
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες  
όλων των ειδικοτήτων,  

Στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τε-
τάρτη 30 Μάη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, 
μαζί με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους 
συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, 
αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολιτική 
του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ, της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, των πολι-
τικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων 
που την υπηρετούν, διεκδικούμε: 

 Αυξήσεις στους μισθούς, στις συ-
ντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. 

 Κατάργηση όλων των αντεργατι-
κών - αντιλαϊκών νόμων και των   
3 μνημονίων. 

 Επαναφορά, υποχρεωτικότητα 
των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 
ευρώ. 

 Μόνιμη σταθερή εργασία για 
όλους, με Συλλογική Σύμβαση, 
7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κοινωνική ασφάλι-
ση, προστασία στη δουλειά, με οργανικές 
συνθέσεις να ανταποκρίνονται στις σύγ-
χρονες ανάγκες. 

 Κατάργηση του νόμου λαιμητόμου 4387 / 
2016 (φορολογικό – ασφαλιστικό). 

 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγό-
ρευση πλειστηριασμών για την εργατική - 
λαϊκή οικογένεια. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, 
της φοροληστείας, να πληρώσει το μεγάλο 
κεφάλαιο. 

Η «δίκαιη ανάπτυξη» που επικαλείται η  
κυβέρνηση και η «κοινωνική συμμαχία» που 
συγκρότησαν από κοινού εργοδοτικές ενώσεις 
με τις ηγεσίες των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, κά, έχουν ένα κοινό στόχο, να υποκύ-
ψουμε στην αυταπάτη ότι το «καλό του κεφα-

λαίου, είναι καλό και για τον εργάτη». Η καπι-
ταλιστική ανάπτυξη με την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαί-
ου, οικοδομείται πάνω στα συντρίμμια των 
δικαιωμάτων μας, για να επικρατήσουν σε  
κάθε χώρο δουλειάς συνθήκες γαλέρας, με 
εργαζόμενους χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλι-
ση, συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη των 
μονοπωλίων οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν 
δίστασαν και συνεχίζουν να δολοφονούν λαούς, 

οι εξελίξεις στις γύρω περιοχές και στον κίνδυνο 
γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου επιβά-
λουν την επαγρύπνηση του εργαζόμενου λαού, 
να καταδικαστούν οι ενέργειες της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, που έχει μετατρέψει την Ελλάδα 
σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο πολέμου. 

    Το εφοπλιστικό κεφάλαιο με τις μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις, έχουν στο στόχα-
στρό τους, την κατάργηση της υποχρε-
ωτικής εφαρμογής της κλαδικής ΣΣ 
Εργασίας και της ασφάλισης στο δημό-
σιο ασφαλιστικό φορέα ΝΑΤ – ΕΦΚΑ, 
την διεύρυνση της ανασφάλιστης εργα-
σίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, να 
καθορίζουν τις οργανικές συνθέσεις  με 
κριτήριο την ανταγωνιστικότητα υπο-
νομεύοντας ακόμα την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την 
επιδείνωση του ακτοπλοϊκού συγκοι-
νωνιακού δικτύου σε βάρος των ναυ-
τεργατών, του εργαζόμενου λαού. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους 
εργαζόμενους, να συμβάλουν στην οργάνω-
ση και επιτυχία του απεργιακού αγώνα σε 
κάθε χώρο δουλειάς, απομονώνουμε τις δυ-
νάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συν-
δικαλισμού, δυναμώνουμε την ταξική πάλη, 
υπερασπιζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Απεργιακή Προσυγκέντρωση των 

Ναυτεργατών την Τετάρτη 30 Μάη  

05:30 το πρωί, πλατεία Καραϊσκάκη. 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, 
άνεργες, αυτοαπασχολούμε-
νοι, βιοπαλαιστές αγρότες, 
συνταξιούχοι, νέοι και νέες, 

Με τη γνωστή τακτική της 
παραπλάνησης και της καλ-
λιέργειας ψεύτικων ελπίδων, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
στήνει το παραμύθι της 
«μεταμνημονιακής εποχής». 
Μιλάει για το «τέλος των μνη-
μονίων», την «επιστροφή στην 
κανονικότητα», την 
«ανάκαμψη της οικονομίας». 

«Καθαρή έξοδος» για το 
λαό σημαίνει κατάργηση 
των μνημονιακών νόμων, 
αναπλήρωση οικονομικών 
απωλειών, ικανοποίηση των 
σύγχρονων λαϊκών ανα-
γκών. 

Το πολιτικό σχέδιο τόσο 
του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της ΝΔ, 
του Κινήματος Αλλαγής, 
όλων των αστικών κομμάτων, 
περιλαμβάνει όλες τις δεσμεύ-
σεις που έφεραν τη χρεοκοπία 
για τα εργατικά - λαϊκά στρώ-
ματα. 

 Όλοι αυτοί αφήνουν άθικτους 
τους εκατοντάδες μνημονια-
κούς νόμους που όλα αυτά τα 
χρόνια τσάκισαν μισθούς, συ-
ντάξεις, δικαιώματα, εκτόξευ-
σαν τη φοροληστεία, έβαλαν 
στο στόχαστρο την πρώτη 
κατοικία κ.λπ. 

 Ήδη έχουν προνομοθετηθεί 
μέτρα - φωτιά, όπως η μείωση 
των συντάξεων και του αφορο-
λόγητου, οι ιδιωτικοποιήσεις, 
που συνιστούν ουσιαστικά ένα 
συμπληρωματικό μνημόνιο. 

 Αποτελεί ψέμα αυτό που λέει 
η κυβέρνηση ότι τα μέτρα αυτά 
δεν είναι δεδομένα και θα τα 
επαναδιαπραγματευτεί, γιατί 
τα ματωμένα πλεονάσματα 
έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 
2060. 

 Κομισιόν, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, που 
δίνουν συγχαρητήρια στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
για την εφαρμογή των 
«μεταρρυθμίσεων», έχουν 
δηλώσει κατηγορηματικά ότι 
αυτές πρέπει να συνεχι-
στούν. 

Στη λίστα βρίσκονται νέες 
ανατροπές στο Ασφαλιστικό, 
ενίσχυση της φοροληστείας, 
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία 
στην αγορά εργασίας, περαι-
τέρω ιδιωτικοποιήσεις, το 
χτύπημα των συνδικαλιστι-
κών ελευθεριών. Δηλαδή, 
όλα όσα ζητάνε και οι μεγα-
λοεπιχειρηματίες, ο ΣΕΒ. 

Όταν λένε «ευρωπαϊκή 

κανονικότητα» εννοούν 

την ένταση της                     

εκμετάλλευσης των     

εργαζομένων και τη             

στήριξη του κεφαλαίου 

Αποτελεί μεγάλη απάτη 
ο ισχυρισμός της κυβέρ-
νησης ότι η έξοδος στις 
αγορές φέρνει το τέλος 
της  λιτότητας και μεγαλύ-
τερα περιθώρια για την 
άσκηση φιλολαϊκής πολι-
τικής. 

(Συνέχεια στη σελίδα 3)                                     

Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!  
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή           

βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, 
στην ανασύνταξη του εργατικού    
κινήματος και την ενίσχυση της       
αντικαπιταλιστικής - αντιμονο-
πωλιακής πάλης της κοινωνικής   
συμμαχίας, για την κατάκτηση        
της εργατικής εξουσίας, την      
ικανοποίηση των σύγχρονων    

αναγκών της εργατικής τάξης. 

Μάης 2018 

Χρόνος 44ος  

Αριθμός φύλλου 615 

Πρώτη και αυτοδύναμη αναδείχθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η παράταξη  
«Αγωνιστική Ενότητα» (το ψηφοδέλτιο που  
συγκροτούν τα μέλη και οι φίλοι της  ΚΝΕ μαζί  
με άλλους αγωνιστές σπουδαστές), στις εκλογές 
του Συλλόγου Σπουδαστών της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, που 
πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Μάη,      

σημειώνοντας μάλιστα 
άνοδο σε ψήφους (152 
φέτος από 131 το 2017). 

Το ψηφοδέλτιο της Ανε-
ξάρτητης Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας έλαβε 149 ψή-
φους (από 115 το 2017) 
ενώ βρέθηκαν 10 λευκά 
και 15 άκυρα .  

     Η νίκη αυτή της 
«Αγωνιστικής Ενότη-

τας» των σπουδαστών Πλοιάρχων και Μηχανι-
κών της ΑΕΝ Ασπροπύργου, αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία καθώς απέναντί τους είχαν το μέτωπο 
εφοπλιστών – κυβέρνηση – ΥΝΑ – διοίκησης, 
που με πειθαρχικές διώξεις και κάθε λογής   
εμπόδια προσπαθούν να εμποδίσουν την συμ-
μετοχή των σπουδαστών στη δράση και τη   
λειτουργία του συλλόγου τους. 

Φέτος, όπως και πέρσι, οι σπουδαστικές  
εκλογές στην ΑΕΝ/Α πραγματοποιήθηκαν ταυ-
τόχρονα με τις γενικές φοιτητικές – σπουδαστι-
κές εκλογές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης 
της χώρας και αυτό είναι μια κατάκτηση που 
επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία της «Αγωνιστικής 
Ενότητας» που συσπειρώνεται στο Μέτωπο 
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ). 

Σε ανακοίνωσή της η «Αγωνιστική Ενότη-
τα» (ΑΓ.ΕΝ.) Πλοιάρχων – Μηχανικών 
«χαιρετίζει όλους τους σπουδαστές  που την 
ανέδειξαν πρώτη δύναμη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου μας στις πρόσφα-
τες εκλογές» και     τονίζει: 

«Οι σπουδαστές με την επιλογή τους 
έστειλαν ηχηρό μήνυμα στους εφοπλι-
στές, την κυβέρνηση και τη διοίκηση της 
ΑΕΝ/Α: Ενισχύουμε την αγωνιστική πορεία 
του Συλλόγου Σπουδαστών για την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών στη σχο-
λή, στα πλοία και στη ζωή. 

Ανασυντάσσουμε, ελέγχουμε                  
τις δυνάμεις μας και διεκδικούμε.» 

ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ -  ΠΕΠΡΝ -  ΠΕΣ/ΝΑΤ  

ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

της έκρηξης και του τραυματισμού 

των δύο ναυτεργατών στο               

Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «CHAMPION JET 2»  

Σ τη συνεδρίαση της 
Ε.Ε της ΠΝΟ 11 Μάη 

οι ταξικές δυνάμεις των    
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
πρότειναν 24ωρη Πανελλα-
δική Απεργία σε όλες τις 
κατηγορίες πλοίων με προο-
πτική κλιμάκωσης, για την 
Τετάρτη 30 Μάη, σε αντίθε-
ση με τις δυνάμεις του εργο-
δοτικού – κυβερνητικού συν-
δικαλισμού με επικεφαλής 
τον Γενικό Γραμματέα Χαλά 
Γ., που  ψήφισαν την πρότα-
ση της ΓΣΕΕ. 

Αυτές οι δυνάμεις απο-
φάσισαν και έσπασαν την 
48ωρη απεργία στις 18 - 20 
Απρίλη, παρά την μαζική 
συμμετοχή των ναυτεργα-
τών και την πρόταση των 
ταξικών δυνάμεων των ναυ-
τεργατικών σωματείων ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ που πρότειναν 
τη συνέχιση του απεργιακού 
αγώνα. Ενώ ο Γ.Γ. την επό-
μενη μέρα και χωρίς καμία 
συζήτηση και απόφαση της 
Ε.Ε, συμμετείχε σε συνά-
ντηση του ναυτιλιακού τμή-
ματος στα πλαίσια του Διε-
θνούς Γραφείου Εργασίας 
στη Γενεύη, προωθώντας τις 
θέσεις των εφοπλιστών για 
τις ΣΣΕ, τις εργασιακές σχέ-
σεις. 

Οι δυνάμεις του εργοδοτι-
κού – κυβερνητικού συνδικα-
λισμού (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) 
και του οπορτουνισμού 
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΛΑΕ), σε 
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΝΟ κ.ά., 
ήταν αυτές που καταψήφισαν 
το σχέδιο νόμου που συνυπέ-
γραψαν 536 Εργατικά Κέ-
ντρα, Ομοσπονδίες, Συνδικά-
τα, για να κατοχυρωθεί η  

υποχρεωτικότητα της ΕΓΣ-
ΣΕ, ενάντια στις συμβάσεις 
από Ενώσεις Προσώπων, με    
κατώτερο μισθό 751 ευρώ 
και υποχρεωτική ασφάλιση 
στην δημόσια κοινωνική α-
σφάλιση. 

Σ τις 21 Μάη τα ταξικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ - 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ με έγγραφό τους προς 
την Ε.Ε. της ΠΝΟ και Δ.Σ. 
των Ναυτεργατικών Σωμα-
τείων, τονίζουν ότι: 

«Ενόψει της 24ωρης Πα-
νελλαδικής Απεργίας στις 30 
Μάη και στην ανάγκη κλι-
μάκωσης των απεργιακών 
κινητοποιήσεων, επιβάλλε-
ται η άμεση σύγκλιση της 
Ε.Ε. της ΠΝΟ και να ληφ-
θούν μέτρα για: 

 Άμεση έναρξη των δια-
πραγματεύσεων με τις ενώ-
σεις των εφοπλιστών για την 

ανανέωση και εφαρμογή των 
ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες  
καραβιών. 

  Καθορισμός του διεκδικη-
τικού πλαισίου και της αντι-
προσωπείας της ΠΝΟ στη 
Συνεδρίαση της Υποεπιτρο-
πής της ΔΟΕ για τους μι-
σθούς των ναυτεργατών - 
International Labor Organi-
zation - meeting : Subcom-
mittee on wages of Seafarers  
στη Γενεύη στις 20-21 Ιούνη  
2018 και  

 Για το 44ο Συνέδριο ITF 
στη Σιγκαπούρη 14-19     
Οκτώβρη   2018. 

Καταγγέλλουμε για άλλη 
μια φορά τον Γ. Χαλά επι-
κεφαλή του εργοδοτικού 
κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού  στη  ΠΝΟ, γιατί μαζί 
με τους εφοπλιστές, την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
το μηχανισμό του υπουργεί-
ου ναυτιλίας, όπως και με 
τις προηγούμενες ΝΔ, ΠΑ-
ΣΟΚ, κ.ά., χωρίς απόφαση 
της ΕΕ της ΠΝΟ, χειρίζε-
ται τα σοβαρά αυτά ζητή-
ματα, που καθορίζουν το 
μέλλον, τη ζωή των ναυ-
τεργατών.  

ΟΛΟΙ στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΗ ΟΛΟΙ στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΗ   
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από 00:01 έως 24:00 

ΟΛΟΙ στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ   
στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Καραϊσκάκη   

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ξανά πρώτη και αυτοδύναμη 

η «Αγωνιστική Ενότητα» 

ΔΥΝΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΚΑΘΑΡΗ»  

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ! 

Δ ύο ναυτεργάτες τραυ-
ματίστηκαν μετά από 

έκρηξη, στο αριστερό μηχανο-
στάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου 
(ταχύπλοο) «Champion Jet 
2», της εταιρίας «Seajets NE» 
του ομίλου «Ηλιόπουλου».     
Οι δύο μηχανικοί υπέστησαν   
εγκαύματα στα χέρια, ο ένας 
μάλιστα σοβαρά, και μεταφέρ-
θηκαν σε ιδιωτική κλινική. 

Η έκρηξη στο μηχανοστάσι-
ο έγινε την Τετάρτη 2/5 το 
πρωί, μία ώρα μετά τον από-
πλου του πλοίου από τον Πει-
ραιά για Μύκονο, Νάξο και 
Θήρα, με 721 επιβάτες και 43 
ναυτεργάτες καταγεγραμμέ-
νους ως πλήρωμα. Μετά το 
ατύχημα το πλοίο επέστρεψε 
στο λιμάνι του Πειραιά. 

Καμία αναφορά στους 
τραυματίες στο δελτίο  
του υπουργείου - Αδή-

λωτοι οι δύο μηχανικοί! 

Το υπουργείο Ναυτιλίας  
προσπάθησε να υποβαθμίσει 
το σοβαρό αυτό περιστατικό, 
καθώς στο σχετικό δελτίο Τύ-
που που εξέδωσε έκανε λόγο 
απλά και μόνο για μηχανική 
βλάβη, χωρίς καμία αναφορά 
στους δύο τραυματίες! 

Ο τραυματισμός των ναυ-
τεργατών έγινε γνωστός μετά 
από καταγγελίες στα ταξικά  
σωματεία  ΠΕΜΕΝ και  ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, τα οποία διαπί-
στωσαν ότι όχι μόνο πρόκει-
ται για ναυτεργατικό «ατύ-
χημα» που έγινε προσπάθεια 
να κουκουλωθεί, αλλά και ότι 
οι δύο μηχανικοί ήταν ανα-
σφάλιστοι. 

Ό πως αναφέρουν στην 
καταγγελία που εξέ-

δωσαν, «μετά από παρέμβα-
σή μας στη ναυτολογία του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου     
Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι τα 
ονόματα των 2 μελών του 
μηχανοστασίου δεν ήταν 
καταγεγραμμένα στη λίστα 
πληρώματος (crew list) του 
πλοίου». 

Επιπρόσθετο στοιχείο είναι 
ότι το καράβι «έμεινε» από 
μηχανοστάσιο στο πρώτο του 
ταξίδι μετά από επισκευή στο 
πλαίσιο της ετήσιας δίμηνης 
επιθεώρησης (διαδικασία που 
περνάνε όλα τα ακτοπλοϊκά 
πλοία). Δημιουργούνται έτσι 
ερωτήματα για το κατά πόσο 
γίνονται όλες οι απαιτούμενες 
επισκευές για την αξιοπλοΐα 
των επιβατηγών πλοίων, ενώ 
επανέρχεται και το σοβαρότα-
το θέμα που έχει στοιχίσει α-
κόμα και ζωές, δηλαδή το κατά 
πόσο τα πιστοποιητικά αξιο-
πλοΐας που εκδίδουν οι νηο-
γνώμονες ανταποκρίνονται 
στην πραγματική κατάσταση 
των πλοίων και κατά πόσο    
οι λιμενικές αρχές διενεργούν 
τους ελέγχους που πρέπει. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Σημαιοφόροι των εφοπλιστών Σημαιοφόροι των εφοπλιστών Σημαιοφόροι των εφοπλιστών    

και του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου κεφαλαίου    

οι πλειοψηφίες ΠΝΟ και ΓΣΕΕοι πλειοψηφίες ΠΝΟ και ΓΣΕΕοι πλειοψηφίες ΠΝΟ και ΓΣΕΕ   

http://nautergatiki.gr/wp-content/uploads/2018/05/image34621803-e1525646994974.png
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                          

Ναυτεργατική                                              

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                         

σύμφωνα με το νόμο: 

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

Κολοκοτρώνη 99                                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                   

Τηλ: 210 - 41 17 578                            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη  

Τυπογραφείου:                     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                                

Ναυάρχου Νοταρά 92 

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                 

Τηλ: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                        

Εσωτερικού: Ευρώ 15                                    

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Να εφαρμοστεί η ΣΣΕ στα         
πορθμεία Καβάλας - Θάσου 

Τη μη εφαρμογή της ΣΣΕ Πληρωμάτων Πορθμείων 
Εσωτερικού στα επιβατηγά οχηματαγωγά «ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ» και «ΝΙΚΗΤΗΣ» καταγγέλλει το 
Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Νομού Καβάλας. 

Συγκεκριμένα στις συμβάσεις εργασίας που έχουν 
υπογράψει οι ναυτεργάτες και έχουν κατατεθεί στο 
Λιμενικό Τμήμα Θάσου, γίνεται αναφορά για διακε-
κομμένο ωράριο εργασίας παραβιάζοντας το άρθρο 6 
παρ. 4 της ΣΣΕ (Αριθμ. 2242.5-1.6/6695/2018) που 
καθορίζει «Το οκτάωρο υπηρεσίας που ορίζεται από 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι συνεχές 
από την ώρα της έναρξής του με μια διακοπή που δεν 
μπορεί να υπερβεί τη μία ώρα. Πάντως η διακοπή αυ-
τή θα πραγματοποιείται μετά την τρίτη και προ της 
έκτης ώρας του οκταώρου». 

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας 
και των υπηρεσιών να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα 
και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπεται στη ΣΣΕ των       
Πορθμείων ζητούν η ΠΕΜΕΝ και  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  

την Πέμπτη  

24 Μάη 2018 

Με όχημα το portal  
nau tergat i k i . gr  

 Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  

 Ύψωσε φραγμό στο  
αντιλαϊκό τσουνάμι       
που σαρώνει όσα με 
ταξικούς αγώνες        
έχουν κατακτηθεί.  

 Σερφάρισε στην ιστο-
ρία του ναυτεργατι-
κού κινήματος.  

 Οργανώσου για τη      
συνολική αναμέτρηση     
με τους εφοπΛηστές  
του πλούτου που       
παράγεις.  

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 

Α πό τη μια, οι χιλιάδες εργαζομένων και λαού 
που διαδήλωσαν με τις σημαίες του ΠΑΜΕ σε 

δεκάδες πόλεις όλης της χώρας, στις συγκεντρώσεις 
των ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε συγκε-
ντρώσεις ζωντανές, γεμάτες αγωνιστές όλων των ηλι-
κιών, με μάχες μέσα στους χώρους δουλειάς και σε 
κάθε χώρο όπου δραστηριοποιούνται. 

Από την άλλη, η γύμνια του εργοδοτικού και κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού, με τις «συγκεντρώσεις» των 
διοικήσεων ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ και όσων Εργατικών Κέ-
ντρων ελέγχουν να μη μαζεύουν παρά λίγες δεκάδες 
εργατοπατέρες... 

Από τη μια, τα αιτήματα και τα συνθήματα του τα-
ξικού κινήματος για ενίσχυση της εργατικής - λαϊκής 
πάλης ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο, οι πολύμορφοι αγώνες για ανάκτηση 
των τεράστιων απωλειών των εργαζομένων, η ανάδει-
ξη της προοπτικής όπου ο εργαζόμενος λαός θα γίνει 
πραγματικός κύριος του πλούτου που παράγει. 

Από την άλλη, τα μηνύματα Τσίπρα - Μητσοτάκη 
για την Πρωτομαγιά, τα οποία μαζί με τις ομιλίες στη 
συγκέντρωση ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ διαγκωνίζονταν στην 
προσπάθεια να πείσουν τους εργαζόμενους και το λαό 
ότι με ένα «νέο παραγωγικό μοντέλο», με «ανάπτυξη» 
και «προσέλκυση επενδύσεων», μπορεί να υπάρχουν 
«προστασία της εργασίας», «καλύτερες συνθήκες δου-
λειάς» και «αξιοπρεπείς αμοιβές» μέσα στο σύστημα 
της εκμετάλλευσης. 

Κ όντρα στα καλέσματα για «εθνική συνεννό-
ηση», κόντρα στα κελεύσματα υποταγής των 

εργαζομένων στην αντεργατική στρατηγική του κεφα-
λαίου, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος του εργα-
ζόμενου λαού και ο κόσμος του κεφαλαίου είναι δύο 
κόσμοι με αντιδιαμετρικά συμφέροντα, σε ανειρήνευ-
τη πάλη μεταξύ τους. 

Απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου, απέ-
ναντι στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς 
πολεμικούς σχεδιασμούς, το μήνυμα του ταξικού γιορτα-
σμού της Πρωτομαγιάς ήταν σαφές: Δεν χωράνε αυταπά-
τες, ούτε χαμένος χρόνος! Τα παραμύθια ότι ο λαός έχει 
τάχα να ωφεληθεί από την ανάκαμψη της κερδοφορίας 
των καπιταλιστών και τη «γεωστρατηγική αναβάθμισή» 
τους πρέπει να πέσουν στο κενό, μαζί με τα καλέσματα 
όλων των αστικών επιτελείων για «κοινωνική συναίνε-
ση» σε αυτήν την αντιλαϊκή στρατηγική. 

Την ίδια τύχη πρέπει να έχουν οι προσπάθειες των 
ηγεσιών ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ να στοιχίσουν τους εργαζό-
μενους πίσω από τους στόχους του κεφαλαίου.  

Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στην ενίσχυση της 
πάλης του, στην άνοδο της οργάνωσης και των αγώ-
νων σε κάθε κλάδο, στην αλλαγή των συσχετισμών και 
τη συγκρότηση της πραγματικής Κοινωνικής Συμμαχί-
ας, των εργαζομένων με τους αυτοαπασχολούμενους 
και τους μικρομεσαίους αγρότες, απέναντι στον πραγ-
ματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τις 
λυκοσυμμαχίες του. 

για τα 73 χρόνια από τη  
Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη  
των Λαών, την 9η Μάη 1945 

Πέρασαν 73 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασι-
στική Νίκη των Λαών, την 9η Μάη 1945 όταν το 
ναζιστικό τέρας υπέγραψε στο Βερολίνο την άνευ 
όρων παράδοση του Γ' Ράιχ κι ενώ ήδη από την 
1η Μάη 1945 η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέ-
πανο και το αστέρι της ΕΣΣΔ κυμάτιζε συμβολικά 
στο κτίριο του Ράιχσταγκ. Ο γερμανικός ναζισμός 
είχε ηττηθεί μετά από τεράστιες θυσίες των λαών. 

Σήμερα, 73 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε το τερά-
στιο κόστος με τα 50 εκατ. θύματα των λαών -20 
εκατ. είναι οι νεκροί της ΕΣΣΔ πού σήκωσε το κύ-
ριο βάρος για τη συντριβή του ναζισμού- και τις 
ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές της ΕΣΣΔ και 
όσων χωρών έζησαν τη ναζιστική κατοχή, όπως      
και η Ελλάδα, που αναλογικά σε σχέση με τον  
πληθυσμό της, είχε τα περισσότερα θύματα στην 
Ευρώπη. 

Δεν ξεχνάμε ότι ο φασισμός είναι δημιούργημα 
του κεφαλαίου και μορφή άσκησης της αστικής 
εξουσίας του μονοπωλιακού καπιταλισμού, του 
ιμπεριαλισμού και η πάλη ενάντιά του είναι συνε-
πής και αποτελεσματική μόνο αν χτυπά των μονο-
πώλια και την εξουσία τους. Άλλωστε είναι γνωστό 
ότι το ναζισμό και τον Χίτλερ στήριξαν πολιτικά 
και οικονομικά τα γερμανικά και διεθνή μονοπώλι-
α, τόσο για την αναρρίχησή του στην εξουσία όσο 
και στις πολεμικές του επιχειρήσεις. 

Γι' αυτό και είναι ανιστόρητη η προσπάθεια της 
ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων και 
προπαγανδιστικών μηχανισμών τους που προσπα-
θούν, με βάση τη θεωρία των ολοκληρωτισμών των 
δύο άκρων, να εξισώσουν το φασισμό με το σοσια-
λισμό - κομμουνισμό, το Χίτλερ με το Στάλιν, τους 
θύτες με τα θύματα δηλαδή... αθωώνοντας το φασι-
σμό για τα εγκλήματά κατά της ανθρωπότητας. Γι' 
αυτό και προσπαθούν να συκοφαντήσουν το σοσια-
λισμό που γνωρίσαμε και την ΕΣΣΔ, κάνοντας τον 
αντικομμουνισμό επίσημη ιδεολογία της ΕΕ. 

Γι' αυτό και είναι απαράδεκτη η απόφαση της 
ΕΕ να ορίσει την 9η Μάη ως μέρα της Ευρώπης για 
να σβηστεί από τη μνήμη των λαών, ιδιαίτερα των 
νέων ανθρώπων, να ξεχαστεί η επέτειος της Αντι-
φασιστικής Νίκης των λαών. 

 

Εμείς που συμμετείχαμε στον τιτάνιο αντιφασι-
στικό αγώνα στο όνομα των συναγωνιστών μας 
που έπεσαν, βασανίστηκαν και έμειναν ανάπηροι 
στα μέτωπα του πολέμου καταγγέλλουμε την ΕΕ 
και τους άλλους παραχαράκτες της ιστορίας του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου που επιχειρούν να εξισώ-
σουν το φασισμό με το σοσιαλισμό - κομμουνισμό. 
Που προκαλούν με την αλλοίωση του χαρακτήρα 
της 9η Μάη ως μέρα της Ευρώπης. 

Καταγγέλλουμε την ανοχή και στήριξη που δί-
νουν σε αντιδραστικά αντικομμουνιστικά καθεστώ-
τα χωρών της ΕΕ, όπως οι Βαλτικές και άλλες πρώ-
ην σοσιαλιστικές χώρες (Πολωνία - Ουγγαρία - 
Ουκρανία κ.ά.) που απαγορεύουν τη δράση κομ-
μουνιστικών κομμάτων και τα σύμβολά τους, αλλά 
και ανέχονται και καλύπτουν την καταστροφή αντι-
στασιακών μνημείων και επιβραβεύουν και τιμούν 
τους συνεργάτες των Γερμανών ναζί, όπως των 
Waffen SS, ενισχύοντας έτσι τα φασιστικά κόμμα-
τα, όπως στην χώρα  μας την εγκληματική οργάνω-
ση της "Χρυσής Αυγής". 

Σήμερα ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ, στα πλαίσια των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών με τη Ρωσία, την Κίνα κ.λπ., εκτός από την 
ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, ε-
πεμβαίνουν και κάνουν πολέμους σε χώρες και 
λαούς στη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, 
Βαλκάνια, Αφρική, (Αφγανιστάν, Γιουγκοσλαβία, 
Λίβανο, Λιβύη, Ιράκ, Συρία), για τον έλεγχο των 
πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς ενέρ-
γειας και εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος για γενικευ-
μένη πολεμική ανάφλεξη στην περιοχή μας είναι 
μεγάλος. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που συμμετέχει 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις δίνοντας γη, θά-
λασσα και αέρα, βάσεις και στρατιωτικό προσωπι-
κό στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, στην ΕΕ, βάζει σε τερά-
στιο κίνδυνο το λαό μας, την ίδια τη χώρα μας. Σ' 
αυτά τα πλαίσια οξύνονται οι ανταγωνισμοί με την 
Τουρκική αστική τάξη, σ' αυτά τα πλαίσια αναζητά 
μεγαλύτερο ρόλο στα Βαλκάνια προωθώντας την 
επέκταση του ΝΑΤΟ, όπως τώρα με την υπόθεση 
της ΠΓΔΜ. 

Η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ καλεί το λαό μας σε επαγρύ-
πνηση. Απαιτούμε την απεμπλοκή της χώρας μας 
από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, επιστροφή στη 
χώρα όλων των Ελλήνων στρατιωτικών, να κλείσει 
η βάση στης Σούδας και οι άλλες βάσεις που χρη-
σιμοποιούνται από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, να φύγει το ΝΑ-
ΤΟ από το Αιγαίο, καμιά αλλαγή συνόρων και των 
συνθηκών που τα καθορίζουν. 

Τιμή και δόξα στην Αντιφασιστική Νίκη  

των λαών. Ποτέ πια Φασισμός! 

Μέσα από τον φετινό γιορτασμό της 
Πρωτομαγιάς αναδείχθηκαν για μια  
ακόμα φορά δύο διαφορετικοί κόσμοι Μ ε τη συμμετοχή μεγάλου  

αριθμού Σωματείων και Συν-
δικάτων πραγματοποιήθηκε, το από-
γευμα της Τετάρτης 25 Απρίλη, η ημε-
ρίδα με θέμα «Τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας υπόθεση πάλης για το  
εργατικό κίνημα, κόντρα στην πολιτική 
του κεφαλαίου», που διοργάνωσε το 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, με αφορμή 
τα τελευταία εγκλήματα σε 
χώρους δουλειάς όπως το 
Μέταλλο, ο Επισιτισμός, οι 
ΟΤΑ,  οι εργασίες με αμία-
ντο και με στόχο να ανοί-
ξει το ζήτημα και να γίνει 
υπόθεση πάλης του εργα-
τικού κινήματος. 

Την εισήγηση έκανε 
ο  Ν ί κ ο ς  Ξ ο υ ρ ά -
φης,  πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου Πει-
ραιά.  Επίσης, μίλησαν η Εύη Γεωργιά-
δου, Μηχανικός Ασφάλειας, μέλος της 
Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ,  και 
ο Χρήστος Παπάζογλου, Γιατρός Εργα-
σίας, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). 

Η Ε. Γεωργιάδου, τόνισε ότι η 
απουσία μέτρων ασφάλειας στους 
χώρους δουλειάς οδηγεί σε εργατικά 
ατυχήματα, συχνά θανατηφόρα. Από 
το 1999 έως σήμερα πάνω από 2.000 
εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους 

στο χώρο εργασίας. Ανέφερε ότι 
«πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις βρί-
σκεται ο στόχος του κεφαλαίου να 
αυξήσει το ποσοστό κέρδους του (π.χ. 
ελλιπής έλεγχος για ύπαρξη εύφλεκτων 
αερίων κατά τη διάρκεια θερμών εργα-
σιών, απουσία ασφαλιστικών διατάξε-
ων στα μηχανήματα ή πίεση για 
«ακύρωσή» τους για να ανέβει ο ρυθ-

μός παραγωγής, απουσία προληπτικής 
συντήρησης, μειώσεις προσωπικού 
και εντατικοποίηση που αυξάνουν την 
επικινδυνότητα, υποτυπώδης εκπαί-
δευση των εργαζομένων κ.ά.). 

Ο κρατικός έλεγχος είναι ελλιπής, 
ενώ και όταν γίνονται έλεγχοι μετά από 
σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα 
συχνά υπάρχει προσπάθεια μετατόπι-
σης της εργοδοτικής ευθύνης (π.χ. στον 
εργαζόμενο ή τον Τεχνικό Ασφάλειας)». 

Ο Χρ. Παπάζογλου επισήμανε ότι 
η απουσία μέτρων πρόληψης οδηγεί 

σε πρόωρη φθορά της υγείας και στην 
εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών 
(καρκίνος, μυοσκελετικές παθήσεις, 
βαρηκοΐα κ.ά.).  

Τόνισε πως εκτιμάται ότι στη χώρα 
μας πεθαίνουν κάθε χρόνο από επαγ-
γελματικές ασθένειες πάνω από 400 
εργαζόμενοι, ωστόσο αυτά τα περιστα-
τικά καταγράφονται ως «κοινή νόσος». 

Tώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να βάλει και 
νέους φραγμούς για την ανα-
γνώριση των επαγγελτικών α-
σθενειών.  
Επιπλέον, με την ψήφιση του 
πρόσφατου νόμου 4512/2018 
μπαίνει στο στόχαστρο το ανθυ-
γιεινό επίδομα των δημοσίων 
υπαλλήλων και στην πράξη η 
διαδικασία και η μεθοδολογία 
σε εφαρμογή αυτού του νόμου 

θα αξιοποιηθεί, για να συνεχιστεί η 
επίθεση συνολικά στο θεσμό των  
ΒΑΕ».  

   Αναφέρθηκε, επίσης, στην απου-
σία δημόσιων υποδομών εκτίμησης και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύ-
νου και στις ελλείψεις για ουσιαστική 
αποκατάσταση της υγείας του εργαζό-
μενου μετά από εργατικό ατύχημα και 
επαγγελματική ασθένεια στο πλαίσιο 
της εμπορευματοποίησης και υποβάθ-
μισης του τομέα της Υγείας - Πρόνοιας 
στη χώρα μας. 

ΕΡΓ Α Τ ΙΚ Ο  Κ ΕΝΤ ΡΟ  ΠΕΙΡΑ ΙΑΕΡΓ Α Τ ΙΚ Ο  Κ ΕΝΤ ΡΟ  ΠΕΙΡΑ ΙΑ   
Ημερίδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 

Η  βελτίωση της υγιεινής και της 
ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σημαίνει βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας, μέτρα προστα-
σίας εκμηδένιση του  επαγγελματικού 
κινδύνου, περιορισμούς ατυχημά-
των και επαγγελματικών  ασθενειών. 

Είναι σημαντική λοιπόν η σημερι-
νή παρουσία μας εδώ για την ανάδειξη 
του θέματος ως πολύ σημαντικού αφού 
άφορα τις ζωές των εργαζομένων, είτε 
στο χερσαίο χώρο είτε στη θάλασσα.  

Ειδικά για την εργασία στο πλοίο, 
δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 
οι κίνδυνοι συμβαδίζουν με την καθη-
μερινότητα των ναυτεργατών. ΘΟΡΥ-
ΒΟΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ -  ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ -
ΕΛΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΥΣΚΟ-
ΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 

όλα μαζί ή το καθένα ξεχωριστά, έχουν 
συνέπειες καταστροφικές για την υγεία 
των ναυτεργατών. 

Είναι γνωστές καταστάσεις και 
στην πλευρά των εργοδοτών - εφοπλι-
στών, ότι στο ναυτικό περιβάλλον  
υπάρχουν τα <υλικά> για να χτισθούν 
στρεσογόνες συνθήκες, κόπωση και 
ασθένειες. 

Έτσι πιεσμένο από πολυάριθμα  
εργατικά ατυχήματα το ΔΙΕΘΝΕΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ υιοθέτησε τη 
σύμβαση ναυτικής Εργασίας (MLC) 
και σε Ειδική Σύνοδο εξέδωσε κατευ-
θυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων επαγγελματικής υγείας  
και ασφάλειας 2014. 

Αυτές οι οδηγίες, δεν έχουν καμιά 
υποχρεωτικότητα για εφαρμογή σε 

εθνικό επίπεδο, όπου ισχύει η ανταγω-
νιστικότητα των ομίλων, η προτεραι-
ότητα της παραγωγικής διαδικασίας, 
και το πρόβλημα χρεώνεται στον εργα-
ζόμενο, στην ελλιπή εκπαίδευση και 
την κακιά  ώρα. 

Στο δικό μας χώρο διαχρονικά το  
Υπουργείο Ναυτιλίας κλείνει το μάτι 
στους εφοπλιστές, μειώνοντας τις συν-
θέσεις, ψηφίζοντας νόμους και προ-

κλητικές υπουργικές αποφάσεις υπη-
ρετώντας πιστά το κεφάλαιο, και υπο-
σκάπτοντας την ασφάλεια  εργα-
ζομένων αλλά και επιβατών. 

Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις των    
σωματείων μας, σχετικά με την κατα-
γραφή εργατικών ατυχημάτων σε βάση 
δεδομένων του υπουργείου οι αρμόδιες 
υπηρεσίες δεν απαντούν. 

Όλοι οι υπουργοί αντιτίθενται στην 
λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου  
μια πτέρυγα του οποίου θα λειτουρ-
γούσε για την αντιμετώπιση και μελέτη 
των επαγγελματικών ασθενειών, η 
οποία ήταν  πρόταση των σωματείων 
μας. 

Αρνούνται να αντιμετωπίσουν την  
υπερεργασία και τη μαύρη ανα-
σφάλιστη εργασία που οργιάζει στην 
ποντοπόρο Ναυτιλία και όχι μόνο. 
Ακόμη και αυτές οι κάρτες υγείας 
των ναυτεργατών δεν χρησιμοποιού-
νται ως ιατρικό ιστορικό αλλά ως φάκε-
λος που προφυλάσσει τις ασφαλιστι-
κές από μελλοντικά "έξοδα". 

Εν ολίγοις το ζήτημα της υγιεινής  
και της ασφάλισης δεν είναι  αποσπα-
σμένο  από το συνολικό διεκδικητικό 
πλαίσιο των ταξικών δυνάμεων. Δεν 
είναι άλλο πράγμα. Συνδέεται άμεσα 
με την υπογραφή συλλογικών συμβά-
σεων αλλά και την πρόταση του ΠΑΜΕ 
για την υπογραφή από συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, σχεδίου συλλογι-
κής σύμβασης, που και η ΠΝΟ αρνή-
θηκε, και άλλοι με αστείες δικαιολογίες. 

Συνάδελφοι, στην ημερίδα για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης Ζωής, 
θα ήταν παράληψη να μην αναφέ-
ρουμε την θυσία των χιλιάδων συνα-
δέλφων, που έχασαν τη  ζωή τους στον 
2ο παγκόσμιο πόλεμο, συμφωνώντας 
με την πατριωτική ΟΕΝΟ «τα πλοία σε 
κίνηση», μέχρι την ήττα του φασισμού. 
Ας μας παραδειγματίσει η ανιδιοτέλειά 
τους, αλλά και η στάση τότε εφοπλι-
στών  και ΠΝΟ. 

Τελειώνοντας λέω ότι ¨ανθυγι-
εινές¨ είναι οι πολιτικές που εφαρ-
μόζονται εις βάρος του εργάτη. 
Μπροστά στην Πρωτομαγιά και 
τον συμβολισμό της, ας πάρουμε και 
μείς αποφάσεις για δράσεις που 
θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, 
και τις αιτίες που τα προκαλούν. 

Παρέμβαση του προέδρου της ΠΕΕΜΑΓΕΝ Γ. Αντωνόπουλου        

για τις συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας εργασίας στα καράβια 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Μ ε την κατάθεση στεφά-
νων στο Μνημείο των 

Πεσόντων τον Αύγουστο του 
1923,  στο Πασαλιμάνι,   ολο-
κληρώθηκε η πρωτομαγιάτικη 
κινητοποίηση του Πειραιά που 
ήταν ιδιαίτερα μαζική. Στο χώρο 
που βρίσκεται το Μνημείο, δια-
βάστηκε το χρονικό των γεγονό-
των, όπου οι 11 εργάτες δολο-
φονήθηκαν από το 
αστικό       κράτος. 

Η απεργιακή συ-
γκέντρωση πραγματο-
ποιήθηκε στην πλατεί-
α Καραϊσκάκη, αφού 
πρώτα έφτασαν εκεί 
οι προσυγκεντρώσεις 
που υπήρχαν σε διά-
φορα σημεία του Πει-
ραιά. Με πανό  των 
σωματείων ΠΕΜΕΝ -   
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 
έδωσαν μαχητικό και μαζικό πα-
ρών οι ναυτεργάτες, που από τα 
χαράματα βρέθηκαν στο λιμάνι 
για την περιφρούρηση της απερ-
γίας από τους απεργοσπαστικές 
ενέργειες της εργοδοσίας, της 
κυβέρνησης και των μηχανισμών 
του υπουργείου Ναυτιλίας. 

Μετά τη συγκέντρωση ακο-
λούθησε πορεία στους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα        
συνθήματα και τα πανό των 
συνδικάτων έδωσαν το ταξικό 
περιεχόμενο της Πρωτομαγιάς 
για αγώνα ενάντια στην εκμετάλ-
λευση και τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο. 

Στη συγκέντρωση απεύθυνε 
χαιρετισμό ο Γιάννης Νιβορ-
λής, αναπληρωτής γραμματέας 
της Πανελλαδικής Ομοσπον-
δίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφι-
αλωμένων Ποτών, ο οποίος ανα- 
φέρθηκε στα προβλήματα των 
εργαζομένων του κλάδου εξαιτί-
ας της προσπάθειας των μονο-

πωλίων να εξασφαλίσουν φθη-
νότερη εργατική δύναμη. Επί-
σης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στον αγώνα των εργαζομένων 
στο εργοστάσιο της «Coca Co-
la» στη Θεσσαλονίκη, ενώ κάλε-
σε σε αποφασιστική οργάνωση 
της πάλης για να διεκδικήσει η 
εργατική  τάξη το δίκιο της. 

Στο χαιρετισμό του ο Μιχά-
λης Χατζησταύ-
ρου, πρόεδρος 
του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Πειραιά, ανέδειξε 
την ανάγκη οργά-
νωσης του αγώνα 
ενάντια στο «νόμο 
Κατρούγκαλο» και 
απεύθυνε κάλεσμα 
συμμετοχής στις 
πανσυνταξιουχικές 

κινητοποιήσεις του επόμενου 
διαστήματος. 

Η κεντρική ομιλία έγινε από 
τον Νίκο Ξουράφη, πρόεδρο 
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά 
και του Σωματείου Ελαιουργο-
σαπωνοποιών, η οποία και πα-
ρατίθεται ολόκληρη στο 
“nautergatiki.gr”. 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018 
Μαζική η απεργιακή κινητοποίηση του Πειραιά  
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Πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις  

για την Υγεία και την Πρόνοια 

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                         
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
«Μέρα δράσης για τις ανάγκες των λαϊκών οικογε-

νειών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Υγεία 
και την Πρόνοια» αποτέλεσε η Τετάρτη 23 Μάη, με αγωνι-
στικές πρωτοβουλίες σωματείων του χώρου και αιτήματα:  
 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων, όλων των κλάδων.  
 Να πάψει η εργασιακή ομηρία των ελαστικά εργαζομένων 
και να δοθεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.  
 Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και ανάκτηση όλων των απωλειών σε μισθολο-
γικά και εργασιακά δικαιώματα.  
 Να μπει τέλος στην αβάσταχτη εντατικοποίηση.  
 Καμιά περικοπή στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.  
 Ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται σε βαριές - ανθυ-

γιεινές και επικίνδυνες συν-
θήκες.  
 Αποκλειστικά δημόσιο - 
δωρεάν σύστημα Υγείας .  
 Καμιά πληρωμή από τους 
ασθενείς. 
    Σε πολλά δημόσια νοσο-
κομεία πραγματοποιήθηκαν 
συγκεντρώσεις και πρωτο-
βουλίες, σε υλοποίηση από-
φασης Σωματείων Εργαζομέ-
νων για κοινή δράση ενάντια 
στα οξυμένα προβλήματα 

των νοσοκομείων, των υγειονομικών και των ασθενών. 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ               
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Τη σκυτάλη για το ζωτικό αυτό πρόβλημα πήραν, με 
μαζική συγκέντρωση και πορεία στο υπουργείο Υγείας,    
25 Μάη, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
ΙΚΑ - OAEE - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, που σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: 

«Απαιτούμε τώρα και αγωνιζόμαστε για δημόσιο     
δωρεάν καθολικό σύστημα Υγείας - Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης. 

 Όχι στην ιδιωτικοποίηση. 
 Όχι στις περικοπές. 
 Όχι άλλα βάρη στις πλάτες των συνταξιούχων. 
 Όχι στην εμπορευματοποίηση της Υγείας. 

Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Άνοιγμα νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας - Ιατρείων του 
ΙΚΑ όπου έχουν κλείσει. 

Τα χρέη να τα πληρώσει η πλουτοκρατία. Δώστε λεφτά 
για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». 

ΔΥΝΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΚΑΘΑΡΗ» ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ! 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Αγωνιστικές διαθέσεις  

ενάντια στην απληρωσιά  

Σε αντιπαράθεση με την πλειοψηφία της απερχόμενης 
διοίκησης του σωματείου που συνιστά... «υπομονή», τά-
χθηκαν σε έκτακτη εκλογοαπολογιστική συνέλευση του 
σωματείου τους, την Πέμπτη 17/5, οι εργαζόμενοι στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας, καταψηφίζοντας τον απολογισμό 
που παρουσίασε η πλειοψηφία και εκφράζοντας τη διάθε-
σή τους για αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην απλη-
ρωσιά και την αβεβαιότητα. 

Η απόφαση των εργαζομένων να οδηγηθεί το σωματείο 
εκτάκτως σε εκλογές πάρθηκε κάτω από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν και σε αντιπαράθεση με τη στάση της 
πλειοψηφίας της διοίκησής του (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ), η οποία 
αρνείται να οργανώσει τον αγώνα και τη διεκδίκηση. 

Την Πέμπτη 10/5, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε συ-
γκέντρωση στο χώρο των Ναυπηγείων και ζήτησαν από το 
σωματείο να απαιτήσει τα δεδουλευμένα από την εργοδο-
σία αλλά η απάντηση που τους έδωσε η πλειοψηφία της 
διοίκησής του ήταν... να κάνουν «υπομονή» 
 αναπαράγοντας τα γνωστά διλήμματα για τις αρνητικές 
εξελίξεις που μπορούν, υποτίθεται, να πυροδοτήσουν οι 
αγώνες των εργαζομένων. 

Η «Συσπείρωση Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσί-
νας» (ο συνδυασμός των συνδικαλιστών που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ) κάλεσε τους εργαζόμενους να διεκδική-
σουν με κινητοποιήσεις τα δεδουλευμένα, την εξόφληση 
των υπερωριών κ.ά. παροχές που είναι υποχρεωμένη να 
χορηγεί η εργοδοσία. Μεγάλο μέρος των εργαζομένων 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ζήτησαν από την πλειο-
ψηφία του σωματείου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για 
να συζητήσουν για τα αιτήματα και τους τρόπους διεκδίκη-
σής τους. 

«COSCO» / ΟΛΠ ΑΕ :  

Μετά τις ανατροπές στα  

εργασιακά δικαιώματα  

έρχεται και το «φακέλωμα» 

Η «Cosco», ως νέα διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ, μετά την 
ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αφού τσάκισε μισθούς και δικαιώματα 
των εργαζομένων του Οργανισμού, επιβάλλοντας άγρια 
εκμετάλλευση, έρχεται τώρα και να τους «φακελώσει». 

Σε ερωτηματολόγιο οι εργαζόμενοι καλούνταν να απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις όπως ποιες είναι οι πολιτικές τους 
πεποιθήσεις («political status»), αν συμμετέχουν σε απερ-
γίες, αν συμφωνούν να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ή 
αρνούνται... Κάτω από τις αντιδράσεις των εργαζομένων, 
η «Cosco», σε μία κίνηση ελιγμού, έδειξε να «παγώνει» το 
πράγμα, όμως η «πρόβα τζενεράλε» έγινε. 

Το «φακέλωμα» των εργαζομένων που προωθεί η ΟΛΠ 
ΑΕ, αρχίζοντας από τους λιμενεργάτες, έρχεται 
ως συνέχεια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, με τον 
οποίο ανατράπηκαν ωράρια, το σταθερό 5ήμερο, σχέσεις 
εργασίας και φέρει την υπογραφή τόσο της Ομοσπονδίας 
Μόνιμων Υπαλλήλων ΟΛΠ (ΟΜΥΛΕ) όσο και της Ένωσης 
Λιμενεργατών ΟΛΠ, όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις του 
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού.  

Επομένως, είναι τουλάχιστον πρόκληση να εμφανίζο-
νται σε δημοσιεύματα (όπως στην «Αυγή της Κυριακής») 
τέτοιες δυνάμεις να βγαίνουν τάχα στα «κεραμίδια» με το 
«φακέλωμα», όταν έχουν προσυπογράψει όλο το αντεργα-
τικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εντάσσεται. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Τα αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα, που υλοποιήθηκαν 
όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο των μνημονίων, δεν 
ήταν κάτι έξω από την «ευρωπαϊκή κανονικότητα».  
Ηταν αυτή ακριβώς η στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ 
για τη θωράκιση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότη-
τας του μεγάλου κεφαλαίου, που καμία σχέση δεν έχει 
με το εργατικό - λαϊκό συμφέρον. 

Ήταν μέτρα αποφασισμένα πριν από την κρίση, που 
υλοποιούνται σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ και θα συ-
νεχίσουν να υλοποιούνται και στη φάση της όποιας κα-
πιταλιστικής ανάκαμψης. Γιατί οι ανταγωνισμοί διεθνώς 
ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, στα καπιταλι-
στικά κράτη, στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες οξύνονται, 
με θύματα πάντα τους εργαζόμενους, τους λαούς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι αντιλαϊκά μέτρα υλοποιούνται 
αυτήν την περίοδο και σε αρκετές άλλες χώρες που δεν 
έχουν μνημόνια, όπως στη Γαλλία, με μεγάλες λαϊκές 
αντιδράσεις.    

Και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίζει ως αναμορ-
φωτή της ΕΕ τον Μακρόν, που - εκτός των άλλων - πρωτοστάτη-
σε στην επίθεση κατά της Συρίας, ότι προβάλλει ως χώρες - 
πρότυπο την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και άλλες, όπου η τυπική 
έξοδος από τα μνημόνια δεν ανέκοψε την αντιλαϊκή πολιτική, 
δείχνει την πορεία των πραγμάτων. 

Τα όποια περιθώρια υπάρχουν, θα αξιοποιηθούν για την 
παραπέρα στήριξη του κεφαλαίου και των επενδύσεών του, με 
νέες φοροελαφρύνσεις και αναπτυξιακά πακέτα. Αυτό είναι το 
ζητούμενο και στους ανταγωνισμούς για την αναμόρφωση των 
ΕΕ - Ευρωζώνης. 
Δίκαιη ανάπτυξη σ' ένα άδικο σύστημα 

δεν μπορεί να υπάρξει 
Εξίσου απατηλό είναι το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυ-

ξης. Η ανάπτυξη της οικονομίας σε κάποιους κλάδους στη-
ρίζεται πάνω σε παλιά και νέα μέτρα. Δεν θα συνοδευτεί με 
πραγματική ανακούφιση, πολύ περισσότερο με αναπλήρω-
ση των τεράστιων οικονομικών απωλειών. 

Η μείωση της υψηλής ανεργίας επιδιώκεται με το σπάσιμο 
μιας θέσης εργασίας σε 2 και 3. Με την αντικατάσταση παλιών 
εργαζομένων, που είχαν σχετικά πιο σταθερή εργασία και καλύ-
τερη αμοιβή, από νεότερους, πιο ευέλικτους και κακοπληρωμέ-
νους. Με τα διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας 
που έχουν ημερομηνία λήξης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 2,2 εκατομμυρίων εργα-
ζομένων, πάνω από 657.000 έχουν συμβάσεις μερικής απασχό-
λησης. 

 Το 38% των εργαζομένων που δουλεύουν 8ωρο πληρώνονται 
χαμηλότερα από τον κατώτερο μισθό. 

 500.000 εργάζονται ανασφάλιστοι. 

 Με 383 ευρώ μεικτά καλείται να ζήσει ένας στους τρεις εργα-
ζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

 1.000.000 εργάζονται απλήρωτοι επί μήνες, ένας στους δύο 
πληρώνεται με καθυστέρηση. 

Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για επαναφορά του κατώτα-
του μισθού και των Συλλογικών Συμβάσεων είναι ψεύτικες. 

Ακόμη κι αν γίνουν κάποιες αλλαγές, αυτές θα είναι χωρίς 
αντίκρισμα, μόνο και μόνο για να παραπλανήσουν τους εργαζό-
μενους, ενώ η αντεργατική πολιτική θα συνεχίζεται αμείωτη. 

Γι' αυτό άλλωστε, η κυβέρνηση έσπευσε να θωρακίσει την 
εργοδοτική αυθαιρεσία με το χτύπημα του δικαιώματος στην 
απεργία. 

Το βασικό όπλο σήμερα                               
του εργαζόμενου λαού βρίσκεται                      

στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ 

Τίποτε δεν πρόκειται να χαριστεί στο λαό, ακόμη και  
στις συνθήκες της επισφαλούς καπιταλιστικής ανάκαμψης 
που  βρισκόμαστε. 

Γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του εργατικού - 
λαϊκού κινήματος για αυξήσεις σε μισθούς, Συλλογικές Συμ-
βάσεις, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, των χαρατσιών, 
για δημόσια - δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, για να στα-
ματήσουν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις της λαϊκής 
περιουσίας. 

Να δυναμώσει ο αντικαπιταλιστικός - αντιμονοπωλιακός 
προσανατολισμός του αγώνα μας. Μόνο έτσι μπορούν      
να μπουν εμπόδια, να υπάρχουν ακόμη και προσωρινές, 
επιμέρους  νίκες  και  κατακτήσεις. 

Η όξυνση των ανταγωνισμών και η απειλή ενός πολέμου 
είναι η άλλη όψη του νομίσματος 

Δικαιολογημένα ο λαός ανησυχεί για τις εξελίξεις στην περιο-
χή μας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το πού πάνε τα πράγ-
ματα. Η σοβαρότητα της κατάστασης δεν μπορεί να συγκαλυφ-
θεί με τις προσπάθειες εφησυχασμού που κάνει η κυβέρνηση. 

Ο λαός χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα. Στις σημερινές 
συνθήκες, που οι δυσκολίες ανάκαμψης της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής οικονομίας είναι μεγάλες και οι κίνδυνοι 
νέας, βαθιάς, διεθνούς οικονομικής κρίσης υπαρκτοί, δεν 
επαρκούν στο σύστημα μόνο τα διάφορα αντιλαϊκά μέτρα. 
Σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται σφοδρή αναμέτρηση για νέες 
αγορές, νέα πεδία κερδοφορίας, για πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, ενεργειακούς αγωγούς, δρόμους μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων. 

Και όταν όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν με εύθραυστους 
συμβιβασμούς, στο πλαίσιο μιας ιμπεριαλιστικής «ειρήνης», 
λύνονται με άλλα μέσα, με ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι ακριβώς η συνέχιση της 
ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής με άλλα, βίαια - στρατιωτικά κυρί-
ως - μέσα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συμμετέχει - ως σημαιοφό-
ρος - στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ 

Η κυβέρνηση μετατρέπει την Ελλάδα σε ιμπεριαλιστικό 
ορμητήριο, με την επέκταση και αναβάθμιση των 
αμερικανοΝΑΤΟικών  βάσεων  στην  Ελλάδα. 

Αναπτύσσει «στρατηγικές συνεργασίες», με κράτη -  
δολοφόνους, όπως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 

Κοροϊδεύει το λαό, λέγοντας ότι οι δολοφόνοι των λαών, 
ΝΑΤΟ - ΕΕ, εγγυώνται για την ειρήνη και την προστασία 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. 

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την «ευρωατλαντική 
ολοκλήρωση» στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι διαπραγματεύσεις 
με την ΠΓΔΜ εκεί κυρίως στοχεύουν. 

Δίνει καθημερινά διαπιστευτήρια σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ,  
φτάνοντας στο σημείο να αντιμετωπίζει με καταστολή και 
αυταρχισμό τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. 

Μέσω αυτών των επιλογών προωθεί τα συμφέροντα του 
εγχώριου κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται η αντι-
παράθεση με την αστική τάξη της Τουρκίας, που δυναμώνει 
την επιθετικότητά της στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΖ.   
Οι εξελίξεις στην περιοχή αποδεικνύουν ότι ο ορυκτός πλούτος 
μιας χώρας, από «ευλογία» που θα έπρεπε να είναι, στο πλαί-
σιο του καπιταλισμού γίνεται «κατάρα» και τραβά τον πόλεμο 
σαν το μαγνήτη. 

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ βρίσκονται στην ίδια  
αντιλαϊκή όχθη, τσακώνονται για το  

ποιος θα είναι ο εκλεκτός του κεφαλαίου 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν πρόσφατα μεταλλαγμένο σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα, προβάλλει σε όλους τους τόνους την ικανότητά του στη 
χειραγώγηση εργατικών - λαϊκών δυνάμεων, στο να βαφτίζει το 
«κρέας ψάρι», να εξαπατά και να προσβάλλει με τέχνη τον  
αγωνιζόμενο  και  αδικημένο  λαό  μας. 
Η ΝΔ προβάλλει την προσήλωσή της στην προώθηση των αντι-
λαϊκών αναδιαρθρώσεων. Πλειοδοτεί σε αντιλαϊκές προτάσεις, 
βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τα εύσημα από το κεφάλαιο και 
την ΕΕ για τη βρώμικη αποστολή που έφερε σε πέρας. Μετατο-
πίζεται συνεχώς αντιδραστικά, για να γίνεται αρεστή στο μεγά-
λο κεφάλαιο. 
Από κοντά και το Κίνημα Αλλαγής, η μεταμφίεση του ΠΑΣΟΚ, 
που διεκδικεί ρόλο δορυφόρου σε κυβέρνηση της μιας ή της 
άλλης απόχρωσης. 
Συμφωνούν όλοι τους στα στρατηγικά ζητήματα και τσακώνο-
νται για την κυβερνητική καρέκλα, εφευρίσκουν κάλπικες διαχω-
ριστικές γραμμές για να εγκλωβίσουν το λαό, όπως «συντήρηση 
- πρόοδος», «διεφθαρμένοι - έντιμοι», «ιδεοληπτικοί - μεταρρυθ-
μιστές» κ.λπ. 
Σαν τσιράκια όλων αυτών και των «μεγάλων αφεντικών»     
λειτουργούν και οι ναζιστές χρυσαυγίτες δολοφόνοι, αλλά και 
άλλοι γραφικοί ενός πολιτικού συστήματος σε βαθιά κρίση. 

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 
Υπάρχουν σήμερα περισσότεροι άνθρωποι του μόχθου που 

παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις θέσεις του ΚΚΕ, που προ-
βληματίζονται από τις εξελίξεις και αναζητούν απαντήσεις, που 
εκτιμούν τη συνέπεια με την οποία στέκεται το Κόμμα απέναντι 
στο λαό. 

Παρά τις επιμέρους ενστάσεις ή παρατηρήσεις, μπορείτε 
να αναγνωρίσετε ότι: 

 Το ΚΚΕ ποτέ δεν είπε ψέματα στο λαό, ποτέ δεν υποσχέθηκε 
εύκολες λύσεις μέσω της εναλλαγής - ίδιας αντιλαϊκής κοπής - 
κυβερνήσεων εντός των τειχών της καπιταλιστικής βαρβαρότη-
τας. 

 Είναι μπροστά σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για να ανα-
σάνει ο λαός. Είναι η δύναμη που μπορεί, και το έχει αποδείξει, 
να ηγηθεί αποτελεσματικά και οργανωμένα σε μεγάλους εργα-
τικούς - λαϊκούς αγώνες. 

 Αντιπαλεύει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη συμμετοχή της 
χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς. 

 Αγωνίζεται για την αλληλεγγύη, την ειρήνη και κοινή πάλη των 
λαών, ενάντια στο φασισμό και όλα τα τσιράκια του συστήματος. 

 Παλεύει για την αποδέσμευση της χώρας από τους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς, τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 Μάχεται για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, τη  
συγκρότηση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Για να ανέβει 
η συσπείρωση στα Σωματεία, στις Επιτροπές Αγώνα, στους 
Συλλόγους των επαγγελματιών και αγροτών, στους Συλλόγους  
γυναικών, φοιτητών, σπουδαστών, σε κάθε μορφή οργάνωσης 
«από τα κάτω». Για να δοθεί ώθηση στη συνολική αλλαγή των 
συσχετισμών υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, σε βάρος της 
κυβέρνησης, των άλλων αστικών κομμάτων, της μεγάλης εργο-
δοσίας, των σφετεριστών του λαϊκού πλούτου. 

Εχει ρεαλιστική πρόταση οικονομικής διεξόδου υπέρ του 
λαού. Να χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, όλες οι 
δυνατότητες που η εργατική τάξη με τη δουλειά της δημιουργεί. 
Για να μπορεί να δουλεύει με καλύτερες συνθήκες, με λιγότερο 
γενικό εργάσιμο χρόνο, αλλά με εργασιακό εισόδημα και κοινω-
νικές υπηρεσίες που θα εξασφαλίζουν πολύ καλύτερο επίπεδο 
ζωής. Κι αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο η εξουσία της 
εργατικής τάξης. Γιατί μόνο η εργατική εξουσία κοινωνικοποιεί, 
δηλαδή μετατρέπει σε ιδιοκτησία όλης της κοινωνίας, όλων των 
εργαζομένων, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. 

- Απευθυνόμαστε σε όσους σήμερα μπορούν να δουν ότι η 
επιλογή του κάθε φορά δήθεν «μικρότερου κακού» τούς 
οδηγούσε πάντα στο μεγαλύτερο κακό. 

Σε όσους, αν και νιώθουν απογοητευμένοι, εξαπατημένοι από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, μένουν εγκλωβισμένοι στην ίδια αδιέξοδη πολιτική. 
Σε όσους, κατά βάθος, ξέρουν πως το δίκιο τους δεν χωράει σε 
ένα άδικο σύστημα. 
Σε όσους, αντί να βαδίσουν μπροστά, κοιτάνε πάλι πίσω, σε 
προηγούμενες επιλογές τους. 
- Απευθυνόμαστε σε όσους νιώθουν αριστεροί, ριζοσπάστες, 
σε όσους δεν ακολούθησαν τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ... 
- Απευθυνόμαστε σε όσους λένε: Ευτυχώς σ' αυτήν τη χώρα 
δεν θα υπάρξει σιγή νεκροταφείου, γιατί υπάρχει το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει ταξικό εργατικό κίνη-
μα, υπάρχει το ΠΑΜΕ. 
Συμπορευτείτε με το ΚΚΕ στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, 
στα σχολεία και τις σχολές. 
Δυναμώστε το ΚΚΕ παντού, στα σωματεία, στους συλλόγους 
και στις εκλογές όποτε κι αν γίνουν, στις βουλευτικές, στις ευρω-
εκλογές και τις τοπικές εκλογές. 
Γιατί το σύγχρονο, το νέο δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο 
νέος κόσμος ο σοσιαλισμός. 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 100 χρόνια 

του ΚΚΕ, που παραμένει το πιο νέο κόμμα! 

Δυναμικές κινητοποιήσεις  
των συνταξιούχων  

Την αντίθεσή τους στις αντισυνταξιουχικές - αντιασφαλι-
στικές πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και η 
συνεχίζει η σημερινή, που καταστούν εκατομμύρια συνταξιού-
χους σε επαίτες,  εκφράζουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
στην Αθήνα και όλες τις μεγάλες πόλεις ανταποκρινόμενοι στο  
κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων 
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – 
ΠΕΣ/ΝΑΤ – ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.  

Στην Αθήνα, 26/4, η δυναμική πορεία που ακολούθησε τη 
μαζική συγκέντρωση κατέληξε στο Υπουργείο Οικονομίας, και 
στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας όπου  αντιπροσωπεία 
τους συναντήθηκε με τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, στον 
οποίο τέθηκε η απαίτηση των συνταξιούχων για κατάργηση 
της προσωπικής διαφοράς, που προκύπτει από το νόμο - 
λαιμητόμο 4387/2016, καθώς και ζητήματα σχετικά με την 
αποκατάσταση των παρανόμως και αυθαίρετων παρακρατη-
θέντων, την φορολόγηση, της άμεσης καταβολής των συντάξε-
ων σε όσους τις δικαιούνται κ.ά.  

Κάτω από την πίεση των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων  
ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε ό,τι:  
 Από την καταβολή της επόμενης επικουρικής σύνταξης στα-
ματάει η εισφορά Αλληλεγγύης και όσοι δικαιούνται επιστρο-
φές αυτές θα εξεταστούν μετά την 4η αξιολόγηση 21/6/2018, 
 Για τις Επικουρικές Συντάξεις θα εξεταστεί και θα υπολογι-
στεί εκ νέου η καταβολή χωρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις οι 
οποίες θα αποδοθούν.  
 Οι εκκρεμείς συντάξεις θα καταβληθούν μέχρι τέλος του 
χρόνου στο ακέραιο.  

Οι κινητοποιήσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών Οργανώσεων συνεχίσθηκαν με νέες συγκεντρώσεις 
σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα όπου με μαχητικές πορεί-
ες κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας 15/5, στο 
Υπουργείο Υγείας 25/5 και συνεχίζουν με κινητοποίηση 
στη Βουλή τον Ιούνη. 

ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
της έκρηξης και του τραυματισμού 
των δύο ναυτεργατών στο Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίο «CHAMPION JET 2»  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο                     
υπονομεύει ακόμα και την ασφάλεια                 

της ανθρώπινης ζωής! 

     Και αυτό το γεγονός 

σε βάρος των ναυτερ-

γατών και επιβα-
τών, «με κίνδυνο την 

ίδια τους τη ζωή, 
έρχεται να προστεθεί 

στο βωμό της κερδοφο-
ρίας και ανταγωνιστικό-
τητας του εφοπλιστικού 

κεφαλαίου, που υπηρε-
τεί και η σημερινή     

κυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ», σημειώνουν 

στην καταγγελία τους 
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-

ΣΩΝ και προσθέτουν:  
«Το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν διστάζει να  

υπονομεύει ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώ-
πινης ζωής, με τις μειωμένες οργανικές συνθέ-

σεις, την εντατικοποίηση της δουλειάς και σε πε-
ριόδους επισκευών και επιθεωρήσεων, με ανα-
σφάλιστη εργασία, με πετσοκομμένους μισθούς, 

μην εφαρμόζοντας ούτε ακόμα και τα ελάχιστα 
που προβλέπουν οι ΣΣΕ». 

Τα σωματεία απαιτούν «την άμεση παρέμβαση 

των υπηρεσιών του ΥΝΑ με τη διερεύνηση των 
αιτιών του συμβάντος, την πλήρη ιατροφαρμα-

κευτική κάλυψη και αποζημίωση των τραυματι-
σμένων ναυτεργατών και την έγγραφη ενημέρω-

σή μας».  

 ΠΡΟΩΡΑ «ΕΦΥΓΕ»  

Ο Π. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 

Ένα μάχιμο μέλος της, τον Παντελή Μαυρογεώργη, 
αποχαιρέτισε με οδύνη η ναυτεργατική οικογένεια στις 
24 Φλεβάρη, που έχασε τη ζωή του μετά από σύντομη 
μάχη στην εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
από τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά. 

Γέννημα θρέμμα της Νικαριάς ο Παντελής από    
μικρός ακολούθησε τον δρόμο της θάλασσας και       
του αγώνα για τα δικαιώματα των ναυτεργατών και    
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. 

Οι διοικήσεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΠΕΣ-ΝΑΤ, 
στα οποία υπήρξε δραστήριο μέλος, εκφράζουν τα 
βαθιά τους συλλυπητήρια στους οικείους του, με την 
υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα. 



 Μάης 2018 Σελίδα 4 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 

Καταδικάζουν την σφαγή  
του Παλαιστινιακού Λαού 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταδι-
κάζουν την συνέχιση των δολοφονικών επιθέσεων 
του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, που 
αποτελεί συνέχεια της απόφασης των ΗΠΑ να   
μεταφέρει την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ, ως 
«πρωτεύουσα» του Ισραήλ. 

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι Ισραη-
λινοί βομβαρδισμοί στη Συρία, στόχο έχουν το   
Ιράν, κλιμακώνοντας τους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς και τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αποδεικνύεται για 
άλλη μια φορά ο καλύτερος σημαιοφόρος του ΝΑ-
ΤΟ, της Ε.Ε, χρησιμοποιεί ορμητήρια τις Νατοϊκές 
βάσεις στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, ενώ δεν  
διστάζει να ενισχύει την πολιτική και στρατιωτική 
συνεργασία με το Ισραήλ. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους, να συνεχίσουμε τη στήριξη στο δίκαιο αγώνα 
του Παλαιστινιακού λαού, να δυναμώσουμε τον 
αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
και τα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή μας. 
 Απαιτούμε: 

Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να γυρίσουν 
τώρα πίσω ελληνικά πλοία, αεροπλάνα, στρατιωτι-
κές αποστολές εκτός συνόρων. 

Απαιτούμε τώρα να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, 
καμία δαπάνη για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς. 

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη με το λαό και τους 
εργαζομένους της Συρίας.   

Η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση 
της Βουλής, του Δεκέμβρη 2015, και να προχωρή-
σει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού 
κράτους. 
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Καταδίκη της καταστολής        
και των συλλήψεων                  

συνδικαλιστών στην Τουρκία 
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, εκφράζει 

την στήριξή και την αλληλεγγύη του με τα Συνδικά-
τα και τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στις 
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στην Τουρκία στην 
Εργατική Πρωτομαγιά 2018. 

Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση της Τουρκίας, 
έστειλε την αστυνομία και επιτέθηκε βίαια στους 
εργάτες ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας της εργα-
τικής τάξης. Καταγγέλλουμε ειδικότερα τη σύλληψη 
του στελέχους του τμήματος Διεθνών του Συνδικά-
του Nakliyat-İş, συναδέλφου İlhami Danacı και του 
Προέδρου του Συνδικάτου Toley-Is Σμύρνης, συνα-
δέλφου Fahri Kaya. 

Το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας 
στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας, των 
εργαζομένων της Τουρκίας ενάντια στον κοινό αντί-
παλο, ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της 
φτώχειας, των πολέμων και της καταστολής. 

«Η  αναβάθμιση της Δημό-
σιας Ναυτικής Εκπαίδευ-

σης και Μετεκπαίδευσης να γίνει 
υπόθεση του συνόλου των ναυτερ-
γατών όλων των ειδικοτήτων», επι-
σημαίνει η ΠΕΜΕΝ σε ανακοίνωσή 
της με αφορμή τις επανειλημμένες 
καταγγελίες της «για τη διαχρονική 
υποβάθμιση και απαξίωση της 
Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης και Μετεκπαί-
δευσης, αποτέλε-
σμα της υποχρημα-
τοδότησης και των 
αδιαφανών διαδικα-
σιών στο  Κεφάλαιο 
Ναυτικής Εκπαίδευ-
ση (ΚΝΕ), που συ-
νεχίζονται και με 
την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως 
και με τις προηγού-
μενες ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, 
κ.ά, στρώνοντας το 
έδαφος στα τρωκτικά της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης που διαρκώς εμφανί-
ζονται». 

Ένα από αυτά, συνεχίζει η ΠΕ-
ΜΕΝ, «το Μητροπολιτικό Κολέγιο 
Πειραιά παρουσίασε σε εκδήλωση 
την ίδρυση ναυτικής ακαδημίας για 
πλοιάρχους, μηχανικούς, στην οποία 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο  

υπουργός Ναυτιλίας, Π. Κουρου-
μπλής, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας της 
Νέας Δημοκρατίας, Γ. Πλακιωτάκης, 
ο ΓΓ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς, εκπρόσω-
ποι εφοπλιστικών εταιρειών, πρώην 
στελέχη του Λιμενικού στην Διεύθυν-
ση Εκπαίδευσης κ.ά.». 

Επιδιώκουν, τονίζει η ΠΕΜΕΝ, 
«τη διεύρυνση του διεθνές παρασιτι-

κού κυκλώματος που απομυζά τερά-
στια κέρδη από την παραγωγή δι-
πλωμάτων, πιστοποιητικών, τις θέ-
σεις εργασίας, συντρίβοντας τις Σ-
ΣΕ, την Κοινωνική Ασφάλιση, το 
σύνολο των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών. Σε αυτό το βρώμικο κύ-
κλωμα ενεργή συμμετοχή έχει η  
ομάδα ITF, ETF, ο εργοδοτικός - 

κυβερνητικός συνδικαλισμός με επι-
κεφαλής τον ΓΓ της ΠΝΟ Γ.Χαλά, 
υπογράφουν συμφωνίες με τους 
εφοπλιστές έναντι αμοιβής ανά   
καράβι   ετησίως. 

Οι εφοπλιστές και οι εκπρόσωποί 
τους, θέλουν να επιβάλλουν σε όλες 
τις κατηγορίες πλοίων τους «όρους 
σύμφωνα με τα διεθνώς κρατού-
ντα», δηλαδή αυτό που γίνεται με 
το 75% των ναυτεργατών στα υπό 
ελληνική σημαία πλοία στην ποντο-
πόρο ναυτιλία, που δεν έχουν ΣΣΕ, 
Κοινωνική Ασφάλιση, να γίνεται με 
όλους τους ναυτεργάτες, για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και κερδοφορίας του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου». 

Καταλήγοντας, η ΠΕΜΕΝ αναφέ-
ρει ότι, «Η αναβάθμιση της Δημό-
σιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και 
Μετεκπαίδευσης να γίνει υπόθε-
ση του συνόλου των ναυτεργα-
τών όλων των ειδικοτήτων. Κα-
λούμε τους σπουδαστές, τους 
καθηγητές, τους ναυτεργάτες, να 
αγωνιστούμε για: Αποκλειστικά - 
Ενιαία - Δημόσια - Δωρεάν - Σύγ-
χρονη Ναυτική Εκπαίδευση και 
Μετεκπαίδευση, για δουλειά με 
ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση για 
όλους, με βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες μας». 

Το ταξικό συνδικαλιστικό           
κίνημα δεν τρομοκρατείται 

Την απόφαση του Γ’ Μονομελούς Πλημμελει-
οδικείου Αθηνών, που καταδίκασε δύο συνδικα-
λιστές, μέλη του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλά-
δας σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταγγέλ-
λουν τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ -
 ΠΕΣ/ΝΑΤ. 

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «η εργο-
δοτική ασυδοσία αξιοποιώντας του αστικούς 
μηχανισμούς καταστολής, με κορυφαίο “όπλο” 
της την αστική δικαιοσύνη, ενάντια σε κάθε α-
ντίσταση των εργαζόμενων στην καταπάτηση 
των δικαιωμάτων τους, για άλλη μία φορά προ-
σπαθεί να τρομοκρατήσει το εργατικό κίνημα. 

Καλούμε τα σωματεία να καταδικάσουν την 
απόφαση του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικεί-
ου Αθηνών, που αποτελεί συνέχεια μίας σωρείας 
αυθαιρέτων καταδικαστικών αποφάσεων ενάντια 
σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους που διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους». 

Σε ανακοίνωση το ΠΑΜΕ σημειώνει: 
«Η βιομηχανία μηνύσεων και καταδικαστικών 

αποφάσεων απέναντι σε συνδικαλιστές που αγω-
νίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων 
των εργαζόμενων, συνεχίζεται αμείωτα! Χθες 
σειρά είχε η καταδικαστική απόφαση σε βάρος 
μελών του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας 
ύστερα από μηνύσεις των ιδιοκτητών και στελε-
χών της εταιρείας "AMCROM Ρωμανάς Κ. - 
Μυλωνάς Α. & Σια ΟΕ". 

Το "αδίκημά" τους ήταν πως βρίσκονταν στο 
πλευρό των εργαζομένων, εκφράζοντας την ταξι-
κή τους αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις των 
συναδέλφων τους, οι οποίοι αγωνίζονταν για να 
τους καταβληθούν τα χρωστούμενα δεδουλευμέ-
να από την εργοδοσία, χρωστούμενα που παρα-
μένουν ως σήμερα. 

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν λογα-
ριάζει από τρομοκρατία και καταδικαστικές απο-
φάσεις! Ούτε τα αφεντικά, ούτε το πολιτικό προ-
σωπικό, ούτε η δικαιοσύνη μπορεί να στήσει την 
ταξική πάλη στο εδώλιο! 

Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τους αγώνες 
ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, να πυ-
κνώσουν τις γραμμές των συνδικάτων, να καταγ-
γείλουν την καταδικαστική απόφαση του δικα-
στηρίου». 

Όλοι στον αγώνα ενάντια στη φοροληστεία και 
τους πλειστηριασμούς. Απαιτούμε μαζικούς διορι-
σμούς σε Παιδεία και Υγεία, με βάση τις δικές μας 
ανάγκες. Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών, των εφοπλι-
στών. Απαιτούμε ζωή, δουλειά με δικαιώματα. 

Βγαίνουμε στον αγώνα μαζί με τα φτωχά στρώματα 
των ΕΒΕ και των αγροτών, που παλέψαμε και παλεύου-
με από κοινού ενάντια στη φοροληστεία, έξω από τα 
δικαστήρια ενάντια στους πλειστηριασμούς, στα μπλόκα 
των αγροτών ενάντια στο ξεκλήρισμα μας. Στον κοινό 
αγώνα που είναι κόντρα στα συμφέροντα των μονοπω-
λίων, την πολιτική που οδηγεί στον αφανισμό τους φτω-
χούς επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους. 

Τη "δίκαιη ανάπτυξη" που από κοινού       
κυβέρ-νηση, κόμματα του μνημονίου,         

οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ  - ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ,  
ΕΣΕΕ, επιμελητήρια μαζί με τον ΣΕΒ,      

τους τραπεζίτες προπαγανδίζουν,                
τη νιώθουμε κάθε μέρα στο πετσί μας! 

Επιδιώκουν να μας πείσουν όχι μόνο να μείνουμε 
σκυφτοί, γονατισμένοι, αλλά να αποδεχτούμε και να α-
γωνιστούμε για τους στόχους του κεφαλαίου, να εγκατα-
λείψουμε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε ως δικαιώματα 
μέσα στην κρίση, να θυσιάσουμε τα πάντα για την ανά-
καμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. 

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να παρασυρθεί 
από τα λόγια της κυβέρνησης περί "μεταμνημονιακής" 
εποχής αφού όχι μόνο δεν φέρνουν ανακούφιση και λύ-
τρωση για τον εργαζόμενο λαό αλλά θα ενισχύσουν την 
αντιλαϊκή επίθεση με βάση τα μνημόνια επιτήρησης της 
ΕΕ. Είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν τα κέρδη με 
νομιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας στους χώρους 
δουλειάς, με μισθούς πείνας, δουλειά τις Κυριακές, χω-
ρίς ανάπαυση, χωρίς ανάσα. Η “ανάπτυξή” τους θα στη-
θεί στα συντρίμμια της ζωής και των δικαιωμάτων μας. 

Η επιστροφή στην ομαλότητα, όπως λένε, δε σημαίνει 
ανάκτηση των απωλειών, κατάργηση των αντεργατικών 
- αντιασφαλιστικών νόμων που κατέκλυσαν τα τελευταία 
χρόνια τη ζωή μας. Δε σημαίνει επιστροφή των μισθών, 
ανάκτηση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών διακι-
ωμάτων που διαλύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.  

Δε θα σταματήσει η καθυστέρηση των δεδουλευμέ-
νων, οι απλήρωτες υπερωρίες, η εργοδοτική τρομο-
κρατία στους χώρους δουλειάς, τα εργατικά ατυχήμα-
τα, η ανεργία και τα κακοπληρωμένα ολιγόμηνα προ-
γράμματα εργασίας, η μαύρη-ανασφάλιστη εργασία, η 
συνεχιζόμενη φορολογική λαίλαπα και το χαράτσωμα 
όλων μας, το πετσόκομμα των συντάξεων και των 
κοινωνικών επιδομάτων, οι κατασχέσεις και οι πλει-
στηριασμοί σε εργαζόμενους και μικρούς αυτοαπα-
σχολούμενους, το κυνήγι της εργατικής - λαϊκής κατοι-
κίας. Όλα αυτά που χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης 
θα μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε μόνο με τον ταξι-
κό αγώνα, με ισχυρά συνδικάτα, με κοινή δράση και 
συμμαχία με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τίποτα δε 
μας χαρίστηκε, όλα με σκληρούς αγώνες και θυσίες 
κατακτήθηκαν. Μόνο ο οργανωμένος και αποφασι-
σμένος λαός έχει τη δύναμη να τα ξαναεπιβάλει σε 
κράτος και εργοδοσία. 

Ανάπτυξη για λίγους – φτώχεια,          
ανεργία, λιτότητα για τους πολλούς! 
Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούν να την 

κρύψουν όσες φιέστες και να στήσουν ανά την Ελλάδα. 
Όλα τα αντεργατικά μέτρα που ψήφισαν οι προηγούμε-
νοι, τα εφαρμόζουν στο ακέραιο και νομοθετούν ακόμα 
περισσότερα, προστίθενται στα ήδη βαριά μέτρα που 
έχουμε στις πλάτες μας. 

Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση δε διστάζει 
να μετατρέψει την Ελλάδα σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο 
πολέμου, για ν' αναβαθμίσει τις επιδιώξεις του κε-
φαλαίου στο μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου 
της ευρύτερης περιοχής σε Βαλκάνια και Ανατολική 
Μεσόγειο. Για τα συμφέροντα των μονοπωλίων μας 
εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των         
ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, φέρνουν όλο και πιο 
κοντά τον πόλεμο.  

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες! 
Οι πλειοψηφίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

(ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) με «σημαία» τους τις απαιτήσεις και 
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, βρίσκο-
νται απέναντι από τις ανάγκες των εργαζόμενων, α-
πόντες από τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις τους, 
προσπαθούν να επιβάλουν τα αιτήματα της μεγαλο-
εργοδοσίας για να τα παλέψει ο φτωχός λαός! 
Έστησαν και μια “συμμαχία προθύμων” για να ξεγε-
λάσουν, να ρίξουν στάχτη στα μάτια, να βγουν από 
την ανυποληψία και την απαξίωση.  

Τέτοια φιέστα στήνουν στις 30 Μάη! Καλούν τους     
εργαζόμενους να διαδηλώσουν και να 
απεργήσουν για “την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομί-
ας”, να διαδηλώσουν δηλαδή με τα 
αιτήματα και το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του 
ΔΝΤ, της ΕΕ, της ΕΚΤ, των μνημονίων 
και της Κυβέρνησης. Και αυτό το    
ονομάζουν «εθνικό σχέδιο»! 
Είναι οι ίδιες δυνάμεις που επιχείρησαν 
να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου για να 
περάσουν όλα τα μέτρα της κυβέρνη-
σης και του τρίτου μνημονίου, οι πλει-
στηριασμοί, οι ιδιωτικοποιήσεις, η φο-
ροληστεία, οι απολύσεις, ο περιορισμός 
του δικαιώματος της απεργίας. 
Για εμάς τους εργαζόμενους ένας 

δρόμος υπάρχει: Ο δρόμος της οργάνωσης και της 
συλλογικής διεκδίκησης! Να αγωνιστούμε και να παλέ-
ψουμε με επίκεντρο τις ανάγκες μας.  

Κάθε κλάδος, εργασιακός χώρος, κάθε περιοχή 
στις 30 Μάη να στείλουμε ισχυρό μήνυμα: 

Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας! 

Αγώνας - οργάνωση και αντεπίθεση        
η επιλογή μας! 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν προ-
σμένοντας σε καλύτερες τάχα μέρες από τα αφηγήματα 
της "μεταμνημονιακής εποχής" που αναφέρει στις «ανα-
πτυξιακές» φιέστες η κυβέρνηση. 

Η σημερινή αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζου-
με στους χώρους δουλειάς και στη ζωή μας, δεν αλλάζει 
σκύβοντας το κεφάλι και καταπίνοντας τα νέα κυβερνη-
τικά παραμύθια.  

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας!  

Είναι ανάγκη ακόμα περισσότεροι, ακόμα πιο αποφα-
σιστικά να προετοιμάσουμε την απάντησή μας, να χαρά-
ξουμε το δρόμο της αντεπίθεσης, να πάρουμε τη ζωή 
στα χέρια μας! 

Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι –          

Τώρα με το ΠΑΜΕ επίθεση και πάλη! 

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ και τις ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ του ΠΑΜΕ 

την Τετάρτη 30 Μάη με ΣΗΜΑΙΑ τις δικές μας ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τα προβλήματα που διατηρούνται και είναι 

αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής ανέδειξε 
η Γενική Συνέλευση των Μηχανικών του ΚΕ-
ΣΕΝ και καθόρισε το διεκδικητικό πλαίσιο. 

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή 
ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αναφέρει τα εξής: 

«Οι μετεκπαιδευόμενοι μηχανικοί στο ΚΕΣΕΝ 
πραγματοποίησαν στις 9 Μάη τη Γενική Συνέλευ-
ση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που διατηρού-
νται και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής 
που περιλαμβάνει και τη διαρκή υποχρηματοδότη-
ση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και των 
αδιαφανών διαδικασιών και χρήσεων των κονδυλί-
ων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης υπο-
βάθμιση που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική με 
αποτέλεσμα να βρίσκουν έδαφος τα τρωκτικά της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας. 

Είναι χαρακτηριστικό οι αδιαφανείς διαδικασίες 
στις χρήσεις κονδυλίων που συνεχίζονται στο  
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπου έχει να 
γίνει ισολογισμός από το 2003. 

Με τη διατήρηση και εφαρμογή του ΠΔ 
103/2014, που καθορίζει μόνο 14 θέσεις εργασίας 
για μόνιμους εκπαιδευτικούς σε ΚΕΣΕΝ και στη 
σχολή Σωστικών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλε-
σμα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι ω-
ρομίσθιοι (11 σε σύνολο 16) με πενιχρούς μισθούς 
όπως και οι ναυτοδιδάσκαλοι που είναι υπό εξα-
φάνιση και με το ν.4504/2017 (άρθρο 137, 
παρ. 4αα) μπαίνουν πρόσθετα εμπόδια προβλέ-
ποντας «πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής» 
βάζοντας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των    
μηχανικών. 

Συνεχίζεται η απαξίωση και η μη χρήση των 
εργαστηριακών υποδομών, που αντί να εκσυγχρο-
νιστούν και να συμβάλουν στη μετεκπαίδευση, 
έχουν μετατραπεί σε αίθουσες θεωρητικής διδα-
σκαλίας. 

Με βάση τα αποτελέσματα των εξεταστικών 
περιόδων και τον αυξημένο αριθμό αποτυχόντων 
βρίσκει έδαφος η παραπαιδεία των ιδιωτικών φρο-
ντιστηρίων, ενώ διευρύνεται η χρήση των φωτοτυ-
πημένων σημειώσεων που επιβαρύνουν οικονομι-
κά τους μετεκπαιδευόμενους. 

Παραμένει το πρόβλημα με τον περιορισμό των 
μαθημάτων σε εμβόλιμες εξεταστικές, που για να 
συμμετάσχεις με το νέο κανονισμό πρέπει να έχεις 
ολοκληρώσει όλους τους κύκλους μαθημάτων και 
με βάση το ωρολογιακό πρόγραμμα δεν πραγμα-
τοποιούνται σε όλους τους κύκλους εμβόλιμες  
εξεταστικές. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ζητάει την 
άμεση συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του 
υπουργείου Ναυτιλίας για επίλυση των οξυμένων 
προβλημάτων μας». 

Να απομακρυνθεί το Δ/Ξπλοιο  
«PIC SAINT LOUP»  

από το λιμάνι της Κοιλάδας  
Την άμεση απομάκρυνση του δεξαμενόπλοιου 

«PIC SAINT LOUP» από το λιμάνι της Κοιλά-
δας του Δήμου Ερμιονίδος - Αργολίδος ζητούν τα  
σωματεία ΠΕΜΕΝ -ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ με επιστολή 
τους στον υπουργό Ναυτιλίας και τα αρμόδια   
λιμεναρχεία, στην οποία σημειώνουν: 

«Το υπέργηρο - υποσυντήρητο (44 χρόνων) 
δεξαμενόπλοιο Μ/Τ "PIC SAINT LOUP" με ση-
μαία Τουρκίας και λιμάνι νηολόγησης την Κων-
σταντινούπολη είναι παροπλισμένο αρκετούς μή-
νες στο λιμάνι της Κοιλάδας, του Δήμου Ερμιονί-
δος - Αργολίδος, εντός της κατοικημένης περιοχής 
και της ζώνης κατάπλου ιστιοπλοϊκών και άλλων 
τουριστικών σκαφών. 

Σύμφωνα με αναρτημένη πινακίδα της Λιμενι-
κής Αστυνομίας και του Λιμενικού Ταμείου Ερμι-
ονίδος και σε απόσταση 70 μέτρα περίπου από την 
πλαζ, συνεχίζει να ρυπαίνει τη θάλασσα, με σοβα-
ρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, των 
κατοίκων και των τουριστών που επισκέπτονται το 
χωριό. 

 Είναι παράνομος ο παροπλισμός του Μ/Τ "PIC 
SAINT LOUP" στο λιμάνι της Κοιλάδας. 

 Απαιτούμε να απομακρυνθεί άμεσα το Μ/Τ 
"PIC SAINT LOUP" από το λιμάνι της        
Κοιλάδας». 

ΠΕΜΕΝ: Να γίνει υπόθεση όλων των ναυτεργατών  

η αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης 

https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/157562/kataggellei-tin-katadikastiki-apofasi-se-varos-melon-toy-meta-apo-minysi
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/157562/kataggellei-tin-katadikastiki-apofasi-se-varos-melon-toy-meta-apo-minysi

