∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ . 119-120

● Εκδόσεις Παντελόγλου: 33 χρόνια επί των επάλξεων
στον τοµέα των εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχοµένου
και ενδιαφέροντος – Ένα φυλλάδιο και ένα γράµµα
πριν ένα χρόνο, ένα δεύτερο γράµµα πριν 6 µήνες
και η τύχη τους… – Οι περί ΕΕΤΑΑ πρόσφατες ειδήσεις
και η µεταφορά και καλά γερµανικής τεχνογνωσίας στους
∆ήµους της Ελλάδος… – Μια ακόµη προσφορά των Εκδόσεων
Παντελόγλου προς σχηµατισµόν Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης
απολύτως απαραίτητης σε ∆ήµους, σε Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και γενικώτερα στον ευρύ κύκλο των
φυσικών και νοµικών προσώπων που ασχολούνται ή σχετίζονται
µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Φυλλάδιο για την αυτοδιοίκηση των τόπων της Ελλάδος
Κ. Π. Παντελόγλου πρ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αθηναίων

33 χρόνια επί των επάλξεων στον τοµέα των εκδόσεων αυτοδιοικητικού
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος βρίσκονται οι Εκδόσεις Παντελόγλου,
κυκλοφορώντας τις εργασίες µα και τα φυλλάδια που συντάσσει ο
Κώστας Π. Παντελόγλου αρχής γενοµένης το έτος 1979 – µια ωρισµένη
ανταπόκριση των σχετικά ασχολούµενων και ενδιαφερόµενων και
φυσικά η δική µας καταβολή εξαιρετικής προσπάθειας όλα αυτά τα
χρόνια έκαµαν ώστε να µετράµε µέχρι τώρα 132 εργασίες (450
Ντοσσιέ συνολικά) και µεγάλο αριθµό φυλλαδίων επί κρισίµων
ζητηµάτων που αφορούν και ενδιαφέρουν την άξια του ονόµατός της
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ο
Πριν ένα χρόνο ένα φυλλάδιο, το ∆ηµοτικά Ζητήµατα 117-118, εστάλη
σε ∆ηµάρχους, ∆ηµοτικούς Συµβούλους και ηγετικά στελέχη πολιτικών
κοµµάτων, περιλάµβανε δε τα ακόλουθα:
- Ωρισµένα για την επέµβαση του Υπουργείου Οικονοµικών
προς επίτευξιν υπαγωγής των ∆ήµων της Ελλάδος εις
την εποπτείαν του
- (Προσφορά) προς σχηµατισµόν ή εµπλουτισµόν
Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης
(των ακόλουθων 4 εργασιών του Κώστα Π. Παντελόγλου):
1) Τοπική Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Πρόνοια και το Κράτος
κείµενα παραγόντων της τοπικής αυτοδιοικήσεως της επιστήµης
και του δηµοσίου βίου δηµοσιευθέντα κατά το παρελθόν
2 Ντοσσιέ
2) Υγεία και Πόλις – ∆ια της Αυτοδιοικήσεως η αρτιωτέρα

και οικονοµικωτέρα οργάνωσις της ∆ηµοσίας Υγείας
κείµενα παραγόντων της επιστήµης και της τοπικής
αυτοδιοικήσεως δηµοσιευθέντα το παρελθόν
3 Ντοσσιέ

3

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ
3) Βιβλιογραφικόν Αρχείον Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

● Προβληµατισµοί και ∆ραστηριότητες Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως προς καταπολέµησιν της Ανεργίας
διαφωτιστικά βιβλιογραφικά σηµειώµατα για δηµοσιευθέντα
σε ευρωπαϊκά κράτη και όχι µόνον, προερχόµενα εκ της
«διεθνούς ενώσεως των δήµων» και καταχωρηθέντα κατά
το παρελθόν σε περιοδικό τοπικής αυτοδιοικήσεως
1 Ντοσσιέ
4) Περί της ∆ιαδροµής της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

από τους Αρχαίους χρόνους µέχρι την Σύγχρονη Εποχή
κείµενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συµπεράσµατα
για στοιχεία που προσεκόµισαν και γνώµες που διετύπωσαν παράγοντες
της επιστήµης και της τοπικής αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια
του 19ου και 20ου αιώνος, καθώς και αναφορές στις πηγές και
σε εκτεταµένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία
8 Ντοσσιέ

Μετά το φυλλάδιο ∆ηµοτικά Ζητήµατα 117-118, εστάλη σε αριθµό
∆ηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβουλίων και γράµµα µε το οποίο εζητείτο
η αγορά της υπ’ αριθµόν 4 εργασίας κρίνοντάς την «ως απολύτως
απαραίτητη – δεδοµένης και της διαµορφωθείσης τελευταίως
καταστάσεως – στους Αιρετούς του ∆ήµου αλλά και στους
Εργαζόµενους σ’ αυτόν και στους Ενδιαφερόµενους ∆ηµότες (∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη κά.)» – οι ∆ήµοι στους οποίους εστάλη το γράµµα αυτό από
τις Εκδόσεις Παντελόγλου απευθυνόµενο προς τον ∆ήµαρχο και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι οι ακόλουθοι:
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Αθηναίων, Ελευσίνας,
Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Λυκόβρυσης-Πεύκης,
Πετρούπολης,
Σαρωνικού, Νικαίας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς,
Ιωαννιτών, Λαρισαίων, Βόλου, Αµαρουσίου, Καλλιθέας, Ηρακλείου
Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης, Μεταµορφώσεως, Πατρέων, Αγίων
Αναργύρων-Καµατερού, Ηλιούπολης, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού,
Χαϊδαρίου, Νεάπολης-Συκεών, Καρδίτσας, Αµφιλοχίας, Καρπενησίου,
Χερσονήσου, Αιγάλεω, ∆ιονύσου, Χαλανδρίου, Αµπελοκήπων-Μενεµένης,
Βεροίας, Ναυπακτίας, Λαµιέων, Χανίων, Ερµουπόλεως και Ξάνθης.
Ακόµη περιµένουµε την απάντηση στο γράµµα µας αυτό από όλους
τους παραπάνω ∆ήµους· σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαµε να
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επικοινωνήσουµε µε το Γραφείο του ∆ηµάρχου, διότι αυτός είναι ο
αποδέκτης του γράµµατός µας – δεν θα θέλαµε να µεταφέρουµε εδώ
διαλόγους µε γραµµατείς των ∆ηµάρχων αυτών, ανήκουν τώρα πια στις
τραυµατικές µας εµπειρίες από τους τωρινούς ∆ήµους που τους
διακρίνει η απουσία αυτοδιοικητικής λογικής, σε αρκετές δε
περιπτώσεις και κοινής λογικής.
Αξίζει όµως να αναφερθούµε στην απάντηση µιας γραµµατέως
∆ηµάρχου επαρχιακής πόλεως, έδρας Πανεπιστηµίου, πόλεως που έχει
πρωταγωνιστήσει για τη γνώση και τα γράµµατα κατά το παρελθόν: Τα
βιβλία, µας είπε, δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη· έτσι όπως το διαβάζετε, µε
εοκική δηλαδή ορολογία, λες και πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο
ευρωπαϊκό πρόγραµµα («έξις δευτέρα φύσις», συµπληρώνουµε).
Πριν έξι µήνες ένα δεύτερο γράµµα εστάλη από τις Εκδόσεις
Παντελόγλου στους ∆ηµάρχους των παρακάτω ∆ήµων: Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης, Λαρισαίων, Ηρακλείου Κρήτης, Πατρέων, Νικαίας-Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, Αµαρουσίου, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Αιγάλεω, Περιστερίου
και Νέας Ιωνίας – το γράµµα αυτό αφορούσε την εργασία του Κώστα
Π. Παντελόγλου µε τίτλο:
Ωρισµένα για Ζητήµατα Σηµασίας
σχετικά µε την Καθαριότητα στον ∆ήµο Αθηναίων
οµιλίες µου στο δηµοτικό συµβούλιο και γραφτά µου
κατά την χρονική περίοδο 1975-1978, για ένα φλέγον
– πάντοτε επίκαιρο – πρόβληµα, χρήσιµα και σε
δήµους άλλων µεγάλων αστικών κέντρων και στα συλλογικά
όργανα της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς χάραξιν, διεκδί
κησιν και υλοποίησιν µιας άλλης, διαφορετικής πολιτικής
3 Ντοσσιέ

και εζητείτο και πάλι η αγορά της ως απολύτως απαραίτητης στους
Αιρετούς του ∆ήµου αλλά και στους Εργαζόµενους σ’ αυτόν και στους
Ενδιαφερόµενους ∆ηµότες (∆ηµοτική Βιβλιοθήκη κά.).
Μας απάντησε µόνον ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης, άµεσα σε λίγες µέρες·
µας έγραψε:
«Αγαπητέ κύριε Παντελόγλου,
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Λάβαµε την επιστολή σας (…) Είµαι βέβαιος ότι η επιστηµονική σας
κατάρτιση και η πολύχρονη εµπειρία σας ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Αθηναίων (…) θα µπορούσε να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για την
∆ιοίκηση.
Ελπίζω όµως να είναι κατανοητό ότι λόγω των δυσχερών οικονοµικών
συνθηκών δεν είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε θετικά στο αίτηµά
σας για αγορά αντιτύπων της έκδοσής σας.
Με εκτίµηση
Γιάννης Μπουτάρης
∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης»
Πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε πως έχοµε λάβει και υπόσχεση
αγοράς των δύο παραπάνω εργασιών του Κώστα Π. Παντελόγλου από
αρµόδιο Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Νέας Ιωνίας…
Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η συµπεριφορά των ∆ήµων της
«καλλικρατικής» περιόδου ανάλογη κι ακόµα χειρότερη εκείνων της
«καποδιστριακής» περιόδου απέναντι «στον ανιδιοτελή µόχθο δύο
ανθρώπων (του Κώστα και της Αθανασίας Παντελόγλου) που µακριά
από τα µπαλκόνια της δηµοτικής ράµπας και τα στείρα παρασκήνια της
εξουσίας δηµιουργούν φωτίζουν και δίνουν αυτό το υπέροχο υλικό
έτοιµο σ’ όσους ενδιαφέρονται στ’ αληθινά να το γνωρίσουν», όπως έχει
ήδη σηµειωθή το έτος 1985 (βλ. το περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση,
χρόνος όγδοος Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1985, Σελ. 72). Κι ας έχουν
έκτοτε προστεθεί, στρατιώτες της προσπάθειας, και τα δυο παιδιά τους:
ο Παντελής και η Λέλια Παντελόγλου.
Και ας έχει γραφεί και τούτο αργότερα:
«Κλείνουµε αυτό το τεύχος (…) µε µια ενδιαφέρουσα «περιήγηση» στην
Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, στο περιοδικό της ΚΕ∆ΚΕ που
συνοδεύει τις θεσµικές και πολιτικές περιπέτειές της από την Τρίτη
10ετία του προηγούµενου αιώνα. (…)
Το ιστορικό της δανειστήκαµε από «εργασία-έρευνα» ενός
ακαταπόνητου µελετητή ερευνητή της Ελληνικής (και όχι µόνο)
Αυτοδιοικήσεως, του Κώστα Παντελόγλου.
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Ο Κώστας Παντελόγλου, Πολιτικός Μηχανικός, έζησε και από «τα µέσα»
την Αυτοδιοίκηση ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Αθηναίων σε µια
µακρά περίοδο.
Σήµερα «οικογενειακά» θα λέγαµε, ασχολείται µε την ιστορική,
κοινωνική και πολιτική έρευνα και παρουσίαση του θεσµού (υπόθεση
στην οποία έχουν στρατευθή η γυναίκα του και ο γυιος του, νέος σε
ιδέες πολιτικός επιστήµονας).
Από αυτές τις στήλες θέλουµε να τιµήσουµε αυτή την προσφορά στον
θεσµό (της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως) και να ευχαριστήσουµε τον Κώστα
Παντελόγλου και τους δικούς του και να τους ευχηθούµε να συνεχίσουν
τον «καλό αγώνα» για «τοπικές αυτονοµίες» (βλ. Τετράδια
Αυτοδιοίκησης, Επιστηµονική Επιθεώρηση περί τα «Κοινά των Πόλεων»
της Κεντρικής Ενώσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ),
Ιούλιος 2002, Σελ. 159).
Κι ας έχουν, λίγο µετά τα παραπάνω, γραφεί και τα παρακάτω:
«Σε τούτη την Χώρα της προχειρότητας, της αρπαχτής και της
παρακµής υπάρχουν ελάχιστοι Συνέλληνες (…) οι οποίοι πιστεύουν ότι η
Ελλάδα µπορεί να προχωρήσει, µπορεί να δηµιουργήσει και µπορεί ν’
αντισταθεί σ’ όλα τούτα τα κακόµορφα και κοινωνιοκτόνα που γίνονται
τούτα τα χρόνια υπό τα αδιάφορα βλέµµατα της µεγάλης πλειοψηφίας
του «κυρίαρχου» λαού.
Ένας απ’ αυτούς είναι και ο πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου
Αθηναίων και Πολιτικός Μηχανικός Κώστας Παντελόγλου, χαλκέντερος
ερευνητής και υπερασπιστής του καταφρονεµένου θεσµού που λέγεται
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ενός θεσµού τον οποίον εµπαίζει το τετράπτυχο: κυβέρνηση-(πολιτικά)
κόµµατα-τοπικοί άρχοντες και δηµότης λαός, το οποίο «λειτουργεί» σε
πελάγη αγνοίας και αδιαφορίας – κατά την συντριπτική πλειοψηφία – σ’
ό,τι αφορά τον θεσµό, τα προβλήµατά του, την αποτελεσµατικότητά
του (…)
Ένας ολόκληρος κόσµος, κατά κανόνα άσχετος και πανάσχετος,
«κόπτεται» για την Αυτοδιοίκηση, κάνοντας κάθε λογής καριέρα και
εισπράττοντας κάθε λογής χρήµα και δόξα, χωρίς ουσιαστικά να
προσφέρει τίποτα, απολύτως τίποτα, στον θεσµό.
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Ο Κώστας Παντελόγλου είναι από άλλη πάστα ανθρώπου, ιδεολόγου,
αγωνιστή. Από την στόφα των ανθρώπων που συνήθισαν να δίνουν
χωρίς να παίρνουν.
Τρεις δεκαετίες ψάχνει τ’ αρχεία των βιβλιοθηκών, των εφηµερίδων,
των περιοδικών και παντός που έχει σχέση µε την Αυτοδιοίκηση.
Εκδίδει µόνος του, πληρώνει µόνος του, ταχυδροµεί µόνος του –
ακριβέστερα οικογενειακώς – τυπώνει µόνος του και αποστέλλει το
πολύτιµο πληροφοριακό υλικό, αρκετές φορές, δωρεάν!
Έτσι στην σελίδα 17 του τεύχους 72 (της 1ης Σεπτεµβρίου 2003), το
οποίο έχω στα χέρια µου, διαβάζω: «Οι εκ των αναγνωστών των
∆ηµοτικών Ζητηµάτων επιθυµούντες την γνωριµίαν µε την 80χρονη
διαδροµή της Επιθεωρήσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αλλά και την
γνώµη µου για την κατάστασή της τα τελευταία χρόνια, ας γράψουν
στην διεύθυνση (…) ή ας τηλεφωνήσουν στο (τηλέφωνο) (…) να τους
αποστείλω δωρεάν την εργασία µου αυτή».
∆ηλαδή: (…) ό,τι δεν κάνουν διάφοροι σχετικοί φορείς που σπαταλούν
πολύ χρήµα µεταξύ των κοµµατικών άσχετων, ό,τι δεν κάνουν οι
άσχετοι τοπικοί άρχοντες – αυτοί ασχολούνται µε τις δηµόσιες σχέσεις –
το κάνει ο µοναδικός «άλλοτε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αθηναίων» (Κώστας
Παντελόγλου)! (…)
Επειδή συνεχίζεται κορυφούµενη η αγριότητα και η πρόστυχη
συµπεριφορά της … σοσιαλιστικής εκσυγχρονιστικής αυτοδιοίκησης –
και όχι µόνο – τελειώνω µε αυτές τις αντιδηµοφιλείς επισηµάνσεις για
να πω ότι: το τεύχος 72 των ∆ηµοτικών Ζητηµάτων ασχολείται µε το
πάντα άλυτο πρόβληµα των Οικονοµικών της Αυτοδιοίκησης
επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν «σηµαντικά κείµενα που αγνοήθηκαν και
αγνοούνται από τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο εµπλεκόµενους µε το
οικονοµικό ζήτηµα επί βλάβη της Αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι» (σελίδα
14).
Ελλάς Ελλήνων κυβερνώντων και διοικούντων, χωρίς αληθινή γνώση και
ενηµέρωση. Άρπα-κόλλα και πάρτα όλα! Αθλιότης» (βλ. Πολιτικά
Θέµατα, εβδοµαδιαία πολιτική και οικονοµική επιθεώρηση, Χρόνος
τριακοστός πρώτος, Τεύχος 1382, 26 Σεπτεµβρίου 2003, Σελ. 43).
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o
Γιατί λοιπόν αυτή η µεταχείριση της προσπαθείας των Εκδόσεων
Παντελόγλου; Μα γιατί εκκαθαρίζεται το έδαφος προκειµένου να
προχωρήσει ανεµπόδιστα «η γερµανική τεχνογνωσία». Αυτό νοµίζουµε.
Ανάλογη µεταχείριση είχαµε και τα χρόνια της ΕΕΤΑΑ, λίγο ηπιώτερη
είναι αλήθεια. Επιχειρούνταν τότε η προώθηση των εοκικών αντιλήψεων
και πρακτικών µε «φτωχά» ωστόσο κρινόµενα τα αποτελέσµατα – εξ ου
και η άµεση εµπλοκή του γερµανικού παράγοντα προκειµένου να
«ενισχυθούν» αυτά τα αποτελέσµατα, ακόµη και µε παραµερισµό της
ΕΕΤΑΑ. Κατά την γνώµη µας δεν είναι τυχαίο το δηµόσιο «άδειασµα» της
ΕΕΤΑΑ µε την κοινοποίηση των υψηλών αµοιβών των εργαζοµένων σ’
αυτήν…
ο
Κι εµείς; Είπαµε, επί των επάλξεων! Γιατί πιστεύουµε στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως στήριγµα της εθνικής και τοπικής ζωής και της εν
αυταίς δηµοκρατίας. Γιατί πιστεύουµε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
πολλά χρήσιµα δύναται να προσφέρει – υπηρετούµενη βεβαίως από
νουνεχείς – και στο δύσκολο παρόν και µέλλον της πορείας της
Ευρωπαϊκής ενοποιήσεως και της επιδιώξεως της Παγκοσµίου
διακυβερνήσεως, όπως πρόσφερε και στους δύσκολους καιρούς του
µακραίωνος παρελθόντος (Ρωµαιοκρατία, Τουρκοκρατία, Γερµανική
Κατοχή).
Στο ∆ελτίο 10 της Μονάδας Τεκµηρίωσης & Μελέτης Ζητηµάτων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Εκδόσεων Παντελόγλου διαβάστε την
προσφορά µας µ’ αφορµή την συµπλήρωση 33 χρόνων επί των
επάλξεων – αν δεν το έχετε πάρει ζητείστε να σας το στείλουµε! Θα
πληροφορηθείτε για 50 εκ των εργασιών του Κώστα Π. Παντελόγλου,
που προσφέρονται µε έκπτωση 50%, προς σχηµατισµόν Αυτοδιοικητικής
Βιβλιοθήκης. Ανάµεσά τους και οι ακόλουθες:
1) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη
συλλογή πρώτη παλαιοτέρων κειµένων παραγόντων
της αυτοδιοικήσεως της επιστήµης και της πολιτικής
2 Ντοσσιέ
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2) Εισηγητική Έκθεση και Τοποθετήσεις ∆ηµοεκλεγµένων
επί των Οικονοµικών Ζητηµάτων των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων της Ελλάδος (την περίοδο της µεγάλης
οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου)
επιστηµονική και συγκριτική (και µε τα
εις ευρωπαϊκά κράτη ισχύοντα) εξέταση
10 Ντοσσιέ

3) Επί παντός σχετικού προς την Οικονοµική Κατάσταση
των ∆ήµων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, την δηµιουργηθείσα
από την ενσκήψασα εις την Χώρα µεγάλη οικονοµική
κρίση (τα χρόνια του µεσοπολέµου)
αυτοδιοικητικές συζητήσεις, τοποθετήσεις και διεκδικήσεις
10 Ντοσσιέ

Στο ίδιο ∆ελτίο καταγράφονται και τρία παλαιότερα δηµοσιεύµατα του
Κώστα Π. Παντελόγλου, χρήσιµα στους ενδιαφερόµενους και
ασχολούµενους µε τα δηµοτικά ζητήµατα και στον καιρό της κρίσης,
που µπορούµε να σας τα στείλουµε δωρεάν – και αυτά είναι τα
ακόλουθα:
1) Ωρισµένα για την επέµβαση του Υπουργείου Οικονοµικών
προς επίτευξιν υπαγωγής των ∆ήµων της Ελλάδος εις
την εποπτείαν του
2) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Κράτος και η αντιµετώπιση
των ισχυρών πιέσεων που ασκούν στην εθνική και
τοπική ζωή η πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποιήσεως
και η επιδίωξη της Παγκοσµίου διακυβερνήσεως
3) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αντίρροπον της απολυταρχίας
σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας (αλλά
και ως προείκασµα της λαϊκής εξουσίας του µέλλοντος)
Επί των επάλξεων λοιπόν! Και συνεχίζουµε…
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