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Η ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημα του λαού δεν είναι
«φυσικό φαινόμενο» αλλά στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου

    Πού θα σταματήσει η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, οι ανατιμήσεις στα
τρόφιμα και στα καύσιμα αναρωτιέται μήνες τώρα ο λαός της Ικαρίας και των Φούρνων;
Οι αυξήσεις στις τιμές «τρέχουν» με σπασμένα φρένα και ο πληθωρισμός συνεχώς ανεβαίνει.
Ο λαός καλείται να πληρώσει ξανά για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, με νέες βαριές θυσίες
και «πολεμικές» ανατιμήσεις, που έρχονται να προστεθούν στους δύο χαμένους μισθούς τον
χρόνο που εξανέμιζε ήδη πριν τον πόλεμο η ακρίβεια και η εκτίναξη των τιμών του ρεύματος,
ως  αποτέλεσμα  της  καπιταλιστικής  ανάπτυξης,  της  «επεκτατικής  πολιτικής» για  την
ανάκαμψη του κεφαλαίου και της στρατηγικής της «πράσινης μετάβασης».

   Έτσι  φτάσαμε σήμερα στο νησί  μας να βλέπουμε εκκαθαριστικούς  λογαριασμούς
ρεύματος μεγαλύτερους από μισθούς και συντάξεις, η βενζίνη να είναι σταθερά πάνω
από 2,30€ το  λίτρο,  το  ψωμί 2,80€ το  κιλό.  Οι  Ικαριώτες πληρώνουν πανάκριβα  το
κόστος  θέρμανσης  και  μετακίνησης  τους.  Κερασάκι  στην  τούρτα  οι  αυξήσεις  στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Το κόστος για μετακίνηση από Ικαρία προς Πειραιά με επιστροφή
ενός ατόμου και ενός Ι.Χ ξεπερνάει τα 250€ στην οικονομική θέση! 
  Η  κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την υποστελέχωση των δημόσιων
δομών υγείας  των 2  νησιών αναγκάζοντας  πολλούς  συμπατριώτες  μας  να  πηγαίνουν
στην Σάμο και στην Αττική ακόμα και για απλές εξετάσεις υγείας, βάζοντας βαθιά το
χέρι στην τσέπη.

    Αυτόν τον πυρήνα του προβλήματος - τα συμφέροντα του κεφαλαίου για τα οποία οι λαοί
καλούνται  να  κάνουν  θυσίες  χωρίς  τέλος - προσπαθεί  να  συγκαλύψει  η  κυβέρνηση,
παρουσιάζοντας τις αυξήσεις περίπου ως «ουρανοκατέβατες», για τις οποίες δεν φέρει καμία
ευθύνη, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα ισχυριζόταν πως αυτές είναι  «παροδικές» και
οφειλόμενες σε «διεθνείς συγκυρίες» και ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» - την πανδημία - που
προκαλούσε «αρρυθμίες» στις αγορές. Όλη αυτή ρητορεία περί «συγκυριών» προσπαθεί να
κρύψει ότι οι βαριές θυσίες του λαού έρχονται γιατί όλες οι κυβερνήσεις, τόσο του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, εφάρμοσαν πιστά τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
 
    Παράδειγμα  η «απελευθέρωση» της  αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας, ώστε  αυτή  να
αποτελεί  ακόμα ένα  πανάκριβο  εμπόρευμα,  του  οποίου  η  αγοραπωλησία  στα  αντίστοιχα
χρηματιστήρια  να  αποτελεί  πεδίο  κερδοφορίας  για  τους  επιχειρηματικούς  ομίλους.
Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις προχώρησαν βήμα - βήμα σε αυτή την αλυσίδα, με κρίκους
τη  διαμόρφωση  του  Χρηματιστηρίου  Ενέργειας,  τον  σχεδιασμό  της  απολιγνιτοποίησης,
τα «πράσινα» καπέλα στη λογική του «ο ρυπαίνων πληρώνει», προκειμένου να επιδοτηθούν
αδρά οι πανάκριβες  ΑΠΕ, την ενιαία αγορά ηλεκτρισμού αλλά και τη στροφή στο φυσικό
αέριο ως καύσιμο «γέφυρα». Ο λαός άλλωστε, την ίδια ώρα που καλείται να «ξεχάσει» κάθε
σκέψη για κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και την Ενέργεια για μια κάποια
ανακούφιση, βλέπει τις αστικές κυβερνήσεις να βγάζουν από το συρτάρι τα σχέδια για νέα
ενεργειακά  «προγράμματα μαμούθ»,  προγράμματα που θα προστεθούν στα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης και όλα μαζί φορτώνονται στην πλάτη του λαού.

  Στην Ικαρία η υπόθεση με την αδειοδότηση της ΡΑΕ προς τον όμιλο Μυτιληναίου για τις
110  ανεμογεννήτριες συνολικής  ισχύος  330  ΜW,  είναι  ακόμα  ενεργή.  Η  συγκεκριμένη



επένδυση ουδεμία σχέση έχει με τα συμφέροντα του Ικαριακού λαού, αφού εκτός από την
ισοπέδωση σχεδόν όλης της κορυφογραμμής του νησιού, με ότι αυτό συνεπάγεται,  καμία
μείωση στην τιμή του ρεύματος  δεν  προβλέπεται  να φέρει.  Αυτό  αποδεικνύεται  στην
πράξη  με  τη  λειτουργία  του  Υβριδικού  ενεργειακού  έργου  της  ΔΕΗ στο  Πέζι,  που
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο όνομα της απεξάρτησης από το πετρέλαιο, και  στην
λογική ότι θα εξασφαλιζόταν δωρεάν ρεύμα για τους Iκαριώτες!

  Το  ΚΚΕ καλεί  τους  εργαζόμενους,  τους  αυτοαπασχολούμενους  βιοπαλαιστές  να
διεκδικήσουν εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,  μέτρα προστασίας του
εισοδήματος. Κριτήριο αποτελεί η ζωή τους, η δική τους αντοχή και οι ανάγκες τους και όχι
οι προτεραιότητες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
 Γιατί  για παράδειγμα η σημερινή οικονομία  “αντέχει” τη μείωση της φορολογίας στα

κέρδη  των  λίγων,  αλλά  όχι την  κατάργηση  του  ΦΠΑ  και  του  Ειδικού  Φόρου
Κατανάλωσης;

 Γιατί η σημερινή οικονομία “αντέχει” τις δεκάδες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές,
αλλά όχι μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων Υγείας, αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά
της 13ης και της 14ης σύνταξης;

 Γιατί  σημερινή  οικονομία  “αντέχει” πολεμικούς  εξοπλισμούς-μαμούθ,  αλλά  όχι την
κατάργηση των  "πράσινων" φόρων στην Ενέργεια, τη γενναία μείωση και το πλαφόν
στις τιμές σε βασικά είδη διατροφής, την επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά;

 Γιατί  η  σημερινή  οικονομία  “αντέχει” ο  λαός  να  πληρώνει  κάθε  χρόνο  πάνω  από
4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και τώρα να πληρώνει την
εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά “δεν αντέχει” την κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές-λαϊκές κατοικίες, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για
τους επαγγελματίες κ.ά;

   Η λύση υπέρ των συμφερόντων του λαού απαιτεί σήμερα σύγκρουση με τις ευρωενωσιακές
δεσμεύσεις,  με την πολιτική της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών
κομμάτων που υπηρετεί την στρατηγική του κεφαλαίου.  Τα λεγόμενα μέτρα ανακούφισης
της κυβέρνησης αποτελούν εμπαιγμό για τον λαό. Είναι ψίχουλα από το  «καρβέλι που
άρπαξαν από το τραπέζι κάθε λαϊκού νοικοκυριού». Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν
κοροϊδία.  Κινούνται  στις  ράγες  της  Ε.Ε  και  όπως  όλες  οι  σοσιαλδημοκρατικές
κυβερνήσεις στην Ευρώπη, που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, αφήνουν τους λαούς
έκθετους στο τσουνάμι ακρίβειας και στην ενεργειακή φτώχεια.

  Το  ΚΚΕ τεκμηριώνει στο πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός με
βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Γιατί τελικά ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της
κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία, με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά
στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού μπορεί να διασφαλίσει : ενεργειακό σχεδιασμό
που  θα  περιλαμβάνει  όλες  τις  μορφές  Ενέργειας,  επαρκή  φθηνά  και  ποιοτικά  τρόφιμα,
δημόσιες  και  φθηνές  μετακινήσεις,  δημόσια  και  δωρεάν  Παιδεία  και  Υγεία,  σύγχρονους
όρους  δουλειάς  με  δραστική  μείωση  του  εργάσιμου  χρόνου  για  όλους,  συνδυασμένη
ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών.

Μόνο  ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό! 

Συμπόρευση στους αγώνες τώρα με τους κομμουνιστές,
για ανακούφιση από την ακρίβεια και την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο!


