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Άνιση η πάλη,  
όροι απάνθρωποι, σκληροί  
στην αδυσώπητη  
του κέρδους κληρωτίδα.  
Θ’ αλλάξουν σύντομα  
με αγώνες οι καιροί  
έχουμε σύμμαχο  
του δίκαιου την ελπίδα.    
Σ’ ένα στίβο που η αύξηση  
έχει αξία του τζίρου  
ο αγώνας διεξάγεται  
δια πυρός και σιδήρου. 

Μανώλης Δελακοβίας                                         

Μ ε το σύνθημα 

«Κόκκινη Πρωτομα-

γιά, Πρωτοπόρα Εργατιά», 

το ταξικό κίνημα τίμησε την 

κορυφαία μέρα της εργατι-

κής τάξης. Έδωσε στην α-

περγία, στις εκδηλώσεις και 

στις συγκεντρώσεις περιεχό-

μενο που οπλίζει τους εργά-

τες και το λαό στους σύγ-

χρονους αγώνες, ενάντια 

στο κεφάλαιο και την πολι-

τική του, στη μάχη για την 

ανασύνταξη του κινήματος.  

Χαιρετίζοντας τους χιλιάδες 

που πήραν μέρος στις συγκε-

ντρώσεις του, το ΠΑΜΕ καλεί 

τις συνδικαλιστικές οργανώ-

σεις, τους εργαζόμενους, τη 

νεολαία, σε επιφυλακή και επα-

γρύπνηση.  

Το ΠΑΜΕ προειδοποιεί ότι 

«η επίθεση στην εργατική - 

λαϊκή οικογένεια δεν κόπασε» 

και καλεί «τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, τους  εργαζομέ-

νους, τη νεολαία, σε επιφυλακή 

και επαγρύπνηση. Με σταθερό 

το μέτωπο απέναντι στην ΕΕ, 

στην κυβέρνηση, στη μεγαλο-

εργοδοσία και τα κόμματά της, 

στον κυβερνητικό και εργοδοτι-

κό συνδικαλισμό που μεταλ-

λάσσεται συνεχώς, να απαντή-

σουν με νέους αγώνες στους 

τόπους δουλειάς και στις         

γειτονιές».  

Το δίκιο δε χαρίζεται αλ-

λά κερδίζεται με σκληρούς 

αγώνες. Συνεχίζουμε ταξικά, 

αταλάντευτα στο δρόμο των 

εργατών του Σικάγο, δίνουμε 

όλες μας τις δυνάμεις για την 

ανασύνταξη του εργατικού-

λαϊκού κινήματος.  

Το ΠΑΜΕ στηρίζει την 

απόφαση των συνταξιουχι-

κών οργανώσεων οι οποίες 

προετοιμάζουν μεγάλο συλ-

λαλητήριο στις 19 Ιούνη για 

το νέο πετσόκομμα στις συ-

ντάξεις και το νέο ασφαλι-

στικό που προετοιμάζεται. 

Καλεί τα εργατικά σωματεία 

να πάρουν αποφάσεις στή-

ριξης και συμμετοχής. 

Οι δεκάδες χιλιάδες εργάτες 

που διαδήλωσαν σε όλη τη χώ-

ρα με τις κόκκινες σημαίες και 

τα λάβαρα των ταξικών συνδι-

κάτων, έκαναν ακόμα μεγαλύ-

τερη τη «γύμνια» του εργοδο-

τικού κυβερνητικού συνδικαλι-

σμού, «παλιού» και «νέου», 

που μετά βίας συγκέντρωσε 

μ ε ρ ι κ έ ς  ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς           

διαδηλωτές μόνο στις μεγάλες 

πόλεις. Χωρίς να λένε κουβέντα 

για το ντόπιο και ξένο κεφά- 

λαιο, για την ΕΕ των μονοπωλί-

ων, οι συνδικαλιστικές πλειο-

ψηφίες, με δεκανίκι την παρά-

ταξη του ΣΥΡΙΖΑ και «ουρά» 

τις    δυνάμεις που στα λόγια         

δ η λ ώ ν ο υ ν 

«αντικαπιταλιστές», ζήτη-

σαν από τους εργαζομένους να          

αγωνιστούν «για να μπει τέλος 

στις αδιέξοδες και καταστροφι-

κές μνημονιακές πολιτικές»         

και για να  το μείγμα της δια-

χείρισης του βάρβαρου καπιτα-

λισμού και να οδηγηθεί ο λαός 

στον γκρεμό από άλλο δρόμο, 

ενδεχόμενα και με άλλη       

κυβέρνηση.   

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

 

Μ ε τις δύο πρώτες ρυθμίσεις        
της τροπολογίας θωρακίζεται ο         

θεσμός των επιχειρησιακών συμβάσεων 
στην ακτοπλοΐα, σε βάρος των κλαδικών, 
προκειμένου οι εφοπλιστές να διευκολύ-
νονται στην επιβολή μισθών και συνθη-
κών δουλειάς που υπηρετούν την ανταγω-

νιστικότητα των επιχειρήσεών τους.  

Με την τρίτη ρύθμιση, οι εφοπλιστές θα 
λύνουν και θα δένουν τα πλοία με κριτήριο 
την κερδοφορία τους, καταδικάζοντας τα 
νησιά σε ακόμα μεγαλύ-
τερη και παρατεταμένη 
απομόνωση και τους 
ναυτεργάτες σε μεγαλύ-
τερη ανεργία, ενώ υπο-
βαθμίζονται οι προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης 
και διογκώνονται τα       

ελλείμματα του ΝΑΤ. 

Ταυτόχρονα από την 
1/7/2014, με το Ν.  4254 
του 2014, εφαρμόζονται 
οι περικοπές στις επι-
κουρικές συντάξεις, που 
προέβλεπε ο Ν. 4052 του 
2012. Οι ιδιωτικές ασφα-
λιστικές εταιρείες καρα-
δοκούν να αναλάβουν τα 
επαγγελματικά ταμεία, αντικαθιστώντας τα 

επικουρικά.  

Παράλληλα από 1/1/2015, με το πρώτο 
μνημόνιο Ν. 3863/2010, προβλέπεται η 
μείωση των βασικών συντάξεων στο 60% 
και σε μια 5ετία στο 48% του συντάξιμου 

μισθού, από 70% που ήταν. 

Επί της ουσίας η κυβέρνηση προετοιμάζει 
το εργασιακό τοπίο για την περίοδο της καπι-
ταλιστικής ανάκαμψης, όπου θα κυριαρχούν 
οι επιχειρησιακές συμβάσεις τις οποίες θα 
υπογράφουν πλέον επιχειρησιακά σωματεία, 
καθιστώντας άχρηστα ή διακοσμητικά τα ση-
μερινά κλαδικά σωματεία. Στο πλαίσιο αυτό ο 
υπουργός Ναυτιλίας προανήγγειλε και άλλα 
αντιδραστικά ν/σχέδια που αφορούν τη συνδι-
καλιστική εκπροσώπηση των ναυτεργατών, 
όπως έγινε και με τη θέσπιση των «ενώσεων 
προσώπων» στις επιχειρήσεις της στεριάς. 

Έτσι, οι ναυτεργάτες που θα μείνουν να 
δουλεύουν στην ακτοπλοΐα θα είναι με ακόμα 
χειρότερες αμοιβές και δικαιώματα, και βέβαια 
χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση, αφού 
είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι στις ακτο-
πλοϊκές εταιρείες μπορεί να σταθεί επιχειρησι-
ακό σωματείο που να διεκδικεί, πολύ περισ-
σότερο να σταθεί ταξικό σωματείο. Εξίσου 
δραματικές θα είναι οι συνέπειες συνολικά για 
την ασφάλεια ναυτεργατών κι επιβατών στη 
θάλασσα. 

ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ  

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
 

Με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνη-
σης, ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ  και η  Επιτροπή Ανέργων        
Ναυτεργατών, εξέδωσαν, την Τρίτη 6 Μάη, 
κοινή ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ 
άλλων σημειώνουν: 

Η κυβέρνηση συνεχίζει ωμά και απροκά-
λυπτα την επίθεση στο σύνολο των εργατικών 
και ναυτεργατικών δικαιωμάτων. Εφοπλιστές - 
κυβέρνηση - ΕΕ με την πολιτική της ανταγωνι-
στικότητας καταργούν τις ΣΣΕ, με πολλαπλές 
επιπτώσεις στους όρους του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος και στον καθορισμό της σύντα-
ξης, διαλύουν την κοινωνικοασφαλιστική 
περίθαλψη και προστασία, σε ένα ήδη       
λεηλατημένο ΝΑΤ από τη διαχρονική     
φιλοεφοπλιστική πολιτική.  

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζό-
μενους, τους συνταξιούχους, να συνεχίσουμε 
τον αγώνα με οργάνωση - συσπείρωση δυνά-
μεων, με ανάπτυξη πολύμορφων αγωνιστι-
κών και απεργιακών κινητοποιήσεων, ενάντια 
στην πολιτική του κεφαλαίου, που κατακρε-
ουργεί το σύνολο των δικαιωμάτων μας. 

Το ΚΚΕ καταψήφισε την επαίσχυντη 
τροπολογία, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμε-
νη επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος των 
δικαιωμάτων των ναυτεργατών και των      
νησιωτών και καλώντας τους ναυτεργάτες, 
τους κατοίκους των νησιών, το σύνολο των     
εργαζομένων να δυναμώσουν την κοινή πάλη 
ενάντια στη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική, 
με στόχο την ανατροπή αυτού του δρόμου 
ανάπτυξης που υπηρετεί τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών αναγκών. 

(Συνέχεια στη σελίδα 3)  

θα φωνάξουν οι συνταξιούχοι στο 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  

που διοργανώνουν οι  Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις                           

ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ,              

ΟΑΕΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΤΑ, ΠΟΣΕ, 

την Πέμπτη, 19 Ιούνη, 6 μ.μ. 

στην πλατεία Κλαυθμώνος 

 και την πορεία που θα ακολουθήσει    
στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση                

με τον πρωθυπουργό. 
 

Οι συνταξιούχοι αντιδρούν στην         

περικοπή των επικουρικών συντάξεων, 

από την 1η Ιούλη, καθώς και στις νέες 

περικοπές στις κύριες συντάξεις που θα 

τεθούν σε εφαρμογή από την αρχή του 

επόμενου χρόνου.  

Κάλεσμα στα σωματεία να στηρί-

ξουν την κινητοποίηση και να συμμε-

τάσχουν στο συλλαλητήριο έχει απευ-

θύνει το ΠΑΜΕ. 

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι            

συνταξιουχικές οργανώσεις, ανάμεσα σε 

άλλα, σημειώνουν:  

Μειώνουν ξανά και οδηγούν στην          

κατάργηση τις επικουρικές συντάξεις μας 

από τον ερχόμενο Ιούλιο. Από τον ερχό-

μενο Γενάρη έρχονται νέες περικοπές 

στις κύριες αφού πρώτα "κούρεψαν"      

δεκάδες δισεκατομμύρια από τα ασφαλι-

στικά μας ταμεία. Μας οδηγούν στη           

φτώχεια, στην εξαθλίωση, μας ρίχνουν 

στον Καιάδα. 

 Να μην τους επιτρέψουμε το νέο 
έγκλημα.  

 Να βάλουμε τέλος στις βάρβαρες          
αντεργατικές πολιτικές κυβέρνησης - 
ΕΕ - κεφαλαίου.  

 Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε με         
αξιοπρεπείς συντάξεις, υγεία και    
ασφάλεια.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :  

 Αποκατάσταση των συντάξεών μας       
στο ύψος που βρίσκονταν πριν τις        
αλλεπάλληλες περικοπές,  

 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν       
Υγεία και ιατροφαρμακευτική              
περίθαλψη,   

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών - 
αντιασφαλιστικών νόμων. 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  

Κ.Κ.Ε.               (2) 349.255  6,11 498.573 8,82 277.227 4,50 

ΣΥΡΙΖΑ             (6) 1.518.608  26,57  1.002.432 17,76 1.655.022  26,89  

Ν. Δ.                  (5) 1.298.713  22,72  1.538.873 27,27 1.825.497  29,66 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   (3) 536.910  9,39 457.106 8,10 426.025  6,92  

ΕΛΙΑ / ΠΑΣΟΚ  (2)  458.403  8,02  — — 756.024 12,28  

ΠΟΤΑΜΙ            (2) 377.438  6,60  — — — — 

ΑΝ.ΕΛΛ.            (1) 197.545  3,46  — — 462.406 7,51  

ΛΑ.Ο.Σ.              (-) 153.936  2,70  — — 97.099  1,58  

ΔΗΜ.ΑΡ.            (-) 68.873  1,20 377.663 6,69 384.986 6,25  

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΑΗΣ 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΜΑΗΣ 2014 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΙΟΥΝΗΣ 2012 

ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % 

 

ΚΟΜΜΑ  

(ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ) 

1.  Η ΚΕ χαιρετίζει τα χιλιάδες 

μέλη, τους οπαδούς του Κόμ-

ματος και της ΚΝΕ, τους συνεργαζόμε-

νους, τους ψηφοφόρους, που έδωσαν 

τη μάχη, συστρατεύτηκαν και συνέβα-

λαν στην ενίσχυση του ΚΚΕ. Η μάχη 

δόθηκε ενιαία σε όλη τη χώρα, με το 

ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές 

της 25ης Μάη, με τα ψηφοδέλτια της 

«Λαϊκής Συσπείρωσης» στις δημοτικές 

και περιφερειακές εκλογές, τόσο στον 

πρώτο γύρο στις 18 Μάη, όσο και στο 

δεύτερο γύρο στις 25 Μάη. 

Στις ευρωεκλογές, το ΚΚΕ σημείωσε 

άνοδο σε ποσοστά (6,1%) και ψήφους 

(347.81), σε σχέση με το εκλογικό 

ποσοστό (4,5%) και τις ψήφους 

(277.227) του Ιούνη του 2012, εκλέ-

γοντας 2 ευρωβουλευτές. 

Επίσης κέρδισε τους δήμους σε Πά-

τρα, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ικαρία. 

Σημείωσε άνοδο και στις 13 περιφέρει-

ες, φτάνοντας το 8,8% και 498.573 

ψήφους. Άνοδο σημείωσε σε 214 δή-

μους και σε 50 δήμους το ποσοστό του 

ξεπέρασε το 10%. 

Τα ποσοστά αυτά του ΚΚΕ για τις 

ευρωεκλογές και τις περιφερειακές - 

δημοτικές, εκφράζουν τάση επανασυ-

σπείρωσης γύρω από το ΚΚΕ και απή-

χησης των θέσεών του σε νέους ψη-

φοφόρους. Εκφράζουν επίσης, σ' ένα 

ποσοστό, αποδοχή της θεμελιακής θέ-

σης του ΚΚΕ ενάντια στην ΕΕ, τα μο-

νοπώλια και τις κυβερνήσεις που στη-

ρίζουν τον ευρωμονόδρομο. Προκύπτει 

άμεσα η αναγκαιότητα της σύσφιξης 

των σχέσεων του Κόμματος, από την 

Κεντρική Επιτροπή έως την κάθε Κομ-

ματική Οργάνωση, με όλους αυτούς 

τους εργαζόμενους που έκαναν το βή-

μα, βρέθηκαν στο πλάι του ΚΚΕ, το 

ενίσχυσαν στις εκλογές. 

Οι κομματικές οργανώσεις μαζί με 

τους φίλους και συνεργαζόμενους θα 

συζητήσουν συμπεράσματα και μια 

πλούσια πείρα που αποκτήθηκε μέσα 

από τη μάχη και ταυτόχρονα, τρόπους 

και στόχους οργάνωσης της πάλης, 

συσπείρωσης του λαού για τη φιλολαϊ-

κή διέξοδο από την κρίση. 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

 

Η «Διακήρυξη των Αθηνών», που αποτέλεσε το θέμα της άτυπης συνόδου           
των υπουργών Ναυτιλίας των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού           
Οικονομικού Χώρου) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής             
Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, στις 7 Μάη 2014, είναι στην κορυφή της       

ατζέντας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 26-27 Ιούνη 2014 και έχει στόχο    
την ενίσχυση της κερδοφορίας των ευρωενωσιακών ναυτιλιακών μονοπωλια-
κών ομίλων, μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών και            
γενικότερα της εργατικής τάξης στους συναφείς κλάδους των μεταφορών.  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

Λίγες μέρες μετά την ψήφιση στις 7-4-2014 του Ν. 4254, του αντεργατικού τερατουργήματος 

που καταργεί το Ν. 3276/1944 με τον οποίο επικυρώθηκε το 1944 η 1η Συλλογική Σύμβαση  

Εργασίας της θρυλικής ΟΕΝΟ και στην ουσία καταργεί τις ΣΣΕ στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία καθιερώνοντας  

τις επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα, η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με μια ακόμα 

 επαίσχυντη τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, την Τρίτη 6 Μάη 2014,   

έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάργηση των κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας των ναυτεργατών.  

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τα αποτελέσματα των εκλογών 

Ο ι κύριοι άξονες της ενδιά-
μεσης αναθεώρησης της     

πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών 
της ΕΕ είναι οι παρακάτω: 

Διασφάλιση της θέσης του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου στην ΕΕ στις παγκόσμιες 
αγορές στο λυσσαλέο ανταγωνισμό           
τους με μονοπωλιακούς ομίλους άλλων 
ιμπεριαλιστικών κέντρων και ισχυρών 
καπιταλιστικών χωρών.  

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω 
στόχου η ΕΕ και τα κράτη - μέλη της βά-
ζουν ως στόχο τη διοχέτευση κρατικών 
ενισχύσεων στους εφοπλιστές, δηλαδή 
πακτωλό εκατομμυρίων ευρώ, ζεστό   
δημόσιο χρήμα από τη λεηλασία του      
λαϊκού εισοδήματος, για να αποφύγουν 
δήθεν την «αλλαγή σημαίας» και τη 
«μετεγκατάσταση της ναυτιλίας της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες». Ακόμη, την κατάργηση 
κάθε κρατικού ελέγχου και βασικών κανό-
νων για την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα και του περιβάλλο-
ντος, με τις λεγόμενες «Γαλάζιες Ζώνες» 
και τη δημιουργία «ευρωπαϊκού χώρου 
θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα», 
δηλαδή χωρίς ελέγχους τελωνειακούς, 
διοικητικούς κ.ά., κανόνες και προδιαγρα-
φές ασφαλείας, ώστε «να αποφεύγονται 
οι περιττές κανονιστικές και διοικητικές 
επιβαρύνσεις» για την ανεμπόδιστη          
δράση του κεφαλαίου. 

Δεύτερο πυλώνα στήριξης των μονο-
πωλίων αποτελεί η πολιτική «Θαλάσσιας          
Ασφάλειας της ΕΕ». Δηλαδή, ανάπτυ-
ξη μεγάλης ναυτικής στρατιωτικής δύ-
ναμης της ΕΕ, εξοπλισμένης με όλα τα 
στρατιωτικά και πολιτικά μέσα για   
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμ-
βάσεις, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, για 
την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών των χωρών αυτών και των 
λαών τους, τον έλεγχο των δρόμων μετα-
φοράς τους (χερσαίων και θαλάσσιων)     
με τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου 

προσχήματος, από την «τρομοκρατία» 
μέχρι τη θαλάσσια ρύπανση, την 
«κλιματική αλλαγή» κ.ά. 

Βασική προϋπόθεση της κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου είναι η μείωση στο 
κατώτερο δυνατό σημείο της τιμής της 
εργατικής δύναμης. Γι' αυτό προωθεί 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμι-
κού, διαρκή περιπλάνηση σε αναζήτηση 
δουλειάς, χωρίς εργασιακά δικαιώματα 
και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και 
τη σύνδεση «εκπαίδευσης και βιομη-
χανίας», που θα εφοδιάζει το κεφάλαιο 
με πάμφθηνη εργατική δύναμη. 

Ιδιωτικοποίηση των λιμένων και 
των λιμενικών υποδομών, για την πα-
ράδοσή τους στα μονοπώλια και στή-
ριξη των κερδών τους με κρατικές ενι-
σχύσεις, δωρεάν δημόσιο χρήμα. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα διοχετευτεί και πα-
κτωλός ευρωενωσιακού χρήματος από τα 
ταμεία της ΕΕ για την «πολιτική συνο-
χής», αλλά και οι υποδομές των Διευρω-
παϊκών Δικτύων Μεταφορών που θα ανα-
πτυχθούν με χρήματα από τον ευρωενω-
σιακό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. 

Παραμένουν και εμπλουτίζονται:  

 Οι άξονες της «Διακήρυξης της Λεμε-
σού» για τη στροφή της ναυπηγικής και 
μεταποιητικής βιομηχανίας σε τομείς υψη-
λής και γρήγορης κερδοφορίας για το    
κεφάλαιο σε προϊόντα και εξοπλισμό        
καινοτομίας, σκάφη αναψυχής κ.λπ.  

 Ο εφοδιασμός λιμένων και πλοίων 
με «εναλλακτικά καύσιμα», όπως το        
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).  

 Η προώθηση της ναυτιλίας μικρών απο-
στάσεων με τη στήριξη του εφοπλιστικού 
κλάδου που δραστηριοποιείται στους σχε-
τικούς τομείς (ακτοπλοϊκές και ποτάμιες 
συνδέσεις).    

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 



Σελίδα 2 Μάης 2014 

Ο  Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο 
πρώτος, ήταν αποτέλεσμα των ανταγωνι-

σμών για το ξαναμοίρασμα των αγορών, των ιμπε-
ριαλιστικών αντιθέσεων, που οξύνθηκαν στις συν-
θήκες καπιταλιστικής κρίσης, βάθυναν την ανισό-
μετρη καπιταλιστική ανάπτυξη και κατέστησαν και 
πάλι τη Γερμανία μεγάλη οικονομική και στρατιωτι-
κή δύναμη. Παράλληλα, οι νικήτριες καπιταλιστι-
κές χώρες του Α’ Παγκοσμίου παρείχαν σημαντική 
βοήθεια στη Γερμανία, με σκοπό να την αξιοποιή-
σουν, ως δύναμη κρούσης, ενάντια στην Σοβιετική 
Ένωση. 

Η νίκη του Ανθρώπου ενάντια στον φασισμό 
ήταν ένα πανανθρώπινο επίτευγμα, για το οποίο η 
ΕΣΣΔ και ο Κόκκινος Στρατός είχαν 20 εκατομμύ-
ρια νεκρούς και πάνω από 10 εκατομμύρια ανάπη-
ρους και  τραυματίες σε έναν πόλεμο που η Βρετα-
νία είχε μόλις 375.000 νεκρούς και οι ΗΠΑ περί-
που 400.000.  

Στην παραχάραξη αυτής της ιστορίας, που 
γράφτηκε με αίμα, πρωτοστατεί η ΕΕ που καθιέ-
ρωσε την 9η Μάη, ως "Ημέρα της Ευρώπης", ενώ 
με διάφορα προγράμματα προωθεί τον αντικομ-
μουνισμό, την ταύτιση του κομμουνισμού με το 
φασισμό. Σε μια σειρά χώρες, απαγορεύονται τα 
ΚΚ, τα κομμουνιστικά σύμβολα, διώκονται αγωνι-
στές και αποκαθίστανται οι ναζιστές, τα Ες-Ες. 
Την ίδια ώρα, η ΕΕ στηρίζει τις αντιδραστικές - 
ναζιστικές δυνάμεις, στην Ουκρανία. 

Σήμερα, 69 χρόνια μετά απ’ τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης, 
οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί σε όλο 
τον κόσμο, γίνονται ανακατατάξεις στην ιμπεριαλι-
στική πυραμίδα. Επομένως, οι λαοί πρέπει να 
επαγρυπνούν, καθώς μεγαλώνουν οι κίνδυνοι     
ενός γενικευμένου πολέμου, με εμπλοκή και της 
Ελλάδας. 

Σήμερα, ο ναζισμός – φασισμός, εμφανίζεται 
με τη μορφή της Χρυσής Αυγής κ.ά. φασιστικών 
ομάδων. Η Χρυσή Αυγή είναι οργάνωση της       
αστικής τάξης, του κεφαλαίου, είναι φασιστική - 
ναζιστική οργάνωση.  

Οι αντιφασιστικές κορόνες, τα «δημοκρατικά 
τόξα» και οι «αντιφασιστικές συμμαχίες» εξυπηρε-
τούν μόνο την προσπάθεια εγκλωβισμού των       
εργαζομένων. 

Η πείρα των εθνικοαπελευθερωτικών - αντιφα-
σιστικών κινημάτων, του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στη χώρα 
μας, επιβεβαιώνει πως μόνο το εργατικό-λαϊκό 
κίνημα, μια ισχυρή Λαϊκή Συμμαχία, μπορεί να 
αντιμετωπίσει το φασισμό, να απομονώσει και να 
αχρηστεύσει τη δράση των φασιστοειδών στους 
χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, να τον             
τσακίσει. 

Η Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη εμπνέει τους 
λαούς, τους διδάσκει πίστη στη δύναμή τους.          
Με ακλόνητη την πίστη, ότι ο σοσιαλισμός είναι 
αναγκαίος και επίκαιρος, συνεχίζουμε αταλάντευ-
τα στον ίδιο δρόμο, με την εργατική τάξη στην 
πρώτη γραμμή και το λαό, για την κοινωνική απε-
λευθέρωση, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης            
ανθρώπου από άνθρωπο. 

69 χρόνια από την 

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ 

των λαών 9 Μάη 1945 

ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                 

Ναυτεργατική                                      

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                    

σύμφωνα με το νόμο:  

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                

Κολοκοτρώνη 99,                        

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                    

Τηλ.: 210 - 41 17 578            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:                    

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                 

Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                   

Τηλ.: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                            

Εσωτερικού: Ευρώ 15                  

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Η ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε στις 31 Μάη 2014. 

 

Το επόμενο φύλλο θα κυ-
κλοφορήσει 20 Ιούλη 2014. 

 

Π ληθαίνουν οι αποδείξεις ότι πίσω από το 
πολύνεκρο ναυάγιο του νοτιοκορεατικού 

πλοίου «SEWOL», της Chonghaejin Marine Co, 
που βυθίστηκε το πρωί της 16ης Απρίλη, βρίσκε-
ται το κυνήγι του κέρδους από την πλοιοκτήτρια 
εταιρεία.  

Ενάμιση μήνα μετά το ναυάγιο, 30/5, έχουν περι-
συλλεγεί 288 πτώματα, και 16 άνθρωποι δεν έχουν 
βρεθεί ακόμα, ενώ στο μακρύ  κατάλογο των αδικο-
χαμένων προστέθηκαν ο διευθυντής του σχολείου 
που αυτοκτόνησε από την οδύνη για τον χαμό των 
μαθητών του και δύο δύτες οι οποίοι συμμετείχαν 
στην αναζήτηση θυμάτων στο πλοίο. Θυμίζουμε ότι 
στο πλοίο επέβαιναν 476 άνθρωποι, περιλαμβανο-
μένων 352 μαθητών που πήγαιναν σχολική εκδρομή 
στο νησί Τζετζού.  

Έκθεση των εμπειρογνωμόνων της αστυνομίας, 
που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέ-
ρει πως το πλοίο μετέφερε φορτίο 3.608 τόνων,       
συμπεριλαμβανομένων 108 οχημάτων, βάρος που 
είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το μέγιστο επι-
τρεπόμενο φορτίο του.  

Το «SEWOL» κατασκευάστηκε το 1994 στην      
Ιαπωνία και μετασκευάστηκε το 2012, οπότε υπέστη 
μετατροπές που αφορούσαν την προσθήκη καμπι-
νών επιβατών στο 3ο, 4ο και 5ο κατάστρωμα, που 
σήμαινε αύξηση της χωρητικότητας σε επιβάτες κατά 
181 και αύξηση του βάρους του πλοίου κατά 239 
τόνους, για την αύξηση της κερδοφορίας της πλοιο-
κτήτριας εταιρείας.  

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, η μετασκευή ήταν 
η βασική αιτία για το ναυάγιο του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
«SEWOL», γιατί η προσθήκη των καμπινών μετέφε-
ρε το κέντρο βάρους του πλοίου κατά 51 εκατοστά 
υψηλότερα, με αποτέλεσμα το δυστύχημα να προ-
κληθεί από «δυνάμεις από το εσωτερικό και το          
εξωτερικό του πλοίου».  

Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν συγκεντρωθεί 
στο πλαίσιο της έρευνας, κατά τον απόπλου το          
πλοίο ήταν υπερφορτωμένο στα 139 από τα 241 
δρομολόγια που έκανε στη συγκεκριμένη διαδρομή 
από το Μάρτη του 2013. Αξιωματούχοι υπολογίζουν 
τα έσοδα από το επιπλέον φορτίο που μετέφερε το 
πλοίο σε συνολικά 2,9 δισ. γουόν (2,8 εκατομμύρια 
δολάρια). 

Το τραγικό ναυάγιο του «SEWOL» αποτελεί έναν 
ακόμη κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα των εφοπλιστικών 
εγκλημάτων που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη 
και τη χώρα μας. Αποκαλύπτει με τον πιο δραματικό 
τρόπο ότι μοναδικό και αποκλειστικό κίνητρο της 
παραγωγής στον καπιταλισμό είναι το κέρδος και σ’ 
αυτό υποτάσσονται τα πάντα. Η ανθρώπινη ζωή στο 
σύστημα της εκμεταλλευτικής βαρβαρότητας δεν έχει 
την παραμικρή αξία.  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Η «ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτι-

κής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές 

μέχρι το 2018 και οι προοπτικές της για το 

2020» και η «Διακήρυξη των Αθηνών» προω-

θούν ακόμη πιο στοχευμένα τη στήριξη των 

μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιού-

νται στον  τομέα της ναυτιλίας και των συνα-

φών κλάδων. Θα επιδεινώσει ακόμη περισσό-

τερο τη θέση των ναυτεργατών, των εργατών 

συνολικά που απασχολούνται στους τομείς 

της ναυτιλίας, των εργαζομένων κατοίκων των 

νησιών, ιδίως των πιο απόμακρων. 

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία 
 

Η αναρρίχηση του ελληνόκτητου στόλου 
στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, 
που εκθρονίζει τον ιαπωνικό στόλο (όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του ναυτιλιακού 
ομίλου «Clarksons Research Ltd» - Απρίλης 
2014), αποκαλύπτει ότι ακόμη και σε περίο-
δο καπιταλιστικής κρίσης οι Έλληνες εφο-
πλιστές  αποκομίζουν αμύθητα κέρδη, από 
την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτερ-
γατών, γενικότερα της εργατικής τάξης στη 

ναυτιλία και στους συναφείς κλάδους.  

Η μελέτη του ινστιτούτου «OXFORD ECO-
NOMICS» σχετικά με την οικονομική αξία της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας της ΕΕ (Μάρτης 
2014), που έγινε για την Ένωση Εφοπλιστών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA), μεταξύ 
των άλλων τονίζει τα εξής: Το ελληνικό εφοπλι-
στικό κεφάλαιο ελέγχει το μεγαλύτερο στόλο 
στο εσωτερικό της Ευρώπης, που ισοδυναμεί 
με το 36% της χωρητικότητας σε gt, ή 43% σε 
dwt. Η Γερμανία διαθέτει ένα επιπλέον 21% 
της χωρητικότητας σε gt, ή 19% σε dwt. Η 

μελέτη αυτή αναδεικνύει τρία βασικά ζητήματα: 

1. Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών 
αποτελεί έναν από τους κλάδους με τη μεγαλύ-
τερη ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής 
δύναμης και συνακόλουθα με την υψηλότερη 
κερδοφορία για το επενδυμένο κεφάλαιο. 

2. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ναυτι-
λιακούς μονοπωλιακούς ομίλους της ΕΕ και 
των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων και των 
δυναμικά αναπτυσσόμενων καπιταλιστικών 
δυνάμεων μαίνονται με σφοδρότητα. 

3. Η ΕΕ και τα κράτη - μέλη της τροφοδο-
τούν με πακτωλό ευρωενωσιακών και εθνικών 
ενισχύσεων το εφοπλιστικό κεφάλαιο για τη 
διατήρηση και στερέωση των θέσεών του στον 
παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό. 

Τι δείχνουν τα στοιχεία: 

 Ο εμπορικός στόλος της ΕΕ (μαζί με τη Νορ-

βηγία) στις αρχές του 2014, αποτελείται από 

23.000 πλοία με χωρητικότητα 660 εκατομ. dwt 

ή 450 εκατ. gt. 

 Από το 2005 μέχρι τις αρχές του 2014, ο 

στόλος της ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο 

από 70% τόσο σε χωρητικότητα σε dwt όσο 

και σε gt. 

Όπως επισημαίνει η μελέτη: «Εκτιμάται 

συνολικά ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχα-

νία απασχολούσε άμεσα 590.000 εργαζόμε-

νους το 2012 (...) Από τη συνολική απασχόλη-

ση, το 63% των εργαζομένων απασχολούνται 

στις μεταφορές εμπορευμάτων, το 27% στη 

μεταφορά επιβατών και το 9% απασχολούνται 

στις υπηρεσίες και στην παράκτια στήριξη (...)  

Η αύξηση στην απασχόληση ήταν αναλο-

γικά μικρότερη από την αύξηση στη χωρητικό-

τητα (...) Φαίνεται έτσι ότι η παραγωγικότητα 

αυξήθηκε επίσης στην ίδια περίοδο, ώστε 

λιγότεροι εργαζόμενοι να χρειάζονται ανά τόνο 

(tonne) του στόλου (...)  

Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία υψηλής 

παραγωγικότητας: Κάθε εργαζόμενος εκτι-

μάται ότι παράγει 88.000 ευρώ του ΑΕΠ, 

ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο 

όρο της ΕΕ 53.000 ευρώ». 

«Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εισή-
γαγε τον φόρο χωρητικότητας ήταν η Ελλά-
δα στη δεκαετία του 1950. Το σημερινό ελλη-
νικό καθεστώς εισήχθη το 1975 και γενικά δεν 
έχει αλλάξει από τότε. Μια σειρά ευρωπαϊκών 
χωρών έχουν ακολουθήσει αυτό το παράδειγ-
μα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Τα βήματα 
που ακολούθησαν οι εθνικές κυβερνήσεις 
καθοδηγούνται με βάση πολιτικές σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.         

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τις 
πρώτες κατευθυντήριες γραμμές κρατικής ενί-
σχυσης για το ναυτιλιακό τομέα το 1989 σε μία 
προσπάθεια να ενθαρρύνει τη συνοχή των 
πολιτικών των κρατών - μελών. Ωστόσο, αυτό 
αποδείχθηκε σχετικά αναποτελεσματικό και οι 
στόλοι σημαίας πολλών χωρών της ΕΕ συνέχι-
σαν να μειώνονται.  

Το 1997 εισήχθησαν νέες κατευθυντήριες 
γραμμές, οι οποίες αναθεωρήθηκαν το 2004 
και επιβεβαιώθηκαν το 2013 έπειτα από δημό-
σια διαβούλευση, ξανά με το στόχο να ενθαρ-
ρυνθεί μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη 
στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της ΕΕ 

μεταξύ των κρατών - μελών». 

Στην Ελλάδα το εφοπλιστικό  κεφάλαιο, 
η ΕΕ και οι διαδοχικές κυβερνήσεις της 
πλουτοκρατίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και η σημερι-
νή συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ επιτέθηκαν 
με αγριότητα ενάντια στους ναυτεργάτες 
και τα δικαιώματά τους.  

 Η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας και η αντικατάστασή τους με επιχει-
ρησιακές, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, 
αποτελεί προτεραιότητα για τους εφοπλιστές, 
γενικότερα τα μονοπώλια, την ΕΕ και τις         
κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, με 
δραματικές μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις, 

στην Υγεία, στην Πρόνοια και την εκπαίδευση.  

 Πέταξαν κατά χιλιάδες τους ναυτεργάτες από 
τα πλοία, αντικαθιστώντας τους με φθηνότε-
ρους εργάτες, χωρίς κανένα συγκροτημένο 

εργασιακό δικαίωμα.  

 Απαξίωσαν σχεδιασμένα τη ναυπηγική βιο-
μηχανία, στέλνοντας χιλιάδες εργαζόμενους 
στην ανεργία, στην υποαπασχόληση και τη 

φτώχεια.  

 Ενίσχυσαν τους εφοπλιστές με προκλητικά 
προνόμια και φοροαπαλλαγές, με το σκάνδαλο 
των επιδοτήσεων για τις «άγονες γραμμές», 
ενώ οι τιμές των εισιτηρίων εκτινάχτηκαν στα 
ύψη και η συγκοινωνία των νησιών με την 
ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται στο έλεος των 
εφοπλιστών, που δρομολογούν πλοία αν και 

όποτε τους συμφέρει. 

 Οι εφοπλιστές απολαμβάνουν προκλητικές 

φοροαπαλλαγές, τη στιγμή που η συγκυβέρνη-

ση λεηλατεί ανελέητα το πενιχρό λαϊκό εισόδη-

μα, φορολογεί ακόμη και τους ανέργους.         

Η συμφωνία συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με 

τους εφοπλιστές για την «Οικειοθελή Προ-

σφορά της Ναυτιλιακής Κοινότητας» αποτέ-

λεσε χυδαία κοροϊδία του λαού, για να δείξει 

ότι δήθεν οι εφοπλιστές θα πληρώσουν οικειο-

θελώς φόρο!!! Και βέβαια οι εφοπλιστές ούτε 

αυτά τα ψίχουλα δεν πλήρωσαν.  

 Είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική η 

άρνηση του υπουργού Ναυτιλίας και  Αιγαίου 

να απαντήσει σε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ 

πόσα χρήματα πλήρωσαν οι εφοπλιστές και 

πόσα χρωστάνε σε φόρους και σε ασφαλιστι-

κές εισφορές στο ΝΑΤ, γιατί θα αναγκαζόταν 

να αποκαλύψει ότι ενώ το εφοπλιστικό κεφά-

λαιο δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ από την      

κοροϊδία της «οικειοθελούς προσφοράς», χρω-

στάει δισεκατομμύρια από φόρους και για τη 

χρεοκοπία του ΝΑΤ. 

 Ενώ είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε καθηγη-

τές και σε τεχνικές υποδομές για τα  εργαστήρι-

α, σταμάτησε η σίτιση των σπουδαστών στις 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και 

χιλιάδες μετά από μακροχρόνια ανεργία ανα-

γκάζονται να εγκαταλείψουν τις ναυτικές σχο-

λές, τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωμα-

τεία των πλοιοκτητών σύμφωνα με το άρθρο 3 

του ΝΔ 99/73 (ΚΑ 3395) θα πάρουν από τον 

προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ναυτικής   

Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) του 2014 1.400.000 ευρώ! 

Πλούσια εμπειρία 

Οι ναυτεργάτες, γενικότερα η εργατική τάξη 

και τα λαϊκά στρώματα έχουν πλούσια   εμπει-

ρία από τα κόμματα του κεφαλαίου και του 

ευρωμονόδρομου. Η ΕΕ είναι εχθρός των 

λαών. Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ / ΕΛΙΑ, 

μαζί με τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου και 

του ευρωμονόδρομου, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗ-

ΜΑΡ, Ποτάμι και η ναζιστική - φασιστική      

εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, προω-

θούν την ελεύθερη κίνηση, την ανταγωνιστικό-

τητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου κι αυτό 

που είναι η βάση της «Κοινής Ναυτιλιακής 

Πολιτικής της ΕΕ», εκφράζεται στην απελευθέ-

ρωση της ακτοπλοΐας, στη μείωση των οργανι-

κών συνθέσεων, στην κατάργηση των Συλλο-

γικών Συμβάσεων, στο μαρασμό των ναυπη-

γείων και την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, 

στην επιβολή των πιο αντεργατικών μέτρων. 

Λύση προς όφελος του λαού κάτω από τα 

δεσμά της εξουσίας των μονοπωλίων και της 

ΕΕ δεν θα υπάρξει. 
Η διαχείριση του καπιταλισμού έχει 

δοκιμαστεί σε κάθε μορφή της και φέρνει το 

στίγμα της εκμετάλλευσης, ιμπεριαλιστικές 

επεμβάσεις και πολέμους - με χαρακτηρι-

στική περίπτωση τις εξελίξεις στην Ουκρα-

νία - με οδυνηρές συνέπειες για το λαό. 

Σύγχρονη απάντηση, σύγχρονη  λύση 

είναι η διεκδίκηση, η κατάκτηση της Εργατι-

κής, Λαϊκής Εξουσίας. Μόνο σε αυτή τη βά-

ση, που τα μέσα παραγωγής, τα οικονομικά 

εργαλεία θα κοινωνικοποιηθούν, θα περάσουν 

στα χέρια του λαού, μπορεί να σχεδιαστούν 

κεντρικά η οικονομία, η ναυτιλία, τα ναυπηγεία 

και τα λιμάνια, να αποδεσμευτεί η χώρα από 

την ΕΕ και κάθε άλλο ιμπεριαλιστικό οργανι-

σμό, για να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές 

δυνατότητες και να οικοδομηθούν αμοιβαία  

επωφελείς σχέσεις με άλλα κράτη και λαούς. 
 

Του Γιώργου ΤΟΥΣΣΑ  
μέλους της ΚΕ ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

ΑΘΗΝΑ :  

Η μαζικότητα, η ζωντάνια, ο παλμός, η 

ευρηματικότητα στα συνθήματα, στον στο-

λισμό, στην εμφάνιση των μπλοκ των 

συνδικάτων, η συμμετοχή της νεολαίας, 

των μεταναστών και των γυναικών, αλλά 

και η παρουσία των αυτοαπασχολούμενων 

και των αγροτών, ήταν τα βασικά χαρα-

κτηριστικά των Πρωτομαγιάτικων συγκε-

ντρώσεων που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στην 

Αθήνα και σε πάνω από 70 πόλεις σε όλη 

τη χώρα. 

Το πρόγραμμα της συγκέντρωσης στο 

Σύνταγμα άρχισε με τη βράβευση των τεσ-

σάρων ομάδων που διακρίθηκαν στο τουρ-

νουά ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ. Συνολικά 

συμμετείχαν 54 ομάδες από σωματεία, 

μετανάστες  και προγράμματα απεξάρτη-

σης. Στους «φιναλίστ» δόθηκαν κύπελλα, 

μετάλλια και βιβλία της Σύγχρονης             

Εποχής.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βασίλης 

Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής 

Γραμματείας του ΠΑΜΕ και ο Μωχάμεντ 

Εκνεμπί από την Γενική Ένωσης Παλαι-

στινίων Εργατών. Καλλιτέχνες, ηθοποιοί 

και τραγουδιστές, απήγγειλαν κείμενα 

για την Πρωτομαγιά και είπαν τραγούδια 

που σημάδεψαν και σημαδεύτηκαν από το 

εργατικό κίνημα.  

Νωρίτερα το πρωί, αντιπροσωπεία του 

ΠΑΜΕ κατέθεσε στεφάνια στο Πολυτεχνείο 

και το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τιμώ-

ντας και μ' αυτόν τον τρόπο τους αγώνες 

του λαού και τη  θυσία των 200 κομμουνι-

στών.  

Στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαρια-

νής κατέθεσε επίσης ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,        

Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στη         

συνέχεια συμμετείχε στην συγκέντρωση 

του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, από την   οποία 

δήλωσε: 

«Από την πρωτομαγιάτικη συγκέ-

ντρωση εδώ στο Σύνταγμα απευθύ-

νουμε κάλεσμα ενίσχυσης των εργατι-

κών - λαϊκών αγώνων, ανασύνταξης 

του εργατικού - λαϊκού κινήματος.  

Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης 

με το ΚΚΕ, για να είναι ισχυρός ο 

λαός, για να δημιουργήσουμε σήμερα 

αυτό που έχει ανάγκη ο λαός και ο τό-

πος. Μια ισχυρή, εργατική, λαϊκή αντι-

πολίτευση που θα ανοίξει το δρόμο, 

με λαϊκή συμμαχία, για να σπάσουμε 

επιτέλους τα δεσμά της ΕΕ, των μονο-

πωλίων, για να ανοίξουμε έναν και-

νούργιο δρόμο με το λαό π ρ α γ μ α -

τ ι κ ά  στην εξουσία». 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ :  

Με τη συμμετοχή σωματείων, συνδικά-

των, Λαϊκών Επιτροπών και φορέων της 

κοινωνικής συμμαχίας πραγματοποιήθηκε 

στον Πειραιά η απεργιακή συγκέντρωση 

που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ για την Πρωτο-

μαγιά. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν 

στην πλατεία Καραΐσκάκη, ενώ τα πλοία 

παρέμειναν δεμένα στο λιμάνι λόγω της 

απεργίας των ναυτεργατών, με τις ταξικές 

δυνάμεις να βρίσκονται στην περιφρούρη-

ση από τα χαράματα.  

Η θεατρική ομάδα της ΟΓΕ Πειραιά  

απήγγειλε αποσπάσματα από τον  

«Επιτάφιο» του Γιάννη  Ρίτσου.  

Η ομιλία έγινε από τη Μαρία Ζαχαρία, 

μέλος του ΔΣ του  Σωματείου Ναυτιλιακών 

Υπαλλήλων, η οποία ανέφερε ότι οι αιμα-

τοβαμμένες Πρωτομαγιές είναι οδηγός για 

το σήμερα. Η εργατική τάξη έχει τη δύνα-

μη να αντιστρέψει τη  σημερινή κατάστα-

ση ενάντια στη συγκυβέρνηση, την ΕΕ και 

τα κόμματά της, την καπιταλιστική βαρβα-

ρότητα και κάλεσε σε συστράτευση με το 

ΠΑΜΕ για την ανασύνταξη του κινήματος, 

για ένα κίνημα μαχητικό, ταξικό, απαλλαγ-

μένο από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 

συνδικαλισμό. 

Στη συνέχεια έγινε πορεία στο Πασαλι-

μάνι, όπου κατατέθηκαν στεφάνια στο 

μνημείο του αιματηρού απεργιακού          

αγώνα, τον Αύγουστο του 1923.  

ΤO KΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

πίσω από το πολύνεκρο ναυάγιο του 

Ε/Γ - Ο/Γ «SEWOL» στη Νότια Κορέα  

 Στη μνήμη του Καγιώργη 
Γαβρήλη, αγωνιστή της 
ΟΕΝΟ, ο Πρωτόπαπας Ι. 
προσφέρει στη «Ν» 20 € 

Α υτοί που κόπτο-
νται για την εύρυθ-

μη λειτουργία των ναυπη-
γείων δεν δίστασαν να 
οργανώσουν ολόκληρη 
καταδρομική επιχείρηση 
για την φυγάδευση πλοίου 
από τα Ναυπηγεία Σύρου, 
στις 10/5, χωρίς να έχουν 
πληρωθεί οι εργατοτεχνί-
τες που το επισκεύασαν 
και ενώ βρίσκονταν σε 
απεργία  απαιτώντας           
δεδουλευμένα μηνών. 

Σε ένδειξη αναγνώρι-
σης της αντεργατικής συ-
μπεριφοράς του ιδιοκτήτη 
των ναυπηγείων, Ν. Ταβου-
λάρη, η συγκυβέρνηση ΝΔ 
– ΠΑΣΟΚ, με τη συναίνεση 
των κομμάτων του ευρω-
μονόδρομου, πέρασε 29/5, 
τροπολογία για τη χαριστι-
κή ρύθμιση των οφειλόμε-
νων προς το ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 
ασφαλιστικών εισφορών 
ύψους 7.500.000 ευρώ…!  

Αντίστοιχες ρυθμίσεις 
έχουν γίνει και για τις επι-
σκευαστικές επιχειρήσεις 
της Ζώνης στο Πέραμα, 
αναστέλλοντας  μέχρι 
30/6/2017 όλες τις πράξεις 
διοικητικής ή αναγκαστικής 
εκτέλεσης για τις συγκεκρι-
μένες οφειλές, κάθε ποινι-
κή δίωξη σε βάρος των 
υπευθύνων. 

Σαν πρόσχημα για αυ-
τήν τη χαριστική ρύθμιση, 
που δίνει ένα ακόμα ισχυ-
ρό πλήγμα στα ήδη λεηλα-
τημένα και βουλιαγμένα 
από τα ελλείμματα ασφαλι-

στικά ταμεία, προβάλλεται 
«η προστασία των θέσεων 
εργασίας» και «η στήριξη 
της ναυπηγικής βιομηχανί-
ας της χώρας»…!  

Πρόκειται για πρόκλη-
ση που ξεπερνάει κάθε 
όριο. Είναι γνωστό ότι η 
διάλυση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας της χώρας 
έχει επιβληθεί με οδηγίες, 
κανονισμούς και αποφά-
σεις της ΕΕ, για να ευνοή-
σει τα ναυπηγεία των μο-
νοπωλιακών ομίλων της Β. 
Ευρώπης και της Ασίας.  

Η αρχή έγινε με την 7η 
οδηγία τη 10ετία του 1990, 
που επέβαλε τη διακοπή 
κάθε είδους ενίσχυσης για 
τα ναυπηγεία της Ελλάδας, 
ιδιωτικοποίηση και κλείσι-
μο. Ενώ η πιο πρόσφατη 
είναι η απόφαση του 2010 
της ΕΕ που έκλεισε τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά για 15 
χρόνια.  

Μέσα σ’ αυτές τις συν-
θήκες και με συνευθύνη του 
εργοδοτικού κυβερνητικού 
συνδικαλισμού οι εργαζό-
μενοι των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά, που παραμέ-
νουν απλήρωτοι από τις 
18/4/2012, υπέγραψαν πριν 
λίγες μέρες ατομικές συμ-
βάσεις με μειώσεις στους 
μισθούς, από 30% έως 
40%. 

Αυτά σημαίνουν ότι η 
σωτηρία της ναυπηγικής 
βιομηχανίας προϋποθέτει 
σύγκρουση με την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Σ ύμμαχο στην προσπάθειά της να εμ-
φανίσει τους εφοπλιστές αμέτοχους 

στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, 
η κυβέρνηση βρήκε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος         
- ρίχνοντας την ευθύνη στην τρόικα και στην 
πολιτική της κυβέρνησης - παρουσίασε τους 
εφοπλιστές σαν τους «καλούς» εργοδότες, 
που έκατσαν στο τραπέζι και «τα βρήκαν» με 
τους εργαζομένους, όταν η σύμβαση για το 
2014 που υπέγραψε η Ένωση των ακτοπλό-
ων με την πλειοψηφία της ΠΝΟ προβλέπει 
μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς…! 

Η νέα επαίσχυντη τροπολογία:  

 «Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβά-

σεις εργασίας υπερισχύουν των αντίστοι-
χων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνουν όρους 
που αποκλίνουν από αυτούς των αντίστοι-

χων συλλογικών συμβάσεων εργασίας»  

 «Οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί θεωρούνται ισχυρές και δεσμεύ-
ουν μόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτι-
κούς που είναι μέλη των συμβαλλόμενων 

οργανώσεων»! 

Η προσθήκη που έκανε η κυβέρνηση στις 
δύο παραπάνω ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι 
αυτές θα ισχύουν «με την επιφύλαξη των 
Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί», 
δεν αλλάζει το αντεργατικό αποτέλεσμα. 

Την ίδια στιγμή εφοπλιστικές επιχειρήσεις 
αρνούνται να πληρώσουν τα δεδουλευμένα 
των ναυτεργατών, γενικευμένη πρακτική για 
όλες τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις που κρα-
τούν σε ομηρία τους σκληρά εκμεταλλευόμε-
νους εργάτες τους, για να αποσπάσουν ακόμη 
μεγαλύτερα προνόμια και απαλλαγές από το 
αστικό κράτος. 

 «Ο πλοιοκτήτης μπορεί, μετά από γνώ-

μη του ΣΑΣ, η οποία εκδίδεται εντός μηνός, 
να κατανείμει τις συνολικές μέρες διακο-
πής δρομολογίων που προκύπτουν από τα 
δρομολογημένα πλοία του, ανεξάρτητα σε 

ποια γραμμή είναι δρομολογημένα». 

Δίνεται δηλαδή το δικαίωμα στους εφοπλι-
στές να καθορίζουν τα δρομολόγια και τη συ-
χνότητα και τις διακοπές των δρομολογίων, με 
κριτήριο την κερδοφορία τους και οδυνηρές 
συνέπειες για τους ναυτεργάτες, τους εργαζό-
μενους και τους κατοίκους των νησιών. Συν-
θήκες γαλέρας με επαχθείς όρους δουλειάς 
και αμοιβής - ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
των ναυτεργατών, υποβάθμιση παραπέρα 
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με τιμές εισι-
τηρίων-φωτιά και απομόνωση των νησιών. 

Ούτε αυτή η πραγματικότητα αλλάζει, με 
την προσθήκη του υπουργού στη συγκεκριμέ-
νη ρύθμιση ότι η κατανομή των δρομολογίων 
κάθε πλοίου από την πλοιοκτήτρια εταιρεία        
θα γίνεται «μετά από σύμφωνη γνώμη       

του ΣΑΣ». 

Ο αγώνας της εργατικής τάξης για Συλ-
λογικές Συμβάσεις, ο δίκαιος αγώνας για 
ανθρώπινη  ζωή του εργαζόμενου λαού, 
δεν μπορούν να περιοριστούν ούτε με ευ-
ρωενωσιακούς, ούτε με εθνικούς νόμους 
των αστικών κυβερνήσεων. Η ενδυνάμω-
ση της Λαϊκής Συμμαχίας, της αντιμονο-
πωλιακής αντικαπιταλιστικής πάλης της, 
μπορεί να λυτρώσει το λαό από τα δεσμά 
της ΕΕ και των μονοπωλίων, να ανοίξει το 
δρόμο για την ικανοποίηση των λαϊκών 

αναγκών, με Λαϊκή Εξουσία και Οικονομία.  

ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

φέρνει το πλαφόν σε φάρμακα και εξετάσεις 
 

Σ ε αύξηση των βάρβαρων πληρωμών 
στα φάρμακα και στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) θα οδηγήσει το πλα-
φόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων, διαγνω-
στικών και παρακλινικών εξετάσεων, που ψη-
φίστηκε, 7/5, κατά πλειοψηφία στη Βουλή. 

Το πλαφόν στις εξετάσεις, σε συνδυασμό 
με την υποτυπώδη λειτουργία των πρώην μο-
νάδων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες έχουν ενταχθεί 
στο ΠΕΔΥ, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε 
περισσότεροι άρρωστοι, είτε να πληρώνουν 
απ' την τσέπη τους 15% στον ιδιωτικό τομέα, ή 
να μπουν σε ουρές 5-8 μηνών στα δημόσια 
νοσοκομεία για τις εξετάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, οι ασθενείς ψά-
χνουν να βρουν γιατρό που δεν έχει καλύψει 
το πλαφόν, ενώ οι συμμετοχές που προκύ-
πτουν μεταξύ της Λιανικής και Ασφαλιστικής 
Τιμής, αναγκάζουν πολλούς αρρώστους να 
μην παίρνουν τα φάρμακα που χρειάζονται. 

Το ΚΚΕ καταψήφισε την τροπολογία υπο-
γραμμίζοντας ότι, μαζί με το υπόλοιπο πλέγμα 
των μέτρων για την Υγεία, θα οδηγήσει σε ο-
δυνηρές περιπέτειες τους ασθενείς και τους 
συνταξιούχους. 

Επικαλούμενη τη συμφωνία με την τρόικα, 
η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε 
αυτή τη ρύθμιση όταν οι άρρωστοι επωμίζο-
νται το 59,7% των συνολικών δαπανών για την 
ΠΦΥ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί-
ας (ΕΣΔΥ), στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής 
Φαρμακοβιομηχανίας. 

Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες η ίδια  
ιστορία. Φυσικά, σε κάθε κράτος, η 
«αφετηρία» στο επίπεδο και στην έκταση των 
παροχών είναι διαφορετική και γι' αυτό οι επι-
πτώσεις στον πληθυσμό μπορεί να μην είναι οι 
ίδιες, όμως τα μέτρα που παίρνονται είναι 
προς την ίδια κατεύθυνση των περικοπών. 

Μ ια μαζική λαϊκή γιορτή, 
ένα πασχαλιάτικο γλέντι 

γνήσιας ταξικής αλληλεγγύης, 
έστησαν το μεσημέρι της Κυριακής 
27/4, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Πέτρινου Κτιρίου του ΟΛΠ στο 
λιμάνι, το Συνδικάτο Μετάλλου 
Αττικής, τα σωματεία Ηλεκτρολό-
γων Πλοίων και  Ναυπηγοξυλουρ-
γών, τα ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ,  ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ,  ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, η 
Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών, 
Λαϊκές Επιτροπές, Επιτροπές  
Ανέργων και σύλλογοι της ΟΓΕ 
Πειραιά. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 
πολυμελής αντιπροσωπεία του  
ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ 
του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσού-
μπα, που παρέμειναν μέχρι αργά.   

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η 
αναγγελία από τα μεγάφωνα ότι 
στο γλέντι παραβρισκόταν αντι-
προσωπεία από τους ηρωικούς 
χαλυβουργούς, με επικεφαλής τον 
τότε πρόεδρο του Σωματείου, 
Γιώργο Σιφωνιό, που καταδικά-
στηκαν πρόσφατα από το δικαστή-

ριο σε ποινές φυλάκισης, ύστερα 
από μήνυση της εργοδοσίας και 
των «βαλτών» της στο εργοστάσιο. 
Το παρατεταμένο, ζεστό χειροκρό-
τημα, σκεπάστηκε από το σύνθημα 
«Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, 
ε ρ γ ά τ η  μ π ο ρ ε ί ς  χ ω ρ ί ς 
αφεντικά» .  

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό  
απηύθυνε ο Θανάσης Παναγιωτό-
πουλος, πρόεδρος του Σωματείου 
Ηλεκτρολόγων Πλοίων, ο οποίος 
επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη    
γιορτή από τα συνδικάτα και τους 
άλλους φορείς έχει καθιερωθεί 
πλέον στον Πειραιά. 

Ανέδειξε την ανάγκη της προ-

σφοράς και της πραγματικής αλλη-
λεγγύης προς τους άνεργους και τις 
λαϊκές οικογένειες, όχι με την 
έννοια της «φιλανθρωπίας» των 
εκμεταλλευτών, που αξιοποιείται 
για να κρατούν υποταγμένους 
τους άνεργους και τους εργαζόμε-
νους, αλλά με την έννοια της         

ταξικής έμπρακτης αλληλεγγύης και 
με σύνθημα «όλοι για έναν και ένας 
για όλους». 

Την κεντρική ομιλία έκανε  
η Μαρία Σταθοπούλου, από την 
Επιτροπή Ανέργων Κορυδαλλού. 
Μεταξύ άλλων, είπε:  «Αυτή η δρά-
ση έχει διπλό στόχο: Αφ' ενός την 
άμεση και έμπρακτη στήριξη όλων 

όσοι έχουν ανάγκη και αφ' ετέρου 
να δυναμώσει ο συλλογικός αγώ-
νας. Γιατί μόνο μέσα από την ανά-
πτυξη και ενδυνάμωση ενός τέτοιου 
αγώνα που θα στοχεύει σε λύσεις 
που ταιριάζουν στις ανάγκες του 
λαού και όχι στη διαχείριση και 
διαιώνιση της φτώχειας και της 
εξαθλίωσης μπορούν οι εργάτες, τα 
άλλα λαϊκά στρώματα να  ελπί-
ζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Οι 
λύσεις προς όφελος του λαού 
έρχονται μόνο μέσα από το δρόμο 
της διεκδίκησης και του αγώνα, της 
ταξικής αλληλεγγύης και της στήρι-
ξης που αποτελεί ταυτόχρονα ε-
χέγγυο ότι δε θα υπάρξει κανένας 
συμβιβασμός και καμία ανοχή με 
τις πολιτικές που οδηγούν στην 
εξαθλίωση την εργατική τάξη για να 
κερδίζουν οι καπιταλιστές». 

Τέλος, κάλεσε άνεργους και  
εργαζόμενους να δυναμώσουν 
τα ταξικά συνδικάτα, να συμβά-
λουν στην ανασύνταξη του κινή-
ματος και να συμμετέχουν μαζικά 
στην απεργία και τις απεργιακές 
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την 1η 
του Μάη. 

Μ ε  150  ψήφους της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ/ΕΛΙΑ υπερψηφίστηκε στη 

Βουλή, 9/5, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο          
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018, 
που φορτώνει νέα βάρη ύψους 6 δισ. ευρώ 
στις πλάτες του λαού.  

Το ΚΚΕ είναι αντίθετο και με τα κάθετα 
και με τα οριζόντια μέτρα σε βάρος του 
λαού, ξεκαθάρισε η  Αλέκα Παπαρήγα, 
πρόεδρος της Κ.Ο. του Κόμματος, η οποία 
σχολιάζοντας την αντιπαράθεση ΝΔ - ΣΥΡΙ-
ΖΑ σημείωσε πως είναι θανάσιμοι αντίπαλοι 
για το ποιος θα έχει την διακυβέρνηση όχι 
όμως για την ΕΕ και το στρατιωτικό της      
σκέλος που συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ. 

Πρόσθεσε ότι τα δύο κόμματα έχουν δια-
φορές όπως διαφορές έχουν οι Ομπάμα - 
Μέρκελ αλλά οι διαφορές τους είναι στην 
ίδια κατεύθυνση. Αναφερόμενη στις συντα-
γές διαχείρισης της κρίσης κατέδειξε πως 
έχουν δοκιμαστεί και τα αποτελέσματά τους 
είναι αντιλαϊκά. Επιπλέον αναφέρθηκε στο 
μαγικό αριθμό των 500 χιλιάδων ανθρώπων 
που ενδιαφέρονται τόσο η ΝΔ με το κοινωνι-
κό μέρισμα όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τάζει δω-
ρεάν ρεύμα λέγοντας ότι αυτός ο αριθμός 
σχετίζεται με τους αναγκαίους ψήφους που 
χρειάζονται, ενώ τόνισε ότι στην Ελλάδα 
ζουν 11 εκατομ. με σημαντικές στερήσεις και 
η «φιλολαϊκή» πολιτική δεν μπορεί να            
εξαντλείται μόνο σε 500 χιλ. ανθρώπους. 

Συνέχιση της αστικής πολιτικής διαχείρι-
σης της κρίσης και της αντιλαϊκής ταξικής 
πολιτικής που εφαρμόζεται χαρακτήρισε        
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του       
ΚΚΕ  Νίκος Καραθανασόπουλος, μεταξύ  
άλλων, τόνισε:  

Η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να έρθει, 
προϋποθέτει αντιλαϊκά μέτρα που θα            
συνεχίσουν να οδηγούν στη σχετική, αλλά -
και για ορισμένα τμήματα των εργαζομένων- 
απόλυτη εξαθλίωση, γιατί μόνο έτσι μπορεί 
να διασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό                
ποσοστό κέρδους για τους λεγόμενους     
επενδυτές. 

Πραγματικός αντίπαλος αυτής της βάρ-
βαρης πολιτικής της κυβέρνησης, αυτής της 
βάρβαρης πολιτικής που εξυπηρετεί τα συμ-
φέροντα του κεφαλαίου, είναι ένα ισχυρό 
ΚΚΕ, το οποίο παλεύει για την αποδέσμευ-
ση από την ΕΕ, για την ανατροπή της εξου-
σίας του κεφαλαίου, και όχι τα κόμματα αυτά 
που κινούνται στις ίδιες ράγες.  

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
ΙΚΑ – ΕΤΜ, ΠΟΣ Δημοσίου Υπαλλήλων, ΠΟΣ ΟΑΕΕ, 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΟΤΑ και οι  Πανελλήνιες Ενώσεις ΟΣΕ, 
ΕΛΤΑ, ΠΕΣ-ΝΑΤ εκφράζουν την καθολική αντίθεση 
τους και καταγγέλλουν την νέα οικονομική αφαίμαξη 
των Επικουρικών Ταμείων που φθάνει τα 500 εκα-
τομ. Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου           
(ν. 4254/2014) καταργούνται κοινωνικοί πόροι (πάνω 
από 100) που είχαν θεσμοθετηθεί στη θέση της εργο-
δοτικής εισφοράς χωρίς μάλιστα να αντικατασταθούν 
από ισοδύναμες εισφορές από τους εργοδότες. 

Έτσι λοιπόν μετά τη λεηλασία που έγινε στα 
ασφαλιστικά ταμεία, μετά τις απανωτές μειώσεις στις 
επικουρικές (και βέβαια και στις κύριες), μετά από 
την διατύπωση ότι η Κυβέρνηση ΔΕΝ εγγυάται τις 
συντάξεις μας, μετά την μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών, που μερικοί πανηγυρίζουν ότι έτσι θα 
αυξηθούν τα οικονομικά του ΙΚΑ και άλλων ταμείων, 
μετά και τις μειώσεις που έρχονται στις επικουρικές 
από 1/7/2014, γίνεται φανερό ότι οι συντάξεις μας, τα 
δικά μας λεφτά, τείνουν να εξανεμισθούν στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους και οι συντάξεις μας να γίνουν (με 
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν τις 
εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου), 
προνοιακά επιδόματα φτωχοποιώντας ακόμα περισ-
σότερο τους συνταξιούχους.  

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους της Χώρας 
μας, όλων των ταμείων, να συνταχθούν στον αγώνα 
μέσα από τα σωματεία τους για την ανατροπή αυτών 
των πολιτικών που εφαρμόζονται δήθεν στο όνομα 
της κρίσης και του χρέους, που όμως είναι προαπο-
φασισμένες πριν από μια 20ετία! 

Για όλα αυτά καλούμε όλους τους συνταξιούχους 
όλων των ασφαλιστικών ταμείων να πάρουν μέρος 
μαζικά και αγωνιστικά στη μεγάλη Πανελλαδική συ-
γκέντρωση όλων των συνταξιούχων στην Αθήνα και 
στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 19 Ιούνη στις 6:00 
μ.μ. και πορεία στο Μαξίμου.  

Άλλοι έχουν τον Ευρωμονόδρομο εμείς έχουμε 
τον μονόδρομο του αγώνα «που είναι δύσκολος αλλά 
ωραίος» στην προσπάθεια που κάνουμε για να      
ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας.  

   

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

2. Με το εκλογικό αποτέλεσμα καταγρά-
φεται η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι 

σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που σήκωσαν το βάρος της 
αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και του ευρω-
μονόδρομου. 

Το συνολικό αποτέλεσμα όμως δεν δείχνει 
ανατροπή του αντιλαϊκού πολιτικού συσχετι-
σμού, δεν συνιστά «νέο πολιτικό σκηνικό» προς 
όφελος του λαού. 

Αν και σημαντικό μέρος ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ επένδυσαν σε αυτήν την επιλογή έναν 
αριστερό προσανατολισμό, ωστόσο η πρωτιά 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει ισχυροποίηση της 
αριστερής ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής 
αντιμονοπωλιακής πολιτικής. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα, που δίνει προβά-
δισμα στον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας περίπου τα 
ποσοστά του Ιούνη 2012, διαμορφώθηκε σε 
συνθήκες -κάτω από την πίεση της άμεσης κυ-
βερνητικής εναλλαγής-  ως δήθεν ανάσχεση στη 
σημερινή αντιλαϊκή πολιτική. Ωστόσο η διαχει-
ριστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον φέρνει σε 
πραγματική αντίθεση με την κυβερνητική αντιλα-
ϊκή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει ούτε μπορεί 
να δώσει φιλολαϊκή λύση, βρίσκεται στην απέ-
ναντι όχθη από το λαό. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρίως των ευρω-
εκλογών, δείχνει ότι στην πορεία αναδιάταξης 
του αστικού πολιτικού σκηνικού, που ξεκίνησε 
τον Ιούνη του ’12, ενισχύεται η τάση υποκατά-
στασης του αισθητά αποδυναμωμένου ΠΑΣΟΚ 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται 
ρευστή η κατάσταση ως προς την πορεία άλλων 
σοσιαλδημοκρατικών σχημάτων, πχ της 
«ΕΛΙΑΣ», που ήταν το βασικό εκλογικό σχήμα 
του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συσπείρωσε ορισμένες 
δυνάμεις, όμως σε μικρότερο εκλογικό ποσοστό 
από τον Ιούνη του ’12, ενώ υποχώρησε σημαντι-
κά το εκλογικό ποσοστό της ΔΗΜΑΡ. Σε μεγάλο 
βαθμό ωφελήθηκε το νέο σχήμα του  
«ΠΟΤΑΜΙΟΥ», που εμφανίστηκε με περισσότε-
ρο ασαφή και θολά συνθήματα. 

Αν και είναι θετική η τάση συσπείρωσης 
κυρίως νέων ψήφων υπέρ του ΚΚΕ, τα συνολικά 
εκλογικά αποτελέσματα δεν εκφράζουν μια ση-
μαντική τάση χειραφέτησης εργατικών λαϊκών 
δυνάμεων από τα κόμματα του ευρωμονόδρο-
μου, των συμφερόντων του κεφαλαίου, των 
μονοπωλίων. 

Η πιο ακραία έκφραση αυτής της αναντι-
στοιχίας είναι το υψηλό ποσοστό της ΧΑ. Συνο-
λικά υπάρχει πισωγύρισμα στη λαϊκή συνείδη-
ση, μεγαλύτερη συντηρητικοποίηση. 

Η άρχουσα τάξη και το πολιτικό σύστημα 
διαθέτει ακόμα σοβαρές εφεδρείες «να αλλάζει 
ο Μανωλιός και να βάζει τα ρούχα του αλλιώς», 
με βάση τις ψήφους και τα προγράμματα τόσο 
του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της «ΕΛΙΑΣ» και του 
«ΠΟΤΑΜΙΟΥ». 

Συνολικά είναι σε εξέλιξη η αναμόρφωση 
του πολιτικού συστήματος, η δημιουργία νέων 
αναχωμάτων στη ριζοσπαστικοποίηση, κάτι 
που πρέπει συγκεκριμένα να παρακολουθήσου-
με το επόμενο διάστημα. 

 

3. Χρειάζεται να δυναμώσει ακόμη πε-
ρισσότερο μέσα στην εργατική τάξη, τη 

νεολαία και το κίνημα, η γραμμή της αντεπίθε-
σης και της ρήξης σε αντίθεση με τον καπιταλι-
στικό δρόμο ανάπτυξης, την ΕΕ και την πολιτική 
που στηρίζει αυτόν το δρόμο, με την ενσωμάτω-
ση και την παθητική προσμονή. Και αυτό γιατί 
ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις 
και τη διαμόρφωση του συσχετισμού μεταξύ των 
κομμάτων της ΕΕ και της αστικής διαχείρισης, 
την επόμενη ημέρα θα είναι παρόντα και απένα-
ντι από το λαό τα ευρωενωσιακά μνημόνια διαρ-
κείας και οι στόχοι της ανταγωνιστικότητας και 
ανάκαμψης του κεφαλαίου, που οδηγούν σε 
μεγαλύτερη χρεοκοπία του λαού, δεν μπορούν 
να λύσουν τα οξυμμένα λαϊκά προβλήματα, 
όπως της ανεργίας. Τόσο η κυβέρνηση όσο         
και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα υπηρετούν 
αυτόν τον αντιλαϊκό και βάρβαρο δρόμο       

ανάπτυξης, όσο και αν προσπαθούν να τον 
εξωραΐσουν: Τα μεν κυβερνητικά κόμματα ΝΔ - 
ΠΑΣΟΚ με την ψεύτικη υπόσχεση ότι οι επενδύ-
σεις και η καπιταλιστική ανάκαμψη θα ανακου-
φίσουν  το λαό, ο δε ΣΥΡΙΖΑ με την αυταπάτη 
ότι θα αλλάξει την ΕΕ. 

 

4. Η ναζιστική ΧΑ διατηρεί υψηλά ποσο-
στά. Το τελευταίο διάστημα, δίπλα 

στους άλλους παράγοντες που ενίσχυσαν τη ΧΑ 
και τους οποίους επανειλημμένα έχει αναδείξει 
το ΚΚΕ, πρέπει να προστεθεί η στάση των 
άλλων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στους 
ψηφοφόρους της ΧΑ, που τους αντιμετώπισαν 
ως εκλογική πελατεία. Είναι άλλο πράγμα η 

απομόνωση της ΧΑ, με στόχο να χάσει λαϊκές 
ψήφους και άλλο η καιροσκοπική και επικίνδυ-
νη τακτική των άλλων κομμάτων που καλλιερ-
γούν λογική ανοχής και απενοχοποίησης, με 
σκοπό την αλίευση ψήφων. Το ΚΚΕ δεσμεύεται 
να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες στο 
κίνημα, τους χώρους δουλειάς, τις λαϊκές γειτο-
νιές, τη νεολαία, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η 
στήριξη της ΧΑ από μηχανισμούς του συστήμα-
τος, από τμήματα του κεφαλαίου, από την          
πολιτική της ΕΕ. 

 
 

5. Το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα στις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι αρνητι-

κό για τους λαούς. Αναδεικνύει την ανάγκη της 
ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινήματος 
και την ισχυροποίηση των ΚΚ και μαζικών λαϊ-
κών κινημάτων, σε κατεύθυνση ρήξης και ανα-
τροπής της εξουσίας του κεφαλαίου, των μονο-
πωλίων. Η διάχυτη λαϊκή αντίθεση στην ΕΕ, την 
πολιτική και τους θεσμούς της, που εκφράστηκε 
και με τη μαζική αποχή από τις ευρωεκλογές σε 
πολλά κράτη-μέλη, ως αποτέλεσμα της πολύ-
χρονης εμπειρίας των λαών της ΕΕ, αντί να 
αποκτά αντιμονοπωλιακό και αντικαπιταλιστικό 
προσανατολισμό, παγιδεύεται σε συντηρητικά, 
αντιδραστικά κόμματα, σε εθνικιστικές και        
ρατσιστικές δυνάμεις, φασιστικές οργανώσεις, 
του λεγόμενου «ευρωσκεπτικισμού», τα οποία 

υπηρετούν επιδιώξεις διαφόρων τμημάτων του  
κεφαλαίου. Αυτά τα τμήματα του κεφαλαίου 
επιζητούν την αναμόρφωση της Ευρωζώνης και 
της ΕΕ, ακόμη και με αποχώρηση χωρών από 
αυτήν, προκειμένου να υπηρετήσουν τα ιδιαίτε-
ρα συμφέροντά τους, να ενισχύσουν την αντα-
γωνιστικότητά τους. Δεν αμφισβητούν την αντι-
λαϊκή πολιτική, την ένταση της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης, την ένταξη σε κάποιας μορφής 
ιμπεριαλιστική συμμαχία. Συνεπώς δεν αποτε-
λούν λύση για τους λαούς της Ευρώπης. 

Ευθύνη για αυτήν την κατάσταση έχουν και 
τα κόμματα που συσπειρώνονται στο «Κόμμα 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς», που ανήκει και ο  
ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και Κομμουνιστικά Κόμματα 
που έχουν εγκαταλείψει την πάλη ενάντια στην 
ΕΕ και την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαί-
ου. Τα κόμματα αυτά, με την πολιτική εξωραϊ-
σμού της ΕΕ, τη συμβιβαστική στάση τους στο 
κίνημα, με τη συμμετοχή τους σε αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ζημίωσαν 
το εργατικό - λαϊκό κίνημα στις χώρες τους, το 
οδήγησαν σε ήττα, αφήνοντας τους εργαζόμε-
νους σε αυτές τις χώρες εκτεθειμένους στο λαϊκι-
σμό αντιδραστικών και φασιστικών κομμάτων. 

 

6. Το κλίμα της αντιπαράθεσης, καλλιερ-
γείται και εστιάζεται αμέσως μετά τις 

εκλογές, στην απόπειρα εγκλωβισμού στο ερώ-
τημα «ποια κυβέρνηση θα έχει τη μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική ικανότητα» εντός των τειχών 
της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυ-
ξης. Ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις 
παγίδες της αναμονής και του μικρότερου δήθεν 
κακού που παγιώνουν τον σημερινό αντιλαϊκό 
συσχετισμό. 

Το ΚΚΕ θα δυναμώσει τις προσπάθειες και 
τις πρωτοβουλίες του για τα οξυμμένα λαϊκά 
προβλήματα, όπως κάναμε και το προηγούμενο 
διάστημα με τις προτάσεις μας για την ανακού-
φιση των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών 
κλπ. Θα δυναμώσει τις προσπάθειες για την 
ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος, 
την οικοδόμηση της λαϊκής συμμαχίας, να ισχυ-
ροποιηθεί η αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή 
κατεύθυνση της πάλης και της συσπείρωσης 
δυνάμεων. 

Με τους εκλεγμένους ευρωβουλευτές, δη-
μάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμ-
βούλους θα δώσει μάχες για να αποκαλύψει 
στο λαό τα αντιλαϊκά σχέδια που εξυφαίνονται 
τόσο στην Ευρωβουλή όσο και στα Περιφερεια-
κά και Δημοτικά συμβούλια. Θα αντιπαλέψει 
όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της ΕΕ, των κυβερνήσε-
ων και των τοπικών και περιφερειακών          
οργάνων που τη στηρίζουν. 

Θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κερδί-
σει έδαφος η αλληλεγγύη, η κοινή πάλη των 
λαών ενάντια στους πολέμους που εξαπολύουν 
η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, σε βάρος των λαών, 
ιδιαίτερα σήμερα που καταγράφονται επικίνδυ-
νες εξελίξεις σε ολόκληρη την περιοχή, από την 
Θράκη και την Κύπρο, μέχρι τη Συρία και την 
Ουκρανία. Για να δυναμώνει η πάλη για το σο-
σιαλισμό, που θα απαλλάξει τους εργαζόμενους 
και τους λαούς από την εκμετάλλευση και την 
καταπίεση. 

Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δίνει προο-
πτική να απαλλαγεί η χώρα και ο λαός από τα 
δεσμά της λυκοσυμμαχίας και όλο το χρέος, 
ανατρέποντας τους ιδιοκτήτες του συσσωρευμέ-
νου πλούτου. Λαός κυρίαρχος, ικανός να ανα-
δείξει τη δική του διακυβέρνηση, της εργατικής- 
λαϊκής εξουσίας, σημαίνει λαός ικανός να πάρει 
στα χέρια του τον πλούτο που παράγει, να τον 
κάνει λαϊκή περιουσία για τη δική του ευημερία. 
Τότε γίνεται πράξη ο κεντρικός σχεδιασμός της 
οικονομίας υπέρ του λαού, οι σχέσεις με λαούς 
και χώρες αναπτύσσονται με κριτήριο το              
αμοιβαίο συμφέρον . 

1 ναύτης και 2 πειρατές νεκροί  
 

Ένας ναύτης και δυο πειρατές σκοτώθη-
καν, την Τρίτη 29/4, κατά την ανταλλαγή πυ-
ροβολισμών μεταξύ των ένοπλων φρουρών 
και των πειρατών στο κατάστρωμα του τάνκερ 
«SP BRUSSELS», της Medaillon Reedererei, 
ανοιχτά της Νιγηρίας. Το 17μελές πλήρωμα 
και οι δύο ένοπλοι φρουροί κατέφυγαν σε οχυ-
ρωμένη αίθουσα του πλοίου, καθώς οι επιτιθέ-
μενοι επιβιβάζονταν στο πλοίο, ωστόσο, δύο 
δεν κατάφεραν να φθάσουν στην αίθουσα ε-
γκαίρως και βρέθηκαν το επόμενο πρωί ο ένας 
νεκρός και ο άλλος τραυματίας. 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ - ΕΕ 

Καταργούν τις ΣΣΕ - κόβουν τις συντάξεις 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  

ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ 

ΛΑΟΥ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για τα αποτελέσματα των εκλογών 

Κώστας Παπαδάκης  

39 ετών, κοινωνικός 

λειτουργός, μέλος της 

Γραμματείας της ΚΕ του 
ΚΚΕ και του Τμήματος 

Διεθνών Σχέσεων της 

ΚΕ, υπεύθυνος για            
θέματα Ευρώπης. 

Σωτήρης  

Ζαριανόπουλος  

53 ετών, τραπεζοϋπάλ-

ληλος, μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής      

της ΓΣΕΕ και της      

Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας του ΠΑΜΕ. 

Οι δύο νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές του ΚΚΕ 
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Υπουργείου Ναυτιλίας - εφοπλιστών 

με την ασφάλεια ζωής στη θάλασσα Α πό καταγγελίες  

ν α υ τ ε ρ γ α τ ώ ν 

μελών των πληρωμάτων 

των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων 

«ΜΥΤΙΛΗΝ Η » και 

«AQUA MARIΑ» της 

Ναυτιλιακής Εταιρείας 

«NEL LINES», που βρί-

σκονται στη Δραπετσώ-

να, παρότι παραμένουν 

απλήρωτοι εδώ και μή-

νες,  αντιμετωπίζουν 

οξυμμένα προβλήματα 

στην ενδιαίτηση και δια-

τροφή τους.   

Συγκεκριμένα μέχρι 

σήμερα, λόγω έλλειψης 

ηλεκτροδότησης, στο 

πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

εδώ και ένα μήνα περί-

που, οι ναυτεργάτες 

μέλη του πληρώματος, 

σιτίζονται στο πλοίο 

«AQUA MARIΑ».  

Σύμφωνα με πληρο-

φορίες των ναυτεργατών 

από σήμερα προβλέπε-

ται να γίνει διακοπή ηλε-

κτροδότησης και στο 

πλοίο «AQUA MARIA». 

Σ’ αυτές τις συνθήκες 

εγκυμονούν σοβαροί  

κίνδυνοι για την ασφά-

λεια και προστασία της 

ζωής των ναυτεργατών 

και της λιμενικής εγκα-

τάστασης. 

Απαιτούμε την άμεση 

παρέμβαση των υπηρε-

σιών του Υπουργείου 

Ναυτιλίας & Αιγαίου για 

την αντιμετώπιση των 

οξυμμένων προβλημά-

των των ναυτεργατών 

των ανωτέρω πλοίων. 

23 Απρίλη 2014  

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Συσκότιση σε πλοία της ΝΕΛ 

Τ ρείς νέες πράξεις     
με δεκάδες νεκρούς 

έρχονται να προστεθούν 
στην τραγωδία διαρκείας 

που εκτυλίσσεται τα  τελευ-
ταία χρόνια στο Αιγαίο με 
θύματα χιλιάδες μετανά-

στες, που στοιβάζονται  στα 
δουλεμπορικά σαπάκια 

κυνηγώντας το όνειρο μιας 
κ α λ ύ τ ε ρ η ς  ζ ω ή ς  σ ε          
ε υ ρ ω π α ϊ κ ή   χ ώ ρ α .   

 22 νεκροί μετανάστες, με-

ταξύ των οποίων και μικρά 
παιδιά, είναι ο απολογισμός 
της βύθισης του 12μετρου 

δουλεμπορικού γιότ, στο 
οποίο επέβαιναν περίπου 65 

πρόσφυγες, τη Δευτέρα 5/5 
ξημερώματα, ανοιχτά του 
Αγίου Κωνσταντίνου στη 

Σάμο. 

 40 άνθρωποι άφησαν την 

τελευταία τους πνοή, την 
Κ υρ ιακ ή  11 /5 ,  μ ε τα ξύ         

Λ ιβύης ,  Μάλτας  κ α ι            
Ι τα λ ία ς .  Περ ίπου 5 0 

άλλοι διασώθηκαν από τη 
λιβυκή ακτοφυλακή και άλλοι 
40 περίπου αγνοούνται. 

 14 οικονομικοί πρόσφυγες 

πνίγηκαν, Δευτέρα 12/5  
απόγευμα, 100 ν.μ. νότια 
του ιταλικού νησιού Λα-

μπεντούζα. Πάνω από 200 
διασώθηκαν και περίπου 

άλλοι 200  αγνοούνται. 

Εκτός από θλίψη, η πο-

λύνεκρη αυτή ναυτική τρα-

γωδία διαρκείας, προκα-

λεί και αγανάκτηση για την 

απάνθρωπη πολιτική της 

ΕΕ και των κομμάτων που 

την στηρίζουν. Πολιτική  

ιμπεριαλιστική, δεκάδων 

στρατιωτικών επεμβάσεων, 

πολιτική καταλήστευσης 

χωρών και λαών που  οδη-

γεί στην απελπισία και στο 

βίαιο ξεριζωμό εκατομμύ-

ρια ανθρώπους.  

Παράλληλα με την εν 

πλω  απώθησης των μετα-

ναστών οδηγεί μοιραία σε 

πολύνεκρα ναυάγια. Τελικά 

όσοι γλυτώσουν και έρθουν 

στη χώρα μας, παραμένουν       

εγκλωβισμένοι εδώ,  εξαιτί-

ας των συμφωνιών που 

έχουν συνυπογράψει οι      

ελληνικές κυβερνήσεις, να      

μη δ ίνουν ταξ ιδ ιωτ ικά 

έγγραφα γ ια  τ ις  χώρες         

προορισμού τους.   

Ο λαός πρέπει να βγάλει  

συμπεράσματα. Η εργατική 

τάξη και τα φτωχά λαϊκά 

στρώματα δεν έχουν να 

χω ρ ίσ ουν  τ ίπο τα  μ ε            

τους  μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. Όλοι είμαστε 

θύματα της ίδιας πολιτικής, 

του  καπ ι ταλ ισμού  κα ι        

τ ης  ΕΕ.  

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο  

 

Α πό καταγγελίες 
εργαζομένων της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας, 
που  προσλήφθηκαν με 
σύμβαση ορισμένου     
χρόνου (8 μήνες) για να 
εργαστούν στην καβοδε-
σία και τις πλοηγίδες, το 
Υπουργείο Ναυτιλίας  
προχωράει στην απόλυ-
ση τους, χωρίς να έχει 
ανακοινώσει προκήρυξη 
για πρόσληψη εργαζομέ-
νων, με σοβαρούς κινδύ-
νους στην ασφαλή λει-
τουργία της Πλοηγικής 
Υπηρεσίας.  

Το Υπουργείο Ναυτι-
λίας με την πρόσληψη 
εργαζομένων ορισμένου 
χρόνου, παραβίασε ακό-
μα και την νομοθεσία 
ν.4024/2011 όπως συ-
μπληρώθηκε με το αρθ.1, 
παρ.8 του ν.4038/2012, 
κατά την οποία το ναυτι-

κό προσωπικό των Πλο-
ηγικών Σταθμών εξαιρέ-
θηκε ρητά από τη διαδι-
κασία κατάργησης των 
κενών οργανικών θέσε-
ων, με την αιτιολογία ότι 
δεν πρέπει να διαταρα-
χτεί η λειτουργία των 
Πλοηγικών Σταθμών,  
γεγονός που θα είχε αρ-
νητικές συνέπειες στις 
λιμενικές και ναυτιλια-
κές υπηρεσίες. 

Απαιτούμε το ΥΝΑ 
και οι υπηρεσίες του να 
αναλάβουν τις ευθύνες 
τους για την άμεση          
κάλυψη των θέσεων  
εργασίας στην Πλοηγική 
υπηρεσία που οι ανάγκες 
είναι πάγιες και διαρκής, 
με την πρόσληψη προ-
σωπικού με μόνιμη και 
σταθερή εργασία.   

15 Μάη 2014 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  

Π ροκλητικά και 

αιφνιδιαστικά 

το Υπουργείο Ναυτιλί-

ας και η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Ναυτικών «ανακάλυψαν» υπουρ-

γική απόφαση του 2011 (Αριθ. 

1.5188/οικ.3.968, Τεύχος Β’       

Αριθ. Φύλλου 915/20-05-2011)    

με στόχο την κατάργηση του 

επιδόματος φοίτησης για τους 

μετεκπαιδευόμενους του  ΚΕΣΕΝ, 

τονίζει η ΠΕΜΕΝ  με καταγγελία 

της, 13/5, και προσθέτει: 

Εντείνουν τις κατασταλτικές μεθό-

δους βάζοντας ζήτημα για απουσίες 

σε απεργιακές κινητοποιήσεις,          

την ίδια ώρα που διαρκώς υπονο-

μεύεται η ναυτική εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτι-

κών ωρομίσθιοι και με απλήρωτες υπερωρίες, δεν 

γίνεται ενισχυτική διδασκαλία ενώ οργιάζουν τα 

φροντιστηριακά παραμάγαζα. 

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της       

Υπουργικής Απόφασης που στοχεύει στην   

κατάργηση του επιδόματος μετεκπαίδευσης 

στο ΚΕΣΕΝ, να καταβληθεί άμεσα το επίδομα 

μετεκπαίδευσης πριν την ολοκλήρωση του  

κύκλου σπουδών, να αυξηθεί στο 80% του   

βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος 

και επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και 

Πάσχα για όλους τους μετεκπαιδευόμενους 

χωρίς κανένα περιορισμό. 

ΟΧΙ στην κατάργηση του  

επιδόματος μετεκπαίδευσης 

Σ τα πλαίσια των παρεμβάσεων 
της  για τα προβλήματα στη ναυ-

τική εκπαίδευση η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ 
καταγγέλλει την συνεχιζόμενη απαξίω-
ση και υποβάθμιση των ΑΕΝ αναφέρο-
ντας ότι: 

Από καταγγελίες σπουδαστών Μη-
χανικών της ΑΕΝ Ασπροπύργου, που 
παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθη-
μα «Μηχανουργείο», τους ενημέρωσε ο 
υπεύθυνος καθηγητής του εργαστηρίου, 
ότι θα σταματήσει η λειτουργία του μετά 
τις 30 Απρίλη 2014. 

Συγκεκριμένα τους ανέφερε, ότι  
μέχρι σήμερα η λειτουργία του 
«Μηχανουργείου» και οι ανάγκες του, 

καλύπτονταν με χρήματα των καθηγη-
τών. Παρότι ήταν γνωστό το ζήτημα στις 
υπηρεσίες του Υπουργείου, για τις ελ-
λείψεις από το 2012, δεν έχει γίνει καμία 
ενέργεια μέχρι σήμερα, αντίθετα, ζητή-
θηκε να επαναληφθεί ο Προϋπολογι-
σμός για την κάλυψη των αναγκών επει-
δή ξεπεράστηκε κατά 100 ευρώ. 

Επίσης εγκυμονεί κίνδυνος στην 
ασφάλεια των σπουδαστών, δεν           
υπάρχει ούτε φαρμακείο στο χώρο.  
Τέλος, τους ανέφερε ότι θα δώσει την 
παραίτησή του. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση 
των υπηρεσιών του ΥΝΑ για την         
συνέχιση της λειτουργίας του           

εργαστηρίου του Μηχανουργείου 
στην ΑΕΝ Ασπροπύργου και την 
επίλυση των προβλημάτων και να 
μην αποβεί  σε βάρος της συνέχισης 

των μαθημάτων των σπουδαστών. 

Με χρήματα των καθηγητών  

λειτουργεί το Μηχανουργείο!  

Σ ε επίσχεση εργα-

σίας προχώρησε, 

το μεσημέρι της Παρα-

σκευής 16/5, το πλή -      

ρωμα του πλοίου 

«Βιτσέντζος Κορνάρος» 

που έχει δρομολογηθεί 

στη γραμμή Πειραιάς, 

Κύθηρα, Αντικύθηρα, 

Κίσσαμος. 

Να σημειωθεί ότι      

Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΛΑΝΕ και γενικός 

"εκφοβιστής'' στην ΑΝΕΚ 

είναι ο «κύριος» Σαλβα-

ράκης, ο οποίος είναι 

ένας από τους πολλούς 

«πετυχημένους» επιχει-

ρηματίες, διευθυντικά 

στελέχη εταιρειών και 

άλλους εκμεταλλευτές 

του παραγόμενου από 

τους εργαζόμενους πλού-

του, που περιλαμβανόταν 

στο ψηφοδέλτιο του Μα-

ρινάκη - Μώραλη στον 

Δήμο Πειραιά με στόχο 

να πλασαριστούν από 

καλύτερες θέσεις στο 

μεγάλο φαγοπότι των 

καρχαριών στο λιμάνι του 

Πειραιά. 

Γ ια χρέη προς το 

Δημόσιο  442 χιλ. 

ευρώ και οφειλή ΦΠΑ 

739.359 ευρώ, συνελήφ-

θη, 28/4, ο 46χρονος 

εφοπλιστής Αλ. Αγούδη-

μος, γιός του γνωστού 

Μάκη Αγούδημου, πλοιο-

κτήτη της GA Ferries, 
που είχε το γενικό πρό-

σταγμα  στην αιματηρή 

καταστολή της απεργια-

κής κινητοποίησης των 

ναυτεργατών το 2002,  

που ταλαιπώρησε τους 

ναυτεργάτες και επιβάτες, 

με την απλήρωτη εργασί-

α, τα γερασμένα και υπο-

συντήρητα πλοία της, 

από τα οποία 8 κατασχέ-

θηκαν χωρίς να καλύ-

πτουν ούτε στο ελάχιστο 

τα χρέη του εφοπλιστή, 

που ξεπερνούν τα  

20.000.000 ευρώ. 

Το 2012 είχε επιβλη-

θεί ποινή 4 ετών φυλάκι-

σης   στον Μάκη Αγούδη-

μο, για οφειλές προς το 

ΝΑΤ - ΚΑΕΟ, ωστόσο 

ένα μέρος από την           

οφειλή παραγράφηκε και      

σταμάτησε η δίωξη…! 

Μπαταξήδες εφοπλιστές 
κυκλοφορούν ελεύθεροι  

& πολιτεύονται μάλιστα! 

Αυθαιρεσίες από το ΥΝΑ  

στην Πλοηγική Υπηρεσία 

Από τη μια διαβάζουμε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές           
ανέκτησαν την πρώτη θέση παγκόσμια. Από την άλλη, 
βλέπουμε την επίθεση στα δικαιώματα των ναυτεργατών 
να μεγαλώνει. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο; 

Η πρωτιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη χωρητικότητα 
πλοίων με 164 εκατ. κ.ο.χ. (κόροι ολικής χωρητικότητας) σε 
4.894 πλοία, έναντι της Ιαπωνίας, με 157 εκατ. κ.ο.χ. σε 8.537 
πλοία, που είδε το φως της δημοσιότητας από τον οίκο 
«Clarkson», στηρίζεται στον υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης των 
ναυτεργατών από τη μια και στα σκανδαλώδη υπερπρονόμια 
που απολαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο από την άλλη. 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι το καλομαθημένο παιδί της 
αστικής τάξης, εντάσσεται στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς ως 
4ο όπλο, έχει προνομιακή σχέση στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, πολύ 
περισσότερο με τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα αστικά κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης. Εκτός των άλλων, έχει και μεγάλο           
μερίδιο στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ. 

Απολαμβάνει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Στα 800 
πλοία που είναι υπό ελληνική σημαία, με τον «όρο 8» των  
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του  ν. 2687/1953, μόνο το 1/4 
έχει συγκροτημένα δικαιώματα με Έλληνες ναυτεργάτες που 
έχουν ΣΣΕ - η οποία μάλιστα έχει να ανανεωθεί από το 2010 - 
με κοινωνικοασφαλιστική προστασία. Τα άλλα 3/4 των ναυτερ-
γατών αμείβονται με το μισθό       
της χώρας που προέρχονται, ως 
συνήθως με πολύ χαμηλούς       
μισθούς, με ανύπαρκτη ΣΣΕ και      
κοινωνικοασφαλιστική προστασία. 

Τα 4.000 «ανασφάλιστα» πλοία τους, οι Έλληνες εφοπλι-
στές έχουν δικαίωμα να τα εμφανίζουν ως «ναυτικά πρακτορεί-
α», δηλαδή υπεράκτιες εταιρείες (offshore) και καμία υποχρέω-
ση δεν έχουν να παρουσιάζουν εργαζόμενους με συγκροτημέ-
να δικαιώματα. Με τον ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων, 
κατ' εξαίρεση της φορολογικής νομοθεσίας, για τα υπό ελληνική 
και ξένη σημαία («ανασφάλιστα») οι εφοπλιστές δεν πληρώ-
νουν φόρο, βάζοντας στα έξοδα ακόμα και τα είδη υγιεινής των 
σπιτιών τους. 

Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη ναυτιλία, με την       
ανασφάλιστη εργασία, έχει οδηγήσει το ΝΑΤ σε 1 δισ. ευρώ 
οργανικό έλλειμμα και σε συνεχείς περικοπές σε βάρος των 
ασφαλισμένων του και των οικογενειών τους. Η όλη συζήτηση 
που αναπτύσσεται περί φορολογίας πλοίων είναι σε εθελοντι-
κή βάση, για τα «μάτια του κόσμου», με «μνημόνιο συνεργασί-
ας και κατανόησης» με την κυβέρνηση. Πρόκειται για δημαγω-
γική προπαγάνδα, στάχτη στα μάτια του εργαζόμενου λαού, 
που δεινοπαθεί από την αντιλαϊκή πολιτική και τα απανωτά 
φορομπηχτικά μέτρα. 

Στις ανακοινώσεις σας κάνετε λόγο για 15.000 άνεργους 
ναυτεργάτες. Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη η ανεργία 
φτάνει το 90%. Τι έχουν να           
περιμένουν όλοι αυτοί από την 
«ανάκαμψη» της οικονομίας και 
την παγκόσμια πρωτιά των         
εφοπλιστών; 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην 
Ελλάδα, εκτός του ότι δεν καταπο-
ντίστηκε στην περίοδο της κρίσης, 
όπως έγινε με άλλους κλάδους, 
επανακάμπτει σε υψηλά επίπεδα 
κερδοφορίας. Όπως είπαμε, όμως, 
οι μισθοί και τα δικαιώματα των 
ναυτεργατών ακολουθούν αντίστρο-
φη πορεία. 

Για παράδειγμα, οι Έλληνες εφοπλιστές επένδυσαν 18,1 
δισ. δολάρια μόνο το 2013, σε 690 πλοία, 319 νέες ναυπηγή-
σεις και 371 αγορές από δεύτερο χέρι (second hand), ενώ το 
πρώτο 3μηνο του 2014 προχώρησαν σε νέες επενδύσεις 5 δισ. 
δολαρίων. Από τα 319 δεν ναυπήγησαν ούτε ένα πλοίο στα 5 
ναυπηγεία της χώρας μας. Με δική τους ευθύνη έχει νεκρώσει 
η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

Προκύπτει, δηλαδή, ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει κι 
αυτό ευθύνη για τους 1.500.000 ανέργους, για τη μείωση κατά 
35% των μισθών. Το «success story» της κυβέρνησης ΝΔ - 
ΠΑΣΟΚ έχει ανάκαμψη κερδών όπως των εφοπλιστών, δεν     
έχει όμως ανάκαμψη μισθών και δικαιωμάτων για τους            
εργαζόμενους. 

Ωστόσο, όλα τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, λένε ότι 
από την ανάπτυξη της ναυτιλίας έχουν να κερδίσουν οι 
ναυτεργάτες και συνολικά  ο λαός... 

Πρέπει να πούμε το εξής: Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί-
ται το κάθε κόμμα και η κάθε συνδικαλιστική δύναμη απέναντι 
στο ερώτημα «ανάπτυξη για ποιον» είναι κριτήριο για το ποια 
συμφέροντα υπηρετεί, των εφοπλιστών ή των ναυτεργατών.       
Κι εδώ είναι καθαρό ότι όλα τα κόμματα της διαχείρισης τοπο-
θετούνται σ' αυτό το ερώτημα με ξεκάθαρο προσανατολισμό 
υπέρ των εφοπλιστών. Όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη της ναυτι-
λίας, σαν τον πλέον «ανταγωνιστικό» κλάδο της ελληνικής 
καπιταλιστικής οικονομίας, που είτε δεν πρέπει να θιχτούν τα 
κεκτημένα του, είτε πρέπει να στηριχτεί κι άλλο από το κράτος. 

Υπάρχουν και κραυγαλέα παραδείγματα. Όπως το απύθ-
μενο θράσος του εκλεκτού των εφοπλιστών για το Δήμο         
Πειραιά, ο οποίος ανέφερε σε δήλωσή του ότι «από τη ναυτιλία 
θα δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας».  

Κουβέντα δε λέει βέβαια για το γεγονός ότι ο μεγαλοεφοπλι-
στής που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό του, στα 37 
«ανασφάλιστα» πλοία της εταιρείας του, δεν έχει ούτε ένα      
ναυτεργάτη με ΣΣΕ και κοινωνικοασφαλιστική προστασία! 

Ένα είναι σίγουρο: Τα αποτελέσματα αυτού του δρόμου 
ανάπτυξης, τα έχουν ζήσει στο πετσί τους οι χιλιάδες ναυτερ-
γάτες, οι 15.000 άνεργοι συνάδελφοί μας. Οι εφοπλιστές, με 
τους αντιλαϊκούς νόμους 2687/53, 25/75 κ.ά., απολαμβάνουν 
56 προκλητικές φοροαπαλλαγές, ενώ φορολογούνται με βάση 
τη χωρητικότητα και την ηλικία του πλοίου και  όχι με κριτήριο 
τα ετήσια έσοδα και τα κέρδη τους.  

Την ίδια ώρα, από το 2012 μέχρι σήμερα, η φορολογία για 
τους ναυτεργάτες έχει αυξηθεί κατά 300%. Αυξήθηκε το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια. Μειώθηκαν οι συντά-
ξεις πάνω από 50%. Από τους χιλιάδες ανέργους, το επίδομα 
ανεργίας των 294 ευρώ το παίρνουν μόλις οι 887, δηλαδή         
το 17,35%. 

Αναφερθήκατε στη Ζώνη και στις αιτίες της τεράστιας 
ανεργίας. Το κεφάλαιο, όμως, έχει άλλη άποψη για το 
πού οφείλονται οι αναδουλειές... 
Είναι φαιά η προπαγάνδα που κάνουν οι μεγαλοεργολά-

βοι, οι εφοπλιστές, αλλά και όλοι όσοι υπηρετούν τη στρατηγι-
κή τους, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - Χρυσή Αυγή κ.ά.      

Λένε ότι υπεύθυνοι για την ανεργία 
στη Ν/Ζ του Περάματος είναι το 
ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, τα ταξικά          
συνδικάτα που κάνουν απεργίες και 
οι εργαζόμενοι που με την πάλη 

τους διεκδικούν αξιοπρεπή μεροκάματα. 
Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως: Στα άλλα 4          

ναυπηγεία, όπου έχουν πλειοψηφία οι άλλες παρατάξεις και          
οι συνθήκες δουλειάς είναι άθλιες, γιατί δεν ναυπηγείται ούτε 
ένα πλοίο; Στη Γερμανία, τη Φινλανδία και αλλού, όπου τα 
ημερομίσθια και οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες, γιατί 
ναυπηγούν πλοία;  

Θέλουν να υπονομεύσουν τους όρους ενότητας της εργατι-
κής τάξης στα συνδικάτα και την ταξική τους προοπτική.      
Θέλουν συνδικάτα όργανα στα χέρια του κεφαλαίου ή            
σύγχρονους δουλέμπορους. Στη χώρα μας, ο ορυκτός πλούτος 
απαξιώνεται, η χαλυβουργία δεινοπαθεί και τα ενεργειακά 
αποθέματα δεν αξιοποιούνται για ανάπτυξη προς όφελος του 
εργαζόμενου λαού. 

Σε πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, εκτός από           
το τέλος των κλαδικών συμβάσεων, συμπεριλήφθηκε         
και τροπολογία για τη δρομολόγηση των πλοίων της  
ακτοπλοΐας. Τι συνέπεια θα έχει η εφαρμογή της για τους 
ναυτεργάτες, αλλά και για τους νησιώτες; 

Το δικαίωμα του εφοπλιστή στην ακτοπλοΐα να κάνει          
δρομολόγια όποτε έχει αυξημένη μεταφορική κίνηση και κερδο-

φορία, οδηγεί ουσιαστικά τους 
ναυτεργάτες σε παρατεταμένη       
ανεργία, συντριβή των εργασιακών 
δικαιωμάτων. Καθιστά ταυτόχρονα 
τους κατοίκους των νησιών         
ομήρους στα «νύχια» μεγάλων 
μονοπωλιακών ομίλων, που θα 
εκμεταλλεύονται τις θαλάσσιες, 
χερσαίες και εναέριες συγκοινωνί-
ες, αλλά και τα λιμάνια. 
Οι εργαζόμενοι σε σύγχρονα           
στρατόπεδα εργασίας και οι          
νησιώτες σε πλήρη αποκλεισμό.       
Ο εργαζόμενος λαός θα κάνει ό,τι 
του λένε για την παραπέρα ενίσχυ-

ση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, με καύσιμη ύλη την 
αύξηση του βαθμού       εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης.  

Από αυτή τη σκοπιά, το νομοσχέδιο για την κατάργηση των 
ΣΣΕ σε πλοία της ημεδαπής είναι μέρος της συνολικότερης 
επίθεσης ενάντια στους ναυτεργάτες και συνολικά στο λαό. 
Μεταξύ άλλων, συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση - εκποίηση 
των λιμανιών, μαρίνων, αιγιαλών και παραλιών. 

Απέναντι σ' αυτή την επίθεση, οι πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ - 
ΑΔΕΔΥ - ΠΝΟ αποδείχτηκαν εφεδρείες της αστικής τάξης και 
συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο της 5ης φάλαγγας, καλλιεργώ-
ντας την αυταπάτη του κοινωνικού εταιρισμού, ότι «το καλό του 
κεφαλαίου είναι και καλό για τον εργάτη», ότι υπάρχει και 
«υγιής καπιταλισμός», ότι μπορεί με άλλο πολιτικό μείγμα    
διαχείρισης, υπηρετώντας την «υγιή επιχειρηματικότητα», να 
είμαστε όλοι ωφελημένοι, κεφάλαιο και εργασία. Με μια κουβέ-
ντα, η γραμμή τους οδηγεί στην υποταγή της εργατικής τάξης 
στα συμφέροντα της αστικής τάξης και των πολιτικών της            
εκπροσώπων. 

Γι' αυτό λέμε ότι απαιτείται η ενίσχυση των δυνάμεων που 
καλούν τους εργάτες να ενωθούν ως τάξη απέναντι στην αστική 
τάξη και το πολιτικό της προσωπικό. Απαιτείται η ταξική ανα-
συγκρότηση του εργατικού κινήματος, για το εμπόδισμα των 
ανατροπών που θα πολλαπλασιαστούν, όσο το κεφάλαιο γίνε-
ται πιο επιθετικό, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για πιο 
ριζικές αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. 

Το σύνθημα «Να γίνουν τα καράβια λαϊκή περιουσία» 
πρέπει να καθοδηγεί τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι 
ναυτεργάτες για την επιβίωσή τους, τη σύγκρουση με τους 
εφοπλιστές, το κράτος και τα κόμματά τους, που πρέπει να 
κλιμακωθεί, αλλιώς δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. 

 

Συνέντευξη του προέδρου της ΠΕΜΕΝ  

Σάββα Τσιμπόγλου  

στον «Ριζοσπάστη» 17-18 Μάη 2014 

Ε πικίνδυνα παιχνίδια 
από τους εφοπλιστές 

και το υπουργείο Ναυτιλίας  
έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλει-
α ζωής εκατοντάδων ανθρώ-
πων, το διήμερο 29/5 και 30/5, 
αφού παρά τα έκτακτα δελτία 
της ΕΜΥ, που προειδοποιούσαν 
για επικίνδυνα καιρικά φαινόμε-
να και σφοδρή θαλασσοταραχή 
στα πελάγη, υπέργηρα ακτο-
πλοϊκά πλοία, αλλά και ταχύ-
πλοα, απέπλευσαν κανονικά, με 
αποτέλεσμα επιβάτες και ναυ-
τεργάτες να δεινοπαθήσουν, 
όπως δείχνουν τα περιστατικά 
που καταγράφηκαν. Συγκεκριμέ-
να: 
 Στις 29/5 το μεσημέρι, το         
ταχύπλοο Ε/Γ -Ο/Γ πλοίο  
«SPEEDRUNNER ΙΙΙ», λόγω 
κακοκαιρίας, έπεσε πάνω στην 
προβλήτα του λιμανιού της Μή-
λου. Από την πρόσκρουση προ-
κλήθηκε μικρή ζημιά στο πρω-
ραίο τμήμα του, αλλά επειδή 
λόγω της κακοκαιρίας δεν βρήκε 
ασφαλές λιμάνι σε κανένα από 
τα νησιά του δρομολογίου του, 
έφθασε ταλαιπωρώντας τους 
επιβάτες Πειραιά την επόμενη 
μέρα το πρωί. 

 Το απόγευμα, 29/5, το Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίο «AQUA JEWEL» δεν 
κατάφερε να «πιάσει» στο λιμά-
νι της Σερίφου καθώς από τον 
πλοίαρχο «κρίθηκε επισφα-
λής» η προσέγγισή του σε  
κάποιο από τα 16 λιμάνια      
τ ου  π ρο γρ αμ μα τ ι σ μέν ου          
δρομολογίου του...!  
 Την ίδια ώρα το Ε/Γ-Ο/Γ πλοί-
ο «AQUA SPIRIT», το οποίο 
είχε αποπλεύσει από το Λαύριο, 
έψαχνε να βρει ασφαλές αγκυ-
ροβόλιο, σύμφωνα με ενημέρω-
ση από τον πλοίαρχο. Τελικά, 
κατάφερε να αγκυροβολήσει 
στον όρμο Λουτρών της Κύθνου. 
 Το βράδυ 29/5, από τον πλοί-
αρχο του επιβατηγού - οχηματα-
γωγού πλοίου  «EUROPEAN 

EXPRESS»  οι αρχές ενημερώ-
θηκαν ότι «κρίνεται επισφαλής η 
προσέγγιση στο λιμένα Φούρ-
νων, λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών». Το πλοίο αυτό, που 
βρέθηκε να ταξιδεύει με τέτοιο 
καιρό, είναι κατασκευής του 
1974 και οι βλάβες του απανω-
τές, με τις τελευταίες δύο πριν 
μια βδομάδα. 
 Επίσης το βράδυ 29/5, λαχτά-
ρησαν οι επιβάτες του Ε/Γ-Ο/Γ 
πλο ίου  «ΜΠΛΟ Υ ΣΤΑΡ          
ΝΑΞΟΣ». Σύμφωνα με μαρτυρί-
ες επιβατών: Όταν όταν βρέθηκε 
μεσοπέλαγα δεν έμεινε τίποτα 
ό ρ θ ι ο .  Μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ν 
άνθρωποι, καρέκλες, ταμειακές 
μηχανές. Μια γυναίκα τραυματί-
στηκε στο κεφάλι και μόλις το 
πλοίο κατέπλευσε στη Σύρο, με 
καθυστέρηση, την παρέλαβε 
ασθενοφόρο. Στο γκαράζ του 
πλοίου μετατοπίστηκε το φορτίο 
σε νταλίκες, γεγονός που καθυ-
στέρησε την εκφόρτωση και τον 
απόπλου. 

 Στο  με ταξύ ,  28 /5 ,  το          
υπέργηρο Ε/Γ -Ο/Γ πλοίο  
«ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ,  το  οποίο           
- υποσυντήρητο καθώς είναι - 
«έμεινε» πάλι από μηχανή και 
μη μπορώντας να προσεγγίσει 
στα Ψαρά συνέχισε για Λαύριο, 
όπου του απαγορεύτηκε ο από-
πλους μέχρι την επισκευή. 

Όλα αυτά τα πλοία βρέθη-
καν να σκυλοπνίγονται γιατί με            
υπουργική απόφαση, το Δεκέμ-
βρη του 2005, κατ' απαίτηση 
των εφοπλιστών, έχει γίνει 
«λάστιχο» το «απαγορευτικό» 
που ίσχυε μέχρι τότε για τα Ε/Γ 
ακτοπλοϊκά, με ανέμους από 8 
μποφόρ και πάνω. Με σκοπό να 
μειωθούν τα «απαγορευτικά», 
έριξαν την ευθύνη για τον από-
πλου στην «κρίση του πλοιάρ-
χου», γνωρίζοντας ότι δύσκολα 
θα φέρει αντιρρήσεις στην εται-
ρεία, αλλά και να έχει αυτός την 
ευθύνη για ό,τι συμβεί…!!! 


