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Ε φοπλιστές, κυβέρνηση,  Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με τη 

διοίκηση της ΑΕΝ Ασπροπύργου και δυο 
πρώην μέλη (ΔΑΠ/ΝΔΦΚ) του απερχόμενου  
Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου Σπου-
δαστών, υπονόμευσαν  τη συλλογική απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης των Σπουδαστών 
στις 29 Απρίλη, που αποφάσισε αρχαιρεσίες 
στις 6 Μάη.  

Χρησιμοποίησαν εκβιαστικές μεθόδους 
στην εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή χαρα-
κτηρίζοντας την παράνομη και τις διαδικασί-
ες αρχαιρεσιών να τις ανα-
λάβει «διορισμένη διοίκη-
ση» που να ορίσει το δικα-
στήριο. 

Στις 11 Μάη 2015 κατα-
τέθηκε στο Ειρηνοδικείο 
Αθήνας -Αίθουσα 201- η 
υπ’ αριθμόν 1060 αίτηση 
διορισμού  προσωρινής 
διοίκησης για το Σύλλογο 
Σπουδαστών, πρωτοφανή 
απαράδεκτη ενέργεια σε 
βάρος των σπουδαστών! 
Για την αίτηση που έκαναν ορίστηκε δικάσι-
μος για τις 15 Οκτώβρη 2015... 

Οι εφοπλιστές με τις κυβερνήσεις τους 
και τα τσιράκια τους, θέλουν να διατηρηθεί 
η διαλυτική κατάσταση που υπάρχει στον 
Σπουδαστικό Σύλλογο εδώ και 2 χρόνια, 
αντιπαλεύουν κάθε οργανωμένη δύναμη που 
μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια τους.  

Αυτό ήθελαν να προλάβουν, να υπονο-
μεύσουν την οργανωμένη αντίσταση των 
σπουδαστών, που συσπειρώθηκαν μέσα 
από την Επιτροπή Αγώνα, έκαναν πολύμορ-
φες παρεμβάσεις για τα οξυμμένα προβλήμα-
τα της σχολής, πρωτοστάτησαν στην ανασυ-
γκρότηση του Σπουδαστικού Συλλόγου με 
μαζική συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση. 

Αυτές οι δυνάμεις έχουν ευθύνη για την 
κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί η ναυ-
τική εκπαίδευση. Έχουν ευθύνη για τις 
τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό και υλικοτεχνική υποδομή, για τις δυ-
σκολίες στην πραγματοποίηση των εκπαιδευ-
τικών ταξιδιών, για την κατάργηση του πάσο, 
της σίτισης, της στέγασης. 

Στρώνουν το έδαφος για την  ίδρυση 
ιδιωτικών ναυτικών σχολών και κέντρων 
μετεκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), την αναγνώριση 
πιστοποιητικών της αλλοδαπής και της ημε-

δαπής από τις σχολές αυτές που θα δίνονται 
ακόμα και με τηλεκπαίδευση. 

Προετοιμάζουν ένα φθηνό εργατικό δυνα-
μικό, μισοκαταρτισμένο, με αναλώσιμες γνώ-
σεις, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, που 
με σκυμμένο το κεφάλι θα υπηρετεί τα συμφέ-
ροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή Αγώνα ΑΕΝ Ασπροπύργου 
συνεχίζει να παλεύει για να υπάρχει οργά-
νωση και λειτουργία του Σπουδαστικού 
Συλλόγου στα χέρια των σπουδαστών και όχι 
κατ’ εντολή εφοπλιστών – κυβέρνησης – ΥΝΑ 
και του μηχανισμού τους. Συνεχίζουν τον 
αγώνα για τα οξυμένα προβλήματά καλώ-
ντας όλους τους  σπουδαστές να μη συμβι-
βαστούν με αυτή την κατάσταση. 

Η  απλήρωτη εργασία 6 – 9 
μήνες 500 ναυτεργατών  

και η αποδρομολόγηση των 11  
ακτοπλοϊκών πλοίων της  ΝΕΛ  έχει  
δημιουργήσει  τεράστια προβλήμα-
τα στις ναυτεργατικές οικογένειες 
και  τους  κατοίκους  των  νησιών.        

Την κατάσταση που αντιμετωπί-
ζουν οι ναυτεργάτες των πλοίων της 
ΝΕΛ και ιδιαίτερα του Ε/Γ - Ο/Γ 
«Μυτιλήνη», τη στάση της πλοιοκτή-
τριας εταιρείας αλλά και του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας, καταγγέλλουν τα ναυ-
τεργατικά σωματεία  ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ.  

Αντιπροσωπεία των ταξικών σω-
ματείων με τον Λευτέρη Μπαρμπα-
ρούση πρόεδρο του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
και την Βασιλική Βρυνιώτη  πρόεδρο 
του Ε.Κ. Σάμου, επισκέφτηκε τους 
ναυτεργάτες του «Μυτιλήνη» στο 
λιμάνι του Καρλόβασι, όπου βρίσκο-
νται εδώ και μήνες. 

Η εταιρεία όχι μόνο έχει απλήρω-
τους τους εργαζόμενους, αλλά δεν 

διασφαλίζει την ενδιαίτηση των ναυ-
τεργατών και πετρέλαιο για τη λειτουρ-
γία των μηχανών, θέτοντας σε κίνδυνο  
την ασφάλεια των ναυτεργατών, του  
πλοίου και των λιμενικών  υποδομών.   

«Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη θέση 
των ταξικών δυνάμεων για τον εμπαι-
γμό σε βάρος των ναυτεργατών της 
ΝΕΛ και των οικογενειών τους, από 
εφοπλιστές - κυβέρνηση - ΥΕΝ και 
τους τυχοδιώκτες της διοίκησης της 
ΠΕΝΕΝ, που σε συγχορδία, δε θέλουν 
να εντάξουν στο νόμο "περί  

εγκατάλειψης" τους ναυ-

τεργάτες της ΝΕΛ, συνε-

χίζουν να τους καλλιερ-

γούν συγχύσεις, να τους   

κρατούν σε ομηρία ….», 
σημειώνουν στην κοινή 

τους ανακοίνωση τα 

σωματεία και καλούν τον 

αρμόδιο υπουργό  να  

αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του. Τα  

ταξικά σωματεία απαιτούν οι ναυτερ-

γάτες της ΝΕΛ να ενταχθούν  στο σχε-

τικό  νόμο «περί εγκατάλειψης του 

πληρώματος και του πλοίου…» έτσι 

ώστε να  καταβληθούν  οι  δεδουλευ-

μένοι  μισθοί  των  ναυτεργατών  και 

οι ασφαλιστικές  εισφορές στο ΝΑΤ. 
Για άλλη μια φορά οι «λαγοί» των 

εφοπλιστών ξεμπροστιάζονται από τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ με 
Δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρουν: 

«Στη συνεδρίαση της Εκ. Επ. 

της ΠΝΟ, 19/5/2015, αποκαλύφθη-

κε ο βρόμικος ρόλος της Διοίκησης 

της ΠΕΝΕΝ και του ΥΕΝ για τα οξυμ-

μένα προβλήματα των ναυτεργατών 

και ιδιαίτερα με τα εγκαταλελειμμέ-

να πληρώματα της ΝΕΛ. 

Λειτουργούν ως φερέφωνα των 

εφοπλιστών, η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

και ο ΥΕΝ δεν διστάζουν να καλλιερ-

γούν συγχύσεις και διατηρούν σε 

απόγνωση τους πάνω από 500 ναυ-

τεργάτες και εργαζόμε-

νους της ΝΕΛ και τις 

οικογένειές τους, ταυτό-

χρονα υπονομεύοντας 

το ακτοπλοϊκό συγκοι-

νωνιακό δίκτυο. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

έφτασε στο σημείο να 

δημοσιεύει την ανακοί-

νωση της ΝΕΛ για την ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

που θα γίνει 11 Ιούνη.  
Αρνούνται ότι οι ναυτεργάτες είναι 

εγκαταλελειμμένοι επί μήνες, απορρί-
πτοντας την πρόταση των ταξικών 
δυνάμεων άμεσα να ενεργοποιηθεί ο 
νόμος περί εγκατάλειψης, να γίνει 
κατάσχεση και πλειστηριασμός των 
πλοίων από το ΝΑΤ, για να πάρει τα 
χρήματά του, που θα καταβάλει στους 
απλήρωτους ναυτεργάτες. 

Η τυχοδιωκτική τακτική της       
ΠΕΝΕΝ απομονώθηκε από την Ε.Ε. 
της ΠΝΟ και από ναυτεργάτες της 
ΝΕΛ, που παραβρέθηκαν στη           
συνεδρίαση»… 

Η Εκ. Επ. της ΠΝΟ πήρε απόφα-
ση για την ένταξη των ναυτεργατών 
της ΝΕΛ στο νόμο περί εγκατάλει-
ψης, ανάπτυξη αγώνων για ανεργία, 
ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση.» 

 

Α υτό αποφασίστηκε στην πλατιά σύ-
σκεψη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ 

που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μάη στο  
Ε.Κ. Πειραιά  με  κεντρικό  σύνθημα: κλιμά-
κωση της λαϊκής πάλης για να ματαιώ-
σουμε τη νέα αντιλαϊκή συμφωνία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και των 
«θεσμών» - της  τρόικας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ). 

Στους ναυτεργάτες οι Σ.Σ. Εργασίας σε 
όλες τις κατηγορίες πλοίων έχουν λήξει από 
το 2010, ενώ την ίδια περίοδο που οι  
έλληνες εφοπλιστές μέσα από την ένταση 
της εκμετάλλευσης ναυτεργατών στον ελλη-
νόκτητο στόλο αναρριχήθηκαν στη κορυφή 
της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η ανεργία σπάει 
κόκαλα στους ναύτες, λοστρόμους, θερμα-
στολαδάδες, καμαρότους, ανθυποπλοί-
αρχους, Γ΄ μηχανικούς και σπουδαστές      
των ΑΕΝ, χιλιάδες ναυτεργατικές οικογέ-
νειες βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και 
εξαθλίωσης. 

Με βάση τα στοιχεία του ΓΕΝΕ -που δεν  
καταγράφουν το σύνολο των πάνω από 
12.000 ανέργων ναυτεργατών- το μήνα        
Απρίλη οι άνεργοι ήταν 3058, με μόνο τους 
506 (16,55%) να δικαιούνται ακόμα και αυτό 
το επίδομα πείνας των 235 € για άγαμους και 
294 € για έγγαμους.  

Οι εφοπλιστές της επιβατηγού ναυτιλί-
ας (ΣΕΕΝ) στην ίδια αντιλαϊκή ρότα, στην 
πρόσφατη συνάντηση με τα ναυτεργατικά 
σωματεία για την ανανέωση της ΣΣΕ, στις 
13/5/2015, ζήτησαν μειώσεις μισθών και 
συνέχιση των μειώσεων των οργανικών 
συνθέσεων  των  πλοίων. 

Από  το  Φθινόπωρο  του  2014  συνεχί-
ζεται  για  μήνες  η  απομόνωση των εργαζο-
μένων, των κατοίκων των νησιών στη Λήμνο, 
τον Αϊ - Στράτη, την Τήλο, τους Φούρνους, 
την Ικαρία, τη Σάμο και μια σειρά νησιών 
ακόμα, αφού οι εφοπλιστές έχουν από-
δρομολογήσει το μισό ακτοπλοϊκό στόλο, 
ενώ έχουν επί μήνες απλήρωτους τους         

ναυτεργάτες των πλοίων. Με τους εφοπλι-
στές, τους μεγαλοξενοδόχους και μεγαλοκα-
ναλάρχες  να  «ποιούν  τη  νήσσα», κατά τα  
άλλα λαλίστατοι συκοφάντες των αγώνων 
των  ναυτεργατών…  

Ο αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας τον 
Απρίλη έδωσε 1.300.000 ευρώ επιδοτήσεις 
στη ΝΕΛ, πετώντας ψίχουλα στους ναυτερ-
γάτες «στάχτη στα μάτια», ενώ ΝΕΛ επί μή-
νες κρατάει ακινητοποιημένα τα πλοία και  
απλήρωτους τους ναυτεργάτες. 

Μετά τις δραματικές περικοπές στις         
συντάξεις και στην παροχή υπηρεσιών του 
Οίκου Ναύτη στο στόχαστρο της νέας      
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  - ΑΝΕΛ βρίσκονται 

τα ελάχιστα αποθεματικά που έχουν απομεί-
νει στο ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, 
φοροεπιδρομή, λεηλασία του εισοδήματος 
της  ναυτεργατικής  οικογένειας. 

Οι Επαγγελματικές Ασθένειες, τα Ναυτικά 
Ατυχήματα θερίζουν τους ναυτεργάτες.  

Με τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα        
η ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, με 
το ΠΔ 141/2014 προωθούν την λειτουργία 
ιδιωτικών ναυτικών σχολών ΝΕΚΕ.  

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στη συνεδρίαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ 

στις 19-5-2015 απαίτησαν και αποφασί-
στηκε να σταλούν τα εξώδικα προς τις 
εφοπλιστικές ενώσεις, για την κλιμάκωση 
των αγώνων των ναυτεργατών και με απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. 

Οι ανάγκες των ναυτεργατών δε μπορούν 
να περιμένουν, τονίζουν τα ταξικά σωματεία. 
Εδώ και τώρα, κόντρα στην τρομοκρατία και 
τους εκβιασμούς, διεκδικούμε: 

 Κατάργηση των μνημονίων και των  
εφαρμοστικών νόμων.  

 Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και         
επιδόματα 

 Κάλυψη όλων των απωλειών.  

 Αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας. 

 Κατάργηση των αντερ-
γατικών νόμων. 

 Ουσιαστική προστασία 
όλων των ανέργων. 

      Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ, 

καλούν τους ναυτεργάτες 
σε οργανωτική σύσκεψη 
την Τετάρτη 27 Μάη, 

10:30 το πρωί στην αίθου-
σα της ΠΕΜΕΝ, για την 
οργάνωση της πάλης του 

κλάδου των ναυτεργατών. 

Σε κάθε πλοίο, σε κάθε χώρο δου-
λειάς, να γίνουν συσκέψεις, να συνεδριά-
σουν τα Δ.Σ., να γίνουν Γ.Σ. των σωματεί-
ων, να ριχτούμε στη μάχη για την προε-
τοιμασία και οργάνωση της πάλης απένα-
ντι στο μέτωπο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/
ΑΝΕΛ - ΕΕ - μονοπωλιακών ομίλων, 
ώστε το εργατικό κίνημα να βρεθεί σε  
ετοιμότητα και να αντιμετωπίσει την νέα  
αντιλαϊκή καταιγίδα, να κατακτήσει 
τον  πλούτο  που  παράγουν  οι  ναυτερ-
γάτες, η  εργατική τάξη  γενικότερα. 

Μ ε δεκάδες εκδηλώσεις, που διοργάνωσε το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, πλήθος 

κόσμου τίμησαν τη συμπλήρωση 70 χρόνων, 1945 - 2015, από 

την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, δίνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα ότι δεν 

πρόκειται να περάσει η παραχάραξη της ιστορίας.  

Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων μεγάλη ήταν η 

συμμετοχή στη συγκέντρωση, που διοργάνωσε το Σάββατο 9 Μάη η ΚΕ του ΚΚΕ, 

στην πλατεία των Διακοσίων Ηρώων, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, με 

την παρουσία των Παραρτημάτων της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ με τα λάβαρά τους να ζω-

ντανεύει μνήμες από τον ένδοξο αντιφασιστικό αντιιμπεριαλιστικό αγώνα και τη 

μαχητική μαζική συμμετοχή της νεολαίας να δηλώνει την ελπιδοφόρα συνέχιση 

αυτού του αγώνα των λαών.   

Πριν την εκδήλωση έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των πεσόντων από 

τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τους εκπροσώπους της Γραμματείας 

της «Πρωτοβουλίας Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώ-

πης», που βρίσκονταν στην Αθήνα. Tέλος, ακολούθησε μουσικοθεατρική παρά-

σταση με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και φόντο ένα μεγάλο ταμπλό με το 

λογότυπο για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.   

Στη συγκέντρωση μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,  

Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

 

 

«Ό,τι γράφτηκε  

με αίμα  

δε σβήνει  

με βρώμικο  

μελάνι...» 

 

 

Τ ο νέο εργοδοτικό 
έγκλημα, που έγινε στις 

8 Μάη στο διυλιστήριο των 
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, έρχεται με 
τραγικό τρόπο να υπενθυμίσει ότι 
παρά την προσπάθεια των κυβερ-
νήσεων, του κεφαλαίου και της 
ΕΕ να μας πείσουν ότι όλοι είμα-
στε «κοινωνικοί εταίροι», μέσα 
στους χώρους δουλειάς 
διεξάγεται ένας πραγματι-
κός πόλεμος ανάμεσα στην 
εργατική τάξη και το κεφά-
λαιο, με στόχο την επίτευξη 
όλο και μεγαλύτερων πο-
σοστών κέρδους και θύμα-
τα πάντα τους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι -όσο δεν το 
συνειδητοποιούν βάζοντας 
στο στόχαστρο τον πραγματικό 
τους αντίπαλο, την εργοδοσία- θα 
χάνουν συνέχεια δικαιώματα, 
ακόμα και ίδιες τις ζωές τους. 

Ο ι 6 βαριά τραυματισμέ-
νοι από την πυρκαγιά 

εργάτες με εγκαύματα και ανα-
πνευστικά, μεταφέρθηκαν στα 

νοσοκομεία «Θριάσιο» και 
«Αττικό», όπου 3 από τους 
νοσηλευόμενους (2 Έλληνες 
και 1 αλλοδαπός) υπέκυψαν 
τελικά στα τραύματά τους, 19 
και 23 Μάη, ενώ άλλος 1, από 
τους 3 που συνεχίζουν να νο-
σηλεύονται, βρίσκεται σε κρίσι-
μη κατάσταση. 

Τα κλαδικά συνδικάτα Με-
τάλλου και Ενέργειας, στυλοβά-
τες του ΠΑΜΕ, βρέθηκαν από την 
πρώτη ώρα στο πλευρό των ερ-
γαζομένων ενώ σε Γενική Συνέ-
λευση αποφάσισαν 48ωρη     
απεργία, που έγινε 10 και 11 
Μάη, με αιτήματα: 

  Να καλύψουν τα ΕΛΠΕ όλα τα 
έξοδα, όλων των τραυματιών, 
σχετικά με την περίθαλψη και τις 
άμεσες ανάγκες των οικογενειών 
τους 
 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, 
μέτρα προστασίας της ζωής των 
εργαζομένων 
 Ανθρώπινες συνθήκες εργασί-

ας, κατάργηση των εξαντλητι-
κών ωραρίων 
 Να σταματήσει η πίεση και η 
εντατικοποίηση της δουλειάς 
 Να εφαρμοστεί σε όλους 
τους εργαζόμενους η ΣΣΕ των 
εκτάκτων Σιδηροβιοτεχνίας. 

Με επίκαιρη ερώτηση το 

ΚΚΕ ζητά από τον υπουργό 

Εργασίας να ενημερώσει τι 

μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση 

για να σταματήσει η εργοδοτική 

ασυδοσία και αυθαιρεσία, για 

την ασφάλεια - υγιεινή σε όλους 

τους εργασιακούς χώρους, για 

μόνιμη σταθερή δουλειά και 

εργασιακά  δικαιώματα. 

Με εφαλτήριο τις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1 η Μάη, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ στο σύνολό τους οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, καλούν τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, να συμμετέχουν 

στο Συλλαλητήριο στις 11 Ιούνη και στην κλιμάκωση του αγώνα με απεργία στα τέλη του Ιούνη.  

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και ΚΡΑΤΟΣ  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ τις ΔΙΩΞΕΙΣ 

Ναυτεργατών  

Σ ε 4 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή 
καταδίκασε, τη Δευτέρα 4 Μάη, το Μονο-

μελές Πλημμελειοδικείο Θάσου 29 ναυτεργάτες 
και άλλους εργαζόμενους, για τη συμμετοχή τους 
σε πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις, 
από το 2010 έως και το 2012.  

Ταυτόχρονα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
απέρριψε τροπολογία του ΚΚΕ για την πραγματική 
κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης, διατη-
ρώντας άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς παρα-
μένει το πρόσχημα του «δημόσιου συμφέροντος», με 
το οποίο επιβαλλόταν κάθε φορά στο παρελθόν το 
επαίσχυντο αυτό μέτρο καταστολής των απεργιακών 
αγώνων.  

Η καταδικαστική απόφαση βασίστηκε σε πανο-
μοιότυπο κατηγορητήριο της εταιρείας ΝΕΚ, του 
Μητσόπουλου, ενώ αποδείχτηκε η κατεύθυνση για 
«πάση θυσία» καταδίκη των ναυτεργατών. Για τον 
σκοπό αυτό έγινε για πρώτη φορά δεκτή η παρουσί-
α δικηγόρου της εργοδοσίας, παρότι η δίωξη        
-υποτίθεται- ότι ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως από την 
Λιμενική Αρχή.  

Μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε και ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής, ενώ στο πλευρό των 
ναυτεργατών βρέθηκαν μαζικά εργαζόμενοι του     
νησιού με κάλεσμα του τοπικού Σωματείου Ναυτερ-
γατών και της Γραμματείας Καβάλας του ΠΑΜΕ.  
  Άλλες 3 δίκες, που είχαν ορισθεί για την ίδια μέρα, 

αναβλήθηκαν για 21 και 23 Νοέμβρη 2015.  

 Στις 29 Μάη στην Καβάλα εκδικάζεται η έφεση 20 
ναυτεργατών, που το 2014 είχαν καταδικασθεί σε 8 
μήνες φυλάκιση για συμμετοχή σε απεργία.  

 Στις 22 Ιούνη στη Θάσο θα δικαστούν άλλοι 12 
ναυτεργάτες και εργαζόμενοι για συμμετοχή και 
περιφρούρηση απεργίας.  

Ο  Θ. Ευαγγελάκης  γ.γ.  της  ΠΕΜΕΝ  σχετικά  
για  τις  διώξεις  απεργών  ναυτεργατών  τόνισε  
μεταξύ  των  άλλων, τα εξής:   

«Οι  διώξεις  απεργών  ναυτεργατών   με   
χαλκευμένες  κατηγορίες  από  τους  εφοπλιστές  
και  το  αστικό  κράτος  δεν  πρόκειται  να  ανα-
κόψουν  τη  κλιμάκωση  των  αγώνων  του  κλά-
δου. Η  έμπρακτη αλληλεγγύη  που  εκφράζεται  
από τα  ταξικά  σωματεία  του ΠΑΑΜΕ  στους  ναυ-
τεργάτες αποτελεί δύναμη ενίσχυσης της πάλης του  
εργατικού κινήματος. 

Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προχωρά-
με μπροστά, με νέους αγώνες για την ικανοποίη-
ση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής        
τάξης». 
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                
Ναυτεργατική                                   

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                          
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος               
σύμφωνα με το νόμο:         

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ            
Κολοκοτρώνη 99,                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35              
Τηλ: 210 - 41 17 578            
Φαξ: 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 

T ην κεντρική ομιλία έκανε ο        
Α’  Γραμματέας της ΠΕ-

ΜΕΝ, Θανάσης Ευαγγελάκης, ο οποίος 
μεταξύ άλλων ανέφερε:  

Η Ζωή και η Υγεία των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων αποτελεί ζήτη-
μα πρώτης γραμμής για το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα. Η βελτίωση της 
Υγιεινής & Ασφάλειας στους χώρους 
δουλειάς σημαίνει βελτίωση των συνθη-
κών, μέτρα προστασίας, εκμηδένιση του 
επαγγελματικού κινδύνου, περιορισμός 
ατυχημάτων κι επαγγελματικών ασθε-

νειών, βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
πολιτική του κεφαλαίου που ζυγίζει τη 
ζωή του εργάτη με το κόστος για 
τη λήψη των μέτρων ασφάλειας 
και διαλέγουν πάντα αυτό που 
θα μεγαλώσει περισσότερο τα 
κέρδη τους. Η πλάστιγγα σχεδόν 
πάντα γέρνει σε βάρος της ζωής 

και της υγείας του εργάτη. 

Οι επαγγελματικές ασθένει-
ες και τα ατυχήματα είναι και 
πρέπει να είναι πεδίο αποκά-
λυψης και ταξικής πάλης. 

Οι αντεργατικές επιλογές της 
σημερινής και των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων είναι στις κατευθύνσεις της 
Ε.Ε. Η κόκκινη κλωστή που συνδέει όλα 
αυτά τα προβλήματα και πολύ περισσό-
τερα που συναντιούνται καθημερινά 
στους χώρους δουλειάς, είναι η απόλυτη 
προσήλωση της κυβερνητικής πολιτικής 
στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου μέσα από την παραπέρα 

μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. 

Είναι χαρακτηριστική η κατάστα-

ση στο χώρο των ναυτεργατών. Παρό-
τι το εφοπλιστικό κεφάλαιο βρίσκεται 
στην πρωτοκαθεδρία της παγκόσμιας 
ναυτιλίας με δισεκατομμύρια κέρδη ακό-
μα και την περίοδο της καπιταλιστικής 
κρίσης, εντείνει την επίθεση του σε βά-
ρος των δικαιωμάτων των ναυτεργατών 
με αύξηση της ανεργίας, χτύπημα των 
ΣΣΕ, απλήρωτη εργασία, πετσόκομμα 
των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, 
εντατικοποίηση της δουλειάς, «μαύρη» 
ανασφάλιστη εργασία, κατάφορη παρα-
βίαση των κανόνων ασφάλειας των 
πλοίων και της προστασίας της ανθρώ-
πινης ζωής. 

Καταρρίπτονται οι αντιλήψεις, τα 
αστικά ιδεολογήματα του εργοδοτικού – 
κυβερνητικού συνδικαλισμού ότι κεφά-
λαιο και εργαζόμενοι είμαστε κοινωνικοί 
εταίροι. Είμαστε ταξικοί αντίπαλοι και 
οι ταξικές αντιθέσεις οξύνονται με 
όποιο χρώμα και να τις ντύνεις. 

Μακρύς είναι ο κατάλογος των θυμά-
των από ναυτεργάτες και άλλους εργα-
ζόμενους στο βωμό της κερδοφορίας του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου, με πρόσφατα 
τα τραγικά γεγονότα στο «NORMAN 
ATLANTIC» με τους 11 νεκρούς και 18 
αγνοούμενους μέχρι την πυρκαγιά στο 
«HIGHSPEED 5” με τον θάνατο του 
ναυτεργάτη Ηλεκτρολόγου. 

 

Καμία έκθεση συμβάντων δεν έχει 

δοθεί, κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί, για 

να συγκαλύπτουν την ανταγωνιστικότη-

τα και κερδοφορία του κεφαλαίου. Κανέ-

να επίσημο στατιστικό στοιχείο δεν  

υπάρχει που να καταγράφει θανάτους 

και ασθένειες των ναυτεργατών απόρ-

ροια των συνθηκών εργασίας. 

Καμία κατοχύρωση του ναυτικού 

επαγγέλματος ως βαρύ και ανθυγιεινό, 

ενώ παραμένει αναξιοποίητο και εγκατα-

λειμμένο το ΝΙΕΝ που η πρόταση των 

ταξικών δυνάμεων είναι να γίνει Πανε-

πιστημιακή κλινική για την πρόληψη       

και αντιμετώπιση των επαγγελματικών        

ασθενειών. 

Το ζήτημα της υγιεινής και ασφά-

λειας δεν είναι αποσπασμένο από το 

συνολικό διεκδικητικό πλαίσιο αιτη-

μάτων των ταξικών δυνάμεων στην 

πάλη για την αναχαίτιση της αντιλαϊ-

κής πολιτικής του κεφαλαίου και των 

εκπροσώπων του, για την ικανοποί-

ηση των αναγκών της εργατικής – 

λαϊκής  οικογένειας. 

Π αρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος 

της ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Γιώργος       

Αντωνόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων 

ανέφερε: 

Το επάγγελμα του Ναυτικού είναι 

γνωστό σε όλους ότι λόγο της καθημερι-

νής γεωγραφικής αλλαγής και διαφορετι-

κών κλιμάτων, της διαβίωσης σε μια 

μεταλλική κατασκευή, μακριά από κάθε 

κοινωνική εκδήλωση, επιδρά αρνητικά 

στην σωματική και ψυχική υγεία. 

Στην περίπτωση του ξενοδοχειακού 

τμήματος των πλοίων και ιδιαίτερα του 

μαγειρείου, η κατάσταση πήρε επικίνδυ-

νες διαστάσεις για την υγεία των εργαζο-

μένων μετά τις μειώσεις από το νόμο 

4150/13. Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα τα πλοία 

της γραμμής ΠΑΤΡΑ - 

ΙΤΑΛΙΑ αλλά  και της 

ακτοπλοΐας την χειμερι-

νή περίοδο, όπου 3 

μάγειροι καλούνται να 

εξυπηρετήσουν εκατο-

ντάδες επιβάτες ,συν το 

πλήρωμα, μια σταθερή 

υποχρέωση που λόγο 

του χαρακτήρα της, δεν αναβάλλεται. 

 Πίσω από τα πλούσια μενού και 
τους πολυτελείς χώρους ανάπαυσης, 
συναντάς ανθρώπους που εργάζονται 
πάνω από τα όρια τους, και όσο ανεβαί-
νουν τα επίπεδα υπηρεσιών που προ-
σφέρονται από τις εταιρείες, τόσο αυξά-
νονται οι ρυθμοί εργασίας. 

      Τα εξαντλητικά ωράρια (ακόμα 
και τις πρώτες πρωινές ώρες δουλεύουν 
τα εστιατόρια στην Ηγουμενίτσα) η α-
πλήρωτη εργασία, οι μειωμένες σε επί-
πεδο καντίνας συνθέσεις παρουσία 
αμιάντου στους χώρους, η καθημερινή 
αλλαγή κλίματος, δημιουργούν ένα περι-
βάλλον ιδιαίτερα ανθυγιεινό για τον 
εργαζόμενο. 

Η  πρόταση των Σωματείων μας 
για αξιοποίηση του Ναυτικού Νοσοκο-
μείου, και μελέτης των Επαγγελματι-
κών ασθενειών σε μια πτέρυγα, δεν 
συγκίνησε κανένα φορέα. Αντιθέτως, 
τα κέρδη των εφοπλιστών, οι νέες 
παραγγελίες, οι χρηματιστηριακοί 
δείκτες, οι ισολογισμοί είναι μεγέθη 
μετρήσιμα, αντίθετα με τις ζωές των 
Ναυτεργατών. 

 

 

Εκδήλωση με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς» διοργάνωσαν την Πέμπτη  

23 Απρίλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ με ειδικούς 

ομιλητές τον ναυπηγό επιθεωρητή εργασίας Τάσο Αχτύπη και τον γιατρό εργασίας Σπύρο Δρίβα. 

Οι ναυτεργάτες στην ανοιχτή επιστολή τους, 
18 Μάη, μεταξύ άλλων αναφέρουν:  

Όπως γνωρίζετε, εδώ και μήνες είμαστε απλήρωτοι 
από την εταιρεία ΝΕΛ. Από τις 5 Φεβρουαρίου είμαστε 
αγκυροβολημένοι στο λιμάνι Καρλοβάσου λόγω βλάβης του 
πλοίου. Από τις 19 Φεβρουαρίου προχωρήσαμε σε επίσχε-
ση εργασίας.  

Πολλοί δεν έχουμε να πληρώσουμε ενοίκια και απει-
λούμαστε με εξώσεις, έχουμε δάνεια, παιδιά που σπουδά-
ζουν ή πάνε σχολείο και δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε 
ούτε με ένα ευρώ, διότι η παιδεία δεν είναι δημόσια και 
δωρεάν.    

Εσείς είστε κυβέρνηση, εσείς απαιτούμε να μας 
λύσετε το πρόβλημα. Φτιάξτε ΤΩΡΑ νόμο που να επιβά-
λει στις εταιρείες την καταβολή των δεδουλευμένων μας. 
Μην υπερασπίζεστε άλλο με νόμους τα κέρδη των εφο-
πλιστών, όπως τόσα χρόνια έκαναν και όλες οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις.  

Τον τελευταίο καιρό στο πλοίο αντιμετωπίζουμε βα-
σικά προβλήματα διαμονής καθώς και προβλήματα υγιει-
νής και ασφάλειας. Απαιτούμε αν και εφόσον προκύψει 
άλλη φορά τέτοιο πρόβλημα να μας παραχωρείται δωμάτιο 
σε ξενοδοχείο καθώς και χρήματα για να μπορούμε να      
τρώμε.  
Ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας!  

ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ για να δικαιωθούμε.  

 

 

 Μέσα στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 

«Μπλου Σταρ Πάτμος» 

άφησε την τελευταία του 

πνοή ένας 66χρονος επιβά-

της κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού 14/05/2015 από 

Χίο - Μυτιλήνη προς       

Πειραιά. 

 Τον θάνατο του Α’ μηχα-

νικού, ο οποίος εκτινάχτηκε 

στη θάλασσα, προκάλεσε η 

σφοδρή σύγκρουση του 

ταχύπλοου F/B «Starcraft 

9» με το Φ/Γ πλοίο «Lady 

of Faith», 14/05/2015, στο 

Κεμπού   των   Φιλιππίνων. 

 Ένας ανθυποπλοίαρχος 

σκοτώθηκε και άλλα μέλη 

του πληρώματος τραυμα-

τίσθηκαν από επίθεση       

με πυρά που δέχτηκε, 

11/05/2015, τουρκικό πλοίο 

από τις ακτές και από αέ-

ρος στο Τομπρούκ της Λι-

βύης, όπου πριν λίγους 

μήνες είχε σκοτωθεί με τον 

ίδιο τρόπο ένας Έλληνας 

ενώ τον περασμένο μήνα 

και άλλο ελληνικό πλοίο 

δέχτηκε επίθεση με πυρά. 

 Ένας 40χρονος Φιλιππι-

νέζος ναυτεργάτης του Φ/Γ 

πλοίου «Beaumonde» βρέ-

θηκε νεκρός με σοβαρό 

τραυματισμό στο λαιμό, 

που προκλήθηκε από      

μαχαίρι που βρέθηκε στο 

χώρο, και πληγές στα       

χέρια, στο αγκυροβόλιο 

Sables d’ Olonne στη 

Γαλλία, 01/05/2015, και 

σύμφωνα με τις αρχές πρό-

κειται για αυτοκτονία. 

 Νεκρός βρέθηκε ένας 

ναυτεργάτης του Α/Κ πλοί-

ου «Regina di CuoriI» κατά 

τη διαδικασία κατάπλου 

του, 08/05/2015, στο λιμάνι 

της Ρόδου. 

 Ένας νεκρός και τρείς 

άλλοι ναυτεργάτες αναίσθη-

τοι βρέθηκαν, 28/04/2015, 

σε αμπάρι του πολωνικού 

πλοίου μεταφοράς εμπο-

ρευματοκιβωτίων «Corina» 

στο λιμάνι Hanstholm της 

Δανίας. 

 Από καρδιακό επεισόδιο 

έχασε τη ζωή του 51χρονος 

βοηθός μηχανής  στο Φ/Γ 

πλοίο «ORMI» σημαίας 

Παναμά, 24/04/2015, στη 

ναυπηγοεπισκευαστική 

ζώνη Περάματος.  

 Έκκληση να εξιχνιασθεί η 

δολοφονία του 42χρονου 

πλοιάρχου Θανάση Λά-

μπρου, ο οποίος βρέθηκε 

νεκρός με δύο σφαίρες 

στην αυλή σπιτιού φίλου 

του στην Κοιλάδα Αργολί-

δας, 08/12/2014, απευθύνει 

η αδερφή του προς τον        

υπουργό   Δικαιοσύνης . 

Τ ι φταίει και γίνονται εργατικά ατυχήμα-
τα; Η ''κακιά η ώρα''; Μήπως φταίνε οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι;   
Τα περισσότερα ατυχήματα θα μπορούσαν να 

μην έχουν γίνει αν είχαν ληφθεί μέτρα που το ση-
μερινό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της 
τεχνικής δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν. 

Γιατί όμως δεν λαμβάνονται μέτρα προστα-
σίας; Η αλήθεια είναι γιατί κοστίζουν στον εργοδό-
τη - στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί βλά-
πτουν τα κέρδη τους.  

Γι' αυτό σήμερα δεν εφαρμόζεται μια σειρά 
μέτρων που θα έσωζαν χιλιάδες ζωές. Την επικιν-
δυνότητα την αυξάνουν και άλλες πλευρές: Π.χ. η 
εντατικοποίηση της εργασίας, η πίεση του χρόνου 
για να παραδοθεί γρήγορα το έργο, τα εξαντλητικά 
ωράρια. Η μείωση του προσωπικού, η ελαστική 
εργασία, η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης 
στους εργαζόμενους για τους κανόνες ασφάλειας 
(ευθύνη του εργοδότη να τη διασφαλίσει), η χρησι-
μοποίηση ανειδίκευτων εργατών για εργασίες για 
τις οποίες απαιτείται ειδική εκπαίδευση - άδεια. Το 
άγχος στην εργασία. 

Ό ταν αναφερόμαστε στην προστασία της 
υγείας και ασφάλειας στους χώρους δου-

λειάς εννοούμε όχι μόνο την πρόληψη των εργατι-
κών ατυχημάτων, που είναι σχεδόν ο μοναδικός 
δείκτης που μετράται, αλλά και την πρόληψη των 
επαγγελματικών ασθενειών, την πρόληψη της 
πρόωρης φθοράς της υγείας και την πρόωρη γή-
ρανση του οργανισμού που προκαλούνται από τις 
συνθήκες και τους όρους δουλειάς. 

Οι μαζικές απολύσεις, η ανεργία αλλά και η 
εργασιακή ανασφάλεια, ο φόβος της απόλυσης,       
η εντατικοποίηση της εργασίας, η υπερωριακή 
απασχόληση, έχουν καταστρεπτική επίδραση στη 
σωματική και ψυχική υγεία. 

Όταν μιλάμε για την υγεία δεν εννοούν και 
οι δύο πλευρές το ίδιο.  

Για τους εργοδότες και το κεφάλαιο, «υγιής» 
είναι ο εργαζόμενος που μπορεί να εργαστεί, που 
δεν έχει κάποια αναπηρία ή ασθένεια που να τον 
εμποδίζει στην εργασία του. 

Για τους εργαζόμενους, η υγεία πρέπει να 
προσεγγίζεται ως η κατάσταση πλήρους σωματι-
κής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
του ανθρώπου. Η συνολική κατάσταση ισορροπί-
ας του ανθρώπου με τη φύση και την κοινωνία, 
που να του επιτρέπει όχι μόνο να εργάζεται, αλλά 
να συμμετέχει δημιουργικά στην οικογενειακή του 
ζωή, στην κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, 
στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία. 

Ε ιδική αναφορά έγινε για την εκτεταμένη 
χρήση αμιάντου στα πλοία, που  υπάρχει 

σε πολλούς χώρους και σε διάφορες μορφές στα 
υλικά μονώσεων και επισημάνθηκαν οι θανατηφό-
ρες συνέπειες, οι οποίες εκδηλώνονται αρκετά 
χρόνια μετά την εισπνοή των αόρατων με γυμνό 
μάτι ινών του αμιάντου. 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  

για τις αιτίες και τις συνέπειες 

στην υγεία των εργαζομένων  

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

 Στη μνήμη των συντρόφων 

μας Στρατή Τσαμπή, Λευ-

τέρη Μπίκου, Γιώργη Νι-

κηφόρου, Τάσου Βασιλό-

πουλου, Γιώργη Ηρακλεί-

δη, Μανώλη Πυθαρούλη, ο 

Γιάννης Σαργολόγος από το 

Αμβούργο  προσφέρει 200 € 

στο ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ ναυτερ-

γατών. 

 Στη μνήμη του συντρόφου 

της Τάσου Βασιλόπουλου 

αγωνιστή Ναυτεργάτη, η 

Ελένη Βασιλόπουλου από 

το Αμβούργο Γερμανίας 

προσφέρει 50 € στο ΚΚΕ 

μέσω ΚΟΒ Ναυτεργατών. 

Τ η δική τους σφραγίδα  

στις κινητοποιήσεις για 

την Υγεία έβαλαν οι συνταξιού-

χοι, με συγκεντρώσεις και πα-

ρεμβάσεις σε μια σειρά πόλεις. 

Στην Αθήνα, οι Συνεργαζόμε-
νες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑ-
ΕΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΤΑ και ΠΟΣΕ-
ΟΑΕΕ, έκαναν μαζική συγκέ-
ντρωση στην πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης και πορεία στο       

υπουργείο Υγείας, όπου ενώθη-
καν με τη συγκέντρωση των υγει-
ονομικών. Αντιπροσωπεία επέ-
δωσε στον υπουργό  υπόμνημα 
με τα αιτήματά και ορίστηκε          
συνάντηση 27 Ιούνη. 

Οι συνταξιούχοι διαδήλωσαν 
για την τραγική κατάσταση στην 
Υγεία, με συνθήματα όπως 
«Δώστε λεφτά για την Υγεία - 
Κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκο-
μεία». 

«Απαιτούμε να δοθούν λύσεις 

στα προβλήματα της Υγείας τώ-

ρα, είναι άμεση ανάγκη», σημείω-

σε ο Δ. Κουμπούρης, μιλώντας 
στους συνταξιούχους έξω από το 

υπουργείο. Κάλεσε σε ετοιμότητα 

μπροστά στις αντιλαϊκές εξελίξεις 

και υπενθύμισε το πανελλαδικό 

συλλαλητήριο που διοργανώ-

νουν οι συνταξιούχοι στην   

Αθήνα στις 23 Ιούνη, με πορεία 

στο Μέγαρο Μαξίμου. 

 
 

 

 

 

Σ τα 106 δισ. δολάρια, εκτιμάται σήμερα η αξία 

του ελληνόκτητου ποντοπόρου στόλου, πα-

ρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2014, 

σύμφωνα με τη «Vessels Value». To 2014 oι Ελληνες 

εφοπλιστές δαπάνησαν 19,2 δισ. δολάρια για να ενισχύ-

σουν τη δυναμικότητα του στόλου τους, 11,7 δισ. δολάρι-

α για παραγγελίες νέων πλοίων και 8,5 δισ. δολάρια για 

αγορά μεταχειρισμένων.  

Ταυτόχρονα σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 

Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου 

(Committee), οι Ελληνες πλοιοκτήτες διατηρούν και το 

2015 την πρώτη θέση παγκοσμίως, με 4.057 πλοία συνο-

λικής χωρητικότητας 184 εκατ. τόνους (dwt). 

Αμύθητος πλούτος συσσωρευμένος από την 

άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών, που στη με-

γάλη τους πλειοψηφία δουλεύουν χωρίς συγκροτημέ-

να μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώ-

ματα, ενώ με την κάλυψη του Διεθνούς Γραφείο Εργασί-

ας (ILO), της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της χώρας 

μας, που έχουν υιοθετήσει τη νέα Διεθνή Σύμβαση Ναυ-

τικής Εργασίας (MLC), αμείβονται με κατώτερο μισθό 

435 δολάρια το μήνα, για 48 ώρες εργασία τη βδομάδα, 

δηλαδή, 317,11 ευρώ το μήνα!  

 Η ύλη του παρόντος φύλλου 

έκλεισε στις 23 Μάη 2015 

Το επόμενο φύλλο θα είναι 

2μηνο Ιούνης-Ιούλης 2015 

Μ ε 24ωρη πανυγειονομική 
απεργία, την Τετάρτη 20 

Μάη, οι εργαζόμενοι στα δημόσια 
νοσοκομεία και δομές Υγείας συνέ-
χισαν τον αγώνα ενάντια στην ανάλ-
γητη πολιτική που σαρώνει ότι        
απέμεινε από το δημόσιο σύστημα   
Υγείας.   

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο, οι 
σπουδαστές από Σχολές Υγείας, η    
Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων, ο 
Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων ΑμΕΑ, 
το Σωματείο Εργαζομένων στην Ειδική 
Αγωγή, δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ και της 
ΟΓΕ, δίνοντας έμπρακτη έκφραση στο 
σύνθημα «Λαϊκή Συμμαχία και αντε-
πίθεση για ανάκτηση των απωλειών 
- Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν 
Υγεία - Πρόνοια για όλους». 

Στην Αθήνα η συγκέντρωση έγινε 
στο Υπουργείο Υγείας, όπου εκ μέρους 
του ΠΑΜΕ η Όλγα Σιάντου, σημείωσε: 

«Απεργούμε και διαδηλώνουμε 
σήμερα, γιατί η κάνουλα της κρατι-
κής χρηματοδότησης για Υγεία - 
Πρόνοια έχει κλείσει, γιατί η εντατι-
κοποίηση τσακίζει κόκαλα και σακα-
τεύει εργαζόμενους, γιατί λείπουν 
εκατοντάδες ειδικότητες χιλιάδες 
εργαζόμενοι. 

Απεργούμε σήμερα, γιατί οι μισθοί 
μας είναι εξευτελιστικά χαμηλοί και 
παρόλα αυτά μας χρωστούν δεδουλευ-
μένα. Γιατί οι ασθενείς μας πληρώνουν 
μια ζωή φόρους και την ώρα της ανά-
γκης το κράτος τους λέει να ξαναπλη-
ρώσουν εξετάσεις, νοσήλια, θεραπεία, 
φάρμακα. 

Απεργούμε, γιατί η κυβέρνηση μέσα 
στους τέσσερις μήνες που κυβερνά, 
έβαλε χέρι στα ταμειακά διαθέσιμα      
δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστι-
κών ταμείων. 

Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση 
και στον αγώνα! Στον κοινό αγώνα 
υγειονομικών, εργαζομένων άλλων 
κλάδων, συνταξιούχων, ανέργων,     
αυτοαπασχολούμενων.  

Συνεχίζουμε με Συνελεύσεις 
στους χώρους δουλειάς, συνεχίζου-
με με δυναμικά συλλαλητήρια που 
οργανώνουν δεκάδες συνδικάτα 
στις 11 Ιούνη, σε όλη την Ελλάδα».   

Α πό τα στοιχεία του Πίνακα, 
προκύπτει μια μείωση  

50,53% στις λειτουργικές δαπάνες 
μεταξύ 2009 και 2015. Μέχρι τέλος  
Απρίλη, θα έπρεπε να είχαν εισπράξει 
458,2 εκατ. ευρώ. Αντί όμως γι' αυτά, 
έχουν εισπράξει μόλις 55,77 εκατ. 
ευρώ, που δε φτάνουν ούτε          
για .. .οινόπνευμα!  

Εκτός απ' τον οικονομικό στραγ-
γαλισμό, τα δημόσια νοσοκομεία 
έχουν να αντιμετωπίσουν και την 

αποψίλωση από προσωπικό, εξαιτίας 
του παγώματος των προσλήψεων και 
των συνταξιοδοτήσεων. 

Πέρα απ' ότι οι 4.500 προσλήψεις 

αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των 

ελλείψεων, παραπέμπονται και στις 

ελληνικές καλένδες. Οι συνολικές 

αποδοχές του εναπομείναντος προ-

σωπικού στα δημόσια νοσοκομεία 

από 3,318 δισ. το 2010, μειώθηκαν σε 

1,875 δισ. ευρώ το 2014.  

Μετά τη συγκέντρωση και τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στη 

Βουλή, όπου ήταν παραταγμένες δυνάμεις της αστυνομίας.  

Γραμματόσημο αφιερωμένο  

στα 70 Χρόνια της Παγκόσμιας  

Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 

Σ ε Συλλεκτικό τιμητικό γραμματόσημο, που εξέδω-
σαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, απεικονίζεται η 

πρόσοψη του Παρθενώνα δίπλα στο λογότυπο με την 

επιγραφή στα Αγγλικά,  70 Χρόνια Αγώνων της ΠΣΟ.. 

Τα γραμματόσημα διατίθενται από την Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, Οδός Ζαν Μωρεάς 40, 
Αθήνα, ΤΚ 11745. Πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Διεύ-

θυνση international@wftucentral.org 

Η ενδυνά-
μωση του 
προλεταρια-
κού διεθνι-
σμού, η στή-
ριξη της Πα-
γ κ ό σ μ ι α ς 
Συνδικαλιστι-
κής Ομοσπονδίας αποτελούν βασικές αρχές του ταξικού 

κινήματος της Ελλάδας, του ΠΑΜΕ.  

Σε αυτή τη κατεύθυνση και στην Συναυλία για τα 16 
Χρόνια του ΠΑΜΕ, στις 26 Απρίλη, τιμήθηκαν και τα 70 
Χρόνια της ΠΣΟ. Το ΠΑΜΕ καλεί κάθε συνδικαλιστική 
οργάνωση να συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

που θα καλλιεργούν τον διεθνισμό και την αλληλεγγύη. 
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Μία η μήτρα που γεννά  

τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους 

Πλαστογράφοι της Ιστορίας, από κοινού με το 
πολιτικό κατεστημένο της ιμπεριαλιστικής EE, ανα-
κήρυξαν την 9η Μάη ως ημέρα της Ευρώπης, του 
«Ευρωπαίου πολίτη», θέλοντας να σβήσουν από 
τη μνήμη το συμβολισμό της ως μέρας της Αντιφα-
σιστικής Νίκης των Λαών. 

Είναι τόσο ξεδιάντροποι, που δεν διστάζουν να ορ-
γανώσουν ανήμερα της Αντιφασιστικής Νίκης των 
Λαών εκδηλώσεις ναρκω-κουλτούρας, διάδοσης των 
ναρκωτικών. Εδώ πιο κάτω στην πλατεία Συντάγματος, 
με τη συμμετοχή μάλιστα και του αντίστοιχου τμήματος 
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νεολαίας του αριστερού 
ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εκδήλωση για την ελεύθερη διακίνηση 
του χασίς. 

Κι όλα αυτά με έναν και αποκλειστικό στόχο. Να 
αποσιωπηθεί ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του Β' Πα-
γκοσμίου Πολέμου, η διαφορετική στάση της εργατικής 
τάξης από την αστική τάξη της κάθε χώρας. 

Τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον γέννησε ο αντα-
γωνισμός των μονοπωλίων και των κρατών τους 
για το μοίρασμα των αγορών. 

Γέννημα της κρίσης ήταν και η αντιδραστική διέξο-
δος στην κινητικότητα μεγάλων τμημάτων των εργαζο-
μένων, και ιδιαίτερα των νέων, που στήριζαν ενεργητι-
κά το φασισμό, με την ψήφο και τη δράση τους. 

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε την εξής ιδιαιτε-
ρότητα: 

Ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων βρέθηκε το πρώτο στην 
Ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης επαναστατικό,  
εργατικό κράτος, η ΕΣΣΔ. 

Η κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία επεδίωκε και τον 
ταξικό αντίπαλο σε διεθνές επίπεδο να εξοντώσει, δη-
λαδή την ΕΣΣΔ, και στον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνι-
σμό να βγει κερδισμένη αυτή σε σχέση με τις άλλες.  
Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια... 

Έτσι εξηγούνται ενέργειες που φαντάζουν ως ανε-
ξήγητες ή ως αντιφατικές όπως για παράδειγμα: 

 Η στήριξη που διέθεταν τα μονοπώλια των ΗΠΑ, της 
Αγγλίας, της Γαλλίας προς τη Γερμανία καθ' όλη την 
περίοδο της στρατιωτικής προετοιμασίας της, επί  
Χίτλερ, αλλά και την ίδια περίοδο του πολέμου, βομ-
βαρδίζοντας άμαχο πληθυσμό, αλλά όχι την πολεμική 
βιομηχανία. 

 Η ανοχή απέναντι στις πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις 
Γερμανίας - Ιταλίας στην Ευρώπη και στη Βόρεια   
Αφρική. 

 Η αρνητική στάση των δυτικών αστικών 
«Δημοκρατιών» στο κάλεσμα της ΕΣΣΔ για συμφωνί-
α, όταν ήδη είχε συγκροτηθεί το Αντικομμουνιστικό 
Σύμφωνο Βερολίνου - Τόκιο - Ρώμης. 

 Η μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δυτικού   
Μετώπου. 

 Η στρατολόγηση Γερμανών, Βουλγάρων, Τσέχων από 
τους Δυτικούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, για να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκοπεία και την υπονο-
μευτική δράση ενάντια στην ΕΣΣΔ και στις Λαϊκές  
Δημοκρατίες, αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της 
Γερμανίας. 

 Η αναδιάταξη στο μέτωπο της Συμμαχίας, αμέσως 
μετά τη συνθηκολόγηση, προσλαμβάνοντας την Γερ-
μανία και Ιταλία με κύριο στόχο ενάντια στην ΕΣΣΔ και 
στις Λαϊκές Δημοκρατίες. 

 Ο «ψυχρός πόλεμος», που ακολούθησε, οι επεμβά-
σεις και πολεμικές συγκρούσεις και όλα τα υπόλοιπα 
οικονομικά, στρατιωτικά, κατασκοπευτικά, σχέδια   
περικύκλωσης και υπονόμευσης του σοσιαλιστικού 
συστήματος. 

Συμπεράσματα  

διαχρονικής αξίας 

Έχει μεγάλη σημασία για την πάλη του διεθνούς 
εργατικού κινήματος η βαθιά συνειδητοποίηση του  
χαρακτήρα  του  Β'  Παγκοσμίου  Πολέμου.  

Γιατί και σήμερα, οι λαοί βρίσκονται μπροστά σε 
διαδοχικούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, σε μικρότερου 
ή μεγαλύτερου βάθους οικονομικές κρίσεις του καπιτα-
λισμού που κυοφορούν βαθύτερες και πιο γενικευμένες 
κρίσεις διεθνώς. 

Σήμερα, είναι αναγκαιότητα να διδαχθούμε από τα 
λάθη του παρελθόντος. 

 Να μην πέσουμε στην ανώδυνη για το σύστημα παγί-
δα του «αντινεοφιλελεύθερου» μετώπου, η οποία  
ξαναπροβάλλεται και στην Ευρώπη και στη χώρα μας 
από δυνάμεις του οπορτουνισμού. 

 Να διδαχθούμε από το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας 
«δεξιάς» και «αριστερής», στην ανάδειξη των φασιστι-
κών δυνάμεων και στην ανοχή της μιλιταριστικής προ-
ετοιμασίας τους. 

Ο διεθνής ιμπεριαλισμός, το κάθε καπιταλιστικό 
κράτος, η κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, πρώτα απ' 
όλα, έχει στραμμένα τα πυρά απέναντι στο εργατικό και 
λαϊκό κίνημα της χώρας ή της συμμαχίας, αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Κινούνται με ελιγμούς, προκειμένου είτε να εξουδε-
τερώσουν, είτε να αποπροσανατολίσουν τον ταξικό 
τους αντίπαλο, ακόμη και να παροπλίσουν με ενσωμά-
τωση την πολιτική πρωτοπορία του εργατικού κινήμα-
τος, τα ίδια τα Κομμουνιστικά Κόμματα. 

Ένα βασικό ερώτημα που πρέπει όλοι και όλες 

να απαντήσουμε είναι το εξής:  

Μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, για παράδειγμα, 
το εργατικό και λαϊκό κίνημα ενώ στην εξουσία βρίσκε-
ται η τάξη που διεξάγει τον πόλεμο; 

Ο Λένιν απαντά καθαρά ότι αυτό δεν μπορεί να το 
κάνει η εργατική τάξη παρά μόνο με την ανατροπή της 
τάξης που έχει ξεκινήσει τον πόλεμο.  

Η επιθετική πολιτική εκδηλώνεται, επειδή το κεφά-
λαιο είναι επιθετικό, γιατί το κεφάλαιο θέλει όλο και  
μεγαλύτερες και νέες αγορές. 

Οι ίδιες οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που ανταγωνί-

ζονται για τη μεγάλη αγορά των πετρελαίων, του φυσι-

κού αερίου κ.λπ., καλούν σε διασκέψεις ειρήνευσης.  

Και στις μέρες μας, αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος 

είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. 

Το ζήτημα για το εργατικό - λαϊκό κίνημα στο κάθε 

καπιταλιστικό κράτος δεν είναι να επιλέξει με ποια ομά-

δα ιμπεριαλιστών θα πάει, αλλά είναι να επιλέξει να 

κάνει το δικό του αγώνα ενάντια στον πόλεμο των αστι-

κών τάξεων, να μη χύνει το αίμα του ο λαός για ξένα 

συμφέροντα, για να πλουτίζουν οι εκμεταλλευτές. 

Δεν μπορέσαμε  

να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες 

επαναστατικής κατάστασης 

Εξίσου σημαντικό που χρειάζεται να κρατήσουμε 
ως αξιόλογη ιστορική πείρα είναι το γεγονός ότι το    
Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα (ΔΚΚ) δεν μπόρεσε να 
παραμείνει σταθερά στη γραμμή της πάλης, για μετα-
τροπή του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε πόλεμο για το 
γκρέμισμα του καπιταλισμού. 

Μετά τη ναζιστική επίθεση στην ΕΣΣΔ, στη βάση 
της συμμαχίας της ΕΣΣΔ με τα καπιταλιστικά κράτη 
των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ενά-
ντια στον Άξονα, υποχώρησε ολοκληρωτικά η γραμμή 
αντιμετώπισης του πολέμου ως ιμπεριαλιστικού από τη 
μεριά των καπιταλιστικών κρατών, ανεξάρτητα αν ήταν 
επιτιθέμενα ή αποδέκτες της επίθεσης. Εκτιμήθηκε ότι 
άλλαξε ο χαρακτήρας του πολέμου, ότι έγινε μόνο αντι-
φασιστικός και υπεράσπισης της ΕΣΣΔ και κυριάρχησε 
η γραμμή συμμαχίας των ΚΚ με αστικές αντικατοχικές 

δυνάμεις σε αντιφασιστικά εθνικοαπελευθερωτικά       
μέτωπα. 

Στο ελληνικό κομμουνιστικό και επαναστατικό κίνη-
μα, τα προβλήματα αυτά στρατηγικής του ΔΚΚ εκφρά-
στηκαν και στο ζήτημα της εκτίμησης και της αντιμετώ-
πισης του ρόλου της Αγγλίας και των αστικών δυνάμε-
ων που αντετίθεντο στη γερμανική κατοχή, ως συμμά-
χων, παραγνωρίζοντας το ρόλο τους, ως επίσης επιτι-
θέμενων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που καραδοκού-
σαν την κατάλληλη στιγμή, για να στηρίξουν την αστική 
κυβέρνηση, τη διάσωση του καπιταλισμού και των συμ-
μαχιών της αστικής τάξης σε βάρος του λαού της Ελλά-
δας και φυσικά της Σοβιετικής Ένωσης. 

Αυτή η σύγχυση και πολιτική γραμμή οδήγησε στην 
ένταξη του ΕΛΑΣ στο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυ-
νάμεων της Μ. Ανατολής το 1943, στις απαράδεκτες 
συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας το 1944 και 
αργότερα της Βάρκιζας με την παράδοση των όπλων 
το 1945 με τις γνωστές συνέπειες σε βάρος του κινήμα-
τος του λαού και της νεολαίας. 

Οι εργάτες χρειάζονται  

το δικό τους κέντρο  

οργάνωσης του αγώνα 

Στις συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου το ΚΚ αξιο-
ποιεί όλους τους τρόπους δουλειάς, πρωτοστατεί ώστε 
η εργατική τάξη να συγκροτήσει δικό της κέντρο οργά-
νωσης του αγώνα με σκοπό την έξοδο από τον πόλε-
μο, την ειρήνη, με κατάκτηση της δικής της εξουσίας. 

Στο εργατικό μέτωπο πάλης για την έξοδο από τον 
πόλεμο, οι κομμουνιστές επιδιώκουν να εκφραστεί η 
μέγιστη και πιο πλατιά συμμαχία της εργατικής τάξης 
με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου. 

Όπως έχει αποδείξει η ιστορική πείρα, ιμπεριαλιστι-
κοί πόλεμοι σημαίνουν διάσπαση στο στρατόπεδο του 
ιμπεριαλισμού, πιθανότητα να οδηγήσουν στην απο-
σταθεροποίηση της αστικής εξουσίας, διασάλευση των 
αστικών θεσμών και της ίδιας της δυνατότητάς τους να 
χειραγωγούν και να καταστέλλουν, ενώ διαμορφώνο-
νται οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των αγω-
νιστικών λαϊκών διαθέσεων των μαζών. 

Σωστή εκτίμηση και αξιοποίηση αυτής της κατάστα-

σης σημαίνει καθοδήγηση της εργατικής τάξης και 
όλων των λαϊκών στρωμάτων στο δρόμο που αποτελεί 
τη μοναδική διέξοδο στις δικές τους πραγματικές ανά-

γκες, στα δικά τους συμφέροντα τόσο τα άμεσα, όσο 
και τα γενικά, με στόχο την κορύφωση της ταξικής πά-

λης, της σύγκρουσης για την κατάκτηση της εξουσίας. 
Πρακτικά σημαίνει ετοιμότητα της πρωτοπορίας για: 

 Πλατιά αποκάλυψη των συνεπειών για την εργατική 
τάξη και το λαό από τη συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό 

πόλεμο. 

 Να τεθεί το ζήτημα της αποχώρησης της Ελλάδας 

από όλες τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως το      
ΝΑΤΟ. 

 Ανάδειξη του χαρακτήρα του πολέμου ως σφαγής των 
λαών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, για το μοί-

ρασμα των αγορών και των ζωνών επιρροής. 

 Ξεκαθάρισμα ότι οι ίδιοι που κλέβουν τον ιδρώτα της 

εργατικής τάξης σε συνθήκες ειρήνης, τη στέλνουν 
στον πόλεμο για να σκοτωθεί για τα συμφέροντά τους. 

 Απόρριψη και ανοικτή καταγγελία κάθε προσπάθειας 
να νομιμοποιηθούν μέσα από το κοινοβούλιο οι επιλο-
γές της άρχουσας τάξης, όπως είναι η έγκριση πολεμι-
κών πιστώσεων. 

 Μέτωπο με τις αλυτρωτικές εθνικιστικές κορόνες       
και απομόνωση των φασιστικών επιρροών, όλων     
όσοι δουλεύουν για τη διαμόρφωση «φιλοπόλεμου 
ρεύματος». 

Ταυτόχρονα, εξασφάλιση της λαϊκής επιβίωσης. 
Κανένας αγώνας δεν κερδήθηκε χωρίς να εξασφαλιστεί 
σε ένα πρώτο επίπεδο η επιβίωση, η σίτιση, η υγειονο-
μική περίθαλψη, η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, η λαϊκή άμυνα, η στοιχειώδης λειτουργία κοινωνι-
κών υπηρεσιών. 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη των θεσμών, των γνήσι-
ων λαϊκών θεσμών που εμφανίζονται μέσα σε τέτοιες 
συνθήκες που μπορούν να αποτελέσουν έμβρυα της 
πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης και των συμμά-
χων της. 

Πολύπλευρη διαπάλη,  

άλυτες αντιθέσεις 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός των 
μεγάλων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που 
καθορίζουν και την πορεία της διαπραγμάτευσης 
της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την ΕΕ και 
το ΔΝΤ. 

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και δεν πρόκειται να        
σταματήσουν  κι  όταν  υπάρξει  συμφωνία. 

Οι αντιθέσεις έχουν να κάνουν και με διαφορετικά 
συμφέροντα τμημάτων του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου και αφορούν θέματα που σχετίζονται με την 
αλλαγή οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο της Ευρω-
ζώνης. Εχουν, όμως, να κάνουν και με την αντίθεση 
του ευρωατλαντικού άξονα, με τον άξονα Κίνας - Ρωσί-
ας, όπως και με τη διαπάλη ΗΠΑ με τη Γερμανία για 
την ηγεμονία στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα, παραμένουν άλυτες μια σειρά αντιθέ-
σεις και διενέξεις για τον καθορισμό των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων στην πλούσια σε κοιτάσματα υδρογοναν-
θράκων περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα την εμπόλεμη κατάσταση 
Ισραήλ - Λιβάνου, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό και 
την αντιφατικότητα των σχέσεων Ισραήλ - Τουρκίας. 

Όλα αυτά συνιστούν κίνδυνο μιας γενικευμένης   
ιμπεριαλιστικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή και 
γενικότερα στην Ευρασία. 

Επικίνδυνη  

η ευρωατλαντική πρόσδεση 

Η ελληνική κυβέρνηση, με τα δείγματα γραφής 
της έως σήμερα, φαίνεται ότι παίζει επικίνδυνα 

παιγνίδια και προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Όντας μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, επιδιώκει να 
υπογράψει συμφωνία και ορκίζεται στην παραμονή στο 
ευρώ. Την ίδια στιγμή, κλείνει πονηρά το μάτι στην αμε-
ρικανική πολιτική και ταυτόχρονα εμφανίζεται ότι επιχει-
ρεί να ενισχύσει τις σχέσεις με Κίνα και να αναλάβει 
ρόλο «γεφυροποιού» με τη ρώσικη πλευρά. 

Ταυτόχρονα, δηλώθηκε η ελληνική πρόθεση για 
ενεργό συμμετοχή στα σχέδια επέμβασης στη Μέση 
Ανατολή, με το πρόσχημα της «προστασίας των χριστι-
ανικών πληθυσμών»! 

Την ίδια στιγμή, δεν ξεφεύγει της προσοχής μας η 
όξυνση των σχέσεων στα Βαλκάνια, μεταξύ Αλβανίας - 
Σερβίας και ΠΓΔΜ, σε σχέση και με τα εκκρεμή ζητήμα-
τα που έχουμε με αυτές τις χώρες, που συνθέτουν ένα 
επικίνδυνο παζλ. 

Στο σκέλος των στρατιωτικών εξοπλισμών, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έδωσε αμέσως σαφή προ-
κλητικά δείγματα γραφής με τη διακρατική συμφωνία με 
τις ΗΠΑ για απευθείας ανάθεση στην «Λόκχιντ», με 
συμβόλαιο ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, για 
υπέργηρα αεροσκάφη, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.  

Μόλις προχτές, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η 
Ελλάδα είναι έτοιμη να παραχωρήσει εγκαταστάσεις, 
Ένοπλες Δυνάμεις και βάσεις για να διευκολύνει το 
ΝΑΤΟ στην εξαπόλυση του πολέμου στην περιοχή, 
δείχνοντας μάλιστα ως κράτη - απειλές τη Λιβύη, τη 
Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη. 

Προειδοποιούμε: Με τέτοια πολιτική εμπλέκεται ο 
ελληνικός λαός όλο και πιο πολύ στο κουβάρι των επι-
κίνδυνων αντιθέσεων για τον έλεγχο και το μοίρασμα 
των αγορών στην ευρύτερη περιοχή από τα ιμπεριαλι-
στικά κράτη. 

Η ενεργή συμμετοχή της κυβέρνησης στα σχέδια 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ υπονομεύει την ειρήνη και αυξά-
νει τον κίνδυνο ενός μεγάλου ιμπεριαλιστικού πολέμου 
στην περιοχή. 

Οι μάσκες πέφτουν! Πέρα από τους φραστικούς 
λεονταρισμούς περί περήφανης διαπραγμάτευσης και 
κόκκινων γραμμών σκάβεται βαθύς λάκκος για τον  
ελληνικό λαό. 

Η κυβέρνηση έχει έτοιμο το νέο μνημόνιο. Διατηρεί 
όλα τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων μνημονίων 
και δίνει νέο χτύπημα σε εργασιακά, συντάξεις, Συλλο-
γικές Συμβάσεις, φορολογία, ιδιωτικοποιήσεις της δη-
μόσιας περιουσίας. 

Επαγρύπνηση, κινητοποίηση και ετοιμότητα! 

Να δράσουμε όλοι μαζί, σε μια μεγάλη κοινωνική 
λαϊκή συμμαχία, με κριτήριο την ικανοποίηση των ανα-
γκών του λαού. Με απαίτηση για άμεση κατάργηση 
όλων των αντιλαϊκών νόμων και ανάκτηση των απω-
λειών της περιόδου της κρίσης. 

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό Κόμμα που σου λέει 

καθαρά: 

Καμιά αλλαγή νομίσματος, καμιά αλλαγή επιλογής 
ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, καμιά αλλαγή του μείγμα-
τος διαχείρισης, δεν μπορεί να μεταβάλει τον εκμεταλ-
λευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος που 
σαπίζει, τη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού. 

Η ιστορική αναγκαιότητα  

δεν ανατρέπεται 

Δεν μας πτοεί το γεγονός ότι το διεθνές ιμπεριαλι-
στικό σύστημα, δηλαδή ο σύγχρονος καπιταλισμός, 
έδειξε μεγαλύτερη αντοχή από αυτή που είχε αρχικά 
εκτιμήσει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. 

Όσο και αν μας πονά η μεγάλης έκτασης και σημα-
σίας ήττα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ού 
αιώνα, σε καμιά περίπτωση δε δικαιώνει ιστορικά τον 
καπιταλισμό. 

Η ήττα στο τέλος του 20ού αιώνα, κάτω από προϋ-
ποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα φάση ωρίμαν-
σης της πάλης για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια για να σπάσει το κλίμα 
αναμονής, να ανέβει η μαχητικότητα και απαιτητικότητα 
του ελληνικού λαού. 

Γι' αυτό στο κάλπικο δίλημμα: Συμφωνία με το 
νέο αντιλαϊκό πρόγραμμα ή κρατική χρεοκοπία και 
έξοδος από το ευρώ; Προβάλλουμε τη μοναδική 
ελπιδοφόρα και ρεαλιστική διέξοδο, με οργάνωση 
της λαϊκής αντεπίθεσης για απόρριψη των οποιων-
δήποτε εναλλακτικών αντιλαϊκών αστικών πολιτι-
κών, τη ρήξη με την εξουσία του κεφαλαίου και την 

ΕΕ, σε συμπαράταξη και συσπείρωση με το ΚΚΕ. 

Προχωράμε μπροστά.  

Με ιστορική αισιοδοξία.  

Είμαστε σίγουροι.  

Η τελική νίκη θα είναι των λαών! 

 

Σ ήμερα εδώ από την ηρωική πόλη Καισαριανή, τιμάμε τη 

μεγάλη λαϊκή Νίκη πριν από 70 χρόνια με τη λήξη του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου, ενάντια στο φασιστικό ιμπεριαλιστι-

κό Άξονα. 

Στη μεγάλη αυτή Νίκη καθοριστική ήταν η συμβολή της Σο-

βιετικής Ένωσης. Η προσφορά του λαού της, του σοβιετι-

κού κράτους και του Κόκκινου Στρατού έχει καταγραφεί στη 

συνείδηση όλων των λαών της Γης ως αθάνατη εποποιία. 

Αποτελεί χρέος κάθε ανθρώπου καλής θέλησης, να απο-

κρούσει αποφασιστικά την παραχάραξη της Ιστορίας. Την κατευθυνόμενη επιχείρηση, από τα 

σημερινά ιμπεριαλιστικά κέντρα, αποϊδεολογικοποίησης της ηρωικής αυτής πάλης.  

Τη συκοφαντική ταύτιση του κομμουνισμού με το φασισμό. Του Στάλιν, που ηγήθηκε του Αντι-
φασιστικού Αγώνα και της Νίκης, με τον Χίτλερ που ηγήθηκε της σφαγής της ανθρωπότητας με 
πολλά εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες, άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά, κατεστραμμέ-
νες πόλεις, εργοστάσια, εγκαταστάσεις, χωριά, σπίτια. 

Η  φετινή Μαραθώνια πορεία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 17 Μάη. Χαι-

ρετισμό από τον Τύμβο  Μαραθώνα απηύ-
θυνε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Γιώργος 
Λαμπράκης, γιος του δολοφονημένου από 
το αστικό κράτος και παρακράτος Γρήγορη 
Λαμπράκη, τονίζοντας μεταξύ άλλων:  

«Ξεκινάμε για ακόμα μία φορά από 
εδώ, από τον Τύμβο του Μαραθώνα από 
όπου ξεκίνησε 21 Απρίλη του 1963 την 
πρώτη απαγορευμένη πορεία ειρήνης ο 
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Γρηγόρης 
Λαμπράκης. Τιμάμε τα 70 χρόνια από την 
Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, 
κόντρα στις επιδιώξεις της ιμπεριαλιστικής 
ΕΕ να γιορτάζει την 9η Μάη σαν ημέρα 
των λαών της Ευρώπης, παραχαράζοντας 
και διαστρεβλώνοντας την ιστορία,          

ταυτίζοντας τους θύτες με τα θύματα, τους 
ναζιστές με τους κομμουνιστές».   

Την κεντρική ομιλία έκανε στο υπουρ-
γείο Άμυνας, όπου κατέληξε η πορεία, 
ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της Γραμ-
ματείας της ΕΕΔΥΕ, τονίζοντας ανάμεσα  
σε  άλλα: 

«Η 35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 
συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 60 
χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ, που 
μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 
ανέπτυξε δράση, συμμετέχοντας παράλλη-
λα στις διεθνείς δραστηριότητες του Πα-
γκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Η ΕΕΔΥΕ 
δεν ξεγελάστηκε από τις μεταμορφώσεις 
και τις «φιλειρηνικές» διακηρύξεις των 
ιμπεριαλιστών, δείχνοντας σταθερά πως 
ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ, Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ. 

Ισχύει διαχρονικά ότι:  

«Ο πόλεμός τους σκοτώνει  

ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους». 

 Να σημάνει συναγερμός, στους τόπους 

δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και 

τα πανεπιστήμια. 

 Να μην επιτρέψουμε τη συμμετοχή της 

χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς         

πόλεμους.  

 Να επιστρέψουν αμέσως όλοι οι  

Έλληνες στρατιώτες από το εξωτερικό.  

 Να κλείσουν τώρα οι ευρωατλαντικές 

βάσεις και τα στρατηγεία. 

 Να σπάσει ο λαός τα δεσμά του ΝΑΤΟ 

και της ΕΕ για να γίνει νοικοκύρης στο 

τόπο  μας». 

35η Μαραθώνια Πορεία στο δρόμο της αντιιμπεριαλιστικής πάλης  
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Τ η δέσμευση πως «θα λάβει όλες τις απαραί-

τητες πρωτοβουλίες στο επόμενο χρονικό 
διάστημα για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία»       
ανέλαβε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο          
Eurogroup της 11ης του Μάη, που σε απόφασή       
του  αναφέρει  ότι:  

«Χρειάζονται περαιτέρω βήματα που πρέπει να 
γίνουν από τα κράτη - μέλη, αν και σε διαφορετικό 
βαθμό, για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της 
πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας, και με τη 
σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή συντάξεων με 
το προσδόκιμο ζωής». 

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η πορεία του ασφαλιστι-
κού συστήματος στην Ελλάδα, και γενικότερα στην ΕΕ, 
είναι δρομολογημένη, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης να θολώσει τα νερά σε ό,τι αφορά τις 

πραγματικές της προθέσεις. 
Για τα Εργασιακά στην κοινή δήλωση Τσίπρα - 

Γιούνκερ, δεν γίνεται καμία αναφορά για την κατάργη-
ση του αντεργατικού μνημονικού πλαισίου παρά μόνο  
για ένα «μοντέρνο και αποτελεσματικό σύστημα δια-
πραγματεύσεων, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί 
μέσω ευρείας διαβούλευσης και να πληροί τα υψηλότε-
ρα ευρωπαϊκά πρότυπα», που σε άλλες χώρες της ΕΕ 
είναι σε βάρος των εργαζομένων και με κίνητρα για τα 
μονοπώλια. 

Οι «κοινωνικοί διάλογοι» που στήνονται αυτήν την 
περίοδο έχουν στόχο από τη μία να παραπλανηθούν οι 
εργαζόμενοι και να αποσπαστεί η λαϊκή συγκατάθεση 
για νέα μέτρα και νέα μνημόνια και από την άλλη να 
κερδηθεί χρόνος ώστε κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία 
να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια και αγώνες, στην 
υπογραφή της νέας συμφωνίας. 

Μ ε την εκλογοαπολο-

γιστική συνέλευση 

που πραγματοποιήθηκε 12-5-

2015 στο σωματείο της ΠΕ-

ΠΕΝ και την ολοκλήρωση της 

ψηφοφορίας για την εκλογή 

της εφορευτικής επιτροπής 

συνεχίζεται η διαδικασία των 

Αρχαιρεσιών στο σωματείο 

των πλοιάρχων.  

Η μικρή συμμετοχή μελών 

του σωματείου στην συνέλευση 

– παρά την κινητοποίηση του  

μηχανισμού των εφοπλιστών, 

απεικονίζει την εκφυλιστική κα-

τάσταση στην ΠΕΠΕΝ, για την 

οποία έχουν ευθύνη οι εργοδοτι-

κοί και  κυβερνητικοί συνδικαλι-

στές.  

Το Δ.Σ. της ΠΕΠΕΝ αποτελεί  

για τους εφοπλιστές το κορμό 

του εργοδοτικού και κυβερνητι-

κού συνδικαλισμού, ΔΑΚΕ, ΠΑ-

ΣΚΕ, Αυτόνομη Παρέμβαση 

‘’ΜΕΤΑ’’ του ΣΥΡΙΖΑ - στην 

ΠΝΟ, στα πλαίσια της τριμε-

ρούς συνεργασίας για την 

προώθηση των συμφερόντων 

του εφοπλιστικού κεφαλαίου.  

  Οι  καπετάνιοι  της   

Δημοκρατικής  Αγωνιστικής 

Ενότητας Πλοιάρχων (ΔΑΕΠ)  

έθεσαν  τα οξυμένα προβλή-

ματα των ναυτίλων πλοίαρ-

χων, που δημιουργεί και οξύ-

νει η αντιλαϊκή πολιτική των 

κυβερνήσεων και των εφο-

πλιστών: για την ανεργία,  τις 

Σ.Σ. Εργασίας, τις μειώσεις 

των οργανικών συνθέσεων 

των πλοίων, τηn απαράδεκτη 

κατάσταση στο ΝΑΤ, στον 

Οίκο Ναύτη και στις υποδο-

μές εκπαίδευσης και μετεκ-

παίδευσης των πλοιάρχων 

και των σπουδαστών στις 

Ακαδημίες  Εμπορικού Ναυτι-

κού κ.α. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ και τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ, 

ΔΝΤ)  εφοπλιστές  και  γενικότε-

ρα το κεφάλαιο προετοιμάζουν 

νέα Συμφωνία - Μνημόνιο, αντι-

λαϊκή επιδρομή στα  εργασιακά, 

ασφαλιστικά  δικαιώματα, φορο-

ληστεία,  ιδιωτικοποιήσεις λιμα-

νιών, αεροδρομίων και των  

άλλων δημόσιων υποδομών και 

επιχειρήσεων. 

Η ΔΑΕΠ καλεί όλους τους 

πλοιάρχους να στηρίξουν την 

προσπάθεια των ναυτίλων 

πλοιάρχων του συνδυασμού 

μας στις αρχαιρεσίες της ΠΕ-

ΠΕΝ και στους  αγώνες με τα  

άλλες ταξικές δυνάμεις πους  

συσπειρώνονται στις γραμ-

μές του ΠΑΜΕ, με τη συμμετο-

χή τους στο συλλαλητήριο  

στις 11 Ιούνη στην Ομόνοια  

στις 7:30 το απόγευμα και  

στη  κλιμάκωση  με  απεργία.  

Καλούμε τους πλοιάρχους   

γενικότερα τους ναυτεργάτες, 

τους εργαζόμενους και τις λαϊ-

κές οικογένειες, όλους όσους 

πιστεύουν στη δύναμη της ενω-

μένης ταξικής πάλης να αγωνι-

στούμε για να ικανοποιηθούν οι 

σύγχρονες  ανάγκες μας. 

Η κλιμάκωση της πάλης 

είναι μονόδρομος. Μόνο έτσι 

μπορεί να μπει φραγμός στα 

αντεργατικά - αντιλαϊκά         

μέτρα. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Άμεση υπογραφή ΣΣΕ        

σε  όλες  τις  κατηγορίες            

πλοίων. 

 Κατάργηση των αντεργατικών 

εφαρμοστικών νόμων και  του 

Μνημονίου.  

 Κάλυψη όλων των απωλειών 

στα χρόνια της καπιταλιστικής 

κρίσης για διεκδίκηση στη βά-

ση των αναγκών μας. 

 Υπεράσπιση και διεύρυνση 

των ασφαλιστικών και συνταξι-

οδοτικών δικαιωμάτων.  

 Αυξήσεις στους μισθούς και 

στις  συντάξεις. 

 Κατάργηση των χαρατσιών 

και της φοροληστείας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 

Τ α οδυνηρά αδιέξοδα της βαθιάς και παρατετα-
μένης καπιταλιστικής κρίσης, τα καταστροφικά 

αποτελέσματα που έχει επιφέρει σε δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και 
κερδοφορίας του κεφαλαίου, ανέδειξε η Α’ Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση της Π.Ε.Κ.Π.Μ.Ε.Ν ¨Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ¨ που 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Μάη 2015. 

Η Γ.Σ. καταδίκασε την ενορχηστρωμένη επίθεση 
εφοπλιστών – κυβέρνησης σε βάρος των ΣΣΕ, (ζητούν 
μειώσεις μισθών και πληρωμάτων!) την επέκταση της 
μαύρης ανασφάλιστης Εργασίας, το ξεθεμελίωμα κάθε 
έννοιας κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας με αποτέ-
λεσμα την παραπέρα όξυνση της ανεργίας, τη συνεχή 
λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος με νέους δυσβάστα-
κτους φόρους και χαράτσια, το βάθεμα της φτώχειας και 
εξαθλίωσης, τη κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία. 

Η Γ.Σ έκφρασε την αντίθεση της στις  απαράδεκτες 
ενέργειες  που προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Α-
ΝΕΛ, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της τρόικας ΕΕ 
- ΕΚΤ - ΔΝΤ για το κρατικό χρέος, να βάλει  χέρι με 
πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα ελάχιστα ταμεια-
κά διαθέσιμα αποθεματικά του ΝΑΤ, και των άλλων 
ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων, με αποφάσεις 
των διοικήσεων τους.  

Απαιτούμε άμεσα να καταβληθούν οι δεδουλευμένες 
αποδοχές των ναυτεργατών, να σταματήσει η κοροϊδία 
και ο εμπαιγμός εφοπλιστών – κυβέρνησης σε βάρος 
των απλήρωτων ναυτεργατών και των οικογενειών τους. 

Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της Επιτροπής 
Ανέργων Ναυτεργατών και των σωματείων ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ που έγινε δεκτή από το ΔΣ 
του ΓΕΝΕ, να κατατίθενται όλες οι καταστάσεις πληρω-
μάτων (crew list) των πλοίων του ν. 27/1975 
(ελληνόκτητης ναυτιλίας) στο ΓΕΝΕ και να ναυτολογού-
νται ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα ΣΣΕ – 
κοινωνική ασφάλιση στο ΝΑΤ. 

Ελπίδα για τους ναυτεργάτες και τα αλλά λαϊκά 
στρώματα υπάρχει και βρίσκεται στην οργάνωση – 
συσπείρωση δυνάμεων στους χώρους δουλειάς, για 
την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος ενάντια 
στις δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συν-
δικαλισμού που καλλιεργούν την ηττοπάθεια και τη 
μοιρολατρία. 

Συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο 11 Ιούνη με 
προετοιμασία για απεργία για την ματαίωση της 
νέας αντιλαϊκής συμφωνίας, για να μην παρθούν 
νέα μέτρα, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί 
νόμοι. 

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ 

Τ ην απόφασή τους να ζήσουν χωρίς μνημόνι-
α, φτώχεια και ανεργία διαδήλωσαν την 1η 

Μάη χιλιάδες εργάτες και εργάτριες σε όλη τη χώρα, 
στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που διορ-
γάνωσε το ΠΑΜΕ σε 76 πόλεις. Μαζί τους πορεύτη-
καν, σηκώνοντας ψηλά τις κόκκινες σημαίες του 
αγώνα, εργάτες και άνεργοι, μικροεπαγγελματίες 
και έμποροι, η φτωχή αγροτιά, η σπουδάζουσα νεο-
λαία, οι γυναίκες και οι συνταξιούχοι.  

Κόντρα στην απαξίωση του κυβερνητικού και εργοδο-
τικού συνδικαλισμού, διατράνωσαν την 
αποφασιστικότητά τους να μη γίνουν δού-
λοι του 21ου αιώνα, διεκδικώντας σταθερή 
και μόνιμη εργασία για όλους και όλες, 
κατάργηση όλων των αντεργατικών νό-
μων, υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήμα-
τος, κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογι-
κή σύμβαση. 

Δήλωσαν ότι ο αγώνας συνεχίζεται 
και μαζί του η επίμονη προσπάθεια για 
την ανασύνταξη του κινήματος. Επιβεβαί-
ωσαν ότι η ελπίδα δε βρίσκεται στις κυ-
βερνητικές εναλλαγές αλλά στους αγώνες, 
για πραγματική ρήξη και ανατροπή, ότι 
μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μνημόνια, φτώχεια,  ανεργία.  

Κατέρριψαν την προσπάθεια της συγκυβέρνησης 
ΣYΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να φορέσει το καπέλο του δήθεν 
«έντιμου» συμβιβασμού στους εργατικούς - λαϊκούς αγώ-
νες ώστε να δώσει έμμεσα ο λαός μέσα από εκβιασμούς 
και απειλές, την συγκατάθεση του, σε ένα νέο μνημόνιο, 
σε νέο σφαγιασμό.  

Κ αθολική υπήρξε και η συμμετοχή των ναυτεργα-
τών στην απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς με 

κεντρικό μέτωπο το λιμάνι του Πειραιά, με το πανό τον 
σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - 
ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ, που παρέμειναν μέχρι το βράδυ συ-
νεχίζοντας την περιφρούρηση που είχε ξεκινήσει από τα 
χαράματα.  

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά 
πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Καραϊσκάκη με συμμετο-
χή εργαζομένων απ’ όλους τους κλάδους και τις συνοικίες 

και ακολούθησε δυναμική πορεία που κατέληξε στο Πασα-
λιμάνι, στο Μνημείο των Νεκρών Εργατών της απεργίας 
τον Αύγουστο του 1923, όπου διαβάστηκε από τη ναυτερ-
γάτρια μέλος της ΠΕΜΕΝ, Βάσω Γιαμπουρά, το χρονικό 
της απεργίας, κατατέθηκαν στεφάνια και κρατήθηκε ενός 
λεπτού σιγή, ενώ οι παριστάμενοι τραγούδησαν το 
«Επέσατε θύματα».   

Η «Δημοκρατική Αγωνιστική  

Ενότητα Πλοιάρχων» (ΔΑΕΠ) 

για τις αρχαιρεσίες στην ΠΕΠΕΝ 

Δ ιαστάσεις επιδημίας έχει  

προσλάβει πλέον η μη κατα-
βολή δεδουλευμένων και στη ναυπη-

γοεπισκευαστική βιομηχανία, που η 
πολιτική των ΕΕ και των κυβερνήσε-

ων έχει καταδικάσει σε μαρασμό. 

Στα ναυπηγεία Σύρου, όμως, οι 

φαίνεται δουλειές πως πάνε καλά, κα-
θώς από τον τζίρο που 2014 η μισθο-

δοσία αντιστοιχεί μόλις στο 0,02%, ενώ 
για φέτος μόνο τους 3 πρώτους μήνες 

έχουν μπει για επισκευή 27 πλοία, όταν 
όλο το 2014 είχαν μπει 60 πλοία. 

Παρ’ όλα αυτά η εργοδοσία, του 
εφοπλιστή Ταβουλάρη, οχυρωμένη 

πίσω από το αντεργατικό νομοθετικό 

πλαίσιο, που διατηρείται άθικτο και 
από τον «αριστερό» υπουργό εργασίας 

του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Γενάρη αρνείται  
να καταβάλει τους μισθούς των 300 

περίπου εργαζόμενων. 

Μπροστά σ’ αυτή την κατάστα-
ση οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε 
απεργία, που βρίσκεται στην 5η 
εβδομάδα. 

Από την πρώτη μέρα η εργοδοσία 
κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα ζητώ-
ντας να χαρακτηρισθεί η απεργία 
παράνομη και τη σύλληψη των απερ-
γών σαν καταληψίες! Όμως, η από-

φαση του δικαστηρίου βγήκε υπέρ των 
εργαζομένων. 

Παράλληλα η εργοδοσία δεν 
έπαψε να υπονομεύει τον αγώνα των 
εργαζομένων από τα μέσα, με παραι-
τήσεις μελών του ΔΣ του σωματείου,  
χωρίς όμως να πετύχει τον σκοπό της. 

Στο πλευρό των απεργών βρίσκο-
νται κάτοικοι του νησιού και η Γραμμα-
τεία Σύρου του ΠΑΜΕ,  που συνέβαλε 
ώστε η Πρωτομαγιάτικη απεργιακή 
συγκέντρωση να γίνει στην πύλη του 

ναυπηγείου. Καθώς και το κλαδικό 
συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Βιομηχανίας, αντιπροσω-
πεία του οποίου μετέβη στη Σύρο και 
είχε σειρά συναντήσεων τόσο με το 
επιχειρησιακό σωματείο όσο και με το 
σωματείο των εκτάκτων. 

Στο πλευρό της εργοδοσίας τάχθη-
κε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με 

τη συμμετοχή των δύο συναρμόδιων      
Υπουργών στην 3μερή συνάντηση, 4 
Μάη, όπου με ανέξοδες υποσχέσεις 
επιχείρησαν να πείσουν τους εργαζό-
μενους να σταματήσουν την απεργία.  

Οι εργαζόμενοι, βέβαια, πρέπει 
να υπολογίζουν μόνο στη δύναμη 
του αγώνα και να μη πέσουν στην 
παγίδα που τους στήνουν, με δυσά-
ρεστα αποτελέσματα όπως αυτά 
των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και 
Ελευσίνας. 

 

Μ ε την κατάθεση των «δε-
σμευτικών προσφορών» 

από τους επιχειρηματικούς ομίλους 
συνεχίζεται από τη νέα συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η διαδικασία ιδιωτικο-
ποίησης του ΟΛΠ για την παράδοση 
στα μονοπώλια σε πρώτη φάση του 
51% ενώ σε ορίζοντα πενταετίας επι-
πλέον 16%, δηλαδή συνολικά 67%, 
όσο ήταν και το σχέδιο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. 

Δεδομένη είναι και η ιδιωτικοποίη-
ση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης 
(ΟΛΘ), με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ να 
δηλώνει ότι αυτή συνδυάζεται με την 
πορεία των διαπραγματεύσεων της 
συγκυβέρνησης με τους «θεσμούς».  

Ταυτόχρονα υλοποιείται η ιδιωτικο-
ποίηση 14 περιφερειακών αεροδρομί-
ων, ενώ όπως δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομίας, Γ. Σταθάκης, «υπό εξέτα-
ση» είναι και η ιδιωτικοποίηση του 
αεροδρομίου του Ελληνικού. 

Τ ην κεντρική ομιλία στην 
απεργιακή συγκέντρωση 

του Πειραιά έκανε ο Νίκος Ξουρά-
φης, πρόεδρος του σωματείου 
Ελαιοσαπουνοποιών, ο οποί-ος 
μεταξύ άλλων ανέφερε: 

Η συμμετοχή μας στη σημε-
ρινή συγκέντρωση στέλνει μή-
νυμα: ΑΥΤΗ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ. 

Δείχνει την αγωνιστική ετοιμότη-
τά μας, την απόφασή μας να 
υπερασπιστούμε το μέλλον, το 
δικό μας και των παιδιών μας.  

Εδώ στον Πειραιά βιώνουμε τα 
αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολι-
τικής του κεφαλαίου, της ΕΕ, με 
καταστροφικές συνέπειες σε κλά-
δους από τη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη, τη μείωση των Ναυ-
πηγείων, τη συνέχιση της ιδιωτικο-
ποίησης του ΟΛΠ, το κλείσιμο 
εκατοντάδων επιχειρήσεων, ιδιαί-
τερα μικρομάγαζων, μειώσεις των 
οργανικών συνθέσεων στην ακτο-
πλοΐα, με συνέπεια απολύσεις - 
ανεργία, την απλήρωτη εργασία 
σε επιχειρήσεις, όπως π.χ. στα 
καράβια. Ειδικά στον Πειραιά η 
ανεργία έχει χτυπήσει κάθε εργατι-
κή οικογένεια. 

Απαιτούμε, διεκδικούμε όλα 
όσα μας έκλεψαν, όλα όσα δι-
καιούμαστε. Ικανοποιητικούς 
μισθούς, μεροκάματα και συντά-
ξεις που θα καλύπτουν τις βασικές 
ανάγκες των οικογενειών μας, θα 

διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο και θα κατοχυρώ-
νονται με ΣΣΕ. Κάλυψη με κοινωνι-
κή ευθύνη των βασικών αναγκών 
των οικογενειών μας σε Υγεία, 
εκπαίδευση, κατοικία, φροντίδα 
για τα νέα ζευγάρια και τα παιδιά 
τους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμέ-
νους. 

Εξασφάλιση του απαραίτητου 
ελεύθερου χρόνου για ξεκούραση, 
αναψυχή, διακοπές με τις απαραί-
τητες κοινωνικές υποδομές που θα 
επιτρέπουν στους εργαζομένους 
να συμμετέχουν και να απολαμβά-
νουν τα αγαθά του πολιτισμού που 
οι ίδιοι με τη δουλειάς μας δημι-
ουργούμε. 

Οι ανάγκες μας απαιτούν άλλο 
δρόμο ανάπτυξης για φιλολαϊκή 
πολιτική, κόντρα στις δεσμεύσεις 
της ΕΕ και τα συμφέροντα των 
μονοπωλίων. Για αυτές τις ανατρο-
πές οργανώνουμε τις δυνάμεις μας 
και τη συμμαχία μας. Τέτοιο κίνη-
μα παλεύουμε να οργανώσουμε. 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά. 

Σ τον χαιρετισμό του ο Θανάσης  
Σιδηρόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της 

ΠΕΣ - ΝΑΤ, σημείωσε: 
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, πολύ 

γρήγορα απέδειξε ότι βαδίζει στον ίδιο δρό-
μο που βάδισαν και οι προηγούμενες αστι-
κές κυβερνήσεις. Για τους εργάτες και τις 
ανάγκες τους το ταμείο είναι μείον, για τους 
δανειστές και τους επιχειρηματίες το χρήμα 
ρέει άφθονο.  

Οι 56 προκλητικές φοροαπαλλαγές που 
απολαμβάνουν οι εφοπλιστές είναι και σή-
μερα ΕΔΩ. Ενώ η φορολογία για τους ναυ-
τεργάτες από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει 
αυξηθεί κατά 300%.  

Οι συντάξεις μειώθηκαν πάνω από 50% 
και αυξήθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότη-
σης κατά 2 χρόνια. Με τη «μαύρη» ανασφά-
λιστη εργασία, για πάνω από 60 χιλιάδες 
ναυτεργάτες να αποτελεί μόνιμη γάγγραινα 
που κατατρώει τις εισφορές των ναυτεργα-
τών και στραγγαλίζει το ΝΑΤ.  

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  

 Ανάκτηση των απωλειών με βάση τις σύγ-
χρονες ανάγκες μας. 
 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - 
Πρόνοια με πλήρη και επαρκή χρηματοδότη-
ση, κατάργηση όλων των πληρωμών των 
ασθενών και της επιχειρηματικής δράσης σε 
Υγεία πρόνοια. 
 Άμεση κατάργηση όλων των μνημονιακών 
και εφαρμοστικών νόμων. 
 Καμία ανοχή στη νέα συμφωνία   κυβέρνη-
σης - ΕΕ για επέκταση του μνημονίου. 
 Ρήξη με τους δυνάστες του λαού μας, την 
ΕΕ, το κεφάλαιο και την εξουσία  τους. 

  

Μ εγάλες αυξήσεις 

τιμών σε αγαθά 
που αφορούν στοιχειώδεις 

λαϊκές ανάγκες φέρνει ο 
«ενιαίος συντελεστής» 
ΦΠΑ, που  ξεκινάει από το 

16% και φτάνει στο 18% 
ή  ακόμη κα ι  στο 
19%, ανάλογα με το κάθε 
αντιλαϊκό σενάριο.  

Σήμερα, ο συντελεστής 
του ΦΠΑ για τρόφιμα, ηλε-
κτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσι-

κό αέριο, εισιτήρια μέσων 
μαζικής μεταφοράς, εστιατό-
ρια, καφενεία, ζαχαροπλα-
στεία, κ.ά. διαμορφώνεται σε 
13%. 

Σε συνδυασμό με την φο-
ροαφαίμαξη του ΦΠΑ, εξετά-

ζεται και η απόσυρση της 
«ελάφρυνσης» κατά 30%    
που ισχύει στο χαράτσι                
της λεγόμενης «άλλη-
λεγγύης». 

Σταθερά στο ύψος του 

διατηρείται και το χαράτσι 
του ΕΝΦΙΑ, ενώ αποσύρονται 
και οι κυβερνητικές υποσχέ-
σεις σχετικά με την αύξηση 
του αφορολόγητου ορί-
ου για τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους. 

Η αφαίμαξη του λαϊκού  
 

 

εισοδήματος θα συνεχιστεί 
μέσω της νέας φοροληστείας 

που εξαγγέλλεται, αλλά και 

μέσω των μειώσεων σε μι-
σθούς και συντάξεις, που     
ούτε αυτά θα αποφύγει τελικά 
ο λαός, με την πολιτική της 
κυβέρνησης. 

Διαγράφουν πρόστιμα  

για λαθρεμπόριο !!! 

Ταυτόχρονα με τις ψήφους 
των βουλευτών της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψη-

φίστηκε, στη Βουλή, 13 Μάη, 
η Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου, που διαγράφει πρό-
στιμα επιχειρηματιών που   
επιβλήθηκαν ακόμη και για 
λαθρεμπόριο.  

«Τη στιγμή που κυνηγάτε 

τον άνεργο, τον επαγγελματί-
α, τον μισθωτό να πληρώσει 
το σύνολο της φορολογικής 
επιδρομής, το σύνολο των 
χαρατσιών που έχει επιβάλει η 

προηγούμενη κυβέρνηση, 
αποτελεί πρόκληση να χαρίζε-
τε δεκάδες εκατομμύρια σε 
μια χούφτα μεγάλους επιχει-
ρηματίες», τόνισε ο Νίκος 
Καραθανασόπουλος, κοινο-

βουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΚΚΕ, που καταψήφισε την 
σκανδαλώδη αυτή ρύθμιση. 

 

Ε νδεικτικό του ενδιαφέροντος της 
ΕΕ των μονοπωλίων για την ιδιω-

τικοποίηση των λιμανιών, στη χώρα μας 
και την ευρύτερη περιοχή, όπου διασταυ-
ρώνονται οι αγωγοί μεταφοράς ενέργειας, 
αναβλύζουν τα κοιτάσματα υδρογοναν-
θράκων και μυρίζει μπαρούτι από τους 
οξυνόμενους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, αποτελεί και η διεξαγωγή, 20-22 
Μάη, του Συνεδρίου του Οργανισμού 
Λιμένων Ευρώπης (ESPO) στον Πει-
ραιά, με θέμα: «Χωρίς Λιμάνια δεν          
υπάρχει   Ενέργεια». 

Ταυτόχρονα, οι πανηγυρισμοί  από 
τους εφοπλιστές, την συγκυβέρνηση      
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και όλες τις δυνάμεις του 
ευρωμονόδρομου, για την «Ευρωπαϊκή 
Ημέρα της Θάλασσας», συμβάλουν στην 
προώθηση της ναυτιλιακής πολιτικής της 
ΕΕ, στην κατεύθυνση απελευθέρωση των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και ανατρο-
πής των εργασιακών σχέσεων. 

Τ ην αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση 
που συνεχίζει και η νέα συγκυβέρνη-

ση εκφράζουν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, 
που 7 Μάη πραγματοποίησαν 24ωρη  
απεργία σε όλα τα λιμάνια, ενώ ο ανυπουργός 
Ναυτιλίας, Θ. Δρίτσας, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρ-
νηση «δέχεται πιέσεις» για να ιδιωτικοποιήσει 
τα λιμάνια και επανέλαβε την αξίωση οι εργαζό-
μενοι να στηρίξουν την πολιτική τους! 

Η «Δημοκρατική Ενότητα Λιμανιών», που 
συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ, συμμετείχε στην 
απεργία με δικό της πλαίσιο, τονίζει ότι «με 
ταξική συνέπεια, αντιτάχθηκε και αντιτάσσε-
ται σε οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης 
των λιμανιών, είτε μέσω της μορφής της πώλη-
σης των μετοχών είτε μέσω της παραχώρησης 
των λιμενικών υποδομών και των ΣΔΙΤ». 

Στις 14 Ιούνη τα ταξικά ναυτεργατικά σω-
ματεία μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ Πει-
ραιά, προγραμματίζουν παρέμβαση στο         
ΥΝΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 
και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.  

Μ ε παρέμβαση των σωματεί-
ων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

– ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, 
την Πέμπτη 14 Μάη, στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του ΝΑΤ αποφασίστηκε ομό-
φωνα να πληρωθούν οι ναυτεργάτες 
του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ». 
Ταυτόχρονα τα ταξικά σωματεία  
απαίτησαν να απαγορευθεί η ελευθε-
ροπλοΐα του πλοίου με κατάσχεση 
και πλειστηριασμό από το ΝΑΤ.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΝΑΤ επανέφερε για τρίτη φορά το 
θέμα της εφαρμογής της Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου για την μετα-
φορά των αποθεματικών του Ταμείου 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό 
να λεηλατήσουν τα ελάχιστα ταμειακά 
διαθέσιμα του ΝΑΤ. 

Τα ταξικά σωματεία κατήγγειλαν 
την τακτική της κυβέρνησης, όπως 
αυτή εκφράστηκε από τον πρόεδρο 
του ΝΑΤ και αποχώρησαν τονίζοντας 
ότι: Αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους. 
Είναι ο κόπος και ο ιδρώτας των ναυ-
τεργατών. Θα λείψουν από τα ασφα-
λιστικά ταμεία, τους ανέργους, τους 
δικαιούχους και τις οικογένειές μας.         
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, αφήνει 
άθικτες τις προκλητικές φοροαπαλλα-

γές του κεφαλαίου. 

Ανάλογη παρέμβαση στο Δ.Σ. του 

ΝΑΤ, είχε γίνει και την προηγούμενη 

Πέμπτη, 7 Μάη, από τους συνταξιού-

χους της ΠΕΣ-ΝΑΤ και εκπροσώπους 

των ταξικών ναυτεργατικών σωματεί-

ων, καλώντας τα μέλη του Δ.Σ. να μην 

προβούν στη λήψη καμιάς απόφασης 

που να διευκολύνει τη ληστρική επι-

δρομή σε βάρος των ασφαλισμένων 

και προειδοποιώντας για κλιμάκωση 

της αντίδρασης των ναυτεργατών και 

των συνταξιούχων με αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις. 

Μετά από την αποχώρηση όλων 

των εκπροσώπων των ναυτεργατών  

το θέμα εφαρμογής της ΠΝΠ δεν τέθη-

κε προς συζήτηση και αποτράπηκε η 

αρπαγή των διαθέσιμων του ΝΑΤ. 
Παραμένουμε σε επιφυλακή για 

κάθε  ενδεχόμενο. 

 


