


Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανά-
πτυξη πολύμορφων αγώνων, στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
Μηχανικών, των ναυτεργατών, των
εργαζομένων και παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες, με αίσθημα
ευθύνης για την τεχνική βοήθεια
και υποστήριξη των Μηχανικών,
λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη της
ENGINE ROOM RESOURCE
MANAGEMENT (SIMULATOR) με
πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ
και στην παρακολούθηση τηρείται
διαδικασία προεγγραφής.

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Συνάδελφοι Μηχανικοί, 

ΟΛΟΙ στην Α΄ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ, 
Πέμπτη  28 Μάρτη στις 10.30 π.μ

στα γραφεία μας Μπουμπουλίνας 21

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Η Α’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2019, πραγματοποιείται σε περίοδο εκλογικών αναμε-

τρήσεων, με ψευτοαντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών πολι-
τικών δυνάμεων του κεφαλαίου, συμφωνούν στις κατευθύνσεις  Ε.Ε, ΔΝΤ, που προκαλούν τα
οξυμμένα προβλήματα στην εργατική λαϊκή οικογένεια.

Οξύνονται οι επικίνδυνοι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή
μας, με τις αντιθέσεις στο εσωτερικό τους, αλλά και τους  ανταγωνισμούς με άλλα ισχυρά καπιτα-
λιστικά κράτη, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Η κοροϊδία για «μεταμνημονιακή εποχή», «δίκαιη ανάπτυξη», επιβεβαιώνουν την θέση των ταξικών
δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ότι όσο παραμένει η αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων
του, η επίθεση σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων  των ναυτεργατών, των εργαζομένων είναι
χωρίς ημερομηνία λήξης.

Στη ναυτιλία η πρωτοκαθεδρία των εφοπλιστών με τα πάνω από 4800 πλοία ελέγχοντας περίπου
το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας, είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, των
προνομίων και  επιδοτήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα και κερδοφορίας τους, που
συνεχίζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  αρνείται την ανανέωση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία από το
2010, ενώ στις άλλες κατηγορίες πλοίων, δεν εφαρμόζονται ούτε τα ελάχιστα των ΣΣΕ, που έχουν
συμφωνήσει εφοπλιστές με τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ. 

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Σε αυτές τις συνθήκες κριτήριο πρέπει να είναι οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των εφοπλι-

στών, καμία υποταγή  στη μοιρολατρία, στις νέες αυταπάτες, για το «λιγότερο κακό», να δώσουμε
την δική μας ταξική απάντηση, ότι η καλυτέρευση της ζωής συνολικά των εργαζομένων, δεν μπο-
ρεί να συνυπάρχει με τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου.

Την Πέμπτη 28 Μάρτη στις 10:30 π.μ στα γραφεία μας, δίνουμε δυναμικό παρών με την συμμετοχή
μας στην Γ.Σ της ΠΕΜΕΝ, σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την δράση μας με το διεκδικητικό πλαίσιο αι-
τημάτων μας για ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, την ανεργία,  την απλήρωτη εργασία, τις μειωμένες
οργανικές συνθέσεις, την φοροεπιδρομή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ   ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μάρτης 2019
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Óõ íå äñß á óç ôçò Å.Å ôçò ÐÍÏ

Á ãù íé óôé êÝò – á ðåñ ãéá êÝò êé íç ôï ðïé Þ óåéò 
ìå âÜ óç ôéò á íÜ ãêåò ìáò, 

ç ðñü ôá óç ôùí ôá îé êþí äõ íÜ ìå ùí

Óôéò 29 Ãå íÜ ñç ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå óõ íå äñß á óç ôçò Å êôå ëå óôé êÞò Å ðé ôñï ðÞò ôçò ÐÍÏ ãéá
ôéò ÓÓÅ.

Ïé ôá îé êÝò äõ íÜ ìåéò ôùí óù ìá ôåß ùí ÐÅ ÌÅÍ, ÓÔÅ ÖÅÍ ÓÙÍ, ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, á íÝ äåé îáí ôçí å ðé -
èå ôé êü ôç ôá ôùí å öï ðëé óôþí, ðïõ óõ íå ÷ß æå ôáé óôçí êá ôåý èõí óç íá äéá ëõ èïýí ïé ÓÓÅ êáé ç
êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç ãéá ôï óý íï ëï ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí óå ü ëåò ôéò êá ôç ãï ñß åò ðëïß ùí.

Ïé å öï ðëé óôÝò äåí å öáñ ìü æïõí ïý ôå ôá å ëÜ ÷é óôá  ðïõ êá èï ñß æï íôáé óôéò ÓÓÅ, åß íáé ÷á -
ñá êôç ñé óôé êü ü ôé ðá ñÜ ôçí á íá íÝ ù óç ôùí ÓÓÅ ãéá ôï 2018 ìå ôçí ðå íé ÷ñÞ áý îç óç ôïõ 2%
óå Á êôï ðëï À á, Ìå óï ãåéá êÜ – Ôïõ ñé óôé êÜ, Ðïñ èìåß á, ç ðëåéï øç öß á ôùí íáõ ôé ëéá êþí å ôáé -
ñåéþí äåí ôéò å öáñ ìü æïõí.

Ç á íôé ëá ú êÞ ðï ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ, ôçò êõ âÝñ íç óçò ÓÕ ÑÉ ÆÁ, ôçò Å.Å, ôïõ ÄÍÔ, èá óõ -
íå ÷é óôåß êáé áõ ôÞ ôçí ÷ñï íéÜ, óôç «ìå ôá ìíç ìï íéá êÞ å ðï ÷Þ» ðïõ å ðé êá ëåß ôáé ç êõ âÝñ íç óç,
èá äéá ôç ñç èïýí óôç êëß íç ôïõ Ðñï êñïý óôç  ôï óý íï ëï ôùí äé êáéù ìÜ ôùí ôùí íáõ ôåñ ãá -
ôþí, ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí, óå ìéá ðñï å êëï ãé êÞ ðå ñß ï äï ìå  øåõ ôï á íôé ðá ñá èÝ óåéò ôùí á óôé -
êþí ðï ëé ôé êþí äõ íÜ ìå ùí, ãéá ôï «ëé ãü ôå ñï êá êü».

Óå áõ ôÞ ôçí êá ôåý èõí óç Þ ôáí ç öéÝ óôá ôçò êõ âÝñ íç óçò ãéá ôá 650 åõ ñþ ôïõ êá ôþ ôå -
ñïõ ìé óèïý, å íþ ïé íáõ ôåñ ãÜ ôåò, ïé åñ ãá æü ìå íïé, äéáñ êþò ìá ôþ íïõí á ðü ôéò ðå ñé êï ðÝò ìé -
óèþí, óõ íôÜ îå ùí, óå õ ãåß á, ðáé äåß á, ôçí öï ñï å ðé äñï ìÞ óôï ëá ú êü åé óü äç ìá, ôïõò ðëåé -
óôç ñéá óìïýò êÜ, á ðü ôçí äéá ôÞ ñç óç ü ëùí ôùí á íôåñ ãá ôé êþí - á íôé ëá ú êþí íü ìùí.

Ôå ñÜ óôéåò ïé åõ èý íåò ôïõ åñ ãï äï ôé êïý – êõ âåñ íç ôé êïý óõí äé êá ëé óìïý óôçí ÐÍÏ ìå ðñï -
å îÝ ÷ï íôåò ôïí Ã.Ã ×á ëÜ Ã., ôïí ðñü å äñï ôçò ÐÅ ÐÅÍ Ôóé êá ëÜ êç Å. êáé ôïí ðñü å äñï ôçò ÐÅ -
ÍÅÍ Íôá ëá êï ãå þñ ãï Á., ï ðëß æïõí  ôçí å ðé èå ôé êü ôç ôá ôùí å öï ðëé óôþí, óõ íáë ëÜó óï íôáé
ãéá íá ìçí å öáñ ìü æï íôáé ïé ÓÓÅ êáé ç êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç, ãéá ü ëïõò ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò á -
ðü ü ðïéá ÷þ ñá êáé áí ðñï Ýñ ÷ï íôáé, á ðï ôå ëïýí ôïí ðõ ñÞ íá ôïõ á ðåñ ãï óðá óôé êïý ìç ÷á íé -
óìïý ôùí å öï ðëé óôþí.

Ôá íáõ ôåñ ãá ôé êÜ óù ìá ôåß á ÐÅ ÌÅÍ, ÓÔÅ ÖÅÍ ÓÙÍ, ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ ðñü ôåé íáí ôçí á íá ãêáéü ôç -
ôá á ãù íé óôé êþí êáé á ðåñ ãéá êþí êé íç ôï ðïé Þ óå ùí ãéá ôéò ÓÓÅ, ôçí êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç, ôéò
ïñ ãá íé êÝò óõí èÝ óåéò, ôçí á íåñ ãß á, ôçí öï ñï ëï ãß á êÜ, íá ðñáã ìá ôï ðïé ç èåß åé äé êÞ óõ íå äñß -
á óç ôçò Å.Å ãéá ôçí ïñ ãÜ íù óç, ôïí ó÷å äéá óìü ðï ëý ìïñ öùí êáé á ðåñ ãéá êþí á ãþ íùí óôç
ðï íôï ðü ñï íáõ ôé ëß á, ðïõ ç ÓÓÅ Ý ÷åé íá á íá íå ù èåß á ðü ôï 2010.

Êá ëïý ìå ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò ü ëùí ôùí åé äé êï ôÞ ôùí, ìå á ãù íé óôé êÞ áé óéï äï îß á êáé ìá -
÷ç ôé êü ôç ôá, ìå ôçí ðåß ñá ôùí ôá îé êþí á íá ìå ôñÞ óå ùí íá äõ íá ìþ óåé ï á ãþ íáò ìå ôï
äéåê äé êç ôé êü ðëáß óéï áé ôç ìÜ ôùí ôùí ôá îé êþí äõ íÜ ìå ùí ìå âÜ óç ôéò á íÜ ãêåò ìáò, å íÜ -
íôéá óôçí ðï ëé ôé êÞ ôçò á íôá ãù íé óôé êü ôç ôáò êáé êåñ äï öï ñß áò ôïõ êå öá ëáß ïõ.
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Ê

Σ
τις 14 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε το 35ο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο του ΕΚΠ,
για την εκλογή νέας διοίκησης και αντιπρο-

σώπων για το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ.
Πριν από την έναρξη του συνεδρίου, στο χώρο

του Εργατικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε

συγκέντρωση των συνδικάτων ΠΕΜΕΝ,
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ και του Παραρτήμα-
τος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελ-
λάδας. 

Στη συγκέντρωση μίλησε

ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,

Θανάσης Ευαγγελάκης,
κατήγγειλε τις διαδικασίες

νοθείας και εκφυλισμού

που υπάρχουν συνολικά

στο συνδικαλιστικό κίνημα,

με ευθύνη του εργοδοτι-

κού και κυβερνητικού

συνδικαλισμού. Ανέφερε

μια σειρά από περιπτώσεις

που διαπιστώθηκαν σε

σωματεία που έστειλαν

αντιπροσώπους στο συ-

νέδριο, ενώ ενημέρωσε ότι

το μεσημέρι της Παρασκε-

υής 14/2 απορρίφθηκε από

το δικαστήριο η αίτηση

προσωρινής διαταγής των σωματείων ΠΑΣΕΝΤ και

ΠΑΣΥΕ για να ανασταλεί η κατά πλειοψηφία

απόφαση της διοίκησης του ΕΚ Πειραιά να απο-

κλειστούν παράτυποι αντιπρόσωποί τους.

Το ίδιο το συνέδριο επικύρωσε κατά πλειο-

ψηφία τον αποκλεισμό των παράτυπων αντι-

προσώπων: Απέκλεισε όλους τους αντιπροσώ-

πους του ΠΑΣΥΕ, γιατί πρόκειται για σωματείο -

φάντασμα, το οποίο δεν τήρησε ούτε τις διαδι-

κασίες που προβλέπει το δικό του καταστατικό.

Απέκλεισε επίσης εκείνους τους αντιπροσώπους

του ΠΑΣΕΝΤ που αναδείχθηκαν σε αρχαιρεσίες

στην επαρχία και όχι στην περιοχή του Πειραιά,

που είναι ο χώρος ευθύνης του Εργατικού Κέ-

ντρου. Επίσης, αποφασίστηκε η διαγραφή του

Σωματείου Εργαζομένων στην «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»
από το ΕΚΠ, καθώς το συγκεκριμένο σωματείο

έχει τροποποιήσει το καταστατικό του και έχει

δηλώσει ως έδρα του την Ελευσίνα, ενώ έχει ήδη

εκλέξει εφορευτική επιτροπή για αρχαιρεσίες που

μεταξύ άλλων θα αναδείξουν αντιπροσώπους για

το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής.

Ο πρόεδρος του ΕΚΠ και εκπρόσωπος της

ΔΕΣΚ/ΠΑΜΕ Ξουράφης Ν. παρουσιάζοντας την

εισήγηση στο συνέδριο τόνισε μεταξύ άλλων:

«Καλούμε όλους τους συνέδρους, ανεξάρτητα

ποιο κόμμα ψήφισαν, ανεξάρτητα σε ποια συνδι-

καλιστική παράταξη ανήκουν, να κρατήσουν τις

όποιες διαφωνίες τους, τις όποιες επιφυλάξεις

έχουν και να ακολουθήσουν το δρόμο που προ-

τείνει η ΔΕΣΚ. Σας ζητάμε όχι μόνο να την

στηρίξετε, όχι μόνο να τη φέρετε ξανά στην

πρώτη θέση, αλλά να της δώσετε την πλειο-

ψηφία», για «ένα ταξικό Εργατικό Κέντρο στον

Πειραιά», που «θα είναι στήριγμα για κάθε σωμα-

τείο, για κάθε συνδικαλιστή, για όλους τους

εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς. Θα είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Νόθοι αντιπρόσωποι και εργοδότες και στο συνέδριο του ΕΚΠ

Συγκέντρωση των Ταξικών Δυνάμεων πριν την έναρξη του Συνεδρίου  
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Êστήριγμα στην οργάνωση της εργατικής πάλης

στον Πειραιά, πρωτοπόρα δύναμη στον αγώνα

για κάθε μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα που θα

προκύπτει στους χώρους δουλειάς».

Στο συνέδριο μεταξύ των ομιλητών ήταν ο

πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Ευαγγελάκης Θ. ο οποίος

ανέφερε:

«Το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο του ΕΚΠ,

πραγματοποιείται σε περίοδο εκλογικών αναμε-

τρήσεων σε Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωεκλογές

και βουλευτικές όποτε καθοριστούν. Οι ψευτοα-

ντιπαραθέσεις που διαδραματίζονται μεταξύ

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης της ΝΔ και των άλλων αστικών πολι-

τικών δυνάμεων του κεφαλαίου, δεν έχουν καμία

σχέση με τις πραγματικές αγωνίες και ανάγκες

που βιώνουν καθημερινά η εργατική λαϊκή οικο-

γένεια. 

Την ίδια περίοδο οξύνονται οι επικίνδυνοι ιμπε-

ριαλιστικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και

της ΕΕ στην περιοχή μας, οι αντιθέσεις στο εσω-

τερικό τους, αλλά και οι ανταγωνισμοί με άλλα

ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, όπως η Ρωσία και η

Κίνα.

Η πάλη για την αναπλήρωση των απωλειών, η

ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με

αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και τις

κοινωνικές παροχές, μαζί με τον αγώνα ενάντια

στη συμμετοχή - εμπλοκή της χώρας μας στους

ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τον ιμπεριαλι-

στικό πόλεμο, πρέπει να είναι αγώνας καθημε-

ρινός.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την θέση των

ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ ότι όσο παραμένει

η αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των

εκπροσώπων του, η επίθεση σε βάρος του συνό-

λου των δικαιωμάτων  των εργαζομένων είναι

χωρίς ημερομηνία λήξης.

Στον κλάδο της ναυτιλίας η πρωτοκαθεδρία

των εφοπλιστών με τα πάνω από 4800 πλοία

ελέγχοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυ-

τιλίας, είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των

ναυτεργατών, των προνομίων και  επιδοτήσεων

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα και κερ-

δοφορίας τους, που συνεχίζει και η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  αρνείται την

ανανέωση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία από το

2010, ενώ στις άλλες κατηγορίες πλοίων δεν

εφαρμόζονται ούτε τα ελάχιστα των ΣΣΕ που

έχουν συμφωνήσει εφοπλιστές με τον εργοδο-

τικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ. 

Διαρκώς διευρύνεται η ανασφάλιστη εργασία,

είναι χαρακτηριστικό ο πρώην υπουργός ναυ-

τιλίας έχει υπογράψει για 180 φ/γ πλοία του

εσωτερικού που δεν εφαρμόζονται οι κλαδικές

συμβάσεις και η κοινωνική ασφάλιση για όλους

τους ναυτεργάτες. Μειώνονται οι οργανικές

συνθέσεις με εντατικοποίηση της δουλείας, ανε-

ργία, απλήρωτη εργασία, υπονόμευση ακόμα και

της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

Στην ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση οι

συνθήκες που διαμορφώνονται με την διαρκή

υποβάθμιση, δεν είναι αποσπασμένες από τις

κατευθύνσεις των εφοπλιστών για μείωση της

τιμής της εργατικής δύναμης, διάλυση των ΣΣΕ,

της κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιβεβαιώνεται και από τα τρωκτικά της ιδιωτι-

κής εκπαίδευσης που διαρκώς εμφανίζονται,

είναι χαρακτηριστικό ένα από αυτά το Μητροπο-

λιτικό Κολέγιο Πειραιά, παρουσίασε σε εκδήλω-

ση την ίδρυση ναυτικής ακαδημίας, λειτουργεί

από τον Σεπτέμβρη για Πλοιάρχους, Μηχανικούς,

στην οποία εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ

άλλων ο τότε υπουργός Ναυτιλίας κ. Π.Κουρο-

υμπλής, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας της Νέας Δημο-

κρατίας κ. Γ.Πλακιωτάκης, ο Γ.Γ της ΠΝΟ

Γ.Χαλάς, εκπρόσωποι εφοπλιστικών εταιρειών,

πρώην στελέχη του Λιμενικού στην Διεύθυνση

Εκπαίδευσης όπως η κα Καλλιπολίτη στέλεχος

του TSAKOS GROUP.

Σε αυτόν τον αγώνα που καλούν οι δυνάμεις

του ΠΑΜΕ βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανά-

γκες, επιβάλλεται να δυναμώσει η αντιπαράθεση

με το κεφάλαιο, την  ΕΕ, την κυβέρνηση, τις αστι-

κές πολιτικές δυνάμεις  και τους εκπροσώπους

τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο εργοδοτικός –

κυβερνητικός συνδικαλισμός σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,

ΠΝΟ κά είναι σταθερός και συνεπής σύμμαχος

τους. 

Στην ΠΝΟ τεράστιες είναι οι ευθύνες του εργο-

δοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού με προε-
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ξέχοντες τον Γ.Γ Χαλά Γ., τον πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ

Τσικαλάκη Ε. και τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ Νταλα-

κογεώργο Α., οπλίζουν διαρκώς την επιθετικό-

τητα εφοπλιστών – κυβέρνησης – ΥΕΝ, για αυτή

την κατάσταση της άγριας εκμετάλλευσης των

ναυτεργατών  στις εσωτερικές αλλά και στις διε-

θνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Συναλλάσσονται για να

μην εφαρμόζονται οι ΣΣΕ και

η κοινωνική ασφάλιση, για

όλους τους ναυτεργάτες από

όποια χώρα και αν προέρχο-

νται, αποτελούν τον πυρήνα

του απεργοσπαστικού μηχα-

νισμού των εφοπλιστών.

Οι συμφωνίες που υπογρά-

φει ο Γ.Γ της ΠΝΟ στα

ελληνόκτητα Για αυτές τις

συμφωνίες μεταξύ Γ.Γ της

ΠΝΟ και των εφοπλιστών,

χαρακτηριστική είναι η πρό-

σφατη δήλωση του προέ-

δρου της ΕΕΕ κ.Βενιάμη ανα-

φέροντας «έχω προτείνει
στην κυβέρνηση και στους
συνδικαλιστές να συζητή-
σουμε πάνω στη σύμβαση
που έχει και εκπροσωπεί η
ΠΝΟ για τα ξένα πληρώματα
που υπηρετούν στα
ελληνόκτητα πλοία και
είναι με βάση τα διεθνή
κρατούντα και τον διεθνή
ανταγωνισμό». 

Στις 18 Δεκέμβρη 2018 που πραγματοποιήθη-

κε το ετήσιο Τακτικό Συμβούλιο της ΠΝΟ, με το

καταστατικό της που εδώ και δεκαετίες είναι με

τον αντεργατικό ν.330/1976 και άλλα βασιλοχου-

ντικά διατάγματα, χωρίς απλή αναλογική διαμορ-

φώνει νόθα πλειοψηφία,  η οποία εξέλεξε 5 αντι-

προσώπους για την ΓΣΕΕ.

Παρότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε κάθε συνέδριο

της ΓΣΕΕ, απαιτούν την αποβολή αυτών των

νόθων όπως και άλλων, οι δυνάμεις του εργοδο-

τικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού

ΠΑΣΚΕ/ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΔΑΚΕ/ΝΔ, ΜΕΤΑ/ΣΥΡΙΖΑ,

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ που

συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, τους απο-

δέχονται. 

Πως άλλωστε να διαφωνεί σε αυτές τις εκφυ-

λιστικές διαδικασίες ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Ντα-

λακογεώργος Α. όταν πρωτοστατεί, όπως στις

πρόσφατες αρχαιρεσίες του σωματείου των Ναυ-

τών, στοχευμένα είχε διαγράψει μέλη του που

δραστηριοποιούνται με

τις ταξικές δυνάμεις

του ΠΑΜΕ. 

Διέγραψε 8 υποψή-

φιους του «Αγωνιστικού

Συνδυασμού Ναυτών»

για οφειλές συνδρο-

μών, ενώ δεν δίστασε

να δώσει στη δημοσιό-

τητα τις επιστολές που

έστειλαν οι διαγραμμέ-

νοι και ζητούσαν να

ενημερωθούν εγγρά-

φως για τις διαδικασίες

των διαγραφών τους.

Έχουν ξεπεράσει και τις

πιο μαύρες περιόδους

του εργατικού κινήμα-

τος με την δράση του

«συνδικαλιστικού της

ασφάλειας» στα σωμα-

τεία. Να θυμηθούμε το

Μάη του 2016 αυτά τα

τσιράκια των εφοπλι-

στών κατά την διάρκεια

συνεδρίασης της Ε.Ε της

ΠΝΟ και σε εξέλιξη απεργιακού αγώνα, με καθ’

υπόδειξή  τους παρενέβη αστυνομική δύναμη

ζητώντας την αυτόφωρη σύλληψη του προέδρου

της  Ένωσης Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ) Γιώργου

Αντωνόπουλου.

Το όργιο νοθείας στις πρόσφατες αρχαιρεσίες

(1607 ψηφίσαντες από 1274), είχε προαναγγελθεί

σε ανακοίνωση στις 26-10-2018, στη οποία ανα-

φέρουν για «εκατοντάδες εγγραφές νέων μελών

τα τελευταία χρόνια».

Μια μέρα πριν στις 25-10-2018 μετά από

συνάντηση που είχαν με τον υπουργό ναυτιλίας

έγραφαν για «αφελληνισμό στη ποντοπόρο ναυ-
τιλία και την κρουαζιέρα», για την «μείωση των

Παρέμβαση ενάντια στους νόθους αντιπροσώπους

Ê
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Êοργανικών συνθέσεων στα επιβατηγά». 

Πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση παραγωγής

νόθων αντιπροσώπων με την δημιουργία του

σωματείου Δ.Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, βάζο-

ντας πρόεδρο μέλος της διοίκησης, μετά τον

κατήγγειλαν και τον διέγραψαν γιατί έχασαν «τα

κουκιά» τους, που τα πήραν οι ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ του

Ε.Κ Πάτρας.

Γνωστές είναι οι υπογραφές του προέδρου της

ΠΕΝΕΝ σε ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτιλία και η

δήλωση του για τα κρουαζιερόπλοια «η κα

Κατσέλη μας κορόιδεψε που μας έταξε το 15%

να είναι έλληνες ναυτεργάτες». 

Τα προβλήματα των ναυτεργατών, των εργα-

ζομένων, των συνταξιούχων, γεννιούνται και

οξύνονται μέσα στα πλαίσια του εκμεταλλευτι-

κού καπιταλιστικού συστήματος, όπως έδειξε η

καπιταλιστική κρίση αλλά και η ανάπτυξη έχουν

κοινό παρανομαστή την ανταγωνιστικότητα, τα

κέρδη  του κεφαλαίου.  

Σε αυτές τις συνθήκες να βάλουμε στο προ-

σκήνιο τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των

μονοπωλίων, καμία υποταγή  στη μοιρολατρία,

στις νέες αυταπάτες, για το λιγότερο κακό, να

δώσουμε την δική μας ταξική απάντηση, ότι η

καλυτέρευση της ζωής του εργάτη, δεν μπορεί

να συνυπάρχει με τα κέρδη του μεγάλου κεφα-

λαίου.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, επιβάλλεται

να απομονώσουν τις δυνάμεις του εργοδοτικού

– κυβερνητικού συνδικαλισμού, του «κοινωνι-

κού εταιρισμού», της υποταγής στην πολιτική

του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του. Να

συνεχίσουμε με οργάνωση και αγώνα σε κάθε

χώρο δουλειάς για το σύνολο των οξυμμένων

προβλημάτων της εργατικής – λαϊκής οικογένει-

ας.

Πρώτη δύναμη οι ταξικές δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ στο ΕΚΠ

Στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, οι εργαζόμενοι

ανέδειξαν και πάλι σε πρώτη δύναμη τη «Δημο-

κρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση», με

ενισχυμένο μάλιστα το ποσοστό των αντιπρο-

σώπων που τη στήριξαν: Παρά το όργιο νοθείας

και εκφυλισμού από τον εργοδοτικό και κυβερνη-

τικό συνδικαλισμό, με πρωτεργάτες συνδικαλι-

στές του ΣΥΡΙΖΑ και την ωμή παρέμβαση μηχανι-

σμών της κυβέρνησης, του υπουργείου Ναυ-

τιλίας, των εφοπλιστών, παρά τις κομμένες και

ραμμένες στα μέτρα όλων των παραπάνω δικα-

στικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι το Πρωτοδικείο Πειραιά

έδωσε το «πράσινο φως» στον εργοδοτικό και

κυβερνητικό συνδικαλισμό να «φυτέψει» νόθους

αντιπροσώπους στις αρχαιρεσίες του Εργατικού

Κέντρου, παρότι η διοίκηση και το ίδιο το

συνέδριο του ΕΚΠ αποφάσισαν κατά πλειοψηφία

τον αποκλεισμό τους. Συγκεκριμένα, το δικα-

στήριο επέτρεψε τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες

14 αντιπροσώπων από ένα σωματείο - φάντασμα

στο Εμπόριο με τον τίτλο «ΠΑΣΙΥΕ», που δεν

υπάρχει πουθενά, πραγματοποίησε «εκλογές»

στα κρυφά και με την παρέμβαση της εργοδοσίας

σε πόλεις όλης της χώρας, καθώς και 2 αντιπρο-

σώπων του σωματείου «Πανελλήνιος Σύνδεσμος

για τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό» (ΠΑΣΕΝΤ), ενός

από τη Θεσσαλονίκη και ενός από την Κρήτη...

Αναλυτικότερα, στις αρχαιρεσίες για τη νέα

διοίκηση του Εργατικού Κέντρου ψήφισαν 176

αντιπρόσωποι (από 188 στις προηγούμενες εκλο-

γές).

Η ΔΕΣΚ/ΠΑΜΕ πήρε 84 ψήφους (από 86) και

εξέλεξε 9 έδρες (όσες είχε) στη διοίκηση του

Εργατικού Κέντρου. Διατήρησε δηλαδή τις δυνά-

μεις της στη διοίκηση, σημειώνοντας και μια

αύξηση στο ποσοστό των ψηφισάντων αντιπρο-

σώπων (47,7% από 45,7%).

Η ΕΠΑΚ/ΠΑΣΚΕ πήρε 26 ψήφους (από 27) και

διατήρησε τις 3 έδρες της.

Η ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ (Θ.Βασιλόπουλος), η οποία τα

έδωσε όλα για να «νομιμοποιήσει» 16 νόθους

αντιπροσώπους όπως προαναφέραμε, τελικά

πήρε 35 ψήφους και 4 έδρες (από 30 ψήφους και

3 έδρες).

Η «Ταξική Εργατική Συσπείρωση»/ΛΑΕ-

ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Α. Νταλακογεώργος) πήρε 25 ψή-

φους (από 30) και 3 έδρες.

Η ΔΑΚΕ σε δύο ψηφοδέλτια πήρε σύνολο 6

ψήφους χωρίς έδρα (από 1 έδρα που είχε). 
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Σ
την τελική ευθεία για το Συνέδριο της
ΓΣΕΕ στις 14 - 17 Μάρτη στην Καλαμάτα,
εντείνεται η σκληρή μάχη που δίνει το

ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συνδικάτα, συνδι-
καλιστές και εργαζόμενοι, ενάντια στον κυβερνη-
τικό και εργοδοτικό
συνδικαλισμό και τα
όργια νοθείας που
προσπαθεί να επιβά-
λει, ενάντια στην ωμή
εργοδοτική  παρέμβα-
ση στα συνδικάτα.

Η μάχη αυτή, σε
αντίθεση με το πώς
προσπαθούν να την
παρουσιάσουν διάφο-
ρα επιτελεία του κε-
φαλαίου, δεν είναι μια
μάχη «για την καρέ-
κλα», δεν είναι μια
«παραταξιακή φαγω-
μάρα» για τα «κουκιά»
και για πόστα. 

Η όξυνση της αντι-
παράθεσης αφορά τη
σύγκρουση  ανάμεσα
στις δύο ριζικά αντί-
θετες γραμμές στο
συνδικαλιστικό κί-
νημα, που τελικά
αποτυπώνεται στο
κρίσιμο ερώτημα:
Συνδικάτα εργατών ή
συνδικάτα εργοδο-
τών;

Απέναντι στην υποταγή των συνδικάτων 
στη γραμμή εργοδοσίας και κυβέρνησης

Τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμε-
νοι που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ παλεύουν για
να βαδίσει το συνδικαλιστικό κίνημα στη γραμμή
της ταξικής σύγκρουσης, απέναντι στην κλιμάκω-
ση της αντεργατικής επίθεσης του κεφαλαίου,
την οποία υπηρετούν η κυβέρνηση και όλα τα
κόμματά του. Οι ταξικές δυνάμεις δίνουν μάχη για

συνδικάτα ζωντανά, με μαζικές και συλλογικές
διαδικασίες, με άνοδο του βαθμού οργάνωσης
των εργαζομένων και με κατεύθυνση πάλης που
κάνει καθαρό ότι τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τα συμφέ-

ροντα της αστικής
τάξης.

Στην απέναντι όχθη,
βρίσκονται οι δυνάμεις
του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικα-
λισμού, ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ -
Ομάδα Βασιλόπουλου
(ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ),
όλοι αυτοί που όσο
εντείνεται η διαπάλη για
τη γραμμή του συνδικα-
λιστικού κινήματος, τό-
σο περισσότερο εμφα-
νίζονται ως μονομπλόκ
απέναντι στις ταξικές
δυνάμεις, τόσο περισσό-
τερο αποκαλύπτουν ότι
ανήκουν όλοι τελικά
στο ίδιο κόμμα, στο
κόμμα της αστικής
τάξης, απέναντι από τις
ανάγκες και τα συμφέ-
ροντα των εργαζομέ-
νων.

Όπως έκαναν και την
περίοδο της καπιταλιστι-
κής κρίσης, έτσι και στη
φάση της αναιμικής ανά-

καμψης, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει για
λογαριασμό του κεφαλαίου τη στήριξη της αντι-
λαϊκής πολιτικής για τα κέρδη του κεφαλαίου,
την προώθησή της με τις λιγότερες δυνατές αντι-
δράσεις από το εργατικό κίνημα, την εκτόνωση
της εργατικής - λαϊκής δυσαρέσκειας σε ανώδυνα
για τους εκμεταλλευτές μονοπάτια.

Στο πλαίσιο αυτό, καλλιεργούν το ψέμα ότι οι
εργαζόμενοι θα ανακτήσουν τις τεράστιες
απώλειές τους μέσα από την ενίσχυση της
«υγιούς επιχειρηματικότητας», της «ανταγωνι-
στικότητας» και της «εταιρικής κοινωνικής

37ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ, 14-17 ΜΑΡΤΗ
ΠΑΜΕ: Συνέδριο της ΓΣΕΕ θα γίνει με αντιπροσώπους εργαζόμενους, όχι εργοδότες!
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ευθύνης»...
Παλεύουν με κάθε τρόπο να βάλουν εμπόδια

στην αγωνιστική δράση των Εργατικών Κέντρων,
των Ομοσπονδιών και Συνδικάτων που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ. Υπονομεύουν τις συλλογι-
κές διαδικασίες των εργαζομένων στα σωματεία
τους, τη συζήτηση, τις Γενικές Συνελεύσεις, γιατί
εκεί οι εργαζόμενοι μπορούν να καταλάβουν τον
βρώμικο ρόλο αυτών των δυνάμεων.

Για τα τσιράκια του κεφαλαίου, τα συνδικάτα
δεν είναι ένας μαζικός συλλογικός φορέας οργά-
νωσης της πάλης
των εργαζομένων,
αλλά ένας μηχανι-
σμός εγκλωβισμού
τους στον «κοινω-
νικό εταιρισμό»,
στην απάτη του
«εθνικού συμφέρο-
ντος» που τάχα είναι
κοινό για τους
εργαζόμενους και
το κεφάλαιο.

Ακριβώς για να
εξυπηρετούν αυ-
τούς τους σκοπούς τους, οι εργατοπατέρες πρέ-
πει να ελέγχουν τα συνδικάτα και για να γίνει
αυτό δεν διστάζουν να βουτήξουν σε κάθε αθλι-
ότητα, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση
του μεγάλου κεφαλαίου, τις «πλάτες» της
κυβέρνησης και όλων των μηχανισμών του αστι-
κού κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο:
-- Τα ψηφοδέλτια των εργατοπατέρων είναι

γεμάτα με διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων,
τα ίδια στελέχη που καθημερινά εκφοβίζουν ή και
απολύουν όσους εργαζόμενους αντιστέκονται
για να διεκδικήσουν στοιχειώδη δικαιώματα,
όπως τα δεδουλευμένα, το Δώρο Χριστουγέν-
νων, το να δουλεύουν ανθρώπινα ωράρια...

-- Η νοθεία, είτε με τους «πατροπαράδοτους»
τρόπους είτε με την απροκάλυπτη εργοδοτική
παρέμβαση, έχει γίνει δεύτερη φύση τους. Αφού
πρώτα διώχνουν τους εργαζόμενους από τα
συνδικάτα με τον εκφυλισμό που καλλιεργούν,
τους «θυμούνται» όταν είναι να «στήσουν το
παιχνίδι». Στήνουν σωματεία - φαντάσματα και
άλλα που υπάρχουν μόνο τυπικά, σωματεία
πραγματικά ανύπαρκτα, τα οποία όμως εμφα-
νίζουν χιλιάδες ψηφίσαντες, σε ορισμένες περι-
πτώσεις περισσότερους ακόμα και από το σύνολο

των εργαζομένων που δουλεύουν στην περιοχή
εκείνη! Ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι πως
αποτελούν μηχανισμό των εργοδοτών για να
ελέγχουν το συνδικαλιστικό κίνημα...

-- Φωνάζουν νονούς της νύχτας, κουμπουρο-
φόρους, καλούν την κυβέρνηση να φέρει τα
ΜΑΤ και το «Συνδικαλιστικό» της Ασφάλειας στα
συνέδρια των εργατικών συνδικάτων! Είναι δε
τόσο άθλιοι, που όταν συνδικαλιστές και εργαζό-
μενοι τους πιάνουν στα πράσα, κάνουν ότι δεν
ξέρουν πώς βρέθηκαν μπράβοι και ασφαλίτες

στις διαδικασίες των
συνδικάτων!

-- Γίνονται οι ίδιοι
εργοδότες. Μεταξύ
άλλων, Εργατικά
Κέντρα γίνονται μέ-
τοχοι και μέλη διοι-
κήσεων σε «ανα-
πτυξιακές» ανώνυ-
μες εταιρείες, στή-
νουν προγράμματα
κατάρτισης ανέρ-
γων, από τα οποία
μεταξύ άλλων

αλιεύουν και τους... αναγκαίους ψηφίσαντες
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το

ΠΑΜΕ:
«Ουσιαστικά δεν πρόκειται για συζήτηση νομι-

μοποίησης οργανώσεων και αντιπροσώπων,
αλλά για μια παρωδία της διαδικασίας. Συνέδριο
θα γίνει με αντιπροσώπους εργαζόμενους και όχι
εργοδότες, εκλεγμένους μέσα από πραγματικές
διαδικασίες σωματείων.

Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του, για το
αν θέλει ή όχι το ξεκαθάρισμα αυτής της σήψης
μέσα στις γραμμές των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμε-
νους σε επαγρύπνηση και πάλη απέναντι σε
αυτήν την κατάσταση αλλοτρίωσης του συνδικα-
λιστικού κινήματος, για συνδικάτα εργατών και
όχι εργοδοτών»!!!

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ταξικών
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ  με
τη μαζική συμμετοχή των ναυτεργατών θα δια-
δηλώσουν στη συγκέντρωση που οργανώνουν
οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ τη
μέρα έναρξης του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ έξω
από το χώρο διεξαγωγής του στις 14 Μάρτη
στην Καλαμάτα.

Ê
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Καταγγελία για τις καθυστερήσεις 
των ραντεβού  με τους γιατρούς 

στο ΠΕΔΥ Πειραιά
(πρώην Οίκο Ναύτη)

Στις 4 Γενάρη από καταγγελίες ναυτεργατών

για την μεγάλη καθυστέρηση κλεισίματος ρα-

ντεβού στο Κέντρο ΠΕΔΥ Πειραιά (πρώην ΟΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΗ), πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στον

Διευθυντή από εκπροσώπους των σωματείων

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ.

Ο Διευθυντής επιβεβαίωσε την ορθότητα των

καταγγελιών και ενημέρωσε ότι το σοβαρό

αυτό πρόβλημα οφείλεται στη λήξη των

συμβάσεων των ιατρών ορισμένου χρόνου και

των ιατρών με ασφαλιστικά (πρώην ΙΚΑ) και

αφορά 30 ιατρούς από τους 80 που εργάζονται.

Αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες στην υγεία

επιβεβαιώνουν τις θέσεις των ταξικών δυνά-

μεων και περιλαμβάνονται στα ματωμένα πλε-

ονάσματα που εμφανίζει η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, με τραγικές συνέπειες για την

εργατική – λαϊκή οικογένεια.  

Απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλή-

ματος με την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού

με μόνιμη σταθερή εργασία που να καλύπτει

τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Διεκδικούμε – αγωνιζόμαστε για Δημόσιο

σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστι-

κά δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους.

Μη καταβολή δεδουλευμένων στους ναυ-

τεργάτες του Φ/Γ πλοίου «NAFTOCEMENT III». 

Από καταγγελίες στις 7 Γενάρη των ναυτερ-

γατών μελών του πληρώματος του Φ/Γ πλοίου

«NAFTOCEMENT III» της ναυτιλιακής εταιρείας

«NAFTOTRADE SHIPPING», η ναυτιλιακή εται-

ρεία τους οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές

μηνών, όπως προβλέπεται από την Συλλογική

Σύμβαση Εργασίας Μεσογειακών Φ/Γ πλοίων.

Οι ναυτεργάτες σε περίπτωση που η εταιρεία

δεν τους καταβάλλει τις δεδουλευμένες απο-

δοχές θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

στο επόμενο λιμάνι που θα προσεγγίσουν.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,

για την καταβολή των δεδουλευμένων απο-

δοχών των ναυτεργατών με βάση την ΣΣΕ

Μεσογειακών Φ/Γ πλοίων.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Για τον τραγικό θάνατο εργάτη 
στο εργοτάξιο κατασκευής 

του γηπέδου της ΑΕΚ

Στις 10 Γενάρη τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, εξέ-
φρασαν τα θερμά συλλυπητήρια τους στην οικο-
γένεια και τους συγγενείς του εργάτη που βρήκε
τραγικό θάνατο στο εργοτάξιο κατασκευής του
γηπέδου της ΑΕΚ, της εργοδότριας εταιρεία
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ.

Σε δελτίο τύπου ανέφεραν: «Μακρύς είναι ο
κατάλογος των εργαζομένων, που χάνουν την
ζωή τους ή σακατεύονται στο βωμό της ανταγω-
νιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Στη ίδια κατεύθυνση και ο σοβαρός τραυματι-
σμός του ναυτεργάτη Β’ Μηχανικού στο μηχανο-
στάσιο του Δ/Ξ «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» της ναυτιλιακής
εταιρείας «MED SEA TANKERS SHIPPING CO.», με
αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού
του ποδιού.

Οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ επανειλημμένα
με πολύμορφους αγώνες έχουν αναδείξει ότι  η
αντιλαϊκή πολιτική, που συνεχίζει και η σημερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, διαρκώς αυξάνει τα
προνόμια του κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα
επιτίθενται στο σύνολο των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, μετατρέποντας τους χώρους δου-
λειάς σε εργασιακά γκέτο, δεν διστάζουν δια-
ρκώς να υπονομεύουν την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής.

Οι ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες καρα-
βιών, βιώνουν καθημερινά τα αποτελέσματα
αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, με την υπονό-
μευση των ΣΣΕ, της κοινωνικής ασφάλισης, την
ανεργία, την διεύρυνση της ανασφάλιστης

εργασίας, τις μειώσεις των οργανικών συνθέ-
σεων, τα εξαντλητικά ωράρια εργασία, τους κι-
νδύνους της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους, να δυναμώσουμε
την οργάνωση και τον αγώνα, απαιτώντας να
παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
πλήρη ασφάλεια και προστασία των εργαζομέ-
νων στους χώρους δουλειάς. Υπογραφή ΣΣΕ με
αυξήσεις και κοινωνική ασφάλιση για όλους, με
πυξίδα τις δικές μας ανάγκες στο σύνολο των
δικαιωμάτων μας ενάντια  στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα. 

Ναυτιλιακές εταιρείες 
δεν εφαρμόζουν τις ΣΣΕ

Στις 25 Γενάρη τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, σε Δελτίο
Τύπου – Καταγγελία, ανέδειξαν ότι παρά την
δημοσίευση των ΦΕΚ για τις ΣΣΕ του 2018 στις
κατηγορίες πλοίων Ακτοπλοΐας (14-11-2018),
Μεσογειακά – Τουριστικά (15-11-2018), Πορθ-
μεία (12-12-2018), ενδεικτικά αναφέρουμε  ότι
οι ναυτιλιακές εταιρείες «ΑΝΕΚ», «SEAJETS»,
«GOLDEN STAR FERRIES», «Α.Ν.Μ.Ε.Ζ», δεν έχουν



ÅÍÙÓÇ  g ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 13

καταβάλει τα αναδρομικά από την αύξηση του 2%
στις ΣΣΕ σε αυτές τις κατηγορίες η οποία έχει
αναδρομική ισχύ από την 1 Γενάρη 2018.

Καλούμε τους ναυτεργάτες σε οργάνωση και
ανάπτυξη αγώνων για την διεκδίκηση ΣΣΕ, κοι-
νωνικής ασφάλισης για όλους με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες, απαιτούμε την άμεση εφα-
ρμογή των ανωτέρω ΣΣΕ με την καταβολή των
αναδρομικών και  την παρέμβαση των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.  

Προκλητική παρέμβαση 
της ναυτιλιακής εταιρείας SEAJET, 

για την μη εφαρμογή της ΣΣΕ

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, καταγγείλαμε στις 7
Φλεβάρη, την προκλητική παρέμβαση της ναυτι-
λιακής εταιρείας «SEAJETS», που επιχειρεί την
καταπάτηση της ΣΣΕ στους ναυτεργάτες που
εργάζονται στα πλοία της.

Συγκεκριμένα με έγγραφο της που κοινοποι-
ήθηκε στα πλοία της εταιρείας την 1 Φλεβάρη,
αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι μισθό μηνιαίο
θα έχουν μόνο οι Α’ Μηχανικοί και οι Πλοίαρχοι.
Οι υπόλοιποι θα είναι με ημερομίσθιο και θα

απασχολούνται 6 ημέρες την εβδομάδα (εκτός
Σαββάτου). Σε περίπτωση που χρειαστούν παρα-
πάνω μέρες ή ώρες θα γίνεται κατόπιν συνεν-
νοήσεως με τους Αρχιμηχανικούς του γραφείου».

Από καταγγελίες ναυτεργατών όλων των ειδι-
κοτήτων, η ναυτιλιακή εταιρεία τους καλεί σε
προσωπικές διαπραγματεύσεις και με εκβιαστικές
μεθόδους επιβάλλει την μη εφαρμογή της ΣΣΕ,
ενώ μέχρι σήμερα παραμένει από τις εταιρείες
που δεν έχει καταβάλλει τα αναδρομικά της ΣΣΕ
για το 2018.

Για τις εκβιαστικές μεθόδους και την παραβία-
ση της ΣΣΕ από την ναυτιλιακή εταιρεία, έχει
συμβάλει με την στάση του ο εργοδοτικός κυβε-
ρνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ.  

Χαρακτηριστική ήταν η στάση της διοίκησης

της ΠΕΝΕΝ με τον πρόεδρο της Νταλακογέωργο
Α.,  που για τον κλάδο των ναυτών το καλοκαίρι
του 2018, έκαναν βρώμικο αλισβερίσι με την
εταιρεία για την υπονόμευση της ΣΣΕ, γεγονός
που καταγγέλθηκε από τις ταξικές δυνάμεις σε
συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΝΟ.

Απαιτούμε τον άμεσο έλεγχο με την παρου-
σία εκπροσώπων  των σωματείων μας σε όλα τα
πλοία της εταιρείας, για την εφαρμογή της ΣΣΕ,
επιβάλλεται η οργάνωση και ανάπτυξη αγώνων
για την εφαρμογή και διεκδίκηση ΣΣΕ, κοινωνι-
κής ασφάλισης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες,
για όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα
και αν προέρχονται.

Δύο θάνατοι και δύο τραυματισμοί 
ναυτεργατών

• Ένας 55χρονος ναυτεργάτης άφησε την
τελευταία του πνοή πάνω στο Ε/Γ – Ο/Γ «ΨΑΡΑ
ΓΚΛΟΡΥ», στο οποίο ήταν ναυτολογημένος με
την ειδικότητα του Μηχανοδηγού Α΄, την Τετάρτη
27 Φλεβάρη στο λιμάνι της Χίου. Σύμφωνα με το
ανακοινωθέν η Λιμενική Αρχή Χίου ενημερώθηκε
από τον Πλοίαρχο για περιστατικό ασθένειας του
εν λόγω ναυτεργάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Χίου, διαπιστώθηκε ο θάνατος
του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Χίου.

• 50χρονος αλλοδαπός ναυτεργάτης του με
σημαία Νορβηγίας υγραεριοφόρου Δ/Ξ πλοίου
«CLIPPERVENUS», το οποίο πραγματοποιούσε διέ-
λευση από το Στενό Καφηρέα, διακομίσθηκε στο
«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, την
Παρασκευή 22/2, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του. Σύμφωνα με δήλωση του Πλοιάρχου ο ανω-
τέρω ναυτικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
στο χώρο του μηχανοστασίου και συγκεκριμένα
στην πλατφόρμα δίπλα στο μπόιλερ.

• 26χρονος Δόκιμος Μηχανικός του Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίου «BLUE GALAXY» τραυματίστηκε στο δεξί
κάτω άκρο στις 16 Φλεβάρη, όταν παραπάτησε
κατά τη διάρκεια εργασιών στο μηχανοστάσιο
του πλοίου και διακομίσθηκε στο Γενικό Νομα-
ρχιακό Νοσοκομείο Χανίων για παροχή πρώτων
βοηθειών, απ’ όπου και εξήλθε.

• 46χρονος Ναύτης του Φ/Γ πλοίου «ΖΕΝΙΘ
ΒΟΛΟΥ» τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι κατά  τη
διάρκεια εκφόρτωσης στη δέκατη προβλήτα του
λιμανιού της Θεσσαλονίκης στις 6 Φλεβάρη,
σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά επρόκειτο
να  υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
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Η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέ-
θεσε την Τρίτη 26 Φλεβάρη στη Βουλή
πρόταση νόμου για την αλλαγή του

αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά
τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύεται ακόμα πιο
επίκαιρη και επιβεβλημένη σε συνθήκες όπου ο
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός
χρησιμοποιεί και αξιοποιεί κάθε αθέμιτο μέσο,
νόθες διαδικασίες και αντιπροσώπους - «μαϊμού»,
εκφυλιστικές μεθοδεύσεις, μπράβους και το
«συνδικαλιστικό» της Ασφάλειας, προκειμένου
να ελέγχει τη
ΓΣΕΕ και συνολι-
κά το συνδικαλι-
στικό κίνημα, για
λογαριασμό του
κεφαλαίου και
των κυβερνή-
σεών του.

Όπως κατ' επα-
νάληψη έχουν
καταγγείλει τα
ταξικά ναυτεργα-
τικά σωματεία, οι δυνάμεις που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, το σημερινό πλαίσιο θρέφει την
αντιδημοκρατική λειτουργία της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και των «σωμα-
τείων» - σφραγίδων του κλάδου. 

Θρέφει τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδι-
καλισμό που συστηματικά καταφεύγει στη νο-
θεία και τον εκφυλισμό. Αλλοιώνει τους συσχετι-
σμούς στο εργατικό κίνημα, αξιοποιείται από
τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως
και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, για την
άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών, με
αμύθητα κέρδη για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Το αντιδραστικό πλαίσιο για την υπηρέτηση 
των συμφερόντων των εφοπλιστών

Τα ναυτεργατικά σωματεία εξαιρέθηκαν από το

πεδίο εφαρμογής του συνδικαλιστικού νόμου
1264/1982, στον οποίο προβλεπόταν η ψήφιση
ειδικού νόμου για την προσαρμογή της λειτου-
ργίας τους. Ο ειδικός αυτός νόμος ωστόσο δεν
ψηφίστηκε ποτέ. Στα ναυτεργατικά συνδικάτα
εξακολουθεί να εφαρμόζεται το αντιδραστικό
πλαίσιο του ν.330/1976 και άλλων νόμων από
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα!

Όπως επισημαίνει σχετικά η Αιτιολογική Έκθε-
ση της πρότασης νόμου του ΚΚΕ, «η επιλογή
αυτή δεν οφείλεται σε αμέλεια ή απρονοησία,
αλλά είναι μέρος της αντιναυτεργατικής πολιτι-

κής όλων των
αστικών κυβερ-
νήσεων (ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ)
που υπηρετούν
τα συμφέροντα
του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου.
Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό ς
στόχος τους
ήταν και παρα-

μένει η γιγάντωση της κερδοφορίας των Ελ-
λήνων εφοπλιστών, η οποία στηρίζεται στον
υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης των ναυτεργατών
και στα προνόμια που καρπώνεται το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις και το
αστικό κράτος, μέσα από το αντεργατικό θεσμικό
πλαίσιο για τη Ναυτιλία (Ν.Δ. 2687/1953,
27/1975, 330/1976 κ.ά.) αλλά και νεότερους
νόμους, που αποτελούν τη βάση του λεγόμενου
"θαύματος" της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Εγκριτι-
κές Πράξεις Νηολόγησης και ελλιπείς οργανικές
συνθέσεις, φοροαπαλλαγές κ.ά. είναι μερικά
από τα προκλητικά προνόμια για τους εφοπλι-
στές που προστατεύονται ακόμα και με το αστικό
Σύνταγμα - στο άρθρο 107 αυτού».

Βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής αντι-
δημοκρατικής λειτουργίας της ΠΝΟ και των
σωματείων - «σφραγίδων» είναι ότι λειτουργούν
ως μηχανισμός των εφοπλιστών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙ ΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Το σημερινό σάπιο καθεστώς θρέφει την αντιδημοκρατική λει τουργία της ΠΝΟ και των σωματείων - «σφραγίδα» του κλάδου
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Οι ναυτεργάτες με τις ταξικές ναυτεργατικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις αναπτύσσουν τη
δράση τους μέσα σε σκληρές συνθήκες, κόντρα
στους εφοπλιστές, στην αντιλαϊκή πολιτική των
κυβερνήσεων, στους κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς του αστικού κράτους και το καθεστώς του
εργατοπατερισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα,
που νοθεύει και αλλοιώνει την πραγματική ναυ-
τεργατική θέληση και δημιουργεί ψεύτικους
συσχετισμούς δυνάμεων.

Δεκαετία τη δεκαετία διαιωνίζεται ένα αντι-
δημοκρατικό κα-
θεστώς που χα-
ρακτηρίζεται από:

• Τη διατήρηση
σωματείων - «σφρα-
γίδων».

• Την εφαρμογή
π λ ε ι ο ψ η φ ι κ ο ύ
συστήματος (και
όχι της απλής ανα-
λογικής) στις
αρχαιρεσίες πολ-
λών ναυτεργα-
τικών συνδικαλι-
στικών οργανώσεων και την εκπροσώπησή τους
στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).
Με αυθαίρετους περιορισμούς στην αντιπρο-
σώπευση των πρωτοβάθμιων σωματείων στη
δευτεροβάθμια οργάνωση, την ΠΝΟ (όριο 1/10
κ.ά.). Για παράδειγμα, η ΠΕΜΕΝ, με βάση τους
ψηφίσαντες ναυτεργάτες, θα έπρεπε να βγάζει
23 αντιπροσώπους στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΝΟ, όμως με βάση το σύστημα που ισχύει, δεν
μπορεί να έχει πάνω από 10, δηλαδή χάνει 13
αντιπροσώπους (πάνω από το 50%!).

• Την «εξ οφίτσιου» συγκρότηση της διοίκησης
της ΠΝΟ, στη βάση του αναχρονιστικού καταστα-
τικού της, από τους προέδρους των πρωτοβάθ-
μιων σωματείων και όχι με εκλογή που βασίζεται
στην απλή αναλογική. 

• Από τα 13 σωματεία της ΠΝΟ τα 7 (Πλοι-

άρχων, Μηχανικών ΜΕΚ, Οικονομικών Αξιωμα-
τικών, Φροντιστών, Προσωπικού Τροφοδοσίας,
Πρακτικών Πλοιάρχων/Κυβερνητών, Ναυτών
M/S-Π/Κ), δεν έχουν τροποποιήσει το καταστα-
τικό τους και δεν εκλέγουν τα Διοικητικά τους
Συμβούλια και τους αντιπροσώπους τους με
απλή αναλογική. Δεν εφαρμόζουν δηλαδή
ακόμα και αυτό το «κολοβό» άρθρο 58 του ν.
2224/1994, το οποίο ορίζει ότι οι εκλογές ανά-
δειξης αντιπροσώπων για ΠΝΟ, Εργατικό Κέντρο
Πειραιά και ΓΣΕΕ πρέπει να γίνονται με την απλή

αναλογική. Αυτά
τα 7 σωματεία
και το σωματείο
των Ηλεκτρολό-
γων δεν καταθέ-
τουν τα σχετικά
έγγραφα νομι-
μοποίησης των
α ρ χ α ι ρ ε σ ι ώ ν
τους, όπως
μητρώο μελών
και κατάσταση
ψ η φ ι σ ά ν τ ω ν
στην ΠΝΟ και

στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, από το οποίο
έχουν αποκλειστεί γι' αυτόν το λόγο, και δεν
συμμετέχουν στα συνέδρια και στις ετήσιες Γενι-
κές Συνελεύσεις του.

«Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες διαμορφώνονται
πλαστοί συσχετισμοί δύναμης στην ΠΝΟ και
αποστέλλονται νόθοι αντιπρόσωποι στα
συνέδρια της ΓΣΕΕ, αναπαράγοντας σε όλα τα
επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος τη νό-
θευση της θέλησης των εργαζομένων», τονίζει
η Αιτιολογική Έκθεση της πρότασης νόμου του
ΚΚΕ, με την οποία ζητείται η υπαγωγή των ναυ-
τεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων στον
νόμο 1264/1982, χωρίς βέβαια να υπάρχουν
αυταπάτες ότι ο συγκεκριμένος νόμος αντι-
στοιχεί στις ανάγκες ενός συνδικαλιστικού κινή-
ματος προσανατολισμένου στην οργάνωση της

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙ ΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Το σημερινό σάπιο καθεστώς θρέφει την αντιδημοκρατική λει τουργία της ΠΝΟ και των σωματείων - «σφραγίδα» του κλάδου
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πάλης των εργαζομένων ενάντια στους εκμε-
ταλλευτές του.

Όπως επισημαίνεται, «ο ν.1264/1982 είναι
πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της προ-
στασίας και προώθησης των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η κατάστα-
ση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με
μια σειρά αλλαγών που κινούνται σε αντιδραστι-
κή κατεύθυνση, όπως ο περιορισμός του
δικαιώματος στην απεργία με τις πρόσφατες
παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η
υπονόμευση των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων κ.ά.».

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι «η εξαίρεση των
ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
από το πεδίο εφαρμογής ακόμα και των ανεπα-
ρκών δικαιωμάτων του ν.1264/1982 είναι απα-
ράδεκτη κι ενώ οι συνθήκες άσκησης του ναυτι-
κού επαγγέλματος επιβάλλουν μια πληρέστερη
προστασία και κατοχύρωση των εργατικών και
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και όχι το αντίθε-
το».

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η πρόταση
νόμου του ΚΚΕ

Στο επίκεντρο της πρότασης νόμου του ΚΚΕ
βρίσκονται η εφαρμογή της απλής αναλογικής
στις αρχαιρεσίες των σωματείων και στην Πανελ-
λήνια Ναυτική Ομοσπονδία καθώς και η κατάργη-
ση του ορίου αντιπροσώπευσης των σωματείων
στην ΠΝΟ. Ακόμα, στόχος είναι να μπει τέλος
στη χρηματοδότηση της ΠΝΟ και των σωματείων
από τις εργοδοτικές ενώσεις, η οποία αποτελεί
μέσο υποταγής του συνδικαλιστικού κινήματος
στη στρατηγική του εφοπλιστικού κεφαλαίου,
αλλά και να καταργηθεί το χαράτσι της απευ-
θείας είσπραξης συνδρομών των ναυτεργατών
από την ΠΝΟ.

Αναφέρεται στις επεξηγήσεις της πρότασης
νόμου:

-- Με το άρθρο 1 τα ναυτεργατικά σωματεία
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του
ν.1264/1982 συμβάλλοντας έτσι ώστε το εργα-
τικό κίνημα να μπορεί να θέτει τις διεκδικήσεις
του σε ενιαία βάση.

Η υπαγωγή συνεπάγεται: 

«1) Την απαγόρευση της ανταπεργίας και της
πρόσληψης απεργοσπαστών κατά τη διάρκεια
της απεργίας και στο χώρο των ναυτεργατών,
(...) 

2) Τη δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων
των Γενικών Συνελεύσεων από το 1/50 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και όχι
πλέον από το 1/30 των εγγεγραμμένων μελών,
με παράλληλη υποχρέωση τα μέλη που εγεί-
ρουν τη σχετική αγωγή να είναι οικονομικά τα-
κτοποιημένα (σ.σ. η ισχύουσα ρύθμιση καθιστά
ουσιαστικά απρόσβλητες τις άκυρες αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων)(...). 

3) Την κατάργηση του αντιδημοκρατικού ορίου
του 1/10 για την εκπροσώπηση των πρωτοβάθ-
μιων στις ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Πλέον (...) ο αριθμός των αντι-
προσώπων ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις
οργανώσεις που συμμετέχουν στη δευτεροβάθ-
μια ή τριτοβάθμια οργάνωση και ο υπολογισμός
γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψή-
φισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην
πρωτοβάθμια οργάνωση. 

4) Την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις
αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και την κατάργηση των διατάξεων των καταστα-
τικών των ναυτεργατικών σωματείων που προ-
βλέπουν ανάδειξη των οργάνων με πλειοψηφικό
σύστημα. (...) 

5) Την απαγόρευση της χρηματοδότησης των
ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
από τους εργοδότες. Πλέον ισχύει η απαγόρευ-
ση του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.1264/1982 και
διασφαλίζεται ότι σε τυπικό τουλάχιστον επίπε-
δο δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων με τους εργοδότες και
η εξαγορά των διοικήσεων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων από την εργοδοτική
πλευρά με συνέπεια την εγκατάλειψη της υπε-
ράσπισης των δικαιωμάτων της εργατικής
τάξης».

Με το άρθρο 4 «διασφαλίζεται η πρόβλεψη του
ν.1264/1982 ότι οι εισφορές εισπράττονται από
τα πρωτοβάθμια σωματεία και κατανέμονται από
αυτά» και όχι από απευθείας από τις δευτεροβά-
θμιες οργανώσεις, «ώστε να μην επιβαρύνονται
υπέρμετρα οικονομικά τα μέλη των πρωτοβάθ-

Ê
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μιων οργανώσεων».
Με το άρθρο 5 «για την απαρτία της Γενικής

Συνέλευσης των ναυτεργατικών σωματείων λαμ-
βάνεται υπόψη η ιδιομορφία του ναυτικού επαγ-
γέλματος και το γεγονός ότι τα μέλη των ναυτε-
ργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργά-
ζονται σε τόπους διαφορετικούς από την έδρα
του σωματείου τους. Χωρίς την ειδική ρύθμιση
της απαρτίας και της πρόσκλησης για τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα ήταν πρακτικά
αδύνατη η επίτευξη απαρτίας και η συγκρότηση
της Γενικής Συνέ-
λευσης σε σώμα
προκειμένου να
λάβει οποιαδήπο-
τε απόφαση.
Εξάλλου, με την
ειδική ρύθμιση
της ψηφοφορίας
με αλληλογραφία
διασφαλίζεται η
συμμετοχή του
συνόλου των
μελών στη λήψη
σοβαρών αποφά-
σεων για τη συνδικαλιστική οργάνωση (...)
Τέλος, το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη
σύγκληση ΓΣ με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία
προσδιορίζει στο κείμενο της αίτησης».

Κύρια αποσπάσματα από τα άρθρα 
της πρότασης νόμου

Άρθρο 1
Η διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2, εδ. β του ν.

1264/1982 καταργείται.
Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 26-28,

32-38, 40 και 42 του ν. 330/1976, οι διατάξεις
του Ν.Δ. 85/1973 και του Ν. 5/1975, οι διατάξεις
του Ν.Δ. 4361/1961 καθώς και οι διατάξεις του
Β.Δ. της 15/20ής.5.1920, του Ν. 2151/1920 και
του Ν. 281/1914, που εξακολουθούσαν να
ισχύουν για τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 εδ. β και της επιφύλαξης του άρθρου 32
του ν. 1264/1982.

Άρθρο 2
Στο άρθρο 7 του ν. 1264/1982, στο τέλος του

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, προστίθε-
νται τα εξής:

«Κάθε ναυτεργάτης, που ασκεί το ναυτικό
επάγγελμα, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος συνδι-
καλιστικής οργάνωσης ναυτεργατών, με δικαίω-
μα εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 5 του ν. 1264/1982, προστίθεται

νέο εδάφιο β΄
στην παράγρα-
φο 4, που ορίζει:

«Απαγορεύεται
κάθε είδους
χρηματοδότηση,
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
συναλλαγή και
εν γένει οικονο-
μική σχέση ανά-
μεσα στις ναυτε-
ργατικές συνδι-
κ α λ ι σ τ ι κ έ ς
οργανώσεις και
τις εργοδοτικές

ενώσεις, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, για οποι-
ονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αφορμή».

Άρθρο 4
Στο άρθρο 8 του ν. 1264/1982, στο τέλος της

παραγράφου 2, προστίθενται τα εξής:
«Δεν επιτρέπεται η απευθείας είσπραξη συνδρο-

μών των δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων
οργανώσεων από τα μέλη των πρωτοβάθμιων
οργανώσεων και κάθε αντίθετη διάταξη του
καταστατικού των δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθ-
μιων οργανώσεων δεν ισχύει από την έναρξη
ισχύος της διάταξης αυτής».

Άρθρο 5
Στο άρθρο 8 του ν. 1264/1982 προστίθενται

παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Για τα ναυτεργατικά σωματεία στην πρώτη

Γενική Συνέλευση για να υπάρχει απαρτία πρέπει
να παρίσταται το 1/4 των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γενική Ê
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Συνέλευση μέσα σε 8 ημέρες, η οποία βρίσκεται

σε απαρτία με όσους και αν είναι παρόντες. Προ-

κειμένου όμως να αποφασίσει η Γενική Συνέλευ-

ση για συγχώνευση με άλλα σωματεία, για τρο-

ποποίηση καταστατικού ή διάλυση σωματείου,

απαιτείται να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 2

του παρόντος άρθρου. Αν όμως μετά τη δεύτε-

ρη συνέλευση αποδειχθεί τούτο αδύνατο, τότε

ρωτιούνται τα μέλη με ψηφοδέλτια σύμφωνα με

τη διαδικασία της ψηφοφορίας με αλληλογρα-

φία.
Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευ-

σης των ναυτεργατικών σωματείων δημοσιεύε-
ται υποχρεωτικά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
της πρωτεύουσας με πανελλαδική κυκλοφορία
και αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία
του σωματείου.

6. Το 1/50 των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης με αίτηση στην οποία ανα-
γράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητη-
θούν».

Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 13Α του ν. 1264/1982 στο κε-

φάλαιο Δ, προστίθεται νέο άρθρο 13Β που έχει
ως εξής:

«Άρθρο 13Β. - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔIATAΞEIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.-

1. Η εκλογή των οργάνων των ναυτεργατικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των αντιπρο-
σώπων για τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές
οργανώσεις γίνεται με ψηφοφορία, αυτοπρό-
σωπη ή με αλληλογραφία.

2. Οι αντιπρόσωποι για τις υπερκείμενες

οργανώσεις εκλέγονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο, αναλογικά και σύμφωνα με την

εκλογική δύναμη των εκλογικών συνδυασμών

που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες.

3. Η διάρκεια της ψηφοφορίας δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των 90 ημερών. Αυτοπρόσωπα

ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου

και κατοικούν στην περιοχή του Νομού Αττικής

και κατά το χρονικό διάστημα των αρχαιρεσιών,

δεν ταξιδεύουν. Με αλληλογραφία ψηφίζουν

όλα τα άλλα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου

(...)».

Άρθρο 7
Στο άρθρο 21 του ν.1264/1982 προστίθεται

δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1, που ορίζει: «Επί

πλοίων, τα σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας

και στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών, καθο-

ρίζονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς

εργασίας, που ισχύουν κατά κατηγορία πλοίου

και τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις». 

Άρθρο 9
«1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

παρατείνεται η ισχύς των μεταβατικών διατά-

ξεων του άρθρου 25, παρ. 1 και 2, ν. 1264/82,
αποκλειστικά και μόνο για τις ναυτεργατικές

συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν προέ-

βησαν μετά την ισχύ του ν.1264/82 και κατά

τους όρους του, με απόφαση των Γ.Σ. στη διαδι-

κασία εκκαθάρισης του μητρώου.

2. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
από την δημοσίευση του παρόντος οι ναυτεργα-

τικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υποχρε-

ωμένες να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/82».

Ê
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Μ
ε το νομοσχέδιο που ψήφισε την Πέμ-
πτη 21 Φλεβάρη στη Βουλή, η κυβέρν-
ηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την πολιτική

παράδοσης των λιμανιών στο κεφάλαιο, απαλ-
λάσσοντας μάλιστα τους «επενδυτές» από δημο-
τικά τέλη και έξοδα ηλεκτροφωτισμού!

Πρόκειται για τα λιμάνια Βόλου, Ραφήνας, Ηγου-
μενίτσας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Ηρα-
κλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και
Καβάλας.

Το σχέδιο νόμου προσφέρει επίσης νέα δωρά-
κια στους εφοπλιστές,
καθώς η κυβέρνηση
έχει συμπεριλάβει
άρθρο με το οποίο
προβλέπει ότι γίνονται
αποδεκτά διεθνή πιστο-
ποιητικά χωρίς κανένα
έλεγχο για τα φορτηγά
και δεξαμενόπλοια
πλοία, για την εκτέλεση
πλόων μεταξύ λιμένων
εσωτερικού».

Ο υπουργός Ναυτιλίας
Φ.Κουβέλης και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιός,
προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως «καλές» και
«φιλολαϊκές» τις ιδιωτικοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή δεν πωλούνται τα λιμάνια, αλλά πα-
ραχωρούνται δραστηριότητες. 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν το νομοσχέδιο, δια-
φωνώντας με το «μοντέλο» με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
συνεχίζει τις δικές τους ιδιωτικοποιήσεις, ενώ σε
όλη τη διάρκεια της συζήτησης διαγκωνίζονταν
με την κυβέρνηση για το ποιος είναι ικανότερος
να δημιουργήσει «φιλικό περιβάλλον» για τους
επενδυτές. Οι βουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν
το νομοσχέδιο και ανέδειξαν τον αντιλαϊκό χα-
ρακτήρα των ιδιωτικοποιήσεων, με όποια μορφή
κι αν προωθούνται.

Νωρίτερα, στην ακρόαση των φορέων συμμε-
τείχε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, Θ. Ευαγγελάκης, ο
οποίος ανέδειξε τις συνέπειες που θα έχει το

νομοσχέδιο για τους λιμενεργάτες και τους ναυ-
τεργάτες. 

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
υπογράμμισε πως ικανοποιεί τις απαιτήσεις των
εφοπλιστών για φθηνό εργατικό δυναμικό που θα
έχει αναλώσιμες γνώσεις. Ανέδειξε ότι με από-
φαση της κυβέρνησης, του πρώην υπουργού
ναυτιλίας κ.Κουρουμπλή δόθηκαν 180 άδειες σε
Φ/Γ πλοία να εκτελούν πλόες με σημαίες ευκαι-
ρίας στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές της
χώρας, χωρίς την εφαρμογή της αντίστοιχης

ελληνικής κλαδικής
ΣΣΕ προωθώντας τη
στρατηγική της ΕΕΕ
να εφαρμοστούν τα
«διεθνή κρατούντα»
στο σύνολο του
ελλονόκτητου στό-
λου συνθήκες γαλέ-
ρας για τους ναυτε-
ργάτες.

Η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών με τη
στήριξη της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ όπως και

των προηγούμενων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αρνείται να υπο-
γράψει ΣΣΕ για τα Ποντοπόρα από το 2010 με δρα-
ματικές συνέπειες στους μισθούς και τα ασφα-
λιστικά -συνταξιοδοτικά ταμεία των ναυτερ-
γατών.

Για την ναυτική εκπαίδευση ανέφερε ότι σύμφω-
να με την σχετική πρόταση του υπουργείου ναυ-
τιλίας το πιστοποιητικό ικανότητας «δίπλωμα»
που αποκτά ο απόφοιτος των ΑΕΝ (Πλοίαρχος,
Μηχανικός) παραμένει και με την σημερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία αναγνώριση και
ισοτιμία με αντίστοιχα της στεριάς, αλλά όπως
αναφέρεται και στο ν/σ (άρθρο 14) αποτελεί
«τυπικό προσόν εξέλιξης» δηλαδή, αφορά απο-
κλειστικά και μόνο μέσα στα καράβια ναυτολο-
γημένος ως Α, Β, Γ, Πλοίαρχος και Μηχανικός,
χωρίς αντιστοίχιση με επαγγέλματα στη ναυτιλία
και στους συναφείς κλάδους στη στεριά.

Βορά στο κεφάλαιο και τους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς  τα λιμάνια 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
Προκαλούν το λαό με τα εθελοντικά φιλοδωρήματα

Ω
μή και απροκάλυπτη κοροϊδία για το λαό που ματώνει καθημερινά για τα κέρδη του κεφ-

αλαίου αποτέλεσε η φιέστα, που έστησε την Τετάρτη 27 Φλεβάρη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

και προσωπικά ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας.

Εμφάνισε τους εφοπλιστές ως «κοινωνικά ευαίσθητους» και «αρωγούς» της... δίκαιης ανάπτυξης,

επειδή ως «μεγάλοι πατριώτες» δέχτηκαν να υπογράψουν «συνυποσχετικό» με την κυβέρνηση, το

οποίο προβλέπει ότι θα προσφέρουν ετησίως «το 10% των εισαγόμενων μερισμάτων των φυσικών

προσώπων» στον προϋπολογισμό της χώρας.

Οι σχετικές υπογραφές που «έπεσαν» ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Ένωσης

Ελλήνων Εφοπλιστών, Θ. Βενιάμη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό ούτε λίγο ούτε

πολύ να ζητάει από το λαό να πει και «ευχαριστώ» στους εφοπλιστές επειδή, όπως είπε, «όλοι

γνωρίζουν ότι με βάση το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει

οποιαδήποτε συνεισφορά. Εντούτοις, το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να στηριχτεί η

προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση,

συνεπώς, της δημοσιονομικής μας ικανότητας σηματοδοτεί την εθνική ευθύνη που συμμερίζεστε

να βγούμε από την κρίση»...

Όλα αυτά την ώρα που ο λαός στενάζει απ' τη φορολεηλασία και οι εφοπλιστές βλέπουν τα

κέρδη τους να γιγαντώνονται απ' τη στυγνή εκμετάλλευση των ναυτεργατών, απολαμβάνοντας επί

σειρά ετών, φοροαπαλλαγές και ασύλληπτα προνόμια.

Ανάλογο «συνυποσχετικό» είχαν υπογράψει οι εφοπλιστές και με τη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ,

το οποίο προέβλεπε ότι την τριετία 2014 - 2016 οι εφοπλιστές θα κατέβαλλαν 420 εκατ. ευρώ,

που επίσης συνοδεύτηκε με τις ανάλογες τυμπανοκρουσίες. Το 2017 το «συνυποσχετικό» παρατά-

θηκε, ενώ τώρα υπογράφεται καινούργιο, το οποίο θα είναι «επ' αόριστο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το «συνυποσχετικό» των 420 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε για τους εφοπ-

λιστές σε περίπου... 20 ευρώ τη μέρα ανά μονάδα πλοίου. Ωστόσο, ουδέποτε έγινε γνωστό αν

τελικά οι εφοπλιστές κατέβαλαν ακόμα και αυτό το εικοσάρικο.

Τώρα, με το νέο «συνυποσχετικό» και τον τρόπο υπολογισμού της … «οικειοθελούς προσφοράς»

των εφοπλιστών (σταγόνα στον ωκεανό των εφοπλιστικών κερδών), είναι άγνωστο αν μπορεί να

γίνεται λόγος ακόμα γι' αυτές τις λιγότερο από πενταροδεκάρες της προηγούμενης συμφωνίας. 

Όλα αυτά την ώρα που η αξία του στόλου των Ελλήνων εφοπλιστών, που αριθμεί περίπου 5.000

πλοία, υπολογίζεται στα 105,22 δισ. δολάρια (μόνο πέρυσι αυξήθηκε κατά 5 δισ.!), αφού οι «εθνι-

κοί ευεργέτες» της ΕΕΕ, με την αβάντα και της σημερινής κυβέρνησης, ξηλώνουν παραπέρα τα

εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών, προσπαθούν να επεκτείνουν τη μαύρη ανασφάλιστη

εργασία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ από το 2010, απολαμβά-

νουν επιδοτήσεις - «ζεστό» χρήμα με τη σέσουλα, απίθανα προνόμια και πάνω από 50 φοροαπαλ-

λαγές, ακόμα και αφορολόγητο πετρέλαιο την ώρα που ο λαός ξεπαγιάζει. 

Επιπρόσθετα, όλες οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμιά τους είναι και συνταγματικά κατοχυρω-

μένα καθώς συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 107 του Συντάγματος, που μόνο το ΚΚΕ στην πρόσφ-

ατη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση πρότεινε να καταργηθεί.
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Τ
ο 14ο συνέδριο του Τμήματος Μεταφο-

ρών, Επικοινωνίας και Αλιείας της Παγκό-

σμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (WFTU)

πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Μάρτη 2019, στην

Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας με τη συμμε-

τοχή 80 αντιπροσώπων από περισσότερες από 30

χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αντιπροσωπεία του

ΠΑΜΕ συμμετείχε στο

Συνέδριο της Διεθνούς

Συνδικαλιστικής Οργάνω-

σης Μεταφορών της ΠΣΟ,

που διοργανώθηκε από το

Συνδικάτο Μεταφορών

NAKLIYAT-Is.

Το συνέδριο έδωσε την

δυνατότητα σε όλους

τους αντιπροσώπους να

ανταλλάξουν εμπειρίες

και να ενισχύσουν τον

συντονισμό και τους ταξι-

κούς αγώνες τους, για τα

συμφέροντα των εργαζο-

μένων αυτών των σημα-

ντικών τομέων.

Το Συνέδριο έκανε απο-

λογισμό της Δράσης της

Διεθνούς το προηγούμενο

διάστημα και συζήτησε το σχέδιο δράσης της

Οργάνωσης, ενώ εξέλεξε νέα ηγεσία.

Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου  ήταν ο

πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Ευαγγελάκης Θ. όπου

ανέφερε:

«Συνάδελφοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας

Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

(ΠΕΜΕΝ) θέλουμε να σας μεταφέρουμε θερμό

αγωνιστικό χαιρετισμό  των ναυτεργατών που

συσπειρωμένοι  στο ΠΑΜΕ  και την ΠΣΟ με κι-

νητήρια δύναμη τη ταξική πάλη -  καθημερινά

δίνουν τη μάχη  κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΕ και των άλλων

κομμάτων του κεφαλαίου, για την ανατροπή του

σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, τη

κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από

άνθρωπο, την ικανοποίηση των σύγχρονων ανα-

γκών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρω-

μάτων.

Μεταφέροντας την πεί-

ρα, τα συμπεράσματα και

τους στόχους πάλης στο

κλάδο των μεταφορών

θέλουμε να συμβάλλουμε

στην ενίσχυση της αντικα-

πιταλιστικής – αντιμονοπω-

λιακής πάλης, τη συσπεί-

ρωση  νέων δυνάμεων στη

ΠΣΟ, να κλιμακώσουμε τη

πάλη, να δυναμώσει η διε-

θνιστική αλληλεγγύη στο

εργατικό κίνημα. 

Η καπιταλιστική  «ανά-

πτυξη» και η προπαγάνδα

για  «φιλολαϊκή τομή» της

κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ, δεν

μπορούν να αποκρύψουν

την πραγματικότητα, είτε

την περίοδο της καπιταλι-

στικής κρίσης είτε της ανά-

καμψης. Ενώ σύμφωνα με τις εξελίξεις η σημερι-

νή αστάθεια των  διεθνών χρηματαγορών και η

συγχρονισμένη πτώση των ρυθμών αύξησης της

οικονομίας στην Ευρωζώνη και στην παγκόσμια

οικονομία δείχνουν ότι είναι υπαρκτό το ενδεχό-

μενο μιας νέας παγκοσμίας καπιταλιστικής

κρίσης.

Πάντα πρέπει να μπαίνει το κριτήριο «ανά-

πτυξη» για ποιόν; Χαρακτηριστικά, την περίοδο

2009 - 2019  είναι τεράστια τα  κέρδη για τους

εφοπλιστές γενικότερα για τα μονοπώλια  ακόμη

και την περίοδο της καπιταλιστικής  κρίσης στο

κλάδο  των μεταφορών.

Η επιθετικότητα του κεφαλαίου των αστικών

14ο Συνέδριο Τμήματος Μεταφορών –
Επικοινωνίας – Αλιείας της ΠΣΟ
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κυβερνήσεων και του οπορτουνισμού  συνεχίζε-

ται και στη φάση της καπιταλιστικής ανάκαμψης,

με ιδιαίτερη ένταση ενάντια στους ναυτεργάτες

και γενικότερα στους εργάτες στις χερσαίες, αε-

ροπορικές και θαλάσσιες - πλωτές  μεταφορές. 

Χτύπημα  των κλαδικών ΣΣ Εργασίας, δραματι-

κές μειώσεις σε μισθούς συντάξεις, ανακύκλωση

της ανεργίας,  εργασιακές σχέσεις λάστιχο,

μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των καρα-

βιών, εντατικοποίηση της δουλειάς με  72 ώρες

την εβδομάδα, εργατικά ατυχήματα περικοπές

στην υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, κατα-

στολή χτύπημα των εργατικών – λαϊκών αγώνων

εργασιακή ζούγκλα, καταστροφή του περιβάλ-

λοντος, με οδυνηρές συνέπειες για την εργατική

τάξη και τα λαϊκά στρώματα.

Νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές  για  τους

εφοπλιστές, τα μονοπώλια - το κεφάλαιο  για τη

μεγιστοποίηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Την ίδια περίοδο οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλι-

στικοί ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις για τον

έλεγχο  των ενεργειακών πηγών και άλλων ορυ-

κτών, των αγωγών και δρόμων μεταφοράς υδρο-

γονανθράκων και του εμπορίου γενικότερα.

Οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ, του

ΝΑΤΟ, της ΕΕ και η όξυνση των αντιθέσεων με

άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, όπως η Ρωσία

και η Κίνα, διαμορφώνουν επικίνδυνες καταστά-

σεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη

Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στον Περσικό

Κόλπο, μέχρι στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, τη

Λατινική Αμερική και την Αρκτική, σε βάρος των

λαών. 

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ

τους. Αντίθετα, έχουν κοινό συμφέρον να αγωνι-

στούν ενάντια στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και

άλλους ιμπεριαλιστές. Να αγωνιστούν ενάντια

στις κυβερνήσεις των χωρών που χαράζουν την

πολιτική τους σύμφωνα με τα συμφέροντα του

κεφαλαίου, σε βάρος των λαών.

Οι λαοί έχουμε χρέος να δυναμώσει η πάλη

για:

√ Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές

επεμβάσεις και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα

σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

√ Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές

εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από  το Αιγαίο και

τα Βαλκάνια.

√ Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και

των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν.

√ Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες, διεκδι-

κούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της

εργατικής, λαϊκής οικογένειας.

√ Αγώνας τώρα ενάντια στον εθνικισμό, το

Ê
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ρατσισμό, το σωβινισμό.

√ Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους

μετανάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Οι Μεταφορές, η ναυτιλία, αποτελούν στρα-

τηγικής σημασίας, το 80% περίπου του παγκό-

σμιου εμπορίου σε όγκο και πάνω από το 70%

στην αξία των εμπορευμάτων, μεταφέρεται

μέσω θαλάσσιων οδών και σε λιμάνια σε όλο τον

κόσμο.

Στο κλάδο της ναυτιλίας η πρωτοκαθεδρία

των ελλήνων εφοπλιστών με τα πάνω από 4800

πλοία ελέγχοντας περίπου το 20% της παγκό-

σμιας ναυτιλίας, είναι αποτέλεσμα της εκμετάλ-

λευσης των ναυτεργατών, των προνομίων και

επιδοτήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητα και κερδοφορίας τους, που συνεχίζει

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  αρνείται την

ανανέωση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία από το

2010, ενώ  και στις άλλες κατηγορίες πλοίων δεν

εφαρμόζονται οι ΣΣΕ που έχουν συμφωνήσει

εφοπλιστές με τον εργοδοτικό – κυβερνητικό

συνδικαλισμό της ΠΝΟ. 

Μειώνονται οι οργανικές συνθέσεις με εντατι-

κοποίηση της δουλείας, ανεργία, απλήρωτη

εργασία, υπονόμευση ακόμα και της ασφάλειας

της ανθρώπινης ζωής.

Στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία  (μέλος

της ITF) τεράστιες είναι οι ευθύνες του εργοδοτι-

κού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, γιατί

στηρίζουν τη στρατηγική του κεφαλαίου, την

άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών .

Ο εργοδοτικός  - κυβερνητικός συνδικαλισμός

της ΠΝΟ, έχει ισχυρούς δεσμούς με τους εφοπλι-

στές για να μην εφαρμόζονται οι ελληνικές κλα-

δικές ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση, για όλους

τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν

προέρχονται. 

Οι συμφωνίες που υπογράφει ο Γ.Γ της ΠΝΟ

στα ελληνόκτητα ποντοπόρα με ξένη σημαία

είναι έναντι αμοιβής από 5.000 – 8.000 δολάρια,

τα μοιράζονται με την ITF - ETF (Διεθνή και Ευ-

ρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών), στον  προϋ-

πολογισμό της ΠΝΟ για το 2018 προβλέπονται

έσοδα από τις συμφωνίες 3.704.000 ευρώ και

άλλα 544.000 ευρώ από το χαράτσι που παρα-

κρατείται από τους ναυτεργάτες στα πλοία με

ελληνική σημαία ως εισφορά για την ΠΝΟ συνο-

λικά 4.248.000 ευρώ! Άθλια - απαράδεκτη

άμεση χρηματοδότηση των εφοπλιστών στα

τσιράκια τους στη ΠΝΟ.

Αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη από τις

απεργιακές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις το

γεγονός, ότι κατοχυρώνεται σταθερά ως τρόπος

δουλειάς στα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
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ΠΕΕΜΑΓΕΝ μαζί με τις άλλες  ταξικές δυνάμεις

που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, να αναλαμβά-

νουν πρωτοβουλία και δράση για σημαντικά

μέτωπα πάλης, να δουλεύεται από τα κάτω και

σταθερά ένα πλήθος συνδικαλιστικών

οργανώσεων να ανταποκρίνεται, να «σπάνε»

Σωματεία και μεγάλα Συνδικάτα από το «μπλοκ»

του εργατοπατερισμού, άλλοτε περισσότερα,

άλλοτε πιο λίγα. 

Το πετύχαμε με την πρωτοβουλία για τις ΣΣΕ

για το Ασφαλιστικό, για την ανεργία, στο διήμε-

ρο Συνδικάτων ενάντια στον ιμπεριαλιστικό

πόλεμο, ενάντια στον απεργοκτόνο νόμο

ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ που εκφράστηκε και με απεργία.

Κρίσιμο συμπέρασμα είναι η στάση των εργα-

τοπατέρων απέναντι στο διεκδικητικό πλαίσιο, με

το οποίο πάρθηκαν οι αποφάσεις από τα κάτω.

Είναι πλέον καθαρό, ότι υπάρχει στρατηγική

συμφωνία για την καθήλωση των μισθών, τη

μείωση του μέσου μισθού. Είναι κρίσιμο για το

κεφάλαιο να μη σηκωθεί κίνημα διεκδικητικό για

αυξήσεις στους μισθούς. Είναι κρίσιμο να

κατοχυρωθεί ο νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου που

καταργεί τις διαπραγματεύσεις για τον κατώτερο

μισθό, να τον ορίζει η κυβέρνηση στα σημερινά

επίπεδα, το πολύ με ένα 30ευρω πιο πάνω για

προπαγάνδα και να συνεχίζει να λειτουργεί ως

επιταχυντής της μείωσης του μέσου μισθού,

όπως τα προηγούμενα χρόνια. 

Αυτή την περίοδο με επίκεντρο το λιμάνι του

Πειραιά, οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε

ΗΠΑ – ΚΙΝΑ, για το ποιος θα ελέγχει το σύνολο

των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας. Οι

μονοπωλιακοί όμιλοι όπως η COSCO στο Πειραιά,

επιτίθενται ενιαία στους εργάτες σε όλα τα λιμά-

νια, χτυπούν τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις

Εργασίας, θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν όμως οι

εργάτες παίρνουν την υπόθεση του αγώνα στα

χέρια τους, μπαίνουν στη μάχη μέσα από τις

γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος, τις

δυνάμεις του ΠΑΜΕ, η δυναμική της ταξικής

πάλης μπαίνει εμπόδιο στους μηχανισμούς κατα-

στολής εργοδοσίας – κυβέρνησης. Έχουμε

πολύτιμη πείρα από αυτούς τους αγώνες το

προηγούμενο διάστημα, στα λιμάνια, στα καρά-

βια, σε άλλους μεγάλους χώρους, ανέδειξε τα

οξυμμένα προβλήματα που υπάρχουν.  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις για

τους ναυτεργάτες και γενικότερα για τους

εργαζόμενους   στις μεταφορές προτείνουμε τα

εξής:

• Να  καθοριστεί Επιτροπή Ναυτεργατών  για

την οργάνωση της πάλης του κλάδου των ναυ-

τεργατών.

• Να δώσουμε συνέχεια  στη παρέμβαση που

πραγματοποιήθηκε από αντιπροσωπεία της Πα-

γκόσμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στη Γενεύη

της Ελβετίας στις 19 Νοέμβρη 2018, σε συνά-

ντηση με τον Brandt Wagner, επικεφαλή του

Τμήματος Ναυτεργατών του Διεθνούς Γραφείου

Εργασίας (ILO). Καθορισμός  της πρότασης  της

αντιπροσωπείας της ΠΣΟ   στη Συνεδρίαση της

Υποεπιτροπής της ΔΟΕ για τους μισθούς των

ναυτεργατών – “International Labor

Organization -  meeting: Subcommittee on

wages of  Seafarers” στη Γενεύη 

• Κλιμάκωση της πάλης των ναυτεργατών με

αγωνιστικές κινητοποιήσεις  και απεργία στα

ελληνόκτητα  ποντοπόρα καράβια και σε άλλες

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò 

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749 
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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σημαίες σε διεθνή κλίμακα για την υπογραφή

κλαδικών ΣΣ Εργασίας, δημόσια κοινωνική 

ασφάλιση, την ικανοποίηση των σύγχρονων

αναγκών  μας.

• Να εκφραστεί έμπρακτα η αλληλεγγύη

των εργαζομένων από τα  συνδικάτα της ΠΣΟ

στους ναυτεργάτες, στα καράβια.

Καλούμε τα ΔΣ των Συνδικάτων  και τους

ναυτεργάτες μέσα από τα καράβια, να συμμε-

τέχουν στην οργάνωση  και κλιμάκωση της

πάλης του κλάδου.

Διεκδικούμε:

• Το δικαίωμα στη δουλειά, την υπογραφή

και εφαρμογή των κλαδικών  ΣΣ Εργασίας με

αυξήσεις - κανένας εργαζόμενος κάτω από 751

ευρώ. Δημόσια  κοινωνική ασφάλιση για όλους

τους ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες  κα-

ραβιών.

• Μείωση του χρόνου εργασίας 7ωρο πενθή-

μερο 35ωρο , αύξηση των οργανικών συνθέ-

σεων των ημερών άδειας των ναυτεργατών –

διπλά πληρώματα  -  σε όλες τις κατηγορίες

καραβιών.

• Μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια   των

ναυτεργατών στα καράβια.

• Επιπρόσθετα μέτρα  για την προστασία της

ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα  και  του περι-

βάλλοντος.

Αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο μπορεί να απο-

τελέσει την βάση για να αναπτύξει την δράση

του το τμήμα Μεταφορών της Παγκόσμιας

Συνδικαλιστικής Οργάνωσης το επόμενο διά-

στημα, να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε

απεργιακή κινητοποίηση  σε ελληνόκτητα  πο-

ντοπόρα καράβια».   

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι αντιπροσω-

πείες επισκέφτηκαν τους αγωνιζόμενους

εργαζόμενους των Σουπερ Μάρκετ ΡΕΑΛ-

ΜΕΤΡΟ, ενώ απέτισαν φόρο τιμής και στους

νεκρούς της Πρωτομαγιάς του ’77 στην πλατεία

Ταξίμ.
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Τ
α εύσημα της Κομισιόν αποσπά ο νόμος –
«λαιμητόμος» 4387/2016 του Κατρούγκα-
λου, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου
ζωής, οι συντάξεις πρέπει να προσαρμοστούν. Ο
εργασιακός βίος ξεκινά αργότερα και η διάρκειά
του αυξάνεται καθώς οι άνθρωποι ζουν συνολικά
περισσότερο. Επιπλέον (…) η τρίτη σχετική διά-
σταση της επάρκειας των συντάξεων είναι η
διάρκεια της συνταξιοδότησης», υπογραμμίζεται
στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
«απασχόληση», που δημοσιοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 6μήνου για το 2019.

Η έκθεση της Κομισιόν έρχεται να δέσει με τη
στρατηγική τόνωσης των ευρωπαϊκών μονο-
πωλίων και ομίλων στη διαρκή κούρσα για την
απόσπαση πόντων «ανταγωνιστικότητας», που με
τη σειρά της προϋποθέτει πρέσα διαρκείας στα
κονδύλια που αφορούν στην κάλυψη και στοιχει-
ωδών κοινωνικών αναγκών ακόμη και σε φάσεις
εντατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου.

H έκθεση πανηγυρίζει επειδή το ποσοστό
απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης
ηλικίας αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκα-
ετία. Για την ηλικιακή ομάδα 55 - 64 ετών,
αυξήθηκε από 45,5% το 2008 σε 57,1% το 2017.

Δηλώνουν, δηλαδή, την ικανοποίησή τους για
το γεγονός ότι πιάνουν τόπο οι αντιασφαλιστικές
ανατροπές, όπως αυτές που προώθησαν στην

Ελλάδα οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, και βέβαια η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με εμβληματικό το νόμο-
λαιμητόμο Κατρούγκαλου.

Μάλιστα, αποτιμώντας το αντιλαϊκό έργο των
κυβερνήσεων της ΕΕ, διαπιστώνουν ότι τα κράτη
– μέλη λαμβάνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο
βαθμό μέτρα για τη διαφύλαξη της επάρκειας των
συντάξεων μέσω ελάχιστων εγγυήσεων, με την
προώθηση της «ευέλικτης συνταξιοδότησης», την
«προσαρμογή» συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κ.ά.

Στο υπόγειο οι μισθοί, 
στο απόγειο η «ευελιξία»

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, παρά την ανάκαμψη και
την αύξηση της «απασχόλησης», διαπιστώνεται
ότι οι πραγματικοί μισθοί, δηλαδή μετά την
αφαίρεση του επίσημου πληθωρισμού, παρέμει-
ναν σχεδόν στάσιμοι το 2017, καταγράφοντας
μάλιστα πτώση σε 8 κράτη της Ευρωζώνης,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι άλλες χώρες
είναι: Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Κάτω
Χώρες, Αυστρία και Φινλανδία.

Στην περίοδο 2015-2017,σε 9 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, οι πραγματικοί μισθοί
εμφανίζουν επίσης υποχώρηση. Σ’ αυτό συντελεί
με βεβαιότητα και η διεύρυνση της «ευελιξίας»
στην αγορά εργασίας. 

ΕΚΘΕΣΗ COMMISSION ΓΙΑ ΤΟ 6ΜΗΝΟ 2019:
“Βαρίδι” οι συντάξεις και η Ασφάλιση για κράτος, εργοδοσία και ΕΕ
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Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ,
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Τ
ον Γενάρη μέλη της Διοίκησης της ΠΕΜΕΝ πραγματοποίησαν περιοδείες στις ΑΕΝ Μακε-
δονίας, Χίου, Κρήτης, Πρέβεζας, και στο 1ο ΕΠΑΛ Χανίων, αναδεικνύοντας την κατάσταση
που επικρατεί στη ναυτική εκπαίδευση, με τα συσσωρευμένα προβλήματα, που συνδέο-

νται με τις εξελίξεις και διαμορφώνονται από την αντιλαϊκή πολιτική, που συνεχίζει και η σημερι-
νή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε βάρος των ναυτεργατών, συνολικά των εργαζομένων.

Η διαχρονική υποβάθμιση με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ναυτοδιδάσκαλους, βιβ-
λία, υλικοτεχνική – κτηριακή υποδομή, τα οξυμμένα προβλήματα σε στέγαση, σίτιση, φοιτητικό
πάσο, προκαλούν  πρόσθετα οικονομικά έξοδα στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες των σπουδα-
στών.

Η μη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού που η πλειοψηφία του παραμένει ορισμέ-
νου χρόνου είχε ως αποτέλεσμα σε ακαδημίες (Ασπροπύργου, Μακεδονίας κά), να παραταθεί ο
χρόνος του εξαμήνου για πάνω από 15 μέρες, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα για τους
σπουδαστές όπως η παράταση του εκπαιδευτικού ταξιδίου κά.

Ακόμα και η εξαγγελία για τα ψίχουλα των 600 ευρώ το χρόνο (1,65 ευρώ/μέρα) επίδομα για την
σίτιση με προϋποθέσεις και όχι για  όλους τους σπουδαστές, δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και
να συνεχίζεται η κακή διατροφή τους. 

Τα οξυμμένα προβλήματα στη Δημόσια Ναυτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις αδιαφανείς
διαδικασίες στη χρήση των κονδυλίων του  Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (έχει να γίνει ισολο-
γισμός από το 2003), τροφοδοτεί τις ιδιωτικές σχολές, για τις οποίες πρωτοστατούν οι εφοπλιστές
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αστικές πολιτικές δυνάμεις ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΑΝΕΛ κά

Οι εφοπλιστές με την στήριξη των δυνάμεων του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού
της ΠΝΟ, θέλουν να επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας για το σύνολο των ναυτεργατών από όποια
χώρα και αν προέρχονται, να πληρώνουν οι ναυτεργάτες για τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά, για
μια θέση εργασίας, να καταργηθούν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας τους. 

Για τους σπουδαστές, τους ναυτεργάτες, συνολικά τους εργαζόμενους, που βιώνουν καθημε-
ρινά τα προβλήματα της αντιλαϊκής πολιτικής, αποτελεί μονόδρομο η οργάνωση και ο αγώνας,
να δυναμώσει η ταξική πάλη, για ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση για όλους, ενάντια στην ανεργία, την
υποβάθμιση της παιδείας, της υγείας, στην υπεράσπιση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής
– λαϊκής οικογένειας.
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Ê
á ôÜ ôçí å ðß óêå øç ôïõ õ ðïõñ ãïý Íáõ ôé ëß -
áò ôçí 1ç Öëå âÜ ñç óôç ó÷ï ëÞ ãéá ôçí êï -
ðÞ ðß ôáò êáé ôç äù ñå Ü á ðü ôçí å ôáé ñåß á

«MAN» å íüò óôñï öá ëï öü ñïõ Ü îï íá,  ïé óðïõ äá -
óôÝò óôçí Á ÅÍ Á óðñï ðýñ ãïõ ôïõò ãý ñé óáí ôçí
ðëÜ ôç.

«ÊÜ èå ôü óï Ýñ ÷ï íôáé – ðá ñÝñ ÷ï íôáé óôç ó÷ï ëÞ
ï õ ðïõñ ãüò, å ôáé -
ñåß åò, óôÞ íï íôáé
öéÝ óôåò! Ôçí ß äéá
óôéã ìÞ ü ìùò ôá ï îõ -
ìÝ íá êáé êáõ ôÜ ðñï -
âëÞ ìá ôá ãéá å ìÜò,
ôïõò óðïõ äá óôÝò
ðá ñá ìÝ íïõí!», ôï íß -
æåé óå á íá êïß íù óÞ
ôïõ ï Óýë ëï ãïò
Óðïõ äá óôþí ôçò Á -
ÅÍ/Á êáé ðñï óèÝ ôåé: 

«Åß íáé ðñï êëç ôé êü
êõ âÝñ íç óç êáé å öï -
ðëé óôÝò íá ìáò ëÝ íå ðùò åß íáé «ç ðñþ ôç íáõ ôé ëß á
óôïí êü óìï», ìå ìå ãÜ ëá êÝñ äç êáé å ðåí äý óåéò óå
ðëïß á, å ìåßò ü ìùò íá æïý ìå ìéá äéá öï ñå ôé êÞ
ðñáã ìá ôé êü ôç ôá. Ìå óï âá ñÜ ðñï âëÞ ìá ôá óôç
ó÷ï ëÞ, ü ðùò åë ëåß øåéò óå ìü íé ìïõò êá èç ãç ôÝò,
óå âé âëß á, óå óýã ÷ñï íåò êôé ñéá êÝò êáé åñ ãá óôç -
ñéá êÝò õ ðï äï ìÝò, íá á êñé âï ðëç ñþ íïõ ìå ôç ìå -
ôá êß íç óç êáé ôç óß ôé óç ìáò, óç ìåéþ óåéò, á íá ëþ óé -
ìá êáé å îï ðëé óìü á ðá ñáß ôç ôá ãéá ôá ìá èÞ ìá ôá
ìáò, íá æïý ìå ìå ôï Üã ÷ïò ãéá ôçí åý ñå óç ìðÜñ -
êï, ôçí ß äéá ðñáã ìá ôé êü ôç ôá íá æïý ìå êáé óôç æù -
Þ ìáò óõ íï ëé êü ôå ñá, á öïý ïé ïé êï ãÝ íåéÝò ìáò äõ -
óêï ëåý ï íôáé íá ôá âãÜ ëïõí ðÝ ñá.»

Ìå öéÝ óôåò êáé äç ìá ãù ãé êÝò 
äç ëþ óåéò äå ëý íï íôáé ôá ðñï âëÞ ìá ôá!

¸ ÷ïõ ìå ôï äé êáß ù ìá êáé ìáò á îß æåé íá óðïõ äÜ -
æïõ ìå, íá åñ ãá óôïý ìå êáé íá æÞ óïõ ìå ìå âÜ óç
ôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò ìáò! 

Íá Ý ÷ïõ ìå ðñü ãñáì ìá óðïõ äþí ðïõ íá ìáò äß -
íåé ü ëç ôçí á ðá ñáß -
ôç ôç ãíþ óç ãéá íá
ìðï ñÝ óïõ ìå íá á -
êï ëïõ èÞ óïõ ìå ôï
å ðÜã ãåë ìá ðïõ å -
ðé ëÝ îá ìå!

Íá Ý ÷ïõ ìå ðñáã -
ìá ôé êÜ äç ìü óéá êáé
äù ñå Üí åê ðáß äåõ -
óç ãéá íá ìðï ñåß
êÜ èå óðïõ äá óôÞò
íá óðïõ äÜ óåé ÷ù -
ñßò êá íÝ íá å ìðü äéï

êáé ü ÷é íá âÜ æïõ ìå âá èéÜ ôï ÷Ý ñé óôçí ôóÝ ðç ãéá
á íá ëþ óé ìá, öù ôï ôõ ðß åò, äéÜ öï ñá õ ëé êÜ ü ðùò
óôï ó÷Ý äéï, ðÜ óï ãéá äù ñå Üí ìå ôá êé íÞ óåéò.

Íá Ý ÷ïõ ìå óýã ÷ñï íç õ ëé êï ôå ÷íé êÞ õ ðï äï ìÞ,
åñ ãá óôÞ ñéá, õ ðï äï ìÝò ðïõ íá êá ëý ðôïõí ôéò á -
íÜ ãêåò óå èÝñ ìáí óç êáé öù ôé óìü óå ü ëåò ôéò áß -
èïõ óåò, óõí èÞ êåò õ ãéåé íÞò êáé á óöÜ ëåéáò (êáé ü -
÷é å óôß åò ìü ëõí óçò ü ðùò óõì âáß íåé ìå ôéò WC…).

Å äþ êáé ôþ ñá! Íá ëç öèïýí ôá á ðá ñáß ôç ôá ìÝ -
ôñá á ðü ôçí êõ âÝñ íç óç êáé ôï õ ðïõñ ãåß ï Íáõ -
ôé ëß áò.»

ÓÐÏÕ ÄÁ ÓÔÅÓ Á ÅÍ Á ÓÐÑÏ ÐÕÑ ÃÏÕ:

«Ãý ñé óáí ôçí ðëÜ ôç» óôçí õ ðïõñ ãé êÞ öéÝ óôá êáé á íÝ äåé îáí
ôá ðñï âëÞ ìá ôá êáé ôéò äéåê äé êÞ óåéò ôïõò
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