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Η Π Ο ΛΩ ΣΗ  είναι αναμφισβή
τητα το βαοικό χαρακτηρι
στικό αυτών των εκλογών. 

Πόλωση που χαρακτηρίζει όχι 
μόνο τις σχέσεις Π Α ΣΟ Κ  - Νέας 
Δημοκρατίας (και αντανακλά, σε 
μεγάλο βαθμό, και κοινωνική πό
λωση), αλλά και τις σχέσεις Π Α
ΣΟΚ και παραδοσιακής Αριστε
ρός (ΚΚΕ και Κ ΚΕ εοωτ).

Κι όμωσ, αυτή η πόλωση στο 
χώρο της Αριστερός - που μετα
φράζεται σε αφορισμούς. απαρά
δεκτες οξύτητες και σχηματικές, 
απλουοτευτικές και άρα αποπρο
σανατολιστικές αντιπαραθέσεις - 
έρχεται στην πιο ακατάλληλη στι
γμή. Στη στιγμή ακριβώς που 
προβάλλει, επιτακτικότερα παρά 
ποτέ, η αναγκαιότητα της ενότη
τας και *ης κοινής πορείας προς . 
την κατεύθυνση ριζικών μετασχη
ματισμών στον ελληνικό κοινωνι
κό σχηματισμό, σε όλα του τα ε
πίπεδα: την οικονομία, τους πολι
κ ο ύ ς  θεσμούς και την ιδεολο
γία
• Η απομάκρυνση του Καραμαν
λή (που βρίσκει σύμφωνα και τα 
τρία κόμματα) είναι μια κίνηση 
που έχει αώ εαυτής - ανεξάρτητα 
από προθέσεις - μια δυναμική 
βήζτΚ στο πολιτικό εποικοδόμημα 
του αστικού συστήματος εξουσίας, 
με απροσμέτρητες προς το παρόν 
συνέπειες στην εξέλιξη των πολι
τικών μας πραγμάτων. Και απαιτεί
ται μια συντονισμένη και προσ
εκτική πορεία όλων των δυνάμεων 
της Αριστερός, ώστε να αξιοποιηθεί 
σωστά. Να αποτελέσει, δηλαδή, α
ρτηρία ευρύτερων δημοκρατικών 
μετασχηματισμών, γωρίς όμως να 
λημιουργηθούν κραδασμοί στις εύ
θραυστες ισορροπίες της μεταπολι
τευτικής περιόδου (στη διάρκεια 
της οποίας η παγίωση της λειτουρ- ' 
χίας των θεσμών της αστικής δημο
κρατίας είναι αναμφισβήτητα μια 
σημαντική πρόοδος σε σχέση με το 
παρελθόν).

Η Ο Λ Ο Μ Ε ΤΩ Π Η  και σκληρή 
επίθεση της Δεξιάς - που 
οργανώνει τις ταξικές και, 

πολιτικές συμμαχίες της, ανανεώ
νει τον πολιτικό της λόγο και, 
προβάλλοντας το νεοφιλελευθε
ρισμός της (και 6,τι αυτός συνε
πάγεται) ανοίγει τα χαρτιά της 
και δείχνει ξεκάθαρα τις επιλο- * 
γές της και τους στόχους της για ’ 
το χτύπημα του λαϊκού κινήματος 

χρειάζεται απάντηση συνολική, 
συγκροτημένη και αποτελεσματι
κ ή , από όλες τις προοδευτικές 
δυνόμειε της χώρας μας. Απέναν
τι σ' αυτήν την αναγκαιότητα η Α
ριστερά αντιπαραθέτει σήμερα 
τη διάσπασή της και αναλώνεται 
σε εξάρσεις κομματικού πατριω
τισμού και σε αυτάρεσκες αυ- * 
τοεπιβεβαιώσεις δύναμης, συνέ
πειας, ανανεώοης και αγωνι
στικότητας.

Δεν αρνιέται βέβαια κανείς άτι 
υπάρχουν σημαντικές διαωορές. 
αλλΑ και ειδικότερα σημεία τρι
βής. Και κάθε πλευρά έχει να αν- 
τιπαραθέσει τα επιχειρηματά της 
για επιθετικότητα ή έλλειψη κα- 
τανόησηξ από την άλλη πλευρά 

Ωστόσο, αν αποοταοιοποιη- 
θούμε λίγο από την προεκλογική 
συγκυρία και τις επιμέρους σκο
πιμότητες ή και αναγκαιότητες 
που προκύπτουν από αυτήν, δεν 
μπορεί παρά να υπάρχουν και 
σημεία προσέγγισης στην προ
οπτική της αναζήτησης μιας κοι
νής γλώσσας, που θα βοηθάει 
στη διαμόρφωση των όρων μιας 
κατ' αρχήν ενότητας, στην κοινω
νική αλλά και στην κομματική βά
ση της Αριστερός. Και αυτή είναι 
η απαραίτητη κατά την άποψή 
μου προϋπόθεση, για την όποια
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Η εΑΑηνική Αριστερά 
τώρα και μετεκλογικά

παραπέρα συνεργασία και ενότη
τα

Προς την κατεύθυνση λοιπόν 
μιας τέτοιας αναζήτησης γενικών 
και» ειδικότερων όρων κοινής 
γλώσσας και συμτιόρευσης θα 
προσπαθήσουμε να κινηθούμε 
στη συνέχεια

Α  ΓΕ Ν ΙΚ Ο Υ Σ  Ο Ρ Ο Υ Σ  ενότη
τας θα μπορούσαν να α- 

■ποτελέοουν κυρίως κά
ποιες γενικές θέσεις για το χώρο 
της Αριστερός, κάποιες απόψεις 
και προβληματισμοί που δια
τρέχουν όλο το φάσμα της και 
διατυπώνονται ολοένα και συχνό
τερα σε κομματικές συναντήσεις 
και ιδιωτικές συζητήσεις (όταν 
δεν επικρατεί ο κομματικός πα
τριωτισμός ή ο προσωπικός δο
γματισμός).
•  Σαν πρώτος γενικός όρος ενό
τητας προβάλλει η αναγκαιότητα ; 
αναγνώρισής της πολυφωνίας και * 
του πλουραλισμού, ώς συστατικών 
στοιχείων του σοσιαλισμού που για ! 
να υπάρξει δεν μπορεί παρά να εί
ναι δημοκρατικός. Πρόκειται, οε τε
λευταία ανάλυψή, για την αναγνώ
ριση ότι κανείς δεν κατέχει το μο
νοπώλιο της αλήθειας, όται κανείς 
δεν είναι αφαγιδοψύλακας της Α ρι- . 
crtepác, ότι κανείς δεν μπορεί να οι- 
εκδικεί κατ’ αποκλειστικότητα αυτό, 
που ο ίδιος ο Μαρξ αρνήθηκε για

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
·· . · . ΣΩΤΗΡΕΑΗ

■» Παπύνδρέου», « Τ ι  Π Α Σ Ο Κ  η  
Νέα Δημοκρατία» κ λ π .).

Γιατί το Π Α Σ Ο Κ , με τις όποιες 
ιδιορρυθμίες, αδυναμίες και αντιφά- 

; σεις του, αλλά και με τη δυναμική 
του, αποτελεί τον κορμο του προ
οδευτικού κινήματος στη χώρα ·, 
μας* έχει την πρωτοβουλία των κι·:*  
νήσεων σ’ όλόκληρη τη μέταπολι-» 
ΐευτική περίοδο- κατάψερε, σέ &φ.ί 
μαντικό Βαθμό, να συνθέσει πολιτι- r 

- κά πολλές τάσεις του λαϊκού κινή- 
ματος με διαφορετικές καταβολές* 
και βιώματα. Εξέφρασε τον πολιτν 

. κό και κοινωνικό ριζοσπαστισμό 
των μαζών και μπόρεσε να γίνει η 
βασική πολιτική έκφοοση της κο»- 

I- νωνικής βάσης της Αριστερός, κι- 
. . . t νητοποιώντας και οργανώνοντας ά-

τον εαυτό του: τη μαρξιστική του Λ  δρανείς κοινωνικές δυνάμεις σε μια 
αυτό-επιβεβαίωση. Στη σύνθετη \ , προοπτική δημοκρατικού δρόμου 
σημερινή πραγματικότητα, την τό- , . το σοσιαλισμό. Εόπασε τον αν- 
οο πολύπλοκη και αντιφατική, η Α - τικομμουνισμό στην Ελλάδα και α
ριστερά έχει ανάγκη το διάλογο και νανέωσε το λόγο της Αριστερός. Οι 
τη διαφορετική άποψη περισσότερο λέξεις σοσιαλισμός, κοινωνικοποιή- 
παρά ποτέ... ση, αυτοδιαχείριση έγιναν καθημε-
•  Ο  δεύτερος όρος, στενά δεμένος ρινη κουβέντα (έστω και αν άυτό 
με τον πρώτο, αναφέρεται στην α- ’»·) δεν σημαίνει αναγκαία ότι έγιναν 
νογκαιώτητα σοβαρής ενασχάλτ)- „ „  αανείδηση, tv *  «ζάλλου η Α β ι-! 
σης ·  χωρίς συνθηματολογία; κΟτ &  στερά in a yt να Θεωρείται μπαμκού- 

μαξιμαλιαμούς - με τα κρσ- τ  λας. Κ ι αοτή η θετική συμβολή του 
-1* Π Α Ϊ Ο Κ ,  όχι μόνο αναγνωρίστηκέ · 

από τον Ελληνικό Λαό, αλλά τονί
στηκε, παρά τις όποιες επιφυλάξεις 
τους, και από αρκετούς γνωστούς 

, διανόούμενους της Αριστερός στη 
. χώρα μας (μεταξύ των οποίων και 

κάποιοι που συχνά έγιναν και γί- > 
νονται σημείο αναφορά, όπως ο 

‘ Πουλαντζάς παλιότερα, ο Μάνεσης 
1 και ο Τσουκαλάς πιο πρόσφατα).

j ra*»E επίπεδο, κυβερνητικού έρ- I 
γου είχαμε μια οικονομική 1 

»■■πολίτικη που για πρώτη φορά 1 
: στηρίζεται σε δημοκρατικό προ

γραμματισμό (πενταετές πρό
γραμμα) και σε μια πολιτική κρά- 

* τους πρόνοιας, που στα δεδομέ
να της σημερινής οικονομικής ύ
φεσης και κρίσης δεν μπορεί πα- , 
ρά να χαρακτηριστεί προοδευ
τική.

Και ακόμα έστω και με καθυ
στέρηση, άρχισαν οι πρώτες κοι
νωνικοποιήσεις που η ολοκλήρω
σή τους θα μπορούσε να οημάνει 
έναρξη ριζικού μετασχηματισμού 
στο επίπεδο των παραγωγικών 
σχέσεων.

Στο Κράτος, πέρα άπό μέτρο 
. εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα, έ

γινε uia σημαντική προσπάθεια 
αποκέντρωσης .και συμμετοχής

Ιηα*4Υα που θέτει η σημερινή συγ
κυρία, σε σχέση με τις αντικειμενι
κές συνθήκες αλλά και τις υποκεΐ-

0  δυνατότητες για το σοσια- 
μετασχημαησμό. Πρόκειται 

ουσιαστικά για την αναγκαιότητα 
. να περάσει η ελληνική Αριστερά 
στη φάση Της ωριμότητας της, να 
αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων 
των καιρών και να προσπαθήσει να 
ξεπεράο*» στο μέτρο του δυνατού 
- προκαταλήψεις, ελλείψεις και αδυ
ναμίες (που βρίσκονται βέβαια σε 
συνάρτηση και με ττς συνολικές α

ς δυναμίες και ιδιομορφίες της ελλη
νικής κοινωνίας)^

Β. Οι ωδικοί όρο» της ενότητας * 
•αναφέρονται στον τρόπο της επιμέ
ρους αξιολόγησης των κομματικών 
φορέων της Αριστερός, αλλά και 
ενός ^ώρου με ιδιαίτερη σημασία, 
του χώρου των «ανένταχτων» της 
Αριστερός. Συγκεκριμένα:
•  Τ ο  Π Α Σ Ο Κ , για να ξεκινήσουμε 
από τα καθ’ ημάς, είναι ένα σύνθε
το, πολύπλευρο και πολύπλοκο πο
λιτικό φαινόμενο, και δεν καθαρίζω 
κανείς εύκολα μαζί του με αφορι- 
σμούς (πχ. «λαικιστικό, Λ «περονι- 
κό» κίνημα, «μικροαστικό κόμμα», 
«αστικό κόμμα» κ Χ π .) ή με απλου- 
στεύσεις και σχηματοποιήσεις (π.χ. 
« Π Α Σ Ο Κ  -  Αυριανή», « Π Α Σ Ο Κ

και ένα σημαντικό άνοιγμα κά
ποιων θεσμών στην προοπτική 
της αντιστοίχησής τους με τη νέα 
κοινωνική και πολιτική δυναμική.

Στην ιδεολογία, τέλος, είχαμε 
ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά 
δεδομένα κλίμα ελευθερίας έκ
φρασης, ένα σημαντικό ξεπέρα
σμα της απολιτικοποιήσης με την 
καλλιέργεια μιας ιδεολογίας συμ
μετοχής - ή και αυτοδιαχείρισης 
- και την έναρξη σημαντικών 
ζυμώσεων στους κοινωνικούς 
χώρους για το νόημα και το πε
ριεχόμενο των συντελούμενων ή 
προτεινάμενων αλλαγών.

Μένουν, βέβαια, ανοιχτά για 
κριτική (αλλά και αυτοκριτική) 
πολλά ζητήματα: ύφους και ή
θους της εξουσίας (αλαζονείας ή 
και αυταρ)(ΐσμοΰ), λαϊκισμού και 
αρχηγισμού, αναγκαιότητας δι
εύρυνσης της εσωκομματικής 
δημοκρατίας, επεξεργασίας, συγ
κροτημένης στρατηγικής μετάβα
σης. επιμέρους λαθών παραλεί
ψεων ή υποχωρήσεων. Με μία 
όμως επιφύλαξη: Το  Π Α ΣΟ Κ  είναι 
το κόμμα της Αριστερά«: που φαί
νεται να εκφράζει κατα τον αυ
θεντικότερο τρόπο την ελληνική 
πραγματικότητα: Τ η  δυναμική 
της. «ου χο οδήγησε τόσο νωρίς 
(και Ισως πολύ νωρίς), ατην Κυβέρ
νηση, αλλά και τις οδονομίες της 
που το διαπερνούν, το χαρακτηρί
ζουν * και συχνά το καθορίζουν - 
αρνητικά σ* πολλά του σημεία. Ε 
τσι - και χωρίς διάθεση αντικειμενο- 
ποίησης των αδυναμιών ή και συγ
κάλυψης των λαθών του υποκειμε
νικού παράγοντα - είναι κάπως υ
περβολικά (και με έντονη δόση βο
λονταρισμού) το να ζητούμε ένα 
πολύ προωθημένο . σοσιαλιστικό 
κόμμα (ικανό να ανταποκριθεί πλή
ρως και στον ρόλο του συλλογικού 
διανοούμενου και στον ρόλο του 
οργανωτή των μαζών), τη στιγαή 
που έχει αναπτυχθεί και στελεχωθεί 
στα πλαίσια μιας κοινωνίας με δο
μικές αδυναμίες και καθυστερήσεις· 
σ’ όλα της τα επίπεδα και με μικρές 
δυνατότητες ενεργοποίησης και α
ξιοποίησης ενός κινήματος κοινω
νίας πολιτών που θα μπορούσε - με 
μια αμφίδροαη σχέση - να δώσει 
νέα ποιοτική διάσταση στο Π Α 
Σ Ο Κ .

ΤΟ Κ ΚΕ είναι μια σημαντική 
συνιστώσα της Αριστερός, με 
συγκροτημένες δυνάμεις και 

αγωνκτηκή παράδοση. Εχει ένα 
σταθερό εκλογικό ποσοστό και 
αξιόλογη πρόσβαση «ττους κοι
νωνικούς χώρους. Ο ι δυνάμεις 
του ενεργοποιούνται εύκολα και 
έχουν αυξημένη πολιτική ευ
αισθησία (αλλά και έντονη συναι
σθηματική σύνδεση με το κόμ
μα). Γ  ολόκληρη τη μεταπολιτευ- , 
τική περιόδο το ΚΚΕ κινήθηκε 
πολύ προσεχτικά στο πεδίο της 
(αστικής) κοινοβουλευτικής δη
μοκρατίας. έδειξε αξιόλογη 
προσαρμοστικότητα «ττο κοινο
βουλευτικό παιχνίδι και έκανε α- 
ξιοσήμειωτα ανοίγματα, ιδίως το 
τελευταίο διάστημα

Παραμένουν, βέβαια, ανοιχτά

για κριτική (και αυτοκριτική) πολ
λά ζητήματα: έλλειψης επεξεργα
σμένης γραμμής, αντιφατικής 
στάσης απέναντι στο Π ΑΣΟ Κ  (και 
εχθρικής απέναντι στο Κ ΚΕ ε- 
σωτ.), ιδεολογικού ετεροκαθορι- 
σμού από την Ε ΣΣ Δ  κι προσ
κόλλησης «ττο μοντέλο του «υ 
παρκτού σοσιαλισμού»», δογματι
κής κοντόφαλμης και αναχρονι
στικής θεώρησης των πολιτικών 
και κοινωνικών δεδομένων, ύπαρ
ξης πολλών στοιχείων σταλινικής 
νοοτροπίας και αντιδημοκρατι- 
Κής πρακτικής στην εσωκομματι
κή ζωή. καθώς και «οργανωτίστι- 
κης* και «καπελωτικής» σχέση με 
το μαζικό κίνημα και τέλος εγγε 
νούς αδυναμίας χάραξης ενΓ 
ελληνικού δρόμου για το σοσια 
λισμό.
• Το  ΚΚΕ εοωτ. είναι μια μικρή 
- αλλά υπαρκτή - συνιστώσα της 
Αριστερός. Με αξιόλογη πρόσ
βαση σε κάποιους (επιστημονι
κούς κυρίως) κοινωνικούς 
χώρους, με ενδιαφέρουσα πολυ
φωνία στους κόλπους του, με αυ
τονομία και ποιότητα πολιτικού 
λόγου, με θετική παρέμβαση σε 
κάποια κοινωνικά προβλήματα ·  
που μπορεί να μην είναι τα κυ
ρίαρχα αυπ'ι τη στιγμή στην ελλη
νική κοινωνία αλλά δεν είναι κα
θόλου αμελητέα - με ικανό αρι
θμό αξιόλογων στελεχών και τέ
λος με σταθερή παρουσία σ’ ολό
κληρη την μεταπολιτευτική πε
ρίοδο.

Μένουν βέβαια ανοιχτά για 
κριτική (και αυτοκριτική) πολλά 
ζητήματα: ελιτισμού και έντονου 
υποκειμενισμού, κάποιου «ομφα- 
λοσκοπισμού» (δίκην λέσχης). 

. διανοουμενισμου και οφ* υψηλού 
θεώρησης των κοινωνικοπολι- 
τικών δεδομένων, έλλειψης 
δεσμών με τους μαζικούς 
χώρους όπου χτυπάει η καρδιά 
της Αριστερός (κυρίως τον εργα
τικό και αγροτικό), χαλαρής (από 
άποψη αποτελεσματικότητας), 
κομματικής δομής - αλλά και κά
ποιων «τταλινικών επιβιώσεων -, 
κάποιου ευρωπαϊκού ιδεολογι
κού ετεροκαθορισμού (κυρίως α
πό το ιταλικά ΚΚ) και, τέλος, αδυ
ναμία συνολικής θεώρησης της 
ελληνικής κοινωνίας, που θα του 
επέτρεπε την επεξεργασία συγ
κροτημένης και ρεαλιστικής 
γραμμής.

Ο  ΧΩ ΡΟ Σ των *α νένταχτων» 
είναι μια αξιόλογη συνιστώ
σα της Αριστερός. Είναι ο 

χώρος που αρνείται την κομματι
κή ένταξη- ή και την κομματική 
λογική - είτε γιατί υπήρξαν τραυ
ματικές εμπειρίες απ αυτήν, είτε 
γιατί υπάρχει από την αρχή μία 
επιφύλαξη απέναντί της. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι ο χώρος 
αυτός είναι ουδέτερος ή απολιτι
κός.

Χωρίς να παραγνωρίζονται κά
ποιες εξαιρέσεις, στην πλειοψη- 
φία τους οι «ανένταχτοι» πονούν 
- και πάσχουν - για την υπόθεση 
της Αριστερός, συχνά περισοά-

τερο από κάποιους ενταγμφνους 
και έχουν αυξημένο πολιτικό αι
σθητήριο και όιάθεση yiq  ηγώνα 
Εχοντας περάσει - και ίσως ξεπε-

gáoci ·  οι περισσότεροι, μιοολλο- 
οξιές και φανατισμούς, μυθο
ποιήσεις και είδωλα οχήματα *αι 

διαδικασίες, ουνιστούν μια κριτι
κή και ευαίσθητη άποψη και ατά*, 
ση και μια αξιόλογη μαγιά ytQ γην 
ανανέωση του λόγου κ<μ γης 
πράξης της Αριστερός.

Απέναντι σ’ αυτόν τον γόΟΟ Ι
διόμορφο χώρο προβάλλει νομί
ζω επιτακτικά η αναγκαιότητα 
για τα κόυματα της Αριστερός να 
αναθεωρήσουν ριζικά τη ρτόση 
τους: να παραδεχτούν την ύπορ- 
ξή του - σαν διαλεκτικής όρνη* 
«της των αδυναμιών τους ·  KOI να 
πάψουν να τον αντιμετωπίζουν 
σαν δεξαμενή ψήφων, oqy «101- 
φλίκι» τους, ή οαν πολιτικό lie* 
ριθώριο. Αλλά και οι Ιδιοι οι ανέν- 
ταχτοι θα έπρεπε ίσως να σέβον
ται εαυτούς και αλλήλους (κι ανό- 
μεοό τους και όσους έκανον την 
επιλογή να δράσουν πολιτικό και 
μέσα στα πλαίσια κρατικών 
θεσμών και λειτουργιών μετά το 
1081 ).

ΠΑ Ρ ΛΜ ΕΝ Ο ΥΝ , βέβαια, α
νοιχτά για κριτική (και αυ
τοκριτική) πολλά ζητήματα: 
θεωρητικιομού και αποκο

πής (Πλήρους μερικές αορίς) 
από την ζέουοα κοινωνική και 
πολιτική πραγματικότητα, αμχνού 
προοωπικού δογματισμού, ¡υπο
κατάστατο Ιοιος παλαιοκρου
κομματικού δογματισμού) i |ντο- 
νων τάσεων « α  ο υνολική αμφι
σβήτηση και ορνηοη, χωρίς ατά-
θμιση των δεδομένων και χωρίς 
θ ίσ η  ή πρόταση, συχνής περιθω
ριοποίησης. παραίτησης ή αβια- 
Φορίος για πολιτική βράση (συν
τελεί, βέβαια, ο’ αυτά και η  ·  α
σφυκτική μερικές φορές * κυ
ριαρχία του κομματικού λόγου), 
και τέλος αφομοίωσης κάποιων 
«ανένταχτων» οε μικροαστικές 
λογικές και πρακπκές.

ΑΥ ΤΗ  η προσέγιση που επι
χείρησα. δεν διεκδικεί βέ
βαια. εύσημα αντικειμενικό

τητας, (Θα ήταν και αφύσικο, Αλ
λωστε, με δεδομένη την κομματι
κή ένταξη του συντάκτη αυτών 
των γραμμών) Είναι όμως μια α
πόπειρα καλόπιστης στάσης α
πέναντι στο πρόβλημα της ενότη
τας της Αριστερός. Της ενότητας 
που δοκιμάστηκε (και δοκίμαζε'~ 
ται) όσο διαρκεί η προεκλογική 
περίοδος, όπου πρυτανεύει η λο
γική της συσπείρωσης και περι
χαράκωσης στις επιμέρους κομ
ματικές λογικές και ηρακιικές. 
παρ' άλα αυτά. Θα ήταν νομίζω 
πολύ χρήσιμο να προσπα
θήσουμε να μείνουυε νηφάλιοι 
μπροστά στα προβλήματα που έ
χουν ήδη τεθεί για την ελληνική 
Αριστερά και θα τεθούν οξύιερα 
αμέσως μετά τις εκλογές. Πατών
τας ήδη στο κατώφλι μιας βεύτέ- 
ρης τετραετίας χωρίς τη ήεζιά 
στην κυβρνηση, ας κάνουμε '  0 
καθένας από τη σκοπιά του ’ τον 
απολογισμό των τεσσάρων χρό
νων της Αλλαγής κι ας πρυβλη- 
ματιστούμε σοβαρά για το νόημα 
το περιεχόμενο και η ιν  προοπτι
κή της. Ο ι καιροί ού μενεγοέ.

* Ο  κ. Γιώργος Ιω τηρέλης είναι 
δικηγόρος και υποψήφιος pou 
λευτής του Π Α ΣΟ Κ  στο νομό Κα
βάλος.


