
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ! ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ, 
ΣΧΟΛΕΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ! 

 

 

Καθώς η ακρίβεια εξανεμίζει τα λαϊκά εισοδήματα και η φτώχια επεκτείνεται, η κυβέρνηση της 
ΝΔ και οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζουν τους λαούς για ένα χειμώνα κρύου και πείνας! 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ! 

Σε αντίθεση με την προπαγάνδα της κυβέρνησης και της ΕΕ ότι για όλα «φταίει ο πόλεμος» 
ξέρουμε ότι το ράλι των τιμών της ενέργειας ξεκίνησε με την «απελευθέρωση των 
αγορών» και την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, με την ίδρυση και λειτουργία των 
χρηματιστηρίων της ενέργειας, και την κυριαρχία μιας χούφτας πολυεθνικών ομίλων 
που θησαυρίζουν. Αυτή την πολιτική ακολούθησαν και ακολουθούν όλες οι έως τώρα 
κυβερνήσεις. Η κρίση επιταχύνθηκε λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, και 
του οικονομικού πολέμου γύρω από την ενέργεια με το αντιλαϊκό εμπάργκο από την Δύση 
και τις περικοπές από την Ρωσία. 

 

Στις 7 Οκτώβρη γίνεται η σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών της ΕΕ για να 
(ξανα)αποφασίσουν τα «μέτρα για την ενέργεια». Από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε 
χρόνο το μόνο που κάνουν είναι να υπερασπίζονται άθλια πολιτική που μας έφερε ως 
εδώ. 

Μιλάνε για το «πράσινη μετάβαση», αλλά 
στην πραγματικότητα αυξάνουν 
κατακόρυφα τη καύση ορυκτών καύσιμων 
και άνθρακα οξύνοντας τον εφιάλτη της 
κλιματικής αλλαγής που την 
«αξιοποιούν» για να προωθήσουν τις 
ιδιωτικοποιήσεις και τα υπερκέρδη μιας 
χούφτας πολυεθνικών με την απάτη της 
«πράσινης συμφωνίας» της ΕΕ με την 
απελευθέρωση της πυρηνικής ενέργειας, 
με τις ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν 
το περιβάλλον. 

Την ίδια στιγμή οι μισθοί παραμένουν 
παγωμένοι – με υποσχέσεις για αυξήσεις 
ψίχουλα -, ενώ το ράλλυ αύξησης των 
τιμών εξελίσσεται και σε όλα τα βασικά είδη 
διατροφής και διαβίωσης 

 

Αυτή την πολιτική ακολουθεί η 
κυβέρνηση της ΝΔ. Έχει παραδώσει το 
100% της ενέργειας στα αρπακτικά της 
αγοράς και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. 
Η κοροϊδία των «επιδοτήσεων στους 
λογαριασμούς» όχι μόνο δεν χτυπάει τις 
αιτίες αύξησης των τιμών αλλά είναι 
χρήματα που τα έχει πάρει από εμάς μέσα 
από τους φόρους για να τροφοδοτεί τα 
κέρδη των ιδιωτών παρόχων. Άλλωστε 
ακόμα και τα επιδόματα προυποθέτουν 
«μείωση της κατανάλωσης» . Βάζουν 
«δελτίο ενέργειας», δελτίο στην 
επιβίωση. 

 

ΜΠΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. Τον δρόμο τον δείχνουν οι 

απεργίες.  

 



Στις 20 Οκτώβρη οι εργάτες της Υγείας πηγαίνουν για πανελλαδική απεργία και στις 9 

Νοέμβρη τα συνδικάτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μας καλούν σε Γενική Απεργία.  

Να μετατρέψουμε τη Γενική Απεργία σε πανεργατικό ξεσηκωμό από τα κάτω με 

Συνελεύσεις και Επιτροπές Αγώνα παντού. 

 

Για την ανατροπή της κυβέρνησης της ΝΔ και της πολιτικής του κεφαλαίου και της ΕΕ 

και κάθε επίδοξου διαχειριστή της ίδιας πολιτικής από το κίνημα των εργαζομένων. 

 

Παλεύουμε για: 

➢ Ρεύμα και καύσιμα φτηνά και προσιτά για τις λαϊκές ανάγκες. Κανένα λαϊκό σπίτι, 
σχολείο, νοσοκομείο χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Καμιά διακοπή ηλεκτροδότησης. 

➢ Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των φόρων για τους 
εργαζόμενους. 

➢ Κατάργηση εδώ και τώρα των χρηματιστηρίων της ενέργειας και ρύπων.  

➢ Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση του συνόλου ενεργειακού τομέα για έναν ενιαίο 
καθετοποιημένο παραγωγό, μεταφορέα, πάροχο ενέργειας. Λειτουργία του για τις λαϊκές 
ανάγκες και με εργατικό και λαϊκό έλεγχο. Ρεύμα, νερό, μεταφορές και βασικά κοινωνικά 
αγαθά αποκλειστικά στο δημόσιο με λειτουργία σε όφελος του λαού. 

➢ Να σταματήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας. Όχι στο 
εμπάργκο και στις κυρώσεις ΗΠΑ/ΕΕ στην Ρωσία, όχι στον "οικονομικό πόλεμο" 
Δύσης και Ρωσίας. Δεν θα κρυώσουμε για το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ..  

➢ Απειθαρχία στις επιταγές και τους κανονισμούς της ΕΕ για την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας. 

➢ Ενάντια στο ζοφερό εφιάλτη της κλιματικής αλλαγής, παλεύουμε για να 
σταματήσουν οι εξορύξεις στις ΑΟΖ. Σταδιακός περιορισμός της καύσης των ορυκτών 
καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, έως την οριστική  αντικατάστασή τους με ένα 
πρόγραμμα δημιουργίας πραγματικών ΑΠΕ που να καλύπτουν τις ενεργειακές μας 
ανάγκες χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον.. 

➢ Πραγματικές αυξήσεις και ΣΣΕ παντού για να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό 
μας,  Αυξήσεις 30% στον εργατικό μισθό, σταθερή αυτόματη αναπροσαρμογή των 
μισθών για την κάλυψη πληθωρισμού και αύξησης τιμών.  

➢ Μέτρα τώρα ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση του ΦΠΑ και έμμεσων φόρων στα 

είδη πρώτης ανάγκης.  

 

ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 
 

Στις 7 ΟΚΤΏΒΡΗ – την ημέρα της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ενέργεια –  

 

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  
 

στις 7.00 μμ στη Πλ. Κλαυθμώνος μέχρι τα Γραφεία της ΕΕ 
 

 

 
 


