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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

Ιούνης - Ιούλης 2020
Χρόνος 46ος
Αριθμός φύλλου 634

ΜΕΓΑΛΟ - ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάτω τα χέρια από
τους αγώνες του λαού!

Ο λαός θα ακυρώσει στην πράξη το αντεργατικό τερατούργημα!
● Την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ψήφιζε στις 9 Ιούλη το νόμο - τερατούργημα, η μεγάλη διαδήλωση στο
Σύνταγμα ξεκαθάριζε με τα συνθήματα και τα πανό της: «Τέρμα πια στη σύγχρονη
σκλαβιά, το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά!»
● Στο κενό έπεσε το πρ οβοκατόρικο σχέδιο της κυβέρνησης να διαλύσει το μαζικό
συλλαλητήριο
Αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί,
κανείς συμβιβασμός με την καταστολή!».
Χιλιάδες διαδηλωτές ξεκαθάρισαν ότι οι
αγώνες των εργαζομένων και του λαού
δεν θα μπουν στο «γύψο», ότι η πάλη
του λαού θα κάνει κουρελόχαρτο και
αυτό το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα
προηγούμενα, με τα οποία οι κυβερνήσεις
επιχείρησαν να φιμώσουν τη φωνή του
και τον αγώνα του. Αυτό προσπάθησαν
να κάνουν και στο Σύνταγμα, την ώρα
που στη Βουλή βρισκόταν σε εξέλιξη η
συζήτηση του νομοσχεδίου, στήνοντας
μια εξόφθαλμη προβοκάτσια για να χτυπήσουν και να διαλύσουν τη μεγάλη συγκέντρωση, πνίγοντάς την στα χημικά,
χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
Το μαζικό συλλαλητήριο στο Σύντα-

λιτέχνες, από τους εργαζόμενους και το
λαό.
Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική
πλειοψηφία στάθηκαν μόνο αυτοί που
έδωσαν την παραγγελιά για το έκτρωμα:
Η ΕΕ, οι ενώσεις των εφοπλιστών, των
βιομηχάνων, των τραπεζιτών, το κεφάλαιο και τα επιτελεία που υπηρετούν
τα συμφέροντά τους, μαζί με τους γνωστούς εργατοπατέρες, τα τσιράκια τους
στη ΓΣΕΕ, που έφτασαν στο σημείο να
υπερθεματίζουν, ζητώντας εφαρμογή
του τερατουργήματος και στις διαδικασίες των συνδικάτων! Στα συλλαλητήρια πήραν την απάντησή τους από
τους εργαζόμενους και το λαό, αυτήν
την απάντηση πρέπει να παίρνουν καθημερινά, με την ενίσχυση της πάλης πα-

οργάνωση του ταξικού εργατικού κινήματος.
Τα μπλοκ των Συνδικάτων και των
φορέων, με μαχητική ψυχραιμία και οργάνωση, παρέμειναν στη λεωφόρο
Αμαλίας, στέλνοντας από την πρώτη
στιγμή της επίθεσης ξεκάθαρο μήνυμα:
Το συλλαλητήριο δεν θα διαλυθεί. Από
το μικρόφωνο της συγκέντρωσης και
από τα στόματα των διαδηλωτών ακούγεται δυνατά: Η τρομοκρατία δεν θα
περάσει!
«Το σχέδιο της κυβέρνησης, η προβοκάτσια της, δεν πέρασε! Είμαστε
εδώ και θα παραμείνουμε εδώ», τόνισε
από το βήμα της συγκέντρωσης ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ, με τους συγκεντρωμένους να απαντούν με δυνατά
χειροκροτήματα και
συνθήματα.
«Δεν πρόκειται να
κάνουμε πίσω, ας
εξυφάνουν όσα σχέδια θέλουν, με μάσκες ή χωρίς μάσκες», πρόσθεσε.
«Εδώ είναι εργατοκόσμος που παλεύει
για τη ζωή του!
Κάτω τα χέρια
από το ταξικό εργατικό κίνημα, κάτω τα
χέρια από τα Συνδικάτα! Είμαστε εδώ,
με μαχητικότητα και
αποφασιστικότητα,
γιατί το δίκιο είναι
μαζί μας!».
Η συγκέντρωση

Μαζικά - μαχητικά τα μπλοκ των ναυτεργατών με τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ -ΝΑΤ συνεχίστηκε με ομικαι των μαζικών φορέων του Πειραιά που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ενώνοντας τις φωνές τους, λίες, τραγούδια και
συνθήματα, αποτυμε αυτές των χιλιάδων διαδηλωτών ενάντια στο νομοσχέδιο περιορισμού των διαδηλώσεων.

γμα, μαζί με τις κινητοποιήσεις σε όλη
τη χώρα, αποτέλεσαν συνέχεια και έμπρακτη έκφραση της καθολικής καταδίκης
του αντιδραστικού νομοσχεδίου, που εκφράστηκε όλες τις προηγούμενες μέρες,
από την πρώτη στιγμή της κατάθεσής
του, από εκατοντάδες συνδικαλιστικές
οργανώσεις και φορείς, από δικαστικούς,
νομικούς και άλλους επιστήμονες, καλ-

ντού!«Οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν,
όσοι αντεργατικοί νόμοι και αν ψηφιστούν»..!
Στο κενό έπεσε το σχέδιο της κυβέρνησης, με τις γνωστές προβοκατόρικες μεθόδους, να διαλύσει τη μεγάλη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα, καθώς
απέναντί του βρήκε, για μια ακόμα
φορά, την αποφασιστικότητα και την

πώνοντας, για άλλη
μια φορά, τη δύναμη
του εργατικού - λαϊκού κινήματος.
Ο λαός με την πάλη του και με την
«οργανωμένη απειθαρχία» του δεν θα
«συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις».
Θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως
έκανε με τόσους άλλους παρόμοιους
αντεργατικούς νόμους τα προηγούμενα
χρόνια.

Να ενταχθούν οι ναυτεργάτες
στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
• Με παρέμβαση στον υπουργό Ναυτιλίας Ι . Πλακιωτάκη τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ απαίτησαν
την
ένταξη των ναυτεργατών στο πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού σημειώνοντας τα
εξής:«Οι συνέπειες της καπιταλιστικής
κρίσης έχουν επιδεινώσει συνολικά τη
ζωή των ναυτεργατών, των εργαζομένων,
των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα οι
διακοπές του καλοκαιριού να θεωρούνται
είδος πολυτελείας.
Στο δικαίωμα για διακοπές και αναψυχή δεν υπάρχει καμία πολιτική μέριμνα
για τους ναυτεργάτες, δεν περιλαμβάνονται ούτε στο «νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού», που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση για την περίοδο 2020 – 2021,
που είναι στη κατεύθυνση των περικοπών,
της υπονόμευσης των κοινωνικών και
εργασιακών δικαιωμάτων.
Στους ναυτεργάτες ακόμα και με τα
πλασματικά στοιχεία του ΓΕΝΕ, για τον
Μάιο οι άνεργοι ήταν 2790, ενώ επιδοτήθηκαν με το πενιχρό επίδομα των 350
ευρώ, οι 1076 (38%), εκατοντάδες βρίσκονται σε πολύμηνη αναμονή για δουλειά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με
τους ελάχιστους να παίρνουν το επίδομα

των 800 ευρώ.
Απαιτούμε:
• Να διευρυνθούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, με κριτήρια που να
παίρνουν υπόψη τους τις σημερινές συνθήκες. Να διπλασιαστούν οι μέρες διανυκτέρευσης και να είναι δωρεάν η συμμετοχή των ναυτεργατών, των εργαζομένων και των ανέργων. Να ενταχθούν
όλοι οι άνεργοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Η μετακίνηση όσων κάνουν χρήση των
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
προς τα σημεία προορισμού με ΚΤΕΛ,
τρένα, πλοία της ακτοπλοΐας να είναι
δωρεάν. Να καταργηθούν τα διόδια.
• Να δοθεί επίδομα ανεργίας για όλους
τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Να ανοίξουν όλες οι παραλίες για το
λαό και να είναι δωρεάν η χρήση τους.
• Να μειωθεί η τιμή των εισιτηρίων σε
ΚΤΕΛ, τρένα, ακτοπλοΐα, πορθμεία, αστικές συγκοινωνίες κατά 50%. Να είναι
δωρεάν για τους ανέργους.
• Με ευθύνη των δήμων να διαμορφωθεί
πρόγραμμα καθημερινών εκδρομών μπάνιου, δωρεάν και για όλους τους πολίτες.

• Με ευθύνη των δήμων να εξασφαλιστούν ελεύθεροι χώροι για αναψυχή,
προγράμματα πολιτιστικής δραστηριότητας (π.χ. θερινά σινεμά, παραστάσεις
σε δήμους κ.λπ.), δωρεάν και για όλους
τους πολίτες.
• Να λειτουργήσουν οι δήμοι τα καλοκαιρινά camp δωρεάν για όλα τα παιδιά
που θέλουν να συμμετάσχουν. Να αξιοποιηθούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στους δήμους, γυμναστήρια που υπάρχουν σε σχολεία,
δημοτικές και σχολικές αίθουσες εκδηλώσεων για θεατρικά παιχνίδια και άλλες
δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό να
γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
(γυμναστές, θεατρολόγοι κ.ά.) και να
μετατραπούν οι συμβάσεις των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου.
• Να λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις και με ευθύνη του κράτους
και των δήμων να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των παιδιών
και των εργαζομένων. Να διευρυνθεί ο
αριθμός των παιδιών - δικαιούχων με
βάση τα κριτήρια των υποδομών και των
μέτρων προστασίας.»

Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα στην Ολομέλεια της Βουλής
ενάντια στο νόμο έκτρωμα για τις διαδηλώσεις
«Τολμήσατε να βγάλετε από τα συρτάρια σας αυτό το κατάπτυστο σχέδιο
νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και να το φέρετε στη Βουλή
για να το ψηφίσετε. Γελιέστε, όμως, αν
νομίζετε ότι αυτό το τερατούργημα τελικά θα εφαρμοστεί. Όπως το βγάλατε,
έτσι και θα το ξαναβάλετε στα συρτάρια
σας, ακόμα και ως ψηφισμένο νόμο.
Θα σας αναγκάσουν οι εργαζόμενοι,
ο λαός, που θα το ακυρώσουν στην
πράξη! Και μην παριστάνετε τους δημοκρατικά ευαίσθητους και θιγμένους,
όταν σας το λέμε αυτό. Μια ματιά στην
Ιστορία θα σας πείσει για του λόγου το
αληθές και υλοποιήσιμο».
Όπως τόνισε, το σχέδιο νόμου «είναι
η απόδειξη ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα
κλιμακωθεί μπροστά στη νέα καπιταλιστική
κρίση (...) Ξέρετε πολύ καλά πως τα
αντεργατικά μέτρα που περάσατε μέσα
στην καραντίνα, με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν αρκούν σε εσάς
και στους φίλους σας. Θα ακολουθήσει
νέο αντιλαϊκό πακέτο (...) Τα νέα πακέτα
της ΕΕ, για τα οποία πανηγυρίζετε, κύριοι
της ΝΔ, αλλά κι εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
στις μεγάλες επιχειρήσεις θα κατευθυνθούν. Θα πληρωθούν όμως από τις τσέπες
του λαού. Και με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση των κοινωνικών
δαπανών της Παιδείας, της Υγείας, της
Πρόνοιας.
Το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, λοιπόν, είναι
η απόδειξη σε ποιον θα σταλεί ο λογαριασμός των μέτρων: Στους εργαζόμενους, στο λαό.
Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ομολογία της κυβέρνησής σας. Ομολογείτε
την ανησυχία σας ότι οι εργαζόμενοι, οι
μικροί επαγγελματίες, οι φτωχοί αγρότες,
τα νέα παιδιά δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια να μετράνε νέες απώλειες.
Το κύριο όμως είναι ότι το νομοσχέδιο
για τον περιορισμό, ουσιαστικά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, υπηρετεί τον
στρατηγικό σας στόχο. Αυτόν της υπεράσπισης ενός συστήματος που έχει χρεοκοπήσει, δεν μπορεί να δώσει διέξοδο
στις ανάγκες του λαού. Η αμφισβήτηση
απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης
μεγαλώνει κι αυτό δεν μπορεί να το ανακόψει κανένας μηχανισμός ιδεολογικής
χειραγώγησης (...) Γι’ αυτό εξοπλίζετε
με νέα όπλα τη φαρέτρα σας...».
Ιδιαίτερα στην ομιλία του στηλίτευσε
τη σύσταση αρμόδιας υπηρεσίας - «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας» - η οποία
θα προωθεί την «απο-ριζοσπαστικοποίηση». Πράγμα που σημαίνει, όπως επεσήμανε, «πως κατασκευάζετε, κύριοι της
ΝΔ, έναν σύγχρονο ιδεολογικό κατασταλτικό χαφιεδίστικο μηχανισμό που θα παρεμβαίνει από τα σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με κρατικές και
μη κρατικές αρχές (...) Αυτός ο μηχανισμός θα έχει ως καθήκον του να συκοφαντεί, να ποινικοποιεί τη δράση όποιου
αντιστέκεται, παλεύει, αμφισβητεί, συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του
κεφαλαίου. Γιατί αυτή ακριβώς είναι ριζοσπαστική δράση, η οποία σας ενοχλεί
και με την οποία θέλετε να ξεμπερδεύετε».

Σημείωσε πως η ποινικοποίηση της
ριζοσπαστικής ιδεολογίας και πράξης
αποτελεί επίσημη πολιτική της ΕΕ, τσουβαλιάζοντας κάτω από την έννοια αυτή
το εργατικό - λαϊκό κίνημα με διάφορες
μορφές βίας, ακόμη και με ακροδεξιούς,
ισλαμιστές. Στη βάση αυτή προωθείται
σε μια σειρά από χώρες η ποινικοποίηση
της δράσης των λαϊκών κινημάτων και
των Κομμουνιστικών Κομμάτων, ενώ την
πολιτική αυτή στηρίζουν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, αλλά
και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν καταδικάζει αλλά
ψηφίζει λευκό σε τέτοιες αντιδραστικές
αποφάσεις της ΕΕ.
Ρίχνετε νερό στο μύλο
της προβοκάτσιας
Αναφερόμενος ειδικότερα στα όσα το
νομοσχέδιο ορίζει περί απαγόρευσης συγκεντρώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και
υπουργεία, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ διερωτήθηκε: «Για πείτε μας, οι εργαζόμενοι
στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, οι
οποίοι έχουν μείνει άνεργοι (...) έχουν ή
δεν έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν έξω
από το υπουργείο Εργασίας; Κατήγγειλε
ότι η αστυνομία αποκτά υπερεξουσίες,
διευρύνεται ο κατασταλτικός ρόλος και
του Λιμενικού, ενώ με τα προβλεπόμενα
ως προς την ευθύνη των οργανωτών «όχι
μόνο δεν αποτρέπετε την προβοκάτσια,
αλλά ρίχνετε νερό στο μύλο της παραγωγής της».
Πρόσθεσε πως η πρόβλεψη, όταν οι
διάφοροι προβοκάτορες προκαλούν ζημιές σε καταστήματα, η ευθύνη της αποζημίωσης να βαραίνει τους διοργανωτές
της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια της
οποίας έγιναν οι ζημιές, δηλαδή τους
προέδρους ενός σωματείου, μιας ομοσπονδίας κ.λπ., αποτελεί θεσμική νομιμοποίηση της προβοκάτσιας και του «κοινωνικού αυτοματισμού».
«Αν αυτό δεν οπλίζει και ταυτόχρονα
αθωώνει τους προβοκάτορες, τότε τι κάνει; Τι ακριβώς κάνετε; Πολύ απλά, στρώνετε εσείς το χαλί στα προβοκατόρικα
στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν
επεισόδια σε μια συγκέντρωση, με σκοπό
βέβαια είτε να διαλυθεί η συγκέντρωση
είτε να εξοντωθούν ηθικά και οικονομικά
οι διοργανωτές, οι οποίοι, σύμφωνα με
το νομοσχέδιό σας, έχουν την αντικειμενική ευθύνη για την προβοκατόρικη δράση
αυτών των στοιχείων», σημείωσε.
Διάτρητα τα επιχειρήματά σας
Απαντώντας στα προσχήματα της κυβερνητικής ρητορικής για το νομοσχέδιο
υπογράμμισε: «Η προσπάθειά σας να το
πλασάρετε ως “σωτήριο” για τα εμπορομάγαζα, που υποφέρουν κυρίως ή και
αποκλειστικά από τις συνεχείς κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν πείθει
πλέον κανένα. Οι επαγγελματίες ξέρουν
καλά ποιοι τους οδήγησαν και τους οδηγούν στα σημερινά αδιέξοδα.
Ξέρουν ποιοι ροκάνισαν τα ήδη μειωμένα από τον ανταγωνισμό εισοδήματά
τους και τους οδήγησαν στην υπερχρέωση
σε τράπεζες και Δημόσιο, στον εφιάλτη
των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών.
Η δική σας κυβέρνηση ψήφισε και εμπλούτισε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που χρησιμοποιείται εις βάρος τους: Φορολόγηση
Συνέχεια στη σελ. 2
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Κάτω τα χέρια από τους αγώνες του λαού!
Συνέχεια από τη σελ. 1

απ’ το πρώτο ευρώ, χαράτσια όπως το
τέλος επιτηδεύματος, κατασχέσεις για
χρέη 500 (!!!) ευρώ, το αντιασφαλιστικό
έκτρωμα Βρούτση - Κατρούγκαλου, τη
σταδιακή άρση της κυριακάτικης αργίας...
Ο κατάλογος δεν έχει τέλος!
Για πείτε μας: Οι 200.000 - κυρίως μικρές - επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο
την 5ετία 2011 - 2016 έκλεισαν λόγω των
κινητοποιήσεων ή λόγω της καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών
πολιτικών που τη συνόδευσαν;
Για το ότι τα μικρομάγαζα βαράνε μύγες και κλείνουν το ένα μετά το άλλο
στην Κυψέλη, στον Κολωνό, στου Γκύζη
και αλλού, φταίνε οι διαδηλώσεις ή η κυριαρχία μεγάλων αλυσίδων και πολυκαταστημάτων στην αγορά και το τσακισμένο
λαϊκό εισόδημα;
Σταματήστε πια αυτήν την κουτοπονηριά. Το νομοσχέδιό σας το έχουν ήδη
χαιρετίσει μεγαλοξενοδόχοι, πολυκαταστήματα και αλυσίδες του κέντρου, που αργά, αλλά σταθερά - συγκεντρώνουν
την εμπορική κίνηση της περιοχής και
ορέγονται “τουριστικές οάσεις” και “μεγάλους περιπάτους”!
Το ταξικό κίνημα στο στόχαστρο
Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ότι
στόχος δεν είναι οι συγκροτημένες, οργανωμένες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ,
του ΚΚΕ, ο Δ. Κουτσούμπας επεσήμανε:
«Μα ακριβώς τις συγκεντρώσεις του ταξικού εργατικού κινήματος στοχοποιεί.
Ποιες δηλαδή στοχοποιεί; Τις ολιγάριθμες
κινητοποιήσεις της κυβερνητικής ΓΣΕΕ
που μερικές δεκάδες φωτογραφίζονται,
κάνουν δηλώσεις στα κανάλια και μετά
σκορπίζουν; `Η τις συγκεντρώσεις των
50 ατόμων που κλείνουν τάχα όλο το
δρόμο; Πού το είδατε αυτό; Μόνο οι δικοί

σας ΔΑΚίτες συνδικαλιστές μαζεύονται
τόσοι.
Ούτε, φυσικά, εννοείτε τους 50 μπαχαλάκηδες που ανά διαστήματα παίζουν
κλεφτοπόλεμο σε Εξάρχεια και κάποιες
άλλες γειτονιές με την αστυνομία (...).
Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και οι συγκεντρώσεις των
πολιτικών κομμάτων (...) Από πού κι ως
πού, λοιπόν, το κράτος, η αστυνομία, ο
δικαστής, θα κρίνει τον σκοπό της συγκέντρωσης που κάνει ένα πολιτικό κόμμα;
Γιατί το κάνετε αυτό; Το κάνετε, ξαναλέω, γιατί δουλεύετε με τη στρατηγική
σας, με σχέδιο. Για να μπορεί σε μία πορεία να έρχεται το κράτος και να λέει ότι
αυτός ο σκοπός της συγκέντρωσης επειδή
είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην ΕΕ,
στον καπιταλισμό δεν συνάδει με το Σύνταγμα και άρα είναι επικίνδυνος και η
συγκέντρωση πρέπει να απαγορευτεί.
Γι’ αυτό βάζετε τον σκοπό της συγκέντρωσης, που αφορά, ξαναλέω, και τα
πολιτικά κόμματα (...)
Το νομοσχέδιο, λοιπόν, στοχεύει ακριβώς στις μαζικές, ταξικές και οργανωμένες
διαδηλώσεις. Αυτές και το περιεχόμενό
τους σας ενοχλούν, γιατί δεν βολεύει το
σύστημά σας και την “τάξη” σας. Τις άλλες, τις λίγες των λίγων, τις αξιοποιείτε
κάθε φορά, για να συκοφαντήσετε το ταξικό εργατικό κίνημα, όπως άλλωστε κάνετε και τώρα με το νομοσχέδιο».
Θα μείνει στα χαρτιά
Κατόπιν, αναφέρθηκε στη «συνέχεια
του κράτους», τονίζοντας πως «οι κύριοι
της κυβέρνησης ξέρουν πολύ καλά πως
το βήμα έντασης της καταστολής, που
επιχειρούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα ήταν μετέωρο, αν δεν είχαν προ-

ηγηθεί άλλα βήματα, και πιο συγκεκριμένα
αυτά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Βλέπετε, η συνέχεια του κράτους έχει
εφαρμογή κι εδώ.
Ποιος προχώρησε στον περιορισμό
του απεργιακού δικαιώματος, στο όνομα,
μάλιστα, πάλι της απαράδεκτης λογικής
περί “μειοψηφιών που ταλαιπωρούν”;
Ποιος ψήφισε τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πλειστηριασμούς σε ιδιώνυμο αδίκημα;
Ποιος διατήρησε το απαράδεκτο νομικό οπλοστάσιο των τρομονόμων, που
φτιάχτηκαν για να τυλίγονται άνθρωποι
σε μια κόλλα χαρτί, παρά τις προτάσεις
του ΚΚΕ για την κατάργησή τους;
Η δική σας κυβέρνηση, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ!»
Καταλήγοντας προειδοποίησε: «Η Ιστορία είναι γεμάτη από νόμους που βρικολάκιασαν, από νόμους που ήθελαν να
βάλουν σε γύψο την ταξική πάλη, τη ριζοσπαστική σκέψη και δράση. Τελικά όλοι
τους, μηδενός εξαιρουμένου, έμειναν στα
χαρτιά (...) Η πραγματική Ιστορία για την
οποία είμαστε περήφανοι και εμείς και
θα είναι και τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας είναι αυτή που γράφτηκε στα πεδία
των ταξικών μαχών.
Είναι η Ιστορία που γράφουν οι μαζικές
διαδηλώσεις, τα μαζικά συλλαλητήρια
στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους της Ελλάδας. Αυτές οι κινητοποιήσεις κόντρα στα ιδιώνυμα και τις απαγορεύσεις είναι που προώθησαν προς τα
εμπρός τη δημοκρατία, την πρόοδο, την
ελευθερία, είναι που κράτησαν αναμμένη
τη φλόγα του αγώνα, της θυσίας, της
αξιοπρέπειας.
Στο δρόμο αυτό θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και ως ΚΚΕ θα είμαστε μπροστά,
όπως πάντα».

Υπόμνημα

Για τα προβλήματα του ΚοινωνικούΘεραπευτικού Τουρισμού των Συνταξιούχων
Προς τον
Υπουργό Τουρισμού
κ. Χάρη Θεοχάρη.
«Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις όλο το
διάστημα της κρίσης
στα αιτήματά τους
σταθερά έθεταν την
διαφωνία τους, για
τις βάρβαρες περικοπές στα δικαιώματά τους μέσα σε
αυτά και των προγραμμάτων Κοινωνικού - Θεραπευτικού –
Τουρισμού, των εκδρομών, εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων,
αγοράς βιβλίων, τα οποία εξαφανίστηκαν.
Τα προγράμματα αυτά είναι πληρωμένα από τους εργαζόμενους από τις κρατήσεις που σταθερά τους γίνονται, καθώς
και από κρατήσεις σε μια σειρά από κατηγορίες συνταξιούχων
που συνεχίζουν και σήμερα να τους κρατούνται χωρίς ποτέ
να έχουν λάβει ούτε ένα Ευρώ για προγράμματα κοινωνικού
χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ που συνεχίζεται η κράτηση από την
σύνταξή τους από το 2011 ποσό που έχει φθάσει τα 35 εκατομμύρια Ευρώ για το σκοπό αυτό,
Στην συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των

Το δώρο του Πάσχα
είναι τμήμα των
δεδουλευμένων Να παρθούν μέτρα
για την καταβολή του
στους εργαζόμενους

συνταξιούχων στις 14/12/19 με τρείς υπουργούς της κυβέρνησης Γ. Γεραπετρίτη, Γιαν. Βρούτση, Άκη Σκέρτζο μεταξύ
άλλων αιτημάτων θέσαμε και τα αιτήματα για τον Κοινωνικό Θεραπευτικό Τουρισμό, η θέση τους ήταν θετική και μας
πρότειναν συνάντηση με τον Υπουργό τουρισμού κ. Θεοχάρη.
Στις 6/2/20 η αντιπροσωπία μας συναντήθηκε με επιτελείς
του Υπουργείου Τουρισμού που μας απάντησαν ό,τι θα εξετάσουν το αίτημά μας, όμως μας πρόλαβαν τα γεγονότα της
πανδημίας, αλλά και πάλι ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό
Τουρισμού χωρίς απάντηση και αποτέλεσμα.
Αντί να έχουμε μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτή την
δύσκολή περίοδο στο δίκαιο αίτημά μας, βρεθήκαμε και
εμείς μέσα στο σορό των «φυσικών πρόσωπων» που ελάχιστοι
θα λάβουν μέρος μέσα από το πρόγραμμα «τουρισμός για
όλους».
Θεωρούμε όλη αυτή την διαδικασία, άδική και απαράδεκτη
αφού δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις βασικές ανάγκες μας και
ζητάμε άμεσα να εκδοθεί πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
για όλους τους συνταξιούχους, δίχως εμπόδια και προαπαιτούμενα, όπως ισχύει και σωστά για τους συνταξιούχους του
ΟΓΑ.
Για το σκοπό αυτό οι Συνταξιουχικές μας οργανώσεις
πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Τουρισμού την Πέμπτη 2/7/2020 ώρα 10.30 π.μ. και ζητάμε
από τον Υπουργό να δεχθεί την αντιπροσωπία μας.»
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ
και του υπουργού Εργασίας για τη μη καταβολή του δώρου του Πάσχα σε πολλούς
εργαζόμενους αναδεικνύει τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ - οι δυνάμεις που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, ζητώντας να ληφθούν μέτρα
για την πληρωμή του από τους εργοδότες.
Υπενθυμίζουμε πως η κυβέρνηση, κάνοντας ένα ακόμη «δωράκι» στους εργοδότες, τους έδωσε τη δυνατότητα να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα έως τις 30
Ιούνη. Η σχετική προθεσμία
έληξε και όπως σημειώνει το
ΠΑΜΕ, «όλα τα συνδικάτα δέχονται καταγγελίες για την οριστική μη καταβολή του δώρου
Πάσχα από τις εργοδοσίες».

30 Ιούνη 2020

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στην αναγγελία των οικονομικών μέτρων του Μαρτίου
και μπροστά στην έναρξη της
πανδημίας, το ΠΑΜΕ είχε αναφέρει όσον αφορά τη χορήγηση
του δώρου Πάσχα πως "αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για το σύνολο των εργατικών
- λαϊκών οικογενειών, διατυπώνοντας με απόλυτη σαφήνεια
το εξής: Να μη διανοηθούν κυ-

βέρνηση και μεγαλοεργοδοσία να βάλουν
χέρι στο δώρο Πάσχα".
Η παράταση για τη χορήγηση του δώρου Πάσχα ως 30/6 είχε ως αποτέλεσμα
χιλιάδες εργαζόμενοι να στερηθούν κομμάτι
των δεδουλευμένων τους τον Απρίλη. Σήμερα όλα τα συνδικάτα δέχονται καταγγελίες
για την οριστική μη καταβολή του δώρου
Πάσχα από τις εργοδοσίες.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του
υπουργού Εργασίας για το χτύπημα του
εισοδήματος των εργαζομένων είναι μεγάλες και δεδομένες. Έδωσαν γην και
ύδωρ στην εργοδοσία και σήμερα οι εργαζόμενοι μετρούν απολύσεις, ανεργία,
αναστολές συμβάσεων, μειώσεις μισθών,
καθυστερήσεις στις πληρωμές των δεδουλευμένων και άρνηση της καταβολής του
δώρου Πάσχα, αλλά και του επιδόματος
αδείας.
Το δώρο Πάσχα όπως και το επίδομα
αδείας δεν αποτελούν μία extra παροχή.
Αποτελούν τμήμα των δεδουλευμένων.
Δεν θα παζαρέψουμε το μισθό μας.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φέρνει
νομοσχέδιο που ζητά από τους εργαζόμενους να μην κινητοποιούνται απέναντι
στην πολιτική που τους πτωχεύει, που
τους εξαθλιώνει, να μην πραγματοποιούν
συγκεντρώσεις σε κυβερνητικά κτίρια και
υπουργεία.
Θέλουν τους εργαζόμενους και εξαθλιωμένους και στο γύψο!
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους
θα κουρελιάσουν κάθε προσπάθεια που
έχει στόχο να επιβληθεί άκρα του τάφου
σιωπή στις διεκδικήσεις και στις ανάγκες
των εργαζομένων.
Εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα
μέτρα για να πληρωθούν μέχρι τελευταίο
λεπτό τα δεδουλευμένα των εργαζομένων,
το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας».

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Δεν αποκρύπτεται η πολιτική
υπόθαλψη της τουρκικής
επιθετικότητας από ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
• Στο πλαίσιο της συζήτησης στην
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για
την Τουρκία η Ευρωκοινοβουλευτική
Ομάδα του ΚΚΕ προχώρησε στην παρακάτω τοποθέτηση:
«Την ώρα που κλιμακώνεται η επιθετικότητα της αστικής τάξης και της
κυβέρνησης της Τουρκίας τόσο η ΕΕ,
όσο και το ΝΑΤΟ τη συγκαλύπτουν,
κάνοντάς της "πλάτες", δυναμώνοντας
την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική
συνεργασία μεταξύ, όπως λένε, "στρατηγικών εταίρων".
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και
τα επικίνδυνα σχέδια που ήδη εξυφαίνονται για την αποδοχή επικίνδυνων
διευθετήσεων σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο, κάτω από αμερικανοΝΑΤΟική
ομπρέλα, με την ΕΕ πρόθυμο διαμεσολαβητή, όπως αποδεικνύει η δραστηριότητα του Ύπατου Εκπροσώπου
της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ, βάζουν το λαό
μας σε μεγάλες περιπέτειες.
Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι
κινήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ δεν έχουν καμιά σχέση με την υπεράσπιση συνόρων, κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διεθνών συνθηκών που
τα καθορίζουν, είναι σε αντίθεση με
τα συμφέροντα των λαών.
Οι γενικότεροι ανταγωνισμοί και η
εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπερια-

λιστικούς σχεδιασμούς επιδρούν στην
όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ
είναι μεγάλες, συνεχίζει την πολιτική
των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, βάζοντας το λαό μας
σε μεγάλους κινδύνους.
Αυτή η στρατηγική σύμπλευσή τους
δεν κρύβεται, ούτε η επιδίωξή τους να
διασκεδάσουν την πολιτική υπόθαλψης
της επιθετικότητας της τούρκικης αστικής τάξης από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τις
ΗΠΑ.
Το ΚΚΕ υπεύθυνα αποκαλύπτει αυτά
τα σχέδια, ενημερώνει τους εργαζόμενους και καταβάλλει προσπάθεια για
την ανάπτυξη της κοινής πάλης των
λαών που γίνεται συνεχώς πιο επίκαιρη
και αναγκαία.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη θέση: Καμία
αλλαγή συνόρων και των διεθνών συμβάσεων που τα καθορίζουν, εφαρμογή
της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο
της Θάλασσας. Παλεύει για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τη μη συμμετοχή σε αποστολές εκτός συνόρων,
το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών
βάσεων και την αποδέσμευση από τις
λυκοσυμμαχίες».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Νέα προνόμια στους εφοπλιστές
Με ευρεία πλειοψηφία από τη κυβέρνηση της ΝΔ και από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25 ψηφίστηκε στις 18
Ιούνη στην Ολομέλεια της Βουλής μία
ακόμα διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας - Μαρόκου που έφερε η κυβέρνηση με μορφή νομοσχεδίου και αφορά
την αύξηση της κερδοφορίας των εφοπλιστών, μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών..
Σημειώνεται ότι η απαράδεκτη αυτή
συμφωνία είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016.
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Ι. Πλακιωτάκης, εξήρε το ρόλο των εφοπλιστών
στην «αναβάθμιση του γεωστρατηγικού
ρόλου της χώρας», εννοώντας προφανώς

τη χρυσοφόρα συμμετοχή τους στην
προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και επεμβάσεων. Άλλωστε, ο υπουργός κατά την ομιλία του στις Επιτροπές
είχε επισημάνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές «μεταφέρουν το 25% των αμερικανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου».
Με νέα αντεργατική ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε την 1/5/2020 μπορεί να παραταθεί για 6 μήνες η Χειμερινή οργανική
σύνθεση στην ακτοπλοία .
Ήδη ο υπουργός Ναυτιλίας έχει προαναγγείλει τη κατάθεση νέου νομοσχέδιου στη Βουλή τις επόμενες ημέρες
για την ενίσχυση της ανατγωνιστικότητας
των εφοπλιστών.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•Τραυματισμός μέλους του πληρώματος του Ε/Γ - Ο/ Γ πλοίου «BLUE
STAR PATMOS»
Τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου ο Β' μηχανικός και

λαίου
Είναι επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει
ο αγώνας των ταξικών συνδικάτων απέναντι, στους εφοπλιστές, στο κεφάλαιο
και τις κυβερνήσεις του, για να ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων
στους τόπους δουλειά.
******

μέλος του πληρώματος του «BLUE STAR
PATMOS» ΝΠ 12119, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στον κεντρικό λιμάνι του
Πειραιά. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χθες
το βράδυ «ενημερώθηκε το Α' Λιμενικό
Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πειραιά, από τον ύπαρχο του Ε/Γ -Ο/Γ
«BLUE STAR PATMOS», για περιστατικό
τραυματισμού 53χρονου, μέλους
του πληρώματος (Β' Μηχανικός) του
πλοίου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το
υπουργείο ναυτιλίας, «ο ανωτέρω άνδρας
διεκομίσθη σε ιδιωτική κλινική για την
παροχή ιατρικής περίθαλψης. Σύμφωνα
με την ιατρική γνωμάτευση, υπέστη κάταγμα τέταρτου δακτύλου (αρ) άκρου
ποδός και θλαστικό τραύμα στην ίδια
περιοχή, όπου του έγινε συρραφή. Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό
Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πειραιά».
Τα εργατικά «ατυχήματα» στα καράβια
γενικότερα στους χώρους δουλειάς,
είναι καθημερινό φαινόμενο, με τους εργάτες να σκοτώνονται ή να σακατεύονται,
καταδεικνύοντας ότι οι τόποι δουλειάς
έχουν μετατραπεί σε αρένες και παγίδες
θανάτου, ότι η υγεία και η ζωή τους θυσιάζονται προκειμένου να μεγαλώσουν
τα κέρδη των εφοπλιστών, του κεφα-

• Νεκρός ναυτεργάτης εν πλω στο
Ε/Γ -Ο/Γ «BLUΕ STAR CHIOS»
Την τελευταία του πνοή άφησε το
απ, στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο
«BLUΕ STAR CHIOS», 45χρονος ναυτεργάτης, μέλος του πληρώματος, με
την ειδικότητα του β' μάγειρα. Ο θάνατός
του ανακοινώθηκε επίσημα χτες με δελτίο
Τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας, λέγοντας ότι «είχε χάσει τις αισθήσεις του»,
ωστόσο στην αρχική ενημέρωση που
είχε γίνει από το υπουργείο τη μέρα του
συμβάντος, γινόταν λόγος για «τραυματισμό». Το περιστατικό καταγράφηκε
όταν το πλοίο απέπλευσε από τον Πειραιά
με πρώτο προορισμό την Πάτμο, παρέκκλινε όμως της πορείας του προκειμένου
να αποβιβάσει τον ναυτεργάτη στη Σύρο,
όπου διακομίστηκε στο νοσοκομείο του
νησιού, για να διαπιστωθεί ο θάνατός
του.
******
• M/V: «Nodus», ηλεκτροπληξία έδειξε
ως αιτία θανάτου του 35χρονου μεταλλεργάτη Μ. Δούκα η ιατροδικαστική εξέταση. Ο 35χρονος «κάηκε» στο μηχανοστάσιο του πλοίου «Nodus», με σημαία
Λιβερίας, της εφοπλιστικής εταιρείας
«ΣΑΡΡΗ», την ώρα που επισκεύαζε λέβητα. Το πλοίο, αντί να προσδέσει σε
προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης, επισκευαζόταν στη ράδα του
Πειραιά, «μακριά» από οποιονδήποτε
έλεγχο.
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Οι εξελίξεις στην Ναυτιλία και η οργάνωση
της πάλης των Ναυτεργατών
Τόσο κατά την τελευταία ΓΣ της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 2020 όσο και
στις προτεραιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (GSCC) είναι η αξιοποίηση της νέας
καπιταλιστικής κρίσης και της πανδημίας
του COVID -19 για τη κατάργηση των κλαδικών Σ.Σ. Εργασίας, δηλώνοντας ότι «…
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πιο
ευέλικτη προσέγγιση για την απασχόληση
Ελλήνων σε όλες τις τάξεις» Δηλαδή,
αμοιβή και συνθήκες εργασίας γαλέρας,
με βάση τα «διεθνή κρατούντα» μισθολογικά κλιμάκια ILO/ITF, με βασικό μισθό
625 δολάρια για το ναύτη, που μαζί με
την άδεια 52,08, τις αργίες 30,05 και 391
δολάρια 104 ώρες υπερωρία με 12 ώρες
δουλειά την ημέρα - 72 ώρες δουλειά την
εβδομάδα, οι συνολικές αποδοχές το μήνα
είναι 1.098 δολάρια, χωρίς δημόσια κοινωνική ασφάλιση!
• Ζητούν πιο ευέλικτη νομοθεσία για την
ύπαρξη ιδιωτικών ναυτικών σχολών, ουσιαστικά τη μετατροπή της ναυτικής εκπαίδευσης - σε κατάρτιση - δηλαδή ναυτεργάτες με ελάχιστες γνώσεις, φτηνότερο
εργατικό δυναμικό για τη διασφάλιση της
κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου
• Πάγιο αίτημα των εφοπλιστών το Λιμενικό
Σώμα είναι βασικός κρίκος προώθησης
της στρατηγικής του εφοπλιστικού κεφαλαίου στη ναυτιλία
• Οι έλληνες εφοπλιστές είναι ανάμεσα
στους πρώτους στην αύξηση της κερδοφορίας τους αλλά και στην αγορά νέας
ναυπήγησης και «second hand» πλοίων,

στη κορυφή της πυραμίδα της παγκόσμιας
κατάταξης της ναυτιλίας .
• Γιγάντωση του ελληνόκτητου στόλου
αμύθητα κέρδη για το εφοπλιστικό κεφάλαιο από την εκμετάλλευση των ναυτεργατών την περίοδο 1990 - 2020 με 1.522
περισσότερα καράβια - αύξηση 62,37 %
και μεγαλύτερα καράβια αύξηση 303,63
% DWT και αύξηση 327,58 % σε καθαρή
ολική χωρητικότητας GT.
• Σύμφωνα με την Έκθεση της Ελληνικής
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του
Λονδίνου(GREEK SHIPPING CO-OPERATION COMMITTEE) - Μάρτης 2020 - το
ποσοστό του ελληνόκτητου στόλου στις
βασικές κατηγορίες πλοίων του παγκοσμίου
στόλου έχουν ως εξής:
• Ο ελληνόκτητος στόλος (πλοία άνω των
1.000 κοχ) απαρτιζόταν από 3.938 πλοία,
αύξηση σε ετήσια βάση σε όρους μεταφορικής ικανότητας και χωρητικότητας καθώς
αγγίζει τα 340.823.637 DWT (+ 1.274.280
DWT) και 199.169.859 GT (+1.529. 779
GT), αντίστοιχα.
• Η ελληνική σημαία ακολουθεί καθοδική
πορεία τα τελευταία χρόνια και πλέον αριθμεί 636 πλοία, 38,79 εκατ. GT και 65,64
εκατ. DWT, έναντι 671 πλοίων μεταφορικής
ικανότητας 68,26 εκατ. DWT το αντίστοιχο
διάστημα του 2019.
• Το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου
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 με αυτό
το στατιστικό να έχει τη δική του σημασία..

Επαίσχυντες συμφωνίες για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας Ποντοπόρων
Δημοσιεύουμε τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στα οποία περιλαμβάνονται οι Σ.Σ. Εργασίας Ποντοπόρων από το 1994 – 2010 που υπόγραψαν
οι «κοινωνικοί εταίροι», οι πρόεδροι της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τον
Γιάννη Χαλά γ.γ, της ΠΝΟ, τον Α. Ντα1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΤΕΥΧΟΣ
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’
ΦΕΚ Β’

ΕΦΗΜ. ΚΥΒΕΡΝ.
321/26-04-1994
625/18-07-1995
525/03-07-1996
841/23-09-1997
758/24-07-1998
1837/05-10-1999
812/05-07-2000
1014/02-08-2001
394/02-04-2002
1143/11-08-2003
1365/06-09-2004
866/27-06-2005
1224/05-09-2006
1713/28-08-2007
1631/14-08-2008
2395/01-12-2009
123/02-02-2011

ΥΠΟΥΡΓ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Γ.Κατσιφάρας (ΠΑΣΟΚ)
Γ.Κατσιφάρας (ΠΑΣΟΚ)
Κ.Σφυρίου (ΠΑΣΟΚ)
Σ.Σουμάκης (ΠΑΣΟΚ)
Σ.Σουμάκης (ΠΑΣΟΚ)
Σ.Σουμάκης (ΠΑΣΟΚ)
Χ.Παπουτσής (ΠΑΣΟΚ)
Χ.Παπουτσής (ΠΑΣΟΚ)
Γ.Ανωμερίτης (ΠΑΣΟΚ)
Γ.Πασχαλίδης (ΠΑΣΟΚ)
Μ.Κεφαλογιάννης (ΝΔ)
Μ.Κεφαλογιάννης (ΝΔ)
Μ.Κεφαλογιάννης (ΝΔ)
Μ.Κεφαλογιάννης (ΝΔ)
Γ.Βουλγαράκης (ΝΔ)
Λ.Κατσέλη (ΠΑΣΟΚ)
Γ.Διαμαντίδης (ΠΑΣΟΚ)

λακογεώργο, πρόεδρο της Ένωσης
Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), μαζί με τους προέδρους της ΠΕΠΕΝ και των άλλων σωματείων που συγκροτούν το μηχανισμό
των εφοπλιστών, στην ΠΝΟ, εξασφαλίζοντας αμύθητα κέρδη για το εφοπλιστικό
κεφάλαιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΕ
Γ.Γκούμας
Γ.Γκούμας
Γ.Γκούμας
Γ.Λύρας
Γ.Λύρας
Γ.Λύρας
Γ.Λύρας
Γ.Λύρας
Γ.Λύρας
Ν.Ευθυμίου
Ν.Ευθυμίου
Ν.Ευθυμίου
Ν.Ευθυμίου
Ν.Ευθυμίου
Ν.Ευθυμίου
Θ.Βενιάμης
Θ.Βενιάμης

ΠΝΟ
Γ.Χαλάς, Γ.Τσούρας, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Τσούρας, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Τσούρας, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βελισσαράτος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βελισσαράτος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βελισσαράτος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Ε.Κούζιλος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βλάχος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βλάχος, Α.Νταλακογεώργος κά
Γ.Χαλάς, Γ.Βλάχος, Α.Νταλακογεώργος κά

Εμπορικός στόλος που διαχειρίζονται οι Έλληνες εφοπλιστές - πλοία άνω
των 1000 κοχ - σύμφωνα με τα στοιχεία της Eλληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής
Συνεργασίας του Λονδίνου (GSCC)
Ημερομηνία
Μάρτιος
Μάρτιος
Μάρτιος
Μάρτιος
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1990 -2020

Έτος
1990
1994
2000
2020
Αριθμός
%

Πλοία
2.426
3.019
3.584
3.938
1.512
62,32 %

• Το 84% των ελληνόκτητων ποντοπόρων
πλοίων, (άνω των 1.000 κοχ) είναι σε σημαίες ευκαιρίας και μόλις το 16% μόνο
636 καράβια είναι στην ελληνική σημαία.
.Οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση όταν
μιλάνε για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού νηολογίου με βάση τα «διεθνή κρατούντα» εννοούν πως θέλουν την
ελληνική σημαία, σε όρους αμοιβών και
οργανικής σύνθεσης πληρώματος, για να
«ανταγωνίζονται» τις σημαίες ευκαιρίας
της Λιβερίας , των Νήσων Μάρσαλ, Μάλτας,
Παναμά κ.α. δηλαδή, συνθήκες γαλέρας
για τους ναυτεργάτες
• Όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, διατήρησαν τη συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 107) του αντεργατικού
νομοθετικού πλαισίου για τη ναυτιλία ν.
2687/1953, 27/1975 κ.α., πρόβαλλαν την
εφοπλιστική προπαγάνδα, με αιχμή την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας με προνόμια, φοροαπαλλαγές, κρατική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα μέτρα
έντασης της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
• ΜΟΝΟ το ΚΚΕ σε όλα τις αναθεωρήσεις
του Συντάγματος από το 1975 και κατά
τη τελευταία φορά το 2019 με ταξική
συνέπεια θέτει τη κατάργηση προκλητικών
προνομίων και φοροαπαλλαγών που περιλαμβάνονται στο ν.2687/1953, 27/1975
κ.α. (άρθρο 107) απαιτώντας τη φορο-

DWT
84.439.159
120.650.373
150.966.324
340.823.637
256.384.478
303,63 %

GT
46.580.539
66.342.046
90.227.491
199.169.850
152.589.311
327,58 %

λόγηση των ναυτιλιακών εταιρειών και
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο
45%.
•Ο μύθος που προβάλλουν εφοπλιστές ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΕ και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, που αναπαράγουν
τα τσιράκια τους στη ΠΝΟ, ΠΕΠΕΝ ΠΕΝΕΝ και τα άλλα σωματεία σφραγίδες
ότι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ναυτιλίας, με βάση - τα διεθνή κρατούντα
- θα έφερνε περισσότερα καράβια στην
ελληνική σημαία και περισσότερες θέσεις
εργασίας για τους ναυτεργάτες έχει χρεοκοπήσει και αυτό καταγράφεται με τραγικές συνέπιες για τους ναυτεργάτες και
από την άλλη με αμύθητα κέρδη για το
εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ενώ ο ελληνόκτητος
στόλος αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς την περίοδο 1990 – 2020, καταγράφεται σημαντική μείωση του ποσοστού
των υπό ελληνική σημαία πλοίων, με δραματικές εξελίξεις, μειώσεις των οργανικών
συνθέσεων και αντικατάσταση των ναυτεργατών, με φτηνότερο εργατικό δυναμικό,
μείωση των μισθών και των συντάξεων,
εντατικοποίηση στο έπακρο της δουλειάς,
αύξηση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών των ναυτεργατών,
μαζική ανεργία, μείωση των εσόδων από
φόρους με οδυνηρές συνέπειες για τους
ναυτεργάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία
τους, περικοπές στην υγεία, την πρόνοια,
κ.α

Απογραφές ναυτεργατών 1980-2018
(σε πλοία άνω από 100 κοχ)
Σύνολο Έλληνες Αλοδαποί
Σύνολο ελληνόκτητου στόλου
1980 91.872
59.534
32.338
1990 36.851
26.766
10.085
2000 29.385
18.450
10.935
2008 26.893
15.721
11.172
2010 19.632
11.720
7.912
2018 20.691
12.042
8.649
Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών
της ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 1994 - 2018
προκύπτουν τα εξής:
• Μείωση των ναυτών σε όλες τις κατηγορίες καραβιών 49,2% από 7.019 σε 3.566.
• Ειδικότερα στα φορτηγά και δεξαμενόπλοια η μείωση των ναυτών είναι 54,43%
από 5.067 στους 2.309 και στα επιβατηγά
και λοιπά πλοία μείωση κατά 35,6% από
τους 1.952 στους 1.257 ναύτες
• Οι ναυτεργάτες καταστρώματος στο σύνολό τους μειώθηκαν κατά 41,71% από
9.883 σε 5.761. Οι μεγαλύτερες απώλειες
θέσεων ήταν στα φορτηγά και δεξαμενόπλοια με την απώλεια 3.312 θέσεων (από
6.921 στις 3.609) ενώ στα επιβατηγά και
λοιπά πλοία η μείωση ήταν 27,35% από
2.457 στις 2.152.
• Μείωση των ελλήνων ναυτών στα φορτηγά και δεξαμενόπλοια κατά 84,83% από 2.662 το 1994 σε 459 το 2018
• Επιπλέον παρατηρούμε ότι στα φορτηγά
και δεξαμενοπλοίων έχει συρρικνωθεί δραματικά ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων
ναυτεργατών - μείωση 62,4%. από 14.554
ναυτεργάτες το 1994, στους 5.475 το 2018,
σήμερα η κατάσταση είναι ακόμη πιο χειρότερη

1994
2000
2008
2010
2018

Σύνολο Έλληνες Αλοδαποί
Υπό Ελληνική σημαία
33.373
24.190
9.183
24.365
17.202
7.163
24.299
14.779
9.520
18.592
11.100
7.492
19648
11307
8341

• Η γιγάντωση της κερδοφορίας των ελλήνων εφοπλιστών, στηρίζεται στον υψηλό
βαθμό εκμετάλλευσης των ναυτεργατών
και στα προνόμια, τις φοροαπαλλαγές που
καρπώνονται από το αστικό κράτος και τις
κυβερνήσεις μέσα από το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο για τη ναυτιλία και τους αντιδραστικούς νόμους 330/76 κ.α. για τη συντήρηση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού - τα τσιράκια τους στη ΠΝΟ
και σε σωματεία σφραγίδες με εκφυλιστικές
νόθες διαδικασίες στις αρχαιρεσίες στα
Συνδικάτα ΠΕΠΕΝ, ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΚΕΝ, κ.α.
που διαμορφώνουν συσχετισμούς σε βάρος
των ναυτεργατών στη ΠΝΟ γενικότερα στο
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.
• Η λύση δεν είναι στην μια ή στην άλλη
μορφή αστικής διαχείρισης της στρατηγικής
του κεφαλαίου που έχει στο DNA του την
εκμετάλλευση, ανεργία, φτώχεια, πολέμους,
μετανάστευση και προσφυγιά με τραγικές
συνέπειες για τους ναυτεργάτες, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, αλλά
στην ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος με το λαό να έχει στα χέρια του τα
πραγματικά κλειδιά της εξουσίας και της
οικονομίας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού.

Για τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ και
ΠΕΜΑΓΕΝ είναι άγνωστος
ο αριθμός τον παραπάνω
«των μπλε καρτών» που
εκδίδει η ΠΝΟ για κάθε
καράβι ξεχωριστά και τα
συνολικά έσοδα που έχει
η Ομοσπονδία από τις
Ναυτιλιακές εταιρίες κάθε
χρόνο, ώστε 130.000 Ναυτεργάτες, να δουλεύουν σε
συνθήκες γαλέρας
(Μετάφραση της παραπάνω μπλε κάρτας: “Με το παρόν πιστοποιείται ότι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές
του πλοίου ……………………. με σημαία ………….. έχουν συνάψει συλλογική σύμβαση με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία προβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης της ITF (Συνολικό
Κόστος Πληρώματος - Total Cost Crew), που έχει γίνει αποδεκτή από την ΠΝΟ, για τους αξιωματικούς και το πλήρωμα που υπηρετεί στο πλοίο.
Το πιστοποιητικό έχει ισχύ μέχρι:”)

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει ότι έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ, γκρεμίζει μαζί με τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, το κεφάλαιο ότι
έχει απομείνει από τα δικαιώματα που με
σκληρούς ταξικούς αγώνες και θυσίες κατάκτησαν οι ναυτεργάτες, η εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώματα. Ρίχνει τα βάρη
και της νέας καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης στους εργαζόμενους, ενισχύοντας
τη φαρέτρα του αστικού κατασταλτικού
μηχανισμού, με νέο νομο έκτρωμα για τις
διαδηλώσεις, για το χτύπημα του εργατικού
- λαϊκού κινήματος
Καμιά εμπιστοσύνη στις δηλώσεις της
κυβέρνησης ότι τα αντεργατικά μέτρα είναι
πρόσκαιρα. ήρθαν για να μείνουν και να
προστεθούν στους μνημονιακούς Νόμους
που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο
2009 - 2019. Θυμηθείτε, κανένας τέτοιος
αντεργατικός νόμος δεν καταργήθηκε τα
τελευταία δέκα χρόνια
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 η κυβέρνηση και οι
εφοπλιστές να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα μεταφοράς
για τον επαναπτρισμό των ναυτεργατών.
Τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» - ΠΕΕΜΑΓΕΝ ζητούν να
συνεδριάσει η ΕΕ της ΠΝΟ και να συγκληθεί

το Γενικό Συμβούλιο της Ομοπσπονδίας παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας - με θέμα την οργάνωση της πάλης
του κλάδου, αξιοποιώντας όλες τις μορφές
πάλης και απεργία σε όλες τις κατηγορίες
καραβιών Παράλληλα ζητούν να κατατεθούν άμεσα τα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών
και να ελεγχθούν συγκεκριμένα τα εξής
έγγραφα:
Καταστατικό του Σωματείου.
Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής
Επιτροπής αρχαιρεσιών του σωματείου.
Αντίγραφα της απόφασης διορισμού
δικαστικού αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες του σωματείου.
Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων επικυρωμένη από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
Κατάσταση ψηφισάντων με ονοματεπώνυμο.
Η κατάργηση των κλαδικών ΣΣ Εργασίας από τους εφοπλιστές και τη κυβέρνηση είναι αιτία πολέμου για τους ναυτεργάτες.
Άρα η διασφάλιση όλων των θέσεων
εργασίας, οι Σ.Σ.Εργασίας, η μόνιμη και
σταθερή δουλειά - με συγκροτημένα δικαιώματα, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση,
τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι τα
πρώτα και βασικά ζητήματα για τα οποία
πρέπει να μπουν μπροστά και να παλέψουν οι ναυτεργάτες. Η «επόμενη μέρα»
είναι ήδη εδώ και δεν χωρά καμία επανάπαυσΗ. Ολοι στη μάχη για τη κλιμάκωση
της πάλης του κλάδου.

Διεκδικούμε:
• Να διασφαλιστεί εισόδημα για όλους, με βάση τις ΣΣΕ,
με ευθύνη κράτους και εργοδοτών
• Καμιά εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας
• Να απαγορευτούν οι απολύσεις, να ακυρωθούν όσες έγιναν
• Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις
• Ενταξη στο μηχανισμό στήριξης όλων των ελαστικά απασχολούμενων
• Ακύρωση χρεώσεων σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες
• Απαγόρευση πλειστηριασμών

Κοινοβουλευτική
Ομάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Άμεσος
επαναπατρισμός
των ναυτεργατών
που επιθυμούν
να επιστρέψουν
στην Ελλάδα
έτρα για τον άμεσο επαναπατρισμό
Μ
των εγκλωβισμένων ναυτεργατών που
επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα

ζητά το ΚΚΕ, με Ερώτηση που κατέθεσαν
βουλευτές του Κόμματος προς τον υπουργό
Ναυτιλίας.
Αναλυτικά, η Ερώτηση του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:
«Χιλιάδες ναυτεργάτες στην ποντοπόρο
ναυτιλία παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα
στα πλοία, χωρίς τη δυνατότητα επαναπατρισμού και με απαγόρευση εξόδου στα λιμάνια, λόγω της καραντίνας, ενώ την ίδια
ώρα στελέχη και αντιπρόσωποι επιχειρήσεων
συνεχίζουν τα αεροπορικά τους ταξίδια για
τις ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών.
Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ)
υποκριτικά, μαζί με την ITF (σ.σ. "Διεθνής
Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταφορών") και
το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αφιέρωσαν την 1η Μάη στους "αφανείς ήρωες"
της ναυτιλίας, που χάρη σε αυτούς συνεχίζεται
"απρόσκοπτα η παγκόσμια διακίνηση εμπορευμάτων και μεταφορών".
Αλλά οι ναυτιλιακές εταιρείες με τη στήριξη της κυβέρνησης διατηρούν εγκλωβισμένους τους ναυτεργάτες που χωρίς τη θέλησή
τους ακολούθησαν τα πλοία στα λιμάνια και
τα ναυπηγεία την εποχή που έβραζε ο COVID19, μέσα σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και
με μηδαμινά μέσα υγειονομικής προστασίας
και προφύλαξης, για να κερδίζουν οι εφοπλιστές.
Σύμφωνα με καταγγελίες, οι κυβερνήσεις
και οι αρχές αρκετών χωρών, όπως οι ΗΠΑ
και η Αυστραλία, αντιμετωπίζουν τους ναυτεργάτες προσβλητικά και επιβάλλουν απαγορεύσεις χωρίς λόγο, για να καλύψουν τις
αδυναμίες του συστήματος Υγείας των χωρών
τους.
Οι κυβερνήσεις αρκετών χωρών δεν επιτρέπουν την προμήθεια των πλοίων με υγειονομικό υλικό προφύλαξης από τον κορονοϊό
και το δεσμεύουν για ενδοκρατική χρήση, με
αποτέλεσμα να έχει γίνει πολύ δύσκολος ο
ήδη προβληματικός εφοδιασμός των πλοίων
με τα κατάλληλα μέσα λόγω των περιορισμών».
Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να
παρθούν μέτρα:
-- Για να δοθεί άμεσα τέλος στην ταλαιπωρία των ναυτεργατών και των οικογενειών
τους και να επαναπατριστούν όσοι επιθυμούν
να επιστρέψουν στην Ελλάδα, με ευθύνη των
ναυτιλιακών εταιρειών και των αρμόδιων ελληνικών αρχών.
-- Για να εφοδιαστούν τα πλοία με το
αναγκαίο υγειονομικό υλικό προφύλαξης των
ναυτεργατών, απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων και τα απαιτούμενα φάρμακα.
Οι Βουλευτές: Μαρίνος Γιώργος, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κομνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου Διαμάντω, Στολτίδης Λεωνίδας, Συντυχάκης Μανώλης

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της
αντιασφαλιστικής επίθεσης των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ φαίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές «διαρροές» σε μια
σειρά ΜΜΕ, ότι είναι η απόφαση που θα
λάβει το Συμβούλιο της Επικράτειας στη δίκη
για τις περικοπές που είχαν επιβληθεί στις
συντάξεις. Υπενθυμίζεται ότι στην «πιλοτική
δίκη» που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 10 Γενάρη, μετά από προσφυγή της κυβέρνησης και της διοίκησης
του ΕΦΚΑ, είχαν παραπεμφθεί ξανά τόσο το
ζήτημα των αναδρομικών των περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων όσο και η κατάργηση από 1/1/2013
των Δώρων - επιδομάτων Χριστουγέννων και
Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινής
άδειας (13η και 14η σύνταξη), που έγιναν με
βάση τις διατάξεις των νόμων 4051/2012 και
4093/2012. Αυτή η εκ νέου παραπομπή σε
δίκη έγινε παρά τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ το καλοκαίρι του 2015, οι
οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Σύμφωνα
με δημοσιεύματα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο σε πρόσφατη διάσκεψή του ανατρέπει αυτές τις αποφάσεις και ειδικά την
προηγούμενη απόφασή του (2287/2015 Ολομέλεια ΣτΕ) που είχε επιδικάσει αναδρομικά
πολλών ετών στους συνταξιούχους. Με την
απόφασή του φέρεται να επιδικάζει μόνο
αναδρομικά 11 μηνών (Ιούλης 2015 - Μάης
2016). Περικοπές βέβαια τις οποίες ο νόμος
Κατρούγκαλου (4387/2016) ενσωμάτωσε και
«νομιμοποίησε» στη συνέχεια.
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Λιμάνι – λαϊκή περιουσία, στην υπηρεσία
του λαού και των αναγκών του
“Oχι στο master plan της COSCO,
όχι στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των
επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης. Λιμάνι – λαϊκή περιουσία, για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών».
Αυτό διατράνωσαν χτες στον Πειραιά
εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς
της πόλης, κλιμακώνοντας την πολύμορφη δραστηριότητά τους ενάντια
στις αντιλαϊκές εξελίξεις στο λιμάνι.”
Μια κινητοποίηση στην οποία
έδωσαν αγωνιστικό «παρών» εργατοϋπάλληλοι από όλους τους
κλάδους: Nαυτεργάτες που οι
εφοπλιστές τούς ξεζουμίζουν
και στη φάση της ανάπτυξης
του κλάδου και τώρα, λιμενεργάτες που η εκμετάλλευση από
το κινεζικό μονοπώλιο τους έχει
κάνει λάστιχο, μεταλλεργάτες
από τη Ζώνη που δίνουν τη
μάχη για το μεροκάματο κόντρα
στους εργολάβους, εργαζόμενοι
στο Εμπόριο και τον Επισιτισμό
που η ανασφάλεια τσακίζει τις
ζωές τους, αυτοαπασχολούμενοι που βλέπουν όλο και πιο
αβέβαιο το αύριο. Μια πλατιά
εργατική – λαϊκή συμμετοχή που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος
που δεν πλήττεται από τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς μέσα και έξω από
το λιμάνι.
Επίσης, κάτοικοι στον Πειραιά και
στους παραλιμένιους δήμους που ζουν
από πρώτο χέρι τις συνέπειες της επιχειρηματικής δράσης και της μετατροπής

της χώρας σε «κόμβο διαμετακόμισης»,
με εμβληματικό σημείο το μεγαλύτερο
λιμάνι. Ανάμεσά τους και αντιπροσωπεία
κατοίκων από την Πειραϊκή, που ξεδίπλωσε πανό με το σύνθημα «ΟΧΙ λιμάνι
στην Πειραϊκή». Ακόμα, εκπαιδευτικοί,
γονείς και μαθητές, που ζουν τη μεγάλη
αντίφαση: Από τη μία τα εκατομμύρια

των κερδών που μοιράζονται οι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται
στο λιμάνι, τα ρεκόρ κερδοφορίας που
σπάνε το ένα μετά το άλλο, και από την
άλλη τα σχολεία – ρημαδιό, η μπόχα
που κάνει τη ζωή αφόρητη από τα καζάνια
του θανάτου, όπως στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα, όπου έκλειναν σχολεία
μετά από κρούσματα λιποθυμίας μαθητών

λόγω της δυσοσμίας – αποτέλεσμα της
ρυπογόνας βιομηχανικής δραστηριότητας.Με τα συνθήματά τους, τα πανό
τους, τις ανακοινώσεις τους, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι έστειλαν το μήνυμα ότι η πάλη του πειραιώτικου λαού
θα κλιμακωθεί για να πάρει ανάσες ανακούφισης, για να οργανωθεί η αντεπίθεσή
του, ώστε να μπορέσει να ζήσει
σύμφωνα με τον τεράστιο πλούτο που παράγεται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. «Φτώχεια – ανεργία – αυταρχισμός,
αυτός είναι ο καπιταλισμός»
ήταν ένα από τα συνθήματα
που ακούστηκαν όταν διαβάστηκε το κάλεσμα για μαζική
συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις.
Ολοι οι εργαζόμενοι είναι
θύματα των επιχειρηματικών
σχεδιασμών και των ανταγωνισμών στο λιμάνι
Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο Νίκος Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δημήτρης Δημόπουλος
εκ μέρους του Συνδικάτου Μετάλλου
Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και η Χρυσάνθη Αγάθου, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Δραπετσώνας «Τερψη-Χώρος».
Παρευρέθηκε επίσης η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και
βουλευτής Β’ Πειραιά του ΚΚΕ.

Κοινοβουλευτική Ομάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ

Για την ανέλκυση του
Ε/Γ - Ο/Γ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ»
Ερώτηση για την ανέλκυση του ναυαγίου του Ε/Γ Ο/Γ « ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ»
από τα θαλάσσια περιοχή της Πάρου
κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα,
Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης επισημαίνοντας τα εξής:
«Το τραγικό ναυάγιο
του Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ
ΣΑΜΙΝΑ, που έγινε στις
26/9/2000 ανοικτά του
λιμανιού της Πάρου, είχε
ως αποτέλεσμα να
βρουν τραγικό θάνατο
80 επιβάτες και ναυτεργάτες μέλη του πληρώματος. Είκοσι χρόνια
μετά, το κουφάρι του
σαπιοκάραβου συνεχίζει
να βρίσκεται στο βυθό
του κόλπου και να ρυπαίνει με πετρελαιοειδή
το θαλάσσιο περιβάλλον,
τις ακτές της Παροικιάς
και της ευρύτερης περιοχής.
Το δόγμα των έως τώρα κυβερνήσεων,
ότι “το συμφέρον του τόπου είναι να ξεχάσουμε το ναυάγιο”, μπορεί να βρίσκει
σύμφωνους τους εφοπλιστές, ωστόσο
βρίσκει δικαιολογημένα αντίθετους τους
κατοίκους της Πάρου εφόσον το νησί
υφίσταται σοβαρές επιπτώσεις.
Οι φορείς της Πάρου απαιτούν από
το 2000 την άμεση ανέλκυση του Ε/Γ –
Ο/Γ ΕΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ από το βυθό του
κόλπου της Παροικιάς, ενώ όλες οι σχετικές εκτιμήσεις και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων επιμένουν ότι: “η μη

ανέλκυσή του σηματοδοτεί τεράστια οικολογική καταστροφή, σε παράβαση
ακόμα και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ορίζει πως η αποκατάσταση
περιβαλλοντικής διατάραξης ή βλάβης
είναι άμεση, πλήρης και περιλαμβάνει
τόσο την όσο δυνατόν ταχύτερη επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη

κατάσταση όσο και την πρόληψη περαιτέρω ζημιάς στο μέλλον”.
Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων
για αυτήν την κατάσταση είναι μεγάλες.
Μάλιστα με ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανέλκυσης του Ε/Γ – Ο/Γ ΕΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ
που ήταν προγραμματισμένος για τις
27/1/2020.
Οι μαζικοί φορείς της Πάρου “κρούουν
τον κώδωνα” του κινδύνου μπροστά στο
σοβαρό ενδεχόμενο η παρέλευση της
20ετίας από το ναυάγιο με ευθύνη των
κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

να οδηγήσει και σε άρση της νομικής
υποχρέωσης της ιδιοκτήτριας εταιρείας
του πλοίου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
που δημιούργησε.
Διαχρονικά αποδεικνύεται ότι η πολιτική των Κυβερνήσεων, που έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση των συμφερόντων και των κερδών των εφοπλιστών, έχει δραματικές
συνέπειες στη ζωή και
την υγεία επιβατών και
των ναυτεργατών, καθώς
και σοβαρές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα αποκαλύπτεται η
κυβερνητική υποκρισία
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ερωτώνται οι κ.
Υπουργοί,
1. Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που σκοπεύουν να κάνουν για τη
διαπιστωμένη θαλάσσια
ρύπανση της παράκτιας
περιοχής της Πάρου που
θέτει σε κίνδυνο την
υγεία κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.
2. Πότε θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.
3. Πώς θα διασφαλίσουν πως ο καταλογισμός της ευθύνης και του κόστους
για την ανέλκυση, την επανόρθωση και
τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών
της ρύπανσης θα βαρύνουν την πλοιοκτήτρια εταιρεία και τους ιδιοκτήτες
της, ειδικά σε περίπτωση που η 20ετία
από το ναυάγιο έχει σχετικές νομικές
συνέπειες».

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα οξυμένα προβλήματα στην Κοινωνική Ασφάλιση
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΝΑΤ πραγματοποίησαν στις 19 Ιούνη, τα ναυτεργατικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, για τα οξυμένα προβλήματα, που
αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες στην κοινωνική ασφάλιση
« Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον πρόεδρο
του ΝΑΤ Κομματά Α., για τα οξυμμένα
προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες στην κοινωνική ασφάλιση.
Επιβεβαιώνεται ότι για την επιδείνωση
της κοινωνικής ασφάλισης όπως και για
το σύνολο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι,
οι συνταξιούχοι, ευθύνεται η αντιλαϊκή
πολιτική, που συνεχίζεται και από την κυβέρνηση της ΝΔ.
Αυτή την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου,
που λεηλάτησε και τα ασφαλιστικά ταμεία,
υπηρετούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι των
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με κορωνίδα
τον ν.4387/2016, νόμος Κατρούγκαλου
(ΣΥΡΙΖΑ).

Η κατάσταση στο ΝΑΤ/ΕΦΚΑ έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων για τους
ασφαλισμένους και συγκεκριμένα:
1. Ο χρόνος έκδοσης της προσωρινής σύνταξης που κυμαίνεται από 361 έως 721
ευρώ, αντί να μειώνεται αυξάνεται με
αποτέλεσμα η αναμονή να φτάνει τους 8
μήνες, με τραγικά οικονομικά αδιέξοδα
για τους ασφαλισμένους.
2. Η έκδοση της οριστικής σύνταξης ξεπερνάει τα 2 χρόνια, αντίστοιχα πάνω από
2 ½ χρόνια για το εφάπαξ.
3. Καμία επικουρική σύνταξη δεν έχει εκδοθεί για όσους κατέθεσαν για σύνταξη
μετά τον ν.4387/2016.
4. Ο χρόνος του υπολογισμού της θαλάσσιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στην
συνταξιοδοτική διαδικασία και πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, διαρκεί από 4 – 6 μήνες, αποτέ-

λεσμα της έλλειψης υπαλληλικού προσωπικού.
5. Η κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για
συνταξιοδότηση χωρίς την προσκόμιση
του συνόλου των δικαιολογητικών (φυλλάδιο, διπλώματα κά), επιμηκύνει τον χρόνο
αναμονής.
6. Στον υπολογισμό της ανταποδοτικής
σύνταξης δεν υπολογίζεται το σύνολο των
εισφορών που καταβάλλεται ως συντάξιμες
αποδοχές, αλλά μόνο ο μισθός ενεργείας
και το επίδομα Κυριακών, ενώ δεν υπολογίζονται η άδεια που προβλέπεται στο
ν.4387/2016.
7. Επίσης παρότι περιλαμβάνεται στο
ν.4387/2016, δεν συνυπολογίζεται η προσαύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη
από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση
με τις εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι
3% επιπλέον.»

Κοινοβουλευτική Ομάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Τουρισμού & Εσωτερικών

Για το δικαίωμα στις διακοπές
και την αναψυχή των εργατικώνλαϊκών οικογενειών
Για το δικαίωμα στις διακοπές και
την αναψυχή των εργατικών - λαϊκών
οικογενειών
Λόγω των συνεπειών της καπιταλιστικής
κρίσης ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων,
των ανέργων και των λαϊκών στρωμάτων,
κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δε
θα κάνει φέτος διακοπές ή οι διακοπές
του θα είναι πολύ λίγων ημερών. Το μεγαλύτερο διάστημα του καλοκαιριού, θα μείνει
στις πόλεις.
Η κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες
οικογένειες είναι άσχημη:
Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον
Απρίλη υπήρχαν 1.185.012 άνεργοι, αριθμός που θα αυξηθεί τους μήνες Ιούνιο –
Ιούλιο, λόγω της κατάστασης στον τουρισμό. Από το σύνολο των ανέργων επιδοτούνται μόλις οι 192.411, ποσοστό 16,23%.
Είναι επίσης εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε εκ περιτροπής απασχόληση, αναστολή σύμβασης
και σε άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης, με συνέπεια το εισόδημά τους να
είναι τα 400€ και τα 534€.
Ταυτόχρονα λόγω των μέτρων της πανδημίας, των απολύσεων και τη γενίκευση
της εκ περιτροπής απασχόλησης, τα δώρα
Πάσχα (που δίνονται έως 30 Ιουνίου) και
τα επιδόματα αδείας θα είναι μειωμένα
από 20% και πάνω.
Λόγω της πανδημίας, πολλοί γονείς
έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.
Για παράδειγμα όσοι γονείς έκαναν πλήρη
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού από 11
Μαρτίου, που θεσπίστηκε, έως 31 Μαΐου,
έχουν ήδη «χρησιμοποιήσει» 14 ημέρες
της κανονικής τους άδειας. Αντίστοιχα είναι
χιλιάδες οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα,
ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, που αναγκάστηκαν από τους εργοδότες να κάνουν
χρήση της κανονικής τους άδειας.
Επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα των παραλιών, είναι στην εκμετάλλευση ιδιωτικών
επιχειρήσεων, με το κόστος για την είσοδο
και τις ξαπλώστρες για μια τετραμελή οικογένεια να φτάνει τα 80€, ενώ στις οργανωμένες παραλίες που είναι δωρεάν να
φτάνει το κόστος για την ομπρέλα τα 20€.
Το «νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού» για την περίοδο 2020 – 2021 κινείται
στην πεπατημένη των περικοπών και της
υπονόμευσης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Τα όποια μπαλώματα
σε τίποτα δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα
του προγράμματος, που έτσι και αλλιώς
συνεχίζει να αφορά έναν περιορισμένο
αριθμό εργαζομένων και ανέργων, καθώς
οι επιταγές αυτές δεν αντιστοιχούν ούτε
στο 10% των μισθωτών του ιδιωτικού
τομέα και των εγγεγραμμένων ανέργων
στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Παρά τους ισχυρισμούς, ότι πρόκειται
για «νέο, ενισχυμένο, διευρυμένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα» και φέτος η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και των ανέργων, αλλά και οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να αποκλείονται,
δε θα λάβουν καμία στήριξη προκειμένου
να έχουν τη δυνατότητα για λίγες μέρες
διακοπών και ξεκούρασης.
Επιπλέον, τα 30 εκατομμύρια που θα
δοθούν για φέτος - που και αυτά προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές
των ίδιων των εργαζομένων, που συνεχίζουν να πληρώνουν πολλαπλάσιες εισφορές για το σκοπό αυτό - είναι λιγότερα
από τα μισά που δόθηκαν το 2011, όταν
το κονδύλι για τον «κοινωνικό τουρισμό»
ήταν 62,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι
ήταν 570.000 άτομα και οι μέρες διανυκτέρευσης 7.
Επίσης, παρά τη μερική επιδότηση των
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το κόστος μετάβασης για μια οικογένεια σε νησί ή σε κάποια περιοχή της χώρας παραμένει υψηλό
και μάλιστα σε συνθήκες που το εργατικό
εισόδημα ακόμα και αυτών που συνεχίζουν
να εργάζονται έχει δραματικά συρρικνωθεί.
Επιβεβαιώνεται ότι τα «ρεκόρ» του τουρισμού τα προηγούμενα χρόνια αφορούν
τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και όχι
την ανάγκη του λαού για λίγες μέρες ξεκούρασης και διακοπών, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία (Eurostat) για το 2018,
οι μισοί Έλληνες άνω των 16 ετών (51%)
δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να
κάνουν διακοπές ούτε για μία βδομάδα.
Τώρα, στη σκιά της πανδημίας και της
νέας καπιταλιστικής κρίσης, η κυβέρνηση
προσπαθεί να ενισχύσει τον εσωτερικό

τουρισμό, για να περιορίσει τις απώλειες
των ξενοδοχειακών ομίλων. Γι' αυτό λανσάρει το πρόγραμμα «Τουρισμός για
Όλους», που αποδεικνύεται όμως «φειδωλό» για τις λαϊκές οικογένειες, σε αντίθεση με τη γαλαντομία που δείχνει η κυβέρνηση στις μεγαλοεπιχειρήσεις του κλάδου, με διευκολύνσεις, χρηματοδοτήσεις
και αντεργατικές ανατροπές.
Οι ευθύνες τόσο της σημερινής, όσο
και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι
τεράστιες για αυτή την πολιτική και τις συνέπειές της στο λαό.
Το δικαίωμα στις διακοπές και την αναψυχή αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των
εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων
που παράγουν τον πλούτο, σηκώνουν το
κύριο βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και ταυτόχρονα δεν
μπορούν να απολαύσουν ό,τι δικαιούνται.
Η εμπορευματοποίηση των παραλιών, των
ελεύθερων χώρων, η συνεχής άνοδος στις
τιμές καταλυμάτων, των διοδίων και των
εισιτηρίων έχουν κάνει πανάκριβη την υπόθεση των διακοπών και της καλοκαιρινής
αναψυχής.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα
θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε:
• Να διευρυνθούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, με κριτήρια που να παίρνουν υπόψη τους τις σημερινές συνθήκες.
Να διπλασιαστούν οι ημέρες διανυκτέρευσης και να είναι δωρεάν η συμμετοχή των
εργαζομένων και των ανέργων. Να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι
που βρέθηκαν με αναστολή σύμβασης,
δουλεύουν εκ περιτροπής απασχόληση,
έχουν μηνιαίο εισόδημα αυτή την περίοδο
από 800€ και κάτω.
• Η μετακίνηση όσων κάνουν χρήση των
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού προς
τα σημεία προορισμού με ΚΤΕΛ, τρένα,
πλοία της ακτοπλοΐας να είναι δωρεάν.
Να καταργηθούν τα διόδια.
• Να μην υπάρξει καμία μείωση μισθού
και οι εργαζόμενοι να πάρουν ολόκληρο
τα δώρο Πάσχα και το καλοκαιρινό επίδομα
αδείας.
• Να δοθεί επίδομα ανεργίας για όλους
τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Να μην υπολογιστούν οι ημέρες κανονικής
αδείας που αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση
οι εργαζόμενοι γονείς και οι ευπαθείς ομάδες. Να καλύψει το κόστος το κράτος και η
εργοδοσία.
• Να ανοίξουν όλες οι παραλίες για το λαό
και να είναι δωρεάν η χρήση τους.
• Να μειωθεί η τιμή των εισιτήριων σε
ΚΤΕΛ, τρένα, ακτοπλοΐα, πορθμεία, αστικές
συγκοινωνίες κατά 50%. Να είναι δωρεάν
για τους ανέργους.
• Με ευθύνη των δήμων να διαμορφωθεί
πρόγραμμα καθημερινών εκδρομών - μπάνιου, δωρεάν και για όλους τους πολίτες.
• Με ευθύνη των δήμων να εξασφαλιστούν
ελεύθεροι χώροι για αναψυχή, προγράμματα πολιτιστικής δραστηριότητας (π.χ.
θερινά σινεμά, παραστάσεις σε δήμους
κ.α.) δωρεάν και για όλους τους πολίτες.
• Να λειτουργήσουν οι δήμοι τα καλοκαιρινά
camp δωρεάν για όλα τα παιδιά που θέλουν
να συμμετάσχουν. Να αξιοποιηθούν όλες
οι αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν
στους δήμους, γυμναστήρια που υπάρχουν
σε σχολεία, δημοτικές και σχολικές αίθουσες
εκδηλώσεων για θεατρικά παιχνίδια και
άλλες δραστηριότητες.
Για το σκοπό αυτό να γίνουν προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού (γυμναστές θεατρολόγοι κ.α.) και να μετατραπούν οι συμβάσεις
των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων σε αορίστου χρόνου.
• Να λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις και με ευθύνη του κράτους και των
δήμων να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων. Να διευρυνθεί ο αριθμός των
παιδιών - δικαιούχων με βάση τα κριτήρια
των υποδομών και των μέτρων προστασίας.
Οι Βουλευτές:
Κουτσούμπας Δημήτρης, Παπαρήγα Αλεξάνδρα, Γκιόκας Γιάννης, Δελής Γιάννης,
Κανέλλη Λιάνα, Καραθανασόπουλος Νίκος,
Κατσώτης, Χρήστος, Κομνηνάκα Μαρία,
Λαμπρούλης Γιώργος, Μανωλάκου Διαμάντω, Μαρίνος Γιώργος, Παπαναστάσης
Νίκος, Παφίλης Θανάσης, Στολτίδης Λεωνίδας, Συντυχάκης Μανώλης.

Κοινοβουλευτική Ομάδα
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας

Οι βουλευτές Μαρίνος Γιώργος, Κατσώτης Χρήστος. Μανωλάκου Διαμάντω
και Στολτίδης Λεωνίδας
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο της
Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυ-

μουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο
αιτείται την κατάργηση του Βασιλικού Διατάγματος 152 του 1968 για την αναγνώριση
της Προαγωγικής Υπηρεσίες των Ναυτεργατών στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά.

