
Αγωνιστική δράση για τις 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ ιλιάδες διαδηλωτές, με τη συμμετοχή 
τους στις συγκεντρώσεις σε Αθήνα, 

Πειραιά και άλλες πόλεις, την Τρίτη 20 Μάρ-
τη, έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα ενίσχυ-
σης της μάχης για τις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας που δίνουν Ομοσπονδίες, Εργα-
τικά Κέντρα και Συνδικάτα, ανταποκρινόμε-
να στο κάλεσμα του  ΠΑΜΕ. 

Στον Πειραιά οι διαδηλωτές φωνάζοντας 
συνθήματα έφτασαν με δυναμική πορεία 
μέσα στο λιμάνι, απομακρύνοντας τους σιδε-
ρένιους φράκτες που έχουν τοποθετηθεί από 
την Cosco ανάμεσα από τις πύλες Ε2 και Ε4, 
με σκοπό ουσιαστικά να γίνει απροσπέλα-
στο το λιμάνι, γεγονός που κατήγγειλαν οι 
διαδηλωτές. 

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση που έγινε 
νωρίτερα στην πλατεία Καραϊσκάκη απηύθυ-
νε ο Άκης Αντωνίου, πρόεδρος του Παραρ-
τήματος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο οποίος 
αναφέρθηκε στη σημασία των ΣΣΕ και της 
μάχης του κλάδου για την υπογραφή της. 

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Νίκος Ξου-
ράφης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ελαιουργοσαπουνοποιών και Χημικής Βιο-
μηχανίας ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε: 
«Με τα σημερινά συλλαλητήρια, σε δεκάδες 
πόλεις της χώρας Ομοσπονδίες, Συνδικάτα, 
Εργατικά Κέντρα, δίνουμε συνέχεια στις 
απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις με αιτή-
ματα: Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους 
μισθούς, επαναφορά της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κανένας 
εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ, κατάργηση 
όλων των αντεργατικών νόμων που υπονο-
μεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις.» 

Μαζικά συλλαλητήρια για τις ΣΣΕ 

Μ ε αγωνιστικές πρωτοβουλίες τα ταξικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –    

ΠΕΕΜΑΓΕΝ, οι δυνάμεις που ανταποκρίνονται 
στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, συνεχίζουν την προσπά-
θεια οργάνωσης της πάλης των ναυτεργατών στα 
καράβια, επιδιώκοντας να διευρυνθούν οι δυνά-
μεις που δίνουν τη μάχη για την υπογραφή κλα-
δικών Σ.Σ. Εργασίας. Μάχη που είναι σε εξέλιξη 
με Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα 
που συνεχίζουν τη δράση τους οργανώνοντας τον 
αγώνα των εργαζομένων διεκδικώντας ΣΣΕ με 
αυξήσεις στους μισθούς, την κατοχύρωση και  
ενίσχυση δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πλούσια αγωνιστική δράση των συνδικάτων συν-
δυάστηκε με απεργιακές κινητοποιήσεις, με τη 
μαζική μαχητική συμμετοχή των εργαζομένων στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις στις κατασκευές, στα 
τρόφιμα ποτά κ.ά. αλλά και στα συλλαλητήρια, 
όπως αυτό που οργάνωσαν οι δυνάμεις του    
ΠΑΜΕ στο λιμάνι του Πειραιά στις 20 Μάρτη με  
τη μαχητική συμμετοχή και των ναυτεργατών με 
το πανό των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

Την ίδια ώρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΕΕ, 
ΔΝΤ, εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες με τη 
στήριξη της ΝΔ και των άλλων των κομμάτων του 
κεφαλαίου με αντεργατικά νομοσχέδια στη Βουλή 
και επαίσχυντες συμφωνίες με τον εργοδοτικό 
κυβερνητικό συνδικαλισμό στη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, 
την ΠΝΟ, τον ΠΑΣΕΝΤ (ναυτιλιακοί υπάλληλοι) 
κ.ά. εντείνουν την επίθεσή τους ενάντια στους 
ναυτεργάτες, στην εργατική τάξη και τα λαϊκά 
στρώματα για την αύξηση της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου. 

Πίσω από τις πλάτες  
των εργαζομένων  

Στα μουλωχτά, πίσω από τις πλάτες των 
εργαζομένων, η πλειοψηφία της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ) επικύρωσε 
για άλλη μια χρονιά το αίσχος του κατώτερου  
μισθού των 586 ευρώ μεικτά (για εργαζόμενους 
άνω των 25 ετών) και των 511 ευρώ (για τους 
εργαζόμενους κάτω των 25 ετών), υπογράφοντας 
ξανά μαζί με τις εργοδοτικές ενώσεις «Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» με βάση 
τα όσα απαράδεκτα προβλέπει για τους μισθούς  
η ΠΥΣ 6/2012. 

Η «νομιμοποίηση» του πετσοκομμένου κατώ-
τατου μισθού κατά 22% και 32% σε σχέση με την 
ΕΓΣΣΕ του 2012, όπως αυτή νομοθετήθηκε κατ' 
εντολή του κεφαλαίου από τις προηγούμενες   
κυβερνήσεις και διατηρείται στο ακέραιο από τη 
σημερινή, αποτελεί πάγια πρακτική της πλειο-
ψηφίας της ΓΣΕΕ και της ΠΝΟ επιβεβαιώνοντας 
το ρόλο τους απέναντι στους αγώνες των ναυτερ-
γατών, του  ταξικού εργατικού κινήματος για ανά-
κτηση των τεράστιων απωλειών τους. Ειδικά   
φέτος, όπως κατήγγειλε το ΠΑΜΕ μετά την συνεδ-
ρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ       
στις 23 Μάρτη, κατά την οποία η ηγεσία της ΓΣΕΕ 

πιάστηκε «με τη γίδα στην πλάτη», η στάση της 
αυτή αποτελεί ανοιχτή υπονόμευση των σημαντι-
κών μαχών που δίνουν Ομοσπονδίες και Συνδικά-
τα σε μια σειρά κλάδων και χώρων διεκδικώντας 
Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς. 

Παράλληλα με τη «νομιμοποίηση» των αντερ-
γατικών ανατροπών, η πλειοψηφία της διοίκησης 
της ΓΣΕΕ, μαζί με τις εργοδοτικές οργανώ-
σεις δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλία για 
«να αναζωογονήσουν τον κοινωνικό διάλογο». 
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να συστήσουν κοινές 
τεχνικές ομάδες μελέτης για την προώθηση της 
σύστασης «Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλι-
σης», ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας για τη 
κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των 
εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης, δηλαδή να προωθήσουν μια 
μορφή ιδιωτικής ασφάλισης που διακαώς    
επιδιώκουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, το 
κεφάλαιο.  

Στην ίδια επιλογή, η ΓΣΕΕ συμφώνησε από 
κοινού με τη κυβέρνηση και τις εργοδοτικές ενώ-
σεις να αναζητήσουν πόρους για τη «χρημα-
τοδότηση της επαγγελματικής ενδοεπιχειρησιακής 
και διεπιχειρησιακής κατάρτισης των εργαζομέ-
νων», για λογαριασμό πάντα των επιχειρήσεων, 
από τους οποίους διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο 
οι εφοπλιστές. 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο εργοδοτι-
κός - κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ  
με επικεφαλείς τον Γιάννη Χαλά γ.γ. της ομο-
σπονδίας και τον Μανώλη Τσικαλάκη πρόεδρο 
της Ένωσης Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ) και τα σωμα-
τεία σφραγίδες, επικίνδυνη τυχοδιωκτική ομάδα 
που χρηματοδοτείται από τους εφοπλιστές, για 
την άγρια εκμετάλλευση  των ναυτεργατών. 

Η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ απέρριψε την 
πρόταση των σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ και των ναυτεργατών από τα καρά- 
βια για την οργάνωση απεργίας του κλάδου για 
τις ΣΣΕ, την κοινωνική ασφάλιση, τις μαζικές 
απολύσεις, τις οργανικές συνθέσεις, την ανεργία, 
τη φοροεπιδρομή, τους πλειστηριασμούς.  

Προωθούν τις ομαδικές  

απολύσεις στα καράβια 

Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνη-
ση για την ψήφιση στη Βουλή του αντεργατικού 
νομοσχέδιου για την «ενσωμάτωση στην ελλη-
νική νομοθεσία της Οδηγίας (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) ΕΚ 2015/1794 και άλλες διατάξεις» 
λύνοντας τα χέρια των εφοπλιστών για μαζικές 
απολύσεις ναυτεργατών, και τη μείωση των  
οργανικών συνθέσεων των καραβιών, με τη 
βούλα της «τριμερούς συνεργασίας» - των 
«κοινωνικών εταίρων» των  εφοπλιστών, του 
υπουργείου ναυτιλίας και του εργοδοτικού -  
κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ - μέσα 
από το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ), 
τον παραπέρα περιορισμό του δικαιώματος της  
απεργίας, καθώς και για την καταβολή 1,64 ευ-
ρώ την ημέρα για την σίτιση των σπουδαστών 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),    

το υπουργείο ναυτιλίας 
ζητά από τις ΑΕΝ 
«πιστοποιητικό καλής 
επίδοσης» των σπου-
δαστών! ενισχύοντας  
το αντεργατικό θεσμικό 
πλαίσιο για τη ναυτιλία.  
Το ΚΚΕ καταψήφισε 
το νομοσχέδιο υπο-
γραμμίζοντας ότι με 
εντολή των εφοπλι-
στών προωθείται 
ένταση της εκμε-
τάλλευσης των ναυ-
τεργατών υπονο-
μεύοντας ταυτόχρονα 
την ασφάλεια της αν-
θρώπινης ζωής στη 
θάλασσα. 

Με την κυβέρνηση και πίσω από τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών συμπαρατά-
χτηκαν όλα τα αστικά κόμματα, αφού όλοι - 
από τη ΝΔ έως τη ναζιστική Χρυσή Αυγή - 
ανεξάρτητα από διαφωνίες για άλλες διατά-
ξεις του νομοσχεδίου, χαρακτήρισαν θετική 
την ενσωμάτωση της ευρωενωσιακής Οδηγίας. 

Πρόκληση για τους ναυτεργάτες  

ο προϋπολογισμός της ΠΝΟ 

Η επιβράβευση ήρθε άμεσα για τη βρώμικη 
δουλειά των εργατοπατέρων με την χρηματοδό-
τηση των εφοπλιστών προς την ΠΝΟ με την 
κάλυψη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως 
και των προηγούμενων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - που 
περιλαμβάνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό 
του 2018 της ΠΝΟ, τον οποίο ενέκρινε  η νόθα 
πλειοψηφία του εργοδοτικού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στη συνεδρίαση της διοίκησης 
της Ομοσπονδίας, με το τεράστιο ποσό των 
4.248.000 ευρώ!  

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Στην Επανάσταση του 1821 συγκρούστηκε το παλιό, που 
ήταν η φεουδαρχική Οθωμανική Αυτοκρατορία και το νέο,     
που ήταν η ανερχόμενη τότε αστική τάξη, η οποία οπλίστηκε με 
ιδεολογικό και πολιτικό πρόγραμμα, απέκτησε επαναστατική 
οργάνωση (Φιλική Εταιρεία). Σήμερα αυτή η τάξη είναι πλέον 
ιστορικά παρωχημένη. 

197 χρόνια μετά, η εξουσία της αστικής τάξης, γενικά ο καπι-
ταλισμός, είναι το παλιό. Το σύστημά της είναι πια ιστορικά   
ξεπερασμένο. Το νέο, η νέα επαναστατική τάξη, είναι η εργατική 
τάξη, η οποία πλέον διαθέτει και επαναστατικό πρόγραμμα     
και επαναστατική οργάνωση. Φτάνει να συνειδητοποιήσει τη 
δύναμή της και να πραγματοποιήσει τη δική της "έφοδο στον 
ουρανό", κατακτώντας την πραγματική της απελευθέρωση, την 
απελευθέρωση από την εκμετάλλευση. 

Σήμερα, ο λαός έχει συμφέρον να προσπεράσει τα καλέ-
σματα περί δήθεν "εθνικής ενότητας", που απευθύνουν όλα τα 
αστικά κόμματα κάθε απόχρωσης. Άλλωστε, "εθνική ενότητα" 
δεν υπήρχε ούτε το 1821. Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο,    
παραποιούν την ιστορική πραγματικότητα, την ίδια την ιστορία. 

Άλλη είναι η πατρίδα των εκμεταλλευτών και άλλη των        
καταπιεσμένων. Άλλη είναι η πατρίδα του κεφαλαίου και άλλη     
η πατρίδα της εργατικής τάξης, του λαού. 

Αυτό το ιστορικό δίδαγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο: 
 Που ο λαός καλείται να κάνει μεγάλες θυσίες στο όνομα της 
ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας και της γεωστρατηγι-
κής αναβάθμισης της χώρας, στην πραγματικότητα για τα κέρδη 
του κεφαλαίου. 
 Που η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων 
κομμάτων, συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδι-
ασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με επίκεντρο το μοίρασμα της 
λείας των ενεργειακών πηγών και δρόμων. 
 Που οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ενταγμένες στους ΝΑΤΟικούς 
σχεδιασμούς. 
 Που μεγαλώνει ο κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας. 
Σ' ένα τέτοιο ενδεχόμενο η εργατική τάξη και ο λαός χρειάζεται 
να οργανώσουν τον αγώνα τους, για να υπερασπίσουν τα     
σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά και για να 
βγει ο λαός νικητής, απέναντι στην καπιταλιστική εξουσία της 
εκμετάλλευσης και των πολέμων. 

Η ενότητα που συμφέρει το λαό είναι η συμμαχία           
της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους    

της αγροτιάς και της πόλης, που θα διεκδικήσει                     
την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, θα βγάλει             
την  Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, θα διαγράψει         

μονομερώς το χρέος και θα κοινωνικοποιήσει τα       
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με κεντρικό               
επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο,          

ώστε να ακολουθήσει ο λαός φιλειρηνική πορεία           
και δρόμο προόδου. 

23 Μάρτη 2018 

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ 

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. 

Μάρτης 2018 

Χρόνος 44ος  

Αριθμός φύλλου 613 

Σ τη διάρκεια πορείας 
που έγινε 20/3 μέσα 

στο λιμάνι, στο πλαίσιο του 
μαζικού συλλαλητηρίου του 
ΠΑΜΕ για τις Συλλογικές 
Συμβάσεις, οι εργαζόμενοι,  
σε μία συμβολική κίνηση, 
ξήλωσαν την ειδική σιδε-
ρένια περίφραξη που έχουν 
εγκαταστήσει ΟΛΠ και 
υπουργείο Ναυτιλίας από 
τις αρχές του Μάρτη στις 
πύλες Ε2 και Ε4, μπροστά 
στους καταπέλτες των    
ακτοπλοϊκών πλοίων, εμπο-
δίζοντας κάθε πρόσβαση. 

Επιδεικνύοντας τα αντι-
δραστικά αντανακλαστικά 
της κυβέρνησης απέναντι στη 
δράση των ταξικών συνδι-
κάτων, το υπουργείο Ναυ-
τιλίας έσπευσε να εκδώσει 
ανακοίνωση, στην οποία 
κάνει λόγο για «υλικές ζη-
μιές» που προκλήθηκαν στη 
διάρκεια της πορείας «στον 
χώρο διαχείρισης ασφάλειας 
πλοίων (ISPS)», αναφέ-    
ροντας πως «προανάκριση 
διενεργείται από την οικεία 
λιμενική αρχή». 

Σε δήλωσή του, ο πρό-
εδρος της ΠΕΜΕΝ, Θανά-
σης Ευαγγελάκης, επιση-
μαίνει: 

«Κεφάλαιο και κυβέρνη-
ση επιδιώκουν κάθε χώρο 
δουλειάς να τον μετατρέ-
ψουν σε εργασιακό κάτεργο, 
με εργάτες χωρίς δικαιώμα-
τα. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
εντάσσεται και η σιδερόφρα-
χτη περίφραξη του λιμανιού 
του Πειραιά, που σηματο-

δοτεί την ένταση του αυταρ-
χισμού και της καταστολής 
από την COSCO, τους εφο-
πλιστές, την κυβέρνηση σε 
βάρος των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, των λιμενερ-
γατών, με στόχο την κατάρ-
γηση των ΣΣΕ, της Κοινω-
νικής Ασφάλισης, των συν-
δικαλιστικών δικαιωμάτων 
και των λαϊκών ελευθεριών. 

Απέναντι σε αυτούς τους 
σχεδιασμούς οι ταξικές δυ-
νάμεις του ΠΑΜΕ προχώρη-
σαν στις 20/3 σε συμβολική 
πράξη, διαμηνύοντας ταυτό-
χρονα ότι αν επιχειρήσουν 
ξανά να κλείσουν το λιμάνι 
θα μας βρουν μπροστά τους. 
Η σιγή νεκροταφείου που 
θέλουν να επιβάλουν στα 
καράβια και σε όλους τους 
χώρους δουλειάς δεν θα    
μείνει αναπάντητη. 

Καλούμε όλους τους ερ-
γαζόμενους, τους ναυτεργά-
τες να συνεχίσουμε πιο απο-
φασιστικά στο δρόμο του 
αγώνα για ΣΣΕ με αυξήσεις, 
Κοινωνική Ασφάλιση, ενά-
ντια στους πλειστηριασμούς, 
στη φοροεπιδρομή, στην    
ανεργία. Για την κατάργηση 
όλων των αντεργατικών  
νόμων». 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΠΕΜΕΝ:  

     Με τη μαζική συμμετο-
χή των μηχανικών ολο-
κληρώθηκαν, 28 Φλεβά-
ρη, οι αρχαιρεσίες στην 

Ένωση Μηχανικών αναδεικνύοντας 
τους ισχυρούς δεσμούς της ταξικής 
διοίκησης της ΠΕΜΕΝ με τους μηχανι-
κούς και γενικότερα τους ναυτεργάτες.  
      2.265 μηχανικοί -κόντρα στην υπο-
νομευτική δράση των εφοπλιστών και 
των εκπροσώπων τους στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα- ψήφισαν στις 
εκλογές της ΠΕΜΕΝ εκλέγοντας το   
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που στην  
πρώτη συνεδρίασή του εξέλεξε το νέο 
προεδρείο αποτελούμενο από:       

 Πρόεδρος: Ευαγγελάκης Θανάσης 

 Α’ Γραμματέας: Μαγγανάς Γιάννης 

 Ταμίας: Γεράνιος Γιώργος. 
 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ:  

     Στην τελική ευθεία 
μπαίνουν οι αρχαιρεσίες 
στην Ένωση Θερμαστο-
λαδάδων, για την ανάδει-

ξη νέας διοίκησης και αντιπροσώπων 
στην ΠΝΟ και το Ε.Κ. Πειραιά, που 
λήγουν την Τρίτη 3 Απρίλη 2018 και 
την ψηφοφορία να διεξάγεται κατά τις 
εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες από 10 π.μ. έως 
2 μ.μ.  

Μάχη ενταγμένη στον αγώνα για την  
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος 

Οι αρχαιρεσίες στα ταξικά σωματεία 
έχουν καθοριστική σημασία για τους 
μηχανικούς, τους θερμαστολαδάδες, για 
τους ναυτεργάτες όλων των κλάδων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για την 25η Μάρτη 

Σ ε μαζική παρέμβαση στην  
ΠΝΟ, ζητώντας την άμεση 

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της για την κλιμάκωση της 
πάλης του κλάδου των ναυτεργατών 
με απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 
ΣΣΕ, την Κοινωνική Ασφάλιση, τις 
τρομοκρατικές απολύσεις, την ανερ-
γία, τις οργανικές συνθέσεις, τη φο-
ροεπιδρομή, τους πλειστηριασμούς, 
προχώρησαν την Τρίτη 20 Μάρτη     
το μεσημέρι τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ,  ΠΕΕΜΑΓΕΝ και   

ΠΕΣ-ΝΑΤ, με τη συμμετοχή ναυτερ-
γατών από τα καράβια. 

Τα σωματεία σε ανακοίνωσή τους 
αναφέρουν:  

«Ενώ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
και εφοπλιστές εντείνουν την επίθεσή 
τους ενάντια στους ναυτεργάτες, με 
την κατάθεση στη Βουλή 19 Μάρ-
τη νέου αντεργατικού νομοσχεδίου με 
τίτλο την “ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) ΕΚ 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις” στο οποίο περιλαμβάνεται 
η συμφωνία των “κοινωνικών εταί-
ρων” σε ενωσιακό επίπεδο για ομα-
δικές απολύσεις ναυτεργατών, τα 
τσιράκια των εφοπλιστών που συ-
γκροτούν την νόθα πλειοψηφία  της 
ΠΝΟ πραγματοποίησαν 20 Μάρτη 
συνάντηση γνωριμίας με τον γραμμα-
τέα του  υπουργείου Ναυτιλίας…! 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 
σειρά αντεργατικών μέτρων που  
ανοίγουν τον  ασκό του Αιόλου για 

παραπέρα μείωση 
των οργανικών συν-
θέσεων των καρα-
βιών και μαζικές 
απολύσεις ναυτερ-
γατών με τη βούλα 
των εφοπλιστών, 
του υπουργείου 
Ναυτιλίας και του 
εργοδοτικού συν-
δ ικαλισμού της 
ΠΝΟ - μέσα από το 

Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού 
(ΣΕΝ)…! 

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επί-
σης να καταβληθεί το ετήσιο επίδομα 
πείνας των 600 ευρώ - που αντιστοιχεί 
σε 1,24 ευρώ τη μέρα για την σίτιση 
των φοιτητών των Ακαδημιών Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΑΕΝ), το υπουργείο 
Ναυτιλίας ζητά από τ ις  ΑΕΝ 
"πιστοποιητικό καλής επίδοσης" των 
σπουδαστών…! 

 

 

ΤΑΞΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Δεν θα αφήσουμε να γίνει  
σιδερόφραχτο  

εργασιακό γκέτο το λιμάνι 

  

http://nautergatiki.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf/
http://nautergatiki.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf/
http://nautergatiki.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf/
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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 

 
 
 
 

Εφημερίδα Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ/Α 

Ένα νέο έντυπο με τίτλο «ΑΕΝίτης» άνοιξε τα πανιά 
του με τη φρεσκάδα της νέας βάρδιας και έρχεται      

να προστεθεί στην υπηρεσία της ενημέρωσης και της 
οργάνωσης της ταξικής πάλης των σπουδαστών         

και όλων των ναυτεργατών, γεμάτο ελπίδες, ορμή       
και αισιοδοξία ότι το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς          
που παράγουν τον πλούτο - την εργατική τάξη. 

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  

την Τετάρτη   

28 Μάρτη 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 ιστορία 
του ναυτεργατικού        
κινήματος.  

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

Μ ε τον κλάδο των 
Μαγείρων να πλήτ-

τεται βάναυσα από την 
συνεχιζόμενη αντιλαϊκή επί-
θεση, εν μέσω πρωτοφανών 
πολεμικών συρράξεων στην 
περιοχή και εν μέσω όξυν-
σης των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα 12 του 
Μάρτη η Α’ τακτική Γενική 
Συνέλευση της ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, η οποία συζήτησε για 
το πως συνδέονται και πως 
επηρεάζουν τις ζωές μας 
όλα αυτά, επιβεβαιώνοντας 
την απόφαση για πολύμορ-
φες κινητοποιήσεις.  

Κατήγγειλε τη νόθα πλει-
οψηφία της ΠΝΟ, που   
στηρίζεται σε έναν φαύλο 
κύκλο συντήρησης διπλών 
σωματείων χωρίς μέλη 
προκειμένου να απαλλάσ-
σει τον εφοπλισμό από 
οποιοδήποτε ¨εργατική 
ενόχληση¨ και κοινωνική 
ευθύνη, όπως επιβεβαιώ-
θηκε και στο Ναυτικό Συνέ-
δριο με την προστασία από 
τις δυνάμεις καταστολής. 

Μέσα από τη συζήτηση 
δόθηκε απάντηση στο ψέ-
μα των μεγάλων συντάξε-
ων και των υψηλών μισθών 
και αναδείχθηκαν το δια-
χρονικό έγκλημα εις βάρος 
του ΝΑΤ και τις περιουσίας 
του, ο ταξικός χαρακτήρας 
των επαγγελματικών ασθε-
νειών και των εργατικών  
ατυχημάτων, οι συνέπειες 
από τη μείωση των οργανι-
κών συνθέσεων με την 
εφαρμογή του ν. 4150, με 

αποτέλεσμα ιδιαίτερα στη 
γραμμή Πάτρα - Ιταλία οι 
συνάδελφοι να είναι σε 
άμεσο  κίνδυνο.  

Επίσης επισημάνθηκε    
η τραγική κατάσταση σε        
ΚΕΣΕΝ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, 
που γιγαντώνει τα ιδιωτικά 
¨εκπαιδευτήρια¨ και νομι-
μοποιεί τα κέρδη τους και 
επαναδιατυπώθηκε η απαί-
τηση για αλλαγή του τρό-
που εξετάσεων Μάγειρων 
και Αρχιμαγείρων. 

Τέλος η Γ.Σ. καθόρισε το 
διεκδικητικό πλαίσιο της 
Ένωσης για το επόμενο 
διάστημα που έχει ως εξής: 

 Επάνδρωση όλων των 
ελληνόκτητων πλοίων με 
Μάγειρους με κοινωνικο-
ασφαλιστικά  δικαιώματα. 

 Μέτρα ουσιαστικής προ-
στασίας για τους άνεργους, 
το κόστος στους Εφοπλι-
στές. 

 Το ΓΕΝΕ στα  χέρια των 
Ναυτεργατών. 

 Εκπαίδευση και κατάρτι-
ση δωρεάν. 

 Συνθέσεις στα επιβατηγά 
πλοία σύμφωνα με τις       
ανάγκες πληρώματος - 
επιβατών. 

 Κατάργηση των νόμων 
που πετσοκόβουν τις     
συντάξεις μας. 

 Μέτωπο απέναντι στη 
φοροληστεία. 

 Κανένας συμβιβασμός 
με την φτωχοποίηση που 
μας ετοιμάζουν. 

 Κανένας πλειστηριασμός 
εργατικών κατοικιών. 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Αγωνιστικό πλαίσιο  

δράσης από τη Γ.Σ. Μαγείρων 

Η  συζήτηση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο του 

Πειραιά για το επενδυτικό 
πρόγραμμα του ΟΛΠ, 12/3, 
με καλεσμένους φορείς της 
πόλης -όχι όμως συνδικά-
τα εργαζομένων όπως το 
ΕΚΠ, τα ναυτεργατικά 
σωματεία κ.ά., που εμπλέ-
κονται στο Λιμάνι- επιβε-
βαίωσε άλλη μια φορά την 
απόλυτη συμφωνία τόσο 
της δημοτικής πλειοψηφί-

ας του δημάρχου Μώραλη, 
όσο και όλων των άλλων 
συνδυασμών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, εκτός της 
"Λαϊκής Συσπείρωσης" 
στο περιβόητο masterplan 
του ΟΛΠ, με ενστάσεις 
στα σημεία. Δηλαδή στα 
ζητήματα του εμπορικού 
κέντρου, του ύψους των 
κτιρίων, του αριθμού των 
νέων ξενοδοχείων, στα ζη-
τήματα της μόλυνσης κ.λπ. 

Σε δήλωσή της, η Ελπ. 
Παντελάκη, επικεφαλής 
της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» Πειραιά αναφέρει: 

«Το λιμάνι του Πει-
ραιά, τα λιμάνια γενικό-
τερα, είναι στρατηγικός 
τομέας της οικονομίας, 
είναι πηγή πλούτου. Το 
θέμα είναι για ποιον. Είτε 
ιδιωτικοποιημένο είτε με 
"δημόσιο έλεγχο" εξυπη-
ρετούσε και εξυπηρετεί 
το κεφάλαιο. Με την αλ-
λαγή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος και την εξα-
γορά από την COSCO 
συνεχίζεται αυτή η     
εγκληματική πολιτική! 

Αντιπαραθέσαμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τη 
δική μας πρόταση για το 
τι σημαίνει ανάπτυξη που 
απαντά στις ασφυκτικές 
λαϊκές ανάγκες, τόσο για 
το λιμάνι του Πειραιά 
δεμένο με τις λειτουργίες 
της ηπειρωτικής χώρας, 
όσο και της πόλης του 
Πειραιά. 

Κ αταθέσαμε και 
αναλύσαμε συγκε-

κριμένους άξονες διεκδί-
κησης και δράσης: 
 Σύνδεση του Λιμανιού 
του Πειραιά από και προς 
τη νησιωτική Ελλάδα με 
συχνή, επαρκή και πάμ-
φθηνη συγκοινωνία, για 
όλες τις ημέρες του χρό-
νου. Ειδικά μέτρα ανακού-
φισης στην τιμολογιακή 
πολιτική για το επιβατικό 

κοινό και τη μεταφορά 
εμπορευμάτων στα νησιά. 
 Εργασιακές σχέσεις στο 
Λιμάνι, στα καράβια. 
 Στα ζητήματα ασφάλειας 
προτάξαμε την αντισεισμι-
κή θωράκιση δημοσίων 
κτιρίων, σχολειών κλπ. 
 Ζητήματα Υγείας - Πρό-
νοιας, έμφαση στην Πρω-
τοβάθμια Υγεία και στα 
νοσοκομεία του Πειραιά, 
Τζάνειο και "Μεταξά". 
 Ζητήματα εκπαίδευσης, 
κυρίως με έμφαση στα    
παιδιά με αναπηρία, να 
έχουν πρόσβαση στην  
εκπαίδευση, όταν το 80% 
είναι εκτός σχολείων. 
 Ζητήματα άθλησης -       
πολιτισμού. 
 Ζητήματα ελεύθερων χώρων 
και αντιστοιχών υποδομών. 
 Κυκλοφοριακό, άμεσα 
μέτρα  κ.λπ.  
 Ο κατάλογος είναι μα-
κρύς που απαντάει στις 
λαϊκές ανάγκες. 

Το κύριο είναι οι εργα-
ζόμενοι να βγάλουν συ-
μπεράσματα για τις αιτίες 
που ευθύνονται και τους 
βασανίζουν, αλλά και τους 
υπευθύνους για αυτό σε 
όλα τα επίπεδα. Κυρίως να 
συνειδητοποιήσουμε ότι 
έχουμε τη δύναμη να τα 
αλλάξουμε όλα, να ανα-
τρέψουμε αυτή τη βαρ-
βαρότητα που ζούμε, αν 
μπούμε στο προσκήνιο της 
λαϊκής πάλης και οργανώ-
σουμε τη ζωή μας προς 
όφελός μας». 

ΛΙΜ Α ΝΙ ΠΕΙΡΑ ΙΑ  

Με στήριξη της δημοτικής αρχής  
το master plan του ΟΛΠ  

ωφελεί μόνο τους επενδυτές 

-- Ο Πειραιάς βρίσκεται μέσα στις πρώτες προτε-
ραιότητες του «αναπτυξιακού σχεδίου» του κεφαλαί-
ου. Μεγάλες επενδύσεις «τρέχουν» ήδη ή δρομολο-
γούνται, στο λιμάνι, στη ναυπηγοεπισκευή, στα logis-
tics και σε άλλους κλάδους. Πώς μεταφράζεται όλη 
αυτή η κινητικότητα για τους εργαζόμενους; 

-- Οι εξελίξεις στον Πειραιά και ιδιαίτερα στο λιμάνι 
επιβεβαιώνουν ανάγλυφα ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός 
της αστικής τάξης, τον οποίο προωθεί η κυβέρνηση, για 
την ανάδειξη της χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο συν-
δυασμένων μεταφορών, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική 
θέση της στη φλεγόμενη από τους ανταγωνισμούς περιο-
χή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, προϋποθέτει τη θυσία 

των λαϊκών αναγκών και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Το μέλλον που επιφυλάσσουν στους εργαζόμενους η 
μεγαλοεργοδοσία και η κυβέρνηση, σε εκείνους τους το-
μείς μάλιστα όπου γίνονται μεγάλες επενδύσεις και κατα-
γράφεται υψηλή κερδοφορία για το κεφάλαιο, φαίνεται 

χαρακτηριστικά στον Πειραιά. 

Το κρατικό κινεζικό μονοπώλιο, η «Cosco», επέβαλε 
μειώσεις μισθών αυξάνοντας τις ώρες δουλειάς, με την 
υπογραφή νέας σύμβασης με τη συμβιβασμένη ΟΜΥΛΕ, 
ενάντια στα συμφέροντα των εργατών του λιμανιού σε 

όλες τις ειδικότητες. 

Στους ναυτεργάτες επιβάλλονται περικοπές μισθών και 
συντάξεων, αυξάνονται η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασί-
α, η εντατικοποίηση της δουλειάς με τις μειωμένες οργανι-
κές συνθέσεις, υπονομεύεται η ανθρώπινη ζωή στη θά-
λασσα. Την ίδια ώρα, οι εφοπλιστές αυξάνουν τα κέρδη 

τους από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων. 

Δεν είναι τυχαία στο χώρο του Πειραιά και η αύξηση 
των νεκρών εργατών (τρεις τους τελευταίους μήνες), απο-
τέλεσμα της έντασης της εκμετάλλευσης, που δεν υπολογί-
ζει την ανθρώπινη ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι      
και το γεγονός ότι με τις ευλογίες του υπουργείου Εργασί-
ας υποχρέωσαν να γίνουν εργασίες σε πλοίο στη δεξαμε-
νή Βασιλειάδη σε χώρο όπου υπήρχε αμίαντος, ένα υλικό 

100% καρκινογόνο. 

Παράλληλα, η επέκταση της δράσης των μονοπωλίων 
στο λιμάνι του Πειραιά είναι βέβαιο, όπως δείχνει και η 
μέχρι τώρα πείρα, ότι θα πλήξει ακόμα περισσότερο τους 
αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι, ενώ αλλάζει 
συνολικά το τοπίο, με το σχεδιασμό το λιμάνι του Πειραιά 
να αποτελέσει κόμβο του παγκόσμιου συστήματος μετα-
φορών, χειροτερεύοντας τους όρους 
ζωής των εργατικών - λαϊκών οικογε-
νειών στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, 
με το γεγονός ότι τα μονοπώλια θα 
καθορίζουν ακόμα πιο αποφασιστικά 
ζητήματα που αφορούν όλες τις πτυχές 
της ζωής των εργαζομένων και του 
λαού, αποκόβεται κάθε πρόσβαση στη 
θάλασσα, μειώνονται παραπέρα οι 
λιγοστοί ελεύθεροι χώροι που έχουν 
απομείνει, επιβαρύνεται ακόμη περισ-
σότερο το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον 

σε θάλασσα και αέρα. 

-- Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, ποια είναι η δράση 
που αναπτύσσουν οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις 
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ; Τι βήματα μετράνε 
και ποιοι στόχοι μπαίνουν για τη συνέχεια; 

-- Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, την επίθεση στα 
δικαιώματα των εργαζομένων από το μεγάλο κεφάλαιο, 
την κυβέρνηση, την ΕΕ, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε 

την αντίσταση των εργαζομένων. 

Παρεμβήκαμε στους χώρους δουλειάς με συγκεντρώ-
σεις, συνελεύσεις, συζητήσεις. Οργανώσαμε απεργίες, 
κόντρα και στη στάση της ΓΣΕΕ αλλά και των άλλων δυ-
νάμεων στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, οι οποίες ακόμα 
και όταν συμφώνησαν σε κινητοποιήσεις τις υπονόμευ-
σαν, όπως έκαναν για παράδειγμα στην ΙΟΝ και στον 

«Παπαστράτο». 

Δεν υπήρξε μικρή ή μεγάλη κινητοποίηση στο χώρο 
του Πειραιά όπου το ΠΑΜΕ, τα σωματεία και οι συνδι-
καλιστές που συσπειρώνονται σε αυτό να μην έπαιξαν 

πρωτοπόρο ρόλο. 

Ιδιαίτερα στον πολύμηνο αγώνα στη Ναυπηγοεπισκευ-
αστική Ζώνη για τη Συλλογική Σύμβαση, στις πολυήμερες 
κινητοποιήσεις στα εργοστάσια της «Unilever» και στα 
σαπουνάδικα, στους ναυτεργάτες, στις παρεμβάσεις στο 
εμπόριο, στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την Υγεία, 

για τους πλειστηριασμούς κ.λπ. 

Όλα αυτά σε αντίθεση με τις άλλες δυνάμεις, οι  
οποίες το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι συσχετι-
σμοί και η προσπάθεια χειραγώγησης των εργαζομέ-
νων. Απόντες από τη δράση του Εργατικού Κέντρου, 
εμφανίζονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο 
για να κάνουν κριτική στο ΠΑΜΕ. Όσες φορές συμφώ-
νησαν να προχωρήσουμε κάποια ζητήματα για την 
καλύτερη οργάνωση των εργαζομένων, δεν έρχονταν 
ούτε στις συσκέψεις. Στις προτάσεις μας για κινητο-
ποιήσεις, κριτήριό τους δεν ήταν τα οξυμένα προβλή-
ματα των εργαζομένων και η ανάγκη οργάνωσης και 
αγώνα, αλλά το σαμποτάρισμα των πρωτοβουλιών που 

παίρνει για αυτά τα ζητήματα το ΠΑΜΕ. 

Είναι γεγονός ότι με τη δράση μας έχουμε καταφέρει το 
κύρος του ΠΑΜΕ να ανεβαίνει, αλλά και να μετράμε και 
κάποια - μικρά έστω σε σχέση με τις ανάγκες - βήματα 
καλύτερης συσπείρωσης. Αυτό εκφράζεται και στις αρχαι-
ρεσίες σε κάποιους χώρους, εκφράζεται στην καλύτερη 
συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, όπως π.χ. στο Εμπόριο, 

στη μεγαλύτερη συσπείρωση. 

Μπροστά μας έχουμε σημαντικές μάχες, με κύρια τη 
μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τους πλειστηρια-
σμούς, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ή να αφήνουμε 
τα υπόλοιπα προβλήματα των εργαζομένων. 

Ήδη για τα ζητήματα των ΣΣΕ αρκετά σωματεία βρί-
σκονται στη διαδικασία διεκδίκησης, όπως στα ελαιουρ-
γοσαπωνοποιεία. 

Αξιοποιώντας και την πείρα του Συνδικάτου Μετάλλου 
και την υπογραφή Σύμβασης για τη ναυπηγοεπισκευή, 
έχουμε ανοίξει τη συζήτηση σε μια σειρά χώρους, με Γενι-
κές Συνελεύσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, αναδεικνύο-
ντας την ανάγκη να υπογραφεί ΣΣΕ με κατώτερο μισθό τα 
751 ευρώ, με αναπλήρωση των απωλειών κ.ο.κ. 

Συνεχίζουμε παράλληλα τη δράση μας ενάντια στους 
πλειστηριασμούς, με παρεμβάσεις στα ειρηνοδικεία και 
στα συμβολαιογραφεία, κυρίως όμως προσπαθούμε να 
γίνει το ζήτημα αυτό υπόθεση του κάθε σωματείου, να 
γνωρίσει το Διοικητικό Συμβούλιο τα προβλήματα των 
μελών του και των εργαζομένων στο χώρο ευθύνης του. 

Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν την καλύτερη λειτουρ-
γία των σωματείων, μαζική συμμετοχή στις συλλογικές 
διαδικασίες και στις πρωτοβουλίες που αποφασίζονται, 
ουσιαστική συζήτηση με τα μέλη, παρεμβάσεις για κάθε 
μικρό και μεγάλο πρόβλημα. 

-- Την περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκε     
το απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου 
Πειραιά. Ποια είναι τα συμπεράσματα που αξίζει να 
κρατήσουν οι εργαζόμενοι της πόλης σε σχέση με     
τη στάση των δυνάμεων που παρεμβαίνουν σε αυτό; 

-- Το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου σημαδεύτηκε 
πρώτα απ' όλα από την προσπάθεια των δυνάμεων του 
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού να αλλοιώ-
σουν τους συσχετισμούς μέσα από νοθείες. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι το σωματείο του ΣΕΟΦΑΕ 
(«επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων»), το 
οποίο στην πρεμούρα του να αυξήσει τη δύναμή του      
δεν δίστασε να φέρει στην κατάσταση ψηφισάντων ότι 
ψήφισε και ο πρόεδρος άλλου σωματείου! 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η προσπάθεια από όλες τις 
άλλες δυνάμεις να εκφυλιστούν οι διαδικασίες και το ίδιο 
το συνέδριο. Από τη μια αποφάσισαν να γίνει η συζήτηση 
μόνο μία μέρα και από την άλλη η συμμετοχή τους εκφρά-
στηκε μόνο με λίγους συνέδρους. Η παράταξη ΕΠΑΚ 
(ΠΑΣΚΕ) μετά τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων     
αποχώρησε. 

Η στάση αυτή μέσα στο συνέδριο αποτελεί συνέχεια 
της στάσης τους μέσα στο κίνημα όλο το προηγούμενο 
διάστημα. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των δυνάμεων 
ήταν και είναι το αντιΠΑΜΕ μέτωπο. Η κριτική τους ήταν 
γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ... δεν συστρατεύονται μαζί 
τους στο πλαίσιο του «κοινωνικού διαλόγου», της ενσω-
μάτωσης, της παραπλάνησης των εργαζομένων με μπού-
σουλα την ενίσχυση της καπιταλιστικής οικονομίας και 

της ανταγωνιστικότητας. 

Οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ και συγκροτούν τον συνδυασμό της ΔΕΣΚ στο 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, μετέφεραν στο συνέδριο την 
πείρα από την καθημερινή δράση στους χώρους δου-
λειάς, τις μάχες που δίνουν με τους εργαζόμενους για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Ανέδειξαν τα προβλήματα των εργασιακών σχέσε-
ων, αλλά και τα ζητήματα της Υγείας, της Παιδείας, την 
αγωνιστική δράση ενάντια στους πλειστηριασμούς, τα 
ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κ.ά. 
Κατήγγειλαν παράλληλα τη στάση και τη δράση του 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στους 

χώρους δουλειάς. 

Και με βάση το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, είναι 
ανάγκη οι εργαζόμενοι του Πειραιά να βγάλουν τα συμπε-
ράσματά τους από τη στάση των παρατάξεων του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η στάση τους, σε 
πλήρη συντονισμό με την πλειοψηφία της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ, υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, την ενσω-
μάτωση στην αντεργατική στρατηγική του, καλλιεργεί τη 
συναίνεση στις λογικές της «υγιούς επιχειρηματικότητας», 
του «ρεαλισμού» με βάση τις ανάγκες των μονοπωλίων.  
Η στάση τους προξενεί τεράστια ζημιά, τσακίζει τη ζωή 

και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. 

Οι εργαζόμενοι του Πειραιά είναι ανάγκη να απαντή-
σουν σε αυτήν την επίθεση, να συστρατευθούν με τις 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ και να παλέψουν για ένα κίνημα   
ταξικό, οργανωμένο με βάση τον τόπο δουλειάς και τον 
κλάδο, προσανατολισμένο απέναντι στην εργοδοσία, τους 

νόμους και το κράτος της. 

Να πετάξουν από το σβέρκο τους οι εργαζόμενοι τους 

εγκάθετους της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. 

Για ένα κίνημα που δεν παλεύει μόνο για επιμέρους 
βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των αναγκών της εργατι-
κής οικογένειας, για την κατάργηση των εκμεταλλευτικών 

σχέσεων. 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Οι ταξικές δυνάμεις μπροστά στη μάχη για  

την άνοδο της οργάνωσης και των αγώνων 

Θάνατος  
επιβάτιδας σε  
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
στον Πειραιά 
69χρονη επιβάτης, η 

οποία επιβιβάσθηκε στην 
Σίκινο, έχασε τις αισθή-
σεις της μέσα στο Ε/Γ -  
Ο/Γ πλοίο “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ      

ΣΟΛΩΜΟΣ” με τον      
κατάπλου στο λιμάνι του 
Πειραιά, 05/03/2018.  

Διεκομίσθη στο 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» νοσοκομείο, 
όπου διαπιστώθηκε ο       
θάνατος της, ενώ παραγ-
γέλθηκε η διενέργεια   
νεκροψίας - νεκροτομής. 

Τραυματισμός 
εργαζόμενου σε 

ναυπηγείο         
στη Σαλαμίνα  
Ένας 25χρονος εργαζό-

μενος στη Ν/Ζώνη τραυ-
ματίστηκε κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης εργασιών 
καθαρισμών - χρωματι-
σμών, 03/03/2018, στο  
M/Y πλοίο ''ASTARTE 
II''   στον χώρο των εγκα-
ταστάσεων «NEA ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ»  
στη Σαλαμίνα. Διακο-
μίστηκε στο ''ΘΡΙΑΣΙΟ'' 

Νοσοκομείο από όπου και 
εξήλθε. 

Σύλλογος Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
για τις σπουδές που έχουμε ανάγκη 

Συνάδελφε - συναδέλφωσα, 

Το 2018, στην Ελλάδα, οι εφοπλιστές και οι κυ-
βερνήσεις τους περηφανεύονται πως είμαστε «πρώτη 
ναυτιλία στον κόσμο», με αμύθητα κέρδη και επενδύ-
σεις για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ενώ εμείς ζούμε ως 
σπουδαστές τη σκληρή πραγματικότητα στην ΑΕΝ 
Ασπροπύργου, απαράδεκτες συνθήκες, όξυνση όλων 
των προβλημάτων μας, ελλείψεις σε καθηγητές βι-
βλία εργαστήρια, υποβάθμιση παραπέρα της ναυτικής 
εκπαίδευσης. Άθλιες αίθουσες διδασκαλίας και υπο-
δομές υγιεινής για πόσιμο νερό - νερό λάτρας, wc κ.ά. 
που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων σπουδα-
στών και ναυτεργατών που φοιτούν και μετεκπαιδεύ-
ονται αντίστοιχα στην ΑΕΝ Ασπροπύργου και στα 
ειδικά σχολεία. Ανύπαρκτη η μέριμνα για τη σίτιση 
και τις μετακινήσεις των σπουδαστών στη σχολή. 

Ανάλγητη είναι η απόφαση του υπουργείου  
ναυτιλίας για τη καταβολή 1,64 ευρώ τη μέρα - 
επίδομα πείνας 600 ευρώ το χρόνο - για την σίτιση 
των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού, θέτοντας ως προϋπόθεση «πιστοποιητικό καλής      
επίδοσης» των σπουδαστών! 

Η αφόρητη κατάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας, 
τα εργαστήρια και τις υποδομές υγιεινής ξεσήκωσαν 
τους σπουδαστές και απαιτήσαμε, την άμεση αποκα-
τάσταση των βλαβών, την ανακαίνιση, τη συντήρηση 
και το διαρκή εξοπλισμό τους των υποδομών της     
ΑΕΝ Ασπροπύργου. 

Με πρωτοβουλία του ΔΣ του Συλλόγου της ΑΕΝ 
και τη μαζική συμμετοχή των σπουδαστών η διοί-
κηση της ΑΕΝ Ασπροπύργου πήρε ορισμένα μέτρα 
συντήρησης των υποδομών υγιεινής στη σχολή.  

Δεν επαναπαυόμαστε.  
Φαίνεται για ακόμη μια φορά πως όταν οι σπουδα-

στές οργανωμένοι κι αποφασισμένοι διεκδικούν κι 
αγωνίζονται, ο αγώνας έχει  αποτελέσματα 

Το επόμενο διάστημα πρέπει να δοθεί συνέχεια. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα διεκδικώντας να ικανοποι-
ηθούν οι πραγματικές ανάγκες των σπουδαστών. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς  
Το ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου 

Με αφορμή το πρόσφατο απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού    
Κέντρου Πειραιά, ο «Ριζοσπάστης» μιλά με τον πρόεδρο του            

Εργατικού Κέντρου, Νίκο Ξουράφη, για τα οξυμένα προβλήματα     
των εργαζομένων σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο του      
στρατηγικού σχεδιασμού του κεφαλαίου, για τη δράση των ταξικών 
δυνάμεων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και για τη στάση 

των δυνάμεων του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού       
μέσα στο Εργατικό Κέντρο. 

 

http://nautergatiki.gr/wp-content/uploads/2018/03/%CE%91%CE%95%CE%9D%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF.jpg
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΣ-ΝΑΤ:  
Καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική 
και καλεί σε οργάνωση και αγώνα 

Η  Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΣ-
ΝΑΤ, που έγινε την Τετάρτη 28 Μάρτη 

2018, αφού άκουσε τον απολογισμό και προ-
γραμματισμό δράσης του ΔΣ τις ομιλίες των 
συναδέλφων με οργή και αγανάκτηση διαπι-
στώνει ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή αντισυνταξιουχική 
πολιτική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής επιβεβαιώ-
νει τον αδίστακτο χαρακτήρα της κυβέρνησης 
που είναι προς όφελος του Ελληνικού και ξένου 
κεφαλαίου, της ΕΕ του ΔΝΤ και σε βάρος των 
συνταξιούχων και όλου του ελληνικού λαού. 

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για 
κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα 
άρθρο συνεχίζει να εφαρμόζει τις αποφάσεις 
των προηγουμένων κυβερνήσεων με (Περι-
κοπές  συντάξεων στις κύριες και επικουρικές) 
αλλά ετοιμάζεται να εφαρμόσει με βάση τον ν. 
4387/2016 και νέα μέτρα όπως η περικοπή της 
προσωπικής διαφοράς, η μείωση του αφορο-
λόγητου, η εξαφάνιση του ΕΚΑΣ που θα έχουν 
οδυνηρές συνέπειες για όλους μας. 

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στον επανυ-
πολογισμό των συντάξεων μας, τις περικοπές, 
την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την 
αλλαγή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
σε περίπτωση θανάτου, χηρείας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Κατάργηση του νόμου 4387/2016 αλλά και όλου 
του νομοθετικού πλαισίου που κατακρεουρ-
γεί τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας. 

 Επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης.  

 Αποκλειστικά δημόσια καθολική και δωρεάν 
υγεία. 

 Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
και ναυτολόγηση σε όλα τα πλοία ναυτεργα-
τών με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Καλούμε τους συνταξιούχος και εργαζό-
μενους σε οργάνωση και αγώνα με διεκδι-
κητικό πλαίσιο την ασφάλιση, την φορολο-
γία, ενάντια στους πλειστηριασμούς. 

«Ένας αιώνας αγώνας και θυσία» 
Η σφαίρα που έριξαν  
οι σκλάβοι 
της εποχής εκείνης 
διέτρεξε έναν αιώνα 
για ν’ αγγίξει 
ένα νέο ήλιο που αστροποβολά 
μες τις καρδιές 
καινούργιων ανθρώπων 
στον μεγάλο αγώνα για τον λυτρωμό. 
 

Η σφαίρα που έριξαν 
κάποια λεύτερα αηδόνια 
χτύπησε την σιδερένια 
της εκμετάλλευσης πόρτα 
τις καμπάνες χτύπησε 
κι ήχους βροντόφωνους 
στους τάφους αιώνων 
και στο ατελείωτο μέλλον 
ο άνεμος της νίκης σκορπά 
 

Η σφαίρα ακούμπησε 
τα παιδικά χείλη που χαμογελούσαν 
φωνάζοντας 
κάτω απ’ τις φλογισμένες σημαίες 
που σήκωναν στις διαδηλώσεις της ελπίδας 
«ένας αιώνας αγώνα και θυσία» 
σαν εγερτήριο 
λαού ματωμένου 
που περπατάει στον λυτρωμό 
 

Η σφαίρα 
που έριξαν οι σκλάβοι 
είχε το σχήμα σφυροδρέπανου 
σκιές βρυκολάκων ν’ αφανίζει  
παλιανθρώπων έργα να τρομάζει 
κι απ’ το χέρι τους σκλάβους 
ενός ολοκλήρου αιώνα 
ολόρθους να σηκώνει 
της λευτεριάς το τραγούδι 
μαζί με τον λεύτερο ήλιο 
ομορφιά να στολίζει το μέλλον. 

Αλέκος Πούλος 

Ο ι Ναυτεργάτες ως μαχητικό και 
έμπειρο τμήμα της Εργατικής 

Τάξης έχουν γράψει και γράφουν τη 
δική τους ιστορία, είναι γερό σκαρί και 
με την πάλη τους μπορούν να συμ-
βάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση 
των όρων ενίσχυσης, ανασύνταξης 
του ναυτεργατικού και γενικότερα του 
εργατικού κινήματος για να βάλλει τη 
σφραγίδα του στις εξελίξεις, στην πά-
λη κατά του κεφαλαίου και του επίλε-
κτου τμήματος του, του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου, κατά της αντεργατικής πο-
λιτικής της κυβέρνησης και των άλλων 
κομμάτων που προσκυνάνε τα συμφέ-
ροντα των εκμεταλλευτών.  

Αυτό είναι κύριο ζήτημα.  
Κι αυτό, επιβάλλει να ενταθούν οι 

προσπάθειες, “να σηκωθούν τα μανί-
κια” και να αξιοποιηθεί η πλούσια πεί-
ρα των ναυτεργατών με σαφή κατεύ-
θυνση: μαζικά, ταξικά συνδικάτα με ικα-
νότητα στην  κινητοποίηση δυνάμεων, 
γερές βάσεις σε κάθε σωματείο και 
μέσα στα καράβια με αποδυνάμωση 
του εργοδοτικού  - κυβερνητικού συν-
δικαλισμού, και συγκέντρωση δυνάμε-
ων για να  ενισχύεται ο αγώνας κατά 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου και του 
εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συ-
στήματος.   

Να χάνουν έδαφος οι κάθε λογής 
εκπρόσωποι των εφοπλιστικών συμ-
φερόντων και της πολιτικής που κινεί-
ται στις ράγες της ανταγωνιστικότητας 
και της κερδοφορίας των εκμεταλ-
λευτών, να αποδυναμώνονται οι       
ανθρωποι των ναυτιλιακών εταιρειών, 
κραγμένοι ή καλυμμένοι, που κινούνται 
ύπουλα και με ψεύτικα συνθήματα 
προσπαθούν να φθείρουν συνειδήσεις 
και να χτυπήσουν το ταξικό κίνημα.  

Μέσα σ αυτή την πορεία χρειάζεται 
να απομονώνεται η ναζιστική, εγκλη-
ματική οργάνωση της “Χρυσής Αυ-
γής”, να μην μπορεί να σταθεί πουθε-
νά και οι ναυτεργάτες μαζικά, να την 
αντιμετωπίζουν ως μαντρόσκυλο της 
εργοδοσίας, ως τσιράκια των εφοπλι-
στών.       

Δεν ξεκινάμε σήμερα,              
το ναυτεργατικό κίνημα έχει        

δώσει μεγάλους αγώνες, πολύ     
σκληρές μάχες, έχει πείρα από      
συγκρούσεις στον Πειραιά και 
τα άλλα λιμάνια, έχει δοκιμα-

στεί σε δύσκολες καταστάσεις.  

Η προσφορά της πάλης της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) είναι πολύ 
μεγάλη. Η ΠΕΜΕΝ έχει αντιπαλέψει 
και αντιπαλεύει κάθε ναυτεργατικό 
πρόβλημα, η σφραγίδα της έχει μπει 
σε κάθε δικαίωμα, σε κάθε κατάκτηση 
των ναυτεργατών για τους μισθούς, τις 
εργασιακές σχέσεις, τις συντάξεις, την 
κοινωνική Ασφάλιση.  

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή 
του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ που καταφέρνει για 
πολλά χρόνια, μέσα από πολύ μεγά-
λες δυσκολίες, να εκπροσωπεί επάξια 
τα συμφέροντα του κλάδου, και να 
μάχεται με δύναμη ενάντια στον       
αντίπαλο. 

Πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο είναι 
ο αγώνας της Ένωσης Μαγείρων 
που ακατάπαυστα μέσα στα καρά-
βια και σε συντονισμό δράσης με την 
ΠΕΜΕΝ και το ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, κατα-
βάλλει μεγάλες προσπάθειες και 
αγωνίζεται για τα δικαιώματα των 
Μαγείρων, συνολικά του ξενοδοχεια-
κού προσωπικού, βάζοντας το δικό 
του λιθάρι στην πάλη για τα ναυτερ-
γατικά δικαιώματα.  

Η συνεχής δράση αυτών των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων, η συνά-
ντηση τους με τους συνταξιούχους, 
με το σωματείο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Συνταξιούχων (ΠΕΣ-ΝΑΤ) 

που μάχεται καθημερινά, 
και ο συντονισμός με 
τους αγωνιστικούς συν-
δυασμούς στα άλλα σω-
ματεία είναι δύναμη στην 
υπηρεσία των ναυτεργα-
τών κι αυτή η δύναμη 
επιβάλλεται να αγκαλια-
στεί πιο πολύ, να στηρι-
χτεί και να ενισχυθεί από 
όλους τους συναδέλ-
φους, πιο αποφασιστικά.    
    Το ταξικό κίνημα έχει 
τη θέληση να εκπροσω-
πήσει μαχητικά τα ναυ-

τεργατικά συμφέροντα, να  συμβάλ-
λει στην κλιμάκωση της πάλης για 
τις Συλλογικές Συμβάσεις, για να     
καταργηθούν τα αντεργατικά μέτρα 
που ρημάζουν τους μισθούς και       
τις συντάξεις, να στηριχτούν ακόμα     
περισσότερο οι σπουδαστές  των      
Ακαδημιών, των ναυτικών σχολών   
και των αιτημάτων τους, να δυναμώ-
σει η παρέμβαση  δίπλα  στους συ-
ναδέλφους μας, στα ποντοπόρα, στα 
ακτοπλοϊκά, στα ποστάλια, στα      
ρυμουλκά, σε όλες τις κατηγορίες 
των πλοίων.      

Δεν αρκεί η αγανάκτηση, τώρα ο 
αγώνας έχει μεγάλες   απαιτήσεις και 
σε αυτό τον αγώνα επιβάλλεται να 
μπει στα γεμάτα ο κάθε ναυτεργάτης 
που έχει ακόμα μεροκάματο, να μπει 
ο άνεργος, παλαιότεροι και νεώτεροι 
συνάδελφοι μας.  

Αυτό θα δώσει δύνα-
μη, θα πολλαπλασιά-
σει τις δυνάμεις του 
κλάδου, θα διαμορφώ-
σει μια νέα κατάσταση 
και θα βάλλουν πιο 
γερά θεμέλια για την 
ανάπτυξη των ναυτερ-
γατικών  κινητοποιή-
σεων.          

Σήμερα απαιτείται 
σκέψη και εξαγωγή συμπερασμάτων 
από τις εξελίξεις ώστε να γενικευτεί 
η εκτίμηση που τονίζει ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέσα από 
ψευτοαριστερή φρασεολογία και ανέ-
ξοδες φανφάρες, συνέχισε την αντι-
λαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, υπηρετεί αδί-
στακτα και με σχέδιο το κεφάλαιο, τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών.  

Όλα αυτά τα κάλπικα συνθήματα 
που εκστομίζει η κυβέρνηση και τα 
άλλα κόμματα της πλουτοκρατίας 
περί ανάπτυξης, περί “δίκαιης ανά-
πτυξης” τα έχουμε ακούσει πολλές 
φορές και σήμερα γνωρίζουμε καλά 
ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν 
αφορά τους, εργαζόμενους, τους 
ναυτεργάτες και τις οικογένειες         
αλλά τα κέρδη των μεγάλων επιχει-
ρήσεων.  

Μέσα σε ένα άδικο σύστημα         
δεν υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη.  

Οι δυνάμεις του κεφαλαίου πάτη-
σαν στις συνθήκες της καπιταλιστικής 

κρίσης και την φόρτωσαν στις πλάτες 
των εργαζομένων, τα μνημόνια και οι 
εκατοντάδες νόμοι-σφαγείο που ψηφί-
στηκαν από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παραμέ-
νουν και σημαίνουν συναγερμό, οι 
Συλλογικές Συμβάσεις συγκεντρώνουν 
την εχθρότητα της αντιλαϊκής πολιτι-
κής, του εφοπλιστικού κεφα-λαίου κα 
των άλλων τμημάτων που ληστεύουν 
τον εργατικό μόχθο.   

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως      
και των προηγούμενων κυβερνήσεων 
απαλλάσσει τους εφοπλιστές από τη 
φορολογία και τη φορτώνει στους ερ-
γαζόμενους, στους ναυτεργάτες. Κρέ-
μεται συνεχώς πάνω από το κεφάλι 
μας ο τρομερός ΕΝΦΙΑ, ο φόρος 
“αλληλεγγύης”, ο φόρος εισοδήματος 
και οι έμμεσοι φόροι που τρώνε το 
εργατικό, λαϊκό εισόδημα. Καιροφυλα-
κτεί η μείωση του αφορολόγητου που 
είναι ένα ακόμα σκληρό  χτύπημα κα-
τά των εργατικών - λαϊκών οικογε-
νειών.    

Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν έχει 
εξαντλήσει τις καταστροφικές του  συ-
νέπειες, ο λαλίστατος κ. Τσίπρας, εχει 
στήσει πολύ επικίνδυνες παγίδες. Εί-
ναι σε εξέλιξη νέα μείωση των    συ-
ντάξεων, κατά 18 % και πάνω.  

Στις συνθήκες αυτές δεν έχει       
κανένας ναυτεργάτης το δικαίωμα 
να μένει στην άκρη, να περιμένει, 

να προσδοκά κάτι από την           
πολιτική που έχει πλέον                

πολύπλευρα δοκιμαστεί και             
έχει αποδειχθεί πως  είναι με                

την πλευρά των αντιπάλων των 
εργατών της θάλασσας.  

Μέσα στην κρίση οι εφοπλιστές 
αύξησαν τα πλούτη τους, έκαναν 
πολλά ρεκόρ! πατώντας στην εκμε-
τάλλευση των ναυτεργατών και απο-
λαμβάνοντας ατέλειωτα προνόμια 
του καπιταλιστικού κράτους και των 
κυβερνήσεων του κεφαλαίου.  

Οι εφοπλιστές προκαλούν               

καμαρώνοντας για το δήθεν             

επιχειρηματικό τους δαιμόνιο.  

 

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ είναι για 
πολλά χρόνια εργαλείο στα χέρια 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, έχει 
κάνει ζημιά και αυτή η κατάσταση 
δεν μπορεί να συνεχιστεί, οι ναυ-
τεργάτες έχουν τη δύναμη να την 
αλλάξουν.  

Οι παραγωγοί του πλούτου δεν 
μπορούν να μένουν στην άκρη! 
Χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις, 
να δώσουμε δύναμη στο ταξικό   
κίνημα, να μπούμε μέσα στα σωμα-
τεία, να αλλάξουμε το συσχετισμό 
δύναμης.  

Χωρίς καθυστέρηση να δυναμώ-
σουμε την οργάνωση και την πάλη για 
τις Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις 
στους μισθούς, για να μην περάσουν 
καμιά μείωση των συντάξεων, να  κα-
ταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι και 
να αποκατασταθούν οι απώλειες που 
είχαν οι ναυτεργάτες στη διάρκεια της 
κρίσης. 

Γ. Νησιώτης 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΕΡΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ  

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Α’ Τακτικής Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ 2018 

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε  
μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών στις 28 Φλεβάρη, 
στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Μηχανι-
κούς, τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε 
αταλάντευτα στο δρόμο της ταξικής πάλης, ενάντια στην πο-
λιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, στην υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.  

Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή 
της χώρας μας με την ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Ρωσία κ.ά., με την επιθετικό-
τητα της Τουρκίας, επιβάλουν την επαγρύπνηση και ετοιμό-
τητα του εργαζόμενου λαού, μπροστά στον κίνδυνο των  
πολεμικών συγκρούσεων.  

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, έχουμε χρέος να δυναμώ-
σει η πάλη για: 

√ Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και  
της ΕΕ. 
√ Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
Έξω το ΝΑΤΟ από  το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. 
√ Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών 
που τα κατοχυρώνουν. 
√ Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες, διεκδικούμε δαπάνες 
για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής οικογέ-
νειας. 
√ Αγώνας τώρα ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό, το 
σωβινισμό. 
√ Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, 
αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, στις κατευθύνσεις της ΕΕ, 
του ΔΝΤ με τη στήριξη των κομμάτων του κεφαλαίου, προε-
τοιμάζει νέο γύρο αντεργατικών μέτρων με 88 προαπαιτούμε-
να για την 4η αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας τη θέση των ταξι-
κών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ότι όσο παραμένει η αντιλαϊκή 
πολιτική του κεφαλαίου, η επίθεση σε βάρος του συνόλου 
των δικαιωμάτων  των εργαζομένων είναι χωρίς ημερομηνία 
λήξης. 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεχίζει να αυξάνει την κερδο-
φορία  και την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, διατηρεί 
την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία κατέχοντας 
περίπου το 20% των πλοίων σε χωρητικότητα και το 50% στο 
στόλο της ΕΕ. 

Αντίθετα για τους ναυτεργάτες βιώνουν το χτύπημα των 
κλαδικών Σ.Σ. Εργασίας, εργασιακές σχέσεις λάστιχο, 
μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των καραβιών, εξο-
ντωτικά  ωράρια δουλειάς, τσακισμένοι μισθοί, χτύπημα 
του δικαιώματος στην απεργία, ανασφάλεια, ανεργία, 
μειώσεις στις συντάξεις, στο αφορολόγητο όριο, εργατικά 
ατυχήματα, σε κίνδυνο η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα. 

Με αγωνιστική αισιοδοξία και την πολύτιμη πείρα από την 
δράση μας, καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, 
τους εργαζόμενους, σε οργάνωση και αγώνα για: 

√ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις 
√ Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας και του κατώτερου μισθού στα 751€ 
√ Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστι-
κών  νόμων που υπονομεύουν τις ΣΣΕ και τη κοινωνική 
ασφάλιση. 
√ Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική   
Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Κοινωνική Ασφάλιση, 
προστασία στη δουλειά. 
√ Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγόρευση      
πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό      
Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ, να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, 
να εκτιμήσει και να αποφασίσει για απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις να 
οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική του 
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Α πό αυτά, τα 3.704.000 ευρώ προέρχο-
νται από τις συμβάσεις που «πουλάνε» η 

ΠΝΟ, η ITF και ETF (Διεθνής και Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Μεταφορών με διεθνείς διαστάσεις 
και τεράστια χρηματικά ποσά) στους εφοπλιστές 
έναντι 5.000 έως 8.000 ευρώ για κάθε πλοίο, 
προκειμένου να ταξιδεύουν ανενόχλητα τα κα-
ράβια για να μην εφαρμόζεται η ελληνική κλαδι-
κή Σ.Σ. Εργασίας και η υποχρεωτική ασφάλιση για 
όλους τους ναυτεργάτες, αλλά να επικρατούν 
συνθήκες γαλέρας. Επιπλέον 544.000 ευρώ 
προέρχονται «από το χαράτσι που παρακρατεί-
ται από τους ναυτεργάτες στα πλοία με ελληνι-
κή σημαία ως εισφορά για την ΠΝΟ»! 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ κατήγγειλαν - καταψήφισαν τον Προϋ-
πολογισμός του 2018 της ΠΝΟ αποδεικνύο-
ντας το «βρώμικο αλισβερίσι μεταξύ των εφο-
πλιστών, του γ.γ. της ΠΝΟ Γ. Χαλά και των 
άλλων δυνάμεων του εργοδοτικού - κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού, την υπονόμευση των Συλ-
λογικών Συμβάσεων και της Κοινωνικής Ασφά-
λισης». 

Η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό 
της χώρας επεκτείνεται και στις         

διεθνείς σχέσεις 
Είναι γεγονός ότι η περίοδος που διανύουμε 

χαρακτηρίζεται από ραγδαίες και σύνθετες εξε-
λίξεις και με τα σύννεφα του πολέμου να πυ-
κνώνουν πάνω από την ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, των 
Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, μέσα στο   

γενικότερο περιβάλλον όξυνσης των αντιθέσε-
ων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΡΩΣΙΑΣ - ΚΙΝΑΣ και των 
ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα χρειάζεται να δού-
με και όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Στο 
εσωτερικό κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση 
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που στο 
στρατηγικό άξονα βρίσκει στήριξη και από τα 
άλλα κόμματα του κεφαλαίου.  

Η επίθεση αυτή εκφράζεται με περικοπές σε 
μισθούς και σε συντάξεις, με την κατάργηση 
του δικαιώματος στην απεργία, με πλειστηρι-
ασμούς για τη λαϊκή κατοικία, με την ακόμα   
μεγαλύτερη μείωση στο αφορολόγητο κ.λπ. 

Η περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Η κατάσταση στο 
Αιγαίο με τις συνεχείς παραβιάσεις των ελλη-
νικών θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, τον 
εμβολισμό του περιπολικού του λιμενικού (ΓΑΥΔΟΣ), 
τις διαρκείς απειλές του Ερντογάν και άλλων 
στελεχών του τουρκικού κράτους, τη σύλληψη 

των δύο στρατιωτικών στον Έβρο, τη στρατιω-
τική παρεμπόδιση των ερευνών στην Κυπριακή 
ΑΟΖ και άλλα δείχνει κλιμάκωση της κατάστα-
σης και αύξηση των πολεμικών κινδύνων. 

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο όνομα της 
λεγόμενης «γεωστρατηγικής αναβάθμισης», που 
πρακτικά σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων  
γύρω από το στόχο μετατροπή της Ελλάδας σε 
ενεργειακό, μεταφορικό κόμβο, αλλά και εξα-
γωγή κεφαλαίων από ελληνικούς επιχειρηματι-
κούς ομίλους στην ευρύτερη περιοχή, αναλαμ-
βάνει ενεργό και ταυτόχρονα ρόλο ως σημαιο-
φόρος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, εμπλέκοντας τη χώ-
ρα μας ακόμα βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και πολέμους με απρόβλεπτες και 
επικίνδυνες συνέπειες τόσο για το λαό μας όσο 
και για τους λαούς της περιοχής. 

Στην πράξη αποδεικνύεται πως η αντιλαϊκή 
πολιτική στο εσωτερικό της χώρας επεκτείνεται 
και στις διεθνείς σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική 
έχει και αυτή το στίγμα της αστικής τάξης, των 
συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων και των επιδιώξεων των ιμπεριαλιστικών 
ενώσεων και οργανισμών. Παράλληλα κυβέρνη-
ση και εργοδοσία κλιμακώνουν την επίθεσή 
τους και στο επίπεδο της οικονομίας, με νέα 
αντιλαϊκά μέτρα που υλοποιούν ή είναι στην 
πρόθεσή τους να εφαρμόσουν.  

Με ορίζοντα το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης 
η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρή-

σει στην ολοκλήρωση 88 νέων αντιλαϊκών προ-
απαιτούμενων μέτρων. Χρονικός ορίζοντας της 
συμφωνίας είναι η 21η Ιούνη. 

Πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό       
πόλεμο και στους πολεμικούς          
στρατιωτικούς εξοπλισμούς.  

Η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
ενισχύουν την προπαγάνδα για την καπιταλιστι-
κή ανάπτυξη, την ανάγκη συγκρότησης του 
«εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου» με αιχμή τη 
ρύθμιση για το δημόσιο χρέος.  

Σε αυτή τη βάση και με δεδομένη τη μόνιμη 
επιτροπεία θα κλιμακωθεί η αντιλαϊκή πολιτική, 
η προσπάθεια να στοιχηθούν πλατιά εργατικά 
και λαϊκά τμήματα πίσω από τη στρατηγική του 
κεφαλαίου. Από αυτή τη σκοπιά απαιτείται να 
δυναμώσει κι άλλο η διαπάλη με την κυβέρνη-
ση, τους εφοπλιστές, το κεφάλαιο και τους εκ-
προσώπους τους στο εργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα. Να δυναμώσει η προσπάθεια που κάνει 
το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα στο μέτωπο 
των ΣΣΕ και των πλειστηριασμών. Να πρωτο-
στατήσουν οι δυνάμεις μας στην οργάνωση της 
πάλης για κάθε εργατικό και λαϊκό πρόβλημα.  

Εξοπλισμένοι με την πείρα της ταξικής πάλης, 
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ με τη συμμετοχή ναυτεργατών στα τα καρά-
βια συνεχίζουμε τη δράση μας για την κλιμάκωση της 
πάλης  με αγωνιστικές  κινητοποιήσεις και απεργία για 
τις ΣΣΕ, την κοινωνική ασφάλιση, τις τρομοκρατικές 
απολύσεις, την ανεργία, τις οργανικές συνθέσεις, τη 
φοροεπιδρομή, τους πλειστηριασμούς. 

Αγωνιστική δράση για τις Σ.Σ.Ε. 

Ο γ.γ. της ΠΝΟ Γιάννης 

Χαλάς και πρόεδρος της 

ΠΕΠΕΝ Μανώλης Τσι-

καλάκης επικεφαλείς 

του εργοδοτικού -         

κυβερνητικού συνδικα-

λισμού στην ΠΝΟ. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ  

ενάντια στους  
ιμπεριαλιστικούς 

σχεδιασμούς 

Η  Γ.Σ. των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ που 
έγινε στις 28 Μάρτη στον Πειραιά 

εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις 
σε Βαλκάνια, Μ Ανατολή, Ελληνοτουρκικά 
και Κυπριακό. 

Στην περιοχή μας ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ 
κάνουν επικίνδυνα σχέδια για να βγουν 
ενισχυμένοι στον ανταγωνισμό με άλλες 
δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ρωσία. Σχεδιά-
ζεται διαμελισμός κρατών όπως η Συρία. 
Εντείνεται η προσπάθεια προώθησης διχο-
τομικής λύσης στην Κύπρο, παράλληλα 
δυναμώνει η αμφισβήτηση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας μας από την 
Τουρκία στο Αιγαίο. Διευρύνεται η επίθεση 
κατά του Παλαιστινιακού λαού από το   
κράτος δολοφόνο το Ισραήλ. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συμμε-
τέχει στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς. Με την σημαία της γεωστρατηγι-
κής αναβάθμισης επεκτείνει τις αμερικα-
νονατοικές βάσεις σε Σούδα και Αλεξαν-
δρούπολη. Η συμμέτοχη της Ελλάδας σε 
ΝΑΤΟ - ΕΕ δεν είναι παράγοντας ασφά-
λειας για τον Ελληνικό λαό. Αποδεικνύ-
εται από την Τουρκική επιθετικότητα, την 
θεωρία των «γκρίζων ζωνών» την στιγμή 
που το  ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει θαλάσσια 
σύνορα στο Αιγαίο το θεωρεί ενιαίο επι-
χειρησιακό χώρο 

Τα Ευρωατλαντικά σχέδια είναι που 
αναζωπυρώνουν το ζήτημα με την ΠΓΔΜ. 
Θέλουν να εντάξουν τα Δ. Βαλκάνια στο 
ΝΑΤΟ. Επιχειρούν να παραπλανήσουν με 
την ονοματολογία, συγκαλύπτοντας τα 
πραγματικά προβλήματα που είναι η      
διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ο αλυτρωτισμός. 

Στην βάση αυτών των ανησυχιών      
εκφράζουμε την εναντίωση μας στα ιμπε-  
ριαλιστικά σχέδια ξαναμοιράσματος του  
κόσμου, την διαίρεση των λαών. 

Απαιτούμε: 
 Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους 

επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδι-
ασμούς.  

 Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και 
όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα. 

 Να επιστρέψουν οι Ελληνες στρατιω-
τικοί που συμμετέχουν σε αποστολές 
από το εξωτερικό. 

 Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

ΠΑΜΕ: Επιτροπή για τους      
πλειστηριασμούς και για  

το συντονισμό της δράσης 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 
Επίδομα κοροϊδίας στους 
ανέργους για το Πάσχα! 
Η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, που κυμαίνεται από 300 έως 
και 350 για το φετινό Πάσχα, ανάλογα με 
την οικογενειακή κατάσταση των δικαι-
ούχων, προβλέπεται στην κοινή απόφαση 
που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης και ο 
υπουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής. σε 
άνεργους ναυτεργάτες, 

Ειδικότερα το ύψος του επιδόματος 
ορίζεται α) για το Πάσχα 2018 σε: 300 
ευρώ, για τους/τις άγαμους/άγαμες και 
350 ευρώ για τους/τις έγγαμους/έγγαμες 
και β) για τα Χριστούγεννα 2018 σε:  
350 ευρώ, για τους άγαμους και 400    
ευρώ, για τους έγγαμους. 

Το επίδομα - κοροϊδία χορηγείται σε 
όσους από τους ανέργους καταφέρουν να 
περάσουν το πυκνό δίχτυ αποκλεισμού, 
που στήνεται με την πληθώρα απαγορευ-
τικών διατάξεων, καταβάλλεται στους 
δικαιούχους μετά την υποβολή των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών στον Οίκο 
Ναύτου και η πίστωσή του θα γίνει στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιού-
χων έως τις 5 Απριλίου. 

Η οικονομική ενίσχυση έως και την 5η 
Απριλίου 2018, με πίστωση λογαριασμών 
πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων ναυ-
τικών, σταδιακά, μετά την κατάθεση και 
τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή 
στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν ορισθεί 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
την παροχή της προβλεπόμενης προστα-
σίας. 

«Οι τράπεζες αρπάζουν τα σπίτια του 
λαού και χρήματα από ακατάσχετους   
λογαριασμούς με τις πλάτες της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ», επισημαίνει 
το ΠΑΜΕ, ενημερώνοντας ότι κάθε Δευτέ-
ρα 6 μ.μ. με 8 μ.μ. λειτουργεί επιτροπή 
για τους πλειστηριασμούς και για το     
συντονισμό της δράσης και προσθέτει: 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υπηρε-
τεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα 
των τραπεζιτών και δεν το κρύβει. Οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί εργατικών - λαϊ-
κών κατοικιών θέλουν για φέτος να φτά-
σουν τις 10.000. Έχουν νομοθετήσει οι 
πλειστηριασμοί κατοικιών π.χ. από τα Γιάν-
νενα να γίνονται στην Αθήνα ή αλλού, για 
να μη βρίσκουν αντίσταση από τη φυσική 
παρουσία του οφειλέτη. Έχουν προχωρήσει 
και σε μία άθλια απόφαση με την οποία 
οφειλέτης που το σπίτι του βγήκε σε πλει-
στηριασμό το προηγούμενο διάστημα, αλλά 
δεν πραγματοποιήθηκε για οποιονδήποτε 
λόγο (π.χ. αποχή συμβολαιογράφων, κινη-
τοποιήσεις κλπ.) να μην ενημερώνεται εκ 
νέου για το πότε θα βγει το σπίτι του σε 
πλειστηριασμό. Είναι μία ακόμη πρόκληση 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που 
κρυμμένοι πίσω από τα ηλεκτρονικά μέσα 
αρπάζουν τον ιδρώτα του λαού και μάλιστα 
εν αγνοία του. 

Την ίδια ώρα πολλαπλασιάζονται οι    
καταγγελίες εργαζομένων, συνταξιούχων 
για κατασχέσεις λογαριασμών, ακόμα και 
σε περιπτώσεις όπου έχουν δηλωθεί ως  
ακατάσχετοι. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σπέρνει 
ανέμους και θα θερίσει θύελλες. Η οργή 
που συσσωρεύεται στην κοινωνία πρέπει να 
γίνει οργάνωση, αγώνας, κινητοποίηση για 
να βάλει στο γύψο όλα τα αντεργατικά     
νομοθετήματα που πέρασαν σαν θηλιά στο 
σβέρκο του λαού και όλους όσους τα εφάρ-
μοσαν. 

Στην επίθεση κυβέρνησης - μονοπωλια-
κών ομίλων, η οποία θα ενταθεί το επόμενο 
διάστημα, καλούμε την εργατική τάξη, τα 
λαϊκά στρώματα να μαζικοποιήσουν τις 
γραμμές των συνδικάτων, των Λαϊκών Επι-
τροπών, να γίνει πράξη το "όλοι για έναν 
και ένας για όλους". Μέσα από τη μαζική 
συμμετοχή και οργάνωση μπορούμε να μη 
χάσουμε τα σπίτια μας. Στα πλαίσια αυτά 
λειτουργεί στο ΠΑΜΕ επιτροπή για τους 
πλειστηριασμούς, κάθε Δευτέρα 6 μ.μ. με 8 
μ.μ., για το συντονισμό της δράσης. Στην 
ίδια κατεύθυνση λειτουργούν Σωματεία και 
Λαϊκές Επιτροπές για την έκφραση ταξικής 
αλληλεγγύης στην προστασία της λαϊκής 
κατοικίας». 

Αυξάνουν τα εμπόδια για 

την ιατροφαρμακευτική 

προστασία 

O ι προϋποθέσεις για την απόκτηση 
ασφαλιστικής ικανότητας και άρα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την 
περίοδο 1/3/2018 – 28/2/2019, ορίζονται 
με τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρ-
τη 14 Μάρτη στη Βουλή. 

Ειδικότερα, στους μισθωτούς η ασφα-
λιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον       
ο ασφαλισμένος μισθωτός έχει πραγ-
ματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης, ενώ 
όταν πρόκειται για μη μισθωτό απαιτού-
νται δύο μήνες ασφάλισης και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει καταβάλει στον 
ΕΦΚΑ τις ελάχιστες εισφορές από την 
1/1/2017. 

Παράλληλα, στα προστατευόμενα  
μέλη της οικογένειας προστίθενται: α) Τα 
ανάδοχα άγαμα τέκνα, β) τα άγαμα τέκνα 
που σπουδάζουν σε ΙΕΚ, γ) τα τέκνα με 
αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται 
ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς 
λόγους είτε για λόγους εργασιοθερα-
πείας, δ) οι ορφανοί πατρός και μητρός 
εγγονοί και αδελφοί μέχρι του 24ου 
έτους της  ηλικίας τους και εφόσον συνε-
χίζουν τις σπουδές τους μέχρι του 26ου 
έτους της ηλικίας τους (αντί του 18ου 
που ίσχυε), ε) τα εκτός γάμου εγγόνια, 
εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από 
ίδιο δικαίωμα. 

Ταυτόχρονα,  με  την  ίδια  τροπολογία,  

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αυξάνει 
από 1/3/2019 και μετά τις απαιτούμενες 
μέρες για τη χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας σε 75, αντί των 50, στην 
περίπτωση των μισθωτών και σε 3       
μήνες ασφάλισης από 2 για τους μη 
μισθωτούς. Φαίνεται ότι και τα νέα εμπό-
δια στους ασφαλισμένους να εξασφαλί-
ζουν ασφαλιστική ικανότητα εντάσσονται 
στην περιβόητη... «επιστροφή στην κανο-
νικότητα». 

Τοποθετούμενος για την τροπολο-
γία, ο βουλευτής του ΚΚΕ Σάκης Βαρ-
δαλής επανέφερε τη θέση του Κόμμα-
τος ότι «όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊ-
κά στρώματα θα πρέπει να έχουν πλή-
ρη ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και κάλυψη χωρίς καμία - 
μα καμία προϋπόθεση, από ένα απο-
κλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
Υγείας, χωρίς συμμετοχή στα φάρμακα 
κ.λπ.». 

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία»,  
σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, 
«αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα 
που μπορούν να αξιοποιηθούν από     
ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Γι' 
αυτόν το λόγο, εμείς θα την ψηφίσου-
με. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν ικα-
νοποιεί τις σημερινές σύγχρονες κοινω-
νικοασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομέ-
νων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμά-
των». 

 

 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται τι είναι και τι περιλαμβάνουν οι Συλλογικές Συμβάσεις, τι ίσχυε  μέχρι το 2012 και       
τι ισχύει σήμερα, για τι παλεύει το ΠΑΜΕ, τι αποτελεί σήμερα σύγχρονη ανάγκη για τον εργαζόμενο και την        

οικογένειά του, ποιος είναι ο ρόλος της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού 
σε μια σειρά Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, το Σωματεία και τι κίνημα θέλει το ΠΑΜΕ. 

Τι ίσχυε μέχρι το 2012 

Κανένας μισθός εργαζόμενου δεν ήταν 
κάτω από 751 ευρώ μεικτά. 

Όλοι οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι 
να εφαρμόσουν τις συλλογικές συμβάσεις 
που είχαν υπογράψει σε κλάδους με τις 
αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Δεν υπήρχε κανείς διαχωρισμός σε 
μισθούς και δικαιώματα μεταξύ παλιών - 
νέων εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μπο-
ρούσαν να επιλέξουν την ευνοϊκότερη για 
αυτούς συλλογική ρύθμιση. 

Τι ισχύει σήμερα 
Ο κατώτερος μισθός έχει καθοριστεί με 

νόμο και είναι 586 ευρώ μεικτά. Με αυτόν 
αμείβονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι 
στη χώρα. 

Υπάρχουν ελάχιστες κλαδικές συλλογι-
κές συμβάσεις, που κι αυτές οι εργοδότες 
δεν είναι υποχρεωμένοι να τις εφαρμό-
σουν γιατί από το 2012 δεν  είναι υποχρε-
ωτική η εφαρμογή τους. 

Υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρησιακές 
συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν 
εργοδοτικά σωματεία, ή οι περίφημες 
«Ενώσεις Προσώπων» που συστήνουν οι 
ίδιοι οι εργοδότες με τα διευθυντικά τους 
στελέχη και μειώνουν στο κατώτερο όριο 
μισθούς και δικαιώματα. 

Υπάρχουν οι ατομικές συμβάσεις στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων, 
όπου ο εργοδότης καθορίζει, με την απει-
λή της ανεργίας, το επίπεδο μισθών και 
δικαιωμάτων. 

Τι αποτελεί σήμερα σύγχρονη ανάγκη για 
τον εργαζόμενο και την οικογένειά του 

Σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ 
να επανακαθορίσουμε τι αποτελεί για τον 
εργαζόμενο και την οικογένειά του  σύγ-
χρονη ανάγκη. 

Ο παραγόμενος από τον εργατοϋπάλ-
ληλο πλούτος είναι πολλαπλάσιος από 
αυτόν περασμένων δεκαετιών, ενώ σημα-
ντικά έχουν συμβάλει στο επίπεδο της 
ζωής του ανθρώπου η εξέλιξη των τεχνο-
λογιών και της επιστήμης. 

Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μην προ-
σαρμόσουμε τις απαιτήσεις μας με βάση 
τα όσα παράγουμε; Μπορούμε να αρκε-
στούμε σε όσα θεωρούσαμε ανάγκες, 
πριν από 40, 30 ή ακόμα και 20 χρόνια; 

Μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα 
ψίχουλα, τη μισή δουλειά - μισή ζωή, την 
ανασφάλιστη εργασία; 

Σήμερα, σύγχρονη ανάγκη είναι: 

Η μόνιμη και σταθερή δουλειά όλο το 
χρόνο, χωρίς την ανεργία και την μισοα-
πασχόληση να μπαίνουν εμπόδιο στην 
επιβίωση των εργαζομένων. 

Κοινωνική Ασφάλιση που να εξασφαλί-
ζει ένα διευρυμένο πλέγμα προστασίας, 
ώστε μετά τον εργάσιμο βίο να υπάρχει 
προστασία και αξιοπρεπής ζωή μέσω των 
συντάξεων, να υπάρχει συνολική κάλυψη 
και φροντίδα της εργατικής - λαϊκής οικο-
γένειας, το δικαίωμα και η προστασία της 
μητρότητας, η ασφάλιση των παιδιών, τα 
προνοιακά επιδόματα για πιο ευπαθείς 
ομάδες. 

Μισθοί που να ανταποκρίνονται σε 
υψηλό επίπεδο διαβίωσης με βάση τον 
παραγόμενο πλούτο και τις ανάγκες των 
εργατικών οικογενειών. 

Η μείωση του εργάσιμου χρόνου ώστε 
ο εργαζόμενος να μπορεί να απολαμβάνει 
τον κόπο από τη δουλειά του, να ανα-
πτύσσει τις δραστηριότητες που επιθυμεί, 
να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για την 
οικογένειά του. 

Η δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια και 
καθολική πρόσβαση στη μόρφωση και 
στην αποκατάσταση της υγείας του. 

Η φθηνή λαϊκή στέγη με τις όλες τις 
ανέσεις που προσφέρει η εξέλιξη της  
επιστήμης και της τεχνολογίας, χωρίς την 
απειλή των πλειστηριασμών. 

Οι διακοπές και η αναψυχή, ο τουρι-

σμός και η δυνατότητα να γνωρίσει ο  
εργαζόμενος τον τόπο του, άλλα μέρη και 
πολιτισμούς. 

Τι Σωματεία θέλουμε 
Τα σωματεία μας είναι οι οργανώσεις 

όλων των εργαζομένων ενός κλάδου, ή 
μιας επιχείρησης που πρέπει να παίζουν 
σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην υπεράσπι-
ση των συμφερόντων μας, αλλά κυρίως 
στη συλλογική σκέψη και δράση απέναντι 
στις πολιτικές που οδηγούν την εργατική 
τάξη στη μόνιμη εξαθλίωση, για να υποτα-
χτούμε όλοι στη βαρβαρότητα που θέλουν 
να επιβάλουν. 

Τα σωματεία πρέπει να είναι μαζικά, 
ανοιχτά, δημοκρατικά, να συγκεντρώνουν 
στις γραμμές τους όλους τους εργαζό-
μενους ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής,  
εθνικότητας, πολιτικών ή θρησκευτικών 
αντιλήψεων.  

Να υπερασπίζονται τα συμφέροντα 
των μελών τους απέναντι στην εργοδο-
σία, να διαπαιδαγωγούν στο πνεύμα της 
ταξικής πάλης. 

Να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε επίθε-
ση της εργοδοσίας στα δικαιώματα, στις 

απολύσεις, στους όρους 
δουλειάς. Να οργανώνουν 
και να κινητοποιούν τους 
εργαζόμενους. Μέσα από 
αυτό το δρόμο τα σωματεία 
αποκτούν την εμπιστοσύνη 
των εργαζομένων, γίνονται 
μαζικά, δυναμικά. Να διεκ-
δικούν συλλογικές συμβά-
σεις με κριτήριο τις ανάγκες 
της εργατικής τάξης. Τέτοια 
σωματεία θέλουμε! 

Τι κίνημα θέλουμε σήμερα 
 Κίνημα ταξικό, οργανωμένο και προσα-
νατολισμένο απέναντι στην εργοδοσία, 
στους νόμους και το κράτος της. 

 Κίνημα μαζικό, οργανωμένο με βάση 
τον τόπο δουλειάς και τον κλάδο. 
 Κίνημα απαλλαγμένο από τους εγκάθε-
τους της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. 

 Κίνημα που δεν παλεύει μόνο για επιμέ-
ρους βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των 
αναγκών της εργατικής οικογένειας, για 
την ανατροπή και κατάργηση των εκμεταλ-
λευτικών σχέσεων. 

 Κίνημα διεθνιστικό που παλεύει για έναν 
ενιαίο σκοπό σε κάθε ξεχωριστή χώρα. 

Για τέτοιο κίνημα δίνουν μάχη                 
καθημερινά οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 

Το ΠΑΜΕ σε κάθε κλάδο και συνολικά 
αποτελεί χώρο ταξικής συσπείρωσης  
σωματείων, συνδικαλιστών, επιτροπών   
αγώνα, που παλεύουν συντονισμένα, 
πανελλαδικά, με όρους μαζικού κινήμα-
τος, με πλαίσιο στόχων πάλης που     
εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής 
τάξης και συγκρούεται με τη στρατηγική 
του κεφαλαίου, στη συνολική αντιλαϊκή 
πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. 

Συνενώνει ιδιωτικούς, δημόσιους, 
άνεργους, συνταξιούχους κ.λπ. Δεν περι-
μένει τη ΓΣΕΕ ή την ΑΔΕΔΥ για να δρά-
σει. Καθημερινά προσπαθεί ν’ αναπτύσ-
σει πολύμορφη πάλη μέσα από τα σωμα-
τεία που συσπειρώνονται σε αυτό. 

Η  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας είναι η έγγραφη συμ-
φωνία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών που καθορίζει τους όρους 
αμοιβής και εργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των δύο μερών. 

Τη συλλογική σύμβαση εργασίας τη γέννησε στα τέλη του 
περασμένου αιώνα η ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση των εργοδοτών. 
Επιβλήθηκε σε μια σειρά χώρες και κλάδους με την αναγνώριση 
και ισχυροποίηση των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων, μέσα από σκληρούς απεργιακούς αγώνες. Η υπογραφή της 
αποτελούσε αντικείμενο αποφασιστικής διεκδίκησης των εργα-
ζομένων, γιατί η εργοδοσία ποτέ δεν εγκατάλειψε την προσπά-
θεια να συμπιέζει προς τα κάτω μισθούς και δικαιώματα, ακόμη 
και σε  καιρούς  ανάπτυξης. 

Η επίθεση της ΕΕ και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, 
ιδιαίτερα μετά με την εφαρμογή των τριών Μνημονίων, ανέτρε-
ψε όλο το νομικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις που κα-
τακτήθηκε σταδιακά από το εργατικό κίνημα στη χώρα, από το 
1955 έως το 1990. Καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι κλαδικές συλ-
λογικές συμβάσεις και μειώθηκε με νόμο ο κατώτερος μισθός 
στα 586 ευρώ και στα 511 για τους νέους κάτω των 24 ετών. 

Σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζε-
ται με ατομικές συμβάσεις. Μέσα στον ίδιο κλάδο, ακόμη 
και στον ίδιο εργασιακό χώρο, δεν υπάρχει ενιαίο καθε-
στώς στους όρους δουλειάς. Δεκαέξι διαφορετικές εργασι-
ακές σχέσεις διαφοροποιούν όχι μονάχα τους μισθούς, αλλά 
και ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας, ή άλλους 
θεσμικούς όρους σχετικούς με την προστασία της μητρό-
τητας, τις συνδικαλιστικές και ατομικές ελευθερίες, τον καθο-
ρισμό των καθηκόντων και άλλα δικαιώματα που μπορεί 
εξασφαλίζει μια συλλογική ρύθμιση. 

 Να γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι οι εργαζόμενοι καλά  

τι είναι συλλογική σύμβαση, γιατί είναι σημαντικό για τη ζωή μας 
μέσα αλλά κι έξω από τους χώρους δουλειάς.  

 Να γιατί χρειάζεται να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, οργανω-

μένοι κι ενεργοί στα Σωματεία μας, να μάθουμε όλα όσα χρει-
αζόμαστε για να γίνει η συλλογική σύμβαση εργασίας υπόθεση 
όλων των εργαζομένων. 

Μόνο αν κατανοηθεί η αναγκαιότητά της θα μπορέσουμε να 
αναγκάσουμε με αγώνα τις εργοδοτικές οργανώσεις να την 
υπογράψουν με όρους που θα καλύπτουν τις απώλειες που 
είχαμε και κριτήριο τις ανάγκες  μας. 

Τι περιλαμβάνουν οι ΣΣΕ; 
 Ρυθμίζουν τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο εργάσιμο     

χρόνο, που είναι το σημείο αναφοράς των μισθών μας. 

 Καθορίζουν την τιμή που  οι εργαζόμενοι πουλάνε 
την  εργατική τους δύναμη (μισθός, μεροκάματο) κατά 
τρόπο συλλογικό, έτσι ώστε να μην μπορεί ο κάθε εργο-
δότης να την καθορίζει όπως αυτός θέλει. 

 Περιλαμβάνουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, 
αλλά και μια σειρά δικαιώματα που έχει κατακτήσει η εργα-
τική τάξη τους δυο προηγούμενους αιώνες. Χωρίς αυτές οι 
εργαζόμενοι δεν έχουμε καμιά δύναμη απέναντι στις ορέξεις 
των εργοδοτών, οι οποίοι θα συνεχίζουν να καθορίζουν με 
ατομικούς όρους τη ζωή μας, μέσα κι έξω από  τους  χώρους  
δουλειάς. 

1. Διεκδικούμε να υπογραφεί νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να επανέλθει με νόμο ο κατώτερος μισθός      
στα 751 ευρώ μεικτά. Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. 

2. Διεκδικούμε να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις. Απαιτούμε να       
εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους και να είναι υποχρεωτικές για όλους τους εργοδότες. 

3. Διεκδικούμε για όλους τους εργαζόμενους μόνιμη, σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών 
εργασίας, κατάργηση των ατομικών Συμβάσεων Εργασίας και των Ενώσεων Προσώπων. 

4. Αγωνιζόμαστε για σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο δουλειάς με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο και διασφάλιση μέσα από τις      
Συλλογικές Συμβάσεις όλων των επιδομάτων, των δώρων, των αδειών, καθώς και μέτρα για την προστασία της μητρότητας. 

5. Να καταργηθεί ο άθλιος διαχωρισμός παλιών και νέων εργαζομένων. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών να είναι με      
πλήρεις αποδοχές και εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα. 

6. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης και το άθλιο καθεστώς των ενοικιαζόμενων εργαζο-
μένων. Να κλείσουν τώρα όλα τα σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία. 

7. Απαιτούμε την επαναφορά των μισθών στα προ κρίσης επίπεδα στο Δημόσιο με αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των       
απωλειών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. 

Ο ρόλος της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ,      

του κυβερνητικού και εργοδοτικού 

συνδικαλισµού σε µια σειρά από 

Ομοσπονδίες και Συνδικάτα 

Η ΓΣΕΕ είναι η τριτοβάθμια συνδι-
καλιστική οργάνωση που μέλη της 
έχει Ομοσπονδίες κλάδων και Εργατι-
κά Κέντρα περιοχών όλης της χώρας. 
Υπογράφει την Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) που 
περιέχει τους ελάχιστους όρους και 
κανόνες εργασίας για όλους τους ερ-
γαζόμενους και αποτελεί από το 1955 
το οικονομικό υπόβαθρο όλων των 
συλλογικών ρυθμίσεων στη χώρα. 

Η πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ δεν υπέ-
γραψε ποτέ, ούτε σε καιρούς ανάπτυ-
ξης, ΕΓΣΣΕ που να καλύπτει τις ανά-
γκες των εργαζομένων. Με την εκδήλω-
ση της κρίσης συμβιβάστηκε και υπέ-
γραψε τους μισθούς πείνας των 586     
ευρώ που είναι η βάση των διαπραγμα-
τεύσεων για τις κλαδικές συμβάσεις. 

Διαπραγματεύεται ακόμη και σήμερα 
τι θα παραχωρήσει, δίχως να οργανώ-
σει ΚΑΝΕΝΑΝ αγώνα! Προωθεί τον 
«κοινωνικό εταιρισμό», την ταξική συ-
νεργασία με την εργοδοσία, την υποτα-
γή των εργαζομένων στις επιλογές των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Στην ίδια ρότα είναι οι πλειοψηφίες 
σε μεγάλες Ομοσπονδίες και Συνδικά-
τα, που με την υπογραφή τους σε συλ-
λογικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών 
και δικαιωμάτων, αυξάνουν τα κέρδη 
της μεγαλοεργοδοσίας, σε βάρος της 
ζωής των εργαζομένων. Αποτελούν τον 
συνεταίρο των κυβερνήσεων και των 
κομμάτων που στηρίζουν αυτό το βάρ-
βαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. 

 

 

Τι  παλεύουμε  

Οι ναυτεργάτες μπορούν να      
απευθύνονται στα σωματεία:  

ΠΕΜΕΝ  2104115260 

ΣΤΕΦEΝΣΩΝ  2104280102  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ  2104519061 

ΠΕΣ-ΝΑΤ  2104137271  

και τη ΝΣΚ  2104117578 


