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ΠΕΙΡΑΙΑΣ    

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2013 

Χρόνος 40ος 

Αριθμός φύλλου 570 

 

Ο ι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασί-
ας, το 8ωρο, η Κοινωνική Ασφά-

λιση, ήταν κατακτήσεις που ήρθαν με 
μακροχρόνιους αιματηρούς αγώνες. 

Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση, ΕΕ, 
ΔΝΤ, ότι μπορεί να αποφάσισαν να μας 
πάνε στο Μεσαίωνα, αλλά δεν πήραν την 
υπογραφή εκατομμυρίων εργατών για το 
χτύπημα των ΣΣΕ, το τσάκισμα των     
μισθών και των συντάξεων. 

►  Να αποσυρθεί το νομοσχέδι-
ο - τερατούργημα που προωθεί η 
κυβέρνηση, «Τουριστικά πλοία 

και άλλες διατάξεις», στο 
όνομα του δημόσιου συμφέρο-
ντος, χτυπάει το δικαίωμα της 
απεργίας με την υποχρεωτική 
δρομολόγηση «πλοίου ασφαλεί-
ας», όταν απεργούν οι ναυτεργά-

τες, όταν οι εφοπλιστές είναι αυ-
τοί που δρομολογούν τα πλοία με 
κριτήριο τα κέρδη τους, αφήνο-
ντας νησιά σχεδόν απομονωμένα 

με την ηπειρωτική χώρα.  

Επίσης, το ν/σ αυτό καταργεί 
τις ΣΣΕ και ανατρέπει τις οργανικές συν-
θέσεις στα τουριστικά  ημερόπλοια και 
σκάφη αναψυχής, διευρύνει τη «μαύρη» 

ανασφάλιστη εργασία και την ανεργία, 
υπονομεύει την ασφάλεια της ανθρώπι-
νης ζωής για ναυτεργάτες, επιβαίνοντες. 
Καταργεί τον Οίκο Ναύτου και το ΓΕΝΕ, 
που συγχωνεύονται και σε ενιαίο φορέα 
(Ο.Ν.Ν.Ε.). 

► Πάνω από 13.000 ναυτεργάτες 
πνίγονται στην ανεργία ενώ οι 
Έλληνες εφοπλιστές που είναι στην 

κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας 
πνίγονται στα αμύθητα κέρδη. 

Με βάση τα στοιχεία της 
«GOLDEN  DESTINY», οι έλληνες εφο-
πλιστές, στο 9μηνο του 2013, έχουν 
παραγγείλει 226 νέες ναυπηγή-
σεις πλοίων συνολικής αξίας άνω των 11 
δισ. δολαρίων, ενώ για την ίδια περίοδο 
το 2012 οι παραγγελίες ήταν 89 πλοία. 

Δεν είναι, λοιπόν, θρασύτατος ο     
εμπαιγμός της κυβέρνησης όταν λέει ότι 
η κρίση και τα μέτρα πλήττουν όλους 
τους Έλληνες; 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :   

● Να δοθεί σε ΟΛΟΥΣ τους άνεργους 
ναυτεργάτες και σπουδαστές του ΚΕ-
ΣΕΝ, το δώρο των Χριστουγέννων. ● Χο-

ρήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους 
τους ανέργους για όλο το διάστημα της 
ανεργίας. ● Πρόσβαση στο δημόσιο σύ-
στημα Υγείας με μόνη προϋπόθεση την 
επίδειξη της κάρτας ανεργίας. ● Δωρεάν 
στέγαση και σίτιση τους στην Εστία Ναυ-
τικών, να αξιοποιηθεί η υποδομή της και 

να ενισχυθεί οικονομικά με πρόσθετους 
πόρους. ● Πάγωμα των δανείων και των 
πλειστηριασμών - Απαλλαγή των ανέρ-
γων από τα δημοτικά τέλη και το Φόρο 
Ακίνητης Περιουσίας. ● Η κάρτα ανεργίας 
του ΓΕΝΕ να είναι κάρτα απεριορίστων 
διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες. ● 

Οι Δόκιμοι να εγγράφονται στους κατα-
λόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ και να έχουν 
δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. 

► Τον 21ο αιώνα, πεθαίνουν 
άνθρωποι που μπορούν να θεραπευ-
τούν γιατί  δεν έχουν να πληρώσουν 
την ίδια ώρα που οι φαρμακοβιομή-

χανοι, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινι-
κών και διαγνωστικών κέντρων      
θησαυρίζουν! 

Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι, ανασφά-
λιστοι, συνταξιούχοι, νέοι, νοσηλευτικό 
προσωπικό, γιατροί, να παλέψουμε για 

την κατάργηση κάθε επιχειρημα-

τικής δράσης στο χώρο της Υγεί-
ας.  
Χρειάζεται συντονισμός και 
δράση για να αντιμετωπιστούν 
τα οξυμμένα προβλήματα στη 
ναυτική εκπαίδευση – μετεκπαί-

δευση. Απαιτούμε αποκλειστικά 
δημόσιο σύγχρονο σύστημα ναυ-
τικής εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης. 

Κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους 

και δεν λένε την αλήθεια αυτοί 

που μιλάνε για ανατροπή της κυ-
βέρνησης, αλλά όχι αυτών που 

έχουν την εξουσία στην οικονομία, 
δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό σήμερα 
όλοι να έχουν δουλειά σταθερή με 
ικανοποιητικό μισθό και να μη βολο-
δέρνουν στην ανεργία, στην αναδου-
λειά;  

Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό όλοι να απο-
λαμβάνουν σύγχρονες παροχές Υγείας, 
Κοινωνικής Πρόνοιας, χωρίς να αναγκά-
ζονται να πληρώνουν για τα φάρμακα, 

τις εξετάσεις, χωρίς να έχουν το άγχος 
ότι θα πεθάνουν στο δρόμο γιατί δεν 
έχουν ασφάλιση, ή γιατί η ασφάλιση που 
έχουν δεν καλύπτει τις ανάγκες; 

Η εργατική τάξη να γίνει πρωτα-

γωνιστής στην υπόθεση οικοδόμησης 
της λαϊκής συμμαχίας για την από-
κρουση των βάρβαρων αντεργατικών 
- αντιλαϊκών μέτρων, για την λαϊκή 

αντεπίθεση. 

Ο  προϋπολογισμός του ΝΑΤ για το 
2014 διαμορφώνεται στα πλαίσια 

της καπιταλιστικής κρίσης και στις κα-
τευθύνσεις υλοποίησης των αντιλαϊκών 
μέτρων, που έχουν συναποφασίσει κυ-
βέρνηση, Ε.Ε., ΔΝΤ, συνθλίβοντας τα 
εργασιακά, τα κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα των ναυτεργατών, των εργα-
ζομένων, για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και κερδοφορίας του κεφα-

λαίου.  

Από το 2003 έχει να γίνει ισολογισμός 
στο ΝΑΤ, ενώ στα χαλκευμένα καθ’ υπολο-
γισμό στοιχεία στον προϋπολογισμό για το 
2014 διατυπώνεται ότι: «επισημαίνουμε το 
γεγονός ότι μετά την λήξη του Γ’ τριμήνου 
του έτους 2014, θα γίνει επανεκτίμηση των 
στοιχείων και ανάλογα με την πορεία εξέλι-
ξης του Προϋπολογισμού το οργανικό 
έλλειμμα θα διαμορφωθεί αναλόγως»...!!! 

1. Καμία αναφορά δεν γίνεται ότι στα 
ποντοπόρα πλοία με την εφαρμογή του 
ν.2687/53 περί εγκριτικών πράξεων νηολό-
γησης και τις πάνω από 10 μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις του όρου 8, οργιάζει η 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, για ελάχι-
στους (από 4 έως 6 ναυτεργάτες) καταβάλ-
λονται ασφαλιστικές εισφορές.  

2. Για τα κρουαζιερόπλοια oι υπηρεσίες 
του ΝΑΤ δεν έχουν αντιληφθεί ότι στην 
κρουαζιέρα με την ψήφιση του ν.3872/2010 
αφανίστηκαν ακόμα και οι ελάχιστοι ναυτερ-
γάτες με συγκροτημένα δικαιώματα, χαρί-
στηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στον 
Λούη με την μη καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών στο ΝΑΤ, ενώ παρακράτησε και 
τις ασφαλιστικές εισφορές των ναυτεργα-
τών.  

3.   Με τις υπουργικές αποφάσεις για τα 
6 υπό ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία της 
γραμμής Πάτρα – Ιταλία μειώθηκαν από τον 
Σεπτέμβρη του 2013 οι οργανικές συνθέσεις 
των πλοίων κατά 214 ναυτεργάτες. 

4. Με την εφαρμογή του ν.4150/2013 
μειώθηκαν οι οργανικές συνθέσεις των    
ακτοπλοϊκών πλοίων, από την 1η Νοέμβρη 
αποβλήθηκαν πάνω από 300 ναυτεργάτες 
και εκατοντάδες άλλοι από το δέσιμο των 
πλοίων, ενώ οργιάζει η παραβίαση της ΣΣΕ 
και η απλήρωτη εργασία. 

5. Οι εφοπλιστές με την στήριξη της   
κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, παραβιάζουν 
ακόμα και τις μειωμένες οργανικές συνθέ-
σεις, με επανακαταμετρήσεις πλοίων μειώ-
νουν την χωρητικότητα και την οργανική 
σύνθεση, το ΓΕΝΕ με τον μη έλεγχο των 

καταστάσεων πληρωμάτων (crew list) των 
πλοίων συνεχίζει να αποτελεί δουλεμπορικό 
παραμάγαζο των εφοπλιστών. 

6. Υπολογίζουν σ’ όλες τις κατηγορίες 
πλοίων ότι η προβλεπόμενη αύξηση των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για το 
2014 θα είναι 0%, όταν ΣΣΕ έχουν υπογρα-
φεί για το 2013 σε ακτοπλοϊκά, μεσογειακά 
– τουριστικά, πορθμεία,  ενώ στις υπόλοιπες 
κατηγορίες πλοίων είναι από το 2010 και η 
επιδίωξη εφοπλιστών - κυβέρνησης είναι η 
κατάργησης τους. 

Στον προϋπολογισμό για το ΚΑΑΝ 
(Κεφάλαιο Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών) 
προβλέπεται το ποσό των 50.000.000 ευ-
ρώ. Στην πραγματικότητα οι ανάγκες είναι 
μεγαλύτερες, ο Οίκος Ναύτη με την ένταξη 
του στο ΕΟΠΥΥ, δημιούργησε τραγικά προ-
βλήματα στους ασφαλισμένους για         
γιατρούς και φάρμακα, τα πληρώνουν από 
την τσέπη τους περιμένοντας μήνες για την 
εξόφληση τους.  

Καταγγέλλουμε τον προϋπολογισμό του 
ΝΑΤ για το 2014 με τα χαλκευμένα στοιχεία, 
που εμφανίζει: 

Για το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης 
Ναυτικών (ΚΕΑΝ) προβλέπεται «έσοδα 
από μειώσεις των επικουρικών συντάξε-

ων το ποσό των 15.000.000 ευρώ».   

Οι μειώσεις στα έσοδα του ΝΑΤ και των 
άλλων ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
τα κέρδη των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, 
του κεφαλαίου, υπηρετείται από το πολιτικό 
τους προσωπικό με την αντιναυτεργατική – 
αντιλαϊκή πολιτική. 

Τα παραπάνω αναφέρουν μεταξύ άλλων 
σε δελτίο Τύπου τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -             

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣΝΑΤ και καταλήγουν:         

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους ερ-
γαζόμενους, να συνεχίσουμε με καλύτε-
ρη οργάνωση – συσπείρωση δυνάμεων 
σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές να 
αναπτύξουμε πολύμορφες αγωνιστικές 
και απεργιακές κινητοποιήσεις, να δυνα-
μώσει η ταξική πάλη, η λαϊκή συμμαχία 
με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑ-
ΣΥ, ΜΑΣ, ΟΓΕ, τις λαϊκές επιτροπές ενά-
ντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα 
του κεφαλαίου και των εκπροσώπων 

του. 

 

Ανάγνωση έντυπου  
πολιτικού προστάγματος,  
σελίδες ηλεκτροκίνητες,  
κρίση της ταξικής σφραγίδας, 
στην οργάνωση καταστατικού  
επαναστατικής αλήθειας, 
που γράφεται με  
αλλεπάλληλους διασκελισμούς  
συσπειρωμένης δράσης,  
στα σωματεία βιοπαλαιστών, 
στη χύτρα του αγώνα… 

Δώρα Μουντράκη 

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
✓Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αλληλεγγύης, θεατρική 
παράσταση - παιχνίδι μοίρασμα δώρων στα παιδιά, για 
τους ανέργους, τις φτωχές λαϊκές οικογένειες, πραγματο-
ποιούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Πειραιά, την Κυριακή 29 
Δεκέμβρη 2013, στις 11 το πρωί, στο κτίριο εκδηλώσεων  
του ΟΛΠ (δίπλα στο Υπουργείο) στο  λιμάνι Πειραιά.    
Είσοδος από πύλες Ε1 και Ε2, εσωτερικό λεωφορείο του 
ΟΛΠ κάθε 10’ λεπτά από Ηλεκτρικό Σταθμό.  

✓Εκδήλωση της ΠΕΜΕΝ για τους Μηχανικούς στη Χίο, 
Κυριακή 12 Γενάρη 2014, Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και       
Γιορτή για τα παιδιά. 

✓Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της ΠΕΜΕΝ, την Τετάρτη         
15 Γενάρη 2014, στις 11 το πρωί, στην αίθουσα της      
ΠΕΜΕΝ. 

✓Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της ΠΕΣ-ΝΑΤ, την Παρασκευή       
17 Γενάρη 2014, στις 11 το πρωί, στα γραφεία της 
ΠΕΣ-ΝΑΤ. 

✓Γιορτή για τα παιδιά των Μηχανικών στον Πειραιά, 
Σάββατο 18 Γενάρη 2014, στις 11 το πρωί, στην        
αίθουσα της ΠΕΜΕΝ. 

Η  Β’ Γενική Συνέλευση του ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, που πραγματοποιήθη-

κε την Παρασκευή 29 Νοέμβρη 2013, συ-
ζήτησε  τις εξελίξεις που διαμορφώνο-
νται     από  την βαθιά και παρατεταμένη 
καπιταλιστική κρίση, την συγχρονισμένη 
επίθεση, που δέχεται η εργατική τάξη 
από το κεφάλαιο, την  κυβέρνηση, την 
Ε.Ε, το ΔΝΤ και τους άλλους πολιτικούς 

και συνδικαλιστικούς υπηρέτες τους. 

Στο στόχαστρο έχουν βάλει την κατάργη-
ση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, 
με διατήρηση του νόμου 2687/53, όρος 8, 
διευρύνεται το καθεστώς της «μαύρης» ανα-
σφάλιστης εργασίας. 

Με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και την 
θεωρία των «δυο άκρων», θωρακίζεται το 
αστικό κράτος από τον φόβο του λαϊκού 
κινήματος. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2014 ανα-
δεικνύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνη-
σης για να επιταχύνει τις διαθρωτικές αλλα-
γές που αυτές οδηγούν σε νέες ανατροπές 
στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Όσοι πιστεύουν ή ελπίζουν ότι η μνημο-
νική πολιτική φθάνει στο τέλος της 
«πλανώνται πλάνην οικτράν». Από 1 Γενά-
ρη του 2014 ο προϋπολογισμός κάθε          
χώρας θα ελέγχεται από την Ε.Ε, τα μνημό-
νια θα είναι διαρκείας σε όλες τις χώρες    
της Ε.Ε.  

Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ που 
θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκέμβρη, 
οι ταξικές δυνάμεις θα αναδείξουν για 
άλλη μια φορά την ανάγκη για τον εκδη-
μοκρατισμό του Ναυτεργατικού Συνδικα-
λιστικού κινήματος και της ναυτεργατι-
κής νομοθεσίας. Αυτό πρέπει να γίνει 
υπόθεση του κάθε ναυτεργάτη ότι μέσα 
από την οργανωμένη πάλη σε ταξική 
κατεύθυνση θα ανατραπεί ο αρνητικός 
συσχετισμός δύναμης στο ναυτεργατικό 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

Καταδικάζουμε το νομοσχέδιο – τερα-
τούργημα «Τουριστικά πλοία και άλλες 
διατάξεις» που προωθεί η κυβέρνηση, με 

πρόσχημα το «Πλοίο Ασφαλείας» αυξά-
νει κατασταλτικά και απεργοσπαστικά μέ-
τρα, σε βάρος της υπεράσπισης των δικαιω-
μάτων των ναυτεργατών, που καταργεί τις 
ΣΣΕ και ανατρέπει τις οργανικές συνθέσεις 
στα τουριστικά ημερόπλοια και σκάφη ανα-
ψυχής, διευρύνεται η «μαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία, η ανεργία, με τα εργασιακά 
«γκέτο», που υπονομεύεται η ασφάλεια και 
η ανθρώπινη ζωή για ναυτεργάτες, επιβαί-
νοντες, με τις «πλωτές βόμβες». 

 Στο νομοσχέδιο καταργούνται ο Οίκος 
Ναύτη και το ΓΕΝΕ, συγχωνεύονται και δη-
μιουργείται ενιαίος φορέας (Ο.Ν.Ν.Ε.), στο-
χεύοντας στην παραπέρα υπονόμευσή τους 
σε βάρος των ναυτεργατών. 

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ  

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ  

ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους ερ-
γαζόμενους, σε οργάνωση, συσπείρωση 
δυνάμεων, να αντιμετωπίσουμε  την βία, 
την καταστολή και τις καταδικαστικές 
αποφάσεις  των δικαστηρίων σε βάρος 
συνδικαλιστών, με ακόμα πιο δυναμι-
κούς, μαζικούς αγώνες, να δυναμώσει η 
συμμαχία εργαζομένων, αυτοαπασχο-

λούμενων, φτωχής αγροτιάς. 

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά στον 
δρόμο της ταξικής πάλης, για την ανασύντα-
ξη του εργατικού κινήματος και την αλλαγή 
του αρνητικού συσχετισμού δύναμης στο 
συνδικαλιστικό κίνημα σε  σύγκρουση με 
την πολιτική του κεφαλαίου και των εκπρο-
σώπων του που μας κλέβουν τον πλούτο 
που παράγουμε. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να  ε-
κτιμήσει και να αποφασίσει για απεργια-
κές κινητοποιήσεις, καλούμε όλες τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις να οργανώ-
σουν την αντίσταση και τους απεργια-

κούς αγώνες. 

 

ΕΣΟΔΑ 251.732.296 ευρώ 

ΕΞΟΔΑ 1.225.101.431 ευρώ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 973.369.135 ευρώ 

Τ ην απόφαση να γίνει Καταστατικό Συνέ-
δριο έλαβε ομόφωνα το Γενικό Συμβούλιο 

της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, την 
Τρίτη 17 Δεκέμβρη, με παρέμβαση των δυνάμεων 
της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης 
(ΝΣΚ), που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Για το 
πότε θα γίνει εξουσιοδοτήθηκε να καθορισθεί από 
την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ. 

Πριν την έναρξη των διαδικασιών, οι αντιπρόσω-
ποι της ΝΣΚ κατέθεσαν αίτημα να καταψηφιστεί η 
πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής Πληρεξουσίων 
για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων που θα συ-
γκροτούσαν το «σώμα» του τακτικού Συνεδρίου. 
Στην ψηφοφορία που έγινε βρέθηκαν 32 ψήφοι υπέρ 
του αιτήματος της ΝΣΚ και 32 κατά, με αποτέλεσμα 
να «μπλοκάρουν» οι διαδικασίες. 

Μετά από αυτό, όλοι οι αντιπρόσωποι αναγκά-
στηκαν να αποδεχτούν να γίνει έκτακτο Συνέδριο για 
την τροποποίηση του καταστατικού. Το αίτημα της 
ΝΣΚ συγκέντρωσε αυτόν τον αριθμό ψήφων σε ένα 
«σώμα» που, σύμφωνα με το αναχρονιστικό κατα-
στατικό της ΠΝΟ, άλλοι αντιπρόσωποι ήταν εκλεγ-
μένοι με το πλειοψηφικό καλπονοθευτικό σύστημα 
και άλλοι με την απλή αναλογική. Το αποκορύφωμα 
της νοθείας και παραχάραξης της θέλησης των ναυ-
τεργατών είναι ότι το «σώμα» του Συνεδρίου υπόκει-
ται στον περιορισμό του «ενός δεκάτου», που αφορά 
τον περιορισμό της εκπροσώπησης των μεγάλων 
ναυτεργατικών οργανώσεων. Με βάση τον περιορι-
σμό αυτόν, από τους 26 αντιπροσώπους που εκλέγει 
η ΠΕΜΕΝ στο Συνέδριο νομιμοποιούνται οι 10. 

Στην ομιλία του ο Θανάσης Ευαγγελάκης,       
Α’ γ.γ. της ΠΕΜΕΝ, υπογράμμισε την ανάγκη για 
ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος και εκδη-
μοκρατισμού της ναυτικής νομοθεσίας, που στρατο-
κρατείται, της αλλαγής του καταστατικού της ΠΝΟ. 

Οι ταξικές δυνάμεις θα συνεχίσουμε σε αυτή 
την κατεύθυνση να γίνει υπόθεση του κάθε       
ναυτεργάτη, ότι μέσα από την οργανωμένη πάλη 
θα ανατραπεί ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης 
στα ναυτεργατικά σωματεία για την ενίσχυση       
του ταξικού ναυτεργατικού συνδικαλιστικού     
κινήματος.          (Συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

Αποφάσισε το Γ.Σ. της ΠΝΟ  

Δεν μπορεί να υπάρχει  

άνεργος χωρίς επίδομα,  

φαρμακευτική - υγειονομική  

περίθαλψη, ασφάλιση 

Μαζική σύσκεψη των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ–ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ–ΠΕΕΜΑΓΕΝ–ΠΕΠΡΝ–ΠΕΣ/ΝΑΤ                  
και της Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών για τα οξυμμένα προβλήματα της αντιλαϊκής πολιτικής σε             

βάρος των ναυτεργατών, των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη 2013.                                 

Στη σύσκεψη πήραν μέρος αντιπροσωπεία του σωματείου της πορθμειακής γραμμής Καβάλας – Θάσου,              
με επικεφαλής τον πρόεδρο Μάκη Μαλαμίδη, καθώς και οι σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, με αποχή           

από τα μαθήματα μετά από απόφαση της έκτακτης συνέλευσης, που έκαναν στις 9 Δεκέμβρη, επειδή              
οι μετεκπαιδευόμενοι αποκλείονται από το επίδομα Χριστουγέννων, που χορηγείται στους ανέργους.           

Πρόκειται για νέα πρόκληση σε βάρος των ναυτεργατών. Ήδη από την επιδότηση αποκλείεται η               
πλειοψηφία των ανέργων (π.χ. μακροχρόνιοι), όταν η ανεργία στον κλάδο αυξάνεται ασταμάτητα.  



Σελίδα 2 Δεκέμβρης 2013 

ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                 

Ναυτεργατική                                      

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                            

σύμφωνα με το νόμο:  

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                

Κολοκοτρώνη 99,                        

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                    

Τηλ.: 210 - 41 17 578            

Φαχ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:          

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                 

Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΤΚ 185 35                   

Τηλ.: 210 - 41.70.479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                            

Εσωτερικού: Ευρώ 15                  

Εξωτερικού: Ευρώ  50 

 

 

 

 

Αποσπάσματα από την ομιλία του Θανάση Ευαγγελάκη  

γενικού γραμματέα Α’ της ΠΕΜΕΝ και γραμματέα της ΝΣΚ  

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

στο πλευρό των ναυτεργατών 

Η ύλη του παρόντος  

φύλλου έκλεισε  

23 Δεκέμβρη 2013 

Η  Διοίκηση του ΕΚΠ καταδικάζει 

με τον πιο έντονο τρόπο το σχέδιο 

νόμου του ΥΝΑ που δόθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση και στην δημοσιότητα και στο 

οποίο επιχειρείται η κατάργηση του δικαιώ-

ματος της απεργίας στο σύνολο των Ε/Γ 

πλοίων εσωτερικού και εξωτερι-

κού δίνοντας την δυνατότητα στον εκά-

στοτε ΥΝΑ να αποφασίζει για την δρομο-

λόγηση πλοίου ασφαλείας όπου και όποτε 

κρίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα 

στην επικοινωνία των Ακτοπλοϊκών συ-

γκοινωνιών, π.χ. απεργιακές κινητοποιή-

σεις. 

Πρόκειται για μια διάταξη που ευθέ-

ως αμφισβητεί το δικαίωμα της απεργίας 

που οι Ναυτεργάτες και το εργατικό κί-

νημα κατέκτησαν και κατοχύρωσαν με 

αγώνες και θυσίες. Ταυτόχρονα στο ίδιο 

σχέδιο νόμου καταργείται η αυτοτέλεια του 

ΓΕΝΕ και του Οίκου Ναύτη και συγχωνεύ-

ονται σε ένα ενιαίο φορέα (Ο.Ν.Ν.Ε.). 

Επίσης στα επαγγελματικά πλοία ανα-

ψυχής μέχρι 99 επιβάτες δίνει την δυνατό-

τητα να ναυλώνονται χωρίς να έχουν στην 

σύνθεση Πλοίαρχο και Πλήρωμα. Στα ιδιω-

τικά σκάφη αναψυχής την οργανική σύνθε-

ση του πληρώματος θα την καθορίζει ο 

πλοιοκτήτης με Ναυτεργάτες που θα εκτε-

λούν πολλαπλά καθήκοντα. 
 

 

Επίσης το νομοσχέδιο θεσπίζει διατάξεις 

που κατοχυρώνουν την μαύρη και ανασφά-

λιστη εργασία και οι απώλειες για το ΝΑΤ 

ξεπερνούν  τα 4 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης χαμη-

λόμισθων και ανασφάλιστων αλλοδαπών 

πληρωμάτων. 

Το Ε.Κ. Πειραιά απαιτεί την άμεση 

απόσυρση του σχεδίου νόμου με το οποίο 

επιχειρείται η κατάργηση των εργασια-

κών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδι-

καλιστικών δικαιωμάτων των Ναυτεργα-

τών. 

Το Ε.Κ. Πειραιά θα παλέψει με τα Ναυ-

τεργατικά Σωματεία ενάντια στην κυβερνη-

τική ναυτιλιακή πολιτική που υπηρετεί πι-

στά τα εφοπλιστικά συμφέροντα και κατα-

κρεουργεί τις κατακτήσεις του ναυτεργατι-

κού μας κόσμου. 

Καλούμε τους Ναυτεργάτες, τους εργα-

ζόμενους, τα Σωματεία, να κλιμακώσουμε 

τη δράση μας, να μην υποκύψουμε στα ερ-

γασιακά γκέτο, να βγούμε στην αντεπίθεση 

με οργάνωση – συσπείρωση και αγώνα ενά-

ντια στη βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου. 

Πειραιάς, 26-11-2013 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠ 

Η ΑΡΧΗ  

 

Ανάγνωση έντυπου  

πολιτικού προστάγματος,  

σελίδες ηλεκτροκίνητες,  

κρίση της ταξικής σφραγίδας,  

στην οργάνωση καταστατικού  

επαναστατικής αλήθειας, 

που γράφεται με  

αλλεπάλληλους διασκελισμούς  

συσπειρωμένης δράσης,  

στα σωματεία βιοπαλαιστών, 

στη χύτρα του αγώνα,  

στη συσκευή μεγάφωνου  

επιτακτικής ανάγκης  

μέσα στον κοχλία  

της εκμετάλλευσης  

μαστιγοφόρου κέρδους,  

το λυσσαλέο αντικομμουνισμό   

του νομοθέτη κράτους  

και στα κελιά  

του μαυροπίνακα  

των κληρικών αρχόντων,  

χτυπά παλιγγενεσία  

"άγιου ξεσηκωμού", 

νωπογραφία  

λαϊκού συμφέροντος  

στον τοίχο της ιστορίας. 
 

Δώρα Μουντράκη 

Την Τετάρτη   
22 Γενάρη 2014  

ώρα 6 μ.μ.  
στην αίθουσα  

της ΠΕΝΕΝ  
θα γίνει  

η παρουσίαση  
του ποιητικού 

της έργου. 

Ναυτεργάτες  εκτέθηκαν  

σε επικίνδυνο φορτίο  

Σ υναγερμός σήμανε την 
Πέμπτη 12/12  το πρωί 

στον Σταθμό Εμπορευματοκι-
βωτίων του ΟΛΠ, καθώς εντο-
πίστηκαν από εργαζόμενους 
εμπορευματοκιβώτια που πε-
ριείχαν «άγνωστης» προέλευ-
σης υλικό.  

Τα κοντέϊνερς φορτώθηκαν 
στο πλοίο «ΡΑΒΕΝΑ» της πο-
λυεθνικής MSC, στις 9/12, και 
περιείχαν  τοξικό χώμα από τα 
λατομεία εξόρυξης χρυσού στις 
Σκουριές Χαλκιδικής, μιας κα-
ταστροφικά ρυπογόνου επιχεί-
ρησης, στην οποία έχει επεν-
δύσει και στέλεχος του            
ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα 
άλλα ...πρωτοστατεί στις κινη-
τοποιήσεις για το κλείσιμο των 
ορυχείων! 

Λιμενεργάτες και χειριστές 
του ΟΛΠ, καθώς και οι ναυτερ-
γάτες του πλοίου φόρτωσαν τα 
κοντέινερς χωρίς να γνωρίζουν 
το περιεχόμενο και άρα χωρίς 
κανένα μέτρο προστασίας! 
Οπως αναφέρουν εργαζόμενοι 
του ΟΛΠ, το φορτίο των κοντέ-
ϊνερς «βγήκε στη φόρα» όταν 
έσπασε ένα από αυτά και χύ-

θηκε «χώμα μαζί με κάτι σαν 
ζουμιά» στο αμπάρι του πλοί-
ου. Η αντίδραση του πληρώ-
ματος ήταν άμεση. Με απαίτη-
ση του πλοιάρχου ξεφορτώθη-
καν και τα 820 εμπορευματοκι-
βώτια, προκειμένου να εντοπι-
στεί πόσα από αυτά έφεραν το 
επικίνδυνο υλικό. 

Σύμφωνα με καταγγελίες 
εργαζομένων του ΟΛΠ, ο πλοί-
αρχος δέχτηκε μεγάλες πιέσεις 
από την εταιρεία να ξαναφορ-
τώσει και να φύγει, ενώ ερωτη-
ματικά προκαλεί το γεγονός ότι 
μέχρι και το μεσημέρι, παρά τις 
καταγγελίες, το Λιμεναρχείο 
ήταν εξαφανισμένο. 

Σε σχετική ερώτηση του 

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», το ΥΕΝ    

απάντησε ότι: «Έχει ενημερω-

θεί σχετικά το Κ.Λ. Πειραιά, 

έχει ληφθεί δείγμα από το χώ-

μα που περιέχουν τα κοντέι-

νερς και έχει σταλεί για τοξικο-

λογική εξέταση». Αυτό βέβαια, 

αφού οι εργαζόμενοι «φάγαμε 

όλη τη σκόνη από αυτό το υλι-

κό» όπως ανέφερε εργαζόμε-

νος του ΣΕΜΠΟ. 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  

► ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την πολιτική της εξαθλίωσης. Ο αγώνας για το 
8ωρο, οι ΣΣΕ, η Κοινωνική Ασφάλιση, ήταν κατακτήσεις που 
ήρθαν με μακροχρόνιους αιματηρούς αγώνες.  

► ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις ποινικές διώξεις για την υπεράσπιση των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρ-
νηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ότι μπορεί να αποφάσισαν να μας πάνε στο Μεσαί-
ωνα, αλλά δεν πήραν την υπογραφή εκατομμυρίων εργατών για το 
τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων, το χτύπημα των συλλογι-
κών συμβάσεων.   

► ΔΟΥΛΕΙΑ με δικαιώματα. Ίση αμοιβή για ίση εργασία, ανάλογα 
τον βαθμό και την ειδικότητα. ΣΣΕ με βάση τις πραγματικές ανά-
γκες. Κοινωνικοασφαλιστική προστασία για όλους.  

► ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ προστασίας των ανέργων. Να δοθεί σε ΟΛΟΥΣ 
τους άνεργους ναυτεργάτες και σπουδαστές του       ΚΕΣΕΝ, το 
δώρο των  Χριστουγέννων. 

► ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Υγεία και ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην 
Υγεία. 

► ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Ναυτική Εκπαίδευση και 
Μετεκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγ-
ματικές ανάγκες.  

Η φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση είναι αναπόσπαστα δεμέ-
νη με την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μονομερή 
διαγραφή του δημόσιου χρέους. Ο εργαζόμενος λαός δεν ευθύνεται 
για τα ελλείμματα, δεν είναι δικό του το χρέος. 

 
Κανένας μόνος του. οργάνωση, συσπείρωση, αγώνα  

ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου  
και των εκπροσώπων του.  

 

Συλλογή υπογραφών από τα σωματεία: 
 

ΠΕΜΕΝ  -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ    
ΠΕΝΗΗΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 

Σ ε συνθήκες βαθιάς και παρατετα-
μένης καπιταλιστικής κρίσης η 

κυβέρνηση στις κατευθύνσεις του κεφα-
λαίου, της Ε.Ε., του ΔΝΤ, εντείνει την 
επίθεση της σε βάρος των δικαιωμάτων 
των ναυτεργατών, των εργαζομένων, για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
κερδοφορίας των μονοπωλίων. Η συγκυ-
βέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευ-
ση με τον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να δια-
μορφώσουν ένα περιβάλλον αναμονής και 
ελπίδας για τα λαϊκά στρώματα, που θα 
έρθει από τα πάνω μέσα στα πλαίσια της 

Ε.Ε., με σκληρές διαπραγματεύσεις.  

Την ίδια περίοδο ψηφίστηκε ο προϋ-
πολογισμός για το 2014, χειροτερεύει την 
κατάσταση σε βάρος της εργατικής - λαϊ-
κής οικογένειας, με πρόσθετη φοροεπι-
δρομή, με μείωση της επιδότησης κατά 
2,1 δις ευρώ στη κοινωνική ασφάλιση, 
περικοπές για τα Νοσοκομεία κατά 32%, 
στα Φάρμακα κατά 15%, ενώ ταυτόχρονα 
νέες φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφά-

λαιο. 

Προετοιμάζονται και νέα μέτρα που 
καθορίζονται σ' αυτό πλαίσιο, με το Ανα-
θεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, τη Συμφωνία για το euro plus, 
στην οποία ορίζεται ότι ο κατώτερος μι-
σθός συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε. πρέπει να 
αντιστοιχείται με τον κατώτερο μισθό των 
πιο ανταγωνιστικών περιοχών για την 
Ε.Ε. Αποτελεί πρόκληση για τους ναυτερ-
γάτες οι δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλί-
ας Μ. Βαρβιτσιώτης, την Παρασκευή 13 
Δεκέμβρη, στη συζήτηση στη Βουλή για 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναφέρο-
ντας: «Δεν θέλουμε ο Έλληνας ναυτικός 
να διατηρεί θέση εργασίας μέσα από 
παλιές προστατευτικές διατάξεις. Γατί 
αυτές μας κάνανε από 140 χιλιάδες 
Έλληνες ναυτικούς πριν μερικές δεκαετίες, 

να είναι   σήμερα 17 χιλιάδες». 

Τι εννοεί ο ΥΕΝ κ. Βαρβιτσιώτης ότι 
η κατάργηση των ΣΣΕ, της κοινωνικής 
ασφάλισης, της άρσης του cabotage, 
έφεραν θέσεις εργασίας, χτύπησαν την 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία;  

Από το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν 
γίνει πάνω από 10 μειώσεις των οργανι-
κών συνθέσεων με το ν.2687/1953 και τον 
όρο 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγη-
σης, με το πρόσχημα ότι θα έρθουν πλοία 
στην ελληνική σημαία και θα αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας. Αυτοδιαψεύδεται 
από τα ίδια τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και την ετήσια έκθεση της 

ΕΕΕ.  

Συγκεκριμένα: 

 Το 1980 είχαμε 3.942 πλοία με 
ελληνική σημαία (άνω των 100 
κοχ), με 52.518 θέσεις εργασίας 

για Έλληνες ναυτεργάτες. 

 Το 2012 είχαμε 1.939 πλοία με 
ελληνική σημαία (άνω των 100 
κοχ), με 17.000 θέσεις εργασίας 

για Έλληνες ναυτεργάτες. 

Επιβεβαιώνεται ότι ούτε πλοία 
ήρθαν στην ελληνική σημαία, ούτε αυξή-
θηκαν οι θέσεις εργασίας, αντίθετα απο-
βλήθηκαν χιλιάδες ναυτεργάτες με συ-
γκροτημένα δικαιώματα που αντικαταστά-
θ η κ α ν  α π ό  χ α μ η λ ό μ ι σ θ ο υ ς –
ανασφάλιστους ναυτεργάτες, θύματα των 

δουλεμπορικών κυκλωμάτων.  

Εφοπλιστές, κυβέρνηση επιδιώκουν 
με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, την 
καταπάτηση των συνδικαλιστικών δικαιω-
μάτων, την κατάργηση των ΣΣΕ, την ανα-
τροπή των οργανικών συνθέσεων των 
πλοίων, την πλήρη άρση του cabotage και 
την επέκταση της «μαύρης» ανασφάλι-
στης εργασίας, υπονομεύεται η κοινωνι-
κοασφαλιστική προστασία,    αυξάνονται 
οι στρατιές των ανέργων. Στην ίδια αντι-
ναυτεργατική κατεύθυνση και το νομοσχέ-

διο «Τουριστικά πλοία κ.ά. διατάξεις».  

Σ ε αυτές τις συνθήκες και πριν την 
απόφαση της Εκ. Επ. της ΠΝΟ 

για συμμετοχή στην απεργία στις 6 Νοέμ-
βρη, οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων 
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
πρόβαλαν την αναγκαιότητα της οργάνω-
σης – συσπείρωσης δυνάμεων, την ανά-
πτυξη αγώνων ενάντια στην πολιτική του 
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, οι 
δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού 
συνδικαλισμού που αποτελούν πλειοψη-
φία στην ΠΝΟ, αρνήθηκαν την πρόταση 
για σύγκληση της Ε.Ε. στις 12 Ιούλη και 
συμμετοχή στην Πανελλαδική απεργία 
που είχε κηρύξει και η ΓΣΕΕ στις 16 Ιού-
λη, την περίοδο των υπουργικών αποφά-
σεων για την αποβολή των 214 ναυτεργα-

τών από τα πλοία Πάτρας – Ιταλίας. 

Στις 10 Οκτώβρη 2013 σε συνεδρίαση 
της Εκ. Επ. της ΠΝΟ τα σωματεία ΠΕΜΕΝ 
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ πρότειναν 
την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδι-
κής απεργίας για τις 23 Οκτώβρη, πρότα-
ση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, για 
να αποφασίσουν Ομοσπονδίες και Σωμα-
τεία, αρνήθηκαν και αυτή την πρόταση 
δηλώνοντας ότι «δεν κάνουμε απεργία με 

τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ». 

Αυτές οι δυνάμεις αποδέχονται την 
κυρίαρχη πολιτική, οι αντιμνημονιακές 
τους κορώνες είναι για να καλλιεργούν 
συγχύσεις, περί «κρίση χρέους», «κακής 
διαχείρισης». Στην πράξη ακόμα και στις 
παρεμβάσεις τους στους ναυτεργάτες 
συνηγορούν στην παθητικότητα, στο να 
διαμορφώνονται  αντιλήψεις για 
«αναποτελεσματικότητα των αγώνων», 
«μία 24ωρη δεν φτάνει», «άκαιρη απεργία 
διευκολύνει τους εφοπλιστές», «το λιγότε-

ρο κακό» κά. 

Χαρακτηριστική είναι η στάση της 
πλειοψηφίας της διοίκησης της Ένωσης 
των Ναυτών, των δυνάμεων του οπορτου-
νισμού, της Αυτόνομης Παρέμβασης. Να 
θυμηθούμε την δήλωση του προέδρου της 
ΠΕΝΕΝ σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, διατυπώνοντας «εγώ δεν 
συμφωνώ να βάζουμε τα πληρώματα να 
κάνουν προγραμματισμένη επίσχεση 
εργασίας. Αυτό δεν βοηθάει να πηγαίνουν 

σε τέτοιες μορφές». 

Η πλειοψηφία των διοικήσεων των 
ναυτεργατικών σωματείων     παραμένουν 
αγκιστρωμένοι σε αυτή την δομή και λει-
τουργία της ΠΝΟ, αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη η ανασύνταξη του ναυτεργατικού 
κινήματος και η ανάγκη εκδημοκρατισμού 
της ναυτικής νομοθεσίας που στρατοκρα-
τείται, της αλλαγής του καταστατικού της 

ΠΝΟ.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το 
καταστατικό της ΠΝΟ και τον περιορισμό 
που υπάρχει με την  εφαρμογή του 1/10 
επί του συνόλου του αριθμού των ψηφι-
σάντων στα ναυτεργατικά σωματεία, σύμ-
φωνα με τους ψηφίσαντες στις αρχαιρεσί-
ες των σωματείων έπρεπε να είναι 103 οι 
αντιπρόσωποι στο συνέδριο, τελικά είναι 
μόνο 67! 

 
 

Α ποτελεί βασικό καθήκον για τους 
ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους 

να ανατραπεί ο αρνητικός συσχετισμός 
δύναμης στο συνδικαλιστικό κίνημα για 
την ανασύνταξη του, να γίνει ικανό να 
παλεύει με γραμμή πάλης και συμμαχιών 
που δε θα περιορίζεται μόνο στην αντιμε-
τώπιση των συνεπειών, αλλά θα ανοίγει 
την προοπτική για την ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, 
πράγμα που προϋποθέτει γραμμή ρήξης 
και ανατροπής με τα μονοπώλια, τα κόμ-
ματα και τους μηχανισμούς που τα υπηρε-
τούν, πάλη που θα οδηγεί στην κατάργη-
ση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. 

Την απαλλαγή του από τον εργοδοτι-
κό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ένας 
μηχανισμός πολύ ισχυρός που εγκλωβίζει 
το συνδικαλιστικό κίνημα στην υποταγή 
της ταξικής συνεργασίας, στους σχεδια-
σμούς της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που 
μετατρέπει τα Συνδικάτα σε μηχανισμό 
συνδιαλλαγής με την εργοδοσία και τους 
κρατικούς μηχανισμούς, φθοράς συνειδή-
σεων, συντεχνιασμού και εκφυλισμού. 

Σε αυτό το μηχανισμό συμμετέχουν 
όλες οι παρατάξεις που συγκροτούν την 
πλειοψηφία των ηγεσιών ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, 
Εργατικά    Κέντρα, Ομοσπονδίες όπως 
και η ΠΝΟ και σε αρκετά πρωτοβάθμια 
Σωματεία. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις 
ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – Α.Π., των πολιτικών 
δυνάμεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κινούνταν 
στην ίδια κατεύθυνση και οι συναλλαγές 
μεταξύ τους καθημερινές, από τις νοθείες, 
τις συναλλαγές με την εργοδοσία, τους 
μηχανισμούς της ΕΕ, τα διάφορα προ-
γράμματα μέχρι το μοίρασμα ρόλων και 
μερισμάτων από τη νομή του συνδικαλι-
στικού κινήματος, με ισχυρούς μεταξύ 
τους δεσμούς και αλληλεξαρτήσεις. 

 
 

Δ ε μπορεί το κίνημα να έχει 

τους ίδιους στόχους με 

την εργοδοσία και τις πολυε-

θνικές. Σήμερα κατά του μνημο-

νίου εμφανίζεται να είναι ένα 

ευρύ φάσμα από καπιταλιστές 

μέχρι και τους φασίστες.  

Οι στόχοι μας δε μπορεί να είναι 

ίδιοι για τις ταξικές δυνάμεις, 

καθορίζονται αποκλειστικά και 

μόνο από τις ανάγκες της εργατι-

κής – λαϊκής οικογένειας. Αυτό 

σημαίνει σταθερή και μόνιμη 

δουλειά για όλους, αξιοπρεπείς 

μισθούς και συντάξεις, δωρεάν 

παροχές υγείας – παιδείας και πρόνοιας. 

Η εξουσία των μονοπωλίων μπορεί 

σήμερα να δείχνει πιο ισχυρή, αλλά δεν 

είναι πιο δυνατή από έναν αποφασισμένο 

και ξέροντας που θέλει να πάει λαό, δεν 

είναι παντοτινή η εξουσία τους.  

Οι εργαζόμενοι έχουν έναν και μόνο 

δρόμο. Να προχωρήσουν με αφοβία σε 

οργανωμένη απειθαρχία που θα αμφισβη-

τεί όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά τη μή-

τρα που δημιουργεί την οικονομική κρίση 

και κάνει κόλαση τη ζωή του λαού. Την 

εξουσία του κεφαλαίου.  

Αυτή είναι η μόνη ελπιδοφόρα  

προοπτική και απαιτεί το λαό πρωτα-

γωνιστή στο επίπεδο της οικονομίας 

και της πολιτικής για να γίνει κυρίαρ-

χος του πλούτου που παράγει και της     

ζωής του. 

Θ ύμα απαγωγής έπεσε ο Έλληνας 

πρώτος μηχανικός του ελληνι-

κ ών  σ υ μ φε ρό ντ ων  Δ / Ξ πλ ο ι ου 

«ALTHEA», σημαίας Νήσων Μάρσαλ, 

μαζί με τον Ουκρανό πλοίαρχο, το πρωί 

της Τρίτης 17 Δεκέμβρη, 35 ν.μ. νότια 

των χωρών Γουινέας, Νιγηρίας και Κα-

μερούν.  

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 

μια ομάδα 10 Νιγηριανών έκανε ένοπλη 

επίθεση στο πλοίο και αφού απήγαγε 

τους δύο ναυτεργάτες έφυγε προς 

άγνωστη κατεύθυνση. Το πλοίο, που με-

τέφερε πετρέλαιο και εκτελούσε τοπικά 

δρομολόγια, παραμένει αγκυροβολημένο 

σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ασφαλής 

και σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού 

κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι 

δύο ναυτικοί. 

Το πλοίο έχει 18 μέλη πλήρωμα εκ 

των οποίων μοναδικός Έλληνας είναι ο 

65χρονος απαχθείς πρώτος μηχανικός. Τα 

υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι 

ασφαλή στο πλοίο. Εκτιμάται πως οι 

δράστες θα επικοινωνήσουν με την πλοι-

οκτήτρια εταιρεία, ζητώντας λύτρα για 

την απελευθέρωση των δύο ναυτικών. 

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι 

συγγενείς του Έλληνα ναυτικού, ενώ βρί-

σκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εντοπι-

στεί και να γίνει η διάσωσή του. Την πο-

ρεία των ερευνών παρακολουθούν τα υ-

πουργεία Ναυτιλίας και  Εξωτερικών. 

ΘΥΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ  

Έλληνας  ναυτεργάτης  

στη δυτ ική  Αφρική  

Υπογράφω, απαιτώ, διεκδικώ  
 

Χ αμένος στο διάστημα ήταν ο 
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώ-

νης Νταλακογιώργος, στο ετήσιο τακτι-
κό Συμβούλιο της ΠΝΟ. Ξεκομμένος από τους Ναυτεργάτες και 
τα προβλήματά τους, τραγικά ανημέρωτος, ξύπνησε από τον 
συνδικαλιστικό του λήθαργο όταν διαπίστωσε ότι από το συμ-
βούλιο έλειπαν τρεις αντιπρόσωποι  από το Σωματείο των Μα-
γείρων. Οσμόμενος την ευκαιρία να αποδώσει ευθύνες στο 
ΠΑΜΕ γελοιοποιήθηκε ακόμη μια φορά. 

Προφανώς και είναι σοβαρό θέμα η αλλαγή καταστατικού 
της ΠΝΟ, και γι’ αυτό το λόγο τα Σωματεία  ΠΕΜΕΝ – ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απαίτησαν και πέτυχαν την σύγκλη-
ση  Έκτακτου Συμβουλίου με θέμα το καταστατικό στο παρελ-
θόν και γι’  αυτό θα εργαστούν μέσα στο 2014 στο επόμενο 
συμβούλιο όταν αυτό γίνει. 

Εάν έμπαινε σε κόπο να παραβρίσκεται στις εκτελεστικές 
της ΠΝΟ (φέτος παραβρέθηκε μόνο 2 φορές) θα γνώριζε τις 
συνέπειες του ν. 4150 στο κλάδο των Μαγείρων και των άλλων 
κλάδων του ξενοδοχειακού προσωπικού, καθώς και την συνεχή 
απαίτησή τους μαζί με τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ για 
άμεση Σύγκληση της Εκτελεστικής της ΠΝΟ για την αντιμετώπι-
ση  ενός διαρκούς εγκλήματος στους χώρους των Μαγειρείων κι 
όχι μόνo, στα πλοία της Ακτοπλοΐας αλλά και της γραμμής Πά-
τρας - Ιταλίας. Θα γνώριζε επίσης την πρόθεση των Μαγείρων 
να μη μετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου, εάν καταδέχο-

νταν να εμφανιστεί αυτός η κάποιος 
εκπρόσωπoς του Σωματείου των Ναυ-
τών στην Εκτελεστική της προηγούμε-

νης μέρας, όπου ο Πρόεδρος των Μαγείρων κατάγγειλε τον Α-
πολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης, δηλώνοντας 
ότι ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει το 2013 από την πλευρά 
της ΠΝΟ για τον διωγμό των Γενικών υπηρεσιών, μεταφέρονται 
στο μέλλον.    

Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με την απόφασή τους ήταν 
δικαίωμά τους να το πράξουν. Μήπως πρώτη φορά κάποιος δεν 
μετέχει ή αποχωρεί από Συμβούλιο (;) Εάν ο Νταλακογιώργος 
επιθυμεί, όπως λέει, «την ανασύνταξη του Ναυτεργατικού συνδι-
καλιστικού κινήματος σε μια μαχητική ενωτική κατεύθυνση», 
οφείλει εκτός από το να μιλάει να ακούει και καμιά φορά. 

Όσο για την ενωτική κατεύθυνση που καλλιεργεί στο χώρο 
μας, πρέπει να δούμε τις συμμαχίες του τα τελευταία 25 χρονιά 
(οι κουμπαριές δε μετράνε). Λοιπόν, ωραία είναι τα αστεία, 
αλλά η εποχή και τα προβλήματα των συναδέλφων δεν αφήνουν 
περιθώριο για τέτοια. Αυτή η  επιπολαιότητα δεν θα είχε πολύ 
σημασία εάν δεν είχε επιπτώσεις στον καθημερινό αγώνα των 
ναυτεργατών, όπως για παράδειγμα στο ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Αγού-
δημου, όπου οι αστοχίες του Σωματείου τους στέρησαν για έναν 
μήνα την πληρωμή του όποιου ποσού δικαιούνταν από το ΝΑΤ.  

Προσοχή λοιπόν. Από κοντά τα Προβλήματα κ. Πρόεδρε. 
Κάθε μέρα. Όχι κάθε Δεκέμβρη. Σαν τους καλικάτζαρους... 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ…  

Αφιερωμένο στο εργατικό 
τραγούδι είναι το ημερολόγιο 
του ΠΑΜΕ για το 2014. Μέσα 
από τα 12 τραγούδια που αντι-
στοιχούν στους μήνες του 
έτους, αποτυπώνονται οι σκλη-
ρές συνθήκες δουλειάς, η εργο-
δοτική τρομοκρατία, η κοινωνι-
κή αδικία. Εκφράζεται όμως 
και η αντοχή της εργατικής 
τάξης στις αντιξοότητες και τις 
δυσκολίες, η αισιοδοξία και η 
μαχητικότητα που πηγάζει από 
την οργάνωση και τη συλλογι-
κότητα, από την πίστη στη δύ-
ναμη και το δίκιο της. 

Το ημερολόγιο διατίθεται 
από τη ΝΣΚ και τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΣ/ΝΑΤ. 
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Τ ην επιβολή ποινής φυλάκισης έξι μηνών 

στον Σωτήρη Ζαριανόπουλο, μέλους της ΕΓ του 

ΠΑΜΕ και την Άννα Ανανιάδου, στελέχους του ΠΑΜΕ 

στο κλάδο των ΜΜΕ και δημοσιογράφο του 

«Ριζοσπάστη» για τη συμβολική παρέμβαση του ΠΑΜΕ 

στο δελτίο ειδήσεων της ΕΤ3, στις 17 Δεκέμβρη 2009, 

αποτελεί ένα μικρό μέρος της βιομηχανίας μηνύσεων και 

διώξεων κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, κάθε εργαζόμε-

νου που αντιδρά στη βαρβαρότητα. Βιομηχανία που την 

έχουν στήσει οι εργοδότες και το κράτος τους, (με όλες τις 

μορφές της εξουσίας του όπως αστυνομική, δικαστική 

κ.λπ.). 

Πρόσφατα είχαμε τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις 

σε βάρος στελεχών του  ΠΑΜΕ από το Συνδικάτο Μετάλ-

λου Πειραιά, λίγους μήνες νωρίτερα την καταδίκη 11 ναυ-

τεργατών από τα πορθμεία της γραμμής Καβάλας – Θά-

σου, τις καταδίκες στελεχών του ΠΑΜΕ σε Μυτιλήνη – 

Ζάκυνθο - Κεφαλονιά επειδή συμπαραστάθηκαν στις α-

περγίες των ναυτεργατών, τις διώξεις για τις απεργίες των 

ναυτεργατών με «κατηγορούμενους» τα προεδρεία των 

ταξικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ επειδή 

«δεν συμμορφώθηκαν» με την απαγόρευση της απεργίας 

23 Ιούλη 2010 (που ήταν να εκδικασθεί 17/12 αλλά ανα-

βλήθηκε για τις 4/2/2014) και οι διώξεις συνεχίζονται πάλι 

για τους ναυτεργάτες Καβάλας – Θάσου, για τις κινητο-

ποιήσεις στα "Τζάμπο", για τη παράσταση στο Υπουργείο 

Εργασίας από στελέχη του ΠΑΜΕ (που εκδικάστηκε την 

Παρασκευή 20/12 με την πανηγυρική κατάρρευση του 

στημένου κατηγορητηρίου) κ.λπ., κ.λπ. 

Εκτός από τη βιομηχανία των δικαστικών διώξεων,  

εκατοντάδες είναι τα στελέχη του ΠΑΜΕ και των ταξικών 

συνδικάτων (παλιά και νέα), εκατοντάδες οι εργαζόμενοι 

που απολύονται γιατί σηκώνουν κεφάλι και απεργούν, ή 

συνδικαλίζονται, ή ενημερώνουν του συναδέλφους τους. 

Αυτό αποδεικνύει ότι η "δημοκρατία των μονοπω-

λίων" περιορίζεται στους 4 τοίχους της Βουλής και 

σταματάει έξω από τις πόρτες των εργοστασίων        

και των επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές τις πόρτες      

βασιλεύει ο τρόμος και η δικτατορία των μονοπωλίων. 

Οι καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων τους, 

δεν έχουν σαν κύριο στόχο τα στελέχη του ΠΑΜΕ και των 

ταξικών συνδικάτων που βέβαια δεν λυγίζουν από τέτοιες 

αποφάσεις, όπως δε λύγισαν χιλιάδες αγωνιστές του κινή-

ματος σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες και στους οποίους 

οφείλονται όλες οι κατακτήσεις των εργαζόμενων που 

τώρα κατεδαφίζονται. 

Ο κύριος στόχος τους είναι να τρομοκρατηθεί κάθε 

εργαζόμενος, να μη συμμετάσχει στο σωματείο του, να 

μην οργανωθεί, να μην αντιδράσει, να μην απεργήσει, να 

μη διεκδικήσει. Όλα αυτά την ώρα που έρχεται νέο τσου-

νάμι μέτρων που μπορεί να προκαλέσει εργατικές εξεγέρ-

σεις. Αυτές θέλουν να προλάβουν. 

Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ 

καλούν τους εργαζόμενους, τους ναυτεργάτες να μη 

φοβηθούν, να μη σκύψουν το κεφάλι. Δεν έχουν τίποτα 

να χάσουν από τον αγώνα τους. Έχουν μόνο να χάσουν 

από το φόβο και την ανοχή. 

Να οργανωθούν στα σωματεία τους, να συσπειρωθούν 

στο ΠΑΜΕ, να οργανώσουν τους αγώνες τους. Μπροστά 

σ’ αυτούς τους αγώνες, αν τους αποφασίσουν οι εργαζό-

μενοι καμιά κυβέρνηση, καμιά δικαιοσύνη, καμιά α-

στυνομία, κανένας εργοδότης και κανένα κράτος τους 

δε μπορεί να αντισταθεί. 

Ο ι ακτοπλόοι εφοπλιστές μπροστά στο 
αυγάτισμα των κερδών τους τσαλαπα-

τούν δικαίωμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου. Συγκεκριμένα, το πλοίο "ΑΡΙΑΔΝΗ" παρέμει-
νε από την Τρίτη (3/12/2013) στο λιμάνι της Χίου  
λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο και 
παρά το ότι την Τετάρτη (4/12/2013) έγινε άρση 
του απαγορευτικού απόπλου στις 8 μ.μ.  

Η εταιρεία Hellenic Seaways, με το γνωστό 
στους ναυτεργατικούς κύκλους καπετάνιο του 
πλοίου για το σπάσιμο των απεργιών, κρατά το 
πλοίο μέχρι την Πέμπτη το πρωί δεμένο στο 
λιμάνι του νησιού προκειμένου να γλιτώσει το 
δρομολόγιο σε βάρος των επιβατών που ταξί-
δευαν για Μυτιλήνη. Και ενώ οι επιβάτες βρίσκο-
νταν κάτω από δύσκολες συνθήκες (φαντάροι, 
μωρομάνες, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, φοιτητές) χωρίς 
χρήματα, άυπνοι και ταλαιπωρημένοι, δεν προ-
σφέρθηκαν ούτε αυτά τα οποία η εταιρεία είχε 
υποχρέωση με βάση το νόμο (κρεβάτι και φαγη-
τό). 

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοίνωση η           
ΤΕ Χίου του ΚΚΕ με αφορμή τον απαγορευτικό 
απόπλου από το λιμάνι της Χίου του πλοίου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ» της HSW και προσθέτει: 

Ο ξεσηκωμός των επιβατών, η συγκέντρωση 
υπογραφών, η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ 
(εκπρόσωποι ταξικών σωματείων) καθώς και 
του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης οδή-
γησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμενάρ-
χη Χίου και σε συγκεντρώσεις στα καταστρώμα-
τα του πλοίου. Αποτέλεσμα ήταν να δοθούν   
καμπίνες στους επιβάτες και να σιτιστούν περί-
που το 1/3, αφού ο καπετάνιος εκτελώντας και 
πάλι τις άνωθεν εντολές έκλεισε τα εστιατόρια. 

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και της Λαϊκής 
Συσπείρωσης ενημέρωσε τους επιβάτες στα 
σαλόνια του πλοίου τονίζοντας ότι η πορεία απε-
λευθέρωσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
που επιβάλλει η ΕΕ και η κυβέρνηση δίνει αέρα 
στους εφοπλιστές να κερδίζουν σε βάρος Ναυ-
τεργατών και επιβατών και ότι η αντιναυτεργατι-
κή πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί την κύρια 
αιτία της απομόνωσης των νησιών, της αύξησης 
των τιμών εισιτηρίων και εμπορευμάτων, της 
υποβάθμισης των πλοίων και των δικαιωμάτων 
των ναυτεργατών.  

Η παρέμβαση του ΚΚΕ και δια του κοινοβου-
λευτικού εκπροσώπου του Θανάση Παφίλη στο 
ΥΝΑ την Τετάρτη το βράδυ, έδειξε ότι μόνο ο 
κοινός αγώνας και νησιωτών και ναυτεργα-
τών μπορεί να επιβάλει λύσεις που να ικανο-
ποιούν τα σύγχρονα λαϊκά συμφέροντα και 
ότι σήμερα είναι ρεαλιστική και αναγκαία η 
ύπαρξη ενιαίου κρατικού φορέα μεταφορών 
στα πλαίσια κεντρικού σχεδιασμού για την 
εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών 
των νησιωτών όλη τη διάρκεια του χρόνου 
με ασφαλή και σύγχρονα πλοία και αερο-
πλάνα, με φθηνά εισιτήρια. 

Καμιά κυβέρνηση, καμιά δικαιοσύνη,  

καμιά αστυνομία, κανένας εργοδότης  
 

ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  

Καθεστώς αιχμαλωσίας για 

τους επιβάτες του «Αριάδνη»! 

Ε παφές για τα συμφέροντα 
των Ελλήνων εφοπλιστών 

είχε στα τέλη του Νοέμβρη στο Λον-
δίνο ο υπουργός Ναυτιλίας, Μ. Βαρ-
βιτσιώτης, στο πλαίσιο της 28ης 
Συνόδου του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO), όπου μίλησε, 
χαρακτηρίζοντας «φωτεινό σημεί-
ο» της ελληνικής οικονομίας τον κλά-
δο της ναυτιλίας. Σύμφωνα με στοι-
χεία που παρέθεσε: 

 Η Ελλάδα διατηρεί το 15% της 

παγκόσμιας ναυτιλίας και το 40% σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ο ελληνικός εμπορικός στόλος 

(ελληνική σημαία) αριθμεί 1.386 
πλοία, που σύμφωνα με στοιχεία 
από το «World Factbook - 2013» 
της CIA, κατατάσσεται στην τέταρτη 
θέση παγκόσμια. 

 Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 

1.347 ναυτιλιακές εταιρείες. Περίπου 
800 από αυτές βρίσκονται στο λιμάνι 
του Πειραιά. 

Τις «χρυσές» δουλειές που κά-
νουν οι Έλληνες εφοπλιστές, την ίδια 
ώρα που η κρίση γονατίζει το λαό, 
επαληθεύει και η καταγραφή που 
κάνει η αμερικανική υπηρεσία πλη-
ροφοριών (CIA), σύμφωνα με την 
οποία οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν 
στην ιδιοκτησία τους 3.319 εμπορικά 
πλοία διαφόρων τύπων, από τα 
2.459 σε νηολόγια τρίτων χωρών, τα 
2.187 είναι συγκεντρωμένα σε έξι 
μόνο κράτη. 

 

Σ το περιθώριο των εργασιών 
της Συνόδου, ο Μ. Βαρβι-

τσιώτης συναντήθηκε και με τον υ-
φυπουργό Μεταφορών της Κίνας, 
αρμόδιο για θέματα ναυτιλιακών 
μεταφορών με τον οποίο συζήτησαν 
και το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν 
γραφεία ή αντιπροσωπείες κινεζικών 
τραπεζών στην Ελλάδα, με στόχο να 
διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι 
δανειακές συμβάσεις με το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο. 

Για τη ναυπηγική δραστηριότητα 
που αναπτύσσουν οι Ελληνες πλοιο-
κτήτες (και όχι μόνο) σε ναυπηγεία 
του εξωτερικού, ενδεικτικά είναι και 
τα παρακάτω στοιχεία της «Golden 
Destiny» για το δεκάμηνο Γενάρη - 
Οκτώβρη 2013, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα: 

 Οι νέες παραγγελίες σε όλους σχε-

δόν τους τύπους των πλοίων ξεπερ-
νούν σε αξία τα 11 δισ. δολάρια. 

 Οι Ελληνες εφοπλιστές προχώρη-

σαν το δεκάμηνο στην παραγγελία 
242 πλοίων συνολικής μεταφορικής 
ικανότητας 22.871.640 dwt έναντι 97 

πλοίων συνολικής μεταφορικής ικα-
νότητας 7,04 εκατ. dwt και αξίας άνω 
των 3,8 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο 
δεκάμηνο (Γενάρης - Οκτώβρης του 
2012).  

 

Ά λλη μια πηγή, αυτή των Η-
νωμένων Εθνών για το ε-

μ π όρ ιο  κ α ι  τ ην  α ν ά π τυ ξη 
(UNCTAD), ήρθε με τα στοιχεία της 
να επιβεβαιώσει τη δεσπόζουσα 
θέση των Ελλήνων εφοπλιστών στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Σύμφωνα με την UNCTAD την 
1/1/13 ο ελληνικότητας στόλος 
(πλοία πάνω απο 1.000 gt) με 244,9 
εκατ. τον. DW βρισκόταν στην κορυ-
φή της παγκόσμιας κατάταξης με 
μερίδιο 15,17%. Με βάση τον αριθμό 
των πλοίων ο ελληνικότητας στόλος 
είναι στην 4η θέση με 3.695 πλοία, 
με εκτιμώμενη αξία 72 δισ. δολ.. Με 
βάση τη δύναμη της σημαίας η χώρα 
μας βρίσκεται στην 6η θέση.  

 

Ε ξ άλλου σύμφωνα με μελέτη 
της «Boston Consulting 

Group» η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι 
η πλέον ανταγωνιστική διεθνώς, 
καθώς το μέσο λειτουργικό κόστος 
του ελληνόκτητου πλοίου είναι 23% 
χαμηλότερο από τον παγκόσμιο  
μέσο όρο. Εντυπωσιακό στοιχείο για 
την καπιταλιστική οικονομία, που 
δείχνει δυναμική επιχειρηματική δρά-
ση και αποτελεσματικότητα.  

 

Α υτή είναι η εικόνα των Ελλή-
νων εφοπλιστών και του 

στόλου τους μέσα στην παγκόσμια 
ναυτιλία. Κι αν κάτι άλλαξε στον χρό-
νο που πέρασε, είναι υπέρ αυτών, 
αφού εκτός τις νέες παραγγελίες 
πρωτοστατούν και στις αγορές 
“second hand” με 319 πλοία αξίας 
4,85 δισ. δολ. για το πρώτο 10μηνο 
του 2013. 

Κι από πάνω έρχεται η απότομη 
αύξηση των ναύλων τους τελευταί-
ους μήνες του 2013 (που αναμενό-
ταν το 2014), ιδιαίτερα στα Bulk Car-
riers που απο τις αρχές του Δεκέμ-
βρη έχουν ξεπεράσει τα 40.000 δολ. 
την ημέρα. 

Πράγματι η ελληνόκτητη ναυτιλία 
έχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα, αλλά έχει τσακίσει μισθούς 
και συνθέσεις πληρωμάτων. Αξιο-
ποιεί ναυτεργάτες από χώρες με 
φτηνή εργατική δύναμη, στέλνοντας 
τους Έλληνες ναυτεργάτες στην α-
νεργία. Δεν πληρώνει επομένως 
μισθούς με βάση τις συλλογικές συμ-
βάσεις, αλλά μισθούς πείνας, ενώ τα 
βαπόρια της δουλεύουν με ολοένα 
και λιγότερο ναυτεργατικό δυναμικό. 

Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, 
ο υπουργός των εφοπλιστών Μιλ. 
Βαρβιτσιώτης "ψάχνεται" πως θα 
κάνει τους Έλληνες εφοπλιστές πιο 
ανταγωνιστικούς, δηλαδή πιο πλού-
σιους, μετατρέποντας τους Έλληνες 
ναυτεργάτες (όσους έχουν αφήσει 
ακόμη στη δουλειά) σε Φιλιππίνους 
και Μπαγκλαντέζους απο άποψη 
αμοιβών, διαβίωσης, δικαιωμάτων.  

Οι παραγωγοί αυτού του 
πλούτου, οι ναυτεργάτες, οι εργα-
ζόμενοι, δεν πρέπει να το επιτρέ-
ψουν, πρέπει να διεκδικήσουν 
αυτό που τους ανήκει. 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟΙ  

ΣΤΟ Δ/Ξ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 

Α πό καταγγελίες των ναυτεργατών, μελών 
του πληρώματος του Δ/Ξ «ΘΗΣΕΑΣ» της 

ναυτιλιακής εταιρείας «Andriar Shipping Inc» ο Α’ 
Πλοίαρχος Δόριζας Δημήτριος και ο Α’ Μηχανι-
κός Βαλόγλου Ησαϊας έχουν εγκαταλείψει το 
πλοίο από τις 3/11/2013. 

Η εταιρεία οφείλει δεδουλευμένες  αποδοχές 
στους ναυτεργάτες οι οποίοι βρίσκονται σε επί-
σχεση εργασίας από τις 13/11/2013. 

Από 18/11/2013 η εταιρεία διέκοψε την τρο-
φοδοσία και την παροχή πετρελαίου με αποτέλε-
σμα οι ναυτεργάτες να βρίσκονται εγκαταλελειμ-
μένοι και χωρίς πρόσβαση σε λιμένα λόγω του 
ότι το πλοίο βρίσκεται στη ράδα της Ελευσίνας. 

Απαιτούμε την ποινική δίωξη κατά παντός 
υπευθύνου και την ένταξη των ναυτεργατών στο 
ν.3816/2010 «περί εγκατάλειψης ναυτικών στην 
ημεδαπή». 
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Οι Διοικήσεις των Ενώσεων 
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Σε μια περίοδο που η ανεργία τσακίζει τους Ελληνες ναυτεργάτες και στα ελληνικά ναυπηγεία       

οι χιλιάδες εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και χωρίς αντικείμενο δουλειάς, ο υπουργός Ναυτιλίας 

καυχήθηκε ότι «παρά το ότι η Ελλάδα έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση, ο τομέας 

της Ναυτιλίας παρέμεινε "υγιής" και έχει διατηρήσει τη διεθνή του παρουσία».  

Ο ηρωικός Δεκέμβρης του λαού γίνεται αντικείμενο αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, διαστρέβλω-
σης και αμαύρωσης της Ιστορίας του λαού μας από όψιμους δημοσιολόγους, καθηγητές δήθεν ιστορι-
κούς, που την επιστήμη τους την ατιμάζουν, ερμηνεύοντας τα γεγονότα από τη σκοπιά του κεφαλαίου 
και του αστικού πολιτικού κόσμου. Τα αστικά επιτελεία νομίζουν πως έτσι θα ξεκάνουν από τη λαϊκή 

μνήμη μια λαμπρή στιγμή ανυπόταχτης απόφασης του λαού. Είναι γελασμένοι. Οι λαοί από την            
Ιστορία τους διδάσκονται ότι μονόδρομος είναι η πάλη με όλα τα μέσα ενάντια στους κυρίαρχους.   

Τ ην Κυριακή 3 του Δεκέμβρη 
1944, ένα παλλαϊκό συλλαλη-

τήριο του λαού της Αθήνας και του 
Πειραιά στην πλατεία Συντάγματος 
χτυπήθηκε με τα όπλα από τον τότε 
αστικό πολιτικό κόσμο και τους 
Άγγλους ιμπεριαλιστές συμμάχους 
του.  

Ετσι, λοιπόν, οι αστικές πολιτικές 
δυνάμεις, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
ένοπλο μηχανισμό (Αστυνομία, Τάγ-
ματα Ασφαλείας, Χίτες), που στήριξε 
τη γερμανική κατοχή (πολιτικοί και 
φυσικοί απόγονοι των οποίων είναι 
οι σημερινοί Χρυσαυγίτες), άλλα δικά 
της ένοπλα τμήματα, όπως η Ορεινή 
Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος, αλλά 
και ένοπλα τμήματα των Άγγλων, 
τους οποίους είχαν καλέσει ακριβώς 
γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαν 
να επιβάλουν την κυριαρχία τους στο 
λαό, επιδίωξαν να τσακίσουν το ορ-
γανωμένο λαϊκό κίνημα και την       
εμπροσθοφυλακή του, το ΚΚΕ και το 
ΕΑΜ, αλλά και τον ΕΛΑΣ. Το αποτέ-
λεσμα: 30 νεκροί, δεκάδες τραυ-

ματίες.  

Την επομένη, 4 Δεκέμβρη, η 
λαοσύναξη που συνοδεύει στην τε-
λευταία τους κατοικία τα θύματα της 
δολοφονικής επίθεσης της προηγού-
μενης μέρας, όταν η ειρηνική διαδή-
λωση του ΕΑΜ βάφτηκε στο αίμα 
από τους Σκόμπι - Παπανδρέου. 
Κατά την επιστροφή από το           
νεκροταφείο, όμως, τα δολοφονι-
κά όργανα του αστικού κράτους 
εξαπέλυσαν νέα επίθεση: 40 οι 

νεκροί και 70 οι τραυματίες. 

Ο ΕΛΑΣ λαμβάνει εντολή να δρά-
σει. Τμήματα του ΕΛΑΣ ξεκαθαρί-
ζουν τις σφηκοφωλιές των Χιτών στο 
Θησείο, ενώ αφοπλίζουν τα αστυνο-
μικά τμήματα της Αθήνας και του 
Πειραιά. Μοναδικά στηρίγματα των 
αστικών δυνάμεων στον Πειραιά  
μένουν μόνο το οχυρωμένο μέγαρο 
Βάτη και η Σχολή Δοκίμων που       
προστατεύονται από τα κανόνια των 
βρετανικών πολεμικών πλοίων. 

Ο λαός της Αθήνας πολέμησε 
τετράγωνο το τετράγωνο, σπίτι το 
σπίτι. Δεν έγινε όμως δυνατόν να 
συγκεντρωθούν δυνάμεις του ΕΛΑΣ 
στο βασικό μέτωπο ενάντια στην 
κυβέρνηση, στα ένοπλα τμήματά της 
και τους Άγγλους στην Αθήνα και σε 
άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη την 
Ελλάδα. Δεν υπήρχε τέτοιο σχέδιο 
και προετοιμασία με πανστρατιά. 

Στην ένοπλη πάλη είναι αναγκαία 
η μεγάλη υπεροχή με συγκέντρωση 
δυνάμεων στο αποφασιστικό σημείο 
και την κατάλληλη στιγμή και με παν-
στρατιά. Όμως, το Δεκέμβρη βασικές 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ βρέθηκαν μακριά 
από την Αθήνα. 

Η ένοπλη πάλη από τη στιγμή 
που αρχίζει πρέπει να τραβήξει απο-
φασιστικά έως το τέλος. Να εξασφα-
λίζεται αιφνιδιασμός του εχθρού τη 
στιγμή που τα στρατεύματά του είναι 
σκόρπια, να διατηρείται η ηθική υπε-
ροχή και με συνεχείς μικρές νίκες. 
Χρειάζεται αποφασιστικότητα, πέρα-
σμα στην επίθεση και όχι μόνο 
άμυνα. 

Το Δεκέμβρη το ΚΚΕ και το λαϊκό 
κίνημα δεν εξασφάλισαν τέτοιες προ-
ϋποθέσεις και σχέδιο. Δηλαδή, η 
ένοπλη σύγκρουση δεν πήρε χαρα-
κτηριστικά πάλης για την εξουσία. 
Ακόμα και στη διάρκειά της παρέμενε 
η θέση για κυβέρνηση εθνικής ενότη-
τας και ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. 

Παρ' όλα αυτά το Δεκέμβρη του 
'44, ο λαός της Αθήνας αντιμετώπισε 
σε άνισο αγώνα την ενωμένη δύναμη 
των εγγλέζικων στρατευμάτων και 
των ντόπιων στρατιωτικών και 
ένοπλων αστικών δυνάμεων, διάλεξε 
το δρόμο της σύγκρουσης. Γι' αυτό, 
όσα και αν γραφτούν εναντίον του 
Δεκέμβρη, θα μείνει ζωντανό το πύ-
ρινο σύνθημα του πανό που κρατούν 
οι μαυροφορεμένες κοπέλες της  
ιστορικής φωτογραφίας: «Οταν ο 
λαός βρίσκεται μπροστά στον 
κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή 
τις αλυσίδες ή τα όπλα». 

Ο Δεκέμβρης του '44 αποτελεί μια 
από τις μεγάλες ηρωικές στιγμές του 
λαϊκού κινήματος και καμία ιστορική 
διαστρέβλωση δεν μπορεί να το κρύ-
ψει. Η μνήμη, η πείρα που αποκτάμε 
είναι μια υπόσχεση για τη νίκη και 
σήμερα.  

Μ ε αντιπροσωπεία 
της Παγκόσμιας 

Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας (ΠΣΟ), αποτε-

λούμενη από τον Γιώργο 
Μαυρίκο, γενικό γραμμα-
τέα, την Χίλντα Τσακόν, 
αντιπρόεδρο, και τον 
Μουσταφά Φαγέ, εκπρό-
σωπο των γαλλόφωνων 
χωρών της Αφρικής στην 

ΠΣΟ, συναντήθηκε την 
Παρασκευή 29 Νοέμβρη η 

Εκτελεστική Επιτροπή της 
Πανελλήνιας Ναυτικής 
Ομοσπονδίας. 

Σκοπός της συνάντη-
σης ήταν να ανα-
δειχθεί η επίθεση 

στα δικαιώματα 
των ναυτεργατών 
που οξύνεται μέσα 
από το νομοσχέδιο 
«Τουριστικά πλοία 
και άλλες διατά-
ξεις», με το οποίο 

η         κυβέρνηση 
καταργεί τις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, ανα-
τρέπει τις οργανικές συν-
θέσεις των πληρωμάτων 
και διευρύνει τη «μαύρη» 
εργασία, χτυπά τα δικαιώ-

ματα των ναυτεργατών 
και παράλληλα υπονομεύ-
ει την        ασφάλεια για 
το σύνολο όσων επιβαί-

νουν στα πλοία. 

Τα παραπάνω, όπως 
κατήγγειλαν οι ναυτεργά-
τες, έρχονται σε αντίθεση 

ακόμα και με τη Διεθνή 
Σύμβαση Ναυτικής Εργα-
σίας. Τονίστηκε επίσης ότι 
με όχημα την πρόβλεψη 

για «πλοίο ασφαλείας» η 
κυβέρνηση ενισχύει τους 
μηχανισμούς καταστολής 
και απεργοσπασίας ενά-
ντια στους αγώνες των 
ναυτεργατών. 

Από τη μεριά της η 
ΠΣΟ ξεκαθάρισε πως θα 
στηρίξει τους ναυτεργάτες 

και τις διεκδικήσεις τους. 
Δεσμεύτηκε να αναδείξει 
με όλες τις δυνάμεις της 
την επίθεση στα ναυτερ-

γατικά δικαιώματα, η ο-
ποία γίνεται ακόμα και με 
την παραβίαση διεθνών 
συμβάσεων.  

Οι δυο Ομοσπονδίες    
(η ΠΝΟ δεν είναι μέλος 
της ΠΣΟ) κατέληξαν να 
ετοιμαστεί αναλυτική 

έκθεση από την ΠΝΟ, την 

οποία στη συνέχεια η ΠΣΟ 
θα προωθήσει στο Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας (ILO) 
και θα οργανώσει σχετι-
κές παρεμβάσεις. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

του ΚΚΕ από την Αυστραλία 

 

Μ έλη και φίλοι των εργατικών συνδέσμων 
Αυστραλίας ΑΤΛΑΣ Σίδνεϋ και ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Νιουκάστλ, που είναι φίλοι του ΚΚΕ, προσφέρουν στο 
κόμμα της εργατικής τάξης μέσου της Κ.Ο. Ναυτεργα-
τών 8000 $ δολάρια Αυστραλίας για την ενίσχυση της 
οικονομικής εξόρμησης που έχει προκηρύξει το ΚΚΕ. 

 

Σ τη μνήμη του, Ηλία Καριπίδη από τα Βουναι-
νά Λάρισας, που οργανώθηκε στο ΕΑΜ και 

ήταν αντάρτης του ΕΛΑΣ πολεμώντας τους κατακτητές 
και τους συνεργάτες τους και για την πατριωτική του 
αυτή δράση κυνηγήθηκε φυλακίστηκε και εξορίστηκε 
στη Μακρόνησο, αλλά παρόλες τις κακουχίες που 
υπέστη δεν λύγισε και έμεινε πιστός στα ιδανικά του 
κόμματος, μέχρι το τέλος της ζωής του, η σύζυγος 
Μαρία, τα παιδιά του στην Αυστραλία Θεόδωρος και 
Φώτης, τα παιδία του στην Ελλάδα Αλέξανδρος και 
Κούλα, προσφέρουν 350 $ Αυστραλίας για την οικο-
νομική εξόρμηση του ΚΚΕ. 

  Κανένα πλοίο των Ελλήνων  

εφοπλιστών δεν χτίζεται            

σε ελληνικά ναυπηγεία,            

για τα οποία εξάλλου η ΕΕ σε 

συμφωνία με τις κυβερνήσεις        

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ απαγορεύει τη 

ναυπήγηση εμπορικών πλοίων!  



Σελίδα 4 

Ο ι κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο 
χώρο της Υγείας και οι άλλες που προηγήθη-

καν, ξεσπούν στο έδαφος των οξυμένων προβλημάτων 
για τους εργαζόμενους στις μονάδες Υγείας και τους 
ασθενείς. Τα προβλήματα αυτά θα επιδεινωθούν αν 
εφαρμοστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα 
μείωση των δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ, συνολικά των 
δαπανών του προϋπολογισμού για την ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη., για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που προβλέπει μεταξύ 
άλλων διαθεσιμότητα - κινητικότητα για το προσωπικό, 
με ενδεχόμενες απολύσεις και κλείσιμο δομών και ακό-
μη μεγαλύτερη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα, σε 
βάρος του λαού. 

Εργαζόμενοι, ασθενείς και ασφαλισμένοι έχουν 
συμφέρον να παλέψουν μαζί για να αποτραπούν τα 
σχέδια της κυβέρνησης, που γίνονται στο όνομα 
της «δημοσιονομικής εξυγίανσης».  

 

Η  στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων μετα-
τρέπει τα κρατικά νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, 

επιβάλλοντας πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία και 
τους ασθενείς για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τα α-
πογευματινά ιατρεία που ήδη λειτουργούν και τα απο-
γευματινά χειρουργεία που ετοιμάζεται να νομοθετήσει 
η κυβέρνηση, το 5ευρω για τα εξωτερικά ιατρεία και το 
25ευρω για τις εισαγωγές, είναι πλευρές της επιχειρη-
ματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. 

Λύση για τους εργαζόμενους στην Υγεία και το 
λαό, δεν είναι να υπερασπιστούν το σημερινό δη-
μόσιο σύστημα. Ούτε αποτελεί διέξοδος η πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική, 
αλλά δεν αμφισβητεί τη στρατηγική της ΕΕ και την επι-
χειρηματική δράση στην Υγεία. Αντίθετα, προτείνει την 
ανάπτυξη ενός «δημόσιου συστήματος» Υγείας που θα 
λειτουργεί παράλληλα με τους ιδιώτες και θα τους αντα-
γωνίζεται στην «αγορά Υγείας». 

Αποκαλυπτικό παράδειγμα για τον ρόλο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποτελεί η κόντρα με την κυβέρνηση για το ποιο 

τμήμα του κεφαλαίου στο φάρμακο θα βγει περισσότε-
ρο ή λιγότερο ωφελημένο, λες και μπορεί να υπάρχει 

ελληνική εταιρεία σε οποιονδήποτε κλάδο της παραγω-
γής που να μην έχει διασύνδεση με πολυεθνικές. 

 

Μ έσα σ’ αυτές τις συνθήκες σωματεία,  μαζικοί 
φορείς, Λαϊκές Επιτροπές και συνταξιούχοι 

εκφράζουν την αντίθεσή τους στα αντιλαϊκά μέτρα της 
κυβέρνησης που οδηγούν στην υποβάθμιση των παρο-
χών υγείας, με καθημε-
ρινές συγκεντρώσεις.  

 

Την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη  οι ναυτεργάτες με ορ-
γανωτή της δράσης τους τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ρυμουλκών 
ΠΕΠΡΝ, συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ, την Επιτροπή Α-
νέργων Ναυτεργατών, τους σπουδαστές ΑΕΝ και 
ΚΕΣΕΝ, πραγματοποίησαν μαζική σύσκεψη και παρέμ-

βαση στον Οίκο Ναύτου.  

Την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη οι κινητοποιήσεις πήραν 
χαρακτήρα γενικού ξεσηκωμού των συνταξιούχων, στις 
γειτονιές της Αθήνας, στον Πειραιά και στις μεγάλες 
πόλεις σ’ όλη τη χώρα, απαιτώντας: 

 Να μην κλείσει καμιά υγειονομική μονάδα. Κανέ-
νας εργαζόμενος, κανένας γιατρός του ΕΟΠΥΥ, να 
μην απολυθεί.  

 Να καταργηθούν οι πληρωμές για φάρμακα, εξε-
τάσεις, συνταγογράφηση, θεραπείες και επισκέψεις 
στους      γιατρούς.  

 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία - πρό-
νοια για όλο το λαό. Κατάργηση κάθε επιχειρηματι-
κής δράσης. 

Δεκέμβρης 2013 

 
Εγκατάλειψη και εμπαιγμός  

για τους ναυτεργάτες του   

Ε/Γ - Ο/Γ  «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α» 

Μ ισθούς 3 μηνών έλαβαν από το ΝΑΤ την Παρα-
σκευή 20/12, οι 56 ναυτεργάτες του Ε/Γ - Ο/Γ 

πλοίου «Πηνελόπη Α», του εφοπλιστή Αλ. Αγούδημου, 
που ήταν εγκαταλειμμένοι στο λιμάνι της Ραφήνας από 
τις 26/9, απλήρωτοι και χωρίς τροφοδοσία, θέρμανση 
ηλεκτρικό. Για  τον λόγο αυτό εντάχθηκαν στο καθεστώς 
προστασίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί  εγκατα-
λειμμένων ναυτικών, που με αγώνες των ταξικών σωμα-
τείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ συμπληρώθηκε με το 
ν.3816/2010 για να καλύπτει και τους ναυτεργάτες που 
εγκαταλείπονται σε λιμάνια εντός της Ελλάδας. 

Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν   εκ-
πληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις σε ένα συγκεκριμένο 
διάστημα, τότε το ΝΑΤ έχει την υποχρέωση να προβεί σε 
πλειστηριασμό. Όμως, αυτό δεν γίνεται σχεδόν ποτέ και 
τα σπασμένα των αφερέγγυων εφοπλιστών τα πληρώ-
νουν πάλι οι ναυτεργάτες και ο λαός από τους φόρους 
του οποίου καλύπτονται τα τεράστια ελλείμματα του ΝΑΤ, 
που και αυτά αποτελούν έμμεση χρηματοδότηση των 
εφοπλιστών. 

Οι εξελίξεις σχετικά με το «Πηνελόπη Α» αποκαλύ-
πτουν για άλλη μία φορά εκτός από της εφοπλιστική ασυ-
λία και τον υπονομευτικό ρόλο των δυνάμεων του οπορ-
τουνισμού, της «Αυτόνομης Παρέμβασης» του  ΣΥΡΙΖΑ, 
που στον χώρο μας εκφράζονται μέσω της πλειοψηφίας 
της διοίκησης της Ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ). 

Σημειώνεται ότι τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, σε τρείς επανειλημμένες ανακοι-
νώσεις (26/9, 30/9 και 1/10) τόνιζαν: «Απαιτούμε την 
παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας για την άμεση    επαναλειτουργία του πλοίου με 
παροχή    πετρελαίου, νερού για την ασφαλή ενδιαί-
τηση και διαμονή των μελών του πληρώματος,   κα-
θώς και την καταβολή των δεδουλευμένων αποδο-
χών τους.» 

Στις 2/10 με έγγραφό της η Διεύθυνση Ναυτικής Ερ-
γασίας ενημερώνει την ΠΝΟ για την εφαρμογή των προ-
βλεπομένων διατάξεων του ν.3816/2010 «περί εγκατάλει-
ψης ελλήνων ναυτικών στην ημεδαπή» και καλεί τα μέλη 
του πληρώματος όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτη-
ση που προβλέπεται.  

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΠΝΟ στις 15/10 ο εκπρόσωπος της 
Ένωσης Ναυτών, γ.γ. Νίκος Κροκίδης, επικαλούμενος 
την άποψη της διοίκησης και του νομικού συμβούλου του 
σωματείου (ΠΕΝΕΝ), επιβεβαίωσε την άρνησή τους να 
συντάξουν οι ναύτες αίτηση για εγκατάλειψη και όπως 
δήλωσε ...«να περιμένουμε την εκδίκαση των  ασφαλι-
στικών μέτρων στις 23 Οκτώβρη και να     δούμε…»  

Και να που, την Κυριακή 1/12, εξαιτίας ισχυρών ανέ-
μων έσπασαν οι κάβοι στο πλοίο, θέτοντας σε κίνδυνο 
τους απλήρωτους - εγκαταλελειμμένους ναυτεργάτες, που 
παρέμεναν σ’ αυτό. Μετά από αυτό και εκτεθειμένοι από 
την αποκάλυψη του υπονομευτικού ρόλου τους 
«Αυτόνομη Παρέμβαση» και ΣΥΡΙΖΑ -μαθημένοι όπως 
είναι στις κωλοτούμπες- τώρα εμφανίζονται σαν υπέρμα-
χοι της ένταξης στο νόμο περί εγκαταλειμμένων ναυτι-
κών...!  

 

 Με απλά λόγια «οπορτουνιστής» είναι αυτός που 
άλλα λέει κι άλλα κάνει, άλλα λέει σήμερα και άλλα 
αύριο, που κρύβει τις πραγματικές του προθέσεις.  

 Ο όρος «οπορτουνιστής» απευθύνεται μόνο σε όσους 
συμμετέχουν σε πολιτικές, κινηματικές και κομματικές 
διαδικασίες, δεν απευθύνεται στον απλό εργάτη που 
μπορεί να έχει την άλφα ή βήτα λανθασμένη άποψη για 
την πολιτική. 

 Με πολιτικούς όρους «οπορτουνισμός» είναι           
η διείσδυση της αστικής ιδεολογίας στο εργατικό  
κίνημα. 

 Χαρακτηριστική περίπτωση οπορτουνισμού στο 
χώρο των ναυτεργατών αποτελεί η στάση της πλειοψηφί-
ας της διοίκησης της Ένωσης Ναυτών, της «Αυτόνομης 
Παρέμβασης» του ΣΥΡΙΖΑ, που: 

Σε ανακοίνωσή τους, 4/10, εγκαλούν τις ταξικές δυνά-
μεις, διατυπώνοντας ότι: «...όψιμα «ανακάλυψαν» την 
ανάγκη συμμετοχής των Ναυτεργατών στις κινητοποιή-
σεις και θέτουν σε κάθε περίπτωση όρο για την ανάπτυξη 
των αγώνων την απαιτούμενη και απαραίτητη συμμετοχή 
των Ναυτεργατών αγνοώντας και περιφρονώντας το γε-
γονός ότι τα πληρώματα βρίσκονται κάτω από την δαμό-
κλεια σπάθη της εφοπλιστικής τρομοκρατίας και της πο-
λιτικής επιστράτευσης». 

Δέκα μέρες αργότερα, σε νέα ανακοίνωσή τους, 
14/10, εκτοξεύουν επαναστατικές κορώνες γράφοντας ότι: 
«Στην φαρέτρα των συνδικάτων πρέπει να είναι όλες οι 
δοκιμασμένες μορφές πάλης που κινητοποιούν και εξα-
σφαλίζουν την συμμετοχή στην δράση και στους αγώνες 
των εργαζομένων». 

Την ίδια τακτική ακολουθούν και στις επισχέσεις 
εργασίας, όπου στα λόγια καταγγέλλουν και στην πράξη 
τα «μαζεύουν» για ένα μικρό ποσό έναντι με αποτέλεσμα 
οι οφειλές να συσσωρεύονται, όπως έγινε στο 
«Πηνελόπη Α», στο «Άγιος Γεώργιος» τελευταία, στο 
«Θεόφιλος» και «Έλλη Τ» παλιότερα κ.ο.κ.   

Να θυμηθούμε, ακόμα, την στάση του υποψήφιου με 
τον συνδυασμό της πλειοψηφίας της διοίκηση της ΠΕ-
ΝΕΝ, λοστρόμου στο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ», που έβαλε φαρδιά 
πλατιά την υπογραφή του για να ενταχθεί η ΝΕΛ στο 
άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα, αποκλείοντας ακόμα 
και τους ναυτεργάτες από την διεκδίκηση των δεδουλευ-
μένων αποδοχών τους! Ο ίδιος στην κινητοποίηση για 
την καταβολή των δεδουλευμένων, μετά την αποχώρηση 
του εισαγγελέα και παρουσία του γραμματέα της ΠΕΝΕΝ, 
πήγε πρώτος να υπογράψει δήλωση της εταιρείας 
ότι ...δεν θέλουν τα λεφτά τους!! 

Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η δήλωση του 
προέδρου της ΠΕΝΕΝ σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΠΝΟ, που λέει ότι «Εγώ δεν συμφωνώ 
να βάζουμε τα πληρώματα να κάνουν προγραμματι-
σμένη επίσχεση εργασίας. Αυτό δεν βοηθάει να πη-
γαίνουν σε τέτοιες μορφές»…!!! 

Τ α εκπαιδευτικά συμβούλια 
των Σχολών Πλοιάρχων και 

Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού Μακεδονίας στη Νέα Μηχα-
νιώνα απέστειλαν στις 29/11/2013 
υπόμνημα προς τον        κ. Υπουργό 
Ναυτιλίας με κοινοποίηση προς το 
γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, την 
ΠΝΟ και τα ναυτεργατικά σωματεία 
και σε άλλους   παραλήπτες. 

Στο Υπόμνημα τίθενται τα πολύ 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η ΑΕΝ Μακεδονίας η οποία εκπαι-
δεύει περίπου χίλιους σπουδαστές. 
Συγκεκριμένα στο Υπόμνημα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:  

"Ενώ η σχολή από την αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους λειτουργεί σε πλή-
ρη ανάπτυξη με το 100% των μαθημά-
των να έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ      
λειτουργεί με πλήρεις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις (μόνη αυτή 
από όλες τις ΑΕΝ), ενώ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (προσομοιωτές κ.λπ.) έχει      φτά-
σει σε λειτουργικό αδιέξοδο: 
1. Αρκετά από τα κτίρια (5 από τα 10) έχουν κριθεί προ δεκαετί-
ας (!) προβληματικά από στατική άποψη και παραμένουν σε 
αχρηστία ενώ χρήζουν άμεσης επισκευής. 
2. Τα εργαστήρια (μεταξύ των οποίων και ο υψηλής αξίας προ-
σομοιωτής μηχανοστασίου) που μερικώς έχουν αναστείλει εδώ 
και 2 χρόνια τη λειτουργία τους δε χρησιμοποιούνται για το σκο-
πό που υπάρχουν. Αντιθέτως απαξιώνεται και    καταστρέφεται ο 
πανάκριβος εξοπλισμός τους. 
3. Τα μαθήματα αυτή τη στιγμή γίνονται μεταξύ άλλων και στα 
μαγειρεία, στην αίθουσα βαρών καθώς και σε πρώην αποθήκες, 
μη αεριζόμενες που δεν τις βλέπει ήλιος! 

4.  Απαξιώνονται ταχύτατα εγκατα-

στάσεις που είναι χορηγίες μεγάλων 
ναυτιλιακών εταιρειών. 

5. Δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώ-
δεις απαιτήσεις υγιεινής (π.χ. δεν 

διαθέτει WC για τις ανάγκες των 
σπουδαστών!!!) 

6. Έχει καταργηθεί η σίτιση και η 

φιλοξενία των σπουδαστών στις ε-
γκαταστάσεις της ΑΕΝ, οι οποίες 

επίσης έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ δεν 
διαθέτει κυλικείο, 

7.  Δεν έχει χορηγηθεί στους σπουδα-

στές ακαδημαϊκή ταυτότητα, μόνο σε 
αυτούς από όλα τα ανώτερα και ανώ-

τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας με αποτέλεσμα να μετακινούνται 

με υψηλό κόστος. 

8. Ο αριθμός των υπηρετούντων μόνιμων καθηγητών έχει μειω-
θεί δραματικά με αποτέλεσμα το 85% των εκπαιδευτικών ωρών 

να γίνονται από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σημειώνεται 
ότι οι προσλήψεις του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού γί-

νονται βάσει της κάλυψης παροδικών αναγκών με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. 

9. Εσχάτως αντιμετωπίζεται και πρόβλημα θέρμανσης, αφού ενώ 

υπάρχουν χρήματα, είναι δύσκολη η… προμήθεια  πετρελαίου!". 

Τα παραπάνω αναφέρουν σε ερώτηση του ΚΚΕ προς            
τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου οι βουλευτές Θεοδόσης 
Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου και καταλήγουν:  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η 
Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζει η ΑΕΝ Μηχανιώνας. 

Κ ινήσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων εκδηλώνονται 
καθημερινά σε όλα τα νησιά, που έχουν            

υποστεί μειώσεις δρομολογίων ή ακόμα και κατάργηση 
γραμμών, με κοινό αίτημα για φθηνές ασφαλείς τακτικές 

συγκοινωνίες.  
Όμως, από το αυτονόητο 

αυτό δικαίωμα μέχρι την ικα-

νοποίησή του μεσολαβούν 
αντιτιθέμενα ταξικά συμφέρο-

ντα και πολιτικές που υπηρε-
τούν τα συμφέροντα της μιας 
ή της άλλης πλευράς. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ: η κυβερ-

νητική και ευρωκοινοτική  
πολιτική απελευθέρωσης των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, 

που όσο προχωράει η εφαρ-
μογή της τόσο τραγικότερα 

είναι τα αποτελέσματά της για 
τα νησιά. Το αντιλαϊκό αυτό μέτωπο ενισχύουν τα πολιτι-
κά κόμματα και οι φορείς της τοπικής και περιφερειακής 

διοίκησης, που συντάσσονται με την φιλομονοπωλιακή 
στρατηγική της Ε.Ε. -τη συνθήκη του Μάαστριχτ- τη    

μήτρα που γεννά και την απελευθέρωση του καμποτάζ με 
τον κανονισμό 3577/92. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ: η πρόταση του ΚΚΕ, των ταξικών 

ναυτεργατικών σωματείων, της Λαϊκής Συσπείρωσης, των 

δυνάμεων του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΥ,  της ΠΑΣΕΒΕ, του ΜΑΣ 
και της ΟΓΕ που συγκροτούν τη λαϊκή συμμαχία, με διεκ-
δικητικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανά-

γκες νησιωτών και ναυτεργατών, όπως αναφέρεται και 
στην ανακοίνωση, που εξέδωσε, τη Δευτέρα 2 Δεκέμβρη, 

η Τ.Ε. Ικαρίας - Φούρνων 
του ΚΚΕ, με αφορμή την πρό-
σφατη ταλαιπωρία και τον 

κίνδυνο, που αντιμετώπισαν 
πλήρωμα και επιβάτες του 

πλοίου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» της 
ΝΕΛ, και μεταξύ άλλων      
τονίζει:  

ΑΣ ΘΥΜΥΘΟΥΜΕ: Το 

καλοκαίρι δρομολογήθηκαν 
πλοία στη γραμμή μας κυριο-
λεκτικά για την καλοκαιρινή 

"αρπαχτή" και από τον Σε-
πτέμβρη ξανά στην μερική 

απομόνωση και την εγκατάλει-
ψη, όπως έγινε και πέρσι, 
όπως βλέπουμε χρόνια να 

γίνεται στα νησιά μας. 
"Κόψιμο" δρομολογίων, απλή-

ρωτοι ναυτεργάτες - όσοι δεν 
είναι στις λίστες της ανεργίας 
και δουλειά μέχρι εξάντλησης. 

Εισιτήρια  πανάκριβα. 

Τ ο οριστικό κόψιμο του δρομολογίου Σάμη-Πάτρα, 
και τους σχεδιασμούς για μειωμένα δρομολόγια 

από τον Πόρο, καταγγέλλει η Λαϊκή Επιτροπή Σάμης 
και τονίζει ότι:  

Η Δημοτική αρχή και οι δημο-
τικές παρατάξεις οι οποίες 
στηρίζουν την ελεύθερη αγορά 
και την ανταγωνιστικότητα, τη 
λογική «θα ζήσουμε καλά αν 
έχει κέρδη ο επιχειρηματίας» ή 
«να βρούμε έναν καλό, έναν 
«υγιή επιχειρηματία» εί-
ναι υπόλογες για την κατάστα-
ση.  
 

Σ ε ανακοίνωσή του το       
Εργατικό Κέντρο Σάμου 

τονίζει ότι: Με συντονισμένους 
αγώνες, με λαϊκή συμμαχία 
και πάλη, να διεκδικήσουμε 

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές 
ανάγκες και όχι τα κέρδη των εφοπλιστών. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 

 Καθημερινά δρομολόγια από και προς Πειραιά, χειμώνα - 
καλοκαίρι.  
 Σύνδεση των νησιών μας με την Βόρεια και ηπειρωτι-

κή Ελλάδα και μεταξύ τους, με δρομολόγηση σύγχρονων και   
ασφαλών πλοίων. 

 Μείωση 50% των εισιτηρίων.  
 Να καταργηθεί ο κανονισμός 3577/92, ο νόμος Παπουτσή 

2932/2001, καθώς και όλοι οι μετέπειτα νόμοι που απελευθερώ-
νουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και καταργούν το καμποτάζ. 

 Δημιουργία ενιαίου, αποκλει-
στικά Δημόσιου, φορέα συγκοι-
νωνιών (αεροπορικών και ακτο-
πλοϊκών), που δεν θα υπηρετεί το 
εφοπλιστικό κέρδος, αλλά θα ικα-
νοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανά-
γκες και οι θαλάσσιες και εναέριες 
μεταφορές θα αποτελούν κοινωνι-
κό αγαθό. 
 Αποκλειστικά κρατικά λιμάνια, 

σύγχρονα και ασφαλή, με δημι-
ουργία ή εκσυγχρονισμό των ανα-
γκαίων υποδομών και των λιμενι-
κών εγκαταστάσεων.  
 Ουσιαστικοί έλεγχοι αξιοπλοΐ-

ας με την συμμετοχή εκπροσώπων 
του ναυτεργατικού συνδικαλιστι-
κού κινήματος και λήψη αυστηρών 
μέτρων για την ασφάλεια και προ-

στασία της ζωής στη θάλασσα.  

Όχι άλλα «ΣΑΜΑΙΝΑ»  

Τ ην Παρασκευή 29 του Νοέμβρη το 

"ΘΕΟΦΙΛΟΣ" της εταιρείας ΝΕΛ, πλοίο παρο-

πλισμένο εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, έκανε ένα και 

μοναδικό δρομολόγιο στη γραμμή Σύρος - Ικαρία - 

Φούρνοι - Σάμος, που θα μείνει αξέχαστο στους επιβά-

τες. 

Το πλοίο απέπλευσε με καθυστέρηση, η πετρέλευση 

έγινε μετά την επιβίβαση των επιβατών με τις αναθυ-

μιάσεις των καυσίμων να πλημμυρίζουν το χώρο, οι 

τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, η ταχύτητα του πλοίου 

ήταν μικρή, πιθανά να ταξίδευε με μια μηχανή, επίσης 

επιβάτες καταγγέλλουν δυσκολία στους ελιγμούς. 

Με άλλα λόγια η εταιρεία πήρε από "το σωρό" ένα 

από τα σαπάκια της και το επαναδρομολόγησε χωρίς 

εργασίες συντήρησης προκειμένου να αντικαταστήσει 

το πλοίο "ΜΥΤΙΛΗΝΗ" το οποίο πρέπει να περάσει από 

ετήσια επιθεώρηση. Πρόκειται για ακόμα ένα επεισόδιο 

στο σίριαλ  της εξυπηρέτησης με κάθε τρόπο των     

συμφερόντων του  κεφαλαίου και εν προκειμένω του 

εφοπλιστικού. 

 

 

Λ ίγο ακόμα και θα 
γράφαμε γράμμα 

στον     Αη Βασίλη για να 
μας φέρει καθηγητές και 
βιβλία.  Έπρεπε να μπει ο 
Δεκέμβρης για να γίνουν οι 
προσλήψεις των ωρομι-
σθίων με μισθούς πείνας 
(οι ναυτοδάσκαλοι με μόνι-
μη και σταθερή εργασία 
είναι είδος υπό εξαφάνιση) 
και να μας δοθούν βιβλία 
στη σχολή!  

Σα να μην έφτανε αυτό 
συνεχίζεται η άθλια  κατά-
σταση με την απουσία 
κάθε είδους σπουδαστικής 
μέριμνας.  

Δεν δίνεται σπουδαστι-
κό πάσο για τη μετακίνη-
ση, δεν υπάρχει σίτιση, 
υποτυπώδης θέρμανση, 
δεν υπάρχουν φόρμες 
εργασίας για τα εργαστήρι-
α, για όσους έχουν την 
«τύχη» να τα έχουν ξεκινή-
σει, πληρώνεις για είδη 
σχεδίου, αναλώσιμα, ση-
μειώσεις, κ.λπ.  

Για την έκδοση ναυτι-
κού φυλλαδίου πληρώνεις 
22 ευρώ, ενώ τα σωστικά 
στους Μηχανικούς δεν 

έχουν ξεκινήσει από ελλεί-
ψεις εκπαιδευτικών, καθυ-
στερώντας και την διαδικα-
σία έκδοσης φυλλαδίου. 
Παρόμοιες είναι οι συν-
θήκες στις υπόλοιπες 

ΑΕΝ και στο  ΚΕΣΕΝ!! 

Χρειάζεται αγώνας για 
αποκλειστικά Δημόσια, 
Δωρεάν, Σύγχρονη Ναυτι-
κή Εκπαίδευση και Μετεκ-
παίδευση.  

Έχουμε συμμάχους τις 
ταξικές δυνάμεις στα ναυ-
τεργατικά σωματεία, πρω-
τοστατούν αναδεικνύοντας 
και καταγγέλλοντας τα 
προβλήματα, διοργανώνο-
ντας πολύμορφες κινητο-
ποιήσεις, για να μη χαθεί 
κανένα εργασιακό δικαίω-
μα, να μην υποβαθμιστεί κι 
άλλο και ιδιωτικοποιηθεί η 
ναυτική  εκπαίδευση! 

Καλούμε άμεσα σε 
συνεδρίαση το Δ.Σ του 
Συλλόγου. Να γίνει Γενι-
κή Συνέλευση να ενημε-
ρωθούν όλοι οι σπουδα-
στές στη σχολή, να παρ-
θούν μέτρα, να γίνουν 
αγωνιστικές παρεμβά-

σεις.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
Πλοιάρχων - Μηχανικών  

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή  

για την ΑΕΝ Μακεδονίας  

Ο ξύνονται διαρκώς τα προ-

βλήματα στη Ναυτική  Εκ-

παίδευση – Μετεκπαίδευση σε βά-

ρος των σπουδαστών, μετεκπαι-

δευόμενων, από τις ελλείψεις σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό υποβάθ-

μιση και απαξίωση της υλικοτεχνι-

κής και κτηριακής υποδομής, τονί-

ζει σε ανακοίνωσή της, 4/12, η Διοί-

κηση της ΠΕΜΕΝ, η οποία με επανει-

λημμένες καταγγελίες έχει αναδείξει 

την αδιαφανή διαχείριση των κονδυλί-

ων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαί-

δευσης, που έχει να γίνει ισολογισμός 

από το 2003 καθώς και στα κονδύλια 

από την Ε.Ε. που ανέρχονται στα 41 

εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 

2007-2013 και έχει επιβεβαιώσει σε 

απάντησή του ο Ευρωπαϊκός Επίτρο-

πος κ. Kallas (2-11-2011) σε σχετική 

ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ 

Γιώργου Τούσσα. 

Σ την ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, 
όπως και σε άλλες ΑΕΝ, ο 

εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 
δίνεται μέσο για να γίνουν βορά 
στους εφοπλιστές, για να μπουν με 
χέρια και με πόδια μέσα στις σχο-
λές. Στην ίδια κατεύθυνση εκδηλώνε-
ται και το εφοπλιστικό ενδιαφέρον για 
το ναυτικό ΕΠΑΛ Ιθάκης.  

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοί-
νωσή της η ΕΛΜΕ - ΚΙ και καλεί γο-
νείς και σπουδαστές, μαθητές να α-
παιτήσουμε:  

Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν 
Εκπαίδευση με επαρκή χρηματοδότη-
ση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ – ΑΕΝ από τον 
κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος 
των αναγκών. Επιστροφή των αποθε-
ματικών που «κουρεύτηκαν». Να α-
ποδοθούν για τις πραγματικές ανά-
γκες των σπουδαστών των ΑΕΝ τα 
κονδύλια του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης. 

Α ποχή από τα μαθήματα και 
κινητοποιήσεις για την χορή-

γηση του Δώρου Χριστουγέννων   
αποφάσισαν οι Μηχανικοί του ΚΕ-
ΣΕΝ στη Γενική Συνέλευση, 10/12, και 
στη συνέχεια έκαναν μαζική παράστα-
ση διαμαρτυρίας στον Οίκο Ναύτου.  

Την επόμενη μέρα 11/12 πήραν 
και πάλι μαζικά μέρος στη σύσκεψη 
που διοργάνωσαν τα ταξικά σωματεία 
και στην πορεία που ακολούθησε 
προς τον Ο.Ν. όπου απαίτησαν την 
καταβολή του Δ.Χ. σε όλους τους α-
νέργους και τους σπουδαστές του 
ΚΕΣΕΝ.  

Στη συνέχεια την Πέμπτη 12/12 
πάντα μαζικά και μαχητικά έφθασαν 
στο ΥΝΑ, όπου μαζί με αντιπροσω-
πεία της διοίκησης της ΠΕΜΕΝ συνα-
ντήθηκαν με το γ.γ. και απέσπασαν τη 
δέσμευση για παράταση καταβολής 
του Δ.Χ. μέχρι της 27/12 για να μπο-
ρέσουν να το πάρουν και οι σπουδα-
στές του ΚΕΣΕΝ. 

Κινητοποίηση σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ-Μ στο ΥΝΑ  

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  Ο 

«ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ»  

 Με το τέλος της θερινής-τουριστικής περιόδου απότομα άρχισε απότομα ο μακράς διάρκειας         
χειμώνας για τα περισσότερα νησιά, που εκτός από τις άλλες συνέπειες της αντιλαϊκής         

πολιτικής βιώνουν και την σχεδόν απομόνωση από την ηπειρωτική χώρα και  μεταξύ τους. 


