ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
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, λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ
για τα μέλη της ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
με πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER στα
γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ
και στην παρακολούθηση τηρείται
διαδικασία προεγγραφής.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση
του εκπαιδευτικού τμήματος του
Σωματείου στους LLOYD’S
REGISTER για ISO 9001: 2015 και έτσι
μπορούμε να κάνουμε σεμινάρια με
πιστοποίηση

Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò
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Κανένα βήμα πίσω από τα δικαιώματα μας
Ουσιαστική προστασία της υγείας μας

Τ

ην περίοδο που διανύουμε εκδηλώνεται νέα
διεθνή συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι
περιορισμοί στην παραγωγή, στις μεταφορές, στο
εμπόριο επιτάχυναν την εκδήλωση της κρίσης.
Το σύνολο των αστικών κυβερνήσεων ερμηνεύει τις εξελίξεις με το βολικό σχήμα του «αόρατου
εχθρού» της πανδημίας. Ωστόσο, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο η προσπάθεια της αστικής ανάλυσης
να συγκαλύψει τη βαθύτερη αιτία της κρίσης. Το
1973 μιλούσαν για «πετρελαϊκή κρίση», το 2008 για
τον «καζινοκαπιταλισμό».
Η επιβράδυνση
της οικονομίας που
προϋπήρχε
της
εμφάνισης του κορονοϊού στα ιμπεριαλιστικά κέντρα,
η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, η έκρηξη του
κρατικού
χρέους
και των «κόκκινων»
δανείων, τα μηδενικά και αρνητικά
επιτόκια τραπεζών
φωτίζουν το μέγεθος της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, που δεν μπορεί
να επανεπενδυθεί
με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους.
Οι ουρές των ανέργων στις ΗΠΑ και την ΕΕ, ο
αριθμός των θανάτων λόγω ελλείψεων του συστήματος Υγείας, η επίθεση στους μισθούς και στα δικαιώματα φωτίζουν τον ορατό εχθρό των εργαζομένων, το καπιταλιστικό σύστημα.
Παρά τις διαφορές στον τρόπο χειρισμού της
κατάστασης, κοινή πολιτική συνισταμένη όλων των
αστικών κρατών την περίοδο της κρίσης και της
πανδημίας ήταν και είναι η προσπάθεια να μη διαμορφωθούν συνθήκες αποσταθεροποίησης της
αστικής εξουσίας.
Κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας
φούντωνε ολοένα και περισσότερο η επίκληση στην
«εθνική ομοψυχία», που σε πολιτικό επίπεδο εκφράστηκε ως ανάγκη «υπεύθυνης» αντιπολίτευσης
και ευρύτερων συναινέσεων των πολιτικών κομμάτων στα «αυτονόητα».
Από τη μία, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης διÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

αμήνυε ότι «ο κορωνοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή
έθνη, εισοδήματα ή κοινωνικές ομάδες. Απέναντί
του είμαστε όλοι ίσοι» ή «με πειθαρχία στεκόμαστε δίπλα στην πολιτεία (...) χτίζουμε μια νέα εμπιστοσύνη στο κράτος, που στα δύσκολα δείχνει ότι
στέκεται στο ύψος των περιστάσεων».
Από την άλλη, ο Αλ. Τσίπρας (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωνε:
«Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, ενωμένοι σε ένα μέτωπο
ζωής (...) Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και όχι
της αντιπαράθεσης».
Στην ίδια κατεύθυνση και η αρχηγός του ΚΙΝΑΛ/
ΠΑΣΟΚ, Φ. Γεννηματά σημείωνε ότι «ενωμένοι οι
Έλληνες και οι Ελληνίδες ξεπερνάμε τις δυσκολίες.
Η ενότητα και η
ομοψυχία δεν είναι
δρόμος, είναι μονόδρομος. Η διχόνοια δεν έχει θέση
πια».
Όλοι μαζί συναινούν προς όφελος
της αστικής τάξης
στο δόκανο της
«εθνικής ομοψυχίας», στον οποίο ελπίζουν να πιαστεί ο
λαός.
Σε αυτές τις συνθήκες της νέας καπιταλιστικής κρίσης, συνεχίζεται και η όξυνση των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων, με
την χώρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στους οποίους συμμετέχει.
Τα πολεμικά μέτωπα στη Συρία, τη Λιβύη, την
Υεμένη και τη Δ. Αφρική, θα συνεχιστούν και την
επόμενη περίοδο και θα ανακυκλώνονται εν μέσω
παζαριών και εύθραυστων συμβιβασμών. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν και η θερμή εστία του
Περσικού Κόλπου ανά πάση στιγμή μπορεί να αναζωπυρωθεί.
Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, χρειάζεται να
είναι σε ετοιμότητα και παρακολούθηση της κατάστασης στα Βαλκάνια, τη Μ.Ανατολή, την Α.Μεσόγειο, το Αιγαίο.
Οι ταξικές δυνάμεις και την περίοδο της πανδημίας και μετά, με πειθαρχημένη απειθαρχία, πραγματοποίησαν συσκέψεις, ανέπτυξαν πολύμορφες
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αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις για το
στη ΠΝΟ, προανήγγειλαν το χτύπημα των κλαδικών ΣΣΕ, με εφαρμογή μισθολογίων ITF στα υπό
σύνολο των προβλημάτων των εργαζομένων.
ελληνική σημαία ποντοπόρα καράβια και για τους
Χαρακτηριστικές οι μέρες δράσεις στις 7 Απρίλη
Έλληνες ναυτεργάτες, όπως γίνεται με τους αλλογια την Υγεία και στις 28 Απρίλη για τα αντεργατικά
δαπούς και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την
μέτρα, ενώ η δράση κορυφώθηκε με την απεργία
κατεύθυνση θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες
της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
κατηγορίες καραβιών.
Η αντιλαϊκή πολιτική δεν μπήκε σε καραντίνα,
Η επιθετικότητα τους οπλίζεται από τις συνθήκες
με ΠΝΠ, ΚΥΑ, δόθηκαν προνόμια, επιδοτήσεις για
που έχουν διαμορφωθεί. Θα οργιάσει η εργοδοτική
τους επιχειρηματικούς ομίλους και ψίχουλα για
τρομοκρατία, θα ξαναμπολιάσουν την συνείδηση
τους εργαζόμενους.
του ναυτεργάτη με το δηλητήριο του συμβιβασμού,
Ο κλάδος των ναυτεργατών είναι στο επίκεντρο
του «λιγότερου κακού», του «κοινωνικού εταιριαυτών των εξελίξεων.
σμού».
Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει, όξυνση της ανερΔεν είναι τυχαία η παραλυτική κατάσταση που
γίας, νέες δραματικές περικοπές στους μισθούς,
έχει διαμορφωθεί από τον Δεκέμβρη στη ΠΝΟ και
χτύπημα των ΣΣΕ, της κοινωνικής ασφάλισης, των
πρωτοστατούν οι καρεκλοκένταυροι εργατοπατέοργανικών συνθέσεων, απλήρωτη εργασία, επιδείρες Γ.Χαλάς Γ.Γ ΠΝΟ, ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ
νωση της κατάστασης σε υγεία, πρόνοια, εκπαίΕ. Τσικαλάκης και από κοντά ο διαχρονικά χρήσιδευση, ενώ νέα αντεργατικά νομοσχέδια ετοιμάζομος Α. Νταλακογεώργος ΠΕΝΕΝ.
νται μέσα στο καλοκαίρι.
Σε κοινή αντι-ΠΑΜΕ γραμμή, εχθρεύονται την
Δόθηκαν πρόσθετα προνόμια και επιδοτήσεις στο
ανάπτυξη της ταξικής
εφοπλιστικό κεφάλαιο
πάλης, πρωτοστατούν
και προετοιμάζονται
στην νοθεία αρχαιρεκαι άλλα, με την πλεισιών, αποτελούν τον
οψηφία των καραβιών
πυρήνα των εφοπλι54 στα 85 της ακτοστών στο ναυτεργαπλοΐας να είναι σε ακιτικό
συνδικαλιστικό
νησία, δένουν εφοδιακίνημα,
για την προστικά,
ακυρώνονται
ώθηση των συμφερόκρουαζιέρες.
ντων τους.
Η ανεργία θα χτυπήΑυτή η ομάδα των
σει κόκκινο, με χωρίς
9 σωματείων που έχει
καμία προστασία των
συγκροτηθεί και πρωανέργων, που θα επιτοστατεί η ΠΕΠΕΝ,
διώξει η εργοδοσία
έφτασε στο σημείο
να τους χρησιμοποιΣύσκεψη Σωματείων
μετά από συνάντηση
ήσει ως μέτρο πίεσης
με τον υπουργό ναυαπέναντι σε αυτούς
τιλίας να τον προτρέπου εργάζονται για να
πουν να παρέμβει στις ΣΣΕ, παρακάμπτοντας τις
υποκύψουν στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους.
συλλογικές διαπραγματεύσεις, αναφέροντας προΣτα ποντοπόρα και κρουαζιερόπλοια οι ναυτερκλητικά «την αναγκαιότητα που υπάρχει, ώστε να
γάτες βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας του πουπογραφεί η νέα ΣΣΕ του 2020 Ακτοπλοΐας και
λύμηνου εγκλωβισμού, λόγω μη επαναπατρισμού
Μεσογειακών - Τουριστικών χωρίς άλλη καθυστέτους από τα μέτρα που εφαρμόζουν διάφορες χώρηση ώστε να αποφευχθούν οι «καθιερωμένες»
ρες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
και τετριμμένες τα τελευταία έτη απεργιακές ή
Αντίστοιχα οξυμμένα προβλήματα αντιμετωπίμη κινητοποιήσεις παντός είδους και …. σκοπιμοζουν και οι ναυτεργάτες, που είναι σε αναμονή για
τήτων …….εν μέσω θέρους …..».
δουλειά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ελάχιστοι
Στις 20 Μάη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
παίρνουν το επίδομα των 800 ευρώ και το επίδομα
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, πραγματοανεργίας των 350 ευρώ.
ποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που ενισχύει την
Ναυτιλίας και έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας
πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσμια ναυτιλία, με
των σωματείων με τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλαπερίπου 5000 καράβια, πρωτοστατεί στην υλοποίκιωτάκη, για τα οξυμμένα προβλήματα των ναυτερηση της προεκλογικής δέσμευσης του Μητσοτάκη
γατών.
για πολλές και καλές δουλειές.
Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι αποτελεί αιτία
Πριν από την εκδήλωση της πανδημίας εφοπλιπολέμου για τις ταξικές δυνάμεις, η ανατροπή των
στές, κυβέρνηση σε συνεργασία με εργοδοτικό –
ΣΣΕ που προετοιμάζουν εφοπλιστές – κυβέρνηση,
κυβερνητικό συνδικαλισμό και τον οπορτουνισμό
καθώς και η οποιαδήποτε παρέμβαση του υπουρ4
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γού στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των ΣΣΕ, επισημαίνοντας
του ότι αποτελεί πρόκληση για τους ναυτεργάτες
η στάση του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, που προτρέπει τον υπουργό σε
παρέμβαση για τις ΣΣΕ.
Η μόνη δέσμευση του υπουργού ήταν ότι θα καταβληθεί από τις 21-05-2020 η επιδότηση των 800
ευρώ, ενώ του επιδόθηκε το παρακάτω
διεκδικητικό πλαίσιο
αιτημάτων των σωματείων.
• Να παρθούν πίσω
όλες οι ΠΝΠ και οι
αντεργατικές διατάξεις.
• Άμεση καταβολή
του επιδόματος των
800 ευρώ, με πλήρη
κάλυψη όλων των ναυτεργατών
• Ανανέωση των
ΣΣΕ με αυξήσεις,
υποχρεωτική δημόσια
ασφάλιση για όλους
τους
ναυτεργάτες
από όποια χώρα και αν
προέρχονται, με συνδικαλιστικά δικαιώματα.
• Πλήρη – σταθερή εργασία, με μείωση του εργάσιμου χρόνου, προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων (με κατάργηση του ν.4150/2013) στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων και της προστασίας
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
• Ουσιαστική προστασία των ανέργων, αύξηση
του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ, για όλους
τους ανέργους, για όσο διαρκεί η ανεργία. Πλήρη,
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, των ανέρ-

γων και των οικογενειών τους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
• Διαγραφή των χρεών όλων των εργατικών οικογενειών.
• Άμεσα μέτρα για τον επαναπατρισμό χιλιάδων
ναυτεργατών, που δεν αντικαθίστανται στα ποντοπόρα καράβια και η πολύμηνη ναυτολόγηση τους
έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους ίδιους
και τις οικογένειες
τους. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι άνεργοι
ποντοπόροι ναυτεργάτες.
• Άμεση έναρξη
της τηλεκπαίδευσης
στο ΚΕΣΕΝ και αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων,
που έχουν προκληθεί
στους μετεκπαιδευόμενους από την διακοπή των σπουδών
στις 11 Μάρτη, λόγω
της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Οι Διοικήσεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, καλούν τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να συσπειρωθούν
με τις ταξικές δυνάμεις, να αναπτύξουμε πολύμορφη δράση για το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων μας, να μην κάνουμε βήμα πίσω από
τον αγώνα για την ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
μας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020
«Να μην πληρώσει ο λαός, ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός»

Μ

ε αυτό το σύνθημα τιμήθηκε η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, σύνθημα που ακούστηκε
δυνατά στις συμβολικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και σωματεία
σε όλη τη χώρα.

Μέσα στις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορωνοϊού τη μέρα - σύμβολο των αγώνων της εργατικής τάξης ενάντια στην εκμετάλλευση, έστειλαν ταυτόχρονα μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι
και ο λαός μένουν όρθιοι και δυνατοί την «επόμενη
μέρα», απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου.
Οι εικόνες από τη συμβολική συγκέντρωση που
οργανώθηκε με υποδειγματικό τρόπο στο Σύνταγμα, με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της
υγείας, όπως και από τη Θεσσαλονίκη, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, ενώ δεκάδες ήταν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ξεδιπλώθηκαν σε πόλεις και
γειτονιές όλης της χώρας, μεταφέροντας παντού το
αγωνιστικό μήνυμα.
Συγκροτημένοι πίσω από τα πανό τους, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, φορώντας
μάσκες και γάντια, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, μαζί με συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, αγροτοκτηνοτρόφων, γυναικών και φοιτητών, επιβεβαίωσαν για
μια ακόμα φορά πως «τα καλυμμένα στόματα
έχουν φωνή», τιμούν την 1η Μάη και διεκδικούν.
Έριξαν στο κενό την προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει κάθε φωνή αγώνα και διεκδίκησης, να θέσει σε καραντίνα κάθε δικαίωμα
για λογαριασμό της εργοδοσίας.
Τα συνδικάτα, που όλο αυτό το διάστημα
της πανδημίας έδωσαν καθημερινά σκληρή
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μάχη για μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, που αγωνίζονται για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, με την υποδειγματική οργάνωση των
Πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεών τους ξεσκέπασαν
στην πράξη τις προσχηματικές επικλήσεις στο όνομα των οποίων η κυβέρνηση αξίωσε να αναβληθούν
οι εκδηλώσεις, την ίδια ώρα που κλείνει τα μάτια στις
ελλείψεις που γονατίζουν τα νοσοκομεία και στην
καταστρατήγηση των μέτρων προστασίας στους
χώρους δουλειάς.
Παίρνοντας τη θέση τους, κρατώντας τα πανό
τους, σηκώνοντας τις σημαίες και τις πικέτες, υψώνοντας τις γροθιές τους, οι εργαζόμενοι έδειξαν τη
δύναμή τους. Υπενθύμισαν πως η 1η Μάη είναι η
δική τους μέρα, η μέρα της εργατικής τάξης, που
δημιουργεί με τη δουλειά της όλα τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τον πλούτο της κοινωνίας, πραγματικότητα
που αποτυπώνεται ακόμα πιο γλαφυρά μέσα στις
συνθήκες της πανδημίας.
Η απεργία της Πρωτομαγιάς αποτέλεσε τη συνέχεια των αγωνιστικών πρωτοβουλιών όλου του
τελευταίου διαστήματος, για την Υγεία, για τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων στα
νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους κλάδους «πρώτης γραμμής». Συνέχεια των παρεμβάσεων και των κινητοποιήσεων για τους εργαζόμενους
που έχουν μείνει χωρίς μεροκάματο, έχουν πεταχτεί
μαζικά στην ανεργία, χιλιάδες από αυτούς χωρίς καμία στήριξη. Συνέχεια των κινητοποιήσεων ενάντια
στην αξιοποίηση της επιδημίας από την κυβέρνηση
και το κεφάλαιο ως μοχλού για την επιτάχυνση των
αντεργατικών μέτρων που αφήνουν την εργοδοσία
ελεύθερη να κόβει και να ράβει στα μέτρα της ωράρια, θέσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα.
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Με παρακαταθήκη και εφόδιο όλη αυτήν την πείρα, με ώθηση και ανανεωμένη δύναμη από το μήνυμα της 1ης Μάη, τα σωματεία σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Με το βλέμμα στραμμένο στην
«επόμενη μέρα» και στη νέα καπιταλιστική κρίση
που είναι ήδη εδώ, δίνουν συνέχεια στη δράση και
τη διεκδίκηση για να δυναμώσει το σύνθημα και η
απαίτηση: «Φτάνει πια! Πληρώσαμε πολλά, να πληρώσουν τώρα τα αφεντικά».
Εντυπωσιακή η συμβολική συγκέντρωση
στο κέντρο της Αθήνας
Η προετοιμασία για τη συμβολική πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, στο
Σύνταγμα, ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Μέλη των συνδικάτων ανέλαβαν να προετοιμάσουν το χώρο της
συγκέντρωσης, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας,
έξω από τη Βουλή, τοποθετώντας αυτοκόλλητα
χρωματιστά σημάδια στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, στα σημεία όπου θα στέκονταν οι διαδηλωτές, τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις.
Μετά τις 9 το πρωί και μέχρι τις 10 κατέφθαναν
σταδιακά μέλη των συνδικάτων, όλοι φορώντας μάσκες, μαντίλια και γάντια, με τις μάσκες και τα μαντίλια μάλιστα να φέρουν το λογότυπο του ΠΑΜΕ και
το σύνθημα «Τα καλυμμένα στόματα έχουν
φωνή».
Όταν πλέον οι διαδηλωτές πήραν τη θέση
τους, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την
προστασία της υγείας, οι εικόνες που έδειχναν
τη συγκέντρωση από ψηλά ήταν πραγματικά
εντυπωσιακές, δείχνοντας για μια ακόμα φορά
τη δύναμη που έχουν η οργανωμένη εργατική
τάξη και τα ταξικά συνδικάτα της.
Στις 10 ακριβώς, η συγκέντρωση ξεκίνησε
με καλλιτέχνες από τον Πανελλήνιο Μουσικό
Σύλλογο να παίζουν το «Bella Ciao», ενώ ο κόσμος με ρυθμικά παλαμάκια και κυματίζοντας
τις σημαίες συνόδευσε το γνωστό τραγούδι
του αγώνα, σύμβολο αλληλεγγύης και αυτές
τις μέρες με τον ιταλικό λαό και με όλους τους
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λαούς που δοκιμάζονται σκληρά μέσα στις
συνθήκες της πανδημίας από τις συνέπειες
του ορατού εχθρού, του καπιταλισμού.
Ακολούθησαν οι ομιλίες, με πρώτο ομιλητή
τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο
της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι της
ΛΑΡΚΟ ενάντια στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τη διάλυση της εταιρείας και το χτύπημα των δικαιωμάτων τους.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο Μιλτιάδης Κρητικός, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Μεταφέροντας τη φωνή των
συναδέλφων του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα
η εργατική τάξη στέλνει ηχηρό μήνυμα σε όσους
μπέρδεψαν τη μάσκα με το φίμωτρο, ότι δεν θα
σιωπήσει, δεν θα συμβιβαστεί».
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Ηλίας Σιώρας, γιατρός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με τον κόσμο να
χειροκροτεί τα λόγια του: «Θα νικήσουμε την πανδημία και θα ανατρέψουμε τα σχέδια εκείνων που
ασελγούν και κερδοσκοπούν με τον ανθρώπινο
πόνο».
Στον Πειραιά
Κόντρα στις αξιώσεις κυβέρνησης και εργοδοσίας
να επιβληθεί «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς,
από τα ξημερώματα σε όλο τον Πειραιά επικρατούσε απεργιακό κλίμα.
Με υποδειγματική οργάνωση και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απεργιακές φρουρές εργαζομένων στάθηκαν στις πύλες των προβλητών της
COSCO, της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, στους
καταπέλτες των πλοίων.
«Στεκόμαστε προσοχή στις εκατόμβες νεκρών
εργατών, στις αμέτρητες θυσίες, στους χιλιάδες
αγώνες των εργατών για μία κοινωνία δίκαια, για
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μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Δίνουμε όρκο ότι θα συνεχίσουμε στα
χνάρια τους μέχρι την τελική νίκη».
Με τις φράσεις αυτές να αντηχούν δυνατά από
την ντουντούκα, ξεκίνησε η συμβολική εκδήλωση
που έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στο χώρο
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα,
μπροστά στο Μνημείο του Μεταλλεργάτη. Ομιλία
πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Παραρτήματος
Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, Ακης
Αντωνίου, ενώ χρονικό από τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες της εργατικής τάξης παρουσίασε ο Δημήτρης Δημόπουλος, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου.
Στη συνέχεια, στην
Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση στο Πασαλιμάνι,
μπροστά στο μνημείο
των νεκρών εργατών
της απεργίας του Αυγούστου του 1923,
εκπροσωπήθηκαν όλοι
οι κλάδοι και χώροι
δουλειάς του Πειραιά.
«Δυναμώνουμε
τον
αγώνα μας, για να
πληρώσουν αυτοί που
ευθύνονται, οι καπιταλιστές», τόνισε στην
ομιλία του ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου, Νίκος Ξουράφης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο.
Στον κλάδο των ναυτεργατών
Με 24ωρη απεργία στα καράβια των λιμανιών
του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Σε ανακοίνωση τους ανέφεραν: «Σε συνθήκες
πανδημίας δεν ξεχνάμε και τιμάμε με απεργία την
αιματοβαμμένη 1η Μάη, την μέρα της εργατικής τάξης, καθορίζουμε στόχους για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, ενάντια στην επίθεση εφοπλιστών, της
κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων του
κεφαλαίου.
Χιλιάδες οι προλετάριοι όλου του κόσμου, που
έδωσαν την ζωή τους για τα δικαιώματα της τάξης
τους, όπως οι εργάτες του Σικάγου το 1886, της
Θεσσαλονίκης του 1936, οι 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές αγωνιστές από τους φασίστες Γερμανούς
την 1η Μάη του 1944 στην Καισαριανή, ενάντια στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, που ζούμε και προκαλεί
την ανεργία, τη φτώχια, τους πολέμους, την μετανάστευση, την προσφυγιά.
Σε αυτή τη συγκυρία επιβεβαιώθηκαν για άλλη
μια φορά τα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος,
ότι ο εχθρός είναι ορατός και είναι ο καπιταλισμός.
Η υγεία του λαού μας κινδυνεύει από την αντι8

λαϊκή πολιτική, με το σύστημα υγείας να είναι αθωράκιστο όσον αφορά τις εργατικές λαϊκές ανάγκες,
ενώ αντίθετα αυτή η πολιτική θωρακίζει διαρκώς την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
ΑΓΩΝΑΣ - ΡΗΞΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ
Εφοπλιστές – κυβέρνηση της ΝΔ, προετοιμάζουν με τους πρόθυμους του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού
της ΠΝΟ, τις συνθήκες γαλέρας σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων,
με ναυτεργάτες χωρίς
ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Να μην τους
αφήσουμε, μπορούμε
να τους εμποδίσουμε,
έχουμε πολύτιμη πείρα από τους σκληρούς
απεργιακούς αγώνες,
με την αλληλεγγύη των
ταξικών δυνάμεων του
ΠΑΜΕ. Ο αγώνας για την επομένη μέρα αφορά την
ίδια μας την ζωή και τα δικαιώματα μας.
Συνεχίζουμε με όπλο μας να γίνει πράξη η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, να σπάσουμε τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης,
ο πλούτος που παράγουμε να είναι στα χέρια της
εργατικής – λαϊκής οικογένειας.
Διεκδικούμε:
√ Να παρθούν πίσω όλες οι ΠΝΠ και οι αντεργατικές διατάξεις.
√ Απαιτούμε διαγραφή των χρεών όλων των εργατικών οικογενειών.
√ Άμεσα να οργανωθεί προληπτικός έλεγχος από
τον ΕΟΔΥ για τους ναυτεργάτες στα καράβια της
επιβατηγού ναυτιλίας και στις άλλες κατηγορίες.
√ Με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστικών εταιρειών κάθε πλοίο να εξοπλιστεί με όλα τα
απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των χώρων και για την ατομική προστασία των ναυτεργατών όπως κατάλληλα καθαριστικά,
μάσκες, αντισηπτικά κ.ά.
√ ΣΣ Εργασίας με αυξήσεις, υποχρεωτική δημόσια ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες, με
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Οργανικές συνθέσεις
των καραβιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες,
ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα, στα απάνθρωπα
ωράρια δουλειάς, στην απλήρωτη εργασία.
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28 ΑΠΡΙΛΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
«Πληρώσαμε πολλά - Δεν θα πληρώσουμε ξανά!»

Ξ

εκάθαρο μήνυμα προς κυβέρνηση
και εργοδοσία, πως τα δικαιώματα,
οι ανάγκες και οι διεκδικήσεις των
εργαζομένων δεν μπαίνουν σε καραντίνα,
έστειλε στις 28 Απρίλη η μέρα δράσης μέσα
και έξω από τους χώρους δουλειάς.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενοι με πολύμορφες πρωτοβουλίες σε όλη
τη χώρα, σε κάθε κλάδο, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με παραστάσεις διαμαρτυρίας
και συμβολικές κινητοποιήσεις, απαίτησαν
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας
και διασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων
απέναντι στην αντεργατική επίθεση, απαίτησαν να παρθούν τώρα πίσω οι αντεργατικές
ρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο όνομα της
πανδημίας.
Με περιοδείες, εξορμήσεις και συνελεύσεις
μέσα σε χώρους δουλειάς έθεσαν στο επίκεντρο
την ανάγκη να οργανωθεί χωρίς καμία καθυστέρηση η πάλη, για να μη βρει η «επόμενη μέρα» τους
εργαζόμενους να πληρώνουν ακόμα μια φορά το
μάρμαρο για να μείνουν αλώβητα τα κέρδη της εργοδοσίας.
Στους ναυτεργάτες
Πολύμορφες παρεμβάσεις πραγματοποίησαν
τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, η Συντονιστική ΚΕΣΕΝ/
Μηχανικών, με αφορμή την ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ που
προκήρυξαν εκατοντάδες σωματεία και συνδικάτα,
για τις 28 Απρίλη στους χώρους δουλειάς.
Από το πρωί αντιπροσωπεία των σωματείων
στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΚΠ
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Ν.Ξουράφης, πραγματοποίησαν περιοδεία στα
Ε/Γ-Ο/Γ πλοία «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», «HELLENIC SPIRIT»,
«KYDON PALACE», αναδεικνύοντας τα πρόσθετα
αντεργατικά μέτρα, που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ,
με αφορμή την επιδημία του κορονοϊού. Αντίθετα
νέα προνόμια και επιδοτήσεις για τους εφοπλιστές,
συνολικά το κεφάλαιο, ενώ προετοιμάζουν την επόμενη μέρα για την επανεκκίνηση της καπιταλιστικής
οικονομίας, πάνω στα αποκαΐδια των εργατικών δικαιωμάτων.
Παράσταση διαμαρτυρία πραγματοποίησε αντιπροσωπεία των σωματείων και της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στο υπουργείο
Ναυτιλίας, απαιτώντας να δοθεί έκτακτο επίδομα
για όλους τους μετεκπαιδευόμενους του ΚΕΣΕΝ,
στους οποίους έχει διακοπεί ο κύκλος σπουδών και
άμεσα να εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση.
Παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν
στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, προβάλλοντας την ένταση της εκμετάλλευσης των
ναυτεργατών σε αυτές τις συνθήκες σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε μετά τις πολύμορφες παρεμβάσεις επεσήμαναν μεταξύ άλλων
ότι: «Οι εφοπλιστές δεν διστάζουν να καταπατούν
ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται στις ΣΣΕ,
να εφαρμόζουν μαζικές απολύσεις, μειώσεις των
οργανικών συνθέσεων, εξαντλητικά ωράρια εργασίας, να μην αποδίδουν ούτε το δώρο Πάσχα. Με
ΠΝΠ διευρύνεται ο αριθμός των ναυτεργατών στα
ποντοπόρα, που δεν εφαρμόζονται οι ΣΣΕ, η κοινωνική ασφάλιση, ενώ καμία μέριμνα δεν υπάρχει
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μέχρι σήμερα για τον επαναπατρισμό των χιλιάδων
ναυτεργατών ανά τον κόσμο στα ποντοπόρα, τα
κρουαζιερόπλοια και τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
Καμία κάλυψη μέχρι σήμερα για τους εκατοντάδες ναυτεργάτες που δεν περιλαμβάνονται ούτε
στα ψίχουλα της επιδότησης των 800 ευρώ.
Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να οργανώσουμε την πάλη μας στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Η 24ωρη απεργία
της 1η Μάη, που έχουν προκηρύξει τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, να αποτελέσει εφαλτήριο για
την ανάπτυξη ταξικών
αγώνων, ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική του
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του».
Σε εργοστάσια και
χώρους δουλειάς
της Βιομηχανίας
Σε μια σειρά από
χώρους δουλειάς βρέθηκαν η Ομοσπονδία
Φαρμάκου, το κλαδικό
Συνδικάτο της Αττικής
και επιχειρησιακά σωματεία, μεταφέροντας
το κάλεσμα στην απεργία της Πρωτομαγιάς
και στον αγώνα για να
μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Συνελεύσεις
έγιναν στις επιχειρήσεις
«ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» και «ΣΥΝΦΑ», ενώ συζήτηση με
τους εργαζόμενους στο διάλειμμα και στην αλλαγή
της βάρδιας πραγματοποιήθηκε στα εργοστάσια
των επιχειρήσεων «ELPEN», «L’ Oreal», «Boehriger
- Ingelheim», όπου στήθηκε από το επιχειρησιακό
σωματείο ταμπλό αφιερωμένο στην Πρωτομαγιά.
Στη «Pharmathen» δόθηκε συνέχεια στη συζήτηση με τους εργαζόμενους, μετά τις πρόσφατες
παρεμβάσεις ενάντια στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας να χορηγεί μέρες κανονικής άδειας. Τέλος,
εξόρμηση έγινε και στη «Unipharma».
Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε τις εξορμήσεις
στους χώρους δουλειάς και το Συνδικάτο Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής,
ενώ η σχετική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι το
βράδυ. Εξορμήσεις έγιναν, μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις «ΚΑΝΑΚΗ», «ΓΙΩΤΗΣ», «Παυλίδης» και
10

«Ελληνικός Γύρος», ενώ μαζί με τα επιχειρησιακά
σωματεία το Συνδικάτο συζήτησε με τους εργαζόμενους σε «Tasty» και «ΕΒΓΑ».
Στάση εργασίας και συγκέντρωση έκαναν οι εργαζόμενοι στο πρακτορείο «Αργος», μετά από κάλεσμα της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων
Εφημερίδων Αθηνών. Συμμετείχαν καθολικά οι εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και όσοι δουλεύουν μέσω
εργολάβων. Η απεργία της Πρωτομαγιάς, η ανάγκη
οργάνωσης όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα
από εργασιακή σχέση, καθώς και το πρόβλημα της
συστηματικής καθυστέρησης
στη μισθοδοσία
είναι ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συζήτηση.
Τη θετική ανταπόκριση
των εργαζομένων συνάντησαν οι παρεμβάσεις που
οργάνωσαν σε χώρους
δουλειάς το Συνδικάτο
Τύπου και Χάρτου και οι
εργοστασιακές του επιτροπές. Σε εξορμήσεις, όπως
στις εταιρείες «ΜΕΓΑ» και
«Veridos - Ματσούκης»,
αλλά και στις συνελεύσεις
στις επιχειρήσεις «ΜΟΡΦΗ», «Αφοί ΔΑΡΑ», «Αφοί
Βλάχου» και «News Press
Hold» οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους
για την αντεργατική επίθεση, αλλά και τη διάθεσή
τους να οργανώσουν τον
αγώνα για να την αποκρούσουν.
Συγκέντρωση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Κερατσινίου (ΔΕΗ) πραγματοποίησαν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας
(παράρτημα Πειραιά) και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.
Ο πρόεδρος του παραρτήματος του Συνδικάτου
Μετάλλου, Ακης Αντωνίου, αναφέρθηκε στις συνθήκες όπου αναγκάζονται να ζουν οι εργαζόμενοι.
Ο Νίκος Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, αναφέρθηκε στην προσπάθεια να
υπάρξει σιγή νεκροταφείου, και ότι αυτό δεν πέρασε «ούτε εδώ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη,
γιατί υπάρχουν ζωντανά σωματεία που βρίσκονται
μέσα στους χώρους εργασίας, δίπλα στους εργαζόμενους». Ταυτόχρονα, κατήγγειλε τις δυνάμεις του
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στο ΕΚ
Πειραιά που απέρριψαν τις αγωνιστικές δράσεις.
Ο Σταύρος Τουμανίδης, πρόεδρος του ΣωμαÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020



τείου Ναυπηγοξυλουργών, σημείωσε ότι «το επόμενο
διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι
με μεγάλη ανεργία,
κομμένα ρεύματα,
κατασχέσεις
και
άλλα. Πρέπει όπως
πολύ καλά γνωρίζουμε να βρεθούμε στο πλευρό των
συναδέλφων,
να
τους δώσουμε την
αλληλεγγύη και να
οργανώσουμε την
πάλη μας βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες».
Επίσης, το Συνδικάτο Μετάλλου έκανε εξόρμηση
στην ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, σε «Ναυπηγεία Ελευσίνας», ΕΑΣ, εργοστάσιο «Γιούλα» κ.α.
Στάσεις εργασίας και συνελεύσεις
στα εργοτάξια
Στάσεις εργασίας και συνελεύσεις σε εργοτάξια
οργάνωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, καλώντας τους εργαζόμενους να τιμήσουν την Πρωτομαγιά και να θέσουν τα θεμέλια για τους αγώνες
του επόμενου διαστήματος.
Συγκεκριμένα, στάσεις εργασίας έγιναν στα εργοτάξια στο πρώην εργοστάσιο της «Πεταλούδας»,
στην επέκταση του εμπορικού κέντρου «River
West» στη Λεωφ. Κηφισού, στην ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου, στο πρώην εργοστάσιο της «Παπαστράτος» στον Πειραιά και στην κατασκευή του
κολεγίου «Saint Catherine’s» στη Λυκόβρυση.
Το απόγευμα το Συνδικάτο οργάνωσε μοτοπορεία, που με αφετηρία την πλατεία Κάνιγγος μετέφερε το αγωνιστικό κάλεσμα σε γειτονιές της Αθήνας.
Το εργοτάξιο στο πρώην εργοστάσιο «Πετα-

λούδα» επισκέφθηκε
αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας και του
Συνδικάτου Οικοδόμων. Οι συνθήκες της
πανδημίας έγιναν για
την κυβέρνηση ευκαιρία για νέα μέτρα
που δίνουν στην εργοδοσία το ελεύθερο «να κόβει και να
ράβει», σημείωσε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
Γιάννης
Τασιούλας,
καλώντας τους εργαζόμενους να απαιτήσουν
να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές ρυθμίσεις.
Μιλώντας για τους αγώνες που έχουν οι εργαζόμενοι μπροστά τους, υπογράμμισε πως «αποκούμπι
και ασπίδα» για τα δικαιώματά τους είναι η συσπείρωση στο Συνδικάτο, η στήριξή του με κάθε τρόπο,
η συμμετοχή στη δράση του.
«Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει νταηλίκια και
να πουλήσει τσαμπουκά στα σωματεία, στα συνδικάτα που παλεύουν για το δίκιο των εργατών», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας όσον αφορά
τις κυβερνητικές αξιώσεις να μη γίνουν την 1η Μάη
εκδηλώσεις. Όμως, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση
επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας για να βάλει
«στο γύψο» τους αγώνες, σχολίασε, αφήνει ασύδοτους τους κλινικάρχες, με τα τραγικά αποτελέσματα της μη τήρησης των απαραίτητων μέτρων
να αποτυπώνονται σε κρούσματα και νεκρούς.
Κίνδυνος δεν είναι τα συνδικάτα και οι συμβολικές
εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, σημείωσε ο Γ. Τασιούλας:
«Κίνδυνος είναι η πολιτική των κυβερνήσεων
που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είναι το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο ιός που καταστρέφει την υγεία και τη ζωή
των εργαζομένων».

Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ,
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí
éäåþí, äéáôáñá÷þí äéÜèåóçò, êáôÜèëéøç, ìåëáã÷ïëßá,
äéá÷åßñéóç êñßóåùí, ðÝíèïõò - áðþëåéáò,
áíôéìåôþðéóç äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôçò ôñïöÞò ðá÷õóáñêßáò, ðñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí, åðáããåëìáôéêÝò
äõóêïëßåò, äéá÷åßñéóç èõìïý, åíßó÷õóç áõôïåêôßìçóçò,
äéåêäéêçôéêüôçôáò, êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí
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7 ΑΠΡΙΛΗ ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ακούστηκε δυνατά η φωνή των υγειονομικών και του λαού

Ε

κατοντάδες υγειονομικοί σε
όλη τη χώρα, έχοντας στο
πλευρό τους εργαζόμενους,
σωματεία και φορείς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για τη πανελλαδική μέρα δράσης στις 7 Απρίλη, πραγματοποίησαν δεκάδες συντονισμένες
κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία και σε
δομές Υγείας σε όλη τη χώρα, με το
σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή μας, δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης
για μέτρα προστασίας, για την υγεία
του λαού».
Κόντρα στο κλίμα αυταρχισμού
και φίμωσης που επιχείρησε και στις
7 Απρίλη να επιβάλει η κυβέρνηση
στους κατά τ’ άλλα «ήρωες με τις
άσπρες και πράσινες μπλούζες», μεγάλη ήταν η ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία που
πήρε η ΟΕΝΓΕ, με αφορμή τη Παγκόσμια Μέρα Υγείας.
Επιβεβαίωσε την αναγκαιότητά των κινητοποιήσεων,
μετέτρεψε τις πύλες και τα προαύλια των νοσοκομείων
σε χώρους δυναμικών παρεμβάσεων και μαχητικών συγκεντρώσεων διεκδίκησης, σε χώρο έκφρασης αλληλεγγύης και από ασθενείς και συνοδούς, για την άμεση λήψη
μέτρων ουσιαστικής προστασίας του λαού. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία να συνεχίζουν τον αγώνα που δίνουν με αυτοθυσία για τη σωτηρία
του, χωρίς να βγαίνουν από τη μάχη.
Τη μαζική συμμετοχή των υγειονομικών στις κινητοποιήσεις στις 7 Απρίλη, χαιρέτισε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ, όπως και «τα εκατοντάδες σωματεία,
φορείς και συλλογικότητες που
έσπασαν το φράγμα της σιωπής και
ένωσαν τη φωνή
τους μαζί μας».
«Μας
δίνουν
κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο
μας, αυτήν την
ώρα που δοκιμάζεται ο λαός μας»,
τονίζει, προσθέτοντας ότι «κρατάμε
ζωντανούς
στη
μνήμη μας τους
συναδέλφους μας
σε όλο τον κόσμο
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που “έφυγαν” από τη ζωή, δίνοντας
μάχη για τη ζωή των ασθενών».
Οι εκατοντάδες μαζικές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας
από υγειονομικούς καθώς και εργαζόμενους αυτοαπασχολούμενους που
δήλωσαν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους δεν χώρεσαν στα
δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές
εκπομπές της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ. Όπου δε έγινε κάποια
αναφορά, αυτή συνοδεύτηκε από ειρωνείες, σχολιασμούς για το αν τηρούνται οι αποστάσεις, για το αν ο αριθμός
τους παραβιάζει ή όχι τους περιορισμούς των συναθροίσεων και άλλες
τέτοιες γελοιότητες.
Όλοι αυτοί που βρέθηκαν έξω από
τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τις
ΤΟΜΥ αλλά και έξω από χώρους δουλειάς, με τα πανό και τις πικέτες στο χέρι, είναι όλοι αυτοί
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στον αγώνα για την
προστασία της υγείας του λαού, στη μάχη ενάντια στην
πανδημία, όλοι αυτοί που υποκριτικά ονομάζουν «ήρωες», αρκεί βεβαίως τα καλυμμένα στόματά τους να παραμείνουν και φιμωμένα.
Είναι επίσης όλοι αυτοί χωρίς τη δουλειά των οποίων
δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τίποτα, δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία, δεν θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν κρίσιμες ανάγκες. Όλοι αυτοί βρήκαν
γυρισμένες πλάτες από κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ αλλά
και τη συκοφαντία, τη χλεύη.
Δίπλα σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιστράτευσε και τον
αυταρχισμό, στέλνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αστυνομικές
δυνάμεις
που επικαλούμενες
τους περιορισμούς
της
κυκλοφορίας επιχείρησαν να
«συνετίσουν» τους
διαδηλωτές, ή επέβαλαν ακόμα και
πρόστιμα σε εργαζόμενους που συμμετείχαν!
Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην
Αττική ο «Ευαγγελισμός», όπου αστυνομικές δυνάμεις (ειδικοί φρουροί, ΔΙ.ΑΣ.
κ.ά.) με πλήρη εξάρÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

τυση και κουκούλες, εισέβαλαν στον προαύλιο
χώρο την ώρα ακριβώς που ήταν σε εξέλιξη η
μαζική συγκέντρωση υγειονομικών και άλλων
εργαζομένων που διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο, ενώ παρόντες ήταν
εκπρόσωποι και άλλων συνδικαλιστικών και μαζικών φορέων που δήλωναν τη συμπαράστασή
τους.
Οι αστυνομικές δυνάμεις «μπούκαραν» την
ώρα ακριβώς που μιλούσε στη συγκέντρωση ο
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του
νοσοκομείου, Ηλ. Σιώρας, σπρώχνοντας συγκεντρωμένους και απειλώντας με πρόστιμα.
Η ομιλία του συνδικαλιστή διακόπηκε, ενώ
άμεση ήταν η αντίδραση των υγειονομικών που
απάντησαν με συνθήματα, όπως, «Αυτοί με
ΜΑΤ και τρομοκρατία και εμείς με το λαό για δωρεάν
Υγεία» και «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η
πάλη θα τη σπάσει». Τελικά κάτω από τη δυναμική αντίδραση του συγκεντρωμένου κόσμου, οι δυνάμεις καταστολής αποχώρησαν.
Και στην κινητοποίηση στο ΚΑΤ, αστυνομικές δυνάμεις
επιχείρησαν να εμποδίσουν τους εκπροσώπους σωματείων και φορέων να φτάσουν στο προαύλιο του νοσοκομείου, στο όνομα της αποφυγής του «συγχρωτισμού». Ο
επικεφαλής απείλησε με εισαγγελέα τους υγειονομικούς,
ενώ αυτοκίνητο της Ασφάλειας ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια
της συγκέντρωσης μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Σε
όλα τα παραπάνω το Σωματείο Εργαζομένων στο ΚΑΤ
απάντησε άμεσα.
Η ΟΕΝΓΕ κατήγγειλε την παρέμβαση της αστυνομίας
στον «Ευαγγελισμό» και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας,
ενώ σχολιάζοντας σκωπτικά το πρόσχημα της «τήρησης των μέτρων προφύλαξης» που χρησιμοποιήθηκε,
αναφέρει: «Κόπτονται για την υγεία μας αυτοί που μας
αφήνουν χωρίς κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
Αυτοί που μας αναγκάζουν να δουλεύουμε ακόμα και
άρρωστοι».
«Δεν τα κατάφεραν να μας φιμώσουν. Τα καλυμμένα
στόματα έχουν φωνή. Και σήμερα αυτή η φωνή ακούστηκε δυνατά», καταλήγει.
Τη μεγάλη ανταπόκριση των υγειονομικών, εργαζομένων, σωματείων και φορέων στις κινητοποιήσεις, κόντρα
στην προσπάθεια της κυβέρνησης και ορισμένων ΜΜΕ
να τους φορέσουν φίμωτρο αντί για μάσκα, χαιρέτισε με
ανακοίνωσή του και το ΠΑΜΕ.

Η παρέμβαση των ναυτεργατικών
σωματείων στις 7 Απρίλη
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, στις 7 Απρίλη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Ναυτιλίας, συμμετέχοντας στη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.
Στην παρέμβαση ανέδειξαν ότι οι ναυτεργάτες, οι ερÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

γαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, δεν έχουμε καμία «ατομική
ευθύνη», δεν είμαστε συνένοχοι στην αντιλαϊκή πολιτική
των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
που συνέβαλαν στην διαρκή υπονόμευση του δημόσιου
συστήματος υγείας, με τραγικές συνέπειες στην κοινωνικοασφαλιστική προστασία.
Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, δεν
μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά, στις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία, στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας.
Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της
υγείας όλων των ναυτεργατών, των εργαζομένων, όλου
του ελληνικού λαού, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα
μας, ενάντια στις απολύσεις, να μη καταστρατηγηθούν
συλλογικές συμβάσεις, να μη χαθούν μισθοί και θέσεις
εργασίας.
Διεκδικούμε:
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών
και λοιπών υγειονομικών.
• Πλήρης επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού
του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
• Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.
• Καμία απόλυση, καμία μείωση των οργανικών συνθέσεων των καραβιών, ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα
τα απάνθρωπα ωράρια δουλειάς, την απλήρωτη εργασία.
• Ουσιαστικός έλεγχος της υγείας των ναυτεργατών
στα καράβια. Με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστικών εταιρειών, κάθε πλοίο να εξοπλιστεί με όλα τα
απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση
όλων των χώρων και για την ατομική προστασία των ναυτεργατών όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες, αντισηπτικά κ.α.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΟΙ - ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Παρέμβαση για το Φ/Γ πλοίο «TREVILLE»
Στις 11 Μάρτη σε κοινό Δελτίο Τύπου του Εργατικού
Κέντρου Λαυρίου – Αν.Αττικής και των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ,

Εχθρός του λαού δεν είναι οι ξεριζωμένοι από τους
άδικους πολέμους, αλλά η πολιτική που στηρίζει αυτούς
τους πολέμους, αυξάνει τα κύματα προσφύγων και μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα – φυλακή για να προστατεύεται το “φρούριο” της ΕΕ.
Η προστασία των συνόρων της χώρας δεν μπορεί να
συνοδεύεται με μισανθρωπισμό, με επίδειξη δύναμης
πάνω σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους ή με φωνές που
μιλούν για εκτοπισμό των προσφύγων σε ξερονήσια.
Τέτοιες εικόνες προσβάλλουν και υπονομεύουν τους
πρόσφατους αγώνες των νησιωτών, σπέρνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και του εθνικισμού και πρέπει να
απομονωθούν.
Ομοψυχία πρέπει να έχει ο λαός μας κι αυτήν πρέπει
να τη δείξει απέναντι στους άδικους πολέμους, στον Κανονισμό του Δουβλίνο, που εγκλωβίζει και τη χώρα μας
και τους πρόσφυγες, απέναντι στους φασίστες, απέναντι
στην καταστολή, την κρατική βία και τα ΜΑΤ, σαν αυτή
που έδειξαν πρόσφατα οι νησιώτες μας.

λόγω του κατάπλου στο λιμάνι του Λαυρίου του Φ/Γ
πλοίου «TREVILLE» (IMO: 9815331, MMSI 244013654)
σημαία Ολλανδίας, μεταφέροντας ανεμογεννήτριες
από την Β. Ιταλία, απαιτήσαμε:
Λόγω του οξυμμένου προβλήματος της επιδημίας
του κορονοϊού, επιβάλλεται η παρέμβαση με ευθύνη
των υπηρεσιών των υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας,
να εξασφαλιστεί η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο, την πρόληψη και την προστασία
της ανθρώπινης ζωής, για τους εργαζόμενους που
προβλέπεται να εργαστούν στην εκφόρτωση και σε
άλλες εργασίες, όπως και στους ναυτεργάτες του καραβιού.

Αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους
πρόσφυγες
Σε ανακοίνωση στις 11 Μάρτη αναδείξαμε ότι το προσφυγικό είναι αποτέλεσμα των άδικων ιμπεριαλιστικών
πολέμων κι επεμβάσεων, που στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά οι ελληνικές
κυβερνήσεις.
Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ισχυρών κρατών
της γης είναι που μετατρέπουν τους πρόσφυγες σε
“πιόνια” στα γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για την τουρκική εισβολή στη Συρία, η κυβέρνηση της ΝΔ αποδέχτηκε την επιθετική στάση της Τουρκίας, την καταπάτηση
των συμφωνιών που καθορίζουν τα σύνορα, μεταξύ των
οποίων και στο Αιγαίο, όπως η Συνθήκη της Λοζάνης.
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Ο λαός μας ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αλληλεγγύη και πανανθρώπινα ιδανικά.
• Διέξοδος για πρόσφυγες - μετανάστες και το λαό
είναι η άμεση κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου και της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας.
• Άμεσα να οργανωθούν από ΕΕ και ΟΗΕ διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και
στα σύνορα με την Ελλάδα, όπως και στα σύνορα με
τη Συρία, και απευθείας μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους.
•Να σταματήσει κάθε συμμετοχή και στήριξη της
χώρας στις επιχειρήσεις των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ, να ακυρωθεί τώρα η συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και να επιστρέψουν στην Ελλάδα
πλοία, αεροπλάνα, πολεμικό υλικό και στρατιωτικοί.
Εδώ και τώρα:
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•Αποχώρηση της Ελλάδας από τη συμφωνία του
Δουβλίνο που μετατρέπει τη χώρα μας σε αποθήκη
ψυχών.
• Ακύρωση της κοινής δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας που
κάνει τα νησιά μας και όλη την Ελλάδα φυλακές της ΕΕ.
• Κανένα HOT SPOT ούτε ανοιχτό, ούτε κλειστό
πουθενά.
• Μαζικές προσλήψεις υπαλλήλων στις υπηρεσίες
ασύλου.

Παρέμβαση για το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «GALAXY»
Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 15 Μάρτη με
αφορμή τον κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «GALAXY»
με 40 μέλη πληρώματος, της ναυτιλιακής εταιρείας
«A-SHIPS MANAGEMENT», στο λιμάνι της Κέρκυρας,
επειδή διέκοψε την εκτέλεση των δρομολογίων Δυρρά-

χιο (Αλβανία) – Ιταλία, λόγω των απαγορευτικών μέτρων
της Αλβανίας από την πανδημία του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα απαιτήσαμε οι υπηρεσίες των υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας να λάβουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για τον έλεγχο, την πρόληψη και την προστασία
των ναυτεργατών του πλοίο και των κατοίκων της Κέρκυρας.
Επαναλάβαμε τις θέσεις μας για άμεσα μέτρα πρόληψης επιβατών και ναυτεργατών με ευθύνη των εφοπλιστικών εταιρειών, της κυβέρνησης της ΝΔ και των
αρμόδιων υπουργείων της, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Καταγγελία για τις μαζικές απολύσεις
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ»
Στις 19 Μάρτη επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες των
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ότι οι εφοπλιστικές εταιρείες στη επιβατηγό
ναυτιλία, προχωράνε με αφορμή τα μέτρα για τον κορωνοϊό, σε μαζικές απολύσεις και μειώσεις των οργανικών
συνθέσεων.
Συγκεκριμένα παρά τις παρεμβάσεις μας στο υπουργείο και την Λιμενική αρχή της Πάτρας, πραγματοποιήθηκαν μαζικές απολύσεις στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ» της
ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ, που εκτελεί δρομολόγια
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Πάτρα – Ιταλία.
Συγκεκριμένα με εκβιαστικές μεθοδεύσεις απολύθηκαν 12 ναυτεργάτες (9 Θαλαμηπόλοι, 1 Οικον. Αξιωμ., 1
Μάγειρας, 1 Ναύτης) και χωρίς να τους γίνει η εξόφληση
των δεδουλευμένων αποδοχών!!!
Αυτή η εξέλιξη έρχεται μέσα σε λίγες ώρες να διαψεύσει τον Υπουργό Ναυτιλίας κ.Πλακιωτάκη, που δήλωνε
με αφορμή την επιδημία του κορωνοϊού σε συνάντηση
του στις 18 Μάρτη με τον νόθο πρόεδρο της Ένωσης
Πλοιάρχων κ.Τσικαλάκη, «ότι όποια μέτρα και αν ληφθούν θα λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την ασφάλεια
των ναυτικών, όσο και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους».
Οι απολύσεις των ναυτεργατών και των χιλιάδων εργαζομένων σε άλλους κλάδους, επιβεβαιώνει για άλλη
μια φορά ότι το κεφάλαιο είναι αδίστακτο, τα μέτρα προστασίας που εξήγγειλε η κυβέρνηση της ΝΔ, στη πράξη
θωρακίζουν την κερδοφορία του, με δραματικές συνέπειες για την εργατική λαϊκή οικογένεια.
Καλέσαμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων,
να είναι συνεχώς σε επαφή με τα σωματεία μας, να καταγγέλλουν κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, κανένας ανυπεράσπιστος σε συνθήκες πανδημίας.
Να διεκδικήσουμε:
• Καμία απόλυση, καμία μείωση των οργανικών
συνθέσεων, ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα τα απάνθρωπα ωράρια δουλειάς, την απλήρωτη εργασία.
• Κλαδική ΣΣ Εργασίας και ενίσχυση δημόσιας
κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρόνοιας, της
παιδείας.
• Μέτρα για καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, για την υγιεινή και ασφάλεια των επιβατών και
των ναυτεργατών. Να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα
Υγείας με πραγματική κάλυψη των αναγκών σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, να αυξηθούν και να
ανοίξουν τα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να γίνει 24ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να επιτευχθεί
αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία.
• Ουσιαστικός έλεγχο της υγείας των ναυτεργατών
πριν την αναχώρηση για τη ναυτολόγηση τους στα καράβια αλλά και με τον επαναπατρισμό τους - την
άφιξη τους στη χώρας μας.
• Με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστικών
εταιρειών, κάθε πλοίο να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση
όλων των χώρων και για την ατομική προστασία των
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ναυτεργατών όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες,
αντισηπτικά κ.α.

Δρομολόγια με εξαντλητικά
ωράρια εργασίας
από την «LEVANTE FERRIES GROUP»
Συνεχή είναι τα κρούσματα έντασης της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών με πρόσχημα και τα μέτρα για τον
κορωνοϊό, με απολύσεις, μειώσεις οργανικών συνθέσεων, εξαντλητικά δρομολόγια.
Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε η ναυτιλιακή
εταιρεία «LEVANTE FERRIES GROUP», η οποία κοινοποίησε τα δρομολόγια των πλοίων της αναφέροντας
σε σχετική ανακοίνωση ότι «προσαρμοζόμενη στα νέα
δεδομένα της μειωμένης επιβατικής κίνησης ως συνέ-

Με βάση τα δρομολόγια και προσθέτοντας τον χρόνο προετοιμασίας του πλοίου και αποκατάστασης με
την λήξη δρομολογίων, το αποτέλεσμα είναι οι ναυτεργάτες να υπερβαίνουν τις 136 ώρες!!! εργασίας εβδομαδιαίως.
Αντίστοιχα στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθο το Ε/ΓΟ/Γ πλοίο «FIOR DI LEVANTE» με βάση τα εβδομαδιαία
δρομολόγια του, οι ναυτεργάτες υπερβαίνουν τις 122
ώρες!!! εργασίας εβδομαδιαίως.
Απαιτήσαμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με βάση την
καταγγελία και την έγγραφη ενημέρωση μας.
Παρέμβαση για το κρούσμα κορωνοϊού στο
Ε/Γ-Ο/Γ «SUPERFAST XI»
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και το Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος στις 26 Μάρτη σε δελτίο
τύπου αναδείξαμε ότι:

πεια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τροποποιεί τα δρομολόγια που θα εκτελούν
τα πλοία της».
Στις 23 Μάρτη καταγγείλαμε τα εξαντλητικά δρομολόγια που εφαρμόζει η εταιρεία σε γνώση των υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας, των Λιμενικών αρχών. Παραβιάζουν την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 180/1996 και το
Π.Δ 152/2003, που καθορίζουν τις ώρες εργασίας και
ανάπαυσης των ναυτεργατών, προκαλώντας σοβαρούς
κινδύνους στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Συγκεκριμένα το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ»
πραγματοποιεί τα παρακάτω δρομολόγια (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας)
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Από πληροφορίες στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «SUPERFAST
XI» της ναυτιλιακής εταιρείας ATTICA GROUP, που βρίσκεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, μέλος από εργαζόμενους εξωτερικού συνεργείου,
βρέθηκε θετικός στην επιδημία του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα από την Κυριακή 22 Μάρτη, πολυμελή
ομάδα εργαζομένων από την Πολωνία, βρίσκεται στο
πλοίο για επισκευές που πρόκειται να γίνουν. Σε εξετάσεις που τους έγιναν διαπιστώθηκε ότι ένας εξ αυτών
έχει προσβληθεί από την επιδημία του κορωνοϊού, με
αποτέλεσμα το σύνολο αυτών των εργαζομένων να είναι
σε καραντίνα σε καμπίνες του πλοίου.
Απαιτούμε με ευθύνη της εφοπλιστικής εταιρείας και
των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας, το πλοίο να
εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των χώρων του, υλικά για
την ατομική προστασία των ναυτεργατών, των εργαζομένων, όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες, αντισηπτικά κ.α.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο Ναυτιλίας και οι
υπηρεσίες του, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
τον έλεγχο, την πρόληψη και την προστασία των ναυτεργατών, των εργαζομένων του πλοίου και των κατοίκων του Περάματος.
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Μαζικές οι απολύσεις και οι μειώσεις
των οργανικών συνθέσεων
Σε νέα καταγγελία με συγκεκριμένα στοιχεία επαναλάβαμε στις 26 Μάρτη για τις μαζικές απολύσεις ναυτεργατών, τις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, που
πραγματοποιούν οι εφοπλιστές με πρόσχημα την επιδημία του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα η ναυτιλιακή εταιρεία ATTICA GROUP,
ακινητοποιεί πλοία της, μειώνει οργανικές συνθέσεις,
όπως στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «BLUE STAR DELOS» απολύθηκαν 11 ναυτεργάτες στις 25 Μάρτη, αντίστοιχες
απολύσεις έχουν γίνει στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «BLUE STAR
NAXOS» και σε άλλα πλοία της εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, υπονομεύοντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «OLYMPUS» της ναυτιλιακής εταιρείας «SEASPEED FERRIES», το οποίο βρίσκεται στο
λιμάνι του Πειραιά και έχει σταματήσει τα δρομολόγια
και η εταιρεία με εκβιαστικές μεθοδεύσεις ενημέρωσε
τα μέλη του πληρώματος ότι περιμένει κρατική επιδότηση, σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, ενώ η εταιρεία οφείλει και δεδουλευμένες αποδοχές των ναυτεργατών.
Επίσης καταγγείλαμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση
της ΝΔ όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργικές αποφάσεις
διατηρούν στην επιβατηγό ναυτιλία ελάχιστο αριθμό
ναυτεργατών με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση.
Χαρακτηριστικό γεγονός το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» της ΑΝΕΚ, πήρε υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζεται μόνο τα 32 μέλη στο
σύνολο της οργανικής σύνθεσης να έχουν ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση, οι υπόλοιποι ναυτεργάτες από όποια
χώρα και αν προέρχονται, δεν έχουν συγκροτημένα δικαιώματα. Το πλοίο θα εκτελούσε δρομολόγια Ισπανία
– Τυνησία και ακυρώθηκαν λόγω επιδημίας κορωνοϊού,
ενώ βρέθηκε στη ράδα του Πειραιά.

Κρούσματα κορωνοϊού
στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Συνεχείς ήταν οι παρεμβάσεις μας με αφορμή τα
κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού στο Ε/Γ - Ο/Γ
πλοίο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» της ναυτιλιακής
εταιρείας ΑΝΕΚ, που βρισκόταν στο αγκυροβόλιο του
Πειραιά.
Από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε να ληφθούν όλα
τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο, την πρόληψη και
προστασία των 382 ατόμων, που επέβαιναν στο καράβι
και να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον
καθαρισμό, την απολύμανση όλων των χώρων του, υλικά για την ατομική προστασία των ναυτεργατών, των
επιβαινόντων, όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες,
αντισηπτικά κ.α.
Από τις 31 Μάρτη προτείναμε για την πιο έγκαιρη
και άμεση αντιμετώπιση των κρουσμάτων όπως το
καράβι προσδέσει στο χώρο της κρουαζιέρας, διασφαλίζοντας με βάση τα μέτρα του ΕΟΔΥ, την ασφαλή
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διαμονή και την ασφαλή μετακίνηση των ασθενών.
Την 1 Απρίλη οι πρόεδροι των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ πραγματοποίησαν παρέμβαση στο υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας την άμεση συνάντηση με
τον υπουργό κ.Πλακιωτάκη, με αφορμή τη εξέλιξη των
κρουσμάτων του κορωνοϊού στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Καταγγείλαμε την στάση του υπουργού να αρνηθεί τη συνάντηση, ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για την
επικίνδυνη κατάσταση, που διαμορφώνεται με την εξάπλωση των κρουσμάτων στο καράβι, ενώ επιδεικτικά
έχει αγνοήσει τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες με
αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού στο κλάδο των
ναυτεργατών.
Επαναλάβαμε την πρόταση μας, το καράβι να
προσδέσει άμεσα στο χώρο της κρουαζιέρας, να διασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας με
βάση τα μέτρα του ΕΟΔΥ, να εγκατασταθεί ιατρική μονάδα για την ασφαλή διαμονή και την ασφαλή διακομιδή ασθενών σε νοσοκομείο.
Το καράβι να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των
χώρων του, υλικά για την ατομική προστασία των ναυτεργατών, των επιβαινόντων, όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες, αντισηπτικά κ.α.

Καταγγελία για τις απολύσεις και τις
συνθήκες εργασίας στην εταιρεία
πληροφορικής «BEAT»
Στις 10 Απρίλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγείλαμε την εταιρεία Πληροφορικής Beat (πρώην Taxibeat), που προχώρησε σε απολύσεις, μειώσεις μισθών
και εκ περιτροπής εργασία εν μέσω πανδημίας.
Η εταιρεία Beat, αξιοποιώντας τα αντεργατικά μέτρα
που ψήφισε η κυβέρνηση στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και όλο το αντεργατικό νομικό
οπλοστάσιο που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παίρνει μέτρα από τώρα για να ενισχύσει την
κερδοφορία της την επόμενη μέρα και να ρίξει όλα τα
βάρη στις πλάτες των εργαζόμενων.
Οι εργαζόμενοι στην BEAT δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες συσπειρώθηκαν, συζήτησαν, συγκρότησαν Σωματειακή Επιτροπή
17




του ΣΕΤΗΠ και προχώρησαν στις 9 Απρίλη, σε προειδοποιητική 3ωρη στάση εργασίας, από τις 15:00μ.μ.
– 18:00μ.μ., με απόφαση του ΔΣ του συνδικάτου, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προσπάθεια που κάνουμε
όλοι οι εργαζόμενοι για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στον
αγώνα για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Εκφράσαμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζόμενων της BEAT, όπως
και σε όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται στο
όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Απαιτήσαμε η εργοδοσία να αναστείλει όλα τα σχέδιά της και να επαναπροσλάβει όλους τους εργαζόμενους που απέλυσε.

που μας αφορά όλους.
Πρωτοστάτησαν συντονισμένα με χιλιάδες συναδέλφους, ώστε σε συνθήκες που η μια ΠΝΠ μετά την άλλη
οδηγούσε σε χιλιάδες απολύσεις, να διεκδικήσουν δεδουλευμένα του Γενάρη, Φλεβάρη από μεγάλες παραγωγές.
Όλες αυτές οι κινήσεις και η δυναμική που αναπτύχθηκε άσκησε πίεση προς την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία,
τους ανάγκασε να ανακοινώσουν επέκταση του επιδόματος σε περισσότερους συναδέλφους, παρόλα αυτά το
μεγαλύτερο μέρος του χώρου της Τέχνης έμεινε έξω από
τις προδιαγραφές που σκόπιμα τέθηκαν.
Η πλειονότητα των εργαζόμενων σε όλους τους χώρους του Πολιτισμού και σε όλες τις ειδικότητες έχουν
μείνει, χωρίς κανένα εισόδημα. Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, εικαστικοί, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, λογοτέχνες, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, τεχνικοί, εργαζόμενοι στις εταιρείες παραγωγής
κ.α, δεν ξέρουν πότε θα ξαναδουλέψουν, πότε θα έχουν
και πάλι εισόδημα.
Με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων οι χώροι που
εργάζονται εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί. Φαίνεται ότι ο κόσμος της Τέχνης θα είναι από τους τελευταίους που θα γυρίσει στην «κανονική» λειτουργία. Η
τελευταία αμοιβή για τους περισσότερους ήταν το Φλεβάρη και η επόμενη πιθανά να είναι το 2021.
Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του χώρου αδυνατούν να επιβιώσουν.
Από την πρώτη στιγμή τα Σωματεία τους επεσήμαναν
στην Κυβέρνηση την ανάγκη μέτρων που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση όλων, την ανάγκη να λάβει υπόψη

Αλληλεγγύη στον αγώνα των καλλιτεχνών
και των εργαζομένων στη τέχνη
και τον πολιτισμό
Στις 6 Μάη εκφράσαμε την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση στον αγώνα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό, στηρίξαμε το
ψήφισμα τους το οποίο ανέφερε:
Η πανδημία χτύπησε το χώρο της Τέχνης και του πολιτισμού αρκετά πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
περιορισμού, που επέβαλλε η Κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του χώρου συνέβαλαν με την Τέχνη τους και με όλες τους τις δυνάμεις,
για να κρατηθεί ψηλά το ηθικό της κοινωνίας.
Έμειναν σπίτι, αλλά δεν έμειναν σιωπηλοί!
Από την πρώτη στιγμή τα σωματεία τους διεκδίκησαν
όλοι οι συνάδελφοι να ενταχθούν στα ελάχιστα μέτρα
στήριξης, μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές, πήραν καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, έκαναν κινητοποιήσεις.
Με τα σωματεία τους συμπαραστάθηκαν στο δύσκολο αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί για να σώσουν
ανθρώπινες ζωές. Ένωσαν τις φωνές τους με τις διεκδικήσεις τους για ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας,
18

της τη φύση της καλλιτεχνικής εργασίας. Η Κυβέρνηση
αρνείται συστηματικά να μιλήσει ακόμα και τηλεφωνικά
στους εκπροσώπους τους και προχωρά σε προπαγανδιστικού τύπου εξαγγελίες που μιλούν για δήθεν επίλυση
των προβλημάτων μας.
Να σταματήσουν τώρα η κοροϊδία, οι επικοινωνιακοί
τακτικισμοί της Κυβέρνησης και να απαντήσει στα αιτήματα των φορέων τους.
Στηρίζουμε τον αγώνα τους με τα αιτήματα:
• Επίδομα ενίσχυσης ύψους 535 ευρώ μηνιαία για
όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο
Θέαμα Ακρόαμα και στο χώρο της τέχνης γενικότερα, με
επιπλέον ποσό για κάθε παιδί και για όσο διάστημα δεν
θα μπορέσουμε να εργαστούμε λόγω των μέτρων για την
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αντιμετώπιση της επιδημίας.
• Άμεση και καθολική ενίσχυση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όσων καλλιτεχνών και εργαζομένων δεν έλαβαν
τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης στήριξης, αναδρομικά.
• Κατάργηση του φόρου Επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και
τους μικρούς επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης.
• Μέτρα στήριξης, όπως επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσεις, αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων
για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού,
μισθωτούς, με μπλοκάκι, με εργόσημο, ή όσους εισπράττουν με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης).
• Κατοχύρωση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα αξιοποιούνται διαδικτυακές παραγωγές παλιότερες ή και νέες εν μέσω καραντίνας, αλλά
και μετά.
• Αγορές και αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων κάθε
είδους τέχνης, καθώς και καλλιτεχνικών υπηρεσιών από
το κράτος και τους φορείς του με Ανοιχτή πρόσκληση
ενδιαφέροντος ή με Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς που δεν θα αποκλείουν τους δημιουργούς –
φυσικά πρόσωπα.

Καταγγελία για την επιλεκτική καραντίνα
των ναυτεργατών σε εφοδιαστικά πλοία
του εσωτερικού
Στις 19 Μάη επαναφέραμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καράβια με πλόες εσωτερικού στα οποία έχει
απαγορευθεί η έξοδος των ναυτεργατών.

Συγκεκριμένα μετά την καταγγελία μας στις 7 Μάη με
αφορμή την απόφαση των ΕΛΠΕ να απαγορεύει την έξοδο των ναυτεργατών από τα καράβια που ελλιμενίζονται
στις εγκαταστάσεις της, από καταγγελίες ναυτεργατών
αντίστοιχη απαγόρευση εφαρμόζεται και στις εγκαταστάσεις της MOTOR OIL.
Παρότι όπως μας ενημέρωσαν οι ναυτεργάτες ελέγχονται ιατρικά για την κατάσταση της υγείας τους σε
κάθε κατάπλου των καραβιών στις εγκαταστάσεις της
MOTOR OIL, συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπως και στα
ΕΛΠΕ, η επιλεκτική καραντίνα τους, προκαλώντας τους
αρνητικές καταστάσεις στην επικοινωνία με τις οικογένειες τους και στην διαβίωση τους.
Επαναλαμβάνουμε την απαίτηση μας για άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του με βάση τα καταγγελλόÅÍÙÓÇ  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

μενα των ναυτεργατών και την έγγραφη ενημέρωσης
μας.

Καταδίκη της επίθεσης των δυνάμεων
καταστολής σε βάρος των εργαζομένων
στα Ξενοδοχεία της Αττικής

Καταδικάσαμε στις 29 Μάη τη στάση της κυβέρνησης
της ΝΔ, να επιτεθεί με τις δυνάμεις καταστολής και με
χρήση χημικών, στη κινητοποίηση των εργαζομένων στα
Ξενοδοχεία της Αττικής, που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ενάντια στην εργασιακή
ζούγκλα, την ανεργία, την φτώχια.
Η κυβέρνηση να υλοποιήσει τώρα τα δίκαια αιτήματα
των χιλιάδων εργαζομένων στον Τουρισμό:
• Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων, όπως προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις.
• Καμία μείωση, καμία αρνητική αλλαγή - Όχι στην
εκ περιτροπής εργασία
• Να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί, να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι του κλάδου.
Για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό και στους άλλους κλάδους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εργοδοσία
– κυβέρνηση της ΝΔ, προετοιμάζουν την επόμενη μέρα,
για να πληρώσουμε άλλη μια φορά την καπιταλιστική κρίση, με πρόσθετα αντεργατικά μέτρα, για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας τους κεφαλαίου.
Για την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, η υποταγή στην «εθνική ομοψυχία
του λιγότερου κακού», που καλλιεργούν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής
οικονομίας, είναι καταστροφική για την ζωή τους.
Στη ίδια κατεύθυνση είναι και ο «κοινωνικός εταιρισμός», που υπηρετεί ο εργοδοτικός – κυβερνητικός
συνδικαλισμός και ο οπορτουνισμός, ενισχύοντας την
εργοδοτική τρομοκρατία, το φόβο, τη συντριβή των εργατικών δικαιωμάτων.
Η διέξοδος για τον εργαζόμενο λαό είναι ο δρόμος
της οργανωμένης αντεπίθεσης, να δυναμώσει η ταξική πάλη ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και
των εκπροσώπων του, να διεκδικήσουμε δουλειά με
δικαιώματα, να αγωνιστούμε για ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
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Κείμενο Συνδικάτων της Ευρώπης για τις εξελίξεις
με τον κορωνοϊό, στον αγώνα για την προστασία
της υγείας και της ζωής των εργαζομένων

Τ

α ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ,
είναι αλληλέγγυα στην κοινή τοποθέτηση
συνδικάτων της Ευρώπης, ΠΑΜΕ, USB (Ιταλίας),
Ομοσπονδία Εμπορίου-Υπηρεσιών CGT (Γαλλίας), Εργατικό Κέντρο CGT 94 Val de Marne (Γαλλίας), SLOGA (Σερβία), LAB (Ισπανίας), Central
Unitaria de Trabajadores CUT Galiza (Ισπανία),
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ (Κύπρος),
Συνδικάτο Εργαζόμενων Μεταναστών (Ρωσία),
WZZ WALKA (Πολωνία), για τις εξελίξεις με τον
κορωνοϊό στον αγώνα για την προστασία της
υγείας και της ζωής των εργαζομένων.

«Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουμε το παρόν κείμενο χαιρετίζουμε την ηρωική
προσφορά των εργαζομένων, επιστημόνων στην
Υγεία, στα νοσοκομεία, στην καθαριότητα και σε
μια σειρά ακόμη υπηρεσίες που με κίνδυνο της
ζωής τους, σε εξαντλητικές συνθήκες, σε υποστελεχωμένα και απροετοίμαστα συστήματα πρόληψης, δίνουν την μάχη για την προστασία της ζωής
των εργαζομένων, όλων των συνανθρώπων μας.
Οι συνέπειες της επιδημίας δεν αποτελούν τυχαίο και φυσικό φαινόμενο. Αλλά η κατάσταση που
διαμορφώνεται με αφορμή τον κορονοϊό αποδεικνύει τις τραγικές συνέπειες και τους κινδύνους
για την ζωή των λαών από τις πολιτικές που αντιμετωπίζουν την υγεία ως ατομική ευθύνη και ως πε20

δίο τεράστιας κερδοφορίας. Έχουν να κάνουν με
την υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και
υπηρεσιών, την έλλειψη υποδομών, την υποχρηματοδότηση, την μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Οι κατευθύνσεις της ΕΕ που έχουν διαλύσει τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, πρόληψης και
προστασίας της υγείας των λαών, για το όφελος
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε ΥγείαΑσφάλιση, είναι πολιτικές επιλογές με τραγικές συνέπειες και κινδύνους για τους λαούς της Ευρώπης.
Οι κυβερνήσεις, αντί να παίρνουν άμεσα μέτρα
για τις ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας,
ανακοινώνουν επιδοτήσεις και οικονομική ενίσχυση
στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι μια σειρά από
επιχειρήσεις που μπροστά
στο κέρδος δεν παίρνουν
ούτε τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας των εργαζόμενων
σε αυτές, αλλά και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας σε φαρμακευτικά είδη από τα οποία
πλουτίζουν οι επιχειρηματικοί
όμιλοι σε Υγεία-Φάρμακο.
Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουμε την ευθύνη
να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους των χωρών μας
για αντεργατικές εξελίξεις και
σχεδιασμούς που προωθούνται το τελευταίο διάστημα
με αφορμή τον κορονοϊό. Η στάση εργοδοτών και
κυβερνήσεων στις χώρες μας αναδεικνύουν μια
σειρά κοινούς κινδύνους και προβλήματα για τους
εργαζόμενους, καθώς σε κάθε χώρα προωθούνται
ή σχεδιάζονται να επιβληθούν παρόμοια αντεργατικά μέτρα.
Μέτρα που από την μια θα μεταφέρουν τις οικονομικές συνέπειες και το κόστος των μέτρων
για τον κορονοϊό στις πλάτες των εργαζομένων πχ
απολύσεις, μη ανανέωση συμβάσεων, ειδικά εργαζομένων στον Τουρισμό κτλ. Από την άλλη, οι εργοδότες με την στήριξη των κυβερνήσεων βρίσκουν
την ευκαιρία να προωθήσουν την επιβολή και να
μονιμοποιήσουν αντεργατικά μέτρα και σχεδιασμοί
πχ απορρύθμιση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου
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του εργαζόμενου κατά τις προτιμήσεις της εργοδοσίας π.χ μονιμοποίηση του μέτρου της Τηλεργασίας.
Ειδικότερα καταγγέλλουμε κυβερνήσεις που ακόμη και σε αυτές τις
συνθήκες, αντί να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της
υγείας των λαών, διώκουν συνδικάτα
και συνδικαλιστές που υπερασπίζονται την υγεία των εργαζομένων, που
καταγγέλλουν τις ελλείψεις και τα
προβλήματα που υπάρχουν στα συστήματα Υγείας.
Η ζωή και η υγεία των εργαζομένων δεν μπορεί να μπαίνει στην ζυγαριά του κέρδους. Οι εργαζόμενοι
πλήρωσαν τις συνέπειες της κρίσης,
δεν θα πληρώσουν και τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και καταστροφής των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας.
Απαιτούμε:
• Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού
προσωπικού
• Πλήρης εξοπλισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και
προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος
στον πληθυσμό, για να σταματήσει η απαράδεκτη
αισχροκέρδεια.
Με ευθύνη των κρατών-κυβερνήσεων να διασφαλιστούν πρόσθετες άδειες, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:
- Σε όσους εργαζόμενους νοσούν.
- Σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης.
- Σε όσους καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα
άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της οικογένειάς τους.
- Σε όσους καλούνται να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, εξαιτίας του προληπτικού κλεισίματος των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών.
• Να σταματήσουν αμέσως μέτρα όπως οι κα-

τασχέσεις, πλειστηριασμοί κατοικίας, οι διακοπές
σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των
λαϊκών νοικοκυριών. Ειδική μέριμνα για τους πρόσφυγες - μετανάστες και τις οικογένειές τους, για
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.
Αξιοπρεπείς, υγιεινοί, χώροι φιλοξενίας για τους
πρόσφυγες και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Δωρεάν, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Δωρεάν υγιεινή και ποιοτική σίτιση.
• Το συνολικό κόστος να το αναλάβουν τα κράτη
και οι διάφοροι, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και
όχι οι εργαζόμενοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Οι λαοί της Ευρώπης έχουν ήδη πληρώσει
πάρα πολύ ακριβά τις τεράστιες περικοπές στα
δημόσια συστήματα Υγείας, την εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Ασφάλισης, την επιβολή
των άθλιων εργασιακών σχέσεων. Δεν δεχόμαστε
να πληρώσουμε τις συνέπειες της πολιτικής ΕΕκυβερνήσεων-επιχειρηματικών ομίλων
Αν δεν ληφθούν άμεσα όλα τα παραπάνω μέτρα, τότε στο ενδεχόμενο σοβαρής επιδημίας ή
έκτακτου σοβαρού υγειονομικού γεγονότος σε
οποιαδήποτε χώρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι
ακόμη πιο επικίνδυνες.

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò
ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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«Οι εργάτες της θάλασσας στο μάτι του κυκλώνα»
Άρθρο του Σταύρου Παπαδάκη
μέλος του Δ. Σ. της ΠΕΜΕΝ και του πληρώματος του Δ/Ξ «MARAN HOMER»
«Ήρωες της θάλασσας» αποκαλεί τους ναυτεργάτες ο Θ. Βενιάμης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), κλείνοντας τη δισέλιδη
συνέντευξη του σε Κυριακάτικη εφημερίδα στις
19/4/2020, διαλαλώντας την προσφορά της εταιρείας του ελληνικού εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19.
Στη συνέχεια νέα παρέμβαση της ΕΕΕ με εγκύκλιο στις 27/4/2020 διαβιβάζεται έγγραφο με το
οποίο το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS)
και η Διεθνής Οργάνωση Μεταφορών (ΔΟΜ/ITF)
καλούν τους ναυτεργάτες σε όλο τον κόσμο να
ηχήσουν την σειρήνα των καραβιών όταν βρίσκονται σε λιμάνι την 1η Μαΐου 2020 στις 12.00 τοπική ώρα, για τον εορτασμό και την αναγνώριση της
συνεισφοράς των ναυτεργατών στην απρόσκοπτη
λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών..!
Αλήθεια πόσο αντιφατικά και ειρωνικά ηχούν
τα παραπάνω στα αυτιά των ναυτεργατών;
Όλοι αυτοί τσιμουδιά , όταν η επιδημία COVID-19
εξελισσόταν σε πανδημία, για να μην διαταραχθεί
το κλίμα στη ναυλαγορά, δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των ναυτεργατών,
που συνεχίζουν να ταξιδεύουν με τα καράβια σε
λιμάνια και ναυπηγεία παγκοσμίως χωρίς τη θέλησή
τους, σε συνθήκες ανασφάλειας, με αυξημένους
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κινδύνους ακόμη και για τη ζωή τους, για να συνεχίσουν να θησαυρίζουν οι κεφαλαιοκράτες.
Με αντεργατικούς νόμους και ΠΝΠ αξιοποιώντας
την πανδημία η κυβέρνηση της ΝΔ – συνέχεια
της αντιλαϊκής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – παρέχει νέα
προνόμια και φοροαπαλλαγές – άμεση κρατική
χρηματοδότηση ζεστό χρήμα που ξεπερνά τα 500
εκατομμύρια ευρώ την περίοδο Απρίλης 2019 –
Μάρτης 2020 για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Από την άλλη μαζικές απολύσεις, ανεργία, αναστολή της σύμβασης, εκ περιτροπής δουλειά, δραματικές μειώσεις στους μισθούς, στις οργανικές
συνθέσεις των καραβιών, την υγεία, την πρόνοια,
την εκπαίδευση για τους ναυτεργάτες. Εντατικοποίηση της δουλειάς με σοβαρές επαγγελματικές
ασθένειες και καθημερινών «ατυχημάτων» στο κλάδο των ναυτεργατών.
Ενώ εν μέσω αυτής της αχαρτογράφητης πανδημίας COVID-19, χιλιάδες ναυτεργάτες παραμένουν
εγκλωβισμένοι με σοβαρά προβλήματα στα καράβια, απαγόρευση εξόδου στα λιμάνια και χωρίς
δυνατότητα επαναπατρισμού λόγω “Lockdown”. Χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες εδώ και μήνες έχουν
άμεσα ανάγκη για δουλειά, για να βιοποριστούν οι
ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Οι «ευεργέτες» συνεχίζουν το έργο τους με
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«χορηγίες», με κάθε ευκαιρία διαλαλούν «τι έχουν
προσφέρει για τον τόπο» και αφού ξεζουμίζουν
τους ναυτεργάτες τους αποκαλούν «ήρωες»..!
Οι «χορηγίες» από τους εφοπλιστές «μερεμέτια»
προς το δημόσιο σύστημα υγείας, την εκπαίδευση, στις ναυτικές σχολές ΑΕΝ, το ΚΕΣΕΝ και στις
άλλες κρατικές δομές προβάλλονται πανηγυρικά
από την κυβέρνηση της ΝΔ , το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, τα κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντας, ως συμβολή «στην εθνική προσπάθεια» και άλλα παρόμοια.
Προβάλλουν τον «κοινωνικό εταιρισμό», ότι «ναυτεργάτες και εφοπλιστές είμαστε μια οικογένεια –
όλοι μαζί θα περάσουμε την κρίση» με στόχο να
αμβλυνθεί το ταξικό κριτήριο που έχουν οι εργάτες
της θάλασσας.
Τα ποσά που διατίθενται από τους εφοπλιστές
και τους επιχειρηματικούς ομίλους με τη μορφή
της «χορηγίας» είναι ένα πολύ μικρό μέρος – ψίχουλα από την τεράστια κλεμμένη υπεραξία – που
καρπώνονται οι εφοπλιστές – το κεφάλαιο από την
εκμετάλλευση των ναυτεργατών μέσα στα καράβια, γενικότερα από τους εργάτες σε όλους τους
χώρους δουλειάς και τους κλάδους.
Οι εφοπλιστές έχουν βάλει σε «καραντίνα» θεμελιώδη δικαιώματα των ναυτεργατών, αρνούνται να υπογράψουν κλαδική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για Ποντοπόρα από το 2010, με στόχο τη κατάργηση των ΣΣ Εργασίας σε όλες τις
κατηγορίες καραβιών.
Ο μηχανισμός των εφοπλιστών στη Διεθνή
Οργάνωση Μεταφορών (ΔΟΜ/ITF) και στα μέλη
της όπως στην ΠΝΟ με την ομάδα του εργοδοτικού συνδικαλισμού – Γ. Χαλά, Μ. Τσικαλάκη και
Α. Νταλακογεώργο – είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία συκοφαντούν, υπονομεύουν τους αγώνες
και τις διεκδικήσεις των ναυτεργατών, έχουν βάλει
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φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους, προωθούν τη
στρατηγική του εφοπλιστικού κεφαλαίου, χωρίς να
υπολογίζουν τον ανθρώπινο πόνο – τη ζωή των
ναυτεργατών.
Τώρα με ευθύνη των εφοπλιστών και του κράτους είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα:
Να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των καραβιών με
υγειονομικό υλικό μάσκες, γάντια, γυαλιά, φόρμες,
θερμόμετρα «LASER» απολυμαντικά ατομικής χρήσης και κοινόχρηστων χώρων και φαρμακευτικό υλικό για την προστασία της υγείας των ναυτεργατών.
Όσοι ναυτεργάτες χρειάζονται ιατρική φροντίδα,
νοσοκομειακή περίθαλψη και όποιοι επιθυμούν να
επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικογένειές, στις
πατρίδες τους.
Με απύθμενο θράσος οι εφοπλιστές προκαλούν τους ναυτεργάτες.
Η οργή και αγανάκτηση των ναυτεργατών εκφράστηκε με οργανωμένη απειθαρχία του κλάδου,
η κατάπτυστη εγκύκλιος – τα κούφια λόγια των
εφοπλιστών, του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), της Διεθνούς Οργάνωσης Μεταφορών
(ΔΟΜ/ITF) και της κυβέρνησης της ΝΔ, για την
προώθηση της πρωτοβουλίας τους τη Πρωτομαγιά
2020 στα καράβια, πετάχτηκε από τους ναυτεργάτες στο καλάθι των αχρήστων.
Οι ναυτεργάτες με τη συμμετοχή τους στην
Απεργία των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τίμησαν την Πρωτομαγιά, την Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης, τίμησαν τους
εργάτες που έπεσαν στη μάχη κόντρα στην πολιτική του κεφαλαίου.
Συνεχίζουμε τον αγώνα τους για τα ιδανικά τους,
μέχρι την οριστική ανατροπή του καπιταλισμού, για
το σοσιαλισμό – την ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων.
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«Η πάλη των ναυτεργατών στα κρουαζιερόπλοια
σε συνθήκες διασποράς της πανδημίας»
Επιστολή της Κ. Μ., μέλος του πληρώματος στο κρουαζιερόπλοιο «Celebrity Edge»
«Είμαι μέλος του πληρώματος «Celebrity Edge»,
σε ένα από τα 46 κρουαζιερόπλοια με περίπου 50
χιλιάδες ναυτεργάτες που βρίσκονται σε αγκυροβόλια στην Φλόριντα και Μπαχάμες και νοιώθω την
ανάγκη να γράψω για τη ζωή των ναυτεργατών στις
ειδικές – πρωτόγνωρες συνθήκες διασποράς της
πανδημίας του κορωνοϊού στα καράβια. Αλλά και
για τους άλλους 50.000 ναυτεργάτες που είναι
ξέμπαρκοι αρκετούς μήνες – άνεργοι στα σπίτια
τους, αβέβαιοι πότε και αν θα ξαναγυρίσουν στο
πόστο τους στα καράβια. Αλλά ας πιάσω από την
αρχή το νήμα για τις εξελίξεις στα κρουαζιερόπλοια:
Ενώ από τον Ιανουάριο του 2020 αυξάνεται με
γεωμετρική πρόοδο η επιδημία
του κορωνοϊού
στη Κίνα και η
διασπορά
της
εξελίσσεται σε
πανδημία
παγκοσμίως,
με
τραγικές
για
τους λαούς, οι
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι
-αμερικάνικα και
ευρωπαϊκά μονοπώλιαπου
κυριαρχούν στο
κλάδο της κρουαζιέρας, συνέχιζαν την διαφημιστική καμπάνια τους
για την προσέλκυση επιβατών στα πολυτελή τους
μεγαθήρια, με κριτήριο τη κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τη στήριξη του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, με τραγικές συνέπειες για
τους ναυτεργάτες και γενικότερα για τους λαούς
παγκοσμίως.
Τα κρουαζιερόπλοια άρχισαν να είναι μέρος του
τηλεοπτικού χρόνου, όταν ανακοινώθηκαν τα 621
κρούσματα του κορωνοϊού σε επιβαίνοντες στο
κρουαζιερόπλοιο «Diamond Princess», το οποίο
είχε τεθεί σε καραντίνα από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2020, αγκυροβολημένο ανοιχτά της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία, γεγονός το οποίο το καθιστούσε
την μεγαλύτερη εστία του νέου κορωνοϊού εκτός
Κίνας.
Εν συνεχεία, καταγράφηκαν κρούσματα σε 26
ακόμη κρουαζιερόπλοια. Είναι ενδεικτικό, πως με
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βάση τα στοιχεία της CLIA (Cruise Line International
Association)(1) προβάλλουν ότι κάθε χρόνο επιλέγουν τις διακοπές τους 30 εκατομμύρια επιβάτες σε 272 κρουαζιερόπλοια παγκοσμίως. Όμως
όσο και αν η διεθνής διαφημιστική καμπάνια των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο κλάδο της
κρουαζιέρας προβάλλουν τα μεγάλα σαλόνια, τις
ροτόντες, τα φώτα και τη χρυσόσκονη στα πολυτελέστατα μεγαθήρια, δεν μπορούν να συγκαλύψουν
τις σκληρές απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς για
τους περίπου 200.000 ναυτεργάτες.
Στο κρουαζιερόπλοιο η ενημέρωση μας για την
παγκόσμια κατάσταση είναι μέσω τριών ειδησεογραφικών δικτύων, το διεθνές BBC World News
και τα αμερικανικά MSNBC και
Fox News. Είναι
αποκαλυπτικό
πως δύο μήνες
τώρα
κανένα
από αυτά τα δίκτυα δεν είπε
κουβέντα για τα
πληρώματα των
κρουαζιερόπλοιων.
Η
ανησυχία
τους ήταν το
πώς θα αποκαταστήσουν
τη
«σπασμένη βιτρίνα» τους για τις τεράστιες ευθύνες των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου της κρουαζιέρας, για
τα κρούσματα στους επιβάτες και όταν αυτό επιτεύχθηκε σε ένα βαθμό με παρεμβάσεις στα ΜΜΕ
ακολούθησε σιγή ιχθύος. Κανείς δεν αναρωτήθηκε
τι συμβαίνει τώρα για χιλιάδες ναυτεργάτες που
παραμένουν στα 272 αγκυροβολημένα κρουαζιερόπλοια.
Από εκείνη την στιγμή σταμάτησε και η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τα κρούσματα ναυτεργάτες από αυτά τα καράβια, δεν γνωρίζουμε πόσοι
συνάδελφοι μας έχουν αρρωστήσει ή ακόμη πόσοι
έχουν πεθάνει. Ο μόνος τρόπος ενημέρωσης την
δεδομένη στιγμή, είναι συνάδελφοι από άλλα καράβια που τυγχάνει να στείλουν κάποιο μήνυμα και
μετά αδυνατούμε να επιβεβαιώσουμε τα λεγόμενα
τους από την διοίκηση του καραβιού, κάποιο ενημερωτικό δίκτυο ή το διαδίκτυο.
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Από τους συναδέλφους
μας που δουλέψαμε μαζί
στο παρελθόν γνωρίζουμε
πως τα περισσότερα καράβια της εταιρείας έχουν
κρούσματα, μα η ενημέρωση που η διοίκηση του
καραβιού μεταδίδει από
τα μεγάφωνα τρεις φορές
την ημέρα είναι πόσοι είναι
άρρωστοι στο «Celebrity
Edge» και επαναλαμβάνεται με κάθε ευκαιρία «πως
πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που είμαστε σε μια
ασφαλή γυάλα…»!
Κάποιοι θα σκέφτονται
πως σε αυτά τα πλωτά μεγαθήρια δεν μπορεί παρά
να φρόντισαν να προστατεύσουν το πλήρωμα, μα
η αλήθεια δυστυχώς είναι διαφορετική. Μέσα σε
αυτές τις ειδικές συνθήκες όπου ήδη είχαν καταγραφεί πάνω από 100.000 κρούσματα COVID-19
παγκοσμίως, η εταιρεία οργάνωσε στις 8 Μάρτη
φιέστα στο «Celebrity Edge» για «την παγκόσμια
ημέρα της γυναίκας» με επικεφαλής τον πρόεδρο
και άλλα στελέχη της εταιρείας και βέβαια δημοσιογράφους από τα αμερικάνικα και διεθνή ΜΜΕ,
πρόβαλλαν την «εταιρική κοινωνική ευθύνη», τα
ιδεολογήματα για «ισότητα» και «ίσες ευκαιρίες»,
ενώ η ίδια ώρα εντείνεται η επιθετικότητα της εταιρείας – των εφοπλιστών γενικότερα του κεφαλαίου ενάντια στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους.
Εκείνη την βδομάδα δεν είχαμε καμία ενημέρωση
πως κάτι επρόκειτο να αλλάξει, μα ούτε και η εταιρεία ήταν διατεθειμένη να πάρει κάποια απόφαση
προκειμένου προστατεύσει τους χιλιάδες επιβάτες
και πλήρωμα από την έκθεση στον ιό. Στις 13 Μάρτη, όταν άρχισαν να βλέπουν τις κρατήσεις να μειώνονται δραματικά, πήραν άμεσα την απόφαση να
φύγουμε από το λιμάνι Port Everglades στο Μαϊάμι χωρίς επιβάτες.
Τότε άρχισαν και τα δακρύβρεχτα μηνύματα από
τον Richard Fain πρόεδρο του ομίλου της «Royal
Caribbean Ltd» για τους δύσκολους καιρούς που
ζούμε. Μεταξύ άλλων, στο πρώτο του μήνυμα, ο
πρόεδρος ανακοίνωσε πως: «Καταλαβαίνουμε το
βάρος της κρίσης της δημόσιας υγείας στην χώρα.
Και αυτός είναι ο ρόλος που έχουμε να παίξουμε».
Και συνέχισε πως «σ ’αυτό πρέπει να μείνουμε μαζί
μακριά από τις φήμες»!
Όμως ούτε τότε φρόντισαν να κάνουν κάτι για να
προστατεύσουν το πλήρωμα που έμεινε στα πλοία
μετά την αναχώρηση των επιβατών, μα ούτε και
όλους αυτούς που δεν μπόρεσαν να ξαναπάνε στα
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πόστα τους μετά από τις πρώτες απαγορεύσεις
στις μετακινήσεις.
Στις 15 Μάρτη, 49 ναυτεργάτες ξεκίνησαν από
τη χώρα τους για να δουλέψουν στο «Celebrity
Edge» χωρίς να έχουν καμιά ενημέρωση από την
εταιρεία για τη κατάσταση στο καράβι. Κανείς τους
δεν εξετάστηκε για τον Covid-19, αφού δεν υπήρχαν τεστ, μα και κανένας δεν μπήκε σε καραντίνα
για να προστατευτεί το πλήρωμα, 1.316 εργαζόμενους. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε με την
διοίκηση του «Celebrity Edge» μας ενημέρωσαν
«πως είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε στο πιο
ασφαλές μέρος του πλανήτη και όσοι δουλεύουν
με φιλοδωρήματα θα πάρουν μισθό για την θέση
τους από 800 -1.000 δολάρια.
Στα κρουαζιερόπλοια η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση
καλύπτει ελάχιστο αριθμό ναυτεργατών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του πληρώματος δουλεύουμε με ατομικές συμβάσεις και φιλοδωρήματα. Οι
μισθός και το συμβόλαιο μας κατά την εταιρεία
«θεωρείται ατομικό απόρρητο», κάτι που δεν πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας! Τα
ιδιωτικά – τα δουλεμπορικά- γραφεία στην Ελλάδα
και σε διεθνή κλίμακα απομυζούν ποσά από τους
ναυτεργάτες εκατομμύρια ευρώ για την εύρεση
εργασίας και στα κρουαζιερόπλοια. Συνήθως το
πλήρωμα δουλεύει με 6-8 μήνες το χρόνο και τους
άλλους 4-6 βρίσκονται σε υποχρεωτική ανεργία
στις χώρες τους.
Οι αποδοχές των ναυτεργατών καθορίζονται από
τη συμφωνία της εργατικής αριστοκρατίας ITF (Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφορών) και τα τσιράκια των
εφοπλιστών στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
κ.ά με τη ISF (Διεθνή Ναυτιλιακή Ομοσπονδία), με
τη κλίμακα της ΔΟΕ (ILO) που ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2020, με βάση 615 δολάρια, τον μισθό πείνας του ναύτη και στις άλλες ειδικότητες
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των ναυτεργατών, όπως μηχανοδηγούς, θαλαμηπόλους κ.α.
Κι ενώ τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, οι επικοινωνιολόγοι παρεμβαίνουν στα ΜΜΕ αποκρύβοντας την αγωνία και τις ανησυχίες, την πραγματική κατάσταση των ναυτεργατών στα καράβια. Μα
δεν μπορούν να μας φιμώσουν, ήδη δύο γενναίες
συνάδελφοι μίλησαν στα ΜΜΕ για το γεγονός πως
η εταιρεία δεν έκανε καμία έγκαιρη κίνηση να μας
προστατεύσει.
Η μία συνάδελφος που δούλευε στο πλοίο
«Celebrity Infinity», μίλησε στο CNN(2), μεταξύ των
άλλων σημείωσε: «Στις 23 Μάρτη, ενημερώθηκαν
πως ένα μέλος του πληρώματος (…) βρέθηκε θετικό με τον COVID-19, οπότε μπορεί και οι υπόλοιποι να έχουν εκτεθεί στον ιό». Η Τζούλια φοβάται
πως θα χάσει την δουλειά της λόγω του ότι μίλησε.
Ωστόσο, πιστεύει πως «η ασφάλεια της και άλλων
συναδέλφων έρχεται πρώτη. (…) Είσαι στην μέση
του ωκεανού, δεν έχεις που να πας. Δεν ξέρεις
αν είσαι ασφαλής ή όχι μιας και όλα είναι κοινά, ο
εξαερισμός είναι κοινός».
Μετά την δημοσίευση της συνέντευξης της συναδέλφου μάθαμε πως ένας ναυτεργάτης από το
συγκεκριμένο πλοίο κατέληξε μα ποτέ δεν δόθηκαν
τα στοιχεία του από κάποια επίσημη πηγή. Μετά
ακολούθησε κι άλλη δημοσίευση(3) από μια άλλη
συνάδελφο η οποία κατήγγειλε την εταιρεία για το
ότι εξέθεσε το πλήρωμα στον ιό. Μιλάει για έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας και αναφέρει πως
ακόμη κι όταν άρχισαν να έχουν κρούσματα του ιού
στο πλοίο δεν πάρθηκαν μέτρα μα συνέχισαν να
δουλεύουν κανονικά.
Η συνάδελφος δούλευε στο «Celebrity Apex»
που βρίσκεται στο ναυπηγείο Saint Nazaire και
όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο είχε τουλάχιστον 217
εργαζόμενους θετικούς τον Covid-19. Τέλος αναφέρει πως: «με βεβαιότητα θα χάσει την δουλειά
της, μα σκέφτηκε πως αυτή την στιγμή δεν μπορεί
να μείνει σιωπηλή».
Αυτές οι δύο δημοσιεύσεις ταρακούνησαν τα
στελέχη της εταιρείας, άρχισαν τότε τις συνεχείς
ενημερώσεις πως πρέπει να προσέχουμε πάρα
πολύ τι δημοσιεύουμε και αντί αυτού πρέπει να δημοσιεύουμε φωτογραφίες που δείχνουν πόσο χαρούμενοι και υγιείς είμαστε. Μάλιστα στέλεχος μας
προτρέπει να λέμε ευχαριστώ που μας ταΐζουν και
που έχουμε κάπου να κοιμηθούμε!!!
Στις 8 Απρίλη, στο «Celebrity Edge» αποφάσισαν να πάρουν μέτρα. Όσοι ναυτεργάτες δουλεύουν κυκλοφορούν με μάσκες για να πάνε στον τόπο
εργασίας τους και πίσω στην καμπίνα τους, χωρίς
ουσιαστικό προληπτικό έλεγχο της υγείας συνολικά των μελών του πληρώματος.
Η παρέμβαση των εφοπλιστών – των μονοπωλίων με τις κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα του
26

κεφαλαίου και στη κρουαζιέρα έχοντας τη στήριξη
του μηχανισμού του αστικού κράτους, αξιοποιούν
την πανδημία για την επιβολή νέων αντεργατικών
μέτρων σε βάρος των ναυτεργατών.
Τα ψίχουλα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων
των τραπεζιτών που ρίχνουν με τη μορφή χορηγίας
στα εξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να
συγκαλύψουν την εκμετάλλευση, βαρβαρότητα του
κεφαλαίου.
Εφοπλιστές, το κεφάλαιο - αστικές κυβερνήσεις
τα κόμματά τους με τα τσιράκια τους στο εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα και το κατασταλτικό μηχανισμό του αστικού κράτους αξιοποιούν την πανδημία, επιτίθενται με μίσος στους ναυτεργάτες, στην
εργατική τάξη, για να κρατήσουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Παρά τους εκβιασμούς, τις
απειλές, την λογοκρισία των εφοπλιστών και του
κράτους τους δεν μπορούν να μας φιμώσουν.
Μέσα σε αυτές τις σκληρές – πρωτόγνωρες
συνθήκες, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που
θέτουν εφοπλιστές και το αστικό κράτος, ελπίδα –
δύναμη για τους ναυτεργάτες είναι το κεντρικό
σύνθημα του ΠΑΜΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά
2020:
«Να μην ξαναπληρώσει ο λαός, ο ορατός
εχθρός είναι ο καπιταλισμός»
Μπούσουλας για την οργάνωση της πάλης των
ναυτεργατών στα καράβια, αποτελούν τα σωματεία
την Ένωσης Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ), των μηχανοδηγών (ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ), των Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ),
μαζί με τις άλλες δυνάμεις που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, για τη κλιμάκωση της ταξικής πάλης
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.
Να διεκδικήσουμε την προστασία της υγείας
των εργαζομένων, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, ΠΝΠ, για το δικαίωμα στη δουλειά, την
προστασία των ανέργων, ΣΣ Εργασίας, δημόσια
ασφάλιση και μέτρα υγιεινής για όλους τους ναυτεργάτες, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.
Για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος,
την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
της εργατικής τάξης, του λαού.
Με θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Σημ:
(1): Cruise Lines International Association. 2019 cruise
trends & industry outlook. Washington, DC: Cruise Line
International Association 2019.
(2) https://www.cnn.com/2020/04/06/us/crew-membercelebrity-infinity-concerns-coronavirus/index.html
(3) https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/
coronavirus-cruise-ship-crew-lawsuit.html
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Πολύμορφες παρεμβάσεις για την κατάσταση
στην ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
την περίοδο της πανδημίας

Σ

τις 11 Μάρτη με απόφαση της κυβέρνησης οι ΑΕΝ, το Κέντρο Εκπαίδευσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών και Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ), οι σχολές Σωστικών, έκλεισαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης
της διασποράς του κορονοϊού.
Η ΠΕΜΕΝ σε συνεργασία με την Συντονιστική του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών και του Δ.Σ της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου, ανέλαβαν πολύμορφη δράση
για την κατάσταση που διαμορφώθηκε απαιτώντας από το υπουργείο ναυτιλίας να πάρει όλα
τα αναγκαία μέτρα για τα ζητήματα που αφορούν την υγεία αλλά και την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ
για το 2020.
Οι παρεμβάσεις συνδυάστηκαν με τις πολύμορφες δράσεις των ναυτεργατών, των εργαζομένων, για να παρθούν άμεσα μέτρα για την
προστασία της υγείας της εργατικής λαϊκής
οικογένειας.
Η «ατομική ευθύνη» και η απομόνωση στα σπίτια μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, τις τεράστιες
ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, της παιδείας και στις άλλες δομές του κράτους.
Προβάλαμε:
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση
- υπουργείο ναυτιλίας για την διασφάλιση της
υγείας των ναυτεργατών στα καράβια, στο ΚΕΣΕΝ στις ναυτικές σχολές;
• Ποια μέτρα παίρνονται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας ως εργαζόμενοι αλλά
και ως σπουδαστές;
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
σε ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ, που αφορούν χιλιάδες ναυτεργάτες και σπουδαστές;
Τώρα πιο πολύ από ποτέ να μπουν μπροστά οι
διεκδικήσεις και συγκεκριμένα:
• Μέτρα για καταπολέμηση της πανδημίας
του κορονοϊού, για την υγιεινή και ασφάλεια των
επιβατών και των ναυτεργατών. Να θωρακιστεί
το δημόσιο σύστημα Υγείας με πραγματική κά28

λυψη των αναγκών σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, να αυξηθούν και να ανοίξουν τα
κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
να γίνει 24ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία.
• Ουσιαστικός έλεγχο της υγείας των ναυτεργατών πριν την αναχώρηση για τη ναυτολόγηση
τους στα καράβια αλλά και με τον επαναπατρισμό τους - την άφιξη τους στη χώρας μας.
• Με ευθύνη της κυβέρνησης και των εφοπλιστικών εταιρειών, κάθε πλοίο να εξοπλιστεί με
όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και
την απολύμανση όλων των χώρων και για την
ατομική προστασία των ναυτεργατών όπως κατάλληλα καθαριστικά, μάσκες, αντισηπτικά κ.α.
• Άμεσα, με ευθύνη της κάθε εφοπλιστικής
εταιρείας να γίνει ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας που βρίσκονται σε μπάρκο, για τα
μέτρα προφύλαξης ενάντια στον κορονοϊό
• Έλεγχο της τροφοδοσίας των καραβιών
• Να εξασφαλιστεί με ευθύνη της κάθε εφοπλιστικής εταιρείας η απρόσκοπτη και δωρεάν
επικοινωνία όλων των ναυτεργατών και των δόκιμων Μηχανικών και Πλοιάρχων με τις οικογένειες τους, είτε μέσα από την παροχή δωρεάν
σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσα στο πλοίο είτε με
κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
• Όχι στην εργασιακή ζούγκλα απάνθρωπα
ωράρια δουλειάς, απολύσεις, μειώσεις οργανικών συνθέσεων, εκ περιτροπής εργασία, απληρωσιά, και καταστολή των εργατικών-λαϊκών
αγώνων
• Κλαδική ΣΣ Εργασίας και ενίσχυση δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της
πρόνοιας, της παιδείας.
• Με ευθύνη της κυβέρνησης και των Υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας να παρθούν όλα
τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσει η εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση για όλους τους σπουδαστές των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ. Συνολικότερα
να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση τόσο των κύκλων στο ΚΕΣΕΝ όσο και των ειδικών σχολείων
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που έχουν διακοπεί καθώς
και του εκπαιδευτικού έτους
στην ΑΕΝ
• Αποζημίωση με επίδομα των συναδέλφων που
φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ και ο
κύκλος έχει διακοπεί ενώ τα
έξοδα τρέχουν και μάλιστα
αυξάνονται για τη θωράκιση της οικογένειας από την
πανδημία.
• Το διάστημα που το ΚΕΣΕΝ είναι κλειστό να προχωρήσει ο καθαρισμός και
η απολύμανση όλων των χώρων.
Το αποτέλεσμα των πολύμορφων παρεμβάσεων με
αιχμή το πρόβλημα της ολοκλήρωσης των σπουδών, είχε ως αποτέλεσμα
την έναρξη της τηλεκπαίδευσης στις ΑΕΝ στις
13 Μάη και με μεγάλη καθυστέρηση η έναρξη
της τηλεκπαίδευσης στο ΚΕΣΕΝ στις 25 Μάη.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών σε δελτίο τύπου με αφορμή την έναρξη της
τηλεκπαίδευσης ανέφερε:
«Μετά από πολλές καθυστερήσεις και κάτω
από την έντονη επιμονή, τις πιέσεις, τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των συναδέλφων, ξεκινάει η τηλεκπαίδευση και στο ΚΕΣΕΝ!
Ως Συντονιστική Επιτροπή νιώθουμε δικαιωμένοι για την απόφαση μας, από την πρώτη στιγμή
της έξαρσης του κορωνοϊού, να καλέσουμε τους
συναδέλφους σε επαγρύπνηση, για τη διασφάλιση της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων μας.
Το ΚΕΣΕΝ δεν είχε ακόμα κλείσει, όταν σε
έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής, ζητούσαμε από τη Διοίκηση της Σχολής την άμεση
αποκατάσταση της βλάβης των τουαλετών, με
τα νερά που τρέχανε στο ισόγειο, καθώς και την
απολύμανση του κτηρίου, λόγω του κορωνοϊού.
Από το κλείσιμο της σχολής στις 11 Μάρτη
2020 μέχρι σήμερα αξιοποιώντας κοινές ανακοινώσεις με την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού αλλά και παραστάσεις διαμαρτυρίας, ανάρτηση πανό έξω από την πύλη
του Υπουργείου Ναυτιλίας, αναδείξαμε τα αιτήματα των σπουδαστών, απαιτήσαμε την άμεση
επίλυση τους.
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ημένοι!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν: Πόσα παραπάνω θα μπορούσαμε να
καταφέρουμε αν το σύνολο των συναδέλφων
συμμετείχε στις πρωτοβουλίες, που καλούσε η
Συντονιστική; Ποιος κερδίζει τελικά όταν διαλέγει την αποχή από τη διεκδίκηση των αιτημάτων
μας;
Ως Συντονιστική, από την πρώτη στιγμή τα βάλαμε με αντιλήψεις του τύπου «εμένα με νοιάζει
μόνο για την πάρτη μου», «δεν ασχολούμαι» και
άλλα τέτοια. Ακόμα και μετά τις δεσμεύσεις του
Υπουργείου Ναυτιλίας, καλέσαμε όλους τους
συναδέλφους να είναι σε ετοιμότητα όσον αφορά την υλοποίηση τους.
Δεν τελειώνουμε εδώ, γιατί τα προβλήματα
συνεχίζονται.
Ακόμα υπάρχουν συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης με την πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης. Δεν μας έχουν πει τι θα γίνει με
τους συναδέλφους στους οποίους λήγει η 5ετία,
τη στιγμή που ετοιμάζονται να ακυρώσουν τον
τελευταίο κύκλο της ακαδημαϊκής χρονιάς.
Έφτασαν μέχρι το σημείο να πουν ότι είναι άδικο
να ζητάμε ένταξη στο επίδομα των 800 ευρώ, τη
στιγμή που μας κρατάνε σαν όμηρους για πάνω
από 5 μήνες για έναν κύκλο 35 ημερών.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ! ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ!
Συσπειρωνόμαστε στο πλάι της Συντονιστικής
Επιτροπής, των Προέδρων των τμημάτων και
της ΠΕΜΕΝ για όλα όσα προκύψουν το επόμενο
διάστημα».
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Κινητοποίηση των σπουδαστών
της ΑΕΝ/Ασπροπύργου
για τα οξυμμένα προβλήματα τους

Τ

ην Τρίτη 26 Μάη με απόφαση του Δ.Σ του
Σπουδαστικού Συλλόγου της ΑΕΝ/Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο ναυτιλίας την ώρα που
συνεδρίαζε το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΣΝΕ).
Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΠΕΜΕΝ, ενώ σε ανακοίνωση του ο
Σπουδαστικός Σύλλογος ανέφερε:
«Την Τετάρτη 20 Μάη πραγματοποιήθηκε ΣΑΕΝ
με θέμα την εξεταστική που θα πραγματοποιηθεί σε
λίγες εβδομάδες, και σαν σύλλογος θέσαμε το σο-

χώρους.
Με βάση τις ειδικές συνθήκες θα αξιοποιηθούν
όλες οι αίθουσες για την αποφυγή συγχρωτισμού
και υπήρξε αίτημα του ΣΑΕΝ να προσέλθει κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ για να εκτιμήσει με βάση επιστημονικά
κριτήρια την δυνατότητα χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Τέλος η κάλυψη των κενών θέσεων από
τις ευπαθείς ομάδες καθηγητών που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται, θα γίνει με αίτηση από την
διοίκηση στο Υπουργείο, για αξιοποίηση και των καθηγητών από το ΚΕΣΕΝ, πράγμα το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα των κενών σε

βαρό ζήτημα του εκπαιδευτικού ταξιδιού, το οποίο
δεν βρισκόταν καν στην ημερήσια διάταξη!! Ο αγώνας και οι διεκδικήσεις που ως σύλλογος βάλαμε
μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα την προστασία της δημόσιας υγείας τόσο των σπουδαστών
όσο και των καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, έφεραν αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα η εξεταστική θα διεξαχθεί από τις
15/6-17/7. Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση σε
όλους τους χώρους της ακαδημίας και αποσπάσαμε τις εξής δεσμεύσεις: θα δίνονται δωρεάν μάσκες
και γάντια, θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους

καθηγητές.
Κανένας εφησυχασμός!!! Χρειάζεται ως σύλλογος να δείξουμε ετοιμότητα και αντανακλαστικά,
για να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις, για την
ισότιμη πρόσβαση όλων στην εξεταστική, με όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας!!!
Υπάρχουν και κάποια ζητήματα όμως που παραμένουν σοβαρά ως προς την διεξαγωγή των εξετάσεων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των σπουδαστών. Αρχικά χρειάζεται, υπολογίζοντας όλες τις
δυσκολίες λόγω της πανδημίας, να επισπευστούν
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οι διαδικασίες για την ανακοίνωση και της ύλης
σε κάθε μάθημα και των αναγκαίων προσαρμογών της και του προγράμματος της εξεταστικής,
με δεδομένο τον διαφορετικό προγραμματισμό που
θα χρειαστεί να κάνουν οι σπουδαστές για να επιστρέψουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για
την εξέταση των μαθημάτων.
Αντίστοιχα χρειάζεται να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες για εύρεση αιθουσών σε συνεργασία
με δήμους και την περιφέρεια σε περίπτωση που οι
αίθουσες της Ακαδημίας δεν επαρκούν.
Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αυτό της μετακίνησης των σπουδαστών που είναι από επαρχία και
μπορεί να επέστρεψαν στον τόπο διαμονής τους,
ή να έμειναν εδώ και να συνέχισαν να πληρώνουν
νοίκια και άλλα έξοδα.
Για να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων
των σπουδαστών χρειάζεται το Υπουργείο να μεριμνήσει για την δωρεάν μετακίνηση τους από
την μόνιμή κατοικία τους και αλλά και ανακούφιση όσων έχουν επωμιστεί το βάρος του ενοικίου
λόγω έλλειψης εστιών.
Επίσης θεωρούμε επικίνδυνο ότι, κατά την συζήτηση στο ΣΑΕΝ, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη
για τις ευπαθείς ομάδες σπουδαστών (ή ανθρώπων στο οικείο περιβάλλον τους) και μέχρι στιγμής
θα πρέπει να έρχονται κανονικά, κάτι που γίνεται
ακόμα χειρότερο αν σκεφτούμε τον πιθανό συνωστισμό έξω από τις αίθουσες πριν και μετά το τέλος
της εξέτασης.
Ζητάμε από την Διοίκηση να κάνει άμεσα καταγραφή του ακριβούς αριθμού σπουδαστών που
ανήκουν η συνδέονται άμεσα με ευπαθή ομάδα,
και καταγραφή των σπουδαστών που αδυνατούν
να προσέλθουν από την επαρχία λόγω οικονομικών
δυσκολιών ή που αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα με την διαμονή τους εδώ και με βάση αυτή,
την καταγραφή να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης για τους συγκεκριμένους σπουδαστές. Να δοθεί άμεσα κονδύλι στήριξης από το Υπουργείο, για να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!! Μην τολμήσουν να στερήσουν
το μπάρκο από τους σπουδαστές. Θα μας βρουν

μπροστά τους.
Τέλος, ως εκπρόσωποι του σπουδαστικού συλλόγου, θέσαμε το πολύ οξυμένο ζήτημα του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Είναι γνωστό ότι υπάρχει η
συζήτηση, οι σπουδαστές των Μηχανικών και των
Πλοιάρχων του Γ’ εξαμήνου να μην ναυτολογηθούν
αμέσως μετά την εξεταστική, αλλά να μετατεθεί για
το επόμενο εξάμηνο.
Πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι απαράδεκτη,
τόσο γιατί είναι απαραίτητο στην ολοκλήρωση των
σπουδών μας σαν εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο και
γιατί προγραμματίζουμε και τις ζωές μας συνολικά
με βάση αυτό. Ειδικά σπουδαστές με οικονομικές
δυσκολίες, αποκομίζουν ένα σημαντικό έσοδο που
αποσκοπεί και στην ολοκλήρωση της σχολής, και
στην στήριξη των οικογενειών τους.
Αποτελεί κοροϊδία και από το Υπουργείο και από
την διοίκηση, να χύνουν από την μία κροκοδείλια
δάκρυα για το ήδη μεγάλο ποσοστό του 49% που
δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και από την
άλλη να βάζουν ένα ακόμα μεγάλο εμπόδιο που
για πολλούς μπορεί να σημαίνει ακόμη και διακοπή σπουδών. Αναδεικνύεται ότι οι όποιες αλλαγές
στον εσωτερικό κανονισμό, με τον τρόπο που έγιναν, δημιούργησαν ένα ακόμα εμπόδιο στις σπουδές μας, και μια εκρηκτική κατάσταση που εμείς θα
καλεστούμε να πληρώσουμε.
Απαιτούμε να μην τολμήσουν να αλλάξουν την
περίοδο του εκπαιδευτικού μας ταξιδιού, να γίνει
κανονικά, και να εξασφαλιστεί για κάθε σπουδαστή
με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου και όχι
ατομική.
Κανένας εφησυχασμός, μέσα από τον σύλλογό
μας διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην
απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πρόσβαση στις
σπουδές μας.
Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε
την συλλογική διεκδίκηση και δράση, με συζήτηση σε κάθε έτος και τμήμα, απαντάμε στα σχέδια
που τσακίζουν τις σπουδές και τις ζωές μας.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 2 Σεπτέμβρη 2019 έγινε η έναρξη του ΚΕΣΕΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και λειτουργούν αυτή την περίοδο μόνο ειδικά σχολεία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Σχολής:
https://sites.google.com/view/kesenmakmech
https://sites.google.com/view/kesenpmak
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