
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. 

Μάης - Ιούνης 2019 

Χρόνος 45ος  

Αριθμός φύλλου 625 

Π υκνώνουν, για μία ακό-
μη φορά, ανησυχητικά 

τα «σύννεφα» πάνω από τον 
Περσικό Κόλπο, μετά και από τις 
δύο τελευταίες, νέες περίεργες 
«επιθέσεις» στα δεξαμενόπλοια 
«Kokuka Courageous» 

(ιαπωνικών συμφερόντων με 
σημαία Παναμά) και «Front 
Altair» (νορβηγικών συμφερό-
ντων με σημαία Νησιών Μάρ-
σαλ), που σημειώθηκαν νωρίς το 
πρωί την Πέμπτη 13 Ιούνη, ανοι-
κτά του Κόλπου του Ομάν, προ-
καλώντας εκρήξεις από άγνωστη 
αιτία, δίχως ωστόσο να διακυ-
βευτεί η ασφάλεια των δύο πλη-
ρωμάτων.  

«Συμπτωματικά», το περιστα-
τικό, που είναι το δεύτερο που 
αφορά εκρήξεις σε δεξαμενό-
πλοια μετά από εκείνο της 12ης 
Μάη σε τέσσερα τάνκερ που 

έπλεαν ανοικτά των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, διαδραμα-
τίστηκε τις ώρες συνάντησης του 
Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο 
Αμπε, που ολοκλήρωσε χτες 
βράδυ τριήμερη επίσκεψη στο 
Ιράν, και του Ιρανού ανώτατου 

Σιίτη ιερωμένου, 
Αλί Χαμενεΐ. 
Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το δεξα-
μενόπλοιο «Front 
Altair» μετέφερε 
75.000 τόνους 
νάφθας και είχε 
ναυλωθεί από την 
κρατική εταιρεία 
διύλισης πετρελαί-
ου της Ταϊβάν 
«CPC Corp» για 
να μεταφέρει καύ-
σιμο από τη Μέση 

Ανατολή. Στέλεχος της «CPC 
Corp» δήλωσε στο «Ρόιτερς» 
πως υπάρχουν «υποψίες» ότι το 
πλοίο επλήγη από «τορπίλη».  

Οσον αφορά το σκάφος 
«Κοkuka Courageous», φέρεται 
πως ανήκει στην ιαπωνική εται-
ρεία «Kokuka Sangyo Ltd». 
Μετέφερε 25.000 τόνους μεθα-
νόλης από τη Σαουδική Αραβία 
στη Σιγκαπούρη και υπέστη ζη-
μιά από «φερόμενη επίθεση», 
από την οποία υπέστη ρωγμή το 
κύτος του πάνω από την ίσαλο 
γραμμή.        

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική των 
κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 

Οι ναυτεργάτες έχουν υποχρέωση να κρίνουν την αντεργατική πολιτική πολύ 
αυστηρά και να τιμωρήσουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και 
τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου.  

Να ενισχύσουν το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές. 

 Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΚΚΕ για τις βουλευτικές       
εκλογές της 7ης Ιούλη τίθεται η Αλέκα Παπαρήγα και στη 12η τιμητική θέση 
ο Θάνος Μικρούτσικος. 
Το ΚΚΕ αντιπαλεύει όλα τα χρόνια την αντεργατική πολιτική, πρωταγωνιστεί 

στους ναυτεργατικούς αγώνες, όπως έχει αποδειχθεί για δεκαετίες μέσα στα 
καράβια, στο λιμάνι του Πειραιά σε όλους τους ναυτότοπους. Η πολιτική του, οι 
προτάσεις του έχουν στέρεη βάση και υπηρετούν τα συμφέροντα των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων. Για το δικαίωμα στη δουλειά, την προστασία των ανέρ-
γων, ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, για ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες και μέτρα 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δωρεάν υγεία και παιδεία, για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 
Σε εκδηλώσεις των Κομματικών Οργανώσεων σε όλη τη χώρα παρουσιάζονται 

αυτές τις μέρες οι υποψήφιοι του ΚΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές.  

Σ' αυτό το φύλλο η «Ναυτεργατική» παρουσιάζει τους ναυτεργάτες υποψηφίους 
και τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις Α’ και Β’ εκλογικές περιφέρειες του Πειραιά για 

τις βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιούλη 2019: 

Οι ναυτεργάτες αποφασιστικά  

με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ  
στη μάχη των βουλευτικών εκλογών 

Ναυτεργάτες όλων των κλάδων,  

συνταξιούχοι, νέοι και νέες. 

Είμαστε στη τελική ευθεία της μάχης των 
βουλευτικών εκλογών και το πραγματικό       
δίλημμα είναι ένα: 

Αν θα δυναμώσει εκείνη η δύναμη που       
είναι σταθερά δίπλα σας, μπροστά στα        
δύσκολα, που πρωτοστατεί στην οργάνωση 
της πάλης του κλάδου των ναυτεργατών 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ, 
για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η αντε-
πίθεση, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. 

Οι ναυτεργάτες δουλεύουν σε πολύ σκληρές 
συνθήκες και περνούν ένα μεγάλο μέρος της 
ζωής τους μακριά από τις οικογένειες τους. Μο-
χθούν, κινδυνεύουν και είναι περιτριγυρισμένοι 
από ένα σωρό οξυμένα προβλήματα. Από το δικό 
τους κόπο πλουτίζουν οι εφοπλιστές, βγάζουν 
δισεκατομ. ευρώ, πολλαπλασιάζουν τις περιουσί-
ες τους και απολαμβάνουν χλιδή.  

Αυτό το κριτήριο, η κοινωνική θέση των ναυ-
τεργατών δείχνει το δρόμο ώστε η δική τους πολι-
τική επιλογή να αντιστοιχεί στα δικά τους συμφέ-
ροντα που δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών και την πολιτική 
των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του 
ΣΥΡΙΖΑ που υπηρετούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο 
όλα τα χρόνια.  

Οι κυβερνήσεις τους μείωσαν δεκάδες φορές 
τις οργανικές συνθέσεις και μείωσαν δραματικά 
τον αριθμό των πληρωμάτων. Αυτές διέγραψαν 
τα χρέη των ναυτιλιακών εταιρειών, χρησιμοποίη-
σαν και χρεοκόπησαν το ΝΑΤ και τα άλλα ασφα-
λιστικά  ταμεία των ναυτεργατών.   

Με δική τους ευθύνη εκατοντάδες ναυτεργάτες 
πετάχθηκαν στο δρόμο, στην ανεργία χωρίς καν 
ένα επίδομα, θύματα των δουλεμπορικών κυκλω-
μάτων.  

Οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφι-
σαν τα δύο θανατηφόρα μνημόνια για να φορτώ-
σουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βάρη της 
καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων.   

Η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε έντονη αγανάκτη-
ση, πολλοί συνάδελφοι στράφηκαν στις εκλογές 
του 2015 στο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτοντας στην παγίδα 
των ψεύτικων συνθημάτων και προσδοκιών. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε προσδοκίες, 
ακολούθησε το δρόμο των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων, υπηρέτησε κι αυτή το μεγάλο κεφάλαιο, 
λήστεψε το λαό για να συγκεντρώσει τα ματω-
μένα πλεονάσματα για να ταΐσει τους επιχειρη-  
ματίες.   

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ ψήφισε το τρίτο θανατηφόρο μνημόνιο 
και εφάρμοσε πολύ σκληρά αντεργατικά μέτρα.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τον ΕΝΦΙΑ 
και αύξησε την ήδη αβάσταχτη φορολογία των 
ναυτεργατών, την ώρα που μαζί όλα τα κόμμα-
τα του κεφαλαίου ψήφισαν για την διεύρυνση 
των εφοπλιστικών προνομίων φτάνοντας μέχρι 
του σημείου να υπογράφουν τη “εθελοντική 
φορολογική εισφορά των εφοπλιστών”. Ελάχι-
στα ποσά! άλλοθι για τις 55 φοροαπαλλαγές 
που απολαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, 
μεγάλο σκάνδαλο!   

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να χτυπά 
τις Συλλογικές Συμβάσεις, να καθηλώνει και να 
μειώνει τους μισθούς, κάνοντας πλάτες στους 
εφοπλιστές. Η κυβέρνηση Τσίπρα επέβαλλε το 
νόμο Κατρούγκαλου και μείωσε τις συντάξεις ακό-
μα και κατά 50% έφτασε μέχρι του σημείου να 
καταργήσει ακόμα και το ΕΚΑΣ.   

Ο καθένας ναυτεργάτης ανεξάρτητα τι ψήφιζε 
μέχρι τώρα επιβάλλεται να δει την πραγματική 
εικόνα, να δει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι 
πρώτη στη διεθνή κατάταξη και οι έλληνες εφο-
πλιστές σύγχρονοι “κροίσοι”, με τεράστια κέρδη, 
πλούτοι, περιουσίες, από την εκμετάλλευση των 
ναυτεργατών, που έκτισαν με τη δουλειά τους τη 
ναυτιλία.   

Συγκλονιστικά στοιχεία! Μόνο το πρώτο πεντά-
μηνο του 2019 οι έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν 
86 πλοία αξίας 1,1 δισ. δολάρια !        

Έχουν στα χέρια τους περισσότερα απο 5.000 
πλοία, αλλά η ανεργία παραμένει, τα  ναυτεργατι-
κά προβλήματα οξύνονται. Κι αυτό είναι χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα που αποκαλύπτει πόσο 
άδικη, ταξική είναι η “δίκαιη ανάπτυξη” που προ-
βάλλει ο κ. Τσίπρας και η “βιώσιμη ανάπτυξη” του 
κ. Μητσοτάκη.   

Όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ 
υποστηρίζουν τις ΑμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, 
εμπλέκουν τη χώρα μας σε ιμπεριαλιστικούς πο-
λέμους και επεμβάσεις, βάζουν το λαό μας σε 
μεγάλους κινδύνους.     

Το ΚΚΕ συγκρούεται με αυτή την άθλια κατά-
σταση και υπερασπίζεται αποφασιστικά τους ναυ-
τεργάτες, τους νέους συναδέλφους.  

Το ΚΚΕ παλεύει όχι μόνο για να πάρουμε όλα  
όσα χάσαμε, αλλά και  για την ικανοποίηση των 
αναγκών μας με  σύγχρονα δικαιώματα.  

Διεκδικεί την κατάργηση όλων των μνημονια-
κών νόμων, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς 
και τις συντάξεις, υπογραφή και εφαρμογή ικα-
νοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων, 13 και 14 
σύνταξη.  

Το ΚΚΕ παλεύει για την κατάργηση του     
ΕΝΦΙΑ και τη μείωση της φορολογίας των ναυ-
τεργατών, των λαϊκών οικογενειών. Επιμένει στην 
αύξηση του αριθμού του πληρώματος σε κάθε 
πλοίο, για προσαρμογή των οργανικών συνθέσε-
ων στις αυξημένες ανάγκες, κατά της εντατικοποί-
ησης της δουλειάς.  

Με συνεχής παρεμβάσεις απαίτησε την εφαρ-
μογή μέτρων για την προστασία της  ασφάλειας, 
της υγείας  και της ζωής των ναυτεργατών ενάντι-
α στα εργατικά ατυχήματα. Απαιτεί αποκλειστικά 
δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη υγεία, συ-
γκρούστηκε με τα διαλυτικά σχέδια στον Οίκο 
Ναύτου.   

Το ΚΚΕ αντιπαλεύει το στρατιωτικό καθε-
στώς στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, την 
χρόνια υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευσης. Διεκδικεί εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων των σχολών και του ΚΕΣΕΝ,  
απαιτώντας την εξασφάλιση δωρεάν φοίτησης, 
διαβίωσης και στέγασης, προσαρμογή της διδα-
κτέας ύλης στα νέα τεχνολογικά και επιστημονικά 
δεδομένα, επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Συγκρούεται με την ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ 
και των κυβερνήσεων για την ανταγωνιστικότητα 
και την κερδοφορία των ναυτιλιακών επιχειρήσε-
ων που πληρώνουν ακριβά οι ναυτεργάτες.  

Όλοι έχουμε υποχρέωση να διδασκόμαστε 
από τους αγώνες των ναυτεργατών που αναπτύ-
χθηκαν παρά τα εμπόδια που βάζει ο κυβερνη-
τικός - εργοδοτικός συνδικαλισμός, η πλειοψηφία 
της διοίκησης της ΠΝΟ.  

Όλοι μας πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα 
από τις απεργοσπαστικές προσπάθειες των κυ-
βερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, να 
καταδικάσουμε την καταστολή, τη χρησιμοποίηση 
των ΜΑΤ και κάθε λογής ροπαλοφόρων και να 
εκτιμήσουμε ότι στο πλευρό των ναυτεργατών 
ήταν το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, τα αγωνιστικά συνδικάτα, 
που στήριξαν τους αγώνες και συνέβαλλαν στην 
ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης.  

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Κ λιμακώνεται η επίθεση 
των εφοπλιστών στα 

εργασιακά δικαιώματα των 
ναυτεργατών, πρώτα και κύρια 
το χτύπημα στις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, την 
κοινωνική ασφάλιση, με νέες 
μειώσεις των οργανικών συν-
θέσεων, την εντατικοποίηση 
της δουλειάς,12-14 ώρες δου-
λειά τη μέρα, συνθήκες γαλέ-
ρας, με τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
τη ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, 
όλα τα κόμματα του κεφαλαίου 
και  τον εργοδοτικό - κυβερνη-
τικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ να 
υπηρετούν τα συμφέροντά του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου. 

Η ΣΣ Εργασίας των      
Ποντοπόρων του 2010  

«ναρκοθετημένη» με την   
υπογραφή του Θ. Βενιάμη 
προέδρου της ΕΕΕ και τις  
υπογραφές του Γ. Χαλά γραμ-
ματέα της ΠΝΟ και του Α. 
Νταλακογιώργη προέ-
δρου της Ένωσης Ναυτών 
(ΠΕΝΕΝ), αξιοποιείται από 
τους εφοπλιστές, την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ/
ΠΑΣΟΚ για το μαζικό διωγμό 
ναυτών,  μηχανοδηγών, θαλα-
μηπόλων, μαγείρων, γενικότε-
ρα των πληρωμάτων των κα-
ραβιών και την αντικατάστασή 
τους με ναυτεργάτες χωρίς      
ΣΣ Εργασίας, συγκροτημένα 
ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα.   

Την ίδια επιλογή με παραλ-
λαγές ακολουθούν εφοπλιστές 
- κυβέρνηση/ΥΕΝ για τις ΣΣ 
Εργασίας και τις οργανικές 
συνθέσεις, τη φορολογία, τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα των 
ναυτεργατών στην Ακτοπλοΐα, 
τα Πορθμεία για όλες τις ειδι-
κότητες των ναυτεργατών, σε 
όλες τις  κατηγορίες πλοίων. 

Βρώμικη δουλειά, με τερά-
στιες ευθύνες της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο Γενάρης 
2015 - Ιούνης 2019 όπως και 
των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
με δραματικές συνέπειες για 
τους ναυτεργάτες. 

Ο  Θ. Βενιάμης στην εισή-
γηση του προς τη Γ.Σ. 

της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών (ΕΕΕ) 9.2.2017 μεταξύ 
των άλλων σημειώνει: «…Θα 
ήθελα όμως να επικεντρωθώ 
στην ομιλία του Πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδας, κ. Αλέξη 
Τσίπρα, παρουσία του Προέ-
δρου της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης, κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη, απτή απόδειξη προς την 
ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή 
και διεθνή κοινωνία ότι η ελλη-
νική ναυτιλία ως εθνικό κεφά-
λαιο είναι υπερκομματική. 
Ένιωσα πράγματι δικαιωμένος 
ως θεσμικός εκπρόσωπος της 
ναυτιλίας μας που άκουσα από 
το στόμα του Πρωθυπουργού 

να προτρέπει «το μοντέλο με 
το οποίο αναπτύσσεται η ελλη-
νική ναυτιλία να αποτελέσει 
θετικό παράδειγμα στην εκπό-
νηση ενός νέου αναπτυξιακού 
υποδείγματος» και να επιβρα-
βεύει τα χαρακτηριστικά των 
Ελλήνων πλοιοκτητών, αυτά 
της εξωστρέφειας, της διορατι-
κότητας και της καινοτομίας 
στις επενδύσεις και στον τρό-
πο λήψης αποφάσεων.» 

Οι ναυτεργάτες έχουν πεί-
ρα, γνωρίζουν από πρώτο 
χέρι ότι το «υπόδειγμα» της 
ΕΕΕ για «την ανάπτυξη της 
ναυτιλίας ως εθνικό κεφά-
λαιο, υπερκομματική», είτε 
με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ 
είτε με αυτό της ΝΔ, είναι 
καπιταλιστική ανάπτυξη, 
έχει κριτήριο την αύξηση της 
κερδοφορίας των εφοπλι-
στών μέσα από την ένταση 
της εκμετάλλευσης των ναυ-
τεργατών.  

 Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις 
θέτουν  στους ναυτεργάτες την 
οργάνωση της πάλης του κλά-
δου με 24ωρη προειδοποιη-
τική απεργία σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων, διεκδικώ-
ντας:    

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ 

«Λάδι στη φωτιά» από τις πολεμικές 
απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν 

Με αφορμή την περίεργη δολιοφθορά σε          

δεξαμενόπλοια που έπλεαν στην περιοχή 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ      

ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Α’ εκλογική  
περιφέρεια Πειραιά 

1. Διγενή Σεμίνα, δημοσιο-

γράφος, συνεργαζόμενη 

2. Καρπής Νίκος, αντιπλοί-

αρχος ε.α. του Λιμενικού 

Σώματος  

3. Μανουσογιαννάκης Γιάν-

νης, συνταξιούχος ναυτερ-

γάτης, πρώην πρόεδρος 

του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 

4. Μαρούπας Βαγγέλης, 

μέλος της ΚΕ, Γραμματέας 

της Τ.Ε. Πειραιά 

5. Μόφορης Γρηγόρης, αυ-

τοαπασχολούμενος, μηχα-

νικός αυτοκινήτων 

6. Ξεκαλάκης Δημήτρης, 

κοινωνιολόγος, μέλος προ-

σωρινής διοίκησης συλλό-

γου “Εμείς που σπουδάσα-

με στο σοσιαλισμό” 

7. Παντελάκη Ελπίδα, Γενι-

κή Γραμματέας ΕΕΔΥΕ 

8. Χατζηδάκη Ευτυχία, α-

πόφοιτος Φιλοσοφικής, 

μέλος ΚΣ της ΚΝΕ. 

Β’ εκλογική                        
περιφέρεια Πειραιά 

1. Αγγελινιάδη Σωτηρία, 
νηπιαγωγός, περιφερειακή 
σύμβουλος 
2. Αμπατιέλος Νίκος, γραμ-
ματέας του ΚΣ της ΚΝΕ 
3. Ευαγγελάκης Θανάσης, 
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ 
4. Μανιάτης Θανάσης,            
πανεπιστημιακός 
5. Μανωλάκου Διαμάντω, 
γεωπόνος, βουλευτής 
6. Μαστρολέων Δέσποινα, 
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ 
7. Μπενετάτος Στέλιος, κα-
θηγητής, πρώην δήμαρχος 
Νίκαιας 
8. Μπουρνάς Δημήτρης, 
ναυτιλιακός υπάλληλος 
9. Παπαοικονόμου Στέλλα, 
δικηγόρος  
10. Παπουτσιδάκη Ελευθε-
ρία, οδοντίατρος, μέλος ΔΣ 
του Συλλόγου Οδοντιά-
τρων Πειραιά 
11. Πουλικόγιαννης Σωτή-
ρης, πρόεδρος Συνδικάτου 
Μετάλλου και Ναυπ/κής 
Βιομηχανίας Ελλάδας, μέλος 
ΔΣ της ΠΟΕΜ 

Γιώργος Μαρίνος 

Ασυρματιστής 

υποψήφιος  

στο νομό Εύβοιας 

Γιάννης  
Μανουσογιανάκης  

Μηχανοδηγός, πρώην 
πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

υποψήφιος  
στην Α’ Πειραιά 

Θανάσης Ευαγγελάκης 

Α’ Μηχανικός 

πρόεδρος ΠΕΜΕΝ 

υποψήφιος  

στη Β’ Πειραιά 

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΝΟ: 

«Επιτροπές», «διάλογος»            
και στο βάθος χτύπημα των           
ΣΣ Εργασίας, νέες μειώσεις    

οργανικών συνθέσεων  

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                          

Ναυτεργατική                                              

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                         

σύμφωνα με το νόμο: 

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

Κολοκοτρώνη 99                                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                   

Τηλ: 210 - 41 17 578                            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη  

Τυπογραφείου:                     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                                

Ναυάρχου Νοταρά 92 

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                 

Τηλ: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                        

Εσωτερικού: Ευρώ 15                                    

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

τη Δευτέρα 17 Ιούνη   

Με όχημα το portal  
nau tergat i k i . gr  

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

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΝΟ: 

(Συνέχεια από τη σελίδα1) 

 Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων. 

 Αυξήσεις στους μισθούς με κατώτερο μισθό 751 
ευρώ, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. 

 Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική 
Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Κοινωνική Ασφάλι-
ση, προστασία στη δουλειά, ενάντια στην ανεργία, με 
οργανικές συνθέσεις να ανταποκρίνονται στις σύγχρο-
νες ανάγκες. 

 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ν. 4387/2016 
και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. Κατάρ-
γηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας». 

Οι ναυτεργάτες, εργαζόμενοι και σωματεία σε 
μια σειρά κλάδων και χώρων δουλειάς δίνουν 
αυτήν την περίοδο τη μάχη για Συλλογικές Συμβά-
σεις και δουλειά με δικαιώματα, έχοντας στήριγμα 
στις κινητοποιήσεις τους το ΚΚΕ. 

Ν έες αυξήσεις στα 
ήδη πανάκριβα 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μέ-
χρι και 7,5%, βλέπουν από 
τις μέρες του Πάσχα οι 
επιβάτες που ταξιδεύουν 
ταξιδέψουν προς Κυκλά-
δες, Δωδεκάνησα, κεντρι-
κό, βόρειο και ανατολικό 
Αιγαίο.  

Η εξέλιξη αυτή έρχεται 
να αποδείξει το μέγεθος 
της απάτης στην οποία έχει 
επιδοθεί η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, με τον κουρνια-
χτό που σηκώνει για το 
λεγόμενο «μεταφορικό 
ισοδύναμο» και τα παρα-
μύθια ότι δουλεύει για τις 
«ανάγκες των πολλών», 
επιδιώκοντας πως με αυτά 
θα καλύψει το γεγονός ότι 
με την αντιλαϊκή της πολι-
τική φουσκώνει τα πανιά 
των εφοπλιστών, συνολικά 
του μεγάλου κεφαλαίου, 
που στραγγίζει το λαό για 
την ενίσχυση της κερδοφο-
ρίας του. 

Πέρα από τα όσα κερδί-
ζουν οι εφοπλιστές, η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως και οι προκάτοχοί 
της, συνεχίζει να ενισχύει 

την εφοπλιστική κερδοφο-
ρία και με «ζεστό» χρήμα 
βγαλμένο από την άγρια 
φορολογία των μόνιμων 
υποζυγίων, του εργαζόμε-
νου λαού. Όπως ανακοίνω-
σε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ναυτιλίας Ν. Σαντο-
ρινιός στο 1ο Φόρουμ  
Κυκλικής Οικονομίας, στο 
Ζάππειο, η κυβέρνηση έχει 
έτοιμη μελέτη σε συνεργα-
σία με το Ναυτικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας για την 
ανανέωση του ακτοπλοϊ-
κού στόλου με τη μέθοδο 
ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα), 

με «πολυετείς συμβάσεις 
για τις άγονες γραμμές», 
«την επιδότηση του περι-
βαλλοντικού μέρους του 
πλοίου» και «τη δανειοδό-
τηση για την κατασκευή 
του πλοίου»… 

Ταυτόχρονα, η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ διατη-
ρεί και ενισχύει το θεσμι-
κό πλαίσιο των προηγού-
μενων κυβερνήσεων της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που 
δίνει το ελεύθερο στους 
εφοπλιστές να ανεβάζουν 
τα εισιτήρια, να δρομολο-
γούν και να αποδρομολο-
γούν πλοία ανάλογα με 
την κερδοφορία τους, 
αφήνοντας έρμαια πολλά 
νησιά, ειδικά το χειμώνα. 
Να έχουν εν πλω πλοία 
υποσυντήρητα και υπερή-
λικα με απανωτές βλάβες, 
να μειώνουν τις οργανι-
κές συνθέσεις των πλοί-
ων, με τους ναυτεργάτες 
να είναι επί ποδός μέχρι 
τελικής πτώσης, με ό,τι 
σημαίνουν αυτά για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα. 

Η πραγματικότητα μαρ- 
τυρά πως παρά το γεγονός  

ότι οι αστικές κυβερνήσεις 
εναλλάσσονται, εφαρμόζε-
ται η ίδια στρατηγική κατά 
των εργαζομένων και των 
νησιωτών, είτε στο τιμόνι 
της διακυβέρνησης βρί-
σκεται η ΝΔ είτε το ΠΑ-
ΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, κι 
αυτό είναι βασικό κριτήριο 
ψήφου μπροστά στις κάλ-
πες και αναδεικνύει την 
ανάγκη οι εργαζόμενοι,        
οι νησιώτες, συνολικά ο 
λαός, με την οργανωμένη 
πάλη του να πει το «φτάνει 
πια», βάζοντας μπροστά 
τις δικές του ανάγκες. 

 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ:  

Νεκρός μεταλλεργάτης         
σε ιδιωτικό ναυπηγείο 
Νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα 

σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20 
Μάη σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Πέραμα.  
Πρόκειται για 42χρονο εργάτη από τη  
Ρουμανία, ο οποίος εργαζόταν στο ναυπη-
γείο «ΑΤΛΑΣ», μέλος του συνεργείου 
«Μπαϊρακτάρης», όταν κατά την διάρκεια 
εργασιών αποξήλωσης σκαλωσιάς σε ιδιω-
τικό σκάφος έπεσε στο έδαφος από μεγάλο 
ύψος, χτυπώντας στο κεφάλι. 

Μετά το εργατικό δυστύχημα στις 20 
Μάη στο Πέραμα έχουν σημειωθεί αρκετά 
συμβάντα που αποδεικνύουν την εγκλημα-
τική δράση εφοπλιστών, ιδιοκτητών ναυ-
πηγείων, εργολάβων και της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ. 

 Την Παρασκευή 24/5 καταστράφηκε ο-
λοσχερώς ιπτάμενο δελφίνι που επισκευα-
ζόταν στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση 
Περάματος μετά από την εκδήλωση πυρ-
καγιάς σε αυτό. Από τύχη δεν θρηνήσαμε 
θύματα, καθώς δεν υπήρχαν καν κρουνοί 
νερού στο χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Ζώνης. 

 Σε έλεγχο κλιμακίου του Συνδικάτου την 
Τρίτη 28/5 στο Λιμάνι του Αιγίου, διαπι-
στώθηκε η εκτέλεση εκτεταμένων εργα-
σιών και με χρήση φλόγας, ο προγραμμα-
τισμός και άλλων σε δύο πλοία της εται-
ρείας ΒΕΝΤΟΥΡΗ, χωρίς καμιά άδεια από 
τις οικείες αρχές 

 Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 29/5 από την μικτή Επιτροπή για 
την Υγιεινή και Ασφάλεια, στο Ναυπηγείο 
ΧΑΛΚΙΤΗ σε κατασκευή μεγκαγιώτ, όπου 
εκτελούνται εργασίες από τις Εταιρείες 
GOLDEN YACHTING και TANFOCLIO 
MARKO, διαπιστώθηκε για τη μεν πρώτη 
ότι οι σκαλωσιές ήταν ακατάλληλες χωρίς 
προστατευτικά ρέλια και για τη δεύτερη οι 
τροχοί που χρησιμοποιούνταν δεν είχαν 
προφυλακτήρες. 

 Την Πέμπτη 30/5 εκδηλώθηκε νέα πυρ-
καγιά στο πλοίο «Boi Branco» στο νέο 
μόλο Δραπετσώνας, στο οποίο υποτίθεται 
ότι δεν γίνονταν εργασίες αφού καμία 
άδεια δεν είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. Εκ του αποτελέσματος βέβαια προ-
κύπτει ότι εκτελούνταν παράνομα εργασίες 
από το πλήρωμα. 

 Την Τρίτη 11/6, στο Ρ/Κ πλοίο 
«ΟΡΦΕΑΣ ΗΛΙΟΣ» στο χώρο των Ναυπη-
γείων ΦΡΑΤΖΗ, όπου απασχολείτο ο       
συνταξιούχος μεταλλεργάτης Κυπριώτης 
Ευάγγελος, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και 
νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο. Την προσπά-
θεια απόκρυψης του ατυχήματος από την 
Επιχείρηση καταγγέλλει το Συνδικάτο    
Μετάλλου. 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Συγκέντρωση στο υπουργείο Ναυτιλίας 

πραγματοποίησαν την Τετάρτη 22/5 οι 
μεταλλεργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Ζώνης στο πλαίσιο της 24ωρης      
απεργίας τους, με αφορμή το εργατικό 
δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα 
20/5 σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Πέραμα. 

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να μη χυθεί 
άλλο αίμα για τα κέρδη των αφεντικών και 
ουσιαστική λειτουργία των μεικτών επι-
τροπών ελέγχου για την τήρηση των μέ-
τρων υγιεινής και ασφάλειας στα επισκευ-
αζόμενα πλοία. 

Η απεργία κηρύχθηκε από το Συν-
δικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπη-
γικής Βιομηχανίας Ελλάδας και 
το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. Στο 
πλευρό των απεργών βρίσκονται και άλλοι 
κλάδοι καθώς στην κινητοποίηση συμ-
μετέχουν μαζικές αντιπροσωπείες από 
το Σωματείο Εργαζομένων στην 
COSCO (ΕΝΕΔΕΠ), τα ναυπηγεία Ελευ-
σίνας και Σκαραμαγκά και των ταξικών 
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο πρόεδρος 
της ΠΕΜΕΝ, Θ. Ευαγγελάκης, ανέφερε ότι 
αντίστοιχη εντατικοποίηση αντιμετωπίζουν 
και οι ναυτεργάτες στα καράβια με αποτέλε-
σμα τα συχνά ατυχήματα που είναι απόρροια 
των κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΕ και 
της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και 
θωράκισης της κερδοφορίας των εφοπλι-
στών που μειώνουν οργανικές συνθέσεις, 
ΣΣΕ κ.λπ. Κάλεσε τους εργαζόμενους σε 
συνέχιση και κλιμάκωση της οργάνωσης της 
πάλης, βάζοντας μπροστά τις δικές τους α-
νάγκες ενάντια στην πολιτική που θερίζει 
και ζωές εργατών για τα κέρδη της εργοδο-
σίας. 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: Νέες αυξήσεις     
στα ήδη πανάκριβα εισιτήρια 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως και 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ απέρριψαν τις προτά-
σεις του ΚΚΕ, για την κατάργηση 
του αντεργατικού  - αντιδραστικού 
νομοθετικού πλαισίου για τη ναυτι-
λία Ν. 2687/1953, 27/1975 και για 
τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις Βασιλικό Διάταγμα  
15/20.5.1920, των Ν. 281/1914, 
2151/1920,  Ν.Δ. 4361/1964, 
85/1973, 330/75, 5/1975,  
4512/2018 κ.ά., που εξακολουθούν 
να ισχύουν και αξιοποιούνται για τη 
στήριξη του εργοδοτικού - κυβερνη-
τικού συνδικαλισμού, του μηχανι-
σμού των εφοπλιστών στη ΠΝΟ, με 
τους οποίους διαμορφώνονται πλα-
στοί συσχετισμοί δύναμης και απο-
στέλλονται νόθοι αντιπρόσωποι στα 
Συνέδρια της ΠΝΟ και της ΓΣΣΕ, 
αναπαράγοντας σε όλα τα επίπεδα 
του συνδικαλιστικού κινήματος τη 
νόθευση της θέλησης των εργαζο-
μένων. 

Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ 
διαμόρφωσαν και ενίσχυσαν το νομο-
θετικό πλαίσιο που απάλλαξε τους 
εφοπλιστές από τη φορολογία, τους 
έδωσε αμέτρητα προνόμια και καμα-
ρώνουν μαζί τους για την τεράστια 
κερδοφορία, για τον πλούτο που συ-
γκέντρωσαν.  

Με δύο λόγια, η πλούσια πείρα 
των ναυτεργατών πρέπει και μπο-
ρεί να εκφραστεί με ψήφο καταδί-
κης της αντιλαϊκής πολιτικής των 
κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ 
και του ΣΥΡΙΖΑ, στα αντιναυτεργα-
τικά τους σχέδια, με αγωνιστική 
ψήφο στο ΚΚΕ στις εκλογές στις 7 
Ιούλη.  

Τα συμφέροντα των ναυτεργατών 
απαιτούν την ένταση της πάλης για το 
γκρέμισμα και την απομόνωση της 
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης 
της “Χρυσής Αυγής” που στήριξε κά-
θε αντεργατικό μέτρο, είναι το μα-
ντρόσκυλο των εφοπλιστών, του κε-
φαλαίου. Οι συνάδελφοι με την πείρα 
τους να μην επιτρέψουν να στεριώ-
σουν αντιδραστικά μορφώματα 
“πλασιέ” μεγάλων συμφερόντων 
όπως η “Ελληνική Λύση”, του Βε-
λόπουλου.   

Να μη διασκορπιστεί η ψήφος σε 
κόμματα “μιάς χρήσης” που λειτουρ-
γούν ως ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια, παίρνουν την ψήφο των εργα-
ζομένων και την πετάνε στον κουβά 
της αντιλαϊκής πολιτικής.  

Να μην τσιμπήσουν στα χαλα-
σμένα δολώματα του Βαρουφάκη 
(ΜΕΡΑ 25) που άνοιξε το δρόμο για 
τα μνημόνια, αποκαλούσε τα μνη-
μονιακά μέτρα ως θετικά και καλλι-
εργεί το μύθο ότι η ΕΕ και οι τραπε-
ζίτες θα σώσουν τους εργαζόμε-
νους.    

Όλοι με την ψήφο μας να δώ-
σουμε το αγωνιστικό παρόν για 
ισχυρό ΚΚΕ στις εκλογές στις 7 
Ιούλη.    

Γιατί τη επαύριο των εκλογών 
όποια κυβέρνηση καθίσει στην καρέ-
κλα θα συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική, θα συνεχίσει να χτυπά τα 
ναυτεργατικά δικαιώματα. 

Γιατί την επαύριο των εκλογών οι 
ναυτεργάτες και όλοι οι εργαζόμενοι 
χρειάζονται ισχυρό ΚΚΕ, πρωταγωνι-
στή στην πάλη για την παρεμπόδιση 
αντεργατικών μέτρων, για τη διεκδί-
κηση των απωλειών και των κλεμμέ-
νων. 

Γιατί στις 8 Ιούλη οι ναυτεργάτες οι 
άνθρωποι της δουλειάς χρειάζονται 
ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που θα 
βλέπει μπροστά, θα προετοιμάζει 
τους εργαζόμενους για την αντεπίθε-
ση και την ικανοποίηση των αναγκών 
τους. Για άλλη οργάνωση της οικονο-
μίας και της ναυτιλίας, με το λαό στην 
εξουσία, στη διακυβέρνηση του τό-
που.        

Για ναυτιλία που κουμάντο θα κά-
νουν οι παραγωγοί του πλούτου και 

όχι οι εκμεταλλευτές της δουλειάς 
τους. Ναυτιλία με ασφαλή και σύγ-
χρονα πλοία στην υπηρεσία των ερ-
γαζομένων και όχι των εφοπλιστών, 
ακτοπλοΐα που θα εξασφαλίζει σχεδι-
ασμένα την απρόσκοπτη συγκοινωνι-
ακή σύνδεση των νησιών, με φτηνό 
εισιτήριο και ανθρώπινες συνθήκες 
δουλειάς.   

Όλα έχουν δοκ ιμαστε ί .  Τα  
“αντιδεξιά” συνθήματα του ΠΑΣΟΚ το 
οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκε με 
τη ΝΔ. Οι κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ κατά 
της δεξιάς και η συνεργασία με τον 
ακροδεξιό Καμμένο, η ψήφιση του 
3ου μνημονίου μαζί με ΝΔ και  
ΠΑΣΟΚ.  

 Η τεχνητή δικομματική - διπολι-
κή πόλωση, οι άσφαιρες αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ του Τσίπρα και του  
Μητσοτάκη και η παγίδα του 
“μικρότερου κακού” χρησιμοποιού-
νται ως εργαλεία εγκλωβισμού των 
εργαζομένων και το κακό γίνεται 
συνεχώς πιο μεγάλο.   

Η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
ξέπλυνε την πολιτική της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ, την ανάστησε, της 
έδωσε συγχωροχάρτι. Ο φαύλος 
κύκλος της δικομματικής εναλλαγής 
φέρνει συνεχώς νέα βάσανα στους 
ναυτεργάτες και τις οικογένειες 
τους.  

Μπορούμε να δώσουμε απο-
φασιστική απάντηση με νέες δυ-
νάμεις, νέους ψηφοφόρους. Οι 
ναυτεργάτες που αισθάνονται 
προοδευτικοί, αριστεροί, οι συ-
νάδελφοι που προβληματίστη-
καν αλλά δεν έκαναν το βήμα, να 
το ξανασκεφτούν αυτοί που ψή-
φισαν άλλα κόμματα και κατα-
νοούν ότι η αντιλαϊκή επίθεση θα 
συνεχιστεί από την επόμενη κυ-
βέρνηση.  

Μαζί στην κάλπη και στην καθη-
μερινή πάλη για να δυναμώσει το 
ναυτεργατικό κίνημα. Στις εκλογές 
7 Ιούλη τίθεται επιτακτικά πόσο 
ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ, για να έχει 
ο λαός, να έχουν οι ναυτεργάτες 
δυνατό στήριγμα, στη βουλή και 
στους αγώνες, για να οργανωθεί η 
αντίσταση, η διεκδίκηση, η αντεπί-
θεση. 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

«Μ ήπως με την κριτική που  
ασκεί το ΚΚΕ απέναντι στον 

ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το δρόμο για τη ΝΔ; 
Αν κάποιος δικαίωσε και ξέπλυνε ΝΔ 

και ΠΑΣΟΚ με την πολιτική του και άρα 
«άνοιξε το δρόμο» για την επικείμενη 
κυβερνητική εναλλαγή, αυτός είναι ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός με την πολιτική του  
έσπειρε απογοήτευση, παραίτηση, υπο-
ταγή στο «ρεαλισμό» του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ, αναπαρήγαγε με τη στάση του τη 
λογική «όλοι είναι ίδιοι»... 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί το ΚΚΕ,  
είναι αυτός που μαζί με τη ΝΔ ψήφισε το 
τρίτο μνημόνιο, συνεχίζοντας το έργο της 
δικής της κυβέρνησης, για να εφαρμόσει 
τα απανωτά πακέτα των αντιλαϊκών μέ-
τρων. Νωπές είναι άλλωστε οι αποκαλύ-
ψεις ότι ακόμα και το 2015 είχε ανοίξει η 
συζήτηση για συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΝΔ, προκειμένου να μην υπάρχει ούτε η 
παραμικρή υπόνοια στους «θεσμούς» ότι 
δεν θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το τρίτο 
μνημόνιο. Τελικά αποδείχτηκε ότι και  
μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να το υλο-
ποιήσει μέχρι κεραίας. 

 Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ψήφισε μαζί 
με τη ΝΔ εμβληματικούς νόμους υπέρ του 
κεφαλαίου, όπως αυτόν για τον περιορισμό 
του απεργιακού δικαιώματος, αλλά και για 
τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού από 
τις κυβερνήσεις με ουσιαστική απαγόρευση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αντί-
στοιχα, μαζί ψήφισαν τις φοροαπαλλαγές 
στο μεγάλο κεφάλαιο, τα προνόμια στους 
εφοπλιστές, τα δωράκια στους φαρμακοβι-
ομήχανους, τις μειώσεις φόρων στα επιχει-
ρηματικά κέρδη, τις εισφοροαπαλλαγές στα 
ασφαλιστικά ταμεία κ.ο.κ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ ψηφίζει το  
90% των ευρωενωσιακών αποφάσεων στο 
Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες εφαρμόζονται 
στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν όλες τις 
αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που βιώνει ο 
λαός μας. 

Η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή που 
έκανε υπουργούς της πρώην πρωτοκλασά-
τα στελέχη της ΝΔ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, 

που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε 
όλα τα μνημόνια, δίνοντας «αριστερό» 
άλλοθι στο ξήλωμα των εργατικών κατακτή-
σεων από τις προηγούμενες αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις. 

Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σε μια σειρά  
δήμους αλληλοστηρίζονταν στις τοπικές 
εκλογές, ανταλλάζοντας στελέχη μεταξύ 
τους, με το λαό να βλέπει τους χτεσινούς 
εχθρούς να γίνονται φίλοι. Από κοινού 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκαν σε μάχη για 
να μην επανεκλεγούν οι κομμουνιστές 
δήμαρχοι, με πιο χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα αυτά της Αττικής στον β' γύρο, 
αλλά και της Ικαρίας στον α' γύρο, όπου 
στήριξαν τον ίδιο υποψήφιο απέναντι στο 
συνδυασμό του ΚΚΕ. 

Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεσμεύονται ότι 
θα σταθούν «σπαθί» στις «υποχρεώσεις» 
της χώρας απέναντι στους ιμπεριαλιστι-
κούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, 
ότι θα πιάνουν τις ΝΑΤΟικές νόρμες από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. «Αντα-
γωνίζονται» για το ποιος είναι ευρω-
ΝΑΤΟικότερος από τον άλλον. Από κοινού 
διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να βά-
ζουν πλάτη για να προχωρούν τα δολοφο-
νικά σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή, διαθέ-
τοντας βάσεις, προσωπικό και μέσα, και γι' 
αυτό και οι δυο παίρνουν τα εύσημα από 
την πρεσβεία των ΗΠΑ, που επιβραβεύει 
τη «συναντίληψή» τους. 

Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που έδωσε 
τη δυνατότητα στη ΝΔ να διεκδικεί τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, έστω κι αν 
αυτή της προσφέρεται με βαριά καρδιά; Το 
ΚΚΕ, που είναι συνεπής αντίπαλος όλων 
των αστικών κυβερνήσεων, που η μία συ-
νεχίζει από εκεί που σταματάει η προηγού-
μενη, και κυρίως του κοινού τους αντιλαϊ-
κού σχεδίου που μαζί υπηρετούν είτε ως 
κυβερνήσεις είτε ως αντιπολιτεύσεις; `Η ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρμόζει την ίδια πολιτική 
με τη ΝΔ και μάλιστα στο όνομα της 
«αριστεράς»; 

Βεβαίως, η βρωμιά αυτή απέναντι στο 
ΚΚΕ δεν είναι ανακάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πρόκειται για την ξινισμένη σούπα που  

ανακάτευε κάθε τόσο το ΠΑΣΟΚ τις περα-
σμένες δεκαετίες, που ήταν ο βασικός εκ-
φραστής της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα 
μας. Αυτή την παλιοσυνήθεια κληρονόμησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα σωρό άλλες από το ΠΑ-
ΣΟΚ. Θυμίζουμε ότι τα ίδια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και το 2015, ζητώντας τη στήριξη του ΚΚΕ 
στην τότε κυβερνητική εναλλαγή, ώστε να 
παραλάβει τη σκυτάλη από τη ΝΔ, και 
τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο το ΚΚΕ 
που έλεγε ότι θα συνεχίσει ως χαλίφης στη 
θέση του χαλίφη. Τα ίδια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και στο δημοψήφισμα του 2015, κατηγορώ-
ντας το ΚΚΕ ότι «σιγοντάρει το ΝΑΙ» και 
τελικά αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση ήταν 
αυτή που είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο 
«ΝΑΙ» στο τρίτο και πιο βάρβαρο μνημόνι-
ο, ακυρώνοντας σε μια νύχτα το «ΟΧΙ» 
που έβγαλαν οι κάλπες. Τα ίδια λέει και 
σήμερα, προσπαθώντας να κρατήσει με 
ψευτοδιλήμματα εγκλωβισμένο εργατικό - 
λαϊκό κόσμο στη λογική του «μικρότερου 
κακού», ώστε να εξουδετερώσει τις όποιες 
αντιστάσεις στην άσκηση της αντιλαϊκής 
πολιτικής. 

Το ΚΚΕ είναι η μόνη συνεπής δύνα-
μη, ικανή να οργανώσει τη γνήσια λαϊκή 
αντιπολίτευση την επόμενη μέρα απένα-
ντι σε κυβερνήσεις - κεφάλαιο - ΕΕ.  
Αποτελεί «δυνατό χαρτί» για το λαό το 
γεγονός ότι το ΚΚΕ από θέσεις αρχής 
δεν στηρίζει οποιαδήποτε αστική κυβέρ-
νηση, όποιο όνομα κι αν έχει αυτή. Απο-
τελεί εγγύηση ότι το Κόμμα θα συνεχίσει 
να είναι δύναμη κρούσης στην οργάνω-
ση της λαϊκής πάλης για να μπουν ε-
μπόδια στα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα, 
για να διεκδικηθούν οι σύγχρονες λαϊκές 
ανάγκες, και πάνω απ' όλα ότι είναι η 
μοναδική δύναμη που μπορεί να λέει 
στο λαό πως υπάρχει ελπίδα, πως   
υπάρχει πραγματικά φιλολαϊκή διέξοδος 
σε σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς 
ομίλους, την εξουσία τους, την ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ.» 

Αναδημοσίευση από τον 
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» 

της Τρίτης 11 Ιούνη 2019 

Το ΚΚΕ είναι η μόνη συνεπής δύναμη για να          
διεκδικηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες 

https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/191609/nekros-metallergatis-poy-epese-apo-skalosia-se-idiotiko-naypigeio
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/191609/nekros-metallergatis-poy-epese-apo-skalosia-se-idiotiko-naypigeio
https://www.902.gr/eidisi/koinonia/192081/pyrkagia-se-ydropterygo-sti-naypigoepiskeyastiki-zoni-foto
https://www.902.gr/eidisi/koinonia/192550/pyrkagia-sto-ploio-boi-branco-sto-neo-molo-drapetsonas
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/191609/nekros-metallergatis-poy-epese-apo-skalosia-se-idiotiko-naypigeio
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Εργατοϋπάλληλοι, αγρότες, επαγγελματίες, 

συνταξιούχοι, νέοι και νέες 

Το παραμύθι της «μεταμνημονιακής εποχής» 
και της «δίκαιης ανάπτυξης», που υποστηρίζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ή της «βιώσιμης ανάπτυξης» που προ-
βάλλει η ΝΔ, δεν αφορά την καθημερινότητα του 

λαού. 

Τα προβλήματα, τα βάσανα, η ανασφάλεια 
είναι εδώ, γιατί παραμένουν όλες οι αιτίες που 

μας έφτασαν έως εδώ. 

Οι μεταμνημονιακές εκθέσεις της Κομισιόν 
προδιαγράφουν ήδη την ”επόμενη ημέρα για το 

λαό”, με όποια κυβέρνηση. 
Για το λαό, το πραγματικό 

δίλημμα των εκλογών είναι ένα: 

 ΑΝ ΘΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ-
ΣΤΑ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ 
ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

 ΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ, 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ Η ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, Η 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ, Η ΕΛΠΙΔΑ, Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ. 

Τη συντηρητική πολιτική, με όποια αντιλαϊκή 
κυβέρνηση, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να την 
αντιπαλέψουν κόμματα που δοκιμάστηκαν και 
από κυβερνητικές θέσεις όλα τα προηγούμενα 
χρόνια και σήμερα βρίσκονται ή αύριο θα βρε-
θούν στο ρόλο της αντιπολίτευσης, ακολουθώντας 
«δεξιές» πολιτικές, ακόμα και με τη μάσκα της 

«αριστεράς» και της «προόδου». 

Το ΚΚΕ αποτελεί την πραγματική μαχητική 
λαϊκή αντιπολίτευση. Καταθέτει προτάσεις για 
την ουσιαστική ανακούφιση των εργαζομένων, 
των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των 
αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συντα-
ξιούχων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Είναι ο πραγματικός αντίπαλος του σημερι-

νού δρόμου των μονοπωλίων, που υπηρετούν 
τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από τις επιμέ-
ρους διαφορές τους., της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, που 
υπηρετούν τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από 
τις όποιες επιμέρους διαφορές τους.  

Είναι εκείνο που αντιμάχεται τους επικίν-

δυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της 
ΕΕ, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας, με 
τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων. 

Το ΚΚΕ είναι εκείνο που παλεύει όχι μόνο 
για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, αλλά 
και για την ικανοποίηση των αναγκών, με σύγ-
χρονα δικαιώματα. Παλεύει για την οργάνωση 
της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο ερ-
γαζόμενος θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην οργά-
νωση της παραγωγής, στην κατανομή του 
πλούτου, ώστε να ανεβαίνει συνολικά η ποιό-
τητα ζωής για όλους και όλες. 

Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη  
δύναμη του εργατικού - λαϊκού κινήματος, την 
Κοινωνική Συμμαχία. Θα διεκδικήσουμε: 

 Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, δωρεάν 
αναβαθμισμένες κοινωνικές παροχές για όλους 

και όλες. 

 Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων        
Εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 

ευρώ. 

 Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση των 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, όρους υγιεινής 

και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές 
της δημόσιας Υγείας, της Παιδείας, στους οργανι-
σμούς Τοπικής Διοίκησης, γενικά στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και οργανισμούς. 

 Μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
σε αορίστου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα. 

 Κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώ-
νουν τις απολύσεις, καταργούν την κυριακάτικη 

αργία, απελευθερώνουν το ωράριο. 

 Δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική  
Ασφάλιση, κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος. 
Επαναφορά της 13ης και 14ης σύ-
νταξης. Συνταξιοδότηση στα 60 για 

τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Οχι 

άλλους φόρους. 

 Πάγωμα των χρεών για όλο το 
διάστημα της ανεργίας. Απαγόρευ-
ση πλειστηριασμού κύριας κατοικί-

ας για χρέη έως 200.000 ευρώ. 

 Επίδομα ανεργίας για όλους τους 
ανέργους στο ύψος του 80% του 

βασικού μισθού. 

 Παιδικούς σταθμούς για όλα τα 

παιδιά. Κατάργηση των τροφείων. 

 Επανένταξη των αυτοαπασχολού-
μενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, 
εμπόρων στο αφορολόγητο όριο, 
όπως ισχύει για μισθωτούς και α-
γρότες. Κατάργηση των χαρατσιών, 
όπως το τέλος επιτηδεύματος. Δια-
γραφή τόκων και προστίμων καθώς και του 30% 
των υπολοίπων χρεών τους σε εφορία - τράπεζες - 
δήμους. Αντίστοιχα, για τα χρέη προσωπικής 
ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, τη διαγραφή τόκων, 
προστίμων όπως και των χρεών για την εισφορά 
Υγείας, με παράλληλη απόδοση συντάξεων χωρίς 

περικοπές. 

 Μείωση του κόστους της αγροτικής και κτηνο-
τροφικής παραγωγής. Κατώτατες εγγυημένες τι-
μές. Προστασία της παραγωγής από κάθε κατα-
στροφή και πλήρη αποζημίωση στους αγρότες - 

κτηνοτρόφους. 

 Αύξηση των δαπανών για την Πρόνοια, τα επι-
δόματα και τις συντάξεις αναπηρίας. Δουλειά για 

όλους τους ικανούς προς εργασία αναπήρους. 

 Πλήρεις και δωρεάν θεραπείες, φάρμακα, εξετά-
σεις και τεχνολογικά βοηθήματα για όλους τους 

αναπήρους χρόνια πάσχοντες. 

 Δημόσιες και δωρεάν δομές διάγνωσης, εκπαί-
δευσης και αποκατάστασης των παιδιών με ανα-

πηρία και μαθησιακές δυσκολίες. 

 Ειδικά για τις γυναίκες: Επίδομα τοκετού 
1.000 ευρώ, άδεια μητρότητας για όλες τις μι-
σθωτές, με πλήρεις αποδοχές και Ασφάλιση, 
ανεξάρτητα από εργασιακές σχέσεις. Επίδομα 
άδειας μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες 

και τις αγρότισσες. 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν φροντίδα και 
αγωγή όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Δίκτυο δωρεάν παιδικών κατασκηνώσεων. 

 Μέτρα και δημιουργία των αναγκαίων υποδο-
μών για την αντισεισμική θωράκιση, την αντι-
πλημμυρική και αντιπυρική προστασία, σε όλες 

τις περιοχές της χώρας κ.ά. 

Υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος για την 
εργατική τάξη, τον λαό μας! 

 

 

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς 

Ιδιαίτερα σε όσους - με “βαριά καρδιά” - 

ψήφισαν τα κόμματα που τους απογοήτευσαν. 

Σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευ-

τικοί, δημοκράτες και δεν κατέθεσαν τις αξίες 
τους στο σύστημα της βαρβαρότητας και τα 
επιτελεία της ΕΕ και  του ΝΑΤΟ, όπως έκανε ο 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Στους νέους και τις νέες, στα “παιδιά της 

κρίσης”.  Ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν εμφανίζεται 
μόνο στις εκλογές για να “χτυπάει την πλάτη” 
στους νέους και τις νέες. Γνωρίζετε το ΚΚΕ και 
τη ΚΝΕ από τη σχολή, το σχολείο, το χώρο 
δουλειάς, τη γειτονιά. Παλεύουν μαζί σας. Η 
ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική 
ψήφος για τη νεολαία, η μόνη πραγματικά  
ριζοσπαστική και ανατρεπτική. 

Γυρίστε την πλάτη  

στα ψεύτικα διλήμματα 

ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ δεν έχουν διαφορετικά 
σχέδια. Έχουν διάφορες παραλλαγές του ίδιου 
αντιλαϊκού “σχεδίου”. Στα κυβερνητικά τους 
προγράμματα φιγουράρουν: 

 Οι εφαρμοστικοί νόμοι των 3 μνημονίων που 
ψήφισαν και εφάρμοσαν. 

 Τα μνημόνια διαρκείας και οι μηχανισμοί επο-
πτείας της ΕΕ. 

 Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. 

 Οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που 
βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις». 

 Οι επικίνδυνες δεσμεύσεις με τη συμμετοχή 
της χώρας σε ΝΑΤΟ - ΕΕ. 

Αυτά θα εφαρμόσουν, λέγοντας ότι διέξοδος 
για το λαό θα έρθει μέσα από την ανάκαμψη της 
καπιταλιστικής οικονομίας 

Αυτή η ανάκαμψη απαιτεί 

      Μεγαλύτερη ελαστικοποίηση 

της εργασίας, δουλειά μέχρι τα 

βαθιά γεράματα, περαιτέρω 

εμπορευματοποίηση της Υγείας, 

της Παιδείας, της Πρόνοιας, 

πλειστηριασμούς λαϊκών κατοι-

κιών, σιωπή νεκροταφείου 

στους χώρους δουλειάς, νέα 

προνόμια όπως είναι οι δεκάδες 

φοροαπαλλαγές στους εφοπλι-

στές, το κεφάλαιο που μαζί ψή-

φισαν. 

      Αυτά συναποφασίζουν στην 

ΕΕ. Αυτές τις αποφάσεις προώ-

θησαν στη χώρα μας όλες οι 

κυβερνήσεις, ανάμεσα τους και 

αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω εκεί 

πατάει και η ΝΔ για να διατυπώ-

νει με κυνισμό τις αξιώσεις του 

κεφαλαίου  

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστικά προσχωρήσει στο  

μπλοκ της συντήρησης και του “παλιού”. 

Όχι μόνο δεν ξεμπέρδεψε με το “παλιό ”, 

αλλά του έδωσε τη δυνατότητα να εμφανίζεται 

δικαιωμένο, αφού και αυτός κινήθηκε στα αντι-

λαϊκά χνάρια των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε είναι 

αποτέλεσμα της ίδια στρατηγικής τους. Ο ίδιος 

ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι μπορεί να υπάρξει 

συγκυβέρνηση με τη Δεξιά «εάν το απαιτήσουν 

οι συνθήκες»… 

Κανένα “συγχωροχάρτι”  

σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 

Κάποιοι μπορεί να ξαναέδωσαν την ψήφο στη 

ΝΔ και το ΠΑΣΟ/ΚΙΝΑΛ, πιστεύοντας ότι έτσι θα 

τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν έδωσαν άφεση 

αμαρτιών στην αντιλαική πολιτική και τους φορείς 

της.Βαθιά μέσα τους γνωρίζουν ότι αυτά τα κόμ-

ματαδεν αλλάζουν. 

Το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν σαν 
«παλιές καραβάνες» του συστήματος, αξιο-
ποιώντας το συγχωροχάρτι που τους έδωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, τους αντιλαϊκούς νόμους που και αυτός 

ψήφισε. 
Μην σκορπίσετε την ψήφο σας  

σε κόμματα “μιας χρήσης” 

Αφού παίξουν το ρόλο του στηρίγματος και της 
εκτόνωσης, σβήνουν ή επιστρέφουν στη   
μήτρα τους. Αυτό έγινε με το Ποτάμι, την Ένωση 
Κεντρώων, τους ΑΝΕΛ. Αυτό γίνεται τώρα με κόμ-
ματα όπως το ακροδεξιό κόμμα της «Ελληνικής 

Λύσης» 

Όπως και με το ΜΕΡΑ25 του Βαρουφάκη, 
για να παίξει το ρόλο του αναχώματος στο ριζο-
σπαστισμό, της δήθεν “ρεαλιστικής ανατροπής” 
εντός της ΕΕ και του Ευρώ, που δοκιμάστηκε το 
πρώτο 6μηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
και χρεοκόπησε πανηγυρικά, ενώ σήμερα δη-
λώνει διαθέσιμος για συνεργασία με τη ΝΔ και 

τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Να απομονωθεί η ναζιστική 

εγκληματική Χρυσή Αυγή 

Ο ελληνικός λαός και η νεολαία να πετάξουν 
έξω από τη Βουλή και να αποδυναμώσουν ακόμα 
περισσότερο το ναζιστικό δολοφονικό συνονθύ-
λευμα. Κι αυτή η μάχη μπορεί να γίνει μόνο με 
πολύ ισχυρό ΚΚΕ, που χτυπά την αιτία που γεννά 

τον φασισμό.  

Σε εκείνους και εκείνες που προτίμησαν να 
μην πάνε να ψηφίσουν, τους καλούμε να το 
ξανασκεφτούν. Στις 7 Ιούλη η αγανάκτησή τους 
να μην μετατραπεί μια ακόμα αποχή, αλλά       
σε ενεργητική συμμετοχή, για ισχυρό ΚΚΕ        
παντού. 

Μπορούμε να αλλάξουμε 

τον αρνητικό συσχετισμό! 

Ναι, κυριαρχεί αρνητικός συσχετισμός σε 
Ελλάδα και Ευρώπη. Το εργατικό - λαϊκό κίνη-
μα δεν έχει περάσει σε φάση αντεπίθεσης.      
Σε πλατιά τμήματα του λαού κυριαρχούν οι 
μειωμένες απαιτήσεις, η μοιρολατρία, που  
ενσωματώνει, οδηγεί σε αποχή από το λαϊκό 
κίνημα. 

Όμως, σήμερα, ευρύτερα λαϊκά στρώματα, 
στέκονται πολύ πιο θετικά απέναντι στο ΚΚΕ, 
προβληματίζονται, έστω και αν δεν έχουν απο-
φασίσει  να κάνουν ένα πιο σημαντικό βήμα 

Η ενίσχυση του ΚΚΕ 

είναι στο χέρι σας 

Το χρειαζόμαστε όλοι μας για να πάρουμε 
δύναμη που θα επιστρέφει κάθε μέρα στο 
λαό. Για να φωτίσουμε επιτέλους το δικό μας 
δρόμο του λαού, με την εξουσία στα δικά του 
χέρια 

Τώρα, όλες και όλοι στη μάχη για την ενίσχυ-
ση του ΚΚΕ. Αυτή είναι και η μόνη κερδισμένη 

ψήφος! 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΟΠΩΣ... ΝΔ 

Αντιγράφουν ο ένας από τον 
άλλο και οι δύο από τον ΣΕΒ 

Ποιος αντιγράφει από ποιον; Αυτό το «παιχνιδάκι» 
παρακολουθήσαμε, μετά την παρουσίαση του προ-
γράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο η ΝΔ είδε 
«αντιγραφές» από το δικό της πρόγραμμα. Η απάντη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το να υπερασπιστεί την 
αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε όλη την περασμένη 
τετραετία, ήταν κάτι μισόλογα ότι «δεν είναι ακριβώς 
έτσι» κι ότι πολλά απ' όσα εξαγγέλλει η ΝΔ τα έχει 
ήδη νομοθετήσει ο ίδιος. 

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κατηγόρησε τη ΝΔ ότι στο 
δικό της πρόγραμμα υπάρχουν δεσμεύσεις προς 
τους επιχειρηματικούς ομίλους που μπορεί να οδηγή-
σουν ακόμα και σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό! Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, απαντάει στην αντιλαϊκή πλειοδοσία 
της ΝΔ με «νουθεσίες» ότι οι παροχές στο κεφάλαιο 
πρέπει να κινούνται εντός «δημοσιονομικών ορίων» 
και να είναι «κοστολογημένες» όπως οι δικές του. 

Εμείς, πάντως, δεν ασχοληθήκαμε με το ποιος 
αντέγραψε από ποιον. Ψάξαμε να βρούμε από πού 
«αντιγράφουν» και οι δύο τα προγράμματά τους και, 
χωρίς να κουραστούμε πολύ, καταλήξαμε στον ΣΕΒ! 
Οι δικές του προτάσεις για επιδοτήσεις, φορο -            
απαλλαγές και άλλα μέτρα στήριξης της 
«επιχειρηματικότητας» και των επενδύσεων φιγουρά-
ρουν στα προγράμματα των δύο κομμάτων, ακόμα 
και με τις ίδιες λέξεις. 

Σαν δυο καλοί μαθητές του κεφαλαίου, ανταγω-
νίζονται ποιος θα παραδώσει το καλύτερο γραπτό 
στον δάσκαλο. Κι όπως δείχνει ο πίνακας που δη-
μοσιεύει σήμερα ο «Ριζοσπάστης», συγκρίνοντας 
τα προγράμματα των ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ με τις αξιώσεις 
του ΣΕΒ, το αποτέλεσμα ξεπερνάει κάθε προσδο-
κία... 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ 
ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ  
(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

«Οι τελευταίες επιθέσεις σε δεξαμενό-
πλοια, που έπλεαν στον Κόλπο του    
Ομάν, δυναμιτίζει για μια ακόμη φορά 
τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Οι ΗΠΑ, 
«σαν έτοιμες από χθες», στοχοποιούν το 
Ιράν και συγκεντρώνουν νέες στρατιωτι-
κές δυνάμεις στην περιοχή. 

Η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά του 
Ιράν κλιμακώθηκε τους τελευταίους μή-
νες, με το εμπάργκο στις εξαγωγές πε-
τρελαίου, τις πιέσεις για το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, που συνδυάζονται 
με απειλές και σχεδιασμούς του Ισραήλ 
για βομβαρδισμό Ιρανικών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. 

Οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ στην περιο-
χή, χωρίς άλλο, συνδέονται με τη διαπά-
λη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για 
τον έλεγχο της ενέργειας, τους δρόμους 
περάσματος της ενέργειας και των εμπο-
ρευμάτων, τα μερίδια των αγορών, τα 
γεωπολιτικά «στηρίγματα», που διαθέτει 
κάθε φορά η κάθε δύναμη.  

Η όξυνση της κατάστασης γύρω από 
το Ιράν δεν προμηνύει τίποτα καλό για 
τους λαούς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και όλα 
τα άλλα κόμματα, που στηρίζουν τη 
«στρατηγική συνεργασία» με τις ΗΠΑ 
και το Ισραήλ, την ενεργή συμμετοχή της 
χώρας στο ΝΑΤΟ, είναι έκθετα, γιατί με 
τη στάση τους θέτουν το λαό μας σε με-
γάλους κινδύνους. 

Είναι ανάγκη τώρα να δυναμώσει η 
φωνή του ΚΚΕ, που απαιτεί καμιά συμ-
μετοχή, καμία εμπλοκή της χώρας μας 
στους αμερικανο-νατοϊκούς σχεδια-
σμούς, που εκτυλίσσονται και σε βάρος 
του λαού του Ιράν και άλλων λαών της 
περιοχής. 

 Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.  

 Να επιστρέψουν πίσω όλες οι ελληνικές 
στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται 
σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.» 

   ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ 

http://www.nautergatiki.gr
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Ο  τρόπος με τον οποίο πραγμα-
τοποιείται η συνεδρίαση του 

ΣΝΕ είναι απαράδεκτος. Μας ενημερώ-
σατε για τα θέματα της συνεδρίασης 
τη Μεγάλη Τετάρτη 24/4, ενώ δηλαδή οι 
ΑΕΝ πανελλαδικά είναι κλειστές για τις 
διακοπές του Πάσχα και συγκαλείτε τη 
συνεδρίαση σήμερα, την πρώτη μέρα 
που ξεκινούν ξανά τα μαθήματα στις 

Ακαδημίες.  

Απαιτούμε να παρθούν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα, να εξασφαλιστεί η χρημα-
τοδότηση, η υλική υποδομή, το εκπαι-
δευτικό προσωπικό ώστε όλα τα ειδικά 
σχολεία να λειτουργήσουν και μάλιστα 
όχι μόνο στην ΑΕΝ της Μακεδονίας 
αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ΑΕΝ. 

 Από τη μία, αποτυπώνεται και στον νέο 
Κανονισμό η προσπάθεια να εναρμονι-
στεί καλύτερα η Ναυτική Εκπαίδευση, σε 
όλες της τις πλευρές, στα σχέδια και τις 
επιδιώξεις του εφοπλιστικού  κεφαλαίου.  

 Από την άλλη, διατηρείται η στρατιωτι-
κού τύπου οργάνωση των Ακαδημιών 
και ενισχύεται η παρουσία και εμπλοκή 
του Λιμενικού Σώματος.  

Είμαστε αντίθετοι στην υποταγή της 
ερευνητικής δραστηριότητας στις ανά-
γκες της κερδοφορίας του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου. Είμαστε αντίθετοι στην 
έρευνα που γίνεται με σκοπό το κέρδος, 
στην έρευνα που κυριότερο κριτήριο για 

τα αποτελέσματα της αποτελεί το αν 
αυτά είναι εμπορεύσιμα.  

Στο νέο Κανονισμό έχει απαλειφθεί 
πλήρως το Άρθρο που αφορούσε την 
Τροφοδοσία στις ΑΕΝ εσωτερικής    
φοίτησης.  

Οι σπουδαστές δεν θα         
συμβιβαστούμε με αυτήν       

την κατάσταση. Απαιτούμε: 
 Ενιαία, πραγματικά Ανώτατη, αποκλει-
στικά Δημόσια & δωρεάν Ναυτική Εκ-
παίδευση και μετεκπαίδευση, ενταγμένη 
αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας. 
 Γενναία χρηματοδότηση όλων των 
ΑΕΝ. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής 
υποδομής και όλων των εργαστηρίων. 
Εκσυγχρονισμό της ύλης των συγγραμ-
μάτων και των βιβλίων στο επίπεδο της 
τεχνολογίας που αξιοποιείται σήμερα 
στα πλοία. 
 Προσλήψεις μόνιμων καθηγητών και 
ναυτοδιδασκάλων με συγκροτημένα 
εργασιακά δικαιώματα. 
 Τα πτυχία μας να είναι ισότιμα με τα 
αντίστοιχα της στεριάς, με κατοχυρωμέ-
να επαγγελματικά δικαιώματα.  
 Το εκπαιδευτικό ταξίδι να οργανώνεται 
με τέτοιους όρους ώστε πραγματικά να 
μας δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να 
βρεθούμε έτοιμοι να αναλάβουμε θέσεις 
ευθύνης στο πλοίο. Οι δόκιμοι Πλοίαρ-
χοι και Μηχανικοί να μην καλύπτουμε 
οργανικές θέσεις στα πλοία. Απαιτούμε 
επίσης, η εύρεση καραβιού για τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια να αποτελεί ευθύνη απο-
κλειστικά του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
της Διοίκησης της κάθε ΑΕΝ. 
 Ένταξη όλων των ειδικών σχολείων 
στο πρόγραμμα σπουδών.  
 Να εξασφαλιστεί σε όλες τις ΑΕΝ η 
λειτουργία χώρων αθλητισμού και πολι-
τισμού, στους οποίους οι σπουδαστές 
θα μπορούμε να αθληθούμε, να ασχολη-
θούμε με τη μουσική, το θέατρο κ.ά. 

ΠΕΜΕΝ: Στο πλευρό των 
σπουδαστών των ΑΕΝ και 

του ΚΕΣΕΝ  
Την αναβολή της συνεδρίασης του 

Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΝΕ), 6 Μάη, ζήτησε η ΠΕΜΕΝ, το-
νίζοντας πως πρέπει να προηγηθούν 
συνεδριάσεις των οργάνων των ναυ-
τεργατικών σωματείων, Σπουδαστικών 
Συλλόγων ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ. 

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΜΕΝ ση-
μειώνει πως  «η διαρκής υποβάθμιση 
της ναυτικής εκπαίδευσης με τις πρό-
σθετες αντιδραστικές αλλαγές που 
προβλέπονται για τους σπουδαστές 
των ΑΕΝ και τους μετεκπαιδευόμε-
νους στο ΚΕΣΕΝ αποτελεί συνέχεια 
της πολιτικής των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων που συνεχίζει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και κερδοφορίας των εφο-
πλιστών». 

Η Διοίκηση της ΠΕΜΕΝ στηρίζει 
τις θέσεις του Σπουδαστικού Συλλό-
γου Ασπροπύργου, που διατυπώθηκαν 
από εκπρόσωπο του στη συνεδρίαση 
του ΣΝΕ, καθώς και την απόφαση της      
Γ.Σ. του ΚΕΣΕΝ που  
πραγματοποιήθηκε 8 
Μάη, αναδεικνύοντας 
μεταξύ άλλων και τις 
τροποποιήσεις στο 
Κανονισμό Σπουδών 
του ΚΕΣΕΝ. 

Καλούμε του 
σπουδαστές των Α-
ΕΝ, τους μετεκπαι-
δευόμενους του ΚΕ-
ΣΕΝ Πλοιάρχους – 
Μηχανικούς, να αγωνιστούμε για:  
Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – 
Δωρεάν – Ανώτατη Ναυτική Εκπαί-
δευση και Μετεκπαίδευση για όλους 
τους ναυτεργάτες με συγκροτημένα 
δικαιώματα. 

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Σπουδαστικού 

Συλλόγου της ΑΕΝ Ασπροπύργου στη συνεδρίαση 

 του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 

«Τα μέτρα που εξήγγει-
λε ο πρωθυπουργός, με 
τους υπουργούς του στην 
συνέντευξη Τύπου στο 
Ζάππειο είναι στη λογική 
«σου παίρνω 100, σου δίνω 
ένα», έχουν στόχο να υπη-
ρετήσουν την παραπάνω 
λογική που και η σημερινή 
κυβέρνηση ακολουθεί», 
τονίζουν οι Συνεργαζό-
μενες Συνταξιουχικές Ορ-
γανώσεις ΙΚΑ – OAEE – 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ/
ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – 
ΠΕΣ – ΠΕΣ/ΝΑΤ-  ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ/
ΤΕΕ για τιςπροεκλογικές 
εξαγγελίες του Αλ. Τσίπρα 
και προσθέτουν: 

«Δεν θα αρνηθούμε 
έστω και αυτά τα λίγα γιατί 

θεωρούμε ότι είναι δικά 
μας και αποτέλεσμα ενός 
ασίγαστου αγώνα, αλλά οι 
συνταξιούχοι δεν πρόκειται 
να κανένα και να του δώ-
σουν το άλλοθι που επιζη-
τά. 

Οι διαχρονικές αντιλαϊ-
κές – αντισυνταξιουχικές 
πολιτικές όλων των κυβερ-
νήσεων που τα δέκα τελευ-
ταία χρόνια έχουν τσακίσει 
ό,τι με αγώνες και θυσίες 
κερδίσαμε και πληρώσαμε 
μια ζωή, δεν μπορούν να 
ξεχαστούν με φιλοδωρήμα-
τα. Ούτε μπορούν να γί-
νουν άλλοθι για τις προε-
κλογικές ανάγκες της κυ-
βέρνησης για τη συνέχιση 
των ίδιων θανατηφόρων 
πολιτικών.» 

Λάσπη και Ψέματα, Αντικο-
μουνισμός και Δάκρυα από 
την Συνδικαλιστική Μαφία                   

της ΓΣΕΕ και τους                      
εργατοπατέρες της Ευρώπης 

Την Πέμπτη 23 Μάη, στο Συνέδριο της 
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, 
δόθηκε ο λόγος στον διορισμένο από δικα-
στήριο Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδί-
ας Εργατών Ελλάδας, Γιάννη Παναγόπουλο. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ομιλία του, η οποία 
ξεκίνησε με υπεράσπιση του Γιούνκερ και 
της ΣΕΣ, αναλώθηκε σε λάσπη, ψέματα και 
αντικομμουνισμό ενώ δεν βρήκε ούτε μια 
λέξη να πει για τους αγώνες και τις διεκδική-
σεις των εργαζομένων της Ελλάδας. Αγώνες 
από τους οποίους απείχε. Αγώνες στους οποί-
ους εναντιώθηκε και τους υπονόμευε συστη-
ματικά! 

Αντίθετα με δάκρυα στα μάτια μίλησε για 
τους αγώνες της συνδικαλιστικής μαφίας 
στην ηγεσία της ΓΣΕΕ (Κιουτσούκης, ομάδα 
Βασιλόπουλου-ΣΥΡΙΖΑ, Καραγεωργόπου-
λος) ενάντια στον σταλινισμό!!!  

Στο συνέδριο της ΣΕΣ ο κύριος Παναγό-
πουλος ζήτησε ψήφο στη σοσιαλδημοκρα-
τία ενάντια στην ακροδεξιά – με την οποία 
τόσα χρόνια συνεργάζεται. Ενώ ταυτόχρο-
να, παπαγαλίζει την αντιδραστική και επι-
κίνδυνη θέση της ΕΕ και των φασιστών 
περί «δύο άκρων». 

Ταυτόχρονα όμως, η ΣΕΣ, η οποία και 
πριν λίγες βδομάδες είχε επιχειρήσει ξανά να 
επέμβει στα εσωτερικά ζητήματα του ελληνι-
κού συνδικαλιστικού κινήματος, κάλεσε τον 
κύριο Παναγόπουλο να επαναλάβει τη λάσπη 
και τα ψέματα των φασιστών ενάντια στους 
εργάτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα.  

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, 
που εκπροσωπεί το ζωντανό, αγωνιστικό, 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας 
καλεί τους εργαζόμενους της Ευρώπης, τα 
συνδικάτα που εκπροσωπούν εργαζόμενους 
και αγωνίζονται ενάντια στις αντεργατικές 
πολιτικές να βγάλουν συμπεράσματα για τη 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και 
το ρόλο της. 

Να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομέ-
νων ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, 
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το 
σύστημα που τους γεννά. 

Ό σο κι αν οι κυβερ-
νήσεις των ΝΔ, 

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ προ-
σπαθούν τα τελευταία χρό-
νια να κρυφτούν πίσω από 
το χρέος, τα μνημόνια, την 
τρόικα, τους «θεσμούς» 
κ.ο.κ. για την επιβολή 
σκληρών αντιλαϊκών και 
αντιεπιστημονικών μέτρων 
και στο χώρο της Υγείας, 
στην πραγματικότητα με 
την πολιτική τους εξειδι-
κεύουν και υλοποιούν ευ-
ρωενωσιακές στρατηγικές 
κατευθύνσεις, που υπηρε-
τούν τη στήριξη των επι-
χειρηματικών ομίλων, σε 
βάρος των λαϊκών ανα-
γκών. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο εντείνεται η αποψίλω-
ση των δημόσιων νοσοκο-
μείων από προσωπικό και 
πόρους, μπαίνουν λουκέτα 
σε κλινικές, ασθενείς στε-
ρούνται τα φάρμακά τους 
επειδή «η αγορά τους δεν 
αποφέρει τα προσδοκώμε-
να κέρδη» στις φαρμακο-
βιομηχανίες, ενώ συνολικά 
η ζωή και η υγεία του 
λαού μπαίνουν στο ζύγι 
του «κόστους-οφέλους». 

Ενδεικτικά, στη χώρα 
μας από το 2013 (ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ) μέχρι και το 2019 
(ΣΥΡΙΖΑ) η κρατική χρη-

ματοδότηση των δημόσιων 
νοσοκομείων  μειώθηκε 
κατά 30,3%. Μόνο επί 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, ο κρατικός προϋ-
πολογισμός έχει περικοπεί 
κατά 432 εκατ. ευρώ.  

Ο πρώτος «μεταμνημο-
νιακός» προϋπολογισμός 
για το 2019, μειώνει την 
κρατική χρηματοδότηση 
προς τα δημόσια νοσοκο-
μεία κατά 65 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ διατηρεί την αύ-
ξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών των συνταξιού-
χων για υγειονομική περί-
θαλψη κατά 780 εκατ. 
ευρώ. 

Τα παραπάνω εντάσ-
σονται στον σχεδιασμό 
για λειτουργία των δημό-
σιων νοσοκομείων με 
ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια, ως «αυτοτελείς 
επιχειρηματικές μονά-
δες» που θα καλύπτουν 
το κόστος λειτουργίας με 
την «πώληση» υπηρεσιών 
στους ασθενείς και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Για 
να μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν τα νοσοκομεία, 
θα πρέπει να έχουν όσο 
το δυνατό λιγότερο και 
φθηνότερο προσωπικό, 
με πετσοκομμένα δικαιώ-
ματα. 

Με ευθύνη του υπουργείο Ναυτιλίας δεν 
έχει γίνει ακόμα συνάντηση με την Συντονι-
στική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών, η 
οποία σε πρωτοβουλία με την ΠΕΜΕΝ, έχει 
στείλει από τις 9 Μάη αίτημα για συνάντη-
ση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
για τα οξυμένα προβλήματα που  ανέδειξε η 
Συνέλευση. 

Από το γραφείο του ΓΓ του Υπουργείου, 
ενημέρωσαν ότι η συνάντηση δεν ήταν δυ-
νατή λόγω απουσίας του ΓΓ στο εξωτερικό 
αλλά και  εξαιτίας των εκλογών! Ενώ ανέ-
φεραν, ότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος 
συνάντησης αφού τα προβλήματα στα οποία 
αναφέρεται η συντονιστική έχουν δρομολο-
γηθεί προς επίλυση! 

Αποκορύφωμα ήταν η δήλωση πως η κα-
θυστέρηση για την καταβολή του επιδόμα-
τος του προηγούμενου κύκλου μέχρι σήμε-
ρα, είναι γιατί το χρονικό διάστημα από την 
ολοκλήρωση του είναι μόνο 1,5 μήνας! 

Ας σκεφτούμε όλοι ποιος επωφελείται 
από αυτή την κατάσταση, την ίδια στιγμή 
που οι ιδιωτικές ναυτικές σχολές ανοίγουν η 
μία μετά την άλλη ζητώντας πελατεία. 

Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε μια σειρά 
προβλήματα, όπως οι ελλείψεις σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, κτηριακές, υλικοτεχνικές 
υποδομές, την υποβάθμιση σπουδών, την 
υπονόμευση των συνδικαλιστικών δικαιω-
μάτων μας, όπου με βάση το σχέδιο του  
νέου κανονισμού σπουδών, η Συντονιστική 
Επιτροπή αποκλείεται από την συμμετοχή 
στα όργανα διοίκησης. 

Η Συντονιστική Επιτροπή, οι μετεκπαι-
δευόμενοι, σε κοινή δράση με την ΠΕΜΕΝ, 
θα συνεχίσουμε τον αγώνα για Αποκλειστι-
κά Δημόσια, Δωρεάν, Σύγχρονη, Ανώτατη 
Ναυτική Εκπαίδευση, για την ανάδειξη και 
αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων 
που έχουμε στο ΚΕΣΕΝ και δεν είναι απο-
σπασμένα από τα γενικότερα προβλήματα 
που βιώνουμε στα καράβια». 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Καταγγέλλει την άρνηση του       
υπουργείου να συναντηθεί με      

αντιπροσωπεία τους 

Στη λογική «σου παίρνω εκατό,               
σου δίνω ένα» οι εξαγγελίες του 

πρωθυπουργού !!! 

Η  ψήφιση από την κυβέρνηση 
Σ Υ Ρ Ι Ζ Α ,  τ η  Ν Δ ,  τ ο 

ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ  και τα μαντρόσκυλα 
 των εφοπλιστών τη ΧΑ, του συνυπο-
σχετικού των εφοπλιστών με το ελληνικό 
δημόσιο για εθελούσια φορολογία των 
εφοπλιστών 40 εκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο, μείωση κατά 100 εκατ. Ευρώ, 
αποτελεί πρόκληση για τους ναυτεργάτες 
γενικότερα για την εργατική τάξη και τα 
λαϊκά στρώματα. Όταν, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας  την 
περίοδο 1η Γενάρη  έως 30 Νοέμβρη 
 2018  το ναυτιλιακό συνάλλαγμα  που 
εισήχθηκε στην Ελλάδα ανήλθε στα 15,3 
δισεκατομμύρια ευρώ, τεράστια κέρδη 
για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.  

Ενώ η φορολογία για τους ναυτερ-
γάτες εκτινάχθηκε στο 24%, δηλαδή, ο 
υποπλοίαρχος ή Β΄ μηχανικός πληρώ-
νει διπλάσιους φόρους σε ετήσια βάση 
από ότι πληρώνει ο εφοπλιστής για 
πλοίο 20.000 τόνους...!!! (Ίδρυμα Οικο-
νομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
“ΙΟΒΕ” «η συμβολή της ποντοπόρου 
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία» 
Απρίλη 2013), 

Την ίδια  ώρα οι εφοπλιστές - κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ,  ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και τα 
τσιράκια τους -τον εργοδοτικό κυβερνητι-
κό συνδικαλισμό- συζητούν νέα κρατική 
επιδότηση των εφοπλιστών για τις εργο-
δοτικές ασφαλτικές εισφορές κα-
θώς  και τα φορολογικά έσοδα που 
κρατούν κάθε μήνα από τους ναυ-
τεργάτες να μην κατατίθενται στα 
Δημόσια Ταμεία αλλά να τα παρα-
κρατούν οι ναυτιλιακές εταιρεί-
ες  για την ενίσχυση  της ανταγω-
νιστικότητας της κερδοφορίας του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου!   

Στη συνέχεια θέτουμε ορισμένα 
στοιχεία από τους επαχθής όρους 
του συνυποσχετικού του  ελληνι-
κού δημόσιου με τους εφοπλιστές, 
που ψήφισαν στη βουλή, αποκαλύπτο-
ντας τη στρατηγική σύμπλευση εφοπλι-
στών, ΣΥΡΙΖΑ. ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ,  προ-
πομπός για τις εξελίξεις την επόμενη μέρα 
των εκλογών, τη συνέχιση της αντιλαϊκής 
πολιτικής. Συγκεκριμένα : 

Το συνυποσχετικό  που υπόγραψαν ο  
πρωθυπυργός Αλ. Τσίπρας ως εκπρό-
σωπος του ελληνικού δημοσίου  και ο Θ. 
Βενιάμης πρόεδρος της ΕΕΕ και ως 
εκπρόσωπος της «ναυτιλιακής κοινότη-
τας» είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 
ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τους 
αντισυμβαλλόμενους εφοπλιστές που 
αναφέρονται στο παράρτημα και μόνο, 
δεν υποχρεώνει κανέναν άλλο να το  

τηρήσει. Αφήνει το δικαίωμα σε όποιον 
εφοπλιστή θέλει να συμμετέχει στην 
εθελουσία φορολογία, αξιοποιώντας 
το αντεργατικό - αντιδραστικό θεσμικό 
πλαίσιο της ναυτιλίας ν.2687/53, 27/75 
κ.ά. που περιλαμβάνει προκλητικά 
προνόμια και 56 φοροαπαλλαγές  για 
τους εφοπλιστές! 

Στο  άρθρο 3 του «Νέου Συνυποσχε-
τικού  εφοπλιστών – ελληνικού δημοσίου» 
ρητά τονίζεται ότι: «Πέραν της συνομο-
λογημένης διά του παρόντος Νέας 
Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίω-
μα εκ του ν. 27/1975 του άρθρου 107 
του Συντάγματος και του εν γένει θε-
σμικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.» 

Ανάλογο συνυποσχετικό είχαν υπο-
γράψει οι εφοπλιστές και με τη συγκυβέρ-
νηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για  την τριετία 2014 – 
2016 και επεκτάθηκε από την κυβέρνηση 
ΣΥΕΙΖΑ για το 2018. 

Το νέο συνυποσχετικό που υπόγρα-
ψαν οι εφοπλιστές με τη κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ περιλαμβάνει τη μείωση από τα 140 
εκατομμύρια ευρώ στα 40 εκατομμύρια 
ευρώ της εθελουσίας φορολογίας για 
όλους τους εφοπλιστές !   

Έχει μίνιμουμ εισφοράς συνολικά 
για όλους μαζί τα 40 εκατομμύρια. Το 
όριο αυτό εξετάζεται ανά 2ετία. Δηλαδή 
80εκατομμύρια ανά διετία ανεξάρτητα αν 
είναι 30εκατ τον πρώτο χρόνο 50εκατ το 
δεύτερο κτλ. Διορθώνεται αν υπολείπεται 
μετά τη διετία με το φόρο πλοίων. Ο 
έλεγχος γίνεται από τριμελή επιτροπή 
στην οποία συμμετέχει μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 

Είναι οικειοθελής παροχή δεν είναι 
φόρος, με ότι σημαίνει αυτό, απλά αποδί-

δεται με τις δηλώσεις των Φυσικών προ-
σώπων, (οι μέτοχοι, εταίροι, πραγματικοί 
δικαιούχοι των εταιρειών) εφόσον αυτοί 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Για 
τις εταιρείες διαχείρισης εννοείται ότι 
πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα). 

Η παροχή υπολογίζεται στο 10% τον 
μερισμάτων που εισπράττουν - εισά-
γουν  αυτά τα πρόσωπα στην Ελλάδα και 
μόνο. Έτσι στο συμφωνητικό περιγράφε-
ται ότι εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική 
υποχρέωση για το παγκόσμιο εισόδημά 
τους. Δηλαδή η Ελλάδα αξιοποιείται ως   
πλυντήριο των τεράστιων κερδών των 
εφοπλιστών, π.χ. ο εφοπλιστής βάζει 
5.000€ στην Ελλάδα ως μέρισμα πληρώ-
νει 10% και ενώ έχει μερίσματα στα Νη-
σιά “CAYMAN” 10.000.000 €  για αυτά 
δεν έχει φορολογική υποχρέωση στην 
Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν ισχύει αυτή 
η άθλια μεθόδευση για τις προκλητικές 
φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών.  

Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
είναι υποχρεωμένοι να φορολογούνται 
για το Παγκόσμιο εισόδημά τους στην 
Ελλάδα, ανεξάρτητα αν το αποκτούν στην 
Αγγλία, στα “CAYMAN”  κ.λπ. 

Τα μερίσματα  αυτά που είναι βάση 
υπολογισμού της Παροχής εξαιρούνται 
από όποιο άλλο φόρο. Ο υπόλοιπος 
κόσμος έχει έκτακτες εισφορές κ.λπ. 

Για όλα τα ζητήματα που περιλαμ-
βάνονται στο συνυποσχετικό 
ως ελάχιστο για τους εφοπλι-
στές υπάρχει η αίρεση της 
ανωτέρας Βίας, να μην κατα-
βάλλουν ακόμη και αυτή  την 
εθελουσία φορολογία (άρθρο 
10)...!   
    Το ΚΚΕ καταψήφισε το 
Άρθρο 56 - Νόμος 4607/2019 – 
«Κύρωση Νέου Συνυποσχετι-
κού μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Ναυτιλιακής 
Κοινότητας», προβάλλοντας 

ταυτόχρονα τη κατάργηση του αντεργατι-
κού θεσμικού πλαισίου για τη ναυτιλία - 
2687/53, 27/1975 κ.ά. - καθώς και το 
άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος 
που καλύπτει τα προκλητικά προνόμια 
και τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών.  

Ο αγώνας  των ναυτεργατών συνε-
χίζεται, αξιοποιώντας την πείρα και τα 
συμπεράσματα της ταξικής πάλης,  για 
την ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις εκ-
λογές της  7ης  Ιούλη στη  Βουλή, στο 
εργατικό κίνημα ! 

 
Ολόκληρο το άρθρο 56                 

δημοσιεύεται στο  
www.nautergatiki.gr 

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ                       

- ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ 

Με το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς - 
Με την πλάτη στον τοίχο οι εργαζόμενοι 

Σε τρικυμία οι πρωτεργάτες               
της συνδικαλιστικής μαφίας                   

σε ΟΙΥΕ και ΓΣΕΕ 
Η μάχη για «σωματεία εργατών, όχι των 

εργοδοτών» συνεχίζεται, υπογραμμίζει το ΠΑΜΕ 
σε ανακοίνωσή του 9 Ιούνη με αφορμή τον 
ορισμό διοίκησης στην Ομοσπονδία Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) χωρίς τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων της συνδικαλιστικής μαφίας, 
και μεταξύ των άλλων αναφέρει: 

Με τελεσίδικη απόφασή του το Πρωτοδι-
κείο της Αθήνας όρισε νέο ΔΣ στην ΟΙΥΕ 
με αποκλειστική ευθύνη την πραγματοποίη-
ση του Συνεδρίου της, αποτελούμενο από 
πρόσωπα που «…παρέχουν τα εχέγγυα ότι 
θα εκτελέσουν με τον προσήκοντα τρόπο και 
την προσήκουσα επιμέλεια τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται…». Στα πρόσωπα αυτά 
δεν περιλαμβάνονται οι επικεφαλής της συν-
δικαλιστικής μαφίας, Καραγεωργόπουλος - 
Βασιλόπουλος - Κυριακούλιας, δηλαδή ο 
απερχόμενος πρόεδρος και γ.γ. της ΟΙΥΕ, 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του 
ΔΣ της ΓΣΕΕ. 

Το δικαστήριο 
δέχτηκε πλήρως 
το κείμενο της 
ΔΑΣ που ζητούσε 
την απόρριψη 
των συγκεκριμέ-
νων προσώπων 
από το ΔΣ λόγω 
αδι- άψευστων στοιχείων που σχετί-ζονταν 
άμεσα με την εξόφθαλμη και απροσχημά-τιστη 
είσοδο της εργοδοσίας στις γραμμές των συνδι-
κάτων, την ιδιότητα ορισμένων από αυ-τούς ως 
εργοδοτών, ανάμεσά τους και του πρώην προέ-
δρου της ΟΙΥΕ, Καραγεωργόπουλου. 

Με ενιαία αντιΠΑΜΕ επίθεση, οι δήθεν 
ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι συνδικαλι-
στές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, 
μαζί με τα κόμματά τους και τους φασίστες 
της Χρυσής Αυγής, όλο αυτό το διάστημα 
προσπαθούσαν να πιαστούν από τα μαλλιά 
τους και από θύτες να βρεθούν στη θέση του 
θύματος. 

Οι μόνοι «δεσμοί» που έχουν αυτές οι δυνά-
μεις με τους εργαζόμενους έχουν καταγραφεί 
στις απειλές και τους εκβιασμούς, στα πάρε – 
δώσε με τους διευθυντές, με τους εργοδότες, 
στα mail και τις ανακοινώσεις που ασκούσαν 
πιέσεις σε χιλιάδες συναδέλφους να προσέλ-
θουν σε αρχαιρεσίες των εργοδοτικών μηχανι-
σμών. Οι «δεσμοί» τους με τους εργαζόμενους 
και τους χώρους δουλειάς φαίνονται στις α-
περγιακές κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώ-
σεις που οι ίδιοι καλούν, με τη συμμετοχή ελά-
χιστων εργατοπατέρων. Οι πραγματικοί δεσμοί 
τους είναι με τα αφεντικά, πάνω στα οποία 
στηρίχτηκαν για να εμφανίζονται σήμερα ως 
«συνδικαλιστές». 

Η μάχη συνεχίζεται με μεγαλύτερο          
πείσμα, με περισσότερη αποφασιστικότητα! 
Σε κάθε κλάδο, στη ΓΣΕΕ, στην ΟΙΥΕ, στα 
συνέδρια των Εργατικών Κέντρων που ακο-
λουθούν, στα σωματεία, το σύνθημα θα είναι 
«σωματεία εργατών, όχι των εργοδοτών». 

Η  επιδίωξη των 
εφοπλιστών να 

ξεμπερδεύουν με τις ΣΣΕ 
των ναυτεργατών και να 
καθορίζουν τις οργανικές 
συνθέσεις ανάλογα με την 
κερδοφορία τους, υπονο-
μεύοντας την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, 
αποτυπώνεται και στην 
περίπτωση του RO/RO 
πλοίου «ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ», το οποίο 
αποπλέει από το λιμάνι 
της Ελευσίνας για νησιά 
του Αιγαίου. 

Τα ταξικά ναυτεργατι-
κά σωματεία ΠΕΜΕΝ και 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, με έγγρα-
φό τους την Τετάρτη 5 
Ιούνη προς τις αρμόδιες 
λιμενικές αρχές, μεταβί-
βασαν καταγγελίες του 
πληρώματος, που αναφέ-
ρουν ότι οι συμβάσεις που 
έχουν υπογράψει δεν είναι 
σύμφωνες με τη ΣΣΕ για 
αυτή την κατηγορία πλοί-
ων, ότι η οργανική σύνθε-
ση είναι μειωμένη και δη-
μιουργεί επικίνδυνες συν- 
θήκες και εντατικοποίηση 
της δουλειάς, ενώ οι κα-
ταγγελίες αφορούσαν και 
προβλήματα στην καταβο-
λή των δεδουλευμένων. 

Οι καταγγελίες επιβε-
βαιώθηκαν πλήρως από 
έλεγχο που έγινε την ίδια 
μέρα, από τις λιμενικές 
αρχές, μετά την παρέμβα-
ση των δύο σωματείων. 

Όπως καταγγέλλουν 
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, από τον έλεγχο που 
διενεργήθηκε παρουσία 
εκπροσώπων τους, διαπι-

στώθηκε ότι λόγω της 
ελλιπούς σύνθεσης 
και με βάση και τις κατα-
στάσεις που καθορίζουν 
τις ώρες εργασίας και α-
νάπαυσης, «εμφανίζονται 
οι ναυτεργάτες να δουλεύ-
ουν 12 ώρες κάθε μέρα, 
δηλ. 84 ώρες τη βδομάδα 
και σε ορισμένες ειδικότη-
τες ακόμα περισσότερες».  

Ακόμα, επειδή «το 
πλοίο φέρει πιστοποιητικό 
για αυτοματοποιημένο 
μηχανοστάσιο από τον 
ιδιωτικό ελληνικό νηογνώ-
μονα INSB», έχει μόνο 
έναν Α' μηχανικό και έναν 
Α' μηχανοδηγό να επιφορ-
τίζονται τις φυλακές μη-
χανοστασίου (σε λιμάνι 
και εν πλω). Δεν υπήρχαν 
στο πλοίο αντίγραφα από 
τις ΣΣΕ των ναυτεργατών. 
Δεν εμφανίστηκαν Εξο-
φλητικοί Λογαριασμοί 
(Pay) με βάση τη ΣΣΕ, 
ενώ, σύμφωνα με τα σω-
ματεία, «η εταιρεία όπως 
δηλώθηκε καταβάλλει τις 
δεδουλευμένες αποδοχές 
μέσω επιταγών και δεν 
εφαρμόζει την ΥΑ (Αριθμ. 
2242.7-2.1/13960/2018), 
που καθορίζει την καταβο-
λή αποδοχών των ναυτερ-
γατών αποκλειστικά σε 
τραπεζικούς λογαρια-
σμούς». 

Τα δύο σωματεία απαι-
τούν «από τις υπηρεσίες 
του ΥΝΑ την έγγραφη ενη-
μέρωσή μας με τα στοιχεία 
του ελέγχου και την παρέμ-
βαση με βάση τα καταγγελ-
λόμενα για το ανωτέρω 
πλοίο». 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

Παρέμβαση σε πλοίο                                    
για την εφαρμογή της ΣΣΕ 
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