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Δ εν χρειάζεται να είναι κά-
ποιος οικονομολόγος για να 

καταλάβει ότι όταν οι μισθοί και οι 
συντάξεις παραμένουν καθηλωμέ-
νες και το κόστος στέγασης, ενέργει-
ας και ειδών πρώτης ανάγκης αυξά-
νεται τότε η αγοραστική δύναμη 
στην οποία αντιστοιχεί ο μισθός και 
η σύνταξη μειώνεται. 

Αυτή τη μείωση καταγράφει σε 
αριθμούς το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και τα στοι-
χεία είναι άκρως αποκαλυπτικά της 
ολοένα και μεγαλύτερης φτωχοποίη-
σης του ελληνικού Λαού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η 
μείωση της αγοραστικής δύναμης 
για τον κατώτατο μισθό το μήνα Σε-
πτέμβριο έφτασε στο 19% και για 
εισοδήματα άνω των 1.100 € η μεί-
ωση κυμάνθηκε από 9 – 14%. 

Είναι φανερό ότι η μείωση είναι 
μεγαλύτερη στα χαμηλότερα εισοδή-
ματα απ’ ότι στα υψηλότερα. 

Ο συνδυασμός αύξησης των τι-
μών κυρίως σε βασικά αγαθά, όπως 
είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα, και 
τα πολύ χαμηλά εισοδήματα εκτι-
νάσσουν την απώλεια αγοραστικής 
δύναμης των νοικοκυριών με μηνιαί-
ο εισόδημα χαμηλότερο των 750 

ευρώ έως και 40%. 
Ο μέσος μισθός μειώνεται τόσο 

σε ονομαστικούς όσο και σε πραγ-
ματικούς όρους λόγω των ολοένα 
και περισσότερων χαμηλά αμειβόμε-
νων. 

Ο πληθωρισμός το μήνα Σεπτέμ-
βριο ανήλθε στο 12,1 από 11,2 τον 
Αύγουστο. 

Η κλιμάκωση του πληθωρισμού 
προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από 
την ενεργειακή κρίση και τον πληθω-
ρισμό ενέργειας, καθώς επίσης και 
από την οριζόντια διάχυσή του στο 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας 

Η υψηλή τιμή της ενέργειας στην 
Ελλάδα οφείλεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στις αγοραίες ιδιαιτερότητες 
του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέρ-
γειας και στη βαρύτητα του φυσικού 
αερίου για την τελική διαμόρφωση 
της τιμής της ενέργειας και στα πολύ 
υψηλά ενδιάμεσα κόστη. 

Το κόστος του μηνιαίου λογαρια-
σμού ηλεκτρικού ρεύματος και φυσι-
κού αερίου σε σχέση με το διαθέσι-
μο εισόδημα είναι το δεύτερο υψηλό-
τερο σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ελλάδα το 2020 και το 2021 

είχε το μεγαλύτερο ποσοστό με ληξι-
πρόθεσμες οφειλές στους λογαρια-
σμούς ρεύματος καθώς και το μεγα-
λύτερο ποσοστό διακοπών. Με βάση 
την ακρίβεια που επικρατεί εκτιμάται 
ότι αυτά θα επιδεινωθούν ακόμη πε-
ρισσότερο. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το 
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αναδεικνύουν την ανάγκη 
άμεσης παρέμβασης τόσο στη συ-
γκράτηση των τιμών και της ακρίβειας 
όσο και στην προστασία και αύξηση 
των μισθών και των συντάξεων με 
μεγαλύτερη στήριξη των χαμηλότε-
ρων. 

Αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
δραστικής μείωσης των φόρων στα 
είδη διατροφής και πλατιάς Λαϊκής 
κατανάλωσης. 

Αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
παρέμβασης στις τιμές του ενεργεια-
κού κόστους και την κατάργηση του 
χρηματιστηρίου ενέργειας. 

Αναδεικνύουν τέλος την ανάγκη 
της αλλαγής στάσης της χώρας μας 
και της Ευρώπης συνολικά στο θέμα 
του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας η 
οποία εκτός των άλλων επιδεινώνει 
και οικονομικά κυρίως το κόστος ενέρ-
γειας αλλά και συνολικά την ελληνική 
οικονομία. 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Τ ην περασμένη Τετάρτη 
9/11 ημέρα της Πανελ-

λαδικής απεργίας η Κομισιόν 
παρουσίασε τις θέσεις, τις 
προτάσεις και τους νέους κα-
νόνες για το «ξεπάγωμα» του 
συμφώνου σταθερότητας το 
ο π ο ί ο  θ υ μ ί ζ ο υ μ ε  ε ί χ ε 
«παγώσει» λόγω της πανδημί-
ας από το 2020. 

Σε ότι αφορά το έλλειμμα 
επανέρχεται η υποχρέωση αυ-
τό να μην ξεπερνά το 3% του 
ΑΕΠ και σε ότι αφορά το χρέος 
οι χώρες στις οποίες ξεπερνά 
το 60% του ΑΕΠ (π.χ. Ελλάδα) 
θα πρέπει να καταθέσουν ένα 
τετραετές σχέδιο μεταρρυθμί-
σεων και επενδύσεων το οποίο 
θα τίθεται στην κρίση της επι-
τροπής σε ότι αφορά την απο-
τελεσματικότητά του. Δίνεται η 
δυνατότητα σε όποια χώρα το 
θελήσει να ζητήσει μέχρι και 3 
επιπλέον χρόνια προσαρμογής 

αυτό όμως θα συνοδεύεται με 
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις. 

Σε ότι αφορά το έλλειμμα οι 
χώρες θα υπόκεινται σε συνε-
χή έλεγχο της Κομισιόν για το 
αν τηρείται το όριο του 3%. 

Από τα παραπάνω γίνεται 
κάτι παραπάνω από σαφές ότι 
οι χώρες με υψηλό δημόσιο 
χρέος, όπως η Ελλάδα, θα 
πρέπει να δείξουν προσοχή 
στη λήψη στοχευμένων μέ-
τρων και επιστροφή σε εξο-
ντωτικά πρωτογενή πλεονά-
σματα και σε νέα διαρκή μνη-
μόνια λιτότητας με στόχο τη 
μείωση του χρέους. 

Τέλος υπάρχει πρόβλεψη 
για όποιο κράτος δεν συμμορ-
φωθεί σε όλα αυτά, ότι η Κομι-
σιόν θα μπορεί να ζητήσει ανα-
θεώρηση του σχεδίου, με πιο 

αυστηρούς δημοσιονομικούς 
όρους και θα μπορεί να επιβά-
λει και οικονομικές κυρώσεις. 

Το χειρότερο είναι ότι η νέα 
λιτότητα και η νέα επίθεση σε 
εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα που βαφτίζονται με-
ταρρυθμίσεις, διαρθρωτικά μέ-
τρα και επενδύσεις και που η 
τήρησή τους θα ελέγχεται συ-
νεχώς έρχεται μετά από τη δε-
καετή μνημονιακή καταιγίδα 
και μετά την σημερινή ακρίβεια 
που σαρώνει τα καύσιμα, την 
ενέργεια, το κόστος για στέγη 
και όλα τα είδη πλατιάς Λαϊκής 
κατανάλωσης. Η ειρωνεία είναι 
ότι λίγους μήνες πριν, η κυβέρ-
νηση και τα φιλικά της ΜΜΕ 
πανηγύριζαν για την λεγόμενη 
λήξη της ενισχυμένης εποπτεί-
ας. 

Αυτά προκρίνει η Κομισιόν 
και αυτά θα επιχειρήσουν να 
εφαρμόσουν η κυβέρνηση της 
ΝΔ σήμερα και η όποια κυβέρ-
νηση προκύψει μετά τις εκλο-
γές. 

Η μεγάλη συμμετοχή στην 
απεργιακή κινητοποίηση της 
9/11 άφησε μεγάλες παρακα-
ταθήκες για τους αγώνες που 
έρχονται ενάντια στις νέες κα-
τευθύνσεις της Ε.Ε. και της κυ-
βέρνησης. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα θα πρέπει άμεσα να 
πάρει τις απαιτούμενες πρωτο-
βουλίες για την κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων ενάντια στη 
νέα λιτότητα, ενάντια στη νέα 
επίθεση στα εργασιακά και α-
σφαλιστικά δικαιώματα. 

Οι δυνάμεις της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς οφείλουν να 
πάρουν τις απαιτούμενες πρω-
τοβουλίες, να συντονίσουν τη 
δράση τους, να στηρίξουν τους 
κοινωνικούς αγώνες και να 
προβάλλουν ένα εναλλακτικό 
και ελπιδοφόρο φιλολαϊκό δρό-
μο. 



βαση του για χαμηλό Πλαφόν στο 
εισαγόμενο ΦΑ, απέναντι στη Γερ-
μανία που όπως βλέπουμε με την 
πρόταση Κομισιόν – δηλαδή της 
Γερμανία – (275 €/Mwh)  είναι τε-
λείως εξωπραγματικό. Σε αυτή 
όμως την πρόταση της Κομισιόν 
που έφερε δυσαρέσκεια στις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ δεν ήταν 
η Ελλάδα που αντέδρασε δυναμικά 
αλλά η Ισπανία. Η Ισπανία που 
όπως θυμόμαστε μαζί με την Πορ-
τογαλία, λόγω της δυναμικής στά-
σης τους πήραν εξαίρεση από την 
απόφαση της κρίσιμης Ενεργεια-
κής Συνόδου του Φεβρουαρίου του 
2022 και επέβαλαν στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή τον «Ιβηρικό μηχανι-
σμό» που προβλέπει εξαίρεση για 
Ισπανία  Πορτογαλία,  ανώτατο 
όριο στην τιμή του φυσικού αερίου 
που πηγαίνει στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

4. Η  ισπανική κυβέρνηση είναι 
α υ τ ή  π ο υ   χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι 
«αστειότητα» τον μηχανισμό που 

επιθυμούν οι Βρυξέλλες. 

 Η  ισπανική κυβέρνηση είναι 
αυτή που κατηγόρησε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ότι «κοροϊδεύει 
τον κόσμο» με την πρότασή της 
για προσωρινό πλαφόν στην τιμή 
του φυσικού αερίου, διαβεβαιώνο-
ντας ότι η Μαδρίτη «θα αντιταχθεί 
σθεναρά». Αν και η κυβέρνηση 
προσπαθεί να δείξει το σημαντικό 
ρόλο της αυτό δεν το βλέπουμε. Οι 
χώρες που εκφράζουν δυναμικά 
την αντίδρασή τους όπως η Ισπα-
νία και Πορτογαλία παίρνουν του-
λάχιστον εξαιρέσεις από τους απα-
ράδεκτους σχεδιασμούς των Βρυ-
ξελλών. 

Όσο και να περηφανεύεται ο 
Πρωθυπουργός έρχεται τελευταίος 
και καταϊδρωμένος στις παρεμβά-
σεις του και για αυτό δεν έχει κανέ-
να λόγο να υπερηφανεύεται αφού 
η κυβέρνηση, κατά κανόνα, είναι 
πειθήνια στις επιλογές και επιθυμί-
ες της Γερμανίας και των ΗΠΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

.Οι Υπουργοί Ενέργειας της 
ΕΕ για πολλοστή φορά μετά το 
ξέσπασμα της Ενεργειακής κρίσης 
και στην πρόσφατη Σύνοδο της 24 
Νοεμβρίου, απέτυχαν να καταλή-
ξουν σε απόφαση και έχουμε νέα 
αναβολή συζήτησης σε επόμε-
νη  Σύνοδο το Δεκέμβριο. 

Η ΕΕ έχει περιέλθει σε  ένα 
αδιέξοδο που αντανακλά τα ισχυρά 
αντιτιθέμενα συμφέροντα.. 

Μετά τις επανειλημμένες πλή-
ρεις αποτυχίες των Συνόδων για 
λήψη απόφασης στο ενεργειακό 
πρόβλημα και  με τις ατελέσφο-
ρες  διεργασίες που συντελούνται 
στο εσωτερικό της Ένωσης, μπο-
ρούμε σήμερα να εξάγουμε συγκε-
κριμένα ασφαλή συμπεράσματα 
γύρω από τρέχουσες δοξασίες 

1. Πρώτη Δοξασία αφορά το 
πνεύμα ενότητας που επικρατεί 
στους κόλπους της ΕΕ. Η πραγμα-
τικότητα είναι πως επικρατεί Βαβέλ 
και κάλλιστα μπορούμε να μιλάμε 
για  Ευρωπαϊκή Διάλυση και όχι 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα με 
την κατάσταση που επικρατεί με 
την αλαζονεία και την επιμονή 
της  Γερμανίας σε ψηλό πλαφόν 
για το εισαγόμενο φυσικό αέρι-
ο,  μάλλον είναι παρωχημένος ο 
παλαιότερος χαρακτηρισμός πε-
ρ ί   Γερμανικής Ευρώπης 
και  σήμερα είναι ορθό να μιλάμε 
για  Ευρώπη διαφορετικών ταχυτή-
των – τουλάχιστον δύο. 

2. Δεύτερη δοξασία είναι η 
επιμονή της Δύσης να χαρακτηρί-
ζει  την ενεργειακή κρίση  σαν κρί-
ση Πούτιν. Θεωρούμε πως οι λαοί 
δεν τρώνε  κουτόχορτο και όλες  οι 
εξελίξεις  διαψεύδουν και αυτή την 
δοξασία. Δεν είναι άγνωστο  ότι  οι 
ΗΠΑ με την  παρέμβαση Μπάιντεν 
επέβαλαν την διακοπή των ενερ-
γειακών σχέσεων  με Ρωσία που 
έχει οδηγήσει σήμερα σε κατάστα-
ση, αφενός να υπάρχει κίνδυνος 
επάρκειας σε φυσικό αέριο αλλά 
σίγουρα εκτίναξη των τιμών εισα-
γωγής στο ΦΑ και επομένως για 
τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 
Άρα το ορθό είναι, να μιλάμε  για 
κρίση Μπάιντεν (ΗΠΑ ) και όχι 
Πούτιν. 

3. Τρίτη δοξασία είναι αυτή του 
πρωθυπουργού που προβάλλει 
συνεχώς τη δυναμική τάχα παρέμ-



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Η φετινή επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου εμπνέει και συνδέ-
εται με το σύγχρονο ΟΧΙ της 
εποχής, το μεγάλο ΟΧΙ των 
εργαζομένων, της μεγάλης 
πλειοψηφίας του λαού ενάντια 
στην σύγχρονη πείνα και εξα-
θλίωση. 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συ-
νταξιούχοι, μαθητές, φοιτητές, 
η μεγάλη πλειοψηφία του 
λαού, πρέπει να διευρύνουν 
το μεγάλο ειρηνικό, ενωτικό, 
αγωνιστικό ποτάμι της αντί-
στασης και της ανατροπής και 
να πουν το μεγάλο ΟΧΙ της 
εποχής μας: 

Να πουν: 

ΟΧΙ στη νέα λιτότητα που 
εξαθλιώνει τους εργαζόμε-
νους, τους άνεργους, τους συ-
νταξιούχους και δημιουργεί 
την νέα εποχή της πείνας και 
της εξαθλίωσης 

ΟΧΙ στην οποιαδήποτε και 
με οποιοδήποτε τρόπο συμμε-
τοχή της χώρας μας στον πό-
λεμο 

ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη πο-
ρεία των τιμών σε καύσιμα και 
ενέργεια 

ΟΧΙ ανεξέλεγκτη πορεία 

του πληθωρισμού και στις αυ-
ξήσεις των τιμών στα είδη 
πρώτης ανάγκης 

ΟΧΙ στους συνεχιζόμενους 
πλειστηριασμούς και κατασχέ-
σεις 

Η ελληνική κοινωνία βρίσκε-
ται ξανά στον πυρήνα μιας 
ακόμη άγριας και σκληρής επί-
θεσης του κεφαλαίου, του α-
στικού κατεστημένου, και της 
κυβερνητικής οπερέτας. 

Στον εκφασισμό της κοινω-
νίας που επιχειρείται, με 
όχημα ξανά, τα σκοτεινά και 
λαϊκίστικα πλοκάμια του ναζι-
σμού, δημιουργούμε την ταξι-
κή αλληλεγγύη των αγώνων 
και της επιβίωσης και συγκρο-
τούμε το ισχυρό ανάχωμα 
στην διάλυση της κοινωνικής 
συνοχής και της δύναμης της 
εργατικής τάξης. 

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, 
οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι 
νέες, η Αριστερά της εποχής 
οφείλουν να κλιμακώσουν και 
να συντονίσουν τον μεγάλο 
και σκληρό αγώνα ενάντια στις 
πολιτικές εξαθλίωσης. Οφεί-
λουν να δημιουργήσουν ένα 
μεγάλο, μαζικό, πλατύ, αγωνι-
στικό, μέτωπο ανατροπής. 

Η περίοδος που διανύουμε χαρα-
κτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη επί-
θεση σε όλα τα μέτωπα, χαρακτηρί-
ζεται από την κυβερνητική αλαζονεία 
και τον αυταρχισμό, από το έλλειμμα 
ουσιαστικής αντιπολίτευσης, από την 
ολοένα αυξανόμενη φτώχεια και κοι-
νωνική περιθωριοποίηση μεγάλων 
τμημάτων του ελληνικού Λαού. 

Την Τετάρτη 9 Νοέμβρη απεργού-
με. 

Την Τετάρτη 9 Νοέμβρη αναδεικνύ-
ουμε τα μεγάλα θέματα και τις διεκδι-
κήσεις μας. 

-Την απεμπλοκή της Ελλάδας από 
τον πόλεμο. 

-Τα θέματα του Δημοκρατικού ελ-
λείμματος. 

-Τα ελλείμματα στην Υγεία και στην 
Παιδεία. 

-Τα θέματα των Δημοκρατικών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

-Τα θέματα της ακρίβειας και της 
ενεργειακής φτώχειας. 

-Τα θέματα λιτότητας, των μισθών 
και των συντάξεων. 

Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να κάνουν την απεργία δική 
τους υπόθεση. Τα συνδικάτα και οι 
εκπρόσωποί τους θα πρέπει να ξε-
χυθούν στους χώρους δουλειάς 
ώστε να οργανωθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο η απεργία και η συμ-
μετοχή στις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις. 

Οι πλειοψηφίες στη ΓΣΕΕ και την 
ΑΔΕΔΥ δεν είναι οι ηγεσίες τους. Εί-
ναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συ-
νταξιούχοι. Η μαζική συμμετοχή τόσο 
στην απεργία όσο και στις συγκε-
ντρώσεις θα στείλει πολλαπλά μηνύ-
ματα στην κυβέρνηση και σε όσους 
τη στηρίζουν αλλά και στη συνδικαλι-
στική ηγεσία που συνεχίζει να είναι 
φορέας ανοχής, και στήριξης των 
κυβερνητικών επιλογών. 


