
Ηλεκτρονική έκδοση του Αριστερού Ρεύματος 

  Τις ευθύνες στην 
κυβέρνηση, ποιος και 
πότε θα τις αποδώσει; 

  Ελλάδα και Ε.Ε. 
ενδιαφέρονται για την 
τιμωρία της Ρωσίας και 
όχι για τις ενεργειακές 
ανάγκες των Λαών 

Νέες τιμές στο 
Ηλεκτρικό Ρεύμα. 
Αυξήσεις με νέο 
περιτύλιγμα  

web: www.aristerorevma.gr  email: ar.revma@gmail.com 

Το Αριστερό Ρεύμα και η Λαϊ-
κή Ενότητα θεωρούν ότι παρό-
λο που υπάρχει ανάγκη πολ-
λής προσπάθειας ακόμη, 
έπρεπε ουσιαστικά να προχω-
ρήσουμε στη δημιουργία πολι-
τικού υποκειμένου και  της 
προετοιμασίας για εκλογική 
συμπόρευση της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς. 

Σε κάθε περίπτωση για το 
Αριστερό Ρεύμα και την Λαϊκή 
Ενότητα  η μετωπική και προ-
γραμματική συμπόρευση της 
ριζοσπαστικής αριστεράς  α-
ποτελεί Στρατηγική Επιλογή 
και θα προσπαθήσουν με τις 
δυνάμεις τους να συμβάλλουν 
στην επιτάχυνση της κοινής 
προσπάθειας. 

Το Αριστερό Ρεύμα και η Λαϊ-
κή Ενότητα πρωτοστάτησε στη 
δημιουργία της  Αριστερής 
Πρωτοβουλίας Διαλόγου και 
Δράσης. 

Αποφασιστικά στήριξαν όλες 
τις αποφάσεις που πάρθηκαν 
από το Κεντρικό Συντονιστικό 
της για το συντονισμό και την 
κοινή δράση όλων των δυνά-
μεων που συμμετέχουν στην 
ΑΠΔΔ. Συνέβαλαν στην επιτυ-
χία της συνέλευσης  της ΑΠΔΔ 
που έγινε στις  27/11/2021 στο 
ΣΕΦ. 

Έθεσαν όλες τις δυνάμεις 
τους στην υλοποίηση των απο-
φάσεων της συνέλευσης , που 
μεταξύ άλλων προέβλεπε συ-
γκρότηση θεματικών ομάδων 
επεξεργασίας  πολιτικών θέσε-
ων, τοπικών συνελεύσεων, 
εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων 
και συγκρότηση τοπικών συ-
ντονιστικών. 

Αποφασιστικά προσπάθησαν 
να συμβάλλουν στην εμβάθυν-
ση του διαλόγου στην 
ΑΠΔΔ  με στόχο τη δημιουργία 
πολιτικού υποκειμένου της Ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς με με-
τωπικά χαρακτηριστικά όπως 
άλλωστε όριζε η απόφαση της 
συνέλευσης του Νοέμβρη. 

Η πρόσφατη συνέλευση της 
ΑΠΔΔ που έγινε στο Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο κατέληξε με 
ομόφωνη απόφαση τη συνέχι-
ση της ΑΠΔΔ  ως πρωτοβουλί-
ας  διαλόγου και δράσης της 
ριζοσπαστικής αριστεράς. 

Το Αριστερό Ρεύμα και η Λαϊ-
κή Ενότητα θεωρούν ότι  πιο 
αποφασιστικά έπρεπε όλες οι 
δυνάμεις που συγκροτούν την 
ΑΠΔΔ  να είχαν συμβάλει στην 
κατεύθυνση της εμβάθυνσης 
και δημιουργίας του πολιτικού 
υποκειμένου που έχει ανάγκη 
η Αριστερά και οι εργαζόμενοι 

www.facebook.com/aristerorevma 

https://www.facebook.com/aristerorevma


ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Η συντριβή του πυροσβε-
στικού ελικοπτέρου στη Σάμο, 
που συμμετείχε στην κατάσβε-
ση της πυρκαγιάς και ο τραγι-
κός απολογισμός με τους δύο 
νεκρούς, μέλη του πληρώμα-
τος, αναδεικνύει τις επικίνδυνες 
συνθήκες μέσα στις οποίες ε-
πιχειρούν οι επίγειες και εναέ-
ριες πυροσβεστικές δυνάμεις 
στην κατάσβεση των πυρκα-
γιών. 

Δεν είναι τυχαίος ο μα-
κρύς κατάλογος των πυροσβε-
στών που έχασαν τη ζωή τους 
ή τραυματίστηκαν σοβαρά κα-
τά τη διάρκεια των επιχειρήσε-
ων. Για άλλη μια φορά θα μιλά-
με για ήρωες που θυσιάστη-
καν, για έρευνα που θα φτάσει 
μέχρι το κόκκαλο και θα ρίξει 
φως στα αίτια της τραγωδίας. 
Για την επικινδυνότητα όμως 
του επαγγέλματος του πυρο-
σβέστη ούτε κουβέντα. 

Έρευνα όμως και απόδο-
ση ευθυνών για τις παραλεί-
ψεις στο μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας που βάζουν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κα-
ταστρέφουν περιβάλλον και 
περιουσίες, δεν πρόκειται να 

υπάρξει ποτέ. Γιατί οι ευθύνες 
αυτές είναι διαχρονικές και 
έχουν συμβάλει όλες οι κυβερ-
νήσεις μέχρι σήμερα. 

Έτσι και φέτος, εν μέσω 
της αντιπυρικής περιόδου, το 
πυροσβεστικό σώμα μετράει 
4.000 κενές θέσεις και οι 1700 
από το υπάρχον προσωπικό 
είναι εκτός σχεδιασμού, αφού 
έχουν παραχωρηθεί στα ιδιωτι-
κά αεροδρόμια και ιδιωτικούς 
οδικούς άξονες.  

Το προσωπικό είναι 
τριών ταχυτήτων, με διαφορετι-
κές σχέσεις εργασίας, που δεν 
μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως 
επιχειρησιακά, με ανορθόδοξη 
κατανομή που το καταπονεί με 
διαρκείς μετακινήσεις και υπε-
ρεργασία.  

Ο μέσος όρος ηλικίας εί-
ναι τα 48 έτη, δεν έχουν γίνει οι 
προσλήψεις που απαιτούνται, 
με προοπτική μαζικής εξόδου 
λόγω συνταξιοδότησης την ε-
πόμενη τριετία.  

Τα επίγεια μέσα δεν είναι 
κατάλληλα και επαρκή, αφού 
μόλις το 10% του στόλου είναι 
τελευταίας δεκαετίας και τα υ-

πόλοιπα πεπαλαιωμένα. 

Η δασική υπηρεσία που 
θα έπρεπε να έχει ουσιαστικό 
ρόλο στην πρόληψη και στο 
σχεδιασμό αντιμετώπισης των 
δασικών πυρκαγιών είναι υπο-
βαθμισμένη από προσωπικό, 
χρήματα, μέσα και δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στην αποστο-
λή της. 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση 
δίνονται ψίχουλα για την πυρο-
προστασία, με τα οποία δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν 
στις προληπτικές δράσεις και 
προσλήψεις εποχικού προσω-
πικού. 

Τα έργα και οι εργασίες 
αντιπυρικής προστασίας των 
δημόσιων δασών και δασικών 
εκτάσεων που θα έπρεπε να 
έχουν ολοκληρωθεί την 1 η 
Μάη με την έναρξη της αντιπυ-
ρικής περιόδου, γίνονται τώρα 
και θα καλύψουν ένα μικρό μέ-
ρος των αναγκών, αφού τα 
χρήματα που δόθηκαν καθυ-
στερημένα είναι πολύ λίγα. 

Η κατάσταση αυτή δημι-
ουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα, 
που αυξάνει τον κίνδυνο για 
πυροσβέστες, πολίτες και πε-
ριβάλλον. Κύρια η ευθύνη της 
σημερινής κυβέρνησης, όπως 
όμως και των προηγούμενων 
που κινήθηκαν σε αυτή τη λογι-
κή.  

Αυτές τις ευθύνες ποιος 
και πότε θα τις αποδώσει;  

«Έτσι και φέτος, εν μέ-
σω της αντιπυρικής πε-
ριόδου, το πυροσβεστικό 
σώμα μετράει 4.000 κενές 
θέσεις και οι 1700 από το 
υπάρχον προσωπικό εί-
ναι εκτός σχεδιασμού, 
αφού έχουν παραχωρη-
θεί στα ιδιωτικά αεροδρό-
μια και ιδιωτικούς οδικούς 
άξονες» 



Η χώρα μας όπως και οι πε-
ρισσότερες χώρες της Ε.Ε. πιε-
ζόμενες από τις ΗΠΑ υιοθέτη-
σαν την απόφαση για πλήρη 
απεξάρτηση από το φυσικό αέ-
ριο της Ρωσίας θεωρώντας ότι 
με αυτό τον τρόπο θα την πλή-
ξουν οικονομικά. 

Αντίθετα υπήρξαν χώρες 
που αντέδρασαν ευέλικτα όπως 
η Γερμανία αναζητώντας εναλ-
λακτικούς προμηθευτές στο ΚΑ-
ΤΑΡ ή η Ιταλία από Αλγερία. 
Κάποιες άλλες πάλι πίεσαν και 
εξαιρέθηκαν από τις αποφάσεις 
της ΕΕ όπως η Ισπανία και η 
Πορτογαλία σε αντίθεση με την 
χώρα μας που δεν το απαίτησε. 

Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν σερβίρει ως εναλλακτική 
λύση το νότιο διάδρομο φυσι-
κού αερίου με προέλευση το 
Αζερμπαϊτζάν. Η πρόταση γίνε-
ται από σκοπιμότητα και όχι α-
πό άγνοια με σκοπό τον κατευ-
νασμό, και ον αποπροσανατολι-

σμό των Λαών αντί της λήψης 
αποτελεσματικών μέτρων. Η 
ίδια γνωρίζει πολύ καλά ότι οι 
ποσότητες φυσικού αερίου του 
Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ μικρές 
για να καλύψουν τις τεράστιες 
Ευρωπαϊκές ανάγκες. Οι εισα-
γωγές από τη Ρωσία αγγί-
ζουν  τα 155 δις  κυβικά μέτρα 
το 2020, ενώ οι ποσότητες προ-
μήθειας από το Αζερμπαϊτζάν 
δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 
δάκτυλα ενός χεριού (σε δις κυ-
βικά μέτρα). 

Η Ε.Ε. δεν μπορεί να αντικα-
ταστήσει τις εισαγωγές από Ρω-
σία τουλάχιστον για τα επόμενα 
5 χρόνια και το όποιο ποσοστό 
αντικαταστήσει  πχ με υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο ΗΠΑ, θα 
είναι  πολύ ακριβότερο. 

Τόσο η ηγεσία της ΕΕ όσο 
και οι χώρες μέλη θα πρέπει να 
αναθεωρήσουν τη στάση τους 
απέναντι στο Ρωσικό φυσικό 
αέριο ή να στραφούν και προς 
το Ιράν καθώς δεν υπάρχουν 
σήμερα άλλες εναλλακτικές λύ-

σεις που να καλύψουν τις Ευ-
ρωπαϊκές ενεργειακές ανάγκες. 

Η ΕΕ αναφέρθηκε πρόσφατα 
σε σχέδια έκτακτης ανάγκης με 
οριζόντια μείωση της κατανάλω-
σης κατά 15%. Η Γερμανία που 
φοβάται διακοπή λειτουργίας 
των μεγάλων βιομηχανιών της 
το επιδιώκει, όμως αυτό δεν 
είναι προς το συμφέρον άλλων 
χωρών και έτσι η μία μετά την 
άλλη οι χώρες της ΕΕ μαζί και η 
Ελλάδα το απορρίπτουν. 

Η ηγεσία της ΕΕ δεν φαίνεται 
να ασχολείται με τις επιπτώσεις 
που θα έχει αυτή η επιλογή στις 
ενεργειακές ανάγκες των πολι-
τών ιδιαίτερα τον επόμενο χει-
μώνα. 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες, μαζί 
και η Ελλάδα, οφείλουν σήμερα 
να κινηθούν σε λογικές και ρεα-
λιστικές λύσεις: 

- Αλλαγή στάσης και αποκα-
τάσταση σχέσεων με Ρωσία, 
άρση των κυρώσεων χωρίς να 
καταργούνται οι όποιες εισαγω-
γές από Αζερμπαϊτζάν και Αλγε-
ρία 

- Αποφυγή του υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου των ΗΠΑ 
που είναι πανάκριβο. 

- Μεσοπρόθεσμα και με σε-
βασμό στο περιβάλλον, την αξι-
οποίηση εγχώριων ενεργειακών 
πόρων. 

Μπορεί αυτή τη στιγμή η Ρω-
σία, να μην έχει προβεί σε καμί-
α διακοπή παροχής αερίου ως 
σήμερα στη χώρα μας αλλά δεν 
είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα 
συμβεί όσο συνεχίζουμε και ε-
πεκτείνουμε τις κυρώσεις και να 
λειτουργούμε ως εχθρική χώρα. 
Η επωφελής για το λαό και τη 
χώρα αντιμετώπιση, είναι η 
άρνηση υπακοής στα επιθετικά 
σχέδια ΝΑΤΟ- ΗΠΑ, η άρση 
των κυρώσεων και η προώθη-
ση  ενεργειακών σχέσεων με 
Ρωσία. Η Ελλάδα οφείλει να 
εφαρμόσει μια πραγματικά ανε-
ξάρτητη πολυδιάστατη και ενερ-
γειακή πολιτική. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 



Η ανακοίνωση των νέων 
τιμών για το ηλεκτρικό ρεύμα 
σε συνδυασμό με τις ανακοι-
νώσεις της κυβέρνησης για το 
ύψος των επιδοτήσεων τον 
Αύγουστο οδηγούν με μαθημα-
τική ακρίβεια στον διπλασια-
σμό σχεδόν των ποσών που 
καλούνται να πληρώσουν οι 
καταναλωτές σε σχέση με αυ-
τές που πλήρωναν πριν την 
ουκρανική κρίση. Η εξέλιξη αυ-
τή ουσιαστικά επαναφέρει με 
άλλον τρόπο την ρήτρα ανα-
προσαρμογής απλώς με άλλο 
όνομα. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι εται-
ρείες ενέργειας ανακοινώνουν 
αυξήσεις ανά κιλοβατώρα που 
φτάνουν το 500% ενώ σύμφω-
να με τις κυβερνητικές ανακοι-
νώσεις αυτές μπορεί να περιο-
ριστούν περίπου στο 200%. 
Υπενθυμίζουμε ότι τον προη-
γούμενο χρόνο οι τιμές ανά 
κιλοβατώρα κινούντο ανάμεσα 
στα 9 έως 10 λεπτά ενώ ακόμα 
και αν επιβεβαιωθούν οι δημο-
σιογραφικές εκτιμήσεις που 
διοχετεύονται προφανώς από 

Είναι προφανές ότι η κυ-
βέρνηση από την μια πλευρά 
επιδοτεί τις εταιρίες προκειμέ-
νου να διασφαλίσουν την κερ-
δοφορία τους όπως έκανε  και 
το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα με την ρήτρα αναπρο-
σαρμογής και καλεί το λαό να 
πληρώσει το κόστος της κρί-
σης. 

Αυτή την ώρα το αίτημα για 
θέσπιση ανώτατου πλαφόν και 
πάγωμα της τιμής του ρεύμα-
τος για τα λαϊκά νοικοκυριά η 
εγκατάλειψη της αμερικανοκί-
νητης πολιτικής των κυρώσεων 
και της σύγκρουσης με την 
Ρωσία και ο απόλυτος έλεγχος 
της παραγωγής και διανομής 
του ρεύματος από το δημόσιο 
με την εθνικοποίηση – κοινωνι-
κοποίηση της ΔΕΗ και των ε-
ταιριών παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι τα ελάχιστα μέ-
τρα που μπορούν να οδηγή-
σουν στον περιορισμό των συ-
νεπειών της κρίσης. 

Η υγειονομική οικονομική 
και ενεργειακή κρίση   απέδει-
ξαν περίτρανα πως τα βασικά 
αγαθά πρέπει να παραμένουν 
υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο. 

Η Αριστερά και το εργατικό 
κίνημα πρέπει να κινηθούν α-
ποφασιστικά σε αυτή την κα-
τεύθυνση και να διεκδική-
σουν να μην πληρώσει ο 
λαός την καπιταλιστική κρίση 
και τις τυχωδιοκτικές ενέργειες 
των αμερικανονατοϊκού μπλοκ 
που τροφοδοτεί τον πόλεμο 
στην Ουκρανία.  

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

κυβερνητικά χείλη η τιμή της 
κιλοβατώρας μετά τις επιδοτή-
σεις θα εκτιναχθεί στα 15- 17 
λεπτά τουλάχιστον. 

Από τις ανακοινώσεις των 
εταιριών διαφαίνεται μάλιστα 
ότι αυτές ακολουθούν εναρμο-
νισμένες τακτικές αφού ανε-
ξάρτητα από τον διαφορετικό 
τρόπο παραγωγής της ενέργει-
ας από την κάθε εταιρία 
(καύσιμο, φωτοβολταϊκά κλπ) 
οι τιμές δεν διαφοροποιούνται 
πάνω από 1 λεπτό ανά κιλοβα-
τώρα. Γι αυτό και οι τυμπανο-
κρουσίες της κυβέρνησης ότι ο 
κάθε καταναλωτής θα μπορεί 
κάθε μήνα να αλλάζει πάροχο 
είναι απλώς ένα ακόμα επικοι-
νωνιακό πυροτέχνημα. 

Η κυβέρνηση προτίμησε να 
ξοδέψει 9 μήνες τώρα πάνω 
από πέντε (5) δις ευρώ δημο-
σίου χρήματος για τη δήθεν 
ελάφρυνση των καταναλω-
τών  ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ζεστό χρήμα που 
απλόχερα μοιράζει  για την 
προστασία των παρόχων! 

Η κυβέρνηση προτίμησε 
να ξοδέψει 9 μήνες τώρα 
πάνω από πέντε (5) δις 
ευρώ δημοσίου χρήματος 
για τη δήθεν ελάφρυνση 
των καταναλωτών  ενώ 
στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ζεστό χρή-
μα που απλόχερα μοιρά-
ζει  για την προστασία 
των παρόχων! 


