
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. 

Φλεβάρης - Μάρτης 2022 

Χρόνος 48ος  

Αριθμός φύλλου 649 

«Σ ε άμεσο κίνδυνο βρίσκεται η 
ζωή δεκάδων Ελλήνων ναυ-

τεργατών μέλη πληρωμάτων πλοίων τα 
οποία βρίσκονται στη γραμμή του πυρός 
που έχουν ανάψει οι ιμπεριαλιστικοί αντα-
γωνισμοί στην Ουκρανία, με την κυβέρνη-
ση της ΝΔ να επικεντρώνει την αγωνία και 
το ενδιαφέρον της... στις αποζημιώσεις 
που θα τσεπώσουν οι εφοπλιστές», τονί-
ζουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, σε 
παρέμβασή τους προς την κυβέρνηση 
από την πρώτη μέρα του πολέμου. 

Σύμφωνα με non paper που 
εκδόθηκε από το υπουργείο 
Ναυτιλίας, ένα πλοίο υπό ελληνι-
κή σημαία με 6 Έλληνες ναυτι-
κούς βρίσκεται ακινητοποιημένο 
σε λιμάνι της Οδησσού, στην 
Ουκρανία και δεν του χορηγείται 
άδεια να αποπλεύσει λόγω της 
γενικής απαγόρευσης που έχει 
επιβάλει ο ουκρανικός στρατός, 
μετά τη ρωσική εισβολή. 

Πρόκειται για το φορτηγό 
πλοίο «Maran Astrono-
mer»  της ναυτιλιακής εταιρείας 
«Maran Dry», με 20μελές πλή-
ρωμα, εκ των οποίων οι 6 είναι Έλληνες, 
που βρίσκεται στο λιμάνι Yuzhny στην 
περιοχή της Οδησσού. 

Επιπλέον, στη θαλάσσια περιοχή της 
βόρειας Μαύρης Θάλασσας (λιμένες,  
αγκυροβόλια και χωρικά ύδατα Ρωσίας 
και Ουκρανίας) βρίσκονται 8 πλοία υπό 
ελληνική σημαία με 61 Έλληνες ναυτερ-
γάτες, ενώ στη νότια Μαύρη Θάλασσα 
βρίσκονται 5 πλοία υπό ελληνική σημαία 
με 39 Έλληνες ναυτεργάτες. 

Ωστόσο το υπουργείο εξέδωσε non 
paper για να ενημερώσει κυρίως πως η 
Μεικτή Στρατιωτική Επιτροπή του Lloyd's 

Market Association (LMA) κατέταξε τα 
ρωσικά και ουκρανικά ύδατα της Μαύρης 
και Αζοφικής Θάλασσας στον κατάλογο 
περιοχών αυξημένων στρατιωτικών κιν-
δύνων, πειρατείας, τρομοκρατίας και συ-
ναφών κινδύνων και ως εκ τούτου με βά-
ση την ανωτέρω ανακοίνωση της LMA, 
«αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ασφάλισης των πλοίων κατά κινδύνων 
πολέμου που βρίσκονται σε αυτή την πε-
ριοχή και θα αποτελούν αντικείμενο ειδι-
κής διαπραγμάτευσης μεταξύ πλοιοκτη-
τών και ασφαλιστών. Η ανακοίνωση δεν 

επηρεάζει τους όρους ναυτολόγησης ναυ-
τικών».  

Με άλλα λόγια, αυτό που προέχει 
είναι το παζάρι για την διασφάλιση 
των κερδών των εφοπλιστών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών…, δεκάρα δε 
δίνουν για τη ζωή των ναυτεργατών 
που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο…! 

Για τον άμεσο απεγκλωβισμό των 
ναυτεργατών από την εμπόλεμη περιο-
χή  το ΚΚΕ κατέθεσε, την Τρίτη 31/3, 
σχετική Ερώτηση στη Βουλή επιση-
μαίνοντας ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυ-
νο η ασφάλεια και η ζωή δεκάδων ναυ-

τεργατών που αποτελούν μέλη πληρω-
μάτων πλοίων, τα οποία βρίσκονται στη 
γραμμή του πυρός που έχουν ανάψει  
οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην 
Ουκρανία.  

Μετά από αυτά και αφού πέρασαν αρ-
κετές ημέρες κινδύνου, 7 Μάρτη, επανα-
πατρίσθηκαν μόλις έξι Έλληνες ναυτερ-
γάτες από το ελληνικό φορτηγό πλοίο 
«Maran Astronomer».  

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ με νεότερη ανακοίνωσή 
τους, 10 Μάρτη, επαναλαμβάνουν ότι 

«επιβάλλεται η άμεση παρέμ-
βαση της κυβέρνησης της ΝΔ, 
των εμπλεκομένων υπουργείων 
και υπηρεσιών, για τον άμεσο 
απεγκλωβισμό των πλοίων και 
τη διασφάλιση της προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής των ναυ-
τεργατών. Οι ναυτεργάτες να 
μην πληρώσουν για άλλη μία 
φορά πολύ ακριβά, ακόμα και 
με τη ζωή τους, τα ταξίδια σε 
εμπόλεμες ζώνες». 
    Καλούν τους εργαζόμενους 
και τα σωματεία «να δυναμώ-
σουμε τον αγώνα ενάντια στην 

εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς 
σχεδιασμούς των Ρωσίας-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-
ΕΕ», απαιτώντας:  

 «Καμιά συμμετοχή εμπορικού πλοίου 
στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ.  
 Να μη χρησιμοποιηθεί καμιά ευρωατ-
λαντική υποδομή από ελληνικό έδαφος 
για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.  
 Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικα-
νική Συμφωνία για τις Βάσεις. Να κλεί-
σουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βά-
σεις και υποδομές.  
 Κανένας φαντάρος και αξιωματικός 
σε αποστολή εκτός συνόρων». 

Σε άμεσο κίνδυνο Έλληνες ναυτεργάτες και η κυβέρνηση            

φροντίζει για τα συμφέροντα των εφοπλιστών! 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ: 

Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών 

μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών 
Σε «πολεμικό ανακοινωθέν» ακόμα βαθύτερης εμπλοκής 

στο πλευρό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, με ανυπολόγιστα 
βάσανα για τον ουκρανικό λαό και όλους τους λαούς, προ-
χώρησε, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης από τη Βουλή, 
στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης που ο ίδιος συγκάλεσε σε 
επίπεδο πολιτικών αρχηγών, την Τρίτη 1 Μάρτη. 

Επιστρατεύοντας όλα τα προσχήματα και διάφορα ψευτο-
διλήμματα για τον λαό, μαζί και αντικομμουνισμό, ο πρωθυ-
πουργός επιχείρησε να ανάγει σε «εθνικό» συμφέρον που 

δεν χωράει δεύτερη κουβέντα 
την αποστολή πολεμικού υλι-
κού στην Ουκρανία, τους εξο-
πλισμούς για τις ΝΑΤΟικές α-
νάγκες, τις συμμαχίες της α-
στικής τάξης, όλα όσα οδη-
γούν τον λαό «στο στόμα του 
λύκου» των ανταγωνισμών, 
ενώ δεν παρέλειψε να παρου-
σιάσει και τα όσα προσδοκά η 
αστική τάξη από την εμπλοκή 
αυτή - την αναβάθμιση της 
θέσης της στην περιοχή στα 
ενεργειακά και άλλα σχέδια - 
ξεκαθαρίζοντας ότι κι αυτόν 
τον βαρύ λογαριασμό θα τον 
πληρώσει όλος ο λαός και με 
γιγάντωση της  ενεργειακής 
φτώχειας και ακρίβειας. 

   Τους κυβερνητικούς σχεδια-
σμούς έσπευσαν να προσυπο-

γράψουν, με παρατηρήσεις για τους επιμέρους «χειρισμούς» 
και το πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα της αστικής τά-
ξης, όλα τα αστικά κόμματα με πρώτο πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, 
που έσπευσε να ζητήσει να τηρηθούν οι «υποχρεώσεις» της 
χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, να «ξεπλύνει» την ΕΕ ζητώντας την 
ενεργότερη παρέμβασή της. 

Απέναντι στην «ομοφωνία» της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων 
των άλλων αστικών κομμάτων, το ΚΚΕ χαλώντας την 
«ωραία ατμόσφαιρα» κάλεσε τον λαό να μην διαλέξει ιμπερι-
αλιστή, αλλά να διαλέξει τον δρόμο της αυτοτελούς ανεξάρ-
τητης γραμμής μακριά από όλα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Να 
οργανώσει την πάλη του για καμία συμμετοχή, καμία εμπλο-
κή με οποιονδήποτε τρόπο και πρόσχημα στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις, κανένα στρατιωτικό σώμα 
στην Ουκρανία ή σε χώρα που συνορεύει μαζί της, αποδέ-
σμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς με τον ίδιο 
νοικοκύρη στον τόπο του.                 (Συνέχεια στη σελίδα 3) 

 Καμία εμπλοκή - καμία συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! 

 Ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία, για την υπεράσπιση του εργατικού -        
λαϊκού εισοδήματος. 

 Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. 

Τ α σωματεία που συσπειρώνονται στο      
ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμενους, όλα 

τα συνδικάτα, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομο-
σπονδίες να πάρουν στα χέρια τους την υπό-
θεση της επιτυχίας της πανελλαδικής πανερ-
γατικής απεργίας στις 6 Απρίλη. Με όπλο την 
αισιοδοξία από τη μεγάλη επιτυχία των συλ-
λαλητηρίων στις 26 Φλεβάρη και τη μαζικότα-
τη συμμετοχή των εργαζομένων, ρίχνουμε 
όλες τις δυνάμεις για την προετοιμασία και 
την επιτυχία της απεργίας. 

Η ασφυκτική κατάσταση που δημιουργείται για 
τον λαό μας, τα επικίνδυνα μονοπάτια που βαδί-
ζουμε με τις πολεμικές αναφλέξεις και τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
στην Ουκρανία με αποστολή πολεμικού υλικού, 
αξιοποίηση των αμερικανο-ΝΑΤΟ-ικών βάσεων 
και προετοιμασία αποστολής εκστρατευτικού σώ-
ματος, απαιτεί αγωνιστική απάντηση. Να μην 
πληρώσει ο εργαζόμενος λαός τον πόλεμο. Να 
μη βρίσκεται στη γωνία θεατής και να ματώνει για 
τα κέρδη των αφεντικών. 

Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και ο πόλε-
μος στο έδαφος της Ουκρανίας είναι αποτέλεσμα 
του σκληρού ανταγωνισμού ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ 
και Ρωσίας για τα συμφέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων κάθε χώρας, για την αναβάθμισή 
τους στο ευρύτερο πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστι-
κών αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο αγορών, 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να 
ευθυγραμμιστούν πίσω από τη μία ή την άλλη 
ιμπεριαλιστική δύναμη, πίσω από κανένα ληστή 

για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των πετρε-
λαιάδων, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, 
των τραπεζιτών, των βιομηχάνων όπλων. Δεν 
πρέπει να στοιχηθούν πίσω από καμία δύναμη 
που δολοφονεί και ξεζουμίζει τους εργαζόμενους 
στραγγαλίζοντας τα δικαιώματα τους. 

Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι            
τον πολεμικό λογαριασμό 

Δεν θα πληρώσουμε με φτώχεια, εξαθλίω-
ση, ανεργία, με διακοπές ρεύματος και δυ-
σβάστακτους λογαριασμούς τους πολεμικούς 

εξοπλισμούς. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να 
έρχεται σε εμάς ο λογαριασμός των ανατιμήσεων 
στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη, 
στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο ψωμί, στο σούπερ μάρ-
κετ για να μη θιχτεί η κερδοφορία των επιχειρημα-
τικών ομίλων.  

Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς Συλλογι-
κές Συμβάσεις, με μισθούς και μεροκάματα που 
δεν φτάνουν να καλύψουν τις βασικές και οξυμέ-
νες ανάγκες. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε πως 
ο κατώτατος μισθός βρίσκεται  παγωμένος στα 
επίπεδα του 2007, δηλ. 663 ευρώ. 

Οι αυξήσεις - ψίχουλα που υπόσχεται η κυβέρ-
νηση της ΝΔ δεν θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα 
των χαμηλών μισθών στην Ελλάδα, αφού κυριαρ-
χούν η υποαπασχόληση και οι ελαστικές μορφές 
εργασίας, που οδηγούν έναν στους τρεις εργαζό-
μενους να έχει καθαρό μισθό κάτω από 500 ευρώ 
τον μήνα, ενώ την ίδια στιγμή με την ουσιαστική 
κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ έχει μειωθεί ο μέ-
σος μισθός των εργαζομένων κατά 25% την τε-
λευταία δεκαετία.  

Όλα αυτά ενώ οι απώλειες της αγοραστικής 
δύναμης των εργαζομένων είναι πάνω από 10% 
την τελευταία χρονιά και ο πληθωρισμός τρέχει με 
ρυθμούς πάνω από 5% τους τελευταίους μήνες. 

Οι ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνη-
σαν, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τε-
ράστιες, αφού ενίσχυαν χρόνο με τον χρόνο το 
αντιλαϊκό οπλοστάσιο υπέρ των συμφερόντων 
του μεγάλου κεφαλαίου. 

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες! 

Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση των εργα-
ζομένων. Δεν περιμένουμε εργολάβους λύσεων, 
κυβερνητικούς μεσσίες που δήθεν θα προστατεύ-
σουν τη ζωή και τα δικαιώματά μας. 

Δεν αποδεχόμαστε καμία θυσία για τα συμφέ-
ροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Η 
δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον 
αγώνα, στον δρόμο της διεκδίκησης και της ανα-
τροπής. 

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
να συνεδριάσουν άμεσα, να πάρουν μέρος στην 
απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Να 
νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς και να πλημμυρί-
σουν οι πόλεις από τις διαδηλώσεις. Να δυναμώ-
σει η αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται, σε κάθε 
χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, όπως στη ΛΑΡ-
ΚΟ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στην COSCO κ.α. 

Διεκδικούμε: 
 Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης της ΕΓΣΣΕ ως αφετηρία για την αύξηση 
του κατώτατου μισθού, διεκδικώντας 825 ευ-
ρώ κατώτατο μεικτό μισθό. 

 Επαναφορά κατακτήσεων όπως οι τριετίες, 
η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η κυρια-
κάτικη αργία, η πληρωμή υπερωριών, 13ου 
και 14ου μισθού στο Δημόσιο κ.ά. 

 Γενική μείωση του χρόνου εργασίας, με 
7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και σταθερή δουλειά 
με δικαιώματα. 

 Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊ-
κής κατανάλωσης. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και γενναία μείωση 
των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊ-
κά νοικοκυριά. 

 Μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυ-
σικού αερίου κατά 50%, κατάργηση των φό-
ρων στα καύσιμα και συνολικά στην Ενέρ-
γεια. 

 Διαγραφή χρεών. Όχι στις κατασχέσεις και 
στους πλειστηριασμούς για τα εργατικά και 
λαϊκά νοικοκυριά. 

 Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δου-
λειά και δικαιώματα στην Υγεία, στην Πρόνοι-
α, στην Εκπαίδευση, στην Τοπική Διοίκηση 
και στους τομείς Πολιτικής Προστασίας». 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

Συνάδελφοι Μηχανικοί, 

Σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου 
που εξελίσσεται στην Ουκρανία και γενικευ-
μένης επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων 
μας πραγματοποιούμε την Τετάρτη 30 Μάρ-
τη, ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του σωμα-
τείου Μπουμπουλίνας 21, την Α’ Γενική Συ-
νέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2022. 

Η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών και η αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ με τη Ρωσία, δεν μπορεί να αφήσει κανέ-
ναν αδιάφορο. Είναι η ίδια πολιτική που στο 
βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών 
ομίλων προκαλεί τη φτώχεια, την ανεργία, 
τη μετανάστευση, την προσφυγιά, τους πο-
λέμους, με θύματα τους λαούς. 

Αποτελεί πρώτιστο καθήκον για τους Μη-
χανικούς, συνολικά τους ναυτεργάτες, η συμ-
μετοχή στη ζωή και τη δράση των σωματείων, 
να αποκτήσουν ζωντάνια, συλλογικά και      
οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε τον 
«ατομισμό», τη «μοιρολατρία», να οπλι-
στούμε με αγωνιστική αισιοδοξία για την υπε-
ράσπιση των συμφερόντων μας. 

Με πολύτιμη παρακαταθήκη το μαχητικό – 
μαζικό συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 26 
Φλεβάρη, συντονίζουμε τη δράση μας και 
προετοιμάζουμε μέσα και έξω από τα καράβια 
την Πανελλαδική – Πανεργατική απεργία 
στις 6 Απρίλη. 

Να γίνει υπόθεση του κάθε Μηχανικού η 
Α’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ στις 30 
Μάρτη.  Να δώσουμε δυναμικό παρών. Στην 
πρώτη γραμμή τα οξυμμένα προβλήματα,  
η διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Να συμ-
βάλουμε στην ανάπτυξη μαζικού, ενωτικού, 
ταξικού αγώνα, σε σύγκρουση με την αντιλαϊ-
κή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώ-
πων του. 

Με βαθιά θλίψη οι ναυτεργάτες αποχαιρετούν             
τον πρ. πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ, Θ. Σταματόπουλο 

Μια εμβληματική μορφή        
του ναυτεργατικού κινήματος,              

ο Θανάσης Σταματόπουλος,          
μέλος του ΚΚΕ και πρόεδρος       
της ΠΕΜΕΝ από το 1978 έως       
το 1997, έφυγε» από τη ζωή           

σε ηλικία 90 ετών,                          
το Σάββατο 5 του Μάρτη. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Ένας νεκρός και δύο 

τραυματίες ναυτεργάτες! 

Ένας ναυτεργάτης σκοτώθηκε, 
03/03/2022, το  όταν ένας πύραυ-
λος έπληξε το φορτηγό πλοίο 
«Banglar Samriddhi» της Bangla-
desh Shipping Corporation στα 
ουκρανικά ύδατα. Το πλοίο φαίνε-
ται να δέχτηκε τον πύραυλο όταν 
ρωσικά και ουκρανικά στρατεύματα 
αντάλλαξαν πυρά πάνω από τον 
ποταμό Μπου. 

Πρόκειται για τον τρίτο μηχανικό 
του πλοίου, με καταγωγή από το 
Μπαγκλαντές. Το υπόλοιπο πλή-
ρωμα επέζησε και κατάφερε να 
σβήσει τη φωτιά που ξέσπασε στο 
πλοίο.  Το πλοίο έχει καθηλωθεί 
στο λιμάνι Olvia από τότε που η 
Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. 

Ένα άλλο πλοίο, σύμφωνα με 
την ουκρανική λιμενική αρχή, φέρε-
ται να χτυπήθηκε δύο φορές, με 
έναν πύραυλο να χτυπάει την   
υπερκατασκευή και ένας ακόμα να 
χτυπάει στο μέσον του πλοίου.     
το Σαββατοκύριακο 26-27/2/2022. 
Δύο από τα μέλη του πληρώματος 
πιστεύεται ότι έχουν τραυματιστεί 
σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου 
του πλοιάρχου. 

Το πλήρωμα μεταφέρθηκε στο 
λιμάνι του Τσερνομόρσκ και εν 
συνεχεία σε τοπικό νοσοκομείο με 
ασθενοφόρο. Πρόσθετες ανεπιβε-
βαίωτες αναφορές υποδεικνύουν 
ότι το πλοίο είχε πλήρωμα 10 ατό-
μων, όλοι εκ των οποίων θεωρείται 
ότι ήταν Ρώσοι υπήκοοι. 

Ένα ακόμη φορτηγό πλοίο μετα-
φοράς χύδην φορτίου και ένα δεξα-
μενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 
πετρελαίου έχουν επίσης χτυπηθεί 
από στρατιωτικά πυρά τις πρώτες 
ημέρες της σύγκρουσης. 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  
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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. 

Μ ε τον εντοπισμό του ενός 
μετά του άλλου των    

απανθρακωμένων πτωμάτων 
(έως την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραμμές ήταν 6, ενώ 
αναζητούνταν άλλοι 5 άνθρωποι), 
γράφεται αυτές τις ώρες η τελευ-
ταία πράξη της τραγωδίας στο 
επιβατηγό - οχηματαγω-
γό πλοίο «EUROFERRY 
OLYMPIA», με σημαία 
Μάλτας του ομίλου 
«Γκριμάλντι», που 
έρχεται να καταγραφεί 
στη λίστα των προδιαγε-
γραμμένων εγκλημάτων 
σε βάρος των ναυτεργα-
τών, επιβατών, συνολικά 
της ανθρώπινης ζωής. 

Το νέο ναυτικό δυ-
στύχημα, που προκλή-
θηκε όταν ξέσπασε 
πυρκαγιά στο τρίτο 
γκαράζ του πλοίου τα 
ξημερώματα 18 Φλεβά-
ρη, αναδίνει τη βρώμικη οσμή 
του κυνηγητού του κέρδους, 
στο βωμό του οποίου όλες οι 
κυβερνήσεις και η ΕΕ θυσιά-
ζουν εργασιακά δικαιώματα, 
λαϊκές ανάγκες, ακόμα και την 
ανθρώπινη ζωή. Αυτό φαίνεται 
και από τον τρόπο που αντιμε-
τωπίστηκε η πυρκαγιά (το πλοί-
ο φλέγονταν 6 μέρες) και από 
την Κέρκυρα πήγε στον Αστα-
κό, όπου αφού χάθηκαν πάνω 
από 15 ώρες ερευνών, η φωτιά 
αναζωπυρώθηκε, κάτι που  
εξόργισε δίκαια τους συγγενείς 
των εγκλωβισμένων οδηγών 
και επιβατών. 

Το ερώτημα που έθεσαν από 
την πρώτη στιγμή τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  
είναι «πώς δικαιολογείται η μετα-
φορά των 239 επιβατών, των 42 
οχημάτων, 153 φορτηγών, σε 
συνδυασμό με τη μειωμένη ορ-
γανική σύνθεση των 51 μελών 
του πλοίου», για να πάρουν την 
απάντηση από τον Κ. Βιδάλη, 
διευθυντή του υπουργείου Ναυτι-
λίας στη διάρκεια της συνάντη-

σής τους, ότι αυτό θα το 
«απαντήσει ο εισαγγελέας», 
σπεύδοντας ταυτόχρονα ο ίδιος 
να αποδώσει τις ευθύνες στον 
πλοίαρχο. Δηλαδή στους ναυτερ-
γάτες, που είναι και αυτοί οι   
οποίοι πληρώνουν κάθε φορά τη 
«νύφη». 

Αμέτρητα τα ναυάγια         
πλοίων με πιστοποιητικά 

αξιοπλοΐας! 

Δεν υπάρχει επιθεώρηση στο 
«EUROFERRY OLYMPIA» που 
να έγινε τουλάχιστον από το 
2018 μέχρι και την «μοιραία» 
μέρα, που να μην έχει καταγρα-
φεί παρατήρηση για πρόβλημα 
στα συστήματα πυρασφάλειας 
και πυρόσβεσης. Παρ' όλα αυτά 
ταξίδευε κανονικά με πιστοποιη-
τικά αξιοπλοΐας από τις αρμόδιες 
αρχές και τους νηογνώμονες. Ο 
τελευταίος έλεγχος έγινε στις 16 
Φλεβάρη, δύο μέρες πριν αρπά-
ξει φωτιά. 

Οι νηογνώμονες αποτελούν 
πλέον, μηδενός εξαιρουμένου, 
ανώνυμες πολυμετοχικές εταιρεί-
ες, στις οποίες συμμετέχουν και 
εφοπλιστές, οι οποίες εμπορεύο-
νται από πλοία μέχρι πιστοποιη-
τικά αξιοπλοΐας! 

Αμέτρητα είναι τα ναυάγια 
πλοίων που βούλιαξαν, έχοντας 
στα συρτάρια τους πιστοποιητικά 
αξιοπλοΐας από τους νηογνώμο-
νες.  

Επικίνδυνες συνθήκες        
στην επιβατηγό ναυτιλία 

«Το πρόσφατο εφοπλιστικό 
έγκλημα με την πυρκαγιά 
στο "EUROFERRY OLYMPIA", 
τους 8 νεκρούς και 3 αγνοούμε-
νους, ανέδειξε για άλλη μια φορά 
τις επικίνδυνες συνθήκες που 

έχουν διαμορφωθεί 
στην επιβατηγό ναυτι-
λία. 
    Επικίνδυνες συνθή-
κες, που έχουν διαμορ-
φωθεί από τις μειωμέ-
νες οργανικές συνθέ-
σεις, την εντατικοποίη-
ση της εργασίας, τα 
εξαντλητικά δρομολό-
για, υπονομεύοντας 
την ασφάλεια της αν-
θρώπινης ζωής, ενώ 
ακόμα και οι φορτώ-
σεις φορτηγών και ο-
χημάτων γίνεται με 
βάση το μέγιστο κέρ-

δος για τους εφοπλιστές, εκμε-
ταλλευόμενοι το κάθε εκατοστό 
στο χώρο του γκαράζ. 

Αντίστοιχες καταγγελίες 
έχουμε και για ακτοπλοϊκά πλοία 
στα οποία δεν τηρούνται ούτε οι 
προβλεπόμενες αποστάσεις στα 
γκαράζ των πλοίων, παραβιάζο-
ντας τους κανόνες φόρτωσης 
που καθορίζονται στην Υπουρ-
γική Απόφαση 3131.1/15/96 
(ΦΕΚ Β’/5/10-10-1997). 

Η κατάσταση που επικρατεί 
στη στοιβασία Φ/Γ οχημάτων 
γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη  
σε περιόδους εορτών (Χριστού-
γεννα - Πρωτοχρονιά - Πάσχα) 
και ειδικά τους θερινούς μήνες. 

Απαιτούμε το υπουργείο 
Ναυτιλίας και οι λιμενικές αρ-
χές να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, επιβλέποντας και εφαρ-
μόζοντας τα προβλεπόμενα 
των κανόνων φόρτωσης, δια-
σφαλίζοντας τον μέγιστο βαθ-
μό ασφαλούς ναυσιπλοΐας 
των ακτοπλοϊκών πλοίων, για 
την προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής». 

ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ «EUROFERRY OLYMPIA» 

Γνωστός ο ένοχος και οι αιτίες του νέου εφοπλιστικού εγκλήματος 
Με βαθιά θλίψη                            

οι ναυτεργάτες αποχαιρετούν   
τον πρ. πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ    

Θανάση Σταματόπουλο 
Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή αποχαιρετισμού του 

Θανάση Σταματόπουλου έγινε με πολιτική κηδεία την 
Τρίτη 8 Μάρτη στο νέο Νεκροταφείο Γλυφάδας, όπου 
παραβρέθηκε κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής 
τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ-
ματος,  σύντροφοι και συναγωνιστές.  

Εκ μέρους της ΤΟ Μεταφορών του ΚΚΕ αποχαιρε-
τιστήρια ομιλία εκφώνησε ο γραμματέας της Πέτρος 
Μαρκομιχάλης. Επικήδειο εκφώνησε ο Θανάσης 
Ευαγγελάκης, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ. Αποχαιρετι-
στήριο μήνυμα απέστειλε και ο δημοσιογρά-
φος Νίκος Πηγαδάς. 

    Ο Θανάσης Σταματόπουλος γεννήθηκε στο 
Παλαιοχώρι Γαστούνης, το 1932. Έμεινε ορφανός 
από 4 χρονών κι έδωσε τον αγώνα της επιβίωσης. 
Έφτασε στον Πειραιά σε πολύ δύσκολες συνθήκες 
για να σπουδάσει Μηχανικός στη σχολή “Προ-
μηθεύς”. Πρωτομπαρκάρησε το 1958 με το δεξαμε-
νόπλοιο «Γουόρλντ Σινσέριτι», του Νιάρχου. 

Το 1978, ήταν εν πλω προς Ρότερνταμ, Α’ Μηχα-
νικός στο πλοίο «ΝΤΟΡΙΑ ΦΛΕΙΜ», όταν έμαθε 
ότι εξελέγη Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και οι ταξικές 
δυνάμεις είχαν καθαιρέσει την προηγούμενη αντιδρα-
στική διοίκηση του σωματείου. 

Ανέλαβε αμέσως δράση και με το νέο Προεδρείο, 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με την καθοδήγηση 
των ταξικών δυνάμεων, άλλαξε τη ρότα της ιστορίας 
της ΠΕΜΕΝ και του ναυτεργατικού κινήματος. 

Ο σφος Θανάσης Σταματόπουλος, που συνέδεσε 
το όνομά του με την ιστορία της ΠΕΜΕΝ, με την 
ιστορία του ναυτεργατικού κινήματος. Η κάθε μέ-
ρα του στη θέση του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ, ήταν και 
μία μάχη ενάντια στην ασυδοσία των εφοπλιστών, 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του αστικού κράτους, 
ενάντια στο συμβιβασμένο εργοδοτικό – κυβερνητικό 
συνδικαλισμό, ενάντια στο ρεφορμισμό στο κίνημα. 

Πρωτοστάτησε, στην οργάνωση και την πραγμα-
τοποίηση δύο Παγκόσμιων Απεργιών, 1980 και 
1981, σε κάθε ελληνικό ποντοπόρο ή μεσογειακό 
πλοίο, όπου οι μηχανικοί σε όλα τα λιμάνια του 
κόσμου απεργούν, με την καθοδήγηση των ταξι-
κών δυνάμεων της ΠΕΜΕΝ. 

Μέχρι το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της 
ΠΕΜΕΝ δεν παρέκκλινε και δεν σταμάτησε ποτέ να 
πρωτοστατεί σε χιλιάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
για τα συμφέροντα των ναυτεργατών. Να είναι οργα-
νωτής και πρωτοπόρος των ταξικών αγώνων των 
ναυτεργατών. 

Πάλεψε ακούραστα και αταλάντευτα, με τόλμη και 
αυτοθυσία σε όλη του τη ζωή και η δράση του αποτε-
λεί φωτεινό φάρο στην πορεία των ταξικών αγώνων 
για τις επόμενες γενιές. 

Ο Σταματόπουλος δεν σταμάτησε ποτέ να δίνει το 
«παρών» και να μεταλαμπαδεύει την πείρα του, 
στους μεταγενέστερους αγωνιστές ναυτεργάτες. 

Σε πρόσφατη παρέμβασή του ενάντια στον επαί-
σχυντο νόμο Χατζηδάκη που χτυπάει το δικαίωμα 
των διαδηλώσεων, επισήμανε μεταξύ άλλων «Το 
δικαίωμα στις διαδηλώσεις οι εργαζόμενοι και το 
κίνημα δεν πρέπει να το απεμπολήσουν, υποκύ-
πτοντας στα τερτίπια της κυβέρνησης και των 
διαφόρων εγκάθετων. Αυτό το επίτευγμα και ό,τι 
έχει κατακτήσει η εργατική τάξη είναι αποτέλεσμα 
σκληρών αγώνων και συγκρούσεων.» 

Ο σφος Θανάσης έβαλε ένα γερό λίθο, για να πα-
τήσουν οι επόμενες γενιές, στο δύσκολο δρόμο του 
αγώνα, για την εκπλήρωση του ιστορικού ρόλου της 
εργατικής τάξης, που είναι η εξουσία. 

Οι σύντροφοί του, οι ναυτεργάτες τον έχουν στην 
καρδιά τους, εμπνέονται από την πάλη του και θα τον 
θυμούνται πάντα. Στη μνήμη του μέλη και φίλοι από 
τις ΚΟ των Ναυτεργατών του ΚΚΕ αντί για στεφάνι  
προσφέρουν στο Κόμμα 200 ευρώ.  

«Έφυγε» από τη ζωή                      
ο Τάσος Θωμάρεης 

  «Έφυγε» από κοντά 
μας, την Τρίτη 22 Φλε-
βάρη, μετά από 15 χρό-
νια σιωπής από το βαρύ 
εγκεφαλικό που έπαθε 
το 2007, ο Τάσος Θωμά-
ρεης. 

    Ο σφος Τάσος γεννή-
θηκε στο Κερατσίνι μέσα 
στον πόλεμο το 1940 
από εργατική οικογένεια. 
Από μικρός μπήκε στη 
δουλειά στη ναυπηγοεπι-

σκευή και στα βαπόρια ως μηχανικός, ενώ κατά δια-
στήματα δούλεψε στις οικοδομές.  

Στα νιάτα του «Λαμπράκης». Αργότερα, για την 
αντιδικτατορική του δράση κρατούμενος στον Κορυ-
δαλλό, όπου έμεινε εννέα μήνες. Το 1985 έγινε μέλος 
του ΚΚΕ μένοντας σταθερός στις αρχές και τη στρα-
τηγική του Κόμματος σε όλη του ζωή. 

Κομμουνιστής από τη γέννα του, με ιδεολογία: 
«Δεν μπορούμε να τρώμε εμείς και άλλοι να πεθαί-
νουν από την πείνα» αγωνίστηκε γι' αυτό και το  ε-
φάρμοσε. Είχε σημαντική συμβολή στην οργάνωση 
της πάλης του ναυτεργατικού κινήματος και ως μέλος 
του ΔΣ της ΠΕΜΕΝ.  

Η πολιτική κηδεία του Τ. Θωμάρεη έγινε 23 Φλε-
βάρη στο Νεκροταφείο του Σχιστού.  

Στη μνήμη του μέλη και φίλοι από τις ΚΟ των Ναυ-
τεργατών του ΚΚΕ αντί για στεφάνι προσφέρουν στο 
Κόμμα 100 ευρώ.  

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: 

Οι εφοπλιστές παραβιάζουν            
την ΣΣΕ πριν στεγνώσει το          

μελάνι της υπογραφής! 
Από καταγγελίες ναυτεργατών του Ε/Γ-Ο/Γ πλοί-

ου «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», της ναυτιλιακής εταιρείας Α-
ΝΕΚ, η εταιρεία δεν εφαρμόζει τη ΣΣΕ Ακτοπλοΐ-
ας, αναφέρουν σε δελτίο Τύπου τα σωματεία  ΠΕ-
ΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ και μεταξύ 
των άλλων προσθέτουν:                       

«Οι εφοπλιστές πριν στεγνώσει το μελάνι από 
την υπογραφή της ΣΣΕ για το 2022, παραβιάζουν 
και τα ελάχιστα τα οποία προβλέπει. Συγκεκριμένα: 

- Η εταιρεία παραβιάζει το Άρθρο 16 της ΣΣΕ, 
που καθορίζει τη διανυκτέρευση του ναυτεργάτη. 

- Για το μήνα Ιανουάριο δεν έχει δώσει τις διανυ-
κτερεύσεις στη πλειοψηφία των ναυτεργατών, ούτε 
τους έχει καταβάλει την προβλεπόμενη αποζημίω-
ση. Στην ίδια κατεύθυνση και για το μήνα Φεβρουά-
ριο δεν έχει αποδώσει τις διανυκτερεύσεις. 

- Προκλητικά, η εταιρεία, επικαλείται ότι εφάρ-
μοσε τη διανυκτέρευση σε μέρες με δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες (απαγορευτικό). 

- Επίσης, η εταιρεία για το μήνα Ιανουάριο, δεν 
κατάβαλε μισθοδοσία στους ναυτεργάτες, αλλά κα-
τέβαλε έναντι μισθού, παραβιάζοντας τη ΣΣΕ Ακτο-
πλοΐας και συγκεκριμένα το Άρθρο 10, το οποίο 
ορίζει «Εξόφληση μισθού και λοιπών αποδοχών»: 

Οι εφοπλιστές πριν στεγνώσει το μελάνι από την 
υπογραφή της ΣΣΕ για το 2022, παραβιάζουν και τα 
ελάχιστα τα οποία προβλέπει.  

Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή των προβλε-
πόμενων της ΣΣΕ Ακτοπλοΐας.» 

Oξυμένα προβλήματα από ανεκτέλεστα  
δρομολόγια στη Θάσο 

Καταγγελία για τα οξυμένα προβλήματα που δη-
μιουργούνται από τα ανεκτέλεστα δρομολόγια στην 
πορθμειακή γραμμή Καβάλας - Θάσου, έλαβαν από 
το Σωματείο «Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. 
Καβάλας», τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Όπως αναφέρουν σε δελτίο Τύπου, την Τρίτη 
1/2, «στην καταγγελία γίνεται αναφορά ότι δεν ε-
φαρμόζεται ούτε η απόφαση του Συμβουλίου Ακτο-
πλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), στον καθορισμό των 
δρομολογίων στις ανωτέρω πορθμειακές γραμμές, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα 
και στη μετακίνηση των κατοίκων.» 

Οδύσσεια…  το ταξίδι  
από Σάμη - Ιθάκη για Πάτρα! 

Ερώτηση για τις περικοπές των δρομολογίων στη 
γραμμή Πάτρα - Σάμη - Ιθάκη κατέθεσαν, την Πα-
ρασκευή 28/1, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Κα-
ραθανασόπουλος και Νίκος Παπαναστάσης προς 
τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρουν: 

«Για μια ακόμη φορά για τους κατοίκους της Κε-
φαλονιάς και της Ιθάκης, με τη νέα διακοπή των 
ακτοπλοϊκών δρομολογίων στη γραμμή Πάτρα - 
Σάμη - Ιθάκη (από τις 20/01/2022 και τουλάχιστον 
έως και τις 18/02/2022), μετατρέπεται σε πραγματι-
κή "οδύσσεια" η απρόσκοπτη και αναγκαία επικοι-
νωνία τους από και προς την ηπειρωτική Ελλάδα 
και κυρίως με την Πάτρα και την Αθήνα. 

Οι παραπάνω εξελίξεις κάνουν ακόμη πιο σαφές 
ότι το δικαίωμα στην απρόσκοπτη, ασφαλή και 
φθηνή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία δεν εξασφαλίζεται 
ούτε με την επιδότηση του κράτους με πακτωλό 
χρημάτων προς τους εφοπλιστές, ούτε γενικότερα 
με τη διαχρονικά ακολουθούμενη πολιτική από όλες 
τις κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ που, 
έχοντας ικανοποιήσει όλες τους τις αξιώσεις, τους 
δίνουν το δικαίωμα να μην εγγυώνται ούτε τα ελάχι-
στα στους νησιώτες. 

 

Μ ε θέμα «Δύο χρόνια 
πανδημίας: Το ΚΚΕ 

στην πρώτη γραμμή της πά-
λης για την προστασία της υ-
γείας, των δικαιωμάτων και της 
ζωής του λαού», πραγματοποιή-
θηκε, την Τετάρτη 2 Μάρτη,  στο 
γήπεδο «Σπόρτιγκ» εκδήλωση 
της ΚΟ Αττικής, με ομιλητή τον ΓΓ 
της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κου-
τσούμπα. 

Αναφερόμενος στον «πόλε-
μο» της πανδημίας, ο ΓΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ τόνισε μεταξύ άλλων 
πως αυτή μπορεί να περιοριστεί 
μόνο με μέτρα προστασίας στους 
χώρους δουλειάς και σε όλους 
τους κρίσιμους χώρους υπερμε-
τάδοσης, με ενίσχυση του δημό-
σιου συστήματος Υγείας, με επί-
ταξη του ιδιωτικού τομέα. 

Ο Δ. Κουτσούμπας επεσή-
μανε πως ο απολογισμός της 
διετίας είναι «η παντελής χρεο-
κοπία ενός συστήματος Υγείας 
που μόνο στην ταμπέλα γράφει 
"δημόσιο". Είναι η χρεοκοπία 
μιας διαχρονικής πολιτικής, 
που έχει βάλει το δικαίωμα του 
λαού στην υγεία, στη ζυγαριά 
του κόστους - οφέλους, με τη 
ζυγαριά χρόνια τώρα να γέρνει 
επικίνδυνα προς τη μεριά του 
κέρδους». 

Αλλά ταυτόχρονα «και το ξε-
γύμνωμα όλων όσοι, από τη ΝΔ 
έως τον ΣΥΡΙΖΑ και τους γύρω - 
γύρω, φλυαρούσαν τόσα χρόνια 
περί της δήθεν αρμονικής συνύ-
παρξης του δημόσιου με τον ιδι-
ωτικό τομέα Υγείας, που είχε ως 
αποτέλεσμα την πλήρη εμπορευ-
ματοποίηση του δημόσιου συ-
στήματος Υγείας». 

Υπεράνω όλων η κερδοφο-
ρία των μεγάλων επιχειρή-

σεων 

Αναφερόμενος στο πώς η 
πανδημία αξιοποιήθηκε για να 
περάσουν σωρηδόν αντιλαϊκά 
μέτρα, ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε 
πως «δεν ήταν, όμως, μόνο οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι της Υγείας 
που την έβγαλαν καθαρή μέσα 
στην πανδημία, ήταν συνολικά οι 

όμιλοι», συμπλήρωσε ο Δ. Κου-
τσούμπας, καθώς «στις μεγάλες 
φαρδιές τσέπες του μεγάλου κε-
φαλαίου κατέληξαν επιδοτήσεις, 
ζεστό χρήμα από τη φοροληστεία 
του ελληνικού λαού, τα κέρδη 
από τις εκπτώσεις φόρων, τη 
δωρεάν εργασία των εργαζομέ-
νων, τη νομιμοποίηση των χιλιά-
δων απολύσεων, την εντατικο-
ποίηση της εργασίας. Ακόμα και 
η απουσία μέτρων στους μεγά-
λους χώρους δουλειάς, στα μέσα 
μεταφοράς που αποδεδειγμένα 
αποτελούν εστίες υπερμετάδο-
σης, αυτόν τον στόχο είχε: Να 
μην πλήξει την κερδοφορία των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Με πυξί-
δα την προστασία των καπιταλι-
στικών κερδών, δύο χρόνια τώρα 
η κυβέρνηση της ΝΔ, στο όνομα 
των συνεπειών της πανδημίας, 
πέρασε τόσα αντεργατικά μέτρα, 
όσα δεν πρόλαβαν να περάσουν 
οι κυβερνήσεις στα χρόνια των 
μνημονίων». 

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε 
ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζο-
ντας ως τον μόνο της εχθρό το 
οργανωμένο εργατικό - λαϊκό 
κίνημα, τα ταξικά προσανατολι-
σμένα σωματεία, «ενίσχυσε το 
νομικό οπλοστάσιο του αυταρχι-

σμού και της καταστολής με τον 
νόμο για τον περιορισμό των 
διαδηλώσεων, το έκτρωμα του 
Χατζηδάκη για τον περιορισμό 
της συνδικαλιστικής δράσης. Το 
έχουμε πει και θα το ξαναπούμε: 
Οποιος προσπάθησε να βάλει 
φίμωτρο στη λαϊκή διεκδίκηση, 
να βάλει στο γύψο τη συνδικαλι-
στική δράση, έφαγε τα μούτρα 
του. Το ίδιο θα συμβεί και με την 
κυβέρνηση της ΝΔ και τους      
υπουργούς της». 

Η πανδημία φανέρωσε το 
σάπισμα ενός συστήματος 

που δεν διορθώνεται 

Καταλήγοντας υπογράμμισε 
πως η πανδημία «φανερώνει τον 
παρασιτισμό και το σάπισμα του 
συστήματος που ζούμε. Ένα σύ-
στημα που δεν διορθώνεται, μό-
νο ανατρέπεται». 

Στον αντίποδα το ΚΚΕ με τις 
θέσεις του για την προστασία της 
υγείας του λαού, «θέτει στο επί-
κεντρο του προβληματισμού τους 
όρους και τις προϋποθέσεις κά-
τω από τις οποίες η Υγεία θα 
γίνει καθολικό κοινωνικό δικαίω-
μα, που θα παρέχεται σε όλους 
δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και θα 
πάψει να αποτελεί ακριβοπλη-
ρωμένο εμπόρευμα. Το ΚΚΕ 
παλεύει για μια κοινωνία με τέτοι-
α οργάνωση της παραγωγής και 
των υπηρεσιών, όλης της οικονο-
μίας, που η ανάπτυξή της θα 
καθορίζεται με αποκλειστικό 
γνώμονα όχι το επιχειρηματικό 
κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊ-
κές ανάγκες και στην Υγεία. Με 
δωρεάν υπηρεσίες καθολικές, 
κατοχυρωμένες, που θα διασφα-
λίζει το εργατικό κράτος, με πλή-
ρη αξιοποίηση όλων των σύγ-
χρονων δυνατοτήτων, στην επι-
στήμη και στην τεχνολογία», και 
αναφέρθηκε αναλυτικά στην 
πρόταση του ΚΚΕ, για να τονίσει 
κλείνοντας: 

«Η πάλη για να αξιοποιηθούν 
οι τεράστιες δυνατότητες της επι-
στήμης, της τεχνολογίας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας 
προς όφελος του λαού απαιτεί: 
Ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό εργατικό 
- λαϊκό κίνημα απέναντι στον πιο 
επικίνδυνο "ιό", τον καπιταλισμό. 

Σας καλούμε όλους και όλες 
σε αυτή τη συμπόρευση με το 
ΚΚΕ, στο κίνημα, παντού». 

Από παντού φωτίζει το συμπέρασμα:  
Η υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα! 

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι συνταξιού-
χοι  η ΠΕΣ-ΝΑΤ, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας 
από την πανδημία, πραγματοποιεί  Γενική Συνέλευση 

των μελών της την Τετάρτη 30 Μάρτη 2022 και ώρα 10:30 
π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 

132, για την οργάνωση της πάλης των συνταξιούχων 
ναυτεργατών ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. 

https://www.902.gr/sites/default/files/MediaV2/20220201/untitled_1.pdf
https://www.902.gr/sites/default/files/MediaV2/20220201/untitled_1.pdf
https://www.902.gr/sites/default/files/MediaV2/20220201/untitled_1.pdf


 Φλεβάρης - Μάρτης 2022 Σελίδα 3 

Τα ταξικά σωματεία και το ΚΚΕ  
απέτρεψαν κατάργηση του ΕΛΟΕΝ          

Το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων 
έφερε  αιφνιδιαστικά στην βουλή, 16 Φλεβάρη, σχέδιο 
νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 

διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».  

Στο αρ. 2 αναφέρεται ότι «ο ειδικός λογαριασμός οι-
κογενειακών επιδομάτων ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) εντάσσεται 
στο ναυτικό απομαχικό ταμείο (ΝΑΤ) επίσης «ο 
Ε.Λ.Ο.Ε.Ν καταργείται και το Ν.ΑΤ καθίσταται οιονεί 
καθολικός διάδοχος αυτού». Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι 
«το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού, που 
προέρχεται από το Ε.Λ.Ο.Ε.Ν (πόροι, ακίνητη περιουσία 

κ.α.) περιέρχονται στο ΝΑΤ». 

Μετά την άμεση αντίδραση των ταξικών ναυτεργατι-
κών σωματείων ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
της ένωσης συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ και την παρέμβαση 

της ΚΟ του ΚΚΕ η διάταξη για τον  ΕΛΟΕΝ αποσύρθηκε.  

Ο κίνδυνος όμως ελλοχεύει. 

Προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε 
να μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη ακόμα και 
τα επιδόματα των παιδιών μας. 

«Κ ύριε Μητσοτάκη, όταν έχετε 
καταπιεί αμάσητο όλο αυτό 

το ΝΑΤΟικό αφήγημα αναθεώρησης της 
Ιστορίας, φτάνοντας στο σημείο να απο-
σιωπάτε εντελώς εδώ μέσα και τα εγκλή-
ματα σε Γιουγκοσλαβία, ακόμη και στην 
Κύπρο, δεν περιμέναμε τίποτε άλλο από 
εσάς εκτός από παραχάραξη και για την 
Ιστορία της τέως Σοβιετικής Ένωσης.  

Πάντως, ίσως χωρίς να το καταλάβετε, 
επιβεβαιώσατε αυτό που είπα, ότι ο  
ουκρανικός και ο ρωσικός λαός έδωσαν 
μαζί πολλές μάχες και έζησαν μαζί πολλά 
χρόνια, αδερφωμένοι. 

Δεν χωνεύουν ότι το ΚΚΕ 
τους γκρεμίζει τα άλλοθι 

Βέβαια, τα παπαγαλάκια της αμερικά-
νικης και λοιπών πρεσβειών, αναφέρομαι 
σε διάφορα ΜΜΕ, μαζί με τους διάφορες 
ινστρούχτορες κυβερνητικούς, το έχουν 
παρακάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν τους 
νοιάζει καθόλου αν εκτίθενται, αρκεί να 
βγάλουν την αντιΚΚΕ χολή τους. 

Και γίνεται όλες τις μέρες. Για παρά-
δειγμα, την ώρα που η μεγάλη συγκέ-
ντρωση του ΚΚΕ, την περασμένη Παρα-
σκευή, 7.000 άτομα έδινε η αστυνομία, 
πάνω από 10.000 ήταν στην πραγματικό-
τητα, βρίσκονταν έξω από τη ρωσική 
πρεσβεία και γινόντουσαν οι ομιλίες και 
οι δηλώσεις ενάντια στην εισβολή της 
Ρωσίας, του Πούτιν, στην Ουκρανία, 
αυτοί καλούσαν το ΚΚΕ απ' τα κανάλια 
να σταματήσει να βλέπει παντού το ΝΑ-
ΤΟ και να καταδικάσει τη ρωσική εισβο-
λή!!! 

Ούτε διάβασαν τις ανακοινώσεις του 
ΚΚΕ ούτε άκουσαν τις τοποθετήσεις μας, 
τίποτε. Αλλά και αν δεν τα ήξεραν όλα 
αυτά, δεν ξέρουν ότι το ΚΚΕ διαδηλώνει 
και θα διαδηλώνει και έξω από τη ρωσική 
πρεσβεία και έξω από την αμερικάνικη 
πρεσβεία και όποια άλλη 
πρεσβεία ή οργανισμό 
ανήκει σε στρατόπεδο  
ληστών; 

Γιατί το κεντρικό σύνθη-
μα του ΚΚΕ είναι: «Δεν 
διαλέγουμε στρατόπεδο 
ληστών, μόνη μας ελπίδα η 
πάλη των λαών»! 

Ενώ το δικό σας σύνθη-
μα μάλλον είναι: «Εμείς 
διαλέγουμε στρατόπεδο 
ληστών, μόνη ελπίδα η 
επίθεση των Ευρωατλαντι-
κών»! 

Όταν ξεμπροστιάστηκαν 
από αυτές τις ανοησίες στη συνέχεια, 
όσοι παρακολουθήσατε, το γύρισαν λέγο-
ντας ότι το ΚΚΕ δεν καταδικάζει επί της 
ουσίας τη ρωσική επίθεση, αφού όταν το 
κάνει την παρουσιάζει σαν αποτέλεσμα 
και της πολιτικής του ΝΑΤΟ!!! 

Τους ενοχλεί που μόνο το ΚΚΕ απο-
καλύπτει όλα τα επεισόδια του σίριαλ 
που λέγεται «Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί», δείχνοντας ότι η σημερινή τραγική 
εξέλιξη δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά 
είναι και συνέπεια της καύσιμης ύλης 
που συσσωρεύεται χρόνια τώρα. 

Παραμύθι ότι η εμπλοκή στα 
ΝΑΤΟικά σχέδια θωρακίζει 

τη χώρα 

Είναι πρόκληση για τον λαό μας το 
παραμύθι ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή της 
χώρας στα ΝΑΤΟικά σχέδια τη θωρακίζει 
απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρ-
κίας. 

Κάνουν πως δεν ξέρουν ότι είναι τα 
σχέδια περί «διασφάλισης της ΝΑΤΟικής 
συνοχής» αυτά που βάζουν ιδέες και για 
τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκί-
ας, όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, με την 
κατοχή της Κύπρου με τις πλάτες τους, 
μέχρι το γκριζάρισμα του Αιγαίου, με τα 
Ιμια και τις συμφωνίες που ακολούθη-
σαν. 

Η πείρα δείχνει ότι όσο ανέβαινε και 
αναβαθμιζόταν η Ελλάδα στα αμερικανι-
κά και ΝΑΤΟικά σχέδια, τόσο ανέβαιναν 
και οι τουρκικές διεκδικήσεις, φτάνοντας 
μέχρι να αμφισβητεί την κυριαρχία των 
νησιών του Αιγαίου, εκεί όπου και το 
ΝΑΤΟ, ως γνωστόν, δεν αναγνωρίζει 
σύνορα, αφού τα θεωρεί κοινό ΝΑΤΟικό 
έδαφος, λέει. 

Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανί-
α πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για τους 
λαούς της Ευρώπης, για όλο τον κόσμο, 
μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς ο ιμπερι-
αλιστικός ανταγωνισμός εισέρχεται σε 
νέα φάση. 

Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει για πρώτη φο-
ρά Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης στην 
Ανατολική Ευρώπη και συγκεντρώνει 
ακόμα περισσότερες στρατιωτικές δυνά-
μεις, ενώ σχεδιάζει να φέρει πιο κοντά 
χώρες, όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, η 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Φινλανδία και η 
Σουηδία. 

Κι εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: 

- Σε Μολδαβία και Γεωργία υπάρχουν 
εδάφη που έχουν αποσχιστεί με τη στήρι-
ξη της Μόσχας, όπου υπάρχουν ισχυρές 
ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. 

- Η Φινλανδία και η Σουηδία περιλαμ-
βάνονται στις «κόκκινες γραμμές» της 
Μόσχας, σχετικά με τις κινήσεις παραπέ-
ρα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ... 

Την ίδια ώρα, η Γερμανία ανακοίνωσε 
ότι προχωρά σε άνευ προηγουμένου 
χρηματοδότηση και εκσυγχρονισμό των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο Πούτιν, την ίδια στιγμή, διέταξε τις 
πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής της χώ-
ρας του να βρίσκονται σε ειδικό καθε-
στώς πολεμικής ετοιμότητας. 

Ενώ ο Λευκορώσος Πρόεδρος, Λου-
κασένκο, είπε πως θα ζητήσει από τη 
Ρωσία να της επιτρέψει να αναπτύξει 
πυρηνικά όπλα, αν οι ΗΠΑ αναπτύξουν 
τέτοια όπλα σε Πολωνία και Λιθουανία. 
Είναι ο ίδιος που δήλωσε ότι η πολιτική 
των κυρώσεων στοχεύει στην εξάλειψη 
της Ρωσίας ως ανταγωνιστή και οδηγεί 
σε έναν άλλο παγκόσμιο πόλεμο. 

Αντικομμουνισμός και νομι-
μοποίηση των ναζί και από 
την ΕΕ και από τον Πούτιν 

Δεν μας διαφεύγει ότι ένα από τα 
επιχειρήματα της ρωσικής πλευράς για 
την εισβολή στην Ουκρανία, που μπορεί 
επίσης κάποια τέτοια επιχειρήματα να 
συμπαρασύρουν αγνούς, έντιμους αν-
θρώπους, είναι η ύπαρξη και δράση ναζι-
στικών - ακροδεξιών ομάδων που συνδέ-
ονται με την κυβέρνηση και το ουκρανικό 
κράτος. 

Όπως δεν μας διαφεύγει και το γεγο-
νός ότι η ίδια η Ρωσία σήμερα πρωτο-
στατεί στον αντικομμουνισμό, διατηρεί 
φιλικές σχέσεις με ακροδεξιά μορφώματα 
σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. 

Ωστόσο, η προσπάθεια που γίνεται 
από αρκετούς εδώ στην Ελλάδα να υπο-
στηρίξουν ότι δράση και ύπαρξη ακροδε-
ξιών, φασιστικών ομάδων, υπό την καθο-
δήγηση μάλιστα των Ευρωατλαντικών, 
δεν υπάρχει ή είναι μύθος που δημιουρ-
γήθηκε από τη ρωσική προπαγάνδα, δεν 
έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα 
και θολώνει τη μνήμη των γεγονότων  
που ζήσαμε το 2014, με το περίφημο 
«Ευρωμεϊντάν». 

Στην πλατεία Μεϊντάν, το 2014, 
έδρασαν στην ανατροπή του εκλεγμένου 
Προέδρου τότε της Ουκρανίας, άσκησαν 
πογκρόμ βίας, τρομοκρατίας και δολοφο-
νικών επιθέσεων κατά πολιτών που δεν 
συμφωνούσαν με τη ΝΑΤΟποίηση της 
Ουκρανίας. Δικό τους έργο είναι η σφαγή 
100 ανθρώπων τον Μάη του 2014, στη 
λεγόμενη γνωστή - διεθνώς και στη χώρα 
μας - «σφαγή της Οδησσού». Δεν σας 
είδαμε τότε, κ. Μητσοτάκη, να θυμηθείτε 
τους Έλληνες ομογενείς, την Οδησσό, τη 
Φιλική Εταιρεία και την Επανάσταση του 
1821. 

Δικό τους είναι το «Τάγμα Αζόφ», που 
καμαρώνει με τα σύμβολα των Ες-Ες και 
είχαν συνεργασία εδώ, όπως ξέρετε όλοι 
σας, με την εγκληματική Χρυσή Αυγή. Η 
ομάδα αυτή πρωτοστατεί και σήμερα 
μέσα από τον κρατικό μηχανισμό του 
Ζελένσκι στις επιθέσεις κατά ρωσόφω-
νων κ.ά. Σήμερα, το τάγμα αυτό συμμετέ-
χει στις σφοδρές μάχες με τις ρωσόφωνες 
πολιτοφυλακές. 

Να σας πουν οι Έλληνες ομογενείς, κ. 
Δένδια, της ανατολικής Ουκρανίας, για 
τους οποίους τάχα κόπτεσθε, ποιος είναι 
ο ρόλος και τι κάνουν αυτά τα φασιστικά 
καθάρματα και σε βάρος της ελληνικής 
ομογένειας!!! Ιδιαίτερα περισσότερο όσοι 
είναι ρωσόφιλοι απ' αυτούς, που δεν 
είναι όπως ξέρετε και λίγοι. 

Συνεπώς, είναι υποκρισία όσων 
κάνουν πως δεν ξέρουν, μόνο και μόνο 
για να υπηρετούν την πολεμική προπα-
γάνδα υπέρ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.  
Εξάλλου, δεν ξεχνάμε ότι με τις ευλογίες 
της ΕΕ έχουν νομιμοποιηθεί και δικαιω-
θεί ιστορικά όλοι αυτοί που πολέμησαν 
στο πλευρό των ναζί στις χώρες της 
Βαλτικής και σε άλλες χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ. 

Οι διάφοροι απόγονοι των Ταγμάτων 
Θανάτου των Ες-Ες κυκλοφορούν ελεύθε-
ροι, ενώ οι κομμουνιστές και άλλοι αντι-
φασίστες στην Ουκρανία διώκονται. 

Να μην πέσει ο λαός στη 
λούμπα της προπαγάνδας 

καμίας πλευράς 
Και μιας και μίλησαν για πολεμική 

προπαγάνδα. Σε κάθε πόλεμο, θα μου 
πείτε, έτσι γίνεται. Δυστυχώς, όμως, επει-
δή έτσι γίνεται, ο κόσμος πρέπει να ξέρει 
και τα ψέματα που του σερβίρουν. Γιατί 
και τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ έχουν 
ενταχθεί ενεργά στον πόλεμο αυτό, ανα-
παράγοντας όλη την προπαγάνδα που 
εκπορεύεται από το ΝΑΤΟ και την ουκρα-
νική πλευρά. 

Δεν είναι τυχαία επιλογή. Στόχος είναι 
να φτιαχτεί κλίμα που να στηρίζει την 
επιλογή της κυβέρνησης για ενεργό   
εμπλοκή με την πλευρά ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ, στην οξυμένη τους αντιπαράθεση και 
στον πόλεμο με τη Ρωσία. 

Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι πολλά 
πλάνα που δείχνουν πλευρές της στρατι-
ωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, απο-
δείχτηκε ότι ήταν πλάνα από... βιντεοπαι-
χνίδι. Τα βίντεο αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
και από Ρώσους και από Ουκρανούς. 
Αυτό μάλιστα που έγινε viral πριν από 3 
μέρες, που έδειχνε στρατιωτικό αεροπλά-
νο να βομβαρδίζει και να αποφεύγει τα 
πυρά, αποδείχτηκε ότι ήταν από παιχνίδι 
στρατιωτικής προσομοίωσης, «Αρμα 3» 
λέγεται. 

Πλάνα που προβλήθηκαν σε κεντρικό 
δελτίο του ΣΚΑΪ, πριν από μέρες, δεν 
έχουν σχέση με την Ουκρανία. Όπως 
καταγγέλθηκε, στο βίντεο - και αποδείχτη-
κε - διαδραματίζονταν σκηνές από παλιό 
ατύχημα, που είχε γίνει στον αστικό σιδη-
ρόδρομο της Ρώμης το 2018, στις κυλιό-

μενες σκάλες του σταθμού 
του μετρό, με οπαδούς της 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πή-
γαιναν να παρακολουθή-
σουν ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Εμφανίστηκαν βίντεο και 
φωτογραφίες που έδειχναν 
ουκρανικά στρατεύματα με 
θάρρος και αντοχή να αντι-
μετωπίζουν Ρώσους στρα-
τιώτες που επιτίθενται σε 
στρατιωτική βάση. Στην 
πραγματικότητα, το βίντεο 
αυτό τραβήχτηκε το 2014, 
κατά την προσάρτηση της 
Κριμαίας και γυρίστηκε 
στην αεροπορική βάση 

Μπελμπέκ, κοντά στη Σεβαστούπολη. Το 
ίδιο πλάνο είχε μεταδοθεί τότε από την 
τουρκική τηλεόραση και από το BBC. 

Και δεν είναι μόνο η προπαγάνδα, 
εδώ φτάσατε στο απίστευτο σημείο γε-
λοιότητας η υπουργός σας η Μενδώνη να 
ακυρώσει τη «Λίμνη των Κύκνων» του 
Τσαϊκόφσκι και τη συνεργασία με ρωσι-
κούς πολιτιστικούς ομίλους... Έλεος! 
Έλεος! Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να 
σταματήσει. 

Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνά-
μεις δεν έχουν καμία δου-

λειά εκτός συνόρων 

Είναι και πατριωτικό και διεθνιστικό 
μας καθήκον να μην αφήσουμε να χρησι-
μοποιούνται ελληνικά εδάφη, υποδομές 
και μέσα ως στρατιωτικά - πολεμικά προ-
γεφυρώματα οποιουδήποτε. 

Ακούσαμε και τον κ. Τσίπρα να λέει 
«κάντε το όπως οι Ισπανοί». Να στείλε-
τε, λέει, ανθρωπιστική βοήθεια γιατί 
τέτοια στείλανε μόνο οι Ισπανοί. Μάλ-
λον δεν είναι καλά ενημερωμένος και 
πρέπει να τον ενημερώσετε, γιατί έφυγε 
τώρα, δεν είναι εδώ. Η Ισπανία έχει 
στείλει 784 στρατιώτες στην Ανατολική 
Ευρώπη, στη Λετονία έχει άρματα   
μάχης, στρατιώτες, τεθωρακισμένα 
άρματα. Έστειλε επίσης 4 μαχητικά 
αεροσκάφη και φρεγάτες στη Μαύρη 
Θάλασσα. Κι έχει ξεκινήσει αυτή η δου-
λειά και από την Κριμαία και σταδιακά 
και τώρα. Ωραία ανθρωπιστική βοήθεια 
είναι αυτή! Αν εσείς έτσι αντιλαμβάνε-
στε, κ. Τσίπρα, το «η Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες», τότε τι να σας πούμε; 
Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες μέσω 
πολεμικών αποστολών δηλαδή, αφού 
προτείνετε να το κάνουμε όπως η Ισπα-
νία και με εμπλοκές εκτός συνόρων, 
πολεμικές εμπλοκές κατά άλλων λαών. 

Εμείς λέμε καθαρά ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμιά 
δουλειά εκτός συνόρων, στο όνομα των 
δήθεν «συμμαχικών υποχρεώσεων». Οι 
Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καθήκον να 
υπερασπίζουν τα σύνορα, την εδαφική 
ακεραιότητα της πατρίδας, τα κυριαρχικά 
δικαιώματά μας. 

Να απεμπλακούμε, λοιπόν, εδώ και 
τώρα από αυτόν τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο από όλες τις πλευρές.» 

Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών  
μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών 

Αποσπάσματα από τη δευτερολογία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη                  

Κουτσούμπα κατά την συζήτηση στη Βουλή για τον πόλεμο στην Ουκρανία 

Σε ένα μεγαλειώδες παλλαϊκό συλλαλητήριο 
μετατράπηκε η πλατιά σύσκεψη που διοργάνωσαν 
τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ την Κυριακή 13 Φλεβά-
ρη στη Λάρυμνα, στέλνοντας ένα ακόμα ξεκάθα-
ρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι «λογαριάζει χωρίς 
τον ξενοδόχο», ότι απέναντί της έχει ένα 
«μελίσσι» εργαζομένων και συνδικάτων που όχι 
μόνο αμύνεται αλλά ετοιμάζεται και να αντεπιτε-
θεί για να ακυρώσει τα βρώμικα σχέδια, να δώσει 
απάντηση στον άτιμο πόλεμο που τους έχουν κη-
ρύξει. 

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ 
εκφράζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζι-
κοί φορείς, οι οποίοι καταγγέλλουν τις απολύσεις 
και διαμηνύουν ότι «ο αγώνας των εργατών της 
ΛΑΡΚΟ είναι αγώνας όλων μας». «Ο αγώνας 
των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και του λαού της 
περιοχής είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης. 
Είναι υποχρέωση όλων μας, με κάθε τρόπο, με κά-
θε μέσο να σταθούμε στο πλευρό τους για να μην 
ολοκληρωθεί το έγκλημα της κυβέρνησης στη ΛΑΡ-
ΚΟ!», αναφέρει η Ε.Γ. του ΠΑΜΕ. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, «καλούν τους 
ναυτεργάτες να ενώσουν τη φωνή τους με τους 
εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Να σταθούμε δίπλα 
τους και να μην αφήσουμε την κυβέρνηση να ολο-
κληρώσει το εγκληματικό έργο της, που πετάει 
στην ανεργία, τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ» και προ-
σθέτουν: 

«Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να παραμείνει ανοιχτή και 
τα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης και των 
επιχειρηματικών ομίλων, που εξαθλιώνουν τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, να μην 
εφαρμοστούν. Ο αγώνας των εργαζομένων της 
ΛΑΡΚΟ πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της εργατι-
κής τάξης, γιατί είναι αγώνας ενάντια στους      
αντεργατικούς - αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, της 
κυβέρνησης, του κεφαλαίου, των μονοπωλίων. 

Κανένας μόνος του! Παραδειγματιζόμαστε 
από τους νικηφόρους  αγώνες της εργατικής 
τάξης και στη χώρα μας και υψώνουμε τη γρο-
θιά μας μαζί με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, στη 
σκληρή ταξική μάχη που δίνουν.» 

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ:  

«Μια θάλασσα ευκαιρίες» για         
ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα! 

«Η επιθετικότητα των εφοπλιστών σε βάρος 
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών καταγράφηκε 
για άλλη μια φορά στην τακτική Γενική Συνέλευ-
ση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), που 
πραγματοποιήθηκε 9 Φεβρουαρίου 2022 στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών», υπογραμμίζουν σε 
ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ και 
μεταξύ των άλλων προσθέτουν: 

«Χαρακτηριστικές οι ψευδεπίγραφες δηλώσεις 
του απερχόμενου προέδρου της ΕΕΕ κ. Βενιάμη, 
ότι: "Βασική παράμετρος για την αναβίωση της 
ναυτοσύνης αποτελεί η βελτίωση της εικόνας του 
ναυτικού επαγγέλματος καθώς και η αναγκαία 
αναδιάρθρωση του συστήματος ναυτικής εκπαί-
δευσης λόγω των χρόνιων αδυναμιών που παρου-
σιάζει. Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέ-
σει τη βάση ανάπτυξης της νέας γενιάς ναυτικών, 
αξιωματικών αλλά και κατώτερου πληρώματος, 
που θα μπορέσει να διακριθεί στον διεθνές εργα-
σιακό στίβο, αξιοποιώντας την εξαίρετη φήμη 
που έχει η ναυτοσύνη των Ελλήνων και αποκομί-
ζοντας επαγγελματικά οφέλη και προοπτικές". 

Το διαχρονικό ψεύτικο επιχείρημα των εφο-
πλιστών, των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και των 
υπουργών Ναυτιλίας, ότι με τις τροποποιήσεις 
του ν. 2687/53 θα αυξηθεί ο αριθμός των πλοίων 
με ελληνική σημαία και θα αυξηθούν οι θέσεις 
εργασίας, έχει διατυπωθεί πάνω από 11 φορές. 

Το αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτι-
κής δεν οδήγησε στην αύξηση των υπό ελληνική 
σημαία πλοίων, αντίθετα χάθηκαν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας, για ναυτεργάτες με συγκροτημένα δι-
καιώματα. Διευρύνθηκε η ανασφάλιστη εργασία 
σε πάνω από το 75% των ναυτεργατών ανεξάρ-
τητα από ποια χώρα προέρχονται, δημιούργησε 
πάνω από 1 δισ. ευρώ οργανικό έλλειμμα στο 
ΝΑΤ, με τραγικές συνέπειες στις συντάξεις, στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. 

Ο διακαής πόθος και η απαίτηση των εφοπλι-
στών είναι η πλήρης εφαρμογή των "διεθνών 
κρατούντων", για την ενίσχυση της πολιτικής 
της ανταγωνιστικότητας, που σημαίνει φτηνός 
ναυτεργάτης, χωρίς Κοινωνική Ασφάλιση, για να 
συνεχίζεται και να ενισχύεται η κερδοφορία τους, 
να διατηρείται η πρωτοκαθεδρία τους στην πα-
γκόσμια ναυτιλία. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και 
ο ν.4714/2020, που δίνει τη δυνατότητα στα πο-
ντοπόρα με ελληνική σημαία να μην εφαρμόζεται 
η ΣΣΕ κατά την κρίση του εφοπλιστή σε Γ' 
Πλοιάρχους, Γ' Μηχανικούς και πλήρωμα, 
αλλά να εφαρμόζονται οι διεθνείς συμβάσεις πεί-
νας, αντίστοιχα προβλέπεται και για τη θέση 
του Α'  Πλοιάρχου. 

Οι εφοπλιστές δεν δίστασαν με νόμους να εκ-
μεταλλευτούν και τις συνθήκες της πανδημίας, 
όπως να μην εφαρμόζουν ούτε τους ελάχιστους 
ναυτεργάτες με δικαιώματα. Να συνεχίζεται ο 
πολύμηνος εγκλωβισμός για χιλιάδες ναυτεργά-
τες που δεν αντικαθίστανται, με χωρίς κανένα 
ουσιαστικό μέτρο των εφοπλιστών, των κυβερνή-
σεων, για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους, δημι-
ουργώντας τραγικές συνθήκες στους ίδιους και 
τις οικογένειές τους. 

Η επιθετικότητα και η αδιαλλαξία των εφοπλι-
στών στα ποντοπόρα καταγράφεται και στο γεγο-
νός ότι αρνούνται από το 2010 οποιαδήποτε συ-
ζήτηση για την ανανέωση της ΣΣΕ. Η στάση τους 
οπλίζεται και από τη διαχρονική υπονομευτική 
τακτική της ΠΝΟ, του εργοδοτικού - κυβερνη-
τικού συνδικαλισμού, με τις συμφωνίες μαζί 
τους έναντι αμοιβής στην εφαρμογή των διεθνών 
συμβάσεων για αλλοδαπούς ναυτεργάτες, αλλά 
και από τον τυχοδιωκτισμό του προέδρου 
της ΠΕΝΕΝ, με την τακτική του "λιγότερου 
κακού", βάζοντας την υπογραφή του από 
το 1994 έως το 2010 σε ΣΣΕ στα ποντοπόρα, για 
να εφαρμόζονται σε ελάχιστους ναυτεργάτες. 

Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση - μετεκπαί-
δευση συνεχίζει σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης, 
υποχρηματοδότησης, με ελλείψεις σε εκπαιδευτι-
κό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και με τους 
αναχρονιστικούς κανονισμούς σπουδών. Παράλ-
ληλα ανθίζουν τα παράσιτα της ιδιωτικής ναυτι-
κής εκπαίδευσης όπως βρίσκουν έδαφος και αυτή 
την περίοδο για να πουλάνε διπλώματα και πιστο-
ποιητικά εκμεταλλευόμενοι τις απαράδεκτες συν-
θήκες που διατηρούνται στη δημόσια εκπαίδευ-
ση. 

8η ΜΑΡΤΗ: ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

«Η πάλη για χειραφέτηση και γυναικεία               
ισοτιμία, τα ιδιαίτερα προβλήματα των         

ναυτεργατριών στο ναυτικό επάγγελμα» 
Εκδήλωση των σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Μάρτη, Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με θέμα: «Η πάλη για χει-
ραφέτηση και γυναικεία ισοτιμία, τα ιδιαίτερα προβλή-
ματα των ναυτεργατριών στο ναυτικό επάγγελμα». 

Στη σύσκεψη απηύθυνε χαιρετισμό, η Πόπη Ξεκαλά-
κη, μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ. 

Στην ομιλία του, ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόε-
δρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, αφού επισήμανε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που διεξήχθη η σύσκεψη, λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στην ηρωική εξέγερση των 
ραπτριών της Νέας Υόρκης, 165 χρόνια πριν. Εξέγερση 
που αποτέλεσε την αφετηρία του εορτασμού της Ημέρας 
της Γυναίκας παγκόσμια. 

Τόνισε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντά μια ναυ-
τεργάτρια τόσο την περίοδο των σπουδών, όσο και όταν 
δουλεύει στα πλοία. Ανέδειξε την ανάγκη, που επιβεβαιώ-
νεται από την πείρα, για οργανωμένη πάλη με τη συμ-
μετοχή στη ζωή και τη δράση των σωματείων. 

Παρουσίασε το διεκδικητικό πλαίσιο των Σωματείων: 
 Άμεσα μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, 
για τη στέγαση των σπουδαστριών στις Εστίες των ΑΕΝ. 
 Μέτρα για την έγκαιρη απορρόφηση των σπουδαστριών 
των ΑΕΝ, που πρέπει να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτι-
κά ταξίδια. 
 Ισότιμη και έμπρακτη αναγνώριση, με τους άνδρες συ-
ναδέλφους τους, των σπουδών και των ικανοτήτων τους. 
 Μέτρα προστασίας για τις γυναίκες, που είναι μπαρκα-
ρισμένες για την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλικής 
παρενόχλησης. 
 Διασφάλιση του δικαιώματος στη μητρότητα, με μέριμνα 
από το κράτος. Εκτός από το επίδομα μητρότητας, που 
είναι το ελάχιστο, διασφάλιση της επιστροφής στην εργα-
σία χωρίς εμπόδια και διακρίσεις. Και ζήτησε από τις 
ναυτεργάτριες που συμμετείχαν τον εμπλουτισμό του. 

Κατέληξε ότι η ζωή διαχρονικά αποδεικνύει πως ο 
αγώνας για την ισοτιμία των γυναικών αφορά την εργατι-
κή τάξη στο σύνολό της και έκλεισε λέγοντας πως η απε-
λευθέρωση της γυναίκας από την ταξική εκμετάλλευση και 
τη διπλή καταπίεση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον 
καταργηθεί η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, η 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή πείρας 
και απόψεων από τις ναυτεργάτριες, που οδήγησε στο 
συμπέρασμα πως καμία ναυτεργάτρια δεν θα πρέπει να 
κάνει πίσω, να λυγίσει και να εγκαταλείψει τη δουλειά 
που έχει επιλέξει, αλλά θα πρέπει μέσω των Σωματείων 
και των Συλλόγων της ΟΓΕ να παλέψουν συλλογικά για 
την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με κάλεσμα στη συγκέ-
ντρωση που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλά-
δας (ΟΓΕ), στο Σύνταγμα, στις 6:30 μ.μ., όπου τα ναυτερ-
γατικά σωματεία συμμετείχαν με δικό τους πανό.  

Παλλαϊκό «OXI» στο κλείσιμο       
της ΛΑΡΚΟ 
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Περιοδείες - παρεμβάσεις στα πλοία Πάτρας, Κυλλήνης, Ρίου         

Π εριοδεία πραγματοποίησε αντι-
προσωπία των σωματείων ΠΕ-

ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στα 
πλοία των λιμανιών Πάτρας, Κυλλήνης, 
Ρίου, αναδεικνύοντας στους ναυτεργάτες 

την ένταση της επίθεσης της 
κυβέρνησης, των εφοπλι-
στών, στο σύνολο των δικαι-
ωμάτων μας, αναφέρουν σε 
δελτίο Τύπου, που εξέδωσαν 
14 Φλεβάρη, τα σωματεία και 
προσθέτουν: 
«Οι ναυτεργάτες επισήμαναν 
ότι ακόμα και η πενιχρή 
αύξηση του 3% στις ΣΣΕ σε 
επιβατηγά και πορθμεία, 
εξανεμίζεται από το κύμα 
ακρίβειας σε  ενέργεια, καύ-
σιμα, προϊόντα πλατιάς 
κατανάλωσης, από την 

φορολογία, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν 
έχει καταβληθεί η αύξηση της ΣΣΕ, που 
προβλέπεται από την 01/01/2022, από το 
σύνολο των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Συνεχίζονται οι μειωμένες οργανικές 
συνθέσεις στα πλοία Πάτρα – Ιταλία, 
ιδιαίτερα στις γενικές υπηρεσίες, μαγει-

ρεία αλλά και με ελλείψεις στο προσωπι-
κό μηχανοστασίου (βοηθοί ηλεκτρολόγοι, 
καθαριστές), με την εντατικοποίηση της 
δουλειάς από τα εξαντλητικά ωράρια 
εργασίας.  

Η LEVANTE FERRIES συνεχίζει να 
δρομολογεί πλοίο (Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΕΦΑ-
ΛΟΝΙΑ»), που εκτελεί 3 φορές την εβδο-
μάδα το δρομολόγιο Κυλλήνη – Πόρο 
(Κεφαλονιά) – Ιθάκη,  το οποίο υπερβαί-
νει τα 30 ν.μ και με βάση τη νομοθεσία 
πρέπει να εφαρμόζει την ΣΣΕ της Ακτο-
πλοΐας, σε αντίθεση με την ΣΣΕ Πορθμεί-
ων που καταβάλει. 

Σε παρέμβαση των αντιπροσώπων 
των σωματείων στο λιμεναρχείο Κυλλήνης 
για το ανωτέρω πρόβλημα, η απάντηση 
ήταν ότι η «αρμοδιότητα μας φθάνει 
μέχρι το πρώτο λιμάνι και όχι στο σύ-
νολο του δρομολογίου, που την ευθύνη 
έχουν τα επιμέρους λιμεναρχεία»!!!  

Η καθημερινή έναρξη των δρομολογί-
ων του ανωτέρω Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου 
«ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» γίνεται από τις 05:00  και 
ολοκληρώνονται στις 21:15, ωράριο που 
με βάση την προετοιμασία και την αποκα-
τάσταση του πλοίου, υπερβαίνει τις 18 

ώρες ημερησίως!!!  
Το πλοίο παρότι διαθέτει κουζίνα για 

την διατροφή των ναυτεργατών δεν στελε-
χώνεται από προσωπικό μαγειρείου, 
αντίθετα χρέη μάγειρα αναγκάζεται να 
εκτελεί Ναυτόπαις!!! κατά παράβαση της 
νομοθεσίας περί ασφάλειας, στελέχωσης 
και αδειοδότησης με βάση τα προσόντα 
της ειδικότητας του μαγειρείου. Τα μέλη 
του πληρώματος του καταβάλουν 20 
ευρώ/εβδομάδα, για να καλύψουν τις 
ανάγκες σίτισης από τα  εξαντλητικά δρο-
μολόγια. 

Στα 2 πλοία της  LEVANTE FERRIES 
«ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», «FIOR DΙ LEVANTE», 
εργάζονται 4 Ηλεκτρολόγοι, ενώ στη ΣΣΕ 
των Πορθμείων δεν περιλαμβάνεται και 
δεν καθορίζεται ο μισθός και οι ασφαλι-
στικές εισφορές αυτής της ειδικότητας. 

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θέση 
μας ότι για την υπεράσπιση των δικαιω-
μάτων μας και των σύγχρονων αναγκών 
μας, επιβάλλεται η οργανωμένη μαζική 
απάντηση των ναυτεργατών, με σωμα-
τεία που θα αγωνίζονται ενάντια στην 
πολιτική των εφοπλιστών και των κυ-
βερνήσεων τους.» 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Ν/ΖΩΝΗ 

Αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα 
στη δουλειά! 

Το 100% άγγιξε η συμμετοχή των εργα-
ζομένων, μεταλλεργατών και ναυπηγοξυ-
λουργών, στη χτεσινή απεργία στη Ναυπη-
γοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, 22 Φλε- 
βάρη, εκφράζοντας αποφασιστικά την  αντί- 
θεσή τους στους σχεδιασμούς του ΟΛΠ, 
δηλαδή της COSCO, να υλοποιήσει έργα 
που βγάζουν εκτός δουλειάς το 80% των 
υποδομών της Ζώνης, οδηγώντας τους στην 
ανεργία για άγνωστο χρονικό διάστημα. 

Την απεργία κήρυξαν το Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματεί-
ο Ναυπηγοξυλουργών. Πραγματοποιήθηκε 
συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη 
στον Πειραιά και ακολούθησε πορεία στα 
γραφεία του ΟΛΠ, όπου αντιπροσωπεία 
των απεργών συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους της COSCO. 

Οι εργαζόμενοι απαίτησαν εξασφάλιση 
του εισοδήματός τους, να εξασφαλιστεί 
πως ό,τι έργα κι αν γίνουν δεν θα θιχτεί το 
δικαίωμα στην εργασία. Ακόμα, απαιτούν 
από την κυβέρνηση να κηρύξει υποχρεω-
τική τη ΣΣΕ που έχει υπογραφεί για 
όλους τους εργοδότες. Στη συγκέντρωση 
βρέθηκαν, σε ένδειξη αλληλεγγύης, εκ-
πρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Πει-
ραιά (ΕΚΠ), της ΕΝΕΔΕΠ και των ναυ-
τεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Πριν τη συνάντηση ο Σ. Πουλικόγιαν-
νης ξεκαθάρισε ότι πάνε σε αυτή για να 
δηλώσουν ότι το δικαίωμα στη δουλειά 
είναι αδιαπραγμάτευτο, και μετά απ' αυτή 
ενημέρωσε τους απεργούς ότι η εργοδοσία 
φαίνεται να ελίσσεται, κάτω και από την 
πίεση των αγώνων, και ότι σε σύντομο 
διάστημα θα δοθούν γραπτές απαντήσεις 
από την εταιρεία για τα ζητήματα που 
έθεσαν τα συνδικάτα. Τόνισε για μια ακό-
μα φορά την ανάγκη οι εργαζόμενοι να 
βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμό-
τητα. 

«Ο ι συνθήκες που διαμορ-
φώνονται στη ναυτική 

εκπαίδευση και συνδέονται με τη 
γενικευμένη επίθεση, που δέχονται 
στα δικαιώματα τους οι ναυτεργάτες 
από την αντιλαϊκή πολιτική της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, που συνεχίζει 
όπως και οι προηγούμενες στην 
υπηρεσία των εφοπλιστικών συμφε-
ρόντων», αναδείχτηκαν στις περιο-
δείες κλιμακίου της ΠΕΜΕΝ στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ) Μακεδονίας, Χίου, Κρήτης και 
στις συσκέψεις με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και με τους σπουδαστές 
των σχολών, που πραγματοποιήθη-
καν το προηγούμενο διάστημα, ανα-
φέρει σε δελτίο Τύπου 03/02/2022 η 
ΠΕΜΕΝ και προσθέτει: 

«Η κυβέρνηση όπως έχει εξαγγεί-
λει ο υπουργός ναυτιλίας προετοιμά-
ζει νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαί-
δευση το οποίο έχει αναθέσει στο 
ίδρυμα Ευγενίδη και είναι στην κατεύ-
θυνση της σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, στην πράξη την 
πλήρη ενσωμάτωση της ναυτικής 
εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις 
των εφοπλιστών. 

Οι εφοπλιστές με κριτήριο την ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας και 
της κερδοφορία τους, επιδιώκουν 
να επιβάλλουν στο σύνολο των 
ναυτεργατών από όποια χώρα και 
αν προέρχονται τις διεθνείς συμ-
βάσεις με μισθούς πείνας, όπως 
νομοθετήθηκαν με το ν. 4714/20 στα 
υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα 
πλοία και με την κατάργηση της κοι-
νωνικής ασφάλισης. 

Η διαχρονική υποχρηματοδότηση 
και απαξίωση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης, έχει συσσωρεύσει οξυμένα προ-
βλήματα, από τις ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό με την συντριπτι-
κή πλειοψηφία να είναι ωρομίσθιοι 
και ελάχιστοι ναυτοδιδάσκαλοι.  

Συγκεκριμένα: 

 ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε σύνολο 
40 καθηγητών, οι 10 είναι μόνιμοι. 

 ΑΕΝ ΧΙΟΥ σε σύνολο 25 καθηγη-
τών, οι 4 είναι μόνιμοι. 

 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ σε σύνολο 31 καθη-
γητών, οι 9 είναι μόνιμοι. 

Με την κατάργηση της σίτισης 
στο σύνολο των ΑΕΝ από το 
2017, δίνοντας τα ψίχουλα του επιδό-
ματος των 600 ευρώ το χρόνο με 
προϋποθέσεις και όχι για όλους τους 
σπουδαστές, έχει ως αποτέλεσμα την 
κακή διατροφή τους και επιφορτίζο-
νται οι οικογένειες τους με πρόσθετα 
οικονομικά βάρη. 

Προβλήματα καταγράφονται στις 
υλικοτεχνικές (εργαστήρια, βιβλία) 
και κτηριακές υποδομές (αίθου-
σες). Η στέγαση παραμένει ανύπαρ-
κτη για την ΑΕΝ Μακεδονίας, λόγω 
των ζημιών από τους σει-
σμούς του 2012, στην ΑΕΝ 
Χίου δεν παραχωρούνται 
καταλύματα για τις σπουδά-
στριες. Στην ΑΕΝ Κρή-
της λόγω μέτρων covid από 
4 σπουδαστές ανά κατάλυμα 
έγινε 3, με αποτέλεσμα η 
εστία να μην καλύπτει τις 
πραγματικές ανάγκες, ενώ 
από την έναρξη της εκπαι-
δευτικής περιόδου μέχρι τις 
20 Γενάρη δεν υπήρχε   
ζεστό  νερό !!! 

Στην ΑΕΝ Κρήτης οι συγ-
χωνεύσεις τμημάτων έχει ως 
αποτέλεσμα να συνωστίζονται ακόμα 
και 40 σπουδαστές, ενώ η πραγματο-
ποίηση self-test 2 φορές την εβδο-
μάδα, υποχρεώνει τους σπουδαστές 
σε μετακίνηση 6,5 χιλιομέτρων στη 
πόλη των Χανίων, προκαλώντας 
τους πρόσθετα οικονομικά βάρη. 

Για την πραγματοποίηση των εκ-
παιδευτικών ταξιδιών δεν εφαρμόζε-
ται το Π.Δ 251/1999, που καθορίζει 
ότι: «Οι εφοπλιστικές ενώσεις υπο-
χρεούνται να εξασφαλίζουν τον 

απαιτούμενο αριθμό πλοίων και 
να δέχονται τους σπουδαστές που 
αποστέλλονται από τις ΑΕΝ για 
ναυτολόγηση. Η ναυτολόγηση των 
εκπαιδευομένων σπουδαστών, 
γίνεται με την εποπτεία του ΥΕΝ 
και οι σχετικές δαπάνες αποστο-
λής και παλιννόστησης τους, βα-
ρύνουν τους πλοιοκτήτες». 

Παρά την επιδότηση των εφοπλι-
στών και για τα δύο (2) εκπαιδευτι-
κά ταξίδια, χρησιμοποιώντας τζάμπα 
εργατικό δυναμικό, οι σπουδαστές 
συναντάνε μεγάλες δυσκολίες στην 
πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών 
ταξιδιών τους και ιδιαίτερα οι σπου-
δάστριες. 

Επιβεβαιώνεται πόσο ψευδεπί-
γραφο είναι και το διαφημιστικό σποτ 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 

με τίτλο «μια θάλασσα ευκαιρίες» 
για την προσέλκυση στο ναυτικό  
επάγγελμα, ενώ στη πράξη είναι «μια 
θάλασσα εκμετάλλευσης», για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της κερδοφορίας τους. 

Καλούμε τους σπουδαστές να 
συμμετέχουν στη ζωή και την δρά-
ση της ΠΕΜΕΝ, να δυναμώσουμε 
τον αγώνα για αποκλειστικά δη-
μόσια – δωρεάν – ανώτατη – σύγ-
χρονη ναυτική εκπαίδευση.» 

Περιοδείες της ΠΕΜΕΝ στις ΑΕΝ Μακεδονίας, Χίου, Κρήτης 

Ελπιδοφόρο αποτέλεσμα στις                
εκλογές στην ΑΕΝ Ασπροπύργου 

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον, που επι-
κρατεί σε όλα τα επίπεδα και την έκταση της Ναυτι-

κής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν 
16-18 Φλεβάρη οι εκλογές στον σύλ-
λογο σπουδαστών της ΑΕΝ Πλοιάρ-
χων και Μηχανικών Ασπροπύργου. 
    Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι 
αισιόδοξο, διότι η πλειοψηφία των 
σπουδαστών για πρώτη φορά συμμε-
τείχε στις αρχαιρεσίες, αφού πραγμα-
τοποιήθηκαν μετά από τρία χρόνια 
λόγω κλειστών σχολών, αλλά και γιατί 
-για μια ακόμη φορά- οι σπουδαστές 
ανέδειξαν 1η δύναμη και με αυτοδυνα-
μία το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής 
Ενότητας (ΑΓ.ΕΝ.), με 251 ψήφους 
σε σύνολο 273 ψηφισάντων, καταγρά-

φοντας άνοδο 99 ψήφων από τις τελευταίες εκλο-
γές. 

Είναι σημαντικό να ενισχυθούν πρωτοβουλίες, 
όπως τα μαθήματα αλληλεγγύης, που πραγματο-
ποιήθηκαν με τη στήριξη της ΠΕΜΕΝ σε σπουδα-
στές της ΑΕΝ. Να αναπτυχθεί η συμπόρευση με τα 
ταξικά ναυτεργατικά κόντρα στην διαλυτική κατά-
σταση που διαμορφώνουν οι δυνάμεις του εργοδοτι-
κού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Για να δυναμώ-
σει ο αγώνας ενάντια στους εφοπλιστές και το     
Υπουργείο. 

ΑΠΕΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ COSCO 

Μ ε πίστη στο δίκιο του αγώνα 
τους, με όπλο την πανίσχυρη 

δύναμη της τεράστιας εργατικής αλλη-
λεγγύης και κυρίως με την αποφασι-
στική συμμετοχή τους στην απεργία 
τη Δευτέρα 7 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι 
στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO 
έκαναν συντρίμμια το σχέδιο καταστο-
λής που επιχείρησαν από τα ξημερώ-
ματα να θέσουν σε εφαρμογή η κυ-
βέρνηση και η εργοδοσία. Έριξαν στο 
κενό τις απειλές και τους εκβιασμούς, 
κουρέλιασαν τους αντεργατικούς - 
απεργοσπαστικούς νόμους των κυ-
βερνήσεων και μέσα από τη μεγάλη 
τους απεργιακή μάχη 
δίνουν κουράγιο στους 
εργαζόμενους όλης της 
χώρας. 

Η απεργία αυτή, απο-
τελεί συνέχεια του 
7ήμερου μεγαλειώδους 
απεργιακού τους αγώ-
να, τον οποίο πυροδότη-
σε τον περασμένο Οκτώ-
βρη ο άδικος και τραγικός 
θάνατος του συναδέλφου 
τους Δημήτρη Δαγκλή. 
Θυμίζουμε ότι τότε οι 
εργαζόμενοι με την 7ήμερη απεργία, 
συσπειρωμωμένοι στο σωματείο 
τους, την ΕΝΕΔΕΠ,, διεκδίκησαν να 
δουλεύουν ως άνθρωποι και να γυρί-
ζουν στις οικογένειές τους ζωντανοί 
και αρτιμελείς. Και κατάφεραν να α-
ποσπάσουν τη δέσμευση της εργο-
δοσίας για τη λήψη μέτρων προστα-
σίας στους χώρους δουλειάς.  

Ταυτόχρονα ανέδειξαν ότι οι εμ-
βληματικές επενδύσεις και η καπι-
ταλιστική ανάκαμψη, στο όνομα της 

οποίας πίνουν νερό ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και 
όλα τα αστικά κόμματα, τρέφονται όχι 
μόνο από την εκμετάλλευση αλλά 
ακόμα και από το αίμα εργατών αν 
χρειαστεί. 

Τώρα συνεχίζουν για να κατοχυ-
ρώσουν αυτά που απέσπασαν και να 
διεκδικήσουν τα αυτονόητα: «Την 
υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει 
όλους τους εργαζόμενους, εφαρ-
μογή του νόμου για τα ΒΑΕ, επα-
ναπρόσληψη όλων των συμβα-
σιούχων που δεν ανανεώθηκαν οι 
συμβάσεις τους, μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά για όλους». 

Έφαγαν τα μούτρα τους           

κυβέρνηση και εργοδοσία 

Τα στιγμιότυπα που εκτυλίχθηκαν 
ήταν συγκλονιστικά για την εργατική 
τάξη και ταυτόχρονα εξευτελιστικά για 
την κυβέρνηση, τα κρατικά όργανα 
και την εργοδοσία. Και εκεί κυβέρνη-
ση - εργοδοσία άρχισαν να τρώνε τα 
μούτρα τους: 

Η πύλη του λιμανιού ήταν ανοιχτή, 
ζωσμένη από τα ΜΑΤ, με την «αύρα» 

να είναι σε θέση μάχης, και με τον 
αστυνομικό κλοιό να δημιουργεί 
«υγειονομική ζώνη» ώστε να μην 
εμποδιστεί το «δικαίωμα στην εργα-
σία», όπως βαφτίζει η κυβέρνηση την 
απεργοσπασία και το δικαίωμα της 
εργοδοσίας να εκβιάζει ανενόχλητη. 

Κι όμως: Πλήθος από αυτοκίνητα 
και μηχανές πήγαιναν προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, γυρνούσαν περή-
φανα την πλάτη στους λιμενικούς και 
στους μπράβους, κατευθύνονταν εκεί 
που ήταν συγκεντρωμένοι οι άλλοι 
απεργοί! Επέστρεφαν στους εμπνευ-
στές τους κάθε προσπάθεια εκβια-

σμού. 
Τεράστιο κύμα               

συμπαράστασης         
από την Ελλάδα              
και το εξωτερικό 

Ταυτόχρονα εργαζόμενοι 
από άλλους κλάδους, 
νεολαίοι, φοιτητές, σπου-
δαστές, γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης κατέφταναν 
διαρκώς στο πλευρό των 
απεργών ανταποκρινόμε-
νοι στον συναγερμό που 
είχαν ηχήσει σωματεία 

και φορείς από όλη την Αττική ανάμε-
σά τους και τα ναυτεργατικά σωματεί-
α ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ. 

«Οι εργαζόμενοι έκαναν κτήμα 
τους τα δίκαια αιτήματα, κάτι που 
έκρινε την επιτυχία της απεργίας», 
ανέφερε ο Μάρκος Μπεκρής πρόε-
δρος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, ανα-
κοινώνοντας ότι για την Τετάρτη 9/2 
είναι κανονισμένη συνάντηση με την 
εργοδοσία για τη ΣΣΕ.  

Βρώμα και δυσωδία               
στην ΑΕΝ Ασπροπύργου 
Την τραγική κατάσταση αναφορικά με την καθα-

ριότητα στους χώρους της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, αναδεικνύει η ΟΒ 
ΑΕΝ Ασπροπύργου της ΚΝΕ, με ανακοίνωσή της 
31/01, στην οποία μεταξύ των άλλων σημειώνει: 

«Πρόκειται για μία τραγική εικόνα, με κάδους 
γεμάτους από σκουπίδια, με τις τουαλέτες σε άθλια 
κατάσταση, καθώς έληξε η σύμβαση με την εργολα-
βική εταιρία που είχε αναλάβει την καθαριότητα της 
Ακαδημίας. Μάλιστα αυτή η εξέλιξη έγινε σε περίο-
δο έξαρσης της πανδημίας με χιλιάδες κρούσματα 
και εκατοντάδες θανάτους καθημερινά. Ακόμα και 
το ελάχιστό προσωπικό, που δεν κάλυπτε στο ελά-
χιστο τις ανάγκες (2 καθαρίστριες για όλους τους 
χώρους), ουσιαστικά πετάχτηκε στον δρόμο. 

Απαιτούμε: 

 Επαναπρόσληψη των εργαζομένων που έληξε η 
σύμβασή τους και πρόσληψη εδώ και τώρα του 
αναγκαίου προσωπικού στην καθαριότητα με μόνι-
μες σχέσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα. 

 Αξιοποίηση κρατικών υποδομών και δημιουργία 
εστιών για δωρεάν και αξιοπρεπή διαμονή για τους 
σπουδαστές από επαρχία. 

 Δωρεάν σίτιση για όλους τους σπουδαστές.» 

Χωρίς θέρμανση η ΑΕΝ Ηπείρου 

Σωρεία προβλημάτων αναδείχθηκαν κατά την 
επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΤΕ Πρέβεζας του 
ΚΚΕ και του ΤΣ της ΚΝΕ στην ΑΕΝ Ηπείρου, 11 

Μάρτη.  

Παλιά κτίρια, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, έλλειψη σε προσωπικό καθαριότητας, ανύ-
παρκτη σίτιση, συνωστισμός στη στέγαση, ζεστό 
νερό με το σταγονόμετρο, σπασμένα τζάμια, θέρ-
μανση ανύπαρκτη με τη θερμοκρασία να είναι χα-
μηλότερη μέσα παρά έξω…, χαμηλή χρηματοδότη-
ση που αποτελεί κα την μήτρα για τα τόσα προβλή-
ματα, πανάκριβες στολές και μεγάλη δυσκολία 
στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών 
σπρώχνει τους σπουδαστές να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους κι από πάνω στρατιωτικού τύπου 

οργάνωση της ζωής των μαθητών. 

Από την πλευρά της ΤΕ του ΚΚΕ τονίστη-
κε ότι οι σχολές είναι δημόσιες, και την ευθύνη για 
συντήρηση, δομές, λειτουργία, προγράμματα 
σπουδών και επαγγελματική αποκατάσταση πρέ-
πει έχει η πολιτεία. Το ΚΚΕ Θα παλέψει με όλα τα 
μέσα για την ανάδειξη και την λύση των προ-
βλημάτων της σχολής. 

Φασιστικές ομάδες, εγκληματικές συμμορίες, κύκλωμα 
βιαστών και εκμετάλλευσης νέων γυναικών... Από πού προέκυ-
ψαν όλα αυτά, ξαφνικά; Κι όμως, στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς 
δε συμβαίνει τίποτα πρωτότυπο. Έχει απλά βγει στην επιφά-
νεια η σαπίλα ενός ολόκληρου συστήματος που υπάρχει σε 
όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Του ίδιου συστήματος που 
αναγκάζει τη νεολαία σε ποσοστό άνω του 30% να βολοδέρνει 
στην ανεργία, τους νέους εργαζόμενους να μετρούν κάθε μήνα 
τα ψιλά τους για να πάνε στον επόμενο, που χρησιμοποιεί την 
καταστολή για όποιον σηκώνει κεφάλι. Μέσα στις συμπληγά-
δες των οικονομικών καταναγκασμών αυτού του συστήματος 
γεννιέται η βία, καλλιεργείται ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο φασισμός. 

Η κρατική ανοχή στις φασιστικές ομάδες, αλλά και στις 
εγκληματικές συμμορίες που δρουν με οπαδικό μανδύα, δεν 
αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τη θαλπωρή που νιώθουν 
μέσα σε αυτό το σύστημα. Οι πυρήνες των φασιστών βρίσκο-
νται ακόμη στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, χωρίς να 
έχουν αποβληθεί. Οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην 
Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης τον Οκτώβρη του 2021 σε μέλη του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι δολοφόνοι 
του 19χρονου Άλκη «διαφεύγουν» με περίεργο τρόπο στο εξω-
τερικό. Δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή οι κατασταλ-
τικοί μηχανισμοί όταν πρόκειται να καταστείλουν κινητοποιή-
σεις, να προκηρύξουν παράνομες απεργίες, όπως πρόσφατα 
στην Cosco, να κάνουν πογκρόμ διώξεων σε συνδικαλιστές και 
αγωνιστές. Τώρα; Κωλυσιεργία, περίεργα μπερδέματα, αδυνα-
μία σύλληψης ανθρώπων που είναι γνωστοί με πρόσωπο και 
όνομα! 

Ακόμη και τώρα μόνο ο λαός σώζει τον λαό! Το Σάββατο 
5/2, στον Εύοσμο, οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης 
έζησαν το μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων δεκαετιών. 
Έδωσε μήνυμα ότι ο λαός θα πάρει την κατάσταση στα χέρια 
του για την απομόνωση των φασιστικών ομάδων. Η επίμονη 
δράση μαζικών φορέων αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτή-
ρα των νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία, ξεσκέπασε όλα 
τα πλοκάμια που τους συνδέουν. Ανάγκασε όλους τους δημο-
σιολόγους, αλλά και κυβερνητικά στελέχη, που ήταν έτοιμοι να 
αναπαράγουν τη θεωρία «των δύο άκρων» και να καταδικά-
ζουν τη βία «από όπου κι αν προέρχεται», να καταπιούν τη 
γλώσσα τους. Έδειξαν στην πράξη πώς αντιμετωπίζεται ο 
φασισμός. Όχι με αντιφασιστικά μέτωπα-«χυλό», αλλά μέσα 
από το ίδιο το κίνημα, με συλλογική συζήτηση μέσα στις μαζι-
κές διαδικασίες. Με πολύμορφες πρωτοβουλίες η αντιμετώπιση 
και απομόνωση των φασιστικών ομάδων γίνεται στην πράξη, 
με πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις σε κυβέρνηση και κρατι-
κούς μηχανισμούς, ώστε να αποκαλύπτονται και οι ευθύνες 
τους. 

Σε αυτή τη μάχη που δίνεται εδώ και μήνες στη Θεσσαλονί-
κη και στα δυτικά της πόλης, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ 
και της ΚΝΕ είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουν δώσει όλες τους 
τις δυνάμεις να μην κυριαρχήσει ο φόβος, η αμηχανία μπροστά 
στο φασιστικό τέρας. Υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και 
τη νεολαία των Δυτικών Συνοικιών απέναντι στη δράση ομά-
δων που τους βάζουν στο στόχαστρο. Γι' αυτό και οι φασίστες, 
μαζί με τη συλλογική δράση του λαού και της νεολαίας, στοχο-
ποιούν τους κομμουνιστές, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αποτε-
λούν βασικό εμπόδιο στην προσπάθειά τους να χύνουν το 
φασιστικό - εθνικιστικό τους δηλητήριο.  

Το ΚΚΕ δεν έχει καμία δέσμευση με επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα, παρά μόνο με τις ανάγκες και τα προβλήματα του ίδιου 
του λαού. Γι' αυτό και σταθερά αναδεικνύει την ύπαρξη 
«στρατών» συνδεδεμένων με την επιχειρηματική δράση στον 
λεγόμενο «αθλητισμό» που υπηρετούν ουσιαστικά διάφορες 
άλλες πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. 

Ας μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Όσο οξύνονται τα λαϊκά 
προβλήματα, τόσο περισσότερο το σημερινό σύστημα, οι κυ-
βερνήσεις, το κράτος θα νιώθουν ανασφάλεια, θα φοβούνται 
την ανάπτυξη της πάλης του λαού μας, τόσο θα επιστρατεύουν 
φασιστικές, εγκληματικές ομάδες. Μάταιος κόπος. Στη χώρα 
μας υπάρχει ιστορία, αγωνιστικές παραδόσεις, υπάρχει λαϊκό 
κίνημα, υπάρχει ΚΚΕ. Ο λαός θα τους αντιμετωπίσει και όταν 
το αποφασίσει θα τους σαρώσει! 

*Άρθρο του Θανάση Σγούρου,                                                        
μέλους του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ 

Από την ψηφοφορία στην ΑΕΝ Ασπροπύργου 


