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.

Ιούλης 2019
Χρόνος 45ος
Αριθμός φύλλου 626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΚΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7 ΙΟΥΛΗ

Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή θα
οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση

Κ

όντρα στη διάθεση των ναυτεργατών για
συνέχιση του αγώνα για την υπογραφή
ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως αυτή εκφράστηκε με την καθολική μαχητική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία
στις 3 Ιούλη, ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός στη διοίκηση της ΠΝΟ «έκλεισε» τη
Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) για τους ναυτεργάτες
των επιβατηγών πλοίων στις 8 Ιούλη, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, με μια αύξηση - κοροϊδία της τάξης του 2%, απεμπολώντας
θεμελιώδη δικαιώματα των ναυτεργατών.
Η υπογραφή της Σ.Σ. Εργασίας Ακτοπλοΐας από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και τα
τσιράκια των εφοπλιστών στην ΠΝΟ,
επικροτήθηκε από τον νέο υπουργό ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη κατά τη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε με τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ
στις 16/7/2019. Στη συνάντηση αυτή ο
Γιάννης Χαλάς με 22σελιδο υπόμνημα
που κατέθεσε στον υπουργό και διένειμε
στη συνέχεια στους εκπροσώπους των ναυτεργατικών σωματείων, καταγράφει τα αντιναυτερ
-γατικά μέτρα που στήριξε τα τελευταία
40χρόνια ως πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ και γραμματέας της ΠΝΟ, θέτοντας ταυτόχρονα τις νέες
απαιτήσεις των εφοπλιστών, για την ένταση της
εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, όπως τα Ταμεία Πρόνοιας των ναυτεργατών να περάσουν
στον έλεγχο της Εστίας Ναυτικών κ.ά.
Στην αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΝΟ
στη συνάντηση με τον υπουργό ναυτιλίας συμμετείχε ο Α. Νταλακογιώργος πρόεδρος της
ένωσης ναυτών ΠΕΝΕΝ, που, ως να ανακάλυψε
την πυρίτιδα, με δελτίο τύπου κατήγγειλε την
ναυτιλιακή πολιτική της κυβέρνηση της ΝΔ,
όμως χάνει την ψυχραιμία του όταν αποκαλύπτονται συμφωνίες του σε «μπακαλόχαρτο» με
τους εφοπλιστές για τις αμοιβές των ναυτών
στην Ακτοπλοΐα και την υπογραφή του μαζί
με τον Θ. Βενιάμη πρόεδρο της ΕΕΕ και τον
Γιάννη Χαλά, στη ΣΣ Εργασίας των Ποντοπόρων του 2010, επιλογές με οδυνηρές συνέπειες
για τους ναύτες γενικότερα για όλες τις ειδικότητες των ναυτεργατών στα ποντοπόρα και σε
όλες τις κατηγορίες καραβιών.

Κινητοποιήσεις για
τις ΣΣΕ στα Ρ/Κ-Ν/Γ
Στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία των ναυτεργατών
για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, 3 του Ιούλη, συμμετείχαν, με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της
ΠΕΠΡΝ, και οι ναυτεργάτες
των Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών.
Παράλληλα η διοίκηση της
ΠΕΠΡΝ, μπροστά στην μέχρι
τώρα
αδιάλλακτη
στάση

της εργοδοσίας και την
σοβαρότητα του θέματος,
με ανακοίνωσή της εξήγγειλε
την συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα
Ρυμουλκά - Ναυαγοσωστικά
σε πεντάωρη στάση εργασίας
την Πέμπτη 18 Ιούλη από
06:00 έως 11:00 και την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
με θέμα:
“Συζήτηση
ανανέωσης
συλλογικών
συμβάσεων
εργασίας σε ρυμουλκά και
ναυαγοσωστικά καθώς και
άλλα τρέχοντα ζητήματα’’.

Τ

α ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ - δεν συμμετείχαν
στη συνάντηση της ΠΝΟ με τον υπουργό
ναυτιλίας, γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς
με τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση της ΝΔ, την
αντιναυτεργατική πολιτική, την πολιτική επιστράτευση, το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας, γιατί η συνδικαλιστική μαφία θεωρεί τσιφλίκι
των εφοπλιστών την ΠΝΟ.
Η απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στις 3
Ιούλη για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ανέδειξε το εκρηκτικό «μείγμα» σε βάρος της
ίδιας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα το
οποίο διαμορφώνει στην επιβατηγό ναυτιλία η
επιθετικότητα των εφοπλιστών, που τροφοδοτείται από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, με τις «πλάτες» του
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ.
Την ίδια περίοδο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), παρά την τεράστια κερδοφορία δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφουν κάθε
χρόνο, από το 2010 αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ.
Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ κατήγγειλαν την
απαράδεκτη συμφωνία εφοπλιστών και του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ,
η οποία είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την
καθολική - μαχητική συμμετοχή των ναυτεργατών
στην πρόσφατη απεργία και την αναγκαιότητα
κλιμάκωσης της πάλης του κλάδου» για το δικαίωμα στη δουλειά, τις ΣΣΕ, την κοινωνική ασφάλιση, τις οργανικές συνθέσεις ζητήματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια στα καράβια,
όπως τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, με 14
- 16 ώρες τη μέρα, που βάζουν σε κίνδυνο ακόμα και την ανθρώπινη ζωή.

Η

ομάδα Γ. Χαλά, Μ. Τσικαλάακη γενικός
γραμματέας της ΠΝΟ και πρόεδρος της
ΠΕΠΕΝ αντίστοιχα, με τα σωματεία σφραγίδα,
έσπευσαν να ικανοποιήσουν τελικά όλες τις
αξιώσεις των εφοπλιστών, τόσο για αυξήσεις κοροϊδία όσο και για την πλήρη εφαρμογή του
νόμου 4150/2013, που προβλέπει δραστικές
περικοπές στις οργανικές συνθέσεις, αυξάνοντας τους κινδύνους σε βάρος της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα.
Η εφαρμογή του εν λόγω νόμου έχει ήδη ξεκινήσει στα επιβατηγά πλοία της
γραμμής Ελλάδα - Ιταλία, όπου οι
οργανικές συνθέσεις έχουν μειωθεί
κοντά στο 50%, αναγκάζοντας τους
ναυτεργάτες σε ατέλειωτες ώρες
εργασίας. Όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, χαρακτηριστική είναι η πολύνεκρη τραγωδία
του επιβατηγού πλοίου «Norman
Atlantic», που στις 28/12/2015 πήρε
φωτιά ανοιχτά της Κέρκυρας ενώ
εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα Ανκόνα. Η μειωμένη σύνθεσή του,
σε συνδυασμό με την ίδια την αξιοπλοΐα του πλοίου, ήταν μία από τις
βασικές αιτίες της τραγωδίας...
Στο εσωτερικό, στα πλοία της ακτοπλοΐας, ο
ίδιος νόμος έχει εφαρμοστεί με τη μείωση κατά
50% των ναυτεργατών των γενικών υπηρεσιών
(μάγειροι, καμαρότοι κ.λπ.) κατά τη χειμερινή
περίοδο.

Με την αβάντα του νόμου 4150/2013
για τις οργανικές συνθέσεις
Ένα από τα βασικά αιτήματα που πρόβαλαν
με την απεργία τους οι ναυτεργάτες ήταν η
κατάργηση του νόμου 4150/2013 της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, τον οποίο διατήρησε σε
πλήρη ισχύ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος
απορρέει από τον κανονισμό 3577/92 της ΕΕ
για την άρση του καμποτάζ και δίνει το περιθώριο στους εφοπλιστές ουσιαστικά να καθορίζουν κατά την κρίση τους την οργανική σύνθεση των επιβατηγών πλοίων, παραβιάζοντας
τις ΣΣΕ και τη Διεθνή Σύμβαση 180, που καθορίζουν τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης
των πληρωμάτων, και υπονομεύοντας την
ασφάλεια και προστασία των ναυτεργατών,
των επιβαινόντων και του πλοίου.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης
εφοπλιστών – κυβέρνησης ΝΔ
Στρωμένο και εδώ το έδαφος
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
κρατική χρηματοδότηση
στους εφοπλιστές για την
ανανέωση του στόλου τους
Δείγμα γραφής για τους σχεδιασμούς
της κυβέρνησης της ΝΔ, προκειμένου να
ανταποκριθεί εξίσου αποτελεσματικά με
την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
στις αξιώσεις των εφοπλιστών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς – της κερδοφορίας τους, έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια της
πρώτης συνάντησής του με τους ναυτιλιακούς συντάκτες.
Ο υπουργός προδιέγραψε νέα επίθεση στα ναυτεργατικά δικαιώματα, λέγοντας λίγο έως πολύ στους ναυτεργάτες
να μη διεκδικούν τα δικαιώματά τους,
την υπογραφή ΣΣΕ με ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, αν θέλουν να
μείνουν στα καράβια. Όπως είπε, «μας
ενδιαφέρει ο Έλληνας ναυτικός», όμως
για να «ενισχυθεί η απασχόληση» στα
πλοία «για να επανέλθουν οι Έλληνες
στη ναυτιλία», θα πρέπει «να βρούμε μία
λύση και να μην τραβάει το σκοινί κανείς», προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να
υπάρχουν αντιπαλότητες», αφού «όταν
πηγαίνει καλά μία επιχείρηση είναι καλά
και οι εργαζόμενοι»! Σε απλή μετάφραση,
το γνωστό παραμύθι που κατά καιρούς
επαναλαμβάνουν οι υπουργοί κατά την
ανάληψη των καθηκόντων τους, για να
διαψευστούν πριν κλείσουν τα μικρόφωνα της πρώτης συνέντευξης τους, γιατί
εφοπλιστικά κέρδη και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς για τους εργάτες της
θάλασσας είναι ασύμβατες έννοιες.

Αυτό που δεν είπε είναι ότι η Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών αρνούνται να
υπογράψουν ΣΣΕ Ποντοπόρων από το
2010, ότι σε όλες τις κατηγορίες καραβιών, μειώνουν παράλληλα με τους μισθούς και τις οργανικές συνθέσεις, εξουθενώνοντας τους ναυτεργάτες και διαμορφώνοντας επικίνδυνες συνθήκες για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα. Αυξάνονται με γεωμετρική

πρόοδο τα εργατικά ατυχήματα και οι
επαγγελματικές ασθένειες στο κλάδο
των ναυτεργατών με δραματικές συνέπειες για την ναυτεργατική οικογένεια. Με
δυο λόγια, η μία κυβέρνηση στρώνει το
δρόμο στην άλλη σε ό,τι αφορά τη χειροτέρευση των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας στα καράβια σε βάρος
των ναυτεργατών, για να αυξάνεται η
κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη σχέδιο χρηματοδότησης προς τους εφοπλιστές για την
ανανέωση του στόλου τους, στο όνομα της
προσαρμογής των πλοίων στη χρήση των
αποθειωμένων καυσίμων.
Η προετοιμασία για τρόπους χρηματοδότησης των εφοπλιστών, προκειμένου ο

λαός πέρα από τα προνόμια και τις φοροαπαλλαγές να πληρώσει και την ανανέωση
του στόλου τους, έχει γίνει ήδη από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με
το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το οποίο έχει
εκπονήσει μελέτη για την ανανέωση του
στόλου με πλοία υβριδικά, LNG και ηλεκτρικά. Σύμφωνα Είχε ήδη συμφωνηθεί με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η χρηματοδότηση
για τις νέες ναυπηγήσεις να γίνει με μορφή
ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), αλλά και δανειοδότηση
με εγγυητή το Δημόσιο…
Άλλωστε ο Γ. Πλακιωτάκης από τη
στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
του έκανε σαφές ότι «αναδεικνύεται
υπαρκτό το πρόβλημα της χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας
ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά
της», όταν τα κέρδη των εφοπλιστών
έχουν φτάσει σε απίστευτα ύψη.
Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των
λιμανιών, έκανε σαφές ότι αυτή θα συνεχιστεί στο δρόμο που έχει χαράξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς θα αναζητηθεί
μέσα από μελέτες ποιο είναι το «μοντέλο»
που συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν θα είναι δηλαδή όλα με υποπαραχωρήσεις ή πώληση πλειοψηφικού πακέτου κ.λπ.
Κάνοντας ειδική αναφορά στο
«masterplan» της COSCO για το λιμάνι του
Πειραιά, έκανε σαφές ότι θα τηρηθεί η
σύμβαση παραχώρησης που ψήφισε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διεμήνυσε ότι
«δεν πρόκειται να προκύψουν κωλυσιεργίες» στους σχεδιασμούς των μονοπωλίων
για το λιμάνι από την πλευρά της κυβέρνησης.

 Θα αντιπαλέψει με όλες τις δυνάμεις του την κυβέρνηση της ΝΔ και τις νέες αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και
άλλων κομμάτων
 Θα πρωτοστατήσει στους λαϊκούς αγώνες για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία
 Για να μπουν νέες δυνάμεις στο δρόμο της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της προώθησης της αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής Κοινωνικής Συμμαχίας.
Οι συνθήκες των βουλευτικών
εκλογών αποτύπωσαν έναν νέο
αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων.
Η κυβερνητική εναλλαγή με την
ανάδειξη της ΝΔ εκφράζει γενικότερες επιδιώξεις της άρχουσας
τάξης, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η αντιλαϊκή επίθεση.
Η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ στράφηκε σε παλιότερες
αντιλαϊκές επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ
επέτρεψε στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι για το αντιλαϊκό τους πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να
εγκλωβίζει σημαντικές εργατικές - λαϊκές δυνάμεις.
Το ποσοστό του ΚΚΕ επιτεύχθηκε σε συνθήκες πόλωσης,
εκβιαστικών διλημμάτων, απογοήτευσης, με τη σκληρή δουλειά χιλιάδων μελών, φίλων, άλλων ανθρώπων που συμπορεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα. Με το ΚΚΕ στα ψηφοδέλτιά του και στους αγώνες βρέθηκαν άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, επέλεξαν όμως
να βαδίσουν στο δρόμο της ταξικής πάλης.
Η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ σε εργατικές λαϊκές γειτονιές, σε βιομηχανικές περιοχές αστικών κέντρων,
δείχνει ότι μονόδρομος για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ στην
ταξική πάλη και στο Κοινοβούλιο είναι η ιδεολογικοπολιτική
και μαζική παρέμβαση σε αυτούς τους χώρους.
Τα δύσκολα είναι μπροστά. Η ανταπόκριση του λαού στο
προσκλητήριο αγώνα και μάχης του ΚΚΕ είναι η καλύτερη
ψήφος εμπιστοσύνης στη δύναμή του.
Το ΚΚΕ έχει εμπιστοσύνη ότι η εργατική τάξη θα διαψεύσει τις ελπίδες της αστικής τάξης και των κομμάτων
της, που επιδιώκουν να παραμένει χειραγωγημένη και
διστακτική για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι τελικά θα
γίνει αυτή ο βασικός παράγοντας για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στο κίνημα και στο πολιτικό επίπεδο, με στόχο την εξουσία.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ:
«Δεν υπάρχει μέρα που να
κοιμηθούμε ένα ολόκληρο 6ωρο...»
«Κάθε δύο ώρες έχουμε αφιξοαναχωρήσεις. Δηλαδή τα δρο
-μολόγια είναι τόσα που η ανάπαυσή μας, από λιμάνι σε λιμάνι,
είναι μόλις δύο ώρες. Δεν υπάρχει μέρα που να κοιμηθούμε ένα
ολόκληρο 6ωρο. Η αϋπνία και
η κούραση φαίνονται στα πρόσωπα όλων και αυτό έχει να
κάνει και με την ασφάλεια του
πληρώματος, των επιβατών και
του πλοίου», αναφέρουν ναυτεργάτες, κυρίως της κουβέρτας, στα πλοία της ακτοπλοΐας.
Και πραγματικά, μια πρόχειρη ματιά να ρίξει κανείς
στα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών πλοίων, καταλαβαίνει τι
εννοούν οι ναυτεργάτες όταν
μας λένε ότι είναι στο πόδι
μέχρι τελικής πτώσης. Χαρακτηριστικό είναι για παράδειγμα το πλοίο «Ν. ΧΙΟΣ»: Αναχώρηση από Πειραιά για Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Αγ. Κήρυκο
(Ικαρία), Φούρνους, Αστυπάλαια, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο,
Νίσυρο, Τήλο, Σύμη, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο και
επιστροφή!
Στα όριά τους είναι οι ναυτεργάτες και σε πλοία όπως το
«Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ»: Αποπλέει
κάθε μέρα στις 7.15 το πρωί από
Πειραιά για Σύρο, Μύκονο,
Ικαρία, Σάμο. Η επιστροφή στον
Πειραιά γίνεται κάθε βράδυ
περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα.
Οι ναυτεργάτες θα παραμείνουν
στο πόδι, να καθαρίσουν, συνολικά να κάνουν προετοιμασία
για το αυριανό ταξίδι, με προμήθειες, πετρέλευση και την άλλη
μέρα το πρωί, δηλαδή σε ελάχιστες ώρες, να είναι στο πόδι
τουλάχιστον δύο ώρες πριν από
την αναχώρηση.

Αντίστοιχα, στα πλοία
«HELLENIC SPIRIT» και
«CHAMPION SPIRIT» της
γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα
- Ιταλία, οι ώρες δουλειάς ξεπερνάνε, όπως λένε οι ίδιοι οι
ναυτεργάτες, ειδικά οι μάγειροι, «τις ανθρώπινες αντοχές».
Στα πλοία αυτά έχουν απομείνει 4 μάγειροι από 8 πριν την
εφαρμογή του νόμου 4150, για
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιβατών που ξεπερνούν τα 1.500 άτομα και του
πληρώματος.
«Δεν βγαίνει το ωράριο»,
αναφέρουν. «Πρέπει να ετοιμάσουμε πρωινό των επιβατών και το πρωινό του πληρώματος. Το μεσημεριανό και
το βραδινό.
Οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει
να ξανανοίξουμε την κουζίνα
για τους επιβάτες που θα επιβιβαστούν από την Ηγουμενίτσα από τις 11.30 το βράδυ
έως τη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
Υπολογίστε πότε και αν
προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε έστω και 3 ώρες το 24ωρο.
Δεν φτάνουμε για να καθορίσουμε βάρδιες και δεν πληρωνόμαστε υπερωριακή αμοιβή».
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ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ :

Δουλεύουν στο φουλ τις φάμπρικες
παραγωγής νόθων αντιπροσώπων

Ν

έες παρεμβάσεις
του ΠΑΜΕ απέναντι σε «σωματεία» –
φαντάσματα,
μηχανισμούς νοθείας και εργοδοτικής ασυδοσίας, που
φτιάχνονται από την συνδικαλιστικής μαφίας για
να αναπαράγονται στα
κρυφά αντιπρόσωποι των
παρατάξεων ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ - ΜΕΤΑ/ΣΥΡΙΖΑ
και να διατηρούνται στις
καρέκλες οι ίδιοι Δημητρίου, Καραγεωργόπουλοι και Παναγόπουλοι,
Χαλάδες και άλλοι εργατοπατέρες Μόνο τον
τελευταίο
διάστημα
έχουν αποκαλυφθεί σειρά
τέτοιων περιπτώσεων που
αφορούν:
Ο εργοδοτικός – κυβερνητικός μηχανισμός
προετοιμάζεται για τις
αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Πάσης Τάξης
Ε.Ν. (ΠΕΠΕΝ), που θα
πραγματοποιηθούν το
δεύτερο εξάμηνο του
2019. Η συνδικαλιστική

όπως ακριβώς ζητούσε η
ΔΑΣ, καταθέτοντας στο
δικαστήριο πολυσέλιδο
κείμενο με αδιάψευστα
στοιχεία για τα «έργα και
τις ημέρες» τους.
Στη δημιουργία του
5ου «σωματείου» - σφραγίδα Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Μεταλλεργατών
στην περιοχή Εύβοιας Βοιωτίας πρωτοστατεί ο
αντιπρόεδρος του ΕΚ
Θήβας. που είναι… εργατοτεχνίτης μεταλλεργάτης
και πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων
«ΚΑΜΑΡΙΔΗ» ενώ ταυτόχρονα,
είναι μέλος και του σωματείου - σφραγίδα με τον
τίτλο «Σωματείο Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Βοιωτίας - Εύβοιας»!
Στο Ηράκλειο οι εργατοπατέρες
πιάστηκαν
«στα πράσα» εργατοπατέρες, στα υπόγεια του Εργατικού Κέντρου, να μεθοδεύουν στα κρυφά αρχαιρεσίες, ενός «σωμα-

μαφία σε αυτό το σωματείο - (ΠΕΠΕΝ) λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο εφοπλιστών και
εργατοπατέρων - στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων για την εξασφάλιση
νόθων αντιπροσώπων για
την αλλοίωση του συσχετισμού και την εκλογή
του γενικού γραμματέα τον έλεγχο της ΠΝΟ, γενικότερα, στο ΕΚΠ, την
ΓΣΕΕ και στο εργατικό
κίνημα.
Στην
Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδας (ΟΙΥΕ), με
άμεσα εμπλεκόμενο τον
γνωστό εργοδότη - «συνδικαλιστή» Δ. Καραγεωργόπουλο, ο οποίος καθώς
και οι Βασιλόπουλος και
Κυριακούλιας αποκλείστηκαν με δικαστική απόφαση από την προσωρινή
διοίκηση στην ΟΙΥΕ,

τείου» - φάντασμα. που
στήθηκε στα κρυφά το
2015 και δεν έχει καμία
δραστηριότητα, τα μέλη
της διοίκησης είναι άφαντα, ενώ η πρόεδρός του
δεν είναι καν εργαζόμενη… Δεν κατάφερε να
κάνει εκλογές πριν από τη
λήξη της θητείας του και
γι’ αυτό ζήτησε διορισμό
προσωρινής
διοίκησης
από το Πρωτοδικείο.
Στο επιχειρησιακό σωματείο - φάντασμα στο
Πολυκατάστημα «Attica»,
στις αρχές Ιούνη και ενώ
είχε λήξει η θητεία του,
αναρτήθηκε ανακοίνωση
στο χώρο του λογιστηρίου ότι δήθεν είχε γίνει η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση, χωρίς να δεν
αναφέρει ούτε καν τα
ονόματα της εφορευτικής
επιτροπής και την ημερο-

Επαίσχυντη συμφωνία εφοπλιστών - ΠΝΟ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Ο νόμος ενεργοποιήθηκε στις 7/7/2013
με 6 καρμπόν Υπουργικές Αποφάσεις του
τότε υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη
για 6 πλοία της γραμμής Πάτρα - Ιταλία,
από τα οποία πετάχτηκαν στη στεριά 210
από τους 500 ναυτολογημένους ναυτεργάτες. Οι ειδικότητες που πλήγηκαν περισσότερο ήταν αυτές των γενικών υπηρεσιών
(καμαρότοι, μάγειροι κ.λπ.).
Στη διάρκεια των πρόσφατων
διαπραγματεύσεων της ΠΝΟ με
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), οι
εφοπλιστές έθεσαν ως προϋπόθεση για να υπογράψουν την ανανέωση της ΣΣΕ του 2019, με το ψίχουλο του 2% ως αύξηση, να εφαρμοστεί πλήρως και στα ακτοπλοϊκά πλοία ο νόμος 4150.
Ο νόμος ήδη εφαρμόζεται στους
ναυτεργάτες των γενικών υπηρεσιών των ακτοπλοϊκών πλοίων,
που μειώνονται κατά περίπου 50%
στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Τώρα θέλουν να εφαρμοστεί παντού για το
σύνολο του πληρώματος.
Μάλιστα, σε επιστολή που έστειλαν στις
24 Ιούνη στην ΠΝΟ, επιβεβαιώνοντας ότι οι
οργανικές συνθέσεις στα επιβατηγά πλοία
είναι πια λάστιχο και καθορίζονται κατά το
δοκούν από τους εφοπλιστές, ως ...δείγμα
καλής θέλησης πρότειναν να προσθέσουν
στην αποδεκατισμένη οργανική σύνθεση
των πλοίων της γραμμής Πάτρα - Ιταλία 1
με δύο ναυτεργάτες, και αυτούς «για την
περίοδο από 15/6 έως 15/10/2019», αρκεί η
ΠΝΟ να υπογράψει τη ΣΣΕ, με όρο δηλαδή
την εφαρμογή του 4150 που έθεσαν και για
τα ακτοπλοϊκά πλοία.
Τελικά, οι εργοδοτικοί - κυβερνητικοί
συνδικαλιστές στην ΠΝΟ, κόντρα στις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτεργατών, υπέγραψαν την απαράδεκτη ΣΣΕ με τον ΣΕΕΝ.
Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την
προστασία της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα
Οι οργανικές συνθέσεις είναι αδιάρρηκτα δεμένες με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Η μείωσή τους σημαίνει ένταση της
εκμετάλλευσης των ναυτεργατών. Ταυτόχρονα, οι ναυτεργάτες που πετιούνται στη
στεριά έχουν συγκεκριμένο πόστο
(υποδιαίρεση) στο πλοίο σε κατάσταση
κρίσης, που αφορά και το χειρισμό των
σωστικών μέσων του πλοίου. Με τη μείωση
των οργανικών συνθέσεων, όλα αυτά
«πάνε περίπατο»...
Η μειωμένη οργανική σύνθεση ήταν μία
από τις βασικές αιτίες που συνέβαλαν στην
πολύνεκρη τραγωδία του επιβατηγού πλοίου «Norman Atlantic», που στις 28/12/2015
πήρε φωτιά ανοιχτά της Κέρκυρας, ενώ
εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα - Ανκόνα.
Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ
προειδοποιούν με ανακοινώσεις τους για
την εφαρμογή των νόμων και των Υπουργι-

To Λεύκωμα διακινείται στα
καράβια και στα γραφεία της
εφημερίδας

«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
Κολοκοτρώνη 99, 3ος όροφος,
και μπορεί να αποσταλεί στη μόνιμη κατοικία
των συναδέλφων στην επαρχία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4117578
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
τη Δευτέρα 22 Ιούλη

πλοία της γραμμής Πάτρα - Ιταλία,
«θίγονται μαθηματικά και άμεσα τα επίπεδα ασφαλείας των εν λόγω πλοίων».
Παρ' όλα αυτά, οι ακτοπλόοι εφοπλιστές
προωθούν συστηματικά τις απαράδεκτες
αξιώσεις τους, με αβάντα το νόμο 4150.
Χαρακτηριστικά, σε δελτίο Τύπου του ΣΕΕΝ αναφέρουν: «Τονίζουμε για μία ακόμα
φορά ότι η υπάρχουσα στελέχωση των
πλοίων μας, ξεπερνάει κατά πολύ τις προβλεπόμενες νόμιμες υποχρεώσεις»...
Όλα αυτά όταν ήδη οι ναυτεργάτες βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης, καθώς οι
εφοπλιστές για την κερδοφορία τους έχουν
αποδρομολογήσει το μεγαλύτερο μέρος του
ακτοπλοϊκού στόλου. Επιβιβάζουν εκατοντάδες επιβάτες σε πλοία υποσυντήρητα,
όπως αποδεικνύουν οι απανωτές βλάβες,
αρκετά από αυτά υπερήλικα, τα οποία υποβάλλονται σε δρομολόγια «οδύσσειες»...
Η μία κυβέρνηση του
κεφαλαίου στρώνει το δρόμο
στην επόμενη
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλακιωτάκης, όταν ρωτήθηκε στη πρώτη συνάντηση με τους ναυτιλιακούς συντάκτες για
αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται στα επιβατηγά πλοία, αυτό
που είπε ήταν ότι πρέπει «να βρούμε τη
λύση και τις αιτίες» που μειώθηκαν οι
«Έλληνες ναυτικοί από τα πλοία», «να μην
τραβάει το σκοινί ο ένας από εδώ και ο
άλλος από εκεί» και άλλα παρόμοια...
Επιχείρησε δηλαδή να τσουβαλιάσει
τον θύτη με τα θύματα της αντεργατικής
επίθεσης, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι για τη
μείωση των οργανικών συνθέσεων ευθύνονται τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών.
Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των ναυτεργατών για ΣΣΕ με ικανοποιητικές αυξήσεις
και προστασία των δικαιωμάτων τους, ο
υπουργός «υπενθύμισε» πως «όλοι θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα
περνάει ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια μία

δύσκολη δημοσιονομική περίοδο». Η
«δυσκολία» αφορά βέβαια μόνο τους ναυτεργάτες, αφού για τους εφοπλιστές είναι
έτοιμα τα νέα πακέτα προνομίων και χρηματοδότησης, ακόμα και για την ανανέωση
του στόλου τους.
Τα νέα χτυπήματα που ετοιμάζονται
και από την κυβέρνηση ΝΔ, πατούν στο
γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνο διατήρησε τους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη μείωση
των οργανικών συνθέσεων και
το χτύπημα των εργασιακών
δικαιωμάτων των ναυτεργατών,
αλλά ενίσχυσε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Χαρακτηριστικά:
Η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
ψήφισε το νόμο 4262/2014 που
προβλέπει στο άρθρο 38 για
την
επιβατηγό
ναυτιλία
«επιχειρησιακές
συμβάσεις
εργασίας». Μένει προσωρινά
παγωμένος εξαιτίας των αγώνων των ναυτεργατών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νόμο
4504/2017, που προβλέπει στο άρθρο 78
ότι πριν από την έναρξη της δρομολογιακής περιόδου των επιβατηγών πλοίων
κάθε τύπου «οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς
μισθούς και επιδόματα του πληρώματος
του πλοίου», δηλαδή βγάζει από τη
«μέση» όλα όσα έχει ενσωματωμένα ο
μισθός (υπερωρίες, Δώρα γιορτών, κυριακάτικες αργίες κ.ά.) και προβλέπονται
από τη ΣΣΕ. Ο νόμος χειροκροτήθηκε
από τους εφοπλιστές (ΣΕΕΝ), οι οποίοι
σε υπόμνημα που είχαν αποστείλει στη
Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης του
σχετικού νόμου σημείωναν ότι «η αναφορά του άρθρου "στους βασικούς μισθούς"
αντί "στις πάσης φύσεως απολαβές" μας
βρίσκει σύμφωνους»...
Ακόμα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την
ψήφο και της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των
άλλων αστικών κομμάτων, ενσωμάτωσε
στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία
2105/1794 της ΕΕ, ανοίγοντας την πόρτα
για ομαδικές απολύσεις στα καράβια κ.ο.κ.
Απάντηση με οργάνωση
και πάλη
Απέναντι σε αυτήν την ενιαία επίθεση,
τα ταξικά σωματεία καλούν τους ναυτεργάτες να πάρουν στα δικά τους χέρια
την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης
τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων:
Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Κατώτατο μισθό 751 ευρώ, αυξήσεις
στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με
7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
Κατάργηση του ν. 4150 /2013, οργανικές συνθέσεις με βάση το ΠΔ 177/74 και τις
σύγχρονες ανάγκες, καθιέρωση διπλών
πληρωμάτων όπου τα δρομολόγια των
πλοίων δεν παρέχουν τις απαιτούμενες
ελάχιστες ώρες ανάπαυσης.

Καμία αναμονή, οργάνωση της
εργατικής – λαϊκής αντεπίθεσης

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
για την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ
στους αγώνες των ναυτεργατών

κών Αποφάσεων που μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις στα επιβατηγά πλοία: «Οι
μειωμένες συνθέσεις κατέδειξαν στην πράξη ότι για να "βγει η δουλειά" παραβιάστηκαν και παραβιάζονται συνεχώς τα χρονικά
όρια εργασίας και οι ώρες ανάπαυσης των
ναυτεργατών, όπως ορίζονται ρητά και
περιοριστικά από τις μέχρι τώρα επικυρωθείσες από τη χώρα μας Διεθνείς Συμβάσεις (...) Με τις παραβιάσεις αυτές και μάλιστα όταν είναι συνεχόμενες», όπως στα

Η

κυβέρνηση ΝΔ αξιοποιεί το
έτοιμο και στρωμένο το έδαφος
από την προηγούμενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ για να εντείνει την επίθεση
στους ναυτεργάτες γενικότερα στην
εργατική τάξη, στο λαό.
Ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της
ΕΕ και στα αιτήματα των επιχειρηματικών
ομίλων, η ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνει:
 Νέα προνόμια στο κεφάλαιο
 Νέα επίθεση στα Εργασιακά και στην
Κοινωνική Ασφάλιση
 Ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικής σημασίας
κλάδους όπως στις μεταφορές, στην ενέργεια
Ένταση της καταστολής των
εργατικών – λαϊκών αγώνων
Η κυβέρνηση πατά πάνω σε όλο το
αντιλαϊκό έργο που διατήρησε, συνέχισε
και επέκτεινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
προσπαθεί να αξιοποιήσει το κλίμα μοιρολατρίας και συμβιβασμού που καλλιέργησε
τα χρόνια της διακυβέρνησής του.
Δεν πρέπει να τους περάσει. Απέναντι
στην κυβέρνηση και στη νέα αντιλαϊκή κλιμάκωση, αλλά και στην κάλπικη για το λαό
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων
κομμάτων, βρίσκεται μόνο το ΚΚΕ. Πρέπει
να βρεθεί και ο λαός, με την οργάνωση της
πάλης του.
Δεν πρέπει να τους περάσει. Απέναντι
στην κυβέρνηση και στη νέα αντιλαϊκή κλιμάκωση, αλλά και στην κάλπικη για το λαό
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων
κομμάτων, βρίσκεται μόνο το ΚΚΕ. Πρέπει
να βρεθεί και ο λαός, με την οργάνωση της
πάλης του.

Οι εργαζόμενοι, είτε ψήφισαν είτε όχι το
ΚΚΕ, του έχουν εμπιστοσύνη ότι θα βρεθεί
στο μετερίζι της πάλης τους για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Εχουν
εμπιστοσύνη ότι το ΚΚΕ θα ανταποκριθεί
στις «προεκλογικές του δεσμεύσεις», αφού
αυτές είχαν ως λυδία λίθο τη συνεπή και
καθημερινή πάλη, την προσπάθεια μέσα κι
έξω από τη Βουλή να μεγιστοποιείται η

πίεση στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα
αστικά κόμματα για μέτρα ανακούφισης,
για καθυστέρηση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, κάτι που γίνεται μόνο με τη λαϊκή
συμμετοχή στο δρόμο του αγώνα, στην
απεργία, στη σύγκρουση με την εργοδοσία.
Και κυρίως ότι όλη η δύναμή του θα κατατεθεί στον αγώνα για την πραγματική φιλολαϊκή διέξοδο, στην πάλη για να έρθει ο λαός
στην εξουσία, να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.
Αυτό άλλωστε είναι και η ουσία της
κομμουνιστικής, της εργατικής - λαϊκής
αντιπολίτευσης, που απαιτεί θυσίες, υψηλό
αίσθημα ευθύνης, όπως άλλωστε καθημερινά δείχνουν οι κομμουνιστές στους τόπους

δουλειάς, βγαίνοντας πρώτοι μπροστά στη
διεκδίκηση, στην αντιπαράθεση με την
εργοδοσία, την κυβέρνηση και τους συνδικαλιστές τους. Αυτή είναι η αντιπολίτευση
που έχει ανάγκη η εργατική τάξη, μια αντιπολίτευση που κρίνεται καθημερινά στους
δρόμους και δεν έχει σχέση με την
«υπεύθυνη» ή την «προγραμματική» αντιπολίτευση, αυτήν «χωρίς ξόρκια και φωνές», όπως λένε ότι θα κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση και
το ΜΕΡΑ. Αντιπολίτευση που δεν
είναι αυτοσκοπός. Είναι ο δρόμος της
ταξικής πάλης για την αντιμετώπιση
οξυμένων προβλημάτων αλλά και για
τη συγκέντρωση δυνάμεων με λαϊκή
επιλογή την ανατροπή της δικτατορίας των μονοπωλίων.
Μόνο το ΚΚΕ δηλώνει την εμπιστοσύνη του στην εργατική τάξη ότι αργά
ή γρήγορα θα διαψεύσει τους εκμεταλλευτές της και τα κόμματά τους,
που τη θέλουν χειραγωγημένη και
διστακτική. Μόνο το ΚΚΕ έχει αποκλειστικό
κριτήριο την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, και με αυτό το κριτήριο καταθέτει
όλες του τις δυνάμεις στην αύξηση των
εστιών αντίστασης σε κάθε τόπο δουλειάς.
Σε αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε αξιοποιεί και την κοινοβουλευτική του δύναμη, για
να φέρνει στη Βουλή τα δίκαια λαϊκά αιτήματα, να αποκαλύπτει και να ξεσκεπάζει τα
αντιδραστικά μέτρα που προωθούνται.
Αυτό το σχέδιο μπορεί να βάζει εμπόδια, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για ριζικές
αλλαγές και ανατροπές. Με βάση αυτό το
σχέδιο έχει άλλωστε και νόημα το «καμία
περίοδος χάριτος» στη νέα κυβέρνηση, το
«καμία αναμονή» αλλά αντεπίθεση!

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συνεχίζουν να… προειδοποιούν
τα υποσυντήρητα και γέρικα πλοία
Οι απανωτές βλάβες των ακτοπλοϊκών
πλοίων, συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι οι
εφοπλιστές, με την πολιτική όλων των μέχρι
τώρα κυβερνήσεων να τροφοδοτεί την επιθετικότητά τους στο όνομα της …«δίκαιης ανάπτυξης», μπροστά στο κυνηγητό του κέρδους δεν λογαριάζουν όχι μόνο τις ανάγκες
του λαού για μεταφορές, αλλά ούτε την ανθρώπινη ζωή.
Πρόσφατο είναι το παράδειγμα της μηχανικής βλάβης, που παρουσίασε στις 5 Ιούλη
το Ε/Γ - Ο/Γ καταμαράν «Champion Jet
2» με 606 επιβάτες και 4 οχήματα, ενώ έπλεε
προς το λιμάνι της Θήρας.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι λόγω της
απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, έχει γίνει «λάστιχο» και το απαγορευτικό στον απόπλου των ακτοπλοϊκών πλοίων,
που υποτίθεται ότι ισχύει όταν πνέουν άνεμοι
από 8 μποφόρ και πάνω.
Αυτό είναι αποτελέσματα του θεσμικού
πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες,
που πηγάζει από τον κανονισμό της ΕΕ
3577/92, για την απελευθέρωση των εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών. Με βάση
τον κανονισμό, οι εφοπλιστές, εκτός του να
δρομολογούν και αποδρομολογούν πλοία
όποτε τους καπνίσει αφήνοντας νησιά στο
έλεος της απομόνωσης και να αυξάνουν
όποτε τους έρθει τα εισιτήρια, μπορούν να
έχουν εν κινήσει πλοία υποσυντήρητα και
αρκετά από αυτά γέρικα, που καλούνται να
εκτελέσουν ταξίδια – οδύσσειες, με 20 λιμάνια πήγαινε – έλα και με ναυτεργάτες να βρίσκονται στο πόδι μέχρι εξάντλησης. Δηλαδή
να διαμορφώνουν τους όρους για ένα σοβαρό
ναυτικό ατύχημα.

Από πάνω η κυβέρνηση η κυβέρνηση της
ΝΔ, ως επιβράβευση, συνεχίζει με τη σειρά
της, όπως πριν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, να τους μπουκώνει με εκατομμύρια
ευρώ επιδότηση για τις άγονες γραμμές και
τώρα με το νέο «φρούτο» του μεταφορικού
ισοδύναμου, χώρια τις φοροαπαλλαγές. Υπολογίζεται ότι την τρέχουσα δρομολογιακή
περίοδο έχουν τσεπώσει σύνολο, για άγονες
γραμμές και μεταφορικό ισοδύναμο, πάνω
από 270 εκατ. ευρώ «ζεστό» χρήμα.
Απέναντι στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή
πολιτική χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας
των εργαζομένων, νησιωτών και ναυτεργατών διεκδικώντας:
 Εδώ και τώρα μείωση των εισιτηρίων στο
50%.
 Δωρεάν μετακινήσεις για φαντάρους, φοιτητές, ΑμΕΑ.
 Διεύρυνση και αύξηση των εκπτώσεων για
πολύτεκνους, αναπληρωτές, συνταξιούχους κ.ά.
 Σύγχρονα, γρήγορα, συχνά και ασφαλή
δρομολόγια από και προς τα νησιά, σύνδεση των νησιών μεταξύ τους όλο το χρόνο.
 Ναυτεργάτες με συγκροτημένα εργασιακά,
ασφλιστικά και ικανοποιητικά μισθολογικά δικαιώματα.
Αυτά είναι πραγματικά μέτρα ανάπτυξης
για το λαό και όχι η αύξηση των ήδη πανάκριβων εισιτηρίων που εμποδίζουν ντόπιους
και τουρίστες να επισκεφθούν τα νησιά μας.

Από μήνα σε μήνα η καταβολή των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων χηρείας
Μεταφορά από μήνα σε μήνα της καταβολής των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων

χηρείας, μετά τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές που έγιναν λίγο πριν από τις ευρωεκλογές στο ύψος του ποσού που καταβάλλεται σε αυτήν την ομάδα ασφαλισμένων.
Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4387/2016
επιβλήθηκαν μεγάλες μειώσεις στις νέες
συντάξεις χηρείας, οι οποίες οδηγούσαν
τους δικαιούχους σε τραγική κατάσταση.
Μετά και τους επίμονους αγώνες του οργανωμένου συνταξιουχικού κινήματος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Μάη του 2019
κατάργησε μια σειρά από άθλιες διατάξεις
που η ίδια είχε ψηφίσει, αυξάνοντας μεταξύ
άλλων τη σύνταξη του δικαιούχου από το
50% στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ο
αποθανών.
Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει η οφειλόμενη αναπροσαρμογή των συντάξεων στη
βάση της νέας νομοθετικής παρέμβασης,
γεγονός που και η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αποδίδει σε«αδράνειες και ολιγωρίες της προηγούμενης περιόδου, έλλειψη
συντονισμού και η σύγχυση αρμοδιοτήτων...».
Με δεδομένο, πάντως, ότι ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη και ότι όλα ξεκινούν από την αρχή, είναι αμφίβολο το πότε
θα καταβληθούν συντάξεις σύμφωνα με τα
νέα ποσά.

Σελίδα 3

Πόλος επενδύσεων και κερδοφορίας
και ο τομέας της Υγείας
Το στίγμα για τη διαμόρφωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του κεφαλαίου, όπου οι παρεχόμενες δωρεάν κρατικές παροχές στην Υγεία θα
περιοριστούν στο ελάχιστο για όλους, έδωσε ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κάνοντας σαφές
ότι το σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την Υγεία
είναι «μετρημένο και κοστολογημένο», στέλνοντας
«μήνυμα σε όλους ότι η Ελλάδα είναι πλέον πόλος
επενδύσεων και στον τομέα της Υγείας»!
Στάθηκε στις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα,
«εφαρμόζοντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα (...), για εκσυγχρονισμό του ΕΟΠΥΥ που θα συνάπτει συμβάσεις τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιώτες προμηθευτές Υγείας. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός από τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου που ψήφισαν από κοινού ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Η εμπειρία που έχουν ήδη οι
10.000.000 ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ από τις συμβάσεις με ιδιώτες, ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο με
το μαχαίρι στο λαιμό που έβαλαν οι ιδιοκτήτες των
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ενώ τα «οφέλη»
για τους ασφαλισμένους από την πολιτική του
«κόστους» αποτυπώνονται στα 17 εκατομμύρια ευρώ
που έβαλαν από την τσέπη τους μόνο σ' ένα χρόνο
(2016) για να πληρώσουν το 15% της συμμετοχής σε
αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες και μαστογραφίες.
Ακόμη έκανε λόγο για στελέχωση των ανεπτυγμένων κλινών ΜΕΘ με το απαραίτητο προσωπικό, κάνοντας σαφές ότι δε πρόκειται να ανοίξουν νέες κλίνες, μίλησε για άμεσες «προσλήψεις, κατά απόλυτη
προτεραιότητα». Στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι
κριτήριο και όριο θα είναι η κάλυψη μόνο ακραίων
περιπτώσεων και μάλιστα όχι με μόνιμο προσωπικό,
αλλά με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης με ημερομηνία λήξης σε 2-3 χρόνια. Την ίδια στιγμή τα οργανικά κενά στα δημόσια νοσοκομεία ξεπερνούν τις
30.000 (20.000 μόνιμοι νοσηλευτές και 7.000 μόνιμοι γιατροί) ακόμη και με τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα που απέχουν έτη φωτός από τις σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες.
Παρουσιάζοντας τους πυλώνες του προγράμματος
αυτού, υποστήριξε ότι πρόκειται για «επανάσταση
στην πρόληψη» που όμως και αυτή η «επανάσταση»
θα περνάει μέσα κι από ιδιωτικές δομές. Το πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε θα χρηματοδοτηθεί κυρίως
από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να αναφέρει πού θα βρει τα
κονδύλια ο ΕΟΠΥΥ.

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
«Το κίνημα δεν σταματάει, ούτε και οι αγώνες του
συνταξιουχικού κινήματος. Είμαστε σε ετοιμότητα
αγώνων» τόνισε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και μέλος της ΣΕΑ
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, μιλώντας σε μαζική σύσκεψη συνταξιούχων Κεντρικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο των πανελλαδικών συσκέψεων που γίνονται για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα
των δράσεων του προηγούμενου διαστήματος, αλλά
και η οργάνωση του αγώνα ενάντια στις αντιλαϊκές
πολιτικές.
Ο Δ. Κουμπούρης αναφέρθηκε στους μαζικούς
αγώνες του συνταξιουχικού κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα για προβλήματα που απορρέουν
από όλες τις περικοπές που υπέστησαν οι συνταξιούχοι από όλες τις κυβερνήσεις και που στόχο έχουν οι
συντάξεις να γίνουν προνοιακά βοηθήματα.

«Όσα κερδίσαμε μέχρι σήμερα -είπε- ήταν αποτέλεσμα αγώνων. Γιατί ήταν μαζικοί και αγωνιστήκαμε
με το κεφάλι ψηλά, γιατί δεν τρέξαμε στα δικαστήρια
περιμένοντας να μας λύσουν άλλοι τα προβλήματα.
Ήταν αγώνες προσανατολισμένοι στην κατάργηση
αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν και ιδιαίτερα του Νόμου Κατρούγκαλου που ενσωμάτωσε όλη
την προηγούμενη αντιασφαλιστική πολιτική.
Πλούτος υπάρχει για να ικανοποιήσει τις λαϊκές
ανάγκες, αλλά βρίσκεται σε άλλα χέρια, για να περάσει στα δικά και να λυθούν τα προβλήματά μας χρειάζεται ο ενωμένος αγώνας όλου του λαϊκού κινήματος
των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των μικρών
επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας»,

Σταθερά παλεύουν και απαιτούν:
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατι-

κών νόμων που έχουν ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.
 Να επιστραφούν όλες οι περικοπές στις συντάξεις
μας σε όλους τους συνταξιούχους δίχως προσφυγές
και προαπαιτούμενα.
 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις
και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ με
ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ από τα 360 ευρώ που είναι
σήμερα.
 Όχι στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων.
Απόδοση στις συντάξεις του ΟΑΕΕ ανάλογα με τα
χρόνια ασφάλισης. Άμεση έκδοση των ενημερωτικών
σημειωμάτων σύνταξης.
 Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση και απαγόρευση
σε κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση.
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Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή θα
οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Είναι θετικό ότι η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή υποχωρεί
ακόμη περισσότερο σε ψήφους και
ποσοστά, μένοντας εκτός Βουλής.
Φυσικά, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει το γεγονός ότι οι δυνάμεις
που την προώθησαν τώρα την
«αποσύρουν», κρατώντας
το ναζιστικό μόρφωμα ως
εφεδρεία, όπως επίσης και
το γεγονός ότι ένα ποσοστό
μετακινείται σε άλλα αστικά
κόμματα και σε συγγενείς
ιδεολογικά και πολιτικά χώρους, όπως η Ελληνική
Λύση.
Η ενίσχυση του ΚΚΕ
είναι βασική προϋπόθεση
για την απόκρουση και
πλήρη απομόνωση τέτοιων
δυνάμεων, γιατί είναι η μόνη δύναμη που αντιπαλεύει
το σύστημα που τις γεννά
και τις αξιοποιεί. Το ΚΚΕ
αταλάντευτα και με συνέπεια αντιπάλεψε τέτοιες δυνάμεις,
δεν έδειξε ανοχή, δεν έπαιξε παιχνίδια, δεν ψάρεψε στα θολά νερά
του εθνικισμού, όπως έκαναν άλλα
κόμματα.
Οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατατεθούν από σήμερα σε κάθε τόπο
δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στα
σχολεία, στις σχολές, θα γίνουν
δύναμη για να εμποδιστούν νέα
μέτρα, για την οργάνωση των αγώνων και γενικότερα τη λαϊκή αντεπίθεση που να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, για την ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών, των
συνταξιούχων, της νεολαίας, όλων
όσοι δημιουργούν τον κοινωνικό
πλούτο, αλλά υποφέρουν λόγω της
μη ικανοποίησης των αναγκών
τους.

Ξέρουμε πως τα δύσκολα δεν
τέλειωσαν. Το παραμύθι της
«μεταμνημονιακής εποχής» και της
«δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης
για όλους» ή «της ανάπτυξης με
ευημερία» δεν αφορά στην καθημερινότητα του λαού. Την επόμενη
μέρα θα είναι παρόν, πρώτα από
όλα ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός

και η εκμετάλλευση, από τα οποία
απορρέουν και τα ευρωενωσιακά
μνημόνια διαρκείας, οι ευρωενωσιακές αντιλαϊκές δεσμεύσεις που
οδηγούν σε μεγαλύτερη χρεοκοπία
τον λαό. Αυτήν τη στρατηγική έχουν
και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, μαζί με το
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25.
Στις νέες συνθήκες απαιτείται η
οργάνωση πλατιάς ιδεολογικοπολιτικής αντεπίθεσης, για να φωτιστεί
ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης.
Η νέα κυβέρνηση είναι ήδη
έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κεφαλαίου για νέα πιο
δραστικά μέτρα στήριξης της κερδοφορίας του. Θα ακολουθήσει,
κατά συνέπεια, την ίδια πολιτική
στους βασικούς άξονες:

Τόσο στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής όσο και σε αυτά
της εξωτερικής, αλλά και στην
ενεργή συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή με τις επικίνδυνες δεσμεύσεις
στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, ενώ θα
ληφθούν νέα αντιλαϊκά μέτρα με
βάση τα προαπαιτούμενα στα
οποία έχουν συμφωνήσει στην ΕΕ.
Το ΚΚΕ με όλες του τις
δυνάμεις, μέσα κι έξω
από τη Βουλή, θα αντιπαλέψει από τη σκοπιά
των εργατικών - λαϊκών
αναγκών και τη νέα κυβέρνηση της ΝΔ και τις
νέες αυταπάτες που θα
σπείρει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα
άλλα κόμματα του κεφαλαίου, θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση των
αγώνων της εργατικής
τάξης, των λαϊκών τμημάτων των μεσαίων
στρωμάτων,
ενάντια
στην ενιαία επίθεση κεφαλαίου,
ΕΕ, ΝΑΤΟ. Θα οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση, για να ανοίξει ο
δρόμος της πραγματικής ανατροπής, με την εργατική τάξη,
τον λαό στην εξουσία.
Η ανταπόκριση και συμμετοχή
των λαϊκών στρωμάτων σε αυτό
το προσκλητήριο του ΚΚΕ αποτελούν την καλύτερη και ουσιαστικότερη ψήφο εμπιστοσύνης
στη δύναμή τους και προς
όφελός τους.
Τρίτη, 9 Ιούλη 2019
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Ολόκληρη η ανακοίνωση της
ΚΕ του ΚΚΕ έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της «Ν»
<www.nautergatiki.gr>

Οι βουλευτές του ΚΚΕ μαχητικό στήριγμα
της εργατικής – λαϊκής πάλης απέναντι στην
κυβέρνηση ΝΔ, στη στρατηγική του κεφαλαίου
Αυτή η συμπόρευση έχει τη δική της
Η νέα Κοινοβουλευτική θετικά μέτρα για το λαό, να βάλει εμπόδια
στα αντιλαϊκά μέτρα, να ανοίξει το δρόμο δυναμική, η οποία δεν εξαντλείται στις
Ομάδα του ΚΚΕ:

Δημήτρης Κουτσούμπας,
Αλέκα Παπαρήγα,
Γιώργος Μαρίνος,
Θανάσης Παφίλης,
Νίκος Καραθανασόπουλος,
Λιάνα Κανέλλη,
Διαμάντω Μανωλάκου,
Γιάννης Γκιόκας,
Γιώργος Λαμπρούλης,
Χρήστος Κατσώτης,
Μανώλης Συντυχάκης,
Γιάννης Δελής,
Λεωνίδας Στολτίδης,
Νίκος Παπαναστάσης,
Μαρία Κομνηνάκα.
Στη πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στις 16
Ιουλίου ο Δ. Κουτσούμπα ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ στην ομιλία του έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη αγώνων, μέσα
και έξω από τη Βουλή, με αποκλειστικό
κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα, επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων επεσήμανε τα
εξής:

ριζικών αλλαγών και ανατροπών.
Θα συμβάλουμε από το δικό μας
μετερίζι στην τιτάνια προσπάθεια για
την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την ισχυροποίηση της Κοινωνικής
Συμμαχίας. Για να δυναμώσει η γραμμή
της αντεπίθεσης και της ρήξης, της συνολικής αμφισβήτησης και αντίθεσης
με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης,
την ΕΕ.
«Όλες και όλοι έχουμε τη συναίσθηση
της ευθύνης να ανταποκριθούμε σ'' αυτό
για το οποίο μας εμπιστεύτηκαν χιλιάδες
άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων, αρκετοί από αυτούς ίσως για πρώτη φορά.
Νιώθουμε το βάρος να συμβάλουμε
από το δικό μας μετερίζι στην τιτάνια
προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει από
εδώ και μπρος για την ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος, ευρύτερα του λαϊκού
κινήματος, την ισχυροποίηση της Κοινωνικής Συμμαχίας.

«Οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατατεθούν
από σήμερα για τη λαϊκή αντεπίθεση, την οργάνωση της πάλης»

 Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ είναι ήδη
έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του κεφαλαίου για νέα, πιο δραστικά μέτρα στήριξης της κερδοφορίας του.
 Αντιπολίτευση από τη σκοπιά του
λαού δεν μπορούν να ασκήσουν ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜΕΡΑ25, που
θα δίνουν χέρι βοηθείας στην υλοποίηση
της στρατηγικής του κεφαλαίου και στην
κυβέρνηση.
 Οι βουλευτές μας θα βρεθούν στο
πλευρό των εργατών, των ανέργων, των
αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, των συνταξιούχων, των νέων και
των γυναικών των λαϊκών οικογενειών.
Θα φέρουν στη Βουλή τις διεκδικήσεις και
τα αιτήματά τους και με μορφή νομοσχεδίων και τροπολογιών.
 Η κομμουνιστική εργατική - λαϊκή
αντιπολίτευση είναι πολύ δύσκολο και
σύνθετο καθήκον, είναι, όμως, η μόνη
στάση που μπορεί να ασκήσει πίεση με

Για να δυναμώσει η γραμμή της αντεπίθεσης και της ρήξης, της συνολικής
αμφισβήτησης και αντίθεσης με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, την ΕΕ και
την πολιτική που στηρίζει αυτόν τον αδιέξοδο για το λαό δρόμο, ανεξάρτητα από το
ποιος είναι κάθε φορά στο τιμόνι της διακυβέρνησης.
Και από αυτό το βήμα θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τους 300.000 ψηφοφόρους που στήριξαν το Κόμμα μας στις
πρόσφατες εκλογές, τους φίλους και συνεργαζόμενους που έδωσαν αυτή τη μάχη
στο πλάι του ΚΚΕ, συμμετείχαν στα ψηφοδέλτιά του, αν και κάποιοι ανήκαν παλιότερα και σε άλλους πολιτικούς χώρους
ή ήταν ανένταχτοι.

υποψηφιότητες, ούτε μετριέται μόνο στην
κάλπη. Εκφράζει διεργασίες που μπορούν
να πολλαπλασιαστούν στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους αγώνες, που θα πρέπει να αναπτυχθούν, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχίσει η νέα
κυβέρνηση της ΝΔ.
Άλλωστε, η επόμενη μέρα πρέπει να
βρει και νέες δυνάμεις στο δρόμο της
ταξικής πολιτικής και μαζικής πάλης.
Το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει τη δύναμη και
το ποσοστό που του έδωσε ο ελληνικός
λαός, με τους 15 εκλεγμένους βουλευτές
του, για να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θα
αποτελεί το συνεπές και μαχητικό στήριγμα των εργαζομένων, τόσο ενάντια στην
κυβερνητική πολιτική όσο και στην κάλπικη αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ θα πρωτοστατήσουν για να δυναμώσει η δουλειά του
Κόμματος μέσα στα
εργοστάσια, στα
πολυκαταστήματα,
στους δρόμους με τα
μικρομάγαζα, στις
λαϊκές συνοικίες, στα
χωριά, στους χώρους Υγείας και Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα
σε χώρους όπου
συγκεντρώνεται η
νεολαία. Θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε χώρο ή πρόβλημα
που ταλανίζει το λαό μας…
Οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατατεθούν από
σήμερα για τη λαϊκή αντεπίθεση, την οργάνωση της πάλης για την ανακούφιση
των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών, των συνταξιούχων, της
νεολαίας, όλων όσοι δημιουργούν τον
κοινωνικό πλούτο αλλά υποφέρουν λόγω
της μη ικανοποίησης των σύγχρονων
μεγάλων αναγκών τους.»
Ολόκληρη η ομιλία
του Δημήτρη Κουτσούμπα
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της «Ν» <www.nautergatiki.gr>

Εμπαιγμός και δημαγωγία
η αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ για τα
προβλήματα των ναυτεργατών
Μπορεί να πέρασαν οι εκλογές , αλλά είναι
χρήσιμο οι ναυτεργάτες από την ίδια τους την
πείρα να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Η κυβερνητική εναλλαγή
μεταξύ των
δυο μεγαλύτερων κομμάτων του κεφαλαίου,
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ σηματοδοτεί την συνέχιση και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής,
τα δύσκολα είναι μπροστά για τους ναυτεργάτες, για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους τους νέους τη νέα βάρδια της εργατικής
τάξης. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ σε ανακοίνωση
που κυκλοφόρησαν καταγγέλλουν το τμήμα
Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ και την προκλητική
- δημαγωγική παρέμβασή του Θ. Δρίτσα
πρώην υπουργού ναυτιλίας που πρωτοστάτησε στην προώθηση της αντεργατικής πολιτικής
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη ναυτιλία, τα
συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Οι ναυτεργάτες δεν ξεχνούν τα προνόμια
και φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές
Ότι το 3 ο μνημόνιο ψηφίστηκε από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, μαζί με τη ΝΔ,
το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το ΠΟΤΑΜΙ, όπως και
η υλοποίηση των 2 προηγούμενων με τραγικές συνέπειες για την εργατική – λαϊκή οικογένεια.
Χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και
συνταξιοδότησης δραματικές περικοπές σε
μισθούς , συντάξεις, ενσωμάτωση του ΝΑΤ
και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων στον
ΕΦΚΑ.
Το νόμο τερατούργημα του Κατρούγκαλου
4387/2016, με τα πρόσθετα χτυπήματα στην
κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια,
τις περικοπές συντάξεων, τη φοροληστεία του
λαϊκού εισοδήματος
Το χτύπημα των ΣΣΕ με μειώσεις μισθών
και τις 180 αποφάσεις του υπουργού Ναυτιλίας Κουρουμπλή για Φ/Γ πλοία του εσωτερικού
με οργανικές συνθέσεις που να μην εφαρμόζονται οι ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση.
Την προκλητική εθελοντική φορολογία
των εφοπλιστών που μείωσαν από140 εκατ.
ευρώ το χρόνο σε 40 εκ. ευρώ!!! Διατηρώντας τις 56 νομοθετικές προνομιακές απαλλαγές, με αποκορύφωμα τον. 27/1975 που
καθορίζει τη φορολογία με βάση του κόρους
του πλοίου και είναι λιγότερη από την εφορία που πληρώνει ένας υποπλοίαρχος ή Β’
Μηχανικός.
Απέρριψε την πρόταση νόμου 530 συνδικάτων για τη κατοχύρωση των Σ.Σ. Εργασίας
Παρέπεμψε στις καλένδες της πρότασης
νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού
κινήματος, καλύπτοντας τη συνδικαλιστική
μαφία της ΠΝΟ
Τη συνέχιση της υποβάθμισης της ναυτικής
εκπαίδευσης στρώνοντας το έδαφος στις ιδιωτικές σχολές.
Οι ναυτεργάτες έχουν πλούσια εμπειρία από
την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων τους, η
διέξοδος είναι στην ενίσχυση του ταξικού αγώνα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Νέο εργατικό ατύχημα
στο πλοίο «Olympus»
Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο
χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
την Τρίτη 18 Ιούνη στο πλοίο «OLYMPUS»
στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας, όπου εκτελούσε εργασίες η επιχείρηση «ΕΡΜΗΣ». Πρόκειται για το ίδιο πλοίο που είχε γίνει άλλο
εργατικό ατύχημα στις 12 Ιούνη 2019.
Όπως καταγγέλλουν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου, «από εγκληματική παράλειψη,
εφόσον σε άνοιγμα στο κεντρικό γκαράζ του
Πλοίου που επικοινωνεί με το χώρο του μηχανοστασίου δεν υπήρχε σταθερό προστατευτικό ρέλι, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία, ξέφυγε ένα βαρύ αντικείμενο
(καβαλέτο) και έπεσε στον χώρο του μηχανοστασίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
ένας εργαζόμενος».
Μπροστά στην καθημερινότητα των εργατικών ατυχημάτων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών προχώρησαν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από τα Ναυπηγεία Φρατζή
στο Πέραμα την Πέμπτη 20 Ιούνη, διεκδικώντας άμεσα:
 Ενίσχυση των Επιτροπών Ελέγχου Υγιεινής και Ασφάλειας και την επαναφορά της
καθημερινής τους λειτουργίας.
 Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε πρόσφατα, αφού η Σύμβαση δεν είναι μόνο το
μεροκάματο και το ωράριο, αλλά περιέχει
μία σειρά μέτρα που υποχρεούται να παίρνει
ο εργοδότης για την προστασία των εργαζομένων.
 Άμεση παρέμβαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι όλων των εγκλημάτων που συντελούνται στο όνομα της κερδοφορίας τους.
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Ανεβαίνει επικίνδυνα
η ένταση στην περιοχή
Με την σύλληψη και κατάσχεση από την
Βρετανία ενός ιρανικού δεξαμενοπλοίων στο
Γιβραλτάρ και την απάντηση του Ιράν με
την σύλληψη βρετανικού δεξαμενόπλοιου
στο στενό του Ορμούζ, κλιμακώνεται ένταση
στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ στην περιοχή,
χωρίς άλλο, συνδέονται με τη διαπάλη των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της
ενέργειας, τους δρόμους περάσματος της
ενέργειας και των εμπορευμάτων, τα μερίδια
των αγορών, τα γεωπολιτικά «στηρίγματα»,
που διαθέτει κάθε φορά η κάθε δύναμη.
Η όξυνση της κατάστασης γύρω από το
Ιράν δεν προμηνύει τίποτα καλό για τους
λαούς και ιδιαίτερα για τους ναυτεργάτες, που
θρήνησαν πολλούς νεκρούς και σακατεμένους
κατά τους δύο προηγούμενους πολέμους στην
περιοχή.
Αντίθετα ωφελημένοι βγαίνουν οι πολεμικές βιομηχανίες κ.ά. τμήματα του κεφαλαίου,
όπως οι εφοπλιστές, που αποκόμισαν τεράστια κέρδη από τις τελευταίες πολεμικές
συγκρούσεις.
Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και όλα τα
άλλα κόμματα, που στηρίζουν τη «στρατηγική
συνεργασία» με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την
ενεργή συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ,
είναι έκθετα, γιατί με τη στάση τους θέτουν το
λαό μας σε μεγάλους κινδύνους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:
Να ανακληθεί τώρα η απόλυση
εργαζόμενου από τη MSC
Την απόλυση εργαζόμενου από τη MSC
καταγγέλλει, η Επιτροπή Αγώνα Ναυτιλιακών
– Τουριστικών Υπαλλήλων, με ανακοίνωσή
της 1 Ιούλη σημειώνοντας ότι:
«Η απόλυση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εργοδοσία της MSC θέλει να εξασφαλίσει ένα σύγχρονο εργασιακό κάτεργο
που κανένας δεν θα σηκώνει κεφάλι απέναντι στην ακόμα χειρότερη επίθεση που μας
ετοιμάζει, για να μπορεί να διασφαλίσει
ακόμα περισσότερα κέρδη. Γι’ αυτό ανακοίνωσαν τη «λήξη της συνεργασίας» στο συνάδελφο που συμμετείχε στην απεργία της
Πρωτομαγιάς μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στον κλάδο και είχε πρωτοπόρα στάση
στη δουλειά του καλώντας σε οργάνωση
των εργαζόμενων, διεκδικώντας την εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ για όλους χωρίς
διακρίσεις», τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Επιτροπή Αγώνα και προσθέτει:
«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε την
τρομοκρατία, την εξύβριση, τις προσβολές,
που φτάνουν μέχρι και τις απολύσεις, για ένα
μισθό των 580 ευρώ.

Όλοι στον αγώνα! Κανένας μόνος του!
Παλεύουμε για:
Εφαρμογή των κλαδικών ΣΣΕ για όλους
τους εργαζόμενους με πρώτο κατώτερο μισθό
1.074,70 ευρώ.
Υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας στα 751 ευρώ.
Κατάργηση των αντεργατικών – αντιλαϊκών
νόμων και των 3 μνημονίων.
Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους. 7ωρο –
5ήμερο – 35ωρο.
Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τήρηση του
ωραρίου και των διαλειμμάτων. Χώροι υγιεινής και διαλείμματος.
Κατάργηση της δοκιμαστικής περιόδου των
12 μηνών».

ΟΛΠ Α.Ε. - COSCO
Οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές
κάνουν τη βρώμικη δουλειά
Αφού "διαπραγματεύονταν" ενάμιση χρόνο με
την εργοδοσία, αφού έβαλαν φρένο στις αγωνιστικές διαθέσεις των λιμενεργατών για υπογραφή ΣΣΕ μαζί με τους συναδέλφους της
ΣΕΠ-Dport, υπέγραψαν τελικά ένα κατάπτυστο
σχέδιο ΣΣΕ που προωθεί η "COSCO" σε συνεργασία με το ΔΣ του Σωματείου Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και μεταξύ άλλων προβλέπει:
 Μείωση του βασικού ημερομίσθιου κατά
5,63 ευρώ!
 Μείωση της εργατικής πόστας (ομάδας εργασίας) από 6 σε 5 άτομα.
 Κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου, του 5ήμερου.
 Εντατικοποίηση της εργασίας με αύξηση του
τονάζ ανά εργαζόμενο.
 Κατάργηση στην πράξη των ΒΑΕ, αφού επικυρώνεται στην πράξη μέσω της ΣΣΕ το 8ωρο
σε μια βαριά και ανθυγιεινή εργασία.
Το μοντέλο των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ γενικεύεται σε όλο το λιμάνι δημιουργώντας νέο εργασιακό μεσαίωνα
για τη νέα γενιά λιμενεργατών. Ήδη νέος
εργολάβος βρίσκεται σε ετοιμότητα για να
ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες στην κρουαζιέρα. Μάλιστα έχει φτιάξει και το δικό του
εργοδοτικό "σωματείο", γνωστή πλέον τακτική
της "COSCO" σε όλο το λιμάνι.
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ΠΑΜΕ: «Να μην τολμήσουν» να παρέμβουν στις
διαδικασίες του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος

Ο

όχι τόσο νέος υπουργός εργασίας αφού έχει ήδη γνωστό
παρελθόν και «αξέχαστες επιτυχίες»
όπως τη μείωση των μισθών κατά 22%
και 32% με νομοθετική ρύθμιση και την
κλοπή εκατομμυρίων από τα ασφαλιστικά ταμεία που τα έδωσε στις τράπεζες με
το περίφημο κούρεμα του psi, αφιέρωσε
αρκετό χρόνο στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για να υπερασπιστεί τις βρωμιές και τη δυσοσμία της
γνωστής ηγετικής ομάδας στη ΓΣΕΕ που
οι εργαζόμενοι την ονομάτισαν ως συνδικαλιστική
μαφία, μια κάστα δηλαδή
που έχει κατσικωθεί στις
πλάτες των εργαζόμενων
και έχει παίξει σημαντικό
ρόλο στη διάλυση των
εργατικών δικαιωμάτων.
Με τις δηλώσεις του
θέλησε να παρέμβει με το
καλημέρα στις διαδικασίες
του
εργατικούσυνδικαλιστικού κινήματος. Το ξεκαθαρίζουμε με τη σειρά μας
και εμείς από νωρίς: Να μην τολμήσουν!
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ανεχτούμε την ωμή παρέμβαση του κράτους
και της εργοδοσίας στις γραμμές των
σωματείων. Έχουμε κάθε δικαίωμα και
είναι ανάγκη να μπούμε μπροστά, να
υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμά μας να έχουμε εργατικές οργανώσεις
ανεξάρτητες από την παρέμβαση της
εργοδοσίας και του κράτους.
Ο ίδιος υπουργός που με ψεύτικες
κατηγορίες και προβοκάτσιες έστειλε 35
συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ στην
ασφάλεια και στα δικαστήρια επειδή
συμμετείχαν σε κινητοποίηση με αφορμή
την αλησμόνητη και προκλητική δήλωση
του ίδιου πως “το ασφαλιστικό σύστημα
στηρίχτηκε σε ρουσφέτια και πελατειακές
σχέσεις”, σήμερα το παίζει τάχα τιμητής

των εργατικών διαδικασιών και της κάθαρσης στο συνδικαλιστικό κίνημα. Θυμίζουμε πως το κατηγορητήριο κατέρρευσε, οδηγώντας σε αθώωση όλων των
κατηγορουμένων συναδέλφων μας.
Οι δηλώσεις του υπουργού Εργασίας
επικυρώνουν το συμβόλαιο που υπογράφτηκε πέρσι το Γενάρη ανάμεσα σε νέα
και παλιά κυβέρνηση αλλά και της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ.
Η ΝΔ πατάει πάνω στον απεργοκτόνο
νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

πέρσι τον Γενάρη και τον ψήφισαν αγκαλιά όλοι μαζί στη Βουλή. Είναι ο νόμος
που δυσκολεύει τη συνδικαλιστική δράση
και τις προϋποθέσεις για προκήρυξη
απεργίας, χτυπάει την εργατική τάξη στο
πρωτοβάθμιο επίπεδο οργάνωσης, μέσα
στην επιχείρηση δηλαδή εκεί που εκφράζονται πιο έντονα η εργοδοτική τρομοκρατία, η αυθαιρεσία, οι απειλές και οι
πιέσεις. Τις ίδιες μέρες που ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ
ψήφιζαν από κοινού τον απεργοκτόνο
νόμο, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ τον κατάπιε αμάσητο. Όχι μόνο αρνήθηκε να πάρει
απόφαση για απεργία προσπαθώντας να
επιβάλλει σιγή νεκροταφείου αλλά παράλληλα σιγόνταρε. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του πρόεδρου της ΓΣΕΕ
πως «η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της»,
δήλωση-βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων της.

Ο νέος υπουργός φρόντισε να πάρει
ήδη θέση πλάι στη συνδικαλιστική μαφία
τόσο πριν τις εκλογές όσο και στις προγραμματικές δηλώσεις, πλάι σε στελέχη
της ΔΑΚΕ που ηγούνται αυτής. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τα ηλεκτρονικά
μητρώα που ακούγονται για μια ακόμα
φορά ως φάρμακο για πάσα νόσο είναι
προφανές ότι δε θα βελτιώσουν τη διεκδικητική-συνδικαλιστική δράση των εργαζόμενων, δε θα αποτρέψουν τη συμμετοχή εργοδοτών και νόθων αντιπροσώπων
στις εργατικές διαδικασίες. Αναφέρονται υποκριτικά σε δημοκρατικές διαδικασίες αυτοί που νιώθουν
μίσος για την ενεργή και
άμεση συμμετοχή των
εργαζομένων στις μαζικές
συλλογικές διαδικασίες
και στις μορφές πάλης
που οι ίδιοι επιλέγουν
κάθε φορά να χρησιμοποιούν.
Το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις που συσπειρώνονται σε
αυτό γνωρίζουν τον τρόπο που μπορεί
και πρέπει να αποκρουστεί η κυβερνητική πολιτική και το μακρύ χέρι του
κράτους και της εργοδοσίας που επιδιώκουν να βάλουν μέσα στις εργατικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα
μέσα από τις δικές του διαδικασίες και
έξω από την παρέμβαση του κράτους και
των εργοδοτών μπορεί και πρέπει να
ανασυνταχθεί σε ταξική κατεύθυνση, να
δυναμώσει, να πετάξει έξω τα τσιράκια
και τους ανθρώπους της εργοδοσίας από
τις γραμμές των σωματείων, να γίνει πράξη το σύνθημα «συνδικάτα εργατών, όχι
των εργοδοτών».
Καμία ανοχή στη ζωή με τα ψίχουλα!
Καμία ανοχή στη συνδικαλιστική μαφία!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ «ΕΝΕΔΕΠ»

Κλιμάκωση της πάλης του κλάδου κόντρα
στην εργοδοτική επιθετικότητα της «COSCO»

Τ

ο κλίμα τρομοκρατίας που συνεχίζει να στήνει η εργοδοσία
της «COSCO»
σε βάρος
του ΔΣ της ΕΝΕΔΕΠ και των εργαζομένων που πρωτοστάτησαν στην τριήμερη
απεργία τον Μάη - Ιούνη του 2018 στις
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της
η Ένωση Εργαζομένων στη Διακίνηση
Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι.
Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει
πως η «COSCO» «με προσφυγή στην
εισαγγελία του Πειραιά και ψευδείς - ανυπόστατες κατηγορίες ζητά τη δίωξη του
προέδρου, των μελών του ΔΣ και λιμενεργατών του Σωματείου» και πως «καλείται
η Διοίκηση του Σωματείου μας ΕΝΕΔΕΠ
να απολογηθεί για τους
απεργιακούς αγώνες που
έγιναν με τη μαζική συμμετοχή όλων των συναδέλφων για την υπογραφή
Συλλογικής
Σύμβασης
Εργασίας με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα,
για μόνιμη και σταθερή
δουλειά, για ένταξη όλων
των εργαζομένων στα
ΒΑΕ».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωη της
ΕΝΕΔΕΠ:
«Με σχετικό έγγραφο της Εισαγγελίας
που μας επιδόθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά στις 17 Ιούλη καλείται η
Διοίκηση του Σωματείου μας ΕΝΕΔΕΠ να
απολογηθεί για τους απεργιακούς αγώνες
που έγιναν με τη μαζική συμμετοχή όλων
των συναδέλφων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, για μόνιμη
και σταθερή δουλειά, για ένταξη όλων των
εργαζομένων στα ΒΑΕ.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο εργοδοσία, κυβέρνηση να ποινικοποιήσουν
το δικαίωμα στην απεργία. Δεν θέλουν
οι εργαζόμενοι να σηκώνουμε κεφάλι
και να διεκδικούμε για μας και τις οικογένειες μας.
Το "καλό κλίμα", η "μεγάλη οικογένεια", το "όλοι κερδίζουμε", αυτά και άλλα
ανούσια των "COSCO" - "DPORT" και
εργολάβων είναι η γνωστή μέθοδος της
εργοδοσίας -του "καρότου και του μαστίγιου"- όταν οι εργάτες παλεύουν για ΣΣ
Εργασίας αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, όπως στο λιμάνι του Πειραιά
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της "COSCO" άλλωστε για το 2018
και για το 2019 δείχνουν τεράστια κέρδη

για την εργοδοσία "COSCO"- "DPORT"
και την ΟΛΠ ΑΕ, μέσα από την ένταση
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων στο
λιμάνι του Πειραιά.
Είναι βαθιά γελασμένοι! Οι ανυπόστατες κατηγορίες και οι διώξεις αγωνιστών εργαζομένων δεν θα μας κάμψουν, οι αγώνες μας δεν θα σταματήσουν.
Το ΔΣ του Σωματείο μας ΕΝΕΔΕΠ με
τη δύναμη των ίδιων των εργατών θα
παραμείνει πιστό σε αυτό το καθήκον, θα
μείνει πιστό στον αγώνα για την καλυτέρευση των όρων αμοιβής και εργασίας
των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά,
κόντρα σε διώξεις, απειλές, πρωτοπόρων
εργατών που γίνονται με ευθύνη της εργο-

δοσίας"COSCO" - "DPORT" - ΟΛΠ ΑΕ,
της κυβέρνησης, των κατασταλτικών μηχανισμών και των εργοδοτικών σωματείων στο λιμάνι του Πειραιά. Η ίδια η πείρα
των εργαζομένων στο λιμάνι δείχνει το
δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε και δεν
είναι άλλος από τον δρόμο του αγώνα για
να ικανοποιηθούν οι πραγματικές - σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.
Τεράστια ευθύνη έχει ο εργοδοτικός
- κυβερνητικός συνδικαλισμός στην
ΟΜΥΛΕ και του Σωματείου "ΕΝΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ" η οποία αναπαράγοντας τα
εκβιαστικά διλλήματα της εργοδοσίας,
υπόγραψε μία κατάπτυστη σύμβαση
που καταργεί μια σειρά δικαιώματα που
είχαν κατακτήσει οι λιμενεργάτες τα
προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες
τους, ανοίγοντας την όρεξη στη
"COSCO" για μεγαλύτερη επίθεση και
ένταση της εκμετάλλευσης.
Είναι χαρακτηριστικό πως η "COSCO"
δημιουργεί ακόμη ένα ΣωματείοΣφραγίδα στο τμήμα της κρουαζιέρας στο
λιμάνι του Πειραιά που μάλιστα παίζει το
ρόλο του εργολάβου στον ΟΛΠ ΑΕ, με
στόχο να καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ξεκινώντας να τους
απασχολεί με εκ περιτροπής εργασία και
ατομικές συμβάσεις.

Η "COSCO" θέλει να γενικεύσει τους
εργολαβικούς εργάτες σε όλο το λιμάνι
με στόχο να μας διασπάσει και να μην
έχουμε συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν
θα τους περάσει. Όλοι οι λιμενεργάτες,
όλοι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι έχουν
αποκτήσει τη δική τους πείρα.
Κανείς εργαζόμενος στο λιμάνι δεν
μπορεί να ελπίζει πως θα καλυτερεύσει
η ζωή του ούτε από τα ψίχουλα που
δίνει η εργοδοσία, τις εκάστοτε κυβερνήσεις που δίνουν "γη και ύδωρ" στον
όμιλο της "COSCO", στους εφοπλιστές
και τα άλλα μονοπώλια, ούτε από τις
συνδικαλιστικές παρατάξεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού
στα σωματεία του λιμανιού, που στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Με
απύθμενο
θράσος
"COSCO", εφοπλιστές, μονοπώλια, κυβέρνηση καλούν
τώρα τους εργαζομένους, αφού
πληρώσαμε τη 10χρονη κρίση
2009 - 2019 να βάλουμε πλάτη
και για την ανάπτυξη τους, η
οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανακόψει την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, γιατί κριτήριό
τους είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Έτσι κι αλλιώς
εδώ στο λιμάνι του Πειραιά γνωρίζουμε
καλά τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη, το ζήσαμε και το ζούμε στο πετσί
μας. Κάθε μήνα το λιμάνι σπάει ρεκόρ
στη διακίνηση “containers”, την ίδια
στιγμή σπάει κόκαλα η εκμετάλλευση, η
εντατικοποίηση, τα απανωτά κόντρα
βάρδια μεροκάματα, οι ατέλειωτες υπερωρίες, τα εργατικά ατυχήματα κι τα
μυοσκελετικά προβλήματα υγείας.
Η ίδια η πείρα των εργαζομένων στο
λιμάνι δείχνει το δρόμο που πρέπει να
βαδίσουμε και δεν είναι άλλος από τον
δρόμο της συσπείρωσης με την αγωνιστική διοίκηση του σωματείου μας της ΕΝΕΔΕΠ και τη κλιμάκωση της πάλης του
κλάδου μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, κάθε τίμιο εργαζόμενο που ζει
με την αγωνία πως θα τα βγάλει πέρα
μέρα τη μέρα, να παλέψουν μέσα από τις
γραμμές του σωματείου μας ΕΝΕΔΕΠ, να
δώσουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση
ότι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι ξέρουμε τι
πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε αυτά
που δικαιούμαστε και θα τα πάρουμε. Η
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο
και πρέπει να την πάρουμε στα χέρια
μας».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Για τις απολύσεις στο
«AZORES EXPRESS»
«Την παρέμβαση των
υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να μη
γίνει καμία απόλυση ναυτεργάτη με παραβίαση
της ΣΣΕ και της κείμενης
νομοθεσίας»,
απαιτούν
με έγγραφό τους 11 Ιούλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Η αναφορά αυτή έγινε
καθώς «από παρέμβαση
των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
στο
Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίο
«AZORES EXPRESS» της
ναυτιλιακής
εταιρείας «MED LINES», το
οποίο βρίσκεται στην
επισκευαστική ζώνη του
Περάματος,
«διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία επιδιώκει την
απόλυση του συνόλου
των
ναυτολογημένων
ναυτεργατών χωρίς να
εφαρμόσει τη ΣΣΕ της
ακτοπλοΐας και την προβλεπόμενη αποζημίωση».

Για τα δεδουλευμένα
και την ενδιαίτηση στο
«NAFTOCEMENT III»
Τη σωρεία παραβιάσεων
στο Φ/Γ
πλοίο
«NAFTOCEMENT III»
της ναυτιλιακής εταιρείας
«NAFTOTRADE SHIPPING», σύμφωνα με καταγγελία του Α’ Μηχανικού Δ. Ρ. 20 Ιούνη, στηλιτεύουν τα ναυτεργατικά
Σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
–
ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Σημειώνουν ότι «δεν
έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες
αποδοχές
για το μήνα Μάιο, παρότι
το πλοίο βρίσκεται σε
ναυπηγείο της Σαλαμίνας, υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα ενδιαίτησης
με ελλείψεις σε νερό και
φαγητό, έχουν απολυθεί
μέλη του πληρώματος,
μεταξύ αυτών και ο μάγειρας, χωρίς να έχουν
αντικατασταθεί».
Τα ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν την άμεση
παρέμβαση του ΥΝΑ και
των υπηρεσιών του και να
ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα.

Ναυτεργατικό ατύχημα και
απανωτές βλάβες στην ακτοπλοΐα

Ν

αυτεργατικό ατύχημα σημειώθηκε
το μεσημέρι της Τετάρτης
17/7 -και ανακοινώθηκε
από το υπουργείο Ναυτιλίας τα μεσάνυχτα της
ίδιας
μέραςστο ακτοπλοϊκό ταχύπλοο
«ΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΕΤ». Συγκεκριμένα,
έσπασε το αριστερό του
χέρι ο 37χρονος Γ' μηχανικός του πλοίου, στη
διάρκεια ελέγχου που διενεργούσε στις δεξαμενές
καυσίμων.
Ο ναυτεργάτης τραυματίστηκε κατά τον κατάπλου του πλοίου στο
λιμάνι της Σύρου, από
όπου και μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του νησιού, όπου
παρέμεινε για νοσηλεία.
Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό που
προειδοποιεί για την εξάντληση πληρωμάτων και
πλοίων από τις επικίνδυνες συνθήκες σε βάρος
της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα που διαμορφώνονται στην ακτοπλοΐα
από τους εφοπλιστές και
τις κυβερνήσεις τους.
Το ίδιο το δρομολόγιο
του πλοίου είναι απόδειξη ότι οι ναυτεργάτες δεν
προλαβαίνουν να πάρουν
ανάσα: Είχε αποπλεύσει
το πρωί από Ανάφη, για
Θήρα, Θηρασιά, Ιο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Νάξο,
Πάρο, Σύρο, Κύθνο, Κέα,
Λαύριο και επιστροφή!

Μ

αζί με τα δρομολόγια - «οδύσσεια», τα οποία έχουν
προγραμματίσει εφοπλιστές και υπουργείο Ναυτιλίας για να καλυφθούν τα
κενά από την αποδρομολόγηση του μισού και πάνω ακτοπλοϊκού στόλου,
οι ναυτεργάτες έχουν να
αντιμετωπίσουν
και
τις βλάβες που «βγάζουν» καθημερινά τα
πλοία, απόδειξη ότι είναι
και υποσυντήρητα. Αρκετές από αυτές αναγκάζονται να τις επισκευάζουν
ακόμα και εν πλω...
Η «βλάβη της μέρας»
χτύπησε στο ακτοπλοϊκό
πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»
«Έμεινε» από την αριστερή κύρια μηχανή όταν
ξεκίνησε να εκτελέσει το
δρομολόγιό του από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη με 175 επιβάτες.
Από τις 14 Ιούλη συνολικά έχουν παρουσιάσει
βλάβες
τα
πλοία:
«FLORENCIA»,
που
εκτελούσε το δρομολόγιο
Ηγουμενίτσα - Πάτρα με
155 επιβάτες. «ΜΑΡΕ
ΝΤΙ ΛΕΒΑΝΤΕ», το
οποίο εκτελούσε δρομολόγιο Κυλλήνη - Ζάκυνθος
με 24 επιβάτες, ενώ στο
γκαράζ του είχε 28 βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς
καυσίμων. «ΦΛΑΪΝΓΚ
ΝΤΟΛΦΙΝ ΧΧΙΧ (29)»,
το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά για
Αγκίστρι με 120 επιβάτες.

Αύξηση του δημόσιου χρέους
της Ελλάδας δείχνουν τα στοιχεία
της «Eurostat»

Σ

το 181,9% του
ΑΕΠ ή 337,4 δισ.
ευρώ διαμορφώθηκε το
δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του
2019, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat που
δόθηκαν πρόσφατα στη
δημοσιότητα.
Τα στοιχεία δείχνουν
ότι υπάρχει διαρκής αύξηση του χρέους το τελευταίο διάστημα, καθώς
το προηγούμενο τρίμηνο
ήταν στο 181,1% ή 334,5
δισ. και ένα χρόνο πριν
177,9% ή 322,5 δισ.
Νέα βάρη για την εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα και από την
άλλη τεράστια κέρδη για
τους εφοπλιστές, το κεφάλαιο

Την ίδια περίοδο (α'
3μηνο 2019) το χρέος
στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο
στο 85,9% του ΑΕΠ,
έναντι 85,1% το τέταρτο
τρίμηνο του 2018. Στην
ΕΕ το χρέος διαμορφώθηκε στο 80,7% του ΑΕΠ,
από 80%, αντίστοιχα. Το
υψηλότερο χρέος στην
ΕΕ, το πρώτο 3μηνο 2019,
κατέγραψαν η Ελλάδα
(181,9%),
η
Ιταλία
(134%), η Πορτογαλία
(123%),
το
Βέλγιο
(105,1%) και η Κύπρος
(105%).

