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

Γενάρης 2020
Χρόνος 46ος
Αριθμός φύλλου 630

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Στους χώρους δουλειάς οργανώνουν
μαχητική απάντηση για το Ασφαλιστικό
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΧΗ
Με επόμενο σταθμό τις νέες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα στις
6 Φλεβάρη, κλιμακώνονται οι παρεμβάσεις ενάντια στα σχέδια
κυβέρνησης - κεφαλαίου για νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές
και την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων.
Άμεση απάντηση στο
αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο
Συνδικάτα εργαζομένων και συνταξιουχικές οργανώσεις περικύκλωσαν το
υπουργείο Εργασίας στις 28 Γενάρη,
δίνοντας σήμα κλιμάκωσης της πάλης
για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ μαζί τα άλλα
ταξικά συνδικάτα του Πειραιά με ανακοίνωση που κυκλοφόρησαν, με περιοδείες
και συσκέψεις στα καράβια και σε όλους
τους χώρους δουλειάς καλούν τους ναυτεργάτες και γενικότερα τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο που οργανώνουν στις 6 Φλεβάρη και ώρα στις 6:30
μμ στη πλατεία Κοραή στον Πειραιά, για
την κλιμάκωση της πάλης με απεργία
ενάντια στο αντισαφαλιστικό νομοσχέδιο
της ΝΔ.
Την κλιμάκωση της ενιαίας επίθεσης
στην Κοινωνική Ασφάλιση από τις κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, η
οποία εντάθηκε ιδιαίτερα την τελευταία
δεκαετία, έρχεται να επιβεβαιώσει η δημοσιοποίηση του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να
φέρει στη Βουλή η ΝΔ.
Το νομοσχέδιο για το «νέο ασφαλιστικό» της ΝΔ, σε συνέχεια όλων των
προηγούμενων αντιλαϊκών ανατροπών,
στην πραγματικότητα θωρακίζει τον
νόμο - λαιμητόμο, του Κατρούγκαλου, για να εφαρμοστεί ακόμα πιο
αποτελεσματικά, απέναντι και στα όποια
νομικά «κωλύματα» και αμφισβητήσεις
προέκυψαν από τότε που ψηφίστηκε

από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα
ανοίγει το δρόμο για την επόμενη
φάση της επίθεσης, με την πλήρη
ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
συντάξεων σε επόμενο νομοσχέδιο, το
οποίο η κυβέρνηση προγραμματίζει
εντός του 2020.
Με την αγωνιστική παρέμβαση έξω
από το υπουργείο Εργασίας, δόθηκε η
πρώτη δυναμική απάντηση στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο από τα ταξικά

συνδικάτα των εργαζομένων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή, από το βήμα της συγκέντρωσης των συνδικάτων
έγινε κάλεσμα για νέες συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις στις 6 Φλεβάρη.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε
την απεργία στους χώρους δουλειάς

Δ

εν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς
ομίλους να δώσουν νέο χτύπημα στα
δικαιώματά μας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ αμέσως μετά
τις περικοπές που ψήφισε στον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 220 εκ. ευρώ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

για το 2020, όχι μόνο δεν κατάργησε το
νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/16),
όπως κάλπικα υπόσχονταν προεκλογικά, αλλά με το νέο αντιασφαλιστικό
νόμο που φέρνει στη Βουλή τον εφαρμόζει πλήρως και τον θωρακίζει νομικά
παραπέρα για να ενταφιάσει και τις
δικαστικές διεκδικήσεις.
Με το νέο Νόμο:
Διατηρούνται τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια ή στα 62 χρόνια με
40!!! χρόνια υπηρεσίας για άντρες και
γυναίκες.
Η Επικουρική Ασφάλιση και το Εφάπαξ ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι
ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πλήρη
κατάργησή τους, όπως προβλέπεται
από το Νόμο Κατρούγκαλου με τους
“τρεις πυλώνες”, δηλαδή την ιδιωτική
ασφάλιση.
Παγιώνονται στο διηνεκές οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που
έφτασαν στο 50%, όπως και στο
εφάπαξ όπου αθροιστικά οι μειώσεις
έφτασαν στο 42%.

Μ

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ:

«Αιτία πολέμου» το νέο ασφαλιστικό
και το χτύπημα στις ΣΣΕ

«Σ

ε εξέλιξη είναι η επίθεση
εφοπλιστών, κυβέρνησης ΝΔ, συνέχεια της αντεργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, με
τη στήριξη και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού της
ΠΝΟ, για την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών με τις
ανατροπές που προετοιμάζουν σε
ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση, οργανικές συνθέσεις, πάρα πέρα περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, της συνδικαλιστικής δράσης

των ναυτεργατών στα καράβια»,
τονίζουν με ανακοίνωση τα ταξικά
ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΜΜΑΓΕΝ.
Οι πρόσφατες δηλώσεις των
εφοπλιστών και του υπουργού
ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκη σηματοδοτούν χτύπημα των κλαδικών ΣΣΕ σε όλες τις ειδικότητες,
αρχικά από τα ποντοπόρα καράβια και στις άλλες κατηγορίες
πλοίων, εφαρμόζοντας τα μισθολόγια της ITF, για όλους τους
ναυτεργάτες από όποια χώρα και
αν προέρχονται, επεκτείνοντας
και την ανασφάλιστη εργασία, για

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου, με οδυνηρές συνέπειες για το κλάδο.
Οι δηλώσεις του υπουργού
ναυτιλίας ότι θα συγκρουστεί με
τους συνδικαλιστές για να υλοποιηθούν οι επιλογές των εφοπλιστών, στοχεύει τους ναυτεργάτες,
τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Ενώ ο κλάδος των ναυτεργατών βρίσκεται στο «μάτι του
κυκλώνα» συνεχίζεται ο σκυλοκαβγάς ανάμεσα στα τσιράκια των εφοπλιστών, τον Γ.
Χαλά γγ της ΠΝΟ, τον πρόεδρο
Ε. Τσικαλάκη της ΠΕΠΕΝ, τον Α.
Νταλακογεώργο πρόεδρο της
ΠΕΝΕΝ και τους άλλους οκτώ
«καρεκλοκένταυρους» προέδρους
των σωματείων «σφραγίδα», που
συγκροτούν τον μηχανισμό των
εφοπλιστών, για το ποιος θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα
των εφοπλιστών.
Όλοι αυτοί υπέγραψαν τις
ΣΣΕ στα ποντοπόρα καράβια το
2008 και 2010, συνυπάρχουν στο
βρώμικο αλισβερίσι με τους εφοπλιστές στις συμφωνίες έναντι
αμοιβής, για την εφαρμογή των
μισθολογίων της ITF στους αλλοδαπούς ναυτεργάτες.
Συνέβαλαν με την υπονομευτική τακτική του «λιγότερου κακού» και του κοινωνικού εταιρισμού, να μην εφαρμόζονται ΣΣΕ
και Κοινωνική Ασφάλιση για τους
ναυτεργάτες, στα ποντοπόρα, τα
Μεσογειακά
φορτηγά,
στην
κρουαζιέρα, να μειώνονται διαρκώς οι οργανικές συνθέσεις των
καραβιών, όπως θα συμβεί και
με την τροποποίηση του ΠΔ
259/1981, αυξάνοντας την ανεργία και την εντατικοποίηση της
δουλειάς.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

Μ

ε 175 ψήφους υπέρ,
33 κατά και 80
«παρών» επικυρώθηκε, 30/1,
στην Ολομέλεια της Βουλής
η κατάπτυστη Στρατηγική
Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ,
με την οποία επεκτείνονται
οι αμερικανικές στρατιωτικές
βάσεις στη χώρα, για να χρησιμοποιηθεί ως πολυεπίπεδο
πολεμικό ορμητήριο των
ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων σε βάρος των λαών

«Ο λαός δεν θα γίνει
συνεργός στα εγκληματικά
σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ!»
Το στεντόρειο αυτό μήνυμα διατρανώθηκε από χιλιάδες εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων
και νεολαίας, με το μεγάλο
συλλαλητήριο χτες στο κέντρο της Αθήνας και σε δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλη
τη χώρα.

της ευρύτερης περιοχής, μετατρέποντας ταυτόχρονα τη
χώρα σε στόχο των ανταγωνισμών.
Η Συμφωνία υπερψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ, ενώ «παρών» ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ και
κατά η Ελληνική Λύση και
το ΜέΡΑ25.
Το ΚΚΕ καταψήφισε και
κατήγγειλε τη Συμφωνία,
ανέδειξε πως αυτή είναι καθοριστικός κρίκος για τη
βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, βάζοντας τη χώρα και
το λαό σε τεράστιους κινδύνους και απαίτησε την απόσυρσή της, καλώντας το λαό
να εντείνει την πάλη του απέναντι στους επικίνδυνους
σχεδιασμούς.
(Στη σελίδα 4
παρατίθεται η ομιλία
του Γιώργου Μαρίνου)

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε, βγαίνοντας από
το κτίριο της Βουλής, ο ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, ενώ στην
κινητοποίηση
συμμετείχε
πολυμελής αντιπροσωπεία
της ΚΕ του ΚΚΕ.
Ένα θερμό χειροκρότημα
απέσπασε το μήνυμα φαντάρων που συμμετείχαν στο
συλλαλητήριο και διαβάστηκε από τα μεγάφωνα της
συγκέντρωσης.
«Να κλείσουνε οι βάσεις,
καμιά συμμετοχή, στον πόλεμο του ΝΑΤΟ καμία
εμπλοκή»: Με το σύνθημα
αυτό να δίνει το έναυσμα τα
μπλοκ των διαδηλωτών πορεύτηκαν μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία, όπου οι διαδηλωτές παρέδωσαν στην
πυρά τη σημαία των ΗΠΑ,
βροντοφωνάζοντας:
«Δεν σας θέλει ο λαός, την
πρεσβεία σας και μπρος!».

ε το νέο νόμο καταργούνται
αμετάκλητα η 13η και 14η σύ-

νταξη.
Η κρατική εγγύηση περιορίζεται
στην εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.
Διατη-ρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του ν. Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν μέχρι
30 χρόνια εργασίας.
Διατηρείται η λεηλασία των 80 δις ευρώ
που έγινε διαχρονικά στα Ασφαλιστικά
Ταμεία και καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για να επιστραφούν τα κλεμμένα.
Καταργούνται τα ΒΑΕ για μια σειρά
κατηγορίες εργαζομένων.
Διεκδικούμε:
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου – Βρούτση και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων.
 Δημόσια δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Καμία επιχειρηματική
δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας
και της Πρόνοιας.
 Αυξήσεις στους μισθούς και στις
συντάξεις. Επαναφορά 13ου – 14ου
μισθού. Μείωση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια για
τους άντρες και 55 για τις γυναίκες.
 Επέκταση των ΒΑΕ, ούτε σκέψη για
κατάργηση. Να επιστραφούν στα
Ασφαλιστικά Ταμεία όλα τα κλεμμένα.
 Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία, την
κατάργηση της Κοινωνικής Ασφάλισης
και την ιδιωτικοποίησή της.
Σωματεία και μαζικοί φορείς Πειραιά:
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής – παράρτημα Πειραιά,
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων – Ιδ. Υπαλλήλων
Πειραιά, Συνδικάτο Οικοδόμων – παράρτημα
Πειραιά, Συνδικάτο Τουρισμού – Επισιτισμού
– παράρτημα Πειραιά – Συνδικάτο Κατεργασιας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών – Ένωση
Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής
Παράρτημα Πειραιά – Συνδικάτο Εργαζομενων
στην ιδιωτική Υγεια – Σωματείο Καθαριστών
Καθαριστριών Περιφέρειας Αττικής και Περιχώρων – Πανελλαδική Ένωση Ελαιουργοσαπωνοποιών και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής –
Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής
Βοιωτίας και Νήσων Αργοσαρωνικού –
ΠΕΣ ΝΑΤ – Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων
Ρυμουλκών και Ναυαγωσωστικών.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Θωρακίζει τον νόμο Κατρούγκαλου
και ανοίγει δρόμο για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
Σε πλήρη ισχύ όλες οι
ανατροπές και οι «κόφτες»
Από τα 104 «νέα» άρθρα, την
πληθώρα των διατάξεων, των
«αλλαγών» και των προσαρμογών, ο σκληρός αντιδραστικός
πυρήνας και η «αρχιτεκτονική»
του νόμου 4387/2016 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, σε σημείο
που να μιλάμε πλέον για νόμο
Κατρούγκαλου - Βρούτση…
Το νομοσχέδιο της ΝΔ διατηρεί σε ισχύ όλες τις περικοπές
στις συντάξεις από το 2010και
θεωρεί και αυτό αμετάκλητες την

από το κράτος, περιορίζει και
αυτό την κρατική χρηματοδότηση μόνο στο τμήμα της εθνικής
σύνταξης.
Για τις νέες συντάξεις, σε
βάθος 50 χρόνων εξασφαλίζεται
ότι αυτές θα παραμείνουν σε
επίπεδα πτωχοκομείου. Όπως και
ο νόμος Κατρούγκαλου, το νομοσχέδιο της ΝΔ προβλέπει το
«πάγωμα» όλων των συντάξεων (παλιών και νέων) τουλάχιστον μέχρι το 2022.
Από το 2023 και μετά οι
«αυξήσεις» - ακριβώς όπως προβλέπει και ο νόμος
Κατρούγκαλου - δεν
μπορούν να ξεπερνούν
τον
Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή
(επίσημο πληθωρισμό), που σημαίνει
ότι στην πραγματικότητα δεν θα αποτελούν αυξήσεις.
Διατηρεί την πρόβλεψη για τρίχρονες αναλογιστικές
μελέτες προκειμέ«Ούτε ρίσκο ούτε λοταρία, δεν θα
παραδώσουμε στον τζόγο τα Ταμεία» νου να ελέγχεται η
«βιωσιμότητα»
του
κατάργηση της 13ης και 14ης συστήματος, οι οποίες στην
σύνταξης και τις περικοπές στις ουσία θα αξιοποιούνται από την
επικουρικές και στα εφάπαξ. εκάστοτε κυβέρνηση ως εργαΔιατηρεί όλες τις αυξήσεις των λεία νέων περικοπών (μόνιμοι
ορίων ηλικίας συνταξιοδότη- «κόφτες»), όταν θα κρίνεται
σης, που διαμόρφωσαν το υπο- αναγκαίο με βάση τα συμφέροχρεωτικό όριο στα 67 χρόνια για ντα του κεφαλαίου.
Στην ίδια λογική, διατηρείται
άνδρες και γυναίκες, στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Επιβεβαιώνει και η ρήτρα του 1ου μνημονίου
τη διάσπαση της ενιαίας σύντα- για τη συνολική δαπάνη για
ξης σε εθνική και ανταποδοτική κύριες και επικουρικές συντάκαι, παρά τις γενικές αναφορές ξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
για «εγγύηση» των συντάξεων

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Νέα αύξηση στα εισιτήρια
για τα κέρδη των εφοπλιστών!

Α

πό 6 έως 10 % της
τιμής φτάνει η αύξηση
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην
οποία προχώρησαν ακτοπλοϊκές εταιρείες στις 8 Γενάρη, με
τις ευλογίες της κυβέρνησης,
επιφέροντας
επιπρόσθετο
πλήγμα στο λαϊκό εισόδημα.
Πρόσχημα των εταιρειών για
την αύξηση είναι τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο τα οποία
τους κοστίζουν ακριβότερα.
Όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ακτοπλόοι εφοπλιστές αυξάνουν τα εισιτήρια για επιβάτες και
οχήματα τους τελευταίους
μήνες. Μόλις τον Απρίλη
του 2019, λίγο πριν από
τη θερινή σεζόν, είχαν
επιβάλει ξανά αυξήσεις
7,5%. Τότε βέβαια δεν
υπήρχε καμία αύξηση στις
τιμές των καυσίμων, την
οποία επικαλούνται τώρα
ως άλλοθι για να δικαιολογήσουν τις νέες αυξήσεις.
Σε ανακοίνωσή τους για το
θέμα το ΠΑΜΕ και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ
τονίζουν μεταξύ άλλων ότι «με
τις αυξήσεις το εισιτήριο από
Αθήνα για Σύρο πάει στα 40
ευρώ. Για Ικαρία στα 42 ευρώ,
για Σάμο στα 60 ευρώ, για Ρόδο 72,50 ευρώ. Δηλαδή μια
οικογένεια με 2 παιδιά για να
πάει και να έρθει στη Ρόδο θα
χρειάζεται πάνω από ένα μισθό! Οι αυξήσεις των τελευταίων χρόνων στα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια στο Αιγαίο ξεπερνούν
το 30%. Αυτή είναι η πολιτική

τους. Χρήμα και προνόμια
στους εφοπλιστές – Φτώχεια,
ανεργία, αυταρχισμός στους
εργαζόμενους».
Όσο για την κερδοφορία
τους, που τάχα «σχοινοβατεί»,
τα στοιχεία για το 2018 φανερώνουν το ακριβώς αντίθετο.
Οι βασικοί ακτοπλοϊκοί όμιλοι
που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα κατέγραψαν ενδεικτικά
τις εξής επιδόσεις:
 «AtticaGroup», κέρδη 17,11
εκατ. ευρώ (από 1,25 εκατ.
ευρώ το 2017).

 Όμιλος ΑΝΕΚ, 14,6 εκατ.
(από 12,8 εκατ. το 2017).
 «Μινωικές Γραμμές», κέρδη
ύψους 8,5 εκατ. ευρώ και
έσοδα ύψους 94,1 εκατ. ευρώ.
 Όμιλος «Grimaldi», τζίρος 3
δισ. δολάρια, τον μεγαλύτερο
στα χρονικά.
Την ίδια ώρα, η αθλιότητα
περισσεύει στις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες, σε βάρος επιβατών και ναυτεργατών, με νόμους όλων των κυβερνήσεων,
αφαιρώντας και το τελευταίο
φύλλο συκής από την πολιτική
που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες, για να φυσάει «ούριος
άνεμος» στα κέρδη των εφοπλιστικών ομίλων.

Σελίδα 2

Γενάρης 2020

«Έφυγαν» από τη ζωή δύο άξιοι αγωνιστές

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ
ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

«Η

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ
Το Σάββατο 21/12/19
άφησε την τελευταία του πνοή
ο αγωνιστής ναυτεργάτης
ασυρματιστής Δημήτρης Μανέτας, στα επείγοντα κρατικού
νοσοκομείου, πληρώνοντας
τις συνέπειες της υποστελέχωσης που έχει επιφέρει στις
δημόσιες δομές υγείας η αντιλαϊκή πολιτική.
Ο σ/φος Μήτσος γεννήθηκε το 1949 στο Περιστέρι
Αττικής. Ασυρματιστής στα
ποντοπόρα πλοία, πάλεψε με
τα κύματα, ενάντια στην εκμετάλλευση των ναυτεργατών,
την ασυδοσία των εφοπλιστών. Συνεπής αγωνιστής
βρήκε τη θέση του στις γραμμές του ταξικού εργατικού
κινήματος και στη συνέχεια
στο ΚΚΕ. Στην απομαχία του
εντάχθηκε στην ΠΕΣ-ΝΑΤ, της
οποίας διετέλεσε και μέλος
του Δ.Σ.
«Το ρολόϊ της ζωής του
Ναυτεργάτη και αφοσωμένου
μέλους της ΠΕΣ-ΝΑΤ Δημήτρη
Μανέτα σταμάτησε ξαφνικά
και άδικα. Η απουσία του μας
δοκιμάζει και μας γρανιτώνει
στα ιδανικά του, στη συνέχιση των αγώνων του. Στην
άσβεστη μνήμη του προσφέρω 100 ευρώ στην αγαπημένη του «Ναυτεργατική».
Η σύντροφός του».

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΣ
Το Σάββατο 11/1/20
«έφυγε» από την ζωή ένας
ακόμα αγωνιστής ναυτεργάτης
μηχανικός, ο Θοδωρής Μίχας,
μετά από βαρύ τραυματισμό
από πτώση από ελιά στο
χωριό του, τη Νεάπολη Λακωνίας, όπου γεννήθηκε το 1945
από φτωχή και πολύτεκνη
οικογένεια.
Από τα νεανικά του χρόνια
εντάχθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη και αμέσως μετά τη
χούντα οργανώθηκε στην Κ.Ο.
Ναυτεργατών του ΚΚΕ. Την
περίοδο 1987-1991 εκλέχθηκε
δημοτικός σύμβουλος στο
δήμο Περάματος, με το ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΚΚΕ.
Είχε ενεργή συμμετοχή στο
γονεϊκό κίνημα ενώ, ως συνταξιούχος πια ανέπτυξε δράση μέσα από τις γραμμές της
ΠΕΣ-ΝΑΤ. Μέχρι το τέλος της
ζωής του συμμετείχε σε όλες
τις μάχες του εργατικού - λαϊκού κινήματος και υπηρέτησε
αταλάντευτα τις αρχές και τα
ιδανικά του ΚΚΕ.
Ο σφος Θοδωρής δεν θάναι
πιά στην αφετηρία και τον
τερματισμό της Μαραθώνιας
Πορείας Ειρήνης, που κάθε
χρόνο για δεκαετίες βάδιζε
ακούραστος. Νέοι, όμως,
αγωνιστές θα συνεχίσουν στα
βήματά του.

Στη μνήμη των αγωνιστών συντρόφων
Μας έλεγαν να ξεχάσουμε
τη ζωή που κρεμούσαν στα κέρδη τους,
τις μέρες μας
που κάτεργα βασανιστηρίων είχαν κάνει
και τον σάπιο κόσμο τους
που πάνω του πατούσαμε αψηλάφιστο ν’ αφήσουμε.
Εμάς χτυπούσε το μίσος τους
κι επικηρυγμένοι ταξιδεύαμε
με πλωτά φέρετρα χειροπόδαρα δεμένοι
κι από μας ζητούσαν
σιωπηλοί να κρεμάσουμε τις ελπίδες μας
στις πλώρες που μούσκεψαν με τον ιδρώτα μας.
Εσείς όμως σύντροφοι δεν μπορούσατε να ξεχάσετε
τα χρόνια που δουλεύατε σαν σκλάβοι.
Δεν μπορούσατε να ξεχάσετε
όταν σας ξεπουλούσαν στα κύματα
με φιλοδωρήματα πείνας
όταν κλείδωναν τις πόρτες της λευτεριάς σος
και ζητούσατε δυνατά στις συνελεύσεις
της πλώρης λεύτερο, δημοκρατικό, συνδικαλισμό
για τις καινούργιες χαμογελαστές μέρες
που ζωγραφίζατε
τα όνειρά σας ν’ αναστήσουμε
και να τα σκορπίσουμε στους ωκεανούς
της καινούργιας ζωής μας.
Αλέκος Πούλος
Καλό ταξίδι συνάδελφε Γιάννη
Ένας ακόμη αγωνιστής ναυτεργάτης, ο
Γιάννης Μανάφης, έφυγε από τη ζωή 1/10/19,
σε ηλικία 67 ετών, μετά από δίχρονη μάχη με
τον καρκίνο. Μηχανικός, ανέπτυξε αγωνιστική
δράση για τα προβλήματα και τα δικαιώματα
των ναυτεργατών συμμετέχοντας ενεργά στη
ζωή και τη δράση της ΠΕΜΕΝ μαζί με τις ταξικές δυνάμεις της
ΕΔΑΣ και του ΠΑΜΕ. Για την αγωνιστική δράση του μέσα και
έξω από τα πλοία οι συνάδελφοι Μηχανικοί τον εξέλεξαν μέλος
της Διοίκησης της ΠΕΜΕΝ. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στην
ΑΕΝ Ασπροπύργου ως ναυτοδοδάσκαλος και η προσφορά
του έχει αναγνωριστεί από τους συναδέλφους Μηχανικούς,
τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευόμενους μαθητές
του. Θα τον Θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι συνάδελφε Γιάννη.
Με όχημα το portal

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατική
Συνδικαλιστική Κίνηση
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο:
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κολοκοτρώνη 99
Πειραιάς - ΤΚ: 185 35
Τηλ: 210 - 41 17 578
Φαξ: 210 - 41 37 271
Υπεύθυνη
Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ναυάρχου Νοταρά 92
Πειραιάς - ΤΚ: 185 35
Τηλ: 210 - 41 70 479
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ 50

nautergatiki.gr

 Έλα σε επαφή με το

ταξικό ναυτεργατικό
κίνημα.
Ύψωσε φραγμό στο
αντιλαϊκό τσουνάμι
που σαρώνει όσα
με ταξικούς αγώνες
έχουν κατακτηθεί.
 Σερφάρισε στην ιστορία του ναυτεργατικού
κινήματος.
Οργανώσου για τη
συνολική αναμέτρηση
με τους εφοπΛηστές
του πλούτου που
παράγεις.
Η ύλη του παρόντος
φύλλου έκλεισε
30 Γενάρη 2020

γνωστή ηγετική ομάδα της
ΓΣΕΕ στη σημερινή (30/1/2020
σ.σ.) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αρνήθηκε για ακόμη μια φορά να συζητηθεί επί της ουσίας το κείμενο που έχει
καταθέσει εδώ και πολλούς μήνες η ΔΑΣ, το
οποίο περιλαμβάνει μια – μια και με συγκεκριμένα στοιχεία τις οργανώσεις που εμφανίζουν εργοδότες, πλαστογραφίες και
νόθους αντιπροσώπους για το επικείμενο
συνέδριο της ΓΣΕΕ. Σημειώνουμε ότι αυτό
το κείμενο έχει κατατεθεί και εξωδίκως από
τον Απρίλιο του 2019.
Επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την κάλυψη της μεγαλοεργοδοσίας και του κρατικού
μηχανισμού, για να νομιμοποιηθούν ο χαφιεδισμός, το συνδικαλιστικό της ασφάλειας,
οι μπράβοι, τα ανύπαρκτα σωματεία, δηλαδή όλες αυτές οι «παθογένειες» που είναι
επιλογή των εργοδοτών και των κομμάτων
που στήριξαν και στηρίζουν τη σφαγή των
εργατικών δικαιωμάτων, την επίθεση ενάντια στα συνδικάτα. Και όλα αυτά διανθισμένα με αντικομουνισμό δανεισμένο από
τους συνηγόρους της Χ.Α.
Αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση
για την εργατική τάξη. Δεν έχουν καμιά
σχέση με τις αγωνίες και τους καημούς της.
Ο δικός τους καημός είναι να διατηρήσουν
τους παχυλούς τους μισθούς που ξεπερνούν τις 80000 ευρώ.
Καλούμε τους εργαζόμενους να προσπεράσουν τα εμπόδια που βάζει αυτή η ηγετική ομάδα και όσοι την ακολουθούν στην
οργάνωση της πάλης τους απέναντι στην
επίθεση που δέχονται από τη μεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνηση της, διεκδικώντας
αυτά που έχει ανάγκη σήμερα η εργατική
τάξη.
Καλούμε τα συνδικάτα να δουλέψουν με
αποφασιστικό τρόπο για την οργάνωση της
εργατικής τάξης σε κάθε κλάδο και χώρο
δουλειάς, να δυναμώσουν οι συλλογικές
διαδικα-σίες, να είναι μαζικές και αποφασιστικές.
Θέλουμε συνδικάτα ανοιχτά, δημοκρατικά, μακριά και έξω από την εργοδοσία, τις
κυβερνήσεις της και τους κολαούζους της
στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Η τοποθέτηση της ΔΑΣ στη
συνεδρίαση της ΕΕ της ΓΣΕΕ
24 Γενάρη 2020:
Για το συνέδριο της ΓΣΕΕ: Είναι απαράδεκτο η Εκτελεστική Επιτροπή να συνεδριάζει μετά από τόσο καιρό και μάλιστα
μόνο για το Συνέδριο. Όλο το προηγούμενο
διάστημα αλλά και τώρα η εργατική τάξη
της χώρας μας δέχθηκε και δέχεται επίθεση
στη ζωή της, στα δικαιώματά της.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ αυτό που
έκανε ήταν:
Να επιτίθεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία που έκαναν και κάνουν
σημαντική προσπάθεια να οργανώσουν την
αντεπίθεση των εργαζομένων χαρακτηρίζοντας τες εγκληματικές οργανώσεις.
Προχώρησε σε μηνύσεις ενάντια σε
συνδικαλιστικά στελέχη από συνδικάτα της
Αττικής, της Καβάλας, του Ηρακλείου. Με
αυταρχισμό προχώρησε ακόμη και στην
αποπομπή μελών του Δ.Σ. του Εργατικού
Κέντρου Καβάλας.
Παρεμπόδισε και παρεμποδίζει τη δράση των συνδικάτων για να πραγματοποιήσουν τις συλλογικές τους διαδικασίες για
την οργάνωση της πάλης ενάντια στην
κυβέρνηση που φέρνει νέο νομοσχέδιο
ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα της
εργατικής τάξης.
Από την άλλη εν κρυπτώ και μακριά από
τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις τους

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Υπόσχονται «αυξήσεις»
…με νέα περικοπή της
συνταξιοδοτικής δαπάνης!
Ειδικά για το ζήτημα των «αυξήσεων» που
διαφημίζει η κυβέρνηση, «για πρώτη φορά μετά
από 10 χρόνια» όπως λέει, η αλήθεια είναι πως
με ένα περιτύλιγμα… «αναλογικότητας» και
«ισοτιμίας» στις περικοπές, με βάση και τις
αποφάσεις του ΣτΕ, επιχειρούν να κρύψουν
τις νέες μειώσεις στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη, οι οποίες αποτυπώνονται τόσο
στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 όσο
και στους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχουν
τεθεί από τη σημερινή και την προηγούμενη
κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, με ένα ποσό που ανέρχεται
μόλις στο 0,5% του ΑΕΠ, περίπου 1 δισ. ευρώ,
η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει την επιστροφή κάποιων ποσών από την περικοπή που
επιβλήθηκε στις επικουρικές 300.000 συνταξιούχων (με άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω
από 1.300 ευρώ), την αύξηση των συντελεστών
αναπλήρωσης για ακόμα μικρότερο αριθμό
συνταξιούχων με πάνω από 9.000 ένσημα (σε
πρώτη φάση εκτιμούνται γύρω στις 60.000) και
να χρηματοδοτήσει διάφορες παρεμβάσεις σε
Υγεία και Πρόνοια.
Αυτό που γίνεται καθαρό είναι πως δεν
πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση,
αλλά για το ποσό που μέχρι πρότινος δινόταν

συμφωνούσατε με τις κυβερνήσεις το ΣΕΒ
και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις και
σαν το λαγό.
1) Στηρίζετε την κυβέρνηση της ΝΔ
όπως κάνατε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο νέο νομοσχέδιο για το χτύπημα
της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή την
παράδοσή της στους επιχειρηματικούς
ομίλους μπαίνοντας μπροστά με την δημιουργία Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου.
2) Συμφωνήσατε με τον ΣΕΒ, την κυβέρνηση, την ΕΕ στην 4η αξιολόγηση και
το πάγωμα μισθών και μεροκάματων με
την υπογραφή σας στην συμφωνία της
ντροπής που την ονομάσατε ΕΓΣΕΕ. Την
ίδια ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη ο αγώνας για παράδειγμα των εργαζομένων του
ΟΤΕ που διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ με
ουσιαστικές αυξήσεις

3) Κουβέντα δεν είπατε για την επικίνδυνη συμφωνία για τις βάσεις που φέρνει
η κυβέρνηση στη Βουλή.
4) Στηρίξατε την κυβέρνηση και το
ΣΕΒ που επιχειρούν να βάλουν εμπόδια
ακόμη και να απαγορεύσουν την πραγματοποίηση διαδηλώσεων.
5) Αυτό που σας νοιάζει αλλά και
προβάλετε συνεχώς είναι σαν καλοί σύμβουλοι του ΣΕΒ και των κυβερνήσεων οι
ιδιωτικές επενδύσεις, η καπιταλιστική
ανάπτυξη γιατί έτσι όπως λέτε θα υπάρξουν
ποιοτικές θέσεις εργασίας και δικαιώματα.
Λες και τώρα έχουμε άλλου είδους ανάπτυξη.
Για όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα
φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Το μόνο που
σας ενδιαφέρει είναι να κρατήσετε τις καρέκλες σας και τον μηχανισμό στήριξης των
επιχειρηματιών και των κυβερνήσεων τους.
Όσο αφορά το ίδιο το συνέδριο να
τονίσουμε τα εξής:
Επαναφέρουμε το κείμενο - εξώδικο
που είχαμε με όλους τους τρόπους καταθέσει εδώ αλλά και παντού.

Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε
την εργοδοτική παρέμβαση. Την παρουσία των ίδιων των εργοδοτών, Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων στα
συνδικάτα.
Δεν πρόκειται να ανεχτούμε και να
νομιμοποιήσουμε την ωμή αναπαραγωγή
των συσχετισμών.
Δεν πρόκειται να ανεχτούμε και να
νομιμοποιήσουμε τις νοθείες, τις πλαστογραφίες με διάφορους τρόπους, κλπ.
Επιστρατεύσετε όποιον μηχανισμό
θέλετε. ΜΑΤ, εισαγγελείς, τον πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Είναι γνωστός ο ρόλος συγκεκριμένων
στελεχών εδώ μέσα. Το ‘χουν δίπορτο,
τριγυρνούν από Ομοσπονδία σε Ομοσπονδία, χαλάνε συνδικάτα και φτιάχνουν άλλα.
Αναρωτιόμαστε που βρίσκουν χιλιάδες
ευρώ και ξοδεύουν για να τριγυρνούν ανά
την Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι και το Ντουμπάι. Πρέπει να μην πατήσουν το πόδι τους
εδώ. Να διαγραφούν.
Έχετε πάρει το κείμενο-εξώδικο εδώ
και πολύ καιρό και δεν βγάλατε άχνα. Σας
θυμίζουμε τη στάση σας στην οργανωτική
επιτροπή στην προσπάθεια σας για να
γίνει συνέδριο που κουβέντα δεν λέγατε
παρά τα παραπέμπετε όλα στο συνέδριο
γιατί εκεί θα είχατε την πλειοψηφία για να
αποφασίσετε να συμμετέχουν και να
πάρουν μέρος εργοδότες, διευθυντικά
στελέχη κ.λπ.
Το μυαλό σας είναι στις
καρέκλες. Δεν είναι κρυφό ότι
μας έχετε πιάσει για παζάρια
για τα σωματεία μαϊμούδες.
Για παράδειγμα το κλαδικό
των τροφίμων. Μπορείτε να
μας πείτε ποτέ συνεδριάζει,
ποιος είναι ο πρόεδρος και
που εμφανίζεται. Που είναι
τα γραφεία. Ανύπαρκτο, όπως
και άλλα. Έχει και επαγγελματικό ταμείο. Η υπάρχουν
Εργατικά Κέντρα που οι ψηφίσαντες προσεγγίζουν τον απόλυτο αριθμό των εργαζομένων σε μια περιοχή.
Εμείς δεν είμαστε ούτε γραφειοκράτες,
ούτε τυπολάτρες. Ξέρουμε τις παθογένειες
του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπάρχουν
συνδικάτα που τους λείπουν για παράδειγμα ορισμένα στοιχεία, η καθυστέρησαν
να κάνουν εκλογές. Δέστε τη στάση μας
στην Ο.Ι.Υ.Ε, στην Ομοσπονδία Μετάλλου.
Υπαρκτά σωματεία δεν έχουμε κόψει.
Θέλουμε να γίνει συνέδριο. Για να
αντιπαρατεθούν οι δύο γραμμές στο
κίνημα. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει
να υπάρχουν ζωντανά, πραγματικά
σωματεία. Με μαϊμούδες δεν μπορείς να
αντιπαρατεθείς. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει
να γίνει αυτό. Γιατί σας έχει πάρει
χαμπάρι ο εργατόκοσμος. Τις καρέκλες
και το μηχανισμό θέλετε.
Σας το λέμε καθαρά. Αυτό που αρχίσαμε
δεν το εγκαταλείπουμε. Συνεννοηθείτε με
τους φίλους σας. Το Μητσοτάκη, το Βρούτση, το Πρόεδρο του ΣΕΒ το Φέσα με
τους οποίους έχετε δίαυλο επικοινωνίας.
Συσκεφθείτε και αποφασίστε.
Εμείς συζητάμε και συναποφασίζουμε μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων με τους εργαζόμενους. Όσο για το χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου χώροι
εδώ στην Αθήνα υπάρχουν.
Όπως το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά, η αίθουσα του σταδίου Ειρήνης και φιλίας
κ.λπ.»

Σημείωση της σύνταξης
της «Ναυτεργατικής»:
Οι εκφυλιστικές ενέργειες, το όργιο
νοθείας στην ΠΝΟ, στην ΠΕΠΕΝ και στα
άλλα εργοδοτικά σωματεία δεν πρόκειται
να νομιμοποιηθούν από τους ναυτεργάτες, γενικότερα από τους εργαζόμενους.
Η ταξική πάλη αποτελεί κινητήρια
δύναμη για το κλάδο των ναυτεργατών
γενικότερα για την εργατική τάξη, προχωράμε μπροστά με την κλιμάκωση της
πάλης για «σωματεία εργατών και όχι
των εργοδοτών»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ως ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Το
ίδιο αυτό ποσό, το οποίο κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ
και στη συνέχεια το «βάφτισε» 13η σύνταξη,
τώρα η ΝΔ το ανακατανέμει, κλείνοντας διάφορες «τρύπες», ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι εγκαταλείπονται στη μοίρα τους. Πρόκειται για μια
εξέλιξη που εκθέτει εξίσου ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, κι ας
ερίζουν για το ποιος είναι δήθεν πιο κοινωνικά
«ευαίσθητος». Και οι δύο κοροϊδεύουν προκλητικά τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η συνέχιση και εφαρμογή όλων των περικοπών που έχουν ψηφιστεί, εξάλλου, αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία.
Με βάση τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, φέτος
το κονδύλι για τις κύριες
συντάξεις αναμένεται να
μειωθεί παραπέρα, κατά
155 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, σε ό,τι
αφορά τις επικουρικές,
όπως προκύπτει και από τον κρατικό προϋπολογισμό, το συνολικό κονδύλι για το 2020 θα
μειωθεί κατά 71 εκατ. ευρώσε σύγκριση με το
2019!
Επιπλέον, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεσμευτεί
ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη ως

ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί από 17,3% το
2016 στο 14% το 2020, στο 13% το 2025 και
στο 12,5% το 2030!

Στη μέγγενη των περικοπών
και της ιδιωτικοποίησης
οι επικουρικές
Τέλος, με το νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση
ανοίγει δρόμο στο επόμενο αντιασφαλιστικό
χτύπημα, την πλήρη ιδιωτικοποίηση των
επικουρικών συντάξεων, για την οποία θα
ακολουθήσει και δεύτερος νόμος μέσα στο
2020, όπως επιβεβαιώθηκε και από την πρό-

σφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με την
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Τον αντιλαϊκό αυτό σχεδιασμό διευκολύνουν
οι διατάξεις για τις επικουρικές συντάξεις, που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου. Συγκεκριμένα, προβλέπονταιη ενοποίηση - ένταξη του

 Νέα

απαγωγή ναυτεργατών στο Καμερούν
 Εγκατάλειψη ναυτεργατών στο Τζιμπουτί
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά από 20
μέρες ομηρίας οι 8 ναυτεργάτες (5
Έλληνες, 2 Φιλιππινέζοι και 1 Ουκρανός) του Δ/Ξπλοιου «HAPPY LADY»
της εταιρείας EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD, που είχαν
απαχθεί μετά από ένοπλη επίθεση
31/12/2019 σε αγκυροβόλιο του Καμερούν, κατά την οποία είχε τραυματισθεί
ένας άλλος έλληνας ναυτεργάτης.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ομηρία
πάνω από τρείς μήνες των ναυτεργατών
του Φ/Γ πλοίου «ΠΤΟΛΑΙΜΕΟΣ» στο
Τζιμπουτί, λόγω οφειλών της ναυτιλιακής εταιρείας PROBULK SHIPPING
AND TRADING SA. με τους ναυτεργάτες να αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα σε αποθέματα φαγητού και
φαρμάκων.
«Τα φλέγοντα αυτά προβλήματα που
εντείνονται από την όξυνση των ανταγωνισμών των μονοπωλιακών ομίλων για
τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ενεργειακών δρόμων, που
είναι σε εξέλιξη και στην περιοχή μας, με
την κυβέρνηση της Ν.Δ να συνεχίζει να
υπηρετεί αυτή την αντιλαϊκή πολιτική,
όπως και οι προκάτοχοι της», τονίζουν
σε δελτίο τύπου τα σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣΝΑΤ και καταλήγουν:
«Απαιτούμε η κυβέρνηση της ΝΔ,
το υπουργείο ναυτιλίας, να αναλάβουν
τις ευθύνες τους, άμεσα να πάρουν όλα
τα αναγκαία μέτρα εξασφαλίζοντας
τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών.»

Σοβαρό ατύχημα σε επισκευαζόμενο πλοίο στην Ισπανία
με ελληνικό συνεργείο αποκρύφτηκε από τις τοπικές αρχές
Σοβαρό ατύχημα με τραυματία έναν
Έλληνα εργαζόμενο, σημειώθηκε στο
επισκευαζόμενο πλοίο «HSL NIKE»,
στο Ναυπηγείο «Cernaval group shipyard», στην Πόλη Αλχεθίρας, το οποίο
αποκρύφτηκε ουσιαστικά από τις τοπικές αρχές.
Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας προέβη σε παρέμβαση
στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
προκειμένου να παρέμβει αλλά και στις
αρμόδιες ισπανικές αρχές ζητώντας ενημέρωση και διευκρινίσεις.
Στο πλοίο, εργαζόταν ελληνικό συνεργείο το οποίο είχε προσλάβει εργαζόμενους από το Πέραμα για εργασίες
εκτός έδρας και τραυματίας είναι ο Αλ.
Τσαγκαράκης, ο οποίος μεταφέρθηκε σε
τοπικό νοσοκομείο με ταξί, με σοβαρά
εγκαύματα, όπου του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες και έπειτα τον επέστρεψαν πίσω και τον εγκατέλειψαν στην
καμπίνα του.
Το ατύχημα αποκρύφθηκε από τις
τοπικές αρχές και δεν δηλώθηκε ούτε
στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια της
βραχείας νοσηλείας του. Οι κίνδυνοι για
την υγεία του είναι τεράστιοι, αφού μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάθει μόλυνση
(με γνώμονα τις ανοιχτές πληγές που
έχει και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες
έχει αφεθεί).
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την
αρμόζουσα στην περίσταση νοσηλεία
του συναδέλφου και τον ασφαλή άμεσο
επαναπατρισμό του, αφού κάθε λεπτό
που περνάει μπορεί να αποβεί μοιραίο
για την ζωή του συναδέλφου».

σημερινού ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ) στον ΕΦΚΑ και η δημιουργία του λεγόμενου e-ΕΦΚΑ, με την ταυτόχρονη δυνατότητα
ένταξης – σε προαιρετική βάση – νέων ομάδων
ασφαλισμένων (αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και επιστημόνων), ως το πρώτο βήμα για
την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
συντάξεων, με «προίκα» τα 7 δισ. ευρώ αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ, για την κάλυψη του κόστους μετάβασης στο νέο σύστημα.
Με άλλες διατάξεις, εκτός από τις περικοπές του 2016 που αφορούν τους συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής
πάνω από 1.300 ευρώ, όλες οι άλλες περικοπές που προηγήθηκαν στις επικουρικές
παραμένουν σε ισχύ. Μάλιστα, η αναδρομικότητα των ποσών που θα αποδοθούν για τη
συγκεκριμένη περικοπή ισχύει μόνο από τον
χρόνο έκδοσης της απόφασης (Οκτώβρης
2019) και όχι από το καλοκαίρι του 2016,
όταν επιβλήθηκε.
Παραμένει σε ισχύ όλο το αντιλαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο των ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για τις επικουρικές, με το οποίο για
το μεν διάστημα μέχρι το τέλος του 2014 μειώνονται, καθώς ο συντελεστής αναπλήρωσης
μειώθηκε κατά 50%, ενώ καταργήθηκαν και τα
κατώτερα όρια αυτών των συντάξεων, για το δε
διάστημα από 1/1/2015 εφαρμόζονται οι αρχές
ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος (ατομικές
μερίδες κ.λπ.).

Σελίδα 3

«Έφυγε» ο μεγάλος
μουσικοσυνθέτης
Θάνος Μικρούτσικος
Ο Θάνος Μικρούτσικος, τα τραγούδια του οποίου άνδρωσαν γενιές και
γενιές, που το έργο του μας συντροφεύει σε συγκεντρώσεις, σε συναυλίες, σε
εκδηλώσεις, στις στιγμές του στοχασμού, δεν ζει πια εδώ. Άφησε την
τελευταία του πνοή, το Σάββατο 28
Δεκέμβρη 2019, στο νοσοκομείο όπου
νοσηλευόταν τις τελευταίες βδομάδες,
δίνοντας παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο…

Ο άνθρωπος που «χόρεψε πάνω στο
φτερό του καρχαρία», με τη ζωή και το
έργο του, την παλικαρίσια στάση του
απέναντι στην ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια, μας
έμαθε πολλά… Με κυριότερο: «Μη
σταματήσεις να ονειρεύεσαι, να σπρώχνεις τα όριά σου, να κατακτήσεις το
αδύνατο».H μελοποίηση του Θ. Μικρούτσικου είναι αυτή που επέτρεψε να
κατανοηθούν τα «κρυμμένα» της ποίησης του Καββαδία, που μέχρι τότε θεωρούνταν «ελάσσων» ποιητής.
Η σχέση του Θ. Μικρούτσικου με το
ΚΚΕ κρατά από τα νεανικά του χρόνια,
όταν έγινε μέλος του. Στην πορεία
οι δρόμοι τους μπορεί να χώρισαν, αλλά δεν έπαψαν να υπάρχουν περίοδοι
που ο Θ. Μικρούτσικος συνέβαλλε σε
εκδηλώσεις του Κόμματος. Ο Θάνος
Μικρούτσικος τιμήθηκε από το ΚΚΕ
με την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στη 12η, τιμητική θέση, στις
βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιούλη 2019.

Για τα κρούσματα
πνευμονίας από το
στέλεχος κοροναϊού
Οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας
«1. Σας γνωρίζεται ότι σύμφωνα
με την από 13-01-2020 ανακοίνωση
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας στην πόλη Wuhan, επαρχία
Hubei, στην Κίνα εμφανίστηκε
συρροή κρουσμάτων πνευμονίας.
Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι
υγειονομικές αρχές της Κίνας
ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο
στέλεχος κοροναϊού. Συναφώς,
σημειώνεται ότι σχετική ενημέρωση
και πληροφορίες για τα ανωτέρω
κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων
των προληπτικών μέτρων προστασίας
για τους ταξιδιώτες από και προς την
πόλη Wuhan είναι διαθέσιμο στην
κάτωθι ιστοσελίδα του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας:
https://eody.gov.gr/kroysmatapneymoniasagnostis-aitiologias-stinpoli-wuhan-kina-odigies-giataxidiotes-ianoyarios-2020/.
2. Περαιτέρω, συγκρατείται ότι
σχετικό πληροφοριακό υλικό και
συστάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας μπορεί να
ανακτηθούν από το επίσημο
διαδικτυακό τόπο αυτού και ιδιαίτερα
από την κάτωθι ιστοσελίδα:
https://www.who.int/ith/20200901_outbreak_ of_ Pneumonia_
caused_by_a_new_coronavirus_in_C/
en/, η οποία παρατίθεται και στην
ανακοίνωση της παρ. 1 του
παρόντος.
3. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την, κατά το ταχύτερο
δυνατό, κατάλληλη ενημέρωση των
μελών σας και των μελών των
ναυτεργατικών οργανώσεων που
ανήκουν στη δύναμή σας,
αντιστοίχως, επί των ανωτέρω,
λαμβάνοντας υπόψη και πλαίσιο
προγραμμάτων επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας που
εφαρμόζονται επί πλοίου για τη
διασφάλιση της προστασίας της
υγείας των ναυτικών, ιδίως στις
επηρεαζόμενες περιοχές.
4. Γ.Ε.Ν.Ε., Ο.Ν., που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για
την ενημέρωσή τους και τις δικές
τους ενέργειες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
5. Ε.Ν.Α., που κοινοποιείται
το παρόν, μεριμνήσουν για την
ενημέρωση επί του περιεχομένου
των υπόψη οδηγιών των πλοιάρχων
των υπό Ελληνική σημαία πλοίων
που καταπλέουν στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους.»
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«Τ

ο Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας με την
κοινή μας τοποθέτηση επιδιώκουμε να παρέμβουμε στις επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις
που διαμορφώνονται στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο, στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και που
προκαλούνται από κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις
που θέλουν να σύρουν τους δύο
λαούς σε αιματηρές περιπέτειες
για τα δικά τους συμφέροντα.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις,
που καθορίζονται σήμερα τόσο
από τους σχεδιασμούς των κυρίαρχων αστικών τάξεων των δύο
χωρών όσο και από τα συμφέροντα άλλων αστικών τάξεων και
ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, έχουν «χτυπήσει κόκκινο». Κι
αυτό γιατί εμπλέκονται στη σφοδρή διαπάλη για το μοίρασμα του
ενεργειακού πλούτου της περιοχής, τους δρόμους μεταφοράς της
Ενέργειας και των εμπορευμάτων.
Αποτέλεσμα των σφοδρών ανταγωνισμών είναι οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως π.χ.
στη Συρία και τη Λιβύη, οι πολύ
επικίνδυνες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο που τροφοδοτούνται και
από την αμερικανική επίθεση στο
Ιράκ και τη δολοφονία Ιρανών και

ΚΚ Ελλάδας - ΚΚ Τουρκίας :
Κοινή ανακοίνωση για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις
Ιρακινών αξιωματούχων.
Στον «φαύλο κύκλο» των ανταγωνισμών για τα συμφέροντα των
μονοπωλίων συμμετέχουν διάφορα καπιταλιστικά κράτη και μεταξύ
αυτών η Τουρκία και η Ελλάδα, με
στόχο την προώθηση των συμφερόντων των αστικών τάξεων. Δημιουργούνται άξονες και αντιάξονες, ενώ ξεχωριστό και αυτοτελή
ρόλο επιδιώκουν να έχουν οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ.
«Κομμάτι» αυτών των εξελίξεων είναι και οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Οι λαοί της Τουρκίας και
της Ελλάδας δεν μπορούν να
προσμένουν τίποτα το θετικό για
τις εξελίξεις από την εμπλοκή σε
αυτές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της
ΕΕ, άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Τα δύο κόμματά μας στηρίζονται στον προλεταριακό διεθνισμό,
στη διεθνιστική αλληλεγγύη και με
αυτές τις αρχές αντιμετωπίζουμε
τις σύνθετες εξελίξεις στην περιοχή
μας, παλεύοντας για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα.
Υπογραμμίζουμε πως τόσο η
συνεργασία όσο και οι ανταγωνι-

σμοί των αστικών τάξεων της
Τουρκίας και της Ελλάδας, π.χ.
για το ποια χώρα θα γίνει
«ενεργειακός κόμβος», υπηρετούν
τα δικά τους συμφέροντα και δεν
έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών.

Οι λαοί της Τουρκίας και της
Ελλάδας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν να ζούνε
ειρηνικά και να παλεύουν για το
δικό τους μέλλον, κόντρα στην
καπιταλιστική εκμετάλλευση, στα
καπιταλιστικά κέρδη, που οδηγούν στον πόλεμο και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο και
την ικανοποίηση των σύγχρονων

λαϊκών αναγκών, το «ξερίζωμα»
εκείνων των αιτιών που οδηγούν
τους λαούς στην «κρεατομηχανή»
του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα ΚΚ
της Ελλάδας και της Τουρκίας:
 Εναντιωνόμαστε σε κάθε περίπτωση θερμού επεισοδίου και
πολεμικής εμπλοκής.
 Εκφράζουμε την αντίθεσή μας
στις παραβιάσεις των συνόρων
και στην αμφισβήτηση των Διεθνών Συνθηκών που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην περιοχή.
 Υποστηρίζουμε τη θέση για μη
αλλαγή των συνόρων και των
Συνθηκών που τα καθορίζουν.
 Καταδικάζουμε τις προσπάθειες
από θέσεις στρατιωτικής ισχύος
να διαμορφωθούν τετελεσμένα
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και τις υπέρογκες
στρατιωτικές δαπάνες των δύο
χωρών που δημιουργούν υπόβαθρο
πολεμικής αναμέτρησης.
 Καταγγέλλουμε πως τα σχέδια
για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, από τις
αστικές τάξεις των δύο χωρών,
αποσκοπούν στο να βάλουν στο

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ:

«Αιτία πολέμου» το νέο Ασφαλιστικό και το χτύπημα στις ΣΣΕ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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ρωτοστατούν στο όργιο νοθείας και εκφυλισμού σε αρχαιρεσίες σωματείων, με αποκορύφωμα τις πρόσφατες στην Ένωση Πλοιάρχων
(ΠΕΠΕΝ), αρνούνται να καταθέσουν τα στοιχεία από
τις αρχαιρεσίες, για τον έλεγχο και τη νομιμοποίηση
των αντιπροσώπων, στηρίζουν το αντιδημοκρατικό
καταστατικό της ΠΝΟ, για να διατηρείται ο έλεγχος
της ΠΝΟ από τους εφοπλιστές, αρνητικός συσχετισμός σε βάρος των ναυτεργατών.
Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, συνεχίζονται τα παιχνίδια σε βάρος των ναυτεργατών, με
«στημένες» προσφυγές στα δικαστήρια, ανάμεσα
στα τσιράκια των εφοπλιστών όπως αυτή που πρόσφατα κατέθεσαν οι πρόεδροι 9 εργοδοτικών σωματείων της ΠΝΟ με επικεφαλής τον Ε. Τσικαλάκη πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ στέλεχος με την στάση τους διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι μόνο τα συμφέροντα των
ναυτεργατών δεν υποστηρίζουν. Ζητούν από τα δικαστήρια να λύσουν ζητήματα που πρέπει να λύσουν
οι ίδιοι οι ναυτεργάτες, βρίσκοντας πάντα την ευκαιρία να στάξουν -και μέσα από τα δικόγραφά τουςτο δηλητήριό τους για το ταξικό ναυτεργατικό κίνημα.
Εχθρεύονται την ανάπτυξη της ταξικής πάλης,
ενώ δεν διστάζουν ενορχηστρωμένα και σε κοινή
γραμμή να υπηρετούν τον αντικομμουνισμό, να επιτίθενται στο ΚΚΕ, στο ΠΑΜΕ, όπως με το 6σέλιδο
κατάπτυστο κείμενο του Α. Νταλακογιώργη προέδρου της Ένωσης Ναυτών με την άθλια ασφαλίτικη
μέθοδο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους
εφοπλιστές
Αυτήν τη σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού και του οπορτουνισμού της

ΠΝΟ, πρέπει να αποτινάξουν από το σβέρκο
τους οι ναυτεργάτες. Να δυναμώσει ο αγώνας για
τις σύγχρονες ανάγκες μας, να αποτελέσει αιτία
πολέμου και να απαντήσουμε με απεργία στο νέο
Ασφαλιστικό της κυβέρνησης και στο χτύπημα
των ΣΣΕ».
Μετά από 10 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης και
3 μνημονίων από τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, που σαν οδοστρωτήρας πέρασαν
πάνω από τις ζωές της εργατικής-λαϊκής οικογένειας

και μας ανάγκασαν να πληρώσουμε την κρίση τους,
έρχονται τώρα να μας χρεώσουν εκ’ νέου για την
"ανάπτυξή" τους.
Στο στόχαστρο των εφοπλιστών, των τραπεζιτών,
των βιομηχάνων που επιχειρεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι η συντριβή της κοινωνικής
ασφάλισης, των ΣΣΕ, να βάλουν στον γύψο την συνδικαλιστική δράση.
Μπροστά μας το νέο ασφαλιστικό που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αποτελεί τη νέα κλιμάκωση της
επίθεσης διαρκείας στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Α

ντιπροσωπεία της Ένωσης
Μηχανιών με επικεφαλής τον
Θανάση Ευαγγελάκη πρόεδρο ΠΕΜΕΝ, πραγματοποίησε συσκέψεις με
τη μαζική συμμετοχή σπουδαστών στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Μακεδονίας, Χίου, Κρήτης, για τις
εξελίξεις στη Ναυτιλία και τη Ναυτική
Εκπαίδευση.
Οι σπουδαστές πλοίαρχοι και
μηχανικοί κατήγγειλαν τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο
κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος στις ΑΕΝ,
αλλά και κατά τη διάρκεια του μπάρκου, ενώ οι έλληνες εφοπλιστές με
προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές
και την εκμετάλλευση των ναυτεργατών
είναι στην πρώτη θέση στη κατάταξη
της παγκόσμιας ναυτιλίας, με τεράστια
κέρδη για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Στην ανακοίνωσή της, 30 Γενάρη,
η ΠΕΜΕΝ σημειώνει:
«Οι εφοπλιστές έχοντας στον αυτόματο πιλότο την αντεργατική πολιτική
της ΝΔ, όπως με την προηγούμενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εντείνουν την
επιθετικότητα στη νέα βάρδια των
ναυτεργατών. Δημιουργία μέσα από τις
δημόσιες και ιδιωτικές ναυτικές σχολές
φτηνό εργατικό δυναμικό και ταυτόχρονα σαρωτικές αλλαγές στις ΣΣΕ, τη
κοινωνική ασφάλιση, τις οργανικές
συνθέσεις, καταστολή - χτύπημα του
δικαιώματος της απεργίας και των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Οι φιέστες εφοπλιστών, κυβέρνησης
- του υπουργού ναυτιλίας, στελεχών
ναυτιλιακών εταιρειών, της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης κατά την
έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς όπως οι ίδιοι οι σπουδαστές επισήμαναν - δεν μπορούν να συγκαλύψουν
τις τεράστιες ελλείψεις στις ναυτικές
σχολές.

Με αυταπάτες και κοροϊδία για "αυξήσεις στις
συντάξεις" και "ισονομία", η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζει νέο πλήγμα στο ασφαλιστικό σύστημα, συνεχίζοντας την επίθεση από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προετοιμάζει την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της,
πατώντας πάνω στα αντιλαϊκά θεμέλια που έβαλαν
όλοι οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι, με
κορωνίδα το ν. 4387/2016 τον γνωστό νόμο Κατρούγκαλου.
Οι ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ, με ανακοινώσεις, περιοδείες και συσκέψεις
στα καράβια, στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, πρωτοστατούμε στην ενημέρωση και προετοιμασία να απαντήσουμε με απεργία ενάντια στο νέο
αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Στους ναυτεργάτες είναι σε εξέλιξη τα σχέδια
εφοπλιστών, κυβέρνησης ΝΔ και εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, για την ένταση
της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών με τις ανατροπές που προετοιμάζουν σε ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, οργανικές συνθέσεις, συνδικαλιστική δράση.
Σε αυτές τις συνθήκες και τις σκληρές ταξικές
αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας, να συμβάλουμε όλοι και στην ενίσχυση των δυνάμεων της
ΠΕΜΕΝ, του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στις αρχαιρεσίες που
έχουν το 2020.
Η ελπίδα βρίσκεται στην ενίσχυση της γραμμής της ταξικής πάλης, την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης, την ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος, για να σπάσει η εργατική τάξη τα
δεσμά της εκμετάλλευσης, να απολαμβάνει τον
πλούτο που αυτή παράγει και όχι τα παράσιτα
του κεφαλαίου τον κλέβουν.

Με τους σπουδαστές στις ΑΕΝ τη νέα βάρδια των ναυτεργατών
Στις ΑΕΝ διαρκώς επιδεινώνεται
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ελλείψεις
σε καθηγητές, υλικοτεχνική υποδομή,
προβλήματα στέγασης, σίτισης ακόμα
και για το φοιτητικό πάσο των σπουδαστών.
Από τον Ιούλιο του 2019 εκκρεμούν
οι προσλήψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό στις ΑΕΝ. Η συντριπτική
πλειοψηφία είναι ωρομίσθιοι, ενώ
ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
 ΑΕΝ/Μακεδονίας σε σύνολο 63
καθηγητών στις σχολές Πλοιάρχων –
Μηχανικών, οι 11 είναι μόνιμοι και
οι 52 ωρομίσθιοι.
Η φοιτητική εστία
παραμένει εγκαταλειμμένη, με ζημιές
από τους σεισμούς του 2012.
 ΑΕΝ/Χίου σε
σύνολο 22 καθηγητών, οι 5 είναι
μόνιμοι. Λόγω της
μεγάλης πληρότητας των τμημάτων,
έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας 2 αίθουσες στον Οίκο Ναύτη
Χίου!!!
 ΑΕΝ/Κρήτης σε σύνολο 31 καθηγητών, οι 6 είναι μόνιμοι. Το εργαστηριακό μάθημα του ERM δεν πραγματοποιείται, με προβλήματα η στέγαση των
σπουδαστών, η θέρμανση είναι ελάχιστη μέχρι 2 ώρες την μέρα, λόγω
έλλειψης πετρελαίου, ενώ τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια υπολειτουργούν.
Τα βιβλία στις σχολές στάλθηκαν
λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και όχι από την έναρξη της χρονιάς, προκαλώντας πρόβλημα στην

εκπαιδευτική διαδικασία και στην
μελέτη των σπουδαστών, που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξετάσεις.
Η σίτιση στις ΑΕΝ έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με τα ψίχουλα του επιδόματος των 600 ευρώ
το χρόνο (1,65 ευρώ/μέρα)..!!, και όχι
για όλους τους σπουδαστές, αφού
μπαίνουν απαράδεκτες προϋποθέσεις
που συνδέονται με το πενιχρό εισόδημα των λαϊκών οικογενειών…!
Έτσι ουσιαστικά η σίτιση των
σπουδαστών στις ΑΕΝ, καλύπτεται
από τις οικογένειες τους

Η αλλαγή του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ (αριθ. 2231.2-13 /
39590/29-05-2019) που εφαρμόζεται
για τους εισακτέους το 2019 και της
παράλληλης εφαρμογής του προηγούμενου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών και συγκεκριμένα:
Η μετάθεση του Α’ εκπαιδευτικού
ταξιδίου τον Ιούλιο για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές, συμπίπτει με
το Β’ εκπαιδευτικό ταξίδι, που πρέπει
να πραγματοποιήσουν σπουδαστές του
προηγούμενου κανονισμού. Το υπουργείο ναυτιλίας γνωρίζει το πρόβλημα.
Η εγκύκλιος που εξέδωσε 24-01-2020

δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη ναυτολόγηση των σπουδαστών, που θα προκαλέσει την παράταση του χρόνου
ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Επιβάλλεται το υπουργείο ναυτιλίας άμεσα να πάρει όλα τα αναγκαία
μέτρα, εξασφαλίζοντας τη ναυτολόγηση των σπουδαστών στα 5.000 ελληνόκτητα καράβια για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών.
Να εφαρμοστεί το ΠΔ 251/1999,
που καθορίζει ότι «οι εφοπλιστικές
ενώσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων
και να δέχονται τους σπουδαστές, που
αποστέλλονται από τις ΑΕΝ για ναυτολόγηση. Η ναυτολόγηση των εκπαιδευόμενων σπουδαστών γίνεται με την
εποπτεία του ΥΕΝ και οι σχετικές δαπάνες αποστολής και παλιννόστησης
τους, βαρύνουν τους πλοιοκτήτες».
Οργάνωση της πάλης στις σχολές,
στα καράβια με μαχητικότητα και αισιοδοξία συμμετοχή των σπουδαστών
στη ζωή και την δράση της ΠΕΜΕΝ,
για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο ενάντια στο αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ,
για το δικαίωμα στη δουλειά, ΣΣΕ κοινωνική ασφάλιση για όλους,
αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν –
σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση.
Η συμμετοχή στη ζωή και δράση
των σπουδαστών στους Συλλόγους
τους στις ΑΕΝ και η ενίσχυση των
δεσμών τους με την ΠΕΜΕΝ - το ταξικό εργατικό κίνημα αποτελεί ελπίδα
για την ανατροπή της απαράδεκτης
κατάστασης στις ΑΕΝ και στα καράβια, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας.»

χέρι τα ξένα και ντόπια μονοπώλια τον έλεγχο των ενεργειακών
πηγών, με στόχο την αύξηση της
κερδοφορίας τους, δημιουργώντας όρους για μεγαλύτερες επιπλοκές και όξυνση της αντιπαράθεσης, κινδύνους για το περιβάλλον. Η εργατική τάξη, οι λαοί των
δύο χωρών δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτά τα σχέδια.
 Παλεύουμε για απεμπλοκή των
δύο χωρών από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από ΝΑΤΟικές και άλλες
ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός
συνόρων.
 Παλεύουμε για την αποδέσμευση των χωρών μας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, για να διώξουμε τις αμερικανικές και ΝΑΤΟικές βάσεις από
τις χώρες μας.
Τα ΚΚ της Ελλάδας και της
Τουρκίας καλούμε την εργατική
τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα να δυναμώσουν την πάλη
τους ενάντια στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων και
των ιμπεριαλιστικών ενώσεων,
ενάντια στον εθνικισμό και ρατσισμό, για να φτάσει το μήνυμα πως οι γείτονες λαοί επιθυμούν και διεκδικούν να ζήσουν
ειρηνικά!».

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ ΠΕΣ/ΝΑΤ
Προς:
 Υπουργό Ναυτιλίας

κ. Πλακιωτάκη
 ΥΕΝ/Διεύθυνση Ναυτικής

Εργασίας κ. Ρεϊζη
 Πρόεδρο και Διοικητικό
Συμβούλιο ΝΑΤ
 ΠΝΟ / Ναυτεργατικά Σωματεία
 ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Επανερχόμαστε στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες σχετικά
με την διεκπεραίωση ζητημάτων
τους στην Υπηρεσία Ναυτικών
Μητρώων (ΥΝΜ), από την
διαρκή μείωση του υπαλληλικού
προσωπικού.
Πληθαίνουν
διαρκώς
οι
καταγγελίες ναυτεργατών που
έχουν καταθέσει για σύνταξη
και ο προβλεπόμενος έλεγχος
για τις ναυτολογήσεις τους από
την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ), πραγματοποιείται από έναν (1) υπάλληλο!!!
Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη
καθυστέρηση που φθάνει και 6
μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
έκδοση της σύνταξης, δεν καταβάλλεται στον ναυτεργάτη ούτε
η προσωρινή σύνταξη, που είναι
μικτά από 384 - 768 ευρώ.
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην ΥΝΜ, δεν είναι αποσπασμένη από την διαρκή υπονόμευση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, που θα ενταθεί με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ συνέχει των προηγούμενων αντιασφαλιστικών
νόμων, με τραγικά αποτελέσματα για την εργατική - λαϊκή
οικογένεια.
Απαιτούμε
την
άμεση
παρέμβαση του υπουργείου
Ναυτιλίας με την πρόσληψη
υπαλληλικού
προσωπικού
στην ΥΝΜ, για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών,
με την άμεση έκδοση και
απόδοση των συντάξεων.
30 Γενάρη 2020
Οι Διοικήσεις των Σωματείων

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ:
Από τις 2 Σεπτέμβρη 2019
άρχισε η λειτουργία του
ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
και λειτουργούν μόνο
ειδικά σχολεία.
Περισσότερες πληροφορίες
στις ιστοσελίδες της Σχολής:
https://sites.google.com/view/ke
senmakmech
και
https://sites.google.com/view/ke
senpmak

Σελίδα 4

Συναυλία - παρέμβαση για την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής
«Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!»: Με τους στίχους αυτούς, του Φώντα
Λάδη, απευθύνονται στο λαό σωματεία ανάμεσά τους και
τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και μαζικοί φορείς που,
την Κυριακή 26 Γενάρη στο κλειστό ΔΑΚ «Πλάτων» στη
Νίκαια, πραγματοποίησαν μεγάλη συναυλία - παρέμβαση
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας ότι:
«Στα 4,5 και πλέον χρόνια που κρατά η δίκη, έχουμε
βγάλει
συμπέρασμα.
Έχουμε δει τις κωλυσιεργίες, τις καθυστερήσεις με
ευθύνη των κυβερνήσεων,
και σήμερα βλέπουμε μια
απαράδεκτη εισαγγελική
πρόταση. Ξέρουμε ότι το
εργατικό κίνημα, η νεολαία, το λαϊκό κίνημα
γενικότερα πρέπει να συνεχίσει τη δράση του κόντρα στο ναζισμό. Γιατί η
ναζιστική ιδεολογία του
μίσους είναι που οδηγεί
σε εγκληματικές ενέργειες.
Τα χρόνια που περνάνε
δεν θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τις δολοφονικές επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, στους μεταλλεργάτες στο Πέραμα, τις εκατοντάδες εκδηλώσεις βίας
και μίσους απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίζονται.
Οι ταγματασφαλίτες, τώρα χρυσαυγίτες,
όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες
Οι φασίστες είναι μακρύ χέρι του κεφαλαίου στην προσπάθεια να προωθεί την πολιτική του, να αυγαταίνει τα
κέρδη του εντείνοντας την εκμετάλλευση της εργατικής
τάξης, χτυπώντας ΣΣΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας, δικαιώματα. Είναι όπλο του κεφαλαίου στην προσπάθεια η
εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία να μη σηκώνουν κεφάλι, να μη βλέπουν το ποιος πραγματικά φταίει
για τα βάσανά μας. Έτσι στοχοποιεί τους μετανάστες εργάτες και τους πρόσφυγες, ανθρώπους που η πολιτική του
ιμπεριαλισμού με τους πολέμους, τις επεμβάσεις και τη
φτώχεια τούς ξήλωσε από τις εστίες τους. Στοχοποιεί αγωνιστές σε χώρους δουλειάς και γειτονιές για να διασφαλίζεται σιγή νεκροταφείου, να περνάνε ατουφέκιστα τα αντιλαϊκά μέτρα, να δυναμώνουν ο φόβος, ο συμβιβασμός, η
μοιρολατρία.
Η εισαγγελική πρόταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής
είναι απαράδεκτη, είναι κόντρα στη λογική, κόντρα στην
πείρα μας, κόντρα στα γεγονότα. Δεν είναι όμως κεραυνός
εν αιθρία, δείχνει ότι οι λουφαγμένοι σε ένα βαθμό σήμερα
ναζί αποτελούν κρίσιμη εφεδρεία για το σύστημα και το
κεφάλαιο. Είναι άλλοθι για να μπορούν τα κατακάθια του
ναζισμού, οι φασίστες, με όποια ετικέτα, να συνεχίσουν
την εγκληματική τους δράση. Είναι πρόκληση απέναντι
στα θύματα της Χρυσής Αυγής, είναι πρόκληση απέναντι
στο παρελθόν του λαού μας, που έχει υποφέρει από το φασισμό και το ναζισμό και έχει συγκρουστεί μαζί του.
 Η θέση των ναζί της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή
 Η θέση του ναζισμού είναι στον πάτο της Ιστορίας!
Από την ανταρτομάνα και προσφυγομάνα Κοκκινιά,
που η δράση του πυρήνα της Νίκαιας της Χρυσής Αυγής
μόλυνε όλη την περιοχή, στέλνουμε μήνυμα ότι το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουμε τι είναι και θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε και πρέπει για να τσακιστεί σε γειτονιές και χώρους δουλειάς».

Προδιαγεγραμμένο έγκλημα
το νέο τραγικό ναυάγιο με
πρόσφυγες και μετανάστες
«Η νέα τραγωδία κοντά στους Παξούς με τους δεκάδες
πνιγμένους και αγνοούμενους πρόσφυγες και μετανάστες
αποτελεί ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι επιδιώξεις
και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών κάναν την Μεσόγειο θάλασσα νεκρών», τονίζει η σε ανακοίνωσή της
Γραμματεία Μεταναστών και Προσφύγων του ΠΑΜΕ
και επισημαίνει:
Οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι κυβερνήσεις τους
αποτελούν τους πραγματικούς υπαίτιους του ναυαγίου, της
τραγωδίας για τους ξεριζωμένους, που είχαν γλιτώσει από
τη φωτιά των πολέμων που εξαπολύουν ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΕΕ, ματώνοντας τους λαούς για λογαριασμό μιας χούφτας
μονοπωλιακών ομίλων.
Αποτελεί αποτέλεσμα της απαράδεκτης συμφωνίας ΕΕ
- Τουρκίας που συναποφάσισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
που εφαρμόζει και η
κυβέρνηση της ΝΔ.
Των αντιδραστικών
οδηγιών της ΕΕ, που
ενσωμάτωσαν
και
νομοθέτησαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια.
Του Κανονισμού του
Δουβλίνου και της
απαγόρευσης
των
δευτερογενών μετακινήσεων. Της παραβίασης των δικαιωμάτων των προσφύγων που προβλέπονται από τη Συνθήκη
της Γενεύης. Είναι αποτέλεσμα του εγκλωβισμού και των
απαράδεκτων συνθηκών που βιώνουν οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου σε όλη τη χώρα.
Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα πρέπει να δυναμώσουν
την αλληλεγγύη και τον αγώνα για τον απεγκλωβισμό των
προσφύγων και των μεταναστών. Να κλείσουν οι
«Μόριες» και να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής
Ελλάδας, όπου θα εξετάζονται τα αιτήματά τους και θα
πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να
δυναμώσει η πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους
πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, ενάντια
στην κύρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που μετατρέπει
την Ελλάδα σε πολεμικό της προγεφύρωμα και στόχο, για
να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Η διέξοδος βρίσκεται
στην πάλη των λαών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά και μετανάστες».
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Η ομιλία του Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ στη Βουλή για την ελληνοαμερικανική συμφωνία

Η Συμφωνία αυτή δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ
στη συνείδηση του λαού μας και της νεολαίας

Ο

ειδικός αγορητής του ΚΚΕ,
Γιώργος Μαρίνος, μετέφερε
τη λαϊκή απαίτηση για την άμεση
απόσυρση της κατάπτυστης ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, τονίζοντας
ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το
έκτρωμα «δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ στη συνείδηση του λαού μας και
των παιδιών του. Ο αγώνας θα συνεχιστεί γιατί η ελληνοαμερικανική
Συμφωνία για τις βάσεις είναι καθοριστικός κρίκος στη βαθιά εμπλοκή
της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις, βάζει τη
χώρα και το λαό σε τεράστιους κινδύνους».
Περιγράφοντας την πορεία μέχρι
την υπογραφή της κατάπτυστης
Συμφωνίας, ο Γ. Μαρίνος επισήμανε
πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση
έδωσε και την ψυχή του στις ΗΠΑ,
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, συνυπέγραψε
όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και
σήμερα συνεχίζει η ΝΔ». «Ακόμα και
οι πιο διστακτικοί εργαζόμενοι - τόνισε - μπορούν να αντιληφθούν την
παραπλανητική και ύπουλη συνθηματολογία
του
ΣΥΡΙΖΑ
περί
"προοδευτισμού" και να σκεφτούν
πόσο αντιλαϊκή, αντιδραστική είναι η πολιτική που αποθεώνει
την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα συμφέροντα
των μονοπωλίων και
τις
ιμπεριαλιστικές
συμμαχίες, η πολιτική
που προσπάθησε να
χτυπήσει τα αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα
του λαού μας και να
πλασάρει ως αναγκαίες τις αμερικανικές
βάσεις στην Ελλάδα».
Υπενθύμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε τη βάση της Σούδας, αυτό
το φρούριο του ιμπεριαλισμού στη
Μεσόγειο, το φονικό άντρο από το
οποίο φορτώθηκαν πολλοί πύραυλοι
που εκτόξευσαν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά, υποβρύχια και αεροσκάφη κατά των λαών του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Δημιούργησε την
αμερικανική μονάδα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο,
έδωσε στις ΗΠΑ το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη για να προωθούνται
ΝΑΤΟικά στρατεύματα».
Οσον αφορά την κυβέρνηση της
ΝΔ σημείωσε ότι «αξιοποιεί τη στρατηγική σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα και φουλάρει τις μηχανές.

Αναβαθμίζει το καθεστώς των
αμερικανικών βάσεων και ανοίγει το
δρόμο να φυτέψουν όσες βάσεις
θανάτου επιθυμούν οι ΗΠΑ σε μονάδες του ελληνικού στρατού, δυναμώνοντας την πρόσδεσή του στις
ΝΑΤΟικές δυνάμεις που υλοποιούν
έναν εφιαλτικό σχεδιασμό, με στόχο
την περικύκλωση της Ρωσίας, που
αφορά ακόμα και το πρώτο πυρηνικό πλήγμα».

Αναλαμβάνετε
τεράστιες ευθύνες

Χαρακτήρισε έγκλημα από την
κυβέρνηση την ετοιμασία για εγκατάσταση πυρηνικών στον Αραξο, την
αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων
στη Λιβύη, στη Σ. Αραβία και παραμύθια τα περί ειρηνευτικών αποστολών, σημειώνοντας ότι «παίζετε κορόνα - γράμματα τη ζωή των αξιωματικών και στρατιωτών». «Το ΚΚΕ
σάς καταγγέλλει και σας προειδοποιεί. Αναλαμβάνετε τεράστιες ευθύνες και δεν θα ξέρετε πού θα κρυφτείτε. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε
ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επιδρομών και παράλληλα σε μαγνήτη επιθέσεων, αντιποίνων», επισήμανε.

Ο Γ. Μαρίνος ανέφερε ότι η όλο
και βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς από την
προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση, με την υποστήριξη των
άλλων αστικών κομμάτων, προωθείται «για να υπηρετήσετε τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση γιατί σ'
αυτήν δίνετε λογαριασμό, για να
αρπάξει κομμάτι της λείας, να κατακτήσει νέα πεδία επενδύσεων και
κερδοφορίας».
Οσο για την πρόκληση να εμφανίζονται από την κυβέρνηση, τον
ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα ως
φιλειρηνικές δυνάμεις οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ
και ΕΕ, αφού υπενθύμισε τη χούντα,
τη διχοτόμηση της Κύπρου κ.ά.,
σημείωσε ότι η κυβέρνηση υμνεί τον

Μακρόν όταν «η Γαλλία παίζει τα
δικά της γεωστρατηγικά παιχνίδια και
στοχεύει να δυναμώσει το ρόλο της
στα επιθετικά σχέδια της ΕΕ μετά
την αποχώρηση της Βρετανίας».
Έφερε ως παράδειγμα πως «η
γαλλική "Total" μαζί με την αμερικανική "ExxonMobil" και την ιταλική
"Eni" ελέγχουν τα ενεργειακά οικόπεδα του νησιού αλλά η κατοχή συνεχίζεται, η Τουρκία καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα, τα γεωτρύπανά
της τρυπούν στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη».
«Καμαρώνετε - ανέφερε - για τις
στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή
και το ρόλο των γαλλικών πλοίων,
αλλά το ελικοπτεροφόρο "Dixmude"
πριν από λίγες μέρες ήταν σε κοινές
ασκήσεις με τουρκικές φρεγάτες».
«Καλλιεργήσατε συνειδητά εφησυχασμό για την τουρκική επιθετικότητα, ακουμπώντας τις ελπίδες σας
στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ»,
όταν «η προκλητικότητα της Τουρκίας στηρίζεται στις πλάτες των ΗΠΑ
που προσπαθούν να την κρατήσουν
πάση θυσία στο ΝΑΤΟικό, στο δυτικό στρατόπεδο, να αποσπαστεί από
την επιρροή της Ρωσίας. Ο ευρωατλαντικός
ιμπεριαλισμός έχει μεγάλα συμφέροντα στη
γειτονική χώρα».
Ο Γ. Μαρίνος τόνισε ότι
«εξυφαί-νονται σενάρια
συμβιβασμών και σ'
αυτά εντάσσεται η προσφυγή στο Δικαστήριο
της Χάγης με συνυποσχετικό και ξαναρωτάμε: Τι θα περιέχει το
συνυποσχετικό; Το κρύβετε κι ενώ η τουρκική
πλευρά θέτει τις γκρίζες ζώνες, την
αποστρα- τιωτικοποίηση των νησιών
και θα αξιοποιήσει τις άθλιες συμφωνίες του κ. Σημίτη στη Μαδρίτη και το
Ελσίνκι, του 1997 και 1999, με την
ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ»,
σημειώνοντας πως «τώρα, εσείς και
οι μηχανισμοί σας πλασάρετε το
ψεύτικο δίλημμα "συμβιβασμός,
συνεκ-μετάλλευση ή πόλεμος" για
να φοβίσετε και να χειραγωγήσετε
το λαό».
Προειδοποίησε ότι «είστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί» και κάλεσε το
λαό να στρατευτεί με το ΚΚΕ στον
αγώνα για να ακυρωθεί η Συμφωνία, να κλείσει η βάση της Σούδας και
όλες οι ξένες βάσεις, να δυναμώσει
ο αγώνας κατά της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Απαιτούν την απόσυρση του αντεργατικού σχεδίου
νόμου για την τροποποίηση του κανονισμού ενδιαίτησης

Α

μείωτη συνεχίζεται
η επίθεση εφοπλιστών, κυβέρνησης της ΝΔ,
για τη συντριβή των ΣΣΕ,
της Κοινωνικής Ασφάλισης, της συνδικαλιστικής
δράσης, τη μείωση των
οργανικών συνθέσεων, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του εφοπλιστικού
κεφαλαίου.
Σε αυτή την κατεύθυνση
εντάσσεται η τροποποίηση
του ΠΔ 259/1981 «περί
κανονισμού ενδιαιτήσεως
πλοιάρχου και πληρώματος των ελληνικών εμπορικών πλοίων». Με πρόσχημα τον «εκσυγχρονισμό»
προωθούν σε όλες τις κατηγορίες καραβιών συντριπτικό χτύπημα στις ειδικότητες των Μαγείρων, Θαλαμηπόλων, Φροντιστών,
Βοηθών Τροφοδοσίας, με
την κατάργηση των μαγειρείων.
Συγκεκριμένα στο σχέδιο ΠΔ αναφέρεται: «Δεν
απαιτείται η εγκατάσταση χώρου εστιατορίου
σε νέα και υπάρχοντα
πλοία στις περιπτώσεις

που ο πλοίαρχος και το
πλήρωμα αποζημιώνεται για τροφοδοσία σύμφωνα με τις εκάστοτε
συλλογικές ή ατομικές
συμβάσεις εργασίας».
Επίσης
προβλέπει
στο άρθρο
6 «προκειμένου περί επιβατηγών
πλοίων, επιτρέπεται η συν-

τις συνθήκες διαβίωσης
των ναυτεργατών, μειώνει
τις οργανικές συνθέσεις,
καταργεί ειδικότητες, εντατικοποιεί την εργασία,
αυξάνει την ανεργία, οικοδομούν συνθήκες γαλέρας στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών.
Στην ένταση της εκμε-

διαμονή μέχρι και τεσσάρων (4) ατόμων κατωτέρου
πληρώματος και μέχρι δύο
(2) αξιωματικών».
Η τροποποίηση του
ΠΔ 259/1981 υπονομεύει
ακόμα και τα ελάχιστα
που προβλέπονται περί
ενδιαίτησης στη Διεθνή
Σύμβαση MLC, ανατρέπει
και υποβαθμίζει το σύνολο των κατακτήσεων για

τάλλευσης των ναυτεργατών από εφοπλιστές, κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
συμβάλλει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ, που διαγκωνίζονται
για
την
«καρέκλα» και για τις
βρώμικες συναλλαγές με
τους εφοπλιστές, ενώ

ΓΑΛΛΙΑ:
Νέες μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στις αντιασφαλιστικές ανατροπές
Μήνυμα αποφασιστικής καταδίκης
των νέων αντιασφαλιστικών ανατροπών της κυβέρνησης Μακρόν στέλνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι στη Γαλλία, μετά από αποφάσεις δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και πολλών Γενικών Συνελεύσεων από χώρους δουλειάς, όπου α-

περγίες συνεχίζονται εδώ και μέρες.
Κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες -στελέχη της κατηγορούσαν τους απεργούς μέχρι και για
την αύξηση των τροχαίων στο Παρίσι, εκφράζοντας ταυτόχρονα μεγάλη
…ευαισθησία για διακοπές ρεύματος
εξαιτίας της απεργίας- εργαζόμενοι
σε μεταφορές, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες, λιμάνια, διυλιστήρια και πολλούς ακόμα κλάδους
στρατηγικής σημασίας απήργησαν
και διαδήλωσαν, μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις, πιο μαζικά από τις 5

προετοιμάζουν το χτύπημα των ΣΣΕ στα ποντοπόρα καράβια με την εφαρμογή των μισθολογίων
της ITF για το σύνολο των
ναυτεργατών να αποτελέσει τον πολιορκητικό κριό
για τις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων και χωρίς
καμία υποχρέωση των
εφοπλιστών για Κοινωνική
Ασφάλιση των ναυτεργατών.
Καταγγέλλουμε
και
απαιτούμε την απόσυρση
του αντεργατικού σχεδίου
νόμου για την τροποποίηση του ΠΔ 259/1981, καλούμε τους ναυτεργάτες
να δυναμώσει ο αγώνας
ενάντια στην πολιτική του
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, διεκδικώντας:
ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση,
συνδικαλιστικά
δικαιώματα για το σύνολο των ναυτεργατών,
προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στις
αυξημένες ανάγκες των
καραβιών,
προστασία
της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Κανένα κόμμα πλην του ΚΚΕ
δεν αγγίζει τα προνόμια
του εφοπλιστικού κεφαλαίου
«Το Σύνταγμα συμπυκνώνει τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, της αστικής τάξης, για την ισχυροποίηση και την διαιώνιση του καθεστώτος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο», υπογράμμισε ο
Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ
και βουλευτής του ΚΚΕ (ναυτεργάτης
Ασυρματιστής) μιλώντας στην Ολομέλεια
της Βουλής σχετικά με τη συνταγματική
αναθεώρηση.

Αναφέρθηκε σε ορισμένα χαρακτηριστικά άρθρα του Συντάγματος προς αυτή
την κατεύθυνση, όπως το άρθρο 107 περί
προστασίας ξένου κεφαλαίου που δίνει
τεράστια προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
το άρθρο 28 που προβλέπει ότι υπερισχύουν του ελληνικού δίκαιου οι συμβάσεις
διεθνών ιμπεριαλιστικών οργανισμών,
προβλέποντας ακόμα και περιορισμούς ως
προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε
πως το άρθρο 28 είναι «νύχι κρέας» με το
εξίσου επικίνδυνο άρθρο 27, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ορίων
της ελληνικής επικράτειας. Όπως εξήγησε, αυτό «σημαίνει αλλαγή συνόρων», κάτι
που γίνεται «με υποχωρήσεις που αφορούν
εδαφική ακεραιότητα ή διεκδικήσεις κατά
ξένων εδαφών». Ο Γιώργος Μαρίνος κάλεσε το λαό να μη νομιμοποιήσει τέτοιες
προβλέψεις και να συνεχίσει τον αγώνα
του ενάντια στις αντιδραστικές διατάξεις.
Το άρθρο 27 επιτρέπει επίσης τη διέλευση ξένων στρατευμάτων από την ελληνική επικράτεια. Με αφορμή, μάλιστα, τις
νέες βάσεις που παραχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους αμερικανοΝΑΤΟικούς και την επέκταση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση της ΝΔ, προειδοποίησε πως «έχει
χτυπήσει συναγερμός» ως προς την μετατροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο του
ιμπεριαλισμού, «και αυτό αφορά και ζητήματα κυριαρχίας».

Αλληλεγγύη στον απεργιακό
αγώνα των εργαζόμενων του
Ομίλου ΟΤΕ για υπογραφή ΣΣΕ
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ, δηλώνουν την αλληλεγγύη
τους στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ
που αγωνίζονται και με απεργιακές κινητοποιήσεις για υπογραφή ΣΣΕ που να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες τους, ενάντια
στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους, στις
απολύσεις, την εργοδοτική τρομοκρατία
και τα αντεργατικά σχέδια της επιχείρησης
να διαμορφώσει συνθήκες εργασιακών
γκέτο.
Χαρακτηριστικό
είναι
ότι
από
το 2011 οι ΣΣΕ που υπογράφονται είναι με
συνεχόμενες μειώσεις μισθών, διευρύνονται οι ελαστικές μορφές εργασίας, στο
σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται το 1/3 (περίπου 6.000) δεν εφαρμόζεται η ΣΣΕ, είναι με διαλυμένες εργασιακές
σχέσεις, χαμηλούς μισθούς, εντατικοποίηση της δουλειάς, με την απειλή της απόλυσης καθημερινά.
Η κερδοφορία του ομίλου ΟΤΕ καλά
κρατεί, μόνο για το 2018 είχε 1,2 δις εκατ.
ευρώ κέρδη, ενώ στους μετόχους
έδωσε 340 εκ. ευρώ, ποσό ξεπερνά συνολικά την μισθοδοσία. Αυτή είναι η « ανάπτυξη για όλους» της κυβέρνησης της ΝΔ
και η «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ.
Να γίνει υπόθεση κάθε σωματείου και
εργαζόμενου, ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, για υπογραφή Ενιαίας
Σύμβασης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, με ουσιαστικές αυξήσεις στους
μισθούς, με μέτρα που να διασφαλίζουν
την υγεία και την ασφάλειά τους.

Δεκέμβρη, την τελευταία πανεθνική
απεργία που πολλοί χαρακτήρισαν
μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων.

ΙΝΔΙΑ:
Γενική απεργία των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική
«Οι εργαζόμενοι της Ινδίας με τη
γενική απεργία στις 8 Γενάρη και τα
συνδικάτα-μέλη της ΠΣΟ στην πρώτη
γραμμή κλιμακώνουν τον αγώνα τους
τόσο ενάντια στο νέο νόμο για τη χο-

ρήγηση υπηκοότητας, όσο και στο
σύνολο της αντεργατικής πολιτικής
της κυβέρνησης Μόντι και του κόμματος BJP.
Η μαζική συμμετοχή στις εργατικές
- λαϊκές κινητοποιήσεις, παρά την
αστυνομοκρατία και τον αυταρχισμό,
καθώς και η επιτυχία της γενικής απεργίας είναι απάντηση στις αντεργατικές πολιτικές της αντιδραστικής κυβέρνησης της Ινδίας.
Το ΠΑΜΕ, το ταξικό κίνημα της
Ελλάδας εκφράζει τη στήριξη και την
αλληλεγγύη του στη γενική απεργία
των εργαζομένων της Ινδίας».

