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Όλα τα στελέχη της ΑΔΕΣ θα στηρίξουμε ενεργά
τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων της Κόκα Κόλα 

μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα επαναλειτουργίας
του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης.
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Τιμούμε το μέλος του Ε.Γ.
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής, τον δημοκράτη
και αγωνιστή για εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική

δικαιοσύνη και λαϊκή κυριαρχία

Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας
Σοσιαλιστικής Προοπτικής
και Πράσινης Αριστεράς

σ.6

Η Σοσιαλιστική Προοπτική
και οι κινητοποιήσεις

των εργαζομένων
για το αντεργατικό

νομοσχέδιο της κυβέρνησης 

3η Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη

Θανατηφόρα φαρσοκωμωδία 
το “επιτελικό κράτος” της Δεξιάς

Θα συζητηθούν συγχρόνως σε ‘‘στρογγυλά’’ τραπέζια
1. Υγεία στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία – Συντονιστής: Γιώργος Βέργουλας
2. Παιδεία και Πολιτισμός – Συντονιστής: Όμηρος Ταχμαζίδης
3. Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Δικαιοσύνη – Συντονιστής: Γρηγόρης Ζα-

ρωτιάδης
4. Δημοκρατία και Δικαιώματα – Συντονιστής: Δημήτρης Τεμουρτζίδης
5. Η Διεθνής Συγκυρία και ο Ρόλος της Χώρας – Συντονιστής: Θεόδωρος Μπλάνας.
Στο πλαίσιο των «στρογγυλών τραπεζιών» θα προηγηθεί η σύντομη παράθεση των 

βασικών θέσεων της Σοσιαλιστικής Προοπτικής από τους συντονιστές, θα ακολουθή-
σουν προγραμματισμένες εισηγήσεις προσκεκλημένων εισηγητών-τριών και θα διε-
νεργηθεί σχετική συζήτηση με τις  συμμετέχουσες -οντες.
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Τριμçíιáßá περιοδική έκδοσç πολιτικής εíçμέρωσçς

Γρáβιάς 28 (γωíßá Β. Όλγáς) Τ.Ê. 546 45, Èεσσáλοíßκç

τçλ. 2310 887.722 

Äιεõèýíετáι áπü σõíτáκτική επιτροπή

Υπεýèõíος σýμφωíá με το íüμο

το Ε.Γ. τçς Σοσιáλιστικής Προοπτικής

ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò

Éδιωτþí 0,01€  

Öùôï: 

Ó÷åäéáóìüò åíôýðïõ

“ΤΕ×ÍÏΓÑÁÖÇ”, Ïλýμποõ 61, τçλ. 2310 288.322

Åêôýðùóç: “OFFSET PRINT”

Προοπτική

της σύνταξης...

Διαβάστε
στην ιστοσελίδα:

Διονύσης Ασημιάδης: 

21ος αιώνας, η ευκαιρία της 

ευρωπαϊκής σοσιαλδημο-

κρατίας.

Νίκος Δαμιανάκης: COVID-19 

και οι συνέπειες του για την 

Ψυχική υγεία

www.sopro.gr
Σοσιαλιστική Προοπτική

ΕΙΡΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΛΑΪΚΗ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

áãùíéæüìáóôå ãéá:

ΕΠΕΝΕΚΛΟΓΗ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Μετά τη διενέργεια ε-

κλογών για την ανάδει-
ξη κοσμήτορα στη Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
ο σύντροφος Γρηγόρης 
Ζαρωτιάδης επανεξελέγη.

Μετά την ανάδειξή του 
για δεύτερη συνεχή φορά 
στη θέση του κοσμήτορα 
ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης 
με μήνυμά του στον προ-
σωπικό του λογαριασμό 
στο facebook ευχαρίστη-
σε τις συναδέλφισσες και 
συναδέλφους του για τη 
συμμετοχή τους στη δι-
αδικασία εκλογής.

Στο μήνυμά του ο κο-
σμήτορας της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών ευχαρίστησε τους 
συναδέλφους του για την «α-
νανέωση της εμπιστοσύνης» 
της και υπογράμμισε πως θε-
ωρεί «σημαντικό το γεγονός 
ότι εκ του τελικού αποτελέ-
σματος αποδεικνύεται η διά-
θεση αγαστής συνεργασίας» 
όλων των μελών του συγκε-
κριμένου πανεπιστημιακού 
τμήματος.

«Στη δεύτερη θητεία μου 
ως κοσμήτορας», προσθέτει 
στην ανάρτησή του ο Γρηγό-
ρης Ζαρωτιάδης , «δεσμεύ-
ομαι από το πρόγραμμα και 
τις προτάσεις του που δια-

τυπώθηκαν τις προηγούμε-
νες  ημέρες. Πολύ περισσό-
τερο θα επιδιώξω να πραγ-
ματοποιηθεί και να μεγαλώ-
σει κάθε δημιουργική πρω-
τοβουλία των ακαδημαϊκών 
μονάδων και των συναδέλ-
φων της σχολής μας».

Και η νέα θητεία του κο-
σμήτορα Γρηγόρη Ζαρωτιά-
δη, όπως διαβεβαιώνει ο ί-
διος στο μήνυμα της επανε-
κλογής του, θα είναι προση-
λωμένη στο στόχο για «ένα 
δημόσιο, ανοικτό, ερευνητι-
κά και  εκπαιδευτικά και κοι-
νωνικά συνεχώς αναβαθμι-
σμένο πανεπιστήμιο».

Η 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής πραγ-
ματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσι-
μη  περίοδο για τον ελληνικό λαό και 
την πατρίδα μας. 

Η συνεχιζόμενη ανασφάλεια και α-
βεβαιότητα που δημιουργεί η παν-
δημία και οι κυβερνητικές ανακο-
λουθίες στην αντιμετώπισής της 
προιωνίζουν ακόμη πιο δύσκολες 
καταστάσεις για τον ελληνικό λαό.

Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη 
την αμηχανία των λαϊκών στρωμά-
των εξαιτίας του εγκλεισμού και των 
περιορισμών, αλλά και την έλλειψη 
συγκροτημένης πολιτικής αντιπολί-
τευσης φέρνει το ένα μετά το άλλο 
τα αντιδημοκρατικά και αντιλαϊκά νο-
μοσχέδια στη Βουλή προς ψήφιση.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στο 
μέτρο που της αναλογεί συμβάλ-
λει και θα συνεχίσει να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση της νεοφιλελεύ-
θερης λαίλαπας που έχει εξαπολύ-
σει η συντηρητική Δεξιά υπό τον Κ. 
Μητσοτάκη.

Η Συνδιάσκεψη θα καθορίσει την 
περαιτέρω πορεία του κόμματός 
μας και τις συνεργασίες του με ό-
μορους πολιτικούς χώρους για την 
απαλλαγή του ελληνικού λαού από 
τα δεινά που του επισωρεύσει το οι-
κογενειοκρατικό καθεστώς της συ-
ντηρητικής Δεξιάς.
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ
Ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού

Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως σοσιαλιστή αγωνιστή για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως πατριώτη αγωνιστή για τα δίκαια και την ακεραιότητα της πατρί-

δας μας.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως δημοκράτη αγωνιστή για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων όλου 

του ελληνικού λαού.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως έναν ανθρωπιστή υπέρμαχο της  παγκόσμιας ειρήνης.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως διαλεκτικό συζητητή στις εσωκομματικές διαδικασίες.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως συγκρουσιακό συνομιλητή όταν επρόκειτο για ζητήματα αρχών 

και αξιών.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο για την πολιτική ευθυκρισία του.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο για την ηθική ακεραιότητά του.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο για την πολιτική εμπειρία του και την δημιουργική πολιτική του σκέψη.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως ακάματο εργάτη των προσπαθειών για τη συγκρότηση από τα 

κάτω ενός σοσιαλιστικού πολιτικού φορέα.
Ενθυμούμαστε τον σύντροφο Σπύρο ως ιδρυτικό μέλος και στυλοβάτη της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Η τεράστια συμβολή του στην υπόθεση της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ήταν και παραμένει μια μεγά-

λη παρακαταθήκη για όλους μας.

ΗΧΩ ΕΙΚΟΝΩΝ
Μνήμη 
Σπύρου Κότσια

Οι στιγμές του
οι ανάσες της
Οι ώρες του
οι ματιές της
Οι μέρες του
οι  κτύποι της καρδιάς της
Τα λάβαρα, τα πανώ, οι σημαίες
 Η θάλασσα που μέσα της  
βουτούσε και χανόταν  στο φως
Η ηχώ, της φωνής του 
ζωντανή, σαν κι’ εχθές
Στο τρένο, του Γοργοπόταμου
Οι αγκαλιές, τα φιλιά
Η αγάπη των συντρόφων
Αιχμαλώτιζαν τις αισθήσεις του όλες
‘Ολα μπροστά του
Ανάκατες εικόνες
Συγκινήσεις ανείπωτες
Το άλγος της απώλειας...
Στο προσκεφάλι του
αγάπες του μεγάλες
Κι’ αύριο θα τους έβλεπε, πάλι
                              Ένοιωσε την αυλαία, αργά να    
                                  πέφτει...
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ΑΘΗΝΑ  18 / 3 / 2021 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα μια εμβληματική για το 
σιδηρόδρομο και τους σιδηροδρομικούς προσωπικότητα. 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ, ο συνάδελφος, ο φίλος, ο σύντροφος, έφυγε ανεπάντεχα και πρόωρα. 
 
Αγωνιστής των κοινωνικών κινημάτων, της αριστεράς και του σοσιαλισμού, ανήσυχο πνεύμα , 
με τις πράξεις και τη δράση του αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ΟΣΕ και το 
συνδικαλιστικό κίνημα. 
 

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης (1975-1981) που «όλα τα σκίαζε φοβέρα», 
πρωτοπόρος, με μια μικρή παρέα σιδηροδρομικών ίδρυσαν την ΠΑΣΚ-Σ, τη συνδικαλιστική 
παράταξη που έμελλε διαχρονικά να είναι η καθοδηγήτρια δύναμη και να παρεμβαίνει 
καθοριστικά στα επιχειρησιακά και εργασιακά δρώμενα του σιδηροδρόμου και των 
σιδηροδρομικών. 

Με τα ελάχιστα για εκείνη την εποχή μέσα ο Σπύρος και οι λιγοστοί σύντροφοί του 
όργωσαν τη χώρα συγκροτώντας πυρήνες, που πρωτοστάτησαν στον αγώνα της ενημέρωσης 
και δράσης, για δημοκρατία, εργασιακά δικαιώματα , αξιοπρεπείς μισθούς. 

Το 1981 με την έλευση της ΑΛΛΑΓΗΣ ήρθε και ο εκδημοκρατισμός των συνδικάτων με 
την ψήφιση από  όλα τα κόμματα της βουλής του Ν.1264.  
Η πλειοψηφία των σιδηροδρομικών με πρωτόγνωρες δημοκρατικές διαδικασίες 
εμπιστεύτηκε στο Σπύρο την θέση του προέδρου της ΠΟΣ. 

Ήταν η ώρα που οι διακηρύξεις   έπρεπε να γίνουν πράξεις, και να δικαιωθεί ο αγώνας 
των εργαζόμενων. 

Τότε δημιουργήθηκε το σιδηροδρομικό μισθολόγιο, και θεσμοθετήθηκαν οι κανονισμοί 
εργασίας (ΓΕ.ΚΑ.Π.- Κ.Δ.Α.- Κ.Ω.Ε.Α.Π.) βάζοντας τέλος σε κάθε λογής αυθαιρεσίες. 

Καθιερώθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψεις των αποφάσεων, του 
κοινωνικού και εργατικού ελέγχου (ΑΣΚΕ -  ΔΣ ΟΣΕ -   ΚΕΣ - ΤΕΣ).  

Ο ΟΣΕ για πρώτη φορά μπήκε στα αναπτυξιακό σχεδιασμό της πολιτείας. 
Το επόμενο μεγάλο βήμα η πρώτη Σ.Σ.Ε., με την υπογραφή του Σπύρου το 1989. 
Η δράση του Σπύρου συνεχίστηκε από άλλα μετερίζια όταν με πρωτοβουλία του, 

έκλεισε ο συνδικαλιστικός του κύκλος στο σιδηρόδρομο. 
 

.  /  . 
 

Ο Σπύρος Κότσιας
δεν είναι κοντά μας!

Η οικογένεια της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ είναι συντε-
τριμμένη. Το ιδρυτικό στέλεχός μας, μέλος του Εκτελεστικού 
Γραφείου από την αρχή της συλλογικής μας ύπαρξης, ο Σπύρος 
μας έφυγε άξαφνα για τις γειτονιές των αγγέλων.

Ένας γνήσιος σοσιαλιστής και δημοκράτης, άξιος υπηρέτης 
του συνδικαλιστικού κινήματος, ακούραστος συμμαχητής των 
δίκαιων λαϊκών αγώνων. Θα μας λείψει σε αυτές τις ολοένα και 
πιο δύσκολες στιγμές, αλλά θα αποτελέσει και μόνιμο φάρο έως 
την τελική νίκη της προόδου και της δημοκρατίας!

Σπύρο με το παρόν δεν σε αποχαιρετούμε, παρά δίνουμε υ-
πόσχεση με σηκωμένη τη γροθιά μας.

Εις το επανιδείν Σύντροφε.
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, 16 Μαρτίου 2021.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα μια εμβληματι-
κή για το  σιδηρόδρομο και τους σιδηροδρομικούς προσω-
πικότητα.

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ, ο συνάδελφος, ο φίλος, ο σύντρο-
φος, έφυγε αναπάντεχα πρόωρα.

Αγωνιστής των κοινωνικών κινημάτων, της αριστεράς και 
του σοσιαλισμού, ανήσυχο πνεύμα με τις πράξεις και τη δρά-
ση του αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ΟΣΕ και το 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης (1975-1981) που «όλα τα 
σκίαζε φοβέρα» πρωτοπόρος με μια μικρή παρέα ίδρυσαν την 
ΠΑΣΚΕ-Σ, τη συνδικαλιστική παράταξη που έμελλε διαχρονι-
κά να είναι η καθογήτρια δύναμη και να παρεμβαίνει καθορι-
στικά στα επιχειρησιακά και εργασιακά δρώμενα του σιδηρο-
δρόμου και των σιδηροδρομικών.

Με τα ελάχιστα για εκείνη την εποχή μέσα ο Σπύρος και 
οι λιγοστοί σύντροφοί του όργωσαν τη χώρα συγκροτώντας 
πυρήνες, που πρωτοστάτησαν στον αγώνα της ενημέρω-
σης και δράσης για δημοκρατία, εργασιακά δικαιώματα, αξι-
οπρεπείς μισθούς.

Το 1981 με την έλευση της ΑΛΛΑΓΗΣ ήρθε και ο εκδημο-
κρατισμός των συνδικάτων με την ψήφιση από όλα τα κόμ-
ματα της βουλής του Ν. 1264.

Η πλειοψιφία των σιδηροδρομικών με πρωτόγνωρες δη-
μοκρατικές διαδικασίες εμπιστεύτηκε στον Σπύρο τη θέση 
του προέδρου της ΠΟΣ.

Ήρθε η ώρα που οι διακηρύξεις έπρεπε να γίνουν πράξεις 
και να δικαιωθεί ο αγώνας των εργαζομένων.

Τότε δημιουργήθηκε το σιδηροδρομικό μισθολόγιο και 
θεσμοθετήθηκαν οι κανονισμοί εργασίας (ΓΕ.ΚΑ.Π.-Κ.Δ.Α.-
Κ.Ω.Ε.Α.Π.) βάζοντας τέλος σε κάθε λογής αυθαιρεσίες.

Καθιερώθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα 
λήψης των αποφάσεων, του κοινωνικού και εργατικού ελέγ-
χου (ΑΣΚΕ-ΔΣ ΟΣΕ-ΚΕΣ-ΤΕΣ).

Ο ΟΣΕ για πρώτη φορά μπήκε στον αναπτυξιακό σχεδια-
σμό της πολιτείας.

Το επόμενο μεγάλο βήμα η πρώτη Σ.Σ.Ε. με την υπογρα-
φή του Σπύρου το 1989.

Η δράση του Σπύρου συνεχίστηκε από άλλα μετερίζια ό-
ταν με πρωτοβουλία του έκλεισε ο συνδικαλιστικός του κύ-
κλος στο σιδηρόδρομο.

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Αγωνιστικής 
Συνδικαλιστικής Κίνησης Σιδηροδρομικών

Αθήνα 18 Μαρτίου 2021

Έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την απρόσμενη και 
τόσο πρόωρη απώλεια του συντρόφου και συνο-
δοιπόρου μας, Σπύρου Κότσια.

Αντισυμβατικός, ερευνητικός, με τη δική 
του ισχυρή προσωπικότητα, υψηλή ευρυ-
μάθεια και κυρίως ανθρωπιστής.

Αναγνωρίστηκε αμέσως από όλους μας, 
για το εξαιρετικό επίπεδο των γνώσεων και 
της δράσης του. Δημοκράτης και ενεργός 
πολίτης, υπερασπιστής των εργαζομένων για 

πάρα πολλά χρόνια.
Θα μας λείψει η ζωντάνια του, η συνέπεια στις 
ιδέες του, η ειλικρίνειά του.

Σύσσωμη η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκφράζει 
τα θερμά συλλυπητήρια προς τους συνο-
δοιπόρους μας στην ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΗ. Η ακεραιότητα του συντρόφου 
Σπύρου, θα είναι ο φάρος μας.

Η Πράσινη Αριστερά για τον Σπύρο Κότσια

Γραφείο Τύπου ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
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Οι σοσιαλιστικές Αριστερές και Πατριωτικές Δυνάμεις αποτελούν
τη μοναδική ελπίδα για την έξοδο της χώρας από την κρίση

Tου Σπύρου Κότσια*

Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ εξέ-
φρασε την ανάγκη του Ελληνι-
κού Λαού για τη δημιουργία ε-
νός κινήματος ριζοσπαστικού 
με κεντρικό πυρήνα της πολι-
τικής του την Εθνική Ανεξαρ-
τησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία, την 
Κοινωνική Απελευθέρωση των 
καταπιεσμένων στρωμάτων, τη 
Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. 
Για το λόγο αυτό αγκαλιάστη-
κε από τις λαϊκές μάζες που έ-
σπευσαν να πυκνώσουν τις τά-
ξεις του ανταποκρινόμενες στο 
κάλεσμα του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου για αυτοοργάνωση.

Η ιδρυτική διακήρυξη του 
Κινήματος γνωστότερη ως 3η 
του Σεπτέμβρη εξακολουθεί να 
παραμένει και σήμερα επίκαιρη 
και δείχνει το δρόμο για την ά-
σκηση μιας άλλης πολιτικής που 
θα βγάζει τη χώρα από την υ-
ποτέλεια και το ραγιαδισμό και 
θα λυτρώνει το λαό από το ά-
γος των μνημονίων.

Αυτό το ΠΑΣΟΚ της Εθνικής 
Λαϊκής Ενότητας και των με-
γάλων κατακτήσεων για τους 
εργαζόμενους που πολεμήθη-
κε σκληρά από τους ιμπεριαλι-
στές και την ολιγαρχία, ντόπια 
και ξένη, καμία σχέση δεν έχει 
με το κόμμα του κ. Βενιζέλου 
και της κ. Γεννηματά. Αυτοί α-

πλά εκμεταλλεύονται το τίτλο 
και την ιστορία του και τους α-
γώνες του για να εξασφαλίζουν 
τη δική τους πολιτική επιβίωση.

Η μετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ και 
η υιοθέτηση πολιτικών νεοφι-
λελεύθερης κοπής άρχισε α-
πό την εποχή Σημίτη και συνε-
χίστηκε με εντονότερους ρυθ-
μούς από τον Γιώργο Παπαν-
δρέου, ο εκσυγχρονισμός τον 
οποίο επικαλούνταν τα στελέ-
χη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
το καμουφλάζ αυτής της πολι-
τικής. Η κατάληξη είναι γνωστή, 
το διαβρωμένο ΠΑΣΟΚ χρησι-
μοποιήθηκε σαν όχημα για την 
έλευση του ΔΝΤ και την επιβο-
λή των προγραμμάτων σκλη-
ρής λιτότητας.

Η απάντηση των οπαδών 
και φίλων του ΠΑΣΟΚ, σε αυ-
τή την πρωτοφανή απεμπόλη-
ση των αρχών και της ιδεολο-
γίας του υπήρξε καταλυτική, α-
πό το 43,9% που συγκέντρω-
σε στις εκλογές του Οκτωβρί-
ου του 2009 έπεσε στο 13% 
και 12% αντίστοιχα στις εκλο-
γές του Μαΐου και του Ιουνίου 
2012. Μέσα σε λιγότερο από 
τρία χρόνια απώλεσε το 31% 
της εκλογικής τους  δύναμης. Η 
συνέχεια υπήρξε εξίσου οδυνη-
ρή αφού στις εκλογές του 2015 

λίγο έλειψε να μην μπει καν στη 
Βουλή. Το εγκατέλειψαν και οι 
τελευταίοι των Μοϊκανών αη-
διασμένοι από την συνεργασία 
τους με τη ΝΔ και τον ακροδε-
ξιό αρχηγό της.

Σήμερα τα εναπομείναντα 
στελέχη και η αντικαταστά-
τρια του κ. Βενιζέλου στην η-
γεσία του κόμματος κ. Γεννη-
ματά, βλέποντας με τρόμο την 
κλεψύδρα του πολιτικού τους 
χρόνου να τελειώνει με ορατό 
πλέον τον κίνδυνο να καταλή-
ξουν στα αζήτητα της πολιτικής 
ζωής του τόπου, αναζητούν ε-
ναγωνίως τρόπους να παραμεί-
νουν πολιτικά ζωντανοί.

Συμμαχώντας με τα υπολείμ-
ματα της ΔΗΜΑΡ προσπαθούν 
να ανασυγκροτήσουν την κε-
ντροαριστερά χωρίς να λαμβά-
νουν υπόψη τους, ότι οι κοινω-
νικές δυνάμεις που συγκροτού-
σαν το χώρο αυτό τον έχουν ε-
γκαταλείψει προ πολλού.

Τα μνημόνια και οι εξοντω-
τικές πολιτικές λιτότητας, είχαν 
σαν αποτέλεσμα την ουσιαστι-
κή διάλυση της μεσαίας τάξης, 
κύρια πηγή άντλησης ψηφοφό-
ρων για την Κεντροαριστερά 
και τη μαζική μετακίνηση των 
πλέων ριζοσπαστικοποιημένων 
τμημάτων της προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνθηκολόγηση της Κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους 
τοκογλύφους δανειστές και η υ-
πογραφή από αυτήν του τρίτου 
και πλέον επαχθούς για τον Ελ-
ληνικό Λαό μνημονίου, είχε σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ε-
νός μεγάλου πολιτικού κενού 
στην πλευρά του πολιτικού συ-
στήματος που εξακολουθεί να 
αντιστέκεται με συνέπεια στη 
συνέχιση της εφαρμογής πολι-
τικών εσωτερικής υποτίμησης 
και σκληρής λιτότητας, οι οποί-
ες έχουν σαν συνέπεια τη διάρ-
ρηξη του κοινωνικού ιστού και 
την καταστροφή της χώρας.

Το κενό αυτό το οποίο προ-
φανώς δεν μπορεί να καλύψει 
το ένοχο ΠΑΣΟΚ και τα γκρου-
πούσκουλα του πολιτικού συ-
στήματος σαν το Ποτάμι του κ. 
Θεοδωράκη κα την Ένωση Κε-
ντρώων, είναι νομοτελειακά βέ-
βαιο ότι θα κληθούν να το καλύ-
ψουν οι δυνάμεις της ριζοσπα-
στικής σοσιαλιστικής και πατρι-
ωτικής Αριστεράς οι οποίες εν-
σκήπτουν με ορμή στον πολιτι-
κό ορίζοντα της χώρας.

Άρθρο του Σπύρου Κότσια 
(αναρτημένο στην ιστοσελί-
δα nafpaktianews 20 Μαρτί-
ου 2016) 
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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ 

«Η στυγνή δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Κα-
ραϊβάζ μπροστά στην οικία του και μέρα μεσημέρι φανε-
ρώνει τον ολισθηρό δρόμο στον οποίο βαδίζει η ελληνική 
κοινωνία και πολιτεία με ευθύνη της κυβέρνησης.

Η δολοφονία δημοσιογράφων αρχίζει να δημιουργεί 
παράδοση στη χώρα μας και αυτό είναι πολύ κακός οιω-
νός για το μέλλον. Και ενώ η είδηση ξεπέρασε αμέσως τα 
σύνορα της Ελλάδας ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Μη-
τσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης τη-
ρούν σιγή ιχθύος προκαλώντας με τη στάση τους τη δί-
καιη αγανάκτηση της κοινής γνώμης, η οποία περιμένει 
μια εξήγηση.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη πα-
ρατηρούνται αξιοπερίεργα φαινόμενα, όπως η συνεχιζό-
μενη διαφυγή καταδικασμένων στελεχών της εγκληματι-
κής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», η παροχή συνοδείας α-

Σε κοινή ανακοίνωση των δύο κομμάτων στις αρχές Α-
πριλίου περιγράφονται ως εξής οι σκοποί της συγκεκρι-
μένης επιτροπής: 

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας τους η ΠΡΑ-
ΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ αποσκο-
πούν να δώσουν «πολιτικές προτάσεις και σχέδιο που να 
αναφέρεται στην καθημερινότητα και τα προβλήματα 
των πολιτών στη Δημοκρατία μας και όραμα για την επό-
μενη ημέρα».

Τα στελέχη των δύο κομμάτων που συναπαρτίζουν την 

Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας εντείνουν τις εργασίες της 
και τις συντονισμένες ενέργειες ενόψει της επίσπευσης 
των πολιτικών εξελίξεων.

Απέναντι στην όξυνση της κοινωνικο-οικονομικής κρί-
σης, στις προκλήσεις μιας αντιλαϊκής κι ανάλγητης κυ-
βέρνησης και στην παρακμή του πολιτικού συστήματος, 
η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ εί-
ναι έτοιμες να δώσουν συγκεκριμένη προοδευτική, δημο-
κρατική διέξοδο για την Ελλάδα».

το “επιτελικό κράτος” της Δεξιάς του Κ. Μητσοτάκη

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
προχώρησαν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες της ΣΟΣΙΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ για τη συγκρότηση ευ-
ρύτερου πολιτικού μετώπου με πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις όμορων πολιτικών χώ-
ρων. Στο πλαίσιο αυτό εντείνονται και οι δι-
εργασίες συνεργασίας με το κόμμα της ΠΡΑ-
ΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Για το σκοπό αυτό συγκρο-
τήθηκε «Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας».

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ με αφορμή τη 
δολοφονία δημοσιογράφου στην Αθήνα εξέ-
δωσε δελτίο τύπου (είναι αναρτημένο στην ι-
στοσελίδα του κόμματος από τις 11 Απριλίου) 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

στυνομικών σε αμφιλεγόμενα από πολιτικής και ηθικής α-
πόψεως πρόσωπα και οι πολίτες, αλλά και τα στελέχη του 
αστυνομικού σώματος, δικαίως διερωτούνται για αυτές 
τις περίεργες «συμπτώσεις», την ίδια στιγμή που δολο-
φονούνται, εν ψυχρώ, δημοσιογράφοι.

Η σιωπή του πρωθυπουργού είναι άμεση αναγνώριση 
της πλήρους αποτυχίας του ιδίου και της κυβέρνησής του 
να παρέχουν στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας α-
σφάλεια στους πολίτες. Είναι άμεση η αναγνώρισή της α-
ποτυχίας του να ελέγξουν τον τύπο και την πληροφόρη-
σης και να επιβάλλουν στη χώρα ένα ιδιότυπο καθεστώς 
«κολοβής δημοκρατίας».

Το «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύε-
ται θανατηφόρα φαρσοκωμωδία».
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Ο κ. Χατζηδάκης λειτουργώντας ως εντεταλμένος της με-
γαλοεργοδοσίας από τη μία θέλει να ισοπεδώσει προς το χειρό-
τερο τον καθημερινό εργασιακό πολιτισμό στη χώρα μας, από 
την άλλη να εξαφανίσει τη συνδικαλιστική δράση ώστε να μην 
υπάρχουν οργανωμένες κοινωνικές αντιδράσεις. Η αποτυχημέ-
νη σε  όλους τους  τομείς κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επεν-
δύει στην κοινωνική αποδιάρθρωση και το κοινωνικό χάος με 
σκοπό να επιπλεύσει η ίδια πολιτικά, αλλά με τεράστιους κινδύ-
νους  για την ελληνική κοινωνία και το δημοκρατικό πολίτευμα 
της πατρίδας μας. Ποτέ στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας από το 1974 και μετά δε συνδυάστηκε η κοινωνική αναλγη-
σία σε τέτοιο βαθμό με την πολιτική ανεπάρκεια και τον τυχοδι-
ωκτισμό των κυβερνώντων.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ από θέση αρχής και αξιών στη-
ρίζει και στηρίζεται  στους αγώνες των ανθρώπων του κόσμου 
της εργασίας και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά. Θεωρεί α-
παράδεκτη κάθε συζήτηση για περιορισμό των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων διότι τα συν-
δικάτα αποτελούν βασικούς πυλώνες λειτουργίας μιας πραγμα-

τικής δημοκρατίας.
Το γενικότερο πνεύμα του νομοσχεδίου  φανερώνει ότι η κυ-

βέρνηση κινείται στα πιο ακραία όρια των αντεργατικών δυνα-
τοτήτων της και πειραματίζεται με την ντε φάκτο κατάργηση 
του συνταγματικού δικαιώματος  του συνδικαλίζεσθαι των ερ-
γαζομένων.

Με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει ο δρόμος για κάθε είδους αυθαι-
ρεσία της μεγαλοεργοδοσίας, ντόπιας και πολυεθνικής. Αν προ-
σθέσει κανείς εδώ και την οικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται ο τύπος και γενικώς το σύστημα ενημέρωσης στη χώρα μας, 
οι κίνδυνοι για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος 
είναι τεράστιοι και γίνονται κάθε μέρα που περνάει πιο μεγάλοι.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους, 
γυναίκες και άνδρες, να συμμετέχουν ενεργά και μαζικά στις α-
περγιακές κινητοποιήσεις και τις κατά τόπους απεργιακές συγκε-
ντρώσεις των Συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα, την Πέμπτη 10 Ι-
ουνίου 2021, γιατί οι οργανωμένοι πολιτικοί και κοινωνικοί αγώ-
νες είναι εκείνοι που θα διασφαλίσουν την εθνική ανεξαρτησία, 
την κοινωνική δικαιοσύνη και τη λαϊκή κυριαρχία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του κόσμου 
της εργασίας ετοιμάζεται να εξαπολύσει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθώντας τα 
κελεύσματα και τις επιθυμίες των πολιτι-
κοκοινωνικών πατρώνων τους. Στο στόχα-
στρο της κυβέρνησης και της μεγαλοεργο-
δοσίας, ντόπιας και ξένης, βρίσκονται βα-
σικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, γυναικών και ανδρών, επίσης και  το 
θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του 
συνδικαλίζεσθαι.

ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!
Δήλωση του Γρ. Ζαρωτιάδη για τα γεγονότα στο ΑΠΘ 

27 Φεβρουαρίου 2021
Η σημερινή εικόνα των ΜΑΤ να καταστέλλουν βιαιότατα 

την κινητοποίηση φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του 
ΑΠΘ είναι η εικόνα από το μέλλον. Δεν θα το επιτρέψουμε.

Όπως καταδικάζουμε επιθέσεις σε καθηγητές και εργα-
ζόμενους,  ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις πεποι-
θήσεις τους, αντιστοίχως, η μάλιστα περισσότερο καταδι-
κάζουμε την αστυνομική βία, πολλώ δε μάλλον αυτήν που 
ασκείται μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις χωρίς να υπάρχει 
οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια που να δικαιολογεί την 
επέμβαση.

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οφείλουν να συγκαλέσουν 
εκτάκτως τη Σύγκλητο. Ο Ενιαίος Σύλλογος ΔΕΠ του ΑΠΘ 
οφείλει να παρέμβει άμεσα ζητώντας πληροφορίες από την 
Αστυνομία για τους προαναφερθέντες και την επίσπευση 
των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να αφεθούν ελεύ-
θεροι, -ες.

Τέλος, η κυβέρνηση οφείλει τώρα να ακυρώσει, τον πρό-
σφατα ψηφισθέντα νόμο με νέα νομοθετική πρωτοβουλία. 
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Ελλάδα του σήμερα Τουρκία 
του Ερντογάν. Στο γραφείο της Κοσμητείας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
1η Ημέρα – Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
Εναρκτήρια Ανοικτή Πολιτική Εκδήλωση

19:30 Προσέλευση / σύνδεση των συμμετε-
χόντων -ουσών

20:00 Καλωσόρισμα  - Άνοιγμα των Εργασι-
ών της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης

Καθορισμός Προεδρείου 
20:10 Εναρκτήρια Εισήγηση του Επικεφα-

λής της Σοσιαλιστικής Προοπτικής, Γρηγόρη 
Ζαρωτιάδη

20:30 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πολιτικών 
Συλλογικοτήτων και Κομμάτων 

21:00 Πολιτικό Αφιέρωμα στον σύντροφο 
Σπύρο Κότσια

21:15 Παρουσίαση του Προγράμματος των 
επομένων ημερών – Κλείσιμο 1ης ημέρας των 
εργασιών

Σύνδεσμος συμμετοχής στις εργασίες 
της 1ης ημέρας:

https://us02web.zoom.us/j/8622672
6616?pwd=UlhVbnZ2UjJvQnM5TjJnSk5
2emNuQT09 

Meeting ID: 862 2672 6616
Passcode: 924346
Σύνδεσμος παρακολούθησης των εργα-

σιών της 1ης ημέρας:
https://www.facebook.com/

socialistperspective 

2η Ημέρα – Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021
Ανοικτή πολιτική συζήτηση εξειδίκευ-

σης των θέσεων της Σοσιαλιστικής Προ-
οπτικής. 

18:30 Προσέλευση / σύνδεση των συμμετε-
χόντων -ουσών

19:00 Έναρξη εργασιών των πέντε (5) πα-
ράλληλων «στρογγυλών τραπεζιών» για τις ε-
ξής θεματικές:

1. Υγεία στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία 
– Συντονιστής: Γιώργος Βέργουλας

2. Παιδεία και Πολιτισμός – Συντονιστής: Ό-
μηρος Ταχμαζίδης

3. Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Δικαι-
οσύνη – Συντονιστής: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

4. Δημοκρατία και Δικαιώματα – Συντονιστής: 
Δημήτρης Τεμουρτζίδης

5. Η Διεθνής Συγκυρία και ο Ρόλος της Χώ-

ρας – Συντονιστής: Θεόδωρος Μπλάνας
Στο πλαίσιο των «στρογγυλών τραπεζιών» 

θα προηγηθεί η σύντομη παράθεση των βασι-
κών θέσεων της Σοσιαλιστικής Προοπτικής α-
πό τους συντονιστές, θα ακολουθήσουν προ-
γραμματισμένες εισηγήσεις προσκεκλημένων 
εισηγητών -ριών και θα διενεργηθεί σχετική συ-
ζήτηση με τις  συμμετέχουσες -οντες.

Σύνδεσμος συμμετοχής στις εργασίες 
της 2ης ημέρας:

https://us02web.zoom.us/j/8322468
4863?pwd=NjdURnQzQ1NGdHM4UFZ0V
jNwVGlNQT09

Meeting ID: 832 2468 4863
Passcode: 929377

3η Ημέρα – Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021
Κλειστή πολιτική διαδικασία – μόνο για 

μέλη της Σοσιαλιστικής Προοπτικής 

18:30 Προσέλευση / σύνδεση των συμμετε-
χόντων -ουσών μελών της Οργάνωσης

19:00 Αποφάσεις επί καταστατικών θεμάτων 
19:30 Υιοθέτηση εξειδίκευσης των θέσεων 

της Σοσιαλιστικής Προοπτικής βάσει της συζή-
τησης των «στρογγυλών τραπεζιών» της 2ης 
ημέρας εργασιών (εισηγήσεις των συντονιστών 
των «στρογγυλών τραπεζιών»). 

20:30  Εκλογή οργάνων – Πρόεδρος, Εκτελε-
στικό Γραφείο, Πολιτική Επιτροπή.


