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Οι αρχαιρεσίες που βρί-

σκονται σε εξέλιξη στα ταξικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ έχουν καθοριστική 
σημασία για τους μηχανι-
κούς, τους θερμαστολαδά-
δες, για τους ναυτεργάτες 
όλων των κλάδων. 

  Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ πρωτοστάτη-
σαν και συνέβαλαν αποφασι-
στικά στην ανάπτυξη των 
ταξικών αγώνων, για τις         
Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας, τη κοινωνική ασφάλιση, 
την ανεργία, για όλα τα προ-
βλήματα της ναυτεργατικής 
οικογένειας, σε συνθήκες 
έντονης εργοδοτικής και  
κρατικής  καταστολής, πολι-
τικής επιστράτευσης.  

Τα τελευταία τρία χρόνια 
έχουν πραγματοποιηθεί 36 
απεργίες, σημαντική συμβο-
λή για το εργατικό κίνημα…  

Εφοπλιστές και κυβέρνη-
ση θέλουν να δημιουργήσουν 
συνθήκες γαλέρας  για τους 
ναυτεργάτες σε όλες τις      
κατηγορίες πλοίων. 

Όσο οι εφοπλιστές αυξά-
νουν τα κέρδη τους, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η επιθετι-
κότητά τους σε βάρος των       
δικαιωμάτων των ναυτερ-
γατών.  

   Εφοπλιστές, κυβέρνηση, τα 

κόμματα του κεφαλαίου και οι 
εκπρόσωποί τους στο εργατικό 
σ.κ. μέσα από νόθες, διαβλη-
τές διαδικασίες σε ναυτερ-
γατικά σωματεία και την ΠΝΟ, 
επιτίθενται με ταξικό μίσος 
ενάντια στους ναυτεργάτες. 

Οι εφοπλιστές και οι εκπρό-
σωποί τους παρεμβαίνουν για 
την αποδυνάμωση των ταξι-
κών σωματείων, με την αποχή 
των εργαζομένων αναπτύσσο-
ντας έντονα τα ιδεολογήματα 
«μακριά από τα σωματεία», 
«όλοι ίδιοι είναι», «όλοι πουλη-
μένοι», Διαβρώνουν τη συνεί-
δηση του εργαζόμενου με το 
δηλητήριο του ατομισμού, τον 
θέλουν ανοργάνωτο, τρομο-
κρατημένο, χειραγωγημένο, με 
τη μέθοδο του μαστίγιου και 
του καρότου. 

Η δύναμη των ταξικών 
σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ είναι οι ίδιοι οι 
ναυτεργάτες. Με τη συμμε-
τοχή των μηχανικών και των 
θερμαστολαδάδων στις αρχαι-
ρεσίες των σωματείων τους, 
δυναμώνει η οργάνωση και ο 
αγώνας για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων μας, για να 
καλυφθούν απώλειες, να ικα-
νοποιηθούν οι σύγχρονες ανά-
γκες των ναυτεργατών, της 
εργατικής - λαϊκής οικογένειας. 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

Μάχη ενταγμένη στον αγώνα για την     

ανασύνταξη του εργατικού κινήματος                            

Σ τον Πειραιά η μάχη για την απερ-
γία ξεκίνησε τα ξημερώματα, 

μπροστά στα καράβια στο λιμάνι με τη 
καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών, 
στην πύλη της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης, στα εργοστάσια ελαιουργοσα-
πουνοποιίας, στα εμπορικά καταστήμα-
τα, στα γιαπιά, όπου με μαζικές ομάδες 
οι εργαζόμενοι περιφρουρούσαν την 
απεργία τους. 

 Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συν-
δικαλισμός της ΠΝΟ (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - 
ΜΕΤΑ) για άλλη μια φορά ενταγμένος στον 
απεργοσπαστικό μηχανισμό πρόσφερε τις 
υπηρεσίες του στους εφοπλιστές.  

Αργότερα στις 10:30 χιλιάδες απεργοί,  
εργαζόμενοι, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, 
νέοι και νέες, συνταξιούχοι, σπουδαστές, 
μαθητές και γυναίκες των εργατικών - 
λαϊκών οικογενειών κατέκλυσαν την 
πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, όπου 
συγκρότησαν μία μεγάλη απεργιακή 
συγκέντρωση. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Άκης     
Αντωνίου, πρόεδρος του Παραρτήματος 
του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Χαιρέτισαν ο 
Γιώργος Δρέττας, αναπληρωτής γραμ-
ματέας του Σωματείου Εργαζομένων 
ελαιουργοσαπουνοποιίας και χημικής 
βιομηχανίας, και ο Άγγελος Γαλανό-
πουλος από τον ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (απο-
σπάσματα από την ομιλία του στη σελ. 3). 

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε    
η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της 
ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Β’ Πειραιά. 

Στη συνέχεια ξεδιπλώθηκε μαχητική 
πορεία γύρω από το λιμάνι και το εμπο-
ρικό κέντρο. Μπροστά ήταν το μαζικό 
μπλοκ των εργατών της Ν/Ζώνης και 
αμέσως μετά αυτό των ταξικών ναυτερ-
γατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

Ακολουθούσαν οι εργαζόμενοι από 
τα εργοστάσια, ανάμεσα στους οποίους 
ξεχώριζαν οι εργάτες των εργοστα-
σίων «Lever» και «ΕΛΑΪΣ» οι οποίοι 
βρίσκονται σε πολυήμερες πολύμορφες 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να υπε-
ρασπίσουν τις θέσεις εργασίας και τα 
δικαιώματά τους. Ιδιαίτερα μαζικά ήταν 
και τα μπλοκ των μαθητών, των σπου-
δαστών και των Επιτροπών Αγώνα από 
το Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Μ ε τις ψήφους της κυ-
βερνητικής πλειοψη-

φίας εγκρίθηκε την Τρίτη 19 
Δεκέμβρη στην Ολομέλεια της 
Βουλής ο αντιλαϊκός κρατικός 
προϋπολογισμός για το 2018, 
που προβλέπει αύξηση φόρων 
για τα λαϊκά στρώματα κατά 
περίπου 1,15 δισ. ευρώ και 
νέες μεγάλες περικοπές σε 
δαπάνες που αφορούν στοι-
χειώδεις λαϊκές ανάγκες. 

Επί πέντε μέρες που διήρ-
κεσε η συζήτηση στην Ολομέ-
λεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ έδωσε ρεσιτάλ εμπαιγ-
μού, συνεχίζοντας με απύθ-
μενο θράσος το παραμύθι του 
«τέλους των μνημονίων», της 
«μεταμνημονιακής εποχής» και 
της «δίκαιης ανάπτυξης», την 
ώρα που και αυτός ο προϋ-
πολογισμός αποτελεί βασικό 
«εργαλείο» για την υλοποίηση 
της πολιτικής υπέρ του κεφα-
λαίου, που φορτώνει νέα βάρη 
στο λαό και φέρνει «δώρα» 
στο κεφάλαιο. 

Από την πλευρά τους η ΝΔ, 
η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΠΟΤΑΜΙ) και 
τα άλλα αστικά κόμματα, στο 
«κοινό έδαφος» των στόχων του 
κεφαλαίου, μέσα από την αντι-
παράθεσή τους και την παρου-
σίαση των δικών τους διαχειρι-
στικών προτάσεων, επί της 

ουσίας παρότρυναν την κυβέρ- 
νηση να προχωρήσει ακόμα 
πιο αποφασιστικά στην επιβο-
λή της αντιλαϊκής της πολιτικής. 

Μόνο οι βουλευτές του ΚΚΕ 
ανέδειξαν τον ταξικό χαρακτή-
ρα του προϋπολογισμού, ότι 
αποτελεί μέρος της στρατηγι-
κής του κεφαλαίου, που σε 
κρίση και ανάκαμψη ζητάει 
διαρκώς θυσίες από το λαό, ότι 
η πραγματική διέξοδος για το 
λαό βρίσκεται στη σύγκρουση 
με τους στόχους του κεφαλαί-
ου, των κυβερνήσεων και των 
κομμάτων του. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕMEΝ:  

Από 1 Νοέμβρη 2017 έως 28 Φλεβάρη 2018                 
εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή  

και ώρες από 9 π.μ. έως 3 μ.μ. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ:  

Από 3 Δεκέμβρη 2017 έως 3 Απρίλη 2018 
εργάσιμες μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.  

Σ τη σφοδρή αντεργατική επί-
θεση που εξαπολύουν το 

κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του, 
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους 
έχουν τις  δυνάμεις του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, τους ανθρώπους τους   
μέσα στο εργατικό - συνδικαλιστικό        
κίνημα. 

Είναι οι δυνάμεις που προωθούν 
τη στοίχιση των εργαζομένων πίσω 
από τη στρατηγική του κεφαλαίου 
και τα συμφέροντα του κάθε εργο-
δότη, οι δυνάμεις που προωθούν 
μέσα στο εργατικό κίνημα τη γραμ-
μή της ταξικής συνεργασίας κεφα-
λαίου και εργατικής τάξης, την    
απάτη ότι με «συνεννόηση» και 
«εργασιακή ειρήνη» μπορούν τάχα 
να βγαίνουν ωφελημένες και οι δύο 
τάξεις. 

Στο πλαίσιο των διεργασιών στο 
αστικό πολιτικό σύστημα καθώς και 
των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνι-
σμών, επιχειρούν να εγκλωβίζουν 
τους εργαζόμενους πίσω από τη 
μια ή την άλλη αστική πολιτική     
δύναμη, να τους κάνουν «ουρά» 
των διάφορων σχεδίων εναλλαγής 
των αστικών κυβερνήσεων. Αντί-
στοιχα, στο επίπεδο του χώρου 
δουλειάς, καλλιεργούν τον συντεχνι-
ασμό, τη στοίχιση των εργαζομένων 
πίσω από το ένα ή το άλλο επι-
χειρηματικό συμφέρον, συχνά επι-
διώκουν να βγάζουν τους εργαζό-
μενους μπροστά ως δύναμη μαχη-
τικής υπεράσπισης των συμφερό-
ντων του εργοδότη. 

Συνολικά, καλλιεργούν τη λογική 
της ανάθεσης, των «ικανών συνδι-
καλιστικών ηγεσιών» που ξέρουν 
να διαπραγματεύονται με τους     
εργοδότες για λογαριασμό τάχα  
των εργατών. Υπονομεύουν τους      
αγώνες, τη συλλογική συμμετοχή 
και δράση, με στόχο να κρατούν το 
εργατικό κίνημα αποδυναμωμένο 
και υποταγμένο στα κελεύσματα 
του κεφαλαίου.  

Με συνεχείς ελιγμούς, σε περιό-
δους που οξύνεται η δυσαρέσκεια 
των εργαζομένων από την επίθεση 
του κεφαλαίου, προσπαθούν να την 
εγκλωβίζουν σε «ακίνδυνες λύσεις» 
εντός των πλαισίων του «αναγκαίου 
κακού» και του «εφικτού», φροντί-
ζουν να συγκαλύπτουν τον πραγ-
ματικό υπεύθυνο για τα δεινά της 
εργατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων. 

Αποτέλεσμα της πολύχρονης 
κυριαρχίας αυτών των δυνάμεων 
στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνη-
μα είναι ο εκφυλισμός της λειτουρ-
γίας και δράσης των συνδικάτων 
που ελέγχουν, η σταδιακή απομα-

ζικοποίησή τους, η απομάκρυνση 
των εργαζομένων από αυτά. Ιδιαί-
τερα σε συνθήκες παρατεταμένης 
καπιταλιστικής κρίσης και 
«εμπλοκής» στους διάφορους     
μηχανισμούς ενσωμάτωσης που 
διέθεταν, οι δυνάμεις του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού επιδιώκουν να διατηρήσουν 
τις θέσεις τους με ενίσχυση της    
νοθείας, με σωματεία σφραγίδες ή 
και με τον εξαναγκασμό των εργα-
τών για συμμετοχή σε διαδικασίες 
που ελέγχονται από την εργοδοσία. 

Α πέναντι σε αυτήν την εκφυλι-
στική κατάσταση, το ξερίζωμα 

της οποίας αποτελεί προϋπόθεση 
για την ανασύνταξη του εργατικού - 
συνδικαλιστικού κινήματος, οι ταξι-
κές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες 
για να «ταρακουνήσουν τα νερά», 
για να ξεμπροστιαστεί ο επιζήμιος 
ρόλος του κυβερνητικού και εργοδο-
τικού συνδικαλισμού, για την απο-
φασιστική αλλαγή του συσχετισμού 
δυνάμεων. Αντιπαρατίθενται με τις 
δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού σε όλα τα 
επίπεδα, όχι με τους εργαζόμενους 
θεατές σε μια «παραταξιακή δια-
μάχη», όπως συχνά παρουσιάζεται 

από τα αστικά ΜΜΕ, αλλά με ζωντα-
νή αντιπαράθεση για τον προσανα-
τολισμό των συνδικάτων, για το αν 
δηλαδή θα είναι στην υπηρεσία των 
εργοδοτών ή θα είναι συνδικάτα της 
εργατικής τάξης. 

Παρακάτω, αναφέρουμε ορισμένα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της 
αντεργατικής δράσης του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, αλλά και τις αντιδράσεις των 
ταξικών δυνάμεων που δείχνουν ότι 
υπάρχει διέξοδος από το τέλμα.   

(Συνέχεια στη σελ.2) 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

Πολιτική εξαπάτηση οι κυβερνητικές 
υποσχέσεις περί λαμπρού 

«μεταμνημονιακού μέλλοντος» 

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. 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ  

Η νοθεία και ο εκφυλισμός  

στη γραμμή υπηρέτησης του κεφαλαίου 

Ι σχυρό μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των εφοπλι-
στών, των βιομηχάνων, της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου έστειλε η πανερ-

γατική πανελλαδική απεργία 14 Δεκέμβρη, με τη καθολική συμμετοχή και του κλάδου των ναυτεργατών. 
Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση του ΠΑΜΕ στον Πειραιά, οι επίσης μαζικές απεργιακές 

συγκεντρώσεις των ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Αθήνα σε όλη τη χώρα, η συμμετοχή χιλιάδων 
απεργών, μαζί με αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους αγρότες, που κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις με τα 
τρακτέρ τους, επιβεβαιώνουν τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν, για να μπουν νέες δυνάμεις στη  μάχη, 
να δυναμώσει ο προσανατολισμός της πάλης ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, να γίνουν αποφασιστικά        
βήματα για την ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος και το πέρασμά του στην αντεπίθεση, για τη      
διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού. 

Η επιτυχία της απεργίας αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια των αγώνων, απέναντι στην ένταση 
της επιθετικότητας της εργοδοτικής, στο χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος που ετοιμάζεται να φέρει ξανά στη 
Βουλή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, καθώς και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, που ήδη καταγράφονται ως προαπαι-
τούμενα της 3ης «αξιολόγησης» στο «συμπληρωματικό μνημόνιο» για τη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επανα-
φορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό 
μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στον κατώτερο μισθό. 
Κατώτερο μεροκάματο 33,57 ευρώ. 

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

 Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. 

 Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν 
τις Συλλογικές Συμβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα 
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Εφαρμογή της μετενέρ-
γειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανέναν χρονικό     
περιορισμό. 

 Κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα. Όχι στις αντεργατικές 
αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που  
εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων 
των εργαζομένων, τις εργατικές διεκδικήσεις. 

 Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο      
5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των         
χαρατσιών. 

Π ρόταση για την κήρυξη νέας 
24ωρης πανελλαδικής πανερ-

γατικής απεργίας, όταν η κυβέρνηση 
φέρει στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο     
με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της   
3ης «αξιολόγησης», μεταξύ των οποίων      
περιλαμβάνεται η νέα επίθεση στο απερ-
γιακό δικαίωμα, κατέθεσαν τα ταξικά     
σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -     
ΠΕΕΜΑΓΕΝ με όλες τις δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ στη ΓΣΕΕ.  

Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΜΕ στην 
ανακοίνωσή του «το κλείσιμο της 3ης 
"αξιολόγησης" συνοδεύεται με νέα αντερ-
γατικά μέτρα που έχουν συμφωνήσει 
κυβέρνηση - ΔΝΤ - ΕΕ και στηρίζουν τα 
κόμματα του συστήματος. Είναι γελασμέ-
νοι, η κυβέρνηση και τα αφεντικά, αν θε-
ωρούν πως με τερτίπια και κόλπα θα μας 
αιφνιδιάσουν. Με διάφορους τρόπους και 
μορφές, θα πάρουν άμεση και αγωνιστι-
κή απάντηση. Καλούμε τους εργαζόμε-
νους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
σε συνεχή επαγρύπνηση και οργάνωση 
της πάλης, να συζητήσουν, να πάρουν 
αγωνιστικές αποφάσεις στα σωματεία». 

Την ίδια πρόταση, για να κηρυχθεί 
νέα πανελλαδική απεργία όταν η κυβέρ-
νηση φέρει στη Βουλή το πολυνομοσχέ-
διο με τα προαπαιτούμενα της 3ης 
«αξιολόγησης», κατέθεσαν οι εκπρόσω-
ποι του ΠΑΜΕ και στην ΑΔΕΔΥ αλλά 
την απέρριψαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 
ΠΑΣΚ, ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και «Δημοσιο-
ϋπαλληλική Ανατροπή» αποκαλύπτοντας 
τον υπονομευτικό ρόλο των δυνάμεων 
του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικα-
λισμού, που βάζουν πλάτη για την 
προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής. 

Δημήτρης  
Κουτσούμπας: 

«Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο 
θράσους και πολιτικής εξα-
πάτησης με την καινούργια 
υπόσχεσή σας για το 
“λαμπρό μεταμνημονιακό 
μέλλον”... Οι εργαζόμενοι 
έχουν αρκετή πείρα πλέον, 
για να δουν πίσω από τις       
διακηρύξεις σας».   

(Συνέχεια στη σελ. 3) 

ΝΑΤ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

Οι κόποι και οι θυσίες       
ολόκληρης ζωής           

των ναυτεργατών                  
στα θησαυροφυλάκια                  

των εφοπλιστών  

Με τις ψήφους της διορισμένης 

από τον υπουργό εμπορικής ναυτι-
λίας πλειοψηφίας του Δ.Σ. του ΝΑΤ 
στη συνεδρίαση 21 Δεκέμβρη 2017, 
εφοπλιστές στελέχη ναυτιλιακών εται- 
ρειών και της κυβέρνησης, εργοδο-
τικοί - κυβερνητικοί συνδικαλιστές 
ψήφισαν τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ 
για το 2018, κομμένο και ραμμένο 
στα πλαίσια του αντιλαϊκού Κρατικού 
Προϋπολογισμού, που βάζει σε 
εφαρμογή τη νέα λεηλασία στις ήδη 
πετσοκομμένες κύριες και επικουρι- 
κές συντάξεις, το ΕΚΑΣ και τις κοι-
νωνικές παροχές, για την ενίσχυση 
της κερδοφορίας του κεφαλαίου.  

Τον αντιλαϊκό Προϋπολογισμό 
του ΝΑΤ καταψήφισε μόνον ο   
Θανάσης Ευαγγελάκης γ.γ. της 
ΠΕΜΕΝ, ενώ υπέρ ψήφισαν οι εφο-
πλιστές, ο πρόεδρος και ο αντιπρό-
εδρος του ΝΑΤ, ο  Μ. Τσικαλάκης 
πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων  
(ΠΕΠΕΝ), ο Δ. Μενδρινός εκπρό-
σωπος της Ένωσης Συνταξιούχων 
Πλοιάρχων (ΠΕΣΠΕΝ) και ο Χ. Σκο-
λαρίκος  εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Υπαλλήλων ΝΑΤ, ο δε πρόεδρος 
της Ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) Α. 
Νταλακογιώργος έλαμψε δια της 
απουσίας του, επιβεβαιώνοντας        
για άλλη μια φορά ότι οι δυνάμεις 
του παλιού και νέου εργοδοτικού -     
κυβερνητικού συνδικαλισμού υπη-
ρετούν την στρατηγική του εφοπλι-
στικού  κεφαλαίου. 

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

 Η Συντακτική Επιτροπή 
της εφημερίδας  

«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»        
σας εύχεται καλά  

ταξίδια και σας καλεί  
τον καινούργιο 

χρόνο 2018 
να σηκώσουμε 

ψηλά τις σημαίες 
του ταξικού αγώνα 
σ’ όλα τα καράβια. 
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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 

Έ να αποκαλυπτικό      
βίντεο που επιβε-

βαιώνει ότι η ναζιστική      
εγκληματική Χρυσή Αυγή 
είναι το μαντρόσκυλο του 
συστήματος και τσιράκια 
των αφεντικών, δημοσιο-
ποίησε, 11/12, το πόρταλ 
«902.gr» και περιλαμβάνει 
αποσπάσματα από δηλώ-
σεις του Χρήστου Κυρι-
τσόπουλου,  υποψηφίου 
περιφερειακού συμβούλου 
με τη Χρυσή Αυγή στον 
Πειραιά και «προέδρου» 
του «σωματείου» που 
έχουν στήσει τα φασιστο-
ειδή στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη Περάμα-
τος, καθώς και του Γιάννη 
Λαγού, υπόδικου βουλευτή 
της ΧΑ. 

Όπως αναφέρεται στο 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
του «902.gr»: 

«Σε αυτό το βίντεο, το 
οποίο περιέχει δηλώσεις 
που έγιναν σε κανάλια το 
Σεπτέμβρη 2013 και δεν 
έχει μέχρι στιγμής προβλη-
θεί, οι δύο χρυσαυγίτες  
δηλώνουν ότι στόχος τους 
είναι  "να  χαμηλώσουμε      
τα μεροκάματα" και "να στα-
ματήσουμε τις απεργίες". 

   Φυσικά, σε συμφωνία     
με τους εφοπλιστές, τους 
οποίους ουκ ολίγες φορές 
έχουν εξυπηρετήσει ακόμα 
και με Ερωτήσεις του      
ναζιστικού μορφώματος 
στη Βουλή. Εξάλλου, όπως 
λέει ο Χρ. Κυριτσόπου-
λος, "θα μπορούσαμε να 
χαμηλώσουμε τα μεροκάμα-
τά μας, να εγγυηθούμε 
στους Ελληνες εφοπλιστές 
ότι αν  φέρουν τα βαπόρια 
τους εδώ θα  σταματήσουμε 
τις απεργίες που γίνονταν 
όλα αυτά τα χρόνια για  
διάφορους λόγους".  

Όλα για τους εφοπλι-
στές και το κεφάλαιο       
δηλαδή! 

Φυσικά, είναι ξεκάθαρο 
το μένος τους απέναντι στο 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνη-
μα, τον πραγματικό εχθρό 
τους, στην προσπάθεια να 
δέσουν πισθάγκωνα τους 
εργαζόμενους στο άρμα 
των επιδιώξεων του μεγά-
λου κεφαλαίου. 

Βεβαίως, τα χρόνια που 
έχουν περάσει από τότε και 
η δράση του ταξικού συνδι-
καλιστικού κινήματος απο-
δεικνύουν ακριβώς ότι με 
τους αγώνες τους και συ-
σπειρωμένοι στο Συνδικάτο 
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλ-
λου Ν. Αττικής και Εργαζο-
μένων Ναυπηγικής Βιομη-
χανίας Ελλάδας,  πέτυχαν 
την υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας. 

Το αποκαλυπτικό αυτό 
βίντεο αποτελεί μια ακόμα 
ομολογία ότι η ναζιστική 
εγκληματική Χρυσή Αυγή 
είναι ξεκάθαρα ενάντια 
στα συμφέροντα της εργα-
τικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων, που βάλλο-
νται από τη στρατηγική 
του μεγάλου κεφαλαίου 
και την πολιτική των    
αστικών κυβερνήσεων.  

Έτσι είναι οι ναζιστές:       
Υπάλληλοι των αφεντικών, 
που μπορούν να φτάσουν 
ακόμα και σε δολοφονίες 
εργαζομένων, προκειμένου 
να επιβάλουν σιγή νεκροτα-
φείου στους εργαζόμενους, 
στη νεολαία, στο λαό. 

Καθήκον του εργατι-
κού - λαϊκού κινήματος, 
κάθε ανθρώπου που θέ-
λει να λέγεται άνθρωπος, 
να τους απομονώσει και 
να τους στείλει αποφασι-
στικά πίσω στα λαγούμια 
τους». 

Τ α τελευταία στοιχεία 
της Διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το     
Εμπόριο και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD) επιβεβαιώνουν 
ότι οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες τον Ιανουάριο του 
2017 κατείχαν τον μεγαλύ-
τερο στόλο μεταφοράς 
εμπορευμάτων παγκοσμί-
ως με 4.199 πλοία άνω 
των 1.000 κοχ και συνολι-
κή χωρητικότητας 309 
εκατομ. dwt .  

Κατά το 2017, σύμφω-
να με στοιχεία της συμ-
βουλευτικής εταιρείας 
Newsfront Greek Shipping 
Intelligence, οι Έλληνες 
εφοπλιστές έδειξαν ότι  
είναι αποφασισμένοι να 
κρατηθούν στην κορυφή 
της παγκόσμιας ναυτιλίας, 
καθώς συνέχισαν να αυξά-
νουν τις δαπάνες τους για 
παραπάνω τονάζ. 

Συνολικά 237 πλοία 
χωρητικότητας 23,8 εκα-
τομ.dwt είχαν παραγγελθεί 
για εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων στις αρχές 
Οκτωβρίου, 86 από τα 
οποία είχαν συμφωνηθεί 
τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2017. 

Ταυτόχρονα, οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες το 
2017 απέσπασαν τη  μερί-
δα του λέοντος και στην 
αγορά μεταχειρισμένων, 
προσθέτοντας 280 πλοία 
στους στόλους με δαπά-
νες ύψους πάνω από 4,47 
δισ. δολάρια. 

Κ ατά την τελευταία 
δεκαετία οι Έλλη-

νες πλοιοκτήτες επένδυ-
σαν συνολικά πάνω από 
100 δισ. δολάρια σε νέα 
πλοία.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, όλα τα αστικά κόμ-
ματα, προβάλλουν τη ναυ-
τιλία ως πρότυπο για την 
καπιταλιστική ανάπτυξη 
και οδηγό του παρα-     
γωγικού τους μοντέλου.     
Κάνουν τη δουλειά τους. 
Κάνουν τη δουλειά τους. 

Οι εργαζόμενοι, όμως, 
πρέπει να γνωρίζουν ότι 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο 
έχει συγκεντρώσει τερά-
στια κέρδη και κεφάλαια, 
απολαμβάνει πάνω από 
50  φοροαπαλλαγές, τερά-
στια προνόμια. Ενώ μειώ-
νεται δραματικά ο αριθμός 
των ναυτεργατών, αυξάνε-
ται η ανεργία, χειροτερεύ-
ουν οι εργασιακοί όροι, 
έχουν μειωθεί 50% οι      
συντάξεις των απόμαχων 
της θάλασσας και υπογρά-
φονται Συλλογικές Συμβά-
σεις με μηδενικές αυξήσεις 
με τη συμβολή του εργο-
δοτικού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού. 

Στη ναυτιλία καταρ-
ρέει ο μύθος περί 
«δίκαιης   ανάπτυξης», 
αναδεικνύεται καθαρά το 
βασικό ζήτημα: ποια τάξη 
έχει στα χέρια της την 
εξουσία, ποια τάξη κατέ-
χει τα μέσα παραγωγής, 
με ποιο κριτήριο ανα-
πτύσσεται η οικονομία. 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΕΣΤΑ» 

«Η ανάπτυξή τους τσακίζει τους εργάτες, 

κέρδη φέρνει στους κεφαλαιοκράτες»  

Μ ε συνθήματα όπως «Ο σχεδιασμός σας 
πνίγει το λαό - τα κέρδη αυξάνει στο 

κεφάλαιο» να κυριαρχούν, πραγματοποιήθηκε 
στην Ελευσίνα  μαζική, δυναμική πορεία στους 
κεντρικούς δρόμους της πόλης από Συνδικάτα 
και Μαζικούς φορείς της Αττικής ανάμεσά τους 
και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ ενάντια 
στη «φιέστα του αναπτυξιακού συνεδρίου» που 
έγινε στη Δυτική Αττική.  

Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση  ήταν ο 
Χρήστος Ματαράγκας, εκ μέρους του Συνδικά-
του Ενέργειας Νομού Αττικής, ενώ χαιρετισμό 
απηύθυνε και ο Μπάμπης Θεοδώρου, δημοτικός 
σύμβουλος Μάνδρας με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ 
στο πλευρό τους βρέθηκε 
αντιπροσωπεία της ΚΕ του 
ΚΚΕ με επικεφαλής τα μέλη 
του ΠΓ, Λουίζα Ράζου και 
Θοδωρή Χιώνη. 

Αναφερόμενος στην πρό-
σφατη φονική, καταστροφική 
πλημμύρα που έπληξε τη 
Δυτική Αττική ο Χρήστος   
Ματαράγκας σημείωσε ότι: 
«είναι ένα διαρκές προδιαγε-
γραμμένο πολιτικό έγκλημα 
με έναν και βασικό υπεύθυνο.  
Την πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες    
οι κυβερνήσεις, σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, μαζί με την Περιφερειακή και Τοπική    
Διοίκηση». 

Στο χαιρετισμό του ο Μπάμπης Θεοδώρου, 
αναφερόμενος στην πρόσφατη πλημμύρα που 
έπληξε την περιοχή της Δυτικής Αττικής, μεταξύ 

άλλων σημείωσε ότι  «πρέπει να γνωρίζετε ότι ο 
φονιάς δεν είναι η νεροποντή. Ο φονιάς, ο δολο-
φόνος, ο εγκληματίας είναι η αντιλαϊκή πολιτική 
των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των κυβερνή-
σεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και της κάθε λογής 
κολεγιάς». 

Το πρωί της Κυριακής 17 Δεκέμβρη, σωματεία, 
μαζικοί φορείς και φοιτητές με μια αιφνιδιαστική 
κίνηση χάλασαν τη φιέστα που είχε στήσει η       
κυβέρνηση για να σερβίρει το παραμύθι της 
δίκαιης ανάπτυξης στις περιοχές που ακόμα 
θρηνούν τους  23 νεκρούς.        

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι ομιλητές, μπήκαν 
στις αίθουσες  με συνθήματα όπως:  

«Στις λάσπες να χωθεί ο καπιταλισμός, 
έτσι θα σωθεί ο λαός», και άνοιξαν πανό που 
έγραφαν:  

«Η ανάπτυξή σας μαυρίζει τη ζωή.         
Διεκδικούμε μέτρα για τους πληγέντες 
και αντιπλημμυρικά έργα. Παλεύουμε για 
ικανοποίηση των αναγκών μας». 

Τ ον «κώδωνα του κιν-
δύνου» κρούουν επι-

στήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, προ-
ειδοποιώντας για τις ανεπα-
νόρθωτες συνέπειες αν προ-
κληθεί ναυάγιο δεξαμενόπλοι-
ου, στην ανοιχτή θάλασσα ή 
από «ατύχημα» σε εγκατα-
στάσεις εξόρυξης υδρογοναν-
θράκων στο Ιόνιο και νότια 
της Κρήτης, όπου οι σχετι-
κές έρευνες βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

Η επισήμανση αυτή έγινε 
στην Επιτροπή Προστασίας του 
Περιβάλλοντος στη Βουλή, 8 
Δεκέμβρη, από τον υπουργό 
Ναυτιλίας ο οποίος επιχείρησε 
να της προσδώσει χαρακτήρα 
φιέστας, για το καθάρισμα των 
ακτών από το μαζούτ που διέρ-
ρευσε από τις δεξαμενές του 
υπερήλικου και σάπιου δεξα-
μενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»  
και ενώ προηγήθηκε τεράστια 
οικολογική  καταστροφή. 

Αβάντα στην κυβέρνηση 
έκανε η ΝΔ, με τον βουλευτή της 
Γ. Πλακιωτάκη να παραπονιέται 
ότι και επί των ημερών της  
κυβέρνησης του κόμματός του 
είχαν γίνει ανελκύσεις ναυαγίων 
και να ελέγχει την κυβέρνηση  
αν κατάφερε να κάνει πράξη    

το «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
δηλαδή τη γνωστή κατεύθυνση 
της ΕΕ, με την οποία επιδιώ-
κεται το «ξέπλυμα» των μονο-
πωλιακών ομίλων για τα περι-
βαλλοντικά εγκλήματα που  
διαπράττουν. 

Η βουλευτής του ΚΚΕ Δια-
μάντω Μανωλάκου, έθεσε 
καταρχήν το πρόβλημα της  
υποχρηματοδότησης που        
αντιμετωπίζει το ΕΛΚΕΘΕ και  
τόνισε πως είναι προκλητικό 
ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν 
έβγαλε συμπεράσματα από το 
ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου, 
προκειμένου να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα πρόληψης 
και άμεσης αντιμετώπισης 
τέτοιων καταστάσεων, αλλά 
έφτασε, για να  ικανοποιήσει 
τα συμφέροντα των εφοπλιστών, 
«να αξιοποιήσει το ναυάγιο για 
να περάσει μια νομοθεσία με 
την οποία καταργείτε ελέγχους 
και την έκδοση πιστοποιητικών 
από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορι-
κών Πλοίων του υπουργείου 
Ναυτιλίας και περνώντας εξολο-
κλήρου τις αρμοδιότητές στους 
νηογνώμονες», δηλαδή στους 
επιχειρηματικούς ομίλους,  
«και σε αυτό έχει απόλυτη 
σύμπνοια με τη ΝΔ».  

Τ ο μήνυμα αυτό έστειλαν 
οι  συνταξιούχοι με το 

πανελλαδικό   συλλαλητήριο  
που οργάνωσαν οι Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, 
ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ,  ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων  
στο Σύνταγμα, το απόγευμα  
της Παρασκευής 15/12, διεκδι-
κώντας όλα όσα τους έχει αφαι-
ρέσει η αντιλαϊκή πολιτική της 
σημερινής και των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, τις συντάξεις 
τους, το δικαίωμα στη δημόσια 
και δωρεάν Υγεία, στην Κοινω-
νική Ασφάλιση για τους ίδιους, 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Στο συλλαλητήριο πήρε μέρος 
αντιπροσωπεία της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. 
Συμμετείχε επίσης ο Χρήστος 
Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμμα-
τος ενώ στο Σύνταγμα, όπου 
παρέμεναν συγκεντρωμένοι οι 
συνταξιούχοι, έφτασε λίγο μετά 
τις 8 το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.   
Οι συνταξιούχοι τον υποδέχθη-
καν, τον φίλεψαν μεζέ και κρασί, 
ενώ αντάλλαξαν μαζί του ευχές 
για καλή συνέχεια στους αγώνες. 

Στο υπόμνημα που κατέθε-
σαν προς τον πρωθυπουργό 
και τα κόμματα της Βουλής, 
πλην της φασιστικής Χρυσής 
Αυγής, οι Συνεργαζόμενες  
Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
παραθέτουν το πλαίσιο των 
αιτημάτων τους.  

Από τη συγκέντρωσή τους οι 
συνταξιούχοι εξέφρασαν επίσης 
την αλληλεγγύη τους στον αγώ-
να του Παλαιστινιακού λαού. 

 

Από το βήμα της συγκέντρω-
σης, ο Δήμος Κουμπούρης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, καλωσόρισε 
όλους τους συνταξιούχους που 
έδωσαν το «παρών» στο πανελ-
λαδικό συλλαλητήριο.  

Ξεκαθάρισε ότι η προπαγάν-
δα για την «ανάπτυξη» δεν μπο-
ρεί να κρύψει τις «νέες θανατη-
φόρες περικοπές», με τον επα-
νυπολογισμό και την περικοπή 
της «προσωπικής διαφοράς» σε 
κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις, την πλήρη κατάργηση του 
ΕΚΑΣ, όπως και κάθε είδους 
κοινωνικού επιδόματος και μέρι-
μνας, τη φοροληστεία και τη 
μείωση του αφορολόγητου. 

«Δεν επιλέγουμε δημίους», 
σημείωσε, και πρόσθεσε πως 
την ίδια ευθύνη με την κυβέρ-
νηση έχουν τα κόμματα, που 
«κινούνται στις ίδιες ράγες της 
εφαρμογής των αντιλαϊκών   
πολιτικών».  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ :  

«Είμαστε όλοι και όλες στον αγώνα και δεν δίνουμε 

καμιά ανοχή στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης» 

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

την Τετάρτη  
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ΝΑΥΑΓΙΟ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» 

Προκαλεί το υπουργείο Ναυτιλίας  

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  
Οι χρυσαυγίτες ομολογούν ότι  
είναι τσιράκια των αφεντικών 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΣ-ΝΑΤ 
Με χαρακτηριστικό τον υψηλό βαθμό συμμετοχής 

ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 22 Δεκέμβρη 2017          
οι αρχαιρεσίες της ΠΕΣ-ΝΑΤ.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής 
μετά από την καταμέτρηση της σταυροδοσίας εκλέγονται:   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Τκτικά Μέλη: 1. Βρανάς Γεώργιος, 2. Χαμπουλίδης Μιχά-
λης, 3. Κεραμόπουλος Μιχάλης, 4. Τσιουδάκης Γιάννης,    

5.  Ζαφειρούδης Δημήτρης, 6.  Φλάκας Απόστολος,           
7. Παπαγεωργίου Γιώργος, 8. Λαγάρας Γιώργος,                           

9. Γαλέτσας Φώτης 

Αναπληρωματικά Μέλη: 10. Πούλος Αλέκος,                          
11. Μπέλεσης Νίκος, 12. Μανέτας Δημήτρης,                     
13. Λεκκός Γιάννης, 14.  Βασιλειάδης Γιάννης,                        

15. Τσιτσίλιας Παναγιώτης, 16. Παπασπύρου Θεόδωρος, 
17. Χοροζίδης Παντελής, 18. Μπερτένης Μανώλης,          

19. Καμακάρης Σταύρος. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή  

Τακτικά Μέλη: 1. Παπαγεωργίου Απόστολος, 2. Καλογε-
ράς Τσαμπίκος - Νίκος, 3. Πανάγος Δημήτρης. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 4. Ψυχογιός Κώστας.  

Η εκλογή του προεδρείου πρόκειται να γίνει τις επόμενες 
μέρες και θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο της «Ν». 

Σ τις 23/11 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ οι εφοπλιστές και οι 

άνθρωποί τους στην Πανελλήνια  
Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) επι-
στράτευσαν λιμενικούς και «βατραχαν-
θρώπους», προκειμένου να «διασφα-
λίσουν» το όργιο νοθείας και εκφυλι-
σμού στις διαδικασίες του 29ου Συνε-
δρίου της ΠΝΟ, που έγινε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου 
του ΟΛΠ στην Ακτή Ξαβέρη. 

Την προδιαγεγραμμένη νοθεία από τις 
δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού είχαν ήδη καταγγείλει 
τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 
Σε ανακοίνωσή τους επεσήμαναν ότι με 
την παρέμβαση των εφοπλιστών και της 
σημερινής κυβέρνησης, όπως και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, επιχειρείται «διαμόρφωση ενός 
νόθου  συνεδριακού  σώματος,  που  θα  

προσπαθήσει να πάρει αποφάσεις που 
δεν υπηρετούν τα ναυτεργατικά συμφέ-
ροντα και έχουν το στίγμα της στήριξης 
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου». Για πα-
ράδειγμα, σύμφωνα με το αντιδραστικό 
καταστατικό της ΠΝΟ δεν προβλέπονται 
απλή αναλογική και εκλογή διοίκησης, 
αλλά μόνο εκλογή γενικού γραμματέα, 
ισχύουν περιορισμοί στην εκπροσώπηση 
μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων (π.χ. 

από την ΠΕΜΕΝ «κόβονται» 14   
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι) κ.ά., αλλοι- 
ώνοντας τη σύνθεση του Συνεδρίου. 
    Δυνάμεις των ταξικών ναυτεργατι-
κών συνδικάτων, σπουδαστές από το 
ΚΕΣΕΝ και την ΑΕΝ Ασπροπύργου, 
μαζί με συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ από 
άλλους κλάδους, συγκεντρώθηκαν 
αρχικά στην ΠΕΜΕΝ και με πορεία 
έφτασαν στο κτίριο του ΟΛΠ, προ-
κειμένου να καταγγείλουν τη νοθεία. 
Όταν έφτασαν βρήκαν κλειδαμπαρω-
μένες με λουκέτα τις πύλες του κτιρί-
ου, ενώ οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
των ναυτεργατών άκουσαν τους        

λιμενικούς να τους λένε «δεν περνάτε»!     
Μαζί τους ήταν άνθρωποι της ΠΝΟ       
με περιβραχιόνιο «περιφρούρησης», οι 
οποίοι υποδείκνυαν σε ποιους επιτρέπε-
ται η είσοδος, τους οποίους έμπαζαν από 
μία μικρή πλαϊνή πόρτα! Τελικά συνδι-
καλιστές και εργαζόμενοι κατάφεραν να 
ανοίξουν τις πύλες και να μπουν στο    
χώρο του συνεδρίου, αναδεικνύοντας       
και καταγγέλλοντας τη νοθεία και τον  
εκφυλισμό. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Αποφασιστική απάντηση στην         
επιχείρηση νοθείας στο Ε.Κ. Πάτρας 

Σ το Εργατικό Κέντρο Πάτρας (ΕΚΠ) το 
όργιο νοθείας, εκφυλισμού και απάτης που 

επιχείρησε να επιβάλει η λεγόμενη «ηγετική»  
ομάδα της διοίκησης, όπου τον πρώτο λόγο έχει 
η ΠΑΣΚΕ, απαντήθηκε από την αποφασιστική 
παρέμβαση στην οποία προχώρησαν συνδικάτα της 
πόλης, από τα πιο μαζικά του Εργατικού Κέντρου. 

Το «ποτήρι ξεχείλισε» στην εκλογοαπολογιστική 
συνέλευση του Εργατικού Κέντρου που έγινε στις 14 
Νοέμβρη. Εκεί, η «ηγετική» ομάδα της διοίκησης του 
ΕΚΠ «νομιμοποίησε» μια σειρά αντιπρο-
σώπους - «μαϊμού», απόφαση που επικύ-
ρωσε λίγες μέρες μετά το αστικό δικαστήριο, 
παρά την εξόφθαλμη επιχείρηση νοθείας. 

Εργατικά συνδικάτα και εργαζόμενοι της 
Πάτρας απάντησαν στην πρόκληση με μια 
μεγάλη κινητοποίηση, που κράτησε ένα 
ολόκληρο τριήμερο και δρομολόγησε ση-
μαντικές εξελίξεις: Ακυρώθηκε δύο φορές η 
επιχείρηση για εκλογές νοθείας στο ΕΚΠ, 
ενώ σε συνεδρίαση της διοίκησής του στις 
6/12, στην οποία συμμετείχαν τα 10 από τα 
17 μέλη της, λήφθηκαν ομόφωνα αποφά-
σεις για την αναβολή των εκλογών, την 
αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης 
και την εκκαθάριση του μητρώου των σωματείων - 
μελών. Το πιο σημαντικό κέρδος ήταν το γεγονός 
ότι αυτή η αποφασιστική πρωτοβουλία των συνδικά-
των της Πάτρας άνοιξε πλατιά τη συζήτηση στους 
εργαζόμενους της πόλης, συνέβαλε να γίνει κατανο-
ητό σε πλατύτερα τμήματα ότι η ρίζα της νοθείας και 
του εκφυλισμού είναι η ίδια η γραμμή του εργοδοτικού 
και κυβερνητικού συνδικαλισμού, του «κοινωνικού 
εταιρισμού», η γραμμή που απομακρύνει τους εργα-
ζόμενους από τα συνδικάτα και τη συλλογική δράση. 

«Συνέδριο» με την «προστασία»  

των κρατικών δυνάμεων καταστολής στην ΠΝΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 
Κορυφαία παραδείγματα των τελευταίων ημερών σε ό,τι αφορά την επιχείρηση εκφυ-
λισμού και νοθείας από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό είναι αυτά των 
συνεδρίων του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. 

Χ αρακτηριστικό παράδειγμα της απάτης και της     
νοθείας αποτελεί και το Σωματείο Ναυτεργατών  

Δυτικής Ελλάδας Ιονίων Νήσων, που στήθηκε από την   
οπορτουνιστική ομάδα της διοίκησης της Ένωσης Ναυτών, 
με πρόεδρο τον Αλ. Κάκο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα μέλος 
της διοίκησης της ΠΕΝΕΝ και ναυτολογημένος στο «Blue 
Horizon» που ταξίδευε στο Αιγαίο …!.  

 Αυτό το μόρφωμα μέσα από «εκλογές» παρωδία με τους 
φακέλους να φτάνουν στην κάλπη σε σακούλες, κουτιά και 
τσέπες... δήλωσε ότι «ψήφισαν» 336, από τους  οποίους 
περίπου 100 δεν υπάρχουν καν στα ναυτολόγια των     
πλοίων, ενώ είναι δεκάδες οι υπεύθυνες δηλώσεις  
«ψηφισάντων» που λένε ότι δεν ψήφισαν ποτέ σε τέτοιο 
σωματείο εμφανίζοντας για το Ε.Κ. Πάτρας 6 αντιπροσώ-
πους (από 1 που είχε) ενώ ζητούσε να ενταχθεί και στην 
ΠΝΟ με 3 αντιπροσώπους! 

Αμύθητα τα κέρδη των         
Ελλήνων εφοπλιστών  

ΠΕΜΕΝ: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

και επισκέψεων σε ΑΕΝ το 2018 

 Επίσκεψη στην ΑΕΝ Μακεδονίας  
   τη Δευτέρα 15 Γενάρη 2018. 

 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης  
   την Τετάρτη 17 Γενάρη 2018. 

 Γιορτή για τα παιδιά στον Πειραιά  
   το Σάββατο 20 Γενάρη 2018. 

 Γιορτή για τα παιδιά στη Χίο  
   την Κυριακή 21 Γενάρη 2018. 

 Επίσκεψη σε ΑΕΝ Χίου  
   τη Δευτέρα 22 Γενάρη 2018. 

 Επίσκεψη σε ΑΕΝ Κρήτης  
   τη Δευτέρα 29 Γενάρη 2018. 

Ο ετήσιος χορός της ΠΕΜΕΝ θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 13 Γενάρη 2018 στο κέντρο «Ιερά Οδός» 

(Θεοδωρίδου - Ασλανίδου - Παπαδόπουλος) 

https://www.902.gr/eidisi/ergazomenoi-symmahia/147068/agonistiki-apantisi-stis-kyvernitikes-fiestes-ton-anaptyxiakon
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Σ τον ορυμαγδό των 
αντιλαϊκών τροπο-

λογιών που πέρασε η 
κυβέρνηση από την Ολο-
μέλεια, συμπεριέλαβε και 
αυτήν που αφορά στην 
κατάργηση του χαμηλού 
ΦΠΑ σε 27 νησιά του 
Αιγαίου και την προσωρι-
νή (για ένα 6μηνο) διατή-
ρησή του σε άλλα πέντε 
(Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, 

Λέρο), συν- δέοντας μά-
λιστα αυτήν την εξαίρεση 
με το άθλιο καθεστώς 
που έχει διαμορφωθεί για 
πρόσφυγες και νησιώτες 
από την πολιτική του  
διπλού εγκλωβισμού.  

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, 
Σταύρος Τάσσος, κάνο-
ντας ειδική αναφορά στην 
τροπολογία, σημείωσε 
ότι αυτό που διαμηνύει η 
κυβέρνηση στους κατοί-
κους των νησιών, είναι 
πως αν θέλουν μειωμένο 
ΦΠΑ, θα πρέπει να    
διατηρηθεί η κόλαση με 
τους πρόσφυγες στη  
Μόρια και στα άλλα hot 
spots.  

Όσο για το «μετα-
φορικό ισοδύναμο», το 
οποίο η κυβέρνηση σερ-
βίρει ως «αντιστάθμι-
σμα» για την κατάργηση 
του  μειωμένου ΦΠΑ, ο 
Στ. Τάσσος σημείωσε:  

«Το μεταφορικό ισο-
δύναμο σημαίνει ότι 
τον ΦΠΑ που θα πάρε-
τε από τους νησιώτες, 
θα το  δώσετε στους 
εφοπλιστές.  

Έτσι υπηρετείτε πλή-
ρως τη λογική των 
έμμεσων φόρων, που  
είναι να παίρνετε από 
εργαζόμενους και τα       
λαϊκά στρώματα και να     
τα δίνετε στο κεφάλαιο».  

Συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για άμεση κρατική 
επιδότηση των εφοπλι-
στών μέσω του Προ-
γράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, για «τη 
μείωση του μεταφορικού 
κόστους», ως κίνητρο για 
την υποτυπώδη έστω 
κάλυψη των νησιών, που 
το χειμώνα βλέπουν κα-
ράβι με το κιάλι. 

Όσο για το «ψίχουλο» 
του έκτακτου εφάπαξ  
που πέταξε η κυβέρνηση 
στους νησιώτες, με τον 
τίτλο «κοινωνικό αντι-
στάθμισμα», ο Στ. Τάσ-
σος ανέφερε πως εδώ 
μπορεί κανείς   να πει 
«αιδώς Αργείοι, αλλά        
δεν νομίζω να σας έμεινε 
οποιαδήποτε πολιτική  
τσίπα». 

Ο  Άγγελος Γαλανόπουλος μέλος 
του ναυτεργατικού σωματείου  
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ από το βήμα της      

απεργιακής συγκέντρωσης στην 
πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά 
μεταξύ των άλλων τόνισε τα εξής: 

«Χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή κινητοποίη-

ση και το πλαίσιο που προβάλλουν οι δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ στο κείμενο που υπογράφουν 535 Ομοσπον-
δίες, εργατικά κέντρα και σωματεία για τις συλλογικές 
συμβάσεις, βάση οργάνωσης και ανάπτυξης ισχυρών 
ταξικών αγώνων για κατάργηση των αντεργατικών 
αντιλαϊκών νόμων, των μνημονίων, για 751 € κατώτε-
ρο μισθό, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις κοινωνικές 
παροχές. 

Από αυτό καθορίζονται οι φίλοι 
 του λαού και οι εχθροί του. 

 Το εφοπλιστικό κεφάλαιο διατηρεί την πρωτοκαθε-
δρία στην παγκόσμια ναυτιλία με το 20% σε χωρητι-
κότητα πλοίων, επενδύει δις ευρω σε ναυπηγήσεις 
και αγορές. Από τα 738 πλοία που έχουν ελληνική 
σημαία σε σύνολο 5.230, μόνο το 25% των ναυτεργα-
τών έχουν ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση  

Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός με επικεφαλή τον ΓΓ 
της ΠΝΟ Γ. Χαλά σε συνεργασία με τους εφοπλιστές 
και την Διεθνή Οργάνωση Μεταφορών συνεχίζει να 
συνυπογράφει συμβάσεις έναντι αμοιβής 5.000 δολάρια 
για κάθε ελληνικότητα πλοίο με ξένη σημαία, για να μην 
εφαρμόζεται ελληνική κλαδική ΣΣΕ για όλους τους 
ναυτεργάτες, αλλά συμβάσεις με μισθίους πείνας από 
την χώρα προέλευσης τους, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και συμφωνά με τους 
προϋπολογισμούς της ΠΝΟ εμφανίζει ετήσια χρημα-

τοδότηση των εφοπλιστών προς 
την ΠΝΟ 3.5 έως 4 εκατομ. ευρω 
για την κατάργηση της κλαδικής 
ΣΣ Εργασίας. 

Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες και προφορι-
κές παρεμβάσεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ ο ΓΓ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς αρνείται 
να δώσει εγγράφως αναλυτικές καταστάσεις με τα 
ονόματα των πλοίων και των εταιριών για τις συμβά-
σεις που εχει υπογράψει με τους εκπροσώπους των 
ναυτιλιακών εταιριών για όλα τα ελληνικότητα πλοία 
με ελληνική και ξένη σημαία. Δεν δίνει ούτε το 
έγγραφο του πρακτικού εκλογής του και προκαλεί 
λέγοντας ότι «είναι προσωπικά δεδομένα»…! 

Αυτές οι δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να μην συνε-
χίζουν να στηρίζουν και το νόθο εκλογικό σώμα και 
τις διαβλητές διαδικασίες που καθορίζει το καταστατι-
κό της ΠΝΟ, το επιβεβαίωσαν στο 29ο συνέδριο της 
Ομοσπονδίας στις 23 Νοέμβρη, όπου τους ναυτεργά-
τες και τους συνέδρους των ταξικών ναυτεργατικών 
σωματείων τους περίμεναν δυνάμεις του λιμενικού 
και κλειστή πύλη του ΟΛΠ όπου πραγματοποιούνταν 
το συνέδριο. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους ναυτεργάτες και 
ιδιαίτερα στη νέα βάρδια της εργατικής τάξης και      
την καλούμε να πλαισιώσει μαζικά τις γραμμές του 
ΠΑΜΕ για να αναπτύξουμε την ταξική πάλη. Μέσα 
από αυτόν τον αγώνα, θα χειραφετείται   κοινωνικά η 
εργατική τάξη θα αποσπάται από το  κεφάλαιο, τους 
εφοπλιστές τους βιομηχάνους και κάθε λογής εκπρό-
σωπό τους και θα διεκδικεί αυτό που της ανήκει τον 
πλουτο που παράγει, την ίσια την εξουσία.  

Το παρόν και το μέλλον ανήκει στις δυνάμεις 
που προωθούν την ταξική πάλη, τον μόνο δρόμο 
που αξίζει κάθε θυσία της τάξης μας για να         
απαλλαγεί μια και καλή από τα δεσμά της        
εκμετάλλευσης.» 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018  

Πολιτική εξαπάτηση οι κυβερνητικές υποσχέσεις  
περί λαμπρού «μεταμνημονιακού μέλλοντος» 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

«Μ ας λέτε πως ο προϋπολογισμός του 2018 
είναι «ο τελευταίος μνημονιακός». Επιχειρείτε 

να μας πείσετε πως ζούμε κάπου αλλού, σε άλλη χώρα, 
όπου έχει ξεκινήσει η «δίκαιη ανάπτυξη» για όλους. 

Δυστυχώς για εσάς, οι εργαζόμενοι έχουν αρκετή πείρα 
πλέον, για να δουν πίσω απ' τις διακηρύξεις σας. Εχουν 
τσέπη και καταλαβαίνουν τα νέα μέτρα που προωθείτε το 
επόμενο διάστημα», επισήμανε αρχίζοντας την ομιλία του ο 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και μεταξύ 
των άλλων επισήμανε:  

Η ανάπτυξή σας έχει το ίδιο                    
ταξικό πρόσημο με την κρίση σας 

Παρά τις πομπώδεις διακηρύξεις σας, για την ανάπτυξη 
που αρχίζει να ανακουφίζει το λαό, την επόμενη χρονιά οι 
εργαζόμενοι: 

 Θα κληθούν να πληρώσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ   
περισσότερους φόρους για να υλοποιηθεί ο στόχος σας του 
υπέρογκου πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ. 

 Θα δουν να καταργείται το δικαίωμα στην απεργία, όπως 
το θέλουν τα πολιτικά αφεντικά σας. 

 Θα δουν να παραδίνετε τα λιγνιτικά της ΔΕΗ σε         
επενδυτικούς ομίλους και το ρεύμα να ακριβαίνει ακόμα 
περισσότερο. 

 Θα δουν να βγαίνουν στο σφυρί τα σπίτια τους. 

 Θα δουν να κυνηγάτε ως φοροφυγάδες μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους, για να καλύψετε τους βιομηχάνους, 
τους εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο, που συστηματικά δεν 
πληρώνουν καθόλου φόρους. 

Η ανάπτυξή σας έχει για τους εργαζόμενους το ίδιο      
ταξικό πρόσημο με την κρίση σας. 

Τότε είχαμε θυσίες για να βγει η οικονομία απ' την      
κρίση, τώρα μας ζητάτε νέες θυσίες για να θωρακίσουμε  
την ανάπτυξη. 

Και με ανάπτυξη δηλαδή και με καπιταλιστική κρίση,      
η κατάσταση για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών - 
λαϊκών στρωμάτων επιδεινώνεται, τα αντιλαϊκά μέτρα 
έρχονται συνεχώς. 

Οι δεσμεύσεις σας εκτείνονται                      
πολύ μετά τον Αύγουστο του '18 

Βεβαίως, ξέρουμε ότι οι ανάγκες των μονοπωλιακών 
ομίλων για διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνι-
στικότητάς τους σ' αυτές τις συνθήκες είναι ο δικός σας 
καθοδηγητής. 

Η αιτία της επίθεσης στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, 
που εξαπολύετε, είναι αυτή η κερδοφορία. 

Γι' αυτό και η επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα είναι επίθε-
ση διαρκείας και δεν πρόκειται να τελειώσει τον Αύγουστο 
του 2018, ακόμα και αν «βγούμε απ' τα μνημόνια». 

Τ α μέτρα που έχετε ήδη υπογράψει, στην 3η 
«αξιολόγηση», αλλά και γενικότερα, εκτείνονται 

πολύ μετά το 2018. 
Έχετε υπογράψει για θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα 

ύψους 3,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα 5 χρόνια... 
Και μέχρι το 2060 για πλεονάσματα που ξεπερνούν το 

2%, στα επίπεδα που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Δημοσι-
ονομική Συνθήκη… Η οποία δεσμεύει κάθε χώρα της ΕΕ και 
αποδεικνύει πως η δημοσιονομική εποπτεία είναι διαρκής 
και δεν θα σταματήσει ποτέ. 

Αποδεικνύει, επίσης, πως δεν πετύχατε κανενός είδους 
ουσιαστική ελάφρυνση χρέους, παρά τις πομπώδεις διακη-
ρύξεις σας. 

Έχετε υπογράψει νέα μείωση των συντάξεων, που θα 
φτάσει το 30% σε όλες τις συντάξεις, με στόχο να αυξήσετε 
το ματωμένο πλεόνασμα κατά 1%. 

Έχετε επίσης υπογράψει και μια νέα, επιπρόσθετη αύξη-
ση της φορολογίας, επίσης ύψους 1% του ΑΕΠ, που θα 
χτυπήσει χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους των 
500 ευρώ. 

Είστε υπάλληλοι των μεγάλων ομίλων 

Η πολυσυζητημένη λήξη των μνημονίων δεν θα φέρει 
κανενός είδους ελάφρυνση στους εργαζόμενους. 

Το μόνο που έχουν να περιμένουν από εσάς οι εργαζό-
μενοι για το 2018, είναι νέα σκληρά μέτρα. 

Η πλήρης εφαρμογή του νόμου - λαιμητόμου του       
Κατρούγκαλου, που ανταμείφθηκε για το ευάρεστο έργο του 
με μετάθεση σε άλλο πιο «γκλαμουράτο» υπουργείο, δείχνει 
τα δόντια της. 

Και για όποιον δεν μπορεί να πληρώσει την αντιλαϊκή 
φορολογία, έχετε βρει τη λύση. 

Με κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς των 
περιουσιακών στοιχείων. 

Αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση το γεγονός πως οι  
μεγάλοι όμιλοι καταβάλλουν φορολογία της τάξης του 5% 
των συνολικών κρατικών εσόδων. Καθώς και ότι η φορολο-
γία αυτή μειώνεται, αφού με μια σειρά από φοροαπαλλαγές 
και ειδικά καθεστώτα, όπως αυτό των εφοπλιστών, τα      
κέρδη τους είναι πρακτικά αφορολόγητα. 

Όσα κερδίζουν τα μονοπώλια,                     
τα χάνουν οι εργαζόμενοι 

Γι' αυτό και ετοιμάζετε ένα ακόμα πιο σκληρό πλαίσιο, 
για να προχωρούν οι πλειστηριασμοί κατοικίας των υπερ-
χρεωμένων νοικοκυριών. Δείχνετε για μια ακόμα φορά το 
πραγματικό σας πρόσωπο. 

Θα μας βρείτε μπροστά σας. 

Τσακίζετε μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολού-
μενους. Με φόρους, κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων, 
μειώσεις συντάξεων, αύξηση εισφορών, πλειστηριασμούς 
και μειώσεις κοινωνικών επιδομάτων. 

Με τις ιδιωτικοποιήσεις, που προωθείτε επιθετικά την 
επόμενη περίοδο, για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο οι μονο-
πωλιακοί όμιλοι, στην Ενέργεια, στις μεταφορές, ακόμα και 
στο νερό. 

Η ανάπτυξη που θέλετε πατάει πάνω στα ερείπια       
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί όσα κερδίζουν οι 
μονοπωλιακοί όμιλοι τα χάνουν οι εργαζόμενοι. 

Οι εργαζόμενοι να οργανώσουν            
την αντεπίθεσή τους 

Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να οργανώσουν 
άμεσα, τώρα την αντεπίθεσή τους. Να φέρουν μαχητικά στο 
προσκήνιο την απαίτηση να ικανοποιηθούν οι πραγματικές 
ανάγκες τους. Να σηκώσουν το κεφάλι.  

Να οργανώσουν εστίες αντίστασης και αντεπίθεσης σε 
κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο δουλειάς, παντού σε 
όλη τη χώρα. Να συντονίσουν την πάλη τους με όλα τα 
λαϊκά στρώματα που υποφέρουν και μέσα στις μεγάλες 
πόλεις και στην ελληνική ύπαιθρο, στα χωριά της πατρίδας 
μας. 

Να αλλάξουν αρνητικούς συσχετισμούς παντού, να  
οργανωθούν, να παλέψουν μέσα απ' το κίνημα, να ισχυρο-
ποιήσουν το ΚΚΕ, τη μόνη δύναμη που μπορεί σήμερα 
πραγματικά να εμπνεύσει την ελπίδα, που μπορεί να σταθεί 
δίπλα τους, να δώσει ανάταση στο λαό και σε αυτήν τη 

δύσμοιρη χώρα.» 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

Τα παίρνουν από τους νησιώτες  

και τα δίνουν στους εφοπλιστές 

Τ ο τελευταίο διάστημα, όλο 
και περισσότερα γεγονότα 

επιβεβαιώνουν ότι η εργοδοσία, 
αποθρασυμμένη από την αντεργα- 
τική πολιτική της κυβέρνησης και 
το επιθετικό κλίμα που καλλιεργούν 
τα αστικά επιτελεία ενάντια στους 
εργατικούς αγώνες, ιδιαίτερα   
ενάντια στην απεργία, αισθάνεται 
ότι έχει τα χέρια λυμένα και δεν 
διστάζει να αξιοποιήσει τα πιο 
βρώμικα μέσα για να χτυπήσει 
τους εργαζόμενους και τις    
δίκαιες διεκδικήσεις τους. 

Αυτό έκανε η εργοδοσία στα 
«Market In», τη μέρα της πανερ-
γατικής πανελλαδικής απεργί-
ας 14 Δεκέμβρη, στέλνοντας μία 
ομάδα μπράβων της νύχτας να 
επιτεθούν στους εργαζόμενους 
και τα μέλη των ταξικών συνδι-
κάτων, που περιφρουρούσαν την 
απεργιακή κινητοποίηση έξω από 
σούπερ μάρκετ, όπου το τελευταίο 
διάστημα δίνεται μια παλικαρίσια 
μάχη από τους εργαζόμενους της 
πρώην «Καρυπίδης», που έμει-
ναν «στον αέρα» και απλήρωτοι. 

Βέβαια, κάτω από την αποφα- 
σιστικότητα των εργαζομένων, 
απέτυχαν παταγωδώς. Είναι χαρα- 
κτηριστικό πάντως το γεγονός ότι 
το πρωί, όταν η απεργιακή φρουρά 
εμφανίστηκε έξω από το σούπερ 
μάρκετ, η αστυνομία που «επό-
πτευε» το χώρο εξαφανίστη-
κε,  αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο 
στους τραμπούκους να δράσουν! 

Ποιοί ήταν όμως αυτοί που 
τραμπούκιζαν σε βάρος των  
απεργών και όσων στάθηκαν στο 
πλευρό τους; Σύμφωνα με απο-
καλυπτικά στοιχεία, που δημο-
σίευσε ο «Ριζοσπάστης» 23/12, 
ανήκουν στη μεγάλη «δεξα-
μενή» του υποκόσμου απ' όπου 
η εργοδοσία αντλεί τα μαντρό-
σκυλά της, όπως κάνει με τους 
χρυσαυγίτες και με άλλα κατά-
κάθια του συστήματος. 

 Ένας από αυτούς σχετιζόταν με 
«προστασία υψηλών προσώπων».  

Το ίδιο άτομο το 2014, συμμετείχε 
σε επεισόδια μέσα στο γήπεδο της 
Τούμπας, σε ποδοσφαιρικό αγώνα 
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.  

 Ένας άλλος φαίνεται πως έχει 
ιδιαίτερες σχέσεις με τα φασιστο-
ειδή της Χρυσής Αυγής, καθώς 
πληροφορίες λένε ότι όποτε εμφα-
νίζεται για επίσκεψη ο υπόδικος 
βουλευτής  Χρ. Παππάς, στέκεται 
πάντα δίπλα του σαν φρουρός... 

Αυτός ο εσμός στρατολογήθηκε 
από την εργοδοσία για να επιτεθεί 
στους εργαζόμενους τη μέρα της 
απεργίας στα Γιάννενα.  

Ωστόσο η κυβέρνηση έχει την 
πρώτη και μεγαλύτερη  ευθύνη 
για αυτά τα άθλια φαινόμενα σε 
βάρος των εργατικών αγώνων. 
Πόσο μάλλον που με την πολιτική 
της τα ενθαρρύνει, προπαγανδί-
ζοντας μαζί με τα άλλα αστικά κόμ-
ματα την ανάγκη να φύγει από τη 
μέση ό,τι εμποδίζει την «ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας» όπου 

πρώτοι στη λίστα βρίσκονται οι 
αγώνες για δουλειά με δικαιώματα, 
αυξήσεις στους μισθούς και καλύτε-
ρες  συνθήκες  εργασίας.  

Η αποφασιστικότητα των 
εργαζομένων, η οργάνωση στα 
σωματεία, το δυνάμωμα της 
πάλης σε σύγκρουση με την 
εργοδοσία και το κράτος της, 
είναι η καλύτερη απάντηση στην 
εργοδοτική τρομοκρατία και την 
κρατική καταστολή. 

Προς νέα μείωση στο επικουρικό  

Τη δρομολόγηση νέων μειώσεων στις επικουρικές 

συντάξεις και για το επόμενο έτος σηματοδοτεί ο προ-
ϋπολογισμός του ΕΤΕΑΕΠ για το 2018. Σύμφωνα με 
αυτόν, το συνολικό κονδύλι για τις επικουρικές συντά-
ξεις το 2018  θα μειωθεί κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέ-
ση με φέτος. 

Ωστόσο, η πραγματική μείωση στις επικουρικές θα 
είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς το ΕΤΕΑΕΠ καθυστε-
ρεί χρόνια να αποδώσει 120.000 επικουρικές συντά-
ξεις και η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να 
αρχίσει την κανονική καταβολή τους μέχρι τον Ιούνη 
του 2018. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συ-
στήματος «Ήλιος», η μέση σύνταξη των παλιών επι-
κουρικών συντάξεων (πριν το Μάη του 2016) ανέρχε-
ται στα 171,34 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την απόφαση 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα δεχτούν νέα μεί-
ωση από το 2019, με την περικοπή της «προσωπικής 
διαφοράς» μέχρι και 18%. 

 
 

Προς ολοσχερή εξαφάνιση το ΕΚΑΣ 

Δραματική περικοπή τόσο του ποσού του ΕΚΑΣ 

όσο και των δικαιούχων του επιβάλλει η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Από την 1η Γενάρη 2018 το 
ύψος του θα ανέρχεται μόλις στα 35 ευρώ το μήνα 
ενώ το εισοδηματικό όριο θα διαμορφωθεί στα 7.022 
ευρώ και θα αφορά εισοδήματα του 2016 (φορο-
λογικό έτος 2017), δηλαδή με σύνταξη μικρότερη των 
585,1 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, ο αριθμός των δι-
καιούχων του περιορίζεται τις 190.000 από 236,5 χι-
λιάδες φέτος. 

Έτσι η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υλοποιεί μια 
βασική ανατροπή του    3ου μνημονίου και του          
ν. 4387/2016, που προέβλεπαν την κατάργηση του 
ΕΚΑΣ, μια παροχή που θεσμοθετήθηκε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 ως αντιστάθμισμα στις μειώσεις 
των συντάξεων, εξαιτίας της αποδέσμευσή τους από   
το κατώτερο ημερομίσθιο, εξαφανίζεται ολοσχερώς το 
2020. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ του ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 

Β ήμα έκφρασης 

της αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό 

λαό και καταδίκης των 
ματωμένων ιμπεριαλι-

στικών σχεδιασμών    

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ      
στην ευρύτερη περιοχή, 

καθώς και της βαθύτερης 

εμπλοκής της χώρας και 
του λαού, έγινε η απερ-

γιακή συγκέντρωση του 
ΠΑΜΕ στην Αθήνα.  

Με αφετηρία την Ομό-
νοια, η πορεία κατέληξε 

στην αμερικάνικη πρε-

σβεία, καταδικάζοντας την 
απόφαση των ΗΠΑ να 

αναγνωρίσουν την Ιερου-
σαλήμ ως πρωτεύουσα 

του ισραηλινού κράτους, 

που εντάσσεται στα αμε-

ρικανικά ιμπεριαλιστικά 

σχέδια στην περιοχή και 
βάζει ταφόπλακα στο 

δίκαιο αίτημα για ανε-
ξάρτητο,  βιώσιμο παλαι-

στινιακό κράτος. 

Στην κεφαλή της πο-

ρείας το πανό της Παγ-  
κόσμιας Συνδικαλιστικής 

Ομοσπονδίας, με το σύν-

θημα της βδομάδας αλ-
ληλεγγύης στο λαό της 

Παλαιστίνης που οργά-
νωσε η ΠΣΟ (15-21 Δε-

κέμβρη): «Η Παλαιστίνη 

δεν είναι μόνη», καθώς 
και το αίτημα για άμεση 

αναγνώριση του ανεξάρ-
τητου Παλαιστινιακού 

κράτους με πρωτεύουσα 

την Ανατολική Ιερου-
σαλήμ. 

Η τρομοκρατία σπάζει με την οργανωμένη λαϊκή πάλη 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ από το ΠΑΜΕ  

στους εργαζόμενους της εταιρείας  

πετρελαίου IRTC της Αλβανίας 
 

Τ ο ΠΑΜΕ, που εκπροσωπεί το ταξικό συνδι-
καλιστικό κίνημα της Ελλάδας, εκφράζει την 

αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Εταιρείας 
Πετρελαίου Ionian Refining (IRTC) στην πόλη 
Μπαλς (Ballsh) της Αλβανίας που βρίσκονται σε 
κινητοποιήσεις. 

Οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν διεκδικώντας 
από την εργοδοσία την καταβολή δεδουλευμένων 
μηνών, μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργα-
ζομένων καθώς και την επανέναρξη της λειτουργίας 
του εργοστασίου που έχει σταματήσει τις τελευταίες 
2 βδομάδες. 

Το ΠΑΜΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των 
εργαζομένων και εκφράζει την αλληλεγγύη του 
στον  αγώνα τους. 

Με καθαρά πρόσωπα και ψηλά το 
κεφάλι η εργατική περιφρούρηση 

Με κουκούλες και κατηφείς οι μπράβοι 
συνωμοτούν πριν τη δράση... 

Τ ην παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουρ-

γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για   την 
άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών 

των ναυτεργατών, μελών του πληρώματος του Φ/Γ 
πλοίου «ΚΑΛΥΨΩ 1» της ναυτιλιακής εταιρείας       

ΡΑΦΗΝΑ Ν.Ε., οι οποίοι έχουν προβεί και σε      

καταγγελία σύμβασης στο Λιμεναρχείο της       
Λάρυμνας, απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία        

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ,  ΠΕΕΜΑΓΕΝ,          

τονίζοντας :  

«Σύμφωνα με καταγγελίες ναυτεργατών δεν 

τους έχουν καταβληθεί δεδουλευμένες αποδοχές 

μηνών, όπως προβλέπεται από τη Συλλογική     
Σύμβαση Μεσογειακών Φ/Γ». 

Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα           

των ναυτεργατών του «ΚΑΛΥΨΩ 1» 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ από την ΠΣΟ  

στον Παλαιστινιακό λαό  
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Σε μαζική αποχή από το μάθημα και 

παράσταση διαμαρτυρίας στο προαύλιο της 
σχολής τους προχώρησαν την Τετάρτη 29 
Νοέμβρη εκατοντάδες σπουδαστές της 
Ακαδημίας Ε.Ν. (ΑΕΝ) Μακεδονίας στη 

Μηχανιώνα, απαιτώντας από τη διοίκηση 
της σχολής και το αρμόδιο υπουργείο να 
δώσουν άμεσα λύση στα αιτήματα του  
συλλόγου για δωρεάν σίτιση και μεταφορές 
για όλους τους σπουδαστές και απαιτώντας 
ακόμα αύξηση της κρατικής χρηματοδότη-
σης στις ΑΕΝ.  

Όπως σημειώνει σε δελτίο Τύπου      
το ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ  
Μηχανιώνας: 

«Οι σπουδαστές προχωρήσαμε σε αποχή 

διεκδικώντας δωρεάν σίτιση και έκδοση 
κάρτας πάσο. Η πραγματοποίηση της απο-
χής έχει ιδιαίτερη αξία, αφού είναι η πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια που προβαί-
νουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

Η οικονομική μας κατάσταση έχει φτάσει 
στο απροχώρητο, καθώς πέρα από την 
έλλειψη βασικών δομών σπουδαστικής 
μέριμνας σε στέγαση, σίτιση, μεταφορές, 
θέρμανση και αναλώσιμα, οι καθαρές   
μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουμε ως 
δόκιμοι κατά τα δυο εκπαιδευτικά μας      
ταξίδια έχουν υποστεί μειώσεις - περίπου 
50% - τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούμε να αυτοσυντηρηθούμε. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορυφή 
του πανό μας  αναγραφόταν το σύνθημα  

"χωρίς εμάς προπέλα δε  γυρνά" ,    

δηλώνοντας έτσι με τον πλέον εμφατικό 

τρόπο τη διάθεσή μας να συνεχίσουμε τον 
δίκαιο αγώνα που ξεκινήσαμε». 

Όπως επισήμανε στην ομιλία του στην 

κινητοποίηση, ο  Κ. Ρασσιάς, μέλος του       
ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών της ΑΕΝ 
Μακεδονίας:  

«Τίποτα δε θα μας χαριστεί αν δεν 
το διεκδικήσουμε.  

Δε χωράει καμία απογοήτευση σε αυτούς 
που παράγουν τον πλούτο, που κινούν τα 
βαπόρια, δεν μας ταιριάζει η λογική ότι δεν 
μπορούμε να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. 
Με την οργάνωση και το δυνάμωμα της 
πάλης μας να οργανώσουμε το επόμενο 
βήμα των σπουδαστών, ούτε βήμα πίσω 
από την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.  

Προετοιμάζουμε τον σχεδιασμό μας 
κλιμακώνοντας με τη συμμετοχή των σπου-

δαστών στην πανελλαδική πανεργατική 
απεργία στις 14 Δεκέμβρη, δίπλα στους 
εργαζόμενους, τους συναδέλφους μας». 

Η οργάνωση των σπουδαστών και η 

μαχητικότητά τους  είχαν ως αποτέλεσμα 
την άμεση αντίδραση της διοίκησης, που 
ενώ είχε στα χέρια της εδώ και μήνες 
υπουργική απόφαση για χορήγηση    

πάσο στους σπουδαστές, την κρατούσε 
στα συρτάρια της, αγνοώντας τα δίκαια 
αιτήματα των σπουδαστών.  

Μάλιστα, στη συνάντηση αντιπροσωπεί-
ας της Επιτροπής Αγώνα Σπουδαστών της 
ΑΕΝ με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ την Παρα-
σκευή 1 Δεκέμβρη, δεσμεύτηκαν ότι αυτή 
κιόλας τη βδομάδα οι σπουδαστές θα έχουν 
πρόσβαση στις μειωμένες τιμές εισιτηρίων 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Με όχημα το portal  

«nautergatiki.gr» 
 

Έλα σε επαφή με το ταξικό ναυτεργατικό     
  κίνημα.  

Ύψωσε φραγμό στο αντιλαϊκό τσουνάμι 
  που σαρώνει όσα με ταξικούς αγώνες έχουν  
  κατακτηθεί.  

Σερφάρισε στην ιστορία του ναυτεργατικού  
  κινήματος.  

Οργανώσου για τη συνολική αναμέτρηση με 
 τους εφοπΛηστές του πλούτου που παράγεις.  

Τ ις απεργοσπαστικές ενέργειες 
του προϊσταμένου του Β’        

Λιμενικού Τμήματος Κεραμωτής,     
ο οποίος ζήτησε ονομαστικές κατα-
στάσεις με τις υπογραφές των ναυ-
τεργατών ανά πλοίο που είναι δρο-
μολογημένο στις τοπικές πορθμεια-
κές γραμμές και να δηλώσουν εάν 
απεργούν, κατήγγειλε το Ενιαίο Συν-
δικάτο Ναυτεργατών Νομού Καβάλας. 

Παρέμβαση για την απαράδεκτη      
στάση έκαναν ανήμερα της απεργίας,     
14 Δεκέμβρη, τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που με έγγραφό τους προς 
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του 
υπουργείου Ναυτιλίας τονίζουν: 

«Οι εκβιαστικές ενέργειες της Λιμε-
νικής αρχής παραμονή της 24ωρης  
Πανελλαδικής – Πανεργατικής απερ-
γίας, συνδέονται με τα εργασιακά     
κάτεργα που θέλουν να επιβάλλουν   
εργοδοσία - κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, 
ΕΕ, ΔΝΤ, με την συντριβή  των ΣΣΕ, της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων και της απεργίας, 
σε κάθε χώρο δουλειάς. 

Ο αγώνας των ναυτεργατών, των ερ-
γαζομένων, ενάντια στην καπιταλιστική 
βαρβαρότητα θα κριθεί στο δρόμο του 
ταξικού αγώνα.  

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, το 
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να  
καταδικάσουν τις μεθόδους της βίας, 
της τρομοκρατίας, να βγούμε στην 
αντεπίθεση με οργάνωση και αγώνα 
ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου 
και των εκπροσώπων  του, να διεκ-
δικήσουμε με το πλαίσιο αιτημάτων 
των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, τις σύγ-
χρονες ανάγκες μας.» 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Όπως τονίζουν σε δελτίο Τύπου τα ταξικά   

σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  
ΠΕΣ-ΝΑΤ:  

«Από την πρώτη σελίδα ο προϋπολογισμός κά-
νει αναφορά στον νόμο λαιμητόμο 4387/2016, «το 
ΝΑΤ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα 
μόνο για την άσκηση των μη ασφαλιστικών του 
αρμοδιοτήτων»! δηλαδή, καμία ουσιαστική παρο-
χή για τους ναυτεργάτες αλλά λειτουργεί αποκλει-
στικά για τα συμφέροντα των εφοπλιστών.  

Οι δραματικές περικοπές στις συντάξεις και τις 
κοινωνικές παροχές των ναυτεργατών συνδυά-
στηκαν με ένταξη του ΝΑΤ και των άλλων ασφα-
λιστικών ταμείων των ναυτεργατών στον ΕΦΚΑ και 
στην λεηλασία της ακίνητης περιουσία τους.  

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ κατήγγειλε τον 
αντιλαϊκό χαρακτήρα και τα χαλκευμένα στοι-
χεία του Προϋπολογισμό του ΝΑΤ.  

Είναι σε όλους γνωστό ότι ο τελευταίος ισολογι-
σμός του ΝΑΤ έγινε το 2003 και όλα τα στοιχεία 
των Προϋπολογισμών του ΝΑΤ και των άλλων α-
σφαλιστικών ταμείων των ναυτεργατών είναι πλα-
σματικά – ψεύτικα προκειμένου οι εφοπλιστές να 
έχουν το δικό τους μηχανισμό, για τον έλεγχο των 
ναυτολογίων των καραβιών, των ασφαλιστικών 
εισφορών και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές που 
τους παρέχουν οι κυβερνήσεις,  το αστικό κράτος..!  

Η Σ.Σ. Εργασίας για τα ποντοπόρα και σε άλλες  
βασικές κατηγορίες πλοίων δεν έχουν ανανεωθεί 
από το 2010, με οδυνηρές συνέπειες για τα ασφα-
λιστικά – συνταξιοδοτικά ταμεία και τα δικαιώματα 
των ναυτεργατών  

 Κακουργηματικού χαρακτήρα είναι οι ευθύνες 
της πλειοψηφίας  του Δ.Σ. του ΝΑΤ, καθώς και  της 
ΠΝΟ που συνεχίζει το βρώμικο αλισβερίσι με τους 
εφοπλιστές έναντι αμοιβής για τα ελληνόκτητα 
πλοία σε βάρος 150.000 ναυτεργατών.  

Από τα 5.230 ελληνόκτητα πλοία, μόνο  τα 738 
έχουν ελληνική σημαία, το 80% των ναυτεργατών 
δεν έχουν Σ.Σ.. Εργασίας και κοινωνική ασφάλιση.  

Με την εφαρμογή του ν.4387 από τον Μάη του 
2016 -19 μήνες μετά- συνεχίζεται το αίσχος να μην 
εκδίδονται  κύριες - επικουρικές συντάξεις και εφά-
παξ. Οι κόποι και οι θυσίες ολόκληρης ζωής στη 
θάλασσα αμείβονται με προσωρινές συντάξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29 και διαμορφώνονται από 
384 έως 768 ευρώ, με τις κρατήσεις 721 ευρώ! ενώ 
προετοιμάζονται πρόσθετες περικοπές στις συντά-
ξεις με τον επανυπολογισμό τους.  

Τα ταξικά σωματεία καλούν τους ναυτερ-
γάτες, τους εργαζόμενους, σε ετοιμότητα για τη 
κλιμάκωση της πάλης. Να σημάνει συναγερμός 
στα καράβια, σε κάθε χώρο δουλειάς να μην 
περάσουν τα αντιλαϊκά  μέτρα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ΕΕ, ΔΝΤ και των άλλων αστικών 
κομμάτων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, διεκδικώντας την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών των ναυτερ-
γατών, της εργατικής τάξης γενικότερα.  

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αποχή από το μάθημα - Συμμετοχή στον αγώνα 

Τ ην αποφασιστική τους ενα-
ντίωση στη νέα αθλιότητα 

της κυβέρνησης, που κατέθεσε στα 
μουλωχτά τροπολογία για το χτύ-
πημα στο δικαίωμα της απεργίας, 
εξέφρασαν χιλιάδες εργαζόμενοι με την 
δυναμική κινητοποίηση που πραγμα-
τοποίησαν την Τρίτη 5 Δεκέμβρη στην 
Αθήνα, ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα αγώνα του ΠΑΜΕ, με συνθήματα  
«Όπλο των εργατών η απεργία, δεν 
την παραδίδουμε στην εργοδοσία»  
και «Εμπρός για συνδικάτα των 
εργατών και όχι της κυβέρνησης 
και των εργοδοτών». 

 Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέ-
ντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος 
Ακολούθησε πορεία προς το 
υπουργείο Εργασίας. Όπου οι 
διαδηλωτές βρήκαν κλειδα-
μπαρωμένες τις πόρτες και 
άφαντη την  ηγεσία  του. 

Μπροστά στη νέα πρόκλη-
ση, οι εργαζόμενοι ανέβασαν 
τα ρολά και μπήκαν στο κτίριο 
και φωνάζοντας συνθήματα 
όπως «Εμπρός λαέ μη σκύ-
βεις το κεφάλι, τώρα με το 
ΠΑΜΕ επίθεση και πάλη», 
και «Χωρίς εσένα γρανάζι    
δε γυρνά, εργάτη μπορείς      
χωρίς αφεντικά», έφτασαν 
μέχρι την είσοδο του υπουργείου. Εκεί      
υπό τον ήχο του συνθήματος «Αυτό 
το υπουργείο δεν είναι Εργασίας, 
είναι της κυβέρνησης και της εργο-
δοσίας» ξήλωσαν την πινακίδα του   
υπουργείου. 

Ακολούθησε πορεία στη Βουλή, 
όπου στην είσοδό της επί της Β.    
Σοφίας, μέλη των συνδικάτων έβαψαν 

την είσοδο με κόκκινα γράμματα   
«Κάτω τα ξερά σας από την απεργία», 
ρίχνοντας παράλληλα στην είσοδο τα 
γράμματα της ταμπέλας του υπουρ-
γείου Εργασίας που προηγούμενα 
είχαν ξηλώσει. 

Φθάνοντας η πορεία στην Ηρώ-
δου Αττικού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ απάντησε στους διαδηλωτές 
με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και 

ρίψεις χημικών, χωρίς ωστόσο να 
κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των 
συνδικάτων. 

Οι εργαζόμενοι με αυτό τον τρόπο 
υπογράμμισαν ότι βρίσκονται σε ετοι-
μότητα παρά την αναδίπλωση της 
κυβέρνησης που απέσυρε την αντερ-
γατική τροπολογία για να κατατεθεί σε 
επόμενο νομοσχέδιο! 

Τ ην ίδια ώρα από το βήμα της 
Βουλής οι βουλευτές του 

ΚΚΕ σήμαιναν, αγωνιστικό συναγερ-
μό ενάντια στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης, της εργοδοσίας, της  
ΕΕ και των κομμάτων τους να επι-
βάλουν σιγή νεκροταφείο στους  
χώρους δουλειάς, ξηλώνοντας και     
το δικαίωμα στην απεργία.  

Ο αρχικός σχεδιασμός τελικά 
δεν της «βγήκε», με αποτέλεσμα να 
πάρει πίσω την τροπολογία λίγο 
πριν τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, 
μετά τις αντιδράσεις συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων. Σε κάθε περίπτω-
ση, η κυβέρνηση, που κάνει τη βρώμι-
κη δουλειά για το κεφάλαιο, διατηρεί 

στο ακέραιο τον αντερ-
γατικό σχεδιασμό της 
και ανακοίνωσε ότι 
άμεσα θα επαναφέρει 
την τροπολογία σε 
άλλο νομοσχέδιο. 
   Η συνεδρίαση ήταν 
αποκαλυπτική και σε 
ό,τι αφορά τη στάση της 
ΝΔ και των άλλων αστι-
κών κομμάτων. Η ΝΔ 
προέτρεψε την κυβέρ-
νηση να προχωρήσει 
άμεσα στη νομοθέτηση 
νέων εμποδίων στην 

απεργία. Η «ένσταση» που πρόβαλε η 
Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν ότι  
δεν προηγήθηκε «διαβούλευση με τους  
κοινωνικούς εταίρους». Ανάλογη ήταν     
η στάση και των υπολοίπων αστικών 
κομμάτων, ενώ η ναζιστική Χρυσή     
Αυγή, για να αποφύγει να πάρει θέση, 
προσέφυγε σε χυδαίο αντικομμουνισμό.  

«ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ» 

Μαχητική καταδίκη της κυβερνητικής αθλιότητας 
Απεργοσπαστικές  

ενέργειες από την  

Λιμενική Αρχή  

Κεραμωτής Καβάλας 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Το καλύτερο μάθημα γίνεται        
στις απεργιακές κινητοποιήσεις  

«Η κατάσταση που βιώνουμε στη σχο-

λή μας είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφά-
σεων που εξυπηρετούν τις προσταγές των 
εφοπλιστών, είτε η χώρα μας είναι σε μνη-
μόνιο είτε όχι. Από τη μια περηφανεύονται 
για τη πρωτιά των Ελλήνων εφοπλιστών, 
τους εξασφαλίζουν πάνω από 50 φοροα-
παλλαγές, τους απαλλάσσουν από την υπο-
χρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, 
τους δίνουν ζεστό χρήμα μέσω επιδοτήσεων 
για το πρώτο εκπαιδευτικό μας ταξίδι και      
για τη σχολή μας διαθέτουν ψίχουλα, όπως 
το 1,64 €/ημέρα για τη σίτιση κάθε σπου-
δαστή!  

Ειδικά με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο 
που ψήφισαν, επιβάλουν την χρηματοδό-
τηση των εφοπλιστικών ενώσεων από 
το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης», 
τονίζει σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου 
και προσθέτει: 

«Η δική μας απάντηση θα πρέπει να 
δοθεί με πιο ισχυρό σύλλογο, ο οποίος 
θα στηρίζεται στη συμμετοχή των σπου-
δαστών και θα διεκδικεί με βάση της ανά-
γκες τους!  

Στο πλευρό των συμμάχων μας στον 
κοινό αγώνα που δίνουμε! Τα συνεπή 
ναυτεργατικά και λοιπά σωματεία, τους 
υπόλοιπους φοιτητικούς και σπουδαστι-
κούς συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Σπου-
δαστών της ΑΕΝ Μακεδονίας, που την 
περασμένη βδομάδα απείχαν μαζικά από 
τα μαθήματα τους ως  μια μορφή διεκδίκη-
σης λύσης στα προβλήματα τους. Προ-
βλήματα κοινά με τα δικά μας!» 

Γι αυτό δε θα λείπει κανείς στις 14 Δεκέμ-
βρη από τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ.» 

Τα οξυμένα προ-

βλήματα που συνεχίζο-
νται σε βάρος των με-
τεκπαιδευομένων ανέ-
δειξε η Γενική Συνέλευ-
ση του ΚΕΣΕΝ Μηχα-
νικών, που πραγματο-
ποιήθηκε 21 Νοέμβρη.  

«Αυτές οι συνθήκες, 
αποτέλεσμα της διαρκής 
υποχρηματοδότησης και 
υποβάθμισης που προ-
καλεί η αντιλαϊκή πολι-
τική, στρώνει το έδαφος 
στα τρωκτικά της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης και 
παραπαιδείας» τονίζει 
σε ανακοίνωσή της η 
Συντονιστική Επιτροπή 
ΚΕΣΕΝ Μηχανικών και 
προσθέτει: 

«Για άλλον έναν κύ-
κλο έχουν δημιουργηθεί 
πολυάριθμα τμήματα 
από την έλλειψη εκπαι-
δευτικού προσωπικού 
με την πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών να παρα-
μένουν ωρομίσθιοι, οι 

ναυτοδιδάσκαλοι σε  
διαρκή αφανισμό και να 
προκαλείται πρόβλημα 
και στην έγκαιρη έκδοση 
των αποτελεσμάτων της 
εξεταστικής περιόδου. 

Παραμένει το πρό-
βλημα με τον περιορι-
σμό των μαθημάτων σε 
εμβόλιμες εξεταστικές, 
που για να συμμετέχεις 
με το νέο κανονισμό 
πρέπει να έχεις ολοκλη-
ρώσει όλους τους κύ-
κλους μαθημάτων και με 
βάση το ωρολογιακό 
πρόγραμμα δεν πραγ-
ματοποιούνται σε όλους 
τους κύκλους εμβόλιμες 
εξεταστικές. 

Από καταγγελίες  
μετεκπαιδευομένων, η 
καταβολή του επιδόμα-
τος φοίτησης δεν έχει 
γίνει στους 2 προηγού-
μενους κύκλους μαθη-
μάτων, ενώ απαιτούμε 
να καταβάλλεται με την 
ολοκλήρωση του κάθε 
κύκλου.» 

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Παραμένουν τα προβλήματα 
συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις 

ΝΑΤ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

Οι κόποι και οι θυσίες              
ολόκληρης ζωής  

των ναυτεργατών  
στα θησαυροφυλάκια                  

των εφοπλιστών  

Μ ε ονομαστική ψηφοφορί-
α που ζήτησε η Κ.Ο. του ΚΚΕ, 

ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλει-
οψηφία στη Βουλή, 21 Δεκέμβρη, η 
τροπολογία που αναβιώνοντας το 
«Ιδιώνυμο» προβλέπει την ποινικο-
ποίηση με αυτεπάγγελτες διώξεις της 
δράσης και των κινητοποιήσεων ενά-
ντια στους πλειστηριασμούς των σπι-
τιών των λαϊκών οικογενειών. «Παρών» 
ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του 
ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού στηρίζοντας 
επί της ουσίας τους σχεδιασμούς των 
τραπεζιτών που υλοποιεί η κυβέρνηση. 

Το αντιδραστικό περιεχόμενο της 
τροπολογίας ανέδειξαν στις ομιλίες 
τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και σφυρο-
κόπησαν τα άθλια επιχειρήματα της 
κυβέρνησης.  

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπε-
ράσει κάθε όριο. Εχει χάσει την     
ψυχραιμία της υλοποιώντας τις επιτα-
γές των τραπεζών, των funds, των 
«κορακιών», όπως τους έλεγε και η 
ίδια παλιότερα. Θα βρίσκουν το λαό, 
την εργατική τάξη, τους αυτοαπα-
σχολούμενους, τη νεολαία κάθε μέρα 
στο δρόμο», τόνισε σε δήλωσή του    
ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης      
Κουτσούμπας.  

Μ ε σύνθημα: «Των εργατών τα 
σπίτια δεν παραχωρούμε, 

όσο κι αν χτυπάτε δεν 
υποχωρούμε», χιλιάδες 
εργαζόμενοι, σωματεία, 
Λαϊκές Επιτροπές, που 
ανταποκρινόμενοι άμεσα 
στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία Κλαυθμώνος και 
έκαναν πορεία μέχρι τη 
Βουλή την ώρα που συζη-
τιόταν και ψηφιζόταν η 
σχετική τροπολογία.  
    «Οι “συμφωνίες κυρίων” 
που κάνει, υποτίθεται, η 
κυβέρνηση με τις τράπε-
ζες είναι κούφια λόγια» 
τόνισε μιλώντας στη   

συγκέντρωση ο Βάλσαμος Συρίγος, 
πρόεδρος του Ε.Κ. Λαυρίου, ο ο-
ποίος κατήγγειλε την κλιμάκωση της 
καταστολής και του αυταρχισμού 
από την κυβέρνηση, που έχει ανα-

λάβει να φέρει σε πέρας τη βρώμικη 
δουλειά για λογαριασμό των επιχει-
ρηματικών ομίλων και ξεκαθάρισε 
πως οι πλειστηριασμοί ενάντια στη 
λαϊκή κατοικία θα βρουν απέναντί 
τους, όχι μόνο στα Ειρηνοδικεία  
αλλά και σε κάθε γειτονιά, τα σωμα-
τεία και τις Λαϊκές Επιτροπές.  

Από την πλευρά της η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας τον αυ-
ταρχικό κατήφορο των προηγούμενων 
κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ παρέτα-
ξε κλούβες της αστυνομίας κάθετα στο 
οδόστρωμα, κλείνοντας το δρόμο 
προς τη Βουλή, ενώ αστυνομικές  
δυνάμεις έφτασαν στο σημείο να   

εμποδίσουν ακόμα και τον ΓΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ και τη συνοδεία του, όπως 
και βουλευτές του ΚΚΕ, να κατευθυν-
θούν στο κτίριο του Κοινοβουλίου!  

Κάτω από την κατακραυγή, οι 
κλούβες αποχώρησαν και η πορεία 
έφτασε στην είσοδο του Κοινοβουλίου 
στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας. 

«Τώρα σου δίνουν μέρισμα - Αύριο σου παίρνουν το διαμέρισμα» 

ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ 

Επιτροπή ενάντια στις κατασχέσεις 

και τους πλειστηριασμούς                     

συγκρότησε το ΠΑΜΕ,  όπου κάθε 

εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος               

μπορεί να απευθυνθεί             

για την παροχή νομικών         

και οικονομικών                

συμβουλών  που είναι         

απαραίτητες,  για την        

οργάνωση της πάλης            

και το συντονισμό. 

Οι ναυτεργάτες                      

μπορούν να απευθύνονται 

στα σωματεία:  

ΠΕΜΕΝ  2104115260 

ΣΤΕΦEΝΣΩΝ  

2104280102  

ΠΕΕΜΑΓΕΝ  2104519061 

ΠΕΣ-ΝΑΤ  2104137271  

και τη ΝΣΚ  2104117578 
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