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Επιστολή ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

προς τον Γιώργο Μαυρίκο, Γενικό Γραμματέα της  

ΠΑΣΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Τα πέλαγα  
θα γεμίσουν ξανά  

Άντε σιγά-σιγά 
να βγάζουμε  
τις σημαίες μας στο φως, 
γιατί ο ψίθυρος θα γίνει λόγος 
κι ο λόγος  
θα ανάψει τις καρδιές μας, 
οι καρδιές μας  
θα γίνουν πολλές, 
τα πέλαγα θα γεμίσουν ξανά 
με μας νικητές. 

Αλέκος Πούλος 

Ι διαίτερα μαζικό και μαχητικό ήταν 

το συλλαλητήριο που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 19 

Ιούνη για το Ασφαλιστικό από εργατικά 

συνδικάτα και τις συνεργαζόμενες συντα-

ξιουχικές οργανώσεις, που συμμετείχαν 

με πανελλαδική κινητοποίηση. Σε αυτά 

τα πλαίσια έγινε συγκέντρωση στα Προ-

πύλαια και ακολούθησε πορεία στη Βου-

λή, όπου επιδόθηκε το ψήφισμα με τα 

αιτήματα του συλλαλητηρίου. Χαρακτηρι-

στικό της μαζικότητας ήταν ότι όταν η 

κεφαλή της πορείας βρισκόταν στη              

Β. Σοφίας και Αμαλίας, η ουρά εκτεινόταν 

ως τα Προπύλαια με την οδό Σταδίου 

γεμάτη από κόσμο.  

Με δεκάδες ναυλωμένα πούλμαν κα-

τέφθασαν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι 

από πολλές περιοχές της χώρας. Μεγά-

λος αριθμός συνταξιούχων από τους 4 

νομούς της Κρήτης κατέφτασαν με πλοίο 

ενώ κινητοποιήσεις έγιναν την ίδια 

μέρα στη Μυτιλήνη, την Κέρκυρα, 

την Σάμο, την Ικαρία, την Κω κ.ά. 

Στο συλλαλητήριο κάλεσαν το ΠΑΜΕ, 

η ΠΑΣΕΒΕ και η ΟΓΕ ενώ δυναμική             

παρουσία έκανε η σπουδάζουσα νεολαία 

με τις σημαίες του ΜΑΣ.  

Με δικά τους πανό συμμετείχαν τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, 
Επιτροπή  Ανέργων Ναυτεργατών και 
η ΠΕΣ-ΝΑΤ, που για το θέμα αυτό είχαν 

διοργανώσει σύσκεψη στις 12 Ιούνη 
στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ.  

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε και ο 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας, ο οποίος σε δήλωσή του 

ανέφερε ότι:  
«Ο αγώνας των συνταξιούχων είναι 

αγώνας όλων μας. Αποτελεί casus belli 
(αιτία πολέμου) η οποιαδήποτε κυβερνη-
τική ενέργεια από εδώ και πέρα, που 
πλήττει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα των εργαζομένων. Φτάνει 
πια, δεν πάει άλλο, αρκετά έχουν         
κλέψει.» 

Μιλώντας στο συλλαλητήριο ο Κίμ 
Μπόιξ, ΓΓ της  Διεθνούς Ένωσης Συνδι-

κάτων Συνταξιούχων (που ανήκει στην 
Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, 
την ΠΣΟ) μεταξύ άλλων σημείωσε:             
«Το δικαίωμα στις δημόσιες συντάξεις το 
έχουμε πετύχει μετά από δεκαετίες σκλη-
ρών, ταξικών, συνδικαλιστικών αγώνων 
και τώρα θέλουν να το αναστείλουν, 
ώστε να περάσουμε στις ιδιωτικές            
συντάξεις». 

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι: Ι. Τόλης 

πρόεδρος της ομοσπονδίας Τύπου - 
Χάρτου, Π. Τάτσης πρόεδρος των συ-
νταξιούχων του ΟΑΕΕ, Π. Βαβουγιός εκ 

μέρους των συνταξιούχων του Δημοσίου, 
 Π. Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθή-
νας, Ευ. Αλεξάκη από τις καθαρίστριες 
του υπουργείου Οικονομικών και Σ. Θο-
δωρής από την Πανελλήνια Ένωση   
Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. 

Κεντρικός ομιλητής του συλλαλη-
τηρίου ήταν ο Δήμος Κουμπού-
ρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας        

Συνταξιούχων του ΙΚΑ και πρόεδρος       
της Διεθνούς Ένωσης Συνδικάτων      
Συνταξιούχων, μέλους της ΠΣΟ. 

(Αποσπάσματα από την ομιλία                          

του Δ. Κουμπούρη στη σελίδα 3) 

 

Η  μετεκλογική περίοδο βρίσκει 

το εργατικό – λαϊκό κίνημα       

αντιμέτωπο με την εφαρμογή προαπο-

φασισμένων και νέων αντιλαϊκών             

μέτρων, αυτός είναι ο στόχος και του 

νέου κυβερνητικού σχήματος, στις          

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ενίσχυση της πολιτικής της        

ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας 

του κεφαλαίου. 

Την ίδια περίοδο οξύνονται οι ιμπεριαλι-

στικοί ανταγωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ –           

Ρωσία – Ε.Ε, για τον έλεγχο των πλουτο-

παραγωγικών περιοχών, οι εστίες πολέμου 

στην ευρύτερη περιοχή (Ουκρανία, Ιράκ 

κ.ά.) έχουν προκαλέσει μαζικό αιματοκύλι-

σμα, με επικίνδυνες εξελίξεις για τους 

λαούς.  

Οι αντιθέσεις στους κόλπους του κεφα-

λαίου θα οξύνονται, η βία και η τρομοκρατία 

θα μεγαλώνει. Ο πόλεμος με διάφορα προ-

σχήματα θα διευρύνεται, για να ικανοποιή-

σουν τα μονοπώλια και οι ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις, την ακόρεστη δίψα για κέρδος. 

Από την επόμενη μέρα των εκλογών, 

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να 

δεσμευτούν στην ετήσια Γενική Συνέλευ-

ση του ΣΕΒ (28-5-2014) ότι θα στηρίξουν 

τις αντιλαϊκές απαιτήσεις των βιομηχά-

νων, για νέο χτύπημα των μισθών, με 

πρόσθετα προνόμια για το κεφάλαιο. 

Η «ανάκαμψη» και η «ανάπτυξη» που 

επικαλείται η κυβέρνηση, οι πολιτικές δυνά-

μεις του ευρωμονόδρομου, για τον εργάτη 

σημαίνει αν δεν συνθλίβεται στις στρατιές 

των ανέργων, να δουλεύει χωρίς ΣΣΕ, με 

διαλυμένη κοινωνικοασφαλιστική προστασί-

α, να πληρώνει για την υγεία του και την 

μόρφωση των παιδιών του, να του ξεζουμί-

ζουν φορομπηχτικά το πενιχρό εισόδημα, 

να υποκύπτει στα εργασιακά κάτεργα της 

καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 

Η κυβέρνηση προχωράει στην          

εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων 

3863/2010, 4052/2012, 4254/2014,              

συγκεκριμένα:  

 Από την 1 Ιούλη 2014 έρχεται νέο            

τσεκούρι στις επικουρικές συντάξεις. 

Τα επικουρικά ταμεία θα δίνουν συντά-

ξεις χωρίς να προκαλούνται ελλείμμα-

τα, το ύψος της σύνταξης, θα ανακαθο-

ρίζεται ανά τρίμηνο. Αυτό σημαίνει και 

με δεδομένο με τα ελλείμματα που    

υπάρχουν στα αποθεματικά των       

επικουρικών ταμείων, προετοιμασία 

για την πλήρη κατάργηση των επικου-

ρικών συντάξεων. 

 Από την 1 Γενάρη 2015 έρχεται νέο 

χτύπημα στις κύριες συντάξεις με την 

εφαρμογή της ανταποδοτικότητας και 

με  μοναδική «εγγύηση», εκ μέρους 

του κράτους, τη σύνταξη των 360      

ευρώ, που θα αναπροσαρμόζεται από 

την διακύμανση του ΑΕΠ και του          

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Με βάση την ρήτρα μηδενικού ελλείμμα-

τος που έχουν ψηφίσει για τα ασφαλιστικά 

ταμεία, η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα αντι-

ασφαλιστική επίθεση, η σχετική μελέτη που 

ανατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας, θα 

είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Ιούλη και θα ση-

ματοδοτήσει τη νέα προς τα κάτω 

«ενοποίηση» των παροχών των Ταμείων.  

Η επίθεση στο Ασφαλιστικό δεν αφορά 

μόνο τους συνταξιούχους, αφορά όλους 

τους εργαζόμενους, την νέα βάρδια της      

εργατικής τάξης, έχουμε καθήκον και υπο-

χρέωση απέναντι στις ζωές μας, στο          

μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε 

στην εξαθλίωση.  

Να μην επιτρέψουμε σε κυβέρνηση και 

κεφάλαιο να διαλύσουν την κοινωνική     

ασφάλιση. 

Η κυβέρνηση λίγες μέρες πριν τις 

εκλογικές αναμετρήσεις συνέχισε ωμά 

και απροκάλυπτα την επίθεση στο σύ-

νολο των εργατικών και ναυτεργατικών 

δικαιωμάτων. 
 

Μετά τον πρόσφατο ν.4254/2014 που 

εισάγει τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, 

έφερε τροπολογία που ψηφίστηκε έγινε 

ο ν.4262/2014, που αναφέρει ότι «οι         

επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας υπερισχύουν των αντίστοιχων 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας,          

ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνουν όρους 

που αποκλίνουν από αυτούς των        

αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας με την επιφύλαξη των διεθνών 

Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί».  
 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Π αράσταση διαμαρτυρίας στην 
πρεσβεία του Ισραήλ πραγμα-

τοποίησαν την Παρασκευή 11 Ιούλη το 
απόγευμα η ΕΕΔΥΕ, η  ΕΕΔΔΑ, το 
ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ και το ΜΑΣ, με την συμ-
μετοχή  και αρκετών Παλαιστινίων που 
ζουν στη χώρα μας και απαίτησαν: 

 Να σταματήσουν άμεσα οι συνεχι-

ζόμενες αεροπορικές επιδρομές ενά-
ντια στο λαό της Παλαιστίνης. 

 Να αποχωρήσει ο ισραηλινός 
στρατός κατοχής και οι έποικοι από 
τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. 

 Να απελευθερωθούν όλοι οι πολι-
τικοί κρατούμενοι από τις ισραηλι-
νές φυλακές και να επιστρέψουν 
όλοι οι Παλαιστίνιοι στις εστίες τους. 

 Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυ-
μνάσια και όλες οι συμφωνίες στρα-
τιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ. 

 Ανεξάρτητο, βιώσιμο, πλήρως κυ-
ρίαρχο παλαιστινιακό κράτος στα 
σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα 
την Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

 Να καταδικαστεί το έγκλημα σε 
βάρος του παλαιστινιακού λαού 

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους 
ο  Γιώργος Ποντικός υπεύθυνος Διε-
θνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ κάλεσε να 
καταδικαστεί μαζικά από τον ελληνικό 
λαό το έγκλημα του Ισραήλ  που τα 
τελευταία 24ωρα κλιμακώνει την επίθε-
ση ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, με 
αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς κατά τη 
διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επι-
δρομών. Έγκλημα που συνεχίζεται με 
την ανοχή και κάλυψη ουσιαστικά της 
ΕΕ και των ΗΠΑ. 

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε 
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με 
επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο μέλος 
του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.  

Μιας και δεν επετράπη η είσοδος σε 
αντιπροσωπεία των παρευρισκομένων 
στο κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας, 
ψήφισμα διαμαρτυρίας θυροκολλήθηκε 
στην είσοδο της πρεσβείας. 

 

 

Μ ε την πολιτική επιστρά-
τευση των εργαζομένων 

στη ΔΕΗ, που απεργούσαν αντι-
δρώντας στην παραπέρα ιδιωτι-
κοποίηση της εταιρείας, η κυβέρ-
νηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επι-
βάλει το δόγμα «νόμος και τάξη» 
όχι μόνο στους απεργούς της  
ΔΕΗ, αλλά σε όλους τους εργαζό-
μενους που εναντιώνονται στην 
αντιλαϊκή πολιτική. 

Το νομοσχέδιο για τη «μικρή  
ΔΕΗ», που ψηφίστηκε από τους βου-
λευτές της συγκυβέρνησης ΝΔ -       
ΠΑΣΟΚ, την Τετάρτη 9 Ιούλη, δεν 
ήρθε σαν «κεραυνός εν αιθρία» αλλά 
είναι αποτέλεσμα όλης της πορείας 
απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που ακο-
λουθεί η ΕΕ, με την οποία 
συμφωνούν ο ΣΥΡΙΖΑ και      
τ’ άλλα κόμματα του ευρωμο-
νόδρομου.  

Από την κυβέρνηση, τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τον αστικό Τύπο, 
γίνεται προσπάθεια να περιο-
ριστεί η συζήτηση για τη ΔΕΗ 
στο νομοσχέδιο που ψηφίστη-
κε και προβλέπει τη δημιουργί-
α της «μικρής ΔΕΗ», για να 
πουληθεί στη συνέχεια σε  
ιδιώτες. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ 
παρουσιάζει το νομοσχέδιο 
αποκομμένο από τη στρατηγική της 
απελευθέρωσης της αγοράς Ενέργει-
ας στην Ελλάδα και την ΕΕ.  

Όσοι θολώνουν την πραγματικό-
τητα, καλλιεργούν κλίμα αναμονής, 
με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, κρύβουν ότι 
ο αντίπαλος, που δεν είναι μόνο η 
σημερινή κυβέρνηση, αλλά το κεφά-
λαιο, είναι καλά οργανωμένος και 
αποφασισμένος να υπερασπιστεί με 
κάθε μέσο τη στρατηγική του.  

Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι συν-
δικαλιστικές ηγεσίες, ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
και ΓΣΕΕ, που προσπαθώντας να 
κρύψουν τη δική τους συμφωνία με 
τη στρατηγική της απελευθέρωσης, 
ευθύνονται για τη μέχρι τώρα ιδιωτι-

κοποίηση της ΔΕΗ,  που προβλέπε-
ται από τις Συνθήκες και τις Οδηγίες 
της ΕΕ. 

Η συνδικαλιστική πλειοψηφία στη 
ΔΕΗ απέδειξε ότι δεν μπορεί και δε 
θέλει να οργανώσει τέτοιους αγώνες, 
επειδή οι δυνάμεις που την αποτε-
λούν είτε συμφωνούν, είτε δεν ενα-
ντιώνονται στην πολιτική της απε-
λευθέρωσης της Ενέργειας, επειδή 
υπερασπίζονται το σημερινό καθε-
στώς της ήδη ιδιωτικοποιημένης 
κατά 49% ΔΕΗ. 

Πριν από την απεργία, η συνδι-
καλιστική πλειοψηφία περιόρισε το 
πλαίσιο πάλης στην απόσυρση του 
νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ». 

Δεν έκανε καν προσπάθεια να μπει 
στην απεργία όλος ο όμιλος, περιο-
ρίζοντας το απεργιακό μέτωπο στις 
μονάδες Μακεδονίας και Θράκης. 

Μετά την επιστράτευση, άφησε 
τους απεργούς κυριολεκτικά στην 
τύχη τους, σπέρνοντας απογοήτευ-
ση και ηττοπάθεια. Στο ΔΣ της         
ΓΕΝΟΠ, που συνεδρίασε 24 και πλέ-
ον ώρες μετά την κήρυξη της επι-
στράτευσης, όλες οι παρατάξεις 
(μαζί και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ) απέρρι-
ψαν την πρόταση του ΠΑΜΕ για νέα 
απεργία. 

Μετά από αυτό, οι συνδικαλιστές 
του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν στη ΓΣΕΕ 
για να προτείνουν μαζί με το ΕΜΕΙΣ 

(Φωτόπουλος) και τη ΔΑΚΕ την κή-
ρυξη απεργίας στον ιδιωτικό τομέα 
για τη ΔΕΗ...! Τελικά, όλοι μαζί απο-
φάνθηκαν ότι απεργία δεν μπορεί να 
γίνει σε συνθήκες επιστράτευσης και 
κατέληξαν να μαζέψουν υπογραφές 
και να συνεργαστούν με συνταγμα-
τολόγους, ενάντια στον 
«αντιδημοκρατικό κατήφορο» της 
κυβέρνησης! Ο τυχοδιωκτισμός και η 
κοροϊδία σε όλο τους το μεγαλείο ! 

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή 
έγινε εμφανής η στρατηγική ταύτιση 
των κομμάτων της αστικής διαχείρι-
σης, η στοίχισή τους με αντιτιθέμενες 
μερίδες της αστικής τάξης και ταυτό-
χρονα η σύμπλευσή τους στην επι-

χείρηση αποπροσανατολι-
σμού του λαού είναι τα στοι-
χεία που κυριάρχησαν στη 
συζήτηση του νομοσχεδίου 
για τη «μικρή ΔΕΗ» στη 
Βουλή.  
Η ταύτιση αυτή αποτυπώνε-
ται και με τις 4 πανομοιότυ-
πες προτάσεις για διεξαγω-
γή δημοψηφίσματος σχετικά 
με το ψηφισμένο ν/σχέδιο 
για τη «μικρή ΔΕΗ», που 
κατατέθηκαν από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τους ΑΝΕΛ, τη ΔΗΜΑΡ, 
14 ανεξάρτητους βουλευτές 
και την «αντισυστημική» 

φασιστική Χρυσή Αυγή,  
Το ΚΚΕ κατέθεσε τη δική του 

πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσμα-
τος, για την ακύρωση όλων των  
νόμων ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, 
που απορρέουν από το συνολικό 
κοινοτικό πλαίσιο απελευθέρωσης 
της ενέργειας και έχει δραματικές 
συνέπειες για τις λαϊκές οικογένειες 
και τους εργαζόμενους του κλάδου. 

Τελικά, με διαδικασίες - παρωδία, 
το Α’ θερινό τμήμα της βουλής όπου 
στην ψηφοφορία συμμετείχαν μόνο 
οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 
απέρριψε το αίτημα να συζητηθεί 
στην Ολομέλεια η διεξαγωγή        
δημοψηφίσματος. 

 

 
 

 

Να σταματήσει τώρα          

η σφαγή του  

Παλαιστινιακού Λαού 

Ε πανερχόμαστε στο ζήτη-
μα της εφαρμογής των 

ΣΣΕ των ναυτεργατών, οι οποίες 
παραβιάζονται κατά παρέκκλιση 
και της Διεθνής Σύμβασης Ναυ-
τικής Εργασίας (MLC 2006).  

Σε πρόσφατη επιστολή του 
(αριθ. Πρωτ. 3522.2/10/2014) ο 
Υπουργός Ναυτιλίας κ. Βαρβι-
τσιώτης προς την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών αναφέρει ότι:  

«Η Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας Πληρωμάτων Φορτηγών 
Πλοίων από 4.500 TWD και άνω 
που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
3525.1.2/01/2011 υπουργική 
απόφαση (Β’123), έληξε την 31-
12-2010 και μέχρι σήμερα δεν 
έχει συναφθεί και κυρωθεί νέα 
Συλλογική Σύμβαση για την συ-
γκεκριμένη κατηγορία πλοίων. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του 
Κανονισμού για την εφαρμογή 
απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-
τικής Εργασίας 2006, που εγκρί-
θηκε με την υπ’ αριθ. 
3522.2/08/2013 κ.υ.α. (Β’1671), 
οι όροι ναυτολόγησης των Ελλή-
νων ναυτικών συμφωνούνται 
ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα 
μέρη με ατομική σύμβαση ναυ-
τολόγησης του ναυτικού». 

Μετά από αυτά τα απαράδε-
κτα έχουμε υποβάλει σχετικά 
ερωτήματα στον ΥΕΝ και το 
ΝΑΤ και συγκεκριμένα «αν προ-
χωρήσει η εφαρμογή των ατο-
μικών συμβάσεων, το ζήτημα 
που προκύπτει είναι πως θα 
υπολογίζονται οι εισφορές 
υπέρ ΝΑΤ;», μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε λάβει καμία απάντηση.  

Ανατρέπεται στο σύνολο η 
εργασιακή και κοινωνικοασφαλι-
στική νομοθεσία, σε αντίθεση           
με το καταστατικό της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (άρθ.19 
παρ.8.) και το προοίμιο της    
MLC 2006 που ορίζουν ότι:             
«Σε καμία περίπτωση η υιοθέ-

τηση οιασδήποτε Σύμβασης 
από οποιοδήποτε Μέλος δεν 
θεωρείται ότι επηρεάζει οποι-
ονδήποτε νόμο, απόφαση, 
έθιμο ή συμφωνία που δια-
σφαλίζει ευνοϊκότερες συνθή-
κες στους εργαζόμενους, που 
αφορά σε σχέση με αυτές που 
προβλέπονται στη Σύμβαση ή 
τη  Σύσταση».   

ΥΕΝ – εφοπλιστές, σε όλες 
τις κατηγορίες προωθούν αυτή 
την πολιτική της κατάργησης του 
συνόλου των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, με την βία, την 
τρομοκρατία, τις δικαστικές απο-
φάσεις, τις πολιτικές επιστρατεύ-
σεις, και κυρίως της διώξεις σε 
βάρος των συνδικαλιστικών 
τους οργανώσεων.  

Παρότι η ΠΝΟ έχει ζητήσει 
άμεση συνάντηση με τον ΥΕΝ 
για όσα απαράδεκτα είπε επίσης 
στη Βουλή στις 4-7-2014, ο ΥΕΝ 
αρνείται να συναντηθεί μέχρι 
σήμερα με την συνδικαλιστική 
οργάνωση των ναυτεργατών      
και συνεχίζει την επίθεση στο 
σύνολο των δικαιωμάτων των         
ναυτεργατών. 

Η ITF σε σχετική απάντηση 
(3-7-2014), σε επιστολή της 
ΠΝΟ (12-6-2014),  την οποία 
κοινοποίησε και στην Διευθύ-
ντρια των Διεθνών Κανόνων 
Εργασίας του Διεθνούς Γραφεί-
ου Εργασίας, στηρίζει πλήρως 
τις παρατηρήσεις που τις κοινο-
ποιήθηκαν. 

 Ζητάμε την πολύμορφη 
αλληλεγγύη σας για να αντι-
μετωπίσουμε την επίθεση 
που δεχόμαστε. Να μεταφερ-
θεί το πρόβλημα που ζούμε 
στο Διεθνές Γραφείο Εργασί-
ας, να οργανώσουμε την πά-
λη μας ενάντια στην ασυδοσί-
α των εφοπλιστών και της 
κυβέρνησης.  

 

14 Ιούλη 2014 
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων 

http://www.902.gr/node/45933
http://www.902.gr/node/45925
http://www.902.gr/node/45925


Σελίδα 2 Ιούνης - Ιούλης 2014 

Π αρά τη γενική 
κατακραυγή και 

τις έντονες αντιδράσεις 
και καταγγελίες από τοπι-
κές κοινωνικές και μαζι-
κούς φορείς, ξεκίνησε η 
επιχείρηση καταστροφής 
χημικών όλων της Συρίας 
στα διεθνή ύδατα ΝΔ της 
Κρήτης, με τη μεταφόρ-
τωση 3 Ιούνη 570 τόνων 
υγροποιημένων τοξικών 
αερίων στο αμερικανικό 
πλοίο «CAPE RAY».  

Η επιχείρηση, που η 
ολοκλήρωσή της θα διαρ-
κέσει αρκετές εβδομάδες, 
διεξάγεται με τη μέθοδο 
της υδρόλυσης και εφαρ-
μόζεται για πρώτη φορά 
εν πλω εκθέτοντας σε 
υψηλό κίνδυνο τη δημόσι-
α Υγεία και το περιβάλ-
λον. 

Τα απόβλητα που θα 
προκύψουν από αυτή τη 
φάση δεν θα είναι αδρανή 
αλλά επικίνδυνα, ενώ 
μπορεί να φτάσουν σε 
όγκο από 5 έως 14 φορές 
πολλαπλάσιο των αρχι-
κών, με τον κίνδυνο ενός 
ατυχήματος κατά τη διάρ-
κεια της μεταφοράς ή της 
διαδικασίας υδρόλυσης εν 
πλω να είναι πιθανός.  

Σύμφωνα με στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Ασφάλειας Μεταφο-
ρών (2001), τα θαλάσσια 
ατυχήματα στην Ευρώπη 
ήταν υπεύθυνα για 140 
θανάτους το χρόνο και 
ζημιές 1,5 δισ. ευρώ.   

Ο Οργανισμός Ασφά-
λειας Χημικών Όπλων  
δηλώνει ότι δεν φέρει 
καμία ευθύνη σε περίπτω-
ση ατυχήματος και ότι η 
ευθύνη ανήκει αποκλει-
στικά στις ΗΠΑ! 

Τις βαριές ευθύνες 
που φέρει η συγκυβέρνη-
ση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ εξέφρα-
σαν το ΠΆΜΕ, η ΕΕΔΥΕ 
και το ΚΚΕ με παρεμβά-
σεις στη Βουλή και την 
Ευρωβουλή και άλλα κομ-
μουνιστικά κόμματα της 
περιοχής,  που τονίζουν: 

«Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, 

αφού με την επέμβασή 
τους τροφοδότησαν το 
συνεχιζόμενο αιματοκύλι-
σμα του λαού της Συρίας, 
βάζουν τώρα σε κίνδυνο 
την υγεία και τη ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων σε 
ολόκληρη τη Μεσόγειο, 
ιδιαίτερα στις παραθα-
λάσσιες περιοχές της. 

Το σχέδιο φέρεται να 
πριμοδοτείται από τερά-
στια επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, που κάνουν ένα 
πείραμα στη Μεσόγειο, 
για να βρουν λύσεις για 
την αύξηση της κερδοφο-
ρίας τους.  

Για ακόμη μία φορά 
αποδεικνύεται ότι η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ είναι εχθροί 
των λαών, υπηρετούν τα 
συμφέροντα των μονοπω-
λίων σε βάρος της ζωής 
των λαών.» 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ  
ενάντια στην καταστροφή  

χημικών όπλων στη Μεσόγειο 

 

 

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               

Φαξ: 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 

Η ύλη του παρόντος φύλλου έκλεισε 
στις 14 Ιούλη 2014. 

 

Το επόμενο φύλλο θα                                
εκδοθεί στις 15 Σεπτέμβρη 2014. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ  

Σ ε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο 
Μετάλλου Αττικής και Ναυπη- 

γικής Βιομηχανίας μεταξύ των άλλων           

αναφέρει: 

 Γιατί: α) τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 

είναι κλειστά εδώ και 3,5 χρόνια με τους 
εργαζόμενους απλήρωτους και εξαθλιωμέ-
νους; β) τα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι στο 
άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, με 
κομμένο ρεύμα, με τους εργαζόμενους 
απλήρωτους για μήνες;  

 Όλα αυτά ενώ α) τα σωματεία εκεί (δεν 

είναι καθόλου ΠΑΜΕ) δεν έχουν κάνει ού-
τε μια μέρα απεργία διεκδίκησης τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, έχουν χαμηλότερα ημερο-
μίσθια από αυτά της Ν/Ζώνης και κλείνουν 
την εργασιακή ειρήνη σε όλες τις πτώσεις, 
β) οι μεγάλοι Σωτήρες - Ιδιοκτήτες τους 
(έτσι δεν τους παρουσίαζαν ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ;), τα τελευταία 20 χρόνια έχουν πάρει 
υπέρογκα ποσά, ζεστό κρατικό χρήμα 
ακόμη και μέσα στην κρίση…. 

 Την Διακρατική Συμφωνία το 2010 με-

ταξύ κινεζικής και ελληνικής κυβέρνησης 
για να χρηματοδοτούνται οι Έλληνες εφο-
πλιστές με ζεστό χρήμα και εξασφαλισμέ-
να Ναυλοσύμφωνα, ώστε να οδηγούν τα 
πλοία τους στα κινεζικά ναυπηγεία, το 
Συνδικάτο μας την υπέγραψε; 

 Την Διακρατική Συμφωνία πριν λίγες 

μέρες στα "Ποσειδώνια" μεταξύ κορεατι-
κής και ελληνικής κυβέρνησης για να χρη-
ματοδοτούνται Έλληνες εφοπλιστές, ώστε 
να οδηγούν τα πλοία τους στα κορεατικά 
ναυπηγεία, το Συνδικάτο μας την            
υπέγραψε; 

 Τη νέα Διακρατική Συμφωνία μόλις 

προχτές, μεταξύ κινεζικής και ελληνικής 

κυβέρνησης για να χρηματοδοτούνται οι 

Έλληνες εφοπλιστές με ζεστό χρήμα και 

εξασφαλισμένα Ναυλοσύμφωνα ώστε να 

οδηγούν τα πλοία τους στα κινεζικά ναυ-

πηγεία, το Συνδικάτο μας την υπέγραψε; 
 

 

 Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ποιος τα 

κρατάει κλειστά εδώ και τρία και πλέον 

χρόνια; Δεν είναι απόφαση των ελληνικών 

κυβερνήσεων (με απόφαση που ψηφίσθη-

κε στην βουλή 30/9/2010) και της ΕΕ, 

(που θέλουν να κλείσει ο Ναυπηγοεπι-

σκευαστικός κλάδος στη χώρα μας) που 

επέβαλαν πρόστιμο το οποίο το μετέτρε-

ψαν στη συνέχεια σε 15ετες λουκέτο; 

Τ ο ταξικό συνδικάτο καταγγέλλει  

την απαράδεκτη στάση του "ΣΚΑΙ 

- TV", να μην επιτρέψει παρέμβαση εκ-

προσώπου του για να αντικρούσει τις συ-

κοφαντίες και τις αθλιότητες που ακούγο-

νταν. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον 

τηλεοπτικό σταθμό του εφοπλιστή Αλα-

φούζου, που έχει πρωτοστατήσει στην 

κατασυκοφάντηση του 

κινήματος και των ταξικών 

συνδικάτων, που έχει δια-

τυπώσει την θεωρία της 

σοβαρής Χρυσής Αυγής 

και έχει προβάλει την ε-

γκληματική Ναζιστική συμ-

μορία όσο κανείς άλλος. 

Τέλος, το συνδικάτο, καλεί 

τους εργαζόμενους να 

βγάλουν συμπεράσματα 

και από το συγκεκριμένο 

συμβάν αλλά και συνολικά 

από την πείρα τους, για το 

ποιος πραγματικά εκτρέ-

φει το αυγό του φιδιού και 

το πόσο αντισυστιμική 

είναι τελικά η Χρυσή Αυγή.  

Μόνη λύση η συσπείρωση στις τα-

ξικές δυνάμεις, για την ανασύνταξη του 

κινήματος και την δική μας αντεπίθε-

ση. Σωτήρες δεν υπάρχουν και θαύμα-

τα χωρίς την λαϊκή παρέμβαση δεν 

γίνονται. Μόνοι μας θα χτίσουμε την 

συμμαχία και θα βάλουμε τις βάσεις 

της ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτι-

κής, για να μπορέσουμε να δούμε μια 

άσπρη μέρα. 

Α υξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο ηλε-
κτρικής ενέργειας για το κλιμάκιο 

κατανάλωσης 0-800 κιλοβατώρες ανά τε-
τράμηνο και μειώσεις στα εμπορικά τιμολό-
για έρχονται από την 1η Ιούλη, επιφέροντας 
νέο χτύπημα στα λαϊκά εισοδήματα. Μεγάλοι 
ωφελημένοι από τις μειώσεις του εμπορικού 
ρεύματος θα είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. 

Στην εφορία θα μεταβιβάσει η ΔΕΗ όλα 
τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΑ 2013. Συνεπώς, 
όσοι βρεθούν να χρωστούν έστω και μία δό-
ση του χαρατσιού, η οφειλή τους θα είναι 
πλέον προς το δημόσιο. 

Γ ια το Σεπτέμβρη μεταθέτει η κυβέρ-
νηση την απόδοση ακόμα και αυτού 

του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος». 
Πρόκειται για προνοιακά ψίχουλα, τα οποία 
θα δοθούν σε λίγες μόνο από τις εκατοντάδες 
χιλιάδες οικογένειες που η καπιταλιστική 
κρίση και η αντιλαϊκή πολιτική τις έχει ρίξει 
σε συνθήκες «ακραίας» φτώχειας. 

Ποσό μόλις 650 ευρώ σε 576.000 ανθρώ-
πους μοίρασε η κυβέρνηση με το αποκαλού-
μενο «κοινωνικό μέρισμα», από το οποίο, 
ωστόσο αποκλείονται χιλιάδες άνθρωποι που 
έχουν άμεση οικονομική ανάγκη.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το 
2014 η κυβέρνηση αφαίρεσε 114 εκατομμύρι-
α από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ. 

Ε πιβεβαιώνεται, δηλαδή, τη στρατηγι-
κή της κυβέρνησης να καταργεί επι-

δόματα και παροχές σε χιλιάδες δικαιούχους 
και να υπόσχεται κάποια ψίχουλα στο μέλ-
λον, σε ακόμα λιγότερους από τους σημερι-
νούς δικαιούχους, προκειμένου να ανακυ-
κλώνει τη φτώχεια και μάλιστα στην πιο         
ακραία μορφή της. 

 

 

Ποιοι είναι οι γενικοί όροι που ευνοούν την άνοδο 
του φασισμού; Μπορούμε να τους απαριθμήσουμε εν 
συντομία: 
1. η ένταση της οικονομικής κρίσης και της ταξικής 

πάλης,  
2. η εντεινόμενη απογοήτευση από τον κοινοβουλευτι-

σμό,  
3. η ύπαρξη ευρέων μικροαστικών, μεσαίων στρωμά-

των, του εξαθλιωμένου προλεταριάτου και των τμη-
μάτων των εργατών υπό καπιταλιστική επιρροή,  

4. η απουσία αυτοτελούς ταξικά συνειδητής ηγεσίας 
του κύριου όγκου της εργατικής τάξης.  

Οι παραπάνω εκτιμήσεις του συγγραφέα, διατυ-
πωμένες πριν από 80 χρόνια, το 1934, θα μπορούσαν 
να έχουν διατυπωθεί σήμερα. Σε αυτό συνίσταται η 
επικαιρότητα και η δύναμη του έργου του Ρ. Ντατ 
«Φασισμός και Κοινωνική Επανάσταση» που πρωτο-
δημοσιεύεται στα ελληνικά με την παρούσα έκδοση 
από τη «Σύγχρονη Εποχή». 

Η αδυναμία της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής σε 
σχέση με όσα υπόσχεται, όταν δεν μπορεί στέρεα να 
επανέλθει η φιλελεύθερη διαχείριση, φέρνει πιο κοντά 
το φασισμό στη διακυβέρνηση. Κι αυτό γιατί η σοσι-
αλδημοκρατία προκαλεί πιο έντονη απογοήτευση σε 
εργατικές και λαϊκές μάζες απ' ό,τι η αστική φιλελεύθε-
ρη διαχείριση, αφού έχει πιο βαθιές ρίζες στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα. Φέρνει μεγαλύτερη σύγχυση 
και απογοήτευση αφού υπόσχεται ακόμα και 
"δημοκρατικό" σοσιαλισμό (μέσω κοινοβουλευτικών 
μεταρρυθμίσεων).  

Παραγγελίες στα τηλέφωνα: 
210-3829835, 210-3808132 

Φ Α Σ Ι Σ Μ Ο Σ   

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

PALME DUTT R. 

 Καρδιακό επεισόδιο υπέστη 50χρονος βοηθός φρο-
ντιστή του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου «BLUE STAR PAROS» 
στο λιμάνι του Πειραιά, την Παρασκευή 6/6. Με ασθε-
νοφόρο διακομίσθηκε στο ΤΖΑΝΕΙΟ νοσοκομείο, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί-
ται από το Κ.Λ. Πειραιά  ενώ διατάχθηκε η διενέργεια 
νεκροψίας – νεκροτομής. 

 Με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο Κ.Υ. Ηγουμενί-
τσας  με έντονη αδιαθεσία όπου και κατέληξε, την         
Πέμπτη 5/6, 48χρονος ναυτεργάτης του  Ε/Γ – Ο/Γ 
πλοίου  «SUPERFAST II». Η σωρός μεταφέρθηκε 
στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων για νεκρο-
ψία – νεκροτομή. Προανάκριση διενεργείται από το 
Κ.Λ. Ηγουμενίτσας. 

 Ένας ναυτεργάτης χάθηκε στη θάλασσα και δύο 
ακόμα τραυματίστηκαν (και οι 3 Φιλιππινέζοι) όταν το 
aframax Δ/Ξ  «ALPINE AMALIA» χτυπήθηκε από 
θαλασσοταραχή στα ανοιχτά της Ν. Αφρικής, 15/6.           
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό. 

 Έξη νεκροί (μεταξύ των οποίων 1 που φέρεται ως 
διακινητής), 13 άνθρωποι διασώθηκαν και άλλοι 18 
αγνοούνται, σε ναυάγιο που σημειώθηκε 11 Ιούλη στα 
διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Σάμο και Χίο, όπου έπνεαν 
άνεμοι 7 μποφόρ. Το Λιμενικό ενημερώθηκε για το 
ναυάγιο από το πλήρωμα ιστιοφόρου που εντόπισε και 
περισυνέλεξε δύο μετανάστες,. Όπως κατέθεσαν        
διασωθέντες, η λέμβος, η οποία δεν εντοπίσθηκε, είχε 
ξεκινήσει από την Τουρκία με 37 επιβαίνοντες.  

Συνάδελφοι Ναύτες,  

Λοστρόμοι, Μαραγκοί, Τζόβενα, 

Εφοπλιστές - Κυβέρνηση - Ευρω-
παϊκή Ένωση, επιδιώκουν  προκλητικά 
να καταργήσουν τις Συλλογικές Συμ-
βάσεις Εργασίας με την εφαρμογή των 
ατομικών συμβάσεων, την ίδια περίο-
δο ανατρέπουν τις οργανικές συνθέ-
σεις των πλοίων διευρύνοντας την 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, καλ-
πάζει η  ανεργία, οργιάζει η απλήρωτη 
εργασία, ετοιμάζουν πρόσθετες περι-
κοπές σε κύριες και επικουρικές      
συντάξεις, διαρκή υπονόμευση της 
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας.  

 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ και ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ 

Συνεργοί στο χτύπημα των ναυτερ-
γατών αποτελούν και οι εντολοδόχοι 
των  εφοπλιστών  στην ΠΝΟ που συ-
ναγωνίζονται μεταξύ 
τους σε τεχνάσματα 
και ατιμίες.     

 Η πλειοψηφία της 
διοίκησης της ΠΕΝΕΝ, 
διαδίδει και ιδιαίτερα 
στους άνεργους ναύ-
τες, ότι μέσα στο κα-
λοκαίρι θα εφαρμο-
στούν οι ατομικές συμ-
βάσεις εργασίας και 
«θα ανοίξουν οι δου-
λειές». 

 Την ώρα που ο πρό-
εδρος των Ναυτών 
μιλάει για ένα άλλο 
μοντέλο ναυτιλιακής πολιτικής που θα 
προσφέρει θέσεις εργασίας στους ναυ-
τεργάτες με κατοχυρωμένα και συ-
γκροτημένα δικαιώματα, την ίδια ώρα 
μαζί με τους εργατοπατέρες ΠΑΣΚΕ – 
ΔΑΚΕ, στην ΠΝΟ, πρωτοστάτησε σε 
παρασκηνιακές συναλλαγές αποδεχό-
μενοι τις «ειδικές συνθέσεις» αποδεκα-
τίζοντας εκατοντάδες ναυτεργάτες με 
συγκροτημένα δικαιώματα. Ενώ στο 
όνομα του «μικρότερου κακού» συμ-
φώνησε να έρθουν κρουαζιερόπλοια 
με ξένες σημαίες αρκεί «το 15% του 
πληρώματος να είναι έλληνες»… Δε-
χόμενος το 85% να εργάζεται υπό το 
καθεστώς της «μαύρης ανασφάλι-
στης» εργασίας! Και φυσικό επακόλου-
θο το 15% έγινε μεγαλύτερο κακό 0%. 

 Στον απεργιακό αγώνα των ναυτερ-
γατών (31 Μάρτη – 2 Απρίλη) ενώ 
αρχικά πρότεινε νέα 24ωρη απεργία 
στη συνεδρίαση της ΠΝΟ, μετά συντά-
χθηκε με τη γραμμή Χαλά, να κλείσει 
την απεργία! Ενώ με Δελτίο Τύπου 
στις 3 Απρίλη κάνοντας το «άσπρο - 

μαύρο», κατηγορούσε τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
που ψήφισαν την συνέχιση της απεργί-
ας για άλλες 24ωρες που ήταν πρότα-
σή του και δεν την ψήφισε ο ίδιος! Να 
λοιπόν ποιος συντάσσεται και στηρίζει 
την πλειοψηφία της διοίκησης της 
ΠΝΟ.  

 Παρότι σε ανακοίνωση γράφει για 
«κατάργηση των εγκριτικών πράξε-
ων». Στη συνάντηση με τον υπουργό 
ναυτιλίας στις 19-2-2014, ζήτησε: 
«τροποποίηση του όρου 8 των     
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης 
του ν.2687/1953, να βάλουμε 2-3, 5 
ανθρώπους σε κάθε πλοίο», δηλ. 
πρότεινε λιγότερους και από ότι προ-
βλέπει η τελευταία εγκριτική πράξη του 
2006, που καθορίζει 4-6 ναυτικούς     
ανάλογα με την χωρητικότητα του 
πλοίου!  

 Εξάλλου όλοι οι ναυτεργάτες γνωρί-
ζουν την επαίσχυντη συμφωνία του 
Αντ. Νταλακογιώργου, με την εγκριτική 
πράξη του Σουμάκη (ΠΑΣΟΚ) τον Ιού-
λη του 1997, και μάλιστα χωρίς ντρο-
πή επιχειρηματολογούσε διαδίδοντας 
ότι οι εφοπλιστές και το ΥΕΝ, θυσιάζο-
ντας άλλες ειδικότητες, θα κάνουν χά-
ρη στους Ναύτες και θα παραμείνουν 
στα ποντοπόρα πλοία! Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι με τις διαδοχικές τροπο-
ποιήσεις του όρου 8 των εγκριτικών 
πράξεων νηολόγησης, όχι 2 έλληνες 
ναύτες στην  οργανική σύνθεση των 
ποντοπόρων πλοίων δεν έμειναν αλλά 
κανένας!  

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με το καταστατικό του 
σωματείου των Ναυτών άρθρο 39, 
παράγραφος 3, μετά την παραίτηση 
των αναπληρωματικών μελών ενός 
συνδυασμού, τη θέση τους καταλαμ-
βάνουν οι επόμενοι υποψήφιοι του 
ίδιου συνδυασμού.  

Το αντι-ΠΑΜΕ μίσος των δυνά-
μεων του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωταγωνι-
στή τον πρόεδρο του σωματείου να 
αρνούνται την εφαρμογή του κατα-
στατικού, για να αποκλείσουν          
παράνομα την εκπροσώπηση του 
«Αγωνιστικού Συνδυασμού» αλλά 
και να αλλοιώσουν το συσχετισμό 
στο διοικητικό συμβούλιο, δεν θα 
περάσει. Αυτό δείχνει πως λειτουργεί 
όλα αυτά τα χρόνια η πλειοψηφία του 
σωματείου μας και πως βλέπουν την 
ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι στις 
αρχαιρεσίες της Ένωσης Ναυτών το 
2010 οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας 
την πλήρη υποστήριξη των εφοπλι-
στών, έγιναν σε καθεστώς βίας και 
τρομοκρατίας, χρησιμοποίησαν το 
σύνολο του μηχανισμού κυβέρνησης – 
εφοπλιστών, με 3 διαφορετικά μητρώα 

μελών. 

Τα ερωτήματα που πρέπει 
να απαντήσουν οι συνάδελ-

φοι, είναι:  

Με τέτοια ηγεσία στο σωμα-
τείο μας, στην Ομοσπονδία, 
μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε την επίθεση των εφο-
πλιστών; Μπορούν να      
υπάρχουν εκπρόσωποι των 
εργαζομένων που λειτουρ-
γούν ως εκπρόσωποι της 
εργοδοσίας; Που αντί να δώ-
σουν μάχη με τις απαιτήσεις 
που βάζουν οι εφοπλιστές, 
εκείνοι καλούν σε υποταγή; 

Θέλουμε μια διοίκηση με επαναστα-
τικές φανφάρες και με ενέργειες 
κατ’ εντολή των εφοπλιστών;        
Θέλουμε να χρησιμοποιείται από 
την διοίκηση του σωματείου η ανερ-
γία σαν τον «μπαμπούλα» για την 

χειραγώγηση του κινήματος; 

Εμείς λέμε ότι η κατάσταση αυτή 
πρέπει να αλλάξει. Σωτήρες δεν        
υπάρχουν και θαύματα χωρίς τη λαϊκή        
παρέμβαση δε γίνονται. 

Ο «Αγωνιστικός Συνδυασμός Ναυ-
τών», οι δυνάμεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ 
δίνουμε το «παρών» με όλες μας τις 
δυνάμεις για την ανάγκη οργάνωσης 
της λαϊκής πάλης, της ανασύνταξης 
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, που θα βάλει εμπόδια, θα καθυ-
στερήσει αντιλαϊκά μέτρα και τελικά θα 
ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές 
προς όφελος του λαού.  

Ο «Αγωνιστικός Συνδυασμός Ναυ-

τών» σας καλεί σε συστράτευση. 

Να βάλουμε τέλος στην εκφυλιστική 

κατάσταση στο σωματείο μας. 

Π ερατώθηκε, 3/7,  η εκδίκαση της έφεσης για 
το ναυάγιο και τη βύθιση στις 5/4/2007 του 

«SEA DIAMOND», με δύο Γάλλους αγνοούμενους και 

περιβαλλοντικές συνέπειες, που σε βάθος χρόνου μπο-

ρεί να είναι μη αναστρέψιμες.  
Αθώοι κρίθηκαν οι εκπρόσωποι της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας Core Marine Limited (του ομίλου LUIS) και 

ο επιθεωρητής του νηογνώμονα. Όσο για τον εφοπλι-
στή Κωστάκη Λοΐζο, αυτός ουδέποτε κατηγορήθηκε 

για το ναυάγιο! Για τα μάτια του κόσμου μόνον ο γενι-

κός διευθυντής της εταιρείας, Γιώργος Κουμπενάς, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών (από 8 έτη πρωτό-

δικα).  

Ένοχοι αλλά για επιεικέστερες κατηγορίες κρίθη-
καν ο πλοίαρχος, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 
ετών (από 12 ετών και 2 μηνών) και ο αξιωματικός 
ναυσιπλοΐας  σε φυλάκιση 2 ετών και 2 μηνών (από 2 
χρόνια και 10 μήνες) ενώ αθωώθηκε ο αξιωματικός 
ασφαλείας. 

Στο πλοίο επέβαιναν 1.155 επιβάτες και 391 ναυ-
τεργάτες (117 έλληνες και 274 αλλοδαποί χωρίς συ-
γκροτημένα δικαιώματα και χωρίς την απαιτούμενη 
ναυτική κατάρτιση) ενώ κατά την εγκατάλειψη έγινε 
εμφανής η ανεπάρκεια των σωστικών μέσων και η 
έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των μελών του πληρώ-
ματος, γεγονός που είχαν καταγγείλει τα ταξικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

ΝΑΥΑΓΙΟ «SEA DIAMOND»  

Αθωώθηκαν οι υπεύθυνοι !!!

Σ ε παραλήρημα βρέθηκε την Κυριακή 22/6 ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός Ναυτιλίας, Μανώλης             
Κεφαλογιάννης, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ». Και τι δεν είπε:  

Ότι οι συνδικαλιστές της Ζώνης «σκοτώνουν τις επενδύσεις» και «διώχνουν τα καράβια»... Ότι για να βρει κανείς δου-
λειά στη Ζώνη, «πρέπει να περάσει πρώτα από τα γραφεία του ΠΑΜΕ»... Ότι εκεί «δουλεύουν 3 ώρες τη μέρα και το με-
ροκάματο είναι 220 ευρώ»... Προέτρεψε μάλιστα τους τηλεθεατές να πάνε «στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της Κωνστα-
ντινούπολης για να δείτε τι ζημία κάνει η ιδεοληψία που σκοτώνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα»! 

Τα ίδια, έλεγαν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι μεγαλοεργολάβοι και τα τσιράκια τους στη Ναυπηγοεπισκευαστι-
κή Ζώνη, που θέλουν εργαζόμενους χωρίς μισθούς και δικαιώματα και βέβαια οι εφοπλιστές, των οποίων ο Κεφαλογιάν-
νης διετέλεσε υπουργός. 

Τα ίδια όμως έλεγαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζώνη, όταν προσπάθησαν να στήσουν τον λεγόμενο 
«αντισύνδεσμο», για να χτυπήσουν και να ακυρώσουν τα ταξικά συνδικάτα, να σύρουν τους εργαζόμενους σαν πρόβατα 
σε σφαγή στην αυλή των μεγαλοεργολάβων. 

Γι’ αυτό και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Σκουρλέτης, που βρίσκονταν στο ίδιο πάνελ, δεν έβγαλε κουβέ-
ντα… όση ώρα ο Κεφαλογιάννης συκοφαντούσε τα συνδικάτα της Ζώνης. 

http://www.politeianet.gr/sygrafeas/dutt-palme-r-82890


Σελίδα 3 Ιούνης - Ιούλης 2014 

Μ ε προειλημμένη 
απόφαση, το δικα-

στήριο της Θάσου στις 23 
Ιούνη καταδίκασε 20 ναυ-
τεργάτες με ποινή 8 μήνες 
φυλάκιση, κατηγορώντας 
τους για παρακώλυση    
συγκοινωνιών, επειδή  
υπερασπίστηκαν την      
Πανελλαδική απεργία στις 

11-3-2010. 

Η επόμενη δικαστική     
υ π ό θ ε σ η  ε κ δ ι κ ά ζ ε τ α ι            
27-10-2014, ενώ ακολου-
θούν σωρεία μηνύσεων σε 
βάρος των ναυτεργατών και 
του σωματείου τους, για να 
τσακίσουν την συνδικαλιστι-
κή οργάνωση, το δικαίωμα 
στην απεργία. 

Αυτή η απόφαση έρχεται 
να προστεθεί στο πογκρόμ 
ποινικών διώξεων που έχει 
εξαπολύσει η κυβέρνηση στο 
ταξικό εργατικό κίνημα που 
αγωνίζεται για την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου, της 
κυβέρνησης, της Ε.Ε., που 
με την ανταγωνιστικότητα και 
την τρομοκρατία, οικοδομούν 
εργασιακά γκέτο με εργαζό-
μενους, χωρίς ΣΣΕ και          
κ ο ι ν ω ν ι κ ο α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή           
προστασία. 

Μάρτυρες υπεράσπισης 
των ναυτεργατών κατέθεσαν 
ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος 
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και 
ο Σάββας Τσιμπόγλου πρό-
εδρος της ΠΕΜΕΝ, κλιμάκιο 
της οποίας πραγματοποίησε 
ελέγχους στα πλοία των το-
πικών γραμμών, όπου επιβε-
βαιώθηκε για μια ακόμη φο-
ρά η απόλυτη ασυδοσία των 
εφοπλιστών και συνάμα α-
ποκαλύφθηκε η ανοχή των 
Λιμενικών Αρχών στις παρα-
βιάσεις ακόμα και αυτής της 
κείμενης νομοθεσίας. 

Για τα προβλήματα αυτά 
τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ και  ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡ-

ΓΑΤΩΝ σε έγγραφη καταγγε-
λία τους, 24-6-2014, προς 
τον υπουργό και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΝΑ μεταξύ 
άλλων αναφέρουν: 

«Συγκεκριμένα το Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίο «Στέλιος Φιλιάγκος» 
της ναυτιλιακής εταιρείας 
«Όσιος Δαυίδ», με βάση         
τα δρομολόγια που εκτελεί 
στις πορθμειακές γραμμές 
Κεραμωτή – Λιμένα και        

Καβάλα – Πρίνο, οι ναυτερ-
γάτες εργάζονται 95 ώρες και 
30 λεπτά την εβδομάδα, δεν 
υπάρχει διπλή βάρδια με 
αντίστοιχο πλήρωμα, που 
έχουν τα υπόλοιπα 4 πλοία 
της πορθμειακής γραμμής 
Κεραμωτή – Λιμένα, ενώ 
καμία ναυτιλιακή εταιρεία 
από τις 3 που δραστηριοποι-
ούνται δεν εφαρμόζουν τις  
δύο 24ωρες άδειες ανάπαυ-
σης τον μήνα, που προβλέ-
πεται από την ΣΣΕ. 

Η ναυτιλιακή εταιρεία του 
Ε/Γ-Ο/Γ «Στέλιος Φιλιά-
γκος» επικαλείται ότι εκτός 
της ωριαίας διακοπής που 
πραγματοποιεί με βάση το 
πρόγραμμα δρομολογίων, το 
πλοίο πραγματοποιεί ενδιά-
μεσα πρόσθετη διακοπή         
1 ώρα και 30 λεπτά με το 
πλοίο να είναι σε λειτουργία 
στο λιμένα. 

Το Π.Δ 152/2013 «Περί 
οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των ναυτικών», 
το άρθρο 6 καθορίζει: 

«1. Τα όρια των ωρών 
εργασίας ή ανάπαυσης 
έχουν ως ακολούθως:  

α) μέγιστο ωράριο εργασίας 
του οποίου δεν πρέπει να 
γίνεται υπέρβαση: i) 14 ώρες 
μέσα σε περίοδο 24 ωρών 
και ii) 72 ώρες μέσα σε περί-
οδο επτά ημερών ή             
β) ελάχιστο σύνολο ωρών 
ανάπαυσης που δεν πρέπει 
να είναι λιγότερο από: i) 10 
ώρες μέσα σε περίοδο 24 
ωρών και ii) 77 ώρες μέσα 
σε περίοδο επτά ημερών.» 

Απαιτούμε την άμεση 
παρέμβαση των υπηρεσιών 
του ΥΝΑ, να σταματήσει η 
παραβίαση των ωρών εργα-
σίας και ανάπαυσης που 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύ-
νους στην ζωή και ασφάλεια 
των ναυτεργατών, των επι-
βαινόντων και των λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 

Οι ναυτεργάτες, οι        
εργαζόμενοι, οι συνταξιού-
χοι, η νεολαία, επιβάλλεται 
να συνεχίσουμε με μεγαλύ-
τερη αποφασιστικότητα 
στον δρόμο του ταξικού 
αγώνα, με οργάνωση – 
συσπείρωση δυνάμεων, 
για την ανάπτυξη πολύ-
μορφων αγωνιστικών και 
απεργιακών κινητοποιήσε-
ων, ενάντια στην πολιτική 
του κεφαλαίου, που κατα-
κρεουργεί το σύνολο των 

δικαιωμάτων μας.»  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Ε πίσης γίνεται αναφορά ότι «οι συλ-
λογικές συμβάσεις που έχουν συ-

ναφθεί, θεωρούνται ισχυρές και δεσμεύ-
ουν μόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυ-
τικούς που είναι μέλη των συμβαλλόμε-

νων οργανώσεων». 

Στο ίδιο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα, ο 
πλοιοκτήτης να καθορίζει τις διακοπές δρο-
μολογίων των πλοίων στην ακτοπλοΐα, ανε-
ξάρτητα σε ποια γραμμή είναι δρομολογημέ-
να, δηλαδή, οι εφοπλιστές με κριτήριο την 
κερδοφορία τους, θα 
λύνουν και θα δένουν 
τα πλοία, υπονομεύο-
ντας την ακτοπλοϊκή 
συγκοινωνία και τις 
ανάγκες των κατοίκων 
των νησιών, οδηγώντας 
τους στην πλήρη απο-
μόνωση. 

Ο Υπουργός Ναυτι-
λίας προκλητικά έστειλε 
επιστολή (Αριθ. Πρωτ. 
3522.2/10/2014)  προς 
την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε), 
στην οποία αναφέρει 
ότι μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές συμ-
βάσεις εργασίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ΣΣΕ στα 

ποντοπόρα πλοία έχει λήξει από της 31-12-

2010, δεν έχει ανανεωθεί μέχρι σήμερα και 

με βάση την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμ-

βασης Ναυτικής Εργασίας 2006, «οι όροι 

ναυτολόγησης των Ελλήνων ναυτικών 

συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλ-

λόμενα μέρη με ατομική σύμβαση ναυτο-

λόγησης του ναυτικού». 

Η  εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων 
που προτείνει ο Υπουργός τινάζει στον αέρα 
τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ ΝΑΤ 

και τον υπολογισμό των συντάξεων, δυναμι-
τίζοντας ένα υπερχρεωμένο ταμείο από την 
φιλοεφοπλιστική πολιτική. 

Εφοπλιστές – κυβέρνηση στις κατευθύν-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκουν 
εργασιακές συνθήκες «γκέτο» για όλους 
τους ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων, με «πολιορκητικό κριό» την ανεργία 
που προκαλούν με την πολιτική τους, επι-
διώκουν να πληρώνουν ότι θέλουν και όποτε 
θέλουν, να οργιάζει η «μαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία, να διαλύσουν την κοινωνικοασφαλι-
στική προστασία των ναυτεργατών. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργα-

ζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεο-

λαία, σε οργάνωση – συσπείρωση δυνά-

μεων, να αντισταθούμε στον εργασιακό 

μεσαίωνα, με  μαζική συμμετοχή στα σω-

ματεία, να δυναμώσει η ταξική πάλη,  για 

την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος 

και στην ανάπτυξη αγώνων σε σύγκρου-

ση με την πολιτική του κεφαλαίου και 

των εκπροσώπων του. 

Οι Διοικήσεις των Σωματείων 

ΠΕΜΕΝ   ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ   ΠΕΕΜΑΓΕΝ   
ΠΕΠΡΝ   ΠΕΣ/ΝΑΤ                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ        

 

Οι αγώνες ενάντια στην                  

καπιταλιστική βαρβαρότητα                      

δεν κρίνονται στα δικαστήρια ! 

Ε ίμαστε εδώ στους δρόμους του   
αγώνα, γιατί οι πολιτικές κεφαλαί-

ου, ΕΕ, συγκυβέρνησης, που μας εξοντώ-
νουν, μας ρίχνουν στον Καιάδα, στέλνουν 
τα παιδιά μας στην ανεργία, στη φτώχεια, 
στη μισθωτή σκλαβιά δεν έχουν τέλος. 

Δεν έχουμε αυταπάτες, γνωρίζουμε ότι 
φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση σε 
όφελος του λαού από την κρίση δεν υπάρ-
χει. Μόνο με τη δύναμη του οργανωμένου 
αγώνα και την ανασύνταξη του εργατικού 
λαϊκού κινήματος θα δοθούν λύσεις σε 
όφελος του λαού. 

Ήδη από την 1η του Ιούλη έχουν απο-
φασίσει να περικόψουν κατά 5,2% τις ήδη 
κατά 60% πετσοκομμένες επικουρικές συ-
ντάξεις μας. Κάθε τρίμηνο θα συγκεντρώ-
νονται τα στοιχεία του επικουρικού ταμείου, 
κάθε εξάμηνο θα αξιολογούνται και κάθε 
χρόνο θα γίνονται νέες περικοπές. 

Ήδη από δημοσίευμα τις εφημερίδας 
"Ρ" η κυβέρνηση μιλάει για μείωση της  
τάξης του 15% για τους επόμενους μήνες. 

Από την 1/1/2015 οι κύριες συντάξεις 
θα έχουν νέες περικοπές αφού το κράτος 
θα εγγυάται μόνο 360 ευρώ και κάτω. Επί-
σης θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο πετσόκομ-
μα με το νέο υπολογισμό που θα ισχύει για 
όσους θα βγαίνουν σε σύνταξη το νέο έτος. 

Τα μέτρα για το Ασφαλιστικό, την Υγεία, 
τους μισθούς, τα κοινωνικά εργασιακά      
δικαιώματα δεν θα σταματήσουν εδώ, είναι 
επιταγή των μονοπωλίων, από το μνημόνιο 
των μνημονίων, τη συνθήκη του Μάαστριχτ 
και τη "Λευκή Βίβλο", ενώ η καπιταλιστική 
κρίση αποτελεί γι' αυτούς ευκαιρία για την 
εφαρμογή τους. Όλα αυτά τα κρύβουν οι 
κατά τα άλλα αντιμνημονιακές δυνάμεις, 
που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ. 

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι μέχρι το 

2017 θα καταργηθούν όλες οι δυνατότητες 

για πρόωρη συνταξιοδότηση με προϋποθέ-

σεις και τα όρια ηλικίας θα είναι 67 χρονών. 

Από την 1/1/21 τα παραπάνω όρια θα 

αλλάζουν προς τα πάνω με βάση το προσ-

δόκιμο ηλικίας, που για την ΕΕ υπολογίζε-

ται στα 71 χρόνια. 

Την ίδια στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο  

απαλλάσσεται, με νέες χαριστικές φορολο-

γικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

Καμιά περικοπή, τώρα αποκατάσταση, 

στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, 
δώρα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, 
φάρμακα, την Υγεία, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. 

Κατάργηση όλων των αντεργατικών,  

αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών νόμων και 
διατάξεων, μνημονίων, εφαρμοστικών 
διατάξεων και δανειακών συμβάσεων, 
που μας έχουν καταδικάσει στη φτώχεια, 
στη δυστυχία, στην εξαθλίωση. 

Να δοθούν άμεσα φάρμακα χωρίς προϋ-

ποθέσεις και προαπαιτούμενα σε όλους 
τους ασφαλισμένους, ανέργους, ανασφά-
λιστους. 

Να αποδοθούν τα κουρεμένα και ό,τι έχει 

αφαιρεθεί από τα ασφαλιστικά μας ταμεία 
και είμαστε σε επιφυλακή γιατί ετοιμάζουν 
νέα αφαίμαξη στα Ταμεία για την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Γνωρίζουμε ότι αυτό το εκμεταλλευτικό 
σύστημα έφαγε τα ψωμιά του, μόνο τις  
καταστροφές που ζούμε μπορεί να δώσει. 

Η κεντρικά σχεδιασμένη, κοινωνικοποι-
ημένη οικονομία, που θα υπηρετεί τις ανά-
γκες της εργατικής τάξης και του λαού και η 
λαϊκή εξουσία είναι ανάγκη της εποχής μας. 
Μόνο σε αυτήν την κατεύθυνση οι αγώνες 
μπορούν να δώσουν φως και ελπίδα. 

Να βάλουμε τέρμα στην αγανάκτηση και 
τις αυταπάτες ότι το δίκιο μας θα βρεθεί με 
ανάθεση στους κάθε λογής διαχειριστές του 
συστήματος. 

Οι αντεργατικές πολιτικές, που υπαγο-
ρεύονται από τις ανάγκες των επιχειρηματι-
κών ομίλων, την ΕΕ και με συνέπεια εφαρ-
μόζονται από το πολιτικό τους προσωπικό, 
με τη στήριξη των συμβιβασμένων ηγεσιών 
στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο 
συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων, 
δεν αλλάζουν με καμιά μορφή διαχείρισης. 

Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη καθη-
μερινά στους χώρους δουλειάς με τα        
σωματεία, στους χώρους που συγκεντρώ-
νονται οι συνταξιούχοι, οι νεολαίοι, οργα-
νώνουμε παντού την πάλη μας σε κάθε 
πόλη για όλα τα ζητήματα που μας καίνε. 

Αποσπάσματα από την ομιλία του Δήμου Κουμπούρη  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  

Συνάντηση της ΣΕΑ  

με τον πρωθυπουργό 

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα 
έχει την Τρίτη 15 Ιούλη, στις 11:30 το 
πρωί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων. Στη συνάντηση, θα θέσουν το 
πλαίσιο των αιτημάτων τους για τις συντά-
ξεις και την Κοινωνική Ασφάλιση. Πρόκει-
ται για το πλαίσιο με το οποίο οι Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις          
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΤΑ, 
ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΣΕ και ΤΑΕ-ΟΑΕΕ είχαν  
οργανώσει στις 19 Ιούνη τη μεγάλη          
συγκέντρωση στην Αθήνα, με πανελλαδι-
κή κινητοποίηση συνταξιούχων και         
εργαζομένων, αλλά λόγω του προγράμμα-
τος του Αντώνη Σαμαρά, τότε δεν ήταν 
εφικτή η  συνάντηση. 

Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ):  

«Το πρόσφατο παράδειγμα της άρσης του καμποτάζ 
στο χώρο της κρουαζιέρας όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις 
εξαγγελίες των τότε κυβερνητικών στελεχών για τη δή-
θεν εισροή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ελλη-
νική οικονομία, αλλά αντιθέτως οδήγησε μεγάλο αριθμό 
Ελλήνων ναυτικών στην ανεργία. Ρωτάμε, λοιπόν τα 
εξής:  

Προτίθεσθε να ανοίξετε έναν διάλογο για την τροπο-
ποίηση του όρου 8 του νομοθετικού διατάγματος 
2687/53 και για τις εγκριτικές πράξεις που δίνουν τη 
δυνατότητα να μειώνεται η σύνθεση των Ελλήνων ναυτι-
κών στα ελληνικά πλοία;  

Επιμένετε στην αντίληψη θεσμοθέτησης των ατομι-
κών συμβάσεων εργασίας και στην κατάργηση των συλ-
λογικών συμβάσεων, για να ανοίξει ο δρόμος για απο-
δοχές, όπως των ναυτεργατών του τρίτου κόσμου;» 

Κλείνει, δηλαδή, το μάτι στους εφοπλιστές κάνοντας 
λόγο για τροποποίηση και ΟΧΙ κατάργηση του όρου 8 
του αποικιοκρατικού ν.δ. 2687/53, που σημαίνει: ...«να 
βάλουμε 2-3, 5 ανθρώπους σε κάθε πλοίο» (δηλαδή 
λιγότερους και από τους 4 έως 6 που προβλέπει η τε-
λευταία εγκριτική πράξη του 2006) όπως ζήτησε ο Ντα-
λακογιώργος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και της Αυτόνομης        
Παρέμβασης (ΜΕΤΑ), στη συνάντηση με τον υπουργό 
ναυτιλίας στις 19-2-2014.  

Όσο για τους μισθούς των ναυτεργατών σ’ αυτό  
απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τσακαλώτος, που 
το Μάη του 2012 στο ρ/σ του «ΣΚΑΪ» έλεγε ότι θεωρεί 
προκλητικό «ένας μάγειρας σε πλοίο να αμείβεται με 
3.500 €, ενώ ένας ερευνητής σε Πανεπιστήμιο παίρ-
νει 2.100 €» και πρόσθετε ότι: «Ένα καινούριο συνδι-
καλιστικό κίνημα πρέπει να πιέσει και να έχει μι-
σθούς αλληλεγγύης που να μην έχουν τόσο μεγά-
λες αποκλίσεις (...) Μέρος μιας αριστερής πολιτικής 
είναι να έχουμε μισθούς που να μπορούμε να τους 
δικαιολογήσουμε»!  

Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ):   

«Κύριε Υπουργέ, …σας ενημερώνω - το ξέρετε - ότι 
οι φορολογικές ρυθμίσεις, οι φοροαπαλλαγές είναι        
συνταγματικά κατοχυρωμένες από το 1953.  

Το ζητούμενο, τουλάχιστον σε μια λογική συζήτηση, 
είναι το εξής: Ποιο είναι σήμερα το κοινωνικό αντιστάθμι-
σμα αυτών των φοροαπαλλαγών όταν η ανεργία           
αυξάνεται;» 

Αφού πρώτα εκφράζει την πίστη του στα κεκτημένα 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, στη συνέχεια συμβουλεύει  
τον υπουργό «ότι οι φοροαπαλλαγές είναι συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένες από το 1953» και τέλος καμώνε-
ται πως ρωτάει «Ποιο είναι σήμερα το κοινωνικό α-
ντιστάθμισμα αυτών των φοροαπαλλαγών όταν η 
ανεργία αυξάνεται;» 

Θα τους συνιστούσαμε να ρωτήσουν την Κατσέλη, 
που σαν υπουργός Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ έφερε το νό-
μο για την απελευθέρωση του «καμποτάζ» στην κρουα-
ζιέρα και τώρα ΣΥΝ-χνωτίζεται με τον ΣΎΡΙΖΑ. Ας ρω-
τήσουν, καλλίτερα, τον πρόεδρό τους τον Αλ. Τσίπρα 
που χαρακτήριζε «εξαλλοσύνες» τους αγώνες των ναυ-
τεργατών ενάντια στην απελευθέρωση του «καμποτάζ»! 

Όσο καλοί κι αν είναι στη διγλωσσία δεν μπορούν 
να κρύψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχος για όσα βιώ-
νουν ναυτεργάτες, νησιώτες, γιατί έχει βάλει έβαλε φαρ-
διά πλατιά την υπογραφή του στη Συνθήκη του Μάα-
στριχτ από την οποία πηγάζουν όλες οι αντεργατικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις και ο ευρωπαϊκός κανονισμός 
3577/92 της άρσης του καμποτάζ στην ακτοπλοΐα και 
την κρουαζιέρα.  

Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας): 

Ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης, σε ρόλο 
εκπροσώπου Τύπου των εφοπλιστών, δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει όλα τα χατίρια των 
εφοπλιστών και θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψήφισαν όλα τα κόμματα 
του ευρωμονόδρομου εκτός του ΚΚΕ.  

«Εμείς θέλουμε να προχωρήσουν οι Έλληνες 
ναυτικοί με περισσότερα προσόντα, να κατακτή-
σουν περισσότερες θέσεις, τις οποίες σήμερα, δυ-
στυχώς, δεν καταλαμβάνουν μέσα στα πληρώματα 
των πλοίων… Εγώ το λέω ξεκάθαρα και σε όλους 
τους τόνους: Αν δεν καθίσουμε, αν οι ίδιοι οι ναυτι-
κοί δεν καθίσουν να δουν θέματα εξορθολογισμού 
των συλλογικών συμβάσεών τους, νομίζω ότι σε 
ορισμένες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουμε πολύ 
μεγάλο πρόβλημα ανεργίας.» 

Ξεδιάντροπα  ο υπουργός των εφοπλιστών μας λέει: 
¨Ή θα δουλεύετε χωρίς ΣΣΕ και ασφάλιση ή διαφορετι-
κά θα φύγετε από τα πλοία και όσοι έχετε απομείνει ! 

ΧΡ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ (Βουλευτής του ΚΚΕ): 

«Η άρση του καμποτάζ ήρθε να ενισχύσει την κερδο-
φορία των εφοπλιστών με όλες τις συνέπειες που έχει 
αυτή για τους ναυτεργάτες. Η κατάργηση των οργανικών 
συνθέσεων είναι και αυτή απαίτηση των εφοπλιστών και 
βρίσκεται στην ίδια γραμμή, δηλαδή της αύξησης της 
κερδοφορίας τους.  

Η ναυτιλία μας, λοιπόν, είναι η πρώτη στον κόσμο με 
4900 πλοία, πρώτη σε χωρητικότητα σε όλο τον κόσμο. 
Κι όμως, πάνω από 15 χιλιάδες ναυτεργάτες είναι στην 
ανεργία και πάνω από 60 χιλιάδες ζουν στη μαύρη και 
ανασφάλιστη εργασία.  

Οι Έλληνες εφοπλιστές μόνο για το 2013 επένδυσαν 
18,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 690 πλοία. Στην ανερ-
γία με βάση τα πλασματικά στοιχεία του ΓΕΝΕ για το 
Μάιο ήταν 4059 ναυτεργάτες, από τους οποίους μόνο 
657 πήραν το επίδομα ανεργίας. Και ποιο επίδομα;        
Το επίδομα της ντροπής, που αναφέρθηκε εδώ, δηλαδή 
235 ευρώ για τον άγαμο και 293 ευρώ για τον έγγαμο.       
Τι λέτε, βρε παιδί μου; Ένα πρωινό για τον κ. Βαρβι-
τσιώτη στον Αστέρα της Βουλιαγμένης!» 

Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα 
του ευρωμονόδρομου ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ και η 
φασιστική Χρυσή Αυγή απέρριψαν την πρόταση 
νόμου που ΚΚΕ, μια πρόταση όχι για τη «Δευτέρα 
Παρουσία» αλλά για άμεση ανακούφιση όλων των 
ανέργων και των οικογενειών τους, που ζουν καθη-
μερινά τον εφιάλτη της επιβίωσης.  

Η συζήτηση, που έγινε στις 4 Ιούλη στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την 
ανεργία των Ναυτεργατών, είναι αποκαλυπτική για τον αντεργατικό χαρακτήρα της πολιτικής τόσο της 
συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που καλλιεργεί συγχύσεις και ψεύτικες προσδοκίες.  

► Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της Επιτρο-

πής Ανέργων Ναυτεργατών και των σωματείων 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε 
δεκτή από το ΔΣ του ΓΕΝΕ, να συγκεντρώνονται 
τα CREW LIST και να ναυτολογούνται άμεσα ναυ-
τεργάτες, όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις ορ-
γανικών συνθέσεων.  
► Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από 
εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών ναυτερ-
γατικών ενώσεων.         
► Αποστρατικοποίηση, απομάκρυνση του       
ΤΕΝΕΛ από το ΓΕΝΕ.   
► Κατάργηση της αντεργατικής νομοθεσίας,        
ν. 2687/53 όρος 8 των εγκριτικών πράξεων νηο-
λόγησης και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
3577/92, που προωθούν την «μαύρη» ανασφάλι-
στη εργασία.  
► Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ, για όλους τους 
άνεργους 
► Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους 
ανέργους για όσο διαρκεί η ανεργία.  
► Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντά-
ξιμος χρόνος ασφάλισης.  
► Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη, των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.  
► Να εξασφαλισθεί άμεσα δωρεάν σίτιση των  
ανέργων από την Εστία Ναυτικών, να αξιοποιηθεί 
η υποδομή της και να ενισχυθεί οικονομικά με 
πρόσθετους πόρους. 
► Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας 
και να ισχύσουν μειωμένα τιμολόγια για τις παρο-
χές των πρώην ΔΕΚΟ. Να απαγορευτεί η διακο-
πή παροχής ηλεκτρικού, νερού και σταθερού τη-
λεφώνου στους ανέργους.  
► Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής          
οικογένειας. 
► Άμεση ναυτολόγηση όλων των Δοκίμων όπως 
προβλέπεται από το Π.Δ. 251/1999. 
► Απαιτούμε οι Δόκιμοι να εγγράφονται στους 
καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ και να έχουν        
δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. 

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

για ανακούφιση και προστασία 

ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 

ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

Μην ξεχνάμε ότι με τη συναίνεση της νόθας 

πλειοψηφίας της ΠΝΟ και της ITF (Διεθνής 

Οργάνωση Μεταφορών) στα ποντοπόρα πλοία 

και τα κρουαζιερόπλοια ελάχιστοι ναυτεργάτες 

έχουν ΣΣΕ και ασφάλιση.  

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα      

λύτρα της εξαγοράς τους, η συνδρομή που       

εισπράττουν και μοιράζονται από τους πελάτες 

τους εφοπλιστές για κάθε ανασφάλιστο πλοίο 

με την «ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ».  

Γι’ αυτό οι δυνάμεις του παλιού (ΔΑΚΕ-

ΠΑΣΚΕ) και νέου (ΑΠ/ΜΕΤΑ του ΣΎΡΙΖΑ) 

εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν 

θέλουν να αλλάξουν ούτε ένα γράμμα από το 

αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό καταστατικό 

της ΠΝΟ.  

«Παραμάγαζο» του δουλεμπορικού κυκλώ-

ματος είναι και το ΓΕΝΕ, όπως αναδείχθηκε με 

τις επανειλημμένες παρεμβάσεις από τα        

ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,                 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και την ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΑΝΕΡΓΩΝ. 



Σελίδα 4 Ιούνης - Ιούλης 2014 

Π ροκλητικά ο Υπουρ-

γός Ναυτιλίας σε 

επιστολή του (Αριθ. Πρωτ. 

3522.2/10/2014) προς την 

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

(Ε.Ε.Ε), αναφέρει  ότι «Η 

Συλλογική Σύμβαση Εργασί-

ας Πληρωμάτων Φορτηγών 

Πλοίων από 4500 DWT και 

άνω, έληξε την 31-12-2010 

και μέχρι σήμερα δεν έχει 

συναφθεί και κυρωθεί νέα 

Συλλογική Σύμβαση για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία 

πλοίων».  

Συνεχίζοντας στην επι-

στολή του αναφέρει ότι 

«σύμφωνα με το άρθρο 6 

παρ.1 του Κανονισμού για 

την εφαρμογή της Σύμβασης 

Ναυτικής Εργασίας 2006, οι 

όροι ναυτολόγησης των Ελ-

λήνων ναυτικών συμφωνού-

νται ελεύθερα από τα συμ-

βαλλόμενα μέρη με ατομική 

σύμβαση ναυτολόγησης του 

ναυτικού». 

Αν προχωρήσει η εφαρ-

μογή των ατομικών συμβά-

σεων, το ζήτημα που προκύ-

πτει είναι πως θα υπολογί-

ζονται οι εισφορές υπέρ 

ΝΑΤ; 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας 

διαπράττει με αυτή την επι-

στολή και ποινικό αδίκημα. 

Η στάση του Συμβουλίου 

του ΝΑΤ και των υπηρεσιών 

του είναι καθοριστικής σημα-

σίας αν συμφωνήσουν και 

δεν την απορρίψουν.  

Η σιωπή είναι συνενοχή 

και πρέπει να απαντήσουμε 

ότι αυτή η επιστολή δεν ισχύ-

ει και είμαστε υποχρεωμένοι 

να απορρίψουμε την εφαρμο-

γή της.   

 

26 Ιούνη 2014 

Η Διοίκηση της ΠΕΜΕΝ  

Μ ειώνονται σταθερά οι δημόσιες 
δαπάνες Υγείας, που για τα έτη 

2013 και 2014 βρίσκονται στο 4,5% του 
ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με 8,55 δισ. ευρώ 
και 8,77 δισ. αντίστοιχα, από 6,9% και 
12,033 δισ. ευρώ. το 2012.  Από τα 8,55 
δισ. ευρώ για το 2014 τα 2,019 δισ. είναι 
για τα φάρμακα, όταν το 2012 ήταν 3,132 
δισ. ευρώ.  

Με αυτά τα δεδομένα και μετά τις      
τελευταίες ρυθμίσεις στις Λιανικές και 
Ασφαλιστικές Τιμές φαρμάκων και την 
επιβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή, έχουμε 
πλέον το αντιφατικό αποτέλεσμα με τις 
τιμές των φαρμάκων μειώνονται… και τις 
πληρωμές των ασθενών αυξάνονται!     
Πολύ πιο οδυνηρές είναι οι συνέπειες για 
τους χρονίως πάσχοντες -όπως οι καρκι-
νοπαθείς- που ενώ στα λόγια είναι απαλ-
λαγμένοι από συμμετοχή, στην πράξη  
πληρώνουν αδρά. 

Όσο για την τροπολογία που ψηφίστη-
κε 26/6 στη Βουλή για την «παροχή φαρ-
μακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμέ-
νους που έχουν απολέσει την ασφαλι-
στική τους ικανότητα» αυτή είναι πίσω 
από λαϊκές ανάγκες γιατί δεν αναφέρεται 
στο σύνολο όσων δεν έχουν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και στην πλήρη ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη αλλά μόνο στην 
φαρμακευτική κάλυψη και αυτή με κριτή-
ρια που θα καθορίζει ο υπουργός. 

Η υποστελέχωση, οι συγχωνεύσεις, η 
ισοπέδωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Υγείας και η έλλειψη χρηματοδότησης 
έχουν διαλύσει στην κυριολεξία τα δημό-
σια νοσοκομεία, που δεν μπορούν αντε-
πεξέλθουν ούτε στις επείγουσες καταστά-
σεις.  

Οι ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού, ξεπερνούν τις 15.000. Αντί 
για κάλυψη αυτών των αναγκών η κυβέρ-
νηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την           

προκήρυξη μόλις 1.300 θέσεων... και 
ταυτόχρονα με νομοσχέδιο, που ψηφίστη-
κε  2/7 στη Βουλή, κάνει ένα ακόμα βήμα 
στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της 
Υγείας σε βάρος των λαϊκών αναγκών.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 12 
δίνεται το «ελεύθερο» σε ΜΚΟ και σε  
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ν' 
αναπτύξουν κάθε είδους δομή ψυχικής 
υγείας.  

Στο άρθρο 45, θεσμοθετεί τα απογευ-
ματινά χειρουργεία, στα οποία «θα εξυπη-
ρετούνται - σύμφωνα με την εισηγητική 
έκθεση - ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι 
σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή που 
δύνανται να πληρώσουν τα έξοδα νοση-
λείας τους εξ ιδίων χρημάτων και θα δοθεί 
η δυνατότητα στα νοσοκομεία ν' αυξήσουν 
τα έσοδά τους». 

Ο εισηγητής του ΚΚΕ Γ. Λαμπρού-
λης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο είναι 
τμήμα της πολιτικής που «μετατοπίζει την 
ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων υγείας στην ατομική ευθύνη του 
ασθενή, στον ίδιο, στην οικογένειά του και 
γενικότερα στην ευθύνη των λαϊκών 
στρωμάτων ως σύνολο. Βεβαίως, αυτό 
έχει καταγραφεί, έχει αποφασιστεί κι έχει 
ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την 
περίφημη "Λευκή Βίβλο"» και πρόσθεσε: 

«Το θέμα είναι με ποιους είσαι.          
Ή είσαι με τους επιχειρηματίες και το 
κεφάλαιο ή είσαι με τους εργαζομέ-
νους, με το λαό. Αυτή είναι η αντιπαρά-
θεση. 'Η είσαι με τα μονοπώλια ή είσαι 

με το λαό». 

«Χέρι» στο επίδομα των σπουδών των  ναυ-
τεργατών που φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ βάζει η κυ-
βέρνηση, ενώ μειώνει παραπέρα και το ήδη 
περιορισμένο όριο των απουσιών. Με Υπουργι-
κή Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος Β’ 1663/24-6-
2014), προβλέπεται ότι:  

«Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης 
απουσίασε περισσότερο του 10% των συνολι-
κών ωρών διδασκαλίας του κύκλου που φοιτά, 
δεν δικαιούται επιδότησης. Το ποσοστό αυτό 
μπορεί να ανέλθει σε 20% σε περίπτωση αποδε-
δειγμένης νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο». 

Επίσης, «σπουδαστής που κατά τη διάρκεια 
φοίτησης ή επαναφοίτησης απουσίασε περισσό-
τερο από το 15% των ωρών διδασκαλίας που 
προβλέπονται για κάθε μάθημα, δεν έχει δικαίω-
μα να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος 
αυτού και υποχρεούται να παρακολουθήσει και 
πάλι τη διδασκαλία του».  

Η πρώτη απόπειρα να έρθει η αυτή η       
Υπουργική Απόφαση εκδηλώθηκε τον περασμέ-
νο Μάη, με στόχο να τιμωρηθούν με στέρηση 
του επιδόματος οι ναυτεργάτες και συγκεκριμέ-
να οι μηχανικοί, που με απόφαση του συντονι-
στικού τους συμμετείχαν σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις των ναυτεργατικών σωματείων. Η αντί-
δραση των ναυτεργατών ήταν άμεση. Ωστόσο, 
η κυβέρνηση επανέρχεται και παίρνει τα μέτρα 
της για τους νέους κύκλους που αρχίζουν το 
Σεπτέμβρη. Να σημειωθεί ότι αρχικά στον Κα-
νονισμό των ΚΕΣΕΝ (ΦΕΚ τεύχος Β’ 1071/ 14-
10-98) το όριο των απουσιών προσδιοριζόταν 

στο ένα πέμπτο (1/5) των ωρών διδασκαλίας. 
Δηλαδή, οι απουσίες ανέρχονταν στο 20% των 
ωρών διδασκαλίας και πλέον μειώνεται το όριο 
στο 15%. 

Σε ό,τι αφορά το επίδομα, που πάει να  στε-
ρήσει από τους σπουδαστές η κυβέρνηση, α-
νέρχεται σε λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα. Για 
την ακρίβεια, το επίδομα αφορά ολόκληρο τον 
κύκλο μαθημάτων και ανέρχεται συνολικά στα 
600 ευρώ. Η διάρκεια του κύκλου είναι από 2 
ως 3 μήνες. 

Την έντονη αντίθεσή τους για το νέο αντι-

ναυτεργατικό αυτό μέτρο εκφράζει η διοίκη-

ση της ΠΕΜΕΝ και καλεί τους σπουδαστές 

του ΚΕΣΕΝ σε αγωνιστική ετοιμότητα για 

κινητοποιήσεις που πρέπει να συνεχισθούν 

θα συνεχισθούν με διάφορες μορφές αγώνα 

για μην προχωρήσει στην εφαρμογή του 

μέτρου. 

 
 

Τ ις άθλιες συνθήκες 
κάτω από τις οποίες 

δουλεύουν οι ναυτεργάτες 
στα λιμάνια Πάτρας, Κυλλή-
νης, Ρίου και Ηγουμενίτσας 
καταγγέλλουν τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ  μετά τις περιοδείες 
που πραγματοποίησαν         
κλιμάκια τους.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
των σωματείων αναφέρει: 

«Εφοπλιστές - κυβέρνηση 
- υπουργείο ναυτιλίας, συνεχί-
ζουν την επίθεση σε βάρος 
των δικαιωμάτων των ναυτερ-
γατών, καταπατούν ΣΣΕ, ορ-
γιάζει η "μαύρη" ανασφάλιστη 
εργασία, οφείλονται δεδου-
λευμένες αποδοχές μηνών, 
συνεχείς βλάβες των πλοίων, 
εντατικοποίηση της εργασίας 
από τις μειωμένες οργανικές 
συνθέσεις και τα δρομολόγια 
με κίνδυνο την ασφάλεια ναυ-
τεργατών - επιβαινόντων. 

Αυτές οι συνθήκες κατα-
γράφηκαν από περιοδεία που 
πραγματοποίησε κλιμάκιο της       
ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, στα λιμάνια Πάτρας, 
Κυλλήνης, Ρίου, Ηγουμενί-
τσας, που επικρατούν και 
γενικότερα. 

Χαρακτηριστική είναι η 
κατάσταση που επικρατεί στο 
Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο "BRIDGE" 
του Ν. Αρκουμάνη, που  εκτε-
λεί δρομολόγια Ηγουμενίτσα-
Μπάρι (Ιταλία), στα 51 μέλη 
του πληρώματος (8 Έλληνες, 
8 από Μαυροβούνιο, 12 από 
Αίγυπτο, 5 από Ρουμανία, 7 
από Ινδία, 3 από Σρι-Λάνκα, 
4 από Αλβανία, 1 από Πακι-
στάν, 1 από Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, 1 από Σερβία,         
1 από Μαρόκο), σε συνθήκες 

"Βαβέλ", δεν εφαρμόζεται 
καμία ΣΣΕ, χωρίς κοινωνικοα-
σφαλιστική προστασία. 

Ο υπουργός συνεχίζει με 
προκλητικές δηλώσεις του και 
στη Βουλή (4-7-2014) ότι για 
την ανεργία "φταίνε οι υψηλοί 
μισθοί των ναυτεργατών", 
ενώ καμία απάντηση δεν έχει 
δώσει μέχρι σήμερα στο ΝΑΤ 
που βάζει το ερώτημα πώς 
θα υπολογίζονται οι εισφορές 
αν εφαρμοστούν οι ατομικές 
συμβάσεις, μετά την επιστολή 
του προς την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών. 

Παρότι η ΠΝΟ έχει ζητήσει 
άμεση συνάντηση με τον  
ΥΕΝ για όσα απαράδεκτα 
είπε στη Βουλή στις 4-7-2014, 
ο ΥΕΝ αρνείται να συναντηθεί 
με τη συνδικαλιστική οργάνω-
ση των ναυτεργατών και συ-
νεχίζει την επίθεση στο σύνο-
λο των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών. 

Καλούμε τους ναυτεργά-
τες, τους  εργαζόμενους, να 
καταδικάσουν την αντιλαϊ-
κή πολιτική της κυβέρνη-
σης, που την προωθεί με 
την βία, την τρομοκρατία, 
τις δικαστικές αποφάσεις, 
τις πολιτικές επιστρατεύ-

σεις. 

Καλούμε την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της ΠΝΟ, 
άμεσα να συνεδριάσει με 
θέμα την οργάνωση και 
προετοιμασία απεργιακών 
κινητοποιήσεων για την 
υπεράσπιση των δικαιωμά-
των ενάντια στην πολιτική 
των εφοπλιστών, της      

κυβέρνησης». 
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Οι Διοικήσεις των Ενώσεων 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΑΛΕΡΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ   

των γραμμών Πάτρας, Κυλλήνης,      

Ρίου και Ηγουμενίτσας  

 

 

 

 

 

Συχνές βλάβες, ναυτικά  ατυχήματα, ανεκτέλεστα δρομολόγια, ταξίδια «οδύσσεια»            
με  υπερήλικα - υποσυντήρητα πλοία, όπου τα πληρώματα εργάζονται συνθήκες        

γαλέρας  και απλήρωτοι επί μήνες, νόμιμες και αυθαίρετες ακινητοποιήσεις, ακριβά  
εισιτήρια, επιδοτήσεις των εφοπλιστών, συνθέτουν την κατάσταση στην ακτοπλοΐα. 

ΠΕΜΕΝ προς Πρόεδρο - Δ.Σ. ΝΑΤ και ΠΝΟ   

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ 

Νέα επικίνδυνα πλαφόν  

στη συνταγογράφηση 

Μ ε απόφαση του υπουργού Υγεί-
ας (ΦΕΚ Β' 1976/1.7.2014), 

καθορίζονται νέα πλαφόν συνταγογρά-
φησης φαρμάκων για τους γιατρούς του 
ΕΟΠΥΥ. 

Για παράδειγμα, στους καρδιολόγους 
35-40 ευρώ το μήνα ανά ασθενή, για 
τους πνευμονολόγους γύρω στα 60 ευ-
ρώ, για τους ενδοκρινολόγους 60 ευρώ. 
Για τους παθολόγους ο μέσος όρος είναι 
55 ευρώ! 

Εξαιρούνται μόνο χρόνια νεφροπα-
θείς τελικού σταδίου, καρδιοπαθείς τελι-
κού σταδίου, ασθενείς με ηπατική ανε-
πάρκεια, μεταμοσχευθέντες, καρκινοπα-
θείς, θαλασσαιμικοί και πάσχοντες από 
κυστική ίνωση. 

Η  επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ να αναβαθμί-

σει τις σχέσεις του με τους εφοπλι-

στές, γενικότερα με τον ΣΕΒ και την αστική 

τάξη, και ταυτόχρονα να αποπροσανατολίσει 

και να χειραγωγήσει τις λαϊκές συνειδήσεις, 

προκειμένου να αναδειχθεί χαλίφης στη θέση 

του χαλίφη, χαρακτηρίζει την καθημερινή 

δράση του. Για τον σκοπό αυτό υιοθετεί και 

αναπαράγει τους χυδαίους, ανυπόστατους  

ισχυρισμούς της αστικής προπαγάνδας, ενοχο-

ποιεί τους αγώνες, τις κατακτήσεις και τις  

διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος. 

Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της πολιτι-

κής του ΣΥΡΙΖΑ είναι το άρθρο «Με ξένα 

κόλλυβα...» στην εφημερίδα «Αυγή» 2 Ιούλη. 

Ενώ χύνει κροκοδείλια δάκρυα για «το αυτο-

νόητο δικαίωμα νοσοκομειακής και φαρμα-

κευτικής περίθαλψης σε 2 εκατ. ανασφάλι-

στους Έλληνες... », εναρμονίζεται πλήρως με 

τις θέσεις της αστικής τάξης και προβάλλει 

τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της για την 

κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, ενοχο-

ποιεί τους πολιτικούς πρόσφυγες και δηλώνει 

με απύθμενο θράσος: «Άλλωστε, υπάρχει        

αρνητική εμπειρία από την εποχή της 

"απλόχερης κοινωνικής πολιτικής" της πρώτης 

κυβέρνησης Α. Παπανδρέου, τότε που κατά 

δεκάδες χιλιάδες οι επαναπατρισθέντες πολιτι-

κοί πρόσφυγες προστέθηκαν στο ΝΑΤ και σε 

άλλα Ταμεία, χωρίς να αναλάβει το κράτος τα 

έξοδα της ασφάλισής τους, με αποτέλεσμα να 

αρχίσει το βούλιαγμα ανθηρών μέχρι τότε, 

Ταμείων»! 

Τ ην άθλια αυτή συκοφαντία της             

πλουτοκρατίας, που αναπαράγει ο 

ΣΥΡΙΖΑ, είχε εκτοξεύσει το 2002 ο πρόεδρος 

του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης και είχε καταρ-

ριφθεί από το ταξικό εργατικό κίνημα με τεκ-

μηριωμένα στοιχεία του ΝΑΤ, που σε σχετικό 

έγγραφο με αρ. πρωτ. 68648/18/07/2002, ρητά 

αναφέρει: «Σε συνέχεια του από 8/7/2002 σή-

ματος, σχετικά με τον αριθμό των πολιτικών 

προσφύγων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 

Ταμείο μας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμε-

ρα, σας γνωρίζουμε ότι από τα τηρούμενα 

στην Υπηρεσία μας στοιχεία, προκύπτει ότι ο 

αριθμός των παραπάνω ανέρχεται στους 21».  

Την ίδια άθλια συκοφαντία επανέλαβε          

20 Μάρτη 2012, μέρα απεργίας των ναυτεργα-

τών, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρα-

τείας του ΛΑ.Ο.Σ., εκδότης της «City Press»,               

Γ. Κύρτσος στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρω-

ση» της ΝΕΤ του δημοσιογράφου Κ. Αρβανί-

τη (τωρινό διευθυντή του ρ/σ του ΣΎΡΙΖΑ 

«Στο Κόκκινο») ο οποίος δεν αντέδρασε, ενώ 

η αρχισυνταξία αρνήθηκε να δώσει το λόγο 

στον πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ, που ζήτησε να 

παρέμβει από εξωτερικό συνεργείο στο λιμάνι 

και ουδέποτε μετέδωσαν το σχετικό δελτίο 

Τύπου των σωματείων! 

Ό λα αυτά τα γνωρίζει η «Αυγή» του       

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναπαράγει την άθλια 

συκοφαντία γιατί επιδίωξή τους είναι να            

συγκαλύψουν τους πραγματικούς υπαίτιους, 

για τη λεηλασία του ΝΑΤ και των άλλων         

ασφαλιστικών ταμείων, τους εφοπλιστές και                  

την πλουτοκρατία, την εισφοροκλοπή-

εισφοροαπαλλαγή, τα θαλασσοδάνεια, την 

καπιταλιστική βαρβαρότητα, την αντιλαϊκή 

πολιτική της ΕΕ, των κυβερνήσεων ΝΔ -   

ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων του               

κεφαλαίου. 

ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  

Η τραγική κατάσταση στην ακτοπλοΐα είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των 
εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό 3577/92 της ΕΕ για 
την άρση του καμποτάζ, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από το 
2001 και από τότε αίρεται σταδιακά ό,τι εμποδίζει την ελευθερία δράσης του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της κερδοφορία του: Από την υποχρεωτική 10μηνη 
δρομολόγηση και ναυτολόγηση των ναυτεργατών, μέχρι τις οργανικές συνθέσεις,            
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα. 

Συνολικά, οι τιμές των εισιτηρίων με τα πλοία της ακτοπλοΐας είναι απρόσιτες για 
την εργατική - λαϊκή οικογένεια και κάνουν απαγορευτικό τον προϋπολογισμό για λίγες 
μέρες διακοπών σε κάποιο νησί. Μέσα σε ένα μήνα, υπήρξαν αυξήσεις σε ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια έως και 15,6% 
για ορισμένες γραμμές. 
Μόνο την τελευταία 3ιετία, 
οι αυξήσεις έφτασαν το 
42% ενώ από το 2001 
μέχρι τώρα, έχουν αυξηθεί 
μέχρι  405%!  

Ταυτόχρονα οι εφο-
πλιστές τσεπώνουν ζεστό 
χρήμα από τις επιδοτή-
σεις για «άγονες γραμ-
μές», που για τη νέα δρο-
μολογιακή περίοδο (1/11/2013 έως 31/10/2014), σύμφωνα με στοιχεία του ΥΝΑ, το 
ποσό που έχει καθοριστεί για 25 «άγονες γραμμές» και 7 με απευθείας αναθέσεις που 
υπέγραψε ο υπουργός την 1η Ιούλη.   

Τ α προνόμια υπέρ των εφο-
πλιστών συνοδεύονται από 

αντιναυτεργατικά μέτρα. Με συγκε-
κριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάργη-
ση των Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας και η αντικατάστασή τους με 
ατομικές. Έχουν ήδη μειωθεί οι ορ-
γανικές συνθέσεις, έχει περάσει διά-
ταξη για την υπονόμευση του δικαιώ-
ματος στην απεργία, με το «πλοίο 
ασφαλείας», ενώ στις 4 Ιούλη ο ΥΝΑ, 
Μ. Βαρβιτσιώτης, από το βήμα της 
Βουλής, απευθυνόμενος στους ναυ-
τεργάτες, διαμήνυσε ότι ή θα αποδε-
χτούν να μπαρκάρουν ανασφάλιστοι 
ή θα τους φάει η ανεργία! 

Η ζωή επιβεβαιώνει ότι όσο δια-
τηρείται η εξουσία της αστικής τάξης, 
των μονοπωλίων, όσο τα μέσα πα-
ραγωγής, οι πηγές του πλούτου είναι 
καπιταλιστική ιδιοκτησία, όσο τα 
πλοία είναι στα χέρια των εφοπλι-
στών, όσο η ανάπτυξη της οικονομί-
ας και της ναυτιλίας έχουν κριτήριο 
το κέρδος, δεν μπορούν να ικανοποι-
ηθούν οι ανάγκες των ναυτεργατών, 
των εργαζομένων στα ναυπηγεία, 
στα λιμάνια, οι ανάγκες της εργατικής 
τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Τα 
προβλήματα θα οξύνονται, θα χειρο-
τερεύει η κατάσταση.. 

Το ΚΚΕ έχει επεξεργαστεί συγκε-
κριμένες προτάσεις για τη ναυτιλία, 
που είναι επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νες και δείχνουν ότι μπορεί ο λαός 
να απολαμβάνει ακτοπλοϊκές συγκοι-
νωνίες στο ύψος των πραγματικών 
του αναγκών. Βασικοί άξονες της 
πρότασης του ΚΚΕ είναι η εξυπηρέ-
τηση των συγκοινωνιακών αναγκών 
όλων των νησιών, όλο το χρόνο,            
με ασφαλή και σύγχρονα πλοία,       
με φτηνά εισιτήρια, με σύγχρονες 
υπηρεσίες. 

Προτεραιότητα είναι η σύνδεση 
της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νη-
σιά και το δίκτυο δια-νησιωτικής σύν-
δεσης. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 
δεν θα αποσκοπούν μόνο στη γρή-
γορη, ασφαλή και φτηνή μετακίνηση 
του νησιώτικου πληθυσμού, των 
επιβατών, αλλά και στην ολόπλευρη 
οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη του 
νησιώτικου συμπλέγματος και των 
παραθαλάσσιων περιοχών. 

Βασικό εργαλείο για την προώθη-
ση της ναυτιλιακής πολιτικής, είναι ο 
κρατικός, ενιαίος φορέας Μεταφο-
ρών, που θα διακλαδωθεί στη ναυτι-
λία, εντάσσοντας στον κεντρικό σχε-
διασμό τα ακτοπλοϊκά πλοία και τα 
πορθμεία, τα τουριστικά και τα πο-
ντοπόρα πλοία, τα ρυμουλκά και 
κάθε είδους βοηθητικά σκάφη. 

Για τους ναυτεργάτες θα εξασφα-
λίζεται πλήρης - σταθερή εργασία με 
ελεύθερο χρόνο, ανθρώπινες συνθή-
κες εργασίας, διαβίωσης, συνταξιο-
δοτικές προϋποθέσεις που αρμόζουν 
σε Βαρύ, Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο 
Επάγγελμα. Επίσης, αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση με πρόγραμμα σπου-
δών, τεχνικά μέσα και πρακτική εξά-
σκηση που ανταποκρίνονται στις 
μεγάλες απαιτήσεις της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. 

«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ» ΤΑ ΣΑΠΑΚΙΑ 

Μετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» (26/9/2000) με τους 82 νεκρούς, ψηφί-
στηκε νόμος που προέβλεπε ότι ένα πλοίο για να είναι ακτοπλοϊκό, θα πρέπει να είναι 
μέχρι 30 ετών. Πριν το ναυάγιο, το όριο ηλικίας ήταν τα 35 χρόνια. Στο πλαίσιο της 
σταδιακής απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, σύμφωνα με τον κανονι-
σμό της ΕΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ, με το ΠΔ 124/6-7-06 κατάργησε το όριο ηλικίας των 
ακτοπλοϊκών πλοίων!  

Το αποτέλεσμα είναι οι εφοπλιστές να έχουν «ρίξει» στις ακτοπλοϊκές γραμμές όλα 
τους τα σαπάκια! Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σταδιακή διάλυση και των 
όποιων ελεγκτικών μηχανισμών αξιοπλοΐας, όπως η ΕΕΠ της οποίας αρμοδιότητες 
δόθηκαν σε ιδιωτικούς Νηογνώμονες, έχουν δημιουργήσει μία άκρως επικίνδυνη κατά-
σταση για την προστασία της ζωής επιβατών και ναυτεργατών, για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας. 

Από την άλλη, για να περιορίσουν τα κόστη, οι εφοπλιστές έχουν ακινητοποιήσει 
τα μισά ακτοπλοϊκά πλοία, με αποτέλεσμα αυτά τα σαπάκια να είναι «τρένα», με ό,τι 
σημαίνει αυτό για τις συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών. Είναι ενδεικτικό το στοιχεί-
ο ότι το 2008, τα ακτοπλοϊκά πλοία ήταν 83 ενώ τώρα, εν μέσω θερινής περιόδου, είναι 
60 και τον χειμώνα είναι ζήτημα αν μείνουν 30 πλοία, στον βασικό κορμό.  

Ωστόσο, 14 χρόνια μετά το ναυάγιο του ΣΑΜΙΝΑ, οι βλάβες, τα ναυτικά και τα 
ναυτεργατικά ατυχήματα δίνουν και παίρνουν, αλλά και προειδοποιούν για τους νέους 
κινδύνους που δημιουργούνται. 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ 

Ταυτόχρονα σε ότι αφορά την κρουαζιέρα, η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας για 
την Ευρώπη (CLIA Ευρώπης) σε δελτίο Τύπου 16 Ιούνη, ειδικά για την Ελλάδα,      
σημειώνει ότι: ...«διατήρησε την κατάταξή της ως τρίτος κορυφαίος προορισμός στην 
Ευρώπη, με 4,6 εκατομμύρια επισκέψεις επιβατών το 2013». ...«Ο Πειραιάς -όπως 
επισημαίνεται-κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών Home Port 
(λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας) λιμανιών, με 1,3 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας σχε-
δόν 1% αύξηση για το 2012».  ...«η κρουαζιέρα συμβάλλει καθοριστικά στην ελληνική 
οικονομία. Το 2013, η άμεση οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα 
ήταν 574 εκατ. ευρώ, το έβδομο υψηλότερο στην Ευρώπη, ενώ ο τομέας της κρουαζιέ-
ρας δημιούργησε πάνω από 11.000 θέσεις εργασίας». 

Δεν μας λένε, όμως, χιλιάδες θέσεις εργασίας που αναφέρονται σε ποιους 
τομείς και με τι εργασιακές σχέσεις δημιουργήθηκαν, αφού οι ναυτεργάτες  με-
τράνε 15.000 άνεργους και τα «λουκέτα» στις μικροεπιχειρήσεις του Πειραιά να 
διαδέχονται το ένα το άλλο, μιας και στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες αγοράζουν 
τα πάντα μέσα στο πλοίο, όπως προβλέπουν τα «all inclusive» πακέτα που κυριαρ-
χούν στην κρουαζιέρα. 

Όσο για τον εγχώριο τουρισμό, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΚΑ, περισσότεροι από 
75 στους 100 Έλληνες θα περάσουν το φετινό καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Από αυτούς 
που δήλωσαν ότι θα κάνουν διακοπές, το 40% είπε ότι θα είναι ολιγοήμερες, το πολύ         
5 ημερών. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν με υψηλό κόστος τον προϋπολογισμό 
των εργαζομένων, με όποιο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς και αν επιλέξουν να ταξιδέ-
ψουν, ενώ με το ΙΧ  θα συναντήσουν την εκρηκτική ακρίβεια στα καύσιμα και το εμπό-
διο των διοδίων, όπου οι αυξήσεις από το 2008 έχουν ξεπεράσει τα 400% για ορισμέ-
νες κατηγορίες οχημάτων. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ  

 

 

από ΣΥΡΙΖΑ και «ΑΥΓΗ»        

για τα ελλείμματα του ΝΑΤ 

και των άλλων Ταμείων 


