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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανά-
πτυξη πολύμορφων αγώνων, στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των Μηχανικών, των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων και παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες, με αί-
σθημα ευθύνης για την τεχνική 
βοήθεια και υποστήριξη των Μη-
χανικών, λειτουργούν για τα μέλη 
της “ENGINE ROOM RESOURCE 
MANAGEMENT (SIMULATOR)” και  
“OIL RECORD BOOK (PART ONE)” 
με πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER 
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. 

Η παρακολύθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα 
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ 
και στην παρακολούθηση τηρείται 
διαδικασία προεγγραφής. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστο-
ποίηση του εκπαιδευτικού τμήμα-
τος του Σωματείου στους LLOYD’S 
REGISTER για ΙSO 9001:2015 

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
OIL RECORD BOOK (PART ONE)

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις, Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις, 
το Πρόγραμμα και την Αίτηση προ-εγγραφήςτο Πρόγραμμα και την Αίτηση προ-εγγραφής



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Συνάδελφοι Μηχανικοί, 

ΟΛΟΙ στην Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ, 
Τετάρτη 30 Νοέμβρη στις 10.30 π.μ 

στα γραφεία μας Μπουμπουλίνας 21 Πειραιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Την Τετάρτη 30 Νοέμβρη πραγματοποιούμε τη Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2022, με 

απολογισμό και προγραμματισμό δράσης, καθορίζουμε το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας για το 
2023.

Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος στις συνθήκες που ζούμε:
√ Mε την ακρίβεια, τις τιμές στην ενέργεια, στα είδη κατανάλωσης και τον πληθωρισμό να 

καλπάζουν.
√ Τις επικίνδυνες εξελίξεις που διαμορφώνονται με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. 
√ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την κατάργηση των ΣΣΕ, την χειροτέρευση 

των συνθηκών εργασίας, την προστασία της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, την διαρκή 
υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

Αυτό που ζουν οι Μηχανικοί, συνολικά οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, είναι αποτέλεσμα της 
αντιλαϊκής πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
κερδοφορίας των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων.   

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων που πληθαίνουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα 
σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καταγράφουν τις δυσβάσταχτες συνέπειες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 
Αντίστοιχες εστίες αντίστασης δυναμώνουν και στη χώρα μας με σωματεία, εργαζόμενους, φοιτητικούς 
συλλόγους, να αντιστέκονται στη βία και την καταστολή, να αγωνίζονται για ζωή και δουλειά με 
δικαιώματα.

Καμία ανοχή, καμία αναμονή
Οργάνωση κι αγώνας η μόνη επιλογή

  Είναι ευθύνη όλων μας ανεξάρτητα αν είμαστε στα πρώτα βήματα του επαγγέλματος του Μηχανικού 
ως σπουδαστές ή σκεφτόμαστε να τα καταθέσουμε για σύνταξη, να δυναμώσουμε τη συμμετοχή 
στη ζωή και τη δράση του σωματείου μας, το μοναδικό φάρο σε κάθε πρόβλημα του Μηχανικού, σε 
οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο και αν βρεθεί.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Να μην κάνουμε βήμα πίσω στον αγώνα, για δουλειά με ΣΣΕ και ουσιαστικές αυξήσεις στους 

μισθούς, οργανικές συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες, συνθήκες εργασίας που δεν θα βάζουν 
σε κίνδυνο τη ζωή μας, ενάντια στη φοροληστεία, στην υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης και 
υγείας, στην υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗ Β΄  Γ.Σ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)  
Μπουμπουλίνας 21 – 185 35 ΠειραιάςΜπουμπουλίνας 21 – 185 35 Πειραιάς
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Β’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλα τα μέλη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) στη Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 
στις 23 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21 
Πειραιά) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.- Επικύρωση Πρακτικών.
2.- Απολογισμός και προγραμματισμός δράσης της διοίκησης.
3.- Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.- Ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του δευτέρου θέματος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις  30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.30 το πρωί με τα ίδια θέματα και στην ίδια αίθουσα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Α’                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ                             ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού μας τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης θα είναι στη διάθεση των μελών 
από την 10η Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την παραμονή πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, για ανάγνωση και τυχόν 
παρατηρήσεις.
• Υπενθυμίζεται ότι για να έχουν τα μέλη δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση πρέπει να εφοδιαστούν με το ειδικό σημείωμα από 
το λογιστήριο της ΠΕΜΕΝ, σύμφωνα προς το άρθρο 22 παρ.1 του καταστατικού. Τα σημειώματα αυτά χορηγούνται ήδη από τα 
γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
• Για το λόγο ότι συνήθως οι Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΜΕΝ πραγματοποιούνται στη δεύτερη πρόσκληση, λόγω μη επίτευξης 
απαρτίας κατά την πρώτη, καλούνται οι συνάδελφοι όπως παραστούν στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα πραγματοποίησης της 
Γενικής Συνέλευσης.

ÊÙÄÉÊÏÓ: 031232
ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ TEXNIKH ÈÅÙÑÇÔÉÊÇ & 

ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 
ÔÇÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁÓ ÅÍÙÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ 

Å.Í.

Ãñáöåßá: Ìðïõìðïõëßíáò 21, 
ÐåéñáéÜò 185 35 - Telex: 211908 

Ôçë. 210 41.15.260 - 210 41.23.721 - 210 41.79.144
 Fax: 210 41.22.606

www.pemen.gr • E Mail: info@pemen.gr 
pemen@otenet.gr 

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ: ÐÅÌÅÍ 

 

ÅÊÄÏÔÇÓ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  
(Ðñüåäñïò ôçò ÐÅÌÅÍ)

ÅÊÄÉÄÅÔÁÉ ÁÐÏ ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  
(Ðñüåäñïò ôçò ÐÅÌÅÍ)

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ - ÅÊÔÕÐÙÓÇÓ: 
ART HELLAS        

Ã. ÌÏÕÑÏÕÓÉÁ - Ì.Å. ÌÏÕÑÏÕÓÉÁ Ï.Å. 
ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 144 - ÐÅÉÑÁÉÁÓ, 
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 e-mail: mourousias1@yahoo.gr
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Η αναμόρφωση του «Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» 
(ΚΙΝΔ), που προχωράει η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι στην 
κατεύθυνση να ενσωματώσει την αντεργατική νομοθεσία όλων 
των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων από το 1957, χρονιά που 
νομοθετήθηκε. 

Στοχεύει στην κατάργηση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων, διαμορφώνοντας εργασιακές συνθήκες με ναυτεργάτες 
χωρίς δικαιώματα, για να αυξάνουν οι εφοπλιστές διαρκώς τα 
κέρδη τους.

Ταφόπλακα για τις ΣΣΕ αποτελεί η διάταξη, που καθορίζει στο 
άρθρο 162, ότι: «Η Σύμβαση ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας 
και τα δικαιώματα του ναυτικού, ρυθμίζονται από τη Διεθνή 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασία (ΔΣΝΕ) MLC 2006»!!!

Αυτό που ρυθμίζει η ΔΣΝΕ 
σημαίνει εφαρμογή διεθνών 
συμβάσεων ITF, IBF, ILO, που 
καθορίζουν τα ελάχιστα, με μισθούς 
πείνας, με υποχρεωτική 48ωρη 
εργασία την εβδομάδα, περικοπές 
σε επιδόματα, άδειες, ασφαλιστικές 
εισφορές. 

Ο ΚΙΝΔ ενσωματώνει 
αντεργατικούς νόμους όπως:

• ν.2687/1953, που δίνει το 
δικαίωμα στους εφοπλιστές 
στα ποντοπόρα να ναυτολογούν φθηνούς, ανασφάλιστους 
ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται. Η εφαρμογή 
του νόμου προκάλεσε τη διεύρυνση της ανασφάλιστης εργασίας, 
τα ελλείμματα σε δις ευρώ στο ΝΑΤ, με τραγικά αποτελέσματα 
στην κοινωνική ασφάλιση.

• Ευρωπαϊκός κανονισμός 3577/1992, που καθορίζει την 
απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδομεταφορών και συνέβαλε  
στην άρση του καμποτάζ στο σύνολο των κρουαζιερόπλοιων.

• ν.4150/2013, που συνέβαλε στις μειώσεις των οργανικών 
συνθέσεων στα επιβατηγά πλοία, με εντατικοποίηση της εργασίας 
και υπονόμευση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

• ν.4714/2020,  με πρόσθετα προνόμια στους εφοπλιστές, 
ώστε να μην εφαρμόζουν τη ΣΣΕ σε Γ’ Πλοίαρχο, Γ’ Μηχανικό 
και πλήρωμα στα ποντοπόρα. Ακόμα και για τη θέση του Α’ 
Πλοιάρχου να ναυτολογείτε χωρίς ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση. 
Παρέμβαση στη συνδικαλιστική δράση των ναυτεργατικών 
σωματείων. 

Στις 30 Σεπτέμβρη σε συνάντηση μεταξύ υπουργού 
ναυτιλίας Πλακιωτάκη και ΠΝΟ, με αφορμή το τερατούργημα – 
αναμόρφωση του ΚΙΝΔ, ο υπουργός επιβεβαίωσε την προκλητική 
θέση κυβέρνησης – εφοπλιστών, σε ένα προμελετημένο έγκλημα, 
με περιτύλιγμα τη στημένη «νομοπαρασκευαστική επιτροπή», που 
συστάθηκε από το Μάρτη του 2021.   

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εφοπλιστές αρνούνται κάθε συζήτηση για 
την ανανέωση των ΣΣΕ σε ποντοπόρα, μεσογειακά και ακτοπλοϊκά 
φορτηγά, που είναι από το 2010. Ενώ σε επιβατηγά και πορθμεία 
δεν εφαρμόζονται ούτε τα ελάχιστα των ΣΣΕ,  με μειωμένες 

οργανικές συνθέσεις και εξαντλητικά δρομολόγια τη θερινή 
περίοδο.

Έχει τεράστιες ευθύνες ο Γ.Γ και η πλειοψηφία της ΠΝΟ με τη 
στάση αναμονής που ακολουθεί και τη συμμετοχή σε στημένο 
διάλογο, με τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που πρότεινε ο 
υπουργός. 

Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας που διατυπώσαμε και στη 
συνεδρίαση της Ε.Ε (26-09-2022), να απαντήσουμε στην 
επιθετικότητα εφοπλιστών – κυβέρνησης με απεργιακές 
κινητοποιήσεις μέσα στον Οκτώβρη, απαιτώντας να 
αποσυρθούν οι αντεργατικές διατάξεις του ΚΙΝΔ,  για την 
ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, που να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους 
τους ναυτεργάτες, τα σωματεία, 
να υπερασπίσουμε τις ΣΣΕ, 
με αυξήσεις στους μισθούς, 
οργανικές συνθέσεις με βάση 
τις πραγματικές ανάγκες, μέτρα 
προστασίας ασφάλειας και 
υγιεινής. 

Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα 
η στάση των ναυτεργατών του 
«ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ» και άλλων 
πλοίων, που με την παλικαρίσια 

στάση τους επέβαλαν την εφαρμογή της ΣΣΕ. 
Κάθε πλοίο μπορεί να αποτελέσει κάστρο αντίστασης και 

αγώνα για το σύνολο των προβλημάτων μας. Οι εφοπλιστές 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα καράβια τους χωρίς τους ναυτεργάτες 
είναι κουφάρια. Εχθρεύονται την οργανωμένη δύναμη, τη 
μαζική συμμετοχή, την ταξική πάλη, θέλουν σιγή νεκροταφείου, 
για να επιβάλλουν την πολιτική της ανταγωνιστικότητας χωρίς 
αντιστάσεις. 

 Καλούμε τους ναυτεργάτες να αγωνιστούμε για:
• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, εφαρμογή των 

Κλαδικών  Συλλογικών Συμβάσεων  Εργασίας, της κοινωνικής 
ασφάλισης, για  το  σύνολο  των ναυτεργατών  στα  πλοία, απ’ όποια 
χώρα και αν προέρχονται.

• Πλήρη – σταθερή εργασία, με μείωση του εργάσιμου 
χρόνου, προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων (με κατάργηση 
του ν.4150/2013) στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων  και  της  
προστασίας  της  ανθρώπινης  ζωής  στη  θάλασσα.

• Κατάργηση του κανονισμού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ν.2932/2001 για την απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας  και  
γενικότερα  των εσωτερικών  θαλάσσιων μεταφοράς  της  χώρας.

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Δημόσιο 
και δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας.

• Σωματεία ανεξάρτητα, ελεύθερα από το κράτος, την 
εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους. Κατάργηση των νόμων 
που επιβάλλουν την παρέμβαση του κράτους στην εσωτερική 
λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία και στη 
συνδικαλιστική δράση.

Αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ



Χιλιάδες εργαζόμενοι, από το  Πέραμα μπροστά στις 
πύλες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, έως τη 
διαμετακόμιση στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του εμπορικού 
λιμανιού στο Ικόνιο και μπροστά στους καταπέλτες 
των ακτοπλοϊκών πλοίων στο επιβατηγό λιμάνι του 
Πειραιά, με τη 24ωρη απεργία στις 25 Οκτώβρη τους 
έστειλαν ηχηρό το μήνυμα του αγωνιστικού ξεσηκωμού 
και της κλιμάκωσης με την πανεργατική απεργία στις 9 
Νοέμβρη.

Συντονισμένα και συσπειρωμένοι στα συνδικάτα 
τους,  λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες,  οι 
νευραλγικοί για την κερδοφορία εφοπλιστών, διεθνών 
μεταφορικών κολοσσών, μεγαλοκατασκευαστών κλάδοι 
«πάγωσαν» χτες ολόκληρη τη μεγαλύτερη λιμενική 

ακτογραμμή. «Νέκρωσαν» για 24 ώρες έναν από τους 
μεγαλύτερους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών 
της Ευρώπης.

Έδειξαν ποιοι είναι αυτοί που έχουν πραγματικά τη 
δύναμη και ανέδειξαν ότι τα τεράστια κέρδη στο λιμάνι, 
για τα οποία πανηγυρίζουν οι εμβληματικοί επενδυτές 
και καμαρώνουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, 
φέρουν τη σφραγίδα της άγριας εκμετάλλευσης και 
του ιδρώτα, ακόμα και του αίματος των εργατών, ενώ 
το υπόβαθρο γι' αυτήν τη βαρβαρότητα διαμορφώνει 
το θεσμικό πλαίσιο που έχουν δομήσει και διαρκώς 
εμπλουτίζουν με νέους αντεργατικούς νόμους, όλες οι 
μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.

Από τα ξημερώματα οι εργαζόμενοι έδιναν τη μάχη 
της απεργίας με αποφασιστικότητα. Έκαναν δική τους 

υπόθεση την επιτυχία της τσακίζοντας κάθε προσπάθεια 
απεργοσπαστικού μηχανισμού από τους εργοδότες 
όπως ορισμένους στη Ζώνη.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εργαζόμενοι από 
άλλους κλάδους, νεολαία, γυναίκες, συνταξιούχοι, 
εκφράζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, με τις 
πιο χαρακτηριστικές εικόνες να καταγράφονται στο 
επιβατηγό λιμάνι, όπου αξημέρωτα ακόμα είχαν πάρει 
τις θέσεις τους μπροστά στους καταπέλτες μαζί με τους 
απεργούς ναυτεργάτες.

Υπενθυμίζεται ότι  την απεργία στα καράβια που 
δένουν στο λιμάνι του Πειραιά είχαν προκηρύξει 
οι ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΘΑΕΝ, 
ΠΕΝΕΝ, μετά την άρνηση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ να 

πάρει απόφαση και την πρόθεσή της να ανοίξει παραπέρα 
τον δρόμο στην κυβέρνηση και στους εφοπλιστές για την 
επίθεση στους ναυτεργάτες. Επιπλέον,  Πανελλαδική 
ήταν η απεργία στα ρυμουλκά  που είχε αποφασίσει 
η ΠΕΠΡΝ (Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών 
- Ναυαγοσωστικών), η οποία δεν είναι μέλος της ΠΝΟ 
(εκπροσωπείται από το ΕΚ Πειραιά).

Αμύθητα κέρδη, βγαλμένα από τη διάλυση 
των εργασιακών δικαιωμάτων

Κορύφωση της απεργίας ήταν η απεργιακή 
συγκέντρωση που διοργάνωσαν τα σωματεία στην 
πλατεία του Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά.

Ανοίγοντας την απεργιακή συγκέντρωση ο πρόεδρος 
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ΝΕΚΡΩΣΕ» ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ
Απεργία - σταθμός σε καράβια, προβλήτες και ναυπηγοεπισκευή
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του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Άγγελος Γαλανόπουλος, 
ανέφερε τους λόγους που απεργούν οι ναυτεργάτες, 
ξεχωρίζοντας την προσπάθεια κατάργησης των ΣΣΕ 
που προωθείται από εφοπλιστές και κυβέρνηση με 
την τροποποίηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού 
Δικαίου (ΚΙΝΔ), διαδικασία ωστόσο που έχει ξεκινήσει 
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Παλεύουν ενάντια στις άθλιες συνθήκες που 
διαμορφώνονται σε βάρος της υγείας των ναυτεργατών 
από τις ελλιπείς οργανικές συνθέσεις οι οποίες 
αναγκάζουν τα πληρώματα να είναι στο πόδι όσο πάει, 
στα εξαντλητικά δρομολόγια, στην υπερεργασία, στις 
απλήρωτες υπερωρίες και επιδόματα.

Όπως επισήμανε, για παράδειγμα, 
το καλοκαίρι «μέσα στον οργασμό 
κερδών της τουριστικής περιόδου 
για τους εφοπλιστές» από αυτές 
τις εργασιακές συνθήκες, από τη 
σωματική και ψυχική καταπόνηση 
των ναυτεργατών, «τις εργασιακές 
συνθήκες που εξευτελίζουν 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» 
καταγράφηκαν θάνατοι ναυτεργατών, 
χώρια τα ναυτεργατικά «ατυχήματα». 
«Η σημερινή μέρα είναι ο πρώτος 
σταθμός. 

Θα κλιμακώσουμε. Οργανώνουμε 
την πανεργατική πανελλαδική απεργία 
στις 9 Νοέμβρη. Η δύναμη βρίσκεται 
στον αταλάντευτο ταξικό αγώνα για μια ζωή που θα 
μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να μετράμε το 2ευρω, 
χωρίς την αγωνία αν θα μπορούμε να ζεσταθούμε, για 
μια ζωή που τα παιδιά μας θα έχουν το δικαίωμα να πάνε 
παιδικό σταθμό, να αρρωσταίνουμε και να μπορούμε να 
γίνουμε καλά. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά», τόνισε.

Ο  Άκης Αντωνίου, πρόεδρος του Παραρτήματος 
Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας 
Ελλάδας,  αναφέρθηκε στα καμπανάκια του κινδύνου 
που ηχούν στη Ζώνη για ένα μεγαλύτερο κακό από τα 
συνεχή εργατικά «ατυχήματα». 

«Δεν αποδεχόμαστε ότι για να βγάζουν ΟΛΠ, COSCO, 
εφοπλιστές ρεκόρ κερδών, εμείς να μην ξέρουμε όταν 

φεύγουμε από τις οικογένειές μας για το μεροκάματο αν 
θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. 

Είναι πρώτο για μας τα άμεσα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας στη δουλειά», επισήμανε και ανέδειξε τα 
αιτήματα του Συνδικάτου για μέτρα προστασίας στους 
χώρους δουλειάς, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών 
και εφαρμογή της ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους, 
τη λειτουργία Κέντρου Υγείας με ειδικότητες που να 
αφορούν τις εργασίες στη Ζώνη, Πυροσβεστικού 
Σταθμού αλλά και συνεργείων διάσωσης, καθώς, όπως 
κατήγγειλε, χρειάστηκε 4 ώρες να απεγκλωβιστεί 
μεταλλεργάτης που μέτρησε 14 μέτρα ύψος και έπεσε 
στο αμπάρι δεξαμενόπλοιου και ακόμα νοσηλεύεται. 
«Αν αιμορραγούσε θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα λόγω 
των αιματωμάτων στο κεφάλι δεν ξέρουμε πώς θα είναι 
όταν βγει από το νοσοκομείο», σημείωσε και τόνισε: 
«Συνεχίζουμε. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και 
στις 9 Νοέμβρη στην απεργία θα πρέπει να "βουλιάξει" 
ο Πειραιάς στην απεργιακή συγκέντρωση».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ρυμουλκών - 
Ναυαγοσωστικών, Στράτος Γεωργάκης, αναφέρθηκε 
στον τραγικό θάνατο που βρήκε ο κυβερνήτης τη 
νύχτα της περασμένης Παρασκευής, σε ρυμουλκό 

που βυθίστηκε στο λιμάνι της Πάτμου, σημειώνοντας, 
ανάμεσα σε άλλα, ότι τα μέτρα προστασίας είναι κόστος 
για τους εφοπλιστές. 

Κατήγγειλε το γεγονός ότι οι εφοπλιστές των ρυμουλκών 
προσπαθούν να καταργήσουν τις ΣΣΕ και επισήμανε 
ότι θα προχωρήσουν σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες 
απεργίες το αμέσως επόμενο διάστημα. «Προχτές χάσαμε 
έναν συνάδελφό μας στο ναυτεργατικό δυστύχημα της 
Πάτμου. Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τις 
επικίνδυνες καταστάσεις που δημιουργούνται και έχουμε 
καταθέσει τις θέσεις μας. Πόσους συναδέλφους πρέπει να 
θρηνήσουμε για να αλλάξει ο απαρχαιωμένος κανονισμός 
της ρυμούλκησης για τα κέρδη τους;».
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Στις 9 Νοέμβρη πλημμυρίζουμε 
τους δρόμους

Ο  Μάρκος Μπεκρής,  πρόεδρος του σωματείου 
ΕΝΕΔΕΠ των λιμενεργατών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της 
COSCO και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, χαιρέτισε την 
100%, όπως είπε, συμμετοχή όλων των εργαζομένων του 
λιμανιού του Πειραιά στην απεργία και πρόσθεσε: «Από 
αύριο όλοι στους χώρους δουλειάς να προετοιμάσουμε την 
απεργία στις 9 Νοέμβρη για να πλημμυρίσουν και οι δρόμοι 
του Πειραιά με απεργούς. Δεν 
υπάρχει άλλη λύση. 

Οι εργαζόμενοι πήραν 
τη μάχη της οργάνωσης 
και περιφρούρησης της 
απεργίας στα χέρια τους, 
στέλνοντας ηχηρό το μήνυμα 
του αγωνιστικού ξεσηκωμού 
για την απεργία ότι δεν θα 
περιμένουν "σωτήρες", ότι 
δεν θα προσαρμοστούν στη 
φτώχεια και την ανεργία. Μόνο 
με τον σκληρό, οργανωμένο 
αγώνα με διεκδικητικό πλαίσιο 
που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μας μπορούμε να 
αποσπάσουμε τα αυτονόητα. 

Σήμερα δώσαμε μια πρώτη 
συντονισμένη απάντηση. 
Έλαβαν το μήνυμα ότι δεν θα 
κάτσουμε να μας σφάξουν στο γόνατο για τα κέρδη τους. 
Είναι η ώρα να σημάνει αγωνιστικός ξεσηκωμός και να είναι 
μαζί μας και τα μικρομάγαζα», επισήμανε.

Αναφέρθηκε στο αίτημα που προβάλλουν οι 
λιμενεργάτες για την ένταξη στα ΒΑΕ και κατήγγειλε ότι 
εκατοντάδες συνάδελφοί τους είναι χωρίς ΣΣΕ με ευθύνη 
και του Επαγγελματικού Σωματείου (ΟΦΕ). Υπογράμμισε 
ότι συνεχίζεται το απαράδεκτο έγκλημα της μη λήψης όλων 
των μέτρων προστασίας και επισήμανε το πώς η ΕΝΕΔΕΠ 
κατάφερε να αποφευχθούν τα χειρότερα όταν εντοπίστηκε 
ξανά πλοίο με σαπισμένα ρέλια.

«Όχι άλλο αίμα εργατών...»

Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο 
Ναυτιλίας. Προμετωπίδα το πανό του Συνδικάτου Μετάλλου 
Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας με τη 
φράση «Όχι άλλο αίμα εργατών, πάρτε μέτρα τώρα», ενώ 
ταυτόχρονα τα συνθήματα «Όχι άλλο αίμα εργατών στον 
βωμό του κέρδους των εργοδοτών», «Χωρίς εσένα γρανάζι 
δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» δονούσαν 
διαρκώς το λιμάνι. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν μπροστά 
στον προαύλιο χώρο του υπουργείου, ενώ αντιπροσωπεία 
τους συναντήθηκε με τον διευθυντή του γραφείου του 
υπουργού στον οποίο κατέθεσαν τα αιτήματά τους και 
έκαναν σαφές ότι ο αγώνας κλιμακώνεται.

Δελτίο τύπου των σωματείων ΠΕΜΕΝ – 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

για την απεργία στις 25 Οκτώβρη 

Χαιρετίζουμε την μαζική – μαχητική συμμετοχή των 
Ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων, στην 24ωρη 
Παμπειραϊκή απεργία. 

Χαιρετίζουμε τον συντονισμό στην απεργιακή μάχη 
με τους Λιμενεργάτες της COSCO, τους Μεταλλεργάτες 
της Ζώνης και τους Ναυτεργάτες των Ρυμουλκών στην 

Πανελλαδική απεργία τους.
Από το μεγαλύτερο λιμάνι 

της χώρας τον Πειραιά, 
έστειλαν δυναμικό μήνυμα 
αντίστασης και ανυπακοής 
σε εργοδοσία και κυβέρνηση, 
απαιτώντας κάτω τα χέρια 
από τις ΣΣΕ και τα δικαιώματα 
μας, ουσιαστικές αυξήσεις 
στους  μισθούς ενάντια στην 
ακρίβεια και τον πληθωρισμό, 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα 
μεγάλα, ακούστηκαν ξανά 
από την κυβέρνηση μέσω 
του διευθυντή του υπουργού 
Ναυτιλίας, στη συνάντηση 
με αντιπροσωπεία των 
σωματείων. Χωρίς καμία 
δέσμευση, ενώ ήταν 

ξεκάθαρη η τοποθέτηση του, ότι σε περίπτωση μη 
ανανέωσης των ΣΣΕ στους ναυτεργάτες και ψήφισης των 
αντεργατικών διατάξεων της αναθεώρησης του  «Κώδικα 
Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΚΙΝΔ), θα εφαρμόζονται 
τα ελάχιστα των διεθνών συμβάσεων.

Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στους ναυτεργάτες, σε 
όλες τις κατηγορίες πλοίων, είναι καθοριστικής σημασίας, 
σηματοδοτούν τη διαχρονική θέση των εφοπλιστών και 
των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων τους, να επιβάλλουν 
συνθήκες γαλέρας σε κάθε καράβι, με μισθούς 
πείνας, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, με οργανικές 
συνθέσεις «λάστιχο», για την ενίσχυση της πολιτικής της 
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας τους.

Ο αγώνας για ΣΣΕ και δουλειά με δικαιώματα συνεχίζεται. 
Επόμενος σταθμός η Πανελλαδική – Πανεργατική 
απεργία στις 9 Νοέμβρη. Να μη λείψει κανείς από το 
απεργιακό προσκλητήριο, να μην πληρώσει η εργατική 
– λαϊκή οικογένεια τη βαρυχειμωνιά που μας τάζουν. Δεν 
παζαρεύουμε τη ζωή μας στα ψίχουλα των επιδοτήσεων, 
δεν σκύβουμε το κεφάλι στο λιγότερο κακό και στους 
γνωστούς «σωτήρες», που μας θέλουν στο παρασκήνιο. 

Εμείς οι εργαζόμενοι με οργάνωση και αγώνα να 
γίνουμε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, είναι αυτό 
που φοβούνται  οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι 
και οι δυνάμεις τους, να χάσουν τον πλούτο που εμείς τους 
παράγουμε. 
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Μπλόκο στο πλοίο «Κύδων Παλλάς» των «Μινωικών 
Γραμμών» έκαναν στις 8 Σεπτέμβρη τα  ναυτεργατικά 
σωματεία, στο λιμάνι του Πειραιά,  απαιτώντας 
την  εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που 
παραβιάζουν κατάφωρα οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει στους 
εργαζόμενους δεδουλευμένα από εξπρές δρομολόγια, 
τουλάχιστον των τελευταίων 4 μηνών!

Το πλοίο είχε καταπλεύσει 
στον Πειραιά στις 8.30 
το βράδυ από τα Χανιά, 
προκειμένου να ξεφορτώσει 
και στη συνέχεια να φορτώσει 
εκ νέου επιβάτες και οχήματα 
για να ξαναφύγει για την 
Κρήτη.

Το πλήρωμα όμως 
σύσσωμο βγήκε στον 
καταπέλτη, διεκδικώντας τα 
δεδουλευμένα του, ενώ όπως 
καταγγέλλουν οι ναυτεργάτες 
από όλες τις ειδικότητες 
του μηχανοστασίου και της 
κουβέρτας (θαλαμηπόλοι, 
μάγειροι, ναύτες κ.ά.) η 
δουλειά είναι μέχρι τελικής 
πτώσεως.

Δουλειά όσο πάει... και 5ωρος ύπνος 
σε δύο δόσεις

Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπαν οι Θαλαμηπόλοι, 
ότι  είναι ζήτημα αν κοιμούνται πέντε ώρες το 
24ωρο, αλλά ακόμα και αυτό το 5ωρο είναι σπαστό, 
δηλαδή 2,5 ώρες στην πρώτη βάρδια κι άλλες τόσες 
στη δεύτερη.  Ενδεικτική η μαρτυρία ενός 25χρονου 
θαλαμηπόλου, που ανέφερε πως έφτασε στο σημείο να 
βάλει τα κλάματα από την κούραση και την εξάντληση.

«Δουλειά όσο πάει» κυριαρχεί και στο μηχανοστάσιο, 
όπως ανέφερε ένα μέλος από το πλήρωμα, σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι «αυτή η κούραση και η εξάντληση, 
το άγχος για να βγει το δρομολόγιο δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για να γίνει ένα ναυτεργατικό ατύχημα».

Οι ναυτεργάτες, που μέχρι αργά το βράδυ παρέμεναν 
στον καταπέλτη απαιτώντας να πληρωθούν, λένε «δεν 
πάει άλλο»!

Τελικά, μπήκαν νικητές για δουλειά, καθώς  με τη 
δυναμική αυτή παρέμβασή τους και έχοντας στο πλευρό 
τους τους επιβάτες, η εταιρεία δεσμεύθηκε ότι σήμερα το 
πρωί θα τους καταβάλει τα δεδουλευμένα τους.

Την αλληλεγγύη των επιβατών χαιρέτισε άλλωστε σε 

σύντομη παρέμβασή του ο  Άγγελος Γαλανόπουλος, 
πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Ο 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»,  καταγγέλλοντας τις άθλιες συνθήκες 
εργασίας που βιώνουν οι ναυτεργάτες.

Σε Δελτίο Τύπου των ναυτεργατικών σωματείων 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ ανέφεραν:

«Ο συγκλονιστικός, ανυποχώρητος αγώνας του 
πληρώματος έκρινε  και την εξέλιξη της κινητοποίησης 

στην διαπραγμάτευση με την 
MINOAN LINES και εξασφάλισε 
το σύνολο των αιτημάτων.

Η κινητοποίηση έστειλε 
μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση 
εγκαινιάζοντας την περίοδο 
κινητοποιήσεων για την 
υπεράσπιση του συνόλου των 
δικαιωμάτων, που σήμερα 
εφοπλιστές με την στήριξη 
των κυβερνήσεων έχουν 
οδηγήσει τον κλάδο μας να 
εργάζεται σε άθλιες συνθήκες, 
με εξοντωτικά ωράρια, χωρίς να 
καταβάλλονται ούτε τα ελάχιστα 
που προβλέπονται από την ΣΣΕ.

Επίσης έδωσε ηχηρή 
απάντηση στη συμβιβαστική 
τακτική του Γ.Γ και σωματείων 

της ΠΝΟ, που καλλιέργησαν τον εφησυχασμό δίνοντας 
διέξοδο και χρόνο στην εταιρία να συνεχίζει τις 
παραβιάσεις της ΣΣΕ, αλλά και στις τυχοδιωκτικές 
συμφωνίες μεταξύ σωματείων και εφοπλιστικών 
εταιρειών, που υπονομεύουν την εφαρμογή της ΣΣΕ 
και δημιουργούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 
ναυτεργατών.

Το συμπέρασμα και σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι με την 
μαζική συμμετοχή στους καταπέλτες των πλοίων, στις 
πύλες των εργοστασίων, στα εργοτάξια, οι ναυτεργάτες, 
οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν εμπόδια στα 
αντεργατικά σχέδια εργοδοσίας – κυβέρνησης. 

Χαιρετίζουμε τους επιβάτες, που βρέθηκαν αλληλέγγυοι 
στον αγώνα των ναυτεργατών του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΥΔΩΝ 
ΠΑΛΛΑΣ». Επιβάλλεται να δυναμώσει η αλληλεγγύη 
σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, ενάντια στην 
εργοδοτική τρομοκρατία, την βία και καταστολή, που 
βιώνουν με ένταση στις μέρες μας εργάτες, φοιτητές.

Ο αγώνας των ναυτεργατών του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΥΔΩΝ 
ΠΑΛΛΑΣ», να αποτελέσει δύναμη και ελπίδα για 
όλους τους ναυτεργάτες, να διεκδικήσουμε δουλειά 
με δικαιώματα, ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, με 
αυξήσεις στους μισθούς, για τις δικές μας  ανάγκες».

Οι ναυτεργάτες του πλοίου "Κύδων Παλλάς"
στον καταπέλτη διεκδίκησαν την εφαρμογή της ΣΣΕ
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Την απόφασή του να οργανώσει και να κλιμακώσει την 
πάλη του ενάντια στην πολιτική που τσακίζει το παρόν 
και το μέλλον του, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, 
διαδήλωσε ο εργαζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης και 
των γύρω νομών της Κεντρικής Μακεδονίας, το Σάββατο 
10 Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη.

Δίνοντας «σήμα» για απεργιακή κλιμάκωση, με το 
ογκώδες συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων 
στην πλατεία ΧΑΝΘ, με αφορμή 
τα εγκαίνια της ΔΕΘ, οι δεκάδες 
χιλιάδες εργαζόμενοι έδωσαν 
μια πρώτη άμεση απάντηση στις 
νέες κυβερνητικές εξαγγελίες 
για προνόμια στους ομίλους και 
μέτρα - ψίχουλα για τον λαό.

Εκεί έξω από το Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο, 
όπου ο πρωθυπουργός 
«περικυκλωμένος» από δεκάδες 
διμοιρίες των ΜΑΤ έκανε 
τις σχετικές ανακοινώσεις, 
βρέθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι, 
διαμηνύοντας  ένα στεντόρειο 
«δεν πάει άλλο», ότι η ζωή 
τους «δεν χωράει σε voucher 
και pass» και δεν ανέχονται 
οι ίδιοι και τα παιδιά τους να 
γίνουν θυσία στο σφαγείο των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Στην πρώτη γραμμή 
βρέθηκαν οι απεργοί της «Μαλαματίνας», που δίνουν 
σκληρό αγώνα ενάντια στην επίθεση της νέας εργοδοσίας 
και στους μηχανισμούς καταστολής που της έχει διαθέσει 
η κυβέρνηση, να διαδηλώνουν «Η τρομοκρατία δεν θα 
περάσει» και να απαιτούν ανάκληση των απολύσεων και 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Μαζί τους στο μεγάλο συλλαλητήριο το αγωνιστικό 
«παρών» έδωσαν και οι απολυμένοι από την εργολάβο 
εταιρεία «Edilmac»,  που δούλευε για λογαριασμό της 
«Ελληνικός Χρυσός» στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας 
στη Χαλκιδική.

Από το βήμα της συγκέντρωσης διαβάστηκε το 
ψήφισμα των φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΘ που 
κατήγγειλε την κυβέρνηση, η οποία επιχείρησε να βάλει 
την πανεπιστημιακή αστυνομία με τη συνοδεία ΜΑΤ, 
ΟΠΚΕ, ομάδων ΔΙΑΣ και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων 
στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ, δηλώνοντας πως «από τις σχολές 

μας δεν λείπει η αστυνομία, λείπουν οι υποδομές, οι 
καθηγητές, οι εστίες, οι αίθουσες και τα βιβλία».

Μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης

Στη μαχητική διαδήλωση που ακολούθησε έδωσαν το 
«παρών» εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
τομέα, αγρότες από τους νομούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας, που ήρθαν 
οργανωμένα με λεωφορεία. 
Αλλά και αντιπροσωπεία του 
Εργατικού Κέντρου Λάρισας, 
του Εργατικού Κέντρου 
Νάουσας, των εργαζομένων 
της ΕΥΔΑΠ και του Σωματείου 
Α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν 
Διανομέων Τροφίμων Αττικής. 

Στην κεφαλή της μεγάλης 
πορείας, που ξεχύθηκε σαν 
ορμητικό ποτάμι στους δρόμους 
της πόλης, βρέθηκαν οι απεργοί 
της «Μαλαματίνας»,  που 
ενάμιση μήνα τώρα δίνουν 
παλικαρίσια μάχη ενάντια στην 
εργοδοσία και στο κράτος 
καταστολής.

Πίσω τους ακολουθούσαν 
οι  απολυμένοι 
μεταλλωρύχοι,  με το πανό του 
Σωματείου τους, απαιτώντας 

«Κανένας άνεργος» και καταγγέλλοντας κυβέρνηση και 
εργοδοσία, ενώ βροντοφώναζαν  «Τα λεφτά αρπάξαν, 
στον δρόμο μάς πετάξαν».

Τον παλμό έδιναν και τα μπλοκ από εργαζόμενους 
άλλων κλάδων, όπως οι  οικοδόμοι,  που απαιτούσαν 
ρεύμα και καύσιμο φτηνά για τον λαό, οι  μισθωτοί 
τεχνικοί,  που κατήγγειλαν τις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, με το πανό τους να γράφει  «Deadline - 
μπλοκάκια, λάστιχο ζωή» και να καλούν σε «Οργάνωση κι 
αγώνα για την ανατροπή».

Οι  εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες,  που 
συσπειρώνονται στην  Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων 
ΟΑΣΘ,  να απαιτούν  «Όχι στις μειώσεις μισθών και 
δικαιωμάτων, όχι στην ιδιωτικοποίηση, φτηνή και ποιοτική 
συγκοινωνία για τον λαό».

Εκεί με δυναμικά μπλοκ και οι  εργαζόμενοι στον 
Επισιτισμό - Τουρισμό, στις υπηρεσίες, στο 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΔΕΘ
Μαζικό και μαχητικό βήμα κλιμάκωσης της πάλης 

και απεργιακού ξεσηκωμού
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Εμπόριο, που πρόβαλαν τις διεκδικήσεις για «Συμβάσεις 
κλαδικές, αυξήσεις των μισθών»,  οι  εργαζόμενοι στους 
εργολάβους να διαδηλώνουν «Τέρμα πια στη σύγχρονη 
σκλαβιά, σταθερή δουλειά ζητά η εργατιά». Μαχητικά «Όχι 
στη σύγχρονη σκλαβιά»  είπαν και οι  εργαζόμενοι στις 
τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική.

Κάθε μπλοκ με το δικό του πανό και φωνάζοντας 
συνθήματα κράταγε ζωντανό τον ρυθμό που 
σάλπιζε ξεσηκωμό. Οι  εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 
Φαρμάκου και Καλλυντικού, οι εργαζόμενοι σε Τύπο 
- Χαρτί  να απαιτούν ένταξη στα ΒΑΕ, τα  Σωματεία 
Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, Πέλλας - 
Ημαθίας, οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο και στη Χημική 
Βιομηχανία  να διεκδικούν σύγχρονα δικαιώματα. 
Οι εργαζόμενοι σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να απαιτούν «Νερό 
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα - Αυξήσεις στους 
μισθούς».

Οι μισθωτοί λογιστές και οι μισθωτοί δικηγόροι, που 
οργανώνουν την πάλη τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί 
-μόνιμοι και αναπληρωτές -  από τη δημόσια και 
ιδιωτική Εκπαίδευση, οι  εργαζόμενοι στην Ειδική 
Αγωγή  να απαιτούν δωρεάν θεραπείες για όλα τα 
ΑμεΑ και υπογραφή κλαδικής Σύμβασης για τους 
ίδιους. Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του Δημοσίου, στα 
πανεπιστήμια κ.ο.κ.

Μαχητικά και μαζικά έδωσαν το «παρών» και 
οι υγειονομικοί, προβάλλοντας το αίτημα για δημόσια 
δωρεάν Υγεία για όλους, μαζικές προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού και ένταξη στα ΒΑΕ. Οι  εργαζόμενοι 
στους ΟΤΑ, το Σωματείο των κλωστοϋφαντουργών 
στη «Βαρβαρέσος»,  που παλεύουν να πληρωθούν τα 
δεδουλευμένα τους και αναδεικνύουν ότι η ανάπτυξη 
των βιομηχάνων απαιτεί «φτηνούς εργάτες, κλειστά 
στόματα, απολύσεις».

Οι εργαζόμενοι από τη  μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων στις Σέρρες,  μαζί με συναδέλφους 

τους από το Μέταλλο και άλλους κλάδους, με τα πανό 
των σωματείων και φορέων του νομού Σερρών. Επίσης, 
σωματεία και φορείς της Πέλλας, της Πιερίας αλλά και οι 
συνταξιούχοι όλων των ταμείων να απαιτούν αύξηση των 
συντάξεων, μειώσεις στις τιμές και πλαφόν σε ενοίκια - 
ρεύμα - καύσιμα.

Οι  αγρότες από τη Νάουσα, τη Βέροια, την 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, τον Λαγκαδά  και άλλες 
περιοχές πρόβαλαν τα αιτήματά τους για κάλυψη ζημιών 
στο 100% από τον ΕΛΓΑ, για κατώτατες εγγυημένες 
τιμές και αφορολόγητο πετρέλαιο, για χαμηλό κόστος 
παραγωγής και χαμηλές τιμές καταναλωτών.

Με το δικό τους πανό και δυναμικό μπλοκ, οι Ομάδες 
και Σύλλογοι Γυναικών Κεντρικής Μακεδονίας (μέλη 
της ΟΓΕ)  αλλά και η  Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην 
Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις.

Και φυσικά οι φοιτητές με το μαχητικό τους μπλοκ να 
απαιτούν δωρεάν και αναβαθμισμένες σπουδές, πτυχία 
με αξία και έξω η αστυνομία από τις σχολές.

Με συνθήματα όπως  «Δουλειά για όλους, στοπ 
στις απολύσεις, για όλους τους ανέργους μαζικές 
προσλήψεις», «Εργάτη μη μειώνεις τις απαιτήσεις, 
στους ταξικούς αγώνες για νέες κατακτήσεις», «Όχι 
στην ακρίβεια και την ανεργία, την κρίση να πληρώσει η 
πλουτοκρατία», αλλά και «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι 
βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», οι χιλιάδες 
συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν σε όλη την Εγνατία, μέχρι 
τον Βαρδάρη, σαλπίζοντας πανεργατικό απεργιακό 
ξεσηκωμό.

Κάνουμε τη νύχτα μέρα, οργανώνουμε νέους 
ακόμα πιο μαζικούς και μαχητικούς αγώνες!

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση στην πλατεία 
ΧΑΝΘ έκανε ο  Θανάσης Κουτσουράς, αντιπρόεδρος 
του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, μέλος 
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της διοίκησης του ΕΚΘ,  καλώντας σε αγωνιστικό 
ξεσηκωμό και κλιμάκωση με απεργιακή απάντηση σε 
κυβέρνηση και εργοδοσία μέσα στον Νοέμβρη. 

«Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εμείς τον χειμώνα 
βαρύ για όλους αυτούς που για να υπηρετήσουν την 
κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, μας στέλνουν 
στον Μεσαίωνα», είπε.

Χαιρέτισε τον μεγάλο αγώνα των εργαζομένων 
της «Μαλαματίνα», που όπως είπε «αποδεικνύει ότι η 
μειοψηφία στην κοινωνία, όπως και στο εργοστάσιο της 
"Μαλαματίνα", είναι οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, για αυτό 
και δεν μπορούν να λειτουργήσουν το εργοστάσιο, γιατί 
είναι μια χούφτα παράσιτα».

Ανέφερε ότι όλοι τους, εργοδοσία και κυβέρνηση, τα 
αστικά πολιτικά κόμματα της χώρας, η ΕΕ προκαλούν. 
«Κάνουν αναφορές "για το τέλος της αφθονίας", λες 
και τα εμπόδια και οι δυσκολίες της εργατικής - λαϊκής 

οικογένειας εμφανίστηκαν σήμερα. Μιλάνε λες και όλα 
τα προηγούμενα χρόνια ο λαός ζούσε στα πλούτη».

Όπως εξήγησε, στόχος τους είναι να ρίξουν οι 
εργαζόμενοι τις απαιτήσεις τους στον πάτο, «να δεχτούμε 
τη σφαγή μας φρόνιμοι και ήσυχοι. Δεν θα τους κάνουμε 
τη χάρη! Δεν θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς τα 
σπασμένα».

Ανέδειξε ότι για όσα δεινά ζει σήμερα ο εργαζόμενος 
λαός υπάρχουν ένοχοι και είναι συγκεκριμένοι, όπως για 
την ενεργειακή φτώχεια τα «πράσινα κέρδη», για τους 
μισθούς πείνας οι κυβερνήσεις που «έβαλαν το χέρι τους 
ώστε ο κατώτατος μισθός να αποφασίζεται από τις ίδιες 
με αρχή τις "αντοχές της οικονομίας"» κ.ο.κ.

«Μαζί οι κυβερνήσεις διατήρησαν και επέκτειναν όλο 
το αντεργατικό πλαίσιο που αφήνει σχεδόν το 90% των 
εργαζομένων εκτός οποιασδήποτε ΣΣΕ. Μαζί ρήμαξαν 
τον εργάσιμο χρόνο. Όπως ο νόμος Χατζηδάκη, που 
απογείωσε τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, 
χτίζοντας πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε 32 
Κυριακές δουλειά για το Εμπόριο και άλλους κλάδους», 

σημείωσε μεταξύ άλλων.
«Αλλά και για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο 

«μαζί παρουσιάζουν σαν στόχο ευημερίας και για τους 
εργαζόμενους τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της 
χώρας. Μαζί γέμισαν την πατρίδα μας ΝΑΤΟικές βάσεις, 
αξιοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τα βρώμικα 
σχέδιά τους. Όλοι μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25 και ΠΑΣΟΚ 
χειροκροτούσαν στη Βουλή τους ναζιστές εγκληματίες 
του τάγματος Αζόφ», ανέφερε επίσης. 

Κάλεσε τους εργάτες  ενωμένοι να απορρίψουν 
ψεύτικα διλήμματα, να μην χάσουν άλλο πολύτιμο 
χρόνο, να μην πιστέψουν ότι μια κυβερνητική 
εναλλαγή, σε αυτά τα πλαίσια, θα δώσει λύση στα 
προβλήματά τους.  Αλλά και να μην ελπίζουν στις 
χρεοκοπημένες δυνάμεις στο εργατικό κίνημα όπως οι 
ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

«Κάνουμε τη νύχτα μέρα να έρθουν στο προσκήνιο 

οι δικές μας ανάγκες και διεκδικήσεις. Η εργατική τάξη 
ξέρει και μπορεί να οργανώσει νέους πιο μαζικούς και 
μαχητικούς αγώνες. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να 
απαντήσουμε στο θράσος της κυβέρνησης και της 
εργοδοσίας, όπως της αρμόζει.

Αυτό είναι το πραγματικό καρφί στο μάτι εργοδοσίας 
και κυβερνήσεων.

Προετοιμάζουμε την πανελλαδική απεργιακή 
απάντησή μας στις αρχές Νοέμβρη.

Όλες οι δυνάμεις στη μάχη. Μόνο η εργατική τάξη 
και οι σύμμαχοί της μπορεί να πετάξει στο καλάθι 
των αχρήστων, να ανατρέψει την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα της ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας, 
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και όλων όσα την 
βασανίζουν.

Γιατί μόνο αυτός ο δρόμος διασφαλίζει τα 
δικαιώματά μας.

Γιατί χωρίς εμάς τίποτα δεν κινείται και έχουμε τη 
δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση».
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«Ρεύμα φτηνό για όλο τον λαό»:  Το αίτημα αυτό 
ακούστηκε δυνατά την Τρίτη 13 Σεπτέμβρη, στις 
ταυτόχρονες κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν 
έξω από τα  κεντρικά γραφεία παρόχων ηλεκτρικού 
ρεύματος σε όλη την Αττική  εργατικά σωματεία, 
Σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, 
Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ, καθώς και άλλοι 
φορείς.

Καίγοντας λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που 
μήνες τώρα, πριν ακόμα 
από το ξέσπασμα του 
πολέμου, φέρνουν τη 
χρεοκοπία στα λαϊκά 
νοικοκυριά,  γράφοντας 
συνθήματα στους 
δρόμους, φωνάζοντας 
συνθήματα ενάντια 
στην ενεργειακή 
φτώχεια, οι εργαζόμενοι 
εξέφρασαν την οργή και 
την αγανάκτηση για τα 
απανωτά «ηλεκτροσόκ» 
που βιώνουν.

Στο κέντρο της Αθήνας,  μαζική κινητοποίηση 
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά  γραφεία της ΔΕΗ 
ΑΕ, στη Χαλκοκονδύλη, με το μεγάλο πανό του ΠΑΜΕ να 
δίνει το στίγμα για την ανάγκη του λαού σε φθηνό ρεύμα, 
δείχνοντας παράλληλα ότι είναι μονόδρομος η ανάπτυξη 
αγώνων για να γίνουν αγαθά για όποιον τα έχει ανάγκη το 
ρεύμα, η στέγη, το νερό κ.λπ., και όχι εμπορεύματα όπως 
είναι σήμερα και εξασφαλίζουν κέρδη για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις.

«Πανάκριβο το ρεύμα, πανάκριβη η ζωή, οργάνωση κι 
αγώνας η μόνη επιλογή», φώναξαν οι συγκεντρωμένοι, 
απευθύνοντας κάλεσμα να δυναμώσει η πάλη για να μη 
βρεθεί κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένα σχολείο χωρίς 
θέρμανση. «Πάροχοι του ρεύματος και άλλα αφεντικά, 
τα κέρδη σας πληρώνει η εργατιά», κατήγγειλαν και 
ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν να «ξεπαγιάζουν 
οι πολλοί για να ζεσταίνονται τα κέρδη των λίγων». 
Απαίτησαν αυξήσεις στους μισθούς και όχι στους 
λογαριασμούς.

«Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια στον ηλεκτρισμό, 
δεν πάει άλλο με την ακρίβεια στην Ενέργεια», τόνισε 
ο  Χρήστος Ματαράγκας,  πρόεδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - 
Εύβοιας - Κορινθίας. 

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από 

τη ΔΕΘ, κατήγγειλε την πολιτική που θέλει τον λαό «να 
ζει με δελτία». Και ανατρέχοντας στις κινητοποιήσεις για 
την Ενέργεια, που ξεκίνησαν έναν και πλέον χρόνο πριν, 
υπενθύμισε πως τότε κάποιοι κατηγορούσαν τα σωματεία 
πως «τρομοκρατούσαν» τον κόσμο. Πολύ σύντομα όμως 
ακολούθησε η ραγδαία αύξηση στις τιμές της χονδρικής 
και ενεργοποιήθηκαν οι ρήτρες αναπροσαρμογής που 
τίναξαν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στον 
αέρα. Στη συνέχεια, η κατάργηση της ρήτρας έδωσε 

τη θέση της στην 
εκτίναξη της τιμής 
της κιλοβατώρας που 
αλλάζει μήνα με τον 
μήνα. «Η ακρίβεια 
στην Ενέργεια δεν 
ξεκίνησε με τον 
πόλεμο», επισήμανε 
και σκιαγράφησε μια 
σειρά από παράγοντες 
όπως η ενιαία αγορά 
στην ΕΕ, η λειτουργία 
του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας, οι 

ιδιωτικοποιήσεις, η πολιτική της «πράσινης μετάβασης», 
που έχουν διαμορφώσει το σημερινό εφιαλτικό σκηνικό.

«Οι εργαζόμενοι έχουν πείρα. Πρέπει τώρα περισσότερο 
από ποτέ να συσπειρωθούμε στα σωματεία μας», ήταν το 
κάλεσμα που απηύθυνε και πρόσθεσε: «Δεν θα αφήσουμε 
να πληρώσει το μάρμαρο για άλλη μια φορά ο λαός».

«Ενώ δουλεύουμε, το ρεύμα δεν μπορούμε 
να το πληρώσουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά 
ο  Γιάννης Νικολιδάκης,  πρόεδρος του Συνδικάτου 
Ηλεκτρολόγων Αττικής. «Δεν είναι δύσκολος χειμώνας 
για όλους», επισήμανε και αναφέρθηκε στα φουσκωμένα 
κέρδη των παρόχων Ενέργειας. Απαντώντας 
στις κυνικές δηλώσεις του Στ. Πέτσα πως «όποιος δεν 
προσαρμόζεται πεθαίνει»,  είπε ότι αυτό που πρέπει 
να «πεθάνει» είναι η ξεδιάντροπη λογική τους. Στην 
κατεύθυνση αυτή κάλεσε σε αγώνα ενάντια στην πολιτική 
που έχει βγάλει τα μαγκάλια από τη θέση που τους αξίζει, 
αυτή στο μουσείο, και τα έχει κάνει μέσο θέρμανσης τον 
21ο αιώνα.

«Δεν δεχόμαστε το 2022 να σκεφτόμαστε πώς θα 
ζεσταθούμε», είπε στον χαιρετισμό της εκ μέρους των 
φοιτητικών συλλόγων η Αγάπη Μουγκογιάννη, από τον 
Φοιτητικό Σύλλογο Οδοντιατρικής. «Κερδίζουν οι λίγοι», 
κατήγγειλε ο  Βασίλης Διονυσόπουλος, πρόεδρος του 
Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, υπογραμμίζοντας 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ  ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ρεύμα φθηνό για τον λαό απαίτησαν 

οι εργαζόμενοι της Αττικής
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ότι εκτός από τους παρόχους Ενέργειας υπερκέρδη 
έχουν και οι εισπρακτικές εταιρείες, τα κοράκια των 
πλειστηριασμών.

«Κίνδυνος - θάνατος» 
η ενεργειακή φτώχεια για τον λαό

Οι λέξεις με μεγάλα γράμματα  «Κίνδυνος - 
Θάνατος Ηλεκτροσόκ»,  με το γνωστό σύμβολο της 
ηλεκτροπληξίας «κοσμούν» από χτες  τον δρόμο έξω 
από τα γραφεία της «Protergia»  στο Νέο Ηράκλειο, 
θυμίζοντας στον λαό ότι η ενεργειακή του φτώχεια είναι 
η άλλη όψη της κερδοφορίας για τους ενεργειακούς 

ομίλους, που έχει την «ευλογία» όλων των κυβερνήσεων.
Στην κινητοποίηση μίλησαν οι  Ντιάνα Λιάκου, 

πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ 
«Σεφέρης», Άντα Τερβόλη, εκ μέρους του Σωματείου 
Εργαζομένων ΚΑΤ, Νίκος Αθανασίου, πρόεδρος του 
Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νέας Ιωνίας, Βούλα 
Κουλατζακλή, από τον Σύλλογο Γυναικών Καλλιθέας, 
Δ. Κατσαρός, από την Επιτροπή Αγώνα Επαγγελματιών 
στην Εστίαση, και ο Αχ. Ζορμπάς, ειδικός γραμματέας 
της ΔΟΕ.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία λαϊκή οικογένεια να ζήσει 
στο σκοτάδι, να ξεπαγιάζει μέσα στο ίδιο της το σπίτι. 
Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα 
σε σχολεία χωρίς θέρμανση και να αθλούνται με τα 
μπουφάν!»: Με αυτά τα λόγια αποτύπωσε την απόφαση 
κλιμάκωσης του αγώνα η  Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος 
του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και μέλος 
της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, στην 
κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία της «Watt & 
Volt». Κατήγγειλε μάλιστα τους παρόχους «που κόβουν 
το ρεύμα σε γυναίκα από τον Ασπρόπυργο με σοβαρό 
πρόβλημα υγείας που ζει με μια αναπηρική σύνταξη 
350 ευρώ», αλλά και σε μονογονεϊκή οικογένεια με τρία 
παιδιά, απαιτώντας προκλητικά εφάπαξ προκαταβολή 
3.000 ευρώ για λογαριασμό που ξεπερνά τα 4.000 ευρώ, 
όπως έκαναν πριν από μερικούς μήνες στο Αγρίνιο.

«Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τους νυν και 
πρώην κυβερνητικούς και τους ευρωπαϊκούς συμμάχους 
τους που θέλουν το 2022 να μας γυρίσουν στο μαγκάλι 
και τη θερμοφόρα».

Στη συγκέντρωση μίλησαν επίσης η  Τούλα 
Ζαγαρέλου, από το Στέκι Νεολαίας και Εργαζομένων 
«Καίτη Πανοπούλου», ο  Νίκος Τζώρτζης, 
πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Αθήνας,  η  Αλεξάνδρα Καπαρού, πρόεδρος του 
Σωματείου Ελεγκτών Λογιστών Αττικής, ο  Μανώλης 
Καμηλάκης, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του 
Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων 
Αττικής, και ο  Δημήτρης Κυπραίος,  πρόεδρος του 

Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Περιστερίου.

Χαρακτηριστική ήταν η προσωπική 
μαρτυρία από μαθητή που μίλησε 
στην κινητοποίηση έξω από τα 
γραφεία της «NRG».  Χαιρετίζοντας 
τους συγκεντρωμένους, τους 
ενημέρωσε για την περίπτωση της 
οικογένειάς του. Όπως είπε, «μας 
ήρθαν απανωτοί λογαριασμοί 600 
- 700 ευρώ. Και ενώ τους είχαμε 
βάλει σε διακανονισμό, αργήσαμε 3 
μέρες να πληρώσουμε τη δόση, με 
αποτέλεσμα να μας έρθει χαρτί από 
την "NRG" ότι αν δεν εξοφληθεί εντός 
10 ημερών ο λογαριασμός θα μας 
κόψουν το ρεύμα, απειλή που έκαναν 

πράξη χτες το μεσημέρι!
Σε τηλεφωνική επικοινωνία μάλιστα μας απάντησαν 

με θράσος "ας προσέχαμε να πληρώναμε στην ώρα 
μας"». «Μονόδρομος είναι ο αγώνας μας, των μαθητών, 
των φοιτητών, των εργαζομένων», ήταν η απάντηση του 
μαθητή μεταφέροντας την απαίτηση για επανασύνδεση 
του ρεύματος σε όσα σπίτια λαϊκών οικογενειών έχει 
κοπεί.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στα 
γραφεία της «Volterra», της «Elpedison», στο «Φυσικό 
Αέριο Αττικής» και στην «Ήρων», απαιτώντας: 

• Δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου 
θέρμανσης. 

• Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια. 

• Να σταματήσουν άμεσα οι διακοπές ρεύματος σε 
οικογένειες που αδυνατούν να το πληρώσουν και να 
επανασυνδεθούν κομμένα ρεύματα, με μόνη προϋπόθεση 
τη συμφωνία σε διακανονισμό, χωρίς προκαταβολή 
και με πολλές χαμηλές δόσεις για αποπληρωμή των 
λογαριασμών. 

• Καμία διακοπή παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου 
στις σχολικές μονάδες.
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«Η ζωή μας δεν χωράει voucher και pass. Η δύναμη 
βρίσκεται στα χέρια μας. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη 
απεργιακή απάντηση στις 9 Νοέμβρη. Μπροστά στην 
ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, αγώνας για ΣΣΕ και αυξήσεις 
στους μισθούς»

Με τα πανό τους και με συνθήματα όπως τα παραπάνω 
«πολιόρκησαν» στις 15 Σεπτέμβρη σωματεία και 
φορείς από όλη την Αττική, με χιλιάδες εργαζόμενους 
να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά τους, το υπουργείο 
Οικονομικών, μεταφέροντας το «Δεν πάει άλλο» που 
νιώθουν ο εργατόκοσμος και η νεολαία όλης της χώρας.

Τόσο με τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα όσο και με την 
πορεία που ακολούθησε στο υπουργείο Εσωτερικών, 
έστειλαν το μήνυμα της απεργιακής κλιμάκωσης για τις 

ανάγκες του λαού, προαναγγέλλοντας «βαρυχειμωνιά» για 
την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους από τις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος.

Εργατικά σωματεία, Ενώσεις και Σύλλογοι 
αυτοαπασχολούμενων, συνδικαλιστικές οργανώσεις 
συνταξιούχων, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, άλλοι μαζικοί 
φορείς έδωσαν το «παρών», παίρνοντας τη θέση τους 
μπροστά από το υπουργείο με τα πανό και τις πικέτες τους. 

Μαζί τους ενώθηκαν τα  μπλοκ των φοιτητικών 
συλλόγων  που αυτές τις μέρες δίνουν μεγάλη μάχη στα 
ΑΕΙ ενάντια στην ένταση του αυταρχισμού, οι οποίοι είχαν 
δώσει νωρίτερα ραντεβού στα Προπύλαια. Οι εκατοντάδες 
φοιτητές έφτασαν στο Σύνταγμα με πορεία ξεσηκώνοντας 
το κέντρο και φωνάζοντας: «Φοιτητές - εργατιά, μια φωνή 
και μια γροθιά».

Κανένας συμβιβασμός με την εξαθλίωση

Απέναντι στην πολιτική της εξαθλίωσης, που παρουσιάζει 
ως «παροχές» το μισό ντεπόζιτο καυσίμων και τις δύο 
σακούλες με ψώνια από το σούπερ μάρκετ που μοιράζει 
στον λαό, οι διαδηλωτές απαίτησαν φθηνά ρεύμα, καύσιμα 
και τρόφιμα, κατάργηση φόρων, μείωση τιμών και πλαφόν 
σε βασικά είδη, διαγραφή χρεών. 

Κόντρα στις κυβερνήσεις και τους νόμους που έχουν 
μετατρέψει τους μισθούς και τις συντάξεις σε ...pass που δεν 
φτάνουν ούτε για να βγει μισός μήνας, απαίτησαν Συλλογικές 
Συμβάσεις, αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων πάνω 
από το ύψος του πληθωρισμού. 

«Κουπόνια για το ρεύμα, κουπόνια για φαΐ, σε λίγο θα μας 

δώσετε κουπόνια για ζωή», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές. Αντί 
να σταθεί στην ουρά του ...φτωχοκομείου που ετοιμάζει 
η κυβέρνηση, αντί να πληρώσει για μια ακόμα φορά τα 
σπασμένα προκειμένου να διατηρούνται και να αυξάνονται 
τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, έστειλαν μήνυμα 
στον λαό πως έχει κι άλλη επιλογή: Να πάρει θέση στον 
αγώνα, στην οργάνωση της πάλης, στη διεκδίκηση. 

«Χειμώνας δεν βγαίνει με voucher και pass, δεν 
προσαρμοζόμαστε, μην τους προσκυνάς», φώναξαν και 
κάλεσαν κάθε εργαζόμενο, νέο, συνταξιούχο να μη δείξει 
καμία ανοχή σε όσους τον καταδικάζουν να ξεπαγιάσει 
χωρίς θέρμανση και ρεύμα, σε όσους τον αναγκάζουν 
να ζει με την απειλή των πλειστηριασμών, των διακοπών 
ηλεκτροδότησης, σε όσους τον καλούν να προσαρμοστεί 
στο κρύο, στην πείνα, στην επιβίωση με τα ελάχιστα.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τώρα είναι η ώρα του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, 

φθηνό ρεύμα και τρόφιμα, κατάργηση φόρων
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 Σύσκεψη σωματείων στις 5 Οκτώβρη

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο  Γιάννης Τασιούλας, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, απηύθυνε 
κάλεσμα σε όλα τα σωματεία να πάρουν μέρος 
στη  σύσκεψη που θα οργανωθεί στις 5 Οκτώβρη 
στο γήπεδο του Σπόρτιγκ,  με θέμα την οργάνωση της 
επιτυχίας της απεργίας. «Με αυτήν την απεργία όσους 
θέλουν μας τρομοκρατήσουν θα τους τρομοκρατήσουμε 
εμείς», υπογράμμισε.

«Τώρα είναι η ώρα του αγώνα! Για να προστατεύσουμε 
τη ζωή μας. Για τα δικαιώματά μας. Για να μην πληρώσουμε 
τα σπασμένα για μια ακόμη φορά. Τώρα όλοι έχουμε ανάγκη 
τον αγώνα και ο αγώνας μάς έχει όλους ανάγκη. Κανείς δεν 
περισσεύει»: Με τα παραπάνω λόγια ξεκίνησε την ομιλία του 
στη συγκέντρωση ο Γ. Τασιούλας. 

Όπως είπε, «η Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία στις 

9 Νοέμβρη είναι η απάντηση του εργατόκοσμου απέναντι 
στην κατάσταση που διαμορφώνεται. Η απάντησή μας στα 
ψίχουλα.

Η απάντηση σε όλους αυτούς, που αντιμετωπίζουν την 
ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, τη ζωή μας που φέρανε οι ίδιοι σε 
αδιέξοδο, ως εισαγόμενο πρόβλημα.

Αυτούς, σημερινούς και προηγούμενους, που το παίζουν 
αθώοι, που παρουσιάζονται ως προστάτες και σωτήρες, 
που μοιράζουν ψίχουλα για να μας "βάλουν στον ύπνο", να 
κάνουν ξανά τη "βρώμικη" δουλειά, να πληρώσουμε εμείς 
τα σπασμένα για να "βγουν λάδι" οι λίγοι.

Η αναμονή και οι αυταπάτες ότι θα δώσουν όλοι αυτοί 
λύσεις στα προβλήματά μας είναι επιζήμιες. Αφήνουν πεδίο 
ελεύθερο να παίξουν το παιχνίδι τους».

Σχολιάζοντας τα διάφορα «pass» σημείωσε ότι αυτά δεν 
λύνουν τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, ενώ «το μεγάλο 
πακέτο πάει στους λίγους που κερδοφορούν με τις ανάγκες 

μας. Οι πάροχοι Ενέργειας θησαυρίζουν με τις κυβερνητικές 
επιδοτήσεις, ενώ σε μας έρχεται κάθε μήνα ο λογαριασμός 
ακριβότερος. Τα μεροκάματα παραμένουν καθηλωμένα 
στα επίπεδα του 2007».

Απάντηση έδωσε και στους πανηγυρισμούς των 
κυβερνήσεων για το «τέλος της εποπτείας» ή το «τέλος 
των μνημονίων», σημειώνοντας ότι «οι αντεργατικοί νόμοι 
παραμένουν. Το αντεργατικό οπλοστάσιο θωρακίζεται 
καθημερινά. Τα διαχρονικά μεγάλα προβλήματα των 
εργαζομένων, του απλού λαού, οξύνονται στον μέγιστο 
βαθμό».

«Είτε στην κρίση είτε στην ανάπτυξη, στην πανδημία, σε 
κάθε φάση, ο λαός και οι ανάγκες του στο "ανάθεμα" και 
τα συμφέροντα των λίγων στο "εικονοστάσι"», ανέφερε σε 
άλλο σημείο.

Ενώ σχολιάζοντας τα μέτρα για το στεγαστικό που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι με αυτά «θα 
μπουκώσουν τους εμποροσπιτάδες, τους τραπεζίτες με 

νέα πακέτα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί και έχει κάψει τη 
ζωή μας. Η κατοικία θα συνεχίσει να είναι πανάκριβη. Οι 
πλειστηριασμοί θα συνεχίσουν να είναι το εργαλείο για 
να βάζουν στο χέρι τους κόπους μιας ζωής. Η κατοικία θα 
συνεχίσει να είναι άπιαστο όνειρο.

Εδώ χάνουν τα σπίτια τους όσοι κατάφεραν με ένα σωρό 
θυσίες να τα αποκτήσουν. Τώρα, θα δουν τις δόσεις να 
αυξάνονται κατά πολλά ευρώ. Κανένας από όλους αυτούς, 
που νομοθέτησαν τις περικοπές, τους πλειστηριασμούς, 
τους φόρους που μας κάνουν νοικάρηδες στο σπίτι μας, δεν 
λέει τίποτα.

Τώρα θέλουν να σπρώξουν νέους πελάτες στα νύχια των 
τραπεζών και των εμποροσπιτάδων. Για να τους στηρίξουν, 
να τους χρηματοδοτήσουν με τις δικές μας εισφορές, 
που συνεχίζουν να παρακρατούνται, παρόλο που όλα τα 
προγράμματα του πρώην ΟΕΚ ελαχιστοποιήθηκαν και 
πάγωσαν. "Ζεστό" χρήμα για να κάνουν μπίζνες οι λίγοι».
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Καταλήγοντας απηύθυνε κάλεσμα για την πανελλαδική 
πανεργατική απεργία, «να βάλει μπροστά τα δικά μας 
αιτήματα και τις διεκδικήσεις. Τις λύσεις, που έχουμε 
ανάγκη, τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Δεν 
συμβιβαζόμαστε, δεν ξεγελιόμαστε με όσους μας λένε 
και εξαγγέλλουν λύσεις των προβλημάτων μας. Τους 
γνωρίσαμε. Ξέρουμε τα αποτελέσματα των προτάσεών 
τους. Ξέρουμε ότι η ζωή μας βρίσκεται συνεχώς μπροστά 
σε αδιέξοδο.

Η ελπίδα στον αγώνα, η ελπίδα στη δύναμή μας. Μόνο ο 
λαός μπορεί να σώσει τον λαό!».

Στους αγώνες η ελπίδα των συνταξιούχων

Τα «πρωθυπουργικά παραμύθια», σύμφωνα με τα οποία 
οι συνταξιούχοι αποτελούν την πιο προνομιούχο και 
ωφελημένη κατηγορία πολιτών, στηλίτευσε ο  Γιώργος 
Σκιαδιώτης, απευθύνοντας χαιρετισμό στη συγκέντρωση 
εκ μέρους της  Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Αφού 
ανέτρεψε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης 
περί «στήριξης των συνταξιούχων», αναδεικνύοντας ότι οι 
όποιες «αυξήσεις» θα εξανεμιστούν από την ακρίβεια και 
τον πληθωρισμό, ενώ οι μισοί συνταξιούχοι δεν θα δουν 
αύξηση, υπογράμμισε: «Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες 
που δώσαμε τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα 
χρόνια τόσο οι συνταξιούχοι όσο και άλλα τμήματα του 
εργατικού - λαϊκού κινήματος. Η ελπίδα βρίσκεται στους 
νέους αγώνες που αποφασίζουμε και θα κάνουμε».

Δεν θα «προσαρμοστούμε», 
θα αγωνιστούμε!

«Οι φοιτητές - τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών - βιώνουμε 
και εμείς στην τσέπη μας τις συνέπειες αυτής της πολιτικής», 
επισήμανε η  Χρύσα Λεμπέση - Πάκου, πρόεδρος του 
Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, αναφερόμενη 
στα εφιαλτικά πανάκριβα νοίκια, στις ανύπαρκτες φοιτητικές 
εστίες και στα «μέτρα» της κυβέρνησης που ενισχύουν την 
εμπορευματοποίηση και της φοιτητικής στέγης. «Για εμάς 
υπόσχονται έναν δύσκολο χειμώνα και στους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους είναι πάντα καλοκαίρι», ανέφερε. 
Ενώ μιλώντας για τον αγώνα που δίνουν οι φοιτητές 
ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, 
καταφέρνοντας να την καθυστερήσουν, τόνισε ότι «ο αγώνας 
αυτός είναι κοινός με τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι! 
Θέλουν να μας προετοιμάσουν για βαρυχειμωνιά αλλά 
δεν ξέρουν τι πραγματικά τους περιμένει: Φοιτητές, 
εργατιά θα είμαστε μια φωνή και μια γροθιά γιατί δεν "θα 
προσαρμοστούμε" αλλά θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματά 
μας».

Δεν θα παγώσουμε στα σχολεία 
και τα σπίτια μας

«Τα εκπαιδευτικά σωματεία από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς είμαστε σε συνεχή δράση!», σημείωσε ο Βασίλης 
Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 

ΠΕ Κερατσινίου - Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης»,  ο 
οποίος μίλησε για την τραγική κατάσταση στα σχολεία, με 
τα 10.000 κενά εκπαιδευτικών, τα μειωμένα κονδύλια κ.ο.κ. 
«Και σαν μην έφταναν όλα αυτά έχουμε την κυβέρνηση, 
τους υπουργούς και τους δημάρχους να απειλούνε τα 
σχολεία και να μας λένε "παγώστε τον χειμώνα, αλλιώς δε θα 
έχετε προσλήψεις και κονδύλια"», πρόσθεσε. «Δεν μπορεί 
στις λαϊκές συνοικίες της Β' Πειραιά που δρα ο σύλλογός 
μας, όπου η λαϊκή οικογένεια στενάζει μην μπορώντας να 
ανταποκριθεί στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, να 
βλέπεις μαθητές σου να μένουν χωρίς ρεύμα ή να βγαίνει 
το σπίτι τους σε πλειστηριασμό και να μένεις άπραγος», 
ξεκαθάρισε και μίλησε για τις σχετικές παρεμβάσεις που 
γίνονται από τον Σύλλογο.

Όχι στο νέο τσεκούρι της χρηματοδότησης 
στους δήμους

Στην κατάσταση που διαμορφώνεται στους δήμους 
αναφέρθηκε ο Βασίλης Πετρόπουλος, αντιπρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - 
Νέας Χαλκηδόνας, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δήμων φέρνει 
νέες περικοπές ως τιμωρία για όσους δεν συμμορφωθούν 
προς τας υποδείξεις του 10% της δήθεν εξοικονόμησης 
Ενέργειας». Ανέδειξε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε 
ένα τέτοιο μέτρο και κατήγγειλε ότι «η πλειοψηφία των 
δημάρχων έσπευσε όχι μόνο να συναινέσει αλλά και να 
δηλώσει ότι βάζει πλάτη στα μέτρα της κυβέρνησης». «Δεν 
θα βάλουν όμως τη δική τους πλάτη, θα βάλουν την πλάτη 
των εργαζομένων, της φτωχής λαϊκής οικογένειας που 
εδώ και χρόνια αυταρχικά και βίαια απομυζούν το λιγοστό 
εισόδημά της», τόνισε.

Δεν παζαρεύουμε ποιες ανάγκες 
θα τους χαρίσουμε

«Ο χειμώνας, όπως και το καλοκαίρι, δεν είναι ίδιος για 
όλους. Οι εργαζόμενοι από τη μία παλεύουν να πληρώσουν 
το ρεύμα, ενώ τα μονοπώλια τρίβουν τα χέρια τους κάνοντας 
"χρυσές" μπίζνες πάνω στα αποκαΐδια που αφήνουν οι 
αυξήσεις και η ακρίβεια», ανέφερε ο  Χρήστος Μουλός, 
μέλος της διοίκησης του  Συνδικάτου Εργαζομένων 
στην Ενέργεια. Για τις τεράστιες αυξήσεις των τιμών 
της Ενέργειας σημείωσε ότι «αυτή είναι η κανονικότητα 
της οικονομίας της αγοράς, που υπηρετούν με απόλυτη 
συνέπεια η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
που σκοπό έχουν να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. 
«Εμείς το δηλώνουμε καθαρά: Οι ανάγκες μας δεν χωράνε σε 
κανένα voucher και επίδομα. Εμείς δεν παζαρεύουμε ποιες 
ανάγκες θα τους χαρίσουμε», σημείωσε, μεταφέροντας την 
απαίτηση για «ρεύμα φθηνό για τον λαό». 
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 Προκλητική επιστολή 
της ναυτιλιακής εταιρείας SEAJETS

Στην προκλητική επιστολή της εταιρίας 
SEAJETS, που προσπαθεί να συγκαλύψει την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί στα πλοία της, 
απάντησαν στις 14 Σεπτέμβρη τα ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

επανειλημμένα έχουμε αναδείξει αυτές τις 
συνθήκες.

Η SEAJETS είναι η εταιρία  λαγός για το χτύπημα 
των ΣΣΕ στην ακτοπλοΐα, με τους ναυτεργάτες να 
αντιμετωπίζουν εξοντωτικές εργασιακές συνθήκες, 
με καθυστερήσεις σε δεδουλευμένα, μη καταβολή 
δεδουλευμένων υπερωριών, extra εργασιών, δεν 
αποδίδει αντίτιμο τροφής 617,4 ευρώ το μηνά την 
περίοδο της επισκευής των πλοίων  και περιφέρει 
τα φελιζόλ με ένα πιάτο φαΐ, από καράβι σε 
καράβι.

 Στο πλοίο CHAMPION JET 1  έχει φτάσει 
στο σημείο να ξεφτιλίζει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια «παρέχοντας» φουσκωτά 
στρώματα για να ξεκουράζεται το πλήρωμα.

Στο ανώτερο πλοίο διενεργήθηκε έλεγχος 
στην Θεσσαλονίκη στις 25/8/2022 αλλά και στις 
13/9/2022 στον Πειραιά, παρουσία λιμενικών 
αρχών και σωματείων και διαπιστωθήκαν 
σωρεία παραβιάσεων και παρανομιών, με βάση 
τα δρομολόγια του πλοίου και τις εργασίες του 
πληρώματος. 

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ οι ευθύνες  της Κυβέρνησης της ΝΔ 
, του υπουργού, των υπηρεσιών του υπουργείου 
και των λιμενικών αρχών, που νομοθετούν την 
ασυδοσία των εφοπλιστών. 

Αυτή η πολιτική οπλίζει την επιθετικότητα 
των εφοπλιστών και δεν διστάζουν να μην 

εφαρμόζουν ούτε τα ελάχιστα των ΣΣΕ όπως και 
η εταιρία SEAJETS, που γραφεί στα «παλιά της τα 
παπούτσια», τους από κοινού ελέγχους λιμενικών 
αρχών και ναυτεργατικών σωματείων.

Οι απολύσεις και η τρομοκρατία
 στην «Μαλαματίνα» 

δεν θα περάσουν

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/
ΝΑΤ καταγγείλαμε στις 28 Σεπτέμβρη, την 
προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων 
στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ». 

Η εργοδοσία, με την κάλυψη της κυβέρνησης, 
όλο αυτό το διάστημα, έχει εξαπολύσει ένα 
όργιο καταστολής ενάντια στους εργαζόμενους, 
με πάνοπλες διμοιρίες των ΜΑΤ,  με ρόπαλα  και  
χημικά ενάντια στον αγώνα τους.

Σήμερα έκανε ένα ακόμα βήμα εκφοβισμού 
των απεργών – εργατών της,  με τις απολύσεις 
του  προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων 
και του προέδρου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας 
Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών. 
Πρωτοστάτες στους αγώνες των συναδέλφων 
τους για πάνω από δύο μήνες, για την ανάκληση 
των εκδικητικών και άδικων απολύσεων 15 
συναδέλφων τους και την υπογραφή ΣΣΕ.

Ο αγώνας τους μας αφορά όλους. Η απάντηση 
πρέπει να είναι συλλογική και αποφασιστική. 

Οι απολύσεις αυτές αφορούν κάθε εργάτη.  Μας 
θέλουν φοβισμένους, χωρίς δικαιώματα, σκλάβους 
στο βωμό των κερδών τους. Δεν υπάρχει άλλος 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ  ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ  ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ



ÅÍÙÓÇ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 19

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ  ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ  ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

δρόμος από το να τους  φοβίσουμε εμείς, με 
συλλογική και οργανωμένη δράση. 

Όλοι για έναν και ένας για όλους. Κανένας 
μόνος του.

Αυτές οι απολύσεις ένα και μόνο στόχο έχουν, 
να τρομοκρατήσουν και να διασπάσουν τους 
εργαζόμενους, να τους κάνουν να σκύψουν το 
κεφάλι, για να μπορέσει η εργοδοσία να περάσει 
τα σχέδιά της. Ανοίγουν διάπλατα την πόρτα για να  
αλωνίζει η εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς.

Καταγγελία για τις διώξεις 
συνδικαλιστών

Στις 7 Οκτώβρη καταγγείλαμε τη μεθοδευμένη 
προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ, να 
τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και να 
αναχαιτίσει την κλιμάκωση των αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, του οργανωμένου κινήματος, 
με ένα όργιο ποινικών διώξεων, απολύσεων και 
καταστολής. 

Κάνοντας χρήση του επαίσχυντου νόμου 
«Χρυσοχοΐδη», για τον περιορισμό των 
διαδηλώσεων, παραπέμπει σε δίκη την πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδας, Αφροδίτη Ρέτζιου και ασκεί 
δίωξη σε βάρος του Γενικού Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων Συρίγου Βαλσάμου, 
επειδή πρωτοστάτησε, μαζί με άλλους αγωνιστές, 
στην υπεράσπιση λαϊκής κατοικίας που έβγαλαν 
σε πλειστηριασμό τα κοράκια οι τραπεζίτες.

Σήμερα που η ζωή των εργαζομένων επιδεινώνεται 

όλο και περισσότερο εξαιτίας της αντιλαϊκής 
αντεργατικής πολιτικής, οι εργαζόμενοι έχουν να 
αντιμετωπίσουν και τον αυταρχισμό, την καταστολή 
και την ποινικοποίηση των αγώνων τους.

Η κυβέρνηση, συνεχίζει την προσπάθεια και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων να τρομοκρατήσει 
τους εργαζόμενους προκειμένου να μη σηκώνουν 
κεφάλι, να μη διεκδικούν. Θέλει να επιβάλει σιγή 
νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Με την 
τρομοκρατία και με το βούρδουλα των διώξεων 
θέλουν να προλάβουν τις αντιδράσεις των 
εργαζομένων προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων.

Γνωρίζουν όμως πολύ καλά ότι οι ταξικές δυνάμεις 
δεν τρομοκρατούνται ούτε με δικαστήρια, ούτε με 
διώξεις.

Ο στόχος τους, να υποτάξουν ολοκληρωτικά 
την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
στην κυριαρχία του κεφαλαίου, δεν θα περάσει. 
Η εργατική τάξη με τους αγώνες της θα ακυρώνει 
έναν – έναν, όλους τους αντεργατικούς νόμους, 
τους νόμους που ποινικοποιούν τους αγώνες της.

Καταδικάζουμε την ποινικοποίηση των 
αγώνων και παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, 
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
και τη συμπαράστασή μας στους διωκόμενους 
αγωνιστές συνδικαλιστές και απαιτούμε να 
σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος τους.

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò 

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749 
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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Στους αγωνιστικούς ρυθμούς του απεργιακού 
ξεσηκωμού πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτώβρη 
το απόγευμα η μαζική σύσκεψη των συνδικάτων 
στο γήπεδο του Σπόρτιγκ, το οποίο, στολισμένο με 
τα λάβαρα του ΠΑΜΕ, των συνδικάτων και της ΠΣΟ, 
και με το κεντρικό πανό της εκδήλωσης να δίνει το 
σύνθημα  «Καμία αναμονή, καμία ανοχή, όλοι στη 
γενική απεργία στις 9 Νοέμβρη»,  υποδέχτηκε 
εκατοντάδες αντιπροσωπείες συνδικάτων από όλους 
τους κλάδους.

Στη σύσκεψη ορίστηκε  η απεργιακή 
συγκέντρωση της Αθήνας να γίνει στα Προπύλαια 
στις 10.30 π.μ.  και να ακολουθήσει πορεία 
στη Βουλή. Αποφασίστηκε ακόμα τα συνδικάτα 
να προχωρήσουν  αύριο Παρασκευή σε νέα 
κινητοποίηση έξω από το Εφετείο στις 9 π.μ., 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, απαιτώντας να μπουν 
όλοι οι φασίστες στη φυλακή και καταδικάζοντας 
τις απαράδεκτες αποφάσεις και προσπάθειες 
αποφυλάκισής τους.

Σε κλίμα μάχης, οι συνδικαλιστές μέτρησαν τα 

βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, σε μια σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά τη μεγάλη 
σύσκεψη των συνδικάτων της Αττικής στον ίδιο χώρο, 
με όσα μεσολάβησαν από τότε να επιβεβαιώνουν 
την πολύτιμη συμβολή της για να βρεθούν οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και χιλιάδες εργαζόμενοι 
σε θέσεις μάχης και όχι «αναμονής».

Έτσι χθες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους 
για νέα βήματα στον συντονισμό της δράσης, για ένταση 
της κοινής πάλης με τους αυτοαπασχολούμενους και 
τους μικρούς ΕΒΕ «μέσα στη φωτιά» της απεργιακής 
προετοιμασίας. Στόχος είναι  η 9η Νοέμβρη να 
αποτελέσει έναν μεγάλο αγωνιστικό σταθμό 
που θα δώσει πνοή σε νέους, μαζικότερους 
συλλογικούς αγώνες των εργαζομένων, μαζί με 
τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές 
αγρότες, τη νεολαία,  μετατρέποντας τον «δύσκολο 
χειμώνα» για τον οποίο προετοιμάζουν τον λαό η 
κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και η μεγαλοεργοδοσία, 
σε περίοδο αποφασιστικής αγωνιστικής ανάτασης, 
ανυποχώρητης πάλης για αυξήσεις στους μισθούς και 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Καμία αναμονή! Όλοι στην απεργία στις 9 Νοέμβρη!
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για μέτρα προστασίας του εισοδήματος.
Το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν  συνδικάτα 

και συνδικαλιστές που μήνες τώρα δίνουν 
μεγάλες μάχες σε χώρους δουλειάς και κλάδους, 
οργανώνοντας εμβληματικούς αγώνες  και 
βάζοντας «δύσκολα» στην εργοδοσία, όπως οι 
οικοδόμοι στα εργοτάξια, οι μεταλλεργάτες στα 
ναυπηγεία, οι ναυτεργάτες στα βαπόρια κ.λπ. Μαζί 
τους οι  εργαζόμενοι από τη «Μαλαματίνα»,  που 
με τις πολύμηνες παλικαρίσιες απεργιακές 
κινητοποιήσεις τους δίνουν το παράδειγμα της 
ανυποχώρητης πάλης. Οι  υγειονομικοί,  που μετά 
από δυόμισι χρόνια αναμέτρησης με την πανδημία 
και την εγκληματική κυβερνητική πολιτική δίνουν 
νέες μάχες, έχουν μπροστά τους την πανυγειονομική 
απεργία στις 20 Οκτώβρη, ενώ πρόσφατα κατέγραψαν 
την επιτυχία μιας από τις αγωνιστικές παρεμβάσεις 
τους, επιβάλλοντας μόνιμες προσλήψεις στο Παίδων 
«Αγία Σοφία», ώστε να ξαναλειτουργήσουν τα 
χειρουργεία. Δίπλα στα συνδικάτα που εδώ και χρόνια 
είναι στην πρώτη γραμμή, παρουσία είχαν και νέες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις που συγκροτούνται σε 
διάφορους χώρους, όπως το  Πανελλήνιο Σωματείο 
Ελλήνων Τραγουδιστών, από το οποίο έδωσε το 
«παρών» η πρόεδρός του, Νατάσσα Μποφίλιου.

Και, καθώς όπως λένε «η καλή μέρα απ' το πρωί 
φαίνεται», μια ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο γήπεδο 
την ώρα που ετοίμαζαν την αίθουσα για τη σύσκεψη 
και έδωσε «20 ευρώ για το ΠΑΜΕ» όπως είπε, 
αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του.

Την εισήγηση έκανε ο  Γ. Στεφανάκης, πρόεδρος 
του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - 
Ξενοδοχείων Αττικής, και ακολούθησαν παρεμβάσεις 
από εκπροσώπους πολλών ακόμα σωματείων.    

Κάλεσμα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
συνδικαλιστές που συμμετείχαν στη σύσκεψη  να 
πάρουν κάθε αναγκαίο, οργανωτικό και πρακτικό 
μέτρο για την επιτυχία της απεργίας, για να 
βουλιάξει η Αθήνα από απεργούς, να σταματήσει 
κάθε παραγωγική διαδικασία, έκανε ο  Γιώργος 
Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου 
Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής.  Και όπως είπε, 
αυτά που πρέπει να διασφαλιστούν είναι ότι θα γίνουν 
σε όλα τα σωματεία Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις 
και όσες συλλογικές πρωτοβουλίες, με σκοπό να 
μπουν οι εργαζόμενοι στη μάχη, να ενημερωθούν.

Να συμβάλουν ώστε οι αγώνες σε κάθε κλάδο να 
δέχονται την αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους, να 
συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, οι παρεμβάσεις των 
σωματείων μπροστά στην απεργία. «Ο γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, η πρόεδρος της 
ΟΕΝΓΕ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι αγωνιστές 

δεν θα πάνε μόνοι τους στα δικαστήρια. Στα 
πρόσωπά τους δικάζεται η δράση συνολικά του 
εργατικού κινήματος», εξήγησε και συνέχισε: «Να 
υπάρξουν  κοινές πρωτοβουλίες συντονισμού με 
τις οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων, των 
φοιτητών, των μαθητών, των συλλόγων γονέων 
και των γυναικών, ενάντια στην ακρίβεια, τους 
πλειστηριασμούς, συνολικά για τα οξυμένα 
προβλήματα στη γειτονιά, στις συνοικίες». «Να 
πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε όσο γίνεται 
πιο καλά προετοιμασμένα ενημερωτικά υλικά και 
καλέσματα, αξιοποιώντας ανακοινώσεις, σποτ, αφίσες, 
πανό, που μπορεί το κάθε σωματείο να ετοιμάσει και 
να διακινήσει».

Για την προετοιμασία της απεργίας στάθηκε σε 
ορισμένα βασικά ζητήματα που θα κρίνουν και την 
επιτυχία, όπως ότι «μπορεί και πρέπει να οργανωθεί 
σε κάθε κλάδο και επιχείρηση με τα ίδια τα σωματεία 
να είναι οι οργανωτές. Με στόχο να συμμετέχουν 
στην προετοιμασία της όσο γίνεται περισσότεροι 
εργαζόμενοι». Ακόμα τόνισε ότι  η απεργία πρέπει 
για κάθε χώρο «να είναι κλαδική, επιχειρησιακή 
και ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους γενική 
πανελλαδική.  Τα αιτήματα που διαμορφώνονται από 
τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες για τον χώρο και 
τον κλάδο τους, δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τα 
κοινά αιτήματα που έχουν μπει και στο κάλεσμα. Το 
αντίθετο, τα ενισχύουν, διαμορφώνουν προϋποθέσεις 
να συνδυαστούν και να κάνουν ακόμα πιο ισχυρό τον 
αγώνα μας».

Σε αυτό το σημείο κάλεσε σε δυνάμωμα του 
αγώνα και πρόβαλε το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, 
τονίζοντας πως «με βάση αυτά τα κοινά αιτήματα 
θέλουμε να οργανωθεί η απεργία και να ενισχυθεί η 
αλληλεγγύη ανάμεσά μας, να μεταδοθεί ως όπλο και 
στα άλλα σωματεία που προς το παρόν δεν έχουν πάρει 
την απόφαση να συντονιστούν. Να πυκνώσουν οι 
πρωτοβουλίες για να δυναμώσει η διεθνής αλληλεγγύη, 
προς όλα τα εργατικά συνδικάτα στην Ευρώπη και τον 
υπόλοιπο κόσμο, που μάχονται κόντρα στην πολιτική 
των μονοπωλίων και των κυβερνήσεων τους».
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 Με συγκέντρωση στην  πλατεία Κανάρη, στο 
Πασαλιμάνι, και πορεία στους δρόμους του 
Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο, σωματεία και φορείς 
από όλους τους δήμους του λιμανιού μετέφεραν 
στις 18 Σεπτέμβρη  το απόγευμα το κάλεσμα 
απεργιακού ξεσηκωμού στους εργαζόμενους και 
τον λαό της περιοχής. Ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, 
μεταλλεργάτες, εμποροϋπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, 
καθαρίστριες και εργαζόμενοι σε πολλούς 

ακόμα κλάδους έδωσαν το μαχητικό «παρών», 
διαδηλώνοντας την αποφασιστικότητα να 
κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

«Δεν πάει άλλο! Αγωνιζόμαστε για να 
ζήσουμε!»,  διαμήνυσαν και κάλεσαν σε 
συμμετοχή στην απεργία στις 9 Νοέμβρη και 
στη συγκέντρωση που οργανώνει το Εργατικό 
Κέντρο (11 π.μ., πλατεία Καραϊσκάκη). Παράλληλα 
διαδήλωσαν την  απαίτησή τους για μέτρα 
στήριξης του λαϊκού εισοδήματος, Συλλογικές 
Συμβάσεις, φθηνό ρεύμα για όλο τον λαό, 
κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία και 
την Παιδεία.  «Δεν θα ξεπαγιάσουμε όλο τον 
χειμώνα, δεν προσαρμοζόμαστε, κάνουμε αγώνα», 
φώναξαν οι διαδηλωτές. Κατήγγειλαν την πολιτική 
που μοιράζει δισ. ευρώ στους επιχειρηματικούς 

ομίλους και στέλνει τον «βαρύ λογαριασμό» στους 
εργαζόμενους.

Τις παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο 
διάστημα στον κλάδο της καθαριότητας σε 
σχολεία, νοσοκομεία και αλλού, για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, υπενθύμισε η  Χριστίνα 
Καραμαλίκη,  πρόεδρος του Σωματείου 
Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά 
και μέλος της διοίκησης του Εργατικού 

Κέντρου Πειραιά.  Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε 
στις κινητοποιήσεις με τις οποίες ματαιώθηκε η 
προσπάθεια της δημοτικής αρχής Κορυδαλλού 
να μετατρέψει τις συμβάσεις των σχολικών 
καθαριστριών σε μερικής απασχόλησης. «Να 
σημάνει τώρα παντού ξεσηκωμός. Η επιτυχία 
να στείλει μήνυμα αντεπίθεσης, για νέους 
ελπιδοφόρους αγώνες», τόνισε.

Τα κενά στα σχολεία, που έχουν ήδη οδηγήσει 
σε εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες, 
κατήγγειλε ο Ηλίας Πατίδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ 
Πειραιά. Θύμισε ότι «πριν από λίγες μέρες κλιμάκια 
του ΔΕΔΔΗΕ πέρασαν από τα σχολεία του Πειραιά 
και απείλησαν με διακοπές ρεύματος» και εξήγησε 
πως η ακρίβεια δεν βασανίζει μόνο τα νοικοκυριά 
αλλά και τα σχολεία, καθώς οι ανατιμήσεις είναι 

Μήνυμα απεργιακού ξεσηκωμού 
από τον Πειραιά 
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ανεξέλεγκτες, ενώ η χρηματοδότηση των σχολικών 
επιτροπών διαρκώς μειώνεται. «Καλούμε όλους 
τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση 
το ζήτημα της Εκπαίδευσης, το τι μαθαίνουν και με 
τι όρους τα παιδιά», υπογράμμισε και διαβεβαίωσε 
πως οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν απεργιακό 
«παρών» μαζί με όλους τους κλάδους στις 9 
Νοέμβρη.

Το προκλητικό κάλεσμα της κυβέρνησης 
στον λαό να «προσαρμοστεί» και να επιβιώσει 
με ψίχουλα, ενώ η κερδοφορία των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων καλπάζει, στηλίτευσε 
ο Θανάσης Ευαγγελάκης, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ 
και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου 
Πειραιά.

Επίσης ανέφερε ότι: Δεν υπάρχει κανένας 
τομέας στην καθημερινότητα του λαού, που να 
μην πλήττεται βάναυσα από την αντεργατική 
πολιτική της κυβέρνησης, που σε συνέχεα των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετώντας την 
κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, 
«σφαγιάζει» τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις και το 
επίπεδο διαβίωσης μας.

Στην υγεία κάνουν πάρτι οι ιδιωτικοί όμιλοι 
και μετά από σχεδόν τρία χρόνια πανδημίας, τα 
δημόσια νοσοκομεία και οι άλλες δομές δημόσιας 
Υγείας, βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, 
με τους ιδιώτες να θησαυρίζουν και τους 
εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας να μετράνε 
διαρκώς και νέες απώλειες στο εισόδημά τους. 

Στον Πειραιά τα τρία νοσοκομεία του, 
υπολειτουργούν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης 

και της υποστελέχωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
την ζωή των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων 
στις δομές τους. Για αυτό, στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
στη μεγάλη μάχη της Πανυγειονομικής απεργίας 
την Πέμπτη 20 Οκτώβρη που ετοιμάζουν οι 
υγειονομικοί, γιατί ο απεργιακός τους αγώνας 
αποτελεί μία μάχη, που μας αφορά όλους.

Στην παιδεία δίνονται μάχες ενάντια στα σχέδια 
της κυβέρνησης, να διαμορφώσει  σχολεία που 
θα λειτουργούν με όρους επιχείρησης, ενώ 
παράλληλα,  χτυπούν τα ίδια τα μορφωτικά 
δικαιώματα και τις ανάγκες των μαθητών, 
υποβαθμίζοντας συνέχεια τη διδακτέα ύλη, 
τη γνώση και την κατάρτιση. Την ίδια στιγμή 
επιχειρηματικοί όμιλοι, μετράνε τα υπέρογκα 
κέρδη τους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
ενώ τα ΜΑΤ εισβάλουν στα πανεπιστήμια για να 
τρομοκρατήσουν τους φοιτητικούς αγώνες.  

Σήμερα που η ζωή των εργαζομένων 
επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας 
της αντιλαϊκής πολιτικής, οι εργαζόμενοι έχουν 
να αντιμετωπίσουν και τον αυταρχισμό, την 
καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων 
τους.

Επιβεβαιώνεται ότι μόνο με τη δική μας 
οργανωμένη, αποφασιστική, αγωνιστική 
δράση, με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, 
μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματα 
μας και να ανοίξουμε το δρόμο για τις 
διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας!   
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Τη Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη ήταν η έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου για την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών 
Τμημάτων. Μια χρονιά που ξεκινάει με τις συνέπειες της 
ακρίβειας, τις αυξήσεις των τιμών στα ενοίκια, στο ρεύμα, 
στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και, ταυτόχρονα, με την 
υλοποίηση του νέου νόμου - πλαίσιο που ψηφίστηκε μέσα 
στο καλοκαίρι.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση η κυβέρνηση της ΝΔ 
αποφάσισε την τοποθέτηση της πανεπιστημιακής 
αστυνομίας πέριξ της Πανεπιστημιούπολης και της 
Πολυτεχνειούπολης στην Αθήνα, γεγονός που δείχνει την 
αποφασιστικότητά της να υλοποιήσει την αντιλαϊκή της 
πολιτική, εντείνοντας την καταστολή.

Αυτή η εξέλιξη συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των 
φοιτητικών συλλόγων, των συλλόγων εργαζομένων, 
μελών ΔΕΠ. Εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι, όπως 
όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα μπήκαν 
μπροστά, αποτρέποντας την είσοδο της πανεπιστημιακής 
αστυνομίας, διαδηλώνοντας στις πύλες των Ιδρυμάτων 
και δηλώνοντας πως αυτό που λείπει από τα πανεπιστήμια 
δεν είναι η αστυνομία και η ένταση της καταστολής αλλά η 
χρηματοδότηση, τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό, οι 
υποδομές, τα πτυχία που εξασφαλίζουν πλήρη πρόσβαση 
στο επάγγελμα.

Η περίοδος που αποφασίζει η κυβέρνηση, σε αγαστή 
συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, να τοποθετήσει την 
πανεπιστημιακή αστυνομία επιβεβαιώνει τον λόγο που αυτή 
συγκροτήθηκε. Έρχεται να περιφρουρήσει το πανεπιστήμιο 
- επιχείρηση, η λειτουργία του οποίου ενισχύεται ακόμη 
περισσότερο με την εφαρμογή του νέου νόμου - πλαίσιο, 
που συμπληρώνει το παζλ των αντιδραστικών αλλαγών 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η ένταση της καταστολής 
πάει χέρι - χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Στόχος είναι 

η διασφάλιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα 
πανεπιστήμια, το χτύπημα της οργανωμένης συλλογικής 
δράσης φοιτητών και εργαζομένων, που διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους ενάντια στην υποβάθμιση των σπουδών, 
της μόρφωσης και των όρων εργασίας τους.

Οι δικαιολογίες που αξιοποιεί η κυβέρνηση περί 
«πάταξης της ανομίας» είναι προκλητικές. Είναι πρόκληση 
να βαφτίζονται «εγκληματίες» οι άνθρωποι που κρατούν τα 
πανεπιστήμια όρθια, όπως είναι οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε 
αυτά, παρ' όλα τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, 
όλοι αυτοί που πάλεψαν το προηγούμενο διάστημα για 
να ανοίξουν τα πανεπιστήμια (και οι βιβλιοθήκες), την ίδια 
στιγμή που η κυβέρνηση τα κρατούσε κλειστά για τους 
φοιτητές και ανοιχτά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ας μιλήσουμε για τα πραγματικά 
«εγκλήματα»...

«Έγκλημα» είναι το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) να διαθέτει μόλις 915 
κλίνες στη Φοιτητική Εστία (ΦΕΠΑ) όταν οι εισακτέοι 
φοιτητές μόνο για φέτος είναι 3.909. Εν έτη 2022 στη 
ΦΕΠΑ το νερό να μην είναι πόσιμο, να υπάρχουν 
προειδοποιήσεις από τη διοίκηση της εστίας πως τον 
χειμώνα πιθανόν να μην ανοίξει η θέρμανση. 

«Έγκλημα» είναι να δίνονται 600 εκατ. στα πανεπιστήμια 
για «αριστεία» και μόλις 83 ευρώ τον μήνα για επίδομα 
στέγασης. Να αλλάζουν συνεχώς προγράμματα σπουδών 
λόγω έλλειψης μελών ΔΕΠ, να παύει η διδασκαλία 
σημαντικών μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών και ταυτόχρονα στο ίδιο Τμήμα να ανθούν 
ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα. Να αποσπάται η 
παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο, όπως αποφασίστηκε 
πρόσφατα στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, 

Το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, η καταστολή και ο αγώνας 
για τις πραγματικές ανάγκες φοιτητών και εργαζομένων
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να εισάγονται οικονομικά κριτήρια στη δωρεάν διανομή 
συγγραμμάτων.

Εγκληματικό είναι το ΕΚΠΑ να έχει στην ιδιοκτησία του 
77 ακίνητα και αυτά να μην αξιοποιούνται ως φοιτητικές 
εστίες, ως χώροι διδασκαλίας αλλά να βγαίνουν στο σφυρί 
για εμπορική αξιοποίηση.

Εγκληματικό είναι να υπάρχει εντατικοποίηση στους 
εργαζόμενους λόγω της έλλειψης προσωπικού. Για 
παράδειγμα, στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών υπάρχουν 
μόλις 12 καθαριστές για ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια 
κτίρια στην Αθήνα. Να λειτουργούν τα πανεπιστήμια με 
μειωμένο το μόνιμο διοικητικό προσωπικό κατά 50% 
την τελευταία δεκαετία, να έχουν να γίνουν προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού από το 2006. 

Εγκλημα είναι να αναγκάζεται το 40% των φοιτητών να 
δουλεύει προκειμένου να τα βγάλει πέρα με το αυξημένο 
κόστος σπουδών, με τραγικές συνέπειες στις σπουδές και 
τη γνώση που αποκομίζουν.

Εάν απασχολεί την κυβέρνηση η φύλαξη των 
πανεπιστημίων γιατί έχει αφήσει 32 (!) φύλακες να 
φυλούν και την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου 
και το συγκρότημα του ΕΜΠ στην Πατησίων; Γιατί δεν 
προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό φύλαξης, δεν 
φωτίζονται οι αύλειοι χώροι της Πανεπιστημιούπολης, δεν 
υπάρχει μόνιμο προσωπικό συντήρησης;

Αυτά είναι ορισμένα από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι μέσα στα 
πανεπιστήμια. Και για όλα υπάρχει ένας κοινός υπαίτιος: Η 
πολιτική που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι 
σήμερα, που σταδιακά και μεθοδικά έχουν μετατρέψει 
πλήρως το πανεπιστήμιο σε μια τεράστια επιχειρηματική 
μονάδα, με άμεσες συνέπειες την υποβάθμιση των 
προπτυχιακών σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας, 
την ενίσχυση των εργολαβιών και τις «ελαστικές» σχέσεις 
εργασίας.

Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε, αυτά τα προβλήματα 
θα έρθει να αντιμετωπίσει η πανεπιστημιακή αστυνομία;

Γιατί η αντιμετώπιση όλων των παραπάνω (και 

εκατοντάδων ακόμα) προβλημάτων γίνεται με την 
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με την πρόσληψη 
μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, με 
την αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών. Η 
αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γίνεται 
με όλη τη γνώση να είναι ενταγμένη στον προπτυχιακό 
κύκλο σπουδών, με το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική 
προϋπόθεση για δουλειά.

Αυτά διεκδικούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι 
εργαζομένων, η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και γι' αυτά καμία κυβέρνηση 
μέχρι τώρα δεν έχει δώσει λύση.

Η ικανοποίηση όλων των παραπάνω απαιτεί σύγκρουση 
με τη στρατηγική της ΕΕ και με το πανεπιστήμιο ΑΕ, στο 
οποίο δεν χωρούν οι ανάγκες των φοιτητών και των 
εργαζομένων ούτε οι αγώνες τους. Αυτό το πανεπιστήμιο 
υπηρέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και τώρα ως 
αντιπολίτευση. Γι' αυτό και η όποια κριτική του στην 
πανεπιστημιακή αστυνομία περιορίζεται στο εάν αυτή θα 
υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. ή στον εκάστοτε πρύτανη.

Όλοι σε θέσεις μάχης!

Τώρα είναι κρίσιμο να δυναμώσει ο αγώνας μέσα 
από τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους των 
εργαζομένων ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων 
και της ΕΕ. Τώρα να δυναμώσει η διεκδίκηση για μηνιαίο 
φοιτητικό επίδομα 300 ευρώ, για αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας των ΑΕΙ για τη στέγαση των φοιτητών, για τη 
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων. 

Για να γίνει αυτό απαιτείται πλατιά ενημέρωση όλων 
των φοιτητών και των εργαζομένων στα Ιδρύματα. 
Αναδεικνύοντας πως η πάλη ενάντια στην πανεπιστημιακή 
αστυνομία και την ένταση της καταστολής είναι πάλη 
ενάντια στο πανεπιστήμιο - επιχείρηση. Είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την πάλη για δωρεάν σπουδές, δωρεάν 
φοιτητική μέριμνα, με την πάλη για μόνιμη και σταθερή 
δουλειά. Διαμορφώνοντας πλαίσια πάλης σε κάθε σύλλογο  
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για όλα τα ζητήματα που καίνε τους εργαζόμενους και τους 
φοιτητές, όπως η ακρίβεια, η στέγαση, η εργασιακή τους 
προοπτική.

Να γίνουν βήματα στον κοινό συντονισμό φοιτητικών 
συλλόγων, συλλόγων εργαζομένων, πανεπιστημιακών 
δασκάλων, ώστε να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος - 
πλαίσιο. Να αντιπαλέψουν από κοινού την είσοδο της 
πανεπιστημιακής αστυνομίας, τα μέτρα καταστολής και 
τους ταξικούς φραγμούς, κόντρα στα σχέδια για ένα 
πανεπιστήμιο «απόρθητο φρούριο». 

Σε σύγκρουση με την επιχειρηματική λειτουργία 
των πανεπιστημίων, την περαιτέρω υποβάθμιση των 
πτυχίων, την κατηγοριοποίηση των σπουδών, την 
εμπορευματοποίηση της Παιδείας, για να πάρουν ανάσα 
οι ανάγκες και η ζωή των νέων που σπουδάζουν 
σήμερα. 

Κάτω τα χέρια από τους φοιτητές, 
έξω τα ΜΑΤ απ’ όλες τις σχολές.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, καταγγείλαμε στις 6 
Σεπτέμβρη, την έφοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας 
με τη συνοδεία των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΔΕΛΤΑ, που έγινε  στην 
Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη. 

Η κυβέρνηση χτύπησε τους φοιτητές, που 
διαμαρτύρονταν για την είσοδο της Πανεπιστημιακής 
Αστυνομίας, με χημικά και κρότου λάμψης.

Από τα πανεπιστήμια μας, λείπουν καθηγητές, σύγχρονες 
υποδομές και χρήματα, για τη σωστή λειτουργία τους και 
όχι η αστυνομία και τα ΜΑΤ. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ακύρωσαν στην 
πράξη, το νόμο για την παρουσία της αστυνομίας στα 
πανεπιστήμια και συνεχίζουν να αγωνίζονται, ενάντια στην 
αστυνομοκρατία και την τρομοκρατία, που προσπαθεί να 
επιβάλει η κυβέρνηση, μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το εργατικό κίνημα έχει πλούσια πείρα από την 
προσπάθεια καταστολής και τρομοκράτησης των αγώνων 
και των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης και των παιδιών 
της. 

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, που με αγώνες 
έχουμε κατακτήσει και των αιτημάτων μας, για να 
καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες μας,  θα κριθούν 
στο δρόμο του οργανωμένου - ταξικού αγώνα, που δεν 
τρομοκρατείται δεν υποχωρεί.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των φοιτητών 
και τους καλούμε να μην υποχωρήσουν, να μην 
φοβηθούν και στην τρομοκρατία της κυβέρνησης να 
απαντήσουν με μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 
τους και οργανωμένο αγώνα.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε συνέχεια της συνεχούς επικοινωνίας που έχουμε 

με την Ένωση και ιδιαίτερα με τον Κύριο Ευαγγελάκη, 
μέσα σε μεγάλο κλίμα συγκίνησης τα παιδιά μου και εγώ 
θέλουμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη 
μας και ευχαριστίες μας προς  την Ένωση και ιδιαίτερα 
στον Πρόεδρο Κύριο Ευαγγελάκη.

Είμαστε η οικογένεια του Α΄ Μηχανικού Εμμανουήλ 
Κοντοπίδη ο οποίος χάθηκε τόσο αδόκιμα σε ηλικία 
53 χρόνων σε ναυτεργατικό ατύχημα-ηλεκτροπληξία- 
τον Μάιο του 2021 ανοιχτά του Ινδικού Ωκεανού.  

Η Ένωση ήταν ο ένας και μοναδικός πυλώνας που 
μας στήριξε έμπρακτα μέσω του Κυρίου Ευαγγελάκη 
στην δυσκολότερη στιγμή για την οικογένειά μου, την 
ώρα που για τον εργοδότη του ο Σύζυγος μου ήταν 
ένα απλό νούμερο και τίποτα παραπάνω όπως μας 
ενημέρωσαν και θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι 
διαδικασίες τύποις.

Η παγερή αδιαφορία τους μας έφερε σε επίπεδο 
βιοποριστικής κρίσης και η στήριξη της ΠΕΜΕΝ και 
του Κυρίου Ευαγγελάκη σε διάφορους οργανισμούς 
ήταν καταλυτική και μας βοήθησαν να αναπνεύσουμε.

Το πολύ δυνατό και επιδραστικό όνομα της Ένωσης 
και οι στοχευμένες, άμεσες και άκρως δομημένες 
ενέργειες του Κυρίου Ευαγγελάκη ήταν καταλυτικές 

και μας γλύτωσαν από πολύ δύσκολους και θλιβερούς 
ατραπούς.

Τα παιδιά μου και εγώ με περίσσεια συγκίνηση 
θέλουμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη 
μας και ευχαριστίες μας προς την Ένωση και τον 
Πρόεδρο για την στήριξη και την μεγαλοπρέπεια 
χαρακτήρος που έδειξε προς την οικογένεια μου και 
την μνήμη του άντρα μου από την πρώτη στιγμή .

Είμαστε φοβερά συγκινημένοι γιατί από αλλού 
περιμέναμε κάποια στήριξη και από αλλού μας έρχεται, 
δικαιώνοντας την μνήμη του άνδρα μου για την αγάπη 
και το σεβασμό που ένιωθε προς το επάγγελμά του, 
τους συναδέλφους του και ιδιαίτερα την Ένωση.

Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για τον 
πατέρα μας, τον σύζυγο και όλους τους μηχανικούς του 
Εμπορικού Ναυτικού και ιδιαίτερα για την Ένωση που 
σαν αιχμή του δόρατος στέκεται πυλώνας προστασίας 
για όλες τις οικογένειες των ναυτικών μας. 

Ευχόμαστε σε όλους σας καλή υγεία, πολλές 
επιτυχίες και κάθε τι καλό σε εσάς και στις οικογένειες 
σας.

Με εκτίμηση
Μαρία Κατσανδρή

Νικολέτα Κοντοπίδη
Δήμητρα Κοντοπίδη

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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Πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη η έναρξη 
των κύκλων μαθημάτων του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών 
για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2022 – 2023, με 
μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί  η 
προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται η διαχρονική θέση 
της ΠΕΜΕΝ και των αποφάσεων των Γ.Σ του ΚΕΣΕΝ/
Μηχανικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

με προσλήψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό 
προσωπικό.

Αντίθετα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι 
ωρομίσθιοι τόσο στην ναυτική εκπαίδευση αλλά και 
στην μετεκπαίδευση. Στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών 4 είναι 
μόνιμοι και 8 ωρομίσθιοι.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την παραίτηση 
ωρομίσθιου καθηγητή αλλά και από την 
μη ανανέωση της σύμβασης 4 ωρομίσθιων 
συνταξιούχων εκπαιδευτικών λόγω της εφαρμογής 
του άρθρου 53 του ν.4777/2021, γεγονός που 
είχε αναδείξει η ΠΕΜΕΝ στις 31-08-2022 μετά 
από επιστολή καθηγητών του ΚΕΣΕΝ/Μακεδονίας, 
επισημαίνοντας «η εξέλιξη αυτή λίγο πριν την 
έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, θα 
επιδεινώσει το οξυμμένο πρόβλημα με τις 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, όπου η πλειοψηφία 
τους είναι ωρομίσθιοι».

Η έλλειψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό προκάλεσε 
πρόβλημα και στην λειτουργία του ειδικού σχολείου 
ERM, όπου αναβάλλεται η πραγματοποίησή των 
κύκλων μαθημάτων του. 

Η κυβέρνηση, ο υπουργός Ναυτιλίας και 
οι υπηρεσίες, όπως και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις,  με την πολιτική τους έχουν 
απαξιώσει και υποβαθμίσει την δημόσια ναυτική 
εκπαίδευση, για να βρίσκουν έδαφος τα τρωκτικά 

της ιδιωτικής, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη 
από του ναυτεργάτες.

Στις 8 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, με 
μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, στην οποία 
αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας,  για 
το οξυμμένο πρόβλημα των ελλείψεων στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο υπουργός, παρότι ήταν στο υπουργείο, αρνήθηκε  
προκλητικά να συναντήσει την αντιπροσωπεία της 
Συντονιστικής Επιτροπής, τους εκπροσώπους της 
ΠΕΜΕΝ και των εκπαιδευτικών και τους παρέπεμψε 
στο διευθυντή του. 

Ο Διευθυντής του υπουργού ήταν αποκαλυπτικός, 
τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και ότι 
«το υπουργείο ναυτιλίας δεν μπορεί να παρέμβει σε 
θέματα κοινωνικής ασφάλισης» υπονοώντας τους 

ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σοβαρό πρόβλημα οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό στην έναρξη του κύκλου μαθημάτων
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ωρομίσθιους συνταξιούχους ναυτοδιδάσκαλους και 
ότι «οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες 
για την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού» και κατέληξε αναφέροντας ότι δεν 
μπορεί να δεσμευθεί για την άμεση πρόσληψη 
εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών. 

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, που 
συμμετείχαν στην συνάντηση, ενημέρωσαν ότι την 
Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη 2022, θα σταματήσει η 
λειτουργία του ΚΕΣΕΝ, επειδή δεν μπορεί το υπάρχον 
εκπαιδευτικό προσωπικό  να καλύψει τις ανάγκες του 
προγράμματος σπουδών.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι οι ανάγκες 
και ο επαγγελματικός προγραμματισμός του κάθε 
συναδέλφου, δεν αποτελούν προτεραιότητα για 
την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών που υπηρετούνται με 
νόμους και προνόμια. 

Στις 13 Σεπτέμβρη συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις 
των μετεκπαιδευομένων του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, 
για το οξυμμένο πρόβλημα των ελλείψεων σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό, με μοτοπορεία στην 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και στο υπουργείο 
Ναυτιλίας.

 Αντιπροσωπεία από τη Συντονιστική Επιτροπή, 
την  ΠΕΜΕΝ, συναντήθηκε με τη Διευθύντρια 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κα Πέππα. 
Επισημάνθηκε ότι οι μετεκπαιδευόμενοι διεκδικούν 
να μην κλείσει το ΚΕΣΕΝ λόγω ελλείψεων καθηγητών, 
αγωνίζονται για  μετεκπαίδευση με βάση τις 
σύγχρονες ανάγκες και αποτελεί τραγέλαφο το σποτ  
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών «μια θάλασσα 
ευκαιρίες», για την προσέλκυση νέων στην ναυτιλία, 
μπροστά στα διαχρονικά και οξυμμένα προβλήματα 
της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο υπουργείο ναυτιλίας και στη συνάντηση με 

τον διευθυντή του υπουργού κ.Βιδάλη, ανέφερε τη 
δέσμευση του υπουργού, ότι μέχρι την Παρασκευή 
16 Σεπτέμβρη θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα, χωρίς 
να κλείσει το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών.

Παράσταση διαμαρτυρίας με συμβολικό 
αποκλεισμό της πύλης του υπουργείου Ναυτιλίας 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτέμβρη από 
μετεκπαιδευόμενους του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, για 
τη συνεχιζόμενη κοροϊδία του υπουργείου στο 
οξυμμένο πρόβλημα των ελλείψεων εκπαιδευτικών. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον 
διευθυντή του γραφείου του υπουργού, ο κ.Βιδάλης 
αναίρεσε τη δέσμευση του υπουργού, που μας είχε 
αναφέρει στις 13 Σεπτέμβρη, ενημερώνοντας 
ότι θα υπάρξει συνάντηση εντός της ημέρας 
με αντιπροσωπεία ωρομίσθιων συνταξιούχων 
ναυτοδιδασκάλων.

Η αβεβαιότητα για το πότε θα ολοκληρωθούν 
οι κύκλοι μαθημάτων συνεχίζεται, τινάζουν στον 
αέρα τον επαγγελματικό σχεδιασμό του κάθε 
συναδέλφου, που είναι σήμερα στο ΚΕΣΕΝ αλλά 
και των συναδέλφων για τους επόμενους κύκλους 
φοίτησης.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί 
λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, είναι ότι 
στη Γραμματεία δεν γίνονται εγγραφές για τον 
επόμενο κύκλο μαθημάτων, για την απόκτηση του 
διπλώματος του Α’ Μηχανικού, που αρχίζει στις 6 
Οκτωβρίου και για τους κύκλους των Β’ Μηχανικών 
γίνονται μόνο προεγγραφές. 

Επιτέλους η κυβέρνηση, ο υπουργός Ναυτιλίας, 
να  αναλάβουν τις ευθύνες τους, δίνοντας ΤΩΡΑ 
λύση στο πρόβλημα με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό και να μην χαθεί κανένας κύκλος 
μαθημάτων. 
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων 
για την απόκτηση διπλωμάτων Α΄ και

 Β΄ Μηχανικών και Ειδικά Σχολεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

τις ιστοσελίδες της Σχολής:    
https://sites.google.com/view/kesenmakmech

https://sites.google.com/view/kesenpmak

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

TANKER SAFETY BASIC

TANKER SAFETY ADVANCED OIL

TANKER SAFETY ADVANCED CHEMICAL

TANKER SAFETY ADVANCED LPG

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ENGINE SIMULATOR) 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ERM-ERS
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

SHIP SECURITY OFFICER - SSO

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΣ STCW 1978 
(ΜΑΝΙLA 2010)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ (RO-RO PASSANGER)








