
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ  

Το ΠΑΜΕ καταθέτει πρόταση για 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ τον Μάρτη,             

για το μεγάλο μέτωπο των Συλλογικών Συμβάσεων και της ΕΓΣΣΕ 

Οι αρχαιρεσίες που βρί-

σκονται σε εξέλιξη στα ταξικά 

σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ έχουν καθοριστική 

σημασία για τους μηχανικούς, 
τους θερμαστολαδάδες, για 

τους ναυτεργάτες όλων των 

κλάδων. 

  Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ πρωτοστάτη-

σαν και συνέβαλαν αποφασι-

στικά στην ανάπτυξη των 
ταξικών αγώνων, για τις         

Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας, τη κοινωνική ασφάλιση, 

την ανεργία, για όλα τα προ-

βλήματα της ναυτεργατικής 
οικογένειας, σε συνθήκες 

έντονης εργοδοτικής και  

κρατικής  καταστολής, πολι-
τικής επιστράτευσης.  

Τα τελευταία τρία χρόνια 

έχουν πραγματοποιηθεί        
36 απεργίες, σημαντική 

συμβολή για το εργατικό 

κίνημα…  

Εφοπλιστές και κυβέρνηση 
θέλουν να δημιουργήσουν 

συνθήκες γαλέρας  για τους 
ναυτεργάτες σε όλες τις      

κατηγορίες πλοίων. 

Όσο οι εφοπλιστές αυξά-

νουν τα κέρδη τους, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η επιθετι-

κότητά τους σε βάρος των       

δικαιωμάτων των ναυτερ-
γατών.  

   Εφοπλιστές, κυβέρνηση, τα 

κόμματα του κεφαλαίου και οι 
εκπρόσωποί τους στο εργατι-
κό σ.κ. μέσα από νόθες, δια-
βλητές διαδικασίες σε ναυτερ-
γατικά σωματεία και την ΠΝΟ, 
επιτίθενται με ταξικό μίσος 
ενάντια στους ναυτεργάτες. 

Οι εφοπλιστές και οι εκπρό- 
σωποί τους παρεμβαίνουν για 
την αποδυνάμωση των ταξι-
κών σωματείων, με την αποχή 
των εργαζομένων αναπτύσ-
σοντας έντονα τα ιδεολογήμα-
τα «μακριά από τα σωματεία», 
«όλοι ίδιοι είναι», «όλοι που-
λημένοι», Διαβρώνουν τη συ-
νείδηση του εργαζόμενου με 
το δηλητήριο του ατομισμού, 
τον θέλουν ανοργάνωτο,      
τρομοκρατημένο, χειραγωγη-
μένο, με τη μέθοδο του μαστί-
γιου και του καρότου. 

Η δύναμη των ταξικών 
σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ είναι οι ίδιοι οι 
ναυτεργάτες. Με τη συμμε-
τοχή των μηχανικών και των 
θερμαστολαδάδων στις αρ-
χαιρεσίες των σωματείων 
τους, δυναμώνει η οργάνωση 
και ο αγώνας για την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων μας, 
για να καλυφθούν απώλειες, 
να ικανοποιηθούν οι σύγχρο-
νες ανάγκες των ναυτεργα-
τών, της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας. 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

Μάχη ενταγμένη στον αγώνα για την     

ανασύνταξη του εργατικού κινήματος                            

Τ ο σύνθημα αυτό     
αντήχησε από την 

εργατούπολη του Πειραιά  
τη Δευτέρα 22 Γενάρη το 
βράδυ, στη μεγάλη εκδή- 
λωση της ΚΕ του ΚΚΕ  για 
τα 100 χρόνια από την 
ίδρυση του Κόμματος. 

Εκεί, στο Δημοτικό Θέα-
τρο, λίγα μέτρα από το     
ιστορικό κτίριο του Συνδέ-
σμου Μηχανικών Ατμό-
πλοιων (σημερινή ΠΕ-
ΜΕΝ), που το Νοέμβρη 
του 1918 φιλοξένησε το   
1ο, ιδρυτικό Συνέδριο του 
ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ),        
ο Δημήτρης Κουτσού-
μπας, ΓΓ της ΚΕ του Κόμ-
ματος, παρουσίασε τη Δια-
κήρυξη της ΚΕ για τα 100 
χρόνια του ΚΚΕ, που κυ-
κλοφόρησε και διακινήθηκε 
σε χιλιάδες αντίτυπα από 
τις Κομματικές Οργανώ-
σεις, με τον «Ριζοσπάστη» 
του περασμένου Σαββατο-
κύριακου. 

Το Δημοτικό Θέατρο      
γέμισε ασφυκτικά, τόσο      
η σκηνή που φιλοξένησε 
την εκδήλωση, όσο και      
τα  θεωρεία. Μεταξύ  
άλλων έδωσαν το «παρών» 

εργαζόμενοι ,  άνεργο ι ,        
αυτοαπασχολ ού μενο ι ,        
συνταξιούχοι, στελέχη του 
συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, άνθρωποι της τέχνης, 
του πολιτισμού και του      
αθλητισμού. 

Ήταν εκεί εκπρόσωποι 
της γενιάς που εμπνέεται 
από τα μεγάλα ιδανικά της 
πάλης για την ανατροπή 
του εκμεταλλευτικού συ-
στήματος, της ηρωικής    
γενιάς που έγραψε τις      
πιο ζωντανές σελίδες του   
εργατικού - λαϊκού κινή-
ματος στη χώρα μας, της 
γενιάς που έδωσε μάχη για 
να κρατηθεί όρθιο το Κόμ-
μα, πηγαίνοντας κόντρα 
στο ρεύμα, στα δύσκολα 
χρόνια της αντεπανάστα-
σης, για να διατηρηθεί η 
ιστορική  του  συνέχεια. 

Στο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα που ακολούθησε, 
παρουσιάστηκε ένα συγ-
κλονιστικό χρονικό της 
100χρονης ηρωικής πορεί-
ας του Κόμματος, με αντι-
προσωπευτικά  τραγούδια, 
κείμενα και οπτικοακουστι-
κό  υλικό. 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕMEΝ:  

Από 1 Νοέμβρη 2017 έως 28 Φλεβάρη 2018                 

εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή  

και ώρες από 9 π.μ. έως 3 μ.μ. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ:  

Από 3 Δεκέμβρη 2017 έως 3 Απρίλη 2018  

εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.  

Κ άλεσμα στους ναυτεργάτες 
«να απομονώσουν τις δυνά-

μεις του εργοδοτικού - κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού, να ενισχύσουν 
τις ταξικές δυνάμεις που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ, να δυναμώσουν 
τον αγώνα σε κάθε καράβι, για την 
υπεράσπιση και διεύρυνση των 
δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγ-
χρονες ανάγκες μας», απευθύνουν 
τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
με αφορμή την συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, 
και προσθέτουν: 

«Oι δυνάμεις του 
εργοδοτικού - κυβερ-
νητικού συνδικαλι-
σμού με επικεφαλής 
τον Γενικό Γραμματέα 
Γ. Χαλά, επιβεβαίωσαν 
για άλλη μια φορά τον 
άθλιο ρόλο τους στην 
υπηρεσία των εφοπλι-
στών και σε βάρος   
των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών. 

Μάταια έψαχναν να 
βρούν ...πρόσχημα, ενώ 
ο  Γ.Γ. της ΠΝΟ είχε το 
θράσος να δηλώσει ότι 
μετά την συνάντηση με 
τον υπουργό Ναυτιλίας 
Π. Κουρουμπλή και τον υφυπουργό 
Εργασίας Τ. Πετρόπουλο, τα μέτρα 
για το ασφαλιστικό που προετοιμά-
ζονται με την εφαρμογή του νόμου 
λαιμητόμου 4387/2016 για τους 
ναυτεργάτες είναι “το καλύτερο 
από τα χειρότερα που έχουμε 
μπροστά μας”. 

Δεν εμφάνισαν ούτε ένα γραπτό 
κείμενο και συμπλήρωναν στην 
ενημέρωση ότι ο υφυπουργός     
Εργασίας Τ. Πετρόπουλος δεν δίνει 
το γραπτό κείμενο με τις θέσεις      

του γιατί αν το δώσει θα είναι η  
πολιτική  του  αυτοκτονία. 

Οι ναυτεργάτες να γνωρίζουν 
ότι αυτές οι δυνάμεις του εργο-
δοτικού - κυβερνητικού συνδικα-
λισμού: 

●  αντί να διεκδικούν την κατάρ-
γηση του ν. 4387/2016 (φορολογία 
- ασφαλιστικό) και συνολικά των 
αντεργατικών νόμων όπως και το 
πολυνομοσχέδιο που χτυπάει το 
δικαίωμα στην απεργία, τα κοινω-
νικά επιδόματα, φέρνει τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς κ.ά. 

● αντί να αγωνίζονται για την 

άμεση έκδοση συντάξεων που      
εκκρεμούν από τον Μάη του 2016 
και οι ναυτεργάτες παίρνουν προ-
σωρινές συντάξεις από 384 έως 
721 ευρώ. 

● αντί να διεκδικούν την επανα-
φορά με νομοθετική κατοχύρωση 
της ΕΓΣΣΕ, με κατώτερο βασικό 
μισθό στα 751 ευρώ, αυξήσεις σε 
μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές 
παροχές, για την κάλυψη των απω-
λειών, των στοιχειωδών βασικών 
αναγκών. 

Ε ίναι άξιοι υπερασπιστές 
της αντιλαϊκής πολιτικής 

των εφοπλιστών, του κεφαλαίου, 
της ΕΕ, του ΔΝΤ και με την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, την ίδια       
τακτική του “λιγότερου κακού” 
ακολούθησαν και το 2010 με τον 
ν. 3845 (έκοψε 13η και 
14η σύνταξη) που δήλωνε ο Γ.Γ. 
της ΠΝΟ μετά από συνάντηση        
με τον τότε υφυπουργό Εργασίας 
Γιώργο Κουτρουμάνη ότι “τα μέ-
τρα δεν μας πιάνουν”. 

    Αυτές οι δυνάμεις δεν   
δίστασαν να απορ-
ρίψουν την πρόταση 
των σωματείων ΠΕ-
ΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ για συνέ-
χιση του απεργιακού 
αγώνα με νέα 24ωρη  
απεργία. 

    Είναι οι ίδιες, που με 
την στάση τους συνέ-
βαλαν στα ελλείμματα 
του ΝΑΤ, στην απώλεια 
της περιουσίας του, 
στην υπονόμευση του 
Οίκου  Ναύτη, να        
οπλίζουν το χέρι της 
εργοδοτικής τρομο-

κρατίας. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες 
να απομονώσουν τις δυνάμεις 
του εργοδοτικού -  κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού, να ενι-
σχύσουν τις ταξικές δυνάμεις 
που συσπειρώνονται στο ΠΑ-
ΜΕ, να δυναμώσουν τον αγώνα 
σε  κάθε καράβι, για την υπερά-
σπιση και διεύρυνση των δικαι-
ωμάτων μας με βάση τις σύγ-
χρονες ανάγκες μας». 

«Ένας αιώνας αγώνας και θυσία,       

το ΚΚΕ στην πρωτοπορία» !  

ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

Οι ναυτεργάτες να απομονώσουν τις δυνάμεις  

του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού 

Μ ε τη μαχητική συμμετοχή των ναυτερ-
γατών, των εργαζομένων στις απεργια-

κές κινητοποιήσεις στις 14 Δεκέμβρη 2017 και 
12 Γενάρη 2018, των δυνάμεων που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ και την παρέμβαση των 
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
δεν πέρασε η τακτική του αιφνιδιασμού της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η προσπάθειά της, 
σε συμφωνία με άλλες δυνάμεις - στήριξη από 
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ - να ψηφιστεί       
το αντεργατικό πολυνομοσχέδιο στα τυφλά,    
χωρίς  αντιστάσεις. 

Θετικό στοιχείο είναι, ότι κόντρα σε κυβέρνηση, 
αστικά κόμματα, εργατοπατερισμό, πέρασε αγωνι-
στικό κλίμα. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε ευρύτερα 
τμήματα των εργαζομένων, σε πολλούς περισ-
σότερους από όσους πήραν μέρος στις κινητο-
ποιήσεις. 

Με τη δράση των ταξι-
κών δυνάμεων του ΠΑΜΕ  
ήρθε στο επίκεντρο η συ-
ζήτηση για την ανατροπή 
στο απεργιακό δικαίωμα, 
το χτύπημα της συνδικα-
λιστικής οργάνωσης και 
δράσης για τις ΣΣ Εργασί-
ας, τις σαρωτικές αλλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις, 
στην κοινωνική ασφάλιση, 
τα εργατικά ατυχήματα, τη 
φοροληστεία, την επέκτα-
ση των πλειστηριασμών, 
τα οξυμένα προβλήματα 
των εργατικών – λαϊκών 
οικογενειών. Αναδείχτηκε η ανάγκη συσπείρωσης 
νέων δυνάμεων στο ΠΑΜΕ και κλιμάκωσης της 
πάλης των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης με 
τη γραμμή ρήξης και ανατροπής, πάλη για την   
κάλυψη απωλειών και την ικανοποίηση των     
σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης. 

Εκφράστηκε η αντίθεση των εργαζομένων στα 
αντεργατικά μέτρα και η συμφωνία με τις κινητο-
ποιήσεις και τις βασικές μορφές που χρησιμοποιή-
θηκαν από τις ταξικές δυνάμεις στους χώρους 
δουλειάς, στους κλάδους, στη διαπάλη με την κυ-
βέρνηση στο Μαξίμου, στα υπουργεία οικονομίας,  
εργασίας και το κεφάλαιο.  

Χρεώθηκε την πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση,      
ο κυβερνητικός - εργοδοτικός συνδικαλισμός για 
το απεργιακό δικαίωμα, παρά τη συκοφαντική 
διαχρονικά στάση των εργατοπατέρων - ρεφορμι-
στών και οπορτουνιστών.  

Χ αρακτηριστική είναι η απαράδεκτη κατάσταση 
στην ΠΝΟ. Ο Γ. Χαλάς ως γραμματέας της 

ΠΝΟ, ο και ο Α. Νταλακογιώργος πρόεδρος της  
ΠΕΝΕΝ, με τον υπουργό ναυτιλίας Π. Κουρουμπλή 
και τον υφυπουργό Α. Πετρόπουλο σε σύσκεψη στο 
υπουργείο ναυτιλίας, παραμονή της απεργίας 11 
Γενάρη, συμμετείχαν στον απεργοσπαστικό μηχα-
νισμό των εφοπλιστών και του κράτους για την προ-
ώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ - εφοπλιστών σε βάρος των ναυτεργατών. 

Κυβέρνηση - ΣΕΒ - βιομήχανοι, ΕΕΕ - εφοπλι-
στές - τα κόμματα του κεφαλαίου, κρατικά και ιδιω-
τικά ΜΜΕ αμέσως μετά τις πρώτες δυναμικές  
κινητοποιήσεις και το κλίμα καταδίκης που διαμορ-
φώθηκε, άλλαξαν τακτική και πρόβαλλαν ότι είναι 
ένας “επώδυνος συμβιβασμός”, “απαίτηση των 
δανειστών  και  όχι  κυβερνητική  επιλογή”,  αναπα- 

ράγοντας όλα τα αντιδραστικά επιχειρήματα που 
έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ενάντια στο 
ταξικό  εργατικό  συνδικαλιστικό  κίνημα. 

 Το “μικρότερο κακό” ήταν ξανά βασικό επιχεί-
ρημα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα “αφηγήματα” για την 
“καθαρή έξοδο”, τη “δίκαιη ανάπτυξη” και ενισχύ-
θηκε από τη στάση της ΝΔ, που πλειοδότησε σε 
αντεργατικές ρυθμίσεις στη συνδικαλιστική οργά-
νωση και δράση. Η ΝΔ και κεντρικά με τις παρεμ-
βάσεις της στη Βουλή και με τα στελέχη της στο 
κίνημα στήριξε τα μέτρα και την κυβέρνηση για να 
τα περάσει, αντίστοιχα ο ΣΕΒ με ανακοινώσεις, 
τοποθετήσεις, επαίνεσε τη στάση της εργοδοσίας 
στους χώρους  δουλειάς. 

Υπάρχει ένα κρίσιμο εργατικό - λαϊκό τμήμα 
που ακουμπά στο ΠΑΜΕ, που δείχνει μαχητική  
και ανυποχώρητη στάση απέναντι στην αντιλαϊκή 
πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της ΕΕ. 

Τ ο πολυνομοσχέδιο έκτρωμα που ψήφισε 
στις 15 Γενάρη η κυβέρνηση στη Βουλή 

είναι ένας ακόμα κρίκος στην αντιλαϊκή πολιτική.   
Στη «μεταμνημονιακή εποχή» όχι μόνο δεν 

πρόκειται να ξηλωθούν μνημονιακοί νόμοι, 
αλλά θα έρθουν και άλλοι. Μπροστά στην 4

η
 

αξιολόγηση υπάρχουν ακόμα 82 προαπαιτούμενα, 
ενώ νέα μέτρα θα έρθουν και σε σχέση με το   
δικαίωμα στην απεργία. Ήδη το κεφάλαιο ο     
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ένωση  
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) θέτουν ζητήματα. 

Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ) σε ΕΚΑ, ΠΝΟ,    
ΠΑΣΕΝΤ, ΠΟΣ, ΟΣΜΕ,  ΠΕΝΕΝ,  ΠΕΠΕΝ  και  σε  

μια σειρά άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
συνδικάτα επιβεβαιώθηκε ότι έχουν πάρει στις 
πλάτες τους τη νομιμοποίηση της αντεργατικής 
πολιτικής και τη στήριξή της μέσα στην εργατική 
τάξη. Παράλληλα με την αντιΚΚΕ και αντιΠΑΜΕ 
δουλειά που κάνουν ανοίγουν επί της ουσίας τη 
συζήτηση για βαθύτερες αντεργατικές αλλαγές και 
στη συνδικαλιστική οργάνωση της εργατικής τάξης. 

Με όλα τα παραπάνω δεν ξεμπερδέψαμε, θα 
τα έχουμε μπροστά μας, όσο ενισχύεται η επί-
δραση όσο σηκώνονται εστίες αντίστασης με την 
πρωτοπόρα  δράση  μας  στο  εργατικό  κίνημα. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Πρόκληση η συνέχιση των       

εργασιών στο «Moby Love» 

Π ρόκληση σε βάρος της ζωής των 
εργατών της Ναυπηγοεπισκευαστι-

κής Ζώνης και των ναυτεργατών αποτελεί 
η εντολή που έδωσε κλιμάκιο του υπουρ-
γείου Εργασίας και του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Πειραιά, να συνεχιστούν οι εργα-
σίες στο πλοίο «Moby Love» που έχει στις 
εγκαταστάσεις του το επικίνδυνο υλικό 
αμίαντο, καταγγέλλουν με κοινή ανακοίνω- 
σή τους, 23 Γενάρη, τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωματεία  ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
-  ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Ακόμα, χαρακτηρίζουν εμπαιγμό τις  
δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας ότι      
θα διακοπούν οι εργασίες στο πλοίο        
και θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι 
κανονισμοί και απαιτούν «τώρα από την 

κυβέρνηση και από όλους τους αρμόδιους 
να παρέμβουν ώστε να εφαρμοστεί η από-
φαση διακοπής εργασιών της Μεικτής 
Επιτροπής Ελέγχου Υγιεινής και Ασφά-
λειας, που δόθηκε την Παρασκευή 19 
Γενάρη, και να μην γίνει επανέναρξη  
οποιασδήποτε εργασίας εάν δεν καθαρι-
στούν πλήρως από αμίαντο ή από ίνες 
αμιάντου όλοι ανεξαιρέτως οι χώροι του 
πλοίου.  

Να καταρτιστεί κατάλογος από τις  
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
Ναυτιλίας και του υπουργείου Εργασίας 
με όλους όσοι εργάστηκαν στο πλοίο,  
είτε ως πλήρωμα είτε ως εργαζόμενοι     
σε υπεργολαβικά συνεργεία, οι οποίοι       
με ευθύνη της κυβέρνησης (υπουργείο  
Υγείας) να ενταχθούν σε δωρεάν πρό-
γραμμα παρακολούθησης και εξετάσεων 
για τυχόν εντοπισμό επιπτώσεων από 
την έκθεσή τους στον αμίαντο». 

Στα τραπέζια  
του διαλόγου χάθηκαν  

όσα με ταξικούς            
αγώνες κατακτήθηκαν! 

Γενάρης 2018 

Χρόνος 44ος  

Αριθμός φύλλου 611 

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. 

Κανένα καράβι δεν έλυσε κάβο 
στην απεργία 12 Γενάρη  

Σ την εργατούπολη του Πειραιά οι ταξικές δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ, όπως σε όλη τη χώρα, βρέθηκαν από 

τα χαράματα στο λιμάνι, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, 
τα εργοστάσια κ.ά. χώρους δουλειάς για την περιφρού- 
ρηση της απεργίας, που σημείωσε καθολική συμμετοχή 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ναυτεργάτες. 
Κανένα καράβι δεν έλυσε κάβους! 

Στην απεργιακή συγκέντρωση χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο Β. Βατίστας από τον κλάδο των εκπαιδευτικών και ο Ά. 
Αντωνίου πρόεδρος του παραρτήματος Πειραιά του Συν-
δικάτου Μετάλλου, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο γ.γ. της 
ΠΕΜΕΝ, Θ. Ευαγγελάκης (αποσπάσματα από στη σελ. 4). 

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους του       
Πειραιά, με προμετωπίδα το πανό του ΠΑΜΕ και στην 
κεφαλή της πορείας το μαζικό μπλόκ των ναυτεργατών       
με το πανό των σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -       
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ και την ατμόσφαιρα να δονείται 
από συνθήματα όπως:  

«Κάτω τα ξερά σας από την απεργία,                     
χέρι δεν θα βάλετε στα σωματεία!». 

 Ο Γ. Χαλάς ως γραμματέας της ΠΝΟ και ο Α. Νταλακογιώργος    
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος,            

του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, με τον υπουργό 
εμπορικής ναυτιλίας Π. Κουρουμπλή και τον Α. Πετρόπουλο σε  

διαβούλευση παραμονή της απεργίας στις 11 Γενάρη στο υπουργείο 
Ναυτιλίας, για την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - εφοπλιστών σε βάρος των ναυτεργατών. 
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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 

ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

στα “απόνερα” της πρωτιάς των εφοπλιστών! 
Σε πολλούς μπορεί το ακρωνύμιο ΑΕΝ να μη λέει τίποτα, αλλά για χιλιάδες νέους που έχουν επιλέξει 

να σπουδάσουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είναι η ζωή τους, αυτό που έχουν επιλέξει να 
μάθουν και να σπουδάσουν κι αργότερα να δουλέψουν.  

Στις ΑΕΝ η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών προέρχεται από εργατικές λαϊκές οικογένειες, 
“κουβαλάει” τα ζόρια που κουβαλούν όλοι οι νέοι που σπουδάζουν αλλά και περισσότερα λόγω των       
εκρηκτικών προβλημάτων που έχουν και οι ΑΕΝ.  

Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι εφόσον η ελληνική ναυτιλία «καλπάζει» στη διεθνή αγορά, με τους 
Έλληνες εφοπλιστές να κατέχουν πρωτιές κερδών σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό θα είχε κι έναν “θετικό” 
αντίκτυπο στις ΑΕΝ και στις σπουδές χιλιάδων νέων. Είναι όμως έτσι; Για να δούμε την κατάσταση στις ΑΕΝ… 

Π ρόκληση για τους 
ναυτεργάτες χαρα-

κτηρίζουν τα σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, την ανακοίνωση 
που υπογράφουν ο πρόεδρος 
και ο γ.γ. του Σωματείου 
Ναυτεργατών Κέρκυρας, 
τέλη Δεκέμβρη, με την οποία 
γίνεται αναφορά στη Συλλο-
γική Σύμβαση που υπέγραψε 
το Σωματείο για το 2018 και 
εκφράζονται… «ευχαριστίες» 
στο υπουργείο Ναυτιλίας «για 
τη συμβολή και το ενδιαφέ-
ρον που επέδειξε» (!), στον 
υπουργό και τους κυβερνητι-
κούς βουλευτές, καθώς και 
στους εργοδοτικούς συνδικα- 
λιστές τον Γιάννη Χαλά της 
ΠΝΟ και τον Αντώνη Ντα-
λακογιώργο της ΠΕΝΕΝ…!  

«Τα δικαιώματα των 
ναυτεργατών, των εργαζο-
μένων, δεν κατακτιούνται 
με πολλά συγχαρητήρια 
και λιβανίσματα προς τους 
δημίους τους», τονίζουν τα 
ταξικά σωματεία και μετα-
ξύ των άλλων προσθέτουν:  
«Εφοπλιστές - κυβέρνηση 
έχουν συμβάλει στις περικο-
πές μισθών, συντάξεων, 
στην ανεργία, την ανασφάλι-
στη εργασία, την εντατικο-
ποίηση της δουλειάς με τις 
μειωμένες οργανικές συν-
θέσεις και την υπονόμευση 
της ανθρώπινης ζωής στη 

θάλασσα, τη φοροληστεία 
του  λαϊκού  εισοδήματος», 
υπενθυμίζουν, ενώ προ-
σθέτουν πως την ώρα που 
οι εν λόγω συνδικαλιστές 
απευθύνουν τις ευχαριστί-
ες τους στην κυβέρνηση, 
αυτή «προετοιμάζει τις 
επόμενες μέρες πολυνομο-
σχέδιο με όλα τα προα-
παιτούμενα της 3ης "αξι-
ολόγησης", που θα περι-
λαμβάνει το χτύπημα στο 
δικαίωμα της απεργίας». 

Αναφερόμενοι στη ΣΣΕ 
για το 2018, οι συνδικαλι-
στές επιχαίρουν στην ανα-
κοίνωσή τους για την επα-
ναφορά της διάρκειας της 
διακοπής εργασίας των 
ναυτεργατών στην πορ-
θμειακή γραμμή Ηγου-
μενίτσα - Κέρκυρα στα  
60 λεπτά από 1/11/2018. 
Όπως, όμως, υπενθυμί-
ζουν τα ναυτεργατικά  
σωματεία, η διάρκεια της 
διακοπής εργασίας μειώ-
θηκε περίπου στο μισό (35 
λεπτά) το 2008 «με πρω-
τοβουλία της διοίκησης 
του τοπικού σωματείου, 
της ΠΕΝΕΝ, με τη σύμφω-
νη γνώμη του γ.γ. της ΠΝΟ 
και των εφοπλιστών». Των 
ίδιων δηλαδή προς τους 
οποίους μοιράζουν απλό-
χερα σήμερα τις ευχαρι-
στίες τους…! 

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  

το Σάββατο   

27 Γενάρη 2018 

Ό ντας μέλος της 
Διοίκησης του Σω-

ματείου Ναυτεργατών Κέρ-
κυρας, θέλω να ενημερώσω 
όλους τους συναδέλφους 
αλλά και συνολικά τους 
εργαζόμενους της περιοχής 
μας, ότι ΔΕΝ αποτελεί 
απόφαση του ΔΣ του σω-
ματείου, μιας και αυτό ποτέ 
δεν συνεδρίασε με αντικεί-
μενο το συγκεκριμένο θέμα, 
και τουλάχιστον σε ότι     
με αφορά προσωπικά, ποτέ 
δεν ενημερώθηκα για την 
έκδοση ενός τέτοιου Δελτί-
ου. Το συγκεκριμένο κείμε-
νο δηλαδή, εκφράζει ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τους 
υπογράφοντες. 

Τέτοιου είδους πρακτι-
κές, με αποφάσεις από τα 
πάνω και εν αγνοία των 
εργαζομένων ακόμα και 
των μελών της Διοίκησης, 
με τους εργαζόμενους χωρίς 
λόγο, είναι καταδικασμέ-
νες στη συνείδηση των  
εργαζομένων που έχουμε 
πείρα, μιας και ακολου-
θούνται κατά κόρον από     
τις ηγεσίες των εργοδοτικών - 

κυβερνητικών συνδικαλι-
στικών οργανώσεων, αυ-
τών δηλαδή, που με νύχια 
και με δόντια προσπαθούν 
να υποτάξουν το εργατικό  
κίνημα κάτω από τα συμ-
φέροντα της μεγαλοεργοδο-
σίας και των κερδών της. 

Ζητούμενο είναι να κα-
τανοηθεί από όλους τους  
συναδέλφους ότι υπάρχουν 
γραμμές ανάμεσά μας και    
αυτές είναι ΤΑΞΙΚΕΣ.  

Ή με το κεφάλαιο  
ή με τον εργάτη! 

ΤΩΡΑ, οργανώνουμε την 
μαχητική, μαζική, δυναμική 
απεργιακή μας απάντηση σε 
κυβέρνηση - κεφάλαιο, που 
κλείνοντας την αντιλαϊκή 
αξιολόγηση, έρχονται να μας 
ψηφίσουν πάνω από 100 
«προαπαιτούμενα»  μέτρα 
που θα κάνουν τη ζωή μας 
ακόμα πιο δύσκολη.  

Δεν θα τους περάσει!  
Να τους χαλάσουμε τη σούπα! 

* Αποσπάσματα από την    
καταγγελία του Φωτίου Αντώνη 
μέλους του ΔΣ του σωματείου 

Ναυτεργατών «Άγιος         
Σπυρίδωνας» Κέρκυρας. 

Ζώνη υψηλού κινδύνου η Ν/Ζ 

Ένας 52χρονος εργαζόμενος σε συνεργείο 
που εκτελούσε εξωτερικές εργασίες σε Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίο στο Πέραμα, 02/12/2017, έχασε τις 
αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο 
νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του.  

Σε άλλο ένα εργατικό «ατύχημα» που        
καταγράφηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη, 11/01/2018, στη θαλαμηγό «BLUE 
TITAN», σημαίας Νήσων Κέιμαν, ένας 
58χρονος εργαζόμενος έπεσε από ύψος στο 
κατάστρωμα και μεταφέρθηκε στην εντατική, 
όπου εξέπνευσε 23 Γενάρη. 

Του τσάκισε τα πόδια ο κάβος 

Τα πόδια 52χρονου  ναύτη τσάκισε κάβος 
που έσπασε κατά τη διάρκεια χειρισμών   
απόπλου του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο «ΝΗΣΟΣ      
ΜΥΚΟΝΟΣ» από το λιμάνι του Αγίου       
Κηρύκου Ικαρίας, 26/01/2018, με ισχυρούς 
ανέμους και κυματισμό.  

Ο ναυτεργάτης μεταφέρθηκε αρχικά στο 
νοσοκομείο του νησιού και από εκεί στο Κρα-
τικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί 
έδωσαν μάχη στο χειρουργείο για να σώσουν  
τουλάχιστον  το  ένα  του  πόδι. 

Ακέραια η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση 
και την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας που 
κατ’ απαίτηση των εφοπλιστών διατηρούν σε 
ισχύ την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση 
του 2005, με την οποία  καταργείται ουσιαστι-
κά το «απαγορευτικό» απόπλου Ε/Γ ακτο-
πλοϊκών από τα 8 μποφόρ και πάνω και 
μπορούν να αποπλέουν με μία απλή 
«δήλωση για  ευθύνη  πλοιάρχου»…! 

Τους έστειλαν στην «Χάρυβδη» 

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους από την ανατροπή Ε/Γ πλοίου, 
21/12/2017, στο οποίο επέβαιναν πάνω από 
250 άτομα, ανατολικά της Μανίλα κοντά στο 
νησάκι Πολίλο των Φιλιππίνων. 

Τοπικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι το πλοίο πήρε 
άδεια για το ταξίδι αν και αναμενόταν η τρο-
πική καταιγίδα «Τεμπίν», που τις επόμενες 
δύο μέρες σάρωσε τις νότιες Φιλιππί-
νες αφήνοντας πίσω της 240 νεκρούς. 

Σύγκρουση πλοίων με 32 νεκρούς 

Τριάντα δύο νεκροί ναυτεργάτες, οι 30 
από αυτούς Ιρανοί, από την σύγκρουση στην 
Ανατολική Σινική Θάλασσα, 06/01/2018, του 
κινεζικού Φ/Γ πλοίου «CF Crystal» και του 
ιρανικού  Δ/Ξπλοιου «Sanchi», στο οποίο 
«ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» και τελικά        
βυθίστηκε 14/01/2018.  

Η έκταση της ζημιάς στο περιβάλλον και 
το μέγεθος της διαρροής από τους 136.000 
τόνους αργού πετρελαίου, που μετέφερε το 
Δ/Ξπλοιο, είναι προφανώς τεράστια και ενδε-
χομένως να πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
«ατυχηματική» καταστροφή από το 1991, 
όταν είχαν διαρρεύσει 260.000 τόνοι αργού 
στα ανοικτά των ακτών της Ανγκόλα. 

Όσο καλπάζουν τα κέρδη,     
καλπάζουν και τα προβλήματα 

των σπουδαστών… 

Το χειμερινό εξάμηνο της νέας ακαδη-
μαϊκής χρονιάς φτάνει στη μέση, και τα 
προβλήματα των σπουδαστών στις ΑΕΝ 
οξύνονται: 

 Οι ελλείψεις σε καθηγητές και ναυτοδι-
δασκάλους  καλύπτονται με προσωρινές 
λύσεις ωρομίσθιων καθηγητών και μόλις 
32 νέες θέσεις μόνιμων καθηγητών για τις 
10 σχολές πανελλαδικά.  

 Σπουδαστές καλούνται να πληρώνουν 
απ’ την τσέπη τους βιβλία και αναλώσι-
μα είδη απαραίτητα για 
την προσωπική τους   
ασφάλεια στα εργαστήρια. 

 Η κάλυψη βασικών 
αναγκών των σπουδα-
στών επιβαρύνει τις 
οικογένειές τους, καθώς 
τα ψίχουλα που συζητάει 
η κυβέρνηση να διαθέσει, 
όπως π.χ. τα 1,3 εκατομ-
μύρια ευρώ για τη σίτιση 
των σπουδαστών, δεν 
είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό σε σύ-
γκριση με τα χρήματα που χρειάζονται για 
να εξασφαλιστεί η σίτιση, η στέγαση, η 
μετακίνηση, η καθαριότητα των κτιρίων, η 
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής 
και των εργαστηριών, που έχουν ανάγκη οι 
σπουδαστές σήμερα  για  να  αφοσιωθούν  
στις  σπουδές  τους!  

Την ίδια στιγμή έχουν πληθύνει οι 
αναφορές από τις διοικήσεις, ανεπίση-
μα, ότι και αυτά τα χρήματα δεν θα δια-
τεθούν τελικά! 

 Ειδικά φέτος με την απαράδεκτη καθυ-
στέρηση έγκρισης των μεταγραφών το 
πρόβλημα για τις λαϊκές οικογένειες γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερο. 

Έχουν βάλει πλώρη… για να 
δυσκολέψουν κι άλλο τη           

φοίτηση στις ΑΕΝ 

Το μόνο που έχει εξασφαλίσει η κυβέρ-
νηση ΣΎΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ζεστό χρήμα 27 
εκατομμύρια ευρώ για τους εφοπλιστές ως 
επιδότηση για την πρόσληψη πρωτοετών 
σπουδαστών. Την ίδια στιγμή μάλιστα που:  

Η πλειοψηφία των σπουδαστών καλεί-
ται να αναζητήσει μόνη της πλοίο για το 
εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο είναι μια από 
τις προϋποθέσεις για να πάρει πτυχίο. 

Το “εκπαιδευτικό ταξίδι” μόνο τέτοιον χα- 
ρακτήρα δεν έχει, αφού στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι σπουδαστές στο μπάρκο 

τους καλύπτουν οργανικές θέσεις στα πλοία. 
Ο μισθός δεν ξεπερνά τα 880 ευρώ το 

μήνα και προέρχονται από το ποσό με το 
οποίο επιδοτούνται οι εφοπλιστές. Έτσι 
πολλοί νέοι και νέες, αναγκάζονται να ανα-
στείλουν ή να διακόψουν τελείως τις σπου-
δές τους, επειδή δε μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στις οικονομικές απαιτήσεις. Μετα-
τρέπουν τη φοίτηση, και στις ΑΕΝ, σε προ-
νόμιο των λίγων. Η κατάσταση χειροτερεύ-
ει καθώς οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν 
πλέον παραχωρήσει άδεια για τη λειτουρ-
γία  αντίστοιχων  ιδιωτικών  ιδρυμάτων.  

Στο βωμό της ανάπτυξης       
θυσιάζονται οι σύγχρονες           
ανάγκες των εργαζομένων         

στα καράβια… 

Την ίδια ώρα, στελέχη υπουργείων, 
εκπρόσωποι αστικών κομμάτων και εκ-
πρόσωποι των εφοπλιστών, που ευθύνο-
νται για την απαξίωση της δημόσιας ναυτι-
κής εκπαίδευσης, διοργανώνουν ημερίδες 
κι ομάδες εργασίες για τη δήθεν 
“αναμόρφωσή” της και την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα.  

Στόχος είναι σε συνδυασμό με το τσάκι-
σμα των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, 
να διαμορφώσουν ένα νέο εργατικό δυνα-
μικό με γνώσεις, καθορισμένες αυστηρά 
στα όρια που θέτουν οι απαιτήσεις των 
εφοπλιστών. Σκοπός τους είναι οι απόφοι-
τοι των ΑΕΝ να ταυτίζουν τα συμφέροντα 
τους με τις επιδιώξεις των εφοπλιστών για 
μεγαλύτερη κερδοφορία.  

Οι εφοπλιστές, οι κυβερνήσεις και τα 
κόμματα που τους υπηρετούν, τα ΜΜΕ 
που τους ανήκουν περηφανεύονται για την 
παγκόσμια πρωτιά της ελληνόκτητης ναυτι-
λίας και τη θέτουν ως “εθνικό στόχο”, απο-
κρύπτοντας την πραγματικότητα:  

Τα πλοία θα ήταν άχρηστες λαμαρί-
νες, αν δεν υπήρχαν οι ναυτεργάτες να 
διακινδυνεύουν μέχρι και τη ζωή τους. 
Τα υπέρογκα κέρδη τους προέρχονται από 
τον κόπο των ναυτεργατών και το τσάκισμα 
των δικαιωμάτων τους. Όλο και λιγότεροι 
δουλεύουν σύμφωνα με την Ελληνική κλα-
δική Σ.Σ.Ε. και έχουν κοινωνική ασφάλιση.  

Η “ανάπτυξη” που επιδιώκουν είναι για 
τα κέρδη των λίγων, γι’ αυτό επιτρέπουν 
κάνοντας τα στραβά μάτια να κυκλοφο-
ρούν στις θάλασσες σαπάκια, όπως το 
“Αγία Ζώνη ΙΙ”, και να διακινδυνεύουν αν-
θρώπινες ζωές σε στεριά και θάλασσα. 
Αυτά θα εννοούσε μάλλον ο Τσίπρας όταν 
έλεγε ότι «το μοντέλο με το οποίο        
αναπτύσσεται η ελληνική ναυτιλία μπορεί 
να αποτελέσει θετικό παράδειγμα στην 
εκπόνηση του νέου αναπτυξιακού υποδείγ-
ματος»… 

ΚΝΕ: Παλεύουμε για τη ναυτική              
εκπαίδευση που έχουμε ανάγκη! 

Οι σπουδαστές στις ΑΕΝ σε όλη τη χώρα, 
να κάνουν δική τους υπόθεση, να γίνουν    
αντικείμενο της δράσης τους μέσα από τους 
Συλλόγους Σπουδαστών, αργότερα μέσα στα 
σωματεία τους, τα  παρακάτω αιτήματα: 

 Ενιαία, πραγματικά Ανώτατη, Αποκλειστι-
κά Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευ-
ση και μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουρ-
γείο Παιδείας. 

 Σύγχρονα βιβλία, υλικοτεχνική υποδομή 
και εργαστήρια που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και την εξέλιξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. 

 Μόνιμο και επαρκές διοικητικό και εκπαι-
δευτικό προσωπικό. 

 Εκπαιδευτικό ταξίδι, εύρεση καραβιού με 
ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και της Διοίκησης των ΑΕΝ για όλους 
τους σπουδαστές. Ναυτολόγηση με Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας, συγκροτημένα εργα-
σιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά     
δικαιώματα. 

Παλεύουμε για ζωντανούς,               
μαχητικούς, διεκδικητικούς           

Συλλόγους Σπουδαστών                 
σε κάθε ΑΕΝ που θα: 

 Εκπροσωπούνται από αγωνιστές, πρωτο-
πόρους σπουδαστές 

 Συσπειρώνουν όλους τους σπουδαστές 

 Συζητάνε συλλογικά και οργανωμένα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχολή 
και το μπάρκο 

 Οργανώνουν τον αγώνα των σπουδαστών, 
θα παίρνουν αγωνιστικές  πρωτοβουλίες. 

Όσο τα καράβια θα βρίσκονται στα χέ-
ρια των εφοπλιστών τόσο θα χειροτερεύει 
η ζωή των ναυτεργατών. 

Η λύση βρίσκεται στον αγώνα για να  
κατακτήσουμε και να οικοδομήσουμε τη 
δική μας κοινωνία, το  σοσιαλισμό, που θα 
παράγει και θα λειτουργεί με γνώμονα τις 
ανάγκες του λαού και της νεολαίας και      
όχι με βάση τα κέρδη των μονοπωλιακών 
ομίλων (…) 

Δυνάμωσε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ! 

Σε αυτόν τον αγώνα σε καλούμε να βρί-
σκεσαι στην πρώτη γραμμή και να δώσεις 
όλες σου τις  δυνάμεις. Γιατί μπορούμε να 
ζούμε και να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες 
μας σε Δουλειά για όλους με δικαιώματα, 
σε Παιδεία, Δημόσια και Δωρεάν Υγεία και 
Πρόνοια. Να έχουμε όλοι πρόσβαση στις 
διακοπές και την αναψυχή, τον Αθλητισμό 
και τον Πολιτισμό και να μην είναι πανά-
κριβα και πολυτελή αγαθά όπως σήμερα,  
για λίγους. 
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Σχέδιο πάλης  
για το επόμενο διάστημα 

 

Η  Π α ν ε λ λ α δ ι κ ή      
Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή  

Επιτροπή του ΠΑΜΕ 
στις 27 Γενάρη, κατέ-
ληξε σε συγκεκριμένο 
σχέδιο πάλης για το 
επόμενο διάστημα,  
απέναντι στην εντει-
νόμενη επίθεση του  
κεφαλαίου. 

Σε αυτά τα πλαίσια     
αποφασίστηκαν τα εξής: 

1 Η συζήτηση για 
τα συμπεράσμα-

τα από τις κινητοποιή-
σεις του προηγούμενου διαστήματος θα συνε-
χιστεί πλατιά μέσα στους χώρους δουλειάς, 
δεμένη με τη συζήτηση, την προετοιμασία και 
την υλοποίηση του νέου αγωνιστικού προ-
γράμματος. Προϋπόθεση για την κλιμάκωση της 
πάλης είναι να γίνεται πλατιά κατανοητός από τους 
εργαζόμενους ο ταξικός χαρακτήρας των αντιλαϊ-
κών μέτρων, το γεγονός ότι η επίθεση αυτή θα   
ενταθεί και ότι μόνο η εργατική - λαϊκή πάλη μπορεί 
να σταθεί απέναντί της. 

2 Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ θα εστιάσουν στο μέτωπο των Συλ-

λογικών Συμβάσεων, με έμφαση στην Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για την 
οποία έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγμάτευση ανάμεσα 
σε ΓΣΕΕ - κυβέρνηση - ΣΕΒ. Στόχος είναι, μέσα 
από αυτό το κεντρικό μέτωπο, να στηριχθεί και ο 
διεκδικητικός αγώνας κατά κλάδο και κατά εργασι-
ακό χώρο, για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις 
στους μισθούς και δικαιώματα. Η πάλη αυτή θα 
πατήσει στη δράση του προηγούμενου διαστήμα-
τος, στη συσπείρωση 536 συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων που κατέθεσαν πρόταση νόμου για τις  
ΣΣΕ στη Βουλή, που η κυβέρνηση πέταξε στα      
αζήτητα. 

Το ΠΑΜΕ καταθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο     
πάλης για την υπογραφή ΕΓΣΣΕ, επαναφορά στα 
751 ευρώ κατώτερο μισθό, επαναφορά των Κλαδικών 
Συμβάσεων, προχωρά σε καμπάνια και πρωτοβου-
λίες για να γίνει ο αγώνας αυτός υπόθεση των Συνδι-
κάτων, των ίδιων των εργαζομένων. 

Σε αυτά τα πλαίσια, το ΠΑΜΕ θα καταθέσει στο 
Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ, που θα συνεδριάσει στις   
2 Φλεβάρη, πρόταση για 24ωρη απεργία τον Μάρτη. 

Πριν την απεργία, θα προηγηθεί μεγάλη καμπά-
νια τον Φλεβάρη με περιοδείες, εξορμήσεις, συγκε-
ντρώσεις, πικετοφορίες, συλλαλητήρια Σωματείων, 
Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών. 

Αντίστοιχα, θα στηριχθούν οι κινητοποιήσεις και 
πρωτοβουλίες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την 
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων σε κλάδους. 

 

 

3 Στα κεντρικά ζητήματα του σχεδιασμού του 
ΠΑΜΕ εντάσσεται, επίσης, το μέτωπο      

ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέ-
σεις σε βάρος εργατικών - λαϊκών νοικοκυ-
ριών. Πρόκειται για ζωτικό μέτωπο για τους εργα-
ζόμενους και το λαό, το οποίο βοηθά την κοινή δράση 
εργατών, αυτοαπασχολούμενων, μικρομεσαίων    
αγροτών. 

Στις 21 Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί συλλα-
λητήριο στο υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα, 
ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα οργανωθούν στις 
υπόλοιπες πόλεις, σε Εφορίες και αλλού. Τα Σωμα-
τεία αναλαμβάνουν την ευθύνη της καταγραφής εργα-
ζομένων, άλλων φτωχών ανθρώπων που κινδυνεύ-
ουν από τους πλειστηριασμούς. 

4 Αποφασίστηκε επίσης να πραγματοποιη-
θεί κινητοποίηση στα δικαστήρια στις 20 

Φλεβάρη, μέρα που δικάζονται ξανά τα 35 στελέ-
χη του ΠΑΜΕ για την παρέμβαση που έγινε στο 
υπουργείο Εργασίας επί ΝΔ και υπουργίας 
Βρούτση. Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα 
Σωματεία, τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους 
και το λαό, να καταδικάσουν την δικαστική δίωξη και 
να συμπαρασταθούν στους συνδικαλιστές. 

 

Τα δικαιώματα των ναυτεργατών  

δεν κατακτιούνται με «λιβανίσματα»! 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ !  

Με όχημα το portal  
www.nautergatiki.gr 

 Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  

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

 Σερφάρισε στην ιστορία 
του ναυτεργατικού        
κινήματος.  

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

Βούλιαξε πλωτή δεξαμενή  
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 

Σ τον πάτο της θάλασσας βρίσκεται από την Παρασκευή 
19/1 η πλωτή δεξαμενή Νο1 των Ναυπηγείων Σκαρα-

μαγκά, η οποία δεν άντεξε τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
παρασύροντας και δύο μεγάλους γερανούς του Ναυπηγείου.  

Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ακόμα δείγμα των συνεπειών που 
έχει ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης σε βάρος των εργα-
ζομένων και υποδομών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

Τα αραβογερμανικά μονοπώλια, Privinvest και Thyssen, 
αφού εισέπραξαν 3 δισ. ευρώ για τα υποβρύχια, ρήμαξαν τα 
ναυπηγεία, πούλησαν τη δεξαμενή Νο3 σε επιχειρηματικό 
όμιλο της Τουρκίας και τώρα, με την αβάντα της κυβέρνησης, 
κάνουν παζάρια για την πώληση του Ναυπηγείου, αξιώνο-
ντας κι άλλο «ζεστό» χρήμα και προνόμια. 
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Μ ε σύνθημα «Όχι 
άλλο αίμα εργα-

τών στο βωμό του κέρ-
δους των εργοδοτών», 
εργαζόμενοι στη Ναυπη-
γοεπισκευαστική Ζώνη 
πραγματοποίησαν την 
Παρασκευή 19/1 μαχητική 
κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, στο πλαί-
σιο τρίωρης στά-
σης εργασίας που κήρυ-
ξαν το Συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Μετάλλου 
Ν. Αττικής και Ναυπηγο-
επισκευαστικής Βιομη-
χανίας Ελλάδας (πα-
ράρτημα Πειραιά) και 
το Σωματείο Ναυπηγο-
ξυλουργών. 

Στη συνάντηση με τον 
υπουργό η αντιπροσω-
πεία των εργαζομένων, 
στην οποία συμμετείχαν 
και εκπρόσωποι από τα 
ταξικά ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, έθεσε 
την επικινδυνότητα της 
κατάστασης που διαμορ-
φώνεται στους χώρους 

δουλειάς από την εργοδο-
τική αυθαιρεσία με πιο 
πρόσφατο ατύχημα αυ-
τό που σημειώθηκε στις  
11 Γενάρη και την καταγ-
γελία για ύπαρξη αμιάντου 
σε πλοίο που γίνονται 
εργασίες. 

Από την πλευρά του ο 
υπουργός ανέφερε ό,τι για 
τις μεικτές επιτροπές   
ελέγχου θα αναλάβει την 
πρωτοβουλία να γίνει  
σύσκεψη στο υπουργείο 
με τη υπουργό Εργασί-
ας, Έφη Αχτσιόγλου, 
ενώ για τον αμίαντο ανέ-
φερε απλώς ότι θα παρα-
κολουθήσει την εξέλιξη. 

Οι εργαζόμενοι απαίτη-
σαν το πλοίο να φυλαχτεί 
από δυνάμεις του λιμενι-
κού και να μη γίνει καμία 
εργασία μέχρι να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την ασφαλή μεταφορά 
του αμιάντου και τον κα-
θαρισμό των χώρων του 
πλοίου.  

 

 

Αποσπάσματα από την ομιλία του  
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα 

«Συμπληρώνουμε 100 χρόνια αγώνων και θυσιών, παραμέ-
νοντας το μόνο πραγματικά νέο κόμμα της ελληνικής κοινωνίας. 
Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για την οριστική 
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο»,  
σημείωσε στην ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσού-
μπας, τονίζοντας ότι ο σοσιαλισμός είναι και επίκαιρος και ανα-
γκαίος, αναγκαιότητα και επικαιρότητα που πηγάζουν από την 
ίδια την καπιταλιστική εξέλιξη, τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. 

Τόνισε πως «δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανταπο-
κριθούμε στο βασικό, στο πρωταρχικής σημασίας καθήκον που 
εμείς οι ίδιοι θέσαμε στο Κόμμα μας με το 20ό Συνέδριο, το 
καθήκον της ισχυροποίησης του ΚΚΕ», ώστε «το Κόμμα μας να 
γίνει ικανό, ως κόμμα της επαναστατικής ανατροπής, να ηγηθεί 
της ανασυγκρότησης του εργατικού - συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, της ενίσχυσης της Κοινωνικής Συμμαχίας σε αντικαπιταλι-
στική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, στην πάλη κατά του ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου, για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό - 
κομμουνισμό». 

Πρόσθεσε πως στην προσπάθεια αυτή το Κόμμα αξιοποιεί 
όλα τα ακατανίκητα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, την 
επιστημονικά τεκμηριωμένη κομμουνιστική ιδεολογία, τα κοσμο-
ϊστορικά επιτεύγματα της ταξικής πάλης στον 20ό αιώνα, τη 
μεγάλη προσφορά του ΚΚΕ, την εκατοντάχρονη Ιστορία του, 
όπλα με τα οποία το Κόμμα επεξεργάστηκε τη σύγχρονη στρα-
τηγική του που δίνει μεγάλη υπεροχή, απέναντι στην αστική 
τάξη και στους κάθε λογής ιδεολογικούς μας πολέμιους,       
οπορτουνιστές και ρεφορμιστές. 

Επωμιζόμαστε μεγάλα καθήκοντα                     
εν μέσω σοβαρών εξελίξεων 

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως το δύσκο-
λο αυτό έργο έχουμε να το επιτελέσουμε εν μέσω σοβαρών 
εξελίξεων. Εξελίξεων, που, όπως είπε, «αφορούν πρώτα απ' όλα 
την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, σε πολλές 
περιοχές του κόσμου και στην περιοχή μας. 

Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων, του Αιγαίου και της 
Μαύρης Θάλασσας είναι καυτά σημεία, γύρω και πάνω 
από τα οποία οξύνονται οι αντιθέσεις για τον έλεγχο των 
δρόμων μεταφοράς Ενέργειας, εμπορευμάτων, των αγο-
ρών, για τον γεωστρατηγικό πολιτικό έλεγχο. Γιατί είναι η 
περιοχή που συνδέεται άμεσα με την πρόσβαση στη Δυ-
τική, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, 
αλλά και τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο, συνολικά 
την Ασία, τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική. 

Εδώ σ' αυτή την περιοχή παρεμβαίνουν άμεσα κυρίως 
οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετα-
νία. 

Αναδιατάσσονται οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτι-
κές συμμαχίες, ενώ εμπλέκονται ισχυρές περιφερειακές 
καπιταλιστικές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το 
Ιράν, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και άλλα μοναρχικά 
κράτη του Κόλπου. 

Εδώ παρατηρείται η όξυνση της επιθετικότητας των ΗΠΑ 
μετά και την απόφαση του Τραμπ να μεταφέρει την αμερικανική 
πρεσβεία, ουσιαστικά να μεταφέρει την πρωτεύουσα του       
Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. 

Τα περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης, που είναι η νέα 
στρατηγική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την οποία 
συμπλέουν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δεν αφορούν   
αναβάθμιση των συμφερόντων και του δίκιου των λαών. Δεν 
αφορούν την ειρήνη ούτε την αλληλεγγύη και φιλία των λαών. 

Αφορούν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης 
της Ελλάδας και κατά συνέπεια την αναβάθμιση όλων των  
κινδύνων και μεγαλύτερων εμπλοκών σε ιμπεριαλιστικούς       
πολέμους, επεμβάσεις και συγκρούσεις. 

Η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει - αξιοποιώντας τους      
τριγμούς που τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν στις σχέσεις των     
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ με την Τουρκία - να αναλάβει σημαιοφόρος της 
πολιτικής τους στα Βαλκάνια, στην Αν. Μεσόγειο, στη Β. Αφρική 
και Μ. Ανατολή. 

Γι' αυτό και προχωρά στην οικονομική, πολιτική, στρατιωτική 
αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Γι' αυτό και εντείνει τις προσπάθειες να τραβηχτεί η Σερβία, 
και άλλες χώρες των Βαλκανίων, από την επιρροή της Ρωσίας 
προς τη μεριά των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. 

Γι' αυτό επείγεται να λύσει και το ζήτημα με την ΠΓΔΜ, το 
οποίο συνδέεται με την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ 
τον προσεχή Ιούλη. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που τους 
έπιασε η πρεμούρα να λυθεί το ζήτημα του ονόματος με τη      
γειτονική χώρα. 

Και πάνω σ' αυτό, βέβαια, καμιά αντιπαράθεση δεν υπάρ-
χει επί της ουσίας με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
αφού είναι κι αυτά κόμματα του κεφαλαίου, της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ». 

«Γι' αυτό», σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας, «ο λαός μας πρέπει 
να βρίσκεται σε επιφυλακή και ετοιμότητα, να απαιτήσει καμιά 
συμμετοχή, καμία εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, να αρνη-
θεί και να αντιδράσει», προσθέτοντας πως «στη δράση μας, 
μέσα στο 2018, πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα η πάλη για 
αποδέσμευση της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, κάτι 
το οποίο μπορεί να το εγγυηθεί μόνο η εργατική εξουσία. Για να 
γίνει πράξη το "Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών". 
Να μην μπει ο λαός κάτω από ξένη σημαία, να μη χύσει το αίμα 
του για ξένα συμφέροντα». 

Η κυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
 ματώνει το λαό 

Σημειώνοντας πως «η εξωτερική πολιτική είναι συνέχεια της 
εσωτερικής πολιτικής», ότι δηλαδή «δε γίνεται να έχεις πολιτική 
υπέρ των λαών, τη στιγμή που πρώτα και κύρια ματώνεις το 
δικό σου λαό», ο Δ. Κουτσούμπας σε άλλο σημείο της ομιλίας 
του σημείωσε: 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με την πολιτική της ματώ-
νει το λαό! 3 μνημόνια, 3 "αξιολογήσεις" με απανωτά πακέτα 
μέτρων έχουν φορτώσει στις πλάτες του λαού. Κι όλα αυτά 
είναι εδώ, παραμένουν κι ενισχύονται παρά τα παραμύθια 
της κυβέρνησης ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι τελειώνει 
η επιτροπεία. 

Τα μνημόνια επί της ουσίας δεν τελειώνουν, αφού η κυβέρ-
νηση έχει συνδιαμορφώσει με τους δανειστές άλλο ένα πακέτο 
μέτρων που έρχεται να κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση σε 
κάθε πλευρά της ζωής σχεδόν του συνόλου των εργαζομένων. 

Στο Ασφαλιστικό ξεδιπλώνονται μέτρα με νέες περικοπές 
που θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2019, με 
μειώσεις στις συντάξεις, με ολοκληρωτική κατάργηση του ΕΚΑΣ, 
με ακόμα πιο επώδυνους όρους στον υπολογισμό των νέων 
συντάξεων. 

Και σ' όλα πρέπει να προσθέσουμε την ουσιαστική κατάργη-
ση της έννοιας του ασφαλιστικού ταμείου, που προωθεί η     
κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς σημαίνει η συνένωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών με τη φορολογία και η καταβολή όλων μέσα απ' 
την πλατφόρμα της εφορίας. 

Στη φορολογία, με τη γνωστή ατζέντα της "καταπολέμησης 
της φοροδιαφυγής", μέσω και της προώθησης του ηλεκτρονικού 
χρήματος, ξεδιπλώνονται μέτρα που ουσιαστικά ενισχύουν τις 
κατασταλτικές αρμοδιότητες του κράτους και της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Οι αλλαγές που θα γίνουν στον ΕΝΦΙΑ, με απλά λόγια      
σημαίνουν ότι η μεγάλη μάζα θα πληρώσει περισσότερο ΕΝΦΙΑ, 
είτε επειδή θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια των αγροτών είτε 
επειδή ο άδικος αυτός φόρος θα υπολογίζεται σε οικογενειακή 
βάση. 

Και σε ό,τι αφορά την προστασία της λαϊκής κατοικίας, πρό-
κειται για κοροϊδία. Προκαλεί η κυβέρνηση όταν μιλάει για 
"συμφωνία κυρίων" για να μη γίνει τάχα πλειστηριασμός      
πρώτης κατοικίας. 

Ο λαός μας ξέρει πως η ηθική του κεφαλαίου, των τραπεζών 
είναι μόνο το κέρδος τους. Κι όταν έρθει η ώρα θα ενταχθούν 
χωρίς κανέναν ενδοιασμό και όσες πρώτες κατοικίες ζητάει το 
κεφάλαιο. 

Στόχος των τραπεζών δεν είναι να βγάλουν, άμεσα, στο 
σφυρί, όλα μαζί, δεκάδες χιλιάδες ακίνητα λαϊκών οικογενειών... 
Στόχος των τραπεζών είναι να εκβιάσουν πρώτα, με την απειλή 
του πλειστηριασμού τους εργαζόμενους, να τους στύψουν με το 
νόμο Κατσέλη, ώστε να αποπληρώσουν το μεγαλύτερο δυνατό 

κομμάτι του δανείου τους, αφού πρώτα καταφέρουν να υφαρπά-
ξουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο έχει οικονομικό 
ενδιαφέρον. 

Στην ολομέτωπη επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου ξεχωρίζει 
το χτύπημα στο συνδικαλιστικό κίνημα και στο δικαίωμα της 
απεργίας. Η αύξηση του ποσοστού στο 50%+1 για την απαρτία 
που ψήφισε την προηγούμενη βδομάδα η κυβερνητική πλειοψη-
φία των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, προκειμένου ένα πρωτοβάθμιο σωμα-
τείο να πάρει απόφαση για απεργία, έχει ως στόχο το ίδιο το 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

Βάζει στο στόχαστρο το κυριολεκτικά κατακτημένο με αίμα 
δικαίωμα των εργαζομένων να παλεύουν συλλογικά απέναντι 
στον πραγματικό τους αντίπαλο. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κυριολεκτικά τσακίζει τους 
εργαζόμενους. Αυτό ακριβώς έκανε με τις μειώσεις στα οικογε-
νειακά επιδόματα, που πλήττουν χιλιάδες οικογένειες τριτέκνων 
και πολυτέκνων. Αυτό ακριβώς έκανε με το να βάλει στο στόχα-
στρο τα επιδόματα των αναπήρων, όταν άνοιξε το δρόμο για να 
πληγούν και οι μακροχρόνια πάσχοντες. Οταν διέγραψε και το 
επίδομα ανθυγιεινής βαριάς εργασίας σε τομείς του Δημοσίου. 

Όταν για να πετύχει τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχει 
συμφωνήσει μέχρι το 2060 προχωρά σε νέα φοροεπιδρομή σε 
μισθωτούς, συνταξιούχους, μειώνοντας το αφορολόγητο κάτω 
από τα 6.000 ευρώ ετησίως. 

Πρώτη προτεραιότητα για τους κομμουνιστές και τις κομμου-
νίστριες μέσα στη χρονιά αυτή είναι να αναπτυχθούν αγώνες 
γύρω από αυτά τα μέτωπα και άλλα που μπορεί να προκύψουν. 
-- Για να μη χάσει η λαϊκή οικογένεια το σπίτι της. 
-- Για να ακυρωθεί στην πράξη ο νόμος που χτυπάει το δικαίω-
μα στην απεργία. 
-- Για κατώτατο μισθό σε όλους τουλάχιστον 751 ευρώ.          
Για επαναφορά των ΣΣΕ. 
-- Για να μπορέσει η εργατική - λαϊκή οικογένεια να επιβιώσει». 

Κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ 
     Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τις εκλο-

γές που ανέδειξαν κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δ. Κουτσούμπας 
ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα κλείνει ακριβώς τρία χρό-
νια στην κυβερνητική εξουσία που ο λαός του 
εμπιστεύτηκε σε δυο εκλογικές αναμετρήσεις - 
το Γενάρη του 2015 και το Σεπτέμβρη του 2015 
- ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο, απολαμβάνει τη 
στήριξη του διεφθαρμένου συστήματος, μεγά-
λου μέρους των καπιταλιστών επιχειρηματιών, 
ακριβώς γιατί με αποφασιστικότητα ολοκληρώ-
νει τη βρώμικη δουλειά τους. 
     Γι' αυτό επιδιώκει να επιβραβευτεί με ανανέ-
ωση της στήριξης του κεφαλαίου μετά και το 
τυπικό τέλος του "προγράμματος" το καλοκαίρι 
του 2018, στην    προσπάθειά του να αντιστρέ-
ψει το κλίμα σε βάρος του μέσα στο λαό. 

Από τη μια υλοποιεί κατά γράμμα τις αντιδρα-
στικές πολιτικές και από την άλλη με το αφήγη-
μα της δήθεν δίκαιης ανάπτυξης προσπαθεί να 

κοροϊδέψει ότι κάτι καλύτερο μπορεί να προκύψει από την καπι-
ταλιστική ανάπτυξη. Σε αυτήν την προοπτική έχει επενδύσει όλα 
τα πολιτικά του σχέδια. Μόνο που αυτά είναι ουτοπία για την 
πλειοψηφία του λαού και τα δικαιώματά του, αφού η καταπίεση, 
η εκμετάλλευση, η ανεργία, το μοίρασμα της φτώχειας από τον 
φτωχό στον φτωχότερο, θα είναι σε πλήρη ισχύ μέσα στην κα-
πιταλιστική ασυδοσία και σαπίλα. Οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι που τα παραπέμπουν όλα στη Δευτέρα Παρουσία». 

Αναφερόμενος αναλυτικά στις διεργασίες στο αστικό πολι-
τικό σύστημα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κάλεσε όσους νιώθουν   
αριστεροί, ριζοσπάστες, «όσους δεν μεταλλάχθηκαν όπως  
μεταλλάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ», όσους σήμερα μπορούν να δουν ότι η 
επιλογή του μικρότερου κακού τούς οδήγησε στο μεγαλύτερο, 
αλλά και όσους θέλουν να ζήσουν τα παιδιά τους σε μια κοινω-
νία χωρίς ανεργία, φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους, «να 
δουν ότι η λύση για το λαό και τη νεολαία δεν είναι η συνεχής 
εναλλαγή κομμάτων και κυβερνήσεων, που όταν χρεοκοπεί ο 
ένας, ετοιμάζουν τον άλλον να τον αντικαταστήσει και να κάνει 
τα ίδια άθλια με τον προηγούμενο, στο λαό». 

«Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στην πολιτική πρόταση του 
ΚΚΕ, που είναι η μόνη ρεαλιστική γιατί είναι η μόνη πραγματικά 
φιλολαϊκή. Είναι η μόνη που μπορεί να δώσει διέξοδο στο κίνη-
μα, στο λαό, να σημάνει πραγματική ανάταση και σαφή προο-
πτική πάλης, γιατί η διέξοδος βρίσκεται στο δρόμο της σύγκρου-
σης με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, για τη νέα κοινωνία, 
την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό», σημείωσε ο Δ. Κουτσού-
μπας, απευθύνοντας κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. 

Κ ορύφωση της εκδήλωσης της 
ΚΕ του ΚΚΕ για την παρου-

σίαση της Διακήρυξης για τα 100  
χρόνια του Κόμματος, αποτέλεσε το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που προ-
ετοιμάστηκε γι' αυτήν ακριβώς τη 
βραδιά. 

Μπροστά από το κοινό πέρασαν 
100 χρόνια Ιστορίας του Κόμματος, 
του εργατικού - λαϊκού κινήματος στη 
χώρα μας:  

Η ίδρυση του ΚΚΕ ως γνήσιου 
«τέκνου της ανάγκης» και η ανάπτυξη 
του εργατικού κινήματος στο Μεσο-
πόλεμο, ο Μάης του 1936, η Κατοχή 
και οι αγώνες του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ  με 
μπροστάρη το Κόμμα.  

Ο ηρωικός Δεκέμβρης του '44 και 
η κορυφαία  στιγμή  της ταξικής    
πάλης της χώρας μας τον περασμένο 
αιώνα, η αθάνατη εποποιία του ΔΣΕ. 

Επίσης, η αλύγιστη στάση των 
κομμουνιστών στις φυλακές και τα 
ξερονήσια, η αντιδικτατορική πάλη 
και η απόφαση για την ίδρυση της 
Νεολαίας του ΚΚΕ, της ΚΝΕ.  

 

 

Λίγο μετά, η ντε φάκτο νομιμοποίη-
ση του Κόμματος το 1974, η αντοχή 
του στο κύμα της αντεπανάστασης, η 
αντιμετώπιση της εσωκομματικής 
κρίσης και των αποτελεσμάτων της 
γενικότερης κρίσης στο κομμουνιστι-
κό κίνημα.  

Τέλος, η μετέπειτα πορεία του ΚΚΕ, 
κόντρα στο ρεύμα, η σύγχρονη πάλη 
για την ενίσχυση των επαναστατικών 
χαρακτηριστικών του, για την ανα-
σύνταξη του  εργατικού  κινήματος 
και την Κοινωνική Συμμαχία.  
(video στο www.nautergatiki.gr) 

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις                 

για να ανταποκριθούμε στο                

πρωταρχικής σημασίας καθήκον             

της ισχυροποίησης του ΚΚΕ 

«Όχι άλλο αίμα εργατών         
στο βωμό του κέρδους             

των εργοδοτών» 

Μ ε σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών στο 
βωμό του κέρδους των εργοδοτών», ερ-

γαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη πραγ-
ματοποίησαν την Παρασκευή 21/1 μαχητική κινητο-
ποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο 
3ωρης στάσης εργασίας που κήρυξαν το Συν-
δικάτο Μετάλλου Ν. Αττικής και Ναυπηγοεπισκευα-
στικής Βιομηχανίας Ελλάδας (παράρτημα Πειραιά) 
και το  Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. 

Στη συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας, Π. 
Κουρουμπλή, η αντιπροσωπεία των εργαζομένων 
στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των      
ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ έθεσε την επικίνδυνη κατά-
σταση που διαμορφώνεται στους χώρους δουλειάς 
με τα εργατικά ατυχήματα και ιδιαίτερα την καταγγε-
λία του Συνδικάτου Μετάλλου για ύπαρξη αμιάντου  
στο πλοίο “MOBY LOVE" στο οποίο γίνονται     
εργασίες, απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία 
των υπευθύνων. 

Από την πλευρά του ο υπουργός, ανέφερε ό,τι 
για τις μεικτές επιτροπές ελέγχου θα αναλάβει την 
πρωτοβουλία να γίνει σύσκεψη στο υπουργείο με 
την υπουργό Εργασίας, ενώ για τον αμίαντο ανέφερε 
απλώς ότι θα …παρακολουθήσει την εξέλιξη. 

Οι εργαζόμενοι απαίτησαν το πλοίο να φυλαχτεί 
από δυνάμεις του λιμενικού και να μη γίνει καμία  
εργασία μέχρι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την ασφαλή μεταφορά του αμιάντου και τον καθα-
ρισμό των χώρων του πλοίου.  

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο πρόεδρος του 
Συνδικάτου Μετάλλου Σ. Πουλικόγιαννης κάλεσε 
τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε αγωνιστική 
ετοιμότητα τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν 
πίσω στο δικαίωμα να γυρίζουν από την       
δουλειά  σώοι  στις  οικογένειες  τους.  

Ψίχα ροδιού, αίμα και σπόροι... 
Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν            
η παρουσίαση του τραγουδιού «Ρόδι»               
σε στίχους Δημήτρη Ραβάνη - Ρεντή  
και μουσική Θάνου Μικρούτσικου,  

που παραχώρησε στο Κόμμα ο συνθέτης:  

Κοντοζυγώνει η ανατολή 
Σπάστε ένα ρόδι στο σκαλί  
Σπάστε ένα ρόδι στο περβάζι  
Η μέρα πήρε και χαράζει  
Ψίχα ροδιού, αίμα και σπόροι  
Κοντά σφιχτά για τ' ανηφόρι  
Ψίχα ροδιού, ώρες σφιχτές  
Το τώρα σμίγει με το χθες  
Πέτρα, λημέρια και σταυρούς  
Έρχονται πέρα απ' τους καιρούς  
Άκου ιαχές στενάγματα άκου 
Μην πάει ο αγώνας μας του κάκου  
Να πάμε μπρος να πάμε ίσια  
Κόρες ιτιές, γιοι κυπαρίσσια  
Κι αντάμα το ψαρό μαλλί  
Σπάστε ένα ρόδι στο σκαλί  
Είναι οι καρδιές ολανοιχτές  
Περπάτα μπρος, ρώτα το χτες  
Αλλάζει η ζωή, η σκέψη αλλάζει  
Σπάστε ένα ρόδι στο περβάζι  
Ζύμωσε ιδρώτα, αίμα, χώμα  
Να πάει ψηλά, μπροστά το Κόμμα  
Κοίτα, πληθύναμε πολύ  
Για νέο αγώνα μας καλεί.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 

Σ ε άμεσο κίνδυνο  έχει εκτεθεί η υγεία   
περίπου 200 εργαζομένων της Ναυπηγο-

επισκευαστικής Ζώνης και 20 ναυτεργατών του 
πληρώματος του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου «ΑΙΟΛΟΣ» 
πρώην «MOBY LOVE», το οποίο  επισκευάζεται 
από τον περασμένο Ιούλη στη Ν/Ζ και όπως 
αποδείχθηκε είναι γεμάτο αμίαντο. 

Στις 15 Γενάρη το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, με 
έγγραφό του προς τους συναρμόδιους υπουργούς 
Εργασίας και Ναυτιλίας, τον Ειδικό Γραμματέα του 
ΣΕΠΕ, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τις εισαγγελι-
κές και λιμενικές αρχές, ανέφερε ότι στο συγκεκριμέ-
νο πλοίο «εκτελούνται εκτεταμένες ναυπηγοεπι-
σκευαστικές εργασίες από πολλά συνεργεία που 
απασχολούν περίπου 200 εργαζόμενους, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι στο πλοίο υπάρχουν  
υπολείμματα αμιάντου», και ζητούσε να ελεγχθεί 
το πλοίο επειγόντως. 

Την επομένη της αποστολής του εγγράφου, 16 
Γενάρη, η Μεικτή Επιτροπή Ελέγχου πήρε δείγμα-
τα από τα υπολείμματα των εργασιών αποξήλωσης 
που εκτελούνται στο εσωτερικό του πλοίου, στη 
συνέχεια αυτά μεταφέρθηκαν από το Λιμενικό στον 
«Δημόκριτο» όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αμιά-
ντου και στις 19 Γενάρη δόθηκε εντολή για διακο-
πή των εργασιών, όμως κατόπιν εορτής… 

Το Σάββατο 20 Γενάρη πρωί-πρωί κλιμάκιο του 
υπουργείου Εργασίας, με πολιτική εντολή μεταβαίνει 
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και δίνει εντολή 
να ξαναρχίσουν οι εργασίες, χωρίς καμία παρα-
πέρα ενέργεια, παρακάμπτοντας την αρμόδια από 
το νόμο Επιτροπή που είχε δώσει την διακοπή   
εργασιών.  

Μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις του Συνδι-
κάτου Μετάλλου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
την εισαγγελική εντολή για λήψη νέων δειγμάτων, 
στις 25 Γενάρη η Μεικτή Επιτροπή Ελέγχου επέ-
βαλε νέα διακοπή εργασιών, ενώ έγινε λήψη των 
δειγμάτων από τον «Δημόκριτο».  

Τα αποτελέσματα που βγήκαν την Παρασκευή 26 
Γενάρη επιβεβαίωσαν για δεύτερη φορά ότι     
υπάρχει αμίαντος, κάτι που αναγκάστηκε αυτήν τη 
φορά να παραδεχθεί και το υπουργείο Εργασίας, 
σύμφωνα με το οποίο η διακοπή των εργασιών θα 
συνεχιστεί προκειμένου να μπει εξειδικευμένο συ-
νεργείο στο πλοίο και να απομακρύνει τον αμίαντο. 
Ύστερα θα ληφθούν νέα δείγματα, για να βεβαιωθεί 
ότι ο αμίαντος έχει απομακρυνθεί. 

Παρέμβαση στην υπουργό Εργασίας για το 
σοβαρό αυτό ζήτημα έκανε, 22 Γενάρη, ο βουλευτής 
και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, ο 
οποίος κατήγγειλε την απαράδεκτη παράκαμψη της 
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας και απαίτησε την 
παρέμβαση της υπουργού, ενώ Επίκαιρη Ερώτη-
ση, κατέθεσε στη Βουλή, 23 Γενάρη, η βουλευτής του 
κόμματος Διαμάντω Μανωλάκου, ζητεί από την 
υπουργό Εργασίας να απαντήσει:  

 Γιατί η κυβέρνηση παρακάμπτει τη νομοθεσία, 
σύμφωνα με την οποία επισκευαστικές εργασίες με 
αμίαντο προβλέπεται να τις αναλαμβάνει ειδικευ-
μένο συνεργείο με κατάλληλες στολές, ενώ τα υπο-
λείμματα πρέπει να απομακρύνονται και να θάβο-
νται με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας; Γιατί ταυ-
τόχρονα παρακάμπτει την αρμόδια από τον νόμο 
Επιτροπή που είχε δώσει τη διακοπή εργασιών; 

 Τι άμεσα μέτρα θα λάβει για την εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας και ασφάλειας της ζωής και 
της υγείας των εργαζομένων καθώς και για την 
ανεμπόδιστη λειτουργία των Μεικτών Επιτρο-
πών Ελέγχου στη Ναυπηγική Ζώνη;». 

Ο ι  ηθοποιοί  Ηλιάνα  Μαυρομάτη  και 
Παύλος Ορκόπουλος, μέσα από κείμε-

να και ποιήματα μεγάλων μας λογοτεχνών, 
όπως των Γιάννη Ρίτσου, Κώστα Βάρναλη, 
Μέλπως Αξιώτη, Δημήτρη Χατζή, Τάσου    
Λειβαδίτη και Άλκη Αλκαίου, αλλά και από 
ντοκουμέντα από το Αρχείο του Κόμματος, 
αφηγήθηκαν κορυφαίες στιγμές από την εκατο-
ντάχρονη διαδρομή του Κόμματός μας, του 
εργατικού - λαϊκού κινήματος στη χώρα μας. 

Ενδιάμεσα ακούγονταν τραγούδια των     
Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, Χρήστου 
Λεοντή, Γιάννη Μαρκόπουλου, Θάνου       
Μικρούτσικου, Βαγγέλη Κορακάκη, καθώς   
και αντάρτικα που τα ερμήνευσαν οι Βασίλης 
Λέκκας, Βαγγέλης Κορακάκης, Κώστας Τρια-
νταφυλλίδης,  Θοδωρής  Καρέλλας, Πολυξένη  
Καράκογλου  και  Νατάσα  Μουσάδη. 

Έπαιξαν οι μουσικοί Δημήτρης Ανδρο-
νιάδης (πιάνο - ενορχήστρωση), Θοδωρής 
Στούγιος    (μπουζούκι),    Μάνος   Καλπάκης   
(μπουζούκι),  Γιάννης  Ευαγγέλου (κιθάρα), 
Δημήτρης Γιαννούχος (κρουστά), Φώτης    
Αθανασίου  (κλαρινέτο), Δημήτρης Κουφα-
λάκος (φαγκότο, φυσαρμόνικες), Βασίλης     
Μακρής  (μπάσο). 

Καλλιτεχνική απόδοση της 100χρονης διαδρομής του ΚΚΕ  
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https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/148653/sovara-traymatistike-ergatis-kata-ti-diarkeia-ergasion-se-ploio
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Η επιστροφή των απολυμένων  

στα Λιπάσματα Καβάλας 

Αποτέλεσμα του πολύμηνου, δύσκολου δρόμου 
του αγώνα που διαλέξαμε, της αλληλεγγύης που 
έδειξαν δεκάδες σωματεία από το νομό και από όλη 
την Ελλάδα, παρά τα εμπόδια που έβαλε ο εργοδο-
τικός συνδικαλισμός», επισημαίνουν οι δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ στο εργοστάσιο, μετά την κατάληξη της τριμε-
ρούς συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας την Παρα-
σκευή 22 Δεκέμβρη. Η εργοδότρια εταιρεία δέχτηκε  
οι 180 απολυμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους 
μέχρι και τις 22 Γενάρη 2018 να τους καταβάλει 
άμεσα 4.000 ευρώ έναντι των δεδουλευμένων τους 
και να τους εξοφλήσει σε 11 ισόποσες δόσεις μέχρι 
τα ο τέλος του 2018. 

Οι εργαζόμενοι στα «MARKET IN» 
δικαιούνται να γυρίσουν στη δουλειά  

Οι εργαζόμενοι απαιτώντας Οι εργαζόμενοι της 
πρώην  «Καρυπίδης»  και  νυν  «Market In»  στα 
Γιάννενα, που συνεχίζουν τον αγώνα τους για να  
γυρίσουν στη δουλειά όσοι το επιθυμούν, έχουν πια 
στα χέρια τους και την προσωρινή απόφαση του   
δικαστηρίου που τους δικαιώνει, καθώς στις 8 Γενάρη 
2018 απορρίφθηκε η έφεση της εργοδοσίας για να 
παρθεί πίσω η απόφαση που λέει ότι οι  εργαζόμενοι 
δικαιούνται να γυρίσουν στη δουλειά τους. 

ΞΕΣΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 
Απόλυση εργαζόμενων επειδή δεν  

επέστρεψαν το δώρο Χριστουγέννων! 

Στην απόλυση δύο εργαζόμενων σπουδαστών, 
που εργάζονταν με ημιαπασχόληση σε επιχείρηση 
εστίασης στη Λάρισα, επειδή μαζί με άλλους εργαζό-
μενους αρνήθηκαν να επιστρέψουν το δώρο Χριστου-
γέννων. 

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότη-
τα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας οι καταγγελίες 
είναι δεκάδες. Για παράδειγμα, υπάρχει εταιρία   
σεκιούριτι στη Λάρισα που έχει αναθέσει σε συγκε-
κριμένο άνθρωπο να βρίσκεται μαζί με τους εργαζό-
μενους στο ATM για να παίρνει το δώρο πίσω με την 
ανάληψή του!  

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΑΧΕΣ                      
ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ 

Το ξεσάλωμα της εργοδοσίας δεν έρχεται σε μία 
τυχαία περίοδο. Αέρα στα πανιά της δίνει η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα 
που υπηρετούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.  

Η επίθεση στην εργατική τάξη δεν έχει σταματημό. 
Κανένας κλάδος δεν πρόκειται να μείνει στο απυρό-
βλητο. Οι επόμενες μάχες είναι μπροστά μας. Η υπο-
γραφή νέων ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους είναι 
στόχος άμεσος και σημαντικός. 

Χρειάζεται από όλους τους εργαζόμενους επα-
γρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα. Καμία   
εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση που διατηρεί και 
εφαρμόζει όλους τους αντεργατικούς νόμους που 
πέρασαν τα τελευταία χρόνια και ψηφίζει νέους. 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

«Η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία είναι αιτία πολέμου»  

Αποσπάσματα από την ομιλία του γ.γ. της ΠΕΜΕΝ Θανάση Ευαγγελάκη: 

ΔΙΕΘΝΗ Σ  
 Α ΛΛΗ ΛΕΓΓΥΗ   

Η  επιδείνωση των 
όρων παροχής 

υπηρεσιών πρόληψης, 
θεραπείας και ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης 
στα λαϊκά στρώματα δεν 
είναι προσωρινή, λόγω 
της καπιταλιστικής οικο-
νομικής κρίσης. Εχει μό-
νιμο χαρακτήρα, επειδή 
συνδέεται με την επιδίω-
ξη του κεφαλαίου και του 
κράτους  του να στοιχίζει 
πιο φτηνά το εμπόρευμα 
εργατική δύναμη, προκει-
μένου να τονωθούν η 
ανταγωνιστικότητα και η 
αναθέρμανση της κερδο-
φορίας των επιχειρηματι-
κών ομίλων. 

Η κατεύθυνση των 
μέτρων - ανεξάρτητα από 
επιμέρους διαφοροποιή-
σεις - έχει τη στήριξη και 
των άλλων αστικών κομ-
μάτων, που προσπαθούν 
να εγκλωβίσουν τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια στα όρια 
μιας καλύτερης και πιο 
αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης της αντιλαϊκής πο-
λιτικής, με χαμήλωμα των 
απαιτήσεων στο ελάχιστο.  

Η οργάνωση της πά-
λης του εργατικού και 
λαϊκού κινήματος και η 
ιδιαίτερη συμβολή των 
υγειονομικών για τη διεκ-
δίκηση και την απόσπα-
ση λύσεων για την ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλ-
ψη, την πρόληψη, την 
ανάκτηση των απωλειών 
που έχουν οι λαϊκές οικο-
γένειες λόγω των περικο-
πών και των «πλαφόν» 
στις παροχές, αποτελεί 
προτεραιότητα.  

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Να αναπτυχθεί η Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας, σε 
πανελλαδικό επίπεδο, με 
χρηματοδότηση από το κρά-
τος, με Κέντρα Υγείας, απο-
κεντρωμένα ιατρεία και κινη-
τές μονάδες χωρίς καμία 
εμπλοκή-συμμετοχή του     
ιδιωτικού τομέα, των ΜΚΟ, 
των «κοινωνικών συνεταιρι-
σμών» κ.λπ.  

 Την πλήρη κρατική χρημα-
τοδότηση των δημόσιων Μο-
νάδων Υγείας με αντίστοιχη 
αύξηση των κονδυλίων από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 Την καθολική, πλήρη και 
απολύτως δωρεάν χορήγηση 
όλων των φαρμάκων και 
εμβολίων, όλων των νέων 
«καινοτό-μων» φαρμάκων με 
αυστηρά και μόνο επιστημο-
νικά κριτήρια.  

 Ικανό αριθμό προσλήψεων 
γιατρών όλων των ειδικοτή-
των, νοσηλευτών, μαιών, 
τεχνολόγων και άλλων υγειο-
νομικών με μόνιμη, πλήρους 
και αποκλειστικής απασχό-
λησης σχέση εργασίας για 
την πλήρη κάλυψη των ανα-
γκών στα νοσοκομεία, στα 
Κέντρα Υγείας και στις απο-
κεντρωμένες μονάδες τους 
(Περιφερειακά Ιατρεία). 

 Να λειτουργήσει το Ναυτι-
κό Νοσοκομείο στα Μελίσσια 
Αττικής με αντικείμενο την 
πρόληψη και την θεραπεία 
των επαγγελματικών ασθε-
νειών, που θερίζουν τους 
ναυτεργάτες και τους άλλους 
εργαζόμενους. 

Οι εξελίξεις στην Υγεία και         

η απάντηση από τη σκοπιά    

των λαϊκών συμφερόντων 

Μ ιά μαζική και δυναμική κινητοποίηση, την Τρίτη 9/1, 
στην Αθήνα, ήταν η πρώτη απάντηση της εργατι-

κής τάξης με την κατάθεση στη Βουλή του νέου αντιλαϊκού 
πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολό-
γησης που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία 15/1. Η κινη-
τοποίηση ολοκληρώθηκε με παρέμβαση αντιπροσωπείας 
των διαδηλωτών στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας,      
η οποία για ώρα κρυβόταν, ενώ λίγο νωρίτερα κρέμασαν 
γιγαντοπανό στην πρόσοψη του υπουργείου με σύνθημα: 
«Κυβέρνηση - μεγάλο  κεφάλαιο - ΕΕ ακούστε το καλά. 
Κάτω τα ξερά σας από την απεργία. Είναι εργατικό  
δικαίωμα».  

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων απαίτησαν να ανοί-
ξουν τα κατεβασμένα ρολά και να συναντήσουν την  
πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Καθώς το αίτημά τους 
έμεινε χωρίς απάντηση, άνοιξαν οι ίδιοι τις πόρτες.   
Φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Νόμος είναι το δίκιο 
του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη»  και 
«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς 
χωρίς αφεντικά», ανάρτησαν στην είσοδο του κτιρίου 
την επωνυμία που αρμόζει στα έργα και τις  ημέρες του: 
«Υπουργείο ΔΝΤ - ΕΕ - εργοδοσίας». 

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 10/1, εργαζόμενοι από 
δεκάδες σωματεία του  ιδιωτικού  και  του  δημόσιου  
 
 

 
 

τομέα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, το πρωί πραγ-
ματοποίησαν αιφνιδιαστική - δυναμική παρέμβαση 
στο Μέγαρο Μαξίμου, καλώντας την κυβέρνηση να  
αποσύρει εδώ και τώρα το άθλιο πολυνομοσχέδιο, που 
τσακίζει το δικαίωμα στην απεργία και φέρνει επέκταση 
των πλειστηριασμών, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας 
έκαναν παρεμβάσεις στα ειρηνοδικεία  όλης  της χώρας. 

Την παραμονή της απεργίας, στις 11/1 το  απόγευμα, 
δεκάδες σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν αιφνιδια-
στικά, στην είσοδο του υπουργείου Οικονομικών, όπου 
φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τέρμα πια στους    
εκβιασμούς, εμπόδισε λαέ τους πλειστηριασμούς», 
προχώρησαν σε μετονομασία του σε «Υπουργείο  
Πλειστηριασμών, Φοροληστείας και Χαρατσιών», 
νέος τίτλος που είναι πιο ταιριαστός με τις πολιτικές    
και τα μέτρα που παίρνει.  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

«Η  σημερινή μας απεργια-
κή συγκέντρωση, εδώ 

στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 
στην εργατούπολη του Πειραιά, 
αλλά και σε δεκάδες πόλεις σε 
όλη την Ελλάδα, είναι η καλύτερη 
απάντηση στην αντεργατική - α-
ντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζει 
να εφαρμόζει και αυτή  η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Η κατάργηση του δικαιώματος 
στην απεργία είναι αιτία πολέμου 
για την εργατική τάξη, το εργατικό 
κίνημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να 
μας πείσει ότι με το συγκεκριμένο 
άρθρο προάγεται η  δημοκρατία. Και 
ρωτάμε συνάδελφοι: Ποιους έπιασε ο 
πόνος για το δικαίωμα στην απεργία; 
Ποιος σήμερα  μιλάει για  δημοκρατία; 

Είναι πρόκληση και κοροϊδία ο  
ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι με     
τη συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύεται       
η  "δημοκρατία"  στα  συνδικάτα.  

Αυτοί που νομοθέτησαν τις 
"Ενώσεις Προσώπων", μέσω των ο-
ποίων ακόμα και 4-5 εργαζόμενοι μιας 
επιχείρησης να αποφασίζουν την υ-
πογ- ραφή συμβάσεων με μειώσεις 
μισθών και περικοπές δικαιωμάτων. 
Μιλάνε για "δη-
μοκρατία" αυτοί που 
φέρνουν ένα ακόμα 
νομοσχέδιο με διαδι-
κασίες "φαστ τρακ". 

Και, βέβαια, 
είναι τουλάχιστον   
αστείο να ισχυρίζο-
νται ότι κυβέρνηση, 
εργοδοσία και τρόι-
κα νοιάζονται για τη 
μαζικοποίηση των 
συνδικάτων και των 
διαδικασιών με τις 
οποίες οι εργα-    
ζόμενοι αποφασίζουν απεργία, όταν      
διακηρυγμένος στόχος των αφεντικών 
είναι να ξεμπερδεύουν με την αγωνι-
στική δράση των συνδικάτων. Ιδιαίτε-
ρα με το δικαίωμα στην απεργία, που 
είναι το μεγαλύτερο όπλο των εργα-
ζομένων απέναντι στην επιθετικότητα 
της εργοδοσίας. 

Η εργοδοσία απαιτεί, η κυβέρ-
νηση νομοθετεί. Τα ζητήματα της         
οργάνωσης της εργατικής τάξης,      
της λειτουργίας των συνδικαλιστικών      
οργανώσεων, της μαζικοποίησης των 
σωματείων αφορούν αποκλειστικά τους 
εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό 
τους κίνημα. Καμιά δουλειά δεν έχει το 
κράτος να ανακατεύεται με τα εσωτερι-
κά ζητήματα των σωματείων και να 
προσπαθεί να χειραγωγήσει τη λει-
τουργία τους για να τα ενσωματώσει 
πλήρως στους σχεδιασμούς και στα 
συμφέροντα της εργοδοσίας. 

Σε κάθε  περίπτωση, η σημερινή 
κυβέρνηση, όπως και οι προηγού-
μενες, νομοθετεί με το βλέμμα 
στραμμένο  στο  μέλλον.  

Ξέρουν ότι η απάτη της "δίκαιης 
ανάπτυξης", που θα ωφελεί ταυτό-
χρονα τους εργαζόμενους και το 
κεφάλαιο, έχει κοντά ποδάρια. Η 
καπιταλιστική κερδοφορία έχει ως 
προαπαιτούμενο τη σιγή νεκροτα-
φείου. Τα συνδικάτα να είναι πλή-
ρως εναρμονισμένα με τη στρατηγι-
κή του κεφαλαίου.  

 Βλέπουν ότι παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες του εργοδοτικού -     
κυβερνητικού συνδικαλισμού, πα-
λιού και νέου, παρά την εργοδοτική 
επιθετικότητα  και τρομοκρατία,      
ξεπηδούν εστίες αντίστασης και διεκ-
δίκησης σε κλάδους και χώρους         
δουλειάς.  

Τέτοιο παράδειγμα είναι το Συνδι-
κάτο Μετάλλου 
και Ναυπηγικής 
Βιομηχανίας, 
όπου για πάνω 
από οκτώ  μήνες 
δόθηκε μάχη για 
την υπογραφή 
κλαδικής συλλο-

γικής σύμβασης. Με γενικές συνελεύ-
σεις, περιοδείες, στάσεις εργασίας, 
απεργίες κερδήθηκε κατ' αρχάς η υπο-
γραφή με τις εργοδοτικές ενώσεις 
σύμβασης που κατοχυρώνει μια σειρά 
δικαιώματα στους εργάτες της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα 
και κάνει εργοδοσία και τα τσιράκια 
τους της Χρυσής Αυγής να αφρί-
ζουν… 

Αντίστοιχα, ενώ τα σωματεία      
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
οργάνωναν  την  απεργία  για ΣΣΕ, 
Κοινωνική Ασφάλιση με τους ναυ-
τεργάτες στα καράβια, οι δυνάμεις   
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδι-
καλισμού και του οπορτουνισμού, οι   
διοικήσεις  της ΠΝΟ, της ΠΕΝΕΝ, της 
ΠΕΠΕΝ κ.ά. για άλλη μια φορά παρα-
μονή της απεργίας - στα πλαίσια του 
κοινωνικού εταιρισμού - συμμετείχαν 

στη σύσκεψη στο ΥΕΝ με τον υπουρ-
γό ναυτιλίας Π. Κουρουμπλή και του 
υφυπουργό εργασίας Α. Πετρόπουλο, 
καλλιεργώντας συγχύσεις και αυταπά-
τες. 

Για πόσους μήνες ακόμα οι ναυ-    
τεργάτες μετά την εφαρμογή το ν. 
4387 το Μάη 2016 θα παίρνουν     
προσωρινή σύνταξη από 384 έως 721 
ευρώ, ενώ θα πληρώνουν για ασφαλι-
στικές εισφορές μέχρι και 2.400 ευρώ 
μηνιαίως και φορολογία στο 24% των 
αποδοχών τους; 

Η επίθεση ΕΕ - κεφαλαίου -     
εργοδοσίας δεν πρόκειται να  στα-
ματήσει. Τους επόμενους μήνες και 
μέχρι το Μάη η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να φέρει ήδη νέα 82 προαπαιτούμενα 
για να κλείσει και η επόμενη αξιολό-
γηση. Θα έρθουν να προστεθούν στο 
σύνολο των αντιλαϊκών αντεργατικών 
νόμων που έχουν ψηφιστεί μέχρι   
σήμερα.   

Θα έρθουν να προστεθούν στα 
πετσοκομμένα μεροκάματα και συ-
ντάξεις, στα αιματοβαμμένα πλεονά-
σματα που πληρώνουμε από την 
τσέπη μας κάθε χρόνο και προσπα-
θούν να μας πείσουν ότι είναι για το 
καλό μας. 

    Σήμερα υπάρχει 
ανάγκη να ενισχυθεί 
ο αγώνας που όχι 
μόνο βάζει φρένο 
στα αντιλαϊκά σχέ-
δια της κυβέρνη-
σης, αλλά θα βάζει 
πλώρη για την ανα-
τροπή αυτών και 
της εξουσίας τους 
που πραγματικά 
είναι μια χούφτα και   
εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα των εργα-
τών για εργασία 

γιατί έχουν τα μέσα παραγωγής στα 
χέρια τους. 

Είναι ώριμες οι συνθήκες σήμερα 
όλος αυτός ο πλούτος, που παράγου-
με εμείς με τα χέρια μας και το μυαλό 
μας, να γυρνάει σε μας και όχι στις 
τσέπες κάποιων λίγων.  

Γι' αυτόν τον αγώνα πρέπει να 
δώσουμε κάθε μας δύναμη. Είναι 
αγώνας δύσκολος, μακρύς, αλλά και  
ο μόνος που μπορεί να ικανοποιήσει 
στην τελική έκβασή του τις ανάγκες μας, 
των παιδιών και των εγγονιών μας. 

Τότε θα τρομοκρατούμε εμείς και 
όχι αυτοί εμάς. Κανένας να μη μείνει 
μόνος του, κανένας να μην τσιμπήσει 
στα ψέματα και τα ψίχουλα που μοιρά-
ζει η κυβέρνηση. Μας τα έχουν πάρει 
δεκαπλάσια. 

Όπλο των εργατών είναι η απεργία. 
Δεν την παραδίδουμε στην εργοδοσία. 

Μ ηνύματα στήριξης και διεθνούς 
αλληλεγγύης έφτασαν στο ΠΑΜΕ,  

για την απεργία στις 12/1 και τις υπόλοιπες 
κινητοποιήσεις και δράσεις του ταξικού 
κινήματος ενάντια στο πολυνομοσχέδιο της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, από συνδι-
καλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού:  

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (EUROF - 
WFTU), Συνδικαλιστική Οργάνωση USB 
(Ιταλία), Συνδικαλιστική Οργάνωση SGB 
(Ιταλία), Ομοσπονδία Μεταφορών Nakliyat 
Is (Τουρκία), Συνδικαλιστική Οργάνωση 
Left Bloc (Αυστρία), Συνδικαλιστική Ορ-
γάνωση CESU (Σρι Λάνκα), Ομοσπονδία  
Συνταξιούχων AIDBA (Ινδία), Συνδικάτο 
Εργαζομένων στο Μετρό της Στοκχόλμης 
SEKO Klubb 111 (Σουηδία), Ομοσπονδία 
Zhanartu (Καζακστάν), Συνδικάτο Εργαζο-
μένων στα Τρένα CGT (Γαλλία), Συνδικαλι-
στική Οργάνωση Labor United for Class 
Struggle / Labor Today (ΗΠΑ), Συνδικαλι-
στική Οργάνωση SCUT (Ισπανία), Ομο-
σπονδία Δημοσίου FSNTPS (Πορτογαλία). 

Τ ην διεθνιστική αλληλεγγύη τους εξέ-
φρασαν και οι εργαζόμενοι της χώ-

ρας μας από τις απεργιακές συγκεντρώσεις 
με την έγκριση ψηφισμάτων για την άμεση 
απελευθέρωση της 16χρονης Παλαιστίνιας, 
Αχεντ Ταμίμι, που έχει συλληφθεί και φυ-
λακιστεί από ισραηλινό στρατοδικείο.  

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα 
παιδιά της Παλαιστίνης που αγωνίζονται 
ενάντια στην ισραηλινή κατοχή και απαι-
τούμε την άμεση απελευθέρωση της 
16χρονης και της οικογένειάς της»,  ανα-
φέρει το ψήφισμα. Παράλληλα, υπογραμ-
μίζει πως η φυλάκιση της 16χρονης 
«ξεγυμνώνει» και την ελληνική κυβέρνη-
ση «που μιλά για ειρήνη και σταθερότητα 
στην περιοχή και οικοδομεί σχέσεις με 
κράτη δολοφόνους, όπως το κράτος του 
Ισραήλ που φυλακίζει και δολοφονεί μικρά 
παιδιά, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να μην 
αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος». 

Η  Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), εκ-

φράζοντας τη διεθνιστική της αλληλεγγύη 
στον παλαιστινιακό λαό, έχει ξεκινή-
σει καμπάνια συλλογής υπογραφών     
ενάντια στην απόφαση των ΗΠΑ να ανα-
γνωρίσουν μονομερώς την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ, μέσω της διαδι-
κτυακής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας:  

http://eedye.gr/syllogi-ipografon-palaistini 

 

Πολύμορφες αγωνιστικές            

κινητοποιήσεις ενάντια  

στο νέο πολυνομοσχέδιο   

Σ την πρώτη θέση της παγκόσμι-
ας κατάταξης παρέμεινε και το 

2017 ο ελληνόκτητος στόλος αυξάνο-
ντας το μερίδιό του έναντι των μεγαλύ-
τερων ανταγωνιστών. 

Το μερίδιο του ελληνόκτητου στό-
λου σε μεταφορική ικανότητα dwt του 
παγκόσμιου στόλου ανήλθε το 2017 
στο 16,72% έναντι 16,36% το 2016. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Petrofin 
Research, οι Έλληνες εφοπλιστές 
ελέγχουν έναν στόλο από 5.281 πλοία 
μεταφορικής ικανότητας 387.210.742 
dwt, έναντι 5.230 πλοίων 361.934.047 
dwt το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 
7% ή 25.276.695 dwt.  

Άλλα στοιχεία που δείχνουν την 
ενίσχυση του ελληνικού εφοπλιστικού 
κεφαλαίου είναι αφ’ ενός η συγκεντρο-
ποίηση που καταγράφεται με την      
μείωση των ναυτιλιακών εταιρειών σε 
597 το 2017 από 638 το 2016 και αφ’ 
ετέρου η βελτίωση της  μέσης  ηλικίας  
 

 

του στόλου η οποία το 2017 βρίσκεται 
στα 11,85 χρόνια, έναντι 12,2 χρόνια 
το 2016. 

ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΑΥΞΗΣΗ  

ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ  

Με αλματώδη αύξηση στις παραγ-
γελίες νέων ναυπηγήσεων πλοίων 
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου 
έκλεισε ο περασμένος χρόνος 2017, 
που σύμφωνα με στοιχεία της       
Vessealsvalue ανέρχονται σε 339 
έναντι 40 το 2016. Από αυτά οι 
Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν 51 
ενώ το 2016 δεν είχαν παραγγείλει 
κανένα πλοίο τέτοιου τύπου. 

Συνολικά, το 2017 τοποθετήθηκαν 
παραγγελίες για 812 πλοία, 48,33 
εκατ. gt και αξίας 34,9 δισ. δολ., έναντι 
443 πλοίων, 16,56 εκατ. gt και 16,7 
δισ. δολ. το 2016. Εκτός από τα 339 
bulkers 20,48 εκατ. gt  αξίας 10,83 
δισ. δολ., τέθηκαν παραγγελίες για  
 

 

294 δεξαμενόπλοια 18,51 εκατ. gt  
αξίας 13,42 δισ. δολ., 87 container-
ships 7,31 εκατ. gt αξίας 6,16 δισ. 
δολ., 11 πλοία μεταφοράς LNG αξίας 
2,09 δισ. δολ. και 29 πλοία μεταφοράς 
LPG αξίας 1,4 δισ. δολ.   

Την ίδια περίοδο, το 2017, οι αγο-
ραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων, 
σύμφωνα με τους Clarkson’s, ξεπέρα-
σαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ φθάνο-
ντας τα 94 εκατ. dwt, με τους Έλληνες 
εφοπλιστές σε ρόλο πρωταγωνιστή 
τόσο στις αγορές όσο και στις πωλή-
σεις και δεύτερους τους Κινέζους. 

Επιβεβαιώνεται και από τα πα- 
ραπάνω στοιχεία ότι η κερδοφο-
ρία του εφοπλιστικού κεφαλαίου 
καλά κρατεί αλλά δεν φτάνει, 
όπως φαίνεται, να χορτάσει την 
ακόρεστη δίψα των Ελλήνων εφο-
πλιστών για μεγαλύτερα κέρδη 
και γι’ αυτό πιέζουν για ακόμα  
φθηνότερους  ναυτεργάτες. 

ΠΡΩΤΟΙ και ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Α πώλειες στις αποδοχές, ανατροπές στις 
εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων 

του ΟΛΠ, σε συνδυασμό με την προώθηση του 
«μοντέλου» των εργολαβικών εργαζομένων, περι-
λαμβάνονται στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας, που «έκλεισε» 27/12/2017 μετά από το      
παζάρι ανάμεσα στην «Cosco» και την εργοδο-
τική, κυβερνητική πλειοψηφία της διοίκησης της 
ΟΜΥΛΕ (ΑΔΗΣΚ (ΠΑΣΚΕ) - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

(ΣΥΡΙΖΑ/ΜΕΤΑ) - ΔΑΚΕ) για το πόσα θα χάσουν     
οι εργαζόμενοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
κερδοφορία του μονοπωλιακού ομίλου. 

Η «Cosco» έχοντας τη στήριξη της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των 
άλλων κομμάτων του  κεφαλαίου και του εργοδο-
τικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού,  κρατώντας 
τους εργαζόμενους σε ομηρία, με την τροπο-
ποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού 
του ΟΛΠ στις 21/8/2017, καθόρισε το νέο αντεργα-
τικό πλαίσιο έντασης της εκμετάλλευσης, που απο-
τυπώθηκε στη συνέχεια στη Συλλογική Σύμβαση, 
με την παραπέρα μείωση των αποδοχών των   
υπαλλήλων στις διοικητικές υπηρεσίες, στους  
τεχνικούς και χειριστές.  

Σ τον αντίποδα συνδικάτα που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ μέσα από κινητοποιήσεις 

που οργανώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα 
πέτυχαν να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα και κατο-

χύρωση του εφτάωρου σε δύο βασικούς κλάδους: 

Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπη-
γικής Βιομηχανίας Ελλάδας και η ένωση των 
εργοδοτών του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής 
υπέγραψαν Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει: Σημα-
ντικές αυξήσεις στα μεροκάματα. Κατοχύρωση 
του 7ωρου - 5ήμερου - 35ωρου. 100%  προσαύξηση 
στην υπερωρία. Αποζημίωση σε περίπτωση εργα-

τικού ατυχήματος από το πρώτο μεροκάματο κ.ά. 

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και η Ομο-
σπονδία Οικοδόμων μετά από διαπραγματεύσεις 
με τον κατασκευαστικό όμιλο «Άκτωρ», πέτυχαν 
αυξήσεις σε όλους τους οικοδόμους της εταιρείας 
σε όλη την Ελλάδα. Η αύξηση ανέρχεται σε 15% 
για όσους αμείβονται με μεροκάματα έως 40 ευρώ, 
10% για όσους παίρνουν από 41 ευρώ έως 55 
ευρώ και 5% για όσους παίρνουν από 56 ευρώ  

και πάνω. Κατοχύρωση του 7ωρου. 

Το αποτέλεσμα αυτό δεν εφησυχάζει τα ταξικά 
Συνδικάτα, που ήδη οργανώνουν τα επόμενα      
βήματα του αγώνα, τη μάχη για την εφαρμογή των  
Συμβάσεων και την επέκτασή τους για όλους τους 
εργαζόμενους των κλάδων. Μάχη που θα δοθεί 
τόσο απέναντι στην εργοδοσία, όσο και απέναντι 
στην κυβέρνηση με αίτημα την κήρυξη των ως  
υποχρεωτικές.  
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