
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. 

Φλεβάρης 2020 

Χρόνος 46ος  

Αριθμός φύλλου 631 

Α ποφασιστικό μήνυμα ότι δε θα δώσουν 
καμιά νομιμοποίηση στο νόμο-έκτρωμα 

Κατρούγκαλου - Βρούτση έστειλαν χιλιάδες απερ-
γοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων 
και Συνδικάτων. 

Έστειλαν μαζική απάντηση στην αντιασφαλιστική 
επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου, σε όσα διακινεί η 
κυβέρνηση «περί εργατοπατέρων», αλλά και στους 
πραγματικούς εργατοπατέρες της ηγετικής ομάδας της 
ΓΣΕΕ, που προσπάθησαν μάταια να μην «κουνηθεί 
φύλλο». 

Οι απεργοί από δεκάδες κλάδους, αυτοαπασχολού-
μενοι, συνταξιούχοι, γυναίκες και φοιτητές έστειλαν μή-
νυμα αγωνιστικής κλιμάκωσης να καταργηθεί ο νόμος 
Κατρούγκαλου - Βρούτση και όλοι 
οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. 

Στην απεργιακή κινητοποίηση 
της Αθήνας παραβρέθηκε ο ΓΓ 
της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσού-
μπας. 

Τα συνθήματα που κυριάρχη-
σαν στις απεργιακές διαδηλώσεις. 
ήταν:  

 «Διαλύουν την Ασφάλιση και 
βγαίνουμε στο δρόμο, φέρνουν 
νέο νόμο-λαιμητόμο»,  

 «Εργάτη μπορείς, και αν το 
καταλάβεις, θα γίνεις ο κυρίαρ-
χος του πλούτου που παρά-
γεις» 

 «Ασφάλιση για όλους, σταθερή εργασία. Να πληρώ-
σει τώρα η εργοδοσία»,  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δυναμική απάντηση 
στην επίθεση στο Ασφαλιστικό 

Από τα ξημερώματα στα πόστα τους βρέθηκαν οι 
ομάδες της περιφρούρησης στον Πειραιά. Πήραν τη 
θέση τους τόσο στο λιμάνι και στους καταπέλτες των 
πλοίων όσο και μπροστά στην πύλη της COSCO με 
αποτέλεσμα να παγώσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώ-
ρας και να μη γίνει καμία εργασία στη διαμετακόμιση 
και στις μεταφορές. Παράλληλα μαζική υπήρξε η απερ-
γία και στα εργοστάσια ελαιουργοσαπωνοποιίας 
(ΜΙΝΕΡΒΑ, ΠΑΠΑΟΥΤΣΑΝΗ) και σε άλλους εργασια-
κούς χώρους στον Πειραιά. 

Με μια δυναμική πορεία στους δρόμους του Πειραιά, 
ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των ταξικών 
δυνάμεων. Νωρίτερα μία μεγάλη απεργιακή συγκέντρω-
ση στην πλατεία Καραϊσκάκη, συγκρότησαν τα σωμα-
τεία που από το πρωί έδωσαν με επιτυχία τη μάχη της 
απεργίας στο λιμάνι, στις προβλήτες του ΟΛΠ και σε 
μεγάλους χώρους όλης της πειραιώτικης περιφέρειας.  

Το στίγμα της συγκέντρωσης έδωσε το πανό του 
ΠΑΜΕ στην εξέδρα «Απεργιακός ξεσηκωμός, όλοι 
στον αγώνα, όλοι στους δρόμους», ενώ μαζικά ήταν 
τα μπλοκ των ναυτεργατών, των εργαζομένων της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώνης, εμπλουτισμένα και με «νέο 
αίμα» εργατών, του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών, 
αλλά και των εργαζόμενων στους δήμους της περιοχής. 
Ξεχωριστό ήταν και το μαζικό «παρών» της νεολαίας. 

Τη συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Κώστας 
Ψωμάς, πρόεδρος του Συλλόγου Βιοτεχνών, Επαγγελ-
ματιών και Εμπόρων Κορυδαλλού, ο οποίος αναφέρθη-
κε στην επίθεση που δέχονται οι μικροί επαγγελματίες 
και έμποροι από την αντιλαϊκή πολιτική στα ασφαλιστι-
κά τους δικαιώματα και ανέδειξε την ανάγκη της κοινής 
πάλης και της συμμαχίας ανάμεσα στους εργαζόμενους 
και στους φτωχούς ΕΒΕ. 

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Νίκος Ξουράφης πρόε-
δρος της Πανελλαδικής Ένωσης Ελαιουργοσαπωνο-
ποιών και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής και πρόεδρος 
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Να σημειωθεί 
ότι συνεχίσθηκε με επιτυχία η απεργιακή μάχη στις 
προβλήτες 2 και 3 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
της COSCO καθώς και στα καράβια στο λιμάνια του 
Πειραιά, της Ραφήνας, και του Λαυρίου. 

ΑΠΕΡΓΙΑ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ:  
Καμία νομιμοποίηση στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα 

από χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα 

 

Η  Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ, με 
ανακοίνωσή της, χαιρετίζει τους χιλιάδες 

εργαζόμενους που τη μέρα πραγματοποίησης του 
Συνεδρίου-παρωδία της ΓΣΕΕ απήργησαν και 
συμμετείχαν στην απεργιακή διαδήλωση έξω από 
το ξενοδοχείο-φρούριο και σε άλλες πρωτοβουλίες 
διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζει τους χι-
λιάδες εργαζόμενους που σε κάθε κλάδο και χώρο 
δουλειάς, μέσα από την πείρα που έχουν αποκτή-
σει, εναντιώθηκαν απέναντι σε ένα συνέδριο που 
δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα, τις ανά-
γκες και τις διεκδικήσεις τους. 

Η 25η Φλεβάρη καταγράφεται ως 
μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην 
ιστορία του εργατικού - συνδικαλιστι-
κού κινήματος της χώρας μας.  

Αυτή η κηλίδα είναι αποκλειστικό 
προνόμιο της γραμμής που έχει ο 
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδι-
καλισμός και των ανθρώπων του.   
Η ιστορία θα τους καταγράψει στους 
αστερίσκους της μαζί με τους Μακρή
-Θεοδώρου και όλων αυτών που 
διαχρονικά βρώμισαν με την παρου-
σία και τις ενέργειες τους, το εργατι-
κό-συνδικαλιστικό κίνημα. 

Αποτυπώθηκε ευδιάκριτα το χάσμα             

ανάμεσα στις δύο γραμμές στο                           

συνδικαλιστικό κίνημα 

Η 25η Φλεβάρη αποτύπωσε ευδιάκριτα το χά-
σμα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς 
κόσμους και κυρίως τη σύγκρουση των δύο γραμ-
μών στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων.  

Το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ φανέρωσε σε πολ-
λούς περισσότερους εργαζόμενους την πραγματι-
κή αλήθεια. Ποιοι ήταν αυτοί που τόσο καιρό ε-
πένδυαν στο ψέμα και στην   καταστολή και ποιοι 
στις πραγματικές, ζωντανές διαδικασίες, ποιοι 
ήταν οι τραμπούκοι και ποιοι   οι αγωνιστές εργά-
τες. Ποιοι απέφευγαν επί της ουσίας να γίνει ένα 
πραγματικό συνέδριο, ζωντανό, με συζήτηση, για 
όλα όσα απα-
σχολούν τους 
εργαζόμε-
νους. 

Η προσπάθεια να γίνει αποδεκτή η εκτεταμένη 
νοθεία και η είσοδος της εργοδοσίας με φυσική 
παρουσία συνοδεύτηκε στο ίδιο το συνέδριο με 
πρωτόγνωρες εικόνες και αθλιότητες. Με συντονι-
σμένο σχέδιο καταστολής όλων των μηχανισμών 
του κράτους, με ΜΑΤ, ασφαλίτες, τραμπουκι-
σμούς. 

Στο συνέδριο έφεραν ένα σώμα κομμένο και 
ραμμένο στους σχεδιασμούς τους, με "νομιμο-
ποίηση" από τα γραφεία του ΣΕΒ, της κυβέρνη-
σης και των αστικών κομμάτων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - 
ΣΥΡΙΖΑ.  

Ακόμα και αυτή τη διαδικασία την "ξεπέταξαν" 
χωρίς καμία συζήτηση. Στην ίδια λογική κινήθηκε 
και ο αποκλεισμός των συνταξιούχων που αποτε-
λούν σταθερά ζωτικό τμήμα του εργατικού κινήμα-
τος και είναι παρόντες σε κάθε συνέδριο με συμ-
βουλευτική ψήφο. 

Απαγόρευσαν την είσοδο σε δημοσιογρά-
φους την ίδια στιγμή που έριχναν χιλιάδες 
ευρώ σε πληρωμένες διαφημίσεις στα ΜΜΕ, 
μιλώντας για "δημοκρατικό συνέδριο". 

Στο συνέδριο εκφράστηκε με βάση τις παραπά-
νω εικόνες η ορθότητα των θέσεων του ΠΑΜΕ, 
των καταγγελιών του. Αυτό δεν κρύφτηκε παρά τo 
συντονισμό όλων των μηχανισμών του κράτους 
και την καταστολή.  

 Αν δεν ξεκινούσε αυτή η μάχη στην Καλαμά-
τα, στη Ρόδο, στα Εργατικά Κέντρα και τις Ομο-
σπονδίες σε όλη τη χώρα, κανείς δε θα έπαιρνε 
χαμπάρι αυτές τις αθλιότητες, αυτές τις μεθο-
δεύσεις.  

Το δίκιο των θέσεων μας αναγνωρίστηκε από 
πλατιές δυνάμεις, το σύνθημα "συνδικάτα εργα-
τών, όχι των εργοδοτών" ακούστηκε από πολύ 
περισσότερα στόματα, εκφράστηκε μέσα από  
αποφάσεις-καταγγελίες σωματείων που δε συμ-
φωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ ή διατηρούν επιφυ-
λάξεις ως και επιμέρους διαφωνίες. 

       

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Οι ανταγωνισμοί και οι επεμβάσεις ΗΠΑ -                            
ΝΑΤΟ - ΕΕ η βασική αιτία της προσφυγιάς 

Για  τις εξελίξεις στην περιοχή, την όξυνση των συγκρούσε-
ων και των ανταγωνισμών, τα νέα κύματα ξεριζωμένων και τις 
αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, σε ανακοινώσεις το Γραφείο Τύ-
που της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει: 

«Η εισβολή της Τουρκίας στη Β. Συρία με τις πλάτες του 
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς και η κλιμάκωση της 
στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Συρία και τη Ρωσία, όχι 
μόνο αυξάνει τον κίνδυνο μιας πιο γενικευμένης σύγκρουσης, 
αλλά και τα κύματα των ξεριζωμένων. 

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι οι ανταγωνισμοί, οι 
επεμβάσεις και ο διαμελισμός χωρών, που πυροδοτήθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τη συμμετοχή 
και της Τουρκίας, είναι η βασική αιτία των προσφυγικών ροών.  

Όσοι αποκρύπτουν αυτήν την πραγματικότητα συμβάλλουν 
στα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια, που παίζονται στις πλάτες 
των προσφύγων και των λαών της περιοχής, σαν κι αυτά που 
επιδίδεται η κυβέρνηση Ερντογάν». 

Να μη γίνουν τα νησιά φυλακές της ΕΕ 
«Όσο η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την πολιτική της ΕΕ 

και του ΝΑΤΟ, που ξεριζώνουν λαούς, που μεθοδεύουν τον 
εγκλωβισμό των προσφύγων σε νησιά και σύνορα και στηρί-
ζουν τον Ερντογάν για τα δικά τους συμφέροντα, τόσο το 
πρόβλημα θα οξύνεται. Απλώς οι πρόσφυγες και μετανάστες 
θα αναζητούν νέους, πιο επικίνδυνους, δρόμους διαφυγής 
και θα γίνονται έρμαια των διακινητών και των κυβερνήσε-
ων που παίζουν τα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλά-
τες τους. 

Τώρα η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή 
πίεση και με κάθε τρόπο στην ΕΕ, για να μεταβούν οι πρόσφυ-
γες στις χώρες προορισμού τους. Για να υπάρξει δίκαιη κατανο-
μή προσφύγων, κόντρα στο "Δουβλίνο" και τη συμφωνία ΕΕ - 
Τουρκίας που έχει χρεοκοπήσει παταγωδώς». 

«Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης της 
ΝΔ και των αντίστοιχων υπουργείων της, για την 
πρόληψη, τον έλεγχο, την προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής και να μη μετατραπεί σε  βορά για το 
εφοπλιστικό κέρδος», απαιτούν τα ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, καθώς, όπως σημειώνουν, «έντονη είναι η 
ανησυχία που καταγράφεται από ναυτεργάτες στα 
καράβια και στις εφοπλιστικές εταιρείες 
(αρχιπλοίαρχοι, αρχιμηχανικοί), για την επιδημία 
του νέου στελέχους κορονοϊού, που είναι σε εξέλιξη 
και εκδηλώθηκε στην Κίνα στην πόλη Wuhan, της 
επαρχίας Hubei, στην Κίνα». 

Στην ανακοίνωσή τους τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία αναφέρουν τα εξής: 

«Στα δύο (2) έγγραφα του υπουργείου Ναυτιλίας 
που έχουν εκδοθεί και παραπέμπουν σε οδηγίες 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κατα-
γράφονται γενικές οδηγίες αντιμετώπισης του προ-
βλήματος προς ταξιδιώτες, όπως: 

– Να πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σα-
πούνι. 
– Να αποφύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή 
νεκρά), τις αγορές ζώων και τα προϊόντα ζωικής 
προελεύσεως (όπως μη μαγειρεμένο κρέας). 
– Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς. 

Καμία ειδική αναφορά στα έγγραφα του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας δεν γίνεται για την ευθύνη των εφο-
πλιστικών εταιρειών: 

 Στον έλεγχο και την προστασία των ναυτεργατών 
που προσεγγίζουν λιμένες χωρών που έχουν εκδη-
λωθεί κρούσματα του κορονοϊού. 

 Στον έλεγχο της τροφοδοσίας των καραβιών που 
έχει γίνει από αντίστοιχα λιμάνια. 

 Στον έλεγχο της υγείας των ναυτεργατών που επα-
ναπατρίζονται μέσω άλλων χωρών αλλά τις προη-
γούμενες μέρες βρέθηκαν σε χώρες με καταγραφή 
κρουσμάτων. 

 Τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας ναυτερ-
γατών, αρχιπλοιάρχων, αρχιμηχανικών που πρόκει-
ται να βρεθούν σε καράβια στα αντίστοιχα λιμάνια. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρ-
νησης της ΝΔ και των αντίστοιχων υπουργείων 
της, για την πρόληψη, τον έλεγχο, την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και να μη μετατραπεί σε 
βορά για το εφοπλιστικό κέρδος». 

Παρέμβαση των σωματείων      

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

για την προστασία των                             
ναυτεργατών από τον κορονοϊό 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΕΔΡΙΟ» ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ  ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ                                       

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ο αγώνας συνεχίζεται για σύγχρονα             
δικαιώματα σε Ασφάλιση - Σύνταξη - Υγεία 

Ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, με τις 158       
ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών υπέρ, και 128 κατά, 
το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Βρούτση - Κατρούγκαλου.  

Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση της ΝΔ, κατ' απαίτηση του 
κεφαλαίου και στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ, θωρακίζει 
το νόμο Κατρούγκαλου και όλους τους αντιασφαλιστικούς  
νόμους των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων και στρώ-
νει το έδαφος για την επόμενη φάση της επίθεσης στα κοινωνι-
κοασφαλιστικά δικαιώματα συνταξιούχων και εργαζομένων, 
που είναι η πλήρης εφαρμογή του λεγόμενου «συστήματος των 
τριών πυλώνων», δηλαδή η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της    
Ασφάλισης.  

Η ονομαστική ψηφοφορία έγινε μετά από αίτημα της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, η οποία και στις τρεις μέρες της 
συζήτησης, με στοιχεία και συγκεκριμένα παραδείγματα, έκανε 
«φύλλο και φτερό» τα ψέματα της κυβέρνησης, που «έπεσαν 
βροχή» από υπουργούς και βουλευτές, για «αυξήσεις των συ-
ντάξεων» και άλλα παρόμοια. Ανέδειξε τη στρατηγική ταύτιση 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπών αστικών κομμάτων και απηύθυνε  
κάλεσμα στο λαό να δώσει την κατάλληλη απάντηση, με την 
οργάνωση της πάλης του για την κατάργηση των αντιασφαλι-
στικών νόμων, την επιστροφή των απωλειών, βάζοντας μπρο-
στά τις δικές του ανάγκες.  

Η ομιλία του  ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ                           
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ: 

«Οι εναλλαγές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια και οι 
νόμοι για το Ασφαλιστικό, που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, 
δυνάμωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρα-
κτήρα της Ασφάλισης είχε απομείνει.  

Ο σημερινός στόχος της ΝΔ είναι να εφαρμόσει τον νόμο 
Κατρούγκαλου και όχι να τον καταργήσει. Στόχος είναι να   
απαλλάξουν τη μεγάλη εργοδοσία από την υποχρέωση, που με 
νόμο της είχε καθοριστεί, να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμ-
μένης υπεραξίας, μέσω των εισφορών για το κοινωνικοα-
σφαλιστικό σύστημα. 

Οι εισφορές και των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι 
εργατικός μισθός. Οι εργοδότες από την εργασία των εργαζομέ-
νων που απασχολούσαν έβγαζαν αυτά που έδιναν. Από αυτό 
θέλουν να απαλλαγούν, μειώνοντας αποφασιστικά το "μη μι-
σθολογικό κόστος", όπως το λένε. 

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για το τελειωτικό χτύπημα 
και τη διαμόρφωση ενός Ασφαλιστικού, στο οποίο πρόσβαση 
θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας μυριστεί ισχυρό πεδίο 
κερδοφορίας, έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα οι δρα-
στηριότητες και οι παρεμβάσεις των μεγάλων ασφαλιστικών 
εταιρειών, των πάσης φύσεως εμπόρων της Υγείας. 

Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε όλη τη ζωή τους να πλη-
ρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους και φόρους, 
όπως δηλαδή κάνουν και έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο 
τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν...» 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Το «συνέδριο» παρωδία της ΓΣΣΕ καταγράφεται ως μια από τις πιο μαύρες σελίδες 
στην  ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας 

Ο αγώνας για συνδικάτα εργατών, όχι της κυβέρνησης και των εργοδοτών συνεχίζεται! 

Νέα μεγάλη πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ μπροστά στην Πρωτομαγιά που θα καταλήξει σε         
πλατιά συνδικαλιστική σύσκεψη, με θέμα το σχεδιασμό της πάλης το επόμενο διάστημα  
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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 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

28 Φλεβάρη 2020 

Με όχημα το portal  
nau tergat i k i . gr  

Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  
Ύψωσε φραγμό στο  
αντιλαϊκό τσουνάμι       
που σαρώνει όσα            
με ταξικούς αγώνες        
έχουν κατακτηθεί.  
Σερφάρισε στην ιστο-
ρία του ναυτεργατικού 
κινήματος.  
Οργανώσου για τη      
συνολική αναμέτρηση     
με τους εφοπΛηστές  
του πλούτου που       
παράγεις.  

Ταλαιπωρία για 
τους επιβάτες του  
«BLUE STAR 2» 
Μεγάλη ταλαιπωρία 

για τους επιβάτες του 
«Blue Star 2», καθώς το 
πλοίο, το Σάββατο 15/2, 
δεν μπορούσε να δέσει 
στο λιμάνι της Ρόδου, 
λόγω των ισχυρών ανέ-
μων που επικρατούσαν 
στην περιοχή. 

Το πλοίο, που παρέμει-
νε έξω από το λιμάνι της 
Ρόδου από τις 10 το πρωί, 
μεταφέροντας 249 επιβά-
τες, 70 ΙΧ οχήματα, 75 
φορτηγά και 7 δίκυκλα, 
τελικά κατέπλευσε στο 
λιμάνι της Ρόδου το   
βράδυ. 

 

 

Μηχανική βλάβη  
εν πλω στο 

«FLYING CAT 6» 
Μηχανική βλάβη 

στην αριστερή κύρια 
μηχανή παρουσίασε, την 
Κυριακή 2/2, εν πλω,     
το ταχύπλοο επιβατηγό 
«FLYING CAT 6» στη 
θαλάσσια περιοχή δύο 
ναυτικά μίλια βορειοα-
νατολικά της Αίγινας 
και επέστρεψε στο λιμά-
νι του Πειραιά. 

Το ταχύπλοο, στο οποίο 
επιβαίνουν 67 επιβάτες και 
11 άτομα πλήρωμα, εκτε-
λούσε το δρομολόγιο  
Πειραιάς - Πόρος - Ύδρα - 
Ερμιόνη - Σπέτσες - Πόρτο 
Χέλι. 

Καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά        
την απεργοσπασία του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ 

Είναι προκλητικό για τους ναυτεργάτες ότι παραμο-
νές της απεργίας οι εννέα πρόεδροι σωματείων 
«σφραγίδες» που συγκροτούν των εργοδοτικό - κυβερ-
νητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, 
ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ)  τα τσιράκια των εφοπλιστών - συνα-
ντήθηκαν με τον υπουργό ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκη, 
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον απεργοσπαστι-
κό μηχανισμό των εφοπλιστών και του κράτους,  

Οι εννέα πρόεδροι, με επικεφαλής τον Μ. Τσικαλά-
κη - πρώην στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας - πρόεδρο 
της ένωσης πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ) μέσα από πρόσφατες 
νόθες αρχαιρεσίες, δεν συμμετείχαν στην 24ωρη απερ-
γία στις 18 Φλεβάρη για το Ασφαλιστικό, έχουν βάλει 
φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους μαζί με τον Γ. Χα-
λά γγ της ΠΝΟ και τον Α. Νταλακογεώργο πρόεδρο 
της ένωσης ναυτών (ΠΕΝΕΝ), για αντεργατικά μέτρα, 
τη κατάργηση των κλαδικών ΣΣ Εργασίας και η Κοι-
νωνική Ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες στα 
ποντοπόρα καράβια και την κρουαζιέρα. 

Συνυπάρχουν στο βρώμικο αλισβερίσι με τους εφο-
πλιστές, στις συμφωνίες έναντι αμοιβής για την εφαρ-
μογή των μισθολογίων της ITF στους αλλοδαπούς 
ναυτεργάτες, να μειώνονται διαρκώς οι οργανικές συν-
θέσεις των καραβιών, αυξάνοντας την  ανεργία, την 
εντατικοποίηση της δουλειάς. 

Η συνάντηση επιβεβαιώνει τον ενορχηστρωμένο 
«σκυλοκαυγά» που έχουν στήσει για την καρέκλα του 
γγ στην ΠΝΟ, προετοιμάζοντας, σε συνεργασία με 

τους εφοπλιστές, τις ανατροπές σε ΣΣΕ, Κοινωνική 
Ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Δίκαιο σήμερα δεν μπορεί να είναι τίποτα   λιγό-
τερο για έναν νέο εργαζόμενο από το να καρπώνεται 
τον πλούτο που παράγει και όχι να ζει χειρότερα 
από τους γονείς και τους παππούδες του! 

Οργανώνουμε, λοιπόν, την πάλη ενάντια σε αυτόν 
τον νέο γύρο επίθεσης με «σημαία» της το δικαίωμα 
της εργατικής τάξης να δουλεύει και να ζει με βάση τις 
σύγχρονες δυνατότητες της παραγωγής και της επιστή-
μης, να καρπώνεται τα οφέλη του πλούτου που η ίδια 
παράγει. Μια πάλη που συνδέεται με την προοπτική 
μιας άλλης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
οργάνωσης, χωρίς καπιταλιστές, που στο επίκεντρό 
της θα έχει τις σύγχρονες εργατικές - λαϊκές ανάγκες, 
για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα». 

Σενάριο από το μέλλον; 

«ΠΑΝ - ΠΑΝ - ΠΑΝ… Φορτηγό πλοίο 
Παναγιά η Θαλασσινή (x3) βρίσκεται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω     
εμπλοκής προπελών σε πλωτό φράγμα    

2 μίλια από το ακρωτήρι Κόρακα…»! 

Σήμα - αναφορά που μπορεί να πάρουν 

το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το πορ-
τογαλικό πλωτό της FRONTEX, η κανονιοφό-

ρος «Νικηφόρος» και όλα τα αλιευτικά που 
δίνουν τη μάχη της τσιπούρας στο βόρειο 

πέρασμα της Λέσβου, στο Στενό της Άσσου. 
Μα, πλωτό φράγμα στα ανοιχτά των Στενών 

της Λέσβου; Είναι σαφές καταρχήν ότι εκτός 

όλων των άλλων σοβαρότερων εγκλημάτων 
των ιμπεριαλιστών, αυτή η κυβέρνηση εκθέτει 

κάθε ναυτικό και θαλασσινό σε κίνδυνο. 

Ελληνική εγκληματική 

«ναυτική» πατέντα! 

Δεν σχολιάζουμε το αν θα αποδώσει. Το 

αφήνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, που εγκαλεί την 
κυβέρνηση – διά στόματος Αλέξη Τσίπρα στη 

Βουλή – γιατί αυτό το φράγμα κάνει μόνο για 
τσούχτρες τελικά! Επίσης το αφήνουμε στα 

φασιστοειδή, που θα προτιμούσαν να βυθί-
ζουν οι λιμενικοί τις βάρκες με τους πρόσφυ-

γες ή θα πρότειναν ακόμη και ηλεκτροφόρο 
φράγμα, όπως ζητούσαν για τον Έβρο. 

Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου οι αρχές 
τοποθετούν μόνιμα εμπόδια στην ανοιχτή 

θάλασσα; Σε μια χώρα που κατοικείται από 
έναν λαό φημισμένο για τη ναυτοσύνη του 

χιλιάδες χρόνια τώρα. Που έχει ένα από τα 
πιο εξελιγμένα φαρικά συστήματα διεθνώς. 

Οι θάλασσές του χαρακτηρίζονται από μεγά-

λη, αδιάλειπτη ιστορικά και διαρκώς αυξανό-
μενη ναυτική κίνηση.  

Με ναυτικά ατυχήματα που αν εξέλιπε το 
εφοπλιστικό κέρδος, θα ήταν μηδαμινά. Αλλά 

ας αφήσουμε την κατάφωρη προσβολή της 
ναυτοσύνης μας, για να δούμε το χρονικό και 

τους εγκληματικούς κινδύνους που δημιουργεί. 

Το χρονικό 

Τέλος Γενάρη του 2020 εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης και ο αρμόδιος υπουργός ανα-

κοινώνουν ότι «πρέπει να αποδείξουμε ως 
χώρα ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι». «Να 

στείλουμε μήνυμα». Αποφασίζουν, μεταξύ 
άλλων, να φράξουν τη θάλασσα!  

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας διοργα-
νώνει διαγωνισμό – εξπρές. Ολοκληρώθηκε 
μέσα σε λίγα 24ωρα. Αφορά την αγορά πλω-
τού φράγματος μήκους 2,7 χιλιομέτρων. Θα 
τοποθετηθεί σε περιοχή βόρεια και ανατολικά 
της Λέσβου, ανοιχτά της Συκαμινιάς. Το πλω-
τό φράγμα θα δοκιμαστεί και αν αποδώσει, 
τότε θα αγοράσουμε ακόμη 10 χλμ. πλωτών 
φραγμάτων. 

Σκοπός; Να αποτρέψει το πέρασμα των 
ξεριζωμένων στα βόρεια και ανατολικά παρά-
λια της Λέσβου. 

Πρόκειται για πλωτή κατασκευή ύψους 
περίπου 1,10 μ., μοιρασμένη, ισόποσα σχε-
δόν, σε δύο τμήματα: Το βρεχάμενο και αυτό 
που θα εξέχει από την επιφάνεια της θάλασ-
σας.  

Το τμήμα που θα είναι κάτω από την επι-
φάνεια θα αποτελείται από πυκνό δίχτυ με 
σύρμα και βαρίδια στην κάτω του πλευρά. 
Αυτό που θα εξέχει θα είναι ενισχυμένος μου-
σαμάς με «σημαδούρες», που θα το κρατούν 
στην επιφάνεια.  

Όλο αυτό θα αγκυρωθεί στις άκρες και 
ανά συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να συγκρατεί-
ται όσο γίνεται πιο σταθερό στη γραμμή που 
θα επιλεγεί. Θα φέρει σημαντήρες για τη νύ-
χτα και θα είναι πορτοκαλί ή κίτρινου χρώ-
ματος για την ημέρα. Θα ανακοινωθεί με 
NAVTEX και για τη διόρθωση χαρτών. 

Σε τι θα διαφέρει το πλωτό φράγμα του 
Μητσοτάκη από το τείχος της ντροπής που 
έχει χτίσει το κράτος – δολοφόνος, το Ισραήλ; 
Σε τι διαφέρει από το τείχος του Τραμπ στα 
σύνορα με το Μεξικό; Μόνο στην ανηθικότητα 
ανταγωνίζονται. Αν υπάρχει μια διαφορά, 
ίσως είναι στο δολοφονικό του έργο. 

Το πλωτό φράγμα   

θα πνίξει κόσμο 

Αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη ναυσι-

πλοΐα. Επικίνδυνο για τα πλοία της γραμμής, 

τα φορτηγά πλοία και τα σκάφη αναψυχής. 

Οι ντόπιοι ψαράδες στην καθημερινή μάχη με 

τα στοιχεία της φύσης και τις τουρκικές παρε-

νοχλήσεις, τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν 

και το Φράγμα Μυταράκι!  
Είναι αδιανόητο για κάποιον που ταξιδεύ-

ει στη θάλασσα να του βάζουν τεχνητά εμπό-
δια οι ίδιες αρχές που θα έπρεπε να έχουν 
τον αντίθετο ακριβώς ρόλο… υποτίθεται. 

Το πιο εγκληματικό, όμως, είναι για τους 
ίδιους τους πρόσφυγες. Οι υπεύθυνοι ξέρουν 
πολύ καλά ότι ένα τέτοιο εμπόδιο σε συνθή-
κες ταραγμένης θάλασσας δεν είναι αποτρε-
πτικό, ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ. 

Οι μεταναστευτικές ροές δεν μειώνονται με 
τείχη, πνιγμούς και αυταρχισμό. Οι ξεριζωμέ-
νοι θα συνεχίζουν να μεταναστεύουν μακριά 
από τις βόμβες των ΝΑΤΟικών και των αντα-
γωνιστών τους. Η πηγή του προβλήματος 
βρίσκεται στις διευκολύνσεις που παρέχουν 
στους πολέμους του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και στους 
Αμερικανούς οι ελληνικές κυβερνήσεις για να 
δολοφονούν, να ξεσπιτώνουν και να καταδι-
κάζουν στη φτώχεια ολόκληρους λαούς.  

Οι πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία, οι 
βόμβες, τα καύσιμα κι οι προμήθειες των 
ιμπεριαλιστών γράφουν και «made in 
Greece». Αποθηκεύονται, συντηρούνται και 
φορτώνονται στη Σούδα, στο Στεφανοβί-
κειο, στον Άραξο, στην Αλεξανδρούπολη, 
στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη… Κάθε γω-
νιά της Ελλάδας βρωμίζεται από την αρβύ-
λα τους. 

 Φραγμό οφείλουν να βάλουν οι νησιώτες 
και όλος ο λαός στα δολοφονικά σχέδια 
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ελληνικών 
κυβερνήσεων. 

 Η κυβέρνηση να πάρει τώρα πίσω την 
απόφαση για το φράγμα. 

Νίκος ΓΑΡΔΙΚΗΣ 

Πρώην καθηγητής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής  

Θαλάσσης στη Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων, 
δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου 

Το πλωτό φράγμα θα πνίξει κόσμο 

Η  ιστορία της ταξικής πάλης είναι γε-
μάτη με αναμετρήσεις και συγκρού-

σεις με τις δυνάμεις και τους μηχανισμούς του 
κεφαλαίου. 

Οι ιστορικοί του μέλλοντος, οι επόμενες 
γενιές θα έχουν πολλά να γράψουν και να 
πουν για τους αγώνες που δίνουμε όλοι εμείς. 

Οι ταξικές μάχες που οργανώνουν τα Συν-
δικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα 
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι η μεγά-
λη συμβολή, όπλο στον ανειρήνευτο πόλεμο 
με το κεφάλαιο, τους μηχανισμούς, τις δυνά-
μεις που το υποστηρίζουν. 

Όσο και αν προσπαθούν οι αντίπαλοί 
μας, όσο και αν σχεδιάζουν να ξεμπερδέψουν 
με εμάς, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. 

Μάχη που φανερώνει             
τη σύγκρουση ανάμεσα          

σε δύο κόσμους 

Η αναμέτρηση που δίνουμε, οι μάχες που 
οργανώνουμε φανερώνουν τη σύγκρουση 
ανάμεσα σε δύο κόσμους. 

Από τη μια μεριά  
είναι ο δικός μας κόσμος. 
Ο κόσμος των ανθρώπων της δουλειάς, 

της ανιδιοτελούς προσφοράς, χωρίς ανταλ-
λάγματα και προνόμια, για το δίκιο των πολ-
λών. Χωρίς να υπολογίζουμε προσωπικό 
κόστος, χωρίς να λιγοψυχάμε απέναντι σε 
δυσκολίες. Χωρίς να συμβιβαζόμαστε με τον 
αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, αλλά να 
προσπαθούμε ακούραστα να τον ανατρέψου-
με. Χωρίς να φοβόμαστε την καταστολή και 
όλους τους μηχανισμούς του κεφαλαίου που 
λυσσαλέα στέκονται απέναντί μας για να μας 
τρομοκρατήσουν, όπως έγινε πριν από λίγες 
μέρες στο «συνέδριο» - παρωδία που οργά-
νωσε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. 

Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της 
οργανωμένης πάλης και με αυτήν αντιμετωπί-
ζουμε όλους τους σχεδιασμούς της μεγαλοερ-
γοδοσίας, των κυβερνήσεων και των μηχανι-
σμών της. Με την καθημερινή μας δράση, τη 
ζωντανή παρέμβασή μας μέσα στους χώρους 
δουλειάς, εκεί που η εργατική τάξη βιώνει την 
εκμετάλλευση, που τσακίζονται η ζωή και τα 
όνειρά της, δίνουμε το «παρών» για να οργα-
νωθούν αγώνες με επίκεντρο τις ανάγκες των 
εργαζομένων. 

Ποτίζουμε στην πράξη, όχι μόνο στα λόγι-
α, το δέντρο της ταξικής πάλης, της ανασύντα-
ξης του κινήματος, της ενίσχυσης της προο-
πτικής και διεξόδου της τάξης μας για να φέ-
ρει καρπούς και αποτελέσματα, μικρές και 
μεγαλύτερες νίκες, μέχρι και την πιο μεγάλη 
νίκη, να απαλλαγεί η τάξη μας από τους εκμε-
ταλλευτές και τα τσιράκια τους. 

Η δικιά μας σκούφια κρατάει από τις πιο 
λαμπρές σελίδες των αγώνων της Ιστορίας 
και των πρωτοπόρων αγωνιστών. 

Απέναντί μας υπάρχει ένας άλλος  
κόσμος, που μας πολεμάει με λύσσα. 

Ο κόσμος του κεφαλαίου με τα κόμματά 
του, τους μηχανισμούς και τις δυνάμεις του. 
Που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να θωρα-
κίσει τη βαρβαρότητά του. 

Είναι ο κόσμος που βάζει μπροστά το 
«εγώ» από το «εμείς». Το ατομικό βόλεμα 
ενάντια στους πολλούς, στο κοινωνικό συμ-
φέρον και την πρόοδο. 

Είναι αυτοί που έφεραν τα ΜΑΤ προχτές 
στο «συνέδριο» της ΓΣΕΕ για να εξασφαλί-
σουν ότι τα «δικά τους παιδιά» θα παραμεί-
νουν στις θεσούλες τους για να στηρίζουν τη 
γραμμή της εξουσίας τους. Είναι οι άνθρωποί 
τους μέσα στα συνδικάτα που έφτασαν στο 
σημείο να δώσουν λίστες με κομμουνιστές και 
άλλους αγωνιστές συνδικαλιστές στην αστυ-
νομία για να μπλοκάρουν την είσοδό τους στο 
χώρο του «συνεδρίου». 

Αυτοί που σχεδίαζαν να πετάξουν έξω από 
τη ΓΣΕΕ τους ενοχλητικούς ΠΑΜίτες, κομμου-
νιστές, ταξικούς συνδικαλιστές που τους κά-
νουν τη ζωή δύσκολη. Που ονειρεύονται ελεύ-
θερο το πεδίο για να κάνουν τις βρωμιές τους, 
να μην παίρνει χαμπάρι κανένας το ρόλο τους 
δίπλα στον ΣΕΒ και τις κυβερνήσεις. Για να 
μπορούν να χειραγωγούν τους εργαζόμενους 
στα θέλω και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. 

Όσο και αν το προσπάθησαν δεν τα κατά-
φεραν. Όλες οι μεθοδεύσεις, οι απειλές, οι 
τραμπουκισμοί έπεσαν στο κενό. 

Η αναμέτρηση με τον εργατο-
πατερισμό είναι αγώνας που 

συνδέεται με το αύριο 
Η εικόνα της αναμέτρησης στο Καβούρι, 

στο «συνέδριο» - παρωδία της ΓΣΕΕ είναι 
αποκαλυπτική. Επιστράτευσαν «θεούς και 
δαίμονες», κατασταλτικούς μηχανισμούς,  
ασφαλίτες και «μπράβους» που τους βάφτι-
σαν «παρατηρητές» του «συνεδρίου», για να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ταξικό κίνη-
μα. Δεν βρήκαν όμως ούτε έναν απλό εργάτη, 
ένα σωματείο να διαδηλώσει υπέρ τους, να 
τους υπερασπιστεί. 

Απέναντί τους διαδήλωναν εκατοντάδες 
συνδικάτα, χιλιάδες εργάτες, που παράτησαν 
υποχρεώσεις, που έκαναν απεργία έχοντας 
να αντιμετωπίσουν την εργοδοσία που τους 
έλεγε «μην απεργείτε, δεν έχει νόημα, η μάχη 
γίνεται για τα κουκιά και τις καρέκλες». 

Πρέπει να ψάξουμε πολύ στην ιστορία του 
εργατικού κινήματος για να βρούμε Συνέδριο 
της ΓΣΕΕ ενάντια στο οποίο οι εργάτες να 
απεργούν και να διαδηλώνουν για να φύγουν 
οι εργοδότες και η κυβερνητική παρέμβαση 
από τα συνδικάτα. 

Είναι πολύ βολικό για τους μεγαλοεργοδό-
τες και για τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ να 
παρουσιάζεται αυτός ο αγώνας ως αγώνας 
για τις «καρέκλες και τα κουκιά». 

Η αναμέτρηση των ταξικών δυνάμεων, του 
ΠΑΜΕ με τους ανθρώπους της εργοδοσίας 
μέσα στα συνδικάτα είναι αγώνας που συνδέ-
εται με το αύριο. 

Είναι μάχη για να βρεθεί η εργατική τάξη 
με το κίνημά της σε καλύτερες θέσεις και 
όρους, στον πόλεμο με τη μεγαλοεργοδοσία 
και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου. 

Στη γραμμή και την τακτική του ταξικού 
κινήματος βαραίνει το κριτήριο της υπεράσπι-
σης και προώθησης των συμφερόντων της 
εργατικής τάξης.  

Το κριτήριο της ενίσχυσης του μετώπου 

συσπείρωσης Σωματείων, Ομοσπονδιών, 

Εργατικών Κέντρων με γραμμή πάλης ενάντια 

στους καπιταλιστές, με νέες δυνάμεις, νέες 

οργανώσεις. 

Αυτή η γραμμή και τακτική κατάφερε να 

γίνουν πανεργατικές πανελλαδικές απεργίες, 

κόντρα στις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμμα-

τα, στις ενώσεις εργοδοτών και την ηγεσία 

της ΓΣΕΕ, που ήθελε να επιβάλει σιγή νεκρο-

ταφείου. Η ενορχηστρωμένη επίθεση αυτήν τη 

δυνατότητα θέλει να αφαιρέσει, αποκόβοντας 

τις ταξικές δυνάμεις με τη στήριξη της κρατι-

κής καταστολής. 

Εμείς δεν υπολογίζουμε κουκιά και καρέ-

κλες. Δεν είμαστε βολεμένοι. 

Είναι εξίσου σημαντικό ότι κάτω από το 

βάρος της δικής μας πίεσης, της επίδρασης 

που έχει η γραμμή μας σε εργαζόμενους και 

λαϊκά στρώματα, αναγκάζονται δυνάμεις 

μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που δεν 

συμφωνούν μαζί μας σε ελιγμούς. Ο προ-

βληματισμός μέσα στα πρωτοβάθμια συνδι-

κάτα που δεν συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ 

δυναμώνει. Πολλαπλασιάζονται τα ερωτή-

ματα για το ρόλο της ηγετικής ομάδας της 

ΓΣΕΕ. 

Είναι μεγάλη υπόθεση ότι ανοίγονται νέες 
δυνατότητες για συσπείρωση δυνάμεων στη 
γραμμή και την τακτική που προωθεί το ΠΑ-
ΜΕ. Ότι περισσότεροι εργαζόμενοι νιώθουν 
αηδία για τον αντικομμουνισμό που ξεδιπλώ-
νουν οι άνθρωποι της εργοδοσίας μέσα στα 
συνδικάτα. Ότι περισσότεροι αντιλαμβάνο-
νται πως η επόμενη μέρα θα βρει τους εργα-
ζόμενους αντιμέτωπους με μεγαλύτερες δυ-
σκολίες, με το κεφάλαιο, με τις δυνάμεις του, 
ακόμη πιο επιθετικό. 

Δυναμώνουμε την πάλη           
απέναντι στο κεφάλαιο           

και όλες τις δυνάμεις του 

Οι εικόνες με την απόβαση των ΜΑΤ στη 
Μυτιλήνη, στη Σάμο και τη Χίο, το σιδερόφρα-
χτο ξενοδοχείο στο Καβούρι, η εικόνα του 
αστυνομικού που βγάζει όπλο και σημαδεύει 
απέναντι σε φοιτητές δεν πρέπει να προσπε-
ραστούν ούτε είναι τυχαία περιστατικά. 

Θα πολλαπλασιάζονται όσο το κεφάλαιο 
απαιτεί πάση θυσία να υλοποιηθεί όλη η 
γραμμή του. 

Εδώ βρίσκεται η ουσία, που κρύβεται από 
τα ΜΜΕ, παραποιείται και αλλοιώνεται από 
τα παπαγαλάκια του συστήματος για να χει-
ραγωγηθούν οι εργαζόμενοι, να ταυτιστεί η 
καταστολή μόνο με μια κακή κυβέρνηση 
έναντι της προηγούμενης ή της επόμενης και 
να κρυφτεί ο πραγματικός ένοχος: Η εξουσία 
του κεφαλαίου. 

Θυμίζουμε ότι δεν πάει πολύς καιρός που 
ασφαλίτης έβγαλε όπλο σε οικοδόμους που 
απεργούσαν απέναντι στο νόμο Κατρούγκα-
λου, δεν πάει καιρός που συνδικάτα και εργα-
ζόμενοι έτρωγαν στην πλάτη τους το ραβδί 
της «αριστερής» καταστολής της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ουσία είναι ότι το κεφάλαιο, με όλες τις 
κυβερνήσεις του, με το μαστίγιο και το καρό-
το, προσπαθεί να επιβάλει τη γραμμή του και 
τον χωροφύλακα στους αγώνες και τη συνδι-
καλιστική δράση. «Νόμος και τάξη» για τα 
συμφέροντα των λίγων. Στο στόχαστρο και τη 
λαιμητόμο τα συμφέροντα και οι ανάγκες των 
πολλών. 

Η επίθεση θα συνεχιστεί. Η αναμέτρηση 
με το κεφάλαιο και τις δυνάμεις του τώρα 
πρέπει να δυναμώσει. Οι σχεδιασμοί είναι 
πολλοί και θα ξεδιπλωθούν με γοργό ρυθμό. 

Εμείς μια υπόσχεση μπορούμε να δώσου-
με: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, το ΠΑΜΕ θα 
δυναμώνει! 

Τίποτα από όσα έγιναν, όσα γίνονται, όσα 
σχεδιάζονται δεν θα μείνει αναπάντητο. Όλα 
θα απαντηθούν στην πράξη με τους αγώνες 
μας. 

Εδώ θα είμαστε για να κάνουμε τον τελικό 
λογαριασμό! 

Του Γιάννη ΤΑΣΙΟΥΛΑ, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ         
και  πρόεδρος  της Ομοσπονδίας Οικοδόμων 

ΠΕΡΑΜΑ: 

Να φύγουν τα καζάνια     
του θανάτου  

Την άμεση μετεγκατάσταση 
των καζανιών των εταιρειών πε-
τρελαιοειδών, των «καζανιών του 
θανάτου» όπως τα χαρακτηρί-
ζουν, συνεχίζουν να διεκδικούν 
οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες 
του Περάματος, που βλέπουν το 
επίπεδο της ζωής τους καθημερι-
νά να υποβαθμίζεται από τη δρά-
ση των μονοπωλιακών μονοπωλί-
ων όπως η COSCO και των εφο-
πλιστών, και η υγεία τους να τί-
θεται σε άμεσο κίνδυνο στο 
όνομα της καπιταλιστικής κερδο-
φορίας και ανάπτυξης. 

Με πρωτοβουλία των Ενώσε-
ων Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων Περάματος και Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας, στις 15 
Φλεβάρη έγινε σύσκεψη φορέ-
ων στο 20ό Γυμνάσιο Κερατσι-
νίου με τη συμμετοχή συνδικα-
λιστικών και μαζικών φορέων, 
όπου καθορίστηκε κοινό διεκδι-
κητικό πλαίσιο και αποφασί-
στηκαν συντονισμός και κοινή 
δράση των κατοίκων του Περά-
ματος με τους κατοίκους του 
Κερατσινίου και της Δραπετσώ-
νας, που κι αυτοί με τη σειρά 
τους είναι αντιμέτωποι με τα 
καζάνια της «Oil One».  

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Την Παρασκευή 27 Μάρτη, ώρα 10:30 π.μ. 
στην αίθουσα της ΠΝΟ  

Κολοκοτρώνη 132, 2ος οροφος, Πειραιά 
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Νόθοι και ναυάγια της ταξικής 
πάλης ...«αντιπρόσωποι» των     
ναυτεργατών στο «συνέδριο» 

παρωδία της ΓΣΕΕ 
Από το βήμα του συνεδρίου παρωδία  

της ΓΣΣΕ μόνο οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ - 
οι  δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑ-
ΜΕ κατήγγειλαν το όργιο νοθείας  της σύν-
θεσης των αντιπροσώπων και τη γραμμή 
του «κοινωνικού εταιρισμού»  του εργοδο-
τικού συνδικαλισμού με το κεφάλαιο.   

Στην αίθουσα του «συνεδρίου» της ΓΣΣΕ 
- στην πρώτη σειρά κάθισαν οι πέντε (5) νό-
θοι αντιπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικα-
λισμού της ΠΝΟ, Γιάννης Ριζεάκος διευθυ-
ντής της Εστίας Ναυτικών, Μανώλης Τσι-
καλάκης πρόεδρος της ένωσης Πλοιάρχων 
ΠΕΠΕΝ, Μανώλης Πατρώνης πρόεδρος 
των Λογιστών - αντικαταστάτης του Γιάννη 
Χαλά γ.γ. της ΠΝΟ, Λευτέρης Σαριδάκης 
πρόεδρος των Θαλαμηπόλων και Νίκος 
Μούγιος πρόεδρος των Ηλεκτρολόγων, ομά-
δα  του  εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδι-
καλισμού της ΠΝΟ για τη στήριξη μαζί με 
τους άλλους εργατοπατέρες, των συμφερό-
ντων των εφοπλιστών, της στρατηγικής του 
κεφαλαίου.  

Την ίδια ώρα ο Αντώνης Νταλακογιώρ-
γος πρόεδρος και Αποστόλης Μπανάσιος 
αντιπρόσωποι της ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) 
-ναυάγια της ταξικής πάλης- δεν τόλμησαν να 
καταγγείλουν από το βήμα του «συνεδρίου» 
παρωδία της ΓΣΣΕ το όργιο νοθείας της συν-
δικαλιστικής μαφίας της ΓΣΣΕ, Παναγόπου-
λου, Κιουτσούκη, Βασιλόπουλου, Καρα-

γεωργόπουλου  
(ΠΑΣΚΕ,  ΔΑΚΕ, 
ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 
και των εργατο-
πατέρων της ΠΝΟ.  
    Με τη γνωστή 
μέθοδο -μακριά 
από το πεδίο της 

διαπάλης με το κεφάλαιο και τα τσιράκια του
- για άλλη μια φορά αυτή η παρασιτική ομά-
δα της ΠΕΝΕΝ, με δελτίο τύπου επιδιώκει να 
συγκαλύψει την υπονομευτική δράση της σε 
βάρος των ναυτών και γενικότερα των ναυ-
τεργατών  

Η ταξική πάλη είναι κινητήρια δύναμη 
για την ανασύνταξη του εργατικού κινή-
ματος, αποκαλύπτει και γελοιοποιεί τους 
ριψάσπιδες. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: 

Να δυναμώσει ο αγώνας για κατάργηση όλων 
των αντιασφαλιστικών νόμων, για δημόσια,        

καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 
Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή για το Ασφαλστικό 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Έγκλημα απέναντι                 

στη νέα γενιά 

Ο νόμος Κατρούγκαλου, που απο-
τελεί τη βάση της νέας πρότασης της 
κυβέρνησης, καθόρισε όχι μόνο το 
παρόν των σημερινών συνταξιούχων 
αλλά και τους όρους της Ασφάλισης 
για τα επόμενα 50 χρόνια, οδηγώντας 
σε μεγάλες μειώσεις συντάξεων από 
την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. 

Σε όλους τους πίνακες στοιχείων 
που διαβάσαμε και είδαμε τις τελευταί-
ες μέρες, οι αναφορές εστίαζαν σε 
εργαζόμενους που έχουν πάνω από 
30 και κοντά στα 40 χρόνια ασφαλι-
σμένης εργασίας. 

 Ποιος νέος εργαζόμενος, που βγήκε 
στην παραγωγή στα χρόνια της κρί-
σης, που είναι σήμερα 20 - 35 ετών, 
θα καταφέρει να έχει 40 έτη εργασίας; 

 Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 χρόνι-
α δουλειάς, όταν η καταγεγραμμένη 
ανεργία όλα αυτά τα χρόνια είναι στα-
θερά πάνω από 1 εκατομμύριο; 

 Ποιος νέος εργαζόμενος, που έχει 
φάει τις απολύσεις με το κουτάλι όλα 
αυτά τα χρόνια, που έχει δουλέψει 
όλες τις μορφές της ευέλικτης εργασί-
ας και που περιπλανιέται από δουλειά 
σε δουλειά, θα έχει τα 12.000 ένσημα; 

Σε όλα αυτά τα παιδιά, που σήμερα 
μπορεί να μαζέψουν με το ζόρι 15, 20 
άντε και 25 χρόνια δουλειάς και με 
μισθούς από 500 έως 700 ευρώ, γνω-
ρίζετε τι ανταποδοτική σύνταξη τους 
δίνετε με τους νόμους που φτιάχνετε; 

Φυσικά και γνωρίζετε, αλλά το κρύ-
βετε! 60 έως 100 ευρώ θα πάρουν. 
Δηλαδή, το τελικό ποσό σύνταξης θα 
προσεγγίζει το άθλιο ποσό της εθνι-
κής σύνταξης, που τάχα εγγυάστε, 
δηλαδή τα 345 έως 384 ευρώ που 
είναι σήμερα. 

Σχέδιο συνολικής                  

ιδιωτικοποίησης 

Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύ-
στημα, με τους 3 πυλώνες, δεν αποτε-
λεί καινοτομία της σημερινής κυβέρνη-
σης. Έρχεται από πολύ μακριά και 
έχει μακρά διαδρομή.  

Όλοι μαζί, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, 
πήραν "το σύστημα Πινοσέτ" όπως το 
είπαν προεκλογικά οι του ΣΥΡΙΖΑ, 
άλλαξαν τη λέξη "στυλοβατών" και την 
έκαναν "πυλώνων"...  

Η μεγάλη ανησυχία για το μέλλον 
των εργαζομένων βρίσκεται στα εξής: 

 Στην καταβολή και την εγγύηση των 
συντάξεων. 

 Στις ανατροπές που αυξάνουν συνε-
χώς τα όρια ηλικίας. 

 Στη μείωση κύριων και επικουρικών 
συντάξεων και εφάπαξ. 

 Στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες, 
αλλά και στην ανταποδοτικότητα στην 
Υγεία και την Πρόνοια που μεταβιβά-
ζει το κόστος στη λαϊκή οικογένεια. 

 Στην έκθεση στον επαγγελματικό 
κίνδυνο, στις νέες επαγγελματικές α-
σθένειες. 

 Στη μελλοντική εξασφάλιση και προ-
στασία των νέων ανθρώπων που σή-
μερα η συντριπτική τους πλειοψηφία 
βρίσκεται μαζικά εκτός παραγωγής ή 
εργάζεται με τους χειρότερους όρους. 

 Στην αφαίμαξη των αποθεματικών 
και των ταμειακών διαθέσιμων των 
ασφαλιστικών ταμείων. 

 Στην απαράδεκτα μεγάλη καθυστέ-
ρηση στην απονομή των συντάξεων. 

Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα, 
που είναι η καρδιά του ασφαλιστικού 
συστήματος... 

Η ιδιωτική ασφάλιση              

οδηγεί σε κοινωνική εξαθλίωση 

Μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση 
του κάθε ασφαλισμένου. Οι δήθεν 
υψηλές αποδόσεις προϋποθέτουν 
υψηλές εισφορές των εργαζομένων, 
αλλά και τζογάρισμα σε προϊόντα με-
γάλου ρίσκου, σε χρηματιστηριακές 
φούσκες δηλαδή που, όταν σκάνε, 
οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση και   
ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 

Ταυτόχρονα, μεγαλώνει ο κίνδυνος 
για την ίδια τη βιωσιμότητα, αφού θα 
στερηθεί το ΕΤΕΑΕΠ εισφορές νέων 
εργαζομένων, με τις οποίες θα κατέ-
βαλλε τις επικουρικές συντάξεις των 
νυν συνταξιούχων. 

Άρα, κινδυνεύουν οι επικουρικές 
και των σημερινών συνταξιούχων. 

Το μοντέλο αυτό στην Επικουρική, 
"αν ευνοήσουν οι περιστάσεις" όπως 
λέγεται, προορίζεται να εφαρμοστεί 
εντέλει και στην κύρια ασφάλιση για το 
κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ιδιωτι-
κής ασφάλισης δεν θα δίνουν σύντα-
ξη, καθώς αυτό που παρέχουν είναι 
"χρηματοοικονομικό προϊόν". 

Το ασφάλιστρο, που με θυσίες θα 
καταβάλλουν οι λαϊκές οικογένειες στις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θα εξαρτά-
ται από την αγορά, με ορατό τον κίν-
δυνο, αν όχι τη βεβαιότητα για μας, να 
μην πάρουν στο τέλος ούτε καν τα 
χρήματα που έδωσαν, όπως συμβαί-
νει με το εφάπαξ, ακόμα και να τα χά-
σουν όλα. 

Τα επαγγελματικά ταμεία που απο-
θεώνετε αποτελούν μια μορφή τζόγου, 
την οποία στηρίζει και η σημερινή α-
παξιωμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ. 

Το πρόβλημα της Ασφάλισης 

είναι ταξικό - πολιτικό 

Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την Κοινωνι-
κή Ασφάλιση ως μία από τις μεγαλύτε-
ρες κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν χαρί-
στηκε σε κανέναν, δεν δόθηκε απλό-
χερα στον ελληνικό λαό. 

Ήταν προϊόν πολύχρονων, αιματη-
ρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, 
με τις κυβερνήσεις και τους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους κάθε χώ-
ρας. 

Για τα μονοπώλια, για την κυβέρνη-
ση, για τα άλλα κόμματα, το πρόβλη-
μα στην Κοινωνική Ασφάλιση χαρα-
κτηρίζεται κάπως οικονομοτεχνικό. 

Δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές 
ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας. 

 

Γι' αυτό και η επιχειρηματολογία 
τους στέκεται προκλητικά σε δευτε-
ρεύοντες δείκτες, όπως η κακοδιαχεί-
ριση, η σχέση μεταξύ ασφαλισμένων 
και συνταξιούχων κ.ά. 

Για όλα αυτά ρίχνουν τις ευθύνες 
στον εργαζόμενο λαό, τον καθιστούν 
υπεύθυνο για την ανεργία του, για τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τη 
μείωση του εργατικού πληθυσμού, για 
τα ελλείμματα. 

Για το ΚΚΕ, το πρόβλημα της Α-
σφάλισης είναι ταξικό, είναι πολιτικό, 
καθώς φανερώνονται ακόμα πιο κα-
θαρά τα όρια αυτού του συστήματος 
που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγ-
χρονων λαϊκών αναγκών. 

 

 

Η βάση του ζητήματος της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, όπως και των μι-
σθών, του χρόνου εργασίας, των ερ-
γασιακών σχέσεων, δεν είναι τεχνική 
αλλά κοινωνική - οικονομική, γι' αυτό 
και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σ' 
αυτό το σύστημα. 

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση 
δεν σημαίνει ότι τοποθετούμε τη λύση 
τους σε κάποιο αόριστο μέλλον. 

Το εργατικό κίνημα, οι συνταξιουχι-
κές οργανώσεις παλεύουν σήμερα, το 
ΚΚΕ παλεύει σήμερα, για την κατάρ-
γηση όλων αυτών των αντιασφαλιστι-
κών νόμων που αναφέραμε καθ' όλη 
τη διάρκεια της συζήτησης και σας 
ανέφερα κι εγώ σήμερα εδώ. 

Αυτή η σημερινή πάλη και οι καθη-
μερινοί αγώνες εντάσσονται στη συνο-
λική πρόταση του ΚΚΕ για έναν δια-
φορετικό δρόμο εξέλιξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής κοινωνίας, που στη-
ρίζεται στην αντίληψη ότι πρωταγωνι-
στής και παραγωγός του πλούτου 
είναι ο εργαζόμενος λαός. 

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι 
θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. 

Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα 
να ζήσουν περισσότερα χρόνια εκτός 
παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι, 
χωρίς τον βραχνά της εργοδοτικής 
εκμετάλλευσης και καταπίεσης, να 
ξεκουραστούν και να διαθέσουν το 
χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν, να 
απασχολούνται όπως αυτοί θέλουν, 
και όχι όπως επιτάσσουν η κερδοφο-
ρία διαφόρων ομίλων και οι πολιτικοί 
τους εκπρόσωποι, που προσπαθούν 
να επιβάλουν την υποχρεωτική απα-
σχόληση μέχρι τα βαθιά γηρατειά, με 
το βάρβαρο επιχείρημα της «ενεργού 
γήρανσης», που επανέρχεται πλέον 
με άλλο τίτλο. 

Να υιοθετήσει ο λαός               

τις προτάσεις του ΚΚΕ 

Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, 
καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική 
Ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου 
συστήματος, που περιλαμβάνει τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρε-
σίες πρόληψης και αποκατάστασης 
της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Προτείνουμε λοιπόν στον ελληνικό 
λαό την υιοθέτηση του δικού μας προ-
γράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τα 
εξής εν συντομία: 

 Το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης καλύπτει πλήρως και εφ' όρου 
ζωής όλο τον πληθυσμό, στη βάση 
των σύγχρονων αναγκών, αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες της επιστήμης 
και της νέας τεχνολογίας και επιστή-
μης. Ο καθένας που το χρειάζεται θα 
μπορεί να κάνει χρήση, δωρεάν, όλων 
των ιατρικών και κοινωνικών υπηρε-
σιών. 

 Συνδέονται οργανικά όλες οι βαθμί-
δες της Υγείας (Πρόληψη, Πρωτοβάθ-

μια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια). 
Το σύστημα Υγείας είναι προσανατο-
λισμένο στην πρόληψη, με υπηρεσίες 
στους χώρους εργασίας, κατοικίας, 
εκπαίδευσης, μέσα στο στρατό. 

 Κατοχυρώνεται αυστηρό πλαίσιο 
υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους 
δουλειάς, με τη συμμετοχή και τον 
έλεγχο των εργαζομένων για την αντι-
μετώπιση των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών. 

 Παρέχονται ιδιαίτερες κρατικές υπη-
ρεσίες και παροχές για την προστασία 
της μητρότητας, τη φροντίδα και αγω-
γή της βρεφικής - παιδικής ηλικίας. 

 Επιδεικνύεται ιδιαίτερη φροντίδα για 
τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), 
τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμέ-
νους και τους χρόνιους πάσχοντες, τις 
πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊ-
κές οικογένειες. 

 Διατίθενται ειδικά κονδύλια στην 
έρευνα για την αντιμετώπιση σοβα-
ρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι 
καρδιοπάθειες, το AIDS, οι νέοι κορο-
νοϊοί ή άλλες παθήσεις που έχουν 
αυξηθεί και θερίζουν τον πληθυσμό. 

 Λειτουργεί Κρατικός Οργανισμός 
Φαρμάκου για την παραγωγή ή εισα-
γωγή, τον έλεγχο και τη διακίνηση 
όλων των σύγχρονων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην 
παγκόσμια αγορά. 

Ειδικά για τις συντάξεις και όσον 
αφορά τα όρια ηλικίας και τις προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης, σας έχουμε 
καταθέσει και εδώ μέσα και έξω, 
στους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους, συγκεκριμένη πρόταση, και 
δεν θα την επαναλάβω, για να κερδί-
ζουμε χρόνο. 

Έχουμε εμπιστοσύνη στη           
δύναμη της ταξικής πάλης 

Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμε-
νοι, ο λαός θα πάρουν τις τύχες στα 
δικά τους χέρια. Δίπλα τους θα έχουν 
το Κόμμα μας, με νέες επεξεργασίες 
συνεχώς, στηριγμένες πλέον πολύ 
γερά στη μελέτη της πείρας του πα-
ρελθόντος, με Πρόγραμμα που απα-
ντά στα σύγχρονα προβλήματα της 
εποχής. 

Ολόκληρη η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ          
του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στον 

«Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 
29/2 - 1/3 - 2020 

ΟΓΕ: Αγωνιστικά τιμάμε την  
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) 
μπροστά στην 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, με ανακοίνωσή της καλεί στη 
συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί 8 
Μάρτη, 11 π.μ., στο Σύνταγμα και μεταξύ 
των άλλων αναφέρει:  

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε 
όλες σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο, 
με μισθό που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, 
με ολόπλευρη προστασία της μητρότητας 
από το κράτος, να δουλεύουμε λιγότερες 
ώρες και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο, που θα τον 
αξιοποιούμε δημι-
ουργικά, σύμφωνα 
με τα ενδιαφέροντά 
μας, και να συμμε-
τέχουμε στην κοι-
νωνική δράση. 

Ωστόσο, οι ανά-
γκες μας θεωρού-
νται κόστος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις κυβερνήσεις. 

Δε συμβιβαζό-
μαστε με την εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση. Στρέφουμε 
τα βέλη μας στους πραγματικούς υπαίτι-
ους αυτής της βαρβαρότητας. 

Αποκαλύπτουμε όσους και όσες θέλουν 
να θολώσουν τα νερά, όσες μας καλούν να 
τα βάλουμε με "το ανδρικό φύλο που κυρι-
αρχεί στην εξουσία", για να "βγάλουν λάδι" 
τον πραγματικό μας αντίπαλο, τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις που 
τους εξυπηρετούν.  

Η διέξοδος για μας, τις γυναίκες του 
καθημερινού μόχθου, βρίσκεται στη συλ-
λογική δράση, στην αγωνιστική στάση 
ζωής και τη διεκδίκηση. 

Το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών 
στο «συνέδριο»-παρωδία της ΓΣΕΕ 

Με τη ΔΑΣ να παίρνει 66 ψήφους και 9 
έδρες στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, ένα αποτέ-
λεσμα ιδιαίτερα σημαντικό, κερδίζοντας και 
ψήφους συνέδρων που δεν είχαν εκλεγεί με 
τα ψηφοδέλτια των συνδικαλιστών που συ-
σπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε παρά 
την κοπτοραπτική των δυνάμεων του εργα-
τοπατερισμού, που από τη μία νομιμοποίη-
σαν 65 κραυγαλέες περιπτώσεις νοθείας 
και εργοδοτών και ταυτόχρονα με διάφορες 
μεθοδεύσεις έκοψαν 5 αντιπροσώπους με 
το έτσι θέλω από μεγάλες και δραστήριες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Να σημειωθεί ότι δεν συμμετείχαν στο 
«συνέδριο» οι αντιπρόσωποι από την Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, 
που είναι με προσωρινή διοίκηση, όπου η 
ΔΑΣ εξέλεγε 11 αντιπροσώπους, όπως και 
από την ΠΟΕΜ (για τον ίδιο λόγο), όπου η 
ΔΑΣ εξέλεγε 2. Πρόκειται για δύο παρα-
δείγματα που αποδεικνύουν πόσο συκοφα-
ντικοί ήταν οι ισχυρισμοί της ηγεσίας της 
ΓΣΕΕ ότι τάχα το ΠΑΜΕ «διαλύει τα συνέ-
δρια επειδή χάνει δυνάμεις», ενώ οι ίδιοι οι 
αριθμοί δείχνουν ότι πρόκειται για Ομο-
σπονδίες όπου η ΔΑΣ εκλέγει μεγάλο αριθ-
μό αντιπροσώπων. 

Καταποντίσθηκε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, 
με επικεφαλής τον γνωστό εργατοπατέρα 
Βασιλόπουλο, που έπεσε από τις 6 στις 2 
έδρες, γεγονός που φανερώνει ότι η όποια 
παρουσία της παράταξης αυτής τα προηγού-
μενα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα   οφει-
λόταν στο εργοδοτικό κατασκεύασμα των σω-
ματείων - «σφραγίδων» της εργοδοσίας στα 
σούπερ μάρκετ. 

Ψήφισαν: 347 

 ΠΑΣΚΕ: 130 ψήφοι - 17 έδρες 

 ΔΑΚΕ: 78 ψήφοι - 11 έδρες 

 ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 66 ψήφοι - 9 έδρες  

 ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ: 23 ψήφοι - 3 έδρες 
(προσκείμενοι ΣΥΡΙΖΑ με προέλευση ΠΑΣΟΚ) 

 ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ): 17 ψήφοι - 2 έδρες 

 «ΕΝΟΤΗΤΑ»: 14 ψήφοι - 2 έδρες              
(2ο σχήμα από το χώρο της ΝΔ) 

 «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ            
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»: 9 ψήφοι - 1 έδρα                 
(σχήμα προερχόμενο από ΔΑΚΕ) 

ΟΧΙ στην αρπαγή  
της λαϊκής κατοικίας 

«Επί ποδός πολέμου» δηλώνουν ότι βρί-
σκονται κυβέρνηση, τραπεζικοί όμιλοι και τα 
διάφορα κοράκια των funds, ενόψει της ορι-
στικής κατάργησης, στα τέλη Απρίλη, της 
όποιας τυπικής προστασίας είχε απομείνει 
στην πρώτη κατοικία. 

Η μεταβίβαση των υποχρεώσεων χιλιάδων 
δανειοληπτών από τις τράπεζες στα κοράκια 
των funds μοναδικό στόχο έχει να ξαλαφρώ-
σει τους δικούς τους ισολογισμούς, την ίδια 
ώρα που εντείνονται οι εκβιασμοί στα λαϊκά 
νοικοκυριά για να πληρώσουν. Αυτούς τους 
εκβιασμούς η κυβέρνηση και τα επιτελεία της 
τολμούν να τους παρουσιάζουν 
ως ...«συμφέρουσες προσφορές» (!) προς τις 
υπερχρεωμένες οικογένειες, που κινδυνεύουν 
να χάσουν το σπίτι τους. Εξίσου προκλητική 
είναι όμως και η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να 
εμφανιστεί ως «προστάτης» τάχα των λαϊκών 
στρωμάτων που χρωστούν στις τράπεζες. Επί 
των ημερών του, η όποια προστασία στην 
πρώτη κατοικία αδυνάτισε κι άλλο, ενώ σε 
δικούς του νόμους πάτησε η ΝΔ για να άρει 
οριστικά τους έναπομείναντες περιορισμούς 
στους πλειστηριασμούς. 

Απάντηση στην αρπαγή της λαϊκής κατοι-
κίας είναι η οργάνωση της αντεπίθεσης, για 
να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες σε σύγ-
χρονη και ασφαλή στέγη, σημαδεύοντας τον 
πραγματικό αντίπαλο: Το σύστημα που θυ-
σιάζει τις κοινωνικές ανάγκες στο βωμό του 
καπιταλιστικού κέρδους. 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Πάρτε όλοι μέρος στην Α΄ ετήσια           

Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ την 

Τρίτη 31 Μάρτη, 10:30 π.μ. στην       

αίθουσα συνελεύσεων του σωματείου 

Μαζική διαδήλωση έξω από τη 
Βουλή την ώρα ψήφισης του νέ-

ου νόμου - λαιμητόμου 
Χιλιάδες εργαζομένων και λαού στην Α-

θήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα 
πόλεις όλης της χώρας, διαδήλωσαν απαιτώ-
ντας να αποσυρθεί ο νόμος - λαιμητόμος 
Κατρούγκαλου - Βρούτση. 

«Ασφάλιση - Υγεία - Σύνταξη - Δουλειά, 
δεν θα τα χαρίσουμε στα αφεντικά», διαμή-
νυσαν από τη συγκέντρωση στα   Προπύ-
λαια και την πορεία που ακολούθησε μέχρι τη 
Βουλή. 

Μαζί με την καταδίκη του νέου νόμου - 
λαιμητόμου, που θωρακίζει όλες τις προηγού-
μενες αντιασφαλιστικές ανατροπές, τις περι-
κοπές στις συντάξεις, οι διαδηλωτές ξεκαθά-
ρισαν πως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις απέ-
ναντι και στο επόμενο αντι-ασφαλιστικό χτύ-
πημα που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση, με 
την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών 
συντάξεων, για την οποία θα ακολουθήσει 
και δεύτερος νόμος μέσα στο 2020. 

«Ούτε ρίσκο ούτε λοταρία», φώναξαν και 
ξεκαθάρισαν πως, «δεν θα παραδώσουμε 
στον τζόγο τα ταμεία». 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
για τον υπολογισμό από τον ΕΦΚΑ 
των συντάξεων των ναυτεργατών  
«Χωρίς ημερομηνία λήξης είναι η επίθεση από τις 

μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, σε βάρος των κοινωνικοα-
σφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των ερ-
γαζομένων, με περικοπές σε συντάξεις, υγεία, πρόνοι-
α», τονίζουν τα ταξικά ναυτεργατκά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, 
ΠΕΣ/ΝΑΤ και προσθέτουν:  

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη καταγγελία 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, στην 
οποία επισημαίνονται οι διαφορές που εντοπίστηκαν 
μετά την έκδοση των μηνιαίων ενημερωτικών σημειω-
μάτων των συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.  

Συγκεκριμένα στο τμήμα της ανταποδοτικής   
σύνταξης ο ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει με βάση 
τον ν.4387/2016, το σύνολο των εισφορών που    
καταβάλει ο ναυτεργάτης, ως συντάξιμες αποδοχές, 
αλλά μόνο τον Βασικό Μισθό και το επίδομα Κυρια-
κών, αφήνοντας εκτός υπολογισμού τον χρόνο 
Άδειας, με αποτέλεσμα να μειώνεται περίπου το 
1/4 του συνταξιοδοτικού μισθού. 

Αντίστοιχα παραβλέπεται ότι το άρθρο 30 του 
ίδιου νόμου προσδιορίζει ότι στην περίπτωση ασφα-
λισμένων οι οποίοι κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες 
από αυτές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως οι ναυτεργάτες 
αυξημένες κατά 3%, συνυπολογίζεται στην ανταπο-
δοτική σύνταξη. 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαχρονικής αντιλαϊκής 
πολιτικής είναι ότι οι ετήσιες συνταξιουχικές απολαβές 
κατά την διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης μειώθη-
καν έως και 60%. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΕΔΡΙΟ»-ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ  

Η ελπίδα βρίσκεται στην ανασύνταξη                           
του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος 

ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ 
Όσα γίνονται αυτές τις μέρες στα      

νησιά αφορούν όλο τον ελληνικό λαό  
Οι εικόνες των ΜΑΤ να εγκαταλείπουν όπως όπως 

τα νησιά, κάτω από τη γενικευμένη λαϊκή κατακραυγή, 
είναι μεγάλη επιτυχία του ξεσηκωμένου λαού σε Λέ-
σβο και Χίο, που αγωνίζεται για να μη μετατραπεί ο 
τόπος του σε φυλακή - κολαστήριο της ΕΕ για πρό-
σφυγες και μετανάστες. 

Τώρα χρειάζεται ο αγώνας να κλιμακωθεί. Η κυβέρ-
νηση, παρά το στρίμωγμα και τους ελιγμούς, παραμέ-
νει συνεπής στη γραμμή του εγκλωβισμού, του στησί-
ματος των νέων κλειστών δομών στα νησιά. 

Κι αυτό δεν φαίνεται μόνο από την απόβαση των 
«δυνάμεων κατοχής», όπως δίκαια χαρακτήρισε ο λαός 
τα ΜΑΤ, αλλά και από τον προπαγανδιστικό της ορυ-
μαγδό που συνεχίζεται ασταμάτητος. Και από εκβια-
σμούς ότι ένας μαζικός απεγκλωβισμός προσφύγων 
και μεταναστών θα έφερνε αύξηση του ΦΠΑ στα νη-
σιά, μέχρι χαρακτηρισμούς όσων κινητοποιούνται ως 
«ακραίων στοιχείων», στη γνώριμη λογική της συκο-
φαντίας και της καλλιέργειας κλίματος «κοινωνικού 
αυτοματισμού». 

Ταυτόχρονα με την απάντηση στην κυβέρνηση, δεν 
πρέπει να ξεγελαστεί κανείς από την προσπάθεια του 
ΣΥΡΙΖΑ να ξεπλυθεί από τις ευθύνες του. Είναι αυτός 
που υπέγραψε τη Συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας. Δικό του 
δημιούργημα ήταν τα κολαστήρια τύπου Μόριας, αυ-
τός κουβάλησε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, δήθεν για την 
αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, αλλά βαθαίνο-
ντας στην πραγματικότητα την εμπλοκή της χώρας σε 
επικίνδυνα σχέδια και ανταγωνισμούς, που προκαλούν 
στρατιές προσφύγων.  

Συμπαράσταση από σωματεία 
Την επιχείρηση καταστολής της κυβέρνησης της 

ΝΔ, με την απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά της Λέσβου, 
της Χίου, της Σάμου και τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
σε βάρος των νησιωτών, που υπερασπίζονται τα δίκαια 
αιτήματά τους καταδικάζουν τα ναυτεργατικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, και προσθέτουν: 

«Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και της προηγούμε-
νης του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίζεται τους σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ,  είναι αυτή η πολιτική που 
καταληστεύει, βομβαρδίζει και ξεριζώνει τους λαούς 
για την κερδοφορία  των μονοπωλίων. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυ-
γες, τους μετανάστες, που διεκδικούν τον απεγκλωβι-
σμό τους  και τις οικογενειακές επανενώσεις τους σε 
χώρες της ΕΕ και απαιτούμε:  

 Άμεση απόσυρση των δυνάμεων καταστολής από 
τα νησιά 

 Να γίνουν αποδεκτά όλα τα δίκαια αιτήματα των 
νησιωτών». 

ΛΑΡΚΟ - ΛΙΜΑΝΙΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  

«δωράκια» στο μεγάλο κεφάλαιο  

Με σειρά εκπρόθεσμων τροπολογιών, 
που ψηφίστηκαν με fast track διαδικασίες, 
12 Φλεβάρη στη Βουλή, η κυβέρνηση της 
ΝΔ επιχειρεί να βάλει ταφόπλακα στη 
ΛΑΡΚΟ, βγάζει στο σφυρί τα 10 μεγάλα 
περιφερειακά λιμάνια της χώρας και τα-
κτοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες για 
την πώληση των ναυπηγείων σε νέους 
«σωτήρες» επενδυτές.  

Το ΚΚΕ μετέφερε το αίτημα των εργα-
ζομένων για την απόσυρση της τροπολογί-
ας για τη ΛΑΡΚΟ, ενώ με στοιχεία - κατα-
πέλτη ανέδειξε το μέγεθος του   εγκλήμα-
τος που συντελείται. Καταψήφισε και κα-
τήγγειλε τις τροπολογίες για λιμάνια και 
ναυπηγεία, καταψήφισε συνολικά επί της 
αρχής το νομοσχέδιο λόγω αυτών των 
τροπολογιών.  

Όσον αφορά τα 10 μεγάλα περιφερεια-
κά λιμάνια, η σχετική τροπολογία 
«βελτιώνει» νόμο της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προέβλεπε τη σύμβαση 
παραχώρησης από το Δημόσιο προς τις 
ανώνυμες εταιρείες των λιμανιών σε 50 
χρόνια και τη δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ 
για υποπαραχώρηση των λιμανιών αυτών 
σε τρίτους για άλλα τόσα χρόνια.  

Τώρα με την τροπολογία της κυβέρνη-
σης, η οποία συνυπογράφεται από τους 
υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, 
προβλέπεται ότι τα 50 έτη όσον αφορά την 
παραχώρηση και την υποπαραχώρηση 
γίνονται 60 έτη, προκειμένου, όπως ανα-
φέρεται, να μεγιστοποιηθεί το «επενδυτικό 
ενδιαφέρον».  

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τα λι-
μάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βό-
λου, Ραφήνας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγου-
μενίτσας, Κέρκυρας, Πάτρας και Ηρακλεί-
ου, με αυτό της Αλεξανδρούπολης να έχει 
χαρακτηριστεί από τον Αμερικανό πρέ-
σβη, Τζ. Πάιατ, «στρατηγικό περιουσιακό 
στοιχείο» για τις ΗΠΑ, που έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον και για τα λιμάνια Καβά-
λας και Βόλου. 

Η δεύτερη τροπολογία αφορά τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά. Προβλέπει παραχώ-
ρησή τους για 20 χρόνια, με δυνατότητα 
παράτασης του δικαιώματος αποκλειστι-
κής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της 
ζώνης του αιγιαλού μπροστά από τις εγκα-
ταστάσεις των ναυπηγείων. 

Η τροπολογία περιλαμβάνει και την 
υφαρπαγή της προβλήτας Νο.4, μια 
έκταση 220 στρεμμάτων, που διεκδικείται 
εδώ και χρόνια από το λαό της Δυτικής 
Αθήνας για την ικανοποίηση των αναγκών 
του σε ελεύθερους χώρους, όπου σήμερα 
είναι εγκατεστημένη η δομή φιλοξενίας 
προσφύγων του Σκαραμαγκά. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Το σύνθημα «Συνδικάτα           
εργατών, όχι των εργοδοτών» 

κερδίζει συνεχώς έδαφος 

Αν δεν ξεκινούσε αυτή η μάχη στην Κα-
λαμάτα, στη Ρόδο, στα Εργατικά Κέντρα 
και τις Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα, κα-
νείς δε θα έπαιρνε χαμπάρι αυτές τις αθλιό-
τητες, αυτές τις μεθοδεύσεις. Το δίκιο των 
θέσεων μας αναγνωρίστηκε από πλατιές 
δυνάμεις, το σύνθημα "συνδικάτα εργατών, 
όχι των εργοδοτών" ακούστηκε από 
πολύ περισσότερα στόματα, εκφρά-
στηκε μέσα από αποφάσεις-
καταγγελίες σωματείων που δε συμφω-
νούν σε όλα με το ΠΑΜΕ ή διατηρούν 
επιφυλάξεις ως και επιμέρους διαφω-
νίες. 

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν 
ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες, 
είδαν πιο καθαρά τον κύριο στόχο 
αυτής της μεθόδευσης. O στόχος ήταν 
να πεταχτούν οι ταξικές δυνάμεις εκτός 
οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΕ, να απο-
μονωθούν, να μη βρίσκονται μέσα στα 
πόδια τους! Αυτή ήταν η επιλογή της κυβέρ-
νησης, των βιομηχάνων και των ανθρώπων 
τους στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα.  

Η κανονικότητα που πρεσβεύει η κυβέρ-
νηση, επιτάσσει να υπάρχει "κοινωνικός 
εταίρος", στήριγμα στους σχεδιασμούς 
τους. Θέλουν μια ΓΣΕΕ που να είναι χειρο-
κροτητής στην καπιταλιστική ανάπτυξη, 
θεσμός προστασίας του κράτους, του συ-
στήματος της εκμετάλλευσης. Ένα θεσμό 
που θα προχωρά σε "κοινωνικούς διαλό-
γους", ψαλιδίζοντας όσα εργασιακά και     
ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει, 
συνδιαμορφωτή των αντεργατικών σχεδια-
σμών. Ήταν άλλωστε ο βασικός τους σύμ-
μαχος στα 10 χρόνια της καπιταλιστικής 
κρίσης. Τώρα θέλουν να της προσδώσουν 
νέο ρόλο, με πρόσωπα "καθαρά" από τις 
αμαρτίες του πρόσφατου παρελθόντος. 

Η αποκάλυψη της εργοδοτικής παρέμ-
βασης και των νόθων διαδικασιών, πραγ-
ματοποιήθηκε γιατί οι ταξικές δυνάμεις 
βρίσκονταν παρούσες, με φυσική παρουσί-
α στα ΔΣ, στις γενικές συνελεύσεις, στις 
αρχαιρεσίες και με σθένος, χωρίς ταλάντευ-
ση αντιπάλεψαν την προσπάθεια να αλω-
θούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από 
την παρουσία των εργοδοτών.  

Η σήψη και το τέλμα που έχουν φτάσει 
οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργο-
δοτικού συνδικαλισμού, είναι αποτέλε-
σμα της γραμμής που πρεσβεύουν και 
προωθούν, είναι συστατικό στοιχείο τους.  

Η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων 
μέσα στα όργανα διοίκησης των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων είναι αυτή που ανα-
δεικνύει σε κάθε φάση τη 5η φάλαγγα μέσα 
στις γραμμές του εργατικού-συνδικαλι-
στικού κινήματος. Είναι αυτή που προωθεί 
την πραγματική ενότητα των εργαζομένων, 
βάζει εμπόδια σε σχεδιασμούς, αποκαλύ-
πτει σε κάθε φάση τις ευθύνες του εργοδο-
τικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού ως στη-
ριγμα των επιχειρηματικών ομίλων και των 
κυβερνήσεων.  

Αυτή η γραμμή μέρα με τη μέρα κερδίζει 
έδαφος μέσα στο οργανωμένο τμήμα της 
εργατικής τάξης, συνολικά μέσα στους 
εργαζόμενους. 

Παρακαταθήκη στη μεγάλη  
προσπάθεια για την ανασύνταξη 

Η ηγετική ομάδα στη ΓΣΕΕ επιδιώκει να 
κόψει, να απομονώσει τη δυνατότητα να 
συνεχιστεί η προσπάθεια συσπείρωσης 
ευρύτερων ζωντανών δυνάμεων στα σωμα-
τεία και τους χώρους δουλειάς. Για αυτό και 
στο συνέδριο-παρωδία έκαναν τα πάντα 
για να εξασφαλίσουν ένα κλίμα άγριας, 
ανοιχτής, απροκάλυπτης τρομοκρατίας, 
απέναντι στους συνέδρους. 

Η στάση μας μπροστά σε αυτήν την 
εξέλιξη είχε και έχει ως κριτήριο τι βοηθά 
στην προσπάθεια συντονισμού υπαρκτών, 
ζωντανών, αγωνιστικών δυνάμεων, τον 
απεγκλωβισμό τίμιων συνδικαλιστών, τη 
μεγάλη προσπάθεια για την ανασύνταξη 
του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος. 
Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και όχι στον κυ-
βερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. 

Οι εκατοντάδες ανακοινώσεις καταγγελί-
ας του συνεδρίου-παρωδία και της στήρι-
ξης των ταξικών δυνάμεων που έχουν ση-
κώσει βάρος για τη χειραφέτηση των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων από την εργοδο-
σία και το κράτος της, αποτελεί το φως, την 
ελπίδα και το έδαφος για να δυναμώσει ο 
αγώνας για την ανασύνταξη του εργατικού-
συνδικαλιστικού κινήματος. Για να δυναμώ-
σουν τα συνδικάτα, να οργανωθούν οι 
εργαζόμενοι σε αυτά, να συμμετέχουν ενερ-
γά στη ζωή τους, να αποκτήσουν ταξικό 
προσανατολισμό. 

Στο "συνέδριο-παρωδία" μόνο μια 
φωνή ακούστηκε να αντιδρά, να καταγ-
γέλλει, να μεταφέρει τη θέληση των χι-
λιάδων εργαζομένων που διαδήλωναν 
απ' έξω.  

Ήταν η φωνή των συνδικαλιστών που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Κανείς άλλος 
δεν τοποθετήθηκε, δεν πήρε καθαρή θέση 
για όσα κατήγγειλε το ΠΑΜΕ. Όσες φωνές 
υπήρχαν πριν το συνέδριο και μιλούσαν 
για τη "δημοκρατία" και τα ΜΑΤ, που κρα-
τούσαν τάχα ίσες αποστάσεις, κρύφτηκαν 
και σιώπησαν. Τοποθετήθηκαν με    σαφή-
νεια, με σθένος και με ονοματεπώνυμα, 
μόνο οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. 

Η μάχη που δίνεται αυτούς τους μή-
νες αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην 
πάλη για την αλλαγή της κατάστασης 

στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, 
για την ανασύνταξη του.  

Η σημερινή κατάσταση έχει φτάσει στο 
απόλυτο τέλμα και το επόμενο διάστημα θα 
πάρει ακόμα πιο αντιδραστικά χαρακτηρι-
στικά. Τα ηλεκτρονικά μητρώα, το φακέλω-
μα των εργαζόμενων, τα εμπόδια στη συν-
δικαλιστική δράση και την απεργία όπως 
και όλα αυτά που αντιμετώπισαν οι αντι-
πρόσωποι στο συνέδριο, είναι εικόνα από 
το μέλλον, την οποία δεν πρέπει να επιτρέ-

ψουμε. 
Στην αναμόρφωση του σκηνικού 
στο συνδικαλιστικό-εργατικό κίνη-
μα, η οποία έρχεται καθυστερημένα, 
προσπαθούν όλοι να βρουν το ρόλο 
τους, ως παραδοσιακές ή αναβα-
πτισμένες δυνάμεις, πάνω στην ίδια 
γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, 
της συμφιλίωσης των συμφερόντων 
των εργαζομένων με τις αξιώσεις 
της εργοδοσίας. 
Οι μάχες μπροστά στα συνέδρια 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

όπως και κάθε μάχη που αφορά τις διεκδι-
κήσεις των εργαζομένων και την καθημερι-
νή πάλη, είναι διδακτικές για τη δύναμη και 
τη σημασία που έχει στις σημερινές συνθή-
κες η οργάνωση των εργαζομένων, των 
αγώνων και σε ποια κατεύθυνση.  

Χρειαζόμαστε ένα κίνημα ταξικό, ορ-
γανωμένο και προσανατολισμένο απέ-
ναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, 
στους νόμους και το κράτος, μαζικό, 
οργανωμένο στους χώρους δουλειάς και 
σε κάθε κλάδο.  

Κίνημα που πρέπει να πετάξει εκτός την 
εργοδοσία και τους ανθρώπους της, που 
θα στηρίζεται και θα αναπτύσσει την κοι-
νωνική συμμαχία, που δε θα παλεύει μόνο 
για επιμέρους βελτιώσεις αλλά για το σύνο-
λο των αναγκών της λαϊκής-εργατικής οικο-
γένειας, κίνημα που θα θέτει σταθερά στην 
ημερήσια διάταξη το κεντρικό πρόβλημα-
ερώτημα, που πρέπει να απαντούν οι εργα-
ζόμενοι. Ανάπτυξη προς όφελος του λαού ή 
των μονοπωλίων; 

Νέα μεγάλη πρωτοβουλία            
του ΠΑΜΕ μπροστά στην            

Πρωτομαγιά 
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Γραμ-

ματεία του ΠΑΜΕ αναλαμβάνει εκ νέου μια 
μεγάλη πρωτοβουλία μπροστά στην Πρω-
τομαγιά του 2020. Μαζί με το σχεδιασμό 
ώστε να διευρυνθούν και να ανοίξουν μέτω-
πα αγώνα σε μια σειρά κλάδους πάνω 
στην οξυμένη κυβερνητική επίθεση, ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλία συζήτησης που θα 
καταλήγει σε μεγάλη πλατιά σύσκεψη συν-
δικαλιστών και συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων για να συζητήσουμε για το σχεδια-
σμό της επόμενης μέρας.  

Να συζητήσουμε με εργαζόμενους και 
συνδικαλιστές που βαδίσαμε μαζί και δώ-
σαμε αυτές τις μάχες, που προβληματίζο-
νται, που ψάχνουν τη διέξοδο, που ανα-
γνωρίζουν την ανάγκη να δυναμώσει ο τα-
ξικός αγώνας, για το "τι συνδικάτα έχουμε 
ανάγκη", για την ενίσχυση της πάλης των 
εργαζομένων απέναντι στην επίθεση της 
κυβέρνησης και του κεφαλαίου, απέναντι 
στη διαλυτική - εκφυλιστική δράση των 
ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Συνδικάτα εργατών όχι της     
κυβέρνησης και των εργοδοτών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ «ΠΕΝΗΕΝ» 

Συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, 

Βρισκόμαστε σε περίοδο αρχαιρεσιών 
του σωματείου μας, με την εκλογή της 
εφορευτικής επιτροπής, σε συνθήκες γενι-
κευμένης επίθεσης στα δικαιώματα μας, 
όπως και συνολικά των ναυτεργατών, από 
εφοπλιστές, την κυβέρνηση της ΝΔ, που 
συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων. 

Σε εξέλιξη η επίθεση στην κοινωνική 
ασφάλιση με το νέο νόμο λαιμητόμο, το 
χτύπημα των ΣΣΕ, η χειροτέρευση των 
συνθηκών εργασίας, η ένταση της ανεργί-
ας, η διεύρυνση της ανασφάλιστης εργασί-
ας, το τσάκισμα των συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων, η υπονόμευση της ασφάλειας 
της ανθρώπινης ζωής. 

Oι εφοπλιστές και ο υπουργός Ναυτι-
λίας, επιχειρούν να καταργήσουν τις ΣΣΕ, 
αρχής γενομένης από τα ποντοπόρα καρά-
βια και στη συνέχεια στις άλλες κατηγορί-
ες πλοίων, εφαρμόζοντας τα μισθολόγια 
της ITF, επεκτείνοντας την ανασφάλιστη 
εργασία, με τραγικές επιπτώσεις για τους 
ασφαλισμένους και την πρόσθετη λεηλα-
σία σε ΝΑΤ/ΕΦΚΑ. 

Η απόκτηση των διπλωμάτων μας έχει 
γίνει βορρά στα τρωκτικά της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, με τεράστιες ευθύνες του 
προέδρου του σωματείου μας Ν. Μούγιου, 
που πρωτοστάτησε στη δημιουργία του 
ειδικού σχολείου και λόγω της μακρόχρο-
νης διάρκειας, να πηγαίνουμε σε ιδιωτική 
σχολή στο Σπλιτ της Κροατίας, να πλη-
ρώνουμε 5.000 ευρώ!!! για 45 μέρες φοί-
τηση. 

Σε αυτές τις εξελίξεις εντάσσεται το 
βρώμικο αλισβερίσι που έχει στηθεί και 
είναι σε εξέλιξη για την καρέκλα της θέ-
σης του Γ.Γ. στη ΠΝΟ. Εμπλέκονται οι 
εφοπλιστές,  η κυβέρνηση της ΝΔ, ο Γ. 
Χαλάς, ο Ε. Τσικαλάκης πρόεδρος της 
ένωσης Πλοιάρχων, επικεφαλής της ομά-
δας των 9 σωματείων μεταξύ των οποίων 
και ο πρόεδρος του σωματείου μας. Στο-
χεύουν μέσα από τις ίντριγκες τους στις 
οποίες συμμετέχει και ο πρόεδρος της 
ένωσης Ναυτών Α. Νταλακογεώργος, να 
περάσουν με λιγότερες αντιστάσεις τα 
αντιναυτεργατικά σχέδια των εφοπλιστών. 

Ενωτικός Δημοκρατικός Συνδυασμός              

Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν. 

« Ε Ν.Δ.Σ.Η.Η.Ε.Ν. » 

Μ ε ανακοίνωση  το Τμή-
μα Υγείας και Πρόνοι-

ας της ΚΕ του ΚΚΕ  ζητάει  να 
παρθούν  άμεσα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία του 
λαού από ενδεχόμενη επιδημία 
από το «νέο κορονοϊό», σημειώ-
νοντας μεταξύ των άλλων και τα 
εξής: 

«Το ΚΚΕ παρακολουθεί με 
ευθύνη την εξέλιξη της επιδημίας 
από το "νέο κορονοϊό". Απαιτεί-
ται, με ευθύνη της κυβέρνησης, 
να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπι-
σης των επιπτώσεων της νόσου. 

Η στάση ευθύνης δεν είναι 
να αποσιωπηθούν τα τεράστια 
προβλήματα που υπάρχουν στο 
δημόσιο σύστημα υγείας και 
στη δημόσια υγεία, που 
άλλωστε ο λαός τα συναντά στα 
υποστελεχωμένα δημόσια νοσο-
κομεία, στην ανύπαρκτη έως 
υποτυπώδη δημόσια Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), 
στην έλλειψη εξοπλισμού και 
υλικών…  

Καταλαβαίνει κανείς τις συν-
θήκες που μπορεί να δημιουργη-
θούν στην περίπτωση της ανα-
μενόμενης εξάπλωσης του "νέου 
κορονοϊού", σε συνδυασμό με 
την έξαρση της εποχικής γρί-
πης… 

Με αυτές τις συνθήκες του 
δημόσιου συστήματος υγείας, 

της έλλειψης προσωπικού, του 
μεγάλου συγχρωτισμού, της 
εντατικοποίησης της δουλειάς, 
αποτέλεσμα διαχρονικά των 
κρατικών περικοπών από τις 
κυβερνήσεις, μπαίνουν εμπόδια 
στην εφαρμογή και στην αποτε-
λεσματικότητα του όποιου κρατι-
κού σχεδιασμού. Σε αυτήν την 
πολιτική οφείλεται ότι η σχετικά 
πρόσφατη εμπειρία της επιδημί-
ας της "νέας γρίπης" το 2009, 
μετά από 11 χρόνια, βρίσκει ένα 
δημόσιο σύστημα υγείας πίσω 
από τις ανάγκες και τις δυνατό-
τητες. 

Το ΚΚΕ απαιτεί από την 
κυβέρνηση άμεσα μέτρα και 
με σύντομες διαδικασίες: 

1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, όλων των κλάδων 
και ειδικοτήτων, πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, 
προκειμένου να στελεχωθούν 
πλήρως όλα τα δημόσια Κέντρα 
Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια 
και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες 
οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ και οι 
ανενεργές δομές υγείας. 

2. Να μονιμοποιηθεί τώρα 
όλο το προσωπικό που εργάζε-
ται με ελαστικές σχέσεις εργασί-
ας, επικουρικοί, ορισμένου χρό-
νου κ.λπ. χωρίς όρους και προϋ-
ποθέσεις. 

3. Άμεσα να λειτουργήσουν 
σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
για την αποσυμφόρηση των 
νοσοκομείων. 

4. Να εξασφαλιστεί η προμή-
θεια όλων των δημόσιων μονά-
δων υγείας σε φάρμακα, υγειο-
νομικό υλικό, είδη υγιεινής. 

5. Τα ενδεικνυόμενα υλικά 
προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, 
αλκοολούχα αντισηπτικά κ.λπ.) 
να διατεθούν από το κράτος 
δωρεάν στον πληθυσμό και 
ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους 
που υπάρχει συγχρωτισμός. Να 
παταχτεί η αισχροκέρδεια. 

6. Να εξασφαλιστεί η ιατρική 
παρακολούθηση, η επαρκής 
υγιεινή και διατροφή σε προνοι-
ακά ιδρύματα, βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς, στα 
σχολεία και τις σχολές, στις 
στρατιωτικές μονάδες, στις προ-
σφυγικές δομές. 

7. Να πάρει όλα τα αναγκαία 
προληπτικά μέτρα Υγείας και 
Ασφάλειας για τους χώρους  

δουλειάς και ιδιαίτερα για τις 
μονάδες υγείας, στο πλαίσιο της 
εργοδοτικής ευθύνης και να 
καλυφθούν όλα τα κενά σε για-
τρούς εργασίας και τεχνικούς 
ασφαλείας. Άμεση και επίσημη 
ενημέρωση όλου του προσωπι-
κού, όλων των κλάδων των μο-
νάδων υγείας. 

8. Να εξασφαλίσει πρόσθε-
τες άδειες με πλήρεις αποδοχές 
και ασφάλιση: 
α) Σε όσους εργαζόμενους αρ-
ρωσταίνουν, προκειμένου να 
αναρρώσουν και για πρόληψη 
της διασποράς. 
β) Σε ένα μέλος της οικογένειας 
που έχει άρρωστο παιδί ή ηλικι-
ωμένο ή αν είναι κλειστό το 
σχολείο ή ο βρεφονηπιακός 
σταθμός. 

9. Να αυξήσει τα δρομολόγια 
όλων των μέσων μαζικής μετα-
φοράς για αποφυγή του συνω-
στισμού, ιδιαίτερα τις ώρες 
αιχμής. 

Τα μέτρα αυτά αποτελούν 
προτεραιότητα. Χωρίς αναμο-
νή, δράση τώρα για να δοθεί 
λύση στα προβλήματα. Κανέ-
νας συμβιβασμός με τις ανά-
γκες της οικονομίας των επι-
χειρηματικών ομίλων και των 
κερδών τους, την επιδημία 
που σαρώνει κοινωνικά δι-
καιώματα και ανάγκες». 

ΚΚΕ: Να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία             

του λαού από ενδεχόμενη επιδημία από το «νέο κορονοϊό» 


