
Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!  
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή           

βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, 
στην ανασύνταξη του εργατικού    
κινήματος και την ενίσχυση της       
αντικαπιταλιστικής - αντιμονο-
πωλιακής πάλης της κοινωνικής   
συμμαχίας, για την κατάκτηση        
της εργατικής εξουσίας, την      
ικανοποίηση των σύγχρονων    

αναγκών της εργατικής τάξης. 

Αύγουστος 2021 

Χρόνος 47ος  

Αριθμός φύλλου 643 

Τ ην ώρα που ο πρω-
θυπουργός στην ομι-

λία του στη ΔΕΘ τα έδινε 
«Όλα για τους λίγους», 
αποδεικνύοντας για άλλη 

μια φορά ότι ούτε υπάρχει 
ούτε μπορεί να υπάρξει 
«ανάπτυξη για όλους», με 
όφελος και για το κεφάλαιο 
και για το λαό (!) το μεγάλο 
και μαχητικό συλλαλητήριο 
των εργατικών Συνδικάτων, 
αυτοαπασχολουμένων, α-
γροτών γυναικών και νέων, 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το Σάββατο 11 
Σεπτέμβρη, έστελνε το δικό 
του μήνυμα για τους πολ-

λούς: «Μόνο ο λαός μπο-
ρεί να σώσει τον λαό. Η 
δίκαιη οργή να γίνει δύνα-
μη οργάνωσης και αγώ-
να». 

Διαδηλωτές από πολλές 
περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας, συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία ΧΑΝΘ και πορεύτη-
καν μαχητικά και δυναμικά 
στους δρόμους της πόλης 
φωνάζοντας συνεχώς συν-
θήματα όπως «Χωρίς εσένα 
γρανάζι δε γυρνά, εργάτη 
μπορείς χωρίς αφεντικά», 
«Τέρμα πια στις σύγχρονη 
σκλαβιά, σταθερή δουλειά 
ζητάει η εργατιά» και 

«Συμβάσεις κλαδικές, αυξή-
σεις των μισθών είναι η α-
πάντηση των εργατών». 

Διαδήλωσαν για όλα 
εκείνα που τους τσακίζουν 

τη ζωή και τα δικαιώ-
ματά τους. Ενάντια 
στην εφαρμογή του 
νόμου-έκτρωμα με 
τις «ανατροπές του 
αιώνα», με το οποίο 
η κυβέρνηση 
«φιλοδοξεί» να βάλει 
στο γύψο τη συνδι-
καλιστική δράση 
ώστε να ξεσαλώνει η 
εργοδοσία στους 
χώρους δουλειάς.  
Για μέτρα προστασί-
ας της υγείας και της 
ζωής του λαού από 

την πανδημία, για ενίσχυ-
ση του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας. Για να μπει 
φρένο στην κατακρεούργη-
ση του εργατικού - λαϊκού 
εισοδήματος από τις ανατι-
μήσεις και την ακρίβεια, 
κόντρα στα ψίχουλα-
κοροϊδία που ανακοινώνει 
η κυβέρνηση και το κλίμα 
που επιχειρεί να καλλιερ-
γήσει ενόψει των εγκαινί-
ων της Έκθεσης. 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΘ: 

 

Η  ζωή του λαού όπως και του Ναυ-
τεργάτη και της οικογένειας του, τα 

τελευταία χρόνια παρά τα τεράστια κέρδη 
των εφοπλιστών χειροτερεύει καθημερινά. 

Ας δούμε τις πυρκαγιές το τελευταίο διά-
στημα, τη διαχείριση της πανδημίας, τις πα-
λινωδίες της κυβέρνησης για τον εμβολια-
σμό, την ένταση της καταστολής, το άνοιγμα 
των σχολείων και των πανεπιστημίων με 
τους ίδιους και χειρότερους όρους από πέρυ-
σι, το νόμο για το ασφαλιστικό - ιδιω-
τικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, την 
κρατική παρέμβαση στα σωματεία, την κα-
τάργηση της Κυριακάτικης αργίας, την εντατι-
κοποίηση της εργασίας, τις ανυπόγραφες για 
11 χρόνια ΣΣΕ στα ποντοπόρα, τα νομοθετη-
μένα εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας. 

Στα καράβια …κορωνοιός με ανεπάρ-
κεια φαρμάκων κι παντελή έλλειψη υγειο-
νομικού προσωπικού, ελλιπείς συνθέ-
σεις, απαγόρευση εξόδου στα λιμάνια, 
εγκλωβισμός ναυτεργατών σε πλοία,   
θάνατοι κι ατελείωτη χαρτούρα για να  
καλυφθούν οι εταιρείες… 

Είναι πολλά τα εμπόδια, που βάζει η αστι-
κή τάξη με την κυβέρνηση της και τα συνδι-
καλιστικά της φερέφωνα, για να ζήσουμε μια 
ζωή ανθρώπινη. Τα ανοιχτά «μέτωπα» είναι 
πολλά. Η πηγή είναι μία. Ο καπιταλιστικός 
δρόμος ανάπτυξης. 

Ενάντια σ’ αυτόν το δρόμο δίνουμε τη 
μάχη κι οργανώνουμε τις δυνάμεις μας.  
Σ’ αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η στάση των 
ταξικών Ναυτεργατικών σωματείων στη συ-
νεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της 
ΠΝΟ, που πραγματοποιήθηκε 30 Αυγούστου, 
για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις 
ΣΣΕ, ελέγχους στα πλοία, οικονομικά της ομο-
σπονδίας κ.ά.  

Οι εκπρόσωποι των ταξικών δυνάμεων των 
σωματείων στις παρεμβάσεις τους ανέδειξαν ότι 
το διαρκές ξήλωμα των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων, από την αντιλαϊκή 
πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, έχει 
προκαλέσει τραγικές συνέπειες για την εργατική 
- λαϊκή οικογένεια. 

Όπως σημείωσαν τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία, αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, 
που συνεχίζεται για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφο-
πλιστών, του κεφαλαίου, είναι οι μειώσεις 
μισθών, η ανεργία, η εντατικοποίηση της 
δουλειάς, το τσάκισμα των ΣΣΕ, της κοινωνι-
κής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών δικαι-
ωμάτων, η υπονόμευση της υγείας, του πε-
ριβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής. 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο παρότι απολαμβά-
νει σωρεία προνομίων και επιδοτήσεων, δεν 
διστάζει να μην εφαρμόζει ούτε τα ελάχιστα που 

προβλέπονται στις ΣΣΕ, ενώ η Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) από το 2010 συνεχίζει 
προκλητικά να απέχει από τις διαπραγματεύσεις 
για την ανανέωση των ΣΣΕ στα ποντοπόρα. 

Οι συνθήκες εργασίας σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων διαρκώς χειροτερεύουν λόγω των 
μειωμένων οργανικών συνθέσεων και των 
απαιτήσεων των εφοπλιστών, με κίνδυνο την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ενώ παρα-
μένει το οξυμένο πρόβλημα των αντικαταστά-
σεων με τον πολύμηνο εγκλωβισμό χιλιάδων 
ναυτεργατών στα ποντοπόρα καράβια με 
πρόσχημα την πανδημία. 

Μπροστά στην επιθετικότητα των εφοπλι-
στών, της κυβέρνησης της ΝΔ, με την στήριξη 
των άλλων αστικών πολιτικών κομμάτων και 
του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, 
οι ταξικές δυνάμεις ανέδειξαν την αναγκαιότητα 
για καλύτερη οργάνωση με την μαζική συμμετο-
χή των ναυτεργατών στα σωματεία, να σπάσου-
με την απογοήτευση, την μοιρολατρία, την αντί-
ληψη του λιγότερου κακού, που οδηγούν διαρ-
κώς στο χειρότερο. 

Να πραγματοποιηθούν πολύμορφες πα-
ρεμβάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις σε 
όλες τις κατηγορίες πλοίων και με ιδιαίτερο 
σχεδιασμό στα ποντοπόρα, μεσογειακά 
φορτηγά, με αιχμή την ανανέωση των ΣΣΕ. 
Να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η κοινή 
δράση με συνδικάτα, για το σύνολο των ο-
ξυμμένων προβλημάτων ενάντια στην πολι-
τική του κεφαλαίου. 

Για τα οικονομικά της ομοσπονδίας και την 
διαχείρισή τους ζήτησαν να δοθεί αναλυτική 
έκθεση. 

Ζητούν και τα ...ρέστα                                  

οι εφοπλιστές της ακτοπλοϊας 

Στη συνάντηση μεταξύ του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και 
της ΠΝΟ, που πραγματοποιήθηκε 1 Σεπτέμ-
βρη, για την ανανέωση των ΣΣΕ, προκλητικά 
οι εφοπλιστές για άλλη μια χρονιά απαίτησαν 
στα πλαίσια του κοινωνικού εταιρισμού το 
“μάρμαρο” να πληρώσουν οι ναυτεργάτες, για 
να αντιμετωπίσουν τους περιβαλλοντολογι-
κούς κανονισμούς για την μείωση των ρύπων     
και  την  ανανέωση  του  ακτοπλοϊκού στόλου.    

Επικαλέστηκαν την πανδημία για τη μείωση 
των κερδών τους, δεν δίστασαν να εκφρά-
σουν την δυσαρέσκεια τους που δεν είχαν 
ανάλογες κρατικές επιδοτήσεις και δυσκολεύ-
ονται για αυξήσεις στους μισθούς. 

Στις τοποθετήσεις τους οι ταξικές δυνάμεις 
πρόβαλαν ότι οι εφοπλιστές, η κυβέρνηση, με 
τις τεράστιες ευθύνες του εργοδοτικού – κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού, που και με τον νέο ΓΓ 
συνεχίζει να είναι πλειοψηφία, περνούν πρό-
σθετους αντιναυτεργατικούς νόμους όπως ο 
4714/2020, ενώ οι πραγματικές ανάγκες και τα 
δικαιώματα των ναυτεργατών να θυσιάζονται 
για τα κέρδη των εφοπλιστών.  

Τέλος, ανέφεραν ότι αποτελεί μονόδρομο 
για τους ναυτεργάτες ο αγώνας για την 
ανανέωση των ΣΣΕ, με αυξήσεις στους 
μισθούς και την πλήρη εφαρμογή τους, με 
οργανικές συνθέσεις και συνθήκες εργασί-
ας που διασφαλίζουν την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στα καράβια είναι μονό-
δρομος. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   

ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

Για τον αιφνίδιο θάνατο μηχανικού 

στο Ε/Γ-Ο/Γ «Διονύσιος Σολωμός» 

Τα ναυτεργατικά σωματεία  ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ «εκφράζουν τα 
βαθιά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
οικείους του συναδέλφου Γ’ Μηχανικού Πάιλα Θα-
νάση, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, 22.08.2021, 
ενώ ήταν ναυτολογημένος στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
"ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ"» και τονίζουν ότι 
«επιβάλλεται η άμεση διερεύνηση των αιτιών του 
θανάτου του». 

«Για άλλη μία θερινή περίοδο, στις ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες, επιβεβαιώνονται οι επανειλημμένες 
καταγγελίες των Σωματείων μας, με αφορμή τις 
συνεχείς βλάβες στα ακτοπλοϊκά πλοία, αποδεικνύ-
οντας τις ελλείψεις των προβλεπόμενων ετήσιων 
επιθεωρήσεων, καθώς και των ελέγχων των πλοί-
ων, ώστε να μην διακινδυνεύεται η ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής, ναυτεργατών και επιβαινόντων. 

Αυτή η κατάσταση, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη 
σε συνδυασμό με τις μειωμένες οργανικές συνθέ-
σεις, τα εξοντωτικά δρομολόγια, την εντατικοποίη-
ση της εργασίας» αναφέρουν τα σωματεία και συ-
μπληρώνουν: 

«Για αυτές τις συνθήκες, τεράστιες ευθύνες φέ-
ρει και η σημερινή κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτι-
λίας, που με την αντιλαϊκή πολιτική τους οπλίζουν 
την εφοπλιστική ασυδοσία σε βάρος των δικαιωμά-
των των ναυτεργατών και της ασφάλειας των ακτο-
πλοϊκών συγκοινωνιών. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να συνεχίσουμε με 
οργάνωση και αγώνα για την υπεράσπιση, την ε-
φαρμογή και την ανανέωση των ΣΣΕ, για οργανικές 
συνθέσεις, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, για 
ωράρια και συνθήκες εργασίας που να μην υπονο-
μεύουν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα». 

 

Ψ ηφίστηκε, την Πέμπτη 
2 Σεπτέμβρη, από 

τους κυβερνητικούς βουλευ-
τές, το αντιασφαλιστικό 
έκτρωμα, με το οποίο η κυ-
βέρνηση της ΝΔ ιδιωτικοποιεί 
την Επικουρική Ασφάλιση και 
ρίχνει στον τζόγο τις εισφο-
ρές, τον ιδρώτα και τον κόπο 
των εργαζομένων, για να ενι-
σχύσει την καπιταλιστική κερ-
δοφορία και ανάπτυξη. 

Ονομαστική ψηφοφορία 
απαίτησε από την πρώτη μέ-
ρα της διήμερης συζήτησης η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΚΚΕ, για να αναδείξει τον ε-
γκληματικό χαρακτήρα του 
νομοσχεδίου, το οποίο έχει 
ήδη καταδικαστεί και απορριφ-
θεί από τους εργαζόμενους 
και τα συνδικάτα τους. Οι βου-
λευτές του Κόμματος συνέχι-
σαν την αποκάλυψη της στό-
χευσης των αντιδραστικών 
αλλαγών σφυροκοπώντας την 
άθλια επιχειρηματολογία της 

κυβέρνησης, αναδεικνύοντας 
και τη διαχρονική επίθεση 
όλων των αστικών κομμάτων 
στα κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα. 

Την ώρα που στη Βουλή 
η κυβέρνηση ξεδίπλωνε την 
προκλητική της επίθεση σε 
εργαζόμενους και συντα-
ξιούχους, οι χιλιάδες συγκε-
ντρωμένοι, ανάμεσά τους 
μαζικά και οι ναυτεργάτες, 
ανταποκρινόμενοι στο κά-
λεσμα των σωματείων 
 ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, 
έστειλαν το μήνυμα ότι η 
πάλη όχι μόνο για να μην 
περάσει το νέο μέτρο αλλά 
και για να ξηλωθούν όλοι οι 
αντιασφαλιστικοί νόμοι των 
κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - 
ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακωθεί.  

Αποσπάσματα από την        
ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του 

ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα 
στη σελίδα 3) 

Τ ο γεγονός ότι για ακόμα 
μία χρονιά τα μαθήματα 

στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών θα 
πραγματοποιηθούν με τη μέ-
θοδο της τηλεκπαίδευσης κα-
ταγγέλλει η Πανελλήνια 
Ένωση Μηχανικών Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ). 

Παράλληλα, καταγγέλλει 
την κυβέρνηση της ΝΔ και το 
υπουργείο Ναυτιλίας, που 
«αντί να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους, για να λειτουργήσει 
το ΚΕΣΕΝ με την έγκαιρη 
πρόσληψη καθηγητών και τη 
λήψη μέτρων για την κτιριακή 
υποδομή, ώστε να εξασφαλι-
στεί η ασφάλεια και η προστα-
σία των εκπαιδευομένων, με-
τέθεσε την ευθύνη στη διοίκη-
ση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. 

Χαρακτηριστικό αυτή της 
απαράδεκτης κατάστασης, 
που επικρατεί στο ΚΕΣΕΝ 
Πλοιάρχων - Μηχανικών, με 
τη διαχρονική απαξίωσή του, 
είναι η πρόσφατη απόφαση - 
παραίτηση του διευθυντή 
Πλοιάρχων. 

«Όπως έχουμε επαναδιατυ-
πώσει», τονίζει η ΠΕΜΕΝ, «η 
εκπαιδευτική διαδικασία της 
τηλεκπαίδευσης έρχεται σε 
αντίθεση με τον πραγματικό 
ρόλο που πρέπει να έχει η 
μετεκπαίδευση, με τη φυσική 
παρουσία των μετεκπαιδευό-

μενων, με γνώσεις προσαρμο-
σμένες στις σύγχρονες ανά-
γκες του επαγγέλματος. 

Διαμορφώνονται συνθήκες 
εργασιακής ζούγκλας από τις 
εφοπλιστικές απαιτήσεις, που 
υλοποιούν οι μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεις με αντεργατικά 
μέτρα, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και κερδο-
φορίας τους. Δεν διστάζουν 

ακόμα και την πανδημία να 
την χρησιμοποιούν, για να 
διατηρούν χιλιάδες ναυτεργά-
τες εγκλωβισμένους, χωρίς 
κανένα μέτρο προστασίας της 
υγείας και του ασφαλούς επα-
ναπατρισμού τους. 

Μέχρι σήμερα και παρά τις 
καταγγελίες μας, συνεχίζονται 
τα προβλήματα στην απόκτη-
ση της βεβαίωσης από την 
Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αλλά και 
για την έκδοση και ανανέωση 
των πιστοποιητικών για τα 
σωστικά και οδηγούν τους 
ναυτεργάτες στα τρωκτικά της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης.» 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ωρολογιακή βόμβα για εισφορές         

και συντάξεις παλιών και νέων           

ασφαλισμένων 

ΚΕΣΕΝ 

Καταγγελία της ΠΕΜΕΝ για την         

εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης              

για ακόμη μια χρονιά  

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ  

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

Ο Μίκης της αντίστασης 
και των αγώνων. Ο Μίκης 
της δημιουργίας και της με-
γάλης Τέχνης. Ο Μίκης που 
μας έμαθε να τραγουδάμε 
λόγια μεγάλων ποιητών. Ο 
Μίκης που ευτύχησε να δει 
τα έργα του να ριζώνουν 
στην καρδιά και το μυαλό 
ενός ολόκληρου λαού, γιατί 
σε αυτά τα έργα είναι χα-
ραγμένα οι αγωνίες, οι πό-
θοι, τα οράματά του, δεν 
βρίσκεται πια στη ζωή. 
«Έφυγε» την Πέμπτη 2 Σε-
πτέμβρη, λίγο μετά τη συ-
μπλήρωση των 96 του χρόνων.           (Συνέχεια στη σελίδα 3) 
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                          

Ναυτεργατική                                              

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                         

σύμφωνα με το νόμο: 

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

Κολοκοτρώνη 99                                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                   

Τηλ: 210 - 41 17 578                            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη  

Τυπογραφείου:                     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                                

Ναυάρχου Νοταρά 92 

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                 

Τηλ: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                        

Εσωτερικού: Ευρώ 15                                    

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Με όχημα το portal  

nau tergat i k i . gr  

Έλα σε επαφή με το 

ταξικό ναυτεργατικό 

κίνημα.  

Ύψωσε φραγμό στο  

αντιλαϊκό τσουνάμι       

που σαρώνει όσα            

με ταξικούς αγώνες        

έχουν κατακτηθεί.  

Σερφάρισε στην ιστο-

ρία του ναυτεργατικού 

κινήματος.  

Οργανώσου για τη      

συνολική αναμέτρηση     

με τους εφοπΛηστές  

του πλούτου που       

παράγεις.  

Τ α ναυτεργατικά σωματεία  
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-

ΜΑΓΕΝ, από την εκδήλωση της παν-
δημίας του COVID-19 στη Κίνα και σε 
άλλες ασιατικές χώρες, με δελτίο τύ-
που στις 03-02-2020, ανέδειξαν την 
έντονη ανησυχία των ναυτεργατών στα 
καράβια, που προσέγγιζαν τα λιμάνια 
στις ανωτέρω χώρες και την ανάγκη 
για ουσιαστικά μέτρα προστασίας 
τους. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της 
πανδημίας με τις ταξικές δυνάμεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, προβά-
λαμε ότι «κάτω από τις μάσκες 
έχουμε φωνή», αναπτύξαμε πολύ-
μορφες αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις για τις εγκληματικές ευθύνες 
της κυβέρνησης της ΝΔ και την ανά-
γκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για 
την προστασία της υγείας και της 
ζωής του λαού και ενάντια στη στάση 
της κυβέρνησης περί «ατομικής ευ-
θύνης». 

Δεν κάναμε βήμα πίσω από την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
μας και τις διεκδικήσεις για τις πραγ-
ματικές ανάγκες των ναυτεργατών, 
των εργαζομένων,  ενάντια στην πολι-
τική της κυβέρνησης, που συνέχισε 
όπως και οι προηγούμενες, να νομο-
θετεί και μέσα στην πανδημία  αντερ-
γατικούς νόμους, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας 

του κεφαλαίου. 

Διαρκείς είναι οι παρεμβάσεις μας 
με αφορμή τα κρούσματα σε όλες τις 
κατηγορίες πλοίων, με πλαίσιο αιτη-
μάτων, που περιλαμβάνει το μαζικό 
εμβολιασμό για όλο τον λαό, ανα-
γκαία μέτρα προστασίας της υγείας 

και της ασφάλειας των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων, στους χώ-

ρους δουλειάς. 

Στην εξέλιξη της ανθρωπότητας τα 
εμβόλια αποτελούν κατάκτηση. 
Έχει επιστημονικά αποδειχτεί η χρη-
σιμότητα τους στην αντιμετώπιση 
ασθενειών και ειδικά σε λοιμώδη 

νοσήματα. 

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά 

αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, 

επαναφέρει την «ατομική ευθύ-

νη», θέτει την υποχρεωτικότητα 

βάζοντας διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ εμβολιασμένων - ανεμβολία-

στων, χωρίς καμία ολοκληρωμένη 

επιστημονική θέση και για όλες τις 

ειδικές περιπτώσεις, ενάντια στις 

συγχύσεις, τις φοβίες. 

Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με 
την νέα έξαρση της πανδημίας, τις 
ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, 
την διαθεσιμότητα χιλιάδων ανεμβολί-
αστων υγειονομικών (που τους απο-

καλούσε και ήρωες στην πανδημία), 
θα προκαλέσει τραγικές συνέπειες 
στη δημόσια υγεία, δίνοντας τροφή 

στα κοράκια της ιδιωτικής. 

Ταυτόχρονα οπλίζει και την εργο-
δοσία για εκβιαστικές απολύσεις, με 
έντονες ανησυχίες και στους ναυτερ-
γάτες, γεγονός που δεν θα μείνει ανα-
πάντητο και προειδοποιούμε να μην 

τολμήσει να προχωρήσει ναυτιλιακή 
εταιρεία σε απολύσεις λόγω μη εμβο-

λιασμού. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να 
συνεχίσουμε τον αγώνα για ουσια-
στικά μέτρα προστασίας της υγείας 
μας. Να μην κάνουμε βήμα πίσω 
από τα δικαιώματα μας. Να μην 
εφαρμοστούν οι αντεργατικοί νό-
μοι. Να διεκδικήσουμε ανανέωση 
των ΣΣΕ με αυξήσεις στους μι-
σθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασί-
ας, κοινωνική ασφάλιση με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες. Συνδικάτα 
στα χέρια των εργατών και όχι των 
κυβερνήσεων, των εργοδοτών. 

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

«Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή»:  
Δεν κάνουμε βήμα πίσω για την προστασία της Υγείας               

και των άλλων δικαιωμάτων των ναυτεργατών  
ΚΟΣΜΟΣ 

Νεκροί τρεις ναυτεργάτες από εισπνοή                           
αερίων σε χημικό Δ/Ξπλοιο  

Τρεις ναυτεργάτες χημικού δεξαμενόπλοιου, συ-
μπεριλαμβανομένου και του καπετάνιου, έχασαν την 
ζωή τους από εισπνοή τοξικών αερίων και ενώ υο 
πλοίο βρίσκονταν εν πλω, σε απόσταση 50 ν.μ. ανοι-
κτά του λιμανιού της Καρταγένα στην νοτιοανατολική 
Ισπανία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η τουρκική 
πρεσβεία στη Μαδρίτη και οι λιμενικές αρχές  της 
Καρταγένα, το ατύχημα σημειώθηκε αργά την Τετάρ-
τη 27/08/2021, σε πλοίο με σημαία Λιβερίας που μετέ-
φερε ηλιέλαιο. Το πλοίο βρίσκεται υπό την διαχείριση 
τουρκικής εταιρείας. 

Οι άτυχοι ναυτεργάτες πέθαναν από δηλητηρίαση 
μετά από εισπνοή τοξικού αερίου κατά τη διάρκεια 
εργασιών σε μία από τις δεξαμενές του πλοίου. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Μηχανική βλάβη στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο              
«Olympic Champion» με 362 επιβάτες 

Βλάβη στον αριστερό άξονα της κύριας μηχανής, 
παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής 22.08.2021, το Ε/
Γ-Ο/Γ πλοίο «Olympic Champion» ενώ έπλεε στη 
θαλάσσια περιοχή 6,8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά 
της Κέρκυρας.  

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομο-
λόγιο από τον λιμάνι της Πάτρας προς Ηγουμενίτσα - 
Ανκόνα Ιταλίας κατέπλευσε αυτοδύναμα στον λιμένα 
της Ηγουμενίτσας, όπου αποβιβάστηκαν οι 362 επιβά-
τες του πλοίου οι οποίοι προωθήθηκαν στον προορι-
σμό τους με το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Hellenic Spirit». 

Κλιμάκιο της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων που 
επιθεώρησε το πλοίο απαγόρευσε τον απόπλου του 
μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και προσκόμισης 
βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολου-
θούντα νηογνώμονα. 

Βλάβη στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Aqua Star»                   
με 516 επιβάτες στη Λήμνο 

Βλάβη στο κεντρικό καταπέλτη παρουσίασε την 
Τετάρτη 18.08.2021 το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Aqua 
Star» με αποτέλεσμα να παραμένει για αρκετές ώρες 
μέχρι στο λιμάνι της Μύρινας, στη Λήμνο, μεταφέρο-
ντας 516 επιβάτες και 164 οχήματα. 

Το ίδιο πλοίο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Λαύ-
ριο - Άγιος Ευστράτιος - Λήμνος - Καβάλα, εί-
χε παρουσιάσει πριν λίγες μέρες βλάβη σε μία από τις 
μηχανές του εκτελώντας αντίστροφο δρομολόγιο προς 
Λαύριο. 

Στο λιμάνι της Ανάφης προσέκρουσε                                         
το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Πρέβελης» με 395 επιβάτες 

Στο λιμάνι της Ανάφης προσέκρουσε τα ξημερώμα-
τα της Δευτέρας 09.09.2021 το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
«Πρέβελης», το οποίο είχε αποπλεύσει από την Κάρ-
παθο. 

Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Σαντορίνης και απα-
γορεύτηκε  ο απόπλους, ενώ μετέφερε 395 επιβάτες, οι 
οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν 
εκτός κινδύνου. 

Το «Πρέβελης» εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - 
Χάλκη - Διαφάνι – Κάρπαθος – Κάσος - Σητεία - Η-
ράκλειο - Ανάφη - Θήρα – Μήλος – Πειραιά. 

Εισροή υδάτων στο Ε/Γ-Ο/Γ καταμαράν                 
«Power Jet» με 333 επιβάτες 

Ελεγχόμενη εισροή υδάτων στον αριστερό άξονα, 
παρουσίασε το Ε/Γ-Ο/Γ  καταμαράν "Power Jet", 
tτην Κυριακή 29.08.201, λίγο μετά τον απόπλου του 
από το λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη για το Ηρά-
κλειο της Κρήτης, με 333 επιβάτες, 17 ΙΧ και δύο δί-
κυκλα. 

Το πλοίο επέστρεψε στη Σαντορίνη, όπου αποβίβα-
σε τους επιβάτες, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του, 
μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκό-
μιση σχετικού πιστοποιητικού από τον παρακολουθού-
ντα νηογνώμονα. 

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους 
μισοί με το ταχύπλοο καταμαράν “Super Runner Jet” 
και οι άλλοι μισοί με το "Sifnos Jet". 

Απαγόρευση απόπλου Φ/Γ πλοίου στο Κερατσίνι 

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 
19.08.2021 το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, από τον Πλοίαρχο 
του Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο “TALOS” σημαίας Μάλτας, για 
πιθανή επαφή του πλοίου σε αβαθή, κατά την είσοδό 
του στον λιμένα Κερατσινίου. 

Από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο 
απόπλους του εν λόγω πλοίου, μέχρι την προσκόμιση 
βεβαιωτικού αποκατάστασης της πιθανής βλάβης και 
βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα 
που το παρακολουθεί. 

Βύθιση Φ/Γ πλοίου στο Μυρτώο πέλαγος                

Σώοι οι 16 ναυτεργάτες 

Το Σάββατο 28/08/2021 το Κέντρο Συντονισμού 
Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε, μέσω του ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ, για βύθιση του Φ/Γ πλοίου «SEA 
BIRD», σημαίας TΟΓΚΟ, στη θαλάσσια περιοχή 0,2 
ν.μ. βορειοανατολικά των βραχονησίδων “ΚΑΡΑΒΙ”, 
κατόπιν πρόσκρουσής του. Το πλοίο είχε αποπλεύσει 
από Ουκρανία με προορισμό την Τυνησία. 

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ, παραπλέοντα πλοία καθώς και ένα ελικόπτε-
ρο του Πολεμικού Ναυτικού. Τα μέλη του πληρώμα-
τος παρελήφθησαν με ασφάλεια από δύο παραπλέοντα 
πλοία, καλά στην υγεία τους, και στη συνέχεια μετεπι-
βιβάσθηκαν σε περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με 
προορισμό τη Μονεμβασιά. Επίσης απογειώθηκε  και 
εναέριο μέσο (αεροσκάφος) προκειμένου να ελεγχθεί 
και να ασφαλισθεί η περιοχή από τυχόν θαλάσσια ρύ-
πανση. 

8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ              

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 

Σε κινητοποίηση 18 Σεπτέμβρη             

στο Κερατσίνι καλούν συνδικάτα 

και φορείς του Πειραιά 

Σε συγκέντρωση το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στις 
5:30 μ.μ., στην οδό Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δο-
λοφονία του αντιφασίστα μουσικού από τους ναζί 
εγκληματίες και στην προσυγκέντρωση στις 5 μ.μ. 
στην πλατεία Νίκης (Ζαρντέν) καλούν συνδικάτα 
και φορείς του Πειραιά που πραγματοποίη-
σαν σύσκεψη το απόγευμα της Παρασκευής, 10 
Σεπτέμβρη, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, μετά 
από κάλεσμα του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Ανάλογη από-
φαση έλαβε νωρίτερα και το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά. 

Η σύσκεψη ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού 
σιγής στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. 

Εισηγητικά μίλησε ο Δημήτρης Δημόπουλος, 
γραμματέας του Παραρτήματος Πειραιά του Συνδι-
κάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχα-
νίας Ελλάδας, ενώ παρεμβάσεις έγιναν από εκ-
προσώπους των σωματείων και φορέων (των Λο-
γιστών, της Ιδιωτικής Υγείας, των γυναικών, των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιά) που συμμε-
τείχαν στη σύσκεψη. Επίσης παρέμβαση έγινε και 
από τον Νίκο Ξουράφη, πρόεδρο του Εργατικού 
Κέντρου Πειραιά. 

«Δεν εφησυχάζουμε την πάλη μας απέναντι στο 
φασισμό», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Δημόπουλος 
και συνέχισε σημειώνοντας, «απομονώνουμε τους 
φασίστες όπου και με όποιο τρόπο κάνουν την εμ-
φάνισή τους, και με όποια ετικέτα κάνουν την εμ-
φάνισή τους». 

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επίσης αναφο-
ρά και στα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα της κυβέρ-
νησης και στην ανάγκη οργάνωσης της πάλης 
στους τόπους δουλειάς για να «μείνουν στα χαρ-
τιά», καθώς και για τη σημασία της έντασης του 
αγώνα για μέτρα προστασίας της υγείας από την 
πανδημία και των δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα με την Clarkson Research Services ο παγκό-
σμιος εμπορικός στόλος σήμερα αξίζει 1,2 τρις. δολάρια. 
Πρόκειται για αύξηση σε ποσοστό 26% σε σύγκριση με 

την προηγούμενη χρονιά. 

Το 2010 ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος άξιζε 700 
δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα με βάση και τη χω-
ρητικότητα σε gross tonnage, ο εμπορικός στόλος είναι 
μεγαλύτερος κατά 65% σε σύγκριση με το 2010. 

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η αξία των πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέβηκε κατακόρυφα το 
2021 σχεδόν έχουν τριπλασιασθεί ενώ ανοδική είναι και η 
τιμή των φορτηγών πλοίων. 

Επίσης, η συνολική αξία των υπό παραγγελία πλοίων 
στα ναυπηγεία του κόσμου φθάνει τα 251 δις. δολάρια, 
παρουσιάζει αύξηση κατά 11%. 

Από την πλευρά των Ελλήνων εφοπλιστών, σύμφω-
να με τα στοιχεία της Allied Shipping Research, από τις 
αρχές του χρόνου έχουν αγοράσει 266 πλοία συνολικής 
αξίας 4,5 δις. δολαρίων. Από αυτά τα 167 είναι φορτηγά, 
αξίας 2,6 δισ. δολαρίων, 62 δεξαμενόπλοια, αξίας 1,2 δισ. 
δολαρίων, 27 είναι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων κόστους 369 εκατ. δολαρίων, τέσσερα υγραεριοφόρα 
αξίας 226,5 εκατ. δολαρίων, ενώ τα υπόλοιπα είναι άλλων 
κατηγοριών. 

 Πηγή: newmoney.gr 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ:  

Στα 1,2 τρισ. δολάρια εκτοξεύτηκε 

η αξία του παγκόσμιου στόλου 

Μ ε ανατιμήσεις - 
«φωτιά» σε βασι-

κά λαϊκά αγαθά και νέες 
μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα 
βρίσκονται αντιμέτωπα τα 
λαϊκά στρώματα, ως αποτέ-
λεσμα της πολιτικής στήρι-
ξης των ομίλων με δισ. ευ-
ρώ, της «απελευθέρωσης» 
της Ενέργειας και των επεν-

δύσεων για την «πράσινη 
ανάπτυξη» αλλά και της 
«ανταγωνιστικότητας» που 
μειώνει τους μισθούς. 

Οι αυξήσεις περνάνε 
πλέον ακόμα και στα πιο 

βασικά είδη, όπως 
το ψωμί, το οποίο ανά 
περιπτώσεις έχει ανέβει 
από τα 90 λεπτά, στο 1,20 
ευρώ ή ακόμα και στο 
1,40, κι ενώ η τιμή στο 
αλεύρι έχει ανέβει, όπως 
λένε οι αρτοποιοί, ακόμα 
και κατά 20 λεπτά το κιλό 
το τελευταίο διάστημα. 

«Ηλεκτροσόκ» από την 

«απελευθέρωση» της 

Ενέργειας 

Την ίδια ώρα, νέο κύμα 
πολύ μεγάλων αυξήσεων 
στους λογαριασμούς του 

ηλεκτρικού ρεύματος βρί-
σκεται προ των πυλών. Οι 
νέες αυτές αυξήσεις, που 
εκτιμάται πως θα κυμαν-
θούν από 15% έως και 
50%, έρχονται ως αποτέλε-
σμα των σταθερά υψηλών 
τιμών στη χονδρεμπορική 
αγορά ρεύματος, που τον 
Αύγουστο έφτασαν στις 

υψηλότερες τιμές τους. 

Αγωνιστικές                   

παρεμβάσεις από           

το ΠΑΜΕ στη ΔΕΗ 

Με κινητοποίηση έξω 
από την έδρα της διοίκησης 
της ΔΕΗ στο κέντρο της 
Αθήνας και παρεμβάσεις 
έξω από μια σειρά κατα-
στημάτων στην Αττική, 
εργαζόμενοι και σωματεία 
διαμαρτυρήθηκαν το πρωί 
της Παρασκευής 10 Σεπτέμ-
βρη ενάντια στις αυξήσεις 
στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. «Πάρτε πίσω τις 
αυξήσεις στην τιμή του 
ρεύματος. Δεν δεχόμαστε 

να μας βυθίζουν στα σκο-
τάδια ούτε να λεηλατούν το 
εισόδημά μας. Διεκδικούμε 
ρεύμα φθηνό για όλο τον 
λαό», ήταν το μήνυμα που 
έστειλαν ανταποκρινόμενοι 

στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. 

Το ΠΑΜΕ  απαιτεί: 

 Καμία αύξηση στα τιμολό-

για του ρεύματος. 

 Μείωση της τιμής του 
ρεύματος κατά 50% και 
κατάργηση των χαρατσιών 
για τα εργατικά και λαϊκά 

νοικοκυριά. 

 Καμία διακοπή ρεύματος 
σε λαϊκές κατοικίες και σε 

μικρές επιχειρήσεις. 

 Δωρεάν ρεύμα σε όσους 
επλήγησαν από τις πρό-

σφατες πυρκαγιές. 

 Αυξήσεις στους μισθούς, 
στις συντάξεις, στις κοινω-
νικές παροχές. Κανένας 
εργαζόμενος χωρίς ΣΣΕ. 
Κανένας εργαζόμενος κάτω 

από 751 ευρώ. 

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Τ ο παραμύθι της Κυβέρνη-
σης για τον δρόμο της 

ανάπτυξης είναι γνωστό. Η 
«ανάπτυξη για όλους» δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από την 
χιλιομασημένη καραμέλα που 
πλέον ο λαός μας έχει εμπειρία 
και δεν την ξανατρώει.  

Εμείς οι Ναυτεργάτες το βλέ-
πουμε αυτό εδώ και πολλά χρό-
νια και ξέρουμε καλά ότι περισ-
σότερα κέρδη για τον εφοπλιστή 
δε σημαίνει καλυτέρευση της 
ποιότητας της εργασίας μας, του 
μισθού μας, της ποιότητας της 
ζωής μας συνολικά. Βλέπουμε 
την πρωτοκαθεδρία των ελλή-
νων εφοπλιστών με 20% στην 
παγκόσμια ναυτιλία και 60% 
στην ΕΕ. Βλέπουμε 200 χιλιάδες 
δολάρια ναύλο τη μέρα και ο 
μισθός του ναύτη 600 δολάρια 
(ITF που προωθείται σιγά σιγά 
για όλους με την υποστήριξη της 
εφοπλιστόδουλης πλειοψηφίας 
της ΠΝΟ με πρώτο βιολί τον νέο 
της ΓΓ).  

Η δική μας απάντηση είναι 
μία. Αλληλεγγύη, ενότητα, οργά-
νωση στα σωματεία, αγώνας, 
ούτε βήμα πίσω από τις σύγχρο-
νες ανάγκες των ναυτεργατών 
και των οικογενειών μας. 

Καμία Αναβολή                
στην Οργάνωση των Ναυ-
τεργατών στα Σωματεία 

Όσο κι αν ακόμα υπάρχουν 
συνάδελφοι που δεν έχουν 
πειστεί για την ανάγκη της 
συμμετοχής τους στην οργα-
νωμένη σύγκρουση με την πο-
λιτική που τσακίζει τη ζωή μας, 
νιώθουν την ανάγκη να αντιμε-
τωπιστεί αυτό το τεράστιο κύ-
μα της επίθεσης της αστικής 
τάξης, των εφοπλιστών που 
σαρώνει τα πάντα στο πέρα-
σμά του. Η αγανάκτηση γίνεται 
οργή. Μόνοι μας είμαστε αδύ-
ναμοι. Στην ταξική ενότητα βρί-
σκουμε δύναμη να αντιμετωπί-
σουμε όλα αυτά τα μέτρα που 
τσακίζουν τη ζωή μας. 

Συνάδελφοι, τα τελευταία 
χρόνια, έχουμε καταφέρει με 
λιγοστές δυνάμεις να κουρελιά-

σουμε νόμους, υπουργικές απο-
φάσεις, να πετάξουμε στα σκου-
πίδια πολιτικές επιστρατεύσεις, 
να συγκρουστούμε με δυνάμεις 
καταστολής με τον κρατικό μη-
χανισμό, τα τσιράκια των εφο-
πλιστών στην ΠΝΟ. Τίποτα δεν 
πάει χαμένο. Στην ταξική πάλη 
την τελευταία κουβέντα θα την 
πουν αυτοί που τώρα πουλάν 
τζάμπα την δύναμή τους για ένα 
κομμάτι ψωμί σε μια χούφτα 
σάπια παράσιτα που θησαυρί-
ζουν και δεν ξέρουν τι έχουν.  

Το πώς θα είναι η ζωή μας 
στα καράβια θα το επιβάλουμε 
εμείς, οι ναυτεργάτες με τους 
αγώνες μας μέσα από τα Ναυ-
τεργατικά σωματεία μας. Κα-
μία ανοχή στην πολιτική της 
Κυβέρνησης των εφοπλιστών. 
Καμία υποταγή στην εργοδο-
σία. Κανένας εφησυχασμός. 
Οργάνωση τώρα στα Ναυτερ-
γατικά σωματεία για να τσακί-
σουμε αυτούς που προσπα-
θούν να διαλύσουν τη ζωή 
μας. Στην ιστορία δεν μπαί-
νουν τελείες. 

 

 

https://www.902.gr/eidisi/koinonia/268354/mihaniki-vlavi-paroysiase-ploio-aqua-star-me-375-epivates
https://www.902.gr/eidisi/koinonia/268354/mihaniki-vlavi-paroysiase-ploio-aqua-star-me-375-epivates
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/pagkosmios-stolos-sta-12-tris-dolaria-ektoxeftike-i-axia-tou/
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Οργή από τους εργατοπατέρες              

της ΓΣΕΕ, γιατί δεν θα ποντάρουν 

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ «εκφράζει την έντονη δυσαρέ-
σκειά της για το γεγονός ότι προωθείται μια τέτοια μεταρ-
ρύθμιση, δίχως να έχει προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος με 
όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς».  

Δεν κρύβει μάλιστα τη δυσφορία της ότι μένει έξω από 
το «πανηγύρι» της διαχείρισης των εισφορών των ασφαλι-
σμένων, καθώς, όπως αναφέρει, «δεν προβλέπεται η συμ-
μετοχή των κοινωνικών εταίρων στη Διοίκηση του Ταμείου 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, δηλαδή όλων 
όσοι εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους του νέου ταμεί-
ου»!  

Έτσι, η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ μετά τις ...συμβουλές 
στους εργαζόμενους να «κάτσουν στ' αυγά τους» και να μη 
διαδηλώνουν αυτή την περίοδο, βγήκε στο κουρμπέτι για 
να δώσει ξανά πλήρη κάλυψη στη νέα αντεργατική επίθεση 
στην κυβέρνηση. Την απάντησή τους τόσο στους εργατο-
πατέρες της ΓΣΕΕ όσο και στην κυβέρνηση έδωσαν εκατο-
ντάδες συνδικάτα και χιλιάδες εργαζόμενοι στην Αθήνα και 
άλλες πόλεις. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

«Μέχρι σήμερα και παρά τις καταγγελίες μας, 
συνεχίζονται τα προβλήματα στην απόκτηση της 
βεβαίωσης από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αλλά και για την έκδοση και ανα-
νέωση των πιστοποιητικών για τα σωστικά και οδη-
γούν τους ναυτεργάτες στα τρωκτικά της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης. 

Η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ), στην 
οποία απευθύνονται για να περάσουν ιατρικές εξε-
τάσεις, απαραίτητες για την απόκτηση των διπλω-
μάτων Α' και Β' Μηχανικού, τους ενημερώνει ότι 
υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες μετά τις 15 Δε-
κέμβρη, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν μεγάλες 
καθυστερήσεις στην απόκτηση των διπλωμάτων και 
στις ναυτολογήσεις. 

Πάγια είναι η θέση της ΠΕΜΕΝ των αποφάσεων 
των ΓΣ του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, για αναβάθμιση της 
Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης 
και την πραγματοποίηση σεμιναρίων, που να αντα-
ποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολο-
γίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλ-
ληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και την αλλαγή 
του τρόπου των εξετάσεων. 

Αντίθετα όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός Ναυτι-
λίας κ. Πλακιωτάκης ετοιμάζεται νομοσχέδιο, που 
διαμορφώνεται με το ίδρυμα Ευγενίδη στην κατεύ-
θυνση της Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα 
και θα συνεκμεταλλευτούν από το ΕΣΠΑ πόρους 
ύψους 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.» 

...«μια θάλασσα με ναυτεργάτες  

χωρίς δικαιώματα» 

«Η ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση δια-
μορφώνεται με βάση τα "διεθνή κρατούντα", που 
επικαλούνται οι εφοπλιστές και έχουν επιβάλει με 
τον ν.2687/1953 στους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, οι 
οποίοι πληρώνουν για τα διπλώματα και τα πιστο-
ποιητικά τους, πληρώνουν για μια θέση εργασίας 
μέσα από τα διεθνή δουλεμπορικά κυκλώματα, 
πληρώνουν για να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές 
τους ασφάλιση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ο ν.4714/2020, 
με τον οποίο άρχισε το ξήλωμα των ΣΣΕ στα πο-
ντοπόρα υπό ελληνική σημαία πλοία, ενώ προβλέ-
πει ακόμα και για τη θέση του Α' πλοιάρχου, με το 
πρόσχημα του "μη προσφερόμενου", να είναι ναυ-
τεργάτης χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. 

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την υποκριτική και 
ψευδεπίγραφη προπαγάνδα προσέλκυσης νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα, που έχει ξεκινήσει η 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το τίτλο "μια θά-
λασσα ευκαιρίες". Στην πράξη μια θάλασσα με ναυ-
τεργάτες χωρίς δικαιώματα. 

Καλούμε τους μηχανικούς, συνολικά τους ναυ-
τεργάτες, να δυναμώσουμε την οργάνωση και τον 
αγώνα, για το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά 
με δικαιώματα, για την προστασία της υγείας, να 
πιστέψουμε ότι χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά». 

Φ έρνετε για ψήφιση ένα νο-
μοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί 

την Επικουρική Ασφάλιση και καταρ-
γεί κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα που κατακτήθηκαν με σκλη-
ρούς ταξικούς αγώνες. Όπως κατήγ-
γειλε, με το νομοσχέδιο της κυβέρνη-
σης δίνονται άμεσα 8 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ στα «κοράκια» των ασφα-
λιστικών εταιρειών, την ίδια στιγμή 
που δεν παίρνεται κανένα μέτρο 
προστασίας της υγείας του λαού, 
αποκατάστασης των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές με αποζημιώσεις στο 
100% των ζημιών, αναγκαίων αντι-
πλημμυρικών έργων. 

Στόχος σας                        
η εξατομίκευση της               

Κοινωνικής Ασφάλισης 

«Ανάγετε σε ατομική ευθύνη την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
του λαού όχι μόνο για να κρύψετε τις 
δικές σας εγκληματικές ευθύνες αλλά 
γιατί αυτή η κατεύθυνση γίνεται 
όχημα για να δικαιολογηθούν και να 
περάσουν μεγάλες ανατροπές. 
Όπως κάνατε με το νόμο - έκτρωμα 
που ψηφίσατε τον Ιούνη μαζί με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αναγορεύο-
ντας σε δήθεν ατομική επιλογή την 
κατάργηση του 8ωρου. Έτσι και με 
το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίη-
ση της Επικουρικής Ασφάλισης, 
υλοποιώντας τον αντιδραστικό νόμο 
Κατρούγκαλου, καθιερώνετε τον 
"ατομικό κουμπαρά". Δηλαδή, η σύ-
νταξη και οι κοινωνικές παροχές θα 
εξαρτώνται αποκλειστικά από το 
ρίσκο και τις επενδυτικές επιλογές 
του κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά. 
Το κράτος δεν θα εγγυάται τίποτα», 
υπογράμμισε. 

Αντέκρουσε το κυβερνητικό επι-
χείρημα ότι δεν θα αλλάξει κάτι 
στους σημερινούς συνταξιούχους, 
σημειώνοντας: «Πάλι ψέματα λέτε. 
Γιατί το κόστος μετάβασης στο νέο 
σύστημα, το οποίο δεν μπορείτε να 
προσεγγίσετε ούτε εσείς οι ίδιοι, 
δηλαδή η τρύπα που θα δημιουργη-
θεί στα αποθεματικά του σημερινού 
συστήματος, αφού 
σταδιακά θα μειώνε-
ται και τελικά θα 
σταματήσει η κατα-
βολή εισφορών, θα 
οδηγήσει αντικειμενι-
κά σε νέες μειώσεις 
συντάξεων, αφού οι 
δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ο ί 
"κόφτες" και τα μα-
τωμένα πλεονάσμα-
τα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού θα 
κάνουν υποχρεωτική 
μια τέτοια επιλογή!». 

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι 
η επίθεση στα ασφαλιστικά και συ-
νταξιοδοτικά δικαιώματα βρίσκεται 
σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση 
στους μισθούς, στις Συλλογικές Συμ-
βάσεις, την αλλαγή προς το χειρότε-
ρο στις εργασιακές σχέσεις. «Με ένα 
νήμα δένονται οι ανατροπές στις 
εργασιακές σχέσεις και στον εργάσι-
μο χρόνο με το Ασφαλιστικό», τόνι-
σε, προσθέτοντας: «Η βρώμικη 
προπαγάνδα σας, η οποία βαφτίζει 
τη μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών και τη νέα διαρροή στα 
ασφαλιστικά ταμεία ως καθαρή 
αύξηση στους ονομαστικούς μι-
σθούς, δεν θα περάσει! Μειώνετε 
συνολικά τον εργατικό μισθό και 
αυτή είναι η μόνη αλήθεια». 

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του 
επισήμανε «Ο στόχος σας και η 
συρροή όλων των αντιασφαλιστι-
κών νόμων σε αυτό οδηγεί, στο 
εξής: Να φτάσουμε στην εξατομί-
κευση της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Ένας εργαζόμενος να δίνει όσα και 
αν έχει και με βάση αυτό θα λαμβά-
νει. Αν δεν έχει, θα του εξασφαλίζε-
ται ένα υποτυπώδες πλέγμα παρο-
χών, στα όρια της ανέχειας, μία 
σύνταξη στα 380 ευρώ, και αυτή 
πάλι αν έχει 20 χρόνια εργασίας. 
Θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφο-
ρές, αλλά δεν θα ξέρει αν θα πάρει 
τελικά σύνταξη και ποιο θα είναι το 
ύψος της, αφού αυτή θα είναι απο-
τέλεσμα του χρηματιστηριακού 

τζόγου. Αλλά και ούτε θα ξέρει πότε 
θα βγει στη σύνταξη, αφού στη 
στρατηγική του κεφαλαίου είναι η 
καθιέρωση κινήτρων για παραμονή 
στην εργασία και μετά τη συμπλή-
ρωση του ορίου συνταξιοδότησης». 

Διεξοδική αναφορά έκανε στις 
επιδιώξεις σε επίπεδο ΕΕ για δου-
λειά έως τα 74, στο όνομα της 
«γήρανσης του πληθυσμού της Ευ-
ρώπης», ποινικοποιώντας την αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής και κου-
νώντας παράλληλα το δάχτυλο 
στους εργαζόμενους για  τη 
«βιωσιμότητα των συστημάτων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης»! Ενώ θύμισε 
ότι πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων της ΕΕ, που ΝΔ - ΚΙΝΑΛ 
ψήφισαν ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε με 
λευκό, «προβλέπει την παράταση 
του εργάσιμου βίου, την απόσυρση 
του κράτους από την όποια ευθύνη 
φροντίδας των ηλικιωμένων, την 
ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτή-
των για την πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι 
ηλικιωμένοι κ.λπ.». 

Κανένα κόμμα που           
κυβέρνησε δεν είναι         
αθώο του αίματος 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμι-
σε ότι «το τωρινό ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο παίρνει τη σκυτάλη από τις 
αντιδραστικές αλλαγές που έχουν 
επιβάλει και οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις: Οι δικές σας, του ΣΥΡΙΖΑ, 
του ΠΑΣΟΚ.  

Η εφαρμογή του "νόμου Κατρού-
γκαλου" ήταν αυτή που γονιμοποίη-
σε το έδαφος για να προχωρήσει και 
στη χώρα μας η αντιλαϊκή στρατηγι-
κή της ΕΕ για τους "3 πυλώνες", πά-
γιες θέσεις δηλαδή της σημερινής 
κυβέρνησης. Ήταν ο νόμος που βά-
θυνε την κλιμάκωση όλων των αντια-
σφαλιστικών νόμων των προηγούμε-
νων ετών. Με αυτόν τον νόμο και με 
τα ίδια εργαλεία της ΕΕ μονιμοποιή-
θηκαν οι περικοπές στις συντάξεις.  

Αναφορά έκανε και στα πεπραγ-
μένα του ΚΙΝΑΛ τονίζοντας ότι «οι 
πιο εμβληματικοί και άγριοι αντια-
σφαλιστικοί νόμοι έχουν τη σφραγί-
δα του ΠΑΣΟΚ, ξεπήδησαν μέσα 
από τη μήτρα του νομοσχεδίου Γιαν-
νίτση που η πάλη των συνδικάτων 
και συνολικά των εργαζομένων το 
απέρριψε». 

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του 
τόνισε ότι με το νομοσχέδιο 
«ξεδιπλώνεται το σχέδιο συνολικής 
ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού 
συστήματος, έτσι ώστε από κοινωνι-
κό δικαίωμα να μετατραπεί σε 
"επένδυση" και ατομικό ρίσκο». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από μια 
τέτοια εξέλιξη, θυμίζοντας πώς κατέρ-
ρευσαν οι φούσκες του χρηματιστη-
ρίου, πώς διαλύθηκαν δικαιώματα 
και περιουσίες ασφαλισμένων από 
την ΑΣΠΙΣ, την «Enron» και πολλές 
άλλες ασφαλιστικές εταιρείες που 
βάρεσαν κανόνι. Μας λέτε πως είναι 
διασφαλισμένες οι συντάξεις και 

πως δεν υπάρχει τζόγος. Αλήθεια, 
φωστήρες μου, πώς μπορούν να 
γίνουν συνώνυμες οι λέξε ις 
"διασφάλιση" και "ρίσκο"; Ποιος δεν 
καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μεγα-
λύτερο ψέμα από αυτό;», υπογράμ-
μισε. 

Όπως κατήγγειλε ο ΓΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ, στόχος «είναι η πλήρης απαλ-
λαγή της εργοδοσίας από την υπο-
χρέωση που με νόμο είχε καθοριστεί 
να επιστρέφει μέσω των εισφορών 
στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα 
ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας, 
της απλήρωτης εργασίας δηλαδή του 
εργαζόμενου που της φέρνει κέρδη», 
ενώ με δεδομένο ότι αποσύρεται 
σταδιακά το κράτος από τη χρηματο-
δότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
προέβλεψε ότι «θα τεθεί άμεσα σο-
βαρό ζήτημα για τις σημερινές συ-
ντάξεις». 

Κατεξοχήν ταξικό            
το πρόβλημα της           

Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνθη-
κε στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα 
στις νεότερες ηλικίες που ανήκουν 
στα εργατικά και λαϊκά στρώματα, 
υπογραμμίζοντας: 

«Η δύναμη του οργανωμένου, 
δυναμικού, μαζικού αγώνα, μακριά 
από Μεσσίες και σωτήρες των 
ίδιων κυβερνητικών εναλλαγών, 
μπορεί να μπλοκάρει σχεδια-
σμούς και μέτρα, να αποσπάσει 
κάποιες νίκες, ακόμα και σε ένα 
"γήπεδο" που ο συσχετισμός πα-
ραμένει αρνητικός, παλεύοντας 
όμως ταυτόχρονα να αλλάξει αυ-
τός ο αρνητικός συσχετισμός (...) 
Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, 
καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική 
Ασφάλιση, για την οικοδόμηση 
ενιαίου συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που περιλαμβάνει τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις 
υπηρεσίες πρόληψης και αποκα-
τάστασης της υγείας, τις παροχές 
και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοι-
ας.  

Δεν τρέφουμε 
αυταπάτες! Το 
ζήτημα της Κοι-
νωνικής Ασφάλι-
σης, όπως και 
των μισθών, του 
χρόνου εργασί-
ας, των εργασια-
κών σχέσεων δεν 
μπορούν να λυ-
θούν μέσα στο 
σύστημα της 
εκμετάλλευσης. 
Η λύση τους δεν 

εξαρτάται δηλαδή από ένα σοσιαλ-
δημοκρατικής ή νεοφιλελεύθερης 
κατεύθυνσης σχέδιο ή έναν συνδυα-
σμό τους, αλλά απαιτεί εντελώς δια-
φορετικό σχεδιασμό, απαιτεί κεντρι-
κό σχεδιασμό. Απαιτεί δηλαδή μια 
οικονομία που απέναντι από τα συμ-
φέροντα των επιχειρηματικών ομί-
λων θα βάζει τις σύγχρονες, συνε-
χώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει καθό-
λου ότι καθόμαστε και αναμένουμε 
ως παρατηρητές ή πως παραπέ-
μπουμε τις λύσεις σε ένα αόριστο 
μέλλον. Επειδή ακριβώς δεν υποτι-
μάμε τις σημερινές ανάγκες, δρούμε 
με αποφασιστικότητα στο σήμερα, 
παλεύουμε μέσα από το οργανωμένο 
λαϊκό κίνημα συνδέοντας τη συνολι-
κή μας πρόταση με την ανακούφιση 
του εργαζόμενου λαού από τις συνέ-
πειες των αντεργατικών πολιτικών. 
Αυτή η σημερινή πάλη και οι καθημε-
ρινοί αγώνες εντάσσονται στη συνο-
λική πρόταση του ΚΚΕ για έναν δια-
φορετικό δρόμο εξέλιξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής κοινωνίας, που 
στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρωτα-
γωνιστής και παραγωγός του πλού-
του είναι ο εργαζόμενος λαός. 

Με βάση αυτήν τη συνεπή και 
μοναδικά ρεαλιστική θέση, από τη 
σκοπιά των συμφερόντων του λαού, 
εναντιωνόμαστε στο νομοσχέδιο για 
την Επικουρική Ασφάλιση, το οποίο 
αποτελεί τμήμα των ευρύτερων ανα-
τροπών συνολικά στην Κοινωνική 
Ασφάλιση». 

ΑΝΕΡΓΙΑ: 

Οι Θέσεις των σωματείων                 

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ   

για την τροποποίηση του ΠΔ 228/1998 

Με αφορμή τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 
228/1998, που προτείνονται και παρότι είναι ευνοϊ-
κότερες, συνεχίζουν να υπάρχουν δυσμενείς όροι 
και προϋποθέσεις, για τους άνεργους ναυτεργάτες.  

Επαναλαμβάνουμε το πλαίσιο αιτημάτων 
των σωματείων μας για την ανεργία: 

Πλήρη – σταθερή εργασία, ουσιαστική         
προστασία των ανέργων 

Άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι: 

 Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση των σωματείων 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε 
δεκτή από το ΔΣ του ΓΕΝΕ, το σύνολο των  πλοί-
ων που υπόκεινται στο ν.27/1975 να καταθέτουν 
στο ΓΕΝΕ τις καταστάσεις πληρώματος (crew list) 
και σε κάθε αντικατάσταση του πληρώματος να 
ναυτολογούνται από το ΓΕΝΕ όλοι οι ναυτεργάτες 
με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση.     

 Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από εκ-
προσώπους των αντιπροσωπευτικών ναυτεργατι-
κών ενώσεων.         

 Κατάργηση της αντεργατικής νομοθεσίας, 
ν.2687/53 όρος 8 των εγκριτικών πράξεων νηολό-
γησης και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92, 
που προωθούν την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασί-
α.  

 Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για όσο διαρκεί η 
ανεργία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  

 Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.  

 Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα της ανεργί-
ας, διάθεση τροφίμων, ρουχισμού, σχολικών ει-
δών, ειδών υγιεινής, πετρελαίου θέρμανσης από 
κρατικό δίκτυο για άνεργους και εργαζόμενους με 
χαμηλό εισόδημα. 

 Να εξασφαλισθεί άμεσα δωρεάν σίτιση των ανέρ-
γων από την Εστία Ναυτικών, να αξιοποιηθούν οι 
υποδομές της στον ξενώνα και να ενισχυθεί οικο-
νομικά με πρόσθετους πόρους. 

 Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις και να ισχύσουν μειω-
μένα τιμολόγια για τις παροχές των πρώην ΔΕΚΟ. 
Να απαγορευτεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού, 
νερού και σταθερού τηλεφώνου στους ανέργους.  

 Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής οικογέ-
νειας. 

 

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ                                  

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ  

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΚΕΣΕΝ 
Καταγγελία της ΠΕΜΕΝ για την         
εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης              

για ακόμη μια χρονιά  

Οι αντιασφαλιστικοί σχεδιασμοί           
θα βρουν απέναντι τη δύναμη                 

του οργανωμένου μαζικού αγώνα 

Αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ                        
Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή για το Ασφαλιστικό: 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Ο Μίκης Θεοδωράκης, προαισθανόμενος το 
τέλος της ζωής του, είχε επικοινωνήσει τηλεφω-
νικά με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, δίνοντάς 
του το στίγμα των τελευταίων του επιθυμιών. 

Στην προσωπική του επιστολή στις 5 Οκτώ-
βρη 2020 προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 
έγραφε:  

«Τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των 
απολογισμών, σβήνουν απ' το μυαλό μου οι λεπτο-
μέρειες και μένουν τα "Μεγάλα Μεγέθη". Έτσι 
βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα ώριμα 
χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του 
ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον 
κόσμο σαν κομμουνιστής» και ζητούσε από τον 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ να επιληφθεί εκείνος προ-
σωπικά, ώστε, όπως έγραφε: «Να γίνει σεβαστή 
όχι μονάχα η ιδεολογία μου αλλά και οι αγώνες 
μου για την ενότητα των Ελλήνων. Καθώς επίσης 
βέβαια και όλα αυτά που ήδη έχω ρυθμίσει, σε 
συνεννόηση με την γραμματέα μου Ρένα Παρμενί-
δου και τον φίλο και Πρόεδρο του Παγκρητίου 
Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο Αγο-
ραστάκη». 

Η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη, 
την οποία είχε μεταφέρει στον Δημήτρη Κου-
τσούμπα, στην Ρένα Παρμενίδου και τον Γιώργο 
Αγοραστάκη, ήταν η νεκρώσιμη ακολουθία και η 
ταφή να πραγματοποιηθούν στην πατρίδα του, 
τον Γαλατά Χανίων. 

Παραθέτουμε απόσπασμα από τον επικήδειο  
λόγο του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα 

Κι όταν «θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση»     
θα είσαι κι εσύ στις μεγάλες στιγμές παρών. 

Και ένας ψίθυρος περνά από στόμα σε στόμα: 
«Χωρίς τον Μίκη θα ήμασταν αλλιώς». Και έτσι 
είναι. Χωρίς εσένα θα ήμασταν αλλιώς. 

Φράγμα μεγαλόπρεπο στη λήθη, ένα δοξαστι-
κό στην εποποιία του λαού μας τον 20ό αιώνα, 
είναι το έργο σου. 

Ορμητική, επαναστατική, φλογισμένη από το 
πάθος, μια κατάφαση είναι η μουσική σου, ότι ο 
κόσμος μας χρειάζεται και μπορεί να αλλάξει. 

Με το αστραφτερό σπαθί της, εκτοπίζοντας 
τον φόβο, την ηττοπάθεια, την αδιαφορία, σαλπί-
ζει νέο ξεκίνημα, πυρπολεί τα όνειρα, πολιορκεί 
το «κοίταζε τη δουλειά σου», γεμίζει με ήλιο τις 
καρδιές. 

Μας έδειξες τη δύναμη του ελληνικού λαού, 
τη δύναμη των λαών του κόσμου. 

Θα τον «σηκώσουμε τον ήλιο                                     
πάνω από τον κόσμο» 

Δεν σε αποχαιρετούμε, σύντροφε Μίκη, γιατί 
εσύ δεν έφυγες. 

Κι όταν «θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση» και 
γύρω μας θα λάμπει η ηλιόλουστη ζωή, θα είσαι 
κι εσύ, τρανός όπως πάντα στις μεγάλες στιγμές, 
παρών. 

Στο φέρετρό σου σηκώνεται, υψώνει τη γρο-
θιά της και «αντριεύει και θεριεύει» η Ελλάδα! 

Σύντροφε Μίκη, 

Είσαι «φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη»! 

Ένα «φως που καίει». «Τέκνο της ανάγκης κι 
ώριμο τέκνο της οργής»! 

Όπως ήθελες θα γίνει, όπως το προδιέγραψες 
με την πολιτική διαθήκη σου «στους μεγάλους 
δρόμους κάτω από τις αφίσες», με τα αθάνατα 
τραγούδια σου. 

Θα τον «σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την 
Ελλάδα». Θα τον «σηκώσουμε τον ήλιο πάνω 
από τον κόσμο». 

43ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ 
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ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!» 

Η κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε στην δημοσιό-
τητα εγκύκλιο που εκδόθηκε την Πέμπτη 26/8, 
για την εφαρμογή του κατάπτυστου "νόμου - 
εκτρώματος" -  Χατζηδάκη, για τα εργασιακά. 

Παρά τις μεγαλοστομίες, αποκαλύπτεται το 
μέγεθος της αντιδραστικότητάς του νόμου. Επι-
χειρεί να απαγορεύσει τις απεργίες, θεσπίζει το 
"φακέλωμα" των εργαζομένων και των συνδι-
καλιστών, επιχειρώντας να χτυπήσει τη λει-
τουργία των συνδικάτων και τα βάλει στον γύψο. 

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο του ο νόμος 
αυτός διατηρεί και εξελίσσει προηγούμενους 
αντεργατικούς νόμους εντείνει το ξεζούμισμα 
των εργαζομένων, επιφέροντας συντριπτικά 
χτυπήματα στο χρόνο εργασίας, διευκολύνο-
ντας την εφαρμογή της 10ωρης και 12ωρης 
εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και τις απο-
λύσεις, χτυπά παραπέρα το δικαίωμα στη συν-
δικαλιστική δράση. 

Το ότι η κυβέρνηση επέλεξε για αρχή, να 
προωθήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
άρθρων, δείχνει ότι η άμεση προτεραιότητά 
της, είναι το χτύπημα της συνδικαλιστικής δρά-
σης, ώστε στη συνέχεια πιο εύκολα να εφαρμό-
σει τα αντεργατικά μέτρα που αφορούν στο 
χρόνο και συνολικά τους όρους εργασίας στο 
χώρο δουλειάς. 

Την ίδια ώρα, συντεταγμένη στις επιταγές 
της εργοδοσίας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ βάζει 
πλάτη για να προχωρήσει η σφαγή των εργα-
τικών δικαιωμάτων. Έβγαλε δελτίου τύπου, 
με αφορμή τη ΔΕΘ για να επισφραγίσει ότι 
και το επόμενο διάστημα θα στηρίξει στην 
πράξη την κυβέρνηση και τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους για να προχωρήσουν την σφαγή 
των εργατικών δικαιωμάτων χωρίς αντιδρά-
σεις, καλώντας τους εργαζόμενους να 
"κάτσουν στα αυγά τους" με πρόσχημα την 
πανδημία. 

Η απάντηση του ταξικού                               
Συνδικαλιστικού Κινήματος 

Η κυβέρνηση, η εργοδοσία και η συνδικαλι-
στική ηγεσία της ΓΣΕΕ, είναι βαθιά γελασμένοι 
αν νομίζουν ότι τα συνδικάτα θα κάτσουν με τα 
χέρια σταυρωμένα μπροστά στη νέα σφαγή των 
δικαιωμάτων και μπορούν να ξεγελάσουν τους 
εργαζόμενους και να εφαρμόσουν το καταδικα-
σμένο στη συνείδησή τους αντεργατικό τερα-
τούργημα. 

Τα συνδικάτα ήδη προετοιμάζουν νέους α-
γώνες. Ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης το μόνο 
που θα καταφέρει είναι να περάσει στην ιστορί-
α ως μια γραφική φιγούρα, όπως ο περιβόητος 
Λάσκαρης, κατά το παρελθόν, που ήθελε να 
καταργήσει την ταξική πάλη!!! 

Καλούμε τους εργαζόμενους να γραφτούν 
και να συμμετέχουν στα συνδικάτα τους μα-
ζικά. Για να μπλοκάρουμε τους αντεργατι-
κούς νόμους. Για να διεκδικήσουμε τα δι-
καιώματά μας με βάση τις σύγχρονες ανά-
γκες μας. 

Ν α γίνει υπόθεση 
όλων των ναυτεργα-

τών, των εργαζομένων, ο 
αγώνας ενάντια στους αμε-
ρικανονατοϊκούς σχεδια-
σμούς, που εμπλέκεται και 
η χώρα μας με τις βάσεις, 
σε μια εύφλεκτη περιοχή 
από τις εξελίξεις στο Αφγα-
νιστάν, την ένταση των ι-
μπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών, οδηγώντας 
λαούς στον όλεθρο, 
στη προσφυγιά, στη 
μετανάστευση. 

Οι ναυτεργάτες 
γνωρίζουν πολύ καλά 
τον ρόλο, που θα δια-
δραματίσει ο εμπορι-
κός στόλος και οι εφο-
πλιστές το προπαγαν-
δίζουν ότι αποτελεί 
το 4

ο
 όπλο στους αμερικα-

νονατοϊκούς σχεδιασμούς. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ 

όπως οι προηγούμενες, 
συνεχίζει να αποτελεί τον 
καλύτερο σημαιοφόρο στη 
δολοφονική μηχανή των 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, επενδύει 6,6 
δις ευρώ, ενώ την ίδια πε-
ρίοδο η εργατική – λαϊκή 
οικογένεια έρχεται αντιμέ-
τωπη με την πρόσθετη λεη-
λασία του εισοδήματος της 
από την ακρίβεια στην ε-
νέργεια, στα προϊόντα πλα-
τιάς κατανάλωσης. 

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ 
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ                 

Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ 

Αγωνιζόμαστε  
διεκδικούμε: 

 Την απεμπλοκή της Ελ-
λάδας από τους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς και 
πολέμους. 

 Την κατάργηση της Ελλη-
νοαμερικανικής Συμφωνίας 
για τις Στρατιωτικές Βάσεις 
– Nα κλείσει η βάση της 
Σούδας – Nα ξηλωθούν οι 
βάσεις του θανάτου από τη 
χώρα μας – Nα μη δημι-
ουργηθεί καμία νέα ευρω-
ατλαντική βάση και στρατι-
ωτική υποδομή. 

 Να μην εγκατασταθούν 
πυρηνικά στον Άραξο και 
οπουδήποτε αλλού στην 
Ελλάδα. 

 Καμία συμμετοχή των 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων σε ιμπεριαλιστικές 
αποστολές στο εξωτερικό, 
σε στρατιωτικές επιχειρή-
σεις κατά άλλων λαών. 

 Όχι στους στρατιωτικούς 
εξοπλισμούς και τη διάταξη 
των ενόπλων δυνάμεων 
στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. 
Ανάκληση της κυβερνητι-
κής απόφασης για την αύ-
ξηση της θητείας στο στρα-
τό ξηράς. 

 Καμιά αλλαγή των συνό-
ρων και των συνθηκών 
που τα καθορίζουν. 

 ΟΧΙ στον «Ευρωστρατό», 
που ετοιμάζει η ΕΕ. 

 Αποδέσμευση από τις 
λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ. 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ:     
Δεν φταίει                                 

η «κλιματική κρίση»                  
αλλά η πολιτική σας 

Ο Δ. Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του 
ΚΚΕ, μεταξύ άλλων επισήμανε πως 
«το πρόβλημα βρίσκεται στην απουσί-
α μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και 
προστασίας των δασών και σ' αυτό το 
πλαίσιο λείπει ένα σύγχρονο συνολικό 
σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με 
επίκεντρο την πρόληψη, εξειδικευμένο 
και για κάθε δασικό σύμπλεγμα. Τέτοι-
ο ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο 
δεν είχε ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε 
και καμιά προηγούμενη κυβέρνηση». 

Απαντώντας στα περί «κλιματικής 
κρίσης» σημείωσε ότι αυτό τέτοιες 
μεγάλες καταστροφές σαν τη φετινή 
είχαμε και πριν από 30 χρόνια. Το ίδιο 
και με τις πλημμύρες. Τότε βέβαια 
κανείς δεν μιλούσε ακόμα για την 
"κλιματική αλλαγή" ως το "τέλειο 
άλλοθι" για όλες τις καταστροφές». 

Η ΝΔ, από τα 17,7 εκατ. ευρώ που 
ζητούσαν τα Δασαρχεία όλης της χώ-
ρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, 
πίστωσε μόλις 1,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
μόλις το 10% των αναγκών τους. Κι 

εδώ, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν μπο-
ρεί να δικαιολογείται, γιατί επί των 
ημερών του, την περίοδο 2016 - 2019, 
έδωσε ακόμα πιο λίγα (...)  

Για την προστασία του λαού από 
τις πυρκαγιές δεν έχετε -λέτε- χρήματα, 
αλλά για να χρηματοδοτείτε τόσα χρό-
νια την ελληνική αποστολή, που βρι-
σκόταν στο Αφγανιστάν, βρίσκατε 300 
εκατομμύρια το χρόνο!!!  

Μάλιστα, δεν σας αρκούσε καν η 
2η θέση που βρισκόσασταν στις 
ΝΑΤΟικές δαπάνες. Διαθέσατε 6,6 
δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσετε 
στην κορυφή! Σαν "έτοιμοι από καιρό" 
προβάλλετε ως μοναδική διέξοδο τις 
δήθεν "πράσινες" μπίζνες. Μόνο που 
οι δουλειές πάνω στα καμένα μόνο 
"πράσινες" δεν είναι.  

Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ:                    
Οργάνωση και πάλη,          

γιατί μόνο ο λαός μπορεί 
να σώσει το λαό 

Το ΚΚΕ έδωσε μαζί με το λαό τη 
μάχη των πυρκαγιών και σήμερα πα-
λεύει μαζί του για τις δίκαιες διεκδική-
σεις του, που αρνείται να ικανοποιήσει 
η κυβέρνηση, επισήμανε ο Γ. Μαρί-
νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και 
βουλευτής του Κόμματος στην Εύβοια. 

Τα χωριά, συνέχισε, σώθηκαν χά-
ρη στην απειθαρχία των παλικαριών 
που έμειναν πίσω και δεν υπάκουσαν 
τις εντολές για εκκενώσεις, για να σώ-
σουν τα σπίτια και τις περιουσίες των 
λαϊκών οικογενειών, αφού από τις 
πυρκαγιές αναδείχθηκε η γύμνια του 
κρατικού μηχανισμού χωρίς σχέδιο 
αντιπυρικής προστασίας, χωρίς μέτρα 

πρόληψης, χωρίς δασικούς δρόμους 
και ζώνες, χωρίς την εξασφάλιση νε-
ρού. 

Καταλήγοντας, ο Γ. Μαρίνος τόνισε, 

καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση 

και τα κόμματα που υπηρετούν τα 

συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, 

οργάνωση και πάλη, γιατί μόνο ο λαός 

μπορεί να σώσει το λαό. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Συναίνεση στη διαχείριση της καταστροφής                                 

για να ανθίσουν τα κέρδη των ομίλων 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   

Για τον θάνατο ναυτεργάτη                      

και τα κρούσματα COVID                       

σε Φ/Γ πλοίο στη Χίο 

Ένας ναυτεργάτης, μέλος του πληρώματος 
του Φ/Γ «SEA BRAVE» (σημαίας Marshall Islands 
της ναυτιλιακής εταιρείας «GENIMAR SHIPPING & 
TRADING SA») απεβίωσε και ένα ακόμα μέλος του 
ίδιου πληρώματος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της 
Χίου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ναυτεργα-
τικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ και απαιτούν με ευθύνη των υπουργείων Ναυ-
τιλίας και Υγείας να ληφθούν όλα τα μέτρα για την 
προστασία της υγείας του πληρώματος. 

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 25/8 και ενώ το πλοίο 
βρισκόταν  αγκυροβολημένο στη ράδα της πόλης 
της Χίου (...), κατά τις πρωινές ώρες κατέστη υπο-
χρεωτική η μεταφορά σε νοσοκομείο δύο εκ των 
μελών του πληρώματος, λόγω ασθένειας. Κατά τη 
μεταφορά τους ο ένας απεβίωσε και ο άλλος νοση-
λεύεται στον νοσοκομείου της Χίου. 

Μετά από έλεγχο και λήψη δειγμάτων με ευθύνη 
του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώμα-
τος, βρέθηκαν θετικά στον COVID-19, ενώ αναμέ-
νεται η  ιατροδικαστική γνωμάτευση για τον ναυτερ-
γάτη, που απεβίωσε. 

Απαιτούμε με ευθύνη του υπουργείου Ναυτιλίας, 
των υπηρεσιών του, του υπουργείου Υγείας και με 
βάση τα μέτρα του ΕΟΔΥ, το πλοίο να παραμείνει 
στο αγκυροβόλιο της Χίου, να είναι σε καραντίνα με 
συνεχή έλεγχο από ιατρικό κλιμάκιο, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
υγείας των ναυτεργατών και για την ασφαλή μετακί-
νηση, σε περίπτωση και άλλου ασθενούς. Να μην 
γίνει καμία αντικατάσταση μέλους του πληρώματος, 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ασφαλούς δια-
μονής των ναυτεργατών». 

Τα παραπάνω αιτήματα μετέφερε και στον υ-
πουργό Ναυτιλίας ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελάκης, σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία. 

Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»  

Πλήρη ενημέρωση για το θάνατο του ναύτη ζήτη-
σε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Βορείου Αιγαί-
ου, καθώς και για την πορεία και τα αποτελέσματα 
του ιατρικού ελέγχου από γιατρό της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας και των υπολοίπων ναυτικών, τόσο του 
συγκεκριμένου πλοίου αλλά και των άλλων δύο 
εμπορικών («ΚΑΠΤΑΙΝ Ρ ECCLEZOS» και 
«ENDΕAVOR») που βρίσκονταν και αυτά ράδα σε 
μικρή απόσταση από το λιμάνι της Χίου. 

«Η Περιφέρεια να αναλάβει την ευθύνη που της 
αναλογεί και να απαιτήσει από τους αρμόδιους κυ-
βερνητικούς φορείς και το υπουργείο Υγείας την 
άμεση αποστολή κλιμακίου του ΕΟΔΥ στα πλοία», 
αναφέρει. 

Τραγικός θάνατος ναυτεργάτη 

στην προσπάθειά του να               

ξεμπαρκάρει στην Αυστραλία 

Τραγικό θάνατο βρήκε, 10.08.2021, μέλος του 
πληρώματος του Capesize Φ/Γ πλοίου 
«FORMOSABULK CLEMENT», στην προσπάθεια 
του να αποβιβαστεί από το πλοίο για να βγει στην 
στεριά. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε από τη σκά-
λα του πιλότου ανάμεσα στη λάτζα και το κύτος 
του πλοίου. 

Η συγκεκριμένη τραγωδία θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί, καθώς προκλήθηκε από την απάν-
θρωπη πολιτική γα αλλαγή πληρώματος, που ε-
φαρμόζεται από τις αυστραλιανές αρχές λόγω των 
περιορισμών για τον COVID-19, σύμφωνα με την 
οποία οι αλλαγές πληρωμάτων πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται υπεράκτια και όχι σε λιμάνια! 

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν από τις 
κυβερνήσεις της Αυστραλίας, τόσο σε κρατικό όσο 
και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη 
την ασφαλή αλλαγή των πληρωμάτων στο λιμάνι. 
Κατά συνέπεια το πλοίο έπρεπε να απομακρυνθεί 
για να πραγματοποιήσει αλλαγή πληρώματος. Στις 
11 Αυγούστου, αναφέρθηκε ότι το πλοίο κρατήθη-
κε από την AMSA «για έρευνα». 

Οι απάνθρωπες κυβερνητικές πρακτικές της 
Αυστραλίας, που εφαρμόζονται από πολλές ακόμη 
χώρες, συνεχίζουν να συνεχίζουν να εκθέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή των ναυτεργατών. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Πανελλαδική κινητοποίηση 
στις 8 Οκτώβρη στην Αθήνα 
Σε πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 8      

Οκτώβρη στην Αθήνα προχωρούν οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OAEE - ΙΚΑ - 
ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - 
ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Το αγωνιστικό ραντεβού 
έχει δοθεί στις 11:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και θα 
ακολουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου παίρνοντας όλα 
τα μέτρα προστασίας από την πανδημία. 

«Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίσθηκε για την ιδιωτι-
κοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης μας αφορά 
όλους, ο λεγόμενος προσωπικός κουμπαράς των νέων 
θα πηγαίνει στις ανάγκες του χρηματιστηριακού τζόγου, 
οι επικουρικές των παλιών συνταξιούχων θα περικο-
πούν ή θα καταργηθούν», σημειώνουν στο κάλεσμά 
τους και προσθέτουν: 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, κανένας δεν μπορεί να μας 
σταματήσει και να μας αγνοήσει. Η πανδημία για εμάς δεν 
σημαίνει αμνησία, δεν ξεχνάμε και διεκδικούμε ό,τι μας έχει 
αδίκως αφαιρεθεί».  

ΛΗΜΝΟΣ 

Κινητοποίηση                        
για τις ακτοπλοϊκές και       

αεροπορικές συγκοινωνίες 
Δυναμικά και μαζικά συμμετείχαν στη συγκέντρωση 

για τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες, οι 
εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της Λήμνου, την Παρα-
σκευή 10 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Μύρινας, την 
ώρα του κατάπλου του 46 ετών, προβληματικού πλοί-
ου «AQUA STAR». 

Παρά την υπονόμευση στην ουσία της συγκέντρω-
σης, λόγω της απόφασης την τελευταία στιγμή από την 
πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από ει-
σήγηση του Δημάρχου Λήμνου, για ματαίωση της κινη-
τοποίησης, οι κάτοικοι του νησιού συμμετείχαν στην 
προγραμματισμένη συγκέντρωση στο λιμάνι της Μύρι-
νας, διεκδικώντας: 

 Άμεση αντικατάσταση του πλοίου «AQUA STAR» 
στη γραμμή Λαύριο - Άγιος Ευστράτιος - Λήμνος - 
Καβάλα. Σύγχρονα, ασφαλή, αξιόπλοα πλοία, μεγάλης 
χωρητικότητας σε επιβάτες, αυτοκίνητα, και εμπορεύ-
ματα, σταθερά δρομολόγια, σε όλες τις ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις. 

 Καθημερινή ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση της 
Λήμνου με την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και 
με τα άλλα νησιά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Φτηνά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. 

 Ναυτεργάτες με σύγχρονα εργασιακά και ασφαλιστι-
κά δικαιώματα, σύμφωνα και με τα δίκαια αιτήματα 
των σωματείων τους. 

Από το συλλαλητήριο των πυρόπληκτων στη Β. Εύβοιας, 21/8  

Συντονισμένη προσπάθεια  

κυβέρνησης και ΓΣΕΕ                        

για χτύπημα της                       

συνδικαλιστικής δράσης  
Χαιρετισμός του Μαν. Κουτάντε,      

μέλους του ΔΣ της ΠΕΜΕΝ,          

στη σύσκεψη φορέων για τη         

Σύνοδο της Στρατιωτικής             

Επιτροπής του ΝΑΤΟ 

«Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 

Η ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής συμ-
φωνίας για τις βάσεις αποτελεί κίνδυνο για την 

εργατική τάξη και το λαό.  

Οι ναυτεργάτες έχουμε συγκεντρωμένη 
πείρα για το τι σημαίνουν οι ιμπεριαλιστικοί 

σχεδιασμοί και οι συνθήκες πολέμου.  

Στην διάρκεια του Α’ παγκοσμίου πολέμου 
(1914-1918) βυθίστηκαν 143 πλοία και χάθη-
καν πολλές ανθρώπινες ζωές ενώ κατά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο (1939-1944) βυθίστηκαν 
429 πλοία και χάθηκαν πολύ ναυτεργάτες στον 
ηρωικό αντιφασιστικό αγώνα κάτω από την 
σημαία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ναυτερ-
γατικών Οργανώσεων (ΟΕΝΟ), την ταξική 

οργάνωση των ναυτεργατών.  

Από τότε μέχρι σήμερα αρκετοί ακόμα 
ναυτεργάτες χάθηκαν στους επόμενους περι-
φερειακούς πολέμους όπως ο πόλεμος του 
Ιράν – Ιράκ από το Σεπτέμβρη του 1980 μέχρι 
τον Αύγουστο του 1988. Αλλά μέχρι και πιο 
πρόσφατα στην Συρία όταν δόκιμος πλοίαρχος 
έχασε την ζωή του από πυρά αεροπλάνου ενώ 

εκτελούσε το εκπαιδευτικό του ταξίδι.  

Οι ναυτεργάτες πάντα βρίσκονταν στην 
πρώτη γραμμή και παραμένουν στην πάλη 
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, 
θα προσφέρουν πάντα τις υπηρεσίες τους στον 
αγώνα για την ειρήνη, θα σώζουν τους κατα-
τρεγμένους όπως και  πρόσφατα περισυλλέγο-
ντας πρόσφυγες κατά την διάρκεια του πολέ-

μου στην Συρία.  

Θα χαιρετίζουμε και θα στηρίζουμε πάντο-
τε τις φωνές για απεμπλοκή της χώρας μας 
από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, όπως αυτή του συνάδελφου μας 
Σταύρου Παπαδάκη από την θητεία του στην 
Φρεγάτα «Ναβαρίνο» που κατήγγειλε την συμ-

μετοχή της σε Νατοϊκή άσκηση. 

Η συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο στις 
17 Σεπτέμβρη και στην πορεία μέχρι την Αμε-

ρικάνικη πρεσβεία θα είναι καθολική.» 

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,         

ΠΕΣ/ΝΑΤ: Kάλεσμα στο συλλαλητήριο την                 

Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. 

Σ ε μια αντιπαράθεση κυ-
βέρνησης της ΝΔ και αξι-

ωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με κύριο στόχο την προ-
σπάθεια συγκάλυψης των εγκλη-
ματικών τους ευθυνών για τις τε-
ράστιες καταστροφές από τις πυρ-
καγιές αλλά και τον συμψηφισμό 
ευθυνών, εξελίχθηκε η συζήτηση 
στη Βουλή την Τετάρτη 25 Αυγού-
στου σε επίπεδο αρχηγών κομμά-
των. 

Πέρα από την αισχρή αντιπα-
ράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα 
καμένα, για το ποιος έχει στο 
«βιογραφικό» του μεγαλύτερη 
καταστροφή, περισσότερους νε-
κρούς και πιο πολλά διαλυμένα 
σπίτια, ο πρωθυπουργός, Κυρ. 
Μητσοτάκης, φρόντισε να ξεκαθα-
ρίσει ότι θα παραδώσει στους 
επιχειρηματικούς ομίλους την 
αναδάσωση και ανασυγκρότηση 
των πυρόπληκτων περιοχών για 
να κάνουν μπίζνες με πρόσχημα 
την «πράσινη ανάπλαση» στις 
πληγείσες περιοχές. 

Το μόνο σχέδιο ήταν 

«τρέξτε να σωθείτε»  

Όσον αφορά το επιχειρησιακό 
σκέλος, περιέγραψε τις εκκενώσεις 
και τη λογική τού «τρέξτε να σωθεί-
τε» ως το ιδανικό σχέδιο αντιμετώ-
πισης τέτοιων φαινομένων και το 
αντιπαρέβαλε με το ότι δεν υπήρξαν 
νεκροί, στη λογική τού «ή θα καείς 
εσύ ή το σπίτι σου».  

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. 
Τσίπρας, ζητούσε «ελάχιστη συναί-
νεση συνεννόησης», με τον πρωθυ-
πουργό να ανταποκρίνεται άμεσα 
και να ενσωματώνει τις προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την 
«επόμενη μέρα» στα καμένα. 

Για «ανικανότητα» και «κακή 
διαχείριση» του επιτελικού κράτους 
κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόε-
δρος του ΚΙΝΑΛ,  Φώφη Γεννημα-
τά,  αποκρύπτοντας τις ευθύνες του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που ως κυβέρνηση 
εφάρμοσε την ίδια αντιδασική πολι-
τική. 


