
Με αποφάσεις που προ-
σθέτουν κι άλλη «καύσιμη ύλη» 
στη φωτιά του πολέμου, της 
ακρίβειας, της φτώχειας για 
τους λαούς της Ευρώπης ολο-
κληρώθηκε η Σύνοδος Κορυ-
φής της ΕΕ. 

Στο κείμενο Συμπερασμά-
των της Συνόδου, αναφέρεται 
μεταξύ άλλων η δέσμευση για 
πρόσθετη στρατιωτική υποστή-
ριξη στην Ουκρανία στέλνοντας 
κι άλλο, πιο σύγχρονο και πιο 
θανατηφόρο οπλισμό ανεβάζο-
ντας την στρατιωτική παρέμβα-
ση του Αμερικανοευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού στην Ουκρανία. 
Ταυτόχρονα η σύνοδος κορυ-
φ ή ς  α ν α γ ν ώ ρ ι σ ε  τ η ν 
« ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  π ρ ο ο π τ ι -
κή»  της Ουκρανίας, της Μολ-
δαβίας και της Γεωργίας. 

Οι 27 δεν έλαβαν καμία 
απόφαση για το ζήτημα της ε-
νεργειακής ακρίβειας που λε-
ηλατεί τα λαϊκά νοικοκυριά. Η 
Σύνοδος Κορυφής στα συμπε-

ράσματά της καλεί την Κομισιόν 
να διερευνήσει τρόπους για τον 
περιορισμό των αυξανόμενων 
τιμών στην ενέργεια, μεταθέτο-
ντας την συζήτηση και την λήψη 
τυχόν μέτρων στις καλλένδες... 

Στο κείμενο συμπερασμά-
των γίνεται αναφορά και 
στην Τουρκία, με τους 27 ηγέ-
τ ες  τ ης  Ε Ε να  ε κφ ρά-
ζουν «βαθιά ανησυχία για τις 
πρόσφατες επανειλημμένες ε-
νέργειες και δηλώσεις της» και 
σε όλα τα γνωστά «ευχολόγια», 
την ώρα που με πρόταγμα την 
ευρωΝΑΤΟική σταθερότητα και 
συνοχή στην Ανατολική Μεσό-
γειο, τα ελληνικά και κυπριακά 
κυριαρχικά δικαιώματα μπαί-
νουν στο κρεβάτι του Προκρού-
στη. 

Οι γνωστές ανέξοδες δια-
τυπώσεις σε Κείμενα της ΕΕ, 
για τις οποίες πανηγυρίζει η 
κυβέρνηση, δεν μπορούν να 
κρύψουν ότι η αντιμετώπιση της 
Τουρκίας ως "στρατηγικού συμ-

μάχου", τόσο της ΕΕ όσο και 
του ΝΑΤΟ, είναι αυτή που τρο-
φοδοτεί τη στάση και τις διεκ-
δικήσεις του τουρκικού κρά-
τους. 

Τέλος υπήρξε και η λεγό-
μενη «στρατηγική συζήτηση» 
για τις σχέσεις της ΕΕ με τους 
«εταίρους» της στην Ευρώπη 
με στόχο τον πολιτικό συντονι-
σμό ώστε να ενισχυθούν όπως 
λένε η ασφάλεια, η σταθερότη-
τα και η ευημερία της ευρωπαϊ-
κής ηπείρου. 

Με πιο απλά λόγια την 
πρόσδεση όλων των χωρών 
που θα συμμετάσχουν σ’ αυτό 
τον συντονισμό στο άρμα της 
ασφάλειας και σταθερότητας 
όπως την εννοούν η ηγεσία 
της Ε.Ε. και η ευρωατλαντική 
και ευρωΝΑΤΟική συμμαχία. 

Ηλεκτρονική έκδοση του Αριστερού Ρεύματος 

 Μνημόνια διαρκείας με 
νέο περιτύλιγμα το τέλος 
της ενισχυμένης 
εποπτείας 

 Πρώτες εκτιμήσεις για 
τον 1ο γύρο των 
Γαλλικών εκλογών 

  Η Κολομβία σε ένα 
ιστορικό σταυροδρόμι 

 Δικαιοσύνη και 
καταστολή στην 
υπηρεσία του 
συστήματος 



Η κυβέρνηση, μετά την ανα-
κοίνωση της έκθεσης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, με βάση την 
οποία η Ελλάδα θα βγει από την 
«ενισχυμένη εποπτεία» των δανει-
στών τον ερχόμενο Αύγουστο, 
έχει στήσει επικοινωνιακό πανη-
γύρι και προσπαθεί να πείσει, ότι 
τελειώνει η περίοδος της 10ετούς 
μνημονιακής λιτότητας και οι μνη-
μονιακές δεσμεύσεις. 

Η πραγματικότητα, όμως, 
είναι διαφορετική για τους εργαζό-
μενους και τα Λαϊκά στρώματα. 
Στη λίστα με τα προαπαιτούμενα 
της ενισχυμένης εποπτείας, που 
περιλαμβάνεται στην έκθεση, σε 
ορισμένα υπάρχει η ένδειξη 
“completed” («ολοκληρώθηκε»), 
όμως στα περισσότερα αναφέρο-
νται μικρότερες ή μεγαλύτερες 
εκκρεμότητες. Η ελληνική κυβέρ-
νηση καλείται, μάλιστα, να προω-
θήσει ένα μίνι μνημόνιο, αφού σε 
ασφυκτικές προθεσμίες πρέπει να 
εφαρμόσει τα μη εκπληρωθέντα 
προαπαιτούμενα, όπως τις ρυθμί-
σεις που αφορούν πλειστηρια-
σμούς Λαϊκών κατοικιών και περι-
ουσιών, αλλιώς κινδυνεύει να χά-
σει την προθεσμία εκταμίευσης 
της επόμενης και τελευταίας δό-
σης μέτρων «ελάφρυνσης» του 
δημοσίου χρέους στο τέλος του 
2022 και να παραμείνει, ουσιαστι-
κά, σε ενισχυμένη εποπτεία από 
τους δανειστές της και τους πρώ-
τους μήνες του 2023. 

Παράλληλα, η Κομισιόν ενώ 
προτείνει την παράταση της 
«ρήτρας διαφυγής» από το ευρω-
παϊκό σύμφωνο δημοσιονομικής 
σταθερότητας και για το 2023 κα-
θιστά σαφές ότι οι χώρες με υψη-
λό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλά-
δα, θα πρέπει να δείξουν προσο-
χή στη λήψη στοχευμένων μέτρων 
και επιστροφή σε εξοντωτικά 
πρωτογενή πλεονάσματα, με στό-
χο τη μείωση του χρέους. Προει-
δοποιεί δηλαδή για νέα μνημόνια 
λιτότητας. 

Στην ουσία, η «ενισχυμένη 
εποπτεία», το καθεστώς δηλαδή 
ταπεινωτικής και ασφυκτικής κη-
δεμονίας, που συμφώνησε μαζί 
τους το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ – ΑΝΕΛ ως προέκταση των 
τριών μνημονίων, δίνει τη θέση 

της στα «μνημόνια διαρκείας» της 
ΕΕ και στην αυστηρή εποπτεία 
από την κομισιόν με τη μορφή, 
«των εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο», που θα ελέγχουν την 
τήρηση των αντιλαϊκών δημοσιο-
νομικών και άλλων στόχων της 
ΕΕ και της Ευρωζώνης. 

Το «Ταμείο Ανάκαμψης», 
που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επι-
καλείται ως «μάνα εξ ουρανού» 
και ως εργαλείο επίλυσης όλων 
των προβλημάτων, προωθεί τη 
χρηματοδότηση μεγάλων, κυρίως,  
ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε τομείς 
και κλάδους, που υπαγορεύει η 
ΕΕ και οι ωφελούμενοι είναι επι-
χειρηματικοί όμιλοι και όχι οι 
πραγματικές ανάγκες του Λαού 
και της χώρας. Επιπλέον, ενώ 
προβλέπει νέα προνόμια, διευκο-
λύνσεις και επιδοτήσεις στο μεγά-
λο κεφάλαιο για να επενδύει σε 
πράσινες «πολιτικές – μπίζνες», 
περιλαμβάνει πολλές νέες αντικοι-
νωνικές «μεταρρυθμίσεις» ως 
προαπαιτούμενα για την εκταμίευ-
ση των προβλεπόμενων χρηματο-
δοτήσεων στους μεγάλους επιχει-

ρηματικούς ομίλους. Με τον ίδιο 
μονομερή ταξικά τρόπο θα διατε-
θούν και τα 300 δισ. ευρώ για τη 
«διαχείριση της ενεργειακής κρί-
σης», που ανακοίνωσε η Κομισιόν 
για τις χώρες της ΕΕ. Σε αυτή την 
κατεύθυνση είναι και οι επενδυτι-
κοί νόμοι, που ψήφισε η κυβέρνη-
ση και με αυτό τον τρόπο θα αξιο-
ποιηθεί και η παράταση, που δό-
θηκε για άλλο ένα χρόνο, στη 
«ρήτρα διαφυγής» από το Σύμ-
φωνο Δημοσιονομικής Σταθερότη-
τας. 

Με βάση αυτά το θέμα για το 
Λαό δεν είναι η επιλογή καλύτε-
ρου διαχειριστή των δρομολογη-
μένων αντικοινωνικών πολιτικών 
αλλά ο αγώνας για την αποτροπή 
τους. 

Οι δυνάμεις της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς οφείλουν να πά-
ρουν τις απαιτούμενες πρωτοβου-
λίες, να συντονίσουν τη δράση 
τους, να στηρίξουν τους κοινωνι-
κούς αγώνες και να προβάλλουν 
ένα εναλλακτικό και ελπιδοφόρο 
φιλολαϊκό δρόμο. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 



Το αποτελέσματα του 1ου γύρου 
των βουλευτικών  Γαλλικών Εκλογών 
σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών ανέδειξαν τη Συμμαχία  ΜΑΖΙ -
Ε.Μακρόν με 25,75%  ,τη Λαϊκή 
Ένωση  Nupes – Ζ.Λ.Μελανσόν με 
25,66% , τον Εθνικό Συναγερμό της  
Μ.Λεπέν με 18,68% , τους Ρεπου-
μπλικάνους με 11,30%, τη Recon-
quête του ακροδεξιού Ερίκ Ζεμούρ με 
4,25 %, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά 
κατανέμονται σε διαφόρους υποψηφί-
ους. 

Το αποτέλεσμα αμφισβητήθηκε από 
την Le Monde Γάλλους δημοσιογρά-
φους και τη Λαϊκή Ένωση γιατί δεν 
προσμετρήθηκαν υποψήφιοι της Nu-
pes που από την αρχή είχαν καταγρα-
φεί ως υποψήφιοι της Συμμαχίας της 
Αριστεράς, στερώντας έτσι από την 
παράταξη τους 44.120 ψήφους που 
θα την έφερναν πρώτο κόμμα. 

Με τον ένα η τον άλλο τρόπο το 
αποτέλεσμα συνιστά ήττα για τον Ε. 
Μακρόν και επιτυχία για τη Νέα Λαϊκή 
Ένωση  Nupes 

Η πολιτική του Μακρόν με τα ακραί-
α νεοφιλελεύθερα μέτρα, με το αντιλα-
ϊκό νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, 
την ευνοϊκή μεταρρύθμιση για την 
φορολογία των πλουσίων, το νόμο για 
“την χειραγώγηση της πληροφορίας», 
την πρωτοφανή βιαιότητα και κατα-
στολή αποδοκιμάστηκε στις εκλογές 
της 12 Ιουνίου. Συνέδραμε σ΄ αυτό το 
κίνημα των κίτρινων γιλέκων των α-
περγιακών αγώνων των σιδηροδρομι-
κών των εκπαιδευτικών και άλλων 
λαϊκών στρωμάτων κάτω από δύσκο-

λες συνθήκες. 

Ανακόπηκε η ανοδική πορεία της 
ακροδεξιάς φέρνοντάς την στην 3η 
θέση με 18,68%. Αποδοκιμάστηκε το 
δημοσκοπικό κατασκεύασμα των 
πρόσφατων προεδρικών εκλογών της 
συρρίκνωσης και απαξίωσης  των 
δυνάμεων της Αριστεράς. 

Το αποτέλεσμα   για τις δυνάμεις 
της Αριστεράς είναι ελπιδοφόρο θετι-
κό και συνιστά νίκη μετά την έκβαση 
του 1ου γύρου των προεδρικών εκλο-
γών. Η αντιμετώπιση των αντιλαϊκών 
πολιτικών, του εκλογικού συστήματος 
και του δημοκρατικού ελλείμματος της 
5ης Γαλλικής Δημοκρατίας οδήγησαν 
έστω και με εκβιαστικό τρόπο στην 
συμμαχία που σχημάτισε ο Ζαν Λυκ 
Μελανσόν. Η συσπείρωση και η ενό-
τητα των δυνάμεων της ριζοσπαστι-
κής και ανυπότακτης Αριστεράς μέσα 
από τη Νέα Λαϊκή Ένωση δικαιώνει 
την προσπάθεια της αντεπίθεσης 
απέναντι στην πολιτική του Μακρόν. 

Οι συστημικές δυνάμεις στην Γαλλία 
και η πολιτική τους τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό σε μια ρευ-
στή εποχή έντονων ανακατατάξεων 
επιδιώκουν να μην ανατραπεί ο συ-
σχετισμός δύναμης σε βάρος του Μα-
κρόν. Η υποστήριξη σε υποψήφιο της  
Λεπέν απέναντι σε υποψήφιο της 
Λαϊκής Ένωσης από Μακρόν στις 
περισσότερες των περιπτώσεων πα-
ραμένει ανοικτή. Οι συναντήσεις με 
Σαρκοζί και Ρεπουμπλικάνους κινού-
νται στον ίδιο δρόμο. 

Το αποτέλεσμα των εκλογών του 
2ου γύρου, η αφαίρεση της αυτοδυνα-

μίας των εδρών από τον Μακρόν, η 
αφαίρεση εδρών από την Λεπέν η 
ενίσχυση της Λαϊκής Ένωσης η ανά-
πτυξη των λαϊκών αγώνων  η εδραίω-
ση και εμβάθυνση της Ενότητας των 
δυνάμεων της Αριστεράς θα κρίνουν 
τον βαθμό της ήττας της πολιτικής του 
Μακρόν και την αντιμετώπιση της 
ακροδεξιάς πολιτικής του Εθνικού 
Συναγερμού της Λεπέν. 

Στις εκδηλώσεις για την Πρωτομα-
γιά ο Μελανσόν για το ζήτημα της 
ενότητας, δήλωσε ότι «πλησιάζουμε 
στον στόχο» και ότι «αν δεν φανούμε 
ανόητοι» και «δεν αναλωθούμε σε 
συζητήσεις περισσότερες από αυτές 
που η ανθρώπινη φύση μπορεί να 
αντέξει», μπορεί να υπάρξει κοινή 
κάθοδος στις βουλευτικές εκλογές. 

Η ριζοσπαστική Αριστερά στον βαθ-
μό που  θέλει είναι χρήσιμο να αναλύ-
ει τις δυσκολίες και να λύνει τις αντιθέ-
σεις γιατί διαφορετικά μια συνεργασία 
καθυστερεί η ματαιώνεται. Με ποιο 
τρόπο η Ανυπότακτη Γαλλία (είναι 
κατά της πυρηνικής ενέργειας)  συ-
νεργάστηκε με το ΚΚ Γαλλίας (που 
είναι υπέρ) στην ίδια συμμαχία; Με 
ποιο πρόγραμμα και ποιο βάθος θα 
ανοίγεται ο ριζοσπαστικός δρόμος 
των αλλαγών; Και πάνω απ’ όλα να 
μην χάνεται η μεγάλη εικόνα. 

Η ριζοσπαστική Αριστερά στον βαθ-
μό που μπορεί οφείλει να αξιοποιεί  
με δημιουργικό και ιδιαίτερο τρόπο τις 
θετικές πλευρές της ενωτικής πολιτι-
κής  των αριστερών κομμάτων. Στην 
Γαλλία η συνεργασία των Αριστερών 
δυνάμεων που επεδίωκε η Ανυπότα-
κτη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια, η 
προεκλογική εκστρατεία, το πρόγραμ-
μα στη βάση της λύσης των προβλη-
μάτων, οι μορφές, οι ανθρώπινοι πό-
ροι, η τεχνολογία, ο συμβολισμός 
ακόμη και στην ονοματοδοσία της 
εκλογικής συμμαχίας, είχαν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τα οποία ανέτρεψαν 
τον μέχρι πρότινος αυτοαποκλεισμό 
της Αριστεράς από τα εργατικά στρώ-
ματα και τις νέες ηλικίες καθαίρεσαν  
την διαστροφή των κοινών νοημάτων 
και λέξεων  στο όνομα των λαϊκών 
συμφερόντων που είχαν παραχωρη-
θεί στην ακροδεξιά και το  κέντρο. 

Και το  συμπέρασμα από τις Γαλλι-
κές εκλογές είναι πως η ανάδειξη της 
Ριζοσπαστικής αριστεράς σε ηγεμονι-
κή δύναμη και η συνεργασία των δυ-
νάμεων της Αριστεράς υπηρετώντας 
τα λαϊκά συμφέροντα μπορεί να ανοί-
γει δρόμους ελπιδοφόρους. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 



Μια καινούρια μέρα ξημέρωσε στην Κολομβία με τη νίκη 
του Γουστάβο Πέτρο και της Φράνσια Μαρκές. Η Κολομβία 
είναι μια χώρα στην οποία ο ιμπεριαλισμός και μια ισχυρή 
φασίζουσα πολιτική ελίτ έχουν επιβάλλει, στρατοκρατία και 
νάρκο-οικονομία. Είναι μια χώρα που για έξι δεκαετίας αντι-
μετωπίζει ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. 

Από τους Κολομβιανούς που έχουν γεννηθεί τα τελευταία 
60 χρόνια , λίγοι μπορούν να πουν ότι θυμούνται μια Κολομ-
βία χωρίς αίμα, βία, πόνο και δάκρυα. 

Είναι σοκαριστικό, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε ότι η 
σύγκρουση έχει αφήσει περίπου 220.000 νεκρούς μεταξύ 
1958 και 2012, εκ των οποίων το 81,5% ήταν άμαχοι. Και ότι 
για κάθε αντάρτη, αγωνιστή που έχει δολοφονηθεί, τέσσερις 
άμαχοι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, από κάθε 10 Κολομβια-
νούς που πέθαναν τα τελευταία 54 χρόνια, τρεις έχασαν τη 
ζωή τους εξαιτίας του γενοκτονικού πολέμου ενάντια στο λαό. 

Η Κολομβία είναι ο μόνος εταίρος του ΝΑΤΟ στην Λατ. 
Αμερική . Είναι μια χώρα όπου στρατός, σώματα ασφαλείας, 
δικαστική εξουσία, ναρκοοικονομία, για έξι δεκαετίες έχουν 
επιβάλλει μια γενοκτονία με θύματα αντάρτες, ιθαγενείς, συν-
δικαλιστές, πολιτικούς αντιπάλους, δημάρχους, ανθρώπους 
των γραμμάτων των τεχνών, ηγέτες του φεμινιστικού κινήμα-
τος, της ριζοσπαστικής οικολογίας. 

Με τη νίκη της Αριστεράς στις τελευταίες εκλογές, μια ελ-
πίδα αναβιώνει. . Η ιστορική μνήμη οδηγός για το σήμερα και 
το αύριο. 

Χρειάζεται προσοχή γιατί ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός 
καραδοκεί και στόχος του είναι να σταματήσει να φυσάει ο 
άνεμος της προόδου, της Αριστεράς και της ανατροπής , με 
πρωτοπόρες χώρες την Κούβα, την Βενεζουέλα , την Νικα-
ράγουα, την Βολιβία, την Ονδούρα. 

Με τη νίκη της Αριστεράς στην Κολομβία η θύελλα δυνα-
μώνει και το δόγμα Μονρόε μπορεί να γίνει κουρελόχαρτο 
της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού. 

Η ένταση και η έκταση της καταστολής 
απέναντι σε εργαζόμενους, κινήματα και τη 
νεολαία που αγωνίζεται σε συνδυασμό με 
τις δικαστικές διώξεις και καταδίκες αγωνι-
στών όχι μόνο έχουν πολλαπλασιαστεί αλ-
λά είναι μια καθημερινή υπόθεση που αντι-
μετωπίζει το εργατικό και λαϊκό κίνημα. 

Οι επιθέσεις απέναντι σε απεργούς, σε 
διαδηλώσεις στην νεολαία που αγωνίζεται 
και ταυτόχρονα η σωρεία δικαστικών διώξε-
ων αγωνιστών με διάφορα προσχήματα, η 
απαγόρευση απεργιών και διαδηλώσεων 
με αποκορύφωση καταδίκες αγωνιστών με 
εξοντωτικές ποινές είναι μόνο ένα μέρος 
των αντιδημοκρατικών μέτρων που το σύ-
στημα χρησιμοποιεί. 

Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε την 
αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τις κινη-
τοποιήσεις τις διαδηλώσεις και τις απεργίες 
που στοχοποιεί τις δράσεις των κινημάτων. 
Ταυτόχρονα η αυστηροποίηση του νομοθε-
τικού πλαισίου τα τελευταία χρόνια από 
όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις για τις 
δημοσιεύσεις στον τύπο και οι εξοντωτικές 
ποινές που επιβάλλονται από την αστική 
δικαιοσύνη έρχονται να ενισχύσουν τη 
άποψη ότι το σύστημα επιδιώκει να επιβλη-
θεί άκρα του τάφου σιωπή και κάμψη των 
αντιστάσεων. 

Τα μέλη οι φίλοι αλλά και στελέχη της 
Λαϊκής Ενότητας αλλά και άλλοι αγωνιστές 
έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστα-
νται τις συνέπειες από αυτές τις αντιδημο-
κρατικές μεθοδεύσεις. 

Η εφαρμογή των ακραίων νεοφιλελευθέ-
ρων πολιτικών και ο περιορισμός των εργα-
τικών, κοινωνικών δικαιωμάτων δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμοστούν χωρίς τον περιο-
ρισμό και την ποινικοποίηση των αγώνων 
τις διώξεις των αγωνιστών και των περιορι-
σμό στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμά-
των. 

Αυτή την ώρα η Αριστερά πρέπει να 
εγκαταλείψει τους μοναχικούς δρόμους και 
να συμβάλλει προκειμένου να διαμορφωθεί 
ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα απόκρουσης των 
αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων, υπερά-
σπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και 
στήριξης των αγώνων και των αγωνιστών 
που σήμερα βρίσκονται στο στόχαστρο του 
συστήματος και της εξουσίας. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 


