Τετάρτη, 25 Απρίλη 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με τις δηλώσεις του επίτιμου προέδρου του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη
για συγκέντρωση 1 δις ευρώ από «εύπορους» για την άμυνα της χώρας
Οι πιο πιστοί υποστηριχτές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που μακελεύουν τους λαούς της περιοχής –και όχι
μόνον- προκειμένου να πιάσουν καλό στασίδι στη μοιρασιά των αγορών και πηγών ενέργειας,
μιλούν για «πατριωτισμό» και «προσφορά στην πατρίδα».
Να θυμίσουμε ότι ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης, υπήρξε από την αρχή της
καπιταλιστικής κρίσης ο πιο πρόθυμος συνομιλητής της τρόικας. Αυτός που εφοδίαζε τους
εκπροσώπους της με «σκέψεις», «προτάσεις» και «ιδέες» που στη συνέχεια εμφανίζονταν ως δια
μαγείας ως προαπαιτούμενα των δανειστών. Όλα σχετιζόμενα με τη μείωση της τιμής της εργατικής
δύναμης και των δικαιωμάτων μας, συνοδευόμενα από απαιτήσεις για νέες φοροαπαλλαγές και
επιδοτήσεις προς το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο.
Τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί με αποτέλεσμα τα «600 δις στην Ελβετία» που
είχαν στις τράπεζες οι καπιταλιστές πριν την κρίση να είναι σήμερα πολύ περισσότερα, μετά τη νέα,
ακόμη μεγαλύτερη κλοπή του μόχθου των εργαζομένων από τους μνημονιακούς νόμους και τα
εκατοντάδες αντεργατικά μέτρα που τους συνόδευσαν.
Η «θετική» διάθεση των εύπορων εκμεταλλευτών μας να προσφέρουν 1 δις από τον πλούτο που
έχουν παράγει οι εργαζόμενοι για την ενίσχυση της άμυνας της πατρίδας, είναι «Γιάννης κερνάει
και Γιάννης πίνει», αφού προσφέρουν ένα μικρό μέρος από τον δικό μας πλούτο για να
εξασφαλίσουν μετρικό μετά το τέλος του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Προσφέρουν στην ουσία
λιγότερα από όσα θα βγάλουν μόνο οι ξενοδόχοι από την δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, χωρίς ρεπό
για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, που υπέγραψαν με τους εργατοπατέρες στην Ομοσπονδία.
Πρόκειται όμως και για ένα ακόμη παραμύθι με πραγματικούς δράκους, αφού η άμυνα της χώρας
είναι κυριολεκτικά στα χέρια των λυκοσυμμαχιών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, την οποία και ακριβοπληρώνουμε
με 2 δις το χρόνο, για να εξυπηρετεί τελικά τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και
ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην ανατολική Μεσόγειο.
Κι επειδή ο Ανδρέας Ανδρεάδης, που μιλά σήμερα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας
της χώρας, ήταν κι ο ίδιος μεταξύ άλλων «επιφανών» ξενοδόχων που πανηγύριζαν πριν τρία χρόνια
για τη διασπορά πολεμικών συγκρούσεων στην βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή που έφερνε
τουρισμό στη χώρα, κανέναν δεν πείθει για την «αγνή» αυτή προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ειρήνη.
Την ειρήνη μπορούν να εξασφαλίσουν μονάχα οι λαοί, όταν πετάξουν από πάνω τους τους
εκμεταλλευτές τους και τους θανατηφόρους μηχανισμούς τους.
Το ταξικό κίνημα δίνει απάντηση σε όλους όσους παίζουν με τη φωτιά και τη φετινή Εργατική
Πρωτομαγιά, με τις απεργιακές συγκεντρώσεις και το σύνθημα για δικαιώματα, για κοινωνική
απελευθέρωση, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για τη
συνέχιση του ταξικού αγώνα στον ίδιο χαραγμένο δρόμο για την τελική νίκη των λαών.
Απαιτούμε εδώ και τώρα την απεμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και επεμβάσεις του ΝΑΤΟ. Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
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