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1 . Γ ευ υκά 

Στο πρώτο, δεκαήμερο του Γενάρη προ'κευταο ν ά γίνουν σ'ό'λουε τους 

Δήμους καί τίε κοονοτητεε οΰ λεγο'μενες Δημαυρεσίες γυα την άναδυάρ-

θωση των δ ι,αφο ρωνό ργάνων Διοίκησης καί λευτουργίας των Δημοτοκων 

καί Κουνοτυκών Συμβουλίων. 

'Η ανάλυση πού άκολουθεϋ δεν εχευ το' χαρακτήρα μυαε εύκαυρι,ακης 

άντ υμετώπυσης τοϋ προβλήματος πού καταλη'γευ σε μεθοδολογία έπυλογηε 

προσώπων. ( έσωτερ tua ) γυά συγκεκριμένες θέσετε (διεκδίκηση προ'ς τα 

ε ξ ω ). 

Στόχος μαε είναι, ένας γενυκο'τερος προ βληματ ϋσμό ε πού θα οδηγή

σει, ύστερα άπο' ζύμωση στην βάση, σήμερα σε μυα' αποφυγή άλυσσι,δωτων 

έπι,πτώσεων άπο' λαθεμένη πληροφο'ρηση η εκτίμηση;, καί μελλοντι,κά, 

σ'ενα άποκρυστάλλωμα άπο'ψεων yiá μυα μο'νυμη άλλα δυαλεκτι,κη' άντυμε-

τώπι,ση του θέματοε. 

2. 'Ιστορ tnó 

ΕΙ ν α υ γνωστό' ο τ L στίε δημοτυκές - κουνοτι-κές έκλογέε στίε άρχέε 
το' ΠΑ. ΣΟ. Κ 

τοϋ 1975 ύλοπουώντας την έμφαση πού δίυευ στο' ρο'λο της τοπυκης α ΰ τ ο -

δοοίκησης καί αναμετρώντας την ϋδυαί,τερο'τητα των προβλημάτων της εί

χε κάνει, την έπυλογη της μεγαλύτερης δυνατής συσπείρωσηε των δημοκρα

τικών δυνάμεων πάνω σε συγκεκριμένες άρχε'ε. 

'Η συσπείρωση αύτη δέν επιτεύχθηκε Ρέβαυα γενυκά σε πανελλήνια 

κλίμακα
9
 άλλα στο' μεγαλύτερο δυνατό' βαθμό' καί πάρα τίε έγγεγεϋς μέσα 

στον χώρο των δημοκρατι,κών δυνάμεων άδυυαμϋες (πού μετά τίε γενι,κές 

εκλογές είχαν οξυνθεί καί πού εκφοαστηκαν σέ αρκετές περυπτώσεος στίς 

./. . 



δημοτικές εκλογές σε εκλογική δοάσπαση η καύ πολυδοάσπαση ) εγονε δυ

νατή ή νύκη του σχήματος της δημοκρατικής συνεργασύας καί γεν οκά των 

δημοκρατοκών δυνάμεων, που στην μεγάλη πλεοοψηφύα έλέγχουν(;) τους 

περοσσότερους δήμους η Κοουο'τητες της χώας.'Η δοκαοολογηση του ερωτη

ματικού θά φανεο άπο' τά παρακάτω. 

Στο δοάστημα πού μεσολάβησε μ ε χ ρ t σήμερα καύ παρά την σε π ο>λ λ ά 

έπόπεδα συσπεύρωση στην δράση, ή όξυνση των άντοθέσεων ανάμεσα στά χό-

ματα της άντ οπολ ύτευση ς που κύρια ¿φεύλονταο στην άντύθε.ση ανάμεσα στο 

ΚΚΕ καύ στο ΚΚΕ έσωτ.
9
 άλλα καί σε λαθεμένη ταχτική απέναντι, στη'ν 

κυβερνητοκη πολύτοκη η σε δοαφορετοκές πολοτοκές εκτομησεος όροσμέ-

νων πολοτοκων φορέων, κορυφώθηκε μέσα στά όργανα της Τ.Α, 

OÒ άντοθέσεος αυτές οδήγησαν σε νέες έσωτεροκές, μέσα στο' μέτωπο 

της δημοκρατικής συνεργασúc; ς, διασπάσεις με άοορμη η καύ αοτοο (καύ 

έδω είναι, το' σοβαρότερο) τύς εσώτερο κ ές δημαορεσοες στά μέσα του 1975 

που εκδηλώθηκαν μέ δομερεος εύκαοροακές συμμαχύες γοά την κατάληψη 

θέσεων., μέ αποτέλεσμα σε πολλούς δήμους νά αποκλείονται, άπο' την δοού-

κηση άλλα- καύ άπο' τύε ευθύνες εκφραστές πολύτοκων φορέων που στηροξαν 

την δημοκρατοκη συνεργασία. Ετσο την οδοα στογμη που κορυφωνόταν, η κυ

βερνητοκη έπύθεση ή απαιτούμενη συναγων οστ οκο'τητα παραχωρούσε, την θέση 

της σ ' Ινα οξύτατο έσωτεροκο' άνταγωνοσμο' που αποδυνάμωσε καύ τη δύναμη 

άντύστασης της τοποκης αύτ ο δ οο.ύκηση ς αλλά καύ την λ ε οτο υργ οκο'τ ητα των 

οργάνων. 

Δεν είναι λόγες οό π e-ρ ιπτώσεΐδ που αύτη' ή "έλλεοψη λε οτουργ οκο'τητας 

συλλογοκοτητας καύ συναγων οστ οκο'τητας οδήγησαν στη' δημιουργία συγκεντρω

τικών μορφών δοούκησης καύ μάλοστα χωρύς καθοδήγηση., χωρύς οποιαδήποτε 

συνέπεοα καύ πολλές φορές,, έλλειψη σ.τρ οχειωδων ικανοτήτων άνταπο'κρ όσης 

σ'ενα όποιαδ,'ποτε πρόγραμμα δράσης. 

3. Γενικότερες Πολοτοκές Συνθήκες 

Είναι βέβαοα σ'ολους μας γνωστή ή ανάλυση των γενοκο'τερων πολιτικών 
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συνθηκων καί où εκτιμήσεις που οδήγησαν το' ΠΑ.ΣΟ,Κ. στην ανάληψη χης 

ιστορικής προτοβουλίας γυά τη' ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. 

.Μέσα σ'ενα γενικότερο κλίμα άμεσων γιά την εθνική ξανάκτίζεται 

ανεξαρτησία κίνδυνων κ α ί με δοσμένη μια κυβερνητική' πολιτική' μει

οδοσίας άπέναντιστίς ομΉδριαλί/στικές π ρ ο κλήσεις βλέπουμε να 

το' Κράτος της Δεξιάς με επιθέσεις σ'ολα τά επίπεδα της πολιτικής κοινω

νικής, οικονομικής ζωής του το'που δπως: 

α) Πολ υτ υκ]]_ο ύκο5ό|ΐ rjÇTjS_4vo g .αύταοχ ι κοΰ_ πλα ί 2 ί ο υ_καταστρατ τιγηση ς Ι^ν^στ 

Χ ε U ο δ é σ τ ε g ω ν _ δ υ κ S k ̂¿ tí S1 ̂  •"£ _ ϊ 2 Γ „ iî ? : 1.1D '' ¿'δί-ΐίννμο , 5 ιάλυση συγκεντρώσεων , 

νομοσχέδιο γιά εκτοπίσεις επέμβαση στην δικαιοσύ*νη)κ,λ.π, 

β) 'Επιβολή* εν ο'ς στυγνού αντεργατικού θεσμικοϋπλαισίου (Ν 330, νομοσχέ-

διοτιμων καί εισοδημάτων, νομοσχέδυο γιά τους δημοσίους υπάλληλους, φο

ρολογικό' κ.λ.π.). 

γ) Απογύμνωση άπο' κάθε μορφής αύτοδιαχείρηση της_τοπικης αυτοδιοίκησης 

καί ανοικτές επεμβάσεις της Κυβέρνησης που οδηγούν στον Πολύτοκο' ευνου

χισμό του θεσμού. 

^ · 5ίδυκοτε£ες_συνθηκες_στην_Τ.Α_
1
_2 τοπικά προβλήματα 

*Η Τ.Α. πρωτογενές κΰτταρο εκφρασ-ης της Λαϊκής κυριαρχίας λειτοΰργη-

σε έτσι στην χώρα μας μο'νο σε περιο'δους επαυαστατ ικη ς διαδικασίας καί 

έξαρσης των ά πελ ευθ ερωτ κών αγώνων ο.πως στη'ν περίοδο της τουρκοκρατίας 

καί της επανάστασης τ ο ϋ18 21 η στην περίοδο της'Εθνικής μας αντίστασης 

δπου ó κώδικας γιά την τοπική' αυτοδιοίκηση της Π. Ε.. Ε. Α. αποτελεί πρό

τυπο πλαισίου άσκησης των εξουσιών άπο' τ ο'ν ϊδιο τ ο'ν λ α ο'.. 

Άπο' κει κ'ύστερα o i κυβερνήσεις στ η'ν 'Ελλάδα καί γενικο'τερα οι εκ

φραστές της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης περιόριζαν πάντα ασφυκτικά τη 

ουσία καί τον σκοπό' της τοπικής αύτο δ LO ί κηση ς περιορίζοντας την σ'ενα 

διοικητικό ύποκατάστστο του Κράτους χωρίς ουσιαστικό' περιεχόμενο, χωρίς 

δυνατότητα αυτενεργού δράσης χωρίς ευχέρεια πρωτοβουλίας καί χωρίς ο ι 

κονομικά μέσα . 



"Η μονή αναλαμπή που γίνεται με το' σύνταγμα του 1927 οκου πράγμα

τα γ ι ά πρώτη φορά αντιμετωπίζεται ó θ εσμό* ς σε σωστές Β ά σ ε ι ε (με το' ά

ρθρο 107), σβύνει τελικά με την κατάργηση του καί χτυπιέται θανάσιμα 

στη περίοδο της Μεταξικης δικτατορίας. 

Ό θεσμός μ εταπολ εμικά με το' Σύνταγμα του 52 οπισθοχωρεί σημαντικά 

σε σχέση μέ το' Σύνταγυα του 27 καί κατά :'αραθρώνετα ι με την χουντική' 

επταετία. "Ετσι φθάνουμε στο' Σύνταγμα του 1975 δπου παρά τίς προσπάθει-

ες του ΠΑ.ΣΟ.Κ, καί των άλλων δημοκρατικών δυνάμεων καί των Κοινωνικών 

φορέων ò θεσμός παρά τίς φαινομενικές βελτιώσεις σέ σχέση μέ το' 52, πα

ραμένει, σέ πολΰ χαμηλο'τερα επίπεδα άκο'μα καί άπο το' 1927 καί όπωσδη'-

ίιοτε. μέ τίς ασαφείς διατάξεις τοΰ άρθρου 102 δίνει τη'ν δυνατότητα στη 

σημερινή Κυβέρνηση διερμηνεύοντας το δικό της πνεύμα πάνω στα θεσμικά 

πλαίσια παρερμηνεύοντας καί καταστρατ.ηγ.ο'ντας τίς οποίες συνταγματικές 

κατοχυρώσεις νά αποδυναμώσει σήμερα τη Τ.Α. άπο κάθε ουσιαστικό ρο'λο 

( Αποστέρηση άπο' κάθε οικονομικό' πο'ρο ¡, παντοδυναμία του Νομάρχη άπο 

κατάχρηση τοΰ απαράδεχτου άλλωστε μέτρου του έλέγχου
3
 σκοπιμότητας» απο

νέκρωση των δευτοροβάθμιων οργάνων, χρησιμοποίηση της κατεπιλογηνμεθο-

δου (μέ γνωστά κριτήρια) των οποίων έ π ιχορ ηγη'σεων , δυνατο'τητα ανάκλησης 

αιρετών οργάνων κ.λ.π). 'Η μεθοδολογία „,υτη της Κυβέρνησης είναι βέβαια 

αναμενόμενη δπως και άυαπο'τρεπτα μιά είναι ή απάντηση που θα έπρεπε νά 

δοθεί. Συσπείρωση καί κινητοποίηση του λαού γύρω άπο την τοπική αυτο

διοίκηση. 'Η κινητοποίηση αύτη δέν μπορεί νά γίνει παρά υστέρα άπο μιά 

συστηματική ενημέρωση καί κύρια καί μέ άξονα τα συγκεκριμένα τοπικά 

προ βλήματα. 

Είναι προφανές δτι μελετούμε καί αναζητούμε τη λύση των ειδικών 

προβλημάτων μέσα άπο τη θεώρηση καί το πολιτικό' πλαίσιο τών γενικών, 

πλησιάζουμε δμως το λαό* καί κερυδμε τίς γενικώτερες θέσεις μας σκύβοντας 

στα ειδικά προβλήματα του. 

Οι αντιφάσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας οξύνονται καθημερινά 

/ 
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ΐ,δυαίτερα μέσα στο'ν oi/k\*a\ió 3 στο δομημένο χώρο οπού ένίδ ή κυρίαρχη 

ΰδεολογόα εχευ έποβάλλει, μυά άτομυκη υκανοποίηση των αναγκών où. συλ-

λογ t κο πο ι,ημε'υ ε ς ανάγκες (παυδεία- υγεία, κατοικία
 9
 πολεοδομία., περο-

βάλλον
9
 συγκοινωνίες κουλτούρα χ . λ . π } είναι, αδύνατον νά άντ υμετωπι,σθοϋυ 

άτομυχά ένώ παράλληλα καταλήγουν ολοένα και λι,γο'τερο χερδοφο'ρα πεδία 

γ ucí το' χεφάλαυο ί,δι,αότερα δε στο'ν τομέα προστασίας περυβάλλουτος où 

συλλογικές ανάγκες εϊναυ αμέσα άνταγϋγ υστ υχές προ'ς το' χέρδος των όλυ-

γοπωλίων η των μονοπωλίων. 

"Ετσι, έχουμε αρκετές κ ι,νητο πο ι,ησε ο ς κατοίκων καί μάλυστα με 

άξονα την Τ.Α που χαρακτηρ όζο νται άπο' ελλευψη συντονυσμοϋ δράσης, 

καί ο ύσι,αστ ι,κης παρέμβασης των πολοτι,κωυ φορέων άλλα χαύ* έλλειψη 

διασύνδεσης μέ το' λα'ίχο κίνημα. 

"Ετσυ δ έν έχουμε παρά αύθο'ρμητες χ ινητο πο υη'σε L ς που εύκολα 

καταπνίγηκαν (ΒΟΛΟΣ - ΑΓΕΤ ) η άκο'μα το' χευρο'τερο κατέληξαν σέ αντι

θέσεις ανάμεσα σέ εργάτες καί κατοίκους η άκο'μα χ a ó ανάμεσα σέ δ η' -

μους όλο'χληρους (Χαβούζα Βοτανικού - Χαβούζα Ρέντη, σύνορα Δήμων 

Λιοσίων - Πετρούπολης χ.λ.π). 

Αντίθετα ο'ταν έ π ιχε ιρη-0 ηκ ε ή κάποια σύνδεση μέ το' λαϊκό' χίνημα 

είχαμε ορισμένα αποτελέσματα (π.χ θεσσαλονίκη - ΕΘΥΛ ) το'σο στη λογι

κή* του δομημένου χώρου δσο χαί στην αύξηση της πολιτικής συνείδησης 

τοΰ λαϊκού στοιχείου π.χ ("Ασπρα Σπίτι.α - Αλουμίνιο 'Ελλάς). Σέ 

εντελώς αντίθετη πλευρά βλέπουμε, λ ο'γ ω της έλλειψης ενημέρωσης του 

λαοΰ, τους Πυλίους υποκινούμενους άπο' το' κεφάλαιο νά αντιδρούν στίς 

κ ινητο πο ιήσεις των έπ ιστημον ικων συλλογών ενάντια στην καταστροφή 

του φυσικοΰ καί πολ ι, τ LOT ιχοϋ π ερ ι βάλλο ντο ς άπο* την (ίδρυση ναυπηγείων 

στο'ν χο'λπο του Ναυαρίνου. 

5. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κάτω άπο' τίς γ εν ι χ ο'τ ερ ε ς πολιτικέ^ τυνθηκες άλλα καί τίς ΐδιαί-

/.. 
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τερες γ ιά την Τ. Α ή υλοποίηση της πλατφόρμας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απο

τελεί γ uà το χώρο Τ. Α ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ. Είναι γνωστό' σ'όλους ya ε ή έμφαση 

που το' ΠΑ,ΣΟ.Κ δίνει στο ρο'λο της Τ.Α. 'Η υλοποίηση της Ααικης Κυ

ριαρχίας, ή αποκέντρωση ή αύτοδιαχείρηση περνοϋν μέσα από* το' θεσμό* 

της Τ.Α. Παραπέρα ή Τ...Α μπορεί και πρέπει να' είναι ó φορέαε κοινωνι

κοποίησης οχ ο μονό των κλασσικών εξυπηρετήσεων άλλα καί των κοινωνι

κών παροχών. 'Η Δήμο τ uno πο ίηση που ακόμα και με το' σημερυνο* συνταγμα

τικό πλαίσιο μπορεί να υλοποιηθεί είναι ενα πρώτο στάδιο κοινωνικοποί-

ησηε . 

Σάνενας από* τους πρώτους όμως στο'χουε που θα' προωθη'σει τη'ν έμ- ~>¡ 

πέδωση τ η ε δημοκρατίας και θ ά ανοίξει το' δρόμο για το Σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό' πρέπει νά αποτελέσει το' σπάσιμο του ασφυκτικού κλειοΰ 

γόρω από την Τ.Α. 

Μακριά άπό σεχταρισμοΰς η óποοτουνισμου ε και μέ συσπείρωση των 

δημοκρατικών δυνάμεων πρέπει νά τεθούν οι άμεσοι γενικοί
9
 βασικοί 

διεκδικητικοί στόχοι ποΰ είναι: 

α
· Πλήρης διοικητική αυτοτέλεια της Τ.Α. 

ß · Ουσιαστικές καί αποφασιστικές αρμοδιότητες 

γ, Οικονομική' αυτοτέλεια «-> 

δ. Σ υ μ μ έ τ ο χ η της Τ.Α στο ν ' Εθνικό Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό 

ε. Θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η κ α ί ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η % βν "-υτεροΡαθμίων οργάνων της Τ.Α . 

Παράλληλα καί γιά τους επί μέοους οργανισμούς τοπικής αύτοδιοίκη-

σηε πέρα άπό τους παραπάνω στόχους θά* πρέπει νά γίνει καταγραφή' και 

ιεράρχηση των ¿ξυμένων τόπι κ ίο ν πρα ίληι/.α των
 3
 ¿πο γραφή' των κοινωνικών 

δυνάμεων ποΰ μπορούν νά στηρίξουν τους διεκδικητικούς αγώνες επίλυσης 

τ ο υ ε 3 διαλεκτική σύνδεση υέ το λαϊκό κίνημα καί χ ά ρ α ξ η συγκεκριμένου 

προγράμματος δράσης καί ένημέοωσ η ς του λάου. 

6 . ΡΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΑ,ΣΟ , Κ.. μέλη του ΠΑ,ΣΟ.Κ καί λειτουργίες 

της Τ.Α. 
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Είναι προφανές O I L κυρίαρχο όργανο γιά την άντυμετιίιιση των ει

δικών τοπικών προβλημάτων κα ί τοΰ συγκεκριμένου πλαισίου δράσης γιά 

ενα συγκεκριμένο οργανισμό Τοπικής Αύτο δ ιο ίκηση ς αποτελεί ή ολομέλεια 

της αντίστοιχης τοπικής οργάνωσης στο βαθμό όμως που δρα και αποφα

σίζει ενημερωμένα και που ε ν ε ρ y ο π ο ι ε ϊ την αντίστοιχη όμα'δα δουλειάς 

Τ. προβλημάτων - Τ, Α ύτ ο 5 ι o ίκ ησ η ς Sά ν τ α μέσα σ τ ά γ ε ν υ κ ω τ ε ρ α πολιτικά 

πλαίσια του ΠΑ. ΣΟ. Κ (Π.Ν-.Ε., ΕΑΤΟΠ - Ε.Γ). 

Θεωρείται, άδιαυο'ητη f μη συμμέτοχη των εκλεγμένων δημοτικών εκ

προσωπών του ΠΑ.ΣΟ.Κ (Δήμαρχου, Δημοτικοί σύμβουλοι- κ.λ.π) μέσα στη' 

ζωη και τη δράση των Τ.Ο και' ιδιαίτερα στη' συγκεκριμένη ομάδα δουλειάς. 

Δέν νοείται ενημέρωση της Τ.Ο πάνω ατά προβλήματα της T.Α χωρίς τη. 

συμμέτοχη' των παραπάνω αλλά κ ά ι αντίστροφο δέν μπορούμε να άντιληφθοϋ-

με δημοτικούς άρχοντες μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που θεωρούν την T.Α σαν 

πρωτογενές κύτταρο έκφρασης λαϊκής κυριαρχίας., νά δρουν ξεκομένα άπο' 

τη' Λαϊκή βάση που έτσι καί σ<- λ λ υ ô5 g στο'ν ιδεολογικά μας χώρο εκφράζεται 

άπο' την Τ . 0 . 

Αύτο' του γιά άλλα κόμματα θά λεγόταν κομματική' πειθαρχία καί θα 

ίταν πλήρης εξάρτηση, γιά μδς είναι συν ε ιδητο πο ίηση της συλλογ ικο'τητας 

της δουλείας, συμμέτοχη' καί αλληλεξάρτηση συμφωνά μέ τη'ν άρχη' ότι τά 

συγκεκριμένα προβλήματα απογράφονται και μεθοδεύονται στην οργανωμένη 

βάση J λύνονται στον 0.Τ.Α πάνω σέ ενα πολιτικό' πλαίσιο πού χαράζεται 

μ έ τη συμμέτοχη' όλων κεντρικά στο Π Α , Σ 0 . Κ . 

Πρέπει παράλληλα νά διευκρινισθεί σε αντιδιαστολή μέ άλλους πολι

τικούς φορείς ότι γιά το' ΠΑ.ΓΟ.Κ 3 εν υπάρχουν "αξιώματα" αλλά συγκε

κριμένα λειτουργήματα. 0Í διάφορες θέσεις είτε προς τά εξω (Δήμαρχοι, 

Δημοτικοί σύμβουλοι) είτε μέσα στο Δημοτικό' Συμβούλιο (Πρόεδρος κ.λ.π 

η Δημαρχιακές επιτροπές) δέν είναι παρά λειτουργίες μέ ιδιαίτερο κύρος 

στο βαθμό' πού αύτο' προέρχεται άπο τη δράση και τη' δουλειά και φυσικά 

/ 
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αυξημένο όταν απηχεί τη' λ ά Ζ χ η* Β α σ η ο τ α ν ο η λ α δ η' π ρ ο έ ρ χ ε τ α υ άπο' συλλο

γική δούλευα'. Στην αντίθετη περίπΐωση το' άμεσο αποτέλεσμα είναι, ή 

φθορά στελεχών,, η ά νταγων ι,στ t χ ο rfvtâ :; η απουσία συυτροφ ί,κο'τητας και 

σε τελευταία ανάλυση ή φθορά του touou του Κι,νηματος. "Ετσι, θα πρέ

πει, νά γίνει, ανάλυση των λειτουργημάτων καί εγκαΐ/ρη απομυθοποίηση 

των δ LOυκητuκών θέσεων των δι,αφο'ρων οργάνων χαί πι,ο συγκεκριμένα σε 

σχέση με την αντίληψη γυά τη' λευτουργοα της"θέσης" καί τη' συλλογυκό-

τητα της δουλείας πάνω ϋέ ενα ουγχ εκ ρ Ε.μ ένο πρόγραμμα. 

7 . ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ' - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ . ΣΟ . Κ 

Παρά τ η'ν εγκαι,ρη προσπάθεια μας γ ta απογραφή' του συσχετοσμοϋ 

δυνάμεων στο χώρο της Τ.Λ ελάχιστες Π. Ν, Ε ανταποκρίθηκαν στη σχετυχη' 

εγκύκλιο μας. 'Η προσπάθεια αύτη θα πρέπει, το' ταχύτερο δυνατό' νά 

ολοκληρωθεί γιατί δέν είναι, δυνατό νά γίνονται αναλύσεις η εκτιμήσεις 

χωρίς σφαιρική γνώση. 

Θά μπορούσαμε ό'νως νά ποΰμε οτι κάτω άπο τίς όργαυωτικε'ς συνθή

κες πού έγιναν ou πρώτες μεταχουντικές δημοτικές εκλογές ó εσωτερικός 

συσχετισμός των δυνάμεων σε πολλές ¡ιερ ιπτώσε ι ς είναι πλασματικός. 

''Λν εξάοτητα άπο τά παραπάνω μια πρώτη εκτίμηση φέρνει το ΠΑ. ΣΟ.Κ 

"Λ 

με σημαντική δύναμη στην π ε ρ ι ο έ ρ ε ι, α καί με μικρο'τερη στο' κέντοο. Πι

στεύουμε άπο'λυτα οτι οέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά αγνοείται ή 

αύξηση της εκπροσώπησης μας. Δέν είναι, όμως ούτε το' μο'νο ούτε το' 

σημαντ ικώτερο επίπεδο της παρουσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ στη'ν Τ.Α. 'Η έμφαση 

xfi ε παρουσίας του Π Α.ΣΟ.Κ στο' χώρο της Τ. Α μπορεί καί πρέπει, νά δοθεί 

άπο' τη συμμέτοχη καί την παρουσία στην απογραφή* καί διεκδίκηση επίλυ

σης των τοπικών προβλημάτων καί βέβαια άπο' καθρριστικτί συμμέτοχη' μας 

στά όργανα διοίκησης των Δήμων καί Κοινοτήτων οπού μεθοδεύεται το 

προ'γράμμα δράσης. "Ετσι,;, καί μο'νο σ'αύτή* τη' βάση, διεκδικούμε τη' 

συμμέτοχη μας στά όργανα διοίκησης καί δέν δεχόμαστε υποβάθμιση 
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V της εκπροσώπησης. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΗΑΙΡΕΣΙΕΣ 

α. Με το σκειιτικο' της ανάγκης συμμέτοχης δλων των ζωντανών Δημοκρα-

τυκων πολυτυκων δυνάμεων προσπαθούμε στα πλαυσοο.· της Δημοκρατυκης 

'Ενο'τητας την οΰσυαστο κn λειτουργία της
 Α
ημοκρατυκης Συνεργασίας με' 

την δοεΰρυνση π ρ ο'ς την πλευρά των δημοκρατυκδν δυνάμεω.υ, πού ση'μερα 

γυά διάφορους λο'γους δεν βρίσκονται «το χώρο της πλειοψηφίας του 

Δήμου. Παράλληλα καί αντίστροφα δ ιεκδ ικοΏ-με τη συμμέτοχη μας οπού 

στην πλειοψηφέα Βρίσκονται άλλες δυνάμεις άπο το' χώρο της δημοκρατι

κής ένο'τητας, Τά παραπάνω δεν σημαίνουν διάλυση συμφωνυων που έχουν 

γένευ στα πλαίσια της Δήμο κ ρατ tv.?, ς Συνεργασίας οϋτε άλλούωση του προ-

γράμματος που έτυχε της Λαιχης ε τ, ιοο ν. ιμασ υα ς . Π ρο σπαθουμ ε
 9
 όμως στα 

π λ α ί σ u α της Τ.Ο της ÍI.N.E Η α ί κεντρικά' στο' Κ t νήμα, με το' Δημοκρατικό' 

δυάλογο με' τους άλλους πολύτοκους φορείς την επίτευξη μ tôt ς ¿σο τον η ς 

εκπροσώπησης και ενός κουνά ά π ο δε ν. το Π πλαύιυου δράσης γ ι ά το' χρονικό' 

διάστημα που απομένει. 

$-. Το' πλαίσιο δράση ς χα ρ άσσε ταυ με' Βάση το' πολύτοκο" πλαίσιο που ανα

πτύχθηκε παραπάνω καί την ¿δ ια ιτερο'τητ.α των τοπίκδν προβλημάτων και 

το' συσχετισμό* των κοινωνικών δυνάμεων. ΕΓναι αύτονο'ητο ότι μέσα στο' 

πλαίσιο δράσης εντάσσε τ au κάρυα i έ * δ ημ ο η ρ α τ υ σμ ο, ς του ίδιου τ ο ö οργα

νισμού Τ.Α αλλά καυ ή συμμέτοχη' (κάτι που έχει καί με'χρυ ση'μερα σε 

μεγάλο βαθμό συντελεσθεί) στις ευθύτερες κ υνη το π ο υ η. σε ι ς του λάου γ uà 

την προάσπυση των δημοκρατικών οεσμδν καυ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. 

γ. Τά έπύπεδα λήψης των αποφάσεων το'σο γυά τίς έπυλογές προσώπων ο σο 

καυ τύς έπυλογές θέσεων γυά το' πλαίσιο δράσης καθορίζονται άπο' την 

ίδια τη' λειτουργία του Κινήματος, στο' 0αθμβ που το' κάθε επίπεδο λήψης 

απόφασης κρίνει δτυ εχευ την απαιτούμενη ενημέρωση. 
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Καθορυστυκης a miao Ca ς θα π ρ έ π ε> να ε ζ υ α υ η ε υ σ η'γ η σ η της ¿μαδάς 

δουλευδς Τ. Π/Τ. Α της Τ.Ο οπού συμμετέχουν παί où Δημοτοκού εκπροσώ

που" μας (Δήμαρχου. Δημοτικού". Σύμβουλου κ. λ i 15 ατο βαθμό' μάλυστα που 

ή εϋσηγηση πέρνεταο ομο'φωυα ύπο'τε naÇ τον ίζ et al 6 'βαθμός όμογενοπού-

ησης χ au συν ε υδητο'τ η τα ς της ομάδας. 'Η ευθύνη της επικύρωσης της 

εΰσηγησης ανήκει, φυσυκά στην ολομέλεια και* η διαδικασία στην Σ.Ε. 

της Τ.Ο. 

Είναι φανερό' ό'τι où Π. Ν. Ε μ; το'ν υπεύθυνο Τοπικών Προβλημάτων 

παρακολουθούν στενά το' θέμα» και' λο'γω της ανάγκης εναλλακτικών λύσεων 

άπο' την πιθανή άναγκα οόΐ'ητα αντιμετώπισης- του θε'ματος γενικώτερα στο'υ 

τομέα της άρμο δ ι ο'τ η τα ς των Π.ΝΥΕ, 

'Η ύπαρξη περισσοτέρων Ί„0 γύρω άπο' ενα δήμο διαφοροποιεί το' 

παραπάνω σκεπτικό" οχ ι, όμως ίου πυρήνα τους. 

Διατοπικο' όργανο άπο' εκλεγμένους υπευθύνους τ ο π ι κ ω ν > π ρ ο 3 λ η μ ά τ ω υ 

καί* της Δημοτικής ομάδα: με τον ύ~εύθυνυ Τ.Ε/Τ.Α της Π.Ν.Ε αποτελεί" 

το εισηγητικό' όργανο' προ'ς την Π. Ν. Ε που σ,έ περίπτωση διαφορετικής 

άποψης απευθύνεται, στην ΕΛΤΟΠ. 

Σε καμμιά περίπτωση Ä έ ν άπο ξ ενώνονται οι ολομέλειες τών Τ.Ο άπο 

το' δ ι,καιί ω μα και την υποχρέωση αλλωστε
5
 ενημέρωση ς

 9
 κριτικής Mai συμ

μέτοχης σ τ ί ς όποιες επιλογές. 

δ. Τά κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αυτονόητο ό'τι δέν είναι άλλα 

άπο' τη'υ κομματική' δραστηριότητα τη δυνατότητα συλλογικής δουλειας
3 

τη σωστή προ'ς τά εξω πολιτική" δράοη κ a ó τη δυνατότητα ανταπόκρισης 

προς τη λειτουργικότητα της συγκεκριμένης θέσης. 

ε. Ανεξάρτητα άπο' το πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι- τις δημαιρε-

σίες,,καί τις ευθύνες όλων μας γι
,
αύτό

3
 ε'ναι απαραίτητη ή ζύμωση γύρω 

από* το θέμα ο προ βληματ ισμο'ς και' η συντομότερη δυνατή ενημέρωση της 

Ε AT Ο Π γύρω άπο' τά θέματα; 

. / . . 
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ot. Αποτελέσματα - Επιπτώσεις 

β. Απογραφή συσχετισμού δυνάμεων 

γ. Καταγραφή Τοπικών Προβλημάτων - απογραφή κοινωνικών δυνάμεων 

(συμφωνά καθ* με τά συνημμένα υποδείγματα - παραδείγματα και με 

μιά σύντομη περιγραφή'). 

'Η παραπάνω εγκύκλιος με φροντίδα τώυ Π.Ν.Ε πρέπει να μοιραστεί 

σ ' δλες τις Τ.Ο. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμοΰς 

Για τ η'ν επιτροπή 

Ό Γραμματέας 

¿ /<&"•* 

Γιώργος Γενηματας 


