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Πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά δεν πλήρωσαν,

ως τώρα, το χαράτσι στη ΔΕΗ.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΝOΜΩΝ.

Μέσα στο μήνα Φλεβάρη που μόλις πέρασε, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν στα
γρήγορα και οι εφημερίδες έγραψαν στα ψιλά, ότι «πάνω από 500χιλιάδες πολίτες, δεν
πλήρωσαν στη ΔΕΗ το γνωστό χαράτσι για τα ακίνητα,» το ονομαζόμενο «έκτακτο ειδικό
τέλος» που σοφίστηκε και επέβαλε η Πασοκική συμμορία των Παπανδρέου-Βενιζέλου με
τον θρασύτατο εκβιασμό διακοπής της ηλεκτροδότησης σε όσους δεν πληρώσουν !!

Να όμως που παρ’ όλη την εκστρατεία κατατρομοκράτησης, «περισσότεροι από
500χιλάδες» αγνόησαν τις απειλές, αρνήθηκαν να υποταχθούν στο ληστρικό νόμο της
ληστρικής συμμορίας και δεν πήγαν να πληρώσουν το συγκεκριμένο χαράτσι , είτε επειδή
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δεν είχαν, είτε επειδή δεν θέλησαν να το πληρώσουν.! Αντέδρασαν θαρραλέα στον ωμό
εκβιασμό!

Για την Συνέχεια του άρθρου πατήστε εδώ .

Πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά δεν πλήρωσαν,

ως τώρα, το χαράτσι στη ΔΕΗ.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΝΌΜΩΝ.

Μέσα στο μήνα Φλεβάρη που μόλις πέρασε, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν στα
γρήγορα και οι εφημερίδες έγραψαν στα ψιλά, ότι «πάνω από 500χιλιάδες πολίτες, δεν
πλήρωσαν στη ΔΕΗ το γνωστό χαράτσι για τα ακίνητα,» το ονομαζόμενο «έκτακτο ειδικό
τέλος» που σοφίστηκε και επέβαλε η Πασοκική συμμορία των Παπανδρέου-Βενιζέλου με
τον θρασύτατο εκβιασμό διακοπής της ηλεκτροδότησης σε όσους δεν πληρώσουν !!

Να όμως που παρ’ όλη την εκστρατεία κατατρομοκράτησης, «περισσότεροι από
500χιλάδες» αγνόησαν τις απειλές, αρνήθηκαν να υποταχθούν στο ληστρικό νόμο της
ληστρικής συμμορίας και δεν πήγαν να πληρώσουν το συγκεκριμένο χαράτσι , είτε επειδή
δεν είχαν, είτε επειδή δεν θέλησαν να το πληρώσουν.! Αντέδρασαν θαρραλέα στον ωμό
εκβιασμό!
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Και επιμένουν να μην το πληρώνουν, παρά τις «διευκολύνσεις» που θέσπισαν στο μεταξύ οι
φωστήρες του υπουργείου. Αντίθετα, οι απείθαρχοι μάλλον αυξάνουν!

Έτσι, η ψευτοσοσιαλιστική κυβερνητική συμμορία, μαζί με τους συνεταίρους της (ΣαμαράΚαρατζαφέρη)βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δύσκολο και επικίνδυνο πρόβλημα : να
απαιτήσουν την εφαρμογή του νόμου και να διακινδυνεύσουν την έκρηξη η να υποχωρήσουν;
Μέσα στο καταχείμωνο, το να αποφασίσουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε
περισσότερο από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά, θα ήταν μια πραγματική τρέλα. Για αυτό και
αναζήτησαν την πιο ανώδυνη συγκαλυμμένη υποχώρηση.

Ενώ λοιπόν ο μηχανισμός της ΔΕΗ συνέχισε να τυπώνει και να ταχυδρομεί τους
λογαριασμούς με τις απειλητικές προειδοποιήσεις, το υπουργείο οικονομικών σπεύδει
ξαφνικά και δίνει εντολή να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής των απλήρωτων χαρατσιών,
άλλες 40μέρες (τις 80τις έκανε 120).Κι όχι μόνο αυτό. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι
ετοιμάζει τροπολογία του φορομπηχτικού νόμου, ώστε την απόφαση για κάθε διακοπή της
ηλεκτροδότησης να μην την παίρνει η ΔΕΗ, αλλά το ίδιο το υπουργείο σε συνεργασία με τις
Εφορίες. Με άλλα λόγια, όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Η δύσκολη
υπόθεση των ανείσπραχτων χαρατσιών ουσιαστικά ρίχτηκε στις ελληνικές καλένδες!

Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το μισό και πλέον εκατομμύριο νοικοκυριά (κάπου δύο
εκατομμύρια λαός )με την ανυπακοή τους, ανάγκασαν τους συνεταίρους του μαύρου
ληστρικού μετώπου να κάνουν πίσω με την ουρά στα σκέλη, σαν φοβισμένα σκυλιά! Κι’ έγινε
ακόμα μια φορά φανερό ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν την δύναμη να ακυρώσουν όλα
τα χαράτσια και τους φορομπηχτικούς νόμους της κεφαλαιοκρατικής ακρίδας!

Ήταν επομένως ανάγκη ζωτική για ολόκληρο το εκμεταλλευτικό σύστημα, να δοθεί στο
γεγονός αυτό όσο το δυνατό μικρότερη δημοσιότητα. Όπως ακριβώς και έγινε! Το σύνολο
των καθεστωτικών Μ.Μ.Ε φρόντισαν να μην ασχοληθούν με το αγκαθερό αυτό
κοινωνικο-πολιτικό ζήτημα της μαζικής απείθειας.! Το έκαναν μια απλή καθημερινή είδηση.
Και το έβαλαν στο αρχείο.

Το εκπληκτικό όμως είναι ότι την ίδια σχεδόν στάση κράτησαν και κρατάνε ως τώρα, και οι
παρατάξεις της αριστεράς, οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες, που είχαν δραστηριοποιηθεί
ενάντια στα χαράτσια , η κάθε μια με τον δικό της τρόπο! Ανταγωνιστικά και όχι ενωτικά,
όπως θα έπρεπε.
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Σώπασαν όλοι, την ώρα ακριβώς που έπρεπε να μιλήσουν ακόμη πιο δυνατά, να αναδείξουν
την έμπρακτη αντίσταση, να εξηγήσουν την τεράστια σημασία της και να καλέσουν
ολόκληρο το λαό να ακολουθήσει το παράδειγμα των νοικοκυριών που περιφρόνησαν τον
νόμο, απαιτώντας αγωνιστικά στην άμεση κατάργησή του!

Περιέργως(τρόπος του λέγειν) ουδείς μιλάει, ούτε και γράφει για το ακανθώδες αυτό
γεγονός! Κανένα κανάλι καμία εφημερίδα, καμία συνδικαλιστική οργάνωση και κανένα
κόμμα, δεν το έκρινε πρέπον η σκόπιμο να προβάλει το στραπάτσο της βάρβαρης αυτής
πολιτικής της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου! Κανείς τους δεν θέλησε , ως τώρα, να
ψάξει και να πει πόσο «περισσότεροι» από 500χιλιάδες είναι αυτοί που αψήφησαν τις
φοβέρες και αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι, εφ’ άπαξ η με δόσεις και μάλιστα μέσα
στο καταχείμωνο; Είναι 550χιλιάδες η κι ακόμη περισσότεροι; Αυξάνει ο αριθμός τους, από
μήνα σε μήνα η μειώνεται; Τι θα έπρεπε να κάνουν οι οργανώσεις και τα κόμματα του
εργατικού και λαϊκού κινήματος , για να ενισχυθεί και να οργανωθεί η ανυπακοή αυτή των
φτωχών νοικοκυραίων, με στόχο την ακύρωση με στόχο την ακύρωση των φορομπηχτικών
νόμων και των χαρατσιών όλων των ειδών ;

Άφθονες αντιμνημονιακές κορώνες εκφωνούνται και ακούγονται καθημερινά όλο αυτό το
διάστημα μέσα στο θέατρο της βουλής και έξω από αυτό.

Αλλά για το αγωνιστικό μήνυμα που εκπέμψανε πάνω από μισό εκατομμύριο εργατικά και
λαϊκά νοικοκυριά και για την ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να δυναμώσει το κίνημα αυτό της
ανυπακοής, οι αντιμνημονιακοί προφέσορες(δεξιοί και αριστεροί) σωπαίνουν, όπως και οι
αντιμνημονιακοί του μαύρου μετώπου!

Αφήνουν έτσι όλο το περιθώριο, στη κυβέρνηση του μαύρου μετώπου και στη τρόικα, να
μαγειρεύουν νέους τρόπους αναγκαστικής είσπραξης των ληστρικών χαρατσιών, με την
λεγόμενη «μεταρρύθμιση» του φορολογικού που μελετάνε στα σκοτεινά παρασκήνια .

Μόνο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, στις 16 Φλεβάρη (στη διάσκεψη των
προέδρων της βουλής) ζήτησε για μια ακόμη φορά να οριστεί ημερομηνία συζήτησης για τις
προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ, από τον Δεκέμβρη του 2011, για τους
ανέργους και τα χαράτσια.
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Κι’ όπως έγραψε ο «Ριζοσπάστης»: «Στη πρόταση νόμου για τα χαράτσια προβλέπεται η
αναδρομική κατάργησή» τους»
Και πρόσθεσε: «η
κυβέρνηση καθυστερεί σκόπιμα την συζήτηση» αυτών των προτάσεων»
. ( «Ριζοσπάστης»
17/2/12)

Χωρίς αμφιβολία η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου προτιμάει να τρενάρει κι αν μπορεί να
αποφύγει εντελώς μια συζήτηση για τα καυτά αυτά προβλήματα. Γεννιέται, ωστόσο, το
διπλό ερώτημα: τι είναι εκείνο που αναγκάζει την ηγεσία του ΚΚΕ να περιμένει παθητικά
την διεξαγωγή της συζήτησης που σκόπιμα βέβαια αναβάλλεται Και τι ελπίζει άραγε να
βγάλει από αυτή τη συζήτηση, παραπάνω από μερικούς, ίσως, επιπλέον ψήφους που μπορεί
να πάρει;

Είναι φανερό, πιστεύουμε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ, εκτός από αυτές τις κοινοβουλευτικές
δραστηριότητες της, ταυτόχρονα και πάνω από όλα, θα έπρεπε να πρωτοστατεί,
καθημερινά, στην ανάδειξη , την οργάνωση και το δυνάμωμα του κινήματος ανυπακοής των
εργατικών και λαϊκών μαζών που δεν θέλουν και αρνούνται να πληρώσουν τα χαράτσια.

Πράγμα που σημαίνει ότι οι οργανώσεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ, μαζί με το
σύνθημα: «δεν πληρώνουμε κανένα χαράτσι» είχαν και έχουν χρέος να καλέσουν όλες τις
οργανώσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος, σε κοινό μαζικό αγώνα ενάντια στα
χαράτσια, για την κατάργηση όλων των φορομπηχτικών νόμων του μαύρου μετώπου, που
ληστεύουν διπλά και τριπλά τα πετσοκομένα μεροκάματα, τις συντάξεις, τους μισθούς και
τα ισχνά λαϊκά εισοδήματα.
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Προηγούμενο σχετικό άρθρο
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