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Συνέχεια στην σελίδα 4 

Μια επταμελής οικογένεια ιρα-
κινής καταγωγής που ζει 6,5 χρό-
νια στη χώρα μας, με τα τρία παι-
διά να φοιτούν στο γυμνάσιο το 
4ο στο δημοτικό και το 5ο παιδί 
γεννημένο στην Ελλάδα, να ετοι-
μάζεται να εγγραφεί σε νηπιαγω-
γείο, καλούνται από τη διεύθυνση 
αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, να 
εγκαταλείψουν τη χώρα μας μέ-
χρι την 1η Ιουλίου 2022, σύμφω-
να με την απόφαση απέλασης. 

Αν δεν ανακληθεί η απόφαση 
απέλασής τους, θα γίνουν πρό-
σφυγες για δεύτερη φορά με τη 
συγκατάθεση και τις ευλογίες της 
κυβέρνησής μας και  τον θάνατο 
να τους περιμένει, αν εξαναγκα-
στούν να επιστρέψουν στην πα-
τρίδα τους, όπως αναφέρουν 
στην αίτηση ανάκλησης  της απέ-
λασής τους, που θα συζητηθεί τις 
επόμενες μέρες στα δικαστήρια. 

Από τη συγκρότηση της 
Αριστερής Πρωτοβουλίας Δια-
λόγου και Δράσης και μέχρι 
σήμερα το Αριστερό Ρεύμα και 
η ΛΑΕ σταθερά επεδίωξαν και 
πρότειναν τη δημιουργία ενός 
νέου πολιτικού υποκειμένου με 
μετωπικά χαρακτηριστικά. Αυ-
τό δεν έγινε κατορθωτό και στη 
συνέχεια αποδέχθηκαν την 
πρόταση που έγινε για τη συ-
γκρότηση ενός εκλογικού σχή-
ματος των δυνάμεων που συμ-
μετέχουν στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ. Το σχήμα αυτό 
εφόσον αποφασιστεί ότι θα 
υπάρξει να έχει πολιτική απεύ-
θυνση για συμμετοχή και των 
άλλων δυνάμεων της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς. Αυτό θα επι-
διώξουν και στη διαδικασία της 
συνέλευσης της 9/7. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι αυτό δεν μπαίνει 
στη διαδικασία πλειοψηφίας 
μειοψηφίας. Είναι μια απόφαση 
στην οποία θα πρέπει να συμ-
φωνήσουν οι οργανώσεις και οι 
ανένταχτοι που συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία. 

Σε κάθε περίπτωση οι δυ-
νάμεις της Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς οφείλουν να παρέμβουν 
στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό 
και στις εκλογές, όποτε και αν 
αυτές γίνουν, μαχόμενοι για τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, 
των ανέργων και των συντα-
ξιούχων, μαχόμενοι ενάντια 
στο ρατσισμό και την ξενοφοβί-
α, μαχόμενοι για το δικαίωμα 
στην υγεία και στην παιδεία, τα 
δημοκρατικά και κοινωνικά δι-
καιώματα, τη νεολαία και το 
περιβάλλον. 

Οι δυνάμεις της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς θα πρέπει να 
αναζητούν συνεργασίες και με 
τις υπόλοιπες δυνάμεις της Α-
ριστεράς, όπως γίνεται αυτή 
την περίοδο στη Λατινική Αμε-
ρική, τη Γαλλία κλπ, για τη συ-
γκρότηση ενός αγωνιστικού 
πόλου υπεράσπισης των λαϊ-
κών συμφερόντων και τώρα και 
μετά τις εκλογές, που όποια 
κυβέρνηση κι αν εκλεγεί θα κλι-
μακώσει την επίθεση σε βάρος 
της εργατικής τάξης, των εργα-
ζομένων και της νεολαίας. 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Εάν αναλογιστούμε τις θριαμ-
βολογίες της κυβέρνησης και την 
α π ο δ ο χ ή  τ η ς  λ ε γ ό μ ε ν η ς 
«Νατοϊκής ανάγκης» της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, η τελευταία 
σύνοδος επισφραγίζει την επιθετι-
κότητα, την μεθοδική ολική στρατι-
ωτική εξάπλωση της Νατοϊκής 
μηχανής στην Ευρώπη, αλλά και 
στον αραβικό κόσμο. Νέα μέλη 
πλέον Σουηδία και Φινλανδία, ενώ 
η επόμενη συνάντηση πετρομο-
ναρχιών στην Σαουδική Αραβία σε 
λίγες μέρες, με Νατοϊκές ηγεσίες, 
ετοιμάζει το έδαφος για ειδικές 
συμφωνίες στρατιωτικών επιθετι-
κών σχεδίων, κυρίως εναντίον του 
Ιράν. 

Όπως είπε ο πρωθυπουργός 
μας «εκσυγχρονίζεται το ΝΑΤΟ 
και εμείς για να αντιμετωπίσουμε 
τις νέες προκλήσεις της εποχής 
μας…» 

Οι λέξεις «σταθερότητα και 
ασφάλεια» χάνουν το νόημα τους 
όταν οι εξοπλισμοί και οι πωλή-
σεις εξελιγμένων οπλικών συστη-
μάτων (θαλάσσιων, εναέριων και 
εδάφους) μετατρέπονται σε ένα 
μεγάλο «πάρτι» για ΗΠΑ, Γαλλία, 
Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κ.λπ. 

Η Τουρκία παραγγέλνει εξε-
λιγμένα αεροσκάφη Typhoon, α-
ναβάθμιση F-16, Γερμανικά υπο-
βρύχια. Την τελευταία μέρα της 
συνόδου, επίσημα η Ελλάδα κα-

ταθέτει το ενδιαφέρον της για το 
ακριβότερο (και ίσως το πιο προ-
βληματικό) αεροσκάφος, το F-35. 
Ταυτόχρονα εκκρεμούν παραγγε-
λίες σύγχρονων πλοίων επιφάνει-
ας. Οι αγορές αυτές δεν υπηρε-
τούν την αμυντική ικανότητα της 
χώρας αντίθετα εξυπηρετούν την 
δημιουργία ενός οπλοστασίου 
στην απόλυτη υπηρεσία των να-
τοϊκών πολεμικών προετοιμασιών 
και σχεδίων στην ευρύτερη περιο-
χή μας. 

Ο «Big boss» στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού πουλά 
πανάκριβη ενέργεια στην Ευρώ-
πη, οι πολεμικές του βιομηχανίες 
κάνουν χρυσές δουλειές, συντη-
ρούν ελεγχόμενους (μέχρι τώρα) 
ανταγωνισμούς και κρίσεις σε Α-
νατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, Βό-
ρεια Αφρική, Μέση Ανατολή. Οι 
περιφερειακοί πόλεμοι, ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, η διαφαινόμενη 
κρίση Κίνας Ταϊβάν, οι πολεμικοί 
Ισραηλινοί σχεδιασμοί σε βάρος 
του Ιράν με συμμετοχή αραβικών 
μοναρχιών, οι εντεινόμενες κυρώ-
σεις σε 40 χώρες! μέλη του ΟΗΕ 
(Κούβα, Βενεζουέλα, Υεμένη, Νι-
καράγουα, Ιράν και δεκάδες άλλες 
χώρες) είναι η ένδειξη της πιο α-
πάνθρωπης ιμπεριαλιστικής πολι-
τικής γενοκτονίας εναντίων λαών 
που δεν συμμορφώνονται προς 
«τας υποδείξεις». 

Για μια ακόμα φορά η καπιτα-
λιστική κρίση στην πιο βαθιά και 
παρακμιακή της μορφή βρίσκει 
λύσεις μέσα από πολέμους και 
την αναβίωση νεοναζιστικών και 
φασιστικών μορφωμάτων ως 
«βαλβίδες ασφαλείας» για να κρα-
τηθεί ζωντανή. 

Η μιντιακή δικτατορία των 
κυρίαρχων μέσων εδώ και χρόνια 
αναμασά το ίδιο σύνθημα: «άλλο 
ένα χαστούκι για τον Σουλτάνο 
από τους συμμάχους». Κατάπιαν 
την γλώσσα τους μετά την ανάδει-
ξη της Τουρκίας σε κυρίαρχο γεω-
πολιτικό παίκτη που μετατρέπεται 
σε εμπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ 
στην Ευρασία, στο Ανατολικό Αι-
γαίο, στα Βαλκάνια, στην Βόρεια 
Αφρική και συνεχίζει…..Η Τουρκία 
επίσημα έχει μετατραπεί στον 
«νατοϊκό άσο» της Ουάσιγκτον. 

Η σύγχρονη νέο οθωμανική 
ελίτ, αναδεικνύεται κυρίαρχος του 
παιχνιδιού και του παζαριού με 
Σουηδία και Φινλανδία με 
«επόπτη» τον ανεκδιήγητο Στόλ-
τενμπεργκ , όπου σπάει τις στρα-
τιωτικές κυρώσεις εναντίoν της και 
υποχρεώνει τα κοινοβούλια των 
δυο σκανδιναβικών χωρών να 
ψηφίζουν και να εφαρμόζουν 
«αντιτρομοκρατικούς νόμους» για 
τους αντιφρονούντες του Τουρκι-
κού καθεστώτος, με μηχανισμό 
εποπτείας που θα παρακολουθεί 
τις σχετικές πτυχές των νέων δε-
δομένων στις χώρες τους. Να που 
και οι βόρειοι «σύμμαχοί» μας 
εισέπραξαν γεωπολιτικό μνημόνιο 
από την Τουρκία! 

Η Αριστερά δεν έχει την πια 
την πολυτέλεια να διασπάται, να 
κ α τ α κ ε ρ μ α τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  ν α 
«αυτοεπιβεβαιώνεται» στον μικρό-
κοσμό της. Πολύ περισσότερο να 
παίζει στα όρια της «πολιτικά ορ-
θής νατοϊκής αριστεράς». Η Αρι-
στερά οφείλει να αντιδράσει στους 
ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και να 
πρωτοστατήσει για την απεμπλο-
κή της χώρας απ’ αυτούς. Τα κυ-
ρίαρχα και μεγάλα ερωτήματα της 
εποχής μας απαιτούν ενότητα, 
αυτοπεποίθηση, τόλμη και υπέρ-
βαση. 

Παραφράζοντας τον Γκαλεά-
νο : Ο ηθικός κώδικας της Αριστε-
ράς δεν φτάνει να καταδικάζει την 
αδικία, αλλά και την αποτυχία”. 



Τη δεκαετία που πέρασε με τις 
μνημονιακές επιθέσεις οι συντα-
ξιούχοι όλων των ταμείων έχασαν 
το 20 έως και το 50% της σύντα-
ξής τους. Χιλιάδες ήταν αυτοί που 
εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στη 
δικαιοσύνη η οποία όμως συμπε-
ριφέρθηκε σαν το μακρύ χέρι της 
κυβέρνησης και τους διέψευσε. 

Η πιο σοβαρή απόφαση του 
ΣτΕ για τις συντάξεις ήταν αυτή 
του Ιούνη του 2015 με την οποία 
μια σειρά από διατάξεις για περι-
κοπές κύριων και επικουρικών 
συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές. Από τότε και με διάφο-
ρους τρόπους αυτή η απόφαση 
στα περισσότερα σημεία της δεν 
εφαρμόστηκε. 

Η απόφαση αυτή έκρινε ως 
αντισυνταγματικές διατάξεις των 
νόμων 4093/12 και 4051/12 για 
κύριες και επικουρικές συντάξεις 
καθώς και για τα δώρα Χριστου-
γέννων, Πάσχα και του επιδόμα-
τος κανονικής άδειας. 

Το πρώτο πρόβλημα ήταν αυ-
τής καθ’ εαυτής της απόφασης η 
οποία ενώ έκρινε τις ρυθμίσεις 
αντισυνταγματικές όρισε ταυτό-
χρονα ότι μόνο όσοι συνταξιούχοι 
είχαν προσφύγει πριν την απόφα-
ση δικαιούνται αναδρομικά και γι’ 
αυτά παρέπεμψε στα πρωτοδικεί-
α. Όσοι δεν είχαν ασκήσει προ-
σφυγή πριν την απόφαση δεν δι-

καιούνταν τίποτε. 

Η συνέχεια ήρθε με το νόμο 
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) ο 
οποίος θα έπρεπε να εναρμονίσει 
την ασφαλιστική νομοθεσία με τη 
δικαστική απόφαση και να καταρ-
γήσει τις αντισυνταγματικές ρυθμί-
σεις. Τι έκανε στην πραγματικότη-
τα; Κατήργησε αυτές τις ρυθμίσεις 
θεσπίζοντας όμως νέο τρόπο υ-
πολογισμού των συντάξεων με 
αποτέλεσμα να υπάρξει το ίδιο ή 
και χειρότερο αποτέλεσμα για το 
ύψος των συντάξεων. 

Το άλλο θέμα που πέρασε στα 
ψηλά ήταν αυτό με τη 13η και 
14η σύνταξη των παλαιών συντα-
ξιούχων. Ο νόμος Κατρούγκαλου 
με το νέο κουτσουρεμένο τρόπο 
υπολογισμού έβαλε και τμήμα της 
13ης και 14ης σύνταξης αναλογι-
κά σε κάθε μήνα. Έτσι ξεπέρασε 
το σκόπελο της απόφασης του 
ΣτΕ. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε 
για τους παλαιούς συνταξιούχους 
στους οποίους και τα δώρα κα-
ταργήθηκαν αλλά και δεν πήραν 
αναλογία τους στη μηνιαία σύντα-
ξη όπως οι νεότεροι. 

Στις νέες δικαστικές διαμάχες 
ήρθε να απαντήσει το ΣτΕ το 
2020 με μια απόφαση που έκρινε 
ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται 
αναδρομικά για το εντεκάμηνο 
Ιούνιο 2015 (απόφαση ΣτΕ) μέχρι 
Μάιο 2016 (ψήφιση νόμου Κα-

τρούγκαλου). 

Η κυβέρνηση ερμηνεύοντας 
την απόφαση έκρινε ότι μιλάει 
μόνο για κύριες συντάξεις και όχι 
για επικουρικές και δώρα. Έφερε 
λοιπόν ρύθμιση με την οποία επέ-
στρεψε στους συνταξιούχους τα 
παράνομα παρακρατηθέντα ποσά 
των κύριων συντάξεων του 
11μηνου. Ταυτόχρονα μέσα στο 
ίδιο άρθρο νομοθέτησε ότι με την 
καταβολή των ποσών αυτών οι 
συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα 

να διεκδικήσουν δικαστικά επι-
στροφές σε επικουρικές και δώρα. 

Το ΣτΕ με την τωρινή απόφα-
σή του απέρριψε τις διεκδικήσεις 
των συνταξιούχων για επιστροφή 
των κρατήσεων στις επικουρικές 
και στα δώρα και δέχθηκε ως συ-
νταγματικά ορθό την απαγόρευση 
με νόμο τη δικαστική διεκδίκηση. 

Σε ότι μας αφορά και σε όλες 
τις φάσεις υποστηρίξαμε ότι το 
θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό και 
δευτερευόντως δικαστικό. 

Η μάχη βέβαια ήταν άνιση και 
στα δύο επίπεδα. Οι συνταξιούχοι 
από τη μια μεριά με μια συμβιβα-
σμένη συνδικαλιστική ηγεσία χω-
ρίς κανένα ίχνος διάθεσης για σο-
βαρή διεκδίκηση και αντιπαράθε-
ση, με μια Αριστερά αποδυναμω-
μένη, πολυκερματισμένη και αδύ-
ναμη και από την άλλη οι μνημονι-
ακές κυβερνήσεις με όλους τους 
παγκόσμιους νεοφιλελεύθερους 
μηχανισμούς του πλανήτη στο 
πλευρό τους. 

Σε ότι αφορά τα δικαστήρια η 
τελική κατάληξη αποδεικνύει ότι 
σε κρίσιμες φάσεις δεν υπάρχει 
διάκριση των εξουσιών και η δικα-
στική εξουσία  γίνεται το μακρύ 
χέρι της κυβέρνησης. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

«Σε ότι αφορά τα 
δικαστήρια η τελική 
κατάληξη αποδεικνύει 
ότι σε κρίσιμες φάσεις 
δεν υπάρχει διάκριση 
των εξουσιών και η 
δικαστική εξουσία γί-
νεται το μακρύ χέρι 
της κυβέρνησης.» 



Εν μέσω μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, η κυ-
βέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως επισπεύδουσα για να αντιμε-
τωπιστεί το κύμα ακρίβειας που καθημερινά γιγαντώνεται με προ-
φανή στόχο να κατευνάσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια που κα-
ταγράφεται  ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. 

Προχωρά σε μέτρα ασπιρίνες, όπως στην περίπτωση της χο-
ρήγησης μικροεπιδομάτων στα καύσιμα, που δεν μπορούν να 
καλύψουν ούτε κατ’ ελάχιστο τις τεράστιες απώλειες που έχει το 
λαϊκό εισόδημα από την έκρηξη των τιμών στον τομέα αυτό. Ε-
ξαγγέλλει το πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής για ένα χρόνο 
και την ίδια ώρα απελευθερώνει τις τιμές του ρεύματος για να κερ-
δοσκοπήσουν πάλι οι ιδιώτες πάροχοι. Την ίδια ώρα που οι τιμές 
σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα ενοίκια, σε βασικές υπη-
ρεσίες τραβούν την ανηφόρα οι καθηλωμένοι μισθοί και οι συντά-
ξεις ροκανίζονται από την ακρίβεια και παραμένουν παγωμένοι με 
μνημονιακές ρυθμίσεις. 

Ταυτόχρονα στα πλαίσια της ευρωαντλαντικής συμμαχίας συ-
μπράττει σε μια πολιτική συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία 
αλλά και της λεγόμενης ενεργειακής  απεξάρτησης της Ευρώπης 
από τη  Ρωσία, τις συνέπειες αυτών των επιλογών καλούνται να 
το πληρώσουν οι πολίτες της Ευρώπης αλλά και οι πολίτες της 
χώρας μας. 

Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να προχωρήσει σε ουσιαστικά 
μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας με τον περιορισμό της φορο-
λογίας στα καύσιμα και τη μείωση των τιμών στην ενέργεια. Αρνεί-
ται επίσης να προστατεύσει το λαϊκό εισόδημα παίρνοντας μέτρα 
ελέγχου των τιμών, στήριξης των λαϊκών εισοδημάτων, αύξησης 
των μισθών και των συντάξεων  την ίδια ώρα που αφήνει ασύδο-
το το μεγάλο κεφάλαιο να αυξάνει την κερδοφορία του και να κερ-
δοσκοπεί αξιοποιώντας την κρίση. 

Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και να προ-
σπαθεί να δικαιολογηθεί με μέτρα ασπιρίνες παρά την λαϊκή δυ-
σαρέσκεια οι αντιδράσεις από την πλευρά του λαϊκού παράγοντα 
είναι περιορισμένες. 

Το εργατικό κίνημα και πρώτα από όλα η Αριστερά πρέπει να 
αφουγκραστούν το σφυγμό της κοινωνίας και να οργανώσουν 
ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που δεν θα περιορίζεται μόνο στο αίτημα 
μείωσης της τιμής των καυσίμων αλλά θα απαιτεί την στήριξη των 
λαϊκών εισοδημάτων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ελέγχου 
των τιμών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. 

Στο πλευρό τους αλληλέγγυοι στέκο-
νται σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα 
πολίτες και το δημοτικό συμβούλιο Βύ-
ρωνα και ζητούν την ανάκληση της από-
φασης απέλασης. 

Ο «πολιτισμένος» κόσμος, με τις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, 
την υποδαύλιση των εσωτερικών συ-
γκρούσεων, την καταστροφή κρατών, 
την κυριαρχία και εκμετάλλευση του 
πλούτου τους και των λαών τους και την 
κλιματική κρίση ως αποτέλεσμα της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης, έχει την απόλυ-
τη ευθύνη για την πρόκληση και όξυνση 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών 
ροών. 

Ο καπιταλισμός δολοφονεί και ποτίζει 
με αίμα και τον μαρτυρικό δρόμο της 
προσφυγιάς. Μεσόγειος, Αιγαίο, Έβρος, 
Μελίγια, πνιγμοί, pushbacks, φράχτες, 
δολοφονίες, φυλακές, απάνθρωπες 
συνθήκες κράτησης, απελάσεις. 

Η αλληλεγγύη, η δημοσιοποίηση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης και η κινητο-
ποίηση την ημέρα συζήτησης στα δικα-
στήρια, μπορεί να λειτουργήσουν κατα-
λυτικά στην ανάκληση της απόφασης.  
Οι αιτίες όμως της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζονται, 
ούτε η απάνθρωπη διαχείρισή τους. 

Θεωρούμε ότι η ανάκληση της από-
φασης είναι μονόδρομος. 

Το ευρύτερο και γενικότερο θέμα είναι 
η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης για πρόσφυγες και ίσα εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώματα για τους 
μετανάστες, την ελεύθερη μετακίνησή 
προς τις χώρες επιλογής τους. Χρειάζε-
ται μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, την ακροδεξιά και το φασι-
σμό. Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και της ασύδοτης δράσης των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, που παρο-
ξύνουν το προσφυγικό και μεταναστευ-
τικό πρόβλημα, κατάργηση των Κανονι-
σμών του Δουβλίνου και της συμφωνίας 
ΕΕ – Τουρκίας, που μετατρέπουν την 
Ελλάδα σε φυλακή προσφύγων και με-
ταναστών. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 
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