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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.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 03 2981

Αύγουστος 2020
Χρόνος 46ος
Αριθμός φύλλου 635

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Οργάνωση της πάλης για την υγεία
και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Υπεράσπιση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων σημαίνει πάλη ενάντια
στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα, σε
κάθε αγωνιστή συνδικαλιστή, για συντονισμό και οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και του λαού, για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων και
των δημοκρατικών ελευθεριών τους,
απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί να
δοθεί πρώτη αγωνιστική απάντηση στις
κυβερνητικές εξαγγελίες που θα κάνει
ο πρωθυπουργός στο «φόρουμ» της
ΔΕΘ για την κλιμάκωση της επίθεσης,
με συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη το
Σάββατο 12 Σεπτέμβρη.

λάδα και σε όλη την ΕΕ άφησαν απροστάτευτους τους λαούς εν μέσω πανδημίας από το COVID - 19. Αφού πρώτα
διέλυσαν τα δημόσια συστήματα υγείας
με την πολιτική της ιδιωτικοποίησης κι
εμπορευματοποίησης, άφησαν αβοήθητους εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο
τον καπιταλιστικό κόσμο, εκατοντάδες
χιλιάδες πέθαναν κλεισμένοι στα σπίτια
τους.
Η διαχείριση και της πανδημίας με
γνώμονα τα επιχειρηματικά συμφέροντα
και τη θωράκιση των κερδών των εφοπλιστών, γενικότερα του κεφαλαίου, το

της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών
ομίλων και το αναποδογύρισμα της πραγματικότητας για το «απολύτως θωρακισμένο» σύστημα Υγείας, η αισχρή
προσπάθεια να φορτωθεί «το κρίμα»
στο λαό και τη νεολαία, οι «ρητές και
κατηγορηματικές» διαβεβαιώσεις ότι καμία σχέση δεν έχουν τα διάτρητα «πρωτόκολλα» - λάστιχο όπως στην Ακτοπλοΐα - τα Πορθμεία, στις αστικές
συγκοινωνίες, στις αεροπορικές μεταφορές, σε όλα τα ΜΜΜ τα οποία επέβαλαν εφοπλιστές, τουριστικοί όμιλοι,
και αερομεταφορικές εταιρείες, με τη
νέα έξαρση της πανδημίας, δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα την πραγματικότητα αυτή. Ούτε τις τεράστιες
ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι συνένοχη με το κεφάλαιο στο έγκλημα που
συντελείται σε βάρος της υγείας, των
ναυτεργατών γενικότερα του λαού.
Στην προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση
τα ΝΔ έχει πολύτιμους συμπαραστάτες
τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που τώρα καμώνονται ότι ανακάλυψαν τα πρωτόκολλα - «λάστιχο», ενώ
μέχρι πριν από δύο μήνες ζητούσαν να
γίνουν ακόμη πιο «λάστιχο» για να μη
διακινδυνεύσει η κερδοφορία των εφοπλιστών, των τουριστικών ομίλων.
Πανηγυρίζουν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και τα κόμματά
τους για το “Ταμείο Ανάκαμψης” και τη
κρατική χρηματοδότηση που έχουν ως
στόχο τη σωτηρία της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων με νέα πακέτα
στήριξης, για τα οποία ο λογαριασμός
θα σταλεί στους εργαζόμενους, ενώ
όπως πάντα συνοδεύονται με αντεργατικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα διαρκείας,
νέα μνημόνια.
Ναυτεργάτες γενικότερα εργαζόμενοι μετακινούνται από την αναστολή των
συμβάσεων στην εκ περιτροπής εργασία, τους οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί, τους έχουν εξαντλήσει την κανονική άδεια, ζουν με μέρος του μισθού,
με επιδόματα που έχουν ημερομηνία λήξης. Το πρόγραμμα “Συνεργασία”, το
οποίο αποτελεί εξειδίκευση του προγράμματος “SURE” της ΕΕ είναι οριζόντια μείωση πάνω από το 20% σε όλους
τους μισθούς που βρίσκονται πάνω από
τον κατώτερο.
Σε κάθε εργατικό - λαϊκό σπίτι γίνονται οι ίδιες πράξεις για να δουν πως

● Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα συνυπογράφουν την πολιτική της εμπλοκής
στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, που ανοίγει τις «πύλες της αβύσσου» για το λαό

Ψηφίστηκαν στις 26 και 27 Αυγούστου αντίστοιχα
στη Βουλή, οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την
Ιταλία και μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, συμφωνίες που φέρουν «ατόφια» τη σφραγίδα των συμφερόντων της αστικής τάξης , των ιμπεριαλιστικών
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ κριτήριο δηλαδή που καθορίζει την ποπαζαριών και επικίνδυνων «διευθετήσεων» που «τρέ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ με την λιτική της κυβέρνησης και των υπόλοιχουν» στην περιοχή.
όλες τις δυνάμεις τους με περιοδείες πων αστικών κομμάτων, είναι κυριολεΑπό το βήμα της Ολομέλειας ο πρωθυπουργός
και συσκέψεις με τους ναυτεργάτες κτικά εγκληματική απέναντι στο λαό,
ανακοίνωσε με «πανηγυρικούς τόνους» και την επέστα καράβια, βάζουν πλώρη την κλι- στην υγεία, στη ζωή του.
κταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 12 ν. μ. στο Ιόνιο,
μάκωση της πάλης του κλάδου σε όλες
Το σύνθημα «δε μπορούμε να αναστην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο ΓΓ της ΚΕ του
τις κατηγορίες καραβιών, πάλη ενά- πνεύσουμε» εκφράζει τους εργαζόμεΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή 26/8 για
ντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυ- νους όλου του κόσμου που δεν μπορούν
βέρνησης ΝΔ - εφοπλιστών, για την να πάρουν ανάσα, πνίγονται από τη σατις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και
προστασία της υγείας, των δικαιωμά- πίλα του συστήματος της εκμετάλλευτην Αίγυπτο.
των μας, που κατακτήθηκαν με σκλη- σης σε όλα τα επίπεδα. Του συστήματος
«Οι σημερινές συμφωνίες με την Ιταλία και την
ρούς ταξικούς αγώνες κόντρα στους που έχει ως υπέρτατη αξία το χρήμα
Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών,
εφοπλιστές - το κεφάλαιο.
και το κέδρος, που γεννάει τη φτώχεια,
τις οποίες κυρώνει απόψε η κυβέρνησή σας, ανοίΗ περίοδος που διανύσαμε Ιούλη - πολέμους, πρόσφυγες, τον ρατσισμό,
γουν τους δρόμους της αβύσσου, όντας ενταγμένες
Αύγουστο επιβεβαίωσε και πάλι τις εκτι- που πετάει στο περιθώριο και στην
στις επικίνδυνες επιδιώξεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ
μήσεις μας για τις εξελίξεις.
ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, που δε
σε ολόκληρη την περιοχή. Μέρος αυτών των επιΟι επιχειρηματικοί όμιλοι με τις κυ- λογαριάζει ανθρώπινη ζωή.
διώξεων είναι και η συνεκμετάλλευση των θαλάσσιων
βερνήσεις και τις ενώσεις τους στην ΕλΟι δημαγωγικές δηλώσεις στελεχών
Συνέχεια στην σελ. 3 ζωνών της Ανατ. Μεσογείου, του Αιγαίου και η επιβολή διχοτομικής λύσης στο Κυπριακό. Ο λαός να
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα και τη συνεκμετάλλευση. Ο στόχος για «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της αστικής τάξης, σε μια περιοχή όπου
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο ιμπεριαλιστικό
παζάρι, σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την
αναβάθμιση της ζωής, της ειρήνης και της φιλίας
Συνάδελφοι Μηχανικοί,
των λαών.»
ΟΛΟΙ στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ,
Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ των άλλων ο Δ.
Κουτσούμπας ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην ομιλία
για Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών
του στη Βουλή για τις συμφωνίες με Ιταλία και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ
στα γραφεία μας Μπουμπουλίνας 21.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Η Γενική Συνέλευση κι οι αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ το επόμενο
διάστημα, πραγματοποιούνται σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης και
διασποράς της πανδημίας του Covid
19, έντασης της επίθεσης εφοπλιστών κι κυβέρνησης ενάντια στους
μηχανικούς, ενάντια σε όλους τα

ναυτεργάτες κάθε ειδικότητας, σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Χιλιάδες ναυτεργάτες, με αποκλειστική ευθύνη Εφοπλιστών, Κυβέρνησης και Υπουργείου Ναυτιλίας, παραμένουν εγκλωβισμένοι
στα καράβια σε όλο τον κόσμο.
Φαίνεται οι δικές μας ζωές, οι δικές
μας ανάγκες να επιστρέψουμε στις

οικογένειες και στα παιδιά μας σώοι
κι αβλαβείς δεν χωράνε στα δικά
τους κέρδη.
Η εντατικοποίηση της εργασίας
κτυπάει κόκκινο θέτοντας σε αυξημένο κίνδυνο τη ζωή των συναδέλφων στα καράβια με τραγικές
συνέπειες για τις οικογένειες των
ναυτεργατών. Τα τραγικά τελευταία

θανατηφόρα ατυχήματα, η αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων σε όλα
τους τύπους καραβιών, εκθέτουν
κυβέρνηση κι εφοπλιστές. Επιβεβαιώνουν ότι κύριο στόχος τους
είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των
εφοπλιστών κόντρα στις δικές μας
ανάγκες, θέτουν σε κίνδυνο τις

ζωές όλων των μηχανικών.
Αυτό το στόχο υπηρετεί ο νόμος
τερατούργημα 4714/2020, που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή με τη
στήριξη και των άλλων κομμάτων
του κεφαλαίου, μέσα στο κατακαλόκαιρο με συνοπτικές διαδικασίες.
Επιδιώκουν και στα καράβια με
ελληνική σημαία να εφαρμόζονται
τα «διεθνώς κρατούντα», επιφέροντας πλήγμα στα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών.
Δηλαδή συνθήκες γαλέρας, μηχανικούς - ναυτεργάτες χωρίς ΣΣ
Εργασία και δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση, με την άθλια εφοπλιστική
πατέντα του «μη προσφερομένου»
με την έγκριση του υπουργείου ναυτιλίας - το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας (ΓΕΝΕ) όπου τα προηγούμενα
χρόνια διώχτηκαν μαζικά από τα καράβια πάνω από 100.000 ναυτεργάτες με συγκροτημένα μισθολογικά,
εργασιακά δικαιώματα με βάση την
ελληνική ΣΣ Εργασίας. Tώρα με το
Ν. 4714/2020 και για την θέση του
Α΄ Πλοιάρχου όπως και όλων των
μελών του πληρώματος μπορεί να
είναι με βάση τους μισθούς IBF/ITF
- ΔΟΜ και ΠΝΟ μισθοί πείνας, μειώσεις των οργανικών συνθέσεων,
εργασιακή ζούγκλα.
Σ αυτές τις συνθήκες η αποκτά
μεγάλη σημασία η μαζική μαχητική
συμμετοχή των μηχανικών στη ΓΣ
Συνέχεια στην σελ. 3

Αίγυπτο για την ΑΟΖ.
Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης άλλωστε,
πέρα από ενστάσεις και διαφορές, έγινε ξεκάθαρη η
προθυμία της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών
κομμάτων για χάραξη κοινής «εθνικής στρατηγικής»
για την ικανοποίηση των συμφερόντων της αστικής
τάξης, που θέλει τη συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, διεκδικώντας αναβαθμισμένη θέση στο
πλαίσιο της ΝΑΤΟικής «σταθερότητας» στην περιοχή.
Ήταν χαρακτηριστική η αποστροφή του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό Κυρ.
Μητσοτάκη, «να εκλάβετε την τοποθέτησή μου ως
εποικοδομητική στάση εθνικής ευθύνης», αφού προηγουμένως είχαν επιδοθεί σε έναν ακόμα γύρο αποπροσανατολιστικής αντιπαράθεσης.
Παρ’ όλα αυτά, σε μια προσπάθεια δημιουργίας
εντυπώσεων και αφού είχε δηλώσει «παρών» στα ευρωατλαντικά σχέδια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο, ο
ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία
όσον αφορά το άρθρο 1 της συμφωνίας με την Αίγυπτο, η οποία θα γίνει σήμερα το μεσημέρι.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν και κατήγγειλαν τις συμφωνίες, ανέδειξαν το περιεχόμενό
τους, αποκάλυψαν στο λαό τους πραγματικούς
σχεδιασμούς και τους οδυνηρούς συμβιβασμούς
που προετοιμάζει η κυβέρνηση από κοινού με τα
άλλα αστικά κόμματα, που είναι αγκιστρωμένα
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Ολόκληρη η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα, ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ στον “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ” 29 & 30 Αυγούστου
www.rizospastis.gr - www.902.gr

ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» – ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Η πολιτική εφοπλιστών και κυβερνήσεων
υπεύθυνη για τα ναυτικά ατυχήματα
Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο
η μεγάλη λίστα των θανατηφόρων ατυχημάτων, τραυματισμοί και επαγγελματικές ασθένειες ναυτεργατών στα καράβια, με τραγικές συνέπειες για
τις ναυτεργατικές οικογένειες.
Τα υπερήλικα - σαπιοκάραβα, η εντατικοποίηση της δουλειάς των ναυτεργατών - 24ωρη
ετοιμότητα με 72 ώρες δουλειά
την εβδομάδα - οι συνεχείς
μειώσεις των οργανικών συνθέσεων από τις κυβερνήσεις
κατ΄ απαίτηση των εφοπλιστών,
σε συνδυασμό με την μείωση
του χρόνου φορτοεκφόρτωση
και αύξησης της ταχύτητας των
καραβιών, θέτουν σε αυξημένο
κίνδυνο τη ζωή των ναυτεργατών. Όλα για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας - της κερδοφορίας των εφοπλιστών.
• Φ/Γ πλοίο «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»: Ένας νεκρός-Β΄μηχανικός
και ένας Γ΄ μηχανικός τραυματίας - Έλληνες ναυτεργάτες
και οι δύο- είναι ο τραγικός
απολογισμός της πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε τα ξημερώ-

ματα στις 19 Αυγούστου στο
Φ/Γ πλοίο «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»,
ενώ έπλεε στην Αραβική θάλασσα, με πλήρωμα 18 ναυτεργάτες, εκ των οποίων οι 5
Έλληνες. Τα αίτια πρόκλησης
της πυρκαγιάς παραμένουν
άγνωστα, ενώ πληροφορίες
αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες στο μηχανοστάσιο.
Το Φ/Γ πλοίο «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ με ελληνική σημαία ανήκει στη εταιρεία “Marmaras
Navigation”
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «BLUE HORIZON»: Ένας ακόμη νεκρός
ο Γ’ Μηχανικός και άλλοι τρεις

τραυματίες ναυτεργάτες - προσωπικό μηχανοστασίου - είναι
ο θλιβερός απολογισμός από
την έκρηξη που εκδηλώθηκε
στις 25 Αυγούστου στο λέβητα
του μηχανοστασίου στο Ε/ΓΟ/Γ πλοίο «BLUE HORIZON»
ενώ το πλοίο ήταν στο λιμάνι
του Ηρακλείου. Τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ με τα ταξικά σωματεία του
Ηρακλείου και άλλοι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ έσπευσαν στο καράβι
και στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) από την πρώτη στιγμή
μετά το τραγικό εργατικό «ατύΣυνέχεια στην σελ. 2

ναυτεργατικι 635 τελικο_Layout 1 1/9/2020 11:29 πμ Page 2

2

Αύγουστος 2020

Η πολιτική εφοπλιστών
και κυβερνήσεων υπεύθυνη για
τα ναυτικά ατυχήματα
Συνέχεια από την σελ. 1

χημα».Με ανακοίνωσή της η
Γραμματεία Ηρακλείου του
ΠΑΜΕ αναδεικνύει τις ευθύνες
κυβέρνησης και εφοπλιστών για
την κατάσταση στα καράβια,
ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τα αιτήματα των ναυτεργατικών σωματείων.
Τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ με ανακοίνωσή τους
καταγγέλλουν την πολιτική της
κυβέρνησης - των εφοπλιστών
ότι είναι υπεύθυνη για τα ναυτικά ατυχήματα, τονίζοντας ότι:
«στα πρόσθετα προνόμια που
παρείχε η κυβέρνηση της ΝΔ
με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου την περίοδο της
πανδημίας» προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο «ήταν και η παράταση του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας των
πλοίων».
Να σημειωθεί ακόμα ότι κατά
απαίτηση των εφοπλιστών, η
κυβέρνηση με ΠΝΠ που εξέδωσε τον Απρίλη 2020 έδωσε
το «OK» στις ακτοπλοϊκές εταιρείες να δρομολογήσουν τα
πλοία τους με τη χειμερινή οργανική σύνθεση (αριθμός και
ειδικότητες πληρώματος), που
είναι μειωμένη σε σχέση με τη
θερινή οργανική σύνθεση κατά
50%, κι αυτό παρά το γεγονός
ότι αύξησε έως και στο 85%
την πληρότητα των πλοίων, θέτοντας σε αυξημένους κινδύνους την υγεία ακόμη και τη
ζωή των επιβατών και των
ναυτεργατών.
Τα θανατηφόρα ατυχήματα
στα καράβια. είναι αποτέλεσμα
της ίδιας αντεργατικής πολιτι-

κής των κυβερνήσεων που διαλύει τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, τη Κοινωνική Ασφάλιση, της ανεργίας, της φτώχειας και κατάφωρη παραβίαση των βασικών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των ναυτεργατών στα καράβια χειροτερεύει
τους όρους και τις συνθήκες
εργασίας τσακίζει τη ζωή του
κλάδου και από την άλλη επιπρόσθετα προνόμια φοροαπαλλαγές, αμύθητα κέρδη για
το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ με παρέμβαση τους προς το υπουργείο ναυτιλίας απαιτούν ην πλήρη διερεύνηση των αιτιών των
ναυτικών ατυχημάτων στο Φ/Γ
«ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» και τστο Ε/Γ
- Ο/Γ«Blue Horizon» και τον
έλεγχο της αξιοπλοΐας τους.
Τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, ο «Σύλλογος Ιθακήσιων Ναυτικών», η
«Δημοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων» και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
«Ναυτεργατική» εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας
Η δέσμευσή μας στη μνήμη
τους είναι η κλιμάκωση της ταξικής πάλης με τους ναυτεργάτες, για την ανατροπή του
συστήματος της εκμετάλλευσης
, που δεν θα έχει κριτήριο το
κέρδος των εφοπλιστών αλλά
τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης του λαού μας

Εισροή υδάτων στο Ε/Γ - Ο/Γ
«Εξπρές Πήγασος»
Στο μεταξύ, επιπρόσθετη
απόδειξη της εκρηκτικής κατάστασης που έχουν διαμορφώσει
κυβέρνηση και εφοπλιστές στην
ακτοπλοΐα αποτελεί και η εισροή υδάτων που σημειώθηκε
στις 24 Αυγούστου στο πλοίο
«Εξπρές Πήγασος» - υπερήλικο
43 χρόνων , έτος κατασκευής
το 1977 - λίγο πριν καταπλεύσει
στο λιμάνι της Κάσου, με 49
ναυτεργάτες πλήρωμα και 42
επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισροή υδάτων προήλθε από ρήγμα που δημιουρ-

γήθηκε στην πλώρη του πλοίου
μετά από πρόσκρουσή του σε
ξέρα. Από το υπουργείο Ναυτιλίας δεν υπήρχε επιβεβαίωση
για πρόσκρουση του πλοίου,
ενώ άλλες πληροφορίες δεν
απέκλεισαν η εισροή υδάτων
να οφείλεται σε παλαιότητα των
λαμαρινών.
Το πλοίο κατάφερε να δέσει
στο λιμάνι της Κάσου και να
αποβιβάσει τους επιβάτες. Εκτελούσε το δρομολόγιο από Σητεία για Κάσο, Κάρπαθο, Χάλκη,
Ρόδο και επιστροφή.
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεγάλες
και διαχρονικές
οι ευθύνες των
κυβερνήσεων και
των εφοπλιστών
Ανακοίνωση του
Γραφείου Τύπου
της ΚΕ του ΚΚΕ
Σε ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ μεταξύ
των άλλων τονίζει τα εξής:
«Η ζωή των εργατών της θάλασσας τίθεται σε αυξημένο
κίνδυνο, για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού
κεφαλαίου. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι μεγάλες και διαχρονικές.
Είναι χαρακτηριστικές οι καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων, που αποδεικνύουν πως δίπλα στα άλλα προκλητικά
προνόμια που απολαμβάνουν οι εφοπλιστές, η κυβέρνηση μέσα
στην πανδημία, με μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των καραβιών και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποφάσισε την
παράταση του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας των
πλοίων, με άμεσες συνέπειες τη μείωση των επιθεωρήσεων και
των ελέγχων στα πλοία….»
Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων απαιτώντας την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και
των υπηρεσιών της, για τη διερεύνηση των αιτιών των ναυτικών
ατυχημάτων και τον έλεγχο της αξιοπλοίας των καραβιών.

Γυρολόγος
Σε πρόσφατο άρθρο ο Α. Νταλακογιώργος ο επί 36 χρόνια
πρόεδρος της ένωσης ναυτών «Ζήλευε Χαλά και λοιποί» έγραφε:
«Η ΠΕΝΕΝ που διαχρονικά έχει μια ανεξάρτητη πολιτική θέση, η
οποία καθορίζεται από τα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης,
που αναπόσπαστο κομμάτι της είναι και οι Ναυτεργάτες, βρίσκεται
σταθερά απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές που διαχρονικά
εφαρμόζονται στη ναυτιλία.»
Φαίνεται τα συμφέροντα των ναυτεργατών, κατ’ αυτόν, είναι
οι εφοπλιστικές αξιώσεις γιατί πως αλλιώς να εξηγηθεί:
Η υπογραφή όλων των συλλογικών συμβάσεων από το 1994
έως και το 2010 την περίοδο δηλαδή που οι εφοπλιστές και οι κυβερνήσεις τους πετούσαν από τα βαπόρια όλο το κατώτερο πλήρωμα που είχε συγκροτημένα δικαιώματα (Συλλογικές Συμβάσεις
Κοινωνική Ασφάλιση κλπ) με πρώτους τους ναύτες, φτάνοντας
εδώ και κάμποσα χρόνια να μην υπάρχει ναύτης με συγκροτημένα
δικαιώματα. Αλήθεια για ποιόν υπόγραφε;
Οι συμβάσεις που όλα αυτά τα χρόνια έχουν φαρδιά πλατιά
την υπογραφή του, μαζί με τον εκάστοτε πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, τον γραμματέα της ΠΝΟ Γ. Χαλά και τα
άλλα τσιράκια των εφοπλιστών, σε τι βελτίωσαν τη θέση του
ναύτη; Μήπως με τα ψίχουλα που προέβλεπαν στο μισθό του
ναύτη, ενώ η ανεργία έσπαζε κόκαλα στο κλάδο, όταν οι αυξήσεις
στις τιμές στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και η φοροεπιδρομή επέφεραν πλήγμα στο εισόδημα, τη ζωή της ναυτεργατικής
οικογένειας; Μήπως στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης,
ενώ εφοπλιστές - κυβερνήσεις προωθούσαν σαρωτικές αλλαγές
σε βάρος των ναυτεργατών, για να φτάσει στη σημερινή άθλια
κατάσταση; Στη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς στα καράβια;
Στη μύωση των ωρών εργασίας; Στην καλύτερη ενδιαίτηση του
πληρώματος; Και βεβαία όχι! Βοήθησαν όμως τους εφοπλιστές
να αβγατίσουν τα κέρδη τους και να έχουν την πρώτη θέση στον
παγκόσμιο στόλο.
Όταν το 1996-1997 που γινόταν μια από της πολλές τροποποιήσεις του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων - του άρθρου 13
του νόμου 2687/1953 και πετούσε από την οργανική σύνθεση
των βαποριών τους μισούς ναύτες, αυτός ενίσχυε την κυβερνητική
προπαγάνδα διακινώντας ιδέες του τύπου «καλύτερα να είναι στη
σύνθεση τρεις ναύτες και να τους έχουν όπως υπόσχονται οι εφοπλιστές παρά έξι-επτά και να μην τους βάζουν» προκαλώντας τον
κοινό νου αφού και ο ποιο άσχετος μπορούσε να ξέρει ότι στόχος
των εφοπλιστών ήταν και είναι να είναι απαλλαγμένοι από κάθε
νομοθετική υποχρέωση που να προστατεύει τους εργαζόμενους
στα καράβια ώστε να προσλαμβάνουν και να απολύουν όποιο θέλουν και με όποιο μισθό αυτοί αποφασίζουν, άρα και τον ποιο
φτηνό και με τα λιγότερα δικαιώματα.
Όταν το 2010 αποδεχόταν τη μείωση της σύνθεσης στα κρουαζιερόπλοια του «ΛΟΥΗ» - που του δόθηκε πετσοκομμένη σύνθεση
σε μία νύχτα - για να διατηρήσει υποτίθεται Ελληνες ναυτεργάτες
στα καράβια του, πράγμα που φυσικά δεν έκανε, ο Νταλακογιώργος κλαψούριζε δηλώνοντας ότι τον εξαπάτησε η Κατσέλη τότε
υπουργός Οικονομικών και Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ!!!!
Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαν να καταγραφούν για τα
έργα και την υπονομευτική δράση του Α. Νταλακογιώργου και
της ομάδας του σε βάρος των ναυτών και γενικότερα του κλάδου των ναυτεργατών. Πάει πολύ
ο φαφλατάς να κουνάει το δάκτυλο στο ΠΑΜΕ,
στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα, που καθόλου
δεν δηλώνει ανεξάρτητο αλλά απόλυτα εξαρτημένο από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, που με τους ναυτεργάτες καθημερινά δίνει τη μάχη στα καράβια. Οι ανεμοδούρες σαν
αυτόν πότε με την ΠΑΣΚΕ, πότε με την Αυτόνομη Παρέμβαση, πότε με την «Πρωτοβουλία
Πρωτοβάθμιων Σωματείων» και αντίστοιχα με το
ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΝΑΡ,
είναι σταθερά και αμετακίνητα στην υπηρεσία
των εφοπλιστών.
Πάει πολύ να κουνάει το δάκτυλο στις δυνάμεις της ΝΣΚ - του ΠΑΜΕ και να μιλάει για αγώνες. Να είναι σίγουρος ότι οι ναύτες θα των πετάξουν από το σβέρκο τους, για να πάρουν την
θέση τους πραγματικά στην πρώτη γραμμή της
ταξικού εργατικού κινήματος, οργανώνοντας
την πάλη του κλάδου ενάντια στους εφοπλιστές,
τις κυβερνήσεις και τα τσιράκια τους, διεκδικώντας όσα πραγματικά έχουν ανάγκη οι ναυτεργάτες και οι οικογένειες τους.
Τσιουδάκης Γιάννης
Συνταξιούχος ναύτης
πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΝΕΝ

Η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ για τον επαναπατρισμό
των ναυτεργατών

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, μετά τη συνάντηση με
τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη

στις 24 Ιούλη, για τις εξελίξεις στην
περιοχή και την τουρκική προκλητικότητα, έθεσε επίσης στον πρωθυπουργό ορισμένα άμεσα ζητήματα
που αφορούν τους εργαζόμενους σημειώνοντας τα εξής: «Το πρώτο ζήτημα αφορά τους ναυτεργάτες που
πρέπει να επαναπατριστούν. Λόγω της
πανδημίας, είναι μήνες τώρα σε λιμάνια και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αυτοί και οι οικογένειές τους.
Επίσης αυτό το ζήτημα δημιουργεί και
το πρόβλημα να μην μπαρκάρουν οι
ναυτεργάτες που βρίσκονται εδώ και
να βρίσκονται πλέον μαζικά στην ανεργία, να μην μπορούν να επιβιώσουν και
άρα πρέπει η κυβέρνηση να δει ένα
τουλάχιστον στοιχειώδες επίδομα για
να μπορούν να επιβιώσουν.»

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για το νέο χτύπημα στα εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα των ναυτεργατών
Ενώ ήδη το σύνολο των εργαζομένων της Ελλάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της μείωσης
του εισοδήματός του σαν αποτέλεσμα
των “’έκτακτων μέτρων” που πάρθηκαν στο όνομα της αντιμετώπισης της
πανδημίας η κυβέρνηση της ΝΔ με ένα
νομοθετικό τερατούργημα δίνει χαριστική βολή ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών. Στην
ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΚΕ για το ζήτημα που
κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος
σημειώνονται τα παρακάτω:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τις τροπολογίες που ψήφισε δίνει το ελεύθερο
στους
πλοιοκτήτες
να
καταργούν τις ελληνικές κλαδικές ΣΣΕ
των ναυτεργατών, εφαρμόζοντας για
τα πληρώματα, μέχρι και το βαθμό του
ανθυποπλοιάρχου, τις συμβάσεις πείνας της ITF, με βάση τις οποίες για να
φτάσει ο ναύτης να πάρει λίγο πάνω
από 1000 δολάρια το μήνα χρειάζεται
να συμπληρώσει πάνω από 100 ώρες
υπερωριακής απασχόλησης. Πρόκειται για τροπολογίες κατ’ απαίτηση των
Ελλήνων εφοπλιστών οι οποίοι από το
2010 αρνούνται να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και με
συμπληρωματική τροπολογία η κυβέρνηση τους “προικίζει” με νέες φοροαπαλλαγές, εξαιρώντας τους από τους
Φόρους Κατανάλωσης για σχεδόν
όλες τις κατηγορίες εμπορευμάτων.
Τα εν λόγω αντεργατικά νομοθετήματα συνοδεύονται από την εισαγωγή
με νόμο νέων περιορισμών για τη λειτουργία των ναυτεργατικών σωματείων, για την παρεμπόδιση της
πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης
των ναυτεργατών μέσα στα καράβια.
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί από το
εφοπλιστικό κεφάλαιο σιωπή νεκροταφείου την ώρα που δέχονται καίριο
χτύπημα κλαδικές συμβάσεις και δικαιώματα.
Οι παραπάνω τροπολογίες ευθυγραμμίζονται με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ για τη στήριξη του
εφοπλιστικού κεφαλαίου σε βάρος
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών.
Αυτό τον στόχο υπηρετεί και η ενσωμάτωση στη νομοθεσία της ΕΕ, της
οδηγίας «για τον έλεγχο των πλοίων
από το κράτος λιμένα, της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας (MLC)»του 2006

που οριοθετεί στο κατώτατο όριο τα
μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα με εκατοντάδες χιλιάδες ναυτεργάτες να δουλεύουν σε συνθήκες
γαλέρας, με κατώτερο μισθό ναύτη
565 δολάρια, χωρίς δημόσια ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με
εξοντωτικά ωράρια εργασίας που
υπερβαίνουν τις 72 ώρες τη βδομάδα,
δραστικές μειώσεις των οργανικών
συνθέσεων των πλοίων, εντατικοποίηση της δουλειάς, αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία τους.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τόσο
στην ελληνική νομοθεσία όσο και σ’
αυτήν της ΕΕ οι ναυτεργάτες εξαιρούνται και από τις πιο υποτυπώδεις διατάξεις ελάχιστης προστασίας των
εργαζομένων, τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες και το απεργιακό δικαίωμα.
Τη στιγμή που ο ελληνόκτητος
εμπορικός στόλος βρίσκεται σταθερά
στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, με
καθαρά κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ετησίως, με δεκάδες προκλητικές,
συνταγματικά
μάλιστα,
κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές η κυβερνητική πρακτική κατάργησης των
συλλογικών συμβάσεων και διάλυσης
των άλλων δικαιωμάτων στα ποντοπόρα πλοία σήμερα είναι χαρακτηριστική των επιδιώξεών της να επιβάλλει
τέτοια μέτρα σε όλες τις κατηγορίες
των πλοίων.
Αποκαλύπτεται ότι πίσω από την
επιχειρηματολογία περί “τόνωσης της
ναυτοσύνης” και “απολύτως απαραίτητης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου”
κρύβεται η συμπίεση μισθών και δικαιωμάτων των ναυτεργατών, για
χάρη της αύξησης των υπερκερδών
του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Με βάση τα παραπάνω πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά:
-με την ανάγκη εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων, που θα θωρακίζουν τα σύγχρονα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών;
-με την ανάγκη των εργαζομένων
για κατοχύρωση της απρόσκοπτης
συνδικαλιστικής-πολιτικής δραστηριότητας τους σε όλους τους χώρους
δουλειάς, συμπεριλαμβανομένων των
πλοίων;».

Μείωση κατά 82,75% - 2.203 των ελλήνων ναυτεργατών
καταστρώματος την περίοδο 1994 - 2018
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Οργάνωση της πάλης για την υγεία
και τα δικαιώματα των εργαζομένων
Συνέχεια από την σελ. 1

θα τα βγάλουν πέρα, για να να είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις, να μη λείπουν τα βασικά
και τα στοιχειώδη.
Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού
επιταχύνουν τα μέτρα που αποτελούσαν
διαρκείς πόθους των εφοπλιστών των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών ομίλων.
Η επόμενη μέρα της πανδημίας φέρνει
νέα βάσανα για τους εργαζόμενους. Κυριαρχεί η ανασφάλεια, συνεχίζεται η απληρωσιά, δυναμώνει η επέκταση των ελαστικών
μορφών απασχόλησης, χιλιάδες εργαζόμενοι
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, κυνηγούν ένα κακοπληρωμένο χωρίς ασφάλιση
μεροκάματο.
Σε αυτό το σχεδιασμό τη στρατηγικής
του κεφαλαίου εντάσσονται και τα αντεργατικά μέτρα που περιλαμβάνονται στον
νόμο 4714/2020 που ψήφισε η κυβέρνηση
στη βουλή στις 29 Ιούλη, επιδιώκοντας να
επιφέρει πλήγμα στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών.
Με προκάλυμμα την «έκτακτη κατάσταση» χτυπούν τη κλαδική ΣΣ Εργασίας
στα Ποντοπόρα με στόχο για τη συνέχεια
σε όλες τις κατηγορίες των Ποντοπόρων
και σε όλες τις κατηγορίες καραβιών. Χτυπούν το 8ωρο, τους μισθούς, το ωράριο,
τις εργασιακές σχέσεις, τη Κοινωνική
Ασφάλιση
Ενώ Χιλιάδες ναυτεργάτες είναι έγκλειστοι στα καράβια ζητούν τον άμεσο επαναπατρισμό τους.
Ενώ η εντατικοποίηση της δουλειάς έχει
εκτινάξει στα ύψη τα θανατηφόρα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και τις επαγγελματικές ασθένειες των ναυτεργατών στα καράβια, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός - οι
αχυράνθρωποι των εφοπλιστών με τη στάση
τους στη ΠΝΟ, στηρίζουν την αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης, τα συμφέροντα
της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(ΣΕΕΝ) και του ΣΕΒ, προκαλώντας την οργή
και την αγανάκτηση των ναυτεργατών
Με ωμή παρέμβαση κυβέρνηση -εφοπλιστές με την πρόσφατη αντεργατική νομοθετική διάταξη επιδιώκουν να ενισχύσουν τον
εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό - τα
τσιράκια τους στη ΠΝΟ, να χτυπήσουν τους
αγώνες των ναυτεργατών το ταξικό εργατικό
κίνημα.
Η ιστορική αγωνιστική πορεία του ταξικού εργατικού κινήματος συνεχίζεται με
νέες δυνάμεις, με ναυτεργάτες που μπαίνουν στη μάχη της ταξικής πάλης, για την

ανατροπή της σαπίλας του εκμεταλλευτικού συστήματος, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης του λαού μας.
Αγώνας - ρήξη - ανατροπή, η Ιστορία
γράφεται με ανυπακοή!
Τώρα να συγκροτήσουμε το δικό μας
σχέδιο λαϊκής αντεπίθεσης. Να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα στα μυαλά και τις καρδιές
για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Να φτάσει το κάλεσμα για ενωτικό μαζικό αγώνα στους ναυτεργάτες όλων των
κλάδων στα καράβια :
Κανένας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα.
Καμία μείωση μισθού, απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων. Να πληρώσουν
κράτος κι εργοδοσία. Ουσιαστική προστασία
των ανέργων. Επίδομα ανεργίας για όλους
τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και
Κοινωνική Ασφάλιση αποκλειστικά δημόσια
και υποχρεωτική, για όλους τους ναυτεργάτες και γενικότερα για όλους τους εργαζόμενου
Κατάργηση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.
Απαλλαγή των εργαζομένων από χρέη για
ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ενοίκιο, τηλέφωνο,
internet για όλο το διάστημα της καραντίνας
και για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.
Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και
εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ασφαλές το
αναγκαίο άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη, αλλά και η ομαλή λειτουργία τους κατά
τη διάρκεια της χρονιάς. Σχολεία καθαρά με
15 μαθητές στην τάξη.
Πλήρης, επαρκής κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό
του δημόσιου συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να ανοίξουν όλες οι δημόσιες δομές
Υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα και
άμεση επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών
για μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσμό. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των
διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του
απεργιακού δικαιώματος. Κάτω τα χέρια από
τα συνδικάτα.
(Ολόκληρη η ανακοίνωση - κάλεσμα του
ΠΑΜΕ είναι αναρτημένη www.pame.gr)

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

Κυβέρνηση – Επιχειρηματικοί όμιλοι
Συνένοχοι στο έγκλημα σε βάρος
της υγείας του λαού
Βάζουν σε κίνδυνο την υγεία,
τη ζωή των εργαζομένων
Η τακτική της κολοκυθιάς που
παίζουν τις τελευταίες μέρες τα
κυβερνητικά στελέχη σχετικά με
την εξέλιξη των κρουσμάτων του
κορωνοι�ού στη χώρα, δεν μπορεί
ούτε να αποκρύψει τις βαριές ευθύνες της πολιτικής της ΝΔ, αλλά
ούτε και να αθωώσει τους επιχειρηματικούς ομίλους που αρνούνται
να εφαρμόσουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Μιλούσαν δήθεν για μέτρα στα
καράβια και στα ΜΜΜ και οι εικόνες
που έρχονται από όσους κατάφεραν
να πάνε διακοπές είναι αποκαλυπτικές και αποδεικνύουν το μέγεθος
του ψέματος.
Μιλούσαν δήθεν για μέτρα στα
ξενοδοχεία, στα εργοστάσια, στα
ίδια τα νοσοκομεία και η καθημερινή
σχεδόν εμφάνιση κρουσμάτων
στους εργαζόμενους, στους υγειονομικούς είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
Η πραγματικότητα είναι από την
αρχή της πανδημίας πασιφανής:
Μπροστά στο βωμό του κέρδους
δεν διστάζουν να θυσιάσουν την
υγεία του λαού.
• Γι’ αυτό εξακολουθούν και είναι
κενές οι περισσότερες από τις
30.000 οργανικές θέσεις στην Υγεία,
όσο κενά είναι και τα νοσοκομεία
από υλικά και αναγκαίες υποδομές.
• Γι’ αυτό και εξακολουθούν να
ΜΗΝ γίνονται μαζικά και τακτικά
τεστ στους εργαζόμενους, στην
υγεία, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση
και αλλού.
• Γι’ αυτό αξιοποιούν στατιστικές
αλχημείες και δεν λένε την αλήθεια
για τα κρούσματα που προέκυψαν
από τους ελάχιστους ελέγχους.
• Γι’ αυτό το άνοιγμα του Τουρισμού στο όνομα του «να πάρει
μπροστά η οικονομία» έγινε με τους
όρους των επιχειρηματικών ομίλων
του Τουρισμού και των Μεταφορών
και όχι με κριτήριο την προστασία
της υγείας του λαού και όσων ήθελαν να επισκεφτούν τη χώρα μας
για αναψυχή.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι
εγκληματικές και για το ότι όλο
αυτό το χρονικό διάστημα που κερ-

δήθηκε με τεράστιες θυσίες από
τους εργαζόμενους, το λαό, δεν
υλοποίησε ουσιαστικά κανένα μέτρο
για την θωράκιση του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας απέναντι στο
2ο κύμα της πανδημίας.
Η Εκτελεστική Γραμματεία του
ΠΑΜΕ καλεί για άλλη μια φορά όλα
τα Εργατικά κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Συνδικάτα και όλους τους
εργαζόμενους να πάρουμε τα δικά
μας μέτρα. Να μπούμε μπροστά
τώρα στην οργάνωση της πάλης.
Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και την πολιτική της, είναι επικίνδυνη. Εμπιστοσύνη στη δική μας
δύναμη, στο συλλογικό αγώνα.
Τώρα όλοι στη μάχη.
Μαζικά και μαχητικά να απαιτήσουμε
• Τώρα δωρεάν Παροχή Μέσων
προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στους τόπους δουλειάς
με επιβολή όλων των απαραίτητων
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
- Μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ
στους εργαζόμενους στην Υγεία
και την Πρόνοια, στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, στην εστίαση, στον
τουρισμό, στο εμπόριο, αλλά και
τους μεγάλους χώρους δουλειάς
(εργοστάσια κ.τ.λ.) με επιβάρυνση
της εργοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα
και στο δημόσιο κάλυψη από το
κράτος.
• Μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
και των επικουρικών στην υγεία
• Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία
που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια
• Σχέδιο επίταξης όλων των δομών
του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ώστε να μπει σε εφαρμογή,
σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας.
• Κατεπείγουσες προσλήψεις στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να
αυξηθούν τα δρομολόγια, για να
μειωθεί ο συγχρωτισμός, με ταυτόχρονη μείωση στην πληρότητα
των πλοίων και των αεροπλάνων,
με παράλληλη μείωση της τιμής
των εισιτηρίων.
• Καμιά απόλυση, καμιά περικοπή
εργασιακών δικαιωμάτων.
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ – ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΜΕΝ
Συνέχεια από την σελ. 1

για την εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής, αποκτά μεγάλη
σημασία η ενίσχυση της
αγωνιστικής διοίκησης της
ΠΕΜΕΝ, για την ενίσχυση
της πάλης του κλάδου κόντρα σε εφοπλιστές, κυβερνήσεις, τα τσιράκια στα ναυτεργατικά σωματεία και
ΠΝΟ. Δυναμώνουμε το Σωματείο μας, στέλνουμε περισσότερους αντιπροσώπους σε ΠΝΟ, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σε ΓΣΕΕ, δυναμώνουμε τη πάλη μας για
μια ζωή στο μπόι που της
αρμόζει.
Από τις προηγούμενες
αρχαιρεσίες η ΠΕΜΕΝ πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη
πολύμορφων αγωνιστικών
και απεργιακών κινητοποιήσεων, για το σύνολο των
οξυμμένων προβλημάτων
των Μηχανικών και συνολικά
των ναυτεργατών.
Ακόμα και σε πρωτόγνωρες συνθήκες με την
εξάπλωση του COVID-19, το
σωματείο μας από την πρώτη στιγμή μπήκε μπροστά
με τις ταξικές δυνάμεις του
ΠΑΜΕ, αναδείξαμε
ότι
«Μένουμε ενωμένοι, δυνατοί,
δεν κάνουμε βήμα πίσω από
τα
δικαιώματα, τις διεκδικήσεις μας»,
πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις
για την υγεία, τις απολύσεις,
την ανεργία, τα εργασιακά
δικαιώματα, τον εγκλωβισμό
των ναυτεργατών στα ποντοπόρα καράβια, την ναυτική εκπαίδευση.
Γι αυτό τους λόγους, η
Αγωνιστική Διοίκηση της ΠΕΜΕΝ βρίσκεται στο στόχαστρο της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών. Οι εφοπλιστές
και οι εκπρόσωποί τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ΠΕΜΕΝ και οι ταξικές δυνάμεις
που συσπειρώνονται στα σωματεία ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-

ΜΑΓΕΝ, αποτελούν το πραγματικό εμπόδιο στα αντεργατικά τους σχέδια
Δεν θα τους περάσει,
δυναμώνουμε το δικό μας
κάστρο αγώνα!
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα
στους νέους μηχανικούς,
στους σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) που δημιουργούν τα
δικά τους όνειρα, για μια
δουλειά που θα μπορεί να
ικανοποιεί τις δικές τους
ανάγκες, ανάγκες που δεν
χωράνε στα κέρδη των εφοπλιστών. Η μαζική συμμετοχή των σπουδαστών, των
νέων συναδέλφων θα ισχυροποιήσει τη δυνατότητα
να κτίσουμε το μέλλον που
μας αρμόζει.
Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Η ιστορική διαδρομή της
ΠΕΜΕΝ, των ταξικών δυνάμεων και οι κατακτήσεις
του εργατικού κινήματος,
αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τους αγώνες,
που έχουμε μπροστά μας.
Κανένας μόνος του, με την
συμμετοχή μας στην ζωή
και την δράση του σωματείου μας, δυναμώνουμε
την πάλη για ΣΣΕ, κοινωνική
ασφάλιση, υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Όλοι στη ΓΣ την Τετάρτη
23 Σεπτέμβρη στις 10:30
στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΜΕΝ, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας λόγω
της πανδημίας του COVID19
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία και η οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών
Του Γιώργου Τούσσα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Γραφείου Περιοχής της ΚΟ Αττικής, Ναυτεργάτης, πρώην πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ
«Στην περίοδο που διανύουμε, είναι
σε εξέλιξη η νέα διεθνής οικονομική κρίση, κρίση καπιταλιστική, υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
οι περιορισμοί στην παραγωγή, στις μεταφορές, στο εμπόριο επιτάχυναν την
εκδήλωσή της.
Η ανάκαμψη της οικονομίας σε σχήμα
«V», που αρχικά προέβλεπαν αστικά επιτελεία, ανήκει μάλλον στη σφαίρα της
φαντασίας, παρά τα νέα προνόμια, τις
φοροαπαλλαγές και τον πακτωλό κρατικής χρηματοδότησης τρισεκατομμυρίων
δολαρίων/ευρώ που δόθηκαν στους επιχειρηματικούς ομίλους, παρά τα αντεργατικά μέτρα φωτιά - έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την καταστολή του εργατικού - λαϊκού κινήματος.
Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο
ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 3% το 2020 (σε
σύγκριση με -0,6% το 2009). Οι εξελίξεις
δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία, αφού
οι επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας
παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα, με ενδεικτικό τον όγκο των διακινούμενων
φορτίων παγκοσμίως, που παρουσίαζε
αύξηση μόλις 0,3% το 2019. Η τελευταία
πρόβλεψη από το ΔΝΤ δείχνει μείωση
στο παγκόσμιο εμπόριο το 2020. Ωστόσο,
το πόσο σημαντικός θα είναι αυτός ο
αντίκτυπος δεν μπορεί να προσδιοριστεί
με ακρίβεια ακόμα.
Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου
έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά και αυτό
αποτυπώνεται και στις θαλάσσιες - πλωτές μεταφορές, και ιδιαίτερα στα ποντοπόρα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων,
εμπορευματοκιβώτια, στην ακτοπλοΐα,
στα κρουαζιερόπλοια. Ο εγκλεισμός
150.000 ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων λόγω της πανδημίας του
COVID-19 είναι άλλη μια συνέπεια που
πληρώνουν οι εργαζόμενοι.
Η επιβράδυνση στην οικονομία, σε
συνδυασμό με τα μέτρα προστατευτισμού
και τα αντίμετρα που έλαβαν ΗΠΑ και
Κίνα, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια
η ΕΕ και άλλες χώρες, οι γεωπολιτικές
εξελίξεις στο Ιράν και στα Στενά του
Ορμούζ, στη ΝΑ Μεσόγειο, νότια της Κίνας (στην περιβαλλόμενη από τις Μαλαισία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν θαλάσσια περιοχή τεράστιας σημασίας,
όπου το 1/3 της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας
διέρχεται από τα νερά της και στον πυθμένα της βρίσκονται μεγάλες ποσότητες

πετρελαίου, φυσικού αερίου και αλιευμάτων), περιπλέκουν ακόμα παραπέρα
το κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών ανάμεσα σε καπιταλιστικές
δυνάμεις. Προκαλούν αναταράξεις στο
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Ενα
σύστημα ιστορικά ξεπερασμένο, με έκδηλα τα σημάδια της σήψης, που στηρίζεται στην ένταση της εκμετάλλευσης,
στην απόλυτη και σχετική εξαθλίωση,
που αναπαράγει τη φτώχεια και την ανεργία, που είναι στη φύση του οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι επεμβάσεις με
τραγικές συνέπειες τη μετανάστευση και
προσφυγιά, τα ποτάμια αίματος για τους
λαούς.

Οι Ελληνες εφοπλιστές
με «ανοιχτή όρεξη»
για νέα κέρδη...

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ)
ανακοίνωσε στις 5/12/2018 την «αποδοχή»
της ως μέλους του Οικονομικού Συμβουλίου της Αρκτικής (Arctic Economic
Council - AEC). Δηλαδή του οργανισμού
που ενεργεί ως το βασικό φόρουμ επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του
«Αρκτικού Συμβουλίου»1 και των ευρύτερων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική, αλλά και
περιοχές εκτός αυτής. Μια διαδικασία
που έχει το στίγμα του έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα κυρίως σε ΗΠΑ - Ρωσία
για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων
μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.
Σημειώνουμε ότι ελληνόκτητα πλοία είναι
από τα πρώτα που διέπλευσαν από την
περιοχή της Αρκτικής, οι Ελληνες εφοπλιστές δηλαδή έσπευσαν από τους πρώτους στα νέα πεδία κερδοφορίας που
ανοίγονται εκεί.
Οι εφοπλιστές αξιοποιούν την ισχυρή
τους θέση στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, για να καρπωθούν οφέλη από
τη συμμετοχή στην «εφοδιαστική αλυσίδα», που συνδέεται με την επέκταση των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων
των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική
είναι η καθιερωμένη ετήσια ανοιξιάτικη
συνάντηση της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) με αξιωματούχους της
Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον,
αλλά και η πρόσφατη συνάντηση (15
Ιούνη) του Τζ. Πάιατ, πρέσβη των ΗΠΑ,
με αντιπροσωπεία της ΕΕΕ στην Αθήνα,
όπου στην ατζέντα μπήκε και η συμμετοχή
των εφοπλιστών στο εμπάργκο ενάντια

στη Βενεζουέλα.
Ο ενδοαστικός ανταγωνισμός στον
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ),
στην ΕΕ, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας
και στους άλλους διεθνείς καπιταλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις οξύνεται
για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων στη ναυτιλία.
Ανοιχτά ζητήματα έντονου ανταγωνισμού
είναι η κρατική χρηματοδότηση και η
φορολογία των εφοπλιστών, το Brexit,
οι συζητήσεις στον ΔΝΟ και την ΕΕ με
περιεχόμενο την πιθανή λήψη μέτρων
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου: Ο καθορισμός κριτηρίων
και η εφαρμογή του «Κανονισμού Ταξινομίας» και το εμπόριο ρύπων στον
κλάδο της ναυτιλίας, η χρήση των νέων
«αποθειωμένων ναυτιλιακών καυσίμων»,
η ανάπτυξη και καθιέρωση τεχνολογίας
αυτόνομων πλοίων στην παγκόσμια ναυτιλία κ.λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Petrofin
Research», η τραπεζική χρηματοδότηση
προς την ελληνόκτητη ναυτιλία ανέρχεται
στα 53,107 δισ. δολάρια, με αυξημένο
το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στις
31.12.2019 (Τράπεζα Πειραιώς 2,5 δισ.
δολ., Eurobank 2,171 δισ. δολ., Εθνική
Τράπεζα 2,06 δισ. δολ., Aegean Baltic
Bank 266 εκατ. δολ.).
Το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου
(πλοία με ελληνική και ξένη σημαία άνω
1.000 κοχ) στον παγκόσμιο στόλο ανέρχεται σε 7,6% σε όρους αριθμού πλοίων,
σε 13,2% σε όρους χωρητικότητας και
σε 15,6% σε όρους μεταφορικής ικανότητας. Εκπροσωπεί άνω του 54% του
στόλου της ΕΕ, αλλά και το 10% σε ό,τι
αφορά τις νέες παραγγελίες (σε χωρητικότητα) πλοίων. Αμύθητα λοιπόν τα
κέρδη για το εφοπλιστικό κεφάλαιο από
την εκμετάλλευση των ναυτεργατών. Την
περίοδο 1990 - 2020 έριξαν στις θάλασσες 1.512 περισσότερα καράβια,
αύξηση 62,37%. Η μεταφορική χωρητικότητα (DWT) του ελληνόκτητου στόλου

αυξήθηκε κατά 303,63%, ενώ η ολική
χωρητικότητα (GT) κατά 327,58%.
Το 84% των ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων (άνω των 1.000 κοχ) είναι
σε σημαίες ευκαιρίας και μόλις το 16%
(μόνο 636 καράβια) είναι υπό ελληνική
σημαία. Οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση,
όταν μιλάνε για «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου»
με βάση τα «διεθνώς κρατούντα», εννοούν
πώς θέλουν την ελληνική σημαία, σε
όρους αμοιβών και οργανικής σύνθεσης
πληρώματος, για να «ανταγωνίζονται»
τις «σημαίες ευκαιρίας» Λιβερίας, Μάλτας,
Παναμά κ.ά., δηλαδή τις συνθήκες γαλέρας για τους ναυτεργάτες.

Τα στοιχεία απογραφής των
ναυτεργατών της ΕΛΣΤΑΤ
την περίοδο 1994 - 2018
είναι αποκαλυπτικά
και έχουν ως εξής:
Οσον αφορά το γενικό σύνολο την
περίοδο 1994 - 2018, σε όλες τις ειδικότητες των ναυτεργατών, και παρά την
αύξηση του στόλου που διαχειρίζονται
Ελληνες εφοπλιστές κατά 900 πλοία, η
συνολική απώλεια θέσεων έφτασε τις
18.431 (ποσοστό 47,11%)! Από αυτές,
10.514 ήταν στα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια και 7.917 στα επιβατηγά και
λοιπά πλοία.
Οι Ελληνες εφοπλιστές διαχειρίζονται
σήμερα 900 πλοία περισσότερα από το
1994. Ομως η κατάσταση είναι ακόμη
χειρότερη για τους ναυτεργάτες, αφού
στα άλλα 3.000 περίπου ελληνόκτητα
πλοία με ξένη σημαία διώχθηκαν μαζικά
τα πληρώματα - ναύτες, μηχανοδηγοί,
μάγειρες κ.ά,, κατά μέσο ναυτολογούνται
μόνο 2 - 4 ναυτεργάτες (καπετάνιοι και
μηχανικοί).
Η ΕΕΕ - όχι άδικα - πλέκει το εγκώμιο
στη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
και στα άλλα κόμματα του κεφαλαίου
για τα προνόμια, τις φοροαπαλλαγές,
τη συμβολή τους στον ΔΝΟ, στην ΕΕ
και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς
και τις ενώσεις για την προώθηση των
συμφερόντων του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην
εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της
ΕΕΕ (5 Φλεβάρη 2020), όπου μνημονεύεται η συμφωνία των εφοπλιστών για
το νέο «Συνυποσχετικό, οικειοθελούς
παροχής φόρου χωρητικότητας» αόρι-

στης διάρκειας με το κράτος και με αντικείμενο τη μείωση της φορολογίας των
ναυτιλιακών μερισμάτων από 15% σε
10%, μέτρο που πάρθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Φλεβάρη του
2019 και το οποίο κυρώθηκε στη συνέχεια
από την ελληνική Βουλή με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία από τα κόμματα
του κεφαλαίου - καταψήφισε το ΚΚΕ για να μειωθεί παραπέρα στη συνέχεια
από τη ΝΔ στο 5% για όλα τα μερίσματα!

Τα βάρη στους ναυτεργάτες...
Η ΕΕΕ όσο και η «Ελληνική Επιτροπή
Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου»
(GSCC) αξιοποιούν τη νέα οικονομική
κρίση και τη διασπορά της πανδημίας
του COVID -19, θέτοντας σε προτεραιότητα την κατάργηση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, δηλώνοντας ότι «...είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση
για την απασχόληση Ελλήνων σε όλες
τις τάξεις»!
Οι εφοπλιστές προβάλλουν τη ναυτιλία
ως «εθνικό κεφάλαιο υπερκομματικού
και άρα ενωτικού χαρακτήρα...» (!) και
συνεχίζουν: «Ο στόχος είναι ένας και
κοινός για τη ναυτιλιακή κοινότητα και
την Πολιτεία: ...η ναυτοσύνη να αναβιώσει
στον τόπο μας και να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο για τους νέους (...)
για να υλοποιηθεί το όραμα αυτό χρειάζεται να ξεφύγουμε από τις συνδικαλιστικές αγκυλώσεις του παρελθόντος,
που δυστυχώς κρατούν σε ομηρία έναν
ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο και τον
ωθούν στη συρρίκνωση ή και στον αφανισμό. Τα δεδομένα αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι γνωστές ανεδαφικές πρακτικές του χθες δεν απέδωσαν και ούτε
μπορούν να αποδώσουν οποιοδήποτε
θετικό πρόσημο για την απασχόληση
Ελλήνων στα πλοία, και μάλλον αυτό
έχει γίνει πια αντιληπτό και στους ίδιους
τους ναυτικούς μας, συνειδητοποιώντας
το τέλμα που έχει επέλθει στον συνδικαλισμό τους»!
Απύθμενο θράσος, αυτό χαρακτηρίζει τους εφοπλιστές. Οι ίδιοι, οι εφοπλιστές, οι κυβερνήσεις και τα τσιράκια
τους στην ΠΝΟ, που έχουν κάνει αφόρητη την κατάσταση για τα πληρώματα
στα καράβια, είναι πρόκληση να μιλούν
εξ ονόματος των ναυτεργατών! Φτάνει
πια!
Συνέχεια στην σελ. 4
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Οι εξελίξεις στη ναυτιλία και η οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών
Συνέχεια από την σελ. 3

Κατάπτυστη η πρόσφατη
τροπολογία της κυβέρνησης
που φέρνει σαρωτικές αντεργατικές αλλαγές
Οσο γράφονταν αυτές οι γραμμές
για τις εξελίξεις στη ναυτιλία, η κυβέρνηση της ΝΔ κατ' απαίτηση των εφοπλιστών, με απαράδεκτη τροπολογία
που αιφνιδιαστικά κατέθεσε στο φορολογικό νομοσχέδιο και ψήφισε στις
29 Ιούλη, καταργεί τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ποντοπόρων. Μια
εξέλιξη που σηματοδοτεί σαρωτικές αλλαγές σε βάρος των ναυτεργατών, σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, αφού η εργοδοσία έχει ήδη στη φαρέτρα της τους
αντεργατικούς νόμους των κυβερνήσεων
της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
- για τις «ενώσεις προσώπων για την
Ακτοπλοΐα», άρθρο 38 του ν. 4262/2014,
4635/2019 κ.ά.
Οπως σημειώνεται, θα ισχύουν οι
«διεθνώς κρατούσες αρχές και συμβάσεις», όροι και συνθήκες δουλειάς με
βάση τα «διεθνώς κρατούντα», δηλαδή
τα μισθολόγια πείνας που υπογράφουν
η εργοδοτική Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF) και τα τσιράκια των εφοπλιστών στην ΠΝΟ, εισάγοντας επιπρόσθετα, από τη μία, νέους αντιδραστικούς
περιορισμούς στη δράση των ναυτεργατών στα σωματεία και στα καράβια
και, από την άλλη, νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Ολα για τη μεγιστοποίηση της
κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Η αντεργατική διάταξη - τερατούργημα της ΝΔ πατάει στην άρνηση των
εφοπλιστών να υπογράψουν ΣΣΕ από
το 2010, τους οποίους σιγοντάρισε όλα
αυτά τα χρόνια ανοιχτά ο εργοδοτικός
- κυβερνητικός συνδικαλισμός, τα σωματεία - «σφραγίδα» και στην ΠΝΟ.

Η διαπάλη
στο ναυτεργατικό κίνημα
Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ποντοπόρων για την περίοδο 1994 2010 (έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης) που υπόγραψαν οι
«κοινωνικοί εταίροι», οι πρόεδροι της
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τον
Γ. Χαλά, γγ της ΠΝΟ, τον Α. Νταλακογεώργο, πρόεδρο της Ενωσης Ναυτών
(ΠΕΝΕΝ), μαζί με τους προέδρους της
ΠΕΠΕΝ και των άλλων σωματείων που
συγκροτούν τον μηχανισμό των εφοπλιστών στην ΠΝΟ, περιλαμβάνουν
αντεργατικούς όρους και αποτέλεσαν
τον προπομπό για την κατάργηση των
κλαδικών ΣΣΕ, για τον μαζικό διωγμό,
την αντικατάσταση των ναυτεργατών
με φτηνότερο εργατικό δυναμικό στα
καράβια.
Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ - ΜΕΤΑ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ) με
την υπογραφή του έχει αποδεχτεί για το
80% - δηλαδή για 120.000 ναυτεργάτες
- να δουλεύουν με τη μισθολογική κλίμακα
και τους αντεργατικούς όρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργατών Μεταφορών (ITF). Οι συμβάσεις αυτές είναι οι
λεγόμενες «μπλε κάρτες» που υπογράφει
η ΠΝΟ, τις οποίες ουσιαστικά «πουλάει»
στις ναυτιλιακές εταιρείες εισπράττοντας
5.000 - 8.000 δολάρια για κάθε καράβι
που δεν θα εφαρμόζει την ελληνική κλαδική ΣΣΕ, περίπου 3.800.000 ευρώ το
χρόνο.
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της ITF/ΔΟΜ (τα
«διεθνώς κρατούντα»), οι συνολικές
αποδοχές του ναύτη στα ποντοπόρα
καράβια διαμορφώνονται ως εξής σε
δολάρια: Βασικός Μισθός 625 + πληρωμή Αδειών 52,08 + πληρωμή για
άδειες εθνικών εορτών 30,05 + 391
για 104 ώρες υπερωρίες. Το σύνολο
1.098,13 δολάρια μηνιαίες αποδοχές,
για 12ωρη δουλειά τη μέρα - 72 ώρες
δουλειά τη βδομάδα (6ήμερο), χωρίς
βεβαίως δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.
Δηλαδή, 4 ώρες δουλειά τη μέρα πέραν
του 8ωρου, 72 ώρες δουλειά τη βδομάδα, χωρίς δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, εργασιακή ζούγκλα!
Ο μύθος που προβάλλουν εφοπλιστές, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΕ και τα
άλλα κόμματα του κεφαλαίου, που αναπαράγουν τα τσιράκια τους σε ΠΝΟ,
ΠΕΠΕΝ, ΠΕΝΕΝ και τα άλλα σωματεία «σφραγίδες», ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας με βάση
τα «διεθνώς κρατούντα» θα έφερνε περισσότερα καράβια στην ελληνική σημαία
και περισσότερες θέσεις εργασίας για
τους ναυτεργάτες, έχει χρεοκοπήσει.
Και αυτό καταγράφεται πια με τραγικές
συνέπειες: Δραματική μείωση των μισθών
και των συντάξεων, εντατικοποίηση, αύξηση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, μαζική ανεργία, μείωση των εσόδων λόγω φοροληστείας.
Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τους
ναυτεργάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία
τους, με περικοπές στην Υγεία, στην
Πρόνοια κ.ά.

Γιατί σκυλιάζει η παραπάνω ομάδα
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού με την πάλη του ταξικού κινήματος; Γιατί καταφεύγει σε συκοφαντίες
και βιάζει την αλήθεια για την κατάσταση
στα καράβια, στο λιμάνι του Πειραιά; Η
απάντηση είναι ότι εκτελεί αποστολή και
είναι συνδεδεμένη με συμφέροντα τμημάτων του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Είναι
μπλεγμένη στον ανταγωνισμό τους - μαζί
και άλλων εγχώριων επιχειρηματιών στον ανταγωνισμό με το κινεζικό μονοπώλιο της «COSCO», τις αντιθέσεις Κινέζων - Αμερικανών για τον έλεγχο του
λιμανιού του Πειραιά, της Ναυπηγοεπι-

και της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών
συνδέθηκε με τους στόχους για φτηνή,
ασφαλή και γρήγορη μεταφορά των επιβατών και των εμπορευμάτων, την προστασία και τη διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζομένων, συνολικά, τα δικαιώματα των λιμενεργατών,
των ναυτεργατών, των εργαζομένων στη
Ναυπηγική
Βιομηχανία και στην
«COSCO». Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα
του πραγματικού δρόμου που υπηρετεί
τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα και όχι
το καπιταλιστικό κέρδος.

των ναυτεργατών θα κριθεί στους καταπέλτες των πλοίων, μαζί με τους εργάτες
στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, στα εργοστάσια, εκεί που χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, διεκδικώντας όλα όσα
της ανήκουν και την αξιοποίησή τους
για τη λαϊκή ευημερία.

σκευής και φιλέτων στρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα μετά τη δραστηριοποίηση
των τελευταίων μέσω της ONEX στα
ναυπηγεία.
Η εργοδοτική ομάδα της ΠΕΝΕΝ,
που έχει καθίσει στο σβέρκο των ναυτών
με τη στήριξη των εφοπλιστών και του
μηχανισμού του αστικού κράτους, όταν
αναφέρεται στον «νεοφιλελευθερισμό»,
στο «κομπραδόρικο» και «κοσμοπολίτικο
εφοπλιστικό λόμπι του City...», στην Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και στην «Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου» (GSCC), δεν το κάνει
τυχαία. Ουσιαστικά κάνει πλάτες στις
αυταπάτες της «σοσιαλδημοκρατικής
διαχείρισης», διαχωρίζει το εφοπλιστικό
κεφάλαιο σε «καλό» και «κακό», και βέβαια αποκρύπτει τις τεράστιες ευθύνες
του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο υπηρέτησε. Προσπαθεί να κρύψει ότι επί κυβέρνησής
του εντάθηκε η επιθετικότητα κυβέρνησης - εφοπλιστών ενάντια στους ναυτεργάτες, δόθηκαν απλόχερα προνόμια
στους εφοπλιστές, προχώρησαν η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά
το 2016 και το πέρασμα στα χέρια της
«COSCO» και της Θεσσαλονίκης το
2017 στη «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited». Αποκρύπτουν
ότι η παραχώρηση - ιδιωτικοποίηση
των λιμανιών είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΕ.
Οταν τα ναυάγια της ταξικής πάλης
στο ΔΣ της Ενωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ)
πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη - υπογράφοντας τις ΣΣ Εργασίας Ποντοπόρων
από το 1994 μέχρι το 2010 - όταν συμφώνησαν στις μειώσεις των οργανικών
συνθέσεων μαζί με τα άλλα τσιράκια
των εφοπλιστών της ΠΝΟ, με αηδιαστικό
και φανφαρόνικο στιλ, με χυδαίο παραλήρημα στράφηκαν ενάντια στο ΚΚΕ και
στο ταξικό εργατικό κίνημα.
Οταν η ομάδα αυτή παράδερνε σαν
ανεμοδούρα πότε στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ,
πότε στο ΠΑΣΟΚ και πότε στον ΣΥΡΙΖΑ,
παζαρεύοντας πολιτική στέγη και υποστηρίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική των
κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του
ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ήταν
στην πρώτη γραμμή του αγώνα με στόχους σύμφωνους με τα συμφέροντα και
τις ανάγκες των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
και όχι τα συμφέροντα της μιας ή της
άλλης επιχειρηματικής ομάδας.
Τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, οι δυνάμεις που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, από την
πρώτη στιγμή αντιπάλεψαν την απελευθέρωση στα Ποντοπόρα, στην Ακτοπλοΐα, στην Κρουαζιέρα, γενικότερα
στις θαλάσσιες μεταφορές, την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, συγκρούστηκαν με την πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης των
λιμανιών που προώθησαν η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Στον αγώνα αυτό
αποκαλύφθηκαν οι στόχοι της γεωπολιτικής αναβάθμισης της αστικής τάξης
και η σχέση της με το λιμάνι του Πειραιά,
ο σχεδιασμός για τη μετατροπή της χώρας σε πύλη της μεταφοράς εμπορευμάτων ανάμεσα στην Κίνα - «COSCO»,
την Ασία και την ΕΕ. Αποκαλύφθηκαν οι
στόχοι των ανταγωνισμών ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την Κίνα, που ζούμε αυτά τα
χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά και στη
γύρω περιοχή.
Ο αγώνας κατά της απελευθέρωσης

Είναι προκλητική η άρνηση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού
να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα των
αρχαιρεσιών σωματείων - «σφραγίδα»
της ΠΝΟ για να συγκροτηθεί σε σώμα,
να συνεδριάσουν η Διοίκηση, το Γενικό
Συμβούλιο και το Συνέδριο της Ομοσπονδίας από τον Δεκέμβρη του 2019 κι
ενώ οι ναυτεργάτες είναι στο μάτι του
κυκλώνα.
Οι μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ, με το έγγραφο - μπακαλόχαρτο
διά περιφοράς του γγ της ΠΝΟ Γ. Χαλά,
για την αντικατάσταση του ταμία της
Ομοσπονδίας, επιβεβαιώνουν τις τεκμηριωμένες καταγγελίες των ταξικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ για τις εκφυλιστικές ενέργειες,
το όργιο νοθείας σε εκλογικές διαδικασίες
όπως της Ενωσης Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ),
τη σαπίλα στα σωματεία - «σφραγίδα»
και στην ΠΝΟ. Η απόσπαση στελεχών
από ναυτιλιακές εταιρείες δεν μπορεί
να ανακόψει τη ραγδαία απαξίωσή τους
στους ναυτεργάτες, γιατί είναι φερέφωνα
των συμφερόντων του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Η πείρα και τα συμπεράσματα της
πάλης των ναυτεργατών με τα ταξικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ κόντρα στους εφοπλιστές, στις
κυβερνήσεις και τα τσιράκια τους στα
σωματεία, στην ΠΝΟ, αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για να αλλάξει ο συσχετισμός
δυνάμεων στα συνδικάτα, για να δυναμώσει η γραμμή της ταξικής πάλης, να
περάσει στην αντεπίθεση ο κλάδος.
Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ με τους ναυτεργάτες απαιτούν να συνεδριάσει η ΕΕ της ΠΝΟ και
να συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας με θέμα την οργάνωση
της πάλης του κλάδου σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, θέτοντας σε προτεραιότητα τα παρακάτω:
Η κατάργηση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από τους εφοπλιστές και την κυβέρνηση είναι αιτία
πολέμου για τους ναυτεργάτες.
Είναι δίκαια τα αιτήματα των ναυτεργατών που παλεύουν για: Διασφάλιση
εισοδήματος για όλους, με βάση τις
ΣΣΕ, με ευθύνη κράτους και εργοδοτών,
κατάργηση των ΠΝΠ, μόνιμη και σταθερή
δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα,
δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, τα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας, μη εφαρμογή
της εκ περιτροπής εργασίας, να απαγορευτούν οι απολύσεις, να ακυρωθούν
όσες έγιναν. Ταμείο ανεργίας για όλους
χωρίς προϋποθέσεις, ακύρωση χρεώσεων
σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες, απαγόρευση πλειστηριασμών.
Χιλιάδες ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι στα καράβια λόγω της διασποράς
της πανδημίας παγκοσμίως. Χιλιάδες
είναι οι άνεργοι που παλεύουν χωρίς
καμία προστασία από το αστικό κράτος
να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους. Τώρα, άμεσα κυβέρνηση και εφοπλιστές να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό
των πλοίων με τα απαιτούμενα φάρμακα
και το αναγκαίο υγειονομικό υλικό προφύλαξης των ναυτεργατών στα καράβια
και να επαναπατριστούν όσοι επιθυμούν
να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ευθύνη
και έξοδα των ναυτιλιακών εταιρειών,
των αρμόδιων ελληνικών αρχών και των
προγραμμάτων επαναπατρισμού της ΕΕ.
Η «επόμενη μέρα» είναι ήδη εδώ και
δεν χωρά καμία επανάπαυση. Το δίκιο

για τα ναυτεργατικά σωματεία και την
ΠΝΟ, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία
του Κόμματος, για να σπάσει ο μηχανισμός των εφοπλιστών στην Ομοσπονδία,
είναι συμβολή για την ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος. Σημειώνεται ότι
απορρίφθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
τα κόμματα του κεφαλαίου και με διάφορες γελοίες προφάσεις από τα τσιράκια των εφοπλιστών στην ΠΝΟ.
Ολες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ διατήρησαν τη συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 107 του Συντάγματος)
του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου
για τη ναυτιλία ν. 2687/1953, 27/1975
κ.ά., πρόβαλαν την εφοπλιστική προπαγάνδα, με αιχμή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, όλες παρέχουν προνόμια, φοροαπαλλαγές, κρατική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα μέτρα έντασης της εκμετάλλευσης των
ναυτεργατών, για τη μεγιστοποίηση της
κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Μόνο το ΚΚΕ σε όλες τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος από το 1975
και την τελευταία φορά το 2019 με ταξική συνέπεια θέτει την κατάργηση
προκλητικών προνομίων και φοροαπαλλαγών που περιλαμβάνονται στο ν.
2687/1953, 27/1975 κ.α. (άρθρο 107),
απαιτώντας τη φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο 45%.
Το ΚΚΕ αποκάλυψε ότι η γιγάντωση
της κερδοφορίας των εφοπλιστών στηρίζεται στον υψηλό βαθμό εκμετάλλευσης των ναυτεργατών και στα προνόμια
που καρπώνονται από τις αστικές κυβερνήσεις και το κράτος μέσα από το
νομοθετικό πλαίσιο. Σήμερα είναι στο
προσκήνιο τα τεράστια αδιέξοδα και η
βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Η λύση δεν είναι στη μία ή
στην άλλη μορφή διαχείρισης, αλλά
στην ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος, με το λαό να έχει στα χέρια
του τα πραγματικά κλειδιά της εξουσίας
και της οικονομίας. Μόνο όταν πάψει
να αποτελεί κίνητρο στην παραγωγή
το κέρδος των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων,
του κεφαλαίου, μπορεί να δει άσπρη
μέρα ο λαός.
Το ΚΚΕ καλεί τους εργάτες της θάλασσας σε μαχητική συμπόρευση, σε
μαζική συμμετοχή στα συνδικάτα για
την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για να δυναμώσει η κοινή δράση,
η αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή
πάλη της κοινωνικής συμμαχίας. Το
ΚΚΕ παλεύει για μία κεντρικά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οικονομία, όπου η
παραγωγή θα σχεδιάζεται έτσι ώστε
να αντιστοιχεί και να καλύπτει τις ανάγκες της εργατικής τάξης, του λαού.
Οπου συνολικά οι θαλάσσιες μεταφορές
θα σχεδιάζονται με κριτήριο τη διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική λειτουργία τους με τις οδικές, αεροπορικές
και όλων των μορφών μαζικές μεταφορές, με στόχο τη γρήγορη, ασφαλή και
φθηνή μετακίνηση εργαζομένων και
προϊόντων, την εξοικονόμηση Ενέργειας
και την προστασία του περιβάλλοντος.»
Παραπομπή:
1. «Αρκτικό Συμβούλιο»: Διακυβερνητικό φόρουμ των κρατών του Αρκτικού Κύκλου που ιδρύθηκε το 1966.

Το ΚΚΕ σταθερά με
το συμφέρον των ναυτεργατών
Η πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ
στη Βουλή τον Μάρτη 2019 για την κατάργηση των αντιδραστικών - αντεργατικών νόμων 330/1976, 4361/1964 κ.ά.

Προκλητική
προσπάθεια
συγκάλυψης των
ευθυνών
της κυβέρνησης
για την έξαρση των
κρουσμάτω
Συνεχίζει να προκαλεί η κυβέρνηση με
την αποθέωση της ατομικής ευθύνης στη διαχείριση της πανδημίας, κουνώντας το δάχτυλο
στο λαό και στη νεολαία.
Αλήθεια, μιας που η κυβέρνηση θυμήθηκε
τη «μαζική κυκλοφορία», μήπως γνωρίζει τίποτα για τα πλοία που πηγαινοέρχονται στα
νησιά με πληρότητα μεγαλύτερη και από το
απαράδεκτο 85%, για να μη χάσουν ούτε
«σεντ» οι εφοπλιστές, οι οποίοι επιδοτούνται
κι από πάνω;
Μήπως έχει κάτι να μας πει για τα περισσότερα από 650 πρόστιμα που έχουν ρίξει οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί σε επιβάτες των πλοίων,
την ώρα που ναυτιλιακές παραμένουν ανεξέλεγκτες και «άβρεχτες», ενώ στοιβάζουν τον
κόσμο στα καράβια σαν σαρδέλες και με
τους άθλιους νόμους όλων των κυβερνήσεων
διατηρούν μειωμένες οργανικές συνθέσεις,
που σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν για να
τηρούνται με επάρκεια τα αυξημένα μέτρα
προστασίας;
Και για να 'χουμε καλό ρώτημα: Οι «ασυνείδητοι» νέοι που τώρα γυρνάνε από διακοπές,
μήπως θα μετακινούνται με συχνότερα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και
όχι, όπως τώρα, σαν τις σαρδέλες; Μήπως
δεν θα δουλεύουν σε χώρους όπου ξεσαλώνει
η εργοδοτική αυθαιρεσία, απροστάτευτοι,
ανασφάλιστοι, με τη δαμόκλειο σπάθη της
απόλυσης και τη νέα οικονομική κρίση να
κρέμονται πάνω από τα κεφάλια τους, κάνοντας σμπαράλια όλα τα πρωτόκολλα και τα
απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας;
Νέο ρεκόρ με ….κρούσματα Νέο ρεκόρ
καταγράφηκε ….. με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει
269 νέα κρούσματα κορονοϊού. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων είναι 7.472 (ημερήσια
μεταβολή +3,7%).
Παράλληλα καταγράφηκαν …. ακόμα θάνατοι, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων
που έχουν χάσει τη ζωή τους

Γρίφοι...

Στα πάρτι κολλάει... στα στοιβάγματα των
πλοίων και των αεροπλάνων με τους όρους
αυτών που ροκανίζουν τα κέρδη του τουρισμού
δεν κολλάει...
Στα πάρτι κολλάει... στους απροστάτευτους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς,
με την εντεινόμενη εργοδοτική ασυδοσία δεν
κολλάει...
Μέσα σε έναν κλειστό χώρο τα 25 και τα
30 άτομα με μάσκα δεν προστατεύονται, ενώ
για τα 27 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα η μάσκα
παρέχει ασφάλεια...
Γρίφοι που καλούνται να τον λύσουν όσοι
δέχονται να γίνονται «πλυντήριο» της κρατικής
αντιλαϊκής πολιτικής, για να κρύψει τις πραγματικές ελλείψεις για την προστασία της
υγείας του λαού και να τα ρίχνει όλα στην
«ατομική ευθύνη».
Είναι οι ίδιοι που υποστήριζαν ότι δεν
ήταν απαραίτητες οι μάσκες, όταν δεν υπήρχαν!
Για την κυβέρνηση είναι βολικό να στοχοποιεί την νεολαία για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού ενώ την αφήνει εκτεθειμένη στην πανδημία κατά την επιστροφή
της στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να
διασφαλίζει τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια, την προστασία της υγείας
και το δικαίωμα στη μόρφωση. Ούτε νέες
σχολικές τάξεις δημιουργήθηκαν, ούτε βρέθηκαν νέοι κατάλληλοι χώροι στα ΑΕΙ, ούτε
εξασφαλίστηκε μόνιμο και επαρκές προσωπικό
καθαριότητας σε όλα τα σχολεία και τα ΑΕΙ
και φυσικά ούτε λόγος για αύξηση μόνιμων
διορισμών εκπαιδευτικών. Φαίνεται τα μέτρα
αυτά κοστίζουν και δεν ανήκουν στα πρωτόκολλα που απελευθερώνουν την κερδοφορία
στα πλοία, στα αεροπλάνα ή στις εικόνες του
συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται
πίσω από το δάκτυλό της και να μην το
κουνάει στη νεολαία, στους εκπαιδευτικούς
και στους γονείς.
Να σταματήσει να χαρίζει δεξιά και αριστερά εκατομμύρια ευρώ και να τα διαθέσει
στην υγεία του λαού, στην Εκπαίδευση, στην
ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών.
Ο λαός, παίρνοντας ατομικά και συλλογικά
όλα τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία,
οργανωμένα και μαζικά να διεκδικήσει μέτρα
ουσιαστικής προστασίας της υγείας και της
ζωής του. Να λύσει τους γρίφους που κρύβονται πίσω από τον «καπνό» που σηκώνει η
κυβέρνηση και να βάλει στο στόχαστρο τις
αντιλαϊκές πολιτικές που θυσιάζουν τις ανάγκες
του για τα κέρδη των λίγων.

