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Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η πανελλαδική συνδιά-
σκεψη της ΛΑΕ, στην οποία 
έλαβαν μέρος  600 περίπου 
αντιπρόσωποι από όλη την Ελ-
λάδα, με μεγάλη και εντυπωσια-
κή παρουσία των νέων. 

Τα θέματα που κυριάρχησαν 
στις τοποθετήσεις των ομιλη-
τών είχαν να κάνουν με τον πό-
λεμο Ρωσίας Ουκρανίας, με την 
αναγκαιότητα αλλαγής στάσης 
της Ελλάδας και απεμπλοκής 
της από το άρμα του ΝΑΤΟ και 
του ευρωατλαντισμού, με τα 
μεγάλα και σοβαρά προβλήμα-
τα που βιώνει σήμερα η ελληνι-
κή κοινωνία, τα ελλείμματα Δη-
μοκρατίας, του αυταρχισμού, 
της επίθεσης στη νεολαία, της 
ακρίβειας, της ενεργειακής φτώ-
χειας, των κοινωνικών, εργασι-
ακών και ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων. 

Από τις παρεμβάσεις αναδεί-
χθηκε η αναγκαιότητα της ενδυ-

νάμωσης της Λαϊκής Ενότητας 
ώστε από καλύτερες θέσεις και 
με καλύτερες προϋποθέσεις να 
συμβάλει στο έλλειμμα τόσο της 
κοινωνικής όσο και της πολιτι-
κής αντιπολίτευσης. Απαραίτη-
το στοιχείο γι’ αυτά η ενότητα 
και η συνεργασία των δυνάμε-
ων της αριστεράς σε κοινωνικό 
και πολιτικό επίπεδο. 

Οι εργασίες της συνδιάσκε-
ψης έκλεισαν με την έγκριση 
της πολιτικής απόφασης, του 
κανονισμού λειτουργίας και της 
ανάδειξης νέων πολιτικών ορ-
γάνων και την τροποποίηση του 
τίτλου σε Λαϊκή Ενότητα – Α-
νυπότακτη Αριστερά. 

Γραμματείς της Λαϊκής Ενότη-
τας Ανυπότακτη Αριστερά ανα-
δείχτηκαν οι Δημήτρης Στρα-
τούλης και Μαριάννα Τσίχλη. 

Επίσης αναδείχτηκε Πολιτική 
Γραμματεία η οποία εκτός από 
τους δυο Γραμματείς της Λαϊκής 
Ενότητας αποτελείται από 

τους, Στάθη Λεουτσάκο, πρώην 
Βουλευτή, Δημήτρη Σαραφιανό, 
δικηγόρο, μέλος ΔΣ Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθήνας, Κώστα 
Ήσυχο, πρώην Υπουργό και 
Βουλευτή, Νίκο Σακούτη εκπαι-
δευτικό, πρώην μέλος του ΔΣ 
της ΚΕΔΕ, Δέσποινα Σπανού, 
νομικό πρώην Αντιπρόεδρο της 
ΑΔΕΔΥ, Αναστασία Σταυροπού-
λου, δικηγόρο, Στρατή Γεωργού-
λα, καθηγητή Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, ως ανέναχτος, Βαγγέλη 
Καλιντεράκη, αγωνιστή του κινή-
ματος της νεολαίας, Θωμά Κώ-
τσια, πρ. Βουλευτή, ως ανέντα-
χτος, Μάνια Μπαρσέφσκι, νομι-
κός, ως ανένταχτη, Βασιλική Α-
θανασοπούλου, Νομικός. 

Τέλος, συγκροτήθηκε Πολιτικό 
Συμβούλιο αποτελούμενο από, 
ανένταχτους αγωνιστές, διανοού-
μενους, αιρετούς αυτοδιοικητι-
κούς, συνδικαλιστές, μέλη κοινω-
νικών κινημάτων και φορέων, 
πρώην βουλευτές και ευρωβου-
λευτές, μεταξύ των οποίων , οι 
Νίκος Χουντής, Κώστας Λαπαβί-
τας, Νάντια Βαλαβάνη, Γιάννης 
Κουζής, Γιάννης Ζερδελής, , κα-
θώς και από τους   συντονιστές 
των νομαρχιακών οργανώσεων 
της Λαϊκής Ενότητας - Ανυπότα-
κτη Αριστερά και πολιτικά στελέ-
χη της. 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Έ μειναν λίγες ημέ-
ρες  πριν την πραγμα-

τοποίηση της πανελλαδικής 
συνδιάσκεψης της ΛΑΕ  στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (15 
και 16/10). Η πανελλαδική 
συνδιάσκεψη έρχεται να ολο-
κληρώσει το πρώτο αποφασι-
στικό βήμα της Λαϊκής Ενότη-
τας για την  ανασυγκρότηση, 
διεύρυνση και επανίδρυσή της, 
με μία πορεία συλλογικού δη-
μοκρατικού διαλόγου, στην 
οποία εκατοντάδες μέχρι τώρα 
σύντροφοι, συντρόφισσες, φί-
λοι, φίλες ανένταχτοι/ες 
αριστεροί/ες, συμμετείχαν δη-
μιουργικά σε μία ανοικτή δη-
μοκρατική διαδικασία, συμμε-
τέχοντας σε δεκάδες συνελεύ-
σεις που πραγματοποιήθηκαν 
και  συμβάλλοντας στον πολι-
τικό προσανατολισμό της και 
την επεξεργασία του προ-
γράμματός της. Η σημαντικό-
τατη όμως συμμετοχή των νέ-
ων συν/ισσων είναι ένα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των συ-
νελεύσεων, που  μας κάνει να 
νοιώθουμε πιο αισιόδοξοι για 
την επιτυχή έκβαση των εργα-
σιών της πανελλαδικής συν-
διάσκεψης. Ευθύς εξαρχής με 
σαφήνεια τοποθετηθήκαμε ότι 
αυτή η διαδικασία δεν έρχεται 
να υποκαταστήσει, αλλά να 
ενισχύσει τον διάλογο και την 
κοινή δράση μέσα και από την 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ και 
την προσπάθειά μας για ενωτι-
κή ανασυγκρότηση όλης της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς που 
άλλωστε αποτελεί βασική μας 
επιδίωξη. 

Οι διεθνείς εξελίξεις, χαρα-
κτηρίζονται από την όξυνση 
της γεωπολιτικής, ενεργειακής 
και επισιτιστικής κρίσης και 
από την απειλή οικονομικής 
ύφεσης φτώχεια. Η μεγάλη 
πίεση στα λαϊκά στρώματα 
διεθνώς εντείνεται από την 
εκτόξευση του πληθωρισμού 
που συνεπάγεται τη  ραγδαία 
μείωση της αγοραστικής τους 

δύναμης, αλλά και από την ε-
νεργειακή κρίση που μεγεθύνει 
την ενεργειακή φτώχεια. Ο κό-
σμος, που ξέραμε, αλλάζει. Η 
όξυνση ανταγωνισμών και η 
αύξηση κινδύνων για νέους 
ιμπεριαλιστικούς τυχοδιωκτι-
σμούς ενισχύεται, ιδιαίτερα με-
τά την τροπή του πολέμου 
στην Ουκρανία. 

Στη χώρα μας η επιθετική, 
νεοφιλελεύθερη πολιτική της 
κυβέρνησης της ΝΔ αποδιαρ-
θρώνει τα δικαιώματα των ερ-
γαζόμενων τάξεων και έρχεται 
μετά από μια δεκαετία σκληρής 
λιτότητας, αντιδραστικών ανα-
διαρθρώσεων και εκθεμελίω-
σης κάθε λαϊκού και δημοκρα-
τικού δικαιώματος, να συνεχί-
σει και να βαθύνει την τροχιά 
που χάραξαν όλες οι μνημονια-

κές κυβερνήσεις 

ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, πα-
ρά τις διαφορές τους σε επίπε-
δο διακηρύξεων, κινούνται στα 
ίδ ια  αντ ι λα ικά  πλα ίσ ι -
α  οικονομικής πολιτικής, με 
βάση τα νεοφιλελεύθερα δόγ-
ματα,τις «μεταμνημονιακές» 
δεσμεύσεις και συμφωνούν 
στην πλήρη υποταγή στον ευ-
ρωατλαντικό ιμπεριαλισμό. Η 
υπερψήφιση και από τα τρία 
κόμματα της διεύρυνσης του 
ΝΑΤΟ (Σουηδία, Φιλανδία) εί-
ναι χαρακτηριστική. 

 Η ΛΑΕ με τα δύο κείμενα 
που κατέθεσε για συζήτηση και 
έγκριση στην πανελλαδική 
συνδιάσκεψη αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα συγκρότησης 
των πολιτικών και κοινωνικών 
μετώπων της περιόδου και κα-



προτάσεις για ένα εναλλακτικό 
– μεταβατικό πρόγραμμα: 

”Ξέρουμε ότι σήμερα, λόγω 
των ηττών του λαϊκού κινήμα-
τος, ηττών κοινωνικών, πολιτι-
κών, ιδεολογικών, αλλά και 
λόγω της μετατόπισης του πο-
λιτικού λόγου προς τα δεξιά με 
την αποδοχή της λογικής του 
There is no Alternative από 
δυνάμεις που αναφέρονταν 
στην αριστερά, κάποιοι από 
τους μεταβατικούς αυτούς στό-
χους και ιδίως όσοι αναφέρο-
νται στη σύγκρουση με τους 
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, 
φαντάζουν μακρινοί ή/και αδύ-
νατοι. Γι’ αυτό και κυρίαρχοι 
σήμερα είναι οι άμεσοι στόχοι 
πάλης για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ερ-
γαζομένων, της νεολαίας, των 
λαϊκών στρωμάτων. Πιστεύου-
με όμως ότι όπως συνέβη το 
2010-2015, οι μεταβατικοί στό-
χοι αποτελούν την μόνη απά-
ντηση αν επιθυμεί κανείς να 
ζήσει με αξιοπρέπεια, ελευθε-
ρία και δημοκρατία στη χώρα 
μας, τη μόνη απάντηση όταν οι 
ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί, 
όπως και αν ονομάζονται 
(τρόικα, θεσμοί, εποπτεία, 
ΔΝΤ, ESM) δεν θα αποδε-
χθούν τις λαϊκές διεκδικήσεις 

και θα επιχειρήσουν να μας 
στραγγαλίσουν οικονομικά για 
να διασώσουν και να διαιωνί-
σουν την κερδοφορία του κε-
φαλαίου και την ισχύ τους. Σε 
κάθε περίπτωση όμως καλού-
με σε συστράτευση όλους όσοι 
αντιλαμβάνονται την ανάγκη 
να διεκδικήσουμε τους κύριους 
και επείγοντες βασικούς 
άξονες των προγραμματικών 
μας θέσεων ακόμα και αν δεν 
συμφωνούν στο σύνολο των 
μεταβατικών στόχων. Γιατί το 
κύριο σήμερα είναι να ξαναπο-
κτήσει ο λαός την πίστη του 
στους αγώνες και στη δύναμή 
του, να ξαναποκτήσει την ελ-
πίδα για ένα καλύτερο μέλλον, 
ξέροντας ότι δίπλα του αγωνί-
ζονται οι δυνάμεις της  αριστε-
ράς εκείνης, που δεν υπέκυψε 
ποτέ στα κελεύσματα του νεο-
φιλελευθερισμού, που δεν υ-
πέστειλε ποτέ τη σημαία για 
να κρατήσει καρέκλες και θώ-
κους εξουσίας, που δεν δια-
σπά το κίνημα για μικροκομ-
ματικές επιδιώξεις και που α-
ταλάντευτα προσπαθεί να αλ-
λάξει τους καταθλιπτικούς συ-
σχετισμούς. Γιατί ο σοσιαλι-
σμός δεν είναι ένα όραμα για 
το μέλλον, είναι η πυξίδα για 
τους αγώνες του σήμερα.” 

Να συμβάλουμε λοιπόν με 
την παρουσία μας και τη συμ-
μετοχή μας στο διήμερο της 
πανελλαδικής συνδιάσκεψης, 
ενισχύοντας την προσπάθεια 
για τη συγκρότηση της ριζο-
σπαστικής αριστεράς που 
έχουν ανάγκη ο εργαζόμενος 
λαός και τα φτωχοποιημένα 
στρώματα, να αποκτήσει η 
ελληνική  κοινωνία τη μαχητική 
ριζοσπαστική αντιπολίτευση 
που θα συμβάλει ώστε να επι-
τευχθούν μικρές και μεγάλες 
νίκες που έχουν ανάγκη οι 
εργαζόμενοι/ες, να βάλει φρέ-
νο στη νεοφιλελεύθερη λαίλα-
πα και να ξαναφέρει την ελπί-
δα στο ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

ταθέτει τις θέσεις και προτάσεις 
για τα άμεσα προβλήματα του 
λαού για ένα εναλλακτικό μετα-
βατικό πρόγραμμα με κατεύ-
θυνση το σοσιαλισμό τονίζο-
ντας ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛ-
ΛΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ 

 Η καμπάνια ενάντια στην 
ακρίβεια , η καμπάνια ενάντια 
στην ενεργειακή φτώχεια, η α-
ντίσταση στην εφαρμογή της 
αναδιάρθρωσης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, η υπεράσπιση 
των δημοκρατικών δικαιωμά-
των και ελευθεριών, η υπερά-
σπιση του περιβάλλοντος, η 
ανάδειξη του προσφυγικού και 
η αντιπαράθεση με την κυβερ-
νητική πολιτική, η καμπάνια ε-
νάντια στον πόλεμο και την 
πρόσδεση της χώρας στην ι-
μπεριαλιστική στρατηγική ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ, αποτελούν πεδία 
άμεσης συγκρότησης μετώπων 
παρέμβασης .Γνωρίζουμε ότι γι’ 
αυτή τη συγκρότηση  των μετώ-
πων δεν επαρκούν οι δυνάμεις 
της ριζοσπαστικής αριστεράς 
και απαιτείται διαρκές κάλεσμα 
για κοινή δράση στα μέτωπα 
και στο μαζικό κίνημα σε όλες 
τις δυνάμεις της αριστεράς. 

 Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
υπογραμμίσουμε τον επίλογο 
του κειμένου για τις θέσεις- 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Τ α μεγαλύτερα προβλή-
ματα της ελληνικής 

κοινωνίας την περίοδο που 
διανύουμε είναι η συνεχιζόμενη 
αύξηση των καυσίμων και της 
ενέργειας και της ακρίβειας. 

Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα 
από τη μια μεριά με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο επιδοτεί τις 
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας και από την άλλη 
προσπαθεί να πείσει ότι διαθέ-
τει κοινωνικό πρόσωπο με τις 
διάφορες μορφές κουπονιών 
που έχει υιοθετήσει (power 
pass, fuel pass). 

Ωστόσο το πρόβλημα συνε-
χίζει να μεγεθύνεται και αυτό 
φαίνεται καθώς τα καύσιμα 
φτάνουν πλέον τα 2 € το λίτρο 
με το πετρέλαιο κίνησης έχει 
σχεδόν εξισωθεί με την βενζίνη 
και το καλάθι της νοικοκυράς 
έχει αυξηθεί στα είδη διατρο-
φής πάνω από 30%. 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση 
αντί να σκύψει πάνω στο πρό-
βλημα να πάρει μέτρα αντιμε-
τώπισης της ακρίβειας και στή-
ριξης των λαϊκών εισοδημάτων 
φαίνεται να ασχολείται μόνο 
για την επικοινωνιακή διαχείρι-
ση και προγραμματίζει νέο πα-
κέτο 7,5 δις € στα καλοταϊσμέ-
να μέσα ενημέρωσης. 

Όσο για το πρόβλημα της 
ενέργειας και των καυσίμων 
αυτό μεγεθύνεται λόγω της συ-
νέχισης του πολέμου και λόγω 
των αντιδράσεων που προκα-
λούν οι κυρώσεις της Δύσης σε 
βάρος της Ρωσίας και η συνε-
χιζόμενη στρατιωτική υποστή-
ριξή της προς την Ουκρανία. 

Η ελληνική κυβέρνηση εμ-
φανίζεται βασιλικότερη του βα-
σιλέως στην προσπάθεια στή-
ριξης της Ουκρανίας ακόμη και 
με την αποστολή οπλισμού, οι 
σχέσεις της με την Ρωσία είναι 
πλέον στο χειρότερο σημείο 

και σε ότι αφορά το ενεργειακό 
πρόβλημα παρακολουθεί 
άβουλα τις εξελίξεις. 

Η κατάσταση δεν προμηνύ-
ει τίποτε καλό το αντίθετο μάλι-
στα και με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο μας προϊδεάζουν για 
ένα δύσκολο χειμώνα στον ο-
ποίο μεγάλα τμήματα του ελλη-
νικού Λαού θα αντιμετωπίσουν 
πρόβλημα επιβίωσης. 

Αυτή η κατάσταση θα πρέ-
πει ν’ αλλάξει. Και θα αλλάξει 
μόνο αν η Αριστερά, το εργατι-
κό συνδικαλιστικό κίνημα, πο-
λιτικοί και κοινωνικοί φορείς 
δημιουργήσουν τις προϋποθέ-
σεις και οργανώσουν μαζικές 
κινητοποιήσεις ΤΩΡΑ που θα 
έχουν στο επίκεντρο τη διεκδί-
κηση στήριξης των Λαϊκών ει-
σοδημάτων και θα απαιτήσουν 
μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, 
μέτρα ενάντια στην ανεξέλε-
γκτη αύξηση της ενέργειας, 
εθνικοποίηση του τομέα της 
ενέργειας, τον τερματισμό της 
καταστροφικής στάσης της 
Ε.Ε. και της χώρα μας απένα-
ντι στον πόλεμο Ρωσίας Ου-
κρανίας, την άρση των κυρώ-
σεων σε βάρος της Ρωσίας και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών 
για τον τερματισμό του πολέ-
μου. 

«Η κατάσταση 
δεν προμηνύει τί-
ποτε καλό, το αντί-
θετο μάλιστα, και με 
τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο μας προϊδεά-
ζουν για ένα δύσκο-
λο χειμώνα στον ο-
ποίο μεγάλα τμήμα-
τα του ελληνικού 
Λαού θα αντιμετω-
πίσουν πρόβλημα 
επιβίωσης.» 


