Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή
βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες,
στην ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος και την ενίσχυση της
αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής πάλης της κοινωνικής
συμμαχίας, για την κατάκτηση
της εργατικής εξουσίας, την
ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών της εργατικής τάξης.

Δεκέμβρης 2021
Χρόνος 47ος
Αριθμός φύλλου 647

Μ

ε καθολική συμμετοχή στην τετραήμερη
πανελλαδική απεργία σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων, που πραγματοποιήθηκε με δύο συνεχόμενες 48ωρες απεργίες
από την Παρασκευή τα ξημερώματα μέχρι
τη Δευτέρα 13 Δεκέμβρη τα μεσάνυχτα, οι
ναυτεργάτες συνέχισαν τον αγώνα τους, διεκδικώντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με
αυξήσεις στους μισθούς κατάργηση των αντεργατικών νόμων, μέτρα προστασίας για τους
ανέργους, οργανικές συνθέσεις με βάση τις
πραγματικές ανάγκες των πλοίων, ενάντια στην
εντατικοποίηση και την ανασφάλιστη εργασία,
απεγκλωβισμό και επαναπατρισμό των ναυτεργατών από τα ποντοπόρα πλοία, μέτρα για την
υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς,
επίλυση των οξυμένων προβλημάτων σε
Κοινωνική Ασφάλιση και ναυτική εκπαίδευση.
Η ταξική αλληλεγγύη ασπίδα
προστασία απέναντι στον
απεργοσπαστικό μηχανισμό
Παίρνοντας δύναμη από την έμπρακτη
στήριξη που εκφράστηκε από εργαζόμενους
και σωματεία της στεριάς που στάθηκαν μαζί
τους στους καταπέλτες και τα μηνύματα αλληλεγγύης που έστειλαν και συνδικάτα από το
εξωτερικό, οι ναυτεργάτες κράτησαν με αποφασιστικότητα ακινητοποιημένα τα καράβια
στα λιμάνια, ενώ διερχόμενα εμπορικά πλοία
«γέμισαν» και πάλι τη ράδα του Πειραιά, καθώς στην 48ωρη απεργία συμμετέχουν και τα
πληρώματα των ρυμουλκών με απόφαση της
ναυτεργατικής τους Ένωσης, ΠΕΠΡΝ, η οποία να σημειωθεί ότι δεν είναι μέλος της ΠΝΟ.
Στο κενό έπεσαν πιέσεις και εκβιασμοί από
εφοπλιστές, κυβέρνηση και μηχανισμούς
τους, που επιδίωξαν κυρίως στα επιβατηγά
πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, να αναγκάσουν
τους ναυτεργάτες να εκτελέσουν διάφορες
εργασίες ακόμα και σοβαρές επισκευαστικές,
με άλλα λόγια να γίνουν απεργοσπάστες.
Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν στα
πλοία «BLUE STAR ΔΗΛΟΣ», «ΚΥΔΩΝ» και
«BLUE STAR II» και αντιμετωπίστηκαν αποφασιστικά από τους ναυτεργάτες, με μπροστάρηδες τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Στο σκηνικό αυτό ήρθαν να προστεθούν
και «αγανακτισμένοι» μεγαλοαγρότες της
Κρήτης όπως αυτοί του Ενιαίου Αγροτικού
Συλλόγου Ιεράπετρας που αποτελούν εδώ
και χρόνια μηχανισμό των εφοπλιστών και
της εκάστοτε κυβέρνησης, και εμφανίζονται
σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν παραμονή
της απεργίας, ως «λαγοί» ζητούσαν την παρέμβαση της κυβέρνησης όχι μόνο για να
ανακοπεί τη απεργία, αλλά και για να
«εκκινήσετε άμεσα τις διαδικασίες, ώστε με
νόμο του κράτους να αποπλέει καράβι
ασφαλείας κάθε 48 ώρες»!

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ξανά με πρώτη δύναμη τη «ΔΕΣΚ»
στην πρώτη γραμμή για να παραμείνει
το ΕΚ αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο

Θ. Ευαγγελάκης:
Ανάγκη η συνέχιση
του απεργιακού αγώνα
των ναυτεργατών
Μιλώντας στη μαζική απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποίησαναν οι ναυτεργάτες τη Δευτέρα 10:00 π.μ. στον Πειραιά
ο Θανάσης Ευαγγελάκης, πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ, επεσήμανε την ανάγκη της κλιμάκωσης του αγώνα σημειώνοντας ότι η επίθεση
που δέχονται οι ναυτεργάτες είναι ολομέτωπη, στο σύνολο των δικαιωμάτων τους.
Τόνισε ότι οι εφοπλιστές και συνολικά το
κεφάλαιο όσο κερδίζει γίνεται και επιθετικότερο και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που
θέλουν να επιβάλλουν οι εφοπλιστές είναι η
εργασιακή ζούγκλα της δουλειάς χωρίς ΣΣΕ,
χωρίς κοινωνική ασφάλιση, να πληρώνεις για
μια θέση εργασίας, σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων
Υπογράμμισε ότι ο αγώνας των ναυτεργατών είναι αγώνα όλης της εργατικής τάξης,
όλων των εργαζομένων της χώρας που δέχονται την ίδια επίθεση από τις δυνάμεις του
κεφαλαίου και τους πολιτικούς τους εκπρόσωπους για την ενίσχυση της κερδοφορίας
και της ανταγωνιστικότητας.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας,
διασφάλιση δικαιωμάτων και ασφαλή
επαναπατρισμό των ναυτεργατών

Τ

ην απαίτηση εφοπλιστές,
κυβέρνηση, υπουργείο
Ναυτιλίας να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας, τον ασφαλή
επαναπατρισμό και σε περιπτώσεις που οι ναυτεργάτες τίθενται
σε καραντίνα να διασφαλίζονται
τα μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματά τους, επαναλαμβάνουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ.
Σε σχετική τους ανακοίνωση,
μεταξύ άλλων, σημειώνουν:
«Σχεδόν 2 χρόνια μετά την
εκδήλωση της πανδημίας
COVID-19 παγκόσμια, κανένα
ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί από εφοπλιστές, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, για
την επίλυση του οξυμένου προβλήματος των αντικαταστάσεων των ναυτεργατών στα ποντοπόρα καράβια και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.
Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει τραγικά αποτελέσματα
σε όσους είναι ναυτολογημένοι,
στους αντικαταστάτες τους, που
είναι στην ανεργία, αλλά και
συνολικά στις οικογένειές τους,
ενώ αναμένεται να επιδεινωθεί το
πρόβλημα με τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνουν χώρες λόγω
της μετάλλαξης "Omicron".
Ψευδεπίγραφη είναι η συνεργασία στο "Διεθνές Πρόγραμμα Καραντίνας Πληρώματος

Επεσήμανε την ανάγκη της συνέχισης του
αγώνα, με παρακαταθήκη τους απεργιακούς
αγώνες που έχουν δώσει οι ναυτεργάτες αλλά
και τους νικηφόρους αγώνες εργαζομένων σε
εργασιακούς χώρους (COSCO, efood) που
δείχνουν ποια είναι η δύναμη των εργαζομένων όταν αγωνίζονται οργανωμένα και με
συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο.

(#CrewEQUIP)", μεταξύ του
Διεθνούς Συμβουλίου Εργοδοτών Ναυτιλίας (IMEC), του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF),
πρόγραμμα στο οποίο "θα δημιουργηθεί μια λίστα με αξιόπιστα ξενοδοχεία που θα είναι
διαθέσιμα για να μένουν σε
καραντίνα τα πληρώματα", γεγονός χωρίς κανένα ουσιαστικό
μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Με αφορμή αυτή τη συνεργασία χαρακτηριστική είναι και
η προκλητική δήλωση του
προέδρου του τμήματος ITF
Seafarers’ David Heindel,
αναφέροντας μεταξύ άλλων
ότι "πάρα πολλοί ναυτικοί θα
χάσουν τα Χριστούγεννα και
άλλα σημαντικά γεγονότα τις
επόμενες εβδομάδες".
Αποτελεί υποκρισία να αναγράφεται σε κάθε ποντοπόρο
καράβι η φράση "SAFETY
FIRST", ενώ στην πράξη
μπροστά στη συνέχιση της κερδοφορίας των εφοπλιστών από
την άγρια εκμετάλλευση των
ναυτεργατών και με την ένοχη
στάση των κυβερνήσεών τους,
δεν διστάζουν να θυσιάζουν την
υγεία, την ασφάλεια, να
αγνοούν τις κραυγές αγωνίας
των χιλιάδων εγκλωβισμένων
ναυτεργατών».

Με την ανάδειξη για μια ακόμα φορά σε πρώτη δύναμη της
Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης «ΔΕΣΚ»,
το ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ, ολοκληρώθηκε το 36ο Συνέδριο του Ε.Κ. Πειραιά.
Ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με όρους
πραγματικού εργατικού συνεδρίου, μετά την αποφασιστική
παρέμβαση σωματείων του Πειραιά και συνδικαλιστών της
ΔΕΣΚ, βάζοντας εμπόδια στην προσπάθεια των εφοπλιστών
και των διαφόρων «σωματείων» - μηχανισμών τους να
αλλοιώσουν τους συσχετισμούς και να το φέρουν στα μέτρα
της εργοδοσίας.
(Συνέχεια στη σελίδα 4)
Λήξη της απεργίας από τον
εργοδοτικό - κυβερνητικό
συνδικαλισμό
με αυξήσεις κοροϊδίας
Μετά τη συγκέντρωση στη 1 μ.μ. τα ναυτεργατικά Σωματεία είχαν συνάντηση με το
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) μετά από πρόσκληση των
εφοπλιστών. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα στο
σημείο (Κολοκοτρώνη 100) υπήρχε αγωνιστική κινητοποίηση των ναυτεργατικών
Σωματείων.
Αμέσως μετά ακολούθησε συνεδρίαση
των ναυτεργατικών Σωματείων στο πλαίσιο
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, όπου οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού απέρριψαν
την πρόταση των ταξικών δυνάμεων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ που
πρότειναν τη συνέχιση του απεργιακού
αγώνα με 24ωρη πανελλαδική απεργία, με
προοπτική κλιμάκωσης και ψήφισαν την
λήξη της απεργίας αποδεχόμενες την υπογραφή τριετούς ΣΣΕ, με αυξήσεις κοροϊδίας
0%, για το 2020, 0% για το 2021 και 3% για
το 2022».
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Κάτω τα χέρια από το λαϊκό εισόδημα!
Αυξήσεις σε μισθούς και παροχές!

Μ

ε τη διαδικασία της ονομαστικής
ψηφοφορίας υπερψηφίστηκε από
τους βουλευτές της ΝΔ ο κρατικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το 2022, μετά
από ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν τον
προϋπολογισμό και τον κατήγγειλαν ως
αντιλαϊκό και βαθιά ταξικό υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Την ώρα που χάνονται εκατοντάδες
ζωές καθημερινά και η κυβέρνηση προχωρά σε νέες προκλητικές περικοπές
στην Υγεία, διεκδίκησαν μέτρα ουσιαστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Τη
στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα
και ο μισθός εξανεμίζεται πριν φτάσει ο
μήνας στα μισά, η φορολεηλασία του
λαού συνεχίζεται, ενώ η μεγαλοεργοδο-

Επικίνδυνη πολιτική για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα

«Σ

τις 26 Νοεμβρίου
το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο
«ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ»
σε πολύ δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (9 μποφόρ), όπως
καταγράφεται σε σχετικό βίντεο, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την
πρόσδεσή του στο λιμάνι της
Σχοινούσας, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής
ναυτεργατών και Επιβατών»,
αναφέρουν σε δελτίο Τύπου
τα ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ -ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ και προσθέτουν:
«Οι προσπάθειες των ναυτεργατών να εξασφαλίσουν
την μετακίνηση των νησιωτών
δεν πρέπει να καλύψουν
τις τεράστιες ευθύνες όλων
των κυβερνήσεων, που βάζουν πλάτη να μεγαλώνουν τα
κέρδη των εφοπλιστών.
Ο κίνδυνος της ασφάλειας
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αφορά αποκλειστικά
στην πολιτική, που ακολουθούν όλες οι μέχρι σήμερα
κυβερνήσεις, το υπουργείο ναυτιλίας και οι λιμενικές
αρχές. Η νομοθεσία, προκλητικά καθορίζει ότι σε ακραίες
καιρικές συνθήκες την ευθύνη
έχει ο πλοίαρχος για την εκτέ-

λεση των δρομολογίων, χωρίς
παράλληλα ουσιαστικά μέτρα ασφαλών λιμενικών εγκαταστάσεων, για τον ασφαλή
κατάπλου και απόπλου των
πλοίων.
Το άκρως επικίνδυνο συμβάν που ήρθε στο φως της
δημοσιότητας, είναι ένα ακόμα από τα πολλά, που
έρχονται αντιμέτωποι ναυτεργάτες και επιβάτες, κάτοικοι
των νησιών, με την πλειοψηφία των πλοίων, στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, να είναι υπερήλικα
και υποσυντήρητα.
Καλούμε τους ναυτεργάτες τους κάτοικους των νησιών να διεκδικήσουμε
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
φθηνές, ασφαλείς, σύγχρονες, με οργανικές συνθέσεις,
που θα ανταποκρίνονται στις
σημερινές ανάγκες και ναυτεργάτες με συγκροτημένα
δικαιώματα.»
Λίγες μέρες αργότερα, την
Πέμπτη 9 Δεκέμβρη, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών το Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο
«ΑΚΟΥΑ ΤΖΟΥΕΛ» προσάραξε σε αβαθή ύδατα του
λιμένα Γυθείου, προερχόμενο από τα Κύθηρα με 30
επιβάτες και 36 μέλη πληρώματος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΔΕΠ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ COSCO:

Η κλιμάκωση του αγώνα μας φέρνει
αποτελέσματα

Τον προϋπολογισμό - «θηλιά» στο λαιμό του λαού και των αναγκών του καταδίκασαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζικοί φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και
νεολαία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σε συλλαλητήρια την Πέμπτη 16/12,
με χιλιάδες εργαζόμενους να διαδηλώνουν
για μέτρα ουσιαστικής στήριξης του λαϊκού
εισοδήματος, για αυξήσεις στους μισθούς,
ΣΣΕ με κατοχύρωση διευρυμένων δικαιωμάτων, για μέτρα προστασίας από το κύμα
ακρίβειας και ανατιμήσεων.

σία απολαμβάνει νέες φοροαπαλλαγές
και επιδοτήσεις, απαίτησαν ανάσες
ανακούφισης. Απέναντι σ’ αυτή τη βαρβαρότητα, τα συλλαλητήρια και η πάλη των
εκατοντάδων σωματείων που βρέθηκαν
στους δρόμους δίνουν τη «σκυτάλη» στη
συνέχιση της οργανωμένης συλλογικής
δράσης, της αλληλεγγύης για να πάρουν
ανάσα οι εργαζόμενοι, για να οργανωθεί η
αντεπίθεσή τους, με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

«Η κλιμάκωση του αγώνα μας φέρνει αποτελέσματα. Όλοι
μαζί μια γροθιά μπορούμε να κερδίσουμε», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, καθώς, όπως αναφέρει, «μετά
τον 7ήμερο απεργιακό αγώνα μας, με τον οποίο κερδίσαμε τις
πρώτες κατακτήσεις, με τον σημερινό αγώνα μας, η εργοδοσία
αναγκάστηκε να αποδεχτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων
με το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ για την ικανοποίηση των αιτημάτων
μας που θα μας εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις και αμοιβές που να ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες».
Τονίζει ότι «η δική μας μάχη, με τη μαζική συμμετοχή των
ίδιων των εργαζομένων, η αποφασιστικότητά μας κατάφερε να
κάμψει την αδιαλλαξία των COSCO/PCT - DPORT. Η προσπάθεια των μηχανισμών εργοδοσίας και κυβέρνησης, τα γνωστά γραφεία του "πειραϊκού δρόμου …του μεταξιού", να νομιμοποιήσουν τη νοθεία που οργίασε την προηγουμένη εβδομάδα
έπεσε στο κενό» και προσθέτει:
.(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Σελίδα 2

Δεκέμβρης 2021

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Μπλε γοργόνες …
Όνειρα πλάθει στο μυαλό για μπλε γοργόνες
καθώς με τέχνη συρματόγασες ματίζει,
κι αν τα μαλλιά του γκρίζαραν σκληροί χειμώνες
ο Αποστόλης ... στα καράβια του αρμενίζει.
Του βαπορίσιου μεροκάματου εργάτης
ναύτης ταγμένος στη σκουριά και στον αγώνα,
ένας λοστρόμος γεννημένος ναυτεργάτης
που για τα δίκια πάλεψε μισό αιώνα.
Να γνωριστούμε θέλησε κάποτε η μοίρα
σε κάποιο πλοίο ... στην Αμβέρσα τον Οκτώβρη,
κορμί που μύριζε φιλότιμο κι αλμύρα
κι αν του περρίσευε το θάρρος ... ποιος θα το
βρει.
Ακόμα σκέπτομαι τις πελαγίσιες μέρες ...
τις κούφιες ώρες που ο πόνος δυναμώνει,
όταν οι σκέψεις μας ματώνανε στις ξέρες
κι αυτός μονάχος χτύπαγε στο ματσακόνι.
Σκυφτός επάνω από το μπότο ανακατεύεις
ρίχνοντας νέφτι στη μπογιά γιά να γλυκάνει,
κι όπως τη μνήμη σου θολά αναμοχλεύεις ...
καμμιά φορά ... να σκέφτεσαι τον κάπτα – Γιάννη ...
Μύστης Ιωάννης

Λογοκρισία σε σάτιρα
για εφοπλιστή!
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 2 Δεκέμβρη στην παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου «200 χρόνια δανεικά», όταν η
δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, συνοδεία δήθεν
«αγανακτισμένων» όρμηξαν στη σκηνή προκειμένου να διακόψουν την παράσταση επειδή ο κωμικός
σατίριζε τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη!
Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του κοινού
που μπήκε ως ασπίδα μπροστά στον κωμικό και
έδιωξε τους μπράβους από το θέατρο, όπως ανέφερε
και ο Χρ. Ζαραλίκος σε ανάρτησή του στο twitter.
«Στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου είναι
γραμμένες με μαύρα γράμματα οι μέρες που ηθοποιοί εν μέσω παράστασης οδηγούνταν στα κρατητήρια, στις φυλακές, στην εξορία. Ακόμη και πρόσφατα
υπήρξαν περιπτώσεις, καθόλου τυχαίες, που δήθεν
ομάδες αγανακτισμένων πολιτών προσπάθησαν να
μπλοκάρουν παραστάσεις», σημειώνει το ΠΑΜΕ
σχετικά με το περιστατικό και προσθέτει:
«Είναι αλήθεια, ο θεατρικός λόγος όταν δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των μεγαλοβιομηχάνων, πονάει, γίνεται αγκάθι στο μάτι τους
και ορμούν "σαν ταύροι σε υαλοπωλείο" για να φιμώσουν ό,τι αντιστέκεται στην πολιτική τους.
Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης κερδήθηκε
με αίμα εργατών. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας
το αφαιρέσει.
Στηρίζουμε, παλεύουμε για πολιτισμό απαλλαγμένο από το φόβο των μπράβων, της λογοκρισίας
και της εμπορευματοποίησης».
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΦ. Μ. ΜΑΛΑΕΣΤΑ
Στη μνήμη του συντρόφου καπετάν Μανώλη Ματατέστα, πρωτοπόρου αγωνιστή ναυτεργάτη, που
«έφυγε» από κοντά μας στις αρχές Νοέμβρη, σύντροφοι και φίλοι από την ΚΟ Ναυτεργατών του ΚΚΕ προσφέρουν 100 ευρώ στο κόμμα του, το ΚΚΕ, που τίμησε
με την ιδιότητα του φίλου και δραστήριου αγωνιστή
του ναυτεργατικού κινήματος σε όλη του τη ζωή.
Η Συντακτική Επιτροπή της «Ν» αποχαιρετά τον
σφ. Μανώλη με δικούς του στίχους:
Παλιό και νέο ΠΑΣΟΚ
Πειθαρχημένοι αλά COSA NOSTRA, σαν ένας
φυλάμε τα Κάστρα. Εμείς του ΠΑΣΟΚ έχουμε μια
επιλογή, το Γιωργάκη ψηφίζουμε για ΑΛΛΑΓΗ,
η ΚΟΥ-ΤΑ-ΛΑ να μη χαθεί, με καραμέλες ο Λαός
να αποκοιμηθεί, γιατί δικιά μας είναι η καρέκλα
που καθίσαμε με κόπο και μέγκλα.
Η εξουσία είναι πανδαισία. Εμείς περάσαμε και τον
GEBELS στη φαντασία. Δεν είναι δα και τοσοδούλι
να κοροϊδεύεις το λαό που ζει στο μεροδούλι.
Και την πλουτοκρατία να θησαυρίζεις και το λαό
ν' αποκοιμίζεις με τ' αφιόνι περί Αλλαγής, δηλαδή
του μόχθου μας της Αρπαγής.
ΛΑΕ μη σκύβεις το κεφάλι. Η ελευθερία κερδίζεται
με ΠΑΛΗ. Στο ΚΟΥ-ΚΟΥ-Ε μπορείς μόνο να βρεις
τη Λευτεριά σου που αναζητείς. Όταν ο ΛΑΟΣ είναι
ΜΑΖΙ, η αδικία δε ζει..

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατική
Συνδικαλιστική Κίνηση
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο:
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κολοκοτρώνη 99
Πειραιάς - ΤΚ: 185 35
Τηλ: 210 - 41 17 578
Φαξ: 210 - 41 37 271
Υπεύθυνη
Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ναυάρχου Νοταρά 92
Πειραιάς - ΤΚ: 185 35
Τηλ: 210 - 41 70 479
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ 50

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι
λειτουργεί το site
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
www.nautergatiki.gr
τόσο για την ίδια την
εφημερίδα όσο και για
γενικότερη ενημέρωση.
Συνάδελφε
Επικοινώνησε με τη
«Ν», στείλε μας την
ανταπόκρισή σου από
τη ζωή και τη δράση
στα καράβια, πες μας
τη γνώμη σου.
Γίνε συνδρομητής στη
«Ν» με 15 € το χρόνο
στέλνοντας τα στοιχεία
σου στο email
naftergatiki@gmail.com
Δώσε μας το προσωπικό σου email για να
σου στέλνουμε τα νέα.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ;
«Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες με την παλικαρίσια μαζική συμμετοχή τους στον 4ήμερο
απεργιακό αγώνα, αλλά και στην απεργιακή
συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.
Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τα Συνδικάτα, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τις δυνάμεις
του ΠΑΜΕ που για άλλη μια φορά έδειξαν την
έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών.
Οι ναυτεργάτες έδωσαν δυναμική απάντηση
στην επιθετικότητα και την αδιαλλαξία των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, απάντηση που
υπονόμευσαν για άλλη μια φορά οι δυνάμεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, ψηφίζοντας τη λήξη της απεργίας, αποδεχόμενοι την
υπογραφή τριετούς ΣΣΕ, με αυξήσεις κοροϊδίας, 0% για το 2020, 0% για το 2021 και 3% για
το 2022.
Ακόμα και η αύξηση του 3% είναι αποτέλεσμα των απεργιακών κινητοποιήσεων των
ναυτεργατών που πραγματοποίησαν όλο το
προηγούμενο διάστημα.

Για το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων
των ναυτεργατών, που διεκδίκησαν στην
4ήμερη απεργία και είναι αποτέλεσμα της
αντιλαϊκής πολιτικής, που συνεχίζει και η κυβέρνηση της ΝΔ, η πλειοψηφία της ΠΝΟ τα
παρέπεμψαν σε νέα συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας!!!
Αυτές οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού απέρριψαν την
πρόταση των ταξικών δυνάμεων ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ που πρότειναν τη
συνέχιση του απεργιακού αγώνα με 24ωρη
πανελλαδική απεργία, με προοπτική κλιμάκωσης.
Αυτά τα ψίχουλα του 3% είναι αποτέλεσμα
του απεργιακού αγώνα των ναυτεργατών, θα
εξανεμιστούν πριν μπουν στην τσέπη του ναυτεργάτη από την ακρίβεια, τη φοροεπιδρομή,
που θα ενταθεί και από τον αντιλαϊκό κρατικό
προϋπολογισμό του 2022, συνέχεια των προηγούμενων.
Η προκλητικότητα των εφοπλιστών του ΣΕΕΝ
καταγράφηκε και σε χθεσινό δελτίο Τύπου, στο
οποίο ανέφεραν ότι "αυξήθηκαν οι απολαβές
των ναυτεργατών κατά 5%(!!!) από το 2010
έως 2019", αποσιωπώντας ότι το εφοπλιστικό
κεφάλαιο απολαμβάνει σωρεία προνομίων και

επιδομάτων από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις,
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
κερδοφορίας τους.
Καλούμε τους ναυτεργάτες να δυναμώσουμε
τον αγώνα για την ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος, με Σωματεία που θα υπηρετούν
και θα αγωνίζονται για τις πραγματικές μας ανάγκες, ενάντια στη μοιρολατρία, στη λογική του
μικρότερου κακού, ενάντια στην αντεργατική
πολιτική των εφοπλιστών και των κυβερνήσεών
τους, που επιδιώκουν να επιβάλουν σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων συνθήκες εργασίας με ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα.
Να δώσουν δυναμικό "παρών" στη συγκέντρωση των Συνδικάτων, την Πέμπτη 16 Δεκέμβρη, στις 6 το απόγευμα, στο Σύνταγμα,
ενάντια στον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό του 2022 και για μέτρα προστασίας της
υγείας και της ζωής του λαού από την πανδημία».
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 Κατάργηση του ν. 4808/2021 (Χατζηδάκη),
των ν. 4714/2020, ν. 4150/2013, ν. 2687 /
1953 και του συνόλου των αντεργατικών νόμων.
 Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, 7ωρο 35ωρο - 5ήμερο, υποχρεωτική ασφάλιση στο ΝΑΤ, για
όλους τους ναυτεργάτες από
όποια χώρα και αν προέρχονται.
 Κοινωνική Ασφάλιση για
όλους, δημόσια, υποχρεωτική.
Κατάργηση του νόμου Βρούτση
- Κατρούγκαλου και Χατζηδάκη
και όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων. Επαναφορά της 13ης
και 14ης σύνταξης. Καμία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ.
Πλήρης κρατική εγγύηση όλων
των συντάξεων. Άμεση επίλυση
των προβλη-μάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες από ΝΑΤ/ΕΦΚΑ, σε
κύριες - επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
 Άμεση κάλυψη και επιδότηση όλων των
ανέργων για όσο διαρκεί η ανεργία. Αύξηση του
επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ. Κανένας
άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου σε
ανέργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή
κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο.
Διαγραφή των χρεών από τόκους.
Άμεσα μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό
των χιλιάδων εγκλωβισμένων ναυτεργατών στα ποντοπόρα καράβια.
 Άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος
της ανανέωσης των διπλωμάτων και πιστοποιητικών.
 Πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του
δημόσιου συστήματος Υγείας. Μαζικός εμβολιασμός, χωρίς εκβιασμούς, υποχρεωτικότητα
και "ατομική ευθύνη", με τη λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων προστασίας. Ασφάλεια
στους χώρους δουλειάς, με παροχή όλων των
απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας με
ευθύνη της εργοδοσίας.
 Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.»

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Με δυναμική κινητοποίηση απαίτησαν όσα τους έχουν κλέψει

«Φ

έρτε πίσω όλα τα κλεμμένα, με αίμα ο λαός τα
έχει πληρωμένα», φώναζαν κατά τη
διάρκεια της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 14 Δεκέμβρη
στην Αθήνα, μετά από κάλεσμα των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων (Δημοσίου - OAEE ΙΚΑ – ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ –
ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων –
ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ).
Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν
στην πλ. Κλαυθμώνος όπου στην
κεντρική ομιλία ο Παντελής Τάτσης
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ τόνισε:
«Ο αγώνας για εμάς είναι μονόδρομος. Και θα τον συνεχίσουμε γιατί δεν
έχουμε άλλη επιλογή». Ακόμη μίλησαν
εκπρόσωποι των Συνταξιουχικών
Οργανώσεων, μεταξύ αυτών και
ο Γιώργος Βρανάς πρόεδρος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ.
Στη συνέχεια οι συνταξιούχοι και
πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ωστόσο, στο ύψος της Βουλής κλούβες των ΜΑΤ τους έφραξαν το δρόμο.
Το γεγονός καταγγέλθηκε από τους
συνταξιούχους. Τελικά, κάτω από την
αποφασιστική τους στάση, οι κλούβες
αποσύρθηκαν και οι συνταξιούχοι
πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. .
Όσο για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό που για μια ακόμη φορά
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου
εργασίας, οι συνταξιούχοι της Αττικής
εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους και
την αγανάκτησή τους για την κοροϊδία

φωνάζοντας, «εμείς που είμαστε χρόνια στους δρόμους του αγώνα δεν θα
το βάλουμε κάτω και όσο πιο γρήγορα
μας δεχθεί ο πρωθυπουργός και πολύ
περισσότερο να δώσει λύσεις στα
προβλήματά μας και όχι ψεύτικες
υποσχέσεις, τόσο το καλύτερο για

ΕΦΚΑ
Ευημερούν οι αριθμοί και
οι συνταξιούχοι δυστυχούν
Η σταθερή συμπίεση των κύριων
συντάξεων για τους 2,5 εκατομμύρια
συνταξιούχους, η μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης προς τον ΕΦΚΑ, η

ΕΛΛΑΔΑ
Τραυματισμοί ναυτεργατών
 Στη θάλασσα έπεσε ένας 46χρονος αλλοδαπό ναυτεργάτης του Δ/Ξπλοιου ‘”AFRODITI” σημαίας Λιβερίας, 29/11/2021, ανοικτά της Χίου. Με λάντζα μεταφέρθηκε στον λιμένα Χίου, από όπου παρελήφθη
από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη
στο Γ.Ν. Χίου για προληπτική νοσηλεία.
 Ένας 31χρονος ημεδαπός ναυτόπαιδας τραυματίστηκε εντός του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “ΜΠΛΟΥ
ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ”, 28/11/2021. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση, υπέστη κάταγμα του
μεγάλου δακτύλου του δεξιού κάτω άκρου.
 Ένας ημεδαπός με την ειδικότητα του χυτροκαθαριστή τραυματίσθηκε, 21/11/2021, μέσα στο Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίο “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2” το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά.
 Ένας ημεδαπός ειδικότητας ναύτη τραυματίσθηκε,
17/11/2021, μέσα στο Ρ/Κ – Ν/Γ πλοίου “ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ” το οποίο βρίσκεται ανελκυσμένο για επισκευές στην μικρή δεξαμενή Βασιλειάδη λιμένα Πειραιά. Διεκομίσθη σε ιδιωτική κλινική όπου διαγνώσθηκε με συντριπτικό κάταγμα αριστερής πηχεοκαρπικής μετά από πτώση.
 Ένας 56χρονος ναύτης τραυματίστηκε κατά την
διάρκεια εργασίας του εντός του Ε/Τ-Ο/Γ πλοίου
«ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΙΖΟΝ» στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάματος, 06/12/2021. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου σύμφωνα με
ιατρική γνωμάτευση, υπέστη κάκωση-διάστρεμμα
αριστερής ποδοκνημικής.
Πτώση εργατοτεχνίτη σε πλοίο στο Πέραμα
Από ύψος δύο μέτρων έπεσε 38χρονος εργαζόμενος κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών
στο Δ/Ξπλοιο «ΕΛΚΑ ΑΘΗΝΑ», 08/11/2021, στη ν/
ζώνη Περάματος. Ο εργαζόμενος από το Πακιστάν,
δούλευε στο συνεργείο «Βαλσαμάκη». Ο 38χρονος
μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με καταγγελίες του Συνδικάτου Μετάλλου και των εργαζομένων, δεν υπήρχε κανένα μέτρο
για την προστασία του εργαζόμενου, ο οποίος έπεσε
από τα δύο μέτρα στο κατάστρωμα του πλοίου. Θυμίζουμε ότι πριν από δύο χρόνια είχε σκοτωθεί εργαζόμενος, ο οποίος έπεσε από παρόμοιο ύψος.

ΚΟΣΜΟΣ
Τουλάχιστον 37 νεκροί ύστερα από
πυρκαγιά σε φέρι στο Μπαγλαντές
Τουλάχιστον τριάντα επτά άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους 24/12/2021 όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε
υπερφορτωμένο πορθμείο «Obhijan 10», που διέπλεε ποταμό στο νότιο Μπανγκλαντές. Στο πλοίο
επέβαιναν 500 ως 700 επιβάτες. Η φωτιά διήρκεσε
τέσσερις ως πέντε ώρες προτού κατασβεστεί. Το
φέρι καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά κατάφεραν να
το πάνε ως την όχθη. 100 εγκαυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.
1 νεκρός και 1 αγνοούμενος από σύγκρουση
Ένας ναυτεργάτης έχασε τη ζωή του και άλλος
ένας αγνοείται μετά τη σύγκρουση δύο Φ/Γ πλοίων
στη Βαλτική Θάλασσα, 13/12/2021, όταν το υπό σημαία Ηνωμένου Βασιλείου «Scot Carrier» συγκρούστηκε με το νηολογημένο στη Δανία «Karin Hoej», το
οποίο ανατράπηκε.
Δολοφονία καπετάνιου από μάγειρα
44χρονος καπετάνιος του Φ/Γ πλοίου «Meghna
Liberty», μαχαιρώθηκε 30 φορές από τον 33χρονο
μάγειρα, μετά από την διαμάχη μεταξύ τους, και ενώ
βρίσκονταν στα χωρικά ύδατα του Μαυρικίου,
26/11/2021. Ο μάγειρας ομολόγησε το έγκλημα και
οδηγήθηκε στο δικαστήριο.
Πυρκαγιά σε Ε/Γ πλοίο με 624 επιβάτες
Πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του Ε/Γ πλοίου
«KAVARATTI» εκδηλώθηκε 01/12/2021, στα ανοιχτά
της νοτιοδυτικής Ινδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
φωτιά έσβησε, αλλά το πλοίο στο οποίο επέβαιναν
624 επιβάτες παρέμενε ακυβέρνητο περιμένοντας
βοήθεια.
Καταμαράν βούλιαξε - 33 επιβάτες διασώθηκαν
33 τουρίστες διασώθηκαν από την θάλασσα μετά
τη βύθιση του καταμαράν πλοίου «Olé Cuarto» με το
οποίο έκαναν περιήγηση στα αξιοθέατα στα ανοιχτά
του λιμανιού της Καρταγένας στην Ισπανία,
16/11/2021.

Πειρατεία σε ελληνόκτητο
πλοίο στην Ισημερινή Γουινέα
εκείνον και την κυβέρνηση. Πανδημία
δεν σημαίνει αμνησία».
Με τις κινητοποιήσεις τους οι συνταξιούχοι διεκδικούν όλα όσα τους
έχουν αφαιρέσει τα τελευταία χρόνια
και χαρακτηρίζουν απαράδεκτο το
«αντίδωρο» των 250 ευρώ που τους
πετάει η κυβέρνηση. Απαιτούν στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας,
απόδοση σε όλους τους συνταξιούχους της 13ης και 14ης σύνταξης,
αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Να
τους αποδοθεί το 0,5% του τακτικού
προϋπολογισμού που είναι νομοθετημένο για τα έτη 2020 - 2021. Να τους
αποδοθούν τα αναδρομικά αφορολόγητα.

παραπέρα απαλλαγή των επιχειρήσεων από το «άχθος» της Κοινωνικής
Ασφάλισης, όπως και η ελλειμματική
λειτουργία του επικουρικού Ταμείου
(ΕΤΕΑΕΠ), που θα οξυνθεί παραπέρα
με την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης και τη δημιουργία του
ΤΕΚΑ για τους νέους ασφαλισμένους,
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του
προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το
2022 που συζητήθηκε και εγκρίθηκε
16 Δεκέμβρη από τη διοίκηση του
Οργανισμού. Τον προϋπολογισμό
καταψήφισε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ, ως εκπρόσωπος
των συνταξιούχων στο ΔΣ του ΕΦΚΑ.

Αρκετά μέλη του πληρώματος, απήχθησαν
κατά την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου
πλοίου
μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων
«Tonsberg» στον Κόλπο της Γουινέας, ανακοίνωσε, την Τετάρτη 15/12, το πολωνικό υπουργείο
Εξωτερικών.
Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Δανίας,
μια από τις φρεγάτες του, η «Esbern Snare», που
εκτελεί περιπολίες στην περιοχή από τον Νοέμβρη, καταδίωξε τους πειρατές, που εγκατέλειψαν
το «Tonsberg» με μικρό πλεούμενο πάνω στο
οποίο βρίσκονταν ως όμηροι. έξι μέλη του πληρώματος.
Πέρα από τους έξι ομήρους, ένα πρόσωπο που
τραυματίστηκε διασώθηκε, ενώ άλλα 14 μέλη του
πληρώματος είναι σώα και αβλαβή και παραμένουν ακόμη πάνω στο Tonsberg, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau της Δανίας εκπρόσωπος
του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Σελίδα 3
Ένας ακόμα βαθιά αντιλαϊκός
ταξικός προϋπολογισμός
Και ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός είναι
φτιαγμένος από τα ίδια ή παρεμφερή αντιλαϊκά
υλικά, που καταρτίστηκαν και όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Είναι ένας προϋπολογισμός βαθιά αντιλαϊκός,
ταξικός. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων.
Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε
βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων.
Είναι ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός, γιατί
ενώ προβλέπεται ότι τα φορολογικά έσοδα θα
αυξηθούν κατά 3,5 δισ. ευρώ και θα φτάσουν τα
50 δισ., η μερίδα του λέοντος από αυτή την αύξηση θα προέλθει από τους έμμεσους φόρους, οι
οποίοι αυξάνονται κατά 2 δισεκατομμύρια.
Είναι ένας προϋπολογισμός ταξικός, γιατί το
σύνολο των φορολογικών εσόδων, δηλαδή των
φορολογικών βαρών, ουσιαστικά φορτώνεται
στις πλάτες του λαού, ενώ, αντίθετα, για τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, παρά την αύξηση
των κερδών τους, προβλέπεται «φιλική συμμετοχή» στα συμβολικά επίπεδα του 5%!
Αυτή η «φιλική συμμετοχή» των μεγάλων εταιρειών στα φορολογικά έσοδα γίνεται ακόμα πιο
προκλητική, αν κανείς σκεφτεί ότι οι εργαζόμενοι
και τα λαϊκά στρώματα κουβαλάνε στις πλάτες
τους τα βάρη που φορτώθηκαν και από την εποχή των μνημονίων.
Έχετε το θράσος να φέρνετε
προϋπολογισμό με μειωμένες
τις δαπάνες για την Υγεία
Ο προϋπολογισμός σας είναι αντιλαϊκός,
ταξικός και αυτό αποτυπώνεται και στις δαπάνες
που αφορούν παροχές για τους εργαζόμενους,
για τις συντάξεις, για την Υγεία, την Παιδεία.
Για πείτε μας λοιπόν:
Για την Υγεία, όμως, ποια δικαιολογία έχετε;
Όταν σε συνθήκες ενός νέου, ακόμα πιο φονικού κύματος πανδημίας, από παντού φωνάζει η
ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος
Υγείας;
Κι εσείς έχετε το θράσος να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μειωμένες τις δαπάνες για τα
νοσοκομεία, αλλά και για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
Για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων
ούτε κουβέντα. Εδώ με το «νέο ΕΣΥ» τολμήσατε
να μιλήσετε ακόμα και για κλείσιμο ορισμένων
νοσοκομείων!
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη, κατά την άποψή
σας δεν πρέπει να ενισχυθεί!
Αλλά προφανώς για σας κι αυτό αποτελεί
περιττή πολυτέλεια!
Δεν λέτε κουβέντα για το ότι θα μπορούσε
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Το «όχι»στο
του ΚΚΕ
σε αυτόν
τον αντιλαϊκό
προϋπολογισμό
Απέναντι
«κοινό
πρόγραμμα»
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ
μπορεί και πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατό, από τον ίδιο τον λαό
μόνη φιλολαϊκή διέξοδος η πρόταση του ΚΚΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
επίσης να έχει και πολύ μεγάλη συμβολή στην
υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος, με
την ουσιαστική ενημέρωση, αλλά και την πρόληψη και την παρακολούθηση των εμβολιασμένων.
Και μετά κουνάτε το δάχτυλο της ατομικής
ευθύνης. Την κοστολογήσατε κιόλας στα 100
ευρώ τον μήνα!
Αλήθεια, πόσο λέτε ότι πρέπει να κοστολογήσει ο λαός τις δικές σας ατομικές και συλλογικές
ευθύνες;
Αργά ή γρήγορα θα έρθει και η σειρά σας. Και
μη χασκογελάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Αφορούν και εσάς αυτές οι ευθύνες.

Βαφτίζετε «άμυνα» και
«ασφάλεια» τους επιθετικούς
σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ
Δηλαδή βαφτίζετε «άμυνα» και «ασφάλεια»
τους επιθετικούς σχεδιασμούς των συμμάχων
σας των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας, της
Γερμανίας, άλλων.
Ποια ασφάλεια και ειρήνη υπερασπίζουν τα
πάνω από 70 επιθετικά ελικόπτερα και σχεδόν
1.000 κομμάτια εξοπλισμού των Αμερικάνων και
του ΝΑΤΟ που μετακινήθηκαν από το αμερικανικό πλοίο που έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης;
Στρατιές Αμερικάνων αποβιβάστηκαν σε ελληνικό έδαφος, στην Αλεξανδρούπολη, κι εσείς
μιλάτε λες και ήρθαν για κάποια εκπαιδευτική
εκδρομή!
Όλως τυχαίως, βέβαια, μετακινούνται προς
την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη
Θάλασσα, όπου ξεδιπλώνονται τα ΝΑΤΟικά σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας, ρίχνοντας λάδι
στη φωτιά των ανταγωνισμών που καίει στην
περιοχή και απειλεί τους λαούς.
Συνολικά 7,5 δισ. θα δοθούν από τον προϋ-

και οι συσχετισμοί, αρνητικοί, δεν πάψατε ούτε
στιγμή να ανησυχείτε όλοι σας, να τρέμετε τη
λαϊκή οργή και αγανάκτηση, που όσο δυναμώνει
θα γίνεται ποτάμι ορμητικό και θα σας παρασύρει.
Ιδιαίτερα όταν ο λαός αποφασίσει να παλέψει
όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή της
«πολυκατοικίας» του συστήματος, αυτής ή της
άλλης κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή συνολικά
της άρχουσας τάξης.

Όσο παραμένει στη θέση του το
αντεργατικό οπλοστάσιο ο μέσος
μισθός θα συμπιέζεται συνεχώς
Είναι όντως βολική για εσάς η κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Αν σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται
στον πάτο, αυτό συμβαίνει γιατί παραμένει σε
ισχύ ο νόμος σας.
Αυτός ο νόμος, άλλωστε, δίνει τώρα τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της ΝΔ να παρουσιάζει
τις αυξήσεις - ψίχουλα, δηλαδή το 2% για το
2022, που πρακτικά σημαίνει 50 λεπτά του ευρώ,
ως «βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος των
εργαζομένων», σε συνάρτηση πάντα - υποτίθεται
- με τις «αντοχές της ανταγωνιστικότητας, της
οικονομίας, τους δείκτες παραγωγικότητας»
κ.λπ.!!!
Παρά τις διακηρύξεις σας για αύξηση του

Το ενδιαφέρον της ηγεσίας της ΓΣΕΕ στρέφεται
στην αναστολή κάθε αγωνιστικής διάθεσης

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Οργάνωση USB Ιταλίας
«Εφοπλιστές, κυβέρνηση, με την πολιτική της
ανταγωνιστικότητας, αυξάνουν την εκμετάλλευση των ναυτεργατών, θέλουν να καταργήσουν τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αλλά και όλα
μας τα δικαιώματα.
Οι ναυτεργάτες αγωνίζονται και απαιτούν κατάργηση των αντεργατικών νόμων, ανανέωση και
εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων, με ουσιαστικές αυξήσεις
στους μισθούς, οργανικές συνθέσεις βασισμένες
σε πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστασίας ανέργων, επαναπατρισμό εγκλωβισμένων ναυτικών,
μέτρα για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας της ζωής μας, ενάντια στην φοροεπιδρομή, για την επίλυση των οξύτατων προβλημάτων στην κοινωνική ασφάλιση και τη ναυτική
εκπαίδευση.»
Ομοσπονδία Μεταφορών RMT
Ενωμένου Βασιλείου
«Το RMT, και ειδικότερα οι ναυτεργάτες μας
εκφράζουν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη
μας σε κάθε ναυτεργάτη στην Ελλάδα, που συμμετέχει σε αυτήν την εμπνευσμένη μάχη ενάντια
στην ταξική επίθεση στη συλλογική τους δύναμη,
στον μισθό, στην ασφάλεια στην εργασία και στα
εργασιακά δικαιώματα.
Η πανδημία έχει εκθέσει τους ναυτικούς και
τους λιμενεργάτες στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσμο σε εξαντλητικά εργασιακά στάνταρ που
απαιτούν συλλογική, διεθνή απάντηση από τους
εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους. Δεν έχουμε
καμία αμφιβολία ότι οι εργοδότες της ναυτιλίας
βλέπουν την πανδημία ως μια ευκαιρία να μειώσουν τις αμοιβές, να απορυθμίσουν και να πιέσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ελάχιστα διεθνή πρότυπα, όπου είναι δυνατόν.»
Συντεχνία ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ Κύπρου
«Παρακολουθούμε τους αγώνες σας που διεξάγονται σε δύσκολες συνθήκες. Διαπιστώνουμε
παρόμοιες πολιτικές από τους εργοδότες και την
κυβέρνηση στην Κύπρο.
Συντασσόμαστε και εμείς μαζί σας στους δίκαιους αγώνες σας, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων, την ανανέωση και εφαρμογή των
Συλλογικών Συμβάσεων σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,
για οργανικές συνθέσεις βασισμένες σε πραγματικές ανάγκες, για μέτρα προστασίας των ανέργων,
για τον επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων ναυτικών. Για τη λήψη μέτρων, για την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας της ζωής των ναυτικών, για τον τερματισμό της φοροεπιδρομής, για
την επίλυση των οξύτατων προβλημάτων στην
κοινωνική ασφάλιση, για τη ναυτική εκπαίδευση
κ.ά..»

πολογισμό του 2022 για τις αμερικανοΝΑΤΟικές
ανάγκες, για τις μεγαλεπήβολες επιδιώξεις σας να
αναβαθμιστεί ο ρόλος της άρχουσας τάξης της
χώρας, των διαφόρων δηλαδή μεγάλων μπίζνεσμεν, των ίδιων για τους οποίους μιλούσαμε
πριν...
7,5 δισ. Ας αναρωτηθούν, όχι εσείς, αλλά οι
εργαζόμενοι που μας ακούνε: Πόσες προσλήψεις
υγειονομικών θα μπορούσαν να γίνουν, για να
σωθούν ζωές; Πόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών
θα μπορούσαν να γίνουν, για να μη στοιβάζονται
τα παιδιά μας σε αίθουσες 27 και 28 μαθητών;
Πόσα και πόσα θα μπορούσαν να γίνουν για τις
ανάγκες του λαού και των παιδιών του; Για αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς, για επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης, μισθού και τόσα άλλα;
Η καπιταλιστική ανάπτυξη
μεγαλώνει τις ανισότητες
Τι λέει η κυβέρνηση; Ότι το 2022 το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,5% σε σχέση με το
2021.
Την ίδια ώρα, όμως, ο μέσος πραγματικός
μισθός θα παρουσιάσει μια οριακή μεταβολή
μόλις κατά 0,2%, δηλαδή οι εργαζόμενοι αποσπούν ολοένα και μικρότερο κομμάτι.
Άλλη μια απόδειξη ότι οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται.
Όπως άλλωστε σε όλο τον καπιταλιστικό
κόσμο. Είτε κυβερνούν νεοφιλελεύθεροι, είτε σοσιαλδημοκράτες. Είτε κεντροδεξιοί, είτε κεντροαριστεροί, όπως κι αν τους λένε. Είτε ανήκουν στη
Σοσιαλιστική Διεθνή και στο Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ και ως παρατηρητής ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη Διεθνή του Φιλελευθερισμού και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα, όπως η
ΝΔ...
Ο μύθος ότι από μια καπιταλιστική ανάπτυξη
βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, και οι βιομήχανοι και
οι εργαζόμενοί τους, και οι εφοπλιστές και οι
τραπεζίτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, έχει
προ πολλού καταρρεύσει.
Η ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για τις κοινωνικές
ανισότητες, την οποία μοιράζεται με διάφορα
αστικά επιτελεία, κρύβει και κάτι άλλο: Την ανησυχία του μην τυχόν και απειληθεί η «πολιτική
σταθερότητα»!
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι έχει κάνει σημαία του τη συναίνεση, για να μην απειληθεί, όπως
παραδέχεται, η «κοινωνική συνοχή»!
Γιατί όσο κι αν είναι δύσκολα τα πράγματα

«Η

σημερινή (σ.σ. Παρασκευή
17/12) συνεδρίαση των οργάνων της ΓΣΕΕ θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανέκδοτο, αλλά η δραματική κατάσταση που βιώνει η εργατική τάξη δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για τέτοιου είδους "αστεία".
Ποιο ήταν το μοναδικό θέμα της Ολομέλειας της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, σήμερα
που:
 Μετράμε εκατόμβες νεκρών από την
πανδημία, ενώ οι μεγαλοκλινικάρχες και
οι φαρμακοβιομήχανοι βγάζουν ασύλληπτα κέρδη.
 Τα εργατικά ατυχήματα θερίζουν, με
τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε κάτεργα, χωρίς μέτρα προστασίας.
 Η ακρίβεια σκοτώνει στην κυριολεξία, με ανθρώπους να καίγονται,
προσπαθώντας να ζεσταθούν με
ξυλόσομπες.
 Οι εργαζόμενοι και ο λαός μετράνε απώλειες με κάθε βροχή, κρύο ή
άλλο φυσικό φαινόμενο, η αντιπλημμυρική, η αντιπυρική, η αντισεισμική θωράκιση έχουν αποψιλωθεί.
 Η κρατική καταστολή και η εργοδοτική βία καλπάζουν στο έδαφος
των αντεργατικών και αντιλαϊκών
νόμων που έχουν ψηφιστεί.
Το μοναδικό θέμα που απασχολεί την ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι η
συμπλήρωση των θέσεων στο ΔΣ
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, καθώς και οι καρέκλες της ΟΚΕ, αυτών των εργαλείων ενσωμάτωσης του εργατικού κινήματος στη
γραμμή της ταξικής συνεργασίας και του
κοινωνικού εταιρισμού!
Και μετά τον καυγά για το "πάπλωμα"
των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που
πλανιούνται πάνω από τα κεφάλια των
εργαζόμενων, κλήθηκε η ΕΕ να συζητήσει
δήθεν για τον προϋπολογισμό και την
ακρίβεια!
Μάλλον, οι ημερομηνίες "διέφυγαν"
από την προσοχή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
και δεν πήραν χαμπάρι ότι αύριο ψηφίζεται αυτός ο επαίσχυντος αντεργατικός και
αντιλαϊκός προϋπολογισμός!
Ένας προϋπολογισμός που κλέβει
ακόμα περισσότερα από τη ζωή και τις

ανάγκες των εργαζομένων, πετσοκόβοντας πιο πολύ τα κονδύλια για την Υγεία, για το επίδομα ανεργίας και μηδενίζοντας τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά,
αντιπυρικά και αντισεισμικά μέτρα, για
να τα δώσει στο μεγάλο κεφάλαιο,
4πλασιάζοντας τη χρηματοδότηση των
"πράσινων" και "ψηφιακών" επιχειρήσεων και αυξάνοντας τις δαπάνες για τους
μακελάρηδες του ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της ελληνικής αστικής τάξης στις
πολεμικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
Είναι προφανές ότι το μόνο που δεν
ενδιαφέρει την ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι η
οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων
απέναντι σε όλα τα δεινά που βιώνουν.

Αντιθέτως, το ενδιαφέρον της στρέφεται
στην αναστολή κάθε αγωνιστικής διάθεσης, στην παράδοση του εργατικού κινήματος στα χέρια της εργοδοσίας και του
κράτους της. Αυτή τη γραμμή υπηρετούν
και γι' αυτό είναι μέρος του προβλήματος!
Με αυτή τη γραμμή και τη λογική, όλο
το προηγούμενο διάστημα λοιδορούσαν
τις εργατικές κινητοποιήσεις, έβλεπαν και
θετικά στο νόμο-τερατούργημα Χατζηδάκη, έβαλαν πλώρη για την εφαρμογή του
στην πράξη.
Αυτή η γραμμή εκφράζεται και από την
παρέμβαση του προέδρου της ΓΣΕΕ με
αρθρογραφία, που εκθειάζει την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, "ξεπλένοντας" ουσιαστικά την εργοδοσία, η οποία έχει ξεσα-

λώσει στο έδαφος της αντεργατικής νομοθεσίας όλων των κυβερνήσεων. Προσπαθεί να "νουθετήσει" την εργοδοσία "στη
διαμόρφωση της εικόνας της", "να φαίνεται αξιόπιστη, …να διατηρεί τη φήμη της,
…να είναι ανταγωνιστική…". Δηλαδή,
πώς θα συσκοτίζει το μηχανισμό της
εκμετάλλευσης των εργαζομένων, για να
συνεχίζει απρόσκοπτα την κερδοφορία
της!
Ασφαλώς και δεν πέφτουμε από τα
σύννεφα με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μιας ηγεσίας που βρίσκεται στη θέση
της με τη συνδρομή των ΜΑΤ και των
κυβερνητικών κατασταλτικών μηχανισμών.
Ούτε και οι εργαζόμενοι πρέπει
να εκπλήσσονται, αλλά να βγάλουν τα συμπεράσματά τους
και να πετάξουν από πάνω
τους αυτή τη γάγγραινα του
εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισμού.
Εμείς θα συνεχίσουμε να τους
αποκαλύπτουμε στα μάτια των
εργαζομένων, να ενημερώνουμε το
εργατικό κίνημα για το ρόλο τους
και το ρόλο των μηχανισμών τους,
όπως είναι το ΙΝΕ, η ΟΚΕ και
άλλα.
Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε
τους αγώνες των εργαζόμενων,
όπου ξεσπούν, μαζί με την προσπάθεια οργάνωσης και νέων πιο
δυνατών και μαζικών αγώνων,
κλιμάκωσής τους.
Οι εργαζόμενοι μέσα από τα ταξικά
συνδικάτα τους παλεύουν, χωρίς να
περιμένουν την ηγεσία της ΓΣΕΕ και
χωρίς να υποτάσσονται στους αντεργατικούς νόμους. Αυτό έγινε στις χθεσινές διαδηλώσεις ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, αυτό έγινε στις
απεργιακές κινητοποιήσεις των οικοδόμων, των ναυτεργατών, των εργαζομένων στην COSCO και στην
"EFOOD".
Εδώ βρίσκεται η ελπίδα, για να πάρουν οι εργαζόμενοι την κατάσταση στα
χέρια τους, να μπουν στον αγώνα για μια
ζωή όπου θα κυριαρχήσουν οι ίδιοι στον
πλούτο που παράγουν, όπου θα βρεθούν
στο τιμόνι της δικής τους εξουσίας».

κατώτερου μισθού, όσο παραμένει στη θέση του
όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο της κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων, της πανσπερμίας των εργασιακών σχέσεων, της μερικής
ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ο μέσος εργατικός μισθός θα συμπιέζεται συνεχώς προς τα
κάτω, θα μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στο εισόδημά τους.
Οι αιτίες της ακρίβειας βρίσκονται
στη λειτουργία του συστήματος
Τι είναι τελικά η ακρίβεια που έχει γονατίσει
τα λαϊκά νοικοκυριά;
Μήπως καμιά ελληνική πρωτοτυπία ή μήπως
κανένα νέο φυσικό φαινόμενο, άρα και παροδικό;
Αν σήμερα θέλουμε να μιλάμε για προστασία
του λαϊκού εισοδήματος, αυτό σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κατάργηση αντιλαϊκών
φόρων, των έμμεσων φόρων και μετακύλιση των
φορολογικών βαρών στο μεγάλο κεφάλαιο, αύξηση των συντάξεων και μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων, με παράλληλη μετακύλισή τους στη μεγάλη εργοδοσία, για να μπει
φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς
κατανάλωσης και ουσιαστική παρέμβαση κατά
των διαφόρων καρτέλ.
Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνεται...
Η πραγματική προοδευτική
πρόταση διεξόδου είναι
η πρόταση του ΚΚΕ
Σήμερα, όλοι σας, ακόμα και η κυβέρνηση της
ΝΔ, στην προσπάθειά σας να στήσετε νέες παγίδες στον λαό, φορέσατε τη μάσκα της
«προόδου»...
Η πρόοδός σας είναι ταυτισμένη με την καπιταλιστική κερδοφορία.
Όμως, πρόοδος είναι να προχωράς μπροστά,
να βελτιώνεις τη ζωή σου. Πρόοδος είναι τα παιδιά σου να ζουν καλύτερα από σένα, από τις
προηγούμενες γενιές.
Τέτοια πρόταση - σχέδιο έχει το ΚΚΕ, το οποίο δίνει απάντηση στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει
και πώς μπορούμε πραγματικά να τα καταφέρουμε για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές
ανάγκες.
Σε όλους τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς, της ζωής απευθυνόμαστε. Να
σκεφτούν πως η ζωή τούς φέρνει μπροστά σε μια
σημαντική επιλογή που ή δεν είχαν σκεφτεί μέχρι
τώρα ή μπορεί και να είχαν απορρίψει: Να συμπορευτούν δηλαδή με το ΚΚΕ, μέσα στους αγώνες, στο κίνημα.
Να βάλουν οι ίδιοι μαζί το ΚΚΕ τη σφραγίδα
τους στις ερχόμενες εξελίξεις. Άλλη λύση σήμερα
δεν υπάρχει. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
Το επόμενο διάστημα το «ΟΧΙ» του ΚΚΕ σε
αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό μπορεί και
πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατό, από τον ίδιο το
λαό.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΔΕΠ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ COSCO

Η κλιμάκωση του αγώνα μας
φέρνει αποτελέσματα
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
«Ο αγώνας της πλειοψηφίας των εργαζομένων επέβαλε να μη γίνει κανένα βήμα χωρίς τη
συμμετοχή της ΕΝΕΔΕΠ στις διαπραγματεύσεις!
Έχει γίνει πλέον σε όλους σαφές, σε εργοδοσία
και κυβέρνηση, ότι οι εργαζόμενοι συσπειρωμένοι με το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ μπορούν να δίνουν με επιτυχία τους αγώνες που χρειάζονται
για να διασφαλίσουμε διαπραγματεύσεις διάφανες και έντιμες, προς όφελος όλων των εργαζομένων - όλων των ειδικοτήτων στο ΣΕΜΠΟ».
Συνεχίζει τονίζοντας ότι «σήμερα, πρώτη
μέρα της 48ωρης απεργίας, η εργοδοσία PCT/
DPORT μας απέστειλε επίσημη πρόσκληση
για έναρξη διαπραγματεύσεων στις 17 Δεκεμβρίου, επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που
έχουμε θέσει. Τα αιτήματα αυτά αφορούν όπως είναι σε όλους γνωστό-τις Συμβάσεις
Εργασίας, τις αυξήσεις στις αμοιβές και μια
σειρά από ρυθμίσεις για τον χρόνο και τα ωράρια εργασίας, τις μετατροπές των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης καθώς και μια
σειρά ειδικών επιδομάτων των εργαζομένων
στο ΣΕΜΠΟ».
Ενημερώνει ότι «κατόπιν τούτου, με αίσθημα
ευθύνης απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων,
αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, αναστέλλουμε την 48ωρη απεργία μας και προετοιμαζόμαστε
για τη συνέχιση του αγώνα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να γίνουν πράξη τα δίκαια
αιτήματά μας».
«Η συσπείρωση γύρω από το ΕΝΕΔΕΠ, η ισχυροποίηση του δικού μας κάστρου αποτελεί ισχυρό
όπλο στη μάχη για μια ζωή στο ύψος που της αρμόζει.
Όσον αφορά την προπαγάνδα γνωστών καναλιών και site ότι το λιμάνι παρέμεινε κλειστό
από 50 άτομα να τους ενημερώσουμε (αν και το
είδαν και με τα μάτια τους) ότι το λιμάνι έμεινε
κλειστό γιατί υπήρχε καθολική συμμετοχή των
εργαζομένων στην απεργία και άνοιξε μετά από
απόφασή τους! Θα βγούμε νικητές!», καταλήγει
η ανακοίνωση του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ

Σελίδα 4

Απορρίφθηκε το αίτημα
των νόθων να ψηφίσουν στις
εκλογές του Ε.Κ. Πειραιά
Απορρίφτηκε, την Τετάρτη 8/12, από τα
δικαστήρια του Πειραιά το αίτημα για την
έκδοση προσωρινής διαταγής που είχαν
καταθέσει τα 8 ναυτεργατικά σωματεία,
απαιτώντας να πάρουν μέρος στις εκλογές
για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου είναι
απόρροια της αποφασιστικότητας που
έδειξαν από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι του Πειραιά να κρατήσουν στα δικά
τους χέρια το Εργατικό Κέντρο, όπως αυτή
εκφράστηκε την πρώτη μέρα του 36ου Συνεδρίου του, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων απέκλεισε την συμμετοχή των νόθων αντιπροσώπων των 8
ναυτεργατικών σωματείων. Επιπλέον ήταν
κραυγαλέα και η νοθεία που επιχειρήθηκε,
αφού τα σωματεία αυτά με τον νόμο 330
που έχουν στο καταστατικό τους, με την
άρνησή τους να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται, επιχείρησαν να παραβιάσουν και το καταστατικό του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά και την εργατική νομοθεσία.
Το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής είχε συμπεριληφθεί σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει τα
σωματεία αυτά κατά της απόφασης του Συνεδρίου για τον αποκλεισμό τους, που θα
εκδικαστεί στις 18 Γενάρη του 2022, όμως
θα είναι υπόθεση άνευ αντικειμένου αφού
το Συνέδριο θα έχει ολοκληρωθεί και θα
έχει αναδειχτεί νέα διοίκηση. Παρ' όλα
αυτά οι εργαζόμενοι του Πειραιά μαζί με τα
σωματεία τους έχουν διαμηνύσει ότι βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

Τα αγωνιστικά κάλαντα της ΚΝΕ
Τα φετινά «αγωνιστικά κάλαντα»
έψαλαν χθες το βράδυ μέλη
της ΚΝΕ, στέλνοντας το δικό τους
μήνυμα μήνυμα αλληλεγγύης και αισιοδοξίας με στίχους, μηνύματα και
ευχές βγαλμένα από την επικαιρότητα και τον αγώνα!
«Καλήν ημέρα εργατιά
Κι αν είναι ορισμός σας
Χρόνια πολλά αγωνιστικά
Να πω στο σπιτικό σας
***
Εμβόλιο κι αν κάναμε
Δε φτάνει για ανοσία
Αφού μέτρα δεν παίρνουνε
Για όλων την υγεία
***
Τον Πλεύρη στον κομμουνισμό
θα βάλουμε εφημερία
δε θα 'χει ειδικότητα
θα έχει όμως νοσοκομεία
***
Δουλεύεις 12ωρο
Μα ούτε αυτό δε φτάνει
στο σούπερ μάρκετ σαν θα μπεις
η πίεση σε πιάνει
***
Αυξήσεις λένε στο μισθό
Ενα πιτόγυρο απ' όλα
Οι τάρανδοι τα έπαιξαν
Δεν τρέχουν άλλο για τα δώρα
***
Ο Αη Βασίλης έμαθε
Για την «e-food» και το λιμάνι
Απλήρωτα δεκάωρα
Δεν θα τα ξανακάνει
***
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
κάνανε συμμαχία
Σε όλα πλάτη βάλανε
μέσα στην πανδημία
***
Του ΝΑΤΟ βάσεις φτιάχνουνε
από την Κρήτη ως τη Θράκη
μα μην το λέτε δυνατά
μη μαθευτεί στο Βαρουφάκη
***
Τα ΑΕΙ πλημμύρισαν,
θα χτίσουμε και μόλο
Γυμναστική να κάνουμε,
θα παίζουμε και πόλο
***
Φασίστες στη Σταυρούπολη
και μέσα στα σχολεία
Οι μαθητές τους διώξανε
τους κάνανε «κηδεία»
***
Μόνο ο λαός για τον λαό
Θα φέρει σωτηρία
Μ' αγώνα, ρήξη, ανατροπή
Γράφεται η Ιστορία
***
Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε
Τράπεζα μην πατήσει
Κι η οικογένεια του σπιτιού
Χίλια χρόνια να ζήσει».
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ναυαρχίδα-Σαπιοκάραβο

Ξανά με πρώτη δύναμη τη «ΔΕΣΚ» στην πρώτη γραμμή
για να παραμείνει το ΕΚ αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο

Η Ένωση Πλοιάρχων αποτελεί «ναυαρχίδα» της
εργοδοσίας στην προσπάθεια να διεμβολίσει το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, να αλλοιώσει τους συσχετισμούς, να ρυμουλκήσει τη συνδικαλιστική
οργάνωση στα νερά των μεγάλων συμφερόντων
που συγκρούονται στο λιμάνι.
Η νοθεία που επιχειρείται με αυτό και με άλλα
εφτά ναυτεργατικά σωματεία είναι καταφανέστατη
και δεν μπόρεσε να την παρακάμψει ούτε το δικαστήριο, που απέρριψε την Τετάρτη 8 Δεκέμβρη, τα
ασφαλιστικά τους μέτρα.
Χαρακτηριστικά, η Ένωση Πλοιάρχων δεν
έδωσε το μητρώο μελών στους συνδυασμούς όταν
έκανε εκλογές, ενώ αρνήθηκε να γνωστοποιήσει
και τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Οι αρχαιρεσίες έγιναν με άκρα μυστικότητα,
χωρίς να μπορούν οι συνδυασμοί να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία, ενώ οι φάκελοι της επιστολικής ψήφου καταστράφηκαν, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αν όσοι ψηφίζουν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής.
Για παράδειγμα, στις 14/10/2019, την περίοδο
δηλαδή που εξελίσσονταν οι αρχαιρεσίες, στάλθηκαν ταχυδρομικά στην προκαθορισμένη ταχυδρομική θυρίδα εκατοντάδες συστημένες επιστολές «ψήφοι», με σημεία αποστολής οκτώ ταχυδρομικά
καταστήματα εντός του νομού Αττικής.
Το ίδιο έγινε και στις 21/10, όπου οι επιστολικές
«ψήφοι» φαίνονται να στάλθηκαν όλες ταυτόχρονα.
Δηλαδή, δεκάδες πλοίαρχοι εμφανίζονται να
ψηφίζουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, από το
ίδιο ταχυδρομικό κατάστημα, και μάλιστα εντός
του νομού Αττικής, ενώ θα μπορούσαν να ψηφίσουν αυτοπρόσωπα στον τόπο διεξαγωγής των
εκλογών!
Χώρια ότι μέσα σε χρόνο μηδέν τακτοποιήθηκαν οικονομικά από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα πάνω από 2.300 μέλη!
Με τέτοιες διαδικασίες, που είναι κοινές στα
οκτώ ναυτεργατικά σωματεία, η εργοδοσία προσπάθησε να νομιμοποιήσει σχεδόν 60 αντιπροσώπους στο ΕΚ. Έφαγε όμως τα μούτρα της, επειδή
οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους «έχουν γνώση».

Μ

ε την ανάδειξη για μια ακόμα φορά σε πρώτη δύναμη
της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης «ΔΕΣΚ», το ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, ολοκληρώθηκε το 36ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
με όρους πραγματικού εργατικού συνεδρίου, μετά την αποφασιστική παρέμβαση σωματείων του Πειραιά και συνδικαλιστών
της ΔΕΣΚ, βάζοντας εμπόδια στην προσπάθεια των εφοπλιστών και των διαφόρων «σωματείων» - μηχανισμών τους να
αλλοιώσουν τους συσχετισμούς και να το φέρουν
στα μέτρα της εργοδοσίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ψήφοι και έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο:
 ΔΕΣΚ 82 ψήφους και 9 έδρες (από 84 και 9).
 ΕΡΣ 32 ψήφους και 4 έδρες (από 35 και 4),
 ΕΠΑΚ 28 ψήφους και 3 έδρες (από 25 και 3),
 ΤΕΣ 20 ψήφους και 2 έδρες (από 25 και 3) και
 ΔΑΚΕ 10 ψήφους και 1 έδρα (από 7 και καμία).
Αντιπρόσωποι για τη ΓΣΕΕ:
 η ΔΕΣΚ εξέλεξε 6, η ΕΡΣ 1 και η ΤΕΣ 2.
ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΕΣΚ»
«Από θέση ευθύνης στεκόμαστε μπροστά στην εργατική
τάξη του Πειραιά, κάνοντας κάθε προσπάθεια ώστε το Εργατικό Κέντρο να παραμείνει το αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο, για κάθε Σωματείο που παλεύει για να οργανώσει την
εργατική αντεπίθεση», αναφέρει η «Δημοκρατική Ενωτική
Συνδικαλιστική Κίνηση» (ΔΕΣΚ) σε ανακοίνωσή της για τα
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Τις μέρες του Συνεδρίου δόθηκε μια μάχη που το αποτέλεσμά της μόνο αισιοδοξία μπορεί να γεμίσει για την οργάνωση
του αγώνα το επόμενο διάστημα», σημειώνει η ΔΕΣΚ και εξηγεί:
«Το 36ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά πραγματοποιήθηκε μέσα σε συνθήκες όπου κυβέρνηση, εφοπλιστές, εργοδοσία, προσπάθησαν να αλλοιώσουν τον συσχετισμό δυνάμεων.
Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό εξαιτίας της αποφασιστικής
στάσης των εργαζομένων του Πειραιά, που υπερασπίστηκαν τον
χαρακτήρα του ΕΚ ως οργανωτή της πάλης των εργατών, αλλά
και της συντριπτικής πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Συνεδρίου.
Έφαγαν τα μούτρα τους οι μηχανισμοί που θέλησαν να μετατρέψουν το ΕΚ σε στασίδι των εφοπλιστών και της εργοδοσίας,
που να δέχεται, να προωθεί στις γραμμές των εργαζομένων, στα
σωματεία, στους εργασιακούς χώρους την εργασιακή ειρήνη,
στηρίζοντας τα σχέδια των ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών
ομίλων και του κεφαλαίου συνολικά».
Όσο για τα επόμενα βήματα στην οργάνωση της πάλης των
εργατών του Πειραιά και των σωματείων τους, οι συνδικαλιστές
της ΔΕΣΚ σημειώνουν ότι από θέση ευθύνης στέκονται μπροστά
στην εργατική τάξη, ώστε το Εργατικό Κέντρο:
 Να παραμείνει το αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο, για κάθε
σωματείο που παλεύει για να οργανώσει την εργατική αντεπίθεση. Που παλεύει για δουλειά με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώ-

ματα, κόντρα στις ορέξεις των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας,
όπως ο αγώνας των λιμενεργατών της COSCO, των ναυτεργατών,
των μεταλλεργατών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα, των εργαζομένων στην «e-food» κ.λπ.
 Να συνεχίσει να παλεύει για να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας
Υγείας, να παρθούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την
πανδημία COVID-19 σε κάθε εργασιακό χώρο, ΜΜΜ, σχολεία κ.α.
 Να στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων και των κατοίκων σε κάθε γειτονιά ενάντια στην εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή

πολιτική, όπως η δημιουργία ΣΜΑ στο Σχιστό, τα καζάνια του
θανάτου σε Πέραμα και Δραπετσώνα, ενάντια στο master plan
της COSCO.
«Τώρα μπροστά μας έχουμε τη νέα επίθεση που εδώ και
μήνες έχει εξαπολύσει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, στον
δρόμο που χάραξε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακρίβεια,
ανεργία, φοροληστεία, μείωση κονδυλίων για Υγεία - Παιδεία,
νόμος Χατζηδάκη, περικοπές συντάξεων είναι μερικά μέτρα
της αντιλαϊκής καταιγίδας που πλήττουν εργαζόμενους, ανέργους, νεολαία και συνταξιούχους», σημειώνει η ΔΕΣΚ.
Και θυμίζει ότι εδώ και μήνες σωματεία και συνδικαλιστικές
οργανώσεις που αναπτύσσουν την κοινή τους δράση σε όλη τη
χώρα παλεύουν μέσα από ζωντανές διαδικασίες, όπως με τη
σύσκεψη στο Σπόρτιγκ, να γίνει ο αγώνας τους «ορμητικό ποτάμι που θα πνίξει κάθε προσπάθεια χτυπήματος των δικαιωμάτων
των εργαζομένων. Οι νίκες των εργατών της COSCO, της "e-food",
της "Tasty" μάς δίνουν κουράγιο και θάρρος. Σ' αυτό το ποτάμι
πρέπει να ενωθούν όλα τα "ρυάκια" από κάθε εργασιακό χώρο,
από κάθε συνδικάτο, από κάθε εργαζόμενο που αντιλαμβάνεται
ότι η λύση στα προβλήματά του δεν θα έρθει έξω από τους αγώνες. Η λύση βρίσκεται στο δυνάμωμα των σωματείων, στη μαζικοποίησή τους για την οργάνωση της πάλης μας.
Ο δικός μας δρόμος είναι ο μαζικός οργανωμένος αγώνας ενάντια στην πολιτική που στηρίζει την κερδοφορία
των ομίλων. Είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης, της συντονισμένης κοινής δράσης των σωματείων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Είναι το δυνάμωμα των σωματείων
μας και των συλλογικών μας διαδικασιών. Σ' αυτόν τον
δρόμο θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βαδίσει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Σ' αυτόν τον δρόμο
καλούμε την εργατική τάξη και τα συνδικάτα του Πειραιά,
ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο ουσιαστικά να οργανώσουν την πάλη τους».

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
 Τουλάχιστον 17 άνθρωποι (13 άνδρες,
3 γυναίκες και ένα βρέφος) έχασαν τη ζωή
τους, όταν ιστιοφόρο που μετέφερε τουλάχιστον 80 ανθρώπους αναποδογύρισε
ανοιχτά της Πάρου. Το λιμενικό σώμα
διέσωσε 63 από τους επιβαίνοντες στο
ιστιοφόρο (61 άνδρες, 2 γυναίκες).
 Στους 11 έφθασε ο αριθμός των νεκρών
από το ναυάγιο στα Αντικύθηρα(9 άνδρες,
2 γυναίκες), μετά την προσάραξη του ιστιοφόρου σκάφους,Από τη βραχονησίδα
Πρασονήσι απεγκλωβίστηκαν 90 άτομα
(52 άνδρες, 11 γυναίκες και 27 ανήλικοι).
 Τρεις οι νεκροί από το ναυάγιο ανοιχτά
της Φολέγανδρου. Έχουν διασωθεί 12
άνθρωποι. Άγνωστος παραμένει ο ακριβής
αριθμός των αγνοουμένων καθώς οι μαρτυρίες των διασωθέντων κάνουν λόγο για
30 έως 50 επιβαίνοντες μετανάστες.
ΚΚΕ:
Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο!
«Πόσοι ακόμα νεκροί πρέπει να υπάρξουν, πόσα ναυάγια πρέπει να γίνουν,
μέχρι να ληφθούν τα αναγκαία δραστικά
μέτρα για να σταματήσουν τα ταξίδια του
τρόμου;» τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει:
Όσο συνεχίζεται η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού σε βάρος των
ξεριζωμένων, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι,
τόσο η απελπισία αυτών των ανθρώπων
θα τους οδηγεί στα νύχια των διακινητών
και σε νέα πιο επικίνδυνα δρομολόγια.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμ-

Έ

να ακόμη βήμα στην εκστρατεία τρομοκρατίας,
καταστολής και αυταρχισμού της
«Energean», της εταιρείας που
διαχειρίζεται τα «Πετρέλαια Καβάλας» και του κράτους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Δεκέμβρη κατά των εργαζομένων της
επιχείρησης και του αγώνα τους.
Μια εκστρατεία που στόχο έχει να
τσακίσει τον πολύμηνο αγώνα
τους και να περάσει «διά πυρός
και σιδήρου» το σχέδιο απολύσεων, περικοπών μισθών, δικαιωμάτων και εργολαβοποίησης με
τις «πλάτες» της κυβέρνησης.
Από την πρώτη στιγμή που
κυκλοφόρησαν οι εικόνες της

ματα που στήριξαν, στηρίζουν και υλοποιούν την αντιδραστική στρατηγική της ΕΕ
στο Προσφυγικό - Μεταναστευτικό, τον
Κανονισμό του Δουβλίνου, το απαράδεκτο
κατασκεύασμα της "ασφαλούς τρίτης χώρας" και την κατάπτυστη Κοινή Δήλωση
ΕΕ - Τουρκίας, είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι.

Η κατάργηση όλων αυτών των συμφωνιών και των αποφάσεων, η δημιουργία
Επιτροπών Ασύλου μέσα στην Τουρκία, με
ευθύνη της ΕΕ και της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ, ώστε οι πρόσφυγες να ταξιδεύουν απευθείας από εκεί για τις χώρες του
πραγματικού προορισμού τους, χωρίς τα
θανατηφόρα ταξίδια και τους εκβιασμούς
των διακινητών, είναι ζήτημα ζωής και
θανάτου.
Η νέα χρονιά να σημάνει την άνοδο της
πάλης των λαών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, στις
αιτίες που γεννούν την προσφυγιά και
μετανάστευση. Η αλληλεγγύη, όπως αυτή
που έδειξαν οι κάτοικοι της Πάρου στα
θύματα του τελευταίου ναυαγίου, είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της πάλης αυτής».

ΠΑΜΕ: Τους οδηγούν
σε βέβαιο θάνατο
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
εκφράζει την βαθιά του θλίψη και οργή για
το νέο θανατηφόρα ναυάγια στο Αιγαίο:
«Το νέο ναυάγιο αποκαλύπτει για μια
ακόμη φορά ότι οι βαρύγδουπες δηλώσεις
της Κυβέρνησης περί “ανάκτησης του ελέγχου στο Προσφυγικό - Μεταναστευτικό”
είναι υποκριτικές. Ενώ επιχειρούν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Κυβερνήσεων για το συνεχιζόμενο έγκλημα που συντελείται στο Αιγαίο
και στην ευρύτερη περιοχή.
Το προσφυγικό θα συνεχίζει να διογκώνεται και οι πρόσφυγες και μετανάστες
θα συνεχίζουν να πέφτουν θύματα διαφόρων κυκλωμάτων που «φύτρωσαν» πάνω
στην πολιτική εγκλωβισμού των μεταναστών, την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και την
μετατροπή της Ελλάδας σε ένα μεγάλο
στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων
και μεταναστών.
Για να σταματήσει η καθημερινή απώλεια ανθρώπινων ζωών, η μετατροπή της
Ελλάδας σε ένα νεκροταφείο ξεριζωμένων
και κατατρεγμένων απαιτείται σύγκρουση
και απειθαρχία στους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς και στις απάνθρωπες πολιτικές τους για τους πρόσφυγες.
Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία
μέτρα για άμεση παροχή ασύλου και προστασία των προσφύγων σύμφωνα με την
συνθήκη της Γενεύης και τις αποφάσεις
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Όρθωσαν ανάστημα και είπαν «όχι»
στην πρόταση της εργοδοσίας
Τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας οι
οποίοι «όρθωσαν το ανάστημά τους στην τελευταία ΓΣ και
είπαν ένα βροντερό όχι με την ψήφο τους, ενάντια στην fast
track διαδικασία για την έγκριση της πρότασης-τελεσίγραφο
της εργοδοσίας, η οποία δεν εξασφαλίζει ούτε τα λεφτά μας,
ούτε τις θέσεις εργασίας μας, ενώ θέτει ευθέως σε αμφισβήτηση όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει
εδώ και δεκαετίες» χαιρετίζει η «Συσπείρωση Εργατοϋπαλλήλων Ναυπηγείων Ελευσίνας» και προσθέτει:
«Η εξασφάλιση της επαναπρόσληψης κατά προτεραιότητα των σημερινών εργαζομένων (εντός 12 μηνών (;) από την οριστική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων από παλιά σε νέα εταιρεία) από τον νέο
εργοδότη είναι κενό γράμμα αφού προβλέπεται ρητά
ότι οι νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με νέες
εργασιακές σχέσεις, με ΣΣΕ που θα ξεκινήσει από
μηδενική βάση…
Υπάρχει κανείς που νομίζει ότι οι αντεργατικοί νόμοι
όλων των τελευταίων χρόνων των κυβερνήσεων ΝΔ ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, με αποκορύφωμα τον τελευταίο νόμοέκτρωμα του Χατζηδάκη, ψηφίζονταν για να εφαρμοστούν στο υπερπέραν; »
Η «Συσπείρωση» καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση
και σε αγώνα για:
 Διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων
του ναυπηγείου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων.
 Ικανοποιητική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΗΠΑ: 55 κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο
Πενήντα πέντε άνθρωποι διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 σε κρουαζιερόπλοιο της Royal
Caribbean International που απέπλευσε το Σάββατο 19/12
από την Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η εταιρεία.
Το σκάφος δεν έλαβε την άδεια να κάνει σταθμούς στα
νησιά Κουρασάο και Αρούμπα, στην Καραϊβική και κατά
συνέπεια παρέμεινε στη θάλασσα μέχρι την επιστροφή
του στο Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, 26/12..
Το «Odyssey of the Seas» έχει 3.587 επιβάτες και 1.599
μέλη πληρώματος.
Πρόκειται για τη δεύτερη εστία του ιού που εντοπίζεται
σε πλοίο της Royal Caribbean μέσα σε χρονικό διάστημα
μικρότερο της μιας εβδομάδας.
Το Σάββατο 19/12 το πλοίο «Symphony of the Seas»
επέστρεψε στο λιμάνι του Μαϊάμι με 48ανθρώπους που
προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2.

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Μαζικές απολύσεις, μειώσεις μισθών και άγρια καταστολή
άγριας καταστολής στα «Πετρέλαια Καβάλας», ένα κύμα αλληλεγγύης από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκδηλώθηκε
σε όλη τη χώρα.
ΠΑΜΕ:
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει
«Βία και καταστολή, με σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη
ζωή, είναι η απάντηση κυβέρνησης - εργοδοσίας απέναντι στους
εργαζόμενους που διεκδικούν το

δικαίωμά τους στη δουλειά!
Τώρα να αποσυρθούν τα
ΜΑΤ, που είναι σαν δυνάμεις
κατοχής μέσα στην πόλη της
Καβάλας.
Τώρα να αφεθούν ελεύθεροι
όλοι οι συλληφθέντες και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον τους».
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ-ΠΕΠΡΝ
«Καταγγέλλουμε την επιχείρη-

ση εργοδοσίας και κυβέρνησης
να καταστείλουν τον πολύμηνο
αγώνα των εργαζομένων στα
"Πετρέλαια Καβάλας" με επέμβαση των ΜΑΤ στον χώρο του
εργοστασίου, από τα ξημερώματα και προσαγωγές εργαζομένων
που αγωνίζονται.
Βία και καταστολή, με σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη
ζωή είναι η απάντηση Κυβέρνησης - Εργοδοσίας απέναντι
στους εργαζόμενους που διεκ-

δικούν το δικαίωμα τους στην
δουλειά.»
ΠΕΣ-ΝΑΤ
«Καταδικάζουμε την επίθεση
στα Δικαστήρια της Καβάλας
από αστυνομικές δυνάμεις με
χημικά στους εργαζόμενους
που εξέφραζαν την στήριξη και
αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους που συνελήφθησαν
κατά επέμβαση των ΜΑΤ στα
διυλιστήρια.
Είναι η απάντηση Κυβέρνησης - Εργοδοσίας απέναντι
στους εργαζόμενους που διεκδικούν το δικαίωμα τους στην
δουλειά!»

