Τακτική έκδοση του Αριστερού Ρεύματος

Η κυβέρνηση επιχειρεί, να παρουσιάσει τις εξαγγελίες για ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια, ως
μεγάλες και αποτελεσματικές παροχές οικονομικής ανακούφισης
των λαϊκών στρωμάτων, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται
στα επικοινωνιακά σώου, ο πληθωρισμός όμως τον Απρίλιο ήταν
10,2% και τον Μάιο 10,7%.
Τα κυβερνητικά ημίμετρα που
εξαγγέλθηκαν μέχρι σήμερα δεν
καλύπτουν, την εκρηκτική και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών ούτε,
βέβαια, αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερα αυξημένες λαϊκές ανάγκες,
λόγω του πρωτοφανούς κύματος
της ακρίβειας. Είναι «σταγόνα
στον ωκεανό» των προβλημάτων

 Η υγεία στα χέρια των
ιδιωτών
 Έξω η αστυνομία από τα
πανεπιστήμια
 Η «αυτο-παγίδευση της
Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά»
 Κατάργηση του
χρηματιστηρίου ενέργειας και
της ρήτρας αναπροσαρμογής
 Κανένα σπίτι σε χέρια
τραπεζίτη

των λαϊκών στρωμάτων, που
έχουν πληγεί βάναυσα από την
υπέρμετρη αύξηση των τιμών
των καυσίμων, του ηλεκτρικού
ρεύματος, των τροφίμων και των
ειδών κάλυψης στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών.
Οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, που συμπαρασύρουν και άλλα
προϊόντα και παροχές, ήταν αποτέλεσμα αφενός της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που
μετέτρεψε την ενέργεια από δημόσιο κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και αφετέρου η αχαλίνωτη αισχροκέρδεια και η άκρατη επιδίωξη αύξησης κερδών των μεγάλων
καπιταλιστικών επιχειρήσεων,
που λυμαίνονται πλέον τον κλάδο.
Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με
ουσιαστικά μέτρα όπως
-Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και, επιπλέον, χορήγηση
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας των
λαϊκών εισοδημάτων, σε περιόδους όπως η σημερινή.
-Μέτρα ελέγχου των τιμών και
πάταξης της αισχροκέρδειας, με

ενεργοποίηση και ισχυροποίηση
των δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών.
-Καθορισμός ανώτατων τιμών,
σε προϊόντα, που καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες και διατροφής των λαϊκών στρωμάτων.
-Δραστική μείωση των έμμεσων
φόρων, μηδενισμός ΦΠΑ στα είδη
διατροφής και κάλυψης βασικών
λαϊκών αναγκών.
-Επιβολή ενοικιοστασίου, σταμάτημα κατασχέσεων, πλειστηριασμών, εξώσεων σε λαϊκές κατοικίες.
-Προώθηση δημόσιων πολιτικών
κάλυψης στεγαστικών αναγκών
χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων, ανέργων, και νέων ζευγαριών.
-Κατάργηση των χρηματιστηρίων
ενέργειας, της ρήτρας αναπροσαρμογής, του ΕΦΚ ηλεκτρικής
ενέργειας και άμεση μείωση του
ΦΠΑ στο 4%.
-Δωρεάν 1200KWH το τετράμηνο για όσους είναι κάτω από τo
όριο φτώχειας.
-Σταμάτημα αποκοπών συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος, νερού
και τηλεπικοινωνιών σε υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά.
-Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση ΦΠΑ στο
φυσικό αέριο, αγροτικό πετρέλαιο,
πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα.
-Ανατροπή της ιδιωτικοποίησης
της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ και επανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Μόνο ένας
ισχυρός δημόσιος τομέας ενέργειας μπορεί να παρέχει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και
καύσιμα.
Ο Λαός, η νεολαία και οι δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς
έχουν, πλέον, το λόγο καθώς τέτοια αποτελεσματικά μέτρα διεκδικούνται μόνο με μαζικούς και ενωτικούς λαϊκούς αγώνες.
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Ταυτόχρονα οι σχεδιαζόμενες
αλλαγές για νέες συγχωνεύσεις
και κλείσιμο μονάδων υγείας καθώς και για μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με στόχο την λειτουργία τους ως ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες, θα αλλάξουν
ριζικά τον τομέα της Δημόσιας
υγείας.

Η πανδημία καθώς και η διαχείρισή της από την πλευρά της
κυβέρνησης ανέδειξε με τον πιο
τραγικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το
Δημόσιο σύστημα υγείας εξαιτίας
της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τις κυβερνήσεις στον τομέα αυτό.
Οι τελευταίες αλλαγές που
προωθεί η κυβέρνηση στο χώρο
της υγείας κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, διευρύνουν την επίθεση στο
δημόσιο σύστημα υγείας και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην
πορεία που για χρόνια έχει δρομολογηθεί με στόχο στην πλήρη
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
και την μεταφορά του «κόστους»

Χιλιάδες φοιτητές βρέθηκαν από
τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή 10/6/22 μπροστά στις πύλες των Πανεπιστημίων για να
περιφρουρήσουν τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα από την αστυνομική
βία και αποτρέψουν την είσοδο
της Πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Οι φοιτητές όλης της χώρας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η

στις τσέπες των πολιτών.
Ο αποκλεισμός ουσιαστικά
των ανασφάλιστων από την συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς με αποτέλεσμα να πληρώνουν φάρμακα και εξετάσεις από
την τσέπη τους, οι περιορισμοί
των ασφαλισμένων στην πρόσβαση στην δευτεροβάθμια περίθαλψη μέσω του λεγόμενου οικογενειακού γιατρού, τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία που έρχονται
σαν συνέχεια των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων και η σχεδόν
πλήρης ανάθεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιώτες
είναι μόνο ένα μέρος των τελευταίων ρυθμίσεων.

ελπίδα είναι στους νέους, αντιστέκονται στην αστυνομοκρατία στα
Πανεπιστήμια, αντιστέκονται στην
κατάργηση του Πανεπιστημιακού
ασύλου, αντιστέκονται στην αποπολιτικοποίηση των φοιτητικών
συλλόγων και στο νέο νόμο πλαίσιο της κυβέρνησης.
Εμείς για άλλη μια φορά είμαστε
μαζί με το φοιτητικό κίνημα και

Αν όλα αυτά συνδυαστούν με
τις ανατροπές που συντελέστηκαν
όλη την μνημονιακή περίοδο (οι
περικοπές στην χρηματοδότηση,
η απουσία μόνιμων προσλήψεων,
η διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και η ανάθεση
υπηρεσιών σε ιδιώτες) οξύνουν τα
προβλήματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγεία, διευρύνουν το ρόλο του
ιδιωτικού τομέα μέσα στο σύστημα υγείας και οδηγούν τους πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην
τσέπη.
Το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα και η Αριστερά είναι ανάγκη αυτή την ώρα να στρέψουν
την προσοχή τους προκειμένου
να συγκροτηθεί ένα μεγάλο λαϊκό
κίνημα σε κάθε περιοχή για την
προάσπιση του δικαιώματος των
πολιτών για δωρεάν υπηρεσίες
υγείας, την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και την ουσιαστική
στήριξη του ΕΣΥ με προσωπικό
και χρηματοδότηση καθώς και την
προάσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα του.

θεωρούμε ότι μπροστά σ’ αυτή
την κατάσταση τώρα περισσότερο
από ποτέ η Αριστερά στο σύνολό
της, τα εργατικά συνδικάτα, όλοι οι
κοινωνικοί φορείς οφείλουν να
κινητοποιηθούν, να σταθούν δίπλα στους αγωνιζόμενους φοιτητές που δίνουν τη μάχη των Λαϊκών ελευθεριών και του Δημοκρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου,
που δίνουν τη μάχη στη λυσσαλέα
κυβερνητική επίθεση, που δίνουν
τη μάχη για να μπει φραγμός στα
σχέδια του κυβερνητικού επιτελείου για πάταξη κάθε οργανωμένης
αντίστασης και για Πανεπιστήμια
στην υπηρεσία της αγοράς.
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στα δεκάδες παρατεταμένα χειροκροτήματα της ομιλίας Μητσοτάκη
στο Αμερικανικό Κογκρέσο
Η συμμετοχή των ΗΠΑ και
άλλων δεκάδων χωρών μελών
του ΝΑΤΟ , στην άσκηση του
Τουρκικού στρατού ΕΦΕΣ 2022
με αποβατικές προσομοιώσεις σε
νησί, είχε την πλήρη απόκρυψη
των συστημικών ελληνικών ΜΜΕ.
Η Ελλάδα ακόμα αναγνωρίζει
τον απερίγραπτο Γκουαιντό ως
προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, την ίδια στιγμή που Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον τον έχουν
εξαφανίσει από το πολιτικό προσκήνιο.

Τα συστημικά πολιτικά κόμματα
στην Ελλάδα ανταγωνίζονται στα
πλαίσια του δόγματος «ανήκουμε
στην Δύση».
Όσο πιο υπάκουα και πειθαρχημένα εμφανίζονται έναντι της Ουάσιγκτον, τόσο θεωρούν ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει την εδαφική της
κυριαρχία από την αναθεωρητική
επεκτατική πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν της Τουρκίας. Αντίθετα, εκχωρούν στο μέγιστο την
οικονομική, ενεργειακή και πολιτική κυριαρχία της χώρας στην Δύση. Η κοινωνία φτωχαίνει από τον
διακηρυγμένο ταξικό πόλεμο που
δεχόμαστε. Η Δημοκρατία στην
μαζική πληροφόρηση έχει φτάσει
σε επίπεδα ιστορικού νέο- μακαρθισμού.
Δεν αμφισβητούν την ευρωατλαντική μέγγενη σε βάρος της χώρας.
Πολλαπλασιάζουν τη παρουσία
αμερικανικών, νατοϊκών βάσεων
στην Ελλάδα. Στην αεροπορική
βάση της Καλαμάτας η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ είναι επίσης δεδομένη.
Ελληνική εταιρία ενέργειας
(Energean) τώρα συνεργάζεται
στενά με το Ισραήλ, σε αμφισβητούμενη θαλάσσια περιοχή ΑΟΖ
μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και
ήδη έχει καταγγελθεί με σθεναρό
τρόπο από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Άλλο
μέτωπο!
Η Ελλάδα σιωπά και δεν καταγγέλλει στην διεθνή σκηνή την συ-

νεχιζόμενη επιθετικότητα από το
Ισραήλ σε βάρος της Συρίας. Η
κατοχή της λωρίδας της Βόρειας
Συρίας από την Τουρκία και η
προετοιμασία εισβολής του Τουρκικού στρατού περνά απαρατήρητη από την Ελληνική κυβέρνηση.
Οι κυρίαρχες δυνάμεις τόσο στο
Ισραήλ όσο και στην Τουρκία είναι
παραδείγματα ακραίου ιστορικού
ρεβιζιονισμού και εθνικιστικού
σοβινισμού και δεν έχουν υπογράψει την Διεθνή συνθήκη της Θάλασσας. Οι δυο χώρες αυτές ήδη
βρίσκονται σε μυστικές διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα εξαγωγής φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην
Ευρώπη με την ουσιαστική συμμετοχή της Τουρκίας .
Η Παλαιστίνη έχει εξαφανιστεί
από το Ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο των Ελληνικών κομμάτων
«εξουσίας».
Η Ελλάδα έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα με την πειρατεία που
έπραξε σε βάρος ρωσικού τάνκερ
με Ιρανικό πετρέλαιο, πράξη που
διατάχθηκε από την Ουάσιγκτον.
Η απόφαση του εφετείου Χαλκίδας που έκρινε την κατάσχεση
παράνομη ανοίγει ένα μικρό παράθυρο ελπίδας ως προς τις σχέσεις Ελλάδας – Ιράν.
Η συνεχιζόμενη στρατιωτική
αποστολή αναβαθμισμένου εξοπλισμού από την Ελλάδα προς
την Ουκρανία έχει επιφέρει ένα
επίπεδο μηδενικών διακρατικών
σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας , γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά

Η Ελλάδα ακόμα συμμετέχει και
δυναμώνει το παράνομο καθεστώς κυρώσεων σε βάρος της
Κούβας.
Η διπλωματία των Λαών από
την Ελλάδα δεν εφαρμόζεται, αφού δεν την πιστεύουν τα κόμματα του «κυβερνητικού νατοϊκού
τόξου». Κουβέντα για τους εκατοντάδες Αριστερούς Δημοκρατικούς πολίτες της Τουρκίας σε φυλακές .
Η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών δεν μπορεί να τίθεται. Είναι θέμα υπεράσπισης της
εθνικής κυριαρχίας και διαφύλαξης κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας μας. Γεγονός είναι, ότι η
ανυπαρξία πολυδιάστατης, αντιιμπεριαλιστικής και φιλειρηνικής
Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
είναι μια επικίνδυνη γκρίζα πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα μπορέσει να υπερασπίσει αποτελεσματικότερα την εθνική κυριαρχία και
ανεξαρτησία της έναντι και των
νέων προκλήσεων, με βάση τις
αρχές της ειρηνικής επίλυσης των
διαφορών, της καλής γειτονίας,
του διεθνούς δικαίου και, ιδιαίτερα, του δικαίου της θάλασσας. Η
σημερινή πολιτική «νατοϊκή συνταγή», μαθηματικά οδηγεί τη χώρα και το Λαό μας σε μικρές και
μεγάλες ήττες. Η Αριστερά, πρέπει και τώρα, όπως έκανε πάντα,
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή
υπεράσπισης μιας χώρας και ενός
Λαού που δεν πρέπει να σκύψουν
το κεφάλι. Η ιστορική μνήμη δεν
πρέπει να μας εγκαταλείψει στα
σημερινά δύσκολα χρόνια.
Μας διδάσκει.
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Με αφορμή την καταδίκη
αγωνιστών κατά των
πλειστηριασμών

Οι νόμοι 4425/2016
και
4643/19 που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ αντίστοιχα διαμόρφωσαν
ένα πλαίσιο για την εξυπηρέτηση των
4 βασικών ομίλων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των ιδιωτικών
συμφερόντων.
Η βίαιη απολιγνιτοποίηση και εισαγωγή του φυσικού αερίου σαν μέσο
μετάβασης, η άκριτη αποδοχή της
πράσινης μετάβασης, το χρηματιστήριο ενέργειας & ρύπων ο συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογή του έχουν οδηγήσει στον
ενεργειακό αφοπλισμό της χώρας. Ο
πόλεμος οξύνει αυτή την κατάσταση.
Όταν η χοντρική τιμή του Ηλεκτρικού Ρεύματος ξεπερνά τα 55 η 60 €/
Mwh ανάλογα με τον παραγωγό και
τον πάροχο τότε το επιπλέον κόστος
διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο
Ενέργειας και μεταφέρεται από τους
παραγωγούς του Ηλεκτρικού Ρεύματος στους καταναλωτές. Η προσαρμογή αυτή των τιμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και η μεταφορά
του στους λογαριασμούς του καταναλωτή είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μέτρο βαθύτατα αντιλαϊκό και
πηγή υπερκερδών.
Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ψεύδονται όταν διακηρύσσουν πως θα καταργήσουν στην
πράξη τη ρήτρα αναπροσαρμογής
στην τιμή του Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Ο υπουργός δηλώνει πως η χοντρική τιμή του Ηλεκτρικού Ρεύματος θα
πέσει από τα 260 €/Mwh στα 160€/
Mwh. Ακόμη και τότε η διαφορά 60€/
Mwh με 160€/Mwh είναι τεράστια.
Το πρόβλημα της ρήτρας αναπροσαρμογής και του χρηματιστηρίου
είναι τεράστιο καθώς εκπορεύεται

από την Ε.Ε. και χρειάζονται μαζικοί
και συντονισμένοι αγώνες για την
κατάργησή του.
Με βάση το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (4ο τρίμηνο
2021 – 1ο τρίμηνο2022) :
Το 70%-80% των λογαριασμών Ηλεκτρικού Ρεύματος είναι η ρήτρα
αναπροσαρμογής .
Η ΔΕΗ έχει το 64 % της λιανικής
αγοράς και έχει κάνει το 80% των
κερδών.
Οι παραγωγοί των ΑΠΕ πληρώθηκαν με 130€/Mwh. O ΔΑΠΕΕΠ το
ταμείο που διαχειρίζεται το λογαριασμό των ΑΠΕ πληρώθηκε με 270 €/
Mwh της χοντρικής τιμής. H διαφορά
με τα 130€/Mwh δημιούργησε πλεονάσματα και από αυτά η κυβέρνηση
επιδοτεί την ακρίβεια. Επιδοτεί την
ακρίβεια με χρήματα που έχουμε
πληρώσει.
Εμείς θεωρούμε ότι απαιτούνται
άμεσα μέτρα:
Απόσυρση από τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας.
Επαναλειτουργία των λιγνιτικών
μονάδων και λειτουργία μονάδων
φυσικού αερίου έως το 2030. Ορθολογικός ενεργειακός σχεδιασμός .
Αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Ρύπων για
ένα χρόνο και κατάργηση τους.
Διαμόρφωση των τιμών της χοντρικής από το κόστος των μονάδων με
ένα καθορισμένο ελάχιστο κέρδος 57%. Ουσιαστική και διαφανής λειτουργία της ΡΑΕ με έλεγχο των κερδών και αναδρομική του εφαρμογή
για όλο το 2021.
Εθνικοποίηση της ΔΕΗ με πραγματικό δημόσιο χαρακτήρα.

Το κίνημα κατά των πλειστηριασμών έχει δώσει πολλές
μάχες τα τελευταία χρόνια
στην προσπάθεια της ακύρωσης των πλειστηριασμών της
Λαϊκής κατοικίας και πολλές
από τις μάχες αυτές ήταν νικηφόρες και οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί ακυρώθηκαν.
Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
μέχρι το 2019 και της ΝΔ που
πήρε τη σκυτάλη το καλοκαίρι
του 2019 χρησιμοποίησαν
όλα τα μέσα για να προωθήσουν τους πλειστηριασμούς.
Στην ημερήσια διάταξη ήταν
οι επιθέσεις των ΜΑΤ ακόμη
και μέσα στις αίθουσες των
δικαστηρίων, θεσμοθετήθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και προχώρησαν σε
διώξεις σε βάρος αγωνιστών.
Η πρόσφατη δικαστική απόφαση με την οποία κρίθηκαν
ένοχοι και καταδικάστηκαν
έστω και με αναστολή δύο
αγωνιστές κατά των πλειστηριασμών είναι μια μαύρη μέρα
για την ελληνική δικαιοσύνη η
οποία εμπλέκεται ανοιχτά για
να στηρίξει της κυβέρνηση,
τις τράπεζες και τα κερδοσκοπικά funds. Η σκοπιμότητα
της απόφασης αποδεικνύεται
εκτός των άλλων και από το
γεγονός ότι ο πλειστηριασμός
για τον οποίο καταδικάστηκαν
οι δύο αγωνιστές κρίθηκε
άγονος καθώς δεν παρουσιάστηκε κανένας αγοραστής.
Η απόφαση του δικαστηρίου
δεν πρόκειται να κάμψει το
φρόνημα του κινήματος κατά
των πλειστηριασμών.
Σε ότι μας αφορά δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους
καταδικασθέντες καθώς και
τη βούλησή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση της Λαϊκής κατοικίας.

