
 

Τ ην αποφασιστικότητά 
τους να υπερασπί-

σουν με κάθε τρόπο το    
απεργιακό δικαίωμα που η 
εργατική τάξη κατέκτησε με 
αγώνες δεκαετιών, ακόμα 
και με αίμα, διατράνωσαν 
την Πέμπτη 12 Οκτώβρη με 
μαχητική  συγκέντρωση έξω 
από το υπουργείο Εργασί-
ας, εργατικά σωματεία, συν-
δικαλιστές και εργαζόμενοι, 
ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα της Γραμματείας Αττι-
κής του ΠΑΜΕ. 

Με το σύνθημα «Όπλο των 
εργατών είναι η απεργία, 
δεν την παραδίδουμε στην 
εργοδοσία»,  οι συγκεντρω-
μένοι κατήγγειλαν τα σχέδια 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -  
ΑΝΕΛ, που ενόψει της τρίτης 
«αξιολόγησης» ετοιμάζεται να 
δώσει άλλο ένα χτύπημα στο 
δικαίωμα στην απεργία, στη 
συλλογική πάλη και οργάνωση 
των εργαζομένων, υλοποιώ-
ντας στο ακέραιο τις δεσμεύ-
σεις της απέναντι στο κεφάλαι-
ο και τους «εταίρους» του. 

«Η σημερινή κινητοποίηση 
είναι μια πρώτη απάντηση στην 

επιχείρηση της κυβέρνησης να 
βάλει εμπόδια στη δράση του 
εργατικού κινήματος, να βάλει 
τα συνδικάτα στο "γύψο" και να 
παραδώσει τους εργαζόμενους 
χειροπόδαρα δεμένους στην 
εργοδοσία.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
προχωρά σε μέτρα καταστολής 
της εργατικής τάξης, για να μας 
γυρίσουν πίσω στην εποχή του 
Λάσκαρη...  

Επιχειρεί να φιμώσει τα συν-
δικάτα με το αίσχος των 
"Ενώσεων Προσώπων", για να 
μπορούν οι εργοδότες να μιλάνε 
μέσα στους χώρους δουλειάς 
όχι με τους εκπροσώπους των 
εργατών, αλλά με τους δικούς 
τους ανθρώπους».  

Ο,τι και να κάνουν κυβέρ-
νηση και εργοδότες, κατέλη-
ξε, «το εργατικό κίνημα με      
την οργάνωση της πάλης του  
θα  δώσει  απάντηση!», τόνισε 
στην   παρέμβασή  του   ο   
Βάλσαμος Συρίγος, πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου      
Λαυρίου.  

Η χηρή απάντηση στην εγκληματική πολιτι-
κή των αστικών κυβερνήσεων, της σημε-

ρινής και των προκατόχων της, που για τα κέρδη 
των εφοπλιστών, συνολικά του μεγάλου κεφα-
λαίου, τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και του λαού και βρωμίζουν το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται, έδωσαν  
την Πέμπτη 27/9 από τον Πειραιά χιλιάδες    
εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι,  
συνταξιούχοι, γυναίκες, νέοι και νέες, αντα-
ποκρ ινόμενο ι στο αγωνιστ ικό κάλεσμα  
του ΠΑΜΕ για τη συγκέντρωση ενάντια στο 
έγκλημα που συντελείται στον Σαρωνικό. 

Προμετωπίδα της συγκέντρωσης ήταν το πανό 
των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, με τη 
φράση: «Τα κέρδη των εφοπλιστών φέρ-
νουν μόλυνση και κρίση, στους ταξικούς 
αγώνες βρίσκεται η λύση», δίνοντας το    
στίγμα της κινητοποίησης.  

Μαζικό ήταν το μπλοκ των μεταλλεργατών, 
πίσω από το πανό του Συνδικάτου Μετάλλου   
Αττικής με το σύνθημα: «Για τους εφοπλιστές 
τζάμπα εργασία και για τους εργάτες φτώ-
χεια και ανεργία», ενώ μεγάλη ήταν η συμμε-
τοχή και στα μπλοκ των  Λαϊκών  Επιτροπών. 

Οι διαδηλωτές απαίτησαν να καθαριστεί 
άμεσα η θάλασσα από το μαζούτ που ξερνάει 
το σαπιοκάραβο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», να ληφ-
θούν μέτρα για την αποκατάσταση των 
πληγέντων μικροεπαγγελματιών και αυτο-
απασχολούμενων. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 

Τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής  
και των προηγούμενων κυβερνήσεων 

Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά παρα-
βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσού-
μπας,  όπου έκανε την εξής δήλωση: 

«Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγού-
μενες, έχουν τεράστιες ευθύνες για τα πλωτά    
φέρετρα - σαπάκια, για το λαθρεμπόριο των       
καυσίμων, για τη διαφθορά στα υπουργεία και     
τον κρατικό μηχανισμό, για τη μόλυνση του      
περιβάλλοντος και την καταστροφή της ζωής      
των ανθρώπων. Αλλά, δυστυχώς, αυτή είναι η   
ανάπτυξη η δική τους. Η δική μας ανάπτυξη        
βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.           
Βάζει φρένο, εξαλείφει όλα τα παραπάνω κι       
ανοίγει το δρόμο για την πλήρη ικανοποίηση      
των  σύγχρονων  λαϊκών  αναγκών». 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Οκτώβρης 2017 

Χρόνος 43ος  

Αριθμός φύλλου 608 

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. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η μάχη του ταξικού εργατικού κινήματος 

Η  Ενωτική Αγωνιστική 
Δημοκρατική Συνερ-

γασία (ΕΔΑΣ) απευθύνει σε 
όλους τους συναδέλφους 
Μηχανικούς αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς, με την συμμε-
τοχή μας στις αρχαιρεσίες να 
συνεχίσουμε και να ενισχύ-
σουμε την οργάνωση και τον 
αγώνα στην υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των Μηχανικών, 
των ναυτεργατών, των εργα-
ζομένων, με βάση τις σύγ-
χρονες ανάγκες μας.   

Οι Μηχανικοί με την συμ-
μετοχή τους αναδεικνύουν 
στις αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ 
την ΕΔΑΣ πρωτοπόρα από 
το 1978, η δράση της ΠΕ-
ΜΕΝ αποτελεί φάρο των ταξι-
κών αγώνων στο ναυτεργα-
τικό κίνημα, ο πρωτοπόρος 
ρόλος της αναγνωρίζεται από 
την συντριπτική πλειοψηφία 
των ναυτεργατών, με την 
συμβολή και αλληλεγγύη των 
ταξικών δυνάμεων των δυνά-
μεων του ΠΑΜΕ. 

 Αυτοί οι δεσμοί έχουν  
ατσαλωθεί μέσα από κινητο-
ποιήσεις και απεργίες, στα 
μηχανοστάσια, στους κατα-
πέλτες, στις ναυτικές σχολές, 
ενώ αποτελούν συνέχεια       
και πολύτιμη εμπειρία οι 36 
απεργίες και άλλες πολύμορ-
φες κινητοποιήσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν από τις 
προηγούμενες αρχαιρεσίες 
μέχρι σήμερα, περίοδο με 
οδυνηρές συνέπειες στη ζωή 
της εργατικής - λαϊκής οικογέ-
νειας. 

Ο ι εφοπλιστές και οι 
εκπρόσωποι τους, 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 
δράση της ΠΕΜΕΝ και των 
ταξικών δυνάμεων που συ-
σπειρώνονται στα σωματεία 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
αποτελούν εμπόδιο στα    
αντεργατικά τους σχέδια, δεν 
θα μείνουν στις αρχαιρεσίες 
με σταυρωμένα χέρια, πα-
ρεμβαίνουν για την αποδυνά-
μωση, την αποχή, αναπτύσ-
σοντας έντονα τα  ιδεολογή-
ματα «μακριά από τα σω-
ματεία», «όλοι ίδιοι είναι», 
«όλοι πουλημένοι».  

Διαβρώνουν τη συνείδηση 
του εργαζόμενου με το δηλη-
τήριο του ατομισμού, τον θέ-
λουν ανοργάνωτο, τρομοκρα-
τημένο, για να επιβάλλουν 
συνθήκες «γαλέρας».  

Το ερώτημα που προκύ-
πτει για κάθε Μηχανικό, ναυ-
τεργάτη, εργαζόμενο, είναι αν 
μπορεί από μόνος του, να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
της αντιλαϊκής πολιτικής. Η 
ΕΔΑΣ διδάσκεται από την 
ιστορική διαδρομή του εργα-
τικού κινήματος από την πο-
λύτιμη παρακαταθήκη ότι οι 
ίδιοι οι εργάτες πρωτοστάτη-
σαν στη δημιουργία σωμα-
τείων, αποτέλεσμα της κοινω-
νικής αναγκαιότητας για να 
αντιμετωπίσουν οργανωμένα 
την επιθετικότητα του κεφα-
λαίου, να υπερασπίσουν τα 
συμφέροντα  τους.           

(Συνέχεια στη σελ. 2) 

ΚΑΤΩ τα ΧΕΡΙΑ από την ΑΠΕΡΓΙΑ 

τη συνδικαλιστική πάλη και δράση 

ΝΑΥΑΓΙΟ Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» 

Τα κέρδη των εφοπλιστών φέρνουν 
μόλυνση και κρίση, στους ταξικούς 

αγώνες βρίσκεται η λύση 

«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 
ΟΛΟΙ την Παρασκευή 3 Νοέμβρη ώρα 10 π.μ.  

στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την  
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών  

Συνάδελφοι Μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Καθαριστές.  

Το Δ.Σ. του “ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ” σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά 
στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. για την εκλογή Εφορευτικής      
Επιτροπής αρχαιρεσιών στο Σωματείο μας (Νοταρά 108),      
σταθμός στη δράση μας, ώστε το επόμενο διάστημα να γίνει πιο  
αποτελεσματική η πάλη του κλάδου μας, κόντρα στην αντιλαϊκή 
πολιτική κυβέρνησης, εφοπλιστών, ΕΕ και των άλλων κομμά-
των του κεφαλαίου, διεκδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρο-
νων αναγκών μας, της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.       

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Η  κυβέρνηση, όπως και οι προκάτοχοι 
της, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα αντιλα-

ϊκά μέτρα είναι νύχι κρέας με την τρομοκρατία 
και  καταστολή στους χώρους δουλειάς, γι’ αυτό 
προετοιμάζει χτύπημα στο δικαίωμα της απεργί-
ας και τα εργατικά δικαιώματα, έχοντας την από-
λυτη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Χ.Α. κ.ά., επισημαίνουν 
σε ανακοίνωση τα ταξικά ναυτεργατικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ  και  τονίζουν: 

«Οι ναυτεργάτες γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι τα κέρδη των εφοπλιστών που αυξάνο-
νται και στην περίοδο της καπιταλιστικής 
κρίσης όπως και η πρωτοκαθεδρία τους 
στην παγκόσμια ναυτιλία, είναι αποτέλεσμα 
των συνθηκών γαλέρας που έχουν δημιουρ-
γηθεί στα καράβια, της βίας και τρομοκρα-

τίας, της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, 
των μειωμένων οργανικών συνθέσεων, της 
εντατικοποίησης της δουλειάς με την υπονό-
μευση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
και  του  περιβάλλοντος. 

Δυναμώνουμε την οργάνωση και τον αγώνα, 
με το πλαίσιο πάλης των 535 Ομοσπονδιών,  
Εργατικών Κέντρων και Σωματείων για τις      
συλλογικές συμβάσεις, να αναπτυχθούν ισχυροί 
ταξικοί αγώνες για κατάργηση των αντεργατικών 
αντιλαϊκών νόμων, των μνημονίων, ΣΣΕ για 
όλους, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινω-
νικές  παροχές. 

Να απαντήσουμε με γενικό ξεσηκωμό και 
απεργία αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να φέρει 
νομοσχέδιο που θα χτυπήσει το δικαίωμα 
στην απεργία, για να επιβάλλει σιγή νεκροτα-
φείου στα συνδικάτα.» 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ «ΕΔΑΣ»  

Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  
στις αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ: 

Από 1 Νοέμβρη 2107 μέχρι 28 Φλεβάρη 2018 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Η Τ.Ε. Μεταφορών της Κ.Ο. Αττικής του        

ΚΚΕ σε καλεί στην εκδήλωση που θα         
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της   

Κ.Ο. Πειραιά (Πλ. Κοραή) την Πέμπτη  
16 Νοέμβρη στις 6:30 μ.μ. με θέμα:  

       100 χρόνια από την  
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση  
θα μιλήσει ο σ. Δημήτρης Αρβανιτάκης 

μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ. 

ΜΠΡΟΣΤΑ στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΝΟ  

 Νοθεία και διαβλητές διαδικασίες  
με βαριές συνέπειες για τους ναυτεργάτες 

Η  πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και τους  
φορείς της, για την υπεράσπιση και διεύρυνση των 

κατακτήσεων του κλάδου συνδέεται με τη μαζική – μαχητική 
παρέμβαση των ναυτεργατών στα καράβια, στα σωματεία 
και στο Συνέδριο της ΠΝΟ που θα γίνει 23-24 Νοέμβρη 2017.  

Για μια ακόμα φορά επιχειρείται να συνεχιστεί η ίδια  
κατάσταση που σημαδεύει τις εξελίξεις στην ΠΝΟ για πολλά 
χρόνια, τη διαμόρφωση ενός νόθου συνεδριακού σώματος, 
που θα προσπαθήσει να πάρει αποφάσεις που δεν υπηρετούν 
τα ναυτεργατικά συμφέροντα και έχουν το στίγμα της     
στήριξης της στρατηγικής της ανταγωνιστικότητας - της 
κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Εκφυλιστικές 
ενέργειες με νόθες και διαβλητές διαδικασίες αρχαιρεσίες 
στα εργοδοτικά σωματεία, όπως στο σωματείο των πλοιάρ-
χων (ΠΕΠΕΝ) και άλλα μικρότερα σωματεία σφραγίδες, 
που συγκροτούν την «πλειοψηφία» της ΠΝΟ, οκτώ από τα 
δεκατρία τα οποία δεν δίνουν στοιχεία για τις αρχαιρεσίες 
τους, δεν συμμετέχουν στις ΓΣ και τα Συνέδρια του Ε.Κ. 
Πειραιά, αποτελούν σώμα που δεν εκφράζει τη θέληση των 
ναυτεργατών αλλά ως μέρος του εργοδοτικού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού - τάσσεται με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και 
υπηρετεί τα συμφέροντά του.                    (Συνέχεια στη σελ. 2) 

Μ ε σημαντικές πρωτοβουλίες 
τα σωματε ία  ΠΕΜΕΝ, 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ
–ΝΑΤ, μαζί με τις άλλες ταξικές 
δυνάμεις που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ, κόντρα στην αντιλαϊκή 
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ, των εφοπλιστών, των βιο- 
μηχάνων, ΕΕ, ΝΔ και των άλλων 
κομμάτων του κεφαλαίου, ρίχνουν 
όλες τις δυνάμεις τους πάνω στο 
κρίσιμο μέτωπο των κλαδικών 
Σ.Σ. Εργασίας για την κλιμάκωση 
της πάλης των ναυτεργατών με 
επίκεντρο τα καράβια, γενικότερα 
των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς και στους κλάδους. 

Η παρέμβαση των εφοπλιστών 
και των βιομηχάνων για «το μέλ-
λον της εργασίας», αποτυπώνει 
ανάγλυφα τη στρατηγική συνο-
λικά του κεφαλαίου ενόψει της 
φάσης της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης που συμπυκνώνεται ως 
εξής: Μονιμοποίηση όλων των 
αντεργατικών ανατροπών που 
προωθήθηκαν στην περίοδο της 
καπιταλιστικής κρίσης, κατάργη-
ση της κλαδικής ΣΣΕ, με  πα-
ράλληλη ολόπλευρη ενίσχυση 
της «ευελιξίας», της δυνατότη-
τας του κεφαλαίου να εντείνει την 
εκμετάλλευση του εργατικού δυ-
ναμικού με όλους τους τρόπους 
που εξυπηρετούν σε κάθε φάση και 
κάθε περίπτωση την ανταγωνιστι-
κότητα και την κερδοφορία του. 

  Οι εφοπλιστές με επικεφαλής 
την ΕΕΕ - την  κυβέρνηση - και τα 
άλλα κόμματα του κεφαλαίου, με 
την στήριξη του εργοδοτικού –  
κυβερνητικού συνδικαλισμού της  
ΠΝΟ και τα σωματεία «σφρα-
γίδες», επιδιώκουν την κατάργη-
ση των Κλαδικών Σ.Σ. Εργασίας, 
την ισοπέδωση της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, συνθήκες γαλέρας για 
τους ναυτεργάτες. 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις 
η πάλη για τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, στην οποία με επι-
μονή καλεί το ΠΑΜΕ, είναι ένα 

από τα βασικά μέτωπα στη δράση 
των συνδικάτων, ένα μέτωπο γύρω 
από το οποίο οι ναυτεργάτες - η 
εργατική τάξη μπορεί και πρέπει 
να οργανώσει τη δική της ταξική 
αντεπίθεση. Να φράξει το δρόμο 
προς τις νέες ανατροπές που ετοι-
μάζει το κεφάλαιο, να παλέψει για 
την κάλυψη των απωλειών της, 
για την υπεράσπιση της ζωής της. 

Είναι μια μάχη που δεν αφορά 
μόνο το ζήτημα του μισθού, 
αλλά συνολικά τις εργασιακές 
σχέσεις, τον ημερήσιο χρόνο ερ-
γασίας, την υγιεινή και ασφάλεια 

στην εργασία κ.ά. Ως τέτοια, συν-
δέεται αντικειμενικά με την πάλη 
για το συνολικό ξήλωμα του    
αντεργατικού πλαισίου.  

Ακριβώς επειδή η μάχη αυτή 
απoτελεί σύγκρουση με τον πυρή-
να της αντεργατικής στρατηγικής 
του κεφαλαίου, απαιτεί μαζική 
κινητοποίηση των εργαζομένων, 
πλαίσιο αιτημάτων που να συζη-
τιέται και να υιοθετείται μέσα σε 
μαζικές διαδικασίες των εργαζομέ-
νων. Απαιτεί σύγκρουση με όρους 
Γενικών Συνελεύσεων, απεργι-
ακών κινητοποιήσεων και όχι με 

όρους απλά διαπραγμάτευσης. 
Πάλη που αναπτύσσεται πα-
ράλληλα με τον αγώνα στη 
συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
συλλογική δράση και στην  
απεργία. Την ενίσχυση των       
ταξικών δυνάμεων μπροστά στο  
Συνέδριο της ΠΝΟ και στις αρ-
χαιρεσίες στα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΕΝΣΩΝ, για την ανασύ-
νταξη του εργατικού κινήματος.  

Η «δίκαιη ανάπτυξη»          
σημαίνει παραπέρα επίθεση 

στους εργαζόμενους  

 Η «δίκαιη ανάπτυξη» που      
προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -    
ΑΝΕΛ, περιλαμβάνει το τσάκισμα 
των δικαιωμάτων των ναυτεργα-
τών, της εργατικής τάξης και των 
λαϊκών στρωμάτων. Ο ανταγωνι-
σμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ με τη ΝΔ γίνεται στους 
όρους με τους οποίους κάθε κόμ-
μα δίνει εξετάσεις στην αστική 
τάξη - στους εφοπλιστές, τους 
βιομήχανους, τους τραπεζίτες, 
την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τους άλλους 
συμμάχους τους, για το ποιο είναι 
το καταλληλότερο να διαχειριστεί 

τις επενδύσεις τους τη στρατηγική 
του κεφαλαίου.  

Απέναντι στα νέα μέτρα - «φωτιά» 
για το λαό που φέρνει η «δίκαιη 
ανάπτυξη», με την τρίτη «αξιο-
λόγηση» και τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για το 2018, απέναντι στη 
βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους 
επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς, το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις των εργαζο-
μένων, της νεολαίας, των συνταξι-
ούχων, των λαϊκών στρωμάτων να 
αντιτάξουν τις ανάγκες και τις διεκ-
δικήσεις των εργαζομένων και του 
λαού, να συμβάλλουν στην άνοδο 
των αγώνων για την αντεπίθεση. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΑΜΕ: 

«Η επιστροφή των τεχνικών 
κλιμακίων της Ευρωζώνης και του 
ΔΝΤ αλλά και το προσχέδιο του 
κρατικού προϋπολογισμού σημαί-
νουν νέα μέτρα σε βάρος της  
εργατικής - λαϊκής οικογένειας. 

Οι "εκκρεμότητες" της τρίτης 
"αξιολόγησης" έχουν ως πυρήνα 
τα νέα χτυπήματα στα Εργασιακά, 
με νέες μειώσεις σε συντάξεις και 
κοινωνικές παροχές, νέα εμπόδια 
στην κήρυξη εργατικών απερ-
γιών, την έναρξη των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών για τα 
"κόκκινα" δάνεια στις τράπεζες. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
με την απόλυτη στήριξη των 
άλλων αστικών κομμάτων, όπως 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, προετοι-
μάζεται να δώσει ένα ακόμα    
σημαντικό πλήγμα στο εργατικό - 
συνδικαλιστικό κίνημα με το χτύ- 
πημα της οργάνωσης των εργατι-
κών αγώνων, της συλλογικής  
πάλης και του δικαιώματος στην  
απεργία. Προσπαθεί να φυλάξει 
τα νώτα της, διότι γνωρίζει πως   
η "δίκαιη ανάπτυξη" που προωθεί 
και υπερασπίζεται, σημαίνει παρα-
πέρα επίθεση στη ζωή της εργατι-
κής - λαϊκής οικογένειας, με επι-
πλέον κατάργηση δικαιωμάτων και 
κατακτήσεων.  

(Συνέχεια στη σελ.2) 

ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ του ΠΑΜΕ, 9 ΝΟΕΜΒΡΗ  

στην ΑΘΗΝΑ και στις ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
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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 

 Τραγικό θάνατο βρήκε 
42χρονος οδηγός φορτη-
γού, 19/09/2017, στο γκα-
ράζ του πλοίου «BLUE 
STAR Ι» στο λιμάνι του  
Πειραιά, όταν ο οδηγός 
μπήκε στο γκαράζ με      
τράκτορα, τον οποίο προ-
σπάθησε να συνδέσει με 
καρότσα που βρισκόταν 
εκεί και «εγκλωβίστηκε    
μεταξύ της καρότσας του 
οχήματός του και του        
τοιχώματος (μπουλμέ) του 
γκαράζ του πλοίου». Απε-
γκλωβίστηκε από λιμενικούς 
κα ι πυροσβέστες,  ενώ     
αμέσως μετά διαπιστώθηκε 
ο θάνατός του.  

 Ένας 65χρονος ναυτερ-
γάτης έχασε τη ζωή του 
πάνω στο υπό ελληνική 
σημαία  Δ/Ξ πλοιου  
«ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», 22/09/2017, 
το οποίο βρισκόταν εντός 
ναυπηγείου στη ναυπηγοε-
πισκευαστική ζώνη Περάμα-
τος για εργασίες συντήρη-
σης – επισκευών. Σύμφωνα 
με δήλωση του πλοιάρχου 
βρισκόταν στο πλοίο ως 
επισκέπτης, καθώς επρό-
κειτο να ναυτολογηθεί σε 
αυτό τις επόμενες ημέρες.    
Η περ ίπτωση,  όμως,  
«μυρίζει» μαύρη ανασφάλι-
στη εργασία και αυτό χρειά-
ζεται να διερευνηθεί από τις 
αρχές, έστω και τώρα. 

  Δύο αλλοδαποί ναυτερ-
γάτες του ελληνικού Φ/Γ 
πλοίου «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ»  
πέθαναν από ελονοσία 
(μαλάρια) σε νοσοκομείο 
του Ντάρμπαν της Ν. Αφρι-
κής, όπου μεταφέρθηκαν με 
ελικόπτερο σε κρίσιμη κατά-
σταση. Το πλοίο είχε ανα-
χωρήσει από το Αμπιτζάν 
της Ακτής Ελεφαντοστού. 

  Ένα πλοιάριο χωρητι-
κότητας 70 επιβατών, στο  
οποίο επέβαιναν .. .150  
άνθρωποι, ναυάγησε στον 
ποταμό  Νίγηρα  της   ΒΔ 
Νιγηρίας, με αποτέλεσμα  
να χάσουν τη ζωή τους  
τουλάχιστον 33 άνθρωποι. 

 Δύο νεκροί έχουν ανα-
συρθεί μετά τη σύγκρουση 
μεταξύ του υπό σημαία  
Ινδονησίας δεξαμενόπλοιου 
«KARTIKA SEGARA» και 
του πλοίου βυθοκόρος 
«JBB DE RONG 19»,  που 
συνέβη στα χωρικά ύδατα 
της Σ ιγκαπούρης στ ις 
13/09/2017.  

 Έντεκα μέλη του πληρώ-
ματος αγνοούνται μετά τη 
βύθιση του με σημαία 
Χονγκ Κόνγκ Φ/Γ πλοίου 
«EMERALD STAR», κατα-
σκευής 2010 χωρητικότητας 
57,367 dwt, 13/10/2017, 
που βρέθηκε μέσα σε     
τυφώνα στην περιοχή. Οι 
υπόλοιποι 15 ναυτεργάτες 
διασώθηκαν από τρία κοντι-
νά σκάφη.  

 Άγνωστη παραμένει η 
τύχη του πληρώματος του 
με σημαία Κομόρων Δ/Ξ 
πλοιο «GOEAST» που  
βυθίστηκε, 06/10/2017, από 
πυρά της Λιβυκής Ακτο-
φυλακής, επειδή, όπως  
αναφέρθηκε, θεωρήθηκε 
ύποπτο για λαθρεμπόριο 
λιβυκού πετρελαίου και αρ-
νήθηκε να υπακούσει στις 
εντολές της Ακτοφυλακής. 

  Δύο μέλη του πληρώ-
ματος του Ε/Γ-ΟΓ πλοίου 
«SKIATHOS EXPRESS» 
και ένας οδηγός τραυματί-
στηκαν, 22/09/2017, στο 
λιμάνι του Βόλου από βαρέ-
λια που έφυγαν από φορτη-
γό στο γκαράζ του πλοίου. 

(Συνέχεια από τη σελ.1) 

Τ ην ίδια στιγμή, πρόκλη-
ση για τον εργαζόμενο 

λαό αποτελεί η επίσκεψη Τσί-
πρα στις ΗΠΑ, καθώς εμπλέκει 
τη χώρα σε θανάσιμους ιμπε-
ριαλιστικούς κινδύνους, φέρ-
νοντας μέτρα - "φωτιά" για το 
λαό. Η χώρα μας εμπλέκεται 
πιο ενεργά στα επικίνδυνα 
σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων. 

Οι εργαζόμενοι υποχρεώνο-
νται σε νέες σκληρές θυσίες 
για να εκπληρώνονται οι 
"συμβατικές υποχρεώσεις" της 
χώρας σε εξοπλι-
στικές δαπάνες.      
Ο εκσυγχρονισμός 
των F-16, για τον  
οποίο θα δαπα-
νηθούν 2,4 δισ. 
ευρώ, ομολογείται 
ότι υπηρετεί την 
αναβάθμιση της 
επ ιχε ιρησιακής  
ικανότητας του 
ΝΑΤΟ στην περι-
οχή. Στην ίδια  
κατεύθυνση κινού-
νται και οι δεσμεύ-
σεις για αναβάθ-
μιση της βάσης της 
Σούδας. 

Η διάθεση του 2% του ΑΕΠ 
για εξοπλισμούς στην υπηρε-
σία του ΝΑΤΟ και οι νέες συμ-
φωνίες δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ με την αμερικανική πολε-
μική βιομηχανία, με αιχμή την 
αναβάθμιση του στόλου των  
F-16, αποτελούν πρόκληση για 
τους εργαζόμενους και το λαό. 
Πάνω από 3 δισ. ευρώ πηγαί-
νουν κάθε χρόνο σε ΝΑΤΟ-
ικούς εξοπλισμούς, ασκήσεις 
και αποστολές, την ίδια στιγμή 
που πετσοκόβονται κονδύλια 
σε σχολεία, νοσοκομεία, συ-
ντάξεις, κοινωνικά επιδόματα. 

Απαντάμε & κλιμακώνουμε                        
την πάλη μας με μαζικά                   

συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ,    
9 Νοέμβρη, στην Αθήνα 

και στις άλλες πόλεις. 

Καλούμε σε αποφάσεις συμ- 
μετοχής τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζομένων, 
της νεολαίας, των συνταξιού-
χων, των λαϊκών στρωμάτων. 

Με οδηγό την πείρα από 
την επίθεση που δεχόμαστε 
καθημερινά στους χώρους 
δουλειάς, τη νέα φοροεπιδρο-
μή, την εμπορευματοποίηση 
της Υγείας και της Παιδείας, 
τη θηλιά των πλειστηριασμών 
και των κατασχέσεων σε κάθε 
εργατικό - λαϊκό σπίτι, να  
οργανώσουμε την άνοδο των 
αγώνων για την αντεπίθεση». 

Σημαντική παρακαταθήκη 
σε αυτήν τη μάχη, που αφορά  

την εργατική τάξη και πρέπει 
να γίνει υπόθεση των εργα-
ζομένων σε κλαδικό και επι-
χειρησιακό επίπεδο, είναι η      
πρόταση των 530 Εργατικών 
Κέντρων, Ομοσπονδιών και 
Συνδικάτων για τις Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργασίας, για 
την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση με επαναφορά του 
κατώτερου μισθού στα 751 
ευρώ, για την κατάργηση των 
αντεργατικών νόμων. 

Διεκδικούμε: 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης (ΕΓΣΕ) 
με την επαναφορά του κατώ-
τατου μισθού στα 751 ευρώ 
και Κλαδικής Σ.Σ. Εργασίας  
για όλες τις κατηγορίες  καρα-
βιών. 

 Να καταργηθεί με νόμο το 
αίσχος των άθλιων μισθών 
πείνας, των 586 και 511 ευρώ 
και κανένας εργαζόμενος να 
μη βρίσκεται κάτω από τα 751 
ευρώ. 

 Επαναφορά των κλαδικών 
συμβάσεων. 

 Να καταργηθούν άμεσα όλοι 
οι αντεργατικοί νόμοι που 
τσακίζουν τις Συλλογικές 
Συμβάσεις. Καθολική ισχύς 
και υποχρεωτικότητα των 
Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας. Εφαρμογή της μετε-
νέργειας μέχρι την υπογραφή 
νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρο-
νικό  περιορισμό. 

 Όχι στις αντεργα-
τικές αλλαγές που 
αλυσοδένουν την 
λειτουργία των συν- 
δικάτων, που εμπο-
δίζουν την προκή-
ρυξη απεργιών και 
την ανάπτυξη αγώ-
νων των εργαζόμε-
νων, τις εργατικές 
διεκδικήσεις. 

 Αφορολόγητο ατο- 
μικό όριο 20.000 
ευρώ, προσαυξανό-
μενο 5.000 ευρώ 
για κάθε παιδί.   
Κατάργηση του ΕΝ-

ΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

 Απαγόρευση πλειστηριασμών 
για την εργατική - λαϊκή οικο-
γένεια. 

 Καμιά συμμετοχή στους  
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και πολέμους. 

 Καμία εμπλοκή στα σφαγεία 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση 
απεμπλοκή των ελληνικών   
Ενόπλων Δυνάμεων από όλες 
τις επιχειρήσεις, έξω από τα 
σύνορα. 

 Να κλείσουν όλες οι ξένες 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο 
και τα Βαλκάνια. 

 Λέμε όχι στις πολεμικές δα-
πάνες των Νατοϊκών πολεμι-
κών σχεδιασμών. Διεκδικούμε 
δαπάνες για κάλυψη των   
αναγκών της εργατικής, λαϊκής 
οικογένειας. 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

23 Οκτώβρη 2017 

Προς Γενικό Γραμματέα και Εκτελεστική      
Επιτροπή ΠΝΟ 
Κοιν  Ναυτεργατικά Σωματεία 

Ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συμβουλίου την 1η 
Νοέμβρη και του 29ου Τακτικού Παν-Ναυτικού Συνε-
δρίου στις 23 και 24 Νοέμβρη 2017, απαιτούμε: 

α) Όλα τα σωματεία που είναι στη δύναμη της 
ΠΝΟ και θα συμμετέχουν στο τακτικό Συμβούλιο και 
στο Παν-Ναυτικό Συνέδριο να καταθέσουν τα στοι-
χεία νομιμοποίησης, συγκεκριμένα:  
1. Καταστατικό του Σωματείου. 
2. Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής αρχαι-
ρεσιών του σωματείου. 
3. Αντίγραφα της απόφασης διορισμού δικαστικού 
αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες του σωματείου. 
4. Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων επικυρωμένη 
από δικαστικό αντιπρόσωπο.  
5. Πρακτικό αρχαιρεσιών του σωματείου. 
6. Κατάσταση ψηφισάντων με ονοματεπώνυμο. 
7. Απόφαση Γ.Σ. του σωματείου για επιλογή δευτερο-
βάθμιας οργάνωσης για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ. 

β) Να σταλθούν έγκαιρα στα σωματεία – τουλάχι-
στον 10 μέρες – πριν τη συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ 
τα σχέδια των εισηγήσεων του γενικού γραμματέα 
της ΠΝΟ απολογισμοί – προγραμματισμοί για το  
Γενικό Συμβούλιο και το Συνέδριο της ομοσπονδίας. 

γ) Να καταγγελθούν όλες οι συμβάσεις που υπο-
γράφει ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ Γιάννης    
Χαλάς με τους εκπροσώπους των πλοιοκτητών,  με 
αμοιβή 5.000 δολάρια το χρόνο για κάθε καράβι με 
ελληνική και ξένη σημαία, για να μην εφαρμόζεται σ’ 
αυτά τα πλοία η αντίστοιχη ελληνική κλαδική Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά επαχθέστεροι όροι 
δουλειάς και αμοιβής για τους ναυτεργάτες, για την 
μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου. Να σταματήσει άμεσα αυτή η άθλια       
μεθόδευση σε βάρος των ναυτεργατών και να δοθούν 
εγγράφως αναλυτικές καταστάσεις όπως, τα ονόματα 
των πλοίων και εταιρειών για τις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει ο Γ.Γ. της ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς με τους 
εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών κατά την 
διάρκεια της τελευταίας 5ετίας 2012 – 2017 για όλα 
τα ελληνόκτητα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία. 

20 Οκτώβρη 2017 

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,  
Τσιμπόγλου Σάββας 

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
Μπαρμπαρούσης Ελευθέριος 
Ο πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  

Αντωνόπουλος Γεώργιος. 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ «ΕΔΑΣ»  

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η μάχη του ταξικού εργατικού κινήματος 

Σ υνθήκες σκλαβιάς 
και καταναγκαστι-

κής εργασίας βιώνουν οι 
ναυτεργάτες μέλη του 
πληρώματος του Δ/Ξ πλοι-
ου LASSEA, της ναυτιλια-
κής εταιρείας Mare Hellas 
N.E., στο οποίο είχε ανα-
τεθεί η απάντληση του 
φορτίου από το βυθισμένο 
ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ αλλά διέ-
κοψε επειδή έληξε η παρά-
ταση του πιστοποιητικού 
αξιοπλοϊας του και στη 
συνέχεια κατασχέθηκε από 
τις αρχές για λαθρεμπόριο 
καυσίμων και βρίσκεται 
αγκυροβολημένο στην 
περιοχή του Ασπροπύργου 
(ΕΛΠΕ).  

«Η εταιρεία δεν τους 
έχει δώσει να υπογρά-
ψουν συμβάσεις εργασί-

ας, μη επαρκή σίτιση, 
έλλειψη πόσιμου νερού, 
απουσία air condition, 
απαγόρευση εξόδου από 
το πλοίο με χρήση λά-
ντζας», όπως αναφέρουν 
σε καταγγελία τους, 22/9, 
προς την Διεύθυνση Ναυ-
τικής Εργασίας του      
Υπουργείου Ναυτιλίας, το 
Λιμεναρχείο Ελευσίνας 
και τη ναυτιλιακή εταιρεία 
Mare Hellas N.Ε. τα ταξι-
κά σωματεία ΠΕΜΕΝ    
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και 
τονίζουν: 

«Απαιτούμε την παρέμ-
βαση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας, 
για την επίλυση των κα-
ταγγελλομένων από τους 
ναυτεργάτες του πλοίου 
CT “LASSEA”». 

(Συνέχεια από τη σελ.1) 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Σ τα 9 χρόνια καπιταλιστικής   
κρίσης, αυτό που βιώνουν 

οι ναυτεργάτες και συνολικά οι 
εργαζόμενοι είναι να χειροτερεύει 
διαρκώς η κατάσταση τους. 

Με την 3η αξιολόγηση το επό-
μενο διάστημα έρχονται πρόσθε-
τες περικοπές των μισθών, των 
συντάξεων, του αφορολόγητου 
ορίου και των προνοιακών επιδο-
μάτων της εργατικής – λαϊκής 
οικογένειας.  

Στην Προκρούστεια κλίνη 
μπαίνει το δικαίωμα της απεργί-
ας, τα εργατικά δικαιώματα που 
κατάκτησε η εργατική τάξη με 
σκληρούς αγώνες, ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου. 

Την ίδια περίοδο οι περικοπές 
σε μισθούς είναι πάνω από 40% 
και πάνω από 50% σε συντάξεις 
που  θα συνεχιστούν με τον επα-
νυπολογισμό τους. 

Για τους ναυτεργάτες με τον 
νόμο λαιμητόμο 4387/2016 και 
την εφαρμογή του από τον 6ο του 
2016, στο ΝΑΤ δεν αποδίδουν 
κύριες, επικουρικές συντάξεις,  
εφάπαξ, μόνο την προσωρινή 
σύνταξη, που διαμορφώνεται από 
384 έως 768 ευρώ.  

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο συ-
νεχίζει να διατηρεί την πρωτοκα-
θεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία 
με το 20% σε χωρητικότητα πλοί-
ων, το 48,5% στην ΕΕ., ενώ   
επενδύει δις ευρώ σε ναυπηγή-
σεις και αγορές πλοίων. 

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ 
συνεχίζοντας την πολιτική 

των προκατόχων της, προβάλει 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο ως θετι-
κό μοντέλο ανάπτυξης, επιδιώκο-
ντας με τους εφοπλιστές να επι-
κρατήσει σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων, αυτό που γίνεται με τους 
πάνω από 120.000 ναυτεργάτες 
στην ελληνόκτητη ποντοπόρο 
ναυτιλία, που είναι χωρίς ΣΣΕ, με 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, 
να καθορίζουν τις οργανικές συν-
θέσεις με κριτήριο την κερδοφο-
ρία τους, υπονομεύοντας την  
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα. 

Με την τροποποίηση του ΠΔ 
289/1981 για την ενδιαίτηση των 
ναυτεργατών, ανατρέπουν και 
υποβαθμίζουν το σύνολο των 
κατακτήσεων στις συνθήκες δια-
βίωσης των ναυτεργατών, μειώ-
νονται οι συνθέσεις, καταργεί ΣΣΕ 
και ειδικότητες, εντατικοποιεί την 
εργασία, αυξάνει την ανεργία, για 
να υπηρετήσει την κερδοφορία 
του  κεφαλαίου. 

Για το 2017 έχουν ανανεωθεί  
οι ΣΣΕ με μηδενικές αυξήσεις σε 
Ακτοπλοϊκά, Μεσογειακά – Τουρι-
στικά, από το 2010 δεν έχουν 
ανανεωθεί οι ΣΣΕ στα Ποντοπό-
ρα πλοία, τα Μεσογειακά και τα 
Ακτοπλοϊκά φορτηγά.  

Συνεχίζεται η υποχρηματοδό-
τηση στην ναυτική εκπαίδευση, 
με αδιαφανή στοιχεία στη χρήση 
των κονδυλίων του Κεφαλαίου 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), 
ενώ οξύνονται τα προβλήματα 
από ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό, υλικοτεχνική υποδο-

μή, προγράμματα σπουδών που 
δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρο-
νες και πραγματικές ανάγκες, ενώ 
βρίσκουν έδαφος και ξεφυτρώ-
νουν διαρκώς τα τρωκτικά της 
ιδιωτικής  εκπαίδευσης. 

Σ την ΠΝΟ παραμένει ο      
αρνητικός συσχετισμός με 

τις δυνάμεις του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού να 
αποτελούν πλειοψηφία, αυτές οι 
δυνάμεις καλλιεργούσαν συγχύ-
σεις στους ναυτεργάτες από το 1ο 
μνημόνιο ότι «τα μέτρα δεν μας 
πιάνουν», συνεχίζουν να συσκοτί-
ζουν την αιτία της καπιταλιστικής 
κρίσης και κύρια τη βασική αντί-
θεση μεταξύ των δυνάμεων του 
κεφαλαίου και της εργασίας, οι 
όποιες αγωνιστικές αποφάσεις 
παίρνουν στην πράξη τις υπονο-
μεύουν,  καλλιεργούν τον συντε-
χνιασμό, την αναποτελεσματικό-
τητα των αγώνων. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν 
έχει ανάγκη από σωματεία με 
διοικήσεις που πατάνε «με δυο 
πόδια, σε δυο βάρκες» και στην 
πράξη είναι εξαρτημένες στα συμ-
φέροντα του κεφαλαίου και των 
εκπροσώπων του.  

Οι ταξικές δυνάμεις αγωνίζονται 
για σωματεία με μαζική, ενεργή 
συμμετοχή των εργαζομένων, πρω- 
τοστατούν και οργανώνουν την 
πάλη, την αλληλεγγύη για το σύ-
νολο των δικαιωμάτων τους, ενά-
ντια στην πολιτική του κεφαλαίου.   

Δυναμώνουμε την οργάνωση 
και τον αγώνα, με το πλαίσιο  
πάλης  των 535 Ομοσπονδιών, 
Εργατικών Κέντρων, Σωματείων 
για τις συλλογικές συμβάσεις, να 
αναπτυχθούν ισχυροί ταξικοί  
αγώνες για κατάργηση των αντερ-
γατικών αντιλαϊκών νόμων, των 
μνημονίων, ΣΣΕ για όλους, αυξή-
σεις σε μισθούς, συντάξεις, κοι-
νωνικές παροχές. 

Μέτωπο ενάντια στην άγρια    
φοροληστεία που ροκανίζει το 
λαϊκό εισόδημα. Μπλόκο στους 
πλειστηριασμούς, να οργανώσου-
με συλλογικά την πάλη μας και 
την αλληλεγγύη ώστε κανένα σπί-
τι εργατικής-λαϊκής οικογένειας να 
μη βρεθεί στα χέρια τραπεζιτών. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ                             
ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

Καταναγκαστική εργασία στο “LASSEA” 

Συνάδελφοι ναυτεργάτες 

Η «Ναυτεργατική»,        
που γράφεται από τα       
χέρια και τυπώνεται      
με τον ιδρώτα των      
ναυτεργατών, προσπαθεί 
να καλύψει το κενό      
στην ενημέρωση             
των ναυτεργατών         
εξετάζοντας από ταξική 
σκοπιά τα γεγονότα και 
τις εξελίξεις, οι οποίες 
άμεσα ή έμμεσα             
επηρεάζουν τις συνθήκες 
εργασίας, τους όρους    
αμοιβής και γενικότερα      
τη ζωή της ναυτεργατικής           
οικογένειας.  
Γίνετε συνδρομητές,      
διαβάζετε, γράφετε,    
διαδίδετε, ενισχύετε       
τη «Ν» και όσοι θέλετε   
να σας στέλλουμε        
εβδομαδιαία ενημέρωση, 
γνωρίστε μας                  
το email σας στο  
‘’naftergatiki@gmail.com’’ 

Η Γραμματεία της ΝΣΚ 
και η Συντακτική        

Επιτροπή της «Ν»  

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ 

Ο συν. Αμπελιώτης Π., παλαίμαχος ναυτεργάτης    
στέλεχος της θρυλικής ΟΕΝΟ από το Κάρντιφ         

της Αγγλίας, προσφέρει 50 ευρώ για ενίσχυση της       
εφημερίδας «Ναυτεργατική» και 150 ευρώ για         

ενίσχυση του ΚΚΕ, μέσω της Κ.Ο. Ναυτεργατών. 

Προς Γενικό Γραμματέα και Εκτελεστική  
Επιτροπή ΠΝΟ 
Κοιν  Ναυτεργατικά Σωματεία 

«Ετήσιο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο και  
29ο  Παν-Ναυτικό Συνέδριο της ΠΝΟ» 

Οι αντιπρόσωποι των ναυτεργατικών σωματείων 
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, απευθύνο-
νται στους αντιπρόσωπους του Ετήσιου Τακτικού 
Γενικού Συμβουλίου (1/11/2017) και του 29ου Παν-
Ναυτικού Συνεδρίου (24/11/2017), για την ανασύν-
ταξη της ΠΝΟ και γενικότερα του Ναυτεργατικού 
Συνδικαλιστικού Κινήματος και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
τα εξής: 

1. Εφαρμογή της απλής αναλογικής για την εκλογή 
όλων των οργάνων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο-
σπονδίας (ΠΝΟ) και των πρωτοβάθμιων ναυτεργα-
τικών σωματείων. Συλλογική δομή και ηγεσία στα 
όργανα της Ομοσπονδίας και των σωματείων. 

2. Κατάργηση του περιοριστικού ορίου του 1/10 
των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στους ψηφί-
σαντες. 

3. Η διάρκεια της θητείας των οργάνων της ΠΝΟ 
και των σωματείων να είναι 4 χρόνια. 

4. Κατάργηση της άμεσης είσπραξης συνδικαλι-
στικής εισφοράς της ΠΝΟ από τους ναυτεργάτες 
(χαράτσι). Τα πρωτοβάθμια σωματεία να εκχωρούν 
προς την ΠΝΟ συνδικαλιστική συνδρομή ανάλογα με 
τον αριθμό των μελών τους (ψηφίσαντα και οικονο-
μικά ενεργά μέλη).  

5. Αλλαγή των διατάξεων για την τροποποίηση του 
καταστατικού της ΠΝΟ. 

6. Μεταβατική διάταξη για την εκλογή τριμελούς 
επιτροπής, μέχρι την έγκριση του νέου καταστατικού  
της ΠΝΟ, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το 2018. 

20 Οκτώβρη 2017 

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,  
Τσιμπόγλου Σάββας 

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  
Μπαρμπαρούσης Ελευθέριος 
Ο πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  

Αντωνόπουλος Γεώργιος. 

ΜΠΡΟΣΤΑ στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΝΟ  
(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Τ ο αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο για τη 
ναυτιλία ν.2687/1953, ν.27/1975, ν.330/1976 

περί απεργίας, ΝΔ 17/1918 και 4361/1964 για τον 
περιορισμό 1/10 των ψήφων, το αντιδημοκρατικό 
καταστατικό της ΠΝΟ και των εργοδοτικών      
ναυτεργατικών σωματείων, η αδιαφάνεια στα        
οικονομικά τους, η χρηματοδότηση της ΠΝΟ,      
της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Μεταφορών ΔΟΜ/ITF - ETF από τους εφοπλιστές 
για να μην εφαρμόζεται η ελληνική κλαδική Σ.Σ. 
Εργασίας στα ελληνόκτητα καράβια, θέτουν την ανά-
πτυξη των ναυτιλιακών εταιριών, την ισχυροποίηση 
και κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου ακό-
μα και την περίοδο της κρίσης, με βαριές συνέπειες 
που προκαλεί ο καπιταλισμός και η πολιτική     
των διαχειριστών του για τους ναυτεργάτες, την 
εργατική τάξη. 

  Στη βάση αυτή σήμερα αναδεικνύεται η ανα-
γκαιότητα και επικαιρότητα του δρόμου ανάπτυ-
ξης που κουμάντο θα κάνει η εργατική τάξη σε 
συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα, με τα οικονομικά 
εργαλεία, τα πλοία, τα ναυπηγεία, τα λιμάνια,      
λαϊκή περιουσία με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, 
τις ανάγκες των ναυτεργατών και όχι το κέρδος.  

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ με παρέμβαση στην ΕΕ της ΠΝΟ και στα Δ.Σ. 
των ναυτεργατικών σωματείων τονίζουν τα εξής:  

1 

2 
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ  
σε βάρος αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ που θέλουν 
να αποκτήσουν το δίπλωμα Γ’ Μηχανικού 

Τ η συνέχιση της κοροϊδίας και του εμπαιγμού     
σε βάρος των αποφοίτων των ΑΕΙ - ΤΕΙ που 

θέλουν να αποκτήσουν το δίπλωμα του Γ’ Μηχανικού 
καταγγέλλει με ανακοίνωση 18/9 η ΠΕΜΕΝ: 

«Παρότι το υπουργείο Ναυτιλίας γνώριζε από σχετι-
κή καταγγελία στις 27 Ιούνη για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή του ΠΔ 141/2014 και 
συγκεκριμένα την Επιτροπή Αντιστοιχίας που τους κα-
θορίζει μαθήματα για να εξεταστούν και αν δεν επιτύ-
χουν δεν τους δίνονται τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης 
εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ) για να πραγματοποιή-
σουν την απαιτούμενη 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία». 

Σε συνάντηση στις 14 Σεπτέμβρη, αναίρεσε τη δέ-
σμευσή του και με θράσος δήλωσε ότι "είναι ευνοϊκότε-
ρη η ρύθμιση να τους δίνονται τα ΚΕΠ με το να έχουν 
επιτύχει στο 1/3 των οφειλομένων μαθημάτων"!!! 

Αυτή η υπουργική απόφαση θα συνεχίσει να οδηγεί 
τους απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ σε εξεταστικές περιόδους και 
σε παρατεταμένη ανεργία. 

Το μέγεθος της υποκρισίας σε βάρος των αποφοί-
των ΑΕΙ - ΤΕΙ αποδεικνύεται με το ν.3450/2006, άρ.1, 
παρ.2 καθορίζει ότι “το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτι-
κού Α’ Τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των ΤΕΙ. 

Επαναλαμβάνουμε την θέση μας για κατάργηση 
της Επιτροπής Αντιστοιχίας. Όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ  
- ΤΕΙ να αποκτούν το ΚΕΠ ανεξάρτητα από τα οφει-
λόμενα μαθήματα και να πραγματοποιούν την      
απαιτούμενη  12μηνη  θαλάσσια  υπηρεσία». 

Α ρχές καλοκαιριού, εκ-
πρόσωποι μεγάλων 

βιομηχανιών παραγωγής 
«φαρμακευτικής» κάνναβης 
με έδρα τις ΗΠΑ, το Ισραήλ 
και τη Γαλλία, συναντιούνται 
στην Ελλάδα με κυβερνητι-
κούς παράγοντες, επισημαί-
νοντας το ιδιαίτερα γόνιμο 
και πρόσφορο έδαφος της 
χώρας για την καλλιέργεια 
κάνναβης, με τζίρο 220 δισ. 
ευρώ σε βάθος δεκαετίας.  

Τέλη Σεπτέμβρη, 46 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «λαγοί» 
των ναρκω-βιομηχάνων,     
καταθέτουν Ερώτηση στη 
Βουλή με θέμα «την ιατρική 
χρήση της κάνναβης και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές 
της», ζητώντας «επιτέλους» 
να γίνεται η παραγωγή και 
διακίνησή της και εκτός      
κρατικού μονοπωλίου. 

Λίγες μέρες αργότερα ο 
υπουργός Υγείας Αν. Ξαν-
θός ανακοινώνει ότι βρίσκε-
ται ήδη στα σκαριά σχετικό 
νομοσχέδιο, που με όχημα 
τη φαρμακευτική της χρήση 

και κριτήριο την κερδοφορία 
των μονοπωλίων ανοίγει το 
δρόμο για τη νομιμοποίηση 
της καλλιέργειας κάνναβης 
στην Ελλάδα και με ευθύνη 
της κυβέρνησης, γίνεται ένα 
επιπλέον βήμα για την     
εμπέδωση της «ναρκω-
κουλτούρας». 

Στην ίδια απάντηση, ο 
υπουργός  ανακοίνωσε ότι 
προτίθεται να εντάξει τα 
σκευάσματα κάνναβης στα 
«καινοτόμα φάρμακα» και 
ότι «έχει ενισχύσει τη διαδι-
κασία διαπραγμάτευσης 
των τιμών αποζημίωσης, 
μέσω της ειδικής Επιτροπής 
του ΕΟΠΥΥ». Να σημειωθεί 
ότι η συνταγογράφηση της 
κάνναβης έχει ήδη θεσπι-
στεί με το ν. 4139/2013, 
που έφερε η κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ και 
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, για την 
αποποινικοποίηη της χρή-
σης, με ιδεολόγημα το χιλιο-
ειπωμένο «δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση του ατόμου»... 

 

 

Τ ην ίδια στιγμή, όμως, 
εκατοντάδες φάρμα-

κα, πραγματικά χρήσιμα και 
αναγκαία ακόμη και για καρ-
κινοπαθείς, αποκλείονται από 
τη «θετική λίστα» φαρμάκων 
του ΕΟΠΥΥ ενώ για κάθε 
καινούριο φάρμακο που      
θα εισάγεται στη λεγόμενη 
«θετική λίστα», θα πρέπει 
να αφαιρούνται φάρμακα 
ίσης αξίας από τα αποζη-
μιούμενα (τα οποία θα τα 
πληρώνουν εξολοκλήρου οι 
ασθενείς), για να μην αυξά-
νεται η κρατική δαπάνη! 

Στη μείωση της κρατικής 
δαπάνης αποβλέπει και η 
…χρονική αναπροσαρμογή 
του προβλεπόμενου «πλαφόν» 
στις επισκέψεις ασφαλισμέ-
νων σε συμβεβλημένους 
γιατρούς από 1/9, στο 
όνομα της αντιμετώπισης 
περιπτώσεων γιατρών που 
εμφάνιζαν «εικονικές επι-
σκέψεις», τις οποίες, προ-
φανώς, η κυβέρνηση και ο 
ΕΟΠΥΥ μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν -αν θέλουν- με τη 

βοήθεια των ηλεκτρονικών 
και διαδικτυακών μέσων… 

Η ουσία, όμως, βρίσκεται 
αλλού: Στην απογύμνωση 
των δημόσιων μονάδων 
Υγείας από το αναγκαίο 
ειδικευμένο ιατρικό προσω-
πικό, στην οποία έρχεται 
μάλιστα να προστεθεί η 
ανεπάρκεια ή ακόμα και 
πλήρης έλλειψη συμβε-
βλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 
γιατρών σε μια σειρά από 
περιοχές και ειδικότητες.  

Παράλληλα, η κυβέρνη-
ση ανοίγει θέμα νομιμοποίη-
σης της κάνναβης, αυτή τη 
φορά με δηλώσεις του ανα-
πληρωτή υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γ. Τσιρώνη, 
ο οποίος, επαναφέροντας 
την πρόταση του Γ. Παπαν-
δρέου ...να καλλιεργούμε 
κάνναβη στα μπαλκόνια, 
υποστήριξε 13/10 σε ρ/σ 
ότι: «η ιδιόχρηση θα μπορεί 
είναι ελεγχόμενη και να έχει 
πληρώσει κάποιος το παρά-
βολό του για να την κάνει»! 

Μ ετά το ναυάγιο του ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ προβλήθηκε η 

καιροσκοπική παρέμβαση του κ. 
Τσίπρα στο πλαίσιο μιας πονηρής 
πρακτικής του «υπεράνω» και του 
«σωτήρα», που αυτό το  διάστημα 
γυρίζει από 'δώ κι από 'κεί σαν 
πλασιέ του κεφαλαίου, το 'χει ρίξει 
στην «καινοτομία» και δεν λερώ-
νει (!) τα χέρια του με τη λασπου-
ριά του Σαρωνικού. Ο κ. Τσίπρας 
μίλησε για κατάργηση του Κλάδου 
Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων 
και πέρασμα της ευθύνης των 
ελέγχων και επιθεωρήσεων των 
πλοίων σε Νηογνώμονες. 

Πώς έχει το θέμα; Οι Νηογνώ-
μονες είναι ιδιωτικές εταιρείες 
συνδεδεμένες με το εφοπλιστικό 
και άλλα τμήματα του κεφαλαίου, 
επιχειρήσεις που εμπορεύονται 
υπηρεσίες ασφαλείας, «πουλάνε» 
πιστοποιητικά και ευθύνονται για 
ναυτικά εγκλήματα, όπως π.χ. του 
ελληνικού πλοίου «Iron Antois», 

που βυθίστηκε στον Ατλαντικό το 
1994 με 24 νεκρούς ναυτεργάτες, 
ενώ και στο θέμα της χορήγησης 
των «δίμηνων παρατάσεων» οι 
Νηογνώμονες έχουν πρωτοστα-
τήσει. 

Τα σχετικά στοιχεία ομολογούν 
πως οι δίμηνες παρατάσεις έχουν 
την εξής προέλευση: 2 έχουν  
εκδοθεί από τα κατά τόπους λιμε-
ναρχεία, 5 από την ιδιωτική εται-
ρεία «Ελληνικός Νηογνώμονας» 
και 14 από το Νηογνώμονα INSB.  

Συνεπώς η «ακροβατική» 
τοποθέτηση του πρωθυπουργού 
όχι μόνο δεν λύνει κανένα ουσι-
αστικό πρόβλημα αλλά στην 
πράξη χειροτερεύει την κατάστα-
ση, αφού θέτει σε πορεία διάλυ-
σης τον Κλάδο Ελέγχου Εμπο-

ρικών Πλοίων (ΚΕΕΠ), που είναι 
ο μοναδικός κρατικός φορέας 
ελέγχου των πλοίων και αποτε-
λεί την προϊστάμενη αρχή ελέγ-
χου των Νηογνωμόνων που με 
την τοποθέτηση του πρωθυ-
πουργού αυτονομούνται εντελώς 
και κυριολεκτικά επιβεβαιώνουν 
πως ο ελεγχόμενος θα εκπλη-
ρώνει (άμεσα) και το ρόλο του 
ελεγκτή…! 

Στην πράξη έχει αποδειχτεί 
πως η διαφθορά που σχετίζεται 
με τις επιθεωρήσεις των πλοίων ή 
που συνδέεται με το λαθρεμπόριο 
καυσίμων, δεν περιορίζεται σε 
λαμόγια ή κάποιες εταιρείες που 
έχουν χιλιοκαταγγελθεί, αλλά «ζουν 
και βασιλεύουν», το φαινόμενο 
έχει σταθερή διαχρονική βάση, 
ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις και 
εκφράζει τη σαπίλα του καπιταλι-
σμού και τη σχέση της πολιτικής 
εξουσίας με το εφοπλιστικό και 
άλλα τμήματα  του  κεφαλαίου. 

Τ ο ναυάγιο του δεξαμενόπλοι-
ου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στις 10 

Σεπτέμβρη 2017 στη θαλάσσια περι-
οχή της Σαλαμίνας και η μεγάλη  
καταστροφή του περιβάλλοντος στο 
Σαρωνικό Κόλπο μπορούν να γίνουν 
βάση για την εξαγωγή γενικότερων 
συμπερασμάτων, πολύ χρήσιμων για 
την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώ-
ματα, τη λαϊκή πάλη. 

Η στρατηγική σύμπλευση της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΝΔ, 
του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών 
κομμάτων και η κοινή προσπάθεια 
να καλύψουν τις εφοπλιστικές ευθύ-
νες, την πραγματική αιτία των εγκλη-
μάτων που αποκαλούνται ναυτικά 
ατυχήματα, την καπιταλιστική ανά-
πτυξη που έχει κινητήρια δύναμη τα 
κέρδη και την ανταγωνιστικότητα του 
κεφαλαίου. 

Το ναυάγιο του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ έχει 
ήδη σημάνει συναγερμό, που αφορά 
τα δεκάδες πλοία εφοδιασμού πετρε-
λαίου (περίπου 90) αλλά και τα εκα-
τοντάδες άλλα, υπέργηρα, υποσυντή-
ρητα δεξαμενόπλοια, Φ/Γ και Ε/Γ πλοία 
που ταξιδεύουν χρόνια με μεγάλα 
προβλήματα ασφάλειας και αξιοπλο-
ΐας, πολλά,  ως  «πλωτά  φέρετρα».  

Επί συνόλου 1.856 πλοίων ελλη-
νικής σημαίας άνω των 100 κοχ, τα 
530 είναι Δ/Ξπλοια, τα 776 πλοία 
είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. 
Ταξιδεύουν με οργανικές συνθέσεις 
που δεν καλύπτουν τις πραγματικές 
ανάγκες για ασφαλή κίνηση του 
πλοίου και οδηγούν σε αβάσταχτη 
εντατικοποίηση του πληρώματος που 
γερνάει πριν την ώρα του. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ανεφο-
διστικών πλοίων είναι άνω των 40 
ετών. Το γεγονός ότι 21 πλοία ταξι-
δεύουν με δίμηνες παρατάσεις απο-
δεικνύει πως είμαστε απέναντι σε μια 
«φάμπρικα» που είναι κίνδυνος - 
θάνατος για την ανθρώπινη ζωή στη 
θάλασσα και  το  περιβάλλον. 

Κανένα πιστοποιητικό δεν μπορεί 
να αλλάξει τους νόμους της φθοράς 
των πλοίων και τα προβλήματα που 
προκαλούνται στην ασφάλεια και την 
αξιοπλοΐα, πολύ περισσότερο που το 

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ ήταν 45 ετών, με μεγά-
λα προβλήματα και στο μηχανο-
στάσιο. 

Κωμικοτραγικό είναι το γεγονός 
ότι το πλοίο LASSEA, που ανέλαβε 
τη συλλογή και μεταφορά των πετρε-
λαιοειδών από τις δεξαμενές του 
βυθισμένου πλοίου, είχε (κι αυτό) 
ληγμένα πιστοποιητικά ασφαλείας 
και είχε ενταχθεί στο καθεστώς της 
δίμηνης παράτασης, ενώ επιπλέον 
ενοχοποιήθηκε και για λαθρεμπόριο, 
με αποτέλεσμα να διακοπεί για ση-
μαντικό χρόνο η διαδικασία απά-
ντλησης (σ.σ. μέχρι να ανατεθεί σε 
άλλο πιο υπέργηρο σαπάκι, το Δ/Ξ 
πλοιο ΣΥΡΟΣ με έτος ναυπήγησης το 
1964…!)  

Να απαντηθεί αποφασιστικά η εγκληματική  
πολιτική στήριξης της κερδοφορίας του κεφαλαίου 

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά, 27/9, για την ρύπανση που 
προκάλεσε η βύθιση του Δ/Ξπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, έκανε ο Α' γραμματέας της ΠΕΜΕΝ,          

Θανάσης Ευαγγελάκης, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής: 

Μόνο μετά την πολύ χρήσιμη 
αποκάλυψη του πόρταλ 

«902.gr», του «Ριζοσπάστη» 
και την παρέμβαση του ΚΚΕ 

αναγκάστηκε το ΥΕΝ να     
αποδεχτεί πως τα  πιστοποιη-
τικά είχαν λήξει και ένα πλοίο 
υψηλού κινδύνου φόρτωνε και 
ξεφόρτωνε επικίνδυνο φορτίο, 
έχοντας εξασφαλίσει αδικαι-
ολόγητα παράταση 2 μηνών - 

μέχρι τις 27/9/2017.  

Από άρθρο του Γιώργου           
Μαρίνου, μέλους του ΠΓ       
της ΚΕ του ΚΚΕ, στον 

«Ριζοσπάστη» 24/9/2017 

Ν Α Υ Α Γ Ι Ο  Δ ΕΞ Α Μ Ε Ν Ο Π Λ Ο Ι Ο Υ  « Α Γ Ι Α  Ζ Ω Ν Η  Ι Ι »  

Κ αταγγέλλουμε τους εφοπλι-

στές που στο βωμό της κερ-

δοφορίας τους, στο βωμό της κερδο-

φορίας του κεφαλαίου, δεν διστάζουν 

να θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή 

στη θάλασσα και το περιβάλλον.  

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και τις προηγούμενες 

των ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Συμπλέουν όλοι 

μαζί στη φιλοεφοπλιστική πολιτική  

που διατηρεί τα υπερήλικα, υποσυ-

ντήρητα πλοία, τις μειωμένες οργανι-

κές συνθέσεις σε όλες τις κατηγορίες 

πλοίων, την εντατικοποίηση της δου-

λειάς, τις σαθρές μεθόδους των ελέγ-

χων, επιθεωρήσεων και την έκδοση 

των πιστοποιητικών. 

Οι προτροπές της ΕΕ για  
"προσεκτική συντήρηση και καλή 
κατάσταση των πλοίων" δεν έχουν 
υπόσταση, μοιάζουν με κακόγουστο 
ανέκδοτο.  

Μάλιστα, όταν καταγραφεί παραβί-
αση της νομοθεσίας από τα αρμόδια 
όργανα, τη "νύφη" την πληρώνουν οι 

ναυτεργάτες, μας 
βγάζουν και φταί-
χτες, την ώρα που 
οι ναυτιλιακές εται-
ρείες, που έχουν το 
κουμάντο, συνεχί-
ζουν το "έργο" τους 
για την εξασφάλιση 
της μεγαλύτερης δυ-
νατής κερδοφορίας.  
Η οργανική σύνθε-
ση των πλοίων και  
η εντατικοποίηση 
της δουλειάς με 

τους εξοντωτικούς ρυθμούς είναι ένας 
ακόμα επικίνδυνος παράγοντας.  

Στη χώρα μας, στο Λιμάνι του Πει-
ραιά, γενικότερα στο Λεκανοπέδιο  
Αττικής, με χιλιάδες νησιά και εκατον-
τάδες πλοία, επιβατικά, δεξαμενόπλοια, 
υγραεριοφόρα, δεν υπάρχει κρατική 
υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη της 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων 
μεγάλου ναυτικού ατυχήματος.  

Παίρνουμε την κατάσταση 

στα χέρια μας: 

 Να δυναμώσει ο αγώνας για την 
απόσυρση των πλωτών φέρετρων 
και τη διενέργεια συστηματικών ε-
λέγχων στα πλοία με την παρέμβα-
ση των ναυτεργατών. 

 Πάλη για σταθερή δουλειά με δι-
καιώματα στους ναυτεργάτες, όπως 
και σε όλους τους εργαζόμενους.  

 Οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων 
να είναι με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες.  

 Μέτρα προστασίας υγείας και  
ασφάλειας σε όλους τους χώρους 
δουλειάς και τους κλάδους. 

 Λήψη μέτρων για την προστασία 
του Σαρωνικού, την αντιμετώπιση 
της ρύπανσης, να αναλάβει η πλοιο-
κτήτρια εταιρεία το κόστος και να 
μην το μετακυλήσει στο λαό μας.  

 Μέτρα προστασίας για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και μικρούς 
εμπόρους, που επλήγησαν  από την 
καταστροφή. 

 Δεν θα αφήσουμε αυτό το  
έγκλημα να περάσει έτσι. Με οργά-
νωση και δράση, με αγωνιστική ετοι-
μότητα και επαγρύπνηση διεκδικού-
με τα δικαιώματά μας, τη ζωή που 
μας αξίζει. 

Αλυσιδωτές οι συνέπειες  
της ρύπανσης του Σαρωνικού 

Η ζημιά της ρύπανσης του Σαρωνικού 
είναι μεγάλη και την επόμενη περίοδο θα 
διαπιστώνονται πιο καθαρά οι συνέπειές 
της στο οικοσύστημα, στην αλιεία, στη 
διατροφική αλυσίδα, στη ζωή των εργατι-
κών - λαϊκών οικογενειών της περιοχής. 

Το γεγονός πως στη χώρα μας με τις 
υψηλές απαιτήσεις που γεννάει το λιμάνι 
του Πειραιά, γενικότερα το Λεκανοπέδιο 
Αττικής, με χιλιάδες νησιά και εκατοντάδες 
πλοία, επιβατικά, δεξαμενόπλοια, υγραερι-
οφόρα (LNG, LPG) δεν υπάρχει κρατική 
υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη της αντι-
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μεγά-
λου ναυτικού ατυχήματος, δεν είναι μια 
στρέβλωση αλλά συνειδητή επιλογή στο 
πλαίσιο της στρατηγικής που υπηρετεί τα 
συμφέροντα του  κεφαλαίου. 

Ο καπιταλισμός έχει κάνει μεγάλα και 
πολλά εγκλήματα στο όνομα του κέρδους κι 
αυτό καταγράφεται στα ναυάγια εκατοντά-
δων πλοίων, μεγάλων δεξαμενόπλοιων, σε 
εκρήξεις σε ενεργειακές πλατφόρμες, διαρ-
ροές αγωγών, κι αυτά προειδοποιούν και 
διδάσκουν να μην εγκλωβιστεί ο λαός μας 
στη αστική προπαγάνδα που αναμασά 
πως η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργει-
ακό κόμβο, που είναι βασικός στόχος των 
μονοπωλίων, θα φέρει οφέλη στους εργα-
ζόμενους. 

Χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για 
την απόσυρση των πλωτών φέρετρων 
και τη διενέργεια συστηματικών ελέγ-
χων στα πλοία με την παρέμβαση των 
ναυτεργατών, την αύξηση του αριθμού 
των πληρωμάτων, τη λήψη μέτρων για 
την προστασία του Σαρωνικού, την αντι- 
μετώπιση της ρύπανσης, για να αναλά-
βει η πλοιοκτήτρια εταιρεία το κόστος 
και να μη μετακυλιστεί στο λαό μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εξασφαλι-
στεί το δικαίωμα των ναυτεργατών στη 
δουλειά, ανθρώπινες συνθήκες ζωής και 
εργασίας στα καράβια, να μειωθεί ο εργά-
σιμος χρόνος και να εφαρμοστούν μέτρα 
για την προστασία της υγείας και της   
ασφάλειας των πληρωμάτων, την προστα-
σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που 
δέχονται καθημερινή επίθεση από το       
εφοπλιστικό  κεφάλαιο, την εξουσία της 
αστικής τάξης. 

Σύμφυτη με τη σαπίλα του 

καπιταλισμού η διαφθορά 

και στους έλεγχους πλοίων  

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ            

ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τ ο οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί)  

με την φοίτηση στα ειδικά τμήματα για την απόκτηση 
των διπλωμάτων Γ’ τάξεως, επαναφέρουν με έγγραφό 
τους 10/10 τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,      
τονίζοντας: 

«Παρότι καθορίστηκε τμήμα Μηχανικών και θα λει-
τουργήσει στις 23 Οκτώβρη στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου 
με την συμμετοχή 42 ατόμων, παραμένουν αποκλεισμέ-
νοι άλλοι 25, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η ανεργία 
τους, προκαλώντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

Επαναλαμβάνουμε την πρόταση μας:  
Οι υπηρεσίες του ΥΝΑ άμεσα να πάρουν όλα     

τα μέτρα εξασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων των 
προσφερομένων στην παρακολούθηση των ειδι-
κών τμημάτων για την απόκτηση των διπλωμάτων 
Γ’ τάξεως.» 

Π αρά τις συνεχείς δια-
ψεύσεις από την Κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ που 
δεν σταματά να παίρνει συγ-
χαρητήρια από ΝΑΤΟ, ΕΕ, 
ΗΠΑ, το μεγάλο κεφάλαιο για 
τη σταθερή στήριξη που προ-
σφέρει στα σχέδια τους να 
αιματοκυλούν τους λαούς, 
είναι αποκαλυπτική η ενοχή 
της, όπως αποδεικνύεται από 
έγγραφα που επιβεβαιώνουν 
την προετοιμασία της Νατοϊ-
κής βάσης στον Άραξο να 
υποδεχτεί πυρηνικά όπλα.  

Ήδη, η σημερινή Κυβέρ-
νηση, συνεχίζοντας την πο-
λιτική των Κυβερνήσεων ΝΔ
-ΠΑΣΟΚ, δίνει Γη και Ύδωρ 
στα γεράκια των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ 

 Έκανε το Αιγαίο ΝΑΤΟική 
Λίμνη, καλώντας τους φονιά-
δες των λαών να περιπολούν 
στο Αιγαίο 
 Ανανέωσε την παραχώρηση 
της Βάσης της Σούδας στους 
Αμερικανούς, δίνοντας τους το 
πάτημα που θέλουν για να 
αιματοκυλούν τους λαούς της 
περιοχής. 
 Έχει παραδώσει λιμάνια, 
αεροδρόμια, την γη, τον αέρα 
και το νερό της Ελλάδας στους 
δολοφόνους των λαών για να 
πηγαινοφέρνουν τους στρα-
τούς τους και υπέγραψε με τις 
ΗΠΑ τώρα τη δημιουργία νέων 
Βάσεων για το ΝΑΤΟ και επέ-
κταση των παλιών. 
 Συμμετέχει ενεργά με Ελληνι-
κές Δυνάμεις σε 13 ιμπεριαλι-
στικές αποστολές όπου Γης 
και δίνει χείρα βοηθείας σε 
κάθε επέμβαση των ΝΑΤΟ-ΕΕ 
στην περιοχή 

Τ η στιγμή που η Κυβέρ-
νηση τσακίζει μισθούς 

και μεροκάματα, πετσοκόβει 
συντάξεις και επιβάλλει βάρ-
βαρους φόρους στον λαό, την 
ίδια στιγμή είναι μια από τις 4 
χώρες παγκοσμίως που δαπα-
νά το 2% του ΑΕΠ για 
ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς (τρίτη 
σε επίπεδο ΕΕ και πέμπτη 
στον κόσμο στην κούρσα των 
εξοπλισμών). Και επιπλέον 
έκλεισε συμφωνία με τις ΗΠΑ 
2,5 δις για εκσυγχρονισμό των 

αεροπλάνων F16.  

Από τη μια καταδικάζει τον 
λαό στην πείνα, και από την 
άλλη βάζει πάνω απ’ το κεφάλι 
του μια ωρολογιακή –πυρηνική
- βόμβα που περιμένει να ε-

κραγεί! 

Σε μια περίοδο που οι  
επεμβάσεις των ιμπεριαλι-
στών, η κλιμάκωση των συ-
γκρούσεων και η επιθετικότητα 
οξύνεται, όπως οξύνεται και η 
διαπάλη για τις αγορές, τους 
δρόμους μεταφορών και τις 
ενεργειακές πηγές, αποδεικνύ-
εται για ακόμη μια φορά ότι η 
συμπόρευση με το ΝΑΤΟ, η 
συμμετοχή στους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς, η λεγό-
μενη «πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική» είναι ΚΙΝΔΥΝΟΣ - 
ΘΑΝΑΤΟΣ για τους εργαζομέ-
νους και τον λαό. 

ΣΤΟΠ στα Πυρηνικά              
Σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
Έξω οι Βάσεις                         

και οι Αμερικανοί 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

Ναρκωτικά αντί για φάρμακα ! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΚΕ 

Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017 

Ο ι Κ.Ο. Ναυτεργατών του ΚΚΕ απευθύνονται 
στους ναυτεργάτες, στους σπουδαστές, στους 

συνταξιούχος, σε κάθε φίλο του Κόμματος, σε όλους 
εκείνους που εκτιμούν την πάλη και την προσφορά του 
στο λαό και το κίνημα, που αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ μια 
μαχητική δύναμη υπεράσπισης των λαϊκών συμφερό-
ντων και τους καλούν να συμβάλλουν από  υστέρημά 
τους, για την επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης του 
κόμματος Νοέμβρης – Δεκέμβρης 1017. 

Η φετινή Οικονομική Εξόρμηση πραγματοποιείται 
παραμονές του 2018, τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 
100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 

Το ΚΚΕ άντεξε και αντέχει εδώ και έναν αιώνα γιατί 
εκφράζει το πραγματικά νέο, τη μόνη διέξοδο από τη 
σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα, την πάλη για το 
σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Άντεξε κι αντέχει, όμως, 
επιπλέον γιατί σε όλη την ιστορική του διαδρομή στηρί-
χτηκε στην εργατική τάξη, στο λαό. Αυτοί ήταν οι βασι-
κοί αιμοδότες του ΚΚΕ, ακόμη και στα πιο δύσκολα, τα 
πιο «μαύρα» χρόνια. 

Η  οικονομική 
στήριξη στο 

ΚΚΕ ενισχύει τη 
δράση του μέσα 
στην εργατική τάξη, 
στο λαό, για να 
πάρουν πίσω οι 
εργαζόμενοι όσα 
έχασαν στα χρόνια 
της κρίσης, για να 
διεκδικήσουν τις 
σύγχρονες ανάγκες 
τους. Συμβάλλει 
στην ενίσχυση της 
πάλης του λαού 
απέναντι στην επί-
θεση διαρκείας του 
κεφαλαίου, της πά-
λης που βάζει στο 
στόχαστρο τον 
πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του. 
Είναι ενίσχυση της δύναμης που μάχεται για το δίκιο 
του λαού, για να ανοίξει ο δρόμος της ελπίδας και της 
προοπτικής για μια κοινωνία χωρίς ανεργία, φτώχεια 
και πολέμους. 

Η οικονομική στήριξη στο ΚΚΕ δίνει απάντηση στον 
αντικομμουνισμό, στη διαστρέβλωση και τη συκοφάντη-
ση των θέσεων του ΚΚΕ, στην παραχάραξη, στο ξανα-
γράψιμο της Ιστορίας από την ΕΕ, τα αστικά επιτελεία, 
τα οποία επιδιώκουν να μη μάθουν, να μη διδαχτούν οι 
νεότερες γενιές από τις ηρωικές σελίδες της λαϊκής πά-
λης στη χώρα μας και διεθνώς. 

Βοηθά το Κόμμα της εργατικής τάξης να αναπτύσσει 
και να εκλαϊκεύει τις θέσεις του για τους αγώνες, να μά-
χεται για την ιστορική αλήθεια, να προβάλλει το επανα-
στατικό και προοδευτικό έργο του λαού. Να αναπτύσσει 
τη διεθνιστική δράση και αλληλεγγύη, να συνεχίζει και 
να εντείνει τις προσπάθειές του για την αναγκαία ανα-
συγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού 
κινήματος. 

Τ ιμάμε τα 100 χρόνια της Μεγάλης Οκτωβριανής 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία το 1917. 

Δυναμώνουμε τις συζητήσεις, τις εκδηλώσεις που οργα-
νώνονται αυτήν την περίοδο σε όλη την Ελλάδα.      
Αντλούμε δύναμη από το κορυφαίο κοσμοϊστορικό   
γεγονός του 20ού αιώνα που απέδειξε ότι ο καπιτα-
λισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να οικοδομή-
σουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, χωρίς 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Ο σοσιαλισμός παραμένει επίκαιρος,  
αναγκαίος και ρεαλιστικός! 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ 
ΕΞΩ οι ΒΑΣΕΙΣ και οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 

Με κοινό κείμενο που υπογράφουν εκατοντάδες         
συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς, ανάμεσά 

τους τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, βροντοφωνάζουν: 

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ - ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΥ 
ΓΕΝΝΟΥΝ ΦΤΩΧΕΙΑ-ΠΟΛΕΜΟΥΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

 



Οκτώβρης 2017 Σελίδα 4 

Τ ο δρόμο για τη λεη-
λασία της ακίνητης 

περιουσίας του ΝΑΤ, που 
χτίστηκε από το μόχθο των 
ναυτεργατών, ανοίγει διαπι- 
στωτική πράξη που εξέ-
δωσε το υπουργείο Εργα-
σίας κατ' εφαρμογή του 
νόμου λαιμητόμου 4387 / 
2016, σύμφωνα με την οποία 
ολόκληρη η περιουσία ενσω- 
ματώνεται στον ΕΦΚΑ. 

Η διαπιστωτική πράξη 
συζητήθηκε στη συνεδρία-
ση της διοίκησης του Ταμεί-
ου 12/10. Παρότι τα μέλη 
της διοίκησης τάχθηκαν 
κατά της διαπιστωτικής 
πράξης, στο διά ταύτα - με 
εξαίρεση τον εκπρόσωπο της 
ΠΕΜΕΝ - εκπρόσωποι της 
ΠΝΟ, συνταξιουχικές οργα-

νώσεις όπου κυριαρχούν οι 
δυνάμεις του συμβιβασμού 
και διορισμένοι εκπρόσω-
ποι του Ταμείου, αποφάν-
θηκαν ότι θα ξεκινήσουν 
δικαστικές προσφυγές για 
το αν ευσταθεί η ερμηνεία 
της διαπιστωτικής πράξης... 

Σε ανακοίνωσή της, 
η ΠΕΜΕΝ επισημαίνει ότι η 
διαπιστωτική πράξη του 
υπουργείου αποτελεί συνέ-
χεια του «νόμου λαιμητό-
μου». Μετά τις 12/5/2016 
που τέθηκε σε εφαρμογή, 
σημειώνει, «έχουν δοθεί 
μόνο προσωρινές συντάξεις 
που κυμαίνονται μεταξύ 384 
και 768 ευρώ, δεν εκδίδο-
νται κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, εφάπαξ», περι-
κοπές που έρχονται να 

προστεθούν «στα ματωμένα 
πλεονάσματα που θα συνε-
χιστούν για το σύνολο των 
συνταξιούχων και των εργα-
ζομένων». 

Η ΠΕΜΕΝ επισημαίνει 
ότι ο εκπρόσωπός της στη 
διοίκηση του ΝΑΤ ανέδειξε 
ότι δεν πρόκειται για θέμα 
ερμηνείας των νόμων, αλλά 
για πολιτική που υπηρετεί 
την κερδοφορία του κεφα-
λαίου, την οποία υπηρετεί 
και η σημερινή κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ξεκαθάρισε 
ότι τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ και 
ΠΕΣ-ΝΑΤ θα συνεχίσουν 
να βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή των πολύμορφων 
αγώνων των ναυτεργατών 
και συνολικά των εργαζομέ-
νων, για την κατάργηση του 
συνόλου των αντεργατικών 
νόμων και μνημονίων. 

«Μεγάλες ευθύνες», το-
νίζει η ΠΕΜΕΝ, «έχουν οι 
δυνάμεις του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού 
της ΠΝΟ που ανέστειλαν 
απεργιακές κινητοποιήσεις 
με αφορμή δηλώσεις του 
υφυπουργού Εργασίας κ. 
Πετρόπουλου, συμμετείχαν σε 
υπονομευτικούς διαλόγους 
μαζί με το προεδρείο του 
ΝΑΤ, για να καλλιεργούν 
συγχύσεις και αυταπάτες σε 
βάρος των ναυτεργατών». 

Τα ταξικά σωματεία       
απευθύνουν κάλεσμα στους 
ναυτεργάτες «να συνεχί-
σουμε με μεγαλύτερη μαχη-
τικότητα την οργάνωση και 
τον αγώνα για κατάργηση 
των αντεργατικών αντιλαϊ-
κών νόμων, των μνημονίων, 
για Συλλογικές Συμβάσεις - 
Κοινωνική Ασφάλιση για 
όλους, αυξήσεις σε μισθούς, 
συντάξεις, κοινωνικές παρο-
χές που να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες». 

(Συνέχεια από τη σελ. 1) 

Συνάδελφοι Μηχανικοί, Μηχανοδηγοί, Καθαριστές,  

Τα 3 χρόνια από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες του 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ο κλάδος μας, μαζί με τα ταξικά ναυτεργατι-
κά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ και τις άλλες δυνάμεις 
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, είχε σημαντική συμβολή 
στην οργάνωση των 36 απεργιών των ναυτεργατών      
και των δεκάδων κινητοποιήσεων για τα προβλήματα      
που ταλανίζουν το κλάδο μας και τις οικογένειές μας, την 
εργατική τάξη γενικότερα.  

Οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση έχουν στο στόχα-
στρό τους την κατάργηση των ΣΣΕ, της κοινωνικής     
ασφάλισης. Με την εφαρμογή «των όρων σύμφωνα    
με τα διεθνώς κρατούντα» που επιδιώκουν, θέλουν το 
σύνολο των ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες       
πλοίων να είναι χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση,     
συγκροτημένα δικαιώματα.  

Θέλουν τους ναυτεργάτες,  ανεξάρτητα  

από εθνικότητα, σύγχρονους  σκλάβους. 

Καμιά ανοχή, αναμονή στις δημαγωγικές δηλώσεις 
περί «δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης» της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, των εφοπλιστών, των κομμάτων του 
κεφαλαίου και των εκπροσώπων τους στην ΠΝΟ, στο 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ και η απόκρουση της επίθεσης των εφοπλιστών 
απαιτούν την δραστηριοποίηση όλων μας. Αυτή η πολι-
τική οξύνει τους ανταγωνισμούς των μεγάλων ναυτιλια-
κών επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων, γεννάει 
τους πολέμους, με θύματα τους εργαζόμενους, τους 
λαούς. 

Η πείρα όλο αυτό το διάστημα έδειξε και δείχνει ότι οι 
εφοπλιστές και οι άνθρωποί τους δεν κάθονται «με σταυ-
ρωμένα χέρια», καθημερινά προωθούν και νέα αντεργατι-
κά μέτρα.  

Δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή! Η επίθεση του 
κεφαλαίου και των εκπρόσωπων του πρέπει να αναχαιτι-
στεί τώρα! 

Ερχόμαστε στη Γ.Σ. του Σωματείου μας για να συζητή-
σουμε την πείρα, τα συμπεράσματα της δράσης μας, να 
καθορίσουμε το Διεκδικητικό Πλαίσιο και το Πρόγραμ-
μα Δράσης για να γίνει πιο αποτελεσματική  η  

πάλη του κλάδου μας το επόμενο διάστημα. 

Η μαζική συμμετοχή στην Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, η ενίσχυση του ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, συμβάλλει σε αυτήν την προοπτική. 

Η Διοίκηση του Σωματείου 

Μ ε τη μαζική - μαχη-
τική διαδήλωση την 

Τρίτη 3/10 στην Αθήνα 
«άνοιξε» η αυλαία 
των      κινητοποιήσεων,  
που έχουν οριστεί για το 
επόμενο διάστημα σε όλη 
τη χώρα από τις Συνερ-
γαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις (ΙΚΑ, ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, 
ΠΟΣΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΩΝ), δίνοντας συνέχει-
α και αγωνιστική απάντηση 
στη λαίλαπα των νέων αντι-
συνταξιουχικών μέτρων της 
κυβέρνησης. 

Οι συνταξιούχοι αρχικά 
συγκεντρώθηκαν στην πλα-
τεία Εθνικής Αντίστασης και 
αμέσως μετά πραγματοποί-
ησαν δυναμική πορεία στο 
υπουργείο Εργασίας. Εκεί 
«ενώθηκαν» με την απερ-
γιακή συγκέντρωση του 
ΠΑΜΕ  Τύπου  και  ΜΜΕ,  
τονίζοντας ότι ο αγώνας 
είναι κοινός απέναντι στην 
αντιλαϊκή πολιτική. 

Αντιπροσωπεία των  
συνταξιούχων συναντήθηκε 
με τον  υφυπουργό  Εργα-
σίας Τ. Πετρόπουλο, ο 
οποίος επανέλαβε ότι η 
κυβέρνηση θα εφαρμόσει 
τη δημοσιονομική πολιτική, 
δηλαδή θα εφαρμοστούν τα 
μέτρα. 

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις διεκδικούν τις συ-
ντάξιμες αποδοχές τους, 

τη 13η  και  14η  σύνταξη,  
 

την άμεση απόδοση των 
συντάξεων - εφάπαξ - 
μερισμάτων, ΕΚΑΣ, τα 
δικαιώματά στην Υγεία 
και ό,τι άλλο έχει αφαι-
ρεθεί  στο  ακέραιο. 

Απαιτούν την κατάργηση 
όλων των αντιασφαλιστι-
κών - αντιλαϊκών - φορο-
μπηχτικών νόμων. Ανακε-
φαλαιοποίηση των ασφαλι-
στικών ταμείων. 

Απορρίπτουν τη φιλο-
λογία της κυβέρνησης πε-
ρί ανάπτυξης και σταθερό-
τητας ως διεξόδου γιατί 
αυτά αποτελούν διέξοδο 
για τα κέρδη των επιχειρη-
ματικών ομίλων που στο 
δικό τους βωμό θυσιάζο-
νται οι συν-τάξεις και το 
σύνολο των δικαιωμάτων 
της εργατικής τάξης και 
του λαού. 

Σ ε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις βρίσκονται 

οι ναυτεργάτες της πορθμεια-
κής γραμμής Κέρκυρας - Ηγου-
μενίτσας για την υπογραφή 
ικανοποιητικής ΣΣΕ. Από τις 
9/10 με απόφαση του τοπικού 
Σωματείου τους έχουν ξεκινή-
σει 4ωρες στάσεις εργασίας 
ενώ σε Γενική Συνέλευση κατά 
τη διάρκεια της πρώτης στα-
σης εργασίας, αποφάσισαν 
κλιμάκωση των κινητοποιή-

σεών τους, ανάλογα με την 
έκβαση της συνάντησης με την 
ηγεσία του υπουργείου Ναυτι-
λίας, 13/10, η οποία -όπως 
άλλωστε αναμενόταν- απέβη 
τελικά άκαρπη. 

Οι εφοπλιστές της πορθμει-
ακής γραμμής, με αβάντα την 
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, εντεί-
νουν  την  επιθετικότητά  τους,  

αξιώνοντας υπογραφή ΣΣΕ με 
μείωση των αποδοχών των 
ναυτεργατών κατά 2%, μείωση 
των ημερών αδείας κ.ά., όταν 
φέτος έχουν καταγράψει τερά-
στια κέρδη, αφού η κίνηση στο 
πορθμείο εμφανίζεται αυξημένη 
κατά  40%. 

Οι ναυτεργάτες διεκδικούν 
την υπογραφή ΣΣΕ με ικανο-
ποιητικές αυξήσεις, αύξηση 
στα πληρώματα μηχανής των  

πορθμειακών πλοίων ανοιχτού 
τύπου, να σταματήσει η αυθαι-
ρεσία των εφοπλιστών που 
ακινητοποιούν τα πλοία για 
όσο χρονικό διάστημα θέλουν 
μετά τη θερινή σεζόν, πετώ-
ντας τους ναυτεργάτες στη 
στεριά και τείνοντας να μετα-
τρέψουν το επάγγελμα σε επο-
χικό. Ήδη έχουν ακινητοποιη-
θεί δύο πλοία και 21 ναυτεργά-
τες έμειναν άνεργοι. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:                      

Κλιμακώνουμε τον αγώνα  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 
Ψηφοφορία από 13/11 μέχρι 16/12/2017 

Ο ι φετινές αρχαιρεσίες της ΠΕΣ-ΝΑΤ διεξάγονται σε μια 
κρίσιμη περίοδο, όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζί 

με την ΕΕ και το ΔΝΤ, ετοιμάζεται για την εφαρμογή των νέων 
αντισυνταξιουχικών μέτρων που πρόσφατα ψήφισε και προβλέ-
πουν νέες μειώσεις στις συντάξεις, αυτόματους κόφτες, αύξηση 
της φορολογίας μέσω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού, 
αλλά και την απαγόρευση αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι το 2023.  

Απέναντι σ’ αυτή την επίθεση του κεφαλαίου οι συνταξιούχοι 
έχουν να αντιτάξουν το δικό τους - ταξικό μέτωπο, συσπειρωμένοι 
στις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, δίπλα στα ταξι-
κά ναυτεργατικά σωματεία και ενισχύοντας τις ταξικές γραμμές 
του ΠΑΜΕ, για την αλλαγή των αρνητικών συσχετισμών δυνάμε-
ων και την καταδίκη του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, ώστε από καλύτερη θέση να οργανώσουν την πάλη για 
Σ.Σ.Ε., κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, εισόδημα, όλα τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, που θυσιάζονται από τις αντιλαϊκές 
πολιτικές των κυβερνήσεων στο βωμό της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. 

Σ’ αυτόν τον δίκαιο αγώνα η διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ  καλεί τους 
συνταξιούχους ναυτεργάτες να συμμετέχουν μαζικά και αποφασι-
στικά, με αισιοδοξία και πίστη στη δύναμη της εργατικής τάξης.  

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι να ψηφίσουν όλα τα μέλη μας και 
για να γίνει αυτό πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τις 
συνδρομές τους. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι μοναδικοί πόροι 
της ΠΕΣ-ΝΑΤ είναι οι συνδρομές των μελών μας. 

Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ 

της ακίνητης περιουσίας του NAT 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

τη Δευτέρα 13/11, Κολοκοτρώνη 132, Πειραιά 

Συνάδελφοι,  

μετά από 3 μνημόνια και δεκάδες αντεργατικούς      
νόμους, η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις στόχο έχουν να 
ισοπεδώσουν κάθε δικαίωμα που κατακτήθηκε από την 
εργατική τάξη στον τελευταίο αιώνα. Το Σωματείο μας 
οφείλει να απαντάει στα σχέδια της κυβέρνησης και της 
εργοδοσίας.  

Η οργανωμένη Πάλη, είναι μια αισιόδοξη στάση 
στη Ζωή, προϋποθέτει πίστη στην αυριανή μέρα, και 
στο δίκιο του εργαζόμενου ανθρώπου.  

Πρέπει οι εργαζόμενοι να ξεπεράσουμε το φόβο και τη 
μοιρολατρία, να σταθούμε αλληλέγγυοι σε κάθε συνάδελ-
φο, κατανοώντας τις αδυναμίες και της ανάγκες του καθε-
νός ξεχωριστά. Ασφαλιστικό - ανεργία - εκπαίδευση - συν-
θέσεις - συνδικαλιστικός νόμος - κατασχέσεις πρώτης  
κατοικίας, είναι θέματα που χρειάζονται τη γνώμη σου και 
τη δύναμη σου.  

Οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου έχουν σχέδιο και        
οργάνωση. Συνάδελφοι, ας κάνουμε και μείς το ίδιο, με 
αναθέματα και κατάρες θα βυθιζόμαστε καθημερινά στη 
φτώχεια, οδηγώντας τα παιδιά μας στη σκλαβιά που μας 
ετοιμάζουν. 

Η Διοίκηση της ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

ΜΑΧΗ για υπογραφή ικανοποιητικών ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΟΛΟΙ στην εκλογοαπολογιστική  

Γ.Σ. του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 
Αγώνας ενάντια στις κατασχέσεις σπιτιών 
και καταθέσεων των λαϊκών νοικοκυριών 

Γ ινόμαστε μάρτυρες της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου 
απέναντι στα φτωχά νοικοκυριά που δεν μπορούν αντικειμενικά 

να ανταποκριθούν στο δυσβάσταχτο χαράτσωμα και την κατακόρυφη 
αύξηση των φορολογικών βαρών, στις απολύσεις και στα λουκέτα, στις 
μειώσεις μισθών και συντάξεων, με αποτέλεσμα να "κοκκινίσουν" τα 
δάνειά τους.  

Τόσα χρόνια δουλειάς και αγώνα για να μπορέσουν να αγοράσουν 
ένα σπίτι χιλιάδες εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι και τώρα 
οι τράπεζες και τα αρπαχτικά απειλούν να τους το κατασχέσουν.  

Μπροστά σ’ αυτή την επίθεση εργατικά σωματεία και Λαϊκές       
Επιτροπές της Αττικής, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ   
οργανώνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ειρηνοδικεία της Αττικής        
με σύνθημα: «Τέρμα πια στους εκβιασμούς. Εμπόδισε λαέ τους 
πλειστηριασμούς». 

«Τ ο ΠΑΜΕ καλεί την εργα-

τική τάξη, τις φτωχές  

εργατικές και λαϊκές οικογένειες να 

κλιμακώσουν τον αγώνα τους ενά-

ντια στην αντιλαϊκή πολιτική της 

κυβέρνησης, που εκτός από την 

εκμετάλλευση και τη φτώχεια, ρημά-

ζει στην κυριολεξία το βιος των 

φτωχών οικογενειών προς όφελος 

των τραπεζιτών και των αρπαχτικών.  
Να μην συμβιβαστεί κανείς με 

τη φοροληστεία και το χαράτσω-

μα που καταληστεύουν το λαϊκό 

εισόδημα.  

Η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

κάνει  ένα  βήμα  παραπάνω. 

Διαλύει ουσιαστικά την όποια πα-

ρεχόμενη προστασία υπήρχε στην 

πρώτη κατοικία. Κάνει παζάρια με 

τους τραπεζίτες για να καταργήσει 

τελείως ή να ρίξει σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο τα κριτήρια προστασίας της 

πρώτης κατοικίας. 

Στην Αττική ήδη συγκροτήθηκε 
Επιτροπή του ΠΑΜΕ                 

ενάντια στις κατασχέσεις           
και τους πλειστηριασμούς,            

όπου κάθε εργαζόμενος,               
άνεργος, συνταξιούχος              
μπορεί να απευθυνθεί                  

για την παροχή νομικών                     
και οικονομικών συμβουλών                   

που είναι απαραίτητες,                     
για την οργάνωση της πάλης              

και το συντονισμό. 

Οι ναυτεργάτες μπορούν να                       
απευθύνονται στα σωματεία: 

ΠΕΜΕΝ      210 41 15 260 
ΣΤΕΦEΝΣΩΝ  210 42 80 102 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ    210 45 19 061 
ΠΕΣ-ΝΑΤ      210 41 37 271 
ΝΣΚ      210 41 17 578 

Κάτω τα χέρια  
από τη λαϊκή κατοικία  

Αγώνας ενάντια  
στις κατασχέσεις 

Κάθε σωματείο να οργανώσει 
τώρα αποφασιστικά την πάλη. 

Να απευθυνθεί πλατιά στους  

εργαζόμενους των επιχειρήσεων 

και των κλάδων. Να οργανώ-

σουν συσκέψεις, συγκεντρώσεις, 

διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις 

που θα δυναμώσουν την πίεση 

στην κυβέρνηση.  

Στο πλαίσιο της δράσης των 

συνδικάτων στις Λαϊκές Επιτρο-

πές να οργανώσουν την πάλη 

ενάντια στις κατασχέσεις, στους 

χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, 

στα Ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη, 

με όλες τις μορφές. 

Έχουμε τη δύναμη  
να τους εμποδίσουμε  
Όλοι στον αγώνα». 

Τ ις προκλητικές απαιτήσεις 
των εφοπλιστών των πορ-

θμείων για μείωση του χρόνου  
αδείας από 3,5 μέρες το μήνα σε 
2,5 και με μηδενικές αυξήσεις για 
την ανανέωση των ΣΣΕ για το 
2017,  την ώρα που η μείωση των 
αποδοχών των ναυτεργατών είναι  
πάνω από 35%! καταγγέλλουν τα 
ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Οι απαιτήσεις των εφοπλιστών 
γίνονται στην κατεύθυνση της       
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για 
«δίκαιη ανάπτυξη» πάνω στη σφα-
γή των εργατικών δικαιωμάτων. 

Η επιθετικότητα των εφοπλι-
στών τροφοδοτείται από τη στάση 
των δυνάμεων του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού, 
όπως με την υπογραφή της κατά-
πτυστης ΣΣΕ για την επιβατηγό 
ναυτιλία, προετοιμάζοντας στην 
ίδια κατεύθυνση και την ΣΣΕ των 
πορθμείων», σημειώνουν τα ταξικά 
σωματεία, καθώς κριτήριο τους 
είναι η κερδοφορία του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου. 

Καλούν τους ναυτεργάτες να 
συνεχίσουν με αγωνιστική αισιοδο-
ξία την οργάνωση και τον αγώνα 
για κατάργηση των αντεργατικών 
αντιλαϊκών νόμων, των μνημονίων, 
ΣΣΕ - Κοινωνική Ασφάλιση για 
όλους, αυξήσεις σε μισθούς, συ-
ντάξεις, κοινωνικές παροχές που 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρο-
νες ανάγκες, ενάντια στην φορολη-
στεία και τους πλειστηριασμούς      
σε βάρος της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας. 

Μ αζική συγκέντρωση κατά-
δίκης της Χρυσής Αυγής 

πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 18 Σεπτέμ-
βρη το απόγευμα σωματεία και      
φορείς  του  Πειραιά,  στην πλατεία 
Νίκης (Ζαρντέν) στο Κερατσίνι. με 
αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων 
χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της 
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. 
Επικεφαλής της βρέθηκε το Συνδικάτο 
Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής  
Βιομηχανίας, τα στελέχη και η δράση 
του οποίου έχουν επίσης βρεθεί στο 
στόχαστρο των φασιστών, με σύνθημα      
«Η εργατιά δεν σκύβει το κεφάλι, το 
φασισμό τσακίζει με αντίσταση και 
πάλη». Συμμετείχαν επίσης τα ναυτερ-
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ - 
ΠΕΠΡΝ. Ακολούθησε πορεία στους 
δρόμους και τις γειτονιές της πόλης, με 
συνθήματα ενάντια στην εγκληματική 
ιδεολογία και δράση των φασιστών. 

Μιλώντας  στη  συγκέντρωση,  ο 
Νίκος Ξουράφης,  πρόεδρος της  
Πανελλαδικής Ένωσης Ελαιουργοσα-
πωνοποιών και του Εργατικού Κέντρου 
Πειραιά, μεταξύ άλλων σημείωσε:  

«Το προσχεδιασμένο χτύπημα που 
δέχτηκαν οι κομμουνιστές στο Πέραμα 

στρεφόταν απροκάλυπτα ενάντια στη 
δράση του ταξικού Συνδικάτου Μετάλ-
λου για την οργάνωση των εργαζομέ-
νων της Ζώνης και της γύρω περιοχής. 
Μια βδομάδα μετά στο στόχαστρο των 
ταγμάτων εφόδου μπήκε το παιδί μιας 
λαϊκής οικογένειας, που κατήγγειλε με 
τα τραγούδια του το δολοφονικό χαρα-
κτήρα της Χρυσής Αυγής και καλούσε 

σε απομόνωση και αντιμετώπιση της 
φασιστικής οργάνωσης στις γειτονιές 
του Πειραιά». 

Υπενθύμισε ακόμα πως στα παρα-
πάνω πρέπει να προστεθούν οι εκατο-
ντάδες δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος 
μεταναστών και προσφύγων και     
πρόσθεσε: 

Το κίνημα, η εργατιά, ο λαός,  
καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει με 
τους δολοφόνους, τα τσιράκια των 
αφεντικών. Εχει τις δικές του αξίες, 
ξένες και εχθρικές για τους φασίστες 
και το σύστημα που τους γεννά και 
τους θρέφει.  

Με αυτές τις αξίες, με οργανωμέ-
νη ταξική πάλη, μπορεί να τσακίσει 

το χρυσαυγίτικο έκτρωμα, να στείλει 
τους φασίστες στις τρύπες τους, να 
μην του επιτρέψει να εξαπλώσουν 
αυτό που αποπνέουν, την μπόχα, 
τη σαπίλα του συστήματος που  
τους γέννησε και τους θρέφει, να 
στείλει τον καπιταλισμό στο χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας». 

 Την Τετάρτη 11/10, ομάδα 10-12 χρυσαυγιτών 
φασιστοειδών που επέβαιναν σε μηχανές, επιτέθηκε 
σε κλιμάκιο αφισοκολλητών της Ένωσης Ναυτών 
(ΠΕΝΕΝ) έξω από τον Οίκο Ναύτου στον Πειραιά, 
τραυματίζοντας ένα από τα μέλη της. «Η επίθεση 
αυτή αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων δολοφο-
νικών επιθέσεών τους, σε βάρος των μεταναστών 
- εργατών. Το δηλητήριο του φασισμού πρέπει 
να το απομονώσουν οι εργάτες, η λαϊκή οικογέ-
νεια, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτο-
νιά», τονίζουν τα σωματεία  ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ,  ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

 Το Σαββάτο 7/10, στον Ασπρόπυργο ομάδα 5 
ατόμων επιτέθηκε με σιδηρογροθιές σε δύο μετανά-
στες, που δούλευαν σε θερμοκήπια και μεταφέρθη-
καν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου ο ένας παρέμεινε 
για νοσηλεία και βρίσκεται εκτός κινδύνου. 

 Την ίδια μέρα 7/10, ρατσιστική επίθεση εξαπέλυσε 
ομάδα 10-12 φασιστοειδών και κατά ενός άλλου 
μετανάστη από το Πακιστάν, που εργαζόταν σε  
μαγαζί της περιοχής στη Λαμπρινή και μεταφέρθηκε 
στον νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο. 

 Την Παρασκευή 13/10, η «περιπλανώμενη, θλιβε-
ρή ομάδα των 10-15 νοικιασμένων φουσκωτών     
του δουλεμπορικού, της συμμορίας της Χρυσής      
Αυγής», πήγε σε χώρο εργασίας στη Ναυπηγοε-
πισκευαστική Ζώνη Περάματος, και «επιχείρησαν 
να τρομοκρατήσουν συναδέλφους ώστε να μην διεκ-
δικήσουν το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν     
κανονικά», αναφέρει το Συνδικάτο Μετάλλου και 
προσθέτει «προειδοποιούμε ότι όχι μόνο δεν πρόκει-
ται να υποκύψουμε σε κανενός είδους απειλές και 
τρομοκρατία, αλλά θα κόψουμε από τη ρίζα όποιο 
χέρι επιχειρήσει να σηκωθεί σε οποιονδήποτε       
συνάδελφο». 

Νέες οργανωμένες δολοφονικές 

επιθέσεις από τη ναζιστική Χ.Α. 
ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥΣ      

και το σύστημα που τους θρέφει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας  
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