
Εδώ και µερικούς µήνες οι τιµές στο super market και τη λαϊκή 
παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Όµοια και οι τιµές του ρεύµατος, του 
πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της βενζίνης, ανεβαίνουν κατα-
κόρυφα. Το καταλαβαίνουµε όλες και όλοι στις καθηµερινές µας 
αγορές, αφού βλέπουµε ένα µεγάλο κοµµάτι του µισθού µας να 
φεύγει αέρα, αλλά µας το λέει και η ΕΛΣΤΑΤ: Από τη σύγκριση του 
Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του Νοεµβρίου 2021 µε τον 
αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεµβρίου 2020 προέκυψε αύξηση 4,8%. Ο 
Γενικός ∆ΤΚ κατά τον µήνα Νοέµβριο 2021, σε σύγκριση µε τον Οκτώ-
βριο 2021, παρουσίασε αύξηση 0,5%... Το 2022 προβλέπεται πλη-
θωρισµός τουλάχιστον 5% και στα βασικά είδη διατροφής αύξηση 
20- 30% (ΓΣΕΕ 2021). Τα ενοίκια συνεχίζουν και αυξάνονται ενώ το 
µηνιάτικο δεν αρκεί ούτε για τα βασικά µας έξοδα και για την αγορά 
όσων ονοµάζονται «είδη πρώτης ανάγκης». Τα τελευταία 2 χρόνια 
πανδηµίας µάς έχουν γονατίσει οικονοµικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. 
Από τη µία τα µέτρα κρατικής διαχείρισης περιορισµού της διασποράς 
του κορωνοϊού (αλλά και πειθάρχησής µας) όπως καραντίνες και απαγορεύσεις, και από την άλλη οι αναστο-
λές εργασίας και τα ανεπαρκή επιδόµατα. Τώρα έρχεται και ο πληθωρισµός να µας υποτιµήσει ακόµα περισ-
σότερο…
Όµως τι είναι τέλος πάντων αυτή η «ακρίβεια»; Σύµφωνα µε τα επίσηµα χείλη του κράτους, των αφεντι-
κών και των αυλικών ΜΜΕ, είναι ένα δυσάρεστο και «αναπόφευκτο» φαινόµενο το οποίο θα µας επηρεάσει 
όλους και όλες σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Πρόκειται δηλαδή σύµφωνα µε την µοιρολατρική αφή-
γησή τους για ένα «αναγκαίο κακό» το οποίο µας βρίσκει απροετοίµαστους και απλά θα αναγκαστούµε να 
το υποστούµε µέχρι νεοτέρας…
Τι στο καλό φταίει για την ακρίβεια; Αυτό δεν ξεκαθαρίζεται αφού θεωρείται ένας εξωγενής παράγοντας 
της οικονοµίας ο οποίος δύναται αυτόνοµα να αυξοµειώνεται κατά το δοκούν. Εντέχνως συσκοτίζονται οι 
αιτίες και οι πραγµατικοί υπαίτιοι. Ακόµα και την ελάχιστη έρευνα να επιχειρήσει κάποιος να κάνει, θα βρεθεί 
µπροστά σε αναλύσεις επί αναλύσεων του εκάστοτε οικονοµολόγου, έναν ορυµαγδό πληροφορίας, στατι-
στικών δεδοµένων, διαγραµµάτων και τεχνικού τύπου εξειδικευµένες ορολογίες. Μάλιστα, η περίτεχνη 
χρήση της οικονοµικής ορολογίας από τα ΜΜΕ, µας κάνει να αναρωτιόµαστε αν γίνεται εσκεµµένα, ώστε 
όλοι να µιλάµε για αυτό αλλά κανείς να µην καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοεί.
Πόσο θα κρατήσει αυτή η περιβόητη αύξηση των τιµών; Μέσα από τις καθησυχαστικές κορώνες 
υπουργών / ΜΜΕ η «ακρίβεια» εµφανίζεται ως µια παροδική κατάσταση µε ηµεροµηνία λήξης που συνεχώς 
µετατοπίζεται προς µελλοντικούς χρόνους. Θα πρέπει να κάνουµε υποµονή και να βάλουµε πλάτη (δηλαδή 
να αδειάσουν οι τσέπες µας λίγο παραπάνω) για να την ξεπεράσουµε ώστε να βγούµε στους στρωµένους µε 
ροδοπέταλα δρόµους της ανάπτυξης.
Πώς θα βγούµε από αυτό το ρηµάδι; Σε τέτοιες «κρίσιµες» στιγµές το κράτος ζητάει περισσότερη εθνική 
ενότητα, λιγότερους αγώνες / διεκδικήσεις, περισσότερη υποµονή και θυσίες. ∆ηλαδή περισσότερη εµπιστο-
σύνη στον µονόλογο των οικονοµικών think tanks και σε όσους καθορίζουν τις οικονοµικές πολιτικές, 
δηλαδή στους ίδιους ανθρώπους που είναι υπαίτιοι για την όξυνση της ακρίβειας.

Τα φυσικά φαινόµενα είναι όλες αυτές οι συνεχείς διαδικασίες κινήσεων ή µετασχηµατισµών που λαµβά-
νουν χώρα στη φύση, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (κρατώντας µία πισινή για το τι έχει αποµείνει πλέον 
χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση). Εποµένως, τα φυσικά φαινόµενα συµβαίνουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπι-
νο παράγοντα, ή µε άλλα λόγια, δεν είναι ανθρωπικά φαινόµενα. Έτσι, η βροχή, η έκρηξη ενός ηφαιστείου 
ή τα ουράνια τόξα είναι φυσικά φαινόµενα, ενώ πράγµατα όπως ένας λιµός, η υπερθέρµανση του πλανήτη, 
µία πυρκαγιά σε ένα δάσος (βλ. ανεξέλεγκτες φωτιές το καλοκαίρι του 2021) ή η εξάπλωση ενός ιού (όπως 
ο κωρονοϊός- ας πούµε τυχαίο παράδειγµα) ∆ΕΝ είναι απαραίτητα, αφού προκαλούνται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και τις επεµβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Πόσο µάλλον όταν µιλάµε για ένα 
οικονοµικό φαινόµενο όπως ο πληθωρισµός, ο οποίος έχει βαθιά τις ρίζες του στην ίδια τη φύση του καπιτα-
λιστικού συστήµατος. Ο πληθωρισµός επηρεάζει και επηρεάζεται από κρατικές πολιτικές, ανταγωνιστικές 
σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ κρατών και πολλά άλλα που θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε 
αµέσως µετά. Τις επιπτώσεις του πληθωρισµού (όπως και όποιου άλλου «φυσικού φαινοµένου») τις 
νιώθουµε ήδη στη ζωή µας (και πιο συγκεκριµένα στην τσέπη µας) καθώς αυτές οξύνονται ή αµβλύνονται 
ανάλογα µε τις επιλογές διαχείρισης του κράτους (πρόβλεψη, πρόληψη κλπ.).

Η «ΑΚΡΙΒΕΙΑ» 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ



Οι αυξήσεις των τιµών των πετρελαιοειδών οφείλονται 
πρώτα και κύρια σε διακρατικούς και γεωπολιτικούς ανταγω-
νισµούς. Η Ευρώπη προτίµησε να καθυστερήσει τον αγωγό 
Νοrd Stream 2 (ικανοποιώντας τις πιέσεις των ΗΠΑ) και να 
προωθήσει αγωγό από το Αζερµπαϊτζάν (ΤΑΡ) προκειµένου 
να µειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Επίσης, η Ευρώπη 
απέρριψε τα µακροπρόθεσµα συµβόλαια µε τη Ρωσία και 
στράφηκε στο χρηµατιστηριακό εµπόριο του φυσικού αερίου, 
ενισχύοντας έτσι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των µεγάλων 
επενδυτών. Από την άλλη, η Κίνα δεν θέλει να προµηθευτεί 
φτηνό και αποδοτικό γαιάνθρακα από την Αυστραλία, λόγω 
των µεταξύ τους διενέξεων και προτιµά να παίρνει πανάκριβο 
γαιάνθρακα από την Ινδονησία. Χαρακτηριστικά όµως είναι 
και τα παραδείγµατα της Ρωσίας και χωρών της Μέσης Ανατο-
λής που αλληλεκβιάζονται µε µειώσεις και αυξήσεις της προ-
σφοράς. Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιµών των καυσίµων οφεί-
λονται και σε σκόπιµες τεχνητές ελλείψεις των εταιριών. Ο 
«µαυραγοριτισµός» είναι στο DNA της άρχουσας τάξης. 
∆ιαβάζουµε στην Καθηµερινή (30/08/21) ότι εταιρίες κρατούν 
αποθηκευµένο υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ισπα-
νία και δεν εφοδιάζουν τη Βρετανία για να επιτύχουν υψηλότε-
ρη τιµή πώλησης. 

Η δραµατική αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος 
στην Ελλάδα οφείλεται εν µέρει στην ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ 
και στο άνοιγµα της αγοράς ενέργειας µε ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται στις διευκολύνσεις που δίνονταν µέχρι σήµερα. Αφού το 
ηλεκτρικό θεωρούταν είδος πρώτης ανάγκης, η κατανάλωσή 
του έχρηζε διευκολύνσεων. Αφετέρου οφείλεται στις κατευ-
θύνσεις πανευρωπαϊκής εµβέλειας σχετικά µε την αντιµετώπι-
ση της κλιµατικής αλλαγής (ή κλιµατικής κρίσης) µέσω των 
περιορισµών για την µείωση έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 
και τη δηµιουργία «χρηµατιστηρίου ρύπων». Η αντιµετώπιση 
της περιβαλλοντικής κρίσης δηµιούργησε µια νέα ολόκληρη 
οικονοµία, κρίσιµη για την πορεία του καπιταλισµού τα επόµε-
να χρόνια. Η Ελλάδα προσπαθεί να έχει ρόλο κλειδί και έτσι 
έχει δώσει το πράσινο φως ώστε να φυτευτεί όλη η χώρα µε 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας χωρίς περιβαλλοντικά κριτή-
ρια, από τα ίδια λόµπυ που έχουν τον έλεγχο των ρυπογόνων 
µορφών ενέργειας. Για να είναι επικερδής η όλη µπίζνα, η 
ενέργεια αυτή πωλείται προς τη ∆ΕΗ πολύ ακριβά, ενώ δίνε-
ται πακτωλός χρηµάτων µε τη µορφή επιδοτήσεων που εν 
τέλει επωµιζόµαστε όλοι εµείς στους λογαριασµούς µας.

Οι αιτίες για την αύξηση των τιµών δεν είναι αποκοµµένες από 
την αδιάκοπη προσπάθεια µεγαλύτερης κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, τα αλληλοσυγκρουόµενα εθνικά συµφέροντα και  
τις πολιτικές που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. ∆εν είναι 
κάποια άσχετα µεταξύ τους γεγονότα και κυρίως δεν συµβαί-
νουν ανεξάρτητα από τις δικές µας αντιδράσεις. Παρακάτω 
κάνουµε µια προσπάθεια να αναδείξουµε τη φύση κάποιων 
αιτιών, κόντρα στον κυρίαρχο λόγο που τα παρουσιάζει ως 
τετελεσµένα, µακρινά γεγονότα.

Η έννοια του «φυσικού φαινοµένου» έχει 
ξεχειλωθεί για να χωράει όλες τις 
ολέθριες επιπτώσεις της κάθε κρατικής 
διαχείρισης σε κάθε φαινόµενο (µάλλον 
όχι φυσικό…). Έτσι έχει διευρυνθεί και η 
έννοια της «κρίσης». Για το κράτος δεν 
αποτελεί κρίση το ότι τα πάντα ακριβαί-
νουν, το ότι πολλοί δεν έχουν χρήµατα 
για θέρµανση, το ότι δεν βρίσκουν ένα 
βιώσιµο σπίτι να µείνουν και δυσκολεύο-
νται να πάνε σούπερ µάρκετ χωρίς να 
κάνουν το νοητό άθροισµα των τιµών 
των αγαθών που βάζουν στο καλάθι τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια των αγορών. Αυτά 
είναι απλά µία παράπλευρη απώλεια 
αµελητέας σηµασίας…
 
Τα τελευταία 20 χρόνια ο καπιταλισµός 
βρίσκεται συνεχώς σε µεγαλύτερες ή 
µικρότερες οικονοµικές κρίσεις. Οι αλλε-
πάλληλες κρίσεις έχουν καταστεί σύµφυ-
τες του καπιταλισµού και δεν αποτελούν 
κίνδυνο για τη βιωσιµότητα του. Τουνα-
ντίον είναι κοµµάτι της συνεχούς επανα-
ρύθµισης και ισχυροποιησής του. Από 
την άλλη, οι µεγάλες κρίσεις του 20ου 
αιώνα ήταν αποτέλεσµα τόσο της κίνησης 
του κεφαλαίου όσο και των ταξικών 
αγώνων, αποτέλεσαν σηµεία σταθµούς 
για τον καπιταλισµό και σηµαδεύτηκαν 
από αλλαγές στο µοντέλο συσσώρευ-
σης, τις κρατικές πολιτικές, από µεγάλες 
παγκόσµιες αναδιατάξεις ακόµα και από 
πολέµους. Βέβαια δεν θα ισχυριστούµε 
ότι στον σύγχρονο καπιταλισµό οι ανα-
προσαρµογές και οι αναδιαρθρώσεις 
συµβαίνουν αυτόµατα και αναίµακτα 
(τόσο για τους εκµεταλλευόµενους όσο 
και για κοµµάτια του κεφαλαίου), ούτε ότι 
το κεφάλαιο παίζει µπάλα µόνο του ανε-
ξάρτητα από την ταξική πάλη. Όµως η 
συνεχής κρισιακή συνθήκη στην οποία 
υποβαλλόµαστε δίνει τη δυνατότητα στο 
κεφάλαιο να µετακυλίει τις δοµικές αντι-
φάσεις πάνω µας µέσω µεταρρυθµίσεων 
οι οποίες χρίζονται ως οι µόνες λογικές 
επιλογές. Έτσί οι αγώνες µας βρίσκονται 
σε µια διαρκή θέση άµυνας για την διατήρη-
ση των κεκτηµένων. 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

ας µιλήσουµε για

Η «ΑΚΡΙΒΕΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΜΑΣ



Η έννοια λοιπόν «κρίση» νοηµατοδο-
τείται και χρησιµοποιείται από τους 
από πάνω όποτε θέλουν να επιβάλ-
λουν µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και να πάρουν µέτρα µε τη συναίνεση 
ή/ και τον φόβο µας ως συµµάχους. 
Συναντιέται µε όποιον προσδιορισµό 
µπορούµε να φανταστούµε (οικονοµι-
κή, ενεργειακή, υγειονοµική, περιβαλ-
λοντική, χρέους, δηµόσιας ασφάλειας 
κλπ) και για µας πρακτικά σηµαίνει 
πάντα το ίδιο. Οι άλλοι παίρνουν 
δραστικές αποφάσεις για εµάς, που 
αφορούν την τσέπη, την ελευθερία, 
την υγεία, την καθηµερινότητα µας, 
συνοδευόµενες από ένα σύνολο 
επιτακτικών λόγων που δεν παίρνουν 
αναβολή, δεν εξηγούνται επαρκώς 
και δεν έχουν εναλλακτικές. Πάντα 
περιλαµβάνουν εχθρούς ορατούς και 
αόρατους, εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς, ενώ συνοδεύονται και από 
κάποιο τυράκι, στην περίπτωση µας 
είναι η «πολυπόθητη» ανάπτυξη. 

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που οδηγεί σε αύξηση τιµών είναι το 
ότι λόγω των εκτεταµένων lockdown, η ΕΕ προέβη σε ποσοτική 
χαλάρωση (δηλαδή διέθεσε / «έκοψε» περισσότερο χρήµα) ώστε να 
γίνουν δηµόσιες δαπάνες και εφάρµοσε «πρόγραµµα ρευστότητας 
ειδικά για την πανδηµία» (µείωση επιτοκίων, εύκολος δανεισµός για 
το κεφάλαιο). Αυτή η προσφορά χρήµατος, όταν δεν καλύπτεται από 
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, ρίχνει την 
τιµή του χρήµατος και µακροπρόθεσµα οδηγεί σε πληθωρισµό. Τα 
πραγµατικά επιτόκια δανεισµού έφθασαν το 2021 στο ιστορικό 
χαµηλό… - 5,97% (!!!) - το χαµηλότερο στην ιστορία. Ωστόσο, το 
παλιό εργαλείο ανάσχεσης των πληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή η 
ανατίµηση του χρήµατος µέσω της αύξησης των επιτοκίων, αµφισβη-
τείται σήµερα ευθέως. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρή-
σει σε αύξηση των επιτοκίων δανεισµού, θα δηµιουργήσει ασφυκτική 
πίεση στο υπερχρεωµένο δηµόσιο και θα απειλήσει µε αλυσιδωτές 
πτωχεύσεις τον επίσης υπερχρεωµένο ιδιωτικό τοµέα, µε απρόβλε-
πτες συνέπειες στο τραπεζικό σύστηµα και την ωρολογιακή βόµβα 
των κόκκινων δανείων. Εποµένως, η εκτίµηση µας είναι πως η 
αύξηση των επιτοκίων µάλλον θα αναβληθεί και ο πληθωρισµός θα 
συνεχίσει να ανεβαίνει µε ευθύνη των από πάνω για µία ακόµα 

φορά…

Το τέλος των lockdown και η επανεκκίνηση της οικονοµίας εντός του 2021 προκάλεσαν αύξηση της 
ζήτησης πρώτων υλών και ενέργειας. Η αδυναµία να καλυφθεί επαρκώς αυτή η ζήτηση, λόγω 
διακοπής της παραγωγικής αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκαλεί άνοδο των «τιµών παραγω-
γού» διεθνώς. Οι αστοί οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι αυτό συµβαίνει επειδή αυξήθηκε πάρα πολύ η 
ζήτηση. Ισχύει εν µέρει. Υπάρχει όµως και µία άλλη πλευρά την οποία κρύβουν. Εν µέσω πανδηµίας, οι 
βιοµηχανίες για την προστασία των κερδών τους αντί να κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητά τους, επέλεξαν να µειώσουν την παραγωγή, να πουλήσουν εξοπλισµό, να ξενοικιά-
σουν εγκαταστάσεις και να κάνουν έξυπνα και ευέλικτα παιχνίδια µε τα stock τους, ώστε να διατηρήσουν 
τις τιµές των προϊόντων. Εν ολίγοις, παρά τις προβλέψεις για αύξηση της ζήτησης µε την άρση του 
lockdown, δεν είχαν προετοιµαστεί αναλόγως. Αυτό συνδέεται τόσο µε τα πρόσκαιρα οφέλη των αφε-
ντικών όσο και µε την συνολική τροπή που έχει ο σύγχρονος καπιταλισµός σε σχέση µε την just - in - 
time παραγωγή, την «ευπάθειά» του σε µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις δυνατότητές 
του να µεταφέρει την ενδεχόµενη χασούρα του προς τον πάτο της πυραµίδας (πχ. µέσω της ανόδου των 

τιµών).

H πανδηµία προκάλεσε διεθνώς σοβαρά προβλήµατα στα παγκόσµια εµπορικά «κανάλια», τους κόµ-
βους παραγωγής και τα δίκτυα logistics. Στο σύγχρονο καπιταλισµό η παραγωγή είναι διεθνοποιηµένη, 
δηλαδή πρώτες ύλες και προϊόντα µεταφέρονται από τη µία άκρη της γης στην άλλη. Οι εφοδιαστικές 
αλυσίδες / δίκτυα logistics παίζουν κεντρικό ρόλο στη µείωση του κόστους µεταφοράς προϊόντων, 
ωστόσο αποδεικνύονται ευπαθή όπως φάνηκε εν καιρώ πανδηµίας. Η κατάργηση ενός κόµβου δύναται 
να οδηγήσει σε παράλυση άλλων, χιλιόµετρα µακριά. Ενδεικτικά, πλοίο ιταλικών συµφερόντων ανα-
γκάστηκε να επιστρέψει από την… Νοτιοανατολική Ασία στην Ιταλία (!) και να ταξιδέψει πάλι πίσω, για 
να αφήσει το πτώµα ναυτικού, που πέθανε µέσα στο πλοίο, διότι λόγω covid, δεν υπήρχε διαθέσιµο 
λιµάνι εκεί. Η δυσλειτουργία των παγκόσµιων αλυσίδων εφοδιασµού λόγω πανδηµίας συνεχίζει 
να προκαλεί ελλείψεις στα πάντα. Οι κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι είναι παροδικό φαινόµενο και ελπί-
ζουν µέχρι το καλοκαίρι του 2022 να τελειώσει, όµως τα ενδοκαπιταλιστικά συµφέροντα έχουν άλλη 
γνώµη. Οι δυτικοί (αµερικανοευρωπαίοι) καπιταλιστές δεν θέλουν να επανισχυροποιηθεί η εφοδιαστική 
αλυσίδα, διότι ευνοεί τους ασιάτες καπιταλιστές καθώς η προσφορά των φτηνών προϊόντων προέρχεται 
από την Ασία και κυρίως από την Κίνα. Υπάρχει εποµένως µεγάλη πιθανότητα να µην επανέλθει η ταχεία 

και φθηνή µεταφορά εµπορευµάτων λόγω συνειδητού σαµποτάζ των αµερικανοευρωπαίων!



ΤΗΝ «ΑΚΡΙΒΕΙΑ» 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Επιχειρώντας να προσδιορίσουµε πως προκύπτει το κύµα 
ακρίβειας, εστιάζουµε στον πολύπλευρο ρόλο του καπι-
ταλισµού, παγκόσµια και εντός κάθε κράτους. ∆ίνουµε 
καθηµερινό ταξικό αγώνα και επιχειρούµε να συµβάλ-
λουµε στην προοπτική της κοινωνικής επανάστασης και 
της ανατροπής του καπιταλισµού, της δηµιουργίας ενός 
κόσµου ισότητας, κοινοκτηµοσύνης και αλληλεγγύης. Η 
εναντίωσή µας είναι συνολική, όπως άλλωστε συνολι-
κή είναι η επίθεση που δεχόµαστε. Απορρίπτουµε την 
συστράτευση µε τους εκµεταλλευτές µας και αντιµετωπί-
ζουµε καχύποπτα και εχθρικά τους εκάστοτε κυβερνώ-
ντες, τις υποσχέσεις τους για «ένα καλύτερο µέλλον» και 
τις παραινέσεις τους για υποµονή και συναίνεση και δε 
συµβάλλουµε στο αλληλοφάγωµα εντός της τάξης µας. 
∆ίνουµε τις αναγκαίες µάχες, στοχεύοντας πάντα τους από 
πάνω.

Ένα κρίσιµο σηµείο είναι ο µισθός µας. Το νέο κύµα αυ-
ξήσεων έρχεται ενώ οι µισθοί µας είναι σταθερά καθηλω-
µένοι σε χαµηλά επίπεδα, λόγω µέτρων επί µνηµονίων 
και πρόσφατων κυβερνητικών ρυθµίσεων εν µέσω covid- 
19. Κάθε αύξηση στις τιµές των προϊόντων ισοδυναµεί µε 
µείωση του µισθού µας, ενός µισθού που αδυνατεί να 
καλύψει επαρκώς τα βασικά. Όσοι και όσες είµαστε σε 
ανεργία καλούµαστε να τα βγάλουµε πέρα µε ένα πενι-
χρό επίδοµα ή ακόµα και χωρίς αυτό. Η απάντησή µας 
είναι η διαχρονική εργατική απαίτηση για αύξηση 
του βασικού µισθού (και για αξιοπρεπείς συντάξεις). 
Ρίχνουµε έτσι το βάρος της κρίσης (της κρίσης ακρίβειας 
εν προκειµένω) στους εργοδότες µας, αλλά και στην 
κυβέρνηση που -βάσει και πάλι µνηµονιακής νοµοθεσί-
ας- ορίζει τον κατώτατο µισθό. Πριν 10 χρόνια ο βασικός 
µισθός ήταν 751 ευρώ και τώρα από 650 µεικτά θα πάει 
στα 663 (δηλαδή 2% αύξηση). Είναι γνωστή η µόνιµη 
επωδός των εργοδοτών µας, µικρών και µεγάλων, και 
των εκάστοτε κυβερνόντων: «∆εν αντέχει η οικονοµία!». 
Ακόµα και αν έχει προβλήµατα η καπιταλιστική οικονο-
µία… εµείς, ο κόσµος της εργασίας, έχουµε µέληµα την 
δική µας αξιοπρεπή ζωή και όχι την επιβίωση της οικονο-
µίας αυτής, ούτε των εργοδοτών µας, ακόµα και των πιο 
µικρών.

∆εν αποδεχόµαστε τη φτώχεια και την εκµετάλλευση / 
καταπίεση, ούτε ως µια φυσιολογική συνθήκη για την 
τάξη µας, ούτε ως µια πρόσκαιρη (ή και µόνιµη…) «κακή 
στιγµή». ∆εν αποδεχόµαστε να στερούµαστε τη 
δυνατότητα κάλυψης των βασικών µας αναγκών 
και να ζούµε στην ανέχεια. ∆ιεκδικούµε πρόσβαση σε 
τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αξιοπρεπή στέγα-
ση µε θέρµανση, ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, 
internet, ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους δοµή 
υγείας και περίθαλψης, σε κάθε δοµή εκπαίδευσης, σε 
µέσα µαζικής µεταφοράς, σε ψυχαγωγία και αναψυχή. 
Γνωρίζοντας ότι µεγάλα κοµµάτια της κοινωνίας (πχ. µετα-
ναστευτικοί πληθυσµοί ή κοινωνική πλειοψηφία σε 
πολλές χώρες), στερούνται τα στοιχειώδη µέσα επιβίω-
σης, ό,τι διεκδικούµε το διεκδικούµε για όλους και όλες.

Απέναντι στις αυξήσεις των τιµών και την γενικευ-
µένη ακρίβεια, η απάντησή µας δεν µπορεί παρά 
να είναι η οργάνωση πολύµορφων συλλογι-
κών αντιστάσεων. Που να καταδεικνύουν το 
ποιοι έχουν πραγµατικά την ευθύνη. Που να 
διατρανώνουν την αποφασιστικότητα των «από 
κάτω» για αντίσταση και την απαίτησή τους για 
µειώσεις των τιµών. Που να εµπνέουν ολοένα και 
µεγαλύτερα κοµµάτια της τάξης µας να ακολου-
θήσουν το δρόµο του αγώνα. Ώστε να δηµιουρ-
γηθεί ένα ισχυρό ταξικό κίνηµα το οποίο θα έχει 
στο επίκεντρο της πάλης του (και) το ζήτηµα της 
ακρίβειας. Αρκετά πρόσφατα έχουµε δει ολόκλη-
ρες κοινωνικές εξεγέρσεις να έχουν προκύψει ως 
απάντηση (στο αρχικό ξέσπασµά τους τουλάχι-
στον) σε αυξήσεις σε τιµές προϊόντων και υπηρε-
σιών, όπως µε τα εισιτήρια των ΜΜΜ στη Χιλή  
τη βενζίνη στη Γαλλία και το υγροποιηµένο 
φυσικό αέριο στο Καζακστάν. Ενισχύουµε και 
δηµιουργούµε συλλογικά αγωνιστικά εγχει-
ρήµατα (πχ. σωµατεία εργαζοµένων, συλλογι-
κότητες εργαζοµένων και ανέργων, συνελεύσεις 
γειτονιάς). Παρεµβαίνουµε τόσο εκεί που εκδη-
λώνονται οι αυξήσεις τιµών (πχ. σε σούπερ 
µάρκετ, γραφεία των δηµόσιων- ιδιωτικών παρό-
χων ενέργειας, εταιρίες που πρωταγωνιστούν στη 
µπίζνα του real estate), όσο και απέναντι στην 
κυβέρνηση και στους φορείς του κράτους και του 
κεφαλαίου που έχουν την ευθύνη. Οργανωνόµα-
στε από τα κάτω, υλοποιώντας την αλληλοβοή-
θεια και τη συλλογική κάλυψη αναγκών (βλ. 
συγκατοίκηση, συλλογικές κουζίνες από συνε-
λεύσεις γειτονιάς, αυτοοργανωµένες δοµές 
υγείας και εκπαίδευσης). Εφαρµόζουµε πρακτικές 
όπως η οργανωµένη άρνηση πληρωµών και 
η αυτοµείωση σε υπηρεσίες και προϊόντα. Υπο-
στηρίζουµε τη συλλογική ή ατοµική απαλλο-
τρίωση (ιδίως σε περιπτώσεις που η ανέχεια, η 
φτώχεια, η απειλή ασιτίας δεν αφήνουν άλλο 
περιθώριο) αλλά και την κατάληψη κτιρίων για 

στεγαστικές και όχι µόνο ανάγκες.

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

Απέναντι στο κύµα ακρίβειας και σε όλες τις επιθέσεις που δεχόµαστε 
διαχρονικά από τα οικονοµικά και πολιτικά αφεντικά, 
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! 

Πρωτοβουλία
εργαζοµένων/ανέργων
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prwterganenotia.wordpress.com

prwterganenotia@espiv.net


