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Αν η εξαθλ ιωτ ι κÞ σιJσσüρευσιι
Γων προλετÜριων στα αστικÜ-βιομη-
χαν ι κÜ κÝντρα Þταν αναγκα ßα συν-
δÞ«η yLa τη φτηνοτερη λειτουργßα
των εργοστασ ßων των κεφαλα τοκρα-
τþν -αφεντ ι κþν κα τ την αýξηση των

κερδþν τουζ,οÞμερα,η επÝκταστ] KaL

η Lσχυροτο ßησº τηò κυρ ιαρχ ýαò

τουò περνÜε ι- μÝσα απ'το δ ιαχωρ τσ-

μü ßrυ προλετÜρ Lων , ßÞ δ ιÜσπασÞ
τουò σε ß'δι.«φορεττκÜ"κομμÜτια(σý-

νολα ) και κατηγορ ßεò.
ΑυτÞ η ανÜγκη επÝκτασηò Ýφε-

ρε σ'επαφÞ KL επLκοLνωνßα τουò ε-

ργÜτεò που βιþνονταò τLò ßδι-εò
συνθÞκεò κα L προβλÞματα, δημ Loup-

γοýσαν κο Lνüτητεò απüι|εων κα τ πρ-
ακτικþν γ τα την επßλυση των προβ-
λημÜτων τουò. Αυτü οδÞγησε το . κε-
φÜλαιο στο να βρεß νÝουò τρüπουò
κα L μÝσα þστε να δ ιασπÜσε ι την ε-
νþτητα KaL κοLνüτητα αυτÞ,μÝσα α-
πü το δ ιαχωρ ισμü των ρüλων ( εργÜ-
τηò-υπÜλληλοò, φο LτητÞò-προλετÜρ L-
οζ,δημüσLοò εργÜτηò-Lδιωτικüò ερ-

γÜτηò κλπ.)καL τη '.!ευδÞ εLκüνα
του δ ιαχωρ ισμοý των συμφερþντων ,

που καλλ ι Ý ργησε - κατÜσταση που α-
ποδÝχονταL KaL oL γραφεLοκρÜτεò
συνδικαλιστÝò( ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κλπ, ),Α-
υτüò ο δ ιαχωρ ισμüò που Üλλοτε ε*

πLβÜλλεταL μ,ε τρομοκρατßα(πχ. Χοý-
ντα:απαγορεýονταL oL συγκεντρþσ-
ε Lò Üνω των δýο ατüμων ) κα ι με ιδ-
,ολογ ικÞ τρομοκρατ ßα ( δηλ. καλυμμÝ-
νη)που ασκεßται- στLò μÝρεò μαò,Ý-

χεL επεκταθεß σ'üλα τα επßπεδα

τηò κοLνωνLκÞò ζωÞò,

CΧξJ-ΕΟνομηδρòΧση
τρ ýμηνο δελτ ýο τιληροφüρησπ§
τηò Αναρχ ιχÞò ΟμÜδαò
αρÜτιε τσþναò -Κε ρατσ L ν ý ου
χατ του Αναρχοχομμουν τστ ιχοý
ΠυρÞνα Ανω Διοσßων

"Ιò 
)Ιò :Ιò ?Ιò ;Ιò

ΦΙΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Το δελτýο αυτü αττοτελεß αντL-
ιιε(μΕνο ε'}ελοντ L}ßÞò ττροσττÜ-
Sε ιαò .

κο ι γß αγτ ý λη,ýη üσων ττροσφÝ -
ρουν γ La το δελτ ýο, ε ßναι η
δ ι εýρυνση τηò αντ τ εξουσ Lαστ L -
χÞò αναρχ ιχÞò ηληροφüρησπS
χα τ τταραλληλα μ LÜò Üλληò ]τα-
ρÝμβασηò στα τοττιχÜ ζητÞματα,
Ελττýδα ßοò η διαρχÞ αντιτταρÜ-
Sεση χ,aL -Üρνηση των αξ ιþν
τοýτηò τηò αρρωστημÝνηò χο τ -
νων ßαò των ταξ ιχþν δ ιαμελ ι -
σμþν , τÞò εμπορευματοπο ý ησηò ,

χα L των οτταδþν .

?Ιò

το σττÝ ρμα
].ßLνεýται

μ τ αò ÜττοιΙ.ιηò
αÝναο στον χüλττο

τÞò Φαντασßαò σαò
}iaL χÜηουrχÜττοτΕ,

Ýναò τυχαýοò οργασμüò
Sa το γοντμο]τοιÞσθL.

}_εòj(ροροò 
" ια Lci. δ υc1χωρ Lσμ_ιε;ιττ.ι ττο}_η

Απ'αυτü το πα τχν ßδι δεν μπορ*
οýσε φυσικÜ να μεßνεL Ýξω η επLσ-
τÞμη τηò πολεοδομßοζ, Üχαρεò κατα-
θλιπτLκÝò KcIL ß-]ο\'üτονεò τσLμεντου
πüλ,ε Lò που πρÝπε L να δ ια L ρουντα L

πÜντα σε υποσýνολα με εξειδικει_ιβ-
Ý,υεò λειτουργýεò.

Ο ι τεχι7οκρÜτεò σι.,ιγκο Lγωγ Lολü_
yo L του γΠΕΧΩΔΕ μÝσα στα πλα ýσ ι α
τι"ιò στρατηγ ι κßlò του δ ιαχωρ ισμοý
αποφÜσ Lσav να γ ßνε ι ο δρüμοò τηζ
25 ΜÜρτξ , λεωφüροò ταχε ßαò κυκλο-
φορ ßαò βαρÝων οχημÜτων, παρÜ την
ασφυκτ ι κÞ κατÜσταση που επ ι κρατε ý

στην Δραπετσþνα κα L στην ευρýτερι1
περ LοχÞ του λ ιμαν ιοý απü πλευρÜò
οLκLστLκιßò αλλÜ KaL διακýνησηò ε-
μπορευμÜτων , δπιβατþν κα L συσσþ-
ρευσηò εργοστασßω". ΑυτÞ η λεωφü-
ροò ξε κ ινþνταò απü το Κερατσ ßν υ

κα L καταλÞγε L στη Δραπ /να σε μ La
εγκÜρσ ια κατευθυνση , δ ιασπÜ στη
μÝση τον ιστü των δýο πüλεων , δ ια-
χωρ ýζοντÜζ τεò σε πüλη πρ τν κα L

μετÜ το δρüμο.
ΑυτÞ η επιλογιι ýυ,"ßüιιια. αμεοα

α ) με τη,: ανÜγκη επÝκταοηò τηò
βιομηχανLκηò ζþνηò γυρω απ'τα Λι-

πÜσματα β) με την ανÜγκη διακßνη-
ση ò λüγω επÝ κταση ζ τη ò ζþν η ò των

εμπορευματοκιβωτßων ( κοντÝ ινερò ) ,

ΑυτÝò oL ανÜγκεò εßναL ανÜγκεò
επÝ κτασηò του κεφαλα ßου σε ν Ýουò
τομε ßò δραστηρ Lüτηταò κα L κÝρδουò
που Ýρχοντα L να ταυτ τστοýν σκüπ ι-
μα κα L Ýντε χνα -με την πολ ιτ ι κÞ

πο ßεò χρε LÜζοντα L Ýνα χþρο μεταφü-
ρτωσηò ατιü κα τ προò το εξωτερ ικü )

ι-ιε το χαμηλüτερο φυσικÜ κüστοò-μτα
KaL το κρÜτοò ÝρχεταL να χρηματοδ-
οιÞσε L το Ýργο.

ΤþρO,πüσο σχÝση μπορεß να Ýχουν
αυτÝò ο L εταιρ ßεò KaL πüσο μποροýν
να κατανοοýν τLò ανÜγκεò μαò σε ε-
λευθερουC χþρουò KaL πρÜσLνο,σε ε-
πLκοLνωνßα KaL δημüσια υγεýα, εßναι
Ýνα ζÞτημα που δεν τουò απασχολε ß
καθüλου αφοý στüχοò τουò εßναι το
κÝρδοò KaL η κυριαρχýα τουò απÝνα-
ντß μαò.Ποσþò τουò ενδLαφÝρουν KaL
τα προβλÞματα που θα δημLουργÞσουν
oL χτλιÜδεò των αυτοκLνÞτων που θα
περνοýν απ'το κÝντρο τηò πüληò μαò
( κα ι ιδ ια ßτερα βαρα ýων οχημÜτων ) με
την αýξηση τηò μολυνσηò που συνε-
πÜγετα L αυτü , την αýξηση των θορýβ-
ων κα L των ατυχημÜτων ( δρüμοò ταχ-
ε ßαò κυκλοφορε ßαò ) , τπν απομüνωση
των δýο κομματ ιþν τηò πüληò (γ ι-ατ ß
πο ιüò θα τολμÜε L να δ ιασχ ßζε ι- κατÜ
πλÜτοò αυτüν τον τερÜστιο δρüμο;).

---Εμεýò λÝμε : οýτε 25η Μαρτßου,οý-
τε παραλιακÞ λεωφüροò.

---Η μüνη λεωφüροò που θα συνενþν-
εL τουò προλετÜρLουò, εßναι η

λεωφüροò τηò ΕξÝγερσηò.

*--Γι-α να πÜψουν oL ζωÝò μαò να
στο ιβÜζονται κα L \,ιο μεταφÝροντ-
α L σαν τα ε μπο ρ ε ýματα μ Ýσα στα
κοντÝ ιν ερò .

Η πολιτικÞ των κομμÜτων σε το-
πικü επßπεδο δεν διαφÝρε L μεταξý
τουò παρÜ σε τοýτο : ο L τοπ ι κο ß πα-
ρÜγοντε ò τη ò δεξ ιÜò κα L του ΠΑΣΟΚ

επLμÝνòυν στην κατ,ασκευÞ τηò ?5
ΜÜρτπ,τρομοκρατþνταò τον κüσμο yLa
την αýξηση των ατυχημÜτων κα L τηò
ü χ λυση ò γ εν ι κüτε ρα που προ καλοýν
ο L χ L λ ιÜδεò νταλ ýκεò που περνοýν
απü την Κανελλοποýλου που μÝρα με
τη μÝρα χε Lροτερεýε ι , αποκρýβογταò
φυσ ι κÜ την α ιτ ýα που χ ε L ροτε ρει)ε L ,

θÝλονταò να πε ýσουν προò τη " λýση "

τηò 25 ΜÜρτη.ΟL τοπικοß παρÜγοντεò
του ΚΚΕ προωθοýν μ La πLo ορθολογ L-
κÞ "λýση"'την δημLoupVß.α παραλια-
κοý δρüμου χωρ ßò να θ ßγουν κα τ αμ-
φ Lσβητοýν το σκοπü που εξυπηρετε ß
δηλ.το συμφÝρον των πολυεθνικþν ε-
ταLριþν διακßνησηò εμπορευμÜτων(ü-
πωò τηò ΕβραßκÞò ΖΙΜ,τÞζ αμερικÜ-
ν Lκηò SEALAND,τηò SCANDINAVIAN ΝΕ-
AR ΕΑSΤ,τηò SCANDEUCH κ.α.) οτ ο-
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Η λÝξη αναρχßα προÝρχε"
τατ απü την αρχαßα ελληνι-
«η -üρχÞ- κατ το στερητLκü

μüριο -α-:α-αρχÞ, που. ση-
υαßνει κÜτι σαν απOυοτα ε-

ßουσßαò και κρÜτουò,lνºε την

επικρÜτηση üμωò στουò αL-

þνεò τηò αντßληψηò, οτL .ο
Üνθοωποò δεν μπορεß χωρτζ
ου.Ü («ρα.οò-εξουσßα)η λÝ-

ξη αναρχßα ταυτιζüταν κ9,
ταυτßζεταυ με ουνþνυμα, ο-
πωò αταξßα,χÜοò,αποο"ορνα-
νωση.ασυδοσßα κλπ.

ηüþτοò ο Προυντüν(Ι809-
r865) επεξεργÜστηκε οτºν
θεωοßα του τον üρο αναρχι-
σμüß ν.α να καταδεßξει üτι
το χÜοò KaL την ασυOοσια,
την φÝρνει το κρÜτοò κατ η

τÜξη που το οργανþνεL KaL

το εκπροσωπεt.
"ΚυβÝρνηοη απü Üνθρωπο σε

ανeρωπο'σημαßνει δουλεßα",
"Με κυβερνοýν σημαινεL με
επιτηροýν , με εποπτευουν , με
γαΒιεbßζουν, με κατευθýνουν
με' νομοθετοýν,με ρυθμßζουν
με περLχαρακþνουν,μου κα-

νουν καßηχηση, με κοστολο--

γουν,με μετροýν, με απOτL-

μοýν,με διοικοýν, ι,)ντα,πOυ

δεν Ýχουν οýτε το 0τκαLωμα
ουτε τη γνþση, οýτε την α-

ρετÞ γι'αυτü" .

Κüνονταò ο Προυντον μια
πρüβλεψη VLa την διüγκωση
του κρÜτουò,βλÝπει την ι"α-
στι,γα του 20ου αιþνα : την

γραφειοκρατßα κατ την υπα-
λληλοκρατßα.
"Η 

'υπαλληλοκρατ ßα , ανθε ß ,

yLa την απορρüφηση τηò κ9-
θε τοπικÞò KaL ατομτκηò

ζωÞò,απü τον διοικητικü μη

ßανßσμü του κρÜτουò,Oλοò ο

ßüι οò ζητÜ τη στÝγασÞ του
κÜτω απü την σκÝπη τηò ε*

ξουσßαò.ΖητÜ να_ ζÞοει οε

βÜροò του δlυοσLου KaL τηò
ΚοtνωνLκηò ζωηò. Δεν LΠαρ-

χετ τßποτα,απολýτωò τßποτα
μÝσα στο κρÜτοò απü τη κο-
ρυφÞ ωò τη βÜση του που να
μην αποτελεß κατÜχρηση,που
πρÝπει να εξαλειφθεß,üργα-
νο κυριαρχßαò, που πρÝπει
να καταστραφεß. . . ".

0 Προυντüν αντιτÜσσει
στην κατÜργηση του κρÜτουò
κατ τηò αστικÞò τÜξηò μLα
κοινωνßα χωρßò τÜζειò, με
κοινÞ ιδιοκτησßα στην γÞ
κατ στα μÝσα παραγωγÞò(ερ-
γοστÜσ La , μηχαν Ýò , εργαλε ß α )

οργανωμÝνη και διοικοýμενη
απü τουò παραγωγοýò σε ο-
μοσπονδιακÞ βÜση.

0 ΜιχαÞλ Μπακοýν ιν ( 1Β14
-1877), μαθητÞò του Πρου-

ντüν,υιοθÝτησε την ανι-τιι-
ψÞ τüυ yLa μLα αταξικÞ κοι
ßωνια σßηριγμÝνη σε ελεý-
θεοουò παρανωγικοýò συνε-
τα'ιριüμοýò. ΑλλÜ üμωò δια-
χωρßζει τη θÝση του yLa τη

ßjαθμιαßα κατÜργηση τOυ κρα

ßουξ,«υ.rταοωνταò την εξÝ-
γrρüÞ κο'. επαναστατικÞ με-
ταλλαγÞ τηò κοτνωνιαò, σε

«οινωýßα κολεκτιβßστικη,
λßü«ýρÞοr, üτι ο μüνοò τρü

ποò yLa την εργòετικÞ ιετ-
ο«δεßηοη, εßναι ο δρüυοò
ßηò πρακτικÞò. Βεβαιþνει,
Þτι, εο'üσον δεν γLνεται ε-

Ο cχνò(ρχLσμüò

Σýν*Γο}-ιη Lσ-cορLι<Þ

μÝχρ L σÞμερòχ

ττòßροτJσ ßòχιση

Στα οδοφρÜγματα
Ηταν αυτüò που οργÜνωσε τLò
πρþτεò καθαρÜ εργατ ι. κÝò ε-
νþσεLò,αντLτÜσσονταò Ýνα ε-
παναστατ ι κü συνδ ι" καλ ισμü ε -
νÜντ ια στουò συμβ ι.βασμοýò
που επLκρατοýσαν τüτε στο
εργατ ικü κß,",η,rια .

0 Κροπüτκ Lv , Ýγραφε οτιι
ß880 στην εφημερßδα του: "Ιß
διαρκÞò επανÜσταση με το λü

γο,βθ το γρÜμββο,ι.ιε το σττ,
λÝτο,με το ντουφÝκι" KaL τον
δυναμýτη üτυ δεν ανÞκε
στην αστικÞ νομτμüτητα,ανÞ"
KεL σε μαò". Ετσι, δßνεL ¸ι,

Ýναυσμα τηò Ýμπρακτηò προ-
παγÜνδαò γ La μ La ν Ýα þθησ,ι
στο προλεταριακü κßνημα.

ΚατÜ την Üποι.!η του Ρο,,

μπÝρ Λουζüν , η Ýμπρακτη προ-
παγÜνδα στÜθηκε "το κουδοý,
νLσμα που Ýβγαλε το γαλλικο
προλεταρ ιÜτο απü την κατÜ-
σταση τηò εξουθÝνωσηò, üπου
το εßχαν βυθßσει oL σφαγÝι,
τηò κομμοýναò. . ." . Ετσι" 0ι
αναρχOσυνδικαλιστÝò, βοÞθη-
σαν στη δημιουργßα τηò πρþ-
τηò γαλλικÞò συνομοσπονδßαò
των εργαζομÝνων (G.G.T. ).

Στα 1907,στο διεθνÝò συ-
ν Ýδρ ι ο των αναρχ ι κþν φηφ ý -

ζετα L μ La δ ιακýρηξη αρχþν ,

üσο 'αφορÜ τον συνδ ι. καλ ισμü .

"Το διεθνÝò αναρχικü συνÝ-
δριο θεωρεß τα συνδι"κÜτα
ταυτüχρονα σαν οργαν ισμοýò
μÜχηò στην ταξικÞ πÜλη, βΕ
σκοπü τη βελτßωση των συν-
θηκþν εργασßαò KaL σαν πα-
ραγωγικÝò ενþσειò θα εξυπη-
ρÝτÞσουν στη μετατροπÞ τηò
καπLταλυστι.κÞò κοινωνßαò σε
αναρΧοΚομμουνLστLκÞ ΚοLνω-
νßα...".

Πρßν απü την περßοδο του
Α'παγκüσμιου πολÝμου ο ανα-

ρχοσυνδικαλισμüò ανττστεκü-
μενοò στην συμβιβαστικÞ πο-
λ ι-τ ι κÞ των σοσ Lαλδημο κρατþν
διευρýνεL τLò αντLεξουσια-
στικÝò ιδÝεò σττò εργατι-κÝò
μÜζεò σφυριλατþνταò Ýνα γνÞ
σLo εργατικü κßνημα σττò
χþρεò τηò ΛατινικÞò Αμερι--
«Rò ßαι στην Ευρþπη.Το 1910

ιοÞ,ßεταL η CNT ( ομοσπονδßα
εργατþν Ισπαν ßαò ) απü Ισπα-
νοýò αναρχοσυνδικαλιστÝò,

0ι αντLεξουσLαστικÝò L-
δÝεò στη Ρωσ ι-κη επανÜσταση
Ýπαßξαν Ýνα σημαντικü ρüλο
στο βαθμü που η εξÝγερση
του ρþσυκου λαοý Þταν μτα
γνÞσι.α λαßκÞ επανÜσταση με
þθηση απü τα κÜτω προò τα

ξÝγερση,ο δρüμοò εßναι Ý-
ναò: "Η συναδελφικÞ πÜλη
των εργατþν ενÜντια στα α-
οεντικÜ,για να φτÜσουμε σε

μαι κοινωνßα με δßκαια κα-
τανομÞ του πλοýτου,τηò ερ-
γασßαò,τηò σχüληò, τηò 9κ-
παßδευσηò, μιαò κοLνωνταò
με κοινÞ ßδιοκτησßα απü τη
bÜση πρüò τα πÜνω με την
οδü των ελεýθερων συνεταL-
ρισμþν και üχι- απü τα πÜνω

πρüß τα κÜτω με την οδü
κÜποιαò εξουσßαò,üποια και
αν ε ivaL" .

Η πορεßα, τηò αναρßικÞò-
αντιεξουσιαστικÞò σξÝφηò,
συνεχßστηκε στLò αρχεò τOυ

αιþνα μαò με τον Ρþσο Κρü-
πüτκιν KaL τον Ιταλü ΙÞαλα-
τÝστα.

0 Κροπüτκιν χρησLμOποL-
þνταò τον üρο "αντιεξουσι-
αστιßüò κομμουν ισμüò" εν-
νοþνταß üτι η εργατικÞ τÜ-
ξη δεν Ýχει ανÜγκη απü ε-
παγγεΙμαßßεò επαναστÜτεò
και ηγÞτορεò γτα να τη κα-
τευθýνουν,εναντιþνεται σε
κÜθε μορφÞ καθοδÞγησηò του
προλεταριÜτου απü κüμματα
και ηνÝτεò που θÝλουν να
διατηüÞσουν το κρÜτοò αλλÜ
και τη διαχεßρηση τηò κρα-
τικÞò οργÜνωσηò κατ δ,9γ;
θυνσηò τηò κοLνωνLαò απ0

ανþτερα κομματικÜ διευθυ-
ντικÜ στελÝχη που καμμιÜ
σχÝση και επαφÞ δεν Ýχουν

με τη βÜση του λαοý.

Ο αναρχLσιτοòσττΙν
επαναστατ Lχη βÜστ:ι

Απü τον περασμÝνο αιþνα,
οι αντιεξουσιαστικÝò ιδÝεò
Ýπαιξαν Ýνα üχι KaL ευκατα-
φρüνητο ρüλο στιò επαναστα-
τικÝò διαδικασßεò. Η κOμ-
υουýα σαν εξÝγερση του λα-
bΟ,Þρg, σε ρÞξη με τον τüτε
κρÜτικü συγκεντρωτLσμü. Δεν
υπüοεσε üμωò να αντιπαραβÜ-
λει'υrÜ ξεκÜθαρη Üποψη ενÜ-
ντια στο αστικü κρÜτοò απü
τη υιÜ και το κοινü μÝτωπο
Μπλλκινστþν και Ιακωβßνων,
απü την Üλλη,ΑλλÜ και ο α-
ναρχισμüò εκεßνη την περßο-
δο Þταν μιÜ "απειροελÜχιστη
μειοψηφßα" κατÜ την Üποψη
του Μπακοýνιν,γτα να μÞορει
να προβÜλλει μια αντιεξου-
σιαστικÞ δυναμικÞ.

Η κομμοýνα πÜντωò, παρÜ
την Þττα τηò,εδειξε τρüπουò
επÝμβασηò των μαζþν ενÜντια
στο αστικü καθεστþò και πα-
ρÜλληλα χρησßμευσε σαν ε-
μπειρßα γιÜ τρüπουò στρατη-
γικÞò οργÜνωσηò του προλε-

. ταριÜτου. Ο Μαρξ, ο Εγκελò
και ο Μπακοýνιν συμμετÝχο-
νταò στην εμπειρßα τηò κομ-
μοýναò,Üντλησαν συμπερÜσμα-
τα που τουò οδÞγησαν στην
δημιουργßα τηò πρþτηò διεθ-
νοýò.

0 αναρχισμüò, συμμετÝχο-
υτοò ,υrρßÜ στην πρþτη διε-
θνfi-υε κýριο εκπρüσωπο τον

Μπακοýνιν, Ýδωσε þθηση 9το
,εονατικü κßνηυα τηò εποχηò,

Πανω.
Αφετηρßα τηò επανÜστασηò

του ß917 στÜθηκε η επανÜ-
σταση του 1905,οτÞ διÜρκεLα
τηò οπο ßαò δημ ιουργÞθηκε
μLα απü τLò μεγαλýτερεò ε-
μπεLρßεò του εργατLκοý KL-
νÞματοò. Η δημυουργßα των
σοβιÝτ (λαßκÜ συμβοýλια των
εργατþν-αγροτþν) ÝγLναν στη
διÜρκεLα μLαò γενLκÞò απερ-
γßαò στην Πετροýπολη.

Ο Βολßν, μÝλοò μLαò μτ-
κρÞò ομÜδαò αναρχικþν εýχε
την ιδÝα τηò οργÜνωσηò του
πρþτου σοβ ιÝτ. Η εμπε ιρ ýα

του πρþτου σοβι,Ýτ εßχε χα-
ραχτεß στην συνεßδηση των

εργατþν KaL üταν ξÝσπασε η

επανÜσταση του 't7 o L επα-
ναστÜτεò ηγÝτεò δεν ε ßχαν
τßποτα να προτεßνουν.Oι ερ-

γÜτεò αυθüρμητα καταλÜμβα-
ναν τα εργοοτÜσtα.Τα σοβιÝτ
ξεπ,lδυýσυν αιιü μüνα tουò, ý

ßοrοò ο ΛÝνιν ομολογοýσε ü-
τt oL εργατLΚÝò kaL αγ,ροτL-
κÝò μÜζεò Þταν "εκατü ψορÝò
αρLστερüτερα"απü τουò μπολ-
σεβßκουò. Ηταν τüση η επLρ-

ροÞ των σοβιÝτ στLò μÜζεò,
þστε η εξÝγερση του Οκτþβρη
δεν μποροýσε παρÜ να εκρα-

γεß στο üνομα KaL την εκ-
κλησÞ τουò. "0λη η εξουσßα
στα σοβυÝτ" Þταν το κυρßαρ-
χο αßτημα των μαζþν.

Η δρÜση των αναρχLκþν τη

περ ßοδq αυτÞ Þταν αποφασL-
στLκÞ KaL στο βαθμü που κα-
τÜφεραν να επηρεÜσουν τLò
εργατ τ κÝò μÜζεò . Κα ι- αυτü

φÜýηκε. Αρχισαν την Üμεση
κατÜληιΙη των εργοστασßων ,

των τσLφλLΚLþν,των KaτoLkL-
þν, ακüμη kaL στην κατÜργη-
ση αυτοý του κρÜτουò που οι
μπολσεβßκοL πρüτευναν. Ετσι
εξανÜγκασαν kaL τον ΛÝν ι-ν

ν; γρÜφετ την μπροσοýρα
"ΚρÜτοò καL [πανÜσταση" γLa
να δικαιολογηθεß.

Σε κÜθε σημαντLκÞ πüλη,
υπÞρχε κατ Ýναò πυρ,ßναò α-
ναρχLκþν που εξÝδι-δε εφημε-

ρ ßδ;ζ , πβο κυρÞξε ι ò ? 
περ ιοδ ι κÜ

βιβλßα.Στην Πετροýπολη εκ-
b ýδοντα ι δ_ýο εβδομαδ ια ß ε ò
εφημερßδεò kaL στην Μüσχα

μLα εφημερßδα με 25000 φýλ-
λα ημ§ρησßωò.

ΑλλÜ η πρþτη αντLεξουσι--
αστLκÞ ολοκληρωμÝνη εμπεL-

' ρßα Ýγινε στην 0υκρανßα.Την
οργÜνþσε ο αναρχLκüò Μαχνü

με τη βοÞθε ια των εξεγερμÝ-
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_ Τα κτÞματα των μεγαλο-
γαιοκτημüνων καταλÞφθηκαν
και καλλιεργÞθηκαν συλλο-
γικÜ απü τουò αγρüτεò oL
οποßοι οργανþθηκαν σε koL-
νüτητεò KaL σε ελεýθερα
σοβιÝτ εργασßαò. Οι αρχÝò
τηò αδελφοσýνηò KaL τηò L-
σüτηταò τηρÞθηκαν πLστÜ.Ο-
λοι, Üντρεò, γυναßκεò KaL
παιδια εργÜζονταν στο μÝ-
τρο των δυνÜμεþν τουò. ΚÜ-
θε σοβιÝτ δεν Þταν παρÜ ο
εκτελεστÞò των θελÞσεων
των αγροτþν τηò κοινüτηταò
πüυ το εßχε εκλÝξει.Oι πα-
ραγωγικÝò μονÜδεò εßχαν ο-
μοσπονδιοποιηθεß σε περιο-
χÝò και οι περιοχÝò σε πε-
ριφÝρειεò.Τα σοβτÝτ εßχαν
ενσωματωθεß σε Ýνα συνολι-
κü οLκονομLκü σýστημα, βα-
σισμÝνο στη κοινωνικÞ ισü-
τητα KaL üφειλαν να εßναι
απüλυτα ανεξÜρτητα απü κÜ-
θε πολιτικü κüμμα.

ΑλλÜ η βßαιη επÝμβαση
των μπολσεβßκων kaL του
κüκκινου στρατοý εßχε σαν
αποτÝλεσμα να σταματÞσε ι
αυτÞ η εμπεLρßα τηò αυτο-
διεýθυνσηò του λαοý.Εμεινε
üμωò στη μνÞμη των εργατþ'ν
τηò 0υκρανßαò σαν "Μαχνοβ-
τσßνα",

Ενα σημαντικü κεφÜλαιο
στην ιστορßα του εργατικοý
κινÞματοò,εßναι ασφαλþò η
ΙσπανικÞ επανÜσταση, ( Μαò
εßναι δýσκολο ν'αναφερθοý-
με αναλυτικÜ στα γεγονüτα
απü την εμπειρßα αυτÞ yLa
λüγουò εκτεταμÝνηò ýληò).

Το αναρχικü κßνημα στην
Ισπανßα αυτÞ την περßοδο
εκφραζüταν απü διÜφορεò
τÜσειò, κýρια οργανωμÝνεò
σε τÝσσεριò οργανþσειò.Την
CΝΤ (εθνικÞ συνομοσπονδßα
εργασßαò) ,την FAI ( ΙβηρικÞ
αναρχικÞ ομοσπονδΙα) συγ-
κροτημÝνη απü αναρχοκομ-
μουνLστÝò και η MUJERES LI
BRES (ελεýθερεò γυναßκεò),
γυναικεßα αναρχικÞ οργÜνω-
ση.ΠαραθÝτουμε Ýνα μτκρü
χρονικü τηò εξÝνερσηò:

Στιò ].9 Ιοýλη του 1936,
σε üλα τα μεγÜλα βιομηχα-
νικÜ κÝντρα τηò Ι'üπανßαò,ο
στρατüò επιχειρþνταò να α-
νατρÝψει την δημοκρατικÞ
κυβÝρνηση νικÞθηκε, κυρßωò
απü ττò ενÝργειεò των ερ-
νατþν που συμμετεßχαν στη
συνωμοσßα τηò οποßαò ηγÝ-
τηò Þταν ο στρατηγüò ΦρÜν-
κο. 0ι φÞμεò και οι προεj
τοιμασßεò yLa το στραττω-
τικü πραξικüπημα Þταν γνω-
στÝò σε üλουò εκτüò απü τη
κυβÝρνηση,η οποßα φοβοýμε-
νη περισσüτερο τουò εργÜ-
τεò απü το στρατü απÝρρLψε
το'αßτημα γτα την διανομÞ
üπλων στο λαü. Η κατÜληφη
των στρατþνων κατ η αρπα-
γÞ του οπλισμüυ απü τουò
εργÜτεò αφαßρεσε απü την
κυβÝρνηση το.μονοπþλτο τηò
εξουσßαò.0 Ýνοπλοò λαüò Ý-
ντνε η βασLκÞ δýναμη τηò

επανÜστασηò-πOυ ακολοýθη-
σε. Η μορφÞ αυτοÜμυναò του
λαοý εκφρÜστηκε με δýο
τρüηουò. πρþτο , με την ορ-
γÜνωση επLτροπþν επαγρý-
πνησηò KaL Γιερτπüλων KaL
δεýττΡο, με την οργÜνωση
λαßκÞò πολιτοφυλακÞò.

ΑλλÜ το. σημαντLκÞτερο
γεγονüò στην περßòδο τηò Ι-
σπανικÞò επανÜστασηò Þταν η
αναδιοργÜνωση τηò οLκονομß-
αò που επLχεLρÞθηκε στη γε-
ωργßα üσο KaL στην βιομηχα-
νýα,πÜνω στLò αρχÝζ τηò αυ-
τοδιεýθυνσηò των εργατþν κ'
αγροτþν. ΔηλαδÞ στην οργÜ*
νωση KaL διεýθυνση τηò oL-
κονομ ßαò απü τουò ßδιουò
τουò παραγωγοýò.

Οι κολεκτßβεò τιºνι.περýο-
δο του 1939, Þταν Β02 KaL
ε ßχαν 40Ο. ΟOΟ μÝλη . Υπολο-
γßζεται üτι 3,5 εκατομμýρια
Üνθρωηοι- συμμετεßχαν με δι-
Üφορουò τρüπουò σε αυτÞ την
μορφÞ οργÜνωσηò τηò aypoτL-
κÞò ο L κονομ ýαò. ι

Στιò βιομηχανιι<Ýò πüλειò
ι(aL ιδι.αßτερα στη Βαρκελþνη
oL εργÜτεò ανÝλαβαν αυθüρ-
μητα τη κοLνωνLκοποßηση τηò
ο Lκονομ ßαò. Οι περ Lσσüτερεò
απü τLò μεγÜλεò επLχε LρÞ-
σε Lò (σιδηρüδρομοò, τραμ, Þ-
λεκτρ ισμüò, μηχανουργ ßα ) κο-
λεκτι-βοπο ιÞθηκαν . Οι Üνεργοι
επανατοποθετÞθηκαν στLò προ
ηγοýμενεò δουλειÝò τουò.Με-
ρικÜ επαγγÝλματα αναδLοργα-
νþθηκαν ( ξυλουργε ßα, κουρÝ ßα
φοýρνοι κλπ.). ΑυτÝò Þταν
μερικÝò απü τLò εμπειρßεò
του λαοý στην επαναστατι-κÞ
περýοδο στην ßσπανßα.

Στιò σýγχρονεò üψειò του
το αναρχικü κßνημα συμμετÝ-
χονταò στα κýρ ια γεγονüτα
του καιροý μαò -ΜÜηò του'6Β
απελευθερωτικÜ κινÞματα KaL
αντ L τ μπερ ιαλ ιστ ι κο ý αγþν ε ò-
οργανþνεταL οτLò πüλε τò- α-
ντιτÜσσονταò στην τρομοκρα-
τßα του κρÜτουò KaL τηò α-
στικÞò τÜξηò την επαναστα-
τικÞ βßα KaL τον συνδικαλι-
σμü τηò δρÜσηò, ενÜντια σε
κÜθε γραφεLοκρÜτη, ουμβιβα-
σμÝνο KaL βολεμÝνο συνδLκα-
λιστÞ .Σε κο υνων ικü επýπεδο
μÜχετα ι- ενÜντ ια στ L ò φυλα-
κÝò , την καταπ ßεση δ ιαφüρων

;Ξ

1-1 στLγμÞ τηò,ηßοεσηò
με_LονοτÞτων ενÜντια στην α-
ποζÝγωση ) αντιτÜσσονταò την
αυτοδιεýθυνση του λαοý σαν
τη μüνη φυσικÞ εξουσßα KaL
σαν φυσυκÞ που εßναL,τη μü-
νη αληθ LνÞ .

9 αναρχ ισμüò ε ßνα ι. πρþτα
απ'üλα τμÞμα τηò σοσLαλι-
στικÞò σκÝψηò. Ο αναρχικüò
επιδιþκε L την επαναστατικÞ
μεταλλαγÞ τηò κοινωνßαò σε
κοινωνýα αταξLκÞ, κομμουντ-
στικÞ, ελεýθερη τüσο στο Ü-
τομο, üσο KaL στο σýνολο,σε
μLα κοινωνßα απü την βÜσηπροò τα πÜνω, Σε μLα KoLvω-
ν ßα ελευδεο ιαχÞ που συ-νßσταται στην κατÜργηση τηò
κυβÝρνησηò KaL κÜθε θεσμοý
πOυ. κατÝχε L μÝσα καταναγκα-
σμοý KaL .την αντLκατÜστασÞ
τουò απü διαδικασßεò KaL
θεσμοýò συναßνεσηò, Üμεσηò
δημοκρατßαò, αποκÝντρωσηò «'
ουοσπονδιοποßησηò. Για μLα
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φÝρον KaL σýμφωνα με τLò α-
νÜγκεò KaL επιθυμßεò τουò.

Για μαò τουò αναρχr«οýò
κομμουνLσμüò δεν εßναι üπωß
πÜνε να πε ßσουν το λαü, δ;:
ξιοß KaL αρτστεροß εξουσLα-
σιÝò, το αντLλαικü-αυταρχι-
κü μοντÝλο των χωρþν του
λεγüμενου ''υπαρκßοý σοσLα-
λ ισμοý" κα L τηò''δ ι κτατορ ýαò
( επ ß ) του προλßταρ LÜτου '' ,

ΑυτÝò oL κοινωνýεò δεν
ε ßνα L κομμοιJν Lστ ι κÝò , αλλÜ
κρατLκοκαπιταλLστLκÝò. Την
θÝση του καπLταλιστÞ αφÝνßη
πÞρε το κρÜτοò αφÝντηò μαζß
με τουò κηφÞνεò κομματικοýò
γραφειοκρÜτεò KaL την στρα-
τοκρατßα του.

Αντýθετα απ'αυτÝò τLò κ-
οLνωνLÝò,αυτÞ που οραμαßýζ-
εταL ο αναρχισμüò εßναι ηκοινωνßα τηò αυτοδυεýθυνσηò
η κοινωνýα που oL ßδι,οτ αν-
θρωποL καταργþνταò κÜθε μο-
ρφÞ εξουσßαò απο τα πÜνω θα
πÜρουν τη ζωÞ τουò στα δικÜ
τουò χÝρια.

θα εßναι η κοινωνßα üπου
oL παραγωγοý κÜθε εργοστασ-
!ου Þ αγροτι,κÞò κοτνüτηταò
θα αποφασßζουν τL θα παρÜγ-
0υν , πωò κα L πüσο θα παρÜγ-
ουν,που κατ πωò θα το διαθ-
Ýτουν

Η κοινωνßα üπου oL κÜτ-
CI L κο ι κÜθε γε Lτον ι-Üò θα απ-
οφασýζουν τL χρεLÜζεται η
γε ιτον ι.Ü τουò , πο ιÜ ε ßνα L τα
προβλÞματÜ τηò KaL πωò αυτÜ
θα λυθοýν.

Η κοινωνßα üπου oL μαθη-τÝò KaL oL δÜσκαλοι Οα'απο-
φασßζουν ττ θα διδαχτεß,και
πωò θα δι"δαχτεß.Και φυüικÜ
Þλrò.αυτÝò oL κοLνüτητεòδεν
θα εßναι ξεκομÝνεò μrτ«Ýý
τουò αλλÜ ενωμÝνεò ομοσπον-
δ ι.ακÜ , Ýτσ ι. þστε απο τη μ La
να επLτυγχÜνεται η μεταξýτουò αλληλοβοÞθεια κατ αντ-
9Ιλ«γÞ προ'ýüντων κα L απüτην
Üλλη να εξασφαλßζεται η ελ-
ευθερßα KaL η αυτονομßα τηò
κÜθε μ Lαò.

Η αστικÞ προπαγÜνδα παρ-
ουσLÜζει τουò αναρχι-κοýò ;-
αν "αλÞτΕζ",']προβοκÜτορßò'',
"περ ιθωρ ιακοýζß' , 

ß'πρεζþν ια''
KaL τüσα Üλλα. Αποκρýβονταò
την πραγματικÞ εικüνα τουα-
ναρχ ισμοý σαν επαναστατ ι- κü
κοι.νωνικü κßνημα., με μακρÜισ.τορýα KaL πολλÝò θυσßεò,
με ρýζεò βαθιÝò,σfο παγκüσ:

Ο ΝÝστωρ Ι βÜνοβ ιτò ΜÜχνο στü στρα¸ηνεßο του.
στü χωριü ΓκιουλÜι ΠολÝ.

κο ινων ßα }ßομμουν τστ τ χÞ ,
που συνßσταταL στη κατÜργη-
ση τηò ατομικÞò KaL KpaτL-
κÞò ιδιοκτησßαò των μÝσων
παραγωγÞò (εργοστÜσια, χωρÜ-
φLα κλπ) KaL την αντικατÜ-
στασÞ τηò απü την KoLvωvL-
κοπο ßηση των μÝσων αυτþν ,Ýτσι þστε κανÝναò να μην
πλουτßζε ι εκμεταλευüμενοò
την εργασßα των αλλων KaL
üλοι oL Üνθρωπου, Ýχονταò
στη κατοχÞ τουò τα μÝσα να
παρÜγουν KaL να ζοýν θα εß-
vaL πραγματυκÜ ανεξÜρτητοL
KaL σε θÝση να συνενþνονται
ελεýθερα γ La το κο ι.νü συμ-
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μLο εργατLκü σοσLαλιστυκü
κßνημα KaL ιδιαßτερα σ'αυτü
των χωρþν τηò Μεσογε ßου ( Ιτ-
αλßα, Ισπανßα, Γαλßα),τηò Λα-
τινικÞò ΑμερυκÞò, των ΗΠΑ

KaL τηò Ρωσßαò.
0 ι- αναρχ ι κο ß επαναστÜτεò

υπÞρξαν απο τουò προτεργÜτ-
εò τηò 1ηò Διεθνοýò που θε-
νελßωσε το εργατι.κü κατ σο-
σιαλιστι,κü κßνημα διεθνþò.

AvapχLKoi Þταν αυτοß που
εκτελÝστη,καν σαν υποκινητÝò
τηò ΠρωτομαγιÜò του ΣικÜγου
το 1SS6(ΣπÜι-ζ, ßνγκελ,Φßσερ,
ΠÜρσον ò ) .

Αναρχιοß Þταν αυτοß που-
πολÝμηδαν ωò το τÝλοò εναν-
τLα στLò'φασι,στικÝò ορδÝò
του ΦρÜγκου οτην Ισπαν ßα
παρÜ την προδοσ'ýα του Κομ-

μουνιστκοý Κüμματοò κατ των

σταλιν ικþν πρακτüρων .

Στην ΕλλÜδα* οι αναρχικοß
αγων ιστÝò υπÞρξαν απü ,τουò

πρωτεργÜτεò του ΓΙολυτεχνε ß-
ου το '73 πpLv ο αγþναò κα-
πελωθεß απü τα κüμματα. Πο-
λÝμησαν ενÜντι-α στην κρατ L-
κÞ καταστολÞ,στο αßσχòò των

φυλακþν κατ των ,!υχιατρεß-
ων. Αγωνßστηκαν ενÜντια στα
ναρκωτικÜ αποκαλýπτονταò ü-
τι αυτÜ διακινοýντατ απü ßο
κρÜτοò KaL την εξουσßα γτα
να καταστÝλουν κÜθε εξεγερ-
σιακÞ διÜθεση KaL σκÝφη,
Γνωρ ßζουν την θυρ ιοδÝστερη
καταστολÞ απü οΓ(ο τοδÞποτε
Üλλο κοινωνικü κßνημα με α-
παγορεýσε ιò διαδηλþσεων , ξυ-
λοδαρμοýζ , ουλλÞι!ε ιò , σκευω-

ρßεò,ακüμα KaL νεκροýò.

Χ
Μι,α ετττενÞ τιαρουσßαση του Ανα-

ρχι.χοý-Αντ υεξουσι.αστ ιχοý χþρου
στην εΧΧÜδα,§α αφυερþσουμε σε ε-
ηüμενο τεýχοò.

)κ )κ

Γι,α üτιοι,ον ενδιαφÝρεται,. Γιρο-
τε ßνουμε τα ιταραχÜτω β ιβ}"ßα:

ΓενιχÜ γτα την αναρχýα:

Τι εßναL ο αναρχυσμüò του Ουþλτεν

Ο αναρχισμüò του ΝτανrÝλ ΓχερÝ.r1

Ιστορßα τηò αναρχß«ò2

Για την Αυτοδυεý9υνση:

Αγþνεò yLa την Αυτοδι"αχεýρηση

Αυ9ορμιτισμüò χαι οργÜνωση του Μ.

Μτιοýχτσ ι.ν1

Απü την Üγρυα αιτεργýα σιην γεντ-
χευμÝνη αυτοδιεýθυνση του ΡÜντ-

2
γ}ιεμπ

Για το αντυεξουσιαστιχü χßνημα
στην ΕΣΣΔ:

Ιστορ ßα του Μαχνοβ ßτ ι.ιιου χινÞμα-
τοò του Αρσß.r«ρ1

Οι, ιζβÝσι ιεò τηò ΚροστÜνδηò του
.1

ι'}{ε ρεν

Για ιην ΙστιανιχÞ επανÜσταση:

Η χοινωνιχÞ επανÜσταση οτην Ιοτια-

νßα του ΑμπÝλ Παζ1

Οι αναρχυχÝò χολεχτ ýβεò του ß,ιτüχ-
2

γ},(-οφ

Φüροò τιμÞò στην Καταλωνßα ,ο.,

Οργουελ1

Η GPU στην Ιστιανßα. του ΛαντÜου1

. t)εχδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥ]"ΙΟΣ

2)εßιδ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

3)εχδ. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

ΒρεθÞκαμε για üυο μερεò στην_Ηγουμενßτσα, γτα να
διαπιστþσουμε απü κοντÜ την κατÜσταση που επικρατεß,
μLα KaL οι πληροφορßεò που Ýρχονται στην ΑθÞνα KaL

στην υπüλοιπη ΕλλÜδα για λüγουò σκοπιμüτηταò-τüσο α-
πü'τα κüμματα üσο καυ απü τα μαζι-κÜ μÝσα πληροφüρη-
σηò- εßναι üχι μüνο φ,ιλτραρισμÝνεò αλλÜ και ελεγχü-
μεýεò,αφενüò γιατß η δυναμικÞ τουò ξεπερνÜ την σημε-

ρινÞ πρÜγματικüτητα (κÜτι που θα διαπιστþσετε στην
συνÝχεια σε σχÝση με τ.ον ΚαλαμÜ) και αφετÝρου, αυτü
το δßαφορετικ6 που συμβαßνει εκεß θα μποροýσε _να α-
αποτελÝσει παρÜδειγμα προò μßμηση για τον υπüλοιπο
«üομο ««ι- παρÜδει-γμα προò αποφυγÞ για τουò ιθýνο-
ντεξ, Σκοπüò τουò να παρουσι-Üζονται τα γεγονüτα_ και
οι καταστÜσÝ.ò πüυ απορρÝουν απü αυτÜ, μÝσα απü μια
δημοσιογραφικÞ αφÞγηση, δßνονταò τουò την, μορφÞ.τηò
«,ßbημrρßßÞÝ χρονßκüτητÜò. Αυτü που συμβαßνει τþρα,
αýρßο θα αποδυναμωθεß, θα περÜσξ στα ι.!ιλÜ των εφη-

μερßδων Þ δεν, θα ,òαταγραφεß καθüλου' γιατß αυτü που

ηρδÝχει εßναι το γεγονüò, η εßδηση_που ανÜλογα κατα-
,λοοrrοι. στην πρþτη Þ δεýτερη σελßδα. Τα γεγονüτα
παßρνουν την μορφÞ τηò πληροφοριακÞò κατανÜλωσηò για
τß η εßδηση-γεγονüò εßναι επικßνδυνη üταν περιÝχει
στοι-χεßα 

'και'κÜταστÜσετò που ξεπερνοýν την σημερινÞ
πραγματικüτητα. ΜÝσα απü Ýνα Ýντεχνα μονταρισμÝνο
οhμübrογρ«φßκü λüγο, καταργεßται η.διαλεκτικÞ σχÝση
του χρüýου,σε σχÝση με αυτü που υπÞρχε, υπÜρχει κgτ

μrτ«δχημ«τßζεται σε δυναμικÞ και καταγρÜφεται σαν.Ý-
ß« οιßρκßò τþρα. Ετσι επιτυγχÜνεται η αντεστραμÝνη
εικüνα τηò αντLκεLμενικüτηταò KaL η μη καταγραφÞ και
διÜδοση των εμπεLρτþν που αποκομßζουν ου Üνθρωποι σε

üßΞüÞ ιß. τα γεγονüτα που οτ ßδιοι δημιουργοýν,ΦυσικÜ
οßτε'λüγοò yLa το αν αυτÜ τα γεγονüτα τεßνουν να με-
τασχηματτστüýν σε νÝεò μορφÝò συλλογικüτηταò και αλ-
ΙηΙßγγ,ßηò,νÝεò μορφÝò πÜληò καυ_τÝλοò συνειδητÜ Þ εν
οιjναýÝ,. üýγκρσυση με ττò καταστÜσειò που Ýχουν επL-
βÜλει οι κüμματικοß μηχανισμοß στην,κατνωνßα μαò,

Σε αυτÞ την κατεýθυναη θα προσπαθοýμε να καταγρÜ-

φουμε κατ να παρουσιÜζουμε απü αυτÞ εδþ τη στÞλη γε-
γουbτο και εμπειρßεò που ξεπερνοýν .την εικüνα που

πÝριγρÜφουμε πιο πÜνω και η δυναμικÞ τουò ξεπερνÜ,τα
ο..υÜ' .üηrß«Ü üρια. lνΙÝσα σε αυτÞ την επυλογÞ κατατÜσ-
οετατ KaL το αφιÝρωμα στον ΚαλαμÜ,

θα περιγρÜψüυμε το κλßμα που ζÞσαμε αυτÝò τιò δυο

μÝρεò* και- μÝσα απü τη συζÞτηοη με μÝλη τηò επLτρο-
λÞξ «ßγ.ßυ« κλι κατοßκουò να δþσουμε μLα üσο το δυνατü
πι-ü ηΙÞρη εικüνα τηò κατÜστασηò που επικρατεß .στην
οrüηρ"τß«' γιατß το πρþτο και κýριο λüγο τον Ýχουν
οι θεοπρωτοß. ιμεßò,το μüνο που μποροýμε να κÜνουμε

πÝρα λπü την Ýμπρακτη συμπαρÜστασÞ μαò, εßναι Ýνα
σχüλιο yLa την εμπειρßα που ζÞσαμε" Ο ποταμüò ΚαλαμÜò κατεβαßνονταò απ'τα βουνÜ_τηò
Ι!ουJγκÜναò εßναι ατßθßσοò kaL Üταχτοò_σαν να θυμßζει
λßγü'.« νÝανι-κÜ χρüνια του ανθρþπου, Στο διÜβα του

"üüß 
,Þ θÜλασοα παρασÝρνει μαζß του εκατοντÜδεò νερÜ

««r-πηγßò.Κατεβαßνονταò προò τα χαμηλÜ ουναντÜ την

οrοπρωßqκÞ πεδιÜδα'εκεß εßναι που ηρευεß και γαλη-
νεýει. αλλÜζει πρüσωπο λεò και η ιτεσπρωτι-κÞ γη να ω-

ριμÜζει το διÜβα του γτα να πÝσει γαλÞνι,οò στη θÜλασ-
σα, ν'αδελφωθεß με τα νερÜ τηò. Τßποτα δε μπορεß πια
να ταρÜξει αυτÞ την ισορροπßα, αυτü το Þρεμο συναπÜ-
ντημα μαζß τηò' εκτüò αηü Ýνα ξαφνικü φοýσκωμα' φοý-
σκωμα που θα ωφεßλεται σε κÜποιο εμτüδιο που ,πÞγε ε-
νÜντια στο πεπρωμÝνο του, Τßποτα δε μπορεß να σταμα-
τÞσει αυτÞ τη διαδικασßα ανταλλαγÞò ποτÜμι-κÜ,μποò-θÜ-
λασσα-Üνθρωποò. Αλßυονο οε üποιον σταθεß εμπüδιο' θα

συντριβεß γCατß το πεπρωμÝνο φυγεßν αOυνατOν,--'ß-üΞüπρrτικÞ 
γη λοιπüν ποτßζÝται, σαρÜντα- πενÞντα

χ"ρrα-Ýßδßýüýν απü τ.ιò πηγÝò.του. Στι-ò üηeε9 .::_"γ:
δßÜ χΙþρßοα και πανßδα, Το δÝλτα τερÜστιο KaL Ýνα απο

ß«"ΙΙßßßßü. απεßραχτÜ τηò Ευρþπηò'φιλοξενεß Ýνα μεγÜ-
λ;;λÞθ;a";πδ υορüβια πτÞνÜ και ζþα_καθþò και,,κοπÜδια

""Ο 
υß« ιlrΟπιο ρατb« αγελÜδαò και Üλογα που Ýχουν α-

* Το χεßμενο αυτü γριßφτηχε ενþ ωνεχßòονταL οι χινητοποLησειò του

λαοý τηò θεσπρωτßαò,



w
φεθε ý απü παλιÜ KaL ζοýν 'ελεýθερα σε ημτÜγρια κατÜ-
σταση. Η θÜλασσα γýρω, πλοýσια σε θρεπτικÜ υλικÜ που
φÝρýε ý το .ποτÜμ ι , φ Lλοξενε ß μεγÜλο αρ Lθμü σε πο Lk ιλ ßα
«« } ποσüζÞτα αλ ι ευμÜτων . Τα πα Lδ ιÜ του , Üντρε ò κα L γυ-ναßκεò τηò θεσπρωτýαò, Ý'χουν συνδÝσε ι Üμεσα την ζωÞ
τουò με το ποτÜμ μ . Το ονομÜζουν ο "Νε ßλοò τηò θεσπρω-
τßαò".

ΑυτÞ τη σχÝση ÝρχεταL
νεò συνÝπεLεò η απüφαση
πüληò κα L του ευρýτερου
στον ποταμü . Απü δω κα L

τα γεγονüτα δε ß χν ομν τη
σταση ò .

να χαλÜσε ι με τ Lò προβλεπüμε-
yLa το ρýξιμο των λυμÜτων τηò
λεκανοπεδ ýου των Ιωανν ßνων ,

πÝρα σταματÜ η λογοτεχν ßα κα L

πραγματ ι- κÞ ε L κüνα τηò κατÜ-

0 θεσπρωτ ι- κüò λαüò , χωρ ß ò καμμ LÜ πβο ιστορ ßα κ Lνητο-
πο LÞσεων απü το πüλεμο κα L μετÜ, Þταν Ýτο Lμοò να εκρα-
γε ý , γ L 'αυτü κα L στο πρþτο αγων ιστ ι κü κÜλεσß-ια απü την
ομÜδα πρωτοβουλßαò που συσΞÜθη,κε,απü πολýτεò τηò Η-
γουμεν ßτραò, ο κüσμοò ξεσηκþθηκε',μαζικÜ KaL, μαχητικÜ.
Η ομÜδα πρωτοβουλ ßαò ε ßχε ξεκ ινÞσε ι προπαγÜνδα 7 μÞ-νεò πρ τν απü τη πρþτη μαζικÞ ξLνητοπο ßηση σε. üλα τα
χωριÜ kaL κωμοπüλειò ιüυ νομοιl .Αυτü ε.ýχq σαν αποτÝλε-
σμα να Κορυφωθοýν 'ο ι Κ Lνητοπο LÞσε Lò Κα L η ομÜδα Πρω-
,¸οβουλßαò να διευρυνθεý,να γýνει πLo αντLπροσωπευτLκÞ:KaL να εξελιχθεß σε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ που αντιπροσþπευε
üλο το θεσπρωτ ι κü λαü

Η κατÜσταση που βρÞκαμε στην Ηγουμεν ýτσα απü πλευ-
ρÜ κLνητοποιÞσεων εý"ναι η εξÞò: ΟλοL oL εýσοδοι KaL
Ýξοδοι του ιιομοý Ýχοι",γ κλειστεß'τα μπλüκα τα φυλÜγ ο-
λüκληρα χωρ ιÜ εκ περ ιτροηÞò κα L κÜθε βρÜδυ γ ýνετα L

γλrντL που 9 καθÝναò φÝρνεL ü,τL καλýτrρο απü αγαθÜ
ÝχεL στο σπßτι του. Ο Ýλεγχοò στα μπλüκα εß.ναι αυστη-
ρüò KaL μüνο οχÞματα Ýκτακτηò ανÜγκηò περνüι.uε . Δυο δ ι-
μο Lp ýεò μπÜτσων που υπÜρχουν στξγ, Ηγουμεν ýτσα Ýρχο-
νταL στο μπλüκο, κατεβαßνουν,βετbýοýνταL απ''τουò υπΙý-
θυνουò των μπλüκων KaL περνÜνε απÝν.αντL γ La να επLβι.-
βαστοýν σε üχημα ανταηüκρ Lσηò. Η νομαρχ ýα Ýχε L κατα-
ληφθεß,κλειδωθεý KaL φυλÜγεται μÝρα KaL νýχßα απü γυ-ναýκεò. 0 νψ3Οχηò Ýχε ι εκδιωχθε Ý σαν «υrηιθýμητοò. Ο
δÞμαρχοò αναγκÜστηκε .να πÜρει- συγκεκριμÝ.νη θÝση ýετÜ
απü βýαια προσαγωγÞ στη συγκÝντρωση. \Εχüυν μπλοκαρL-
στεß üλεò oL τρÜπεζεò με τρακτÝρ KaL τÝλοò Ýχει κλεß-
σε L το πορθμε ßο προò τη ΚÝρκυρα κα L ] ταλ ýα . ΚÜθε απü-
γευμα γ ýνετα L συγκÝντρωση-συνÝλευση κÜτω ,απ'τη νομαρ-
χ ßα κα L προετο ι μÜζετα L απü το κüσμο κα L την επ LτροπÞ

'η 
παραπÝρα Ý κβαση του αγþνα 
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ffμιÜδυ Πρω[ß βOυfrßαq

μßα τ(} rtρüβηημα tηξ μýflυυ§r}ξ
τOιJ ß{ωfiαμÜ απω §ffi frýμωτα

τOιι frεκßιιß}πεδßου Ιωαιιυßυωψ

(:)εσ;τρι,ιτοß πυτριι)ιτεò, αl,qüτε;, ερl,αξüμιεγOτ, επαγγεß,μιατßε:. ξετηlτερþοι

º'ο πρüßι7,ι,lμιòι τιlò 1ιüß,,υ\,σιι; rou ποτσ.lιοý }(αλαριÜ σ,ιιν67ßξrι να ιτπÜq-
χει }ζlJι 1ιιß)ιιστα ;ιε νÝα ανΤtσ,υχιlτιχÜ σημιÜδια (εγχαßνια Ι-Qγο*. βιολ.
Ιßαß]αρ. χλπ,). 

)'Γιι π7,Ý,ιτ' ülιι,ιò ιττηlσι,7"ιlιιχü σιllιÜδι εßναι ι1 σε στυß. ιιαγ\ηιταιl,ιßνò,.υ
1ιüτ,ιlιι1 απÜττιlστ1 τ]ιò χυ6Ýqτ,ιlσ}ιò χα,τ τωγ αqριοδßιυ,ν σε επισχÝι|,ειò, ε){

χ7,ßlσειò, ιlrηιJ,ßσlιατα, τι1},εγραq,ιllιατη Δßllιαιν χαι Ι(οιγοτιlτιον, Συλ2"ü.lι,:τ,
_,\δι:2,ιl,ιιτιlιιιιν, ιτ,ιιιιÝι,ιν χ2ιπ., στÞτι ογχοßιlιεττ1 ανιlστ7,ßα,, ιιγαι,ßιγ.πΙσºι, διrι
1ιαgτυ9ß α y(ι.L χτ\ºι-ιOπ(ιßßlστ1 τοιι Θεσπροιτιχοý χαι Ι(τßΖ.ι,οαß;ιοý 2.τ:ιι"Ιι :l.-ιι

τ(,]γ Ι'ιrιτητιιΙιßιχ(ι)ν πòιοòlγ.ιι}.ιßμιιιον 7αιφιþν: «τ\ΙΙΟΔΕΙζΤΙΙΣ ΤΩΝ ΛΤ
}Ι,\ΤΩ}{ () Ιß;\;\,\ßιΙΑ Σ».

Φ j',;τι7εßgιιιια σ' αυτιΙν τιιγ συγχεχρι;ιÝτη1 ^επιλοl,ι1: ΙΙ ΤΙΙι\ ΡΞΞΙ ß
ΣΧΙrº'ΙΙßΙ ΙΣ Ι\ß Ε;\},º'Ι ΙΣ. Ιιlüγογ ποºJ απOχρýmπαι το º,εγονüò üτι }ττl.

τιιγ σýττιιξι1 ,Γ]ßò 
1ιε2,Ýτιlò, εßχε προχιι,3,ορισυεß 1ιε πολιτιΖ,ι1 ατ(κγ,ι1,6η }ß(ιι

ε,τ,ιιιß"ι1 ιι ιιτ,ιδ(,χ,τι]ζ. /rι)οßò ß,« ε.ξε;ταο8οýγ Üλλεò λßσειò. I(ι òιιπü γισ.τß ι1

«λßισι1 Ιßα.2,αlιιß» ε.ßι,ιιι ι1 ιρýÞι,ιßτεqτ1 ß(ιlι ει!γ,ολιlιερι1 γτα τυ τ,ριßτοò. Λtισει;
rßlιι,ιò τ,πιlQΖο,υγ γ.τ ý.}r}"εζ, /ßι)ρßò r,rr ιιrιλßιγετrιι η λßlιτ,ι1 ι1 το ποτÜ;ιι χιιι Ý-

/{ιιη, προτα{Jεß clστü τßλλοι,ò ι.πισττ'lιι0\,ε;, πOυ διαπιοτι])γοιJν (}ιισι(ιοττχÝ;
εj,7,εßιιιι,.ιò, οτιl,ν 1ιεß"Ýττ1 τιιιι ΤΙΙΕΧò)ΔΕ, σε σχÝσι} ,ιιε τη1, σ([ αιQιχιßτητα
τ}Ιò (δι'ν Ý7ιιtη'),ßνε,ι 7.ιßl,911 7ιßφι1, ι7.f)ι,ιιß"ο),ιχÝ,ò. (ι))ßιτ,(τ\,()γQ(ιqιΖ,ι': τ,δQòτε
ιυλογιχÝò τα.ι ιß,λλεò 1ιελÝτε.ò, δεν προ6λÝπττα.ι τι, ιºα γßιει ιιε τßι 6ιοlιτlχα-
τ,ιγ,rß απü6λιlτα\ χ(ιι σε σχÝαη ιι:: τιζ ε-πιτπιß.ισειò τ}ιζ mτχgχQιlιÝ,ντ1; ατιλο-
º,''ßò. ο ßºιγ ιιι,ιß;ττι,Ειι τjιò Γι,ιιß, ι ι,ι]τΙΞ ;ιι,φιιιγ1'11,

Φ Ο Ι ΠΙΙΙΙºΤΩΣ]ΙΙ.ι- εßτ,αι ß,ι,ιιιστÝò. στο Qεσποrυτιτ,Þ λαιß :

Φ Σιlν τ,),εßα ιιαò, aq,oi α,ρι,,στÝò Ιζοιτ,ιßττιτε: ιδ9ευο\ττα1 α.πιj το πο
τÜlιι, τ] απÞ r.ηγÝ« δßτλα,η.. εχ,ºε: πι ηι χ,{τοιτοι '}α τQÝ.[ τη,ται απ,º ιιrι-

?.υσlιÝτ,α }ε{ιιQ^lιτχÜ πφοßüτ,τιτ 
,

Φ Οιγ,ο\,(ιιιιΖ.Ý;, ιlι1 οý γ.ιßß]ε ι-ßτ,ιj;ττι,ξ ιι τιι; jτι,Qιιß7ιΙ; iJ,l. ß-l Γ(/ιιιlτιΙσιßι
ιιLαò χαι ()ι χα2,λιÝφ1,9tεò J,ε(ι}Qγιγ,Ýò ;ιÝ7ηι ιχΙΙ υοΙ,ιιl,ιγ.ι|ζ t,)a Γßι,,ιι πòιιι6ß"ι1
1ιτß,ιιχÝò 1ιÝχqι επιχßνδυνεò.

Φ Κοιτ'οιτ'ιγ"Ý;, ιιιριιý i}rι Ειινιιεgιl;ι,lισει rι τüπιιò ι{Γιò, ßα 1ιαραξι)ισει
ºΙ πε9ιοχι1 χιχι Ýτ,α δεýιερο διει.ιl,ιιιº,ιßlιενο γ.ßιlιιι ιιι,l,ιßº,(ß(ττι, ιιοßι], ,ι}α τß-ιΙ-
ξει τον α.πιιδεχατισ;ιÝτ,ο ιΙδι1 Νιιιιιß ;ιιι1.

Φ 0ιτ,ολοl,αÝò, ιιιροý ýòι γ,α.ταστQ(l.q,ε:ß Ýτ,ιτ τιλü τιι πιο
σγ,ττwÜ χτιßJαφÜ ποτιßlιτ τιιΞ πιιτοßι\cι; ßιιιò. Ýιßι: 1ιιιι,αδιΖ_ιß:.
πυ}.}"Ü ιηαι σπÜνια εßδι1 7λιυρßδιι: χαι πανßδα.; 6ιιßτιιπ0:. π(}υ
εχ6ολÝò το ι, ποτrr*ιιοý.

Φ ΣτιΙνº'ο:ι'φι,σlιι'ι. αιρrι,ιº ποιιß: ß},ι ß)Ý,λι,ι º,(ι ετισΖιτιι,ß)εß ιιιι, τιß;τιι ιι,,;,
\/α παQrτ'ýε,ρßσει στtò ιιολι,σιιßιτ,εò ι,.γ.τ(,7,;ιιιò ι1 τη, ΞιjΖ_(}ιι()ιι,ιτι,ß y,(LL \ι(ι 7,ιοι,ß
στο 6φþlιιχο πλÝον ποτι'ι,lιτ ιισ.;. '()λε: rιι,τÝ; οι ι,,-ιιπτιßισι,ι: δει, ιι,πειß.ιιßιτ,
1ιÜνον εμιÜ:, ιτλλÜ ýrr Ý.7οιη, συ\,Ýπειε: ,χτlι σττò 1ιε}r2,ιιντιΖÝ,.; 1,ε,\,ι,1,,, τιòlιιý
oL }cτττ(ιστQO(ΓÝò α,ι,τÝò. üπαιò ι1 ρι.ιδιετ,Ý,ο],ειΓτ γ,ß,π.. δε,ι, εΖ.διlß,ιßιτ,ιι\,ιιτι ιιlιÝ:
σωò αλλÜ δια7.ροτ,ιτ.Ü.

Φ ΛνιιφÝρετα.ι ττΖιßlιι1 τ(} ε,ιι7ι:ßQιι[ιßl. τ()υ Ι}ß()ι\()Ι'ΙΙß()Τ Ιßß\Θι\-
ΡΙΣΙ\l0Τ. πιι,υ ülιιυ; δεν πεßßßει :

ß'ιατß ü7.α α.υτcß τ(ι εQγOστιßσια Ý,7οι,τ, τqιι6ß,ιllι(/.τΓ{ ßισq:ò!/-r.rιι: χιιß
η πιΒατ'üτητττ º,ιτl Ýγα ατß,χι]ιια ιιε-ε,,,Ζß,ßllιιιτιΖÝò σι,ι,Ý,τειF; ¾ια τ(ι
περι6ÜλλOγ χaL. τογ Üτ,θQ(J);τ0 εßτ,α,ι 1ιεl,ιßl.ι1 (Ιßιßý. Ι(ιιλλßτπ(ιατοΞ.
Ι;πατßπδιτ τ:2,π. ) , πα,Q' üλο τ0\, |ιεlιlß1,, συττε7,εστß1 «ηφÜ),υ,1.ra
που Ýχοι'ν (Το Τσεονιιlιχßλ ιji{Ii)j,; (..,\ΙßΙ]ΙΙ)Ιß στ(} ß\Ιοιιπcßλ
τºιò Ιτ,δßα; εß.χιlν οι,γτελεσηß χτιιηιß. στ() 1t)()ιι)ιι).

l'ιιττß το {)εοιφιßιιχÞ ποσιιστιß {)0 _ 95υ)ιι εßντιι ιßπι(/.στ0 ιι,αι σε διε
9"Ýò ετßπεδο, πιßαιι 1ιÜßß),ον º/ια τη χιßι9ιι ιι(ιΞ.,τ()ι) τ() Ζοιßτιι: hετ,
δßγει Xqιiιι(/.τ(τ ]/ιτl_ 1ι1.1 δι.οοιº,ßισιιι 

'*'ßο,ß,ε; 'στφßιq,Ý1 
- *,,λ1,,,rυ,j7,.ò

(πο εθτ,ιχÞ οδιχü δßγ.τιιο τηι 7ιßιοrιò ιΙ π()ιι () τ-ιßρl,ßr1 
"rßlι-ßlr,r, 

στß(
;ιολι,σlιÝγα \,0σ07"οlιεßα ι1 ητÞ^,, νεòl,ßπλιlχτι1 Α ý,ßlιτι.

Για-τß γ,αι τ() ýεßßιgτlτιιιιß ιιυτιß πιιαοτπü ¾ι1 ;τι(/.σ-ß..

§I$'fl}§{$§ Pffi§# m fi{frÝhΕΣtrßffi

α)

6)

ΑχολουSε ß Ýνα χε ßμενο-ανÜλυση γ ταεπι"τιτþσειò του γενιχüτερα ατιü την
ατü την ΕτιιτροπÞ Αγþνα ττροò τουò
ζÞτηση με μÝχη τηò.

το,πρüρλημα του ΚαλαμÜ }ßατ τLò
ομÜδα Πρωτοβουλßαò,δýο χε ßμενÜ

γεττονιχοýò νομοýò .xaL μLα συ-

γ)

Φ Ι\ΙΠgΟΟΤΤß σ' ΙιΙ'τιßγ 
'';.' ,,,rßßστα.τη1 χιιι διιιτιστιßιι,()γτ(ιò τιßιι αι\ρd_νεtα χα'ι τ]1\' ιΙ^"ι'ητιQξßα τrΙò πQιΙΙγο'ý;ιο.,,1a Ιr.", ,'ι,,r,ºr"'λr,'r",r, º/ι(τ σº.ιγ_



q,OQι7,ßò εγ,χ).ιßσι,ι; Ι1,1υÝδψι,ιν ΙßυιßτιιÞτι,ιν ;ιιτι 1ιελιßιν ττι; 1ι(ι εl,ε{,j,|,0ß()ιιι

ßßεß- *,ΙQ,rl,ε αßπι'ß τιlν ßτ9οιτο6ιιιιλßιτ, 1ιÝ7,ι1 τιlò τιτß,ιιßò 11πιτgοπÞò, ιι Þιß
1,αρχοò'lr,λια.ßιý, Ι Ι ι't, 

jεδ,ι υι Ι(οινοτ ßlτιιιν χαι Σ,;λλüγατν, αγρüτεò, πολßτε;
γα ξα.lιιOÜλ,η,ι,Ý το ßιlτιllια, r,a ξιιτιßι,στÜνοιιlιε τον χιßα;ιο r,a διιbξει αι'
τιτ 1ιÜτιιι Ζ(τι ιυ, (rυτιιΙ,τιιι τιò ιιιπιτιÜτι,ò. νιτ σιlΖτιOεß 6τ1 ηlj§ιι1 τιιιι, τ,ιι

ατ,τοιιQγ.ιτ,ιιßεß. fll,iιl'εivιιι ýλ7.ι,ισιε Ζιτι η ιιOναòιχι' δÝοlιει,ο,1 ιιι,ιιΙ; τιιß
ß)lιÜδαò ΙΙροιτιιüοιßλßαò πον εßτττι ανοιχτιj σ' üλOυ; χιτι ntr; χιιl.οýιιε r,a

πlν πλαισιþσετε: Νν στlqι7,τοýlιε στιò διτ.Ý: ιιαß δυl,ßßιι.ιò. r,a οηlρι7_ιι,ß,

ιιε στον χοσιι0 τιιò πιι)ι(τχ]ι;, τογ ε\ιιιιιεQο)ιιεl,ο χιιι οιινειδητιιπιιι,ιllιιß-"ο

αγρüτιι, πολßτη, εργÜξßß]ιτνο. ßjßιι,ιοτε ι.γτßττια στογ χτßιºε λιι,"Þò πνι)αΛ"ιιγ

τισιιü, ü/ι. αλλα τιποlινιllιατα. 7_αqτιτß τ,ιlιετισΖ,Ýι|,gι,ò οτιlι, Δß.,Ινι,. () rri,ιi
νιτò πò,ß,πει ιτι πεgιßσει.τπα χÝ9ιτι τι,ι, Ζιjσßιιlυ, το,υ λα.οý χ,ιι θα πρÝπει σιι
ιπÜ οργανοι;ιÝνοò τßπ'ßι;τ,ßδιο. r'a ιρτιßσει χιιι σε διη,,τlιιχÝò 1ιι:τqι'; ποιι
αιπÝò 1ι,üνο 0α χιßγοτ,γ ßιι χgιßτ,lò να μαò αχιιß,σει.

ΙΙ9t(πει οßγιτυqα vrr ιl7ιιι,lιε ηι,τ,ιßδιßη,ι τllò §l,οτ-ο7.,ßι; αττι'1: τι1: πòιο-

στÜß)ειαò. Ξει,ινιßlιε (ιl,σ,γ g1,1i1,1 ιιε δεδOι.ιßνι τιlý ανιßßΙι:σ1 τοlι χQÜτOι]ò.

üλιυν τοιν σιιl,χει"9ιlιιΙνcιν χοιγο6ου7.εßτιχüιτ, χοlιlιÜτων υαι τ(|)γ πλιlρω;ιÝ-
τ,ι,ιγ ειιστηlιüγιιν τοτ,ò.'Ιßτσι :

a Το τ.υ6ερττlτιχü χιßμlιιι ετ,ü, τßl.λτι Ý7.εß,ε σαν ιι,ντι.τολßτετιοι1, τι)ριι.
ον-ν r.u6Ýqvιlm1. το ετ,διιιτlÝqεß το 1ιιΖ"qüτερο τ"üστιιò, η εß,χολη λý-
οß1, η 1ιε!rτλ{,τεgι1 εχλογιΖ"ß1 πεqιιl,Ýgεια.

Ο Ι Ι αξιο.ιlιατιΖ.ι1 ατ.τιιτιλßτετ,στ| σιΙ;ιεòιιι 1ιπορεß vrr Ζιßγει χιΚοια επε

ρrßτιlση. ενιßι εß,τtτι ,εΖ,εßυß. πl)ιι σ(τν xu6Ýol,ιlor1 πιßgε r:l1r, ΛπιÞ,αοη
χττι fly ,τßιΞ διτ,ιßτιτν ι1 ε,ιιχfιτQΙα flττ τιlν εφτßllιο!ε,

Ο Το τQßτο τ,ιßlιlιòι Ýχει γι ;ιl,τü σιιγχτχ!ιlιÝτ,εò πηλ1l1χfò 6α1},11,,,(1 1ιι
τÜ την εΖ.),ογι'1 στελÝ7.ουò τßιυ στ]ιν Δηlιιι,q7,ßτι ι,τα ]'11ß11,6γlr.

{Ι[ιιι,Þò δεν 0ιηιιßται τιò δß1},ιßσειò πιτλιτß ε,χπροοιßιπτι]γ τι)τ, στ(τ

γOιιü ιιη;: .Ι)α πι.ρτΙσουν πιßι,ιυ απ' τα πτι)ιlιατÜ 1ιιl:»). Σιllιερτι
σι,γτιιγεß ανοι7ττß στι1 «ßß,αι1 Ι(ιιλαιιιßr,. ο δε Λτ!lιr,gχιßΞ τοlι ^/ο]ι-

σιlιοποιεßτcτι σαι χqιιßò απÞ τlr, χυ6Ý:ονι]ση γι(τ τ(ι π,Ι,ι(ιτιιη τι,τ,,

σ7.εδßαιτ τιlò τ,ιιι τιlν διÜστττη1 του τ,üσlιου.

ΙΙητριι]ιτεζ.
Λτ,lιι7,Ülιε.,,ιιι Ζülιlιιιι,l, εßι,ιιι,.,,1qlß τ,; πlιß6λιl;ιιι τι]ζ 0ßιιαl,αη: το1,

Ι(αλαlιÜ δετ εßττιι 1ιüττιν Ýνιι σιιγαιοß}ιιιιßιτιχü ßι'lτιllιτι, αλλιß τ,ß,οιιι πη7,ι.τι

χü, αφο,ßι Ý7ει, να ΖÜτει 1ιε στ,γΖεχqι;ιßτ,ε: πολιτιχÝζ επιλι,.,,Ý:. εßτ,αι ýτ,α

γεγιχ('l)τεQ.ο πρü6λιllια ττlò χοιττινßα: ττ]ò ιι(;λι,\,{)ιι:. ιιποτÝß εσι,ßι εγ,ß: σrι,\,

χεχQι,ιιÝ¾ου 1|η61, ανÜπτυξη(, πιιι' δεγ Ý7_ει, στιν τ,Ý,lτηιι ττιτ, rßτ,{.}οι,ι:τιι χαι
τιò αγÜγχεò τorι. αλλιß το ;ιεγαλßτεü,ο τÝοßßοò ιιε τιι ιιιz"ιιιlι,.r,ι, zι:-rι -.

r\v 1ιι,λτßlιε 1,ι,α ιιßlιlιιττ,ι εßι,τιι ^7ιι,τß ;τοι!πει, ιηι Εεχι,ß]ιrοßιrιιß,ιι,, τιιι,
, αντßταλü μΓιò, το1,: ε7ß}"οt,;1,η1. τοτιò τΙ,ετjτιχοιιò φßΙ,οιò, για γα χαταγο

Þσουlιε το 1ιÝγε$οò χαι τητ, δι,σΖολßα τη; πl,οηττßfl,ειÜ< ιια<. },"l τητ, , r,ri.,,

χιι συνειδιΓτοιοßηοι1; ιι1; ατßlοιξι1; στι; διΖÝ; 1ιιι; διινιß111,11.

'Οταν 1ιι7.τßlιε,1ιιι χüμlιιττα. δεν 1ιι},τßlιε γι.ιι τιιγ χιßσlιιι π()ιι 1ß1 (ι7.(ι-

λουOεß, ΑΛΛΛ μιλιßlιε για τιò ι;γεσßεò τOlιò, χßιτ τιò πο/,ιτιΖ.Ý: επιλογÝò
,ωυ εξωß]Qεlοý¾ συl,ΖειqιlιÝττι σι,lιτρÝοοντιι. l'ιtrri πιστεß,ιι,ιιτι γ.ιτι εßιητι

η ελπßδα 1ιαò üτι ο Ζ.ιßσlιοò που ττι ιτχολοιιß}εß, διιτ.ßΙττ αγ,ιι}.ιιτ,ßl,ιΙσει τιò ι1,1,ε

σΙεò το)γ σ' αιπι'lν την επιλογιº. γιτττß ο τ,ιßσlιοò δεγ ßΙßλει τιιγ ιιüßιιιγσιι -ι{ιιι

Ι(αληιÜ.
. º'Ι ΝΛ l.^l\}lrJTλlli

, Ξεχιτη!σαlιε τßυτß;ò τιò ε,γιιιιεQO)τιχÝò σßγχεr,τρ,),σειò ττπιΙ τιl.ν ΣχÜλυ,
τη ΣαγιÜδα, τον ΙΙιτgαπüταlιο, την Λ,lενßνιl. (-),τ συνε7,ßσοι,lιε ιιε ιιι(ι σει_
qÜ Üλλεò τÝτοτεò συl,χεl,τQιbσειò αε Üλλα χοιριÜ τ.òιι πüλι,ι;. Λ{Ýοα ατ'
αυτßlν_τη,ι ποQεßα. ιιε τlιν εγτι!ιÝQη)ση τοτJ γ-üσιιοτ,ß τιlτ, ιτναß}ß,οlιòινσιß τιι,.
το πλÜτεlια χατ το Ü\,οτ,ßιßττ τι1; πριιτο6οι,λßαò. Σº'ΟΧ()'Σ ιι(ι: Ρ|\,αß ,ιιι(ι
αγοτχτ'ι λαßχßι ;ιαξιχι'1 αυ,l,Ζι!νττ_ιοιστ;. σε οß,ντοlιο 7gιη,ιχιß διιßστηlßιι. στιlγ
Ηγουlιενßτσα αfiü την οχοßττ ,ßß,ιτ ποοχßη],51 ;ιια επι τριιπι1 τ\l,ιßιτιι. πιιι, 1ßι.
τηγ εχτßιιßιση οlò χατÜστααηò. ιºα πgο7οιριlσει σε διιναlιιΖ.Ý: λτιßχÝ: Ζιττ1_
τσποι?'ισειò.

θα πρÝτει να δηlιιοιιργηi)οß,ν Ι,)πιτgοτÝ; σε χcßß}ι: 7ι,ιιιιß. να 1ιττßετι-
τοýγ υπογ8αφÝò, γα σιτεQJIτοτOß,lιε. 1ιε τι: ιιι\ε}.ιlτßιιlτε:. χ,ßι τι,ι.: Σι,7.λü_
γοι;, τουò Θεσπρωτοß'ò τι;ò διασποριß:. y,r σιητιιιιστοßιιιι, ιιε ,,,ι,: Ιßεο-
πυραßσυò ?ßαι τοιξ l'ιαννιþτεò |ιθ τιιι,ò 1;111ßρl,ò δεν ß7οιι;ιε τßπ,ιιι: ýιι 7,,,ι-
ρßσουμε χαι εÞιαστε θýlιτιτα τηò ßδιτß; πο7.ιτιχÞò. νß εr.1,,.1r,ß,ηοι,l,ε ßοη
χüσμο με επιοττß|ισγεò του ýα τιιτ, 1ιιλι!σουτ, γ,ο'ßß< ηυrÝrηιε: τι1< jιιßßυτ,-
σηò τσυ ποταιιοß. Οι_lιε),Ýτεò ποιι γ,Üπι)ιοι πεgιlιÝνουν χrιι πι»ι χqlßηρι f,f_
6ßτια να γßνοιιν_παρÜλ).η}"η χαι ü7ι σε αντßθεση ιιε τογ αγþγfι, εßγαι ιττο
χρÝω.ση του χρÜτουò χαι σε τελÞιτα,ßßß ανrß/,υσι1. τιοò ;,r,,q,,,ýlιε'να 1ιιλιrτlιε
για Üλλεò 1ιελÝτε<. üταν οι εργασßεò στο εqγοητιßηι,ß;ßε υτ,,δÝrrη.υυ Ι(ν_
λαlιÜ σιπεχßξοιται;

Θεσπgωτοß πατQτ0')τε:.

Η εμπειρßα απü Üλλου: αγι),τε<, òτπÞ τττριßlιοιε< Ζ-ιτιlτσπτ,ιιΙσει1 αε ιß7,-

λη πεgιοχÝò, Νιοχþgι ΝΙεσο7ιογγßου, Χgυσοýτι,λι1 Ιßα6ιß7,ιιò, Ι(τßιι,στι,
Ευ6οßαò χ.Ü. πqÝπει γα ÝΖοºJν γχρεlιßσει τιτ 1ιß,ß')ο üτι «Δ]al{ l'Ι\']ß'l',\1
ΤΙΠΟΤΕò».

Σαò χα,λοý;;s γα πλαισιd)σετε τιι1, πQO)το6οºl),Ι{τ ιιßιξ:
ΓΙΑ ΝΑ ιΙ}Ι ΙΙΕΣοΤΝ ΤΑ ΛΤλßΛº'Λ Σ'[(,)Ν ΙßΛ.ι\ß\l\Ι;\
Σε τελειπαßα αγÜ7τ,οι γιι:ι μαa ιαl,ß,ει (ιº.ιτü ποι, λÝει χιßτοιο τQ(τl,οßιδι

«Οι χυßιεQνß]σει : χτιι τ(ι Σ1,\,τ(ßγι.ιιιτιι ιι}.λιßξιγιη,
ü,τι ιßlιοι1 τιl,ιιτÞσιτ;ιε χι,ι ;το\ιÝιτ\ιιιε ο' αι,τιßι, ιιιι, τιj-τιι

^/απfoειτ(τι στον ιιlτιιιß)τιοιιÞ ιια(r.

ΚΟ τ ΝΟΣ
ΝΑ ΜΗ ιν Γº

Α ΓΩΝΑΣ
ΕΣΟΥΝ ΤΑ

β
ΓΙΑ

/\ΥΜΑº-Α

ΚαλαμÜ

Φ§JTffi ζ}τ¸º Λßμψη
trυΤ* $ΤΟν

Βρ,σκüμαστι, στην,ßlη μßΡ* μιÜò bυναβιιηò
ταρατΞταυευη§ 2,αικÞò ιßιγητοποL,,ισηò :' Εχουι"ι-:
κλεßσετ το Γßòμü, τα ΛιμÜνια μαò, ι:α,_ εδω και 4 μÝ
ρεò ÝχΞι πòτρα)-ýσει η Ι(ραττκÞ Ιlηχ:x\,Þ cτο ι ομò
μαò αφοý δε }.ειτουρ,γοýν Δημ. Υπηρεσßεò,Νοß-ιαρ
χßα, ΤρÜπεξαò κ.Lπ., βιÜò κòτι Ýχουν πΕΡικυκß,.ωCεß
απο αj,ΡοτιιιÜ μηχòτνÞματα }ßαι το θεσπρωτικü
λαü. ΚλειστÜ παΡαμÝνουν τα },Ραφεßα και τα ιυ-
ποΡιτ,Ü ιßοΓταστÞ ματα, üπωò και τα σγ,ο),.εßòτ, με
τουò μαΦητÝò να κατε6αßνουν σε αß,.λgπÜ}.)"Þλεò
διαδηλþσειò στο χþρο μπροσ,τÜ στη Γßομαρχßα.
üπου συνÝχειcτ γßνονται συγκεντΡþσειò. συλλòχ)τη-
τÞ ρ ια κα τ πορ ε ßεò, ΔεκÜδεò χωρ ιÜ σ ε ξαχω ρ ιστÜ
μπλüκ. κατε6αßνουν σε ",9|εßεò με τα α),9οτικÜ
μηχα}rÞματα και τουò κατοLκουò" Αγ,Ρòτεò που }ßοι,

μοýνται κßαο: απο τα τρακτÝρ και πòυ Ýχουν χÜ-
σει τη σοδειÜ τουò, εμποροεπαγγελματß=ò, εΡγÜ-
τΕζ, νεολαßο ι, μαθ QτÝò, υπÜλληλο ι, επιστÞ μονεò, ü

λοò ο ΘεσπΡωτικüò λαüò, συμμΕτÝχ.L [ιαζικÜ και
δυναμικÜ σ' αυτüν τον πρωτüγνωΡο, μεγαλειιßιδη
λαιχü ξισηκωlτü. Απο σÞμεΡα στογ αγþνα μπαß-
},ε,ι και α Κερ;òυρα[κüò λαüò μΕ παΡüιιοιου χσρακ,
τÞρο κτνητσποιÞσειò.

Το αßτημιòχ μαò εßναι Ýνα και μο\./αδ:.ιιδ:
ΝΑ ΙηΗΝ ΠΕΣΟΥΝ ΤΑ ΛΥΛlΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑ-
ιlΟΠΕΔ Ι ΟΥ ιΩΑΝΓß Ι ΝΩΓΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑβlΟ Κ \-
ΛΑ/ηΑ, οΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΓ{ ΛΙm}ΙFL Ι(ι
αυτü γιατß οι συνÝπειεò θα εßγατ καταστρòφικÝò
για την υγεßα μαò, )/ια τιò καλλιÝρ),ειÝò μαò, τηι,
γεωρ, ßα και την κτηνοτΡοφßα, για το}τ, ΤουΡισιJc',
τουò πλοýσιουò Ψαρüτοιτουò και τον 6ιüτοπο στò
ΔÝλτα του ποταμοý, γΕνικÜ },ια τοι, τüπο μαò.

Απ' το ξεκßνημÜ μαò, θασικÞ μαò αντßλη,.,η
που ανακοιι,þθη*ε και συ}/εχΙζει ν' α},ακοιι,(bι,εται
δημüσια σε πΡοκηρýξειò, συγκεντΡþσειò κ.}-.π., ei
ι,αι üτι ΔΕΝ Ε,\ΟΥΜΕ ΝΑ ΧΩΡ ΙΣΟΥmΕ ΤΙΠΟΤΑ
mΕ ΤΟ ΓιΑΝΝΙΩΤιΚΟ ΛΑΟ. ,ιμ

Ατεßθετα πιστεýουμε üτι εßμαστs θ(ιματα ττ1§

ßδιαò πολιτιι,.ßl§, üπòυ η κοινωνßα ττ1! ι.,.ü)τι:νσ,ιò ττιξ
κατòßστΡαψßιò του ºßßιρι6Üλλο},τß]ò òτο C,ιομü ,;]ξ

αγιτπτυξηò, ποL, Ýχει στ"χο τηò το ι<Ýιδοò και τ,;{ι

τον Üνθρωπο με τιò ανÜγτ.εò του - χτυπÜει εξßòι_,ιυ
Γιαwιþτεò, θεσπρωτοýò και ΚεΡ;(υΡαßο,_ιò, ü}-ουò
τουò' Ελληνεò εΡ},αζüιτενουò, μΕ τη}, },εφüπλlι}- τη

ΑθÞνα' με κατßιστΡοΨÝò λιlτνþι,, ποταl_ιι',ιτ,. θα}.òßσ_
σþν, με πL,Ρπο).:'1σΞιò δ:τσþ\,, με τη σι.ι),κΞ},τρτ)σιι
τòυ πληθυσlιοý, 6 ιομηχ3ι,ιþν, υττη ρεσιþν σΞ }.ßl,α
αστικÜ κÝι,τΡα. ιιε τηι, ερÞμ(\)αη τηò ιιπαßθρου κ}.π ,

Στα επιχεßΡτι μα üτι υπÜΡχουν μò)''Ýτεò. εμsßò
απαντÜμε:
, ΑυτÝò ιιüφτη τßα\, κα ι Ρ ÜφτÞ Κ αιι ΙΙ στ Ξ 1ι:,r η α τι] ò
πΡοτ1γοýlιει,η§ πολιτικßlò απüφcτσηò και πΡο!ßι,,
λογßιò. },α εßι,αι αποδÝ}ßτÞò ο }Ιο).αμιÜò.. 'Α}.,1,ω,



¶ απο πολ}.,οýò Üλ).ουò επ ιστ}ι ι.ι oγs ò ιι ι ßθ η ιòαν

διÜτΡητεò ιßαι ).ειΨΕò,οΕ αντLΠαρÜθεση με Üλλεò
\ýσε Lò που Ýχουν üμωι μεγαλýτερΟ ΠΟλ ΙΤ Ι Κü Κα L

3Lκοναμικü κüστοò,-
Ο 6ιολογικοò κòτθcτρισβüò ":υ εμειò απαι

τοýμε γα ),ßνει και μÜß,ιστα γ και üχ' ý' 6αθμοý

πòυ πΡοΟλÝπει η μεß.Ýτη πÝρòΙ Cιπ τΟ πßιÞ6λημα

ασφα)'ΕßαòΚαιπιO:τνωνατυχημÜτß.)},,δε.,.ι)\,ειτΟ
πρüθ},.ηυα }/ßατß ακòμα ι(αι ü π)"Ýòν τεºL,χηlτÝνοò

ν,ο εßναι (95γ,;) _ πüυ δεν τd πιστεýουμε (μüνο

στην Ελ6ετßα αναφÝρεται ποαοστü αυτü )

το υπü}.οιπο 5"L ιlε ;; 6 =ΡÝ«μÝτα),}τα, 
τιò τοξιιιÝò

ουσß.ò,τα},CIσοκομειαΚò(κβιθιομηχατ,ικòßαπü-
6)-ητα κ.λ.π., εßνòτι τ3 πιü òτνησυχητικÜ }τ_αι Επι,

ι,. ßνδυνα.
Γ ιαννιþτ εò σι.": μπατ ρ ιþτ εò μαò

t_ι βαζικüτητC( κ= ι αποφ ασ ιστ ικüτιlτ α των Κι,

},ητοποιÞσεω},του θεσπρωτικοý },αοý Ýγòυν φÝ_

Ρει την Κυ6Ýρνηση σΕ αδιÝξοδο. ΓÞε ««πΡοσκλÞσειò

σεδιÜλογο»καιÜλλεò«πΡρτÜοΕßζ»πΡοσπαθεß
να ελιγ.θòß πο}.ιτικÜ, να,ßαραπλανÞσει τΟν Ελλη_

ν,ικü λαü και να κÜμψΞι το αγωγιστικü φρüνημα
των θεσπΡωτþν. Μι}..Üει ),,ια σýνταξΙ Ü},},ηò ε},α),

},ò:κτικÞò μελÝτη§ μÝσα σε Β μηνεò ( εκλΟγÝò ; )

χL)ρßò ο« Ý.ομΕΙετα, ο]::,«*òκλεισμü τÞò },ßμνη§

και του ποταιιΟυ -σαν αποδÝκταò. Στην ουσLα εμ-

μÝνει στην αντιλòχßκß1 πο}.ιτικß1 1ηò απüφ:ση, οτη},

εξυτηρÝτιισηÜλλι^Ινσυιl.ιßΙερüντωνξÝνωναντßθε-

των στα λα'ßκÜ συμφÝροντα,
ΠòχρÜλλη η«ι.'ο' ΔÞμαΡχοò ºηò πüλτlι σαò,

ÝφτασεστοσημεßονακαταγγÝλειüτιπßσα;απτιò
γιλιÜδεò του ü.οπρωτικοý λαοý, πΟυ 11 μιÝοεò τþ

Ρα θ ρ ßσκεται κυ ρßολεκτικÜ στο πüδ ι, υπÜρχουν

συμφÝροντα ξÝνων εταιΡειþν, ΑυτÝò οι δηλιbσειò

εßνCχι ανυπüστατεò και διασπαστικÝò, 0Ýλουν },α

φÝρουναντιμÝτωποστοναγþναβαòτοΓιαιτνιþ.
τικο λαü και χΡειÜζεται. κανεßò να Ýχει νοση ΡÞ

Επτστη μοντκÞ φαντασ ßα γ ια να επιιιοÞσει τÝτο ια

πρÜ,/ μòττα.

Η κινητοποßηση μòιò αυτß1 ακüμα,. 6ΡÞ κε Ει,Üν

τια τα μεγÜλα κüμμcττα απ την αρχÞ, και αΦοß,

αναδεßχτηκε σαν μιÜ απ τιò σημαι/τικüτΕΡεò, αιt_

θgιτικÝq λα"ßκÝò ι(ιι,ητοπΟιßlσειò των τι),ε,υταßω,,

χρüνων στην περιοχß,1 και στη χþΡα μ(χò, Ýθαλε

στο περιθþριο κÜθε προσπÜθεια ι"ομματιιιÞ§ εκ_

μ ιτÜλλευ στι ò.

Γιανι,ιþτεò συμπατριþτεò μαò
Το òτι υπÜρΧουν κι Üλλεò λýσειò Ýξω απ τη

}.ßμιη και το ποτÜμ, εßναι γΕγονüq, 1ιüνò που Ý-

yi).Jv πο)τιτικδ και CIικονομΗκü κüστοò, [-ια ιJaò Ι(α

7.αμÜξιßαιΠαμ6þτιδαεßναιÝνακαιτοαυτüοl.
ιòοσýστημα πΟυ Εt,þΙ,ει και δεν χωρßζει τιò δýο

πλευρÝq και πΟυ το απολαμ6Üνουν και το γ,ρτισι,

ßτCπΟιοýν 6 ιοποριστικÜ üλοι οι κÜτοικοι ττßò ευρý

τερÞ§ πεΡιι:χßlò-

ΕτΙΠΡΟΣ }.οιπüν ΟΛΟι βlΛΖι ΑΠΟ ι,,ΟιΝΟΥ

GλÝ;ιΟ\ºαq τΟν κοιι,ü Εχθρü, μιòτζß μΕ τΤι\,τΡΟστα_

σß:τηò).ßμνηò\,απα).ÝΨουμε}'αιιηνπýσοιjντα

}.ý,ß-ιατα ατο ποτÜμι. l,α G),ω",ιστοýμε ),ιsß τ]J\,προ

òταοßα του ¸ΞριθÜ).λοι,τοΞ. τ''] C φßΙσΙΤΙ. ΤΙ]c ΙΙ\'εß-

αò τηò ßδιαò μαò τηò ζωÞò.

Ε,ΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Δýο μÝλη τηò Αυτüνομηò ΔρÜσηò

συζητοýν με μÝλοò τηò επLτροπÞò α-

γþνα. _ ι

ΕΡ. :Στιò συνελεýσειò KaL τα. κεLμε-
νÜ σαò χρησ Lμοπ0 ιε ßτε τ Lò Ýννο Lεò
τηζ αμεσηò σημοκρατ ßαò κα L τηò πα-

ρεμβασηò απü τα κÜτω,ΜÞπωò θα μπο-

ρουσατε να μαò εξηγÞσετε αν λε ι-
ßüυργουν αυτÝò ο L αρχÝò στην πρÜξη

KaL' πoLa διαιροροποßηση υπÜρχεL σΕ

σχεση με την αμεση δημοκρατ L0 κα τ

Lην Κο LVωV La Των ποΛ Lτων που επ ι -

καλε ßτα ι. το ΠΑΣOΚ ι βλÝπε μαν Lφε ,

στο);
ΑΠ:'Lχουν yLvεL σημαντLκÜ βηματα
üσο αφορα τη λαΙκÞ συμμετοχη κοι

δρÜση: οτ αποφÜσεLò KaL oL προγρα-

μ«τ Lσμο ß δεν πα ß ρνοντα L απü πÜνω,

;;μμε;Ýχε ι. ο κüσμοò (σýλλογο L , αγρü-
τεò,ουυατεßα, επLτροπÝò), Δεν,υπÜρ-

χÝ;'Üμεση δημοκρατßα που σßγουρα
προυποθÝτε ι λαß κÞ εξουσ Ιο , ο L κατα-
στÜσεLò δεν εßναι ιδεατÝò,

Υπαρχε L üμωò ζωντÜν La ) πρωτοβου-

λßα KaL μLα üσο τQ δυνατü (σε μL-
;;; βαθμü) απογραφεLοκρατLκοποßηση

-μετÜβαση των λε ιτουργ ιþν στον κ0-
σμο (πχ. oL ÜνθρωποL που εßναι στα

μπλü««"«ηοφασßζουν τ L θα περνÜε ι-
δ;; υπογρÜφε ι η επ ττροπÞ υπÞρχε

λ«ι «Þ οýυ Ý λευση σαν αρχ ι κÞ 
. 
κατÜ-

σταση , μüν ο που δεν λε ιτουργοýσε σε

καθημ;ρ LνÞ βÜση γ Lατ t _..,0,γ 9χουμε
φτÜσε ι- σ ' αυτü το επ ßπεδb , ΠαρÜ τ L ò

προσπÜθεLεò δεν εκφρÜστηκε σε μα-

ζικü επßπεδο . ΠαρÜλληλα γ ßνονταL
ηροσπÜθευεò yLa ενδυνÜμωση KaL δι-
εýρυνση αυτÞò τηò δυναμ L κÞò ß Ευρý-
τερη συμμετοχÞ στα κÝντρα λÞφηò α-
ποφÜσεων (17μrλÞò επLτροπÞ αLρετη

με üλεò τ ßò τÜσε Lζ, ουνεχÞò επαφÞ

κα L συζητÞσε L ò με τον κüσμο , οδη-

γýεζ,ουντον Lσμüò,πλαισßωσÞ τηò KaL

απü Üλλα δραστÞρια Üτομα) ,

ßρ , ΑυτÞ η ν Ýα μο ρφÞ αλλη λεγγýη ò
που λÝτε üτ ι- υπÜρχε L , βΕ πο ιÝò μορ-

φÝò κα τ τρüπουò εκφρÜστηκε;
ΑΠ: Μαθαßνει ο κüσμοò γτα Üλλουò
τρüπουò δρÜσηò KaL διεκδßκησηò,Αυ.
;üß ü ßρüλοò 

'σρÜσηò 
μπορε ò να συΙ

ν εß ιστε ß κα L στα Üλλα ζητÞματα κα L

πρ;βλÞματα , αν παλευτε ß κα L δεν α-

ποδυναμωθε ý . ΥπÞρχε αλληλεγγýη πρω-

τüγνωρÞ , πρωτοφανÞò γ La αγρüτεò: πχ ,

το πρüβλημα τηò σοδε ι-Üò λýθηκε με

την εκ περ ι-τροπÞò καλλιÝργε La, τºυ

ανταλλαγÞ μηχανημÜτων γ τα να με L-

νουν ο L υπüλο υπο L στα μπλüκα,
ΕΡ : ΥπÞ ρχ ε στην πε ρ LοχÞ σαò παρÜ-

δοση κο Lv οτ ισμοý ;

ΑΠ : Οσο αφορÜ μ La παρÜδοση . 
κο Lv 0 -

ß rομοý , υπÞρχε σε επßßτεδο μüνο φυ-
ηÞa' ««ß üχι- τüσο συνολικÜ, ΥπÞρχε

üμþò η παρÜδοση του ελλην ι- κοý χω-

ριοý με την κοLνωνικüτητα,τÞν επα-

φÞ κα L την αλληλεγγýη ,

ΕΡ : Με πο ιü τρüπο βλÝπετε εσε ß ò ,

να διααφαλßζεταL,ο κßνδυνοò μLαò

γραφεLοκρατLκοποLησηò τηò . επLτρ,σ-

πÞò δεδομÝνου üτ ι εν δυνÜμε ι στα

μÜß ια του κüσμρυ , 
ε ßστε ο μελßιοντ τ-

«üò δÞμαρχοò, υομÜρχηò, βουλευτÞò Þ

παÞÜγονταò τηò περ !οχÞò , !ψοý τα

σýμβüλα «Üι- ο L δομÝò τηò θεσμοθε-
τημÝνηò κοLνωνßαò μαò δεν αι]φLσβη-

iJiur«," Ýμπρακτα απü Ýνα ßσωò α-

ντ Lθεσμü ;



#
ξεση }<ιý.μü ò τοιJ θεσττρ(ý¸ L κοý λ.òιοý

ζÞ-trη μò( ¸η ò Αι_.ι-ΓοοργÜγ&.)ση ò
Απ: Δεν υπÜρχει κßνδυνοò μετεξÝλι-
ξηò τηò επιτροπÞò σε γραφετοκρατL-
κü üργανο αλλÜ ßσωò να διαλυθει,
λüγω του παραγωνττσμοý καυ των δι-
αφορþν που μÝχρι στιγμÞò üμωò τον
αντιπαλεýουμε κατ τον Ýχουμε ξεπε-
ρÜσε ι ,

Η επιτροπÞ συγκροτÞθηκε στη βÜ-
ση του κοινοý προβλÞματοò KaL εκ-
φραξει üλεò τιò τÜσειò.

ΓÝλοò,πιστεýουμε üτι θα μεßνουν
Καηοι ο σπερματα.μtα πρOοπτLΚη KaL
οιJνομtßη,Ι ο ΠLo πιθανο oχL σε μα-
ζικο επιπεδο.

0 ξεσηκωμüò του θεσπρωτικοý λα-
οý,üπωò και κÜθε Üλλοò παρüμοιοò
ξεσηκωμüò που ξεπερνÜει τα καθιε-
ρωμÝνα πλαßσια και φραγμοýò που
θÝτουν τα κüμματα και οτ κοτνο-
βουλευτικÝò λογικÝò στην κοινωνýα
βÜζει κÜποια ερωτÞματα και ζητÞμ-
ατα ζωτικÞò σημασßαò για τη δυνÜ-
μωση κατ τη συνÝχεια ενüò κινÞμα-
τοò,αλλÜ KaL yLa το προβληματισμü
των επαναστατþν σÞμερα,

Το οικολογικü πρüβλημα αν δεν
συνδεθεß με τα Üμεσα κοινωνικÜ
προβλÞματα,þστε να γßνει κοινωνι-
κÞ υπüθεση κατ να καλλιεργÞσει Ý-
να νÝο τρüπο θεþρησηò των πραγμÜ-
των, να βÜλει νÝεò διαδικασßεò,
κοι.νωνικÞò παρÝμβασηò, εßναι μι.α
μερικüτητα που μπορεß να εκφυλισ-
τεß και να εκτονωθεß και να κατα-
ντÞσει Ýναò πολιτικüò ρεφορμισμüò
Þ στη χει"ρüτερη περßπτωση Ýναò ε-
πιστημον ισμüò.

Γι- αυτοýò που βÜζουν το ζÞτημα
τηò ριζοσπαστικÞò . επαναστατικÞò
οικολογßαò,δεν μπαßνει θÝμα διατ-
αξικüτηταò kaL υπερκομματικüτηταò
yLa τη λýοη ενüò οικολογικοý προ-
βλÞματοò που ßσωò εßναι και
διαταξι"κü !

Με βÜση τουò παραπÜνω συλλογισ-
μοýò και üπωò γνωρßσαμε την κατÜ-
σταση απü την επßσκεψÞ μαò στην
Ηγουμενßτσα,τιò ομιλßεò κατ τLò
συνεντεýξειò τηò ΕπιτροπÞò Αγþνα,
μπαßνουν κÜποια ζητÞματα üσον αφ-
ορÜ την πολιτικÞ τηò αντßληι!η και
τη δρÜση τηò μÝσα στην κοινωνßα,
Γιατß αν το πρüβλημα Ýμπαινε σε
καθαρÜ περι.βαλλοντολογικÜ πλαßσ-
ια,δεν θα το συζητοýσαμιε.Απü τη
στιγμÞ üμωò που η επιτροπÞ θÝτει
πολιτι-κÜ ζÞτÞματα τα οποßα θÝλει
ν] αποτελÝσουν οημε ßα αναφορÜò
γτα την ελληνι-κÞ κοινωνßα γεντ-
κüτερα (σýμφονα με τα λεγüμενÜ
τηò:πχ.πρωτüγνωρεò εμπει-ρßεò για-
την ελληνικÞ κοινωνßα,το κßνημα
του θεσπρωτικοý λαοý εßναι κßνη-
μα απü τη βÜση,üτι λειτουργεß Ý-
στω KaL εμβρυακÜ η Üμεση δημοκρ-
ατßα και η αυτοδιαχεßρηση) θÜ Λ-
ταν αλÞθεια ιδεολογισμüò να επτ-
μεßνει κανεßò σ'αυτÜ τα θεμελιþ-
δη ζητÞματα KaL να επιδιþξει την
αποσαφÞνιση αυτþν των θεμÜτων,α-
λλÜ και των στüχων kaL των προ-
θÝοεþν τηò (καλþν Þ κακþν δεν Ý-
χει σημασßα-η ιστορýα εýναι γεμ-
Üτη απü τÝτοιεò) ;

Η Ε.Α, απÝφυγε ν' αναλýσει τη
θεσηρωτLκÞ κοLνωνßα,τιò αντLθÝ-
σεLò ΠΟυ υΠÜρΧΟυν KaL πþò εΚφρÜ-
ζοντα L κα L τα πολ Lτ L κοκο Lνων L κÜ
προβλÞματα που απορρÝουν απ ' αυτ-
Ýò.Εßναι ουσυþδεò ζÞτημα να στα-
θ ε ß ò στο επ ßπεδο τη ò αναπαραγω-
γÞò των οLκονομτκþν KaL πολLττ-
ΚΟΚΟ Lνων Lκþν σΧÝσεων . Γ ιατ ß στη
κο Lvωv L κÞ βÜση τ ßθετα L το ζÞτημα
τηò Κυρ LapX ßαò Κα L τηò t εραρΧ ßαò
γ Lατ ý στη κο Lvωv L κÞ βÜση τ ßθετα L

το ζÞτιιμα τηò εκμετÜλευσηò ανθρþ-
που απü Üνθρωπο. Γιατß σε επýπεδο
βÜσηò αναπαρÜγετα L το κυρ ßαρχο σý-
στημα.ΚL αν οLΙμÜζεò εýναι πLo αρ-
LστερÜ κα L εκφρÜζουν πχ . την αντ ß-
θεσÞ τουò στην κυρ LapX ýα τηò πüληò
των Ιωανν ßνων απÝναντ L στην υπüλ-
ο Lπη 'Ηπε 

L ρο ( "τα παν / μυα στα Γ υÜνν -
Lva , τα κÝντρα αποφÜσεων στα Γ ιÜνν -
LVa, τα νΟσΟΚομε ßα στα Γ ιÜνν LVa , τα
σκατÜ üμωò των Ιωαν ßνων στην Ηγου-
μενßτσα"),Þ Ε.Α. δεν θÝλει να θÝ-
σε L το πρüβλημα τηò αστ L κοπο ßησηò
κα L τηò δορυφορ LκÞò σχÝσηò που Ýχ-
ουν τα ΓιÜνν Lva με τ Lò υπüλο ιπεò
πüλεLò (ΠρÝβεζα,Αρτο,Ηγουμενßτσα) .

ΑλλÜ KaL η ßδια η Ε.Α. μαò εýναι
Üγνωστη,üσον αφορÜ τη δüμησÞ τηò
KaL την οργανωτLΚÞ τηò λειτουργßα
( δημοκρατ L κüò συγκεντρωτ Lσμüò Þ ü-
χ τ ; ) , πρüβλημα κα ýρ ιο üσον αφορÜ τη
συνÝχεLα,την οργÜνωση KaL την απο-
τελεσματ Lκüτητα ενüò κο Lνων τ κοý α-
γþνα.

Η απü τα κÜτω παρÝμβαση κα L συμ-
μετοχÞ του λαοý στα κÝντρα λÞιΙηò
των αποφÜσεων ( τα οπο ßα δεν Ýχουν
αναφÝρε ι ποτÝ πο La ε ßνα ι ) , θα απε-
τοýσε κα L θα 'χε σαν προυπüθεση σε
Ýνα ελÜχLστο επßπεδο,να εξηγιlθοýν
oL Ýννοι-εò τηò αυτοοργÜνωσι]ζ KaL
τηò'Αμεσηò Δημοκρατßοζ, καθþò kaL
oL διαδLκασßεò KaL oL τρüποL οργÜ-
νωσηò Που οδηγΟýν προò αυτÝò τtò

συνθÞκεò'να προωθηθοýν KaL να δοκ-
Lμαστοýν στην πρÜξη, Ýστιυ KaL σε
Πε Lραματ L Κü επ ßπεδο .

Η επαναστατ L κÞ φρασεολογ ýα τη ò
Ε . Α. Ýρχετα L σε αντ ßφαση με την
κατÜσταση που υπÜρχεL KaL με την
ÜποψÞ τηò yLa κßνημα απü τα κÜτω Þ

γ La πρωτüγνωρεò εμπε Lp ßεζ, αφοý υπ-
Üρχουν KL Üλλεò εξεγερτικÝò κατα-
στÜσεLò (πχ. εξÝγερση του λαοý των
ΜεγÜρων: κατÜληι!η τηò νομαρχ ßαò κα L

τΟυ υπΟυργε ýου } που, Ο λαüò αυτονο-
μÞθηκε απü τα κομματα κα L το κρÜ-
τοò . Αυτü üμωò δεν συνεπÜγετα L κα L

συνθÞκεò'Αμεσηò Δημοκρατ ßαò , αφοý
ο L εκÜστοτε επLτροπÝò στηρ ßζοντα L

στη πλατε LÜ προτοβουλ ýα κα L δ ιαθε-
σLμüτητα, χωρßò üμωò να ξεπερνοýν
σαν δομÞ κα L οργανωτ L κÞ λε ιτουργ ßα
τΟυò αστ ι κοýò θεσ,μοýò, τüσο στη μο-
ρφÞ , üσο κα L στο περ Lεχüμενο . Χωρ ßò
δηλαδÞ να δημ Lουργοýν κÜπο ια üργα-
να αποδüμησηò κα L αντ Lθεσμοýò .

Μεταξý πολ Lτ L κοý εναλλακτ Lσμοý
Κα L εΠαναστατ L Κοý ρεφορμ Lσμοý , υπÜ-
ρχεL η "κοLνωνßα των πολιτþν" του
Πασüκ, ο L "συνθÞκεò γ La την προþθη*
ση τη ò 'Αμ εση ò Δη μο κρατ ýαò " κα L ßη ò
"ανοτχτÞò κοLνωνßαò",του "κLνÞματ-
οò απü τα κÜτω", τηò "εΓτανÜστασηò
τηò βÜσηò"-υ π Ü ρ χ ε L η δ L -
α χ ε ß ρ η σ η τ ο υ σ υ σ τ Þ-
ματΟò KaL η ΟρθΟλο
γ L Κ Ο π ο ß η σ Þ τ Ο υ.

Το αναφÝρουμε KaL παραπÜνυ,π Lσ-
τορ ßα ε ßνα ι. γεμÜτη απü καλÝò προθ-
ÝσεLζ,ολλÜ δεν φτÜνεL μüνο αυτü,
γ Lατ ß πρþτα κα L κýρ ι-α το ζÞτημα
εßναι π þ ò σ υ ν δ Ý ε τ α L η
Ü μ ε σ η λ α L κ Þ ε μ π ε L ρ-
ßα με την LστορLκÞ
εμΠεLρßα,σεμLαΚα-
τεýθυνση επαναστα
τ τ κ Þ ò ε ξ Ý λ L ξ η ò τ η ò
Κ Ο L ν ω ν L Κ Þ ò ζ ω Þ ò Κ α L

ο ρ γ Ü ν ω σ η ò.

'[χε ! περÜσε ι σχεδüν Ýναò χρüνοò αηü
την επ ßσημη λε ιτουργ ýα του Δημοτ ι κοý

ραδιοσταθμου_ Ενοò ραδιοσταθμοý που θα

αποτελοýσε-κατÜ Γα λεγüμενα αυτþν που
Ýχουν τι]ν ευθυνη ,/Lo τη δημιουργýα του
-Ýνα βημα διαλüγου KaL Ýνα μÝσο Ýξω α-
πο τα ηλα ßσ ια των τ:ρατ ι κþν μονοκομματ-
τκþν ραδιοσταθμþν,αλλÜ που στη πραγμα-
τ ι κüτηια ε ßνα L περ Lοσüτερο σταθμüò του
δημÜρχου KaL των τοπLκþν ,κομματυκþν

παραγþντων,παρÜ των δημοτþν με την ευ-
ρυτερη Ýννο ια .

Τα προγρÜμματα του σταθμοý στεροýν-
ταL ποιüτηταò κατ δεßι θα μποροýσε να

γ ýνε ι διαφορετ ι κÜ, μ La κ L οπο LαδÞηοτε
απüπεLρα αηü δημüτεò Þ μη,αλλÜ KaL απο
τουò εργαζüμενουò στο σταθμü, γ ια φαντ-
ασÝα,αυτοσχεδιασμü κατ ελεýθερη δημι-
ουργ ικüτητα καταστÝλλεται ( βλÝπε απολý-
σεLò KaL καταγγελýεò εργαζüμενων στLò
εφημερ ßδεò )απüτο δÞμαρχο KaL τουò πα-
ρÜγοντεò που Ýχουν στελεχþσει τη ραδι-
οφων ßα . ΑυτÞ τη κατÜσταση ερχοντα L να

επτκυρþσουν oL τοπικοý κομματικοß μη-
χαν Lσμο ý , μÝσα αη'την ταχτ ι κÞ τουò , ηαρÜ

τLò διακηρýξειò τουò yLa ελεýθερη ρα-

διοφωνßα,ελεýθερη διακßνηση ιδεþν KaL

πληροφüρηση.Η διαφορÜ τουò με το δÞμα-
ρχο δεν εLναι πÜνω στLò αρχÝò KaL ,τουò

στüχουò τηò ραδιοφωνßαò,αλλÜ στο χρüνο
που διατßθετατ yL αυτοýò KL η αφιμαχßα
τουò γυρω απ'τιò απαντÞσειò κτ ανταπα-
ντÞσε ιò σττò εκηομηÝò που διαθÝτε ι ο

δÞμαρχοò κα L που δ ιατ ßθετα L σ'αυτοýò ,

χωρßò να θßγεται η δομÞ KaL η οργανωτ-

LκÞ λειτουργýα του-κÜτι που φυσικÜ δεν

θÝλουν,μLα KL üταν θα καταλÜβουν με τη

σειρÜ τουò δημοτLκη αρχÞ θα ακολουθιß-

σουν την ßδια τακτLκÞ.
ΑυιÞ η "Üτυπη" συνεργασßα των κομ-

μÜτων που φυσικÜ εκφρÜζεταL κατ σε επ-

ßηεδο δημοτικοý συμβουλßου, εßναι ολο-
φÜνερη.Και δεν μιλÜμε μüνο yLa την πα-

ρεμπüδηση KaL συκοφÜντηση οποLασδÞποτε
πρωτοβουλßαò που ε ýναι Ýξω απ'τη λογι-
κÞ τουò,αλλÜ KaL σε üποια στοLχειþδη
πρωτοβουλßα παýρνεται απü δημüτεò yLa
να ε κφραστοýν απü το ραδ ιþφωνο . Αττ' την
αλλη üμωò μεριÜ υπÜρχει μτα συναßνεση
KaL παραßτηση του λαοý απ'το να υπερα-
σπßστοýν KaL να δι-εκδικÞσουν το στοLχ-
ειωδÝστερο δικαßωμα στην ελεýθερη επL-



Ιý
λογÞ κα L πληροφüρηση . Σαν ενδε ι κτ ι κü
παρÜδε Lγμα , αναφÝρουμε την προταοη συν -
δημüτη μαò γτα δημιουργßα εθελονττκþν
εκπομπþν στο ραδιüφωνο, μÝσα απο τρε La
προγρÜμματα:α)Ýνα οLκολογικü,β)Ýνα κ-
ο ινων ι κü κα L γ )Ýνα μορφωτ L κο-ι|υχαγωγ L -
κü ( βλ.πρüταση στο δÞμο με αρ,πρωτοκο-
λου Bq42/30/I0/' Β7 ) 

'πρüταση που απορ ß-
φθηκε παμΨηφεý απ 'τουò δημοτικοýò συ-
μβοýλουò üλων των παρατÜξεων.

Γιατß αυτοý oL θεσμοý(Τ. "Α".)κατ οτ
αντßστοLχεò λειτουργýεò τουò(ραδLοστα-
θμοß,εκδηλþσειò κλπ. ),δεν ξεφεýγουν σε
καμμLα περýπτωση απ'την κυρßαρχη(αστι-
κÞ )αντýληιl.ιη που Ýχε ι επιβληθε L στην

κο Lνων ßα , üσον αφορÜ την ε κπροσþπ Lση
των πολιτþν KaL την ενασχüλησÞ τουò με
ΓLò κοινÝò υποθÝσειò κατ προβλÞματα,τη

θεσμþν αυτþν(σαν μηχανισμοß üπου oL γ-
ραφε ιοκρÜτεò των ΔΣ. κα ι τελ ικÜ ο πολ ι-
τ L κοò αρ}ηγüò . που βρ ýσκετα L στην κορυφÞ
τηò πυραμýδαò,αποφασßζει yLa ττò τýχεò
των πολ ιτþν ενþ αυτο ß συνα Lνοýν ) . το ρο-
λο τουò σαν τοπικÜ κÝντρα εηιβολÞò τηò
ß(ρατLκÞò εξουσýαò,αφοý αναπαρÜγουν αυτ-
ουσLεò τLò κατεστημÝνεò KaL αλλοτρτωτL-
κÝò,οτκονομLκÝò,παρανωγικÝò KaL κοτνων-
L κοπολ ιτ ι κÝò σχ Ýσε τ ò .

Τελικα αυτοÝ οι θεσμοý-ριηχανLσμοß π-
ροωθοýν κα L παγ τþνουν (σαν μüιι ιμη κατÜσ-
ταση ) ιην περ Lθωρ ι οηο ßηση των πολ ιτþν ,

μÝσα απü μτα επßφαση δημοκρατLκοτηταò Þ
ακüμα KaL το προσχημα τηò συμμετοχηò,
στο βαθμü που εýναL avayKaLa yLa να πεý
θε ι τουò δημüτεò να τελουν τα. εκλογ LKa

τουò "καθÞκοντο",αλλÜ KaL να ελÝγχετατ
KaL να διευρυνεταL το λεγüμενο εκλογικü
σþμα(οι οπαδοß),προò þφελοò τηò εκÜστο-
τε κομματ ι κÞò κλ ß καò που βρ ßσκετα L στην
εξουσßα.

ΕξÜλλου αυτο το εκλογικü σþμα γßνετ-
aL KaL το πεδßο αντLπαρÜθεσηò των κομμ-
Üτων με μοναδικü στüχο την αναρρßχηση
στην εξουσßα KaL τη διαχεýρησÞ τηò ενÜ-
νττα πÜντα στLò εηιθυμßεò KaL ττò ανÜγ-
κεò του λαοý.

Το ζÞτημα που μπαLνε τ λο ιπüν Üμεσα,
εßνατ το κατÜ πüσο oL δημüτεò εßναι δι-
ατεθετμÝνοL να παλÝψουν KaL να ηετýχουν
την ελεýθερη διακýνηση ιδεþν KaL αυτοÝ-
κφρασηò, σπÜζονταò τι] λογοκρ ισßα που Ý-
χουν επιβÜλει οτ παρατÜξειò KaL ο δÞμα-
ρχοò στο δημοτικü συμβοýλιο.

:L() -òρò)ττ'οL 14Lcι-
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Εßναι γεγονüò φαν_ερü σε üλουò πλÝον οττ η κραττ-
κη βßα KaL η καταστολÞ επß των ημερþν τηò "σοσLαλL-
στLκÞò" κυβÝρνησηò που Ýχε L εκταθε ß κα L αηλωθε ß σε
üλη την κο Lνων ßα δεν δ ιαφÝρε L κα υ πολý απü την ωμÞ
βßα τηò δεξιÜò. Οσο KaL αν προσπαθοýν να καλλιεργÞ-
σουν γ La τον αναρχ Lκü την ε Lκüνα του ξεκομμÝνου kaL
περιθωρLοποLημÝνου απü το κοLνωνLκü γßν\,9σθαL, oL
πρακτLκÝò KaL τα συνθÞματα των αναρχLκþν ( μπÜτσοL,
γουροýν La, δολοφüνο ι κλπ. ) γ ßνοντα L επ ß κα ιρα .

Και επει,δÞ ακριβþò ο λüγοò KaL oL αγþνεò των α-
ναρχLκþν θÝτουν σε Üμεση αμφLσβÞτηση τουò κυρßαρ-
χουò θεσμοýò κα L μηχαν Lσμοýò ( κρÜτοò, κüμματα, κο Lvo*
βοýλια) kaL τLò εξουσLαστικÝò KaL εκμεταλλευτLκÝò
σχÝσε Lò που Ýχε L επιβÜλλε ι η κυρ ýαρχη τÜξη στη κο L-
νων ßα , ο τ αναρχ ι κο ý πρÝπε L να σβÞσουν απü προσþπου
γηò, το γρηγορüτερο. "Δεν θα με ßνε L οýτε αναρχ ικü
ρουθοýνL",εßναι η δηλωμÝνη γραμμÞ τηò πασοκLκÞò ε-
ξουσßαò (διÜ στüματοò ΑρκουδÝα). Η ßδυα ακριβþò
γραμμÞ υπÞρχε καL επý δεξιÜò αλλÜ τüτε oL aKpoapL-
στεροß κατ επαναστατικοý χþροι Þταν μαζικοý KaL δυ-
νατο ß κα L τÝτο υα σχÝδ ι-α δεν μποροýσαν να πραγματο-
πο Lηθοýν .

Επß κυβÝρνησηò ΠΑΣOΚ λο ιπüν , εξαπολýετα L μ La α-
προκÜλυπτη επýθεση απü το κρÜτοò ενÜντ La στουò ανα-
ρχ Lκοýò κατ το κ ßνημα των φυλακþν , μÝσα απü απαγο-
ρεýσε Lò πορε ιþν κα L συγκεντρþσεων , ξυλοδαρμþν κα L

φυλακýσεων yLa να φτÜσουμε στην "επιχεßρηση αρττÞ",
üπου ο L κατασταλτ ι κο ý μηχαν Lσμο ý τηò ι(υβÝρνησηò ξε-
καθαρ ßζουν τα ΕξÜρχε La απü τουò "περ ιθωρ Lακοýò'ß . Ε ι -
σβÜλλουν στη πλατε ýα, δÝρνουν κα L συλλαμβÜνουν κü-
σμο, βπQýνουν στα γýρω μαγαζιÜ, προκαλοýν KaL ξυλο-
κοπουν τουò θαμþνεò kaL επLβÜλλουν καθεστþò τρομο-
κρατßαò στη γýρω περ LοχÞ.

Αυτü üμωò που δεν ε ýνα ι γνωστü στον ευρýτερο κü-
σμο ε ýναι üτι χρε ιÜστηκε να κατασκευαστε ý Ýναò απο-
δ ιοπουπα ýοò τρÜνοò με τη ταμπÝλα του περ ι,θωρ ßακοý ,

γ La να χτυπηθε ý το π υü ζωντανü κα L ρ τζοσπαστ ι κü κο-
μμÜτ ι τÞò νεολα ßαò , Η ε L κüνα του περ ιεßωρ ιακοý καλ-
λ ιεργÞθηκε Ýντεχνα απü το κρÜτοò , τοι.Jò αστοýò , μÝχρ ι
τα κüμματα κα L κýρ ια το ΚΚΕ . Αυτüò ο κüσμοò που δε-
χεταL την επýθεση των δυνÜμεων καταστολÞò δεν ε ýναι
μüνο αναρχLκοý αλλÜ Ýνα ευρý φÜσμα ανθρþπων που αμ-
φLσβητεß τιò κατεστημÝνεò αξýεò -απü αρLστερLστÝò,
τροτσκιστÝζ,τναλλακτυκοýζ, οικολüγουò μÝχρι KaL κÜ-
πο Lουò απε ιθÜρχητουò κα L ανÞσυχουò κν ßτεò 'δηλαδÞ Ý-
ναò ζωντανüò κüσμοò με Ýνα ευρý φÜσμα απüψεων, KaL
πρακτικþν χτυπÞθηκε με τη συναýνεση των κομμÜτων με
βÜση Ýνα ολüκληρο σχÝδ ιο*πε ßραμα που εμπνεýστηκαν ,
KaL σχεδýασαν ( μετÜ τα γεγονüτα του ΚÜραβελ Üφιξη
ΔrηÝν στην ΕλλÜδα, ΔεκÝμβρηò του 'Β4 ) ο L Λαλ ιþτηò ( βλ
"θα πÜρουμε τη ρεβÜνζ" ) ,Τσοýραò,ΤζουμÜκαò KaL Παπα-

w

γεωργ ßου ( βλ. "τα βÜλατε με το ΠΑΣΟΚ κα L θα πληρþσε-
τε...") κατ σαν εκτελεστικÜ üργανα oL ΜποσLνÜκηò,Α-
ρκουδÝαò κα L ΓεωργακÜκηò , που σαν αποτÝλεσμα ε ßχε ,

να φýγουν οL "ανεπι-θýμητοL" απü τη περLοχÞ KaL να
εγκατασταθοýν μüν ιμα πλÝον -με υποστÞρ Lξη τηò αστυ-
νομßαò- oL πρεζÝμποροL KaL oL χαφιÝδεò μLα KaL η
περ LοχÞ των Εξαρχε ßων αποτελε ý χþρο δ ιακ ýνησηò κα L

δ ιÜδοσηò ιδεþν κα L ε ýνα ι Üμεσα συνδεδεμÝνη με την
φο Lτητ ι κÞ κο Lνüτητα.

Επε ιδÞ üμωò η ε L κüνα του υποκοσμ Lακοý κα L πρεζÜ-
KLa αναρχLκοý Ýχει πιÜ ξεφτßσει- *κýρLα μÝσα απ''τουò
αγþνεò κατ τLò δημüσιεò καταγνελýεò των αναρχ Lκþν
"ο L μπÜτσο L πουλÜνε την ηρωýνÞ '' κλπ. - προωθε ýτα ι Ý-
ντεχνα η ε Lκüνα του τρομοκρÜτη kaL του επικßνδυνου
yLa την "δημüσια τÜξη KaL ασφÜλειο,Qκüμα KaL yLa τη
δημοκρατýα"(βλ.Α.ΠαπανδρÝου) . Και φυσικÜ oL αýαρχL-
κο ý δεν κüπτοντα L γ La την αστ ι κÞ δημο κρατ ýα κα L' ßηυ
εýρυθμη λειτουργßα των θεσμþν,αλλÜ η επLχεLροýμενη
σýνδεση τουò με Ýνοπλεò οργανþσεLò KaL η προþθηση
τηò συλλογικÞò ευθυνηò (αντýληΦη καθαρÜ φασLστLκÞ )'ü-που üλο ι θεωροýντα L εκ των προτÝρων Ýνοχο L , Ýχει. 

'ü«υ

σκοπü την καλλ ι Ýργ La ανασφÜλε ιαò στο κüσμο κα L απο-
μüνωσηò των αναρχLκþν σαν Εγκλημ«τικÜ στοιχεßα. Ετσι
βλÝπουμε avapχLkoi αλλÜ KaL ÜλλοL επαναστÜßεò «γr-
ν ιστÝò να θεωροýντα L τρομοκρÜτεò Þ ýποπτοι- μüυο κα L

μüνο εξαιτßαò των ιδεþν KaL τηò δρÜσηò τουò KaL
πρüσφατα 4 αναρχτκοý αγωνιστÝò ΜΑΡΙΝOΣ,>ιυßγΡΝΑΙΟΣ, ΒΟ
ΓßΑΤΖΗ KaL ΜΠΟΥΚOγΒΑΛΑΣ να εßναι προφυλακLσμÝνοL ε-
δþ KaL Ýνα χρüνο KaL να παραπÝμπονταL σε δýκη χωρýò
συγκεκρ LμÝνα στο ιχε ßα αλλÜ με συγκεκρ LμÝνεò ««ßηγο-
ρßεò,

ΑυτÞ η προσπÜθε ια κλ ßματοò ανασφÜλε ιαò Ýχε ι δýο
στüχουò , να καταστε ßλε ι το αναρχ ι κü κ ýνημα κα L να
δημ LουργÞσε ι μηχαν Lσμοýò γ La Ýνα αποτελεσματLκüτερο
Ýλεγχο τηò κοινωνßαò καλλιεργþνταò το φüβ; KaL ihu
συνα ßν εση , σπÜζοντ.αò κÜθε αντ ßσταση κα L αποφορτ ßζο-
νταò κÜθε εργατLκü,ψοι-τητικü Þ Üλλο κοLνωνικü' αγþνα
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απü τLò εξεγερσLακÝò KaL επαναστατικÝò του διαθÝ-
σε Lò σε κατευθýνσε ι_ò Üμεσα ελεγχüμενεò KaL αφομτþ-
στμεò απü το σýστημα KaL τουò κομματικοýò μηχαν L-
σμΟυò.

Ετσι, ενþ κορυφþνεταL η Ýνταση τηò καταστολÞò
κα L τηò αστυνομοκρατ ßαò, η ΑθÞνα μετÜ τ Lò τελευτα ß-

εò εκδηλþσεLò των αναρχLκþν ( ΚÜραβελ, Χημε ýο,Πολυτε-

χνεßο,Τσερνομπßλ,δταμαρτυρßα yLa την αθþωση του Με-
λ ßστα ) η καταστολÞ απλþνετα L σε üλη τη κο Lνων ßα κα L

ταυτüχρονα ε κσυγχρον ßζετα L κα L εξε ιδ ι κεýετα L σε Ýνα
ευρυ φασμα δραστηρ LοτÞτων ' απü τα ΜΑΤ κα L ΜΕΑ μÝχρ ι
τον ΕΚΑΜ, τπ GROUP4 , τÞ ΚΑΤΡΑΤΖΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤγ KaL απü
τLò ομÜδεò ΙΙΖΙΙ μÝχρι τη δημοτικÞ αστυνομýα KaL τLò
ε ιδ ικÝò δυνÜμε ιò προατασýαò ιδ ιωτ ικþν συμφερüντων .

ΕτσL γßνεταL συχνü φαLνüμενο η χρησLμοποßηση των πα

ραπÜνω μηχαντσμþν (ιδιωτLκþν KaL κρατικþν) για την

καταστολÞ απε ργ ιþν κα L λα ι κþν δ ι ε κδ ι κÞσεων προωθþ-
νταò φυ:ικÜ την "ανο LχτÞ κο Lνων ýα" του ΠΑΣΟΚ. Και δε
υτα\.€ ι μüνο αυτü 'δημ Lουργε ßτα L μ τα κα Lνοýρ ια ομÜδα-
υπηρεσýα "παρακολοýθησηò KaL εξακρυβωσηò" στα πλαß-
σLa τηò ΕΟΚLκÞò αντLτρομοκρατικÞò οýμβασηò TREVI:
αυτÝò oL μονÜδεò θα ε ßναι Üρτια εξοπλι_σμÝνεò KaL με
ειδι_κü προαωπικü θα Ýχουν σαν σκοπü την πρüληι!η (!)
κα L καταστολÞ των τρομοκρατ ικþν ενεργε ιþν . ΔηλαδÞ θα

παρακολουθοýν , θα φακελþνουν , θα συλλαμβÜνουν κα L θα

κÜνουν Ýρευνα σε σπßτ La απροκÜλυπτα με μüνο πρüσχη-
μα üτ ι κÜπο Lo ι ε ßνα L ýποπτο L , καταπατþνταò τα ατομ L-
κÜ μαò δικαιþματα KaL ελευθερßεò.

ΠαρακÜτω δημοσLεýουμε τη συνÝντευξη που δþθηκε
στην "Απογευματ ινÞ τηò Κυρ ιακÞò" στ Lò 2-ΙO-ΒΒ απü
τον βουλευτÞ KaL πρüεδρο τηò επLτροπÞq γ τα το υπου-

ργεýο δημüσιαò τÜξηò τηò ΝΔ,ΚΡΙΚΟγ που αποτελεß την
προεκΛογ L κÞ υπüσχεση του κüμματüò του γ La την 9ξο-
λüθρευση των αναρχ Lκþν KaL που φυσικÜ ε ßναι δε ßγμα
νεοφ Lλελεýθερου ολοκληρωτ ισμοý γ La την υπüλο ιπη κο L

νων ßα;

χΥΝηΡΓΑΣΙΑ ΓΙΕΡΙΦ ΩΡΙΑΚß Ι\

fuiH ΕΝΟΙºΑΕχ
ια σuvεpyarria αγαρ}βκþν με
Ýνοπλεò οργανιßιαεrò -üηωò η
,,l7 Ν»_ απ' τη ιπα και βò1 «πC-

ρßεργεò σχÝσειò,, τOυζ μs ανΟρþ-
ßτοιßò τοψ t[ΛΣΟΚ απ' .η, ÜλΙοι, }ιl-
λÜει τrτηγ τιf\ι, ιl πρüεδροò τηò ΟΚΕ
Δημüααq ΤÜξηò τηò Ν.Α. $οιτλευτÞò
ΛOηνþν, κ. ΛΟ. Κρßκοò.

"Εχει ειιισηιιαγOεß απü παλΙÜ», λÝει ο
κ. Κρßκοζ, «(ιπ' ιην περßοδο 1θ77-1θ7θ
ακüμη, üτι ορισμÝνα Üτομα του αν_αρχl-
κοιß χιΙιρου,.στJγεργÜζοιται σε σοSαρÝò
Ýκνομεq ενÝργειεò, με τιη}ιοκρατικÝò
ομÜδòò, ωò λ.χ,, 'Γην «ΕιταναστατικÞ
ΟμÜδα Οχτ,ιbOρηζ '80,, ιÞν «Ανιικρατι-
κÞ ΠÜλη» ß(ι)ν ΤσοιττιιοιιOιj, [[ρÝκα,
Μßιαλßιιρα και ΛεòmÝρογλοιι, ιην «Λνιι-
στραιιωτικÞ [ΙÜλη» και ιον «ΕΛΛ».
Γiιiiιιι,lq, εßνÜι (lß:Oαιο Þτι τ.α rιρο(ι}OημÝνc!

Ýνοτιλα τlιßlματα Tir}v τροροκρbι;ικιß)ν ορ-
γανιbσειυν («17 Ν,,. «F]ΛΑ» κ,λτι.), (rτ[)α-

τολιιγιιýν 1ιÝλη αττü ιο χιbρτι τ.αιν αναρχι-
κιßιν κιτι των αρτστεριιιττßιν, κιßριιι εκιß-
ν(Ι}ν ΠOΙΙ δρατπηριοτιοιοýνται στο φοιιη-
τικü χτßιρο.»Λιι'την Üλλη, ιιολλοß cK ßτι)γ ayapxr-
κιßιν, δòßχ.νοιιν rτεθασlιιß ο' fιια σιιγκειζ{)ι -

μÝνò, Üι,υlτο, τòι ιιτιοßο Ýχει καλÝò òτχÝσειò
με στελÝχη του ΠΛΣΟΚ και σßιμφωνα
με ιιληροφορßεq, εßγαι ο ανττπρüστοτισò
ßηò «ΜηÜαντερ ΜÜινχοφ» οιÞγ Ελλιßδα.

Ι(ατ' Üλλεò πληροι}ορßεò, πηγÞ τοý
Αλ,εξÜκη (üταν αιιτüò ιιπτιετοιßσε (πην
ΚΥΤΙ), ατιοκÜλιιιρε üιι ο Λòτλιþτηò, κα-
0οßßηγεß οlιßιδεò αναρχικ(ßν, για τ.ην εξυ-
Πηρòτιιση καποιαò αΙγκεκριμCνΙιò Ιßατα-
(πασηò.

ΟΡΓΑΝΩΣΕ{Σ
ΣγΝΕΝΤΕγΞι{ ΜΕ ΤοΝ
ΒογΛΕγΤΗ Ν.Δ. ΑΘ. κΡιΚ0

»ΙΙÜντιοò, εκτιμÜται 0ßισιμα, üιι τα τε-
λευταßα χρüνια, οι (ιναρχικοß Ýχοιτν κα-
τιιατ,εß ÝνΦßßtρßεργο χαι ,ηολý ýηοτπο
κα ιασκεýασμÜ, του ΠΛΣΟΚ, ηου üλα
αιπÜ τα χlýπα, δεν Ýκαγε απολιποη τß-
τιοτα εγαντßον τουò. ΑντιθÝτοξ, με την
αγοχÞ τηò κυθÝρνησηò, δÝOηκαν τα χÝ-
ρια τηò διαλυμÝνηò Αστιτνομßαq και
Ýτσι, οι αναρχικοß, καταστρÝφοιτν τα
ιιÜι,τα ανεlιτιÞδιστοι, üταγ κòιι üποιι θε-λÞσοιιν,,. τ \

ß].,1,, εριbτηστ1 τι α,λλαγÝò, αντιφορικd
με τοτrò αναρχικοýò Ýχοιτν παρατηρηOεß
aιr' τη μεταπολßυευση Ýαη σÞμερα, ο κ,
Κοßκοò απα\α;Ýε-ι:

«Λοτ0 τιιγ πeρßοδο Ιθ74-1θΒ1 εαß
Ν.Δ,, οι αναβχικοß επαγειλημμÝνιýò τrρ9-

ιßÜλεσαν Ýκßβüπα, ιτÜτττα üμrηò εκlιòττιλ,
λευÞlιενοι ßιò. ητι9§ρdισψ-ηορεΙεò
τ(ýγ cιρισιòριστο)ν (ΟΚΚη -_ΟΠΑ - ΜΑ-
ΧτΙΤΠ _ ΟΣΕ - ΟΚΔΕ - ΕΔΕ, κ.λπ.) και
τωγ αιτιüνοlιιον. ΦυσικÜ, mτνελαμθÜ-
νοντ,0 και παραπÝlιτττονταν σßη Δικτιιο-
οýνη. Εκεßνη-την περßοδο, οι avapχrr<oi
δòν ýπερÝOαιßαγ ,ουξ 300, ενþ εηß ,ßΙΑ-
ΣΟΚ αυÝρχονται σε 1.500 στην ΑOÞνα
χαι 700 σιι1 Θεσσαλονßκη.

»ΚαιÜ ια τελειιταßα χρüνια, πλειιιιÜ-
κιò αγαστÜτ.ι,ισαγ το κÝνιρο ι(ι)γ Α!Ιη-
ντßιν, ιτροÝθησαν σε χαιαλÞψειò κτιρßαιν
(Ι]ιιλιειιτßου 42 τ.α 1θ82} χαι πανειιιστη-
μιακιΙιν χrßιρτυν (κßιρια _τοιι Χιlμεßοιι και
ßου ΙΙολßßτdχι,ι,ßου), καθrßη και σε 6ιαιο-
ηραγßεò εναντßον ηροσιbποτν και πρα-
{βCΙß(τ)ν»,

ΣχειικÜ με το τß ιτρÝ:ιιι:ι να γßνει ο κ.
Κlιßκιιò, ιονßζει: «Εßγαι òιττολýτ,ιι)q (rvay-
κιιßο να κτιιιιτlOοýν ιινι:λÝιιια arιü ττò
ιιοτ,ιινιιlιικÝò αρχÝò, για να ικλεßψουν
1ιακροπρüOòι,η:α ετπελτΙη. [Ιρο,; τοýιο
ατταιιεßται: α) ΕττισÞlιανιιη kar καtαγριτ-
«}Þ αηÜντι»ν, β) ΔιαρκÞq t}ιγχrò (πpcι-
οα}{ι)}Ýξ, Ýρε,ιινεò. κ.λιl.). γ) Επανα«tορÜ
σò ισχý του Ν. ºº4/1θ78 Þ 0Ýστιιση νÝοιJ
ανιιτρο}ι(ικριιιικοý νülιου, ποιι 0α σι,μ-
ιιòριλòιlιθßιγει και ορισμÝνεò τιρüξòιò, ι,η
τιò κιιταλι'lιμειò, εμπρησμοýq κ.λπ. απü
εξτρεlιιστικÜ σιοιχεßιι. δ) Συνεργασßα δι-
καστικþν και αστιτνομικιßν αρχιbν. 'ε)
Σιινòργασßα μεταξιß ττ^ιν κοlιμιÜιι,τν τηò
εOνι κÞq α\τιτιροσιοπεßαò μò οηοιοδι'lrιοτε
κüστοò. στ) ΡιÜκÞ αλλαγÞ τηò κυθυι)γη-
τικÞq ιιολιτικÞq ([εκαθαριτηιf.νι1) Ýναντι
των αγαρχικιßιν, αλλÜ και Ýνατ,ιι τηò δι-
ι;Oνοιßq *ßßι εη«οrερικÞò τροιιοκρατßαò, j)
ßικ«,{)λρισlιι.ι τα,υ Εξαρχεßßυν. η) ΟρOÞ
ενιllιÝριοιτη .rlò κοινÞ§ γνιßlιτlò αηü rov
º'ýιßυ και τ(ι (ιλλα μü,ιια μαφκηò εγημε_

ρω(rηò. 0) ΟργÜν(ýση τ(ýν διινÜμι:οw κα-
ß.«þüλÞò χαß ßι,ι., ιιιιηρεοιιΙιν.ασι}ηλιßlò,
για ηλι'ßρη ηληροÞτοΡ}ακÞ χÜ|γγη. ι) ()ò
προζ το κακιßη εγνοουμενο ηαγεπιαημι_
ολΟ'Üm-ιλο απΟ μÝρουò ιων φοιτητιßιν,
,«r, ,rp,r.avιkιbv αρχιbν και των κομμÜ,
,,ο" ,ric Αριστερdιq, ßßÜτι τιρÝπει να γßνε,ι,
κÜιι ,ßβer,'., γ'-αλλÜξει. .κ) ΤοποθÝτηαη
κατÜλΙηλοι, προσωηßκοý αlξ αρμΨ,rò
,rπηρ.ηþò, χιJρφ κομματιχßι χριτιßριτι
και'προτßιθηÞη αξιωμαιικιbγ σε ηγετικÝò
0Ýσειξ, ικαυι;τr,, Ýμηειρων, ακομμÜτι-
οß(,)ν'λαι üχι αμφιÞθητüιιμÝνου κýροιιò

κυι επαγγελματικι,ßν προσüτττιον.
»'['Ýλοò, καιαλÞγει ο θουλευτÞò, ιιι-

σιειßι,l ιι(ιξ üσο το ΙtΑΣΟΚ εßγαι στην
εξοι.lτιßα, Qι αναρχιχο( και μερικÝò εκα-
ιι.ιντÜδòò αιιτüνομων-ανταρτþν τιüληò,
θα εßναι κυρßαρχοι του κÝνιòχτιτ τ(ýν
ΑOιlνιßιν, κÜθε φορÜ rιou 0α üχουν μιcι
κÜποια αφορμÞ. ΙΙ Ν.Δ, απü τþρα ετοι-
μÜζει πλÜνα αναδιοργÜνιοσηò τ(ι)ν υτιÞ-
ρεσιιbν ασφαλεßαò κ,αι ολüκληρηò, γεγτ-
χÜ, τηò ΕΛ-ΑΣ, για γα ι}Ýρει σιγÜ σιγÜ
τη γαλÞνη στηγ τüπο».
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εßταL γτα την εκπλÞριýση ενüò διηλου οτοχουß αιρενüò μεθοδει)ει ιην
αναβÜθμιση τηò αυιßμετοχÞò τηò οτουò αστικ,:ýò θεομοýò και ,1ιρειÝ-

ρου επτδιþκεL την διατÞρηαη κατ αýξηοη τηq ελεγκτικÞò εηιρροιºq
τηò στο πρòλεταριÜτο. ΕτοL }ιηορουμε να διαßιιστþοουμε ýτι η αρτ-
στερα τεßνει \/α ταυτLοτεß 1ιε τουò θεσμοýq τηò κυριαρχßαò, Στην
ýδια οθüνη προβÜλλοντατ kaL οι, διüφορεò αρτοτηοßι]ττκεò ομÜδεζ
ηου η διÜοταση τουò με το ρειρορμισμü τηò κοτνοβουλευιικÞò apL-
στερÜò διοχετεýεταL σε μLα κραυγαλÝα εηαναοτατικÞ ρητορικÞ και.
σε μLα πολιτικÞ πρÜξη ουοιαοτικÜ πυροοβΕοτικοý χαρακτιlρα οε σχÝ-
ση με την ανÜητυξη tων ταξικþν αγþνων kaL των κοτνωνικι,ιν κινιlμÜ-
των.

Η "εποχÞ τηò ιιεταηολßτευσηòΟΟ μοιÜζεL να φιüνει ατο ιÝλοò τηò.
ΙΙ οτρατηγικÞ τηò αναδιÜρθρωοηò ο'πιÜνει" τα üριÜ τηò με την Ευρω-
τταßκÞ ενοποßηοη του 92, ο επαρχιþtτκOò ρεφορlιιομüò τýυ ΠΑΣOΚ ο-
λοκληρþνεται με την καθολικÞ Αυριανοποßηση του λüγου τOυ, η apL-
στερÞ ανττπολßτευση αναζητÜ δεξιüοτροφεò πρòγß)αμματικÝò ουγκλÞ-
οετò εηιδιþκονταò κυOερνÞσεLò αυναοπισμοý

Και το "οκÜνδαλο ΚοοτωξÜ" Ýρχειαι να καταδεßξετ τη ριζικÞ α-
ναξιοπιοιßα κατ το κατÜψορο ι!Ýμα τηò υπÜρχουσαò τÜξηò; εμηüριο
ηρωýνηò kaL üπλων. λαδιßιlιατα KaL εξαγορÝζ,ι,Jνιαγων ται,ιοý φατριι,ιγ ι:αι
ΟΙJν(JΙtΟΟßεò ΚοLνω\/ικþν και ηολιτικþν ßιγειßοχωγ αιιοκò:λýßιιουγ KrjL §_
ηιβεβαιþνουν τη γενικÜ σκανδαλþδη φýοη αυτοý του κüοL,gμ πOιJ επτ-
φυλÜΟσεΙ YLa Τουò καταηLεαμÝνουò τη θÝοη τοιJ καταγαλωτÞ ηροßüγτι,ιγ
βßαò καL αθλιüτηταò.

Εßναι λοιπüν καθαρü üτι ττ εκßd(ραντικιß._τÝλοò αυιιlò τιιò εßιοχιlòqυνδυüζεζαL με την ανÜ,7κη υηÝρβαοηò rou ßΙολυτεχνετòυ ηοý αηοßε-
λεσε το κýριο οι.ιμβολο τηò ηολιτικÞò μυθολογßαò ιηò μεταπολßτευ-
οηò αλλÜ οιßΙιερα δεν διι:αιþνεται (,,ιò κοινωνικιl-ιτολιτικι1 πρüτασ11)
τιαρÜ 1ιüνο σιOν κενü λüγο.τηò κOμματικιlò δι]μαγωγß..:ò kaL σττò, ση-
μερινÝò θεσμικÝò LιεταρρυOlιýσειò τßου προωθοýντατ αιιü το ßδιο το
οýστι1l,ια ßJcην Προοητικιj Ιπò εκουγχρονLστικÞò ανατιαραγι,ιγÞò του.0-
ταν τα μÝλη τηò συνιονιοεικÞò εηιτροπÞò του τüτε Πολυτεχνεßου
ΙΙροωθοýν την κοινι,ινικι1 τουò καριÝρα οιο ηλαßσιο rLJv οýγχρογωγ
θεομικþν ηεδßων τηò εξουοßαò του κρÜτουò κατ τoiJ κεφαλÜßου εßναι
προφανεò üτι μüνο απο ιην Üιιοψη τηò Ε:ΕΓΕΡΤΙΚΗΣ/ΣγΓκρOγΣßΑκΗΣ
του ιρýσηò ιιπορει οηιιερα να γßνει δεκτüò ο ß,ΙοÝμβρηò.

Και ενιß η πολιτικÞ κρßση εκφρÜζεται σε επßπεδο κOμιιατικþν μη-
χανtσμιþν Και πολιτικÞò ηγεσßαò νtα tην καιανομÞ τηò εξοι:σßαò ποL|
αυcü δεν εκιρρÜζει τη λαß.κÞ ΒÜοη μτα κατ οýτε αμ{ρLοβÞτηση 0εομþγ
υηÜρχει αλλÜ οýΤε KaL ταξικÞ σýγκρOυαη απü τιlν Üλλη οξýυουr«.. κα
θημερινÜ oL αντß.φÜσειò του εκιιειαλλειιτιχοý ουστιlματCIò (ανεργßα,
λιτüτηξα,ατεγαστικü πρüβληβο,οιιοξενι.,ιLιÝνεò κοLνLJνικÝò σχÝσΕLò,ιlÞ-

φοò και ιιüλυνση,νοθευßιÝνα τρüφLβο,εργατικÜ "ατυχÞμαΕο",καταοτολÞ

απεργ ιþν , πρÝζα-μπÜτσο ι , ιρυλακÝò , εντατ ι κοπο ßιlση , εμπορετι!.ιατοΠο ßηοι"1,

μισθωτÞ δου),εßα) υποβιβÜζονταò το βιοιικü εηßηεδο των εργαζομιε-
νων. Η LιιζÝρια τωι/ εργασιακþιι σχÝσει,ιν που επι.βÜλλει η ypaipεLo-
κρατßα, η μιζÝρια των κοτνOινικþν σ;(Ýοει,ιν που εηιβÜλλει ιι "koLvω,
νßα" τηò ι.διþτευαι.1ò,του ατιιβικισl:οý,τοιJ θεÜματοò κι]L τιιò αφθο-,
νßαò kaL τÝλοò rι μι,ζÝρια ιηò σχολεLοποßησιlò-ελεγχüιιενιιò γνþσηò-
πειθαρχßαq στα οýγχρονα. ε}(παι_δει_ιτικÜ κÜτερι,,α KaL η Ülιεση σý'ιδε-
οη τηò επLοτÞμηò με τα σιJι](ρÝρονια του κεφαλαßου αναδεικνιjει τιßν
υποκρισßα των κομμÜτων (αιιλÞ αναλογικÞ KaL ορθολογι.κοποßηση του
ουστÞματOò εκμετÜλλευσηò ) .

ΑηÝναντι οε αυτÞ τη κατÜσταση üλοι oL καταπLεσμÝνοι πρÝτιει
να αυτονομηθοýν απü τουò κρατικοýò KaL κομματικοýò μηχανισμοýò,
να αυτοοργανωθοýν KaL να ηαλÝψουν δυντ_ιμιικÜ yLa την εηßλυση τhιν

οξυμÝνων προβλημÜτων τουò. Αυτü σημαßνει üττ η αντßσταση απÝνα-
ντL οτη ληστρικÞ επßθεση του κεφαλαßου,την κρατικι1 βßα KaL L-
δεολογικÞ τρομοκρατßα που καταστÝλλει κÜθε αγþνα,ηερνÜει μÝσα
αηü την υιοθÝτηαη δυναμικþν μορφþν πÜληò που θα χτυποýν kaL ξε-
οκεπÜζουν τα οýμβολα τηò θεσμισμÝνηò εξουσßαò KaL απü τη προþ-
θηση διαδικασιþν κατ αντLθεσμþν þστε οτ ßδιοL να καθc,ρßζουν
τουò αγιßνεò τουò , με τελικü σκοπü την α,,ιατροπÞ αυιÞò τιιò κ0 Lvω-
νßαò yLa την Üμεση δημοκρατß,α kaL τη γενLκευμÝνη «6lγι,lγι_κßι αυ-
τοδ ι εýθυνση .

Αναρχ ι χý ΟμÜδα Δραττε τσþναò - Κε ρατσ τ ν L ου

Αναρχοχομμουν L στ τ ιιüò ΠυρτºναG /ßνω Λ ι οσ ý ων
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Η ΠΟΛΤΤΤΚΗ ΤΗΣ ΜΤΖΕΡtrΑΣ
ΚΑΙ ß--ß ΜτΖΕΡΙΑ ΤF{Σ ΠΟΛτΤτΚ}-.ιΣ

, Δ9καπÝντε χρüνια μ:τß τºυ εξÝγεραη τ9υ πολυτεχνεýου,Þ Ελληνι-κÞ κοινωνßα παρακολουθ.εß σÞμερα την κατÜρρευση των ßδιþν τηò τωνμýθων,lιýθοL μαζικÞò παραπλÜßηοηò που καλλιεργÞθηκαν,κυρLαρχÞθη-καν kaL επιβλÞθηκαν αηü τtò κυρßαρχεò τÜξειß σε βÜροò των πραγ-ματLκþν*αναγκþν 
'και 

συμφ.ρüυτ"υ 
}"γ καταπτεσμÝνων ( ''εθνικÞ .ομο-ι!υχßο", "συναδÝλφωση λαοý-b.ροßüý", "το ΠΑ;üΚ-στη κυβÝρνηοη,ο λα-Ιüò σΤην εξΟυαßα'Ο, "συμμετοχÞ' του λÜοý οa«-«Ýυaρ« των αποφÜσεων,ο) :1 Η ΠρανμαΤΙΚüΤÞ'« λου εßßrχυ« αποσιωπÞθηκε αφορÜ τηγ διαπτστω_|.

]μÝνη γενικÞ τÜση τηò αναδιÜρßßρωσηò τηò. κυβ!αρχßαò του κρÜτουòκαt του κεφαλαýου η οποßα σε οLκονομ,-ßü,ηιπ.οο σημαýνει τη με-ΙÜβαση αΠü μtα λαΙκßστικη κqL-;;;rνεγεLοκρατικÞ οικογομßα σε;,JLo σýνχρονη,οργανωμÝνη καπτταλιοτßκÞ 
",";;υüυι« αυξηßÝνηò αποδο-τικüτηταò ενþ πολιτικÜ εκφραòÝß«ι. με τη σταδιακÞ αντLκατÜσταση

αΠΟλυΙαρΧΙΚþν μορφþν τηò κρατικÞò κυριαρχßαò απü σχßlματα πολι_ΤεΙαΚÜ ΠΟυ βαΟßζονταL στην παγßωση των κλαοσικþν αοτLκοδημοκρα-τικþν θεομþν (μετατüπηση του κÝντρου εξουσßαò απü την στρατοκρα-tßα σΤην ΠΟλΙΙΙΚη γραφεtοκρατßα: κοLνοβουλευτισμüò,ιιολLκομματτ-
σμüò,νΟυΙμΟΠΟßηση Του ßΚΕ,κρατικüò παφ!μβατιομüò στην οικονομÝα)Η οτρατηγικÞ τηò αναδιÜρθÞωßÞò υπηρετÞθηκε ιιε συνÝπεια KaL απüßο μtΚρομεσαßο ιαßρκο τηò ΠΑΣOκtκÞι_".",-«Ιοß,υ.*ρατßαò.Η ηολιτικÞτου ΠΑΣOΚ ενþ αρχικÜ εκφρÜζgται, με-δÝομÝ; ;;;;χþν απßυ«υß, υ.ουòεργαζüμενουò (αυξÞσειò μισθþν)'«ΙL οε Üλßα κßινωνικÜ στρþματα(αυξÞσεΙò ΟυνΤÜξεων κα| επιδομÜτων)-".Þ""rrßχr,.« ακüμα σαγ αηο_τÝλεσμα των διαρθρωτικþν ;δI.ß.ρßßι,l τ_ηò ελληνικÞò 0τκονομßαòοτtò οποßεò ανιαΠοκρÝΥεται λüγω' ßÞ«. ταξßκÞò ßüυ φýοηò ηαßρνει_ τημOρφÞ μtαò Üμεσηò επßθεοηò ο.ü ιüιßο.;;;;;μü-*οL στιò γεγικÝòσιινθÞκεò διαβßωοηζ των εργαζομÝνων 

υtΙò γενΙ
Εßναι φανερü üτι kaL με το φιλολαßκü του προοωπεßο kaL μΕ τοαντιλα[κü του πρüοωπο 

|ηυιουργÝß για μεν τOυζ εργαζüμενουò μLαΙ!ευδαΙσθησιακÞ ιδεολογßα'ßÞυ;;;«; kaL μLα πραγματικüτητα επL_δεßνωσηò των γενικþν üοψυ ζ"ßßß'ß;;ò. κατ γτα δε τουò αοτοýò εξα-αφαλßζε ι νÝα πλαßσι.α ασýδοßηß'r-μrßtλß;r;,ß; ßrυ.ο, τκοποßηση τηòεργα,αßαò,αýξηοη παραγωγ!Ι9τηß«ò ;;L μεγιστοποßηση ιων κερδýντουò: 145ß αυξιlσι1 το 19S7). 
ß Ι Τ9γLνLνΙΙνLΙ

0ι οτκονομικÝò επιλογÝß η9γ υπß9ετοýν τLò αναιιαραγωγικÝò καιεκουγχρονιομcý α'"Üγκεò, τηò ελληνr;Þ; 
t;;;.ß;;r«rrιßαò 

.(üηωò αυτÝòκαθορßζονται γενικÜ «ηα ßüυ-;;;;;;;r. κ9ταυερισlιü εργαοßαò, σεμLα κρLσιακÞ ψÜοη-μετÜβαση ηο.Ý;;; rρνJr"üη'ßυ, ηαραγωγÞò βααι-σμÝνη σΤην πρüωθηlιευη-ιrχνολογß«) üυμπληρþνογταL απü μια διüθεσηθqσμικοý εκσυγχρονισμοý ßου ;;;;;r; . Η εκσυγχρογιστικÞ ηολιτικÞξOυ ΠΑΣOΚ'προωθημÝνη με γραφεLο.«ρατικοýò χrßj..üμοοò κορυφÞò,ορι_ζεταL γενικÜ απü'üρ'-οΙtò μεταρΡυθμýσει,ò σι]ºν προοπτικÞ του λεγü-μενου εκδημοκραιισμοý οι.οποßεò üχι μüνο δßν θ-ßγουν ττò διαρθρω-μÝνεò σΧÝσεΙò εξουσßαò αλλÜ με ιÞ^διαλυτικι1 οLκεLοποßιlση εγüò L§σζορικοý λüγου κοLτ/ωνικÞò αμφτσβÞτηοηò επιδιþκου,ß την ευνουχτ-σΤΙΚÞ αφΟμοßωση προσþηων κατ ιδεþν Ýτσι,ßüßÝ-;; παροχετευτει. 0εξεγερττκüò.αντßλογοò σε ελεγχüμενα σχÞlιατα ενσωματωμÝνιlò ανΕτ-πολßτευοηò (σιινταγμαßικÞ ουüü;,þ;;;,υδμrò-ηΙÜßσßο γτα την πατ-δεßα,εΣΥ,τοπικÞ αυτοδιοýκÞ9,ι ;':β']υ, β9θμοý,υ(ρυπουργεßο γÝαòγενLÜò ) . Στο αημε ýο αυτü εξανßτ.ß.«ι. η ''δημοκρατLκÞ'' δυναμικÞΤΟυ μΙΚρΟασΤΙΚΟý Πασοκικοý εΠtστηιιονLσμοý'KaL' εκδηλþνεται εκριι_κτικÜ η εΠικßνδυνη αν[τφατLκüτητÜ' rou. ß\ιÝσα «,,α ß..«-;;;;;r;^ δη-μO-κρατικüτηταò καL συμμετοχÞò προωθεß τη üυυüιυ.οη, την ηαθιlτικü-τητα kat τον ουσtαστικü εκφ«σισßιü τηò κο ινων ýαò (αηü τη Λαλιþτι-κη "ΚοLνωνßα των πολιτþν" üaουß';«ßου«κτισμÝνουò πολßτεò'' του ε5kaL ΤΟυò "*υγQνο(ιò εβαπορrß ßüυ ò;';9χρ,. ;ß;-««ß«πιηκτικÞ γελε ιüτητα τηò υηοδοχÞò cου ΜεγÜλου ησετφδýß'. 
't'

Ετσι η ρητορικÞ τηò εξουσßαò,.ßý;ρα,διατυπþνονταò την μυθολο-γßα του τýπου ''το ΠΑΣOκ :ιº, :rφ;üγηüη,ο λαüò αιην εξουσßα'' βα-ßθαßνεL kaL νομιμüποιεß πολλαπλοßa";,'«χrο,.ομοýò οßο εσωτερικü τηòjΚΟΙνων ßαò , Σ'αυτü ,ü-ηι«ιο,.ü ;;;;.;ß, μορφþν τηò κρατLκοκαπιτα_λιστικÞò κυριαβΧLαζ,η rριστερα, rγ«.ß«ιrßηßυßrò "-J,. 
ιην ελÜχLστησýνδεσÞ τηò με τ0 επαναστ«rr*J';;;-rßγ«.r*ο τßνηlια δραστηρτOηοL-
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