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Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!  
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή           

βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, 
στην ανασύνταξη του εργατικού 

κινήματος και την ενίσχυση        
της αντικαπιταλιστικής - αντιμονο-
πωλιακής πάλης της κοινωνικής 
συμμαχίας, για την κατάκτηση         
της εργατικής εξουσίας, την            
ικανοποίηση των σύγχρονων     

αναγκών της εργατικής τάξης. 

Με ΔΥΝΑΜΗ από την ΑΠΕΡΓΙΑ  
παίρνουμε θέση μάχης για τη συνέχεια 

Ταξικό μπλόκο σε πλειστηριασμό 
σπιτιού συνταξιούχου ναυτεργάτη 

Κ ινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο Πειραιά 
έκαναν, την Τετάρτη 26 Απρίλη, η 

Λαϊκή Επιτροπή Περάματος και τα ναυτερ-
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ για να αποτρέψουν 
τον πλειστηρια-
σμό σπιτιού συ-
νταξιούχου ναυ-
τεργάτη, ο οποίος 
επιπλέον έχει 
80%  αναπηρία.  

Πριν περίπου 
10 χρόνια, ο ναυ-
τεργάτης είχε βάλει ως εγγύηση το σπίτι του, 
στο Πέραμα, προκειμένου οι δύο του  γιοί, ως 
αυτοαπασχολούμενοι, να πάρουν επαγγελματι-
κό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Η οικο-
γένεια δεν  κατάφερε να τα βγάλει πέρα με την 
αποπληρωμή των δόσεων και αναμενόταν το 
Ειρηνοδικείο να βγάλει το  σπίτι  «στο  σφυρί».  

Η σχετική διαδικασία είχε προγραμματιστεί 
για το απόγευμα, ωστόσο μετά από αυτήν τη 
δυναμική παρέμβαση και την ανταπόκριση του 
κόσμου, η συνεδρίαση του Ειρηνοδικείου ανα-
βλήθηκε, ενώ οι συγκεντρωμένοι διαμήνυσαν 
ότι θα βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

ΜΑΖΙΚΕΣ και ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ οι ΑΠΕΡΓΙAΚΕΣ   
κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στις 17 του Μάη  

Τ ον τόνο των κινητοποιήσεων έδωσε η     
εντυπωσιακή απεργιακή συγκέντρωση και 

πορεία του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, 17 Μάη, με χιλιάδες 
εργαζομένων και λαού να διαδηλώνουν μαχητικά,  
με σύνθημα: «Εμπρός λαέ ξεσηκωμός, ενάντια 
στη νέα ληστεία και στην κοροϊδία κυβέρνησης - 
κεφαλαίου - ΕΕ». 

Χαρακτηριστικό της μαζικότητας της πορείας  
είναι το γεγονός ότι όταν η κεφαλή της είχε περά-
σει τη Βουλή και είχε φτάσει στον Εθνικό Κήπο, 
οι τελευταίοι διαδηλωτές βρίσκονταν ακόμα στην 
Ομόνοια. Στη συγκέντρωση της Αθήνας παραβρέθη-
κε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής 
τον ΓΓ της, Δημήτρη Κουτσούμπα. 

Η μάχη συνεχίστηκε την επόμενη με τα συλλα-
λητήρια του ΠΑΜΕ σε δεκάδες πόλεις, τις νέες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις σε κλάδους 
και χώρους δουλειάς, την παναττι-
κή κινητοποίηση των συνταξιού-
χων, τις εξορμήσεις σε χώρους 
δουλειάς, με στόχο να ακουστεί 
δυνατά το μήνυμα πως οι εργαζό-
μενοι δεν αποδέχονται παλιά και 
νέα μέτρα που τσακίζουν τα δικαι-
ώματα και τη ζωή τους, παλεύουν 
για ανάκτηση των τεράστιων  
απωλειών τους και ικανοποίηση 
των σύγχρονων αναγκών τους. 

Στα μεγάλα εργοτάξια, στον κλάδο των Κατα-
σκευών, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και 
στα πλοία η απεργία σημείωσε  καθολική συμμετο-
χή, ενώ περίπου 800 οδηγοί στα λεωφορεία και τα 
τρόλεϊ δήλωσαν απεργοί, ακυρώνοντας στην πράξη 
την απεργοσπαστική απόφαση των συνδικαλιστι-
κών πλειοψηφιών των σωματείων του χώρου που 
καλούσαν σε στάση εργασίας. 

Στη μαζική μαχητική απεργιακή συγκέντρωση του 
ΠΑΜΕ στον Πειραιά ξεχώριζε το πανό των ταξικών 
ναυτεργατικών σωματείων, που από το πρωί 
για δεύτερη μέρα έδιναν τη μάχη της περιφρούρη-
σης. Από το βήμα της συγκέντρωσης στην πλατεία 
Καραϊσκάκη καταγγέλθηκε το κλίμα τρομοκρατί-
ας που καλλιεργεί η εργοδοσία της «Cosco», 
όπως και οι εργολάβοι, σε μία προσπάθεια να 
στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός, ωστόσο την 
απάντηση έδωσαν οι λιμενεργάτες με τη συμμετοχή 
τους στην απεργία. 

Χ αιρετισμούς απηύθυναν ο Λ. Τσελέπης εκ    
μέρους των απεργών της «Κόκα Κόλα», η Π. 

Χάλαρη από την Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων 
δήμου Πειραιά, ο Ν. Γεροπαναγιώτης, από το Σω-
ματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Πειραιά, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Θανάσης 
Ευαγγελάκης, Α' γραμματέας της ΠΕΜΕΝ.  

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε η Διαμάντω 
Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, 
ενώ ξεχωριστή αναφορά έγινε από το βήμα για την 
παρουσία στη συγκέντρωση αντιπροσωπείας του 
Συλλόγου Συζύγων Θανόντων, που αντιδρούν στη 
νομοθεσία για κατάργηση της σύνταξης χηρείας σε 
δικαιούχους κάτω των 55 ετών. 

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της 

πόλης και κατέληξε στο λιμάνι, με ενδιάμεσο σταθμό τα 
γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όπου 
με το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, 
εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» να δονεί την  
ατμόσφαιρα, ο πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ Γιώργος 
Αντωνόπουλος διάβασε το πλαίσιο αιτημάτων των 
ναυτεργατών και στη συνέχεια μαζί με τους προέδρους 
της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιμπόγλου και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
Λευτέρη Μπαρμπαρούση επέδωσαν επιστολή δια-
μαρτυρίας με τα αιτήματα των απεργών ναυτεργατών 
στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και 
στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού  Ναυτιλίας. 

Μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑ-
ΜΕ και στην Πάτρα, με πορεία στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης και το λιμάνι, όπου χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Σπύρος Παύλου εκ μέρους των ταξικών 
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ.  

«Τ ιμάμε την 9η Μάη, που 
ήταν, είναι και θα είναι 

ορόσημο της μεγάλης Αντιφασιστι-
κής Νίκης των Λαών, σε πείσμα 
όλων όσοι επιχειρούν να παραχαρά-
ξουν την Ιστορία, για να ξεχάσουν οι 
λαοί, κυρίως οι νεότερες γενιές, την 
Αντιφασιστική Νίκη και τα ιστορικά 
διδάγματα που απορρέουν απ' αυ-
τήν», τονίζει σε ανακοίνωσή του για 
την 9η Μάη 1945, το Γραφείο Τύπου 
της ΚΕ του ΚΚΕ και σημειώνει: 

«Αποτίουμε φόρο τιμής σε  
όσους αγωνίστηκαν με το όπλο στο 
χέρι, όσους θυσιάστηκαν, όσους 
έδρασαν με κάθε τρόπο ενάντια 
στον ναζιστικό - φασιστικό ιμπεριαλι-
στικό "Άξονα" Γερμανίας - Ιταλίας - 
Ιαπωνίας και των συμμάχων τους. 
Τιμάμε τη δράση των Κομμουνιστι-
κών Κομμάτων, που ηγήθηκαν των 
εθνικοαπελευθερωτικών και αντιφα-
σιστικών κινημάτων. 

Είμαστε περήφανοι για το Κόμμα 
μας, το ΚΚΕ, που αποτέλεσε την 
ψυχή, τον αιμοδότη και καθοδηγητή 
του ηρωικού αγώνα του ΕΑΜ, του 
ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των άλλων 
ΕΑΜικών οργανώσεων. 

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως 
και ο πρώτος, ήταν απόρροια των  
ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και αντα-
γωνισμών για το ξαναμοίρασμα των 
αγορών, που οξύνθηκαν σε συνθήκες 
καπιταλιστικής κρίσης, βάθυναν την 
ανισόμετρη καπιταλιστική  ανά-
πτυξη και κατέστησαν και πάλι   τη 
Γερμανία μεγάλη οικονομική και 
στρατιωτική δύναμη. 

Σήμερα, 72 χρόνια από τη λήξη 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι  
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, στο 
έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης, 
οξύνονται σε όλο τον κόσμο,    
ιδιαίτερα στην περιοχή μας, με 
επίκεντρο τις πηγές και τους δρό-
μους Ενέργειας. Αυτό αποδεικνύε-
ται απ' τους δεκάδες τοπικούς και 
περιφερειακούς πολέμους, απ' τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, με θύ-
ματα τους λαούς και με χιλιάδες 
πρόσφυγες και  ξεριζωμένους.  

 
 

Ε πομένως, οι λαοί πρέπει να 
επαγρυπνούν, καθώς μεγαλώ-

νουν οι κίνδυνοι εκδήλωσης ενός πιο 
γενικευμένου πολέμου, με την εμπλο-
κή και της Ελλάδας. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
υποκριτικά ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα 
είναι "όαση ειρήνης και σταθερότη-
τας", την ίδια στιγμή που η Ελλάδα 
συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, έχει παρα-
χωρήσει τη Σούδα, συμμετέχει στη      
διαπάλη για τη μοιρασιά "λείας". 

 

Η συμβολή της Σοβιετικής  
Ένωσης στην Αντιφασιστική Νίκη 
και τη συντριβή του ναζισμού - φα-
σισμού ήταν κορυφαία, με περισσό-
τερους από 20 εκατομμύρια νεκρούς, 
τη στιγμή που οι νικήτριες καπιταλι-
στικές χώρες του Α' Παγκοσμίου 
παρείχαν σημαντική βοήθεια στη 
Γερμανία, με σκοπό να την αξιοποιή-
σουν ως δύναμη κρούσης ενάντια 
στη Σοβιετική Ενωση. 

Οι νικηφόρες μάχες του Κόκκι-
νου Στρατού στο Στάλινγκραντ, στο 
Κουρσκ, στο Λένινγκραντ, μέσα 
στο Βερολίνο, απέδειξαν την ανω-
τερότητα του σοσιαλιστικού συ-
στήματος, της εργατικής εξουσίας, 
τα πλεονεκτήματα της κοινωνικο-
ποίησης των μέσων παραγωγής και 
του κεντρικού σχεδιασμού της οικο-
νομίας. Χάρη σ' αυτά τα πλεονε-
κτήματα μπόρεσε η Σοβιετική Ενω-
ση να γίνει μια ισχυρή οικονομική 
δύναμη και να δημιουργήσει έναν 
αξιόμαχο Κόκκινο  Στρατό.» 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

72 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών 9 Μάη 1945  

«Ε φοπλιστές, κυβέρνηση  
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΝΔ  

συνεχίζουν να επιτίθενται στο     
σύνολο των δικαιωμάτων των  
ναυτεργατών, επιδιώκουν την    
κατάργηση των ΣΣΕ, της κοινω-
νικής  ασφάλισης, τη διάλυση της 
δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης» 
καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους   
τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία   
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ και επισημαίνουν: 

O υπουργός ναυτιλίας Παναγιώ-
της Κουρουμπλής σε τοποθέτησή 
του σε συνεδρίαση στη βουλή, 22 
Μάη, έκανε για άλλη μία φορά δήλω-
ση για "ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας του ελληνικού ναυτολο-
γίου" στην κατεύθυνση των εφοπλι-
στών με την εφαρμογή "όρων σύμ-
φωνα με τα διεθνώς κρατούντα". 
Δηλαδή αυτό που γίνεται με το 75%
των ναυτεργατών στα υπό ελληνική 
σημαία πλοία στην ποντοπόρο ναυτι-
λία, που δεν έχουν ΣΣΕ και κοινωνική 
ασφάλιση, να γίνεται με όλους τους 
ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων, για την ανταγωνιστικότητα 
και κερδοφορία του εφοπλιστικού  
κεφαλαίου. 

O αρχηγός της ΝΔ Kυριάκος      
Μητσοτάκης σε ομιλία του 
στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά,  22 
Μάη, για άλλη μια φορά όπως και    
στα "Ποσειδώνια", κατέθεσε τα      
διαπιστευτήρια του στο εφοπλιστικό 
κεφάλαιο, ενώ αναφέρει ότι μόνο 759 
πλοία έχουν ελληνική σημαία, δεν 
αναφέρει ότι σε αυτά τα 759 πλοία 
μόνο το 25% των ναυτεργατών έχουν 
ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση. 

Αποτελεί ψεύδος αυτό που ανέ-
φερε ο Κ. Μητσοτάκης, ότι «η φορο-
λόγηση και οι ασφαλιστικές εισφορές 
των αλλοδαπών πληρωμάτων που 
υπηρετούν στα υπό ελληνική σημαία 
πλοία, αποτελούν άλλη μια "θηλιά" 
στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 
νηολογίου.  

Ν α θυμίσουμε στον κ. Μητσοτά-
κη ότι η τελευταία τροποποί-

ηση του όρου 8 των εγκριτικών πρά-
ξεων νηολόγησης που καθορίζεται 
στο ν. 2687/1953 έγινε το 2006 με 
κυβέρνηση ΝΔ και υπουργό Ναυτιλίας 
τον κ. Κεφαλογιάννη, στην οποία  
καθορίζεται στα υπό ελληνική σημαία 
πλοία να έχουν ΣΣΕ και κοινωνική 
ασφάλιση 4 ως 6 ναυτεργάτες ανά-
λογα με τη χωρητικότητα. Αντίστοιχα, 
ο ν. 3569/2007 δίνει πρόσθετο προ-
νόμιο στους ποντοπόρους εφοπλι-
στές, τους απαλλάσσει από ασφαλι-
στικές εισφορές για Έλληνες ναυτερ-
γάτες που υπερβαίνουν σε αριθμό την 
εγκριτική πράξη. 

Κυβέρνηση - ΝΔ συναγωνίζο-
νται ποιος θα προσφέρει περισσό-
τερα προνόμια στο εφοπλιστικό 
κεφάλαιο, την ώρα που ξεζουμίζουν 
τα λαϊκά εισοδήματα, οι εφοπλιστές 
απολαμβάνουν πάνω από 56 νομο-
θετικές προνομιακές απαλλαγές με 
αποκορύφωμα το ν. 27/1974 που 
καθορίζει τη φορολογία που κατά-
βάλλουν με βάση τους κόρους των 
πλοίων τους και είναι λιγότερη από 
την εφορία που καταβάλλει ένας Α’ 
Πλοίαρχος ή Α’ Μηχανικός! Ενώ η 
ΣΣΕ στα ποντοπόρα έχει να ανανε-
ωθεί από το 2010.  

Συνέχεια στην υποβάθμιση της 
ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί η    
δήλωση του υπουργού ναυτιλίας Π. 
Κουρουμπλή για ίδρυση Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού από ΜΚΟ, που 
θα προστεθεί στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση εκδίδοντας διπλώματα και πιστο-
ποιητικά έναντι αμοιβής» αναφέρουν 
τα ναυτεργατικά σωματεία και καταλή-
γοντας καλούν τους ναυτεργάτες, 
τους συνταξιούχους, τους σπουδα-
στές «να συνεχίσουμε με οργάνω-
ση και αγώνα ενάντια στην πολιτι-
κή του κεφαλαίου και των εκπρο-
σώπων του για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων μας με βάση τις 
σύγχρονες ανάγκες μας». 

ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ,  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ  

ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ  

ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΝΔ  
στη συνέχιση της επίθεσης σε βάρος των           

δικαιωμάτων των ναυτεργατών σε όφελος          
των συμφερόντων των εφοπλιστών 

Μ ε τη μεγάλη γενική απεργία και τις δεκάδες απεργιακές 
συγκεντρώσεις 17 Μάη και τα συλλαλητήρια 18 Μάη που 

οργάνωσαν οι ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Αθήνα 
και όλη τη χώρα, τις απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις όπως 
των ναυτεργατών και άλλων κλάδων που προηγήθηκαν και συνεχί-
ζονται, δόθηκε μαζική εργατική - λαϊκή απάντηση στο 4ο μνη-
μόνιο, που ψήφισε η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου. 

Σωματεία και μαζικοί φορείς, χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, 
συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι αγρότες, νέοι 
και νέες, έκαναν πράξη το κάλεσμα του ΠΑΜΕ προς τους εργα-
ζόμενους και το λαό να κάνουν την κυβέρνηση και την εργοδο-
σία να νιώσουν την αναπνοή του εργατικού - λαϊκού κινήματος.  

Κάθε αντιλαϊκό μέτρο να συναντά  
κύμα εργατικής - λαϊκής αντίστασης 

Το 4ο μνημόνιο που συμφώνησε και ψήφισε η κυβέρνηση 
προς όφελος του κεφαλαίου, ξεκινάει με νέα βάρβαρα μέτρα 
που έρχονται να εφαρμοστούν άμεσα και φτάνει σε μέτρα 
που θα ξεδιπλώνονται σε ορίζοντα χρόνων, μετά το 2018, 
επιδεινώνοντας διαρκώς τη ζωή των εργατικών - λαϊκών στρω-
μάτων και στην περίοδο για την οποία προβλέπονται ρυθμοί    
ανάκαμψης των κερδών του κεφαλαίου. 

Δίπλα στα αντιλαϊκά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται ή «ωριμά-
ζουν» τώρα, οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα θα έρθουν  
αντιμέτωποι με νέες αντιλαϊκές παρεμβάσεις προς όφελος του 

κεφαλαίου, όπως η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, η απε-
λευθέρωση των ομαδικών απολύσεων - σε συνθήκες μάλιστα 
εντεινόμενων διεργασιών για επιχειρηματικές ανακατατάξεις,  
εξαγορές, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και πολλά άλλα. 

Με τον ίδιο τρόπο που οι τελευταίες μαζικές κινητοποιήσεις ακύ-
ρωσαν στην πράξη την κυβερνητική προπαγάνδα περί «λαϊκής    
κατανόησης και συναίνεσης» στην αντιλαϊκή κλιμάκωση, κάθε νέο 
βάρβαρο μέτρο του 4ου μνημονίου που έρχεται προς εφαρ-
μογή θα πρέπει να συναντά κύμα εργατικής - λαϊκής αντίστα-
σης, με κάθε δυνατή μορφή πάλης και παράλληλα οι εργαζόμενοι,  
ο λαός να περάσουν στην αντεπίθεση, να αντιτάξουν την πάλη για 
την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών τους, για την ικανοποίηση 
των δικών τους σύγχρονων αναγκών. Αγωνιστικά αποφασιστικά   
δίνουμε τη μάχη για κλαδικές ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, 
την πάταξη της «μαύρης» εργασίας και κοινωνική ασφάλιση 
για όλους με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.  

Τ ους ναυτεργάτες όλων των 
κλάδων χαιρετίζουν με ανα-

κοίνωσή τους τα ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, για την απο- 
φασιστική, μαχητική συμμετοχή στον  
4ήμερο απεργιακό αγώνα  ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική και τη νέα 
συμφωνία, το 4ο μνημόνιο που 
ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Την ίδια ώρα, κόντρα στις αγω-
νιστικές διαθέσεις των ναυτεργα-
τών, όπως αυτές εκφράστηκαν     
με την καθολική συμμετοχή των 
πληρωμάτων στις δύο διαδοχικές 
48ωρες απεργίες, κατά τη συνεδρί-
αση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΠΝΟ, 19 Μάη, οι δυνάμεις 
του εργοδοτικού και κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού αποφάσισαν 
τη λήξη της απεργίας, απορρί-
πτοντας σε μυστική ψηφοφορία την 
πρόταση των ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ να συνεχιστεί η 
απεργία. 

Η «εξήγηση» που έδωσε σε 
ανακοίνωσή της η πλειοψηφία της 
διοίκησης της ΠΝΟ είναι ότι σε   
συνάντηση που είχε 17 Μάη με τον 
υπουργό Ναυτιλίας, Π. Κουρου-
μπλή και τον υφυπουργό Εργα-
σίας, Τ. Πετρόπουλο, ...«οι διαβε-
βαιώσεις τους λειτούργησαν προς 
το παρόν ως κατ' αρχήν πυροσβε-
στικό μέσο»! παρά το γεγονός ότι  
η μόνη «διαβεβαίωση» που εισέπρα-
ξαν ήταν ότι θα συνεχιστεί «κανο- 
νικά» με την εφαρμογή του νέου 
μνημονίου το πετσόκομμα των συ-
νάξεων των ναυτεργατών, που ήδη 
έχουν περικοπεί κατά 50%, όπως 
και η φοροαφαίμαξή τους κ.λπ. 

Οι υπουργοί πρότειναν ακόμα 
κοινούς ελέγχους στα πλοία μεταξύ 
υπηρεσιών των υπουργείων και 
ναυτεργατικών ενώσεων, ενώ έδω- 
σαν κάποιες γραπτές ερμηνείες 
σχετικά με το συνταξιοδοτικό (το 
χρόνο συνταξιοδότησης σε συνδυ-
ασμό με τη συνθετική υπηρεσία). 

Τ α ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία, που δεν συμ-

μετείχαν σε αυτή τη συνάντηση 
με τους υπουργούς, υπογραμμί-
ζουν ότι : 

 Οι κοινοί έλεγχοι στη πράξη 
θα επιβεβαιώνουν την εφαρμογή 
των αντεργατικών νόμων (ν. 
4150/2013, Υπουργικές Αποφά-
σεις κ.λπ.), με τους οποίους μει-
ώθηκαν οι οργανικές συνθέσεις  
στα πλοία, με τον κυβερνητικό - 
εργοδοτικό συνδικαλισμό να προ-
σπαθεί να ενσωματώσει τη δρά-
ση του συνδικαλιστικού κινήματος 
στην υπηρεσία των εφοπλιστών, 
του υπουργείου. 

 Οι ερμηνείες που δίνονται για 
το χρόνο συνταξιοδότησης σε 
συνδυασμό με τη συνθετική υπη-
ρεσία θα προκαλέσουν σοβαρό 
πρόβλημα σε όσους βγαίνουν   
με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης, προσθέτοντας 
πως εξάλλου από την εφαρμογή 
του «νόμου Κατρούγκαλου» δεν 
αποδίδονται κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις, εφάπαξ, ούτε 
ακόμα η προσωρινή σύνταξη των 
384 έως 768 ευρώ.  

 Ο υφυπουργός έφτασε να δη-
λώσει ότι το ΝΑΤ έχει πρόβλημα 
εσόδων, όταν από τα 5.230 ελλ-
ηνόκτητα πλοία, τα 738 έχουν   
ελληνική σημαία και σε αυτά μόνο 
το 25% των ναυτεργατών έχουν 
ΣΣΕ - Κοινωνική Ασφάλιση!  

Τέλος τα ταξικά σωματεία 
καλούν τους ναυτεργάτες, τους 
εργαζόμενους, να συνεχίσουμε 
σε κάθε χώρο δουλειάς την 
οργάνωση και τον αγώνα για 
το σύνολο των οξυμένων προ-
βλημάτων, να ανατραπεί ο αρ-
νητικός συσχετισμός δύναμης, 
με την ανασύνταξη του εργατι-
κού κινήματος, ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου και 
των εκπροσώπων του. 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 

Συνεχίζουμε την οργάνωση και τον αγώνα  
για το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων 

 Η κλιμάκωση της αντιλαϊκής               
πολιτικής «προαπαιτούμενο»                
για όποια ρύθμιση του χρέους  

«Ό σο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση 
να  εμφανίσει τη ρύθμιση του χρέ-

ους ως άλλοθι για τα άγρια αντιλαϊκά μέτρα που 
ψήφισε, ο λαός αντιλαμβάνεται ότι τα μέτρα 
ήρθαν για να μείνουν και ότι η συνέχιση και 
κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής είναι το 
προαπαιτούμενο και για την όποια ρύθμιση    
του χρέους και την όποια ανάκαμψη της οικονο-
μίας», επισημαίνει το ΚΚΕ και προσθέτει: 

«Μοναδικοί ωφελημένοι από τη ρύθμιση του 
χρέους θα  είναι όσοι ευθύνονται και για τη διό-
γκωσή του, δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι. 
Για το λαό, που δεν ευθύνεται στο ελάχιστο, 
μοναδική λύση είναι η μονομερής διαγραφή, 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν ο ίδιος ο 
λαός πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικο- 
νομίας και της εξουσίας και συγκρουστεί  με τις 
διεθνείς λυκοσυμμαχίες, όπως η ΕΕ και το ΔΝΤ». 
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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 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ  

Κομμένη και ραμμένη στην ενίσχυση  
της κερδοφορίας των εφοπλιστών  

Άλλο ένα ζητούμενο του μεγάλου κεφαλαίου, στην προκειμένη περίπτωση των εφοπλιστών, «πέρασε» από 
την Ολομέλεια της Βουλής, 3/5, με την πλήρη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων. Πρόκειται για το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας το οποίο αφορά την εγκατάσταση στα πλοία των νέων συστημάτων της 
«διαχείρισης έρματος και ιζημάτων», σύμφωνα με τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που θέτει η σχετική 

Διεθνής Σύμβαση του 2004 (BWMC 2004). 

Συνάδελφε Ναυτεργάτη  

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

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

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

Ό πως είναι γνωστό στους ναυτερ-
γάτες, το έρμα είναι το θαλασσι-

νό νερό που δέχονται οι δεξαμενές ζυ-
γοστάθμισης του πλοίου για τη σωστή 
του πλεύση. Με το άδειασμα και γέμι-
σμα και με δεδομένο ότι ειδικά τα πο-
ντοπόρα πλοία μπορεί να μεταφέρουν 
έρμα από τη μία άκρη των ωκεανών 
στην άλλη, είναι επόμενο να μεταφέρο-
νται και διάφοροι μικροοργανισμοί, οι 
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν αρνη-
τικές μεταβολές στη «νέα» θαλάσσια   
περιοχή. 

Ωστόσο, αντί για τη λήψη ουσιαστι-
κών μέτρων, η Σύμβαση η οποία ψηφί-
στηκε για να ενσωματωθεί στο ελληνικό 
δίκαιο, λειτουργεί ως εργαλείο για την 
ενίσχυση της κερδοφορίας και ανταγω-
νιστικότητας των εφοπλιστών. 

Είναι χαρακτηριστική εδώ η αναφορά 
από το βήμα της Βουλής του ειδικού 
αγορητή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχά-
κη, ότι η «διαχείριση του θαλάσσιου 
έρματος έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος. 
Είναι πάνω από 100 δισεκ. δολάρια για 
70 χιλιάδες πλοία. Άρα είναι ασύμφορη 
η τοποθέτηση του συστήματος σε πα-
λιά και μικρότερα πλοία», που σημαίνει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της «πίτας» 
σε λιγότερα χέρια. «Εντάσσεται, πρό-
σθεσε, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών 
και των επιδιώξεων των Ελλήνων εφο-
πλιστών για πρωταγωνιστικό ρόλο» 
στις μεταφορές, κυρίως της Ενέργειας 
(π.χ. LNG) που είναι τώρα στο επίκε-
ντρο. 

Όσο για την «τιμωρία» που προβλέ-
πεται, ο Μ. Συντυχάκης - αφού τόνισε 
ότι η Σύμβαση κινείται στο πλαίσιο της 
ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει» - σημείωσε 
ότι αυτή είναι τουλάχιστον αστεία κα-
θώς φτάνει έως τα 60.000 ευρώ, δηλα-
δή τα «ναύλα ελάχιστων ημερών», όταν 
«η περιβαλλοντική ζημιά», ειδικά στην 
κλειστή θάλασσα του Αιγαίου, μπορεί 
να είναι ανυπολόγιστη. 

Η  εγκατάσταση τέτοιου συστή-
ματος σε 70.000 πλοία σημαί-

νει κέρδη και για τους επιχειρημα-
τικούς ομίλους που δραστηριοποι-
ούνται στη ναυπηγοεπισκευαστική 
βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα 
είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον 
Μ. Συντυχάκη, ότι η κυβέρνηση «στα 
πλαίσια των στρατηγικών επιδιώξεων 
των εφοπλιστών, βλέπει τη ναυπηγο-
επι-σκευή ως παράπλευρη δραστηριό-
τητα της COSCO». 

Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν ενδεικτική η 
αναφορά του ίδιου του υπουργού Ναυτι-
λίας, Π. Κουρουμπλή, ο οποίος μιλώντας 
στην Ολομέλεια ανέφερε ότι η Σύμβαση 
δημιουργεί «κίνητρο στο να αναπτυχθεί η 
δραστηριότητα στη Ναυπηγοεπισκευαστι-
κή Ζώνη», παραθέτοντας τις προθέσεις 
της COSCO «να επισκευάσει τις δεξαμε-
νές που παρέλαβε από τον παλιό ΟΛΠ 
και θα προχωρήσει στην τοποθέτηση 
μιας μεγάλης πλωτής δεξαμενής 80.000 
τόνων και μιας επόμενης, που θα είναι 
περίπου 300.000 με 350.000 τόνων»... 

Δεύτερο στοιχείο που ενισχύει την 
αντιδραστικότητα του νομοσχεδίου είναι 
το άρθρο 9, με το οποίο επαναβεβαι-
ώνεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων 
επιθεώρησης πλοίων από τον Κλάδο 
Επιθεώρησης του υπουργείου Ναυτιλίας 
σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς.  

Ο  Μ. Συντυχάκης έφερε σαν 
παράδειγμα τον ιδιωτικό ορ-

γανισμό «Ελληνικός Νηογνώμο-
νας», ο οποίος είναι καταδικασμέ-
νος για πολύνεκρα ναυάγια, α-
φού με τα πιστοποιητικά αξιο-
πλοΐας του στα συρτάρια τους, 
ναυάγησαν το «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» 
με 82 νεκρούς, το «ΔΥΣΤΟΣ» με 
20 νεκρούς, το «SEA DIAMOND» με 
2 και πάει λέγοντας. 

«Για το ΚΚΕ, τόνισε, απαιτείται δη-
μόσιος ελληνικός νηογνώ-
μονας με κοινωνικό έλεγχο, 
συνδεδεμένος με την 
έρευνα και τη ναυπηγική 
βιομηχανία, που θα εξα-
σφαλίσει την αξιοπλοΐα, την 
ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα και την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος. Βασικό εργαλείο για 
την προώθηση της ναυτιλι-
ακής πολιτικής είναι η δημι-
ουργία δημόσιου, ενιαίου 
οργανισμού ναυτιλίας, στο 

πλαίσιο κρατικού ενιαίου φορέα μετα-
φορών». 

«Αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν έναν 
ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, 
με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμέ-
να μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανο-
μένων των λιμανιών, των πλοίων, όλων 
των παράπλευρων λειτουργιών», με 
κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. 

Μόνο το ΚΚΕ ανέδειξε την ουσία του 
νομοσχεδίου και το καταψήφισε. ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ενωση Κεντρώων και 
Ποτάμι ψήφισαν υπέρ βρίσκοντας το 
νομοσχέδιο θετικό. Παρών ψήφισε η 
ναζιστική Χρυσή Αυγή ζητώντας 
«σχεδιασμό, ώστε να έχουμε και εμείς 
(σ.σ. δηλαδή οι εγχώριοι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι) ένα κομμάτι από τα 70.000 
πλοία». 

Με τις ευλογίες της κυβέρνησης           
οργιάζει η «μαύρη» εργασία                        

και στα τουριστικά ημερόπλοια 

Τ η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία που 
επικρατεί και στα τουριστικά ημερόπλοι-

α  έφερε στην επιφάνεια το «μπλόκο» που έστησαν 
κατά την απεργία της Πρωτομαγιάς τα ταξικά  
ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στα ημερόπλοια «COSMOS» και 
«ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ», μετά από καταγγελίες ότι οι 
πλοιοκτήτες πίεζαν τα πληρώματα να αποπλεύσουν.  

Στη διάρκεια της παρέμβασης τα σωματεία 
έλεγξαν τα ναυτολόγια των δύο πλοίων, για να 
εντοπίσουν ότι η μείωση των οργανικών συνθέσε-
ων που δώρισε στους εφοπλιστές αυτής της κατη-
γορίας πλοίων η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με 
την Υπουργική Απόφαση αριθ. 3511.1/17/2014, 
την οποία διατηρεί σε πλήρη ισχύ η σημερινή κυ-
βέρνηση, έχει ως αποτέλεσμα «την εντατικοποίη-
ση της εργασίας», να «οργιάζει η "μαύρη" ανα-
σφάλιστη εργασία», ενώ «εμφανίζονται πληρώμα-
τα ως επιβάτες χωρίς ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφά-
λιση», κατάσταση που εκτός των άλλων υπονομεύει 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. 

Για παράδειγμα, στο πλοίο «ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ», 
στο ναυτολόγιο όσον αφορά τις γενικές υπηρεσίες 
(καμαρότοι, μάγειροι κ.λπ.) υπάρχει ναυτολογημέ-
νος μόνο ένας επίκουρος! Δηλαδή, εμφανίζεται ότι 
…μόνο ένα άτομο φτιάχνει και σερβίρει καφέδες, 
μαγειρεύει, φροντίζει για τον μπουφέ που λειτουρ-
γεί σε αυτά τα πλοία κ.ο.κ. Είναι, δηλαδή, προφα-
νές ότι οι ανάγκες του πλοίου καλύπτονται από 
ναυτεργάτες σε καθεστώς «μαύρης» ανασφάλι-
στης εργασίας. 

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου  

έκλεισε 24 Μάη 2017 

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  

Απέρριψε τις αγωγές         

για τις περικοπές                   

των συντάξεων 

Τ ις αγωγές Ελλήνων     
συνταξιούχων του 

ΟΤΕ αναφορικά με τις      
περικοπές των συντάξεων, 
απέρριψε το Ευρωπαϊκό  
Δικαστήριο.  

Οι ενάγοντες συνταξιού-
χοι κατήγγειλαν ότι από το 
2010 έως και το 2014, κατ' 
εφαρμογή μέτρων δημοσι-
ονομικής και μακροοικο-   
νομικής προσαρμογής που 
επιβλήθηκαν στην Ελλάδα  
με σειρά αποφάσεων του 
Συμβουλίου της ΕΕ, οι     
συντάξεις τους γήρατος 
υ π έ σ τ η σ α ν  δ ρ α μ α τ ι κ έ ς     
περικοπές  και  μειώσεις.  

Βάσει της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 3 
Απρίλη 2017, δεν υφίσταται  
εκ μέρους του Συμβουλίου ΕΕ 
κατάφωρη παράβαση κανό-
να δικαίου που απονέμει 
δικαιώματα στους  ιδιώτες.  

Λευτεριά στους Παλαιστίνιους             
πολιτικούς κρατούμενους 

«Τ  α ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ καταδικάζουν την 
ύπαρξη των πολιτικών κρατούμενων στο 
Ισραήλ από την Παλαιστίνη», τονίζουν σε ανα-
κοίνωσή τους, 9 Μάη, και προσθέτουν:  

«1.500 Παλαιστίνιοι, διαμαρτυρόμενοι και 
για τις απαράδεκτες και απάνθρωπες συνθή-
κες κράτησής τους, έχουν προχωρήσει σε 
απεργία πείνας.  

Καλούμε τα σωματεία, τους ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους να καταδικάσουν και δυνα-
μώσουν το κύμα αλληλεγγύης στους χιλιάδες 
Παλαιστίνιους απεργούς πείνας, οι οποίοι βρί-
σκονται φυλακισμένοι ως πολιτικοί κρατούμενοι 
στις φυλακές του Ισραήλ, απαιτώντας την άμεση 
απελευθέρωσή τους». 

Τ ο νέο πολύνεκρο ναυάγιο με 16      
νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες, 

27 Απρίλη, ανοιχτά της Μυτιλήνης, ανα-
δεικνύει με τραγικό τρόπο ότι οι λαοί της 
Συρίας, της Μέσης Ανατολής γενικά, πλη-
ρώνουν με το αίμα τους, με τη ζωή τους, 
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Τα στοι-
χεία που ήρθαν στη δημοσιότητα είναι ανα-
τριχιαστικά: 
 Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, 

έχουν χάσει τη ζωή τους 37 άνθρωποι, 
στον υγρό τάφο του Αιγαίου, ενώ από 
την αρχή του χρόνου περίπου 4.900 πρό-
σφυγες και μετανάστες έχουν περάσει 
στα ελληνικά νησιά. 

 Από την 1η Γενάρη 2017 μέχρι τα τέλη   
Απρίλη, συνολικά 43.204 μετανάστες και 
πρόσφυγες έχουν έρθει στην ΕΕ και οι 
1.089 από αυτούς έχουν πνιγεί σε ναυάγι-
α στη Μεσόγειο. 

Όλα τα παραπάνω διαψεύδουν την     
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που με     
αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας ΕΕ 
- Τουρκίας για το Προσφυγικό, πανηγύρι-
ζε και ισχυριζόταν πως έτσι θα δοθεί λύση 
στο πρόβλημα των ναυαγίων και των νε-
κρών, αφού θα περιορίσει τα δουλεμπο-
ρικά κυκλώματα.  

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ενωση δίνει 
τεράστια κονδύλια για την ενίσχυση του 
Frontex, που αποτελεί τον ανασχετικό της 
μηχανισμό στις ανθρώπινες ροές των απελ-
πισμένων, δεν εξασφαλίζει νόμιμες και   
ασφαλείς οδούς στους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες, σπρώχνοντάς τους στους διακι-
νητές.  

Ό σοι καταφέρουν να φτάσουν στον 
«παράδεισο» της ΕΕ βρίσκονται 

αντιμέτωποι με την καπιταλιστική βαρβαρό-
τητα, όπου βιώνουν την πλήρη εξαχρείωση 
και εκμετάλλευση ακόμη και αγοραπωλησί-
ες ανθρώπων για 200-300 δολάρια, όπως 
στη Λιβύη, σύμφωνα τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης.  

Ανάλογα φαινόμενα εκμετάλλευσης πα-
ρατηρούνται και στην «πολιτισμένη» ΕΕ, 
όπου στην Ιταλία εισαγγελέας καταγγέλλει 
σχέσεις ΜΚΟ με διακινητές προσφύγων και 
μεταναστών, ενώ έξι άνθρωποι συνελήφθη-
σαν, 5 Μάη, για συμμετοχή σε κύκλωμα που 
έπαιρνε μετανάστες από κέντρα κράτησης 
για να δουλέψουν παράνομα σε αγροκτήμα-
τα με 15-20 ευρώ ημερησίως μαύρα για 10 
ώρες δουλειά. 

Αλλά και στη χώρα μας -που έχει ζήσει 
προσφυγιά και μετανάστευση εκατομμυρίων 
Ελλήνων- η κατάσταση είναι το ίδιο τραγι-
κή, με τις ΜΚΟ να «αλωνίζουν» στα κέντρα 
κράτησης, τα κυκλώματα διακίνησης και 
εκμετάλλευσης να κάνουν χρυσές δουλειές 
και τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής να 
εξαπολύουν δολοφονικές επιθέσεις. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

Μ ε τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγ-
μα και την πορεία στην αμερικάνικη 

πρεσβεία, χιλιάδες εργαζομένων και λαού τίμη-
σαν την Εργατική Πρωτομαγιά στην Αθήνα, 
όπου με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα έγινε 
δεκτή η πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του 
ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη 
Κουτσούμπα.  

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Εμίλ 
Όλσεν, από το Συνδικάτο Άαλμποργκ της Δα-
νίας, μέλος της Γραμματείας Νέων της Παγκό-
σμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) και ο 
πρέσβης της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπά-
σι, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε 
στον αγώνα του λαού του για να αποκτήσει   
τη δική του λεύτερη πατρίδα, όπως και      
στην πάλη για την απελευθέρωση των 1.500 
αγωνιστών που κρατούνται στις φυλακές του      
Ισραήλ, και ο Αντώνης Μεταξάς, οργανωτικός 
γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων 
«Coca Cola» Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνεχί-
ζουν τον αγώνα τους ενάντια 
στην πολυεθνική και την προ-
σπάθειά της να ποινικοποιήσει 
την πάλη τους. Την κεντρική 
ομιλία στη συγκέντρωση έκανε 
ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματείας του 
ΠΑΜΕ. 

Χιλιάδες σφιγμένες γροθιές 
υψώθηκαν στο άκουσμα της 
«Διεθνούς», με την οποία 
έκλεισε η συγκέντρωση και 
ξεκίνησε η διαδήλωση προς 
την αμερικάνικη πρεσβεία.  

Το σύνθημα «Του λαού 
δυνάστες, κλέφτες και      

ληστές, τρόικα, κυβέρνηση και καπιταλι-
στές» δόνησε τον αέρα, όταν η κεφαλή της 
πορείας έφτασε έξω από το «Χίλτον», όπου 
συνεχίζονταν εκείνη την ώρα οι συνεννοήσεις 
κυβέρνησης - κουαρτέτου για την προώθηση 
των νέων αντιλαϊκών μέτρων. 

Στη συνέχεια, χιλιάδες διαδηλωτές περνού-
σαν για ώρα μπροστά από την αμερικάνικη 
πρεσβεία, φωνάζοντας «ΕΕ και ΝΑΤΟ πολέ-
μων συνδικάτο» και «Ούτε γη ούτε νερό 
στους φονιάδες των λαών» κ.ά. 

Μ αζική και μαχητική ήταν επίσης η      
Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέν-

τρωση και στον Πειραιά, που οργάνωσαν 
τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ 
στην  πλατεία  Καραϊσκάκη.  

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε η Διακήρυξη 
Συνδικάτων και Συνδικαλιστών ενάντια στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ ακολούθησε μου-
σικό πρόγραμμα με τραγούδια αφιερωμένα 
στην Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς και απαγ-
γελία ποιημάτων. Κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο Νίκος Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού  
Κέντρου Πειραιά.  

Ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε στο  
Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων τον 
Αύγουστο του 1923, όπου έγινε κατάθεση 
στεφάνων και απαγγελία του χρονικού των 
γεγονότων. 

Είχε προηγηθεί η μάχη της περιφρούρη-
σης, που στην COSCO ξεκίνησε από τα    
μεσάνυχτα, με εργαζόμενους να γεμίζουν την 
πύλη οργανωμένα και συσπειρωμένα.  

Από το πρωί και όλη μέρα βρέθηκαν στο 
λιμάνι και περιφρούρησαν επιτυχημένα την 
απεργία τους οι ναυτεργάτες. Κανένα πλοίο 
δεν έφυγε, βάζοντας παρακαταθήκη για τη 
νέα πανεργατική απεργία.  

ΖΗΤΩ Η 1η ΜΑΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ 

Χιλιάδες στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ  

Εφαλτήριο για την πανεργατική απεργία 17 Μάη 

Με σύνθημα: «Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς 

εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά», χιλιάδες εργατόκοσμου συμμετείχαν 

στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε 80 πόλεις. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
Από την φρίκη του ιμπεριαλι-

στικού πολέμου στη βαρβαρότη-
τα της καπιταλιστικής ειρήνης 

Γενίκευση και επιτάχυνση           
της αντεργατικής πολιτικής        

του κεφαλαίου... 

Ο ι συντάξεις μετατρέπονται σε ατομική  
υπόθεση. Ο εργάσιμος βίος παρατείνεται 

και οι εργάτες εξαναγκάζονται να προσαρμόζονται 
στα «ευέλικτα» και ελαστικά ωράρια εργασίας, 
στις διαρκείς αλλαγές ειδικοτήτων, επαγγελμάτων, 
κλάδων, τόπων εργασίας, στις εναλλαγές περιό-
δων εργασίας και ανεργίας. Οι άνεργοι παίρνουν 
ακόμα λιγότερα και εξαναγκάζονται σε δουλειές που 
επιλέγουν το αστικό κράτος 
και οι κεφαλαιοκράτες. Η 
φροντίδα παιδιών γίνεται κι 
αυτή προσωπική  υπόθεση. 

Όλα τα παραπάνω, που 
σηματοδοτούν την ένταση 
της εκμετάλλευσης των  
εργαζομένων για τα κέρδη 
των καπιταλιστών, μαζί με 
άλλες αντεργατικές κατευ-
θύνσεις, αποτελούν το 
πραγματικό περιεχόμενο  
τ ο υ  π ε ρ ι β ό η τ ο υ 
«Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων» (ΕΠΚΔ), έτσι όπως 
περιγράφεται και στην τελική πρόταση που 
παρουσίασε, 26 Απρίλη, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή  στο  Ευρωκοινοβούλιο. 

 ...και «καταπολέμηση»  
της πείνας  

με ληγμένα τρόφιμα ! 

Φ οροαπαλλαγές και άλλα κίνητρα στις 
αλυσίδες τροφίμων ώστε να ταΐζουν με 

ληγμένα τρόφιμα τους εξαθλιωμένους προτείνει, 
ανάμεσα σε άλλα, ψήφισμα του Ευρωκοινο -
βουλίου. 

«Υπέρ» του κατάπτυστου αυτού ψηφίσματος 
ψήφισαν μάλιστα και οι Ελληνες ευρωβουλευτές 
όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ, οι οποίοι 

ανέδειξαν ότι τα διά-
φορα ευχολόγια και 
μέτρα που προτείνει 
η σχετική έκθεση του 
Ευρωκοινοβουλίου,  
όχι μόνο δεν προ-
σφέρουν και την πιο 
ελάχιστη ανακούφιση 
στη φτώχεια και την 
πείνα, αλλά αντίθετα 
ανοίγουν επικίνδυ-
νους δρόμους για 
επέκταση της εξα-
θλίωσης. 

Ανάλογη αγορανομική διάταξη έχει υιοθετη-
θεί και στην Ελλάδα από το 2012, η οποία      
ωστόσο έμεινε σχετικά ανενεργή λόγω των 
έντονων αντιδράσεων που είχε προκαλέσει.  

Έξω οι φονιάδες των λαών        

από τα ελληνικά λιμάνια 

Τ α ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγ-

γέλλουν την παρουσία της Νατοϊκής Γερμανικής φρεγά-
τας «FGS Brandenburg» στην οποία πραγματοποι-
ούνται επισκευές στην πέτρινη δεξαμενή (Βασιλειάδη) 

του λιμανιού του Πειραιά. 

Η Γερμανική φρεγάτα συμμετέχει στην Νατοϊκή  
δύναμη SNMG 2, βρίσκεται μόνιμα στο Αιγαίο με την 
σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και 
το πρόσχημα για την διαχείριση του προσφυγικού, ενώ 
συνδέεται με τον πόλεμο στη Συρία. Επικίνδυνες είναι 
οι ευθύνες της κυβέρνησης να εμπλέκει τη χώρα και να 
συμμετέχει ολόπλευρα στις Νατοϊκές επιχειρήσεις και 

τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.    

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να 
δυναμώσουμε μέσα στα σωματεία, στους χώρους δου-
λειάς, την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες και 

στους άλλους λαούς.  

Απαιτούμε καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή           
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. 

Σ τις 19/2/2017 
«έφυγε» από τη 

ζωή ο αγωνιστής και  
μέλος του ΚΚΕ ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ ΜΟΥΣΜΟΥΛΗΣ. 
Είχε γεννηθεί το 1930  
στο Ασημένιο Ιστιαίας 
Ευβοίας. Ναυτεργάτης 
στο επάγγελμα, ήταν 
πάντα παρών στους 
αγώνες στην πρώτη 
γραμμή του ταξικού Ναυ-
τεργατικού κινήματος,  
μέλος της διοίκησης της 
ΠΕΝΕΝ και αδιάλλακτος  

εχθρός με 
τον οπορ-
τ ο υ ν ι σ μ ό 
στο χώρο των Ναυτών. 
Ήταν για πολλά χρονιά 
μέλος της Κ.Ο. ΝΑΥΤΕΡ-
ΓΑΤΩΝ μέχρι την συντα-
ξιοδότηση του και παρά-
μεινε μέχρι το τέλος της 
ζωής του πιστός στο 
ΚΚΕ. Στη μνήμη του 
σύντροφοί του από την 
Κ.Ο.Ν. προσφέρουν στη 
«Ναυτεργατική» σαν 
ενίσχυση 50 ευρώ. 

Στη μνήμη του αγωνιστή 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΟΥΣΜΟΥΛΗ 
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ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ - ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ’ ΑΓΩΝΑΣ - Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ 

Τ ο  πνεύμα  του 
«κοινωνικού εταιρι-

σμού» και της ανταγωνιστικό-
τητας της κερδοφορίας του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου 
κυριαρχεί και στο Συμβούλιο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΝΕ), όπου στη συνεδρίαση, 
11 Μάη, έγινε ιδιαίτερη ανα-
φορά στην προκλητική θέση 
της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών (ΕΕΕ), με την οποία 
συμφωνεί και η Ένωση 
Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ), να μην 
καταβάλλονται ασφαλιστι-
κές εισφορές για τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια των σπου-
δαστών! 

Αποκαλυπτικές είναι και 
οι τοποθετήσεις των εκπρο-
σώπων της «τριμερούς συ-
νεργασίας» στη συνεδρίαση 
(πρακτικό αριθ. 4/24-11-
2016) της Ομάδας Εργασίας, 
που συγκρότησε το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας για την ανα-
μόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας της 
Δημόσιας Ναυτικής Εκπαί-
δευσης, όπου διατυπώθη-
καν από τους κ. Πλατσιδά-
κη (ΕΕΕ), κ. Τσικαλάκη 
(ΠΕΠΕΝ) και της συμβού-
λου του υπουργείου κας 
Μουέ  τα  εξής: 

«Ο κ. Πλατσιδάκης υπο-
στήριξε ότι οι σπουδαστές  
δεν πρέπει να πληρώνουν 
ΝΑΤ ώστε να διευκολυνθούν 
και να έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν την εξαγορά εάν 
χρειαστεί στο μέλλον, διότι 
δεν  είναι δίκαιο να δίνουν 
τον μισθό τους για να πλη-
ρώνουν  το  ΝΑΤ.  

Η κα. Μουέ αναρωτήθηκε 
εάν η διαδικασία αυτή θα 
είναι πιο ελκυστική για τις 
εταιρείες και ο κ. Πλατσιδά-
κης αποκρίθηκε ότι σίγουρα 
θα είναι πιο ελκυστικό για να 
μη φτάνουμε στο σημείο να 
πηγαίνουν στο πλοίο  αμισθί.  

Ο κ. Τσικαλάκης ανέφερε 
ότι σκοπός είναι να γίνει ο 

σπουδαστής αξιωματικός και 
όταν πρόκειται να πάρει  
σύνταξη τότε να μπορεί να 
εξαγοράσει την υπηρεσία του. 
Θεωρεί ότι δεν πρέπει η εξα-
γορά να γίνει όσο κάποιος 
είναι σπουδαστής.  

Ο κ. Πλατσιδάκης ισχυ-
ρίστηκε ότι θα πρέπει να 
υποστηρίξουμε την ελληνική 
σημαία και να μη φεύγουν 
οι σπουδαστές για ξένη ση-
μαία. Το ίδιο υποστήριξε και 
ο κ. Τσικαλάκης, ότι δηλα-
δή είναι αντικίνητρο για την 
ελληνική σημαία η καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών και 
πρέπει να βρεθούν ευέλικτες 
λύσεις». 

Στη συνεδρίαση του ΣΝΕ, 
11 Μάη, για θέματα που αφο-
ρούσαν τη ναυτική εκπαίδευ-
ση και το σχέδιο ΠΔ για 
«Προϋποθέσεις απόκτησης 
αποδεικτικών ναυτικής ικανό-
τητας και δικαιώματα υπηρε-
σίας στα πλοία αξιωματικών 
προερχομένων εκ του Πολεμι-
κού Ναυτικού και Λιμενικού 
Σώματος», συμμετείχε ως 
αναπληρωματικό μέλος ο 
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάβ-
βας Τσιμπόγλου και ως 
τακτικό μέλος ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ 
Ασπροπύργου Πέτρος Κα-
ραλιώκης, οι οποίοι κατέθε-
σαν σχετικά υπόμνημα με τις 
θέσεις τους για τη ναυτική 
εκπαίδευση, αιτιολόγηση της  
καταψήφισης του νομοσχέδι-
ου που δίνει το δικαίωμα σε 
απόστρατους του Π.Ν. και 
του Λ.Σ. να μπαρκάρουν σε 
εμπορικά πλοία και καλούν 
τους σπουδαστές, τους καθη-
γητές, τους ναυτεργάτες, να 
αγωνιστούμε για:  

Αποκλειστικά - Ενιαία - 
Δημόσια - Δωρεάν Ναυτική 
Εκπαίδευση και Μετεκπαί-
δευση, για δουλειά με ΣΣΕ 
και κοινωνική ασφάλιση για 
όλους, με βάση τις  σύγχρο-
νες ανάγκες μας. 

Υ π’ ατμόν συνεχίζουν 
να βρίσκονται οι 

Μηχανικοί που φοιτούν στο 
ΚΕΣΕΝ, όπου βιώνουν τις 
συνέπειες από την συνεχή 
υποβάθμιση της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης που 
επιφέρει η πολιτική της κυ-
βέρνησης, η οποία διατηρεί 
άθικτο το θεσμικό πλαίσιο 
των προηγούμενων κυβερνή-
σεων που ανοίγει τον δρόμο 
στην ιδιωτική ναυτική εκπαί-
δευση κατ' απαίτηση των 
εφοπλιστών. 

Στη Γενική τους Συνέλευ-
ση, 4 Μάη, καταδίκασαν τους  
αντεργατικούς νόμους, ενώ 
αποφάσισαν να ζητήσουν  
συνάντηση με τον υπουργό 
Ναυτιλίας, για να πάρει θέση 
απέναντι στο διεκδικητικό 
τους πλαίσιο, για την κάλυψη 
των ελλείψεων σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, υποδομές, 
τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά 
και την επίλυση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν με 
τον κανονισμό του ΚΕΣΕΝ 
και απαιτούν την καταβολή 
του επιδόματος φοίτησης των 
προηγούμενων κύκλων και να 
καταβάλλεται με την ολοκλή-
ρωση του κάθε κύκλου μαθη-
μάτων. 

Επίσης, αναδείχθηκε το 
σύνολο των προβλημάτων 
των ναυτεργατών από την  
συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολι-
τική της κυβέρνησης ΣYΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ και των προκατόχων 
της, με την εφαρμογή του  
ν.4387/2016 για το ασφαλι-

στικό - φορολογικό καθώς και 
τα νέα αντεργατικά μέτρα που 
προετοιμάζονται. 

Όπως τονίζει σε δελτίο  
Τύπου η Συντονιστική Επι-
τροπή, τα προβλήματα στο 
ΚΕΣΕΝ Μηχανικών παρα-
μένουν και οξύνονται: 

 Δεν έχουμε ναυτοδιδάσκα-
λους μηχανικούς και η θέση 
του Διευθυντή του ΚΕΣΕΝ 
Μηχανικών δεν καλύπτεται 
από Α’ Μηχανικό, όπως  
προβλέπεται από τον κανο-
νισμό του ΚΕΣΕΝ, διορίζο-
νται με οποιαδήποτε ειδι-
κότητα. Συνεχίζεται η απα-
ξίωση της εργαστηριακής 
υποδομής,  
 Παραμένει το πρόβλημα με 
το περιορισμό των μαθημά-
των σε εμβόλιμες εξεταστικές 
που για να συμμετέχεις με το 
νέο κανονισμό πρέπει να 
έχεις ολοκληρώσει όλους 
τους κύκλους  μαθημάτων.   
 Δεν έχει δοθεί το επίδομα 
φοίτησης των προηγούμενων  
κύκλων. Απαιτούμε την άμεση 
καταβολή του και την άμεση 
καταβολή του επιδόματος  
φοίτησης με την ολοκλήρωση 
κάθε κύκλου μαθημάτων.   
 Η Γενική Συνέλευση απο-
φάσισε να απαιτήσει την 
κατάργηση του ορίου μαθη-
μάτων στις εμβόλιμες εξετα-
στικές περιόδους για όλους 
τους σπουδαστές και την 
διεξαγωγή εμβόλιμης εξετα-
στικής αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση του κάθε κύκλου 
σπουδών. 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
Όποιος επενδυτής και να έρθει, θα νοιαστεί για 
το κέρδος του και όχι για τα εργατικά συμφέροντα! 

Η  κυβέρνηση, η εργοδοσία δεν ξέθαψαν το 
θέμα με τα ναυπηγεία τυχαία, αυτό το διά-

στημα, ούτε επειδή τους έπιασε ο πόνος για τους 
εργαζόμενους. Η εκμετάλλευση του λιμανιού του 
Πειραιά από μεγάλα μονοπώλια (COSCO), η Διεθνής 
Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, η διεύ-
ρυνση της Διώρυγας του Σουέζ, οι ελεύθερες οικονο-
μικές ζώνες, η αύξηση των ασφαλίστρων για ναυπή-
γηση στην Τουρκία σε επίπεδα εμπόλεμης ζώνης, η 
χρήση και μεταφορά «εναλλακτικών» καυσίμων, όπως 
το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο), κ.ά., διαμορ-
φώνουν "ευνοϊκές" συνθήκες για να υπάρξει καπιτα-
λιστική ανάπτυξη στη ναυπηγική βιομηχανία στην 
Ελλάδα, στη συγκεκριμένη φάση. 

Όποιος επενδυτής και να έρθει, είτε αυτός είναι η 
CΟSCO είτε το Πολεμικό Ναυτικό είτε Ελληνες ή ξένοι 
επιχειρηματίες, θα νοια-
στούν για το κέρδος τους 
και όχι για τα δικά μας 
συμφέροντα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ και οι προ-
ηγούμενες αξιοποίησαν 
την οικονομική καπιταλι-
στική κρίση και συνέχι-
σαν την αντεργατική  
πολιτική, με κατάργηση 
Συλλογικών Συμβάσεων, 
για να θωρακιστεί το 
μεγάλο κεφάλαιο. Από 
αυτή τη γενική επίθεση 
του κεφαλαίου τα Ναυ-
πηγεία συρρικνώθηκαν, 
παίζοντας συμπληρωμα-
τικό ρόλο έναντι άλλων 
μονοπωλίων που δρουν 
στην Ευρωζώνη και  
παγκόσμια, επιδρώντας 
αρνητικά σε όλο τον  
κλάδο και ιδιαίτερα στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη.  

Τα έχουμε δοκιμάσει 
όλα! Ιδιωτικά, εθνικοποι-
ημένα, ιδιωτικά κατά 50% με μορφή συνεταιρισμού 
και έπεται συνέχεια. Η κατάσταση που ζούμε και οι 
γενικότερες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ο καπιταλι-
σμός δε φτιασιδώνεται.  

Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος! Η πάλη για 
το μεροκάματο, για τα δεδουλευμένα χρειάζεται να 
συνδυάζεται με την ταξική πάλη, για την ανατροπή 
του συσχετισμού δύναμης στα εργοστασιακά σωμα-
τεία, όπου πλειοψηφούν παρατάξεις του εργοδοτικού 
- κυβερνητικού συνδικαλισμού. Με το δυνάμωμα 
της κοινωνικής συμμαχίας, ενάντια στην εκμετάλ-
λευση, με αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή 
κατεύθυνση. 

Τα πλοία, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, όλες οι υπο-
δομές της Ελλάδας μπορούν να γίνουν μοχλός πραγ-
ματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και 
τις λαϊκές οικογένειες μόνο όταν περάσουν στα χέρια 
τους και γίνουν κοινωνική περιουσία. Μόνο όταν η 
εργατική τάξη πάρει την εξουσία στα χέρια της και 
θέσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, με κεντρικό και 
επιστημονικό σχεδιασμό, στην υπηρεσία του λαού, 
για την ικανοποίηση των  κοινωνικών  αναγκών. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

«Γ ια να υπερασπίσουν αυ-
τήν την εξουσία πάλευ-

αν με τόσο σθένος οι μαχητές του 
Κόκκινου Στρατού, ο σοβιετικός 
λαός, υπερνικώντας τις στρατιωτι-
κές δυνάμεις των ναζιστών, αλλά 
και την υπονόμευση των ΗΠΑ και 
της Μ. Βρετανίας, που καθυστε-
ρούσαν να ανοίξουν το δεύτερο 
μέτωπο στην Ευρώπη. 

Η Ιστορία αυτή, που γράφτηκε 
με το αίμα των λαών, γίνεται     
προσπάθεια να "ξαναγραφτεί", 
ιδιαίτερα μετά τη νίκη της αντεπα-
νάστασης στις πρώην σοσιαλιστι-
κές χώρες. 

Στην παραχάραξη της Ιστορίας 
πρωτοστατεί η ΕΕ που καθιέρωσε 
την 9η του Μάη ως "Μέρα της 
Ευρώπης", ενώ ταυτόχρονα προω-
θεί με διάφορα προγράμματα, τον 
αντικομμουνισμό, την ταύτιση του 
κομμουνισμού με τον φασισμό. Τα 
Κομμουνιστικά Κόμματα και σύμ-
βολα απαγορεύονται σε μια σειρά 
από χώρες, διώκονται αγωνιστές 
και αποκαθίστανται οι ναζιστές, τα 
Ες-Ες. Την ίδια ώρα, η ΕΕ στηρίζει 
τις αντιδραστικές - ναζιστικές    
δυνάμεις που πραξικοπηματικά 
αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση 
της Ουκρανίας. 

Στο παιχνίδι της παραχάραξης 
συμμετέχει και η κυβέρνηση     
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, καθώς συγχέει 
σκόπιμα και ανιστόρητα την     

επέτειο της Αντιφασιστικής Νίκης 
με τη "Μέρα της ΕΕ". Προσπαθεί 
να πείσει το λαό ότι η ιμπερια-
λιστική συμμαχία της ΕΕ μπορεί 
να διορθωθεί με διαπραγματεύσεις 
και να επιστρέψει δήθεν "στις     
καλές  της  ρίζες". 

Η Ιστορία της Αντιφασιστικής 
Νίκης των Λαών, συνολικά του   
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αποδει-
κνύει περίτρανα και ανεξίτηλα  
πως ο ναζισμός - φασισμός είναι 
γέννημα - θρέμμα του ίδιου του 
καπιταλιστικού συστήματος. 
Άλλωστε, και ο Χίτλερ αναρριχή-
θηκε στην εξουσία με τη στήριξη 
γερμανικών και άλλων μονοπωλίων.  

Ε πιβεβαιώνεται πως μόνο το 
εργατικό - λαϊκό κίνημα, 

μια ισχυρή Κοινωνική Συμμαχία, 
που έχει στόχο την εργατική εξου-
σία, μπορεί να αντιμετωπίσει και 
να ξεριζώσει τον φασισμό, να απο-
μονώσει τη ναζιστική Χρυσή Αυγή 
και την εγκληματική δράση της 
στους χώρους δουλειάς και τις  
γειτονιές. 

Η Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη 
εμπνέει τους λαούς, τους διδάσκει 
πίστη στη δύναμή τους. Αυτήν τη 
δύναμη μπορούν και πρέπει σήμε-
ρα να δοκιμάσουν για να απαλλα-
γούν απ' τα αντιλαϊκά μέτρα και τα 
μνημόνια διαρκείας, τη φτώχεια, 
την ανεργία και την εκμετάλλευση. 
Για να απεμπλακεί η Ελλάδα από 
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ, να 
κλείσει η βάση της Σούδας και 
όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, 
να επιστρέψουν οι Ελληνες στρα-
τιώτες που είναι εκτός συνόρων, 
να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 

Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε 
από τη Μεγάλη Αντιφασιστική 
Νίκη. Συνεχίζουμε με ακλόνητη 
την πίστη ότι ο σοσιαλισμός είναι 
αναγκαίος, μόνη απάντηση στο 
βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα, 
που γεννά φτώχεια, πολέμους, 
προσφυγιά. Αταλάντευτα συνεχί-
ζουμε στην πρώτη γραμμή, με την 
εργατική τάξη και το λαό, για την 
κατάργηση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο». 

72 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών 9η Μάη Προκλητική η απαίτηση των         
εφοπλιστών να μη καταβάλλουν       
ασφαλιστικές εισφορές για τους 

σπουδαστές! 

Δεν συμβιβάζονται με την        
υποβάθμιση οι μηχανικοί       
που φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ                 

ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ,  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ 

ΣΤΗ Ν/Ζ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Τ η μάχη την υπο-
γραφή ΣΣΕ ναυ-

πηγοεπισκευαστικών ερ-
γασιών, με βάση τους 
όρους που προβλέπονταν 
στις Συμβάσεις του 2009 
και 2010, συνεχίζουν να 
δίνουν οι εργαζόμενοι στη 
ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη, με 35 εργολάβους 
να έχουν ήδη υπογράψει 
τη Σύμβαση.  

Στα πλαίσια των κινη-
τοποιήσεων, 11 Μάη, 
οι εργαζόμενοι στο ναυπη-
γείο «Χαλκίτη» στο Πέρα-
μα προχώρησαν σε 24ωρη 
απεργία, που είχε προκη-
ρυχθεί από το Συνδικάτο 
Μετάλλου Αττικής και     
Ναυπηγικής Βιομηχανίας 
Ελλάδας.  

 

Από τη μια το σκηνικό                 
«κοινωνικού αυτοματισμού» 

Τ ο γνωστό σκηνικό «κοινωνικού αυτοματι-
σμού» στήθηκε για μια ακόμα φορά στην 

Κρήτη, σε μία προσπάθεια να στραφεί η μικρο-
μεσαία αγροτιά ενάντια στους ναυτεργάτες, βγάζο-
ντας λάδι τον πραγματικό ένοχο, συσκοτίζοντας ποι-
ος είναι ο κοινός αντίπαλος.  

Περίπου 50 νταλίκες με πρώιμα κηπευτικά εισέβα-
λαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, 18 Μάη, με σκοπό να 
φορτώσουν, καθώς έλαβαν δέσμευση από ναυτιλιακή 
εταιρεία ότι παρά την απεργία θα δρομολογήσει  
πλοίο, και μέχρι αργά το βράδυ ασκούσαν πιέσεις να 
μπουν στο «Φαιστός Παλλάς» των Μινωικών Γραμ-
μών, παίζοντας ρόλο απεργοσπαστικού μηχανισμού, 
με τις πλάτες και των εφοπλιστών. 

Από την άλλη η κοινή πάλη 
αγροτών και ναυτεργατών  

Α ντίθετα στο δρόμο της κοινής πάλης αγροτών 
και εργαζομένων, τάχθηκαν οι Επιτροπές 

Αγώνα Αγροτών Τυμπακίου και Ιεράπετρας, οι  
οποίες με ανακοινώσεις τους, τονίζουν:   

«Ο μικρομεσαίος αγρότης πρέπει να δει καθαρά 
τον εχθρό του, τις κυβερνήσεις που με διάφορα μέ-
τρα τον βγάζουν από την παραγωγή, τους μεγαλοα-
γρότες, τους εμποροβιομήχανους, τα μονοπώλια, 
που αβαντάρονται από την ίδια αυτή πολιτική.  

Αν γίνουν ζημιές στα προϊόντα λόγω διακοπής 
θαλάσσιων συγκοινωνιών, ο μόνος φταίχτης θα 
είναι η κυβέρνηση που δεν ικανοποιεί τα δίκαια 
αιτήματα των ναυτεργατών, και από αυτήν πρέπει 
να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, όχι από τους ναυ-
τεργάτες που παλεύουν κι αυτοί να επιβιώσουν!» 

Οι άλλες συγκεντρώσεις 

Μ ε την απεργοσπασία να «χτυπάει κόκκινο» 
στους χώρους όπου κυριαρχεί παραδοσιακά 

ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, η συγκέ-
ντρωση των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, που έγινε την Τετάρ-
τη 17 Μάη στην πλατεία Κλαυθμώνος, επιβεβαίωσε 
ότι η γραμμή τους στο κίνημα αφήνει το πεδίο ελεύ-
θερο στο κεφάλαιο και στα κόμματά του να προωθή-
σουν τα αντιλαϊκά τους σχέδια. 

Στις ομιλίες των στελεχών του εργοδοτικού - κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού απουσίαζε κάθε αναφορά 
στις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων κι ως     
διέξοδος τάχα για το λαό προβαλλόταν μια άλλη 
«αναλογία» στο μείγμα της αστικής διαχείρισης, 
«πασπαλισμένη» με συνθήματα και αυταπάτες για 
«στήριξη των θέσεων εργασίας» και «αναδιανομή 
του εισοδήματος».  

Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται και η συμμετοχή 
δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πορεία των ΓΣΕΕ - 
ΑΔΕΔΥ. Συγκέντρωση φορέων και οργανώσεων 
έγινε επίσης στο ύψος του Μουσείου, με τη συμμε-
τοχή και της ΛΑΕ. 

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
όπως και οι προηγούμενες 

καλλιεργούν συγχύσεις και αυταπά-
τες κάθε φορά που κλείνουν τις αντερ- 
γατικές συμφωνίες με Ε.Ε και ΔΝΤ. Τα 
νέα μέτρα τα χαρακτήρισαν ως «εξι-
τήριο» από τα μνημόνια και την κρίση, 
ενώ αποτελούν συνέχεια της επίθε-
σης στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα.  

Αποτελούν απάτη τα «αντίμετρα» 
που επικαλείται  η κυβέρνηση. Θα μας 
παίρνουν 20 για να δίνουν στους πιο 
εξαθλιωμένους 1...!  

Τα νέα αντεργατικά μέτρα είναι  
προς όφελος του κεφαλαίου 

 Παγιώνουν τα μέτρα των προηγού-
μενων μνημονίων σε σχέση με τις 
ΣΣΕ μέχρι και το 2018 και βλέπουμε. 
Δηλαδή υπονομεύουν τις ΣΣΕ, κρατώ-
ντας τον κατώτατο μισθό στα σημερι-
νά απαράδεκτα επίπεδα. 
 Απελευθερώνουν τις ομαδικές από
-λύσεις, επαναφέρουν στην ουσία το 
«lock - out». 
 Κλιμακώνουν τη φοροεπιδρομή με 
νέα  μείωση  του  αφορολόγητου.  

 Μειώνουν κι άλλο τις συντάξεις. 
 Καταργούν την κυριακάτικη αργία 
στο εμπόριο. Φέρνουν δουλειά ήλιο 
με ήλιο, 7 μέρες τη βδομάδα!  
  Μειώνονται μια σειρά επιδόματα. 
Αυξάνονται οι εισφορές αυτοαπα-
σχολούμενων και μικρών ΕΒΕ. 
 Προχωρούν με γοργότερο βήμα τις 
ιδιωτικοποιήσεις. 
 Ετοιμάζουν νέο πιο αντιδραστικό 
συνδικαλιστικό νόμο γιατί ξέρουν ότι 
σπέρνουν ανέμους και φοβούνται ότι 
μπορεί να θερίσουν θύελλες.  

Γι' αυτό άλλωστε και οι Ενώσεις του, 
όπως ο ΣΕΒ, έσπευσαν να τα χαιρετί-
σουν και να ζητήσουν να εφαρμοστούν 
μια ώρα αρχύτερα, και τα «υποδέχεται» 
κλιμακώνοντας την επίθεση μέσα στους 
χώρους δουλειάς αξιοποιώντας το ήδη 
διαμορφωμένο αντεργατικό οπλοστάσιο. 

Χαρακτηριστικό προκλητικό παρά-
δειγμα αποτελεί το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο, που σε περίοδο κρίσης ενισχύει 
την κερδοφορία του και κατέχει το 20% 
της παγκόσμιας χωρητικότητας των 
πλοίων, με την κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ να το εξυμνεί ως «θετικό μοντέλο 

ανάπτυξης», επιδιώκοντας εφοπλιστές - 
κυβέρνηση να επιβάλλουν συνθήκες 
γαλέρας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων 
με ναυτεργάτες χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική 
ασφάλιση.   

Στα σκουπίδια η θέση του       
εργοδοτικού - κυβερνητικού 

συνδικαλισμού 

Σ’ αυτές τις συνθήκες οι δυνάμεις του 
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, του οπορτουνισμού, συνεχίζουν να 
υπηρετούν τον «κοινωνικό εταιρισμό». 
Παίρνουν αποφάσεις για απεργία, για να 
τις υπονομεύσουν, καλλιεργούν την ανα-
ποτελεσματικότητα των αγώνων. Εκτός 
από λεκτικές διαφορές, ο πυρήνας της 
κριτικής τους στα μέτρα, συνίσταται στο 
ότι είναι «αντιαναπτυξιακά».  

Αυτές οι δυνάμεις συμπτύσσονται σε 
ένα αντιΠΑΜΕ μέτωπο, εχθρεύονται την 
ανάπτυξη της ταξικής πάλης, επικαλού-
νται τον «κομματικό συνδικαλισμό» για 
να διαχωρίζονται και να διώκονται οι 
εργαζόμενοι ανάλογα με τις πολιτικές 
και ιδεολογικές πεποιθήσεις τους.  

Από κοντά δυνάμεις των ΛΑΕ και 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που ξεχωρίζουν για τον 
τυχοδιωκτισμό τους, κρύβουν την ουσία 
της εκμετάλλευσης, καλλιεργούν με πεί-
σμα την αυταπάτη ότι μπορεί τάχα στις 
σημερινές συνθήκες, χωρίς σύγκρουση 
με την εξουσία των μονοπωλίων να υπάρ-
χει φιλολαϊκή διαχείριση. Τα ίδια έλεγαν 
πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ 
σύντομα η ζωή πέταξε τις εκτιμήσεις και τις 
προβλέψεις τους στα σκουπίδια. 

Σήμερα προβάλουν την αυταπάτη ότι 
το κίνημα πρέπει να διεκδικήσει την 
έξοδο από το ευρώ ή και την ΕΕ χωρίς 
ρήξη με την ελληνική αστική τάξη και την 
εξουσία της. Δε βλέπουν ότι μερίδες του 
κεφαλαίου στην Ελλάδα αλλά και σε 
άλλες χώρες όπως η Βρετανία και η 
Γαλλία, συζητάνε για έξοδο από το ευρώ 
και την ΕΕ.  

Δυναμώνουμε τα σωματεία    
με μαζική ενεργή συμμετοχή 

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει 
ανάγκη από σωματεία με διοικήσεις 
εξαρτημένες στα συμφέροντα του      
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του. 
Πρέπει  να  χτίζουμε σωματεία με μαζική,  

ενεργή συμμετοχή, «βιδωμένα» στους 
εργασιακούς χώρους, που πρωτοστα-
τούν και οργανώνουν διαρκώς τους 
εργαζόμενους. Σωματεία που να  ανεβά-
ζουν το επίπεδο ταξικής στάσης, να 
πρωτοστατούν σταθερά στην αλλη-
λεγγύη, πρωτοπόρα στην πάλη για ΣΣΕ, 
κοινωνική ασφάλιση, υγεία και ασφά-
λεια στους χώρους δουλειάς αλλά και 
στην πάλη για την υγεία, την παιδεία του 
λαού. Η δράση των ταξικών συνδικάτων 
στον Πειραιά σε μέταλλο, ναυτεργάτες, 
λιμάνι, εμπόριο, ΟΤΑ και σε άλλους 
κλάδους δείχνει τις δυνατότητες, δείχνει 
την ελπίδα. 

Η καπιταλιστική βαρβαρότητα που 
ζούμε προκαλεί τις οικονομικές κρίσεις, 
την ανεργία, την φτώχια, την μετανά-
στευση, την προσφυγιά, δίνει τροφή  
στα φασιστοειδή να δηλητηριάζουν τους 
λαούς με εθνικιστικό μίσος, οξύνει τους 
ανταγωνισμούς, διαμορφώνει τις πολε-
μικές συγκρούσεις και δεν πρέπει να 
αφήνει κανένα εργάτη αδιάφορο, όταν 
φουντώνουν οι φλόγες των ιμπεριαλι-
στικών  πολέμων. 

Να δυναμώσει η πάλη ενάντια 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 

Μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση στα 
Βαλκάνια, με τις απειλές της Τουρκίας 
και τις καθημερινές παραβιάσεις των 
συνόρων, τις διεκδικήσεις της από την 
ΑΟΖ της Κύπρου λόγω των ενεργειακών 
κοιτασμάτων, ενώ συνεχίζονται οι στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ με την 
ενεργή συμμετοχή της χώρας μας, με την 
βάση της Σούδας να αποτελεί ορμητήριο 
των βομβαρδισμών στην Συρία.  

Πρέπει άμεσα να δυναμώσει μέσα 
στα σωματεία η πάλη ενάντια στον εθνι-
κισμό τον σωβινισμό, το ρατσισμό, τον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η αλληλεγγύη με 
τους άλλους λαούς, η αλληλεγγύη στους 
πρόσφυγες και μετανάστες, η απομόνω-
ση σε όλους τους χώρους δουλειάς της 
εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας των 
αφεντικών, της Χρυσής Αυγής.  

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμ- 
φέρον να χύσουν το αίμα τους, για τους 
πετρελαιάδες, τους εμπόρους όπλων, τους 
βιομήχανους και τους τραπεζίτες. Απαι-
τούμε καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να 
κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν οι φαντά-
ροι που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. 

Η αγανάκτηση και η οργή που υπάρ-
χει στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές 
της εργατικής – λαϊκής οικογένειας, δεν 
φτάνει αν δεν μετατραπεί σε οργανωμένη 
αντίσταση για το σύνολο των προβλημά-
των. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο 
του ταξικού αγώνα, η εργατική τάξη, οι 
εργαζόμενοι έχουμε το δίκιο, εμείς παρά-
γουμε τον πλούτο που μας κλέβει το  
κεφάλαιο! Εμείς έχουμε τη δύναμη! 

«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά,  
εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». 

Με τον αγωνιστικό χαιρετισμό του ΠΑΜΕ προς τους ναυτεργάτες για τη μαχητική, αποφασιστική            
συμμετοχή και περιφρούρηση της απεργίας που ήταν σε εξέλιξη, τους απεργούς άλλων κλάδων και  
χώρων δουλειάς, τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, σπουδαστές, που συμμετείχαν στην απεργιακή 
συγκέντρωση του Πειραιά, 17 Μάη, ξεκίνησε την ομιλία του ο Θανάσης Ευαγγελάκης, Α΄ γραμματέας   
της ΠΕΜΕΝ και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε : 
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Τ α στοιχεία που παρου-
σιάζονται τις τελευταίες 

μέρες, είναι ενδεικτικά της απί-
στευτης κερδοφορίας που απο-
λαμβάνει το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο. Σύμφωνα με στοιχεία του 
ν α υ λ ο μ ε σ ι τ ι κ ο ύ  ο ί κ ο υ 
«Intermodal», οι Ελληνες εφο-
πλιστές «κρατούν τα σκήπτρα» 
επενδύοντας στο πρώτο 4μηνο 
του 2017 συνολικά 2,36 δισ. 
δολ., από τα οποία 1,379 δισ. 
δολάρια για την αγορά 115 
πλοίων και 981 εκατ. δολάρια 
σε παραγγελία 36 πλοίων, 
όταν πέρσι το αντίστοιχο     
διάστημα οι παραγγελίες ήταν 
μόλις 14, αξίας 500 εκατ.     
δολαρίων.  

Την ίδια ώρα, για να  
«θωρακίσουν» και να επεκτεί-
νουν παραπέρα την ήδη απί-
στευτη κερδοφορία τους, οι  
εφοπλιστές ετοιμάζουν από  
κοινού με την κυβέρνηση     
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ νέα έφοδο    

στα εναπομείναντα εργασιακά 
δικαιώματα των ναυτεργατών 
προκειμένου να εξασφαλί-
σουν ακόμα πιο φτηνή εργα-
τική   δύναμη.  

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις του ΚΥΣΟΙΠ,  
η κυβέρνηση προχωρά στη  
συγκρότηση διυπουργικής ομά-
δας εργασίας με συμμετοχή των 
υπουργείων Ναυτιλίας, Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Εργασίας 
και Οικονομικών, η οποία θα 
παραδώσει ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης που θα στοχεύει:  

«Στην προσέλκυση εμπο-
ρικών πλοίων στην ελληνική    
σημαία και ναυτιλιακών δρα-
στηριοτήτων. Στην αύξηση των 
ελληνικών πληρωμάτων», για  
τα οποία η Ενωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών έχει θέσει ως προ-
ϋπόθεση τη δραστική μείωση 
των μισθών, την κατάργηση των 
ΣΣΕ και των κοινωνικο - ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων.  

Οι Έλληνες εφοπλιστές «κρατούν                
τα σκήπτρα» και η κυβέρνηση                   

θωρακίζει την κερδοφορία τους ! 

Βάζουν στον «γύψο»  
την συνδικαλιστική δράση  

Μ ε το άρθρο 20, ενισχύονται παραπέρα τα 
όπλα της εργοδοσίας απέναντι στις απερ- 

γίες, καθώς με τις ίδιες «fast track» δικαστικές 
διαδικασίες που κρίνουν παράνομες και καταχρη-
στικές τις περισσότερες απεργίες, ο εργοδότης θα 
μπορεί να μην πληρώνει μισθό σε όσους δεν απερ-
γούν - κατά τη διάρκεια μιας απεργίας στην επιχεί-
ρηση - ασκώντας με τον τρόπο αυτό πίεση στους 
απεργούς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «λοκ - 
άουτ», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αγώ-
νες των εργαζομένων. 

Παράλληλα, αναμένεται νέα νομοθετική παρέμ-
βαση για τους όρους προκήρυξης απεργιών, καθώς 
στο  κείμενο  του  «συμπληρωματικού  μνημονίου» 
η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι στην επόμενη «αξι-
ολόγηση» «θα υιοθετήσει νομοθεσία για την       
αύξηση της απαρτίας για την προκήρυξη απεργίας 
από πρωτοβάθμια σωματεία στο 50%», προδια-
γράφοντας την επιβολή νέων εμποδίων στην προκή-
ρυξη απεργιών. 

Με το άρθρο 18, διευρύνονται οι λόγοι που   
μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει συνδικαλι-
στές. Στον ήδη μακρύ κατάλογο προστίθενται οι 
περιπτώσεις κλοπής ή υπεξαίρεσης, αλλά και η 
«αδικαιολόγητη απουσία» του συνδικαλιστή πάνω 
από 3 μέρες.  

Κι αν οι προβλέψεις αυτές φαντάζουν ενδεχομένως 
«λογικές», συνδικαλιστές και εργαζόμενοι έχουν 
πικρή πείρα για το πώς πολλές φορές στήνονται  
τέτοιου είδους «κατηγορίες» από την εργοδοσία, ιδι- 
αίτερα σε περιπτώσεις αγώνων σε χώρους εργασίας. 

Στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι με το πρόσχημα  
του «εξορθολογισμού» των Συνδικαλιστικών αδειών,  
παρεμβαίνει σε αυτήν τη φάση κυρίως στις συνδι-
καλιστικές άδειες στις πρώην ΔΕΚΟ, ανοίγοντας 
ωστόσο δρόμο για πιο γενικευμένες μειώσεις των 
συνδικαλιστικών αδειών. Με πρόσχημα εκφυλιστι-
κές καταστάσεις που καλλιέργησε ο εργοδοτικός 
και κυβερνητικός συνδικαλισμός, στρώνεται το 
έδαφος για την επιβολή πρόσθετων εμποδίων στους 
συνδικαλιστές του ταξικού εργατικού κινήματος, 
στη δυνατότητά τους να ενημερώνουν εργαζόμε-
νους και να συμβάλλουν στην οργάνωση της πάλης. 

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η δέσμευση της 
κυβέρνησης, στο «συμπληρωματικό μνημόνιο», να  
προχωρήσει το επόμενο διάστημα στη δημιουργία 
ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για 
το «φακέλωμα» των εργαζομένων. Νέα φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα 

Ν έες αιματηρές περικο-
πές στις συντάξεις και 

παράλληλη αύξηση των ει-
σφορών επιβάλλει η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με το πολυ-
νομοσχέδιο που ψήφισε στη 
Βουλή, 18 Μάη, οι οποίες ξεκι-
νούν από τα 2,632 δισ. ευρώ 
για το 2019 και φτάνουν στην 
πλήρη ανάπτυξη των μέτρων,  
από το 2021 και μετά, στα 
2,866 δισ. ευρώ κάθε χρόνο!  

Σε αρκετές περιπτώσεις η 
συνολική επιβάρυνση όσων 
είναι ήδη συνταξιούχοι να 

ξεπερνά το 18%, δηλαδή, το 
νέο «μαχαίρι» θα υπερβαίνει 
τις δύο συντάξεις το χρόνο! 
 Κατάργηση ή μείωση της 
«προσωπικής διαφοράς» 
στις κύριες συντάξεις 
και αντίστοιχη μείωση και 
στις επικουρικές, με μειώσεις 
συντάξεων μέχρι και 18%. 
 Επιπλέον, καταργούνται τα 
οικογενειακά επιδόματα συ-
νταξιούχων. Η πρόσθετη αυτή 
περικοπή είναι εκτός του πλα-
φόν του 18% και θα «χτυπήσει»  
1 εκατομμύριο συνταξιούχους. 

 Πρόσθετα  στα  παραπάνω, 
επιβάλλεται νέο πάγωμα στο 
σύνολο των συντάξεων μέχρι 
το τέλος του 2021 και όχι μέχρι 
το 2019, όπως ίσχυε. 
 Οι μειωμένες «προσωπικές 
διαφορές» που προέβλεπε ο 
ν. 4387/2016 για τους συντα-
ξιούχους που θα συνταξιοδο-
τούνταν από το Μάη του 2016 
μέχρι το τέλος του 2018, θα 
πάψουν να καταβάλλονται 
μετά το τέλος του 2018. 

 Από το συνδυασμό όλων 
των παραπάνω μέτρων, όπως 

αποτυπώνονται αριθμητικά 
στην Έκθεση του Γενικού    
Λογιστηρίου του Κράτους, 
προκύπτει μείωση λόγω      
κατάργηση της «προσωπικής 
διαφοράς» στις κύριες     
συντάξεις 2,262 δισ. ευρώ το 
2019, 2,358 δισ. το 2020 και 
2,505 δισ. το 2021. Επιπλέον, 
έχουμε αντίστοιχη μείωση 
και στις επικουρικές συντά-
ξεις («προσωπική διαφορά») 
ως εξής: 232 εκατ. ευρώ το 
2019, 225 εκατ. ευρώ το 2020 
και 218 εκατ. ευρώ το 2021. 

Άρα, οι απώλειες, στις οποίες 
συνυπολογίζονται το κόψιμο των 
οικογενειακών επιδομάτων και 
το πάγωμα των συντάξεων, είναι: 
2,494 δισ. το 2019, 2,583 δισ. 
το 2020 και 2,723 δισ. το 2021. 
Σύνολο απωλειών, μόνο από 
τα συγκεκριμένα μέτρα: 7,8  
δισ. ευρώ την τριετία 2019 - 
2021. 

Με βάση τα παραπάνω, η 
συνολική επιβάρυνση στο      
Ασφαλιστικό από τον συγκεκρι-
μένο νόμο την τριετία 2019 - 
2021 φτάνει τα 8,28 δισ. ευρώ! 

Την ίδια ώρα, επιβάλλε-
ται νέα αύξηση των ασφα-
λιστικών εισφορών σε αυτο-
απασχολούμενους, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, επιστή-
μονες και αγρότες, από την 
οποία προκύπτει επιβάρυνση 
53 εκατ. ευρώ το 2018, 124 
εκατ. ευρώ το 2019, 126 εκατ. 
ευρώ το 2020 και 128 εκατ. ευ-
ρώ το 2021. Επιπλέον, λόγω 
της νέας βάσης στις εισφορές 
τους, θα επιβαρυνθούν και για 
τον κλάδο Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  
επιπλέον 50 εκατ. ευρώ. Συνο-
λικά, δηλαδή, η νέα επιβά-
ρυνση φτάνει στα 481 εκατ. 
ευρώ. 

Αν στις περικοπές αθροιστούν 
και οι περικοπές που ήδη «τρέ-
χουν», του νόμου 4387 / 2016, οι 
οποίες ανέρχονται στα 8,234 δισ. 
ευρώ (για το 2016-2019), προκύ-
πτει ότι με τις δύο νομοθετικές 
παρεμβάσεις της, το 2016 και 
το 2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ την εξαετία 2016 - 2021 
θα αφαιρέσει από τους συντα-
ξιούχους (παλιούς και νέους) 
και τους εν ενεργεία ασφαλι-
σμένους 16,4 δισ. ευρώ! 

«Τσεκούρι» 2,87 δισ. ευρώ το χρόνο                           
για ασφαλισμένους και συνταξιούχους  

Από μεγάλες επιχειρή-
σεις τα μισά χρέη προς 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

Στα 22,492 δισ. ευρώ 
έφτασαν τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία που  έχουν  διαβιβα-
στεί στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Εισφορών 
(ΚΕΑΟ), μέχρι το τέλος του  
Μάρτη  2017. 

Το 70,25% ανήκει σε επι-
χειρήσεις, πρόκειται δηλαδή 
για εισφορές που αν και 
έχουν παρακρατηθεί από 
τους μισθωτούς δεν έχουν 
αποδοθεί στο ΙΚΑ. Από τα 
22,492 δισ. ληξιπρόθεσμα 
χρέη τα 15,802 δισ. είναι 
προς το ΙΚΑ, 5,952 δισ. 
προς τον ΟΑΕΕ, 538,8 εκατ. 
προς τον ΟΓΑ (όπου περι-
λαμβάνονται και χρέη αγρο-
τικών επιχειρήσεων), και 
198,5 εκατ. είναι προς το  
ΕΤΑΑ.  

Είναι πάντως χαρακτηρι-
στικό ότι μόλις 11.760 επι-
χειρήσεις με χρέη άνω των 
200.000 ευρώ έχουν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές 10,385 
δισ., ποσό που αντιστοιχεί 
στο 46,17% των συνολικών 
οφειλών. Ανάμεσά τους ξε-
χωρίζουν 1.594 επιχειρήσεις 
με οφειλές άνω του ενός 
εκατ. ευρώ και συνολικά 
ληξιπρόθεσμα χρέη 6,380 
δισ.  ευρώ! 

Ποινικές διώξεις για           

κατάχρηση αποθεμα-

τικών των Ταμείων 

Για απιστία σε βαθμό κα-
κουργήματος σε συνδυασμό 
με το νόμο «περί καταχρα-
στών του Δημοσίου» διώκε-
ται ο πρώην διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδας, Γ. 
Προβόπουλος, ενώ ως  
ηθικός αυτουργός στο ίδιο 
αδίκημα κατηγορείται ο 
πρώην επικεφαλής της  
Τράπεζας Πειραιώς,  Μ.  
Σάλλας.  

Την εισαγγελική έρευνα 
προκάλεσαν μηνυτήριες  
αναφορές ασφαλιστικών 
φορέων και ΝΠΔΔ, των     
οποίων τα διαθέσιμα από-
τελούν το Κοινό Κεφάλαιο 
(ΚΚ) που διαχειρίζεται η 
Τράπεζα της  Ελλάδος. 

Ο πρώην επικεφαλής της  
Τράπεζας Πειραιώς Μ. Σάλ-
λας, σε σχετική του ανακοί-
νωση,     μεταξύ  άλλων  
αποκαλύπτει  ότι:  
«(…) Οι συγκεκριμένες 
συναλλαγές είναι συνήθεις 
και καθημερινές για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς 
να έχουν γνώση ή συμ-
μετοχή στην απόφαση  και 
εκτέλεσή τους τα μέλη  
των Διοικήσεων και των 
Διοικητικών Συμβουλίων 
(....)». 

Να ποιοι ευθύνονται για τα ελλείμματα                 

Τ ΩΝ Α Σ ΦΑΛ Ι ΣΤ Ι ΚΩΝ ΤΑ ΜΕΙΩΝ  

Ν έα χαράτσια για την εργατική - λαϊκή οικογένεια 
επιφέρει η μείωση του αφορολόγητου στην 

οποία έχουν συμφωνήσει συγκυβέρνηση - ΕΕ - ΔΝΤ 
και ψηφίστηκε στη Βουλή 18 Μάη 2017. 

Από 1.1.2020 θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο στα 
5.861 ευρώ από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα. Έτσι, 
μισθωτός ή συνταξιούχος με 655 ευρώ το μήνα, που 
σήμερα καλύπτεται από το αφορολόγητο όριο, θα      
πληρώσει σχεδόν 450 ευρώ φόρο. 

Επίσης θα εφαρμοστούν μέτρα ύψους 447 εκατ. ευρώ 
με μείωση των επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας 
και φυσικών καταστροφών, στήριξης οικογενειών. Κατά 
58 εκατ. ευρώ θα μειωθεί το επίδομα θέρμανσης. 

Από το 2018 καταργούνται και οι τελευταίες φοροελα-
φρύνσεις που αφορούν σε ιατρικές δαπάνες με φορολο-
γική επιβάρυνση που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ, καθώς, 
και η μείωση 1,5% για τη μηνιάτικη παρακράτηση του 
φόρου εισοδήματος από τα λογιστήρια των επιχειρήσε-
ων και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Στα περιβόητα "αντίμετρα" η κυβέρνηση εντάσσει τα 
κοινωνικά επιδόματα, που αφού μειώσει τους δικαι-
ούχους θα τα αυξήσει κάπως και εφόσον δεν έχουν     
ενσωματωθεί στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.  
Επίσης προβλέπονται σχολικά γεύματα.  

Ακόμα και αυτά τα ψίχουλα θα εφαρμοστούν από 
το 2019 εφόσον έχει ξεπεραστεί κατά 0,2% ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνασμα. Σε αυτή την περίπτωση 
θα προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις στις  

επιχειρήσεις καθώς ο φορολογικός συντελεστής από 
29%  θα  πέσει  στο  26%  το 2019.  

Όσο για τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή    
φυσικών προσώπων, που προβλέπεται να μειωθεί 
από το 22% στο 20%, δεν έχει πρακτική αξία, αφού 
θα έχει μειωθεί δραστικά το αφορολόγητο όριο, π.χ. 

μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 8.600 ευρώ που δεν 
πλήρωνε φόρο αφού τόσο είναι και το αφορολόγητο, 
με τη μείωση του ορίου στα 5.600 θα πληρώσει       
φόρο για 3.000 ευρώ δηλαδή 600 ευρώ φόρο με     
συντελεστή  20%!  

Η μείωση της έκπτωσης του φόρου είναι οριζόν-
τια ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. 

Μ ε το άρθρο 16 η κυβέρνη-
ση παγιώνει όλους τους 

αντεργατικούς νόμους για τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις και τις 
συμβάσεις, που έχουν ψηφιστεί 
μετά το 2011.  

Επιπλέον, στο «συμπληρωματικό 
μνημόνιο», η κυβέρνηση δεσμεύεται 
να συγκροτήσει, έως τον Σεπτέμβρη 
του 2017, ένα «αξιόπιστο διοικητι-
κό σύστημα για την εκτίμηση της 
αντιπροσωπευτικότητας» των   
οργανώσεων που υπογράφουν μια 
κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική    
σύμβαση.  

Στην πράξη, δηλαδή, συγκροτεί-
ται από τώρα ο μηχανισμός που θα 
θέτει μόνιμα εμπόδια στη σύναψη 
κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων 
και στη δυνατότητα επέκτασής τους 
σε ολόκληρο τον κλάδο ή το επάγ-
γελμα, στο όνομα της «έλλειψης 
αντιπροσωπευτικότητας»... 

Δεν υπάρχει  η  παραμικρή  
αναφορά και αυτό σημαίνει ότι 
παραμένει επ' αόριστον σε ισχύ 
όλο το άθλιο αντεργατικό πλαί-
σιο για την Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), 
που προβλέπουν η σχετική ΠΥΣ 
του 2012 και οι νόμοι που την    
ακολούθησαν.  

Κατ’ επέκταση, διατηρούνται 
«στην κατάψυξη» οι κατώτεροι     
μισθοί των 586 ευρώ μεικτά για τους 
εργαζόμενους άνω των 25 ετών και 
των 511 ευρώ μεικτά για τους εργα-
ζόμενους κάτω των 25 ετών. 

Με το άρθρο 17, απελευθε-
ρώνονται ουσιαστικά πλήρως οι 
μαζικές ομαδικές απολύσεις για τις 
μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις,  
δηλαδή η δυνατότητα να απολύουν 
πάνω από τα σημερινά «νόμιμα» 
όρια. Συγκεκριμένα, καταργείται       
η «διοικητική έγκριση», η οποία   

αντικαθίσταται  απλώς με «μια δια-
δικασία κοινοποίησης» προς το Ανώ-
τατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ). 
Έτσι, η απόφαση μιας μεγάλης επι-
χείρησης για μαζικές απολύσεις, 
που μπορεί να φθάνουν και το σύνο-
λο  του  προσωπικού, «δεν προϋπο-
θέτει εκ των προτέρων έγκριση»!  

Αντίθετα, η επιχείρηση θα ανα-
κοινώνει στον ΟΑΕΔ τον κατάλογο 
των απολυθέντων και θα υποβάλλει 
ένα «κοινωνικό σχέδιο» για τις συνέ-
πειες των απολύσεων και πιθανά 
μέτρα, όπως κατάρτιση - επανεκπαί-
δευση κάποιων απολυμένων κ.λπ.  

Ακόμα και στην περίπτωση που 
το ΑΣΕ δεν ικανοποιήσει το αίτημα 
μαζικών απολύσεων μιας επιχείρη-
σης, αυτό δεν μπορεί να τις στα-
ματήσει. Απλώς οι απολυμένοι θα 
μπορούν να επικαλεστούν τη γνω-
μάτευση αυτή στα δικαστήρια… 

Με το άρθρο 49 προωθείται η 
παραπέρα ενίσχυση του εργασια-
κού μεσαίωνα, με την ουσιαστική 
κατάργηση της κυριακάτικης 
αργίας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται 
η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων όλες τις Κυριακές 
από το Μάη έως τον Οκτώβρη 
(εκτός από τη 2η Κυριακή του     
Αυγούστου) στους δήμους Αθήνας 
και Πειραιά, στο νότιο παραλιακό 
μέτωπο Αττικής, στο ιστορικό   
κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην 
περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος».  

Μονιμοποίηση & επέκταση της εργασιακής ζούγκλας 

Στα 8,28 δισ. ευρώ αθροιστικά η επιβάρυνση στο Ασφαλιστικό έως το 2021,  
στα 16,4 δισ. απογειώνεται μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλου... 

Τ α νέα αντιλαϊκά μέτρα στην Υγεία - που προστίθε-
νται στα προηγούμενα - εξυπηρετούν την καπιταλι-

στική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, σε βάρος των 
σύγχρονων αναγκών του λαού σε Υγεία και Πρόνοια. 
 Στο άρθρο 86, ως μέτρο που υπηρετεί την ανταγωνιστικό-
τητα ρυθμίζεται η απελευθέρωση της τιμής των μη συνταγο-
γραφούμενων φαρμάκων - ΜΗΣΥΦΑ, μια λίστα που διευρύ-
νεται με όλο και περισσότερα φάρμακα, τα οποία πληρώνονται 
100% από τους ασθενείς (890 εκατ. ευρώ πλήρωσαν το 2014).  
 Στο άρθρο 87, προβλέπεται η «ασφαλιστική τιμή» των 
φαρμάκων, με την οποία υπολογίζεται η συμμετοχή του    
ασφαλιστικού ταμείου στη φαρμακευτική δαπάνη και κατά 
κανόνα είναι μικρότερη της λιανικής τιμής. Με αυτό το 
«κόλπο», ενώ μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων, η μεσο-
σταθμική συμμετοχή των ασθενών εκτοξεύθηκε από το  
9% στο 30%.  
 Στο άρθρο 89 («Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων 
Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου») καθορίζονται οι όροι για να 
ενταχθούν στη «θετική λίστα» τα καινοτόμα φάρμακα. Με δε-
δομένο τον κλειστό προϋπολογισμό και το γεγονός ότι αυτά τα 
ακριβά φάρμακα θα προκαλέσουν αύξηση της δαπάνης, δύο 
πράγματα θα συμβαίνουν, εξίσου σε βάρος των ασθενών: Είτε 
ενώ είναι χρήσιμα φάρμακα δεν θα εντάσσονται στον «θετικό» 
κατάλογο, είτε θα φεύγουν από τον κατάλογο ίσης αξίας φάρ-
μακα προκειμένου να τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι... 
 Με το άρθρο 93, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι    
των περικεκομμένων «κλειστών προϋπολογισμών», προ-
βλέ-πεται ένα σύστημα ποινών στους γιατρούς, οι οποίοι έτσι 
θα εξαναγκαστούν να συνταγογραφούν με τα ανάλογα 
κριτήρια, ενώ ενισχύεται ο μηχανισμός ένταξης νέων φαρμά-
κων στη «θετική λίστα», όπου το κριτήριο του «κόστους» έχει 
καθοριστικό λόγο. 

 Το άρθρο 92, προβλέπει την καταβολή ειδικής παροχής στους 
εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με το βαθμό, τη θέση και το 
βαθμό συμμετοχής τους στην εφαρμογή των περικοπών. Πρό-
κειται για μέτρο εκμαυλισμού της συνείδησης των εργαζομένων. 

 Με το άρθρο 9, στα περιβόητα «αντίμετρα», η μείωση του 
ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη θα υπολογί-
ζεται με το «φορολογητέο εισόδημα» και αφορά μόνο τα φάρ-
μακα του «θετικού καταλόγου» και μόνο ως προς το μέρος της 
ασφαλιστικής τιμής. Η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής τιμής 
και λιανικής τιμής, καθώς και το χαράτσι του 1 ευρώ ανά 
συνταγή θα συνεχίσουν να πληρώνονται, όπως και τα φάρ-
μακα του διευρυμένου καταλόγου των ΜΗΣΥΦΑ και ΓΕΔΙΦΑ. 

“Δώρον άδωρον” η μείωση 

της συμμετοχής στα φάρμακα 

Τ ην ίδια ώρα, τα λεγό-
μενα «αντίμετρα» που 

διαφημίζει η κυβέρνηση, επι-
βεβαιώνεται ότι αφορούν κα-
τά βάση μέτρα ενίσχυσης του 
κεφαλαίου, ένα άλλο μέρος 
τους αποτελούν μηχανισμό 
«αναδιανομής της φτώχειας», 
ενώ έχουν όρο και προϋπό-
θεση την υπέρβαση των στό-
χων για τα πρωτογενή πλε-
ονάσματα. Ειδικότερα με     
το πολυνομοσχέδιο, μεταξύ 
άλλων, προωθούνται: 

 Κυριακάτικη αργία. Προβλέ- 
πεται η κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας στα καταστή-
ματα λιανικής πώλησης για 
ένα εξάμηνο (Μάης - Οκτώ-
βρης), με «εξαίρεση» τη 2η 
Κυριακή του Αυγούστου. 
 Ενέργεια. Μεταξύ άλλων 
προβλέπονται η πώληση 
του ΔΕΣΦΑ μέχρι το τέλος 
του 2017, η μεγαλύτερη από-
μείωση των ποσοστών 
της ΔΕΗ στη λιανική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και    
συγκεκριμένα από το 87,2% 
που ήταν στο τέλος του 2016 
στο 49,2% το 2019. 
 «Κόκκινα» τραπεζικά δά-
νεια. Καθιερώνονται οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί 
και η νομική προστασία      
για στελέχη τραπεζών και   
Δημοσίου που εμπλέκονται 
σε αναδιαρθρώσεις τραπεζι-
κών δανείων  κ.ά.  
 «Εργαλειοθήκες» ΟΟΣΑ. 
Καταργείται ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στην ισοπρο-
πυλική αλκοόλη, που χρησι-
μοποιείται ως πρώτη ύλη στη 
βιομηχανία για την παραγωγή 
φαρμάκων, καλλυντικών, 
χρωμάτων κ.ά., όπως προ-
βλέπεται στις «συστάσεις» 
του  ΟΟΣΑ. 

Ε πιπλέον, με τη μορ-
φή των «αντίμετρων»,  

προβλέπονται:  
Mέσω του κρατικού προϋ-

πολογισμού 300 εκατ. ευρώ 
για τη χρηματοδότηση του 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το  
σύνολο των ποσών που θα 
δοθούν να διογκώνεται από 1 
δισ. ευρώ σήμερα στα 1,55 
δισ. ευρώ από το 2019 και 
για τα επόμενα χρόνια, χώρια 
βέβαια τις ενισχύσεις από τα 
επενδυτικά προγράμματα της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από τη μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών επί των 
επιχειρηματικών κερδών, χαρί- 
ζονται 461 εκατ. ευρώ από το 
2020, σύμφωνα με το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 

Ακόμη στις επιχειρήσεις θα 
μοιραστούν φτηνά και επι-
δοτούμενα χέρια εργασίας με 
προγράμματα "ενεργητικών 
πολιτικών" ύψους έως και 
260  εκατ.  ευρώ. 

Πτυχές της αντιλαϊκής κλι-
μάκωσης εμφανίζονται και στο 
σχέδιο του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- 
τηγικής 2018 - 2021, το οποίο 
μεταξύ άλλων προβλέπει: 
 Τα κονδύλια για «ασφάλιση, 
περίθαλψη, κοινωνική προστα- 
σία» από 20,27 δισ. ευρώ το 
2017 θα καρατομηθούν στα 
18,29 δισ. το 2021, με τις περι- 
κοπές να φτάνουν στο 10%. 
 Οι άμεσοι φόροι από 21,5 
δισ. το 2017 απογειώνονται 
στα 24,98 δισ. το 2021, με 
αύξηση 16,2%. 
 Οι έμμεσοι φόροι που φορ-
τώνονται στη λαϊκή κατανά-
λωση από 26,7 δισ. το 2017 
θα φτάσουν στα 29,5 δισ. το 
2021, με αύξηση 10,5%. 

«Αντίμετρα» για την  
ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου 


