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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. 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2017 
Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα                   

κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά! 

Τ ο καμπανάκι του κινδύνου για την ασφά-
λεια στη θάλασσα κρούει το Ενιαίο Συν-

δικάτο Ναυτεργατών Καβάλας, με αφορμή τα 
προγραμματισμένα δρομολόγια για τη θερινή περί-
οδο (1 Ιούνη έως 30 Σεπτέμβρη), που καθόρισαν 
οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι λιμενικές αρχές 
για την πορθμειακή γραμμή Καβάλας - Θάσου. 

Από την καταγγελία του τοπικού Συνδικάτου, 
την οποία φέρνουν στη δημοσιότητα με κοινό       
δελτίο  Τύπου  ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  και  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, προκύπτει ότι τα δρομολόγια όπως 
έχουν καθοριστεί παραβιάζουν τις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και τις Διεθνείς Συμ-
βάσεις όπως η STCW για τα ωράρια εργασίας – 
ανάπαυσης και την ασφαλή ενδιαίτηση των       
πληρωμάτων. 

Σύμφωνα με όσα σημειώνονται στην καταγγε-
λία, έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί τα δρομο-
λόγια, «τα πλοία περατώνουν την εργασία τους 
πολύ συχνά στο Λιμάνι της Κεραμωτής», που   
σημαίνει ότι τα πληρώματα θα πρέπει να δια-       
νυκτερεύουν εκεί, όμως κανένα από τα καράβια 
της πορθμειακής γραμμή δεν διαθέτει επαρκείς      
χώρους ενδιαίτησης (π.χ. καμπίνες) για τη διαμονή 
του πληρώματος. Το Συνδικάτο απαιτεί η εκκί-
νηση των πλοίων να γίνεται από τη Θάσο (όπως 
γινόταν επί δεκαετίες) ή να μισθωθούν από τις  
εταιρείες ξενοδοχεία για τη διαμονή των πληρω-
μάτων. 

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι «λόγω των αυξη-
μένων δρομολογίων και λειτουργίας των πλοίων 
για μεγάλα διαστήματα από την αρχή της ημέρας 
έως αργά το βράδυ», δεν εξασφαλίζεται η τουλάχι-
στον 10ωρη ανάπαυση των πληρωμάτων, χώρια 
ότι τα ίδια πλοία πρέπει να είναι και σε επιφυλακή 
κατά τη διάρκεια της νύχτας για τη μεταφορά αρ-
ρώστου, ενώ κάνουν επιπρόσθετα δρομολόγια δύο 
φορές τη βδομάδα για τη μεταφορά επικίνδυνων 
φορτίων και καυσίμων στο νησί. 

Τ ην τελευταία στιγμή 
κατάφεραν να γλιτώ-

σουν 7 επιβάτες και 3 ναυ-
τεργάτες πλήρωμα, όταν, 
12/4 τη νύχτα, ξέσπασε 
πυρκαγιά στο 35μετρο επι-
βατηγό τουριστικό σκάφος 
«SAIND» με ελληνική ση-
μαία, το οποίο βρισκόταν 
στη θαλάσσια περιοχή του 
κόλπου Ψαρού της Μυκό-
νου. Επιβάτες και ναυτεργά-
τες πρόλαβαν και εγκατέ-
λειψαν το πλοίο, το οποίο 
και βυθίστηκε, ενώ το ευτύ-
χημα ήταν ότι το ναυτικό 
«ατύχημα» έγινε μόλις 100 
μέτρα από την ακτή. 

Σύμφωνα με δελτίο Τύ-
που του υπουργείου Ναυτι-
λίας, η πυρκαγιά ξεκίνησε 
κάτω από «αδιευκρίνιστες 
συνθήκες» από το μηχανο-
στάσιο του πλοίου, ενώ οι 
πρώτες πληροφορίες κάνουν 
λόγο για βραχυκύκλωμα.  
Το Λιμεναρχείο Μυκόνου 
διεξάγει προανάκριση. 

Το περιστατικό αυτό, που 
συνέβη ενώ βρίσκεται σε 
«δημόσια διαβούλευση»   
νομοσχέδιο του υπουργείου 
Ναυτιλίας, σύμφωνα με το 
οποίο σε αυτού του τύπου      
τα σκάφη θα υπάρχει δυνα-
τότητα να απασχολούνται 

ναυτεργάτες χωρίς συγ-
κροτημένα εργασιακά και    
ασφαλιστικά δικαιώματα, 
κρούει τον κώδωνα του     
κινδύνου που αυτό επιφέρει 
για την προστασία της    
ανθρώπινης ζωής στη     
θάλασσα.  

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 
66, δίνοντας ορισμό τι νοεί-
ται «Επαγγελματικό Τουρι-
στικό Ημερόπλοιο», το νο-
μοσχέδιο κάνει λόγο για 
«μικρό σκάφος ή το πλοίο 
αναψυχής ή το επιβατηγό 
τουριστικό πλοίο, το οποίο 
εντάσσεται στις διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 
4256/2014 (Α' 92) ως εκά-
στοτε ισχύει καθώς και   
εκείνο, ανεξαρτήτως ση-
μαίας, που διενεργεί περι-
ηγητικό  ταξίδι».   

Με τη φράση «ανε-
ξαρτήτως σημαίας», ουσια-
στικά δίνει το δικαίωμα 
στους πλοιοκτήτες αυτής της 
κατηγορίας πλοίων     να τα 
δρομολογούν με «σημαίες 
ευκαιρίας»,   δηλαδή να κα-
θορίζουν αυτοί τον αριθμό 
του πληρώματος και με ναυ-
τεργάτες χωρίς Συλλογική 
Σύμβαση, χωρίς συνδικαλι-
στική εκπροσώπηση και σε 
καθεστώς μαύρης εργασίας! 

Τ ιμάμε την Εργατική Πρωτο-
μαγιά, τους νεκρούς εργά-

τες του Σικάγο το 1886, τους 
καπνεργάτες του '36 στη Θεσ-
σαλονίκη, τους 200 εκτελεσμέ-
νους κομμουνιστές στην Καισα-
ριανή, την 1η Μάη του '44, 
όλους τους αλύγιστους της ταξι-
κής πάλης, που έδωσαν και τη 
ζωή τους για τα δικαιώματα της 
τάξης τους, την κατάργηση της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο, τον σοσιαλισμό -  
κομμουνισμό. 

Αντλούμε δύναμη από την  
ιστορική πείρα, οργανώνοντας 
τους σύγχρονους αγώνες της 
εργατικής τάξης, τη συμμαχία 
της με τα άλλα λαϊκά στρώματα, 
ενάντια στην επίθεση του κεφα-
λαίου, στα συνεχόμενα αντιλα-
ϊκά μέτρα, στα μνημόνια κ.λπ. 
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές   
επεμβάσεις και τους πολέμους, 
για την ικανοποίηση των σύγ-
χρονων αναγκών. 

Σήμερα, υπάρχουν όλες οι δυ-
νατότητες να απολαμβάνει ο λαός 
τον πλούτο που παράγει, να χρη-
σιμοποιούνται τα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας για 
να δουλεύει σε καλύτερες συνθή-
κες, με λιγότερο γενικό εργάσιμο 
χρόνο, αλλά με εργασιακό εισόδημα 
και κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
εξασφαλίζουν πολύ καλύτερο επί-
πεδο ζωής. Να έχει μόνιμη δουλειά, 
με σύγχρονα δικαιώματα, να ζει 
χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας. Να 
απολαμβάνει σύγχρονες υπηρεσίες 
Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας,   
Περίθαλψης, Παιδείας, με προστα-
σία της μητρότητας, των παιδιών 
και των ηλικιωμένων, ελεύθερο 
χρόνο και υποδομές δημιουργικής 
αξιοποίησής του. 

Αντί για αυτό, ο λαός σήμερα ζει 
μέσα στη διαρκή αβεβαιότητα, όπου 
τσακίζονται όσα δικαιώματα έχουν 
απομείνει, οι νέοι εργάζονται και 
ζουν σε συνθήκες χειρότερες από 
αυτές των προηγούμενων γενεών. 

Αυτός ο «παραλογισμός» είναι 
η «λογική» ενός συστήματος που 
κινείται με κίνητρο το καπιταλιστι-
κό κέρδος. Η αιτία είναι η καπιτα-
λιστική ιδιοκτησία και εξουσία, ο 
ανταγωνισμός και η αναρχία στην 
παραγωγή, το ότι μια χούφτα κε-
φαλαιοκράτες κλέβουν τον παρα-
γόμενο πλούτο, αποφασίζουν τι 
και πώς θα παραχθεί. Αυτό είναι 
το εμπόδιο της κοινωνικής εξέλι-
ξης και γι' αυτό πρέπει να φύγει 
από τη μέση. 

Καλούμε την εργατική τάξη, 
τον λαό να γυρίσουν την πλά-
τη στην κοινή προσπάθεια της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
της ΝΔ και των άλλων κομ-
μάτων να υποτάξουν τον λαό 
στον «εθνικό στόχο» της επι-
στροφής στην καπιταλιστική 
ανάπτυξη. Να απομονώσουν 
αποφασιστικά τη ναζιστική 
Χρυσή Αυγή, το ρατσιστικό 
δηλητήριο που χύνει, το μίσος 

σε  β άρος  π ρω τοπ όρω ν           
εργατών, κομμουνιστών, των     
προσφύγων - θυμάτων του  
πολέμου. 

Η πολυπόθητη για τους καπιταλι-
στές και το κράτος τους ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας θα είναι 
βασανιστική, αβέβαιη και λόγω της 
κατάστασης, των αντιθέσεων στην 
παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. 
Κι αν υπάρξει, θα είναι ανάκαμψη 
για τα κέρδη των λίγων, των μονο-
πωλίων, του κεφαλαίου.  

Η ένταση της εκμετάλλευσης 
και η λιτότητα για τον λαό όχι μό-
νο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα 
κλιμακωθούν, με νέα επίθεση σε 
εργατικά δικαιώματα, νέα φορο-
ληστεία, νέες περικοπές στις συ-
ντάξεις, σε ό,τι έχει απομείνει από 
κοινωνικές υπηρεσίες, μέσω νέων 
«προγραμμάτων» και μνημονίων, 
με την ανεργία στα ύψη και     
την επέκταση της δουλειάς - 
«λάστιχο». 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Ανακοίνωση του  για την 1η Μάη 

Ε ργαζόμενοι, άνεργοι, συντα-
ξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, 

φτωχομεσαία αγροτιά, νέοι - νέες 
Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, οργανώ-

νοντας εδώ και τώρα την πάλη μας για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας! 

Απεργούμε και συμμετέχουμε  
στις απεργιακές συγκεντρώσεις      

σε όλη τη χώρα 
Η αντεργατική - αντιλαϊκή βαρβαρότητα 

δεν έχει τέλος, αν δεν την σταματήσουμε  
με τη δύναμη της οργάνωσής μας, με την        
απόφασή μας να την ανατρέψουμε! 

Πάνω στις προηγούμενες αιματηρές ανα-
τροπές στη ζωή μας, έρχονται να προσθέσουν 
νέα μέτρα για την ενίσχυση των κερδών των 
μονοπωλιακών ομίλων για την καπιταλιστική 
ανάκαμψη. 

Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ μαζί με τα κόμματα 
που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο έχουν συμφωνή-
σει και με εκβιασμούς και απειλές θέλουν την 
ανοχή και συνενοχή των εργαζομένων για την 
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, 
νέα μείωση μισθών και μεροκάματων, νέα 
άγρια φοροληστεία με την μείωση του αφορο-
λόγητου, νέα επιδρομή στις συντάξεις, περιο-
ρισμό και απαγόρευση της συνδικαλιστικής 
δράσης, θεσμοθέτηση της ανταπεργίας για 
τους εργοδότες, εφαρμογή ειδικών οικονομι-
κών ζωνών άγριας εκμετάλλευσης για τους 
εργαζόμενους και φορολογικού παραδείσου 
για τα αφεντικά, πλειστηριασμούς για τα σπίτια 
του λαού, ενεργοποίηση αυτόματου κόφτη για 
τις κοινωνικές παροχές σε υγεία, παιδεία κ.ά. 

Καμία αναμονή, καμία ανοχή!  

Όλοι στον αγώνα σε κάθε χώρο δου-
λειάς, εργοστάσιο το εργοστάσιο, γραφείο 
το γραφείο, γειτονιά τη γειτονιά, στα      
χωριά, παντού! Μόνο αυτός ο δρόμος       
υπάρχει  για  τους  εργαζόμενους! 

Δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε!  

Η καπιταλιστική ανάπτυξη που επιδιώκουν 
θα θεμελιωθεί στην άγρια εκμετάλλευση, με 
την φθηνή δουλειά χωρίς δικαιώματα, με την 
καταστολή στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, 
με την καταλήστευση άλλων λαών, με το αιμα-
τηρό ξαναμοίρασμα των ενεργειακών πηγών, 
των αγορών, των δρόμων μεταφοράς, το αιμα-
τηρό ξαναχάραγμα των συνόρων. 

Αυτό το βλέπουμε ξανά να εξελίσσεται ολο-
ζώντανο μπροστά μας. Ολόκληρες περιοχές 
βρίσκονται μέσα στη φωτιά από την Ουκρανία, 
τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο 
ως την Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς και 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  

Ο πόλεμος στη Συρία στον οποίο μπλέκο-
νται ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις όπως ΗΠΑ 
- ΕΕ - Ρωσία έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατο-
ντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει 
εκατομμύρια άλλους και το δράμα των προ-
σφύγων συνεχίζεται με τον εγκλωβισμό τους. 

 

 
 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μπλέκει τη 
χώρα πιο βαθιά σε αιματηρούς ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς. Έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο 
με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προσφυ-
γικών ροών, παίρνει ενεργά μέρος σε 13 Νατο-
ϊκές επεμβάσεις από τα Βαλκάνια ως το Κέρας 
της Αφρικής. Σχεδιάζει την επέκταση των 
ΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα, όπως η Σούδα.  

Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας σταθερότη-
τας και ασφάλειας όπως λέει η κυβέρνηση.  
Είναι η δολοφονική μηχανή των ιμπεριαλι-
στών, δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά 
δικαιώματα. Όπου πήγε το ΝΑΤΟ έσπειρε το 
θάνατο και την καταστροφή. 

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει 4 δις ευρώ, 
το 2% του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ, το μεγαλύτερο 
ευρωπαϊκής χώρας, όσο ακριβώς οι αιματη-
ρές περικοπές που συμφώνησε με ΕΕ και 
ΔΝΤ. Δίνει βάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια, 
γη και ύδωρ στους φονιάδες των λαών. 
Συμμετέχει δραστήρια για το μοίρασμα των 
πετρελαίων, του φυσικού αερίου, των δρό-
μων μεταφοράς ενέργειας και αγωγών, των 
αγορών σε όφελος των συμφερόντων των 
ελληνικών μονοπωλιακών ομίλων. 

 Δεν θα ματώνουμε για τα κέρδη τους 
στην ειρήνη. 

 

 

 Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια 
τους στον πόλεμο! 

Οι Ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα 
συνδικάτα, οι επιτροπές αγώνα και οι αγωνι-
στές συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ τιμούμε την πρωτομαγιά δυναμώνο-
ντας την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο.  

Καλούμε τα συνδικάτα, όλους τους εργαζό-
μενους, τη νεολαία μαζί με τους εργαζόμενους 
και τις συνδικαλιστικές οργανώνεις των χωρών 
της ευρύτερης περιοχής. 

Να απαιτήσουμε: 

 Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή της         
Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
που εξελίσσονται και σε αυτές που ετοι-
μάζονται. Να γυρίσουν πίσω πλοία, αερο-
πλάνα, στρατιωτικές αποστολές. Κανένας 
φαντάρος έξω από τα σύνορα. 

 Όχι δαπάνες πολεμικές για το ΝΑΤΟ, αλλά 
για τις ανάγκες της εργατικής – λαϊκής    
οικογένειας. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 

 Όχι στην αλλαγή των συνόρων και των  
συνθηκών  που  τα  κατοχυρώνουν. 

 Όχι στο μίσος των εθνικιστών. Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. 
Απομόνωση σε όλους τους εργασιακούς 
χώρους της ναζιστικής εγκληματικής      
Χρυσής   Αυγής. 

 Να κλείσει η βάση της Σούδας. Έξω η Ελλά-
δα από ΝΑΤΟ και ΕΕ.  

Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές         
παραδόσεις του κινήματός μας.  

Βαδίζουμε τον ίδιο δρόμο που χαράχτη-
κε από το Σικάγο του 1886, τη Θεσσαλονί-
κη του 1936, από τους 200 εκτελεσμένους 
κομμουνιστές στην Καισαριανή, από τις 
χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους αγω-
νιστές μέχρι τις μέρες μας!  

 Δυναμώνουμε την οργάνωσή μας, την 
ταξική ενότητά, την εργατική αλληλεγγύη! 

 Παλεύουμε για δουλειά για όλους με πλή-
ρη δικαιώματα στη βάση των σύγχρονων 
αναγκών μας! 

Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, 
με την κοινωνική -  λαϊκή συμμαχία 
μας, προχωράμε μπροστά για το μέλλον 
που μας ανήκει, για τη μεγάλη υπόθεση 
της απελευθέρωσης των εργατών και 
των καταπιεσμένων από τα δεσμά της 
εκμετάλλευσης! 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά! 

Στο κενό η προσπάθεια διευκόλυνσης           

της κυβέρνησης για την επιβολή του             

νόμου - λαιμητόμου για το ασφαλιστικό 

Ένα ακόμη ναυτικό «ατύχημα» 

που προειδοποιεί…! 

Σ το κενό έπεσε, κάτω από την παρέμβαση των 
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-

ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στη συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ,     
11 Απρίλη, η προσπάθεια κυβέρνησης - εφοπλιστών - 
πλειοψηφίας ΠΝΟ να διαμορφώσουν «κοινό πλαίσιο 
αιτημάτων» και «κοινή γραμμή» ενόψει της συνάντησης 
του ΔΣ του ΝΑΤ με τον υφυπουργό Εργασίας, Τάσο     
Πετρόπουλο.  

Με «δούρειο ίππο» τον «κοινωνικό εταιρισμό», 
επιχείρησαν να διευκολύνουν την κυβέρνηση για την 
επιβολή του νόμου - λαιμητόμου 4387/2016, που    
πετσοκόβει τις κύριες και επικουρικές  
συντάξεις και τα εφάπαξ, καθώς και την 
εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. 

Η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση 
του ΝΑΤ, στην οποία συμμετέχουν και εφοπλι-
στές, από κοινού με τις δυνάμεις του εργοδοτι-
κού κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ΠΝΟ, 
στο όνομα της «σωτηρίας» της ακίνητης περι-
ουσίας του ΝΑΤ, απηύθυναν καλέσματα για 
τη διαμόρφωση «κοινού πλαισίου» αιτη-
μάτων, το οποίο θα κατέθεταν σε συνάντηση 
με τον υφυπουργό Εργασίας, Τ. Πετρόπουλο, 
που είχε καθοριστεί για την Τρίτη 11 Απρίλη. 

Με την αποφασιστική τους στάση τα τρία ταξικά 
σωματεία, μόλις έγινε γνωστός αυτός ο σχεδιασμός, 
απαίτησαν και τελικά επέβαλαν την συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής  Επιτροπής της ΠΝΟ που έκανε δεκτή 
την πρότασή τους  για  απεργιακές  κινητοποιήσεις   
ενάντια στην εντεινόμενη επιθετικότητα κυβέρνησης 
και εφοπλιστών. Παράλληλα, απεστάλη στο υφυπουρ-
γό Εργασίας το εξώδικο με τα 13 σημεία - αιτήματα 
των ναυτεργατών που διαμορφώθηκαν στην 9ήμερη 
απεργία τον Δεκέμβριο, με κύριο να μην ισχύσει ο 
νόμος 4387/2016 για το Ασφαλιστικό. Ενώ η προγραμ-

ματισμένη συνάντηση του ΔΣ του ΝΑΤ με τον υφυ-
πουργό  Εργασίας αναβλήθηκε. 

Να σημειωθεί πως μετά τη δραστική περικοπή των 
συντάξεων των ναυτεργατών με τον  αντεργατικό νόμο 
4387 (μάλιστα, επειδή ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι… 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι, μετά τις κύριες συντάξεις, το 
επικουρικό και τα εφάπαξ, τώρα σταμάτησαν να δίνο-
νται πια ακόμα και οι προσωρινές συντάξεις!), τώρα  
προβλέπεται η «αξιοποίηση» και της ακίνητης περι- 
ουσίας  του  ΝΑΤ. 

 

 
Τα  σωματεία   ΠΕΜΕΝ,   ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

καλούν τους ναυτεργάτες σε  οργάνωση της πάλης και 
ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια «σε 
αυτήν την πολιτική, που στο όνομα της ανταγωνιστικό-
τητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου ισοπεδώνει 
ως οδοστρωτήρας το σύνολο των δικαιωμάτων μας.  

Απαιτούν την κατάργηση του αντεργατικού - αντιλα-
ϊκού πλαισίου, επαναφορά των ΣΣΕ με αυξήσεις σε    
μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, με κριτήριο την 
κάλυψη των απωλειών και τις σύγχρονες ανάγκες ζωής, 
όχι στη φοροληστεία κ.ά. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ      

- ΠΕΣ/ΝΑΤ,  οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, καλούν ΟΛΟΥΣ         

τους ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ στην ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ             

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στην πλ. Καραϊσκάκη 10:30 π.μ. Πειραιά   

ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 

Καταγγελία για σοβαρές  
παραβιάσεις ΣΣΕ και ωραρίων 
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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 

Τ α ιστορικά γεγονότα δεν 
είναι νεκρά συμβάντα. 

Προσφέρονται στην εργατική 
τάξη και στα λαϊκά στρώματα 
για να βγάζουν συμπεράσματα 
συμβατά με τα δικά τους συμφέ-
ροντα και όχι με τα συμφέροντα 
της αστικής τάξης.  

Η ιστορική ανά-
γνωση σημαντικών ή 
λιγότερο σημαντικών 
συμβάντων δεν γίνε-
ται, ούτε είναι δυνα-
τόν να γίνει, απ' 
όλους γενικά με τον 
ίδιο τρόπο. Το κάθε 
κόμμα, ο ιστορικός  
ερευνητής, ο καθηγη-
τής ή ο δημοσιογρά-
φος, εκκινεί καθένας 
από τη δική του ιδεο-
λογικοπολιτική αφε-
τηρία, που σχετίζεται με την ταξι-
κή θέση και τα αντίστοιχα συμ-
φέροντα που υποστηρίζει. 

Από την εργατική - λαϊκή σκο-
πιά, το ΚΚΕ θεωρεί αναγκαίο να 
μελετήσει το χαρακτήρα της στρα-
τιωτικής δικτατορίας 1967 - 1974, 
τους παράγοντες που οδήγησαν 
στην επικράτησή της, τη σχέση 

της οικονομικής και εξωτερικής 
πολιτικής της με εκείνες της      
προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου, τη στάση του εργατικού 
- λαϊκού κινήματος σε σχέση και 
με την προγραμματική και οργα-
νωτική ετοιμότητα του  ΚΚΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, 
με αφορμή τα 50 
χρόνια από την  
εγκαθίδρυση της 
δικτατορίας, παράλ-
ληλα με την Ανα-
κοίνωση της ΚΕ  
για τα 50 χρόνια    
από το πραξικόπη-
μα, κυκλοφορεί από 
τη «Σύγχρονη Επο-
χή» μια ειδική 
έκδοση με τίτλο 
«Δικτατορία 1967 - 
1974, κείμενα και 

ντοκουμέντα, επιμέλεια Τμήμα 
Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ», 
που αποτελεί μια πρώτη συλ-
λογική εκτεταμένη μελέτη για  
τη συγκεκριμένη περίοδο και το 
πρόπλασμα στην επεξεργασία 
του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ, 
Γ΄ τόμος 1967 - 1974, που ήδη 
βρίσκεται  υπό  διαμόρφωση. 

 22 είναι οι αγνοούμενοι ναυτεργάτες του 
νοτιοκορεάτικου “cape size” Φ/Γ πλοίου 
«Stellar Daisy», που βυθίστηκε στο Νότιο 
Ατλαντικό, 31/03/2017, φορτωμένο με σιδη-
ρομετάλλευμα. Έχουν διασωθεί δύο Φιλιπ-
πινέζοι, που επέβαιναν σε σωσίβια σχεδία, 
αλλά οι άλλες σωσίβιες σχεδίες και λέμβοι 
που έχουν βρεθεί στην περιοχή ήταν άδειες. 
Είναι χρήσιμο να θυμίσουμε την σχετική      
εγκύκλιο του UK P&I Club, όπου επισημαίνε-
ται ότι: «Τα φορτία σιδηρομεταλλεύματος 
και νικελίου είναι πολύ επικίνδυνα για την 
ευστάθεια του πλοίου και εάν δεν τηρού-
νται οι οδηγίες ασφαλούς φόρτωσης του 
IMSBC Code οι συνέπειες μπορεί να είναι 
καταστροφικές, γιατί η υγροποίηση των 
συγκεκριμένων φορτίων επηρεάζει τη συ-
μπεριφορά του πλοίου. Όμως, ένας σημα-
ντικός αριθμός φορτωτών έχει επιδείξει 
πλήρη περιφρόνηση για την κατάσταση 
και ασκεί πιέσεις στους επιθεωρητές του 
φορτίου για να φορτώσουν το πλοίο, ενώ 
πολλοί πλοιοκτήτες και πλοίαρχοι (σ.σ.: 
που υποκύπτουν στην απαίτηση των εφοπλι-
στών) ζητούν να φορτώσουν το μετάλ-
λευµα µε ποσοστά υγρασίας πολύ υψη-
λότερα από όσα προβλέπονται από τον 
Κώδικα. Αποτέλεσμα είναι η ανατροπή 
των πλοίων ακόμα και όταν δεν πρόκειται 
για «σαπιοκάραβα» αλλά για σύγχρονα 
πλοία.»  

 Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη 
Μιανμάρ, 07/04/2017, μετά τη σύγκρουση 
ενός ξύλινου πλοιαρίου, που μετέφερε περί-
που 80 επιβάτες και ενός φορτηγού πλοίου. 
Άλλοι 30 διασώθηκαν και 9 τουλάχιστον   
αγνοούνται καθώς δεν έχει γίνει γνωστός ο 
ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο πλοίο 
την ώρα του ναυαγίου. 

 Εννέα ναυτεργάτες αγνοούνται μετά την      
βύθιση, 28/03/2017, του Φ/Γ πλοίου «Hai 
Thanh 26 BIDV», μετά από σύγκρουση με 
άλλο πλοίο, 44 ν.μ. ανοικτά των ακτών του 
Βιετνάμ. Δύο άτομα από το 11μελές πλήρω-
μα διασώθηκαν από σωσίβια λέμβο ενώ μια 
δεύτερη σωσίβια λέμβος βρέθηκε χωρίς 
άτομα μέσα. 

 Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες το διήμερο       
8-9/4/2017 για τον εντοπισμό και διάσωση   
δύο αγνοούμενων αλλοδαπών ναυτεργατών. 
Πρόκειται για έναν 29χρονο από το με         
σημαία Μάλτας Φ/Γ πλοίο ''New Island''  
μεταξύ Μήλου και Θήρας και έναν 22χρονο 
από άλλο Φ/Γ πλοίου, που πήγαινε από το 
Ισραήλ  στη  Βουλγαρία. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

Σχεδιάζει νέα προνόμια και «ζεστό χρήμα» 
για τους ακτοπλόους εφοπλιστές 

Τ ον σχεδιασμό της κυβέρνησης για 
εξασφάλιση νέων κονδυλίων,     

δηλαδή «ζεστό χρήμα», για τους εφοπλι-
στές, με πρόσχημα αυτήν τη φορά τη 
«νησιωτικότητα», σκιαγράφησαν ο υπουρ-
γός και ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Π.      
Κουρουμπλής και Ν. Σαντορινιός, στη συνέ-
ντευξη Τύπου, 31/3, στους ναυτιλιακούς 
συντάκτες.  

Παράλληλα, ο Π. Κουρουμπλής δεν 
παρέλειψε να διαβεβαιώσει συνολικά τους 
εφοπλιστές ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα 
στηρίξει με κάθε τρόπο την ελληνική ναυτι-
λία», στέλνοντας μήνυμα ότι «ψήνονται» 
νέα προνόμια και για το εφοπλιστικό    
κεφάλαιο, τα οποία θα κληθούν να πλη-
ρώσουν με παραπέρα σφαγιασμό στα     
δικαιώματά τους οι ναυτεργάτες και      
συνολικά  ο  λαός. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός, ενημερώ-
νοντας για τα αποτελέσματα της συνόδου 
των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στη   
Βαλέτα της Μάλτας, επισήμανε, ότι από την 
πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
τέθηκε η «ανάγκη για ανταγωνιστική ευρω-
παϊκή ναυτιλία» απέναντι στους ανταγωνι-
στές της με ό,τι σημαίνει αυτό για τα εναπο-
μείναντα ναυτεργατικά δικαιώματα, ενώ 
χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία ότι λήφθηκε 
«ομόφωνη απόφαση για τη νησιωτι-          
κότητα», δηλαδή, όπως ανέφερε, την 
«αναπτυξιακή προσπάθεια των νησιών» 
που στην πράξη σημαίνει ενίσχυση των 
επιχειρηματικών ομίλων της ακτοπλοΐας, 
κρουαζιέρας, τουρισμού κ.ά., ενώ εκδόθηκε 
και σχετική διακήρυξη. 

Ο υφυπουργός, δίνοντας κάποιες διευ-
κρινίσεις παραπάνω, πρόσθεσε ότι «από 
εδώ και πέρα με όπλο αυτήν τη διακήρυξη 
θα διεκδικήσουμε επιπλέον χρηματοδοτή-
σεις για τη σύνδεση των νησιών. Μέχρι τώρα 
ήταν για βασικά δίκτυα και όχι τα επιμέρους 
ακτοπλοϊκά δίκτυα». 

Με «μπούσουλα» τις                     
απαιτήσεις των εφοπλιστών 

Από την πλευρά τους, οι ακτοπλόοι     
εφοπλιστές, όπως προκύπτει από τα όσα 
ανέφερε ο πρόεδρός τους, Μ. Σακέλης σε 
συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), 28/3, 
έχουν ήδη θέσει προς την κυβέρνηση και 
νέες απαιτήσεις για: 
 «Μείωση του λειτουργικού κόστους»     
των πλοίων, στο οποίο βέβαια συμπερι-
λαμβάνονται οι οργανικές συνθέσεις των       
πληρωμάτων (αριθμός ναυτεργατών και 
ειδικότητες)  όπως  και  οι  μισθοί. 

 «Περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρε-
σιών με πρότυπο τις γραμμές της Αδριατι-
κής», δηλαδή την κατάργηση του ΠΔ 177/74 
για τις συνθέσεις των πλοίων. Με άλλα      
λόγια, την κατάργηση του ελάχιστου αριθμού 
ναυτεργατών με συγκροτημένα εργασιακά 
δικαιώματα και τις ανάγκες των πλοίων να 

καλύπτονται με ανασφάλιστους 
ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα και 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση. 
 «Απαλλαγή των εταιρειών» τους 
«από την επιβολή υποχρεώσεων 
Δημόσιας υπηρεσίας», δηλαδή 
από κάποιες ψευτοεκπτώσεις σε 
πολύτεκνες οικογένειες ΑμΕΑ,  
συνταξιούχους ναυτεργάτες, όπως 
και την «παροχή ευελιξίας στη 
διαχείριση δρομολογίων» που 
σημαίνει να δρομολογούν τα  
πλοία όποτε θέλουν για όποιον 
προορισμό τους συμφέρει. 
Όλα αυτά στο φόντο της κερδοφο-

ρίας που κατέγραψαν για το 2016 οι ακτο-
πλοϊκές εταιρείες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν για 
το 2016, η εταιρεία «Μινωικές Γραμμές» 
κατέγραψε κέρδη 20,7 εκατ. ευρώ, ο όμιλος 
«Attica» (μητρική των εταιρειών «Super 
Fast» και «Blue Star») 20,25 εκατ. ευρώ, η 
ΑΝΕΚ 0,6 εκατ. ευρώ και η HSW 6,5 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 66,5% σε σχέση με 
πέρυσι! 

Να σημειωθεί ότι από το 2002 έως       
και φέτος οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν 
εισπράξει επιδότηση με το «κόλπο» των 
άγονων γραμμών κοντά 2 δισ. ευρώ από   
τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Κυβερνητικό φερέφωνο η ΕΡΤ 

Τ ο «μαύρο» πέπλο σιωπής με το οποίο σκέπασε 
την ΕΡΤ η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ το 

2013 έφυγε το 2015 αλλά στη θέση του η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ άπλωσε το δικό της «ρόδινο» 
πέπλο αποσιώπησης και παραμόρφωσης.  

Μιλώντας σε αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, 6/4, ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Λ. Ταγματάρχης, είπε ότι  
«δεν είναι κομματικό φερέφωνο η ΕΡΤ» και ότι δεν έχει 
δεχτεί ποτέ τηλέφωνο από υπουργό για άσκηση πίεσης.  

Ανατρέχοντας κανείς στο ηλεκτρονικό αρχείο του 
«Ριζοσπάστη», θα διαπιστώσει ότι μόνο το τελευταίο 
3μηνο υπάρχουν καμιά δεκαριά καταγγελίες, σχόλια 
και  ρεπορτάζ που αφορούν είτε αποκλεισμούς και 
διαστρεβλώσεις σε βάρος του ΚΚΕ από τις εκπομπές 
και τα δελτία της ΕΡΤ, είτε εκπομπές με πρωτόγονο 
αντικομμουνισμό, είτε εξοργιστικά μονόπλευρη προ-
βολή των θεμάτων της επικαιρότητας από τη σκοπιά 
της προπαγάνδας της κυβέρνησης και λιβάνισμα των 
στελεχών της.  

Σ το ίδιο μήκος κύματος συντονισμένη και η  ΕΡΑ, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη «Φωνή της 

Ελλάδας», όπου στις 31/3 συντάκτης της «Ναυ-
τεργατικής», που ήταν καλεσμένος για την παρουσί-
αση του τελευταίου φύλλου της, αναγκάστηκε να α-
ποχωρήσει καταγγέλλοντας την απαράδεκτη λογοκρι-
σία και το αντικομμουνιστικό μένος του δημοσιογρά-
φου παρουσιαστή της εκπομπής «Εφημερίδα Κατα-
στρώματος», ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε: 

«Ναι, κατά καιρούς έχουμε υποστηρίξει διάφορα 
κόμματα, έχουμε υποστηρίξει υπουργούς, έχουμε 
υποστηρίξει όλους τους υπουργούς, σχεδόν, ναυτι-
λίας, από τη θέση μας της “ΕΚ”, σχεδόν όλους, και 
ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά,      
κρατήσαμε  τα  καλά  από  αυτά  που  κάνανε.»…! 

Αν τώρα αυτός ο συγχρονισμός της ΕΡΤ με την    
κυβερνητική προπαγάνδα και πολιτική επιτυγχάνεται 
χωρίς καν να σηκώσει το τηλέφωνο ένας υπουργός, τότε 
μάλλον πρέπει να χαίρονται που βρήκαν τους τέλειους 
«κλώνους» τους για να διαμορφώνουν την κατάσταση 
και τη «γραμμή» στην κρατική ραδιοτηλεόραση. 

 

Τ ην παράταση μέχρι το τέλος του 
2017 της κατάπτυστης Εθνικής  

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ), που επιβλήθηκε το 2012 με την 
περιβόητη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΠΥΣ) αρ. 6, συνυπέγραψαν 30 Μάρτη οι 
λεγόμενοι «κοινωνικοί εταίροι», δηλαδή η 
ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικοί φορείς ΣΕΒ,  
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ  και  ΣΕΤΕ. 

Με τον τρόπο αυτό και με πρόσχημα τη 
«διάσωση» του επιδόματος γάμου, το οποίο 
αμφισβητείται ανοιχτά από ορισμένους  
εργοδότες, η πλειοψηφία της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ μαζί με τους εργοδοτικούς φορείς, 
στην πραγματικότητα «νομιμοποιούν» και 
μονιμοποιούν το απαράδεκτο καθεστώς σε 
βάρος των μισθωτών που επιβλήθηκε το 
2012, με την καρατόμηση των κατώτερων 
μισθών κατά 32% και 22%, προς όφελος 
πάντα  του  κεφαλαίου. 

Με την υπογραφή της για παράταση της 
άθλιας ΕΓΣΕΕ, ουσιαστικά η πλειοψηφία 
της ΓΣΕΕ «δεσμεύεται» για τη 
«συμμόρφωσή» της με αυτό το απαράδεκτο 
καθεστώς, δίνει στους εργαζόμενους το 
σύνθημα της παραίτησης, της αναμονής ότι 
η όποια παρέμβαση θα προκύψει από τα 
αντιλαϊκά παζάρια των κυβερνήσεων και 
του  κουαρτέτου... 

Όμως, στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, σε 
μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη στάση 
της αυτή, στους όρους εργασίας που συνε-
χίζουν να έχουν ισχύ με την παράταση της 
Σύμβασης, εκτός από το επίδομα γάμου, 
προστίθενται κατά  περίεργο τρόπο και όροι 
που έτσι και αλλιώς δεν θίχτηκαν από την 
ΠΥΣ, όπως τα δώρα Χριστουγέννων και 
Πάσχα, το επίδομα αδείας, ακόμα και οι 
3ετίες της ΕΓΣΣΕ, οι αποζημιώσεις κ.λπ. 

Η αναφορά αυτή, αν δεν έγινε εκ παρα-
δρομής, προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. 
Έχει τεθεί ανοιχτά από κάποια πλευρά, 
και αν ναι από ποιόν, θέμα αμφισβήτησης 
του 13ου και 14ου μισθού της ΕΓΣΣΕ, των      
τριετιών μέχρι το 2012 (οπότε «πάγωσαν» 
με την ΠΥΣ), των αποζημιώσεων κ.λπ.;       
'Η μήπως η ΓΣΕΕ στην πρεμούρα της        
να παραστήσει τον «σωτήρα», ανοίγει        
ζητήματα επικίνδυνα για τα δικαιώματα 
των  εργαζομένων; 

Τέλος, η ΓΣΕΕ, προσηλωμένη σε ζητή-
ματα που ιεραρχεί το κεφάλαιο, επιμένει 

στα δύο θέματα που έθεσε σε συνεργα-
σία με τον ΣΕΒ στα πλαίσια της προη-
γούμενης συνάντησης με τις εργοδοτικές      
οργανώσεις, για την δημιουργία Εθνι-
κού Επαγγελματικού Ταμείου, δηλαδή 
την προώθηση μιας μορφής ιδιωτικής 
ασφάλισης, όπως και για το σχέδιο     
για την χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της,        
εφόσον υπάρξει τελικά σύγκλιση με όλες     
τις εργοδοτικές οργανώσεις, τα σχέδια 
αυτά και η σχετική συμφωνία θα ενσω-
ματωθούν στην Σύμβαση, ως πρόσθετο 
πρωτόκολλο  συμφωνίας. 

Ίδιος είναι ο ρόλος του              
εργοδοτικού κυβερνητικού 

συνδικαλισμού παντού ! 

Ανάλογη πολιτική εφαρμόζεται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ των μονοπωλίων. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Δα-
νίας, όπου αν και χωρίς «μνημόνιο» τα 
τελευταία χρόνια με αφορμή την κρίση  
υλοποιήθηκαν σειρά αντεργατικών μέτρων, 
αλλά οι προσδοκίες για τις φετινές διαπραγ-
ματεύσεις ήταν μεγάλες, αφού με όλα τα 
στατιστικά στοιχεία, το 2015 οι εταιρείες 
είχαν κέρδη κατά μέσο όρο ύψους 19% και 

ακόμα υψηλότερα το 
2016 και οι πολιτικοί 
και οι ειδήμονες 
προπαγανδίζουν ότι η 
Δανία ξεπέρασε την 

κρίση.  

    Όμως, οι εργατοπα-

τέρες του σοσιαλδη-

μοκρατικού εργοδοτι-

κού συνδικαλισμού, 

αντί να απαιτήσουν 

έστω και κάποια σχετική ανάκτηση των 

απωλειών, συμφώνησαν σε παραπέρα  

απώλειες «για να βοηθήσουν τις επιχει-

ρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές».  

Με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων 

δημιουργήθηκαν επιτροπές αγώνα σε        

πολλές πόλεις, που κάνουν καθημερινά 

εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς για να ενη-

μερώσουν τους εργαζόμενους και να τους 

πείσουν να μην αποδεχτούν τη συμφωνία. 

Σε 8 πόλεις εργαζόμενοι από διάφορους 

κλάδους πραγματοποίησαν, στις 12 Απρίλη, 

απεργία κόντρα στη γνώμη των Ομοσπον-

διών και διαδήλωσαν ότι δεν πάει άλλο. 

ΓΣΕΕ και ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

υπέγραψαν παράταση του άθλιου καθεστώτος! 

«Δικτατορία 1967-1974, κείμενα και ντοκουμέντα» 

Η  επίθεση ομάδας χρυσαυ-
γιτών στον 24χρονο φοιτη-

τή, 21 Μάρτη, αποτελεί ένα ακόμα  
επεισόδιο από τα πολλά που επιβε-
βαιώνουν το δολοφονικό χαρακτήρα  
της συγκεκριμένης ναζιστικής φασι-
στικής  οργάνωσης. 

Ένας από τους συλληφθέντες είναι 
έμμισθο ηγετικό στέλεχος της Χρυσής 
Αυγής, πυρηνάρχης της 
τοπικής οργάνωσης 
Αμπελοκήπων, υπο-
ψήφιος βουλευτής 
(Γενάρη και Σεπτέμβρη 
2015), δημοτικός σύμ-
βουλος της ΧΑ, υπεύ-
θυνος ασφάλειας της 
«Κεντρικής Διοίκησης» 
και υπάλληλος στο 
γραφείο του Μιχαλο-
λιάκου, μισθοδοτούμε-
νος  από  τη  Βουλή.  

Ιστορικά έχει απο-
δειχθεί και επιβεβαιώ-
νεται και από τη Χρυσή Αυγή και τη 
δράση της, ότι ο ναζισμός βάζει στοχο-
ποιεί αλλοδαπούς, μετανάστες, αντι-
φρονούντες, επιδίωξε τον αφανισμό των 
Εβραίων και των κομμουνιστών με τα 
πιο ειδεχθή εγκλήματα στην Ιστορία.  

 

Οι δηλώσεις στελεχών της ηγεσίας 
της εγκληματικής οργάνωσης ότι  
θέλουν να ξεμπερδεύουν με το ΠΑΜΕ 
στη Ν/Ζώνη, πριν την επίθεση στους 
κομμουνιστές στο Πέραμα δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία ότι κεντρικός     
στόχος της εγκληματικής τους  
δράσης είναι οτιδήποτε σχετίζεται   

με την οργάνωση της 
ταξικής πάλης. 

Άλλωστε, η ναζιστική 
- φασιστική Χρυσή 
Αυγή είναι γέννημα - 
θρέμμα του καπιτα-
λιστικού συστήμα-
τος και δεν είναι «ξένο 
σώμα» για το αστικό 
πολιτικό σύστημα, παρ' 
όλες τις διαφορές της  
με τα άλλα αστικά κόμ-
ματα, ιδεολογικές, πολι-
τικές κ.λπ. αποτελεί μια 
εφεδρεία για το κεφά-

λαιο. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει 
καμία ανοχή στο ναζισμό, ούτε σε  
αυτούς που τον εξωραΐζουν. Κανένας 
εφησυχασμός και καμία  ανοχή.  

«Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον,  

δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον»! 

Δολοφονική - ναζιστική «Χρυσή Αυγή» 

Η ύλη του παρόντος φύλλου 

έκλεισε στις 24 Απρίλη 2016 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 

Από 24 Οκτώβρη 2016 λειτουργεί γραμματεία            

ιατρικών ραντεβού για τους ασφαλισμένους                   

του Οίκου Ναύτου.   

Καθημερινά δίνονται κατά προτεραιότητα 190 

ραντεβού για 44 ιατρούς του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ 

που εξετάζουν - συνταγογραφούν στα πολυια-

τρεία του Οίκο Ναύτου Πειραιά.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 4116738  και  210 4116740 

ΜΕ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ                    
τιμάμε τη μνήμη του  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΕΣΤΟΥΝΗ 

     Οι σύντροφοι 
και συναγωνιστές 
ναυτεργάτες τιμάμε 
τη μνήμη του συ-
ντρόφου Γερά- 
σιμου Δεστούνη 
στελέχους της 
Κ.Ο. Ναυτεργα-
τών του ΚΚΕ και 
πρώην προέδρου 
του Δ. Σ. της 

Ένωσης Ναυτών ΠΕΝΕΝ, που φέτος στις 
6 Μάη συμπληρώνονται 31 χρόνια που 
"έφυγε", συνεχίζοντας τον αγώνα, με   ε-
μπιστοσύνη ότι η ταξική πάλη αποτελεί 
κινητήρια δύναμη, για την ανατροπή των 
εφοπλιστών - του κεφαλαίου, του σάπιου 
εκμεταλλευτικού συστήματός τους, την 
κατάκτηση της Εργατικής Εξουσίας - την 
οικοδόμηση  του σοσιαλισμού. Στη μνήμη 
του καταθέτουμε οικονομική ενίσχυση 200 
ευρώ για την έκδοση της "Ναυτεργατικής". 

 

ΝΑΥΑΓΙΟ «SEA DIAMOND» 
10 χρόνια κοροϊδίας απ’ όλες τις κυβερνήσεις 

Δ έκα χρόνια από το ναυάγιο του «Sea       
Diamond» στη Θήρα συμπληρώθηκαν την 

Τετάρτη 5 Απρίλη. Δέκα χρόνια υποσχέσεων, 
απραξίας,  κοροϊδίας και εικονικών απαντλήσεων 
καυσίμων από τις πρώην κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - 
ΝΔ και την σημερινή των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.  

Οι σημερινοί διαχειριστές της κυβερνητικής 
εξουσίας - ειδικοί στη ψευτιά και την απάτη - 
έστησαν επιτροπή η οποία ΘΑ... θα μελετήσει... 
θα αποφασίσει... θα προτείνει, θα βοηθήσει... το 
δημοτικό λιμενικό ταμείο θα βρει χρήματα από  
το πράσινο ταμείο και θα... υποχρεώσει (!) την 
ιδιοκτήτρια εταιρεία "LOUIS CRUISES", να   
αναλάβει τις ευθύνες της! 

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων 
Πολιτών για την ανέλκυση του ναυαγίου οφεί-
λει να κρατά τον πήχη του αγώνα ψηλά και να 
διεκδικεί την ανέλκυση του ναυαγίου. Να μιλά 
σήμερα με καθαρή γλώσσα για το τι έλεγαν,    
τι υπόσχονταν και τι πράττουν οι σημερινοί 
κυβερνώντες.  

Ο δρόμος του αγώνα είναι δύσκολος και     
μακρύς. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένα. Απαι-
τείται να τον διαβούμε όσο δύσκολος και αν    
είναι. Ο Σαντορινιός λαός έχει πείρα τώρα πλέον. 
Γνωρίζει ποιος τον κοροϊδεύει και ποιος στέκεται 
δίπλα του.  

Το αίτημα των κατοίκων της Σαντορίνης να 
σταματήσει επιτέλους η 10χρονη κοροϊδία και να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση του 
ναυαγίου, μετέφεραν στη Βουλή οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Στ. Τάσσος, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυ-
χάκης  ερωτώντας προς τους Υπουργούς Ναυτι-
λίας  και  Περιβάλλοντος:  

«Αν θα υποχρεωθεί ο εφοπλιστής να ανελκύσει 
το ναυάγιο και στην περίπτωση που θα το αρνηθεί 
αυτό, σε τι ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση 
ώστε να γίνει η ανέλκυση του πλοίου και να μην 
επιβαρύνεται το θαλάσσιο περιβάλλον». 

Δ ύο περιπτώσεις 
υπεράριθμων    

επιβατών διαπιστώθη-
καν, τη Δευτέρα του 
Πάσχα 17/4, από τις 
λιμενικές αρχές. Η 1η 
αφορά το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
«ΦΙΟΡ ΝΤΙ ΛΕΒΑΝΤΕ» 

που μετέφερε 90 υπερά-
ριθμους επιβάτες από 
Ζάκυνθο στην Κυλλήνη 
και η 2η το Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίο «ΕΛΕΝΗ» που 
μετέφερε 31 υπεράριθ-
μους επιβάτες από την 
Κέρκυρα στην  Ηγουμε-
νίτσα.   

 

Και στις δύο περι-
πτώσεις συνελήφθη-
σαν ως συνήθως οι 
πλοίαρχοι, οι οποίοι 
θεωρούνται υπεύθυ-
νοι σύμφωνα με το 
νόμο, και βέβαια  -
όπως πάντα- δεν ενο-
χλήθηκαν οι πραγμα-
τικοί υπεύθυνοι, οι 
εφοπλιστές, που προ-
κειμένου να αυξήσουν 
τα κέρδη τους δεν 
διστάζουν να θέσουν 
σε κίνδυνο την ασφά-
λεια της ανθρώπινης 
ζωής  στη  θάλασσα. 

Τα κέρδη των εφοπλιστών πάνω  

από την ασφάλεια των επιβατών 
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ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

 Διαιωνίζονται οι μισθοί πείνας των 586 και 511 ευρώ μεικτά  

 Κόβονται 1,8 δισ. ευρώ επιπλέον κατ' έτος από τις συντάξεις 

Σ ε «σταθερή ρότα      
κερδοφορίας» συνε-

χίζουν να αρμενίζουν       
οι Ελληνες εφοπλιστές, 
όπως δείχνουν και τα  
τελευταία στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα οποία μόνο 
για την αγορά μεταχειρι-
σμένων πλοίων το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 «επέν-
δυσαν» 1,5 δισ. δολάρια! 
Για το 2016 δαπάνησαν 
3,4 δισ. δολάρια για      
την αγορά 269 πλοίων, 
ενώ υπολογίζεται ότι οι 
«επενδύσεις» τους για 
ναυπηγήσεις ξεπερνούν 
τα  20  δισ.  δολάρια. 

Σύμφωνα με τα ετήσια 
στοιχεία της Ελληνικής  
Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας του Λονδί-
νου (Committee), ο στό-
λος των Ελλήνων εφοπλι-
στών το 2017 σημείωσε 
«νέο ρεκόρ σε μεταφο-
ρική ικανότητα», καθώς 
έως την 1η Μάρτη 2017 
αποτελούνταν από 4.085 
πλοία (άνω των 1.000 gt) 
με μεταφορική ικανότητα 
328.763.767 dwt, αύξηση 
σε σχέση με το 2016 κατά 
8.166.193 dwt. Αποτέ-
λεσμα είναι ότι ο στόλος 
τους αποτελεί το 16,2% 
του παγκόσμιου στόλου 
και είναι στην κορυφή της 
σχετικής πυραμίδας. 

Η κερδοφορία χαρα-
κτηρίζει όχι μόνο τους 
εφοπλιστές των ποντο-
πόρων πλοίων αλλά     
και των ακτοπλοϊκών. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τους ισολογισμούς  
που δημοσίευσαν για το 
2016, η εταιρεία 
«Μινωικές Γραμμές»     
κατέγραψε κέρδη 20,7 
εκατ. ευρώ. Ο όμιλος 

«Attica» (μητρική των  
εταιρειών «Super Fast» 
και «Blue Star») 20,25 
εκατ. ευρώ, η ΑΝΕΚ 0,6 
εκατ. ευρώ και η HSW  
6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 66,5% σε σχέση     
με  πέρυσι ! 

Πρόκειται για κερδο-
φορία που φέρει ατόφια 
τη σφραγίδα της άγριας     
εκμετάλλευσης των ναυ-
τεργατών και της λεηλα-
σίας του λαού, προνόμια 
που τους εξασφαλίζουν 
διαχρονικά όλες οι κυβερ-
νήσεις. Εντελώς ενδεικτι-
κά, για τους εφοπλιστές 
ακόμα και το πετρέλαιο 
είναι αφορολόγητο.  

Στα ποντοπόρα κυρι-
αρχεί η «μαύρη» ανα-
σφάλιστη εργασία, κάτι 
που αξιώνουν να επεκτα-
θεί τώρα σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων, και ήδη ο 
… «διάλογος» με την κυ-
βέρνηση είναι σε εξέλιξη. 
Να σημειωθεί ότι για να 
εξασφαλιστούν τα ...απα-
ραίτητα προνόμια στους 
εφοπλιστές, το επίδομα 
ανεργίας στους ναυτεργά-
τες ανέρχεται στα... 294 
ευρώ. Ενώ ακόμα και  
αυτά τα ψίχουλα δίνονται 
σε  ελάχιστους.  

Ενδεικτικά, σύμφωνα 
ακόμα και με τα κου-
τσουρεμένα στοιχεία του      
ΓΕΝΕ, τον Φλεβάρη (τα 
τελευταία που αναρτή-
θηκαν, ενώ σύμφωνα με 
τους όρους που βάζει το 
ΓΕΝΕ δεν καταγράφονται 
χιλιάδες ναυτεργάτες) 
καταγράφηκαν 2.167 
άνεργοι ναυτεργάτες,      
ενώ από αυτούς το ψω-
ροεπίδομα πήραν οι 502, 
δηλαδή το 23,17%...! 

Σ τη νομοθέτηση αμέσως μετά 
την Πρωτομαγιά των νέων 

περικοπών στις συντάξεις, ύψους 1,8 
δισ. ευρώ ετησίως από το 2019, στην 
παγίωση όλου του αντεργατικού πλαι- 
σίου, μαζί και της άθλιας ΕΓΣΣΕ, με 
τους μισθούς των 586 και 511 ευρώ 
μεικτά, στην παραπέρα απελευθέρωση 
των απολύσεων, αλλά και τον παρα-
πέρα περιορισμό της συνδικαλι-
στικής προστασίας, θα προχωρήσει    
η κυβέρνηση, σύμφωνα με ενημέρωση  
του  υπουργείου  Εργασίας. 

Για να σκεπάσει τις νέες μειώσεις και 
τις ανατροπές, η κυβέρνηση μιλάει ταυτό-
χρονα για «θετικά» μέτρα στο σκέλος των 
Εργασιακών, που θα συζητηθούν με τα 
τεχνικά κλιμάκια και τα οποία σε καμία 
περίπτωση δεν συνιστούν επαναφορά 
των Συλλογικών Συμβάσεων, όπως    
προβάλλεται  προπαγανδιστικά.  

Ειδικότερα, η κυβέρνηση σκοπεύει 
να νομοθετήσει την κατάργηση (ή τη 
μείωση σε ορισμένες περιπτώσεις) 
της προσωπικής διαφοράς στις ήδη 
καταβαλλόμενες συντάξεις, που θα 
αφαιρεί από τους συνταξιούχους κάθε 
χρόνο συνολικό ποσό 1,8 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των 
υπηρεσιών του υπουργείου και ενώ έχει 
ήδη επανυπολογιστεί το 40% των κατα-
βαλλόμενων συντάξεων, οι νέες περι-
κοπές θα επιβληθούν σε τουλάχιστον 
900.000 συνταξιούχους, χωρίς να απο-
κλείεται ο αριθμός να αυξηθεί, προκει-
μένου κάθε χρόνο από το 2019 να     
αφαιρείται από τους συνταξιούχους το 
προβλεπόμενο ποσό. 

Σε ισχύ όλο το                   
αντεργατικό καθεστώς 

Στο μέτωπο των Εργασιακών, η  
κυβέρνηση θα συνεχίσει και τα επόμενα 
χρόνια, ακόμα και μετά την τυπική λήξη 
του προγράμματος (3ο μνημόνιο) να 
διατηρεί σε ισχύ ατόφιο το αντεργα-
τικό καθεστώς που διαμορφώθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια και κυρίως την 

απαράδεκτη ΠΥΣ 6/2012 και τους    
νόμους που την ακολούθησαν, που 
επέβαλαν μείωση του κατώτερου μισθού 
κατά 32% και 22%, θα συνεχίσει να 
απαγορεύεται η διαπραγμάτευση με 
τους εργοδότες νέου κατώτερου μισθού, 
θα συνεχίσει να λειτουργεί το αίσχος 
που ονομάζεται «Ενώσεις Προσώπων», 
οι οποίες απροκάλυπτα υπηρετούν τα 
συμφέροντα των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα νομοθετή-
σει την παραπέρα απελευθέρωση των 
απολύσεων πάνω από τα σημερινά 
προβλεπόμενα όρια, καθώς καταργεί 
τη λεγόμενη «διοικητική έγκριση» του 
εκάστοτε υπουργού Εργασίας, την οποία 
αναθέτει σε άλλο όργανο, με τριμερή 
εκπροσώπηση (όπου θα πλειοψηφούν 
κυβέρνηση και εργοδότες), ενώ θα αλλά-

ξει και τα κριτήρια εξέτασης αιτήσεων 
από τις επιχειρήσεις για μαζικές απολύ-
σεις, συμμορφούμενη με την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Τέλος, θα σφίξει ακόμα περισσότε-
ρο ο κλοιός απέναντι στη συνδικαλι-
στική δράση, μέσα από τη διεύρυνση 
των λόγων που θα μπορεί μια επιχείρη-
ση να επικαλείται για να απολύει εκλεγ-
μένους συνδικαλιστές, ενώ θα περιορι-
στούν και οι συνδικαλιστικές άδειες. 

«Να σε κάψω Γιάννη,                           
να σ’ αλείψω λάδι» 

Μετά τα παραπάνω, η υπόσχεση 

που αόριστα προβάλλει το υπουργείο 

Εργασίας, ότι θα νομοθετηθεί η  

«επεκτασιμότητα» των συμβάσεων και 

η αρχή της «ευνοϊκότερης σύμβασης», 

είναι κενή περιεχομένου.  
Σε κάθε περίπτωση, καμία αλλα-

γή, ούτε η ελάχιστη, δεν προβλέπε-

ται μέχρι τον Αύγουστο του 2018. 

Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι 

τα λεγόμενα  «θετικά μέτρα»  που 

προβάλλει η κυβέρνηση (κάλυψη  

μέρους της δαπάνης σε φάρμακα,  

αύξηση των θέσεων σε βρεφονηπια-

κούς σταθμούς, αύξηση των σχολικών 

γευμάτων,  πρόσθετη  συμβολική     

ενίσχυση για το πρώτο και δεύτερο 

παιδί, νέα προγράμματα προσωρινής 
εργασίας), πέρα από αναγκαία μέτρα 
για τη διαχείριση της φτώχειας που 
θα μεγαλώσει εξαιτίας των νέων   
μέτρων και της γενικότερης αντιλαϊκής 

πολιτικής, παίζουν και το ρόλο του 
αντιπερισπασμού από την πλευρά 
της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τη 
λαϊκή ρήση «να σε κάψω Γιάννη, να 

σ' αλείψω λάδι»... 

Τ ην παράδοση των 
14 περιφερειακών 

αεροδρομίων από το  
Ελληνικό Δημόσιο στην 
κοινοπραξία FRAPORT - 
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ υπέγρα-
ψαν, 11/4, οι αρμόδιοι 
υπουργοί και ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.  

Η ιδιωτικοποίηση βασι-
κών και σύγχρονων υπο-
δομών είναι κεντρικό 
στοιχείο του τρίτου μνη-
μονίου, που μαζί με την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -  
ΑΝΕΛ ψήφισαν ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, και εργαλείο για 
την προώθηση τους είναι 
πλέον το Υπερταμείο ιδι-
ωτικοποιήσεων στο οποίο 
εντάσσονται δεκάδες εται-
ρείες του Δημοσίου. 

Η παραχώρηση είναι για 
40 χρόνια και «ο επενδυ-
τής κατέβαλλε το εφάπαξ 
τίμημα ύψους 1,234 δισ. 
ευρώ», προφανώς από το 
δάνειο συνολικού ύψους 
1 δισ. ευρώ που πρόσφα-
τα έλαβε από σειρά τρα-
πεζικών ομίλων. 

Διαφημίζοντας τις «επεν-
δυτικές ευκαιρίες», που 
προσφέρει στους μονο-
πωλιακούς ομίλους η  
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, ο Αλ. Τσίπρας 
υποστήριξε ότι είναι 
«σημαντική στιγμή για  
την Ελλάδα». Θέλοντας 
να παρουσιάσει ως τάχα 
επωφελή για το λαό την 
ιδιωτικοποίηση των αερο-
δρομίων, ισχυρίστηκε ότι 
χάρη στις διαπραγματεύ-
σεις με την κοινοπραξία 
«θα βελτιωθεί» η εικόνα 
των αεροδρομίων εν όψει 
της τουριστικής περιόδου. 

Ή δη η "Fraport" έχει 
καταλάβει τους χώ-

ρους και τον εξοπλισμό, 
ενώ πολλοί από τους ερ-
γαζόμενους περιφέρονται 
έξω από τα γραφεία ή 
από τα κτήρια, χωρίς να 
ξέρουν τι τους περιμένει 
την επόμενη ημέρα. 

«Είναι μεγάλο το θρά-
σος της ηγεσίας της Ομο-
σπονδία Συλλόγων της 
Υπηρεσίας Πολιτικής    
Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) να  
μιλάει με λόγια απαξιω-
τικά για τους εργαζόμε-
νους όταν τη μία ημέρα 
κηρύσσει απεργίες χωρίς 
να προηγηθεί καμία συζή-
τηση μαζί τους και καμία 
προετοιμασία γενικά και 
την άλλη τις αναστέλλει 
γιατί κάθε φορά, την τε-
λευταία στιγμή, τα βρίσκει 
με τις ηγεσίες του  υπουρ-
γείου!», τονίζει σε ανα-
κοίνωσή της η Ενωτική   
Συνδικαλιστική Κίνηση 
εργαζομένων στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, που συσπειρώνεται 
στο ΠΑΜΕ, και καλεί τους 
εργαζόμενους που υπη-
ρετούν στα αεροδρόμια 
που παραχωρούνται, 
έστω και την τελευταία 
στιγμή να πάρουν την 
υπόθεση στα χέρια τους, 
βάζοντας  εμπόδια  στη  
παράδοσή τους, να απαι-
τήσουν από το σύλλογο 
του αεροδρομίου να    
πάρει πρωτοβουλία, να 
πιέσει την ΟΣΥΠΑ και   
τις άλλες συνδικαλιστικές 
δυνάμεις του χώρου να 
οργανώσουν δυναμικές 
κινητοποιήσεις όλων των 
εργαζόμενων στην ΥΠΑ. 

Σ υνεχίζουν τις κινη-
τοποιήσεις για την 

υπογραφή κλαδικής Συλ-
λογικής  Σύμβασης  Εργα-
σίας  οι εργαζόμενοι στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη στο Πέραμα,  διεκ-
δικώντας την επαναφορά 
των όρων της τελευταίας 
υποχρεωτικής Σύμβασης 
2009 - 2010, ως βάση για 
την παραπέρα πάλη τους 
για την ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών τους. 

Στις 19 και 20 Απρίλη 
προχώρησαν σε στάσεις 
εργασίας και συγκέντρω-
ση στο χώρο του μνημεί-
ου, στην κεντρική πύλη 
του Περάματος, όπου από- 
φασίστηκε οι κινητοποιή-
σεις να συνεχιστούν και 
να συνδυαστούν με την 
Εργατική Πρωτομαγιά. 

«Το μήνυμα που 
έρχεται από τον κάθε      
συνάδελφο είναι πως το 
αίτημά μας είναι πέρα για 
πέρα  δίκαιο»,  τόνισε  ο   
Σωτ. Πουλικόγιαννης, 
πρόεδρος του Συνδικάτου 
Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας 
Ελλάδας και αναφερόμε-
νος στις εξελίξεις που 
υπάρχουν στα ναυπηγεία 
σημείωσε ότι «Τα ναυπη-
γεία το επόμενο διάστημα, 
με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο θα ανοίξουν, θα 
λειτουργήσουν», προσθέ-
τοντας πως «Tο κρίσιμο 
ζήτημα είναι με ποιους 
όρους θα ανοίξουν, από 
την άποψη των ωραρίων, 
των συνθηκών εργασίας, 
του μεροκάματου, των      
μέτρων υγιεινής και ασφά-
λειας. Σε αυτό το ζήτημα 
απαντά και ο αγώνας για 
την  υπογραφή  ΣΣΕ.» 

Σ ε ανακοίνωση το 
Συνδικάτο Μετάλ-

λου μεταξύ άλλων επιση-
μαίνει:  

«Οι εργαζόμενοι έχουν 
νιώσει τις συνέπειες από 
την πολιτική της ΕΕ, την 
πολιτική που εντείνει την 
εκμετάλλευση για να θη-
σαυρίζουν οι Εφοπλιστές, 
το Κεφάλαιο. Έχουμε 
όφελος από την αγωνιστική 
δράση τώρα, άμεσα. Να 
παλέψουμε μαζί με όλο το 

ταξικό κίνημα, το Συνδικά-
το Μετάλλου, το  ΠΑΜΕ. 
Για να μην χαθεί ούτε μία 
θέση εργασίας, να πληρω-
θούν όλα τα δεδουλευμένα, 
να επανέλθουν οι ΣΣΕ.      
Για τα συμφέροντα των 
εργατών και των αναγκών 
του λαού για σύγχρονα      
και ασφαλή πλοία, για  

κατασκευή και επισκευή 
πλοίων, κατασκευή και 
άλλων προϊόντων που  
μπορούν  να ανακουφίσουν 
τον ελληνικό λαό και να 
υπηρετήσουν τις σύγχρονες 
ανάγκες.» 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Ό ποια «αντίμετρα» υπάρξουν το πολύ - πολύ 
να οδηγήσουν σε μια αναδιανομή της φτώ-

χειας, δηλαδή ο λιγότερο φτωχός να «πληρώνει» 
για τον περισσότερο φτωχό. Το βασικό μέρος των 
«αντιμέτρων» περιλαμβάνει μέτρα στήριξης του 
κεφαλαίου, με τη μείωση της φορολογίας του και 
την επιδότηση του μισθολογικού κόστους, για να 
έχει ακόμη πιο φτηνή εργατική δύναμη, με απευ-
θείας χρηματοδότηση. 

Την καπιταλιστική ανάπτυξη και ανταγωνιστι-
κότητα υπηρετούν και εκείνες οι δυνάμεις - με 
«δεξιό» ή «αριστερό» ιδεολογικό στίγμα - που   
εμφανίζουν ως λύση για τον λαό την καπιταλιστική 
Ελλάδα με εθνικό νόμισμα. Ζητούν από τον λαό  
να υποκλιθεί σε τμήματα του κεφαλαίου, εγχώρια 
ή διεθνή, που - για τα δικά τους συμφέροντα - 
στηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, ή προσαρμόζονται   
σε φυγόκεντρες τάσεις της ΕΕ και της Ευρωζώνης. 

Ο ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να επιλέξει 
ο ίδιος - με τη θέληση και τη δράση του - την 
έξοδο από την ΕΕ, τη μονομερή διαγραφή του 
χρέους, σχεδιάζοντας αλλιώς την παραγωγή, την 
οικονομία, τις σχέσεις με άλλες οικονομίες. Αυτή η 
προοπτική και η ρεαλιστική εφαρμογή της απαιτεί 
να κατακτήσει τα «κλειδιά» της οικονομίας, να 
περάσει η εξουσία στα δικά του χέρια. Αυτό αποτε-
λεί πραγματική εναλλακτική - πολιτική και οικονο-
μική - λύση και αξίζει κάθε θυσία. 

Καλούμε την εργατική τάξη, τον λαό να 
οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβά-
σεις. Ενάντια στη συμμετοχή της χώρας σε 
αυτούς τους σχεδιασμούς, στις αποστολές 
των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων, για 
την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών 
βάσεων, την έξοδο από το ΝΑΤΟ. 

Οι ανταγωνισμοί για νέες αγορές και κέρδη  
δημιουργούν κινδύνους για πιο γενικευμένους  
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλαγές συνόρων, νέα 
κύματα προσφύγων. Αυτό αποδεικνύουν και οι 
πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ σε Συρία, Αφγανι-
στάν, η όξυνση της κατάστασης στην Κορεατική 
Χερσόνησο. 

Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής υπέρ 
του κεφαλαίου, όταν δεν επαρκούν τα «ειρηνικά» 
μέσα, με την αναδιάταξη των συμμαχιών των      
ισχυρών και την ένταση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων. 

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως 
και οι προηγούμενες, συμμετέχει ενεργά στους 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Προχώρησε 
ακόμη παραπέρα. Προσκάλεσε το ΝΑΤΟ στο     
Αιγαίο, συμφώνησε με τις ΗΠΑ την επέκταση της 
στρατιωτικής βάσης της Σούδας, στηρίζει όλα τα 
επιθετικά ΝΑΤΟικά σχέδια. 

Ο στόχος της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» 
είναι ο στόχος του ελληνικού κεφαλαίου, στον  
ανταγωνισμό του κυρίως με την τουρκική αστική 
τάξη στην περιοχή. Για τον λαό σημαίνει νέες   
περιπέτειες και κινδύνους. Δεν πρέπει να υπάρχει 
καμία εμπιστοσύνη προς τη σημερινή ή άλλη αστι-
κή κυβέρνηση, καμία αυταπάτη ότι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ 
είναι εγγυητές των συνόρων και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. 

Γι' αυτό και η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο, για την ειρήνη και προστασία των συνό-
ρων πρέπει να συνδέεται: Με την καταδίκη της 
πολιτικής που εμπλέκει τη χώρα μας σε ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις, με τον συντονισμό της πάλης 
με άλλους λαούς, με τον στόχο της ανατροπής της 
καπιταλιστικής εξουσίας στην Ελλάδα και σε γειτο-
νικές χώρες, για να ζήσουν οι λαοί πραγματικά 
ειρηνικά. 

Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όσους δεν  
αποδέχονται τη σημερινή κατάσταση, δεν υπο- 
κύπτουν στη μοιρολατρία και τον συμβιβα-
σμό. Τους καλούμε σε συμπόρευση με το     
ΚΚΕ, για να αναγεννηθεί το εργατικό κίνημα, 
να συγκροτηθεί μια μεγάλη Κοινωνική     
Συμμαχία ενάντια στον καπιταλισμό και τα 
μονοπώλια. 

Σήμερα είμαστε πιο ώριμοι, εξοπλισμένοι με 
σύγχρονες επεξεργασίες, με τις Αποφάσεις του 
20ού Συνεδρίου μας, για να αντεπεξέλθουμε σε 
πιο σύνθετες και δύσκολες συνθήκες, να ανοίξου-
με ελπιδοφόρο δρόμο πραγματικής φιλολαϊκής 
διεξόδου. 

Η Ιστορία της ταξικής πάλης, η νίκη της Οχτω-
βριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που φέτος 
γιορτάζουμε τα 100χρονά της, η πορεία της σοσια-
λιστικής οικοδόμησης στον 20ό αιώνα άνοιξαν τον 
δρόμο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, για 
να γίνει η εργατική τάξη, που δημιουργεί τον      
κοινωνικό πλούτο, και τάξη που οργανώνει την 
παραγωγή προς όφελος όλων των εργαζομένων.        
Γι' αυτόν το λόγο μπορεί να ηγηθεί και να συσπει-
ρώσει τα άλλα καταπιεσμένα λαϊκά στρώματα στην 
πάλη για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού 
συστήματος. 

Οι εξελίξεις φανερώνουν τα τεράστια, άλυτα 
αδιέξοδα του καπιταλισμού, που το μόνο που  
μπορεί να «προσφέρει» στην ανθρωπότητα, είναι 
κρίσεις, φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Αυτές οι     
αντιφάσεις του καπιταλισμού είναι που γεννούν 
την ανάγκη κατάργησής του, την ανάγκη να εναρ-
μονιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής 
με την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. 
Απ' αυτό προκύπτει η επικαιρότητα και η ανα-
γκαιότητα του σοσιαλισμού. Η νίκη της αντεπανά-
στασης δεν αναιρεί την επικαιρότητα και αναγκαιό-
τητα του σοσιαλισμού - κομμουνισμού. Τα συμπε-
ράσματα από την πορεία της ταξικής πάλης, κατά 
τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, είναι προωθητική 
δύναμη για την ανεπίστρεπτη νίκη του κομμου-
νισμού έναντι του καπιταλισμού. 

Η 1η Μάη είναι μέρα έμπνευσης και         
διεθνιστικής αλληλεγγύης. 

131 χρόνια μετά το Σικάγο, κρατάμε 
άσβεστη την ελπίδα για την τελική νίκη της 
εργατικής τάξης.  

Οι λαοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. 
Έχουν τη δύναμη να αντιστρέψουν την      
κατάσταση, να απαλλαγούν από τη σημερινή 
καπιταλιστική βαρβαρότητα. Να γράψουν  
στη σημαία των σύγχρονων αγώνων τους το 
σύνθημα: 

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ! 

Ανακοίνωση του        για την 1η Μάη 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ  

Βγάζουν δισεκατομμύρια στις πλάτες 

των ναυτεργατών και του λαού 

Συνάδελφε Ναυτεργάτη  

Η «Ν», που γράφεται και τυπώνεται από τα       
χέρια και τον ιδρώτα των ναυτεργατών,             
δεν έχει άλλους πόρους εκτός από το υστέρημα 
των ναυτεργατών.  
Ενισχύστε και οικονοµικά τη δική σας                
εφηµερίδα με την καταβολή της συνδρομής σας. 
Στα 43 χρόνια έκδοσής της η «Ν» εμψυχώνει  
τους ναυτεργάτες, συμβάλλει στη διαφώτιση          
και στην οργάνωση της πάλης τους, ακόμα και         
στις πιο δύσκολες συνθήκες. 
Όσο και αν πολεμήθηκε και 
πολεμιέται στέκεται          
πάντα όρθια, με ψηλά πάντα 
τη σημαία της ταξικής πάλης 
για την κατάργηση της                
εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. 
Στις σημερινές συνθήκες     
της γενικευμένης επίθεσης 
του κεφαλαίου,                    
των πολιτικών τους                
εκπροσώπων και της ΕΕ στα δικαιώματα και        
τις κατακτήσεις των εργαζομένων,                            
του αποκλεισμού και της αποσιώπησης των            
αγώνων του ταξικού εργατικού κινήματος από      
τα αστικά ΜΜΕ, ο ρόλος της «Ν» δεν είναι  
μόνο αναγκαίος, αλλά και αναντικατάστατος. 
Μπορούμε να την εμπλουτίσουμε με                   
θεματολογία, αρθρογραφία από την πείρα της      
δουλειάς, να  είμαστε «ρεπόρτερ» και 
«ανταποκριτές» από το χώρο δράσης μας      
(καράβια – ΚΕΣΕΝ – ναυτικές σχολές – ΝΑΤ –     
Οίκο Ναύτου – συνταξιούχους).  

Στο χέρι μας είναι να φθάσει  
η εφημερίδα μας σε κάθε ναυτεργάτη. 

Η Γραμματεία της ΝΣΚ και  
η Συντακτική Επιτροπή της «Ν» 

14 περιφερειακά αεροδρόμια          

παραδόθηκαν στην «Fraport» 

Ατέλειωτη η «εβδομάδα των        
παθών» για τους ανέργους ! 

Σ τα 300 ευρώ για τους άγαμους και στα 350 ευρώ για 
τους έγγαμους, ορίσθηκε το έκτακτο πασχαλινό οικονο-

μικό βοήθημα για τους ανέργους ναυτεργάτες από τον προϋπο-
λογισμό του Οίκου Ναύτου.  

Όμως οι όροι για τη χορήγηση του επιδόματος, που       
περιέχονται στην κοινή απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας      
Π.  Κουρουμπλή και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Γ. Χουλιαράκη, όπως γίνεται και με το πενιχρό επίδομα ανερ-
γίας, στερούν από ακόμα και αυτά τα ψίχουλα από τους περισ-
σότερους άνεργους ναυτεργάτες και μάλιστα τους μακροχρό-
νια ανέργους, που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και η 
«εβδομάδα των παθών» γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους 
συνεχίζεται… 

Καλή «ανάσταση», λοιπόν, στους ανέργους και τους 
εργαζόμενους σε συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς, αλλά 
αυτό το «θαύμα» έχουμε καθήκον να το κάνουμε εμείς, με  
ταξικό αγώνα ενάντια στην τάξη των εκμεταλλευτών. 

Ε πιστολή διαμαρτυρίας 
απέστειλε το ΠΑΜΕ, 

προς την πρεσβεία του 
Ισραήλ στην Αθήνα, για τις 
απάνθρωπες συνθήκες 
κράτησης των 1.500 Πα-
λαιστινίων πολιτικών κρα-
τουμένων στις φυλακές του 
Ισραήλ, που από τις 17 
Απρίλη ξεκίνησαν απεργία 
πείνας ενάντια στις απάν-
θρωπες συνθήκες κράτησή 
τους, στην οποία αναφέρει: 

«Γνωρίζουμε ότι το κρά-
τος-δολοφόνος του Ισραήλ 
κλιμακώνει την επιθετικότη-
τά του, εκμεταλλευόμενο τη 
στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ αλλά και της Ελληνικής 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
που εμβαθύνει την πολιτική

-οικονομική και στρατιωτική 
συνεργασία με το κράτος 
του Ισραήλ. Σε αυτές τις 
συνθήκες είναι χρέος του 
ταξικού συνδικαλιστικού 
κινήματος να δυναμώσει 
την αλληλεγγύη του με τον 
ηρωικό παλαιστινιακό λαό.  

Απαιτούμε: 

 Την άμεση απελευθέρω-
ση όλων των Παλαιστίνιων  
πολιτικών κρατουμένων 
στις φυλακές του Ισραήλ. 

 Να σταματήσει άμεσα η 
δολοφονική πολιτική ενάντια 
στο λαό της Παλαιστίνης. 

 Να αποχωρήσει ο ισραη-
λινός στρατός κατοχής και 
οι έποικοι από τα κατεχόμε-
να Παλαιστινιακά εδάφη». 

Απεργία στον κλάδο     
Μετάλλου στη Φινλανδία 

    Σε 24ωρη απεργία προ-
χώρησαν, 20/4, περίπου 
1.500 βιομηχανικοί εργάτες 
και εργάτες στον κλάδο του 
Μετάλλου σε πάνω από 16 
επιχειρήσεις στo Τάμπερε 
της Φινλανδίας. 
    «Διαμαρτυρόμαστε για  
τις κυβερνητικές πολιτικές 
που υποβαθμίζουν τη ζωή 
των εργαζομένων, ενώ οι 
επιχειρήσεις "γιορτάζουν" 
την άνοδο των κερδών και 
των μετοχών τους», δήλω-
σαν εκπρόσωποι των συν-
δικάτων σε τοπικά ΜΜΕ. 

ΠΑΜΕ: Να απελευθερωθούν άμεσα  
οι Παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι 

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ            
για τη  ναυπηγική βιομηχανία      

και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 
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Ελάχιστες και υποβαθμισμένες        
υπηρεσίες από ελάχιστες και            
υποστελεχωμένες δημόσιες                 

μονάδες Υγείας! 

Δ ύο θάνατοι μέσα σε λίγες μέρες, ενός 
38χρονου άνδρα στην Ουρανούπολη από 

πνευμονικό οίδημα και ενός 55χρονου άνδρα από 
καρδιακή ανακοπή στη Νέα Σκιώνη, στις αρχές του 
Απρίλη, ήρθαν να αναδείξουν τις τραγικές συνέπει-
ες από τις τεράστιες ελλείψεις στις δομές Υγείας. 
Στο πρώτο περιστατικό το ασθενοφόρο έφθασε μετά 
από 2 ώρες… ενώ στο δεύτερο ο εθελοντής διασώ-
στης, που κλήθηκε να βοηθήσει, δεν έβρισκε δια-
θέσιμο ασθενοφόρο και όταν τελικά διασώστης του 
ΕΚΑΒ παρέλαβε το ασθενοφόρο πριν από την 
έναρξη  της  βάρδιας  του,  ήταν  πολύ  αργά… 

«Το περιστατικό δεν αποτελεί “κεραυνό εν αιθρία”. 
Είναι αποτέλεσμα της απαράδεκτης κατάστασης που 
επικρατεί στον τομέα της Υγείας εξαιτίας της πολιτι-
κής που εφαρμόστηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις και τη 
σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τραγικές 
επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή του λαού», τονίζει 
σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βου-
λευτής του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και καταλήγει: 
«ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργει-
ες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση και επαρκή 
στελέχωση όλων των δομών Υγείας;» 

Η  αρνητική απάντηση της κυβέρνησης δίνεται 
με το νομοσχέδιο για την «Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», που παρουσι-
άστηκε σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, 11/4, ο    
υπουργός Υγείας, αναφέροντας μάλιστα ότι έχει την 
έγκριση των «θεσμών» και του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού  Υγείας... 

Το νομοσχέδιο ουσιαστικά οργανώνει ένα «φτηνό» 
συνονθύλευμα δημόσιων και ιδιωτικών «σημείων» 
παροχής ορισμένων υπηρεσιών ΠΦΥ, όπου οι λαϊκές 
οικογένειες θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν ακόμα 
περισσότερα για τις ανάγκες τους στους επιχειρηματί-
ες της Υγείας και αποτυπώνει την βασική κατεύθυνση 
του κεφαλαίου και της ΕΕ για ελάχιστες παροχές, με 
όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος για το κεφάλαιο 
και το κράτος του. 

Οι ίδιες οι διατάξεις του νομοσχεδίου επιβεβαιώνουν 
ότι η «μεταρρύθμιση» που προωθείται, υποβαθμίζει 
ακόμα παραπέρα τη δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα   
Υγείας (ΠΦΥ), με τη δημιουργία υποβαθμισμένων και 
υποστελεχωμένων μονάδων ΠΦΥ, με εργαζόμενους 
ορισμένου χρόνου, με δίχρονες συμβάσεις εργασίας, με 
υποτυπώδη και ανεπαρκή διαγνωστικά εργαστήρια και 
με κάλυψη που φθάνει μόλις στο 30% του πληθυσμού... 

«Α ν δεν φύγει από τη μέση το κριτήριο του 
καπιταλιστικού κέρδους, του καπιταλιστι-

κού ανταγωνισμού, θα συνεχίσει να υπάρχει η δια-
φθορά, η παράνομη και πολύ περισσότερο η νόμιμη, 
θα συνεχίσει να υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα για τη 
λαϊκή Υγεία», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή-
τρης  Κουτσούμπας, κατά την συζήτηση στη Βουλή. 
12/4, της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επι-
τροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της 
Υγείας  και  μεταξύ  άλλων  πρόσθεσε: 

«Την ίδια στιγμή που υπάρχει τεράστια πρόοδος στην 
επιστήμη, στην τεχνολογία και μεγάλος αριθμός εξειδι-
κευμένου υγειονομικού προσωπικού, τα πράγματα πη- 
γαίνουν σχετικά ή και απόλυτα προς τα πίσω για το λαό.  

 Και στον τομέα της Υγείας φαίνεται η φιλολαϊκή 
κοινωνική, πολιτική, οικονομική, συνολική πρόταση 
ανατροπής, του ΚΚΕ. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέ-
πει να εντάσσονται και οι σημερινές προτάσεις για 
άμεση ανακούφιση και αποσυμφόρηση των νοσο-
κομείων, με προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, με εξασφάλιση υποδομών, ιατρικού  
εξοπλισμού και φαρμάκων, με γενναία αύξηση της 
κρατικής  χρηματοδότησης.» Τ η μείωση κατά τριών μονάδων  

του φόρου στις επιχειρήσεις σαν 
«αντίμετρο» ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσί-
πρας, που κατανάλωσε μεγάλο μέρος 
της ομιλίας του για τη σύσταση Εξετα-
στικής Επιτροπής για την  Υγεία, 12/4 
στη Βουλή, για να καταδείξει ότι η κυ-
βέρνησή του είναι ικανότερη και καταλ-
ληλότερη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των  επιχειρηματικών  ομίλων. 

Εμφάνισε ως επιτυχία της κυβέρνη-
σης τη Συμφωνία της Μάλτας που από 
το 2019 μειώνει ξανά τις συντάξεις και 
από το 2020 το αφορολόγητο όριο, 
λέγοντας πως «και κλείνει η αξιολόγη-
ση και παίρνουμε μια συμφωνία συνο-
λική» και για τις μεσοπρόθεσμες ρυθ-

μίσεις για το κρατικό χρέος.  

Ένα ακόμα πακέτο αντιλαϊκών 
μέτρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ το εμφά-
νισε σαν «συμφωνία που για πρώτη 
φορά δίνει διέξοδο και προοπτική» και 
επέκρινε τη ΝΔ που δεν θα την ψηφί-
σει, όπως ούτε τα «θετικά» μέτρα, στα 
οποία κατέταξε «τη μείωση της φορο-
λόγησης στις επιχειρήσεις κατά 3 
μονάδες». Καθημερινά αποδεικνύεται 
ότι τα «αντίμετρα» είναι κατά βάση 
μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών 
ομίλων, τόσο με τη μείωση της φορο-
λογίας, όσο και με τη μείωση του 
«μισθολογικού κόστους» κατά 50% 
για προσλήψεις, που ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και  Ενέργειας  Γιώργος  Σταθάκης. 

Ο  πρωθυπουργός ανέφερε ότι η 
κυβέρνησή του είναι ικανότερη 

από τη ΝΔ, καθώς απορρόφησε κατά 
100% τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που καρ-
πώνονται οι επιχειρήσεις, ότι επανεκ-
κίνησε τα μεγάλα έργα, που επίσης 
ωφελούν επιχειρηματικούς ομίλους και 
πως με τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα έγινε 
ξανά παίκτης στο γεωπολιτικό χώρο, 
εννοώντας σαφώς την επιδίωξη της 
αστικής τάξης να εμπλακεί όλο και 
περισσότερο στο κουβάρι των αντιθέ-
σεων για τον έλεγχο των πηγών και 
των  δρόμων  μεταφοράς  Ενέργειας. 

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας, την  

ώρα που φτωχοποιεί ακόμα περισσό-

τερο το λαό με τα πρόσθετα μέτρα για 

έτη 2019-2020, εμφάνισε ως «θετικά» 

μέτρα τα επιδόματα που δίνονται 

στους φτωχότερους και τα γεύματα 

προς μαθητές, που επί της ουσίας  

πληρώνονται από τους λιγότερο φτω-

χούς αφού για το κεφάλαιο μειώνεται 

η φορολογία. 

Δύο αντίρροπες φορολογικές μειώσεις 

Η  προκλητική τοποθέτη-
ση του βουλευτή της 

συγκυβέρνησης Δ. Καμμένου 
για τα «κατοστάρικα» των 
συνταξιούχων που γίνονται 
«φραπέδες» της νεολαίας και 
επομένως είναι καλύτερο να 
μετατραπούν σε επιδότηση της 
εργοδοσίας για βραχύχρονη 
απασχόληση μερικών από 
τους χιλιάδες ανέργους, δεν 
είναι «παραφωνία» σε μια 
κυβέρνηση που κατά τ' άλλα 
«προσπαθεί» για το καλύτερο 
σε «ασφυκτικές δημοσιονομι-
κές συνθήκες»... Άλλωστε, τα 
πρωτογενή πλεονάσματα για 
τα οποία πανηγυρίζει ξανά 
από προχτές η κυβέρνηση, 
προήλθαν από νέες περικο-
πές στην κάλυψη στοιχειω-
δών  λαϊκών  αναγκών.  

«Ο βουλευτής κρύβει ότι 
σήμερα πολλοί νέοι δουλεύ-
ουν σε συνθήκες σύγχρονου 
εργασιακού μεσαίωνα, με τον 
υποκατώτατο μισθό, τις ελα-
στικές σχέσεις και την απλή-
ρωτη μαθητεία, ότι η ανεργία 
στους νέους φτάνει το 40%.  

 

Αυτούς τους νέους στηρίζουν 
οι πενιχρές και πετσοκομμέ-
νες  συντάξεις.» 

Τα παραπάνω επισημαίνει 
σε σχόλιο το  Γραφείο Τύπου  

του ΚΣ  της  ΚΝΕ  και τονίζει: 

«Για να δικαιολογήσει το 
γεγονός ότι η κυβέρνησή του, 
2 χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν 
έχει καταργήσει κανέναν από 
τους αντιλαϊκούς νόμους, αλλά 
έχει προσθέσει και  νέους στις 
πλάτες του λαού, καταφεύγει 
ουσιαστικά σε επιχειρήματα 
τύπου "Πάγκαλου",  "Ντάισελ-
μπλουμ" κ.ά., που στόχο έχουν 
να κρύψουν τις αιτίες της 
κρίσης και των αντιλαϊκών 
μέτρων θεωρώντας υπεύθυ-
νους τους ίδιους τους λαούς. 

Η νέα πρόκληση απέναντι 
στη νέα γενιά θα πάρει απά-
ντηση με τη συμμετοχή της 
νεολαίας στους εργατικούς - 
λαϊκούς αγώνες σε σύγκρου-
ση με τις κυβερνήσεις, την 
ΕΕ, το σύστημα που σήμερα 
καταδικάζει τη νεολαία στην 
ανεργία και σε μια ζωή χωρίς 
δικαιώματα». 

Δ υναμική απάντηση στις 
νέες περικοπές στις συ-

ντάξεις τους, που μεθοδεύουν 
κυβέρνηση και κουαρτέτο με την 
κατάργηση της «προσωπικής δια-
φοράς», αλλά και μήνυμα ανυπο-
χώρητου αγώνα για τη διεκδίκη-
ση όσων τους έχουν ήδη αφαι-
ρεθεί, έδωσαν 4 Απρίλη χιλιάδες 
συνταξιούχοι, με τη μαζική τους 
συμμετοχή στο παναττικό συλ-
λαλητήριο. 

Ανταποκρινόμενοι στο αγωνι-
στικό κάλεσμα της Συντονιστικής 
Επιτροπής   Αγώνα    (ΣΕΑ)   των  
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών Οργανώσεων, συγκεντρώθη-
καν στο κέντρο της Αθήνας, στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης με το 
κεντρικό πανό να γράφει «Κάθε 
"αξιολόγηση"   -  Λεηλασία  του  
λαού» και στη συνέχεια πορεύ- 
τηκαν στο υπουργείο Εργασίας με 
συνθήματα: «Για τους συνταξι-
ούχους δεν υπάρχει μία, λεφτά   

υπάρχουν μόνο για την πλουτο-
κρατία» και «Με ψίχουλα και  
ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε, 
όλα τα κλεμμένα εμείς τα διεκδι-
κούμε». 

Στη συνάντηση με τον υφυ-
πουργό Εργασίας, Τ. Πετρόπουλο, 
«εκείνο που για μια ακόμη φορά 
έγινε καθαρό είναι ότι έρχονται 
νέα θανατηφόρα αντισυνταξιου-
χικά και όχι μόνο μέτρα, που θα 
σφαγιάσουν για μια ακόμη φορά 
τις συντάξεις, την Υγεία, και ό,τι 
με σκληρούς αγώνες πληρώσαμε 
με  τον  κόπο  μιας  ζωής. 

Από την μεριά της ΣΕΑ έγινε 
καθαρό ότι είμαστε σε πλήρη 
αντίθεση με τις πολιτικές που 
υπηρετούν τα κέρδη του κεφα-
λαίου και θυσιάζουν τα δικαιώ-
ματά μας στο βωμό της καπιτα-
λιστικής  τους  ανάπτυξης. 

Στη βαρβαρότητα των μέτρων 
απαντάμε με οργάνωση, αγώνα, 
μαζική  δράση». 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Μαζική απάντηση στις νέες περικοπές 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά, ο αθλητισμός πηγή ζωής! 

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την 
Τρίτη 4 Απρίλη, στο αμφιθέατρο της 

σχολής Μηχανικών, η εκδήλωση του Συλ-
λόγου Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου με 
τίτλο «ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά, ο αθλη-
τισμός πηγή ζωής!» και ομιλήτρια τη Σοφία 
Σκλαβενίτη, μέλος του ΔΣ του Εθνικού Συμ-
βουλίου κατά των  ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.). 

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης απο-
τελεί απάντηση στην προσπάθεια που 
έγινε την περασμένη εβδομάδα από    
μεριάς της Διοίκησης της Σχολής να μπει 
εμπόδιο στην πραγματοποίηση της. Είχε 
γενικότερη απήχηση και θετικό αντίκτυπο 
στο σύνολο των σπουδαστών της σχολής 
και εντασσόταν στο πλαίσιο των πρωτοβου-
λιών που πήρε το  ΔΣ του Συλλόγου ενάντια     
στη μάστιγα των ναρκωτικών 
μαζί με το Διήμερο Τουρνουά 
Μπάσκετ που πραγματοποι-
ήθηκε στις 27-28 Μάρτη. 

Στη συζήτηση αναλύθηκαν 
οι έννοιες της εξάρτησης     
και της χρήσης ναρκωτικών     
ουσιών. Η εξάρτηση είναι η 
τοποθέτηση της ουσίας στο 
επίκεντρο της ζωής. Ο χρή-
στης υποτάσσεται στην ανα-
ζήτηση και εξασφάλιση της 
ουσίας σε βάρος οποιασδή-
ποτε άλλης ανάγκης, σχέσης,  
δραστηριότητας. Χάνει την 
κοινωνική του φύση, διαλύεται η προσω-
πικότητά του, αποκτά χαρακτηριστικά 
«κοινωνικού  φυτού». 

Αποκαλύφθηκε ο χαρακτήρας των ναρκω-
τικών ως όπλο στα τα χέρια του συστήματος 
για να χειραγωγεί και να υποτάσσει νεανικές 
συνειδήσεις. Μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας 
καπιταλιστικής κρίσης με τα ποσοστά ανερ-
γίας να καλπάζουν, τους μισθούς πείνας, τη 
ζωή χωρίς κανένα δικαίωμα τα ναρκωτικά 

έρχονται ως δια μαγείας να «βοηθήσουν» το 
άτομο να διαχειριστεί τις εσωτερικές του  
εντάσεις, να ξεφύγει από μία πραγματικότητα 
που τον συνθλίβει. Ο χρήστης με ανελεύ-
θερο τρόπο επιλέγει την χρήση ουσιών με 
βάση μια κοινωνία που τον καταπιέζει. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αβάσιμος 
και ο διαχωρισμός των ναρκωτικών σε σκλη-
ρά και μαλακά. Η ίδια αιτία οδηγεί κάποιον 
είτε στο να πάρει «μαλακά» είτε «σκληρά» 
ναρκωτικά. Η σύνδεση με συγκεκριμένες 
συνθήκες της κοινωνικής ζωής από μόνο του 
πρόβλημα.  

Σε μια περίοδο που μας έχουν καταργήσει 
κάθε ελευθερία στην μόρφωση, στη δουλειά, 
στην υγεία υπερασπίζονται μία και μοναδική 
ελευθερία, την ελευθερία του ατόμου στην 

χρήση. Η πραγματική ελευ-
θερία πραγματοποιείται όταν 
ο άνθρωπος γνωρίζει τη θέση 
του και δρα συνειδητά για  
την ικανοποίηση των ανα-
γκών του. 
   Τέλος, τονίστηκε η σημασία 
της πρόληψης και η πρόταση 
μιας τελείως διαφορετικής 
στάσης ζωής με ενδιαφέρο-
ντα, στόχους, αξιοπρέπεια. 
Διαμόρφωση μιας ολοκληρω-
μένης προσωπικότητας που 
δεν θα έχει την ανάγκη από 
κάθε είδους εξάρτηση. Θα 

στοχεύει στην κοινωνικοποίηση, στη δραστη-
ριότητα του νέου ατόμου μέσα από τις αρχές 
της συλλογικότητας, της διεκδίκησης, της 
επαφής με τον πολιτισμό, αθλητισμό κ.λπ. 

Το ΔΣ του Σπουδαστικού Συλλόγου θα 
συνεχίσει ακόμα πιο αποφασιστικά και με 
μεγαλύτερο πείσμα τον αγώνα για την υπε-
ράσπιση και διεκδίκηση όλων των δικαιωμά-
των μας στη σχολή, τη δουλειά και συνολικά 
τη ζωή. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της ΠΕΜΕΝ στο ΠΛΕΥΡΟ των ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

Τ ην απαράδεκτη στάση του Διοικητή της σχολής, Πλοιάρχου ΛΣ Φωτεινού Σ., να     
αποτρέψει με διάφορα προσχήματα εκδήλωση ενάντια στα ναρκωτικά, καταδίκασε 

άμεσα η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ, τονίζοντας ότι: 

«Ο Σπουδαστικός Σύλλογος εγγράφως είχε ενημερώσει για την εκδήλωση τις υπηρεσίες 
του ΥΝΑΝΠ, τον Διοικητή και τους Διευθυντές της σχολής, ενώ είχε και την έγκριση του 
Συμβουλίου της σχολής σε συνεδρίαση του στις 23-3-2017.  

Στην γραμματεία της σχολής είχε κατατεθεί έγγραφο και από το Ε.ΣΥ.Ν, το οποίο 
«εξαφανίστηκε» λίγη ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να το επικα-
λεστεί ο Διοικητής εμποδίζοντας την έναρξη της εκδήλωσης. Σχεδόν 1 ώρα μετά 
«εμφανίστηκε» το έγγραφο και ενώ είχαν με την στάση τους διαλύσει την εκδήλωση. 

Αποτελεί πρόκληση πρωτοβουλίες ενάντια στην μάστιγα των ναρκωτικών να αντιμε-
τωπίζονται υπονομευτικά από κυβερνητικούς παράγοντες.» 

Ά μεση αγωνιστική απάντηση στην 
αντιλαϊκή συμφωνία στην οποία 

κατέληξαν στο Γιούρογκρουπ κυβέρνηση 
- κουαρτέτο, έδωσαν τα συλλαλητήρια 
που οργανώθηκαν, Παρασκευή 7 Απρίλη, 
σε όλη τη χώρα από Ομοσπονδίες, Εργα-
τικά Κέντρα και Συνδικάτα, που ετοιμά-
ζονται για γενική πανεργατική απεργία 
όποτε η κυβέρνηση φέρει τα μέτρα. 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτο-
απασχολούμενοι, γυναίκες και νέοι, ανταπο-
κρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, διαδή-
λωσαν ενάντια σε  παλιά και νέα αντιλαϊκά 
μέτρα, με συνθήματα  όπως: 

«Μέτρα και αντίμετρα τσακίζουν τη ζωή 
μας, οργάνωση και αγώνας η επιλογή 
μας»,   

«Εργάτη δείξε τη δύναμή σου, αγωνίσου 
τώρα για τη ζωή σου».  

Μαζικό και δυναμικό το συλλαλητήριο 
στην Ομόνοια, όπου παραβρέθηκαν ο ΓΓ 
της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας 
και αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Συνδι-
καλιστικής Ομοσπονδίας, και ακολούθησε 
μαχητική πορεία στη Βουλή. 

 Την κεντρική ομιλία έκανε ο Αλέκος Περ-
ράκης μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ και πρό-
εδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων σε 
Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορικής Αττικής, ο 
οποίος κάλεσε τους εργαζόμενους να δυνα-
μώσουν την πάλη τους και να απαντήσουν 
«με γενική απεργία, με πανεργατικό ξεση-
κωμό, όποτε η κυβέρνηση φέρει τα μέτρα. 
Να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός       
παντού». 

Δυναμική απάντηση στα παλιά και νέα 
μέτρα της κυβέρνησης δόθηκε και από τον 
Πειραιά, με τη μεγάλη συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη 
συνέχεια με προμετωπίδα το σύνθημα:      
«Ο μόνος δρόμος είναι οργάνωση και 
πάλη ενάντια στην αντεργατική αντιλαϊκή 

πολιτική. Μπορούμε να τη σταματήσου-
με, να μετρήσουμε αποτελέσματα», που 
ανέγραφε το πανό του ΠΑΜΕ, οι διαδηλω-
τές ξεδίπλωσαν μια μαχητική πορεία στο 
κέντρο της πόλης, με τα μπλοκ των μεταλ-
λεργατών, των ναυτεργατών, των εργατών 
στα εργοστάσια ελαιουργοσαπωνοποίας 
να ξεχωρίζουν. Μαζικά ήταν και τα μπλοκ 
οδηγών φορτηγών, των συμβασιούχων 

στους δήμους, όπως και 
των Λαϊκών Επιτροπών.  
    Στη συγκέντρωση   
χαιρετισμό απηύθυνε 
η Παναγιώτα Χάλα-
ρη από την Επιτροπή 
Αγώνα Συμβασιούχων 
Δήμου Κερατσινίου ενώ 
την κεντρική ομιλία έκανε 
ο Άκης Αντωνίου  πρόε-
δρος του παραρτήματος 
Πειραιά του  Συνδικάτου 
Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

Ελλάδας, ο οποίος μεταξύ των άλλων      
επισήμανε: 

«Μπροστά στο νέο γύρο της επίθεσης, 
κεφάλαιο - κυβέρνηση - κουαρτέτο ανασύ-
ρουν και πάλι την ξαναζεσταμένη σούπα 
των "αντίμετρων'. Έτσι, ενώ με το ένα χέρι 
σπρώχνουν τα λαϊκά στρώματα βαθύτερα 
στη φτώχεια, με το άλλο η κυβέρνηση    
επιδεικνύει το "καρότο' της αντιμετώπισης 
τάχα του κρατικού χρέους, που για δεκα-   
ετίες συσσώρευσε η πολιτική υπέρ των 
μονοπωλιακών ομίλων. 

Μπορούμε και πρέπει να χαλάσουμε το 
κλίμα συναίνεσης στα μέτρα και την αντιλα-
ϊκή πολιτική, που θέλουν να επιβάλλουν 
στους εργαζόμενους από κοινού κεφάλαιο 
- ΕΕ - κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμ-
ματα με τη στήριξη των ξεπουλημένων 
συνδικαλιστικών ηγεσιών σε ΓΣΕΕ και μια 
σειρά ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και 
σωματεία. 

Το επόμενο διάστημα η περιοχή του 
Πειραιά με επίκεντρο το λιμάνι με όλες 
του τις δραστηριότητες, από την ακτο-
πλοΐα και την Ναυπηγοεπισκευή μέχρι 
την παραγωγή και διακίνηση ναυτιλιακού 
εξοπλισμού, αλλά και την λειτουργία του 
ως πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων 
για όλη την Ευρώπη, θα βρεθεί στο επίκε-
ντρο της επίθεσης σε ό,τι μέχρι τώρα 
έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι εδώ και 
δεκαετίες.» 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 

Κάτω τα μέτρα και τα αντίμετρα  

κυβέρνησης - ΕΕ - μονοπωλίων.  
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ 

Εφτά χρόνια μετά την πρώτη 

μνημονιακή διαπραγμάτευση το 
2010 που κατέληξε στην ψήφιση 
των εφαρμοστικών μνημονιακών 
νόμων 3863/2010 και 3865/2010, 
που επέφεραν τις πρώτες περικο-
πές στις συντάξεις, η «τρόικα» 
επιστρέφει διευρυμένη σε «κου-
αρτέτο» για νέες μειώσεις σε        
κύριες, περικοπές, εφάπαξ κ.λπ. 
Συνταξιοδοτικές  παροχές. 

Με το 1ο και το 2ο, από το 2010 
έως το 2014, από τις κυβερνήσεις 
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ - ΔΗΜΑΡ, 
έγιναν 12 μειώσεις και από το 
2015 μέχρι σήμερα από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με το 3ο 
μνημόνιο και του εφαρμοστικούς 
νόμους 4336/2015 και 4387/2016 
έγιναν άλλες 9 μειώσεις σε κάθε 
είδους συνταξιοδοτικές παροχές 
και το ψαλίδι συνεχίζεται με το νέο 
τρόπο υπολογισμού των συντάξε-
ων και την κατάργηση της προσω-
πικής διαφοράς. 

Οι νέες περικοπές, σύμφωνα με 
το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης θα αφορούν 
το 30% των σημερινών συνταξι-
ούχων, δηλαδή περίπου 900.000      
δικαιούχους, και  θα φθάσουν έως 
και στο 22%, όμως σε άλλες περι-
πτώσεις θα να πλησιάσει ακόμη 
και το 40%. 

Με βάση τις ρυθμίσεις του    

3ου μνημονίου προκαλούνται νέες  
απώλειες στα πραγματικά ποσά 
των συντάξεων, κύριων και επι-
κουρικών, που προέρχονται από:  
 Αύξηση της εισφοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη από 4% 
σε 6% για τις κύριες, και από τη 
επιβολή αντίστοιχης εισφοράς 6% 
στις επικουρικές συντάξεις. 
 Νέα πρόσθετη μείωση 10% 
(επιπλέον του 30% που ίσχυε) σε 
όσους λαμβάνουν στο εξής πρό-
ωρη σύνταξη  
 Μειώσεις μέχρι και 30% στις 
επικουρικές συντάξεις σε πάνω 
από 160.000 δικαιούχους, που το 
άθροισμα κύριας και επικουρικής 
υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ,  
 Κόπηκε οριστικά το ΕΚΑΣ σε 
περίπου 120.000 χαμηλοσυντα-
ξιούχους ενώ προβλέπεται η  στα-
διακή κατάργηση του επιδόματος 
μέχρι το τέλος του 2019. 
 Μειώθηκαν τα εφάπαξ των 
«παγωμένων» αιτήσεων που κα-
τατέθηκαν μετά την 1η Σεπτεμ-
βρίου του 2013. 
 Έγιναν δραστικοί περιορισμοί 
και περικοπές των συντάξεων 
χηρείας, ενώ όσοι ή όσες δεν 
έχουν συμπληρώσει το 52ο έτος 
ηλικίας η σύνταξη θα καταβάλ-
λεται μόνο για μία τριετία.  

12 + 9 μειώσεις στις συνταξιοδοτικές 

παροχές από το 2010 μέχρι σήμερα ! 

Βρέθηκε ο «Πάγκαλος»  
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
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