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Τ α αδιέξοδα της καπιταλιστικής κρίσης, 
την καταστροφική πολιτική της αντα-

γωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφα-
λαίου και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, της τρόικα, σε βάρος των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων, υπερασπίστη-
καν ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβα-
τηγού Ναυτιλίας καθώς και ο υπουργός Ερ-
γασίας Γιάννης Βρούτσης σε διαδοχικές συ-
ναντήσεις που είχαν με την Εκτελεστική Επι-

τροπή της ΠΝΟ την Τετάρτη 19 και την Πέ-
μπτη 20 Φλεβάρη αντίστοιχα. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ – 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ανέδειξαν ολό-
πλευρα και εμπεριστατωμένα σ’ αυτές τις 
συναντήσεις τις επιδιώξεις εφοπλιστών – 
κυβέρνησης, για κατάργηση των ΣΣΕ, την 
επέκταση της «μαύρης» ανασφάλιστης ερ-

γασίας, την διάλυση της κοινωνικοασφαλι-
στικής προστασίας, και τα τραγικά αποτελέ-
σματα που βιώνουν οι ναυτεργάτες, οι εργα-
ζόμενοι, με την όξυνση της ανεργίας, την 
λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος από φό-
ρους και χαράτσια, την ένταση της φτώχει-
ας, της εξαθλίωσης. 

Προκλητικά ο υπουργός Ναυτιλίας διατύ-

πωσε το ερώτημα «ισχύει η ΣΣΕ;» και υπε-

ραμύνθηκε τον όρο 8 των εγκριτικών πρά-
ξεων νηολόγησης του ν.2687/1953 που 
αναφέρει ότι: «στους ναυτολογούμενους 
αλλοδαπούς μισθός και οι λοιπές απο-
δοχές καθορίζονται κατά παρέκκλιση 
κάθε αντίθετης διατάξεως ελληνικών 
νόμων ή Συλλογικών Συμβάσεων, από 

τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του 
τόπου προελεύσεως του ναυτικού». 

Ταυτόχρονα ο κ. Βαρβιτσιώτης,  λει-
τουργώντας για λογαριασμό των εφοπλι-
στών, προσπάθησε να αμφισβητήσει τον 

ν.4078/2012, που αυτή η κυβέρνηση ΝΔ – 

ΠΑΣΟΚ ψήφισε κυρώνοντας την Διεθνή 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας η οποία παρά 
τις πολλές  αρνητικές διατάξεις καθορίζει 
ότι: «ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας 
θα πρέπει να ισχύει για όλους τους ναυ-
τικούς που εργάζονται στο ίδιο πλοίο, 

χωρίς διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, 
φύλου, θρησκείας, πολιτικής άποψης, 
εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέ-

λευσης». 

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασί-
ας  2006 (MLC) εκδόθηκε για να προστατέ-
ψει τους ναυτεργάτες σε ποντοπόρα ανα-
σφάλιστα πλοία με σημαίες ευκαιρίας και γι' 

αυτό καθορίζει τα κατώτερα στάνταρ που 
υπάρχουν στα ναυτεργατικά μισθολογικά και 
εργασιακά δικαιώματα και σε καμιά περίπτω-
ση δεν ακυρώνει τους πολύ καλύτερους 
όρους δουλειάς και αμοιβής, που με αγώνες 
είχαν πετύχει οι ναυτεργάτες στα καράβια 
και ιδιαίτερα της Ακτοπλοΐας. 

Στην ίδια αντιναυτεργατική ρότα και οι 
εφοπλιστές στην επιβατηγό ναυτιλία, οι           
οποίοι στη συνάντηση για την ανανέωση της 
ΣΣΕ για την ακτοπλοΐα ανέφεραν ότι 

«μπορούμε να υπογράψουμε ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, ενώ οι ποντοπόροι 
εφοπλιστές μας συμβουλεύουν ότι δεν 
έχετε λόγω να υπογράψετε ΣΣΕ με την 
ΠΝΟ». 

Παράλληλα με τον νόμο 4238/2014 για 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), 

που ψηφίστηκε την Τρίτη 11/2 στη Βουλή, η 
συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ οδηγεί σε επι-
πλέον περιορισμό των όποιων δωρεάν παρο-
χών υγείας απέμειναν σήμερα. Κλείνουν τα 
ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και ο Οίκος Ναύτου, με 
αποτέλεσμα όλο και περισσότερο το κόστος 
των υπηρεσιών Υγείας να μεταφέρεται στις 

πλάτες των λαϊκών οικογενειών, που έχουν 
γονατίσει από την ανεργία, τους φόρους και 
τη συνεχή μείωση μισθών και συντάξεων. 

Από τη μια μεριά  κεφάλαιο - εφοπλι-

στές - κυβέρνηση, σε συγχορδία επιτίθε-
νται στα δικαιώματα των ναυτεργατών, ρί-
χνουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζομέ-
νων και συνηθισμένοι στο ρόλο του υποτα-
κτικού στις απαράδεκτες προτάσεις τους κα-
λούν την πλειοψηφία της ΠΝΟ να υπογρά-
ψει τις επαίσχυντες αξιώσεις τους.  

Να σημειωθεί ότι οι εφοπλιστικές Ενώσεις 
σαμποτάρισαν την έκτακτη σύγκλιση της 
διοίκησης του ΝΑΤ, που μετά από αίτημα 
των ναυτεργατικών συνδικάτων είχε προ-

γραμματιστεί για την Τετάρτη 
19/2 με θέμα  το κτίριο του ΝΑΤ 

όπου στεγάζεται ο Οίκος Ναύ-
του και τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ. 
Από την άλλη μεριά τα ταξι-
κά ναυτεργατικά σωματεία, 
οι δυνάμεις τις ΝΣΚ,  σήμαναν 
παναυτεργατικό συναγερμό και 
με παρέμβαση στον Οίκο Ναύτη, 

απέτρεψαν την παράδοση – πα-
ραλαβή του ιατρικού υλικού και 
της κτηριακής υποδομής  στην 

τριμελή επιτροπή που έχει συ-
σταθεί κατ’ εντολή του υπουρ-
γείου Υγείας και συνέχισαν με 
καθημερινή περιφρούρηση του 

Οίκου Ναύτου. 
ΠΕΠΕΝ - ΣΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΑΝΤ - ΠΕΠΡΝ 
καλούν τους ναυτεργάτες, τους 
ανέργους, τους συνταξιούχους 
σε οργάνωση - συσπείρωση 

δυνάμεων να την ανασύνταξη του ναυ-
τεργατικού, εργατικού κινήματος σε τα-
ξική κατεύθυνση, να απομονώσουν τις 
δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού 
συνδικαλισμού, να αναπτύξουμε πολύμορ-
φους αγώνες για την υπεράσπιση των ΣΣΕ, 
της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας με 

βάση τις πραγματικές μας ανάγκες, κόντρα 
στην πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ και 
των εκπροσώπων τους.  

Περιθόρια για αυταπάτες δεν υπάρχουν. 
Το δίλημα που μπαίνει επιτακτικά πλέον    
είναι καθαρό: Tέρμα πια στις αυταπάτες!  

Ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες.   

Σ τις ευρωεκλογές, στις δημοτι-

κές και περιφερειακές εκλο-
γές «ψηφίζουμε - δυναμώνουμε 
το ΚΚΕ, σπάμε τα δεσμά της ΕΕ, 
των μονοπωλίων». Αυτό το σύν-
θημα   είναι κάλεσμα συμπόρευσης 

με το ΚΚΕ μπροστά στη διπλή εκλο-
γική μάχη του Μάη. 

Η ψήφος στο ΚΚΕ, μπορεί να 
αποτυπώσει γνήσια τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια απέναντι στην αντιλα-
ϊκή πολιτική της συγκυβέρνη-
σης, να τιμωρήσει τη ΝΔ και το 

ΠΑΣΟΚ που με τα μέτρα και τους 
νόμους που ψήφισαν, επέβαλαν κα-
θεστώς χρεοκοπίας για την εργατική 
τάξη, τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα. 

Το περιβόητο 

πρωτογενές πλεό-
νασμα, που όπως 
κοκορεύεται η 
κυβέρνηση θα 
ξεπεράσει το ανα-
μενόμενο και ότι 

το 70% θα επι-

στρέψει  π ίσω 
στους ασθενέστε-
ρους για να διορ-
θώσει τάχα τις 
αδικίες, δεν πρό-
κειται στο ελάχι-
στο να ανακουφί-

σει τους εργαζόμε-
ν ο υ ς ,  τ ο υ ς 
άνεργους. Τα ψί-
χουλα δεν χορταί-
νουν τον πεινα-
σμένο. Πολύ περισσότερο που στο 

λαό υπάρχει μπόλικο πλεόνασμα σε 
ανεργία, σε φτώχεια και εξαθλίωση, 
ανασφάλεια. 

 Οι δείκτες της ανταγωνιστικότη-
τας και των μεταρρυθμίσεων, που η 
κυβέρνηση λέει ότι καταγράφουν 
άνοδο, είναι δείκτες της καπιταλιστι-

κής οικονομίας, είναι δείκτες που 
ελέγχουν τα μονοπώλια γιατί αφο-

ρούν την κερδοφορία τους.  

Ανταγωνιστικότητα για παράδειγ-

μα στη ναυτιλία, σημαίνει να πετα-
χτούν έξω από τα καράβια ναυτερ-
γάτες με συγκροτημένα εργασιακά 

και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να α-
ντικατασταθούν με εργάτες που θα 
παίρνουν ψίχουλα, χωρίς καμιά συλ-
λογική σύμβαση και φυσικά χωρίς 
καμιά συνδικαλιστική εκπροσώπηση. 
Κι ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας δηλώ-
νει ότι η Συλλογική Σύμβαση δεν 

είναι σε ισχύ, ότι εφαρμόζεται η Διε-
θνής Σύμβαση, την ίδια ώρα διο-
γκώνεται η "μαύρη" ανασφάλιστη 
εργασία και τα δουλεμπορικά κυ-
κλώματα. 

Και ενώ η ανερ-
γία στους ναυ-
τεργάτες χτυ-

πάει κόκκινο, οι 
Έλληνες εφο-
πλιστές μόνο 
για το 2013 
επένδυσαν 18,1 
δισ. δολάρια σε 

690 πλοία (319 

νέες ναυπηγή-
σεις, 371 δεύτε-
ρο χέρι) και πα-
ραμένουν στην 
κορυφή της πα-
γκόσμιας πυρα-
μίδας. 

Το παράδειγμα 
του ΟΛΠ, στο 

λιμάνι του Πει-
ραιά, είναι χα-
ρακτηριστικό 

πως η κυβέρνηση εννοεί την α-
νάπτυξη και απαντάει στο ερώτημα 
που θέτουμε εμείς οι κομμουνιστές, 
ανάπτυξη για ποιον. 

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ διαφημίζει 
ως "υπόδειγμα" την επένδυση στο 

λιμάνι του Πειραιά, ως εργαλείο α-
νάπτυξης από το οποίο τάχα θα ω-
φεληθούν οι πάντες. 

 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Όχι με λόγια,  

μ’ έργα τ’ Άδικο πολέμα! 

Κι όχι μονάχος!  

Με τα πλήθη συνταιριάσου! 

Τ’ άδικο μ’ αίμα θρέφεται!  

Πνίξε το με αίμα. 

Κι άμα θα σπάσουν  

οι αλυσίδες τ’ αδερφού, 

η λεφτεριά η δικιά του 

θα ναι λεφτεριά σου. 

Κώστας Βάρναλης 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  

Την Παρασκευή 28 Φλε-

βάρη, στις 10:30 το πρωί, 

θα πραγματοποιείται η Α’ 

Τακτική Γενική Συνέλευση 

της Πανελλήνιας Ένωσης 

Κατωτέρων Πληρωμάτων 

Μηχανής Ε.Ν., στο σωμα-

τείο Νοταρά 10  
8, στον 1ο  όροφο.  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

Τη Δευτέρα 17 Μάρτη, 

ώρα 9 το πρωί, θα πραγμα-

τοποιηθεί η Α’ Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Πα-

νελλήνιας Επαγγελματικής 

Ένωσης Μαγείρων Ε.Ν., 

στην αίθουσα συνελεύσεων 

της ΠΝΟ Κολοκοτρώνη 

132, στον 2ο όροφο. 

ΠΕΣ - ΝΑΤ 
Την Τετάρτη 19 Μάρτη, 

ώρα 10:30 το πρωί, θα 

πραγματοποιηθεί η Ετήσια 

Γενική Συνέλευση της   

Πανελλήνιας Ένωσης          

Συνταξιούχων ΝΑΤ, στην 

αίθουσα συνελεύσεων της 

ΠΝΟ Κολοκοτρώνη 132, 

στον 2ο όροφο. 

ΠΕΜΕΝ 

Την Πέμπτη 3 Απρίλη, 

ώρα 10:30 το πρωί, θα 

πραγματοποιηθεί η Α’ Τα-

κτική Γενική Συνέλευση 

της Πανελλήνιας Ένωσης 

Μηχανικών Ε.Ν., στην 

αίθουσα συνελεύσεων της 

ένωσης Μπουμπουλίνας 

21, στον 1ο όροφο. 

Η  επίθεση εφοπλιστών - κυβέρνη-
σης στις ΣΣΕ, με στόχο να ε-

φαρμοστούν ατομικές συμβάσεις εργα-
σίας, με τα κατώτερα διεθνή επίπεδα της 
Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 
(MLC2006) καταδικάστηκε στη σύσκεψη 
ναυτεργατών, που πραγματοποίησαν 
την Πέμπτη 13 Φλεβάρη τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, Μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Ρυμουλ-
κών - Ναυαγοσωστικών ΠΕΠΡΝ,  η Πα-
νελλήνια Ενωση Συνταξιούχων 
ΝΑΤ και η Επιτροπή Ανέργων Ναυ-
τεργατών. 

Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε 
ο Θανάσης Ευαγγελάκης, α’ γ.γ. της 
ΠΕΜΕΝ, ο οποίος επεσήμανε: 

Ακόμη και με βάση τα πλασματικά 
στοιχεία του ΓΕΝΕ, όπου καταγράφονται 
μόνον ένας στους τρείς ανέργους,  για 
το Γενάρη του 2014 η ανεργία έχει 
εκτοξευτεί στους 5.112 ναυτεργάτες, 
ενώ το εξευτελιστικό επίδομα (235 
ευρώ άγαμος, 294 ευρώ έγγαμος) το 
παίρνουν μόλις 887 (17,3%) ! 

Την ίδια ώρα που η ανεργία στους 
ναυτεργάτες τσακίζει κόκαλα, τα στοι-
χεία που καταγράφονται στην ετήσια 
έκθεση της Ενωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών (ΕΕΕ) για το 2013 συνι-
στούν κυριολεκτικά πρόκληση. Σύμ-
φωνα με αυτά: 

 Το 16,25% του παγκόσμιου στόλου και 

το 46,7% της Ε.Ε. (σε χωρητικότητα - 
dwt) κατέχεται από Έλληνες εφοπλιστές. 
Ειδικότερα, το 23,5% του παγκόσμιου 
στόλου δεξαμενόπλοιων και το 18,5% 
του παγκόσμιου στόλου των φορτηγών 
χύδην φορτίων. 

 Για τους Ελληνες εφοπλιστές, 

«τρέχουν» ήδη παραγγελίες για την κα-
τασκευή 372 νέων πλοίων. 

 Οι Ελληνες εφοπλιστές, μόνο για το 

2013, επένδυσαν 18,1 δισ. δολάρια σε 
690 πλοία, παραμένοντας στην κορυφή 

της παγκόσμιας κατάταξης. Από αυτά, 
319 πλοία αφορούν νέες ναυπηγήσεις 
και 371 αγορά από δεύτερο χέρι 
(second hand). 

Στην ανάγκη για κοινό μέτωπο ναυ-
τεργατών και λιμενεργατών αναφέρθηκε 
ο Γιώργος Παπαβασιλείου, συνδικαλι-
στής του ΠΑΜΕ, μέλος της διοίκησης 
της ΟΜΥΛΕ, εκλεγμένος με την παράτα-
ξη «Δημοκρατική Ενότητα Λιμανιών», 
μπροστά και στην προωθούμενη από 
ΕΕ και κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση του 
ΟΛΠ και συνολικά των λιμανιών. 

Μετά τη συζήτηση, έγιναν παρεμ-
βάσεις στον Οίκο Ναύτου για την  
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
στο ΓΕΝΕ, όπου τέθηκαν τα αιτήματα 
για την άμεση ανακούφιση των ανέρ-
γων:   

 Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για 
όλους τους ανέργους. Επίδομα ανεργίας 
80% του βασικού μισθού με κατώτερο 
τα 600 ευρώ για όλη την περίοδο της 
ανεργίας. 

 Κατάργηση της αύξησης κατά δύο 
χρόνια στα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης.  

 Το διάστημα της ανεργίας να αναγνω-
ρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς 
επιβάρυνση των ανέργων. 

 Όσο διαρκεί η ανεργία, οι άνεργοι και 
τα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν 
πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. 

 Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊ-
κής οικογένειας. Διαγραφή χρεών από 
τόκους και πάγωμα αποπληρωμής δα-
νείων για όσο καιρό κάποιος είναι 
άνεργος. 

 Μείωση 30% των τιμολογίων ΔΕΚΟ με 
παράλληλη απαγόρευση της διακοπής 
παροχής νερού, ρεύματος και σταθερού 
τηλεφώνου. 

 Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριορί-
στων διαδρομών στις αστικές συγκοινω-
νίες. 

 Κατάργηση των χαρατσιών, του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, των δημοτικών τελών στους 
ανέργους και μείωσή τους για τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους. 

 Επιδότηση ενοικίου στο 100% της 
αξίας του από το κράτος. Κρατική αγο-
ρά συγκέντρωσης και διάθεσης τροφί-
μων σε ανέργους. 
● Κατάργηση της αντεργατικής νομο-
θεσίας, ν.2687/53 όρος 8 των εγκριτι-
κών πράξεων νηολόγησης, του Ευρω-
παϊκού Κανονισμού 3577/92, και του 
νόμου 4078/2012, που προωθούν τη 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία. 

  Να χορηγηθεί 1.000 ευρώ ετήσιο 
εφάπαξ βοήθημα για κάθε παιδί των 

εργαζομένων και των ανέργων, από 100 
ευρώ που ισχύει σήμερα. 

 Να γίνει πράξη τώρα η δέσμευση 
του ΔΣ του ΓΕΝΕ να συγκεντρώνονται 
τα CREW LIST και  όπου διαπιστώνο-
νται παραβιάσεις οργανικών συνθέσεων 
να ναυτολογούνται άμεσα ναυτεργάτες.  

Η δράση με αιχμή την προστασία 

των ανέργων, συνεχίζεται με τη συμ-

μετοχή τους και στη συγκέντρωση 

των ταξικών συνδικάτων στις               

6 Μάρτη, ώρα 10 το πρωί, στην          

Ομόνοια. 

 

 

 

Σε μαζική πολιτική συγκέντρωση, που πραγματοποίησαν την     

Κυριακή 16 Φλεβάρη στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΣΙΝΕΑΚ,           

οι Κομματικές Οργανώσεις της Α' Πειραιά, μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ             

του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακολουθούν αποσπάσματα από 

την ομιλία: 

Ο  νόμος της συγκυβέρ-

νησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 

για την Πρωτοβάθμια Φροντί-

δα Υγείας (ΠΦΥ) οδηγεί σε 

επιπλέον περιορισμό των 

όποιων δωρεάν παροχών υγείας 

απέμειναν σήμερα.  

Πριν ακόμα δημοσιευτεί στην 

«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 

ο νόμος, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 

προχώρησε στην έκδοση εγκυ-

κλίου (Αρ. Πρωτ. 5937/13-02-

2014) με την οποία έδινε 

«Οδηγίες για παράδοση και πα-

ραλαβή του πάσης φύσης υλικού 

των Μονάδων Υγείας του ΕΟ-

ΠΥΥ» και όριζε ότι η διαδικασία 

έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέ-

χρι την Δευτέρα 17 Φλεβάρη 

2014. 

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν 

περίπου 8.000 γιατροί και εργα-

ζόμενοι του ΕΟΠΥΥ - εκτός απ' 

τους 1.500 υπαλλήλους που θα 

μείνουν στις 57 Περιφέρειες του 

Οργανισμού, εκ των οποίων οι 7 

στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ισχυ-

ρίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα 

έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα. 

Ωστόσο η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ εκτιμά ότι 

η καθυστέρηση επαναλειτουργί-

ας των πολυιατρείων του ΕΟΠΥ-

Υ θα είναι πολύ μεγαλύτερη. 

Αυτό που συνολικά υπηρε-

τεί η μεταρρύθμιση είναι η ενί-

σχυση της εμπορευματοποίη-

σης και ιδιωτικοποίησης της 

ΠΦΥ, προς όφελος των επιχει-

ρηματιών που δραστηριοποιού-

νται στο χώρο της Υγείας.  

Η απαξίωση των δομών του 

ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση των μονάδων που 

προβλέπει ο νόμος, θα οδηγήσει 

σε λουκέτα και σε συγχωνεύσεις, 

με στόχο, όπως υπάρχει σε διά-

φορους σχεδιασμούς, μια νομαρ-

χιακή μονάδα Υγείας ανά δήμο. 

Μέχρι τότε οι ασθενείς θα 

είναι υποχρεωμένοι να απευθύνο-

νται συμβεβλημένους με τον ΕΟ-

ΠΥΥ γιατρούς, οι συμβάσεις των 

οποίων λήγουν τέλος του Μάρτη, 

και στα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων.  

Είναι σαφέστατο ότι η εξέλι-

ξη αυτή θα επιδεινώσει κι άλλο 

την κατάσταση στα ήδη επιβαρυ-

μένα νοσοκομεία και το προσω-

πικό τους, θα αυξήσει την αναμο-

νή και την ταλαιπωρία για τους 

ασθενείς, θα υποβαθμιστεί αντι-

κειμενικά η ποιότητα των παρε-

χόμενων υπηρεσιών Υγείας, ενώ 

θα επιβαρυνθεί επιπλέον η τσέπη 

των ασθενών. Αντίστοιχα, θα 

επιδεινωθεί η κατάσταση στη 

συνταγογράφηση.  

Υπενθυμίζεται ότι στα νοσο-

κομεία και στα Κέντρα Υγείας, ο 

ασθενής καταβάλλει το γνωστό 

«5ευρω» χαράτσι, ενώ στον ιδι-

ωτικό τομέα θα πρέπει να κατα-

βάλλει συμμετοχή 15%. 

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

Τώρα γενικός ξεσηκωμός για την Υγεία! 

Στη συγκέντρωση παραβρέ-
θηκαν οι υποψήφιοι της 
«ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» Αντι-
περιφερειάρχες Πειραιά Γιάννης 

Μανουσογιαννάκης και Περιφε-
ρειακής Ενότητας Νήσων Κώ-
στας Τζατζάνης, η υποψήφια 
δήμαρχος Πειραιά Ελπίδα Πα-
ντελάκη και όλοι οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι του ΚΚΕ στους δήμους 
της Πειραιώτικης περιφέρειας.          

ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



Σελίδα 2 Φλεβάρης 2014 

ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                 

Ναυτεργατική                                      

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                            

σύμφωνα με το νόμο:  

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                

Κολοκοτρώνη 99,                        

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                    

Τηλ.: 210 - 41 17 578            

Φαχ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:                    

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                 

Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                   

Τηλ.: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                            

Εσωτερικού: Ευρώ 15                  

Εξωτερικού: Ευρώ  50 

Η ύλη του παρόντος  
φύλλου έκλεισε 

24 Φλεβάρη 2014 

Ερώτηση ΚΚΕ για τις  

ΣΣΕ των ναυτεργατών  

 

Τ ο δρόμο για την κατάργηση όλων 
των συμβάσεων των ναυτεργα-

τών ανοίγει η κυβέρνηση, υπογράμμισε 
ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώ-
της κατά τη διάρκεια συζήτησης, 10/2, 
στη Βουλή Επίκαιρης  Ερώτησης, που 
κατέθεσε με αφορμή τις δηλώσεις του 
υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη, ο οποίος στις 16/01/2014 υπο-
στήριξε ότι εφόσον η ΣΣΕ δεν είναι σε 
ισχύ, εφαρμόζεται η Διεθνής Σύμβαση 
Ναυτικής Εργασίας του 2006. 

Όπως υπογράμμισε, η εν λόγω Σύμ-
βαση «καθορίζει οκτάωρο, εξαήμερο, 48 
ώρες εργασία την εβδομάδα, ενώ οι 
ΣΣΕ των ναυτεργατών, όπως της Ακτο-
πλοΐας, οκτάωρο, πενθήμερο και 40 
ώρες την εβδομάδα. Ακόμα, η Διεθνής 
Σύμβαση προβλέπει 2,5 μέρες το μήνα 
άδεια με αποδοχές, ενώ η ΣΣΕ Ακτο-
πλοΐας 5 μέρες και των Μεσογειακών 
Επιβατηγών Πλοίων 8 μέρες το μή-
να. Επιμηκύνεται ο χρόνος συνταξιοδό-
τησης, μειώνονται οι εισφορές στο ΝΑΤ, 
υπονομεύεται παραπέρα η κοινωνικοα-
σφαλιστική προστασία σε συντάξεις, 
γιατρούς, φάρμακα, με αλυσιδωτές επι-
πτώσεις, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστι-
κότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου». 

Μάλιστα, επισήμανε ότι η εταιρεία 
ΑΝΕΚ ήδη διανέμει στους ναυτεργάτες 
των πλοίων τη «Σύμβαση Ναυτολόγη-
σης», αναφέροντας «σύμφωνα με την 
ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση και τον 
κανονισμό για την εφαρμογή της Συμβά-
σεως Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC)», 
ανοίγοντας το δρόμο για την κατάργηση 
όλων των συμβάσεων σε όλες τις κατη-
γορίες των πλοίων. 

Απαντώντας, ο υπουργός Ναυτιλίας 
Μ. Βαρβιτσιώτης υπεραμύνθηκε της 
Δ.Σ. (MLC), υποστηρίζοντας ότι το καθε-
στώς των συμβάσεων δεν θα θιχτεί, ενώ 
στα θέματα που προκύπτουν σε ό,τι 
αφορά τη συνταξιοδότηση και την ασφά-
λιση παρέπεμψε στο υπουργείο Εργασί-
ας εφόσον σε αυτό έχει περιέλθει η αρ-
μοδιότητα του ΝΑΤ. 

Η δήλωση του υπουργού απηχεί στις 
θέσεις των εφοπλιστών για παραπέρα 
μείωση του κόστους της εργατικής δύνα-
μης, τόνισε στη δευτερολογία του ο Χρή-
στος Κατσώτης, χαρακτηρίζοντας πρό-
κληση την κυβερνητική πρόθεση να χα-
ρίσει στους εφοπλιστές τις συλλογικές 
συμβάσεις των ναυτεργατών. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΣ-ΝΑΤ  

Με την εκλογή νέας Διοίκησης η 
ΠΕΣ-ΝΑΤ συνεχίζει την ταξική της πο-
ρεία  μέσα στη  αντιλαϊκή θύελλα, που 
έχουν εξαπολύσει οι κυβερνήσεις με 
την τρόικα [ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ], που με 
πρόσχημα την οικονομική κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος, επιταχύ-
νουν την εφαρμογή των προαποφασι-
σμένων αναδιαρθρώσεων τσακίζοντας 
τα εργασιακά  δικαιώματα, κατεδαφί-
ζοντας την κοινωνική ασφάλιση,  δια-
λύοντας την δημόσια Υγεία - Πρόνοια - 
Παιδεία, φορτώνοντας στη λαϊκή οικο-
γένεια αβάσταχτα φορολογικά βάρη 
και χαράτσια, για την κερδοφορία του 
κεφαλαίου, των  μονοπωλίων.  

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

Πρόεδρος: Βρανάς Γιώργος 
Αντιπ/δρος: Βασιλειάδης Γιάννης 

Γενικός Γραμματέας: Γαλέτσας Φώτης 
Ταμίας: Παπαγεωργίου Γιώργος  

Π ρόκληση για τους ναυτεργάτες, τους εργα-
ζόμενους αποτελούν τα στοιχεία της εφο-

πλιστικής κερδοφορίας που καταγράφονται στην 
ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
(Ε.Ε.Ε.) για το 2013, την ίδια περίοδο που η ανερ-
γία, η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, η φτώχια 
και η εξαθλίωση παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ότι: «Το 
16,25% του παγκόσμιου στόλου και το 46,7% 
του κοινοτικού, σε ποσοστό χωρητικότητας 
dwt» κατέχεται από έλληνες εφοπλιστές, συγκε-
κριμένα «το 23,5% του παγκόσμιου στόλου δε-
ξαμενοπλοίων και το 18,5% του παγκόσμιου 
στόλου των φορτηγών χύδην φορτίων», επί-
σης γίνεται αναφορά ότι: «υπάρχουν ήδη ανατε-
θειμένες 372 παραγγελίες νέων πλοίων». 

Οι έλληνες εφοπλιστές μόνο για το 2013 επέν-
δυσαν 18,1 δις δολάρια, σε 690 πλοία, 319 νέες 
ναυπηγήσεις, 371 δεύτερο χέρι (second hand), 
παραμένοντας στην κορυφή της παγκόσμιας ναυ-
τιλιακής πυραμίδας. 

Η επίθεση των εφοπλιστών σε βάρος των δι-
καιωμάτων των ναυτεργατών συνεχίζεται και με 
την πρόσφατη δήλωση του υπουργού ναυτιλίας κ. 
Βαρβιτσιώτη ότι: «εφόσον η ΣΣΕ δεν είναι σε 
ισχύ εφαρμόζεται η MLC (Διεθνή Σύμβαση 
Ναυτικής Εργασίας)», επιδιώκοντας την κατάρ-
γηση των ΣΣΕ και την εφαρμογή μισθών και συν-
θήκες εργασίας στα κατώτερα διεθνή επίπεδα. 

Αυτή η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου έχει δημιουργήσει τις 
στρατιές των ανέργων, για τους ναυτεργάτες με 
βάση τα πλασματικά στοιχεία του ΓΕΝΕ η ανεργία 
για τον Γενάρη του 2014 έχει εκτοξευτεί στους 
5112, ενώ το εξευτελιστικό επίδομα (235 άγαμος, 
294 έγγαμος) το παίρνουν 887 (17,3%). 

Εφοπλιστές – κυβέρνηση διατηρούν και ενισχύ-

ουν το αντιναυτεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, 

ν.2687/53, ευρωπαϊκός κανονισμός 3577/92, διο-
γκώνοντας την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία και 

τα δουλεμπορικά κυκλώματα, σε βάρος των συ-

γκροτημένων δικαιωμάτων των ναυτεργατών, με 

διαρκή λεηλασία των εσόδων του ΝΑΤ που έχει 

οργανικό έλλειμμα 1 δισ. ευρώ και τις τραγικές 
συνέπειες που βιώνουν οι ασφαλισμένοι του.   

Τα κέρδη των εφοπλιστών είναι από το αίμα 

και τον ιδρώτα των ναυτεργατών, των εργαζομέ-

νων, όσο θα παραμένει η αντιλαϊκή πολιτική του 

κεφαλαίου διαρκώς θα χειροτερεύει η κατάσταση 

της εργατικής – λαϊκής οικογένειας, αποτελεί μονό-

δρομο η ανάπτυξη αγώνων, με οργάνωση – συ-

σπείρωση δυνάμεων για την ολόπλευρη αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων μας.  

Με την συμμετοχή μας στα σωματεία, στους 

αγώνες, να συμβάλουμε στην ανασύνταξη του 

εργατικού κινήματος και στον ταξικό προσανατολι-

σμό του, να οικοδομήσουμε την δικιά μας συμμα-

χία ενάντια στις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυ-

νάμεις του κεφαλαίου.   

Καλούμε τους ναυτεργάτες, να συμμετέχουν 

στη σύσκεψη για την ανεργία, που πραγματοποι-

ούν τα ναυτεργατικά σωματεία και η Επιτροπή 

Άνεργων Ναυτεργατών, την Πέμπτη 13 Φλεβάρη 

στις 10:30 π.μ. στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. Την ίδια 

μέρα στις  6 μ.μ. συμμετέχουμε στο ΕΚΠ, στην 

συγκέντρωση – κινητοποίηση για τα οξυμμένα 

προβλήματα στην Υγεία, που διοργανώνουν σω-

ματεία και Λαϊκές  Επιτροπές.   

10 Φεβρουαρίου 2014 
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων 

ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  ΠΕΠΡΝ,  ΠΕΣ/ΝΑΤ 

Τα κέρδη των εφοπλιστών  
είναι από το αίμα και τον  

ιδρώτα των ναυτεργατών 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ» 

 

Π ροσχεδιασμένη ήταν η δολοφονική επίθεση 

στις 12 Σεπτέμβρη 2013  σε βάρος κομμουνι-

στών συνδικαλιστών στο Πέραμα που έκαναν αφισο-

κόλληση, όπως προκύπτει πλέον ξεκάθαρα και από το 

πόρισμα των δύο εφετών ειδικών ανακριτριών. Συγκε-

κριμένα, στο κινητό του Χρυσαυγίτη Γ. Πατέλη στις 

12/9, λίγες ώρες πριν από την επίθεση, εστάλη μήνυμα 

από το χρυσαυγίτη βουλευτή Ι. Λαγό που αναφέρει: 

«Και πολύ καλά έκανες. Παρεμπιπτόντως, μάλ-

λον θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια σήμερα στο 

Πέραμα.  Εχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τά-

σος καμιά 30άρα και πάνε από κει». Λίγο αργότερα ο 

Λαγός γράφει στον Πατέλη: «Οχι, θα καθαρίσουν αυ-

τοί. Άρα είχαν γενική κινητοποίηση». Και αμέσως 

μετά ο ίδιος σε νέο μήνυμα γράφει: «Πήραν μια πρώτη 
απάντηση». 

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή Συνδικάτα 

της Ζώνης κατήγγειλαν πως η Χρυσή Αυγή δρούσε στο 

Πέραμα για τα συμφέροντα μεγαλοεργολάβων και πως 

σ' αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και η επίθεση. Θυμί-

ζουμε ότι οι 9 κομμουνιστές που χτυπήθηκαν στοχευμέ-

να από τους χρυσαυγίτες έχουν αναγνωρίσει ανάμεσα 

στους δράστες εργοδηγό των εργολάβων. 
 

Σ ε αποφασιστική απομόνωση της ναζιστικής 

φασιστικής Χρυσής Αυγής καλούν τα ταξικά 

σωματεία του Πειραιά (ανάμεσά τους και τα ναυτεργα-

τικά σωματεία ΠΕMEN-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ-

ΠΕΠΡΝ-ΠΕΣ/ΝΑΤ) με ανακοίνωσή τους στην οποία 

μεταξύ άλλων αναφέρουν:  

Μετά τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές 
της Ζώνης στο Πέραμα και την εν ψυχρώ δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, η κυβέρνηση και η 
δικαιοσύνη αναγκάστηκαν να δουν όσα χρόνια γίνο-
νταν, αλλά "δεν τα έβλεπαν". Προειδοποιούσαμε τότε 
ότι η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής, όπως και 
κάθε φασιστική - ναζιστική οργάνωση, είναι παιδί του 

συστήματος και ως τέτοιο το σύστημα δεν πρόκειται να 
το εξοντώσει, παρά μόνο λίγο να του τραβήξει το αυτί 
για να το αξιοποιεί κατά περίσταση και κατά το δοκούν. 

Η πρόσφατη τρομοκρατική εμφάνιση της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, όπου περίπου 100 
χρυσαυγίτες, ντυμένοι με στολές παραλλαγής, παρέλα-
σαν στο Κερατσίνι, προκαλώντας το λαό της περιοχής 
επιβεβαιώνει την θέση μας.  

Οι ιδεολογικοί απόγονοι των γερμανοτσολιάδων, 
μάλιστα, με προκλητικό τρόπο μέρα μεσημέρι βεβήλω-
σαν το χώρο που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, 
τραμπούκισαν σε βάρος κατοίκων, περαστικών και 
επαγγελματιών που αντέδρασαν στην παρουσία τους, 
ενώ επιτέθηκαν στο Ρεσάλτο, στέκι "αντιεξουσιαστών", 
πετώντας πέτρες και σπάζοντας τζάμια σε διπλανό 
σπίτι, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο ένα μικρό παιδί που 
βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο χώρο. 

Τα λόγια τους βγάζουν λάδι         

τους εκμεταλλευτές. 

 Ποιον βολεύει η ερμηνεία πως για την κρίση και όλα 
τα δεινά που έφερε φταίνε οι μετανάστες ή τα 
"λαμόγια"; 

 Ποιον βολεύει η προπαγάνδα πως για την ανεργία 
φταίνε οι αγώνες του λαού και οι κατακτήσεις του; 

 Ποιον βολεύει η πρόταση να σκύψεις το κεφάλι, να 
δεχτείς μειώσεις και άλλα βάρη, να πληρώσεις τα σπα-
σμένα εσύ, για να "ανακάμψουν" οι "ελληνικές επιχει-
ρήσεις"; 

Μόνο τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες, τους εφο-
πλιστές, τους μεγαλέμπορους. Όλους τους κηφήνες 
δηλαδή, που "νόμιμα" και παράνομα πλούτισαν από 
τον κόπο των εργατών και του λαού, κέρδισαν δισεκα-

τομμύρια πριν από την κρίση, αλλά και μέσα σε αυτήν. 
Την ίδια ώρα που εσύ αγωνιάς για το ψωμί και το ρεύ-
μα στο σπίτι σου! 

Τώρα πια και οι πράξεις τους 

βγάζουν μάτι. Ποιον εξυπηρετούν! 

 Ποιον εξυπηρετεί η ύπαρξη και δράση θρασύδειλων 
τραμπούκων, που θα σηκώνουν χέρι σε όποιον διεκδι-
κεί, σε όποιον αντιστέκεται στη βάρβαρη αντιλαϊκή 
πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ - τρόικας, όπως έγινε με τη 
δολοφονική επίθεση στους αγωνιστές συνδικαλιστές 
της Ν/Ζώνης; 

 Ποιον εξυπηρετεί η ύπαρξη τραμπούκων που θα φω-
νάζουν μέσα στη Βουλή, για χάρη όμως των εφοπλι-
στών και των ξενοδόχων, απαιτώντας γι' αυτούς φθηνά 
εργατικά χέρια, προνόμια και άλλες φοροαπαλλαγές;  
Που θα το παίζουν παράλληλα φιλάνθρωποι, μοιράζο-
ντας με τα βρώμικα χέρια τους φαγητό αγορασμένο με 
βρώμικα λεφτά; 

 Μήπως αμφισβητούν ή τρομάζουν την τρόικα, την ΕΕ, 
την κυβέρνηση και τους κεφαλαιοκράτες, όταν σαν 
σύγχρονα ταγματασφαλίτικα τάγματα εφόδου τρομο-
κρατούν και επιτίθενται στον κόσμο που τους αμφισβη-
τεί και τους αντιπαλεύει, σε εργαζόμενους, σε ανέρ-
γους, σε βιοπαλαιστές επαγγελματίες; 

Ο λαός μας έχει πλούσια πείρα! Έχει ξαναπερά-
σει δύσκολες μέρες, χρόνια εξαθλίωσης, μα και 
σκληρής πάλης για το δίκιο του. Δεν φοβήθηκε, δεν 
συμβιβάστηκε, δεν ανέχτηκε τους υμνητές του       
Χίτλερ! Δεν θα το κάνει ούτε σήμερα! 

 

Συνάδελφοι Ναύτες,  
Λοστρόμοι, Μαραγκοί, Τζόβενα, 

Η συζήτηση για το ► Ποιος φταίει που 
φτάσαμε ως εδώ ► Ποια είναι η αιτία των 
προβλημάτων ► Ποιοι ευθύνονται για την 
εκφυλιστική κατάσταση που επικρατεί στο 
σωματείο των Ναυτών, πρέπει να ανοίξει 
με μαζικές ζωντανές διαδικασίες στα καρά-
βια, στις συνελεύσεις, παντού.  Όχι για να 
γυρίσουμε πίσω, αλλά να προχωρήσουμε 
μπροστά με πολύτιμα συμπεράσματα, 
διδάγματα από τους αγώνες του χτες, που 
είναι αναγκαία για τους αγώνες τού σήμε-
ρα και το περιεχόμενό τους. 

Σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης 
καπιταλιστικής κρίσης, κεφάλαιο – κυβέρ-
νηση – Ευρωπαϊκή Ένωση – τρόικα, με τις 
πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις 
τους, συνεχίζουν οργανωμένα να επιτίθε-
νται στο σύνολο των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, των εργαζομένων. 

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας       
είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστη-
καν οι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική 
ασφάλιση.  

Αυτό που επιδιώκουν οι εφοπλιστές και 
τα επιτελεία τους είναι να καταργήσουν ή 
να αχρηστέψουν τις Συλλογικές Συμβάσεις 
ως εργαλεία ενιαίας, ταξικής οργάνωσης 
και άμυνας των εργατών απέναντι στην 
επιθετικότητά τους. Η κατάργηση των Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας θα έχει 
αλυσιδωτές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά 
ταμεία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώμα-
τα.  

Θα αποδεχτούμε να ζούμε χωρίς 
συλλογικές συμβάσεις, με 300 ευρώ 
χωρίς επιδόματα, χωρίς κοινωνική α-
σφάλιση και πρόνοια και ο εργοδότης να 
δίνει ότι θέλει;  

Η μάχη για άμεσα και ουσιαστικά 
μέτρα προστασίας όλων των ανέρ-
γων, αφορά το ίδιο όλους τους εργα-
ζόμενους. 

Το πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι 
ένα οποιοδήποτε πρόβλημα αλλά το 
νούμερο ένα πρόβλημα. Η ανεργία είναι 
αποτέλεσμα της πολιτικής για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, 
που εφαρμόζεται διαχρονικά απ’ όλες τις 
κυβερνήσεις τόσο σε περιόδους ανάπτυ-
ξης όσο και σε περιόδους κρίσης, όπως η 
τωρινή οικονομική  καπιταλιστική κρίση, 
που χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για 
την επιτάχυνση της αποσάθρωσης όλων 
των εργατικών δικαιωμάτων. 

Θα δεχθούμε να ζούμε χωρίς δουλειά 
και χωρίς έστω και αυτό το εξευτελιστικό 
επίδομα ανεργίας, χωρίς ιατροφαρμακευτι-
κή κάλυψη οι περισσότεροι άνεργοι; 

Στην εκφυλιστική κατάσταση στο σω-
ματείο μας έχει ευθύνες η πλειοψηφία της 
διοίκησης με επικεφαλή τον πρόεδρο Αντ. 
Νταλακογιώργο, στέλεχος της Αυτόνομης 
Παρέμβασης/ΣΥΡΙΖΑ.  

Να θυμίσουμε ότι αξιοποιήθηκε διαχρο-
νικά από τους εφοπλιστές δίνοντας εξετά-
σεις γραπτές και ενυπόγραφες. Συγκεκρι-
μένα: 

● Για τις μειώσεις των οργανικών συν-
θέσεων με τα άθλια επιχειρήματα «το λιγό-
τερο κακό», «λύσεις για ορισμένους», που 
το επανέλαβε και στη συνάντηση με τον 
υπουργό ναυτιλίας στις 19-2-2014, αναφέ-
ροντας: «τροποποίηση του όρου 8 των 
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του 
ν.2687/1953, να βάλουμε 2-3, 5 ανθρώ-
πους σε κάθε πλοίο», δηλ. προτείνει λι-
γότερους και από ότι προβλέπει η τελευ-
ταία εγκριτική πράξη του 2006, που καθο-
ρίζει 4-6 ναυτικούς ανάλογα με την χωρητι-
κότητα του πλοίου. Παρότι σε ανακοίνωση 
γράφει για «κατάργηση των εγκριτικών 
πράξεων». Διγλωσσία – Φαρισαϊσμός. 

Αλισβερίσι με τους εφοπλιστές, να προ-
σχωρήσουν και έλληνες ναυτεργάτες στο 
δουλεμπορικό κύκλωμα που οργιάζει στα 
ποντοπόρα και κρουαζιερόπλοια από ναυ-
τεργάτες χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, 
να διαλυθεί η κοινωνικοασφαλιστική προ-
στασία και το ΝΑΤ. Τι διαφορετικό ζητάνε 
εφοπλιστές – κυβέρνηση;  

Θέλει να διατηρηθεί ο όρος 8 των ε-
γκριτικών πράξεων νηολόγησης του 
ν.2687/1953 που αναφέρει: «στους ναυ-
τολογούμενους αλλοδαπούς μισθός και 
οι λοιπές αποδοχές καθορίζονται κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατάξεως 
ελληνικών νόμων ή Συλλογικών Συμβά-
σεων, από τις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας του τόπου προελεύσεως του 
ναυτικού». Σε αντίθεση με την Διεθνή 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που καθορί-
ζει ότι: «ίση αμοιβή για εργασία ίσης 
αξίας θα πρέπει να ισχύει για όλους 
τους ναυτικούς που εργάζονται στο ίδιο 
πλοίο, χωρίς διάκριση βάσει φυλής, 
χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτι-
κής άποψης, εθνικής καταγωγής ή κοι-
νωνικής προέλευσης». 

Να γιατί στο τελευταίο έκτακτο κατα-
στατικό συνέδριο της ΠΝΟ η πλειοψηφία 
της διοίκησης του σωματείου μας, έκανε 
πρόταση για «αναλογική κατανομή των 
συνδρομών των ναυτεργατών προς τα 
πρωτοβάθμια ναυτεργατικά σωματεία 
με βάση τα ψηφίσαντα μέλη και οικονο-
μικά ενεργά μέλη»!  

Συμφωνεί στο οικονομικό αλισβερίσι 
και την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία 
που γίνεται στις πλάτες των ναυτεργατών 
μεταξύ εφοπλιστών, ITF, ΠΝΟ, αλλά δια-
φωνεί στην μοιρασιά. Σε αντίθεση με την 
πρόταση των ταξικών δυνάμεων που είναι 
«οι ναυτεργάτες να έχουν μοναδική ει-
σφορά, την εισφορά τους ως μέλη στα 
σωματεία τους και τα σωματεία να κα-
ταβάλλουν μηνιαίως στην Ομοσπονδία 
ποσοστό από τη συνδρομή των ταμεια-
κά εντάξει μελών». 
● Στο χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσε-
ων, λέγοντας στους ναυτεργάτες «μη μι-
λάς, μη ζητάς, οι καιροί είναι δύσκολοι, 
πάλι καλά που δουλεύεις», καλλιεργώντας 
τον συντεχνιασμό, τον φατριασμό και την 
συναλλαγή με τους εφοπλιστές.   
● Πρωτοστάτησε να περάσουν τα σχέδια 
κυβέρνησης – εφοπλιστών για την άρση 
του καμποτάζ στα κρουαζιερόπλοια και 
τώρα βάζει πλάτη για να ανοίξει ο δρόμος 
και στα ακτοπλοϊκά.  
● Που μιλάει για «απεργίες διαρκείας», 
ενώ σε κάθε απεργία, δουλεύει συστηματι-
κά με τα επιχειρήματα των εφοπλιστών, 
κάνει αναφορά για «την δαμόκλειο σπάθη 
της εργοδοτικής τρομοκρατίας πάνω από 
τα κεφάλια των ναυτεργατών» για να ενι-
σχύσει την τρομοκρατία των εφοπλιστών 
και όχι να την αντιπαλέψει. 
●  Μέσα από την Αυτόνομη Παρέμβαση 
συμπλέει με την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ στο 
ΕΚΠ, την ΠΝΟ, σε όλη την κλίμακα του 
συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουν δώσει 
ρεσιτάλ αυτές οι δυνάμεις να υπογράφουν 
ΣΣΕ υλοποιώντας τις κατευθύνσεις των 

μνημονίων. Υπονομεύουν την ανάπτυξη 
της ταξικής πάλης των ναυτεργατών, των 
εργαζομένων. 

  Το μόνο που ξέρουν καλά οι δυνάμεις 
του οπορτουνισμού είναι να ρίχνουν 
«λάσπη» μέσα από τον αντικομμουνισμό 
τους στις ταξικές δυνάμεις, να συσκοτίζουν 
την αιτία της κρίσης, για να εγκλωβίζεται το 
εργατικό κίνημα ότι «το καλό του κεφαλαί-
ου είναι και καλό για τον εργάτη».  

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η θεμελιώ-
δης διαφορά της παρέμβασης του ταξι-
κού συνδικαλιστικού κινήματος με τις 
άλλες δυνάμεις, που συμφωνούν στην 
μείωση της τιμής της εργατικής δύνα-
μης για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας του κεφαλαίου.  

Η παρέμβαση κυβέρνησης, ΕΕ, κομμά-
των της διαχείρισης, του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού γίνεται με στό-
χο να εδραιωθεί η κυριαρχία των μονοπω-
λίων. 

Να πεισθεί η εργατική τάξη ότι είναι 
μοιραίο να συμβιβαστεί με την φτώχεια, 
την ανεργία, τις νέες εργασιακές σχέσεις, 
την απλήρωτη δουλειά, τους μισθούς των 
300 ευρώ χωρίς ΣΣΕ, χωρίς ασφάλιση. 
Αποκρύπτουν ότι καπιταλισμός και ανεργί-
α είναι νύχι κρέας.  

Η «Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργα-
τών», που συγκροτήθηκε το 2009, με 
πρωτοβουλία της «Ναυτεργατικής Συν-
δικαλιστικής Κίνησης», πραγματοποίη-

σε δεκάδες κινητοποιήσεις (ΓΕΝΕ – 
ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ – ΥΝΑ – Ερωτήσεις 
στη Βουλή) με συγκεκριμένο πλαίσιο 
αιτημάτων, διεκδικώντας μέτρα ουσι-
αστικής ανακούφισης των ανέργων. 

Η πείρα που έχουμε αποκομίσει πρέπει 
να αποτελέσει μαγιά για πιο οργανωμέ-
νη και στοχευμένη παρέμβαση των δυ-
νάμεων μας, που δε θα σταματάει μπρο-
στά στην πρώτη δυσκολία, στην προσ-
δοκία να μετρήσουμε άμεσα και πολλά 
αποτελέσματα από την αρχή. Η καθυ-
στέρηση της εφαρμογής του ευρωπαϊ-
κού κανονισμού 3577/92 στη ακτοπλοΐα 
είναι αποτέλεσμα των ταξικών αγώνων, 

που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.  

Για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασί-
ας που έχουν απομείνει με συγκροτημένα 
εργασιακά, συνδικαλιστικά και κοινωνικοα-
σφαλιστικά δικαιώματα, χρειάζεται να δώ-
σουμε ταξικό χαρακτήρα στον αγώνα του 
κλάδου μας, να εντάξουμε τις δυνάμεις μας 
στον κοινό αγώνα όλων των ναυτεργατών, 
να ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανέργων 
Ναυτεργατών, να οργανώσουμε καλύτερα 
την πάλη μας, να συντονίσουμε τη δράση 
μας, με το ταξικό εργατικό κίνημα, τις λαϊ-
κές επιτροπές των νησιών, στους χώρους 
κατοικίας, παντού.   

Συνάδελφοι, ο «Αγωνιστικός Συνδυ-
ασμός Ναυτών» σας καλεί σε συστρά-
τευση.  

Να απομονώσουμε τους τυχοδιώκτες, 
να σταματήσουμε την εκφυλιστική πορεία 
της πλειοψηφίας της διοίκησης, να ανα-
πτύξουμε δράση στην υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων μας.  

Να συμβάλουμε στην ανασύνταξη του 
ναυτεργατικού και εργατικού κινήματος σε 
σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου 
και των εκπροσώπων του, για μια πολιτική 
με πρωταγωνιστές την εργατική τάξη, τους 
εργαζόμενους, κυρίαρχους του πλούτου 
που παράγουμε.   

Ή ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ  

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ  

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο                 
για την ανεργία την Πέμπτη 6 Μάρτη         

στις 10 το πρωί στην Ομόνοια. 

Πειραιάς, 24 Φλεβάρη 2014    

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΗΣ  

δεν είναι πια μαζί μας 

Χτυπημένος από την επάρατη νόσο 
έφυγε από τη ζωή στις 21 Φλεβάρη ο συνά-
δελφος  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΗΣ, που είχε γεννη-
θεί στη  Χίο το 1955. Το 1981 έγινε μέλος της 
ΠΕΜΕΝ και για ένα διάστημα είχε διατελέσει 
μέλος του Δ.Σ. Δραστηριοποιήθηκε μέσα α-
πό της γραμμές του ταξικού ναυτεργατικού 
κινήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην  αποκά-
λυψη του δουλεμπορικού κυκλώματος στο 

χώρο της ναυτεργασίας και για τη δράση 
του αυτή διώχτηκε.   



Σελίδα 3 Φλεβάρης 2014 

 

Σ την κατεύθυνση 
της λεηλασίας της 

περιουσίας των ασφαλιστι-
κών ταμείων, σε βάρος 
των εργαζομένων εντάσ-
σεται το θέμα στην αυρια-
νή συζήτηση του Δ.Σ του 
ΝΑΤ «για δημοσίευση 
πρόσκλησης – εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το Νο-
σηλευτικό Ίδρυμα Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΝΙΕΝ) στα 
Μελίσσια Αττικής». 

Η απαξίωση και εγκα-
τάλειψη του ΝΙΕΝ αποτε-
λεί επιλογή των μέχρι σή-
μερα κυβερνήσεων, είναι 
υπεύθυνοι και υπόλογοι 
της λεηλασίας του, με θρά-
σος  συνεχίζουν την αντι-
λαϊκή πολιτική του κεφα-
λαίου, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την επίθεση 
στην ναυτεργατική – εργα-
τική οικογένεια για να υπη-
ρετούν την καπιταλιστική 
ανάπτυξη, υποβαθμίζουν 
την δημόσια υγεία, τον 
Οίκο Ναύτη, τον ΕΟΠΥΥ, 
την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, για να στηρι-
χτεί η ανταγωνιστικότητα 
και κερδοφορία του κεφα-
λαίου. 

Επανειλημμένα έχουμε 
καταγγείλει τις μεθοδεύ-
σεις και τις ορέξεις του 
κεφαλαίου και των πέριξ 
Δήμων, για την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα που 
θέλουν να αναπτύξουν 
στο χώρο του ΝΙΕΝ, ενώ 
δεν υπάρχει κανένα νοση-
λευτικό ίδρυμα  με  

έρευνα, πρόληψη και αντι-
μετώπιση των επαγγελμα-
τικών ασθενειών, ενώ τρα-
γικές είναι οι επιπτώσεις 
από τις συνθήκες εργασί-
ας, που αντιμετωπίζουν 
στους χώρους δουλειάς, 
καθημερινά οι ναυτεργά-
τες, οι εργαζόμενοι.      

Για τους λόγους              
αυτούς η πρόταση των 
ταξικών ναυτεργατικών 
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ για 
λειτουργία του Ναυτικού 
Νοσοκομείου στα Μελίσσι-
α Αττικής, ως Πανεπιστη-
μιακή κλινική με αποκλει-
στικά δημόσιο χαρακτήρα 
για την έρευνα, πρόληψη 
και θεραπεία των επαγ-
γελματικών ασθενειών 
παραμένει επίκαιρη και 
επείγουσα. 

Καλούμε τους ναυτερ-
γάτες, τα σωματεία, τους 
εργαζόμενους να αναπτύ-
ξουν την πάλη τους και να 
απαιτήσουμε αποκλειστι-
κά, δημόσια  δωρεάν, κοι-
νωνικοασφαλιστική πρό-
νοια και προστασία.  

Συμμετέχουμε στο συλ-
λαλητήριο του ΠΑΜΕ για 
τα οξυμμένα προβλήματα 
στην Υγεία, την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, την 
Τρίτη 4 Φλεβάρη στις 6 το 
απόγευμα στην Ομόνοια. 
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Αυξάνονται τα χαράτσια 
 

Α ντιμέτωπα όχι μόνο με ληξιπρόθεσμες οφει-
λές, αλλά και με τα πρόστιμα και τους τόκους 

που μπαίνουν πάνω σε αυτές. βρίσκονται χιλιάδες 
νοικοκυριά που θεωρούσαν ότι έχουν εξοφλήσει το 
χαράτσι της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) για το 2012, έρχονται 
αντιμέτωπα αυτές τις μέρες με ηλεκτρονικά 
«ραβασάκια» του υπουργείου Οικονομικών, με τα 
οποία καλούνται να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές. 

Εν τω μεταξύ, αντισυνταγματικό έκρινε το Δ' Τμήμα 
του Αρείου Πάγου το ΕΤΗΔΕ, το πρώτο χαράτσι στα 
ακίνητα, που πλέον έχει μονιμοποιηθεί μέσω του Ενιαί-
ου Φόρου σε σπίτια και χωράφια. Ωστόσο η τελική 
κρίση ανήκει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σε 
περίπτωση που επικυρώσει την απόφαση τότε την 
τελική απόφαση θα την πάρει το Ειδικό δικαστήριο, 
δεδομένου ότι η ολομέλεια του ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι 
το ΕΤΗΔΕ είναι σύμφωνο με το σύνταγμα. 

Φόρο επί της ατομικής περιουσίας προκρίνει και η 
Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας για τις χώρες που 
είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας και πριν αυτές ζητή-
σουν δανεικά από άλλες χώρες.  

Την επιβολή φόρου στην περιουσία για τις χώρες 
της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος έχει αναδείξει και το 
ΔΝΤ, το οποίο ανέφερε και ποσοστό 10% προκειμένου 
το δημόσιο χρέος να πέσει στα επίπεδα του 2007. 

 

Η  φοροεπιδρομή σε όλα τα επίπεδα που αντι-
μετωπίζει η εργατική-λαϊκή οικογένεια συ-

μπληρώνεται και με τις νέες αυξήσεις-φωτιά στα διόδι-
α, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ και διεκδικεί: 
 Να καταργηθούν όλα τα διόδια - Συγκοινωνίες υπέρ 

του λαού. 

 Έργα και υποδομές, που πρέπει να αναλαμβάνει το 
κράτος χωρίς να επιβαρύνεται ο λαός και με γνώμονα 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Δημόσιες, σύγχρονες, φθηνές και με δωρεάν χρονι-

κές ζώνες, συγκοινωνίες. Δημόσια έργα, λαϊκή περιου-
σία. 
 Όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε χρέος και καθήκον να 

συγκρουστούμε με τη συνεχόμενη και επικίνδυνη κα-
τρακύλα στις συνθήκες της ζωής μας. 
 Κανένας δε μπορεί να είναι ανοργάνωτος και να 

βρίσκεται έξω από τη συλλογική δράση. Κανένας μό-
νος του. 

Τροπολογία κατέθεσε η ΚO του ΚΚΕ ζητώντας 
την πλήρη κατάργηση των διοδίων, που έχει πάρει 
το χαρακτήρα πρόκλησης για το λαό μας, ο οποίος 
καλείται να πληρώσει διπλά αυτά τα έργα. 

T ις νέες περικοπές στο εφάπαξ για εργαζόμε-
νους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 

μέσα από το νέο τρόπο υπολογισμού της παροχής του, 
υπέγραψε, τη Δευτέρα 10/2, ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης, μετά από συνεργασία με την ΚΟ 
του ΠΑΣΟΚ. 

Όσοι αποχώρησαν για συνταξιοδότηση από 
1/9/2013 και μετά θα δεχτούν νέες μειώσεις μετά 
από εκείνες που ανακοινώθηκαν το τέλος του 2012. 

Στόχος του κεφαλαίου και του υπουργείου Εργασί-
ας είναι η απαλλαγή του  κρατικού προϋπολογισμού, 
και κάθε χρόνο θα γίνονται νέες περικοπές μέσω της 
ετήσιας αξιολόγησης, δεν θα είναι σταθερό, το ύψος 
τους θα εξαρτάται από τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τον 
αριθμό των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται. 

Η ενσωμάτωση του νέου μαθηματικού τύπου και 
του συντελεστή βιωσιμότητας που θα καθορίζεται από 
τα έσοδα και τα έξοδα του Ταμείου Πρόνοιας έχει στό-
χο την σταδιακή συρρίκνωση έως και κατάργηση του 
εφάπαξ σε ένα διάστημα.  

Ανάλογες μειώσεις ετοιμάζονται με την εισαγω-
γή «βελτιωμένου» μαθηματικού τύπου και στις επι-
κουρικές έως τον Ιούλιο του 2014 και τσάκισμα της 
διαδοχικής ασφάλισης, με αύξηση ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης. 

Το εφάπαξ, οι επικουρικές και οι κύριες συντάξεις 
είναι στο στόχαστρο του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κυβερνήσεων προς όφελος της ιδιωτι-
κής ασφάλισης. 

Η απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους της, 
σε συνδυασμό με τις μειώσεις των μισθών και οι ανα-
τροπές των εργασιακών σχέσεων οδηγούν στην συρρί-
κνωση-κατάργηση του εφάπαξ και της επικουρικής 
σύνταξης. Αυτήν την κατεύθυνση υπηρετεί η «ατομική 
μερίδα» δηλαδή ο καθένας μόνος του. Από τις αλλαγές 
που προκύπτουν εξαιρούνται όσοι πρόλαβαν να κατα-
θέσουν τα χαρτιά τους έως τις 31 Αυγούστου 2013. 

Είναι προκλητικές οι δηλώσεις, ότι οι μειώσεις 
στον ιδιωτικό τομέα είναι «ανεπαίσθητες» αν θυμηθού-
με τη δεύτερη μείωση πού έγινε στο τέλος του 2012 στο 
ΤΕΑΥΕΚ (εμποροϋπάλληλοι) του ΤΑΠΙΤ σε ποσοστό 
41,52% . 

Αυτοί που θα έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες 
είναι οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι, αν δεν ανατρα-
πεί αυτή η πολιτική με οργανωμένους αγώνες, με 
συμμετοχή στα σωματεία, δυνάμωμα του ταξικού 
κινήματος για παρεμπόδιση των νέων ανατροπών. 

Σ ε βάθος 73 μέτρων 

κοντά στο Φαρμα-

κονήσι εντοπίστηκε, την 

Πέμπτη 6/2, από το Υ/Γ - 

Ω/Γ  πλοίο «ΣΤΡΑΒΩΝ» 

του Π.Ν., το βυθισμένο 

από τον περασμένο μήνα 

σκάφος - τάφος 12 προ-

σφύγων. Από το ναυάγιο 

ανασύρθηκαν οι σωροί 4 

ενηλίκων και 3 παιδιών. 

«Υπεύθυνη για τη νέα 

τραγωδία στο Φαρμακο-

νήσι, όπου βρήκαν τραγι-

κό θάνατο δώδεκα μετα-

νάστες -ανάμεσά τους και 

παιδιά- είναι η αντιμετα-

ναστευτική πολιτική ΕΕ 

και κυβερνήσεων των 

κρατών μελών, που υλο-

ποιεί η συγκυβέρνηση ΝΔ 

- ΠΑΣΟΚ, η οποία θέτει 

σαν μία από τις βασικές 

προτεραιότητες της Ελλη-

νικής Προεδρίας της ΕΕ 

την ενίσχυση της κατα-

στολής και τον άγριο δι-

ωγμό των προσφύγων και 

των μεταναστών.  

Η νέα τραγωδία, που 

έρχεται να προστεθεί στον 

βαρύ φόρο αίματος μετα-

ναστών και προσφύγων 

στη Μεσόγειο, είναι απο-

τέλεσμα της βάρβαρης 

αντιμεταναστευτικής πο-

λιτικής της ΕΕ και των 

κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, που υλοποιεί η 

συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑ-

ΣΟΚ, εναντίον εξαθλιω-

μένων και απελπισμένων 

ανθρώπων, που εγκατα-

λείπουν τις πατρίδες τους 

για να επιβιώσουν από τις 

ιμπεριαλιστικές επεμβά-

σεις, τις πολεμικές συ-

γκρούσεις, την πείνα και 

την εξαθλίωση που προ-

καλούν ή υποδαυλίζουν 

ΕΕ - ΝΑΤΟ - ΗΠΑ και οι 

σύμμαχοί τους, για τον 

έλεγχο των πλουτοπαρα-

γωγικών πηγών, την εκμε-

τάλλευση των λαών σε 

κάθε σημείο του πλανή-

τη.» 

Τα παραπάνω καταγ-

γέλλει με ερώτησή του ο 

ευρωβουλευτής του Κ-

ΚΕ, Γιώργος Τούσ-

σας, στο Συμβούλιο της 

ΕΕ, και ερωτά: 

 Προτίθεται η ΕΕ να συ-

νεχίσει αυτήν τη βάρβαρη 

αντιμεταναστευτική πολι-

τική της καταστολής, που 

δεν έχει θύματα μόνο τους 

απελπισμένους πρόσφυγες 

και μετανάστες, αλλά και 

τους εργαζομένους στα 

κράτη μέλη της ΕΕ; 

 Θα συνεχίσει τη λει-

τουργία των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης προσφύ-

γων και μεταναστών στα 

κράτη - μέλη της ΕΕ; 

 Προτίθεται να καταργή-

σει τον απαράδεκτο κανο-

νισμό "Δουβλίνο ΙΙ" και 

τις σχετικές διατάξεις της 

Σύμβασης Σένγκεν, ώστε 

οι πρόσφυγες και οι μετα-

νάστες να μπορούν να 

μετακινηθούν ελεύθερα 

από τη χώρα εισόδου για 

τη χώρα της ΕΕ που έχουν 

τελικό προορισμό; 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Τέτοια ανάπτυξη διαφημίζουν 

όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρο-

μου, του καπιταλιστικού δρόμου 

ανάπτυξης, τέτοιες θέσεις εργασίας 

θα δημιουργηθούν, που θα στηρίζο-

νται σε βάρβαρους όρους εκμετάλ-

λευσης. 

ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτη-

σαν στην επίθεση απέναντι στο ταξι-

κό κίνημα, απέναντι στα ναυτεργα-

τικά σωματεία, στα σωματεία της 

Ζώνης. "Το ΠΑΜΕ κλείνει τα λιμάνια 

καταστρέφει την οικονομία", ήταν 

το μοτίβο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 

ενώ το χώρο της κρουαζιέρας τον 

χαρακτηρίζουν επίσης πυλώνα ανά-

πτυξης! Για ποια οικονομία μιλάνε, 

για ποια ανάπτυξη όταν τα 2 εκ. 

επιβατών της κρουαζιέρας πέρασαν 

και δεν ακούμπησαν στον Πειραιά 

και αυτό καταγράφεται από τα κα-

θημερινά λουκέτα καταστημάτων 

στην πόλη, αφού ούτε ένα μπουκάλι 

εμφιαλωμένο νερό δεν αγόρασαν!!! 

Στα κρουαζιερόπλοια που 

καταπλέουν στο λιμάνι δεν 

υπάρχει ούτε για δείγμα ναυ-

τεργάτης με συγκροτημένα 

δικαιώματα. Είναι πληρώματα 

- θύματα των διεθνών και 

ντόπιων δουλεμπορικών κυ-

κλωμάτων. Τα κέρδη από 

την κρουαζιέρα τα εξασφαλί-

ζουν μεγάλοι μονοπωλιακοί 

όμιλοι που ελέγχουν πλοί-

α, λιμάνια, αεροδρόμια, ξε-

νοδοχεία. Η επίθεση της ΝΔ 

και του ΠΑΣΟΚ ταίριαξε γάντι 

με τους χαρακτηρισμούς του 

Τσίπρα, που χαρακτήριζε 

"εξαλλοσύνες", τους αγώνες των 

ναυτεργατών! 

Η ψήφος στο ΚΚΕ αποτυπώ-

νει γνήσια και τη λαϊκή αποδοκι-

μασία απέναντι στις αυταπάτες 

που καλλιεργεί η αξιωματική α-

ντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αποκα-

λύπτει την κοροϊδία του ότι μια κυ-

βέρνηση της αριστεράς, δηλαδή μία 

δήθεν καλύτερη διαχείριση μπορεί 

να δώσει ελπίδα και προοπτική στο 

λαό μας. Γιατί η κυβέρνηση είναι 

όργανο εξουσίας και όσο η εξουσία 

– τα εργαλεία της οικονομίας – είναι 

στα χέρια της αστικής τάξης των 

μονοπωλίων, τότε και η κυβέρνηση 

θα είναι όργανό της. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι διοίκηση 

σε μια σειρά δήμους, είναι διοίκηση 

δηλαδή στα κρατικά όργανα που 

υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, είναι 

όμως διοίκηση και σε εργατικά σω-

ματεία. Στους δήμους υλοποίησε και 

ανέχτηκε την κυβερνητική πολιτική, 

την πολιτική της υποχρηματοδότη-

σης, της ανταποδοτικότητας για τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, υλοποιεί δη-

λαδή το μνημόνιο. 

Το ίδιο ακριβώς έκανε, μνημόνια 

εφάρμοσε σε βασικούς κλάδους 

όταν υπέγραφε μειώσεις μισθών, 

αποδοχών, προσαρμοζόταν στις α-

παιτήσεις της μεγαλοεργοδοσί-

ας… Και εδώ στον Πειραιά 

έχουμε "μπόλικα ράμματα για 

τη γούνα τους". Τι έκαναν και 

τι κάνουν οι δυνάμεις του ΣΥ-

ΡΙΖΑ στους ναυτιλιακούς υ-

παλλήλους, στους ναύτες στα 

καράβια, στον ΗΣΑΠ, στον 

"Παπαστράτο" και αλλού; 

Τα χαριεντίσματα του κ. 

Τσίπρα με τον κ. Δασκαλόπου-

λο του ΣΕΒ είναι αποκαλυπτι-

κά! 

Η ψήφος στο ΚΚΕ απο-

τυπώνει γνήσια τη λαϊκή 

δυσαρέσκεια απέναντι στην πο-

λιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Δεν είναι η Ευρώπη που κατοι-

κούν οι λαοί της, δεν είναι ούτε 

μπορεί να γίνει η Ευρώπη των 

λαών. Η ΕΕ είναι ένωση καπιταλιστι-

κών κρατών, θεμελιώθηκε πάνω 

στις αρχές της ανταγωνιστικότητας 

και της κερδοφορίας των ευρωπαϊ-

κών μονοπωλίων και γι' αυτό ακρι-

βώς δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν 

πρόκειται να γίνει φιλεργατική, φι-

λολαϊκή. Χειρότερη θα γίνεται για 

τους λαούς, καλύτερη δεν θα γίνε-

ται. 

Ποιον ωφέλησαν οι 4 ελευθερίες 

του Μάαστριχτ, η ελευθερία κίνησης 

κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού, 

υπηρεσιών και εμπορευμάτων; Η 

συνθήκη του Μάαστριχτ – το μεγα-

λύτερο μνημόνιο των μνημονίων – 

που ικανοποίησε βασικά αιτήματα 

των μονοπωλίων όπως η ελευθερία 

κίνησης των κεφαλαίων και έδωσε 

στους καπιταλιστές τη δυνατότητα 

να μεταφέρουν τα τεράστια κεφά-

λαιά τους όπου θέλουν σε ολόκληρο 

τον πλανήτη με βασικό κριτήριο το 

κέρδος. Αποτέλεσμα η παρατεταμέ-

νη κρίση και συρρίκνωση σε βασι-

κούς κλάδους της εγχώριας μετα-

ποίησης όπως η κλωστοϋφαντουργί-

α και τα ναυπηγεία. 

Στο ποιος λοιπόν ωφελήθηκε από 

την συνθήκη του Μάαστριχτ, μπο-

ρούν να απαντήσουν οι εργάτες που 

έχασαν τη δουλειά τους από τα Κα-

πνεργοστάσιο του "Κεράνη", μπο-

ρούν να απαντήσουν οι εργάτριες 

της Κλωστοϋφαντουργίας του 

"Αιγαίου" που έκλεισε, μπορούν να 

απαντήσουν οι εργάτες της Ναυπη-

γοεπισκευαστικής Ζώνης που σε 

ποσοστό τρόμου 90-95% είναι 

άνεργοι, συνολικά των ναυπηγείων 

της χώρας. 

Γιατί τα Ναυπηγεία της χώρας 

οδηγούνται στη συρρίκνωση και το 

κλείσιμο, την ίδια στιγμή που η ελ-

ληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια 

δύναμη, την ίδια στιγμή που οι εφο-

πλιστές ναυπηγούν τα πλοία τους 

στα ναυπηγεία άλλων χωρών της 

ΕΕ, όπως η Γερμανία η Κροατία, 

αλλά και εκτός ΕΕ στην Κίνα; 

Γιατί η "7η οδηγία" της ΕΕ, που 

εγκρίθηκε το 1992 κι ενσωματώθη-

κε στο ελληνικό δίκαιο από τις κυ-

βερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ προέβλεπε 

την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο 

των ναυπηγείων της Ελλάδας και 

άλλων κρατών – μελών της ΕΕ, μια 

δραστική συρρίκνωση της παραγω-

γικής τους δραστηριότητας.  

Με την ευκαιρία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ 

αναφέρεται στα ναυπηγεία για αυτή 

την "7η οδηγία", άχνα δεν βγάζει. 

Μόνο για τις υπαρκτές ρεμούλες 

μιλάει, για να βγάζει λάδι όχι μόνο 

τη στρατηγική της ΕΕ με την οποία 

συμφωνεί, αλλά και τους μονοπωλι-

ακούς ομίλους που ξεκοκάλισαν ζε-

στό κρατικό χρήμα πολλών δισ. αλ-

λά και τους "πατριώτες" εφοπλιστές 

που ναυπηγούν τα πλοία τους εκτός 

Ελλάδας. 

Στο ποιος κερδίζει και έχει ακόμα 

να λαβαίνει από την πολιτική της 

ΕΕ, που είναι ταξική, αντιλαϊκή, 

μπορούν να απαντήσουν και οι ερ-

γαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά και 

με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις. 

Στους σχεδιασμούς της κυβέρνη-

σης – από όσα έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας – είναι το ΤΑΙΠΕΔ να 

φέρει στη βουλή τις επόμενες ημέ-

ρες την προκήρυξη διαγωνισμού για 

την ιδιωτικοποίηση του 67% των 

μετοχών του ΟΛΠ.  

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η 

ΕΕ ούτε ήταν ούτε μπορεί να γίνει 

σανίδα σωτηρίας. Οι αντιθέσεις με-

ταξύ μονοπωλιακών ομίλων της ΕΕ 

και μονοπωλιακών ομίλων της Κίνας 

ή άλλων, δεν εκφράζουν παρά βα-

θύτατους ανταγωνισμούς, επιζήμι-

ους για τους εργαζόμενους στα λι-

μάνια και το λαό μας. 

Με κριτήριο τις εξελίξεις στο λι-

μάνι οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρί-

σουν την πλάτη τους συνολικά στα 

κόμματα του ευρωμονόδρομου, στη 

ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που ως κυβέρνη-

ση προωθούν με ταχύτητα τις αντι-

λαϊκές αναδιαρθρώσεις. 

Να γυρίσουν την πλάτη τους και 

στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει ψηφίσει 

τη συνθήκη του Μάαστριχτ καθώς 

και  την έκθεση "σχετικά με μια ευ-

ρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια", 

που έβαλαν τις βάσεις και για την 

παράδοση των λιμανιών και των 

λιμενικών υπηρεσιών στους μονο-

πωλιακούς ομίλους. 

Και τώρα, αφού δηλώνει ότι θα 

σεβαστεί τη σύμβαση παραχώρησης 

ΟΛΠ - "COSCO" για τις Προβλήτες 

ΙΙ και ΙΙΙ, μιλά υποκριτικά για δημό-

σιο έλεγχο του ΟΛΠ μπαίνοντας στο 

παζάρι της ιδιωτικοποίησης. 

Το ΚΚΕ θα παλέψει με όλες του 

τις δυνάμεις ώστε να μπει φρένο, να 

πάρουν οι εργαζόμενοι την υπόθεση 

στα χέρια τους. Για λιμάνια κοινωνι-

κή περιουσία, εργαλεία ανάπτυξης 

και ικανοποίησης των κοινωνικών 

αναγκών. 

Η θέση του ΚΚΕ για αποδέσμευ-

ση με Λαϊκή Εξουσία για κάθε χώρα 

της Ευρώπης και για την Ελλάδα, 

είναι θέση ταξική, απεγκλωβίζει λαϊ-

κές δυνάμεις από την παγίδα να 

ταυτίσουν τα συμφέροντα τους με 

τα συμφέροντα μερίδων της αστικής 

τάξης που ανταγωνίζονται, συ-

γκρούονται για το ποιος θα χάσει 

και ποιος θα κερδίσει. 

Το ΚΚΕ είναι εγγύηση για να 

αντιμετωπιστεί η ναζιστική ΧΑ, 

αυτά τα τσιράκια του συστήματος, 

των μεγαλοεργοδοτών που 

εκτελούν συμβόλαια με μεγα-

λοσυμφέροντα, όπως αποδεί-

χτηκε και από την επίθεση 

στο Πέραμα. Για να αναδει-

χθεί ο ομφάλιος λώρος που 

δένει τέτοια μορφώματα με 

το ίδιο το καπιταλιστικό σύ-

στημα, τους μηχανισμούς του 

που τους αξιοποιούν, πότε 

τους αμολάνε και πότε τους 

μαζεύουνε με στόχο να χτυ-

πάνε το εργατικό κίνημα, να 

τρομοκρατούν, να σπέρνουν 

το φασιστικό δηλητήριο. 

Η ΧΑ, οι ναζιστές φασίστες 

πρέπει να πάρουν το μάθημά 

τους από το λαό από τον α΄ γύ-

ρο, όπου τολμήσουν και κατεβά-

σουν υποψήφιους. Γι’ αυτό ας πά-

ψουν διάφοροι αβανταδόροι της να 

διακινούν σενάρια για τον β’ γύρο. 

Η μάχη κρίνεται στον α’ γύρο. Ούτε 

ένας ναζιστής εγκληματίας, τσιράκι 

του συστήματος να μην περάσει, να 

απομονωθούν εδώ και τώρα από 

όλους. 

Το ΚΚΕ το γνωρίζετε. Ποτέ δεν 

μάσησε τα λόγια του, πότε δεν χάι-

δεψε αυτιά, δεν κολάκεψε το λαό, 

απεναντίας του μίλησε με ειλικρίνεια 

για την ευθύνη του, για την ανάγκη 

να πάρει ο ίδιος την υπόθεση στα 

χέρια του, να γίνει ο ίδιος ο πρωτα-

γωνιστής των εξελίξεων. 

Το ίδιο του λέει και τώρα. Μην το 

βάζεις κάτω, αγωνίσου, πάλεψε ενί-

σχυσε τη συμμαχία σου, άνοιξε δρό-

μο για τη ζωή σου για τη ζωή των 

παιδιών σου. 

Σήμερα δεν σου λείπει μια αστική 

κυβέρνηση με ένα άλλο μείγμα δια-

χείρισης. Αυτή θα βρεθεί, θα φτια-

χτεί είτε με κορμό τη ΝΔ είτε με 

κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόθυμους να 

τρέξουν τους 58 που φτιάχνονται, 

αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα. 

Αυτή η κυβέρνηση θα δια-

χειριστεί τον "πάτο" της κρί-

σης, την όποια αναιμική α-

νάκαμψη προς όφελος του 

κεφαλαίου γι αυτό θα ναι 

από χέρι αντιλαϊκή. 

Αυτό που λείπει σήμερα 

και πρέπει να δημιουργη-

θεί, να ενισχυθεί, είναι 

μια πραγματική ισχυρή 

λαϊκή συμμαχία, μια ισχυ-

ρή λαϊκή αντιπολίτευση 

απέναντι στις αντιλαϊκές 

πολιτικές. Κι αυτό μπορεί 

να γίνει μόνο με ισχυρό 

ΚΚΕ. 

Σήμερα, άμεσα, η προοπτική με 

ελπίδα για το λαό βρίσκεται στην 

αναγέννηση μιας μεγάλης λαϊκής 

συμμαχίας, που θα παλέψει για να 

αδρανοποιηθούν οι αντιλαϊκοί νόμοι, 

θα συμβάλλει στον αγώνα για να 

αναχαιτιστεί η αντιλαϊκή επίθεση, τα 

απανωτά αντιλαϊκά μέτρα, για να 

ανοίξει ο μόνος δρόμος που μπορεί 

να διασφαλίσει την ικανοποίηση των 

λαϊκών αναγκών. 

Το ΚΚΕ θα δώσει το παρών 

του, με τον λαό πρωταγωνιστή 

των εξελίξεων, σε μια λαϊκή δια-

κυβέρνηση που θα κάνει τον 

πλούτο που παράγουμε κοινωνι-

κή ιδιοκτησία, θα αποδεσμεύσει 

τη χώρα από τα δεσμά της ΕΕ, θα 

διαγράψει μονομερώς το χρέος.  

Μπορούμε να τα καταφέρουμε 

σήμερα. Μπορεί να βγει νικητής ο 

λαός. Βασική προϋπόθεση ένα ΚΚΕ 

όσο γίνεται πιο δυνατό. Και στο δή-

μο Πειραιά, και στην Περιφέρεια 

Αττικής, και στην ευρωβουλή, και 

στη βουλή και στα σωματεία, στους 

συλλόγους, στο κίνημα, παντού. 

Προχωράμε μπροστά, δυναμικά. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΒΡΩΜΟΧΕΡΑ ΣΑΣ   

από την περιουσία του ΝΑΤ  

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ   

Εντοπίστηκε το σκάφος - τάφος 

Κατάμεστη η αίθουσα του ¨ΣΙΝΕΑΚ» 

Γεμάτος και ο έξω χώρος 

ΧΟΡΟΣ ΠΕΜΕΝ  
 

Με ευθύνη της επιχείρησης στη Μουσική Σκηνή                 
«ΑΝΟΔΟΣ LIVE STAGE», αναβλήθηκαν όλες οι                      

Κυριακάτικες εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί             
και ο χορός της ΠΕΜΕΝ την Κυριακή 16 Μάρτη 2014. 

 

Ο ΧΟΡΟΣ της ΠΕΜΕΝ θα πραγματοποιηθεί  

το Σάββατο 15 Μάρτη στο κέντρο  

«ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ» (Ιερά Οδός 18-20, Γκάζι) 

Σταύρος ΞΑΡΧΑΚΟΣ - Ελένη ΒΙΤΑΛΗ - Ηρώ ΣΑΪΑ 

«ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»΄ 
 

Ώρα προσέλευσης 9:30 μ.μ. 
 

Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται μενού                                
(σαλάτα, χοιρινό φιλέτο με πατάτες φούρνου,                 

φρούτα εποχής) και 1/3 φιάλη κρασί ανά άτομο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται αλλαγή προσκλήσεων στους      
κατόχους για την εκδήλωση στο «ΑΝΟΔΟΣ LIVE STAGE». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο Λογιστήριο της    

ΠΕΜΕΝ στα τηλέφωνα: 210 4115260 - 210 4179144 

Εκδήλωση της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ 

71 χρόνια από την                             

ίδρυση της ΟΕΝΟ 

ΤΙΜΑΜΕ  

τους αγωνιστές  

της εργατικής τάξης 
 

Κυριακή, 23 Μάρτη 2014, ώρα 11 π.μ. 
στον «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ»  

 

Θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρίνος  
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα 



Σελίδα 4 

Σ υνεδρίασε στις 5 
Φλεβάρη, το Συμ-

βούλ ιο  Ακτοπλο ϊκών             
Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) για 
θέματα που σχετίζονται με 
την ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των νησιών του Β. Αιγαίου. 
Εκ μέρους του ΚΚΕ και της 
Λαϊκής Συσπείρωσης 
ο Στρατής Κόρακας, υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης        
Β. Αιγαίου, μεταξύ άλλων 
τόνισε: 

«Η σύνδεση των νη-
σιών μας με τον Πειραιά 
και τη Β. Ελλάδα αλλά και 
μεταξύ τους είναι από απα-
ράδεκτη έως άθλια. Θεω-
ρούμε ότι οι νησιώτες, που 
επίσης καταβάλουν όλο και 
περισσοτέρους φόρους και 
χαράτσια, έχουν το δικαίω-
μα να έχουν καθημερινή 
σύνδεση τουλάχιστον με 
Πειραιά ή Λαύριο και συ-
χνή σύνδεση με Β. Ελλάδα 
και μεταξύ τους, με σύγ-
χρονα, ασφαλή και με φθη-
νό εισιτήριο πλοία. 

Αντ’ αυτού έχουμε τη 
σημερινή απαράδεκτη, 
πανάκριβη, ανεπαρκέστα-
τη και μάλιστα αρκετές φο-
ρές με σαπιοκάραβα σύν-
δεση, κυρίως στις άγονες 
γραμμές. Πρέπει ακόμα να 
καταγγείλουμε ότι μιλάμε 
και για τρία νησιά, Σάμο, 
Φούρνοι και Ικαρία που 
έχουν ήδη θρηνήσει δεκά-
δες θύματα με το ναυάγιο 
του "SAMINA" και η όποια 
σύνδεση έχουν σήμερα 
συνεχίζει να γίνεται με πα-
μπάλαια ή προβληματικά 
ανασφαλή πλοία. 

Με τη σημερινή ποιότη-
τα και το ύψος των εισιτη-
ρίων (για να πάει και να 
‘ρθει μια τετραμελής οικο-
γένεια στη Χίο ή στη Λέσβο 
θέλει μόνο για μεταφορά 
600-800 ευρώ) δε μπορού-
με να μιλάμε ούτε για του-
ριστική ανάπτυξη και μάλι-
στα με πολιτικές που έχουν 
αφανίσει οικονομικά τα 
λαϊκά στρώματα. 

Βέβαια αυτή η κατάστα-
ση δεν έχει πέσει από τον 
ουρανό. Είναι αποτέλεσμα 
της συγκεκριμένης πολιτι-
κής της ΕΕ και των εκάστο-
τε κυβερνήσεων υπέρ των 
εφοπλιστών που καθιερώ-
θηκε με διάφορους νόμους 

–και με τον πρόσφατο για 
την αναδιάρθρωση της 
ακτοπλοΐας-. 

Έτσι οδηγηθήκαμε στην 
ολέθρια άρση του καμπο-
τάζ που διαφημιζόταν από 
τους θιασώτες της ότι θα 
έλυνε το πρόβλημα των 
ακτοπλοϊκών μεταφορών 
για τους νησιώτες. Θα θυ-
μίσω ότι όλοι αυτοί κατάγ-
γελλαν το ΚΚΕ και τα ταξι-
κά συνδικάτα για την αντί-
θεσή τους στην άρση του 
καμποτάζ, φθάνοντας σε 
άγρια καταστολή, ποινικο-
ποίηση των αγώνων και 
επιστράτευση των ναυτερ-
γατών. 

Ακούμε συχνά πυκνά 
ότι οι εταιρίες δεν 
"βγαίνουν" και αυτός ο ι-
σχυρισμός     δικαιολογεί 
τη μείωση ή και κατάργηση 
των δρομολογίων και την 
απαίτηση μεγαλύτερων 
επιδοτήσεων. Πείτε μας 
αλήθεια πόσες εκατοντά-
δες εκατομμύρια έχουν 
τσεπώσει οι εταιρίες για τη 
άγονη περιοχή του Αιγαίου 
και μάλιστα για να έχουμε 
το σημερινό χάλι; 

Εμείς δεν μπαίνουμε σ’ 
αυτή τη λογική. Δεν είναι 
δυνατό να εξαρτάται η           
συγκοινωνία των νησιωτών 
από το αν κερδίζουν ή όχι  
οι εταιρίες. Διεκδικούμε 
καθημερινή σύνδεση των 
νησιών μας με την Ελλάδα 
με σύγχρονα, ασφαλή και 
με φτηνό εισιτήριο. Η μόνη 
πρόταση που λύνει οριστι-
κά και σε όφελος του λαού 
το πρόβλημα είναι η δημι-
ουργία δημόσιου φορέα 
ακτοπλοϊκών και αεροπορι-
κών μεταφορών.  

Γι αυτό, όμως, χρειάζε-
ται ανατροπή της σημερι-
νής πολιτικής. Μέχρι τότε 
επιβάλλεται να ικανοποιη-
θούν άμεσα τα αιτήματα 
των νησιωτών για καθημε-
ρινή ακτοπλοϊκή σύνδεση. 
Δεν είναι δυνατό να συνεχι-
στεί άλλο αυτή η άθλια           
εγκληματική κατάσταση. 
Καλούμε τους νησιώτες να 
πάρουν αγω ν ισ τ ικά -
δυναμικά την υπόθεση στα 
χέρια τους. Εμείς θα κάνο-
με ότι μπορούμε για το 
σκοπό αυτό». 

Φλεβάρης 2014 

«Λαϊκή Συσπείρωση» Β. Αιγαίου:  

Τακτικές, φθηνές, ασφαλείς  

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Καμία δίωξη δε μπορεί να σταματήσει 

τον δίκαιο αγώνα της εργατικής τάξης 

Η  κυβέρνηση μαζί με 
μηχανισμούς του 

κράτους και της δικαιοσύ-
νης, συνεχίζουν και κλιμα-
κώνουν την απόπειρα κα-
ταστολής και ποινικοποίη-
σης των εργατικών και λαϊ-
κών αγώνων. Αποδεικνύε-
ται καθημερινά ποια είναι η 
ουσία του δόγματος 
«νόμος και τάξη» και πού 
σκοπεύει η γνωστή θεωρία 
των «δύο άκρων». 

Στα πλαίσια αυτά, συ-
νεχίζεται η αξιοποίηση της 
γνωστής μήνυσης του κόμ-
ματος «Δράση» του βιομή-
χανου Στ. Μάνου, στην 
οποία κατηγορείται το ΠΑ-
ΜΕ ως «ένοχο», επειδή 
στέκεται στην πρωτοπορία 
των εργατικών - λαϊκών 
αγώνων. Φτάνουν μάλιστα 
στο σημείο να θεωρούν ως 
«ύποπτο» και τον ιδιοκτήτη 
του κτιρίου που στεγάζεται 
το ΠΑΜΕ στην Αθήνα, κα-
λώντας τον να καταθέσει 
στο Τμήμα Προστασίας του 
Κράτους και του Δημοκρα-
τικού Πολιτεύματος της 
Ασφάλειας, στο οποίο 
έχουν αναθέσει τη δίωξη 
κάθε λαϊκής κινητοποίη-
σης.  

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ: 

Αθώοι κρίθηκαν από το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Μυτιλήνης οι τρεις συνδι-
καλιστές που δικάστηκαν, 
την Πέμπτη 6/2, για την 
περιφρούρηση της πανελ-
λαδικής απεργίας που εί-
χαν κηρύξει για τις 
31/5/2010 τα ταξικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ. Η ποινική δίωξη είχε 
ασκηθεί μετά από μήνυση 
που είχε καταθέσει ο πλοί-
αρχος του «ΛΙΣΣΟΣ», ο 
οποίος απουσίαζε από τη  
δίκη. 

Για τις 23 Ιούνη 2014 
αναβλήθηκε η δίκη των 27 
ναυτεργατών κ.α. εργαζο-
μένων της Θάσου, που 
διώκονταν με την κατηγορί-
α της «παρακώλυσης συ-
γκοινωνιών» για τη συμμε-
τοχή τους στην Πανελλαδι-
κή Πανεργατική Απεργία 
στις 11 Μάρτη 2010. Στο 
πλευρό των διωκόμενων 
βρέθηκε μαζικά ο εργαζό-
μενος λαός της Θάσου που 
συμμετείχε στη συγκέντρω-
ση έξω από τα δικαστήρια.  

Ν/ΖΩΝΗ:  Μέσα σε 

μία μέρα, την Τρίτη 4/2, 
είχαν προγραμματιστεί σε 
βάρος των προεδρείων 
των σωματείων της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώ-
νης δύο δίκες στο Πλημμε-
λειοδικείο Πειραιά…! 

Στην πρώτη δίκη, οι 
συνδικαλιστές τελικά α-
θωώθηκαν, αφού δεν υ-
πήρχε ούτε ένα στοιχείο 
που να ευσταθεί σε βάρος 
τους. Η δεύτερη δίκη ανα-
βλήθηκε για τις 25/9/2014. 
Για τις επόμενες 40 μέρες, 
έχουν προγραμματιστεί 
άλλες 17 δίκες, ενώ πριν 
από περίπου 15 μέρες, 
στα σωματεία επιδόθηκε 
νέα αγωγή, την οποία 
έχουν καταθέσει 9 εργολά-
βοι που αξιώνουν 405.000 
ευρώ! 

Το μπαράζ των διώξε-
ων στηρίζεται σε μηνύσεις 
εργολάβων της Ζώνης που 
δραστηριοποιούνται στο 
Βιομηχανικό Πάρκο Σχι-
στού (ΒΙΠΑΣ). Από τον 
Ιούνη του 2008, που τα 
σωματεία διοργάνωσαν 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
για την υπεράσπιση των 
ΣΣΕ και την τήρηση των 
μέτρων υγιεινής και ασφά-
λειας, οι εργολάβοι έχουν 
καταθέσει εκατοντάδες 
μηνύσεις με χαλκευμένα 
στοιχεία, που με τη συνερ-
γασία των διωκτικών αρ-
χών φτάνουν στην ακροα-
ματική διαδικασία. Είναι οι 
ίδιοι, που διατηρούν στενές 
επαφές με τη Χρυσή Αυγή, 
μέλη της οποίας οργάνω-
σαν τη δολοφονική επίθε-
ση σε βάρος των συνδικα-
λιστών του ΠΑΜΕ στο Πέ-
ραμα. 

Κανένας εκφοβισμός, 
κανένας εκβιασμός, καμία 
δίωξη, δεν πρόκειται να 
κάνουν το ΠΑΜΕ να υπο-
στείλει τη σημαία του δίκαι-
ου αγώνα της εργατικής 
τάξης και καλεί τους εργα-
ζόμενους να συσπειρω-
θούν μαζικά στα ταξικά 
συνδικάτα, να αποκρού-
σουν την κυβερνητική και 
κρατική καταστολή και αυ-
ταρχισμό, να κλιμακώσουν 
τον αγώνα τους για την 
ανατροπή της βάρβαρης 
αντιλαϊκής πολιτικής. 

Δ ύο Αμερικάνοι 
ένοπλοι φρουροί 

βρέθηκαν νεκροί σε μια 
καμπίνα στο πλοίο 
«Maersk Alabama» την 
Τρίτη 18 Φλεβάρη, που 
ήταν ελλιμενισμένο στο 
λιμάνι Victoria, στα νησιά 
Σεϋχέλλες. Η έκθεση της 
τοπικής αστυνομίας περι-
λαμβάνει παρατηρήσεις 
για ναρκωτικά και σύνεργα 
στο δωμάτιο όπου βρέθη-
καν νεκροί οι δυο νεκροί. 
Δυο μέρες αργότερα εκ-
πρόσωπος της εταιρείας, 
που ανήκει το πλοίο, επι-
βεβαίωσε το γεγονός. 

Το πλοίο ανήκει στον 
αμερικάνικο στόλο της 
Maersk Line Limited, τμή-
μα του δανέζικου μονοπω-
λιακού κολοσσού στο χώ-
ρο της μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων της AP 
Moller-Maersk, η οποία, 
σύμφωνα με την ιστοσελί-
δα της εταιρείας, εκτελεί 
στρατιωτικές, κυβερνητικές 
και ανθρωπιστικές (…) 
αποστολές, μεταφέροντας 
φορτία με τα δεξαμενό-
πλοια, κοντέινερσιπ και 
πολλαπλών χρήσεων 
πλοία που διαθέτει. 

Οι δύο φρουροί προέρ-
χονται από την εταιρεία 
Trident Group της Βιρτζίνι-
α, η οποία λειτουργεί σύμ-
φωνα με τις οδηγίες ασφα-
λείας του Coast Guard  
των ΗΠΑ, και έχει ως κύρι-
ο στόχο την προστασία 
από πειρατικές επιθέσεις. 

Το περιστατικό αυτό 
επιβεβαιώνει τις ενστάσεις 
που είχαν διατυπώσει τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωμα-

τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ και 
εγείρει νέα ερωτήματα τό-
σο σχετικά με τις ένοπλες 
ομάδες που επιβαίνουν 
στα πλοία για αντιπειρατι-
κή προστασία, όσο και 
σχετικά με την κατοχή και 
διακίνηση των ναρκωτι-
κών, που με πρόσχημα 
την καταπολέμησή τους οι 
ιμπεριαλιστές και ιδιαίτερα 
οι ΗΠΑ έχουν αιματοκυλή-
σει τους λαούς πολλών 
χωρών.. 

Η ειρωνεία της υπόθε-
σης βρίσκεται στο γεγονός 
ότι το περιστατικό αυτό 
συνέβη πάνω στο πλοίο 
που αποτελεί το αντικείμε-
νο της υποψήφιας για τα 
φετινά Όσκαρ χολιγουντια-
νής ταινίας «Captain Phil-
lips», η οποία αναφέρεται 
στην επίθεση που δέχτηκε 
το «Maersk Alabama» το 
2009 στον Ινδικό Ωκεανό, 
όταν ο καπετάνιος του 
Richard Phillips πιάστηκε 
όμηρος από ομάδα Σομα-
λών πειρατών και χωρίς 
όπλα ή κάποια ειδίκευση 
στην τέχνη της διπλωματί-
ας, καταφέρνει να δια-
πραγματευτεί για τη ζωή 
του πληρώματος.. 

Το δίδαγμα είναι ότι: 
Όπλα και ναρκωτικά, δύο 
στοιχεία που το καθένα 
από μόνο του αποτελεί  
κίνδυνο και η συνύπαρξή 
τους πολλαπλασιάζει την 
ανησυχία την ασφάλεια της 
ζωής των ναυτεργατών, 
που περιμένουν απάντηση 
στο ερώτημα: «Από τους 
προστάτες ποιος θα μας 
προστατέψει»;  

Β ρισκόμαστε μπροστά στη 
συγκρότηση της νέας κυ-

βερνητικής παράταξης, του νέου 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συν-
δικαλισμού, με βάση τις εξελίξεις 
και τις ανάγκες αναμόρφωσης του 
αστικού συστήματος. Αλλάζει ο 
Μανωλιός και βάζει τα ρούχα του 
αλλιώς.           

Ο νέος δικομματισμός που επι-
διώκει να στήσει η αστική τάξη με 
βασικούς πυλώνες τη ΝΔ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ, για να έχει προοπτική, 
προϋποθέτει να έχει ισχυρά στηρίγ-
ματα στα συνδικάτα, όπως είχε και 
το ΠΑΣΟΚ, που είναι πια σε φάση 
αποσύνθεσης. 

Ο ρόλος του «καινούργιου» 
σχήματος, που με τον βα-
ρύγδουπο τίτλο της 
«Αριστερής Ριζοσπαστικής 
Παράταξης» τάζει στους 
εργαζόμενους 
«ανασυγκρότηση του συν-
δικαλιστικού κινήματος», 
είναι δεδομένος και εκ των 
προτέρων καθορισμένος. 
Γιατί, μπορεί οι δυνάμεις 
αυτές να έρχονται με και-
νούργιους τίτλους και υπο-
σχέσεις, αλλά έρχονται με 
όλο το παλιό και σάπιο ιδε-
ολογικό τους οπλοστάσιο.  

Τι απαντάνε για τις                              

αιτίες της κρίσης;  

Ευθύνονται οι κλέφτες, τα λαμό-
για, ο καζινοκαπιταλισμός, η νεοφι-
λελεύθερη διαχείριση, η τρόικα και 
τα μνημόνια. Αυτό που ζούμε είναι 
στρέβλωση της καπιταλιστικής α-
νάπτυξης και το ζητούμενο είναι μια 
καλύτερη συνεννόηση με τους πιο 
ανοιχτόμυαλους καπιταλιστές, με 
κάποιους καλύτερους και πιο τίμι-
ους διαχειριστές, κάποιους «υγιείς» 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς  κ α ι  ό χ ι 
«αεριτζήδες». 

Το ζητούμενο ποιο είναι; Ένας 
πιο ανθρωπινός καπιταλισμός. Η 
ταξική συνεργασία σε όλο της το 
μεγαλείο. Ότι λένε για το ίδιο ζήτη-
μα η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ, ή με όσα 
έλεγαν μέχρι χτες και η ζωή απέδει-
ξε ότι ήταν λάθος; Τίποτα φρέσκο. 

Μακριά από αυτούς κάθε σκέψη 
ότι η κρίση είναι καπιταλιστική, κρί-
ση υπερσυσσώρευσης, ότι έχει 
νομοτελειακά χαρακτηριστικά, είναι 

προϊόν της αναρχίας της καπιταλι-
στικής παραγωγής και πως καμία 
διαχείριση δεν μπορεί να την απο-
τρέψει. Γι' αυτό και θεωρούν 
«σεχταρισμό» και «διάσπαση» την 
ταξική πάλη. 

Γι' αυτό εναντιώνονται στις 
προσπάθειες και την ταχτική του 
ΠΑΜΕ να μην εγκλωβίζεται το 
συνδικαλιστικό κίνημα στις εν-
δοιαστικές αντιθέσεις, αλλά να 
στρέφεται ενάντια σε όλους τους 
καπιταλιστές και τις ενώσεις 
τους, να κατευθύνει την πάλη 
του στην αλλαγή των σχέσεων 
παραγωγής, δηλαδή στην κα-
τάργηση της καπιταλιστικής ιδι-
οκτησίας. 

Τι λένε για την  

Ευρωπαϊκή Ένωση;  

«Ναι, δίκιο έχετε, δεν είναι αυτή 
η ΕΕ που μας αξίζει, που χρειαζό-
μαστε. Χρειάζεται μια άλλη αρχιτε-
κτονική για την Ευρώπη, η οποία 
μέσα από νέες συμμαχίες, ιδιαίτερα 
των χωρών του Νότου, μπορεί να 
οικοδομηθεί». 

Τι διαφορετικό λένε από την 
ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ;  

Τι καινούργιο πρεσβεύουν σε 
σχέση με τα παραμύθια που 
έλεγαν πριν δύο και τρεις δεκαετί-
ες, ότι η ΕΕ είναι μια «προοδευτική 
συμμαχία», «μονόδρομος» για το 
λαό μας και τους άλλους λαούς, μια 
ένωση που ο λαός μας θα εξασφα-
λίσει συμμαχίες και συμμάχους 
που θα του επιτρέψουν να κατοχυ-
ρώσει και να διευρύνει τα δικαιώ-
ματά του; Τίποτα. Αναμασούν τα 
ίδια αποπροσανατολιστικά αστικά 
ιδεολογήματα. 

«Δείξε μου                                 

τον φίλο σου»... 

Όσο για το ποιους συμμάχους 
επιλέγουν, να ορισμένα παραδείγ-
ματα από τις αρχαιρεσίες Ομο-
σπονδιών, Εργατικών Κέντρων και 
Σωματείων που έγιναν το 2013, με 
ενιαία ψηφοδέλτια: 

ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ:  
Ομοσπονδία Φαρμάκου, Ομο-
σπονδία Γάλατος - Τροφίμων - 
Ποτών, Ομοσπονδία Ύδρευσης - 
Ομοσπονδία Αποχέτευσης ΔΕΥΑ, 
Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Εται-
ρειών ΟΑΣΕ, Εργατικό Κέντρο Λα-
κωνίας, Εργατικό Κέντρο Μεσολογ-

γίου, Σωματείο Εργα-
ζομένων ΗΣΑΠ), Σω-
ματείο Ιδιωτικών Υ-
παλλήλων Εμποροϋ-
παλλήλων Κω, Σω-
ματείο Ιατρικών Επι-
σκεπτών Θεσσαλονί-
κης, Σωματείο Φαρ-
μάκου Πάτρας, Σω-
ματείο Οικοδόμων 
Αρκαδίας, Σωματείο 
Εργαζομένων Περι-
φέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Σωμα-
τείο Εργαζόμενων 
στο Νοσοκομείο Κα-
λαμάτας, Σωματείο 

Εργαζόμενων Νοσοκομείου 
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, 
Σωματείο Εργαζομένων στην 
Ύδρευση Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ, 
Σωματείο Οικοδόμων Ηρακλείου, 
Σωματείο ΟΤΑ Ραφήνας, Σωματείο 
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. 

ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ: Εργατικό 
Κέντρο Καλαμάτας. Σωματείο Ξε-
νοδοχοϋπαλλήλων Πάτρας, Σωμα-
τείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σύρου, 
Σωματείο Εργαζομένων στην ΕΛ-
ΒΟ Σωματείο, ΕΔΟΠ - ΔΕΗ, Σωμα-
τείο Φαρμάκου Μεσσηνίας.  

ΣΥΡΙΖΑ – ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ: 
Σωματείο στην εταιρεία «Μέλλον». 

ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ -  
ΔΗΜΑΡ: Σωματείο Βρεφοκομείου 
Αθηνών, Σωματείο ΟΤΑ Ζακύνθου. 

ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ - 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Σωματείο Εργαζο-
μένων ΟΤΑ Λιβαδειάς, Σωματείο 
ΟΤΑ Περάματος. 

 

Από τους προστάτες  

ποιος θα μας προστατέψει ;   

Τώρα γενικός ξεσηκωμός                

για την Υγεία! 

(Συνέχεια από τη σελ.1) 
 

Ά μεση ήταν η απά-
ντηση συνδικάτων, 

Λαϊκών Επιτροπών και 
φορέων του κινήματος 
στην Αττική και σε ολόκλη-
ρη τη χώρα, που συγκε-
ντρώθηκαν έξω από τις 
κατά τόπους δομές του 
ΕΟΠΥΥ και μαζί με για-
τρούς και διοικητικούς α-
ντέδρασαν στη διάλυσή 
τους.  

Τα ταξικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - 
ΠΕΣ/ΝΑΤ το πρωί της 
Παρασκευής 14 Φλεβάρη  
ζήτησαν και έγινε 
έκτακτη σύγκληση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΠΝΟ και στη συνέχει-
α πραγματοποίησαν πα-
ρέμβαση στον Οίκου 
Ναύτου, όπου βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με την προ-
κλητική στάση της διορι-
σμένης διοίκησης, με τον 
αντιπρόεδρο να καλεί και 
την για να τρομοκρατή-
σει τους ναυτεργάτες 
μέσα στο ίδιο τους το 

σπίτι…!  

Μπροστά στην αποφα-
σιστικότητα των ναυτεργα-
τών έγινε Διοικητικό Συμ-
βούλιο που αποφάσισε να 
μην γίνει η παράδοση – 
παραλαβή υγειονομικού 
υλικού και της υποδομής 
του Οίκου Ναύτου. 

Υπέρ της διατήρησης 
των πολυιατρείων του Οί-
κου Ναύτου τάχθηκαν οι 
εργαζόμενοι, οι γιατροί και  
ο αρχίατρος, ο οποίος σε 
συνάντηση που είχε με τον 

υπουργό Υγείας απέσπασε 
την υπόσχεση ότι το πολυι-
ατρείο του Οίκου Ναύτου 
θα επαναλειτουργήσει σαν 
Κέντρο Υγείας αστικού τύ-
που, που για τον Πειραιά 
θα είναι 2 όλα κι όλα για να 
εξυπηρετήσουν τις πολλές 
χιλιάδες ασθενών!  

Η περιφρούρηση του 
Οίκου Ναύτου από τις 
ταξικές δυνάμεις των 
ναυτεργατών συνεχίσθη-
κε και τις επόμενες μέρες 
ενώ στο πλευρό τους βρέ-
θηκαν η υποψήφια δήμαρ-
χος Πειραιά με τη «Λαϊκή 
Συσπείρωση» Ελπίδα Πα-
ντελάκη και ο πρόεδρος 
του ΕΚ Πειραιά μέλος της 
ΕΓ του ΠΑΜΕ, Νίκος Ξου-
ράφης.  

Την Τρίτη 18 Φλεβάρη  
πραγματοποιήθηκε μαζικό 
και μαχητικό συλλαλητήριο 
του ΠΑΜΕ για την Υγεία 
στην Αθήνα. Εργαζόμενοι, 
αυτοαπασχολούμενοι, γυ-
ναίκες και νέοι συγκεντρώ-
θηκαν στην Ομόνοι-
α, διατρανώνοντας την 
αντίθεσή τους στο κλείσιμο 
των πολυϊατρείων του ΕΟ-
ΠΥΥ και δυναμικά πορεύ-
τηκαν ως το υπουργείο 
Υγείας, πλημμυρίζοντας 
τους γύρω δρόμους.  

Διεκδικούμε: 

Αποκλειστικά Δημόσιο 
και Δωρεάν Σύστημα 

Υγείας - Πρόνοιας. 

Αποκλειστικά δημόσια 
και δωρεάν Κέντρα  

Υγείας για όλο το λαό! 

Να καταργηθεί κάθε 
επιχειρηματική δράση 

στην Υγεία. 

Με αφορμή την επιχειρούμενη συγκρότηση του νέου εργοδοτικού - κυβερνητικού πόλου από          

τις  διάφορες συνιστώσες της συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με στελέχη από την 

ΠΑΣΚΕ που μεταμορφώνονται σε «ριζοσπάστες», «αριστερούς» και αρκετοί από αυτούς έχουν 

ήδη προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και την «Αυτόνομη Παρέμβαση», με στόχο - όπως λένε - να         

οργανώσουν το «πολιτικό ρεύμα της αριστεράς» μέσα στα συνδικάτα και άλλα βαρύγδουπα,       

ότι θα ...πρωτοστατήσουν για την «ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος». 

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 

...ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ! 

Μ ε καθυστέρηση που κο-
στίζει ακριβά και έχει 

επιπτώσεις στην έτσι κι αλλιώς 
προβληματική αναζήτηση μπάρκου 
για το εκπαιδευτικό ταξίδι άρχισαν 
τα σωστικά για τους σπουδαστές 
Μηχανικούς στην ΑΕΝ  Ασπροπύρ-
γου, που επιπλέον, όπως και οι 
σπουδαστές των υπόλοιπων ΑΕΝ, 
πληρώνουν τα σπασμένα της απα-
ξίωσης της δημόσιας ναυτικής εκ-
παίδευσης από την παράταση του 
6μήνου, λόγω έλλειψης καθηγητών 
και βιβλίων, την καθυστέρηση 
έκδοσης του ναυτικού φυλλαδίου 
και των προαπαιτούμενων δικαιο-
λογητικών (Visa, Security (SSO), 

Σημειώματα εταιριών, Γιατροί κ.α.) 

Ευθύνες για την απαράδεκτη 
αυτή κατάσταση έχει και η πλειοψη-
φία του Δ.Σ. του συλλόγου σπουδα-
στών, που ελέγχεται από τη ΔΑΚΕ 
και συμπλέει με την αντιεκπαιδευτι-
κή πολιτική, γιατί όλο αυτό το διά-
στημα δεν οργάνωσε το σύλλογο, 
δεν κάλεσε Γενική Συνέλευση, για 
να ενημερωθούν οι σπουδαστές και 

να γίνουν παρεμβάσεις. 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε 
ανακοίνωσή της η «Αγωνιστική 
Ενότητα Πλοιάρχων - Μηχανικών 
ΑΕΝ Ασπροπύργου» και μεταξύ 

άλλων προσθέτει:  

«Να ποιος πληρώνει  

τα σπασμένα ρεκόρ! 

Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο 
«αστεία» αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά 
γίνονται τη στιγμή που σύμφωνα με 
τον ναυλομεσιτικό οίκο Golden 

Destiny οι έλληνες εφοπλιστές: 

1. «Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη 
διάρκεια του 2013, επενδύοντας 
περισσότερα από 18,1 δισ. δολ. 
για αγορές ή ναυπηγήσεις πλοί-

ων. 

2. Η ελληνική πλοιοκτησία στη 
διάρκεια του 2013 αγόρασε, 
371 πλοία second hand, ενώ 
προχώρησε σε παραγγελίες 

319 νεότευκτων πλοίων. 

3. Ο ελληνόκτητος στόλος διατηρεί 
παγκόσμια πρωτιά με αξία 101 

δισ. δολάρια. 

Καλούμε όλους τους συναδέλ-
φους να βγάλουν συμπεράσματα. 
Ποιος βγαίνει κερδισμένος και 
ποιος χαμένος από αυτή την ι-
στορία; 

Σήμερα χρειάζεται αγώνας για 
αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, 
σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση.  

Μας ενώνουν τα ίδια μας τα 
προβλήματα. Αυτά που αντιμετωπί-
ζουν και οι συνάδελφοι στις άλλες 
ΑΕΝ αλλά και οι ναυτεργάτες στο 
σύνολο. Έχουμε συμμάχους τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία που 
πρωτοστατούν στην υπεράσπιση 
των ΣΣΕ, της κοινωνικοασφαλιστι-
κής προστασίας, ενάντια στη 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, 
αναπτύσσοντας πολύμορφες κινη-
τοποιήσεις, για να μη χαθεί κανένα 
εργασιακό δικαίωμα, να μην υπο-
βαθμιστεί κι άλλο και ιδιωτικοποιη-
θεί η ναυτική εκπαίδευση!» 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΠΕΜΕΝ  

ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ  

Μ ε την περιοδεία στην ΑΕΝ/Κρήτης στα 
Χανιά, που πραγματοποίησε στις 27/1 

αντιπροσωπεία της  ΠΕΏΝ, διαπιστώθηκαν και 
σε αυτή την σχολή τα οξυμμένα προβλήματα που 
υπάρχουν στην ναυτική εκπαίδευση από την 
υποβάθμιση και απαξίωση  κτηριακών και υλικο-
τεχνικών υποδομών, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών 
και ναυτοδιδασκάλων, την κατάργηση της σίτι-
σης, του φοιτητικού πάσου, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στην πραγματο-
ποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών.    

Η Ακαδημία της Κρήτης έχει περίπου 450 
σπουδαστές (Πλοίαρχους – Μηχανικούς), με 
ελλείψεις στον υποτυπώδη εργαστηριακό εξοπλι-
σμό, χωρίς θέρμανση οι αίθουσες και η εστία 
σπουδαστών λόγω έλλειψης πετρελαίου, χωρίς 
σίτιση και φοιτητικό πάσο, επιβαρύνοντας με 

πρόσθετα οικονομικά 
βάρη το ήδη λεηλατημένο         
λαϊκό εισόδημα των οικο-
γενειών τους. 
Το εκπαιδευτικό προσω-
πικό αποτελείται από 6 
μόνιμους, 23 ωρομίσθι-
ους, και 5 ναυτοδιδάσκα-
λους, ενώ λόγω των ελ-
λείψεων πραγματοποιού-
νται μαθήματα και τις 
απογευματινές ώρες. 

Η ΠΕΜΕΝ αναλαμβάνει 
ό π ω ς  κ α ι  σ τ ι ς 

ΑΕΝ/Χίου, ΑΕΝ/Μακεδονίας, αντίστοιχη πρω-
τοβουλία μαζί με την Λαϊκή Επιτροπή Χανίων 
για δωρεάν φροντιστηριακή υποστήριξη των 
σπουδαστών στην ΑΕΝ/Κρήτης. 

Η ΠΕΜΕΝ καλεί τους σπουδαστές, τους ναυ-
τεργάτες, τους εργαζόμενους, να δυναμώσουμε 
την πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του 
κεφαλαίου, να μην περάσουν οι επιδιώξεις εφο-
πλιστών – κυβέρνηση για την κατάργηση των 
ΣΣΕ, να αναπτύξουμε πολύμορφες αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις για δουλεία με ΣΣΕ, κοινωνικοα-
σφαλιστική προστασία, συνδικαλιστική εκπρο-
σώπηση, ενάντια στην «μαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία, την υποβάθμιση και απαξίωση της 
δημόσιας υγείας, παιδείας. 

Από περιοδεία της ΠΕΜΕΝ στην ΑΕΝ Μακεδονίας 


