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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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Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Την Τετάρτη 24 Νοέμβρη πραγματοποιούμε την Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2021, σε 

συνθήκες έντασης της αντιλαϊκής πολιτικής από την κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει όπως και οι προη-
γούμενες κυβερνήσεις, να εφαρμόζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος του συνόλου 
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Είναι ευθύνη όλων μας, να δυναμώσει η οργάνωση και ο αγώνας για να ακυρωθούν στη πράξη και να 
μην εφαρμοστούν οι αντεργατικοί νόμοι 4808/2021 (Χατζηδάκη), 4714/2020, κ.ά., που θέλουν να επι-
βάλλουν συνθήκες γαλέρας σε κάθε χώρο δουλειάς.

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΑΛΕΡΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

ΣΣΕ, οργανικές συνθέσεις, συνθήκες εργασίας, ανεργία, επαναπατρισμός, συνδικαλιστικά δικαι-
ώματα, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση, αποτελούν οξυμμένα προβλήματα, 
που απορρέουν από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, με κριτήριο την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών.

Από κοινού εφοπλιστές – κυβέρνηση, με νόμους θέλουν να επιβάλουν τα «διεθνή κρατούντα», την 
προσαρμογή στην παγκόσμια ναυτιλία, για να μην εφαρμόζονται ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση στο σύνολο 
των ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Μετά τον αντεργατικό νόμο 4714/2020 που κατάργησε την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα 
ποντοπόρα καράβια και με προκλητική παρέμβαση στη λειτουργία των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, προχώρησε στις 20 Οκτώβρη με πρόσχημα την πανδημία στην επαναφορά της τροπολο-
γίας - έκτρωμα σε νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος, δίνοντας τη δυνατότητα στους εφοπλιστές να 
ναυτολογούν ναυτεργάτες στα ποντοπόρα καράβια με ελληνική σημαία, που στο σύνολο τους να είναι 
χωρίς ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Με την μαζική – μαχητική συμμετοχή μας στη Β’ Γενική Συνέλευση και παίρνοντας όλα τα μέτρα 

προστασίας, θα κάνουμε τον απολογισμό της δράσης μας, θα καθορίσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο αι-
τημάτων μας για το 2022. 

Αυτή την περίοδο οι απεργιακές κινητοποιήσεις, τα Πανεργατικά Συλλαλητήρια, αποτελούν δυναμική 
ταξική απάντηση  στην εργασιακή ζούγκλα του κεφαλαίου, των πολιτικών και συνδικαλιστικών εκπροσώ-
πων του,  στέλνουν μήνυμα αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική, για συντονισμό της πάλης σε κάθε 
εργασιακό κλάδο, στον αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα.  

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ   ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Νοέμβρης  2021
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Σε συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΝΟ που πραγματο-
ποιήθηκε στις 27 Οκτώβρη, αποφασίστηκε 
ομόφωνα να πραγματοποιηθεί 48ωρη Πα-

νελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων 
από τις 10 Νοέμβρη στις 06:00 π.μ έως 12 Νοέμβρη 
στις 06:00 π.μ, με προοπτική κλιμάκωσης.

Η αντεργατική νομοθεσία (ν.4808/2021, 
ν.4714/2020 κ.ά), η ανανέωση και εφαρμογή των 
ΣΣΕ, οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις με την εντα-
τικοποίηση της δουλειάς, η ανεργία, η διεύρυνση της 
ανασφάλιστης εργα-
σίας, οι αντικαταστά-
σεις πληρωμάτων στα 
ποντοπόρα, τα προ-
βλήματα σε κοινωνική 
ασφάλιση, ναυτική εκ-
παίδευση με τις ανα-
νεώσεις σε διπλώματα 
– πιστοποιητικά, είναι 
οι συνθήκες που δι-
αρκώς χειροτερεύ-
ουν σε βάρος των 
ναυτεργατών.

Επεσήμαναν την 
προκλητική και αδι-
άλλακτη στάση του 
υπουργού ναυτιλί-
ας Πλακιωτάκη, στη 
συνάντηση στις 19  
Οκτώβρη με εκπροσώπους της ομοσπονδίας, με 
αφορμή την παράσταση διαμαρτυρίας των ναυτεργα-
τών, ενάντια στην αντιναυτεργατική τροπολογία, που 
ψηφίστηκε την Τετάρτη 20 Οκτώβρη στη βουλή.

Επαίσχυντη τροπολογία, που με πρόσχημα την παν-
δημία, δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντο-
πόρα υπό ελληνική σημαία καράβια, να ναυτολογούν 
ναυτεργάτες και στο σύνολο τους να μην εφαρμόζουν 
ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση. 

Η προσωρινότητα που επικαλέστηκε ο υπουργός για 
την τροπολογία, τον διαψεύδει το σύνολο της αντερ-
γατικής νομοθεσίας, που διαρκώς ενισχύεται, όπως ο 
ν. 4714/2020, που καταργεί τη ΣΣΕ στα ποντοπόρα, 
διευρύνει την ανασφάλιστη εργασία, για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου.

Η προκλητικότητα του υπουργού συνεχίστηκε ανα-
φέροντας, ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις 
συνθήκες της παγκόσμιας ναυτιλίας, δηλ. την απαίτη-

ση των εφοπλιστών για την εφαρμογή των «διεθνών 
κρατούντων», που σημαίνει φτηνός ναυτεργάτης, 
χωρίς κοινωνική ασφάλιση, για να συνεχίζεται και να 
ενισχύεται η κερδοφορία τους, να διατηρείτε η πρωτο-
καθεδρία τους στην παγκόσμια ναυτιλία, διαμορφώ-
νοντας συνθήκες γαλέρας για το σύνολο των ναυτερ-
γατών.

Δεν δίστασε να αναφέρει ότι τα εκατομμύρια ευρώ, 
που δόθηκαν στους εφοπλιστές της ακτοπλοΐας και 

θα συνεχιστούν 
για την ανανέωση 
του στόλου τους, 
αποσκοπούν στο 
να «διασωθεί το 
ακτοπλοϊκό δί-
κτυο»!!!

Αυτή την κατά-
σταση ανέδειξαν 
οι ταξικές δυνάμεις 
στη συνεδρίαση 
της Ε.Ε και την ανά-
γκη οργάνωσης 
απεργιακού αγώνα 
που να συμβάλει 
στο συντονισμό 
δράσης με συνδι-

κάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης 
της ΝΔ, που επιδιώκουν να επιβάλλουν συνθήκες γα-
λέρας με εργάτες χωρίς δικαιώματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκε πρόταση από 
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, για 
συμμετοχή στα Πανεργατικά Συλλαλητήρια την 
Πέμπτη 4 Νοέμβρη, στον Πειραιά στις 18:30 στην 
πλατεία Κανάρη (Πασαλιμάνι), πρόταση που ψηφί-
στηκε  κατά πλειοψηφία, με την Ένωση Ναυτών να 
απέχει προκλητικά.  

Καλούμε τους ναυτεργάτες, με αγωνιστική αισι-
οδοξία και με όπλο μας τις μαζικές απεργίες των 
εργατών της e-food, των λιμενεργατών, των εκπαι-
δευτικών, να οργανώσουμε και να περιφρουρήσουμε 
στους καταπέλτες των καραβιών την απεργιακή μάχη, 
διεκδικώντας το δικαίωμα για δουλειά, για ζωή, με 
βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

 48ωρη Πανελλαδική Απεργία 10 – 12 Νοέμβρη 
με προοπτική κλιμάκωσης 



ÅÍÙÓÇ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 5

 

 Προδιαγεγραμμένο έγκλημα στην COSCO, 
αποτέλεσμα της εντατικοποίησης 

και των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας

Ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα διαπρά-
χθηκε στις 25 Οκτώβρη το απόγευμα από την 
εργοδοσία στο  εργασιακό κάτεργο  που έχει 

στήσει η  COSCO στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ  του  Σταθ-
μού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) στο λιμάνι του 
Πειραιά! Γερανογέφυρα πέρασε πάνω από τον 40χρο-
νο Δημήτρη Δαγκλή και πριν προλάβει να αντιδράσει 
τον έκοψε στη μέση!

Η είδηση του αδικοχαμένου εργάτη σήμανε συναγερμό. 
Όλοι οι συνάδελφοί 
του, οι εκατοντάδες 
εργάτες της βάρ-
διας, σταμάτησαν 
κάθε εργασία. Σε 
χρόνο μηδέν συ-
γκεντρώθηκαν στο 
λιμάνι, μπροστά από 
τα κτίρια της εταιρεί-
ας, θρηνώντας τον 
νεκρό συνάδελφό 
τους, με την οργή 
και την αγανάκτηση 
να ξεχειλίζουν.

Εκεί, σε  Γενική 
Συνέλευση  που 
κάλεσε αμέσως 
το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου τους (ΕΝΕΔΕΠ) 
αποφάσισαν 24ωρη απεργία, που ξεκίνησε τα μεσάνυ-
χτα, μπροστά στην πύλη του ΣΕΜΠΟ.

Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο
«Ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση του», ήταν 

η φράση που κυριαρχούσε ανάμεσα στους εργάτες στα 
πηγαδάκια που είχαν στήσει πριν τη Γενική Συνέλευση. 
Όπως έλεγαν, δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που σε κά-
ποια φάση να μη γλίτωσε τον θάνατο την τελευταία στιγ-
μή. «Δουλεύουμε με απειλές, με το πιστόλι στον κρόταφο. 
Κόντρα βάρδιες χωρίς ξεκούραση. Δηλαδή μπορεί να σχο-
λάσουμε 7 το πρωί και 2 το μεσημέρι να πρέπει να ξανα-
βαρέσουμε κάρτα. Αν αρνηθείς, την πάτησες. Σε απειλούν 
ότι δεν πρόκειται να σου ανανεώσουν τη σύμβαση», ήταν 
τα λόγια του Στέφανου. 

Και ο Πάνος θα συμπληρώσει: «Για τους χειριστές αυτό 
που ισχύει είναι το «γρήγορα», γιατί τις γερανογέφυρες τις 
χρονομετράνε. Εμείς που είμαστε στο δέσιμο των κοντέι-
νερς, με τις στοίβες του να είναι και 7 όροφοι, αντί να μας 
βάλουν μηχάνημα με κλούβα για να κάνουμε τη δουλειά 
μας, κρεμόμαστε από το μηχάνημα της γερανογέφυρας. 
Όποιος ζητήσει κλούβα, έφυγε. Στα καράβια ο φωτισμός 
δεν επαρκεί και παρά τρίχα τις προάλλες τη γλίτωσα και 
δεν έπεσα σε αμπάρι».

«Ετσι βγάζει τα κέρδη της η COSCO. Πάνω στα κορμιά 
μας πατάει. Είναι αμέτρητοι οι σακατεμένοι εδώ μέσα, οι 
σπονδυλοδεσίες σε 30χρονους συναδέλφους. Κάποια 
στιγμή ήταν βέβαιο ότι κάποιος από μας θα την πλήρωνε 
και με τη ζωή του. Έλαχε στον Μήτσο», είπε και ο Νίκος.

Να είναι ο τελευταίος! Θέλουμε να επιστρέφουμε 
ζωντανοί στα σπίτια μας!

Τις συζητήσεις έκοψε η φωνή του  προέδρου της 
ΕΝΕΔΕΠ Μάρκου Μπεκρή: «Φτάνει πια, νισάφι! Πρέπει 

να γίνουμε ενω-
μένοι μια γροθιά, 
συνάδελφοι, και 
να απαιτήσουμε 
να πηγαίνουμε 
στα σπίτια μας 
ζωντανοί και 
σώοι. Το χρω-
στάμε στον Δη-
μήτρη. Κανένας 
άλλος συνάδελ-
φος να μη θυσια-
στεί για τα κέρδη 
της COSCO» και 
της κάθε COSCO. 
Τόνισε ότι οι ερ-
γαζόμενοι της 

COSCO απαιτούν να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύ-
θυνους για τον τραγικό θάνατο. Όπως σημείωσε, «υπάρ-
χουν υπεύθυνοι. Είναι η κυβέρνηση και η εργοδοσία, που 
αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν κάτω 
από επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, κόντρα βάρδια, χω-
ρίς ξεκούραση», ενώ ανέδειξε ότι την κερδοφορία που 
εμφανίζει η COSCO, τους στόχους των επιχειρηματικών 
ομίλων για ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό 
κέντρο, ώστε να «ανεβάζουν» τις μπίζνες τους τις οποί-
ες υπηρέτησαν και υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, την 
ανάπτυξη που διαφημίζουν, «οι εργαζόμενοι στο λιμάνι 
την πληρώνουν πολύ ακριβά», με την άγρια εκμετάλλευ-
ση, την έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών μέτρων ασφαλεί-
ας, τα απανωτά εργατικά «ατυχήματα», ενώ τώρα ήρθε 
να βάλει και τη σφραγίδα του το αίμα του Δημήτρη Δα-
γκλή.

Κατέθεσε το διεκδικητικό πλαίσιο: Να σταματή-
σουν οι κόντρα βάρδιες, μόνιμη σταθερή εργασία, 
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για να μπορεί να 
υπάρχει έτσι και οργάνωση της δουλειάς με χρονο-
διάγραμμα. Οι 4άρες πόστες (ομάδες εργασίας απο-
τελούμενες από 4 άτομα μόνο) από δω και πέρα να 
γίνουν 6άρες. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας από 
τους εργαζόμενους, κ.λπ. Τα λόγια του πνίγηκαν από 
τα χειροκροτήματα των δεκάδων συγκεντρωμένων 
εργατών.
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Αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα 
των λιμενεργατών της COSCO

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΜΑΓΕΝ, σε δελτίο τύπου ανέφεραν: «Ο τραγικός θά-
νατος του 45χρονου λιμενεργάτη στις εγκαταστάσεις 
της COSCO, επιβεβαιώνει τις εγκληματικές ευθύνες της 
εταιρείας και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, για την 
ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων, στην προστασία και την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, παρά τις επανειλημμέ-
νες καταγγελίες και κινητοποιήσεις του σωματείου ΕΝΕ-
ΔΕΠ.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΜΑΓΕΝ εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια τους 
στην οικογένεια και τους συναδέλφους του αδικοχαμέ-
νου εργάτη, που σκοτώθηκε στο εργασιακό κάτεργο της 
COSCO.

Μακρύς είναι ο κατάλογος, με χιλιάδες εργαζόμενους, 
να χάνουν τη ζωή τους ή να σακατεύονται στο βωμό της 
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου. 

Οι ταξικές δυνάμεις επανειλημμένα έχουν καταγγείλει  
και έχουν αναδείξει, με πολύμορφους αγώνες, ότι η αντι-
λαϊκή πολιτική, που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση 
της ΝΔ, διαρκώς αυξάνει τα προνόμια του κεφαλαίου, 
ενώ ταυτόχρονα επιτίθενται στο σύνολο των δικαιωμά-
των των εργαζομένων, μετατρέποντας τους χώρους δου-
λειάς σε εργασιακά γκέτο, που ασύδοτα υπονομεύουν 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Τα ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουμε το νέο ερ-
γατικό έγκλημα και δηλώνουμε αλληλέγγυα στην 24ωρη 
απεργία, που προκήρυξε το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους να 
συμμετέχουμε όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση - 
κινητοποίηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. 
στην Πύλη του ΣΕΜΠΟ, στο χώρο του τραγικού θανά-
του του λιμενεργάτη, απαιτώντας να παρθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πλήρη ασφάλεια και προ-
στασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς». 

Παναττικό Συλλαλητήριο αλληλεγγύης 
στην απεργία των λιμενεργατών

Η πανίσχυρη δύναμη της εργατικής ταξικής ενότητας 
και αλληλεγγύης πήρε «σάρκα και οστά» την Πέμπτη 
28 Οκτώβρη, στο συγκλονιστικό  Παναττικό συλλα-
λητήριο  που έγινε το απόγευμα στον τεράστιο χώρο 
του ΣΕΜΠΟ στο λιμάνι του Πειραιά.

Το κάλεσμα είχε απευθύνει το  σωματείο ΕΝΕ-
ΔΕΠ,  των εργαζομένων στις  προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της 
COSCO,  οι οποίοι εκείνη τη μέρα «έκλειναν» τρεις δι-
αδοχικές 24ωρες απεργίες, ζητώντας από τους εργα-

ζόμενους όλης της Αττικής να 
βρεθούν στο πλευρό τους, στον 
αγώνα που δίνουν προκειμένου 
να αποδοθούν οι ευθύνες για το 
προδιαγεγραμμένο έγκλημα που 
διέπραξε την περασμένη Δευτέρα 
η εργοδοσία σε βάρος του 45χρο-
νου συναδέλφου τους Δημήτρη 
Δαγκλή.  Προκειμένου να λη-
φθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα που θα τους εξασφαλίσουν 
ότι θα επιστρέφουν όρθιοι στις οι-
κογένειές τους μετά το μεροκάμα-
το, και όχι σακατεμένοι ή νεκροί.

Το κάλεσμα αυτό σε χρόνο «μη-
δέν» μεταδόθηκε σε κάθε περιοχή. 
Πλήθος συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, μαζικών φορέων, γυναικείοι 

σύλλογοι (μέλη της ΟΓΕ), πολιτιστικοί σύλλογοι, παράλ-
ληλα με τα νέα μηνύματα αλληλεγγύης, καλούσαν τα 
μέλη τους σε έμπρακτη συμπαράσταση.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων, των εργατικών - 
λαϊκών οικογενειών, της νεολαίας, της νέας βάρδιας της 
εργατικής τάξης, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πολύ πριν 
από τις 5 το απόγευμα που είχε καθοριστεί το αγωνι-
στικό ραντεβού, ανθρώπινα ποτάμια από κάθε πλευρά 
του λιμανιού, παράλληλα με κομβόι από αυτοκίνητα 
και μηχανές, κατέφταναν στο ΣΕΜΠΟ δημιουργώντας 
το αδιαχώρητο. Κάποια στιγμή σχηματίστηκαν ουρές 
χιλιομέτρων από οχήματα, δημιουργώντας μποτιλιάρι-
σμα μέσα στο λιμάνι.

Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη 
των αφεντικών

Παράλληλα, τα συνθήματα «Όχι άλλο αίμα εργατών 
στον βωμό του κέρδους των αφεντικών»  και  «Χω-
ρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χω-
ρίς αφεντικά»  δονούσαν διαρκώς την ατμόσφαιρα, 
ηλεκτρίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη φορτισμένο 
κλίμα.

«Κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Ευχαριστούμε. Παίρ-
νουμε δύναμη να συνεχίσουμε», έλεγαν ξανά και ξανά, 
φανερά συγκινημένοι, οι απεργοί της COSCO.
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Πριν ξεκινήσουν οι 
ομιλίες και οι χαιρετισμοί 
κρατήθηκε ενός λεπτού 
σιγή στη μνήμη του νε-
κρού εργάτη Δημήτρη 
Δαγκλή.

Στην κινητοποίηση πα-
ρευρέθηκε και η αδελφή 
του αδικοχαμένου εργά-
τη, με τον  πρόεδρο της 
ΕΝΕΔΕΠ Μάρκο Μπε-
κρή  να μεταφέρει εκ 
μέρους του σωματείου 
τη διαβεβαίωση ότι «θα 
στηρίξει την οικογένεια 
με κάθε τρόπο» και ότι 
«ξέρουμε να αγωνιζόμαστε σκληρά, να τιμάμε τους 
νεκρούς μας με αγώνες», για να πνιγούν τα λόγια του 
από τα χιλιάδες χειροκροτήματα και αμέτρητα απανω-
τά συνθήματα.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ανακοινώθηκε 
ότι η εργοδοσία είχε κάνει νωρίτερα αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων για να βγει η απεργία τους παράνομη 
και καταχρηστική, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από 
το δικαστήριο ως παράτυπη. Ανακοίνωση που συνο-
δεύτηκε από χειροκροτήματα και συνθήματα. «Πού να 
τολμήσουν με τόσο κόσμο που συγκεντρώθηκε εδώ», 
«αλλά και να τη βγάλουν παράνομη εδώ είμαστε εμείς 
να δώσουμε την απάντηση», έλεγαν απεργοί μεταξύ 
τους μέσα στον ενθουσιασμό.

Το επισφράγισμα ήταν το γιγαντοπανό με τη φρά-
ση «Όχι άλλος νεκρός για τα κέρδη της COSCO», το 
οποίο «κοσμεί» από την Πέμπτη το κτίριο του επιχειρη-
ματικού ομίλου που βρίσκεται μέσα στην «καρδιά» του 
ΣΕΜΠΟ στο λιμάνι του Πειραιά, ορατό από στεριά και 
θάλασσα. Αίτημα στη λογική του οποίου οι εργαζόμενοι 
της COSCO, δείχνοντας ότι με τη δύναμη που τους δίνει 
όλη αυτή η τεράστια αλληλεγγύη είναι αποφασισμένοι 

να διεκδικήσουν, αποφάσισαν αμέσως μετά το συλλα-
λητήριο, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης, νέα, πέμπτη 
στη σειρά 24ωρη απεργία.

Είναι ήδη νικητές

Δόθηκε μια μεγάλη μάχη που είναι νικηφόρα, τόνι-
σε ο  Νίκος Ξουράφης,  πρόεδρος του  Εργατικού Κέ-
ντρου Πειραιά,  μιλώντας στη μεγάλη Παναττική συ-
γκέντρωση στο ΣΕΜΠΟ της COSCO.  

Χαιρετισμούς απεύθυναν ακόμα ο  Σωτήρης Που-
λικόγιαννης,   πρόεδρος του  Συνδικάτου Μετάλλου 
Αττικής,  ο  Παναγιώτης Γάκιας  από το  Συνδικάτο 
Οικοδόμων, η Μαίρη Αγρογιάννη,  μέλος του ΔΣ της  
ΕΙΝΑΠ, η Χριστίνα Σκαλούμπακα, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Γυναικών Ελλάδας, ο Νίκος Μαντάς   από 
το  Συνδικάτο Επισιτισμού -  Τουρισμού,  ο  Βασίλης 
Βατίστας,  πρόεδρος του  Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
ΠΕ Περάματος - Κερατσινίου «Ν.Πλουμπίδης»   και 
ο  Μάκης Τσελέντης,   αντιπρόεδρος του Συνδικάτου 
Εργαζομένων ΟΤΑ. 
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Το μήνυμα της κλιμάκωσης της πάλης, της συντονι-
σμένης δράσης, αναλαμβάνουν να φτάσει πλατιά 
στην εργατική τάξη της Αθήνας, έστειλαν στις 5 

Οκτώβρη εκατοντάδες συνδικαλιστές από περισσότερες 
από 200 συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην πολύ μαζική 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Σπόρ-
τιγκ.

Και από σήμερα, με το σχέδιο δράσης, στο οποίο ξεχω-
ρίζει η προετοιμασία μεγάλου Παναττικού Συλλαλητηρίου 
στις 4 Νοέμβρη στην Αθήνα και πανεργατικής απεργίας 
για τους επόμενους μήνες, ξεκινούν Γενικές Συνελεύσεις, 
συνεδριάσεις ΔΣ, 
ενημερώσεις σε 
κάθε χώρο δου-
λειάς και κλάδο, 
ώστε να οργα-
νωθεί η αναμέ-
τρηση με κράτος 
και εργοδοσία 
για τη διεκδίκη-
ση σύγχρονων 
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν, 
για να αποκρου-
στεί η αντεργα-
τική πολιτική, να 
μπλοκαριστούν 
οι αντεργατικοί 
νόμοι, να μείνει 
στα χαρτιά το έκτρωμα Χατζηδάκη.

Με μαχητικό κλίμα, για «να μη μείνει κανένας εργαζό-
μενος μόνος του», για να πυκνώσουν ακόμα περισσότερο 
οι γραμμές των συνδικάτων, ώστε να αναπτυχθεί η πάλη 
«από τα κάτω», απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου, 
εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο το πρόγραμμα δρά-
σης, που περιλαμβάνει μια σειρά σταθμούς από κλαδικές 
κινητοποιήσεις που θα κλιμακώνονται το επόμενο διάστη-
μα.

Μια πάλη που περιλαμβάνει τη διεκδίκηση ΣΣΕ, αυξήσεις 
στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατοχύρωση της 
κυριακάτικης αργίας, πληρωμένες υπερωρίες, προστασία 
της συνδικαλιστικής δράσης κ.ά., όλα εκείνα δηλαδή που 
φέρνουν το εργατικό κίνημα σε ευθεία σύγκρουση με τον 
νόμο Χατζηδάκη και με όλο το αντεργατικό πλαίσιο των 
τελευταίων ετών, που χτίζεται από τις κυβερνήσεις. Όλα 
εκείνα που, όπως εύστοχα περιέγραψαν συνδικαλιστές 
χτες, βάζουν «νέα καθήκοντα» για να στραπατσαριστούν 
στην πράξη τα βάρβαρα μέτρα, με απειθαρχία και με δύνα-
μη που αντλείται από την οργανωμένη συλλογική δράση.

Το στίγμα της μάχης δόθηκε από το άνοιγμα της συζήτη-
σης, όταν οι συγκεντρωμένοι απάντησαν με το θερμό τους 

χειροκρότημα στην ανακοίνωση ότι ανάμεσά τους βρίσκο-
νταν διανομείς της «e-food», απολυμένοι από τη «Γενική 
Ταχυδρομική», εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, από κλάδους και 
χώρους δηλαδή που δίνουν μεγάλες μάχες το τελευταίο 
διάστημα.

Τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους 
όταν παλεύουν οργανωμένα και συλλογικά μέσα από τα 
συνδικάτα τους, καθυστερώντας αντεργατικές μεθοδεύ-
σεις, αποσπώντας μέτρα ανακούφισης αλλά και κατακτή-
σεις, όπως ΣΣΕ με αυξήσεις και διεύρυνση δικαιωμάτων, 
μετέφεραν συνδικαλιστές από μια σειρά κλάδους. 

Α ν α φ έ ρ ο υ -
με ενδεικτικά 
το Συνδικάτο 
Μετάλλου, που 
κατάφερε να 
υπογράψει ΣΣΕ 
στη Ζώνη του 
Περάματος, το 
Συνδικάτο Οικο-
δόμων που με 
την Ομοσπονδία 
προετοιμάζουν 
την Πανοικο-
δομική απεργία 
στις 4 Νοέμβρη. 
Συνδικάτα από 
το Χρηματοπι-

στωτικό, τις Τηλεπικοινωνίες, τους Λογιστές που παλεύουν 
ενάντια στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας και οργανώ-
νουν κινητοποίηση στις 11/10. Επίσης από τον κλάδο του 
Φαρμάκου, τα Τρόφιμα, τις αστικές συγκοινωνίες κ.α.

Το «παρών» έδωσαν μαζικά εκπρόσωποι σωματείων 
υγειονομικών από τα δημόσια νοσοκομεία, εκπροσωπώ-
ντας τους χιλιάδες εργαζόμενους που εδώ και σχεδόν δύο 
χρόνια δίνουν τη μάχη για την προστασία της υγείας του 
λαού αλλά και για τη θωράκιση των μονάδων Υγείας, κό-
ντρα στην πολιτική της εμπορευματοποίησης των νοσοκο-
μείων. Που τώρα έχουν να δώσουν μαζί με όλο τον λαό τη 
μάχη ενάντια στο «νέο ΕΣΥ» της γενικευμένης επιχειρημα-
τικής λειτουργίας και των ΣΔΙΤ και προετοιμάζουν πανυγει-
ονομική απεργία στις 21 Οκτώβρη. 

Ξεχωριστό τόνο έδωσαν με την παρουσία τους οι εκπαι-
δευτικοί από μια σειρά συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ, μεταφέ-
ροντας το κλίμα μάχης που επικρατεί στα σχολεία με τις 
κινητοποιήσεις ενάντια στην εφαρμογή των μέτρων κατη-
γοριοποίησης και έντασης των ταξικών φραγμών, οι οποί-
ες αντιμετωπίστηκαν με άγρια καταστολή και αυταρχισμό 
από την κυβέρνηση, εφαρμόζοντας μάλιστα διατάξεις του 
νόμου Χατζηδάκη. Τώρα δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για 

 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Καμία αναμονή. Η δύναμη είναι στον αγώνα της οργανωμένης εργατικής τάξης
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την επιτυχία του συλλαλητηρίου, μαζί με μαθητές και φοι-
τητικούς συλλόγους στις 11 Οκτώβρη. 

Στο πρόγραμμα δράσης που συζητήθηκε χτες, ξεχωρί-
ζουν επίσης οι πρωτοβουλίες σωματείων και φοιτητικών 
συλλόγων με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τις πρόσφα-
τες προσπάθειες των φασιστών να σηκώσουν κεφάλι και 
να θέσουν στο στόχαστρο της φασιστικής τους δράσης 
όσους αγωνίζονται.

Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο  Γιάννης Τασιού-
λας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ενώ ακολού-
θησαν δεκάδες παρεμβάσεις εκπροσώπων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων.

Μετά την εισήγηση στο βήμα ανέβηκαν δύο παλιοί συν-
δικαλιστές που τη δεκαετία του ‘70 είχαν δώσει τη μάχη 
μέσα από τα σωματεία τους ενάντια στον Νόμο 330, μια 
μάχη που τελικά οδήγησε στην κατάργησή του: Ο Μπά-
μπης Βορτελί-
νος και ο Γιώρ-
γος Σκιαδιώτης, 
δύο από τους 
περίπου 3.000 
α π ο λ υ μ έ ν ο υ ς 
συνδικαλισ τές 
με τον συγκεκρι-
μένο νόμο, που 
ανέδειξαν ότι η 
ταξική πάλη δεν 
σταματά από νό-
μους, διατάξεις, 
απειλές, απολύ-
σεις, αλλά «τρα-
βά την ανηφόρα» 
όταν οι εργαζό-
μενοι κάνουν το 
βήμα, οργανώνονται, γίνονται πρωταγωνιστές στον αγώνα 
για τα δικαιώματά τους.

  Με συντονισμό και κοινή δράση των σωματείων 
διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, 

μπλοκάρουμε τα αντεργατικά μέτρα 

Η εισήγηση παρουσιάστηκε από τον Γιάννη Τασιούλα, 
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, αναφέροντας:

«Βρισκόμαστε εδώ, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα της 
Αττικής, πάνω από 115 πρωτοβάθμια σωματεία με αποφά-
σεις των Διοικητικών μας Συμβουλίων, εκατοντάδες εκλεγ-
μένοι συνδικαλιστές που δεν θεωρούμε κανονικότητα να 
δουλεύουμε χωρίς ωράριο, χωρίς ξεκούραση, με μισθούς 
που τελειώνουν μια βδομάδα πριν πληρωθούμε. Είμαστε 
εδώ γιατί δεν γίναμε ακόμα αναίσθητοι να ακούμε κάθε 
μέρα για τους δεκάδες νεκρούς από την πανδημία και να 
μη μας νοιάζει. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε να πεθαί-
νουν εργαζόμενοι, απροστάτευτοι, σε ένα σμπαραλιασμέ-
νο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Δεν ανεχόμαστε να μας ληστεύουν και να μας παίρνουν 
τα λεφτά μέσα από την τσέπη στα σούπερ μάρκετ και στα 

βενζινάδικα. Να ξαφρίζουν τις τσέπες μας οι πάροχοι ηλε-
κτρισμού και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν κάνουμε 
έγκλημα γιατί θέλουμε να μείνουμε με τις οικογένειές μας 
σε ένα σπίτι και πρέπει κάθε μήνα να τους χρωστάμε ένα 
μισθό. 

Σήμερα το έφερε η συγκυρία στη Βουλή να επικυρώνε-
ται ένα συμβόλαιο της κυβέρνησης με τους Γάλλους και σε 
λίγες μέρες ένα ακόμα με τους Αμερικανούς. Αυτά λένε, ότι 
θα πληρώσουμε 13 δισ. ευρώ για φρεγάτες, αεροπλάνα 
και όπλα. Για ΜΕΘ φωνάζαμε, μας κορόιδευαν, για λεωφο-
ρεία και συρμούς δεν είχαν, για σχολεία το ίδιο, τα παιδιά 
25 και 27 σε μία αίθουσα, για πυροσβεστικά δεν είχαν. Πού 
βρήκαν 13 δισ.;

Γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι 
σύγχρονο να δουλεύουμε τις Κυριακές, να κάνουμε υπε-
ρωρίες και να μην τις πληρωνόμαστε, να δουλεύουμε δύο 
ώρες το πρωί και δύο το απόγευμα για τρεις κι εξήντα, να 

μην μπορούμε 
να ζούμε.

Ξέρουμε επί-
σης ότι εμείς οι 
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι 
δεν μπορούμε 
να αλλάξουμε 
την κατάστα-
ση ο καθένας 
μόνος του. Ότι 
πρέπει να συ-
ντονιστούμε για 
να δυναμώσει 
ο αγώνας μας. 
Όλοι μαζί. Εργα-
ζόμενοι του δη-
μόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα. 

Μόνιμοι και συμβασιούχοι. Αυτή η ενότητα είναι που συμ-
φέρει τους εργαζόμενους. Ενάντια στους εργοδότες μας, 
είτε είναι οι επιχειρηματίες είτε το κράτος τους. Ενάντια 
στις κυβερνήσεις τους, στους συμμάχους τους, την ΕΕ και 
άλλους.

Τους το λέμε καθαρά. Δεν θα ξεμπερδέψετε εύκολα με 
τους εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς θα γίνουν πεδία 
μάχης και θα διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει. Για να μπο-
ρούμε στον 21ο αιώνα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Εμείς 
και τα παιδιά μας. Σε έναν τέτοιο αγώνα, ο νόμος Χατζηδά-
κη όχι μόνο θα μπλοκαριστεί αλλά θα τον στείλουμε στον 
σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.

Αντλούμε δύναμη από τις μεγάλες απεργιακές μάχες που 
δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Από τη μεγαλύτερη 
σε συμμετοχή κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων που 
ήταν η απεργία στις 10 Ιούνη ενάντια στον νόμο Χατζη-
δάκη. Τότε δεν υπήρξε ούτε ένας εργαζόμενος που έβλεπε 
θετικές διατάξεις σε αυτό το έκτρωμα.

Υπάρχει πείρα από το πώς φτάσαμε σε ένα μεγάλο απερ-
γιακό μέτωπο. Με ζωντανές διαδικασίες, μέσα και έξω από 
χώρους δουλειάς, με Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις, συ-
ζητήσεις, όπου οι εργαζόμενοι καταδίκασαν και απέρρι-
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ψαν τον νόμο - έκτρωμα. Υπήρχαν κλαδικές πρωτοβουλίες 
και κινητοποιήσεις που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στις 
εξελίξεις, στη μάχη για καλύτερους μισθούς και Ασφάλιση.

Τώρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω 
στην οργάνωση της πάλης

Πριν από δύο βδομάδες στηρίξαμε όλοι, ο καθένας με 
τον τρόπο του, έναν αγώνα όπου οι εργαζόμενοι βγήκαν 
νικητές. Ήταν αγώνας για το μεροκάματο, ενάντια στις 
«ελαστικές» σχέσεις εργασίας και στην ένταση της εκμε-
τάλλευσης, ενάντια στις εργολαβικές εταιρείες. Οι εργα-
ζόμενοι διανομείς της «e-food» μάς έκαναν να νιώσουμε 
ξανά περηφάνια, μας έδωσαν δύναμη.

Αυτό το κόκκινο ποτάμι πάνω στην άσφαλτο είναι η ελ-
πίδα.

Ο αγώνας ήταν πετυ-
χημένος γιατί υπήρξε 
καθολική συμμετοχή 
των εργαζομένων. Για-
τί τη μαζικότητα και 
τη μαχητικότητα που 
υπήρξαν τις έθρεφαν 
το κύμα αλληλεγγύης 
που εκδηλώθηκε. Αυτό 
το μεγάλο δίδαγμα που 
μας έδωσε ο αγώνας 
θέλουμε σήμερα να το 
κάνουμε πράξη. Ένας 
για όλους και όλοι για 
έναν. Η αλληλεγγύη εί-
ναι το όπλο μας, η ορ-
γάνωση η δύναμή μας. Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα. 
Νομίζετε ότι αυτόν τον αγώνα θα μπορούσε να τον περιο-
ρίσει ο νόμος Χατζηδάκη; Ότι λογάριαζαν οι εργαζόμενοι 
το 50% + 1 που ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, τις ΚΥΑ και τον 
νόμο Χατζηδάκη, που λένε για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες; 
Αναδείχτηκε ότι όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι 
να υπερασπιστούν τη ζωή τους, οι νόμοι τους δεν είναι τί-
ποτα περισσότερο από παλιόχαρτα.

Αυτός ο αγώνας στέκεται δίπλα στους αγώνες άλλων 
κλάδων, μεγάλων στιγμών του κινήματος. Κανένας αγώνας 
δεν ξεκινά με βέβαιο από τα πριν θετικό αποτέλεσμα. Τέ-
τοιοι δεν υπάρχουν. Όλοι όμως είναι νικηφόροι, γιατί προ-
ετοιμάζουν τους επόμενους.

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχτεί πως 
τώρα που ψηφίστηκε δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει 
πείρα, δεκάδες νόμοι έχουν γίνει κουρελόχαρτα, όταν τα 
συνδικάτα μαζί με τους εργαζόμενους αντιστέκονται, κι-
νητοποιούνται, παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. 
Μόνο στο πρόσφατο παρελθόν, καταργήθηκε στην πρά-
ξη ο νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ο νό-
μος Αχτσιόγλου, που προσπάθησε να βάλει εμπόδια στην 
πραγματοποίηση απεργιών, με το γνωστό 50% + 1 των 
τακτοποιημένων μελών για να είναι «νόμιμη» η απεργία, 
όταν μάλιστα 9 στις 10 κηρύσσονται παράνομες, αλλά και 
άλλοι νόμοι.

Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. 
Το έργο της αναμονής μήπως αλλάξει η κυβέρνηση και 
σωθούμε το έχουμε ξαναζήσει. Σωθήκαμε... Τώρα να ορ-
γανωθεί ο αγώνας για τα μεγάλα ζητήματα που καίνε τους 
εργαζόμενους. Για τις αυξήσεις στους μισθούς, για να γί-
νουν αορίστου χρόνου οι συμβασιούχοι, για να μειωθεί ο 
εργάσιμος χρόνος και να είναι σταθερός. Τώρα πρέπει να 
βγούμε μπροστά πριν παγιωθούν οι διατάξεις του νόμου, 
να παρθούν πίσω οι αντεργατικές διατάξεις.

Αυτήν την απόφαση πρέπει να πάρουμε σήμερα αφή-
νοντας πίσω θλιβερές συνδικαλιστικές ηγεσίες όπως της 
ΓΣΕΕ, η οποία, με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, ζήτησε 
να την προστατεύουν τα ΜΑΤ από τις συλλογικές, μαζικές 
διαδικασίες των εργαζομένων και με ένα διεστραμμένο 
άρθρο, που σημαίνει ό,τι θες, να προβλέπει ποινή φυλάκι-

σης μέχρι και 2 έτη για 
όποιον «παρεμποδίζει 
συνεδρίαση σωματεί-
ου....». Τι σχέση έχουν 
τα υπουργεία και τα 
γραφεία των εργοδο-
τών όπου ξημεροβρα-
διάζεται η ηγεσία της 
ΓΣΕΕ με το γήπεδο του 
Σπόρτιγκ που σήμερα 
φωτίζεται η ελπίδα 
των εργαζομένων;

Ευτυχώς υπάρχουν 
πολλές συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις που 
δεν ακολούθησαν τον 

κατήφορό τους. Ένα μέρος τους συζητάνε σήμερα σε αυτό 
το γήπεδο και θα γίνουνε περισσότερες.

Αγωνιστικός βηματισμός και πρωτοβουλίες 
σε κάθε κλάδο

Υπάρχει σχεδιασμός σε Σωματεία και Ομοσπονδίες, 
όπως η πανελλαδική κλαδική απεργία των οικοδόμων 
στις 4 Νοέμβρη, με προμετωπίδα την υπογραφή κλαδικής 
ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και βελτίω-
ση των όρων δουλειάς και Ασφάλισης.

Σωματεία των Τηλεπικοινωνιών, του Χρηματοπιστω-
τικού και των Λογιστών που έχουν προγραμματίσει 
κινητοποίηση στις 11 Οκτώβρη ενάντια στη μονιμο-
ποίηση της τηλεργασίας, για σταθερό ημερήσιο χρόνο 
εργασίας και την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας.

Μεγάλη κινητοποίηση οργανώνουν οι συνταξιουχικές 
οργανώσεις που ετοιμάζουν μεγάλο πανελλαδικό συλ-
λαλητήριο την Παρασκευή 8 Οκτώβρη, εδώ στην Αθή-
να.

Στις 11 Οκτώβρη υπάρχει συλλαλητήριο μαθητών, 
φοιτητών. Η θέση μας είναι μαζί με τα παιδιά μας που δεν 
μπορούμε να τα στείλουμε να σπουδάσουν. 40.000 παι-
διά που πετάχτηκαν έξω από τα πανεπιστήμια. Η θέση μας 
είναι μαζί με τους δασκάλους των παιδιών μας.



ÅÍÙÓÇ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021 11

Ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης, που βάζει τα ΜΑΤ για 
να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών, που 
χρησιμοποιεί τις διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για να 
βγάλει τις απεργίες παράνομες, θα πάρει απάντηση.

Στην Υγεία οι υγειονομικοί βγαίνουν ξανά στον αγώ-
να με ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων που κορυφώ-
νεται στις 21 Οκτώβρη με 
απεργιακή κινητοποίηση.

Οι εργαζόμενοι στη 
ΔΕΗ,  με απόφαση της Ομο-
σπονδίας τους, απεργούν στις 
19 του Οκτώβρη. Το αίτημα για 
να υπάρχει φθηνό ρεύμα για 
τον λαό αφορά όλους τους ερ-
γαζόμενους.

Καταδικάζουμε τις οργα-
νωμένες φασιστικές συμμο-
ρίες  που ξαμολήθηκαν στα 
σχολεία και τις γειτονιές με τη 
στήριξη κι ανοχή της κυβέρνη-
σης και της αστυνομίας.

Μεθαύριο, 7 Οκτώβρη, συ-
μπληρώνεται ένας χρόνος 
από την καταδίκη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης της Χρυ-
σής Αυγής. Σήμερα βλέπουμε 
πάλι τον φασισμό να προσπα-
θεί να σηκώσει κεφάλι, επι-
βεβαιώνοντας ότι διαχρονικά 
αποτελεί τον καλύτερο υπερα-
σπιστή της βαρβαρότητας που 
ζούμε, το καλύτερο τσιράκι της 
εργοδοσίας, ότι έχει πάντα στο 
στόχαστρό του αυτούς που 
αγωνίζονται, οργανώνονται 
και διεκδικούν. Προτείνουμε να ανταποκριθούμε όλοι στο 
κάλεσμα εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων 
που καλούν σε συλλαλητήρια εκείνη τη μέρα, σε μεγάλους 
δήμους, στη συναυλία των φοιτητικών συλλόγων στο κέ-
ντρο της Αθήνας.

Στήνουμε τείχος προστασίας 
της συνδικαλιστικής δράσης

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση 
του νόμου και είχαμε μια σειρά από  απολύσεις. Στα  Με-
ταλλεία Χαλκιδικής απολύθηκε ο πρόεδρος του σωμα-
τείου και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων 
και του απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο αν και παρα-
μένει πρόεδρος. Η απόλυση ακόμα και να δικαιωθεί στα δι-
καστήρια δεν υποχρεώνει σε επαναπρόσληψη, όπως έγινε 
με την ξενοδοχοϋπάλληλο στα Χανιά, αλλά σε μεγαλύ-
τερη αποζημίωση.

Να στήσουμε τείχος προστασίας της συνδικαλιστι-
κής δράσης. Η πάλη ενάντια στις απολύσεις συνδικαλι-
στών πρέπει να γίνει υπόθεση πρώτα και κύρια των εργα-
ζομένων, των συνδικάτων, άλλων μαζικών φορέων, στον 

χώρο δουλειάς, στην πόλη, στον κλάδο, να υψώνεται ένα 
δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα ώστε να ακυρώνονται και 
να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά.

Υπάρχουν κι άλλες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. 
Δεν τις αναφέραμε όλες, θέλουμε στις παρεμβάσεις σας 
να βοηθήσετε να μην ξεχαστεί καμία. Επιδίωξη και θέληση 

όλων μας είναι αυτές οι κλα-
δικές κινητοποιήσεις να αυ-
ξηθούν. Να συνενωθούν στη 
μορφή και στο περιεχόμενο 
ξεπερνώντας τα όρια του κλά-
δου.  Γι’ αυτό σήμερα προ-
τείνουμε στις 4 Νοέμβρη 
να προηγηθεί ένα μεγάλο 
Παναττικό Συλλαλητήριο, 
που θα προετοιμάσει την 
εργατική τάξη της Αττικής 
και όλης της χώρας για τη 
συγκρότηση ενός πανεργα-
τικού πανελλαδικού απεργι-
ακού ξεσηκωμού τους επό-
μενους μήνες, Νοέμβρη και 
Δεκέμβρη.

Θέλουμε να συμφωνήσου-
με  ότι δεν θα επιτρέψουμε 
να βάλουν στο γύψο ένα-ένα 
τα σωματεία. Με απειθαρχία 
και συντονισμό από τα κάτω, 
τα σωματεία αποφασίζουμε 
να αχρηστεύσουμε τον νόμο 
της κυβέρνησης που βάζει 
χέρι στα συνδικάτα.  Δηλαδή, 
κανένα σωματείο να μην κα-
ταθέσει μητρώα, καταστατικό, 

οικονομικές καταστάσεις, στο κρατικό μητρώο, το νέο φα-
κέλωμα. Να μη δεχτεί να παραβιάσει το καταστατικό του 
στον τρόπο εκλογής των οργάνων του, για τη διεξαγωγή 
των Γενικών Συνελεύσεων, για τον τρόπο που θα παίρνει 
αποφάσεις. 

Να μπει μπροστά ενάντια στις απολύσεις για συνδικαλι-
στική δράση, ενάντια στην απαγόρευση της απεργίας είτε 
με την προβοκατόρικη διάταξη περί «άσκησης ψυχολογι-
κής βίας» είτε με τον σύγχρονο απεργοσπαστικό μηχανι-
σμό του «προσωπικού εγγυημένης παροχής υπηρεσιών».

Η ταξική πάλη δεν καταργείται με κανέναν νόμο

Στην ταξική πάλη μεταμορφώνονται συνειδήσεις. Πολ-
λοί στην απεργία του Ιούνη έκαναν το πρώτο βήμα. Θα επι-
διώξουμε να το κάνουν περισσότεροι. Η ακινησία δεν είναι 
χαρακτηριστικό των ζωντανών ανθρώπων.

Όσοι είμαστε εδώ ξέρουμε ότι η ταξική πάλη δεν καταρ-
γείται με νόμο! Όσοι επικαλέστηκαν το αντίθετο έγιναν ο 
περίγελος της Ιστορίας. Το ίδιο θα γίνουν και τώρα. Την τε-
λευταία λέξη θα την πουν οι εργαζόμενοι.
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Την αποφασιστικότητα του εργαζόμενου λαού και της 
νεολαίας να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στους 
αντεργατικούς νόμους, για τη διεκδίκηση μέτρων 

προστασίας της υγείας του λαού, ενάντια στην πολιτική 
που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον για τα 
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, ενάντια στην ΚΑΠ 
της ΕΕ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες, κατέ-
δειξαν η μεγάλη συγκέντρωση και η πορεία των ερ-
γατικών σωματείων το Σάββατο 11 Σεπτέμβρη,  στα 
εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμ-
μετοχή δεκάδων 
ακόμα φορέων 
του λαϊκού κινή-
ματος, με κεντρι-
κό σύνθημα - κά-
λεσμα:  «Μόνο ο 
λαός μπορεί να 
σώσει τον λαό. 
Η δίκαιη οργή 
να γίνει δύναμη 
οργάνωσης και 
αγώνα». 

Παρά την προ-
σπάθεια με περι-
οριστικά μέτρα 
- από νωρίς είχε 
αποκλειστεί το 
κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης από τον Βαρδάρη μέχρι την Μπότσαρη, μια 
απόσταση 6,5 χιλιομέτρων - να εμποδίσουν την πρό-
σβαση στο συλλαλητήριο στην πλατεία ΧΑΝΘ, το κλίμα 
αστυνομοκρατίας των προηγούμενων ημερών και τα 
δρακόντεια αστυνομικά μέτρα στην ευρύτερη περιο-
χή, συνδικάτα και φορείς της πόλης έδωσαν αποστο-
μωτική απάντηση με τη μαζική συμμετοχή τους στο 
συλλαλητήριο.

Λίγα μέτρα μακριά από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέ-
ντρο, όπου ο πρωθυπουργός έκανε τις κυβερνητικές 
ανακοινώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι για άλλη μια φορά τα 
δίνει όλα στους μεγαλοεπιχειρηματίες,  ο εργαζόμενος 
λαός πρόβαλε τις δικές του διεκδικήσεις, για σύγχρο-
να δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή.

Σημείο αναφοράς για χιλιάδες διαδηλωτές 
η πλατεία ΧΑΝΘ

Η πλατεία ΧΑΝΘ πλημμύρισε από κόσμο, έγινε το ση-
μείο αναφοράς για ανθρώπους κάθε ηλικίας, που ξεκί-
νησαν από τις γειτονιές των δήμων της Θεσσαλονίκης 
αλλά και από όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της 
Θράκης για να δώσουν απάντηση στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης, από το βήμα της ΔΕΘ, να φτιασιδώσει την 

κλιμάκωση της επίθεσης στη ζωή και τα δικαιώματα της 
εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων.

Μαζί με τους εργαζόμενους, οι επαγγελματίες της πό-
λης και οι βιοπαλαιστές αγρότες με τους συλλόγους τους, 
δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, το Συντονιστικό των μαθη-
τών αλλά και σύλλογοι γυναικών που συσπειρώνονται 
στην ΟΓΕ, η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. 

Ιδιαίτερα μαζική ήταν και η παρουσία των σωματείων 
και φορέων που παλεύουν ενάντια στην καύση απορ-
ριμμάτων στην ΤΙΤΑΝ, στη δυσοσμία και τη ρύπανση 

από τα ΕΛΠΕ 
αλλά και ενά-
ντια στην ιδι-
ωτικοποίηση 
του παραλια-
κού μετώπου 
της Καλαμα-
ριάς. Όλοι μαζί 
ένωσαν τη 
φωνή και βρο-
ν τοφώναξαν 
«Τέρμα πια 
στις αυταπά-
τες!».

Από τα στιγ-
μιότυπα που 
ξ ε χ ώ ρ ι σ α ν , 

πέρα από τα συγκροτημένα και μαχητικά μπλοκ των 
εργατικών σωματείων, ήταν η  προσυγκέντρωση των 
φοιτητικών συλλόγων,  που ξεκίνησε από την πλατεία 
Σιντριβανιού και έφτασε πρώτη στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Με συνθήματα όπως «Σίτιση και στέγαση, δωρεάν 
σπουδές, δεν είναι πελάτες οι φοιτητές», «Ακούστε 
καλά τι λεν οι φοιτητές, πάρτε τώρα μέτρα να ανοί-
ξουν οι σχολές», απαίτησαν μέτρα για την ασφαλή λει-
τουργία των πανεπιστημίων, αλλά και στήριξης των φοι-
τητών από τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες, που ολοένα 
και περισσότερο δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος 
των σπουδών τους.

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν λίγο αργότερα οι 
συγκεντρωμένοι την προσυγκέντρωση των  εργατικών 
σωματείων και μαζικών φορέων που ήρθαν από τις 
άλλες πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης, από την 
Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καστοριά. 

Η προσυγκέντρωση είχε ξεκινήσει από τον Βαρδάρη 
και στο πέρασμά της σε όλο το κέντρο σάλπισε «Όλοι 
στον αγώνα, ξεσηκωμός, να μην πληρώσει πάλι ο 
λαός», «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, τώρα με το 
ΠΑΜΕ αντίσταση και πάλη».

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΘ
Μαχητική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική, αφετηρία για νέους μαζικούς αγώνες
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Με όπλο την αλληλεγγύη

«Η αλληλεγγύη όπλο των λαών, 
πόλεμο στον πόλεμο των καπιτα-
λιστών» και «Έλληνες και ξένοι ερ-
γάτες ενωμένοι» ήταν τα συνθήματα 
που δόνησαν την ατμόσφαιρα όταν η 
μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων 
συναντήθηκε με την πορεία Αφγανών 
μεταναστών που ζουν και εργάζονται 
στη χώρα μας. 

Από την ντουντούκα, εκπρόσωπος 
των σωματείων εξέφρασε την ταξική 
αλληλεγγύη στον λαό του Αφγανιστάν 
και κατήγγειλε την εμπλοκή της χώρας 
μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
και πολέμους που οδηγούν τους λα-
ούς στην προσφυγιά, στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

 
Εμπρός για αγωνιστική κλιμάκωση 

και τη συγκρότηση απεργιακού μετώπου!

Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης των συνδικάτων 
στην πλατεία ΧΑΝΘ ήταν ο  Κυριάκος Τσιαούσης,  αντι-
πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού (ΣΕ-
ΤΕΠΕ).

Αναφέρθηκε αναλυτικά στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής 
επίθεσης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον νόμο για την 
ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης και τη μετατρο-
πή των αποθεματικών των εργαζομένων σε «τζάμπα κεφά-
λαιο» για τους επενδυτές, τον νόμο - έκτρωμα Χατζηδάκη, 
τη μετατροπή ακόμα και του εμβολίου σε εργαλείο στοχο-
ποίησης και διαίρεσης των εργαζομένων, την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή 
λειτουργία των σχολείων κ.ά.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις καταστροφικές πυρκα-
γιές που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα δάσους, δεκάδες 
σπίτια, κόπους μιας ζωής, τονίζοντας πως «αποτελούν εξέ-
λιξη της πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, 
με μειώσεις κονδυλίων που αφορούν την πρόληψη, με τη 
στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω στη γη 
και στο περιβάλλον».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο κύμα ακρίβειας, «με τις τιμές στο 
ρεύμα, στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ και σε ό,τι χρειά-
ζεται το λαϊκό νοικοκυριό να παίρνουν φωτιά. Και βασικές 
ανάγκες να μετατρέπονται σε ακόμη πιο ακριβά, απαγορευ-
τικά για τον λαό εμπορεύματα».

Σημείωσε ότι «η δική μας απάντηση θα πρέπει να είναι 
ακόμη πιο δυναμική. Ο οργανωμένος λαός θα σώσει τον 
λαό. Αυτό είναι το σύνθημα που μας εκφράζει και έτσι θα 
πορευτούμε. Γυρνάμε την πλάτη σε θλιβερές ηγεσίες, όπως 
στη ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ. Δυνάμεις που δεν έβγαλαν άχνα την 
ώρα που οι εργαζόμενοι έχαναν τη γη κάτω από τα πόδια 
τους. (...) Τους προσπερνάμε, τους απομονώνουμε και προ-
χωράμε».

Από το βήμα της συγκέντρωσης διαμήνυσε σε εργοδο-

σία και κυβέρνηση ότι «η γομολάστιχα της ταξικής πάλης 
είναι αυτή που θα σβήσει τα αντεργατικά νομοσχέδια» 
και τόνισε: «Η ανάπτυξη για την οποία εμείς παλεύουμε πε-
ριλαμβάνει την καλυτέρευση των ζωών όλων μας. Μέσα 
από τον πλούτο που οι ίδιοι παράγουμε σε αντίθεση με τους 
εκμεταλλευτές μας, που δεν συνεισφέρουν σε απολύτως 
τίποτα. Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς παράγουμε τον 
πλούτο, εμείς έχουμε το δίκιο!».

Κλείνοντας, κάλεσε συνδικάτα και φορείς σε συντονισμό 
και κλιμάκωση, με αγωνιστικές πρωτοβουλίες όλο το φθινό-
πωρο και στη συγκρότηση μεγάλου απεργιακού μετώπου.

Δεν θα επιβάλουν τη σιωπή 
στους χώρους δουλειάς

Ο  Γιάννης Νιβορλής,  αναπληρωτής Γ.Γ της ΠΟΕΕΠ, ανα-
φέρθηκε ειδικότερα στην αντεργατική επίθεση στον κλάδο 
των εμφιαλωμένων ποτών και ιδιαίτερα στον αγώνα των ερ-
γαζομένων της «Κόκα Κόλα». 

Όπως είπε, «η πολυεθνική βρήκε μπροστά της τους ερ-
γαζόμενους της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε 
τον αγώνα τους και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος η πολυ-
εθνική θα υποχωρήσει και θα επαναλειτουργήσει τα εργο-
στάσια».

Υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο μονοπώλιο, «με τα τερά-
στια κέρδη, έκλεισε τα εργοστάσιά της στη Ρόδο, στην Πά-
τρα, στον Βόλο, στην Κέρκυρα, στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και μετέφερε την έδρα της στην Ελβε-
τία, δίνοντας το σύνθημα για τη συντονισμένη επίθεση του 
κεφαλαίου κατά των εργαζομένων». Και κάλεσε τους εργα-
ζόμενους σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους 
δουλειάς να πυκνώσουν τις γραμμές των συνδικάτων. 

Ο  Νίκος Τζανετής, ο απολυμένος πρόεδρος του Σω-
ματείου Εργαζομένων στα Μεταλλεία και τα Λατομεία 
Β. Ελλάδας (ΣΕΜΛΑ), αναφέρθηκε στους αντεργατικούς 
νόμους, που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις, εμπλουτίζοντας συ-
νεχώς τη φαρέτρα των εργοδοτών, με τελευταίο τον νόμο 
Χατζηδάκη (4808/2021), αυτόν που αξιοποίησε η εργοδο-
σία της «EDILMAC» - με την ανοχή της «Ελληνικός Χρυσός» 
- για να προχωρήσει στην απόλυσή του. 
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«Είναι η πρώτη απόλυση συνδικαλιστή με τον καινούργιο 
νόμο του Χατζηδάκη. Είναι ένας νόμος που δίνει την ευκαι-
ρία στους εργοδότες να απαλλάσσονται από οποιαδήποτε 
ενοχλητική φωνή διεκδικεί καλύτερους όρους και συνθήκες 
εργασίας και να απολύουν ανεμπόδιστα ακόμη και εκλεγμέ-
νους συνδικαλιστές. 

Μετατρέπουν με αυτόν τον τρόπο τους χώρους εργασίας 
σε γκέτο της εργοδοσίας, όπου καμία φωνή δεν θα επιτρέ-
πεται να σηκώνεται, κανένας έλεγχος δεν θα πραγματοποι-
είται από τις Επιθεωρήσεις, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 
σε άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειάς τους. 

Τα εργατικά ατυχήματα διαρκώς θα πληθαίνουν κάτω από 
αυτές τις συνθή-
κες, αλλά τίποτα 
δεν θα βγαίνει έξω 
από το εργοτάξιο. 
Όλα θα θάβονται 
πραγματικά εκεί, 
οι εργαζόμενοι 
θα δουλεύουν 
απλήρωτοι και 
τσακισμένοι από 
το πρωί μέχρι το 
βράδυ». Κάλεσε 
όλες τις συνδικα-
λιστικές οργανώ-
σεις, στα τέλη του 
μήνα, να δυναμώ-
σουν τον αγώνα 
για να μείνει στα 
χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη και άμεσα να συνδιοργανώσουν 
με το Σωματείο των εργαζομένων στα Μεταλλεία ένα μα-
ζικό μαχητικό συλλαλητήριο - απάντηση στην πρώτη προ-
σπάθεια εφαρμογής αυτού του νόμου.

Πάλη ενάντια στην ακρίβεια, μέτωπο πρώτης 
γραμμής η υγεία του λαού

Ο Φάνης Κουτούφης, γραμματέας του Αγροτικού Συλ-
λόγου Κρύας Βρύσης «Ομόνοια», αναφέρθηκε στο κύμα 
ανατιμήσεων, τονίζοντας ότι «χωρίς φθηνό αγροτικό πετρέ-
λαιο και ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούμε να οργώσουμε, να 
ποτίσουμε, δεν μπορούμε να παράγουμε». Αλλά και στην 
ανάγκη να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να καταργηθούν 
οι κόφτες ώστε να αποζημιώνονται στο 100% της πραγ-
ματικής ζημιάς από πάσα αιτία και νόσο. 

Ανέδειξε επίσης το αίτημα για κατοχύρωση ελάχιστων 
εγγυημένων τιμών στα προϊόντα που παράγουν. «Ζητάμε 
να μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος παραγωγής και να 
μπορούμε να βγάζουμε ένα μεροκάματο. Αν έχουμε μερο-
κάματο, δεν θα φύγουμε από τα χωράφια μας, δεν θα αλ-
λάξουμε επάγγελμα, δεν θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε 
τα ζώα μας, δεν θα εγκαταλείψουμε τη γη μας, δεν θα μας 
την πάρουν οι μεγαλοαγρότες που καραδοκούν. Αυτή είναι 
η ουσία αυτού του αιτήματος, γι’ αυτό και το πολεμούν λυσ-
σαλέα», είπε.

Κατήγγειλε τέλος ότι σε συνθήκες πανδημίας τα αγροτικά 
ιατρεία στα χωριά έκλεισαν για να μετακινηθούν οι ελάχι-
στοι γιατροί στα νοσοκομεία προκειμένου να καλύψουν τα 
τεράστια κενά, τα ΚΥ έγιναν εμβολιαστικά κέντρα, με απο-
τέλεσμα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και πολυιατρεία να 
κάνουν χρυσές δουλειές. 

Η Δάφνη Κατσίμπα, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), είπε ότι «οι μαχόμενοι 
νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε εδώ με μια απόφαση συ-
μπόρευσης με ταξικά εργατικά σωματεία, απέναντι στην 
αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της 
ΕΕ και του κεφαλαίου, που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή, 

που είναι και το 
επίκεντρο της 
δικής μας κα-
θημερινής δου-
λειάς και του κα-
θημερινού μας 
αγώνα. Είμαστε 
εδώ γιατί δεν 
έχουμε επαγ-
γελματικό και 
επισ τημονικό 
λόγο μόνο στην 
αντιμετώπιση 
της αρρώστιας, 
αλλά και στο 
πώς γεννιέται η 
αρρώστια».

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι η προστασία της υγείας του λαού 
από την πανδημία, που επικαλείται η κυβέρνηση, με αποθέ-
ωση της ατομικής ευθύνης, είναι πρόσχημα για την ένταση 
της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλι-
στικές ελευθερίες, για την ένταση της αστυνομοκρατίας και 
της καταστολής, ενώ κανένα από τα αναγκαία μέτρα προ-
στασίας του λαού δεν παίρνεται», τόνισε ανάμεσα σε άλλα 
και κάλεσε σε κλιμάκωση της πάλης για αποκλειστικά δημό-
σιο δωρεάν, ποιοτικό και αποτελεσματικό καθολικό σύστη-
μα Υγείας.

Σε όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης  κυριάρχησαν 
μουσικές και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που 
εμπνεύστηκαν και ενέπνευσαν, τραγούδησαν τους αγώ-
νες του λαού μας. 

Ήταν ένα αφιέρωμα τιμής και μνήμης στον μεγάλο δη-
μιουργό και απόδειξη πως το έργο του θα συνεχίσει να συ-
ντροφεύει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, σε κάθε 
τους μάχη. Μικρό φόρο τιμής απαίτησαν και οι φοιτητικοί 
σύλλογοι Θεσσαλονίκης κρατώντας ένα πανό που έγραφε: 
«Μίκης Θεοδωράκης 1925 - 2021» και τους στίχους από τον 
«Μικρό λαό» του Γ. Ρίτσου. «Μικρός λαός και πολεμά δί-
χως σπαθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το 
φως και το τραγούδι...».

Η μαζική πορεία διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης 
και ολοκληρώθηκε στον Βαρδάρη.
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Συνέντευξη  τύπου παραχώρησαν οι ταξικές δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ στις 10 Σεπτέμβρη ενόψει της ΔΕΘ. 

Ανέφεραν ότι τα κυβερνητικά μέτρα και οι σχεδιασμοί που πραγ-
ματοποιούνται αυτούς τους μήνες έχουν στρατηγική στόχευση και 
συνέχεια, διακρίνονται από ταξικό μίσος, είναι ευθυγραμμισμένα με 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. 

Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να φτάσει την τιμή της εργατικής 
δύναμης στο κατώτατο σημείο, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όπως, 
όσο και όποτε επιθυ-
μεί η εργοδοσία, να 
τζογάρονται ο κόπος 
και ο ιδρώτας τους 
στις χρηματιστηρια-
κές λοταρίες. 

Με βάση αυτά η 
ζωή των εργαζομέ-
νων θα επιδεινώνεται, 
οι συνθήκες εργασίας 
θα χειροτερεύουν και 
η εκμετάλλευση θα 
εντείνεται. Βλέπουμε 
να καταρρέουν με 
πάταγο για μία ακόμα 
φορά οι μύθοι που 
καλλιέργησαν συστη-
ματικά οι αστικές κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία για να υπομέ-
νει ο λαός τους στόχους και τα σχέδια των μονοπωλίων.

Πού είναι οι καλύτεροι μισθοί, οι περισσότερες και πιο καλο-
πληρωμένες θέσεις εργασίας που θα έφερναν τάχα η μεταρρύθμι-
ση του παραγωγικού μοντέλου και η εξωστρέφεια της οικονομίας;

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για αύξηση του ΑΕΠ. Η ανεργία στα-
θερά πάνω από 15% και η ανεργία των νέων πάνω από 30%. Οι 
«ελαστικές» σχέσεις εργασίας έχουν εκτιναχθεί για όσους δουλεύ-
ουν και ο μέσος μισθός μειωμένος κατά 25%.

Χωρίς να ντρέπονται παρουσίασαν μέσα στον Ιούλη ως αύξηση 
τα 0,4 ευρώ στον κατώτατο μισθό, τον οποίο κρατούν παγωμέ-
νο στα άθλια επίπεδα με τον νόμο Βρούτση - Αχτσιόγλου εδώ και 
μία δεκαετία, από τότε που κατάργησαν την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας!

Την ίδια στιγμή, όλα μα όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης 
έχουν γίνει απλησίαστα από την ακρίβεια! Πού είναι το φθηνό ρεύ-
μα που έλεγε ο Χατζηδάκης, ο γνωστός για τις βρώμικες δουλειές 
του κεφαλαίου υπουργός;

Δεν έταζαν στους εργαζόμενους ότι με την ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ, με την «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας της ΕΕ και με 
την απολιγνιτοποίηση, την «πράσινη» Ενέργεια θα έχουμε φθηνό 
ρεύμα; 

50% αύξηση η κιλοβατώρα! Τέτοιο το μέγεθος της απάτης! Τόσο 
βαριά καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι.

Το πορτοφόλι της λαϊκής οικογένειας αδειάζει με μία επίσκε-
ψη στο σούπερ μάρκετ. Νοίκι, ρεύμα και κοινόχρηστα είναι ένας 
μισθός!

Το αντεργατικό σχέδιο της κυβέρνησης υλοποιείται πάνω στο 
έδαφος της πανδημίας που συμπληρώνει πλέον 2 χρόνια από την 

εμφάνισή της. Σε όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση προχώρησε 
πιο γοργά σε αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα που είχε στο συρτάρι 
της, αξιοποιώντας ως καταλύτη τον κορονοϊό.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα στέλνουν και τα ανήλικα 
παιδιά 16 χρόνων στα νύχια της εκμετάλλευσης των μεγαλοξενο-
δόχων. 

Αίσχος και ντροπή! Βέβαια το θέμα αυτό έρχεται από το πρόσφα-
το παρελθόν. Το 2017, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θεωρήθηκαν πάνω 

από 7.500 βιβλιάρια 
ανηλίκων έναντι 562 
το 2012.

Η κυβέρνηση έχει 
γράψει εκεί που δεν 
πιάνει μελάνι τα αιτή-
ματα για μέτρα προ-
στασίας, ιδιαίτερα σε 
χώρους που σταθε-
ρά αποτελούν εστί-
ες υπερμετάδοσης, 
όπως είναι οι χώροι 
δουλειάς, τα σχολεία 
και τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. Αντί να 
προβλεφθούν γιατροί 
Εργασίας στους κλά-

δους και στους εργασιακούς χώρους ώστε να υπάρχει άμεση παρα-
κολούθηση των εργαζομένων σχετικά με το αν έχουν εμβολιαστεί, 
αν έχουν νοσήσει κ.ο.κ., η κυβέρνηση διαχωρίζει τους εργαζόμε-
νους και μετατρέπει τον εμβολιασμό σε μέσο διαίρεσης.

Εμείς δεν κρυβόμαστε! Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της αν-
θρωπότητας και της επιστήμης, είναι όπλο μέσα στην πανδημία 
και η εξασφάλιση του έγκαιρου και γενικού εμβολιασμού πρέπει να 
συνδυάζεται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας.

Ανησυχητικά βαρούν τα τύμπανα του πολέμου

Τέσσερα χρόνια μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση, με το διήμερο 
Βαλκανικής Αντιπολεμικής και Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης των Συν-
δικάτων, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα τύμπανα της πολεμικής έντασης 
και η αύξηση των προσφυγικών ροών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα της κυβέρνησης, του 
ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλων κυβερνήσεων που αναφέρονται στην ανα-
μενόμενη αύξηση της προσφυγικής ροής, δεν μπορούν να κρύψουν 
το γεγονός πως οι πρόσφυγες είναι θύματα των πολέμων και των 
επεμβάσεων.

Σήμερα προβάλλει ακόμα περισσότερο η ανάγκη της αλληλεγγύ-
ης σε κάθε ξεριζωμένο, ενάντια σε κάθε αντιδραστική δύναμη, ενά-
ντια στο αυγό του φιδιού που δεν σταματά να επωάζεται. 

Την ίδια στιγμή που ο αέρας μυρίζει μπαρούτι και σιγοκαίνε νέες 
εστίες πολεμικών φωτιών, οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον να 
ματώνουν για τους εκμεταλλευτές τους, ούτε στην ειρήνη ούτε 
στους πολέμους τους. 

Τις επόμενες μέρες συνεδριάζουν στην Αθήνα τα γεράκια του πο-
λέμου, η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ! Είναι πρόκληση για τον 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με τα συνδικάτα στη μάχη, για το μπλοκάρισμα και το ξήλωμα 
των αντεργατικών νόμων, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα
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 λαό μας! Μόνο για τη συμμετοχή της χώρας στο μακελειό στο Αφγανι-
στάν ο ελληνικός λαός πλήρωσε 300 εκατ. τον χρόνο!

Έκλεισαν νοσοκομεία, σχολεία, μείωσαν μισθούς, συντάξεις, 
χιλιάδες αυτοκτόνησαν από απελπισία, οι νέοι έφυγαν στο εξωτε-
ρικό και η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις πρώτη σε δαπάνες στο 
ΝΑΤΟ! Το ΠΑΜΕ καλεί στη συγκέντρωση μαζί με την ΕΕΔΥΕ, την 
Επιτροπή Ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βά-
σεις στις 17 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Δύο είναι οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά στους εργαζόμε-
νους.

Το ΠΑΜΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της, να απαντήσουμε διεκδικητι-
κά στη σύγχρονη σκλαβιά, να αρνηθούμε τη ζωή που μας προετοιμά-
ζουν, τη ζωή με τα ελάχιστα, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα.

Φανερώνονται μπροστά μας δύο επιλογές. Η μία είναι ο δρόμος της 
υποχώρησης, του συμβιβασμού, του «ο γέγονε – γέγονε ». Δρόμος που 
σταδιακά και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε νέες υποχωρήσεις, 
νέους συμβιβασμούς, σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της ζωής μας.

Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της σύγκρουσης, του 
μπλοκαρίσματος των νόμων, της ακύρωσής τους στην πράξη!

Σε αυτήν τη ρότα καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ορ-
γανώσουν την πάλη τους, να βρεθούν μέσα στους χώρους δουλειάς, 
να είναι μπροστάρηδες στην ακύρωση των μέτρων. Να πάρουν μέτρα 
για να αυξηθεί ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυ-
τήν την περίοδο που χτυπιούνται άμεσα και έμμεσα η συνδικαλιστική 
δράση, η ύπαρξη και η λειτουργία των σωματείων, το δικαίωμα στην 
απεργία.

Τι θέλουμε να μπλοκάρουμε; Ποια είναι αυτά τα μέτρα που επι-
τάσσουν, σήμερα, δυναμική, ταξική απάντηση;

Ο νόμος - έκτρωμα του Χατζηδάκη (4808/2021), που ψήφισε τον Ιού-
νη η ΝΔ, αποτελεί αντιδραστική τομή τόσο στην ανατροπή θεμελιακών 
κατακτήσεων στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση 
του 8ωρου όσο και στην ανατροπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών που κατακτήθηκαν με πολύχρονους και σκληρούς ταξι-
κούς αγώνες.

Ο νόμος στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι κα-
ταδικασμένος. Κανένας δεν συμφωνεί. Η κυβέρνηση τον ψήφισε σαν 
τον κλέφτη σε συνθήκες πανδημίας και περιορισμού της κοινωνικής 
και μαζικής δράσης! Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που οι ίδιοι παράγ-
γελναν έδειχναν την τεράστια καταδίκη από τους εργαζόμενους στον 
νόμο - τερατούργημα!

Εκφράστηκε από τη μαζικότητα των απεργιακών κινητοποιήσεων, 
ιδιαίτερα στις 10 Ιούνη, από τον συντονισμό δεκάδων σωματείων με 
τις πρωτοβουλίες που πήραν τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ και άλλους αγωνιστές. Όμως, ο προβληματισμός είναι πολύ ευ-
ρύτερος, εκφράζεται σε δεκάδες χώρους δουλειάς ακόμα και σήμερα, 
τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου.

Τα ζητήματα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, άρα και των μι-
σθών, του νέου χτυπήματος στα ασφαλιστικά δικαιώματα, με πιο πρό-
σφατη την επιβολή ιδιωτικοποίησης της Επικουρικής Ασφάλισης, η επί-
θεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στη δράση των συνδικάτων, η 
υπονόμευση του απεργιακού δικαιώματος, είναι επίθεση ενάντια στην 
οποία πρέπει και μπορεί να οργανωθεί η πάλη των συνδικάτων ώστε να 
αντιμετωπιστεί η ενιαία επίθεση του κεφαλαίου.

Για τη διεκδίκηση σταθερής δουλειάς με σύγχρονα δικαιώματα, 
για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο

Το ξήλωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας έχει ξεκινήσει 
από το 1990 με σειρά νόμων που ψήφισαν διαχρονικά η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το καινούργιο που έρχεται να επιβάλει η κυβέρνηση με τον νόμο 
4808/2021 είναι ότι πλέον η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας επι-
βάλλεται από την εργοδοσία με ατομική σύμβαση. Είναι μια μεγάλη αλ-
λαγή αφού ακυρώνει και τυπικά τη δυνατότητα τα συνδικάτα, μέσα από 

τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επιχειρησιακές και κλαδικές, να κα-
θορίζουν συλλογικά τους όρους εργασίας. Παράλληλα με την καθιέρω-
ση της απλήρωτης υπερωρίας προχωρά τυπικά και η κατάργηση του 
8ωρου, 100 χρόνια μετά την κατάκτησή σου και με τη σημερινή εξέλιξη 
στην παραγωγή και την τεχνολογία. Μα δεν είναι προκλητικοί; Εδώ στη 
Θεσσαλονίκη μιλούν για την πόλη της καινοτομίας και οι βιομήχανοι 
της Β. Ελλάδας πανηγύριζαν για το 10ωρο στην επιτροπή της Βουλής, 
για έναν νόμο που είχε ψηφιστεί το 1920 και στο λιμάνι ξεφόρτωναν με 
τα χέρια! Τόσο καινοτόμοι οι βιομήχανοι!

Αυτή η εξέλιξη, η οποία προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό 
μέσα στους χώρους δουλειάς και στα συνδικάτα, δεν μπορεί να περά-
σει στη ζωή, πρέπει να ανατραπεί. Η πάλη για το ξήλωμα των αντεργα-
τικών νόμων και τη διεκδίκηση σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς 
με σύγχρονα δικαιώματα πρέπει να αποτελέσει αιχμή για την ανάπτυ-
ξη της πάλης του εργατικού κινήματος τα επόμενα χρόνια, να είναι ο 
κρίκος που θα συνενώνει και θα συντονίζει την πάλη των συνδικάτων 
στην αναμέτρηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνή-
σεις τους.

Έχουμε αρκετά παραδείγματα όπου συνδικάτα κατάργησαν 
στην πράξη αντεργατικές ρυθμίσεις μέσα από σημαντικούς αγώ-
νες που οργάνωσαν για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερό-
ντων, εξασφαλίζοντας ως βασική προϋπόθεση τη μαζική συμμε-
τοχή των ίδιων των εργαζομένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΣΣΕ που υπέγραψε το 2018 το Συνδι-
κάτο Μετάλλου Αττικής για τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, 
που διατήρησε το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και επέβαλε αυξήσεις στο 
μεροκάματο. Συλλογική Σύμβαση που δεν έγινε υποχρεωτική από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφού οι εργοδότες, αξιοποιώντας τον νόμο 
Βρούτση, δεν κατέθεσαν μητρώο μελών, όμως με την πάλη του συνδι-
κάτου και των εργαζομένων επιβλήθηκε σε πολλούς εργοδότες.

Αντίστοιχο παράδειγμα είναι οι «εργοταξιακές» συμβάσεις που 
υπογράφει τα τελευταία χρόνια το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σε 
μεγάλα έργα και η συνολική δράση της Ομοσπονδίας, που διατηρούν 
το 7ωρο - 5ήμερο ως μια σημαντική κατάκτηση του κλάδου, παρά το 
γεγονός ότι για χρόνια δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, με ευθύνη των 
κατασκευαστικών ομίλων. Είναι οι αγώνες του Συνδικάτου Τουρισμού - 
Επισιτισμού στην Αττική και ορισμένων επιχειρησιακών σωματείων σε 
ξενοδοχεία που έχουν καταργήσει στην πράξη σε ορισμένους χώρους 
δουλειάς την απαράδεκτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επι-
βάλλει η κλαδική ΣΣΕ, όπως και οι αγώνες της ΟΕΝΓΕ και των νοσοκο-
μειακών γιατρών που έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή του νόμου του 
ΣΥΡΙΖΑ για τη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την αξία της οργάνωσης, της τα-
ξικής πάλης, επιβεβαιώνουν ότι με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι 
μπορούν να αμφισβητήσουν τη στρατηγική των επιχειρηματικών ομί-
λων, να αφήσουν στα χαρτιά αντεργατικούς νόμους, να αποσπάσουν 
ορισμένες κατακτήσεις.

Μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί ένα μαζικό, ενωτικό κίνημα, ένα 
πλατύ μέτωπο συνδικάτων που θα διεκδικεί την κατάργηση όλων των 
αντεργατικών νόμων και θα αγωνίζεται για την επιβολή του σταθερού 
ημερήσιου χρόνου δουλειάς με σύγχρονα δικαιώματα και αυξήσεις 
στους μισθούς μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις. Για την επαναφορά 
σημαντικών κατακτήσεων σε κλάδους, όπως η Κυριακή - αργία. Για 
έναν τέτοιο μαζικό, ενωτικό ταξικό συντονισμό απευθύνουμε κάλεσμα.

Για ισχυρά συνδικάτα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, κόντρα σε όλους τους νόμους που επιδιώκουν να 
βάλουν τη συνδικαλιστική δράση στο γύψο.

Ο νόμος 4808/2021 αποτελεί ανατροπή βασικών διατάξεων του 
νόμου 1264/1982, του πλαισίου δηλαδή στο οποίο λειτουργούσαν τα 
συνδικάτα για περίπου 40 χρόνια.

Η πάλη για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων είναι 
δεμένη με την πάλη για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των εργασι-
ακών δικαιωμάτων. Άλλωστε, ο αγώνας για την υπογραφή ΣΣΕ, για να 
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μείνουν οι αντεργατικές διατάξεις στα χαρτιά προϋποθέτει και την ορ-
γανωμένη απειθαρχία στην προσπάθεια που κάνουν το αστικό κρά-
τος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βάλουν τους εργατικούς αγώνες 
στον γύψο.

Έχουμε συγκεντρώσει σημαντική πρόσφατη πείρα, όπως, για πα-
ράδειγμα, η πάλη των συνδικάτων ενάντια στον νόμο της ΝΔ που 
απαγορεύει τις διαδηλώσεις αλλά και ενάντια στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ 
που μετέτρεψε τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς σε 
«ιδιώνυμο» αδίκημα. Οι μαζικοί αγώνες των συνδικάτων μετέτρεψαν 
αυτούς τους νόμους σε ανενεργούς, περιφρουρώντας ταυτόχρονα τις 
συγκεντρώσεις τους από την κρατική καταστολή και τις προβοκάτσιες.

Με την ίδια αποφασιστικότητα πρέπει να επιδιώξουμε να εκφρα-
στεί η πλατιά αντίθεση των συνδικάτων ενάντια στην εφαρμογή 
του ΓΕΜΗΣΟΕ, του κρατικού μητρώου φακελώματος  όλων των 
συνδικαλισμένων εργαζομένων, στο οποίο η εργοδοσία έχει πρόσβα-
ση με μια απλή αίτηση. 

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια, τέτοια μέρα, σε κοινή συ-
νέντευξη Τύπου που έδωσαν τα Εργατικά Κέντρα Β. Ελλάδας, κατήγ-
γειλαν την ύπαρξη ηλεκτρονικής μαύρης λίστας που διατηρούσαν οι 
εργοδότες στη Β. Ελλάδα για να μην προσλαμβάνουν «ενοχλητικές 
φωνές» που τους χαλάνε την αυθαιρεσία και την καταπάτηση βασικών 
δικαιωμάτων. Τώρα αυτό θα το κάνει το κράτος, δηλαδή το ηλεκτρονι-
κό φακέλωμα των συνδικάτων και των μελών τους ως προϋπόθεση να 
ασκούν τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα, να διεξάγουν Γενικές 
Συνελεύσεις, να κάνουν αρχαιρεσίες, να υπογράφουν ΣΣΕ, να χρημα-
τοδοτούνται, να οργανώνουν την πάλη για την προστασία των μελών 
τους, να οργανώνουν απεργίες κ.ά.. 

Αυτά τα δικαιώματα, που αφορούν τον πυρήνα της δράσης των 
συνδικάτων, είναι αδιαπραγμάτευτα, δεν παραχωρούνται στο κράτος 
και στην εργοδοσία.

Με την ίδια αποφασιστικότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ηλε-
κτρονικό φακέλωμα των μελών των σωματείων και οι ηλεκτρο-
νικές ψηφοφορίες στα συνδικάτα, που υπονομεύουν τη μαζική 
λειτουργία τους, ενισχύουν την παρέμβαση του κράτους και της 
εργοδοσίας μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δίνουν τη δυνατό-
τητα στις υπηρεσίες της κυβέρνησης και τους εργοδότες να έχουν στα 
χέρια τους προσωπικά δεδομένα, από τους κωδικούς taxisnet και όλα 
τα φορολογικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ και το ιστορικό ασθενειών, έως και 
τις συνδικαλιστικές επιλογές καταγεγραμμένες στις πλατφόρμες της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ετσι, κάθε μεγαλοεργοδότης με το πάτη-
μα ενός κουμπιού θα μπορεί να ξέρει αν ένας εργαζόμενος που είναι 
υποψήφιος για πρόσληψη, ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιο 
ψηφοδέλτιο ή το ιστορικό των ασθενειών του κ.ά.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν πρέπει να περάσει, είναι το πρώτο 
βήμα για να γενικευτεί και σε άλλες εκλογές. Υπάρχουν πλέον ατρά-
νταχτα στοιχεία για το διαβλητό της διαδικασίας. Κανείς δεν είναι 
αφελής. Ποιος διασφαλίζει τη μυστικότητα, την ελευθερία επιλογής, 
τη διαφάνεια, την εγκυρότητα; Δεν είναι τηλεψηφοφορία για reality 
οι αρχαιρεσίες των σωματείων. Προϋποθέτουν ενεργή συμμετοχή σε 
όλα, συζήτηση, κ.λπ.

Δεν θα μπει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα
Η προσπάθεια να βάλουν στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα οι 

αστικές κυβερνήσεις, η ΕΕ και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν είναι και-
νούργια. Είναι διακαής πόθος που εκφράζεται στο νομοθετικό πλαίσιο 
των τελευταίων δεκαετιών και δίνει τη δυνατότητα στα αστικά δικα-
στήρια να βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές 9 στις 10 απεργί-
ες, δίνει τη δυνατότητα στις αστικές κυβερνήσεις να επιστρατεύουν 
ολόκληρους κλάδους, όπως π.χ. τους ναυτεργάτες και τους εργαζό-
μενους στο μετρό, στις δυνάμεις καταστολής να επεμβαίνουν όποτε 
χρειάζεται για να καταστέλλονται απεργιακοί αγώνες αλλά και στους 
εργοδότες για να απολύουν πρωτοπόρους συνδικαλιστές.

Συνέχεια της επίθεσης στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων 
ήταν ο νόμος του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε αυξημένη πλειοψη-
φία 50%+1 των εργαζομένων ενός επιχειρησιακού σωματείου ώστε 
να είναι νόμιμη μια απεργία. Ο νόμος 4808/2021 της ΝΔ επιβάλλει σή-

μερα μια σειρά από αντιδραστικές προϋποθέσεις που επί της ουσίας 
καταργούν το δικαίωμα στην απεργία.

Τα προηγούμενα χρόνια, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και 
ιδιαίτερα τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ κατάφεραν 
με τον αγώνα και τη δράση τους να μη νομιμοποιηθούν σε πλατιά 
τμήματα εργαζομένων αυτές οι αντιδραστικές αλλαγές, απαντώντας 
επανειλημμένα στις συκοφαντίες και την προπαγάνδα όλων των αστι-
κών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, κατάφεραν πολλές φορές αυτοί οι 
αντιδραστικοί νόμοι να μείνουν στα χαρτιά.

Υπόθεση της εργατικής τάξης η πάλη για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων της

Η πάλη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων επιδι-
ώκουμε να γίνει υπόθεση της ίδιας της εργατικής τάξης με επίκεντρο 
τον χώρο δουλειάς, την επιχείρηση, τον κλάδο. Ουσιαστικός όρος για 
την ανάπτυξη των αγώνων είναι η άνοδος της οργάνωσης των εργα-
ζομένων, η ενίσχυση των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, η 
ίδρυση νέων, η συγκρότηση Σωματειακών Επιτροπών και Επιτροπών 
Αγώνα με επίκεντρο τον χώρο δουλειάς.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πάλης θα δυναμώνει η οργανω-
μένη απειθαρχία των συνδικάτων, ενάντια στην προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να βάλει τη δράση τους στον γύψο και η οποία πρέπει να 
στηρίζεται πρώτα και κύρια στη μαζική συμμετοχή των ίδιων των ερ-
γαζομένων. Σε αυτές τις συνθήκες θα δυναμώνουν η αλληλεγγύη και 
η συμπαράσταση σε όσους συνδικαλιστές διώκονται.

Η εξέλιξη των αντεργατικών μέτρων τα τελευταία χρόνια, ανεξαρ-
τήτως πρόσημου κυβέρνησης, αποδεικνύει πως καμία υποχώρηση 
δεν βοήθησε, δεν μετρίασε τις συνέπειες, δεν καθυστέρησε τον σχεδι-
ασμό της εργοδοσίας. Κάθε βήμα πίσω δυνάμωνε ακόμα περισσότε-
ρο τη δίψα των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο απεγκλωβισμός του εργατικού κινήματος απ’ τις «αξίες» του κε-
φαλαίου, από το δηλητήριο της ανταγωνιστικότητας, είναι βασικός 
όρος για την αντεπίθεση των εργαζομένων. Κατακτήσεις και νίκες 
χωρίς σύγκρουση με τον ταξικό αντίπαλο, τους θεσμούς του και τις 
κυβερνήσεις του, δεν μπορούν να υπάρχουν.

Υπάρχει πλέον αρκετή εμπειρία για να αποκρούσουμε λαθεμένες 
αντιλήψεις, να μην αναπαράγονται τα ίδια και τα ίδια από φιλόδοξους 
Μεσσίες που θα βάλουν τέλος στα βάσανα του εργαζόμενου λαού! Οι 
συμβιβαστικές προτάσεις που βάζουν νερό στο κρασί, αυτές που βλέ-
πουν θετικές διατάξεις στους νόμους που ψηφίστηκαν, οι προτάσεις 
που υπόσχονται εύκολους δρόμους με τους εργαζόμενους θεατές, οι 
προτάσεις που αναφέρονται σε λύσεις χωρίς αγώνα, στοχεύουν στον 
αφοπλισμό των εργαζομένων, στη διαιώνιση της σημερινής κατάστα-
σης, στη σιγή νεκροταφείου.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν βρίσκεται σε αυτήν την πλευ-
ρά! Αντιθέτως! Η Ιστορία είναι γεμάτη από αντεργατικούς νόμους που 
αχρήστευσε η ίδια η ταξική πάλη, που οι εργαζόμενοι τους έστειλαν 
στα σκουπίδια. Αυτό που χρειάζεται και σήμερα είναι να δυναμώσει 
ακόμη περισσότερο η πάλη για να «μείνουν στα χαρτιά» οι ρυθμίσεις 
αυτού και όλων των άλλων αντεργατικών νόμων και σε αυτόν τον 
αγώνα καλεί το ΠΑΜΕ.

Με βάση αυτό καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ανυπο-
χώρητη μάχη, καλούμε συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν σε όλα 
μαζί μας αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις 
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι αδιέξοδος και 
ζημιογόνος, πως οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ-
ΔΥ δεν καλλιεργούν μόνο την ηττοπάθεια και τον συμβιβασμό αλλά 
έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να κά-
νουν το βήμα και να δυναμώσουν την προοπτική του αγώνα.

Καλούμε ιδιαίτερα την εργαζόμενη νεολαία που δοκιμάζεται και 
θα δοκιμαστεί σε ακόμα πιο ισχυρές πιέσεις μέσα στους χώρους δου-
λειάς, να πει «ως εδώ», να οργανωθεί στα σωματεία της, να διεκδικήσει 
ζωή και δουλειά με δικαιώματα.



Μη εφαρμογή της ΣΣΕ της 
ακτοπλοΐας στο πλοίο RO/RO 

«ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ»

Σε έλεγχο που πραγματοποίησε στις 
15 Σεπτέμβρη κλιμάκιο της ΠΝΟ στο 
πλοίο RO/RO «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ» της ναυ-
τιλιακής εταιρείας «AINAFTIS», διαπι-
στώθηκε ότι η εταιρεία δεν εφαρμόζει 
τη ΣΣΕ Ακτοπλοΐας αλλά τη ΣΣΕ για 
Φορτηγά πλοία.

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει το άρθρο 
22 του ν.3622/2007 που καθορίζει ότι 
«Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές ναυτι-
κών και πλοιοκτητών φορτηγών οχημα-
ταγωγών πλοίων άνω των 1.500 κ.ο.χ, 
που δρομολογούνται στις θαλάσσιες εν-
δομεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως 
εκάστοτε ισχύει, και εκτελούν πλόες 
συνολικής απόστασης άνω των τριάντα 
(30) ναυτικών μιλίων από τον αφετήριο 
λιμένα μέχρι το λιμένα τελικού προορι-
σμού, δεν μπορεί να είναι κατώτερες 
από αυτές που καταβάλλονται για 
υπηρεσία ναυτικού σε ακτοπλοϊκά 
επιβατηγά πλοία αντίστοιχης χωρη-
τικότητας».

Μετά από παρέμβαση του εκπροσώ-
που των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στους εκπροσώπους 
των λιμενικών αρχών, που συμμετείχαν 
στον έλεγχο, τους κατήγγειλε το γεγο-
νός, ότι η εταιρεία δεν εφαρμόζει τη ΣΣΕ 
Ακτοπλοΐας και αποχώρησε από το κλι-
μάκιο. Στη συνέχεια αποχώρησαν και τα 
υπόλοιπα μέλη του κλιμακίου της ΠΝΟ.

Απαιτούμε άμεσα  το υπουργείο 
ναυτιλίας και οι υπηρεσίες του να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους για την 
εφαρμογή του ν.3622/2007, σε δια-
φορετική περίπτωση καλούμε τους 
ναυτεργάτες, τα σωματεία, την ομο-

σπονδία, να οργανώσουμε πολύμορ-
φες παρεμβάσεις και απεργιακές κι-
νητοποιήσεις για την εφαρμογή της 
ΣΣΕ Ακτοπλοΐας σε όλα τα δρομολο-
γημένα RO/RO πλοία.  

Αλληλεγγύη στον 
απεργιακό αγώνα των

 εργατών της e-food

Τα Δ.Σ. των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/
ΝΑΤ, στις 23 Σεπτέμβρη εκφράσαν  την 
αλληλεγγύη τους στον δίκαιο αγώνα 
των Ταχυδιανομέων (Delivery)  της 
εταιρείας e-food.

Η μαζική συμμετοχή τους στην διεκ-
δίκηση για δουλειά με δικαιώματα, να 
γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόμενου 
σε κάθε χώρο δουλειάς. 

Δίνουν δυναμική απάντηση στην 
αντιλαϊκή πολιτική, στο ν.4808/2021 
(Χατζηδάκη), στους αντεργατικούς νό-

μους,  ότι οι εργάτες με οργάνωση και 
αγώνα, αντιστέκονται στα εργασιακά 
κάτεργα της εργοδοσίας. 

Η εταιρεία e-food αξιοποιεί το νομο-
θετικό τερατούργημα ν.4808/2021, 
που ανοίγει την όρεξη στην εργοδοσία 
για να συντρίψει ότι έχει απομείνει από 
τα εργασιακά δικαιώματα μας.  

Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία 
που προκήρυξαν το Συνδικάτο Επι-
σιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων & 
Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Ατ-
τικής και η Συνέλευση Βάσης Εργαζο-
μένων Οδηγών Δίκυκλου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ.) 
για Ταχυμεταφορείς (courier), Ταχυ-
διανομείς (delivery) και Υπάλληλους 
Εξωτερικών Εργασιών με δίκυκλο, 
για Συγκέντρωση μοτοπορεία, 11:00 

π.μ, από το Π. Άρεως, προς τα γρα-
φεία της e-food.

Αγωνίζονται και διεκδικούν:

• Συμβάσεις αορίστου χρόνου 
απευθείας από την e-food με πλήρη 
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώ-
ματα. 

• Κατάργηση της αξιολόγησης 
(batch)

 
Φασιστική επίθεση 

στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Στις 29 Σεπτέμβρη τα ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγείλαμε 
τη φασιστική επίθεση, που δέχτηκαν 
μαθητές και μέλη Φοιτητικών Συλλό-
γων, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης με κα-
δρόνια, κροτίδες, πέτρες, μολότοφ και 
πυρσούς.

Τους επιτέθηκαν οργανωμένες ακρο-
δεξιές και φασιστικές δυνάμεις που χαι-
ρετούσαν ναζιστικά, χτύπησαν γονείς, 
μαθητές και φοιτητές που ήταν συγκε-
ντρωμένοι μέσα στο ΕΠΑΛ.

Αυτή η επίθεση αποτελεί συνέχεια 
αυτής, που είχαν πραγματοποιήσει και 
πάλι, οι ίδιες δυνάμεις, που βρίσκονται 
μακριά από τα προβλήματα της νεολαί-
ας και απέναντι στους αγώνες της και 
λίγες μέρες πριν, είχαν χτυπήσει φοιτη-
τές, που μοίραζαν ενημερωτικά φυλλά-
δια, έξω από το σχολείο, για τις εξελίξεις 
στην Παιδεία και την Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής στα Πανεπιστήμια.  

Δεν είναι τυχαίο ότι η νεολαία της 
Χρυσής Αυγής, χαιρέτισε την επίθεση. 
Ο φασισμός επιβεβαιώνει για άλλη μια 
φορά το ρόλο του, ως το μακρύ, βρώμι-
κο χέρι του συστήματος. 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΣΙΡΑΚΙΑ 
ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΘΑ ΣΑΣ ΤΣΑΚΙΣΕΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους 
εργαζόμενους, σε επαγρύπνηση. Κα-
μία ανοχή σε φασιστικές δυνάμεις, 
που προσπαθούν να σηκώσουν και 
πάλι κεφάλι. Την τρομοκρατία του κε-
φαλαίου και των φασιστοειδών του, με 
τις εγκληματικές τους ενέργειες, μόνο 
το τείχος της ταξικής αλληλεγγύης του 
εργατικού κινήματος μπορεί να τσακί-
σει.

Επιστολή του Διευθυντή 
Σωστικών του Ασπροπύργου

Στις 29 Οκτώβρη σε επιστολή του 
Διευθυντή της σχολής Σωστικών του 
Ασπροπύργου την οποία επισυνάπτου-
με, επιβεβαιώνονται οι επανειλημμένες 
καταγγελίες μας για το οξυμμένο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργά-
τες των οποίων λήγουν ή έχουν λήξει τα 
πιστοποιητικά σωστικών - πυροσβεστι-
κών μέσων.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά για 
τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε 
εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό 
σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανάγκες και 
δεν αποτελεί λύση η παράταση ισχύς των 
διπλωμάτων.

Η ευθύνη είναι του Υπουργού Ναυτιλί-
ας και των υπηρεσιών του, με τη στάση 
τους και μη δίνοντας άμεση λύση στο 
πρόβλημα, οδηγούν τους ναυτεργάτες 
σε ιδιωτικές σχολές, που εκδίδουν πιστο-
ποιητικά άλλων κρατών έναντι αμοιβής.

Καλούμε τους ναυτεργάτες να συμ-
μετέχουν στην παράσταση διαμαρτυ-
ρίας την Πέμπτη 4 Νοέμβρη στις 10 
π.μ στο Υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώ-
ντας άμεσα μέτρα για την επίλυση του 
οξυμμένου προβλήματος στην έκδοση 
και ανανέωση των πιστοποιητικών στα 
σωστικά αλλά και συνολικά στα διπλώ-
ματα, πιστοποιητικά ναυτικής εκπαίδευ-
σης. 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Διευ-
θυντή Σωστικών Ασπροπύργου

Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να 
επισημάνω κάποια ζητήματα σχετικά με 
την λειτουργία της σχολής και την εξυπη-
ρέτηση των συναδέλφων ναυτικών που 
αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα (ιδιαίτε-
ρα με την ανανέωση των διπλωμάτων 
τους. 

1. Παρατηρείται πολύ μεγάλη προσέ-
λευση σπουδαστών διότι μετά την ανα-
νέωση όλων των υφιστάμενων πιστο-
ποιητικών το 2010-2011 (νέες απαιτήσεις 
της STCW) η επόμενη ανανέωση έγινε 

το 2015 – 2016. Η νέα ανανέωση έπρεπε 
να γίνει το 2020 – 2021 (σταδιακά) όμως 
λόγω COVID, λόγω των παρατάσεων που 
δόθηκαν από το ΥΝΑΝΠ και λόγω αμέ-
λειας μερίδας των συναδέλφων που τα 
αφήνουν όλα τελευταία στιγμή, η ανα-
νέωση θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος 
του 2021 

2. Η σχολή λειτουργεί από 27/09/2021 
με 9 Πλοίαρχους Α καθηγητές ναυτικών 
μαθημάτων (8 καθηγητές έχουν 4 εβδο-
μάδες και 1 καθηγητής 2 εβδομάδες), 5 
Πλοιάρχους Β-Γ πρακτικών εφαρμογών 
και 2 Γιατρούς. 

3. Μέχρι τώρα σε 1 μήνα λειτουργί-
ας έχουν γίνει τα παρακάτω σχολεία. 30 
Τμήματα REFRESH (βασικού και προχω-
ρημένων), 10 Τμήματα βασικού κύκλου, 
3 Τμήματα προχωρημένων σωστικών, 1 
ταχύπλοο. 

4. Οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά 
(Δευτέρα refresh, Τετάρτη προχωρημέ-
να και Παρασκευή Βασικό) η πλατφόρ-
μα δέχεται αιτήσεις από το πρωί μέχρι 
και το μεσημέρι και σε αυτήν γράφονται 
κάθε φορά εκατοντάδες συνάδελφοι και 
όχι μόνο 30. (πάρτε υπόψιν σας ότι κάθε 
εβδομάδα τρέχουν 10 refresh και εξυπη-
ρετούνται σε αυτά περίπου 300 συνάδελ-
φοι εβδομαδιαίος και 1000 μηνιαίως πε-
ρίπου) (υπάρχουν αυτή την στιγμή πάνω 

από 1000 εκκρεμείς αιτήσεις για refresh). 
5. Επίσης ταυτόχρονα πρέπει να εξυ-

πηρετηθούν οι σχολές Υπαξιωματικών 
και Αξιωματικών του Λιμενικού σώματος 
(250 άτομα για φέτος – οι Ακαδημίες ΕΝ 
για προχωρημένα (για διπλώματα αξιω-
ματικών που λόγω της αλλαγής του συ-
στήματος εκπαιδεύσεως θα πρέπει να 
τελειώσουν μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2022) και βασικά (για έκδοση ναυτικού 
φυλλαδίου για να μπορέσουν να ταξι-
δέψουν και πρέπει να γίνει μέχρι Μάιο 
2022) (προχωρημένα γύρω στους 200 
και βασικό γύρω στους 600) 

6. Ο διευθυντής σπουδών ανέλαβε τον 
Σεπτέμβρη του 2021 (λόγω θανάτου του 
προηγούμενου. 

7. Στην Γραμματεία της σχολής δεν 
υπάρχουν άτομα να εξυπηρετούν λόγω 
μεγάλης ελλείψεως προσωπικού. (δέ-
χονται αιτήσεις – καταχωρούν αιτήσεις 
– δημιουργούν τμήματα και στέλνουν 
κωδικούς – είναι σε επιφυλακή αν δημι-
ουργηθούν προβλήματα στην πλατφόρ-
μα ΤΕΑΜ να τα λύσουν – εκδίδουν διπλώ-
ματα -εξυπηρετούν κόσμο που έρχεται 
στην σχολή – παραδίδουν διπλώματα 
κλπ.), ταυτόχρονα έχουν και βάρδιες και 
όλα αυτά με ελάχιστο προσωπικό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με 
βάση τα ανωτέρω (υφιστάμενο καθηγη-
τικό και γραμματειακό προσωπικό) δη-
λαδή περίπου 900 σπουδαστές refresh 
μηνιαίως και με υπολογισμό ότι υπάρ-
χουν ακόμα γύρω στους 6000 υποψήφιοι 
η αποκλιμάκωση θα γίνει το Ιούνιο του 
2022. Άρα χρειάζονται παράλληλα 

1. Περισσότεροι Πλοίαρχοι καθηγητές 
(καθένας από αυτούς μπορεί να κάνει 7 
επιπλέον refresh μηνιαίως δηλαδή γύρω 
στους 200 σπουδαστές) 

2. Περισσότερα άτομα στην γραμμα-
τεία της σχολής. 

3. Κατεύθυνση των σπουδαστών και 
προς ΣΣΠΜ Μηχανιώνας Τα ανωτέρω 
πρέπει να γίνουν παράλληλα για να φέ-
ρουν κάποιο αποτέλεσμα. 

Μετά τιμής 
Κάπτ Μάρκελλος Θεοδωράκης 

Διευθυντής ΣΣΠΜΑ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Στην πρώτη γραμμή του αγώνα η προστασία της υγείας 
και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, από την εκδήλωση της παν-
δημίας του COVID-19 στη Κίνα και σε άλλες 

ασιατικές χώρες, με δελτίο τύπου στις 03-02-2020, ανέ-
δειξαν την έντονη ανησυχία των ναυτεργατών στα κα-
ράβια, που προσέγγιζαν τα λιμάνια στις ανωτέρω χώρες 
και την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πανδημίας με τις 
ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, προ-
βάλαμε ότι «κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή», 
αναπτύξαμε πολύμορ-
φες αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις για τις εγκλη-
ματικές ευθύνες της 
κυβέρνησης της ΝΔ και 
την ανάγκη να ληφθούν 
ουσιαστικά μέτρα για την 
προστασία της υγείας και 
της ζωής του λαού και 
ενάντια στη στάση της 
κυβέρνησης περί «ατομι-
κής ευθύνης».

Δεν κάναμε βήμα 
πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και 
τις διεκδικήσεις για τις πραγματικές ανάγκες των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων,  ενάντια στην πολιτική της 
κυβέρνησης, που συνέχισε όπως και οι προηγούμενες, 
να νομοθετεί και μέσα στην πανδημία  αντεργατικούς 
νόμους, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
κερδοφορίας του κεφαλαίου. 

Διαρκείς είναι οι παρεμβάσεις μας με αφορμή τα 
κρούσματα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με πλαίσιο 
αιτημάτων, που περιλαμβάνει το μαζικό εμβολιασμό 
για όλο τον λαό, αναγκαία μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των ναυτεργατών, των ερ-
γαζομένων, στους χώρους δουλειάς.

Στην εξέλιξη της ανθρωπότητας τα εμβόλια αποτε-
λούν κατάκτηση. Έχει επιστημονικά αποδειχτεί η χρη-

σιμότητα τους στην αντιμετώπιση ασθενειών και ειδικά 
σε λοιμώδη νοσήματα. 

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αντί να αναλάβει 
τις ευθύνες της, επαναφέρει την «ατομική ευθύνη», θέ-
τει την υποχρεωτικότητα βάζοντας διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ εμβολιασμένων – ανεμβολίαστων, 
χωρίς καμία ολοκληρωμένη επιστημονική θέση και 
για όλες τις ειδικές περιπτώσεις, ενάντια στις συγχί-
σεις, τις φοβίες. 

Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την νέα έξαρση της 
πανδημίας, τις ελλείψεις 
σε υγειονομικό προσω-
πικό, την διαθεσιμότητα 
χιλιάδων ανεμβολίαστων 
υγειονομικών (που τους 
αποκαλούσε και ήρω-
ες στην πανδημία), θα 
προκαλέσει τραγικές 
συνέπειες στη δημόσια 
υγεία, δίνοντας τροφή 
στα κοράκια της ιδιωτι-

κής.
Ταυτόχρονα οπλίζει και την εργοδοσία για εκβιαστι-

κές απολύσεις, με έντονες ανησυχίες και στους ναυτερ-
γάτες, γεγονός που δεν θα μείνει αναπάντητο και προει-
δοποιούμε να μην τολμήσει να προχωρήσει ναυτιλιακή 
εταιρεία σε απολύσεις λόγω μη εμβολιασμού.

Καλούμε τους ναυτεργάτες να συνεχίσουμε τον 
αγώνα για ουσιαστικά μέτρα της υγείας μας. Να 
μην κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματα μας. Να 
μην εφαρμοστούν οι αντεργατικοί νόμοι. Να διεκ-
δικήσουμε ανανέωση των ΣΣΕ με αυξήσεις στους 
μισθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική 
ασφάλιση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Συνδικά-
τα στα χέρια των εργατών και όχι των κυβερνήσεων, 
των εργοδοτών.

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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8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στην αγωνιστι-
κή κινητοποίηση που διοργάνωσαν το απόγευ-
μα του Σαββάτου στις 18 Σεπτέμβρη, σωματεία 

και φορείς στο Κερατσίνι, στην περιοχή όπου ακριβώς 8 
χρόνια πριν ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός, δολοφο-
νημένος από τους φασίστες της εγκληματικής ναζιστικής 
οργάνωσης Χρυσή 
Αυγή. 

Η κινητοποίηση 
έγινε στον δρόμο 
που έχει πάρει το 
όνομα του Παύλου 
Φύσσα, ενώ είχε 
αφετηρία το σημείο 
όπου δολοφονήθηκε 
και πλέον εκεί βρί-
σκεται το μνημείο 
με την προτομή του, 
που και φέτος ήταν 
πνιγμένο στα λου-
λούδια και στα στε-
φάνια.

Πριν από τις 5 το απόγευμα, όταν και είχε προγραμ-
ματιστεί η προσυγκέντρωση των σωματείων και των 
φορέων στην πλατεία Νίκης (Ζαρντέν), που βρίσκεται 
λίγο πιο πάνω από το μνημείο, για ώρες κατέφτανε στην 
περιοχή μαζικά εργατικός - λαϊκός κόσμος από όλες τις 
εργατογειτονιές του Πειραιά και περιοχές της Αθήνας, γε-
μίζοντας όλη την περιοχή ασφυκτικά και διαδηλώνοντας 
ότι «ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, στον ρατσισμό, 
στην ξενοφοβία δεν σταματάει, δεν τελειώνει όσο θα 
υπάρχει η εκμετάλλευση, όσο θα εντείνεται η επίθε-
ση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζο-
μένων, όσο θα οξύνεται η εργοδοτική τρομοκρατία 
στους χώρους δουλειάς», όπως αναφερόταν στο κάλε-
σμα των σωματείων. 

Επισφράγισμα ήταν το μεγάλο πανό του  Εργατικού 
Κέντρου Πειραιά, από τα πρώτα που ξεδιπλώθηκαν, με 
τη φράση  «Πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα 
που τον γεννά»,  το μαζικό μπλοκ των μεταλλεργατών 
με προμετωπίδα το πανό του Συνδικάτου Μετάλλου Ατ-
τικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, 
που διεμήνυε  «Εργατιά μπροστά, τώρα μια γροθιά, 
τσάκισε φασίστες και αφεντικά». Όπως και το μπλοκ 
των ναυτεργατών, που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο 
κάλεσμα των  ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

ΠΕΡΠΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ. 
Εντυπωσιακά ήταν τα μπλοκ των Συντονιστικών Επι-

τροπών των μαθητών και των Φοιτητικών Συλλόγων 
Αθήνας, ξεσηκώνοντας τους πάντες με τη ζωντάνια και 
τα απανωτά τους συνθήματα. 

Το «παρών» όπως πάντα έδωσε η Μάγδα Φύσσα, μη-
τέρα του Παύλου, «η 
μάνα» όπως ανέφε-
ρε στον χαιρετισμό 
που απεύθυνε στη 
συγκέντρωση ο  Σω-
τήρης Πουλικόγιαν-
νης,  πρόεδρος του 
Συνδικάτου Μετάλλου.

 Όπως τόνισε, 8 χρό-
νια μετά τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα το 
εργατικό - λαϊκό κίνη-
μα συνεχίζει τη μάχη 
κατά του φασισμού 
και των αιτιών που τον 

γεννούν. Δίνει τη μάχη κόντρα στην πολιτική που προ-
σπαθεί να περάσει η κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη 
σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και θέλει 
να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε δούλους του 21ου 
αιώνα. Αγωνίζεται κόντρα στην πολιτική της καταστολής 
απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι. 

«Συνεχίζουμε πιο οργανωμένα και πιο αποφασιστικά, 
γιατί αυτοί που τάιζαν την Χρυσή Αυγή, οι εφοπλιστές και 
τα άλλα αφεντικά, θέλουν να τσακίσουν κάθε δικαίωμα», 
σημείωσε και πρόσθεσε: «Στέλνουμε μήνυμα στους ερ-
γαζόμενους σε κάθε λαϊκή γειτονιά: «Μην φοβάσαι!», σε 
αυτό ποντάρουν και οι φασίστες και το καπιταλιστικό σύ-
στημα που τους θρέφει. Φασίστες, στα λαγούμια σας! Η 
γροθιά του εργατικού - λαϊκού κινήματος σας περιμένει!». 

Λίγο μετά τις 7 όλος αυτός ο κόσμος μετατράπηκε σε 
ανθρώπινο ποτάμι που πέρασε μέσα από τους δρόμους 
του Κερατσινίου και της Νίκαιας, για να καταλήξει στο 
ιστορικό σημείο του Μπλόκου της Κοκκινιάς. 

Όλο αυτό το διάστημα της μεγάλης κινητοποίησης, 
συνθήματα όπως «Τότε ρουφιάνοι, τώρα χρυσαυγί-
τες, πάλι θα τσακίσουν οι εργάτες τούς φασίστες», 
«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός, ανί-
κητος δεν είναι ο καπιταλισμός», «Βασανιστές της χού-
ντας, τώρα χρυσαυγίτες, όπλο του συστήματος είναι οι 
φασίστες» δονούσαν διαρκώς την ατμόσφαιρα.

Χιλιάδες διαδηλωτές διαμήνυσαν ότι «πολεμάμε τον φασισμό 
και το σύστημα που τον γεννά»
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Την αντίθεσή τους στους αντιλαϊκούς σχεδι-
ασμούς κυβέρνησης και επιχειρηματικών 
ομίλων για το λιμάνι του Πειραιά διατράνω-

σαν στις 29 Σεπτέμβρη με συγκέντρωσή τους στην 
πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, και την πορεία τους 
στα γραφεία του 
ΟΛΠ εργαζόμε-
νοι και κάτοικοι 
της περιοχής, που 
ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα κι-
νητοποίησης από 
εργατικές συνδι-
καλιστικές οργα-
νώσεις, μαζικούς 
φορείς και το Ερ-
γατικό Κέντρο.

Η κυβέρνηση 
της ΝΔ προχωρά-
ει σε συμφωνία 
με την COSCO για 
την παραχώρηση επιπλέον του 16% των μετοχών του 
ΟΛΠ Α.Ε. Είναι μια εξέλιξη ενάντια στις ανάγκες των 
εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεο-
λαίας του Πειραιά. 

Είναι η συνέχεια όλων των αντιλαϊκών σχεδιασμών 
των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων 
που ξεδιπλώνονται όλα αυτά τα χρόνια για να αυξά-
νουν τα κέρδη τους η COSCO, οι εφοπλιστές, οι βιο-
μήχανοι και οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες. 

Για τα κέρδη τους επιτίθενται στα εργατικά – ερ-
γασιακά δικαιώματα μέσα στους χώρους δουλειάς 
και την ίδια ώρα δεν αφήνουν «ούτε μισό» ελεύθερο 
χώρο από αυτούς που έχουν απομείνει στην ακτο-
γραμμή του Πειραιά, χωρίς να ξεδιπλώνουν τα επι-
χειρηματικά σχέδιά τους για να τους καταπατήσουν, 
δημιουργώντας μια αφόρητη κατάσταση στις λαϊκές 
γειτονιές μας, στο  Πέραμα, στο Κερατσίνι, στη Δρα-
πετσώνα και ευρύτερα στην περιοχή του Πειραιά.

Το επενδυτικό σχέδιο της COSCO έχει ως μοναδικό 
κριτήριο την κερδοφορία του μονοπωλίου και των 
εφοπλιστών. Γι’ αυτό μαζί με τα μεγαλεπήβολα σχέ-
δια, πάνε χέρι- χέρι η επίθεση στα εργατικά και λαϊκά 
δικαιώματα, αξιοποιώντας το αντεργατικό οπλοστά-
σιο που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις της 
ΝΔ αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ. 

Μεγαλώνει  τις αγωνίες για το αν θα έχουν δουλειά 
οι εργαζόμενοι, για το εισόδημά τους, για τους όρους 
υγιεινής  και ασφάλειας. Για την ποιότητα ζωής στην 
περιοχή με αλλαγές στους συντελεστές δόμησης και 
με fast track διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς υπο-

λογισμό των συ-
νεπειών σε περι-
βάλλον στη ζωή 
της λαϊκής οικο-
γένειας.

  Μεγαλώνει 
την αγωνία μι-
κρών αυτοαπα-
σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν 
επαγγελματιών 
και εμπόρων που 
αντιμετωπίζουν 
ούτως ή αλλιώς 
το φάσμα της 
χρεωκοπίας.

Τα επενδυτικά σχέδια της COSCO φέρνουν:

√ Επιδείνωση ακόμα περισσότερο των μισθών και 
των εργασιακών δικαιωμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. 
Οι ήδη εργασιακές σχέσεις  λάστιχο που προϋπήρχαν, 
η εργολαβική απασχόληση, η έλλειψη μέτρων υγείας 
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η κατάργηση 
των Συλλογικών Συβάσεων Εργασίας και των ΒΑΕ δη-
μιουργούν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας  στο λιμά-
νι και γενικότερα στους χώρους δουλειάς.

√ Συρρίκνωση και των τελευταίων ελάχιστων ελεύ-
θερων χώρων σε όλους τους παραλιμένιους δήμους 
της Περιφέρειας Πειραιά. Χώροι όπως τα Λιπάσματα, 
ο πρώην ΟΔΔΥ, ο Αρμός ετοιμάζονται να παραδο-
θούν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο λαός του 
Πειραιά έχει ελάχιστες πια προσβάσεις στη Θάλασσα.

√ Νέους κινδύνους για Βιομηχανικό Ατύχημα Με-
γάλης Έκτασης με οδυνηρές συνέπειες για το λαό του 
Πειραιά αφού όλος αυτός ο σχεδιασμός προχωρά 
άναρχα και στα πλαίσια σκληρών ανταγωνισμών, τα 
μέτρα προστασίας θεωρούνται κόστος και από την 
κυβέρνηση και από τους επιχειρηματικούς ομίλους.

√ Σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στον 
ήδη επιβαρυμένο και πολύπαθο Πειραιά. Αφορά σε 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο πε-

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διαδήλωσαν ενάντια στα νέα αντιλαϊκά σχέδια 

με επίκεντρο το λιμάνι
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ριβάλλον, στις ακτές, στις εκπομπές ρύπων, στο συ-
γκοινωνιακό τομέα, στην αλλοίωση του ιστορικών 
και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο  Ν. Ξουράφης, πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου, σημειώνοντας μεταξύ 
άλλων πως η συμφωνία παραχώρησης επιπλέον 16% 
του ΟΛΠ στην COSCO «είναι το επιστέγασμα της πο-
λιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» και την ιδιω-
τικοποίηση των λιμένων. Είναι η φυσική συνέχεια της 
απαράδεκτης σύμβασης παραχώρησης που υπέγρα-
ψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με την COSCO, 
παραχωρώντας το 51% του ΟΛΠ».

Μιλώντας για το επενδυτικό σχέδιο του μονοπω-
λιακού ομίλου, ο πρόεδρος του ΕΚ ανέδειξε ότι πάει 
χέρι – χέρι με την επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δι-
καιώματα. «Καμία σύμβαση ανάμεσα στο κράτος και 
την COSCO δεν μπορεί να είναι φιλική προς τους ερ-
γαζόμενους και να προστατεύει τα δικαιώματά τους. 
Και αυτό γιατί το κριτήριο στη λειτουργία του λιμα-
νιού ήταν και παραμένει η κερδοφορία των ομίλων 
και των εφοπλιστών».

Παλεύουμε – διεκδικούμε :
• Να μην προχωρήσει η υλοποίηση του master plan 

της COSCO. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα της κρου-
αζιέρας στην Πειραϊκή, την επέκταση του car terminal 
στο μόλο της ΔΕΗ, την επέκταση της Προβλήτας ΙΙΙ 
στον Αρμό.

•  Να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στη βιομη-
χανική και λιμενική ζώνη του Πειραιά (π.χ. με τη δη-
μιουργία μεγάλου ναυπηγείου στην ακτή του Περά-
ματος που εκτός των άλλων μπορεί να είναι μια νέα 
ωρολογιακή βόμβα για την πόλη δίπλα στα καζάνια, 
εμπορικά κέντρα, 5στερα ξενοδοχεία, πάρκα καινο-
τομίας κ.α.) στα πλαίσια του master plan της COSCO 
και άλλων επιχειρηματικών σχεδιασμών. Η όποια πα-
ρέμβαση σε εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια 
και αποθήκες να μην αλλάζει τους όρους δόμησης 
και να μην απαγορεύει την πρόσβαση του λαού του 
Πειραιά στη θάλασσα, να γίνεται με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά 
της πόλης. Οι ελεύθεροι χώροι  να αποδοθούν στο 
λαό του Πειραιά.

• Ενάντια σε όλους τους επιχειρηματικούς σχεδι-
ασμούς που επιβαρύνουν την περιοχή του Πειραιά, 
μεγαλώνουν την εκμετάλλευση, οδηγούν σε νέους 
κινδύνους για τη ζωή, την εργασία και τα δικαιώματα 
μας .

• Ελεύθερη πρόσβαση του λαού στη θάλασσα. Κα-
μιά επιχειρηματική και εμπορική δράση στους ελεύ-
θερους χώρους. Όλοι οι χώροι (πχ Λιπάσματα, Αρμός) 
να αποδοθούν στο λαό της περιοχής και να αναπλα-
στούν με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και 

με βάση τις προτάσεις του εργατικού και λαϊκού κι-
νήματος. 

• Το σύνολο των 640 στρεμμάτων της περιοχής των 
Λιπασμάτων με απαλλοτρίωση όλης της έκτασης χω-
ρίς αποζημίωση  για να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες 
του λαού. 

• Να φύγουν, η OIL ONE και τα καζάνια του θανάτου 
από τις γειτονιές μας. Να ανακληθούν άμεσα όλες οι 
άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, 
να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους μακριά 
από κατοικημένες περιοχές. Άμεσα μέτρα για τη ρύ-
πανση στην περιοχή από τις βιομηχανίες. Είναι όρος 
για να σταματήσει άμεσα η δυσοσμία που μας ταλαι-
πωρεί.

Επίσης τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν εκπρό-
σωποι σωματείων από κλάδους και χώρους δουλειάς 
που σχετίζονται με το λιμάνι.

Ο  Άκης Αντωνίου, πρόεδρος του Παραρτήμα-
τος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας, σημεί-
ωσε ότι στη Ζώνη οι εργαζόμενοι βιώνουν στο πετσί 
τους τι σημαίνουν οι ανταγωνισμοί των πολυεθνικών. 
Ακόμα και τώρα που προχωράει η ανάπτυξη, όπως 
λένε, οι εργαζόμενοι πιέζονται για περισσότερη δου-
λειά με λιγότερα δικαιώματα. «Λιμάνι και ναυπηγεία 
στην υπηρεσία των αναγκών του λαού είναι το σωστό 
αίτημα, είναι η μόνη λύση που μπορούμε να απαιτή-
σουμε», επισήμανε.

Ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΝΕΔΕΠ (ερ-
γαζόμενοι στις προβλήτες της COSCO), σημείωσε ότι 
η περαιτέρω παραχώρηση δίνει αέρα στα πανιά του 
κινεζικού μονοπωλίου, επιβραβεύει την αξιοποίηση 
του μοντέλου των εργολαβιών, ενώ οι εργαζόμενοι 
δουλεύουν κόντρα βάρδιες, 12ωρα χωρίς ξεκούρα-
ση.

Ο  Γιώργος Γώγος, γραμματέας της Ένωσης Λι-
μενεργατών ΟΛΠ και μέλος της διοίκησης του ΕΚ 
Πειραιά, είπε ότι η κυβέρνηση δίνει «γη και ύδωρ» 
στα μονοπώλια και πρόσθεσε ότι οι λιμενεργάτες εδώ 
και χρόνια μιλούν για τους κινδύνους των ιδιωτικο-
ποιήσεων. Μίλησε τέλος η Μαρία Ζαχαρία, γραμμα-
τέας του ΕΚ Πειραιά.

Ακολούθησε η πορεία από την πλατεία στα γρα-
φεία του ΟΛΠ, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν 
συνθήματα στους δρόμους της πόλης όπως «ΣΥΡΙΖΑ 
- ΝΔ ακούστε το καλά, το master plan της COSCO 
θα μείνει στα χαρτιά» και «Στου λαού την πλάτη 
κάνουνε δουλειές - COSCO, κυβερνήσεις και εφο-
πλιστές».
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Ένα μήνυμα δυνατό, εκκωφαντικό: Δεν εφησυχάζουμε! 
Υψώνουμε τείχος στους φασίστες και στο σύστημα 
που τους γεννά και τους θρέφει.

Ένα μήνυμα απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα στις αντιφασιστι-
κές συγκεντρώσεις και συναυλίες που διοργανώθηκαν στις 7 
Οκτώβρη, έναν χρόνο μετά την από-
φαση καταδίκης της εγκληματικής 
ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αθήνα, Πει-
ραιάς, Θεσσαλονίκη, Περιστέρι, Καλλι-
θέα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, 
Κρήτη... Η νεολαία και οι εργαζόμενοι 
έστειλαν και χτες σε πολλούς αποδέ-
κτες ένα μήνυμα που δεν ξεθωριάζει: 
Δεν φοβόμαστε. Κι ας βγήκαν διάφορα 
φασιστοειδή από τις τρύπες τους, με 
τις πλάτες κρατικών και άλλων μηχα-
νισμών, πραγματοποιώντας θρασύδει-
λες επιθέσεις. Δεν μας τρομοκρατούν.

Είμαστε και πάλι εδώ. Έναν χρόνο 
μετά από τη μέρα που όλοι οι δρόμοι 
γύρω από το Εφετείο αντηχούσαν με 
αντιφασιστικά συνθήματα, με την επι-
θυμία ενός ολόκληρου λαού να επι-
κρατήσει το δίκιο.

Η δύναμη του λαού, του εργατικού 
κινήματος, της νεολαίας, η αποφασι-
στική στάση εργατικών σωματείων και 
φοιτητικών συλλόγων, έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας της 
εγκληματικής οργάνωσης, να πέσει φως στις σχέσεις της με με-
γαλοεπιχειρηματίες, να καταδικαστεί η ηγεσία της.

Έναν χρόνο μετά, η γροθιά του λαού, του εργατικού κινήμα-
τος, της νεολαίας παραμένει υψωμένη και σφιγμένη απέναντι 
στους φασίστες και όσους τους ανέχονται και τους θρέφουν.

Είμαστε εδώ και στέλνουμε μήνυμα κόντρα στην επιστράτευ-
ση της ανιστόρητης και προκλητικής θεωρίας των «δύο άκρων», 
που αθωώνει τον θύτη και οπλίζει το χέρι του. Γιατί το σύστημα 
τον χρειάζεται ως όπλο ενάντια στους αγώνες του εργατικού 
- λαϊκού κινήματος, της νεολαίας, που διεκδικούν να ζουν με 
βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους. Τις ανάγκες του λαού και της 
νεολαίας, που ασφυκτιούν για να αυγαταίνουν τα κέρδη των μο-
νοπωλίων. Την ίδια τους τη ζωή, που μπαίνει σε κινδύνους από 
την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνι-
σμούς, στις ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις.

Οι μεγάλες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις - συναυλίες σε 
όλη τη χώρα έστειλαν χτες το μήνυμα: Η πάλη απέναντι στον 
φασισμό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει το σάπιο 
σύστημα που τον γεννά! 

Στην Αθήνα
Στην Αθήνα μες στο κέντρο, νεολαίοι, εργάτες, φοιτητές, με 

μια μεγάλη συγκέντρωση που οργάνωσαν φοιτητικοί σύλλο-
γοι, μαθητικές επιτροπές και σωματεία, έκαναν τους φασίστες 
να κουρνιάξουν στις τρύπες τους, βροντοφωνάζοντας συνθή-

ματα για το τσάκισμα του φασισμού, 
καταγγέλλοντας τη σαπίλα του συστή-
ματος που τους γεννά. 

Κάθε συγκρότημα που ανέβηκε στην 
εξέδρα στην πλατεία Συντάγματος, 
κάθε καλλιτέχνης που πήρε το μικρό-
φωνο και οι ομιλητές, έστειλαν δυνατά 
το σύνθημα «Τσακίστε τους φασίστες 
σε κάθε γειτονιά», με τους συγκε-
ντρωμένους να τους ακολουθούν και 
να το φωνάζουν ξανά και ξανά, αντη-
χώντας το στους δρόμους της πόλης. 

Πιστό σκυλί του συστήματος 
οι φασίστες

«Ένας χρόνος έχει περάσει από την 
ιστορική εκείνη μέρα! Εκείνη τη μέρα 
γιορτής που ο ίδιος ο λαός, η νεολαία, 
όλοι εμείς δημιουργήσαμε και επιβά-
λαμε!»,  είπε χαιρετίζοντας τη μεγάλη 
συγκέντρωση στην αντιφασιστική συ-
ναυλία στο Σύνταγμα εκ μέρους των 
Φοιτητικών Συλλόγων ο Παντελής Αρ-

ζόγλου, και επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Οι πρόσφατες επιθέσεις 
φασιστών στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα απέναντι σε φοι-
τητές, εργαζόμενους και μαθητές ένα πράγμα αποδεικνύουν: 
Ότι οι φασίστες είναι πιστό σκυλί του συστήματος, που τρέχει 
πάντα να βοηθήσει το αφεντικό του! Ότι όσοι μάζεψαν τους 
φασίστες κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή, μπορούν το ίδιο εύ-
κολα να τους αμολήσουν ξανά για να χτυπήσουν τους αγώνες 
μας! Αλώστε για τέτοιου είδους ομάδες ισχύει μόνο ό,τι απαι-
τούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εφοπλιστές και το σύστημα».

Τόνισε τις ευθύνες της κυβέρνησης, που ανέχεται τους φασι-
στικούς θύλακες, αλλά και «γιατί ακόμα και τώρα αξιοποιεί και 
αναπαράγει, διά στόματος υπουργείου Παιδείας, την ανιστόρη-
τη και προκλητική, ειδικά για τον λαό της χώρας μας, θεωρία 
των «δύο άκρων»! Τη θεωρία εκείνη που με τη βούλα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία δίνουν όρκους πίστης όλες οι 
κυβερνήσεις, εξισώνει το θύμα με τον θύτη, αθωώνοντας τελι-
κά τον τελευταίο! Εξισώνει αυτόν που κρατάει το μαχαίρι που 
κόβει ζωές με αυτόν που κρατάει μία ανακοίνωση και παλεύει 
να νικήσει η ζωή!».

«Κυρίως όμως» - πρόσθεσε ο Π. Αρζόγλου - «έχουν μεγάλες 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Δεν φοβόμαστε και δεν ξεχνάμε! Τον φασισμό και το σύστημα 
που τον γεννά πολεμάμε!
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ευθύνες τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και η προη-
γούμενη του ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυ-
νους και βρώμικους σχεδιασμούς που στρέφονται ενάντια σε 
άλλους λαούς!

Όσοι λένε ότι «δεν υπάρχει σάλιο» για τα νοσοκομεία, για 
να προσληφθούν γιατροί και καθηγητές για σχολεία και πανεπι-
στήμια, βρίσκουν όμως λεφτά για να εξασφαλίζουν την πρωτιά 
της χώρας μας στις δαπάνες για το ΝΑΤΟ με 6,6 δισ. μόνο την 
τελευταία χρονιά. Για να γεμίζουν τη χώρα με βάσεις, να στέλ-
νουν προσωπικό και οπλισμό στην άλλη άκρη του κόσμου για 
τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Τολμούν μάλιστα σήμερα, 
αυτήν την ιστορική μέρα, να 
κάνουν άλλο ένα βήμα σε 
αυτήν την κατεύθυνση. Μι-
λάμε για την Ελληνογαλλική 
Συμφωνία που ψηφίζεται 
σήμερα στη Βουλή».

«Το αίμα μαθητή
 δεν θα ξεχαστεί»

Χαιρετίζοντας επίσης την 
αντιφασιστική συναυλία, 
η  Ειρήνη Λιανοπούλου,  μα-
θήτρια στο 2ο ΓΕΛ Καισαρια-
νής και μέλος της Συντονι-
στικής Επιτροπής Μαθητών 
Αθήνας, αναφέρθηκε στις επιθέσεις των μαντρόσκυλων του 
συστήματος στη Σταυρούπολη, δηλώνοντας πως «το αίμα μα-
θητή δεν θα ξεχαστεί». Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρ-
νηση, το υπ. Παιδείας, η Κεραμέως δεν είδαν ως πρόβλημα τους 
φασίστες, είδαν ακόμα μια φορά τις μαθητικές καταλήψεις και 
την προσπάθεια να οργανωθούν αγώνες στα σχολεία! Είπαν ότι 
είναι το ίδιο το καδρόνι φασίστα στο σχολείο με την ανακοίνω-
ση της Συντονιστικής, ενός μαθητικού συμβουλίου!

Εμείς οι μαθητές ξέρουμε να παλεύουμε για να έχουν όλοι οι 
μαθητές ισότιμα δικαιώματα στη μόρφωση και στη ζωή, χωρίς 
διακρίσεις σε χρώμα, θρησκεία, συνήθειες. Δεν είναι εχθρός 
μας ο συμμαθητής μας από άλλη χώρα. Εχθρός μας είναι η πο-
λιτική που μας έχει αφήσει τρίτο χρόνο απροστάτευτους στα 
σχολεία από την COVID, που έχει φτιάξει για εμάς ένα σχολείο 
- εξεταστικό κέντρο!».

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τις γροθιές τους ενωμέ-
νες ενάντια στους φασίστες. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε 
όλα τα παιδιά στη Σταυρούπολη, στον Εύοσμο, που αγωνίζο-
νται ενάντια στους φασίστες, και ειδικά στην συμμαθήτριά μας 
και μέλος του 15μελούς, την Ιουλία, που της επιτέθηκαν επειδή 
είχε το θάρρος να σηκώσει κεφάλι», πρόσθεσε, και κλείνοντας 
κάλεσε τους μαθητές στην προγραμματισμένη κινητοποίησή 
τους τη Δευτέρα στα Προπύλαια.

Σταθερό μέτωπο απέναντι στην μπόχα της εγκληματικής να-
ζιστικής δράσης

«Είμασταν όλοι εκεί για να τους δούμε να οδηγούνται πίσω 
από τα κάγκελα της φυλακής», είπε θυμίζοντας τη μεγάλη συ-
γκέντρωση πριν από έναν χρόνο στο Εφετείο ο Παύλος Αλεξαν-
δράκης, Γ.Γ του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, στον δικό τους 
χαιρετισμό. Πρόσθεσε δε ότι ήταν «μια νίκη η οποία επισφρα-

γίστηκε από την ακλόνητη στάση και αταλάντευτο αγώνα του 
εργατικού - λαϊκού κινήματος».

«Μπήκαμε μπροστά» - συνέχισε - «για να μην ποτίσει με το 
φασιστικό της δηλητήριο τη σάρκα και το αίμα του λαού μας, 
και είμαστε περήφανοι για αυτήν την έκβαση, γιατί αν δεν εί-
χαμε σηκώσει σταθερό μέτωπο απέναντι στην μπόχα και τη 
δυσοσμία που αναβλύζει η εγκληματική της δράση, σίγουρα 
το πόρισμα της δίκης θα ήταν διαφορετικό, σίγουρα θα ήταν 
αμφίβολο.

Γιατί καμία κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα ώστε να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες και να 
ολοκληρωθεί πιο γρήγορα 
η νίκη. Ούτε η τωρινή της 
Νέας Δημοκρατίας, που 
για δικό της πολιτικό όφε-
λος ψαρεύει συστηματικά 
ψηφοφόρους στα θολά 
νερά της ακροδεξιάς, αλλά 
ούτε η προηγούμενη, που 
συγκυβέρνησε με το ακρο-
δεξιό κόμμα του Καμμένου 
και φωτογραφιζόταν μαζί 
με τους χρυσαυγίτες στο 
Καστελόριζο».

Κλείνοντας τόνισε: «Χρει-
άζονται τους φασίστες για 

να «ξεπλύνουν» τον κοσμοπολιτισμό τους και τα ιμπεριαλιστικά 
τους σχέδια από τη μια, και από την άλλη για να κυνηγάνε όσους 
αντιστέκονται στα σχέδιά τους, να καλλιεργούν το μίσος και τη 
βία ανάμεσα στον ντόπιο εργατόκοσμο και τους πρόσφυγες 
που ξεριζώθηκαν με το «έτσι θέλω» από τις χώρες τους».

«Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!»
Με τη δύναμη της μουσικής, του ρυθμού και των στίχων 

τους, και οι δεκάδες καλλιτέχνες που συμμετείχαν κατήγγειλαν 
τον φασισμό, τη θεωρία των «δύο άκρων», εξύμνησαν τους 
αγώνες του λαού, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη χτεσινή με-
γάλη αντιφασιστική συγκέντρωση - συναυλία.

Στον Πειραιά
Αντιφασιστική κινητοποίηση πραγματοποίησαν εργατικά 

σωματεία και φορείς του Πειραιά, στην πλατεία Κανάρη στο 
Πασαλιμάνι. Το πανό του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας «Εργατιά μπροστά τώρα 
μια γροθιά τσάκισε φασίστες και αφεντικά» έδινε τον τόνο. 

Στην κινητοποίηση μίλησε ο Σωτήρης Αγγελόπουλος, πρό-
εδρος του Συνδικάτου Ελαιουργοσαπωνοποιών και Χημικής 
Βιομηχανίας και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, 
ενώ αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο Σωτήρης Πουλικόγιαν-
νης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγι-
κής Βιομηχανίας Ελλάδας. 

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους 
στο Πασαλιμάνι όπου τα εργατικά σωματεία και φορείς με πανό 
και συνθήματα, διατράνωσαν, «Είστε η σαπίλα όλου του ντου-
νιά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά» και «Πολε-
μάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά».
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Με ένα συλλαλητήριο καταδίκης της Ελληνοα-
μερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές 
βάσεις και συνολικά της επικίνδυνης πολιτι-

κής, που εμπλέκει όλο και πιο βαθιά την Ελλάδα στους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, «υποδέχθηκαν» το από-
γευμα της Παρασκευής στις 17 Σεπτέμβρη χιλιάδες 
λαού τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, που συνεδριά-
ζει αυτές τις μέρες στην Αθήνα.

«Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία 
για τις βάσεις - 
Έξω η Ελλάδα 
από το ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ - Ούτε γη 
ούτε νερό στους 
φονιάδες των 
λαών»: Η απαίτη-
ση των διαδηλω-
τών αποτυπώθη-
κε στην εξέδρα 
της συγκέντρω-
σης που στήθη-
κε στο Πάρκο 
Ελευθερίας, ενώ 
ακούστηκε δυνα-
τά στην πορεία 
που ακολούθησε 
στην πρεσβεία 
των ΗΠΑ.

«Να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή, στον 
πόλεμο του ΝΑΤΟ καμία εμπλοκή», διεκδίκησαν σω-
ματεία εργαζομένων, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, 
φοιτητικοί σύλλογοι, Σύλλογοι Γυναικών και άλλοι μαζι-
κοί φορείς, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επι-
τροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμ-
φωνία για τις βάσεις.

«ΗΠΑ - ΝΑΤΟ σας ξέρουμε καλά, για κέρδη και πε-
τρέλαια σκοτώνετε παιδιά», κατήγγειλαν με τα πανό 
και τα συνθήματά τους οι συγκεντρωμένοι. 

Στηλίτευσαν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πο-
λέμους που ξεριζώνουν χιλιάδες από τις πατρίδες τους, 
ενώ καταδίκασαν την αντιμεταναστευτική πολιτική που 
μετατρέπει τη Μεσόγειο σε «θάλασσα νεκρών». Κόντρα 
στις υπέρογκες δαπάνες για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλι-
σμούς που «ματώνουν» τους λαούς, απαίτησαν «σχολεία 
και κατοικίες εργατικές». 

Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» η ΕΕΔΥΕ, η 
Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η 
Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), η Ομοσπονδία Γυ-
ναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), η ΑΣΓΜΕ, η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, η ΕΕΔ-

ΔΑ, η Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, 

υποναύαρχος ε.α. του ΠΝ, και ο Νίκος Χαρίσης, πρόε-
δρος του Συλλόγου Φοιτητών Τουρκικών Σπουδών, ενώ 
την ομιλία εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα έκανε ο Γιάν-
νης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων 
Αθήνας. 

Την κινητοποίηση πλαισίωσαν με ένα μικρό αφιέρω-
μα στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου η Πολυξένη Καρά-

κογλου (φωνή) και 
ο Κώστας Βλαχού-
τσος (πλήκτρα), 
τιμώντας τον συν-
θέτη και με αφορ-
μή την επέτειο του 
θανάτου του, που 
συνέπεσε με την 
κινητοποίηση.

«Οι εργαζό-
μενοι, η νεολαία, 
συνολικά ο λαός 
μας κι από εδώ 
σήμερα, έξω από 
την πρεσβεία των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, 
δηλώνουμε την 

αντίθεσή μας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυ-
τούς», τόνισε από το βήμα της κινητοποίησης ο Γιάννης 
Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων 
Αθήνας.

Στην ομιλία του κατήγγειλε την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης «να σύρει τον λαό πίσω από το άρμα των ευ-
ρωατλαντικών σχεδιασμών και επιδιώξεων, πίσω από το 
άρμα των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης 
που επιδιώκει την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της 
θέσης στην περιοχή», αλλά και την απόπειρα «να βάλει 
σιγαστήρα στη λαϊκή πάλη», φτάνοντας στο σημείο να 
κλείσει το κέντρο της Αθήνας, στο όνομα της πραγματο-
ποίησης της συνάντησης των μεσογειακών κρατών. 

«Με τη μαζική παρουσία και συμμετοχή στη σημε-
ρινή συγκέντρωση, τους δηλώνουμε πως δεν κάνου-
με πίσω!», ξεκαθάρισε. 

Χαρακτήρισε επικίνδυνη εξέλιξη για τους λαούς της 
περιοχής την πραγματοποίηση της συνόδου της Στρα-
τιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα, με την οποία 
ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός εξειδικεύει παραπέρα 
τα «εγχειρίδια πολέμου» του. Υπενθύμισε παράλληλα 
ότι στην ατζέντα των ιμπεριαλιστών περιλαμβάνεται η 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Ο λαός δεν συνυπογράφει τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες 

για τις στρατιωτικές βάσεις 
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ανανέωση της πενταετούς Ελληνοαμερικανικής Συμ-
φωνίας για τις υπάρχουσες αλλά και τις σχεδιαζόμενες 
στρατιωτικές βάσεις, που αναμένεται να υπογραφεί στις 
14 Οκτώβρη με 
την επίσκεψη του 
Έλληνα υπουργού 
Εξωτερικών στις 
ΗΠΑ. 

«Είναι καθαρό: 
Η κυβέρνηση της 
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 
κόμματα του ευ-
ρ ω α τ λ α ν τ ι σ μ ο ύ 
είναι έτοιμοι και 
αποφασισμένοι να 
υπηρετήσουν μέ-
χρι τέλους τα συμ-
φέροντα της τάξης 
τους, που για τα 
κέρδη στην ειρήνη 
τους ματώνουν τη λαϊκή οικογένεια με αντιλαϊκά μέτρα 
για την ανάκαμψη, και στον πόλεμό τους οδηγούν τον 
λαό στο σφαγείο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
τους, που έχουν να κάνουν ξανά με την κερδοφορία 
τους», κατήγγειλε. «Ο λαός μας τέτοιες συμφωνίες δεν 
συνυπογράφει! Θα τους αντιπαλέψουμε μέχρι τέλους!», 
διαμήνυσε και πρόσθεσε: «Αυτοί παίρνουν τα μέτρα 
τους για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της αστικής 
τάξης. Εμείς δηλώνουμε και είμαστε αποφασισμένοι να 
υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τα συμφέροντα της δι-
κής μας τάξης!».

Συνεχίζουμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά

«Να τους διώξουμε όλους.  Με τον λαό νοικοκύρη 
στον τόπο του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ να ...πάνε από εκεί 
που ήρθαν!», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Γιάννης 
Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

Ο Γ. Ντουνιαδάκης σημείωσε ότι οι ελληνικές αστικές 
κυβερνήσεις, παλιότερες και η σημερινή, χρησιμοποι-
ώντας λέξεις όπως «άμυνα», «ασφάλεια», «σταθερότη-
τα»,  «προσπαθούν να κρύψουν την επιθετικού χαρα-

κτήρα πολιτική τους, προκειμένου να αναβαθμιστεί 
γεωπολιτικά η εγχώρια αστική τάξη και να κερδίσει με-
γαλύτερο μερίδιο από τα λάφυρα των πολέμων».

Από το βήμα 
της εκδήλωσης 
απευθύν θηκε 
στους συνα-
δέλφους του 
εν ενεργεία και 
αποσ τράτους 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων και 
τους κάλεσε 
να προβλημα-
τιστούν για το 
ποιον σκοπό 
εξυπηρετεί η 
πολιτική αυτή 
των αστικών κυ-
βερνήσεων.  «Εί-

ναι ή δεν είναι επιθετική; Ας προβληματιστούμε όλοι, 
ποιον σκοπό αλήθεια εξυπηρετούν κινήσεις όπως, για 
παράδειγμα, αυτή με την αποστολή των «Patriot» εκτός 
συνόρων, ή η νέα διευρυμένη παρουσία αμερικανικών 
βάσεων στη χώρα. Ποια άμυνα εξυπηρετούν; Ενέχουν ή 
όχι σοβαρούς κινδύνους για τον λαό και τη χώρα;», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. 

«Συνεχίζουμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά, ώστε 
περισσότεροι νέοι και νέες να εναντιωθούν στο ΝΑΤΟ, 
περισσότεροι να μάθουν την αλήθεια ενάντια στα ψέ-
ματα που διαδίδουν, συχνά και από τη θέση της έδρας 
των πανεπιστημίων μας», ανέφερε στον χαιρετισμό του 
ο Νίκος Χαρίσης, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου 
Τουρκικών Σπουδών, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση 
αντί να δίνει λεφτά για τις σπουδές μας, για την υγεία 
μας, για να ανοίξουν με μέτρα προστασίας οι σχολές 
μας, αντί να φροντίσει για τη στέγαση των φοιτητών, μας 
«χαρίζει» μία πρωτιά στην κατάταξη μεταξύ των χωρών 
του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες, φτάνοντας πέρυ-
σι στο δυσθεώρητο ύψος των 6,6 δισ. ευρώ σε μόλις ένα 
χρόνο, για στρατιωτικές - πολεμικές δαπάνες που δεν 
έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας». 

 

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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Προς :
• Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη 
• ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
• Διοικητή - Διευθυντή Σπουδών ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών 
• ΠΕΕΔΝΕ
Κοινοποίηση:
- ΠΝΟ
- ΜΜΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη των κύκλων μα-

θημάτων του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για τη νέα εκπαιδευ-
τική περίοδο 2021 – 2022, εφαρμόζοντας για άλλη μια 
χρονιά τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο ναυτιλίας, αντί να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να λειτουργήσει το ΚΕ-
ΣΕΝ με την έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών και τη λήψη 
μέτρων για την κτηριακή υποδομή, ώστε να εξασφαλι-
στεί η ασφάλεια και η προστασία των εκπαιδευομένων, 
μετέθεσε την ευθύνη στη Διοίκηση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανι-
κών.

Χαρακτηριστικό αυτή της απαράδεκτης κατάστασης, 
που επικρατεί στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων – Μηχανικών, με τη 
διαχρονική απαξίωση του, είναι η πρόσφατη απόφαση – 
παραίτηση του Διευθυντή Πλοιάρχων.

Όπως έχουμε επαναδιατυπώσει, η εκπαιδευτική δια-
δικασία της τηλεκπαίδευσης, έρχεται σε αντίθεση με τον 
πραγματικό ρόλο, που πρέπει να έχει η μετεκπαίδευση, 
με την φυσική παρουσία των μετεκπαιδευόμενων, με 
γνώσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες του 
επαγγέλματος.

Διαμορφώνονται συνθήκες εργασιακής ζούγκλας από 
τις εφοπλιστικές απαιτήσεις, που υλοποιούν οι μέχρι σή-
μερα κυβερνήσεις με αντεργατικά μέτρα, για την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας τους. Δεν 
διστάζουν ακόμα και την πανδημία να την χρησιμοποι-
ούν, για να διατηρούν χιλιάδες ναυτεργάτες εγκλωβισμέ-
νους, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας της υγείας και του 
ασφαλούς επαναπατρισμού τους.

Μέχρι σήμερα και παρά τις καταγγελίες μας,  συνεχίζο-
νται τα προβλήματα  στην απόκτηση της βεβαίωσης από 
την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε), 
αλλά και για την έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητι-
κών για τα σωστικά και οδηγούν τους ναυτεργάτες στα 
τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η  Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ), στην 
οποία απευθύνονται για να περάσουν ιατρικές εξετάσεις, 
απαραίτητες για την απόκτηση των διπλωμάτων Α’ και Β΄ 
Μηχανικού, τους ενημερώνει ότι  υπάρχουν διαθέσιμες 

ημερομηνίες μετά τις 15 Δεκέμβρη, που σημαίνει ότι θα 
υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην απόκτηση των 
διπλωμάτων και στις ναυτολογήσεις.

Πάγια είναι η θέση της ΠΕΜΕΝ των αποφάσεων των 
Γ.Σ του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, για αναβάθμιση της Με-
τεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την 
πραγματοποίηση σεμιναρίων, που να ανταποκρίνονται 
στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των 
εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεω-
ρητικών ωρών και την αλλαγή του  τρόπου των εξετάσε-
ων.

Αντίθετα όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός ναυτιλίας 
κ.Πλακιωτάκης ετοιμάζεται νομοσχέδιο, που διαμορ-
φώνεται με το ίδρυμα Ευγενίδη στην κατεύθυνση της 
σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και θα συνεκμε-
ταλλευτούν από το ΕΣΠΑ πόρους ύψους 200 εκατ. ευρώ 
για την περίοδο 2021 – 2027.

Η ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμορφώ-
νεται με βάση τα «διεθνή κρατούντα», που επικαλούνται 
οι εφοπλιστές και έχουν επιβάλλει με τον ν.2687/1953 
στους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, οι οποίοι πληρώνουν 
για τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά τους, πληρώνουν 
για μια θέση εργασίας μέσα από τα διεθνή δουλεμπορικά 
κυκλώματα,  πληρώνουν για να έχουν οι ίδιοι και οι οικο-
γένειες τους ασφάλιση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ο ν.4714/2020, με 
τον οποίο άρχισε το ξήλωμα των ΣΣΕ στα ποντοπόρα 
υπό ελληνική σημαία πλοία, ενώ προβλέπει ακόμα και 
για την θέση του Α΄ Πλοιάρχου, με το πρόσχημα του «μη 
προσφερόμενου», να είναι ναυτεργάτης χωρίς συγκρο-
τημένα δικαιώματα.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την υποκριτική και ψευδε-
πίγραφη προπαγάνδα προσέλκυσης νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα, που έχει ξεκινήσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών, με το τίτλο «μια θάλασσα ευκαιρίες». Στην πράξη 
μια θάλασσα με ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα. 

Καλούμε τους Μηχανικούς, συνολικά τους ναυ-
τεργάτες, να δυναμώσουμε την οργάνωση και τον 
αγώνα, για το δικαίωμα στη μόρφωση, τη δουλειά, με 
δικαιώματα,  για την προστασία της υγείας, να πιστέ-
ψουμε ότι χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

13 Σεπτέμβρη 2021   

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)
Μπουμπουλίνας 21 – 185 35 Πειραιάς

Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen@otenet.gr – info@pemen.gr
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων 

για την απόκτηση διπλωμάτων Α΄ και Β΄ Μηχανικών και 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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