
Ηλεκτρονική έκδοση του Αριστερού Ρεύματος 

  Οι αντιδράσεις των ΗΠΑ 
στην παρακμή της 
παγκόσμιας ηγεμονίας 
τους 

 Ασύμβατες οι λαϊκές 
ανάγκες με την 
κυβερνητική πολιτική 

  Επιζήμιες και 
ανορθολογικές οι 
αποφάσεις της συνόδου 
της ΕΕ για την  ενέργεια 
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νεργίας 

-Για την μείωση και τον έλεγχο 
των τιμών σε βασικά είδη και 
υπηρεσίες και την πάταξη της 
αισχροκέρδειας 

-Για τη δραστική μείωση της 
έμμεσης φορολογίας 

-Για το πάγωμα των ενοικίων, 
των εξώσεων, των πλειστηρια-
σμών και την κάλυψη των στε-
γαστικών αναγκών 

-Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιούργησε 
η ανεξέλεγκτη αύξηση των καυ-
σίμων και της ενέργειας και για 
τη δραστική μείωση των τιμών 
τους 

Τέλος απαιτείται η απεμπλοκή 
από το άρμα του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ και το σταμάτημα της σύ-
γκρουσης με την Ρωσία η οποία 
εκτός των άλλων επηρεάζει το 
σύνολο της ελληνικής οικονομί-
ας και δημιουργεί στο Λαό τερά-
στια οικονομικά αδιέξοδα. 

Τέτοια αποτελεσματικά μέτρα 
διεκδικούνται μόνο με μαζικούς 
και ενωτικούς λαϊκούς κοινωνι-
κούς αγώνες και αυτό είναι το 
στοίχημα της Αριστεράς της ε-
ποχής μας. 

Η στατιστική υπηρεσία 
έρχεται να γκρεμίσει το κυβερ-
νητικό αφήγημα και τα πανηγύ-
ρια για έξοδο από την ενισχυ-
μένη εποπτεία και την επιστρο-
φή σε μια κανονικότητα και τα 
οικονομικά προβλήματα της 
κοινωνίας αντιμετωπίζονται. 

Σύμφωνα με το δελτίο που 
εξέδωσε χθες 27/7/2022 η στα-
τιστική υπηρεσία το ποσοστό 
φτώχειας το 2021 σε σχέση με 
το 2020 αυξήθηκε. Πιο συγκε-
κριμένα το 2020 το ποσοστό 
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισμού  ήταν 28,9% 
και το 2021 αυξήθηκε κατά 
0,6% δηλαδή πήγε στο 29,5 
περίπου 3.000.000 άτομα. Πιο 
ανησυχητικό είναι το στοιχείο 
που λέει ότι στα παιδιά κάτω 
των 17 ετών το ποσοστό είναι 
32% δηλαδή ακόμη μεγαλύτε-
ρο. Θα πρέπει να σημειώσου-
με ότι σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού  για 
τη στατιστική υπηρεσία βρί-
σκονται όσοι έχουν εισόδημα 
5.251 ευρώ ετησίως αν ζουν 
μόνοι τους και σε 11.028 ευρώ 

για νοικοκυριά με δύο ενήλικες 
και δύο παιδιά κάτω των 14 ε-
τών. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 
είναι ότι η ανισότητα μεταξύ 
πλούσιων και φτωχών μεγαλώ-
νει. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 
20% του πιο πλούσιου μέρους 
του πληθυσμού συγκρινόμενο με 
το 20% του πιο φτωχού αυξήθη-
κε σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος κατά 0,6% και είναι κατά 5,8 
φορές μεγαλύτερο. Συνεχίζεται 
δηλαδή το οι πλούσιοι πλουσιό-
τεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. 

Η κατάσταση αυτή θα χειροτε-
ρέψει κατά πολύ αν λάβουμε υπ’ 
όψη μας το κύμα ακρίβειας – που 
έχει ξεσπάσει μετά την καταγρα-
φή των στοιχείων – στα καύσιμα, 
στην ενέργεια και σε όλα τα είδη 
πρώτης ανάγκης. 

 Η κατάσταση αυτή προκειμέ-
νου να αναστραφεί χρειάζεται 
μέτρα 

-Στήριξης των λαϊκών εισοδη-
μάτων, των μισθών και των συ-
ντάξεων 

-Για την αντιμετώπιση της α-



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Η πρόεδρος της αμερικανι-
κής βουλής, Νάνσυ Πελόζι, 
εξέδωσε μια άκρως σκληρή 
ανακοίνωση όπου σημείωνε 
μεταξύ άλλων την απόλυτη 
δέσμευση της χώρας της, για 
την υπεράσπιση της Ταϊβάν 
ώστε να «διαφυλαχτεί ένας ε-
λεύθερος Ινδό – ειρηνικός ωκε-
ανός……». 

Στην ανακοίνωση δεν 
έκρυψε καθόλου τις γεωγραφι-
κές και γεωπολιτικές επιδιώξεις 
Η ανακοίνωση προανήγγειλε 
το ταξίδι που πραγματοποιεί 
στην Ταϊβάν ως επικεφαλής 
μιας πολυμελούς αντιπροσω-
πείας, στρατιωτικών και οικο-
νομικών παραγόντων των Η-
ΠΑ αδιαφορώντας για τις πιθα-
νές επιπτώσεις και αντιδράσεις 
της Κίνας. 

Αφού η χειραφέτηση λαών 
και χωρών στην Αφρική, Λατ. 
Αμερική, Ασία παίρνει όλο και 
μεγαλύτερες πολύπτυχες και 

πολύπλευρες διαστάσεις, δια-
φαίνεται η ηγεσία των ΗΠΑ να 
προχωρά σε εξαιρετικά επικίν-
δυνους σχεδιασμούς που βά-
ζουν ξανά την παγκόσμια Ει-
ρήνη να ακροβατεί σε ένα ήδη 
«υπερτεντωμένο σκοινί». 

Η απόφαση των ΗΠΑ να 
καθυποτάξουν (ενεργειακά, 
στρατιωτικά, οικονομικά) την 
ΕΕ μέσω του πολέμου στην 
Ουκρανία είναι γεγονός. Η σχε-
διαζόμενη ιμπεριαλιστική στρα-
τιωτική παρουσία τους στα 
Βαλκάνια με την δημιουργία 
της «μεγάλης Αλβανίας», όπου 
το σημερινό Κόσοβο ήδη επι-
διώκει την απόλυτη περιθωριο-
ποίηση της υπάρχουσας σερ-
βικής μειονότητας, ξεκλειδώνει 
το «κουτί της Πανδώρας». Α-
ναγκαίο «κλειδί» η ανερχόμενη 
ακροδεξιά, ο εθνικισμός σε κά-
θε Βαλκανική χώρα. 

Σερβία, Β. Μακεδονία, Βοσ-
νία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, 

Βουλγαρία και Ελλάδα δεν 
μπορούν να μείνουν ανεπηρέ-
αστες σε μια ολική αναδιάταξη 
και επαναχάραξη των συνό-
ρων στα Βαλκάνια. Η λεγόμενη 
ελεγχόμενη κρίση γεωπολιτι-
κού χάους που σχεδιάζει το 
πεντάγωνο στην γειτονιά μας, 
ώστε να εδραιωθεί η νατοϊκή 
κατοχή και το ευρωατλαντικό 
δόγμα, ήδη έδειξε τα απόλυτα 
ταπεινωτικά αποτελέσματά της 
στον πρόσφατο 20ετη πόλεμο 
στο Αφγανιστάν, αφήνοντας 
πίσω ακραία φτώχεια, μαζικό 
λοιμό και γεωπολιτικά «κενά». 

Οι Ταλιμπάν όπως και το 
ISIS, αξιοποιήθηκαν και αξιο-
ποιούνται πλήρως ώστε να 
αποτελούν τον αναγκαίο εχθρό 
που οι ίδιες οι ΗΠΑ δημιούργη-
σαν, εκπαίδευσαν και στήριξαν 
όπου και όταν χρειάστηκαν 
(Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Δυτική, 
Ανατολική και κεντρική Αφρική, 
Αφγανιστάν) με στόχο τις πρώ-
ην σοβιετικές δημοκρατίες της 
Ασίας αλλά και τους μουσουλ-
μάνους Ουιγούρους της Δυτι-
κής Κίνας (που η Νάνσυ Πελό-
ζι δεν ξεχνά ποτέ να αναφέρε-
ται …). Εδώ η νατοϊκή Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό άσο στην 
ευρύτερη περιοχή. 

Η αριστερά της εποχής μας 
τόσο στη χώρα μας όσο και 
παγκόσμια θα πρέπει να κινη-
θεί αποφασιστικά προκειμένου 
να αποτρέψει τα σχέδια των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι δυνά-
μεις της Αριστεράς οφείλουν 
να επαναφέρουν τον σοσιαλι-
σμό του 21ου αιώνα, ως πρό-
ταγμα, ως όραμα και έμπνευση 
σε αυτούς που συναποτελούν 
το πιο εκρηκτικό, ενωτικό, ειρη-
νικό μίγμα που ο καπιταλισμός 
σε βαθύτατη κρίση σήμερα, 
τρέμει τους λαούς που γνωρί-
ζουν και ξέρουν … 



Το πρώτιστο μέλημα της 
κυβέρνησης είναι η επικοινωνια-
κή διαχείριση της κατάστασης 
προκειμένου όχι μόνο να μην 
βγαίνουν στην επιφάνεια τα σο-
βαρά θέματα που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία αλλά να προβάλλε-
ται και μια ψευδής εικόνα. 

Με αυτό τον τρόπο διαχει-
ρίστηκε: 

- τα μνημόνια διαρκείας 
που αντικατέστησαν την ενισχυ-
μένη εποπτεία. 

- την αύξηση στις τιμές της 
ενέργειας και των καυσίμων και 
την θεοποίηση των μικροεπιδο-
μάτων. 

- την ακρίβεια σε όλα τα 
είδη πρώτης ανάγκης. 

- την αύξηση του κατώτα-
του μισθού που ήταν κατώτερος 
όχι μόνο από τις προσδοκίες 
αλλά και από τις ίδιες τις δικές 
της εξαγγελίες. 

- την συνεχιζόμενη επί δε-
καετία πάγωμα των συντάξεων 
που συνοδεύεται συχνά πυκνά 

από ειδήσεις στον τύπο για αυ-
ξήσεις και αναδρομικά στους 
συνταξιούχους. 

- την ανεργία την ώρα που 
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν 
ότι έχουμε περίπου 3.000.000 
ανέργους. 

Η κατάσταση αυτή πρέπει 
ν’ αλλάξει και απαιτούνται 
άμεσα: 

- Αυξήσεις στους μισθούς 
και στις συντάξεις και επαναφο-
ρά των δώρων Χριστουγέννων 
– Πάσχα και επιδόματος άδειας. 

- Επαναφορά στο προ μνη-
μονίων πλαίσιο των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας και καθο-
ρισμός – αφετηρία του κατώτε-
ρο μισθού όχι από τα 713 € ή τα 
751 € αλλά από ένα ύψος που 
θα παίρνει υπ’ όψη του τα 751 € 
του 2012, τον πληθωρισμό της 
δεκαετίας και την ακρίβεια της 
εποχής. 

- Μέτρα για την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας, αύξηση του 
επιδόματος ανεργίας και επιμή-

κυνση του χρόνου χορήγησής 
του. 

- Θέσπιση της Αυτόματης 
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. 
δραστική μείωση των έμμεσων 
φόρων, μηδενισμός ΦΠΑ στα 
είδη διατροφής και κάλυψης 
βασικών λαϊκών αναγκών. 

- Μέτρα ελέγχου των τιμών 
και πάταξης της αισχροκέρδει-
ας. 

- Θέσπιση ανώτατου πλα-
φόν στα καύσιμα και στην ενέρ-
γεια, πάγωμα της τιμής του ρεύ-
ματος για τα λαϊκά νοικοκυριά 
και εγκατάλειψη της αμερικανο-
κίνητης πολιτικής των κυρώσε-
ων και της σύγκρουσης με την 
Ρωσία. 

- Εθνικοποίηση βασικών 
τομέων της οικονομίας όπως, 
ενέργεια, διυλιστήρια, σιδηρό-
δρομοι, νερό, τηλεπικοινωνίες, 
τραπεζικό σύστημα. 

Αυτά βέβαια απαιτούν 
άλλους συσχετισμούς δυνάμε-
ων απ’ αυτούς που υπάρχουν 
σήμερα, απαιτούν μια ενωμένη 
κινηματική και διεκδικητική Αρι-
στερά, απαιτούν ένα άλλο συν-
δικαλιστικό κίνημα που θα διορ-
γανώνει και θα πραγματοποιεί 
μεγάλους, διεκδικητικούς και 
νικηφόρους αγώνες. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

«Αυτά βέβαια απαιτούν 
άλλους συσχετισμούς 
δυνάμεων απ’ αυτούς 
που υπάρχουν σήμερα, 
απαιτούν μια ενωμένη 
κινηματική και διεκδικητι-
κή Αριστερά, απαιτούν 
ένα άλλο συνδικαλιστικό 
κίνημα που θα διοργα-
νώνει και θα πραγματο-
ποιεί μεγάλους, διεκδικη-
τικούς και νικηφόρους 
αγώνες.» 



Η πρόσφατη (26/7) σύνο-
δος της ΕΕ  για το ενεργειακό 
πρόβλημα είχε  τον ίδιο βασικό 
στόχο της τελευταίας περιό-
δου, δηλαδή την μείωση της 
Ενεργειακής εξάρτησης από 
Ρωσία. Η Ε.Ε. προτείνει για το 
στόχο αυτό την «εθελοντική» 
μείωση της κατανάλωσης φυ-
σικού αερίου (Φ.Α.) για τον ε-
πόμενο χειμώνα κατά 15%. 

Σύμφωνα με την απόφαση 
κάτω από ορισμένες προϋπο-
θέσεις ενεργοποιείται η υπο-
χρεωτική μείωση στην κατανά-
λωση φυσικού αερίου κατά 
8%. 

Στο τελικό κείμενο γίνεται 
αναφορά σε πλαφόν στις  τιμές 
του φυσικού αερίου, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί η κερδο-
σκοπία, αλλά μόνο ως δυνατό-
τητα και  μετά από αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Μετά από πολλές ενστά-
σεις υπήρξαν και εξαιρέσεις 
όπως π.χ. χώρες που έχουν 
υπερβεί τους στόχους για πλή-
ρωση των εγκαταστάσεων φυ-

την υποχρεωτική μείωση. 

Όλα τα παραπάνω δεί-
χνουν ότι πρόκειται για μια α-
κροβατική συμβιβαστική συμ-
φωνία και αυτό γιατί είναι τελεί-
ως διαφορετικά τα ενεργειακά 
δεδομένα των χωρών. Η από-
φαση όμως δεν δίνει  προοπτι-
κή λύσης στο ενεργειακό πρό-
βλημα.  

Είναι πολιτική που στο επί-
κεντρο έχει τον περιορισμό της 
ζήτησης, ακολουθεί την στρα-
τηγική των ΗΠΑ και το κυριότε-
ρο, ακόμα και ας μην καταγρά-
φεται, δεν μπορεί να κρύψει 
την αδυναμία απεξάρτησης της 
Ευρώπης από το Φ.Α. της Ρω-
σίας. 

Είναι πασίδηλο ότι η  ενερ-
γειακή φτώχεια που οξύνεται 
συνεχώς δεν αντιμετωπίζε-
ται και αφού δεν είναι μόνο ο 
φόβος της έλλειψης αλλά και η 
καθημερινή εκτίναξη των τι-
μών. Τη φτώχεια αυτή τη βιώ-
νουν τόσο τα πλατιά Λαϊκά 
στρώματα όσο και οι μικρομε-
σαίοι και οι αγρότες. 

Η μόνη λύση που δίνει 
προοπτική στο ενεργειακό 
πρόβλημα είναι η αλλαγή στά-
σης,  η άρση των κυρώσεων, η 
αποκατάσταση σχέσεων με τη 
Ρωσία και η αξιοποίηση των 
εγχώριων  ενεργειακών πόρων 
με σεβασμό στο περιβάλλον. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

σικού αερίου ή χώρες που ε-
ξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από το αέριο ως πρώτη ύλη 
για κρίσιμες βιομηχανίες (για 
το συγκεκριμένο παρενέβη και 
ο Μητσοτάκης). Ψηλά στις ε-
ξαιρέσεις βρίσκεται η υγειονο-
μική περίθαλψη. 

Σε ότι αφορά τη χώρα μας 
τα όποια “θετικά” περιορίζονται 
στο ότι το 15% υπολογίζεται με 
βάση το τελευταίο έτος και όχι 
την 5ετία που σημαίνει ότι πρέ-
πει να καλύψει μικρότερο 
έδαφος για να πετύχει το στό-
χο και το ότι για τους δεσμευτι-
κούς στόχους θα αποφασίζει 
το συμβούλιο των 27 και όχι η 
επιτροπή με αυξημένη πλειο-
ψηφία. 

Η περίπτωση του συναγερ-
μού και η κήρυξη έκτακτης α-
νάγκης που θα απαιτούσε υ-
ποχρεωτικά μέτρα είναι στην 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου 
και όχι της επιτροπής με αυξη-
μένη πλειοψηφία, αλλά και πά-
λι η όποια απόφαση επιδέχεται 
μια σειρά από εξαιρέσεις από 

«Είναι πασίδηλο ότι 
η  ενεργειακή φτώχεια 
που οξύνεται συνεχώς 
δ ε ν  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε -
ται και αφού δεν είναι μό-
νο ο φόβος της έλλειψης 
αλλά και η καθημερινή 
εκτίναξη των τιμών. Τη 
φτώχεια αυτή τη βιώνουν 
τόσο τα πλατιά Λαϊκά 
στρώματα όσο και οι μι-
κρομεσαίοι και οι αγρό-
τες.» 


