Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή
βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες,
στην ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος και την ενίσχυση της
αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής πάλης της κοινωνικής
συμμαχίας, για την κατάκτηση
της εργατικής εξουσίας, την
ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών της εργατικής τάξης.

Νοέμβρης 2021
Χρόνος 47ος
Αριθμός φύλλου 646

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Κ

αθολικά συμμετείχαν οι ναυτεργάτες στην
48ωρη πανελλαδική απεργία, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 π.μ. της Τετάρτης 10
Νοέμβρη μέχρι τις 6 π.μ. της Παρασκευής 12
Νοέμβρη, διεκδικώντας ανανέωση και εφαρμογή
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις
στους μισθούς, οργανικές συνθέσεις που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστασίας των ανέργων, επαναπατρισμό
των πληρωμάτων στα ποντοπόρα καράβια από
τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, Κοινωνική
Ασφάλιση για όλους κ.ά.
Με αποφασιστικότητα έδωσαν τη μάχη της
απεργίας σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας,
έχοντας στο πλευρό τους σωματεία και εργαζόμενους της στεριάς, που έδειξαν την έμπρακτη
αλληλεγγύη τους και βρέθηκαν στο πλευρό των
απεργών ναυτεργατών.

Στον Πειραιά, την Πέμπτη το πρωί πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση μπροστά
στον καταπέλτη του «Blue Star Dilos». Μιλώντας στη συγκέντρωση ο πρόεδρος της
Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής
«Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Άγγελος Γαλανόπουλος,
χαιρέτισε τη συμμετοχή των ναυτεργατών στην
απεργία και τόνισε πως «αποδείξαμε ότι χωρίς
εμάς προπέλα δεν γυρνά». Οι ναυτεργάτες,
συνολικά οι εργαζόμενοι, συνέχισε, έχουν αποκτήσει πείρα από τα παραδείγματα των εργατικών αγώνων του τελευταίου διαστήματος, όπως
των ντελιβεράδων, των μεταλλεργατών και των λιμενεργατών της COSCO. «Σήμερα είναι η δική
μας μέρα», κατέληξε, «δίνοντας τη μάχη ενάντια στην επίθεση των εφοπλιστών στα
δικαιώματά μας», (ολόκληρη η ομιλία στη σελ.2).
Στη συγκέντρωση μίλησαν επίσης ο Μανώλης
Τσικαλάκης, γγ της ΠΝΟ, και ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ.

Την αλληλεγγύη των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο ΣΕΜΠΟ της COSCO στον
απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών μετέφερε
από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης
ο Θοδωρής Λαφιάς, μέλος του ΔΣ του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας των
λιμενεργατών ανέδειξε τη δύναμη της οργανωμένης πάλης των εργαζομένων, της αλληλεγγύης
και συσπείρωσης στα ταξικά συνδικάτα.
Υπονομευτές των ναυτεργατικών
συμφερόντων η πλειοψηφία της ΠΝΟ
Κόντρα και ενάντια στην αγωνιστική διάθεση των ναυτεργατών, οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στη
διοίκηση της ΠΝΟ υπονόμευσαν την κλιμάκωση της πάλης των ναυτεργατών.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ομοσπονδίας καταψήφισαν την πρόταση
που κατέθεσαν τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, μεταφέροντας τη
φωνή των ναυτεργατών για κλιμάκωση του
απεργιακού αγώνα με νέα 48ωρη απεργία και
προοπτική κλιμάκωσης.
Οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ΠΝΟ αποφάσισαν
«όχι» σε νέα απεργία, ώστε αντί να μεγιστοποιηθεί η πίεση σε κυβέρνηση και εργοδοσία …
«να δείξουν θετικό πνεύμα» απέναντι στους
εφοπλιστές, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της ΠΝΟ.
Προκλητικοί οι εφοπλιστές
και ο υπουργός ναυτιλίας
Την ίδια στιγμή που οι συνδικαλιστές της εργοδοσίας δείχνουν τέτοιο «πνεύμα», ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(η εργοδοτική Ένωση των εφοπλιστών επι-

«Στη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ, 25 Νοέμβρη, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2022, «κομμένος και ραμμένος» στα
πλαίσια του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης της ΝΔ, που έχει διαμορφωθεί για άλλη μια χρονιά για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων», τονίζουν σε δελτίο Τύπου τα σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/
ΝΑΤ και προσθέτουν:
«Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα του
υπουργείου Εργασίας, που έχει αποσταλεί σε
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, «η κατάρτιση
του Προϋπολογισμού πρέπει να γίνει (...) εντός
των ορίων του υποβληθέντος συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ενσωματωθεί στον υπό
ψήφιση Προϋπολογισμό του 2022».
Επίσης επισημαίνεται ότι «ειδικότερα η κατάρτιση και η έγκριση του προϋπολογισμού των
φορέων πρέπει να είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους και τις
προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2022-2025) και
με τις εγκυκλίους που εκδίδονται».
Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022,
προβλέπονται πρόσθετες περικοπές 1,13 δισ.
ευρώ σε συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, Πρόνοια και Υγεία.
Το ΝΑΤ στις αρμοδιότητες του συνεχίζει να
έχει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
από τα ναυτολόγια, από την ένταξη του στον
ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο έκτρωμα 4387/2016,
γνωστό νόμο Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ).
Στην εισηγητική έκθεση δεν γίνεται αναφορά
ότι: Με το ν.4770 / 2021, άρθρο 16 οι εφοπλιστές της επιβατηγού ναυτιλίας απαλλάσσονται
από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
τους, για το διάστημα από 01-01 έως 28-02-2021.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ με ανακοίνωσή τους χαιρετίζουν «τους εργαζόμενους,
τα συνδικάτα, τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τη
νεολαία, που για άλλη μια φορά στήριξαν με την
έμπρακτη αλληλεγγύη τους την απεργία των
ναυτεργατών στους καταπέλτες των πλοίων».
Καταγγέλλουν τα όσα ανέφερε ο Γ. Πλακιωτάκης, που σημαίνουν «να αντικατασταθούν οι
ΣΣΕ με τα διεθνή μισθολόγια πείνας, να διευρυνθεί η ανασφάλιστη εργασία, να κατακρεουργηθούν το σύνολο των δικαιωμάτων μας στον βωμό της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας, για την
ενίσχυση της κερδοφορίας των εφοπλιστών».
Όσον αφορά την Εκτελεστική της ΠΝΟ, τονίζουν ότι «η πλειοψηφία της, αντί να συνταχθεί με
τις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτεργατών, συντάσσεται με τις επιλογές των εφοπλιστών του
ΣΕΕΝ. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την υπονομευτική τακτική του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, καλλιεργώντας αυταπάτες,
απογοήτευση, ενισχύοντας την επιθετικότητα
των εφοπλιστών».
Καλούν τους ναυτεργάτες «να δυναμώσουμε την ταξική πάλη σε κάθε πλοίο, σε κάθε
σωματείο, με πυξίδα μας τη μαζική συμμετοχή, την πολύτιμη παρακαταθήκη των αγώνων του εργατικού κινήματος, να συνεχίσουμε τον αγώνα και να μη σκύψουμε το κεφάλι
στην εργασιακή ζούγκλα των εφοπλιστών,
της κυβέρνησης».

ΨΗΦΙΣΜΑ
της Β’ Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ του 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ
«Kομμένος και ραμμένος» στα πλαίσια
του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού

βατηγών πλοίων) έχει θέσει ως προϋπόθεση
για την ανανέωση των ΣΣΕ μηδενικές αυξήσεις,
αν όχι και μείωση των αποδοχών των ναυτεργατών, επικαλούμενος «αρνητικά αποτελέσματα
των εταιρειών».
Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για συμπαιγνία ανάμεσα σε αυτούς τους συνδικαλιστές και
τους εφοπλιστές. Μάλιστα, λίγο πριν την έναρξη
της Εκτελεστικής της ΠΝΟ ο ΣΕΕΝ έστειλε επιστολή κάνοντας λόγο για «επανάληψη των διαπραγματεύσεων» με την Ομοσπονδία από Τρίτη
16/11 «για την υπογραφή ΣΣΕ», χωρίς να δίνει
καμιά απάντηση στα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών για ανανέωση και εφαρμογή ΣΣΕ με
αυξήσεις στους μισθούς.
Η πρόκληση σε βάρος των ναυτεργατών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί ότι
νωρίτερα, σε συνάντηση που είχε γίνει ανάμεσα σε αντιπροσωπεία των ναυτεργατικών
σωματείων και του υπουργού Ναυτιλίας Γ.
Πλακιωτάκη, ο τελευταίος με θράσος τους ανέφερε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα
«διεθνή κρατούντα», δηλαδή στην εργασιακή
ζούγκλα που επικρατεί στα ποντοπόρα πλοία
και στα κρουαζιερόπλοια.
Να δυναμώσουμε την ταξική πάλη

Η

Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Νοέμβρη 2021,
παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της νέας
έξαρσης πανδημίας, ανέδειξε την γενικευμένη επίθεση
που δέχονται στα δικαιώματα τους οι ναυτεργάτες και
συνολικά οι εργαζόμενοι από την αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης της ΝΔ, συνέχεια των προηγούμενων,
στις κατευθύνσεις των εφοπλιστών, των τραπεζιτών,
των βιομηχάνων.

Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων για την μαζική - μαχητική συμμετοχή τους
στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τους απευθύνουμε
πλατύ κάλεσμα και με αγωνιστική αισιοδοξία, να
συνεχίσουμε τη δράση μας.
Να ακυρώσουμε στη πράξη το σύνολο των
αντεργατικών νόμων, να δυναμώσει η πάλη για την
ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος, για την
ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με αυξήσεις στους
μισθούς, για οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, για μέτρα προστασίας των ανέργων, για τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων στα ποντοπόρα καράβια από τον πολύμηνο
εγκλωβισμό τους, για τα προβλήματα σε κοινωνική
ασφάλιση, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση.
Στη νέα έξαρση της πανδημίας, η κυβέρνηση της
ΝΔ συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα περί «ατομικής

ευθύνης», για να συγκαλύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες, για τη διαχείρισή και την άρνησή της
να πάρει ακόμα και τώρα ουσιαστικά μέτρα για την
προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, με την
άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας,
με επείγουσες προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, την επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, την επίταξη ιδιωτικών δομών
υγείας.
Αυτή την περίοδο από κυβέρνηση και εργοδοσία προετοιμάζεται η εφαρμογή των θεμελιωδών ανατροπών στις κατακτήσεις και τα δικαιώματα της
εργατικής τάξης, που αποτελεί
ο γνωστός νόμος Χατζηδάκη
4808/2021, όπως και ο ν.
4826/2021 με το τζογάρισμα
στο χρηματιστήριο της επικουρικής ασφάλισης. Ενώ όλες
οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις
διατηρούν και εφαρμόζουν τον
αντεργατικό ν.330/1976 για το
ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά
Μ’ αγώνες απαντάμε στη σύγχρονη σκλαβιά
Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ αποφασίζει
ότι θα συνεχίσει τον αγώνα μαζί με συνδικάτα,
ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, για την κατάργηση του ν.4808/2021 (νόμος Χατζηδάκη), δεν
πρόκειται να παραδώσει το μητρώο των
μελών της, είμαστε ενάντια στο ηλεκτρονικό
φακέλωμα και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία,
υπερασπίζουμε την ελευθερία επιλογής και τη
μυστικότητα της ψήφου για την εκλογή Δ.Σ και
αντιπροσώπων, το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στις μαζικές διαδικασίες, τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ « ΔΕΣΚ»,
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ – COSCO – ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ,
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ!
Οι μεγάλοι αγώνες του τελευταίου διαστήματος, τόσο
στον Πειραιά όσο και πανελλαδικά, ο συγκλονιστικός και
νικηφόρος αγώνας των λιμενεργατών στις προβλήτες της
COSCO, ο αγώνας των μεταλλεργατών στη ζώνη για την ΣΣΕ,
ο αγώνας των εργαζομένων της e-food, των ναυτεργατών κ.α.
δείχνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό!
Δεν υπάρχουν «εργολάβοι λύσεων» και «σωτήρες»
για την εργατική τάξη. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο
με νέες αυταπάτες!
(Διαβάστε στη σελίδα 3 την διακήρυξη της «ΔΕΣΚ»)

Παναττική μέρα δράσης για την Υγεία

Π

αρεμβάσεις σε ιδιωτικές
κλινικές με κεντρικό αίτημα
την επίταξή τους, ώστε να ενταχθούν
στη μάχη για την αντιμετώπιση της
πανδημίας πραγματοποίησαν την
Τετάρτη 24 Νοέμβρη εργατικά Σωματεία και φορείς υγειονομικών, στο
πλαίσιο της παναττικής μέρας δράσης για την υγεία, με συνθήματα
όπως «Επίταξη ιδιωτών σε όλη την
Υγεία, να πληρώσουν κράτος και
εργοδοσία» και «Τα νοσοκομεία
δεν είναι επιχειρήσεις κάντε τώρα
μαζικές προσλήψεις»
Τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, πήραν
μέρος στη συγκέντρωση στο
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά,
στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που
έγιναν στις ιδιωτικές μονάδες Υγείας, διεκδικώντας;
 Άμεση ενίσχυση των δημόσιων
μονάδων Υγείας με επείγουσες
προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων

των συμβασιούχων στις δημόσιες
μονάδες Υγείας και Πρόνοιας.
 Να στελεχωθούν και να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά νοσοκομεία.
 Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές
Υγείας, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών και με μισθοδοσία του προσωπικού από το κράτος.
 Να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες Υγείας και Πρόνοιας.
 Συστηματικό δωρεάν προληπτικό
έλεγχο για SARS-COV-2 σε όλους
τους εργαζόμενους, χωρίς διαχωρισμούς.
 Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές.
 Ενίσχυση του προγράμματος
εμβολιασμού, με στοχευμένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο
και παρακολούθηση των εμβολιασμένων.

ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ COSCO
Επέβαλαν την εφαρμογή των δεσμεύσεων
Συνεχίζουν για την υπογραφή ΣΣΕ

«Κ

ατοχυρώσαμε
και
εφαρμόζονται ήδη οι
κατακτήσεις. Συνεχίζουμε μαζικά και μαχητικά για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΣΣΕ)», αναφέρει το Σωματείο
ΕΝΕΔΕΠ σε ανακοίνωσή του και
μεταξύ των άλλων προσθέτει:
«Η υπογραφή ΣΣΕ, που θα
εξασφαλίζει σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλες τις ειδικότητες τις εργασιακές συνθήκες
και αμοιβές που δικαιούμαστε και
μας αξίζουν, είναι υπόθεση όλων
μας. Εμείς βάζουμε μπροστά τις
αποφάσεις των συναδέλφων
μέσα από μαζικές διαδικασίες.
Επίσης θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πούνε ανοιχτά
τα μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου αν οι προτάσεις μας
δεν ικανοποιούν τις ανάγκες
των εργαζομένων, να κάνουν
και αυτοί προτάσεις, εφόσον
θέλουν, επί του σχεδίου της
ΣΣΕ που μοιράζουμε.
Για όσους επίσης δεν γνωρίζουν ...να τους ενημερώσουμε
ότι ολοκληρώθηκε πλέον και ο
επίλογος της φαρσοκωμωδίας
με τίτλο "Εκλογές του Εργοδοτικού Συνδικάτου" που ανέβασε
από κοινού η COSCO-PCT, η
DPORT και το γνωστό υπουργικό γραφείο της κυβέρνησης.
Μέσα από ένα όργιο ψυχολογικής βίας και νοθείας με ενορχηστρωτές - εκφραστές τους
COSCO/PCT- DPORT και την
κυβέρνηση, με ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία για τις παρανομίες στις αρχαιρεσίες του εργοδοτικού συνδικάτου, τα τσιράκια
της εργοδοσίας ..βαφτίζουν τον
εαυτό τους "αντιπροσωπευτικό
Συνδικάτο, για να μπορεί ανενό-

χλητη η εργοδοσία να συνομιλεί
με τον εαυτό της για την ΣΣΕ.
Για αυτόν τον λόγο η εργοδοσία
έτρεξε να κάνει αγωγή κατά του
Σωματείου μας που θα κρίνει το
ποιος είναι το αντιπροσωπευτικό σωματείο.
"Γιάννης κερνάει - Γιάννης
πίνει" που λέει κι ο λαός.

Για αυτό άλλωστε το 2018
ιδρύθηκε το εργοδοτικό συνδικάτο ΤΟΥΣ: Για να υπάρχει μέσα στο ΣΕΜΠΟ μια 5η φάλαγγα, ένας Δούρειος Ίππος, που
θα υπερασπίζεται την ασυδοσία
στην κερδοφορία του επιχειρηματικού σχήματος COSCO/PCT
- DPORT και θα ενισχύει την
ασυδοσία της κερδοφορίας αυτής μέσα από την εκμετάλλευση
των εργαζομένων στο ΣΕΜΠΟ,
μέσα από το καθεστώς των ελαστικών μορφών εργασίας.
Προτείνουμε νέα συνάντηση
με τις εργοδοτικές πλευρές τη
Δευτέρα στις 29 Νοεμβρίου και
ώρα 13.00 για τη ΣΣΕ. Σε κάθε
άλλη περίπτωση το δίκιο μας θα
κριθεί στις πύλες του λιμανιού
με 48ωρη απεργία Τετάρτη και
Πέμπτη 1-2 Δεκεμβρίου 2021».
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Σελίδα 2

Νοέμβρης 2021
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Αποδείξαμε ακόμα μια φορά ότι
χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά

Αναφορά στον Νταβάριτς
Θα κλείσω επτάμηνο μου είπες ,,, στην Ινδία
τι να`ναι ο χρόνος ,,, μαύρο ρούμι στο μπουκάλι
κάποια εξόδου στο Ρεσίφ θυμάσαι πάλι
και την Ιχλίμπεντιχ στην κρύα Γερμανία.
Πικρό τσιγάρο μουσκεμένο στον ιδρώτα
μες την αιθάλη - ίσκιος χάνεσαι που σβήνει
σαν αυλακιά που η προπέλα μας αφήνει
είναι στενή της καθαρής καρδιάς σου η πόρτα.
Γυρίζει ο στρόμφαλος και γίνεται άξονάς σου
σπασμένο έμβολο, στρεβλής ζωής, λαθραίας
της αχαλίνωτης, της έκφυλα μοιραίας
και ποιος καημός χωράει ποτέ στη μοναξιά σου.
Θυμός στο βλέμμα σου και θάμπωσε η ματιά σου
του χθες μια θύμηση οχιά - το νου κεντρίζει
μου πες τ`αλάτι πως τα χείλη σου αλμυρίζει
μα σ`είδα που`σφιγγες με πείσμα την γροθιά σου.
Ψυχή μονάχη ,,, μες` τα πέλαγα αρμενίζεις
σ`όλου του κόσμου τα λιμάνια ,,, τα πορνεία
γονατιστός λες προσευχές με αγωνία
σ`ένα Θεό που προσκυνάς ,,,
μα δεν γνωρίζεις.
Μύστης Ιωάννης

Χ

αιρετίζουμε τους ναυτεργάτες
που με την καθολική τους
συμμετοχή από χτες το πρωί υλοποιούμε την απόφασή μας για 48ωρη
απεργία με προοπτική κλιμάκωσης,
δίνοντας τη συνέχεια στους εκατοντάδες απεργιακούς αγώνες και τις πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις
μας.
Αποδείξαμε ακόμα μια φορά ότι
χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά. Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας για
κατάργηση των αντεργατικών νόμων
για ανανέωση και εφαρμογή ΣΣΕ σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων με ουσιαστικές αυξήσεις για όλους τους ναυτεργάτες.

Είναι η δική μας μέρα σήμερα
και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις
οργανώσεις των εφοπλιστών, που
εν χορώ επιτίθενται στο σύνολο
της ζωής μας με την στήριξη των
κυβερνήσεών τους και τη σημερινή
αλλά και τις προηγούμενες. Και
αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι
προπέρσινοι ότι έχουμε μνήμη
χρυσόψαρου ότι και με τη δική
τους πολιτική έβαλαν το λιθαράκι
τους στο τσάκισμα των ναυτεργατών νομοθετώντας τις ομαδικές

Για οργανικές συνθέσεις που να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων, για άμεσα
μέτρα αντικατάστασης και επαναπατρισμού των χιλιάδων εγκλωβισμένων ναυτεργατών στα ποντοπόρα
πλοία, για μέτρα προστασίας της
υγείας ενάντια την πανδημία τις επαγγελματικές ασθένειες κ.ά, τα ατυχήματα, για άμεση επίλυση των οξυμένων
προβλημάτων στη κοινωνική ασφάλιση και ναυτική εκπαίδευση.
Είναι υπόθεση όλων των ναυτεργατών μαζί με τα σωματεία τους να
συμμετέχουν ενεργά στον απεργιακό αγώνα για να απαντήσουμε στην
προκλητική στάση των εφοπλιστών
που στις διαπραγματεύσεις, μας
πρότειναν να βάλουμε πλάτη και να
συμφωνήσουμε σε μηδενικές αυξήσεις.
Έχουμε πολύ πλούσια πείρα,
απεργιακούς αγώνες και σκληρές
ταξικές συγκρούσεις κερδίζοντας
δικαιώματα με εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις μας και τον αγώνα μας.
Με εμπιστοσύνη στις ταξικές δυνάμεις, με την αλληλεγγύη όλων
των εργαζομένων που στέκονται
στο πλάι μας και στηρίζουν τον
αγώνα μας.
Οι ναυτεργάτες και συνολικά οι
εργαζόμενοι μπορούν να βγάλουν
συμπεράσματα και από τα παραδείγματα του αγώνα εργαζομένων σε
άλλους κλάδους του τελευταίου διαστήματος που δώσανε οι ντελιβεράδες της e-food, οι λιμενεργάτες στο
κάτεργο της Cosco που με τον συγκλονιστικό αγώνα που έδωσαν,
κατέκτησαν αιτήματα για την ασφάλεια στην εργασία τους.

απολύσεις των ναυτεργατών, διατηρώντας το ν. 4150 και άλλα
πολλά.
Οι εφοπλιστές υποκρίνονται για
να υπερασπιστούν τα συμφέροντά
τους και μας κρύβουν ότι η στήριξή
τους και από την σημερινή κυβέρνηση, τους έχει μπουκώσει από προνόμια και επιδοτήσεις.

ΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταγγέλλει την κοινή άσκηση των
Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας - ΗΠΑ
απέναντι στον «εχθρό» ….λαό
«Η υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας εμπλέκει ακόμη περισσότερο τα σώματα στρατού σε επικίνδυνους,
προκλητικούς σχεδιασμούς καταστολής του «εχθρού»… ελληνικού λαού. Η πρόσφατη κοινή άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων της Ελλάδας και ΗΠΑ, υπό την εποπτεία ίδιου του Πρέσβη των ΗΠΑ, Τζ. Πάιατ, πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο
Πεύκο και είχε σαν σενάρια την ανακατάληψη διυλιστηρίων και την νηοψία σε πλοίο με «απείθαρχους» ναυτεργάτες!»
Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ανάλογη
άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων, είναι ένα βήμα αναβάθμισης
του επικίνδυνου προσανατολισμού των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων σε ρόλους κατασταλτικής δύναμης, όπως και την
αντίστοιχη διαπαιδαγώγηση των στελεχών τους για την αντιμετώπιση του «εχθρού λαού».
Είναι συνέχεια των ασκήσεων με σενάρια καταστολής
αντιιμπεριαλιστικών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων. Και
σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, ειδικά μετά την υπογραφή
της πενταετούς συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας
(MDCA).
Η άσκηση όμως αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους ναυτεργάτες, για τους λιμενεργάτες, τους εργαζόμενους
στις μεταφορές και συνολικά του ελληνικού λαού.

Σε μια περίοδο που οι λιμενεργάτες ορθώνουν το ανάστημα τους ενάντια σε μονοπωλιακούς ομίλους κλιμακώνοντας τη πάλη τους, που οι ναυτεργάτες κλιμακώνουν τη
μάχη για την υπογραφή ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που οι εργαζόμενοι στις μεταφορές θρηνούν συναδέλφους θύματά της καπιταλιστικής κερδοφορίας, το αστικό
κράτος παίρνει επιπλέον μέτρα προετοιμασίας για κτύπημα
του εργατικού κινήματος.
Οι ναυτεργάτες, οι λιμενεργάτες, το εργατικό κίνημα συνολικά να διεκδικήσει:
 Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
 Να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές.
 Καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
 Να επιστρέψουν τώρα όλες οι στρατιωτικές αποστολές από
το εξωτερικό.
 ΟΧΙ στον "Ευρωστρατό" που ετοιμάζει η ΕΕ.
 Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ με τον λαό νοικοκύρη στον
τόπο του».

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

Στον Πειραιά, στο πλαίσιο της περιφρούρησης του
απεργιακού αγώνα έγιναν
και τις δύο μέρες προσυγκεντρώσεις στο λιμάνι απέ
ναντι από τον ΗΣΑΠ, από
τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ,
έχοντας στο πλευρό τους το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά,
σωματεία και εργαζόμενους
από άλλους κλάδους.
Στο πλευρό τους βρέθηκε
και ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.
Στην Πάτρα, οι ναυτεργάτες είχαν στο πλευρό τους το
Εργατικό Κέντρο της πόλης,
που πραγματοποίησε περιοδεία στα πλοία με επικεφαλής
τον πρόεδρό του, Δημήτρη
Μαρμούτα.
Ανάλογη υπήρξε η αλληλεγγύη και από το Εργατικό
Κέντρο Λαυρίου στα λιμάνια Ραφήνα, Λαύριο και από
τις τοπικές ταξικές δυνάμεις
στα υπόλοιπα λιμάνια της
χώρας.

Δεν φταίει η «κακιά η ώρα»
Ούτε μήνας δεν πέρασε από το τραγικό δυστύχημα στις προβλήτες της COSCO ή τα καθημερινά τροχαία με θύματα ντελιβεράδες, και ήρθε
η τραγωδία στις γραμμές του Ηλεκτρικού στην
Αθήνα.
Τα καθημερινά εργατικά «ατυχήματα» δείχνουν
ότι το κυνήγι του κέρδους είναι ασύμβατο με τη
δουλειά σε συνθήκες ασφάλειας και ουσιαστικής
προστασίας του εργαζόμενου. Τι φταίει λοιπόν για
τα κατά συρροή εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων;
Πρώτον, τα μέτρα προστασίας διαρκώς ψαλιδίζονται, κι αυτό γίνεται ολοφάνερο σε βαριές και
επικίνδυνες εργασίες, όπως στις μεταφορές, στα
εργοστάσια, στα εργοτάξια κ.α. Η υγιεινή και η
ασφάλεια «κοστίζουν» για την εργοδοσία, ειδικά
όταν πρόκειται για συγκροτημένα μέτρα, όταν περιλαμβάνουν την τακτική συντήρηση μηχανημάτων, την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού, την πρόληψη κάθε επαγγελματικού κινδύνου.
Δεύτερον, οι όροι δουλειάς, η εντατικοποίηση,
τα δεκάωρα, οι «κόντρα βάρδιες» φέρνουν καθημερινά τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με την
εξάντληση, μεγαλώνοντας κι άλλο τους κινδύνους,
πόσο μάλλον για εκείνους που πασχίζουν και με
δεύτερη δουλειά να καλύψουν τους μισθούς ψίχουλα, την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις.
Τρίτον, οι έλεγχοι από το κράτος είναι ανύπαρκτοι, αφού μεθοδικά εδώ και χρόνια ξεδοντιάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, το ΣΕΠΕ υποβαθμίζεται, τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικών
Κινδύνων υπολειτουργούν. Σύμφωνα με τα
στοιχεία από τους ελέγχους του ΣΕΠΕ,
αυτοί μειώ-νονται κάθε
χρόνο τα τελευταία
χρόνια, ενώ με βάση
τη δύναμή του απαιτούνται 17 χρόνια (!)
για να γίνουν έλεγχοι
σε όλες τις επιχειρήσεις.
Τέταρτον, πάλι στη
λογική της «μείωσης
του κόστους», δίνο υν και παίρνουν οι
«εργολαβίες» και οι «υπεργολαβίες», με τον
«κύριο εργοδότη» να απαλλάσσεται από μια σειρά
υποχρεώσεις, αναθέτοντας «έργα» σε άλλες εταιρείες, όπως γίνεται και στον ΗΣΑΠ.
Πέ μπτον, και αυτό για τη μείωση του
«εργατικού κόστους», μέσω των γνωστών δουλεμπορικών γραφείων «ενοικίασης προσωπικού»,
που τροφοδοτούν τις εργολαβίες, σπάνε κόκαλα οι
σχέσεις εργασίας - λάστιχο, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν για
μερικούς μόνο μήνες, περνάνε από διάφορα πόστα, δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν πείρα και συνολική εικόνα της παραγωγής, επομένως και των κινδύνων, να εξοικειωθούν
με βαριές εργασίες.
Κι αν ο εργαζόμενος καταφέρει να τη γλιτώσει
από αυτήν τη βαρβαρότητα, θα του φορτώσουν
και την «ατομική ευθύνη» για το «ατύχημα», θα
έχει να αντιμετωπίσει τους εργοδοτικούς εκβιασμούς για να το κουκουλώσει, για να μην
«καταγραφεί» και «δυσφημίσει» την εταιρεία, για
να «μην το μάθει το συνδικάτο» κ.ο.κ.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Δεν τσακίζουμε τις ζωές μας για τα κέρδη τους»
Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας προχωρούν τη Δευτέρα 29 Νοέμβρη στις 6
μ.μ. σωματεία της Αττικής, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς.
Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Ν. Αττικής, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Αττικής,
Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, το Συνδικάτο
Τύπου Χάρτου, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας και το Συνδικάτο
Φαρμάκου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

της Β’ Γενικής Συνέλευσης
της ΠΕΜΕΝ του 2021

Στηρίζει τον αγώνα των ναυτεργατών
για Συμβάσεις με αύξηση μισθών

«Τ

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι
λειτουργεί το site
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
www.nautergatiki.gr
τόσο για την ίδια την
εφημερίδα όσο και για
γενικότερη ενημέρωση.
Συνάδελφε
Επικοινώνησε με τη
«Ν», στείλε μας την
ανταπόκρισή σου από
τη ζωή και τη δράση
στα καράβια, πες μας
τη γνώμη σου.
Γίνε συνδρομητής στη
«Ν» με 15 € το χρόνο
στέλνοντας τα στοιχεία
σου στο email
naftergatiki@gmail.com
Δώσε μας το προσωπικό σου email για να
σου στέλνουμε τα νέα.

Άγρυπνη περιφρούρηση

Όπως και το τελευταίο διάστημα
που εξήγγειλε ο υπουργός χρηματοδότηση 44 ακτοπλοϊκών γραμμών
με 370 εκατομμύρια, χρηματοδότηση 300 εκατ. από το πρόγραμμα
ΝΕΑΡΧΟΣ, επιδότηση από 90 σε
138 εκατ., μηχανισμός που τροφοδότησε και εταιρίες με άλλα 79 εκατ.
και μέχρι το τέλος του 2021 με άλλα
29 εκατ. Και τέλος θα ενταχθούν με
1 δισ. στο ταμείο ανάκαμψης για
την ανανέωση του ακτοπλοϊκού
στόλου.
Σε αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων που δόθηκαν από την φορολογία των εργαζομένων, σε ποια θέση
βρέθηκαν οι εργαζόμενοι;
Διαρκώς χειροτερεύει η θέση
τους, από την πολιτική που εφαρμόζεται, οξύνεται η εφοπλιστική ασυδοσία και δεν εφαρμόζονται ούτε τα
ελάχιστα που προβλέπονται από τις
ΣΣΕ, απλήρωτες υπερωρίες, απλήρωτες έξτρα εργασίες, διανυκτερεύσεις και άλλα πολλά, μειωμένες
οργανικές συνθέσεις, και εντατικοποίηση της δουλειάς, ανεργία και
αντιμετωπίζουμε και το νέο κύμα
ακρίβειας που με την φορολογία
λεηλατεί το εισόδημά μας.
Από αυτή την συγκέντρωση θέλουμε να στείλουμε το δικό μας
μήνυμα. Το μήνυμα της κλιμάκωσης
του αγώνας μας και σε αυτή την
υπόθεση καλούμε όλους τους ναυτεργάτες.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο
κόσμοι. Ο ένας προνόμια και ζεστό
χρήμα για τους εφοπλιστές και ο
άλλος ανεργία, ανασφάλεια και
κανένα πρόβλημα να μη λύνεται για
τους ναυτεργάτες και διαρκώς να
χειροτερεύει η θέση μας.
Και επίσης γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι με τον ιδρώτα μας, τους
σακατεμένους μας και τους νεκρούς
μας γιγαντώνονται μια χούφτα εφοπλιστές που θησαυρίζουν στις δικές
μας πλάτες.
Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε,
παρά μόνο να κερδίσουμε για κάθε
πρόβλημα που μας απασχολεί για
κάθε τι που συμβαίνει στο καράβι
έχουμε τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τη δύναμη να αναχαιτίσουμε τις επιδιώξεις των εφοπλιστών που θέλουν να είμαστε
εργαζόμενοι χωρίς ΣΣΕ χωρίς
κοινωνική ασφάλιση, εργαζόμενοι
χωρίς δικαιώματα.
Αυτό που πρέπει να πάρουμε
χαμπάρι είναι ότι η οργάνωση στα
σωματεία μας σε ταξική κατεύθυνση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για να γυρνάμε σπίτια μας
από το ξέμπαρκο και να μπορούμε
να εξασφαλίσουμε σε μας και τις
οικογένειές μας αξιοπρεπή ζωή.
Αυτό κρίνεται και τώρα με την
απεργία μας.
Ο αγώνας μας θα κριθεί στους
καταπέλτες και θα νικήσουμε.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την
στήριξη και αλληλεγγύη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος στον μεγάλο απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών.
Οι ναυτεργάτες και με αυτόν τους τον αγώνα απέδειξαν
για μια ακόμη φορά ότι χωρίς αυτούς δεν κουνιέται καράβι,
δεν γυρνά ούτε μια προπέλα, απέδειξαν για ακόμη μια φορά
ότι χωρίς τον εργάτη γρανάζι δεν γυρνά!
Ταυτόχρονα η καθολική, απόλυτη συμμετοχή στην απεργία αποδεικνύει το δίκαιο και την πλήρη στήριξη όλων των
ναυτεργατών στα δίκαια αιτήματα του αγώνα τους για ανανέωση και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις
στους μισθούς, οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστασίας των
ανέργων, επαναπατρισμό των πληρωμάτων στα ποντοπόρα
καράβια από τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, Κοινωνική
Ασφάλιση για όλους, δημόσια και υποχρεωτική, αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας αλλά και κατάργηση όλων των αντεργατικών
νόμων που τσακίζουν το εργατικό λαϊκό εισόδημα και επιδιώκουν να βάλουν στο γύψο τους εργατικούς αγώνες και
τα συνδικάτα που αγωνίζονται και διεκδικούν για όλη την
εργατική τάξη.
Συνάδελφοι
Μετά από χρόνια η εργατική τάξη μετρά σημαντικές
νίκες. Οι επιτυχίες των συναδέλφων της EFOOD, αλλά
και των εργαζομένων στην Ζώνη και στις προβλήτες της

COSCO όχι μόνο μας δίνουν κουράγιο και δύναμη, αλλά
ταυτόχρονα αποδεικνύουν και την σημασία της οργάνωσης και της αλληλεγγύης καθώς και οι ναυτεργάτες στήριξαν με κάθε τρόπο αυτούς τους μεγάλους αγώνες ενώ
και τώρα στους καταπέλτες των πλοίων δίπλα σας βρίσκονται και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους οι συνάδελφοι σας από όλους αυτούς τους κλάδους.
Απέναντι στον κοινό μας αντίπαλο, τους μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους, τις κυβερνήσεις που τους
υπηρετούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυεθνικών και του ιμπεριαλισμού, η εργατική τάξη έχει την
δύναμη να αντεπιτεθεί, να εμποδίσει τους αντεργατικούς σχεδιασμούς και να κατακτήσει τα σύγχρονα
δικαιώματα της.
Δεν θα αφήσουμε να μας πάνε πίσω στον μεσαίωνα.
Αγωνιζόμαστε σήμερα για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς
και τα παιδιά μας.
Δυναμώνουμε ενισχύουμε τον κοινό αγώνα για
αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις,
μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας.
Ο αγώνας σας, η νίκη σας θα είναι ένα ακόμα βήμα
σε αυτόν τον μεγάλο κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων και όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα αγωνιστικά
συνδικάτα βρίσκονται στο πλευρό σας.
Το δίκιο μας με αγώνες κατακτιέται.
Καλή δύναμη - Μέχρι την νίκη».

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι μπορούμε να μετράμε
νίκες όπως η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των διανομέων της e-food, των λιμενεργατών στη
COSCO, που ακυρώνουν στην πράξη το νόμο Χατζηδάκη.
Συμμετέχουμε στην Παναττική Ημέρα Δράσης για την
Υγεία, που διοργανώνουν εργατικά σωματεία, σωματεία
εργαζομένων στα νοσοκομεία και φορείς του λαϊκού κινήματος. Σήμερα πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 6 το
απόγευμα στο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά, στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα γίνουν στις ιδιωτικές
μονάδες υγείας.
Συμμετέχουμε στο κάλεσμα που απεύθυνε σε σωματεία το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, για να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την πάλη μας για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς.
Μακρύς είναι ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων ναυτεργατών, εργαζομένων, για την κερδοφορία των
εφοπλιστών, των μεγαλοεργοδοτών.
Επιβάλλεται να δυναμώσει η συλλογική δράση, η διεκδίκηση με από κοινού κινητοποίηση ώστε να πάψουν να θεωρούνται οι νεκροί εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας ή τα εργατικά ατυχήματα κάτι αυτονόητο όπως οι πρόσφατα νεκροί
εργάτες στη COSCO, τον ΗΣΑΠ.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να
εκτιμήσει και να αποφασίσει για πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, για το σύνολο των
οξυμμένων προβλημάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σελίδα 3

Νοέμβρης 2021

Μ

ε την αποφασιστική πρωτοβουλία και δράση
της ΔΕΣΚ, δηλαδή των συνδικαλιστών στο ΔΣ
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, το ΕΚ Πειραιά έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πάλης και του
συντονισμού της δράσης των σωματείων και των συνδικάτων, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στον
Πειραιά. Με την ευθύνη του Προέδρου του Εργατικού
Κέντρου και των 9/19 εδρών στο ΔΣ, επιβεβαίωσαν ότι
αποτελούν την «καρδιά» και τον οργανωτή της πάλης του
ΕΚ Πειραιά γύρω από όλα τα μεγάλα και κρίσιμα μέτωπα που ήρθαμε αντιμέτωποι.
Με πρωτοβουλία των εκλεγμένων
με τη ΔΕΣΚ, το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά το προηγούμενο διάστημα:
 Βρέθηκε έμπρακτα δίπλα στον μεγαλειώδη αγώνα
των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά.
 Στήριξε έμπρακτα τους αγώνες των ναυτεργατών στα
καράβια, ενώ οι απεργίες τους κηρύσσονταν «παράνομες»
από τα αστικά δικαστήρια.
 Στήριξε τον αγώνα του συνδικάτου Μετάλλου για
υπογραφή ΣΣΕ στη ζώνη του Περάματος.
 Βρέθηκε δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων στην
e-food, στους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς.
 Πρωτοστάτησε στην πάλη ενάντια στην ψήφιση του
«νόμου Χατζηδάκη», οργανώνοντας τρείς μεγάλες απεργιακές μάχες τον Μάη και τον Ιούνη του 2021 καθώς και
δεκάδες άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες ενημέρωσης.
 Μπήκε μπροστά στον αγώνα για την υπεράσπιση
της ζωής, της υγείας της εργατικής τάξης και του λαού,
ενάντια στην κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική στην
διαχείριση της πανδημίας.
 Συντόνισε τον αγώνα μαζί με τους μαζικούς φορείς
στις γειτονιές του Πειραιά, ενάντια στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς της COSCO, των εφοπλιστών και
άλλων επιχειρηματικών ομίλων με επίκεντρο το λιμάνι
του Πειραιά.
 Πάλεψε ενάντια στην παραχώρηση του επιπλέον
16% του ΟΛΠ στην COSCO από την κυβέρνηση της ΝΔ
με βάση τη σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε ο
ΣΥΡΙΖΑ.
 Πρωτοστάτησε στη υπεράσπιση των ελάχιστων
ελευθέρων χώρων που έχουν απομείνει στην παραθαλάσσια ζώνη του Πειραιά και έχουν μπει για τα καλά
«στο μάτι» των επιχειρηματικών ομίλων.
 Δίνει τη μάχη για να μην φτιαχτεί μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό, δίπλα στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή του Περάματος, του Κερατσινίου και της
Δραπετσώνας από τις ρυπογόνες βιομηχανίες, τα καζάνια
του θανάτου, τα κοντέινερ και τα έργα της COSCO.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, 3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ « ΔΕΣΚ», ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ – COSCO – ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ!
Αποσπάσματα από την διακήρυξη της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης «ΔΕΣΚ»
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου διεξάγεται σε
συνθήκες που η εργατική τάξη και ο λαός καλείται
ξανά να πληρώσει, για να διασφαλίζεται η κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλων, της εργοδοσίας. Έχουμε
πλέον πολύχρονη πείρα. Είτε σε κρίση είτε σε ανάκαμψη,
η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν το
μάρμαρο.
Την ίδια ώρα η αναδουλειά είναι μόνιμο φαινόμενο, το
ίδιο και η ανακύκλωση της ανεργίας, τα μεροκάματα και
επιδόματα πείνας, η ένταση της εκμετάλλευσης. Για να
διασφαλίσουν την κερδοφορία αυτή, συνεχίζεται η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, οι εργοδότες αρνούνται την
υπογραφή ΣΣΕ ή σε πιο πρόσφατο παράδειγμα στους
ναυτεργάτες η τροπολογία – «έκτρωμα» για
την οργανική σύνθεση των πλοίων.
Την ίδια στιγμή το λαϊκό εισόδημα
παραμένει καθηλωμένο και προς τα
κάτω. Τις μεγάλες επιχορηγήσεις της ΕΕ και
της κυβέρνησης για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τις πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα με τη δυσβάσταχτη αντιλαϊκήφορολογία
και με εκτίναξη της ακρίβειας στο ρεύμα, στα
ενοίκια και στα κύρια είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Ο δικός μας μονόδρομος είναι ο μαζικός οργανωμένος αγώνας ενάντια στην
πολιτική που στηρίζει την κερδοφορίατων
ομίλων.
Σε αυτό το δρόμο θέλουμε να πρωταγωνιστεί το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ακόμα πιο αποφασιστικά και
ουσιαστικά.Και αυτό μπορεί να γίνει με ακόμα πιο
δυνατή ΔΕΣΚ στο Δ.Σ.
Με ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ και πιο δυνατή
ΔΕΣΚ θα παλέψουμε ώστε:
 Με ευθύνη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά να
δυναμώσει η κοινή πάλη όλων των σωματείων και
των συνδικάτων στον Πειραιά για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς σε όλους τους κλάδους, για υπογραφή ΣΣΕ με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων, για
μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις και ωράρια,
για επαναφορά της κυριακάτικης αργίας, για μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους.

 Για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη καθώς
και να ξηλωθεί το σύνολο του αντεργατικού Νομοθετικού
οπλοστασίου που ψήφισαν και υλοποίησαν διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ).
 Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συνεχίσει να
προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων σε
όλους τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Να
αποτελεί οργανωτή του αγώνα απέναντι στην επίθεση
της κάθε κυβέρνησης, της ΕΕ, του κεφαλαίου και της
εργοδοσίας και όχι «βαστάζο» τους και φερέφωνό τους.
Για να υψωθεί εμπόδιο τόσο στην προσπάθεια της
κυβέρνησης και της εργοδοσίας για να μπει «στο γύψο»
η αγωνιστική δράση των σωματείων και των συνδικάτων με το νόμο Χατζηδάκη.

 Το ΕΚ Πειραιά να αποτελεί σταθερά το στήριγμα
του αγώνα των εργατικών σωματείων και συνδικάτων
στον Πειραιά, η «καρδιά» της συντονισμένης πάλης σε
τοπικό επίπεδο σε όλους τους κλάδους, από τα καράβια,
τη ζώνη καιτις προβλήτες της COSCO, μέχρι τα μεγάλα
πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, τα επισιτιστικά, τα ξενοδοχείακαι οι ναυτιλιακές, τα εργοστάσια, τα
γιαπιά και τα μεγάλα εργοτάξια, τις ιδιωτικές κλινικές.
 Να δυναμώσει η κοινή δράση Ελλήνων και ξένων
εργατών και εργατριών μέσα στα σωματεία, η αλληλεγγύη σε κάθε κατατρεγμένο της αδικίας, του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως
χρώματος, θρησκείας και φυλετικής ή εθνικής καταγωγής. Να δυναμώσει ο αγώνας κατά του φασισμού και
του συστήματος που τον γεννά..

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Στο Συνέδριο του Εργατικού πρέπει να αποδυναμωθούν οι παρατάξεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, όσοι υπερασπίζονται τη στρατηγική των εφοπλιστών και των άλλων επιχειρηματικών
ομίλων !
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εφοπλιστές,
στην COSCO, να πάρουν υπό τον έλεγχο τους το
Εργατικό Κέντρο αξιοποιώντας εκτός των άλλων το
νόθο μηχανισμό της Ένωσης Πλοιάρχων. Διεξάγουν
εκλογές με το πλειοψηφικό σύστημα του ν.330/1976,
αρνούνται να φέρουν καταστάσεις ψηφισάντων επιδιώκοντας να αποκρύψουν το όργιο νοθείας κάτι που επιβεβαιώνεται στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους από τα στοιχεία των «επιστολικών ψήφων». Είναι
αντίπαλοι της αγωνιστικής κατεύθυνσης
που έχει το ΕΚ Πειραιά, θέλουν ένα Εργατικό Κέντρο πλήρως ελεγχόμενο που θα είναι
φερέφωνο των συμφερόντων των εφοπλιστών!
Η παράταξη της ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ, είναι βασικό
στήριγμα της γραμμής ενσωμάτωσης και
υποταγής των εργαζομένων στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Σε
κάθε κρίσιμη καμπή η πλειοψηφία των
εκλεγμένων της αποτέλεσε εμπόδιο στην
ανάπτυξη του αγώνα και προσπάθησε να
τον αξιοποιήσει για να καλλιεργήσει νέες
αυταπάτες για τους «κυβερνητικούς σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ». Για να υπηρετήσει αυτό το σχεδιασμό έφτασε στο
σημείο να καταψηφίζει κινητοποιήσεις και απεργίες ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα την ώρα που αυτό πήγαινε
για ψήφιση στη Βουλή και απαιτούνταν απεργιακή κλιμάκωση, βάζοντας πλάτη στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ.
Στην ίδια ρότα κινήθηκε και η ΕΠΑΚ – ΠΑΣΚΕ.
Στάθηκε απέναντι σχεδόν σε κάθε προσπάθεια οργάνωσης του αγώνα. Καλλιεργεί αυταπάτες στους εργαζόμενους για τον χαρακτήρα της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ.
Η στάση αναμονής που κρατά μπροστά στα μεγάλα εργασιακά προβλήματα, η διέξοδος που προτείνει αγκαλιά με
τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα για το ρόλο της στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Και αυτή η τριετία επιβεβαίωσε ότι οι εκλεγμένοι
της ΤΕΣ (σ.σ. με επικεφαλής τον Αντ. Νταλακογιώργο
πρόεδρο της Ένωσης ναυτών ΠΕΝΕΝ) στη διοίκηση
του ΕΚΠ αποτελούν εμπόδιο στην ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος στον Πειραιά, επιδιώκοντας να
μπλέξουν το Εργατικό Κέντρο στις αντιπαραθέσεις των
επιχειρηματικών ομίλων που εκφράζονται στο λιμάνι
και να καλλιεργήσουν νέες αυταπάτες για “σωτήρες”
που βρίσκονται έξω από την οργάνωση και τον αγώνα
των εργαζομένων. Κατά τα άλλα περισσεύει το
αντιΠΑΜΕ μένος, ορισμένες τυχοδιωκτικές ενέργειες
που εκθέτουν σωματεία και το κίνημα, ενώ την ίδια ώρα
απουσιάζουν παντελώς ακόμα και από εμβληματικούς
αγώνες όπως η 7ήμερη απεργία των λιμενεργατών
της COSCO!
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και άλλοι πρωτοπόροι
εργαζόμενοι που συγκροτούμε το ψηφοδέλτιο της
ΔΕΣΚ μπορούν και έχουμε αποδείξει ότι είμαστε η
δύναμη μέσα στο Εργατικό Κέντρο που μπορεί να
εγγυηθούν την αγωνιστική κατεύθυνσή του.
ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΛΑΤΥ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
σε ΚΑΘΕ ΤΙΜΙΟ συνδικαλιστή, που:
 Θέλει να συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της
δράσης του Εργατικού Κέντρου, καταθέτοντας προτάσεις
στο Συνέδριο αλλά και μετά. Αναγνωρίζει – παρά τις
όποιες επιμέρους διαφωνίες του – ότι χωρίς την δράση
των εκλεγμένων συνδικαλιστών με τη ΔΕΣΚ όλα αυτά τα
χρόνια που βρέθηκαν στην 1η θέση το Εργατικό Κέντρο
θα ήταν σήμερα είτε ένα «κουφάρι», είτε «φερέφωνο»
στα χέρια της εργοδοσίας.
 Αγωνιά πραγματικά για την κατάσταση του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήματος και θέλει να συμβάλλει με την
ψήφο του στην αγωνιστική ανασυγκρότηση, στη μαζικοποίησή του. Αηδιάζει με τα σωματεία-σφραγίδες, τα φερέφωνα της εργοδοσίας, τους αντιπροσώπους – μαϊμού και
πολλά άλλα φαινόμενα σαπίλας των εργοδοτικών – κυβερνητικών συνδικαλιστών στη ΓΣΕΕ.
 Θέλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συνεχίσει την
αγωνιστική του δράση, να συνεχίσει να παλεύει από το
μετερίζι τωνεργατικών λαϊκών συμφερόντων και να μην
γίνει φερέφωνο της εργοδοσίας ή οποιασδήποτε κυβέρνησης! Δεν θέλει τους εκπρόσωπους των εφοπλιστών,
τους πλοιάρχους, μέσα στο ΕΚ Πειραιά!
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ – ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ για όλους τους
παραπάνω λόγους, σκέψου! Σε καλούμε να μας στηρίξεις! Ξέρουμε ότι έχεις παρατηρήσεις, επιφυλάξεις
και διαφωνίες. Εδώ είμαστε για να τις συζητάμε μαζί,
για να οργανώνουμε μαζί τον αγώνα. Το έχουμε
αποδείξει.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ

24ωρη απεργία για την
εφαρμογή της Σύμβασης

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Στο ν. 4843/2021, άρθρο 81, δίνει τη
δυνατότητα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα υπό ελληνική σημαία με πρόσχημα
την πανδημία για την περίοδο από 01-102021 έως 31-12-2021 και με υπουργική
απόφαση να παραταθεί για ακόμα 6 μήνες,
να ναυτολογούν ναυτεργάτες, που στο σύνολο τους να είναι με τους επαχθής όρους,
που ισχύουν με τα «διεθνή κρατούντα»,
δηλ. ανασφάλιστοι.
Με το ν.4714/2020 που καθορίζει τα
προκλητικά εφοπλιστικά προνόμια στα
υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία,
ο Α’ Πλοίαρχος, ο Γ’ Πλοίαρχος,
ο
Γ’ Μηχανικός και
το κατώτερο πλήρωμα,
να είναι χωρίς ΣΣΕ και
κοινωνική
ασφάλιση
και εφαρμόζεται από τους
εφοπλιστές και τις υπηρεσίες του ΝΑΤ
Αυτή η διαχρονική
αντιλαϊκή πολιτική των
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων με τα προνόμια και τις
επιδοτήσεις για τους εφοπλιστές, τους αντεργατικούς νόμους 2687/1953,
3569/2007,
4150/2013
κ.ά., που διευρύνουν την
ανασφάλιστη
εργασία,
μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις και
αυξάνουν διαρκώς την εκμετάλλευση
των ναυτεργατών, έχουν προκαλέσει τα
τεράστια ελλείμματα του ΝΑΤ, με τραγικές επιπτώσεις στην κοινωνικοασφαλιστική προστασία της ναυτεργατικής
οικογένειας.
Καλούμε τους ναυτεργάτες με αγωνιστική αισιοδοξία, να συνεχίσουμε τον
αγώνα με πολύμορφες κινητοποιήσεις,
για δουλειά με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Με επιτυχία δόθηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη την Παρασκευή 5 Νοέμβρη η
απεργιακή μάχη την οποία είχαν κηρύξει
το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας
και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.
Οι μεταλλεργάτες με την απεργία δήλωσαν την
απαίτησή τους για πλήρη εφαρμογή της νέας ΣΣΕ,
την κήρυξή της ως υποχρεωτικής σε όλες τις
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, την άμεση
ενίσχυση των μεικτών επιτροπών Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και των υπηρεσιών ελέγχου. Ακόμα, ζητούν να μην προχωρήσει
το master plan της COSCO, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη μετατροπή του μώλου της ΔΕΗ σε
car terminal, με μεγάλο κίνδυνο για τις θέσεις
εργασίας των μεταλλεργατών.
Σημειώνεται ότι την περασμένη Δευτέρα το
υπουργείο Εργασίας απέρριψε το αίτημα του Συνδικάτου για κήρυξη της νέας ΣΣΕ ως υποχρεωτικής. Το ίδιο είχε κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την προηγούμενη ΣΣΕ, με το Συνδικάτο
και τους εργαζόμενους να απαντούν επιβάλλοντάς
την στην πράξη με τους αγώνες τους.
Όπως ανέφερε το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή
του, «από 1η Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή ο
νόμος Χατζηδάκη που στην ουσία θέλει να επιβάλει δουλειά όταν έχει και για όσο έχει, ήλιο με
ήλιο, απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς συλλογικές
συμβάσεις, σωματεία και εργαζόμενους που να
στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη
των επιχειρήσεων».
Τονίζει ότι, «την ίδια στιγμή υποβαθμίζονται
καθημερινά με ευθύνη της κυβέρνησης οι μηχανισμοί που ελέγχουν την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και την τήρηση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
εργοδοσία έβαλε το «σωματείο».
που η ίδια έχει στήσει στον χώρο
(με το όνομα ΣΕΕΔΠ), να κηρύξει αιφνιδιαστικά εκλογές χωρίς να τηρήσει κανένα
μέτρο, κόντρα ακόμα και στο ίδιο το αντιδραστικό καταστατικό του.
Ήταν τέτοιο το μέγεθος της νοθείας που
μέλη του εργοδοτικού ΣΕΕΔΠ έφτασαν να
καταθέσουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
στο Πρωτοδικείο Αθήνας απαιτώντας τη
διακοπή της διαδικασίας των αρχαιρεσιών.
Υπέρ των αιτούντων άσκησε πρόσθετη
παρέμβαση το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Πρόκληση για ολόκληρη την εργατική
τάξη ήταν και όλη η διαδικασία της εκδίκασης της αίτησης 18 Νοέμβρη, αλλά και η
απόφαση του δικαστηρίου. Με συνοπτικές
διαδικασίες, το δικαστήριο αποφάσισε
να απορρίψει την αίτηση ασφαλιστικών

Η

Θ

ρασύτατη πρόκληση αποτελεί
για τους ναυτεργάτες η επιστολή των εφοπλιστών του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(ΣΕΕΝ) παραμονή της 48ωρης Πανελλαδική απεργίας με την οποία απαιτούσαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προσφέροντας μηδενικές
αυξήσεις για το 2020 και 2021.
Η προκλητικότητα των εφοπλιστών αποδείχθηκε στη συνάντηση
που είχαν στις 17 Νοέμβρη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας και η ΠΝΟ, για την ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, όπου
οι εφοπλιστές με θράσος επανέλαβαν για αυξήσεις 0% για το 2020 και
το 2021, ενώ πρότειναν «να εξετάσουμε για κάτι καλύτερο το 2022».
Όπως τονίζουν ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, επιβεβαιώθηκε η θέση που διατύπωσαν οι ταξικές δυνάμεις, στη συνεδρίαση της ΕΕ
της ΠΝΟ, ότι «η λήξη της 48ωρης
απεργίας θα οπλίσει την επιθετικότητα και προκλητικότητα των εφοπλιστών».
Οι εφοπλιστές επικαλέστηκαν τη
«μείωση των κερδών» λόγω πανδημίας, ενώ δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία της ΓΣΕΕ με συγκρίσεις μισθών για να υπερασπιστούν τη
θέση τους ότι «οι ναυτεργάτες έχουν
ακριβούς μισθούς»!
Η πραγματικότητα, όμως, είναι
ότι οι εφοπλιστές και της επιβατηγού ναυτιλίας έχουν μπουκώσει από
προνόμια και επιδοτήσεις, που διαρκώς απολαμβάνουν από τις μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις, ενώ δε ν
διστάζουν ακόμα και τα ελάχιστα
που προβλέπονται από τις ΣΣΕ να
τα καταπατούν, για να ενισχύουν
την κερδοφορία τους.

Με οργανικές συνθέσεις λάστιχο,
με εντατικοποίηση της εργασίας, την
υπονόμευση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωή του ναυτεργάτη, ενώ
ακόμα και στην παραβίαση των ωρών
εργασίας να καταβάλλουν πενιχρό
πρόστιμο με βάση το ν. 4770/2021.
Στις παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι των ταξικών σωματείων ανέδειξαν για άλλη μια φορά τη διαρκή
χειροτέρευση της κατάστασης των
ναυτεργατών, σε αντίθεση με τα διαρκή προνόμια και τις επιδοτήσεις των εφοπλιστών, που
απολαμβάνουν από τις μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις, για την
ενίσχυση της κερδοφορίας
τους.
Στα πρόσθετα προνόμια
που εξήγγειλε ο υπουργός
ναυτιλίας και συμπεριλήφθηκαν στο ν.4832/2021
περιλαμβάνονται:
 Χρηματοδότηση 44 ενδονησιωτικών και διαπεριφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών με 370 εκ. ευρώ, μέσω
πολυετών συμβάσεων 4 έως
7 ετών και με κίνητρα ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐας,
μέσω του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
 Χρηματοδότηση 3 γραμμών του
κεντρικού ακτοπλοϊκού δικτύου, με
300 εκ. ευρώ, μέσω του προγράμματος "Νέαρχος".
 Μόνο από το 2019 έως σήμερα, η
επιδότηση ακτοπλοϊκών γραμμών
αυξήθηκε σημαντικά καλύπτοντας
και νέα δρομολόγια, με 138 εκ ευρώ
το χρόνο, από 90 εκ. ευρώ το 2018.
 Επίσης, εν μέσω πανδημίας, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και με την

έγκριση της ΕΕ, υιοθέτησε άμεσα
μηχανισμό χρηματοδοτώντας με 79
εκατ. ευρώ τη λειτουργία του συνόλου
του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας,
το οποίο αναμένεται να στηριχθεί
αναλόγως της πορείας της πανδημίας
με επιπλέον 26 εκ. ευρώ έως τέλος
του 2021”.
«Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται για το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων των ναυτεργατών, με τους αντεργατικούς

νόμους, τις ΣΣΕ, την ανεργία, τις
οργανικές συνθέσεις, τις αντικαταστάσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία,
την προστασία της υγείας, την Κοινωνική Ασφάλιση, τη Ναυτική Εκπαίδευση επιβάλλουν την άμεση
συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ, για
νέες αγωνιστικές και απεργιακές
κινητοποιήσεις, ενάντια στην
αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, των εφοπλιστών, που επιδιώκουν να επιβάλουν συνθήκες εργασίας με ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα», τονίζουν τα Σωματεία.

Όργιο νοθείας από την εργοδοσία και τα τσιράκια της COSCO

Το δίκιο κρίνεται στις πύλες του λιμανιού

Μέτρων, παρά το γεγονός ότι αποδείχτηκε
με στοιχεία πως ουδέποτε προηγήθηκε
Γενική Συνέλευση, δεν στάλθηκε ποτέ
πρόσκληση στα μέλη του εργοδοτικού
ΣΕΕΔΠ για διενέργεια εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., δεν εκλέχθηκε νόμιμα η εφορευτική επιτροπή, αφού μόνο αρμόδιο όργανο να την εκλέξει είναι η Γενική Συνέλευση.
Παρά το γεγονός ότι αποδείχτηκε πανηγυρικά πως «έχουν παραβιαστεί - και μάλιστα κατάφωρα - όλες οι διατάξεις τόσο του
καταστατικού όσο και του νόμου, που αφορούν στις αρχαιρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν από τις 15/11, εντελώς παράνομα και αντικαταστατικά η πρόεδρος Υπηρεσίας απέρριψε το αίτημα των αιτούντων και
επέτρεψε τη συνέχιση αυτών των "αρχαι-

ρεσιών"... χωρίς να έχουν τηρηθεί οι σχετικές - και μάλιστα αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου και του καταστατικού
του Σωματείου.
Μετά από αυτά, οι δικηγόροι των εργαζομένων, Π. Σαπουτζάκης και Χ. Μαρούλη, προέβησαν σε διάβημα διαμαρτυρίας
στην πρόεδρο του 3μελούς Συμβουλίου
Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναδεικνύοντας τη σωρεία των παραβιάσεων
που έγιναν. Τις καταγγελίες των εργαζομένων της CΟSCO για τις εκλογές - «μαϊμού»
στο «σωματείο» - παραμάγαζο της εργοδοσίας (ΣΕΕΔΠ), αλλά και τη στάση των δικαστηρίων απέναντι σε αυτό το όργιο νοθείας, φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή με Ερώτηση
που κατατέθεσαν οι βουλευτές Διαμάντω
Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα
Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Θανάσης Παφίλης.

Σελίδα 4
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 Αντίδωρο η εξαγγελία του πρωθυπουργού
 Νέες συγκεντρώσεις στις 14 Δεκέμβρη
«Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός τη στιγμή
που όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή που
έφθασαν την μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων
να παίρνει συντάξεις που δεν φθάνουν για τις 15
ημέρες του μήνα, να έρχονται και να πετούν στη
χάση και τη φέξη κάποιο αντίδωρο όπως αυτό
των 250 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός»,
τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ)
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, καλώντας όλους τους συνταξιούχους «σε
συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα, με νέες συγκεντρώσεις σε όλους τους νομούς της χώρας
στις 14 Δεκέμβρη .

Όπως αναφέρει η ΣΕΑ, «στην Αττική η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Κλαυθμώνος στις
10:30 π.μ. Θα ακολουθήσει για μια ακόμη φορά
πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον
πρωθυπουργό που ακόμη περιμένουμε το ραντεβού
που μας έχουν υποσχεθεί».
«Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε στο ακέραιο
όσα αδίκως μας έχουν αφαιρεθεί, με τη δουλειά μας
τα έχουμε πληρώσει και σήμερα είναι αναγκαία για
να ζήσουμε με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες»,
σημειώνει η ΣΕΑ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει:.
«Απαιτούμε άμεσες λύσεις:
 Προσλήψεις γιατρών - νοσηλευτών, δημιουργία
ΜΕΘ και επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.
 Να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η 13η
και 14η σύνταξη, με αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με ταυτόχρονη
μείωση των τιμών στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης,
 Να μας αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προϋπολογισμού που είναι νομοθετημένο για τα έτη 20202021.
 Να μας αποδοθούν τα αναδρομικά για τις κύριες,
επικουρικές συντάξεις και για την 13η και
14η σύνταξη αφορολόγητα αφού αυτά αποδίδονται μετά από χρόνια άτοκα.
Κάνουμε καθαρό στους πάντες ότι με φιλοδωρήματα δεν μας κοροϊδεύετε, αγωνιζόμαστε, απαιτούμε και διεκδικούμε ό,τι άδικα μας έχετε αφαιρέσει.
Δεν ξεχνάμε - Μας πήρατε πολλά. Με οργάνωση - αγώνα διεκδικούμε ό,τι άδικα μας έχετε
αφαιρέσει».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να μην επιβληθούν στολές
στους σπουδαστές των ΑΕΝ
Ερώτηση για το πρόβλημα με τις στολές
που θέλουν να επιβάλλουν στους σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την
Τετάρτη 10/11/2021 οι βουλευτές του
ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω
Μανωλάκου, στην οποία αναφέρουν:
«Από καταγγελία που είναι γνωστή στις
υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και
συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ναυτικών από τις 12 Οκτώβρη, γίνεται αναφορά για την επιβολή στολών σε σπουδαστές ΑΕΝ, ενώ δεν προβλέπεται από τον
κανονισμό σπουδών. Η χρέωση ανά σπουδαστή είναι 200 ευρώ όπως αναγράφεται στο
σχετικό έγγραφο του προμηθευτή.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, σε ποια
άμεσα μέτρα θα προβεί το υπουργείο Ναυτιλίας για την άμεση αντιμετώπιση των καταγγελλόμενων σχετικά με την επιβολή στολών
σε σπουδαστές των ΑΕΝ.»
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ-ΠΕΠΡΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με την επιστολή του Διευθυντή της σχολής Σωστικών του Ασπροπύργου την οποία επισυνάπτουμε,
επιβεβαιώνονται οι επανειλημμένες καταγγελίες μας
για το οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
ναυτεργάτες των οποίων λήγουν ή έχουν λήξει τα
πιστοποιητικά σωστικών - πυροσβεστικών μέσων.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά για τις τεράστιες
ελλείψεις που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανάγκες
και δεν αποτελεί λύση η παράταση ισχύς των διπλωμάτων.
Η ευθύνη είναι του Υπουργού Ναυτιλίας και των
υπηρεσιών του, με τη στάση τους και μη δίνοντας
άμεση λύση στο πρόβλημα, οδηγούν τους ναυτεργάτες
σε ιδιωτικές σχολές, που εκδίδουν πιστοποιητικά
άλλων κρατών έναντι αμοιβής.
Καλούμε τους ναυτεργάτες να συμμετέχουν στην
παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 4 Νοέμβρη στις
10 π.μ. στο Υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας άμεσα
μέτρα για την επίλυση του οξυμμένου προβλήματος
στην έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών στα
σωστικά αλλά και συνολικά στα διπλώματα, πιστοποιητικά ναυτικής εκπαίδευσης.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Τις μέρες αυτές ο Ελληνικός λαός
έγραψε μια από τις ηρωικότερες
σελίδες στην ιστορία του για τη

Στον δρόμο της πάλης, της ελπίδας
και της ανατροπής, ο λαός μπορεί
να κερδίσει το δίκιο του

ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
«Στις έξη αυτές μέρες τα νειάτα της Ελλάδας, η εργατική
τάξη και ο λαός της Αθήνας αψηφώντας τους πραιτωριανούς
της δικτατορίας (αστυνομία - λοκατζήδες - πεζοναύτες - ΕΣΑ
- θωρακισμένα) σήκωσε πολύ ψηλά τη σημαία της πάλης για
το γκρέμισμα της λαομίσητης χούντας. Η αδούλωτη Αθήνα
ξανάζησε τις μεγάλες μέρες της Εθνικής μας Αντίστασης
κατά της ναζιστικής - φασιστικής κατοχής.
Έντρομη η χούντα και η Μαρκεζινική μαριονέτα της μπροστά
στο λαϊκό ξεσήκωμα μετάτρεψε ξανά την Ελλάδα σε περιχαρακωμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αχόρταγη από το αίμα που
έχυσε ξανάφερε τις φριχτές μέρες των ομαδικών συλλήψεων,
των βασανιστηρίων, των έκτακτων στρατοδικείων, των αστυνομικών μπλόκων, των προπηλακισμών και της καταπάτησης κάθε
ίχνους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ατομικής ελευθερίας (...)
Το γραφείο του Κλιμακίου της ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνει θερμό
αγωνιστικό χαιρετισμό σ' ολόκληρο τον Ελληνικό λαό και στα
πρωτοπόρα νειάτα και τον καλεί να συνεχίσει απτόητος τον αγώνα για τη δημοκρατία, τη λευτεριά και την εθνική ανεξαρτησία.
Αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της φασιστικής χουντικής
θηριωδίας.
Καλεί τους κομμουνιστές και τους οπαδούς του ΚΚΕ, τα
μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας, όλους τους
νέους της Αριστεράς να μπουν στην πρώτη γραμμή των
αγώνων που ξετυλίγονται για τις οικονομικές διεκδικήσεις
των εργαζομένων, για τη δικαίωση των αιτημάτων της φοιτητικής και εργαζόμενης νεολαίας, για τις συνδικαλιστικές και
πολιτικές ελευθερίες, για την νίκη της λαϊκής κυριαρχίας, για
μια νέα δημοκρατία.»
Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Γραφείου του Κλιμακίου της ΚΕ του ΚΚΕ, που γράφτηκε τρεις μέρες
μετά την εισβολή των τανκ στο Πολυτεχνείο και την καταστολή
του μεγάλου λαϊκού ξεσηκωμού ενάντια στο καθεστώς της χούντας και δημοσιεύτηκε στον παράνομο «Ριζοσπάστη».

Μεγαλειώδης κόκκινη διαδήλωση διεκδίκησης και αγώνα
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων τσακίζει εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και
κατακτήσεις, δολοφονεί εργάτες, μετατρέπει τη χώρα σε
αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο και στέλνει παιδιά του λαού στα
σφαγεία των ιμπεριαλιστών, συγκλόνισε ΤΗΝ Τετάρτη 17 Νοέμβρη 2021 ολόκληρη την Αθήνα.
«Στο δρόμο της πάλης, της ελπίδας, της ανατροπής, ο
λαός μπορεί να κερδίσει το δίκιο του». Με το πανό της ΚΟ
Αττικής του ΚΚΕ «οδηγό», τα μαζικότατα μπλοκ των δυνάμεων
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία του
Πολυτεχνείου έστειλαν ηχηρά μηνύματα.
Με αιχμή την απαίτηση για απεμπλοκή της χώρας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς που
βάζουν τους λαούς στο «στόμα του λύκου», την πάλη για να
«ξηλωθούν» οι στρατιωτικές βάσεις που αποτελούν τα ορμητήρια για τις αιματοβαμμένες επεμβάσεις ανά τον κόσμο, την ανάγκη
να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους λαούς που βρίσκονται στο
στόχαστρο των ιμπεριαλιστών.
Τις συμφωνίες με ΗΠΑ - Γαλλία, που βαθαίνουν την επικίνδυνη για τον λαό εμπλοκή στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών, έθεσε στο στόχαστρο η ΤΟ Βιομηχανίας, ζητώντας με το
πανό της την ακύρωσή τους. «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», διαδήλωσε με τη σειρά του ο Τομέας Κατασκευών. «Κάτω ο ιμπεριαλισμός! Για να μη σκοτώνονται οι
λαοί για τ' αφέντη το φαΐ», διαμήνυσε ο Τομέας Καλλιτεχνών.
«Οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι αριθμοί», ήταν το μήνυμα που
έστειλε το μαζικό μπλοκ του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας.
«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους
των ιμπεριαλιστών», «κανένας φόβος, καμιά υποταγή, με το
ΚΚΕ για την ανατροπή», «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή,
η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί»... Τα συνθήματα σηματοδοτούσαν τους ατέρμονους αγώνες του Κόμματος της εργατικής
τάξης, γιατί «ούτε σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις την
κατάληψη του Πολυτεχνείου και είχαν καθοριστικό ρόλο στη
γενίκευσή τους, στην κινητοποίηση του λαού της Αθήνας.
Οι δυνάμεις της ΚΝΕ μέσα στο Πολυτεχνείο, παρά τις αδυναμίες στην παρέμβασή τους, συμμετείχαν δραστήρια και έπαιξαν
αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση της κατάληψης, συνέβαλαν
στην αντιιμπεριαλιστική - αντιδικτατορική γραμμή πάλης που
κυριάρχησε και εκφράστηκε στη διακήρυξη της Συντονιστικής
Επιτροπής.
Καθοριστική στην εξέλιξη των γεγονότων ήταν η παρέμβαση
της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Αθήνας. Η κατεύθυνσή τους, από το μεσημέρι της δεύτερης μέρας
(15 Νοέμβρη), για κινητοποίηση των εργαζομένων και του λαού
των συνοικιών από τη μια μεριά και των νέων, ειδικά των μαθητών από την άλλη, έδωσε νέο δυναμισμό και μαζικότητα στο
Πολυτεχνείο.
Στις 16 Νοέμβρη, το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κάλεσε «την εργατική τάξη και το λαό να εκδηλώσει ακόμα πιο μαζικά τη συμπαράσταση και βοήθειά του προς τους φοιτητές», ενώ ιδιαίτερα σημαντικός ήταν και ο ρόλος του ραδιοσταθμού «Φωνή της Αλήθειας», που παρέμβαινε άμεσα, μετέδιδε ανταποκρίσεις, καθοδηγούσε τις δυνάμεις του Κόμματος και της ΚΝΕ.
Βέβαια, η μετάβαση στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία
δεν οδήγησε στην πραγμάτωση των αιτημάτων του ξεσηκωμού
του Πολυτεχνείου. 48 χρόνια μετά, τα συνθήματα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» και «Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ» παραμένουν επίκαιρα.
Το ΚΚΕ επιδιώκει το επόμενο διάστημα να τονωθεί η συλλογική συζήτηση για το πώς οι αγώνες για δημοκρατικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, για το βιοτικό επίπεδο και τα
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και του
φτωχού λαού θα εντάσσονται στον αγώνα για την ανατροπή της
καπιταλιστικής εξουσίας, για τον σοσιαλισμό.

δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές». Έδιναν τον τόνο για τις νέες
μάχες που έχουμε μπροστά μας: «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το
κεφάλι, με το ΚΚΕ επίθεση και πάλι»!
Μέσα στις συνθήκες αναζωπύρωσης της πανδημίας οι διαδηλωτές απαίτησαν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, εμβολιαστικό πρόγραμμα με
πλήρη ενημέρωση, μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς,
μόρφωσης και ΜΜΜ.
Το πανέμορφο σκηνικό του γιγαντιαίου ποταμιού που έντυσε
με κόκκινο όλη την περιοχή από την Ομόνοια έως την αμερικάνικη πρεσβεία συμπλήρωναν τα μαζικά ξεχωριστά μπλοκ των
Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, που με τη νεανική ζωντάνια και
τα συνθήματά τους ξεσήκωναν τους πάντες στο πόδι.
Αμέσως μετά ακολουθούσαν τα μαζικά μπλοκ του ΠΑΜΕ.
Μαζί εργαζόμενοι της Αθήνας και του Πειραιά. Μεταλλεργάτες,
λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, εργαζόμενοι στις Κατασκευές, στον
Επισιτισμό - Τουρισμό διαδήλωναν με τους φοιτητές και σπουδαστές, τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, ταυτόχρονα με τα
ιμπεριαλιστικά συνθήματα, πως «Φοιτητές - εργατιά μια φωνή
και μια γροθιά», «Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη
μπορείς χωρίς αφεντικά» στέλνοντας ξεκάθαρο το μήνυμα.
Με το μπλοκ των ναυτεργατών ο Μανώλης, 22 χρονών,
μηχανικός στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, ο οποίος έστειλε το δικό
του μήνυμα:
«Το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο και θα είναι διαρκώς επίκαιρο
όσο θα υποφέρουμε για να σπουδάσουμε και να βγάλουμε το
ψωμί μας. Όσο μας στερούν αυτά τα δικαιώματα οι ίδιοι που τα
στερούσαν και τότε. Αυτά τα κατάλαβα πολύ καλά μέσα στο καράβι. Ήδη έχω βιώσει τι σημαίνει να σε εκμεταλλεύονται, αλλά είδα
και με τη δουλειά μας τι μπορούμε να καταφέρουμε. Ο ένας
στηρίζοντας τον άλλον να κινούμε καράβια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων. Γιατί αυτό να μην το κάνουμε για να αλλάξουμε και
τη ζωή μας;».

Επιστολή του Διευθυντή
της ΣΣΠΜ Ασπροπύργου
«Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να επισημάνω κάποια ζητήματα σχετικά με την
λειτουργία της σχολής και την εξυπηρέτηση
των συναδέλφων ναυτικών που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα (ιδιαίτερα με την ανανέωση των διπλωμάτων τους.
1. Παρατηρείται πολύ μεγάλη προσέλευση
σπουδαστών διότι μετά την ανανέωση όλων
των υφιστάμενων πιστοποιητικών το 20102011 (νέες απαιτήσεις της STCW) η επόμενη
ανανέωση έγινε το 2015 – 2016. Η νέα ανανέωση έπρεπε να γίνει το 2020 – 2021
(σταδιακά) όμως λόγω COVID, λόγω των
παρατάσεων που δόθηκαν από το ΥΝΑΝΠ
και λόγω αμέλειας μερίδας των συναδέλφων
που τα αφήνουν όλα τελευταία στιγμή, η ανανέωση θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του
2021
2. Η σχολή λειτουργεί από 27/09/2021 με
9 Πλοίαρχους Α καθηγητές ναυτικών μαθημάτων (8 καθηγητές έχουν 4 εβδομάδες και 1
καθηγητής 2 εβδομάδες), 5 Πλοιάρχους Β-Γ
πρακτικών εφαρμογών και 2 Γιατρούς.

Στις πλάτες του λαού τα μέτρα
στήριξης του κεφαλαίου
Με σωρεία νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων
στήριξης του κεφαλαίου, αλλά και φόρους και χαράτσια
στις πλάτες του λαού, συνοδεύονται οι εκτιμήσεις του
κρατικού προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς για
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο κείμενο, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιβάλλονται σήμερα
από αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους που συναρτώνται, πρώτον με την εξέλιξη της πανδημίας, δεύτερον με
τον τυχόν πιο μόνιμο χαρακτήρα των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς και τρίτον με τις γεωπολιτικές εντάσεις και μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Ο προϋπολογισμός πλαισιώνεται από σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων στήριξης των επιχειρηματικών
ομίλων, οι οποίες θα φορτωθούν εξολοκλήρου στην
πλάτη του λαού. Συγκεκριμένα:
 Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών του ιδιωτικού τομέα, με απώλειες
κρατικών εσόδων ύψους 849 εκατ. ευρώ.
 Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ της εργοδοσίας σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου,
για περίοδο 6 μηνών.
 Μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη στο 22% από 24% (από 1/1/2022), με
απώλειες 183 εκατ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό.
 Μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου σε περιπτώσεις εταιρικών συγχωνεύσεων, με
κόστος 38 εκατ. ευρώ για το 2022.
 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν «πράσινη» οικονομία,
Ενέργεια και ψηφιοποίηση, από 1/1/2022 (20 εκατ. σε
ετήσια βάση). Κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον
έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος.
Την ίδια στιγμή, η μάζα των φορολογικών εσόδων
από μισθούς, συντάξεις και άλλα λαϊκά εισοδήματα,
καθώς και από τους έμμεσους φόρους και τα άλλα χαράτσια, συνθέτουν το ενισχυμένο πλέγμα της φοροληστείας και για την επόμενη χρονιά, όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού.
Τα συνολικά ποσά των φόρων ξεπερνούν τα 49,5
δισ. το 2022, από 45,4 δισ. φέτος, με αύξηση 4,1 δισ.,
ενώ ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση
ξεπερνά τα 19 δισ., από 17,18 δισ., με αύξηση ύψους
2 δισ.

Μηνύματα αλληλεγγύης ναυτεργατών
Μηνύματα αλληλεγγύης ναυτεργατών από όλο τον
κόσμο για τον παλικαρίσιο αγώνα των λιμενεργατών
της Cosco, έφθασαν στη «Ναυτεργατική».
Οι ναυτεργάτες μέσα από τα μηνύματα τους χαιρετίζουν και την 48ωρη Πανελλαδική απεργία σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων 10-12 Νοέμβρη, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας είναι μονόδρομος για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

ΣΧΟΛΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
και υπαλληλικό προσωπικό
3. Μέχρι τώρα σε 1 μήνα λειτουργίας
έχουν γίνει τα παρακάτω σχολεία. 30 Τμήματα REFRESH (βασικού και προχωρημένων),
10 Τμήματα βασικού κύκλου, 3 Τμήματα προχωρημένων σωστικών, 1 ταχύπλοο.
4. Οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά
(Δευτέρα refresh, Τετάρτη προχωρημένα και
Παρασκευή Βασικό) η πλατφόρμα δέχεται
αιτήσεις από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι
και σε αυτήν γράφονται κάθε φορά εκατοντάδες συνάδελφοι και όχι μόνο 30. (πάρτε υπόψιν σας ότι κάθε εβδομάδα τρέχουν 10 refresh και εξυπηρετούνται σε αυτά περίπου
300 συνάδελφοι εβδομαδιαίος και 1000 μηνιαίως περίπου) (υπάρχουν αυτή την στιγμή πάνω
από 1000 εκκρεμείς αιτήσεις για refresh).
5. Επίσης ταυτόχρονα πρέπει να εξυπηρετηθούν οι σχολές Υπαξιωματικών και Αξιωματικών του Λιμενικού σώματος (250 άτομα για

φέτος – οι Ακαδημίες ΕΝ για προχωρημένα
(για διπλώματα αξιωματικών που λόγω της
αλλαγής του συστήματος εκπαιδεύσεως θα
πρέπει να τελειώσουν μέχρι τον Φεβρουάριο
του 2022) και βασικά (για έκδοση ναυτικού
φυλλαδίου για να μπορέσουν να ταξιδέψουν
και πρέπει να γίνει μέχρι Μάιο 2022)
(προχωρημένα γύρω στους 200 και βασικό
γύρω στους 600)
6. Ο διευθυντής σπουδών ανέλαβε τον
Σεπτέμβρη του 2021 (λόγω θανάτου του προηγούμενου.
7. Στην Γραμματεία της σχολής δεν υπάρχουν άτομα να εξυπηρετούν λόγω μεγάλης
ελλείψεως προσωπικού. (δέχονται αιτήσεις –
καταχωρούν αιτήσεις – δημιουργούν τμήματα
και στέλνουν κωδικούς – είναι σε επιφυλακή
αν δημιουργηθούν προβλήματα στην πλατφόρμα ΤΕΑΜ να τα λύσουν – εκδίδουν

διπλώματα -εξυπηρετούν κόσμο που έρχεται
στην σχολή – παραδίδουν διπλώματα κλπ.),
ταυτόχρονα έχουν και βάρδιες και όλα αυτά
με ελάχιστο προσωπικό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με βάση τα ανωτέρω (υφιστάμενο καθηγητικό και γραμματειακό προσωπικό) δηλαδή
περίπου 900 σπουδαστές refresh μηνιαίως
και με υπολογισμό ότι υπάρχουν ακόμα γύρω
στους 6000 υποψήφιοι η αποκλιμάκωση θα
γίνει το Ιούνιο του 2022. Άρα χρειάζονται
παράλληλα
1. Περισσότεροι Πλοίαρχοι καθηγητές
(καθένας από αυτούς μπορεί να κάνει 7
επιπλέον refresh μηνιαίως δηλαδή γύρω
στους 200 σπουδαστές)
2. Περισσότερα άτομα στην γραμματεία
της σχολής.
3. Κατεύθυνση των σπουδαστών και
προς ΣΣΠΜ Μηχανιώνας Τα ανωτέρω πρέπει να γίνουν παράλληλα για να φέρουν
κάποιο αποτέλεσμα.
Μετά τιμής
Καπτ Μάρκελλος Θεοδωράκης
Διευθυντής ΣΣΠΜΑ Ασπροπύργου»

