
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. 

Απρίλης 2019 

Χρόνος 45ος  

Αριθμός φύλλου 624 

«Έφυγε» από τη ζωή             
ο παλαίμαχος αγωνιστής 

Γιώργος Γκότσης 
 

    Τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
– ΠΕΣ/ΝΑΤ εκφράζουν 
τα θερμά τους συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια, 
τους οικείους και τους 
συναγωνιστές του παλαί-
μαχου μετανάστη αγωνι-

στή, Γιώργου Γκότση, που έφυγε από τη ζωή 
13 Απρίλη νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο του Σίδ-
νεϊ της Αυστραλίας. 

Ο Γ. Γκότσης γεννήθηκε το 1930 στον Αετό 
Μεσσηνίας, από οικογένεια αγωνιστών. Ο πατέ-
ρας του ως υπεύθυνος του ΕΑΜ στην περιοχή, 
δολοφονήθηκε στις φυλακές της Κυπαρισσίας το 
1945. Η μητέρα του καταδικάστηκε σε θάνατο και 
ο αδελφός του σκοτώθηκε πολεμώντας στις 
γραμμές του ΔΣΕ. Το σπίτι του το έκαψαν 2 φο-
ρές οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους. 
Διωκόμενος αυτός και η οικογένεια του, από το 
καθεστώς, μεταναστεύει αρχικά στο Βέλγιο, όπου 
δουλεύει ως ανθρακωρύχος και στη συνέχεια 
στην Αυστραλίας το 1960.  

Μαζί με Έλληνες συναγωνιστές ιδρύουν τον Ερ-
γατικό Σύνδεσμο «Ηράκλειτο» και το 1964 μετακο-
μίζει στο Σίδνεϋ όπου και δουλεύει στο λιμάνι. Το 
1965 εκλέχτηκε οργανωτικός γραμματέας του εργα-
τικού συνδέσμου «Άτλας» και το 1974 Πρόεδρος 
του συνδέσμου, όπου και παρέμεινε Πρόεδρος έως 
πρόσφατα, ενώ παράλληλα για πολλά χρόνια διετέ-
λεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Πρω-
τομαγιάς του Σίδνεϋ. 

Ο Γ. Γκότσης έγραψε την ιστορία του με σκλη- 
ρούς αγώνες, ρήξεις και ιδανικά. Η στάση ζωής του, 
ο ασίγαστος αγώνας του, αποτελεί παραδειγματική  
περίπτωση αγωνιστή μετανάστη, με καθοριστική 
επιρροή στην ιστορική εξέλιξη της σύνδεσης του 
αυστραλιανού συνδικαλιστικού κινήματος, με τους 
εργαζόμενους μετανάστες της Αυστραλίας, στις ερ-
γατικές τους διεκδικήσεις αλλά και ενάντια στο ρα-
τσισμό και τις διακρίσεις.      

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΠΑΜΕ: Απέτυχε η προσπάθεια 

της συνδικαλιστικής μαφίας  

της ΓΣΕΕ να αποκλείσει τη ΔΑΣ 
«Απέτυχε η προσπάθεια της πλειοψηφίας της ηγεσίας της 

ΓΣΕΕ αποκλεισμού της ΔΑΣ -της δεύτερης σε εκλογική δύναμη 
συνδικαλιστικής παράταξης- από τη διοίκηση της ΓΣΕΕ, προ-
σπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη με τον αποκλεισμό μας από Επι-
τροπές, όπως του άρθρου 15, τη διοίκηση ΟΑΕΔ κ.λπ. 

Η Προσωρινή Διαταγή, που δημοσιεύθηκε, απορρίπτει το 
βασικό αίτημα των 61 Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων και Ομο-
σπονδιών να είναι η ΔΑΣ εκτός της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, με τον 
ισχυρισμό που προέβαλαν ότι οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ είναι  
τραμπούκοι, μέλη 
εγκληματικής ορ-
γάνωσης κ.λπ. 

Παρ’ όλα αυτά, 
ο διορισμός στην 
Προσωρινή Διοί-
κηση της ΓΣΕΕ, 
της συνδικαλιστι-
κής μαφίας κα-
θώς και εργοδο-
τών ως εκπροσώ-
πων των εργαζο-
μένων, εγγυάται 
την προσπάθεια 
για ένα νέο νόθο 
Συνέδριο. 

Δεν αποδεχόμαστε να διορίζουν και να  

βαφτίζουν καραμπινάτους εργοδότες,  

εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Με το νέο χρονικό περιθώριο που έχουν, αφού τελειώσουν      
η τουριστική περίοδος και οι διακοπές τους, θα συνεχίσουν τις 
διακοπές σε νέα πεντάστερα ξενοδοχεία, επιδιώκοντας την 
πραγματοποίηση ενός νόθου Συνεδρίου. 

Τίποτα όμως δεν τελείωσε. 
Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. 
Καλούμε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Συνδικάτα 

να συνεχίσουμε τον αγώνα για συνδικάτα εργατών και όχι των 
εργοδοτών. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουμε μαζική, μαχητική, 
αποφασιστική απάντηση με την απεργία και τις απεργιακές     
συγκεντρώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς σε όλη την Ελλάδα. 

Να γιορτάσουμε με χιλιάδες εργάτες, γυρνώντας την πλάτη 
στη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ. 

Να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση της ΓΣΕΕ και τα 133 χρόνια από την αιματοβαμμένη 
Εργατική Πρωτομαγιά του Σικάγο». 

Μ ε εγκώμια και  ύμνους  από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 

και τα άλλα αστικά κόμματα – ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για τους «κοινωνι-
κά ευαίσθητους» και «πατριώτες» 
εφοπλιστές, κατά τη συζήτηση και 
ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Οικονομικών  στη Βουλή  στις 
15 Απρίλη, επικυρώθηκε το συνυπο-
σχετικό που υπέγραψε η Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών με την κυ-
βέρνηση με νέα  προκλητικά προνό-
μια  για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 

Το συνυποσχετικό προβλέπει ότι 
οι εφοπλιστές, που απολαμβάνουν 
πάνω από 50 φοροαπαλλαγές και 
«διευκολύνσεις» από όλες τις κυβερ-
νήσεις, θα προσφέρουν ετησίως και 
«εθελοντικά» ένα φιλοδώρημα της 
τάξης του «10% των εισαγόμενων 
μερισμάτων των φυσικών προσώ-
πων». Με άλλα λόγια, γύρω στα 40 
εκατ. ευρώ, αν τα δώσουν κι αυτά, 
που δεν αντιστοιχεί ούτε σε 20 ευρώ 
τη μέρα ανά πλοίο τους, όταν τα 
ναύλα που κλείνουν για παράδειγμα 
στα πλοία μεταφοράς υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG) ανέρχο-
νται έως και σε πάνω από 200.000 
δολάρια ΗΠΑ τη μέρα! 

Ανάλογο συνυποσχετικό είχαν 
υπογράψει οι εφοπλιστές και με τη 
συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο προέβλεπε ότι την τριετία 
2014 - 2016 οι εφοπλιστές θα κατέ-
βαλλαν 420 εκατ. ευρώ, δηλαδή κά-
που 140 εκατ. το χρόνο, ενώ τώρα 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το μείωσε 
κι άλλο, στα 40 εκατομμύρια, ενώ 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδας, το ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα της περιόδου Ιανουα-
ρίου – Νοεμβρίου του 2018  ανήλθε  
στα δισεκατομμύρια ευρώ, - τερά-
στια κέρδη για το εφοπλιστικό  
κεφάλαιο από την άγρια εκμετάλ-
λευση των ναυτεργατών. 

Παρουσιάζοντας το  άρθρο 56 
του νομοσχέδιου  στο οποίο περι-
λαμβάνονται  προκλητικές  φοροα-
παλλαγές για το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο, ο υπουργός Ναυτιλίας Φ. Κου-
βέλης εξύμνησε τους εφοπλιστές.  

«Η ελληνική και ελληνόκτητη 
ναυτιλία αποτελεί το χαρακτηριστικό-
τερο υγιούς επιχειρηματικότητας (...) 
Συμβάλλει πολύπλευρα στην οικονο-
μία, στην ενίσχυση της απασχόλησης 
(...) Προσφέρει πολλαπλασιαστικά 
ωφελήματα σε παράπλευρες δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τη 
ναυτιλία» ήταν ορισμένα απ' όσα είπε. 

Η ΝΔ χειροκρότησε το άρθρο, 
ενώ ο αντιπρόεδρός της Αδ. Γεωρ-
γιάδης δήλωσε την ευχαρίστησή του 
που «ο ΣΥΡΙΖΑ, ως προοδευτική 
συμμαχία» κατέβασε την εισφορά 
των εφοπλιστών από τα 140 εκατ. 
στα 40 εκατ. 

Ο  ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, 
Σάκης Βαρδαλής, κατα-

ψήφισε το άρθρο, χαρακτηρίζοντας 
πρόκληση και ωμή κοροϊδία για το 
λαό το συνυποσχετικό και επιση-
μαίνοντας ότι «μ' αυτήν την εθελο-
ντική εισφορά έρχεται η κυβέρ-
νηση να καλύψει τα ληστρικά 
προνόμια που απολαμβάνει από 
όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τα 
οποία φορτώνονται διπλά και 
τρίδιπλα στις πλάτες του λαού 
με τη φορολογία και με ένταση 
της εκμετάλλευσης των ναυτερ-
γατών. Προνόμια, φοροαπαλλα-
γές και κρατικές ενισχύσεις για 
τους εφοπλιστές, που όλα τα 
άλλα κόμματα έχετε φροντίσει να 
κατοχυρωθούν στο Σύνταγμα». 
Όπως σημείωσε, μόνο το ΚΚΕ δια-
χρονικά έχει αντιταχθεί στη συνταγ-
ματική κατοχύρωση των εφοπλιστι-
κών προνομίων, ζητώντας την κατάρ-
γησή τους σε όλες τις διαδικασίες 
συνταγματικής αναθεώρησης, από 
το 1974 μέχρι και την πρόσφατη. 

«Οι εφοπλιστές πληρώνουν 
όταν θέλουν, αν θέλουν και όσα 
θέλουν. Την ίδια ώρα, κάνετε φο-
ροεπιδρομή στους εργαζόμενους 
και στις λαϊκές οικογένειες. 
Άλλωστε, η εθελοντική εισφορά των 
εφοπλιστών με μερικά ψίχουλα είναι 
"πατέντα" που ανακάλυψε και 
πρωτοεφάρμοσε η ΝΔ. Αυτό είναι 
"προοδευτικό μέτωπο", της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  με τους εφοπλι-
στές, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ». 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

Ψηφίστηκε το συνυποσχετικό με τα εθελοντικά φιλοδωρήματα 

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, 

Η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου 
του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης 
τους, τους ηρωικούς εργατικούς - λαϊκούς αγώ-
νες, τις εργατικές αιματηρές κατακτήσεις, στην 
ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. 
Είναι μέρα - σύμβολο στον αγώνα για την κα-
τάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. 

Το σύνθημα «Κόκκινη Πρωτομαγιά - πρωτο-
πόρα εργατιά» είναι ζωντανό, επίκαιρο, θα    
υπάρχει και θα βροντοφωνάζεται από εργάτες 
σε όλον τον κόσμο και στις συγκεντρώσεις του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το οφεί-
λουμε σε αυτούς που πάλεψαν πριν από εμάς, 
στους χιλιάδες νεκρούς της τάξης μας, στους 
νεκρούς του Σικάγου, στους εργάτες της πρώτης 
ματωμένης Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα το 1924, 
του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στους 200 
κομμουνιστές της Καισαριανής. 

Η ματωμένη θυσία των εργατών του Σικάγου 
διδάσκει πως η εργατική τάξη δεν μπορεί να 
περιμένει βελτιώσεις στη ζωή της, αν δεν αγωνι-
στεί. Τίποτα δεν χαρίζεται. Στο σύστημα της 
εκμετάλλευσης δεν υποτασσόμαστε, δεν δίνου-
με συγχωροχάρτι, δεν συμβιβαζόμαστε με την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Η Πρωτομαγιά είναι απεργία! 
Εργαζόμενη, εργαζόμενε, 

Κυβέρνηση και κόμματα που στηρίζουν το 
σύστημα της εκμετάλλευσης, μπροστά στις ε-
κλογές, θα κάνουν προσπάθεια να σε παγιδέ-
ψουν, να φέρουν τη δυσαρέσκειά σου στα μέτρα 
τους! Με νέα ψέματα και απάτες θα προσπαθή-
σουν να σε βάλουν στη λογική του τάχα 
«μικρότερου κακού». 

Μην αποδεχτείς νέες απάτες, μεγάλα λόγια 
που θα υπόσχονται ξανά προστασία των φτω-
χών και των αδυνάτων, ότι η καπιταλιστική α-
νάπτυξη μπορεί να είναι «δίκαιη» και 
«βιώσιμη». 

Απάντησε αγωνιστικά με τη συμμετοχή 
σου στους διεκδικητικούς αγώνες, οργανώ-
σου στο σωματείο σου.  

Προσπέρασε τους εκβιασμούς των κομμάτων 
που στηρίζουν τα κέρδη των μονοπωλίων, την 
ΕΕ της ανεργίας, των ψίχουλων και της κατα-
στολής, τις δυνάμεις που στηρίζουν το ΝΑΤΟ 
των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβά-
σεων.  

Το σύστημα της εκμετάλλευσης δεν μπορεί 
να γίνει πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο, δεν μπορεί 
να ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Ψηφίζουμε ΚΚΕ στις ευρωεκλογές 

1. Γιατί δυνατό ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαίνει δυνατό ΟΧΙ 

στην ΕΕ του κεφαλαίου, των κρίσεων, της φτώχειας και των     
πολέμων. ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαίνει ΝΑΙ στον αγώνα για   
την αποδέσμευση από την ΕΕ, για την Ελλάδα και την       
Ευρώπη του σοσιαλισμού. Αυτή είναι η πραγματικά        
προοδευτική διέξοδος για τους λαούς της Ευρώπης, η στέρεη 
βάση για να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η φιλία, να αναπτυ-
χθούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊ-
κούς λαούς. 

2. Γιατί δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατός αγώνας 

ενάντια στους μηχανισμούς εποπτείας και τα μνημόνια 
διαρκείας της ΕΕ, που υλοποίησαν και θα συνεχίσουν να 
υλοποιούν οι κυβερνήσεις, όπως κι αν αυτοπροσδιορίζονται.  

Αυτή η πολιτική δεν ήταν αποτέλεσμα «λανθασμένων επι-
λογών», όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η στρατηγική του κεφα-
λαίου, της ΕΕ και των κομμάτων τους, για να στηριχθεί η κερ-
δοφορία πάνω στα συντρίμμια των λαϊκών δικαιωμάτων.         
∆εν υπάρχουν «προοδευτικοί» στυλοβάτες του κεφαλαίου, 
όπως προσπαθεί να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.  

Οι λαοί της Ευρώπης έχουν ζήσει στο πετσί τους τόσο τις 
«νεοφιλελεύθερες» όσο και τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνή-
σεις που εναλλάξ εφάρμοσαν τα πιο βάρβαρα μέτρα. Αυτό 
έκαναν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του 
ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ. 

3. Γιατί µόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει τη 

γνήσια λαϊκή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απο- 
δείχτηκε ότι δεν αλλάζει, όπως µας έλεγαν, παρά µόνο προς 
το χειρότερο για τους λαούς. Προοδευτικό δεν είναι οι λαοί να 
παλεύουν μάταια για να «εξανθρωπίσουν» αυτή την ένωση 
των καπιταλιστών, αλλά η ρήξη µε τέτοιες λυκοσυμμαχίες. 

4. Γιατί µε δυνατό ΚΚΕ το εργατικό - λαϊκό κίνημα 

μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του τις αντιθέσεις 
στο εσωτερικό της ΕΕ. Να μην εγκλωβιστεί στον όψιµο κα-
βγά μεταξύ «ευρωπαϊστών» και «ευρωσκεπτικιστών», που 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού «νομίσματος».       
Καμιά πλευρά δεν αμφισβητεί τον καπιταλιστικό δρόμο ανά-
πτυξης που οδηγεί τους λαούς στον εγκλωβισμό σε τέτοιους 
αντιδραστικούς οργανισμούς. 

Το ΚΚΕ παλεύει για την αποδέσμευση από την ΕΕ,       
µε τον ίδιο το λαό στην εξουσία και όχι για να ενταχθεί      
η Ελλάδα σε μια άλλη -εξίσου εχθρική για το λαό- συμμαχία  
ή για να αλλάξει απλά το νόμισμα µε το οποίο θα μετράμε τη 
φτώχεια µας.                                       (Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Μάχη για την επιτυχία της                

απεργίας της Πρωτομαγιάς 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ: 

 1Η Μάη: Πανελλαδική απεργία 

των ναυτεργατών σε όλες τις           

κατηγορίες καραβιών                    

από 00:01 έως 24:00 

 ΟΛOI στην απεργιακή                    

συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, 

10:30 π.μ., στην πλατεία Καραϊ-

σκάκη, Πειραιά 

Η πάλη για συνδικάτα εργατών, οργα-

νωτές της ταξικής πάλης για τις ανάγκες 
τους, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-

ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, Ομοσπον-
δίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα που 

συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, βρίσκονται 
στο επίκεντρο της μάχης για την επιτυχία 

της απεργίας και των συγκεντρώσεων της 
Πρωτομαγιάς με συσκέψεις που πραγμα-

τοποιούν με τους ναυτεργάτες στα καρά-
βια και τους εργαζόμενους σε όλους τους 

χώρους δουλειάς. 

Τα ταξικά σωματεία σε ανακοίνωση 
που κυκλοφόρησαν στους ναυτεργάτες 

τονίζουν:  

«Τιμάμε την αιματοβαμμένη Εργατι-
κή Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, 

τους νεκρούς της εργατικής τάξης με 
απεργία την 1η Μάη, παίρνουμε στα 

χέρια μας την προετοιμασία για την επιτυ-
χία της…» 

Ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός στη ΠΝΟ προβαίνει καθημερινά σε 

εκφυλιστικές, νόθες διαδικασίες σε βάρος 
των ναυτεργατών γενικότερα της εργατι-

κής τάξης,  λειτουργεί ως μηχανισμός των 
εφοπλιστών, βραχίονας της συνδικα-

λιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ, Παναγόπου-
λος – Καραγεωργόπουλος / ΠΑΣΚΕ,   

Κιουτσούκης / ΔΑΚΕ και ομάδα Βασιλό-
πουλου / ΣΥΡΙΖΑ, που επιχείρησαν να 

στήσουν το 37
ο
 συνέδριο της Συνομο-

σπονδίας παρωδία, με νόθους και εργο-

δότες στη Καλαμάτα και στη συνέχεια      
στη  Ρόδο. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ 2019 

1η Μάη 2019: Ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς         

πολέμους, με συνδικάτα των εργατών και όχι  των  κυβερνήσεων και των εργοδοτών. 



Απρίλης 2019 Σελίδα 2 

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 

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  

τη Δευτέρα               

22 Απρίλη 2019 

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.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ στη «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» 

Ο παλαίμαχος ναυτεργάτης Ν.Κ. από την Αγγλία 
προσφέρει για ενίσχυση της «Ν» 200 ευρώ. 

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 

για την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ 
στους αγώνες των ναυτεργατών 

 

To Λεύκωμα διακινείται στα καράβια και στα 

γραφεία της εφημερίδας 

«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»                               
Κολοκοτρώνη 99, 3ος όροφος,          

και μπορεί να αποσταλεί στη         

μόνιμη κατοικία των συναδέλφων 

στην επαρχία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-

«Έφυγε» από τη ζωή ο  
παλαίμαχος αγωνιστής  

Γιώργος Γκότσης 
(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Παράδειγμα αποτελεί η έμπρακτη αλληλεγγύη και 
συμβολή του στους ταξικούς αγώνες των ναυτεργατών 
της Ελλάδας. Κομβικά σημεία το σταμάτημα των πλοί-
ων την περίοδο της Χούντας στο λιμάνι του Σίδνεϋ, η 
αμέριστη συμπαράσταση στη Διοίκηση της ΠΕΜΕΝ τη 
δύσκολη πολιτικά περίοδο μετά τη χούντα που αναλαμ-
βάνει ταξική διοίκηση στο σωματείο. Καθοριστική η συμ-
βολή του μέσω των συνδικάτων της Αυστραλίας, στην 
επιτυχία της Παγκόσμιας Απεργίας της ΠΕΜΕΝ το 
1980, με δουλειά πλοίο το πλοίο και μηχανικό το μηχα-
νικό, στα ελληνικά πλοία που ήταν δεμένα στο λιμάνι 
του Σίδνεϋ. Η στάση του  αυτή, δίπλα στους αγώνες 
των ναυτεργατών, συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση μέχρι 
το θάνατό του. 

Ο Γιώργος Γκότσης δεν παρέδωσε τα όπλα με τη 
συνταξιοδότηση του. Με σύνθημά του «Ο αγώνας συνε-
χίζεται» συνέχισε αταλάντευτα τη δράση του μέχρι το 
τέλος. 

Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τους ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους, αλλά και παρακαταθήκη για τις   
επόμενες γενιές, στην ασίγαστη ταξική πάλη της εργατι-
κής τάξης με το κεφάλαιο, για όσο θα υπάρχει καπιταλι-
σμός στον κόσμο.» 

  Τον θάνατο του παλαίμαχου αγωνιστή μετανάστη 
Γιώργου Γκότση ανακοίνωσε το ΚΚΕ, εκφράζοντας τα 
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του 
και τους συντρόφους του ΚΚ Αυστραλίας. 

 Τη τη θλίψη των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας για 
το θάνατο του βετεράνου αγωνιστή, συνδικαλιστή μετα-
νάστη Γιώργου Γκότση, εξέφρασε με μήνυμά του το  
ΠΑΜΕ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: 

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του για το ΠΑΜΕ: 
«Το ΠΑΜΕ βρίσκεται στο σωστό δρόμο και με τη 

δράση του και τον ταξικό προσανατολισμό του προ-
σφέρει στην ελληνική εργατική τάξη, αλλά και στη 
διεθνή εργατική τάξη». 

Ενώ συνοψίζοντας την πείρα χρόνων συνδικαλιστικής 
δράσης είχε πει: 

«Ο εργάτης δεν έχει δύναμη μόνος του. Δεν πάει 
να είναι ο πιο θαρραλέος. Δεν έχει σημασία πόσο 
θαρραλέος είσαι, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις 
τίποτα. Κι όσοι βγαίνουν θαρραλέα στους χώρους 
δουλειάς, έχουν τη δύναμη του συνδικάτου». 

 Στη μνήμη του παλαίμαχου αγωνιστή Γιώργου Γκό-
τση τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, προσφέρουν το ποσό των εκατό 
πενήντα (150) ευρώ, μέσω της ΚΟ Ναυτεργατών 
στο ΚΚΕ, που τίμησε μέχρι το θάνατό του. 

Σας συνάντησα στα πέλαγα 
 

Σε κάθε κύμα των ωκεανών 
έβλεπα τον αφανισμό της  
εκμετάλλευσης 
μέσα απ’ τις μορφές σας 
που χαμογελούσαν στο μέλλον 
και τις είχαν στήσει 
πιασμένοι χέρι - χέρι 
οι αιώνιοι σκλάβοι της θάλασσας 
σαν ανδριάντες φωτιάς 
στο ανάστημα της ιστορίας μας 
σαν αριστούργημα  
στης ζωής τον προορισμό. 
 

Έβλεπα εσάς σαν θύελλα 
που τρυγήσατε της καρδιάς μας  
τα βάθη σαν άγγελοι 
που ανοίγατε τα πέλαγα να διαβούμε 
ίδιοι σαν εσάς 
τους μαύρους ίσκιους των εφοπλιστών 
να διώχνουμε απ’ τους δρόμους μας 
με τα καινούργια κύματα 
που λικνίζουν τρυφερά 
το πελαγίσιο μέλλον μας 
που αστραποβολά. 
 

Σας συνάντησα όλους 
ολόρθους οδηγητές 
των πελαγίσιων αγώνων 
μορφές της ιστορίας μας 
που λάμπουν σαν ατσάλι 
πάνω στα δικά μας κύματα 
όλους τους αιώνες σας 
όταν παρουσιάζατε στις πρύμες 
την ώρα της νίκης μας 
και γεμίζατε τα ταξίδια μας 
ζωγραφιές συντριβής  
των εγκλημάτων τους 
σημαδεύοντας τα ίχνη 
της παντοτινής νίκης μας 
για μια ζωή αληθινή 
χωρίς των εφοπλιστών 
τις απάνθρωπες πράξεις. 
 

Αλέκος Πούλος 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Όταν οι εφοπλιστές χειροκροτούν   
την παράταξη «Κερκυραίων Δήμος»... 

Απάντηση στους ισχυρισμούς της παρά-
ταξης «Κερκυραίων Δήμος» για τα «οφέλη» 
για το λαό της Κέρκυρας από τη μετατροπή 
του νησιού σε «κορυφαίο home port για την 
κρουαζιέρα στη Μεσόγειο» δίνει η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» Κέρκυρας, αναφέροντας 
μεταξύ των άλλων τα παρακάτω: 

Σε πρώτη ανάγνωση όλα μοιάζουν αγγε-
λικά πλασμένα. Είναι όμως έτσι; Ας πάμε 
και εμείς λοιπόν με τη λογική των αξόνων 
όπως παραγγέλνουν τα επικοινωνιακά γρα-
φεία για "πειστικές παρουσιάσεις υποψηφίων". 

1. Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Πρόκειται για διπλή απάτη. Πρώτα - πρώ-
τα, οι θέσεις εργασίας στην κρουαζιέρα είναι 
θέσεις ιδιαίτερα οξυμένης εκμετάλλευσης 
των εργαζόμενων, καθώς με το μανδύα του 
"ξενοδοχειακού προσωπικού" συγκαλύπτε-
ται ότι δουλεύουν μέσα σε καράβι με όλα τα 
σχετικά προβλήματα. 

Τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών της 
κρουαζιέρας προκύπτουν μέσα από την 
ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμε-
νων. Πέραν αυτού, οι εργαζόμενοι στην 
κρουαζιέρα δεν χρειάζεται να έχουν καμία 
απολύτως σχέση με τα μέρη όπου φθάνουν 
τα κρουαζιερόπλοια. Έτσι συχνά οι ΣΣΕ 
είναι αυτές που ισχύουν σε άλλες χώρες 
όπου ανήκει τυπικά το κρουαζιερόπλοιο. 
Άνθρακες ο θησαυρός. 

2. Αύξηση κύκλου εργασιών 

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότη-
τα είναι ότι συγκεντρώνεται ο τουριστικός 
κλάδος σε όλο και λιγότερα χέρια. 

Η ίδια η κρουαζιέρα είναι αντικειμενικά 
τουρισμός μεγάλης κλίμακας (συνήθως με 
χιλιάδες επισκέπτες ανά πλοίο), ενώ και  
τυχόν διανυκτερεύσεις στο home port θα 
γίνουν σε μεγάλα ξενοδοχεία που μπορούν 
να φιλοξενήσουν τέτοιον όγκο τουρισμού. 

Τα οφέλη για τους μικρούς επαγγελματίες 
θα είναι μικρά.  

3. "Αύξηση εσόδων για τον τουρισμό μας.  

Τουρίστες υψηλού εισοδήματος που θα 
μείνουν από 24 έως 48 ώρες στην Κέρκυρα 
πριν την επιβίβαση ή μετά την αποβίβαση 
ενώ μπορούν να συνδυάσουν την κρουαζιέ-
ρα με ένα πακέτο διαμονής στο νησί μετά το 
τέλος της". 

Οι μικροί επαγγελματίες, οι ξενοδοχοϋ-
πάλληλοι, οι εμποροϋπάλληλοι, οι εργαζόμε-
νοι, οι αγρότες, η λαϊκή οικογένεια που προ-
σπαθεί να τα φέρει βόλτα επιβαρύνονται με 
νέους φόρους και τέλη, ενώ πασχίζουν με 
κάθε τρόπο να βελτιώσουν το εισόδημά τους 
σε εργασιακές συνθήκες πολύ πίσω από την 
εποχή μας. 

Όλοι αυτοί έχουν το δικό τους εκπρό-
σωπο και είναι η "Λαϊκή Συσπείρωση", η 
οργάνωσή τους και η διεκδίκηση της ικα-
νοποίησης των σύγχρονων αναγκών τους». 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Καμία ανοχή στη                           
συνδικαλιστική μαφία! 

Δίπλα στα αφεντικά και το πολι-
τικό προσωπικό τους βρίσκεται 
οργανωμένα ένας καλοταϊσμένος 
συνδικαλιστικός μηχανισμός, μια 
εργατική ελίτ.  

Αυτή η συνδικαλιστική μαφία 
στη ΓΣΕΕ προσπαθεί όλο αυτό το 
διάστημα να φέρει μέσα στο εργα-
τικό - συνδικαλιστικό κίνημα με-
γαλοδιευθυντές και goldenboys, 
νόθους, να φέρει με φυσική παρου-
σία την εργοδοσία. 

Τα μνημόνια και όλα τα αντεργα
-τικά μέτρα, ιδιαίτερα των τελευ-
ταίων ετών, έχουν και τη δική τους 
υπο-γραφή.  

Είναι οι ίδιοι που λένε πως η      
απεργία έφαγε τα ψωμιά της, αυτοί 
που βρίσκονταν μαζί στις πλατείες 
των αγανακτισμένων και έβαζαν 
τους “Κολλάδες” και άλλους "πρό-
θυμους συνδικαλιστές" να ανακη-
ρύττουν "το τέλος των συνδικάτων".  

Είναι αυτοί που έκλεισαν τα 
μάτια όταν μπήκε στο γύψο το α-
περγιακό δικαίωμα, που κάλεσαν 
τους εργαζόμενους να απεμπολή-
σουν δικαιώματα στο μισθό και 
την Κοινωνική Ασφάλιση, να δια-
δηλώσουν με τα αιτήματα των    
επιχειρηματικών ομίλων και της     
κυβέρνησης. 

Δεν έχουν τελειώσει ακόμα την 
αποστολή τους! Θέλουν τα συνδι-
κάτα μηχανισμούς προώθησης της 
στρατηγικής των μονοπωλίων, της 
υπηρέτησης με κάθε τρόπο της 
ανταγωνιστικότητας, της μείωσης 
του μισθολογικού κόστους. Να 
υπηρετούν όλοι οι εργαζόμενοι 
αυτούς τους στόχους χωρίς αντι-
δράσεις, να υπάρχει σιγή νεκροτα-
φείου. 

Όμως εδώ υπάρχει ΠΑΜΕ 

Η εγγύηση ότι δεν θα τα κατα-
φέρουν είναι η 20χρονη πορεία 
και δράση του ΠΑΜΕ. Η αταλά-
ντευτη ταξική γραμμή πάλης, η 
πάλη για ενότητα των εργατών, 
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 
απέναντι σε εργοδοσία και κρά-
τος είναι η παρακαταθήκη για     
να κάνουμε βήματα μπροστά, για 
ισχυρή οργάνωση σε κάθε χώρο 
δουλειάς για να επιβάλουμε τα 
δίκια μας.  

Καλούμε κάθε σωματείο, κάθε 
τίμιο συνδικαλιστή, τον κάθε           

εργαζόμενο να κρίνει την κατάστα-
ση και να πάρει θέση απέναντι στη 
συνδικαλιστική μαφία.  

Την 1η Μάη πρέπει να εκφρα-
στεί ένα ενωτικό μαχητικό ρεύμα 
που εκφράζεται στους χώρους 
δουλειάς, με τη συμμετοχή όλων 
των δυνάμεων που αντιδρούν σε 
αυτά τα φαινόμενα εκφυλισμού 
που λένε ότι "κάτι πρέπει να       
γίνει" σε μία μαζική, μαχητική, 
ενωτική συγκέντρωση στο       
Σύνταγμα. 

Έξω από τα Σωματεία                        
η εργοδοσία! 

Τα 100 χρόνια ζωής της ΓΣΕΕ 
δεν είναι οι Μακρήδες, οι Λυκιαρ-
δόπουλοι και η σημερινή συνδικα-
λιστική μαφία. Δεν είναι τα "ναι" 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 
μνημόνια, η ανταγωνιστικότητα και 
η ευελιξία στην αγορά εργασίας. 

Είναι οι νεκροί της τάξης μας 
που έπεσαν στην ανειρήνευτη      
πάλη για το δικαίωμα στη δουλειά 
με δικαιώματα, είναι οι 200 της 
Καισαριανής, ο Μπεναρόγια, ο 
Μήτσος Παπαρήγας, οι χιλιάδες 
εξορισμένοι και  όλοι  όσοι αγωνί-
στηκαν για το πανανθρώπινο μήνυ-
μα της Πρωτομαγιάς, για να στα-
ματήσει η εκμετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο.  

Είναι στις μέρες μας οι χιλιάδες 
απολυμένοι, οι εργάτες που μπή-
καν μπροστά με το σύνθημα 
"Καμία θυσία για την πλουτοκρα-
τία", όταν η συνδικαλιστική       
μαφία μιλούσε για "εθνική ανά-
πτυξη" και "κοινωνική ειρήνη".     
Αυτήν την ηρωική ιστορία του 
εργατικού κινήματος δεν μπο-
ρούν να τη λερώσουν οι εργο-
δότες και οι πεμπτοφαλαγγίτες 
μέσα στα συνδικάτα. 

1η Μάη, Μέρα Αγώνα                       
και Ανυπακοής! 

Υπάρχει διέξοδος! Με την ερ-
γατική τάξη στην πρωτοπορία, σε 
συμμαχία με τους μικρούς αγρότες 
και τους επαγγελματίες,  προ-
χωράμε μπροστά για το μέλλον 
που μας ανήκει, για τον μεγάλο 
αγώνα της απελευθέρωσης των 
εργατών και των καταπιεσμένων 
από τα δεσμά της εκμετάλλευ-
σης!  

Να τραβήξουμε το δικό μας 
δρόμο ανάπτυξης, που θα έχει ως 

μοναδικό κίνητρο την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων λαϊκών ανα-
γκών. Αυτό είναι το ιστορικό μή-
νυμα της Πρωτομαγιάς, που όσο 
κι αν προσπαθήσουν αφεντικά, 
κυβερνήσεις και συνδικαλιστική 
μαφία, δεν θα επιτρέψουμε να 
παραχαραχτεί. 

Προλετάριοι όλων των                      
χωρών ενωθείτε!  

   Το σύνθημα που γεννήθηκε 
μέσα από εργατικές εξεγέρσεις και 
επαναστάσεις εξακολουθεί να είναι 
επίκαιρο, να  δίνει ελπίδα, να είναι 
οδηγός και να φωτίζει το δρόμο 
μας. 

 Δυναμώνουμε την οργάνωσή 
μας, την ταξική ενότητα, την ερ-
γατική αλληλεγγύη! 

 Ενάντια στην καπιταλιστική 
εκμετάλλευση και τους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους. 

 Με σωματεία εργατών, όχι των 
κυβερνήσεων και των εργοδο-
τών. 

 Όλοι στην απεργιακή συγκέ-
ντρωση της Πρωτομαγιάς, 10:30 
π.μ.  στο  Σύνταγμα. 

Ο Γ. Γκότσης (αριστερά) με τον πρόεδρο του         
Συνδικάτου Ναυτεργατών Αυστραλίας σε συνάντηση         

με αντιπροσωπεία των ταξικών ναυτεργατικών         
σωματείων στην ΠΕΜΕΝ τον Αύγουστο του 2014. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Η  απόφαση για τη συμμετοχή 
των ναυτεργατών στην     

απεργία την Πρωτομαγιά, αμαυ-
ρώθηκε στη συνέχεια κατά τη δια-
δικασία της ίδιας της συνεδρίασης 
της διοίκησης της ΠΝΟ στις 15 
Απρίλη, από τα τσιράκια των εφο-
πλιστών με την έγκριση του Προϋ-
πολογισμού της ΠΝΟ -τον οποίο 
κατήγγειλαν και καταψήφισαν τα 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ- γιατί προβλέπονται 
έσοδα από τους εφοπλιστές 
4.634.000 ευρώ για το 2019, με 
επαίσχυντες συμφωνίες που συ-
νάπτει ο γ.γ. της ΠΝΟ με τους  
εφοπλιστές για κάθε καράβι, με 
ελληνική και ξένη σημαία έναντι 
αμοιβής 5.000 - 8.000 δολάρια το 
χρόνο και εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ για τη μισθοδοσία του Γ. 
Χαλά, στελέχη και αντιπροσώ-
πους της ΠΝΟ στον Πειραιά, 
στο Λονδίνο και στη Πάτρα! 

Ενδεικτικά αναφέρουμε από 
τον πίνακα εξόδων του Προϋπο-
λογισμού της ΠΝΟ για το 2019 τα 
έξοδα για τα μέλη της διοίκησης  
της ΠΝΟ ανέρχονται σε 899. 000 
ευρώ από τα οποία πάνω από 
180.000 ευρώ είναι οι ετήσιες 
αποδοχές του Γ. Χαλά γ.γ. της 
ΠΝΟ! Για αμοιβές και έξοδα αντι-
προσώπων Πειραιά, Λονδίνο και 
Πάτρα 290.000 ευρώ! Για αμοι-
βές και έξοδα δικηγόρων 240.000 
ευρώ… και έπεται συνέχεια επι-
πρόσθετα 1.105.000 ευρώ για 
μισθοδοσία του μηχανισμού της 
ΠΝΟ…! 

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών αρνείται από το 2010 να 
ανανεώσει τη κλαδική Σ.Σ. Εργα-
σίας των Ποντοπόρων κ.ά. 
έχοντας τη στήριξη της κυβέρνη-
σης - ΥΕΝ, των κομμάτων ΝΔ, 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και των εκπρο-
σώπων τους στη ΠΝΟ και στα 
σωματεία «σφραγίδες».  

Το νήμα που συνδέει τη συνδι-
καλιστική μαφία της ΓΣΕΕ  με  τα 
τσιράκια των εφοπλιστών  με τον Γ. 
Χαλά ως γ.γ. στη ΠΝΟ, τον  Μ Τσι-
καλάκη πρόεδρο της ένωσης 
πλοιάρχων  ΠΕΠΕΝ και τα ναυάγια 
της ταξικής πάλης τον Α. Νταλακο-
γιώργη πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ,  είναι  
η νόθευση του εργατικού συνδικα-
λιστικού κινήματος για τη προώθη-
ση για τη κατάργηση των κλαδικών 

Σ.Σ. Εργασίας, της Κοινωνικής  
Ασφάλισης ότι έχει απομείνει από 
τα εργατικά δικαιώματα της στρα-
τηγικής του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αναδει-
κνύονται οι δυο γραμμές μέσα στο 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, 
από τη μια ο δρόμος της υποταγής 
με τη στρατηγική του κεφαλαίου, το 
σύστημα της  καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας που εκφράζει ο εργοδο-
τικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός 
στη ΓΣΕΕ,  ΠΝΟ,  ΟΙΥΕ,  κ.ά., ενώ 
από την άλλη, ο δρόμος της πάλης 
που εκφράζουν οι ταξικές δυνάμεις 
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, 
για την  ανασύνταξη  και αντεπίθεση 
του  εργατικού κινήματος, την ενί-
σχυση της εργατικής-λαϊκής πάλης 
της κοινωνικής συμμαχίας, για τη 
κατάργηση της εκμετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο, την ικανο-
ποίηση των αναγκών της εργατικής 
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. 

Σωματεία Εργατών -                          
Όχι των εργοδοτών 

Έξω οι εφοπλιστές, βιομήχα-
νοι, τραπεζίτες, τα τσιράκια τους 
- στελέχη επιχειρήσεων από τα 
Συνδικάτα. 

Τα ταξικά σωματεία καλούν 
τους ναυτεργάτες όλων των κλά-
δων να συμμετέχουν μαζικά  στην 
πανεργατική απεργία και τις συ-
γκεντρώσεις που οργανώνουν οι 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ στις μεγάλες 

πόλεις και τα λιμά-
νια της  χώρας   

Αγωνιζόμαστε          

- διεκδικούμε: 

 Κατάργηση όλων 
των αντεργατικών 
νόμων. Επαναφορά 
των ΣΣΕ και του 
κατώτερου μισθού 
στα 751 ευρώ για 
όλους. 

 Αυξήσεις στους μισθούς, στις 
συντάξεις και στις κοινωνικές 
παροχές. 

 Μόνιμη σταθερή εργασία για 
όλους, με Συλλογική Σύμβαση, 
7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κοινωνική 
ασφάλιση, προστασία στη δου-
λειά, ενάντια στην ανεργία, με ορ-
γανικές συνθέσεις να ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες ανάγκες. 

 Κατάργηση του νόμου Κατρού-
γκαλου ν. 4387 / 2016 και όλων 
των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Κανένας πλειστηριασμός πρώ-
της κατοικίας. Κατάργηση του 
ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φο-
ροληστείας. 

 Μέτρα αντισεισμικής, αντιπλημ-
μυ- ρικής και αντιπυρικής προ-
στασίας. 

 Καμία εμπλοκή στους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς και πο-
λέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ 2019 
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ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ: 

Παραδίδουν αιγιαλούς, ποτάμια,       
λίμνες, βραχονησίδες στο κεφάλαιο 

 Σβήνοντας με χαρακτηριστική ευκολία 
…«κόκκινες» και διαχωριστικές γραμμές, ταυτι-
σμένοι με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προχώρησαν στην 
Ολομέλεια της Βουλής σε ένα ακόμα έγκλημα 
σε βάρος του λαού, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο 
το οποίο προβλέπει την παράδοση στους επι-
χειρηματικούς ομίλους, προς χρήση κατά το 
δοκούν, αιγιαλών, ποταμιών, λιμνών, ακόμα και 
βραχονησίδων, αλλά και τη συμμετοχή του κρά-
τους στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων προ-
κειμένου να τους εξασφαλίσει και τα απαραίτητα 
χρηματοδοτικά κονδύλια για τις μπίζνες που θα 
αναπτύξουν. 

Από πάνω, μάλιστα, ως κερασάκι στην τούρτα, 
στο ίδιο νομοσχέδιο η κυβέρνηση συμπεριέλαβε 
και άρθρο που αφορά την …«οικειοθελή εισφορά» 

των εφοπλιστών, για να εμφανίσει κάποια ελάχι-
στα ψίχουλα που πετάνε για «φιλοδώρημα», την 
ώρα που ο λαός ματώνει για να απολαμβάνουν 
πάνω από 50 φοροαπαλλαγές και πλήθος διευκο-
λύνσεων. 

Χαρακτηριστικά, μετά την Ντ. Μπακογιάννη τα 
συγχαρητήρια στην κυβέρνηση έδωσε και ο αντι-
πρόεδρος της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδης. Η ναζιστική 
Χρυσή Αυγή καταψήφισε το νομοσχέδιο αφού 
πρώτα είχε χαρακτηρίσει θετικές τις ρυθμίσεις για 
την Ασιατική Τράπεζα. 

Όλα θυσία στις μπίζνες του κεφαλαίου 

Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, επιση-
μαίνοντας ότι αυτό: Προχωράει στην αθρόα τα-
κτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων 
επεμβάσεων στην παράκτια ζώνη. Ανοίγει κι 
άλλο δρόμο για παραχωρήσεις ακτών και ο-
χθών ποταμών για έρευνες εξόρυξης πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου. Περιορίζει την πρόσβα-
ση των λαϊκών στρωμάτων στον παράκτιο και 
παρόχθιο χώρο.  

Για την Ασιατική Τράπεζα σκοπός της είναι η 
χρηματοδότηση επενδύσεων για την κατασκευή 
ενεργειακών αγωγών, λιμενικών και αεροπορικών 
εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών και μεταφορι-
κών δικτύων, υλοποιώντας τον «Δρόμο του Μετα-
ξιού», που εντείνει τους επικίνδυνους για τους 
λαούς ανταγωνισμούς. Σχέδια που έρχονται να 
κουμπώσουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της 
εγχώριας αστικής τάξης για την ανάδειξη της χώ-
ρας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και Ε-
νέργειας, επιδίωξη που όπως τόνισε προϋποθέτει 
την παραπέρα άγρια εκμετάλλευση των εργαζομέ-
νων. 

Πρόσθεσε δε ότι αυτή η πολιτική είναι που ευ-
θύνεται για τις καταστροφικές πλημμύρες στην 
Κρήτη και τη Μάνδρα. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

5. Δυνατό ΚΚΕ για να υψώ-

σουµε αποτελεσματικό τείχος 
στο ρατσισμό, στο φασισμό και 
την ακροδεξιά, που αποτελούν 
εναλλακτικές μορφές διαχείρισης 
της δικτατορίας του κεφαλαίου. 
Αυτά τα ρεύματα τροφοδοτούνται 
από την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, 
τους πολέμους που εξαπολύει, την 
πολιτική της ενάντια σε μετανά-
στες και πρόσφυγες, τον αντικομ-
μουνισμό και την ανιστόρητη εξί-
σωση κομμουνισμού - φασισμού 
που αποτελούν «ιδρυτική της αξί-
α». Η ναζιστική - εγκληματική Χρυ-
σή Αυγή μιλάει μάλιστα υπέρ της 
ΕΕ, ότι μπορούν να αξιοποιηθούν 
οι θεσμοί της για μια δήθεν 
«μεγάλη Ελλάδα»! 

6. Γιατί οι ευρωβουλευτές 

του ΚΚΕ ήταν και θα είναι ξανά 
η μοναδική φωνή υπεράσπισης 
των λαϊκών συµφερόντων, τα 
«µάτια» και η «φωνή» του λαού 
στην Ευρωβουλή. Όλα αυτά τα 
χρόνια  εκατοντάδες ήταν οι πα-
ρεμβάσεις τους και η αποκάλυψη 
των στόχων και κατευθύνσεων της 
ΕΕ. 

 

7. Γιατί ένα πολύ δυνατό 

ΚΚΕ θα στείλει μήνυμα αισιοδο-
ξίας, μαχητικότητας και αλλη-
λεγγύης σε όλους τους λαούς της 
Ευρώπης, σε Κομμουνιστικά και 
Εργατικά Κόμματα που παλεύουν 
σε  δύσκολες συνθήκες για να  
αναγεννηθεί το εργατικό - λαϊκό 
κίνημα σε κάθε χώρα. 

Ψηφίζουμε                
«Λαϊκή Συσπείρωση»            

σε Περιφέρειες           
και δήμους 

8. Για να βάλουμε περισσό-

τερα εµπόδια στις κατευθύνσεις 
της ΕΕ, στα αντιλαϊκά μέ-
τρα, που υλοποιούνται από τις 
κυβερνήσεις και την Τοπική 
∆ιοίκηση. Αυτοί οι νόμοι προβλέ-
πουν εµπορευματοποίηση κοινω-
νικών υπηρεσιών, «πάγωμα» 
προσλήψεων, ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς από τους δήμους, 
περικοπές δαπανών για βασικά 
έργα, υποδομές και παρεμβάσεις 
προς όφελος των λαϊκών στρωμά-
των (π.χ. αντιπυρική, αντιπλημμυ-
ρική προστασία). 

Αυτό είναι το νήμα που δένει 
την ΕΕ, τις κυβερνήσεις, τις δη-
μοτικές και περιφερειακές αρ-
χές. Γι’ αυτό και οι τοπικές εκλο-
γές δεν είναι «κάτι άλλο», «κάτι 
έξω» από το κεντρικό πολιτικό 
πρόβλημα. 

9. Για να έχουμε ακόμα πε-

ρισσότερους εκλεγμένους δημάρ-
χους, δημοτικούς και περιφερεια-
κούς συμβούλους που θα αποτε-
λούν τη λαϊκή αντιπολίτευση 
απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτι-
κή. Θα µπουν μπροστά και θα 
συγκρουστούν µε την εφαρμο-
ζόμενη πολιτική, µε τα σχέδια 
των επιχειρηματικών ομίλων. 
Θα διεκδικήσουν μαζί µε το λαό 
μέτρα στήριξης και ανακούφι-
σης από τα χαράτσια και την 
άγρια φορολογία, να μην περά-
σουν οι πλειστηριασμοί, να έχουν 
όλα τα παιδιά πρόσβαση στην 
Προσχολική Αγωγή, έργα και υπο-
δομές αντιπυρικής, αντιπλημμυρι-
κής, αντισεισμικής προστασίας, 
ελεύθερους χώρους για το λαό, 
διαχείριση των απορριμμάτων µε 
βάση τις σύγχρονες δυνατότητες 
και τα συµφέροντα του λαού και 
όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων. 

10. Γιατί οι δήμαρχοι, οι δη-

μοτικοί και περιφερειακοί σύμβου-
λοι του ΚΚΕ θα συγκρουστούν µε 
το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο και 
δεν θα «κρυφτούν» πίσω από αυ-
τό, όπως κάνουν άλλοι, µόνο και 
µόνο για να κρύψουν τις ευθύνες 
τους και τη συμφωνία τους στην 
κεντρική πολιτική.  

Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ, της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» δεν θα 
πουν ποτέ ότι τα λαϊκά προβλήμα-
τα δεν είναι στην «αρμοδιότητά» 
τους. Θα παλέψουν μαζί µε το λαό 
για σύγχρονα δικαιώματα.  

Αυτό απέδειξαν µε τη δράση 
τους οι 5 κομμουνιστές δήμαρ-
χοι σε Καισαριανή, Χαϊδάρι, Ικα-
ρία, Πάτρα και Πετρούπολη. 

Δυναμώνουμε                  

το ΚΚΕ παντού 

11. Γιατί δεν τσιμπάµε στα 

ψεύτικα διλήμματα, που ξανα-
σερβίρονται µε νέο περιτύλιγμα 
για να παραπλανήσουν ακόμη 
μια φορά το λαό. Γιατί θυμόμαστε 
τους «μνημονιακούς» και 
«αντιμνημονιακούς», που έγιναν 
όλοι μνημονιακοί. Θυμόμαστε το 
ΝΑΙ και το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, 
που έγινε ΝΑΙ σ’ ένα νέο μνημόνιο. 

Το ίδιο θα συμβεί και µε την 
καρικατούρα της -κατ’ όνοµα- 
«προοδευτικής συμμαχίας» του 
ΣΥΡΙΖΑ, που στήνεται µε γνωστά 
στελέχη που έχουν διακριθεί στο 
αντιλαϊκό έργο, πρώην υπουργούς 
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, 
άλλους γυρολόγους της πολιτικής. 
Όταν υλοποιείς μια βάρβαρη πολι-
τική στο όνοµα της «προόδου», 
όπως κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
τότε θρέφεις την ακροδεξιά, τη 
συντήρηση, τη φασιστική δημαγω-
γία. Αυτό έχει αποδειχθεί πολλές 
φορές στην ιστορία. 

Εκατοντάδες αγωνιστές και α-
γωνίστριες που      πίστεψαν τα 
προηγούμενα χρόνια το εμπόριο  
ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ και προδόθη-
καν, σήμερα συµπορεύονται µε το 
ΚΚΕ αναγνωρίζοντας ότι η συνε-
πής του στάση ήταν η μόνη που 
υπηρετούσε το συµφέρον του 
λαού, κράτησε ζωντανή την     ελ-
πίδα. 

12. Γιατί και η «δίκαιη α-

νάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ και η 
«βιώσιμη ανάπτυξη» της Ν∆ 
στην καρδιά τους έχουν τους 
στόχους των επιχειρηματικών 
ομίλων. Η «ανάπτυξή» τους απαι-
τεί φτηνή εργατική δύναμη, συνέχι-
ση της φοροληστείας του λαού,     
ματωμένα πλεονάσματα.  

Η «υπεραπόδοση της οικονομί-
ας» σημαίνει το ξεζούμισμα του 
λαού για να στηριχθεί το μεγάλο 
κεφάλαιο. Γι’ αυτό ψηφίζουν παρέ-
α -το ένα μετά το άλλο- τα 
«δωράκια» προς αυτό, όπως 
έκαναν πρόσφατα µε τη φοροασυ-
λία των εφοπλιστών, µε την παρά-
δοση του φυσικού πλούτου της 
χώρας στους «επενδυτές» κλπ., 
την ώρα που και οι δύο έχουν 
«πνίξει» το λαό στους φόρους. Η 
ταύτισή τους στα κρίσιμα ζητήματα 
είναι και ο λόγος που προεκλογικά 
αναπαράγουν τη γνωστή και χιλιο-
παιγμένη σκανδαλολογία, μήπως 
και πείσουν κανέναν ότι διαφέ-
ρουν. 

13. Γιατί µόνο το ΚΚΕ α-

ποτελεί συνεπή αντίπαλο της 
ναζιστικής - εγκληματικής Χρυ-
σής Αυγής. Αντιπαλεύει το σάπιο 
καπιταλιστικό σύστημα που θρέφει 
το φασιστικό ρεύμα. Γιατί μπαίνει 
μπροστά, για να απομονωθούν οι 
φασίστες από τους εργαζόμενους 
και τα λαϊκά στρώματα σε κάθε 
χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. 
Για να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή 
από την 3η θέση. Πραγματικοί 
αντίπαλοι του φασισμού δεν είναι 
εκείνοι που κρατάνε τη    σημαία 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που συγκυ-
βέρνησαν µε ακροδεξιούς, που 
δεν παίρνουν μέτρα για να  τελειώ-
σει επιτέλους η δίκη της ναζιστικής 
εγκληματικής οργάνωσης.  

Ούτε βέβαια, αυτήν τη μάχη 
μπορούν να τη δώσουν δυνάμεις, 
όπως η Ν∆, που ψαρεύουν στα 
βρωμόνερα της ακροδεξιάς, του 
εθνικισμού και του ρατσισμού. 

14. Γιατί το ΚΚΕ αγωνίζε-

ται ενάντια στους επικίνδυνους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Βαλ-
κάνια και την Ανατολική Μεσό-

γειο, που απειλούν την ειρήνη και 
τη σταθερότητα της περιοχής. Γιατί 
µόνο το ΚΚΕ εναντιώνεται ουσια-
στικά τόσο στη ΝΑΤΟική Συμφω-
νία των Πρεσπών όσο και στις 
εθνικιστικές - αλυτρωτικές φωνές 
και στις δύο χώρες, που δεν βγά-
ζαν άχνα για τους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, 
παίζοντας κι αυτοί το παιχνίδι της 
διαίρεσης των λαών. Μόνο το ΚΚΕ 
στέκεται απέναντι στους στόχους 
της άρχουσας τάξης που σηματο-
δοτούν βαθύτερη εµπλοκή στα 
επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ. 

15. Δίνουμε δύναμη στο 

ΚΚΕ για να αφήσουµε πίσω το 
δρόμο των συνεχών θυσιών για 
τα κέρδη των λίγων. Να αφή-
σουµε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, 
το «μικρότερο κακό», που κάθε 
φορά οδηγεί στο «μεγαλύτερο κα-
κό». Να βαδίσουμε μαζί σε έναν 
διαφορετικό δρόμο. Το δρόμο της 
ελπίδας, της πάλης για τις σύγχρο-
νες ανάγκες µας, που δεν συμβι-
βάζονται µε τα κέρδη των καπιτα-
λιστών. ∆ύναμη στο ΚΚΕ είναι δύ-
ναμη για την ανασύνταξη του ερ-
γατικού κινήματος, για τη μεγάλη 
Κοινωνική Συμμαχία εργαζομένων, 
αγροτών, επαγγελματιών που θα 
συγκρούεται µε το κεφάλαιο, τις 
κυβερνήσεις του, τις ιμπεριαλιστι-
κές ενώσεις. 

Ειδικά οι νέοι και οι νέες που 
ψηφίζουν για πρώτη φο-
ρά έχουν ευκαιρία µε την ψήφο 
τους να καταδικάσουν την ΕΕ, το 
σύστημα και τα κόμματά τους. Να 
δυναμώσουν το ΚΚΕ, τη δική τους 
φωνή και δύναµη. Γιατί οι «αξίες» 
και τα «ιδανικά» της ΕΕ δεν είναι 
αυτά που διδάσκονται στα σχολικά 
βιβλία,   αλλά αυτά που ζει η νεο-
λαία καθημερινά: Η Παιδεία-
εµπόρευμα, η εργασιακή περιπλά-
νηση, η ανασφάλεια, οι πόλεµοι 
και ο ξεριζωμός λαών. 

 

 

Γιατί η ΕΕ έχει ετοιμάσει από 
τώρα ένα ακόμα χειρότερο μέλλον 
για τους νέους. Η «Στρατηγική της 
ΕΕ για τη Νεολαία» διαμορφώνει 
ακόμα πιο φτηνό εργατικό δυναμι-
κό, ένα νέο γύρο επίθεσης σε 
όποια δικαιώματα έχει αφήσει 
όρθια η πολιτική ΕΕ - κυβερνήσε-
ων. 

Πραγματικά ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην 
εποχή µας, της μεγάλης ανάπτυ-
ξης της επιστήμης και της τεχνολο-
γίας είναι ο λαός και η νεολαία να 
απολαμβάνει µία καλύτερη ζωή, µε 
σύγχρονα δικαιώματα και όχι οι 
νέοι να ζουν χειρότερα από ό,τι 
ζούσαν οι γονείς τους. 

16. Γιατί το ΚΚΕ έχει σχέ-

διο για το σήμερα και για το αύ-
ριο, φωτίζει µε το ανατρεπτικό 
του πρόγραμμα το δρόμο, για 
μια διαφορετική οργάνωση της 
κοινωνίας και της οικονομίας, 
µε το λαό στην εξουσία και ιδι-
οκτήτη του πλούτου που παρά-
γει. 

Γιατί το πραγματικά προο-
δευτικό και σύγχρονο γεννιέται 
πάντα μέσα από την αμφισβή-
τηση, την ταξική σύγκρουση, 
τον αγώνα, για έναν ριζικά δια-
φορετικό δρόμο ανάπτυξης της 
ελληνικής κοινωνίας. 

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ               

ΤΑ ΨΕΥTIKΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ      

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ  

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ                  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!  

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ         

ΤΟΥ ΛΑΟΥ  

ΜΕ ΚΚΕ ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΝΤΟΥ! 

 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Για τις καταστροφές  
στο λιμάνι της Σαντορίνης 
«Δυστυχώς τα χειρότερα ήρθαν. Η προβλήτα του 

Αθηνιού γκρεμίστηκε από τον Γαρμπή και με τις πολ-
λές φετινές βροχοπτώσεις, άνοιξε και η στροφή του 
Αθηνιού με αποτέλεσμα το νησί, χωρίς υπερβολή, να 
κινδυνεύει να αποκλειστεί από θαλάσσης, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τους Σαντορινιούς αλλά και τους επι-
σκέπτες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Βαγγέλης 
Σιγάλας, περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου υποψήφιος και 
προσθέτει: 

«Η "Λαϊκή Συσπείρωση" μαζί με την Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα του ΚΚΕ μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει 
πέντε ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς, 
για την κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα, για την 
κατάσταση των πρανών της καλντέρας και για την 
επικινδυνότητα του δρόμου από και προς τον Αθηνιό. 

Δυστυχώς, οι απαντήσεις των προηγούμενων και 
της σημερινής κυβέρνησης ήταν "άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε". 

Ζητήσαμε από το δήμαρχο και τον αντιπεριφε-
ρειάρχη, να καταγγείλουν τη συμπεριφορά των αρμό-
διων υπουργών, που θα έπρεπε να είχαν επισκεφθεί 
το νησί και να είχαν δώσει λύση σε αυτό το τεράστιο 
πρόβλημα, που έχει ανακύψει και πρέπει άμεσα να 
λυθεί. Δεν το έπραξαν και δεν το πράττουν γιατί έτσι 
τους βολεύει και μάλιστα τώρα που βρισκόμαστε σε 
προεκλογική περίοδο. 

Ο λαός της Σαντορίνης απαιτεί εδώ και τώρα 
λύση, ώστε να σταματήσει αυτή η καταστροφή και να 
αποτραπούν τα χειρότερα. 

Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όχι να πη-
γαινοέρχονται για φιέστες, να περιδιαβαίνουν τα νησιά 
για καλοκαιρινές διακοπές, μεγάλα λόγια και να που-
λούν στους νησιώτες, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. 

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Νοτίου Αιγαίου θα επιμείνει 
να δοθεί γρήγορη και άμεση λύση χωρίς άλλη καθυ-
στέρηση. 

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο καθοριστικός παράγοντας 
που θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, 
είναι η δυναμική παρέμβαση του Θηραϊκού λαού σε 
αντίθεση με αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του δήμου ότι "η συνεχής αναπαραγωγή και οι διαρ-
ροές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…. στο μόνο που 
συμβάλλουν είναι στη μεγιστοποίηση και πρόκληση 
αναίτιου πανικού…". 

Τέλος, με τον αποκλεισμό μας από τις δήθεν τελευ-
ταίες συσκέψεις που έγιναν στο νησί μας και προκλη-
τικά αγνοηθήκαμε από τον περιφερειάρχη Λεονταρίτη, 
έχουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντες και καθη-
μερινά θα μας βρίσκουν μπροστά τους». 

Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ - ΣΤ. ΤΑΣΣΟΣ:  

Κοινή Δήλωση για τις προκλητικές ρυθμίσεις 
«εθελοντικής φορολογίας» των εφοπλιστών 

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαί-
ου Σταύρος Τάσσος και ο υποψήφιος Περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Ντουνιαδάκης με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση», προέβησαν από κοινού σε 
δήλωση για την προκλητική ρύθμιση της 
«εθελοντικής φορολόγησης» των εφοπλιστών: 

«Η ρύθμιση υπέρ της νέας εθελοντικής – συμβολι-
κής φορολογίας των εφοπλιστών που έφερε στη Βουλή 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την υπερψήφισαν η ΝΔ και 
το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, αποτελεί μια νέα μεγάλη πρόκλη-
ση, ειδικά για τους νησιώτες, που δεν πρέπει να μείνει 
αναπάντητη.  

Οι εφοπλιστές, ενώ έχουν αφο-
ρολόγητα καύσιμα, από το 
2001 έχουν αυξήσει τις τιμές των 
εισιτηρίων, που σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις είναι πάνω από 
300% και αφήνουν για μέρες, μικρά 
και μεγάλα νησιά, χωρίς ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση. 

Αντίθετα, τους νησιώτες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
 ΑΝΕΛ τους αντάμειψε, ψηφίζοντας την κατάργηση 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Μέτρο βέβαια που 
ήταν ενσωματωμένο στα μνημόνια που ψήφισαν και 
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 

Οι σημερινοί περιφερειάρχες και 
υποψήφιοι του Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου πρέπει να δώσουν εξηγή-
σεις στο λαό για τις επιλογές των 
κομμάτων που τους στηρίζουν.  

Εμείς, οι υποψήφιοι της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» είμαστε αντίθετοι με 
τις φοροαπαλλαγές και τα προνόμια 
των εφοπλιστών και των επιχειρηματικών ομίλων. 

Διεκδικούμε: 
 Την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά 

50%, για όλα τα νησιά. 

 Την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη και στα 
καύσιμα. 

 Τη διεύρυνση του αφορολόγητου για εργαζόμενους 
και μικρομεσαίους. 

 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για πρώτη και δεύτερη 
κατοικία. 

 Τη δραστική μείωση όλων των εισιτηρίων πλοίων και 
αεροπλάνων τώρα κατά 50%, τακτική και ασφαλή 
σύνδεση των νησιών. 

Καλούμε τους νησιώτες να δώσουν δυνατή, απο-
στομωτική απάντηση στις ερχόμενες εκλογές. Να 
ψηφίσουν ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές και «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» στις περιφέρειες και τους δήμους. Έτσι 
θα κάνουμε τη διαφορά υπέρ των λαϊκών συμφερό-
ντων και διεκδικήσεων». 

Έξω τα καζάνια του θανάτου 
από το Πέραμα 

Με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμε-
νους, συνταξιούχους, ανέργους, που κινητοποιή-
θηκαν με βασικό αίτημα τη μετεγκατάσταση των 
καζανιών του θανάτου από την πόλη, γέμισε για 
άλλη μια φορά χτες η πλατεία Ηρώων στο Πέραμα. 

Η κινητοποίηση, που οργάνωσαν σωματεία 
(ανάμεσά τους και των ναυτεργατών ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ) και φορείς της πό-
λης, έδωσε απάντηση και στις δηλώσεις-κοροϊδία 
της δημοτικής αρχής ότι «τα καζάνια φεύγουν», 
εννοώντας την αποξήλωση 21 σκουριασμένων 
δεξαμενών. 

«Τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς που 
υπογράφουμε το κάλεσμα αυτό, αναλαμβάνουμε 
την πρωτοβουλία να κινητοποιήσουμε όλους τους 
Περαματιώτες, με αφορμή τις επικίνδυνες εξελίξεις 
στην περιοχή μας. Παίρνουμε την υπόθεση στα 
χέρια μας! 

 Άμεση μετεγκατάσταση των καζανιών του θανάτου. 

 Απαλλοτρίωση του χώρου της πρώην BP και  
ανάπλαση  για το λαό. 

 Ούτε σπιθαμή παραχώρησης του Αρμού στην 
«Cosco». 

 Ελεύθεροι χώροι και παιδικές χαρές για το λαό 
και τα παιδιά του Περάματος. 

 Αλληλεγγύη στον αγώνα των λιμενεργατών στις 
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της «Cosco» και στους εργά-
τες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. 

Μαζί με την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττι-
κής, από κοντά και η δημοτική αρχή Περάματος, 
αποδεικνύει καθημερινά πόσο βαθιά μπλεγμένη 
είναι στα επιχειρηματικά σχέδια που φέρνουν την 
κόλαση στα σπίτια και τους χώρους εργασίας 
στην περιοχή! 
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ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ  

Καθημερινή δράση για την απεργία την 1η Μάη 
Αποσπάσματα από την εισήγηση στη Σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Τρίτη 16 Απρίλη τα ταξικά            

ναυτεργατικά σωματεία με θέμα τον σχεδιασμό της δράση για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας την 
1η Μάη, με βάση τις εξελίξεις για τις δικές μας ανάγκες, για «Σωματεία Εργατών και όχι των εργοδοτών»  

«Ε πανειλημμένες είναι 
οι καταγγελίες μας 

για τα οξυμμένα προβλήματα 
στην μετεκπαίδευση και συνολι-
κά στην ναυτική εκπαίδευση, 
που αντιμετωπίζουν οι μετεκπαι-
δευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι 
σπουδαστές των ΑΕΝ», αναφέ-
ρει η ΠΕΜΕΝ σε έγγραφό της 
προς το ΥΕΝ, 12/4, και προ-
σθέτει: 

«Μεταξύ αυτών είναι οι σο-
βαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό (η πλειοψηφία τους 
είναι ωρομίσθιοι), με αποτέλε-
σμα στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών να 
μην μπορούν να δημιουργηθούν 
τμήματα, που να καλύψουν τις 
αυξημένες ανάγκες. 

Συγκεκριμένα από καταγγελί-
ες συναδέλφων Μηχανικών οι 
οποίοι θέλουν να εγγραφούν 
στον κύκλο μαθημάτων για την 
απόκτηση του διπλώματος του Α’ 
Μηχανικού, η γραμματεία του  

ΚΕΣΕΝ Μηχανικών τους ενημε-

ρώνει ότι είναι συμπληρωμένες 

οι  2  επόμενες εκπαιδευτικές 

σειρές της περιόδου  2018 - 

2019 που είναι στις 17 Απρίλη 

και 31 Μάη, παραπέμποντας 

τους για τον Σεπτέμβρη!!! 

Αυτή η κατάσταση επιδρά σε 

βάρος του επαγγελματικού προ-

γραμματισμού των συναδέλφων, 

θα επιφέρει  πρόσθετα οικονομι-

κά προβλήματα των ιδίων και 

των οικογενειών τους, ενώ δίνει 

τροφή στα τρωκτικά της ιδιωτι-

κής εκπαίδευσης. 
Απαιτούμε την άμεση πα-

ρέμβαση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και των υπηρεσιών 

του, να γίνουν προσλήψεις 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

για την δημιουργία πρόσθε-

των τμημάτων και την κάλυψη 

όλων των συναδέλφων Μηχα-

νικών.» 

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ:  

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων 
των μηχανικών του ειδικού τμήματος              

της ΑΕΝ Ασπροπύργου 

Να επιληφθούν του προβλήματος, με την άμεση 
κάλυψη αυτήν την περίοδο όλων των μηχανικών 
του ειδικού τμήματος της ΑΕΝ Ασπροπύργου,  
απαιτούν από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις υπη-
ρεσίες του, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ. 

«Με βάση το πρόγραμμα σπουδών του ειδικού 
τμήματος Μηχανικών της ΑΕΝ Ασπροπύργου, η 
ολοκλήρωσή του και με το πέρας της εξεταστικής 
περιόδου, προβλέπεται να είναι στις 3 Ιούλη και 
χωρίς να περιλαμβάνεται τυχόν παράταση, λόγω 
εκλογών σε δήμους, Περιφέρειες, Ευρωβουλή. 

Οι απόφοιτοι Μηχανικοί του ειδικού τμήματος 
για την απόκτηση του διπλώματος Γ’ Μηχανικού, 
εκτός από την ολοκλήρωση σπουδών, θα πρέπει 
να παρακολουθήσουν στο ΚΕΣΕΝ το 2ήμερο 
τμήμα για την προσαρμογή γνώσεων στη Διεθνή 
Σύμβαση STCW 1978 (Μανίλα 2010). 

Η καταληκτική ημερομηνία της περιόδου 2018 – 
2019 για το 2ημερο τμήμα του ΚΕΣΕΝ είναι στις 4 
Ιούλη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό 
πρόβλημα έγκαιρης παρακολούθησης από 
τους 40 Μηχανικούς, που παρακολουθούν το ειδι-
κό τμήμα στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Τυχόν μετάθε-
ση της παρακολούθησης από Σεπτέμβρη, θα επι-
δράσει στην έγκαιρη ναυτολόγησή τους με αποτέ-
λεσμα να επιφέρει πρόσθετα οικονομικά προβλήμα-
τα των ιδίων και των οικογενειών τους. 

Απαιτούμε το υπουργείο Ναυτιλίας και οι 
υπηρεσίες του να επιληφθούν του προβλήμα-
τος, με την άμεση κάλυψη αυτήν την περίοδο 
όλων των συναδέλφων του ειδικού τμήματος 
της ΑΕΝ Ασπροπύργου». 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

ΣΥΡΟΥ–ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 

Για την απαράδεκτη κατάσταση             
με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία 

Την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και πάλι 
στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, καταγγέλλει η 
«Λαϊκή Συσπείρωση» Σύρου – Ερμούπολης, με ανακοί-
νωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Η Σύρος για μια ακόμη φορά μπαίνει σε 2η μοίρα, 
γίνεται ο «φτωχός συγγενής» των Κυκλάδων. Οι αποφά-
σεις του μονοπωλιακού ακτοπλοϊκού ομίλου για την απο-
δρομολόγηση του «BlueStar Paros» και τη δρομολόγηση 
του «Nissos Mykonos» και στη γραμμή Σύρος - Πειραιάς, 
με το τελευταίο να καλείται να καλύψει δυο διαφορετικά 
δρομολόγια σε μια μέρα, έχει δημιουργήσει πραγματικό 
κομφούζιο και σωρεία προβλημάτων στην ακτοπλοϊκή 
σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά, αλλά και την 
Τήνο και τη Μύκονο. Επίσης, η συνεχής καταπόνηση 
πλοίου και πληρώματος δημιουργεί και ζητήματα ασφάλει-
ας επιβατών και ναυτεργατών. 

Αυτή η κατάσταση θα έπρεπε να έχει αντιμετωπι-
στεί ήδη από χθες! Παρόλα αυτά, καλούμε τη δημοτική 
αρχή, αλλά και τους ενδιαφερόμενους φορείς, άμεσα να 
προχωρήσουν σε διάβημα - διαμαρτυρία προς την εταιρεί-
α και το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

Είναι η πολιτική της νυν, αλλά και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων που ενισχύουν την ασυδοσία των εφοπλι-
στών σε βάρος της ικανοποίησης των δικών μας αναγκών. 
Συνεχίζονται και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι δεκάδες φο-
ροαπαλλαγές και η παροχή αφορολόγητου πετρελαίου για 
τους εφοπλιστές όπως και το «φόρτωμα» των ακτοπλόων 
εφοπλιστών με δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, σε επι-
δοτήσεις για τις λεγόμενες «άγονες γραμμές», (…) ενώ και 
η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά γονατίζει κατοίκους και 
επαγγελματίες. 

Για να σταματήσουμε να αντιμετωπιζόμαστε ως 
πολίτες Β’ κατηγορίας, πρέπει να απαιτήσουμε ασφα-
λή, φθηνή και τακτική ακτοπλοϊκή και αεροπορική 
συγκοινωνία από και προς την ηπειρωτική Ελλάδα και 
τα άλλα νησιά, όλο το χρόνο και όχι όποτε και αν συμ-
φέρει τους εφοπλιστές και τις αεροπορικές εταιρείες». 

Π ραγματοποιήθηκαν 

10 Απρίλη οι εκλογές 
για την ανάδειξη νέου ΔΣ 

στο Σύλλογο Σπουδαστών της 
ΑΕΝ Ασπροπύργου. Οι σπου-

δαστές ανέδειξαν για τέταρτη 
συνεχή χρονιά πρώτη και αυ-

τοδύναμη την «Αγωνιστική  Ενό- 
τητα», το ψηφοδέλτιο που συ-

γκροτούν τα μέλη και οι φίλοι 
της ΚΝΕ στην ΑΕΝ μαζί με 

άλλους αγωνιστές σπουδαστές. 

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 

253 σπουδαστές και βρέθηκαν 

215 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Η «Αγωνιστική Ενότητα» 

πήρε 151 ψήφους και ποσο-

στό 70,2% (από 48,9% το 
2018, άνοδος 21,3%) και κατέ-

λαβε 6 έδρες στο ΔΣ (από 4 το 
2018). 

 Η παράταξη «Φοιτητική  

Πορεία», που δεν είχε συμμε-

τάσχει στις περσινές εκλογές, 
πήρε 22 ψήφους, ποσοστό 

10,2% και κατέλαβε 1 έδρα  
στο  ΔΣ. 

 Βρέθηκαν 42 λευκά ψηφο-

δέλτια (19,5%). 

 Η παράταξη «Ανεξάρτητη 

Ενωτική Πρωτοβουλία», η 
οποία το 2018 είχε καταλάβει  

3 έδρες στο ΔΣ, δεν κατέθεσε 
ψηφοδέλτιο. 

Το αποτέλεσμα αποτελεί 
αναγνώριση και επιβράβευ-
ση της αγωνιστικής δράσης 

που ανέπτυξε ο Σύλλογος 
όλο το προηγούμενο διάστη-

μα για κάθε μικρό και μεγάλο 

πρόβλημα των σπουδαστών, 
στην οποία σταθερά πρωτο-

στάτησαν οι εκλεγμένοι με 
την «Αγωνιστική Ενότητα». 

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Αυτοδύναμη και ενισχυμένη για  

4η χρονιά η «Αγωνιστική Ενότητα»  

Με μια προκλητική ανακοίνωση η Συνομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και η Διεθνής 
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC), τα όργανα 
των πολυεθνικών, των ΝΑΤΟ - ΕΕ στο συνδικαλι-
στικό κίνημα, - διεθνείς οργανώσεις με ηγεσία την 
εργατική αριστοκρατία, ρεφορμιστές και οπορτουνι-
στές, σύμμαχοι του εργοδοτικού κυβερνητικού συν-
δικαλισμού της ΓΣΕΕ και της ΠΝΟ σε εντεταλμένη 
υπηρεσία αποκαλούν τους δεκάδες αντιπροσώπους 
στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, τους προέδρους Ομοσπον-
διών, Εργατικών Κέντρων και Συνδικάτων της Ελλά-
δας «εγκληματίες» και αποκαλούν την είσοδο των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων στο χώρο του Συνεδρί-
ου «εισβολή»!!! 

Για αυτούς η δημοκρατία προφανώς υλοποιείται 
με τον αποκλεισμό όσων διαφωνούν μαζί τους! Η 
δημοκρατία τους είναι αυτή που χρησιμοποιεί 
ένοπλους μπράβους και στηρίζεται από τους φασί-
στες της Χρυσής Αυγής. Η δημοκρατία τους είναι 
Συνέδρια Συνδικάτων με εργοδότες, δυνάμεις κατα-
στολής, την Ασφάλεια, αλλά χωρίς εργάτες!!! 

Η επίθεση, οι ύβρεις και η συκοφαντία εναντίον 
των εκλεγμένων συνδικαλιστών των Ελλήνων εργα-
ζομένων είναι απόδειξη του ρόλου τους. ETUC - 
ITUC επιδιώκουν τη διατήρηση στην ηγεσία της 
ΓΣΕΕ μιας συνδικαλιστικής μαφίας και για αυτό 
επιδιώκουν τον αποκλεισμό της δεύτερης σε δύναμη  
παράταξης, της ΔΑΣ, από το Συνέδριο της Συνομο-
σπονδίας, την οποία αποκαλούν «σταλινική μει-
οψηφία»!!! ETUC - ITUC αναπαράγουν ψέματα και 
συκοφαντίες που χρησιμοποιεί ενάντια στα ταξικά 
συνδικάτα η ναζιστική Χρυσή Αυγή. Ακόμη περισ-
σότερο, αναπαράγουν τα φασιστικά καλέσματα για 
καταστολή και διώξεις εναντίον των Ελλήνων αγωνι-

στών Συνδικαλιστών. 

ETUC - ITUC μαζί με ΕΕ - ΔΝΤ και τη συνδικαλι-
στική μαφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ στήριξαν με κάθε 
τρόπο την επιβολή των αντεργατικών μέτρων και 

των μνημονίων στην Ελλάδα. 

Η ITUC στο Συνέδριό της το 2010 είχε κύριο 
ομιλητή τον πρωθυπουργό της Ελλάδας που επέβα-

λε το 1ο Μνημόνιο. 

Στο δημοψήφισμα του 2015, η συνδικαλιστική 
μαφία της ΓΣΕΕ με τη στήριξη των ETUC - ITUC 
κάλεσε τους εργαζόμενους να αποδεχτούν το 

3ο Μνημόνιο των ΕΕ - ΔΝΤ. 

Επίσης συνυπέγραψαν το κόψιμο του βασικού 
μισθού πάνω από 30%, αποδέχτηκαν το τσάκισμα 

των εργατικών δικαιωμάτων. 

40 χρόνια μετά τη δικτατορία φέρανε ξανά τις 
δυνάμεις καταστολής μέσα στα συνδικάτα και δέχο-
νται τα συγχαρητήρια και τη στήριξη των δολοφόνων, 

φασιστών της Χρυσής  Αυγής! 

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας, 
αλλά πλέον και πολλά ακόμη συνδικάτα με τις δικές 
του τοποθετήσεις και διαφορετικές αφετηρίες εκ-
φράζουν τη στήριξή τους στον αγώνα για Συνδικάτα 

Εργατών - Όχι των Εργοδοτών. 

Κάθε Συνδικάτο, ανεξάρτητα της πολιτικής του 
τοποθέτησης και προσανατολισμού, εφόσον είναι 
συνδικάτο με εργάτες πρέπει να καταδικάσει την 
απροκάλυπτη, νέα παρέμβαση των ETUC - ITUC 
στα εσωτερικά ζητήματα του ελληνικού συνδικαλι-
στικού κινήματος. 

Πρόκληση από τις διεθνείς       
οργανώσεις του εργατοπα-

τερισμού (ETUC - ITUC) 

Π ραγματοποιούμε την σημερινή σύ-
σκεψη σε περίοδο εκλογικών ανα-

μετρήσεων για την  Ευρωβουλή , την Τοπική 
- Περιφερειακή διοίκηση, και τις Βουλευτικές 

όποτε καθοριστούν. 

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, συνολι-
κά η εργατική λαϊκή οικογένεια πρέπει να 
γυρίσει την πλάτη στις ψευτοαντιπαραθέ-
σεις που για άλλη μια φορά στήνονται  από 
τις αστικές πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαί-
ου για να καλλιεργήσουν συγχύσεις και 

αυταπάτες για το «λιγότερο κακό». 

Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχι-
στεί με την εφαρμογή των πάνω από 
500 μνη-μονιακών νόμων, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ με το αφήγημα της μεταμνημονια-
κής περιόδου, στήνει το κάλπικο δίπολο 
πρόοδος-συντήρηση, δίνει ψίχουλα όπως 
με την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη 
στιγμή που σε συνέχεια των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων έχει ματώσει η εργατική 
τάξη, οι εργαζόμενοι, από περικοπές μι-

σθών, συντάξεων, από φόρους κ.ά. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκει τη 
χώρα όλο και πιο βαθιά στους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδια-
σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ, τους μακε-
λάρηδες της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας 
που συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τους. Σε αυ-
τούς τους σχεδιασμούς εντάσσονται τόσο 
η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ 
(που συνεχίζει να δολοφονεί τον Παλαι-
στινιακό λαό), Κύπρου και με τη συμμετο-
χή των ΗΠΑ, για τον ενεργειακό αγω-
γό «East Med», αλλά και η επαίσχυντη 

«συμφωνία των Πρεσπών». 

Η πάλη για την αναπλήρωση των          
απωλειών, η ικανοποίηση των                
σύγχρονων λαϊκών αναγκών με          

αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις 
και τις κοινωνικές παροχές, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αγώνα ενά-
ντια στη συμμετοχή - εμπλοκή της χώρας 
μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς 

και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Την ίδια περίοδο συνεχίζεται η αρνητική 
- εκφυλιστική κατάσταση στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα, το όργιο νοθείας με την συμμετο-
χή της εργοδοσίας στις αρχαιρεσίες σωμα-
τείων, επιχείρησαν να το επιβάλουν η συν-
δικαλιστική μαφία των ηγεσιών της ΓΣΕΕ, 
ΠΑΣΚΕ / ΔΑΚΕ / ομάδα Βασιλόπουλου 
(ΣΥΡΙΖΑ), να στήσουν το 37ο συνέδριο - 
παρωδία στη Καλαμάτα και στη συνέχεια 
στη Ρόδο. Το βρώμικο σχέδιο τους δεν πέ-
ρασε, βρήκε απάντηση από την οργανωμέ-
νη,  πειθαρχημένη και αποτελεσματική δρά-
ση εκλεγμένων αντιπροσώπων και συνδικά-
των, που με σταθερότητα επέμεναν να γίνει 
πραγματικό συνέδριο χωρίς νόθους και 
εργοδότες. 

Όλοι οι τίμιοι συνδικαλιστές,                    
τα συνδικάτα, πρέπει να απαντήσουν 

στα εξής ερωτήματα: 

 Μπορεί η εργοδοσία να είναι μέσα στα 
συνδικάτα; Μπορεί ο αγώνας μας να είναι 
αποτελεσματικός με συνδικάτα που εγκλω-
βίζονται στη γραμμή του συμβιβασμού που 

προωθεί η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ; 

 Μπορούμε να αφήσουμε τη συνδικαλιστι-
κή μαφία και το μηχανισμό της να βάζει με 

ευκολία εμπόδια στους αγώνες μας; 

 Μπορεί να μη σκέφτεται ο καθένας και η 
καθεμιά ότι σήμερα πρέπει να αγωνιστού-
με και να συμβάλλουμε, όσο ποτέ άλλοτε, 
για την αναζωογόνηση των συνδικάτων, 
για μαζικούς αγώνες για να υπερασπίσου-
με τη ζωή μας, να παλέψουμε για το αύριο 

που ονειρευόμαστε εμείς και τα παιδιά μας; 

Τα ναυτεργατικά σωματεία εξαιρέθηκαν 
από το πεδίο εφαρμογής του συνδικαλι-
στικού νόμου 1264/1982, στον οποίο προ-
βλεπόταν η ψήφιση ειδικού νόμου για την 
προσαρμογή της λειτουργίας τους. Ο ειδι-
κός αυτός νόμος ωστόσο δεν ψηφίστηκε 
ποτέ. Στα ναυτεργατικά συνδικάτα δεν 
εφαρμόζεται ούτε ο ν.330/1976, που κα-
ταργούσε προηγούμενους βασιλοχουντι-
κούς νόμους, για να διατηρείτε η σημερινή 

αντιδημοκρατική λειτουργία της ΠΝΟ. 

Δεκαετίες διαιωνίζεται αυτό το καθεστώς, 

που χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση σω-
ματείων – «σφραγίδων», 7 σωματεία να μην 
εφαρμόζουν την απλή αναλογική στις αρχαι-
ρεσίες τους, την εφαρμογή του περιορισμού 
του 1/10 στα συνέδρια της ΠΝΟ με τον απο-
κλεισμό αντιπροσώπων, την «εξ οφίτσιου» 
συγκρότηση της διοίκησης της ΠΝΟ, που 
αποτελείται από τους προέδρους 
των 13 πρωτοβάθμιων σωματείων και με τον 
Γ.Γ., χωρίς να εκλέγονται με απλή αναλογική 
από τα εκλογοαπολογιστικά συνέδρια, δεν 

ελέγχονται, δεν λογοδοτούν πουθενά. 

Για τον εκδημοκρατισμό στο ναυτεργατι-
κό συνδικαλιστικό κίνημα, η κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε στη Βουλή την Τρίτη 
26/2, πρόταση νόμου για την αλλαγή του 

αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου. 

Στη συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΠΝΟ εκτός 
από την απόφαση για 24ώρη Πανελλαδική 
Απεργία την 1η ΜΑΗ, από τις 00:01 έως 
τις 24:00, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, 
συζητήθηκε και ο προϋπολογισμός της. Τον 
καταψηφίσαμε και αναδείξαμε για άλλη μια 
φορά  τις επαίσχυντες συμφωνίες μεταξύ 
εφοπλιστών – Γ.Γ. της ΠΝΟ Γ. Χαλά με την 
στήριξη των δυνάμεων του εργοδοτικού – 

κυβερνητικού συνδικαλισμού, με αποτέλε-
σμα να μην εφαρμόζονται οι ΣΣΕ και η κοι-
νωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργά-
τες από όποια χώρα και αν προέρχονται. 
Για αυτές τις συμβάσεις στα ελληνόκτητα και 
ξένων συμφερόντων πλοία, προβλέπο-
νται έσοδα 4.634.000 ευρώ για  το  2019 !!! 

Η επίθεση σε βάρος των ναυτεργατών           

θα ενταθεί για την ενίσχυση της ανταγω-

νιστικότητας και κερδοφορίας των         

εφοπλιστών, στο στόχαστρο η συντριβή 

των ΣΣΕ, της κοινωνικής ασφάλισης. 

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  συνεχί-
ζει να αρνείται από το 2010 την ανανέωση 
της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία, αντίστοιχα 
δεν ανανεώνονται στα Μεσογειακά και      
Ακτοπλοϊκά Φ/Γ πλοία, ενώ στις άλλες κατη-
γορίες δεν εφαρμόζονται ούτε τα ελάχιστα 
των ΣΣΕ που έχουν συμφωνήσει εφοπλιστές 
με τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλι-
σμό της ΠΝΟ. Διαρκώς διευρύνεται η ανα-
σφάλιστη εργασία, μειώνονται οι οργανικές 
συνθέσεις με εντατικοποίηση της δουλειάς, 
ανεργία, απλήρωτη εργασία, η διαρκή υπο-

νόμευση της ασφάλειας της 
ανθρώπινης ζωής και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ναυτεργατών που έχουν 
καταθέσει για σύνταξη μετά 
τον ν.4387 (Κατρούγκαλου) 
τον Μάη του 2016, δεν τους 
καταβάλλεται οριστική  κύρια 
και επικουρική σύνταξη, εφά-
παξ, παρά μόνο η προσωρινή 
σύνταξη, που  διαμορφώνεται 
από 384 έως 768 ευρώ  μικτά, 

καθαρά 721 ευρώ!!! 

Πραγματική διέξοδος για τους ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς την οργάνωση, την ανασύνταξη του 
κινήματος σε ταξική κατεύθυνση για να 

διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Οι εργάτες μπορούν και πρέπει να βά-
λουν με τους αγώνες την σφραγίδα τους, 
όπως την έβαλαν οι εργάτες του Σικάγου 
στην ματωμένη Πρωτομαγιά το 1886 που  
καθόρισε  το  8 ώρες  δουλειά, 8 ώρες μόρφω-
ση, 8 ώρες ανάπαυση,. 

Η 1η Μάη είναι μέρα απεργίας, τιμάμε 
τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής 
τάξης, επιθεωρούμε τις δυνάμεις μας, καθο-
ρίζουμε στόχους με ανάπτυξη της ταξικής 
πάλης, σε συνθήκες ένταση της επίθεσης 
του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, 
στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. 

Δεν είναι ανίκητοι οι εχθροί της εργατικής 
τάξης, των εργαζομένων, εμείς παράγουμε 
τον πλούτο που μας κλέβουν οι κεφαλαιο-
κράτες, έχουμε τεράστιες ικανότητες, είναι 
στα χέρια μας, στη δύναμη μας,  εμείς είμα-
στε η πλειοψηφία και μπορούμε να τους 
ανατρέψουμε προς όφελος των αναγκών της 
λαϊκής οικογένειας. 

Συνεχίζουμε καθημερινά τη δράση           
για την απεργία της 1ης Μάη με: 

 Εξορμήσεις με τις ανακοινώσεις των 
σωματείων και του ΠΑΜΕ μέσα και έξω 
από τα καράβια. 

 Θα συγκροτήσουμε απεργιακά κλιμάκια 
σε Πάτρα, Κυλλήνη, Ρίο, Ραφήνα, Λαύριο. 

 Απεργιακή προσυγκέντρωση των ναυ-
τεργατών στις 5:30 το πρωί στην πλατεία 
Καραϊσκάκη. 

 Απεργιακή συγκέντρωση των δυνάμεων 
του ΠΑΜΕ, στον Πειραιά στην πλ. Καραϊ-
σκάκη στις 10:30 το πρωί. 

Ταφόπλακα στην κοινωνική         
ασφάλιση το «Πανευρωπαϊκό  

Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν» 

Παρέμβαση στη συζήτηση σχετικά με το λεγόμε-
νο «Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προ-
ϊόν» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες έκανε, 5/4, ο ευρωβουλευτής του        
ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος, τονίζοντας τα 
παρακάτω: 

«Το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό 
Προϊόν που αποφασίζετε σήμερα είναι πανευρω-
παϊκή ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, κίνδυ-
νος - θάνατος για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα 
τους νέους. 

Ένα μεγάλο εμπόδιο στην κερδοφορία, ανταγω-
νιστικότητα του κεφαλαίου, οι κατακτήσεις σε συ-
ντάξεις και Υγεία, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση, 
μετά από χρόνια περικοπών, ισοπεδώνονται. Επι-
χειρήσεις και κράτος, όχι μόνο απαλλάσσονται από 
το βάρος τους, αλλά κερδοσκοπούν στις πλάτες 
των εργαζόμενων. 

Είναι καθαρή ιδιωτική ασφάλιση, συμπλήρωμα 
στις κρατικές συντάξεις πείνας, για δουλειά έως 
θανάτου με «ενεργό γήρανση». Αν βέβαια σου 
μένουν για να «επενδύσεις» με τσακισμένους   
μισθούς. Καμιά απολύτως εγγύηση ότι θα πάρεις 
πίσω όσα έδωσες. Όλα τα αποθεματικά στον τζόγο 
των χρηματιστηρίων, τζάμπα χρηματοδότηση των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα ακόμα δώρο σ’ αυτές, 
στις τράπεζες και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. 

 Συναγερμός για εργαζόμενους, παλιούς και νέους. 

 Μαύρο στο πραγματικό μέτωπο νεοφιλελεύθε-
ρων, σοσιαλδημοκρατών, δήθεν «αριστερών»  
τύπου ΣΥΡΙΖΑ που κρύβουν την ταύτισή τους    
και εδώ με ψεύτικα δίπολα και διλήμματα. 

 Ταξικός αγώνας, ενίσχυση των κομμουνιστών, 
είναι η μόνη εγγύηση για κοινωνική ασφάλιση και 
εργατικά δικαιώματα». 

Οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ 

Σε δίμηνη οικονομική εξόρμηση προχωρά 
η ΕΓ του ΠΑΜΕ και καλεί την τάξη της χώρας 
να ενισχύσει μαζικά τη δύναμη εκείνη, το α-
ποκούμπι της, το ΠΑΜΕ, που είναι ο οργα-
νωτής της πάλης ενάντια στη βαρβαρότητα 
που ζει, που δίνει ελπίδα και προοπτική για 
το μέλλον της εργατικής τάξης. 

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ σημειώνει: 

Τον Απρίλη του 2019 συμπληρώνονται 20 
χρόνια από την ίδρυση του Πανεργατικού 
Αγωνιστικού Μετώπου. 

Από τότε δεν υπήρξε μικρός ή μεγάλος 
αγώνας στον οποίο οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις που συγκροτούν το ΠΑΜΕ να 
μην ήταν μπροστά, δίνοντας όλες τους τις 
δυνάμεις ενάντια στη συνέχιση της αντερ-
γατικής επιδρομής που έχουν εξαπολύσει 
κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγα-
λοεργοδοσία. 

Όλα αυτά τα χρόνια το κεφάλαιο του 
ΠΑΜΕ ήταν και παραμένουν οι θέσεις του 
και η δράση του. Ούτε είχε, ούτε έχει άλλους 
πόρους, πέρα από την οικονομική του ενί-
σχυση από συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και εργαζόμενους που το στήριξαν και το 
στηρίζουν. Σε αντίθεση με τους εργοδότες 
της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που 
"ταΐζονται" με εκατομμύρια ευρώ απ' 
όλους τους κρατικούς και εργοδοτικούς 
μηχανισμούς. 

Με τη δίμηνη οικονομική εξόρμηση που 
αποφάσισε η Εκτελεστική Γραμματεία, το 
ΠΑΜΕ θα δυναμώσει τον ταξικό προσανατο-
λισμό, τον ταξικό αγώνα, θα δώσει ένα ακόμη 
γερό χτύπημα στη γραμμή των κοινωνικών 
διαλόγων, του συμβιβασμού, της υποταγής. 
Η οικονομική του ενίσχυση θα βοηθήσει ακό-
μα πιο πολύ στην έκφραση της διεθνιστικής 
εργατικής αλληλεγγύης, στους εργάτες όλου 
του κόσμου. 

ΚΕΣΕΝ: Κλειστές οι πόρτες                      

για εγγραφές Μηχανικών!!!  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΝΟ 2019  
Τα οικονομικά μεγέθη του Προϋπολογισμού της ΠΝΟ του 2019 

     EΞΟΔΑ: Προϋπολογίζεται σύνολο εξόδων                                4.569.300  ευρώ! 


