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  Κοινό Δελτίο Τύπου 
Ημερ.: 20/12/21 
Ώρα:  10:00 

 
 

Έναρξη πολιτικού διαλόγου  
Πράσινης Αριστεράς, Πράσινου Κινήματος, Σοσιαλιστικής Προοπτικής 

 

Η Πράσινη Αριστερά, το Πράσινο Κίνημα και η Σοσιαλιστική Προοπτική 
συνεκτίμησαν ότι οφείλουν να εργαστούν από κοινού με στόχο να εκπονήσουν 
συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για ένα βιώσιμο 
μοντέλο ευημερίας που θα βελτιώνει την καθημερινότητα και θα δίνει λύσεις στα 
διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα της κοινωνίας, ελπίδα στη Δημοκρατία, προστασία 
στον πλανήτη και όραμα στους πολίτες για να συμμετάσχουν στην επόμενη μέρα της 
ανασυγκρότησης της Ελλάδας.  

Συντονιζόμαστε και εργαζόμαστε για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κοινωνικής 
και πολιτικής πλειοψηφίας η οποία θα στοχεύει στον μετασχηματισμό της ελληνικής 
κοινωνίας σε προοδευτική και οικολογική κατεύθυνση.  

Κοινός μας τόπος η ριζική αναδιάταξη της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων προς 
όφελος της κοινωνίας.  

Κοινός μας στόχος η συσπείρωση των όμορων δημοκρατικών  πολιτικών δυνάμεων 
απέναντι στις αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές πολιτικές.  

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ανακοινώνουμε ότι έχει 
ξεκινήσει ο μεταξύ μας ανοιχτός διάλογος με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού 
πολιτικού σχεδίου και την προώθηση κοινών δράσεων των Αριστερών, 
Σοσιαλιστικών, Οικολογικών, Πράσινων και Δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.  

Η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι εφικτή και απαραίτητη.  

Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας καλούνται να ανταποκριθούν και να 
συνδιαμορφώσουν με την ενεργή τους στάση και πρακτική έναν νέο πολιτικό χώρο 
που βασικό στόχο θα έχει τη Βιώσιμη Κοινωνική Ευημερία.  

Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση με 
κεντρικό θέμα το πολιτικό σύστημα και τα αδιέξοδα της χώρας. 
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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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1ο Συνέδριο
ΠρόΓραμμα

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 - Επίσημη έναρξη εργασιών
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 - Θέσεις και πολιτικό πρόγραμμα
1η θεματική: Υγεία - Συντονιστής και Εισηγητής Γιώργος Βέργουλας
2η θεματική: Παιδεία και Πολιτισμός
Συντονιστής και Εισηγητής Όμηρος Ταχμαζίδης
3η θεματική: Οικονομία και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Συντονίστρια και Εισηγήτρια Ειρήνη Οζούνη
4η θεματική: Δημοκρατία και Δικαιώματα 
Συντονιστής και Εισηγητής Δημήτρης Τεμουρτζίδης
5η θεματική: Περιβάλλον και Βιωσιμότητα 
Συντονιστής και Εισηγητής Θεόδωρος Μπλάνας
6η θεματική: Η Διεθνής Συγκυρία και ο Ρόλος της Χώρας 
Συντονιστής και Εισηγητής Άγγελος Μπλιζιώτης
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 - Αρχαιρεσίες και Πρόγραμμα Δράσης

Σοσιαλιστική Προοπτική

Να ΠαραΙΤΗΘΕΙ
Η ΕΠΙκΙΝδΥΝΗ κΥΒΕρΝΗΣΗ

Η αλλοπρόσαλλη νεοφιλελεύθερη
κυβερνητική πολιτική 

και η υποβάθμιση του Ε.Σ.Υ.
αφήνουν θανατηφόρο

αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία

Στηρίζουμε τους αγώνες
των εργαζομένων

Σοσιαλιστική
Προοπτική
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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:

Δημήτρης Τεμουτζίδης: 

Η ‘‘διακηρυκτική έννοια’’ του 

Σοσιαλισμού στον 21ο αιώνα.

Γιώργος Βέργουλας: Η ομι-

λία Μητσοτάκη στην βουλή 

για την υγεία στερείται σο-

βαρών επιχειρημάτων.

www.sopro.gr
Σοσιαλιστική Προοπτική

ΕΙρΗΝΗ
ΕΘΝΙκΗ

αΝΕΞαρΤΗΣΙα
ΛαΪκΗ

κΥρΙαρΧΙα
κόΙΝΩΝΙκΗ
δΙκαΙόΣΥΝΗ

áãùíéæüìáóôå ãéá:

Από τα μέσα του Δεκεμβρίου η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΗ έθεσε, για πρώτη φορά, ζήτημα απομάκρυν-
σης της κυβέρνησης με αφορμή τις παλινωδίες και 
την ανεπάρκειά της στη διαχείριση της πανδημίας,

Συγκεκριμένα με Δελτίο Τύπου (αναρτήθηκε στο 
Διαδίκτυο στις 17 Δεκεμβρίου 2021) που έφερε τον 
τίτλο «Να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση» το κόμμα 
των σοσιαλιστών έθεσε ευθέως ζήτημα απομάκρυν-
σης της κυβέρνησης. Έκτοτε ακολούθησαν και μια σει-
ρά άλλες δημόσιες τοποθετήσεις που ενίσχυαν διαρ-
κώς το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης και προσφυ-
γής στη λαϊκή ετυμηγορία.

Η ανακοίνωση του Δεκέμβρη ανέφερε τα ακόλου-
θα: «Η κυβέρνηση ψεύδεται διαρκώς και ασυστόλως. 
Από την πρώτη στιγμή. Με εντελώς ανεύθυνο τρό-
πο μετέτρεψε την αντιμετώπιση της πανδημίας σε ε-
πικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων και προσπάθειας 
προβολής του κ. Μητσοτάκη.

Η έκθεση Τσιόδρα-Λύτρα έφερε στο προσκήνιο ό-
λη τη  σαπίλα του καθεστώτος που επιχειρεί να στή-
σει ο κ. Μητσοτάκης με τη βοήθεια παράκεντρων ε-
ξουσίας που ελέγχουν την πληροφόρηση και στε-
ρούν από τους πολίτες την έντιμη και αξιόπιστη ενη-
μέρωση, για να μπορούν να σχηματίσουν αυτοί στη 
συνέχεια άποψη και κρίση επί των δημοσίων ζητημά-
των. Το σύστημα Μητσοτάκη είναι ο ιός που στερεί 
το οξυγόνο στην Ελληνική Δημοκρατία και υπόλογο 
για ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα και με ανα-
ξιοπρεπή τρόπο.

Επιστήμονες λοιδορούνται, εργαζόμενοι στους 
χώρους της υγείας απειλούνται με μηνύσεις και διώ-
ξεις, και ο ακροδεξιός υπουργός Υγείας και, κυρίως, 
εκείνος που τον διόρισε, ο κ. Μητσοτάκης υπεκφεύ-
γουν, παραποιούν, ψεύδονται...

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ δηλώνει ότι η κυ-
βερνητική πρακτική στο ζήτημα της αντιμετώπισης 
της πανδημίας είναι βαθύτατα ανήθικη και αντικοινω-
νική και πως η προνομιούχα μεταχείριση ορισμένων 
στη ζωή και στο θάνατο, χωρίς ιατρικά-επιστημονικά 
κριτήρια, με μόνο διαβατήριο την «επωνυμία» τους 
φανερώνει τον βαθύτατα αντιδημοκρατικό και απάν-
θρωπο χαρακτήρα αυτής της κυβέρνησης.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, είναι επικίνδυ-
νη για την υγεία και για τη δημοκρατία».

Να ΦΥΓΕΙ Η ΕΠΙκΙΝδΥΝΗ 
κΥΒΕρΝΗΣΗ

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ και η ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ διοργανώνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη τύπου την Τε-
τάρτη 9 Μαρτίου στις 13:00 στον χώρο του «Ιανού» (Σταδίου 24- Αθήνα).

Τα τρία κόμματα θα παρουσιάσουν στους εκπροσώπους του τύπου 
την κοινή τους διακήρυξη.

κόΙΝΗ ΕκδΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ αΘΗΝα

Η Ελλάδα συνέβαλλε στην ενσω-
μάτωση της νέας Γερμανίας στον 
σύγχρονο κόσμο με την συμμετοχή 
της στην υπογραφή της Σύμβασης 
του Λονδίνου, αποδέχτηκε τον όρο 
της επανένωσης της διαμελισμένης 
μεσευρωπαϊκής χώρας, ως απώτε-
ρο χρονικό σημείο για την αναψηλά-
φηση του αιτήματος των επανορ-
θώσεων, αλλά μέχρι εκεί. ΠΟΤΕ ΔΕΝ 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ. 
Καμία κυβέρνηση, σε καμία χρονική 
στιγμή μετά τον πόλεμο.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ με 

αίσθηση ευθύνης απέναντι στο δίκαιο 
και νομικώς ισχυρό αίτημα της ελλη-
νικής πολιτείας και του συνόλου του 
ελληνικού λαού, αλλά και αναγνω-
ρίζοντας την τεράστια προσπάθεια 
του γερμανικού λαού να ενσωματω-
θεί σε έναν κόσμο διεθνούς νομιμό-
τητας, καλεί τη γερμανική πολιτική η-
γεσία να ανταποκριθεί στην ιστορική  
υποχρέωσή της, ώστε να ρυθμιστεί 
οριστικά αυτή η ηθική και πολιτική 
εκκρεμότητα που αρχίζει να μετεξε-
λίσσεται σε εμπόδιο στη μακροπρό-
θεσμη συνεργασία των δύο χωρών.

ΓΙα ΤΙΣ ΓΕρμαΝΙκΕΣ ΕΠαΝόρΘΩΣΕΙΣ

Πραγματοποιούν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022
στις 6 το απόγευμα στον πολυχώρο «Χυτήριο» (Ιερά οδός 44, 

Κεραμεικός) εκδήλωση με θέμα: «Πολιτικό σύστημα- το Νέο Α-
ΠΕΝΑΝΤΙ στο παλιό».

κόΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠόΥ
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Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεπής στο νεοφιλελεύθερο 
πρόγραμμά της εγκατέλειψε και οδήγησε σε κατάρρευ-
ση το ΕΣΥ και παράλληλα ενίσχυσε τον ιδιωτικό τομέα 
της υγείας, πλουσιοπάροχα, σε μια περίοδο που φάνη-
κε πόσο απαραίτητη είναι η δημόσια υγεία. Παράλληλα 
έλαβε κατασταλτικά, απαγορευτικά και εκδικητικά μέτρα 
κατά του ελληνικού λαού παραβιάζοντας κατάφωρα το 
δικαίωμα της ελευθερίας του ατόμου (αποφάσεις ΠΟΥ, 
Διακήρυξη της Νυρεμβέργης, Απόφαση του Συμβουλί-
ου της Ε.Ε., συστηματική παραβίαση του Ελληνικού Συ-
ντάγματος). Αυτά όλα έγιναν με το πρόσχημα της αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Παρόλα αυτά, τα μέτρα της 
κυβέρνησης κατά της πανδημίας που στηρίχθηκαν μό-
νο στους εμβολιασμούς και τα αστυνομικά μέτρα απέ-
τυχαν οικτρά. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι χωρίς ένα ισχυ-
ρό Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας με σοβαρή χρημα-
τοδότηση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα της πανδημίας αλλά και οποιοδήποτε άλλο ανά-
λογο υγειονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι νεκροί είναι πε-
ρισσότεροι από 20.000 και αυξάνονται καθημερινά. Εί-
μαστε ανάμεσα στις δέκα πρώτες χώρες παγκοσμίως α-
πό άποψη συχνότητας θανάτων ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού. Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγουμε από το α-
ποτυχημένο μοντέλο της Ν.Δ. άμεσα:

Απαιτείται:
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). 

Για όσους δεν γνωρίζουν η ανάπτυξη της ΠΦΥ για να υ-
λοποιηθεί απαιτεί περίπου 12.000 γιατρούς και 30-40 
χιλιάδες νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό με τις α-
νάλογες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για τα δημόσια νοσοκομεία  (μαζί με τα συνδεόμενα 
ΚΥ) που έχουν ερημωθεί απαιτείται με μέτριους υπολογι-
σμούς, πρόσληψη (σύμφωνα με τους οργανισμούς των 
νοσοκομείων και ΚΥ), περίπου επτά χιλιάδων (7.000) μο-
νίμων γιατρών μαζί με το αντίστοιχο νοσηλευτικό προ-
σωπικό, με γενναία αύξηση των μισθών σύμφωνα με τις 
σύγχρονες ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, με παράλ-
ληλη ανανέωση του εξοπλισμού τους.

Άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών κλινικών με όρους 
και νοσήλια δημοσίου και ενσωμάτωσης όλων των στρα-
τιωτικών νοσοκομείων στις εφημερίες πόλης.

Εμβολιασμός όλων των ατόμων άνω των 60 ετών όχι 
όμως υποχρεωτικός. Ο εμβολιασμός των νέων ηλικίας 
κάτω των 19 ετών δεν συνιστάται παρά μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις κατόπιν ιατρικής συμβουλής, για τους δε 
ανήλικους με τη συγκατάθεση των γονέων, δεδομένου 
ότι για αυτές τις ηλικίες οι κίνδυνοι από το εμβόλιο είναι 
μεγαλύτεροι από τους κινδύνους της νόσου. Αντιστοί-
χως, οι εμβολιασμοί στις ενδιάμεσες ηλικίες (20-59) να 
γίνονται σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Τα εμβόλια δρουν προληπτικά και μπορούν να μειώ-
σουν τη βαρύτητα της νόσου, αλλά δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν θεραπευτικά όταν εκδηλωθεί η νόσος. Ε-
πισήμως δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες αναδει-

κνύουν σημαντικότατα θεραπευτικά αποτελέσματα τό-
σο στη μείωση των θανάτων παγκοσμίως, όσο για προ-
ληπτική χρήση (όπως από την ουσία ιβερμεκτίνη σε συν-
δυασμό με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες). Η κυ-
βέρνηση, παρόλο που είναι ενημερωμένη πλήρως, α-
γνοεί επιδεικτικά (δηλώσεις μέσα στο κοινοβούλιο από 
τον πρωθυπουργό) και αδικαιολόγητα τη χρήση αυτών 
των επιλογών. Απαιτείται πλήρης και άμεση ενημέρω-
ση όλων των γιατρών και άδεια χρήσης των εν λόγω 
φαρμάκων στη θεραπεία της COVID-19 κατά βούληση.

Πλήρης και συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση των 
μαζικών χώρων αναψυχής, δουλειάς και μετακίνησης 
(π.χ. εργοστάσια, σχολεία, μετρό, λεωφορεία, αεροπλά-
να, γηροκομεία, κάμπινγκ, άτομα που ζουν σε καταυλι-
σμούς, φύλακες κλπ.) και δωρεάν test. Αύξηση του α-
ριθμού των δρομολογίων των ΜΜΜ για τη μείωση του 
συνωστισμού και εάν κρίνεται απαραίτητο επίταξη ιδιω-
τικών ΜΜΜ. Επίταξη  όλων των  ξενοδοχείων που σή-
μερα είναι άδεια για φιλοξενία νοσούντων με COVID-19 
ατόμων με ήπια συμπτώματα υπό συνεχή ιατρική πα-
ρακολούθηση.

Μείωση του αριθμού μαθητών στις σχολικές αίθου-
σες στο 50% και εναλλάξ διδασκαλία δια ζώσης, μέρα 
παρά μέρα, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Κλείσιμο, για όσες ημέρες ορίζουν τα πρωτόκολ-
λα, με απολύμανση του χώρου από το πρώτο κρούσμα 
μέσα στην τάξη. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κι ε-
κεί όπου οι σχολές δεν εξασφαλίζουν τα αναγκαία μέ-
τρα, για την ασφαλή λειτουργία τους, να υπάρχει η επι-
λογή της «εξ αποστάσεως» διδασκαλίας.

Οι υγειονομικοί που έχουν απομακρυνθεί από τις θέ-
σεις τους να επανέλθουν άμεσα σε αυτές, διότι η από-
φαση της κυβέρνησης δεν έχει κανένα επιστημονικό έ-
ρεισμα. Αναγνώριση της ασθένειας covid ως επαγγελ-
ματικής για να δικαιολογούνται οι άδειες απουσίας των 
εργαζομένων από το χώρο εργασίας τους.

Η κυβέρνηση τα έχει κυριολεκτικά <<χαμένα>> και με 
συνεχείς αλλαγές αντιφατικών αποφάσεων εφαρμόζει 
αυτό που έκανε μέχρι σήμερα δηλ. «βλέποντας και κά-
νοντας» με αποτέλεσμα να σέρνεται πίσω από τα γεγο-
νότα. Τη συγκρότηση της δημόσιας ΠΦΥ που είναι πο-
λύ σοβαρή υπόθεση έπρεπε να την είχε αρχίσει πριν α-
πό δύο χρόνια. Το ίδιο έπρεπε να είχε κάνει και για τα 
δημόσια νοσοκομεία. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Οι ε-
νέργειες αυτές με τις χιλιάδες νεκρούς θεωρούνται ε-
γκληματικές.

Αυτή η κυβέρνηση απεδείχθη επικίνδυνη για τον ελ-
ληνικό λαό και πρέπει να παραιτηθεί.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σας εύχεται Χρόνια Πολ-
λά και Καλή Χρονιά με υγεία. 

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΠΙκΙΝδΥΝΗ κΥΒΕρΝΗΣΗ
όΦΕΙΛΕΙ Να ΠαραΙΤΗΘΕΙCOVID-19: 
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Γρηγόρης Ζαρωτιάδης: “Αυτό το κα-
θεστώς πρέπει να ανατραπεί! Οι ερ-
γαζόμενες, οι μικρομεσαίοι, οι άνερ-
γες και οι παραγωγοί οφείλουν να πά-
ρουν τις τύχες στα χέρια τους”

Ε: Μια γενική εκτίμηση των πραγμάτων;
Α: Το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων της ανθρω-

πότητας – όπως αυτές διαφαίνονται από την επιστη-
μονική και τεχνολογική εξέλιξη - και των πραγματι-
κών, βαθιών, πολύπλευρων κρίσεων που βιώνουμε 
μεγαλώνει επικίνδυνα. 

Σε διεθνή κλίμακα, γίνεται καθημερινά φανερό, ό-
τι οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις αδυνατούν να 
ανταποκριθούν σε αυτήν την πραγματικότητα, ενώ 
στην Ελλάδα, σε κάθε μικρότερη ή μεγαλύτερη «κρί-
ση», το πολιτικό κατεστημένο  αντιδρά σπασμωδικά 
και αναποτελεσματικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μάλιστα, κινείται στα όρια της διαχειριστικής παρά-
λυσης, π.χ. πυρκαγιές καλοκαιρού, το πρόσφατο γε-
γονός του εγκλεισμού στην Αττική Οδό και, γενικώς 
το χάος σε περιοχές της πρωτεύουσας. Μια ηθικά και 
πολιτικά παρακμάζουσα οικονομική και μιντιακή ελίτ 
συντηρεί τα αδιέξοδα, στειρώνει τις προοδευτικές, 
δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας,οδηγεί τον λαό 
σε παραίτηση και περιθωριοποίηση.

Οι κυρίαρχες πολιτικές ομάδες της χώρας αποτε-
λούν μέρος του προβλήματος. Και αυτό διότι είναι α-
πόλυτα εξαρτώμενες από τους σύγχρονους ολιγάρ-
χες, συντηρούν διεφθαρμένες δομές εξουσίας που 
θυμίζουν καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, συνδικά-
τα του εγκλήματος στον ευρωπαϊκό Νότο ή τις μα-
φίες που πήραν τη θέση των καταρρεόντων σταλινι-
κών καθεστώτων. Είναι ολοφάνερο ότι υποστηρίζο-
νται  από ξένα κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα και 
πως επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση και την ο-
λιγοπωλιακή εκμετάλλευση των τελευταίων στοιχεί-
ων του δημοσίου πλούτου και των παρεχόμενων κοι-
νωνικών αγαθών, εις βάρος του καθημαγμένου ελ-
ληνικού λαού, της δημοκρατίας και της ίδιας της α-
νεξαρτησίας της χώρας.

Ε:Τι πρέπει να γίνει;
Αυτό το καθεστώς πρέπει να ανατραπεί! Οι εργα-

ζόμενες, οι μικρομεσαίοι, οι άνεργες και οι παραγω-
γοί οφείλουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Η 
Ελλάδα χρειάζεται το ρηξικέλευθο πολιτικό υποκείμε-
νο που θα τολμήσει τη σύγκρουση με το σαθρό κα-
τεστημένο και θα υπηρετήσει τον προοδευτικό ριζο-

ΧρΕΙαΖόμαΣΤΕ ΕΝα ρΗΞΙκΕΛΕΥΘό ΠόΛΙΤΙκό ΥΠόκΕΙμΕΝό

σπαστισμό για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή κυ-
ριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία.

Ε: Ο ρόλος της  Σοσιαλιστικής Προοπτικής;
Α: Είναι οι σκοποί που αναφέραμε προηγουμένως 

και αποτελούν σημείο αναφοράς από τα πρώτα βή-
ματα του κόμματος μας. Δηλαδή από την ίδρυση της 
Σοσιαλιστικής Προοπτικής, από την επίσημη παρου-
σίαση της ιδρυτικής διακήρυξής μας στις 27 Φεβρου-
αρίου 2014 και την έγκριση του νέου κόμματος από 
τον Άρειο Πάγο στις 30 Μαρτίου 2015. Όλα αυτά τα 
χρόνια διατηρήσαμε την αδέσμευτη, ανεξάρτητη υ-
πόστασή μας επιδιώκοντας συγχρόνως τη συνεργα-
σία με κόμματα και συλλογικότητες που κινούνται 
στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. 
Υπερασπιστήκαμε τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηρι-
στικά μας και προωθήσαμε με παρρησία την κριτική 
και τις θέσεις μας, παρεμβαίνοντας διαρκώς με τόλ-
μη και περιεχόμενο στον δημόσιο διάλογο.

Ε: Που βρισκόμαστε σήμερα;
Α: Εργασθήκαμε συστηματικά από την πρώτη επο-

χή της ίδρυσής μας για τη συγκρότηση ενός δημο-
κρατικού και σύγχρονου, σοσιαλιστικού και αποτελε-
σματικού πολιτικού κινήματος. Οι συνεχείς μας προ-
σπάθειες δίνουν πλέον ευδιάκριτα αποτελέσματα. Οι 
συνεργασίες προς συγκρότηση ενός ευρύτερου, πλει-
οψηφικού κοινωνικού μετώπου στεριώνουν, ενώ το 
κόμμα μας επεκτείνεται πολιτικά και οργανωτικά σε 
όλα τα σημεία της πατρίδας και σε όλους τους χώ-
ρους συλλογικής παρέμβασης.

Είχαμε τα περασμένα χρόνια πραγματοποιήσει μια 
σειρά σημαντικών συναντήσεων και συνδιασκέψε-
ων και, τέλος, σε συνέχεια των πέντε πανελλαδικών, 
θεματικών εκδηλώσεων της προηγούμενης χρονιάς 
και σύμφωνα με τις αποφάσεις της 3ης Πανελλαδι-
κής Συνδιάσκεψης στις 30 Ιουνίου 2021, το Εκτελε-
στικό Γραφείο (Ε.Γ.) απεύθυνε προς τα μέλη και τους 
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/ τις φίλους -ες της Σοσιαλιστικής Προοπτικής ανοι-
κτό κάλεσμα συμμετοχής στο 1ο Συνέδριο του κόμ-
ματος, το οποίο ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 
25-27 Φεβρουαρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. 

Ε: Μας περιγράφετε τις διαδικασίες του Συνεδρίου;
Α: Η επίσημη έναρξη των εργασιών του θα πραγ-

ματοποιηθεί την Παρασκευή 25/2/22,  θα προηγη-
θεί η κεντρική εισήγηση  εκ μέρους του Εκτελεστι-
κού Γραφείου, η οποία έχει ανατεθεί σε εμένα, και 
θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί εκπροσώπων κομ-
μάτων, φορέων και συλλογικοτήτων από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. 

Τις επόμενες δύο ημέρες θα συζητηθούν διεξοδι-
κά οι θέσεις και το πολιτικό προγράμματα της Σοσι-
αλιστικής Προοπτικής, θα ληφθούν οι σχετικές προ-
γραμματικές αποφάσεις, θα καθοριστεί το σχέδιο της 

ολοκληρωμένης οργανωτικής συγκρότησης του κόμ-
ματος και θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη των κεντρικών πολιτικών οργάνων του κόμμα-
τος, αλλά και για την υπόλοιπη οργανωτική δομή του.

Ε: Τι προσδοκάτε από αυτό το πρώτο συνέδριο 
του κόμματος; 

Α:Τα πολιτικά και οργανωτικά συμπεράσματα και 
αποφάσεις του συνεδρίου θα βοηθήσουν στην υλο-
ποίηση των επιδιώξεών μας: για την πολιτική συνερ-
γασία των ριζοσπαστικών, δημοκρατικών δυνάμεων 
προς την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την ανάκτη-
ση της ανεξαρτησίας, την πάλη για την κοινωνική δι-
καιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την 
συνεργασία με τους λαούς της περιοχής για την ει-
ρήνη και την πρόοδο, τον αγώνα για τον σοσιαλισμό.

Πληροφορίες και κείμενα ενόψει του 1ου Συνεδρίου:
https://www.sopro.gr/, https://www.facebook.com/socialistperspective/
Επικοινωνία και Δηλώσεις Συμμετοχής στο Συνέδριο:
Φόρμα Επικοινωνίας στη https://www.sopro.gr/, sprooptiki@gmail.com, +302310887722 

Τους τελευταίους μήνες οι διεθνείς οί-
κοι αναβαθμίζουν συνεχώς τις εκτιμήσεις 
τους για την πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας. Πολλοί οδηγήθηκαν σε προβλέ-
ψεις που αγγίζουν την υπεραισιόδοξη εκ-
δοχή του Υπουργείο Οικονομικών από πέ-
ρυσι για 7,5% μεγέθυνση. Βεβαίως, ενό-
ψει του προϋπολογισμού του 2022 η ελ-
ληνική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο προσε-
κτική συμπίπτοντας ουσιαστικά με τις ε-
κτιμήσεις μεγάλων οίκων όπως για παρά-
δειγμα η Fitch για ένα ρυθμό που θα ξεπε-
ράσει το συν 6% του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για την 
πορεία της χώρας εξέφρασε κι ο μεγαλο-
μέτοχος του καναδικού  ασφαλιστικού και 
επενδυτικού κολοσσού Fairfax Πρεμ Γου-
άτσα, μιλώντας στα «ΝΕΑ». Μάλιστα δεν 
παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο το Έλληνα 
πρωθυπουργού λέγοντας πως ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης “αυτή τη στιγμή είναι ο κα-
λύτερος Πρωθυπουργός στην Ευρώπη».

Πρέπει λοιπόν να γυαλίσουμε τα χρυσά 
μας κουτάλια; Κάποιοι ίσως ναι, σίγουρα 
όχι οι πολλοί, οι περισσότεροι. 

Καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι από 
το 2018 η ελληνική οικονομία, κυρίως λό-
γω της πανδημίας και του τρόπου αντιμε-
τώπισής της, έχασε 23 δισ. €, ενώ οι τυ-
μπανοκρουσίες για την επίδοση του 2021 
στην καλύτερη περίπτωση σημαίνουν την 
“επιστροφή” 11,5 δισ. €, δηλαδή του μι-
σού των απωλειών της τελευταίας διετί-
ας. Αυτό σημαίνει ότι για να επιστρέψου-

με στα επίπεδα του 2018, σύμφωνα 
με τις προεργαζόμενες εκτιμήσεις 
για το 2022 και μετά θα χρειαστού-
με περίπου άλλα δύο χρόνια, καλώς 
εχόντων των πραγμάτων. Προσοχή, 
μιλάμε για την επιστροφή στο 2018 
και όχι σε κάποια περίοδο στοιχειώ-
δους ευδαιμονίας…

Δεύτερον, η διατυμπανιζόμενη 
μεγέθυνση είναι σε ονομαστικούς ό-
ρους, το οποίο σημαίνει ότι συμπερι-
λαμβάνει τις εντεινόμενες πληθωρι-
στικές πιέσεις του 2021. Τουτέστιν, 
σε πραγματικούς όρους είναι ασθε-
νέστερη. 

Τρίτον, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί αυτή 
η πράγματι σημαντική ανάκαμψη του ελλη-
νικού ΑΕΠ, δεν σημαίνει απαραιτήτως βελ-
τίωση των οικονομικών και των συνθηκών 
διαβίωσης της μεγάλης πλειονότητας των 
ελληνικών νοικοκυριών. Το αντίθετο οι μι-
σθοί βαίνουν σε πραγματικούς όρους μει-
ούμενοι, η έμμεση επιβάρυνση μέσω της 
συνεχιζόμενης εμπορευματοποίησης της 
παιδείας, της υγείας και της μετακίνησης 
συνεχίζεται, η μικρή και μικρομεσαία πα-
ραγωγική δραστηριότητα καταπιέζεται, ε-
νώ η αξιοποίηση των κονδυλίων του Τα-
μείου Ανάκαμψης κατά το “όποιος προ-
λάβει και έχει ώριμες προτάσεις” θα ενι-
σχύσει τη συγκεντροποίηση του κεφαλαί-
ου και τη χωρική ανισότητα. Όσο δε για τα 
“μεγάλα” επενδυτικά σχέδια, αυτά εξυπη-
ρετούν μάλλον μια μυωπική κερδοσκοπι-
κή λογική παρά μια μακρόβια βιώσιμη κοι-

νωνικοοικονομική ανάπτυξη (βλέπε “Ελλη-
νικό”, ανάπλαση ΔΕΘ, Ελληνικός Χρυσός 
κλπ). Κρίνοντας μάλιστα κι από τις πρό-
σφατες εξαγγελίες της οικονομικής πολι-
τικής στις οποίες προέβη ο πρωθυπουρ-
γός στη ΔΕΘ, τα παραπάνω δεν είναι πα-
ράπλευρη απώλεια ή έστω θυσίες ενόψει 
καλύτερου μέλλοντος, αλλά η πεμπτουσία 
της νεοφιλελεύθερης εμμονής μιας απολύ-
τως συνεπούς ιδεολογικά διακυβέρνησης.

Εν τέλει, μάλλον θα συμφωνήσουμε με 
τα λεγόμενα του κου Πρεμ Γουάτσα: πράγ-
ματι “θα εκπλαγούμε από αυτό που θα συμ-
βεί στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια”… Ε-
κτός κι αν δεν τους το επιτρέψουμε!

(Η ανακοίνωση είναι
από το περασμένο

φθινόπωρο πριν το
πρόβλημα του πολέμου και

της ενεργειακής κρίσης).

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και πολιτική της κυβέρνησης
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Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ με αφορμή την Παγκόσμια Η-
μέρα κατά της Κακοποίησης των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και 
με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτά και με πλήρη επίγνωση 
των ευθυνών της απέναντι στις πολιτικές παραδόσεις του σο-
σιαλιστικού κινήματος για τα ‘‘τιμημένα γηρατειά’’ θεωρεί την 
προστασία των ηλικιωμένων σε μια κοινωνία καπιταλιστικής ευ-
δαιμονίας και ηδονισμού ως πρώτιστο μέλημα μιας ηθικά απο-
δεκτής πολιτικής. Η υπεράσπιση εκείνων των πολιτών που δεν 
μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ενεργά μια καλύτερη ζωή και 
να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους αποτελεί πρώτη προτε-
ραιότητα για ένα σοσιαλιστικό κόμμα.

Καλούμε όλους τους πολίτες της χώρας, γυναίκες και άνδρες, 
να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση της κακοποίησης 
και κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Δεν 
σιωπούμε μπροστά στις διάφορες μορφές βίας και στην αδια-
φορία ή εκμετάλλευση των ηλικιωμένων, θέτουμε την κοινωνία 
των πολιτών ενώπιον των ευθυνών της και εξαναγκάζουμε την 
πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν πολιτικές πρω-
τοβουλίες για την εξάλειψη του φαινομένου.

Ο αντιτσιγγανισμός συγκροτεί ακόμη και σήμερα 
ένα από τα βασικά στοιχεία του ακροδεξιού δημόσι-
ου λόγου, ο οποίος έχει και ερείσματα στις κυβερνη-
τικές πολιτικές και πρακτικές.

Οι Έλληνες σοσιαλιστές καλούμε τη νέα γενιά της 
πατρίδας μας να υψώσει φωνή και για εκείνους που 
στερούνται φωνής σε μια κοινωνία που βασίζεται στις 
διακρίσεις κάθε είδους και τους κοινωνικούς αποκλει-
σμούς, ενάντια σε μια κοινωνία που «παράγει» διαρ-
κώς πολίτες πολλών ταχυτήτων και έχει ως μέσο πο-
λιτικής νομιμοποίησης της την υποκριτική πρακτική 
της σηματωρίας [tokenism] για να καλύπτει τις δομι-
κές ρατσιστικές πρακτικές της.

όΙ ΣόΣΙαΛΙΣΤΕΣ ΣΤό ΠΛΕΥρό ΤΩΝ ΕρΓαΖόμΕΝΩΝ
Με αφορμή την επι-

στράτευση των δυνάμε-
ων καταστολής εναντίον 
των απεργών εργαζομέ-
νων της Καβάλας (Kavala 
Oil) η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΗ εξέδωσε ανακοί-
νωση με τίτλο «Μητσο-
τάκη κάτω τα ξερά σου», 
όπου μεταξύ άλλων ανα-
φερόταν και τα εξής: «Η 
κυβέρνηση της απόλυτης 
αποτυχίας σε όλους τους 
τομείς που αφορούν την 
ασφάλεια και την προστα-
σία των πολιτών και των 

περιουσιών τους επιτίθε-
ται με ύπουλο τρόπο χρη-
σιμοποιώντας τους μηχα-
νισμούς καταστολής εις 
βάρος των εργαζομένων 
της Kavala Oil». Υπογραμ-
μίζοντας στη συνέχεια την 
έκφραση της «αμέριστης 
συμπαράστασης στους 
αγωνιζόμενους εργαζό-
μενους της Καβάλας» και 
δηλώνοντας ότι «η προ-
σπάθεια ποινικοποίησης 
του αγώνα τους, από την 
πλευρά της εργοδοσίας,  
θα πέσει στο κενό», ενώ 

επισημάνθηκε επίσης ό-
τι η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΗ «καθιστά ηθικά, 
πολιτικά και ποινικά υπό-

λογο  τον κ. Μητσοτάκη 
για κάθε διακινδύνευση 
ζωής». 

ΓΙα ΤΗΝ κακόΠόΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙκΙΩμΕΝΩΝ

ΓΙα Τό ΦαΙΝόμΕΝό ΤόΥ ΕΛΛΗΝΙκόΥ αΝΤΙΤΣΙΓΓαΝΙΣμόΥ

Φωτό:
από γηροκομείο των 

Χανίων
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Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στο πλαίσιο των αντιλή-
ψεών της για την προώθηση της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τη δημιουργία 
μιας νέας κουλτούρας ανάγνωσης στη χώρα. Για εμάς το 
βιβλίο και το μέλλον του είναι πρώτη προτεραιότητα: και 
αρχίζει από την νηπιακή ηλικία και τους παιδικούς σταθ-
μούς και τελειώνει με τους υπερήλικες στα ΚΑΠΗ και στα 
γηροκομεία.

Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση των σχε-
τικών υλικοτεχνικών υποδομών σε όλη τη χώρα, για την 
καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού, για την 
ενίσχυση των γενικών γνώσεων και τη βελτίωση της κα-
θημερινής μόρφωσης και παιδείας του λαού μας , την ά-
νοδο του ηθικού, πολιτιστικού και πολιτικού επιπέδου των 
πολιτών της χώρας.

ΧρΕΙαΖόμαΣΤΕ ΕΝα ΝΕό ΥΠόδΕΙΓμα ΣΤό μΕΤαΝαΣΤΕΥΤΙκό
Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙ-

ΚΗ επισημαίνει ότι το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας και οι κυ-
ρίαρχες πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις αρνούνται να αποδε-
χθούν ότι η Ελλάδα έχει μετα-
τραπεί σε de facto χώρα μετα-
νάστευσης. Έτσι αποφεύγουν να 
αναλάβουν και τις ιστορικές ευ-
θύνες που απορρέουν από το 
συγκεκριμένο γεγονός. Ως α-
ποτέλεσμα προκύπτουν ερμα-
φρόδιτες πολιτικές πρακτικές, 
οι οποίες δημιουργούν ανού-
σιες και αντιπαραγωγικές προ-
στριβές στην ελληνική κοινω-
νία, οι οποίες καθηλώνουν κά-
θε προσπάθεια “να δούμε πέ-
ρα από τη μύτη μας”.

Η έλλειψη ενός συνεκτικού 
ιστορικού σχεδίου για μια νέα 
προοπτική του λαού μας εκδη-
λώνεται και ως έλλειψη μετα-
ναστευτικής και δημογραφικής 
πολιτικής. Οι σημερινές συνθή-
κες, παγκόσμιες και εθνικές, ε-
πιβάλλουν μια πολιτική που να 
ανταποκρίνεται στα νέα δεδο-

μένα μακριά από αποκλεισμούς, 
βίαιες και ρατσιστικές συμπερι-
φορές προς το ξένο. Σήμερα, ό-
σο ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτι-
κό ένα νέο υπόδειγμα σχεδια-
σμού πολιτικής έναντι της ερ-
γασιακής και πληθυσμιακής κι-
νητικότητας, σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο, και, κυρίως, στην 
ευρύτερη περιοχή μας. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ε-
ρωτοτροπώντας καθημερινά 
με την “ακροδεξιά” και το ρα-
τσιστικό της λόγο, αλλά και έ-
χοντας συνάψει πολιτικό σύμ-
φωνο συμβίωσης με γνωστούς 
ακροδεξιούς, αντισημίτες και 
ρατσιστές, αποφεύγει συστη-
ματικά να παρουσιάσει κάποιο 
συνεκτικό πολιτικό σχέδιο επί 
του μεταναστευτικού. 

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙ-
ΚΗ καταγγέλλει, για μια ακόμη 
φορά, την αδυναμία του κρατι-
κού μηχανισμού να ανταπεξέλ-
θει στο ζήτημα της μαύρης και 
αδήλωτης εργασίας, της υπε-
ρεκμετάλλευσης, νομίμων και 

παράνομων μεταναστών, και 
υπενθυμίζει το μέγεθος της ει-
σφοροδιαφυγής εις βάρος των 
ασφαλιστικών ταμείων. Οι σο-
σιαλιστές αντιπαλεύουν κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης, υψώ-
νουν φωνή διαμαρτυρίας για 
την μη εφαρμογή των στοιχει-
ωδών εργατικών δικαιωμάτων 
στην επικράτεια της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Καλούμε τη ΓΣΕΕ, τις εργα-
τικές Ομοσπονδίες και τα με-
μονωμένα εργατικά συνδικάτα 
και σωματεία, εργοστασιακά ή 
κλαδικά, να αναλάβουν το ηθι-
κό, πολιτικό και κοινωνικό τους 
καθήκον απέναντι στο φαινόμε-
νο της στυγνής και παράνομης 
εκμετάλλευσης της εργατικής 
δύναμης στη χώρα μας.

ΓΙα Τό ΒΙΒΛΙό καΙ ΕΝαΝ ΝΕό ΠόΛΙΤΙΣμό αΝαΓΝΩΣΗΣ

Στρατηγικός στόχος των σοσιαλιστών είναι η ένταξη του μνη-
μειακού αποθέματος του ελλαδικού χώρου σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με διεθνοποιημένα χα-
ρακτηριστικά. Αυτό θα συνδυάζει τη διατήρηση και συντήρηση 
των μνημείων, με την πολιτιστική άνοδο των κατοίκων της χώ-
ρας, την οικονομική ανάπτυξη των μεμονωμένων περιοχών και 
τη συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς στην κατεύθυνση ε-
ξομάλυνσης, εντατικοποίησης και διεύρυνσής τους

δΗμΙόΥρΓΙκΗ όΙκόΝόμΙα
καΙ μΝΗμΕΙα
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Παρασκευή 25Φεβρουαρίου 2022

Επίσημη Έναρξη Εργασιών

18:00 Προσέλευση / σύνδεση συνέδρων και συμ-
μετεχόντων -ουσών

19:00 Καλωσόρισμα  - Άνοιγμα των Εργασιών του 
1ου Συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Προοπτικής 

19:15 Εισήγηση του Επικεφαλής της Σοσιαλιστι-
κής Προοπτικής, Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

20:00 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πολιτικών Συλ-
λογικοτήτων και Κομμάτων 

21:15 Παρουσίαση του Προγράμματος των επο-
μένων ημερών – Κλείσιμο 1ης ημέρας των εργασιών

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Θέσεις και Πολιτικό Πρόγραμμα

10:00 1η Θεματική: Υγεία – Συντονιστής και ειση-
γητής Γιώργος Βέργουλας

11:00 2η Θεματική: Παιδεία και Πολιτισμός – Συ-
ντονιστής και εισηγητής Όμηρος Ταχμαζίδης

12:00 3η Θεματική: Οικονομία και Κοινωνική Δικαι-
οσύνη –Συντονίστρια και εισηγήτρια Ειρήνη Οζούνη

Μεσημεριανό Διάλλειμα 

14:00 4η Θεματική: Δημοκρατία και Δικαιώματα – 
Συντονιστής και εισηγητής: Δημήτρης Τεμουρτζίδης

15:00  Περιβάλλον και Βιωσιμότητα - Συντονιστής 
και εισηγητής: Θεόδωρος Μπλάνας 

16:00 Η Διεθνής Συγκυρία και ο Ρόλος της Χώρας 
– Συντονιστής και εισηγητής: Άγγελος Μπλιζιώτης

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 

Αρχαιρεσίες και Πρόγραμμα Δράσης

10:00 Εκλογή Οργάνων: - Πρόεδρος, Εκτελεστικό 
Γραφείο, Πολιτική Επιτροπή

12:00 Αποφάσεις επί των έξι θεματικών της προ-
ηγούμενης μέρας

15:00  Κλείσιμο εργασιών

1ο ΣΥΝΕδρΙό - ΘΕΣΣαΛόΝΙκΗ 25-27 ΦΕΒρόΥαρΙόΥ 2022
αΝαΛΥΤΙκό ΠρόΓραμμα ΕρΓαΣΙΩΝ

ΣόΣΙαΛΙΣΤΙκΗ ΠρόόΠΤΙκΗ

Αίθουσα Ξενοδοχείου Μανδρίνος, Εγνατία με Αντιγονιδών, Θεσσαλονίκη

Για την εξ αποστάσεως ενεργό συμμετοχή (δεδομένου του υβριδικού χαρακτήρα του 1ου Συ-
νεδρίου).

https://authgr.zoom.us/j/92043626174?pwd=WDM0dXRNYzdCUEZQVXNnV1pZSS9zZz09

Meeting ID: 920 4362 6174

Passcode: 841076

Για την εξ αποστάσεωςπαρακολούθηση (δεδομένου του υβριδικού χαρακτήρα του 1ου Συνε-
δρίου).

https://www.facebook.com/socialistperspective


