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.

Οκτώβρης 2019
Χρόνος 45ος
Αρ. φύλλου 628

Μεγάλα συλλαλητήρια ενάντια
στο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο
Παρακαταθήκη για τη συνέχεια της πάλης
Τ

ο μήνυμα πως η αντιλαϊκή πολιτική στήριξης της ανταγωνιστικότητας και των κερδών των εφοπλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου,
που έσπευσε η κυβέρνηση ΝΔ να θωρακίσει με
το πολυνομοσχέδιο - τερατούργημα που ψήφισε στη βουλή τσακίζει Συλλογικές Συμβάσεις, μισθούς και συνδικαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να βρίσκει απέναντί της την
οργάνωση και την πάλη τους, έστειλαν χιλιάδες
εργαζόμενοι μαζί και οι ναυτεργάτες με τα ταξικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠ Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών
και ΠΕΣ-ΝΑΤ, άνεργοι, συνταξιούχοι,
αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες, εργατικά σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, σύλλογοι φοιτητών, μαζικοί
φορείς, Λαϊκές Επιτροπές, με τα συλλαλητήρια που πραγματοποίησαν στις 17
και 24 Οκτώβρη στην Αθήνα.
Η κυβέρνηση επιταχύνει την υλοποίηση μιας σειράς αντεργατικών πολιτικών
ικανοποιώντας τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγάλων ενώσεων του ΣΕΒ,ΕΕΕ-εφοπλιστές, ΣΕΤΕ,
Τραπεζίτες. Επιδιώκει μια μεγάλη αντεργατική παρέμβαση στα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων, στις ΣΣΕ, ειδικά με την
υπονόμευση των κλαδικών ΣΣΕ, την επέκταση
παραπέρα των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Ταυτόχρονα προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στη Κοινωνική Ασφάλιση, την υγεία και
ασφάλεια των λαϊκών στρωμάτων και όλα αυτά
συνοδεύονται από νέα προνόμια κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις με «ζεστό» χρήμα, σωρό από φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, το
μεγάλο κεφάλαιο.
Επιβεβαιώνοντας εξάλλου ότι η αντιλαϊκή
πολιτική της ΝΔ είναι συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης, προτάσεις και σχέδια που
δεν πρόλαβε να νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γι' αυτό και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ - ως
«υπουργείου αντιπολίτευσης» - όπως και των
υπόλοιπων αστικών κομμάτων ήταν καθαρά
από τη σκοπιά των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, με τους βουλευτές τους να κατηγορούν την κυβέρνηση για «δήθεν» αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που τα όποια «θετικά μέτρα»
περιλαμβάνει για την προσέλκυση των
«επενδυτών» είναι εκείνα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Νοθεία και εκφυλιστικές
διαδικασίες στις αρχαιρεσίες
στην Ένωση Πλοιάρχων
(ΠΕΠΕΝ)
Οι τεκμηριωμένες καταγγελίες των συνδικαλιστών της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Ενότητας
Πλοιάρχων (Δ.Α.Ε.Π.) που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ, απορρίπτονται από την Εφορευτική Επιτροπή με προφάσεις, η οποία καταστρέφει τους
φακέλους της επιστολικής ψήφου που μαζικά
προωθούνται από το μηχανισμό των εφοπλιστών
μέσω του ταχυδρομείου στη κάλπη, αρνείται να
δώσει στοιχεία για τα ταμειακά εντάξει μέλη της
ΠΕΠΕΝ και την αυτοπρόσωπη συμμετοχή τους
στην ψηφοφορία, δεν λαμβάνει κανένα μέτρο
για τον έλεγχο των αρχαιρεσιών.
Οι εγκάθετοι των εφοπλιστών στην ΠΕΠΕΝ
τρέχουν με τη γίδα στη πλάτη...!
Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός και εφοπλιστές επιδιώκουν μέσα από εκφυλιστικές διαδικασίες να εκλέξουν νόθους αντιπροσώπους στην ΠΕΠΕΝ έτσι ώστε να διατηρήσουν τον
μηχανισμό των εφοπλιστών τον πλήρη έλεγχο στη
ΠΝΟ, για τη συνέχιση της άγριας εκμετάλλευσης
120.000 ναυτεργατών (ελλήνων και αλλοδαπών),
τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Τα τσιράκια των εφοπλιστών ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΕΝ,
γι’ αυτό και δεν συμμετέχουν στα Συνέδρια, τις
χρονιάτικες ΓΣ και τη δράση του ΕΚ Πειραιά.
Όμως οι εργατοπατέρες με τη κάλυψη των
κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εφοπλιστών
και του αστικού κράτος με εκφυλιστικές διαδικασίες εκλέγουν νόθους αντιπροσώπους με βασικό
πυρήνα την ΠΕΠΕΝ και τα σωματεία σφραγίδα
και σε συνδυασμό με τον περιορισμό του 1/10 των
αντιπροσώπων που περιλαμβάνεται στο αντιδραστικό καταστατικό της ΠΝΟ συγκροτούν τη νόθα
πλειοψηφία στη διοίκηση της ΠΝΟ από την οποία
εκλέγουν αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με
τις τοποθετήσεις των βουλευτών, αποκάλυψε
πλήρως τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, το οποίο και καταψήφισε. Ανέδειξε
ότι η ανάπτυξη για λογαριασμό του κεφαλαίου, στο όνομα της οποίας «πίνουν νερό» η
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα,
είναι εχθρική προς τα λαϊκά συμφέροντα και
ότι μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι
η οργανωμένη πάλη, βάζοντας μπροστά τις
δικές τους ανάγκες;

Σ

τη διαδήλωση στο Σύνταγμα παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, που βγήκε από τη Βουλή
μαζί με άλλους βουλευτές του Κόμματος,
όπου με τοποθέτηση του προς τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ τόνισε μεταξύ των άλλων τα
εξής: Ο αγώνας ουσιαστικά ξεκινά, δεν
τελειώνει με την ψήφιση αυτού του εγκληματικού πολυνομοσχεδίου. Στην πράξη
θα καταργήσουμε όλους τους αντιλαϊκούς
νόμους αυτής και των προηγούμενων
κυβερνήσεων.
Γελασμένοι όσοι λογαριάζουν χωρίς
τους εργάτες και τα συνδικάτα τους!
Απέναντι σε παλιούς και νέους αντεργατικούς
νόμους, της σημερινής και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ σχεδιάζουν τα
επόμενα βήματα στον αγώνα τους, την κλιμάκωση της πάλης και της διεκδίκησης για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, σύγχρονα
δικαιώματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Απέναντι στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση, εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι απαντούν με συλλαλητήρια
στην Αθήνα στα Προπύλαια στις 30 Νοέμβρη
- στις 6:30 μμ και σε άλλες πόλεις σε όλη τη
χώρα για την υπεράσπιση της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Την πρωτοβουλία για την οργάνωση κοινών κινητοποιήσεων ανέλαβε η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμά της, το ΠΑΜΕ καλεί τους
εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια και απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσα από τις
συλλογικές τους διαδικασίες, να προετοιμάσουν την επιτυχία τους.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ τονίζει ότι
οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν
πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο στη
νέα αντιασφαλιστική επίθεση. «Το μεγάλο
μέτωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης μας
αφορά όλους», υπογραμμίζει, «από τους
νέους εργαζόμενους έως τους συνταξιούχους.
Το Ασφαλιστικό δεν είναι μόνο το δικαίωμα
στη σύνταξη. Αφορά την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, την
Υγεία - Πρόνοια, αφορά τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες ΕΒΕ, συνολικά τον
εργαζόμενο λαό». Και καταλήγει:
«Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
για να υπάρξει ασφαλιστικό σύστημα που
θα προστατεύει τον εργαζόμενο, θα του εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή μετά
τον εργασιακό βίο, θα του προσφέρει δωρεάν και αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας και Περίθαλψης».
Σε αυτή τη κατεύθυνση τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠ
Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών και ΠΕΣΝΑΤ οργανώνουν σύσκεψη ναυτεργατών,
με θέμα: οργάνωση της πάλης για Κοινωνική Ασφάλιση και τις ΣΣΕ, την Τετάρτη 13
Νοέμβρη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΠΕΜΕΝ.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σοβαρές καταγγελίες για απειλές
σε βάρος της ζωής συνδικαλιστών
Παρέμβαση στον προϊστάμενο Εισαγγελίας Πειραιά

Τ

ις απειλές σε βάρος της
ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας του προέδρου, μελών
του ΔΣ και του σωματείου
(ΕΝΕΔΕΠ) και εργαζομένων στις
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά κατήγγειλε αντιπροσωπεία
της Ένωσης Εργαζομένων στη
Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων
Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), με επικεφαλής
τον πρόεδρο Μάρκο Μπεκρή, στον προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Πειραιά.
Στην αναφορά - καταγγελία που κατατέθηκε, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το σωματείο μας, κατά το
καταστατικό του, έχει ως μέλη
του τους εργαζόμενους στη
διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες
του λιμένα Πειραιά. Συσπειρώνει τους εργαζόμενους στους
προβλήτες II και III του ίδιου λιμένα,
συμφερόντων της κινέζικης COSCO,
η οποία ενεργεί διά της θυγατρικής
της εταιρείας ΣΕΠ ΑΕ που έχει αναθέσει εργολαβικά το έργο της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων
στην εταιρεία D-PORT και αυτή με
τη σειρά της σε διάφορους υπεργολάβους.
Το σωματείο μας από τη σύστασή του το έτος 2014 διεκδικεί καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας,
την υπογραφή ΣΣΕ με την εργοδο-

σία και την υπαγωγή των λιμενεργατών στον Κανονισμό ΒΑΕ. Για τη
διεκδίκηση των παραπάνω, αφού
εξαντλήσαμε τον διάλογο, προβήκαμε σε σειρά απεργιών που είχαν την
καθολική συμμετοχή των εργαζομένων και μάλιστα πήραν ευρεία δημοσιότητα, ακόμα και διεθνή, είχαμε
δε τη συμπαράσταση διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Όμως η εργοδοσία, για να ακυρώσει αυτούς τους δίκαιους αγώνες
μας, στοχοποίησε τον πρόεδρο του
σωματείου μας, Μάρκο Μπεκρή, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και εργαζόμενους που συμμετείχαν
στις κινητοποιήσεις μας. Παραθέτουμε στη συνέχεια ορισμένα περιστατικά που συνέβησαν από διάφορους δράστες και τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική μας
ακεραιότητα.
Χαρακτηριστικά ήταν, μεταξύ
άλλων, τα παρακάτω γεγονότα:

1. Η δολοφονική επίθεση που
δέχτηκε ο Μάρκος Μπεκρής στις
14-08-2018 στο χώρο δουλειάς
από τον επόπτη ασφαλείας της
D-PORT, Βασίλη Παπαδόγγονα.
Να σημειωθεί ότι παρά την ενημέρωση της εργοδοσίας για την πράξη του αυτή, εκείνη δεν έλαβε τα
δέοντα μέτρα καταδίκης αυτής της
πράξης (...) αλλά κρατά
τον Βασίλη Παπαδόγγονα στο πόστο του
επόπτη ασφαλείας, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται
για ενέργειες σε βάρος
των εργαζομένων. Για
την επίθεση αυτή ασκήθηκε μήνυση από το ΔΣ
του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και τον Μάρκο
Μπεκρή.
2. Η προκλητική
όχληση του Μάρκου Μπεκρή,
που επέβαινε σε μηχανή στις 28
Νοεμβρίου 2018, από
"φουσκωτούς", μαυροντυμένους
άντρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που επέβαιναν σε μηχανές μεγάλου κυβισμού από το
χώρο δουλειάς, στο ΣΕΜΠΟ Ν.
Ικονίου μέχρι την κατοικία του
στην Αθήνα, μετά τη λήξη της
απεργίας μας την ίδια ημέρα,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019

Όλοι στη μάχη για
την ενίσχυση του ΚΚΕ
Με δυναμική εκκίνηση η ΚΟ Ναυτεργατών δίνει τη μάχη
της Οικονομικής Εξόρμησης του ΚΚΕ, με ενθουσιασμό πλατύ άνοιγμα στα καράβια και τα λαϊκά σπίτια ζητώντας
οικονομική ενίσχυση από τον εργατόκοσμο.
Σύνθημα της μεγάλης μάχης είναι «Ενισχύεις το ΚΚΕ ενισχύεις τον αγώνα για τα δίκια του λαού και της νεολαίας».
Η μάχη θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στράτευση
των οπαδών του Κόμματος δίπλα στις
ΚΟΒ, κι εδώ αποτυπώνονται περισσότερες δυνατότητες από προηγούμενες φορές αφού έχουν μεσολαβήσει σημαντικές
μάχες, όπως οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις
που ανέδειξαν τους ισχυρούς δεσμούς του
ΚΚΕ με τους ναυτεργάτες με αυξημένη διάθεση προσφοράς
για να αναλάβουν καθήκοντα.
Η ΚΟ Ναυτεργατών, τιμώντας τα 100 χρόνια από την
ίδρυση της Γ' Διεθνούς και τη συμβολή του ΚΚΕ στους αγώνες των ναυτεργατών συγκεντρώνει «κόκκινα μεροκάματα»
από μέλη και οπαδούς του Κόμματος, βάζοντας στόχο να
είναι εκατοντάδες όσοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ιδιαίτερα τιμητικό κάλεσμα.
Στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης, μεταξύ άλλων,
πραγματοποιεί περιοδείες και συσκέψεις της ΚΟ Ναυτεργατών στα καράβια συμβάλλοντας στην οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών, με την ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ,
η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: (Συνέχεια στη σελ. 3)

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Καταγγέλλουν τις ομαδικές
απολύσεις στην ANEK

Τ

ις ομαδικές απολύσεις
ναυτεργατών,
κύρια των Γενικών Υπηρεσιών, στις οποίες προχώρησε
η εταιρεία ΑΝΕΚ μέσω του
λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας
τις επόμενες μέρες από
την εκδήλωση της πυρκαγιάς
στο Ε/Γ-Ο/Γ «OLYMPIC
CHAMPION» καταγγέλλουν μέλη του πληρώματος
και τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Στην καταγγελία τους τα
ναυτεργατικά Σωματεία σημειώνουν ότι η ναυτιλιακή
εταιρεία, με ευθύνη των
Λιμενικών Αρχών δεν τήρησε την εφαρμογή της πραγματικής αιτίας απόλυσης,
αλλά την αιτιολόγησε ως
«αμοιβαία συναίνεση».

Επιπλέον, οι ναυτεργάτες
απολύθηκαν χωρίς την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους και
της προβλεπόμενης αποζημίωσης.
Επισημαίνουν ότι εφοπλιστές και υπουργείο
Ναυτιλίας δεν διστάζουν
ακόμα και τα ελάχιστα δικαιώματα των ναυτεργατών
να τα θυσιάζουν στο βωμό
της
ανταγωνιστικότητας
και κερδοφορίας των εφοπλιστών.
Τέλος, καλούν τους ναυτεργάτες με οργάνωση και
αγώνα να διεκδικήσουν τα
δικαιώματα τους με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες, να
συνεχίσουν τον απεργιακό
αγώνα για ΣΣΕ, συνδικαλιστικά δικαιώματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.N.
Συνάδελφοι Μηχανικοί, ΟΛΟΙ στην Β’ Γενική
Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ, την Τετάρτη 27 Νοέμβρη
στις 10:30 π.μ., στα γραφεία μας Μπουμπουλίνας 21

Μ

ε αγωνιστική αισιοδοξία από τους απεργιακούς αγώνες των ναυτεργατών στις 24 Σεπτέμβρη
και 2 Οκτώβρη, στη πρώτη
γραμμή της πάλης με το ταξικό εργατικό κίνημα -τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ δίνουμε τη μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική- στον αναπτυξιακό αντεργατικό νόμο - τερατούργημα
που πρόσφατα ψήφισαν στη
Βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ
και η «Ελληνική Λύση» για
την αύξηση της κερδοφορίας
των εφοπλιστών του μεγάλου
κεφαλαίου, συνεχίζουμε.
Στη Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ, συζητάμε την πείρα τα συμπεράσματα, ανασυντάσσουμε
τις δυνάμεις μας, σχεδιάζουμε
την πάλη του κλάδου μας:
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, του
κεφαλαίου, της ΕΕ, διεκδικούμε κλαδικές ΣΣΕ, αποκλειστικά Δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέτρα
για την ανεργία, τις οργανικές
συνθέσεις, την υγιεινή και

ασφάλεια, υπερασπιζόμαστε
το δικαίωμα της απεργίας, τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα
στους χώρους δουλειάς. Πάλη
ενάντια στη συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας, που περιλαμβάνει
την αξιοποίηση της χώρας ως
ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, στα Βαλκάνια, το
Αιγαίο, τη Μεσόγειο, τη
Μαύρη και Ερυθρά Θάλασσα
με δραματικές επιπτώσεις
φτώχεια, προσφυγιά γενικότερα τεράστιες οδυνηρές επιπτώσεις για τους λαούς στην
ευρύτερη περιοχή.
Στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο απαντάμε με
νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις με τους μηχανικούς,
τους ναυτεργάτες την εργατική τάξη για τη κατάργηση της
εκμετάλλευσης, ώστε κριτήριο να μην είναι τα κέρδη των
εφοπλιστών - του κεφαλαίου
αλλά κουμάντο να κάνει ο
λαός με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Σελίδα 2

Οκτώβρης 2019

Νοθεία και εκφυλιστικές
διαδικασίες στις αρχαιρεσίες
στην Ένωση Πλοιάρχων
(ΠΕΠΕΝ)
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Η Δημοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων εκφράζει το δίκιο ναυτίλων καπετάνιων, των ναυτεργατών. Στην
ανακοίνωση – καταγγελία για τις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ
που κυκλοφόρησαν οι υποψήφιοι καπετάνιοι της ΔΑΕΠ
μεταξύ των άλλων τονίζουν τα εξής:
«Με διαβλητές-νόθες, διαδικασίες με τη μαζική αποστολή
ψηφοδελτίων -με επιστολική ψήφο- συνεχίζονται η ψηφοφορία
στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως
(ΠΕΠΕΝ). Ήδη από τη 1η Οκτώβρη άρχισε η ψηφοφορία που
ολοκληρώνεται 10 Δεκέμβρη 2019 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Πλοιάρχων, αντιπρόσωπους στην ΠΝΟ, και το Ε.Κ. Πειραιά,
Οι αρχαιρεσίες γίνονται σε συνθήκες έντασης της επιθετικότητας κυβέρνησης - εφοπλιστών, μείωση των οργανικών συνθέσεων των καραβιών, εντατικοποίηση της δουλειάς - μεταφορά
καθηκόντων στους πλοιάρχους, αμέτρητες ώρες δουλειάς
απλήρωτες, εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, ενσωμάτωση του ΝΑΤ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του ΚΕΑΝ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με
επαχθείς όρους, δραματικές περικοπές στις συντάξεις, την υγεία, την πρόνοια και στα εργασιακά δικαιώματα, όλα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου και
από την άλλη τη χειροτέρευση της ζωής πλοιάρχων, γενικότερα
των ναυτεργατών και των οικογενειών μας.
Οι Έλληνες εφοπλιστές αυξάνουν διαρκώς τη μεταφορική
ικανότητα του στόλου τους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στη Βουλή τον Απρίλη 2019 τη μείωση
της ετήσιας φορολογίας των εφοπλιστών από τα 140 εκατομμύρια σε μόλις 40, ποσό που αντιστοιχεί ούτε σε 20 € τη μέρα για
κάθε πλοίο. Ενώ στους πλοιάρχους η φοροεπιδρομή ανέρχεται
στο 25% του μισθού μας για φόρους.
Τα «επιτεύγματα» αυτά πατάνε στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των ναυτίλων πλοιάρχων, στην εκμετάλλευση του συνόλου
των ναυτεργατών.
Τι σχέση μπορούν να έχουν στελέχη ναυτιλιακών εταιριών της διοίκησης της ΠΕΠΕΝ με τις αγωνίες και τις ανάγκες των ναυτίλων πλοιάρχων και γενικότερα των ναυτεργατών; Καμία, γιατί κριτήριο της δράσης τους ως μέλη του
ΔΣ της ΠΕΠΕΝ και της ΠΝΟ είναι η αύξηση των κερδών των
εφοπλιστών μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των
ναυτεργατών.
Εμείς, ως Δημοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων
(Δ.Α.Ε.Π.), δυνάμεις που συσπειρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, καλούμε κάθε ναυτίλο πλοίαρχο, να παλέψει μαζί μας για τη κατάργηση των μνημονιακών νόμων, να διεκδικήσουμε συγκροτημένα
εργασιακά δικαιώματα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
αποκλειστικά Κοινωνική Ασφάλιση, μέτρα για την υγιεινή και
ασφάλεια στα καράβια για όρους δουλειάς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Για σωματείο εργατών κι
όχι των εφοπλιστών.
Κάθε συνάδελφος και συναδέλφισσα, να στηρίξουν τους
υποψήφιους ναυτίλους καπετάνιους της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Ενότητας Πλοιάρχων, που είναι στη στήλη του ψηφοδελτίου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ».
Σύμφωνα με το αντιδραστικό καταστατικό της ΠΕΠΕΝ η
εκλογή των μελών του Δ.Σ. του σωματείου γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα και αναγκαστικά με το κολοβό άρθρο 56 του ν.
2224/1994 υποχρεώνονται να εκλέγονται αντιπρόσωποι του
σωματείου με την απλή αναλογική για την ΠΝΟ και το ΕΚΠ.
Για το Δ.Σ. και τους 4 υποψηφίους μας
3. Αχλάδη Γιώργο,
9. Θειόπουλο Γιώργο,
26. Παπαναγιώτου Σωτήρη,
27. Παύλου Σπύρο.
Για αντιπρόσωπους ΠΝΟ και ΕΚΠ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ από τη στήλη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» από τους υποψηφίους του
συνδυασμού μας ΔΑΕΠ.
1. Αχλάδη Γιώργο ή
2. Θειόπουλο Γιώργο ή
4. Παπαναγιώτου Σωτήρη ή
5. Παύλου Σπύρο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Στη μνήμη του Γεράσιμου Κολαΐτη η γυναίκα
του Κατερίνα προσφέρει στη «Ν» 150 ευρώ.
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
5 Νοέμβρη 2019

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Το εργατικό - λαϊκό κίνημα δεν θα μπει στο γύψο!

Τ

ις προκλητικές δηλώσεις του
κυβερνητικού
εκπροσώπου
για περιορισμό - απαγόρευση διαδηλώσεων καταγγέλλει με ανακοίνωσή
του το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα: «Στην πράξη θα ακυρώσουμε
τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεών τους!».
Στην ανακοίνωσή του το
ΠΑΜΕ αναφέρει
τα εξής:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την επίθεση στις συλλογικές διαδικασίες, στη δράση
και στη λειτουργία των συνδικάτων και πατώντας πάνω στην πολιτική του αυταρχισμού και της καταστολής που δίδαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έβαλε εμπόδια στην κήρυξη απεργίας, επιδιώκει
την πλήρη απαγόρευση της λαϊκής
διαμαρτυρίας και δράσης, των διαδηλώσεων.
Τα επιτελεία της κυβέρνησης,
γνωρίζοντας τα αδιέξοδα, τη φτωχοποίηση και τη λαϊκή οργή που προκαλεί η "ανά-πτυξή" τους, επιδιώκουν να επιβάλουν τη Σιδερένια
Φτέρνα του Αυταρχισμού και της
Καταστολής. Έχουν μάλιστα το θράσος να επιχειρούν να παρουσιάσουν
αυτούς τους σχεδιασμούς ως δήθεν ...φιλεργατικά μέτρα. Υλοποιούν
τις πάγιες και από παλιά εντολές του
ΣΕΒ, των τραπεζιτών, των εφοπλι-

στών να παίρνουν μέτρα και να μην
κουνιέται φύλλο.
Αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος φοβίας και η προσπάθεια αυτή
έρχεται να συμπληρώσει την ολοένα
και αυξανόμενη τρομοκρατία στους
χώρους δουλειάς. Αξιοποιούν βεβαίως όπως και στο παρελθόν τον
"κοινωνικό αυτοματισμό".

Κανένας εργαζόμενος να μην
αποπροσανατολιστεί. Να μη δεχτεί
να του κλείσουν το στόμα. Να σκεφτεί: Οι διαδηλώσεις φταίνε για την
ανεργία; Για το κλείσιμο επιχειρήσεων; Για την εγκληματικότητα;
Το εμπόριο ναρκωτικών κ.λπ.;
Η ΝΔ αντί να μιλά για απαγόρευση των διαδηλώσεων ας επαναφέρει
τις Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις. Να προσλάβει δασκάλους αντί
να επιτίθεται στους φοιτητές. Να
προσλάβει γιατρούς, αντί να κλείνει
νοσοκομεία. Όμως δεν θέλει. Γιατί
αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά
ότι η "ανάπτυξη" και η "κανονικότητα" που ευαγγελίζεται, δηλαδή τα
κέρδη των αφεντικών, σημαίνουν ξεζούμισμα των εργατών. Και το ξεζούμισμα πάει χέρι χέρι με το μαστίγιο,
τον αυταρχισμό και τον χωροφύλακα.

Μιλά για την ταλαιπωρία των εργαζομένων από τις διαδηλώσεις η
ΝΔ, που μειώνει τους μισθούς και
χτυπά το δικαίωμα των εργατών
στην απεργία, που ετοιμάζει νέο χτύπημα στα ασφαλιστικά δικαιώματα
της εργατικής τάξης, που προχωράει
σε ιδιωτικοποιήσεις. Η ΝΔ, που
όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε την
αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση ενάντια στις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Η ΝΔ, που για
έναν Πομπέο έκλεισε για δυο μέρες
όλο το κέντρο της Αθήνας. Η ΝΔ,
που όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ταλαιπωρούν καθημερινά τους εργαζόμενους
με υποτυπώδεις αστικές συγκοινωνίες, χωρίς οδηγούς, χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς συχνότητα, αλλά με πανάκριβα εισιτήρια.

Έκρηξη σημειώθηκε, 11/10, σε ιρανικό
τάνκερ που ανήκει στην κρατική εταιρεία
του Ιράν (NIOC) με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο το οποίο βρισκόταν
60 ν.μ. από το λιμάνι της πόλης Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές
ζημιές στο πλοίο και πετρέλαιο χύθηκε στην
Ερυθρά Θάλασσα. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή και ότι η κατάσταση στο πλοίο είναι υπό έλεγχο.

Για επίθεση κάνει λόγο το Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν
επιβεβαίωσε ότι το ιρανικό πετρελαιοφόρο «Sabiti» δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε
στην Ερυθρά Θάλασσα και υπέστη ζημιές, μετέδωσε η ιρανική δημόσια τηλεόραση.

κυβερνητικών επιτελείων δεν θα
περάσουν!

 Όσο και αν το προσπαθήσουν,

το εργατικό - λαϊκό κίνημα δεν θα
μπει στο γύψο!
Ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, ο
νέος, ο άνεργος σήμερα οδηγείται
στην εξαθλίωση από τη βάρβαρη
πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των
λίγων. Δεν μπορούν να απαγορεύσουν το δικαίωμα του κάθε εργάτη,
νέου, ανέργου να αγωνίζεται.
Όσους νόμους και αν περάσουν,
όσο μελάνι και αν χύσουν, όσες διαταγές και αν εκδώσουν, δεν μπορούν
να σταματήσουν τον αγώνα για τη
ζωή και για το αύριο της εργατικής
τάξης. Το ταξικό κίνημα έχει και πείρα και ιστορία!

Η αντιλαϊκή πραγματικότητα πίσω
από το «περιτύλιγμα» της ιδιωτικοποίησης
ο «νέο Ασφαλιστικό» που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει σε
νέα φάση την πορεία παραπέρα ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης, πατώντας σε όλο το αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο που διαμόρφωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, και
ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκινώντας από τις επικουρικές συντάξεις, προωθείται η διαμόρφωση ενός
νέου κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης μέσα
στα πλαίσια του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), ο οποίος θα λειτουργεί με
βάση το αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή με τζογάρισμα των εισφορών
των ασφαλισμένων και χωρίς καμία εγγύηση για το τι σύνταξη θα πάρουν.
Χτύπημα του κοινωνικού
χαρακτήρα της Ασφάλισης
και μετατροπή της σε
ατομική υπόθεση
Πυρήνας όλων αυτών των ανατροπών
και του ν.4387/2016, νόμος λαιμητόμος του
Κατρούγκαλου, είναι η στρατηγική συρρίκνωσης των συστημάτων Δημόσιας Ασφάλισης, η σταδιακή
πλήρης μεταφορά του βάρους
στις πλάτες των ίδιων των ασφαλισμένων, με την ταυτόχρονη σταδιακή απαλλαγή της
εργοδοσίας και του κράτους της.
Στο πλαίσιο προώθησης
αυτής της στρατηγικής η ΕΕ, με
τη «Λευκή Βίβλο για τις Συντάξεις», από το 2012 προέτρεπε όλα τα κράτη - μέλη να προσανατολιστούν σε ασφαλιστικά
συστήματα που προϋποθέτουν
την «ατομική επικουρική αποταμίευση» μέσω της οποίας θα
εξασφαλίζεται η δήθεν επάρκεια
των συντάξεων, αφού με τη στρατηγική της
η ΕΕ, με βάση τους στόχους του κεφαλαίου, έχει προεξοφλήσει ότι τα δημόσια συστήματα θα συρρικνώνονται, το ίδιο και η
δημόσια δαπάνη γι' αυτά.
Τα μονοπώλια απαλλάσσονται από το
«κόστος» (στην πραγματικότητα καρπώνονται ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι από τον
πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι),
ενώ η εγγύηση του κράτους περιορίζεται,
στην καλύτερη περίπτωση, σε «συντάξεις»
στο ύψος προνοιακών επιδομάτων, όπως
η λεγόμενη «Εθνική Σύνταξη» των 384
ευρώ, που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την
οποία σήμερα η ΝΔ αναλαμβάνει να εφαρμόσει στο ακέραιο.
Η πραγματικότητα διαψεύδει
τους απατηλούς ισχυρισμούς!
Για να συσκοτίσουν τις σοβαρές συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, τα
κυβερνητικά στελέχη και διάφορα επιτελεία του κεφαλαίου προβάλλουν ισχυρισμούς
όπως ότι με τους «ατομικούς κουμπαράδες» του κάθε ασφαλισμένου και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επιτυγχάνεται η

Έκρηξη και πυρκαγιά
σε ιρανικό τάνκερ

 Οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί των

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τ

ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ:

πραγματική σύνδεση «εισφορών και πα- ματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε
ροχών» (ανταποδοτικότητα), ξεπερνιέται το τον επικαιροποιημένο πίνακα κινδύνων
πρόβλημα της «βιωσιμότητας» των δημό- βάσει των στοιχείων του Solvency II για το
σιων ασφαλιστικών συστημάτων, ενώ δεύτερο τρίμηνο του 2019. Όπως γράφτημέσω των «επενδύσεων» σε διαφοροποιη- κε στον Τύπο, «τα αποτελέσματα δείχνουν
μένα «επενδυτικά προϊόντα» ισχυρίζονται ότι οι εκθέσεις κινδύνου του ευρωπαϊκού
ότι δήθεν διασφαλίζονται καλύτερα τα ασφαλιστικού τομέα παρέμειναν γενικά
γηρατειά και η «επάρκεια συντάξεων» σταθερές σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Οι
έναντι μελλοντικών αναταράξεων...
μακροοικονομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυΕίναι όμως αυτή η αλήθεια; Η καθημε- νοι αγοράς συνεχίζουν να κυμαίνονται
ρινότητα τους διαψεύδει πέρα για πέρα! σε υψηλά επίπεδα...».
Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο «Ατομική ιδιωτική ασφάλιση»
υφυπουργός Εργασίας, Ν. Μηταράκης, σημαίνει ασφαλισμένοι ακόμα
πιο εκτεθειμένοι
ενέκρινε το καταστατικό ενός νέου Επαγγελματικού Ταμείου (τα Ταμεία ΕπαγγελΤο ίδιο το χτύπημα του κοινωνικού
ματικής Ασφάλισης προβλέπονται από τον χαρακτήρα της Ασφάλισης και η μετανόμο 3029/2002 και ανήκουν στην ομάδα τροπή της σε «ατομική υπόθεση» κασχημάτων ιδιωτικής ασφάλισης). Μια θιστούν τον ασφαλισμένο ευάλωτο σε
ματιά στο εν λόγω καταστατικό είναι απο- κάθε σκαμπανέβασμα του εργασιακού
καλυπτική, όπως π.χ. στο άρθρο 31 για του βίου, σε συνθήκες μάλιστα
την εφάπαξ παροχή που θα πρέπει να έντασης της αντεργατικής επίθεσης,
πάρουν οι ασφαλισμένοι του στο τέλος του απογείωσης της «ευελιξίας», παγίωσης
εργάσιμου βίου τους, όπου αναφέρε- υψηλών ποσοστών ανεργίας και υποαται: «Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παρο- πασχόλησης.
χών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό
Τι γίνεται αλήθεια σε περιόδους που
κάποιος ασφαλισμένος χάνει
τη δουλειά του και δεν έχει
εισόδημα; Στα ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα και εφόσον
αδυνατεί να συνεχίσει να καταβάλλει εισφορές μένει ανασφάλιστος. Δηλαδή, μένουν μετέωροι αυτός και η οικογένειά του,
όχι μόνο σε σχέση με τη μελλοντική του σύνταξη - αφού δεν
μπαίνει τίποτα στον περιβόητο
«ατομικό κουμπαρά» - αλλά και
στην ιατροφαρμακευτική τους
κάλυψη και σε οποιαδήποτε
άλλη παροχή. Δεν πρέπει να
διαφεύγει άλλωστε ότι η ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης πησύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.
γαίνει χέρι χέρι με την εμπορευματοποίηση
Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροτης Υγείας, με τους ασφαλισμένους, από
χής ούτε το ύψος της επενδυτικής απότη μια, να μετατρέπονται σε... «επενδυτές»
δοσης ούτε το ύψος των επενδυτικών
και, από την άλλη, σε «πελάτες».
εξόδων».
Αντίστοιχα, όπως ήδη παραδέχεται
Η εισφορά προκαθορισμένη,
ακόμα και το «πόρισμα» της «Επιτροπής
το τι θα πάρεις... «στον αέρα»!
Σοφών» που έστησε η κυβέρνηση, «στον
Αντίστοιχα, εξειδικευμένο περιοδικό του αέρα» θα μένουν και οι εργαζόμενοι που
κλάδου των ιδιωτικών ασφαλίσεων έγραφε θα αναγκάζονται να σταματήσουν τη
τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή αναδουλειά λόγω εργατικού ατυχήμακοινώσεις δύο μεγάλων ασφαλιστικών
τος, όπως και οι οικογένειες στις περιταμείων τέτοιου τύπου: «Τα μηνύματα δεν
πτώσεις θανάτου εργαζόμενου του οποίείναι και πολύ καλά αυτήν την περίοδο για
ου ο περιβόητος «ατομικός κουμπαράς»
τα συστήματα συντάξεων. Τα αρνητικά
δεν θα επαρκεί για την απόδοση σύνταξης
επιτόκια δημιουργούν προβλήματα στις
χηρείας.
αποδόσεις των συνταξιοδοτικών συστηΠροστασία απέναντι σε όλα τα παμάτων, με αποτέλεσμα ακόμη και τα πιο
ισχυρά και προηγμένα εξ αυτών να προ- ραπάνω μπορεί να δώσει μόνο η Δημόαναγγέλλουν μειώσεις στις παροχές σια Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση,
και αυτή σήμερα πρέπει να υπερασπίσουν
(συντάξεις).
Αυτή είναι η... «ασφάλεια» που φέρνει συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, απαιτώντας
το τζογάρισμα των εισφορών των ασφαλι- ουσιαστική αναβάθμιση όλων των παροσμένων και των αποθεματικών των Ταμεί- χών, ενίσχυση των χαρακτηριστικών της
ων τους. Επιπλέον, αυτές τις μέρες η Ευ- αλληλεγγύης, σε αντίθεση με τα περί...
ρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελ- «ατομικών κουμπαράδων».

ΙΑΠΩΝΙΑ: Φ/Γ πλοίο βυθίστηκε
από τον τυφώνα «Χαγκίμπις»
Ένα εμπορικό πλοίο με σημαία του Παναμά εντοπίστηκε, 13/10, βυθισμένο στη θάλασσα κοντά στο Τόκιο, αφού οι αρχές είχαν
χάσει το στίγμα του, καθώς ο τυφώνας Χαγκίμπις έπληξε την Ιαπωνία. Τουλάχιστον
πέντε μέλη από το δωδεκαμελές πλήρωμά
του, έχασαν την ζωή τους. Τέσσερα μέλη του
πληρώματος του πλοίου διασώθηκαν. Το
πλήρωμα αποτελούσαν ναυτικοί από το
Μιανμάρ, την Κίνα, και το Βιετνάμ.

Τραυματισμός ναυτεργάτη
στο Φ/Γ πλοίο «Μιχάλης»
Ένας 42χρονος ναυτεργάτης τραυματίστηκε, την Τετάρτη 9/10, πάνω στο με ελληνική σημαία Φ/Γ πλοίο «MICHALIS»,
λόγω πτώσης κατά τη διάρκεια εργασιών
στο λιμάνι της Στυλίδας. Μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Άρχισε η ψηφοφορία για την ανάδειξη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της
νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής ΠΕΣ-ΝΑΤ
και διεξάγεται στα γραφεία της (Κολοκοτρώνη 99, Γ’ όρ. Πειραιά) από Δευτέρα 4
Νοέμβρη μέχρι και Τετάρτη 4 Δεκεέμβρη,
και ώρες 10:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
Η μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων
ναυτεργατών στην ψηφοφορία και τις δραστηριότητες της ΠΕΣ-ΝΑΤ έχει ιδιαίτερη
σημασία και μάλιστα σε μια περίοδο που
αγριεύει η αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης
και ΕΕ, με την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης, και με παράλληλη μείωση των κρατικών εισφορών
προς τον ΕΦΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία και τις άλλες κοινωνικές δαπάνες.
Κάθε ψήφος βάζει και ένα λιθαράκι στο
μετερίζι του αγώνα της ΠΕΣ-ΝΑΤ για την
υπεράσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων ναυτεργατών, ενισχύει τη φωνή διαμαρτυρίας και μετράει αποφασιστικά στην
διεκδίκηση για την ανάκτηση των απωλειών
στις συντάξεις.

Απαράδεκτη η στάση του ΥΝΑ
στα εργασιακά
των εκπαιδευτικών του ΚΕΣΕΝ
Την προκλητική και απαράδεκτη στάση
στελεχών του υπουργείου Ναυτιλίας σε
εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του
ΚΕΣΕΝ αναδεικνύει η ΠΕΜΕΝ μέσα από
τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ένωσης
Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΔΝΕ), του διευθυντή και
υποδιευθυντή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών.
«Για την κατάσταση που επικρατεί στη
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση
με τη διαρκή υπονόμευση και απαξίωση,
έχει τεράστιες ευθύνες και η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες. Από
την μια προνόμια και επιδοτήσεις διαρκώς
για τους εφοπλιστές και από την άλλη
ένταση της επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων», αναφέρει στην καταγγελία της η
ΠΕΜΕΝ και προσθέτει:
«Ο αγώνας για αποκλειστικά ενιαία,
δημόσια, δωρεάν ανώτατη, σύγχρονη
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση
για όλους τους ναυτεργάτες συνδέεται με
τον αγώνα διεκδικώντας σύγχρονους
όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με
δικαιώματα».

Σελίδα 3

Σοβαρές καταγγελίες
για απειλές σε βάρος
της ζωής συνδικαλιστών
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
3. Οι κλιμακούμενες, ευθείες απειλές
σε βάρος του προέδρου και των μελών
του ΔΣ του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ συνεχίστηκαν από τον, εργαζόμενο στον ίδιο
χώρο, Μιχάλη Γρηγοράκο, κατά της
ζωής του Μάρκου Μπεκρή, της μητέρας
του, μελών του ΔΣ και εργαζομένων,
όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις του
στο facebook, που τις προσκομίζουμε.
Ειδικότερα προσκομίζουμε:
α) ανάρτηση με φωτογραφίες δύο περιστρόφων και τη λεζάντα "Απόψε θα
ξενυχτήσετε", απευθυνόμενη προς τους
λιμενεργάτες απεργούς.
β) ανάρτηση με φωτογραφία της κάννης περιστρόφου όπλου που στοχεύει την
είσοδο του εργασιακού μας χώρου, στον
οποίο ήταν συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι
κατά τη διάρκεια της απεργίας μας, που
συνοδεύεται με αθλιότητες σε βάρος των
εργαζομένων και με λεζάντα σε βάρος
των κομμουνιστών.
γ) ανάρτηση με απαράδεκτες φράσεις
- απειλές κατά του Μάρκου Μπεκρή και
της μητέρας του.
Επειδή αυτές οι αναρτήσεις - απειλές,
που συνοδεύονται από φωτογραφίες με
όπλα απευθυνόμενες προς τον πρόεδρο,
τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη του σωματείου
ΕΝΕΔΕΠ και τους εργαζόμενους στους
προβλήτες II και III μας δημιουργούν
έντονες ανησυχίες για τη ζωή και τη σωματική μας ακεραιότητα.
Επειδή ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει
σε βάρος συνδικαλιστών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, του Συνδικάτου
Μετάλλου και του προέδρου του, Σωτήρη
Πουλικόγιαννη, τον Ιούνιο του 2012,
που καταγγέλθηκαν τότε στον κ. Νικόλαο
Ποιμενίδη, προϊστάμενο της Εισαγγελίας, και κατέληξαν μετέπειτα στη δολοφονική εναντίον τους ενέργεια από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, αλλά
και τη δολοφονία του μέλους του Συνδικάτου, Παύλου Φύσσα, πράξεις για τις
οποίες τα μέλη της Χρυσής Αυγής δικάζονται επί κακουργήματι.
Επειδή για τα περιστατικά αυτά δεν
μπορεί να είναι άμοιρη ευθυνών εργοδοσία και κυβέρνηση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταγγέλλουμε τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις και ζητούμε την προστασία της ζωής και της σωματικής μας
ακεραιότητας.
Πειραιάς, 30-10-2019
Οι καταγγέλλοντες».

Η τρομοκρατία
δεν θα περάσει!
Με σύνθημα «η τρομοκρατία δεν
θα περάσει των εργατών η πάλη θα την
σπάσει» τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγέλλουν τις τρομοκρατικές μεθοδεύσεις
της εργοδοσίας σε βάρος του προέδρου
και των μελών της διοίκησης του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (Ένωση Εργαζομένων
στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων
στις Προβλήτες Πειραιά) που εργάζονται στο μονοπωλιακό όμιλο της
COSCO.
Μετά τα εγκληματικά και φασιστικά χτυπήματα από τσιράκια τραμπούκους της εργοδοσίας το προηγούμενο
διάστημα, συνεχίζει την επίθεση της
με αγωγές και μηνύσεις στα μέλη του
Δ.Σ. του σωματείου και πρωτοπόρων
εργατών, επειδή αγωνίζονται και διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ και υπαγωγή
στα ΒΑΕ.
Στην ίδια κατεύθυνση και η δολοφονική επίθεση από μαχαιροβγάλτες κουκουλοφόρους φασίστες στην περιοχή
του Γέρακα, εναντίον του πρωτοπόρου
αγωνιστή, στελέχους του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ, Άγγελου Μπαλτά.
Η ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας συνδέεται με την συντριβή
των ΣΣΕ, της κοινωνικής ασφάλισης,
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
που θέλουν να επιβάλλουν σε κάθε
χώρο δουλειάς, για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας
του κεφαλαίου, για την καπιταλιστική
ανάπτυξη που υπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.
Καλούμε τους ναυτεργάτες, γενικότερα τους εργαζόμενους να συνεχίσουμε τον αγώνα, να μην εφαρμοστούν τα
αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν
στο πολυνομοσχέδιο και στο νέο
ασφαλιστικό νόμο που ετοιμάζει η
κυβέρνηση, να διεκδικήσουμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής.

Οκτώβρης 2019

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ

στο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!
Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το «νέο Ασφαλιστικό» της κυβέρνησης:

«Ο

οργανωμένος μαζικός αγώνας και
η συμμαχία των εργαζομένων, των
αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών επιστημόνων, των επαγγελματοβιοτεχνών, της
νεολαίας, των γυναικών, όλου του εργαζόμενου λαού, να ακυρώσει τα σχέδια ολοκληρωτικής παράδοσης της Κοινωνικής Ασφάλισης
στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών!
Με μπαράζ δηλώσεων για το "νέο Ασφαλιστικό", για το "Ασφαλιστικό του μέλλοντος"
και άλλα παρόμοια, τα στελέχη της κυβέρνησης ΝΔ επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
τον νόμο - λαιμητόμο του Κατρούγκαλου,
προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη
"πίστα" της ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής
Ασφάλισης, συνεχίζοντας την αντιασφαλιστική επίθεση από εκεί που την έφτασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το έργο το έχουν ξαναδεί οι συνταξιούχοι
και ασφαλισμένοι. Έχουν ξανακούσει τους
ίδιους ακριβώς ισχυρισμούς περί "νέου",
"δίκαιου" και "βιώσιμου" Ασφαλιστικού, τους
οποίους αναμασούσαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, πριν και μετά την ψήφιση του νόμου
4387 το Μάη του 2016, του νόμου - λαιμητόμου που ενσωμάτωσε όλες τις προηγούμενες
αντιασφαλιστικές ανατροπές και πρόσθεσε
νέα βάρβαρα χτυπήματα, του νόμου που
προετοίμασε το έδαφος για τη σημερινή επιχείρηση παραπέρα ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους μονοπωλιακούς
ομίλους οι συντάξεις είναι βάρος, ενώ οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο Ασφαλιστικό
είναι ταυτόχρονα και πηγή νέων κεφαλαίων,
αφού οι περικοπές δεν "σώζουν" την οικονομία γενικά, όπως ισχυρίζονται, αλλά μόνο το
κεφάλαιο.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αναιρούν ούτε
αγγίζουν καν τον αντιδραστικό χαρακτήρα
όλων των παρεμβάσεων των τριών μνημονίων, το γεγονός ότι κάτω και από τις Οδηγίες
και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τα ασφαλιστικά
δικαιώματα, η προστασία του γήρατος ή της
ασθένειας και της ζωής μετατράπηκαν σε
"δημοσιονομικό μέγεθος" που πρέπει να
υπηρετεί τη "σταθερότητα" της "εθνικής οικονομίας", δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Δεν αναιρούν τους κοινούς "αναπτυξιακούς" στόχους των κυβερνήσεων ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ για ολοένα και μεγαλύτερη
απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους του
από το "κόστος" της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Δεν αναιρούν τις τεράστιες περικοπές σε
κύριες και επικουρικές συντάξεις στους
"παλιούς" συνταξιούχους, την αφαίρεση της
13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των
ορίων ηλικίας στα 67 έτη, την αύξηση από τα
35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το
δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, τη μεγάλη
μείωση των νέων συντάξεων μετά το Μάη του
2016!
Κατά συνέπεια, και οι ανατροπές που
επιβλήθηκαν πριν από το νόμο Κατρούγκα-

λου αλλά και ο ίδιος ο νόμος παραμένουν σε
ισχύ, συνεχίζοντας να παράγουν καταστροφικά αποτελέσματα για τους 2,5 εκατομμύρια
συνταξιούχους και τους 3,9 εκατομμύρια σημερινούς ασφαλισμένους, επιβεβαιώνοντας
ότι είναι και ο καλύτερος "χορηγός" της ιδιωτικοποίησης!
Η παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, η πρόσθετη ελάφρυνση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές,
η συνέχιση της περικοπής της κρατικής
χρηματοδότησης προς την Κοινωνική Ασφάλιση, σε συνυπολογισμό με τις νέες
δικαστικές αποφάσεις, είναι το έδαφος
πάνω στο οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ
έρχεται να πουλήσει ως "λύση" την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης.
Το περιβόητο "νέο Ασφαλιστικό" της ΝΔ
είναι παλιό και δοκιμασμένο. Το σύστημα

των "τριών πυλώνων", η μετατροπή της ασφάλισης των γηρατειών σε "ατομική υπόθεση" είναι κάτι που το ζουν εκατομμύρια ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Το σύστημα των τριών πυλώνων, που
επέκτεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, σημαίνει
ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συστήματα, τα
περίφημα επαγγελματικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και έναν λεγόμενο
"δημόσιο πυλώνα", που θα περιορίζεται σε
ένα επίδομα στο ύψος της σημερινής "εθνικής
σύνταξης" των 300 ευρώ και θα χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία. Στην ουσία
απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση
στην Κοινωνική Ασφάλιση. Στην κατεύθυνση
αυτή οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
ρίχνονται όλο και πιο βαθιά στα Τάρταρα. Το
πρώτο θύμα είναι οι επικουρικές, τις οποίες η
κυβέρνηση εισάγει σε σύστημα άμεσης κεφαλαιοποίησης, δηλαδή στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Σε αυτό το σύστημα ξέρεις τι θα δίνεις,
άγνωστο τι θα πάρεις, αφού τα χρήματα τα

διαχειρίζονται "επενδυτές" που τα επενδύουν,
τα τζογάρουν στα χρηματιστήρια. Τα γεγονότα χρεοκοπίας τέτοιων εταιρειών, που
άφησαν στην ένδεια εκατομμύρια ασφαλισμένους, είναι πολύ πρόσφατα.
Τις τελευταίες μέρες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη χαρά τους οι έμποροι της
Υγείας, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι
εργοδοτικές ενώσεις των βιομηχάνων, των
εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, των μεγαλοξενοδόχων, και όλοι, μαζί με τα κυβερνητικά
στελέχη, αναφωνούν: "Η ώρα της ιδιωτικής
ασφάλισης ήρθε!"...
Να τους κόψουμε τη φόρα!
Το σκηνικό που χτίζεται και προετοιμάζει
τα νέα δεινά για συνταξιούχους και ασφαλισμένους μπορεί να το ανατρέψει ο κοινός
αγώνας των εργαζομένων, των συνταξιούχων,
σε συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα, που
θα έχει ως σημαία του τη διεκδίκηση Δημόσιας Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αγώνας μαζικός, οργανωμένος, μέσα
στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και τα
χωριά, για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων και
των τριών μνημονίων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
Για να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων. Είναι ο ιδρώτας και το
αίμα του εργαζόμενου λαού μας, δεν μπορεί
να περάσει η λογική που καλλιεργούν τα
αστικά κόμματα, "περασμένα - ξεχασμένα"!
Να θυμίσουμε ότι μόνο με το περιβόητο PSI,
το "κούρεμα" δηλαδή των ασφαλιστικών ταμείων για τη σωτηρία των τραπεζών, χάθηκαν
πάνω από 10 δισ. ευρώ σε ένα βράδυ!
 Να πληρώσουν το κράτος και η εργοδοσία! Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που σημαίνει νέα μείωση του μισθού
του εργαζόμενου στο τμήμα που πηγαίνει για
τη σύνταξη και την Υγεία και απαλλαγή της
μεγαλοεργοδοσίας.
 Πλήρης αποκατάσταση όλων των απωλειών, μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης.
Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 €.
 Διεκδίκηση τώρα αυξήσεων στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, στις δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 Διεκδίκηση συντάξεων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια στα γηρατειά, στη βάση
των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του
προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε άθλιες
συνθήκες ως τα βαθιά γεράματα.
Διεκδίκηση μείωσης των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα
55 για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης
δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Υγεία - Πρόνοια δημόσια & δωρεάν
Προστασία στη δουλειά
Κανείς ανασφάλιστος
Αξιοπρέπεια στα γηρατειά»
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Όλοι στη μάχη για την ενίσχυση του ΚΚΕ

«Ε

ργαζόμενοι, εργαζόμενες,
νέοι και νέες,
Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, χιλιάδες
φίλοι του, συνεργαζόμενοι με το Κόμμα, δώσαμε μαζί αλλεπάλληλες και δύσκολες μάχες,
για τα λαϊκά συμφέροντα και το δυνάμωμα
του ΚΚΕ παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς και στις περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα οι εκλογικές αναμετρήσεις είχαν σοβαρές
απαιτήσεις και σε οικονομικό επίπεδο, γέννησαν μεγάλες οικονομικές ανάγκες στο Κόμμα.
Στηριγμένοι σε σας, που ενισχύετε πάντα
το ΚΚΕ, ακόμα και στις πιο
αντίξοες συνθήκες, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Για
να επιδράσουμε υπέρ του
λαού ακόμα πιο αποφασιστικά στις εξελίξεις. Να αντιμετωπίσουμε αντιλαϊκά μέτρα,
να ανέβει η συσπείρωση
πλατύτερων και νέων δυνάμεων για την εργατική-λαϊκή
αντίσταση και αντεπίθεση.
Απευθυνόμαστε θαρρετά
στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα
των πόλεων και της υπαίθρου, στους παλιότερους και τους νεότερους αγωνιστές και αγωνίστριες. Στους φίλους του Κόμματος, σε όσους
συμπορεύονται μαζί μας στο λαϊκό κίνημα. Σε
όλους όσοι εμπιστεύονται και εκτιμούν το
ΚΚΕ, προσβλέπουν με ελπίδα σε αυτό. Τους
καλούμε να ενισχύσουν και οικονομικά το
ΚΚΕ, γιατί μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ
μπορεί να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο λαός μας
και τα παιδιά του να ζήσουν καλύτερες μέρες,
όπως πραγματικά τους αξίζει.
Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι
συμβολή για να δυναμώσει με εκδόσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις η εκλαΐκευση της πολιτικής πρότασης διεξόδου του ΚΚΕ. Για να

διαδοθεί στη νέα γενιά η ιστορική αλήθεια
που έχουν γράψει ο λαός μας και όλοι οι λαοί
του κόσμου με το αίμα τους, κόντρα στην
παραχάραξη και τον αντικομμουνισμό, στον
οποίο σήμερα πρωτοστατεί και η ΕΕ.
Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι
μεγάλη συμβολή για να υπάρχει δυνατότητα
συναντήσεων, διοργάνωσης συζητήσεων και
εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο, για να ανέβουν η κοινή δράση των λαών, η αλληλεγγύη,
η φιλία, ο αγώνας ενάντια στους πολέμους,
στη φτώχεια και την προσφυγιά, ο προλεταριακός διεθνισμός.
Η οικονομική στήριξη στο
ΚΚΕ σημαίνει ενίσχυση της
μοναδικής πολιτικής δύναμης
που αποδεδειγμένα οργανώνει
τον αγώνα για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή κόντρα στο
μεγάλο κεφάλαιο, στην ΕΕ, στο
ΝΑΤΟ και όσους υπηρετούν τον
καπιταλιστικό «μονόδρομο».
Με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό το
λαό μπορούμε να αντιπαλέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν, με το τσάκισμα των
εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
που έχουν απομείνει όρθια, τους πλειστηριασμούς, τους φόρους, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη
συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και
των όρων ζωής της λαϊκής οικογένειας.
Με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό το λαό θα
δυναμώνει η πάλη για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που έχουν κάνει όλη
την Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία για
τις βάσεις, ένα μεγάλο στρατόπεδο, ορμητήριο πολέμου, μαγνήτη νέων κινδύνων για το
λαό μας, τους γύρω λαούς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι αντίπαλοί μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα ενάντια στο ΚΚΕ και τα οικονομικά του. Οι αντιδραστικοί παράγοντες, οι ναζί - εγκληματίες φασίστες χρησιμοποιούν το ψέμα και τη συκοφαντία ώστε να χτυπήσουν τους δεσμούς του
Κόμματος με το λαό. Η αστική τάξη, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχει θεσπίσει
ένα αντιδραστικό πλέγμα νόμων για τα οικονομικά των κομμάτων, επιδιώκοντας να βάλει
εμπόδια, να αποτρέψει ιδιαίτερα την ενίσχυση του ΚΚΕ από τα λαϊκά στρώματα. Ζητάει
ακόμη και για ενίσχυση των δύο ευρώ να
δίνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία του
ενισχυτή στις κρατικές αρχές!!!
Είμαστε πεισμένοι ότι ο ελληνικός λαός δεν
πρόκειται να δεχθεί τα σχέδιά τους. Θα δώσει
την απάντησή του. Θα ενισχύει το ΚΚΕ όπως
έκανε πάντοτε στην 100χρονη Ιστορία του.
Ακόμα πιο αποφασιστικά οργανώνουμε
την Οικονομική Εξόρμηση. Κάνουμε πιο γερούς και μόνιμους τους δεσμούς μας με τους
χιλιάδες φίλους και φίλες του Κόμματος.
Καλούμε φίλους, οπαδούς, συνεργαζόμενους να συνδιοργανώσουμε τη μάχη, να προμηθευτούμε όλοι κουπόνια, να βάλουμε στόχους, να απευθυνθούμε σε κάθε άνθρωπο
καλής θέλησης και να ζητήσουμε την ενίσχυση του ΚΚΕ.
Με αισιοδοξία, δύναμη και άμιλλα μεταξύ
μας καλύπτουμε τους στόχους της Οικονομικής Εξόρμησης.
Για να δυναμώσει η εκλαΐκευση των ιδανικών, των αξιών, των στόχων και του Προγράμματος του ΚΚΕ.
Η επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης να
γίνει λαϊκή υπόθεση, γιατί πολλαπλασιάζει τη
δύναμη του λαού και της νεολαίας.»
Η ΚΕ του ΚΚΕ - Οκτώβρης 2019

Να δυναμώσει ο αγώνας
και η αλληλεγγύη ενάντια
στην πολιτική εγκλωβισμού
προσφύγων και μεταναστών
Παράσταση διαμαρτυρίας συνδικάτων που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ στη Βουλή και
μαζική καταδίκη του αντιδραστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το άσυλο.
Η αλληλεγγύη και η πάλη για ανθρώπινες
συνθήκες φιλοξενίας είναι ασπίδα προστασίας
απέναντι στις βάρβαρες πολιτικές και τη Συμφωνία ΕΕ - Ελλάδας - Τουρκίας, που δεν επιτρέπει
στους κατατρεγμένους να φτάσουν στον τελικό
προορισμό τους και μετατρέπει τα νησιά σε φυλακές, κάνοντας τον βίο αβίωτο σε ντόπιους και
πρόσφυγες.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει
τους πρόσφυγες σε διάφορες περιοχές χωρίς τις
ανάλογες υποδομές θα οξύνει κι άλλο τα προβλήματα. Οι ρατσιστικές κραυγές δεν πρέπει να
βρίσκουν έδαφος. Υπεύθυνοι για την αθλιότητα
είναι το κράτος, η κυβέρνηση, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ.
Έχουμε χρέος να παλέψουμε ενάντια στην
αιτία που γεννά την προσφυγιά, να μη γίνεται η
Ελλάδα ορμητήριο των ΝΑΤΟ - ΕΕ, να σταματήσει η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία,
καμία αλλαγή συνόρων.
Σήμερα όσο ποτέ χρειάζεται να δυναμώσει
ο αγώνας ώστε:
 Να καταργηθεί το αίσχος των hot spots.
 Να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες. Να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για τα ασυνόδευτα
παιδιά.
 Να απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και να
χορηγηθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα
στους πρόσφυγες για να φτάσουν στη χώρα του
τελικού προορισμού τους.
 Να λυθεί άμεσα το ζήτημα της επανένωσης
οικογενειών. Είναι απαράδεκτο μικρά παιδιά,
σύζυγοι, αδέρφια να εγκλωβίζονται στα hot
spots και να μην μπορούν να επανενωθούν με
τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
 Να παρθούν μέτρα για την ολόπλευρη κοινωνική ένταξη όσων προσφύγων παραμείνουν στη
χώρα μας.
 Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η παροχή
υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πρόσφυγες.
 Κανένας ανήλικος να μη ζει σε ακατάλληλες
συνθήκες, απροστάτευτος, άστεγος ή φυλακισμένος.
 Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι κάτοικοι
των νησιών έχουν υποστεί ζημιές από τον διπλό
εγκλωβισμό που επέβαλαν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ».

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Προκλητικοί ύμνοι του υπουργού
Ναυτιλίας για την ...«αγαθοεργία»
των εφοπλιστών !
Πρόκληση για τους σπουδαστές γενικότερα
για τους ναυτεργάτες αποτελούν οι ύμνοι του
υπουργού Ναυτιλίας κ. Γ. Πλακιωτάκη στα
εγκαίνια της Σχολής Πλοιάρχων Ε.Ν. της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου για τη χορηγία των εφοπλιστών - σταγόνα
στον ωκεανό - από την εκμετάλλευση των
ναυτεργατών -για την αποκατάσταση ζημιών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου λόγω του
σεισμού του Ιουλίου 2019.
Οι σπουδαστές και οι ναυτεργάτες έχουν
μνήμη και κρίση. Με πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την οποία ψήφισαν ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και Χρυσή Αυγή τον Απρίλη
του 2019 διατηρήθηκαν στο ακέραιο οι 56
φοροαπαλλαγές και μειώθηκε η συμβολική
συμμετοχή τους από 140 στα 40 εκατομ.
ευρώ!
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει σχετική ερώτηση
για τις ζημιές στην ΑΕΝ Ασπροπύργου λόγω
του σεισμού του περασμένου Αυγούστου,
παίρνοντας την απαράδεκτη απάντηση από το
μεν υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν είναι δικό
του θέμα… και από δε το ΥΕΝ ότι του θέματος έχουν επιληφθεί τα ...μεγάλα αφεντικά, οι
εφοπλιστές!

Οι φιέστες εφοπλιστών - κυβέρνησης και
του μηχανισμού του αστικού κράτους δεν μπορούν να συγκαλύψουν την άθλια κατάσταση
που επικρατεί στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου, στο
ΚΕΣΕΝ και στις άλλες Ακαδημίες Ε.Ν. τεράστιες ελλείψεις στο περιεχόμενο των σπουδών,
σε καθηγητές, στα εργαστήρια, στις κτιριακές
υποδομές και μέτρα υγιεινής (πόσιμο νερό,
WC), κ.ά.
Οι δημαγωγικές δηλώσεις των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να
κρύψουν ότι με νόμο του αστικού κράτους
χρηματοδοτούνται από το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) εφοπλιστικές ενώσεις για
να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες…
Αίσχος!

Σελίδα 4

Καταγγέλλουν τη νέα
ιμπεριαλιστική επέμβαση
στη Συρία

«Η ιμπεριαλιστική επέμβαση εντάσσεται
στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια στο πλαίσιο
των ανταγωνισμών, του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών», επισημαίνουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ
και προσθέτουν:
«Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που εντείνονται στην περιοχή μας, η κυβέρνηση της
ΝΔ συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να αποτελεί τον καλύτερο σημαιοφόρο των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και αυτό καταγράφηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Πομπέο και στην υπογραφή της νέας συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ
για τις βάσεις.
Η εισβολή της Τουρκίας, όπως και αντίστοιχες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια, θα οδηγήσει στον ξεριζωμό
νέων χιλιάδων προσφύγων σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με βαρύτατες συνέπειες και στην
Ελλάδα.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας που εδώ και χρόνια
βρίσκεται στη δίνη των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κουρδικούς πληθυσμούς που στοχοποιούνται και
γίνονται πιόνι στα ιμπεριαλιστικά παζάρια.
Απέναντι στους δολοφονικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών τη διέξοδο μπορεί
να τη δώσει ο αγώνας των λαών.
 Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στα δολοφονικά σχέδια των ιμπεριαλιστών.
 Να κλείσουν τώρα οι βάσεις των ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα».

Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των ναυτεργατών
του ΕΓ-ΟΓ «Πρωτεύς»
Την παρέμβαση των υπηρεσιών του
υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές
των ναυτεργατών του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου
«ΠΡΩΤΕΥΣ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ANES SA», απαιτούν τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες των
ναυτεργατών από το πλοίο «η εταιρεία
οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές Σεπτεμβρίου, παραβιάζοντας την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 της ΣΣΕ, που
αναφέρει «η εξόφληση του μισθού και
των πάσης φύσεως αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός».
«Απαιτούμε την παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε
να καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές των ναυτεργατών και τα αναδρομικά που προβλέπονται με την εφαρμογή της ΣΣΕ του 2019», τονίζουν τα ταξικά σωματεία.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ:

Θαλάσσιες συγκοινωνίες
προς όφελος των εργαζομένων και όχι των εφοπλιστών
Την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων συγκοινωνιών της Θάσου ζητούν με επιστολή τους προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα Σωματεία συνταξιούχων ΝΑΤ, Οικοδόμων, Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Καβάλας, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Θάσου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καβάλας «Η ενσωμάτωση»,
το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού
- Τουρισμού Καβάλας και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καβάλας, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρουν:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Υποχρεωτική κάλυψη δρομολογίων 365
ημέρες το χρόνο και στις δυο γραμμές του
νησιού σύμφωνα με τις ανάγκες.
 Υποχρεωτική δεκάμηνη δρομολόγηση των
πλοίων με δυο μήνες ακινησίας για συντήρηση.
 Κυκλικό εναλλακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο να τηρείται αυστηρά η
ΣΣΕ, τα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης.
 Οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων να καλύπτουν τις ανάγκες των πλοίων για την ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων, την
ανθρώπινη ζωή στην θάλασσα.
 Πλήρη και σταθερή δουλειά για τους ναυτεργάτες, ΣΣΕ που να καλύπτουν τις σύγχρονες
ανάγκες τους με συγκροτημένα μισθολογικά,
ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
 Επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις για την
ασφαλή φορτοεκφόρτωση των πλοίων και την
πλήρη πρόσδεση τους, ώστε να σταματήσει το
φαινόμενο να διανυκτερεύουν τα πληρώματα
μέσα στα πλοία σε άλλα λιμάνια.
 Μειώσεις των εισιτήριων των επιβατών και
των ναύλων των οχημάτων 50%. Δωρεάν μετακίνηση για ανέργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους,
φοιτητές και στρατευμένους».
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού
είναι ασυμβίβαστες με τα «επενδυτικά σχέδια»

Ο

ι εξελίξεις στο λιμάνι και την
ευρύτερη περιοχή, τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών
ομίλων και οι επιπτώσεις τους
στους εργαζόμενους συζητήθηκαν
στη σύσκεψη που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, 30 Οκτώβρη,
με πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΝ,
της Ένωσης Εργαζομένων στη
Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά
(ΕΝΕΔΕΠ), του παραρτήματος
Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών.
Στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκαν σωματεία εργαζομένων και
συνταξιούχων, σύλλογοι γυναικών της ΟΓΕ, ενώσεις γονέων, πολιτιστικοί φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι, που εμπλούτισαν τη συζήτηση με την πείρα από
τη δράση τους.
Σε εξέλιξη οι αντιλαϊκοί
σχεδιασμοί επιχειρηματικών
ομίλων και κυβέρνησης
Το προηγούμενο διάστημα τα
σωματεία που δραστηριοποιούνται
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
προχώρησαν σε απεργιακές και
άλλες κινητοποιήσεις ενάντια στο
επενδυτικό σχέδιο της COSCO και
τις προβλέψεις του για αλλαγή χρήσης σχεδόν του μισού χώρου των
εγκαταστάσεων της Ζώνης, κατασκευή τέταρτης προβλήτας κοντέινερ, προβλήτας στάθμευσης αυτοκινήτων (car terminal), νέας προβλήτας για κρουαζιερόπλοια, γιγαντιαίου κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών, ξενοδοχειακών μονάδων και
άλλων εγκαταστάσεων με αλλαγή
των όρων δόμησης. Το συγκεκριμένο σκέλος του επενδυτικού σχεδίου
έχει προσωρινά «παγώσει» από
την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).
Όπως, όμως, ξεκαθάρισε στην εισηγητική ομιλία στη σύσκεψη ο πρόεδρος του
παραρτήματος
Πειραιά του Συνδικάτου
Μετάλλου, Άκης Αντωνίου, η αναβολή
ορισμένων πρόσθετων επενδύσεων δεν
αναιρεί το σχεδιασμό
των μονοπωλίων. Αυτός προχωρά διαρκώς, με στόχο «το λιμάνι να γίνει
Ειδική Οικονομική Ζώνη, αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο, με μειωμένα δικαιώματα για τους εργάτες», αλλά και με
εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις
στους ελεύθερους χώρους, στο
περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής
στις εργατογειτονιές της περιοχής.
Εξ άλλου, οι προϋποθέσεις
έγκρισης ολόκληρου του master
plan της «Cosco» στον Πειραιά
ήταν βασικό θέμα συζήτησης στη
συνάντηση που είχε στη Σαγκάη
ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης με τον Xu Lirong πρόεδρο του
κινεζικού κολοσσού, αναφέροντας
πως «το συμπληρωματικό σχέδιο
για την επέκταση του λιμανιού είναι
σχήμα υπό συζήτηση και η κυβέρνηση επί της αρχής είναι θετική»
και ότι «επί της ουσίας δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ουσιαστικές
αντιρρήσεις για αυτή την επένδυση
και αυτή είναι σημαντική κατάκτηση». Ενώ ο πρόεδρος του κινεζικού
κολοσσού εξέφρασε την ικανοποίησή του δηλώνοντας …«μας φέρατε
ευχάριστα νέα.»

Κατά μέτωπο επίθεση
στα εργατικά δικαιώματα
Κοινός τόπος σε όλους τους χώρους δουλειάς, ενδεικτικός γι' αυτόν
ακριβώς τον χαρακτήρα της «ανάπτυξης» του κεφαλαίου, είναι η
άρνηση των εργοδοτών να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις.
Χωρίς Συλλογική Σύμβαση και
με χειρότερους όρους δουλεύουν
και οι ναυτεργάτες στα ποντοπόρα
πλοία, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος
της ΠΕΜΕΝ, την ίδια στιγμή που οι
έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται στη
κορυφή της πυραμίδας ελέγχουν το
20% της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας και το 50% του στόλου στο σύνολο της ΕΕ, με τεράστια
κέρδη για το εφοπλιστικό κεφάλαιο
προϊόν της άγριας εκμετάλλευσης
των ναυτεργατών
Στη Ζώνη, όπου έχει υπογραφεί
κλαδική ΣΣΕ μετά από πολύμηνο
αγώνα των μεταλλεργατών, οι εργοδότες αξιοποιούν τους νόμους που
τους επιτρέπουν να μην παραχωρούν το μητρώο των μελών τους,
με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την
κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής.
Η COSCO δεν υπογράφει ΣΣΕ
με τους λιμενεργάτες στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, και ταυτόχρονα επιστρατεύει μπράβους, απειλές και
εργοδοτικά μορφώματα ενάντια στη
δράση και τις διεκδικήσεις του Σωματείου εργαζομένων, της ΕΝΕΔΕΠ. Στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους δουλεύουν με «ελαστικές»
εργασιακές σχέσεις, είτε με ολιγόμηνες συμβάσεις είτε με εκ περιτροπής εργασία. Η επίθεση όμως δεν
εξαντλείται σε αυτούς, αλλά αφορά
και τους λιμενεργάτες της προβλήτας Ι.
Απειλή για την υγεία
και την ασφάλεια
των λαϊκών οικογενειών

Οι συνέπειες της καπιταλιστικής
ανάπτυξης δεν περιορίζονται στους
χώρους δουλειάς, αλλά επεκτείνονται και στις εργατικές - λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, όπου οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είναι αναγκασμένοι να ζουν με τη ρύπανση
του περιβάλλοντος, τους κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλειά τους,
τον περιορισμό των ελεύθερων χώρων.
Ιδιαίτερα απασχόλησε τη σύσκεψη η ύπαρξη και λειτουργία των
«καζανιών» των εταιρειών πετρελαιοειδών. Μάλιστα, τα σχέδια για
τη δημιουργία προβλήτα πετρελαιοειδών απειλούν να οδηγήσουν σε
εκρηκτικές διαστάσεις ένα ήδη μεγάλο πρόβλημα.
Τα αυξημένα επίπεδα καρκινογόνων ουσιών, όπως το βενζόλιο, που
συνδέονται με τη λειτουργία των
καζανιών, ο μόνιμος κίνδυνος ενός
βιομηχανικού ατυχήματος, η έντονη
δυσοσμία που συνοδεύει τους μαθητές στα σχολεία τους, τους εργαζόμενους στα σπίτια και τις λαϊκές
γειτονιές.

ΠΕΜΕΝ: Κυβέρνηση και ΥΝΑ να εξασφαλίσουν τον
ασφαλή επαναπατρισμό των απαχθέντων ναυτεργατών

«Σ

ε εξέλιξη είναι στην περιοχή
του Τόγκο η απαγωγή των
4 ναυτεργατών μεταξύ των οποίων ο
Έλληνας δόκιμος μηχανικός, 2 από
τις Φιλιππίνες, 1 από την Γεωργία,
σε σύνολο 24 μελών του πληρώματος
του Δ/Ξ "ELKA ARISTOTLE" με
ελληνική σημαία (ΝΠ 11217), της
ναυτιλιακής εταιρείας "EUROPEAN
PRODUCT CARRIERS".
Είναι προφανές ότι πρόκειται για
άλλο ένα γεγονός με θύματα τους
ναυτεργάτες,
εντάσσεται
στην
όξυνση των ανταγωνισμών των μονοπωλιακών ομίλων για τον έλεγχο
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
των ενεργειακών δρόμων, που έχει
τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους λαούς.
Οι ναυτεργάτες γνωρίζουν πολύ
καλά ότι σε αυτούς τους ανταγωνισμούς πρωτοστατούν οι εφοπλιστές
και ο εμπορικός στόλος αποτελεί
το 4ο όπλο στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.
Έχει τεράστιες ευθύνες και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ που συνε-

χίζει όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως με την πρόσφατη
υπογραφή στην ανανέωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τις βάσεις,
που περιλαμβάνει την αξιοποίηση
της χώρας ως ορμητήριου των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο,

στη Μεσόγειο, στη Μαύρη και Ερυθρά Θάλασσα με δραματικές επιπτώσεις σε φτώχεια, μετανάστευση,
προσφυγιά.
Απαιτούμε η κυβέρνηση, το
υπουργείο Ναυτιλίας άμεσα να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
εξασφαλίσουν τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών που
έχουν απαχθεί στην περιοχή του
Τόγκο».

Διεκδικήσεις με κριτήριο τις
εργατικές - λαϊκές ανάγκες
«Δεν υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη σε
ένα άδικο σύστημα», τονίζουν σωματεία και φορείς, διατρανώνοντας
την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς που υπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου και βάζουν στο
στόχαστρο τα δικαιώματα και τις
ανάγκες των εργαζομένων και του
λαού.
Διεκδικούν:
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά με
δικαιώματα, χωρίς εργολαβικές και
«ελαστικές» σχέσεις απασχόλησης, να μπει τέρμα στην ομηρία
χιλιάδων εργατών που ζουν με την
αγωνία του αν θα έχουν μεροκάματο.
Κανείς
εργάτης
σε
«δουλεμπορικό», κατάργηση του
αίσχους των δουλεμπορικών γραφείων.
 Εφαρμογή της ΣΣΕ στο χώρο της
Ν/Ζώνης, υπογραφή ΣΣΕ σε λιμενεργάτες και ναυτεργάτες. Όχι στο
αίσχος των ατομικών συμβάσεων.
Να παρθεί πίσω ο «αναπτυξιακός»
νόμος της κυβέρνησης που υπονομεύει τις ΣΣΕ.
 Εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους δουλειάς. Ενίσχυση της
οργανικής σύνθεσης σε καράβια και
λιμάνι (πόστα). Ουσιαστική λειτουργία επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας με συμμετοχή εκπροσώπων των
σωματείων. Αμεση επαναλειτουργία
και στελέχωση του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών στο χώρο του λιμανιού.
 Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα.
Οι αντιδραστικές αλλαγές που ψήφισε η κυβέρνηση θα μείνουν στα
χαρτιά, τα συνδικάτα δεν μπαίνουν
στο γύψο.
 Μέτρα
ουσιαστικής
στήριξης
στους ανέργους, για όλη την περίοδο της ανεργίας. Κανένας άνεργος
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Καμία
διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο. Διαγραφή των
χρεών από τόκους. Όσο διαρκεί η
ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη της
οικογένειάς τους να έχουν πλήρη
και δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Απαιτούν:
 Να φύγουν τα «καζάνια του θανάτου» από τις γειτονιές. Να ανακληθούν άμεσα όλες οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους μακριά από κατοικημένες περιοχές και να αποδοθεί το
σύνολο των 640 στρεμμάτων στο
λαό της περιοχής, με απαλλοτρίωση
όλης της έκτασης χωρίς αποζημίωση.
 Άμεσα μέτρα, στην πράξη και όχι
στα χαρτιά, για την περίπτωση Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης
Έκτασης (ΒΑΜΕ). Ενημέρωση των
κατοίκων για σχέδιο έκτακτης κατάστασης, σχέδιο που αφορά Πυροσβεστική και Αστυνομία, διαθεσιμότητα υποδομών σε συγκεκριμένο
νοσοκομείο, εναλλακτικό δρόμο
διαφυγής κ.λπ.
 Άμεσα μέτρα για τη ρύπανση στην
περιοχή από τις βιομηχανίες. Μέτρα
για να σταματήσει άμεσα η δυσοσμία.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Παρέμβαση για τις μεγάλες
καθυστερήσεις στα ραντεβού στον «Οίκο Ναύτου»
Παρέμβαση στον Διευθυντή του
Κέντρου ΠΕΔΥ Πειραιά στο κτίριο του
«Οίκου Ναύτου» πραγματοποίησαν
εκπρόσωποι των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣΝΑΤ μετά από καταγγελίες ναυτεργατών
για την μεγάλη καθυστέρηση κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για να κλείσει κάποιος ραντεβού με ενδοκρινολόγο
περιμένει μέχρι και δύο μήνες, ενώ δεν
υπάρχει η ειδικότητα του ουρολόγου σε
όλη την 2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου.
«Οι ανάγκες για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού είναι μεγάλες» τονίζουν τα ναυτεργατικά Σωματεία προσθέτοντας ότι «τα οξυμένα προβλήματα στην Υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συνολικά στην
Κοινωνική Ασφάλιση θα ενταθούν με
τις περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 και το νέο
ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ».

Νέοι κίνδυνοι για το λαό από την
αναβάθμιση των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ

Συναγερμός! Να μην τολμήσουν
να φέρουν πυρηνικά στον Άραξο!
 Αποκαλυπτικά έγγραφα και χάρτες επιβεβαι-

ώνουν ότι η βάση συγκαταλέγεται σ' εκείνες που
διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων.
 Μόνο τυχαίες δεν είναι οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και τα πήγαινε - έλα
ΑμερικανοΝΑΤΟικών αξιωματούχων, που είχε
καταγγείλει το ΚΚΕ από το 2017.
Σήμα κινδύνου εκπέμπει για το λαό η συζήτηση
που αναθερμαίνεται για το ενδεχόμενο μεταφοράς
και αποθήκευσης αμερικανικών πυρηνικών
όπλων στον Άραξο, αν αποφασιστεί η μετακίνησή
τους από τη βάση του Ιντσιρλίκ, στο πλαίσιο της
αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Τουρκίας και της αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μετά και τη
νέα στρατιωτική Συμφωνία.
Ο «Ριζοσπάστης» στις 26 Οκτώβρη αποκάλυψε
ότι η βάση που φιλοξενούσε πυρηνικά μέχρι το
2001, συνεχίζει να διαθέτει τις υποδομές και βρίσκεται σε μόνιμη ετοιμότητα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, βάζοντας το λαό σε μεγάλους κινδύνους, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από
τη Συνθήκη για τα πυρηνικά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία.

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις
ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές
ΧΙΛΗ:
Συνεχίζονται στη Χιλή οι μαζικές λαϊκές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του αντιδραστικού Προέδρου Σεμπάστιαν Πινιέρα, που επιδεινώνει τις συνθήκες ζωής
των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων.
Η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη διευρυνόμενη
λαϊκή οργή, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους και
προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη κατακραυγή, με την
Ενωτική Συνομοσπονδία Εργαζομένων και διάφορα
κλαδικά συνδικάτα να πραγματοποιούν γενικές απεργίες.
Στις μαζικές κινητοποιήσεις παρεισφρέουν κουκουλοφόροι που δρουν προβοκατόρικα και οδηγούν στην
έξαρση της κρατικής καταστολής, με αποτέλεσμα πάνω από 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ ο
Πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε την ότι θα πάρει πίσω την αύξηση του εισιτηρίου στο μετρό και ότι
«επιθυμεί διάλογο για να σταματήσει η βία στη χώρα».

ΛΙΒΑΝΟΣ:
Λαϊκές διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών
ξέσπασαν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και στον
Λίβανο, όπου η εννιακομματική κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Σαάντ Χαρίρι αφού απέτυχαν οι κινήσεις αναδίπλωσης αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από αίτημα του Προέδρου της χώρας Μισέλ Αούν και στο όνομα της «πολιτικής σταθερότητας», που έχει διαταραχθεί τις δύο τελευταίες βδομάδες από μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική.
Την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους λαούς
εκφράζει το ΠΑΜΕ, μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπανδίας (ΠΣΟ). Παράλληλα καταγγέλλει τον αυταρχισμό και την καταστολή των κυβερνήσεων απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων και επισημαίνει πως: «Η μαζική και μαχητική
απάντηση των εργαζομένων του Λιβάνου είναι η
καλύτερη απάντηση στις αντεργατικές πολιτικές.»

ΙΡΑΚ:
Τεταμένη και ρευστή παραμένει η κατάσταση
στο Ιράκ, όπου συνεχίζονται οι αιματοβαμμένες
απεργίες και διαδηλώσεις με αιτήματα, μεταξύ
άλλων, την παραίτηση της κυβέρνησης, την αλλαγή του εκλογικού νόμου και τη διεξαγωγή νέων
εκλογών.
Μπροστά στις λαϊκές κινητοποιήσεις που υποδαυλίζει το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας που επέβαλαν
στη χώρα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους μετά την ιμπεριαλιστική καταστροφική επέμβαση του 2003, ο πρόεδρος Μπαρχάμ Σάλεχ δεσμεύτηκε να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου και δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Άντελ
Αμπντελ Μάχντι είναι έτοιμος να παραιτηθεί αν βρεθεί αντικαταστάτης του.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Για τη μη καταβολή του εφάπαξ
των αποθανόντων ναυτεργατών
Τη μη καταβολή του εφάπαξ αποθανόντων ναυτεργατών καταγγέλλουν δικαιούχοι λόγω κληρονομικότητας, επειδή δεν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος του
υπουργείου Εργασίας που να καθορίζει τα ποσοστά
των δικαιούχων με βάση το ν.4387/2016.
Σε ανακοίνωσή τους, 18/10, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ επισημαίνουν την τραγική κατάσταση που
βρίσκονται οι ναυτεργάτες και οι οικογένειές τους με
την εφαρμογή του ν.4387 από τον Μάη του 2016.
«Ελάχιστοι έχουν πάρει οριστική σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι με προσωρινή από 384-768
ευρώ μεικτά, αντίστοιχα κανένας δεν έχει πάρει επικουρικό και εφάπαξ, ενώ σε ναυτεργάτες που τους
έχουν παρακρατηθεί χρήματα για αναβάθμιση, δεν
τους έχει γίνει», τονίζουν και καλούν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα για ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση με
βάση τις σύγχρονες ανάγκες, για την υπεράσπιση της
απεργίας και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

