
Άνδρες και γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 Υπηρετείτε κάτω από δύσκολες συνθήκες στο Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ). Το 
ΚΚΕ έχει εκτιµήσει θετικά τη δράση σας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, ενώ υποστήριξε κάθε 
δίκαιο αίτηµα του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας και του εργαζόµενου λαού.
Η πολιτική που έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα από όλες τις κυβερνήσεις σε συµφωνία µε την ΕΕ ξεζουµίζει όλους 
τους εργαζόµενους, ανέργους και συνταξιούχους, κόβει δαπάνες για την Yγεία και την Παιδεία, ενώ παράλληλα οι 
λίγοι αποκοµίζουν τεράστια κέρδη!

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΚΚΕ

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
είναι πολέµου συνδικάτο! 
Η ΕΕ ως ιµπεριαλιστική ένωση στηρίζει τη στρατηγική του 
ΝΑΤΟ, που το υπολογίζει ως «βασικό πυλώνα της Ευρω-
παϊκής Ασφάλειας». Παράλληλα, παίρνει µέτρα για τη δική 
της αυτοτελή δράση, ενισχύοντας την επιθετικότητα και τη 
στρατιωτικοποίησή της. Αυτόν το χαρακτήρα έχει η «Κοι-
νή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας» (ΚΠΑΑ) και η 
αποκαλούµενη Παγκόσµια Στρατηγική.
 ∆ηµιουργεί δυνάµεις ταχείας αντίδρασης για πο-
λεµικές επιχειρήσεις, όπως η «Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη 
Συνεργασία» (PESCO), που αποτελεί τη βάση και για τη 
Σχολή Πρακτόρων της ΕΕ. Αυτήν τη σχολή δεσµεύτηκε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να εγκαταστήσει στην Ελλά-

δα, εµπλέκοντας τη χώρα σε νέα, επικίνδυνα ιµπεριαλιστι-
κά σχέδια.
 Επικαλείται την «αναπτυξιακή βοήθεια» και την 
ψευδεπίγραφη «εξαγωγή δηµοκρατίας και των αξιών της 
ΕΕ», µε την αξιοποίηση διάφορων ΜΚΟ, για επεµβάσεις σε 
τρίτες χώρες.

Ενισχύονται οι µηχανισµοί καταστολής και φακελώ-
µατος, όπως η  Europol, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή 
- Ακτοφυλακή, η Σένγκεν, το ∆ίκτυο Ευαισθητοποίη-
σης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), η Ευρωεισαγ-
γελία, στην οποία θα υπάγονται οι εθνικές αστυνοµικές 
και δικαστικές αρχές. Φακελώνονται ταξιδιώτες και παρα-
κολουθούνται ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο όνοµα της 
καταπολέµησης «της τροµοκρατίας». 

Οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις εµπλέκουν και το ΛΣ στο σύνολο της πιο πάνω πολιτικής:

• Το ΛΣ σε αντίθεση µε τα άλλα, είναι πλήρως στρατιωτικοποιηµένο Σώµα Ασφαλείας και αποτελεί ένα εργαλείο ταγµένο 
από τις κυβερνήσεις στην υπηρεσία των λυκοσυµµαχιών και εποµένως για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµ-
φερόντων που εξυπηρετούν. Παράδειγµα αποτελεί η συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών 
(∆ΘΚΜ) µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΘΑΜ) του ΓΕΕΘΑ για 
την διάθεση πλοίων µεταφοράς πολεµικού υλικού για στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Γνωστή επίσης είναι και η συνεργασία της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών (ΜΥΑ) του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ µε ειδικές δυνά-
µεις των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, αλλά και των ΗΠΑ.

• Θεωρούµε ότι τα στελέχη του ΛΣ δεν πρέπει να ανέχονται ξένοι οργανισµοί να φυλάσουν τα θαλάσσια σύνορα της 
πατρίδας µας, εκτός από τα ίδια, όπως έπραξε η κυβέρνηση καλώντας την ΝΑΤΟική αρµάδα στο Αιγαίο ενώ µε την 
συναίνεσή της η Ευρωπαϊκή Συνοριακή - Ακτοφυλακή έχει αποκτήσει αρµοδιότητες σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα 
της χώρας. 



• Το ΛΣ ως µηχανισµός, εφαρµόζει την κοινωνική – οικονοµική πολιτική των κυβερνήσεων στους τοµείς αρµοδιότητος του. 
Μια πολιτική για την «ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας» της ελληνικής ναυτιλίας που πληρώνουν οι εργαζόµενοι µε τη µαύ-
ρη ανασφάλιστη εργασία που κυριαρχεί στα πλοία, ενώ παρέχει πάνω από 50 φοροαπαλλαγές για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 
Εφαρµόζει νόµους που επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση της ακτοπλοΐας για την εξυπηρέτηση των νησιών στις λεγόµενες άγο-
νες γραµµές τη στιγµή που είναι γνωστό αν και κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες του νησιωτικού λαού. Τέλος χρησιµοποιείται 
ως κατασταλτικός µηχανισµός σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εφοπλιστών κατά των απεργών ναυτεργατών που αγωνίζονται 
για τα δικαιώµατά τους και το ψωµί τους.

• ∆εν µπορεί παρά να απασχολεί το προσωπικό του ΛΣ η παραχώρηση των κυριοτέρων λιµανιών και των Οργανισµών Λιµένων 
της χώρας καθώς και η πώληση του δηµόσιου πλούτου στο µεγάλο κεφάλαιο, πολιτικές µε τις οποίες είναι αντίθετο το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι δεν ταυτίζει το 
προσωπικό των ΣΑ και εποµένως τους λιµενικούς µε τους 
κατασταλτικούς µηχανισµούς που υπηρετούν αντιλαϊκές 
πολιτικές εγχώριες και της Ε.Ε. Οι περισσότεροι από εσάς 
προέρχεστε από λαϊκές οικογένειες και γνωρίζετε τα βάσανα 
που αντιµετωπίζουν αυτές.
Το κόµµα µας αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προβληµά-
των και υποστηρίζει τα δίκαια αιτήµατά σας.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει την αποστρατικοποίηση του ΛΣ 
και την απαλλαγή του από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 
(ΣΠΚ).
Θέση µας είναι ότι αποστολή του Λ.Σ. είναι η προστασία των 
θαλάσσιων συνόρων, η αντιµετώπιση του εγκλήµατος, η 
έρευνα και διάσωση, η προστασία του θαλάσσιου πλούτου 
της χώρας. 
Στα στελέχη του ΛΣ πρέπει να υπάρχει πλήρης δηµόσια 
και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µέριµνα για 
εύρεση κατοικίας σε χαµηλό κόστος, εξασφάλιση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας, εκσυγχρονισµός του συστήµατος 
µεταθέσεων καθώς και αποκατάσταση των πετσοκοµµένων 
µισθών, πλεύσιµων, οδοιπορικών, αργιών και νυχτερινών. 
Το ΚΚΕ έχει προτείνει κατ’ επανάληψη και έχει υποστη-
ρίξει µε όλους τους τρόπους τα δικαιώµατα και τα αιτήµατα 
για όλους τους εργαζοµένους του δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα, µαζί και του προσωπικού των Σ.Α: Επαναφορά 13ου 
και 14ου µισθού και σύνταξης, των ασφαλιστικών δικαιωµά-
των τους και την εφαρµογή ενός νέου ειδικού µισθολογίου 
που όχι µόνο θα αποκαθιστά τις απώλειες, αλλά θα λαµβάνει 
υπόψη και το σηµερινό κόστος ζωής. 
Πλήρη εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ, ενί-
σχυση των ασφαλιστικών ταµείων µε την αναπλήρωση των 
απωλειών από το PSI.
Υποστηρίζουµε το δικαίωµα στην απεργία στα Σώµατα Ασφα-
λείας µέσα από την κατοχύρωση συγκεκριµένων προϋποθέ-
σεων, που θα το κάνουν εφικτό και δεν θα το καταστήσουν 
στην πράξη ανεφάρµοστο και ανενεργό. 

∆ΥΝΑΤΟ ΝΑΙ ΣΤΟ ΚΚΕ 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ 

ΝΑΙ στον αγώνα για αποδέσµευση από την ΕΕ, για την ανατροπή 
της εξουσίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

Χρειάζεται όπου εµφανίζονται οι πολιτικοί απόγονοι των συνεργατών των ναζιστικών στρατευµάτων κατοχής, οι νοσταλγοί 
του Χίτλερ και των δικτατόρων να συναντούν την καθολική κατακραυγή και την αποβολή από συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, 
συνελεύσεις των Ενώσεων, να µην εκλέγονται στα ∆Σ. Να µην βρίσκουν τόπο να σταθούν πουθενά.

Στις επόµενες τρεις εκλογικές αναµετρήσεις (ευρωε-
κλογές - δηµοτικές - περιφερειακές) είναι µια σηµαντι-
κή ευκαιρία να καταδικαστεί η πολιτική των µνηµονίων 
των κοµµάτων που τα στήριξαν και των συνδυασµών 
τους. Να ενισχυθεί αποφασιστικά το ΚΚΕ στις ευρωε-

κλογές και οι συνδυασµοί της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
στους δήµους και τις περιφέρειες. Η ψήφος στο ΚΚΕ και 
τους συνδυασµούς της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι ένα 
ισχυρό όπλο στα χέρια όλων των εργαζοµένων για τη στή-
ριξη των δίκαιων αιτηµάτων τους και των αγώνων τους.


