
 

Ο μαδικές απολύσεις στα 
καράβια ετοιμάζεται να 

νομοθετήσει η κυβέρνηση      
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κατ' εντολή 
των εφοπλιστών και με τις   
δυνάμεις του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού 
στη διοίκηση της ΠΝΟ να 
σπεύδουν να τους στρώσουν το 
δρόμο. 

Το υπουργείο ναυτιλίας έχει 
ήδη έτοιμο σχετικό νομοσχέδιο 
με τίτλο «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/1974 και άλλες    
διατάξεις», το οποίο αφορά, 
όπως αναφέρεται ρητά     
στο άρθρο 1, στην «προ-
σέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών - με-
λών που αφορούν τις 
ομαδικές  απολύσεις». 

Στο διά ταύτα, στο 
άρθρο 4 προβλέπεται 
ότι «τα όρια πέρα από τα 
οποία οι απολύσεις θεω-
ρούνται ομαδικές καθο-
ρίζονται από τον αριθμό   
των ναυτικών που απα-
σχολούνται στην αρχή του      
μήνα»  και  είναι  τα  εξής: 

 Απόλυση 6 ναυτεργατών «για 
πλοία στα οποία απασχολούνται 
20 ως 150 ναυτικοί». 

 Απόλυση σε «ποσοστό 5% των 
ναυτικών και μέχρι 30 ναυτικούς 
για πλοία στα οποία απασχολού-
νται πάνω από 150 ναυτικοί». 

Προβλέπεται ακόμα ότι οι ομα-
δικές απολύσεις θα συμφωνού-
νται με «διαβουλεύσεις με τους 
εκπροσώπους των ναυτικών», οι 
οποίοι βέβαια θα διορίζονται από 
την ηγεσία της ΠΝΟ και θα συμ-
μετέχουν στην Ειδική Διαπραγ-
ματευτική Ομάδα (ΕΔΟ) ή το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζο-
μένων (ΕΣΕ), στα όργανα δηλα-
δή του «κοινωνικού εταιρισμού». 

Με το νομοσχέδιο αυτό η      
κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει 
τη χαριστική βολή στις Συλλο-
γικές Συμβάσεις των ναυτεργα-
τών, να χειροτερεύσει τις εργα-
σιακές συνθήκες στα καράβια, 
αυξάνοντας τους κινδύνους σε 
βάρος  της ζωής των ναυτεργα-
τών και συνολικά της ανθρώπι-
νης ζωής στη θάλασσα, την ώρα 
που τα ναυτεργατικά «ατυχή-
ματα» δίνουν και παίρνουν στα 
καράβια. 

Εχει ήδη τη σφραγίδα του     

εργοδοτικού & κυβερνητικού 

συνδικαλισμού 

Παράλληλα, το νομοθέτημα 
ήδη φέρει την σφραγίδα της 
νόθας πλειοψηφίας της ΠΝΟ. 
Το  κείμενο  του  νομοσχεδίου 
στάλθηκε ηλεκτρονικά από το 
υπουργείο Ναυτιλίας ως 
«εξαιρετικά επείγον» στον γγ 
της ΠΝΟ, Γ. Χαλά, ο οποίος 
απάντησε με έγγραφό του 
επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς ο 
ίδιος να ενημερώσει πριν τα 
μέλη της διοίκησης τόσο για 
το νομοσχέδιο όσο και για 
την απάντηση  που  έστειλε. 

Τ ην «συμπαιγνία εφο-
πλιστών - κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ - γ.γ. της ΠΝΟ 
Γ. Χαλά» κατήγγειλαν τα σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, απαιτώντας την 
άμεση  συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ. 

Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός 
συνδικαλισμός με επικεφαλής  
τον Γιάννη Χαλά ως γ.γ. της 
ΠΝΟ, για άλλη μια φορά επι-
βεβαίωσε τον άθλιο ρόλο του, 
ως φορέας της αντεργατικής 

πολιτικής της κυβέρ-
νησης  ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, μηχανισμός 
των συμφερόντων 
των εφοπλιστών, 
που λειτουργεί ως 
5η φάλαγγα μέσα 
στο εργατικό κίνημα 
με οδυνηρές συ-
νέπειες για τους      
ναυτεργάτες. 

Μέσα από την ίδια 
την πείρα των       

ναυτεργατών αναδεικνύεται ως  
πρωταρχικό ζήτημα η αναγκαι-
ότητα αλλαγής του συσχετισμού 
δύναμης και ανασύνταξης του 
εργατικού κινήματος, για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών των ναυτεργατών      
γενικότερα της εργατικής       
τάξης. 

Τα ταξικά σωματεία κα-
λούν τους ναυτεργάτες σε 
ετοιμότητα και επαγρύπνηση 
για ανάπτυξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων για την υπε-
ράσπιση των δικαιωμάτων 
μας. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Στα «σκαριά» νομοσχέδιο για  
ομαδικές απολύσεις στα καράβια 

Σ το επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης 
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ με πρωτοβουλίες που πήραν το 
προηγούμενο διάστημα - περιοδείες, συσκέ-
ψεις με τους ναυτεργάτες στα καράβια στον 
Πειραιά και στα άλλα μεγάλα λιμάνια της χώ-
ρας, συζήτησαν το διεκδικητικό πλαίσιο για τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την κοινωνι-
κή ασφάλιση και τους πλειστηριασμούς, θέτο-
ντας τα επόμενα βήματα τους για την κλιμάκω-
ση της πάλης των ναυτεργατών με απεργία σε 
όλες τις κατηγορίες καραβιών. 

Κυβέρνηση - εφοπλιστές - κουαρτέτο (ΕΕ, ΕΚΤ, 
ΕΜΣ, ΔΝΤ) με τη στήριξη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ των 
κομμάτων του κεφαλαίου και τους εκπροσώπους 
τους, τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό 
στη ΓΣΕΕ, την ΠΝΟ κ.ά., 
με μπαράζ νέων αντιλα-
ϊκών μέτρων στοχεύουν      
την κατακρεούργηση των    
εργατικών, ασφαλιστικών 
και συνταξιοδοτικών δικαι-
ωμάτων των ναυτεργατών 
γενικότερα της εργατικής 
τάξης. Κεντρικό ζήτημα 
στην ατζέντα της αντιλαϊ-
κής πολιτικής - της λεγόμε-
νης «εθνικής αναπτυξια-
κής στρατηγικής» της κυ-
βέρνησης είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρηματικών ομί-
λων, με νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για 
τους εφοπλιστές, ένταση της εκμετάλλευσης - φτη-
νότερο εργατικό δυναμικό για τη μεγιστοποίηση 
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μέτρα «φωτιά» 
που συγκαταλέγονται και στα 88 νέα πρόσθετα 
προαπαιτούμενα της 4

ης
 «αξιολόγησης». 

Κυβέρνηση - Τράπεζες - Κουαρτέτο με κατα-
στολή και εκφοβισμό του λαού πάνε ν’ αρπάξουν 
τη λαϊκή κατοικία. Στο νέο κύμα των αντιλαϊκών 
μέτρων που συζητήθηκε στη συνάντηση κυβέρνη-
σης - κουαρτέτου στις 28 Φλεβάρη βρέθηκε και η 
«διευθέτηση» των εκκρεμοτήτων που αφορούν: 

Το «αξιόπιστο σύστημα» αναφορικά με την 
«αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συμβάσε-
ων», που αποτελεί άλλη μια «δικλίδα» για τη μονι-
μοποίηση του χτυπήματος - διάλυσης των Συλλο-
γικών Συμβάσεων . 

Νέες δραματικές περικοπές στις συντάξεις, 
το ΕΚΑΣ τις παροχές αναπηρίας και στα προ-
νοιακά επιδόματα. Φοροληστεία στο λαό.  

Πέρα από την καρατόμηση του αφορολόγητου 
ορίου που έχει συμφωνηθεί να εφαρμοστεί από 
την κυβέρνηση και διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης για τα λαϊκά στρώματα. Ενώ την ίδια ώρα η 
κυβέρνηση παρέχει 56 προκλητικές φοροαπαλλα-
γές στους εφοπλιστές, το αστικό κράτος λειτουργεί 
ως «πλυντήριο νομιμοποίησης» για δισεκατομμύ-
ρια δολάρια κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου. 
Την «απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας» 
μέσω της κωδικοποίησης των σχετικών νόμων σε 
«Κώδικα Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθ-
μίσεων Εργασίας» που περιλαμβάνει όλο το     
αντεργατικό νομικό πλαίσιο των τριών Μνημονίων, 
ανατρέποντας θεμελιώδεις κατακτήσεις του ταξι-
κού εργατικού κινήματος με σκληρούς αγώνες και 
θυσίες της εργατικής τάξης από το 1955 ως το 1990. 

Σε αυτό το φόντο κυβέρνηση - εφοπλιστές με 
επικεφαλής την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
(ΕΕΕ) προωθούν την κατάργηση των κλαδικών 
ΣΣ Εργασίας την ισοπέδωση κοινωνικής ασφάλι-
ση, μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, καθημε-
ρινά εξοντωτικά ωράρια 12-14 ώρες δουλειά τη 
μέρα - απλήρωτες υπερωρίες, επιδόματα, εργασι-
ακή ζούγκλα σε όλες τις κατηγορίες καραβιών, 
διείσδυση και σε αυτό το χρυσοφόρο για το κεφά-
λαιο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Με πρωτοβουλία των σωματείων ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ πραγματοποιήθηκε 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ  
στις 22 Φλεβάρη με θέμα την εγκύκλιο του     
Υπουργείου Εργασίας (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 
10572/223/16-2-2018) προς τον ΕΦΚΑ που      
καθορίζει παραπέρα δραματικές περικοπές στις 
συντάξεις των ναυτεργατών με βάση τον ν. 
4387/2016, καθώς και των ήδη συνταξιούχων με τον 
επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων. 

Η  παρέμβαση των εκπροσώπων των ταξι-
κών δυνάμεων των σωματείων, αλλά και 

των ναυτεργατών μέσα από τα καράβια, όσο και 
με την φυσική τους παρουσία κατά την διάρκεια 
συνεδρίασης της Ε.Ε. της ΠΝΟ, επέδρασαν καθορι-
στικά με αποτέλεσμα η πλειοψηφία της ΠΝΟ να 
ανακαλέσει τη θέση της για την εγκύκλιο ότι είναι 
«το καλύτερο από τα χειρότερα που έχουμε 
μπροστά μας».  

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας καθο-
ρίζει τον τεμαχισμό της κύριας σύνταξης σε    
εθνική και ανταποδοτική, επιδεινώνει τις κύριες       
συντάξεις ενώ θα ακολουθήσουν οι επικουρικές 
και οι καταβαλλόμενες συντάξεις μέσα από τον 
επανυπολογισμό τους. 

Ήδη οι περικοπές των συντάξεων είναι πάνω 
από 45% (κατάργηση 13

ης
- 14

ης 
σύνταξης, μείωση 

7% όλων των συντάξεων του ΝΑΤ, εισφορές αλ-
ληλεγγύης, περικοπές επικουρικών, κρατήσεις 6% 
για την υγεία, μείωση αφορολόγητου και αύξηση 
της φορολογίας κ.ά., που θα συνεχιστούν και μετά 
την εφαρμογή της εγκυκλίου. 

Οι εκπρόσωποι των ταξικών σωματείων 
πρόβαλλαν την ανάγκη κλιμάκωσης της πάλης 
των ναυτεργατών για την κατάργηση του νόμου 
λαιμητόμου 4387/2016 (φορολογικό - ασφαλιστι-
κό), την κάλυψη των απωλειών και την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων αναγκών των ναυτεργατών.       

Επίσης, με την παρέμβαση των εκπροσώπων 
των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ και των ναυτεργατών αποτράπηκε η επαί-
σχυντη ενέργεια του εργοδοτικού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στην ίδια συνεδρίαση της ΕΕ της 
ΠΝΟ, 22 Φλεβάρη, να εκλέξουν τους εργατοπατέ-
ρες ως εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο της 
διαχείρισης των οικονομικών του 2017 και να ψη-
φίσουν τον προϋπολογισμό της ΠΝΟ για το 2018, 
δηλαδή τη χρηματοδότηση των εφοπλιστών προς 
την ΠΝΟ με 3.704.000 ευρώ για τις συμβάσεις που 
συνάπτει με τους εφοπλιστές για τα ελληνόκτητα 
καράβια με ξένη σημαία και 544.000 ευρώ από το 
χαράτσι που παρακρατείται από τους ναυτεργάτες 
στα πλοία με ελληνική σημαία ως εισφορά για την 
ΠΝΟ συνολικά 4.248.000 ευρώ! ζεστό χρήμα για 
την μισθοδοσία και την ασφάλιση των εργοδοτι-
κών κυβερνητικών συνδικαλιστών στον ΕΦΚΑ. 

Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στα 
κόμματα του κεφαλαίου και τους εκπροσώ-
πους τους στην ΠΝΟ, στο εργατικό συνδικαλι-
στικό κίνημα. Οι ναυτεργάτες μέσα στα καρά-
βια να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους 
για την οργάνωση της πάλης του κλάδου. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

 Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς. 

 Εθνική Γενική Σ.Σ. Εργασίας και επαναφορά του 
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. 

 Οργανικές συνθέσεις με βάση τις πραγματικές   
ανάγκες των πλοίων. 

 Κατάργηση των αντεργατικών αντιασφαλιστικών 
νόμων. 

 Απαγόρευση των πλειστηριασμών και των 
κατασχέσεων. 

Τ ην αντίθεσή τους στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ, 
ΕΕ, ΗΠΑ, αλλά και στο ρόλο του σημαιοφόρου που 

έχει αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξέφρασαν εργα-
ζόμενοι, νέοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, γυναίκες συμμετέχοντας 
στη συγκέντρωση της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ στο Σύνταγμα.  

Με συνθήματα «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω 
από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη 
ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», 
«Εμπρός λαέ τώρα συμμαχία για την ανατροπή και την ε-
ξουσία», «Εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί, είναι οι βά-
σεις και οι Νατοϊκοί», «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, 
κάτω η εξουσία των καπιταλιστών» οι διαδηλωτές βροντο-
φώναξαν ότι στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει 
καμία «σταθερότητα» και «ασφάλεια» για τους λαούς των 
Βαλκανίων, αλλά και της ευρύτερης  περιοχής.  

Τα συνθήματα που κυριαρχούσαν στα πανό ήταν «Λαοί 
των Βαλκανίων ενωθείτε, στους ιμπεριαλιστές αντισταθεί-
τε», «Η κυβέρνηση συμμετέχει στο έγκλημα κατά των λαών 
για τα κέρδη των καπιταλιστών», «Όχι στα σχέδια κυβέρ-
νησης - ιμπεριαλιστών, αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, 
αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ». 

Την κεντρική ομιλία έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή-
τρης Κουτσούμπας, αποσπάσματα από την οποία παρα-       
θέτουμε στη σελίδα 3, χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε     
ο φαντάρος Αιμίλιος Κακλαμάνος ενώ ακολούθησε μαζική 
και μαχητική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία με       
επικεφαλής τον ΓΓ και πολυμελή αντιπροσωπεία της ΚΕ      
του    κόμματος.                   (Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!  
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή           

βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, 
στην ανασύνταξη του εργατικού    
κινήματος και την ενίσχυση της       
αντικαπιταλιστικής - αντιμονο-
πωλιακής πάλης της κοινωνικής   
συμμαχίας, για την κατάκτηση        
της εργατικής εξουσίας, την      
ικανοποίηση των σύγχρονων    

αναγκών της εργατικής τάξης. 

Φλεβάρης 2018 

Χρόνος 44ος  

Αριθμός φύλλου 612 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΠΕΜΕΝ: Με τη μαζική συμμετοχή των  

μηχανικών ολοκληρώθηκαν, 28 Φλεβάρη, 
οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Μηχανικών  
στις αναδεικνύοντας τους ισχυρούς    
δεσμούς της ταξικής διοίκησης της        

ΠΕΜΕΝ με τους μηχανικούς και γενικότερα τους        
ναυτεργάτες. Στις εκλογές της ΠΕΜΕΝ  ψήφισαν 2,265 
μηχανικοί κόντρα στην υπονομευτική δράση των    
εφοπλιστών και των εκπροσώπων τους στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα. Τις επόμενες μέρες αναμένε-
ται να συγκροτηθεί το νέο ΔΣ για την εκλογή του προ-
εδρείου της ΠΕΜΕΝ και το αγωνιστικό πρόγραμμα 
δράσης  του  σωματείου.  

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ: Σε εξέλιξη βρίσκονται 

και οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Θερμα-
στολαδάδων, για την ανάδειξη νέας     
διοίκησης και αντιπροσώπων στην ΠΝΟ 
και το ΕΚ Πειραιά, που λήγουν την Τρίτη      
3 Απρίλη 2018 και την ψηφοφορία να      
διεξάγεται τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως       
Παρασκευή και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.  

Μάχη ενταγμένη στον αγώνα για την  
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος 

Οι αρχαιρεσίες στα ταξικά έχουν καθοριστική σημα-
σία για τους μηχανικούς, τους θερμαστολαδάδες, για 
τους ναυτεργάτες όλων των κλάδων. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
πρωτοστάτησαν και συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη των ταξικών αγώνων, για τις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την 
ανεργία, για όλα τα προβλήματα της ναυτεργατικής 
οικογένειας, σε συνθήκες έντονης εργοδοτικής και 
κρατικής καταστολής, πολιτικής επιστράτευσης.  

Η δύναμη των ταξικών σωματείων  
είναι οι ίδιοι οι ναυτεργάτες 

Με τη συμμετοχή των μηχανικών και των θερμαστο-
λαδάδων «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» στις αρχαιρεσίες των σωμα-
τείων τους, δυναμώνει η οργάνωση και ο αγώνας για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για να καλυφ-
θούν απώλειες, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες      
ανάγκες των ναυτεργατών, της εργατικής - λαϊκής      
οικογένειας. 

 

 

Κινδύνευσαν επιβάτες          
και πληρώματα Ε/Γ πλοίων           

που ταξίδεψαν παρά τη      
σφοδρή θαλασσοταραχή! 

Λ αχτάρησαν το βράδυ στις 10 Φλεβά-
ρη οι επιβάτες του  «ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛ-

ΛΑΣ» των Μινωικών Γραμμών, το οποίο πα-
ρά τη σφοδρή θαλασσοταραχή πήρε άδεια 
απόπλου από τις αρμόδιες αρχές του      
υπουργείου και βρέθηκε να ταξιδεύει μεσο-
πέλαγα για Κρήτη και να «παλεύει» με      
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ανέμους 
έντασης πάνω από 9 μποφόρ! 

Από τη σφοδρή θαλασσοταραχή αναπο-
δογύρισαν ακόμα και ψυγεία του πλοίου, 
ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για ντεραπά-
ρισμα ακόμα και οχημάτων στο γκαράζ, με 
ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ασφά-
λεια των επιβατών και του πληρώματος. 

Ταλαιπωρία από τη σφοδρή θαλασσοτα-
ραχή και τους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 
υπέστησαν και οι επιβάτες του «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 
ΝΑΞΟΣ», της Attica Group, το οποίο εκτελού-
σε το ταξίδι - «οδύσσεια»: Πειραιάς - Πάρος - 
Νάξος - Ηρακλειά - Σχοινούσα - Κουφονήσι - 
Κατάπολα - Κουφονήσι -  Σχοινούσα - Ηρα-
κλειά - Πάρος - Νάξος - Πειραιάς. Ήταν τόση 
η κακοκαιρία που το πλοίο δεν κατάφερε να 
καταπλεύσει στη Σχοινούσα. 

Τα περιστατικά αυτά έρχονται 15 μέρες 
μετά τον σοβαρό τραυματισμό ναύτη στο  
«ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ», όταν, από την κακο-
καιρία, κατά τη διάρκεια απόπλου από το λι-
μάνι της Ικαρίας, έσπασε κάβος και έλιωσε 
τα πόδια του ναυτεργάτη. 

Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση και η ηγεσία 
του υπουργείου Ναυτιλίας συνεχίζουν να δια- 
τηρούν σε ισχύ την απαράδεκτη Υπουργική 
Απόφαση του 2005, η οποία στην πράξη 
κατάργησε το «απαγορευτικό» που ίσχυε 
μέχρι τότε (εφαρμόστηκε μετά το πολύνεκρο 
ναυάγιο του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» στη 
Φαλκονέρα το 1967) και απαγόρευε τον από- 
πλου των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων 
από 8 μποφόρ και πάνω. Από το 2005 τα επι- 
βατικά πλοία μπορούν να αποπλέουν παρά 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με «ευθύνη» 
του πλοιάρχου, δηλαδή όταν ο πλοίαρχος, 
προφανώς κάτω από τις πιέσεις και τους 
εκβιασμούς της πλοιοκτήτριας εταιρείας,      
δηλώσει  ότι  αναλαμβάνει  την  ευθύνη...! 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Ηχηρό μήνυμα αντίστασης στους       
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και 

την εμπλοκή της Ελλάδας 

  

https://www.902.gr/eidisi/politiki/152243/xekinise-i-poreia-pros-tin-amerikaniki-presveia
https://www.902.gr/eidisi/politiki/152243/xekinise-i-poreia-pros-tin-amerikaniki-presveia
https://www.902.gr/eidisi/politiki/152243/xekinise-i-poreia-pros-tin-amerikaniki-presveia
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                          

Ναυτεργατική                                              

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                         

σύμφωνα με το νόμο: 

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

Κολοκοτρώνη 99                                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                   

Τηλ: 210 - 41 17 578                            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη  

Τυπογραφείου:                     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                                

Ναυάρχου Νοταρά 92 

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                 

Τηλ: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                        

Εσωτερικού: Ευρώ 15                                    

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Έ νας ακόμη εργα-
ζόμενος άφησε την 

τελευταία του πνοή σε    
χώρο δουλειάς της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώνης.      
Ο εργαζόμενος, με ειδικό-
τητα ναυπηγοξυλουργού, 
υπέστη καρδιακό επεισόδιο, 
22/02/2018, στην επισκευ-
αστική βάση του Νέου Μώ-
λου Δραπετσώνας και πέ-
θανε χωρίς να του παρα-
σχεθούν έγκαιρα οι πρώτες  
βοήθειες. 

Με τον πιο τραγικό τρό-
πο αναδείχνονται, για μια 
ακόμη φορά, οι τεράστιες 
ευθύνες, άλλα και η αδια-
φορία κυβέρνησης και ΟΛΠ 
σε ό,τι αφορά την υγεία   
και τη ασφάλεια στο χώρο 
της Ν/Ε Ζώνης καταγγέλλει 
το Σωματείο Ναυπηγοξυ-
λουργών  και  απαιτεί:  

 Παρουσία ασθενοφόρου 
με εξειδικευμένους διασώ-
στες σε όλους τους χώρους 
όπου γίνονται ναυπηγοεπι-
σκευαστικές  εργασίες.  

  Ενίσχυση της λειτουργίας 
των μεικτών Επιτροπών 
Ελέγχου, ώστε να ελέγχουν 
καθημερινά σε όλους τους 
χώρους και όλες τις ώρες.  

 Επαναλειτουργία και επάν- 
δρωση με εξειδικευμένο προ- 
σωπικό του Κέντρου Υγείας 
στη Ζώνη στο Πέραμα. 
 

Έ νας νεκρός -
ενδεχομένως από 

μεταδοτικό νόσημα- ανά-
γκασε τις αρχές να θέσουν 
σε καραντίνα ανοιχτά της 
Αντίκυρας στον Κορινθιακό 
κόλπο, 19/02/2018, ένα Φ/Γ 
πλοίο προερχόμενο από το 
Πρίντεζι της Ιταλίας. 

 

Ν εκρός ανασύρθηκε 
από τα παγωμένα 

νερά του Αιγαίου, ένας 
άνδρας ηλικίας περίπου      
60 ετών, που επέβαινε     
στο Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο «Blue 
Star Naxos» και έπεσε        
-από αδιευκρίνιστη αιτία- 
στη θάλασσα 4 ναυτικά 
μίλια βορειοδυτικά Σύρου, 
30/01/2018.  

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  

την Τρίτη   

28 Φλεβάρη 2018 

Π έρασαν 15 χρόνια που 
μας άφησε ο κομμου-

νιστής αγωνιστής ναυτεργά-
της ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ. Μία 
από τις ξεχωριστές ιστορικές 
φυσιογνωμίες που ανέδειξε το 
ταξικό ναυτεργατικό κίνημα, ο 
μπάρμπα - Νικόλας, όπως τον 
αποκαλούσαμε εμείς, οι σύ-
ντροφοί του, οι φίλοι του, 
«έφυγε» πλήρης ημερών το 
2002. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ      
το 1944 και αποτέλεσε έναν 
από τους ιδρυτές της θρυλικής 
ΟΕΝΟ, μαζί με τον πρώτο του 

ξάδερφο, σύντροφο και συνα-
γωνιστή του Αντώνη Αμπατιέλο. 

Το 1948 συλλαμβάνεται 
και μαζί με άλλους 10 συντρό-
φους του ναυτεργάτες κάθεται 
στο εδώλιο του κατηγορουμέ-
νου στην ιστορική δίκη της 
ΟΕΝΟ. Τη γυναίκα του Γιασε-
μή και το παιδί του Γεράσιμο 
τους ξαναβλέπει μετά από 12 
χρόνια και συγκεκριμένα το 
1960, οπότε και αποφυλακί-
στηκε. Όμως, πολύ γρήγορα 
ακολουθεί ξανά το δρόμο των 
φυλακών και της εξορίας, αυτή 
τη φορά από την αμερικανό-
πνευστη χούντα. 

Αποφυλακίζεται με τη Μετα-
πολίτευση και πρωτοστατεί 
στην οικοδόμηση τόσο της 
ΚΟΝ, όσο και στην ίδρυση της 
«Ναυτεργατικής Συνδικαλιστι-
κής Κίνησης». Μέχρι και την 
τελευταία στιγμή της ζωής του, 
δεν έπαψε στιγμή να βρίσκεται 

με όσες δυνάμεις διέθετε στην 
πρώτη γραμμή αυτού του 
όμορφου αγώνα για την κατάρ-
γηση της εκμετάλλευσης      
ανθρώπου από άνθρωπο, για 
το σοσιαλισμό - κομμουνισμό. 

Η ζωή του αποτελεί λαμπρό 
παράδειγμα για όλους τους 
κομμουνιστές, για όλους τους 
ναυτεργάτες, συνολικά για την 
εργατική τάξη και τα παιδιά της. 

Την ανάγκη της οργανω-
μένης πάλης, το σκίρτημα της 
ταξικής συνείδησης, ο μπάρ-
μπα - Νικόλας το πρωτοένιωσε 
το  1930,  όταν πρωτο -
μπάρκαρε, όταν έζησε αυτή την 
άγρια και απάνθρωπη εκμετάλ-
λευση των ναυτεργατών από το 
εφοπλιστικό κεφάλαιο.  

Ήταν από αυτούς που, μαζί 
με τους άλλους πρωτοπόρους 
κομμουνιστές ναυτεργάτες, 
έδωσε το σύνθημα μέσα από 
την ΟΕΝΟ «κρατήστε τα πλοία 
εν κινήσει», συμβάλλοντας 
καθοριστικά στον αντιφασιστι-
κό αγώνα. 

Μετά τη Μεταπολίτευση 
όποιος ναυτεργάτης ανέβαινε 
τα σκαλιά της «Ναυτεργατικής» 
συναντούσε τη σεμνότητά του, 
το ζεστό του γέλιο, την αγάπη 
του για τους νέους ανθρώπους, 
ένιωθε από την πρώτη στιγμή 
τη ζεστασιά και τη συντροφι-
κότητα. 

Ήταν πάντα έτοιμος να σε 
ακούσει, να σε συμβουλεύει, να 
λύσει απορίες. 

Για εμάς που μεγαλώσαμε 
δίπλα του θα παραμείνει πάντα 
μέσα στις καρδιές μας και στη 
μνήμη μας. Το παράδειγμά του 
θα μας οδηγεί στα ιδανικά που 
ο ίδιος μάς ενέπνευσε, για το 
Κόμμα, την επανάσταση, το 
σοσιαλισμό - κομμουνισμό. 

Μέλη και φίλοι του ΚΚΕ, 
ναυτεργάτες, προσφέρουν στη 
μνήμη του 500 ευρώ για την 
Οικονομική Εξόρμηση τιμώντας 
τα 100 χρόνια του Κόμματος. 

Σ Τ Η  Μ Ν Η Μ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν  

Με όχημα το portal  
nau tergat i k i . gr  

 Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  

 Ύψωσε φραγμό στο  
αντιλαϊκό τσουνάμι       
που σαρώνει όσα με 
ταξικούς αγώνες        
έχουν κατακτηθεί.  

 Σερφάρισε στην ιστορία 
του ναυτεργατικού        
κινήματος.  

 Οργανώσου για τη      
συνολική αναμέτρηση     
με τους εφοπΛηστές  
του πλούτου που       
παράγεις.  

Π αραλήρημα τυχοδιω-
κτισμού χαρακτηρίζουν 

τα σωματεία ΠΕΜΕΝ,     
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
την ανακοίνωση του προέδρου 
της ΠΕΝΕΝ, Αντ. Νταλακο-
γιώργου, και της ομάδας του 
στη διοίκηση της Ένωσης, με 
την οποία επιτίθενται λυσσα-
λέα στα σωματεία που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Με μια 4σέλιδη ανακοίνω-
ση, που εξέδωσε στις 9/2, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών 
επιτίθεται με συκοφαντίες στα 
ταξικά ναυτεργατικά σωμα-
τεία, επειδή αποκάλυψαν ότι 
την παραμονή της 
τελευταίας απεργί-
ας, όταν οι ναυ-
τεργάτες έδιναν τη 
μάχη της προετοι-
μασίας της, εκείνος 
παρέα με τον γγ της 
ΠΝΟ,  Γ. Χαλά, και 
τις υπόλοιπες δυνά-
μεις του εργοδοτι-
κού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στην 
Ομοσπονδία, ήταν 
κλεισμένοι στο γρα-
φείο του υπουργού     
Ναυτιλίας, παζα-
ρεύοντας τα ναυτερ-
γατικά δικαιώματα 
για την κερδοφορία 
των  εφοπλιστών. 

«Οι ναυτεργάτες 
γνωρίζουν τις πολιτικές κω-
λοτούμπες (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 
του Αντ. Νταλακογιώργου, ο 
οποίος είναι πάντα πρόθυμος 
στην υπηρεσία των εφοπλιστών 
και προκλητικά ξεδιπλώνει       
το αντιΚΚΕ και αντιΠΑΜΕ 
μίσος του»,  σημειώνουν στην 
ανακοίνωσή τους ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ. 

Αναφέροντας ενδεικτικά 
στοιχεία για τη διαχρονικά 
υπονομευτική στάση του σε 
βάρος των ναυτεργατών,      
επισημαίνουν: 

«Με την υπογραφή τους το 
2008 και το 2010, ο Αντ. Ντα-
λακογιώργος και η διοίκηση 
της ΠΕΝΕΝ μαζί με την ΠΝΟ 
και τον Γ. Χαλά (σύσσωμος 

 δηλαδή ο εργοδοτικός και   
κυβερνητικός συνδικαλισμός) 
υπέγραψαν την κατάπτυστη 
σύμβαση για τα ποντοπόρα   
καράβια. Το αποτέλεσμα ήταν 
να φύγουν μαζικά οι ναύτες     
και άλλοι κλάδοι ναυτεργατών, 
να οξυνθεί η ανεργία και να  
επακολουθήσουν δραματικές 
επιπτώσεις για τη ναυτεργατική 
οικογένεια. 

Δύο χρόνια μετά την ψήφιση 
του νόμου - λαιμητόμου για το 
Ασφαλιστικό ο Αντ. Νταλακο-
γιώργος  συνεχίζει  την  υπονο- 

μευτική δράση του, σπέρνο-

ντας αυταπάτες και διευκο-
λύνοντας τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης και των εφοπλι-
στών να επιβάλουν αντιασφα-
λιστικά - αντεργατικά μέτρα 
σε βάρος του κλάδου των  
ναυτεργατών. 

Χαρακτηριστικά, σε συνε-
δρίαση της ΠΝΟ, η ΠΕΝΕΝ 

απέρριψε το σχέδιο νόμου των 

536 Ομοσπονδιών, Εργατικών     
Κέντρων, Σωματείων για τις 

ΣΣΕ με το επιχείρημα ότι  

είναι "κομματικό - παραταξι-
ακό". Δηλαδή, για τον Αντ. 

Νταλακογιώργο το δικαίωμα 
στη δουλειά, το ωράριο εργα-

σίας και οι όροι και οι συνθή-

κες εργασίας είναι κομματική 
-  παραταξιακή  υπόθεση. 

Στην ίδια κατεύθυνση, συνέ-
βαλε στην άρση του καμποτάζ 
στην κρουαζιέρα, ενώ στο πα-
ρασκήνιο παζάρευε με την κυ-
βέρνηση και τους εφοπλιστές τη 
μεθόδευση της αντικατάστασης 
των ναυτεργατών με συγκροτη-
μένα εργασιακά δικαιώματα με 
φθηνότερο εργατικό δυναμικό. 

Ο Αντ. Νταλακογιώργος 
πρωτοστάτησε στη συγκρότηση 
παραγωγής νόθων αντιπρο-
σώπων με τη δημιουργία του    
σωματείου Δ. Ελλάδος, βάζο-
ντας πρόεδρο το μέλος της  
διοίκησής του Α. Κάκκο, ενώ 
μετά τον κατήγγειλαν και τον 
διέγραψαν γιατί έχασαν "τα 

κουκιά" καθώς  τους       
τα πήραν οι ΠΑΣΚΕ       
- ΔΑΚΕ  του  ΕΚ  Πά-
τρας. 

     Η όποια διεκδίκηση  
δεδουλευμένων αποδο-
χών από πληρώματα 
πλοίων με επίσχεση      
εργασίας γίνεται από την 
ΠΕΝΕΝ σε συνεργασία 
με τους εφοπλιστές, για 
να ελέγχουν τη δράση 
και τις αντιδράσεις των  
ναυτεργατών. 

     Η συγκρότηση των 
υποψηφίων στις αρχαι-
ρεσίες της ΠΕΝΕΝ έχει 
ως     κριτήριο τα συμφέ-
ροντα των εφοπλιστών, 
καθώς όποιος δεν συμ-

μετέχει με τον συνδυασμό      
του αναλαμβάνουν να τον 
"συνετίσουν" οι άνθρωποι      
των εφοπλιστών και του        
υπουργείου». 

Τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία καλούν τους ναυ-
τεργάτες «να απομονώσουν 
τους ανθρώπους των εφοπλι-
στών και της εκάστοτε κυβέρ-
νησης, με την οργάνωση και 
συμμετοχή να ανατρέψουμε 
τον αρνητικό συσχετισμό στο 
ναυτεργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα, να ενισχυθούν οι τα-
ξικές δυνάμεις που συσπει-    
ρώνονται στο ΠΑΜΕ, με την  
ανάπτυξη αγωνιστικών και 
απεργιακών κινητοποιήσεων 
για την υπεράσπιση και    
διεύρυνση των δικαιωμάτων 
μας». 

Απάντηση σε «πρόθυμους» υπονομευτές  
των ναυτεργατικών δικαιωμάτων 

Ο ι εξελίξεις, όσο και, πολύ περισσότερο, 
η πείρα που έχει συσσωρευτεί πρέπει να 

αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους, τόσο των 
Ναυπηγείων όσο και ευρύτερα. 

Μαζί με την οργάνωση της πάλης για την 
υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, για τη 
διεκδίκηση των θέσεων εργασίας, των μισθών 
και των δεδουλευμένων, να δυναμώνει και η 
συζήτηση για το τι φταίει. Να συνειδητοποιείται 
ότι η πραγματική αιτία βρίσκεται στην ίδια την 
οργάνωση της παραγωγής με κριτήριο τη μεγι-
στοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους. 

Και γι ' αυτό, όσες υποσχέσεις «ανα-
ζωογόνησης» κι αν δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ, όποια κι αν είναι τα «επενδυτικά       
σχήματα», που θα πάρουν τις υποδομές αυτές, 
είτε είναι η CΟSCO, είτε το Πολεμικό Ναυτικό, 
είτε είναι Έλληνες, είτε ξένοι επιχειρηματίες, 
αυτοί θα νοιαστούν για το κέρδος τους και όχι 

για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα. Και όσο 
περισσότερο θωρακίζουν την κερδοφορία τους, 
τόσο περισσότερο θα τσακίζουν τους εργαζό-
μενους. 

Η συσπείρωση με το ΚΚΕ, η οργάνωση στο 
Συνδικάτο, η αγωνιστική διεκδίκηση στους     
τόπους δουλειάς, είναι προϋποθέσεις για να     
περάσουν οι εργαζόμενοι στην αντεπίθεση, να     
διεκδικήσουν όλο τον πλούτο που παράγουν. 

Αυτό απαιτεί την κατάκτηση της εργατικής 
εξουσίας. Σε αυτήν την οικονομία - εξουσία 
μπορεί να πάρει σάρκα και οστά ο Ενιαίος 
Κρατικός Φορέας Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 
που θα λειτουργεί προς όφελος του λαού, για  
τις ανάγκες της χώρας, προσφέροντας σταθερή 
δουλειά με δικαιώματα, συμβάλλοντας στην 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανά-
πτυξη της νησιωτικής περιφέρειας και όλου 
του λαού. 

 

Σ το νομοσχέδιο για την 
πώληση του ΟΛΘ ΑΕ, 

που ψηφίστηκε 22/2 στη Βου-
λή, κατατέθηκε από το υπουρ-
γείο Άμυνας τροπολογία που 
αφορά «την επέκταση του 
προγράμματος των υποβρυ-
χίων κατά 18.800.000 ευρώ».  

Το ΚΚΕ ψήφισε 
«παρών» στην τροπολο-
γία. Όπως τόνισε ο Γ. 
Δελής η κυβέρνηση 
«συνηθίζει κάθε 6 μήνες 
να καταθέτει μια ανάλο-
γη τροπολογία» για την 
καταβολή των μισθών 
των  εργαζομένων,   
ωστόσο η απαξίωση των 
ναυπηγείων συνεχίζεται 
όπως και η ομηρία των 
εργαζομένων. Υπενθύμισε ότι 
τα αραβογερμανικά μονοπώ-
λια που εκμεταλλεύονται το 
ναυπηγείο έχουν πάρει κοντά 
3 δισ. ευρώ και ακόμα να ολο-
κληρώσουν το πρόγραμμα, 
έχουν αποδεκατίσει τις θέσεις 

εργασίας, ενώ από το 2012 
δεν καταβάλλουν μισθούς 
στους 850 εργαζόμενους που 
έχουν απομείνει (από 2.000) 
και που από το 2014 πληρώ-
νονται από το υπουργείο 
Άμυνας, αφού πρώτα προχώ-
ρησε σε μειώσεις 35%, έκοψε 

επιδόματα και επέβαλε ατομι-
κές συμβάσεις. 

Σημείωσε ακόμη πως το 
εμπορικό τμήμα του ναυπηγεί-
ου από το 2010 είναι κλειστό 
και σε διαδικασία εκποίησης 

των περιουσιακών του στοιχεί-
ων με απόφαση της ΕΕ και 
τόνισε: 

«Η σημερινή κυβέρνηση, 
συνεχίζοντας, ξεδιπλώνει 
τους σχεδιασμούς της ΕΕ  
για τα ναυπηγεία παζαρεύει 
το μέλλον τους για να εξα-

σφαλίσει νέο, ζεστό χρήμα 
και τα σχετικά προνόμια 
στους μονοπωλιακούς 
ομίλους χωρίς απολύτως 
καμία εξασφάλιση των 
θέσεων εργασίας και των 
δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων. 

    Το αδιέξοδο, τόνισε, του 
σημερινού καπιταλιστικού 
δρόμου ανάπτυξης, στο 
οποίο βαδίζει και η σημερι-

νή κυβέρνηση, είναι ολοφάνε-
ρο και καταστροφικό για τους 
εργαζομένους, αλλά και για τις 
παραγωγικές δυνατότητες που 
έχει αυτή η χώρα να τις θέσει 
σε όφελος του λαού». 

Μ ε τη διαδικασία του 
«κατεπείγοντος» 

ψηφίστηκε 23/2 στη Βουλή 
η σύμβαση για την πώληση 
του  67% των μετοχών της 
ΟΛΘ ΑΕ στην κοινοπραξία 
«South   Europe Gateway 
Thessaloniki» (SEGT). 

Η σύμβαση υπερψηφί-
στηκε και από τη ΝΔ, ανα-
φέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
«υλοποιεί τη δική μας πολι-
τική των παραχωρήσεων», 
την Ενωση Κεντρώων και 
το Ποτάμι. Η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ - 
ΔΗΜΑΡ) ψήφισε «παρών» 
θεωρώντας το τίμημα     
χαμηλό ενώ η ναζιστική 
Χρυσή Αυγή καταψήφισε 
ζητώντας … «αξιοποίηση 
μέσω υποπαραχωρήσεων», 
όπως ακριβώς ζητάνε οι  
εφοπλιστές! 

Ο ειδικός αγορητής του 
ΚΚΕ Γιάννης Δελής, κατα-
ψηφίζοντας το νομοσχέδιο, 
σημείωσε ότι η ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού 
«υπακούει στις γενικότερες 
στρατηγικές επιλογές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που, 
πέρα από την κερδοφορία 
των επιχειρηματικών ομί-
λων, εντάσσεται και στους 
γενικότερους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς στην 
περιοχή για τον γεωστρα-
τηγικό έλεγχο περιοχών και 

δρόμων μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων και Ενέργειας, 
σχεδιασμοί βεβαίως που 
πυροδοτούν και εντάσεις 
στην περιοχή, όπως βλέ-
πουμε». 

«Την ίδια στιγμή η 
πλειοψηφία σε ΟΜΥΛΕ 
και     σωματεία (ΑΔΗΣΚ, 
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ, 
“Ανεξάρτητοι”)  καλλιερ-
γούν αυταπάτες και ανα-
μονή για …λύσεις μέσα 
από Επιτροπές και Ευρω-
παϊκά όργανα… Οδηγούν 
σε εκφυλισμό τους αγώ-
νες», τονίζει σε ανακοίνω-
σή της η Δημοκρατική  
Ενότητα Λιμανιών, που 
συσπειρώνεται στο ΠΑ-
ΜΕ, και καλεί τους εργα-
τοϋπάλληλους «με απο-
φάσεις των ίδιων μέσα 
από ΓΣ  των σωματείων, 
να γίνουν πρωταγωνιστές 
των εξελίξεων, σε αγώνες 
που έχουν γραμμή σύ-
γκρουσης  και ρήξης με 
την αντιλαϊκή  πολιτική, 
τους φορείς της και το 
σύστημά τους. Να από-
τινάξουν από πάνω τους 
τον εργοδοτικό κυβερνητι-
κό συνδικαλισμό. Να ενι-
σχύσουν τις δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ, στις αρχαιρεσίες 
των σωματείων. Η ελπίδα 
και η προοπτική βρίσκεται 
στους ταξικούς αγώνες.» 

Στα χέρια των μονοπωλίων 

και ο ΟΛΘ ΑΕ 
Κι άλλο κρατικό χρήμα στις πολυεθνικές  

των ναυπηγείων Σκαραμαγκά 

Η μερίδα με θέμα     
την προστασία της      

υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στους 
χώρους δουλειάς, πραγ-
ματοποίησαν 14 Φλεβάρη 
τα Σωματεία Μετάλλου 
και Ναυπηγικής Βιομη-
χανίας Ελλάδας, το Σω-
ματείο Ναυπηγοξυλουρ-
γών και τα ναυτεργατικά  
σωματεία  ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ,  ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Η ημερίδα έγινε με αφε-
τηρία το σοβαρό πρόβλη-
μα που προέκυψε πρό-
σφατα στο πλοίο «MOBY 
LOVE» και την έκθεση 
δεκάδων εργαζομένων σε 
συνεργεία που εκτελούσαν 
επισκευαστικές εργασίες 
αλλά και του πληρώματος, 
στο επικίνδυνο υλικό του 
αμίαντου, αλλά και πολ-
λών εργατικών ατυχημά-
των του τελευταίου διαστή-
ματος.  

Όπως κατήγγειλε ο 
πρόεδρος του Συνδικάτου 
Μετάλλου Σωτήρης Που-
λικόγιαννης, η επίσημη 
καταγραφή «λέει» για την 
αποξήλωση 17 τόνων  
αμιάντου, όμως κανείς δεν 
γνωρίζει την ανεπίσημη 
ποσότητα! Κατήγγειλε ακό-
μα ότι στο διάστημα που 
γινόταν η αποξήλωση, 
από το πλοίο πέρασαν για 
άλλες επισκευαστικές ερ-
γασίες 17 συνεργεία που 
σημαίνει ότι ο αριθμός των 
εργαζομένων οι οποίοι 
ήρθαν σε επαφή με τον 
αμίαντο χωρίς βέβαια να 
το γνωρίζουν, ξεπερνάει 
κατά πολύ τους 200 που 
υπολογιζόταν αρχικά.  

Χαιρετισμό στην ημε-
ρίδα απηύθυνε ο Α' γ.γ. 
της ΠΕΜΕΝ, Θανάσης 
Ευαγγελάκης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο πάγιο 
ναυτεργατικό αίτημα      
για την κατοχύρωση του 
ναυτικού επαγγέλματος 
ως βαρύ - ανθυγιεινό και 
επικίνδυνο. 

Οι τεράστιες διαστάσεις 
του θέματος αναδείχθηκαν 
όταν το λόγο πήραν στην 
ημερίδα ο Σπύρος       
Δρίβας, ειδικός γιατρός  
εργασίας, και ο Χρήστος 

Παπάζογλου, ειδικός για-
τρός εργασίας, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, ο οποίος τοπο-
θετήθηκε ως εκπρόσωπος 
της Επιτροπής Υγείας και  
Ασφάλειας του ΠΑΜΕ. 

Με συγκεκριμένα στοι-
χεία παρουσιάστηκαν οι 
επιπτώσεις του αμίαντου, 
το γεγονός ότι αν και έχει 
καταργηθεί ως υλικό από 

το 2000, εξακολουθεί να 
εντοπίζεται ακόμα σε   
χώρους εργασίας όπως τα 
πλοία, όμως ο κίνδυνος 
εξαπλώνεται καθώς οι 
καρκινογόνες ίνες μπο-
ρούν να μεταφερθούν και 
στο περιβάλλον εκτός    
εργασίας.  

Όπως ανέφεραν οι   
γιατροί, επειδή η λήψη 
μέτρων για την προστασία 
της ζωής των εργαζομέ-
νων είναι κόστος για το 
κεφάλαιο και εμπόδιο για 
την ανάπτυξη που ευαγ-
γελίζεται η κυβέρνηση,     
οι εργοδότες παραβιάζουν 
ακόμα και αυτό το υπο-
τυπώδες θεσμικό πλαίσιο 
που έχει διαμορφωθεί 
όσον αφορά τον τρόπο 
αποξήλωσης και ταφής 
του αμίαντου, αλλά και 
συνολικά τα μέτρα προ-
στασίας για την αποφυγή 
εργατικών «ατυχημάτων». 

Στην ημερίδα αναδεί-
χθηκε η ανάγκη για τη  
διαμόρφωση διεκδικητικού 
πλαισίου από το εργατικό 
κίνημα που να αφορά συ-
νολικά την καταγραφή και 
προστασία των εργαζομέ-
νων από τους επαγγελμα-
τικούς κινδύνους και επαγ-
γελματικές ασθένειες.   
Ενώ, όσον αφορά τον αμί-
αντο, όπως αναφέρθηκε, 
θα πρέπει ταυτόχρονα με 
την καταγραφή όσων εκτέ-
θηκαν σε αυτό το υλικό και 
τη διαρκή δωρεάν παρα-
κολούθησή τους, να δη-
μιουργηθεί «μητρώο ανα-
γνωρισμένων κρουσμά-
των» που θα προβλέπει 
συνταξιοδότηση, δωρεάν 
νοσοκομειακή και ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη 
των  εργαζομένων  κ.ά. 

ΗΜΕΡΙΔΑ για την ΥΓΙΕΙΝΗ  

και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών Αντ. Νταλα-

κογιώργος σε κοινούς «αγώνες» με τον τότε 

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Δρίτσα, για τα λιμάνια, 

που αργότερα σαν υπουργός ναυτιλίας της   

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ολοκλήρωσε την 

ιδιωτικοποίησή τους, προωθώντας ταυτόχρο-

να την αντιλαϊκή πολιτική στη ναυτιλία ικανο-

ποιώντας τις απαιτήσεις των εφοπλιστών. 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

Η διέξοδος στην οργάνωση στη διεκδίκηση & την ανατροπή 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «MSC» 

Εξαντλητικοί ρυθμοί, μισθοί 
πείνας και κλίμα τρομοκρατίας 

Ά νθρωποι του ομίλου «MSC»  εμπόδισαν, 
τη Δευτέρα 5/2, συνδικαλιστές μέλη 

της Επιτροπής Αγώνα Ναυτιλιακών - 
Τουριστικών Υπαλλήλων, με επικεφαλής 
τον Θανάση Ευαγγελάκη, μέλος της Εκτελε-
στικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, να εισέλθουν 
στο τμήμα «Service Center», για να μιλήσουν 
στους εργαζόμενους και να μοιράσουν          
ανακοίνωση. 

Η προκλητική στάση της εργοδοσίας έρχε-
ται να επιβεβαιώσει πλήρως τις καταγγελίες 
της Επιτροπής Αγώνα ότι η «MSC» -που είναι 
2η στην παγκόσμια liner ναυτιλία, με 14,5% 
στο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς- για να 
ενισχύσει παραπέρα την τεράστια  κερδοφορία 
της, έχει μετατρέψει το χώρο δουλειάς σε ερ-
γασιακό γκέτο όπου κυριαρχεί η τρομοκρατία 
σε βάρος περίπου 150 εργαζομένων, νέων 
στην πλειοψηφία τους. 

Έχει επιβάλει μισθούς πείνας 500 με 600 
ευρώ για ατέλειωτες ώρες εργασίας, ακόμα και 
τα Σάββατα, με εξαντλητικούς ρυθμούς, πίεση 
για να μην τηρούνται τα διαλείμματα, απουσία 
έστω και κάποιων στοιχειωδών χώρων για 
ολιγόλεπτη ανάπαυση και φαγητό. «Ακόμα και 
οι τουαλέτες δεν επαρκούν για το πλήθος των 
εργαζομένων», ενώ «οι πονοκέφαλοι και οι       
ζαλάδες  είναι  καθημερινότητα  πια». 

Αυτή η κατάσταση φέρει την υπογραφή των 
συνδικαλιστικών δυνάμεων (ΜΕΤΑ/ΣΥΡΙΖΑ - 
ΛΑΕ) που πλειοψηφούν στη διοίκηση του      
κλαδικού σωματείου ΠΑΣΕΝΤ, οι οποίες συνει-
δητά αρνούνται να παρέμβουν στο τμήμα αυτό. 

Σ ε «κυκλώματα 
διαπλοκής» και  

σε σαμποτάζ «από     
μέσα» επέρριψε την      
ευθύνη για τα χάλια των 
αστικών συγκοινωνιών  
ο υπουργός Υποδομών, 
Χρ. Σπίρτζης, μιλώντας 
στην Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της 
Βουλής, ενώ άφησε αιχ-
μές και κατά εργαζομέ-
νων για το γεγονός τα 
λεωφορεία δεν εκτελούν 
δρομολόγια. Επίσης, 
έκανε λόγο για τη δια-
σπάθιση χρήματος στον 
ΟΑΣΘ και ανέφερε πως 
σε τραπεζικό λογαρια-
σμό για την ανανέωση 
του στόλου των λεωφο-
ρείων αντί για 38 εκατ. 
ευρώ βρέθηκαν μόλις 
700  ευρώ. 

Η τοποθέτηση 
του ΚΚΕ 

«Μετά από τρία χρό-
νια διακυβέρνησης δεν 
μπορεί η κυβέρνηση να 
επικαλείται τη διαφθορά 
ως αιτία της απαξίω-
σης», σημείωσε ο βου-
λευτής του ΚΚΕ Χρή-
στος Κατσώτης και 
πρόσθεσε, τα στοιχεία  
είναι αμείλικτα:  

 Από το 2009 μέχρι το 
2016 έχουμε 33,7% των 
εργαζομένων να λείπουν 
από τις συγκοινωνίες.  

 Έχουμε μείωση στους 
μισθούς των εργαζομέ-
νων  κατά  45%.  

 Μείωση της κρατικής 
χρηματοδότησης κατά 
76% με αύξηση της τιμής 
του εισιτηρίου κατά 75%.  

 Το 43% των λεωφορεί-
ων είναι 16-20 ετών και 
το 60% των τρόλεϊ είναι 
18-19  ετών. 

Ανάλογη ήταν η εικό-
να για τα ΜΜΜ της            
Θεσσαλονίκης, που πα-
ρουσίασε ο βουλευτής 
του ΚΚΕ Γιάννης      
Δελής, λέγοντας ότι     
«η κρατικοποίηση του  
ΟΑΣΘ είναι η γέφυρα για 
την ιδιωτικοποίηση των 
πιο κερδοφόρων γραμ-
μών της αστικής συγκοι-
νωνίας της Θεσσαλονί-
κης».  

«Ούτε η ιδιωτικοποί-
ηση των αστικών συ-
γκοινωνιών που συντε-
λείται σταδιακά ούτε η 
κρατική καπιταλιστική 
ιδιοκτησία διασφαλίζει 
τα συμφέροντα των 
εργαζομένων και του 
λαού», τονίστηκε από 
τους βουλευτές του 
ΚΚΕ, που ανέδειξαν 
τον άλλο δρόμο ανά-
πτυξης, όπου η συγκοι-
νωνία θα είναι κοινωνι-
κό αγαθό και όχι εμπό-
ρευμα.  

Γ ια μια ακόμα χρο-
νιά, τα βιβλία για 

το μεγαλύτερο ποσοστό 
των μαθημάτων του 
Ναυτικού Τομέα των 
ΕΠΑΛ δεν έχουν πάει 
ακόμα στα σχολεία της 
χώρας, καταγγέλλει με 
ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ 
Πειραιά, προσθέτοντας 
πως κάποια μαθήματα 
μάλιστα είναι και πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα (!). 

Το ίδιο έγινε και πέρ-
σι, όπου τα βιβλία 
έφτασαν μετά το Γενά-
ρη. Τότε, είχαν δοθεί μια 
σειρά υποσχέσεις για την 
οριστική τάχα λύση του 
ζητήματος κ.ά. Τα σχο-
λεία και οι εκπαιδευτι-
κοί, όπως και πέρσι, 
αναγκάζονται να βγά-
ζουν φωτοτυπίες, προ-
κειμένου να γίνει στοι-
χειωδώς το μάθημα. 

Η  ΕΛΜΕ Πειραιά 
καταγγέλλει πως 

«πρόκειται για απαρά-
δεκτη κατάσταση, που 
υποβαθμίζει κατάφωρα 
την εκπαιδευτική διαδι-
κασία, αποδεικνύοντας 
για μια ακόμα φορά ότι οι 
κυβερνητικές μεγαλοστο-
μίες για "επιστροφή στην 
κανονικότητα" ή για   
ΕΠΑΛ που τάχα αναβαθ-
μίζονται, ήταν στάχτη στα 
μάτια γονιών, εκπαιδευ-
τικών, μαθητών. Το μόνο 
που μένει είναι η συνέχι-
ση μιας βάρβαρης, αντι-
λαϊκής πολιτικής που, 
ανάμεσα στα άλλα, στε-
ρεί ακόμα και τα αυτονό-
ητα από τους μαθητές και 
τα σχολεία», καταλήγει η 
ΕΛΜΕ Πειραιά και απαι-
τεί την άμεση αποστολή 
των βιβλίων στα σχολεία, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Γενική Συνέλευση  
ΚΕΣΕΝ Μηχανικών:  

Αγωνιστικές κινητοποιή-

σεις για επιλυθούν σοβα-

ρά προβλήματα κλάδου  

Η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ Μηχανι-
κών στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι   «στη 
διάρκειά της Γ.Σ. που  πραγματοποιήθηκε 15 
Φλεβάρη αναδείχτηκαν τα οξυμένα προβλή-
ματα των μετεκπαιδευομένων μηχανικών, η 
παραπέρα  υποχρηματοδότηση και υποβάθ-
μιση της ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης  όλων των κλάδων των ναυτεργατών, 
με αποτέλεσμα να 
βρίσκουν έδαφος τα    
τρωκτικά της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης και 
της  παραπαιδείας. 

Χαρακτηριστικό 
είναι ότι σε 3  συνε-
χόμενους κύκλους σπουδών από τον Απρί-
λη του 2017, δεν έχει καταβληθεί το επίδο-
μα φοίτησης, που υπερβαίνει με βάση τον  
αριθμό των μετεκπαιδευομένων το ποσό 
των 500.000 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να       
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του       
κύκλου  σπουδών. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι 
ωρομίσθιοι (11 σε σύνολο 16), συνεχίζεται      
ο αφανισμός των ναυτοδιδασκάλων με      
πρόσθετα  εμπόδια, με βάση τον ν. 504/2017 
(άρθρο 137, παρ.4 αα) προβλέπει "πτυχίο    
ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής"      
βάζοντας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 
Μηχανικών. 

Απαξίωση των εργαστηρίων με αποτέλε-
σμα να μην πραγματοποιούνται εργαστηρια-
κά μαθήματα και οι αίθουσές τους να χρησι-
μοποιούνται για θεωρητική διδασκαλία. 

Παραμένει το πρόβλημα με το περιορισμό 
των μαθημάτων σε εμβόλιμες εξεταστικές, 
που για να συμμετέχεις με το νέο κανονισμό 
πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλους τους κύ-
κλους μαθημάτων και με βάση το ωρολογιακό 
πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται σε όλους 
τους κύκλους εμβόλιμες εξεταστικές. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  

Ηχηρό μήνυμα αντίστασης στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και την εμπλοκή της Ελλάδας 

Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα 

Υ λοποιώντας τις εντολές της κυβέρνη-
σης και την απαράδεκτη νομοθεσία 

που ψήφισε ενάντια στις κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων για την υπεράσπιση της 
λαϊκής κατοικίας δυνάμεις των ΜΑΤ εξαπέ-
λυσαν επίθεση στις 28 Φλεβάρη σε μέλη 
συνδικάτων που συσπειρώνονται στο       
ΠΑΜΕ και Λαϊκές Επιτροπές που εκείνη       
την ώρα πραγματοποιούσαν κινητοποίηση   
ενάντια στους πλειστηριασμούς στο κέντρο 
της Αθήνας. 

 
 

Με ανακοίνωση το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τη κυ-
βέρνηση τονίζοντας μεταξύ των άλλων τα εξής:  

«Δεν μας τρομοκρατούν. Καλούμε τα συν-
δικάτα να πρωτοστατήσουν στον αγώνα ενά-
ντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέ-
σεις, να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμε-
νους στους χώρους δουλειάς, να μαζικοποιη-
θεί ο αγώνας. Ο αυταρχισμός και η καταστολή 
δεν θα περάσουν». 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
έστειλε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν 
κινητοποίηση ενάντια στους 

πλειστηριασμούς 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

Χωρίς βιβλία οι μαθητές  

του NAYTIKOY τομέα των ΕΠΑΛ  

«Φίλες και φίλοι, 
Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

Απόψε από δω, από το Σύνταγμα, 
απευθυνόμαστε στους εργάτες και 
τους ανέργους, στους ανθρώπους των 
λαϊκών στρωμάτων που παρακολου-
θούν τις επικίνδυνες εξελίξεις στη γει-
τονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής, εξελίξεις που κρατούν   
αναμμένο το φιτίλι του ιμπεριαλιστικού 
πολέμου στη Συρία μετά και τη στρατι-
ωτική επέμβαση της Τουρκίας, αλλά 
και στην Παλαιστίνη, την Υεμένη, τη 
Λιβύη μέχρι τη νοτιοανατολική       
Ουκρανία.  

Τώρα χρειάζεται επαγρύπνηση και 
ετοιμότητα της εργατικής τάξης, όλου 
του λαού 

 Εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί, 
είναι οι κυβερνήσεις τους, οι βάσεις 
και οι ΝΑΤΟικοί. 

 Να κλείσει η βάση της Σούδας και 
όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα. 

 Να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιω-
τικοί από αποστολές εκτός συνόρων. 

 Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η 
πάλη για την αποδέσμευση από το 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Παράγοντας αστάθειας              

και ανασφάλειας                           

για το λαό το ΝΑΤΟ 

Εδώ στα Βαλκάνια οι ΗΠΑ, η ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ απεργάζονται νέα επικίν-
δυνα σχέδια για να ενισχύσουν την 
παρουσία τους σε μια περιοχή όπου 
διασταυρώνονται οι αντιθέσεις και     
οι σκληροί ανταγωνισμοί ανάμεσα     
σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και αστικές  
τάξεις της περιοχής για το ποιος θα 
αποκτήσει προβάδισμα και πλεονεκτι-
κή θέση στην προσέλκυση 
κεφαλαίων, ποιος θα ελέγ-
ξει τις διαδρομές και θα 
επιβάλει τα δικά του σχέδια 
ενεργειακών αγωγών, επι-
λέγοντας την πιο συμφέ-
ρουσα κάθε φορά πολιτική, 
οικονομική και στρατιωτική 
συμμαχία για να πετύχει 
αυτούς τους  στόχους. 

Βέβαια, μπορεί τα Βαλ-
κάνια να είναι το σπίτι μας, 
όμως η Συρία είναι η γειτο-
νιά μας και όπως λέει και ο 
λαός μας "όταν καίγεται το 
σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και 
στο δικό σου". 

Στη Συρία, οι Αμερικανοί, αφού 
πρώτα με τη βοήθεια των συμμάχων 
τους στην περιοχή, όπως της Σαουδι-
κής Αραβίας, δοκίμασαν ως στοιχείο 
του ιμπεριαλιστικού πολέμου τη στήρι-
ξη, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση 
του "Ισλαμικού Κράτους", τώρα που 
αυτό ηττήθηκε στα πεδία των μαχών, 
βάζουν "πόδι" ξανά, στο όνομα της 
στήριξης των Κούρδων, οξύνοντας τις 
ήδη τεταμένες σχέσεις τους με την 
Τουρκία. 

Ας σκεφτούμε πως ανάμεσα στις 
χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο 
της Συρίας είναι και η Ελλάδα, η οποία 
παρέχει τη βάση της Σούδας και άλλες 
υποδομές στις ΗΠΑ. 

Μετά τα Βαλκάνια και τη Συρία το 
επικίνδυνο σκηνικό στην περιοχή μας 
συμπληρώνουν οι νέες διεργασίες στο 
Κυπριακό οι οποίες οδη-
γούν στην οριστικοποίηση 
της διχοτόμησης του νη-
σιού, ουσία-στικά στη συ-
γκρότηση  δύο ξεχωριστών 
κρατικών οντοτήτων που 
μόνο τυπικά και συγκυρια-
κά θα έχουν κάποια στοι-
χεία  Ομοσπονδίας. 

Το επικίνδυνο σκηνικό 
συμπληρώνεται με την 
κλιμάκωση της επιθετικό-
τητας της Τουρκίας η ο-
ποία αμφισβητεί τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της χώρας μας 
στο Αιγαίο, ιδιαίτερα τα σύνορα,     
μετά και την επισημοποίηση των 
διεκδικήσεων της Τουρκίας έσα από 
ελληνικό έδαφος, κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα. 

Το πρόσφατο χτύπημα σε ελληνι-
κό σκάφος δεν είναι τυχαίο. 

Προμηνύει ότι η κατάσταση θα 
κλιμακωθεί παραπέρα, παρά τις  
καθησυχαστικές δηλώσεις των       
κυβερνώντων, με άμεσο κίνδυνο την 
όξυνση της κρίσης στο Αιγαίο η     
οποία θα αφορά και ζητήματα 
"έρευνας και διάσωσης", συνολικά 
κυριαρχικά δικαιώματα. 

Τις τελευταίες μέρες περίσσεψαν τα 
λιβανιστήρια για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
που δήθεν παρέχουν ασφάλεια και 
σταθερότητα στους λαούς των χωρών 
- μελών τους. 

Η πείρα των ελληνοτουρκικών       
σχέσεων τους διαψεύδει! 

Εμείς δεν ξεχνάμε, για παράδειγμα, 
το ρόλο ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη δικτατορία 
’67-’74 και την τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο! 

Δεν ξεχνάμε το ρόλο τους, μαζί και 
της ΕΕ, στα διχοτομικά "σχέδια Ανάν". 

Δεν ξεχνάμε τα θέματα του Αιγαίου 
από το ’74 ως το Γενάρη του ’96 και 
την κρίση των Ιμίων. 

Το ΝΑΤΟ δεν προστάτεψε μέχρι 
σήμερα τα κυριαρχικά δικαιώματα  
καμιάς χώρας, ούτε πρόκειται να μας 
προστατέψει  στη  συνέχεια! 

Η κυβέρνηση έχει ρόλο         
σημαιοφόρου                       

στα ΝΑΤΟικά σχέδια 

Όλες οι πρωτοβουλίες, οι κινήσεις 
που έχει αναλάβει η κυβέρνηση μετά 
το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουρ-
γού στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον 
"διαβολικά καλό" Τραμπ δείχνουν ότι ο 
Τσίπρας πήρε τη σημαία των ΗΠΑ όχι 
γιατί κληρώθηκε, αλλά γιατί αρίστευσε 
στο μάθημα "ξέπλυμα του αμερικανι-
κού  ιμπεριαλισμού". 

Κρατώντας τη σημαία του ΝΑΤΟ 
και των ΗΠΑ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ επεκτείνει τις αμερικανο-
ΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα, πρώ-
τα απ’ όλα στη Σούδα, αλλά και στον 
Άραξο, όπου προετοιμάζεται η εγκατά-
σταση πυρηνικών όπλων, στην Πρέ-
βεζα, ενώ σχεδιάζει και τη δημιουργία 
νέων, όπως στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης. 

Άλλωστε, δαπανά τεράστια ποσά, 
που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός 
λαός, για την αγορά ΝΑΤΟικού πολε-
μικού υλικού. 

Η κυβέρνηση συμμετέχει σε στρατι-
ωτικές αποστολές της ΕΕ στο εξωτερι-
κό και παίρνει δραστήρια μέρος στη 
διαδικασία παραπέρα στρατιωτικοποί-
ησης της ευρωπαϊκής λυκοσυμμαχίας, 
στο σχεδιασμό συγκρότησης του    
Ευρωστρατού, τη λεγόμενη Μόνιμη 
Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και 
άλλους μηχανισμούς. 

Αναβαθμίζει τη συνεργασία με κρά-
τη-δολοφόνους, όπως το Ισραήλ που 
ματώνει τον παλαιστινιακό λαό και τη 
Σαουδική Αραβία που ματώνει το λαό 
της Υεμένης. 

Κρατώντας τη σημαία του ΝΑΤΟ 
και των ΗΠΑ η κυβέρνηση θέλει να 
λύσει και το ζήτημα με την ΠΓΔΜ        
-όχι τυχαία με ορίζοντα τη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ τον Ιούλη- και την ένταξη της 
γειτονικής χώρας στον ιμπεριαλιστικό 
αυτό οργανισμό. 

Συμφωνία μπορεί να υπάρξει, 
μόνο που η οποιαδήποτε συμφω-νία 
δεν αποτελεί και πραγματική λύση. 

Εγγύηση είναι η μη ένταξη της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, γιατί η ένταξη στο 
ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ανασφάλει-
ας, παραπέρα αποσταθεροποίησης, 
πολεμικών εμπλοκών και προβλη-
μάτων. 

Πραγματική λύση σημαίνει εγγυή-
σεις για εξάλειψη του αλυτρωτισμού, 
του εθνικισμού, των διεκδικήσεων, 
εξασφάλιση του απαραβίαστου των 
συνόρων, που αυτό σημαίνει αλλαγές 
τώρα και όχι στο απώτερο μέλλον στο 
Σύνταγμα της ΠΓΔΜ. 

Η Μακεδονία είναι μια μεγάλη 
γεωγραφική περιφέρεια, που σήμερα 
δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλά-
δα, αλλά έχει μοιραστεί με βάση τη 
Συνθήκη του Βουκουρεστίου μεταξύ 
βαλκανικών χωρών. Με αυτή την 
έννοια και το σύνθημα διάφορων 
θερμοκέφαλων ότι η "Μακεδονία 
είναι μία και ελληνική" εγείρει αλυ-
τρωτισμό, εθνικισμό, διεκδικήσεις σε 
βάρος εδαφών άλλων διαμορφωμέ-
νων πλέον κρατών. 

Το κυριότερο δεν είναι το θέμα της 
ονομασίας, αλλά η διασφάλιση των 
σχέσεων ειρηνικής συνεργασίας και 
ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας, 
διασφάλισης του απαραβίαστου των 
συνόρων των δύο χωρών, αποφυγή 
κάθε αλυτρωτικής προπαγάνδας, κα-
θώς και ενεργειών που δυσκολεύουν 
την προσέγγιση και τη συνεργασία 
των δύο κρατών, την κοινή πάλη των 
λαών, το οποίο  για το Κόμμα μας  
είναι θεμελιώδες ζήτημα. 

Αυτή η θέση του ΚΚΕ, θέση που 
σταθερά έχουμε από το 1992, απα-
ντά και σήμερα, απαντούσε και τότε 
στο κυρίαρχο εθνικιστικό ρεύμα που 
καλλιεργούσαν τότε όλα τα άλλα 
πολιτικά κόμματα από την "άκρα 
δεξιά" έως τον τότε ΣΥΝ, μετέπειτα 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Η "γεωστρατηγική αναβάθμιση", 
που η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία 
της, είναι ακριβώς αυτό: Η συμμετο-
χή του ελληνικού κεφαλαίου στους 
ανταγωνισμούς, στα παζάρια που 
διεξάγονται στην περιοχή με επίκε-
ντρο τις πρώτες ύλες, τους ενερ-
γειακούς δρόμους, τα μερίδια των 
αγορών. 

Άφοβα κόντρα στους                       
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 

Να, λοιπόν, ποιοι θα ωφεληθούν 
από τις εξελίξεις και να γιατί η ελλη-
νική κυβέρνηση προστρέχει με τόσο 
μεγάλη προθυμία να κλείσει ζητήματα 
για λογαριασμό του κεφαλαίου,  
άσχετα αν ανοίγει πόρτες και παρά-
θυρα μεγάλων κινδύνων και για τον      
ελληνικό λαό και για τους άλλους 
λαούς της περιοχής. 

Ο πατριωτισμός δεν έχει σχέση 
με επιδιώξεις ξένων συμφερόντων, 
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ. 

Πατριώτες στρατιωτικοί, 
αστυνομικοί και απλοί 
λαϊκοί άνθρωποι αντι-
στάθηκαν με τα όπλα σε  
πανίσχυρους στρατούς 
και συμμετείχαν στο  ΕΑΜ, 
στον ΕΛΑΣ, κατά την 
τριπλή κατοχή της χώρας. 
Αυτοί οι πραγματικοί πα-
τριώτες μαχητές της Αντί-
στασης πρέπει να είναι τα 
φωτεινά παραδείγματα και 
για το σήμερα. 
     Οι κομμουνιστές, όπως 
πάντα στην ηρωική 

100χρονη Ιστορία μας, θα πρωτοστα-
τήσουμε στον αγώνα για την υπερά-
σπιση της εδαφικής ακεραιότητας, των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, για να 
συντριβεί ο όποιος ξένος εισβολέας 
εάν τολμήσει και επιτεθεί στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα όμως επισημαίνουμε 
από τώρα ότι δεν θα δείξουμε καμιά 
εμπιστοσύνη στην αστική κυβέρνηση 
που θα κάνει τον πόλεμο. 

Καμιά ανοχή στην άρχουσα τάξη 
που συμμετέχει στον πόλεμο για την 
προώθηση των δικών της οικονομικών 
συμφερόντων, βάζοντας το λαό μας 
να χύνει το αίμα του. 

Η πάλη αυτή έχει ως βασική της 
προϋπόθεση την πραγματική απο-
μόνωση των νεοναζί εγκληματιών, 
με όποια προβιά κι αν εμφανίζονται,     
αφού είναι γέννημα - θρέμμα της 
σαπίλας του καπιταλιστικού συστή-
ματος που τους  ανασύρει  από  τα 

μαύρα σκοτάδια της ιστο-
ρίας της ανθρωπότητας, 
όταν τους χρειάζεται για 
να κάνει τη δουλειά του, 
για να τους αποσύρει στη 
συνέχεια, για να τους ξα-
ναχρησιμοποιήσει μετά, 
ως τσιράκια του συστή-
ματος που είναι, κάποια 
άλλη κατάλληλη στιγμή 
ενάντια στο λαό και την 
πατρίδα. 

    Τώρα πρέπει να δε-
χτούν συντριπτικά πολι-
τικά χτυπήματα από το 

οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα, 
τα ναζιστικά τέρατα. Να τελειώσει η 
δίκη τους, που έχει αποδείξει όχι 
μόνο τις ποινικές ενοχές τους στις 
συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά και 
την πρόθεσή τους να διαπράξουν 
ξανά νέα εγκλήματα, μόλις βρουν 
την κατάλληλη στιγμή. 

Πάλη για να έρθει πραγματικά 
ο λαός στην εξουσία 

Πάρτε όλοι τη θέση σας στο πλάι 
του ΚΚΕ. 

Γιατί είναι το μόνο πολιτικό κόμμα 
στην ελληνική κοινωνία που μπορεί να 
ηγηθεί της ανασύνταξης του εργατικού 
κινήματος. 

Της προώθησης της συμμαχίας 
των αντικαπιταλιστικών - αντιμονοπω-
λιακών δυνάμεων. 

Να ηγηθεί στην πάλη κατά του  
ιμπεριαλιστικού πολέμου, των επεμ-
βάσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Για να έρθει πραγματικά ο λαός 
στην εξουσία, να οικοδομήσει τη 
νέα κοινωνία χωρίς ανεργία, κρί-
σεις και πολέμους που δεν μπορεί 
παρά να είναι σοσιαλιστική - κομ-
μουνιστική». 

Ξεκινά 1 Μάρτη τη λειτουργία  
του το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ 

    Την Πέμπτη 1η Μάρτη αρχίζει να 
λειτουργεί το διαδικτυακό ραδιόφωνο 
(web radio) του ΠΑΜΕ.  
    «Το κύριο χαρα-
κτηριστικό του προ-
γράμματος θα είναι 
θεματικές εκπομπές, 
αφιερώματα και       
κυρίως η δράση του 
ταξικού κινήματος σε 
όλη την Ελλάδα.  
    Σωματεία, Ομο-
σπονδίες και Εργατικά Κέντρα που   
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μέσα από 
τις δικές τους εκπομπές θ’ αναδεικνύ-
ουν τις δράσεις τους, τις παρεμβάσεις 
τους στους χώρους δουλειάς, τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι καθώς και το διεκδικητικό πλαίσιο 
πάλης που προτάσσουν οι ταξικές δυ-
νάμεις. Παράλληλα, σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση θα υπάρχουν μουσικές αλλά 
και άλλες εκπομπές πολιτιστικού περιε-
χομένου», τονίζει στην ανακοίνωσή του 
το ΠΑΜΕ.  
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καταδικάζει σε απομόνωση τα 
νησιά ακόμη και το καλοκαίρι! 

Ο  κανόνας ότι όσο θεριεύουν τα μονοπώ-
λια τόσο επιθετικότερα γίνονται, που 

ισχύει και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, 
επιβεβαιώνεται και με την πρόσφατη απόφαση 
της Hellenic Seaways να διακόψει την απευ-
θείας ακτοπλοϊκή σύνδεση Σκιάθου - Σκοπέλου 
- Αλόννησου με τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε 
καθιερωθεί τα δύο τελευταία χρόνια για την  
θερινή περίοδο. 

Αιτία για την απόφαση διακοπής -όπως και 
σε τόσες άλλες περιπτώσεις- αποτέλεσε η εκτί-
μηση της εταιρείας ότι παρά το τσουχτερό ειση-
τήριο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα κέρδη. Το 
γεγονός ότι το 2017 για την συγκεκριμένη εται-
ρεία έκλεισε με μεικτά κέρδη κοντά στα 20 εκατ. 
ευρώ και καθαρά περίπου 10 εκατ. ευρώ, δεν 
αφήνει καμιά αμφιβολία για την απληστία του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου. 

Οι δικαιολογημένες αντιδράσεις από τα νη-
σιά και κυρίως από τους δημάρχους και τους 
επαγγελματίες, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από 
τα πλαίσια της πολιτικής που παραδίδει τις  
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στις διαθέσεις του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου, που καθορίζονται με 
κριτήριο το κέρδος. 

Για την τακτική σύνδεση των νησιών μεταξύ 
τους και με την ενδοχώρα 365 μέρες το χρόνο, 
με πλοία ασφαλή, φθηνά εισιτήρια και ναυτερ-
γάτες με εξασφαλισμένα τα εργασιακά τους  
δικαιώματα μόνο η οργανωμένη πάλη των       
εργαζομένων, των μικρομεσαίων επαγγελμα-
τιών και των ναυτεργατών σε μια μεγάλη λαϊκή 
συμμαχία που θα παλεύει για έναν αποκλειστι-
κά δημόσιο φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ  

Βροντοφώναξαν: «Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία»  

Απαράδεκτη η άρνηση 

των ΗΠΑ για έκδοση       

βίζας στον γ.γ. της ΠΣΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ:  

Την Δευτέρα 5 Μάρτη και ώρα 09:00   
έχει προγραμματισθεί η Α’ τακτική Γ.Σ. 
της Ένωσης Μαγείρων, στην αίθουσα      
της  ΠΝΟ,  Κολοκοτρώνη  132. 

ΠΕMEΝ:  

Την Τετάρτη 28 Μάρτη και ώρα 10:30      
θα πραγματοποιηθεί η Α’ τακτική Γ.Σ.  
της Ένωσης Μηχανικών, στην αίθουσα 
του  σωματείου,  Μπουμπουλίνας  21. 

ΠΕΣ-ΝΑΤ:  

Την Τετάρτη 28 Μάρτη και ώρα 10:30    
θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γ.Σ. της 
Ένωσης Συνταξιούχων, στην αίθουσα     
της  ΠΝΟ,  Κολοκοτρώνη  132. 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ:   

Η Α’ Τακτική Γ.Σ. της Ένωσης Θερμαστο-
λαδάδων θα καθορισθεί τις επόμενες μέρες. 

ΠΕΠΡΝ:  

Την Πέμπτη 15 Φλεβάρη έγινε η Α’      
τακτική Γ.Σ. της Ένωσης πληρωμάτων      
Ρ/Κ-Ν/Γ, που συνέπεσε με την εκλογή 
εφορευτικής επιτροπής αρχαιρεσιών για 
την εκλογή νέας διοίκησης και αντι-
προσώπων  στο  ΕΚ  Πειραιά. 

Π εριοδείες στις ΑΕΝ Μα-
κεδονίας, Χίου, Κρήτης, 

πραγματοποίησαν μέλη της 
Διοίκησης της ΠΕΜΕΝ, ανα-
δεικνύοντας τα προβλήματα 
της ναυτικής εκπαίδευσης,  
που συνδέονται με τις εξελίξεις 
που διαμορφώνονται σε βάρος 
των ναυτεργατών, συνολικά 
των εργαζομένων. 

Η κατάσταση σε αυτές τις 
σχολές και συνολικά στη ναυτική 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, 
σηματοδοτεί την διαχρονική  
υποβάθμιση με τις ελλείψεις      
σε εκπαιδευτικό προσωπικό, 
υλικοτεχνική υποδομή. Οξυμμέ-
να προβλήματα σε στέγαση, 
σίτιση ακόμα και στο φοιτητικό 
πάσο, με αποτέλεσμα να επι-
φορτίζονται με πρόσθετα οικο-
νομικά βάρη οι εργατικές-λαϊκές 
οικογένειες των σπουδαστών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

ΑΕΝ Μακεδονίας σε σύνολο 
50 καθηγητών οι 10 είναι μόνιμοι, 

δεν υπάρχει σίτιση, η φοιτητική 
εστία παραμένει εγκαταλειμμένη   
με ζημιές από τους σεισμούς, ενώ 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την 
έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης.  

ΑΕΝ Χίου σε σύνολο 21 κα-
θηγητών οι 6 είναι μόνιμοι, δεν      
υπάρχει σίτιση, ενώ  λειτουργούν 
τμήματα με 41 σπουδαστές.  

ΑΕΝ Κρήτης σε σύνολο 26  
καθηγητών οι 6 μόνιμοι, συνεχίζε-
ται η έλλειψη πετρελαίου για θέρ-
μανση και σε συνδυασμό με την 
ανύπαρκτη σίτιση εγκυμονούν σο-
βαροί κίνδυνοι στην ασφάλεια των 
σπουδαστών που διαμένουν στην 
εστία και αναγκάζονται να κάνουν 
χρήση ηλεκτρικών συσκευών.       

Παραμένει το χρόνιο πρόβλη-
μα των διαρροών της κτηριακής 
υποδομής υπονομεύοντας το 
σκυρόδεμα και τον οπλισμό του, 
γι’ αυτό υπάρχουν αίθουσες κλει-
στές, με αποτέλεσμα να λειτουρ-
γούν τμήματα με 35 σπουδαστές. 
Για το εργαστηριακό μάθημα του 
Simulator δεν υπάρχει καμία   
υποδομή. 

Η διαρκής υποβάθμιση της 
Δημόσιας Ναυτικής εκπαίδευ-
σης από την κυβέρνηση ΣΎΡΙ-
ΖΑ / ΑΝΕΛ και τις προηγούμε-
νες, με τις αδιαφανείς διαδικα-
σίες στη χρήση κονδυλίων (στο 
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης έχει να γίνει ισολογισμός 
από το 2003, ΕΣΠΑ κ.ά.), 
στρώνει το έδαφος και ανα-
πτύσσονται τα τρωκτικά της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Αντιπροσωπεία της ΠΕΜΕΝ 
μετά την σχολή της ΑΕΝ Κρήτης 
παραβρέθηκε στις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων 
αγροτών και κτηνοτρόφων σε 
μπλόκο στα Χανιά, εξέφρασε την 
αλληλεγγύη αναδεικνύοντας ότι η 
αιτία των προβλημάτων είναι η 
πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε, 
του ΔΝΤ, των ιμπεριαλιστικών 
ενώσεων, που συνεχίζει να υπη-
ρετεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/
ΑΝΕΛ.  

Σε αυτή την κατεύθυνση 
καλούμε του ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους, την     
μικρομεσαία αγροτιά, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους 
συνταξιούχους, τους σπουδα-
στές, να συνεχίσουμε και να 
δυναμώσουμε τον αγώνα μας 
για ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, 
ανεργία, πλειστηριασμούς, 
στην υπεράσπιση των σύγ-
χρονων αναγκών της εργα-
τικής - λαϊκής οικογένειας. 

Χ ιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαπα-
σχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι 

και γυναίκες ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα των σωματείων ομοσπονδιών 
και εργατικών Κέντρων που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ με σύνθημα «Κάτω 
τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία»  
διαδήλωσαν, την Τετάρτη 21 Φλεβάρη, 
σε όλες τις μεγάλες πόλεις ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης    
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που προχωρά ακάθε-
κτη στους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς, στην αρπαγή της περιουσίας 
του εργαζόμενου, του άνεργου, του 
χαμηλοσυνταξιούχου, της λαϊκής οικο-
γένειας, την ίδια στιγμή που οι μεγαλο-
επιχειρηματίες για μια ακόμη φορά  
ξεφεύγουν αξιοποιώντας τους νόμους 
του  συστήματος.  

Στην Αθήνα η διαδήλωση 
που ξεκίνησε από την ομόνοια, 
την Πλ. Κάνιγγος και την Πλ. 
Εθνικής Αντίστασης, μέσω της 
οδού Σταδίου με το κεντρικό 
πανό του ΠΑΜΕ στην κεφαλή 
της πορείας να γράφει 
«Οργάνωση και αγώνας ενά-
ντια στις κατασχέσεις σπιτιών 
και καταθέσεων των λαϊκών 
νοικοκυριών. Κανένα σπίτι 
στα χέρια τραπεζί-
τη», κατέληξε στο υπουργείο 
Οικονομικών όπου έγιναν οι 
ομιλίες. 

«Κυβέρνηση, τραπεζίτες, 
δανειστές λογαριάζουν χωρίς τον ξενο-
δόχο, γιατί αυτό που λέμε λαϊκή κατοι-
κία είναι κατάκτηση των εργατικών - 
λαϊκών αγώνων και δεν είμαστε διατε-
θειμένοι να το παραδώσουμε στα νύχια 
των τοκογλύφων, των φίλων της      
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ούτε   
φυσικά στον συλλογικό καπιταλιστή,   
το κράτος» τόνισε ο Βάλσαμος Συρί-
γος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Λαυρίου από τη συγκέντρωση,       
προσθέτοντας «θα συνεχίσουμε τη 

μάχη σε κάθε ειρηνοδικείο, σε κάθε 
συμβολαιογραφείο, σε κάθε γειτονιά».  

«Η απαράδεκτη θεσμοθέτηση της 
δυνατότητας ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών ακόμα και για 500 ευρώ προς το 
Δημόσιο από 1η Μαΐου, αποτελεί νέο 
εφιάλτη για τους πάνω από 500 χιλιά-
δες οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, τους 
χιλιάδες που χρωστούν στην εφορία», 
σημείωσε ο Θανάσης Καλαμπαλί-
κης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιο-
τεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), 
προσθέτοντας πως «το γεγονός ότι 
κυριολεκτικά για μία δόση στο ταμείο 
και μία δόση στην εφορία δεν διστά-
ζουν να μας απειλήσουν ότι μπορεί και 
να πετάξουν τα παιδιά μας στο δρόμο, 
αποδεικνύει το πόσο βάρβαρη παρα-
μένει η πολιτική τους προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τους στόχους τους». 

«Η κυβέρνηση που νομοθέτησε και 
θέτει σε εφαρμογή τους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς, για να βάλει 
στο χέρι τη λαϊκή κατοικία προς 
όφελος των τραπεζιτών, σηκώνει 
κουρνιαχτό με τη συγκρότηση προ-
ανακριτικής επιτροπής για τη διερεύ-
νηση του “μεγάλου” σκανδάλου    
ΝΟΒΑΡΤΙΣ, προβάλλει τη δήθεν σύ-
γκρουσή της με τα μεγάλα συμφέρο-
ντα» τόνισε στην ομιλία της η Γιώτα 

Ταβουλάρη, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και 
πρόσθεσε ότι «έχουμε μπροστά τις 
δικές μας ανάγκες, τη ζωή μας, το 
δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή 
εργασία με αξιοπρεπείς όρους και 
συνθήκες. Την ανάγκη μας για απο-
κλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία 
για όλους και στο πλαίσιο αυτό φάρ-
μακο που θα διατίθεται δωρεάν σε 
όσους το χρειάζονται». 

Στη συνέχεια σε μια συμβολική κίνηση 
οι διαδηλωτές μετονόμασαν το υπουρ-
γείο Οικονομικών σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ». 

Απαιτούμε εδώ και τώρα: 
 Καμιά κατάσχεση, κανένας πλειστη-
ριασμός στην πρώτη κατοικία, την      
επαγγελματική στέγη, τα εργαλεία και 

τα μέσα εργασίας από     
δάνεια που βρίσκονται 
στο "κόκκινο". 

 Ακατάσχετος τραπεζι-
κός λογαριασμός που να 
καλύπτει τις απαραίτητες 
λειτουργίες κάθε μικρο-   
επιχείρησης. Διαγραφή 
τόκων και προσαυ-
ξήσεων για τα χρέη προς 
τις τράπεζες. 

 Αποσύνδεση των    
ασφαλιστικών οφειλών 
από την πρόσβαση       
σε παροχές Υγείας - 
Πρόνοιας - Περίθαλψης. 

Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους αυ-
τοαπασχολούμενους και τις οικογένειές 
τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

 Να ενταχθούν όλοι οι αυτοαπα-
σχολούμενοι στη ρύθμιση των 120      
δόσεων χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. 

 Αφορολόγητο όριο. Είμαστε οι  μόνοι 
που φορολογούμαστε από το πρώτο 
ευρώ. 

Η  Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομο-
σπονδία καταγγέλλει την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ που αρνήθηκε να χορηγήσει      
βίζα εισόδου, στον Γενικό Γραμματέα της 
Γιώργο Μαυρίκο. 

Ο γ.γ. της ΠΣΟ έχει προγραμματίσει επί-
σκεψη στις ΗΠΑ τον Μάρτη του 2018 για      
να παραστεί σε εκδήλωση των Ηνωμένων 
Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου είναι μόνιμος 
εκπρόσωπος της ΠΣΟ, και για να συμμε-
τάσχει σαν κεντρικός ομιλητής στην ετήσια 

συνδικαλιστική συνά-
ντηση Συνδικαλιστικών 
οργανώσεων μελών και 
φίλων της ΠΣΟ που     
θα γίνει τον ίδιο μήνα      
στην πόλη του Λος 
Άντζελες  στις  ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, το υπουρ-
γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει εντάξει την 
ΠΣΟ στην υπηρεσία «Terrorist Travel» που 
απευθύνονται «τρομοκρατικές οργανώσεις».  

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
ΠΣΟ: «Μεθοδεύσεις προβοκατόρικες και 
απαράδεκτες. Η ΠΣΟ είναι μια μαζική, τα-
ξική, διεθνής Συνδικαλιστική Οργάνωση 
με 92 εκατομμύρια μέλη σε 126 χώρες 
του κόσμου. Από την ίδρυσή της, τον    
Οκτώβρη του 1945 έως σήμερα, είναι δημό-
σια και γνωστή η ιστορία της. Ποτέ δεν προ-
σκύνησε τους ιμπεριαλιστές. Ποτέ δεν 
προσκύνησε τις πολυεθνικές. Ούτε τώρα 
θα πουλήσει την ιστορία της». 

Καταγγέλλοντας και τη στάση του ελλη-
νικού υπουργείου Εξωτερικών, η ΠΣΟ ση-
μειώνει ότι «Διαβεβαιώνουμε τους εργαζό-
μενους των ΗΠΑ ότι ανεξάρτητα από τις 
δυσκολίες και τα όποια εμπόδια, η ΠΣΟ θα 
σταθεί δίπλα τους στους δίκαιους αγώνες 
τους». 

Περιοδεία κλιμακίου της ΠΕΜΕΝ στις ΑΕΝ 

Να αποδοθούν άμεσα οι       
παράνομες παρακρατήσεις 

στις συντάξεις 

Ά μεση παρέμβαση για τη διόρθωση των προ-
βλημάτων από τον υπολογισμό και τον επα-

νυπολογισμό των παρακρατήσεων των συντάξεων 
ζητά με υπόμνημά της από την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργα-
ζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ,  
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, αναφέροντας  τα  εξής: 

«Πλέον είναι φανερό πως κατά τον υπολογισμό των 
παρακρατήσεων από τις συντάξεις, κύριες και επικουρι-
κές, καθώς στον υπολογισμό και επανυπολογισμό τους 
έγιναν σοβαρά λάθη και αυθαιρεσίες, με αποτέλεσμα σε 
πολλές περιπτώσεις, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και  
με τις παρακρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ, αυτές να υπερ-
βαίνουν ακόμα και τις προβλέψεις των  νόμων, που οι 
προηγούμενες και η δική σας κυβέρνηση  ψηφίσατε.  

Ζητάμε και για τις περιπτώσεις αυτές, που οι αρμό-
διες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ γνωρίζουν και 
άμεσα μπορούν να υπολογίσουν  τα παράνομα  παρα-
κρατηθέντα ποσά από κάθε συνταξιούχο, όπως 
έκαναν και με τις κρατήσεις των εισφορών υπέρ ΕΟ-
ΠΥΥ, να παρέμβετε και με υπουργική - κυβερνητική 
εντολή να υποχρεώσετε τις διοικήσεις των ταμείων να 
προβούν στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες, που θα 
διορθώσουν τα προβλήματα αυτά και να επιστρέψουν 
τα επιπλέον ποσά στους  δικαιούχους. 

Επιπλέον, να δώσετε εντολή ώστε κάθε μεταβολή 
που γίνεται στις συντάξιμες αποδοχές, αυτή να εμφα-
νίζεται αναλυτικά στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα 
κάθε συνταξιούχου. 

Σας επισημαίνουμε και πάλι πως είναι δική σας υπο-
χρέωση αυτή η παρέμβαση, εφ' όσον οι παραβάσεις 
αυτές αφορούν την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων.  

Με τον τρόπο αυτό θα απαλλάξετε χιλιάδες συνταξι-
ούχους από την περιττή ταλαιπωρία να προσέρχονται 
στις υπηρεσίες των ταμείων, για να υποβάλλουν αιτήσεις 
ή πολύ περισσότερο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με 
το αζημίωτο.  

Αναμένουμε άμεσα απάντηση στην παρούσα. Σε κάθε 
περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την οποιαδή-
ποτε ολιγωρία για την επίλυση αυτού του προβλήματος». 

ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Παρέμβαση για την κατα-
βολή των δεδουλευμένων 

σε πλοία της «ΑΝΜΕΖ» 
Τη συνέχιση της μη καταβολής δεδου-

λευμένων αποδοχών μηνών, όπως προβλέ-
πεται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
Ακτοπλοΐας, διαπίστωσαν κατά τις παρεμ-
βάσεις τους τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ στο Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο      
«Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ» και στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο      
«Α. ΚΟΡΑΗΣ» που βρίσκεται σε επισκευή 
στο Κερατσίνι, της «Ανώνυμης Ναυτιλιακής     
Μεταφορικής  Εταιρείας  Ζακύνθου». 

Όπως σημειώνουν τα ναυτεργατικά    
Σωματεία, «τα ίδια προβλήματα αντιμετω-
πίζουν και απολυμένοι ναυτεργάτες των 
συγκεκριμένων ανωτέρω πλοίων που δεν 
εξοφλήθηκαν με την απόλυσή τους, όπως            
και οι ναυτεργάτες του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου    
“Α. ΚΑΛΒΟΣ”». 

Τα ναυτεργατικά Σωματεία απαιτούν την 
άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του       
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την 
καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών 
στους ναυτολογημένους και απολυμένους 
ναυτεργάτες των πλοίων της ναυτιλιακής 
εταιρείας «ΑΝΜΕΖ» και καλούν τους ναυ-
τεργάτες να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις για την επίλυση του προ-
βλήματος. 

 

«Δ εν είναι η πρώτη φορά, και σί-
γουρα δε θα είναι και η τελευ-

ταία, που ένα σκάνδαλο βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της πολιτικής αντι- παράθεσης και γίνε-
ται προσπάθεια να επισκιάσει όλα τα υπό-
λοιπα ζητήματα και προβλήματα. 

Βέβαια και στη συγκεκριμένη περίπτωση 
του σκανδάλου της "Novartis", όπως και σε 
όσα προηγήθηκαν όπως για παράδειγμα     
σ' αυτό της "Siemens", υπάρχει ένας κοινός 
παρονομαστής και είναι η προσπάθεια να 
εμφανιστούν τα σκάνδαλα και η διαφθορά 
σαν η βασική αιτία της κρίσης, των μνημονί-
ων, των αντιλαϊκών μέτρων που βιώνει ο 
λαός μας» τόνισε ο ΓΓ της       
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κου-

τσούμπας,  μιλώντας στη 
συζήτηση στη Βουλή, 21 
Φλεβάρη, και μεταξύ των 
άλλων επισήμανε: 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ για μια ακόμα φορά 
βγάζει λάδι το ίδιο το καπιτα-
λιστικό σύστημα ανάγοντας 
τις οικονομικές κρίσεις του 
στις μίζες και στη διαφθορά 
του εκάστοτε κυβερνητικού 
προσωπικού. 

Μόνο που ούτε οι μίζες 
ούτε η διαφθορά μπορούν να 
κρύψουν, ότι τέτοιου μεγέθους σκάνδαλα, 
αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου, 
επιχειρηματικών, έως και γεωπολι-τικών 
παιχνιδιών, ξεκαθαρίσματος λογαριασμών 
ανάμεσα σε κορυφαία μονοπώλια και καπι-
ταλιστικά κράτη. 

Υπενθυμίζουμε, ότι η υπόθεση "Novartis", 
η οποία αφορά κατά βάση ελβετικά και    
γερμανικά κεφάλαια, ανακινήθηκε από τους 
Αμερικάνους. Κι αυτό είναι αρκετό για να 
καταλάβει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, 

μεταξύ άλλων, και με ένα ακόμη επεισόδιο 
του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ΗΠΑ και σε 
κράτη της ΕΕ. 

Υπάρχει αντικειμενική βάση για 

ένα ατελείωτο δούναι και λαβείν 

Η πηγή του προβλήματος είναι ότι το φάρ-
μακο αποτελεί ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα 
- ιδιοκτησία των επιχειρηματικών ομίλων. 
Δηλαδή, υπάρχει η αντικειμενική βάση για 
ένα ατέλειωτο "δούναι και λαβείν", μεταξύ 
ομίλων και κυβερνήσεων. Θα υπάρχουν  
πάντα οι όμιλοι που θα έχουν συμφέρον να 

εξαγοράσουν, να διαφθείρουν. 

Κάθε κυβέρνηση υλοποιούσε τα μέτρα της 
προηγούμενης και με τη σειρά της η επόμενη 
τα επέκτεινε. Φόρτωνε τους ασθενείς με αυξη-

μένες πληρωμές, σε σχέση με το παρελθόν, 
ακόμα και μετά τη μείωση της λιανικής τιμής 
των φαρμάκων της "θετικής λίστας". 

Συγκριτικά μεταξύ 2009 και 2016 το     
κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία (δημόσια 
δαπάνη) πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερα, 
ενώ οι ασφαλισμένοι πληρώνουν συμμετοχή 
κατά 43,1% περισσότερα. 

Θα προσπαθήσουμε να  

αναδειχτεί η πραγματική  

αιτία των σκανδάλων 

Το ΚΚΕ θα ψηφίσει για τη συγκρότηση 
προανακριτικής επιτροπής και θα προσπα-
θήσει μέσα από τη συμμετοχή του σ’ αυτή,  
να έρθει στο φως η αλήθεια, να αναδειχθεί   
η πραγματική αιτία των σκανδάλων, να απο-
δοθούν ευθύνες, όπου υπάρχουν. 

Η διερεύνηση πρέπει να αφορά όλους τους 
εμπλεκόμενους στην πολιτική του φαρμάκου 
υπουργούς και να επεκταθεί σε όλα τα  αντα-
γωνιστικά συμφέροντα μέχρι σήμερα. 

Ειδικά όταν εμφανίζονται μάρτυρες      
κατηγορίας από εταιρίες που ανταγωνίζο-
νται τη "Novartis" και έχουν άμεση σχέση  
με τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα δεν βλέπουμε 
το λόγο γιατί να μην αφορά η έρευνα και 
τον κ. Κουρουμπλή και τις όποιες συνα-
ντήσεις του. Αν όπως λέει δεν έχει τίποτε 
να φοβηθεί ας προχωρήσει απρόσκοπτα 
και για αυτόν  η  έρευνα. 
Θεωρούμε επίσης ότι η επιτροπή πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους      
μάρτυρες που εμφανίζονται ως "προστα-
τευόμενοι". 
Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι ως Κόμμα 
είμαστε κάθετα αντίθετοι με το θεσμό των 
"προστατευόμενων" μαρτύρων, που θε-

σπίστηκε το 2001 με τις αντιδραστικές διατά-
ξεις, του "τρομονόμου" κι επεκτάθηκε στη συ-
νέχεια το 2014 και για ζητήματα διαφθοράς. 

Το ΚΚΕ θα προσπαθήσει μέσα από τη 
συμμετοχή του στην προανακριτική επιτροπή 
να μην εκφυλιστεί αυτή η επιτροπή, όπως 
γίνεται συνήθως, μένοντας μόνο σε επιμέ-
ρους ζητήματα και κάποια μεμονωμένα πρό-
σωπα, συγκαλύπτοντας τις πραγματικές 
αιτίες της κάθε υπόθεσης και τα μεγάλα     
παιγνίδια που παίζονται γύρω από αυτήν.» 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ «NOVARTIS»  

Βγάζουν λάδι το σύστημα αποδίδοντας τις κρίσεις του στη διαφθορά! 
Τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης και για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα 
που αναφέρονταν στη δικογραφία για την υπόθεση «Novartis» αποφάσισε η Βουλή, 21 Φλεβάρη. 


