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 Την ίδια ώρα βλέπει θετικά για 
τον εργαζόμενο τη διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας με εργασία 4 
ημερών την εβδομάδα. 

Από την άλλη μεριά ο Αλέξης 
Τσίπρας συνέχισε την άσφαιρη και 
χωρίς ουσία αντιπαράθεση αφού 
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άμοιρος ευθυ-
νών για την κατάσταση αλλά και 
γιατί σε όλα τα μεγάλα θέματα με 
πρώτα αυτά της εξωτερικής πολι-
τικής και της πρόσδεσης στο άρμα 
του ευρωατλαντισμού και του ΝΑ-
ΤΟ συμπλέει με τις κυβερνητικές 
επιλογές. 

Με βάση αυτά το θέμα για το 
Λαό δεν είναι η επιλογή καλύτερου 
διαχειριστή των δρομολογημένων 
αντικοινωνικών πολιτικών αλλά ο 
αγώνας για την ανατροπή τους. 

Οι δυνάμεις της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς οφείλουν να πάρουν τις 
απαιτούμενες πρωτοβουλίες, να 
συντονίσουν τη δράση τους, να 
στηρίξουν τους κοινωνικούς αγώ-
νες και να προβάλλουν ένα εναλ-
λακτικό και ελπιδοφόρο φιλολαϊκό 
δρόμο. 

Με έντονο το προεκλογικό 
χρώμα παρακολουθήσαμε μια 
ακόμη «μονομαχία» με το Μη-
τσοτάκη να επιχειρεί να παρου-
σιάσει το άσπρο μαύρο της τριε-
τίας που κυβερνά, να δίνει 
άσφαιρες υποσχέσεις για το 
2023 τη στιγμή που όλοι γνωρί-
ζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 
Φθινόπωρο. 

Ο Μητσοτάκης συνεχίζει το 
επικοινωνιακό σώου με την 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για έξοδο της Ελλάδας από 
την «ενισχυμένη εποπτεία» των 
δανειστών ενώ αυτή αντικαθίστα-
ται από τους ελέγχους και τις εκ-
θέσεις για το Ευρωπαϊκό εξάμη-
νο. Ταυτόχρονα εκθειάζει τις πο-
λιτικές στον τομέα της οικονομίας 
όταν η ακρίβεια στα καύσιμα, 
στην ενέργεια και στα είδη πρώ-
της ανάγκης έχει χτυπήσει κόκκι-
νο και τα προεκλογικού τύπου 
επιδόματα δεν κάνουν τίποτε 
άλλο από το να αποκαλύπτουν 
το κοινωνικό της προσωπείο 
στον τομέα της εργασίας μιλώ-

ντας για αύξηση του κατώτερου 
μισθού όταν δεν τήρησε ούτε τις 
δικές του δεσμεύσεις, στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης όταν 
οι συντάξεις παρέμειναν παγω-
μένες όλη την τριετία, όταν πέρα-
σε στο απόλυτα κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα τις εισφορές των 
νέων, αδιαφορώντας για το τι θα 
γίνει για τους νυν και τους εν δυ-
νάμει συνταξιούχους, όταν ιδιωτι-
κοποιεί τις υπηρεσίες σύνταξης 
πράξη με απροσδιόριστες αρνη-
τικές συνέπειες στον τομέα της 
αντιμετώπισης της μαύρης εργα-
σίας και της ανεργίας με την ψη-
φιακή κάρτα εργασίας. Αυτή 
όμως, που μένει να την δούμε, 
συνοδεύεται από μείωση των 
εισφορών για την ανεργία και ο 
ΟΑΕΔ χάνει 1,2 δις ετησίως, με 
την ψήφιση νόμου που υποβάθ-
μισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του τόσο σε ότι αφορά τα επιδό-
ματα όσο και σε ότι αφορά τις 
ενεργητικές πολιτικές για την εύ-
ρεση εργασίας και από την κα-
τάργηση του ΣΕΠΕ. 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Η ανησυχία της ΕΕ για την 
πλήρη διακοπή φυσικού αερί-
ου από το Nord stream 1 έχει 
«χτυπήσει κόκκινο». Υποκριτι-
κά η ΕΕ, ως εξάρτημα της 
Ουάσιγκτον αγνοεί τις γενεσι-
ουργές αιτίες τις παγκόσμιας 
νατοϊκής επέκτασης, την στρα-
τιωτική εξάπλωση των ΗΠΑ 
ανά τον κόσμο (πάνω από 780 
στρατιωτικές βάσεις) ως επιλο-
γή αναχαίτισης με κάθε μέσο 
των ανταγωνιστικών δυνάμεων 
στην Ανατολή, στην Ασία, στην 
Λατινική Αμερική και στην Α-
φρική. 

Η ανησυχία της αυτοκρα-
τορίας αυξάνεται. Δύο κορυ-
φαίοι σύμβουλοι του Πενταγώ-
νου το έθεσαν ξεκάθαρα σε 
πρόσφατο άρθρο: Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και οι σύμμαχοί 
τους βρίσκονται σε στρατηγικό 
τέλμα. Σε οικονομική και ενερ-
γειακή αποδιάρθρωση. Η ΕΕ, 

όπου οι ηγεσίες της δρομολο-
γούν την ολική καθυπόταξη 
των λαών της Ευρώπης, με μια 
άνευ προηγούμενου πολυεπί-
πεδη φτώχεια αφού οι εξελίξεις 
του πολυδιάστατου υβριδικού 
πολέμου με τους αντιπάλους 
έχουν φέρει την Ουάσιγκτον 
ως μια αναμφισβήτητη πρωτα-
γωνιστική δύναμης στο Ευρω-
παϊκό έδαφος. Το δολάριο χά-
νει συνεχώς έδαφος έναντι των 
αναδυόμενων οικονομιών θέ-
τοντας σε κίνδυνο για την αμε-
ρικανική ολιγαρχία την μεταπο-
λεμική οικονομική δομή της 
υφηλίου. 

Η επέμβαση της Ρωσίας 
στην Ουκρανία αμφισβήτησε 
τη στρατιωτική τάξη πραγμά-
των του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ο 
πολυπολικός και ο πολυκεντρι-
κός κόσμος δυναμιτίζει τα θε-
μέλια της Αμερικανικής παγκό-
σμιας ηγεμονίας. Η άνευ προη-

γουμένου άνοδος της Κίνας ως 
οικονομική, τεχνολογική και 
στρατιωτική αντίπαλος έχει ε-
πιφέρει μια τεκτονική αλλαγή 
στην παγκόσμια ισορροπία 
δυνάμεων. Η αναζωπύρωση 
της σινο-ρωσικής ευθυγράμμι-
σης περιπλέκει περαιτέρω τη 
στρατηγική κατάσταση του Ευ-
ρωατλαντισμού. 

Οι λαοί της Ευρώπης αντι-
μετωπίζουν μια δυναμική και 
χωρίς προσχήματα μιντιακή 
δικτατορία, μια υφεσιακή πραγ-
ματικότητα που διογκώνει την 
φτώχεια σε ευρύτερα κοινωνι-
κά στρώματα. Η πολιτισμική 
και πολιτιστική υποβάθμιση 
είναι σε ευθυγράμμιση με την 
νέο-ναζιστική αυξανόμενη ε-
πιρροή μέσω του συστήματος 
με μια απροκάλυπτη και επιδι-
ωκόμενη κοινωνική «από-
δοχή». 

Η αριστερά βρίσκεται οχυ-
ρωμένη σε γενικές γραμμές σε 
δυο στρατόπεδα, η «αριστερά» 
που αποδέχθηκε την νεοφιλε-
λεύθερη καπιταλιστική οικονο-
μική και κοινωνική κυριαρχία 
και που κυρίως αποδέχθηκε 
στο να λειτουργεί ως «νατοϊκή 
αριστερά», το άλλο της κομμάτι 
εάν δούμε τα παραδείγματα 
της Λατ. Αμερικής αλλά και πιο 
πρόσφατα της Γαλλίας επιλέγει 
τον δύσκολο αλλά στρατηγικά 
νικηφόρο δρόμο της προγραμ-
ματικής ενότητας, της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, της αντιμπε-
ριαλιστικής κατεύθυνσης που 
νικά τις παθογένειες του σεχτα-
ρισμού και του κατακερματι-
σμού. 

Η δίκη μας αριστερά βρί-
σκεται σε ένα ιστορικό σταυρο-
δρόμι. Τώρα είναι η ώρα των 
κρίσιμων αποφάσεων. Στις δύ-
σκολες ιστορικές μάχες ποτέ 
δεν εγκαταλείψαμε τα χαρακώ-
ματα, την προγραμματική μας 
αντεπίθεση και την ιδεολογική 
υπεροχή. Και πρέπει και μπο-
ρούμε. 



Τέλος δεν έχει ο αυταρχι-
κός και αντιδημοκρατικός κατή-
φορος της Κυβέρνησης της 
ΝΔ. Με νόμο Βορίδη που ψη-
φίστηκε την προηγούμενη βδο-
μάδα καταργείται το δημοκρα-
τικό κεκτημένο των παρατάξε-
ων της αντιπολίτευσης στα Δη-
μοτικά και Περιφερειακά Συμ-
βούλια, να θέτουν για συζήτη-
ση, εκτός ημερησίας, επίκαιρα 
θέματα στις συνεδριάσεις αυ-
τών των οργάνων. 

Αυτό έρχεται σε συνέχεια 
προηγούμενου νόμου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ο οποίος φρόντισε 

πριν ακόμα εγκαταστα-
θούν οι καινούργιες δημοτικές 
αρχές, να μεταφέρει κύριες αρ-
μοδιότητες του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στην Οικονομική και 
την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή 
δίνοντας σε αυτές ενισχυμένη 
πλειοψηφία στην παράταξη 
του Δημάρχου. Το ίδιο έκανε 
και για τις διοικήσεις των Νομι-

κών Προσώπων. 

Η τελευταία διάταξη που 
ψηφίστηκε είναι ένα ακόμα α-
ντιδημοκρατικό βήμα που στο-
χεύει στην ακόμα μεγαλύτερη 
φίμωση των μειοψηφιών των 
Δημοτικών και Περιφερειακών 
Συμβουλίων. 

Στοχεύει όπως και όλες οι 
προηγούμενες μεθοδεύσεις 
στον ασφυκτικό έλεγχο της αυ-
τοδιοίκησης από το κράτος 
προκειμένου να εφαρμόζονται 
απαρέγκλιτα οι μνημονιακές 
πολιτικές. 

Για το λόγο αυτό προσπα-
θεί να υποβαθμίσει εντελώς 
την πολιτική λειτουργία των 
δημοτικών συμβουλίων, ενι-
σχύοντας το δημαρχοκεντρικό 
χαρακτήρα των Δήμων και με-
ταβιβάζοντας στο Δήμαρχο και 
τον Πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου απεριόριστες απο-
φασιστικού χαρακτήρα αρμο-
διότητες. 

Όσο περισσότερο εντείνε-
ται η οικονομική και κοινωνική 
κρίση τόσο περισσότερο η κυ-
βέρνηση περιορίζει τα δημο-
κρατικά δικαιώματα. Παίρνει 
από τώρα τα μέτρα της για τα 
νέα μνημόνια που έρχονται. 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές που υπαγορεύονται και 
από την ΕΕ στοχεύουν στην 
εκλογή συντηρητικών δημοτι-
κών αρχών για να τις εφαρμό-
ζουν χωρίς αντιστάσεις. 

Για αυτό το λόγο η Κυβέρ-
νηση της ΝΔ ψήφισε ήδη πριν 
ένα χρόνο νέο εκλογικό νόμο 
για την Αυτοδιοίκηση υπερενι-
σχυμένης αναλογικής που βά-
ζει φραγμούς στις μικρές πα-
ρατάξεις εμποδίζοντας την ε-
λεύθερη έκφραση των τοπικών 
κοινωνιών και προβλέποντας 
εκλογή Δημάρχου από την 
πρώτη Κυριακή ακόμη και με 
43% . 

Υπεύθυνοι για την αντιδη-
μοκρατική κατηφόρα είναι και η 
προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥ-
Ρ Ι Ζ Α  π ο υ  τ ο  2 0 1 8 
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) δεν θεσμοθέ-
τησε την έμμεση εκλογή δη-
μάρχου από το δημοτικό συμ-
βούλιο, όπως αυτό προκύπτει 
από την πρώτη Κυριακή των 
εκλογών με απλή αναλογική. 

Το Αριστερό Ρεύμα καλεί 
όλες τις αριστερές δυνάμεις για 
τη διαμόρφωση μια κοινής πο-
λιτικής για την Αυτοδιοίκηση 
πρώτου και δεύτερου βαθμού 
με πλήρη σεβασμό στη δημο-
κρατική έκφραση των τοπικών 
κοινωνιών, που θα κατοχυρώ-
νει το δημόσιο και κοινωνικό 
χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
ενίσχυση του προσωπικού της, 
κόντρα στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές των ιδιωτικοποιήσε-
ων και του ξεπουλήματος της 
δημοτικής περιουσίας, μέσω 
των ΣΔΙΤ, που προωθούν τα 
κόμματα του μνημονιακού τό-
ξου σε εφαρμογή των πολιτι-
κών της ΕΕ. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 



Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε δίπλα 
μας στο δρόμο την αστυνομία να περιφέρεται οπλισμένη και δυ-
στυχώς ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έχει φτάσει στο σημείο να 
μην του προκαλεί πλέον εντύπωση. 

Η «αστυνόμευση» αυτού του τύπου και η δυνατότητα χρήσης 
βίας ακόμη και με πυροβόλα όπλα φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή 
για την κυβέρνηση της ΝΔ αφού με πρόσφατη απόφαση των 
Υπουργών Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη που τιτλοφορεί-
ται «οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοχρησία προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων» επιτρέπουν την οπλοφορία και οπλοχρη-
σία σε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και εκτός στρατοπέ-
δων και εκτός ζωτικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση στρατι-
ωτικοί θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας οπλισμένοι και με άδεια 
οπλοχρησίας προκειμένου να συνοδεύσουν πολιτικά πρόσωπα 
ή ανώτερους αξιωματικούς των Ε.Δ., ακόμη και χρηματαποστο-
λές. 

Τα μέσα που θα χορηγούνται στη νέου τύπου στρατονομία 
είναι περίστροφο, πυρομαχικά, κλομπ, εξάρτυση, αλεξίσφαιρο 
γιλέκο και μέσα επικοινωνίας. 

Η αστυνομοκρατία λοιπόν περνάει σε άλλη φάση με τη χρη-
σιμοποίηση πλέον και του στρατού. 

Εύλογα είναι τόσο τα ερωτήματα όσο και οι ανησυχίες για την 
απόφαση αυτή καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τίποτε σχετικό 
για οπλοκατοχή και οπλοχρησία στρατιωτικών για τους σκο-
πούς που προβλέπονται στην απόφαση. Επιπρόσθετα είναι κα-
θαρό ότι ανατίθενται σε στρατιωτικούς καθήκοντα που ανήκουν 
στην αστυνομία. Η εμπλοκή στρατιωτικών με δικαίωμα οπλο-
χρησίας μέσα στον οικιστικό ιστό μόνο προβλήματα με απρό-
βλεπτες συνέπειες μπορεί να φέρει. Ταυτόχρονα θα 
«συνδράμει» στην ολοένα αυξανόμενη φοβία των Λαϊκών στρω-
μάτων και θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση της συμμετο-
χής στις Λαϊκές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. 

Αυτό οι δυνάμεις της Αριστεράς δεν μπορούν να το αφήσουν 
αναπάντητο και θα πρέπει να υψώσουν ένα τείχος αντίδρασης 
και αντίστασης σε τέτοιου είδους πρακτικές και αποφάσεις. 

Νέα βάρη στους λαούς των 
χωρών της Ευρωζώνης, πολλά 
προκλητικά δώρα σε χρήμα 
στους πολυεθνικούς ομίλους της 
«πράσινης» και της «ψηφιακής 
μετάβασης», νέες αντιλαϊκές με-
ταρρυθμίσεις για την προσέλκυ-
ση «επενδύσεων», ενίσχυση της 
στρατιωτικοποίησης και συνέχι-
ση των πολιτικών «απε-
ξάρτησης» από τη ρωσική ενέρ-
γεια αποφασίστηκαν στο πρό-
σφατο Eurogroup. 

Με τον πληθωρισμό να καλ-
πάζει οι υπουργοί Οικονομικών 
της Ευρωζώνης προκρίνουν τώ-
ρα μια «σφιχτή» δημοσιονομική 
πολιτική και τονίζουν πως τα 
όποια μέτρα ενίσχυσης παρ-
θούν από τις κυβερνήσεις θα 
πρέπει να είναι «στο-χευμένα» 
για τη στήριξη με επιδότηση 
«των πιο ευάλωτων» και όχι ο-
ριζόντια για τη μείωση των τι-
μών… Μάλιστα ζητούν από τις 
χώρες που μείωσαν τον ΦΠΑ 
και επομένως με αυτό τον τρό-
πο τις τιμές των καυσίμων να 
πάρουν πίσω αυτές τις μειώ-
σεις. Όσον αφορά το θέμα της ε-
πιβολής ανώτατου πλαφόν στις 
τιμές των καυσίμων, που θα 
μπορούσε να μειώσει την ακρί-
βεια, το παρέπεμψαν στις κα-
λένδες. 

Για άλλη μία φορά το  Euro-
group με τις αποφάσεις του επι-
βεβαίωσε τις εκτιμήσεις μας ότι 
η ΕΕ και η Ευρωζώνη δεν μπο-
ρούν να μεταρρυθμιστούν από 
τα μέσα προς όφελος των λαών, 
παρά μόνο να καταργηθούν και 
ότι προϋπόθεση για να προω-
θηθεί ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα 
στην Ελλάδα είναι η σύγκρουση 
και ρήξη με τους δύο αυτούς ορ-
γανισμούς. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 


