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Οι μαζικές, μαχητικές, εργατικές αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις μετράνε ήδη επιτυχία. Έδωσαν 
«ανάσα» αισιοδοξίας και δύναμη για την ανα-
γκαία κλιμάκωση τη πάλης συνολικά του ερ-
γατικού κινήματος. Ανεξάρτητα από το αν ψη-
φίστηκε το αντεργατικό τερατούργημα της κυ-
βέρνησης της ΝΔ ο νόμος του αντιδραστικού 
κράτους των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, 
των τραπεζιτών, του κε-
φαλαίου ούτε για μια 
στιγμή δεν θα νομιμο-
ποιηθεί στη συνείδηση 
των εργαζομένων. Oι 
απεργιακές μάχες  στις 6  
Μάη, 10 και  16  Ιούνη, 
τα αγωνιστικά συλλαλη-
τήρια από τα εργατικά 
συνδικάτα, με  τους ναυ-
τεργάτες στη πρώτη 
γραμμή με τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και 
τη ΠΕΣ-ΝΑΤ με τις δυ-
νάμεις που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ, διέ-
ψευσαν όλους όσους τα 
τελευταία χρόνια τολμούν 
και ξεστομίζουν για «ξε-
περασμένες» μορφές που 
δεν συγκινούν και δίνουν 
ώθηση για τη κλιμάκωση 
της δράσης όλου του ερ-
γατικού κινήματος για 
διεκδίκηση ΣΣ Εργασίας 
που να ανταποκρίνονται 
στις σημερινές ανάγκες 
των εργαζομένων, των 
γυναικών, της νεολαίας. 

Η ίδια η συμμετοχή 
των χιλιάδων εργατών σε 
όλη την Ελλάδα, οι μα-
χητικές απεργιακές κινη-
τοποιήσεις των ναυτερ-
γατών κόντρα σε αποφά-
σεις της ταξικής δικαιο-
σύνης που κηρύσσει άμε-
σα τις απεργίες «παράνο-
μες», εκφράζει τη μαζική 
απόρριψη του εκτρώμα-
τος, φανερώνει ότι η προ-
σπάθεια των μονοπωλια-
κών ομίλων, των εφοπλι-
στών, των πολιτικών τους 
εκπροσώπων, έπεσε στο 
κενό. Το μήνυμα είναι  
ένα: Ο νόμος έκτρωμα 
της κυβέρνησης της 
ΝΔ, με τις ανατροπές 
του αιώνα στο σύνολο 
των εργασιακών δι-
καιωμάτων, είναι κατα-
δικασμένο στη συνεί-
δηση των εργαζομένων. Σημαντικό στοιχείο 
των μαχών αυτών ήταν η  μαχητική  συμμετοχή 
με  «νέο αίμα» εργατών. Νέοι  εργάτες - νέες 

εργάτριες έδωσαν τη μάχη μέσα στους χώρους 
δουλειάς κόντρα στους εκβιασμούς, τις απειλές, 
τη τρομοκρατία  των εφοπλιστών, των βιομη-
χάνων, του αντιδραστικού κράτους τους, έκα-
ναν κουρελόχαρτο την απαράδεκτη απόφαση 
του πρωτοδικείου Πειραιά που έβγαλε παράνομη 
την απεργία των ναυτεργατών, περιφρούρησαν 
τον αγώνα τους στα καράβια, τα λιμάνια, τα 

εργοστάσια, τα γιαπιά - εργοτάξια, τα εμπορικά 
καταστήματα, παντού, για να καταγραφούν 
αυτές οι  απεργίες και οι απεργιακές διαδηλώ-

σεις, με τους χιλιάδες και χιλιάδες διαδηλωτές 
που πλημμύρισαν τους δρόμους ως από τις 
μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.  

Εργαζόμενοι που είχαν χρόνια να κα-
τέβουν στο δρόμο... 

Σχεδόν σε όλα τα μπλοκ των απεργιακών 
συγκεντρώσεων συμμετείχαν εργαζόμενοι που 
είχαν χρόνια να απεργήσουν αλλά και εργαζό-

μενοι που κατέβηκαν 
για πρώτη φορά σε κι-
νητοποίηση. 

Νέες δυνάμεις συμ-
μετείχαν ιδιαίτερα στα 
μπλοκ συνδικάτων, 
όπως από τους ναυτερ-
γάτες, τους λιμενεργά-
τες, τους εργάτες στην 
Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος, το   
Φάρμακο, τις Τηλεπι-
κοινωνίες, τους Οικο-
δόμους, με εκατοντάδες 
απεργούς, πολύ περισ-
σότερους από άλλες 
φορές. Σε όλα τα μπλοκ 
είναι φανερή η μεγάλη 
συμμετοχή νέων σε ηλι-
κία εργαζομένων. 

Στα λιμάνια, ναυ-
τεργάτες συμμετείχαν 
στην απεργιακές συ-
γκεντρώσεις που πρα-
γματοποιήθηκαν μέσα 
στο λιμάνι, έκφραση 
της αλληλεγγύης εργα-
τικών σωματείων, μα-
ζικών φορέων  κόντρα 
στις απόφασης της Δι-
καιοσύνης και της Κυ-
βέρνησης. 

Ενθουσιασμό για τη 
συνέχεια δημιούργησε 
στην νέα βάρδια εργα-
τών που συμμετείχε για 
πρώτη φορά. Συμμετέ-
χοντας στην απεργία 
κατάλαβαν πως οι «λί-
γοι» απεργοί από μια 
επιχείρηση γίνονται 
«πολλοί» μαζί με τους 
άλλους απεργούς του 
κλάδου τους και «ακό-
μα πιο πολλοί» μαζί με 
όλους τους κλάδους. 

Αρκετοί εργαζόμε-
νοι, αντιλαμβανόμενοι 
τη σημασία της μαζι-
κοποίησης του αγώνα  
και έγιναν μέλη στα 
σωματείο τους την ίδια 
στιγμή. 

Είναι κοινή διαπί-
στωση ότι σχεδόν σε κάθε κλάδο τα ποσοστά 
συμμετοχής στην απεργία και στις συγκεντρώ-
σεις ήταν τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
Μαζικά - Μαχητικά,  

κλιμακώνουμε τη πάλη μας για κατάργηση 
όλων των αντεργατικών νόμων

«Η ομιλία του πρωθυπουργού 
είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η 
κατακραυγή στο νομοθετικό τερα-
τούργημα είναι καθολική. Για να 
υπερασπιστεί τις διατάξεις, επιστρά-
τευσε το ψέμα, τη συκοφαντία, το 
μίσος απέναντι στους εργαζόμενους 

που κινητοποιούνται», επισήμανε 
ξεκινώντας τη δευτερολογία του 
στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
Δημήτρης Κουτσούμπας. «Εκεί 
όμως, στους καταπέλτες των πλοί-
ων, στα εργοστάσια, στα λιμάνια, 
σε διάφορους εργασιακούς χώρους 
όπου απήργησαν οι εργαζόμενοι, 
φάγατε τα μούτρα σας», σημείωσε 
ο Δ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι 
«αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα 
χαρτιά, αυτή ήταν η ομόθυμη από-
φαση των εργαζομένων, ακόμα και 
αυτών που δεν απήργησαν κάτω 
από τις πιέσεις της εργοδοσίας, των 
κρατικών και παρακρατικών μηχα-
νισμών». 

Κατήγγειλε την κυβέρνηση που 
μέσω των στελεχών της, του υπουρ-
γού Εργασίας και της υπουργού 
Παιδείας, κατέφυγε σε χοντρά ψέ-
ματα και προβοκάτσιες χωρίς ντρο-
πή. «Πού βρήκε το θράσος η κ. Κε-
ραμέως να πηγαίνει στα δικαστήρια 
τους εκπαιδευτικούς και τους ερ-
γαζόμενους στα Μέσα Μεταφοράς, 
λέγοντας ότι δήθεν οι μαθητές δεν 
μπορούν να πάνε στα εξεταστικά 
κέντρα ενώ είχαν ανακοινωθεί στά-
σεις εργασίας προσαρμοσμένες στο 
ωράριο των εξετάσεων, με ευθύνη 
των σωματείων και οι εκπαιδευτικοί 
μαζί με τους υπαλλήλους του 
υπουργείου Παιδείας εξαιρούνταν 
από την απεργία;», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το 
εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα 
ξέρει ποιους να προστατεύσει και 
όλα τα άλλα είναι προβοκάτσιες. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς 
της κυβέρνησης για το προσωπικό 
ασφαλείας στις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας κατήγγειλε την υποκρισία 
της, καθώς δείχνει να ενδιαφέρεται 
για το κοινό καλό, την ώρα που 
είναι η ίδια που κόβει το ρεύμα και 
το νερό στις λαϊκές οικογένειες, 
δεν προσλαμβάνει το απαραίτητο 
προσωπικό στα μέσα μεταφοράς 
και, μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, 
άφησε αθωράκιστα τα δημόσια νο-
σοκομεία. «Ξέρετε να επιστρατεύετε 
τους εργαζόμενους στην καθαριό-
τητα, αλλά τους κλινικάρχες για 
την επίταξη των ιδιωτικών νοσοκο-

μείων δεν τους πειράξατε», επισή-
μανε ο Δ. Κουτσούμπας. 

Όσον αφορά τα δήθεν θετικά 
στοιχεία του νομοσχεδίου που επι-
καλείται η κυβέρνηση, όπως τις 
διατάξεις για την κακοποίηση των 
γυναικών ή τις γονικές άδειες, κα-

τήγγειλε πως αυτά είναι το κερασάκι 
στην τούρτα, είναι για ξεκάρφωμα, 
αφού με άλλες διατάξεις του ίδιου 
νομοσχεδίου ακυρώνονται στην 
πράξη τα όποια δήθεν θετικά στοι-
χεία. 

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε 
την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά 
κόμματα για τη στήριξη των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδιασμών στην πε-
ριοχή, τη στήριξη του ΝΑΤΟ και 
των ΗΠΑ στον ανταγωνισμό τους 
με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα η Ελ-
λάδα να ξεπερνά σε κονδύλια για 
τους πολεμικούς εξοπλισμούς ακόμα 
και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία επίσημα στοιχεία. 

Αναφέρθηκε στο σούπερ μνη-
μόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, τα κονδύλια του οποίου θα 
κατευθυνθούν στους μονοπωλια-
κούς ομίλους, ενώ οι εργαζόμενοι 
θα κληθούν να το αποπληρώσουν 
με νέα αντεργατικά μέτρα, όπως 
έγινε και με τα προηγούμενα μνη-
μόνια. Κατήγγειλε ακόμα τις ψεύ-
τικες προσδοκίες για την «πράσινη 
ανάπτυξη» και την «ψηφιακή με-
τάβαση» που καλλιεργούνται και 
σύντομα θα καταρρεύσουν ως χάρ-
τινος πύργος από το βάθος της κρί-
σης της καπιταλιστικής οικονομίας 
που δεν τιθασεύονται από οποι-
οδήποτε μείγμα διαχείρισης.  

«Το κρίσιμο είναι να μη χαθεί 
πολύτιμος χρόνος για τον λαό και 
τους εργαζόμενους» σημείωσε και 
πρόσθεσε: «Μπορούν να βάλουν 
τη σφραγίδα τους δυναμώνοντας 
την οργάνωση, τη συμμαχία, τον 
αγώνα τους ενάντια και απέναντι 
στην πολιτική του μεγάλου κεφα-
λαίου, της κυβέρνησης και των 
αστικών κομμάτων. Περνώντας στην 
αντεπίθεση, ξεπερνώντας απειλές, 
καταστολές και συκοφαντίες, οι ερ-
γαζόμενοι και το εργατικό συνδι-
καλιστικό κίνημα θα βγουν πιο δυ-
νατοί από αυτές τις μάχες. Γι' αυτό 
λοιπόν "μαύρο" σε αυτό το νομο-
σχέδιο-σκουπίδι». 

 
(Ολόκληρη η ομιλία  
του Δ. Κουτσούμπα  

16 Ιούνη:www.902.gr) 

Το νομοσχέδιο να αποσυρθεί τώρα, να πάει 
στα σκουπίδια, τόνισε στην ομιλία του στην 
απεργιακή συγκέντρωση του Πειραιά ο Λευ-
τέρης Μπαρμπαρούσης πρόεδρος του ναυ-
τεργατικού σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» στις 
16 Ιούνη. 
Μέσα στο λιμάνι κα-
τέληξε η μεγάλη  πο-
ρεία των απεργών 
που πορεύτηκαν 
στους κεντρικούς 
δρόμους του Πειραιά 
μετά τη συγκέντρωση 
που πραγματοποί-
ησαν νωρίτερα. Στο 
πλευρό τους βρέθη-
καν ο Γιώργος Μαρί-
νος, μέλος του ΠΓ 
της ΚΕ και βουλευτής 
του ΚΚΕ, και η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος 
της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ. 
 
Οι επιβάτες κατήγγειλαν τους εφοπλιστές. 
• Οι εταιρίες μας έφεραν στο λιμάνι για να 
ασκηθεί πίεση στους απεργούς κατήγγειλαν 
επιβάτες. «Είναι απίστευτη η ευθύνη της 

εταιρείας» δήλωσε επιβάτρια στο κανάλι 
«Open», ενώ άλλη επιβάτρια δήλωσε «καλά 
κάνουν οι απεργοί» και πως τους έφεραν 
στο λιμάνι οι εταιρίες «για να ασκήσουν 
πίεση» 

• «Καλά κάνουν οι 
άνθρωποι και κάνουν 
την απεργία τους, εν-
νοείται και μπράβο 
τους» ανέφερε επι-
βάτρια στο Αντένα 
που εξήγησε ότι πήγε 
στο λιμάνι αφού η 
ενημερώθηκε  ότι θα 
γίνει το δρομολόγιο 
του πλοίου. 
• «Δεν τα έχουμε με 
τους απεργούς, το νο-
μοσχέδιο είναι σφα-

γείο» είπε επιβάτρια το πρωί στην τηλεόραση 
του ΣΚΑΙ που έκανε ρεπορτάζ περί ταλαι-
πωρίας στο λιμάνι του Πειραιά. «Εμείς δεν 
τα βάζουμε με τον κόσμο που κάνει απεργία, 
τα βάζουμε με τους πλοιοκτήτες που δεν 
μας ενημερώνουνε» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.

Μεγάλη - μαχητική απεργιακή  συγκέντρωση  και  πορεία  στο λιμάνι  

Ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του 
O Νόμος -Έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά!

Σε δελτίο τύπου τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ - 
ΝΑΤ καταγγέλλουν ότι με έγγραφο που 
εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών προς τα μέλη της  ενημερώνει 
ότι ο νόμος ν. 4714/2020 βρίσκεται 
σε ισχύ και ότι μπορούν να επιλέξουν 
μισθολόγιο για τα πληρώματα των 
πλοίων τους με βάση τα «διεθνή κρα-
τούντα», μισθολόγια   και εργασιακές 
σχέσεις γαλέρας,  καταργώντας στην 
πράξη την  κλαδική ΣΣ Εργασίας Πο-
ντοπόρων. 

“Κυβέρνηση – εφοπλιστές υλοποιούν 
τον αντεργατικό ν.4714/2020, όπου 
μεταξύ άλλων τροποποιεί τον όρο  8 
του άρθρου 13 του ν.2687/1953, κα-
ταργώντας τη ΣΣΕ στα υπό ελληνική ση-
μαία ποντοπόρα καράβια, εφαρμόζοντας 
μισθολόγια πείνας της ITF – ILO και για 
τους Έλληνες ναυτεργάτες.  

Σε έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών προς τα μέλη της, τα ενημε-
ρώνει για την προσαρμογή με βάση το 
ν.4714/2020 της Αναλυτικής Περιο-
δικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) του 
ΝΑΤ, ως προς την καταβολή των ασφαλι-
στικών εισφορών. 

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι «κατά τη δημιουργία της νέας ΑΠΔΝ, 
στις επιμέρους στήλες αυτής, υπάρχουν 
κωδικοί προς συμπλήρωση για κάθε πε-
ρίπτωση (ύπαρξη προσφερόμενου σπου-
δαστή, έλλειψη Έλληνα πλοιάρχου, με-
ταχρέωση σπουδαστή σε πλοίο ελληνικής 
ή ξένης σημαίας, καθώς και για τις άλλες 
αναγραφόμενες περιπτώσεις), ενώ στη 
στήλη 3.1, συγκεκριμένα, δηλώνεται η 
επιλογή μισθολογίου, βάσει των διε-
θνών συλλογικών συμβάσεων εργα-
σίας PNO – ITF – TCC / PNO – IBF, 
για την ειδικότητα του Ανθυποπλοι-
άρχου, του Μηχανικού Γ’ και για το 
κατώτερο πλήρωμα, κατ’ επιλογή του 
πλοιοκτήτη, κατ’ εφαρμογή της κεί-
μενης νομοθεσίας». 

Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των 
ειδικοτήτων, με τους αγώνες μας να ακυ-
ρώσουμε τους αντεργατικούς νόμους.  

Όλοι στη 24ωρη Πανελλαδική 
Απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοί-
ων, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια 
στη πολιτική του κεφαλαίου και των 
εκπροσώπων του, για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων μας, για τις δικές 
μας σύγχρονες ανάγκες.» 

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ –ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ

Κυβέρνηση - εφοπλιστές προχωρούν σε κατάργηση  
των ΣΣΕ στα  υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία

Έκτακτο Συνέδριο ΠΝΟ  

 ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  

Στις 29 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί το Έκτακτο Συνέδριο της 
ΠΝΟ όπως καθόρισε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
που πραγματοποιήθηκε σε περίοδο αγωνιστικών και απεργιακών 
κινητοποιήσεων, για να αποσύρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο-
έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο και βάζει ταφόπλακα στη συν-
δικαλιστική δράση. 

Οι ταξικές δυνάμεις των Σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΕΝΕΔΕΠ με τους Ναυτεργάτες και Λιμε-
νεργάτες στις απεργιακές κινητοποιήσεις 6 Μάη, 10 και 16 
Ιούνη νέκρωσαν τα λιμάνια. Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν: 

«Ήταν η καλύτερη απάντηση στις τρομοκρατικές - εκβιαστικές 
μεθοδεύσεις των εφοπλιστών να προσφύγουν σε ασφαλιστικά 
μέτρα και στην επαίσχυντη απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά 
να βγάλει την απεργία παράνομη. 

Η επιτυχία της απεργίας κρίθηκε από την καθολική - μαχητική 
συμμετοχή των ναυτεργατών στην περιφρούρηση στους κατα-
πέλτες των πλοίων, με ασπίδα τους για άλλη μια φορά την 
έμπρακτη αλληλεγγύη από εργαζόμενους, συνταξιούχους, τη 
νεολαία, τα συνδικάτα. 

Αυτή την αλληλεγγύη εχθρεύεται η εργοδοσία, ενώ είναι 
χαρακτηριστική και η δήλωση του ΣΕΕΝ την επόμενη μέρα της 
απεργίας, ότι “παρόμοια απαράδεκτα φαινόμενα πρέπει 
να μην επαναληφθούν στο μέλλον και θα πρέπει να λαμ-
βάνονται μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη πα-
ρουσία τρίτων ατόμων στα λιμάνια και στους καταπέλτες 
των πλοίων”. 

Στις προκλήσεις των εφοπλιστών απαντάμε ότι τα δικαιώματα 

και οι διεκδικήσεις των ναυτεργατών δεν θα κριθούν στις 
αίθουσες δικαστηρίων. Οι κατακτήσεις είναι αποτέλεσμα σκληρών 
ταξικών συγκρούσεων και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζου-
με. 

Στο Πανναυτικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 
Ιούνη, θα συζητηθεί η εκλογή ΓΓ, σχέδιο δράσης με βάση τα 
οξυμένα προβλήματα των ναυτεργατών, ενώ θα τεθεί για 
ψήφιση και η πρόταση νόμου που έχουν διαμορφώσει Συνδικάτα, 
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, για το ξήλωμα όλου του αντερ-
γατικού οπλοστασίου και είναι αντίστοιχη με αυτή που είχε 
γίνει το 2016 από 530 Συνδικάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα. 

 Για  τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
αποτελεί προτεραιότητα η κλιμάκωση της πάλης ενάντια στο  
αντεργατικό  νόμο έκτρωμα  που ψήφισε η κυβέρνηση στη 
Βουλή στις 16 Ιούνη, που γενικεύει τη κατάργηση  του 8ωρου, 
το ξήλωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και την 
εφαρμογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Από το 1990 και 
μετά ΕΕ, επιχειρηματικοί όμιλοι, με κυβερνήσεις  ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ 
ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετώντας τις στρατηγικές επιλογές του 
κεφαλαίου, ξηλώνουν εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά και 
άλλα δικαιώματα, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, να συγκεντρώσουν σε όλο και λιγότερα 
χέρια τον τεράστιο πλούτο που παράγουν οι πολλοί. 

Στους ναυτεργάτες αυτός  ο αντεργατικός νόμος τερατούρ-
γημα  αποτελεί συνέχεια του ν.4714/2020, που δίνει τη δυ-
νατότητα κα τα την κρίση του εφοπλιστή να μην εφαρμόζει την 
ΣΣΕ στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα καράβια σε Γ’ 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 2

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.
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Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι λει-

τουργεί το Portal της «Ναυτεργατικής» 

(www.nautergatiki.gr) τόσο για την ίδια  

την εφημερίδα όσο και για γενικότερη  

ενημέρωση.  

Επικοινώνησε με τη «Ναυτεργατική» στείλε 

μας την ανταπόκρισή σου από τη ζωή  

και τη δράση στα καράβια, στείλε μας τη 

γνώμη σου. Γίνε συνδρομητής στη «Ν»  

με 15€ το χρόνο στέλνοντας τα στοιχεία 

σου στο e-mail: naftergatiki@gmail.com  

(Νίκος Πέτρου). 

Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς, ΤΚ 185 35  

Τηλ: 210 4117578 -  

Φαξ: 210 4137271

Κυνική ομολογία του εφοπλιστή Π. Λασκαρίδη 
για τις «σχέσεις» του εφοπλιστικού κεφαλαίου  

με τις εκάστοτε κυβερνήσεις 

Πλοίαρχο, Γ’ Μηχανικό και πλήρωμα, 
αλλά μισθολόγια πείνας της ITF – ILO, 
όπως εφαρμόζονται στους αλλοδαπούς 
ναυτεργάτες και περιλαμβάνουν  στον 
βασικό μισθό 48 ώρες εργασία την εβδο-
μάδα. 

Επίσης ο ν.4714/2020 παρεμβαίνει 
προκλητικά στη λειτουργία των ναυτερ-
γατικών οργανώσεων, ενώ δίνει την δυ-
νατότητα ακόμα και για την θέση του Α’ 
Πλοίαρχου να ναυτολογείται αλλοδαπός 
ναυτεργάτης, χωρίς να εφαρμόζεται η 
ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση. 

Ήδη οι υπηρεσίες του ΝΑΤ έχουν δια-
μορφώσει την ηλεκτρονική ΑΠΔΝ με βάση 
τις διεθνείς συμβάσεις, γεγονός που επι-
σημαίνει σε σχετική επιστολή της η ΕΕΕ 
προς τα μέλη της και έχουν προχωρήσει 
στην εφαρμογή της. 

 Ο υπουργός Ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκης 
με απύθμενο θράσος στην ενημέρωση 
του προς τους εκπροσώπους των Ναυ-
τεργατικών Σωματείων στις 25 Φλεβάρη 
2021 ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε ισχύει 
η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 
Ναυτεργάτεςσ στα Ποντοπόρα καράβια.  

Αυτή η  διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική 
και τα αποτελέσματα της διαψεύδουν τα 
σαθρά  επιχειρήματα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ 
και όλων  των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων 
ότι τα διαρκή προνόμια και οι επιδοτήσεις 
προς του εφοπλιστές θα προσελκύσουν 
πλοία στην ελληνική σημαία και άρα αύ-
ξηση των θέσεων εργασίας. Αντίθετα και 
με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το 1980 
χάθηκαν πάνω από 100.000 θέσεις ερ-
γασίας με συγκροτημένα δικαιώματα, δι-
ευρύνθηκε η ανασφάλιστη εργασία, δη-
μιούργησε πάνω από 1 δις ευρώ οργανικό 
έλλειμμα στο ΝΑΤ, με τραγικές συνέπειες 
στις συντάξεις, στην κοινωνική ασφάλι-
ση. 

Στις 27 Απρίλη στη συνεδρίαση της 
Ε.Ε της ΠΝΟ για τα οικονομικά οι ταξικές 
δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τα καταψήφισαν 
προβάλλοντας ότι αιχμή αποτελεί το βρώ-
μικο αλισβερίσι με τις συμβάσεις που υπο-
γράφει ο Γ.Γ με τους εφοπλιστές έναντι 
αμοιβής και με τη σύμφωνή γνώμη των 
δυνάμεων του εργοδοτικού – κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα να 
μην εφαρμόζεται η αντίστοιχη  κλαδική  

Σ.Σ.  Εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση 
για όλους τους ναυτεργάτες απ’ όποια 
χώρα και αν προέρχονται, αλλά  οι ατο-
μικές συμβάσεις.  

Από αυτές τις βρώμικες συμφωνίες σε 
βάρος των ναυτεργατών καταγράφεται 
στα έσοδα για το 2020 το ποσό των  
5.988.489,14 ευρώ!!!, ενώ αποτέλεσαν 
όπλο για τους εφοπλιστές και την κυβέρ-
νηση, που τις επικαλέστηκαν για να δια-
μορφώσουν τον αντεργατικό νόμο 

4714/2020. 
Στο Γενικό Συμβούλιο οι ταξικές δυ-

νάμεις των Σωματείων ΠΕΜΕΝ, “ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ”, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, επανέλαβαν τη 
θέση τους ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν την 
επιτακτική ανάγκη του εκδημοκρατισμού 
και της ανασύνταξης του ναυτεργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος. Πρότειναν 
την εκλογή 3μελούς επιτροπής στην 
οποία να καταθέσουν τα Σωματεία τις 
προτάσεις τους για τροποποιήσεις του 

καταστατικού και να συζητηθούν στο  
Συνέδριο  της ΠΝΟ. 

Η πρόταση καταψηφίστηκε από την 
πλειοψηφία, με τις δυνάμεις του εργοδο-
τικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού να 
συνεχίζουν να υπερασπίζονται το κατα-
στατικό, που διατηρείται εδώ και δεκαετίες 
με βάση τον αντεργατικό νόμο 330/ 
1976 και άλλα βασιλοχουντικά διατά-
γματα. 

Την πρώτη ευθύνη την έχουν   οι κυ-
βερνήσεις ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που 
κατά απαίτηση των εφοπλιστών αποτελούν 
τον μηχανισμό τους στη ΠΝΟ, στο εργα-
τικό συνδικαλιστικό κίνημα, προωθώντας 
τη στρατηγική του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου Τα σωματεία που δεν εφαρμόζουν 
στο καταστατικό τους την απλή αναλογική, 
τη συλλογική δράση του κλάδου, τα οποία 
δεν καταθέτουν στη ΠΝΟ, στο ΕΚΠ  τα 
μητρώα τους για ενδελεχή έλεγχο και για 
τα οποία υπάρχουν πολλές και συγκεκρι-
μένες καταγγελίες  από  τις ταξικές δυνά-
μεις  το προηγούμενο διάστημα για ευρείας 
κλίμακας νοθεία στις αρχαιρεσίες των πα-
ρακάτω σωματείων: Π.Ε Πλοιάρχων Ε.Ν, 
Π.Ε Μηχανικών Μ.Ε.Κ Ε.Ν, Π.Σ Οικο-
νομικών Αξιωματικών Ε.Ν, Π.Ε Φρο-
ντιστών Ε.Ν, Π.Ε Προσωπικού Τρο-
φοδοσίας Ε.Ν, Π.Ε Πρακτικών Πλοι-
άρχων – Κυβερνητών Ε.Ν, Π.Ε Ναυτών 
M/S – Π/Κ Ε.Ν. 

Για τις ταξικές δυνάμεις παραμένει 
ανοιχτό το ζήτημα ελέγχου των αντι-
προσώπων για τα παραπάνω σωμα-
τεία, μπροστά στο  Συνέδριο της ΠΝΟ 
στις 29 Ιούνη. Οι μεθοδεύσεις που 
κάνει ο εργοδοτικός - κυβερνητικός 
συνδικαλισμός για την εναλλαγή με 
νέο γραμματέα στη ΠΝΟ, εντάσσεται 
στο σχεδιασμό των εφοπλιστών για 
την συνέχιση ελέγχου της Ομοσπον-
δίας, και την προώθηση των συμφε-
ρόντων του εφοπλιστικού κεφαλαίου.  

Οι εξελίξεις επιβάλλουν να γίνουν αλ-
λαγές στη δομή και τη λειτουργία της  
ΠΝΟ  που διατηρεί το καταστατικό της 
εδώ και δεκαετίες με βάση τον αντεργατικό 
νόμο 330/1976 και άλλα βασιλοχουντικά 
διατάγματα. 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη  η ανα-
σύνταξη του ναυτεργατικού συνδικαλι-
στικού κινήματος και θα πρωτοστατήσουν 
οι ταξικές δυνάμεις, καταθέτοντας ολο-
κληρωμένες θέσεις για η εκφυλιστική κα-
τάσταση που αντιμετωπίσαμε στην ΠΝΟ 
όλο το προηγούμενο διάστημα, σε  βάρος 
των ναυτεργατών και από την άλλη με 

αμύθητα κέρδη  για το εφοπλιστικό κε-
φάλαιο. 

Οι ταξικές δυνάμεις στο πλαίσιο αιτη-
μάτων τους, διεκδικούν: 
� Κατάργηση του ν.4714/2020, των  
αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ και 
όλων των αντεργατικών νόμων, που 
προστέθηκαν στους προηγούμενους, για 
το χτύπημα συμβάσεων, μισθών, δικαιω-
μάτων σε συνθήκες πανδημίας.  
� Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος 
Υγείας. 
� Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας της υγείας και της ασφά-
λειας των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς. Παροχή όλων των απαραίτητων 
μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη 
της εργοδοσίας. 
� Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ 
με αυξήσεις, υποχρεωτική ασφάλιση στο 
ΝΑΤ, για όλους τους ναυτεργάτες από 
όποια χώρα και αν προέρχονται.  
� Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων. 
� Πλήρη – σταθερή εργασία, με μείωση 
του εργάσιμου χρόνου, προσαρμογή των 
οργανικών συνθέσεων (με κατάργηση 
του ν.4150/2013) στις αυξημένες ανά-
γκες των πλοίων  και  της  προστασίας  
της  ανθρώπινης  ζωής  στη  θάλασσα. 
� Ουσιαστική προστασία των ανέρ-
γων, αύξηση του επιδόματος ανεργίας 
στα 600 ευρώ, για όλους τους ανέργους, 
για όσο διαρκεί η ανεργία. Πλήρη, δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέρ-
γων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις. 
� Άμεσα μέτρα για τον επαναπατρισμό 
των χιλιάδων ναυτεργατών, στα πο-
ντοπόρα καράβια  
� Άμεση επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες από 
ΝΑΤ/ΕΦΚΑ, σε κύριες – επικουρικές 
συντάξεις και εφάπαξ.  
� Διαγραφή των χρεών όλων των ερ-
γατικών οικογενειών.» 

Έκτακτο Συνέδριο ΠΝΟ  

 ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  

Με μια κυνική ομολογία περιέγραψε ο εφο-
πλιστής Π. Λασκαρίδης τις «σχέσεις» του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου με τις εκάστοτε κυβερνή-
σεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά στα πλαίσια 
ενός ντοκιμαντέρ για τις “πράσινες” αλλαγές 
στη ναυτιλία και τις σφοδρές επιχειρηματικές 
και γεωπολιτικές κόντρες που τις συνοδεύουν 
πως:  

«Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι τους 
λέει η Ένωση Εφοπλιστών να κάνει … Αυτό 
πρέπει να το καταλάβετε καλά. Οι πλοι-
οκτήτες δεν χρειάζονται την ελληνική κυ-
βέρνηση. Δεν χρειάζονται το υπουργείο. 
Δεν χρειάζονται την ΙΜΟ, δεν χρειάζονται 
τον πρωθυπουργό. Μπορούν να χέσουν 
πάνω στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουρ-
γός για αυτούς δεν έχει καμία χρησιμότητα. 
Γιατί; Γιατί η ναυτιλία δεν έχει καμία σχέση 
με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα που θα 
κερδίσει ένας πλοιοκτήτης από την Ελλάδα. 
Δεν υπάρχουν φορτία για την Ελλάδα, δεν 
υπάρχουν ναυλοσύμφωνα από την Ελλάδα, 
τίποτα στην Ελλάδα. Μόνο τα γραφεία τους 
είναι στην Ελλάδα. Το 80% των πλοίων 

τους είναι με ξένη σημαία. Δεν τους νοιάζει 
η ελληνική σημαία». 

Ενδεικτική στο μεταξύ είναι και η αντίδραση 
του υπουργού ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη, όταν 
στα πλαίσια του ίδιου ντοκιμαντέρ, καλείται 
από τους δημοσιογράφους να παρακολουθήσει 
τις δηλώσεις, οπότε, αφού πρώτα στέκεται 
αμήχανος, αντί άλλου σχολίου λέει πως… η 
κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα “σταθερό 
πλαίσιο” στις σχέσεις της με τους εφοπλιστές. 

 
ΚΚΕ: Οι δηλώσεις του εφοπλιστή  

και η αμηχανία του υπουργού είναι  
σοκαριστικές μεν, αναμενόμενες δε» 

 
Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ 

του ΚΚΕ, για τις δηλώσεις του εφοπλιστή Λα-
σκαρίδη και την αντίδραση του υπουργού Ναυ-
τιλίας, αναφέρει τα εξής: 

«Οι δηλώσεις του εφοπλιστή Λασκαρίδη 
και η αμηχανία του υπουργού της ΝΔ, κ. Πλα-
κιωτάκη, είναι σοκαριστικές μεν, αναμενόμενες 
δε, από τη στιγμή που οι ελληνικές κυβερνήσεις 
είναι όντως το πολιτικό προσωπικό των εφο-
πλιστών και των άλλων μερίδων του κεφαλαί-
ου» 

Η εθελοντική φορολογία, οι φοροαπαλλαγές, 
τα δεκάδες προνόμια και φυσικά η επίθεση 
στα δικαιώματα των ναυτεργατών επιβεβαι-
ώνουν του λόγου το αληθές.  

Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα του πανί-
σχυρου θεσμικού πλαισίου, που έχουν δια-
μορφώσει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις 
και οι διεθνείς οργανισμοί για την προστασία 
των συμφερόντων των εφοπλιστών. Αυτό το 
θεσμικό πλαίσιο έχει μάλιστα και συνταγματική 
κατοχύρωση, άρθρο 107, το οποίο τα άλλα 
κόμματα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, έχουν σαν «ει-
κόνισμα», για αυτό κι αρνήθηκαν την πρόταση 
του ΚΚΕ για κατάργησή του». 

Π. Λασκαρίδης εφοπλιστής μέλος  
της ένωσης εφοπλιστών  

και ο Ι. Πλακιωτάκης υπουργός  ναυτιλίας

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΜΕΝ   
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  

Μήνυμα αγωνιστικής  
αισιοδοξίας  

για τη συνέχιση  
της πάλης 

Μήνυμα αγωνιστικής αισιοδο-
ξίας σε όλους τους ναυτεργάτες, 
για τη συνέχιση της πάλης στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, 
στη διεκδίκηση των σύγχρονων 
αναγκών έστειλαν οι μηχανικοί 
που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες 
της ΠΕΜΕΝ και του «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ» που ολοκληρώθηκαν  στις 
14 Μάη   και 11 Ιούνη αντίστοι-
χα. 

Οι διοικήσεις  της ΠΕΜΕΝ  και 
του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» χαιρετίζει τους 
μηχανικούς, για τη μαχητική συμ-
μετοχή τους στις αρχαιρεσίες του 
σωματείου για την εκλογή της 
νέας διοίκησης και των αντιπρο-
σώπων της σημειώνοντας ότι «οι 
αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν 
την περίοδο της πανδημίας και με 
γενικευμένη την επίθεση εφοπλι-
στών - κυβέρνησης στο σύνολο 
των δικαιωμάτων των ναυτεργα-
τών». 

Στις αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ 
ψήφισαν 2.291 μηχανικοί. Ο συν-
δυασμός  «Ενωτική Δημοκρατική 
Αγωνιστική Συνεργασία» έλαβε 
2.278 ψήφους, 33 έδρες στο ΔΣ 
και εξέλεξε 23 αντιπροσώπους για  
το ΕΚΠ και την ΠΝΟ. 

 Στις αρχαιρεσίες του ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ ψήφισαν 1016  μέλη του 
σωματείου Ο «Αγωνιστικός Συν-
δυασμός Μηχανοδηγών»   έλαβε 
1016 ψήφους, 15 έδρες στο Δ.Σ 
και εξέλεξε 10 αντιπροσώπους  
για  το ΕΚΠ και την ΠΝΟ. 

Η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ καλεί 
τους εργαζόμενους σε γενικό ξε-
σηκωμό στα καράβια, σε κάθε 
χώρο δουλειάς, παντού, να μην 
τολμήσει η κυβέρνηση να κατα-
θέσει το νομοσχέδιο τερατούργη-
μα. «Να αναπτύξουμε πολύμορφη 
δράση, να γίνει υπόθεση όλων 
μας, να είμαστε σε διαρκή ετοι-
μότητα και επαγρύπνηση, να απα-
ντήσουμε με απεργιακό αγώνα» 
σημειώνει και προσθέτει: «Απο-
τελεί αιτία πολέμου για τον κάθε 
ναυτεργάτη, εργαζόμενο, το 
αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρ-
νει η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι 
συνέχεια των αντεργατικών νόμων 
των προηγούμενων κυβερνήσεων 
και στις κατευθύνσεις του κεφα-
λαίου, της ΕΕ, για να καταργηθεί 
το 8ωρο, να χτυπηθεί η συνδικα-
λιστική δράση, να γίνουμε δούλοι 
στα εργασιακά τους κάτεργα. 
8ωρο, ΣΣΕ, ασφάλιση, σύνταξη, 
υγεία - Δεν θα τα χαρίσουμε στην 
εργοδοσία». 

Στη 4η συνεδρίαση της ειδικής τρι-
μερούς επιτροπής της Ναυτικής Σύμ-
βασης Εργασίας (MLC-2006), που πρα-
γματοποιείται στις 19 με 23 Απρίλη μέσω 
τηλεδιάσκεψης, έκανε παρέμβαση ο πρό-
εδρος της ΠΕΜΕΝ Θ. Ευαγγελάκη, την 
Τετάρτη 21 Απρίλη, στην οποία ανέφερε:   

«135 χρόνια από την αιματοβαμμένη 
πρωτομαγιά της εξέγερσης των εργατών 
του Σικάγου για την κατάκτηση του 8ωρου, 
101 χρόνια  μετά την κατάκτησή του στην 
χώρα μας, κεφάλαιο και κυβερνήσεις, επι-
τίθενται στο σύνολο των δικαιωμάτων της 
εργατικής τάξης, των ναυτεργατών, των 
εργαζομένων, σε συνθήκες καπιταλιστικής 
κρίσης και διασποράς της πανδημίας COVID-
19. 

Στη χώρα μας η εκμετάλλευση των ναυ-
τεργατών, οι αξιώσεις,  τα προνόμια και οι 
επιδοτήσεις των εφοπλιστών είναι κατοχυ-
ρωμένα στους αστικούς νόμους και το Σύ-
νταγμα.  

Βήμα για το χτύπημα των ΣΣΕ αποτέλεσε 
η κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Ερ-
γασίας (ΣΝΕ) του 2006 με τον 
νόμο 4078/2012, που ψηφίστηκε από τις 
αστικές πολιτικές δυνάμεις. Είχε προηγηθεί 
η ενσωμάτωση της Σύμβασης Ναυτικής Ερ-
γασίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με την Οδηγία για τον έλεγχο των 
πλοίων από το κράτος - λιμένα.  

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που απο-
τελείται από τα Άρθρα, τους Κανονισμούς 
και τον Κώδικα. Ο Κώδικας περιλαμβάνει 
τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 
Κανονισμών. Αποτελείται: Από το Μέρος Α, 
που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, και το 
Μέρος Β, που η εφαρμογή του δεν είναι 
υποχρεωτική.  

Καθόλου τυχαία, το μέρος Β περιλαμβάνει 
οδηγία που αφορά τον καθορισμό των μι-
σθών από ΣΣΕ, καθιερώνει «την ίση αμοι-
βή για εργασία ίσης αξίας» για όλους 
τους ναυτεργάτες που εργάζονται στο ίδιο 
πλοίο, κυρώσεις για τη μη καταβολή των 
οφειλόμενων μισθών από τον εφοπλιστή - 
πλοιοκτήτη κ.ά.  

Όπως και άλλες κυβερνήσεις, έτσι και η 
ελληνική ενεργοποιώντας τη Σύμβαση Ναυ-
τικής Εργασίας άφησε απ’ έξω όλες τις 
οδηγίες, και την οδηγία περί «ίσης αμοι-
βής». Επιπλέον, αντί για την πρόβλεψη 
καθορισμού των μισθών των ναυτεργατών 
από ΣΣΕ, στο άρθρο 6 ορίζεται ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν είναι σε ισχύ Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας που έχει εφαρ-
μογή, οι όροι και οι συνθήκες ναυτο-
λόγησης του ναυτεργάτη συμφωνούνται 
«ελεύθερα» από τα συμβαλλόμενα 
μέρη και καταχωρούνται στη γραπτή 

σύμβαση, κατευθύνοντας τις τροχιο-
δεικτικές βολές της στην κατάργηση 
των ΣΣΕ. 

Αποτελεί κανόνα στα καράβια η 7ήμερη 
εργασία, η εργασία 72 ωρών τη βδο-
μάδα, ενώ με το νόμο 4714 που ψηφί-
στηκε τον Ιούλιο του 2020, επιδιώκουν 
την κατάργηση των ΣΣΕ, της κοινωνικής 
ασφάλισης, των συνδικαλιστικών δικαιω-
μάτων.  

Οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και 
σε συνδυασμό με τις ώρες φορτοεκφόρτω-
σης, έχει ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση 
της εργασίας, αύξηση των ασθενειών, των 
ατυχημάτων, υπονόμευση της ασφάλειας 
της ανθρώπινης ζωής.  

Στη γενικευμένη επίθεση που βιώνουν 
οι ναυτεργάτες είναι και το πολύ σοβαρό 
πρόβλημα με τον πολύμηνο εγκλωβισμό 
χιλιάδων ναυτεργατών στα πλοία λόγω 
της πανδημίας, με τους εφοπλιστές και τις 
κυβερνήσεις να αρνούνται να εξασφαλίσουν 
πόρους, υποδομές και μέσα μεταφοράς για 
τον επαναπατρισμό τους. Η κατάσταση είναι 
τραγική, αφού ορισμένες χώρες απαγο-
ρεύουν στους εγκλωβισμένους ναυτεργάτες 
ακόμα και να αποβιβάζονται στα λιμάνια 
τους. 

Στην επιβατηγό ναυτιλία η μαζική 
ακινησία των πλοίων, οι μειώσεις των 
οργανικών συνθέσεων, έχει προκαλέσει 
έκρηξη της ανεργίας, με την πλειοψηφία 
των ναυτεργατών να μην δικαιούνται ούτε 
το επίδομα ανεργίας, λόγω των δυσμενών 
προαπαιτούμενων. 

Οι ναυτεργάτες στη χώρα μας, με την 
3ημερη απεργία τους στις 23 – 25 Φλε-
βάρη 2021 και την απεργία στις 6 Μάη, 
που θα τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά, 
συνεχίζουν τον αγώνα τους.  

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εκφρα-
στεί έμπρακτα η αλληλεγγύη  στις αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις των ναυτεργα-
τών, που θα καθορίσουν τα σωματεία τους 
κατά τον απόπλου και κατάπλου των πλοίων 
σε διάφορα λιμάνια παγκοσμίως,  διεκδι-
κώντας ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συν-
δικαλιστικά δικαιώματα, για όλους τους 
ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν 
προέρχονται».   

Π.Ε.Μ.Ε.Ν 

  «ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικά  
δικαιώματα, για όλους τους ναυτεργάτες  

από όποια χώρα και αν προέρχονται» 
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Στα λιμάνια δεν κουνήθηκε πλοίο, ενώ οι προβλήτες 
του ΣΕΜΠΟ νέκρωσαν. Στο Φάρμακο πολλά τμήματα 
παραγωγής σε εργοστάσια έκλεισαν, όπως στη ΦΑΜΑΡ, 
στην Οικοδομή μεγάλα εργοτάξια σε όλη τη χώρα νέ-
κρωσαν αφού η συμμετοχή στην απεργία ήταν καθολική, 
ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στις συγκεντρώσεις. 
Στο Μέταλλο, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο 
Πέραμα «δεν έπεσε σφυριά», ενώ σχεδόν καθολική 
ήταν η συμμετοχή και στα ναυπηγεία της Αττικής. Στις 
τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ τα ποσοστά συμμετοχής 
ήταν επίσης πολύ μεγάλα, σε έναν όμιλο όπου οι εργα-
ζόμενοι ήδη βιώνουν τη «διευθέτηση», τις μειωμένες 
αποδοχές, τη χρονοκάρτα εργασίας κ.ά. 

«Απεργία» δήλωσαν, προσπερνώντας τις ξεπουλη-
μένες ηγεσίες ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στις συνδικαλιστικές τους 
οργανώσεις, κοντά 850 εργαζόμενοι, οδηγοί και τεχνικοί 
της ΕΘΕΛ, παίρνοντας τη θέση τους στην διαδήλωση 
και βάζοντας εμπόδια στην απεργοσπαστική προσπάθεια, 
στη μετατροπή δηλαδή της απεργίας σε ολιγόωρες στά-
σεις εργασίας. 

Η απεργία της Πέμπτης έβγαλε νέες δυνάμεις στο 
δρόμο, αναζωογόνησε και κινητοποίησε παλιές. Έγινε 
ένα δυνατό όπλο στα χέρια των συνδικάτων για τη συ-
νέχεια του σκληρού ταξικού αγώνα. 

Οι καρποί αποδίδουν….. 
Αποτελεί καρπό  όλης της σκληρής και δύσκολης 

δουλειάς, της συζήτησης εργάτη τον εργάτη, της πλού-
σιας αγωνιστικής δράσης που ανέπτυξαν όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα οι ταξικές δυνάμεις, συνδικάτα και 
σωματεία, επιτροπές αγώνα σε χώρους δουλειάς και 
κλάδους.  

Της επιμονής αφενός στη δουλειά «από τα κάτω» 
για να συγκροτηθεί ένα πλατύ απεργιακό μέτωπο και 
αφετέρου στη γραμμή πάλης με άξονα την απόσυρση 
του νομοσχεδίου, στον αντίποδα του δηλητηρίου που 
ρίχνουν οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, η κυβέρνηση αλλά 
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ότι το νομοσχέδιο έχει και 
«θετικές ρυθμίσεις». 

 
Καρδιά του αντεργατικου πλαίσιο είναι η δια-

σφάλιση ακόμη μεγαλύτερων κερδών…. 
Ο συγκεκριμένος νόμος , συνέχεια όλων του αντερ-

γατικού πλαισίου που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, ικανοποιεί τα πιο 
τρελά όνειρα των επιχειρηματικών ομίλων και της ΕΕ.  

Επιβεβαιώνει ότι η «ανάπτυξη» αφορά μόνο το 
μεγάλο κεφάλαιο. Απαιτεί εξαθλιωμένους εργαζόμενους 
για να διασφαλίσουν τα  δικά τους κέρδη. Γι' αυτό γενι-
κεύονται νέες, εξελιγμένες μορφές εκμετάλλευσης, 
όπως η τηλεργασία. Γι' αυτό συμπιέζεται κι άλλο η τιμή 
της εργατικής δύναμης. Γι' αυτό θέλουν να ξεμπερδεύουν 
μια και καλή με το 8ωρο, τις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας, τη συνδικαλιστική δράση.  

Γι αυτό οι εφοπλιστές εξαπολύουν γενικευμένη επί-
θεση στους ναυτεργάτες, κτυπούν τις ΣΣΕ, τον εργάσιμο 
χρόνο, τις συνθέσεις, σακατεύουν κορμιά και εγκλημα-
τούν ενάντια στην ανθρώπινη ζωή.  

Η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει ανάγκη εξα-
θλιωμένους εργαζόμενους. Αυτή  τη «γραμμή»  υιοθε-
τούν η ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ, αλλά και κόμματα 
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25.  

Την ίδια στιγμή που  ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ,   
όλοι  πλην των «Λακεδεμονίων» του ΚΚΕ χαιρετίζουν 
την ένταξη της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ,  
που σημαίνει όχι μόνο άφθονο χρήμα στους ομίλους, 
αλλά και επιπλέον εχθρικά μέτρα για τους εργαζόμενους, 
όπως αυτά του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, τα κέρδη για 
τους εφοπλιστές και τους μονοπωλιακούς ομίλους συ-
νεχίζουν να αυγατίζουν.  

Ο νόμος είναι για τα σκουπίδια. Παρεμβαίνει στην 
καρδιά των εργασιακών δικαιωμάτων, που είναι ο στα-
θερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, τινάζοντας στον 
αέρα τη ζωή κάθε λαϊκής οικογένειας. Πάει πολύ η κυ-
βέρνηση να εμφανίζει ως «πρόοδο» την αύξηση του 
χρόνου εργασίας. Στην εποχή του 5G το προοδευτικό 
είναι να μειώνεται ο χρόνος εργασίας, να εξασφαλίζεται 
δουλειά για όλους, με σύγχρονους όρους αμοιβής και 
δικαιώματα και όχι να γυρνάμε σε συνθήκες δουλειάς 
του προηγούμενου αιώνα για να κερδίζουν περισσότερα 
οι λίγοι. 

Τα ψέματα του κ. υπουργού, της κυβέρνησης, του 
κάθε επιχειρηματικού ομίλους δεν μπορούν να κρύψουν 
ότι ο  καθένας μπορεί να  καταλάβει ότι τα 10ωρα, οι 
ατομικές συμβάσεις εργασίας, οι απλήρωτες υπερωρίες 
κ.ά. είναι εκβιασμός. Αποτελούν  γελοιότητες ότι «με 
τέσσερα 10ωρα την εβδομάδα, οι εργάτριες θα βλέπουν 
την Παρασκευή τα παιδιά», λες και η μητρότητα είναι 
εκ περιτροπής απασχόληση, οι άρρωστοι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να «γιάνουν» τη Παρασκευή. 

Κάθε εργαζόμενος, καταλαβαίνει ότι πλέον όχι μόνο 
δεν «του δίνουν την Παρασκευή», όπως λέει η κυβέρ-
νηση, αλλά του παίρνουν και την Κυριακή, που μετα-
τρέπεται σε κανονική μέρα δουλειάς για εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους, περισσότερους από όσους ήδη 
αφορούσε ο άθλιος νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης 
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

 
Στόχος του μέσα από το νόμο το κτύπημα της 

συλλογικής έκφρασης, του δικαιώματος στην απερ-
γία και στη μάχη…. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, η εργοδοσία, ταυτόχρονα, 
κτυπούν τη συνδικαλιστική δράση και το απεργιακό δι-
καίωμα. Επεκτείνουν προηγούμενους νόμους, νόμους 
του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν σιγή νεκροταφείου ώστε, χωρίς 
εμπόδια, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με όρους «σύγ-
χρονου σκλάβου». Στήνουν νέα εμπόδια στην πάλη 
του εργατικού κινήματος, επιδιώκουν να μετατρέψουν 
την απεργία σε μια συμβολική πράξη, επιστρατεύοντας 
το ηλεκτρονικό φακέλωμα, διώξεις συνδικαλιστών κ.λπ. 

Αυτό που φοβούνται είναι η  δύναμη των εργαζομέ-
νων!  

Φοβούνται ένα κίνημα που οργανώνει την πάλη των 
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ένα κίνημα χει-
ραφετημένο από τη στρατηγική του κεφαλαίου, που 
δεν θα γίνεται σκαλοπάτι για να «ανεβοκατεβαίνουν» 
κυβερνήσεις, αλλά θα συγκρούεται με το ίδιο το εκμε-
ταλλευτικό σύστημα, διεκδικώντας την ικανοποίηση 
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.  

Φοβούνται ένα κίνημα που δεν θα έχει για «μέτρο» 
το ρεαλισμό  των  μονοπωλίων. Που θα απαντάει στο 
«ε και τι να κάνουμε;» . Αυτά ψιθυρίζουν ήδη πολιτικές 
δυνάμεις που λιγουρεύονται κυβερνητικές καρέκλες. 

 
Με ενθουσιασμό και μαχητικότητα κλιμακώ-

νουμε τη μάχη…. 
 
Η δήλωση 27χρονου  εργαζόμενου μέσα από την 

απεργιακή συγκέντρωση «Απεργώ για πρώτη φορά. Το 
ως εδώ το έχω πει πολλές φορές και είπα τώρα την 
οργή μου να την κάνω απεργία. Τι έχω να χάσω; Τα 
500 ευρώ που φτύνω αίμα για να τα βγάλω; Οτι με κά-
νουν όλο και πιο φτηνό και πιο αναλώσιμο; Λοιπόν 
όλοι στα σωματεία, όλοι στην απεργία!» δίνει το μήνυμα 
για τη συνέχεια. 

Οι εργατικοί αγώνες της περιόδου είναι ελπιδοφόροι, 
στο δρόμο για μια συνολική εργατική - λαϊκή αντεπίθεση, 
μέχρι να καταργηθούν οριστικά και τελεσίδικα όλοι οι 
άδικοι, αντιλαϊκοί νόμοι τους, να ικανοπποιηθούν οι 
σύγχρονες νάγκες των εργαζομένων. 

Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι η μεγαλύ-
τερη απόδειξη ότι η κατακραυγή στο νομοθετικό 
τερατούργημα της κυβέρνησής του είναι καθολική. 
Για να υπερασπιστεί ο πρωθυπουργός τις διατάξεις 
αυτού του νομοσχεδίου επιστράτευσε ξανά το 
ψέμα, τη συκοφαντία, το μίσος απέναντι στους 
εργαζόμενους που κινητοποιούνται. 

Εκεί, όμως, στους καταπέλτες των πλοίων, 
στα εργοστάσια, σε άλλους τόπους δουλειάς, 
σήμερα φάγατε τα μούτρα σας. Στα λιμάνια, σε 
διάφορους εργασιακούς χώρους σε όλη την Ελ-
λάδα, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά, 
ήταν η ομόθυμη απόφαση των εργαζομένων, 
ακόμα κι αυτών που δεν απήργησαν κάτω απ' τις 
πιέσεις της εργοδοσίας, των κρατικών και παρα-
κρατικών μηχανισμών. 

Οι προβοκάτσιες δεν θα σας σώσουν  
απ' τη λαϊκή οργή 

Βέβαια, είχαν προηγηθεί άλλα κυβερνητικά 
φυντάνια, καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής 
αλλά και της χτεσινής και προχτεσινής διαδικα-
σίας. 

Καλά, είστε ανεκδιήγητοι! 

Απευθυνόμαστε στον κ. Μητσοτάκη: Πού τα 
βρήκατε αυτά τα φυντάνια; Μέσα σ' αυτά είναι 
και ο κ. Χατζηδάκης και η κα Κεραμέως. Λένε το 
ένα χοντρό ψέμα μετά το άλλο, χωρίς ντροπή, 
χωρίς καν να αισθάνονται ένα αμυδρό κοκκίνισμα. 
Οπως θα ένιωθαν ίσως οι πρόγονοί τους, αλλά 
θα μου πείτε εικόνα σας είναι και σας μοιάζουν. 
Εικόνα μιας τάξης - ελίτ που έχει σημαία της το 
«ο θάνατός σου η ζωή μου». 

Δεν ντρέπεστε να συκοφαντείτε ανθρώπους 
που παλεύουν για να ζήσουν την οικογένειά 
τους, που εσείς και οι πολιτικές σας τους κρατάνε 
ομήρους; 

Από πού κι ως πού η υπουργός Παιδείας 
αντλεί το θράσος να πηγαίνει στα δικαστήρια τα 
σωματεία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τους 
συλλόγους των καθηγητών, με ένα χονδροειδέ-
στατο ψέμα ότι θα απεργήσουν και δεν θα κάνουν 
τα παιδιά τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, ότι δεν 
μπορούνε να πάνε στα εξεταστικά κέντρα; 

Δεν ήξερε, δεν έμαθε έστω ότι λεωφορεία, 
τραμ, ηλεκτρικός, άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
είχαν στάση ανακοινωμένη; Πώς το ξέραμε εμείς; 
Μέσα απ' το διαδίκτυο, απ' τους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους και τα σωματεία τους, όταν τους 
ρωτήσαμε; Είχαν στάση, άλλα μετά τις 10 το 
πρωί και άλλα μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα. 
Οτι το μετρό θα λειτουργούσε από την ώρα που 
ξεκινάει το πρωί μέχρι τις 10; Οτι οι καθηγητές, 
που έπαιρναν μέρος στις εξετάσεις ως επιτηρητές 
ή είχαν άλλα καθήκοντα κ.λπ., όπως και οι υπάλ-
ληλοι του υπουργείου Παιδείας, είχαν την κα-
τεύθυνση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τους, δεν θα τους θεωρούσε κανείς απεργοσπά-
στες, να πηγαίναν στη δουλειά τους, αφού έτσι 
κι αλλιώς και από το νόμο προβλέπεται αυτό που 
ονομάζουμε γενικά σε διάφορους κλάδους, κύριε 
υπουργέ της Εργασίας, «προσωπικό ασφαλεί-
ας». 

Πού τα πουλάτε λοιπόν αυτά; Στους άσχετους 
των σαλονιών και των καφέ του Κολωνακίου 
που συχνάζετε; 

Γιατί κι από το Τιμπουκτού να ήσασταν - γιατί 
τώρα πάτε κατά κει, κατά το Μάλι, πολύ συχνά, 
με αποστολές εκτός συνόρων, στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ και άλλων στρατιωτικών οργανισμών - 
από εκεί να ήσασταν, λέω, πάλι θα ξέρατε πώς 
λειτουργεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα 
και ποιους πρωταρχικά ενδιαφέρεται να προστα-
τέψει. 

Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες, οι 
καθηγητές που αγωνίζονται πρώτα απ' όλα εν-
διαφέρονται για τα παιδιά τους. Κυριολεκτικά 
και μεταφορικά παιδιά τους! Αφήστε λοιπόν τις 
προβοκάτσιες. Αυτές δεν θα σας σώσουν από τη 
λαϊκή οργή, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω... 
Οι απεργοί κόβουν το ρεύμα και το νερό  

κι αφήνουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ; 
Εσείς φτάσατε να λέτε ότι «ακόμα και στις 

απεργίες πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, γιατί αλλιώς η απεργία στρέφεται 
ενάντια σε άλλους εργαζόμενους»!!! 

Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούμε αυτά; 
Πάρα πολλά χρόνια, αφού υπάρχουν τα διά-

φορα παπαγαλάκια, γνωστοί απεργοσπάστες, τσι-
ράκια της μεγαλοεργοδοσίας, που τους έχει 
κράξει επανειλημμένα το πανελλήνιο για τη στάση 
τους! 

Δεν πτοούνται, φυσικά, αφού γι' αυτό ακρι-
βοπληρώνονται. 

Σας έπιασε τάχα ο πόνος για την κοινή ωφέ-
λεια; Ποιος είναι αυτός που κόβει το ρεύμα και 
το νερό σε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά; Οι απεργοί 
είναι; Ποιος είναι αυτός που δεν έχει προσλάβει 
το απαραίτητο προσωπικό στα μέσα μεταφοράς; 
Και μάλιστα μέσα στην πανδημία για να μη συ-
νωστίζεται ο κόσμος. Οι απεργοί; Ποιος, αλήθεια, 
πέταξε εκτός ΜΕΘ σοβαρά άρρωστους και χιλιάδες 
ασθενείς εκτός νοσοκομείων; Οι αγωνιστές γιατροί 
και νοσηλευτές που διεκδικούσαν τα αυτονόητα; 
Ποιος αρνήθηκε να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές 
- μεγαθήρια μέσα στην πανδημία; 

Τους απεργούς ναυτεργάτες, τους απεργούς 
εκπαιδευτικούς, τους απεργούς εργαζόμενους 
στην καθαριότητα ξέρετε να τους επιτάσσετε. 
Τους κλινικάρχες, για να μην πεθαίνουν άνθρωποι 
εκτός ΜΕΘ, δεν τους ενοχλήσατε καν. Υποκριτές 
και Φαρισαίοι! 

Αφήστε και τις δήθεν θετικές διατάξεις του 
νομοσχεδίου σας, περί της κακοποίησης των γυ-
ναικών, που τάχα αντιμετωπίζεται πλέον, των 
γονικών αδειών, άλλες που τα βάζετε ως κερασάκι, 
για ξεκάρφωμα, αφού άλλες διατάξεις - στη συ-
νέχεια ή προηγούμενες - ακυρώνουν ακριβώς τα 
όποια θετικά επικαλείσθε. Για τα μάτια του κόσμου 
λοιπόν! Αν θέλατε καθαρά, τίμια, να νομοθετήσετε 
όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την κακοποίηση 
των γυναικών, για τις γονικές άδειες, άλλες 
θετικές διατάξεις, που έχει προτείνει το ΚΚΕ, θα 

τα φέρνατε ξεχωριστά με ολοκληρωμένη συζή-
τηση, θα τα νομοθετούσατε και όχι ως άλλοθι 
για το οπισθοδρομικό συνολικά νομοσχέδιό σας, 
χωρίς δηλαδή να τα ακυρώνετε με άλλες διατά-
ξεις. 

Οι έπαινοι του ΝΑΤΟ σας νοιάζουν,  
όχι ο πολύπαθος λαός 

Αλλά για άλλα εσείς ενδιαφέρεστε. 
Εσάς σας νοιάζουν οι έπαινοι από το ΝΑΤΟ, 

από τον Μπάιντεν, από όλα τα «κοράκια», γιατί 
φτάσατε να ξοδεύετε τον πλούτο της χώρας, το 
χρήμα της χώρας, που ρουφάτε από τους φορο-
λογούμενους Ελληνες, για πολεμικούς, στρατιω-
τικούς εξοπλισμούς, που επιβάλλουν οι δολοφόνοι 
για τις επιθετικές ενέργειες κατά άλλων λαών. 

Μέχρι και τις ΗΠΑ θα ξεπεράσετε φέτος σε 
πολεμικά κονδύλια για εξοπλισμούς. Ησασταν 
δεύτεροι και τώρα ανεβήκατε στην κορυφή. Την 
ίδια ώρα που ο λαός πεινάει, δεν έχει δουλειά, 
κλείνει τις επιχειρήσεις του. Πληρώνει ακριβά 
για να σπουδάσει τα παιδιά του, για να πάει στο 
γιατρό και να πάρει τα φάρμακά του. 

Να πληρώνετε το ΝΑΤΟ σάς μάρανε για να 
βομβαρδίζει, γιατί οι Αμερικάνοι φοβούνται μήπως 
τους πάρει την πρωτοκαθεδρία στην οικονομία η 
Κίνα και στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς η Ρω-
σία. Κι εσείς από κοντά, κολαούζοι τους, μπας 
και σας πετάξουν κανένα κοκαλάκι. 

Για να σκοτώνονται οι λαοί και για να χαριε-
ντίζεστε με τον Ερντογάν για το πώς θα μοιράσετε 
το Αιγαίο, με συνεκμετάλλευση, σε βάρος κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και της ειρήνης 
και ασφάλειας των λαών, γιατί οι πολυεθνικές 
που θα βάλετε να το συνεκμεταλλευτούν, θα 
σκοτωθούν και μεταξύ τους, και θα βάλουν τους 
λαούς μας σε περιπέτειες, να χύνουν το αίμα 
τους. Διαβάστε και λίγο Ιστορία, καλό θα σας 
κάνει... 

Εσείς σε άλλα έχετε το μυαλό σας κι όχι να 
υπηρετήσετε αυτόν τον πολύπαθο λαό. 

Το νου σας ακόμα περισσότερο τον έχετε στα 
συχαρίκια που περιμένετε για τις αντιλαϊκές επι-
δόσεις της κυβέρνησής σας. Για τα εύσημα για 
την επίθεση που συνεχίζεται ακάθεκτη σε όλα τα 
μέτωπα απέναντι στα εργατικά και λαϊκά δικαιώ-
ματα, για τους «μεταμνημονιακούς στόχους» 
που πιάνονται. Κι από κοντά οι «επισημάνσεις» 
ότι δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις και «πισω-
γυρίσματα», η προετοιμασία εδάφους για την 
επόμενη φουρνιά, με «συστάσεις» για νέο χτύ-
πημα στις συντάξεις και στους μισθούς στον δη-
μόσιο τομέα, παραπέρα διεύρυνση της φορολη-
στείας. 

Εικόνα από το «υπερ-μνημόνιο»  
του Ταμείου Ανάκαμψης 

Οι εργαζόμενοι εξοργίζονται, έχουν βαρεθεί 
τα ψέματά σας. Ολων σας. 

Εικόνα γνωστή και αποκρουστική για τον λαό 
μετά από τρία μνημόνια, 10 γύρους «μεταμνη-
μονιακών» «αξιολογήσεων» και άλλους τόσους 
«ευρωπαϊκών εξαμήνων». 

Και ταυτόχρονα, εικόνα από το - πολύ κοντινό 
- μέλλον του «σούπερ μνημονίου», που ακούει 
στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπει εκα-
τοντάδες νέα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, ως 
«αντάλλαγμα» για την εκταμίευση δόσεων, που 
επίσης θα πηγαίνουν στους επιχειρηματικούς 
ομίλους. 

Στην άλλη όψη του νομίσματος, οι ίδιες εκθέ-
σεις μιλάνε για τις «χαμηλές πτήσεις» της καπι-
ταλιστικής οικονομίας και τις πεσμένες προσδοκίες. 
Οι εκτιμήσεις τους «αδειάζουν» τα γνωστά παχιά 
λόγια της κυβέρνησης για το «ελατήριο που θα 
εκτιναχθεί», με τα οποία προσπαθεί να βάλει τον 
λαό σε στάση αναμονής, ότι θα απολαύσει κι 
αυτός μερικά ψίχουλα από το φαγοπότι της κα-
πιταλιστικής κερδοφορίας. 

Επιβεβαιώνουν, ταυτόχρονα, το βάθος της 
καπιταλιστικής κρίσης, που δεν τιθασεύεται από 
την αστική πολιτική, σε όλες τις εκδοχές της, 
ενώ τον λογαριασμό τον πληρώνουν πάντα οι 
εργαζόμενοι και ο λαός. 

Δέκα χρόνια με μνημόνια και μεταμνημονιακές 
συμφωνίες, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα 
έζησαν άγριες περικοπές σε μισθούς και δικαιώ-
ματα, φορτώθηκαν βουνό από κρατικά δάνεια 
στις πλάτες τους για να ανακάμψει το κεφάλαιο. 

Τώρα, με νεοκεϊνσιανές συνταγές, αμοιβαι-
οποίηση των χρεών και χρήμα - υποτίθεται με 
ουρά - από το Ταμείο Ανάκαμψης, φορτώνονται 
ξανά νέα αντεργατικά μέτρα, με το κατάπτυστο 
σημερινό νομοσχέδιο, με το 10ωρο, την απαγό-
ρευση της απεργίας, τα εμπόδια στη συλλογική 
οργάνωση και δράση, ενώ οι επιδοτήσεις και τα 
δάνεια για την «πράσινη» και «ψηφιακή» ανά-
καμψη δίνονται «έναντι» και θα αποπληρωθούν 
με κλιμάκωση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων 
και της φοροληστείας. 

Αυτό δείχνει άλλωστε και η συζήτηση για την 
επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητας και 
των στόχων για το έλλειμμα και το χρέος, επιβε-
βαιώνοντας ότι ούτε υπήρξαν ούτε υπάρχουν 
«καθαρόαιμες» περιοριστικές ή επεκτατικές πο-
λιτικές διαχείρισης. 

Γι' αυτό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να υπερασπιστεί το μνημόνιο που ψή-
φισε και τα αντεργατικά μέτρα που νομοθέτησε 
ως κυβέρνηση, όπως ακριβώς η «νεοφιλελεύθερη» 
ΝΔ διαφημίζει σήμερα την εκτεταμένη κρατική 
παρέμβαση, τη νεοκεϊνσιανή πολιτική της ΕΕ, 
που και η ίδια εφαρμόζει παρότι πριν έβγαινε 
στα κεραμίδια γι' αυτήν. 

Μαύρο στο νομοσχέδιο - σκουπίδι 
Οι προσδοκίες που καλλιεργούν όλοι μαζί, 

κυβέρνηση και αστικά κόμματα, ότι η «πράσινη 
ανάπτυξη» και ο «ψηφιακός μετασχηματισμός 
της οικονομίας», με γενναία στήριξη από το κρά-
τος, θα απαλλάξουν το καπιταλιστικό σύστημα 
από τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και τις κρίσεις 
του και ότι εγγυώνται «διατηρήσιμη ανάπτυξη 
με γερά πόδια», από την οποία θα ωφεληθούν 
εξίσου κεφάλαιο και εργαζόμενοι, θα καταρρεύ-
σουν σαν χάρτινος πύργος. 

Ομως, το κρίσιμο είναι να μη χαθεί πολύτιμος 
χρόνος για τον λαό και τους εργαζόμενους. Γιατί 
σήμερα μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους 
στις εξελίξεις, δυναμώνοντας την οργάνωση, τη 
συμμαχία, την ενότητά τους, τον αγώνα τους, 
ενάντια και απέναντι στη στρατηγική του μεγάλου 
κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των κομμάτων 
του. Περνώντας στην αντεπίθεση, βάζοντας τον 
«πήχη» στο ύψος πραγματικά των σύγχρονων 
αναγκών τους. Ξεπερνώντας συκοφαντίες, ψέ-
ματα, απειλές, καταστολή, οι εργαζόμενοι, το 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα θα βγουν πιο 
δυνατοί απ' αυτές τις μάχες. 

Γι' αυτό λοιπόν «μαύρο» σ' αυτό το νομοσχέδιο 
- σκουπίδι. 

Μαζικά - Μαχητικά,  
κλιμακώνουμε τη πάλη μας για κατάργηση 

όλων των αντεργατικών νόμων

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΚΤΡΩΜΑ
Η δευτερολογία του Δ. Κουτσούμπα ΓΓ της ΚΕ  

του ΚΚΕ στη Βουλή (16 Ιούνη)  

ΚΟ Ναυτεργατών του ΚΚΕ  
Στη μνήμη των συντρόφων Κώστα Ζούκα και Γιώργο Ζούνη

Κώστας Ζούκας 
 

Η ΚΟ Ναυτεργατών του ΚΚΕ αποχαιρετά 
τον σύντροφο Κώστα Ζούκα, που «έφυγε» 
από κοντά μας την Πέμπτη 27 Μάη. Πρωτο-
πόρος αγωνιστής ναυτεργάτης, 41 χρόνια 
μέλος του Κόμματος, παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε για αρκετά 
χρόνια, συμμετείχε μέσα από τις γραμμές 
του ΚΚΕ στις πολιτικές μάχες, στους εργατι-
κούς - λαϊκούς αγώνες, στην πρώτη γραμμή, 
στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυ-
τεργατών στα καράβια με το σωματείο του, 

«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», και το ταξικό εργατικό κίνημα. 
Ο σύντροφος Κώστας Ζούκας γεννήθηκε το 1950 στο Χρυσοβέργι 

Αιτωλοακαρνανίας. Στα 18 του μπαρκάρισε, ένιωσε από τα νεανικά 
του χρόνια την εκμετάλλευση των εφοπλιστών, συνειδητοποίησε 
την ανάγκη και τη δύναμη της ταξικής πάλης, ήρθε σε επαφή με 
τους κομμουνιστές, με το ΚΚΕ, και ανέπτυξε σημαντική δράση στα 
καράβια την περίοδο της χούντας, που καταγράφεται με πληθώρα 
στοιχείων από τους εφοπλιστές, τα λιμεναρχεία και περιλαμβάνονται 
στον φάκελό του που συνέταξε η Ασφάλεια. 

Μαζί με άλλους συντρόφους πρωτοστάτησε στην ανατροπή της 
χουντικής διοίκησης του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και συνέβαλε αποφασιστικά 
να αναδειχθούν οι ταξικές δυνάμεις στο σωματείο. Γενικός γραμ-
ματέας του ΔΣ του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» την περίοδο 1993 - 1999, πρω-
τοστάτησε στην οργάνωση μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων 
των ναυτεργατών κόντρα στους εφοπλιστές, στις αστικές κυβερ-
νήσεις, στον κατασταλτικό μηχανισμό του αστικού κράτους. 

Οι σύντροφοί του, γενικότερα οι ναυτεργάτες, θα τον θυμόμαστε 
πάντα για την πρωτοπόρα δράση του, την αισιοδοξία του για τη 
ζωή και ότι το δίκιο θα κερδίσει στο τέλος, το πλατύ του χαμόγελο, 
που ανάβλυζε μέσα από την καρδιά του, και την ακλόνητη πίστη 
του για την αναγκαιότητα ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού 
συστήματος, του καπιταλισμού, για τον σοσιαλισμό. 

Η πολιτική κηδεία του συντρόφου  Κώστα  Ζούκα  έγινε  στις 31  
Μάη,  στο νεκροταφείο του Σχιστού

Γιώργος Ζούνης 
 

Η ΚΟ Ναυτεργα-
τών του ΚΚΕ αποχαι-
ρετά τον πρωτοπόρο 
κομμουνιστή ναυτερ-
γάτη ΓΙΩΡΓΟ ΖΟΥΝΗ 
- 44 χρόνια μέλος του 
Κόμματος - που 
«έφυγε» ξαφνικά από 
κοντά μας το Σάββατο 
22 Μάη. Η πολιτική 

κηδεία του  έγινε  στις 25 Μάη,  στο νεκρο-
ταφείο του Σχιστού. 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΝΗΣ, μηχανικός στα πο-
ντοπόρα καράβια, μέσα από τις γραμμές 
του Κόμματος και ως μέλος του ΔΣ της ΠΕ-
ΜΕΝ πρωτοστάτησε στην οργάνωση της πά-
λης των ναυτεργατών κόντρα στους εφο-
πλιστές, στο κεφάλαιο και τον κατασταλτικό 
μηχανισμό του αστικού κράτους. 

Οι ναυτεργάτες και οι σύντροφοί του θα 
τον θυμούνται να είναι πάντα στην πρώτη 
γραμμή στις πολιτικές μάχες, στους εργατι-
κούς - λαϊκούς αγώνες με το ΚΚΕ, στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις στους καταπέλτες 
των καραβιών με το σωματείο, την ΠΕΜΕΝ, 
και το ταξικό εργατικό κίνημα. Συνεχίζουμε 
με την ορμή που μας δίνει η δύναμη της τα-
ξικής πάλης, για την κατάργηση της εκμε-
τάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για τον 
σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την ικανοποίηση 
των σύγχρονων αναγκών του εργαζόμενου 
λαού. 
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Το πανεργατικό αίτημα της απόσυρσης του 
νομοθετικού τερατουργήματος μεταφέρθηκε 
στη Βουλή 

Τους χιλιάδες απεργούς που συμμετείχαν στη 
μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 10ης 
Ιούνη χαιρέτισε κατά την ομιλία του στη Βουλή ο 
βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, απαιτώντας 
την απόσυρση του κυβερνητικού εκτρώματος. Κα-
τήγγειλε μάλιστα την επιχείρηση ποινικοποίησης 
της απεργίας των ναυτεργατών που ήταν  σε 
εξέλιξη καθώς κατατέθηκε και νέα αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων από τους εφοπλιστές ενάντια στην 
απεργία που έχουν εξαγγείλει τα ναυτεργατικά σω-
ματεία και για τη Τετάρτη  16 Ιούνη . 

«Αυτές τις μορφές της καταστολής και της βίας, 
το ναυτεργατικό κίνημα τις έχει αντιμετωπίσει πα-
λικαρίσια για δεκαετίες. Η απεργία, οι απεργιακές 
συγκεντρώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ 
σάς κάνουν να παραμιλάτε. Αυτοθυσία, ηρωισμός 
σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους. Και δεν έχετε 
δει ακόμα τίποτα», τόνισε,  συνεχίζοντας  : 

«Χιλιάδες απεργοί, χιλιάδες διαδηλωτές καταδί-
κασαν και απαίτησαν την απόσυρση του κυβερνη-
τικού εκτρώματος. Συγκρούστηκαν με την εργο-
δοτική τρομοκρατία, τις  ψευδολογίες των κυβερ-
νητικών στελεχών, αλλά και τις ατιμίες ότι το νο-
μοσχέδιο παίρνει βελτιώσεις, ότι οι απεργίες δεν 
έχουν νόημα. Σπάσετε τα μούτρα σας, κύριοι της 
Κυβέρνησης. Χαρακτηρίσατε παράνομη την απεργία 
των ναυτεργατών και είχε 100% επιτυχία, με τη 
μεγάλη στήριξη των πληρωμάτων.  

Σήμερα καταγγέλλουμε ότι εκ νέου η Εφοπλι-
στική Ένωση των Ακτοπλόων κατέθεσε ασφαλιστικά 
μέτρα. Να ξέρετε, όμως κύριε Χατζηδάκη, ότι αυτές 
τις μορφές της καταστολής και της βίας το ναυτερ-
γατικό κίνημα τις έχει αντιμετωπίσει παλικαρίσια 
για δεκαετίες. Η απεργία, οι απεργιακές συγκε-
ντρώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ σάς 

κάνουν να παραμιλάτε. Αυτοθυσία, ηρωισμός σε 
εκατοντάδες εργασιακούς χώρους. Και δεν έχετε 
δει ακόμα τίποτα.  

Προωθείτε τις ανατροπές του αιώνα για να φορ-
τώσετε και αυτήν την καπιταλιστική κρίση στους 
εργαζόμενους, για να δοθούν τα δισεκατομμύρια 
του Ταμείου Ανάκαμψης, του υπερμνημονίου στους 
επιχειρηματίες της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας 
που υμνείτε όλοι σας.  

Οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα. Όλα 
τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, συμφωνούν στη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας που είναι μηχανισμός εκμε-
τάλλευσης για την αύξηση της εντατικοποίησης, 
της ευελιξίας και της απλήρωτης δουλειάς. Όλα τα 
κόμματα, πλην ΚΚΕ, στηρίζουν τις λεγόμενες «βέλ-
τιστες πρακτικές», τις αντιδραστικές ανατροπές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άνοιξαν τον δρόμο 
στη διευθέτηση με δεκατρείς ώρες δουλειάς την 
ημέρα, χώρισαν τον εργάσιμο χρόνο σε ενεργό και 
ανενεργό, επέκτειναν τις ελαστικές μορφές απα-
σχόλησης. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
πατάει στο αντεργατικό πλαίσιο που ψήφισε το 
ΠΑΣΟΚ και διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επέβαλε 
νόμο για δωδεκάωρη δουλειά στους νοσοκομειακούς 
γιατρούς. Μαζί ψηφίσατε τα μνημόνια, πολλά αντερ-
γατικά μέτρα, μαζί καταργήσατε τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και καταντήσατε τον κατώτερο 
μισθό στα 650 ευρώ μεικτά. Γι’ αυτό λέμε στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να αφήσει αυτές τις καιροσκοπικές κινήσεις 
περί προοδευτικής κ.λπ. κυβέρνησης. 

Η μια κυβέρνηση χειρότερη από την άλλη, για 
να υπηρετήσουν τη στρατηγική του κεφαλαίου, 
διαμορφώνοντας την εργασιακή ζούγκλα που γέν-
νησε αυτό το τερατούργημα, κύριε Χατζηδάκη, 
που καταργεί το οκτάωρο, τον σταθερό ημερήσιο 
χρόνο εργασίας και επιβάλλει δεκάωρη δουλειά με 
δύο ώρες απλήρωτη υπερωρία -αυτό λησμονάτε 
να πείτε στις τοποθετήσεις σας-, με αμοιβή αέρα 
κοπανιστό, ρεπό όποτε γουστάρει η εργοδοσία.  

Κλέβετε τον εργατικό μόχθο, επιδιώκετε να ξε-
μοναχιάσετε τους εργαζόμενους με τις λεγόμενες 
«ατομικές συμφωνίες», που είναι στον πυρήνα 
των αντιδραστικών αλλαγών. Νομιμοποιείτε τους 
εργοδοτικούς εκβιασμούς. Στις δέκα ώρες δουλειάς 
μόνο δυο, τρεις ώρες χρειάζονται για την αναπα-
ραγωγή της εργατικής δύναμης, οι άλλες είναι 
υπεραξία, καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό θέλετε να 
αυξήσετε. Να μετρήσουμε τις ώρες δουλειάς του 
άρθρου 57: Έχουμε οκτάωρο συν μια ώρα φτηνή 
υπερεργασία, συν τρεις ώρες υπερωρία, δώδεκα 
ώρες δουλειά την ημέρα και μισή ώρα το διάλειμμα, 
που δεν το υπολογίζετε ως εργάσιμο χρόνο, εξο-
ντωτική εργασία στον χώρο δουλειάς ή με τηλερ-
γασία στο σπίτι και από την άλλη μερική απασχόληση 
με διακεκομμένο ωράριο για να είναι όλη την 
ημέρα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία των εκμεταλ-
λευτών τους. Αυτή τη βαρβαρότητα θα καταγράφει 
η λεγόμενη «ψηφιακή κάρτα». 

 Τον 21ο αιώνα που η τεχνολογία επιτρέπει με-
γάλη μείωση του εργασιακού χρόνου, γυρίζετε 
τους εργαζόμενους στις αρχές του εικοστού αιώνα. 
Αυτός είναι ο καπιταλισμός: δουλειά από ήλιο σε 
ήλιο, εκμετάλλευση, ανεργία, ατυχήματα, απολύσεις. 
Καταργείτε την κυριακάτικη αργία, εξουθενώνετε 
τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, 
γενικεύοντας τη νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που κα-
θιέρωσε τριάντα δύο εργάσιμες Κυριακές για το 
εμπόριο.  

Κάνετε λάστιχο τη ζωή των γονιών. Η λεγόμενη 
ισορροπία της οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής είναι όχημα για τα αντιδραστικά μέτρα.  

Το ταξικό μίσος απογειώνεται στο χτύπημα της 
απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης, που τα 
αντιμετωπίζεται ως εγκληματικές ενέργειες. Αξιο-
ποιείτε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που επιβάλλει συμμε-
τοχή του 50% των οικονομικά εντάξει μελών για 
απεργιακή απόφαση. Χρησιμοποιείτε την εξ απο-
στάσεως ψηφοφορία για να διαλύσετε τις συλλογικές 
διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων. 
Φακελώνετε τα συνδικάτα, προσπαθείτε να τρομο-
κρατήσετε με την απειλή της αστικής ευθύνης. 
Φτάσατε να απαγορεύετε προληπτικά το απεργιακό 
δικαίωμα δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση που χαρα-
κτηριστεί παράνομη η απεργία ενός σωματείου. 
Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι βασανίζονται και θυ-
μάστε το δικαίωμα στην εργασία για να στηρίξετε 
την απεργοσπασία! 

 Το έκτρωμά σας προβλέπει να δουλεύει το ένα 
τρίτο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας. Θέ-
λετε να μπλοκάρετε τη διεκδικητική πάλη αλλά 
είστε μακριά νυχτωμένοι. Με τους εργατοπατέρες 
είστε, κύριε Χατζηδάκη στην ίδια βάρκα.  

Αυτό που τρέμετε είναι ο μαζικός ταξικός αγώνας 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, τα μονοπώλια και 
τον καπιταλισμό για τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες. 
Το θράσος σας δεν θα σας σώσει. Η Κυβέρνηση 
κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους και θα 
διασυρθεί όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η 
εργατική τάξη θα πετάξει το έκτρωμα στα σκουπίδια, 
θα δυναμώσει την πάλη για εφτάωρο, πενθήμερο, 
τριανταπεντάωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αντεργα-
τικών μέτρων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ 
και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περάσει στην αντεπίθεση για 
την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για 
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτό υπηρετεί τις 
λαϊκές ανάγκες και αυτός είναι ο εφιάλτης σας.  

Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν σκλάβοι τον 21ο 
αιώνα! Όλοι στον αγώνα! Στη νέα απεργιακή κινη-
τοποίηση (16/6) την Τετάρτη! Η ταξική πάλη δείχνει 
τον δρόμο και θα δώσει την τελική απάντηση. Το 
ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με πολλές χι-
λιάδες εργαζόμενους.» 

Γιώργος Μαρίνος, Ναυτεργάτης, Μέλος 
του Π.Γ. της ΚΕ και Βουλευτής του ΚΚΕ 

«Αυτό που τρέμετε είναι ο μαζικός ταξικός αγώνας  
για τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες»

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ  
Με τους 158 ψήφους των βουλευτών της ΝΔ υπερψηφίστηκε το αντεργατικό τερατούργημα στη Βουλή.  
Στην ψηφοφορία κατ' άρθρο, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 56 άρθρα του νομοσχεδίου, ψήφισε «παρών» σε 17, ενώ το ΚΙΝΑΛ υπερψήφισε 74 άρθρα. Υπέρ 

σε 6 άρθρα είπε και το ΜΕΡΑ25, ενώ η Ελληνική Λύση υπερψήφισε 21 άρθρα. Το νομοσχέδιο περιλάμβανε 128 άρθρα.  
Μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε στο σύνολό του, τόσο επί της αρχής όσο και επί όλων των άρθρων το αντεργατικό τερατούργημα, εκφράζοντας την ομόθυμη 

λαϊκή καταδίκη στο σύνολο του κατάπτυστου νομοσχεδίου και την απαίτηση να αποσυρθεί. Το ΚΚΕ είχε καταθέσει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας επί της 
αρχής και για τα άρθρα 55 - 125.  

Π Α Μ Ε  

Για τον προβοκατόρικο  
μηχανισμό που στήθηκε  

με αφορμή  
τα γεγονότα στο λιμάνι   
του Πειραιά 3 Ιούνη  

Με έναν ορυμαγδό ψεμάτων και προβοκατόρι-
κων δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ και σχολίων στα 
socialmedia επιτέθηκαν στο ΠΑΜΕ η κυβέρνηση 
και τα ΜΜΕ, με αφορμή την απεργία που ανακοί-
νωσε για τις 3 Ιούνη στο λιμάνι του Πειραιά το 
σωματείο  ένωση ναυτών (ΠΕΝΕΝ) το οποίο δεν 
συσπειρώνεται καν στο ΠΑΜΕ. Σημειώνεται μάλι-
στα ότι αφού η απεργία αυτή μετατράπηκε σε 
«στάση εργασίας» και τελικά ανεστάλη με συνο-
πτικές διαδικασίες, τα δρομολόγια των πλοίων 
έγιναν κανονικά, όμως το σκηνικό κοινωνικού 
αυτοματισμού και συκοφαντίας σε βάρος των ερ-
γατικών αγώνων και του ΠΑΜΕ στήθηκε κανο-
νικά. 

Όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή 
του: 

«Με αφορμή τα σημερινά (σ.σ.  3/6) γεγονότα 
στο λιμάνι του Πειραιά, εξελίσσεται από το πρωί 
ένα όργιο βρώμικων και προβοκατόρικων άρθρων 
σε ενημερωτικά site αλλά και στα socialmedia, 
που έχει στόχο το ΠΑΜΕ και προέρχεται από το 
γνωστό μηχανισμό fakenews της κυβέρνησης. 

Είναι γνωστό σε όλους πως η σημερινή απερ-
γία στο λιμάνι που στη συνέχεια ανεστάλη, προ-
κηρύχτηκε από την ΠΕΝΕΝ, συνδικαλιστική 
οργάνωση που δεν συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ. 

Φυσικά, αυτό μικρή σημασία έχει, καθώς με 
αφορμή την απεργία, ο γνωστός προπαγανδιστι-
κός μηχανισμός της κυβέρνησης προσπαθεί να 
επιτεθεί με τη γνωστή λασπολογία και τον κοινω-
νικό αυτοματισμό στους εργατικούς αγώνες, 
αλλά και στο ΠΑΜΕ που βρίσκεται στην εμπρο-
σθοφυλακή της πάλης. Με ψέματα και προβοκά-
τσιες προσπαθούν να συκοφαντήσουν τους 
αγώνες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κυβέρ-
νηση προετοιμάζει να φέρει το αντεργατικό 
έκτρωμα που περιλαμβάνει τις ανατροπές του 
αιώνα. 

Με ψευδείς ειδήσεις επιδιώκουν να αποπροσα-
νατολίσουν, να στρέψουν τη συζήτηση μακριά 
από την πραγματική ενημέρωση που πρέπει να 
υπάρχει για το περιεχόμενο του αντεργατικού τε-
ρατουργήματος και τις ανατροπές που φέρνει στη 
ζωή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων, να 
ανακόψουν τη δημιουργία ενός μεγάλου απερ-
γιακού μετώπου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
που θα φρενάρει το αντεργατικό νομοσχέδιο. 

Οι βρωμιές τους δεν θα περάσουν! 

Τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ 
δίνουν καθημερινά τη μάχη για την επιτυχία της 
απεργίας στις 10 Ιούνη και σήμερα το απόγευμα 
προγραμματίζουν συλλαλητήρια στην Αθήνα και 
σε αρκετές πόλεις της χώρας. 

Το αντεργατικό νομοσχέδιο να μείνει στα 
χαρτιά! 

Δεν διορθώνεται!...» 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 

OXI στη λεηλασία της περιουσίας  
του ΝΑΤ και των άλλων Ασφαλιστικών  

Ταμείων των Ναυτεργατών 
Προκλητικές  δηλώσεις  του υπουργού  

Εργασίας K. Χατζηδάκη για το ΝΙΕΝ 

Με  δελτίο τύπου - καταγγελία τα  σωματεία  ΠΕΜΕΝ –  

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ  

μεταξύ των άλλων τονίζουν

Επανειλημμένες είναι οι κα-
ταγγελίες μας για τη λεηλασία 
από τους επιχειρηματικούς ομί-
λους της περιουσίας του ΝΑΤ και 
συνολικά των Ασφαλιστικών Τα-
μείων  των ναυτεργατών, με αντι-
λαϊκές αποφάσεις των κυβερνή-
σεων   ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ   

Στο στόχαστρο των επιχειρη-
ματικών Ομίλων είναι και το Νο-
σηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού 
Ναυτικού (ΝΙΕΝ), με έκταση 
119 στρεμμάτων στα Μελίσσια, 
που έχει εγκαταλειφθεί με ευ-
θύνη  όλων των μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεων, ενώ είχε εξο-
πλιστεί με τα ποιο σύγχρονα 
μηχανήματα από τον μόχθο 
των Ναυτεργατών.  Αποτελεί 
υποκρισία η δήλωση του υπουρ-
γού Εργασίας κ. Χατζηδάκη με 
αφορμή επίσκεψή του στο ΝΙΕΝ, 
για την «θλιβερή εικόνα του 
χώρου»  στην οποία έχει πε-
ριέλθει. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η 
απαξίωση του ΝΙΕΝ, που συνεχί-
ζεται  και από την κυβέρνηση  

της ΝΔ, στοχεύει στο ξεπούλημα 
του και όχι στην αξιοποίησή του 
για την Δημόσια Υγεία, ιδιαίτερα 
σε αυτές τις  τραγικές συνθήκες, 
που αναδείχτηκαν με την έξαρση 
της πανδημίας COVID-19. 

Παραμένει επίκαιρη και επεί-
γουσα η διαχρονική πρόταση των 
ταξικών ναυτεργατικών σωματεί-
ων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ ΝΑΤ, 
για τη λειτουργία του ΝΙΕΝ. Να 
λειτουργήσει και ως Πανεπιστη-
μιακή κλινική με αποκλειστικά δη-
μόσιο χαρακτήρα για την έρευνα, 
την πρόληψη και τη θεραπεία των 
επαγγελματικών ασθενειών, που 
δεν υπάρχει στη χώρα μας έως 
σήμερα. 

Απαιτούμε για άλλη μια 
φορά να καταργηθεί η νομο-
θεσία που δίνει την δυνατό-
τητα αλλαγής χρήσης και εκ-
ποίησης μερικώς ή ολικός του 
ΝΙΕΝ, να αξιοποιηθεί προς 
όφελος των ναυτεργατών, των 
εργαζομένων» 

«Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, στέ-
κονται αλληλέγγυα, δίπλα στον ηρωικό Πα-
λαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται ακόμα μία 
φορά από την εγκληματική πολιτική, του κρά-
τους - δολοφόνου του Ισραήλ», τονίζουν σε 
ανακοίνωσή τους 14 Μάη τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωματεία και προσθέτουν: 

«Το Ισραήλ με ξεκάθαρη στήριξη από ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ, βομβαρδίζει και δολοφονεί άμαχο 
πληθυσμό, ακόμα και μικρά παιδιά, υλοποι-
ώντας αδίστακτα σχέδια, στο πλαίσιο των 
ανταγωνισμών των μονοπωλίων. 

Η αμερικάνικη κυβέρνηση αποδέχεται την 
επαίσχυντη κατοχή της Παλαιστίνης και δίνει 
άλλοθι στη βαρβαρότητα του κράτους κατα-
κτητή, του Ισραήλ, με το ψευδεπίγραφο επι-
χείρημα του «δικαιώματος του Ισραήλ στην 
αυτοάμυνα», ενάντια σε ένα λαό που παλεύει 
για την ελευθερία του. 

Μεγάλες ευθύνες έχει η κυβέρνηση της 
ΝΔ, αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που 
αναβάθμισαν τη στρατιωτική και πολιτική συ-
νεργασία με το Ισραήλ και δεν υλοποίησαν 
την ομόφωνη απόφαση της Βουλής τον Δε-
κέμβρη του 2015, για αναγνώριση του παλαι-
στινιακού κράτους. 

Να σταματήσει τώρα το αιματοκύλισμα του 
Παλαιστινιακού λαού, από το κράτους του 
Ισραήλ, να σταματήσουν τώρα τα ιμπερια-
λιστικά σχέδια των μονοπωλίων σε βάρος 
της Παλαιστίνης, να σταματήσει τώρα κάθε 
συνεργασία και στήριξη των Ελληνικών 
Κυβερνήσεων προς το κράτος δολοφόνο.  

Καταδικάζουμε το έγκλημα που συντε-
λείται, χρόνια τώρα, τους εποικισμούς, τις 
διώξεις παλαιστινίων, τη βία, τους βομ-
βαρδισμούς και τις απειλές για νέα εισβολή 
στη Γάζα, με νέο αιματοκύλισμα...» 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας  

των ναυτεργατών και των επιβατών στα καράβια  
«Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας των ναυτεργατών και 

των επιβατών στα καράβια», απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, καθώς όπως αναφέρουν, «αυξάνονται συνέχεια τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα κορονοϊού, που εκδηλώνονται στα καράβια, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή 
κρουσμάτων σε μέλη του πληρώματος του Ε/Γ- Ο/Γ "BLUE STAR PAROS" της ναυτιλιακής 
εταιρείας BLUE STAR  FERRIES». 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ότι,  «η εταιρεία δεν ενημερώνει τους αντικαταστάτες 
αυτών που έχουν ασθενήσει. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας η κυβέρνηση, 
το υπουργείο ναυτιλίας, οι εφοπλιστές, συνεχίζουν να μην λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα 
ελέγχου και προστασίας των ναυτεργατών, των επιβαινόντων». 

Δεν υπάρχει, υπογραμμίζουν, «προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ναυτεργατών και 
συνολικά των εργαζομένων, που εργάζονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς». 

«Επαναλαμβάνουμε», καταλήγουν, «τις θέσεις μας, για: 
- Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας των ναυτεργατών 
και των επιβατών στα καράβια. 
- Άμεσα να οργανωθεί o προληπτικός έλεγχος και ο εμβολιασμός από τον ΕΟΔΥ 
για τους ναυτεργάτες στα καράβια της επιβατηγού ναυτιλίας και στις άλλες κα-
τηγορίες. 
- Με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστικών εταιρειών κάθε πλοίο να 
εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση 
όλων των χώρων και για την ατομική προστασία των ναυτεργατών όπως κατάλ-
ληλα καθαριστικά, μάσκες, αντισηπτικά κ.ά. 
- Οι απολύσεις λόγω κορονοϊού να είναι λόγω ασθενείας με πλήρη κάλυψη μι-
σθολογική - κοινωνικοασφαλιστική. Καμία μείωση των οργανικών συνθέσεων 
των καραβιών, ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα, στα απάνθρωπα ωράρια δου-
λειάς, στην απλήρωτη εργασία». 

Αλληλεγγύη  
στον Παλαιστινιακό λαό!  

Καμία εμπλοκή στους  
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς!

Στην Ιταλία, λιμενεργάτες 
στο Λιβόρνο και το συνδικάτο 
τους, που ανήκει στην ιταλική 
Ενωση Συνδικάτων Βάσης 
(USB), αρνήθηκαν την Πα-
ρασκευή να φορτώσουν πλοίο 
που προοριζόταν να μεταφέ-
ρει όπλα στο Ισραήλ, σε έν-
δειξη αλληλεγγύης στον Πα-
λαιστινιακό λαό! 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η απόφαση πάρθηκε όταν οι 

λιμενεργάτες έμαθαν ότι το 
πλοίο «AsiaticIsland», το 
οποίο θα φόρτωναν με προ-
ορισμό το λιμάνι του Ασντόντ 
στο Ισραήλ, ήταν γεμάτο 
όπλα και εκρηκτικά που θα 
χρησιμοποιούνταν για να σκο-
τώσουν Παλαιστίνιους, ενώ 
το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι 
δεν θα επιτρέψει καμία ναυ-
τιλιακή αποστολή εξοπλισμού 
προς το Ισραήλ. 

«Οι λιμενεργάτες στο Λιβόρνο  
δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα!» 
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