540

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 21 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022 - ΤΕΥΧΟΣ 771

"... Κάποτε αλλάζουν οι καιροί.
Και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε".

Μπ. Μπρεχτ

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
OIL RECORD BOOK (PART ONE)
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανάπτυξη πολύμορφων αγώνων, στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων
των Μηχανικών, των ναυτεργατών, των εργαζομένων και παρά
τις οικονομικές δυσκολίες, με αίσθημα ευθύνης για την τεχνική
βοήθεια και υποστήριξη των Μηχανικών, λειτουργούν για τα μέλη
της “ENGINE ROOM RESOURCE
MANAGEMENT (SIMULATOR)” και
“OIL RECORD BOOK (PART ONE)”
με πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολύθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ
και στην παρακολούθηση τηρείται
διαδικασία προεγγραφής.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού τμήματος του Σωματείου στους LLOYD’S
REGISTER για ΙSO 9001:2015

Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις,
το Πρόγραμμα και την Αίτηση προ-εγγραφής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
30 Μάρτη 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Συνάδελφοι,
Πραγματοποιούμε την Α’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2022, σε συνθήκες εξέλιξης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη περιοχή της Ουκρανίας, με τη
συμμετοχή της Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε.
Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει εδώ και μια δεκαετία
τουλάχιστον τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις για
το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής, ανάμεσα
στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και τη στρατηγική της «ευρωατλαντικής διεύρυνσης», από τη μια πλευρά, και από
την άλλη, τη στρατηγική της καπιταλιστικής Ρωσικής
Ομοσπονδίας για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέδια σε
βάρος των λαών, για να ενισχύσει τον δικό της ιμπεριαλιστικό συνασπισμό στην
περιοχή της πρώην ΕΣΣΔ.
Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας, ουσιαστικά,
σηματοδοτεί την τυπική
έναρξη ενός πολέμου που
προετοιμάστηκε από το εύφλεκτο υλικό που συσσωρεύτηκε σε βάθος χρόνου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το
μοίρασμα του ορυκτού
πλούτου, της Ενέργειας,
εδαφών και εργατικού
δυναμικού, αγωγών και δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, γεωπολιτικών στηριγμάτων, μεριδίων
των αγορών.
30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού
και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όλοι όσοι
πανηγύριζαν, υπόσχονταν έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας, ελευθερίας, δικαιοσύνης έχουν διαψευστεί με τον
πιο εκκωφαντικό τρόπο.
Ο κόσμος τους, ο περίφημος «κόσμος των δυτικών
αξιών» είναι ο κόσμος της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου και της προσφυγιάς, των οικονομικών κρίσεων, των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων
της πανδημίας, των στρατιωτικών επεμβάσεων, είναι ο
σάπιος κόσμος του καπιταλισμού.
Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο ανήκουν οι κάθε λογής
Μπάιντεν, Σολτς, Πούτιν και Ζελένσκι και τόσοι άλλοι,
«αυταρχικοί» και «δημοκράτες» όλοι τους υπερασπιστές
της ελευθερίας των λίγων να ορίζουν την τύχη των πολλών, όλοι τους διαφορετικές όψεις της δικτατορίας του
κεφαλαίου.
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Η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και
την ουσιαστική συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ
και άλλων αστικών κομμάτων, κλιμακώνει την εμπλοκή της σε αυτούς τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς.
Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ήδη στηρίξει όλες τις ΝΑΤΟικές αποφάσεις και τα σχέδια που
αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού και την περικύκλωση της Ρωσίας.
Η ελληνική κυβέρνηση, με ένα πολεμικό παραλήρημα του πρωθυπουργού, όχι μόνο εξήγγειλε την απόφαση για μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία,
αλλά δήλωσε απερίφραστα την πρόθεσή της να σύρει τη χώρα και τον λαό στη θύελλα μιας πολεμικής
αναμέτρησης στο πλευρό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
παρέχοντας κάθε είδους
βοήθεια που θα της ζητηθεί.
Η πολεμική σύγκρουση
στην Ουκρανία πυροδοτεί
επικίνδυνες εξελίξεις για
τους λαούς της Ευρώπης,
για όλο τον κόσμο, μετά τη
ρωσική εισβολή, καθώς ο
ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός εισέρχεται σε νέα
φάση.
Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες αποφάσεις της
Συνόδου του ΝΑΤΟ αλλά και οι δηλώσεις του γενικού
γραμματέα του Στόλτενμπεργκ, συνιστούν πολεμικό
ανακοινωθέν προς τους λαούς, μαρτυρούν την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία,
ανάμεσα στη Ρωσία και στις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
Η αποστολή μεγάλης ποσότητας σύγχρονων οπλικών συστημάτων, η δημιουργία 4 νέων ομάδων μάχης
σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία,
δίπλα στις προηγούμενες στις Βαλτικές Χώρες και την
Πολωνία. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επίγειων,
αεροπορικών και θαλάσσιων στρατιωτικών δυνάμεων
από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο, η αύξηση
των στρατιωτικών δαπανών από τις χώρες - μέλη του
που αποφάσισε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, αποδεικνύουν ότι
μεγαλώνει ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Η έγκριση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης
αυτών των αποφάσεων ενισχύει τη συμμετοχή και
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εμπλοκή της Ελλάδας σ' αυτό το μακελειό σε βάρος των
λαών.
Απέναντι σ' αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, η απάντηση του λαού είναι να δυναμώσει την πάλη του για
να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Για να μη χρησιμοποιούνται το ελληνικό έδαφος, η θάλασσα και ο αέρας ως
πολεμικά ορμητήρια. Για να μη συμμετέχουν ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις σε αποστολές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
με κανέναν τρόπο ή πρόσχημα.
Αυτή είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε σήμερα να προσφέρουμε στον ουκρανικό λαό. Αυτή είναι
η μόνη συνεπής πατριωτική στάση και η αληθινή αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των
άλλων γειτονικών
λαών.
Οι εργαζόμενοι
δεν έχουν κανένα
συμφέρον να ευθυγραμμιστούν πίσω
από τη μία ή την
άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη, πίσω
από κανένα ληστή
για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.
Δεν πρέπει να
στοιχηθούν πίσω
από καμία δύναμη που δολοφονεί και ξεζουμίζει τους εργαζόμενους
στραγγαλίζοντας τα δικαιώματα τους.
Συνάδελφοι,
Από την έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην
Ουκρανία στις 24 Φλεβάρη, με κοινή ανακοίνωση των
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, αλλά
και στη συνέχεια με δελτία τύπου αναδείξαμε την επικινδυνότητα της κατάστασης και για τους ναυτεργάτες,
επισημαίνοντας ότι έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και με τη ζωή τους τα ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες και
επιβάλλεται να αντιδράσουμε έγκαιρα για την προστασία της ζωής των συναδέλφων μας.
Για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους, ο εμπορικός στόλος εντάσσεται στους σχεδιασμούς του
ΝΑΤΟ, αποτελεί το 4ο όπλο για τον ανεφοδιασμό των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων τους, βάζοντας σε κίνδυνο και τις ζωές των ναυτεργατών.
Οι συνθήκες επιβάλουν ετοιμότητα και επαγρύπνηση από όλους τους ναυτεργάτες και τη διαρκή
επικοινωνία με τα σωματεία μας.
Απευθύναμε ιδιαίτερο κάλεσμα και την προσοχή
στους ποντοπόρους ναυτεργάτες, που ταξιδεύουν
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στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, απαιτώντας
καμία εμπλοκή στους Νατοϊκούς σχεδιασμούς, τις εμπόλεμες ζώνες και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.
Σε αυτές τις εξελίξεις οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι
έρχονται αντιμέτωποι και με την εξαθλίωση, την ανεργία, τις δυσβάστακτες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, στο
φυσικό αέριο, στη βενζίνη, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο
ψωμί, στο σούπερ μάρκετ.
Οι αυξήσεις ψίχουλα που υπόσχεται η κυβέρνηση της
ΝΔ δε θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα των χαμηλών
μισθών στην Ελλάδα, αφού κυριαρχούν η υποαπασχόληση και οι ελαστικές μορφές εργασίας, που οδηγούν
έναν στους τρεις εργαζόμενους να έχει καθαρό μισθό
κάτω από 500€ το μήνα ενώ την ίδια στιγμή, με την
ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ έχει μειωθεί
ο μέσος μισθός
των εργαζομένων
κατά 25% την τελευταία δεκαετία.
Όλα αυτά ενώ
οι απώλειες της
αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι
πάνω από 10%
την
τελευταία
χρονιά ενώ ο πληθωρισμός τρέχει
με ρυθμούς πάνω
από 5% τους τελευταίους μήνες.
Οι ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν,
της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιες αφού
ενίσχυαν χρόνο με το χρόνο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο
υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.
Επιβεβαιώνεται η θέση μας ότι ακόμα και τα ψίχουλα
της αύξησης του 3% στις ΣΣΕ σε επιβατηγά και πορθμεία, θα εξανεμιζόταν από την ακρίβεια, την φορολογία.
Από την προηγούμενη Γ.Σ στις 24 Νοέμβρη 2021
αναπτύξαμε πολύμορφη αγωνιστική και απεργιακή
δράση για το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων
μας.
Με την 4ημερη Πανελλαδική Απεργία από τις 10 έως
τις 13 Δεκέμβρη, οι ναυτεργάτες έστειλαν δυναμική
απάντηση στην επιθετικότητα και την αδιαλλαξία των
εφοπλιστών και της κυβέρνησης, που επιδιώκουν να
επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων.
Και σε αυτή την απεργιακή μάχη βρεθήκαμε μαζί με
τα ναυτεργατικά σωματεία «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ στην πρώτη γραμμή, για την προετοιμασία και την
οργάνωση της, με εξορμήσεις στα πλοία, ενώ απευθύναμε κάλεσμα στα Ιταλικά και Αγγλικά στους ναυτεργάÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022



τες των πλοίων Πάτρας – Ιταλίας.
Για άλλη μια φορά οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στη διοίκηση της ΠΝΟ, κόντρα στις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτεργατών, είπαν «όχι» στην πρόταση που καταθέσαμε για συνέχιση
του απεργιακού αγώνα με νέα 24ωρη απεργία.
Αποφάσισαν τη «λήξη» της απεργίας ενώ οι εφοπλιστές των ποντοπόρων πλοίων από το 2010 αρνούνται
την υπογραφή ΣΣΕ, και αποδέχτηκαν την αύξηση – ψίχουλα του 3%, που πρότειναν οι εφοπλιστές των επιβατηγών πλοίων, σε συνάντηση που έγινε πριν τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής, για υπογραφή τριετούς ΣΣΕ.
Μάλιστα, σε ανακοίνωση που είχαν εκδώσει οι εφοπλιστές την Κυριακή 12 Δεκέμβρη, ένα 24ωρο πριν τη
συνάντηση, εμφανίζονταν και χουβαρντάδες, λέγοντας
ότι ...από το 2010 μέχρι το 2019 έχουν δώσει στους
ναυτεργάτες αυξήσεις 5% ενώ «οι μισθοί της ΓΣΕΕ μειώθηκαν κατά 21%».
Στις 14 Γενάρη 2022, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο
Τακτικό Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ. Οι ταξικές δυνάμεις
των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
μέσα από τις ομιλίες των αντιπροσώπων τους, ανέδειξαν το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων των ναυτεργατών.
Καταψηφίσαμε τον απολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης, που είναι κομμένοι και ραμμένοι
στην τακτική του συμβιβασμού και της υποταγής, που
συνεχίζει να υπηρετεί ο εργοδοτικός – κυβερνητικός
συνδικαλισμός, ενώ καταθέσαμε σχέδιο παρεμβάσεων και διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων. Επίσης βάλαμε
στο σώμα αντιπροσώπων πρόταση για την τροποποίηση του καταστατικού της ΠΝΟ, για την οποία ψήφισαν
υπέρ: 31 και κατά: 38.
Η πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή του καταστατικού, που έχει διαμορφωθεί με το
ν.330/1976 και άλλα βασιλοχουντικά διατάγματα, για
να υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
των εφοπλιστών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν εφαρμοζόταν η απλή
αναλογική, οι σημερινοί αντιπρόσωποι των σωματείων,
με βάση τις τελευταίες αρχαιρεσίες τους, θα ήταν 115,
ενώ με το μέτρο του 1/10 ήταν 77, δηλ. αποκλείσθηκαν
38 αντιπρόσωποι, αλλοιώνοντας τη σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου.
Εκτός από την ομοσπονδία 7 από τα 13 σωματεία
συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν στο καταστατικό τους
την απλή αναλογική και συγκεκριμένα Π.Ε Πλοιάρχων
Ε.Ν, Π.Ε Μηχανικών Μ.Ε.Κ Ε.Ν, Π.Σ Οικονομικών
Αξιωματικών Ε.Ν, Π.Ε Φροντιστών Ε.Ν, Π.Ε Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν, Π.Ε Πρακτικών Πλοιάρχων
– Κυβερνητών Ε.Ν, Π.Ε Ναυτών M/S – Π/Κ Ε.Ν.
Προβάλαμε την ανάγκη για την ανασύνταξη του
ναυτεργατικού κινήματος, της μαζικοποίησης των
σωματείων, να αποκτήσουν ζωντάνια, συλλογικά και
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οργανωμένα να επιτελούν τον ρόλο ύπαρξης τους στην
υπεράσπιση των συμφερόντων των ναυτεργατών.
Νέο αντεργατικό νομοσχέδιο κατέθεσε η κυβέρνηση
της ΝΔ, για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων.
Αποτελεί συνέχεια των αντεργατικών νόμων, του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92, που εφαρμόζουν
οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, σε βάρος των δικαιωμάτων ναυτεργατών.
Το καταγγείλαμε επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του,
θα αυξήσει τις προσλήψεις με ναυτεργάτες χωρίς ΣΣΕ,
κοινωνική ασφάλιση από όποια χώρα και αν προέρχονται. Με οργανικές συνθέσεις που δεν ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες και με άμεσο κίνδυνο στην
ασφάλεια και προστασία της ζωής των ναυτεργατών,
των επιβαινόντων. Θα επιφέρει αύξηση της ανεργίας,
διόγκωση των ελλειμμάτων του ΝΑΤ/ΕΦΚΑ με τραγικές
συνέπειες στην κοινωνικοασφαλιστική προστασία για
τους ναυτεργάτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους.
Για το νέο εφοπλιστικό έγκλημα με την πυρκαγιά στο
«EUROFERRY OLYMPIA», που έβαλε σε κίνδυνο τη
ζωή των 239 επιβατών και των 51 ναυτεργατών μελών πληρώματος, με τραγικό απολογισμό 11 νεκροί,
πραγματοποιήσαμε Συγκέντρωση – Διαμαρτυρία στις
23 Φλεβάρη στο υπουργείο Ναυτιλίας.
Στη συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του
Υπουργού Ναυτιλίας κ. Βιδάλη και στα ερωτήματα που
του θέσαμε, αποδέχτηκε τις παρατηρήσεις που έχουν
καταγραφεί στους εκτεταμένους ελέγχους στο πλοίο
από την Επιθεώρηση του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας,
ενώ δήλωσε προκλητικά, όπως ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας GRIMALDI, ότι «υπήρχαν παρανομίες, υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος του πλοίου και
στα ερωτήματα σας θα απαντήσει ο εισαγγελέας»!!!,
«οι οδηγοί παρά το πρόβλημα με την καθαριότητα
στις καμπίνες, θα μπορούσαν να κοιμηθούν στις αεροπορικές καρέκλες και στα σαλόνια»!!!, «οι κανονισμοί για τις συνθέσεις των πλοίων καθορίζονται και
από την Ε.Ε». Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, ότι
δρομολογείται από την κυβέρνηση της ΝΔ όπως και τις
προηγούμενες και το υπουργείο Ναυτιλίας, τις εγκληματικές ευθύνες της εταιρείας να τις επωμιστούν οι ναυτεργάτες και να μείνουν στο απυρόβλητο οι εφοπλιστές.
Στις 8 Μάρτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναικάς, πραγματοποιήσαμε σύσκεψη, με θέμα «Η
πάλη για χειραφέτηση και γυναικεία ισοτιμία, τα ιδιαίτερα προβλήματα των ναυτεργατριών στο ναυτικό επάγγελμα».
Προβάλαμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντά μια
ναυτεργάτρια τόσο την περίοδο των σπουδών, όσο και
όταν δουλεύει στα πλοία. Αναδείξαμε την ανάγκη, που
επιβεβαιώνεται από την πείρα, για οργανωμένη πάλη
με τη συμμετοχή στη ζωή και τη δράση των σωματείων, ώστε να αντιμετωπίζονται και τα ιδιαίτερα προ5



βλήματα των ναυτεργατριών.
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες περιοδείες της ΠΕΜΕΝ στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) Μακεδονίας, Χίου, Κρήτης. Στις συσκέψεις με
το εκπαιδευτικό προσωπικό και με τους σπουδαστές των σχολών, αναδείχτηκαν οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη ναυτική εκπαίδευση και συνδέονται
με τη γενικευμένη επίθεση, που δέχονται στα δικαιώματα τους οι ναυτεργάτες.
Η κυβέρνηση όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός ναυτιλίας προετοιμάζει νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση το οποίο έχει αναθέσει στο ίδρυμα Ευγενίδη και είναι
στην κατεύθυνση της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην πράξη την πλήρη ενσωμάτωση της

πλαίσιο για τα οξυμμένα προβλήματα σε ΣΣΕ, τη διαρκή χειροτέρευση της κατάστασης των ναυτεργατών,
από τις μειώσεις σε μισθούς - οργανικές συνθέσεις, την
εντατικοποίηση της εργασίας, την ανεργία, την κοινωνική ασφάλιση, τον πολύμηνο εγκλωβισμό λόγω περιορισμένων αντικαταστάσεων με πρόσχημα την πανδημία,
την εξάπλωση ασθενειών και ατυχημάτων που δεν καταγράφονται, την φορολογία, τις δυσκολίες στην απόκτηση διπλωμάτων – πιστοποιητικών.
Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, να δώσουμε
μαζικό – δυναμικό παρών στις απεργιακές συγκεντρώσεις και στους καταπέλτες των πλοίων για την

ναυτικής εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις των εφοπλιστών, που επιδιώκουν να επιβάλλουν στο σύνολο
των ναυτεργατών από όποια χώρα και αν προέρχονται
τις διεθνείς συμβάσεις με μισθούς πείνας.
Με βάση την απόφαση της Γ.Σ στις 24 Νοέμβρη 2021
που εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ, για πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές
κινητοποιήσεις, για το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων, το Δ.Σ της ΠΕΜΕΝ συνεδρίασε στις 17 Μάρτη και με βάση τις εξελίξεις που διαμορφώνονται συνολικά αλλά και στο κλάδο των ναυτεργατών, αποφάσισε
24ωρη Πανελλαδική – Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη 6 Απρίλη, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση πήρε χτες και η Ε.Ε της ΠΝΟ.
Η απεργία αποτελεί συνέχεια του μαχητικού – μαζικού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στις 26 Φλεβάρη.
Συντονίζουμε τη δράση μας με τα συνδικάτα ενάντια
στην ακρίβεια, για ΣΣΕ και αυξήσεις στους μισθούς, να
σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Στην απεργία προβάλουμε και το διεκδικητικό μας

επιτυχία της απεργίας.
Η ιστορική διαδρομή του εργατικού, του ναυτεργατικού κινήματος, μας διδάσκει ότι κάθε κατάκτηση
αποκτήθηκε μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες. Δεν
χαρίστηκε τίποτα από την εξουσία του κεφαλαίου. Η οργανωμένη – συλλογική – μαζική δράση σε σύγκρουση
με την καπιταλιστική βαρβαρότητα μπορεί να ανοίξει
το δρόμο για μια ζωή, που θα υπηρετεί τις δικές μας
ανάγκες.
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Αγώνας – ρήξη – ανατροπή
Η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική.
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, με βάση
το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων που αποφασίστηκε στις 24 Νοέμβρη 2021 και έχει αποσταλεί ως
εξώδικο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)
Μπουμπουλίνας 21 – 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen-1901@pemen.gr – info@pemen.gr

Πειραιάς 30 Μάρτη 2022
Προς:
• Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη
• Πρόεδρο Βουλής κ. Τασούλα
• Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα
• Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Χατζηδάκη
• Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη
• Πολιτικά Κόμματα
• Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
• Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

• Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
• Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
• Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
• Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων
• ΠΑΜΕ
• Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
• Εργατικό Κέντρο Πειραιά
• Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
• Ναυτεργατικά Σωματεία
• Ημερήσιο Τύπο

Ψήφισμα

Της Α’ Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ του 2022
Η Α’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Μάρτη 2022, καταδικάζει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που
είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία με την συμμετοχή Ρωσίας – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ε.Ε.

Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν
Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ενέργειας, της μεταφοράς εμπορευμάτων, των γεωστρατηγικών περιοχών, των μεριδίων των αγορών, πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της Ευρώπης, για όλο
τον κόσμο.
Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων αστικών πολιτικών δυνάμεων, που στηρίζουν τους σχεδιασμούς
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, με τη χώρα μας και τις ΝΑΤΟικές βάσεις να αποτελούν ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Κανένα καράβι να μην ενταχθεί και να αποτελέσει το 4ο όπλο του ΝΑΤΟ και των εφοπλιστικών συμφερόντων, για τον ανεφοδιασμό των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Οι ναυτεργάτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και με τη ζωή τους τα ταξίδια σε
εμπόλεμες ζώνες, απαιτούμε άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής των συναδέλφων μας.
Επιβάλλεται διαρκή επαγρύπνηση και αποτελεί επιτακτική ανάγκη, οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία να δυναμώσουμε τον αγώνα και να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς.
Συντονίζουμε τη δράση μας με τα συνδικάτα και συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική – Απεργία στις 6 Απρίλη, ενάντια στην
ακρίβεια, για ΣΣΕ και αυξήσεις στους μισθούς, να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να συμβάλουν με τη μαχητική συμμετοχή τους στην επιτυχία της απεργίας, με το διεκδικητικό μας πλαίσιο αιτημάτων για τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε ΣΣΕ, τις μειώσεις σε μισθούς
- οργανικές συνθέσεις, την εντατικοποίηση της εργασίας, τον πολύμηνο εγκλωβισμό των ναυτεργατών στα ποντοπόρα καράβια, την
εξάπλωση ασθενειών και ατυχημάτων, την φορολογία, τις δυσκολίες στην απόκτηση διπλωμάτων – πιστοποιητικών.
Διδασκόμαστε από την ιστορική διαδρομή του εργατικού, του ναυτεργατικού κινήματος, που μας διδάσκει ότι κάθε κατάκτηση αποκτήθηκε μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες. Δεν χαρίστηκε τίποτα από την εξουσία του κεφαλαίου.

Αγώνας – ρήξη – ανατροπή
Η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική.
Αξίζει να αγωνιστούν λαοί, για μια κοινωνία χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, φτώχια, εξαθλίωση, προσφυγιά, μετανάστευση, να
γίνουν κυρίαρχοι και να απολαμβάνουν αυτά που παράγουν, χωρίς κανένα δυνάστη και εκμεταλλευτή στη ζωή τους.
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
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1η ΜΑΗ 2022

Κόκκινη Πρωτομαγιά, πρωτοπόρα εργατιά!
Η Εργατική Πρωτομαγιά μάς καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι!
Αυτό το σύνθημα - κάλεσμα διέδωσαν την 1η ΜΑΗ, σε όλη
τη χώρα, χιλιάδες εργαζόμενοι, με τη μαζική συμμετοχή τους
στις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις
των συνδικάτων, στην
Αθήνα στο Σύνταγμα και
σε δεκάδες ακόμα πόλεις.
Ήταν μια Πρωτομαγιά
«εν κινήσει», καθώς πήρε
τη σκυτάλη από τους
αγώνες του προηγούμενου διαστήματος:
Από την πανελλαδική
πανεργατική
απεργία
στις 6 Μάρτη και το μεγάλο συλλαλητήριο των
συνδικάτων στις 26 Φλεβάρη. Από τους μεγάλους κλαδικούς αγώνες για τη Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτός των
οικοδόμων.
Από τις μάχες που δίνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι της
ΛΑΡΚΟ για το δικαίωμα στη δουλειά.
Από τον ηρωικό αγώνα των λιμενεργατών της COSCO, που
παλεύουν για αυξήσεις στο μεροκάματο και μέτρα ασφαλείας στη δουλειά, για να βγάζουν το ψωμί τους χωρίς να σακατεύονται ή και να σκοτώνονται.
Από τους αγώνες των εργαζομένων στα «Πετρέλαια Καβάλας» και σε άλλους μεγάλους χώρους.
Από τις καθημερινές μάχες εκατοντάδων σωματείων και
φορέων ενάντια στην ακρίβεια και για την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος.
Αλλά και από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
στην ελληνική εμπλοκή, που μέρα με τη μέρα γίνεται ολοένα
και πιο μεγάλη, άρα και πιο επικίνδυνη για τον λαό.

είχε γεμίσει με τα μπλοκ των συνδικάτων και των φορέων.
Κόσμος υπήρχε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»,
αλλά και στον Άγνωστο
Στρατιώτη, μέχρι την
είσοδο του Εθνικού
Κήπου και σε όλη την
Όθωνος.
Οι προσυγκεντρώσεις κατέληξαν στο Σύνταγμα ξεκινώντας από
τέσσερα διαφορετικά
σημεία. Με τις σημαίες
του ΠΑΜΕ, των συνδικάτων αλλά και της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας,
με κόκκινα λάβαρα, με τα πανό και τα συνθήματά τους, δημιούργησαν ένα πολύχρωμο αγωνιστικό μωσαϊκό. «Κόκκινη
Πρωτομαγιά - πρωτοπόρα εργατιά», έδωσαν το έναυσμα για
να ξεκινήσει η συγκέντρωση.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου
Οικοδόμων Αθήνας και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Η μαζική κινητοποίηση πλαισιώθηκε με
απαγγελία ποίησης και τραγούδια, που εναλλάσσονταν στο
πρόγραμμα, παρασέρνοντας τους διαδηλωτές άλλοτε να σιγοτραγουδήσουν στίχους κι άλλοτε να υψώσουν τις φωνές
τους με συνθήματα.
«Η σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι με το δίκιο των λαών
ενάντια στην εκμετάλλευση, στον πόλεμο, στη φτώχεια»... Το
πανό που ξεδιπλώθηκε απέναντι από την εξέδρα συνόψισε
το μήνυμα που έστειλαν εκατοντάδες σωματεία, τιμώντας τη
Μέρα της παγκόσμιας εργατικής τάξης και των αγώνων της.

Στην Αθήνα
Χιλιάδες εργαζόμενοι, νεολαίοι και βιοπαλαιστές τίμησαν
την Εργατική Πρωτομαγιά στην Αθήνα, συμμετέχοντας το
πρωί της Κυριακής στη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Οι μαζικές προσυγκεντρώσεις έδειξαν από νωρίς τι θα ακολουθούσε και λίγο μετά τις 10.30 π.μ.
συγκροτήθηκαν σε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας, που εκτός από τη μαζικότητα, βασικό χαρακτηριστικό της ήταν ο παλμός.
Την ώρα που όλοι είχαν πάρει θέση στη συγκέντρωση, η
λεωφόρος Αμαλίας, κατά μήκος της πλατείας Συντάγματος,
8
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Στον Πειραιά
Χιλιάδες ήταν οι εργαζόμενοι και στον Πειραιά που
συμμετείχαν στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της
Πρωτομαγιάς, όπου επίσης καταγράφηκε μια από τις
μαζικότερες απεργιακές διαδηλώσεις που έγιναν τα
τελευταία χρόνια.
Το απεργιακό κλίμα κυριαρχούσε από τα ξημερώματα
με τις μαζικές περιφρουρήσεις σε όλους τους μεγάλους
χώρους δουλειάς. Όπως στα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, με τον πρώτο
λόγο όμως να έχουν οι εργαζόμενοι στις προβλήτες ΙΙ
και ΙΙΙ της COSCO που διένυαν ήδη την 4η μέρα των απερ-

γιακών τους κινητοποιήσεων.
Η απεργιακή συγκέντρωση είχε οριστεί για τις 11 το
πρωί στην πλατεία του Πασαλιμάνι, στον ίδιο χώρο που
τον Αύγουστο του 1923 το αστικό κράτος επιτέθηκε και
μακέλεψε την απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων
που διαδήλωναν για αυξήσεις στα μεροκάματα και ενάντια
στις απολύσεις.
Από τις 10 π.μ., στους κεντρικούς δρόμους μέχρι το
Πασαλιμάνι ήταν σε εξέλιξη μαχητικές πορείες, που
είχαν ξεκινήσει από τις προσυγκεντρώσεις στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στο λιμάνι.
Οι προσυγκεντρώσεις ενώθηκαν σε ένα ανθρώπινο ποτάμι, που κατέληξε στο Πασαλιμάνι. Τη δική τους θέση
στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση «διεκδίκησαν» και
οι μικροί φίλοι του «κόκκινου Αερόστατου» από τους
δήμους του Πειραιά. Κρατώντας το πανό και τις πικέτες
που οι ίδιοι ετοίμασαν, καταχειροκροτήθηκαν από όλους
τους παρευρισκόμενους.
Κεντρικός ομιλητής στην απεργιακή συγκέντρωση ήταν
ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ των εργαζομένων στις
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO.
«Είμαστε υπερήφανοι γιατί γιορτάζουμε τη φετινή Πρωτομαγιά την ώρα που οι εργαζόμενοι στην COSCO διεξάγουν έναν συγκλονιστικό αγώνα για να υπερασπιστούν το
δικαίωμα στη ζωή, για να έχουν ζωή με δικαιώματα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί αυτός ο αγώνας έγινε αγώνας όλων
των εργαζομένων του Πειραιά.
Γιατί οι άνθρωποι από κάθε χώρο δουλειάς συναντήθηÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

καν με τους λιμενεργάτες δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα μας», ανέφερε στην αρχή
της ομιλίας του, με τα λόγια του να πνίγονται στα χειροκροτήματα και τα συνθήματα: «Αγώνας, ρήξη, ανατροπή,
η Ιστορία γράφεται με πάλη ταξική», «Χωρίς εσένα γρανάζι
δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».
Πρόσθεσε: «Με τους αγώνες μας θέλουμε να φέρουμε
στο προσκήνιο την κάλυψη των αναγκών μας. Αγώνες που
πιέζουν την κυβέρνηση και την εργοδοσία, που αχρηστεύουν τους αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισαν διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις.
Αγώνες που δεν αναβλήθηκαν στο "περίμενε" μιας κυβερνητικής εναλλαγής γιατί όλες οι κυβερνήσεις τα αφεντικά μας εξυπηρέτησαν και ξέρουμε ότι και κάθε κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
Αγώνες που δεν περιορίστηκαν στα όρια των εργασιακών χώρων, αγκάλιασαν τους εργαζόμενους της πόλης
μας, έγιναν φάρος για τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας, δέχτηκαν την αμέριστη αλληλεγγύη ακόμα και συναδέλφων μας από Ιταλία, Μεξικό, Τουρκία και άλλες χώρες.
Αυτή είναι η δύναμή μας».
Με το σύνθημα «Κόκκινη Πρωτομαγιά - πρωτοπόρα εργατιά», ξεκίνησε η μεγάλη απεργιακή πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, με κατεύθυνση στο κεντρικό
κτίριο της COSCO στην Ακτή Ξαβέρη.
Μπροστά οι απεργοί της COSCO με μηχανοκίνητη πορεία. Ακολουθούσε η μαζική διαδήλωση με προμετωπίδα
το πανό του ΕΚ Πειραιά. Αμέσως μετά τα μπλοκ των συνδικάτων του Πειραιά, όπως των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων, των μεταλλεργατών της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης, από τις βιομηχανίες ελαιουργοσαπουνοποιίας, το
εμπόριο, τους δήμους κ.ά. Το δικό τους «παρών» έδωσαν
φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.
Στη διάρκεια της διαδήλωσης, απεργοί λιμενεργάτες με
τους συνδικαλιστές του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ έκαναν δυναμική παρέμβαση στις προβλήτες που δένουν τα κρουαζερόπλοια, όπου η COSCO είχε αναγκάσει λιμενεργάτες
- στην πλειοψηφία τους καινούργιοι και νεολαίοι - μέρα
απεργίας να δουλεύουν. Μετά την παρέμβαση, οι εργαζόμενοι εμψυχώθηκαν και δήλωσαν απεργία.
Η πορεία κατέληξε έξω από τα κεντρικά γραφεία της
COSCO και αμέσως μετά όλος ο κόσμος ξεκίνησε για τις
προβλήτες, όπου σε λίγη ώρα θα άρχιζε το εργατικό
γλέντι αλληλεγγύης στους απεργούς λιμενεργάτες,
που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Το ΠΑΜΕ σε μήνυμα του χαιρέτισε τους χιλιάδες απεργούς και διαδηλωτές της Πρωτομαγιάς αναφέροντας:
«Ο νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία αλλά
και οι εντάσεις στην περιοχή μας φέρνουν σε πρώτο πλάνο
τη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Η απεμπλοκή της χώρας μας από οποιαδήποτε μορφή
συμμετοχής στις πολεμικές επεμβάσεις είναι αίτημα που
πρέπει να δυναμώσει από κάθε εργατική συνδικαλιστική
οργάνωση, κάθε εργάτη και νέο».
Πατώντας πλέον γερά στις μεγάλες συγκεντρώσεις της
1ης Μάη, τώρα είναι η ώρα να οργανώσει κάθε συνδικάτο
την αγωνιστική συνέχεια.
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Να διαμορφωθούν σε κλάδους και χώρους δουλειάς
προϋποθέσεις κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων για την
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις και καλύτερους όρους δουλειάς, ουσιαστικά μέτρα
ανακούφισης από την ακρίβεια.
Να διαμορφωθούν ακόμα πιο ισχυρά αναχώματα στην
ευρωατλαντική προπαγάνδα του πολέμου και της εμπλοκής, που αναπαράγουν όλα τα αστικά κόμματα και τα επιτελεία τους, οι δυνάμεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Απαιτείται αγωνιστική κλιμάκωση σε κλάδους και χώρους δουλειάς για την προστασία του εργατικού - λαϊκού
εισοδήματος.
Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε ως "γενικός δερβέναγας" η
κυβέρνηση είναι πολύ πίσω από τις σημερινές ανάγκες και
πίσω ακόμα και από τους ρυθμούς αύξησης του πληθωρισμού, που πλησιάζει πλέον διψήφιο νούμερο.
Είναι ανάγκη να ηχήσει παντού το σύνθημα για αυξήσεις στους μισθούς, σε κάθε
κλάδο και χώρο δουλειάς. Η
υπογραφή της πρόσφατης
κλαδικής Σύμβασης στις Κατασκευές δείχνει τον δρόμο.
Να δυναμώσει η φωνή για
την ουσιαστική ανακούφιση
από το κύμα των ανατιμήσεων με μέτρα προστασίας,
με κατάργηση φόρων στην
Ενέργεια, στα καύσιμα, στο
ρεύμα, για την ανατροπή όλων των αντεργατικών νόμων».
Προχωράμε μπροστά λοιπόν! Κρατώντας ζωντανή στο
μυαλό και την καρδιά μας την εικόνα των χιλιάδων ανθρώπων του μόχθου που την Κυριακή πλημμύρισαν δρόμους
και πλατείες.
Των εκατοντάδων εργατών της COSCO, που συγκινημένοι από το κύμα αλληλεγγύης δεσμεύτηκαν πως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να είναι ο αγώνας
τους νικηφόρος, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για ολόκληρη την εργατική τάξη.
Την εικόνα των οικοδόμων στο Σύνταγμα και στις άλλες
πόλεις, που με την αυτοπεποίθηση της οργανωμένης πάλης διακήρυξαν ότι η Σύμβαση που υπέγραψαν ανήκει σε
όλους τους εργαζόμενους.
Γιατί δείχνει πως ο ταξικός αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα και πως τέτοιες μάχες έχουν πολλαπλάσια σημασία
για την αγωνιστική ανάταση της εργατικής τάξης.
Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος σε μια σειρά από εργατικούς χώρους και κλάδους, οι αγώνες για το
δικαίωμα στην εργασία, εμπνέουν, δείχνουν πως υπάρχει
ελπίδα, μακριά από τις Σειρήνες των αντοχών της οικονομίας, του συμβιβασμού με τα ψίχουλα, της "σωτηρίας" στις
κυβερνητικές εναλλαγές, μακριά από τους "κοινωνικούς
διαλόγους" και τον βλαβερό ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού».
Δεν θα περάσουν η τρομοκρατία και η επιβολή σιωπητηρίου στους αγώνες, δεν θα νεκρώσει η φωνή της διεκδίκησης και της αντίστασης μέσα στους χώρους δουλειάς.
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Οι εργάτες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με την
οργάνωσή τους, με τη δράση και την πείρα τους, θα κάνουν κουρελόχαρτα κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης
των αγώνων!».
Σικάγο, Θεσσαλονίκη, Καισαριανή... Το κόκκινο νήμα της
ανειρήνευτης ταξικής πάλης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, συνεχίζεται στους σημερινούς αγώνες των εργαζομένων, για τα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες
τους.
Και η Ιστορία της τάξης μας διδάσκει: Κάποτε αλλάζουν
οι καιροί. Και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε. Ελπίδα η πάλη
των λαών!

Εκδήλωση για την 1η Μάη
Εκδήλωση για την εργατική
Πρωτομαγιά πραγματοποίησαν στις 20 Απρίλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ
και ΠΕΠΡΝ. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Το καλωσόρισμα έκανε
ο Θανάσης Ευαγγελάκης,
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και ακολούθησε απαγγελία του «Επιτάφιου» του Γ. Ρίτσου.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο Άγγελος Γαλανόπουλος,
πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ο οποίος αναφέρθηκε στο
χρονικό του ηρωικού αγώνα στο Σικάγο το 1886, αλλά και
στα θύματα της εργατική τάξης στην πορεία των χρόνων
στις συγκεντρώσεις της 1η Μάη.
Στάθηκε στην ανάγκη καταδίκης του ιμπεριαλιστικού
πολέμου στην Ουκρανία, όπως και της εμπλοκής της χώρας μας. Ανέδειξε την επικινδυνότητα της εξελίξεων για
τους λαούς, και ειδικότερα για τους ναυτεργάτες, τόσο για
αυτούς που ταξιδεύουν στην ευρύτερη περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος όσο και συνολικά για τους ναυτεργάτες των
εμπορικών πλοίων που ιστορικά αξιοποιούνται και αποτελούν στόχο σε περίοδο πολέμου.
Επίσης σημείωσε τις τεράστιες δυσκολίες με τις οποίες
έρχονται αντιμέτωπες οι λαϊκές οικογένειες, όπως το κύμα
των ανατιμήσεων. Αναφέρθηκε επίσης στις αυξήσεις στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπογραμμίζοντας τη σημασία που
έχει η κοινή πρωτοβουλία για την μείωση τους που
έχουν πάρει τα ναυτεργατικά σωματεία, μαζί με Εργατικά
Κέντρα, μαζικούς φορείς, κ.α.
Ακόμη αναφέρθηκε στο νέο επεισόδιο της επίθεσης
στα δικαιώματα των ναυτεργατών με το νόμο της κυβέρνησης για τα σκάφη αναψυχής, την ίδια ώρα που οι εφοπλιστές συγκεντρώνουν νέα προκλητικά προνόμια.
ÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022



ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
Τώρα μιλάει ο λαός, με την κλιμάκωση της πάλης και των διεκδικήσεων
Δεν ήταν μια ακόμα απεργία στις 6 Απρίλη.
Η μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση, οι πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με συμμετοχή εργατόκοσμου και ανέργων, νεολαίας, αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,
μετατρέπονται σε σταθμό κλιμάκωσης της πάλης για το επόμενο διάστημα, μπροστά και στην Εργατική Πρωτομαγιά.
Το «δεν πάει άλλο» με την ακρίβεια, με τις επιπτώσεις του
ιμπεριαλιστικού πολέμου, της ελληνικής εμπλοκής και των κυρώσεων που φορτώνονται στον λαό είναι που βγάζει μαζικά
στον δρόμο την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Είναι η
μάχη για την επιβίωση του λαού, που καθημερινά γίνεται όλο

Οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, τα σωματεία τους, μαζί με
όλο τον λαό τα έβαλαν με το «μονομπλόκ» που έχουν απέναντί
τους. Έδωσαν απάντηση σε κεφάλαιο και κυβέρνηση, στα αστικά κόμματα και τις συμμαχίες τους. Και σε αυτές τις συνθήκες,
της λεγόμενης «πολεμικής οικονομίας», των εκβιασμών για τα
«χειρότερα», των καλεσμάτων «συναίνεσης» και του «δεν είναι η
ώρα για διεκδικήσεις» έδειξαν ότι υπάρχει η διέξοδος της οργανωμένης, συντονισμένης πάλης «από τα κάτω», μέσα από τα σωματεία. Οτι το κύμα ακρίβειας που τσακίζει τον λαό θα αντιμετωπιστεί μέσα από τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς
και τις συντάξεις, για ΣΣΕ, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας του
λαϊκού εισοδήματος, σε σύγκρουση με μια πολιτική που από τη

και πιο δύσκολη, που όπως αποδείχθηκε και χτες βάζει σε κίνηση νέες δυνάμεις, εργαζόμενους που τώρα το παίρνουν απόφαση, συσπειρώνονται στα σωματεία τους και μπαίνουν στην
πάλη, οργανώνουν την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση.
Μεγάλοι χώροι δουλειάς νέκρωσαν σε όλη τη χώρα, σε εργοστάσια σταμάτησε η παραγωγή, εργοτάξια δεν δούλεψαν, μέσα
μαζικής μεταφοράς και βαπόρια ακινητοποιήθηκαν, σχολεία
δεν λειτούργησαν. Ετσι, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, με την
αγωνιστική τους παρουσία στους δρόμους, απέρριψαν τα καλέσματα «υπομονής» που τους απευθύνουν κυβέρνηση και εργοδοσία για να περάσει τάχα «κι αυτός ο κάβος». Έδειξαν για μια
ακόμα φορά την αστείρευτη δύναμη που έχουν στα χέρια τους,
ότι αυτά τα χέρια είναι που κινούν τα πάντα, ότι χωρίς αυτούς
«γρανάζι δεν γυρνά».
Είναι η ίδια δύναμη, που με τη μαζική και αποφασιστική
συμμετοχή ανέδειξε ξανά τον έναν και μοναδικό δρόμο για να
αχρηστευτούν τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα, όπως ο νόμος
- έκτρωμα για τα Εργασιακά, ο οποίος αφού πρώτα καταδικάστηκε στη συνείδηση της εργατικής τάξης, χτες έγινε και στην
πράξη κουρελόχαρτο, δεν εφαρμόστηκαν πουθενά οι απεργοσπαστικές του διατάξεις.

μία σπέρνει τη φτώχεια και από την άλλη μοιράζει μερικά ψίχουλα για να τα ξαναπάρει πίσω από διαφορετική τσέπη.
Επιβεβαίωσαν ότι η εναντίωση στη μετατροπή της χώρας σε
ΝΑΤΟικό ορμητήριο θανάτου δεν αποτελεί κάποια «παραφωνία», όπως επιχειρούν να παρουσιάσουν τα αστικά επιτελεία και
τα κάθε λογής παπαγαλάκια τους, που επειδή δεν καταφέρνουν
να πείσουν τον λαό αμολάνε τα ΜΑΤ για να τον ξυλοφορτώσουν,
όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οτι αυτή η διεκδίκηση, η οποία
με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, εκφράζει τον πόθο του
λαού να μην πληρώσει και με το αίμα του μια βάρβαρη στρατηγική που μέχρι σήμερα την πληρώνει με τον ιδρώτα του, την
εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την ανεργία, τις τραγικές ελλείψεις
σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
Οι επόμενες μέρες και βδομάδες είναι κρίσιμες, για την ένταση της πάλης, για να πολλαπλασιαστούν οι εστίες αντίστασης
και διεκδίκησης ενάντια στην ακρίβεια και τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο. Να μην υπάρχει χώρος δουλειάς, κλάδος, γειτονιά και
πόλη που δεν θα εκφραστεί μαζικά η αναμέτρηση με κυβέρνηση και εργοδοσία.
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Αθήνα
Ένα ογκώδες απεργιακό συλλαλητήριο συγκρότησαν τα εκατοντάδες συνδικάτα και οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο Σύνταγμα
χτες το πρωί, στέλνοντας το μήνυμα της κλιμάκωσης της πάλης.
Εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους, άνεργοι, φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι, νεολαίοι και φοιτητές, συνταξιούχοι, λαϊκές
οικογένειες με μικρά παιδιά πλημμύρισαν όλους τους γύρω
δρόμους, απλώθηκαν μέχρι και την Πανεπιστημίου, ενώ όσο
περνούσε η ώρα τόσο γέμιζε η πλατεία.
«Στοπ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ακρίβεια Αυξήσεις στους μισθούς»: Το σύνθημα αυτό ξεδιπλώθηκε στο
πανό που άνοιξαν τα σωματεία μπροστά από τη Βουλή, δίνοντας το στίγμα των διεκδικήσεων της απεργιακής κινητοποίησης.

Μηνύματα αλληλεγγύης στην απεργιακή κινητοποίηση
έστειλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις USB από την Ιταλία,
LAB από τη Χώρα των Βάσκων, η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), συνδικάτα της Αυστρίας και της Ιρλανδίας, ενώ
στην κινητοποίηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου
«International» από την Καταλονία.
Εντυπωσιακά συγκροτημένα ήταν τα μπλοκ μεγάλων κλάδων,
που με επικεφαλής τα κλαδικά συνδικάτα, όπως στις Τηλεπικοινωνίες (ΣΕΤΗΠ), ακολουθούνταν από δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία και τις σωματειακές επιτροπές σε χώρους
δουλειάς από ολόκληρη την Αττική. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα
από κλάδους όπως το Φάρμακο, το Χρηματοπιστωτικό, ο
Επισιτισμός - Τουρισμός, αλλά και από τα νοσοκομεία. Κάθε
πανό καταγράφει τις διεκδικήσεις στον συγκεκριμένο χώρο, γίνεται το σημείο της αγωνιστικής συνάντησης για τους εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη του μεροκάματου, για αυξήσεις, για
το ωράριο, ενάντια σε απολύσεις κ.ο.κ.
Τους χιλιάδες απεργούς, χαιρέτισε ο Βάλσαμος Συρίγος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μέλος
της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, κάνοντας την
κεντρική ομιλία στο Σύνταγμα. «Η σημερινή απεργία είναι
έμπρακτη απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ, στα άλλα αστικά
κόμματα, στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, είναι απάντηση στη μεγα12

λοεργοδοσία που όλοι μαζί τρομοκρατούν και εκβιάζουν τους
εργαζόμενους. Οτι τώρα δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις. Οτι
τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες, για να ανακουφιστούν τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει
το εισόδημά τους.
Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πρώτες στις ΝΑΤΟικές δαπάνες, να κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, να επικαλούνται τις "αντοχές" της
οικονομίας και να μας λένε ότι πρέπει να ζούμε με ψίχουλα. Είναι απάντηση στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους που σχεδιάζουν να επιβάλουν, με βάση τον νόμο-έκτρωμα
Βρούτση-Αχτσιόγλου, νέες αυξήσεις-ψίχουλα στον κατώτατο
μισθό. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα δεν συμβιβάζονται αλλά
απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στους κλάδους
και στις επιχειρήσεις.
Από το βήμα της συγκέντρωσης
κατήγγειλε την κυβέρνηση που
για άλλη μια φορά προσπάθησε
να ποινικοποιήσει την απεργία
στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και στα τρόλεϊ, χρησιμοποιώντας το αντιδραστικό οπλοστάσιο που η ίδια έφτιαξε με τον
νόμο Χατζηδάκη. «Οι εργαζόμενοι
της χώρας έδωσαν απάντηση.
Ο νόμος Χατζηδάκη κατέληξε
σήμερα εκεί που του αξίζει, στα
σκουπίδια», τόνισε και χαιρέτισε
ιδιαίτερα τους απεργούς που έσπασαν την τρομοκρατία.

Δεν στρατευόμαστε
με τους σφαγείς
των λαών
«Η σημερινή απεργία γίνεται σε περίοδο ενός ακόμα ιμπεριαλιστικού πολέμου στη γειτονιά μας, όπου το σύνολο των
αστικών κομμάτων, σαν έτοιμα από καιρό, στρατεύτηκαν με το
ένα από τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα και στηρίζουν ενεργά τους ΝΑΤΟικούς συμμάχους τους», επισήμανε ο Β. Συρίγος.
«Ολος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός λοιδόρησε, χλεύασε και
επιτέθηκε σε όποιον δεν στρατεύθηκε με κανένα ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, σε όποιον μίλησε για ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
διατράνωσε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Ακολούθησαν τη γνωστή τακτική "όσοι δεν είναι μαζί μας είναι εχθροί
μας"», πρόσθεσε.
Στην κατεύθυνση αυτή, εξέφρασε την αλληλεγγύη των
συνδικάτων στους εργαζόμενους «που αρνούνται να υπηρετήσουν τους σκοπούς των ΝΑΤΟικών μακελάρηδων μεταφέροντας πολεμικό υλικό έξω από τα σύνορα της χώρας,
όπως έγινε από εργαζόμενους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ», στους φαντάρους «που αρνούνται να υπηρετούν τα ίδια βάρβαρα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια και καταγγέλλουν δημόσια με επιστολές στις
μονάδες τους τη νέα ανθρωποσφαγή». «Τα Εργατικά Κέντρα σε
κάθε πόλη και όλα τα συνδικάτα είναι μαζί τους. Θα είναι η ασπίδα τους, το στήριγμά τους σε αυτήν τη μάχη», διαβεβαίωσε.
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Αλληλεγγύη
στους απολυμένους της P&O

Μήνυμα αλληλεγγύης στους απολυμένους ναυτεργάτες της εταιρείας «P&O Ferries» στην Αγγλία εκφράσαν
οι Έλληνες ναυτεργάτες μέσα από την απεργιακή τους
περιφρούρηση το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά. Σημειώνεται ότι η «P&O Ferries» απέλυσε απροειδοποίητα μέσα στον
Μάρτη 800 εργαζόμενους και μάλιστα έστειλε προσωπικό ασφαλείας για να τους απομακρύνει από τα πλοία.

«Να κάνουμε
το δίκιο μας πράξη»

Πειραιάς
Μια από τις μαζικότερες και μαχητικότερες απεργιακές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων έζησε το πρώτο λιμάνι της
χώρας, ο Πειραιάς. Ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, λιμενεργάτες, βιομηχανικοί εργάτες, εμποροϋπάλληλοι, υγειονομικοί από τα νοσοκομεία της περιοχής, εργαζόμενοι στους
δήμους, δάσκαλοι, καθηγητές με μαζικά μπλοκ, ενισχυμένα
με «νέο αίμα», έστειλαν ηχηρό το μήνυμα της κλιμάκωσης της
πάλης «ενάντια στην ακρίβεια και την εμπλοκή της Ελλάδας
στον πόλεμο», όπως ανέγραφε το πανό του Εργατικού Κέντρου, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους
μισθούς, ενάντια στα χαράτσια, στη φορολεηλασία, όπως
αναγραφόταν στα πανό των συνδικάτων.
Στο πλευρό των απεργών ήταν με τα δικά τους μπλοκ φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, σπουδαστές και μαθητές
από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πειραιώτικης περιφέρειας,
δίνοντας τον δικό τους τόνο με τη ζωντάνια τους. Το «παρών»
έδωσαν και αυτοαπασχολούμενοι, μικροί έμποροι και επαγγελματίες του Πειραιά.
Η «καλή μέρα» της μεγάλης μαζικότητας της απεργίας είχε
φανεί από τα ξημερώματα, με τους εργαζόμενους να δίνουν με
αποφασιστικότητα τη μάχη της απεργίας, νεκρώνοντας ταυτόχρονα και τον μεγαλύτερο μεσογειακό κόμβο
συνδυασμένων μεταφορών των μονοπωλιακών ομίλων.
Στις προβλήτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της COSCO δεν κουνήθηκε
φύλλο. Οι λιμενεργάτες απήργησαν σύσσωμοι κάνοντας δική τους υπόθεση την υπεράσπιση του απεργιακού τους αγώνα. Αντίστοιχα
παγωμένη έμεινε και η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
Στα καράβια αξημέρωτα βρέθηκαν τα
σωματεία στους καταπέλτες, ενώ προπέλα
δεν γύρισε σε κανένα πλοίο και στα μεγάλα
λιμάνια της χώρας. Στην απεργία συμμετείχαν
και τα πληρώματα των ρυμουλκών, ναυαγοσωστικών πλοίων.
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Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Καραϊσκάκη που αποδείχτηκε μικρή για να χωρέσει τον κόσμο
που κατέφτανε από κάθε γωνιά των δήμων του Πειραιά.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά, Μάρκος Μπεκρής, ο οποίος χαιρέτισε τη μαζική παρουσία των εργαζομένων και πρόσθεσε
ότι «σήμερα απεργούμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο να σφίγγει η
θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Γιατί δεν πάει άλλο η αθλιότητα
με τον μισθό να κάνει φτερά τις πρώτες δέκα μέρες του μήνα και
να βλαστημάμε πώς θα βγουν οι υπόλοιπες. Η υπομονή μας έχει
πια εξαντληθεί», γιατί «η εργατική τάξη στον Πειραιά και παντού
στη χώρα δεν διαλέγει ληστή. Δεν διαλέγει στρατόπεδο στον
ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη μία και Ρωσίας
από την άλλη. Είμαστε με τους λαούς που σήμερα γίνονται σάκος του μποξ για ξένα προς τα δικά του συμφέροντα. Ο πόλεμος, οι επιπτώσεις του φορτώνονται στον λαό».
«Απεργούμε γιατί η αναμονή έχει αποδειχθεί δηλητήριο. Ο
λαός μπορεί να σωθεί μόνο μέσα από τον αγώνα του, οργανωμένο από τα κάτω, με επιθετικές διεκδικήσεις, κόντρα σε κυβερνήσεις και εργοδοσία. Γιατί πλέον υπάρχει πείρα: Δεν υπάρχουν
"σωτήρες", και καμία κυβερνητική εναλλαγή ή κυβερνητικός
μεσσίας δεν μπορεί να αποτελεί ελπίδα για τους εργαζόμενους».
Η πορεία που ακολούθησε ταρακούνησε με τη μαζικότητα
και τα απανωτά συνθήματα ολόκληρο το κέντρο του Πειραιά.
Ξεχωριστό ήταν το στιγμιότυπο έξω από την Ιωνίδειο Σχολή, όπου οι μαθητές της ξεδίπλωσαν πανό με το σύνθημα «Η
νέα γενιά έχει ιδανικά, μαζί με τον λαό παλεύει και νικά.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο, στην ακρίβεια, στους
αντιεκπαιδευτικούς νόμους». Κίνηση που χειροκροτήθηκε
από τους διαδηλωτές, ενώ τα μπλοκ των νεολαίων ανταπάντησαν βροντοφωνάζοντας το σύνθημα «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά».
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ του ΠΑΜΕ
Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα
Όπλο μας η αλληλεγγύη!

Στις 18 – 19 Ιούνη στο Κλειστό Γήπεδο
"Αριστείδης Παπαμιχαήλ" Δραπετσώνα,
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, δεκάδες
σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι επιτροπές αγώνα, εκατοντάδες συνδικαλιστές, που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, οργανώνουμε Πανελλαδική
Σύσκεψη συνδικάτων και συνδικαλιστών με σκοπό να συζητήσουμε για την
ανασύνταξη, τον προσανατολισμό και
την προοπτική του κινήματός μας.
Πώς θα δυναμώσει η οργάνωση των
εργαζομένων στα συνδικάτα. Πώς θα
γίνει πράξη η αναζωογόνηση και η
αντεπίθεση των συνδικάτων, με νέες
δυνάμεις, με μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα ώστε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και να διευρύνουμε τις
κατακτήσεις των εργαζομένων.
Τι κίνημα χρειάζεται σήμερα για να
αντιμετωπίσει την επίθεση κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, τα
νέα δεινά που περιμένουν το λαό μας
από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την
ένταση της εκμετάλλευσης και το δυνάμωμα της φτώχειας, την
ένταση της επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα, το δυνάμωμα της
κρατικής καταστολής και της εργοδοτικής βίας.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε όλα τα συνδικάτα και σε κάθε συνδικαλιστή, σε Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, που συναντηθήκαμε στις μεγάλες
απεργίες, στους κλαδικούς αγώνες, στους αγώνες για τις συλλογικές
συμβάσεις, κόντρα στις απολύσεις και για το δικαίωμα στην εργασία, σε όσους δε συμβιβάζονται με το άδικο. Σε όσους αρνούνται να
υποταχθούν στο μέλλον της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και των
πολέμων.
Σε όσους αγωνιούν και προβληματίζονται για το μέλλον του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, δεν συμβιβάζονται με τη γραμμή
της υποταγής, του συμβιβασμού, του ψευδεπίγραφου “κοινωνικού
διαλόγου’” και της συνδιαλλαγής, για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι ώστε να μη θίγεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
Τα δυο χρόνια της πανδημίας φανέρωσαν ακόμα περισσότερο
τους πραγματικούς ήρωες, αυτούς που πραγματικά κινούν τα νήματα τη ζωής, του αγώνα και της εξέλιξης.
Η πανδημία ήρθε να ξεγυμνώσει όσους επιχειρούν να φέρουν στα
μέτρα τους τις εξελίξεις που φέρνει η ανάπτυξη των τεχνολογιών
και των επιστημονικών επιτευγμάτων. Όσους επιδιώκουν να επανα14

φέρουν ιδεολογήματα γύρω από το τέλος
της εργατικής τάξης ιδιαίτερα στους παραγωγικούς κλάδους. Όσους επιδιώκουν
να πείσουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να
θυσιάζουν την υγεία και τη ζωή τους, τη
δουλειά και τα δικαιώματα τους, τις συνδικαλιστικές και ατομικές τους ελευθερίες
για να μη θιγεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης και των κερδών τους.
Ενάντια στις σάπιες αξίες της καπιταλιστικής εργοδοσίας, στην εκμετάλλευση
και την καταστολή το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ,
συνέχισαν να δίνουν πρωτοπόρα μάχες
και πρόβαλλαν με συνέπεια και αγωνιστικότητα τα αιτήματα των εργαζομένων.
Δεν πειθάρχησαν στα καλέσματα υποταγής, δεν είπαν “θα λογαριαστούμε μετά”,
αλλά πρωταγωνίστησαν στην οργάνωση
και στη μαχητική αντίσταση των εργαζομένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς του
2020 και η συγκέντρωση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη του
2020, το παλλαϊκό ποτάμι καταδίκης της Χρυσής Αυγής έξω από το
εφετείο της Αθήνας στις 7 Οκτώβρη, απέδειξαν τις απεριόριστες
δυνατότητες και τη δύναμη των εργαζομένων που είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα τους. Ανέδειξαν τον αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΜΕ στην οργάνωση και στην ενότητα της πάλης των εργαζομένων, στον ανειρήνευτο ταξικό αγώνα ενάντια στη
φτώχεια, στη δυστυχία, στην καταστολή, στην εκμετάλλευση.
Κίνημα ανατροπής και αντεπίθεσης για δουλειά
και ζωή με δικαιώματα
Σήμερα καλούμαστε εκ νέου να πληρώσουμε με νέες θυσίες τις
συνέπειες του πολέμου. Είμαστε όμως πιο έμπειροι! Πρέπει να βρεθούμε πιο προετοιμασμένοι στη νέα επίθεση που εξελίσσεται, για να
μην πληρώσουμε με νέες περιπέτειες τα κέρδη των επιχειρηματικών
ομίλων, για να μπουν σε πρώτο πλάνο οι δικές μας ανάγκες.
Οι νομοθετημένοι- καθηλωμένοι μισθοί με τις πρωθυπουργικές
αυξήσεις που δεν φτάνουν ούτε στο μισό της ραγδαίας ανόδου του
πληθωρισμού, την ίδια στιγμή που πληρώνουμε δισεκατομμύρια για
νατοϊκούς εξοπλισμούς που δε σχετίζονται με τις αμυντικές ανάγκες
της χώρας μας, φέρνουν σε αδιέξοδο χιλιάδες εργατικές- λαϊκές οικογένειες.
Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας για:
• επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ
ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας
825€ κατώτερο μεικτό μισθό,
• αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις πάνω από το ύψος
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του πληθωρισμού, για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών
μας
• κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο,
στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,
• γενναία μείωση τιμών και πλαφόν στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα
• διαγραφή χρεών, κανένα εργατικό – λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα,
νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα
Σήμερα δε μπορούμε να παρακολουθούμε με ουδετερότητα τα
πολεμικά σφαγεία που δυναμώνουν στην Ουκρανία ούτε να παίρνουμε θέση με τον έναν ή τον άλλο ληστή στην αρπαγή του πλούτου
των λαών.
Δεν είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό να συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα, να μετράμε τη ζωή μας με το σταγονόμετρο. Δεν μπορούμε
να αποδεχτούμε ως τετελεσμένο γεγονός την ποινικοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης και της απεργίας, να παρακολουθούμε
τις αντεργατικές ανατροπές να
διαδέχονται η μία την άλλην,
να αντιμετωπίζουμε ως φυσιολογική εξέλιξη τη νομοθέτηση
της ΕΓΣΣΕ με πρωθυπουργικά
διαγγέλματα, να βλέπουμε τα
εργατικά δικαιώματα να συρρικνώνονται.
Είναι ανάγκη σήμερα να δυναμώσει ο αγώνας στους χώρους
δουλειάς, στους κλάδους, να
δυναμώσει η αντεπίθεση του
εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος, να ριζώσει η οργανωμένη εργατική απάντηση παντού!
Σήμερα χρειάζεται:
√ Ένα εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα που θα αγωνίζεται και
θα διεκδικεί σύγχρονους όρους εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με διεύρυνση των κοινωνικών παροχών.
√ Κίνημα ζωντανό που θα ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές ηγεσίες και διαδικασίες. Με συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα ενώνουν
τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, θα υπερασπίζονται τις ζωντανές, συλλογικές διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, θα λειτουργούν με βάση αυτές. Σωματεία
ανοιχτά και δημοκρατικά, πόλος έλξης για τους νέους εργαζόμενους, κάθε εργάτης να βλέπει στη δράση των σωματείων, τις διεκδικήσεις του, τις αγωνίες του, την αλληλεγγύη των συναδέλφων του.
√ Κίνημα αντεπίθεσης και όχι ηττοπάθειας και συμβιβασμού.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις ανεξάρτητες από τις δαγκάνες της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων της, με ανοιχτό μέτωπο απέναντι
τους.
√ Κίνημα που θα πηγαίνει τον αγώνα ένα βήμα παραπέρα,
προτάσσοντας συνολικά αιτήματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που αναδύονται με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία.
√ Κίνημα που θα βρίσκεται πλάι στους όπου γης κατατρεγμένοι, με γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη, κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που φέρνουν αιματοκυλίσματα αμάχων, δημιουργούν φτώχεια, δυστυχία και προσφυγιά.
Στους ταξικούς αγώνες βρίσκεται η λύση! Με τους αγώνες
μας να απορρίψουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα!
Οι αγώνες που προηγήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας
μας τροφοδοτούν με νέα δύναμη, γίνονται σημαντικές παρακαταθήκες. Δείχνουν το δρόμο της προοπτικής, ότι η δύναμη των εργαÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

ζομένων βρίσκεται στην οργάνωση, στον αγώνα, στην αλληλεγγύη.
Οι σημαντικοί αγώνες σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στην ΕFOOD, στην COSCO, στη ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια και στα Λιπάσματα της Καβάλας, οι αγώνες που αναπτύσσονται σε αρκετούς
κλάδους για υπογραφές κλαδικών ΣΣΕ όπως η υπογραφή κλαδικών
συμβάσεων στους Οικοδόμους και στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη, οι κινητοποιήσεις των Υγειονομικών και των Εκπαιδευτικών,
κάθε μικρότερη ή μεγαλύτερη κινητοποίηση που έγινε θέλουμε
να γίνουν πείρα και δύναμη ώστε να πολλαπλασιαστούν οι εστίες
αντίστασης, να αγκαλιάσουν περισσότερους κλάδους και χώρους
δουλειάς, να συνενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης, να
μετρήσουμε νέες νίκες, να συμβάλουμε στην γενική ανάταση του
εργατικού- συνδικαλιστικού κινήματος.
Σημαντική προϋπόθεση σε μια τέτοια πορεία είναι να κλείσουμε
την πληγή που δημιουργεί στο σώμα των εργαζομένων ο κυβερνητικός- εργοδοτικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις που βρίσκονται
στις ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Είναι ηγεσίες που θέλουν το
κίνημα δεμένο με χειροπέδες,
αιχμάλωτο στα συμφέροντα
των επιχειρηματικών ομίλων.
Η αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των
συνεδρίων μεγάλων Ομοσπονδιών εργαζομένων αλλά και
στην ίδια τη ΓΣΕΕ δεν ήταν για
το συσχετισμό και τις καρέκλες
αλλά για τον προσανατολισμό
και τη στάση που πρέπει να
έχουν τα συνδικάτα, τον απεγκλωβισμό τους από την γραμμή της
εργοδοσίας, την υιοθέτηση των αξιών της ανταγωνιστικότητας και
του εταιρισμού, την απαλλαγή των συνδικάτων από το θανάσιμο
εναγκαλισμό κράτους κι εργοδοτών.
Με το ΠΑΜΕ μπροστά για την αντεπίθεση
του εργατικού- συνδικαλιστικού κινήματος
Το ΠΑΜΕ είναι κατάκτηση της εργατικής τάξης! Είναι μια μεγάλη
συσπείρωση εργατικών σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών
Κέντρων, επιτροπών αγώνα, συνδικαλιστών. Από την πρώτη στιγμή
της ίδρυσης του, το 1999, παλεύει ενάντια στην αδικία, στην εργοδοτική και κρατική καταστολή, ενάντια στην εκμετάλλευση και την
καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Η δύναμη και το κύρος του ΠΑΜΕ βρίσκεται στην πρωτοπόρα
δράση των σωματείων και των εργαζομένων στους κλάδους και
στους χώρους δουλειάς εκεί που γεννιέται η εκμετάλλευση. Δεν
πηγάζει από συνδιαλλαγές με την εργοδοσία ούτε από την ταύτιση
πίσω από τις κυβερνήσεις που υπερασπίζονται το σύστημα της εκμετάλλευσης.
Κόντρα σε όσους προκαταβάλουν το τέλος των σωματείων, τον
μετασχηματισμό τους σε ηλεκτρονικές λέσχες και την αντικατάσταση της ζωντανής συμμετοχής με ένα like, όλους όσους έχουν προεξοφλήσει το τέλος της απεργίας ως μορφή πάλης, όσους επιχειρούν
να μετατρέψουν τα σωματεία σε ουρά των κυβερνητικών εναλλαγών και την ανάθεση του αγώνα σε μελλοντικούς-κυβερνητικούς
Μεσσίες, είναι ανάγκη το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα να συζητήσει συλλογικά και οργανωμένα, να αποφασίσει την απάντηση του.
Η διεύρυνση του ΠΑΜΕ με νέες αγωνιστικές δυνάμεις, με νέα συνδικάτα, είναι η απάντηση στην ένταση της επίθεσης, είναι η διέξοδος
και η ελπίδα στις γραμμές των εργαζομένων, ο φόβος και το άγχος
των εκμεταλλευτών μας.
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
«Εμείς δεν υπογράφουμε τη Συμφωνία,
έξω τώρα η λυκοσυμμαχία»

Με μια ογκώδη και μαχητική κινητοποίηση στο κέντρο
της Αθήνας στις 12 Μάη, εργατικά σωματεία και συνδικαλιστικές ενώσεις, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, σύλλογοι γυναικών, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί
φορείς καταδίκασαν την επικίνδυνη για τον λαό Ελληνοαμερικανική Συμφωνία
για τις βάσεις, την πολιτική που μετατρέπει
τη χώρα σε «ΝΑΤΟικό
έδαφος» και οδηγεί σε
όλο και μεγαλύτερη
εμπλοκή στη δίνη των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και σχεδιασμών.
Αν ταποκρινόμενοι στο κάλεσμα
της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελλ η ν ο α μ ε ρ ι κα ν ι κ ή
Συμφωνία για τις
Βάσεις, σωματεία και
φορείς πραγματοποίησαν μία από τις πιο μεγάλες και
μαχητικές αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, με συγκέντρωση στα Προπύλαια και
πορεία που κατέληξε στη Βουλή.
«Έξω η Ελλάδα από τα ιμπεριαλιστικά σφαγεία! Να
αποσυρθεί τώρα η Συμφωνία για τις βάσεις του θαΝΑΤΟυ!»: Αυτή ήταν η απαίτηση που διαδήλωσαν, την ίδια
ώρα που μέσα στη Βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ επικύρωνε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη Συμφωνία, την
οποία είχε προετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Με τα πανό, τις πικέτες και τα συνθήματά τους, σωματεία και φορείς απαίτησαν να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, να κλείσουν άμεσα οι βάσεις και όλες
οι ευρωατλαντικές υποδομές, να μη χρησιμοποιηθεί καμία υποδομή για συμμετοχή στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με οποιαδήποτε μορφή και πρόσχημα.
«Στον ιμπεριαλισμό καμία υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», διαμήνυσαν τα μπλοκ των διαδηλωτών. «Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω απ' την
Ελλάδα οι ΝΑΤΟικοί», απαίτησαν, με το βλέμμα στραμμένο στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που μαίνεται στην
Ουκρανία.
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«Αυξήσεις και δουλειά ζητάει η εργατιά», αντέταξαν
στις διαρκώς διογκούμενες δαπάνες για «τα σφαγεία τα
ΝΑΤΟικά».
«Όλοι στον αγώνα, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά
συμμετοχή στις επεμβάσεις» ήταν το κάλεσμα που
απηύθυναν
στον
λαό.
Από το βήμα της
κινητοποίησης οι διαδηλωτές διαβεβαίωσαν ότι ο αγώνας
τους θα έχει συνέχεια
και κλιμάκωση, με
επόμενο σταθμό το
Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που
οργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και
στην Αττική θα κορυφωθεί με την 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, την
Κυριακή 22 Μάη.
Σωματεία και φορείς δεσμεύτηκαν να δώσουν συνέχεια
στις πρωτοβουλίες σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, πανεπιστήμια, με στόχο να βάλει το εργατικό - λαϊκό κίνημα τη
σφραγίδα του στις εξελίξεις. «Θα συνεχίσουμε την πάλη
μας για να ακυρώσουμε αυτήν τη Συμφωνία με όλες τις
μορφές και τους τρόπους», διαβεβαίωσαν.

Η νεολαία δεν μένει με σταυρωμένα χέρια
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Κώστας Δέμος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού Αθήνας, και
ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της διοίκησης της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό - Επισιτισμό.
«Οι φοιτητές, η νεολαία δεν ανεχόμαστε να φεύγουν
από την χώρα μας πολεμικοί εξοπλισμοί, πύραυλοι και
αεροπλάνα για να σκοτώνουνε λαούς σε κάθε γωνιά του
πλανήτη. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα
χέρια όταν η ακρίβεια τσακίζει τις ζωές και τις σπουδές
μας αλλά την ίδια στιγμή δίνονται δισεκατομμύρια για
πολεμικούς εξοπλισμούς», τόνισε στον χαιρετισμό του
ο Κώστας Δέμος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου
Φυσικού Αθήνας.
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Ξεχωριστή αναφορά έκανε «στους νέους συναδέλφους
μας, στους νέους στρατευμένους φαντάρους που με δεκάδες επιστολές εναντιώνονται στην εμπλοκή της χώρα
μας στον πόλεμο. Το φωνάζουμε από το κέντρο της Αθήνας για να το ακούσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας: Οι
φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν
έχουν δουλειά», σημείωσε.
Τόνισε δε ότι οι φοιτητές θα κουρελιάσουν τα σχέδια
έντασης της καταστολής και της τρομοκρατίας, με την
αστυνομία στα ιδρύματα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι αυτοί που μιλάνε για "άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια" και αξιοποιούν ομάδες που καμία σχέση δεν
έχουν με τους φοιτητικούς συλλόγους, και συκοφαντούν
το φοιτητικό κίνημα, είναι οι ίδιοι που εδώ και δεκαετίες
έχουν δώσει πλήρη ασυλία στους ΝΑΤΟικούς τραμπούκους να αλωνίζουν
στην Ελλάδα και να μη
διώκονται ποινικά».
Αναφερόμενος στις
πρωτοβουλίες που πήραν το προηγούμενο
διάστημα οι φοιτητικοί
σύλλογοι, πρωτοστατώντας στην οργάνωση του αγώνα με μεγάλα αντιιμπεριαλιστικά
συλλαλητήρια και με τη
μεγάλη αντιπολεμική
συναυλία, που έστειλε
μήνυμα ότι «δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών!», κάλεσε τους φοιτητές
στις 18 Μάη στις φοιτητικές εκλογές «να στείλουμε μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής, αλλά και μήνυμα
διεκδίκησης και αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα και
τις ανάγκες μας», εκλέγοντας μαχητικά, δυναμικά Διοικητικά Συμβούλια, δυναμώνοντας και ζωντανεύοντας τους
συλλόγους.

Καθήκον να δυναμώσουμε την πάλη
ενάντια στην εμπλοκή
Στην κεντρική ομιλία ο Νίκος Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στη Συμφωνία, σημείωσε ότι είναι επικίνδυνη
για τα λαϊκά συμφέροντα, καθώς «βάζει ακόμη πιο βαθιά
τον λαό στη δίνη των θανατηφόρων ανταγωνισμών, την
ώρα μάλιστα που εξελίσσεται ένας ακόμη ιμπεριαλιστικός πόλεμος μέσα στην Ευρώπη», τονίζοντας πως το εργατικό - λαϊκό κίνημα σε όλη τη μακρά Ιστορία του έχει
βάλει πολλές φορές τη σφραγίδα του σε εξελίξεις σχετικές με ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
«Ήταν, είναι και θα είναι ζωτικό θέμα για τους εργαζόμενους ο οποιοσδήποτε άδικος πόλεμος που δεν έχει σε
τίποτε να προσφέρει για τα συμφέροντα των λαών, που
συγκρούονται για λογαριασμό ληστών, λυκοσυμμαχιών,
καπιταλιστών. Που γίνονται θύματα στην ειρήνη και στον
πόλεμο για τα κέρδη των αφεντικών, για τον έλεγχο των
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αγορών, για την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Σε τέτοιους πολέμους όχι μόνο είμαστε αντίθετοι,
αλλά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τους σταματήσουμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι στους λαούς που
εμπλέκουν οι εκμεταλλευτές μας. Και αλληλέγγυος είσαι
πρώτα απ' όλα όταν εδώ, σε αυτήν τη χώρα, παλεύεις για
την απεμπλοκή της από τέτοιους πολέμους».
Συνεχίζοντας ανέδειξε ότι οι ιμπεριαλιστές είναι οι μόνοι κερδισμένοι: «Πάνω σε αποκαΐδια και ομαδικούς τάφους θα βγάλουν αύριο δισεκατομμύρια. Γιατί κοινός παρονομαστής σε ειρήνη και πόλεμο είναι η εκμετάλλευση.
Γι' αυτήν τσακώνονται. Για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι.
Ποιος θα εκμεταλλευτεί περισσότερους για λογαριασμό
των μονοπωλίων τους. Ποιος θα αρμέγει τον πλούτο των
λαών με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα,
μεγαλύτερα
κέρδη».
Πρόσθεσε δε ότι αυτό
ακριβώς
πασχίζουν
κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τα παπαγαλάκια τους να κρύψουν, επιστρατεύοντας
χοντροκομμένα ψέματα
όπως ότι η ενίσχυση
των ευρωατλαντικών
βάσεων και υποδομών
συμβάλλει στην ανακοπή της τουρκικής επιθετικότητας, την ώρα που στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ προωθούνται οι επώδυνοι για τα λαϊκά συμφέροντα συμβιβασμοί
για τη «συνοχή» της νοτιοανατολικής πτέρυγάς του απέναντι σε Κίνα και Ρωσία.
Στάθηκε ακόμα στο γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις
διαχρονικά έβαλαν γερά πλάτη «να γίνουμε οι καλύτεροι
και πιο πρόθυμοι σύμμαχοι» και πρόσθεσε πως η συζήτηση για αντισταθμιστικά οφέλη είναι κάλπικη, «γιατί ακόμα
κι αν τα εμφανίζουν ως τέτοια, γνωρίζουμε καλά από την
πείρα μας ότι θα τα επιστρέψουμε διπλά και τρίδιπλα».
«Γι' αυτούς είναι τα κέρδη τους, για μας όμως είναι οι
ζωές μας. Γι' αυτό, σε κάθε εργατική κινητοποίηση φωνάζουμε: Αυξήσεις και δουλειά ζητάει η εργατιά - όχι
στα σφαγεία τα ΝΑΤΟικά», συμπλήρωσε και κατέληξε
λέγοντας ότι «αποτελεί καθήκον όλων των φορέων στο
εργατικό - λαϊκό κίνημα να καταγγείλουμε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη βασική αιτία που
ξεριζώνει χιλιάδες μετανάστες από τις εστίες τους, για να
γλιτώσουν από τον πόλεμο και την ανέχεια. Θέλουμε να
δυναμώσει ο αγώνας όλων μας, ο καθένας με τον φορέα
του και όλοι μαζί, ώστε να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, να απεμπλακεί η χώρα και
ο λαός από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ», ενώ κάλεσε και σε μαζική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ, με κορύφωση στις 21 και 22 Μάη.
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Καλό ταξίδι συνάδελφε Θανάση
Στις 5 του Μάρτη έφυγε από κοντά μας μια
ιστορική μορφή του ναυτεργατικού κινήματος,
ο πρώην πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ Θανάσης Σταματόπουλος. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ,
ο κόσμος της ναυτεργασίας αλλά και του εργατικού κινήματος συνολικά,
αποχαιρέτησε με δέος
και συγκίνηση τον πρωτοπόρο ναυτεργάτη, τον
ακούραστο
αγωνιστή,
τον ξεχωριστό άνθρωπο
Θανάση.
Όταν έγινε γνωστό το
θλιβερό γεγονός η ΠΕΜΕΝ έλαβε πλήθος συλλυπητήριων
μηνυμάτων από πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συνδικαλιστικούς φορείς και δημοσιογράφους, που είτε τον
γνώριζαν προσωπικά είτε γνώριζαν τη διαδρομή του.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελάκης, στην
αποχαιρετιστήρια τελετή, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του Σταματόπουλου, τη ζωή, τη δράση και την
προσφορά του στο ναυτεργατικό και γενικότερα το εργατικό κίνημα.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Το Δ.Σ της ΠΕΜΕΝ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη το
συνάδελφο, το συναγωνιστή Θανάση Σταματόπουλο.
Ακούραστος
αγωνιστής,
δυναμικός, με κύρος, πάντα
στην πρώτη γραμμή του
αγώνα, επίμονος και αταλάντευτος υπερασπιστής των
συμφερόντων της εργατικής
τάξης, των Μηχανικών, των
ναυτεργατών.
Ενέπνεε σεβασμό στους
συναγωνιστές του αλλά και
στους αντιπάλους του.
Ο Θανάσης Σταματόπουλος γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι
Γαστούνης, το 1932, από αγροτική οικογένεια. Σε ηλικία
4άρων ετών έχασε τον πατέρα του και η οικογένεια έπεσε
σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια.
Ήρθε και η κατοχή, η κακουχία, η πείνα. Σε ηλικία 14άρων
χρονών, παιδί ακόμα, ήρθε στον Πειραιά, γιατί η οικογένεια
δεν τα έβγαζε πέρα και μπήκε αμέσως στο μεροκάματο. Ο
θείος του, που είχε την ευθύνη του ανήλικου παιδιού, τον
παρότρυνε να γίνει μηχανικός του εμπορικού ναυτικού.
Βρήκε δουλειά σε μηχανουργείο και γράφτηκε στο προπαρασκευαστικό τμήμα του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ». Το μεροκάματο ήταν ψίχουλα, ούτε για το βασικό βιοπορισμό. Την
εποχή εκείνη έμενε στη Δραπετσώνα σε μία μικρή αποθήκη φτιαγμένη από πισσόχαρτο, που για πόρτα είχε δύο σα18

νίδες. Δουλειά, σχολή,
πείνα, κρύο και κακουχία.
Το πρώτο του
μπάρκο το έκανε το
1958, στο δεξαμενόπλοιο «ΓΟΥΟΡΛΝΤ
ΣΙΝΣΕΡΙΤΙ»,
του
Νιάρχου.
18μιση
μήνες εν πλω για να
συμπληρώσει
την
υπηρεσία που απαιτούνταν για να πάρει
το δίπλωμα. Όταν γύρισε η Υπηρεσία δεν
του το έδινε γιατί δεν
είχε
πιστοποιητικό
πολιτικών φρονημά-

των. Ήταν κομμουνιστής.
Ο Σταματόπουλος σύνδεσε το όνομά του με την ιστορία
του ναυτεργατικού κινήματος, με την ιστορία της ΠΕΜΕΝ.
Του σωματείου που κράτησε γερά το τιμόνι του ως Πρόεδρος, με 19 χρόνια ασίγαστης δράσης.
Το 1978, ήταν εν πλω προς Ρότερνταμ, Α’ Μηχανικός στο
πλοίο «ΝΤΟΡΙΑ ΦΛΕΙΜ», όταν έμαθε ότι εξελέγη Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και οι ταξικές δυνάμεις είχαν καθαιρέσει
την προηγούμενη αντιδραστική διοίκηση του σωματείου.
Ανέλαβε αμέσως δράση και
με το νέο Προεδρείο, το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και με
την καθοδήγηση των ταξικών
δυνάμεων, άλλαξε τη ρότα της
ιστορίας της ΠΕΜΕΝ και του
ναυτεργατικού κινήματος.
Από τις πρώτες ενέργειες
που έγιναν ήταν:
- Καθιέρωσαν την Απλή
Αναλογική στις Αρχαιρεσίες
του σωματείου, καταργώντας
το πλειοψηφικό σύστημα, που
επέβαλε ο χουντικός νόμος
330 που ψήφισε τελικά η κυβέρνηση Καραμανλή το 1976.
- Μπήκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων το αίτημα
να χαρακτηριστεί το επάγγελμα του ναυτικού, βαρύ και ανθυγιεινό.
- Οργανώθηκαν απεργίες για το μισθό των ναυτεργατών και το αίτημα της επαναφοράς των μισθών σε συνάλλαγμα.
Η αστική κυβέρνηση και οι εφοπλιστές ήξεραν καλά με τι
έχουν να κάνουν και τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Δύο φορές επιχείρησαν να καθαιρέσουν την αιρετή διοίκηση της
ΠΕΜΕΝ πραξικοπηματικά, με σύμμαχο τη δικαστική εξουσία.
Το 1979, μετά από έφεση της ΠΕΜΕΝ, ακυρώνεται η
πρωτόδικη απόφαση για καθαίρεση της διοίκησης, αλλά
το αστικό κράτος δεν παραιτείται και το 1982 κάνουν προÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

σπάθεια να διακόψουν τις
αρχαιρεσίες του σωματείου,
κηρύσσοντας έκπτωτη την
εκλεγμένη από τους μηχανικούς, ταξική διοίκηση και
διορίζουν προσωρινή.
Παρά τις συντονισμένες
προσπάθειες της αντίδρασης, οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κανονικά, και η
παράταξη με επικεφαλής το
Σταματόπουλο, συγκεντρώνει το 82,92% των ψήφων
των μηχανικών και μάλιστα με απλή αναλογική.
Η νέα διοίκηση αναπτύσσει πρωτόγνωρη για την εποχή
και το χώρο, δράση. Δημιουργεί συμμαχίες με ναυτεργατικά συνδικάτα και όχι μόνο, από όλο τον κόσμο, με πρώτο
βήμα, συνδικάτα της Αυστραλίας. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της δράσης του σωματείου με Πρόεδρο το Θανάση Σταματόπουλο είναι:
Στις 14 Απρίλη του ‘79 η ΠΕΜΕΝ κηρύσσει την πρώτη
της απεργία στα επιβατηγά της ακτοπλοΐας. Η συμμετοχή
των μηχανικών είναι καθολική. Τα καράβια που έσπασαν
την απεργία, απέπλευσαν παράνομα με μηχανικούς εκτός
σύνθεσης. Παράδειγμα αποτελεί το επιβατηγό πλοίο «Αριάδνη» με τους μηχανικούς να εγκαταλείπουν το πλοίο και
τους επιβάτες να τους χειροκροτούν.
Την 1η Ιούλη του ‘80 η ΠΕΜΕΝ κηρύσσει Παγκόσμια
Απεργία, σε κάθε ελληνικό ποντοπόρο ή μεσογειακό
πλοίο. Οι μηχανικοί των πλοίων σε όλα τα λιμάνια του κόσμου απεργούν. Τεράστια είναι η ενεργή συμπαράσταση
και αλληλεγγύη των ξένων συνδικαλιστικών οργανώσεων
από Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Σκανδιναβικές
χώρες και Σοβιετική Ένωση. Η απεργία σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία. Οι εφοπλιστές απαίτησαν και πέτυχαν να
κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική. Απειλούσαν τους
μηχανικούς με απολύσεις και κατασχέσεις. Όμως ό,τι κι αν
έκαναν η πορεία ρήξης και σκληρής σύγκρουσης είχε χαραχτεί.
Στις 13 Ιούλη του ‘81 πραγματοποιείται νέα Παγκόσμια
Απεργία στα ποντοπόρα και μεσογειακά πλοία, που και
αυτή κηρύσσεται από το αστικό κράτος παράνομη και καταχρηστική.
Στις 9 Δεκέμβρη του ‘82, η ΠΕΜΕΝ με Πρόεδρο το Σταματόπουλο, κινητοποιεί μία λαοθάλασσα ναυτεργατών που
με τις οικογένειές τους και μεταλλεργάτες από το Πέραμα,
πραγματοποιούν πορεία από τον Πειραιά έως το Καστρί,
τότε κατοικία του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία
και να δεσμευτεί για την ικανοποίηση σε μία σειρά από τα
αιτήματά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι δεν υλοποίησε τις
δεσμεύσεις του.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες απαριθμώντας τη
ζωή και δράση του Θανάση Σταματόπουλου, γιατί η κάθε
μέρα του στη θέση του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ, ήταν και
μία μάχη ενάντια στην ασυδοσία των εφοπλιστών, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική του αστικού κράτους, ενάντια στο
συμβιβασμένο εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό,
ενάντια στο ρεφορμισμό στο κίνημα.
Μέχρι το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ δεν παρέκλινε και δεν σταμάτησε ποτέ να πρωτοστατεί σε χιλιάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα συμφέÅÍÙÓÇ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

ροντα των ναυτεργατών.
Να είναι οργανωτής και
πρωτοπόρος των ταξικών
αγώνων των ναυτεργατών.
Πάλεψε ακούραστα και
αταλάντευτα, με τόλμη
και αυτοθυσία σε όλη του
τη ζωή και η δράση του
αποτελεί φωτεινός φάρος
στην πορεία των ταξικών
αγώνων για τις επόμενες
γενιές.
Σε πρόσφατη παρέμβασή του ενάντια στον επαίσχυντο νόμο Χατζηδάκη που
χτυπάει μεταξύ άλλων το δικαίωμα των διαδηλώσεων,
επισήμανε ότι: «Το δικαίωμα στις διαδηλώσεις οι εργαζόμενοι και το κίνημα δεν πρέπει να το απεμπολήσουν,
υποκύπτοντας στα τερτίπια της κυβέρνησης και των
διαφόρων εγκάθετων. Αυτό το επίτευγμα και ό,τι έχει
κατακτήσει η εργατική τάξη είναι αποτέλεσμα σκληρών αγώνων και συγκρούσεων».
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία και
γιατί ήταν η ψυχή της παρέας, με το χιούμορ του, το γέλιο
του, τα πειράγματά του, τις ιστορίες που είχε να διηγηθεί και
ήταν πάρα πολλές, την πείρα που είχε να μεταλαμπαδεύσει.
Πραγματικά δεν χόρταινες να τον ακούς και να ζεις μαζί του
ξανά, όλα αυτά που είχε ζήσει και είχε κάνει στην πορεία της
ζωής του.
Ένας άνθρωπος ζεστός και αγαπητός σε όποιον το
γνώριζε, αγκάλιαζε τα νέα παιδιά με τη συμβουλή και την
ενθάρρυνσή του, στέκονταν πάντα δίπλα σε όποιον είχε
ανάγκη, τον θαύμαζαν και τον αναγνώριζαν ακόμα και οι
αντίπαλοί του.
Αφήνει πίσω του την πολυαγαπημένη του γυναίκα Ευγενία, τα δύο παιδιά του Φωτεινή και Τάκη που λάτρευε και
τον έκαναν περήφανο, τα εγγονάκια του, που συμπλήρωσαν την οικογενειακή του ευτυχία, αλλά και το μεγάλο κεφάλαιο της πρωτοπόρας και μαχητικής του πορείας, στο

ταξικό εργατικό κίνημα.
Ο Σταματόπουλος έβαλε ένα γερό και δυνατό λίθο,
για να πατήσουν οι επόμενες γενιές, στο δύσκολο δρόμο
του αγώνα, για την εκπλήρωση του ιστορικού ρόλου της
εργατικής τάξης, που είναι η εξουσία.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με δέος και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της βαριάς παρακαταθήκης που
άφησε πίσω του.
Καλό ταξίδι συνάδελφε, σύντροφε Θανάση.
Αθάνατος!
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ
«Πολύ υψηλός κίνδυνος
στη θαλάσσια περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας»
Στις 10 Μάρτη και με αφορμή
σχετικού
εγγράφου του
υπουργείου
ναυτιλίας επανήλθαμε για την
επικινδυνότητα
σε βάρος των ναυτεργατών με την εξέλιξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία αναφέροντας:
Η συνέχιση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, με τους ανταγωνισμούς μεταξύ Ρωσία – ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – Ε.Ε και με τη χώρα μας να αποτελεί ορμητήριο
των αμερικανοΝατοϊκών σχεδιασμών, εγκυμονούν συνθήκες γενικευμένης εμπόλεμης κατάστασης, με θύματα
τους λαούς.
Χαρακτηριστικό είναι σημερινό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας (Κλάδος Β'/Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) στο οποίο αναφέρεται ότι:
1. Κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας από φίλια πηγή, το ΝΑΤΟ έχει εκδώσει σχετική
προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο παράπλευρης απώλειας (Very High Risk of Collateral Damage)
ή απευθείας κτυπήματος σε εµπορικά πλοία στο ΒΔ
τμήμα του Εύξεινου Πόντου.
2. Ειδικότερα, σύμφωνα µε τον επίσημο διαδικτυακό
ιστότοπο του ΝΑΤΟ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η
ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά µήκος
της ουκρανικής ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας
και συγκεκριμένα στον Κόλπο της Οδησσού, αυξάνεται. Επίσης, αναφέρεται ότι ο κίνδυνος εµπλοκής των
δορυφορικών συστημάτων (GPS), της πλαστογράφησης
του AIS (AIS spoofing), της παρεµβολής στις επικοινωνίες,
των ηλεκτρονικών παρεµβολών και των κυβερνοεπιθέσεων στην περιοχή θεωρείται υψηλός. H ενημέρωση καταλήγει ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί η παρενόχληση
και η εκτροπή της ναυσιπλοΐας στην εν λόγω περιοχή.
3. Σύμφωνα µε την εν λόγω ενηµέρωση, έχει εκδοθεί
αριθμός προειδοποιήσεων από την αρμόδια για την περιοχή (NAVAREAΙΙΙ) Υδρογραφική Υπηρεσία της Ισπανίας (η
οποία είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση προειδοποιήσεων
για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου και της Αζοφικής),
που αφορά μεταξύ πολλών άλλων και προειδοποιήσεις
για περιοχές απαγόρευσης ναυσιπλοΐας λόγω κινδύνου νάρκης (Navigation prohibited mine danger)
Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για τις ευθύνες της
κυβέρνησης της ΝΔ, των εμπλεκομένων υπουργείων
και υπηρεσιών, για τον άμεσο απεγκλωβισμό των πλοί20

ων και τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης
ζωής των ναυτεργατών.
Να μην πληρώσουν οι ναυτεργάτες τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με τις ζωές τους.
Καλούμε τους ναυτεργάτες, σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, σε διαρκή επαφή με τα σωματεία μας, να
δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Ρωσία –
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

«Καταγγελία για τις 800 απολύσεις
ναυτεργατών της P&O Ferries»
Στις 18 Μάρτη τα ναυτεργατικά σωματεία
της Ελλάδας ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ,
καταγγείλαμε
την
απόφαση
της ναυτιλιακής
εταιρείας P&O Ferries, με έδρα το Ντόβερ της Αγγλίας, να προχωρήσει στην απόλυση 800 ναυτεργατών, με
σκοπό να τους αντικαταστήσει με φθηνότερους ναυτεργάτες, μέσω πρακτορείων.
Στους ναυτεργάτες μάλιστα, ανακοινώθηκε η απόφαση της ναυτιλιακής μέσω βιντεοκλήσης, που τους ενημέρωνε μαζικά ότι, «σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της
απασχόλησής τους» στα πλοία της.
Κάποιοι ναυτεργάτες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα
πλοία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα να
απομακρυνθούν από αυτά με ισχυρές δυνάμεις καταστολής. Παράλληλα, τα μέλη του συνδικάτου RMT μπλόκαραν την κυκλοφορία στο Ντόβερ, ως απάντηση στις 800
απολύσεις που ανακοίνωσε η P&O Ferries. Η εταιρεία, σε
απάντηση των αντιδράσεων που προκλήθηκαν, ανέφερε
κυνικά ότι «ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν θα
ήταν βιώσιμη η επιχείρηση χωρίς τις αλλαγές»!!!
Αυτή είναι η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, που μοναδικό και αποκλειστικό κίνητρο
έχει το κέρδος και σ' αυτό υποτάσσονται τα πάντα. Η
ανθρώπινη ζωή στο σύστημα της εκμεταλλευτικής βαρβαρότητας δεν έχει την παραμικρή αξία. Οι εργαζόμενοι
ζουν καθημερινά με την απειλή της απόλυσης, τη βία της
ανεργίας να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους.
Επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι ανάπτυξη με κριτήριο
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του δεν μπορεί να υπάρξει,
όσο τα μονοπώλια κυριαρχούν στην οικονομία, όσο η παραγωγή κινείται με γνώμονα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
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ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Για να αποκτήσει η ανθρώπινη ζωή αξία και νόημα, για να
λειτουργεί η κοινωνία με σκοπό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μόνο ένας δρόμος υπάρχει, η οργάνωση και
ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους σε δουλειά, μισθό, Συλλογικές Συμβάσεις.
Στην επίθεση εργοδοτών, κυβερνήσεων, απαντάμε με
ισχυροποίηση των συνδικάτων για να ξεφορτωθούμε
αυτά τα παράσιτα που θεωρούν τους εργάτες αναλώσιμο
είδος. Ο ναυτεργάτης, ο εργάτης, ο εργαζόμενος μπορεί
και πρέπει να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει.
Επιτακτική είναι η ανάγκη για οργάνωση και ανάπτυξη της ταξική πάλης από τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόμενους, ενάντια στη βία και την τρομοκρατία
του κεφαλαίου. Στη βία των εργοδοτών απάντηση είναι η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους.
Τα ναυτεργατικά σωματεία της Ελλάδας ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας στην Βρετανία και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις κινητοποιήσεις τους
και στο Συνδικάτο RMT.
Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας

«Ποινικοποίηση του απεργιακού αγώνα
των εργαζομένων στα ΗΛΠΑΠ»
Τα ναυτεργατικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγείλαμε στις 5 Απρίλη
την
προσπάθεια
ποινικοποίησης της
προαναγγελθείσας, εδώ και εβδομάδες 24ωρης Πανελλαδικής – Πανεργατικής απεργίας στις 6 Απρίλη, από
τη διοίκηση στα ΗΛΠΑΠ και τη κυβέρνηση, που έστειλαν
στα δικαστήρια τους εργαζόμενους, επιδιώκοντας να
βγάλουν παράνομη την απεργία.
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, που με αγώνες
έχουμε κατακτήσει και των αιτημάτων μας, για αυξήσεις
στους μισθούς και στις κοινωνικές παροχές, ενάντια στην
ακρίβεια και στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο,
δεν κρίνεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά στους
δρόμους του οργανωμένου - ταξικού αγώνα.
Τα ναυτεργατικά σωματεία καλούν τους εργαζόμενους στα ΗΛΠΑΠ να μην υποχωρήσουν, να μην
φοβηθούν και στην τρομοκρατία της διοίκησης στα
ΗΛΠΑΠ και της κυβέρνησης να απαντήσουν με μαζική συμμετοχή στην απεργία και οργανωμένο αγώνα.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
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«Άμεση απελευθέρωση
των προσαχθέντων της Θεσσαλονίκης,
να μην απαγγελθεί καμία κατηγορία
εναντίον τους»

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, καταγγείλαμε στις 6 Απρίλη την
οργανωμένη και αναίτια επίθεση που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις καταστολής, ενάντια σε απεργούς εργάτες της Θεσσαλονίκης, με προσαγωγές και τραυματισμούς απεργών,
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη
συμμετοχή της Ελλάδας στο αιματοκύλισμα των λαών.
Η πορεία κατέληξε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με
αφορμή ότι εκεί έχει καταπλεύσει Νατοϊκό πλοίο, με
στρατιωτικό εξοπλισμό, με σκοπό αυτό να φτάσει στην
Αν. Ευρώπη, απαιτώντας να μην μετατραπεί το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης σε ορμητήριο των φονιάδων του ΝΑΤΟ.
Η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ευθύνη για την όλο και
μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελειό που συντελείται, έχει και την άμεση ευθύνη για τις προσαγωγές
δέκα διαδηλωτών μεταξύ των οποίων ενός δημοσιογράφου, μέλους της ΕΣΗΕΜΘ, που κρατούνται μέχρι αυτή τη
στιγμή.
Η κυβέρνηση για λογαριασμό και του ελληνικού κεφαλαίου, που προσπαθεί να συμμετέχει στο μοίρασμα
της λείας ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου, ολισθαίνει στην
πρακτική της ωμής βίας, ενάντια σε κάθε φωνή που αντιστέκεται στο έγκλημα που στήνουν οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς.
Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα «το εργατικό κίνημα
δεν τρομοκρατείται, δεν υποχωρεί».
Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους
νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να στείλουν
ηχηρό μήνυμα ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία. Εκφράζουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας
στους απεργούς - διαδηλωτές που διώκονται άδικα, με
τη δυναμική παρουσία μας σε έκτακτη κινητοποίηση στις
20:00, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Λεωφόρος
Κατεχάκη).
Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στα σχέδια
της κυβέρνησης, ενάντια στην τρομοκρατία, για να
μετατρέψουν την χώρα μας σε ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών.
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«Αλληλεγγύη στον αγώνα
των εργαζομένων του ΟΑΕΔ»
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/
ΝΑΤ, στις 12 Απρίλη εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στο
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων – απεργών του ΟΑΕΔ και
καταγγείλαμε την απρόκλητη και αναίτια επίθεση των
δυνάμεων καταστολής ενάντια τους. Ο αγώνας τους μας
αφορά όλους.
Οι εργαζόμενοι απαιτούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για το οργανισμό, με τίτλο «Δουλειές ξανά», που
τον καθιστά εισπρακτικό μηχανισμό των εργοδοτών και
καταργεί συνολικά το ρόλο του.
Καθιστώντας τον άνεργο «ένοχο» για την ανεργία του,
καταργούν και το πενιχρό επίδομα ανεργίας που του
παρείχαν, θέτοντας τον όρο ότι μετά από 3 αρνήσεις για
δουλειά, ανεξάρτητα του λόγου άρνησης, διαγράφεται
από τα μητρώα του οργανισμού. Παράλληλα, βγάζουν
από το ΔΣ τους εκπρόσωπους των εργαζομένων του
ΟΑΕΔ, μειώνουν τους εκπρόσωπους των Συνδικάτων και
δημιουργούν ένα ΔΣ με κυβερνητικά στελέχη και golden
boys, μετατρέποντάς τον σε μία υπηρεσία διαρκής κατάρτισης, που θα τροφοδοτεί με ζεστό χρήμα τις επιχειρήσεις, μακριά και έξω από τις ανάγκες και την προστασία των ανέργων.
Η ύπαρξή και η λειτουργία του ΟΑΕΔ στηρίζεται στις
κρατήσεις των εργαζομένων, τον ιδρώτα και τον μόχθο
μας, που για δεκαετίες ως και σήμερα παρακρατούν από
το μισθό μας.
Με ομόφωνη απόφαση το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, συνεχίζοντας τις πολύμορφες κινητοποιήσεις τους, για την απόσυρση του νομοσχεδίου της
κυβέρνησης, αποφάσισαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα 12 Απρίλη και συγκέντρωση των εργαζομένων στις 11 π.μ, στα γραφεία της διοίκησης στην
Αθήνα, στον Άλιμο.
Σε μία ακόμα επιχείρηση ποινικοποίησης του αγώνα,
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εχθές 11 Απρίλη,
έκρινε παράνομη την πανελλαδική 24ωρη απεργία που
κήρυξε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.
Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατήθηκαν και υλοποίησαν
την απόφαση τους, πραγματοποιώντας την απεργία τους
και την προγραμματισμένη συγκέντρωσή τους στα γραφεία της διοίκησης στον Άλιμο. Η κυβέρνηση απάντησε
με επίθεση των δυνάμεων των ΜΑΤ σε βάρος των απεργών, κατά την προσπάθειά τους να μπουν στο εσωτερικό
του κτιρίου για να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση.
Τα ναυτεργατικά σωματεία καλούν τους εργαζόμενους να μην υποχωρήσουν, να μην φοβηθούν και
στην τρομοκρατία της κυβέρνησης να απαντήσουν
με μαζική συμμετοχή σε οργανωμένο αγώνα, μέχρι
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την απόσυρση του νομοσχεδίου, για την υπεράσπιση
του ρόλου του ΟΑΕΔ.

«Μη καταβολή δεδουλευμένων
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο SUPER STAR»
Στις 12 Απρίλη αναδείξαμε ότι από καταγγελίες ναυτεργατών του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER STAR» της ναυτιλιακής εταιρίας SEAJETS, δεν έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες αποδοχές με βάση τη ΣΣΕ της Ακτοπλοΐας, για
τον μήνα Μάρτη.
Η ναυτιλιακή εταιρεία παραβιάζει την ΣΣΕ και το άρθρο 10 περί «Εξόφληση μισθού και λοιπών αποδοχών»,
που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:
«Η εξόφληση του μισθού
και των πάσης
φύσεως αποδοχών
των
ναυτικών γίνεται στο τέλος
κάθε ημερολογιακού μηνός».
Απαιτούμε
την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου
ναυτιλίας για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των ναυτεργατών του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER
STAR».

«Με ειδική υπουργική απόφαση
η οργανική σύνθεση του
Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου SPORADES STAR»
Επανειλημμένα έχουμε αναδείξει το οξυμμένο πρόβλημα
με τις μειωμένες οργανικές
συνθέσεις,
που καθορίζονται με νόμους
(ν.4150/2013)
και ειδικές υπουργικές αποφάσεις, προκαλώντας εντατικοποίηση της εργασίας, όξυνση της ανεργίας, υπονόμευση της ασφάλειας και προστασίας των ναυτεργατών, των
επιβαινόντων.
Στην ίδια κατεύθυνση και το καταγγείλαμε στις 27
Απρίλη, η πρόσφατη ειδική υπουργική απόφαση για το
Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο «SPORADES STAR» της ναυτιλιακής εταιρείας SEAJETS, που εκτελεί δρομολόγια Βόλος – Σποράδες και καθορίζει την οργανική σύνθεση με σύνολο 38
μελών πληρώματος, ενώ με βάση τα ελάχιστα που καθορίζει το Π.Δ 177/1974 η σύνθεση θα ήταν 46.
Αντίστοιχες μειωμένες είναι οι οργανικές συνθέσεις
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λόγω των ειδικών υπουργικών αποφάσεων και σε άλλα
πλοία, που εκτελούν αντίστοιχα δρομολόγια Βόλος –
Σποράδες καθώς και σε άλλες δρομολογιακές γραμμές.
Αυτή την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, που συνεχίζει και η κυβέρνηση της ΝΔ, με τα διαρκή προνόμια και τις
επιδοτήσεις για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και ένταση της εκμετάλλευσης
των ναυτεργατών, με ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που δεν
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων
των νησιών και με αυξήσεις «φωτιά» των εισιτηρίων.
Οι εξελίξεις επιβάλλουν να δυναμώσει η πάλη των
ναυτεργατικών σωματείων, Εργατικών Κέντρων, σωματείων και φορέων των νησιών, που συντονίζονται
σε κοινό διεκδικητικό πλαίσιο, για τα οξυμμένα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

«Αιφνίδιος θάνατος του Υποπλοίαρχου
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ΠΡΕΒΕΛΗΣ».
Στις 6 Μάη
εκφράσαμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια και
τους συγγενείς
του Υποπλοιάρχου Πελεκάνου Σταύρου,
για το αιφνίδιο θάνατο του εν ώρα υπηρεσίας, στο Ε/ΓΟ/Γ πλοίο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ».
Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά, με θύματα τους
ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες καραβιών, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων
μας, για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα
καράβια, με την εντατικοποίηση της εργασίας από τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, από τις ασθένειες – ατυχήματα που δεν καταγράφονται.
Οι εφοπλιστές και οι κυβερνήσεις τους, δεν διστάζουν
να υπονομεύουν διαρκώς την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνιστικότητας με κριτήριο τα κέρδη των εφοπλιστών.
Είναι χαρακτηριστικό της εντατικοποίησης της δουλειάς των ναυτεργατών, το συγκεκριμένο δρομολόγιο,
που εκτελεί το πλοίο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» με αφετηρία τον
Πειραιά, για Μήλο – Θήρα – Ανάφη – Σητεία – Κάσο
– Κάρπαθο – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδο και επιστροφή
στον Πειραιά.
Επιβεβαιώνεται, με τραγικό τρόπο, η πάγια θέση των
σωματείων μας, για την αναγκαιότητα ύπαρξης γιατρού στη σύνθεση των πλοίων της ακτοπλοΐας, ώστε
να αντιμετωπίζονται άμεσα τα έκτακτα περιστατικά υγείας, πληρώματος και επιβατών.
Ο αγώνας για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με βάση
τις πραγματικές ανάγκες, επιβάλλεται να δυναμώσει, να
γίνει υπόθεση σωματείων, Εργατικών Κέντρων, φορέων,
με την ανάπτυξη πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
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«Απαράδεκτη ΚΥΑ μεταφέρει το κόστος
ελέγχου νόσησης στους ναυτεργάτες,
τους εργαζόμενους»
Στις 7 Μάη καταγγείλαμε ότι 2 χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 και πάνω από 29.000
απώλειες στη χώρα μας, με τη κυβέρνηση να αρνείται,
όλη αυτή τη περίοδο, να πάρει ουσιαστικά μετρά για την
προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, αντίθετα και
σε συνέχεια της προπαγανδιστικής εκστρατείας περί ατομικής ευθύνης, με νέα ΚΥΑ (Αριθμ.24416/03-05-2022)
μετακυλίει το κόστος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, αλλά και της πρόληψης για την αποφυγή περαιτέρω
εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-COV-19, στους ναυτεργάτες και στους εργαζόμενους.
Συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ προβλέπει για τους ναυτεργάτες:
Άρθρο 2 «Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας,
είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς του άρθρου 1,
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο και
πραγματοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού.
2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001
(Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Τετάρτης εκάστης
εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του υπόχρεου ναυτικού.»
Παράλληλα, συνεχείς είναι οι καταγγελίες για κρούσματα σε καράβια της ακτοπλοΐας, εκεί που οι ναυτεργάτες
εργάζονται, σιτίζονται, αναπαύονται και έρχονται σε επαφή με χιλιάδες επιβάτες, με αποτέλεσμα να εκτίθενται
αντικειμενικά, σε καθημερινή βάση, σε συνθήκες υψηλού
υγειονομικού κινδύνους.
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, καταγγέλλουν τη νέα ρύθμιση
της ΚΥΑ και επισημαίνουν ότι τα μέτρα ελέγχου και
πρόληψης στους ναυτεργάτες, για την αποτροπή της
εξάπλωση της πανδημίας, είναι απαράδεκτο να επιβαρύνουν το μισθό των ναυτεργατών, πολύ περισσότερο, σε περίοδο ακρίβειας, λεηλασίας του λαϊκού
εισοδήματος.

«Νεκρός ναυτεργάτης σε ώρα εργασίας
στο Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο MINERVA»
Στις 9 Μάη εκφράσαμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια
στην οικογένεια και τους συγγενείς του ναυτεργάτη Ρούφη Επαμεινώνδα, που έχασε αιφνίδια τη ζωή του, ενώ
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«Καταγγελία για την επίκαιρη
ερώτηση του ΜεΡΑ-25»

εργαζόταν στο Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο «MINERVA», που βρίσκεται
στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας.
Άλλο ένα θανατηφόρο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των ναυτεργατών, που έχασαν
τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.
Επιβεβαιώνεται τραγικά για άλλη μια φορά η μη ουσιαστική πρόληψη και προστασία της ασφάλειας της ζωής,
όπου για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους αποτελεί κόστος στην πολιτική της ανταγωνιστικότητας.
Οι εφοπλιστές με το πλασματικό επιχείρημα για ανάλογα περιστατικά επικαλούνται ότι «δεν είναι απότοκος της
εργασίας», απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους και από
το γεγονός ότι δεν συγκεντρώνεται με ευθύνη όλων των
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, του υπουργείου ναυτιλίας, το
ιατρικό ιστορικό του κάθε ναυτεργάτη.
Επανειλημμένα έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα της
λειτουργίας του εγκαταλελειμμένου ΝΙΕΝ (Νοσηλευτικό
Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού, να γίνει Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
επαγγελματικών ασθενειών.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο
του Α’ Μηχανικού
Μιχαλαργιά Ιωάννη
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, στις 13 Μάη έκφρασαν τα
βαθιά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του Α’ Μηχανικού Μιχαλαργιά Ιωάννη, ναυτολογημένος στο κρουαζιερόπλοιο «AEGEAN GODDESS» σημαία Βερμούδες, της ναυτιλιακής εταιρείας SEAJETS.
Ο συνάδελφος βρέθηκε στη καμπίνα του χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά στο κλάδο των
ναυτεργατών, επιβεβαιώνουν την επικινδυνότητα των
συνθηκών εργασίας, που έχουν διαμορφωθεί από την
πολιτική της ανταγωνιστικότητας που υπηρετούν όλες οι
μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.
Αναδεικνύεται διαρκώς η παντελή έλλειψη της πρόληψης και αντιμετώπισης των επαγγελματικών ασθενειών, με ευθύνη του κράτους, θυσιάζοντας την ανθρώπινη
ζωή στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών.
Ο οργανωμένος – μαζικός αγώνας με σωματεία στην
υπεράσπιση των συμφερόντων των ναυτεργατών ενάντια
στην πολιτική των εφοπλιστών, των κυβερνήσεων τους,
αποτελεί μονόδρομο στη διεκδίκηση για δουλειά με δικαιώματα, για την προστασία της υγείας μας.
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Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
στις 19 Μάη καταγγείλαμε την επίκαιρη ερώτηση – προκλητική παρέμβαση που κατέθεσε το ΜεΡΑ-25 προς τον
υπουργό ναυτιλίας, προτείνοντας του να αναλάβει πρωτοβουλίες στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Συγκεκριμένα η ερώτηση του ΜεΡΑ-25 επικαλείται
ανακοινώσεις των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΝΕΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, για την οικονομική κατάσταση στην ΠΝΟ και
καταθέτει τα εξής ερωτήματα στον υπουργό:
1. Πώς διασφαλίζεται ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία
των ναυτεργατών της χώρας μας, αλλά και τα αποθεματικά θα παραμείνουν ανέγγιχτα μέσα σε αυτό το αδιαφανές
περιβάλλον που διαμορφώνει ο Γ.Γ της ΠΝΟ;
2. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να περιοριστεί
η κάθε είδους αυθαιρεσία του ΓΓ της Ομοσπονδίας;
Διαχρονικά τα σωματεία μας έχουμε καταψηφίσει τα
οικονομικά στοιχεία της ΠΝΟ. Έχουμε αναδείξει στους
ναυτεργάτες, στα ναυτεργατικά σωματεία ότι τα οικονομικά δεν είναι αποσπασμένα από τη συνολική στάση του
εκάστοτε Γ.Γ και του σημερινού και των ηγεσιών της πλειοψηφίας των ναυτεργατικών σωματείων, δεμένα στο άρμα
του κοινωνικού εταιρισμού και της συναλλαγής με εκατομμύρια ευρώ με τους εφοπλιστές, σε βάρος των δικαιωμάτων των ναυτεργατών. Δεν θέλουν να αλλάξει ούτε μία
λέξη από το καταστατικό της ΠΝΟ, που έχει διαμορφωθεί
με τον ν.330/1976 και άλλα βασιλοχουντικά διατάγματα.
Αυτό αναδείξαμε και στο 30ο έκτακτο παν-ναυτικό
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιούνη 2021,
επισημαίνοντας ότι: «με την ομοσπονδία να αποτελεί
όργανο στα χέρια των εφοπλιστών εκτελώντας τα
συμφέροντα τους, κανένα πρόσωπο στη θέση του Γ.Γ,
δεν θα υπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των ναυτεργατών, που είναι σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των εφοπλιστών».
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια των αντεργατικών νόμων 4714/2020, 4808/2021 και της προκλητικής παρέμβασης κράτους – εργοδοσίας στην λειτουργία και δράση
των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Είναι ευθύνη όλων των ναυτεργατών, των σωματείων, να απαιτήσουμε καμία εμπλοκή του κράτους και της
εργοδοσίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Τα σωματεία μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα στην
οργάνωση των ναυτεργατών, για να καθορίζουν με τη
συμμετοχή τους τη λειτουργία των σωματείων, να υπηρετούν τις ανάγκες τους, να υπερασπίζονται τα δικαιώματα
τους, ενάντια στην πολιτική των εφοπλιστών, των κυβερνήσεων τους.
Καλούμε τους ναυτεργάτες να συμβάλλουν στην
αλλαγή του αρνητικού συσχετισμού δύναμης στην ομοσπονδία, για την ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος.
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«Ένοπλη κατάληψη σε 2 υπό ελληνική
σημαία δεξαμενόπλοια»
Παρέμβαση των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
στις 27 Μάη με αφορμή το γεγονός ότι ο Ιράν προχώρησε σε ένοπλη κατάληψη δύο υπό ελληνική σημαία δεξαμενοπλοίων, στο M/T «DELTA POSEIDON» της ναυτιλιακής εταιρείας DELTA TANKERS και το M/T «PRUDENT
WARRIOR» της ναυτιλιακής εταιρείας POLEMBROS
SHIPPING LIMITED, που έπλεαν σε διεθνή θαλάσσια
ύδατα, κοντά στις Ιρανικές ακτές.
Το συμβάν αυτό, απ’ ότι φαίνεται, συνδέεται με το περιστατικό που είχαμε πριν μερικές μέρες στην Κάρυστο, με
την κατάσχεση μεγάλου
φορτίου ιρανικού πετρελαίου, που μεταφερόταν με
ρωσικό πλοίο
και το οποίο
δεσμεύτηκε,

με εντολή των
ΗΠΑ και λόγω
των κυρώσεων που έχουν
επιβληθεί σε
Ρωσία, Ιράν.
Το γεγονός
αυτό είναι απόρροια της εμπλοκής της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και στην εμπόλεμη
σύγκρουση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία στο μέτωπο της
Ουκρανίας, για τον έλεγχο περιοχών γεωστρατηγικής
σημασίας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και αγωγών
ενέργειας.
Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και θέτει σε άμεσο
κίνδυνο την ζωή των ναυτεργατών.
Επιβεβαιώνονται για μία ακόμα φορά οι επισημάνσεις
μας ότι η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για όλους τους λαούς, όπως και
για τους ναυτεργάτες που λόγω της ιδιαιτερότητας του
επαγγέλματος, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και
με τη ζωή τους τα ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες.
Απαιτούμαι την άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση της ΝΔ, τον υπουργό Εξωτερικών και τον
υπουργό Ναυτιλίας, για τον απεγκλωβισμό των ναυτεργατών των δύο δεξαμενοπλοίων και τον ασφαλή
επαναπατρισμό τους.
Άμεσα λήψη μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της ζωής των πληρωμάτων στην περιοχή
του Περσικού.
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Σοβαρά προβλήματα και επικίνδυνες
συνθήκες για την ασφάλεια της ζωής των
ναυτεργατών στο Δ/Ξ «LANA»
Πραγματοποιήθηκε στις 30
Μάη τηλεφωνική
επικοινωνία μεταξύ του προέδρου
της ΠΕΜΕΝ και
του
πλοιάρχου
του
δεξαμενόπλοιου «LANA»
(19 μέλη πληρώματος Ρωσικής
εθνικότητας), το
οποίο βρίσκεται
στη ράδα της Καρύστου.
Το πλοίο βρίσκεται δεσμευμένο στον κόλπο της Καρύστου από τον
Απρίλιο και κατ’ εντολή των ΗΠΑ, την οποία εφαρμόζουν η κυβέρνηση και οι αρχές, κατασχέθηκε το φορτίο
του (περίπου 105.000 τόνους crude oil), το οποίο είναι
στη διαδικασία μεταφόρτωσης στο δεξαμενόπλοιο «ICE
ENERGY», της ναυτιλιακής εταιρίας «Dynacom Tankers
Management LTD» (του εφοπλιστή Προκοπίου).
Ο πλοίαρχος μας ενημέρωσε ότι δεν έχει δοθεί στο
πλοίο ελευθεροκοινωνία, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις του πληρώματος, επίσης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με
την ποσότητα καυσίμου, που δεν επαρκεί για την πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων του πλοίου.
Συγκεκριμένα, στο πλοίο λειτουργεί μόνο η ηλεκτρογεννήτρια εκτάκτου ανάγκης η οποία καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες ενδιαίτησης (φωτισμός, εξαερισμός, λειτουργία ψυγείων και κουζίνας).
Χαρακτηριστικό είναι ότι η εκφόρτωση δεν πραγματοποιείται με τα μέσα του ίδιου του πλοίου, αλλά με τα
μέσα του πλοίου που το παραλαμβάνει, χωρίς να είναι
δυνατή η αδρανοποίηση των δεξαμενών (inerting),
ο αναγκαίος ερματισμός (ballasting) του πλοίου και
οποιαδήποτε κίνηση με την κύρια μηχανή σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, εγκυμονώντας
σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των ναυτεργατών,
του πλοίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης,
του υπουργείου ναυτιλίας, για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες
του πλοίου και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους
στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
25

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Αρκετά! Δεν πάει άλλο, τα εισιτήρια και τα ναύλα συνεχώς
να τα αυξάνουν ενώ η κατάσταση στην ακτοπλοΐα να επιδεινώνεται
σε βάρος των επιβατών και των ναυτεργατών
Τα ναυτεργατικά σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, σωματεία και φορείς των νησιών που υπογράφουμε αυτό το
κείμενο, ενώνουμε την φωνή μας και καλούμε σε κοινή
διεκδίκηση όλους τους νησιώτες και τους εργαζόμενους
εναντίον της ακρίβειας,
για φτηνές, σύγχρονες
και ασφαλείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Σε μια περίοδο όπου
που η ακρίβεια εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, οι
εφοπλιστές βάζουν ξανά
φωτιά στα εισιτήρια και
τα ναύλα των ακτοπλοϊκών γραμμών.
Ενώ μεταξύ 2010 2019 αυξήθηκαν πάνω
από 40%! Μέσα στο
Χειμώνα που πέρασε,
αυξήθηκαν και πάλι 5
έως 16,32%, τώρα και πριν την έναρξη της καλοκαιρινής
περιόδου, εκτοξεύουν και πάλι τις τιμές, με αυξήσεις που
ξεκινούν από 10% και φτάνουν έως και 41% πχ. για την
Κω!
Δεν γίνεται να δεχτούμε ότι για να ταξιδεύσει σήμερα
μια τετραμελής οικογένεια από Ρόδο για τον Πειραιά,
να θέλει μόνο για εισιτήρια, χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς
θέση, δηλαδή μόνο για κατάστρωμα 330 Ευρώ! Από τη
Λήμνο να θέλει 312 Ευρώ! Από τη Σάμο 262 Ευρώ! Από
Ικαρία 208!...
Το ίδιο απαράδεκτο είναι για μια οικογένεια από την
ηπειρωτική χώρα που θέλει να επισκεφθεί τα νησιά να
πρέπει να πληρώσει έναν ολόκληρο μέσο μισθό.
Είναι πρόκληση να επικαλούνται οι εφοπλιστές ακτοπλόοι ως αιτία για τις νέες αυξήσεις την ακρίβεια στα καύσιμα όταν αυτοί: Σε αντίθεση με όλους εμάς τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες,
έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο.
Έχουν την προστασία όλων των κυβερνήσεων. Ενώ
έχουν πλήρη φορολογική ασυλία και λαμβάνουν συνεχώς τεράστιες χρηματοδοτήσεις. Μόνο για την πανδημία
εισέπραξαν 79 εκατ. Ευρώ!
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Η σταθερή χρονιάτικη επιδότηση που εισπράττουν έχει
φτάσει τα 138 εκατ. Ευρώ!
Επιπλέον θα πάρουν και 370 εκατ. Ευρώ για ανανέωση
στόλου από τα ΕΣΠΑ και άλλα 300 εκατ. Ευρώ από το
πρόγραμμα «Νέαρχος»!
Ακόμα, οι κυβερνήσεις και η ΕΕ, τους στηρίζουν και με αντεργατικά μέτρα. Συνεχώς
επιδεινώνουν τις εργασιακές συνθήκες και
τους μισθούς των ναυτεργατών. Μειώνουν
τις οργανικές συνθέσεις και επιβάλλουν
εξαντλητικά ωράρια,
αδιαφορώντας για την
υγεία των ναυτεργατών και για την ασφάλεια των επιβατών, ενώ τους μισθούς τους έχουν χρόνια
τώρα καθηλωμένους.
Επίσης, προκειμένου να μη θιχτεί στο ελάχιστο η κερδοφορία τους, τους επιτρέπουν τη χειμερινή περίοδο,
να αποσύρουν από τις γραμμές τα πιο μεγάλα πλοία,
με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος των ναυτεργατών
να οδηγείται στην ανεργία και οι νησιώτες να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και επικίνδυνες καταστάσεις
για να καταφέρουν να μετακινηθούν από και προς στο
νησί τους. Δεκάδες μικρά νησιά μένουν για μέρες αποκλεισμένα και αποκομμένα. Επίσης υπονομεύουν την
ασφάλεια των επιβατών και ναυτεργατών εφόσον το ένα
στα τέσσερα πλοία που δρομολογούν είναι πάνω από
30 ετών.
Η δύναμη και η ελπίδα βρίσκεται μόνο στα δικά μας
χέρια, λύσεις μπορεί να επιβάλλει μόνο ο δικό μας
αγώνας.
Καμιά λύση δεν πρόκειται να έρθει από τα κόμματα και
κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για το πως θα διασφαλίσουν τα κέρδη των εφοπλιστών και των άλλων επιχειρηματικών ομίλων.
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τα των νησιωτών και των εργαζομένων. Οι
όποιες υποσχέσεις τους έχουν αποδειχτεί
ότι είναι ψεύτικες και παραπλανητικές.
Για αυτό συντονιζόμαστε σε αγωνιστικές δράσεις και διεκδικούμε μαζί:
• Να μειωθούν τώρα όλα τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια και τα ναύλα (οχημάτων - εμπορευμάτων) κατά 50% χωρίς να δοθούν νέες
επιδοτήσεις και προνόμια στους εφοπλιστές
• Δωρεάν μετακινήσεις για άνεργους,
φοιτητές και στρατευμένους, για ΑΜΕΑ,
χρονίως πάσχοντες.
• Μειωμένα εισιτήρια για συνταξιούχους,
αναπληρωτές, πολύτεκνους κ.ά.
• Εξασφάλιση συχνής σύνδεσης των νησιών με την
ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους με πλοία σύγχρονα και
ασφαλή, με βελτίωση και διαμόρφωση σύγχρονων των
λιμενικών εγκαταστάσεων, αποκλειστικά δημόσιων.
• Να διασφαλιστεί η δουλειά των ναυτεργατών με
αύξηση των μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατοχυρωμένα με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και
Κοινωνική Ασφάλιση, συνδικαλιστική οργάνωση.
• Nα καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα, η ρήτρα
αναπροσαρμογής και τα “πράσινα” χαράτσια στο ηλεκτρικό ρεύμα.
• Να επανέλθει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για όλα
τα νησιά, κατά 50%.
• Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα εφόδια των αγροτών και κτηνοτρόφων.
• Άμεση και γενναία διαγραφή των χρεών αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων και ανέργων.
Ναυτεργατικά σωματεία: Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν, Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Πανελλήνια
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Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν, Πανελλήνια
Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών,
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ
Φορείς Αιγαίου: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσων, Παλλεσβιακό
Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Λέσβου, Εργατικό Κέντρο Σάμου, Νομαρχιακό Τμήμα
ΑΔΕΔΥ Σάμου, Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Λήμνου.
Εμείς τα σωματεία και φορείς που αναλαμβάνουμε
αυτή την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πολύμορφης
αγωνιστικής δράσης στα νησιά και στα ηπειρωτικά αστικά κέντρα απευθυνόμαστε και προσκαλούμε να συντονιστούν μαζί μας, να στηρίξουν με την υπογραφή
τους το κοινό πλαίσιο διεκδίκησης και να συμμετέχουν
στις δραστηριότητες όλοι οι φορείς των νησιών, όλα
τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι των φοιτητών κ.ά.

ÅÊÄÏÔÇÓ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
(Ðñüåäñïò ôçò ÐÅÌÅÍ)
ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ ÁÐÏ ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
(Ðñüåäñïò ôçò ÐÅÌÅÍ)
ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ - ÅÊÔÕÐÙÓÇÓ:
ART HELLAS
Ã. ÌÏÕÑÏÕÓÉÁ - Ì.Å. ÌÏÕÑÏÕÓÉÁ Ï.Å.
ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 144 - ÐÅÉÑÁÉÁÓ,
ÔÇË.: 210 41.82.591
e-mail: mourousias1@yahoo.gr
ÔéìÞ ôåý÷ïõò 0,25 ÅÕÑÙ
ÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

ΜΑΖΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΟΓΕ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ
Τίμησαν την 8 Μάρτη στέλνοντας μήνυμα:
«Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απεμπλοκή της χώρας τώρα!»
«Εκμετάλλευση, πόλεμος και βία. Ασπίδα προστασίας η
πάλη για γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση των λαών»:
Με το σύνθημα αυτό διαδήλωσαν στις 8 Μάρτη στο κέντρο της
Αθήνας, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, και παράλληλα υψώνοντας τη φωνή τους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν, η Ομοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας, εργατικά σωματεία, φορείς των αυτοαπασχολούμενων και φοιτητικοί σύλλογοι.
Αγωνιστικό χαιρετισμό
σε όλες τις αγωνίστριες
της ζωής, που βιώνουν την
εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και κάθε
μορφής βία, απηύθυνε
από το βήμα της συγκέντρωσης η πρόεδρος της
ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα. Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης
και συμπαράστασης στις
γυναίκες της Ουκρανίας
και της Ρωσίας που ζουν
τη βαρβαρότητα του πολέμου.
«Τιμάμε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και ξεσηκωνόμαστε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ο πόλεμος έχει αιτία και
μόνο αν την ξεριζώσουμε θα μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν
με αξιοπρέπεια, απολαμβάνοντας τους καρπούς του μόχθου τους
και τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Γι'
αυτό κηρύσσουμε τον πόλεμο ενάντια σ' αυτούς που τον γεννούν,
σ' αυτούς που τον σπέρνουν», τόνισε.
Αντλούμε δύναμη από τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς
αγώνες που τιμάμε σήμερα, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.
Οι αγώνες των εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της, διεκδικώντας το δικαίωμα
στην εργασία, το δικαίωμα της ψήφου, φωτίζουν και σήμερα την
ανάγκη της οργάνωσης και πάλης των εργαζόμενων και άνεργων
γυναικών. Με τη συλλογική μας οργάνωση μπορούμε να αντιπαλέψουμε την πολιτική που διαιωνίζει τη γυναικεία ανισοτιμία και
λογαριάζει τις ζωές μας ως "κόστος" για το κράτος και με κριτήριο
το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων», υπογράμμισε.

Η εκμετάλλευση γεννά πολλές μορφές βίας κατά
των γυναικών
«Την ίδια στιγμή που η βία του πολέμου δείχνει τα δόντια της
στις γυναίκες και στον λαό της Ουκρανίας, όπως και όλου του κόÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022

σμου, η ταξική εκμετάλλευση, που είναι η μήτρα της, γεννά πολλές
μορφές βίας κατά των γυναικών», επισήμανε η πρόεδρος της ΟΓΕ.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα πολλά και διαφορετικά πρόσωπα
αυτής της βίας.
Στη «βία της ανεργίας, τη βία που καταδικάζει εμάς τις εργαζόμενες να ζούμε οι ίδιες και οι οικογένειές μας με μισθούς πείνας,
χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με ολοένα πιο μειωμένα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με την
απουσία μέτρων υγείας
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Να αποτελούμε "μηχανές κερδών" μέχρι τα
βαθιά γεράματα. Να βιώνουμε τις συνέπειες της
"ευέλικτης" εργασίας με
τα σπαστά και ακανόνιστα
ωράρια, την τηλεργασία,
που εξαφανίζουν τον
ελεύθερο χρόνο μας, που
τσακίζουν τη σωματική
και ψυχική υγεία μας, που
κατακερματίζουν την προσωπική, οικογενειακή μας ζωή».
Στη βία που έχει στο στόχαστρο τη μητρότητα «με απολύσεις
εγκύων, με απουσία δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών
για τη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών», αλλά και σχέδια για
«παιδοφυλακτήρια μέσα στις επιχειρήσεις για να μπορούν να μας
ξεζουμίζουν απρόσκοπτα, ακόμα περισσότερες ώρες οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας, αλλά και να χειραγωγούν πιο εύκολα τη
σκέψη και τη στάση μας».
Στη βία του βάρους που σηκώνουν οι γυναίκες «για τη φροντίδα της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, των αρρώστων»,
της «αγωνίας για μια θέση νοσηλείας στα γονατισμένα από την
πανδημία νοσοκομεία», των πληρωμών για «γιατρούς και εξετάσεις στα ιδιωτικά μεγαθήρια της Υγείας». Στην ενδοοικογενειακή βία, στους βιασμούς και τις δολοφονίες γυναικών, φαινόμενα
που αναπτύσσονται στο έδαφος της «οικονομικής και κοινωνικής
εξάρτησης ενός ανθρώπου από έναν άλλο στο πλαίσιο του γάμου
ή του συμφώνου συμβίωσης» και των αξιών «της κοινωνίας της
εκμετάλλευσης».
«Η άνοδος της γυναικείας συμμετοχής στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες έχει σημασία για τη ζωή των γυναικών του μόχθου.
Αντίθετα έχει αποδειχθεί ότι όσες γυναίκες και αν συμμετέχουν
στα όργανα του κράτους, των κυβερνήσεων, των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών, όπως η ΕΕ, αυτά θα συνεχίσουν να διαιωνίζουν την
πολιτική που βαθαίνει τη γυναικεία ανισοτιμία γιατί εξυπηρετούν
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τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας», ξεκαθάρισε η πρόεδρος της ΟΓΕ.

Με ταξικό κριτήριο απέναντι στις εκάστοτε
κυβερνητικές πολιτικές
«Η ΟΓΕ, ως ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα, απευθύνεται με ταξικό κριτήριο στις
γυναίκες και όχι με βάση την
πολιτική επιλογή της καθεμιάς. Κρίνει όμως τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές,
φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές, αναδεικνύοντας
ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καπιταλιστών.
Κρίνουμε το πώς διαπλέκεται η αντιλαϊκή γραμμή
τους με τη φεμινιστική που
επικεντρώνεται στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα
"όργανα εξουσίας". Και σήμερα, την 8η Μάρτη, αποκαλύπτουμε
το άσφαιρο σύνθημα της σοσιαλδημοκρατίας περί "ισότητας
των φύλων". Με αυτό το πρόσχημα ως κυβέρνηση διατήρησε και
ενίσχυσε όλο το αντεργατικό πλαίσιο που τσακίζει τα δικαιώμα-

τα των εργαζόμενων γυναικών, μοιράζοντας βραβεία "ισότητας"
στους επιχειρηματικούς κολοσσούς, ενώ ως αντιπολίτευση "ξέπλυνε" το αντεργατικό τερατούργημα του Χατζηδάκη», σχολίασε
η Χρ. Σκαλούμπακα.
«Μόνο η συλλογική δράση μπορεί να γίνει ασπίδα και όπλο μας
για να αντεπιτεθούμε και να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν.
Στην ένωση μας βρίσκεται η
δύναμη, βρίσκεται η διέξοδος. Σήμερα, 8 Μάρτη 2022,
μας οδηγούν και μας εμπνέουν τα λόγια - σύμβολο των
εργατριών στους απέραντους
ορυζώνες της Εμίλια Ρομάνα
της Ιταλίας τον 19ο αιώνα όταν
φτιάχτηκαν οι πρώτες εργατικές ενώσεις. "Αν και είμαστε
γυναίκες, φόβο δε νιώθουμε.
Η γλώσσα κόβει σαν ξυράφι,
για χάρη των παιδιών μας γινόμαστε ατρόμητες. Μέσα από
την Ενωσή μας, που μεγαλώνει, εμείς οι εργάτες θα κερδίσουμε τη λευτεριά"», κατέληξε.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία επέδωσε
στη Βουλή το κοινό ψήφισμα της ΟΓΕ, σωματείων και φορέων για
την 8η Μάρτη.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η πάλη για χειραφέτηση και γυναικεία ισοτιμία, τα ιδιαίτερα προβλήματα
των ναυτεργατριών στο ναυτικό επάγγελμα
Στις 8 Μάρτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναικάς
τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
πραγματοποίησαν σύσκεψη με θέμα «Η πάλη για χειραφέτηση
και γυναικεία ισοτιμία, τα ιδιαίτερα προβλήματα των ναυτεργατριών στο ναυτικό επάγγελμα».
Στη σύσκεψη τοποθετήθηκε
η Πόπη Ξεκαλάκη, μέλος του
προεδρείου της ΟΓΕ αναφέροντας μεταξύ άλλων:
«Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια
Μέρα, που είναι αφιερωμένη
στους αγώνες των γυναικών για
τα δικαιώματά τους στην εργασία, για την ισότιμη θέση τους
στην κοινωνία, έχει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία διαχρονικά για τις γυναίκες αγωνίστριες της ζωής.
Τότε, το 1910, ήταν η Κλάρα Τσέτκιν, που με πρότασή της καθιερώνεται η 8η Μάρτη σαν Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.
Σήμερα, το 2022, 112 χρόνια μετά, κι ενώ κυριαρχεί το μακελειό στην Ουκρανία, το μήνυμα παραμένει ζωντανό και επίκαιρο,
άλλωστε οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, ο πόλεμος, η προσφυγιά έχουν την ίδια αιτία με την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε
στα δικαιώματα μας οι γυναίκες οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι νέες
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γυναίκες, οι σπουδάστριες, οι νέες μητέρες, οι συνταξιούχες, γενικότερα οι γυναίκες του μόχθου, είναι η ίδια αιτία με την πολύμορφη βία που ερχόμαστε οι γυναίκες αντιμέτωπες σε κάθε πλευρά
της ζωής μας.
Το μήνυμα που θέλουμε να
φωτίσουμε είναι ότι ατομικά
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε
από τα αδιέξοδα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε.
Η πραγματική ασπίδα προστασίας μας είναι ο αγώνας
για την κάλυψη των αναγκών
μας στην εργασία, στην υγεία,
στη μόρφωση των παιδιών
μας, στην προστασία της μητρότητας.
Την κεντρική ομιλία στη
σύσκεψη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Α. Γαλανόπουλος αναφέροντας:
«Σε συνθήκες ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών Ρωσίας – ΗΠΑ
– ΝΑΤΟ – Ε.Ε και του πολέμου που είναι σε εξέλιξη από τις 24 Φλεβάρη στην Ουκρανία, τιμάμε την 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας και είναι αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες, αγωνίστριες της ζωής.
165 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση των ραπτριών της Ν.
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Υόρκης, η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γενικευμένη επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου, σε όλα της τα δικαιώματα, στην
ίδια της τη ζωή, με πετσόκομμα κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Για
τους καπιταλιστές, η γυναίκα είναι ίση με μία μηχανή που παράγει
φρέσκα εργατικά χέρια. Μηχανή που πρέπει να δουλεύει με χαμηλότατο κόστος στην παραγωγή, στην τεκνοποίηση, στην ανατροφή, στη φροντίδα, σε όλα.
Στον κλάδο μας ειδικότερα, η γυναίκα εργάτρια, σε ένα ανδροκρατούμενο και παράλληλα εκμεταλλευτικό σύστημα,
έχει να αντιμετωπίσει επιπρόσθετες δυσκολίες και προβλήματα.
Από την περίοδο της εκπαίδευσης ακόμα, το πρόβλημα για τις
σπουδάστριες των Ακαδημιών, να
βρουν καράβι να μπαρκάρουν και
να κάνουν εκπαιδευτικό ταξίδι, είναι πολύ μεγαλύτερο, σε σχέση με
τους άντρες σπουδαστές. Οι εταιρείες με προφάσεις όπως ότι δεν
έχουν καμπίνες για γυναίκες στα
καράβια τους, δεν προσλαμβάνουν
γυναίκες.
Παράλληλα, αν μία σπουδάστρια
πρέπει να παρακολουθήσει κάποια Ακαδημία, που είναι μακριά
από το σπίτι της, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενηθεί στην αντίστοιχη Εστία, όπως στην ΑΕΝ Χίου, που καταγγέλθηκε από την πρόσφατη περιοδεία της ΠΕΜΕΝ.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο ναυτιλίας διαφημίζει το επάγγελμα
του ναυτικού, ως γη της απαγγελίας και για τις γυναίκες.
Όταν βγουν τελικά στην αγορά εργασίας, μετά από μία σειρά
από αντιξοότητες που καλούνται να ξεπεράσουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και την υποτίμηση από τους άντρες συναδέλφους τους
και από την εργοδοσία, την αμφισβήτηση των ικανοτήτων τους και
των γνώσεων τους, την απαξίωση της δουλειάς που προσφέρουν
μέσα στο καράβι. Σαν αποτέλεσμα αυτών έχουμε, να είναι δύσκολη και τις περισσότερες φορές να παρεμποδίζεται η προαγωγή γυναικών στην ιεραρχία του πλοίου.
Και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, συνεχείς είναι οι καταγγελίες από ναυτεργάτισες, όλων των ειδικοτήτων, για φαινόμενα σεξιστικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης, που γίνονται αποδέκτες μέσα στο καράβι.
Υπάρχουν γυναίκες ναυτικοί που εγκατέλειψαν ή σκέφτονται
να εγκαταλείψουν, το επάγγελμα, γιατί δεν δικαιώθηκαν ποτέ σε
τέτοιες καταστάσεις. Όταν μία γυναίκα ναυτεργάτης καταγγεί-

λει σεξουαλική παρενόχληση, τις περισσότερες φορές, έχει να
αντιμετωπίσει ακόμα και το χλευασμό, την ειρωνεία, την καχυποψία για τα καταγγελλόμενα.
Καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τη διασφάλιση του δικαιώματος
στη μητρότητα, με αποτέλεσμα όταν μία ναυτεργάτισσα μείνει
έγκυος, να αποσπάται από το επάγγελμα και να γίνεται ακόμα πιο
δύσκολο το να ξαναβρεί στο μέλλον δουλειά.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη, αλλά και η κατανόηση από συνάδελφους ναυτεργάτες για τη διευκόλυνση στη διεκπεραίωση καθηκόντων στο πλοίο, τις «ιδιαίτερες» μέρες του μήνα, λόγω φύλλου.
Τα σωματεία μας έχουν πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων, σε
εταιρείες και στο υπουργείο, από
επώνυμες καταγγελίες ναυτεργατριών και έχουν συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων. Υπάρχουν όμως
πολλές γυναίκες που διστάζουν να
προχωρήσουν σε επώνυμη καταγγελία, γιατί κυριαρχεί ο φόβος της
ανεργίας, η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, η αβεβαιότητα για
το μέλλον στο επάγγελμα.
Η πείρα επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μόνο με οργανωμένη πάλη, με συμμετοχή στη ζωή και τη δράση των σωματείων. Η καθεμία και ο
καθένας μόνος του, δεν μπορεί να πάει μακριά, γιατί την ατομική
δράση θα τη συνθλίψει η κυβερνητική – εργοδοτική οργανωμένη
αντίδραση.
Με τα σωματεία μας μπροστάρηδες στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας να απαιτήσουμε:
√ Άμεσα μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών,
για τη στέγαση των σπουδαστριών στις Εστίες των ΑΕΝ.
√ Μέτρα για την έγκαιρη απορρόφηση των σπουδαστριών
των ΑΕΝ, που πρέπει να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά ταξίδια.
√ Ισότιμη και έμπρακτη αναγνώριση, με τους άνδρες συναδέλφους τους, των σπουδών και των ικανοτήτων τους.
√ Μέτρα προστασίας για τις γυναίκες, που είναι μπαρκαρισμένες για την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης
√ Διασφάλιση του δικαιώματος στη μητρότητα, με μέριμνα
από το κράτος. Εκτός από το επίδομα μητρότητας, που είναι
το ελάχιστο, διασφάλιση της επιστροφής στην εργασία χωρίς
εμπόδια και διακρίσεις.
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