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δολοφονική Νατοϊκή αλυσίδα η ο-
ποία ενυπάρχει μαζί με την άρση 
του εμπάργκο. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Κύπρου στο ΝΑΤΟ, επιβάλλει την 
άμεση μετατροπή της σε «πελάτη» 
του αμερικανικού στρατιωτικού συ-
μπλέγματος. Η στρατιωτική βάση 
του Ακρωτηρίου θεωρείται βρετανι-
κό έδαφος με βάση τις αποικιακές 
συμφωνίες με την Μεγάλη Βρετανία. 
Η Γαλλία όπως και το Ισραήλ διαθέ-
τουν λιμάνια στρατιωτικών διευκο-
λύνσεων στο νότο της μεγαλονή-
σου. Ο Βορράς παραμένει υπό την 
παράνομη κατοχή της Τουρκίας. Το 
Δράμα και η τραγωδία της Κύπρου 
θα ολοκληρωθούν με την ένταξή της 
στο ΝΑΤΟ; 

Οι λαοί της Βαλκανικής, της Ανατο-
λικής Μεσογείου, έχουν ιστορικά 
παραδείγματα ηρωικών λαϊκών α-
γώνων ενάντια στον ναζισμό, στις 
ξένες επεμβάσεις, στην αποικιακή 
και ιμπεριαλιστική θηριωδία. Κύ-
προς, Ελλάδα, Παλαιστίνη, (και όχι 
μόνο) είναι μόνο η κορυφή του πα-
γόβουνου σε έναν κόσμο που είναι 
πολύ κοντά στην απόλυτη κατα-
στροφή. Οι δυνάμεις της ειρήνης, 
της ανεξαρτησίας, της σοσιαλιστικής 
προοπτικής έχουν ένα δίλημμα  η 
τώρα η ποτέ … 

Η πρόσφατη απόφαση της αμερικα-
νικής γερουσίας, του αμερικανικού 
πενταγώνου και της αμερικανικής 
προεδρίας να δοθεί ένα τέλος στο 
πολύχρονο εμπάργκο πώλησης 
όπλων στην Κυπριακή δημοκρατία 
σηματοδοτεί ένα «τέλος εποχής». 

Η Κύπρος πρωτοστάτησε από την 
δεκαετία του 60’ στον 20ο αιώνα σαν 
μια από τις χώρες που αγωνίστηκε 
στον διεθνή χώρο για τον πυρηνικό 
αφοπλισμό, με μια δυναμική παρου-
σία μέσα από την ομάδα αδέσμευ-
των χωρών (Κούβα, Σουηδία, Γιου-
γκοσλαβία, Αίγυπτος  Μεξικό κ.λπ.) 
Αυτές οι χώρες που ανέπτυξαν κοινή 
συναντίληψη για την υποστήριξη της 
εθνικής αυτοδιάθεσης όλων των ανα-
πτυσσόμενων χωρών ενάντια σε 
κάθε μορφή αποικιοκρατίας και ιμπε-
ριαλισμού, έξω από τις συμμαχίες 
των τότε υπερδυνάμεων. 

Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και 
τις πολιτικές αλλαγές στις σοσιαλιστι-
κές χώρες της Ευρώπης, παγιώθηκε 
η παγκοσμιοποίηση του ΝΑΤΟ υπό 
την ηγεσία των ΗΠΑ.  Σήμερα όμως 
συγκροτείται ένας νέος ανερχόμενος 
πολυπολικός κόσμος, με ισχυρούς 
ανταγωνιστές τις ανερχόμενες δυνά-

μεις των BRICS.  Η έμπρακτη πο-
λεμική και αμφισβήτηση αυτής της 
πραγματικότητας από πλευράς 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ θα έχει ολέθριες 
συνέπειες σε βάρος της ειρήνης.  
Συνέπειες που σήμερα αποτυπώ-
νονται με τον πόλεμο που διαδρα-
ματίζεται στην Ουκρανία. Η νατοϊ-
κή περικύκλωση της Ρωσίας με 
υποψήφια «θύματα» τις ήδη ε-
νταγμένες χώρες της Βαλτικής, 
καθώς και της Πολωνίας, Ρουμα-
νίας, Τσεχίας, Σλοβενίας, Βουλγα-
ρίας, με επόμενους «σταθμούς» 
Γεωργία  Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν  
Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Τατζι-
κιστάν και Κιργιζία δεν φαίνεται να 
αναχαιτίζεται με απρόβλεπτους 
κινδύνους για ολόκληρη την αν-
θρωπότητα. 

Όλες οι προαναφερόμενες χώ-
ρες βρίσκονται στο «μαλακό υπο-
γάστριο» της Ρωσίας μπλοκάρο-
ντας ταυτόχρονα και «τον δρόμο 
του μεταξιού» της Κίνας. 

Σε αντίθεση με τη Νατοϊκή Ελλά-
δα που στο έδαφός της βρίσκεται 
πλειάδα αμερικανικών και νατοϊ-
κών βάσεων, η Κύπρος οφείλει να 
αποφύγει την ένταξη σε αυτή την 
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Το πλαίσιο μέτρων αντιμετώπι-
σης της Ενεργειακής κρίσης  που 
παρουσίασε η  πρόεδρος  της Κομι-
σιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν  δεν 
συνιστά  ουσιαστική λύση,  γι αυτό 
άλλωστε δεν έτυχε ικανοποιητικής 
αποδοχής. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο 
που το πρόβλημα παραπέμπεται 
από σύνοδο σε Σύνοδο  και δεν  
αντιμετωπίζεται. 

Η  ενεργειακή κρίση στην Ευρώ-
πη οξύνεται  καθημερινά και παίρνει  
τεράστιες διαστάσεις λόγω φόβου 
για δύο μεγέθη. Πρώτον στην επάρ-
κεια σε ενεργειακούς πόρους ιδιαίτε-
ρα μετά την διακοπή προμήθειας 
από Ρωσία και δεύτερο στην εκτίνα-
ξη των τιμών των ενεργειακών  αγα-
θών με συνέπεια και  την εκτίναξη  
της ενεργειακής φτώχειας. 

Όσον αφορά την επάρκεια, η δια-
κοπή εισαγωγών από Ρωσία δημι-
ουργεί ασφυκτική κατάσταση και δεν 
ανοίγει θετική προοπτική. 

Η αναφορά της Κομισιόν σε λήψη 
μέτρων για μείωση της κατανάλω-
σης αλλά και μέτρα όπως η  αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης πχ  πα-
ραγωγή με τεχνολογίες χαμηλότε-
ρου κόστους (λιγνίτης, ΑΠΕ και η 
πυρηνική ενέργεια), είναι  μέτρα  
αποσπασματικά και αναποτελεσμα-
τικά. Από πολλούς αμφισβητείται ότι 
ειδικά οι ΑΠΕ και η πυρηνική ενέρ-
γεια, παράγουν φτηνότερη ενέργεια, 
ενώ τοπικά περιβαλλοντικά κινήμα-
τα αποκλείουν την χρήση τους λόγω 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 
Πιθανή υιοθέτηση των προτεινόμε-
νων μέτρων, μπορεί να αμβλύνει 
προσωρινά το ενεργειακό πρόβλη-
μα,  αλλά δεν δίνει  αποτελεσματική 
και αξιόπιστη λύση σε ένα πρόβλη-
μα  τέτοιου μεγέθους. 

Το ενδιαφέρον αυτής της περιό-
δου, όπως παραδέχεται  η Κομισιόν 
είναι πως κατατίθενται και πρωτοφα-
νείς προτάσεις όπως ρυθμιζόμενες 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αδιανόη-
τες σε προηγούμενη περίοδο. Η 
εξέλιξη αυτή εξηγείται με βάση τα 
σημερινά αδιέξοδα, αλλά και λόγω 
του πολλαπλασιασμού των  φωνών 
που ζητούν άρση νεοφιλελεύθερων 
μέτρων όπως το χρηματιστήριο Ε-
νέργειας, αλλά  αντίθετα προώθηση 
μέτρων όπως η εθνικοποίηση της 

ΔΕΗ και άλλων σημαντικών ενερ-
γειακών  φορέων 

Στην κατεύθυνση της επάρκειας 
είναι σημαντική η προώθηση των 
ερευνών για εγχώριους πόρους με 
σεβασμό στο περιβάλλον και στις 
τοπικές κοινωνίες, αλλά και η ανά-
πτυξη και όχι κατάργηση εμπορι-
κών σχέσεων με χώρες (πχ Ρωσία, 
Ιράν, Καζαχστάν Σαουδική Αραβία, 
Λιβύη κλπ) που διαθέτουν πλούσια 
αποθέματα ενεργειακών πόρων 
Όμως δεν βλέπουμε ενδιαφέρον 
της Κομισιόν και αναφορά σε αυτά, 

σταδιακά πιο δημοφιλής. 
Ίσως ξενίζει αλλά είναι 

έγκυρες οι  πληροφορίες του 
Bloomberg για το ξεκίνημα κρατι-
κοποιήσεων από την κυβέρνηση 
της Γερμανίας, με προφανή στό-
χο τη διάσωσή τους, της Uniper 
και δύο ακόμα μεγάλων εται-
ρειών εισαγωγής φυσικού αερί-
ου, της VNG και της Securing 
Energy for Europe GmbH, τέως 
Gazprom Germania GmbH. 

Δεν είναι λοιπόν δυνατό να μη 

σχολιάσουμε το γεγονός πως, 
έστω με μεγάλη καθυστέρηση και 
δυστοκία χώρες της ΕΕ υιοθετούν 
μέτρα κρατικής παρέμβασης στις 
αγορές ενέργειας, αποδεχόμενες 
ευθέως αστοχία των αγορών. 

Από την άλλη η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  μάλλον δεν θέλει να δει 
το θέμα κατάματα και αναμένει 
βοήθεια τις ΗΠΑ. Έτσι  είναι δύ-
σκολο  να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα. 

Η τοποθέτηση της προέδρου 
της Κομισιόν, δείχνει πως η EE 
προσπαθεί με «αστεία» μέτρα, με 
ασπιρίνες, να αντιμετωπίσει την 
ενεργειακή κρίση. 

Τα προτεινόμενα μέτρα μπορεί 
να μετριάσουν το πρόβλημα της 
επάρκειας, αποκλείεται όμως να 
αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την 
εκτίναξη των τιμών και την ενεργει-
ακή φτώχεια. 

Κλείνοντας, αναφερόμενοι στην 
Ελλάδα, θεωρούμε πως για το 
συμφέρον της,  οφείλει να εξετάζει 
το ενεργειακό πρόβλημα με βάση 
τα χαρακτηριστικά που έχει η χώ-
ρα και η οικονομία μας. Δεν πρέ-
πει να δρα με βάση τις επιδιώξεις 
και επιθυμίες τρίτων αλλά με βάση 
τον δικό της εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό. 

ενώ είναι αδιανόητη η διακοπή 
εμπορικών σχέσεων με Ρωσία 
όταν η Ευρώπη προμηθευόταν 
μέχρι χτες από Ρωσία περίπου 
150 δις. κυβικά μέτρα ανά έτος. 
Δηλαδή ποσότητες που  δεν είναι 
εύκολο να αντικατασταθούν και 
αυτό αποδεικνύεται από τις 
άκαρπες πρωτοβουλίες της τελευ-
ταίας περιόδου. 

Με βάση τα δεδομένα,  η  εκτί-
μηση της  Κομισιόν είναι ότι χρειά-
ζεται στοχευμένη βοήθεια προς τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μέ-
σω ενός πλαφόν στην ηλεκτροπα-
ραγωγή πλην του αερίου όπου 
υπάρχουν υπερκέρδη, αλλά και 
της φορολόγησης των υπερκερ-
δών στα ορυκτά καύσιμα. Όμως  η 
Επιτροπή παρά τις αντιδράσεις 
αποφεύγει να αναθεωρήσει τη θέ-
ση για επιβολή  πλαφόν μόνο στο 
ρωσικό αέριο ενώ  έχει κατατεθεί 
αντιπρόταση εφαρμογής γενικού 
πλαφόν σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χονδρεμπορικές αγορές αερίου, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
εικονικού hub στην Ολλανδία. 

Όσον αφορά την εκτίναξη των 
τιμών η λύση βρίσκεται στην αμφι-
σβήτηση του νεοφιλελεύθερου 
μοντέλου και η ενίσχυση της πα-
ρεμβατικής πολιτικής που φαίνεται 
να κερδίζει έδαφος και να γίνεται 
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Ο εκπρόσωπος του State Depart-
ment Νεντ Πράις δήλωσε: ενθαρρύ-
νουμε τις χώρες σε όλο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα τους συμμάχους μας στο 
ΝΑΤΟ, ειδικά τη στιγμή που αντιμε-
τωπίζουμε μια συλλογική απειλή 
από τη Ρωσική Ομοσπονδία – όχι 
μόνο σχετικά με αυτό που κάνει 
στην Ουκρανία αλλά και την απειλή 
που αποτελεί προς την ευρύτερη 
περιοχή – να παραμείνουμε συγκε-
ντρωμένοι στις απειλές που αποτε-
λούν πρόκληση για όλους μας. Και 
κάνοντας αυτό, ενθαρρύνουμε 
όλους τους συμμάχους μας στο 
ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για να επι-
λύσουν τυχόν διαφορές μέσω δια-
λόγου και διπλωματίας… 

Η αμφισβήτηση της Ελληνικής 
κυριαρχίας από την Τουρκική Νέο 
οθωμανική κυβέρνηση αποτελεί για 
την σημερινή Ελληνική «νατοϊκή» 
κυβέρνηση ευκαιρία όχι απλά η Ελ-
λάδα να πλημμυρίσει με αμερικανι-
κές, νατοϊκές και Ισραηλινές 
(Καλαμάτα) κάθε λογής στρατιωτι-
κές βάσεις και διευκολύνσεις αλλά 
να μετατρέπεται ουσιαστικά σε 
«χώρα παρία» της αμερικανικής 
επικράτειας. 

Η Σούδα αναμφίβολα έχει εξελι-
χθεί στην πιο σημαντική στρατιωτική 
βάση ολόκληρης της Μεσογείου για 
τις ΗΠΑ (ναυτική βάση, αεροπλανο-
φόρα, υποβρύχια, Drones, ηλεκτρο-
νική παρακολούθηση και κατασκο-
πεία, κ.λ.π.) 

Η βάση της Αλεξανδρούπολης 
αποτελεί βασικό πυλώνα ελλιμενι-
σμού του Αμερικάνικου στόλου, 
όπου πλειάδα στρατιωτικού εξοπλι-
σμού αποστέλλεται στην Ρουμανία, 
Ουκρανία, Πολωνία και Βαλτικές 
χώρες. Ενώ ταυτόχρονα τα Αμερι-
κανικά εναέρια πολεμικά μέσα απέ-
χουν λεπτά από τον Νότια Ρωσία 
και την Μαύρη θάλασσα. 

Το γεγονός ότι οι τελευταίες δυο 
κυβερνήσεις στην χώρα ( ΝΔ – ΣΥ-
ΡΙΖΑ) μας κατάφεραν να 
«αναβαθμίσουν» και να μετατρέ-

ψουν την Ελλάδα ( με πολλαπλές 
στρατιωτικές συμφωνίες) σε πολεμι-
κό προγεφύρωμα του ευρωατλαντι-
κού επιθετικού στρατιωτικού δόγμα-
τος στον πόλεμο Δύσης-  Ρωσίας , 
έχει υποβαθμίσει συγκυριακά την 
Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολή 
Μεσόγειο. Ο ρόλος της νατοϊκής 
Τουρκίας παραμένει κυρίαρχος α-
φού αναβαθμίζεται σε «νατοϊκό 
άσσο» στην Μέση Ανατολή (Συρία) , 
Βόρεια Αφρική (Λιβύη) Ευρασία, 
έως και Αφγανιστάν (ακόμα και σή-
μερα διαχειρίζεται την λειτουργί-
α  του αεροδρομίου της Καμπούλ), 
ενώ  επίσημα είναι ο διπλωματι-
κός  δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ 
Ταλιμπάν και της Ευρωατλαντικής 
Δύσης. Ο τουρκικός στρατός  έχει 
εκπαιδεύσει χιλιάδες Ουιγούρους 
τζιχαντιστές στον πόλεμο κατά  της 
Συρίας , ενώ φιλοξενείται σε Τουρκι-
κό έδαφος ο ραδιοφωνικός πομπός 
που εκπέμπει στην δυτική Κίνα 
ώστε να κρατά ανοιχτό τον σχεδια-
σμό απόσχισης από την ΛΔΚ των 
Ουιγούρων στη περιοχή , «μεγάλος 
πόθος» της Ουάσιγκτον. 

Τουρκία και Ισραήλ έχουν αποκα-
ταστήσει πλήρως διπλωματικές και 
εμπορικές σχέσεις ενώ έχουν πλή-
ρη ταύτιση στην στρατιωτική τους 
δράση ενάντια στην Συρία ( από 
βορρά  και  νότο (βομβαρδισμοί, 
σαμποτάζ, κ.λ.π) 

Να μην λησμονούμε επίσης της 
αεροπορική στρατιωτική  βάση των 
ΗΠΑ στην νότια Ανατολική Τουρκία, 
το Ιντσιρλίκ, που «φιλοξενεί» δεκά-
δες τακτικές πυρηνικές κεφαλές. 

Βασικό συμπέρασμα και όχι μονα-
δικό, βέβαια, οι δυο χώρες, η Τουρ-
κική ολιγαρχία (προς όφελος των 
ταξικών της συμφερόντων) πιο αυ-
τονομημένη πλέον, ασκεί πλέον 
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική 
(εμπορική, στρατιωτική, επεκτατική, 
ενεργειακή, γεωοικονομική και γεω-
πολιτική) και η Ελλάδα νατοϊκή 
«υπάκουη» αποικία, βρίσκονται 
στην δίνη ενός δυναμικά επερχόμε-

νου πολυπολικού κόσμου. Η τουρκι-
κή ολιγαρχία έχει κατασκευάσει το « 
αφήγημα της». Η Ελληνική ολιγαρχί-
α, υπαλληλική στη νοοτροπία της, η 
στρατηγική της πλήρως αμερικανο-
ποιείται δείχνει έτοιμη να δεχτεί ένα 
νέο «γεωπολιτικό μνημόνιο» όπου 
αναζητούνται συμπληρωματικοί 
εταίροι σε μια νέα κυβέρνηση 
«συνεργασίας» Στόχος, το μοίρα-
σμα του ενεργειακού πλούτου σε 
Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Κεντρι-
κή Μεσόγειο με αμερικανική επίβλε-
ψη και ισραηλινή εποπτεία. 

Η Ουάσιγκτον καλείται να διαχειρι-
στεί μια δύσκολη «ισορροπία» όπου 
βρίσκονται κοιτάσματα υδρογοναν-
θράκων (Ισραήλ, Λίβανος Συρία, 
Αίγυπτος, Νότια Κρήτη) με στόχο 
την ταχεία αξιοποίησή τους και την 
συνεχή απεξάρτηση της Ευρώπης 
από τον Ρωσικό ενεργειακό πλούτο. 
Την μετατροπή της Ευρώπης σε 
νατοϊκή επικράτεια ενάντια στην 
Ρωσική ομοσπονδία (όπου τώρα 
πλέον επίσημα συζητιέται ο διαμελι-
σμός της «α λα Γιουγκοσλαβία» με 
την ορολογία : «αποικιοποίηση της 
Ρωσίας» από τα πιο επίσημα αμερι-
κανικά χείλη στην Ουάσιγκτον. 

Η ριζοσπαστική αριστερά που 
ενσαρκώνει τα ιστορικά παραδείγ-
ματα της αντί ιμπεριαλιστικής αλλη-
λεγγύης των λαών, του διεθνισμού 
αλλά και του λαϊκού πατριωτισμού 
οφείλει να ανοίξει στέρεες γέφυρες 
με τον Τουρκικό λαό, τους λαούς της 
Βαλκανικής και της μέσης ανατολής 
που οφείλουν να αντισταθούν στον 
αδηφάγο ιμπεριαλισμό που παίζει 
με την φωτιά και την προοπτική ε-
νός τελευταίου καταστροφικού για 
όλη την ανθρωπότητα και ζωή στον 
πλανήτη παγκόσμιου πολέμου. 

Οφείλει να αντισταθεί αποτελε-
σματικά και πολλαπλά στις διαχειρι-
στικές εξουσίες και τα οικονομικά 
συμφέροντα που αλόγιστα επιδο-
τούν τον νέο ναζισμό και τον νεοφα-
σισμό. Να αντιτάξει το δικό της αφή-
γημα και αγωνιστικό πλαίσιο ενάντια 
στην συστημική εξουσία που δυστυ-
χώς, « προσφάτως η αναγεννημένη 
νατοϊκή αριστερά», αναζητούν την 
δήθεν εξουσία για λογαριασμό της 
παγκόσμιας νέας καπιταλιστής τά-
ξης. Η αριστερά πάντα μεγαλούργη-
σε στα πολύ δύσκολα όπου όλα 
φάνταζαν χαμένα. Τώρα είναι η ε-
ποχή της. 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Σε λίγες μέρες ο πρωθυπουρ-
γός θα πάει στη Θεσσαλονίκη 
και θα επιχειρήσει άλλη μια 
φορά να παραχαράξει την 
πραγματικότητα, να μας πει για 
την «αποτελεσματικότητα» με 
την οποία η κυβέρνηση απά-
ντησε στα προβλήματα της ε-
ποχής (οικονομικά, υγειονομι-
κά, κοινωνικά, ενεργειακά) και 
να παρουσιάσει τις κυβερνητι-
κές «παροχές» για την αντιμε-
τώπιση της οικονομικής, κοι-
νωνικής, υγειονομικής και ε-
νεργειακής κρίσης. 
Θα επιχειρήσει να υπερασπι-
στεί την επικίνδυνη για τη χώ-
ρα συμμετοχή της Ελλάδας 
στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας 
και την αποστολή όπλων στην 
Ουκρανία 
Απέναντι στην πρωθυπουργι-
κή και κυβερνητική αμετροέπει-
α θα βρεθούν η Αριστερά, οι 
εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συ-
νταξιούχοι, η νεολαία, οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες και οι αγρό-
τες που ο καθένας από την 
πλευρά του βιώνει όλες τις επι-
πτώσεις της κρίσης. 
Η χώρα μας σήμερα και όχι 
αύριο αντί να ταυτίζεται με τον 

αμερικανονατοϊκό μπλοκ θα 
πρέπει να επιδιώξει να ξεκινή-
σουν διαπραγματεύσεις για να 
σταματήσει ο πόλεμος και να 
ακυρωθούν οι κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας. 
Σε ότι αφορά τα σοβαρά προ-
βλήματα του ελληνικού Λαού η 
πραγματική εικόνα είναι 
Η φτώχεια που σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία χτύπησε το 
30% του Λαού και 3.000.000 
συνανθρώπους μας 
Η ανεργία που σύμφωνα με 
την Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) 
έχει ξεπεράσει τους 900.000 
ανέργους από τους οποίους το 
57% είναι άνεργοι πάνω από 
ένα χρόνο 
Η συνεχιζόμενη πολιτική των 
μνημονίων στους μισθούς, στις 
συντάξεις, στα δικαιώματα 
Η συνεχιζόμενη κρίση στο χώ-
ρο της υγείας και των νοσοκο-
μείων με τα νοσοκομεία να βρί-
σκονται στο κόκκινο και με τις 
ελλείψεις σε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό να έχουν 
πάρει μορφή χιονοστιβάδας 
Τα προβλήματα στο χώρο της 
παιδείας με το κλείσιμο σχολεί-
ων, τις ελλείψεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού και πάνω από 
80.000 παιδιά εκτός παιδικών 
σταθμών 
Η ακρίβεια της εποχής που 
έχει ανεβάσει το κόστος στο 
καλάθι της νοικοκυράς κατά 30 
και πλέον τοις εκατό. 
Οι τιμές των καυσίμων και της 
ενέργειας που επηρεάζουν τα 
πάντα και που σε λίγους μήνες 
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στο πώς και αν θα μπορέσου-
με αντιμετωπίσουμε το χειμώ-
να που έρχεται. 
Το όργιο βίας και καταστολής 
που έχει εξαπολύσει η κυβέρ-
νηση κατά κινημάτων, αγωνι-
ζόμενων συνδικαλιστών, νέων 
και όλων όσων αγωνίζονται 
ενάντια στις πολιτικές της κυ-
βέρνησης, σε συνδυασμό με το 
κλίμα ζόφου και ανοιχτής δη-
μοκρατικής εκτροπής με την 
αποκάλυψη των τηλεφωνικών 
υποκλοπών      

Το εργατικό κίνημα και πρώτα 
από όλα η Αριστερά οφείλουν 
και πρέπει να αφουγκραστούν 
το σφυγμό της κοινωνίας, να 
αναδείξουν όλα τα παραπάνω 
και να οργανώσουν ένα μεγά-
λο λαϊκό κίνημα που θα απαιτεί 
την στήριξη των λαϊκών εισο-
δημάτων, αυξήσεις μισθών και 
συντάξεων, ελέγχου των τιμών 
και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώ-
πισης της ακρίβειας, την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων 
στην υγεία και στην παιδεία. 
Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη το 
Σάββατο 10/9 στις 6 μ.μ. στο 
σιντριβάνι και στη μεγάλη πο-
ρεία των συνδικάτων 

Απέναντι στην πρωθυ-
πουργική και κυβερνητική 
αμετροέπεια θα βρεθούν η 
Αριστερά, οι εργαζόμενοι, 
οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, 
η νεολαία, οι επαγγελματο-
βιοτέχνες και οι αγρότες 
που ο καθένας από την 
πλευρά του βιώνει όλες τις 
επιπτώσεις της κρίσης. 


