
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. 

Απρίλης 2022 

Χρόνος 48ος  

Αριθμός φύλλου 650 

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
για να  περάσει η πολιτική της       
εμπλοκής στα ΝΑΤΟικά σχέδια 

Με άγρια καταστολή από τις δυνάμεις 
των ΜΑΤ και την προσαγωγή 11 απεργών 
χτύπησε η κυβέρνηση τη μεγάλη απεργιακή 
συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, όταν αυτή 
έφτασε στο λιμάνι, όπου είχε καταπλεύσει 
ΝΑΤΟικό πλοίο και ξεφόρτωσε στρατιωτι-
κό εξοπλισμό με προορισμό την Ανατολική 
Ευρώπη, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση έχει 
στόχο να περάσει «διά πυρός και σιδήρου» 
την πολιτική της εμπλοκής στα βρώμικα 
ΝΑΤΟικά σχέδια. 

Ανάμεσα στους 11 προσαχθέντες ήταν 
μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, του ΚΣ της ΚΝΕ, 
ένας δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη», 

συνδικαλιστές και φοιτητές. Από την απρό-
κλητη επίθεση που δέχθηκαν κατά την ώρα 
της προσαγωγής τους, τραυματίστηκαν 
δύο που γρονθοκοπήθηκαν από αστυνομι-
κούς.  

Το σκηνικό της βίαιης επίθεσης συμπλη-
ρώνουν οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης 
η πολύωρη καθυστέρηση στην παροχή ια-
τρικής φροντίδας στους χτυπημένους. 

Το «έγκλημα» εργαζομένων και φοιτη-
τών ήταν πως την ώρα της κινητοποίησης 
ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να προσεγγί-
σει τα βρετανικά τροχοφόρα στρατιωτικά 
οχήματα, να πετάξει κόκκινες μπογιές και 
να γράψει πάνω τους «ΝΑΤΟ Killers go 
home», απαιτώντας Θεσσαλονίκη λιμάνι 
των λαών και όχι ορμητήριο των ΝΑΤΟ-
ικών.  

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Η  μεγάλη πανελλαδική πα-
νεργατική απεργιακή κι-

νητοποίηση, 6 Απρίλη, οι πάνω 
από 70 συγκεντρώσεις σε όλη 
τη χώρα, με συμμετοχή εργατό-
κοσμου και ανέργων, νεολαίας, 
αυτοαπασχολούμενων και συ-
νταξιούχων, που ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία, μετατρέπονται 
σε σταθμό κλιμάκωσης της πά-
λης για το επόμενο διάστημα, 
μπροστά και στην Εργατική 
Πρωτομαγιά. 

Το «δεν πάει άλλο» με την  
ακρίβεια, με τις επιπτώσεις του 
ιμπεριαλιστικού πολέμου, της ελ-
ληνικής εμπλοκής και των κυρώ-
σεων που φορτώνονται στον λαό 
είναι που βγάζει μαζικά στον δρό-
μο την εργατική τάξη και τα λαϊκά 
στρώματα. Είναι η μάχη για την 
επιβίωση του λαού, που καθημερι-
νά γίνεται όλο και πιο δύσκολη, 
που όπως αποδείχθηκε και χτες 
βάζει σε κίνηση νέες δυνάμεις, 
εργαζόμενους που τώρα το παίρ-
νουν απόφαση, συσπειρώνονται 
στα σωματεία τους και μπαίνουν 
στην πάλη, οργανώνουν την αλλη-
λεγγύη και τη διεκδίκηση. 

Μεγάλοι χώροι δουλειάς νέ-
κρωσαν σε όλη τη χώρα, σε εργο-
στάσια σταμάτησε η παραγωγή, 
εργοτάξια δεν δούλεψαν, μέσα 
μαζικής μεταφοράς και βαπόρια 
ακινητοποιήθηκαν, σχολεία δεν 
λειτούργησαν. Έτσι, δεκάδες 
χιλιάδες εργαζόμενοι, με την αγω-
νιστική τους παρουσία στους δρό-
μους, απέρριψαν τα καλέσματα 
«υπομονής» που τους απευθύ-
νουν κυβέρνηση και εργοδοσία για 
να περάσει τάχα «κι αυτός ο κά-
βος». Έδειξαν για μια ακόμα φορά 
την αστείρευτη δύναμη που έχουν 
στα χέρια τους, ότι αυτά τα χέρια 
είναι που κινούν τα πάντα, ότι χω-
ρίς αυτούς «γρανάζι δεν γυρνά». 

Η απεργία και ο αγωνιστικός 
σχεδιασμός που προηγήθηκε 
από τα συνδικάτα που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ έδωσαν τη 
δυνατότητα να εκφραστεί αγω-
νιστικά αυτή η δυσαρέσκεια, να 
οργανωθεί η πάλη σε πολλούς 
κλάδους και χώρους δουλειάς 
ενάντια στην ακρίβεια, για την 
υπεράσπιση του λαϊκού εισοδή-
ματος και για αυξήσεις στους μι-
σθούς, ενάντια στον ιμπεριαλιστι-
κό πόλεμο και την εμπλοκή της 
χώρας. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Μια από τις μαζικότερες και 
μαχητικότερες απεργιακές διαδη-
λώσεις των τελευταίων χρόνων 
έζησε το πρώτο λιμάνι της χώ-
ρας, ο Πειραιάς. Ναυτεργάτες, 
μεταλλεργάτες, λιμενεργάτες, 
βιομηχανικοί εργάτες, εμπορο-
ϋπάλληλοι, υγειονομικοί από 
τα νοσοκομεία της περιοχής, 
εργαζόμενοι στους δήμους, 
δάσκαλοι, καθηγητές με μαζικά 
μπλοκ, ενισχυμένα με «νέο αί-
μα», έστειλαν ηχηρό το μήνυμα 
της κλιμάκωσης της πάλης 
«ενάντια στην ακρίβεια και την 
εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλε-

μο», όπως ανέγραφε το πανό του 
Εργατικού Κέντρου, για Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας, αυ-
ξήσεις στους μισθούς, ενάντια 
στα χαράτσια, στη φορολεηλα-
σία, όπως αναγραφόταν στα πα-
νό των συνδικάτων. 

Η «καλή μέρα» της μεγάλης 
μαζικότητας της απεργίας είχε 
φανεί από τα ξημερώματα, με 
τους εργαζόμενους να δίνουν με 
αποφασιστικότητα τη μάχη της 
απεργίας, νεκρώνοντας ταυτό-
χρονα και τον μεγαλύτερο μεσογει-

ακό κόμβο συνδυασμένων μεταφο-
ρών των μονοπωλιακών ομίλων. 

Στις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ 
της COSCO δεν κουνήθηκε 
φύλλο. Οι λιμενεργάτες απήρ-
γησαν σύσσωμοι κάνοντας δική 
τους υπόθεση την υπεράσπιση 
του απεργιακού τους αγώνα.  
Αντίστοιχα παγωμένη έμεινε και η 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. 

Στα καράβια αξημέρωτα βρέ-
θηκαν τα σωματεία στους κατα-
πέλτες, ενώ προπέλα δεν γύρι-
σε σε κανένα πλοίο και στα μεγά-
λα λιμάνια της χώρας. Στην απερ-
γία συμμετείχαν και τα πληρώ-
ματα των ρυμουλκών, ναυαγοσω-
στικών πλοίων. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΜΕΝ 

24ωρη πανελλαδική                                  
απεργία στα πλοία την 1η Μάη 
«Με αταλάντευτη στάση και με πυξίδα μας την 

ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης να γίνει 
κυρίαρχη του πλούτου που παράγει, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε 24ωρη Πανελλαδική Απερ-
γία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την 1η Μάη, 
τιμώντας τους νεκρούς της τάξης μας, επιθεωρώ-
ντας τις δυνάμεις μας, καθορίζοντας στόχους για 
το επόμενο διάστημα» σημειώνει χαρακτηριστικά. 

Ακόμη αποφασίστηκε την Τετάρτη 20 Απρίλη 
στις 11 π.μ, να πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την 
1η Μάη, με τα σωματεία ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. 

Παράλληλα, η ΠΕΜΕΝ θα συμμετέχει στις 
πολύμορφες δράσεις του Πανελλαδικού Διημέρου 
Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 21 - 22 Μάη 
που αποφάσισε η ΕΕΔΥΕ, καθώς και στην Μαρα-
θώνια Πορεία Ειρήνης την Κυριακή 22 Μάη, κα-
θώς και τη Δευτέρα 18 Απρίλη στις 10 π.μ. στην 
παράσταση διαμαρτυρίας του Ε.Κ. Πειραιά, στο 
κατάστημα της ΔΕΗ στα Καμίνια. 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ                      

- ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ 

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες ναυτεργάτες, ερ-
γαζόμενους,  αυτοαπασχολούμενους, συνταξιού-
χους, νεολαία, που συμμετείχαν στον απεργιακό 
αγώνα και στις μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις, 
στέλνοντας μαχητική απάντηση, απαιτώντας καμιά 
συμμετοχή - καμία εμπλοκή της χώρας στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο, που είναι σε εξέλιξη στην Ου-
κρανία με τη συμμετοχή Ρωσίας - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ, ενάντια στην ακρίβεια και τα οξυμμένα προ-
βλήματα. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους, στη προετοιμασία της απεργίας για την 1η 
Μάη, να τιμήσουμε τη μέρα της εργατικής τάξης,  
επιθεωρώντας τις δυνάμεις μας, σχεδιάζοντας   
οργανωμένα, αποφασιστικά τους αγώνες μας στο 
δρόμο της ταξικής πάλης, να αποτελέσει πολύτιμη 
παρακαταθήκη, για  τις σκληρές αναμετρήσεις και 
τις θυσίες, που έχουμε μπροστά μας σε σύγκρουση 
με την εξουσία του κεφαλαίου και των εκπροσώ-
πων του.» 

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, 

Τιμούμε τους αγώνες της εργατικής τάξης, τις 
αιματηρές θυσίες χιλιάδων εργατών στο δρόμο της 
απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης! 
Κρατάμε γερά το νήμα που διαπερνά και συνδέει 
την Πρωτομαγιά του Σικάγο το 1886, της Θεσσαλο-
νίκης το 1936, της Καισαριανής το 1944 και κάθε 
Πρωτομαγιά έως σήμερα, μέρα - σύμβολο για το 
δίκιο της τάξης μας. 

Σήμερα στη σκιά ενός ακόμα ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου στην Ουκρανία που ματώνει τους λαούς πά-
νω στους αιματοβαμμένους δρόμους των επιχειρη-
ματικών κερδών, τη λυσσασμένη επίθεση των κυ-
βερνήσεων απέναντι στη ζωή και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και στο δικαίωμα να οργανώνονται 
στα συνδικάτα και να αγωνίζονται, να απεργούν, τα 
μηνύματα της εργατικής πρωτομαγιάς αποτελούν 
φωτεινό φάρο για τους εργάτες όλου του κόσμου, 
κάνουν επίκαιρο το σύνθημα ότι “ελπίδα είναι η   
πάλη των λαών”. 

Άμεση απεμπλοκή της χώρας μας 

από τον πόλεμο των ληστών -                  

Καμία συμμετοχή στο νέο σφαγείο 

Οι ιμπεριαλιστές σκορπούν τη δυστυχία και δολο-
φονούν για μια ακόμη φορά τους λαούς, για τα κέρ-
δη τους. Η δολοφονική εισβολή της Ρωσίας στο 
έδαφος της Ουκρανίας δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. 
Όσες και όποιες προφάσεις και αν κάθε φορά βρί-
σκουν, γνωρίζουμε πως η αλήθεια που οδηγεί σε 
νέες πολεμικές επεμβάσεις είναι ο έλεγχος των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μετα-
φοράς τους, ο αδυσώπητος ανταγωνισμός των   
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσίας. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί την διέξοδο 
των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η συνέχιση της 
αντιλαϊκής πολιτικής με ακόμα πιο άγρια μέσα που 
βυθίζει τους λαούς στη δυστυχία, τη φτώχεια και την 
προσφυγιά. Οι αρνητικές συνέπειες του πολέμου, 
είναι ήδη μεγάλες τόσο για τον ουκρανικό λαό όσο 
και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Πέρα 
από το μακελειό σε ανθρώπινες ζωές, δυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο οι ροές των προσφύγων και 
ξεριζωμένων από τον τόπο τους. 

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προη
-γούμενες, έχουν εμπλέξει την Ελλάδα στον πόλεμο. 
Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο 
με αναβάθμιση και επέκταση των αμερικανο-
ΝΑΤΟικών βάσεων.  

Με την συστηματική εκφόρτωση στρατιωτικών 
οχημάτων και τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού 
εμπλέκεται ο λαός μας, ακόμη πιο βαθιά στο νέο 
μακελειό για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου, 
που διεκδικεί συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας και 
των αγορών του πετρελαίου και της ενέργειας. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν κανένα 
συμφέρον να διαλέξουν στρατόπεδο ληστών για τα 
συμφέροντα των πετρελαιάδων, των βιομηχάνων 
και των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχά-
νων όπλων. Εδώ και τώρα πρέπει να δυναμώσει ο 
αγώνας για: 

 Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο με οποιοδή-
ποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, 
με πολεμικό υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με       
εκστρατευτικό  σώμα. 

 Να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος 
για τα σχέδια των μακελάρηδων. 

 Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟ-
ϊκές  στρατιωτικές  βάσεις  στη  χώρα. 

 Δε δεχόμαστε νέες αιματηρές θυσίες για τα 
κέρδη  των  εκμεταλλευτών  μας! 

Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει 
μεγάλο τίμημα, με μειώσεις μισθών, συντάξεων, 
εισοδήματος, με σκληρή φορολογία, με ευθύνη 
όλων των κυβερνήσεων, για να ανακάμψουν τα  
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν πρέπει να 
πληρώσει με νέες περιπέτειες τα κέρδη τους. 

Οι αυξήσεις ψίχουλα που νομοθετεί η κυβέρνηση 
της ΝΔ συνεχίζοντας να ακυρώνει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, δε λύνουν το μεγάλο πρόβλημα 
των αυξήσεων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλω-
σης, στα καύσιμα, το ρεύμα, το νερό και των χαμη-
λών μισθών στην Ελλάδα.  

Πάνω από 400.000 εργαζόμενοι έχουν μηνιαίο 
μισθό κάτω από 500 ευρώ. Τα parttime και οι ελα-
στικές μορφές εργασίας θερίζουν. Την ίδια στιγμή οι 
απώλειες της αγοραστικής δύναμης των εργαζομέ-
νων είναι πάνω από 13% την τελευταία χρονιά, ενώ 
ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 8%.Τα 4 δις ευρώ που 
δίνει η χώρα για τη συμμετοχή της στις ΝΑΤΟικές 
δαπάνες, την στιγμή που ο λαός στενάζει να πλη-
ρώσει τη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο και το ψωμί, είναι 
πρόκληση. 

Η κυβέρνηση δυναμώνει την κρατική καταστολή 
βγάζοντας παράνομη τη μία απεργία μετά την άλλην 
για να κάμψει τις εργατικές- λαϊκές αντιδράσεις και 
να περάσει σιωπητήριο στους αγώνες, και την ίδια 
στιγμή δίνει δώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, 
νέες ευκαιρίες για αμύθητα κέρδη . 

Με κριτήριο τα κέρδη η εντατικοποίηση τσακίζει 
στους χώρους δουλειάς, με ατέλειωτα ωράρια, με 
δουλειά - λάστιχο, με τις «ευλογίες» των νόμων 
όλων των κυβερνήσεων. Με τον κατώτατο μισθό 
καθηλωμένο κάτω από τα όρια της φτώχειας και με 
ανύπαρκτες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις κανείς 
εργαζόμενος δεν ξέρει από πού να πιαστεί, τί να 
πληρώσει, ποια ανάγκη να πρωτοκαλύψει. 

Εργαζόμενη-ε, 

Μην έχεις καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που σου 
λένε «κάνε υπομονή» μέχρι να ξανάρθει η ανάπτυ-
ξη. Σε όσους θυσιάζουν τη ζωή τη δική σου και των 
παιδιών σου για «εθνικούς στόχους» όπως έγινε με 
τα μνημόνια. Μην ακούς τα παρακαλετά των εργα-
τοπατέρων σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, για κοινωνικούς δια-
λόγους. 

Όλα έχουν τον ίδιο παρανομαστή: Να ξεπλυθεί η 
πολιτική που θέλει τον εργάτη να πληρώνει διπλά 
και τρίδιπλα τα κέρδη του κεφαλαίου. Ανεργία,    
απληρωσιά, φοροληστεία και ακρίβεια μας περιμένει 
και την επόμενη μέρα. 

Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο διεκδικητικός 
αγώνας για: 

 Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης της ΕΓΣΣΕ ως αφετηρία για την αύξηση 
του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 €   
κατώτερο  μεικτό  μισθό. 

 Αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος 
του πληθωρισμού. 

 Κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα και 
στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης. 

 Γενναία μείωση τιμών και πλαφόν στα βασικά 
είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα. 

 Διαγραφή χρεών, κανένα εργατικό – λαϊκό 
σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρό-
φιμα. 

Οι δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο! 

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρ-
χουν σωτήρες για τον εργαζόμενο λαό! Για να απαλ-
λαγούμε από τους άδικους πολέμους πρέπει να 
σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας με τους 
λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική 
βαρβαρότητα.  

Για να ανασάνουμε από την ακρίβεια, θα πρέπει 
να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας, διεκ-
δικώντας συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και 
μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, κατάργηση φόρων 
και χαρατσιών. 

Για να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης, 
έξω από κάθε ιμπεριαλιστική ένωση, που θα έχει ως 
μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων 
λαϊκών αναγκών. 

Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, σε συμ-
μαχία με τους μικρούς αγρότες και τους επαγγελμα-
τίες, προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας 
ανήκει, για τον μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης 
των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά 
της εκμετάλλευσης! 

Τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά με νέους αγώ-
νες. Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη 
χώρα!». 

 

ΤΟ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022  
 

 

Στην Αθήνα 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα - Στον Πειραιά 10:30 π.μ. στο Πασαλιμάνι - Στη Θεσ/νίκη 11 π.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου  
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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 

Συνάδελφοι,                      
σας ενημερώνουμε ότι 

λειτουργεί το site 
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»    
www.nautergatiki.gr 
τόσο για την ίδια την 
εφημερίδα όσο και για 
γενικότερη ενημέρωση.  

Συνάδελφε 
Επικοινώνησε με τη 
«Ν», στείλε μας την 
ανταπόκρισή σου από 
τη ζωή και τη δράση 
στα καράβια, πες μας 

τη γνώμη σου.  
Γίνε συνδρομητής στη 
«Ν» με 15 € το χρόνο 
στέλνοντας τα στοιχεία 

σου στο email         
naftergatiki@gmail.com 
Δώσε μας το προσω-
πικό σου email για να 
σου στέλνουμε τα νέα. 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

«Ανοίγουν» οι δουλειές του κεφαλαίου στην αγορά του LNG 

Καταγγελία για τις 800                 
απολύσεις ναυτεργατών της 
P&O Ferries στην Αγγλία 

Τα ναυτεργατικά σωματεία της Ελλάδας ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, 
καταγγέλλουμε την απόφαση της ναυτιλιακής εται-
ρείας P&O Ferries, με έδρα το Ντόβερ της Αγγλί-
ας, να προχωρήσει στην απόλυση 800 ναυτεργατών, 
με σκοπό να τους αντικαταστήσει με φθηνότερους 
ναυτεργάτες, μέσω πρακτορείων.  

Στους ναυτεργάτες μάλιστα, ανακοινώθηκε η από-
φαση της ναυτιλιακής μέσω βιντεοκλήσης, που τους 
ενημέρωνε μαζικά ότι, «σήμερα ήταν η τελευταία ημέ-
ρα της απασχόλησής τους» στα πλοία της.   

Κάποιοι ναυτεργάτες αρνήθηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τα πλοία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με απο-
τέλεσμα να απομακρυνθούν από αυτά με ισχυρές 
δυνάμεις καταστολής.  

Παράλληλα, τα μέλη του συνδικάτου RMT μπλό-
καραν την κυκλοφορία στο Ντόβερ, ως απάντηση 
στις 800 απολύσεις που ανακοίνωσε η P&O Ferries.  

Η εταιρεία, σε απάντηση των αντιδράσεων που 
προκλήθηκαν, ανέφερε κυνικά ότι «ήταν μια δύσκολη 
απόφαση, αλλά δεν θα ήταν βιώσιμη η επιχείρηση 
χωρίς τις αλλαγές»! 

Αυτή είναι η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού 
συστήματος, που μοναδικό και αποκλειστικό κίνητρο 
έχει το κέρδος και σ' αυτό υποτάσσονται τα πάντα.   
Η ανθρώπινη ζωή στο σύστημα της εκμεταλλευτι-
κής βαρβαρότητας δεν έχει την παραμικρή αξία. Οι 
εργαζόμενοι ζουν καθημερινά με την απειλή της από-
λυσης, τη βία της ανεργίας να κρέμεται πάνω από τα 
κεφάλια τους. 

Επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι ανάπτυξη με κρι-
τήριο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του δεν μπορεί να 
υπάρξει, όσο τα μονοπώλια κυριαρχούν στην οικονο-
μία, όσο η παραγωγή κινείται με γνώμονα την κερδο-
φορία των επιχειρηματικών ομίλων. 

Στην επίθεση εργοδοτών, κυβερνήσεων, απαντάμε 
με ισχυροποίηση των συνδικάτων για να ξεφορτω-
θούμε αυτά τα παράσιτα που θεωρούν τους εργάτες 
αναλώσιμο είδος.  

Επιτακτική είναι η ανάγκη για οργάνωση και ανά-
πτυξη της ταξική πάλης από τους ναυτεργάτες, τους 
εργαζόμενους, ενάντια στη βία και την τρομοκρατία 
του κεφαλαίου. Στη βία των εργοδοτών απάντηση 
είναι η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας των ερ-
γαζομένων για τα δικαιώματά τους. 

Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. 

Μ ε 24ωρη απεργία την Πέ-
μπτη 24 Απρίλη οι εργαζό-

μενοι στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της 
COSCO, με ομόφωνη απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του σωματείου 
τους, της ΕΝΕΔΕΠ, συνέχισαν τον 
αγώνα για την υπογραφή ικανοποιη-
τικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασί-
ας. Μια απόφαση 
που πάρθηκε κό-
ντρα σε εκβιασμούς 
και τρομοκρατία, 
κόντρα στην προ-
σπάθεια ποινικο-
ποίησης και κατα-
στολής των αγώνων 
τους από τα μονο-
πώλια που λυμαί-
νονται το λιμάνι: 
COSCO, εφοπλιστές (μεγάλες ναυτιλι-
ακές, μεταφορικές εταιρείες), κ.α. 

Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται ενάντια 
στην κοροϊδία της εργοδοσίας που 5 
μήνες τώρα αρνείται να καταθέσει 
συγκεκριμένη απάντηση για την υπό 
διαπραγμάτευση ΣΣΕ, δεν έχει υλο-
ποιήσει τη δέσμευσή της για λειτουρ-
γία της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφά-

λειας, δεν έχει φτιάξει καν το καπάκι 
του γερανού στον οποίο έχασε τη ζωή 
του ο Δημήτρης Δαγκλής στις 25   
Οκτώβρη. 

Αγωνίζονται ενάντια στην απαρά-
δεκτη δήθεν αύξηση των 3 ευρώ τη 
μέρα, που στην καλύτερη περίπτωση 

φτάνει για ένα σουβλάκι και ένα μπου-
κάλι νερό, όταν οι λογαριασμοί στα 
σπίτια έχουν φτάσει στα ύψη, όταν 
οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με 
το να κοπούν η θέρμανση και το ρεύ-
μα, όταν τα έξοδα κίνησης και ο πλη-
θωρισμός έχουν ήδη καταβροχθίσει το 
ποσοστό αύξησης για το οποίο μιλά η 
εταιρεία. 

Όλα αυτά είναι που οδήγησαν τους 
εργαζόμενους να εκφράσουν αγωνιστι-
κά την οργή και αγανάκτησή τους και 
να ξεκινήσουν νέες κινητοποιήσεις 
λέγοντας ως εδώ και μη παρέκει. 

     Την αλληλεγγύη τους στον αγώ-

να των εργαζομένων εκφράζουν τo 

Σωματείο Επαγγελματιών 

Οδηγών Αττικής - Βοιωτίας 

και Νήσων Αργοσαρωνι-

κού, τα ναυτεργατικά σω-

ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
Σ Ω Ν ,  Π Ε Ε Μ Α Γ Ε Ν , 

ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

     Μετά από την καθολική 

επιτυχία της απεργίας οι 

εργαζόμενοι αποφάσισαν 

να πραγματοποιηθεί νέα 

σ υ ν ά ν τ η σ η  μ ε  τη ν 

COSCO, που έχει την 

κύρια ευθύνη, και τη Dport που είναι   

ο μεγάλος εργολάβος του λιμανιού, 

απαιτώντας να τους δοθεί βελτιωμένη 

γραπτή απάντηση. Στη συνέχεια αν η 

απάντηση της εργοδοσίας δεν ικανο-

ποιεί τα αιτήματά τους, θα προχωρή-

σουν σε νέα 24ωρη απεργία τη Μεγ. 

Τετάρτη 20 Απρίλη. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ COSCO 

Δεν κάνουν βήμα πίσω από το αίτημα για υπογραφή              
ικανοποιητικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  

Σ αν έτοιμος από καιρό, με τις 
πλάτες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και των 

άλλων αστικών κομμάτων, ο ελληνόκτη-
τος στόλος ετοιμάζεται για νέες χρυσές 
δουλειές, μετατρέποντας τον πόλεμο σε 
ευκαιρία κερδοφορίας.  

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην 
Ουκρακαι, η «ανάγκη» των ευρωενωσι-
ακών μονοπωλίων για ενεργειακή   
ασφάλεια και πιο γρήγορη απεξάρτηση 
από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέ-
λαιο βρήκαν προετοιμασμένους τους 
Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι «κινη-
τοποιήθηκαν» έγκαιρα από την οσμή 
του χρήματος που αναδίδουν οι αντα-
γωνισμοί.  

Από το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τότε που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
πηγαινοερχόταν στην Αμερική για 
λογαριασμό του εγχώριου κεφαλαί-
ου, οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν εξα-
σφαλίσει την πρωτιά στη μεταφορά 
φορτίων αμερικανικού LNG σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία. Τα περισσότερα 
φορτία μετέφερε ο όμιλος Αγγελικούση 
(39 φορτία μόνο το 2018, σύμφωνα με 
το «Bloomberg») και ακολουθούν η 
«GasLog» και «GasLog Partners», με 
37 φορτία, ο όμιλος Τσάκου κ.λπ. 

«Πολυδιάστατα» κέρδη 
χωρίς προηγούμενο 

Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία 
που μετατρέπουν τον πόλεμο και την 

καταστροφή σε ευκαιρία για τους επι-

χειρηματικούς κολοσσούς, ανάμεσά 
τους και τις μεγαλύτερες ελληνικές 

ναυτιλιακές εταιρείες; 

 Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια 

ανάλυση για το LNG από τη «Shell», 

το παγκόσμιο εμπόριο LNG αυξήθηκε 
κατά 6% και συγκεκριμένα σε 380 

εκατομμύρια τόνους το 2021. Ο κύριος 
«συνεταίρος» των εφοπλιστών, δηλα-

δή οι ΗΠΑ, «ηγήθηκαν της αύξησης 
των εξαγωγών με ετήσιο ρυθμό 24 

εκατομμυρίων τόνων. Επιπλέον, ανα-
μένεται να γίνουν ο μεγαλύτερος εξα-

γωγέας LNG στον κόσμο το 2022 (...) 
Πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοράς 

που προμηνύουν χρυσές δουλειές για 

τους ναυτιλιακούς ομίλους, με τον 
ελληνόκτητο στόλο να διεκδικεί αυξη-

μένο μερίδιο. 

 Στις 16 Μάρτη η αμερικανική 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξουσιοδό-

τησε τη «Cheniere Energy» να αυξήσει 
τις εξαγωγές φορτίων LNG από τους 

σταθμούς της, «προκειμένου να ενι-
σχυθεί η Ευρώπη». Οι κύριοι μεταφο-

ρείς LNG από τους σταθμούς της εν 
λόγω εταιρείας είναι οι εταιρείες των 

ομίλων Λιβανού, Μαρινάκη. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Έλληνες εφο-
πλιστές διαθέτουν τον μεγαλύτερο σε 
αξία στόλο από LNG carriers, ύψους 
19,1 δισ. δολάρια, ενώ σύμφωνα με 
νεότερα στοιχεία του οίκου δεδομένων 
VesselsValue για το 2021, παρήγγει-
λαν άλλα 18 πλοία LNG, συνολικής 
αξίας 3,63 δισ. δολαρίων και 14 πλοία 
LPG (υγραερίου) αξίας 823 εκατ. δολα-
ρίων, το σύνολο κοντά 4 δισ. δολάρια. 

Κόμβος ενεργειακών     
ανταγωνισμών 

Το σχέδιο μετατροπής της χώρας 
σε ενεργειακό κόμβο και «πύλη εισό-
δου» του LNG στην Ευρώπη αποτυ-
πώνεται και στα διάφορα «project» 

που «τρέχουν» αυτή την περίοδο με 
πρωταγωνιστές τους εφοπλιστές, για 
την αποθήκευση υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου - και όχι μόνο. Ορισμένα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
 Στο έργο του πλωτού σταθμού στην 
Αλεξανδρούπολη συμμετέχει η εταιρεία 
«GasLog», του ομίλου Λιβανού. 
 Σε πλήρη εξέλιξη είναι το «mega 
project» - αντίστοιχο με αυτό στην 
Αλεξανδρούπολη - για πλωτή δεξαμενή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(FSRU) της «Motor Oil» (όμιλος Βαρδι-
νογιάννη) στους Αγίους Θεοδώρους.  
 Στις 3 Μάρτη αδειοδοτήθηκε ο πλωτός 
σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου στο λιμάνι του Βόλου, υπό τον τίτλο 
«ΑΡΓΩ». Το έργο έχει αναλάβει η 
«Μediterranean Gas», μέτοχοι της 
οποίας «έχουν επενδύσεις και στη 
ναυτιλία», ενώ συνεργάζεται ήδη με 
την αμερικανική «ExxonMobil» για την 
εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα, «μέσω αποκλειστι-
κής συμφωνίας δεκαετούς προμήθειας».  
 Τον Δεκέμβρη του 2021 και τον Φλε-
βάρη του 2022 αδειοδοτήθηκαν από τη 
ΡΑΕ συνολικά τρία «projects» για 
πλωτούς σταθμούς αποθήκευσης LNG 
και Bio-LNG, ικανότητας παραγωγής 
Ενέργειας μεταξύ 50 MW και 200 
MW, στη Χίο, στην Κω και τη Λέσβο, 
για λογαριασμό της εταιρείας «Blue 
Sea Power». 
 Η «Maran Gas» του ομίλου Αγγελι-
κούση, πέρα από το γεγονός ότι διαθέ-
τει πλέον 50 πλοία μεταφοράς LNG, 
είναι ιδιοκτήτρια και μίας πλωτής δεξα-
μενής αποθήκευσης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου FSRU, 173.400 κυβι-
κών μέτρων, με κόστος πάνω από 300 
εκατ. ευρώ. 
 Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει 
σχέδιο για την ανάπτυξη αυτόνομης 
υποδομής FSRU στη Θεσσαλονίκη 
από την «Elpedison», κοντά στη μονά-
δα ηλεκτροπαραγωγής. 

 Ο εφοπλιστής Προκοπίου, που πήρε 
και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σχε-
διάζει τη δημιουργία πλωτής μονάδας 
υγροποιημένου φυσικού αερίου μαζί 
με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Ο 
όμιλος διαθέτει 13 πλοία LNG, αναμέ-
νεται να παραλάβει άλλα δύο, ενώ 
μεταξύ των πλοίων είναι δύο που μπο-
ρούν να λειτουργούν και ως FSRU. 
 Σε εξέλιξη είναι το ευρωπαϊκό συγ-
χρηματοδοτούμενο έργο «Poseidon 
Med II», που ξεκίνησε η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνη του 2015. Αφορά τη 
δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου 
για τον ανεφοδιασμό LNG από ελληνι-
κά λιμάνια και ήδη έχουν προκρι-
θεί Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγου-
μενίτσα, ενώ έχουν συμπεριλάβει και 
το λιμάνι της Λεμεσού. Στόχος είναι η 
δημιουργία υποδομών στα λιμάνια 
αυτά για να ανεφοδιάζονται πλοία που 
καίνε ως καύσιμο LNG. 

«Project» που πληρώνει 
πανάκριβα ο λαός 

 Στη βάση όλων των παραπάνω 
είναι οι συμφωνίες που κλείνουν οι 
κυβερνήσεις και οι νόμοι που ψηφί-
ζουν με την αγαστή συνεργασία 
όλων των αστικών κομμάτων, καθώς 
είναι κοινή η στρατηγική τους για τη 
μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό 
κόμβο. 

Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε 
στρωμένο έδαφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που «έτρεξε» όσο κανείς τον σχεδια-
σμό του κεφαλαίου να μπει η χώρα 
γερά στο ενεργειακό παιχνίδι, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τον λαό, από 
τους κινδύνους της εμπλοκής σε αδυ-
σώπητους ανταγωνισμούς. 

Χαρακτηριστικές ως προς αυτό εί-
ναι οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, 
όπου ο σχεδιασμός της συνεκμετάλ-
λευσης αναθερμαίνεται, σε βάρος κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, 
όπως έδειξαν η συνάντηση Μητσοτάκη 
- Ερντογάν και οι κατοπινές δηλώσεις 
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ από τη Σύ-
νοδο των υπουργών Άμυνας του    
ΝΑΤΟ. 

Η σύμπλευση όλων των αστικών 
κομμάτων σ' αυτόν τον σχεδιασμό για 
τα κέρδη των ομίλων είναι εκκωφαντι-
κή και αποτυπώθηκε στην πρόσφατη 
συζήτηση στη Βουλή για τον πόλεμο 
στην Ουκρανία και την ελληνική συμ-
μετοχή.  

Αυτά τα σχέδια επιταχύνονται 
τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
τροφοδοτώντας τις προσδοκίες μεγά-
λων ομίλων για αύξηση της κερδοφο-
ρίας τους, με τη στήριξη κρατικών και 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και διευκο-
λύνσεων. 

Όσο για τους εργαζόμενους στε-
ριάς και θάλασσας, τα λαϊκά στρώμα-
τα, όλα αυτά τα «project» του κεφαλαί-
ου τα πληρώνουν πολύ ακριβά, με 
διαρκή και άγρια φοροληστεία, τσάκι-
σμα των δικαιωμάτων και ένταση της 
εκμετάλλευσης, βάθεμα της ενεργεια-
κής φτώχειας. Αλλά και με τις συνέπει-
ες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, κι ενώ 
βλέπουν το «μάτι του κυκλώνα» των 
ανταγωνισμών να έρχεται όλο και πιο 
κοντά... 

Α. Ζ. 

«Ριζοσπάστης», Σάββατο 19 Μάρτη 
2022 - Κυριακή 20 Μάρτη 2022 

Το Ισραήλ συνεχίζει τις δολοφονίες 
Παλαιστινίων 

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τη νέα δολοφονία παλαι-
στινίου από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Αυτή την φορά 
το Ισραήλ δολοφόνησε μια άοπλη μητέρα 6 παιδιών 
στην πόλη Χουσάν της Δυτικής Όχθης. 

Ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως η 
γυναίκα ήταν άοπλη και ότι οι στρατιώτες άνοιξαν 
πυρ κατά της 45χρονης γυναίκας, γιατί κατευθυνόταν 
με «ύποπτο» τρόπο προς αυτούς. 

Το δράμα που βιώνει καθημερινά ο Παλαιστινια-
κός λαός αποκαλύπτει και την υποκρισία και την προ-
σχηματική «ευαισθησία» των ιμπεριαλιστών, καθώς 
ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, Κυβερνήσεις συνεχίζουν να στηρί-
ζουν το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και το καθημε-
ρινό έγκλημα της κατοχής, των εποικισμών, των δο-
λοφονιών που διαπράττεται εναντίον του Παλαιστινι-
ακού λαού. 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

Ρακοσυλλέκτης της οργής ... 
 

Στην πολιτεία σου ο ήλιος ανατέλλει  
μοιάζει ο ίδιος που αντίκριζες παιδί … 
τόσο ζεστός … λες να σε ακουμπήσει θέλει 
να έρθει δίπλα σου και να σταθεί εκεί … 
  

Εορτινές οι παιδικές σου αναμνήσεις  
ουτοπικές της φαντασίας εκφορές …  
όσα πολύτιμα δεν πρόλαβες να ζήσεις 
με την ψυχή σου να αρμέξεις απ` το χθες … 
 

Μα ήρθαν χρόνια ανυπέρβλητης ανάγκης 
των απροσμέτρητων εκείνων προσβολών …  
της εξαθλίωσης και της φτηνής απάτης  
πόνου ανείπωτου … φθαρμένων αξιών …  
 

Από ταγμένους εκδορείς τεμαχισμένο  
θολό τοπίο, ρημαγμένου ψυχισμού … 
ήθος αμφίβολο … κατακερματισμένο 
θυσιαστήριο δειλού αφορισμού … 
 

Της επανάστασης τα σύμβολα ξεφτίσαν 
έσβησε η φλόγα της νεανικής ορμής … 
στις γκρίζες πόλεις που με το τσιμέντο πνίξαν  
μόνος γυρνάς … ρακοσυλλέκτης της οργής … 
 

* * * 
 

Ο θάνατος ... δεν είναι ο μοναδικός τρόπος  
για να πεθάνεις ... 

 

ΜΥΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

«Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν.» 

Συνεχίζονται οι εκλογές του Σωματείου των  
Μάγειρων έως τα τέλη του Απρίλη (29 του μήνα).  

Το στοίχημα της συμμετοχής των συναδέλφων,  
σε μια εποχή που οι Εταιρείες απεργάζονται σχέ-
δια αφαίρεσης των δικαιωμάτων μας, πρέπει να 
κερδιθεί.  

Όλοι βιώσαμε 10 χρόνια κρίση, covid 19, ενερ-
γειακή και τα χειρότερα για το λαό έπονται. 

Ο κλάδος των ΜΑΓΕΙΡΩΝ έχει γνώμη και φω-
νή. Έχει ταξικό στίγμα, και δεν μπαίνει στη λο-
γική του κοινωνικού εταιρισμού, που ευαγγελί-
ζεται η πλειοψηφία της ΠΝΟ και της ΓΣΕΕ.  

Μαζί με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
και την βοήθεια της ΠΕΣ-ΝΑΤ, του σωματείου 
των ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ και των ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 
πορεύεται τίμια με τα συμφέροντα της ΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ              

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ηχηρότατο μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
στην Ουκρανία και απαίτηση για άμεση απεμπλοκή της χώ-
ρας μας από αυτόν, έστειλε το βράδυ της Πέμπτης, 24 Μάρτη, 
το μεγαλειώδες αντιπολεμικό συλλαλητήριο που έγινε στον 
Πειραιά, το οποίο διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της πό-
λης.  

Στο συλλαλητήριο, που έγινε με αφορμή τον ελλιμενισμό 
του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκώλ» στον Φαλη-
ρικό όρμο, συνθήματα, πανό, αναμμένοι πυρσοί, έστειλαν 
δυναμικό, ξεκάθαρο μήνυμα: «ανεπιθύμητα τα πλοία των 
ιμπεριαλιστών», «Πειραιάς λιμάνι των λαών και όχι ορμητή-
ριο των ιμπεριαλιστών». 

«Τους λέμε πως είναι ανεπιθύμητοι. Να τσακιστείτε να 
φύγετε από δω. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα δεν διαλέγει 
ληστή για να του πίνει το αίμα με το καλαμάκι», τόνισε από 
το βήμα της συγκέντρωσης που έγινε στο Πασαλιμάνι, ο  
κεντρικός ομιλητής, Γιώργος Καλαμαράς, αναπληρωτής ΓΓ 
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. 

Σε λίγες μέρες στις 6 Απρίλη, η εργατική τάξη θα δώσει 
απάντηση για όλα αυτά με πανελλαδική – πανεργατική απερ-
γία γιατί η πάλη για το μεροκάματο, ενάντια στην φτώχεια και 
την ακρίβεια είναι δεμένη με την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, ση-
μείωσε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Παπαγε-
ωργίου, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελλη-
νοαμερικανική συμφωνία για τις Βάσεις. 

Στο συλλαλητήριο χαιρέτησαν επίσης ο Γιώργος Γώγος, 
οργανωτικός γραμματέας του ΕΚ Πειραιά και ο Αντώνης Ντα-
λακογιώργος, Β’ αντιπρόεδρος του ΕΚ Πειραιά. 

«ΗΠΑ και Ρωσία τη γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το 
αίμα τα σύνορα χαράζουν», «Έξω το ΝΑΤΟ να φύγουνε οι 
Βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», «Οι φαντάροι 
είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δου-
λειά», «σήκωσαν στο πόδι» ολόκληρο τον Πειραιά, με εργα-
ζόμενους, νέους, οικογένειες, γυναίκες, να βροντοφωνάζουν 
ασταμάτητα συνθήματα, στην διάρκεια της μεγαλειώδους 
αντιπολεμικής πορείας που ακολούθησε μετά τη συγκέν-
τρωση. 

Νωρίτερα το μήνυμα στην στεριά στο Πασαλιμάνι, έφτασε 
από τη θάλασσα. Καθώς, γύρω - γύρω από το «Ντε Γκωλ» 
«έπλευσε» το σύνθημα «ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΟ-
ΚΗ» και ακούστηκε το σύνθημα «Είναι ανεπιθύμητοι, ούτε γη 
- ούτε νερό». 

Το αντιπολεμικό μήνυμα αφού διέσχισε τους κεντρικούς 
δρόμους του Πειραιά, επέστρεψε και δόθηκε στον 
«παραλήπτη», το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», 
από τους χιλιάδες διαδηλωτές στην Καστέλα, με αναμμένους 
πυρσούς και με το σύνθημα, «Ούτε γη ούτε νερό στους     
φονιάδες των λαών».  

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκαν οι βουλευτές του       
ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου και Μαρία Κομνηνάκα.  

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την απεργία 
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Σ ε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 
Φλεβάρη, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ο-

ποία άσχετα με τα προσχήματα, τις αιτιάσεις και την ρητορική 
που αναπτύσσεται από την κάθε πλευρά, 
είναι μέρος της μεγάλης εικόνας μιας πολύ 
ευρύτερης ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης. 

Η τυπική έναρξη του πολέμου δόθηκε με 
την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, ωστόσο το εύφλεκτο 
υλικό συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και χρό-
νια στην περιοχή.  

Ο λαός της Ουκρανίας σφυροκοπιέται 
ανελέητα, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις 
και τα πυραυλικά χτυπήματα σε αρκετές πό-
λεις, που συνοδεύονται με αλληλοκατηγορίες 
για το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων, 
για προβοκάτσιες και επιθέσεις εναντίον αμά-
χων. 

Η ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση μεταξύ 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας με επίκεντρο 
την Ουκρανία, οξύνεται καθημερινά με επιτά-
χυνση σε πολεμικές προετοιμασίες των καπι-
ταλιστικών κρατών, συνεχή αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας 
προς την Ουκρανία από μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ενίσχυση 
των δυνάμεων και των εξοπλισμών της λυκοσυμμαχίας στην 
Ανατολική Ευρώπη, ένταση των κατηγοριών περί «εγκλημάτων 
πολέμου» της Ρωσίας. 

Παράλληλα, μέσα σε ένα κουβάρι αντιθέσεων μεταξύ διαφό-
ρων ιμπεριαλιστικών κέντρων, καταγράφεται και έντονη διπλω-
ματική δραστηριότητα, με τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ου-

κρανίας να διεξάγονται σχεδόν καθημερι-
νά, μέσω βιντεοδιασκέψεων. 
   «Η απάντηση υπέρ των συμφερόντων 
του λαού μας δε βρίσκεται στο να συ-
στρατευθούμε σαν λαός και χώρα με 
τον ένα ή τον άλλο ιμπεριαλιστικό πό-
λο. Το δίλημμα δεν είναι ΗΠΑ   ή Ρωσία, 
ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Η εργατική - λαϊκή πάλη 
πρέπει να χαράξει αυτοτελή γραμμή 
μακριά από όλα τα αστικά και ιμπεριαλι-
στικά σχέδια. 
    Μπροστά στο νέο έγκλημα η απάντη-
ση μπορεί να είναι μόνο μία: Όχι στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Κυρίαρχοι είναι 
μόνο οι λαοί που πρέπει να καταδικά-
σουν τις αστικές τάξεις και κυβερνήσεις 
των χωρών τους, οι οποίες τους οδη-
γούν στη σφαγή, τόσο στην Ουκρανία, 
όσο και στη Ρωσία, παντού. Να σταμα-

τήσει αμέσως η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας. Να 
κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις 
στη χώρα μας. Να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από 
τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό 
νοικοκύρη στον τόπο του», επισημαίνει το ΚΚΕ. 

Μ  ε  συμπρωταγωνιστές  δύο  
στρατιωτικούς του ναζιστι-

κού Τάγματος Αζόφ από τη Μαριού-
πολη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Β. 
Ζελένσκι, εμφανίστηκε με μαγνητοσκο-
πημένο μήνυμά του την η Πέμπτη 7  
Απρίλη στην ελληνική Βουλή, για να 
ζητήσει την ενεργότερη εμπλοκή της 
χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο, με την αποστολή περισσότερων  
όπλων και τη διεύρυνση των κυρώσε-
ων ενάντια στη Ρωσία. 

Η παρουσία τους και μόνο ήταν προ-
κλητική για τον ελληνικό λαό, που δεν 
ξεχνάει τα νεοναζιστικά κατακάθια της 
Χρυσής Αυγής, οι οποίοι, παρεμπιπτό-
ντως, διατηρούσαν αγαστές σχέσεις με 
τους ομοϊδεάτες τους του Αζόφ. 

Μπροστά σε βουλευτές της κυβέρνη-
σης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και του 
ΜέΡΑ25, ο Ζελένσκι έδωσε τον λόγο σε 
δύο Ελληνοουκρανούς, που συστήθηκαν 
ως «μαχητές» του νεοναζιστικού στρατι-
ωτικού τάγματος. Ο πρώτος δήλωσε ξεκά-
θαρα ότι συμμετέχει «στην ουκρανική 
άμυνα μέσα από το Τάγμα Αζόφ», ενώ η 
σχετική αναφορά του δεύτερου, ο οποίος 
εμφανίστηκε με κουκούλα, ουδέποτε  
μεταφράστηκε  στα  ελληνικά 

Η συμμετοχή των δυο νεοναζί στην 
πολυδιαφημισμένη φιέστα στη Βουλή, 
«φωνάζει» αυτό που όλα τα κόμματα του 
ευρωατλαντικού τόξου προσπαθούν να 
κρύψουν  στη  χώρα  μας:  

Τις σχέσεις της κυβέρνησης και του 
καθεστώτος Ζελένσκι με ακροδεξιές 
ομάδες, που ανδρώθηκαν με τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και της αστι-
κής τάξης της Ουκρανίας ειδικά μετά το 
2014, στελέχωσαν τις μετέπειτα κυβερ-
νήσεις και τον στρατό, ενώ σήμερα 
αποτελούν οργανικό τμήμα του. 

Όλα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνη-
ση, που τον κάλεσε να μιλήσει στη Βου-
λή. Όπως είναι γνωστά και στα άλλα 
αστικά κόμματα, που τον χειροκροτούσαν 
παθιασμένα μετά την ολοκλήρωση της 
ομιλίας του, μέσα στον ευρωατλαντικό 
τους οίστρο. 

Γνωστό είναι επίσης ότι στην Οδησ-

σό, την οποία επικαλέστηκε ο Ζελένσκι 

για να καπηλευθεί το συναίσθημα του 

ελληνικού λαού, συνδέοντάς την με την 

Επανάσταση του 1821, οι φασίστες του 
«Δεξιού Τομέα» και οι μετέπειτα στρα-

τιώτες του Αζόφ έσφαξαν και έκαψαν 

το 2014 εκατοντάδες εργαζόμενους και 

κατοίκους της πόλης, μέσα στο Σπίτι 

των Συνδικάτων, σκορπώντας τον φόβο 

και τον τρόμο, με τις πλάτες των Αμερι-

κανοΝΑΤΟικών. 

Γνωστό είναι και ότι στη Μαριούπο-

λη, στην οποία πολλές φορές αναφέρθη-

κε ο Ζελένσκι, λόγω της ελληνικής ομογέ-

νειας, το Τάγμα του Αζόφ έκανε αγριό-
τητες σε βάρος του άμαχου πληθυ-

σμού, από τις πρώτες μέρες της ρωσι-

κής εισβολής.  

Αποκορύφωμα ήταν - σύμφωνα με 

καταγγελίες - η απαγόρευση της εξόδου 

σε οποιονδήποτε προσπαθούσε να  

εγκαταλείψει την πόλη μέσα από τους 

ανθρωπιστικούς διαδρόμους που  

άνοιγαν ένα παράθυρο επιβίωσης από 

τις σκληρές πολεμικές συγκρούσεις.  

Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί Έλληνες 

ομογενείς. 

Μετά απ' όλα αυτά «ντράπηκε και  η 
ντροπή, με τα κόμματα του ΝΑΤΟικού 

τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του 

Τάγματος Αζόφ, επειδή αυτό επιβάλ-

λουν οι ΝΑΤΟικές οδηγίες και δεσμεύ-

σεις», όπως σχολίασε το Γραφείο Τύ-

που της ΚΕ του ΚΚΕ αμέσως μετά την 

ομιλία Ζελένσκι. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Νέες «προειδοποιήσεις» του ΝΑΤΟ για «παράπλευρες απώλειες» ναυτεργατών 

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
για να  περάσει η πολιτική της       
εμπλοκής στα ΝΑΤΟικά σχέδια 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Στο πλευρό των συλληφθέντων βρέθηκαν 
άμεσα ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία 
της Θεσσαλονίκης με συγκέντρωση έξω από 
την Αστνιομική Διεύθυνση και στην Αθήνα 
με μεγάλη κινητοποίηση εργαζομένων στο 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
απαίτησαν την απελευθέρωση των συλληφ-
θέντων.  

Μετά από ώρες 
αφέθηκαν ελεύθε-
ροι οι 3 από τους 
11 προσαχθέντες, 
ενώ οι 8 συλληφθέ-
ντες οδηγήθηκαν 
στο αυτόφωρο με 
ανυπόστατες κα-
τηγορίες, που αγγί-
ζουν τα όρια της 
προβοκάτσιας, 
όπου ορίσθηκε τα-
κτική δικάσιμη για 
τις 15 Ιούνη. 

Τεράστιο κύμα αλληλεγγύης 
Την επίθεση στους απεργούς της Θεσσα-

λονίκης καταδίκασαν εκατοντάδες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, μαζικοί φορείς 
του εργατικού - λαϊκού κινήματος, δημοσι-
ογραφικές Ενώσεις, δεκάδες καλλιτέχνες, 
αθλητές, πανεπιστημιακοί από όλη τη χώρα 
και εργατικά, κομμουνιστικά κόμματα από 
πολλές χώρες,. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ σε ανα-
κοίνωσή τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: 

«Καταδικάζουμε την οργανωμένη προκλη-
τική επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση της 
ΝΔ, με τις δυνάμεις καταστολής προστατεύο-
ντας το Νατοϊκό πλοίο που μετέφερε στρατιωτι-
κό εξοπλισμό από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 
συλλαμβάνοντας απεργούς εργάτες που συμμε-
τείχαν στην διαδήλωση για να μην αποτελέσει 
το λιμάνι ορμητήριο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών 
σχεδιασμών. 

Εγκληματική ενέργεια είναι η προστασία των 
φονιάδων των λαών και όχι ο αγώνας ενάντια 
στους ιμπεριαλιστές, που τη γη ξαναμοιράζουν 
για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομί-
λων.» 

Μηνύματα συμπαράστασης που έφθασαν 
από μπαρκαρισμένους ναυτεργάτες αναφέρουν: 
«Οι ναυτεργάτες από όλα τα μήκη και πλάτη 
των θαλασσών είμαστε στο πλευρό των 8 
συλληφθέντων». 

Ψήφισμα της Α’ Γενικής           
Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ 

«Η Α’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Μάρτη 2022, 
καταδικάζει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που 
είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία με την συμμε-
τοχή Ρωσίας – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ» αι μεταξύ 
των άλλων προσθέτει: 

«Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία για 
τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
της ενέργειας, της μεταφοράς εμπορευμάτων, 
των γεωστρατηγικών περιοχών, των μεριδίων 
των αγορών, πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις 
για τους λαούς της Ευρώπης, για όλο τον 
κόσμο. 

Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της 
ΝΔ και των άλλων αστικών πολιτικών δυνά-
μεων, που στηρίζουν τους σχεδιασμούς ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ, Ε.Ε, με τη χώρα μας και τις ΝΑΤΟικές 
βάσεις να αποτελούν ορμητήριο των ιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών.  

Κανένα καράβι να μην ενταχθεί και να 
αποτελέσει το 4ο όπλο του ΝΑΤΟ και των 
εφοπλιστικών συμφερόντων, για τον ανεφοδια-
σμό των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Οι ναυ-
τεργάτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακό-
μα και με τη ζωή τους τα ταξίδια σε εμπόλε-
μες ζώνες, απαιτούμε άμεσα μέτρα για την 
προστασία της ζωής των συναδέλφων μας.  

Επιβάλλεται διαρκή επαγρύπνηση και α-
ποτελεί επιτακτική ανάγκη, οι ναυτεργάτες, οι 
εργαζόμενοι, τα σωματεία να δυναμώσουμε 
τον αγώνα και να σταματήσει οποιαδήποτε 
εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς 
πολεμικούς σχεδιασμούς. 

Διδασκόμαστε από την ιστορική διαδρο-
μή του εργατικού, του ναυτεργατικού κινή-
ματος, που μας διδάσκει ότι κάθε κατάκτηση 
αποκτήθηκε μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώ-
νες. Δεν χαρίστηκε τίποτα από την εξουσία του 
κεφαλαίου. 

Αξίζει να αγωνιστούν λαοί, για μια κοινω-
νία  χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, φτώχια, 
εξαθλίωση, προσφυγιά, μετανάστευση, να γί-
νουν κυρίαρχοι και να απολαμβάνουν αυτά που 
παράγουν, χωρίς κανένα δυνάστη και εκμεταλ-
λευτή στη ζωή τους. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα 
τα αναγκαία μέτρα, να εκτιμήσει και να από-
φασίσει για πολύμορφες αγωνιστικές και 
απεργιακές κινητοποιήσεις, για το σύνολο 
των οξυμμένων προβλημάτων.» 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ: 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφο-
ρών υπονομεύει την ασφάλεια 

των ναυτεργατών για τα συμφέ-
ροντα των εφοπλιστών 

Σε επιστολή του ΓΓ της ITF (Διεθνή Ομο-
σπονδία Μεταφορών) Stephen Cotton στις 9 
Μάρτη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας 
Zelensky και στην έκτακτη σύνοδο του 
IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) στις 
10 – 11 Μάρτη, γίνονται επισημάνσεις για τις 
συνθήκες που διαμορφώνονται με τον ιμπερι-
αλιστικό πόλεμο, που είναι σε εξέλιξη  στην 
Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας από 
τις 24 Φλεβάρη. 

Τόσο στην επιστολή της ITF αλλά και 
στην σύνοδο του ΙΜΟ, επισημαίνουμε ότι ενώ 
καταδικάζουν την εισβολή της Ρωσίας, δεν 
γίνεται καμία αναφορά για τους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς, που εξελίσσονται χρόνι-
α στην περιοχή με την συμμετοχή ΗΠΑ – 
ΝΑΤΟ – ΕΕ. 

Προκλητικά στην επιστολή της ITF εκφρά-
ζεται η ανησυχία για να μην διαταραχτεί η 
κερδοφορία των εφοπλιστών επισημαίνοντας 
ότι:  

«Λόγω της διακήρυξης για επιστράτευση 
και στρατιωτικού νόμου που έχει επιβληθεί, ο 
οποίος απαγορεύει στους άντρες μεταξύ των 
ηλικιών 16 - 60 να φύγουν από την Ουκρανία, 
ανησυχούμε ότι θα εμποδίσουν του Ουκρα-
νούς ναυτικούς να ναυτολογηθούν και να ε-
κτελέσουν τα ζωτικά τους καθήκοντα για την 
ναυτιλία και τις μεταφορές παγκοσμίως». 

ITF – IMO, δεν κάνουν καμία αναφορά 
για την εμπλοκή Φ/Γ πλοίων στην μεταφορά 
στρατιωτικού υλικού στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. 

Η στάση των ITF – IMO και στον πόλεμο 
στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει τον υποκριτικό 
τους ρόλο, που δεν διστάζουν να υπονομεύ-
ουν ακόμα και την ασφάλεια, την προστασία 
της ζωής των ναυτεργατών, για τα συμφέρο-
ντα των εφοπλιστών, των μονοπωλιακών ομί-
λων, των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, δεν επι-
λέγουμε κανέναν ιμπεριαλιστή, η μόνη δύ-
ναμη είναι οι λαοί. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να είναι σε 
επικοινωνία με τα σωματεία μας, σε διαρ-
κή ετοιμότητα και επαγρύπνηση για καμία 
συμμετοχή, καμία εμπλοκή, στους Νατοϊ-
κούς σχεδιασμούς. 

Ευρωατλαντική παράσταση Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή                      

με νεοναζί κομπάρσους για βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο 

Σ ε «επικαιροποίηση» των 
προειδοποιήσεων ότι ανά 

πάσα στιγμή εμπορικά πλοία μπο-
ρούν να τιναχτούν στον αέρα από 
απευθείας χτύπημα, ή νάρκες που 
πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, προ-
χώρησε το ΝΑΤΟ, συνεχίζοντας να 
χαρακτηρίζει ένα τέτοιο γεγονός … 
«παράπλευρη απώλεια». 

Η ενημέρωση για τη νέα «προει-
οποίηση» από το ΝΑΤΟ έγινε από 
το υπουργείο Ναυτιλίας με νεότερο 
έγγραφο που εξέδωσε, 29 Μάρτη, 
η Διεύθυνση Ποντοπόρων Πλοίων 
του υπουργείου και στάλθηκε προς 
το Ναυτικό Επιμελητήριο, την 
Άνωση Ελλήνων Εφοπλιστών, την 
Ένωση Εφοπλιστών Μικρών Απο-
στάσεων, την ΠΝΟ και την Ένωση 
Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ). 

Στο σημείωμα αναφέρεται ότι 
από το ΝΑΤΟ «συνιστάται επιπρό-
σθετα, σύμφωνα και με την εν λό-
γω προειδοποίηση, η λήψη των 
κατάλληλων μέτρων από απειλή 
ναρκών, όπως αυτά καταγράφο-

νται στο "Εγχειρίδιο ATP-02.1 - 
Naval Cooperation and Guidance 
For Shipping (NCAGS)". 

Τέλος, εφιστάται εκ νέου η προ-
σοχή για τη συνεχή παρακολούθη-
ση του επίσημου ιστότοπου του 
ΝΑΤΟ καθώς επίσης και των σχετι-
κών οδηγιών προς ναυτιλλομένους 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
αρχές των παράκτιων χωρών του 
Εύξεινου Πόντου, όπου κινούνται 
τα  πλοία». 

Σημειώνεται ότι έγκαιρα τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ έχουν προειδοποιήσει για 

τους κινδύνους που εγκυμονούν 
για τα πληρώματα αλλά και για 
γενικευμένη ανάφλεξη, τονίζο-
ντας «τις ευθύνες της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, των εμπλεκόμενων 
υπουργείων και υπηρεσιών, για 
τον άμεσο απεγκλωβισμό των 
πλοίων και τη διασφάλιση της 
προστασίας της ανθρώπινης 
ζωής των ναυτεργατών. Να μην 
πληρώσουν οι ναυτεργάτες τους 
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς 
με τις ζωές τους». 

Τώρα καλούν τους ναυτεργά-
τες με τη συμμετοχή τους στην 
πανελλαδική απεργία σε όλες τις 
κατηγορίες πλοίων στις 6 Απρίλη, 
παράλληλα με τη διεκδίκηση ικα-
νοποιητικών ΣΣΕ, ουσιαστικών 
μέτρων για την ανακούφιση των 
εργαζομένων από την ακρίβεια, 
να δυναμώσουν τον αγώνα και 
«ενάντια στην εμπλοκή της χώ-
ρας στους πολεμικούς σχεδι-
ασμούς των Ρωσίας - ΗΠΑ -   
ΝΑΤΟ - ΕΕ». 

Ψήφισμα της Γενικής       
Συνέλευσης της ΠΕΣ-ΝΑΤ  
Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας 

Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ που πραγματο-
ποιήθηκε στις 30 Μάρτη 2022, στην αίθουσα 
της ΠΝΟ Κολοκοτρώνη 132, ανέδειξε ότι: 

Όλες οι κυβερνήσεις επέβαλαν μειώσεις στις 
συντάξεις και αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότη-
σης, λήστεψαν τα αποθεματικά απ' τα Ταμεία 
και άνοιξαν τον δρόμο για τα επαγγελματικά 
ταμεία και την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής 
Ασφάλισης. 

Τώρα, η νέα λαίλαπα της ακρίβειας έρχεται 
να πέσει στις ήδη ρημαγμένες συντάξεις μας, με 
περικοπές γύρω στα 8,5 δισ. ευρώ για κάθε χρό-
νο, από τις απανωτές μειώσεις που δεχθήκαμε τα 
τελευταία χρόνια, την κατάργηση της 13ης και 
14ης σύνταξης, στο ΕΚΑΣ, τις περικοπές σε 
φάρμακα, υγεία και τη δραστική μείωση των 
κοινωνικών παροχών. 

Η γιγάντωση της ακρίβειας στην ενέργεια 
και σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης μας 
βάζει το μαχαίρι στον λαιμό.  

Δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντε-
βού στα Κέντρα Υγείας, λόγω των τεράστι-
ων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

Απαιτούμε να παρθούν ΤΩΡΑ μέτρα γι’ 
αυτήν την άθλια κατάσταση.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντά-
ξεις, με κατώτατη σύνταξη τα 650 ευρώ και 
επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.  
 Να καταργηθεί το χαράτσι της «εισφοράς αλ-
ληλεγγύης» στις συντάξεις. 
 Να εκδοθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς συ-
ντάξεις, να σταματήσουν οι περικοπές στα 
εφάπαξ. 
 Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, 
νοσηλευτών στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα 
Υγείας, να δημιουργηθούν δημόσιες δομές   
οίκων  ευγηρίας. 
 Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή 
χρεών, όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστη-
ριασμούς για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. 

Οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες δεν θα 
σταματήσουν, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, 
γιατί ξέρουμε πως ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι 
σήμερα, το πετύχαμε μόνο με τους αγώνες 
μας. 

Νάρκες πλέουν ανεξέλεγκτες                             
στη Μαύρη Θάλασσα  

Προειδοποίηση πως εκατοντάδες ουκρανικές νάρκες, έχουν 
αποκολληθεί λόγω κακοκαιρίας από τις άγκυρες τους και πλέ-
ουν ανεξέλεγκτες στη Μαύρη Θάλασσα, με κίνδυνο να βρεθούν 
μάλιστα ακόμα και στο Αιγαίο, εξέδωσε η Ρωσική Υπηρεσία 
Ασφαλείας, το Σάββατο 19 Μάρτη.  

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, πρόκειται για ένα μέ-
ρος από τις περίπου 400 νάρκες που έχουν τοποθετήσει κοντά 
σε λιμάνια όπως της Οδησσού, του Οτσάκοφ και του Γιούζνι, 
οι ουκρανικές δυνάμεις.  

Την ανακάλυψη άλλης μιας νάρκης στη Μαύρη Θάλασ-
σα ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Αυτή τη φορά, 
η νάρκη βρέθηκε κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Μονάδα 
του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, έχει αναλάβει την εξουδετέ-
ρωσή της. 

47 ναυτεργάτες απεγκλωβίστηκαν                     
από το λιμάνι της Μαριούπολης 

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 24 Μάρτη, ο επικεφαλής του 

Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Άμυνας της Ρωσίας, 67 ξένα 

πλοία από 15 χώρες παρέμειναν  αποκλεισμένα στα ουκρανικά 

λιμάνια.  

Σαράντα επτά ναυτικοί που είχαν αποκλειστεί από Ουκρα-

νούς εθνικιστές στο λιμάνι της Μαριούπολης εκκενώθηκαν από 

Ρώσους και στρατιωτικούς της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο-

νέτσκ», αναφέρει η «Λαϊκή Πολιτοφυλακή» της αυτοανακηρυγ-

μένης Δημοκρατίας. 

Πρόκειται για ναυτικούς από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, 

την Αίγυπτο και την Ουκρανία, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να 

φύγουν έγκαιρα από την εμπόλεμη ζώνη λόγω των ναρκών 

που είχαν βάλει οι εθνικιστές. 

Από τη συγκέντρωση των συνταξιούχων 14 Απρίλη 

ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ         

https://www.902.gr/eidisi-synehomenis-rois/kosmos/287287/klimakonetai-i-polemiki-imperialistiki-sygkroysi-rosiki
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Όπλα στην Ουκρανία                    
μεταμφιεσμένα σε 

«ανθρωπιστική βοήθεια» 
«Από το αεροδρόμιο της Πίζας επιχει-

ρήθηκε να σταλούν όπλα στην Ουκρανία 
μεταμφιεσμένα σε "ανθρωπιστική βοή-
θεια"», τονίζεται σε καταγγελία του Συν-
δικάτου USB Ιταλίας. 

Στην καταγγελία του Συνδικάτου ανα-
φέρονται τα εξής:  

Οι εργαζόμενοι αρνούνται να φορτώ-
σουν τα αεροπλάνα και καλούν σε κινητο-
ποίηση το Σάββατο 19 Μάρτη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικά-
του USB Ιταλίας εργαζόμενοι του πολιτι-
κού αεροδρομίου Galileo Galilei στην Πί-
ζα ενημέρωσαν για ένα πολύ σοβαρό γεγο-
νός: "Ανθρωπιστικές" πτήσεις που αναχω-
ρούν από το πολιτικό αεροδρόμιο, που θα 
έπρεπε να είναι γεμάτες με προμήθειες, 
τρόφιμα, φάρμακα και οτιδήποτε άλλο 
χρήσιμο για τον λαό της Ουκρανίας που 
βασανίζονται για εβδομάδες από βομβαρ-
δισμούς και μάχες. Αλλά δεν είναι έτσι! 

Όταν εργαζόμενοι πήγαν κάτω από το 
αεροπλάνο βρέθηκαν αντιμέτωποι με   
κιβώτια γεμάτα όπλα διαφόρων τύπων, 
πυρομαχικά και εκρηκτικά. 

Αντιμέτωποι με αυτό το πολύ σοβαρό 
γεγονός, οι εργάτες αρνήθηκαν να φορτώ-
σουν το φορτίο: Αυτά τα αεροπλάνα προσ-
γειώνονται πρώτα στις βάσεις των ΗΠΑ /
ΝΑΤΟ στην Πολωνία, μετά τα φορτία 
στέλνονται στην Ουκρανία, όπου τελικά 
βομβαρδίζονται από τον ρωσικό στρατό, 
με αποτέλεσμα τον θάνατο εργαζομένων. 
Το Συνδικάτο USB Ιταλίας καταγγέλλει 
αυτή την τρομερή υποκρισία, η οποία χρη-
σιμοποιεί κυνικά "ανθρωπιστική" κάλυψη 
για να συνεχίσει να πυροδοτεί τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. 

Το Συνδικάτο USB απαιτεί: 
1) Οι δομές ελέγχου εναέριας κυκλοφο-

ρίας του πολιτικού αεροδρομίου να μπλο-
κάρουν αμέσως αυτές τις πτήσεις θανάτου 
που μεταμφιέζονται σε "ανθρωπιστική" 
βοήθεια. 

2) Οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να 
αρνούνται να φορτώνουν όπλα και εκρη-
κτικά που τροφοδοτούν τον πόλεμο. 

3) Διαδήλωση το Σάββατο 19 Μαρτίου 
μπροστά από το αεροδρόμιο Galilei με 
σύνθημα "Από την Τοσκάνη γέφυρες ειρή-
νης, όχι πτήσεις πολέμου!". 

Π αγκόσμια Μέρα Υγείας ήταν η 7η 
Απρίλη, με τον λαό της χώρας μας 

όπως και τους λαούς σε όλο τον κόσμο να 
κάνουν «λογαριασμό» των θυσιών που 
πληρώνουν για την πολιτική που θεωρεί 
«κόστος δίχως όφελος» την ουσιαστική 
προστασία της ζωής τους. Έναν λογαρια-
σμό που δύο χρόνια τώρα τον πληρώνουν 
βαριά, λόγω της πανδημίας, ενώ η φετινή 
Μέρα Υγείας συμπίπτει με την τραγωδία 
στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», αποτυ-
πώνοντας ξανά την άθλια κατάσταση σε 
μέσα και υποδομές, συνέπεια της 
επιχειρηματικής λειτουργίας των 
νοσοκομείων. 

Την περσινή Παγκόσμια Μέρα 
Υγείας, οι νεκροί από κορονοϊό 
στην Ελλάδα ήταν περίπου 8.000, 
ενώ η φετινή βρίσκει τον λαό να 
θρηνεί σχεδόν 28.000 θύματα. Οι 
δώδεκα μήνες που μεσολάβησαν, 
εκτός από τον υπερτριπλασιασμό 
των νεκρών, έκαναν ακόμα πιο 
ζοφερή την κατάσταση για όσους 
βρέθηκαν στην ανάγκη να κάνουν 
εξετάσεις, να έχουν πρόσβαση σε θεραπεί-
ες ή σε κάποιο χειρουργείο. 

Η νοσηρότητα αυξάνεται διαρκώς, ενώ 
τα λαϊκά νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 
το 35% του οικογενειακού προϋπολογι-
σμού για συμμετοχή σε φάρμακα και άλλες 
πληρωμές για την ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη. Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι από 
το 2000 μέχρι το 2019 το προσδόκιμο ζωής 
μειώθηκε κατά 6 μήνες, ενώ μόνο κατά τον 
πρώτο χρόνο της πανδημίας ένας στους 
πέντε δήλωνε «μη καλυπτόμενες ανάγκες 
ιατρικής περίθαλψης», κατάσταση που 
έχει επιδεινωθεί ραγδαία. 

Την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας θη-
σαυρίζει, τόσο από τις παχυλές κρατικές 
επιδοτήσεις όσο και απευθείας από τον 
λαό που του ξεζουμίζει το εισόδημα. 

Κ άθε τρεις μέρες ένας εργάτης 
πέφτει νεκρός στους χώρους 

δουλειάς, αφού η στρατηγική της ανταγωνι-
στικότητας δεν επιτρέπει μέτρα ουσιαστικής 
προστασίας, επιβάλλει την εντατικοποίηση, 
τα κουτσουρεμένα «πρωτόκολλα», απογυ-
μνώνει ακόμα και τις όποιες αρμόδιες ελε-
γκτικές υπηρεσίες, παρέχει ασυλία στο 
ξεσάλωμα της εργοδοσίας. 

Από παντού βγαίνει στην επιφάνεια η 
μεγάλη αλήθεια, ότι ο πιο «επικίνδυνος 
ιός» είναι ο καπιταλισμός. Ότι το κυνήγι 

της καπιταλιστικής κερδοφορίας είναι που 
μπαίνει εμπόδιο για την ικανοποίηση των 
πιο ζωτικών αναγκών του εργαζόμενου 
λαού. Αυτό το κριτήριο καθορίζει τις 
«αντοχές» του δημόσιου συστήματος Υγεί-
ας. Αυτός είναι και ο λόγος που η πανδημί-
α βρήκε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και 
όλες τις υγειονομικές μονάδες με τεράστιες 
ελλείψεις, σοβαρά υποστελεχωμένες, με 
κλειστά ιδρύματα, με παντελή απουσία 
ΠΦΥ, μια κατάσταση που έχει τη σφραγί-
δα όλων των κυβερνήσεων. 

Αυτή η κατεύθυνση ενισχύεται ακόμα 
περισσότερο με τα αντιδραστικά μέτρα 
που φέρνει η κυβέρνηση για το σύστημα 
Υγείας, απογειώνοντας την επιχειρηματική 
λειτουργία που παρέλαβε από τους προκα-
τόχους της. 

Μ ε τα απογευματινά χειρουργεία 
επί πληρωμή στα δημόσια νοσο-

κομεία, με την ιδιωτικοποίηση του ΕΟΠΥΥ, 
τη θεσμοθέτηση του «οικογενειακού για-
τρού» που θα λειτουργεί ως «κόφτης», 
σύμφωνα με τα μοντέλα της αγοράς Υγείας, 
για να περιορίζονται τα «κόστη». Με τα 
λουκέτα σε νοσοκομεία και τις συγχωνεύ-
σεις, τις διαρκείς μετακινήσεις προσωπι-
κού, τις σχέσεις εργασίας - λάστιχο, όλα 
όσα δοκιμάστηκαν και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, με τα γνωστά τραγικά αποτελέ-

σματα. 

   Δεν είναι μοιραίο για τον λαό να 

θυσιάζει την υγεία του, την ίδια του 

τη ζωή ως αντίτιμο για το άνοιγμα 

νέων πεδίων κερδοφορίας, για την 

«εξοικονόμηση πόρων» ώστε να 

ριχτεί περισσότερο «ζεστό» χρήμα 

στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός είναι ο 

δρόμος που εν έτει 2022 φορτώνει 

όλο και περισσότερα βάσανα στην 

κοινωνική πλειοψηφία, ακυρώνει 

τις τεράστιες δυνατότητες να προ-

στατευτεί με σύγχρονους όρους η 

υγεία και η ζωή του λαού. 

Ο άλλος δρόμος είναι αυτός της πάλης 

για την κατάκτηση ενός συστήματος Υγείας 

που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και θα 

λειτουργεί με αυτό το αποκλειστικό κριτή-

ριο. Είναι ο δρόμος της πάλης για δημόσι-

ες και δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες, με 

αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατο-

τήτων της επιστήμης προς όφελος του 

λαού, που θα αναπτύσσει την Πρωτοβάθ-

μια Φροντίδα, την πρόληψη, που θα στελε-

χώνει με επάρκεια όλες τις μονάδες Υγείας, 

θα εξασφαλίζει σύγχρονες υποδομές και 

μέσα. 

Το «μόνο ο λαός σώζει τον λαό» απο-

δεικνύεται περίτρανα και στην πάλη για 

την υγεία των εργαζομένων.  

Από παντού προβάλει η μεγάλη αλήθεια ότι                 
ο πιο «επικίνδυνος ιός» είναι ο καπιταλισμός  

ΠΑΜΕ 

Αλληλεγγύη στη γενική απεργία 
των εργαζομένων της Ινδίας 

Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη 
γενική απεργία των εργαζομένων της Ινδίας στις 
28-29 Μάρτη. 

Οι εργαζόμενοι της Ινδίας, έχοντας στην πρώ-
τη γραμμή τα συνδικάτα-μέλη της ΠΣΟ, κλιμα-
κώνουν τη δράση τους που προηγήθηκε με κινη-
τοποιήσεις, συλλαλητήρια και κλαδικές και τοπι-
κές απεργίες προχωρώντας σε πανινδική γενική 
απεργία για 2 μέρες στις 28-29 Μάρτη. Οι εργα-
ζόμενοι της Ινδίας απεργούν ενάντια στον αντι-
λαϊκό προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μόντι 
διεκδικώντας μέτρα προστασίας των ανέργων, 
του λαϊκού εισοδήματος, καθολική Κοινωνική 
Ασφάλιση κ.ά. 

Ο αγώνας των εργατών σε όλο τον κόσμο είναι 
κοινός για να μην πληρώσουν οι λαοί την κρίση, 
τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους των μο-
νοπωλίων. Και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι και 
τα συνδικάτα προετοιμάζουν μαχητικά γενική 
απεργία στις 6 Απρίλη. 

Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομέ-
νων της Ινδίας και εκφράζει την αλληλεγγύη των 
ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας στη διήμερη 
γενική απεργία των εργατών της Ινδίας. 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: Οι εταιρείες ακυρώνουν προγραμματι-

σμένα δρομολόγια αν τα εισιτήρια δεν είναι αρκετά! 

Υπαναχώρησε από τις πιέσεις           
σε εργαζόμενους για μεταφορά 
ΝΑΤΟικού πολεμικού υλικού 
Κάτω από το κύμα αντίδρασης που 

εκδηλώθηκε από δεκάδες σωματεία και 
φορείς, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπαναχώρησε από 
τις πιέσεις της προς τους εργαζόμενους 
στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης 
που αρνήθηκαν να μετακινηθούν στην 
Αλεξανδρούπολη για να συμμετάσχουν 
στην τεχνική εξασφάλιση - υποστήριξη 
των μηχανών που μεταφέρουν άρματα 
του ΝΑΤΟ αυτές τις μέρες από το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης. 

Δεκάδες σωματεία και φορείς και  
υπερασπίστηκαν την απόφαση των εργα-
ζομένων να μη γίνουν συνένοχοι στη 
διέλευση της πολεμικής μηχανής από τα 
εδάφη της χώρας μας. Διαμήνυσαν ότι 
«η πραγματική αλληλεγγύη για τον λαό 
της Ουκρανίας είναι σήμερα η πάλη για:  

 Καμία αξιοποίηση του σιδηροδρόμου 
για μεταφορά πολεμικού υλικού σε ξέ-
νες χώρες.  

 Να γυρίσουν στη "βάση" τους οι μηχα-
νές που αξιοποιούνται γι' αυτό το σκο-
πό.  

 Καμία απειλή σε εργαζόμενο στον σι-
δηρόδρομο που αρνείται να συναινέσει 
για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά 
ΝΑΤΟικού πολεμικού υλικού από τη 
χώρα μας». 

Μετά και τις αντιδράσεις αυτές, ανα-
κλήθηκε η εντολή που είχε δοθεί σε ηλε-
κτρολόγο να βρίσκεται το Σάββατο 2/4 
στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος προη-
γουμένως είχε δηλώσει ξεκάθαρα στον 
προϊστάμενό του ότι δεν δέχεται να με-
τακινηθεί τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι 
στον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να αξιο-
ποιούνται για τη μεταφορά ΝΑΤΟικού 
πολεμικού υλικού στα περίχωρα της Ου-
κρανίας και να γίνονται συνένοχοι στη 
διέλευση της πολεμικής μηχανής. 

«Αναμείνατε» για κυβερνητική 
εναλλαγή το μήνυμα                   

της συγκέντρωσης της ΓΣΕΕ 
Στη γραμμή της κυβερνητικής εναλλαγής ήταν 

προσαρμοσμένη η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στην 
Κλαυθμώνος. Εκεί έδωσαν το «παρών» ο αρχη-
γός του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, έχοντας δί-
πλα του τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπου-
λο. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης το «παρών» 
έδωσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας πανό 
του κόμματος με αντικυβερνητικά συνθήματα. 

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια, η 
ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ βγήκε από το κώμα 
της αφωνίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 
συνδικαλιστές που πήραν τον λόγο βιάστηκαν 
να χαιρετίσουν και για την «Εργατική Πρωτο-
μαγιά» (!), που είναι σε μερικές βδομάδες από 
σήμερα, προαναγγέλλοντας ότι μετά το «διά-
λειμμα» προετοιμάζονται να επιστρέψουν στα 
λαγούμια τους.  

«Ο κόσμος της εργασίας, οι υπάλληλοι, οι 
άνεργοι, οι συνταξιούχοι για 12 χρόνια τώρα στε-
νάζουν...» είπε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ, ενώ δεν παρέλειψε να καλέσει τον πρωθυ-
πουργό «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», 
δείχνοντας ως πρότυπο τη σοσιαλδημοκρατική 
κυβέρνηση της Ισπανίας… 

 Η περιβόητη όμως «Εργασιακή Μεταρρύθ-
μιση» της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης 
της Ισπανίας είναι φαρμάκι και όχι φάρμακο 
για τους εργαζόμενους. Προβλέπει μεταξύ 
άλλων προσωρινές απολύσεις με αναστολή ερ-
γασίας λόγω «ανωτέρας βίας», επεκτείνεται 
αυτό το μέτρο και σε επιχειρήσεις που αναφέ-
ρουν «περιορισμό» της παραγωγής ή κώλυμα, 
ενώ προβλέπονται και νέες μορφές διευθέτησης 
του εργάσιμου χρόνου. Για τόσο «φιλεργα-
τικά» μέτρα μιλάμε δηλαδή!  

 Στην ίδια γραμμή και σε μια προσπάθεια να 
εμπεδωθεί ότι «λύση» για τον λαό είναι η αναμο-
νή για κυβερνητική εναλλαγή, ο Θ. Βασιλόπου-
λος, αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού 
της ΓΣΕΕ και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για 
τη «χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης». 

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν επίσης στα 
Προπύλαια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώσεις 
μαζί με αναρχοαυτόνομες ομάδες. 

Απίστευτη ταλαιπωρία στη          
γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι  

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής του δήμου Καρύστου και 
των επισκεπτών της, από την ασύδοτη δράση 
των εφοπλιστών της ακτοπλοϊκής γραμ-
μής Ραφήνα - Μαρμάρι Εύβοιας, την οποία 
καλύπτουν - όπως φάνηκε - οι αρμόδιες λιμενι-
κές αρχές. Οι εφοπλιστές ακυρώνουν προγραμ-
ματισμένα δρομολόγια της γραμμής, αν τα εισι-
τήρια που εκδίδονται δεν είναι αρκετά για να 
τους αποφέρουν κέρδος, ειδικά σήμερα, με τις 
ανατιμήσεις στα καύσιμα, που οι συνέπειές 
τους φορτώνονται στον λαό. 

Κόβονται δρομολόγια και στη 
γραμμή Κρήτη - Πειραιάς 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τοπικό. Αφορά 
συνολικά τον κλάδο της ακτοπλοΐας, καθώς, 
όπως ανακοινώθηκε, τις ίδιες πρακτικές ακο-
λουθούν και άλλες, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρεί-
ες, καταργώντας δρομολόγια (π.χ. η ΑΝΕΚ στη 
γραμμή Πειραιάς - Κρήτη), επειδή θέλουν να 
μειώσουν τα έξοδα για τα καύσιμα. Εκτός από 
τους επιβάτες, όσο παγιώνεται αυτή η κατάστα-
ση, το μάρμαρο θα πληρώσουν και οι ναυτεργά-
τες. 

Ενδιαφέρον έχουν και όσα απάντησε για     
όλα αυτά το Γραφείο Τύπου του υπουργείου    
Ναυτιλίας, μετά από σχετική ερώτηση του  
«Ριζοσπάστη». Όχι μόνο επιβεβαίωσε την ακύ-
ρωση των δρομολογίων αλλά ειπώθηκε ότι 
«κατόπιν αίτησης της εταιρείας και επειδή δεν 
είχαν εκδοθεί εισιτήρια έγινε το ίδιο, δηλαδή 
ακυρώθηκαν δύο δρομολόγια» από το λιμάνι 
της Ραφήνας και «προβλέπεται ότι η εταιρεία έχει 
τη δυνατότητα αν δεν εκδίδονται εισιτήρια να ακυ-
ρώνει δρομολόγια»! 

Εξοργιστικές οι αυξήσεις           
στα πανάκριβα εισιτήρια  

Σε αυξήσεις άνω του 10%, στα ήδη πανάκρι-
βα εισιτήρια προχώρησαν, από τη Δευτέρα 21 
Μάρτη, οι πλοιοκτήτες στις πορθμειακές γραμ-
μές της Θάσου με τις ευλογιές της κυβέρνησης, 
στο όνομα της αύξησης των καυσίμων, συνεχί-
ζοντας ακάθεκτες στη λεηλασία του λαϊκού εισο-
δήματος για ένα ταξίδι στην Καβάλα. 

Εικόνα από διάδρομο και «σαλόνι» στο Νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός» έπειτα από γενική εφημερία...  

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ υπονομεύει 
τη διαπραγματευτική δυνατότητα     

του σωματείου στα Τουριστικά πλοία 
«Η στάση του ΓΓ και της πλειοψηφίας της 

ΠΝΟ, να υπονομεύσει το δικαίωμα της Πανελλή-
νιας Ένωσης Αξιωματικών & Κατωτέρων Πλη-
ρωμάτων Επαγγελματικών & Ιδιωτικών Θαλαμη-
γών Σκαφών (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ), να υπογράφει  
ΣΣΕ ως πρωτοβάθμιο σωματείο που εκπροσωπεί-
ται στο ΕΚΠ, αποτελεί πρόκληση σε βάρος όλων 
των ναυτεργατών μελών του σωματείου», καταγ-
γέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ και προσθέτουν: 

«Διαψεύδονται ο ΓΓ και η πλειοψηφία της 
ΠΝΟ, από Δελτίο Τύπου του σωματείου που  
αναφέρει:  “Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας, 
δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2022 Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, δηλώνει κάθετα α-
ντίθετη στην οποιαδήποτε ανάμειξη της Πανελ-
λήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στα θέ-
ματα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλη-
ρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκα-
φών του ν. 4256/2014, που από το έτος 1983 συ-
νάπτουμε ως Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών 
και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών 
και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών με την Ένωση 
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού 
(ΕΠΕΣΤ)”. 

Απαιτούμε καμία παρέμβαση και εμπλοκή 
της ομοσπονδίας στο σωματείο και καλούμε 
τους ναυτεργάτες, τα σωματεία να αγωνιστού-
με για ΣΣΕ με μισθούς, που να καλύπτουν τις 
αυξημένες μας ανάγκες.» 

OXI στις εκβιαστικές              
απολύσεις ναυτεργατών  

«Από καταγγελίες ναυτεργα-
τών η ναυτιλιακή εταιρεία "BLUE 
STAR FERRIES" προχωράει σε 
εκβιαστικές απολύσεις ναυτεργα-
τών των πλοίων της, επειδή δεν 
έχουν εμβολιαστεί, παρότι ελέγ-
χονται όπως προβλέπεται με τη 
διαδικασία των self test. 

Ο εργοδοτικός εκβιασμός   
οπλίζεται από τη στάση της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, που μέχρι σή-
μερα δεν αναλαμβάνει τις ευθύ-
νες, αλλά επαναλαμβάνει διαρ-
κώς τα περί "ατομικής ευθύ-
νης", θέτει την υποχρεωτικότητα 
βάζοντας διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ εμβολιασμένων - ανεμ-
βολίαστων, χωρίς καμία ολοκλη-
ρωμένη επιστημονική θέση και 
για όλες τις ειδικές περιπτώσεις, 
ενάντια στις συγχύσεις, τις φο-
βίες. 

Απαιτούμε την παρέμβαση του 
υπουργείου Ναυτιλίας και των 
υπηρεσιών του, να μην πραγμα-
τοποιηθεί καμία απόλυση με ο-
ποιαδήποτε αιτιολογία που να 
καλύπτει την εργοδοτική τρομο-

κρατία σε βάρος των ναυτεργα-
τών με αφορμή τον εμβολιασμό». 

Να πληρωθούν οι             
ναυτεργάτες του πλοίου 

«SUPER STAR» 

«Από καταγγελίες ναυτεργα-
τών του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ "SUPER 
STAR" της ναυτιλιακής εταιρείας 
"SEAJETS", δεν έχουν καταβλη-
θεί οι δεδουλευμένες αποδοχές 
με βάση τη ΣΣΕ της Ακτοπλοΐ-
ας, για τον μήνα Μάρτη. 

Η ναυτιλιακή εταιρεία παρα-
βιάζει την ΣΣΕ και το άρθρο 
10 περί "Εξόφληση μισθού και 
λοιπών αποδοχών", που προ-
βλέπει μεταξύ άλλων ότι: 

"Η εξόφληση του μισθού και 
των πάσης φύσεως αποδοχών 
των ναυτικών γίνεται στο τέ-
λος κάθε ημερολογιακού μη-
νός". 

Απαιτούμε την άμεση πα-
ρέμβαση των υπηρεσιών του 
υπουργείου Ναυτιλίας για την 
καταβολή των δεδουλευμένων 
αποδοχών των ναυτεργατών   
του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ "SUPER 
STAR"». 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Τ ην πλήρη απελευθέρωση 
(κατάργηση του καμποτάζ) στα 

πλοία αναψυχής, που σημαίνει σάρω-
μα κάθε συγκροτημένου εργασιακού 
δικαιώματος, ΣΣΕ, οργανικών συνθέ-
σεων, με ό,τι σημαίνει αυτό και για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα, προβλέπει το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Ναυτιλίας που συζη-
τείται στη Βουλή. 

Με το νομοσχέδιο αυτό τίθεται σε 
εφαρμογή ο κανονισμός 3577/92 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο 
με τις ψήφους των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΡΙΖΑ και υποτάσσει τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες και την κρουαζιέρα 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και της κερδοφορίας των εφοπλι-
στών. 

Με τον κανονισμό αυτό δεν έχει 
μείνει ναυτεργάτης με συγκροτημένα 
δικαιώματα στην κρουαζιέρα, έχουν 
σμπαραλιαστεί οι ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες, με τα γνωστά σημερινά 
αποτελέσματα (κατάργηση της υπο-
χρεωτικής 10μηνης δρομολόγησης 
των ακτοπλοϊκών πλοίων και ναυτο-
λόγησης των πληρωμάτων, «άγονες 
γραμμές», μείωση ακτοπλοϊκού στό-
λου, δραστική μείωση των οργανικών 
συνθέσεων, συνεχής εκτίναξη της 
τιμής των εισιτηρίων και ναύλων από 
τους εφοπλιστές κ.ά.). 

Το γεγονός ότι στα ακτοπλοϊκά 
πλοία παραμένουν ναυτεργάτες με 
συγκροτημένα δικαιώματα είναι απο-
τέλεσμα των δυναμικών απεργιακών 
αγώνων των ίδιων των ναυτεργατών 
με μπροστάρη τις ταξικές δυνάμεις 
των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Τώρα ήρθε η σειρά των τουριστι-
κών πλοίων αναψυχής προκειμένου 
να ωφεληθούν μεγάλοι ναυτιλιακοί 
όμιλοι. Ήδη όσον αφορά τα πλη-
ρώματα, γίνεται διαχωρισμός 
των ναυτεργατών σε πλήρωμα 
και «λοιπό προσωπικό» στους 
μάγειρες, θαλαμηπόλους και 
άλλες ειδικότητες, που σημαίνει 
αυτόματα ότι χάνουν τα δικαιώ-
ματά τους! 

Σαρωτικό χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα  
των ναυτεργατών στα πλοία αναψυχής 


