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Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, ημιαπασχο- 
λούμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, συν- 
ταξιούχοι, νέοι και γυναίκες  

Το ΚΚΕ απευθύνεται ιδιαίτερα σ’ εσάς που 
τα δοκιμάσατε όλα, όλες τις κυβερνήσεις 
διαχείρισης, αυτοδύναμες και συνεργασίας, 
«κεντροδεξιές», «κεντροαριστερές», 
«αριστερές» και είδατε το ένα μνημόνιο να 
προστίθεται στο άλλο. Σ’ εσάς που 
παλιότερα, ίσως ευκαιριακά, επιλέξατε το 
ΚΚΕ, αλλά στη συνέχεια προτιμήσατε μια 
πιο άμεση, όπως σας φάνηκε, πολιτική 
λύση. 

Σήμερα ας κάνουμε αυτή την πείρα δύναμη 
αγώνα κι ανατροπής. 

Ψηλά το κεφάλι, πάρτε την τύχη σας στα δικά σας χέρια, γυρίστε την 
πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα - παγίδες που στήνονται, στις υποσχέ-
σεις των άλλων κομμάτων για έξοδο από την οικονομική κρίση, 
παραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και ανακατανομή 
εισοδήματος,  προς  όφελος  δήθεν  του  λαού.  
Στην πραγματικότητα θέλουν να κυβερνήσουν για λογαριασμό της 
μεγάλης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, των μονοπωλιακών ομίλων και 
της εξουσίας τους. 
Η ψήφος στο ΚΚΕ θα δυναμώσει τη λαϊκή αντίσταση σε κάθε αντιλαϊκή 
συμφωνία και νόμο, σε κάθε κυβέρνηση αντιλαϊκής διαχείρισης, σε 
κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία κρατών όπως η ΕΕ.  
Για να πάρει ο λαός την ιδιοκτησία του πλούτου και την εξουσία στα 
δικά του χέρια.  
Αυτός είναι ο δικός μας «μονόδρομος» και σ’ αυτόν το δρόμο 
μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, να διεκδικήσουμε βελτίωση 
της ζωής μας.          (Συνέχεια στη σελίδα 3) 

 

 

 

 

 

Κι αν είναι ο λάκκος σου  

πολύ βαθύς, 

χρέος με τα χέρια σου  

να σηκωθείς. 

Κώστας Βάρναλης  

Μ ε μαζική εργατική λαϊκή κινη-
τοποίηση, που διοργάνωσε το 

ΠΑΜΕ, 13/08/2015, στην Αθήνα και άλλες 
πόλεις, χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, 
α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι ,  ν έ ο ι  κ α ι 
γυναίκες, άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων, 
διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στα βάρβαρα 
μέτρα που φέρνει το νέο μνημόνιο της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τα 
οποία προστίθενται σε αυτά των 
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. 

Μεγάλη και μαχητική ήταν και η 
διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε 5 
Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΜΕ, 
την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ και την 
ΟΓΕ, στα εγκαίνια της ΔΕΘ, όπου και φέτος 

παρέλασαν όλοι οι αρχηγοί των αστικών 
κομμάτων καταθέτοντας τα διαπιστευτήριά 
τους στους εκπρόσωπους του κεφαλαίου και 
της ΕΕ των μονοπωλίων.  

Σε μήνυμά του το ΠΑΜΕ απευθύνεται 
ανοιχτά και καλεί την εργατική τάξη της 
χώρας και τα συνδικάτα, σε διαρκή, 
ανυποχώρητο αγώνα για να προστατεύ-
σουμε τη ζωή μας από τα μνημόνια 
διαρκείας και τους εφαρμοστικούς νόμους, 
να αντισταθούμε και να οργανώσουμε την 
απάντηση μας απέναντι στο νέο βάρβαρο 
γύρο επίθεσης που ακολουθεί, στην ανέχεια 
και την εξαθλίωση που μας περικυκλώνει για 
να σωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Η κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα 
αποδείχτηκε μεγάλο εμπόδιο στην οργά-
νωση και τον αγώνα των εργαζομένων, 
μεγάλο όπλο για το κεφάλαιο και τις 
κυβερνήσεις του για να περνούν αντιλαϊκούς 
νόμους. 

Ε ίναι συνένοχες οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες στη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΝΟ 

στο σφαγιασμό του λαού, με θέσεις 
υπεράσπισης της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, με υπονομευτική δράση στους 
εργατικούς λαϊκούς αγώνες.  

Μαζί προετοίμασαν την αντεργατική 
επίθεση, με τη συμμετοχή τους στους 
κοινωνικούς διαλόγους, με τον αφοπλισμό 
του κινήματος από τις θεωρίες του 
κοινωνικού εταιρισμού, της ανταγωνι-
στικότητας και επιχειρηματικότητας, της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων ως μέτρο 
των εργατικών διεκδικήσεων.  

Χωρίς τον προδοτικό τους ρόλο δεν θα 
περνούσε με την ίδια ευκολία η επίθεση         

της μεγαλοεργοδοσίας, 
των κυβερνήσεων και 
της Ε.Ε. 
Σήμερα φανερώνονται 
πιο καθαρά, δύο 
επιλογές.  
Η πρώτη είναι πολύ-
φορεμένη και με πολλά 
διαφορετικά κουστούμια 
που φέρνουν το ίδιο 
πικρό αποτέλεσμα για 
τη ζωή μας. Υποσχέσεις 
για βελτίωση της ζωής 

μας μέσα στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ και της 
δικτατορίας του κεφαλαίου, με βαριές λαϊκές 
θυσίες που μοναδικό κερδισμένο έχουν μια 
χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους που τις 
καρπώνονται. 

Η άλλη επιλογή είναι ο δρόμος της 
αποφασιστικής σύγκρουσης με τους 
μονοπωλιακούς ομίλους και τα συμφέροντά 
τους για να μη ζήσουμε σαν σύγχρονοι 
σκλάβοι! Η ίδια η ζωή, η πλούσια πείρα, 
κυρίως των τελευταίων ετών αποδεικνύει 
περίτρανα ότι στο πλαίσιο της ΕΕ, της 
εξουσίας των μονοπωλίων, δε μπορεί να 
υπάρξει φιλολαϊκή λύση.  

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μνημόνια 
και αφεντικά. Είναι η ώρα να ακουστεί ξανά 
δυνατά, μαζικά το σύνθημα που γεννήθηκε 
στους μεγάλους ταξικούς αγώνες των 
χρόνων που πέρασαν: 

«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά εργάτη 
μπορείς χωρίς αφεντικά» 

Πάνω από 2.500 πρόσφυγες νεκροί στη Μεσόγειο 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

στις κύριες και τις 

επικουρικές συντάξεις 

Μ ε την πληρωμή των συντάξεων του 
Σεπτέμβρη άρχισαν τα απανωτά 

πλήγματα στους συνταξιούχους σαν 
αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ και της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που ψήφισε 
το 3ο μνημόνιο με τη σύμφωνη γνώμη ΝΔ - 
Ποτάμι  - ΠΑΣΟΚ. 

Για τις κύριες συντάξεις η εισφορά 
αυξάνεται σε 6% (από 4%) και υπολογίζεται 
επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού, ενώ 
για πρώτη φορά τίθεται σε ισχύ παρακράτηση 
ύψους 6% επί του καταβαλλόμενου ποσού 
της επικουρικής σύνταξης. 

Καθώς, βέβαια, ο νόμος ορίζει ότι οι 
μειώσεις θα ισχύσουν αναδρομικά, από 1η 
Ιουλίου, οι περικοπές κατά το τρίμηνο 
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου θα είναι 
μεγαλύτερες, αφού μαζί με τις τρέχουσες 
εισφορές θα παρακρατηθούν και τα 
αναδρομικά από τις κρατήσεις του Ιουλίου και 
του Αυγούστου. 

Ε πίσης μειωμένες κατά 20% θα δουν τις 
συντάξεις τους όσοι βγαίνουν στη 

σύνταξη από την 1/7/2015 σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας που 
εκδόθηκαν στις 14 Αυγούστου και θέτουν σε 
εφαρμογή προηγούμενους αντιασφαλιστικούς 
νόμους, με βάση τους οποίους η κατώτερη 
σύνταξη μειώνεται από φέτος τουλάχιστον 
κατά ευρώ, στα 392,7 από 486 ευρώ (ΙΚΑ). 

Ταυτόχρονα, με εγκύκλιο του υπουργείου 
Εργασίας, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο 
αντιασφαλιστικός νόμος 3863/2010, με τον 
οποίο καθορίζονται το νέο σύστημα 
συνταξιοδότησης και ο νέος τρόπος 
υπολογισμού των συντάξεων, οι οποίες πλέον 
μειώνονται δραστικά, καθώς το ποσοστό 
αναπλήρωσης επί του συντάξιμου μισθού από 
70% στην 35ετία μειώνεται στο 48% στην 
40ετία! 

Α πό το Μάρτη του 2016 θα αρχίσει και 
η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, που 

θα δημιουργήσει μια νέα τεράστια ομάδα 
συνταξιούχων η οποία δεν θα μπορεί να 
εξασφαλίσει ούτε τα βασικά είδη επιβίωσης. 

Σε όλα αυτά πρέπει να υπολογιστούν και 
οι περικοπές κατά 2,25 δις ευρώ στις κρατικές 
δαπάνες για τις συντάξεις το 2015 - 2016 και 
900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για την 
Πρόνοια, ρίχνοντας στα τάρταρα τις παροχές 
προς τους απόμαχους της δουλειάς.          

(Συνέχεια στη σελ. 2) 

Ο ι ναυτεργάτες δουλεύουν σκληρά  
για να ζήσουν αυτοί και οι 

οικογένειες τους, αντιμετωπίζοντας την 
χρόνια επιθετικότητα του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου που έχει έναν θεό, πως θα 
αυξάνει τα κέρδη και τη δύναμη του.  

Οι ναυτεργάτες, όπως και τα άλλα 
τμήματα της εργατικής τάξης έχουν 
απέναντι τους την εξουσία του κεφαλαίου.  

Αυτή την εξουσία διαχειρίστηκαν όλες         
οι αστικές κυβερνήσεις, της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ,  αυτοδύναμες 
ή συνεργασίας, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, που φόρεσε έναν  
αριστερό μανδύα για να 
εξαπατήσει το λαό μας.  

Στην πράξη από-
δείχθηκε ότι όλες οι 
κυβερνήσεις υπηρέτησαν 
τα συμφέροντα του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου 
και των άλλων τμημάτων 
της πλουτοκρατίας. 

Οι κυβερνήσεις της       
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 
καλλιέργησαν χρόνια 
ψεύτικες προσδοκίες αλλά στην πράξη 
χάρισαν πολλά προνόμια στο εφοπλιστικό 
κεφάλαιο, του έδωσαν φοροαπαλλαγές, 
φορτώνοντας στις λαϊκές οικογένειες 
αβάσταχτα, αντιλαϊκά φορολογικά μέτρα. 
Του έδωσαν εισφοροαπαλλαγές βυθίζοντας 
το ΝΑΤ σε κρίση, σε χρεωκοπία. Μείωσαν 
τις οργανικές συνθέσεις, έδιωξαν χιλιάδες 
ναυτεργάτες από τα καράβια. Φόρτωσαν 
τους εργαζόμενους με δύο μνημόνια για      
να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και   
την κερδοφορία του κεφαλαίου.  

Την ίδια κατάσταση διαχειρίστηκε η 
κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.  

Ο  ΣΥΡΙΖΑ άρπαξε την λαϊκή ψήφο, 
την ψήφο πολλών ναυτεργατών    

με κάλπικα αντιμνημονιακά συνθήματα. 
Έκρυψε ότι τα μνημόνια είναι μέρος της 
στρατηγικής του κεφαλαίου, της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση         
σε βάρος της εργατικής τάξης, σε βάρος 
των ναυτεργατών, με βασικό στόχο να      
τους κάνει φτηνότερους για να αυξήσουν       
τα κέρδη τους οι εφοπλιστές.    

Που είναι το σκίσιμο των μνημονίων που 
υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ;  

Αντί για αυτό, έπαιξε με την αγωνία των 

ναυτεργατών, εφάρμοσε προκλητικά τα δύο 
μνημόνια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και 

ψήφισε  το 3
ο
 μνημόνιο που περιλαμβάνει 

πολύ σκληρά αντεργατικά μέτρα που 

καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις και τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα που απέμειναν. 

Ψήφισε το 3
ο
 μνημόνιο μαζί με τη ΝΔ, το 

ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ και όλοι αυτοί 

έχουν το θράσος να ζητάνε την ψήφο 
των ναυτεργατών.    

Η   κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -  ΑΝΕΛ 
εφάρμοσε τις μειωμένες οργανικές 

συνθέσεις, συνέχισε την πολιτική μείωσης 
των μισθών και των συντάξεων. Καταδίκασε 
χιλιάδες συναδέλφους στην ανασφάλεια       
και την ανεργία, αρνούμενη ακόμα και       
την προστασία των ανέργων. Συνέχισε       
την υποβάθμιση των Ακαδημιών Ε.Ν. και 
όξυνε τα προβλήματα των σπουδαστών, 
διατήρησε το στρατοκρατικό καθεστώς στις 
σχολές. Συνέχισε την πορεία χειροτέρευσης 
του ΚΕΣΕΝ.   

Αυτή είναι η πραγματικότητα          
που πρέπει να μετρήσουν καλά οι 
ναυτεργάτες  και  να δώ σουν  
αποφασιστική   απάντηση.  

Να δώσουν δύναμη στο ΚΚΕ γιατί 
τους είπε όλα τα χρόνια την αλήθεια και 
τους προειδοποίησε ότι κανένα κόμμα, 
καμιά κυβέρνηση που υποστηρίζει την 
εξουσία του κεφαλαίου, την καπιταλιστική 
ιδιοκτησία και την Ευρωπαϊκή Ένωση,       
την αντιδραστική συμμαχία των μεγάλων 
οικονομικών ομίλων, δεν μπορεί, δεν 
πρόκειται να εφαρμόσει φιλολαϊκή πολιτική .   

Να δώσουν δύναμη στο ΚΚΕ που 
βρίσκεται συνεχώς, αταλάντευτα στο 
πλευρό των ναυτεργατών και παλεύει 
ενάντια στα αντεργατικά μέτρα, για           
την ανάκτηση των απωλειών, γ ια             
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών 
αναγκών.  

Να δώσουν δύναμη στο ΚΚΕ για την 
εφαρμοστικών νόμων σε σύγκρουση 
κατάργηση των μνημονίων και των με       
το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και      
την  εξουσία  τους.   

Καμιά ψήφος των ναυτεργατών να 
μην πάει στα κόμματα του κεφαλαίου, 
των μνημονίων και της ΕΕ.  

 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Π άνω από 300.000 άνθρωποι έχουν 
διασχίσει τη Μεσόγειο από το Γενάρη 

μέχρι σήμερα και πάνω από 2.500 έχουν χάσει 
τη ζωή τους στη θάλασσα στην προσπάθειά 
τους να φθάσουν στην Ευρώπη.  

Οι περισσότεροι πνίγηκαν μετά βύθιση  
πλοιαρίων, που μετέφεραν δυσανάλογο αριθμό 
ατόμων από τη δυνατότητά τους. Πολλοί από 
αυτούς πέθαναν από ασφυξία στα αμπάρια των 
δουλεμπορικών, άλλοι από αφυδάτωση και ένας 
από πυροβόλο όπλο σε συμπλοκή ανδρών του 
Λιμενικού με δουλέμπορους σε θαλαμηγό. 

«Ποιος μπορεί να μείνει απαθής βλέποντας 
μικρά παιδιά, αγγελούδια, νεκρά στις ακτές; Ποιος 
μπορεί να αδιαφορήσει; Μόνο οι υπηρέτες των 

αφεντικών και τα μαντρόσκυλά τους, οι χρυσαυγίτες 
δολοφόνοι», τόνισε στην ομιλία του στο 
συλλαλητήριο για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο Λ. 
Στολτίδης, μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΜΕ και πρόσθεσε:  

Να δυναμώσει η αλληλεγγύη. Άμεσα να 
παρθούν μέτρα για τη σίτιση, για τη στέγαση, την 
υγεία και την μετακίνηση των προσφύγων 
μεταναστών προς τις χώρες που είναι ο  
προορισμός τους. Nα καταργηθεί μονομερώς το 
"Δουβλίνο 2". Να στηριχτούν με όλους τους τρόπους 
τα νησιά μας που δέχονται τα προσφυγικά κύματα. 
Φτάνει πια με την υποκρισία και τα κροκοδείλια 
δάκρυα, πρωθυπουργών και δημάρχων. Να  
σταματήσουν να κάνουν τους ανήξερους. Γνώριζαν 
τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. 
Αυτή είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, το κοινό ευρωπαϊκό 
τους σπίτι. Γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί με τα 
κύματα των ξεριζωμένων. Προσπαθούσαν να το 
κουκουλώσουν, τώρα υποκρίνονται. Άμεσα να 
πάρουν μέτρα, με βάση τις προτάσεις του ταξικού 
κινήματος. 

Τ ο ΚΚΕ διεκδικεί , στην βουλή, στο 
ευρωκοινοβούλιο, παντού, τονίζει σε  

ανακοίνωσή της η Ε.Π. Αιγαίου του ΚΚΕ και καλεί 
τους κατοίκους των νησιών να ενώσουν μαζί του  
την φωνή τους απαιτώντας να τώρα ληφθούν: 
 Άμεσα μέτρα γρήγορης διεκπεραίωσης των 

διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης.  
 Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών που 

σχετίζονται με τη διάσωση, την υποδοχή,  
περίθαλψη και τη μετακίνηση. Να στηριχθούν     
με τον αναγκαίο εξοπλισμό και υποδομές. 

 Να καλυφθούν οι ελλείψεις τα νοσοκομεία και 
Κέντρα Υγείας και να ενισχυθούν ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες. 

 Να εξασφαλισθεί αξιοπρεπή υγιεινή διαμονή και 
διατροφή, μέχρι να αναχωρήσουν για τις 
χώρες προορισμού τους. 
 Να απαιτηθεί έκτακτη χρηματοδότηση γι' 
αυτό από ΟΗΕ και ΕΕ. 
 Κατάργηση των Κανονισμών του Δουβλίνου 
και όχι μόνο «αλά καρτ» αναστολή 
εφαρμογής. 

Προκαλούν όταν λένε ότι αιφνιδιάστηκαν! 
Όλοι γνώριζαν τι έρχεται. Είναι τεράστιες      
οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ – 
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ -  ΑΝΕΛ) γιατί  

επιχείρησαν να καθησυχάσουν και να κουκου-
λώσουν το μεγάλο πρόβλημα, αδιαφορώντας για  
τις συνέπειες.  

Η αλήθεια είναι ότι: όσο ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ 
επεμβαίνουν και εξαπολύουν πολέμους για να 
εξασφαλίσουν τη μερίδα του λέοντος, για τα 
μονοπώλια τους, από τις αγορές, τις πηγές  
ενέργειας και για να έχουν τον έλεγχο των δρόμων 
μεταφοράς των εμπορευμάτων και του πετρελαίου.  

Πρώτη σε αυτό το ρόλο της συγκάλυψης των 
ιμπεριαλιστών και της εκμετάλλευσης των 
προσφύγων είναι η εγκληματική φασιστική 
οργάνωση της ΧΑ. Κανείς δεν πρέπει να 
ξεγελαστεί από τις μάσκες που φορά.  

Ο ρόλος του στρατού πρέπει να είναι, ένας και 
μόνο: Να υπερασπίζεται τα σύνορα της χώρας από 
άλλους στρατούς. Όχι να παίρνει μέρος, με διάφορα 
προσχήματα, σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά 
άλλων λαών, ούτε να σκοτώνει πρόσφυγες και       
να πνίγει τα μωρά τους, όπως θέλουν οι ναζιστές 
της ΧΑ ! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Οι εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη είναι μια σημαντική πολιτική μάχη, που οι ναυτεργάτες     

έχουν συμφέρον να την δώσουν αποφασιστικά, να αξιοποιήσουν την πείρα τους, να 

τιμωρήσουν τα κόμματα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Nα  δώσουν           

δύναμη στο ΚΚΕ. Αυτό είναι βήμα μπροστά, αυτό είναι το νέο που μπορεί να ανοίξει           

το δρόμο για να βγούμε από την βαρβαρότητα που ζούμε.  

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ περιλαμβάνονται δοκιμασμένοι αγωνιστές  
του εργατικού - λαϊκού κινήματος, του πολιτισμού, της επιστήμης,  
της ειρήνης, των συνταξιούχων, των γυναικών και της νεολαίας.  
Σ’ αυτά τα ψηφοδέλτια ο κλάδος των ναυτεργατών εκπροσωπείται  

με πέντε υποψήφιους, που είναι oι παρακάτω συνάδελφοι:  

 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής του 
κόμματος, υποψήφιος στην Εύβοια 

 ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ, υποψήφιος στην Α’ Πειραιά 

 ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, πρώην πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, πρώην 
ευρωβουλευτής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υποψήφιος στη Β’ Πειραιά 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΉΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, γ.γ. της ΠΕΜΕΝ, μέλος ΔΣ του ΝΑΤ, 
μέλος της ΠΕ της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, υποψήφιος στη Β’ Πειραιά 

 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, ναυτεργάτης, υποψήφιος στη Β ’ 
Θεσσαλονίκης 

Ανθρώπινη-ταξική-πατριωτική θέση είναι: Η καταγγελία των υπευθύνων,  

η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, η διεκδίκηση άμεσων μέτρων. 
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                
Ναυτεργατική                                   

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                          
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος               
σύμφωνα με το νόμο:         

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ            
Κολοκοτρώνη 99,                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35              
Τηλ.: 210 - 41 17 578            
Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:                    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                
Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                   
Τηλ.: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                            
Εσωτερικού: Ευρώ 15                  
Εξωτερικού: Ευρώ 50 

 

Καταστροφική έκρηξη  

στο λιμάνι Τιαντζίν της Κίνας 

Τουλάχιστον 121 άτομα σκοτώθηκαν (ανάμεσά 
τους 39 πυροσβέστες), 700 τραυματίσθηκαν ενώ 
παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, από τις ισχυρότατες 
εκρήξεις, που σημειώθηκαν 12/08/2015, σε αποθήκη 
χημικών προϊόντων στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν στη ΒΑ 
Κίνα, όπου το οστικό κύμα έφθασε σε ακτίνα 2 χλμ ενώ 
τα επίπεδα κυανίου παραμένουν έως 356 φορές πάνω 
από τα ανεκτά όρια. 

Ενώ οι αρχές ακόμη αναζητούν απαντήσεις για τα 
αίτια της καταστροφικής τα στοιχεία που έρχονται στο 
φως και δύο νέα «ατυχήματα» σε χημικά εργοστάσια 
στις 23/8 στις 31/8, με 5 νεκρούς το καθένα,  
επιβεβαιώνουν ότι στη χώρα όπου αναπτύσσονται 
ραγδαία οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, με όλο 
τον παρασιτισμό και τη σαπίλα που φέρνουν, 
δημιουργούνται οι πρόσφορες συνθήκες για να 
γίνονται τέτοια δυστυχήματα και να κινδυνεύουν ζωές 
εργαζομένων. 

Νεκρός Έλληνας πλοίαρχος Α/Κ 

Η σορός του Έλληνα πλοιάρχου του αλιευτικού 
σκάφους «Δημήτριος», το οποίο βυθίστηκε εν μέσω 
κακοκαιρίας στη θαλάσσια περιοχή της Σενεγάλης στη 
Δυτική Αφρική εντοπίστηκε, 03/09/2015. Στο πλοίο 
επέβαιναν και 18 αλλοδαποί ναυτεργάτες από τους 
οποίους 12 διασώθηκαν και 6 ήταν αγνοούμενοι. 

Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος  

Νεκρός εντοπίστηκε, 26/08/2015, ο Ρουμάνος 
ναυτεργάτης, που αγνοούνταν από την προηγούμενη 
μέρα στα Δωδεκάνησα. Ο 35χρονος ήταν μέλος του 
πληρώματος του υπό σημαία Λιβερίας Δ/Ξπλοιου 
«Histria Ambra». 

Η ύλη του παρόντος           

φύλλου έκλεισε  

7 Σεπτέμβρη 2015 

Αφού τον σακάτεψαν  

τον πέταξαν στο δρόμο! 

Από καταγγελία του ναυτεργάτη Μάρου Θ. ο 
οποίος εργαζόταν με την  ειδικότητα του ναύτη, μέχρι 
τις 06/09/2010 στο Ε/Γ–Ο/Γ πλοίο «ELLI T» και με 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 
(Αριθμ. 6504/13-12-2013) έπρεπε άμεσα να απολυθεί 
και να αναγραφεί στο φυλλάδιο του η αιτιολογία «λόγω 
ατυχήματος»,  αναφέρει σε έγγραφη παρέμβαση προς 
το ΥEN η ΠEMEΝ  και προσθέτει: 

Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, μέχρι σήμερα 
δεν έχει γίνει καμία διόρθωση της παράνομης 
αιτιολογίας στην απόλυση του, που έχει αναγραφεί 
«λόγω πέρας δρομολογίων», με αποτέλεσμα ο 
ναυτεργάτης να βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια χωρίς 
δουλειά, χωρίς καμία κοινωνικοασφαλιστική προστασία 
και να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του ΥΕΝ και των 
υπηρεσιών του, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για το 
σοβαρό ατύχημα που υπέστη ο ναυτεργάτης και την 
παραποίηση που υπάρχει ακόμα στην αιτιολογία της 
απόλυσης του. 

τ α προνόμια καθώς και η 
φορολογία των εφοπλιστών 

και η ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, γύρω από τα οποία 
διεξάγεται έντονη ενδοκαπιταλιστική 
διαπάλη, αποτέλεσαν βασικά ζητήματα 
τ η ς  δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς ,  τ η ς 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τα 
κλιμάκια των ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών για όλη την γκάμα των 
νέων αντιλαϊκών μέτρων που 
περιλαμβάνονταν στις δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης ενόψει της σύναψης του 
τρίτου μνημονίου (Ασφαλιστικό, 
Εργασιακά, ένταση φοροληστείας, 
ιδιωτικοποιήσεις  κ.ο.κ.),  

Τις «αγωνίες» τους για τη 
διαπραγμάτευση εξέφρασαν οι  
εφοπλιστές, με τη συγκυβέρνηση να 
σπεύδει να ανταποκριθεί αναλόγως...  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος και 
ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Ε φ ο π λ ι σ τ ώ ν  ( E E E ) ,  Θ . 
Βενιάμης και Μ. Χανδρής αντίστοιχα, 
συναντήθηκαν με τον υπουργό  
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού,  Γ. Σταθάκη,  τους 
αναπληρωτές υπουργούς Ναυτιλίας,  Θ. 
Δρίτσα  και Οικονομικών, Τρ. 
Αλεξιάδη  και τον γγ Ναυτιλίας,  Γ. 
Θεοτοκά . 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομίας, «σε πνεύμα 

δ ι α λ ό γ ο υ  κ α ι  μ ε  δ ι ά θ ε σ η 
συνεργασίας, συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για 
τη ναυτιλία, καθώς και ζητήματα 
φορολογίας στο πλαίσιο της νέας 
συμφωνίας με τους δανειστές». 

Τα φοροπρονόμια των Ελλήνων 
εφοπλιστών βρίσκονται στο επίκεντρο 
των διαπραγματεύσεων με τους  
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, καθώς 
το γερμανικό κυρίως κεφάλαιο, στο 
πλαίσιο του ανταγωνισμού του με το 
ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, θέτει 
ως πάγιο αίτημα την κατάργησή τους. 

Έτσι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ έσπευσε να διαβεβαιώσει τους 
εφοπλιστές ότι τα συμφέροντά τους και 
τα «πρωτεία» τους, που διασφαλίζονται 
πάνω στις πλάτες των ναυτεργατών και 
συνολικότερα του 
λαού, αποτελούν 
«προτεραιότητά» 
της: «Η διατήρηση 
και η ενίσχυση του 
υ π ό  ε λ λ η ν ι κ ή 
σημαία στόλου και 
των ναυτιλιακών 
εταιρειών στην 
Ελλάδα, συνιστούν 
προτεραιότητα του 
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 
Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , 
Υ π ο δ ο μ ώ ν , 

Ναυτιλίας και Τουρισμού και αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για να παραμείνει 
η ελληνική ναυτιλία στις πρώτες θέσεις 
του κλάδου», όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση του υπουργείου.  

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σε άλλη 
μια κίνηση που «λύνει» ακόμα 
περισσότερο τα χέρια του κεφαλαίου, 
κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών σε 
ενημέρωση για τις επαφές με τα 
«τεχνικά κλιμάκια» των ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών, ανέφεραν ότι «μελετάται η 
σύσταση διυπουργικής επιτροπής με 
στόχο την απλοποίηση των αδειών 
λειτουργίας των επιχειρήσεων», ενώ 
παράλληλα σημείωναν ότι «ήδη έχει       
καταργηθεί σε 103 περιπτώσεις η 
υ π οχ ρε ω τ ι κή  έ κ δο σ η  ά δ ε ι α ς      
λειτουργίας»... 
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Με χρεοκοπημένα συνθήματα 

και μπαγιάτικες αυταπάτες 

Μ ε βαριά τη σκιά της συμμετοχής για 7 μήνες σε 
μια κυβέρνηση που τελικά αντί για την ελπίδα 

έφερε το 3ο μνημόνιο, η Λαϊκή Ενότητα, όπως φαίνεται 
και από την προγραμματική διακήρυξη που 
παρουσιάστηκε από τον Π. Λαφαζάνη, επιχειρεί την 
αναβίωση των κάλπικων προεκλογικών ελπίδων του 
ΣΥΡΙΖΑ πριν το μνημόνιο. 

Επαναλαμβάνει τις ίδιες προτάσεις που διακήρυττε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έλιωσαν σαν «κεράκι» στο «καμίνι» 
της ΕΕ, όπου χαλκεύονται οι κατευθύνσεις της 
φιλομονοπωλιακής της στρατηγικής. Σ' αυτό το 
«καμίνι» η ΛΑΕ διακηρύττει την πρόθεσή της να 
παραμείνει και μόνο εάν το ζήτημα της αποχώρησης 
«τεθεί εκ των πραγμάτων» να το θέσει σε 
δημοψήφισμα.  

Ισχυρίζονται ότι το εθνικό νόμισμα «θα ευνοήσει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας» αλλά κρύβουν ότι αυτές 
θα είναι με τους όρους που έχουν ήδη διαμορφωθεί 
στην αγορά εργασίας (δηλαδή, θέσεις εργασίας 
κακοπληρωμένες, με ημερομηνία λήξεως κι αυτές με 
τις «πλάτες» του κρατικού κορβανά). 

Απευθυνόμενη στην αστική τάξη, η ΛΑΕ εξηγεί 
ακόμα ότι η έξοδος απ' το ευρώ «δεν σημαίνει διεθνή 
πολιτική απομόνωση» αλλά δυνατότητα να υπάρξουν 
νέες κολεγιές και έξω απ' το «ευρωατλαντικό 
οικόπεδο», ονομάζοντας π.χ. τις BRICS.  

Όλα αυτά «πασπαλισμένα» με υποσχέσεις για 
στήριξη των αδύναμων, στήριξη μισθών, συντάξεων 
και κοινωνικών δαπανών τα έλεγε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 
από το Γενάρη του 2015, γεγονός που δεν απέτρεψε 
το νέο μνημόνιο, γιατί ο καπιταλιστικός δρόμος 
ανάπτυξης, όπου πορεύεται και η Λαϊκή Ενότητα, δεν 
επιδέχεται κανενός άλλου είδους πολιτικές απέναντι 
στα λαϊκά συμφέροντα. 

Τι θα κερδίσει ο λαός, όταν η έξοδος από το ευρώ 
και μόνο, χωρίς αποδέσμευση από την ΕΕ, χωρίς η 
οικονομία και η εξουσία να έρθουν στα χέρια των 
εργαζομένων, είναι δρόμος που οδηγεί στον ίδιο 
γκρεμό το λαό και τα συμφέροντά του; 

Ισχυρίζονται ότι το σχήμα τους συνιστά «το 
καινούριο και το διαφορετικό στην πολιτική ζωή», 
υποστηρίζοντας ότι τα «παλιά κόμματα» έχουν κοινό 
πρόγραμμα το μνημόνιο. Στην πραγματικότητα όλα 
μαζί «μνημονιακά» και «αντιμνημονιακά» έχουν κοινό 
στόχο την αναθέρμανση της καπιταλιστικής 
οικονομίας.  

Στην προγραμματική της διακήρυξη η ΛΑΕ 
υποβάλλει διαμαρτυρίες, όπως ότι απ' τις δόσεις των 
νέων δανείων ούτε «σταγόνα δεν πέφτει στην 
πραγματική οικονομία» και υπαγορεύει προτάσεις περί 
κατάργησης των μνημονίων, διακοπή πληρωμών του 
χρέους, άμεσο τερματισμό της λιτότητας, εν ολίγοις 
αλλαγών στο μείγμα διαχείρισης ώστε να επιτρέπει 
μεγαλύτερη στήριξη στην καπιταλιστική οικονομία.  

Για το ποιος θα έχει στα χέρια του τα μέσα 
παραγωγής, ούτε λόγος απ' τους «ριζοσπάστες» της 
ΛΑΕ, που έφτασαν να συγκρίνονται με το ΕΑΜ και την 
Κυβέρνηση του Βουνού...!  

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Ο σφος Αμπελιώτης 
Παύλος από το Κάρντιφ 
της Αγγλίας προσφέρει 
200 € στο ΚΚΕ για 
ενίσχυση του εκλογικού 
αγώνα και 50 € στη «Ν», 
σαν 2η δόση μετά την 
προσφορά του Φλεβάρη 
150 € στη «Ν» και το 
ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε 
τον σφο για την τακτική 
συνεισφορά στον αγώνα 
των ναυτεργατών, των 
εργαζομένων και του 
κόμματος της εργατικής 
τάξης. 

Η Γεωργία Καρίμαλη 
σαν μνημόσυνο για τον 
Αποστόλη Καρίμαλη  
προσφέρει 40 € στο ΚΚΕ 
μέσω ΚΟ Ναυτεργατών. 

Γαυγίζουν πάλι τα  

μαντρόσκυλα των εφοπλιστών 

Η  προσπάθεια εξωραϊσμού της Χρυσής Αυγής, 
όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο από τις 

διαδικασίες που έχουν επιστρατευτεί για τη διεξαγωγή 
της δίκης όσο και από τα χαϊδολογήματα της 
κυβέρνησης προς την εγκληματική ναζιστική οργάνωση 
(βλέπε Βουλή), έχουν δώσει αέρα στα πανιά της.  

Αποκαλυπτικό για τις προθέσεις της είναι ένα 
απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από 
εκπομπή της Χρυσής Αυγής, στις 7 Ιούλη, όπου ο 
βουλευτής της Γ. Λαγός κάνει λόγο για συναντήσεις με 
εφοπλιστές που επιθυμούν συνεργασία με το 
δουλεμπορικό γραφείο της ΧΑ στο Πέραμα, ενώ δεν 
παραλείπει και αυτή τη φορά να δείξει το αντιΚΚΕ 
μένος του ναζιστικού μορφώματος και την απέχθειά 
του στις ταξικές δυνάμεις, επειδή διεκδικούν 
ανθρώπινη δουλειά, αξιοπρεπείς μισθούς,  
συγκροτημένα  εργασιακά  δικαιώματα.  

Από το σχετικό βίντεο εκπομπής της ΧΑ, 
παραθέτουμε αποσπάσματα διαλόγου μεταξύ δύο 
βουλευτών του ναζιστικού μορφώματος: 

Γ. Λαγός: «Είχαμε ιδρύσει πριν από λίγο καιρό, 
θυμάσαι πολύ καλά και με δικές σου ενέργειες και με 
δικιά σου βοήθεια το Σωματείο της Ν/Ζώνης».  

Ηλ. Παναγιώταρος: «Τον Άγιο Νικόλαο! Μεγάλη   
η χάρη του...»   

Γ. Λαγός: «Να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ότι 
(...) μάς έχουν ζητήσει συνάντηση κάτω, άνθρωποι που 
είναι διατεθειμένοι να φέρουνε πλοία, είναι τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις, θα κάνουμε συνάντηση μαζί 
τους πιθανόν και μέσα στην εβδομάδα, θα 
καταφέρουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η δουλειά, εμείς το 
έχουμε υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε και το 'χετε πάρει 
χαμπάρι ότι όταν υποσχόμαστε κάτι, το κάνουμε, θα 
γίνει. Είμαστε στη διαδικασία αυτή, θα τους φέρουμε 
και πλοία να δουλέψουνε στη Ζώνη του Περάματος, θα 
τρίβουν τα μάτια τους, και θα επαναλάβω για μια φορά 
ακόμα τη δήλωση που έχω κάνει και τους έχει πειράξει 
πολύ: Οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ θα 
εξαφανιστούν από το λιμάνι κάτω...». 

Ανάλογες «δηλώσεις» είχε κάνει ο ίδιος και τον 
Αύγουστο του 2013, λίγες μέρες πριν στήσουν τη 
δολοφονική ενέδρα στο Πέραμα, σε βάρος 
κομμουνιστών συνδικαλιστών της Ζώνης με  
αποτέλεσμα 9 εργάτες να μεταφερθούν στο 
νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα 
από  ρόπαλα  και  αιχμηρά  αντικείμενα. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Κ αμιά ψήφος συναδέλφου να μην μπλεχτεί 
στα κάθε λογής αναχώματα, που 

εμφανίζονται για να απορροφήσουν την εργατική 
αγανάκτηση και να εμποδίσουν τη μαζική συνάντηση 
των ναυτεργατών με το ΚΚΕ και την αντιμονοπωλιακή 
–αντικαπιταλιστική πάλη.  

Καμιά ψήφος ναυτεργάτη να μην πάει στην 
ναζιστική, εγκληματική οργάνωση της «Χρυσής 
Αυγής», είναι  το οπλισμένο χέρι του συστήματος, 
είναι «μπράβος» των εφοπλιστών, υπηρετεί τα 
συμφέροντα τους.  

Η επικίνδυνη ρατσιστική δημαγωγία κατά των 
μεταναστών και των προσφύγων δεν μπορεί να 
κρύψει ότι, η εγκληματική αυτή οργάνωση που 
δολοφόνησε τον αγωνιστή Παύλο Φύσα και άλλους 
εργαζόμενους, μετανάστες, υποστηρίζει τις αιτίες που 
γεννούν την μετανάστευση και την προσφυγιά. Είναι 
με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και επεμβάσεις, την καπιταλιστική 
εκμετάλλευση που γεννάει τη φτώχεια.  

Λέμε στον κάθε ναυτεργάτη,   

ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΣΕΣ…  

ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ  

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  

Για να δυναμώσει το εργατικό κίνημα και η ταξική 
κατεύθυνση της πάλης του, να  αποδυναμωθεί ο 
εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός που είναι 
το στήριγμα των εφοπλιστών και της αντιλαϊκής 
πολιτικής.  

Να ισχυροποιηθεί η λαϊκή συμμαχία, η συμμαχία 
της εργατικής τάξης με την αγροτιά, με τους 
αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τη νεολαία και τις 
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών.  

Αυτή,  η κοινωνική – λαϊκή συμμαχία θα παλεύει 
για κάθε πρόβλημα σε σύγκρουση με τα μονοπώλια 
και το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα, θα 
οργανώνει δυνάμεις και θα διεκδικεί την εξουσία.  

Γιατί μόνο η εργατική – λαϊκή εξουσία μπορεί να 
κοινωνικοποιήσει τον πλούτο και τα συγκεντρωμένα 
μέσα παραγωγής, τον ορυκτό πλούτο, την ενέργεια, 
τη γη, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, να 
μετατρέψει αυτά τα οικονομικά εργαλεία περιουσία 
του λαού μας.  

Μόνο  η εργατική – λαϊκή εξουσία μπορεί να κάνει 
περιουσία του λαού τα πλοία, να αναπτύξει την 
οικονομία, τη ναυτιλία  με κεντρικό σχεδιασμό, να 
λύση το συγκοινωνιακό πρόβλημα των νησιών μόνιμα 
και να εξασφαλίσει το δικαίωμα δουλειάς για          
όλους τους ναυτεργάτες, να τους απαλλάξει από      
την εφοπλιστική εκμετάλλευση, να προσφέρει 
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και δωρεάν 
κοινωνικές υπηρεσίες.  

Η εργατική – λαϊκή εξουσία θα αποδεσμεύσει τη 
χώρα από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες, την Ε.Ε 
και το ΝΑΤΟ και θα ανοίξει το δρόμο για την 
ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με άλλα 
κράτη και λαούς, θα διαγράψει μονομερώς το χρέος 
για το οποίο καμία ευθύνη δεν έχει  ο λαός μας.    

Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης εκφράζει τα 
συμφέροντα των ναυτεργατών. Μ’ αυτό το στόχο, 
με ισχυρό, πολύ ισχυρό ΚΚΕ, θα  παλεύουν        
από καλύτερες θέσεις, θα αντιστέκονται στην 
αντιλαϊκή πολιτική και στην επίθεση των 
εφοπλιστών, θα διεκδικούν τα δικαιώματα τους 
αποτελεσματικά. 

Αυτό επιβάλλεται να εκφραστεί στην εκλογική 
αναμέτρηση στις 20 Σεπτέμβρη.  

ΤΩΡΑ ΨΗΦΙΣΕ ΚΚΕ !  

ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ  

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ,  

ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ! 

Από 7 χρόνια σε δύο εφοπλιστές για  

το ναυάγιο του «Άγιος Παντελεήμων» 

Μια εξαίρεση στον κανόνα -της απαλλαγής των 
εφοπλιστών από κάθε κατηγορία για τα εγκλήματα, 
που τα αποκαλούν ναυτικά «ατυχήματα»- αποτελεί η 
απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά, που 
εκδόθηκε, 15/6, μετά από πολύμηνη διαδικασία. 

Με την απόφαση του ΜΟΕ Πειραιά καταδικάστηκαν 
σε 7 χρόνια κάθειρξη ο καθένας οι δύο πλοιοκτήτες του 
ελληνόκτητου με σημαία Ονδούρας Φ/Γ πλοίου «Άγιος 
Παντελεήμων», το οποίο είχε βυθιστεί στις 17 Γενάρη  
1998, ενώ έπλεε 20 ν.μ. ΝΔ της Σαρδηνίας, παίρνοντας 
στον υγρό τάφο 7 ναυτεργάτες από το 9μελές 
πλήρωμα. 

Η εφημερίδα «Ριζοσπάστης» σε δημοσίευμά της 
στις 20/1/1998 είχε δημοσιεύσει καταγγελίες για την 
κατάσταση του πλοίου, το οποίο, όπως δέχτηκε το 
δικαστήριο, άλλαζε συνεχώς Νηογνώμονα για να 
αποφύγουν οι πλοιοκτήτες ουσιώδεις επισκευές για τη 
διατήρηση της αξιοπλοΐας του πλοίου. 

Μένει να δούμε αν θα μπούνε στη φυλακή ή θα 
συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως οι 
αδελφοί Σαμωνά που αν και είχαν καταδικασθεί  
ουδέποτε μπήκαν στη φυλακή, γιατί τάχα δεν έγινε 
δυνατή η νόμιμη κλήτευση… παρότι μπαινόβγαιναν 
από το αεροδρόμιο! 

 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις 
 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Π  αράλληλα με απόφαση, που 
υπέγραψε ο απελθών υφυπουργός 

Κοινωνικής Ασφάλισης Π. Χαϊκάλης, 
εντάσσονται στο ΕΤΕΑ ακόμα 11 Επικουρικά 
Ταμεία ανάμεσά τους και των ναυτεργατών το 
ΚΕΑΝ, τα οποία θα λειτουργούν στο εξής με 
ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση και 
θα διέπονται από τις διατάξεις της  
νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Αυτή η διάταξη, σε συνδυασμό με την 
«ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», που 
παραμένει σε ισχύ, εκτός αν υπάρξουν 
«ισοδύναμα», οδηγεί σε νέες μειώσεις των 
επικουρικών συντάξεων. 

Σύμφωνα επίσης με το 3ο μνημόνιο, από 
1/1/2015 όλα τα επικουρικά ταμεία θα 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις 
εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο ΕΤΕΑ 
φτάνει τα 350 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί στο 
14% των ετήσιων δαπανών του για 
συντάξεις), ενώ το έλλειμμα των 11 
επικουρικών ταμείων που θα ενσωματωθούν 
στο ΕΤΕΑ εκτιμάται  στα 100 εκατ. ευρώ, 
χωρίς να υπολογίζεται το ΚΕΑΝ που 
χρηματοδοτείται από το ΝΑΤ. 

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται η 
αντικειμενική βάση για να φτάσουν στο 
στρατηγικό τους στόχο για κατάργηση επί της 
ουσίας των επικουρικών συντάξεων - όπως 
περιγράφεται και στο 3ο μνημόνιο - και τη 
δημιουργία ενός Ταμείου (!) χωνευτήρι για τις  
κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

Καταγγελία της ΠΕΜΕΝ για την 

υποβάθμιση των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ 

Τ ην διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση που 
επικρατεί στη ναυτική εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση, σχεδόν ένα μήνα μάλιστα πριν από 

την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, 
αναδεικνύει και καταγγέλλει η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ, με 
καταγγελία της, 29 Ιούλη, στην οποία αναφέρει: 

«Η κατάσταση που επικρατεί στη ναυτική εκπαίδευση 
και μετεκπαίδευση επιδεινώνεται διαρκώς σε βάρος των 
εκπαιδευόμενων και με αφορμή την αντικατάσταση των         

διπλωμάτων και πιστοποιητικών, με βάση το ΠΔ 
141/2014, με αποτέλεσμα να βρίσκουν έδαφος τα 
παράσιτα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Βρισκόμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν την έναρξη της 

νέας εκπαιδευτικής περιόδου και ακόμα δεν έχει 
καθοριστεί η εκπαιδευτική ύλη, η πρόσληψη 
εκπαιδευτικών και το πρόγραμμα μαθημάτων για τους 

μετεκπαιδευόμενους στο ΚΕΣΕΝ, με τις γραμματείες του 
ΚΕΣΕΝ να μην πραγματοποιούν εγγραφές.  

Επίσης δεν έχουν καθοριστεί ημερομηνίες για την 

αντικατάσταση των διπλωμάτων και των πιστοποιητικών 
για το σύνολο των ναυτεργατών, που πρέπει να 
προσαρμοστούν με βάση τη STCW (Μανίλα 2010) και να 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι της 31-12-2016. Αυτή 

η κατάσταση δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στον 
οικονομικό και επαγγελματικό προγραμματισμό, σε 
βάρος των  ναυτεργατών και των οικογενειών τους.  

Απαιτούμε άμεσα το ΥΕΝ και οι υπηρεσίες του να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πάρουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, για την πλήρη κάλυψη των 
σύγχρονων αναγκών σε ναυτική εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση καθώς και για την αντικατάσταση των 
διπλωμάτων και πιστοποιητικών των ναυτεργατών, 
ενάντια στα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης».    



Σελίδα 3 Αύγουστος - Σεπτέμβρης 2015 

(Συνέχεια  

από τη σελίδα 1) 

Απορρίψτε 

τα νέα 

απατηλά 

διλήμματα 

Τα άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟ-
ΤΑΜΙ, αφού ψήφισαν μαζί τα βάρβαρα μέτρα του 
3ου Μνημονίου, τώρα ανταγωνίζονται για το ποιος 
θα τα εφαρμόσει δήθεν «καλύτερα» για το λαό. 
Όλοι, ανεξάρτητα με το τι λένε προεκλογικά, είναι 
πρόθυμοι να συνεργαστούν σε μια νέα αντιλαϊκή 
κυβέρνηση συνεργασίας.  

Μην τους δώσετε το δικαίωμα, με την ψήφο 
σας, να πουν ότι ο λαός συναινεί στο σφα-
γιασμό του, ότι τα μνημόνια διαρκείας είναι 
«μονόδρομος».  

Μην εμπιστεύεστε τις νέες κάλπικες 
υποσχέσεις για τα «παράλληλα προ-
γράμματα», τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
αναπτυξιακά πακέτα, τη ρύθμιση του χρέους.  

Όλοι τους κρύβουν ότι το διαρκές τσάκισμα του 
λαού είναι το βασικό προαπαιτούμενο της όποιας 
καπιταλιστικής ανάκαμψης. Τα αναπτυξιακά 
πακέτα και τη ρύθμιση του χρέους πάλι ο λαός θα 
τα πληρώσει, ενώ θα κατευθυνθούν στο μεγάλο 
κεφάλαιο, όπως ακριβώς και τα προηγούμενα.  

Απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα                 
σε ριζοσπαστικό κόσμο, αγωνιστές,                 
πρωτοπόρους     ανθρώπους.  

Έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε χρήσιμα         
συμπεράσματα, να συναντηθείτε με          
το ΚΚΕ στον αγώνα. Θυμηθείτε τι έλεγε 
το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που ο 
ΣΥΡΙΖΑ αναδείχτηκε σε αξιωματική 
αντιπολίτευση. Προέβλεψε ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει 
τελικά την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το μεγάλο 
κεφάλαιο. Και σ’ αυτό το πλαίσιο οι 
υποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τις 
όποιες προεκλογικές του υποσχέσεις, 
ήταν αναπόφευκτες.  

Με τη μάσκα της «αριστερής 
κυβέρνησης» ψήφισε βάρβαρα μέτρα, 
που απαιτούσε το μεγάλο κεφάλαιο και 
καμιά κυβέρνηση στο παρελθόν δεν 
τόλμησε να πάρει υπό το φόβο της 
λαϊκής κατακραυγής. Στην πράξη 
αποδείχτηκε η σημασία της σθεναρής 
στάσης του ΚΚΕ, που απέρριπτε τη 
συμμετοχή σε τέτοιες «αριστερές κυβερνήσεις».  

Αποκαλύφθηκε ότι ο καβγάς γύρω από το    
διαχωρισμό μνημονιακών - αντιμνημονιακών ήταν 
όχι μόνο επιφανειακός, αλλά και πλαστός, άρα 
επιζήμιος για το λαϊκό κίνημα.  

Όχι άλλος χαμένος χρόνος!  

Καμιά εμπιστοσύνη στα νέα αναχώματα, στην 
ψευδεπίγραφη «ρήξη» με την Ευρωζώνη, που δεν 
αμφισβητεί την καπιταλιστική ιδιοκτησία κι εξουσία.  

Η Λαϊκή Ενότητα είναι ένα αντίγραφο του         
ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα.  

 Έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξαπάτηση αριστερού 

ριζοσπαστικού κόσμου. Εδώ και 25 χρόνια δίνουν 
«αριστερό» άλλοθι στην πορεία ενσωμάτωσης της 
Ελλάδας στην ΕΕ και την ΟΝΕ, στην επίθεση στο 
σοσιαλισμό.  

 Στήριξαν, από κυβερνητικές θέσεις, όλα τα 

βήματα προς το νέο μνημόνιο. Δεν έβγαζαν άχνα, 
όταν ο Τσίπρας δήλωνε ότι η θέση της Ελλάδας 
είναι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όταν η κυβέρνηση 
υποσχόταν νέα ΝΑΤΟική βάση σε νησί του Αιγαίου.  

 Ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί, μαζί με την 

πρόεδρο της Βουλής, «έθαψαν» τις προτάσεις 
νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων και 
των εφαρμοστικών νόμων, για την επαναφορά του 
κατώτερου μισθού, του 13ου και 14ου μισθού, της 
13ης και 14ης σύνταξης, των συλλογικών 
συμβάσεων.  

 Προβάλλουν το εθνικό νόμισμα ως εργαλείο 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ τα κλειδιά της 
οικονομίας θα συνεχίσουν να τα έχουν τα 
μονοπώλια, θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι 
δεσμεύσεις στην ΕΕ. Από αυτήν την επιλογή, 
τμήματα του κεφαλαίου θα βγουν και πάλι 
ωφελημένα. Αυτό, άλλωστε, γίνεται και στις         
καπιταλιστικές χώρες της ΕΕ που διαθέτουν εθνικό 
νόμισμα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σουηδία, Δανία)    
ή συμμετέχουν σε άλλες νομισματικές συμμαχίες. 

Κρύβουν ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων 
έχουν πάρει τον κατήφορο σε όλα τα κράτη-μέλη 
της Ευρωζώνης και της ΕΕ.  

 Η Λαϊκή Ενότητα είναι ένα 100% συστημικό 
κόμμα σαν αυτά που έχει γνωρίσει η Ευρώπη και 
τα οποία ευθύνονται για την ενσωμάτωση του 
εργατικού κινήματος. Πίσω από την αντιμνημονιακή 
ρητορεία κρύβεται η στήριξη στο ιμπεριαλιστικό 
σύστημα, η στήριξη του κεφαλαίου.  

Το σύστημα στηρίζει πολύμορφα τέτοια 
κόμματα για να παγιδεύουν το ριζοσπαστισμό, 
να αποτελούν ανάχωμα απέναντι στην           
αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή 
πάλης που προβάλλει το ΚΚΕ.  

Απομονώστε τη ναζιστική  

εγκληματική Χρυσή Αυγή  

Μην της δώσετε τη δυνατότητα να κομπάζει ότι 

είναι τρίτη πολιτική δύναμη, να βγαίνει λάδι μόνο 

και μόνο επειδή βγάζει άναρθρες «αντι-
μνημονιακές» κραυγές. Στηρίζει τη μήτρα των 

μνημονίων, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και 

ιδιαίτερα το εφοπλιστικό κεφάλαιο και μάλιστα την 
πιο ωμή μορφή, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

μπράβου του κεφαλαίου, του προκεχωρημένου 

φυλακίου του αντικομμουνισμού. Αυτός είναι ο 
ψευτοπατριωτισμός τους. Κανένα συγχωροχάρτι 

στους στυγνούς δολοφόνους του Παύλου Φύσσα, 
άλλων αγωνιστών, μεταναστών, από τις άνανδρες 

επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής 

Αυγής. 

 

 

Υπάρχει εναλλακτική λύση,  

ελπιδοφόρα διέξοδος προς  

όφελος του λαού 

Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση για το λαό, για 
όλους τους λαούς, θα χειροτερεύει. Το καπιταλι-
στικό σύστημα είναι σάπιο. Κρίσεις και ανταγω-
νισμοί που οξύνονται μεταξύ των καπιταλιστικών 
κρατών και των ιμπεριαλιστικών κέντρων, οδηγούν 
στην εξαθλίωση, στην ανεργία, στους πολέμους, 
στη μετανάστευση. 

Η πρόταση του ΚΚΕ για ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ - 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΜΟΝΟΜΕΡΗ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ είναι η μοναδική 
ρεαλιστική και ελπιδοφόρα πρόταση Η 
πραγματοποίηση αυτού του δρόμου εξαρτάται 
από τη λαϊκή θέληση, περνά απαραίτητα από 
τη συσπείρωση με το ΚΚΕ. 

 Η εργατική - λαϊκή εξουσία είναι η μόνη που 

μπορεί να θεμελιώσει την κεντρικά και επιστη-
μονικά σχεδιασμένη κοινωνική παραγωγή και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες -Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας- 
στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα 
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και του 
εργατικού ελέγχου. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για 
έξοδο από την ΕΕ, προς όφελος του λαού, για 
μονομερή διαγραφή του χρέους.  

 Είναι η μόνη ικανή να αξιοποιήσει και να ανα-

πτύξει παραπέρα τις παραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας προς όφελος του λαού. Η Ελλάδα έχει 
προϋποθέσεις (βιομηχανική και αγροτική  
παραγωγή, ορυκτό πλούτο, ειδικευμένο εργατικό 
και επιστημονικό δυναμικό) να παράγει το 
μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που έχει ανάγκη 
ο λαός. Και από εκεί να συνάψει σχέσεις αμοιβαίου 
οφέλους με άλλες χώρες.  

      Αυτές οι δυνατότητες άλλοτε περιορίζονται       
ή στρεβλά αξιοποιούνται, άλλοτε πιο μαζικά 
υπονομεύονται, γ ιατί υποτάσσονται στο 
καπιταλιστικό κέρδος, στην ανισόμετρη 
καπιταλιστική ανάπτυξη, στις δεσμεύσεις της ΕΕ.  

 Η αξιοποίησή τους χρειάζεται τη λύτρωση από τα 

δεσμά της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας - εξουσίας. 
Είναι η μοναδική πρόταση που μπορεί να 
εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 
αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες 
Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας.  

 Είναι ο μοναδικός δρόμος που αποτρέπει τη 

συμμετοχή της χώρας στα στρατιωτικά σχέδια του 
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ, στις επικίνδυνες 
αντιθέσεις των ιμπεριαλιστών.  

 Μια τέτοια πορεία ανατροπής δε θα είναι          

μοναχική και αποκομμένη, όπως ισχυρίζονται          
όλα τα άλλα κόμματα που υπερασπίζονται τον 
καπιταλισμό. Θα στηριχτεί στην πάλη και την         
αλληλεγγύη άλλων λαών, κινημάτων και χωρών 
που θα βαδίσουν στον ίδιο δρόμο. 

Μπορούμε να φέρουμε  

πιο κοντά τη λαϊκή νίκη 

Υπάρχει τρόπος και σχεδιασμός για να γίνει 
πράξη η πρότασή μας και να μπορέσει ο        

εργαζόμενος λαός να ζήσει καλύτερα, όπως 

του αξίζει σήμερα, με βάση τις δυνατότητες 
που έχει η κοινωνία. Κι αυτός ο δρόμος περνά 

μέσα από τη συγκρότηση μιας μεγάλης 

κοινωνικής λαϊκής 
συμμαχίας, που θα 

αγωνίζεται ενάντια στα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα και θα έχει 

σταθερή πυξίδα την πάλη 

ενάντια στα μονοπώλια και 
τον καπιταλισμό.  

Σ’ αυτή την πορεία  

χρειάζεται ένα πιο  

δυνατό ΚΚΕ παντού 

 Δυνατό ΚΚΕ γιατί ποτέ δεν 

κορόιδεψε το λαό για να 

ψαρέψει κάποιες ψήφους. Είπε 
την αλήθεια, έγκαιρα 

προειδοποίησε ότι, στο πλαίσιο 
της ΕΕ και του καπιταλιστικού 

μονόδρομου, καμιά κυβέρνηση 

δεν μπορεί να ασκήσει  
φιλολαϊκή πολιτική.m Δυνατό 

ΚΚΕ γιατί λέει το πραγματικό, 

γνήσιο και ανυποχώρητο ΟΧΙ στα μνημόνια και τα 
αντιλαϊκά μέτρα. Αντιπαλεύει τις πραγματικές αιτίες 

των μνημονίων που είναι η ίδια η στρατηγική της 
ΕΕ και του κεφαλαίου, για να ξεπεραστεί η κρίση με 

νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, με ακόμη 

πιο φτηνή εργατική δύναμη. Οργανώνει την πάλη 
με συνέπεια, για άμεσα μέτρα ανακούφισης του 

λαού, για την αλληλεγγύη, για την κατάργηση των 

αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων, την ανάκτηση 
των απωλειών, την κάλυψη των σύγχρονων 

αναγκών, σε ρήξη με την ΕΕ, το κεφάλαιο και την 
εξουσία του. 

 Δυνατό ΚΚΕ γιατί και αύριο πιο αποφασιστικά θα 

είναι το στήριγμα του λαού στην αναμέτρηση με τη 
«χορωδία των εκβιαστών», που αποτελείται απ’ 

όλα τα άλλα κόμματα και έχει μαέστρους την ΕΕ, 

την Κομισιόν, το ΔΝΤ, την άρχουσα τάξη της 
χώρας. Θα εκφράσει τη λαϊκή αντιπολίτευση 

απέναντι στην όποια κυβέρνηση, με την όποια 

σύνθεση έχει.  

 Δυνατό ΚΚΕ γιατί ο ρεαλισμός του ΚΚΕ            

καθορίζεται από το εργατικό - λαϊκό συμφέρον και 

από την αναγνώριση ότι ο λαός όταν αναδειχτεί 
πρωταγωνιστής στην αντεπίθεση, τότε μπορεί να 

νικήσει. Γιατί είναι η δύναμη που μπορεί να 
οδηγήσει στον πραγματικά διαφορετικό, όχι μόνο 

εναλλακτικό, αλλά ανώτερο τύπο οργάνωσης της 

οικονομίας και όλης της κοινωνίας. Με κοινωνική 
ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο. 

Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις για πραγματική 

λύτρωση από τη μέγκενη των αγορών κεφαλαίου, 
για μονομερή και ολοσχερή διαγραφή του χρέους, 

για αποδέσμευση από τις αλυσίδες της ΕΕ. 

Ψηφίζουμε – δυναμώνουμε το ΚΚΕ,  

τη δύναμη της αλήθειας, του αγώνα,  

της ανατροπής! 

 

 
 

 
 

Κάλεσμα στήριξης στην  

πρόταση πάλης του ΚΚΕ 
 

Μ αζικό κάλεσμα στήριξης και πάλης με την πολιτική 
πρόταση του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνουν 

με κείμενο που υπογράφουν εκατοντάδες εργαζόμενοι,  
αυταπαχολούμενοι, γυναίκες, νέοι εκλεγμένοι σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, σε φορείς του λαϊκού κινήματος, καλλιτέχνες, 
διανοούμενοι, ναυτεργάτες κ.α.: 

«Ολοι εμείς ενώνουμε τη φωνή μας και καλούμε όλους όσοι 
ψήφισαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα και είδαν την ψήφο τους να 
μετατρέπεται σε ΝΑΙ σε μια αντιλαϊκή συμφωνία - μνημόνιο που 
υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πολύ χειρότερο από τα 
προηγούμενα των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ... 

Ολους όσοι πίστεψαν ότι με το ΟΧΙ λένε ΟΧΙ στη λιτότητα, στην 
πολιτική της ΕΕ που με τα μνημόνια διαρκείας της καταδικάζει 
τους λαούς σε διαρκή φτώχεια και εξαθλίωση... και βλέπουν ότι το 
ΟΧΙ τους γίνεται ΝΑΙ σ' ένα νέο μνημόνιο, ότι τα κόμματα που τους 
ζήτησαν να στηρίξουν το ΟΧΙ (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) αξιοποίησαν την 
ψήφο τους για να φέρνουν μαζί με τα κόμματα που στήριξαν το 
ΝΑΙ (ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ) το ένα μετά το άλλο τα πακέτα των 
σκληρών μνημονιακών μέτρων... 

Ολους όσοι ψήφισαν ΑΚΥΡΟ, ΛΕΥΚΟ γιατί ήθελαν να 
ακυρώσουν την αντιλαϊκή πρόταση της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ 
και την αντιλαϊκή πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, να 
ακυρώσουν τα μνημόνια... 

Ολους όσοι θέλησαν με την ΑΠΟΧΗ να εκφράσουν την 
αποδοκιμασία τους στο δημοψήφισμα - παγίδα, την αντίθεσή τους 
στην ΕΕ και την κυβέρνηση... 

Σας καλούμε σε κοινή δράση στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, για 
να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή συμφωνία - μνημόνιο, ενάντια 
στην εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, να διεκδικήσουμε όλα όσα 
χάσαμε με τα μνημόνια των προηγούμενων χρόνων, να 
διεκδικήσουμε με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, να 
δυναμώσουμε τη λαϊκή αλληλεγγύη και να κάνουμε πράξη το 
σύνθημα: «Κανένας μόνος του στην κρίση - Ολοι για έναν και ένας 
για όλους». 

Σας καλούμε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και επιφυλάξεις, 
στον αγώνα, στην πάλη με την πρόταση του ΚΚΕ για φιλολαϊκή 
έξοδο από την κρίση, για να δυναμώσει η ελπίδα, ο αγώνας για 
την επιβίωση και το δίκιο του λαού. Στον αγώνα, για να ανατραπεί 
ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, να κοινωνικοποιηθούν τα 
μονοπώλια, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τη λυκοσυμμαχία 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στον αγώνα για να έρθει ο λαός στην 
εξουσία, να διαγραφεί μονομερώς το δυσβάσταχτο χρέος που δε 
δημιούργησε ο λαός. 

Σας καλούμε να συμβάλουμε όλοι μαζί στην κοινωνική 
συμμαχία εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών που θα 
παλέψει σε γραμμή ρήξης με την ΕΕ, το κεφάλαιο, τα μονοπώλια 
και την εξουσία τους. Δίνουμε γνήσια απάντηση στον εκβιασμό του 
κεφαλαίου, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, της ΕΕ και τη 
συμφωνία - ομοψυχία τους με τα άλλα αστικά πολιτικά κόμματα 
που ψήφισαν το μνημόνιο 3. 

Η ΕΕ, το κεφάλαιο και τα κόμματά τους ενώθηκαν για να μας 
εξοντώσουν! Εμείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το ΚΚΕ για να 
τους αντιπαλέψουμε, για να τους ανατρέψουμε. Ο ελληνικός λαός 
δεν πρέπει να τους αφήσει σε χλωρό κλαρί, τόσο τη σημερινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όσο και τα κόμματα που κυβέρνησαν 
μέχρι σήμερα, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, την τρόικα, το κεφάλαιο. 
Σήμερα χρειάζεται ένα λαϊκό κίνημα, μια λαϊκή συμμαχία 
χειραφετημένα από ψεύτικες προσδοκίες, από κάλπικες ελπίδες 
και εκβιασμούς, από τη φοβία, από την τρομοκρατία. Πρέπει ο 
λαός μας να σηκώσει ξανά κεφάλι. Και θα νικήσει!» 

 

 

 
 

 
 

 
 

Τ ο κάλεσμα αυτό απηύθυνε προς τους εργαζόμενους της 
επισκευαστικής βάσης του ΟΛΠ ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ 

Σάββας Τσιμπόγλου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος 
βουλευτής Α’ Πειραιά, στη διάρκεια περιοδείας 1η Σεπτέμβρη, 
τονίζοντας ότι κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους στο λιμάνι 
πρέπει να αποτελέσουν οι εξελίξεις στον ΟΛΠ, δηλαδή η 
ιδιωτικοποίηση για την ισχυροποίηση της θέσης των μονοπωλίων, 
ισχυρό χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και 
αφανισμός των αυτοαπασχολουμένων και μικρών επαγγελματιών 
που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιμάνι. 

Ο Σ. Τσιμπόγλου προειδοποίησε τους εργαζόμενους ότι οι 
εκλογές γίνονται για να «συμπτυχθούν δυνάμεις και να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να περάσουν τα 
μέτρα συνολικά από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, με 
καταιγιστικό ρυθμό. Ο ΣΕΒ έκανε γι' αυτό ευθεία παρέμβαση 
απαιτώντας πάρτε τα μέτρα. Δηλαδή μετά τις εκλογές θα έχουμε 

την πολιτική σοκ και δέος. Να πάρουμε τα μέτρα μας. Εμείς λέμε, 
τώρα με το ΚΚΕ. Έχεις την πείρα και μπορείς να βγάλεις και 
συμπεράσματα. Το  "δεν έχω αποφασίσει" ή "είμαι  
απογοητευμένος", δεν λέει τίποτα. Είναι βούτυρο στο ψωμί τους. 
Αυτό που πρέπει να λέμε, είναι πώς να αγωνιστούμε. Εμείς 
οπλίζουμε το χέρι του δημίου μας... Γι' αυτό λέμε ότι ισχυρό ΚΚΕ 
είναι παράγοντας προς όφελος των εργατικών λαϊκών 
δικαιωμάτων, άμεσα και με προοπτική, ανάταση για το λαό». 

Στη διάρκεια της συζήτησης ένας εργαζόμενος ανέφερε: 
«Θέλουμε να ψηφίσουμε ΚΚΕ, γιατί όμως; Για να πάρει ένα 
ποσοστό παραπάνω και να διαμαρτύρεται; Αφού δεν θέλει          
να κυβερνήσει. Εμείς δεν θέλουμε μια καλή φωνή διαμαρτυρίας. 
Εγώ θέλω να αλλάξω τη ζωή μου». 

Ο Σ. Τσιμπόγλου απάντησε: «Εμείς λέμε -και δεν το λέμε 
τυχαία- ότι "τα είδατε όλα". Πρακτικά, τα είδαμε όλα. Εμείς λέμε ότι 
για να κυβερνήσεις και να επιβάλεις τις ριζικές αλλαγές, όρος και 
προϋπόθεση είναι να γίνουν αλλαγές από τα κάτω, από το 
εργατικό - λαϊκό κίνημα, ενάντια στα μονοπώλια και τις 
ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Γιατί, άντε σαν κυβέρνηση έβγαλες ένα 
νόμο κατά των μονοπωλίων. Ποιος θα τον εφαρμόσει; Οι εργάτες 
να διεκδικήσουν τον πλούτο που παράγουν και τους τον στερούν. 
Και αυτό γίνεται μέσα από οργάνωση, διεκδίκηση, εκλογή 
αντιπροσώπων από κάθε παραγωγική μονάδα. Αλλαγές με αυτό 
το κοινοβούλιο, αυτή την ΕΕ, με το ΝΑΤΟ, μην περιμένετε... 
Αλλαγές δεν γίνονται χωρίς ριζικές μεταβολές. Έτσι προχωράει η 
κοινωνική εξέλιξη. Αλλά για να γίνουν αυτά, πρέπει τα όσα λέει το 
ΚΚΕ να φτάσουν τα εργοστάσια, να πιστέψει ο εργάτης ότι μπορεί 
να διεκδικήσει την εξουσία η οποία του ανήκει, γιατί είναι η 
μοναδική παραγωγική δύναμη που παράγει το πλούτο. Ούτε οι 
μηχανές ούτε οι πρώτες ύλες παράγουν τον πλούτο, αν δεν 
μεσολαβήσει ο εργαζόμενος. Το ΚΚΕ λοιπόν όχι απλά θέλει 
κυβέρνηση, αλλά θέλει αλλαγή τάξης στην εξουσία. Αυτό είναι το 
ζουμί τις υπόθεσης. Γιατί δε γίνεται και το κεφάλαιο να πηγαίνει 
καλά και ο εργαζόμενος να ευνοείται». 
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Μόνο ανατριχίλα και οργή προκαλούν οι 
δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Π. Κουρουμπλή, ότι 
η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επιβάλει «τιμωρία» 
στους καρκινοπαθείς, αν αυτοί, πριν νοσήσουν, δεν 
είχαν πάρει μέρος στις υποχρεωτικές προληπτικές 
εξετάσεις που σκοπεύει να καθιερώσει το υπουργείο 
Υγείας για τους τέσσερις από τους πιο διαδεδομένους 
τύπους καρκίνου στη χώρα μας (μαστού, τραχήλου 
της μήτρας, προστάτη και παχέος εντέρου). 

Το παράδειγμα του «Μεταξά», δείχνει την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της 
αντικαρκινικής θεραπείας και αποκαλύπτει ότι αλλού 
πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα της κυβέρνησης 
και όχι στο ...ενδιαφέρον της για τους ασθενείς.  

Η ταλαιπωρία και το «χαράτσωμα» των ασθενών 
ξεκινάει από το τηλεφωνικό κέντρο, όπου για κλείσιμο 
ραντεβού, με πρόφαση την έλλειψη προσωπικού, έχει 
δοθεί σε ιδιωτική τηλεφωνική εταιρεία με χρέωση 1 € 
το λεπτό! Δηλαδή, ο ασθενής μόνο για να κλείσει ένα 
ραντεβού στο νοσοκομείο πληρώνει 3-15 ευρώ! 

Στα εξωτερικά ιατρεία, η αναμονή είναι 2 έως 4 
μήνες και  μπορεί να φθάσει τους 6 μήνες. Μέχρι τότε 
«Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει»…  

Η φαρμακευτική δαπάνη του νοσοκομείου 
μειώθηκε κατά 30,47% σε μόλις τέσσερα χρόνια! Σαν 
αποτέλεσμα, δεν είναι λίγες οι φορές που το 
νοσοκομείο ζητάει από τους ασθενείς να φέρουν για 
τη χημειοθεραπεία φάρμακα που οι ίδιοι έχουν 
προμηθευτεί από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Μέσα σ’ αυτό το σάπιο σύστημα βρίσκουν 
την ευκαιρία οι κεφαλαιοκράτες να προσφέρουν λίγα 
ψίχουλα από τα αμύθητα πλούτη, που έχουν 
συσσωρεύσει  από την άγρια εκμετάλλευση των 
εργαζομένων, τις φοροαπαλλαγές κ.ά. προνόμια, 
παριστάνοντας τον ευεργέτη, όπως το Ίδρυμα Στ. 
Νιάρχος μέσω δωρεάς ενός Αξονικού Τομογράφου 
στο «Μεταξά», κόστους περίπου 400.000 ευρώ ! 

Χωρίς εξωιδρυματικό επίδομα τα ΑμΕΑ 
όταν νοσηλεύονται για περισσότερες από 30 ημέρες 
σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρόκειται για μια 
περικοπή που πρωτοεφάρμοσε η προηγούμενη 
κυβέρνηση της ΝΔ και συνεχίζει η σημερινή 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τη διαφορά ότι το 
επίδομα θα κόβεται μετά το πέρας των 30 ημερών και 
όχι από την πρώτη μέρα νοσηλείας. 

Οίκος Ναύτου: Σε σύσκεψη κυβερνητικών 
παραγόντων και φορέων, 11/8, με τη συμμετοχή του 
Υπουργού Υγείας Π. Κουρουμπλή και του Αν. 
Υπουργού Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα, ερήμην των 
ναυτεργατών, αποφασίστηκε η συνεργασία του ΝΑΤ, 
του ΟΝ και της 2ης ΠΕΔΥ, για την υπογραφή 
προγραμματικής συμφωνίας για την παράκαμψη των 
εμποδίων προκειμένου να μεταφερθούν οι  
υγειονομικές υπηρεσίες του ΠΕΔΥ Πειραιά στο κτίριο 
του Οίκου Ναύτου. 

Συνεχίζουν τον αγώνα τους 

οι λιμενεργάτες του Σύδνεϋ 

Τ ο Σωματείο Λιμενεργατών Ναυτεργατών 
Αυστραλίας (Μaritime Union of Australia) 

συνεχίζει τον αγώνα του Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 
ενάντια στην απόφαση της εταιρείας «Hutchison 
Port» (που είναι θυγατρική εταιρείας του Χονγκ 
Κονγκ) να απολύσει, 6/8 τους 97 από τους 224 
εργαζόμενους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, επικαλούμενη ότι έχουν μειωθεί ...οι 
δουλειές. Η εταιρεία ανήκει στον μεγιστάνα Λι Κα 
Σικνγκ, που βρίσκεται στη 17η θέση των πιο 
πλούσιων ανθρώπων του πλανήτη, με περιουσία 27 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, και είναι μία από τις 
μεγαλύτερες διαχειρίστριες εταιρείες λιμανιών σε όλο 
τον κόσμο, με χιλιάδες εργαζόμενους. 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να 
δεχτούν αυτή την προκλητική απόφαση, θα  
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις στο Μπρίσμπαϊν και το 
Σίδνεϊ και θα καταγγείλουν την εταιρεία στο 
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ζητώντας και καταβολή 
των ημερομισθίων για όλες τις μέρες που έχασαν τη 
δουλειά τους και επιπλέον αποζημίωση για τον τρόπο 
που την έχασαν.  

Στο πλευρό των απολυμένων λιμενεργατών στο 
λιμάνι Μποτάνι του Σίδνεϊ έχουν βρεθεί από την 
πρώτη στιγμή Ελληνες μετανάστες στην Αυστραλία, 
ύστερα από κάλεσμα του Ελληνικού Εργατικού 
Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» Σίδνεϊ Αυστραλίας. Επίσης, 
οι εργαζόμενοι των Ταχυδρομείων εξέδωσαν 
ανακοίνωση εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους 
αγωνιζόμενους λιμενεργάτες. 

Επίσης, με μηνύματά τους τη συμπαράσταση 
στον αγώνα των λιμενεργατών της Αυστραλίας 
εξέφρασαν και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ 
και ΠΕΣ/ΝΑΤ, που διατηρούν σχέσεις ταξικής 
αλληλεγγύης με τα ταξικά ναυτεργατικά συνδικάτα τα 
οποία έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στους 
αγώνες  των  Ελλήνων  ναυτεργατών.  

Οι «βέλτιστες πρακτικές»  

του εργασιακού μεσαίωνα  

Σ ύμφωνα με το κείμενο του τρίτου 
μνημονίου, «οι ελληνικές αρχές έχουν 

δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες 
πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς 
εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό 
διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». 

Οι «βέλτιστες πρακτικές» που επικαλούνται, 
δε σημαίνουν ούτε επαναφορά των Συλλογικών 
Συμβάσεων, ούτε βέβαια κατάργηση της ΠΥΣ 
6/2012, με την οποία θεσπίστηκαν κατώτεροι 
μισθοί 586 και 511 ευρώ. Είναι η γενίκευση των 
ελαστικών μορφών απασχόλησης, όπως γίνεται 
σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, προς χάριν της 
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξελίξεις 
στη Μεγάλη Βρετανία, όπου αυτή η κυβέρνηση 
επιχειρεί ευθύ χτύπημα στα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα και ελευθερίες με το νομοσχέδιο που 
έφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 15 Ιούλη. 
Εξ άλλου, στη Γαλλία στη Γερμανία και στην 
Αυστρία, όπου προϋπόθεση για τις ομαδικές 
απολύσεις είναι η διαβούλευση με τα συνδικάτα, 
που πρέπει να παρουσιάσουν τις δικές τους 
«εναλλακτικές» προτάσεις λες και είναι αυτοί που 
κάνουν τις απολύσεις!  

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι το 
«δικαίωμα» ενός ομίλου να απολύει σύμφωνα με 
τις ανάγκες του είναι διασφαλισμένο και εκεί που 
δίνεται το βάρος από την πλευρά του κράτους 
είναι οι τυπικές προϋποθέσεις των απολύσεων 
και η συμμετοχή - συνενοχή των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, μέσω του «διαλόγου». Σ' αυτήν τη 
βάση αναμένεται να τροποποιηθεί η νομοθεσία 
και στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά τον κλάδο των ναυτεργατών, με 
την εφοπλιστική κερδοφορία να ενισχύεται και 
στην περίοδο της κρίσης, έχουν να υπογραφούν 
ΣΣΕ στη ποντοπόρο ναυτιλία από το 2010. 
Αυξάνεται η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία με 
ναυτεργάτες χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, με 
διαρκής μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, 
υπονομεύοντας ακόμα και την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στο βωμό της κερδοφορίας του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου. 

Το 3ο μνημόνιο (ν. 4334, 16/7/2015) επιτάσσει 
την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με συνέπεια τη 
μείωση των οργανικών συνθέσεων στα πλοία της 
ακτοπλοϊας στα πρότυπα των συνθέσεων στα 
πλοία της Αδριατικής, όπου από το 2013 έχουν 
επιβληθεί και στα ελληνικά πλοία δραστικές 
μειώσεις στις οργανικές συνθέσεις.  

ΕΛΗΞΕ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ  

Τ ο σταμάτημα της απεργίας που κράτησε τρεις 
μήνες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η γενική 

συνέλευση των εργαζομένων στο ναυπηγείο στο 
Νεώριο Σύρου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν την 
καταβολή δεδουλευμένων τεσσάρων μηνών. Η 
απόφαση για τη λήξη της απεργίας ήρθε μετά τη 
συνάντηση του σωματείου με το υπουργείο Εργασίας    
και την εργοδοσία, που έγινε πριν από λίγες μέρες. 

Στη συνάντηση αυτή, το υπουργείο πρόσφερε 
στον εργοδότη το «πάγωμα» των χρεών του για έξι 
μήνες σε ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΗ. Κι ενώ ο 
εργοδότης πήρε «ζεστές» στο χέρι τις δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης, υποσχέθηκε να αποπληρώσει τα 
δεδουλευμένα ανάλογα με τον κύκλο εργασιών στο 
Ναυπηγείο, ενώ θα καταβάλει και τη μισθοδοσία που 
τρέχει. 

Είναι σαφές ότι από την εξέλιξη αυτή κερδισμένος 
βγαίνει ο εργοδότης, ο οποίος απολαμβάνει νέα 
προνόμια, που γενναιόδωρα του πρόσφερε η 
κυβέρνηση. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις θολές δεσμεύσεις του εργοδότη 
και γι' αυτό χρειάζεται να παραμείνουν σε επιφυλακή. 

Για τη συρρίκνωση της ναυπηγικής βιομηχανίας 
δεν ευθύνονται οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των 
εργαζομένων, αλλά οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις 
που επιβάλλει η πολιτική της ΕΕ, με την έγκριση των 
ελληνικών κυβερνήσεων.  

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤ 

Π ροκλητικά και σε βάρος των ναυτεργατών 

και του ΝΑΤ, χορηγήθηκε άδεια  
ελευθεροπλοϊας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Πειραιά και χωρίς να συζητηθεί στο ΔΣ του ΝΑΤ, 

με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί στις 29-7-
2015 μεθόρμιση με ρυμουλκά του Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου 

«AQUA JEWEL» που βρισκόταν στον μώλο της 
Δραπετσώνας και να μεταφερθεί στο ναυπηγείο 

«Τσαγκαρινού» στο Πέραμα. 

Τα παραπάνω αναφέρουν σε καταγγελία, 

5 Αυγούστου 2015, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ και 

τονίζουν: 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του 

υπουργείου Ναυτιλίας των υπηρεσιών του 
καθώς και του ΝΑΤ, να σταματήσουν κάθε 

είδους μεθοδεύσεις προς όφελος των 

εφοπλιστών, που υπονομεύουν τα οικονομικά 
συμφέροντα των ναυτεργατών  και  του  ΝΑΤ.  

Η  Δημοκρατική Αγωνιστική Ενότητα 
Πλοιάρχων (ΔΑΕΠ) στέλνει θερμό 

χαιρετισμό στους πλοιάρχους και σας καλεί 
να ψηφίσετε αγωνιστές ναυτίλους πλοιάρ-
χους της ΔΑΕΠ στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ. 

Η ΔΑΕΠ είναι αγωνιστική συσπείρωση 
ναυτίλων πλοιάρχων, που με την συμμετοχή 
μας στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ, με τη δράση   
μας στα καράβια, μαζί με τους άλλους κλάδους 
του ταξικού εργατικού κινήματος της ΝΣΚ - 
ΠΆΜΕ, αγωνιζόμαστε για την ικανοποίηση των 
διεκδικήσεων του κλάδου, για να ακουστεί η 
φωνή των ναυτίλων πλοιάρχων, των σπου-
δαστών από τις ΑΕΝ, των  συνταξιούχων.  

Αγωνιζόμαστε κόντρα στους εφοπλιστές, 
την αντιλαϊκή πολιτική των κομμάτων του 
κεφαλαίου, της ΕΕ, διεκδικώντας τον πλούτο 
που παράγουμε, για να ικανοποιηθούν οι 
σύγχρονες ανάγκες της ναυτεργατικής - λαϊκής 
οικογένειας.  

Δίνουμε τη μάχη για να σπάσουμε τον 
εναγκαλισμό του Δ.Σ. της Ένωσης Πλοιάρχων 
από την εργατική αριστοκρατία των   
εργοδοτικών  -  κυβερνητικών  συνδικαλιστών 
με τους εφοπλιστές.  

Το Δ.Σ. της ΠΕΠΕΝ και σε αυτή την  
τετραετή θητεία του, έβαλε πλάτη, στήριξε τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών, την ένταση  της 
εκμετάλλευσης των πλοιάρχων και γενικότερα 
των ναυτεργατών. Είναι χρεοκοπημένο στις 
συνειδήσεις των ναυτίλων  πλοιάρχων.   

Συνάδελφοι, δεν θα περιγράψουμε τα 
χίλια-μύρια βάσανα των πλοιάρχων και 
γενικότερα των ναυτεργατών στα ποντοπόρα, 
στα ακτοπλοϊκά, στα  μεσογειακά και σε όλες 
τις κατηγορίες πλοίων, για τις Σ.Σ. Εργασίας, 
τις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων  των 
πλοίων, την  εντατικοποίηση της δουλειάς, την 
άθλια - διαλυτική κατάσταση στο ΚΕΣΕΝ, την 
αγωνία των νέων σπουδαστών στις ΑΕΝ και 
στα καράβια, την απαράδεκτη κατάσταση στο 
ΝΑΤ, τη διάλυση του Οίκου Ναύτη, τις 
δραματικές περικοπές σε συντάξεις ,     
φάρμακα, γιατρούς για τη ναυτεργατική 
οικογένεια. 

Την ίδια ώρα οι Έλληνες εφοπλιστές 
αποκομίζουν τεράστια κέρδη, κατέχουν την 
πρώτη θέση στην πυραμίδα της παγκόσμιας  
ναυτιλίας, από την ένταση της εκμετάλλευσης 
των πλοιάρχων και συνολικά του κλάδου των 

ναυτεργατών.   

Συνάδελφοι ,  η  περίοδος που  
διανύουμε χαρακτηρίζεται με την ένταση 
της επιθετικότητας των εφοπλιστών. Η νέα 
βάρβαρη επίθεση περιλαμβάνει την  
κατάργηση των ΣΣΕ - οι εφοπλιστές  από το 
2010 αρνούνται να ανανεώσουν την Κλαδική 
Σύμβαση των ναυτεργατών στα ποντοπόρα και 
σε άλλες κατηγορίες πλοίων - ομαδικές 
απολύσεις, πρόσθετα φορομπηχτικά μέτρα, 
αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 

πετσόκομμα των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων, περικοπές στην κρατική  
χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων με 
εφαρμογή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, 
επιτάχυνση των διαδικασιών για το ξεπούλημα 
λιμανιών, αεροδρομίων, γενικότερα της 

δημόσιας  περιουσίας.  

Στο 3ο μνημόνιο, όπως διατυπώνεται στο       
ν. 4334/2015 περιλαμβάνονται σαρωτικές  
αλλαγές σε βάρος των ναυτεργατών, για τη  
κατάργηση των Σ.Σ. Εργασίας, γενικευμένη 
εφαρμογή των ελαστ ικών μορφών  
απασχόλησης - της ανασφάλιστης εργασίας, 
που θα επιφέρει νέο πλήγμα στο ήδη 
λεηλατημένο ΝΑΤ από την εφοπλιστική  
ασυδοσία, με οδυνηρές συνέπειες στους εν 
ενεργεία και συνταξιούχους, τη ναυτεργατική 
οικογένεια στο σύνολο της. 

Συνάδελφοι ,  ο ι  συσχετισμοί  των  
δυνάμεων μέσα στο σωματείο την ΠΕΠΕΝ 
είναι βέβαια αρνητικοί για τα συμφέροντα των 
πλοιάρχων, των ναυτεργατών, αφού η διοί-
κηση αποτελείται από αρχιπλοιάρχους, που 
παίρνουν γραμμή απευθείας από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών, λειτουργούν κάτω από 
τη σημαία των κερδών τους και εκφράζουν με 
ζήλο τις θέσεις τους ενώ δε χάνουν την 
ευκαιρία, να τους υπερασπίζονται ανοιχτά κι 
απροκάλυπτα, με άπειρα παραδείγματα. 

Το εξάμβλωμα αυτό που λέγεται  
καταστατικό της ΠΕΠΕΝ αποτελεί καθρέπτη 
της ανώμαλης κατάστασης που επικρατεί στο 
σωματείο μας. Με διατάξεις που έρχονται κατ’ 
ευθείαν από την Μεταξική δικτατορία κάνει 
δύσκολη μέχρι αδύνατη την παρέμβαση των 
πλοιάρχων στα όργανα της ΠΕΠΕΝ και την 
εκπροσώπησή μας στο Εργατικό Κέντρο 
Πειραιά. Βασικό σημείο αναφοράς είναι η 
ισχύς του πλειοψηφικού συστήματος στις 
εκλογές για το Δ.Σ. την στιγμή που σε όλα τα 
στεριανά σωματεία ισχύει η απλή αναλογική. 

Η εμπλοκή του μηχανισμού των ναυτιλι-
ακών εταιρειών στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ, 
για τον έλεγχο από τους εφοπλιστές του 
σωματείου μας, βάζει επιπρόσθετα εμπόδια 
στον κλάδο. Είναι προφανές αυτός ο 
μηχανισμός επιδιώκει και σε αυτές τις 
αρχαιρεσίες να κρατήσει αλώβητους τους 
δεσμούς των εφοπλιστών  με το Δ.Σ. της 
ΠΕΠΕΝ.             

Φτάνει πιά. Τώρα χρειάζεται οι  
πλοίαρχοι να πάρουν την υπόθεση στα  
χέρια  τους.  

Σας καλούμε να ψηφίσετε  εσείς…, είτε 
αυτοπρόσωπα είτε από το καράβι, με το 
ψηφοδέλτιο που πρέπει να σας έρθει στο 
σπίτι  μέσα στον Σεπτέμβρη…              

Να  αγωνιστούμε μαζί με τη ΔΑΕΠ για να 
μην επιτρέψουμε στους εκπροσώπους 
των εφοπλιστών για άλλη μια φορά να  
αλλοιώσουν το αποτέλεσμα με νόθες 
διαδικασίες. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

 Κατάργηση των μνημονίων και  των 
εφαρμοστ ικών  νόμων.  

 Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα  
 Κάλυψη όλων των απωλειών.  
 Αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας. 
 Κατάργηση των αντεργατικών νόμων.  
 Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων. 
 Αλλαγή του καταστατικού της ΠΕΠΕΝ και  

της ΠΝΟ με την εφαρμογή της απλής  
αναλογικής για την εκλογή του Δ.Σ. της  
ΠΕΠΕΝ και των αντιπροσώπων, στην ΠΝΟ,   
το  ΕΚΠ  και  τη ΓΣΕΕ.  

Ενίσχυσε με την ψήφο σου την ΔΑΕΠ 

Πειραιάς, Αύγουστος 2015 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

Κολοκοτρώνη 99, 3ος όρ. (18535) Πειραιάς 

Τηλ.: 210 - 41 17 578 

 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: 

 Κατάργηση των Μνημονίων, των Δανειακών 
Συμβάσεων και  των  εφαρμοστικών  νόμων  που 
μειώνουν μισθούς και συντάξεις, επιβάλλουν 
αβάσταχτη φορολογία και καταργούν θεμελιακά 
εργασιακά  και  ασφαλιστικά  δικαιώματα. 

 Υπεράσπιση και εφαρμογή της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των Κλαδικών 
Συλλογικών Συμβάσεων, ουσιαστικές αυξήσεις των 
μισθών και των συντάξεων. Να καταβληθούν άμεσα οι 
δεδουλευμένοι μισθοί σε όλους τους εργαζόμενους 

 Πλήρη - σταθερή εργασία για όλους, με μείωση του 
εργάσιμου χρόνου, προσαρμογή των οργανικών 
συνθέσεων στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων  και  
της  προστασίας  της  ανθρώπινης  ζωής  στη  θάλασσα 

 Ουσιαστική προστασία των ανέργων με επιδότηση στο 
80% του βασικού μισθού, να γίνει πράξη τώρα η 
απαίτηση της Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών και 
των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
που έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΓΕΝΕ, να 
συγκεντρώνονται τα CREW LIST, να ναυτολογούνται σε 
κάθε μεταβολή και όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις 
οργανικών συνθέσεων με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες, την ασφάλεια και αξιοπλοΐα των πλοίων, με 
εφαρμογή των ΣΣΕ.  

 Κατάργηση του νόμου 2687/53, των εγκριτικών 
πράξεων νηολόγησης των πλοίων και του συνόλου της 
αντεργατικής – αντιδημοκρατικής νομοθεσίας.  
Κατάργηση κάθε μέτρου που απαλλάσσει τους 
εφοπλιστές να  μην εφαρμόζουν  τη  Κλαδική  Σύμβαση  
Εργασίας  για  το  σύνολο  των ναυτεργατών  στα  
πλοία. 

 Κατάργηση του αφορολόγητου των εφοπλιστών, 
αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου με 45% 

 Κατάργηση του κανονισμού 3577/92 της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νόμου 2932/2001 για την 
απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας και γενικότερα των 
εσωτερικών θαλάσσιων μεταφοράς της χώρας. 

 Αποκλειστικά δημόσιο - δωρεάν σύστημα υγείας - 
πρόνοιας για όλους. Κατάργηση της εισφοράς στον 
κλάδο Υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Ουσιαστικά μέτρα για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.  

 Καταβολή όλων των εφοπλιστικών οφειλών στο ΝΑΤ 
και αύξηση των εισφορών τους. Κατάργηση κάθε 
μέτρου που απαλλάσσει της εφοπλιστές από της 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 Αποκλειστικά δημόσιο – δωρεάν ενιαίο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν ναυτική 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση για όλους τους 

ναυτεργάτες. Κατάργηση του Π.Δ 141/2014  για  την  
ίδρυση  ιδιωτικών  ναυτικών  σχολών  και  κέντρων  
μετεκπαίδευσης (ΝΕΚΕ) . 

 Σύγχρονες – ασφαλείς – φτηνές Ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες. Απρόσκοπτη, τακτική σύνδεση των 
νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και δια-νησιωτική 
σύνδεση για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μείωση των 
εισιτηρίων και των ναύλων των οχημάτων κατά 50%. 
Αποκλειστικά δημόσια ασφαλή λιμάνια και 
ναυπηγεία  στην  υπηρεσία  του  λαού.  

 Υπεράσπιση του δικαιώματος της απεργίας και 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Ανασύνταξη του 
ναυτεργατικού και γενικότερα του εργατικού κινήματος. 

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗ «ΔΑΕΠ»  

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΕΝ  

  Α.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  

        ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   2.   ΑΧΛΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   6.   ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  11.  ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  15.  ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 

  17.  ΚΕΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 

  27.  ΛΕΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  36.  ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  40.  ΠΑΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

  51.  ΧΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

  Β. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ 

       ΣΤΗΝ ΠΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠ 

  9.  ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ  

Από 1η Οκτώβρη 2015 

Έως 20 Δεκέμβρη 2015 


