό
κλπ. — αῦτά πού ἐλεγέ πρίν λίγους μῆνες. Καί ἐτσι τό σλόγκαν
εῖναιῑ «Ψηφίστε Θεοδωράκη για
νά 6γεῐ ὁ Πλυτάς». Ἐνάντια σέ
ποιόν κάνει ἑνότητα τό Κ.Κ.Ε.
ἐξ. λοιπόν; Ἐνάντια στή δεξιά ἤ
ἐνάντια στὴν ἴδια τήν ἀντιπολίτευση καί εἰδικότερα στό K.K.E.
ἐσ.; Καλύτερα. λοιπόν, οἱ ὀπαδοί
τοῦ K.K.E. ἐξ. νά κριτικάρουν
πρῶτα τίς δικές τους θέσεις, ἀν
αὐτές εἰναι σύμφωνα μέ τίς ἀρχές
τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ καί
μετά νά κριτικάρουν - καί ὅταν
λέω κριτικάρουν δέν ἐννοῶ 6ρίσιές - τά ἀλλα κόμματα. Γιατί ὁ
λαός ξέρει ὅτι τά κόμματα δέν τά
κρίνοιιν ἀπ’ τά λόγια καί τίς
ὑποσχέσεις. ἀλλά ἀπ’ τίς πράξεις
τους. Νά δοῦμε ὅμως, πῶς θά τά
κοιικουλώσει ,ἡ ήγεσία του, ὅταν
θά δεῖ τήν παταγώδη ἀποτυχία

Ἀγαπητό ANTI.
'O πολιτικός ἀμοραλισμός καί
ὁ καιροσκοπισμός πού ἐπικρατεῖ
στήν πολιτικὴ ζωή τοῦ τόπου μας
ὀξύνθηκε ἰδιαίτερα ἐντονα τόν
τελευταῖο καιρό, μέ τὴν ἐλευση
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν.
Τελευταῖο happening ,’ γιατί
περί τέτοιου πρόκειται. ἡ ἐπιφοίτηση πού συνέ6η στό γνωστό
άνορθόγραφο
γελοιογράφο
ΜΠΟΣΤ, ὁ ὁποῖος δήλωσε ότι
κατεδαίνει «μέ ἐνθουσιασμό»
ῦποψὴφιος δημοτικός σύμὸουλος
Ἀθήνας στό ψηφοδέλτιο τοῦ
«δημοφιλοῦς μουσικοσυνθέτη»,

Μὴπως ξέχασε ὁ παλιός συνεργάτης τοῦ ANTI ὅτι πρίν έπτά
μῆνες περίπου ἀπό τίς στῆλες τοῦ
περισδικοῦ εἰρωνευόταν μέ σαρκασμό τόν «δημοφιλῆ μουσικοσυνθέτη» καί τίς πολιτικές σκέψεις του;
”Av αὐτός λησμόνησε. ἦ τόν
πείσανε νά λησμονήσει ό κόσμος

δέν ξεχνά.
Φιλικά
Α.Θ.Κ. - Φυσικός
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Άπό τόν κ. Γεώργιο Δημογιάννη, ἀπό τήν Πάτρα, πήραμε
με’ τίτλο «Περί τό Βορειοηπειρωτικόν - ὀφειλομένη ἀπάντηση
πρός κ. Ἀὅέρωφ» τό κείμενο που
ἀκολουθεῖ. Χωρίς νά σιιμμεριζόμαστε τήν ἐπιχειρηματολογία καί
τίς θέσεις 101‘! ἐπιστολογράφου
δημοσιεύουμε χωρίς περικοπή ι”ό
κειμενό του γιατί παρουσιάζει
ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον.
Ὁ καιροσκοπισμός καί ἡ ἐξυπηρέτηση ἀλλοτρίων ὑποθέσεων
ἐκ μέρους τοῦ κ. Ἀὅέρωφ εἶναι
«ἄλλου παπᾱ εὐαγγέλιο>>1
Τό ANTI ἐπιφυλάσσεται πάντως νά ἐπανέλθει με’ ἄλλα, νέα
στοιχεῖα στό θέμα, σε’ κάποιο ἀπό
τά προσεχῆ τεύχη του.

Σάν κεραυνός ἐν αἰθρία ἐπεσε

στούς

Βορειοηπειρωτικούς κύ-

κλους τό συνταρακτικό ἀρθρο
τοῦ περιοδικοῦ «ANTI» — 105,
12,8.78, πού καταπιανεται μ’ ένα

πολύ μπαγιάτικο, μα καί τόσο

φρέσκο θέμα, ὅπως εἶναι τό
ἐθνικό θέμα τῆς B. Ἠπείρου.

Πρόκειται για τὴ «θέοι» πού
εἶχε πάρει κατά τά ἐτη 1944 - 45
ἀπέναντι στό ἐθνικό Βορειοηπειρωτικό θέμα ὁ τότε «κατ’ ἀπονο»
μὴν» ἐπίκουρος ὑποπλοίαρχος
καί σήμερα Ὑπουργός Ἐθνικῆς
Ἀμύνης κ. Εὐάγγελος Ἀδέρωφ.
Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι, ἀν
ἐπρόκειτο γιά δποιοδήποτε ἀλλο
πολιτικό σκάνδαλο, δέ θά χρεια-

ζόνταν κάν οἱ δικές μας παρατηρήσεις. Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται
για ἐθνικό θέμα, πού μάς ἀφορα
ἀμέσως καί ἀπό τή «θέοι» τοῦ κ.
Ἀ6έρωφ ἀπέναντι σ“ αὐτό ἐζημιωθήκαμε κι“ ἐξακολουθοῦμε νά

ζημιωνώμαστε
ἀνεπανόρθωτα,
εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, γιά λόγους
ἱστορικούς, συνειδήσεως κι“ εῦθύνης, νά λάὸωμε θέοι καί ν’
ἀντιδράοωμε σα ν Βορειοηπειρῶτες.
Καί ὅπως εἰναι φυοικό, τό
θέμα παρ’ ὅτι παλιό, ξαναποκτᾱ
πάλι ἐπικαιρότητα καί ἀρκετό
ἐνδιαφέρον, ὅταν μάλιστα λῆφθοῦν ὑπ’ ὁψι τά έξῆςῑ
1. Ὅτι ἡ λύση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἧταν καί εἶναι συναρτησι πολλῶν παραγόντων, κυρίως ὅμως τῆς πολιτικῆς τοποθετήσεως κι’ εὐθύνης τῶν ἑκάστοτε
πολιτικῶν ἀρχόντων τῆς χώρας

ἀπέναντι στό θέμα. Ἧτο καί είναι θέμα πολιτικό.
2. ”Οτι τό Βορειοηπειρωτικό
χάθηκε μέσα ἀπό τά χέρια μσς
κατά μιαν ἐποχή, πού θά μποροῦσε νά εἶχε λυθεῖ ἀναίμακτα,
εὔκολα, ἀνεια καί ὁριοτικά, ἀν οἱ

πολιτικοί μας τότε εἶχαν κοινόν
νοῦν καί στοιχειῶδες πολιτικό
αἰσθητὴριο.
3. "011 10 Βορειοηπειριιπικό,
σάν ’ἐθνικό θέμα. ἐξακολουθεῖ
ἀκόμη καί σήμερα - ἐτσι τουλαχιστον λέγεται — νά παραμένη

«άνοιχτό» καί «ἐκκρεμές» πρός
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ἐπανασυζὴτησι κι“ ἐπανεξέτασι
ἐνώπιον τῶν ἐπιλεγομένων «M5γάλων Δυνάμεων».
4. "011 πολλά ἀπό τά πολιτικά
πρόσωπα τῆς περιόδου 44 — 45,
πού τάχθηκαν μέ φανατισμό ἐναντία
στὴ
ὅορεισηπειρωτική
ὑπόθεσι καί ὅοὴθῆσαν φανερά ἤ
κρυφά 010v ὁριστικόν ἐνταφιασμό τοῦ ἐθνικοῦ θέματος, ζοῦν
ἀκόμη καί σήμερα καί μάλιστα
κατέχουν καίρια θέσι 010v πσλιτικό καί δημόσιο δίο τῆς χώρας.
5. Πολλοί δημόσιοι ἄνδρες
πού διαχειρίστηκαν τίς τύχες τῶν
πανελλήνων - ἐλευθέρων καί μὴ
- πότε γιατί ῆθελαν νά ἐξυπηρετῆσουν κομματικά ἤ προσωπικα
τους πάθη ἤ συμφέροντα καί
πότε γιατί ὑπηρέτησαν ξένες
οκοπιμότητες, ἐόλαψαν ἀνεπανόρθωτα τίς ἐθνικές μσς ὑποθέσεις καί πρωτοστάτησαν έμπρακτα στό νά καταδικασθοῦν 0‘
αἰώνια σκλα6ια ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων. Καί νομίζομε
ὅτι τό φαινόμενο αὐτό εἷναι μοναδικό καί πρωτάκουστο στά
παγκόσμια χρονικα. Τό να παραδίδωμε δηλαδή ἀ6ασάνιστα καί
μέ τά ἴδια μας τά χέρια τὴ δική
μας γῆ σέ ξένα γειτονικά κράτη

παίζοντας ἐτσι θεληματικά ἤ
ἀθέλητα τό ρόλο τοῦ ἐθνικοῦ
μειοδότη σάν νά ἐπρόκειτο γιά τή
δική μας περιουσία.
6. Ἕνα ἀπό τά κορυφαῖα
ἐκεῖνα πρόσωπα - σύμφωνα μέ
τήν ἀποκάλυψι τοῦ περισδικοῦ -

πού ἀντέδρασαν λυσσαλαῐα στήν
ένωσῆ τῆς B. Ἠπείρου, εἶναι κι’
ὁ σημερινός Ὑπσυργός Ἐθνικῆς
Ἀμύνῆς κ. Ἀὃέρωφ Ἀπίστευτο,
ἀλλ’ ἀληθέςέ Καί ὁμολογοῦμε ὅτι
ἡ ἀποκάλυψι αὐτή μάς ξάφνιασε
καί μᾶς ἐκανε νά αἰσθανθοῦμε σάν Βορειοηπειρῶτες - ἀγανά-

κτησι, ντροπή κι“ ἀηδία. Διότι εἴχαμε ἀκούσει καί εἴχαμε δια6άσει
πολλά καί διάφορά - πραγματικά
ἤ φανταστικα - γύρω ἀπό τό
πρόσωπο τοῦ ἀνδρός, πού ἀναφέρονταν στὴν προσφορά θετικῶν ἤ ἀρνητικῶν ὑπηρεσιῶν πρός
τό ἐθνος καί τήν ”Ηπειρο εἰδικώτερα, ἀλλά ποτέ δέν εἴχαμε φαντασθῆ ὅτι, σ’ ὅ,τι ἀφορά τό Βορειοηπειρωτ-ικό, εἶχε συνταχθή μέ
τόση ἀνευθυνότῆτα, μέ τόση
προσποίηση καί μέ τόση κακότητα μέ τό μέρος τῶν πιό φανατισμένων πολεμίων τῆς ὑποθέσεως
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τό ἀποκαλυπτικό ὅμως δημοοίευμα τοῦ περιοδικοῦ μᾶς έπεισε ἀπόλυτα περί
αὐτοῦ καί δέ μᾶς άφησε περιθώρια γι’ ἀμφισ6ητήσεις.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν ὑπ’
ἀριθ. Πα. 225. 3.2.45 ἀπόρρητη
ἐκθεσι τοῦ κ. Ἀ6έρωφ πρός τό
Γεν. Ἐπιτελεῖο - ἀποσπάσματα
τῆς ὁποίας δῆμοσίευσε τό περιΟδικό «ANTI»:

Ἰ

1. Ἠ ἐξωτερική πολιτική τῆς
Ἑλλάδος πρός τήν Ἀλόανία καθωρίστῆκε, ἀπό δύο κακίστους
συμόούλουςῖ ἀπό τό φλογερό καί
τυφλό αἴσθημά κι’ ἀπό τό οτενό

πολιτικό συμφέρον πολλῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι δέν θέλησαν νά
ἐλθουν 0‘ ἀντίθεοι μέ τὴν κοινὴ
γνώμη

καί

νά

μιλήσουν

τὴ

γλῶσσα τῆς ἀλήθειας.
Δῆλαδή - ἐρωτᾶται - ὅταν οἱ
πανέλλῆνες καί τά διάφορα πολιτικά κόμματα ἀπρσκάλυπτα κι“
ἀπροσχημάτιστα τάσσωνται με’ τό
μέρος τῶν ἀλυτρώτων καί ἀγωνίζονται κάθε στιγμή καί μέ καθε
μέσον νά σώσουν ένα λαό, πού

ὑπῆρξε ἀνέκαθεν καί εἰναι ἐλληνικός —» καί, γιά τήν πίστι του
αὐτὴ, ὅπως εἶναι πασίγνωστο,
διώχθηκε καί ὑπέστη μύρια μαρτύρια - διακατέχονται ἀπ’ τό τυφλό πάθος κι’ ἐξυπηρετοῦν διάφορα

Μά

κομματικά

πῶς

εἰναι

συμφέροντα;

δυνατόν

τὴν

ἀκρατῆ κι’ άγια αὐτή ὁρμή κι“
ἐπιθυμία νά χαρακτῆρίζωμε σάν

Ἀόέρωφ - Τοσίτσα.
2. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες,
πιιίρνοντας σάν δεδομένο τόσον

ἀπό τὴν ἱστορία όοο κι“ ἀπ’ τό
γεγονός δτι τό ι’-λληνόφωνο στοιχεῖο τῆς B.
περισσότερο

Ἠπείρου εἶναι τό
τοῦ
πλῆθυσμοῦ,

ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ B. ”Ηπειρος
εἶναι έλληνική. “Η πραγματικὴ
ὅμως κατάσταοι, κατά τόν κ.
Ἀίίέρωφ. εῖναι ἐντελῶς διαφορετικὴ. Διότι ἡ ἀναλογία έλληνοφιί)νων πρός τούς ἀλόανοφώνους
,εἰναι
ἰ
μικρά, ἀποκλείουσα τήν
έθνσλογικὴν 6001 κάθε διεκδικήοεώς μας.

,

(ι. Δηλαδὴ δέν ἱκανοποιεῖται ἡ
πολυμάθεια 101‘! κ. Ἀδέρωφ ἀπ’
τήν ὁμολογία τῆς Ἱστορίας ὅτι ἡ
B. ”Ηπειρος εἶναι έλληνική καί
προσπαθεῖ μέ τόν περίεργο τρόπο
101! νά ἀνατρέ-ψη μιαν ἀλήθεια

O κ. ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ OI «ΘΕΣΕΙΣ» TOY
παραλογισμό καί σάν παρανοϊκή
ἐνέργεια, ὅταν μέ τόν πόθο αὐτό
συμπίπτη ἀπόλυτα καί τό ἐθνικό
συμφέρον. τό ἐθνικό γόῆτρο καί
τό ἐθνικό χρέος; Κι’ ἀν, ἀλήθεια,
ὅλοι αὐτοί παραλογίζωνται κι’

πού εἶναι σέ ὅλους γνωστὴ καί
ἔχει πιά καθιερωθεῖ σάν δόγμα.
Καί λέγει καθαρά ὅτι οἱ Ἕλληνες
δέν καταλα6αίνουν τί δια6άζουν,

ὅτι οἱ ἱστορικοί δέν ξέρουν τί
γράφουν καί οἱ Βορειοηπειρῶτες

δέν ξέρουν καλά - καλά ἀπό ποῦ
θά πρέπει νά λεχθῆ για τόν κ.
κρατά ἡ σκούφια τους. Ἀλλά
Ἀόέρωφ, πού εἰσηγεῖται καί
τότε ὁ κ. Ἀ6έρωφ δέν ἡταν τίὑπογράφει μέ τόση εὐχέρεια τήν
ποτε. Ἀργότερα «χρίσθῆκε» ἀπ’
παράδσσι χεροπόδαρα τῆς Β.
τούς Ἠπειρῶτες πολιτικός κι“
Ἠπείρου στὴν Ἀλ6ανία; "011
ἀργότερα (”ιναδείχθηκε σέ λογο»
αύτός σκέπτεται ἐθνικά καί στέ- ιτέχνη. σέ θεατρικό συγγραφέα
κλπ...
κει στα καλά του; ”Ὠστε σέ ἀναγνώρισι αὐτῶν τῶν ὑψηλῶν ὑπῆἘν τούτοις δέ δίσταοε νά ”ρθη
ρεσιῶν τό ἐλληνικό κράτος τόν
0‘ ἀντίθεοι μέ τό κοινό αἴσθημά προήγαγε κατ’ ἐπανάληψι σέ
πού τόσο ιἰποτιμά - καί νά διαὑπουργό καί μάλιστα Ἐξωτεριτυπώσῆ - ι’·νεργ(ί)ντας σάν ἐθνικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης; Ἀλλά
κόφρονας ~ τὴν πιό καινοφανῆ
τότε, ἐρωτᾶταιῑ
καί παράλογη οκέψι, πού θά
α. Πῶς ἡ «θέοι» του αὐτή
ὑποόοηθοῦσε (ἰποφασιστικά στὴν
ἀπέναντι στό Βορειοηπειρωκό
(ἰπι-μπόλησι καθε ἐθνικῆς διεκδιμπορεῑΙ νά συμφωνήσῆ μέ τίς
κήσεως ἐπί τῆς B. Ἠπείρου.
ἱστορικές παραδόσεις τῆς Πατρί1“ι(ιτί; Καί ἐξυπῆριῑτώντας τά
δος —— τῶν ὁποίων τελευταῖα ἐμσυμφέροντα ποιοῦι
φανίζεται ὑπέρμαχος - για τήν
6. Ἀπό ποῦ ἐὸγαλε τά συμπεἐπι6ίωσι 101‘! Ἕθνους καί μέ τό
ράσματά του ὁ κ. Ἀόέρωφ γύρω
γενικώτερο κλίμα πού ἐπικρατεῖ
ἀπ’ τὴ γλώσσα τοῦ Βορειοηπειμέσα στό διεθνή χῶρο γιά περισρωτικοῦ πληθυσμοῦ; ’A110 πλησότερῆ δημοκρατία καί περισσόροφορίες καί συζητήσεις πού εἶχε
τερη λευτεριά στούς σκλαόωμέμέ Ἀλ6ανούςίιεταξύ τσιγάρου
νους λαούς;
καί καφέ κάπου στήν Ἰταλία; Μά
6. Ἀρνεῖται τό ὅτι θά εἴχαμε
κ. Ἀδέρωφ - Τοσίτσα εἰναι ποτέ
καταγάγει, σάν ἐθνος, τήν πιό μεδυνατόν τόσο σοὸαρά πράγματα
γάλη νίκη τῆς ἱστορίας μας, αν
νά ἐξετάζωνται μέ τόση προχεικατά τά ἐτη 1944 - 45 πάρα πσλ9011110; Γιά παρόμοια θέματα,
λοί πολιτικοί καί στρατιωτικοί
νομίζομε, χρειαζεται μακροχρόδέν εἶχαν διαπράξει τά γνωστά
νια κι“ ἐπίπονη ἐπιτόπια ἐρευνα.
ἀσυγχώρητα πολιτικά καί στραΚαί μάλιστα ὅχι ἀπό μεμονωμένα
τιωτικά λάθη - γράφε γκάφες -;
ἄτομα , ἀλλ’ ἀπό έγκυρους ὁργαΠόσοι, ἀλήθεια τότε ἐνήργῆσαν
νισμούς - διεθνεῖς - καί ἰνστιμε’ ὀρθοφροσύνη, σύνεσι, πατρίωτοῦτα. Ἀλλά καί τότε ἀκόμη, ἀν
τισμό καί δισρατικότητα 0‘ ὅ,τι
τ’ ἀποτελέσματα μιάς τέτοιας
(ἰφορά τό Βορειοηπειρ(ι)τικό;
ἐρευνας τύχη νά μή 6γοῦν εὐΠολύ ἐλάχιστοι, ἀν πάρωμε σάν
νοϊκά, εἴθισται, γιά λόγους ἐθνιεὑρίσκωνται ἐκτός ἐαυτοῦ των, τί

πρότυπο

παράδειγμα

ἐνδιαφέ-

ρσντος πρός τόν ἀλύτρωτο ἐλληνισμό τῆς Ἠπείρου τόν ἐκ Μιτ-

τσόδου — ἢ κατ’ ἀλλους ἐκ Τρικάλων- τσπάρχῆ τῆς Ἠπείρου κ.

κῆς σκοπιμότητος. νά μή δίδωμε
ἐμεῖς πρῶτοι τὴ χαριστική δολὴ.

Παρακάμπτομι· καί παραόλέπομε
ἐνα μέρος τούλάχιστον τῆς ἀλή111-'10; — ὅταν μάλιστα (ιιίτή εἶναι

δευτερευούσῆς ὴ τριτευούσης σῆμασίας - προκειμένου ἀπ’ αὐτὴν
τὴν ἀποσιώπῆσι νά κριθοῦν ζωτικά ἐθνικά συμφέροντα καί νά
κριθὴ ἡ σωτηρία ἑνός λαοῦ. Ἀλλ’
ὁ κ. Ἀ6έρωφ ἐσπευσε, γιατί ἀνυπομονοῦσε νά κατάλήξη γρήγσρα
ἐκεῖ πού διακαῶς ἐπιθυμοῦσε —
ὅπως θά φανὴ παρακάτω - καί
«οὕτως ἀπεφήνατο»...
Ἐξ ἂλλου ποιός σοὸαρολογῶν
θα μποροῦσε νά ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁ
δείκτῆς τῆς γλώσσας ἀποτελεῖ
συνάμα καί τό ἰσχυρότερο τεκμή-

910 11‘]; ἐθνικότητος ἑνός λαοῦ;
"Av δεχθοῦμε κάτι τέτοιο, θά
πρέπει συγχρόνως νά δεχθσῦμε
καί τό ὅτι οἱ ἑκατοντάδες χιλιαδες Ἕλληνες, πού κατοικοῦν τόν
Ἐλλῆνικό χῶρο εἶναι Ἀλ6ανοί,
ἐπειδὴ μιλοῦν τὴν ἀλ6ανική.
Ἀλλ’ ἐοτω ὅτι ἡ πλειονότῆς τῶν
Βορειοηπειρωτῶν μιλοῦν τήν ἀλ6ανικὴ, ἀλλά παράλληλα ζοῦν
τόν ἐλληνισμό 0’ ὅλο του τό 6ά60; καί τό πλάτος καί μάλιστα
περισσότερο καί καλύτερα ἀπό
πολλούς γηγενεῖς Ἕλληνες. Αὐτό
ἀποτελεῖ μειονέκτημα ἦ πλεονέκτημα καί καύχημα γι’ αὐτούς;

Καί ζημιά ἤ συμφέρον γιά μάς;
Κι’ ἀκόμηῑ "Av ὑποθέσωμε ὅτι

ὅλοι οἱ Ἀλ6ανοί ἦσαν καί ζοῦσαν σά ν Ἕλληνες καί ἐξέφραζαν
τή σφοδρά τους ἐπιθυμία νά
προοαρτηθοῦν στόν κορμό τῆς
Ἑλλάδος, ἐμεῖς θα τούς λέγαμε
ΟΧ] μέ τήν ἀστήρικτη δικαιολογία ὅτι μιλοῦν τήν ἀλ6ανική; ΕἰῙναι πολύ ἀστεῖος, μά τήν ἀλήθεια, ὁ ἰσχυρισμός.

χάσουν τίς θέσεις τους προσαρτωμένῆς τῆς B. Ἠπείρου στὴν
Ἐλλάδα.
Τό ἐπιχείρημα αὐτό τοῦ κ. Ἀ6έρωφ εἰναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀνεδαφικό. ψευδέστατο, ἐκτός πραγματικότητος καί σκέτο πάραμύθι.
Διότι;
α. Ἐμφανίζει τούς Βορειοηπειρῶτες νά θέτουν πάνω ἀπό
καθε 1590 καί ὅσιο τὴ θεσούλα
τους, τὴ στιγμή πού, 0v ὴθελαν
θέσεις καί γαλόνια, θά εἶχαν

«μηδίσει» πρό πολλοῦ καί θα εἰχαν μεταόάλει τὴν Ἀλ6άνία οέ
ὀπέραντο ἐργστάξιο καί σέ ἀλῆθινό παράδεισο. Καί ὁπωσδήποτε
θά τό έπρατταν ἀν εἰχαν πεισθῆ
ἀπόλυτα ὅτι ἡ «θέοι» καί τῶν
λοιπῶν πολιτικῶν τῆς Ἑλλάδος
εἰναι ἡ ἰδία ὅπως ἐκφράζεται στό
ἀνεπανάληπτο κείμενό του. "E,
ὅχι κ. Ἀ6έρωφ, πολύ τό πάρα1906015. ”Εστω, ὅμως, ὅτι ἐτσι
ἐχουν τά πράγματα. Πόσοι Βορειοηπειρῶτες κατεῖχαν θέσι στό

ἀλ6ανικό Δημόσιο κατα τήν κρίσιμῆ ἐκείνη περίοδο τοῦ 44 - 45·,
Αὐτό μᾶς τό ἀποσιωπᾱ σκοπίμως. Γιατί; Προφάνῶς διότι δέ
θά συμφωνοῦσε μέ τίς παράξενες
ἀπόψεις του.

δημόσιοι
ὑπάλληλοι
6. Οἱ
κλπ., προσαρτωμένῆς τῆς Β.
Ἠπείρου στήν Ἑλλάδα, θά μποροῦσαν κάλλιστα v" ἀπορροφη- θοῦν στούς δυό νομούς Ἀργυρόκαστρου καί Κορυτσᾶς καί μάλιστα μέ μεγάλη εὐχέρεια, ὅταν θα
ἀπομακρύνονταν ἀπ’ αὐτούς οἱ
καθαρόαιμοι ἀλὸανοί συνάδελ”Οχι λοιπόν κ. Ἀὂέρωφ Ἡ
φοί τους τῶν 6ορεινῶν ἀλόάνιἐθνικότης ἑνός λαοῦ συμπεραίνετάι κυρίως καί πρωτίστως ἀπ’, κῶν περιοχῶν. ”Επομένως δέ θα
ἐπιόάρυναν τόν έλλῆνικό προῦτήν ἱστορικὴ του καταγωγή, ἀπ’
πολογισμό οὕτε καί τό πορτοφόλι
τήν ἱστορικὴ του διαδρομὴ, 011‘
τοῦ κ. Ἀὅέρωφ
τά ἤθη 141‘ ἐθιμα κι“ ἀπ’ τό θρησκευτικό καί ἐθνικό του πιστεύω
Ἀλλ’ έστω ὅτι τά πράγματα εἰκι“ ὅχι ἀποκλειστικά ἀπ’ τ’ όρχαν τότε, ὅπως τά ἤθελε ὁ κ.
γανο τῆς ἐκφράσεως. Καί αὐτό
Ἀὃέρωφ Δέ νομίζουμε ὅτι ἡ μηώφειλε ὁ κ. Ἀὅέρωφ νά τό γνωτέρα Πατρίδα. δεχομένη τὴ B.
ρίζη. Διότι τό ἐπιχείρημα αὐτό
”Ηπειρο, θά ἐδειχνε τόση ἀστορἐφαρμοζόμενο στό πρόσωπό του,
γία καί 1001] ἀπονιά ἀπέναντι
θά τόν ἐ6λαπτε ἀνεπανόρθωτα.
στά πιό ταλαιπωρῆμένα παιδιά
Τό ὀλιγ ότερο δέ πού θά ἐπρεπε
τῆς. Μά κι“ αὐτό νά συνέὸαινε, ὁ
v0 πάθη θά ἦταν ὅχι άπλῶς v‘
κ. Ἀόέρωφ μέ τήν 1001] 101! πολιἀπομακρυνθῆ ἀπ’ τό Ὑπουργεῖο
τική ὀξυδέρκεια, μέ τό πολιτικό
Ἐθνικῆς Ἀμύνῆς - καί παλιότου δαιμόνιο καί τὴ μεγάλη του
τερα ἀπ’ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτεπολιτική πυγμὴ, θά εἶχε τήν δυρικῶν - ἀλλα νά ἐκδιωχθῆ ὁλόνατότητα - 0v φυσικά τό ἤθελε ~
τελα ἀπ’ τόν ἑλληνικό χῶρο.
νά «6ολέψῆ» κόπου μερικές 5110ἐπειδὴ τυχαίνει νά λέγεται - καί
τοντάδες Βορειοηπειρῶτες, πού
να εἰναι; - 6λάχος ἤ κουτσό6λαθ’ ἀντιδροῦσαν ἐνδεχομένως στήν
χσς. Ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ λογική του1
ἐνωσι, ὑπολογίζοντας στό χάσιμο
Ἠ μήπως κάνομε λαθος; Ἀλλ’ ἀς
τῆς θέσεώς τους. Ἥ μήπως τότε
μὴν ἀνησυχῆ ό· κ. Ἀ6έρωφ. Ἠ
ἐφοόόταν - ὅπως πολλοί Ἀθηέλλῆνική Πατρίδα δέν τοῦ ἀνταναῖοι ἔπραξαν μέ τούς πρόσφυγες
ποδίδει τα ἴσα, καθώς αὐτός
Μικρασιάτες τοῦ 1922 - ὅτι ἐρστούς B09510; . ατες. Τόν ἔχει
χόμενοι οἱ Βορειοηπειρῶτες 01r'1v
ἀνάγκη για πολλά ἀκόμη παρόἙλλάδα θά ἐκτόπιζαν τούς ντόμοια δεινά...
πιους ὑπαλλήλους 111' ἐπιχειρη3. T0 πλειοψηφοῦν ἐλληνικό
ματίες καταὸροχθίζοντας τόν έλστοιχεῖο τῆς B. Ἠπείρου δίκαια· ληνικό προῦπολογισμό; Δέ νομίἐπιθυμεῖ τὴν ἐνωσι μέ τὴν Ἑλζομε ὅτι ἡ φαντασία τοῦ κ, Ἀδέλάδα, ἀλλά σσ6αρά ἀναλογία ἀπ’
ρωφ θα έφτασε τόσο μακρυα.
αὐτό οὑδόλως ἐπιθυμεῖ τήν
γ. Μέ τόν ἰσχυρισμό του αὐτό
ένωοι, διότι - ἀκου - ἀκου - θα

δ κ. Ἀὅέρωφ ὑδρίζει, 119006011λει καί ταπεινώνει κατάμουτρά
τήν

πρωσοπικότητα ,τοῦ

καθε

σκλα6ωμένου Βορειοηπειρώτη, ὁ
ὁποῖος μέ τήν εὐαισθησία πού

τόν διακρίνει καί πού τοῦ ἐδημιούργησε ὁ πόνος κι“ ὁ καῆμός
τῆς οκλαόιᾶς. ποτέ δέ σκέφτηκε
νά παζάρέψη καί - πολύ περισσότερο » v0 θυσιάσῆ τὴ λευτεριά
του γιά ένά ξεροκόμμάτο ψωμί.
Καί φυσικά αὐτή ἡ ταπείνωση
τοῦ εἰναι ἀπείρως χειροτέρα ἀπ’
ἐκείνη πού τόν συνὴθισε ὥς τώρα
ὁ δικός του τύραννος.
4. ‘H ἐξωτερική πολιτική πρός
τὴν Ἀλ6άνία παράσύρθηκε ἀπ’
τήν εἰκόνα μιᾶς ἐθνολογικῆς ·
καταστάσεως - ἡ ὁποία, κατα κ.
Ἀ6έρωφ, άλλαξε στά τελευταῖα
50 καί ἰδίως τά τελευταῖα 30 ἐτη

- ἀπό τό αἷμα πού χύσαμε, ἀπ’ τό
φλογερό αἴσθημά τῶν Βορειοη-

πειρωτῶν. ἀπ’ τὴν τυφλή πίστι
καί ψευδαίσθηοι 141’ ἀπ’ τίς φωνές τοῦ πεζσδρομίου.
α. Δηλαδή κάθε ’Έλληνας πού
σκέφτεται ἐθνικά καί 6αδίζει τό
δρόμο τῶν πεπρωμένων τῆς Φυ-

λῆς καί μάχεται γιά τήν προστασία τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἀκεραιότητα τῆς Χώρας ἐπῆρε λάθος
πορεία καί παρίσταται ἀνάγκη
νά τόν ἐπαναφέρωμε 010v «’ίσιο»
δρόμο; Ποῦ 6λέπει ὁ κ. Ἀ6έρωφ
τό ξεστράτημα τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς ὡς πρός τό Βορειοη-

πειρωτικό; Στό ’ὅτι ὴταν προσκολλῆμένη στήν έλληνική ἐθνολογική πραγματικότητα τῆς B.
Ἠπείρου,
6. ἱΗ ἐθνολογικὴ κατασταση
τῆς Β. Ἠπείρου σέ τίποτε δέν

εἶχε ἀλλάξει κατά τά τελευταῖα
50 ἐτη, ὅπως ἰσχυρίζεται ό κ.
Ἀθέρωφ. Οὔτε καί κατά τά 15λευταῖα 40 ἐτη μετα τό 1940. Οἱ
Βορειοηπειρῶτες ἦσαν καί ’παρα-

μένουν ἀνυποχώρῆτοι στίς πεποιθήσεις τους. Κάθε τί δέ πού
ἔρχεται 0' ἀντίθεοι πρός αὐτό τό
φρόνημα ἀποτελεῖ ἁπλῆ εἰκασία
καί εὐσε6ῆ πόθο ὅσων ἐμίσησαν
κι’ ἐναντιώθῆκαν στὴ Βορειοηπειρωτική ὑπόθεσι.
Παρά ταῦτα, ἄν ὑποτεθῆ ὅτι
στό πέρασμα τοῦ χρόνου ὁ πληθυσμός τῆς B. Ἠπείρου ὑπέστη
μιά κάποια ἀλλοίωσι, 71‘ αὐτό
δέν πρέπει v0 αἰτιώμεθα τούς
Βορειοηπειρῶτες ἀλλα τούς πσλιτικούς ἐκείνους παράγοντες τῆς

μητρός Πατρίδος οἱ ὁποῖοι μέ τήν
πολιτική τους ἀσυνέπεια ἐγκατέλειψαν τό ἐλληνικό στοιχεῖο τῆς
B. Ἠπείρου στίς δικές του δυναμεις καί στό έλεος τοῦ καθενός
Ἀλ6ανοῦ τυράννου. ”Ὀταν λοιπόν Ἕλληνες καί Ἀλ6ανοί ἐργάζωνται ἐν
ἀγαστῆ συμπνοίά
καί ἀπό κοινοῦ εἴτε μέ λόγια εἴτε
μέ ’έργα γιά τήν ἐξόντωσι τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ στοιχείου, πῶς
ἐχομε ἐμεῖς τὴν ἀπαίτησι ὁ πληθυομός αὐτός νά παράμένη

(’ἰτρωτος καί ἀδιάφθορος ἐθνικά
καί νά μὴν ὑφίσταται έθνολογική
ἀλλοίωσῆ; Ἐκτός κι (”ἰν ’έχωμε τὴ
γνώμη ὅτι καί ὅταν ἐμεῖς παίζωμε
τά6λι πανω οτὴ καμπούρα του,
αύτός ὀφείλει, 71‘ αὐτό Ιιιας τό
παιχνίδι. νά μάς χρωστάει εῦγνωμσσύνάς καί πολλάς χάριτάς

μή ἐπῆρεαζόμενος ἀπό τίς ἀντιξοότητες τῆς άλόάνικῆς καταπιέσεως.
γ. Κατά τόν κ. Ἀδέρωφ ἡ ἐξωτερική μσς πολιτικὴ 0‘ ὅ,τι
ἀφορά τό Βορειοηπειρωτικό οὕτε

στό φλογερό αἴσθημά οὕτε στήν
τυφλή πίστι οὕτε στίς 111511001οθὴσεις οὕτε στίς φωνές τοῦ πεζοδρομίου οὕτε ἀκόμη καί στό
αἱμα πού χύθῆκε γι’ αὐτόν τόν

τόπο. πρέπει νά στηρίζεται.
Ἀλλά τότε ποῦ νά στῆρίζετάι;
Ποῦ ἀλλοῦ πρέπει νά στηριχθοῦμε 710 νά προοτατεύσωμε τό
ἐθνικό μας συμφέρον καί, τήν
έθνική μας ὑπόληψις Στίς ταχυδακτυλουργίες καί τά συμφέροντα τῶν ἀλλων μικρῶν ἡ μεγάλων; Ποῦ;

Καί αὑτά λέγονται

παρακαλῶ - καί γράφονται κατά τά ἐτη 1944 - 45, τότε. δῆλαδή. πού τό αἱμα τῶν στρατευμένων παιδιῶν μσς τοῦ ’40 ῆταν
ἀκόμη νωπό στίς ὅουνοκορφές
τῆς Β. Ἠπείρου. Φάντασθῆτε τί,
καί πόσα ἀλλά θά μποροῦσε νά
πῆ ὁ κ. Ἀόέρωφ κατά μιά άλλη
χρονικὴ περίοδο ἠ καί σήμερα.

ὕστερα ἀπό 38 χρόνια 011‘ 10
ἀθάνατο ἐκεῖνο ἐπος τοῦ 1940.
Τώρα πού τό αἷμα ἐκεῖνο καί τό
παλιότερο τῶν ἐτῶν 1912 - 14
παράγινε
μπαγιάτικο, Καί εὐτυχῶς πού τό 1940 δέν ήτάν 09χιστράτηγος. Γιατί, ἀν ἦταν, θά
εἶχε δώσει ἴσως διαταγὴ στό
στράτευμα νά σταματήσῆ τὴν
προέλασι πρός Ἀλὸάνία κάπου
στά ἐλληνοάλθανικά σύνορα τῆς
Κακαόιᾶς,’ἐπειδή θά ἐκρινε σύμφωνα πάντοτε μέ τά γραφόμενά του - περιττό τό χὺσιμο
περισσοτέρου αἵματος πού, σέ τελευταία ἀνάλυσι, σέ τίποτε δέ θα
χρησίμευε στὴν ἀσκησι τῆς ἐξωτερικῆς μσς πολιτικῆς.
δημοψήφισμα
5. Εἰλικρινές
στή B. ”Ηπειρο θά ἀπέδιδε, κατά
τόν κ. Ἀδέρωφ, 25% ἦ καί λιγότερο ὑπέρ τῆς ένώσεως.
Ἐρωτάται. Τό ἐπιχείρημα αὑτό
διατυπώνετάι σάν ὑπόθεσι,

σά

συμπέρασμα. σάν εὐχή ή 00v ἐπιθυμίας Διότι ἀν διατυπώνετάι
σάν ὑπόθεσι στερεῖται 6άσεως,

0v 00v συμπέρασμα φανερώνει
πλάνη, 0v οάν εὐχή κακότητα κι“
0v σάν ἐπιθυμία, καθαρὴ προδοσία. Παρόμσιος ἰσχυρισμός σέ
6090; τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὅχι
μόνον τότε δέ 60 μποροῦσε νά
οταθῆ, ἀλλ’ οὕτε καί σήμερα.
ὅταν τό Βορειοηπειρωτικό στοιχεῖο πέράσε ἀπό τόσα καί τόσα
δεινά κι“ ἀπό τόσες 111-1095;. Ἐξάιρετικά δέ τό 1944 - 45 ἐνά εἰλικρινές καί ἀνεπηρέαστο δημο51

ψήφισμα - καί τότε πράγματι θα
μποροῦσε νά γίνη - ὅχι μονάχα
δέν θ’ ἀπέδιδε 25 % ύπέρ τῆς
ἑνώσεως ἀλλα καί σέ πανηγυρικῶτατο θρίαμὸο ὑπέρ τῆς ένώσεως θα ἀπέληγε. Σ“ ἕνα θρίαμὸο,
πού δέν θα ἦταν μικρότερος τοῦ
95 %. ALénz
α. Ἡ νίκη τοῦ ’40 καί τά ἀλησμόνητα ἐκεῖνα κατορθώματα
τῶν Ἑλλήνων στα δορειοηπειρωτικά ὅουνα ἦσαν ἀκόμη νωπα καί
ὁπωσδήποτε προκαλοῦσαν ἀκόμη
ρίγη συγκινήσεως στίς ψυχές τῶν
Βορειοηπειρωτῶν.
ὃ. Τό δικτατορικά καθεστώς
τοῦ Ἐμὸέρ Χότζα δέν εἶχε ἀκόμη
ἑδρεωθῆ, καί ἑπομένως, τά ἀνθελληνικα μέτρα δέν εἶχαν ἐνταθῆ, ὥστε τό ἠθικό τῶν. Βορειοηπειρωτῶν νά εἶχε καταπέσει.
γ. Ὁ πληθυσμός τῆς B. Ἠπεί-

ρου εἶχε πλήρως ὁπλισθῆ ἀπ’ τόν
ἐγκαταλειφθέντα ὑπό τῶν Ἰταλῶν δπλισμό καί ἑπομένως, ἦταν
καθ’ ὅλα ἐτοιμος να δραση σε’ μιά
δεδομένηχ στιγμὴ καί μάλιστα
ὅταν ἡ ἐνέργεια αύτή θα ἐνθαρρυνόταν καί κατευθυνόταν ἀπό
’Έλληνες ἀξιωματικοὺς.
δ. Μέ τή φυγή πρός Ἀλὸανία
τῶν Τουρκοτσαμηδων τῆς Θεσπρωτίας ἐθεωρεῖτο ἐπικειμένη
καί σχεδόν ὃεὸαία ἡ προέλασι
τῶν δυνάμεων τοῦ Ζέρόα πρός τό
ἐσωτερικό τῆς Β. Ἠπείρου. Τώρα
("Iv 6 Ζέρὸας μέ τὴν παρέα του
μᾶς ἀφησαν ἐκτεθειμένους στα

κρύα τοῦ λουτροῦ, αὐτό εἶναι μιά
άλλη ἱστορία, πού δέν ἐξετάζεται
ἐδῶ.
ε. Τό μεγαλύτερσ καί ὀγκωδέστερο κύμα φυγῆς τῶν Βορειοηπειρωτῶν πρός τόν ἐλλαδικό
χῶρο οημειώθηκε κατα τό κρίσιμο διάστημα τῶν ἐτῶν '44 — 45.
Καί ἀκριόῶς αὐτό μαρτυρεῖ τὴν
ἀποφασιστικότητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν γι’ ἀντίδρασι στή νέα
καταστάσι πραγμάτων, πρᾶγμα
πού ἐλπιζαν να πετύχουν ἐντάσσόμενοι στίς ὁμάδες τοῦ Ζέρὸα.
Μέ ποια λοιπόν κριτήρια τό
δημοψὴφισμα θ’ ἀπέδιδε ὁπωσδήποτε 25% ὑπέρ τῆς ἐνώσεως;
Ἀλλά κι’ ἀν ἀκόμη δεχτοῠμε ὅτι
τό δημοψήφιομα θα ἀπέδιδε
100% ὑπέρ τῆς ἑνώσεως, ποια
πρακτική, οὐσιαστική καί ἐθνική
σημασία θα μποροῦσε να ἔχη τό
ἀποτέλεσμα ὅταν ὁ κ. Ἀὂέρωφ
ἀπερίφραστα καί ἐκ τῶν προτέρων δηλοῖ ὅτι καί στή περίπτωσι
πού οἱ Μεγαλοι «ἐχαριζαν» - λές
καί ἦταν ἀμπελοχῶραφό τους τή B. ”Ηπειρο στήν Ἑλλάδα, ἡ
Ἑλλάς πάλι ἐπρεπε ν’ ἀποποιηθή
τήν προσφορά τους αὐτή, μέ τή
δικαιολογία ὅτι ἀν δέν τό
ἔπραττε, θα ἐκινδύνευε να χαρακτηρυσθῆ σάν χώρα σωὸινιστική
καί ἰμπεριαλιστική; Κατα συνέπεια τα ἐπιχειρήματα τοῦ κ.
Ἀὅέρωφ ἐστεροῦντο ἀντικειμένου, ἀφοῦ ἐκ τῶν προτέρων εἶχαν
ληφθῆ ἀποφάσεις περί τοῦ πρακτέου. Ἑπομένως ἀς μή τοῦ φορι ὦ ‘

τώνωμε τοῦ δυστυχισμένου ἐκείνου λαοῦ εὐθύνες ἄλλων, καί μαλιστα ὂταν ἡ διαγωγὴ μας ἀπέναντί του δέν εῖναι ἡ πρέπουσα.
6. Ἐάν ἡ ἐθνολογική ἔρευνα
τοῦ πληθυσμοῡ τῆς B. Ἠπείρου,
γινομένη ἀμερόληπτα καταλήξη
στό ὅτι δέν ἐχομε ἐκεῖ-Β.”Ηπειρο
- παρά μυα μειονὸτητα, εἶναι
ἀνάγκη ἀπόλυτη νά παραιτηθοῦμε εἰλικρινα, σαφῶς καί ἀπό
τώρα — τότε - καθε διεκδικήσεως
ἐπί τῆς Β. Ἠπείρου.
Μέ ἀλλα λόγια νά παραιτηθοῦμε ὁχι μοναχά ἀμέσως ἀλλά
καί πρίν γνωσθῆ τό ἀποτέλεσμα
ὑποτιθεμένης ἐθνολογικῆς ἐρεύνης. Ἀλλά γιατί τόση σπουδή καί
τόση 6ιασύνη; Ἐφοόεῖτο μήπως
τόν ἐκ τῆς ἑνώσεως «κίνδυνο» ἤ
μήπως ἤθελε να προλάόη τό
Ἔθνος ἀπ’ τή μεγάλη «ντροπή» μπροοτα στα ματια τῶν ξένων ’ἐξ αἰτίας καποιου «ἀδέξιου» κατά κ. Ἀὂέρωφ - χειρισμοῦ τοῦ
ἐθνικοῦ θέματος; Διότι 6 τρόπος
μέ τόν ὁποῐο ἀντιδρᾶ ὁ κ. Ἀὂέρωφ δίδει τήν ἐντύπωσι ὅτι ἡ
ένωσι τῆς B. Ἠπείρου μέ τήν
Ἑλλάδα ἐπίκειται μέν ἀλλ’ ὅχι
σαν διακαής πόθος καί ἐθνικό
ἐπίτευγμα, ἀλλά σαν άλλη ἐθνική
συμφορά, ἀπ’ τήν ὁποίαν ὅμως οἱ
Ἕλληνες παντες πρέπει τό ταχύτερον δυνατόν καί παοη θυσία νά
σωθοῦν Δηλαδή ἐθεσεν 6 κ.
Ἀὅέρωφ τήν ἐθνική ψευτοεντροπή

.

πρός τούς ψευτοσυμμα-

χους ὑπεράνω τῆς προσωπικής
του ντροπῆς πρός τούς 300.000
ἀλύτρωτους Ἕλληνες τῆς B.
Ἠπείρου, πού ἐλπιζαν στόν ἐρχομό τῆς λευτεριᾶς τους. Να
Ἠπειρώτης να μάλαμαέ
7. Καί ἀφοῦ καταταλαιπωρήθηκε ὁ ἄνθρωπος παραθέτοντας
στήν ἀπόρρητη ἕκθεσι ἓνα σωρό
ἀπό ἀπίθανους συλλογισμούς σέ
ὄαρος

τῶν

Βορειοηπειρωτῶν,

ἐπεσε σίγα - σιγα στα μαλακά
καταλήγοντας, ἐπί τέλους, σ”
αὐτό πού τόσο τόν δασανιζε καί.

τόν κατατρωγε καί ἀπ’ τήν ἀρχή
ἤθελε να πῆ. ”Ὀτι δηλαδή - δικό
του τό κείμενοι «Ὓπό τήν ἀνωτέρω προϋπόθεσιν, παραιτούμενοι τῆς διεκδικήσεως ταύτης, θα
πρέπει να εἴμεθα ἀπολύτως ἀποφασισμένοι ἐπ’ αὐτῆς καί νά μή
ὸεχθῶμεν - ὑπογράμμισι δικὴ

μας - τήν Β. Ἤπειρον, ἐστω καί

.1-..“

.

.

.

-

0 M02: Έσένα πρέπει πρῶτα νδ κατεῠέισω, σκιᾱιτροΙ

Ὁ ἀναγνώστης μας Γ.Ν. Παπαὸημητρίου μᾶς ἔστειλε τήν γελοιογραφία αὐτή πού ὸημοσιεύτηκε Univ «ΣΑΤΥΡΙΚΗ» τῆς Κύπρου
στίς Ι3.9.1975 με’ τίτλος «Τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπαρα·
ὅίαστα» δὴλωσε ἐπανειλημένα ὁ Ἀὃέρωφ ὁ γεφυροποιός. Ὁ φίλος
τοῦ περιοὸικοῡ ἀναρωτιέται.· «3 χρόνια πρίν ἀπό τίς ἀποκαλύψεις
τοῦ ANTI! Τί νά σημαίνει,·» Ἀλήθεια, καί μεῐς ἀναρωτιόμαστε τί
νά σημαίνει,·
52

ἀν αὕτη μᾶς παρεχωρεῖτο ὑπό
τῶν μεγάλων Συμμάχων μας».
Τα σχόλια περιττεύουν. Πρόκειται για τὴ μεγαλύτερη χαριστική ὂολὴ καί για τήν πιό ὅρωμικη πολιτική «θέσι» πού διατυπώθηκε ποτέ γραπτα ἀπό ’Ἐλληνα πολιτικό σέ ὄαρος τοῦ μαρτυρικοῦ ἐλληνισμοῦ τῆς Β. Ἠπείρου. Καί ὁπωσδήποτε θα ἔπρεπε
νά ἐπηρέασε σέ μεγαλο 6αθμό
τούς πολιτικούς καί στρατιωτικσύς παράγοντες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, ἀν λάόωμε ὑπ’ ὄψι τήν
τραγική συνέχεια πού εἶχε τό

Ἐθνίκό Βορειοηπειρωτικό θέμα.
Ἑντούτοις ὁ κ. Ἀὂέρωφ θέλοντας να μετριάσει κάπως τό
κακό ἀπό τή σκληρὴ του στάσι
ἀπέναντι στό Βορειοηπειρωτικό,
οτή συνέχεια φαίνεται ἀρκετά
γενναιόδωρος λέγοντας ὃτιῑ Δέ
θα εἶχε καμμιά ἀντίρρησι για τήν
ἐνωση ἂν - ὅπως γράφει - οἱ μεγάλοι ἀποφασιζαν να διανείμουν
τήν μισήἈλόανία στή Γιουγκοσλα6ία καί τήν άλλη μισή στήν
Ἑλλάδα. Παλι καλά πού δέ λέγει
καί στήν περίπτωση αὐτή ΟΧΙ.
Πάντως θά ἐδιδε κατι πού δέν
εἶχε ἐκείνη τὴ στιγμή στα χέρια
του, ὅταν δέ τό εἶχε, ἠρνεῖτο μέ
πεῖσμα να δραση. ”Ομολογοῦμαι
ὅτι για τήν ἁπλοχεριά του αὐτὴ
θα μᾶς μείνει ἀλησμόνητος.
8. Τέλος σ-ι-ήν ἐκθεσή του 6 κ.
Ἀὂέρωφ διατυπώνει τὴν ἐπιθυμία καί τή σύστασι ὅπως ἡ Χῶρα
μας ἐχη εἰλικρινῆ συνεργασία με’
τήν Ἀλὸανία - παραιτουμένη
πάντοτε καθε διεκδικήσεως ἐπί
τῆς Β. Ἠπείρου.
α. Γιάνά μή προσκολληθῆ ἡ
Ἀλὸανία οτή Γιουγκοσλαὸία,
πρᾶγμα πού θα ἔκανε τόν ἐκ
ὅορρᾶ κίνδυνο ἀπειλητικώτερο.
6. Για να συμὸαλη καί ἡ Ἀλ6ανία οτήν ἐνδεχόμενη δημιουργία «μεσογειακοῦ συστήματος»
ἀμύνης, τό ὁποῖο θα δημιουργοῦσαν ἡ Ἑλλάς, ἡ Τουρκία καί ἡ
Ἰταλία. Ἀποτέλεσμα. Ἱ-Ι Ἀλ6ανία δέ ὂοήθησε τό «μεσογειακό
σύστημα» - NATO —- ἐγινε καί ἡ
Ἑλλάς, ἐχασε τὴ Β. ”Ηπειρο, τήν
Κύπρο καί τούς Ἕλληνες τῆς Πόλης, τῆς ”Ιμὸρου καί τῆς Τενέδου,
Κάτα τά λοιπά ὅλα ἐξελείχθηκαν
ὁμαλά καί ὡραῖα... Καί μή χειρότεραέ
γ. Μέ σκοπό νά προστατευθοῦν
καί τα δικαιώματα τῆς ἐλληνικὴς
μειονότητος τῆς Β. Ἠπείρου. Δηλαδή μέ τήν ὁριστικὴ καί μόνιμη
ἐγκατάστασι στή B. ”Ηπειρο τῆς
ἀλὸανικῆς τυραννίας, θά σταματούσε ὁριστικα ἡ ἐθνολογική ἀλλοίωσι τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῡ
καί, φυσικά, θα κερδιζόταν καί
τό ἤδη ἀπολεσθέν ἔδαφος τῆς
ἐθνολογικῆς ἀλλοιώσεως τῶν 50
- Βαλε ἀκόμη 40 μεταπολεμικα τελευταίων ἐτῶν. Καί αύτό για
τήν πολιτική ὀξύνοια τοῦ κ.

Ἀὃέρωφ ἦταν ῦπεραρκετό.
Τό ἀποκαλυπτικό ὅσο καί
ἀπολαυστικό αὐτό δημοσίευμα
τοῦ περιοδικοῦ - ὅπως ἄλλωστε
ἀναμενόταν — προκάλεσε εὐλόγως τίς ἐντονες διαμαρτυρίες καί
τήν ὀργανωμένη ἀντίδραση τῶν
Βορειοηπειρωτῶν Ἀμερικῆς καί
Καναδᾶ —— Πρόεδρος κ. Μενέλαος
Ίζέλιος - ὅσο καί τῶν Βορειοηπειρωτῶν τοῦ ἑλλαδικοῡ χώρου,
οί ὁποῖοι καί ἐζήτησαν ἀπ’ τόν κ.
Ἀὅέρωφ ἐπεξηγηματικές διευκρινίσεις. Καί τίς παρέσχε ἀμ’
ἐπος ἅμ’ ἔργον. Καί εἰπε τά ἑξῆς
(«ΑΝΤΙ» τχ. 1()7,9.9.78).’

α. Ἡ «θέοι» του ἐναντι τοῦ

Βορειοπειρωτικοῦ εἰναι «ὑποτιθεμένη». Ἑπομένως ἡ ἀλήθεια
δέν εἶναι ἐκείνη πού ἐκφράζει
γραπτα στήν περιλάλητη ἀπόρρητη ἐκθεσι, πού ἀποκαλύπτει τό
περιοδικό. Ἀλλ’ οἱ Βορειοηπειρῶτες δέν ἐκαναν καμιά ὑπόθεσι
καί δέν ἐπιδόθηκαν σέ εἰκασίες.
Τά συμπέρασματα τους τά έὸγαλαν μόνοι τους ἀπ’ τα γραπτά

κείμενα, τα ὁποῖα εἶναι τόσο
σαφῆ καί τόσο κρυστάλλινα.
Δυστυχῶς ὅμως ἀπό δῶ καί πέρα
θα εύρεθοῦν στὴν ἀνάγκη να κανουν μύριες ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες
πιθανόν να μὴν εἶναι καί τόσο
κολακευτικές για τόν κ. Ἀ6έρωφ.
Σαν πρώτη ἐνέργεια τους θα
πρέπει να ὑπολογίση ὁ κ. Ἀὅέρωφ τὴν ἔρευνα σε’ 6άθος τοῦ
ὅλου θέματος πρός ἀποκάλυψι
καί ἀλλων στοιχείων καί τή συγκέντρωσι τοῦ ύλικοῦ ἐκείνου πού
θα χρησιμεύση στόν ἱστορικό τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ
ζητήματος,
γιά νά ὅγάλη τά συμπέρασματα
του. Πρόκειται γιά ἱστορικό
χρέος.
6. Ἰσχυρίζεται ὁ κ. Ἀὂέρωφ
ὅτι δέ 6ρίσκει τό σχετικό ἐγγραφο στ’ ἀρχεῖα του καί ὅτι, ἄν
τό εὕρισκε, θα ἀποδεικνυόταν ὅτι

αὐτό ἐχει περικοπή, ἐχει κακοποιηθεῖ καί ἐχει παραποιηθεῖ ἀπ’
τό περιοδικό. Δηλαδή οὕτε γάτα
οὔτε ζημιά. Τίποτε παραπανω
καί τίποτε λιγότερο. Δέν ἔχει
ὅμως τό δικαίωμα να ὑποτιμά τὴ
νοημοσύνη μας. Διότι μιά ἐκθεση
τόσης ἀξίας, για τήν ὁποία μάλιστα ἐπαινέθηκε, δέν εἶναι δυνατόν νά χαθῆ τόσο εὔκολα, ἰδιαίτερα δέ ἐστό τόν κ. Ἀὅέρωφ, πού
εἶχε πάντοτε ἀριστες σχέσεις μέ
τα παράσημα καί τίς περγαμηνές.
Σέ ποιούς ἀλήθεια, νομίζει ὅτι
ἀπευθύνεται ὁ κ. Ἀὃέρωφ; Σέ
νήπια ἦ σέ καφρους; "H μήπως
κατά ὅάθος θυρυὸὴθηκε ἀπ’ τὴν
ἀποκάλυψη καί πάει να σωθεῖ
ὃπως-ὃπως ἀπ’ τήν ὀργή τῶν Βορειοηπειρωτῶνς

δέ συγκινεῖ. ”Απλῶς πιστοποιεῖ
τήν ἀστάθεια τοῦ ἀνδρός 0' ἕνα
ῶρυσμένο θέμα κι ἐπιόεὸαιώνει
τήν ἀλήθεια ὅτι έ6λαψε τό Boρειοηπειρωτικό, τότε πού θα
μποροῦσε να συμὸαλη στήν ὁριστικὴ του ρύθμισι. Συνήθως οἰ
ἀνθρώπινες πράξεις κρίνονται
ἀπ’ τό αἴσιο ἤ κακό τέλος. Καί τό
τέλος τσῦ Βορειοηπειρωτικοῦμέχρις ἐδῶ τουλαχιστον - ἦταν

Νά γιατί ἐμεῖς οἱ Βορειοηπειρῶτες δέ θα ξεχασωμε τόν κ.
Ἀὂέρωφ Καί νομίζομε ὅτι ἐχομε
ἀπόλυτο δίκιο, ὅταν σκεφτοῦμε
τή χαμένη εὐκαιρία. Δυστυχῶς
ἐτσι πάντοτε χαθηκαν οἱ ἀγῶνες
κί’ ἐτσι χαθηκε 6 ἀλύτρωτος ἑλληνισμός. Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοια
εἶχαν ἀπόλυτο δίκιο οἱ πατεραδες μας στή B. ”Ηπειρο, ὅταν,
ὑπό τήν ἐπὴρεια τῆς πικρίας καί
τῆς ἀδικίας πού γινόταν σέ δαρος
τους ἀπό τούς διαφόρους πολιτικάντηδες τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου
ἐπρόφεραν τήν τόσο σοφή καί
τόσο διδακτική ἐκείνη ρήσι ὅτι;
’Ὀταν στό στράτευμα δέν κυὸερνοῦν ἡ Δημοκρατία καί δ ,ἀνδρισμός, τότε τήν Ἑλλάδα κυὸερνοῦν ἤ ἠλίθιοι ἤ προδότες.
Τελιῶνοντας θα θέλαμε νά ἐπισημειώσωμε ὅτι ὅλα τά παραπανω ἐγράφτηκαν για τήν
ἱστορία τοῦ θέματος καί με’
σκοπό ν’ ἀποτελέσουν ἀντι-κείμενα στα ἀνεδαφικα καί τόσο ἀλλόκοτα κείμενα τοῦ κ. Ἀὂέρωφ
Ἀσφαλῶς δέν εἶναι ὁ μόνος πού
μᾶς ἐπίκρανε τόσο πολύ, ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι 6 πρῶτος διδάξας τόν «μηδισμό» στούς
Ἠπειρῶτες - ἐλεύθερους καί μή.
Καί θεωροῦμε ἐντελῶς περιττή

καθε ἀπάντηίική του· ἐπεξήγησι,
πού θα ’μοιαζε σαν κείν-η πρός
τούς Ἠπειρῶτες Ἀμερικῆς καί
Καναδᾶ. ”Αλλωστε ὁ κ. Ἀῧέρωφ,
θεωρώντας τόν ἑαυτό του σαν
σοῦπερ-ἐθνικόφρονα συνηθίζει
τή συνοδεύει καί να τήν κατακλείνη μέ τό στερεότυπο δικό του
τροπαρι ὅτιῑ Δέν ἐπιθυμεῐ,οὔτε
καί έχει ἀνάγκη να παρη ἀπό κανένα μαθήματα ἐθνικοφροσύνης.
”Ag μᾶς ἐπιτρέψει ὅμως κι’ ἐμᾶς
νά μή τοῦ ἀναγνωρίζωμε τό
δικαίωμα νά παίζει μέ τήν
ἀγωνία καί τήν τιμή μας. Καί
πολύ περισσότερο να διαχειρίζεται τήν, τύχη μσς ἐρήμην ἡμῶν
σάν ἄλλος πληρεξούσιος καί σαν
νά ἐπρόκειτο για δικό του τσιφιλίκι.
Ὁ μαρτυρικός λαός τῆς B.
Ἠπείρου ἀπαιτεῖ ἀπ’ ὅλους τούς
Ἠπειρῶτες, ὅταν δέν μποροῦν νά
τοῦ συμπαρασταθοῦν, τουλαχιοτον να μήν τόν ὅλαπτουν. Καί
ὅσοι ὅρισκόμαστε στάν ἑλληνικό
χῶρο ἐχομε ὑποχρέωσι,ἀν μή τί

Γεῶργυος Δ. Δημογιαννης
- Χειμάρριώτης -

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ KAI ΙΘᾼΓΕΝΙΞΙΣ

’Avn’:
Πέρα ἀπ’ τό συγκεκριμένο
πρόσωπο «Ἀναστασιος Μπαλκος», τί μένει σάν ἐντύπωση ἀπό
τό ἀρθρο «Τά κρυφά ταλέντα τοῦ

non/log:

κ. Μπαλκους»

Κύριε Διευθυντα,
,
Τήν Κυριακή 5-7-78 παραθέριζα κοντα στίς κατασκηνώσεις
τοῦ Γαλλικού τουριστικοῦ ὀργανωμοῦ «Club Mediteranée», στή
μέση τῆς διαδρομῆς Αἰγίου-Πατρων.
Παρά τίς πινακίδες πού ὑπάρχουν «ἰδιωτικὴ περιοχή-ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος», ἀπό ἕνα μονοπατι χωρίς ἐπιγραφή, δρέθηκα
τυχαῖα μια στιγμή μέσα στό club.
Καλοσυνηθισμένος ἀπό τήν φιλοξενία τῶν κατοίκων τῆς περι-

οχῆς (χωριό Λαμπίρι), δέν έδωσα
σημασία στίς διαμαρτυρίες ἑνός
ζευγαριοῦ πού ἀπό μακρια μοῦ
φώναζε νά γυρίσω πίσω - ἦταν
φύλακες ὅπως καταλαὸα στή
συνέχεια.
”Οταν ὅμως πύκνωσαν, θέλησα
νά 6γῶ ἀπό μια ἄλλη πόρτα, 50
μέτρα πιό πέρα για να μή γυρνῶ
ἀδικα πίσω.
"E! γι’ αὐτό ἡ Γαλλίδα φρουρός, ἀφοῦ ἀπέτυχε νά μέ ἐγκλω6ίσει, μέ ἐλουσε στίς ὅρισιές π.χ.;
«γαϊδούρι» καί τίς ἀπειλές; «θα
σέ κλείσουμε μέσα».
Ἀργότερα ἐμαθα πῶς μόνον
ἀλλοδαποί (κυρίως Γάλλοι) γίνονται δεκτοί, Καί ἡ φύση μέσα
ἐκεῖ εἶναι παραδεισένια - εἰναι ἡ
πιό ὅμορφη τοποθεσία σέ ὁλη τήν
παραλία ἀπό τό Αῖγυο ὡς τήν
Πάτρα. Οἱ Ἕλληνες, οὔτε μιά
δόλτα δέν μποροῦν νά κάνουν
μέσα· καί. τέλος οἱ πολλοί ἰδιωτικοί φύλακες προστατεύουν τούς
ξένους διώχνοντας μέ ἰδιαίτερη.
ἀγριότητα τούς «ἰθαγενεῖς» ἐλληνες.
Ἡ λειτουργία τέτοιων club
στήν Ἑλλάδα, δείχνει πῶς οἱ παλιές ἀποικιοκρατικές χῶρες ἀντιλαμὸανονται τόν τουρισμό στὴν
χώρα μας. Ὑπαρχουν ἀλλες 4

παρόμοιες ἐγκαταστασεις τοῦ
ῐδιου club στή χώρα μας.
Νομίζω πῶς ἡ λειτουργία τέτοιων τουριστικῶν ἐγκαταστασεων δέν εἶναι μόνο ἀντισυνταγματική, ἀλλα καί ἀδικη καί ῦποτιμητική για τό λαό μας.
Εἶναι καιρός νομίζω, ν’ ἀρχίσουμε τίς διαμαρτυρίες ἐνάντια
σέ τέτοια μετα-ἀποικιακά κατασκευάσματα.
Φιλικά
Ν.Χ.

’ἀλλο - να σεὸαστοῦμε τό δρᾶμα
του συμπασχοντας μ’ αὐτόν. Καί
θα τό πραξωμε μέ ἀφοσίωσι, πά-

ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΑΛΕΝΤΑ
Τίς ὁιαφωνίες του σχετικά με’
τό σχολιασμό τοῦ «λογοτεχνικοῦ
ἔργου» τοῦ κ. Ἂν. Μπάλκου,
ὅπως ὁημοσιεύτηκαν στό ΑΝΤΙ,
μᾶς στέλνει ὁ Ἀπ’ὁρ. Βελισσαρό-

τραγικό.

τελευταῖα, καθε ἀπάντησί τοῦ νά

γ. Ἡ πολιτική του ἐπί ’τοῦ
ἐθνικοῦ θέματος ἦταν ἐκείνη τῶν
διαφόρων μεταπολεμικῶν Κυὅερνήσεων. Πού σημαίνει μετατόπισι τῶν εὐθυνῶν 0‘ ἄλλους.
"E101 ἄν οἱ διαφορες Κυθερνήσεις τάσσονται ὑπέρ τοῦ Βορειοπειρωτικοῦ. τότε πρέπει νά ἐπαινεθῆ κί’ αὐτός κατα τό μερίδιο
που δικαιοῦται καί μάλιστα λίγο
παραπανω σάν Ἠπειρώτης. ”Av
ὅμως οἱ Κυθερνήσεις τάσσονται
ἐναντίον τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ,
τότε καί πάλι δέ φταίει αὐτός
διότι αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἐθνικὴ
ἐξωτερική πολιτική. Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση τῆς ἐκθέσεως 6 κ. Ἀὃέρωφ ἐκφράζει
τίς δικές του ἀπόψεις καί, ἑπομένως δέν μπορεῑ νά συγκαλυφθῆ.
Λέγει αὐτό πού εἰναι καί εἶναι
αὐτό πού γράφει. ”Αν δέ ἀργότερα εἰπε ἀλλα ὑπέρ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ - αὐτό καθόλου

θος καί ἀγάπη ὁσαδήποτε ἐμπόδια κι ἀν συναντήσωμε μπροστά
μας. Γιατί ἡ ἱστορία εἶναι ἀμείλικτη καί τιμωρεῖ ἤ ἀμείόει κατα τά
ἔργα ἑνός ἑκάστου.

Ἀπλούσταταῑ Μιῖῑι δεξιά πού
«γεύεται τό σέξ μέ τὴ σέσουλα»
(o. 15) δακτυλοδεικτούμενη ἀπό
μία αὐοτηρὴ, στερημέγη, γεροντοκόρη ἀριστερά.
Md τέλος πάντων, πρέπει
πάντα ἡ ἀριστερά στό θέμα
«σέξ», «ἐρῶτισμός» κλπ. νά παίζει (ἐπισήμως τουλαχιστον) τό
ρόλο τοῦ λιγούρη;
Ἀνδρέας Βελισσαρόπουλος

Ο
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Σέ ἀπάντηση τῶν ὅσων γράφει ὁ
κ, Φωτιάὸης στό τεῦχος 104, φοι-

τητής τῆς φιλοσοφικῆς μᾶς ἔστι-ιλαν τό ἀκόλουθα γράμμα.’
Κύριε Διευθυντά,

Μέ ὅαθιά ἀπογοήτευοη διαθάσαμε στό ΑΝΤΙ ἐπιστολή τοῦ
κ. Χρ. Φωτιάδη πού ἀναφέρονταν στὴν ἐκδρομή τῶν τελειοφοίτων φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς

Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στήν Ἱσπανία. Χωρίς νά
ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μέ τά ὅσα
προσὸλητικα καί ἀνυπόστατα
καταμαρτυρεῖ σέ δάρος τους (μέχρι καί γιά τόν διοργανωτή ἀναφέρει ὅτι πριμοδοτήθηκε ἀπό τό
τουριστικό γραφεῖο μή μπορώντας νά ξέρει ὃτι ἡ συναδελφικότητα καί ὴ φιλία τῶν φοιτητῶν
τῆς Φιλοσοφικῆς δέν προσὸαλλεται ἀπό τέτοιου εἴδους μικρότητες), ὅσον ἀφορα τήν πλευρά τῶν
φοιτητῶν ἐχουμε νά ποῦμε τα

ἀκόλουθα;
Εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι ὁ
πολιτισμός μας δέν καταξιώνει
πιά τούς ἀνθρώπους μέσα ἀπό
εὐγενικές καί ἐποικοδομητικές
προσπαθειες.
Χρεοκοπημένος
καθώς εἶναι στόν τομέα τῶν
ἀξιῶν - ἐκτός ἀπό τα ἀγχη πού
μᾶς φορτώνει - φροντίζει να μᾶς
προικίζει ἐπίσης μέ μν η σ ι κ α κίες καί ἐγωπάθειες, χαρακτηριστικά δείγματα μικροαστισμοῦ. Ἠ προσωπική προὸολή
ἐπιτυγχάνεται μέ τὴ μείωση τῆς
προσωπικότητας τοῦ ἄλλου, ἐνῶ
ταυτόχρονα οἱ ἄνθρωποι διακρίνονται σέ εύυπόληπτους, «καθώς
πρέπει» (κατα τὴν ὁρολογία τοῦ
κ. Φωτιάδη ἀκαδημαϊκούς) καί
σέ ἀγροίκους. ἀπολίτιστους (ῑλιμενεργατεςέ) μέ όλες τίς σχετικές

Σ.Σ.(Τό ὄνομα στή διαθεση τῶν
ἁρμοὸίωιν)

διαόαθμίσεις. Αύτα καί ἄλλα
συναφὴ μας δόθηκι· ἡ εὐκαιρία
53
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να διαπιστώσουμε στῆν ἐπιστολή

τοῦ «ἄσπονδον» φίλου μας.
Μέσα 0’ ἕνα τέτοιο κλίμα καί
σϊηριγμένοι σέ μιά τέτοια ὄάοη οἱ
φοιτητές τῆς Φιλοσοφικής κατηγοροῦνταιέ, γιατί δέν μπόρεσαν

νά κολοῦολευτοῦν στό ὕψος τοῦ
«καθώς πρέπει», τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ,

για

να

διαιωνίσουν

nmon‘

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
KOXYAIA

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλῑ 732.713 — 732.819

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ἐτσι

ἀδιάφορα μια παρόμοια κατασταση στίς ἐπόμενες γενιές. Καί

Μ Π IZOY - KOZMHMATA

με’ λίγη καλή θέληση κι“ ἀφθονη
φαντασία bin/(1v ὅωμολόχοι καί
κλέφτες καί ὁτιδήποτε ἀλλο τέλος πάντων ἦταν ἀπαραίτητα για
να φιλοτεχνηθεῖ ἕνα πορτραῖτο
τους ’έμπνευσης καί κατασκευῆς
Φωτιαδη.
Μαζί λοιπόν μέ τή δίκαιη ἀγανάκτηση καί λύπη μας γιά τά
παραπανω. ἐκφραζουμε τήν 612όαιότητα ὅτι στό μέλλον θα ἀποδειχτεῖ καί έμπρακτα ἡ δραστηριότητα καί γενικα ἡ προσπαθεια

0 'EK661nq:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Δεινοκράτους 131
O ”Υιτεύθυνος Τυιτογραφείουῑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέσ
O Φωτοστοιχειοθεσία;
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 74B.314—713.604

O ‘EKTUnwon:
Ἐργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

’ἀτομική καί συλλογικὴ τῶν «χαρακτηριστικῶν αὐτῶν δειγματων
ἀκαδημαϊκῶν ἀνθρώπων» για
μιά συσιαστικὴ προσφορά στό
τομέα τῆς Παιδείας καί τῆςπνευμᾳτίκῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας εἰρι’τερα.
OI ΦΟΙΤΙ-ΓΠΞΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Ο
0 Κάθε ἐνυπόγρσφο ἅρθρο
Προσωιτικη
τήν
ἐκφράζει
άποψη τοῦ συγγράφει] του,

Ο
Ἁκολουθοῦν πειιῆντα ύπογραᾳῖές
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙ-

ἓὲἔμ. 260 δρχ. - Ἐτήσια 520
Ἐτήοισ Ὀργσνισμῶν,
Τροπεζῶν, κλι-ιῑ 1.200 δρχ.

Για τόν καθηγητῇ K. Μανάᾳη
,τού συνώὸεινε τήν ἴδια ἑκὸρομή,
φίλος (ἐπώνυμος). μᾶς γραφη·

Γιά φοιτητές έκι-ιτωση 15%.
0 ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ
ΕΞΩΤΕΡΙ-

Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Πρός τί ἡ ἐκπληξη τοῦ ἐπιστολογράφου σου κ. X. Φωτιάδη
(«Ἀντί» τχ. 105, σ. 53) για τίς
στοχαστικές ἀναλύσεις τοῦ καθηγητῇ τῆς Φιλοσοφικής Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.
Κῶν. Μανάφη πρός τούς φοιτη-

Εὺρώιτη - Μεσογ. χῶρεςῑ
ὲξάμηνηῑ άιτλή δολ. 10
ἀεροῐτ. δολ. 13
ἐτήσια άτιλή δολ. 20
deport. δολ. 25

τές του μπροστα στόν τάφο τοῦ

Φρανκο; Δέν ξέρεις οὔτε σύ, οὕτε
ὁ ἐτιστολογράφος σου ὅτι ὁ κ.
Κων. Μαναφης ’έχει καταδικασθεῖ σέ τρίμηνη προσωρινή ἀπολυση ἀπό τό Πανεπιστήμιο, μέ
ἀπόφαση τοῦ Εἰδικοῦ Πειθαρχι11013 Συμόουλίου τῆς 3. 9. 1974
«περί ἀποκαταστάσεως τῆς νομι-

μότητος εἰς τά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα», για πολιτική
συνεργασία μέ τή δικτατορία (τήν
ἐλληνική τῆς ἑπταετίας ἐννοῶ,
ὅχι τήν ἰσπανικὴ τῆς τεσσαρακονταετίας...);
Μια ματιά στό φύλλσ τῆς

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΕΜΠΟΡΙΚΟΙ;

ΑΝΤΙ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ;

ΑΝΤΙ-ΕΜΠ·ΟΡΙΚΟΙ;
. ο κΑιοΜ-οΣ I'IOYAAEI
ME EKI‘ITQZH 10%, 20%. 50%
ο 0x1 ΤιινιΕΣΥ I‘IOAYTEAEIAZ
ο EAATE ZTO KOAQNAKI XAPHTOZ 3B

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

6. 9. 1975 (6. 1130 — 1132) θά

σάς πείσει καί τούς δύο. Εἶχε
διορισθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό καθεστώς τοῦ Ἰωαννίδη, πρόεδρος
τοῦ διοικητικοῦ συμὸουλίου τοῦ
Ἐθνικοῦ ”Ιδρύματοξ Ραδιοφώ
νίας...
Φιλικώτατα
Α.Α.
54

έξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
άεροι-ι. δολ. 24

έτήσισῑ απλή δολ. 20
deport. δολ. 47
Ο ἸΞμ6’άσματσ, ἐπιταγέςῑ

’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60. ΑΘΗΝΑ 601.

OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο I'IAAHATEYXHzTIMH 30 ΔΡ.

Κεντρική διάθεση;

Ἐφημερίδος τῆς Κυδερνήσεως»

ὑπ’ ἀριθμ. 156 (παράρτημα) τῆς

Η.Π.Α. - Καναδάς -“Αν. ”Ασίσῑ
έξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
deport. δολ. ,17
έτήσιαῑ ἀι-ιλή δολ. 20
άεροι-ι. δολ. 34
Αῦστραλίσ - Ὠκεσνίσῑ

Πρώτη ὁμιλούμενη γλῶσσα

σέ Πσγκόσμισ γεωγρσφική ἐκ·
τάση καί μέσο ἐπαφῆς μέ τό-

Μαθηματσ κανονικά - ἐντατικα
Μέθοδος
01mm-

σκουστική.
Πληροφορίες καί ἐγγρσφές
1Ο-2 τιμ. καί 6-8 μ.μ.

Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
O γιά τά 6ι6λιοιτωλεῑα

B. “Ελλάδσς;

Mapivu'KATzAPA

σες χῶρες καί λαούς, "1100
ἐχουν σίγουρα Πολλά νά μάς
Προσφερουν.

Ο γιά τά 6ι6λιοιτωλεῑσ
τῆς Ἀθήναςε
Στα γραφεῖο τοῦ «ANTI»

Χσρ.,Τρικούπη 170 A

— Τηλ. 64.62.786

Βι6λιοῐτωλεῖο

Ν. K01110: καί Σίσ Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279-720,
Geo/vim

rKU/(docaapﬁl'
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‘ , ΚΕᾹΡΟΣ
ZTPATHZ TZIPKAZ

1 CDOITHTIKO I'IEPIOAIKO της n.n.z.n.

O AKYBEPN ΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕ1ΕΣ2

’ o αυτο το τευχος

1960 τόμος Α’ H AEZXH 5η ἐκδοση 1975

1962

No 15 :

ο ΑΠοσΠσσμοτα αΠο τις ἀποφάσεις της
ΔΙ συνόδου του ΚΣ Της Π.Π.Σ.Π.

.1957 NOYPENTIN Μι-ιοινιηΑ 2n ἐκδοση 1977
’

ο Πολιτιστικα Θεματα

B'APIAI'NH 7η ἐκδοση 1976

1965 ” ,ΓἨ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ 6" ἑκδῡση 1975
’1973 ΤᾹῇΐξζὲκὲτῖἓᾮιέἓξεζζξροΠΑῑ

O MOVOTTCDNGKOQ SKOUYXDOVIOHOQ Καὶ
ενΤΟΤῑΚΟΠΟῑΠΟΠ

»

01976 H XAMENH ANOIEH 4n ἐκδοση 1977

κά.

,χικαί’

τώρα σέ ένα τόμο

TA ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ϋστις σχολες και Βιβλιοτιωλεια
ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 3615.783 Α

ΕΚΔΟΣΕΙΣ οΔΥΣΣΕΑΣ ᾗ
Ζαλόγγου 9, τηλ. 36.19.724

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
BIBAIA ΔιΣΚοι ΑΦΙΣΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΊῊΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΓΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ἹῊΛ., 32.49.557

ΕΚΔΟΣΙΞΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
5

Πσρα τό 611 r'] λέξη αὺτοδιαχείρηση ὑπῆρξε
ἶ

15+]

016 Πρόγραμμα τοῦ γαλλικοῦ σοσιαλιστικοῡ

GEEEIZ rIATHN

κόμματος ατιό τό 1972, ῶστόσο, μόνο τόν Ἰού-

ΑΥΤΟΔῖΑΧΕΙΡΙΣΗ

νιο τοῦ 1975 μέ τίς «15 Θέσεις για τήν αύτοδια-

Ι

ανριι
’

I

λεφεβρ

χείριση», τιού ὑιοθετήθηκαν στήν ’Ξθνική Συν-

έλευσή του, χαράχτηκαν τά γενικα χαρακτηρι-

προβλή ματα

στικα τῆς σοσιαλιστικῆς αυτοδιαχείρισης ὅπως

τήν αντιλαμθάνεται τό Σ.Κ.Γ.

του μαρξισμου,

01 «115 θέσεις για τήν αὑτοδιαχείριση» c'moτελοῦν τό ἰδεολογικό ύῐτόθαθρο τοῦ Σ.Κ.Γ. καί

συγκεκριμενΟΠοιοῦν τό Πολιτικό του Πρόγραμμα. Εἶναι μιά κριτική καί μια ἀνάλυση τῆς σύγχρονης καιτιταλιστικής κοινωνίας Που 6ρίσκεται σέ κρίση καί ταυτόχρονα τό σχέδιο τῆς αύτοδιαχειριζόμενης σοσιαλιστικής κοινωνίας.

’

_

ση μερα

ἐν ἦν

A 4 ¥¥¥¥

Κ,

ιι _ inn!
_ EE
4...} : E»

,τιΐῖὓϋμιυκ

”Rikki.
ix
,εἰ

ιῑνιἾιῑ

11111»,-

OI
IY
HHIIIKH
AEP
O'nOPIA

οἱ δι ακοπὲς σας

ᾱρΧ ίςο υν

μέ σα στό αεροπλάνο

