Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της ΚΟ Αμφιλοχίας του ΚΚΕ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 10:51

Συγκέντρωση της ΚΟ Αμφιλοχίας του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ
στην Κεχρινιά, όπου μίλησε ο Νίκος Μωραΐτης, βουλευτής του ΚΚΕ, για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και διεθνώς.

Ο Νίκος Μωραΐτης, αναφερόμενος στην αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης, τόνισε ότι ο
λαός βιώνει μια οικτρή κατάσταση και η κυβέρνηση επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα
ψεύτικων ελπίδων ότι έπιασαν τόπο οι θυσίες του. Σημείωσε ότι δεν έπιασαν τόπο, η
έξοδος της χώρας από το μνημόνιο είναι καθαρή έξοδος για το μεγάλο κεφάλαιο, για την
επόμενη μέρα που θα επενδύσουν τα δουλεμένα του λαού. πατώντας πάνω στα συντρίμμια
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των συνταξιούχων. Μετά τον
Αύγουστο, υπογράμμισε, θα υπάρχουν μισθοί πείνας, δεν θα υπάρχει η 13η και η 14η
σύνταξη μιας και οι μνημονιακοί νόμοι και η εργασιακή ζούγκλα θα διατηρηθούν. Επίσης,
χαρακτήρισε κοροϊδία τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τις
νέες μειώσεις που θα γίνουν στις συντάξεις το 2019, υπενθυμίζοντας ότι πριν λίγες μέρες,
η κυβέρνηση απέρριψε τις τέσσερις τροπολογίες του ΚΚΕ για να μη μειωθούν οι συντάξεις,
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για την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, για τις συντάξεις
χηρείας και για τη διαγραφή των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών στους δήμους.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφερόμενος στις εξελίξεις στην κτηνοτροφία τόνισε ότι το ΚΚΕ
κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή ζήτησε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των
μικρομεσαίων κτηνοτρόφων για να καλύψουν τις απώλειές τους από τις απαράδεκτα
χαμηλές τιμές στο γάλα. Επίσης είπε ότι για την ανακούφισή τους από τα οξυμένα
προβλήματα ένας δρόμος υπάρχει, η συσπείρωσή τους γύρω από τον Αγροτοκτηνοτροφικό
Σύλλογο που θα αγωνιστεί για κατώτερες

εγγυημένες τιμές παραγωγού για όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, για το γάλα
και το κρέας, για τιμές που να αφήνουν εισόδημα, με το οποίο θα μπορούν οι αγροτικές
οικογένειες να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεχίσουν την αγροτική απασχόληση, για άμεση
πληρωμή όλων των παραγωγών από τους εμπόρους, με την παράδοση των προϊόντων τους,
για άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων, για μείωση του
κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, φτηνό αγροτικό ρεύμα και νερό,
κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, του ΕΝΦΙΑ σε σπίτια και χωράφια και
των άλλων χαρατσιών και παράλληλα κατάργηση των προνομίων των εφοπλιστών και των
βιομηχάνων, για κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η ΚΑΠ 2014-2020 και των περικοπών στις
επιδοτήσεις/ενισχύσεις, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο λαός πρέπει να έχει καθαρό
πως η αιτία όλων αυτών των εξελίξεων δεν είναι άλλη από το κυνήγι των κερδών εκ μέρους
των αστικών τάξεων και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Επεσήμανε πως η συμφωνία με
την ΠΓΔΜ «εντάσσεται μέσα στους γενικότερους σχεδιασμούς αυτής της δολοφονικής
συμμαχίας του ΝΑΤΟ να ελέγξει τα Δυτικά Βαλκάνια, να περικυκλώσει τη Ρωσία». Επίσης,
υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση «είναι σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ, στοιχίζεται πλήρως
με τις απαιτήσεις της συμμαχίας».
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Ανέδειξε την ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που, για λογαριασμό της ντόπιας
άρχουσας τάξης, δίνει γην και ύδωρ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για να εξαπολύουν τις
επεμβάσεις. Επίσης τόνισε ότι το ζήτημα είναι το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ο ελληνικός λαός
να μην εφησυχάζει, να πάρει τα μέτρα του, να μην παρακολουθεί τις εξελίξεις ως θεατής,
συγχυσμένος, φοβισμένος, μοιρολάτρης. Οι λαοί, τόνισε ο Ν. Μωραΐτης, μπορούν να
βαδίσουν το δικό τους ελπιδοφόρο δρόμο, της κοινής πάλης, για να διώξουν τους
ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, για να ανατρέψουν το βάρβαρο
καπιταλιστικό σύστημα που γεννά φτώχεια και πολέμους. Σχολιάζοντας το κλίμα πόλωσης
και τους υψηλούς τόνους που ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, τόνισε πως προσπαθούν να
σηκώσουν κουρνιαχτό για να κρύψουν τη συμφωνία τους στα βασικά. Ως προς τα σενάρια
περί επαναφοράς της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε πως το ΚΚΕ
τάσσεται υπέρ της άδολης απλής αναλογικής, χωρίς το πλαφόν του 3% για την είσοδο στη
Βουλή.

Κλείνοντας, τόνισε: «Η μόνη προοπτική για το λαό είναι να βάλει στην άκρη όλα τα κόμματα
που υπηρετούν αυτόν το δρόμο ανάπτυξης, που στηρίζουν το κεφάλαιο, την ΕΕ και να
συμπορευτεί με το ΚΚΕ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για συνολικότερες ανατροπές στην
οικονομία και την εξουσία προς όφελος των εργαζομένων».
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