Σχόλιο ΜΕΤΑ για τη ρήτρα
αναπροσαρμογής
(επιχειρηματικό ρίσκο) και το
«golden boy» της ΔΕΗ που
χτίζει ανάκτορο 759 τ.μ.
Η επισιτιστική κρίση και ο ενεργειακός μαυραγοριτισμός με τη
βούλα του κράτους (ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής στο
ρεύμα) είναι εδώ και η κυβέρνηση μοιράζει «ψίχουλα» με την
αύξηση – κοροϊδία του κατώτατου μισθού (1,66 ευρώ την ημέρα)
στους εργαζομένους και με τα επιδόματα στους άνεργους, στους
συνταξιούχους και στο λαό σαν «φάρμακο» στην ακρίβεια και στην
ενεργειακή φτώχεια. Θέλει να ξεχάσουμε ότι η ρήτρα
αναπροσαρμογής είναι το επιχειρηματικό ρίσκο, το κόστος του
οποίου μετακυλίεται στους πολίτες που καλούνται «να πληρώσουν
το μάρμαρο», ότι η κυβέρνηση αφήνει την αγορά δήθεν να
αυτορυθμίζεται με ένα πλαίσιο αισχροκέρδειας.
Η αύξηση στον κατώτατο μισθό (50 ευρώ το μήνα, ανακοίνωσε ο
Μητσοτάκης και αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση∙
ουσιαστικά, όμως, ο αμειβόμενος με κατώτατα όρια και χωρίς
προϋπηρεσία θα πάρει στο χέρι όχι περισσότερα από 43,3 ευρώ το
μήνα) αποτελεί πρόκληση για κάθε εργατική – λαϊκή οικογένεια
που στενάζει καθημερινά, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο κύμα
ακρίβειας και συνολικά στις ανάγκες της: είναι όχι μόνο κάτω
από το μισθό που είχαν οι εργαζόμενοι πριν από 13 χρόνια αλλά
κι επιπλέον δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν την αύξηση του
πληθωρισμού, που το Μάρτιο 2022 έβγαλε «φτερά» και έφτασε στο
8,9%.
Οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των
καυσίμων παράγουν με τη σειρά τους νέες αυξήσεις στις τιμές
όλων των προϊόντων, πλήττουν αντικειμενικά σε εξοντωτικό βαθμό

τους πιο αδύναμους, τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους
κάνοντας για πρώτη φορά την έννοια της ενεργειακής φτώχειας
κατανοητή στο σύνολο του λαού. Οικογένειες καταχρεώνονται με
λογαριασμούς που υπερβαίνουν τους μισθούς, τα αποθεματικά των
πολυκατοικιών εξαντλούνται δημιουργώντας νέα συνθήκη εξεύρεσης
ατομικών λύσεων, τα σπίτια παγώνουν.
Ο κόσμος καθηλώνεται
περιορίζοντας το δικαίωμα του στην κινητικότητα, φοιτητές
ξενοικιάζουν, η αγροτική παραγωγή ωθείται σε συνθήκες
ασφυξίας. Δεκάδες συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους από
επικίνδυνους τρόπους θέρμανσης.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, εξυπηρετώντας το σύγχρονο ενεργειακό
μαυραγοριτισμό, αντί να μειώσει την έμμεση φορολογία, να
εξασφαλίσει αγορά καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές, να ρυθμίσει
τις τιμές και να μειώσει τις τιμές πώλησης επιδοτεί την
αισχροκέρδεια χωρίς αυτό να φτάνει να λύσει το πρόβλημα των
καταναλωτών. Στοχεύοντας στο να αποσιωπήσει τις δικές της
ευθύνες, όντας ο βασικός κήρυκας και πολιτικός πυλώνας του
νεοφιλελευθερισμού στη χώρα, παρουσιάζει το πρόβλημα ως μία
ακόμα θεομηνία που μας έπληξε και αναζητεί το φταίξιμο μονάχα
σε εξωγενή αίτια όπως, για παράδειγμα, στον πόλεμο στην
Ουκρανία ή στην απότομη αύξηση της ζήτησης σε ενέργεια από
αναδυόμενες οικονομίες της Άπω Ανατολής μετά το άνοιγμα των
οικονομιών από την πανδημία.
Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο, όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής, ένα…
τέρας εν υπνώσει κρυμμένο στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων,
από το περασμένο φθινόπωρο άρχισε σταδιακά να δείχνει τα
«δόντια» της στους καταναλωτές με τριπλάσιες και τετραπλάσιες
χρεώσεις, που ακολουθούσαν την αλματώδη αύξηση στη χονδρική
τιμή ρεύματος, όπως διαμορφωνόταν στο χρηματιστήριο ενέργειας.
Πέραν αυτού, η ΔΕΗ προσχώρησε στο «κλαμπ» της ρήτρας από το
περασμένο καλοκαίρι αιφνιδιάζοντας εκατομμύρια πολίτες που
μόλις τώρα, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του βαρύ
χειμώνα, αντιλαμβάνονται την ασύλληπτη επιβάρυνση, από την
οποία η κρατική επιδότηση καλύπτει λιγότερο από το 30% και
μόνο στις χαμηλές καταναλώσεις.

Και μέσα σε όλα τα παραπάνω, από τη μια έχουμε δηλώσεις από
κυβερνητικά στελέχη για δήθεν «πάγωμα της διανομής μερισμάτων
της ιδιωτικοποιημένης πια ΔΕΗ (την ξεπούλησε η ΝΔ, σε συνέχεια
σχετικών αποφάσεων από το ΣΥΡΙΖΑ), των μετοχών υψηλής αξίας,
κι από την άλλη αποκαλύψεις που καταρρίπτουν το «αφήγημα» της
κυβέρνησης. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του «γαλάζιου
παιδιού» και διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ, Γιώργου Στάσση, ο
οποίος ετοιμάζεται να λάβει μισθό 360.000 ευρώ το χρόνο -πέρα
από τα μπόνους που μοιράζουν τα «golden boy» της ΔΕΗ: σύμφωνα
με δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Δημοκρατίας» χτίζει «φαραωνικό
εξοχικό – ανάκτορο» στη Τζια 759 τ.μ., την ώρα που οι πολίτες
λαμβάνουν λογαριασμούς με ρήτρα αναπροσαρμογής στο ύψος των
μπόνους των «golden boy».
Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όσο και να υποχωρήσουν οι υπέρμετρα
υψηλές τιμές των καυσίμων και της ενέργειας (εάν αποδειχθούν
ότι είναι παροδικές) σε κάθε περίπτωση αυτές θα κατασταλάξουν
σε ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε πριν. Και
τότε όταν, πάψουν να δίνονται και οι «ασπιρίνες» με την μορφή
της επιδότησης που κάνει σήμερα η κυβέρνηση τα πράγματα θα
διαμορφώσουν μια ακόμα πιο ζοφερή κατάσταση για τα νοικοκυριά
και τους καταναλωτές. Έτσι απέναντι στην διαφαινόμενη
ενεργειακή φτώχεια καθίσταται κυρίαρχο το αίτημα για
ενεργειακή δικαιοσύνη. Η ενέργεια να ξαναγίνει Δημόσιο και
Κοινωνικό Αγαθό. Και η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει το
αγαθό αυτό σε όλους τους πολίτες να τεθεί εκ νέου επί τάπητος.
Στο φετινό γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, η οποία πρέπει
να αποτελέσει την απαρχή για μια μεγάλη κινητοποίηση, για ένα
συντονισμένο, οργανωμένο και διαρκή αγώνα των εργαζομένων και
του λαού, που θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα για να
ανατρέψουμε την αντεργατική πολιτική, οφείλουμε να σηκώσουμε
τον πήχυ των απαιτήσεων μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση,
διεκδικώντας και για την ενέργεια:
Να τεθεί πλαφόν της τιμής στα υγρά καύσιμα και στην
ηλεκτρική ενέργεια με κρατική παρέμβαση στα επίπεδα προ
κρίσης:

▬ Μέσα από την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας
και την αποσύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο
συμμετέχει στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος για να
ηλεκτροδοτηθεί η χώρα μας κατά 38%. Συνεπώς, για ποιο
λόγο η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει κατά αυτόν τον τρόπο
την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος; Μήπως εκεί «κρύβονται»
τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας που ανέφερε ο
πρωθυπουργός στη Βουλή, μήπως εκεί και η αισχροκέρδεια
με τη βούλα του κράτους;
▬ Μέσα από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
και του ΦΠΑ στα υγρά καύσιμα.
▬ Μέσα από μακροχρόνιες διμερείς συμφωνίες για αγορά
φυσικού αερίου. Να εγκαταλειφθεί το σχέδιο προμήθειας
ακριβού LNG χάριν της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό
αέριο.
Να τεθεί φραγμός στην ανεξέλεγκτη και χωρίς σχέδιο
εισαγωγή των ΑΠΕ στη χώρα:
▬ Οι πραγματικές ανάγκες

του

εθνικού

ενεργειακού

μείγματός, η ισόρροπη χωρική κατανομή των έργων σε
αναφορά και με την τοπική ζήτηση, ο σεβασμός και η
προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, να αποτελούν βασικό κριτήριο για την
διαμόρφωση του σχεδίου ενεργειακής μετάβασης.
Να σταματήσει η βίαιη απολιγνιτοποίηση και να υπάρξει
σχέδιο για την αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής ως
ουσιαστική εφεδρεία παράλληλα με το σχέδιο ενεργειακής
μετάβασης.
Να σταματήσει το περαιτέρω ξεπούλημα της ΔΕΗ. Να υπάρξει
εκ νέου εθνικοποίηση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Να υπάρξει ουσιαστική προσπάθεια για περιορισμό της
κατανάλωσης ενέργειας:
▬ Με την επέκταση και γενναία χρηματοδότηση προγραμμάτων
εξοικονόμησης στις κατοικίες και αντικατάσταση συσκευών.
▬ Με την ανάπτυξη αποτελεσματικού δικτύου Δημόσιων μέσων
σταθερής τροχιάς στις μεταφορές και τις αστικές

συγκοινωνίες και τον περιορισμό της αυτοκίνησης.

Όλοι/ες στην κινητοποίηση Κυριακή 1η του Μάη,
11πμ., στα Προπύλαια,
και στην ενωτική αγωνιστική πορεία προς τη Βουλή.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΤΟΥ ΜΑΗ | ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ

