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Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
Απελευθέρωση αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον κομμουνιστή ναυτεργάτη σύντροφο Νίκο
Στεφανή που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 1 Απρίλη 2017.
Ο Νίκος γεννήθηκε στις 2 Γενάρη 1949 στη Μεγάλη Βρύση της Λακωνίας. Ήρθε από μικρός σε επαφή
με τις επαναστατικές ιδέες και τον μαρξισμό στη Σχολή των Αναβρύτων όπου σπούδασε. Ήταν
ιδρυτικό μέλος της ΚΝΕ στα πέτρινα χρόνια της Χούντας, από την οποία συνελήφθη και βασανίστηκε
σκληρά, χωρίς ποτέ να λυγίσει.
Μετά την πτώση της χούντας, πρωταγωνίστησε στο κίνημα των ναυτεργατών, μέσα από τη
Ναυτεργατική Κίνηση και εκλέχθηκε στη διοίκηση του σωματείου της ΠΕΜΕΝ. Η πρωτοπόρα δράση
του στο ναυτεργατικό κίνημα τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο ουσιαστικούς και ανυπότακτους
αγωνιστές του εργατικού κινήματος της μεταπολίτευσης.
Οργανωτής και μπροστάρης σε πολλούς και δύσκολους αγώνες, σε ρήξη με το ισχυρότατο
εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά και με τις αστικές κυβερνήσεις και με τις τάσεις συναλλαγής και
ενσωμάτωσης, που αναπτύσσονταν στην Αριστερά και το ΚΚΕ, ειδικά μετά την ανάληψη της
διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, ο σύντροφος Νίκος ήταν εμπνευστής και πρωταγωνιστής ορισμένων
από τις κορυφαίες στιγμές του ναυτεργατικού κινήματος.
Διαφώνησε με τη γραμμή υποταγής του ΚΚΕ στο Συνασπισμό και στη συνέχεια με τη συμμετοχή στις

αστικές κυβερνήσεις Τζανεττάκη και Ζολώτα και μαζί με πολλούς άλλους αγωνιστές πλαισίωσε από
τις πρώτες μέρες το εγχείρημα του ΝΑΡ και την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της
κομμουνιστικής Αριστεράς και του εργατικού κινήματος. Ο σύντροφος Νίκος Στεφανής εκλέχτηκε
στην Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ στο 1ο και στο 2ο Συνέδριό του και συνέβαλλε με ουσιαστικό τρόπο
στο εγχείρημα της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης και απελευθέρωσης.
Ο Νίκος εξέφρασε με τον δικό του αυθεντικό τρόπο την τάση χειραφέτησης και την ανυπότακτη
στάση του πρωτοπόρου εργάτη.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανασυγκρότηση και την αντεπίθεση του ταξικού εργατικού
κινήματος, με πολύτιμα εφόδια όσα μας έμαθε, μας έδειξε και μας πρόσφερε ο σύντροφος Νίκος. Θα
εντείνουμε την πάλη για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα της εργατικής χειραφέτησης και της
κομμουνιστικής απελευθέρωσης, με το Νίκο και τους αγώνες του ως σημαντική παρακαταθήκη για
όλους τους αγωνιστές εργαζόμενους, για όλους του κομμουνιστές και κομμουνίστριες.
Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ν.Κ.Α. εκφράζουν τα θερμά και
συντροφικά συλλυπητήρια στη γυναίκα του Ρούλα και στους γιους του Παντελή και
Γιώργο.
Η πολιτική Κηδεία του Νίκου Στεφανή θα γίνει την Τρίτη 4/4/2017 στις 4.30 μ.μ. στο
νεκροταφείο Καισαριανής.
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